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การจัดการเพ่ือการพึง่ตนเองและพึง่พากนัเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพษิวงันํา้เขยีว  
Management for Self and Mutual Help of Wang Namkhiao Chemical-Free  

Vegetable Group Members 
  

  พชัรินทร์ นิลโคตร (Patcharin Ninkoat)* สมนึก ปัญญาสิงห์ ( Somnuek Panyasing)** 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา การจดัการเพ่ือการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากนัเองของสมาชิกกลุ่ม 
ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา่  การจดัการเพื่อการพ่ึงตนเองทาง
สังคมของสมาชิก ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัวิชาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สมาชิกกลุ่มถ่ายทอดการทาํเกษตรไร้
สารพิษให้กับสมาชิกใหม่ วางแผนการจัดการการผลิต ครอบครัวมีความสมัครสมานสามัคคี การจัดการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของสมาชิก คือ มีอาชีพ รายได ้พยายามใชแ้รงงานภายในครอบครัว ไม่ใชส้ารเคมีเพ่ือลดตน้ทุน
การผลิต ทาํบญัชีครัวเรือน บนัทึกขอ้มูลการปลูกผกัและการจาํหน่าย การจดัการเพ่ือการพ่ึงพากนัเองทางสังคมของ
สมาชิก คือ การเรียนรู้ แลกเปล่ียนและพฒันากลุ่ม มีความสามัคคี ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน ลงแขก
แลกเปล่ียนแรงงาน เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นตน้แบบการรวมกลุ่มปลูกผกัไร้สารพิษ การจดัการเพ่ือการพ่ึงพา
กนัเองทางเศรษฐกิจของสมาชิก คือ สร้างงานสร้างรายได้ให้กบัครอบครัว ลดการอพยพแรงงาน แบ่งปันท่ีดินให้
สมาชิกเพ่ือทาํกสิกรรมไร้สารพิษ สมาชิกท่ีมีหน้ีสินมีความสามารถชาํระหน้ีคืนได้ จาํหน่ายผกัไร้สารพิษอย่างมี
คุณธรรม สมาชิกมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ สมาชิกจดัการตลาดและขายผกัร่วมกนั 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study: management for self and mutual help of Wang Namkhiao 
chemical-free vegetable group members .It was conducted by means of qualitative methodology.The research outcome appeared that 
they managed self help as for social aspect by local knowledge integrated with technical implementation to increase 
productivity.  Old members transferred their experience to the new ones.  They had provided production management 
plan.  Their families were harmonious.  As for self help on economical aspect, they had run their own career to earn 
income with family labour, using no chemical fertilizer to lessen production cost, providing household accounting, 
recording production and purchasing details. As for mutual help  on social aspect, they got learned, exchanging, 
developing, harmonizing, assisting,  sharing free laboring, being educational resource, and being prototype of organic 
farming aggregation. As for mutual help on economical aspect, they created jobs for their families, lessening labour 
migrating, apportioning plot of land to members for organic farming, , ones with debt affordable to return, purchasing 
organic crops morally, being honest to customers, and cooperatively managing market place and crop selling. 
 

คาํสําคญั: การจดัการการผลิต การพ่ึงตนเอง การพ่ึงพากนัเอง 
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บทนํา 
 เศรษฐกิจหมู่บา้นไทยในอดีตเป็นเศรษฐกิจ
พอยงัชีพ ผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้เอง คงอยู่และผลิตซํ้ าได้
ด้วยตัวเองโดยไม่พ่ึงโลกภายนอก มีความผูกพันธ์ุ
ภายในครอบครัวสูง ครอบครองท่ีดินผ่านการเป็น
สมาชิกของชุมชน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการผลิต 
มีความเพียงพอในตัวเอง หาอาหารจากธรรมชาติ
โดยตรง เช่น หาผกัหาปลา ทาํนานํ้ าฝน ทอผา้และหา
ของป่ าด้วยแรงงาน  พ่ึ งความ อุดมสมบูรณ์ ของ
ธรรมชาติเป็นหลัก (ฉัตรทิพย์, 2527) แต่หลังจากท่ี
ประเทศไทยเร่ิมมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 ปีพุทธศกัราช 2504 ท่ีมุ่งเน้น
ความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจทุนนิยม  ซ่ึ งเป็น
จุดเร่ิมตน้การเขา้มาของระบบทุนนิยมในประเทศไทย 
ท่ีเปล่ียนจากการพ่ึงตนเองเป็นการพ่ึงพารัฐบาลมากข้ึน 
มีการเร่งการผลิตเพ่ือการส่งออก โดยเกษตรกรตอ้งมี
การขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกและพ่ึงพาเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ดว้ยจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมการผลิตจึงทาํให้มี
การเปล่ียนแปลงแนวคิดในการทําการเกษตรแบบ
ดั้ งเดิมมาเป็นเกษตรแบบแผนใหม่  ให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสูงข้ึน
และ เพื่ อ ให้ ตอบสนองต่อนโยบ ายของภาค รัฐ 
ผลกระทบท่ีตามมาคือทาํใหเ้กิดการบุกรุกป่า ทาํลายป่า
เ พ่ื อ ข ย า ย พ้ื น ท่ี ทํ า ก า ร เก ษ ต ร  เ กิ ด ปั ญ ห า 
การมีหน้ีสินของเกษตรกร เน่ืองจากตอ้งพ่ึงพิงปุ๋ยเคมี  
ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง  รวมทั้ งเค ร่ืองจักรท่ีใช้ใน
การเกษตรเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตมากข้ึน การพฒันาท่ีเน้น
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยงัก่อให้เกิดปัญหาการ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผลจากการใช้
สารเคมีในการเกษตรทาํให้ดินเส่ือมสภาพและการใส่
ปุ๋ยเคมีมากเกินไปนั้น ทาํใหศ้ตัรูพืชและโรคทางพืชทวี
จาํนวนมากข้ึน เกษตรกรจะมีปฏิกิริยาต่อสภาพปัญหา
น้ี โดยการพ่นยาปราบศตัรูพืชมากข้ึน การเกษตรใน
ประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะใชปุ๋้ยและสารเคมีมากข้ึน
เร่ือยๆ เห็นได้จากสถิติการเกษตรของประเทศไทย

ระหวา่งปี 2549-2554 ขอ้มูลปี 2549 พบวา่ประเทศไทย
มีการนาํเขา้ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร 3.6 ลา้นตนั เม่ือ
เขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
พ .ศ .2550-2554 มีการกําหนดเป้าหมายท่ีจะลดการ
นําเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรให้ไม่เกินปีละ 3.5 
ลา้นตนั แต่กลบัปรากฏวา่ในปีแรกของแผนพฒันาฯ มี
การนําเข้าเพ่ิมข้ึนเป็น  4.5 ล้านตัน  และเม่ือส้ินสุด
แผนพฒันาฯ ในปี 2554 มีการนําเขา้ปุ๋ยและสารเคมี
การเกษตรรวม 6.3 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า 93,844 ลา้น
บาท(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)   

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การล่มสลาย
ของสังคมชนบทและปัญหาการเกษตรท่ีลม้เหลวจาก
การทําการเกษตรเชิงเด่ียว  ทําให้ เกิดแนวคิดท่ีหา
ทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร เร่ิมมีการนํา
แนวคิดการทําการเกษตรอินทรีย์เข้ามาใช้ในกลุ่ม
นักวิชาการ ภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน รวมถึง
เกษตรกรอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือหาทาง
เลือกใหม่ในการพฒันาการทาํการเกษตร โดยได้ตั้ ง
เป็นกลุ่มช่ือว่า “กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ า
เขียว”  อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ก่อตั้งข้ึน
เม่ือวนัท่ี  27 มกราคม  2541 จากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรอาํเภอวงันํ้ าเขียว ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เม่ือปี 2540 และเลง็เห็นถึงโทษ
ร้ายของสารเคมีท่ีตกค้างจากการทําการเกษตร ซ่ึง
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตนเอง ผู ้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อม (กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ า
เขียว.มปป.) จึงปฏิเสธแนวคิดการเกษตรแบบเคมีและ
ไดน้าํเอาแนวคิดการทาํเกษตรแบบไร้สารพิษเขา้มาใช้
ในกิจกรรมและการดําเนินงานของกลุ่ม  ดําเนิน
กิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม มีความพออยูพ่อกิน 
พ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลผลิตท่ีเหลือนาํมารวมกนัเพ่ือแบ่งปันและ
ข าย ใน รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ ชุ ม ช น  มี ก าร ร วม ก ลุ่ ม
ประสานงานดา้นการตลาดและแหล่งเงินทุนเพ่ือขยาย
กิจการอย่างมัน่คง การทาํงานของกลุ่มส่งเสริมกสิกร
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รมไร้สารพิษฯประสบความสํ าเร็จค่อนข้างสู ง 
ครอบครัวของสมาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกวา่เดิม เกิด
การสร้างงาน  สร้างรายได้ภายในและนอกชุมชน 
ระบบนิเวศน์ (ดิน,นํ้ า,อากาศ) ดีข้ึน ไดรั้บการยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจนไดรั้บ
การสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง เช่น  ด้าน
คุณภาพการผลิต สมาชิกกลุ่มฯ จาํนวน 34 ราย ไดรั้บ
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ์(Organic) จากสาํนกังาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดา้นการตลาด โดยมีเลมอนฟาร์ม, 
รังสิต ฟาร์ม, บริษัทกินดีอยู่ดี จาํกัด,บริษัทพลังบุญ 
(บุญนิยม) ฯลฯ  เป็นตลาดรับซ้ือสินค้าการเกษตร 
รวมทั้งมีการร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ
ภาคีเครือข่าย ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นทุน ปัจจยั
การผลิตและเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง 

จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ากลุ่มส่งเสริมกสิกรรม 
ไร้สารพิษวังนํ้ าเขียว มีขั้ นตอนในการดําเนินงาน
อยา่งไรท่ีทาํใหส้มาชิกกลุ่มฯมีความพอเพียง พ่ึงตนเอง
ไดแ้ละเกิดการพ่ึงพากนัเองภายในกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาการจัดการเพ่ือการพ่ึงตนเองและพ่ึงพา
กนัเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงั
นํ้ าเขียว เพ่ือใชเ้ป็นตน้แนวทางในการจดัการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองและพ่ึงพากนัเองให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.เพ่ือศึกษาการจดัการเพ่ือการพ่ึงตนเองและ
พ่ึงพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้
ส าร พิ ษ วังนํ้ า เขี ย ว  อํ า เภ อ วังนํ้ า เขี ย ว  จั งห วัด
นครราชสีมา 
 
วธีิการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธี
วิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งไปท่ีการศึกษาการจดัการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองและพ่ึงพากนัเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
ก สิ กรรมไ ร้ส าร พิ ษ  อํา เภอวังนํ้ า เขี ยว  จังห วัด

นครราชสีมา โดยการวิจัยคร้ังน้ีได้เลือกพ้ืนท่ีในการ
วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บ้านนํ้ าซับหมู่ท่ี 11 
และนิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 16 ตาํบลวงันํ้ าเขียว  
อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทาํ
กสิกรรมไร้สารพิษ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  

โดยศึกษาจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรม 
ไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว ท่ีได้รับมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย ์จาํนวน 34 ราย  
 ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวน
แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสารวิชาการ
ต่างๆ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลจากพ้ืนท่ีวิจยั การศึกษาขอ้มูลจากพ้ืนท่ี
โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  โดยมีแนวทางการ
สัมภาษณ์เป็นแบบก่ึงโครงสร้าง ใชว้ิธีการสังเกตการ
ดาํเนินงานของสมาชิกกลุ่มฯแบบมีส่วนร่วมและการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลตาม
ประเดน็ท่ีตอ้งการ และทาํการประมวลผลไปพร้อมกบั
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์เกิดข้ึนทั้ ง
ระหว่างการสัมภาษณ์และหลังจากสัมภาษณ์  ใช้
หลกัการการวเิคราะห์ซํ้ า มีกระบวนการดงัน้ี 

1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
หลังการสัมภาษณ์ตามประเด็นคาํถามท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์  

2) วิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกภาคสนาม เพ่ือ
พิจารณาว่ามีขอ้มูลประเด็นใดบา้งท่ีมีความขดัแยง้กนั
หรือไม่สมบูรณ์  กรณีท่ีข้อมูลมีความขัดแยง้กันจะ
สัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง  

3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ภายในหมวดหมู่ 
โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ภายในหมวดหมู่
และความสัมพนัธ์ระหวา่งหมวดหมู่  

4) วิเคราะห์ขอ้มูลและตีความหมายเพ่ือหา
ขอ้สรุป รวมทั้ งใช้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  แล้วนําเสนอผลการวิจัยใน
ลกัษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
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ผลการวจิัย 
 1.ประวตัคิวามเป็นมาของกลุ่ม 
 กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว
ตั้ งอยู่ใน พ้ืนท่ีอําเภอวังนํ้ าเขียว อยู่ทางทิศใต้ของ 
จงัหวดันครราชสีมา ห่างจากตวัจงัหวดัเป็นระยะทาง 
75 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและท่ีลาดชันเป็น
ลอนคล่ืนสลับกันตลอดทั้ ง พ้ืน ท่ี  มีความสูงจาก
ระดบันํ้ าทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ 300-700 เมตร 
มีอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้ งปี ประชาชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  ทํานาข้าว ปลูกผักตระกูลสลัด 
เบญจมาศตดัดอก ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ย และทาํไร่ทาํ
สวน 
 กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2541 โดยการนํา
ของนายอาํนาจ หมายยอดกลาง แรกเร่ิมการก่อตั้ งมี
สมาชิกสนใจเข้าร่วมจาํนวน 37 คน วนัท่ี 9 ตุลาคม 
พ.ศ.2541 กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว
ไดท้รงรับไวใ้นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
โดยมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู ้นําความกราบบังคมทูล 
ต่อมาไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ช่ือวา่ 
“สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดินอาํเภอ
วงันํ้ าเขียว จาํกัด”  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2543 
และไดพ้ฒันาพ้ืนท่ีบริเวณบา้นนํ้ าซับ หมู่ท่ี 11 ตาํบล
วงันํ้ าเขียว เป็นสถานท่ีอบรมและสาธิตกิจกรรมการ
เพาะปลูกโดยไม่พ่ึงพาสารเคมี และการดาํเนินชีวติตาม
แนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรท่ี
สนใจ สมาชิกรวมกลุ่มกันปลูกผกัไร้สารพิษส่งขาย
ให้แก่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดิน
อําเภอวังนํ้ าเขียว จํากัด  มีการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง และสร้างความเช่ือมั่นแก่
ผู ้บ ริโภคโดยมีการผลักดันให้สมาชิกขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จนในปี  พ .ศ . 2554 
สมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว 
จาํนวน 34 ราย ได้รับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ์
(Organic) จากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาํใหผ้กั
ของกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว ไดรั้บ
การยอมรับและความเช่ือมัน่ในคุณภาพการผลิต ทาํให ้
เลมอนฟาร์ม ,รังสิตฟาร์ม,บริษทักินดีอยู่ดี จาํกดัและ
บริษทัอ่ืนๆ ในเครือข่ายสันติอโศก เขา้มาติดต่อเป็น
ตลาดรับซ้ือผลผลิตและประกันราคาในแต่ละช่วง
ฤดูกาลผลิต และได้รับความสนใจจากเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ปี พ.ศ. 2557 มีการ
เพ่ิมจาํนวนของสมาชิกมากข้ึนเป็น 103 คน จาก 32 
หมู่บา้นในเขตอาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 

2.การจัดการการเพ่ือการพึง่ตนเองและพึง่พา
กนัเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพษิวงั
นํา้เขียว 

2.1 การจัดการปัจจัยการผลติ 
 กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษมีการจดัการ

ด้านความเช่ือและแนวคิด เปล่ียนการทําการเกษตร
แบบเชิงเด่ียวให้เป็นการเกษตรแบบอินทรีย ์ดว้ยการ
ให้ เกษตรกรผู ้ท่ี สมัครเข้าเป็นสมาชิก  เข้าอบรม  
ตามหลักสูตรท่ีทางศูนย์การศึกษาการพัฒนาของ
ชาวบา้นไดจ้ดัข้ึน เพ่ือปรับเปล่ียนแนวคิดและปลูกฝัง
จิตสาํนึกให้แก่เกษตรกร ซ่ึงตอ้งยึดถือแนวคิดท่ีปฏิบติั
เป็นแนวเดียวกันของกลุ่ม คือ “เราไม่ใช้สารเคมีทุก
ชนิดในการทาํการเกษตร” ดา้นการใชแ้รงงานในการ
ทําเกษตรส่วนใหญ่  เป็นแรงงานในครอบครัวของ
เกษตรกรเองและญาติพ่ีนอ้ง และส่วนหน่ึงเป็นแรงงาน
จากคนในชุมชนหรือจากต่างพ้ืนท่ี ดา้นการจดัการทุน 
มีการวางแผนการการจดัการท่ีดินในการทาํการเกษตร
แบบกลุ่ม ซ่ึงกาํหนดให้ปลูกผกัครอบครัวละ 2 งาน 
เพ่ือการดูแลอย่างทัว่ถึง มีการกาํหนดโควตาการปลูก
โดยสหกรณ์ฯ จัดให้สมาชิกกลุ่มเป็นรายปี ซ่ึงมีการ
ปลูกผกัท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีเพ่ือจดัการความเส่ียงดา้น
การตลาด ลดโรคและแมลงศตัรูพืช ให้พืชดูแลกนัเอง 
ดา้นเงินทุน สมาชิกท่ีมีเงินทุนเป็นของตนเองใชเ้งินทุน
ของตนในการซ้ือปัจจยัการผลิต สาํหรับสมาชิกท่ีไม่มี
เงินทุน สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษฯให้การช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มด้วยการให้กู ้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทุน
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ทางการเกษตรได้ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2 บาทต่อปี 
ชาํระคืนดว้ยการขายผกัให้แก่สหกรณ์ เม่ือสมาชิกได้
เงินจากการขายผกั สหกรณ์หักเงินคิดเป็นร้อยละ 10 
ของรายได้เพ่ือผ่อนชําระคืนแก่สหกรณ์  ด้านการ
จดัการนํ้ า สมาชิกใชน้ํ้ าจากคลองธรรมชาติ ใชเ้คร่ือง
ป๊ัมนํ้ าตัวเดียวกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือประหยดั
งบประมาณในการต่อระบบนํ้ า มีการทาํบ่อพกันํ้ าเพ่ือ
เก็บนํ้ าไวใ้ช้ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การปลูกผกัไร้สารพิษ ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธ์ุผกั ถาดเพาะ
กลา้ วสัดุเพาะกลา้ ฟาง ปุ๋ยชีวภาพ เคร่ืองตีดิน ตะกร้า
และถุงใส่ผกัและโรงเรือน โดยสมาชิกกลุ่มฯซ้ือจาก
ร้านคา้การเกษตรในพ้ืนท่ีและสั่งซ้ือผา่นทางสหกรณ์ฯ 
ซ่ึงปัจจยัการผลิตบางชนิดมีราคาแพง ทาํให้กลุ่มฯตอ้ง
ขอ รับการสนับส นุนไปยังห น่ วยงาน อ่ืนๆ  เพ่ื อ
ช่วยเหลือในการจดัหาและซ้ือปัจจยัในการผลิต 

2.2 การจัดการกระบวนการผลติ  
สมาชิกกลุ่มฯ มีการเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายใน
ครัวเรือน  บนัทึกขอ้มูลการปลูกผกัอินทรียแ์ละบนัทึก
ขอ้มูลการเก็บเก่ียวและการจาํหน่ายผลผลิต เพ่ือเตือน
ความจําและนําไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายใน
ครอบครัว และวางแผนการปลูกผักในแต่ละเดือน  
ใช้ เป็ น เอ กส ารป ระกอบ ใน ก ารขอม าต รฐ าน 
เกษตรอินท รีย์ ด้านการวางแผนการผ ลิตผัก  มี
กาํหนดการปลูกผกั ปีละ 6 รอบการผลิต โดยปลูกผกั
หลายชนิดหมุนเวยีนกนั ตามความเหมาะสมกบัฤดูกาล 
อุณหภูมิ แสงแดดและปริมาณนํ้ าฝน เกษตรกรปลูกผกั
สลดัในทุกฤดู เน่ืองจากเป็นผกัท่ีตลาดตอ้งการตลอด 
ทั้งปี มีขั้นตอนการจดัการกระบวนการผลิตท่ีสาํคญั คือ 
การเพาะกล้าผกั การเตรียมแปลง การปลูกและการ
บาํรุงรักษา นอกจากน้ียงัมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ผสมผสานกบัความรู้ทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เช่น 
การปลูกพืชผกัท่ีกินผล ตอ้งปลูกในวนัศุกร์ เสาร์และ
อาทิตย ์เน่ืองจากเป็นวนัท่ีมีแสงแดดเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช การเอาผา้คลุมกระบะเพาะกลา้ใช้
วิธีการร้อนกระทบเยน็ ทาํให้กลา้ผกังอกไดดี้ และการ

ไม่คลุมฟางแปลงผกัในหนา้ฝน จะทาํให้เกิดเช้ือราใน
แปลงผกั  

2.3 การจัดการผลผลติ 
 การดําเนินงานเร่ิมต้นตั้ งแต่การเก็บเก่ียว

ผลผลิต และรวมถึงการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงมี
การคัดคุณภาพของผกั ให้ตรงกับความตอ้งการของ
ตลาด การบรรจุภณัฑ์เพ่ือช่วยรักษาความสดใหม่ของ
ผกัและเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายขณะทาํการขนส่ง 
สมาชิกมีวิธีการขนส่งผกัทางรถบรรทุกเพ่ือขายแก่
ตลาดภายนอก เป็นการจาํหน่ายด้วยตนเอง และการ
จาํหน่ายผา่นทางสหกรณ์ฯในวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนั
ศุกร์ สหกรณ์ฯนําผกัท่ีรับซ้ือจากสมาชิกกลุ่มฯจดัส่ง
ใหแ้ก่ เลมอนฟาร์ม, ห้าง MAX VALUE, รังสิต ฟาร์ม, 
บริษทักินดีอยูดี่ จาํกดั, บริษทัพลงับุญ (บุญนิยม) จาํกดั
, บริษทัพลงัผกั จาํกดั และร้านกูดิ้นฟ้า สันติอโศก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นลูกคา้ประจาํท่ีสั่งซ้ือผกั
จากสหกรณ์ฯ 

ผลผลิตในฤดูฝนและฤดูร้อนจะมีราคาสูง 
และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด แต่ในฤดูหนาวผลผลิตผกั
มีจํานวนมาก  ทําให้ผ ักล้นตลาด  เน่ืองจากจํานวน
สมาชิกเพ่ิมมากข้ึน แต่ตลาดท่ีรองรับผลผลิตยงัมีเท่า
เดิม อีกทั้งยงัไม่มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิก
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตท่ีมี
จาํนวนมาก 

กล่าวโดยส รุป  การจัดการการเพื่ อการ
พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองของสมาชิกกลุ่มฯมาจาก
กระบวนการในการจัดการด้าน ปั จจัยการผ ลิต   
การจัดการกระบวนการผลิต และการจัดการผลผลิต
ของเกษตรกร ซ่ึงในกระบวนการเหล่าน้ีทาํให้สมาชิก
กลุ่มมีความพยายามในการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากนัเอง
ภายในกลุ่มใหม้ากท่ีสุด  
  
 3.  การพึ่งตนเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
กสิกรรมไร้สารพษิวงันํา้เขียว 
 1) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกับ
ความรู้ทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นภูมิปัญญา
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ชาวบา้นซ่ึงเกษตรกรปฏิบติัตามคาํแนะนาํของคนเฒ่า
คนแก่ในหมู่บ้าน เช่น การปลูกพืชผกัท่ีกินผล ต้อง
ปลูกในวนัศุกร์ เสาร์และอาทิตย ์เน่ืองจากเป็นวนัท่ีมี
แสงแดดเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นภูมิ
ปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษภูมิปัญญาใน
การเอาผา้คลุมกระบะเพาะกลา้ ใชว้ิธีการร้อนกระทบ
เยน็ ทาํให้กลา้ผกังอกไดดี้ และการไม่คลุมฟางแปลง
ผกัในหนา้ฝน เพราะจะทาํให้เกิดเช้ือราในแปลง ทาํให้
ผกัเน่าตา  นอกจากน้ียงัรวมถึงภูมิปัญญาในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองสูบนํ้ า รถตี
ดินขนาดเลก็และสปริงเกอร์ท่ีเกษตรกรมีความชาํนาญ 
สามารถใชอ้ยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 2) เกษตรกรทาํการเกษตรตามหลกัการปลูก
ผกัไร้สารพิษท่ีได้รับการถ่ายทอดจากสมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ และจากประสบการณ์ของ
ตนเองวิชา โดยยึดหลกัเป็นแนวเดียวกนัคือ“เราไม่ใช้
สารเคมีทุกชนิดในการทาํเกษตร” และไดมี้การศึกษา
ความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองจากตาํราวิชาการต่างๆ เช่น 
วธีิการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง การทาํ
ปุ๋ยหมกั 
 3) ครอบครัวอบอุ่น ความพร้องเพรียงของ
คนในครอบครัว รักใคร่ในหมู่ญาติพ่ีน้องซ่ึงเกิดจาก
การร่วมคิด ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ทาํงานร่วมกนั เกิดการสอนงานให้แก่บุตรหลานและมี
ผูสื้บทอดงานการทาํผกัต่อไปหรือการมีทายาทสืบทอด
งานนั่นเอง ซ่ึงการปลูกผกั ทาํให้เกิดการสร้างความ
เหนียวแน่นในครอบครัว  มี กิจกรรมปลูกผักเป็น
ตวักลาง ให้คนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ไดมี้การถาม 
การเสนอความคิดเห็น หากเกิดปัญหาก็เสนอความคิด
ออกมาว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดี  อีกทั้ งคนใน
ครอบครัวยงัมีเวลาใหแ้ก่กนัมากข้ึน 
 4) เกษตรกรมีการวางแผนการจัดการการ
ผลิต  การวางแผนการเพาะกลา้ การปลูกพืชในแต่ละ
ฤดูเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัสภาพอากาศ แสงแดด
และนํ้ า เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีดี ปลูกพืชหลากหลายชนิด
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการเกิดโรค และความเส่ียง

ในราคาขายแก่ทอ้งตลาด การวางแผนการให้จาํนวน
ผกัแก่สมาชิกของสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษฯ เพ่ือให้
สมาชิกป ลูกผัก ท่ี เป็ น ท่ี ต้องการของตลาดและ
สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง รวมทั้ งการ
จดัเตรียมท่ีดินของเกษตรกรในสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อ
การทาํการเกษตร เร่ิมจากการปลูกผกัครอบครัวละ 2 
งาน และขยายพื้นท่ีการปลูกมากข้ึนตามกาํลงัแรงงาน
ของคนในครอบครัวของเกษตรกร เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอกบัรายจ่ายของครอบครัว   
 5) ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่คน
ในครอบครัว ทําให้ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน มี
รายไดจ้ากการขายผกัสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี ไดอ้ยูพ่ร้อม
หน้ากนั พ่อ แม่ ลูก และส่ิงสําคญัคือทาํให้เกษตรกรมี
เงินส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือในระดบัอุดมศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน รวมทั้งการไดรั้บโอกาสส่งบุตรหลานเพื่อเขา้
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) ลดค่ าใช้ จ่ ายในค รัว เรือน  เน่ื อ งจาก
เกษตรกรทาํนํ้ ายาลา้งจานไวใ้ชเ้อง ปลูกผกัไวบ้ริโภค
เอง ทาํให้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกั เช่น พริก 
หอมแดง กระเทียม ซ้ือเพียงบางอย่างท่ีไม่มีเท่านั้ น 
เช่น เน้ือหมู เน้ือไก่ ผงซักฟอก ทาํให้รายจ่ายนอ้ยลง มี
รายไดเ้พียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บไวใ้ชใ้น
ยามจําเป็น  จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว
เกษตรกรมีเงินฝากสะสมเกือบทุกครอบครัว ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ทาํให้ไม่มีภาระหน้ีสินหรือถา้มีก็สามารถ
ชาํระหน้ีสินไดต้ามกาํหนด หน้ีสินส่วนใหญ่นั้นเป็น
หน้ีสินท่ีเกิดจากการกูย้ืมเพ่ือการลงทุนทางการเกษตร 
กูย้มืจากสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษฯ และจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซ่ึงใน
การลงทุนจะเป็นการลงทุนการผลิตอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป  ไม่กู ้ยืม เงินจนเกินตัว และมีบางครอบครัวใช้
เงินทุนของตนเองโดยไม่กูย้มื 
 7) ลดตน้ทุนการผลิตโดยใชแ้รงงานภายใน
ครอบครัวห รือญาติ พ่ีน้อง  แทนการจ้างงานจาก
ภายนอก เกษตรกรใชแ้รงงานภายในครอบครัว ไดแ้ก่ 
พ่อ แม่ ลูก ในการทาํงาน เป็นการทาํงานท่ีไม่มีการ

1956



HMP8-7 

แบ่งหน้าท่ี ท่ีชัดเจน  แต่เป็นไปในแบบการทํางาน
ร่วมกนั ช่วยกนัทาํงานทุกอยา่งท่ีมีในแปลง มีการจา้ง
แรงงานจากภายนอกน้อยจํานวนน้อย มี เพียงบาง
ครอบครัวเท่านั้นท่ีจา้งแรงงานภายนอกเขา้มาช่วยงาน 
 8) ลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต โดยไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิดในการทาํการเกษตร ทุก
ขั้นตอนของการทาํการเกษตรนั้น เกษตรกรใช้ปัจจัย
การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มูลหมูไบโอ
แก๊ส มูลไก่ ฟาง นํ้าไส้เดือน ปุ๋ยชีวภาพ นํ้าหมกัชีวภาพ 
ในการควบคุมวชัพืชและแมลงศตรูพืชนั้น เกษตรกร
กรใชน้ํ้ าหมกัสะเดาไล่แมลง ใชก้ารถอนหญา้ ดายหญา้
แทนการฉีดยาฆ่าหญ้า ซ่ึงเป็นการส่งผลดีต่อร่างกาย
ของเกษตรกรและไม่มีสารพิษตกค้างในผกัและดิน 
การขดุสระนํ้าเพ่ือสาํรองนํ้าไวใ้ชใ้นยามขาดแคลน 
 9) การเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชผักไวใ้ช้เอง เช่น  
เมลด็พนัธ์ุสลดัคอส บตัเตอร์เฮด โอค๊แดง ซ่ึงทาํโดยวิธี
ธรรมชาติ คือ ปลูกและปล่อยใหพื้ชชนิดนั้นโตจนออก
ดอกแล้วจึงตัดมาตากแห้งเพ่ือเก็บเอาเมล็ดพันธ์ุ ใช้
เวลาในการปล่อยให้ผ ักโตเพ่ือเก็บเมล็ดพันธ์ุเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เก็บรักษาโดยใส่ในกล่องพลาสติก
ปิดฝาให้มิดชิดและเก็บรักษาในตูเ้ยน็ เพ่ือรักษาอตัรา
การงอกของเมลด็ นอกจากการเก็บเมลด็พนัธ์ุไวใ้ชเ้อง
แลว้ เกษตรกรเกบ็เมลด็พนัธ์ุไวใ้หเ้กษตรกรท่ีเป็นญาติ
พ่ีน้องหรือคนท่ีสนิทสนมกนัไดใ้ชใ้นยามเมล็ดพนัธ์ุ
ขาดแคลาน และบางคร้ังมีการยมืเมลด็พนัธ์ุกนัระหวา่ง
สมาชิก  
 10) ทําบัญ ชีค รัว เรือน  เกษตรกรแ ต่ละ
ครอบครัวเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจํา 
เกษตรกรทุกคนจะมีสมุดบญัชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ
สมุดบนัทึกขอ้มูลการปลูกผกัอินทรีย ์เพ่ือใหส้มาชิกได้
จดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และบนัทึกขอ้มูลการปลูกผกั
อินทรีย  ์รวมทั้ งบันทึกต้นทุนในการประกอบอาชีพ
ของตนเองเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายใน
ครอบครัวและวางแผนการปลูกผักในแต่ละเดือน 
นอกจากน้ียงัเป็นการอุดรอยร่ัว เพ่ือให้รู้วา่เงินหมดไป
กบัอะไรบ้าง และในเดือนต่อไปตอ้งวางแผนการใช้

เงินอย่างไร จึงมีคาํว่า “ผกัไร้สารพิษ ผกัท่ีเป็นยิ่งกว่า
ผกั” คือ ใชผ้กัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ลดละเลิกอบายมุข จดัทาํบญัชีครัวเรือนของ
ตนเองเพื่อเป็นการอุดรอยร่ัว สร้างงานและสร้างรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร 
 11 )  ค รอบ ค รั ว เกษ ต รก รใช้ จ่ ายอ ย่ าง
พอประมาณและมีเหตุผล ไม่มีหน้ีสินนอกระบบ หาก
เป็นหน้ีเป็นหน้ีท่ีกูย้ืมจากสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ
ในเขตปฏิรูปท่ีดินอาํเภอวงันํ้ าเขียว จาํกดั และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพและสามารถชาํระหน้ีสินไดต้ามกาํหนด 

 
4.การพึ่งพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริม

กสิกรรมไร้สารพษิวงันํา้เขียว 
1) เกิดการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและ

กนั ดว้ยการแบ่งปันผลผลิตผกัท่ีมีในแปลงของตนเอง
ให้แก่เพ่ือนบ้านใกล้เคียง แลกเปล่ียนผลผลิตซ่ึงกัน
และกันเพ่ือนํามาบริโภค และนําผกัไปช่วยงานบุญ 
ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน  และบริจาคผกัช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ  

2) การลงแขกเอาแรงป ลูก  แลกเป ล่ียน
แรงงานกนั เช่น ปลูกผกัและตดัผกัช่วยกนั หรือลงแขก
ปลูกบา้นและทาํปุ๋ยหมกัร่วมกนัของเกษตรกรในแปลง
ใกลเ้คียง  

3) การรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ เพ่ือ
จัดตั้ งเป็นสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูป
ท่ีดินอาํเภอวงันํ้ าเขียว จาํกัด และบริหารงานร่วมกัน 
เห็นได้จากการท่ีสมาชิกรวมตวักนัจดทะเบียนก่อตั้ ง
สหกรณ์ข้ึน ภายใตช่ื้อ “สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษใน
เขตปฏิ รูป ท่ี ดินอําเภอวังนํ้ าเขียว  จํากัด” และได้
ดาํเนินงานดว้ยการให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน โดยแต่งตั้ งให้เป็นคณะกรรมการดาํเนินงาน
จากการคดัเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯของ
สมาชิกในกลุ่ม และเปล่ียนคณะกรรมการตามวาระการ
เลือกตั้ง 
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4) เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม คือ เกิด
ผูน้าํตามธรรมชาติและมีกระบวนการการพฒันากลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคี  ได้รับการอบรม 
สัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยูส่มํ่าเสมอ 
เช่น การศึกษาดูงานโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เกิดกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม เช่น กิจกรรมการออมวนั
ละบาท กิจกรรมคืนกาํไรให้แก่สังคมดว้ยการบริจาค
ผกัใหแ้ก่โรงพยาบาล  

5) สมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคี รับฟังความ
คิดเห็นและยอมรับเหตุผลซ่ึงกนัและกนั คอยดูแลเอา
ใจใส่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความผูกพนัและเอ้ือ
อาทรต่อกัน โดยมีการพูดคุยปัญหาและแลกเปล่ียน
ความรู้การทาํผกัเป็นประจาํทุกเดือนผ่านการประชุม
ประจาํเดือน การแยกสมาชิกออกเป็นกลุ่มยอ่ยและให้
สมาชิกดูแลซ่ึงกนัและกนั  

6) เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นต้นแบบ
ของการปลูกผกัไร้สารพิษ เกิดปราชญ์ชาวบา้น สร้าง
แปลงตวัอยา่งให้ผูอ่ื้นไดม้าเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาส
ให้บุคคลอ่ืนเขา้มาศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์
การทําผักไร้สารพิษแบบกลุ่มห รือรายบุคคล  มี
หน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกผักไร้
สารพิษ การทาํนํ้ าหมกั การทาํสมุนไพรไล่แมลงและ
กิจกรรมอ่ืนๆของกลุ่มฯเป็นประจาํ นอกจากน้ียงัเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างๆเขา้มาฝึกงาน
และศึกษาขอ้มูลเพ่ือทาํงานวจิยั รวมทั้งเป็นทั้งผูรั้บและ
ผูถ่้ายทอดเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

7) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน 
ตั้งแต่มีกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว การ
สร้างงานและจา้งงานมีเพ่ิมมากข้ึน เป็นงานท่ีเก่ียวกบั
การเพาะและยา้ยกล้าผกั ค่าจ้างวนัละ 200-250 บาท 
และการจ้างงานท่ีเกิดข้ึนตามความจาํเป็น เช่น การ
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผกั การจ้างไถดินทาํแปลงผกั 
นอกจากน้ียงัช่วยลดการอพยพแรงงานไปทาํงานต่าง
ถ่ินของคนในครอบครัวและในชุมชนอีกดว้ย 

8) แบ่งปันท่ีดินเพ่ือทํากสิกรรมไร้สารพิษ
ให้แก่ เพ่ือนเกษตรกรท่ีไม่มี ท่ี ดินทํากินได้เข้าใช้
ประโยชน์ เน่ืองจากสมาชิกบางรายไม่มีท่ีดินในการ
ปลูกผัก  สมาชิกกลุ่มท่ี มี พ้ืนท่ีจํานวนมากจัดท่ี ดิน
บางส่วนให้เพ่ือนสมาชิกไดเ้ขา้ทาํประโยชน์ในท่ีดิน
ของตน ซ่ึงเป็นแบบให้เขา้ทาํเปล่าไม่คิดเงิน และแบบ
ใหเ้ช่าเป็นรายปี 

9) ใช้เคร่ืองป๊ัมนํ้ าตวัเดียวกัน เคร่ืองป๊ัมนํ้ า
ห น่ึงตัว  ต่อสมาชิก  2-3 ราย  เป็นเจ้าของระบบนํ้ า
ร่วมกนั ดูแลรักษา และจ่ายค่านํ้ามนัร่วมกนั 

10) ไม่กู ้ยืมเงินนอกระบบ  เน่ืองจากกลุ่ม
ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษมีสหกรณ์กสิกรรมไร้
สารพิษวงันํ้ าเขียวฯ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธกส.) ให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสามารถ
ชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด เช่น การชาํระหน้ีเงินกูย้ืมจาก
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้าเขียวฯ โดยการหกัเงิน
รายไดจ้ากการขายผกัผา่นสหกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 10 
ของรายได้ และในแต่ละปีสมาชิกตอ้งคืนเงินท่ีกู ้ไป
ทั้ งหมดแก่สหกรณ์ฯ และหากสมาชิกตอ้งการกูใ้หม่ 
สามารถกูไ้ดใ้นปีต่อไป ซ่ึงเป็นการกูย้ืมเพ่ือซ้ือปัจจยั
ในการผลิตเท่านั้น 
 11) จําหน่ายผลผลิตภายใต้หลักคุณธรรม
และมีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า เช่น  ชั่งนํ้ าหนักตรง 
จําห น่ ายไม่ เกินราคาห รือ เอากําไรมาก เกินควร 
นอกจากน้ีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกกลุ่มฯ ทาํให้
สมาชิกฯสามารถเป็นผูก้าํหนดราคาในการขายผกัได้
เอง ดว้ยการประชุม ตกลงและกาํหนดราคาซ้ือขายผกั
ของสหกรณ์ฯในราคาท่ีสมาชิกและสหกรณ์ฯสามารถ
อยู่ได ้โดยไม่เดือดร้อน และท่ีสําคญัสมาชิกไม่ถูกเอา
เปรียบจากพ่อคา้คนกลางท่ีกดราคาซ้ือขาย ไม่ถูกโกง
นํ้ าหนกัผกัท่ีส่งขาย นอกจากน้ีการรวมกลุ่มปลูกผกัไร้
สารพิษ ทาํให้ผกัของสมาชิกมีราคาสูงกว่าทอ้งตลาด 
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลผลิต เน่ืองจากปัจจุบนั
เกิดกระแสรักสุขภาพ ทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาบริโภคผกั
ท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพมากข้ึน ทาํใหผ้กัไร้สารพิษเป็นท่ี
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ต้องการของตลาด เกษตรกรผูป้ลูกผกัไร้สารพิษจึง
ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง 
 12) จาํหน่ายและหาแหล่งรับซ้ือช่วยกนัของ
สมาชิกภายในกลุ่ม  ด้วยการฝากขายผักกับเพ่ือน
สมาชิกแปลงใกลเ้คียง หากสมาชิกคนใดไม่มีผกัใน
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นําผกั
ของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มมารวมกบัผกัของตน เพ่ือให้
ได้ผ ักครบตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึ งไม่คิด
ค่าใชจ่้ายในการฝากขาย  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

การจัดการการผลิตท่ีนําไปสู่การพ่ึงตนเอง
และพึ่งพากนัเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้
สารพิษ วงันํ้ าเขียว ประกอบดว้ย 1) การจดัการปัจจยั
การผลิต ไดแ้ก่  การจดัการคน ความเช่ือและแนวคิด 
เช่นการปลูกฝังความเช่ือ แนวคิดท่ียึดถือและปฏิบัติ
เป็นแนวเดียวกนัคือ “เราไม่ใชส้ารเคมีทุกชนิดในการ
ทําเกษตร” แรงงาน  เช่น  การใช้แรงงานของคนใน
ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ญาติพ่ีนอ้งแทนการจา้งแรงงาน
ภายนอก ทุน เช่น การวางแผนการจดัการการปลูกผกั
ในเน้ือท่ี  2 งาน  เพ่ือให้ เหมาะสมต่อการดูแลตาม
ความสามารถของตนเอง การใช้เคร่ืองป๊ัมนํ้ าร่วมกนั 
เพ่ือประหยดัตน้ทุนต่อระบบนํ้ า และดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
เช่น การใช้ปุ๋ยคอกบํารุงผกั แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือ
รักษาดินและนํ้ า การใชร้ถตีดินในการทาํไถ ตีดิน ยก
ร่องและทาํแปลงผกั เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 2) 
การจัดการกระบวนการผลิต ได้แก่ การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน  การวางแผนการผลิต  เช่นการปลูกผัก
หลากหลายชนิด  เพ่ือช่วยลดความเส่ียงต่อความ
เสียหายท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือแมลงศตัรูพืช การเพาะ
กลา้ การเตรียมแปลง การปลูกและการบาํรุงรักษาและ 
3) การจัดการผลผลิต  ไดแ้ก่ การเก็บผลผลิต การคดั
คุณภาพผกั การบรรจุภณัฑ์ การขนส่งและการตลาด 
เช่น  มีตลาดท่ีรับซ้ือผลผลิตท่ีแน่นอนโดยส่งผ่าน
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดิน อาํเภอ
วงันํ้ าเขียว จาํกัด  ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ

สถิต (2555) ไดก้ล่าววา่ เกษตรกรผูท่ี้ทาํฟาร์มผกัตอ้งมี
หลกัในการทาํฟาร์มผกั ไดแ้ก่ 1) การจดัการปัจจยัการ
ผลิต ตอ้งมีการจัดการและศึกษาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง ปริมาณนํ้ าฝน ระบบการ
ชลประทาน สภาพของดิน เทคโนโลยีการผลิตพืชผกั
และแรงงาน 2) การจัดการกระบวนการผลิต ได้แก่ 
ปริมาณการผลิต การวางแผนผลิต การปลูกพืชผัก
หลากหลายชนิด  3) การจัดการผลผลิต  ได้แก่  การ
คมนาคมและ การตลาด 

การพ่ึงตนเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกร
รมไร้สารพิษ วงันํ้ าเขียว ดา้นการพ่ึงตนเองทางสังคม 
คือ ทาํการเกษตรตามหลกัวิชาการท่ีไดรั้บถ่ายทอดจาก
ทางกลุ่ม มีการวางแผนการจัดการการการผลิตด้วย
ตนเอง การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น สามคัคี รักใคร่ในหมู่
ญาติพ่ีน้องท่ีเกิดจากการทาํงานร่วมกนั และการใชภู้มิ
ปัญญาท้องถ่ิน ผสมผสานกบัความรู้วิชาการเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต และการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ คือ การสร้าง
อาชีพและรายได้ให้ แ ก่ครอบค รัว  ค่ าใช้ จ่ ายใน
ครัวเรือนลดลง เน่ืองจากปลูกผกัไวบ้ริโภคเอง ลด
ต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมาจาก
ธรรมชาติ  ปฏิ เสธปัจจัยการผลิต ท่ี เป็นสารเค มี
สังเคราะห์ทุกชนิด กลุ่มไม่มีหน้ีสินท่ีเป็นเงินกูย้ืมจาก
หน่วยงานอ่ืน สหกรณ์ฯมีเงินปันผลแก่สมาชิกทุกปี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสัญญา (2544) ไดก้ล่าว
ว่า การพ่ึงตนเองทางสังคม คือ ความสมดุลหรือความ
มั่นคงแข็งแรงของกลุ่มคน  ครอบครัว ชุมชนหรือ
องค์กรใดๆในสังคม คาํว่าสังคม ย่อมหมายรวมถึง
วฒันธรรม คือ กฎ ระเบียบของสังคม ท่ีคนในสังคม
จะต้องยึด ถือป ฏิบั ติตามและการ พ่ึ งตน เองทาง
เศรษฐกิจ คือความสมดุลระหวา่งรายไดก้บัรายจ่ายของ
ชุมชนชนบท หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ความพออยูพ่อ
กินของครอบครัว ชุมชน มีรายไดพ้อกบัรายจ่าย ไม่มี
หน้ีสินชนิดท่ีไม่อาจชดใชคื้นได ้(สามารถมีหน้ีสินจาก
การลงทุนเพ่ือเกษตรกรรมหรือธุรกิจได)้ 

การพ่ึงพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
กสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้าเขียว ดา้นการพ่ึงพากนัเองทาง
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สังคม คือ เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่ม สมาชิกมีความสามคัคี 
เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นตน้แบบของการปลูกผกั
ไร้ เกิดปราชญช์าวบา้น เกิดการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ซ่ึงกนัและกนั และการพ่ึงพากนัเองทางเศรษฐกิจ คือ 
เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน การแบ่งปัน
ท่ี ดินทํากินแก่ เพ่ือนสมาชิก  ไม่ มีห น้ีนอกระบบ 
จาํหน่ายผลผลิตอยา่งมีคุณธรรม จาํหน่ายและหาแหล่ง
รับ ซ้ือ ช่วยกันของสมาชิก  ซ่ึ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเกศสุดา (2549) ได้กล่าวว่า หลักการ
พ่ึงพากันเองโดยใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้
มากกว่าการมุ่งหวังผลท่ีจะเกิดข้ึน  คือ  การรู้จักใช ้
ปัญญา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบบนฐานข้อมูลและ
ความรู้ของตนเอง เพ่ือเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง
อย่างพอเหมาะพอดี ซ่ึงช่วยสร้าง “ภูมิคุ ้มกัน”  และ 
“สมดุล” ให้เกิดข้ึนในระดับบุคคลและชุมชน  เกิด
กลไกการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง เกิดการพัฒนา
ศกัยภาพตนเอง กระบวนการร่วมคิด ร่วมพูดคุยจาก
การทํากิจกรรมร่วมกัน  การพัฒนาองค์ความรู้ของ
ทอ้งถ่ินให้สามารถใชป้ระโยชน์กบังานของตนเองได ้
ทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมถึงสามารถ
แลกเปล่ียนบทเรียนความสําเร็จ ความล้มเหลวใน
ชุมชนเพ่ือการพฒันาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.กลุ่มควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้สมาชิก
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้เสริม
และสร้างมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากสมาชิกไม่มีการแปรรูป
ผลผลิต แต่ส่งผกัให้ศูนยศึ์กษาการพฒันาของชาวบา้น
เป็นผูแ้ปรรูปโดยเฉพาะแปรรูปเป็นประเภทผกัดอง 

2.กลุ่มควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้สมาชิก
ทําเค ร่ืองจักสาน  เน่ืองจากมีไม้ไผ่ในชุมชน  เช่น 
ตะกร้า เข่งใส่ผกั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายและเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาชาวบา้นเพ่ือการพ่ึงตนเอง  

3.กลุ่มควรเพ่ิมการจัดการการตลาดทาง
เครือข่ายออนไลน์และแสวงหาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัไร้
สารพิษ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน บา้นจดัสรร เป็นตน้ 
 
 ข้อเสนอแนะการวจิัยคร้ังต่อไป 

ศึกษาอุดมการณ์ แนวคิด แนวปฏิบัติแบบ
บุญนิยม ท่ีมีผลต่อการพัฒนาผูน้ําและสมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้าเขียว อาํเภอวงันํ้าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา 
 
กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ท่ี ป รึกษ าและ
คณาจารย์ท่ีให้ค ําแนะนําอันเป็นประโยชน์เพ่ือให้
งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมถึงผูน้าํและสมาชิก
กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงันํ้ าเขียว ท่ีไดบ้อก
เล่าเร่ืองราว เหตุการณ์ และรายละเอียดของข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่องานวิจยั เพ่ือให้ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลได้
ครบถว้นและสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณบิดามารดา  
ผูใ้ห้โอกาสในการศึกษา ให้อิสระในการตดัสินใจและ
เป็นกาํลงัใจอนัมีคุณค่า 
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