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 From the past until the present, the main occupation of the Thai people is agriculture. 
Until the arrival of the industrial era that makes the traditional way of life changed. Farmers 
rely on external factors to increase their production. Until today, natural disasters occur many 
times. The human faces food shortages. To solve this issue, the purpose of this study is to 
investigate the process of knowledge management for the sustainability of the farmers who 
grow organic vegetables from Huaypra, Dontum district, Nakhon Pathom province and study 
the problems and difficulties of knowledge management of growing organic vegetables. To 
propose an approach to be useful in the development and sustainable self-reliance. It also 
gathers on the knowledge of agriculture to distribute to interested parties. The study used 
qualitative research methods by using participatory observation and in-depth interviews. 
 The results have shown that knowledge management of growing organic vegetables 
includes knowledge management in production, quality control and quantity control. Problems 
and difficulties have been found in the study of knowledge management of growing organic 
vegetable are external factors including climate condition, epidemics in plants and pest. 
Moreover, internal factors, including less educated farmers, growing area in the same and 
limited area.  
 Approaching for developing a group of farmers to be a learning organization occurs 
within the group by itself e.g. a farmer school that provides regular knowledge training, 
networking with external organization, manipulation document knowledge system. However, 
the development of groups of farmers who grow organic vegetables to be the learning 
organization make the farmers are sustainable in their occupation, better life quality from 
continuously earning, sustainable, self-reliant, convey knowledge to other who are interested 
and systematically knowledge  stored. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในโลกปจจุบันน้ีเปนโลกภายใตสภาวะแวดลอมยุคใหม ที่เปนโลกแหงการเรียนรู โลก
แหงภูมิปญญา ในฐานะสมาชิกชาติหนึ่งในโลก เมื่อโลกกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู
(Knowledge Based Economy) ประเทศไทยจึงตองตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยอาศัย ขอมูล 
ขาวสาร องคความรู และภูมิปญญา กอปรกับในสภาวการณที่เศรษฐกิจตกตํ่าเชนวันนี้ การจะเปน
องคกรที่คํานึงถึงแตเพื่ออยูรอด (Survival Learning) คงไมเพียงพออีกตอไป องคกรจะตองเรียนรู
เพื่อการเจริญเติบโต (Generative Learning) และกาวหนาอยางย่ังยืน โดยอาศัยกลยุทธ การพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จในระยะยาว 

เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือ
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไทยในอดีตมีวิถีการดําเนินชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเปนหลัก เรียนรูการพ่ึงพา
ตนเอง ผลิตอาหารไดเอง แตเม่ือกระแสการพัฒนาเขามาทําใหเกษตรกรตองปรับตัวเพื่อใหสามารถ
อยูรอด ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประสบการณที่เกษตรกรไดเรียนรูสั่งสมจนเกิดเปน
องคความรูโดยท่ีพวกเขาไมรูตัว ซึ่งเกษตรกรในแตละทองถิ่นมีประสบการณที่แตกตางกันมีความรู 
ทําใหมีความคิดท่ีแตกตางกัน ในการท่ีจะทําใหทุกคนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานการเกษตรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน ความรู
และภูมิปญญาที่มีอยูมากมายจึงตองนํามาคัดเลือก ขัดเกลา เรียบเรียง วิเคราะห จัดหมวดหมูและ
จัดระบบการใชเพื่อใหเกิดการเผยแพรอยางกวางขวาง สวนราชการจึงเขามามีสวนชวยในการ
พัฒนาองคความรูดังกลาวใหเกษตรกรโดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุม และทําการจัดการความรูให
กลุมเกษตรกร เพื่อใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู และปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เนนทั้งความรูและความรวดเร็ว 

ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 เปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเกิดผลเปน
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รูปธรรมขึ้น ในมาตรา 11 กําหนดวา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน จากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานราชการและ
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยทางราชการจะใชความรูที่มีอยูอยางเปนระบบหรือที่
เรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) คือความรูที่มีอยูในตํารา หนังสือ วารสาร 
มาถายทอดแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรท่ีมีความรูจากประสบการณที่ผานมาเปนความรูแบบฝงลึก 
(Tacit Knowledge) ทําใหเกิดองคความรูใหม ซึ่งความรูนี้สามารถนํามาแลกเปลี่ยนและถายทอดให
บุคคลอ่ืนไดรับรูตอไป จากความสําคัญดังกลาวจึงพบวา ความรูไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาใน
หลายดาน ไมวาจะเปนดานสังคม หรือเศรษฐกิจ  

ในดานเศรษฐกิจชุมชน เสรี พงศพิศ (2547: 8)ไดกลาวไววา “ระบบเศรษฐกิจชุมชนเปน
ระบบท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนไปไดดวย
ตัวมันเอง” จากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไประบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิม ทําใหชาวบานเกิดลัทธิการบูชาเงิน มีการใชจายที่เกินความจําเปน ทําใหรายรับไมเพียงพอ
กับรายจายชาวบานจึงตองไปกูหนี้ยืมสิน เพื่อนําเงินท่ีไดมาหมุนเวียนในการดํารงชีวิตตอไป ความ
ลมเหลวดังกลาวนี้เปนผลมาจากการขาดแคลนความรูของชาวบาน การจัดการความรูจึงเปนวิถีทาง
ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพที่แทจริง เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง เมื่อชาวบานมีการเรียนรูจาก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ ชาวบานจะนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผลเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาแผนแมบทชุมชน แผนยุทธศาสตรของชุมชนในการแกไขปญหาและพัฒนา
ตนเองอยางมั่นคง  

เมื่อการเรียนรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตามมา     
นิรันดร จงวุฒิเวศย (2545: 3) ไดชี้ใหเห็นวา การพัฒนาประเทศไทย จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยางมีเหตุผล 
นําไปสูสังคมท่ีมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพ่ึงตนเอง มีภูมิคุมกัน และ
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รูเทาทันโลก คนไทยสวนใหญ มีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต อยูในสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองถิ่นควบคูไปกับ การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ดีงาม ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ สังคมไทยท่ีมีความสมานฉันท และเอ้ืออาทรตอกัน อัน
จะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณภาพ และย่ังยืน เพราะฉะนั้นการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในมุมมองของ นิรันดร จงวุฒิเวศย หมายถึง การพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการ พื้นฐาน
ของคน ทั้งยุคปจจุบัน และยุคตอ ๆ ไป และสรางความสมดุลระหวาง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
มนุษยและสิ่งแวดลอม โดยในแผน ปฏิบัติการ 21 (Agenda 21): การพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งเปนขอตกลง 
ระหวางประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล วา ในศตวรรษท่ี 21 จะไม
เนนใหมีการ ใชทรัพยากรธรรมชาติ แตเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม มนุษย
และสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน  

ดังน้ันเมื่อเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติและมีลักษณะทางพฤติกรรมท่ีตองอาศัยอยู
รวมกันเปนสังคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืน การรวมกลุมกันภายในชุมชน
เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อความอยูรอดและยั่งยืน จึงเปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหพัฒนาศักยภาพ
ในตนเอง ทั้งน้ีเพื่อใหการรวมกลุมของชาวบานหรือเกษตรกรอยูภายใตระบบท่ีดี หนวยงานของ
ภาครัฐจึงเขามามีสวนชวยในการจัดต้ังโครงการ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนการรวมกลุมกันเพื่อ
ประกอบการธุรกิจขนาดยอมและขนาดจิ๋วในการจัดการทุนอยางสรางสรรคเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
วิสาหกิจชุมชน เปนระบบที่มีความหลากหลายของกิจกรรมเชื่อมโยงเขาดวยกัน เสริมกันแบบ
บูรณาการ เม่ือชาวบานหรือเกษตรกรไดรวมกลุมกันอยางเปนทางการ นอกจากรวมกลุมเพ่ือทําการ
ผลิตอาหารเพ่ือปากทองของตนเองแลวท่ีเหลือจากการอุปโภค บริโภค ในชุมชน เกษตรกรก็จะนํา
ผลผลิตท่ีไดไปขายในตลาด กอใหเกิดกําไรในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน และประโยชนที่มาพรอมกับ
การรวมกลุมของชาวบานหรือเกษตรกรก็คือ กลุมสามารถเจรจาตอรองกับตลาดไดในเร่ืองราคาได 
ทําใหเกิดผลประโยชนตอชาวบานหรือเกษตรกรมากที่สุด ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวันและเก็บ
สะสมไวใชในระยะยาว 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยในตําบลหวยพระ 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีกระบวนการจัดการความรูดานกระบวนการผลิตผักปลอดภัย
อยางไร มีแนวคิดในการพัฒนากลุมอยางไร ในการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน และมีรูปแบบการจัดการ
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ความรูอยางไรในกลุม โดยอาศัย แบบจําลองปลาทู (TUNA Model: Thai – UNAids Model) ของ
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (ประพนธ ผาสุกยืด, 2548: 22) เปนแนวทางใน
การศึกษา การเรียนรูของกลุมเกษตรกร การใชแนวคิดของการจัดการความรูเปนเคร่ืองนําทาง และ
ใชแนวคิดการจัดการบริหาร แนวคิดการตลาด เพื่อทําการศึกษา จัดเก็บขอมูล รวมถึงผูวิจัยได
ทําการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกลุมในการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อหา
แนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรูของกลุมในดานกระบวนการผลิตผักปลอดภัย 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกลุมเกษตรกรในการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาใหกลุมเกษตรกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

เพื่อใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

3. ปญหาการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาวากลุมของเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษมีกระบวนการจัดการ

ความรูดานการผลิตพืชปลอดภัยอยางไร 

2. เพื่อศึกษาวาเกษตรกรมีการพัฒนากลุมอยางไรใหมีความยั่งยืน 
3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูและการพัฒนาของกลุมของเกษตรกรผูปลูก

ผักปลอดภัยจากสารพิษ 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานแหลงขอมูลและเน้ือหา การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยใชแหลงขอมูลดังนี้ 
1. พื้นท่ีทําการวิจัยคือ กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีสมาชิก ในกลุมท้ังสิ้น 50 คน ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาขอมูล
แบบเจาะลึกที่กลุมดังกลาว  

2. เน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจําแนกเปนประเด็นไดดังน้ี 

 2.1 การจัดการความรู 
 2.2 การเกษตรทางเลือก 
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 2.3 เศรษฐกิจชุมชนหรือ เครือขายชุมชน 

 2.4 การผลิตผักปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

 2.5 การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. การศึกษาจากเอกสารอางอิงตางๆ 

 

5. การดําเนินการวิจัย 
การวิจยัเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     
1.ไดทราบถึงรูปแบบการจัดการความรูของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
2. นําความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษท่ีเกษตรกรมีอยู มาจัดการใหเปนระบบ 

เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการผลิตพืชปลอดภัย  และยังสามารถถายทอดใหกับผูสนใจ
ภายนอกได 

3. ไดทราบถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกลุมเกษตรกร และสามารถหา
แนวทางในการพัฒนากลุมใหยั่งยืนได 

4. ไดทราบแนวคิดการพัฒนากลุมของเกษตรกร เพื่อสามารถนํามาตอยอดในการพัฒนา
กลุมใหมีความย่ังยืน และเปนแบบอยางท่ีจะใหกลุมอ่ืนๆ มาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
กลุมตอไป 

5. ไดทราบถึงปญหาในการจัดการความรูของกลุมและสามารถนํามากําหนดแนว
ทางแกไขปญหาตางๆได 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

ในงานวิจัยเร่ือง การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของที่จําใชเชื่องโยงในกระบวนการจัดการความรู โดยไดนําสรุปสาระสําคัญมาเสนอไวดังนี้ 

1. การจัดการความรู 
2. การเกษตรทางเลือก 

3. เศรษฐกิจชุมชนและเครือขายชุมชน 
4. การผลิตผักปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

5. การพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  การจัดการความรู  

การจัดการความรู เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพของงาน คน และ
องคกร ซึ่งมีลักษณะท่ีบูรณาการอยูในกิจกรรมหรืองานประจํา ไมถือเปนกิจกรรม ที่แยกจากงาน
ประจํา ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มข้ึน ดังน้ัน องคกรจึงมีการ
สงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยเร่ิมจาก  

1.1 ความรู   
ชัชวาลย วงษประเสริฐ (2548: 41) ใหความหมายของความรูไววา กรอบของการ

ประสมประสานระหวางสถานการณ คานิยม ความรูในบริบท และความรูแจงอยางชัดเจน ซึ่ง
โดยทั่วไปความรูจะอยูใกลชิดกับกิจกรรมมากกวาขอมูลและสารสนเทศ สามารถดํารงอยูไดทุก
สถานที่ในเวลาเดียวกัน และความรูไมสามารถเปลี่ยนมือกันได ดังน้ันในสังคม สารสนเทศเมื่อเรา
พูดถึงสินทรัพยและสินคาท่ีเปนนามธรรมนั้น ขอมูล ขาสารสารสนเทศหรือความรูไมมีการสูญ
สลายและสามารถรีไซเคิล ไดบอยเทาที่ตองการ 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548: 21-22) ใหนิยามของความรูไววา ความรู คือ 
สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด คานิยม และปญญาของมนุษย 
มาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการทํางานหรือใชในการแกปญหา 
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สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ (2547: 10) ใหความหมายของความรูไววา สารสนเทศท่ี
ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใช
ประโยชนในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา 

วิจารณ พานิช (2546: 52) ใหความหมายของ คําวา "ความรู" มีความหมายหลายนัย และ
หลายมิติ ดังนี ้

 ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใชจะไมหมดหรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยขึ้น 

 ความรู คือ สารสนเทศท่ีนําไปสูการปฏิบัติ  
 ความรู เปนสิ่งที่คาดเดาไมได  
 ความรู เกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูน้ัน  

 ความรู เปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบท และกระตุนใหเกิดขึ้น โดยความตองการ  

 เพื่อความเขาใจความหมายของคําวา "ความรู" ใหลึกซึ้งข้ึน วิจารณ  พานิช ไดนําเสนอ
ความรูเปน 4 ระดับ คือ  know-what,  know-how,  know-why  และ care-why 
 1. Know-what เปนความรูเชิงทฤษฎีลวนๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญามา
หมาดๆ เมื่อนําเอาความรูเหลาน้ีไปใชงาน ก็จะไดผลบาง ไมไดผลบาง  

 2. Know-how เปนความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบ
ปริญญา และมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2-3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะท่ีรูจัก ปรับให
เขากับสภาพแวดลอม หรือบริบท  

 3. Know-why เปนความรูในระดับท่ีอธิบายเหตุผลได วาทําไมความรูนั้นๆจึงใชไดผล
ในบริบทหนึ่ง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง  

 4. Care-why เปนความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ ซึ่งจะเปนแรงขับกันมาจากภายใน
จิตใจ ใหตองกระทําสิ่งนั้นๆ เมื่อเผชิญสถานการณ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 232) ใหความหมายของความรู คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจาก
การศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณรวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความ
เขาใจหรือสารสนเทศท่ีไดรับมาจากประสบการณ สิ่งท่ีไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือ
การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา 

ดรักเกอร (Drucker, 2542: 37) กลาววาความรูคือ สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบางส่ิง
บางอยางไปสูการปฏิบัติ หรือการทําใหคนหรือองคกร สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542: 26) ใหความหมายของความรู ไววาเปนพฤติกรรมขั้นตนท่ีผู
เรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

8 

ชั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไข
ปญหา  

เบนจามิน บลูม ( Benjamin S. Bloom, อางถึงในอักษร สวัสดี, 2542: 26-28)ให
ความหมายของ ความรู วาหมายถึง เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการ
ตาง ๆ รวมถึงแบบกระบวนของโครงการวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเร่ืองของ
กระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดย
กอนหนาน้ันในป ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย 
(cognitive domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณา
จากระดับความรูในข้ันตํ่าไปสูระดับของความรูในระดับท่ีสูงข้ึนไป โดยบลูมและคณะ ไดแจกแจง
รายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้ 

1. ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึง
ความคิด วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําท่ีเร่ิมจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไป
จนถึงความจําในสิ่งท่ียุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน 

2. ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทาง
สติปญญาในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดง
พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ
ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (knowledge) 

ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาท่ีแปลก
ใหมของเร่ืองนั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการกับความคิดรวบยอดมา
ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะท่ีสูงกวาความเขาใจ และการ
นําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน 
รวมท้ังการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันได
หรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง 

5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ 
หรือสวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเร่ืองราวอันหน่ึงอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของ
การเปนกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบหรือ
โครงสรางท่ียังไมชัดเจนข้ึนมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายใน
ขอบเขตของสิ่งท่ีกําหนดให 
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6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับความคิด 
คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ 
(criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของลักษณะ 
(characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะห
และการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

ความรูคือ สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน การผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดย
ใช ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เคร่ืองหมาย และสื่อตาง ๆ โดยมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคเปนไปตามผูสราง ผูผลิตจะใหความหมาย 

1.2 ประเภทของความรู 
จากคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรูสํานักงาน ก .พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต ิ(2548) ประเภทของความรูมี 2 ประเภท คือ 
1.2.1 ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ 

พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนภูมิปญญาและ
เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย บางคร้ัง จึง
เรียกวาความรูแบบนามธรรม 

1.2.2 ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม 
ถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางคร้ัง
เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 โดยท่ีการจัดการ “ความรูเดนชัด” จะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และ
ตีความได เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํามาสรุปไว เพื่อใชอางอิง หรือใหผูอ่ืนเขาถึงไดตอไป 
(ดูวงจรทางซายในรูป) สวนการจัดการ “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปท่ีการจัดเวทีเพื่อใหมีการ
 แบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูการสราง
ความรูใหม ที่แต ละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป (ดูวงจรทางขวาในรูป) 
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ภาพที่ 1 ประเภทของเกลียวความรู\ 
ที่มา: ประพนธ ผาสุกยืด. (2549). การจัดการความรู KM ฉบับขับเคล่ือน LO. (กรุงเทพฯ:

สํานักพิมพใยไหม), 25-26 

 

ความรูชัดแจง (Explicit หรือ codified knowledge) ซึ่งเปนตระกูล ความรูในกระดาษ 
กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) ซึ่งเปนตระกูล ความรูในคน David Snowden แหงศูนยพัฒนา
ศาสตรดาน การจัดการความรูชื่อ Cynefin Centre ของบริษัท ไอบีเอ็ม ไดเสนอใหจําแนกความรู
ออกเปน 5 กลุม คือ 

Artefact หมายถึง วัตถุซึ่งหอหุมความรู หรือเทคโนโลยีไว  หรือกลาวอีกนัยหน่ึง มี
ความรู ฝงอยูภายใน  

Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงาน หรือกระทํากิจการตางๆ  กัน เปนผลจากการได
ฝก ทํา หรือทํางาน จนเกิดเปนทักษะ  

Heuristics หมายถึง กฎแหงสามัญสํานึก หรือเหตุผลพื้นๆ ทั่วๆ ไป  

Experience หมายถึง ประสบการณจากการไดผานงาน หรือกิจการเชนน้ันมากอน  

Talent หรือ Natural talent หมายถึง พรสวรรค อันเปนความสามารถพิเศษ เฉพาะตัวที่มี
มาแตกําเนิด  

จะสังเกตเห็นวา ในความรู 5 กลุมน้ี เปนพรสวรรค 1 กลุม และเปนพรแสวง 4 กลุม 

ความรูจึงเปนสิ่งที่สามารถสรางและสั่งสมไดดวยตัวเอง ซึ่งความรูทั้ง 5 กลุมน้ีเมื่อนํามาใชประกอบ
กันแลวจะทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู ของคนและนําพาใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู 
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จากประเภทของความรูที่ถูกแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความรูที่ฝงอยูในตัวคน และ
ความรูที่ชัดแจง สามารถทําใหผูวิจัยแยกแยะความรูของเกษตรกร และนําความรูที่ได มาพัฒนา
เพื่อใหเกษตรกรสามารถจัดการกับความรูที่มีใหเปนระบบ และสามารถถายทอดความรูที่เปนระบบ
ใหกับบุคคลอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ไปจนกระทั่งเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู
ขึ้นในกลุมเกษตรกรได  

1.3   เปาหมายของการจัดการความรู 
วิจารณ พานิช  กลาววาการจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการไดแก 

 1. เพื่อพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน  

 2. เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ พนักงานทุกระดับ แตที่
จะไดประโยชนมากที่สุด คือ พนักงานช้ันผูนอย และระดับกลาง  

 3. เพื่อการพัฒนา "ฐานความรู" ขององคกร หรือหนวยงาน เปนการเพิ่มพูนทุน
ความรู หรือทุนปญญาขององคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการฟนฝา ความยากลําบาก  

หรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีขึ้น 

 สรุป ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษามีเปาหมายใหกลุมเกษตรกร เกิดการพัฒนาตัวเองใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนางานใหสามารถผลิตผักปลอดภัยไดอยางมีคุณภาพ และเกิดการแลกเปล่ียน
ความรูซึ่งกันและกันใหเกิดเปนองคความรูที่จะชวยใหกลุมมีศักยภาพในการทํางานเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

1.4 การจัดการความรู 
การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548)  

การจัดการความรู นั้นไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” มา “จัดการ” แตการ
จัดการความรูมีความหมายท่ีจําเพาะกวาน้ันคือ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ และนําผลสําเร็จที่ได
จากการปฏิบัตินั้นมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน โดยใชมุมมองในแงบวก ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ทําใหองคกร
บรรลุเปาหมายอยางนอย 4 อยาง ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายของการพัฒนาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรแหงการเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชนมีความ
เอ้ืออาทรระหวางกัน (วิจารณ พานิช, 2548) 

การจัดการความรู (KM) สิ่งสําคัญอยูที่กับการลงมือปฏิบัติใหได ใชภาษาเดียวกัน สื่อ
ความหมายกัน การเรียนรูของบุคคล หัวใจสําคัญอยูที่เราจะไดเรียนรูจากการสอนคนอ่ืน (Learning 
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from Teaching) และ สิ่งท่ีสําคัญอีกประการ ก็คือ เร่ืองของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การ
วางแผนทํางาน การจัดลําดับความสําคัญ ของงาน ขององคกร (บดินทร วิจารณ, 2547) 

การจัดการความรู หมายถึง การบริหารจัดการองคกรเพื่อมุงไปสูการสรางฐานความรู
แหงองคกรใหมอยางตอเนื่องซึ่งไดแก การสรางโครงสรางองคกรท่ีใหการสนับสนุนการจัดการ
ความรู การอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่อยูในองคกร หรือแมกระท่ังการสรางเคร่ืองมือ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีโดยใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและการเผยแพร
ความรู (Bertel, 2547: 84, อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) 

สรุป การจัดการความรู หมายถึง การนําความรูมีอยูในองคกร ทั้งความรูที่ชัดแจง และ
ความรูที่ฝงอยูในตัวคน มาจัดใหเปนระบบ เพื่อใหบุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงได อีกท้ังสามารถนํา
ความรูที่ไดมาพัฒนา ทั้ง ตนเองตลอดจนองคกรของตนเอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มมากข้ึน และสามารถพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

จากความหมายของการจัดการความรู ทําใหผูวิจัยสามารถนําไปใชในการจัดการกับ
ความรูของกลุมเกษตรกรท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณ เพื่อทําใหความรูที่กระจัดกระจายอยูนั้นรวมใหเปน
ระบบ มีหลักฐานหรือเอกสารท่ีชัดเจน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืน
ได สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานของตนเองตอไป 

1.5 องคกรแหงการเรียนรู 
แนวคิดในการสรางองคกรแหงการเรียนรู คือการที่จะทําใหคนในองคกรเรียนรูปจจัย

ตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อนําความรูนั้นมาใชพัฒนาตนเองและการดําเนินงานของ
องคกร  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหา
วิธีทางใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ หรือบริการอันนํามาซึ่งการเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ขององคกร ทั้งน้ีการที่องคกรจะสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ตองมีการ
จัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  (2549) ไดกลาวถึง แนวคิดของ Peter Senge เร่ืององคกร
แหงการเรียนรูหมายถึง การที่ทําใหคนในองคกรตองการหรือกระตือรือรนที่จะเรียนรูและสรางองค
ความรูใหเกิดข้ึน โดยมุงเนนความเช่ือมโยงระหวางวิธีการจัดการความรูที่มีกับนวัตกรรมการผลิต
อยางตอเนื่อง ซึ่งหมายความวา องคกรท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรูควรมีนวัตกรรมดานการผลิตท่ี
เดนชัด ทั้งนี้การเรียนรูเปนกระบวนการในการเสาะหาองคความรูตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อนํามาใชใน
องคกรและทําใหเกิดการพัฒนา  

และยังกลาววาแนวคิดของ David Garvin หมายถึง องคกรแหงการเรียนรูเปนทักษะใน
การสราง จัดหา และถายทอดความรู รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะมีผลตอ
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ความรูใหมๆ ที่ทําใหเกิดการเรียนรูและประยุกตใชความรู รวมทั้งแปลงความรูของคนไปเปน
ความรูขององคกร โดยมีทักษะ 5 ดาน ไดแก  

1. การแกปญหาอยางเปนระบบ 

2. การทดลองศึกษากับแนวทางใหมๆ  
3. การเรียนรูจากประสบการณในอดีต 

4. การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของบุคคลอ่ืน 

5. การถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร 

วิจารณ  พานิช  (2546) ใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรู  ( Learning 

Organization) เปนองคกรท่ีทํางานผลิตผลงานไปพรอม ๆ กับเกิดการเรียนรู สั่งสมความรู และสราง
ความรูจากประสบการณในการทํางาน พัฒนาวิธีทํางานและระบบงานขององคกรไปพรอม ๆ กัน 

ผลลัพธ (Output) ขององคกรแหงการเรียนรู คือ ผลงานตามภารกิจที่กําหนด การสราง
ศาสตรหรือสรางความรูในสวนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคกรนั้น รวมท้ังการสรางคน 
อันไดแก ผูที่ปฏิบัติงานอยูในองคกร หรือมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับองคกร จะเกิดการเรียนรู เปน
การเรียนรูแบบบูรณาการ โดยอาศัยการทํางานเปนฐาน  องคกรแหงการเรียนรู จะมีลักษณะเปน
พลวัต (dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดานตาง ๆ คลายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้น
เร่ือย ๆ ทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรม (Innovation) รวมท้ังมีบุคลิกของ
องคกร ในลักษณะท่ีเรียกวา วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) ที่ผูเกี่ยวของสัมพันธสามารถ
รูสึกได 

การสรางศาสตร หรือความรู ที่หลากหลาย ทั้งท่ีเกี่ยวกับงานท่ีเปนเน้ืองานขององคกร
นั้น   ศาสตรดานการจัดการ ศาสตรดานองคกรเรียนรู ศาสตรเกี่ยวกับบุคคลเรียนรู เปนตน โดยอาจ
รวมมือกับหนวยงานวิชาการหรือองคกรเรียนรูอ่ืน ๆ เพื่อการสรางศาสตรเหลาน้ีบนฐานวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทย 

การสรางคน เพื่อใหมีความรูและทักษะอันเกี่ยวกับงานขององคกรและมีเจตคติ โลก
ทัศน วิธีคิดในลักษณะของ บุคคลเรียนรู (Learning Person) รวมท้ังมีทักษะของการเปนบุคคล
เรียนรู 

องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ี ประหยัดพลังงาน เพราะมีความสามารถในการ 
รวมพลังภายในและดึงดูดพลังจากภายนอก องคกร เขามาใชในการสรางผลลัพธขององคกร 

องคกรแหงการเรียนรู พัฒนาสรางสรรคองคกรโดยการผลิตผลงาน สรางศาสตรและ
สรางคน 

องคกรแหงการเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับภายนอกองคกรอยางชาญฉลาด 
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องคกรแหงการเรียนรู มีกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการกระทํา ( interactive 

learning through action) ทั้งในหมูบุคลากร และระหวางองคกรกับภายนอก 

ดังนั้น องคกรแหงการเรียนรู คือ การท่ีบุคคลท่ีเปนสมาชิกขององคกรมีพฤติกรรมการ
แสวงหาความรูใหมๆ และผสานกับนําความรูที่มีอยูเดิม มาจัดการใหเปนระบบ แลวนําความรูที่
ไดมาทําการแลกเปลี่ยน และถายทอดใหกับบุคคลอ่ืน เพื่อใหสมาชิกภายในองคกรไดมีความรู 
ทัดเทียมกัน ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาการทํางานของตนเองใหเกิด
ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงขันได 

จากความหมายท่ีไดทําใหผูวิจัยเขาใจถึงความหมายขององคกรแหงการเรียนรู และ
สามารถนํามาอภิปรายสิ่งที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางได 

1.6 แนวคิดของการจัดการความรู 
วิจารณ พานิช (2546) กลาวตามแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi ไดเสนอกิจกรรม

สําคัญ 7 ประการในการดําเนินการจัดการความรูในองคกร ไดแก  
1. สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู  
2. สรางทีมจัดการความรู  
3. สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง  

4. จัดการความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา / วิธีการใหม หรือพัฒนารูปแบบการ
ทํางาน  

5.เนนการจัดการองคกรแบบ "ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน" (middle-up-

down management)  

6. เปลี่ยนองคกรไปเปนแบบ "พหุบาท" (hypertext)  

7. สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก  

สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
1. การสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับ

ความรูที่เปน "ความรูแหงชีวิต" หรือความรูหลักขององคกร สําหรับใชเปนเข็มทิศในการจัดการ
ความรูขององคกร การจัดการวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู ตองไมใชเพียงแคสราง แตจะตองเรียงถอย
รอยคําใหกินใจ และเขาใจไดงาย แลวสื่อสารใหเปนท่ีรับรูและซาบซึ้ง จนเกิดเปนความเช่ือและ
คานิยมรวมกันทั่วทั้งองคกร วิสัยทัศนดังกลาวตองมีความชัดเจนในระดับท่ีเหมาะสม คือ ชัดเจนใน
ระดับที่มองเห็นทิศทางและขอบเขตรวมกันไดอยางชัดเจน แตก็ไมชัดหรือมีรายละเอียดมากเกินไป 

จนทําใหปดก้ันความคิดสรางสรรคของพนักงาน วิสัยทัศนดังกลาวจะตองเปดโอกาสใหพนักงาน
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ในแตละหนวยยอยรวมกันตีความ นําไปสูวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยยอยภายใตรมของ
วิสัยทัศนภาพรวม ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันทุมเท ที่จะทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศนนั้น  

2. สรางทีมจัดการความรูขององคกร การจัดการความรูเร่ิมท่ีตัวบุคคลเปนคน แตใน
ที่สุดแลวตองดําเนินการเปนทีม และเปนระบบทั่วทั้งองคกร จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู
อยางเต็มท่ี และสมาชิกขององคกรจะตองเขาใจบทบาทของตนเองในดานการจัดการความรู  ทีม
จัดการความรูขององคกร ประกอบดวย 3 กลุม คือ  

 ผูปฏิบัติจัดการความรู ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ  

 วิศวกรความรู ไดแก พนักงานท่ีเปนผูบริหารระดับกลาง  

 ผูบริหารความรู ไดแก ผูบริหารระดับสูงสุด  

ผูปฏิบัติจัดการความรู (Knowledge Practitioner) คือ ผูจัดการความรูตัวจริง ทําหนาท่ี
หลักเกี่ยวกับความรู 4 ประการคือ การเสาะหา (acquire) สราง (create), สั่งสม (accumulate) และใช 
(exploit) ความรู ผูปฏิบัติจัดการความรูประกอบดวยคน 2 กลุม คือ ผูปฏิบัติ (Knowledge Operator) 

กับ ผูเชี่ยวชาญความรู (Knowledge Specialist) ผูปฏิบัติเปนผูทํางานหลักขององคกร และสั่งสม
ประสบการณจากการปฏิบัติงานน้ัน ความรูที่เกิดข้ึนในตัวพนักงานเหลาน้ีอยูในรูปของทักษะ 

บทบาทหลักของการจัดการความรูในองคกรของคนเหลาน้ีจะเก่ียวของกับความรูฝงลึก  (Tacit 

Knowledge) ของตนเอง และขององคกรเปนสวนใหญ การจัดการความรูของผูปฏิบัติเนนท่ีขั้นตอน
การเอาความรูที่เปดเผยชัดแจงมาปฏิบัติ  (internalization) และนําเอาความรูฝงลึกของตนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (socialization) ผูเชี่ยวชาญความรู ทําหนาท่ีเกี่ยวกับความรูที่เปดเผย
ชัดแจง (Explicit Knowledge) และสามารถนําไปเก็บไวในคอมพิวเตอรใหคนหา จัดหมวดหมู และ
จัดสงใหแกผูปฏิบัติไดงาย เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเปนการสรางความรูที่เปดเผยชัดแจง  

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาท้ังหมดจึงถืออยูในกลุมผูเชี่ยวชาญความรูดวย ผูเชี่ยวชาญ
ความรูทําหนาท่ีสรางความรูที่ชัดแจงจากความรูฝงลึก  (externalization) และนําความรูที่ชัดแจงมา
สังเคราะหจัดหมวดหมูหรือสรางเปนความรูที่ยกระดับขึ้น (combination)  

วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) เปนภารกิจของผูบริหารระดับกลาง หนาท่ีหลัก
คือการตีความและแปลงความรูฝงลึกใหเปนความรูที่เปดเผย  จับตองได และนําไปปฏิบัติไดงาย 

วิศวกรความรูทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับพนักงานระดับปฏิบัติ  โดยตีความ
วิสัยทัศนเกี่ยวกับความรูขององคกรที่ผูบริหารระดับสูง  "ยกราง" ขึ้น และอยูในสภาพท่ีเปนความรู
ฝงลึก ไมชัดแจง ใหเปนความรูที่เปดเผยชัดแจง สอดคลองกับงานของพนักงานระดับปฏิบัติ เอามา
พูดคุยทําความเขาใจกับพนักงานระดับปฏิบัติ เพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติเกิดวิสัยทัศนความรูของ
ตนในระดับบุคคล และในระดับทีมงานหรือหนวยงานยอย วิศวกรความรูจึงแสดงบทบาทหลักใน
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การ ทําใหความรูฝงลึกออกมาเปนความรูชัดแจง นอกจากน้ัน  วิศวกรความรูยังมีหนาท่ีหลักอีก 3 

ประการ โดยท่ีทั้ง 3 หนาท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับการหมุนวงจรยกระดับความรูในลักษณะของ  "เกลียว
ความรู" (Knowledge Spiral) เกลียวความรูแรกคือเกลียวของวงจร SECI (Socialization, 

Externalization, Combination และ Externalization) เกลียวที่ 2 คือ เกลียวความรูขามระดับชั้น
ภายในองคกร คือเชื่อมระหวางระดับลาง ระดับกลาง และระดับบน ขององคกร เกลียวที่ 3 เปน
เกลียวความรูขามหนวยงาน ขามภารกิจภายในองคกร เชน เชื่อมตอระหวางฝายขาย ฝายบริการหลัง
การขาย ฝายบัญช ีฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต เปนตน  

ผูบริหารความรู ทําหนาที่ 3 ประการ คือ 1 กําหนดเปาหมายขององคกร ในท่ีนี้หมายถึง
เปาหมายภาพใหญของการจัดการความรูขององคกร คือ กําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรู
ขององคกร 2 สรางบรรยากาศและกฎเกณฑกติกาขององคกรใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และ  

3 คอยจับ "ความรูที่ทรงคุณคา" ที่พัฒนาข้ึนในกระบวนการเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ของ
องคกร ในลักษณะของการ "ผุดบังเกิด" (emergence) เปน "ภพใหม" (New paradigm) ของความรู 
และนํามาสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการตีความตอเน่ือง  เกิดบรรยากาศท่ีนาต่ืนเตน เราใจ และ
ภาคภูมิใจ  

3. สรางบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง
บรรยากาศท่ีสําคัญที่สุดคือสภาพท่ีพนักงานสามารถหาประสบการณตรงสําหรับใชในการทํางาน 

คือเนนท่ีความรูจากประสบการณตรง ประสบการณตรงมาจากการสัมผัสโดยตรงดวยตนเอง  เชน
ไปดูงาน ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และท่ีสําคัญที่สุดไดทดลองหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

ดังน้ัน ความรูที่แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตองเนนเปนพิเศษคือ ความรูฝงลึก และกระบวนการท่ีเนนคือ 

ความรูที่เกิดจาการสัมผัสกับภายนอกองคกร เชนลูกคาหรือผูใชบริการ ผูทําธุรกิจกับองคกร เปน
ความรูที่สําคัญตอความสามารถในการแขงขันและการดํารงอยูขององคกร  จึงเปนความรูจาก
ประสบการณตรงที่สําคัญยิ่ง  

4.  ควบการจัดการความรูไปกับการพัฒนาสินคา หรือรูปแบบการทํางานใหมๆ ในทาง
ธุรกิจของตางประเทศ การจัดการความรูมักควบคูหรือสัมพันธอยางแนบแนนอยูกับการพัฒนา
สินคาตัวใหม หรือพัฒนาวิธีการผลิต แตในองคกรที่มีเปาหมายเชิงสังคม หรือดานการบริการ การ
จัดการความรูควรควบคูหรือแนบแนนอยูกับการพัฒนาคุณภาพงาน หรือพัฒนาประสิทธิผล 

(Effectiveness) ของงาน ซึ่งในการจัดการสมัยใหมเรานิยามคําวาประสิทธิผลวา หมายถึง เปาหมาย 

4 ประการ คือ 1) ตอบสนองตรงเปาหมายของลูกคา และตรงเปาหมายขององคกร 2) มีนวัตกรรม 3) 

มีการพัฒนาและใชศักยภาพอยางเต็มที่ และ 4) มีประสิทธิภาพ  
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5.  เนนการจัดการองคกรแบบใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน  (Nonaka & 

Takeuchi, อางถึงใน วิจารณ พานิช, 2546) แนะนําวารูปแบบของการจัดการองคกรที่เหมาะสมตอ
การจัดการความรูคือแบบ "กลาง-ขึ้น-ลง" (middle-up-down) ซึ่งเนนการใชพนักงานหรือผูบริหาร
ระดับกลางเปนพลังหลักในการขับเคลื่อน โดยท่ีพนักงานระดับกลางจะเปนผูเชื่อมโยงวิสัยทัศน
หรือความฝนของผูบริหารระดับสูง เขากับความเปนจริงหรือการปฏิบัติของพนักงานระดับลาง 

Nonaka & Takeuchi เชื่อวา ในยุคของการจัดการความรู ผูบริหารระดับกลางจะเปนกําลังหลักใน
การเช่ือมโยงใหเกิดการจัดการความรูที่ทรงพลัง และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร 

6.  เปลี่ยนโครงสรางองคกรไปเปนแบบ พหุบาท องคกรแบบพหุบาท (Hypertext) 

หมายถึงองคกรที่มีหลายบริบทอยูในเวลาเดียวกัน (hyper context) ในแตละบริบทมีพนักงานทํางาน
ของตนเต็มเวลา และมีภารกิจอยูในบริบทเดียว ในท่ีนี้มี 3 บริบท หรือ 3 "ชั้น" อยูดวยกัน มีการ
จัดการความรูหมุนเวียนอยูระหวางช้ัน ทําใหเกิดการเก้ือกูลสงเสริมซึ่งกันและกัน เกิดการจัดการ
ความรูที่ทรงพลัง 3 ชั้น หรือ 3 บริบท ขององคกรพหุบาท ไดแก 1. ชั้นหรือบริบทของระบบงาน
ตามปกติ เปนรูปแบบองคกรแบบพีระมิด หรือ แบบชนชั้นเจาขุนมูลนาย 2. ชั้นหรือบริบทของ ทีม
โครงการ (Project Team) ซึ่งทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหน่ึงแลวสลายตัวกลับสู
ระบบงานตามปกติ แตในชวงของ ทีมโครงการ สมาชิกของทีมทํางานเต็มเวลาใหแก ทีมโครงการ 

ในบริบทนี้การจัดการองคกรจะเปนรูปพีระมิดหัวกลับ 3. ชั้นหรือบริบทฐานความรู (Knowledge-

base) ทําหนาท่ีคอยสกัด รวบรวม และสังเคราะห ยกระดับความรูที่เกิดข้ึนจาก 2 บริบทขางตน      
ใหมีความหมายตอองคกรยิ่งข้ึน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดการความรูของ
พนักงานทุกระดับและทุกบริบท  

7.  สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก    

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานหลักขององคกร  มี 3 ประกอบดวยประเด็นดังตอไปน้ี 1. การมีระบบการรับรู
และตรวจสอบขาวสารความกาวหนาของความรูในลักษณะของ ความมีไหวพริบ 2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับภาคีหรือเครือขายท่ีมุงทําประโยชนหรือทําความดีใหแกสังคม  3. การเช่ือมโยงและ 

"สกัด" ความรูจากลูกคาหรือผูใชบริการ โดยเฉพาะความรูฝงลึกที่เกิดจากการบริโภคสินคาหรือใช
บริการขององคกร  

วิจารณ พานิช (2547) กลาวถึงแนวคิดของ Peter Senge วามีความสําคัญ 5 ประการของ
การเปนองคกรแหงการเรียนรู และบุคคลเรียนรู ไดแก 

1. การคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบเปนหลักการท่ีสําคัญที่สุดในหลัก 5 ประการของ
องคกรแหงการเรียนรูและบุคคลเรียนรู เปนลักษณะของการคิดเช่ือมโยง มองภาพรวมหรือภาพจาก
ตานก คิดเชิงสังเคราะหมากกวาวิเคราะหแยกแยะ มองเห็นปฏิสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

18 

ระบบ ทั้งความสัมพันธเชิงลึกและความสัมพันธแนวกวาง ในลักษณะที่เปนความสัมพันธที่
ซับซอน มากกวาคิดแบบเหตุผล เชิงเสนตรง คิดเนนท่ีกระบวนการหรือแบบแผน มากกวาภาพเปน
จุด ๆ 

2. ความเช่ียวชาญในการสรางพลังแหงตน (Personal Mastery) องคกรเรียนรู เกิดจาก
บุคคลเรียนรูจํานวนหนึ่งมาทํางานรวมกัน ถาไมมีบุคคลเรียนรู จะไมมีทางเกิดองคกรเรียนรูขึ้นได 
แตในทางตรงกันขาม การมีบุคคลเรียนรูหลาย ๆ คนมาทํางานรวมกัน ก็ไมใชวาจะเกิดองคกรเรียนรู
เสมอไป ยังจะตองมีเคร่ืองมือสรางความเปนหน่ึงเดียว หรือความสามัคคีของบุคคลเรียนรูเหลาน้ัน 
มนุษยเปนประดิษฐกรรมธรรมชาติที่มีความฉลาดหรือสติปญญาสูงสุด แตมนุษยโดยทั่วไปไมมี
ความชํานาญในการดึงศักยภาพของตนออกมาใช มักใชศักยภาพของตนเพียงเล็กนอย เนื่องจากขาด
ทักษะเชิงกระบวนการที่ทําใหตนเองเกิดการเรียนรูเชิงสรางสรรคตลอดชีวิต ยิ่งถาเปนผูบริหารหรือ
นักจัดการ ก็จะตองเรียนรูทักษะในการทําใหเพื่อนรวมงานมีทักษะแหงการเรียนรูเชิงสรางสรรค
ตลอดชีวิตเชนเดียวกันดวยการสรางพลังแหงตนเกิดจากการเรียนรูเชิงสรางสรรค ที่เปนการเรียนรู
เชิงสรางสรรคของตนเองและเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังผูที่มีความสัมพันธเปนเครือขายกับบุคคลผูนั้น 

3. แบบจําลองความคิด (Mental Models) บุคคลเรียนรู จะตองรูจักวิธีคิด และมีวิธีคิดท่ี
ถูกตอง รูจักวิธีคิดหลาย ๆ วิธีสําหรับใชในสถานการณที่ตางกัน รวมทั้งมีวิธีสราง "แบบจําลอง
ความคิด" ที่ถูกตอง สําหรับทําใหตนเองไมตกเปนทาสของความคิดผิด ๆ ที่ปดก้ันศักยภาพในการ
เปน "บุคคลเรียนรู" แบบจําลองความคิด ทําใหเราเขาใจผูอ่ืน เขาใจความหลากหลายของความคิด 
และสามารถใชพลังของความหลากหลายในการเรียนรู และในการสรางความสําเร็จใหแกองคกร 

4. วิสัยทัศนรวม (Shared vision) วิสัยทัศนรวม เปนเร่ืองของการ รวมใจเปนหน่ึงเดียว 
ซึ่งจะทําใหองคกรมีพลังมากอยางไมนาเช่ือ เกิดปรากฏการณทางจิตวิทยาที่ทําใหสมาชิกของ
องคกรทํางานในลักษณะ "ทุมเทใจ"เรียกวา การใหคําม่ันสัญญา และ มีความเลื่อมใสศรัทธาตอ
องคกร เน่ืองจากวิสัยทัศนรวมเขาไปกระทบใจ กระทบความเชื่อ คานิยม ความใฝฝนในชีวิตของคน
ในองคกร 

วิสัยทัศนรวม เปนขอตกลงท่ีผานกระบวนการมีสวนรวมจนทุกคนเห็นพองตองกัน 
โดยที่วิสัยทัศนสวนบุคคลของสมาชิกแตละคนไมจําเปนจะตองเหมือนกันท้ังหมด กระบวนการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมดําเนินการไปอยางตอเน่ือง และวิสัยทัศนรวมก็มีความชัดเจนมากข้ึนเร่ือย ๆ 
คลายกับวิสัยทัศนเปนสิ่งมีชีวิต เปนเคร่ืองมือตอการเรียนรูในระดับบุคคลและระดับองคกร และ
เปนเคร่ืองมือสรางความกระตือรือรน สรางพลังรวมอยางไมมีสิ้นสุด 

5.  การเรียนเปนทีม (Team Learning) การเรียนเปนทีมและการทํางานเปนที่
หมายความวาสมาชิกของทีมมีความตองการซึ่งกันและกัน แตละคนมีอิสระ เปนตัวของตัวเองไป
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พรอม ๆ กับมีความตองการพ่ึงพาเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยตระหนักวาถาเรียนรูหรือทํางานเดี่ยว ๆ 
ตนเองอาจเรียนรูหรือทํางานไดผลเทากับ 1 หนวย แตถาเรียนหรือทํางานเปนทีมตนเองจะเรียนรู
หรือผลิตผลงานได 1.1 หนวย หรืออาจสูงถึง 1.5 หนวยหรือในสถานการณพิเศษอาจไดถึง 2-3 

หนวย      

ซึ่งองคกรแหงการเรียนรูประกอบดวยพลัง 2 สวน คือ พลังความสามารถเฉพาะตัวของ
สมาชิกองคกรกับพลังกลุม ที่เกิดจากการเสริมแรง ในการเรียนเปนทีมและทํางานเปนทีม 

องคกรโดยท่ัวไปสมาชิกมีการทํางานโดยมีเปาหมายไปคนละทิศละทาง ทําใหพลัง
ความสามารถเฉพาะตัวหักลบกันเองบาง เสริมกันบาง หรือนําไปสูเปาหมายคนละเปาหมายบาง ทํา
ใหองคกรขาดพลัง ขาดประสิทธิภาพ มีผลงานนอย หรือผลงานไมมีคุณภาพ 

แตถาองคกรมีความสามารถในการทํางานเปนทีมจะเกิดพลังแหงการเสริมแรงซึ่ง
หมายความจะตองมีเคร่ืองมือหรือ เข็มทิศ สําหรับใหสมาชิกทํางานมุงเปาไปในทางเดียวกัน มุงม่ัน
ผลสําเร็จอันเดียวกัน ซึ่งเข็มทิศ ดังกลาวคือ วิสัยทัศน ความมุงมั่น และพันธกิจ  
 

2. การเกษตรทางเลือก 
แนวคิดตอมาของการศึกษาโดย อานัฐ ตันโช (2549: 15)  กลาววาจากสภาพปญหา

การเกษตรท่ีเกิดขึ้น ทําใหแนวคิดที่มุงแสวงหาทางออกใหแกสังคมในดานการเกษตร ไดมีทางเลือก
ใหมเกิดข้ึน ซึ่งปฏิเสธแนวคิดการทําการเกษตรแผนใหม แมวาเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเปน
กระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แตแนวโนมของการทําการเกษตรกรรมเชนนี้
กําลังเสื่อมโทรมลง โดยปจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกไดกลายเปนกระแสท่ีไดรับความนิยมเพ่ิม
มากข้ึน เนื่องมาจากความลมเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม และไดกอใหเกิดผลกระทบ
มากมายหลายประการ ขณะเดียวกันเกษตรกรรมทางเลือกก็เปนท่ีสนใจของหนวยงานของรัฐ และ
เอกชนหลายองคกร 

เกษตรทางเลือกเปนการทําการเกษตรอีกแบบหน่ึง ที่ไมใชเกษตรเคมีดังท่ีใชกันอยูใน
ปจจุบัน เปนการทําการเกษตรท่ีเนนการใชปุยหมัก ปุยคอก แบะวัสดุคลุมดิน การผสมผสานการ
ปลูกพืชและสัตว ลดการไถพรวนและงดเวนหรือลดการใชสารเคมีสังเคราะห และสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหนอยลงจนถึงขั้นไมใชเลย 

เกษตรทางเลือกมีเปาหมายในการผลิตอาหารและปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
มากกวาผลิตเพ่ือการสงออก  เกษตรกรจึงไมตองว่ิงไปตามกระแสของตลาด อาหารที่ผลิตไดก็เปน
อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เกษตรทางเลือกมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดโดยไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวสามารถ
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ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน ซึ่ง
ปจจุบันเกษตรทางเลือกมีอยูหลายกลุม สวนใหญจะมีหลักการและวิธีการที่ใกลเคียงกัน แตจะมี
แตกตางกันตรงแนวคิด และวิธีปฏิบัติไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 

2.1 เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) เกษตรธรรมชาติเปนระบบเกษตรที่คํานึงถึง
ระบบนิเวศและสภาพแวดลอม เกษตรธรรมชาติจะมีหลักการท่ีคลายคลึงกัน คือ การไมไถพรวนดิน 
ไมใสปุยเคมี ไมกําจัดวัชพืช ใชการคลุมดิน ใชพลังจากสิ่งตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ และให
ความสําคัญกับดินเปนอันดับแรกดวยการปรับปรุงดินใหมีพลังในการเพาะปลูก เหมือนกับดินใน
ปาที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งเปนวิธีการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม โดยไมเปนอันตรายตอเกษตรกรและ
ผูบริโภค สามารถใหผลผลิตท่ีมีทั้งปริมาณและคุณภาพ ถือไดวาเปนระบบเกษตรท่ีมีความย่ังยืน
มั่นคง 

แนวทางของเกษตรธรรมชาติ เปนแนวทางท่ีจะทําใหดินเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
เปนดินที่มีชีวิตสามารถเพาะปลูกใหไดผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีไมวาจะเปนพืชไร นาขาว พืชผัก 
ไมผล ไมดอก ไมประดับ และเปนแนวทางการผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตรท้ังตอ
ผูผลิตและผูบริโภค ไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม  

2.2 เกษตรอินทรีย (Organic Farming) เปนระบบการผลิตทางการเกษตรทางเลือกที่
หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนตางๆ ที่
กระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการตัดตอทาง
พันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม เนนการใชอินทรียวัตถุเชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 
และปุยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทั้งใช
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเนนการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

อานัฐ ตนโชอางอิงจาก สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of 

Organic Agriculture Movements) หรือ IFOM ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา “เปน
ระบบเกษตรท่ีผลิตอาหารและเสนใยดวยความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนน
ที่หลักการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร 
เกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจัยจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห เชน ปุย สารกําจัด
ศัตรูพืช และเวชภัณฑสําหรับสัตว แตในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพ่ิม
ผลผลิต และพัฒนาความตานทานตอโรคของพืชและสัตวเลี้ยง หลักการเกษตรอินทรียนี้เปน
หลักการสากลที่สอดคลองกับเงื่อนไขทางดานสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทองถิ่นดวย” 
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นอกจากน้ีการไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมีสวนชวยใหศัตรูธรรมชาติสามารถ
ควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง มีหลายองคกรเขามาเก่ียวของใน
การกําหนดแนวทาง ที่เปนแนวทางการผลิตท่ีสอดคลองกับการตลาดของแตละองคกรในแตละ
ประเทศ โดยในกรณีประเทศไทยมีมาตรฐานเกษตรอินทรียหลายมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและ
ในระดับนานาชาติ โดยปจจุบัน แนวทางเกษตรอินทรียไดรับการตอบรับทั่วโลกมีรูปแบบและ
แนวทางที่แตกตางกันไปในแตละประเทศและภูมิภาค 

2.3 เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ระบบ เกษตรกรรมย่ังยืนเปนเกษตร
ทางเลือกอีกแนวทางหนึ่ง โดยเปนแนวทางการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรที่สัมพันธกับการดําเนิน
ชีวิตของ เกษตรกรและสิ่งแวดลอมท่ีสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเก่ียวของกับความเปนอยูของชุมชนหลายระดับ ตั้งแตระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ ซึ่งความเคลื่อนไหวดานเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรและองคกรท่ีกอตัวขึ้นใน
สังคมไทยเร่ิมต้ังแตปลายป พ.ศ. 2520 เปนตนมา เกษตรย่ังยืนจะมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติสวน
ทางกับการเกษตรแผนใหม ที่ใชปจจัยการผลิตจากภายนอกจํานวนมากและกอใหเกิดสภาพเสื่อม
โทรมของสิ่ง แวดลอมในเวลาตอมา แตเกษตรกรรมยั่งยืนจะมีรูปแบบการทําการเกษตรท่ีสอดคลอง
กับระบบนิเวศ มีความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ เปนธรรมทางสังคม และมีมนุษยธรรม และระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืนจะเปนระบบการเกษตรท่ีรักษาอัตราการผลิตพืชและ สัตวใหอยูในระดับที่ไม
กอใหเกิดความเสียหายในระยะยาวติดตอกันภายใต สภาพแวดลอมท่ีเลวรายหรือไมเหมาะสม 
นอกจากน้ีในการทําเกษตรกรรมย่ังยืน เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคใหสอดคลอง กับการทําเกษตรกรรมยั่งยืน ดังน้ันการทําเกษตรกรรมย่ังยืนจึงไมได
หมายความเพียงการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการทําการเกษตร หากยังหมายรวมถึงการสอนใหมีการ
ปรับเปลี่ยนคุณคาและกฎเกณฑการใชชีวิตไป ในเวลาเดียวกัน 

ในระบบเกษตรยั่งยืนเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสานที่มีทั้งการปลูกพืช และการ
เลี้ยงสัตวหลายชนิดที่ผสมกันและมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางลงตัว ในการปลูกพืชจะมีการใช
พื้นที่ปลูกใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปลูกพืชตางระดับกันเพ่ือใหพืชแตละระดับไดใชแสงโดย
ทั่วกัน และเกื้อกูลกันระหวางพืชแตละชนิด และในการเลือกพืชแตละชนิดหรือรูปแบบการปลูกพืช
จะพิจารณาจากสภาพพื้นท่ีแตละแหงดวย สําหรับการเล้ียงสัตวก็จะใชหลักการจัดการที่เกื้อกูลกัน
ระหวางสัตวเลี้ยงดวยกันเอง หรือระหวางสัตวเลี้ยงกับพืชที่ 

เน่ืองจากระบบเกษตรยั่งยืนเปนระบบเกษตรท่ีมีความหมายคอนขางใกลเคียงกับระบบ
เกษตรผสมผสาน แตจะเนนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน ดังน้ันระบบการเกษตร
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แบบใดก็ตามท่ีมีรูปแบบที่ทําใหเกิดความม่ันคงตอเกษตรกร และมีผลในระยะยาวจึงจะถูกรวมเขา
มาอยูในระบบเกษตรยั่งยืน เชน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน 

2.4 เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรผสมผสานจัดเปนเกษตรทางเลือก
ที่เปนรูปแบบการทําเกษตรท่ีมีกิจกรรมตั้งแต สองชนิดข้ึนไป ในชวงเวลาและพ้ืนที่เดียวกัน เชน 
การปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน มีการเก้ือกูลกันอยางตอเน่ืองระหวาง
กิจกรรม เชน ระหวางพืชกับพืช พืชกับปลา สัตวกับปลา พืชกับสัตว สัตวกับสัตว ลักษณะการ
เกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทําใหตนทุนการผลิตลดลง และลดการพึ่งพาปจจัย
ภายนอกในที่สุด ซึ่งเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินเปนการใชทรัพยากรที่มีอยู ในพ้ืนที่
อยางเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เทคนิคและการจัดการพ้ืนที่เกษตรนั้น เกษตรผสมผสานใหความสําคัญในเร่ืองของการ
สรางความหลากหลายของพืช สัตว และทรัพยากรชีวภาพ การใชประโยชนเกื้อกูลกันระหวาง
กิจกรรม การใชวัสดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดับ มีแหลงนํ้าในพื้นที่ ซึ่งจะไมเนนหนัก
ในขอปฏิบัติ เชน มีการไถพรวน หรือใชปุยเคมีรวมกันก็ได 

การทําเกษตรผสมผสาน มีความแตกตางจากการทําเกษตรหลายๆ อยางท่ีเรียกวา ไรนา
สวนผสม(Mixed Farming) ตรงท่ีเกษตรผสมผสานมีการจัดการกิจกรรมการผลิตผสมผสานเก้ือกูล
กันเพ่ือลดตน ทุนการผลิต และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางสูงสุด มิใชมีกิจกรรมการผลิต
หลายๆ อยางเพ่ือลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตท่ีไมแนนอนเปนหลักอยางการทําไรนา สวนผสม 
แตบางคร้ังการทําไรนาสวนผสมอาจมีกลไกการเก้ือกูลกันจากกิจกรรมการผลิตได บาง แตก็เปน
เพียงเล็กนอย มิใชเกิดจากความรูความเขาใจและการจัดการของเกษตรกร อยางไรก็ตาม การทําไร
นาสวนผสมอาจเปนบันไดขั้นตนของการทําเกษตรผสมผสานไดอีกทางหนึ่ง 

2.5 เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) เกษตรทฤษฎีใหมมีแนวคิดและ
ทฤษฎีในการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกิดจากพระ
อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ไดทรงคิด ดัดแปลงปรับปรุง และแกไขใหการพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนงานท่ีดําเนินการไปไดโดยงายไมยุงยากซับซอนและ
สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวมของธรรมชาติ ซึ่งเปนแนวทางท่ีได
ทรงคิด และคํานวณตามหลักวิชา ถึงวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ทํา
ใหสามารถแกไขปญหากอใหประโยชนไดจริง การทําใหเกิดประโยชนสูงสุดคือ การหมุนเวียนการ
ใชประโยชนของทรัพยากร ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ปจจัยการผลิต หรือเศษเหลือใชจากพ้ืนท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงวิธีของการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีพื้นฐานอยูที่เกษตร
ทฤษฎีใหม เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง และเปนการเพิ่มเติมถึงความสัมพันธของพ้ืนท่ีทั้ง 4 
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สวน ที่พระองคทานไดมีสายพระเนตรอันยาวไกล เห็นถึงประโยชนจากการหมุนเวียนของวัสดุ
เหลือใชอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 

2.6 วนเกษตร (Agro Forestry) วนเกษตร มาจากคําวา วน ที่หมายถึง ปาท่ีมีความ
หลากหลายของทรัพยากรที่มีชีวิต และไมมีชีวิต และคําวา เกษตร หมายถึง การใชที่ดินในการผลิต
พืช หรือสัตว เชนการเพาะปลูกพืช การทําปาไม ประมล ปศุสัตว ตางๆ ดังน้ัน  วนเกษตร จึง
หมายถึง การใชที่ดินในการผลิตพืช และสัตวใหมากชนิด หรือมีความซับซอนและหลากหลายทาง
ชีวภาพใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด หรือกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา การทําเกษตรรวมกันกับการอนุรักษ
ปาไม โดยมีรากฐานหรือปจจัยการผลิตท่ีมาจากทองถิ่นเอง ทั้งน้ีการทําวนเกษตรจะมีลักษณะ
แตกตางหรือผันแปรไปตามสภาพทนที่ รวมถึงทัศนคติ ความเชื้อ วัฒนธรรม ประเพณี และความรู
ความสามารถในการจัดการของแตละทองถิ่นเอง 

ดังน้ันวนเกษตร คือ เกษตรทางเลือกรูปแบบหนึ่งโดยเปนการทําเกษตรที่มีการใช
ประโยชนที่ดินอยางผสมผสานระหวางกิจกรรมการเกษตร การปาไม รวมถึงการเลี้ยงสัตว ในพ้ืนท่ี
เดียวกันหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยเปนกิจกรรมทีความสอดคลอง และเกื้อกูลกับระบบ
นิเวศน ปาไมในทองถิ่น เพื่อใหไดผลผลิตอยางสมํ่าเสมอตลอดไป คํานึงถึงหลักความสมดุลตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศเปนสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการ ในขณะท่ียังคงรักษาวิถีชีวิตของ
สังคมชาวชนบทที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้นๆ ใหมากที่สุด 

เมื่อไดศึกษาถึงลักษณะของเกษตรทางเลือก ทําใหผูวิจัยสามารถนําความรูที่ไดไป
เชื่อมโยงและอธิบายถึงลักษณะการเพาะปลูกของกลุมเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางได และสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการตั้งคําถามที่ใชในการสัมภาษณเพื่อจะไดทราบถึงลักษณะการทํา
การเกษตรของกลุมตัวอยางวาการทําการเกษตรโดยใชหลักการปฏิบัติแบบใด  

และเมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูวิจัยจะสามารถจัดหมวดหมูไดวาการปลูกผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรกลุมตัวอยางเปนการทําการเกษตรแบบใด 

 

3. เศรษฐกิจชุมชน 

โดย เสรี พงศพิศ  (2547) ในชุมชนหมูบานมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย ทั้งการทํา
มาหากิน และกิจกรรมท่ีถูกนําเขาไปจากภายนอกโดยบุคคลหรือองคกร ระบบเศรษฐกิจชุมชน เปน
ระบบท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันจนเกิดพลังและสามารถ ขับเคลื่อนไปไดดวย
ตัวมัน ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติแผนท่ี 1 วิถีชุมชนเร่ิมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เขาสู
สังคมบริโภค หาเงนิทุกวิถีทางเพื่อนําไปซื้ออยูซื้อกิน แทนการทํามาหากิน นําเอาทรัพยากรทองถิ่น
ไปขาย แบบลางผลาญ ทําลายดิน นํ้า ปา ปลาและสัตวจนไมเหลือ ขายทรัพยากรหมดก็ขายแรงงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

24 

ไปรับจางในเมือง รบัจางในตางประเทศ การพัฒนาที่ผานมาไดทําลายระบบเศรษฐกิจชุมชน
แบบเดิมไปจนหมด เศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิมนั้นเปน ระบบเพราะทุกอยางสัมพันธกัน เกื้อกูลกัน เปน
วิถีที่ชุมชนพึ่งพาตนเองได พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันเองระบบเศรษฐกิจชุมชนถูกทําลาย 
ดวยระบบทุนนิยมโดยไมมีความพรอมอะไรเลย ไมมีการเรียนรู ไมมีขอมูลเพียงพอเพื่อการ
ตัดสินใจดวยตัวเอง ตองพึ่งพาอาศัยคนอื่นที่ใหแตขอมูลดีๆ เพียงดานเดียว ขอมูลที่เสริมความอยาก
ของธรรมชาติมนุษย ซึ่งมีกันทุกคน อยากมี อยากรํ่า อยากรวย เพื่อจะไดสบาย ไมลําบากระบบทุน
นิยมมีปรัชญาที่กอใหเกิด ลัทธิบูชาเงิน และ สังคมบาบริโภคซึ่งตองไป ตอไปนี้ขออธิบายถึงองคกร
ชุมชน และเครือขายชุมชน เพื่อนํามาประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 

3.1 องคการชุมชน 

องคกรชุมชน  คือ กลุมคนท่ีมีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดต้ังข้ึนเพื่อ
ดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได 
พัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมหรือความเปนอยูของสมาชิกในกลุม(พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันพัฒนาองคกชุมชน 2550) 

องคกรชุมชนหมายถึงกลุมหรือชมรมหรือสหกรณหรือในชื่ออ่ืนใดโดยมีการจด
ทะเบียนตามกฎหมายหรือไมก็ตาม อันเปนองคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวดวยความสมควรใจของ
ประชาชนจํานวนหน่ึง ที่มีวัตถุประสงคและอุดมการณรวมกัน มีมิตรภาพและความเอ้ืออาทร
รวมกัน มีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องในการทํางานเพื่อแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ  จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม มีผูนําเกิดข้ึนโดยผานกระบวนการทํางานรวมกัน โดยมีผูนําหลายคน
ทั้งหญิงและชาย (วรวิทย อวิสุทธิวรกุล, 2544: 19-20 อางถึงใน เสรี พงศพิศ, 2547) 

3.2 เครือขาย 

เครือขาย คือ กลุมของคน หรือ องคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน
หรือทํากิจกรรมรวมกันโดยมีการจัดรูป หรือจัดระเบียบโครงสรางท่ีคนหรือองคกรสมาชิกยังมี
ความเปนอิสระกิจกรรมที่ทําในเครือขายตองลักษณะเทาเทียมกันหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและ
การเปนสมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคนหรือ
องคกรนั้นๆ (ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท, 2542: 2 อางถึงใน เสรี พงศพิศ, 2547)  

ในอีกความหมายหน่ึงของเครือขาย เปนองคกรทางสังคมท่ีทําหนาท่ีเฉพาะในดานการ
เชื่อมโยง องคกรทางสังคมตางๆไมวาจะเปนกลุมหรือครอบครัว  สมาคมเขาดวยกัน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2545: 13) 

โดยท้ังน้ีการรวมเครือขาย มีวัตถุประสงคตามท่ีกรมพัฒนาชุมชน(2545) ไดระบุไว
ดังตอไปนี้ เพื่อปรับปรุงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสมาชิก  และแบงปนขอมูลขาวสารเพ่ือ
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รวมกันในการศึกษา ฝกอบรม หรือตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือ เพื่อเปนกลุมพลังกระตุนความ
ตระหนักของสังคม และเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐเพ่ือพิทักษผลประโยชนของ
สมาชิกการเกิดเครือขาย (ไพโรจน โพธิศาสตร, 2542: 53-54 อางถึงใน สัมพันธ เตชะอธิกและ
คณะ)  

นอกจากน้ีกรมพัฒนาชุมชน ยังไดแบงรูปแบบเครือขายวามี 2 แบบ ดังนี้ 
1. เครือขายรูปแบบเปนทางการและรวบอํานาจ เครือขายลักษณะมักจะมีการสงผาน

องคกร แกนที่เปนศูนยกลางเครือขายท่ีมีความเขมแข็ง 

2.เครือขายรูปแบบไมเปนทางการ และกระจายอํานาจเนนการติดตอกันโดยตรง
ระหวางสมาชิก เครือขายลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในระดับรากหญา หรือองคกรที่ใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจขององคกรระดับลาง 

 

4. การผลิตผักปลอดภัยและมาตรฐาน 
แนวคิดตอมาในดานการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษอางอิงจากวารสารกรมสงเสริม

การเกษตร (2550) โดยท่ีผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักที่ไมมีสารเคมีปองกันและ
กํา จัดศัตรูพืชตกคางอยู หรือมีตกคางอยูไมเกินระดับมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว 
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 163 พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2538 เร่ือง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง 

การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ สามารถแบงไดเปน 2 ระบบ (ภัทราวุธ กาญจนบุราง
กูร, 2546 อางถึงใน ป.รัศมีธรรม, 2543: 27-29) คือ ระบบปด และ ระบบเปด 

 ระบบปด คือ การปลูกผักในมุงตาขาย พื้นท่ีที่มีการปลูกผักเพื่อการคาอยางกวางขวาง 
มีการปลูกหลายรุนอยางตอเนื่องกันมาตลอดป จะมีปญหาในการผลิตท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ แมลง เชน 
หนอนในผัก หนอนกระทูหอม ดวงหมัดผัก หนอนคืบ ตลอดจนแมลงศัตรูดังกลาวสรางความ 
ตานทานตอสารเคมีมาก การปองกันกําจัดท่ีควรเลือกใชในพ้ืนที่ดังกลาว คือ การปลูกผักใน มุงตา
ขายไนลอน ซึ่งมีขอพิจารณาในการตัดสินใจปลูกผักในมุงตาขาย คือ 

1.   พื้นที่ปลูก 

 1.1 ควรเปนพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูรุนแรงอยูเสมอ 

 1.2 ควรเปนพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีกําจัดแมลงมาก คิดเปนมูลคาไมนอยกวารอยละ
20 ของคาใชจายท้ังหมดหรือมากกวา 2,500 บาทตอไรตอฤดูกาลปลูก 

        1.3 ควรเปนพื้นที่ที่สามารถปลูกผักไดอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 3-4 ป 
 2.   ชนิดของผักท่ีควรปลูกในมุงตาขาย 
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 2.1 ควรเปนผักที่มีปญหาหลักจากการเขาทําลายของแมลงมาก เชน คะนา, กวางตุง, 

กะหล่ําปลี หรือ บร็อคโคลี่ เปนตน 

 2.2 ควรเปนผักที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปและตลอดมีความตองการสูง 

ระบบเปด เปนการยึดหลักการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest 

management; IPM) 

มโนชัย กีรติกสิกร (2528) ไดแบงวิธีการปองกันศัตรูพืชแบบ IPM ดังนี้ 
1. การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม (cultural control) เปนวิธีที่ใหผลดีที่สุดวิธีหนึ่งใน

การปองกันการแพรระบาดของแมลง ซึ่งประกอบดวยวิธีตาง ๆ เชน    

1.1 การทําความสะอาด (sanitation) โดยการนําเอาเศษไมใบหญาไปใชประโยชน
หรือเผาทําลายเพื่อไมใหเปนแหลงแพรพันธุ 

1.2 การขุดหรือการไถพรวนดิน (tillage) จะชวยทําลายวัชพืชหรือพืชอาศัยของ
แมลงศัตรูพืช ทําใหแมลงไมมีแหลงเพาะพันธุ 

1.3 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เปนการหลีกเลี่ยงการเขาทําลายของ
แมลงโดยปลูกพืชที่ไมเปนอาหารของแมลงศัตรูพืชตอจากพันธุพืช 

1.4 การรอนก่ิงและการตัดแตงกิ่ง (Pruning and thinning) 

1.5 การปลูกพืชเปนกับดัก (trap crop) โดยการปลูกพืชพันธุที่แมลงศัตรูพืช ชอบ
ทําลายกอนท่ีจะปลูกพืชหลัก เพื่อใหแมลงลงมาทําลายจนหมดระยะการเจริญเติบโต ทําให
ประชากรของแมลงในช่ัวอายุนี้ลดปริมาณลง 

1.6 การจัดการท่ีดี (good management) เชน การใชเมล็ดพันธุที่ปราศจากแมลงและ
โรค เลือกเวลาปลูกและเก็บเก่ียวใหเหมาะสม การใสปุย ระบบการใหน้ํา การจัดการท่ี ดีจะชวยลด
การทําลายของแมลงและแหลงเพาะพันธุ 

2. การควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) วิธีนี้เปนการทําลายแมลงโดยตรงและ
เปนวิธีงาย เชน การใชมือจับหรือขยี้ การเขยา การใชกับดัก 

3. การควบคุมโดยวิธีกฎหมาย (legal control) เปนการปองกันการนําเขาของศัตรูพืช
และสัตวจากตางประเทศเขามาในประเทศ ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชที่มีอยูแลวและการ
สนับสนุนที่จะกําจัดใหหมดไป 

4. การควบคุมทางชีววิธี (biological control) เปนการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยการ
ใชประโยชนจากแมลงศัตรูธรรมชาติ  

5. การปองกันโดยใชพันธุพืชตานทาน (host plant resistance) 

6. การควบคุมโดยใชจุลิทรีย (microbial control) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

27 

วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ จะใชหลักการปลูกพืชผักโดยการใชสารเคมีในการ
ผลิตใหนอยที่สุด หรือใชตามความจํา เปนและจะใชหลัก การปองกันและกํา จัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานหรือไอพีเอ็ม แทนแตการท่ีจะปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหไดผลน้ันจะตองเลือกวิธีที่
ประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูปลูกจะตองเขาใจเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ดังน้ันการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษน้ัน เปนกระบวนการที่กลุมเกษตรกรตองใช
ทักษะในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเขามารองรับการผลิตเพ่ือทําการคา การ
จัดการความรูของกลุมเกษตรจะชวยใหความรูที่มีอยูในตัวคนตกผลึกเปนความรูที่ชัดแจง และนํามา
จัดการใหเปนระบบ ทําใหการดําเนินงานของกลุมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

5. แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนเปนแนวคิดท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี จากวลี
ที่วาผูใหญลีตีกลองประชุม เม่ือ พ.ศ. 2504 ทําใหประเทศไทยเกิดแผนพัฒนาประเทศข้ึนมามี
บทบาทในการกําหนดทิศทางในการบริหารงานประเทศ จนในปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังกลาวไดดําเนินมาถึงแผนท่ี 10 ที่มีระยะเวลา 2550 – 2554 ที่ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท ทั้งท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  จึงตองมี
การเตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน โดยยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมท่ีมี คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ
ฉบับที ่9 

จากแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับท่ี 10 วาดวยเร่ืองสถานะของประเทศ ดาน
ชุมชนของประเทศ กลาวไววา กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการ
ความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
จัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง  พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของ
ทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจ
กระจายอํานาจ โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชน  การสงเสริม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถิ่นและอําเภอ รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแก
ชุมชน ขณะท่ีในดานวัฒนธรรม คานิยมท่ีดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นยังถูกละเลยและมีการ
ถายทอดสูคนรุนใหมนอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเร่ืองจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และ
การชวยเหลือซึ่งกันและกันเร่ิมเสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะ
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ผูนําชุมชนและปราชญ กระจายอยูทุกพื้นท่ี และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมขนทําใหมีชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพ่ือเรียนรูและ
ประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันความเปนสังคมเมืองขยายตัวมากข้ึน โดยกระแสวัตถุนิยม
ที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวกมากข้ึนแตมีความสุข
ลดลง มีรายไดไมพอรายจาย มีหนี้สินเพิ่มข้ึน และความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลงใน
ลักษณะตางคนตางอยูมากข้ึน 

สฤณี อาชวานันทกุล (2551: 14) ไดใหความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนไววา วิถีการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของปจจุบันโดยไมลิดรอนความสามารถของคนรุนหลัง 
ในการตอบสนองความตองการของพวกเขา 

ความหมายอีกประการหนึ่งของ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย นิรันดร    
จงวุฒิเวศย (2545: 25-27) การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง  และเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ี
ดีขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ เจริญเติบโต มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ หรือการพัฒนา
สังคมใหมีความ รมเย็น ผาสุก คนในสังคมมีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความรัก ความสามัคคี 
สมานฉันท มีจิตใจอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่งดงาม ดังน้ันนักพัฒนาสังคม จึ งเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และถามองภาพรวม เปาหมายการพัฒนาประเทศ ทุก ๆ ประเทศ คือ ความผาสุก ความ
มั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอมท่ีดี และสามารถ พึ่งตนเองได หากมอง
ยอนไปในอดีต การพัฒนาของประเทศไทยใชแผน เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา  และนิรันดร ยังได
เสนอแนวทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมิติ ดังนี้ 

1. มิติทางเศรษฐกิจ ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชน
มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได 

2. มิติประชากร ชะลอการขยายตัวของประชากร เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของ
ประชากร 

3. มิติทางสังคม สรางเง่ือนไขสังคมใหม ใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนาท่ี
พึงปรารถนา กอใหเกิดความเอ้ืออาทร ความรัก ความสามัคคี สมานฉันทตอกัน ชุมชนสังคมมีความ
เขมแข็ง 

4. มิติทางสภาพแวดลอม มีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พัฒนาเทคโนโลยีและการพลังงาน ที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลภาวะ มีสภาพแวดลอมที่ดี 

5. มิติทางการเมืองการปกครอง ปฏิรูปการเมือง การปกครอง การบริหาร ใหมีการ
กระจายอํานาจภารกิจหนาที่ใหแกทองถิ่น ใหสามารถตัดสินใจแกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่นเพ่ิม
มากข้ึน และพ่ึงพาตนเองไดอยางแทจริง 
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ลักษณะชุมชนเขมแข็งและย่ังยืน 

1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชุมชนที่จะแกไขปญหา
และพัฒนาชีวิตความเปนอยู ของตนเอง 

2. สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหา ของตนและชุมชน 

3. มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอยางตอเ น่ือง จนเปนวิถีของชุมชน 
ภายใตการกระตุนและสนับสนุนของทุกฝาย ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกท้ังมวลเขามามี
สวนรวม โปรงใส และพรอมที่จะใหตรวจสอบ 

4. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน รวมคิด ตัดสินใจ
ดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล การแกไขปญหา และการพัฒนาของชุมชน 

5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานเวทีประชาคม และเขารวม ในกระบวนการของ
ชุมชน 

6. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุก ๆ ดานของ ชุมชน ที่มุงการพ่ึงตนเอง 
เอ้ือประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุงหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

7. การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอกเปนการพ่ึง เพื่อใหชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได
ในที่สุด ไมใชการพึ่งพาตลอดไป 

8. มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบาน ชุมชนอ่ืน ๆ  ทองถิ่น 
ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืน ๆ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันในปจจุบันไดรับการเอ้ือ การดําเนินงานจากหนวยงานของรัฐ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ดังน้ันเพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจําเปนตองอาศัยการ
จัดการความรูเขามาจัดระบบการทํางานใหกลุมกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิผลมากท่ีสุด จนกอใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง ของคนในกลุม 

 

7.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ฉัตรแกว ธีระเดชากุล (2551) ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารการจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ใน
กระบวนการบริหารจัดการความรูในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด ตรงกันขามกับ
ขั้นตอนการจัดเก็บและเผยแพร ที่ทําไดนอยที่สุด เพราะการจัดการระบบฐานขอมูลในสถานศึกษา
ยังไมไดรับความใสใจมากนัก เปนการบันทึกความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูลงใน
แบบฟอรมเทานั้น ปจจัยที่เอ้ือตอการประสบความสําเร็จตอการบริหารจัดการความรูในสถานศึกษา 
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ไดแก การใหความสําคัญกับการจัดการความรูของผูบริหารการศึกษา การมีสวนรวมของทุกฝาย 
และความจริงใจในการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

กัญญาณัฐ บุญพวง (2551) ทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
วัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไมสงผล
ตอการจัดการความรูในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา วัฒนธรรมองคกรดานความ
หลากหลายของบุคลากร ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา สงผลตอการจัดการความรูใน
สถานศึกษา 

ปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของ
สถานศึกษา  พบวาองคประกอบของการจัดการความรูของสถานศึกษาประกอบไปดวย  9 

องคประกอบ คือ 1. การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู 2. การนิเทศติดตามผล 3. การ
แบงปนและแลกเปลี่ยนความรู 4. การจัดเก็บความรู 5. การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมใน
การทํางานของบุคลากร 6. การวางแผน 7. การติดตอสื่อสาร 8. การสรางความรู 9. การยกยอง
ชมเชยและการใหรางวัล อีกท้ังยังพบวา รูปแบบการจัดการความรูของสถานศึกษามีความถูกตอง
เหมาะสมเปนไปไดที่จะนํามาใชประโยชน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย 

ธันยพร วณิชฤทธา (2550) ทําการศึกษาถึงการจัดการความรูในชุมชน กรณีศึกษาดาน
การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา รูปแบบการจัดการความรูใน
ชุมชนน้ันมีสวนประกอบที่สําคัญคือ ความรู คน และกระบวนการ ซึ่งความรูจะเปนความรูที่
เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคน เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทําให
กระบวนการจึงเปนวิธีเช่ือมประสานคน ความรูเขาไวดวยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูมีความ
สอดคลองกับแบบจําลองปลาทูอยางย่ิง อีกท้ังกระบวนการจัดการความรูที่ไดสามารถสังเคราะห
เปนแบบจําลองท่ีมีลักษณะเปนเกลียวของความรูที่เชื่อมตอกัน  และเม่ือมีการนําความรูไปใช จะ
พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมเพิ่มพูนข้ึน ภายใตกรระบวนการแลกเปลี่ยนความรูผานการพูดคุยแต
สิ่งดีๆ ใหแกกัน 

พัชรี ดํารงสุนทรชัย (2550) ทําการศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดการความรูเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบสําคัญของการจัดการความรูประกอบดวยคือ 1) คน ซึ่งไดแก 
ผูนําท่ีมีภาวะผูนํา คณะทํางานท่ีเขมแข็ง ชุมชนปฏิบัติการรวมเรียนรู และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ ประชาชน และสื่อมวลชนใหเกิดการจัดการความรู 2) กระบวนการ
จัดการความรูประกอบไปดวย การแสวงหาความรูทั้งจากแหลงภายใน/ภายนอกชุมชน การสราง
ความรูจากการทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรูโดยเฉพาะอยางท่ีเกิดข้ึนไมเปนทางการ การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

31 

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลในรูปของการเลาเร่ืองและบันทึกขอมูลไวในเคร่ืองบันทึกเสียง การถาย
โอนความรูและการใชประโยชนผานทางสื่อสารสาธารณะของชุมชน และองคประกอบท่ี 3) 

เทคโนโลยี/ทรัพยากรที่ใชในชุมชน และมีปจจัยในการพิจารณาในการจัดการความรูไดแก ความ
สอดคลองกับบทวิถี/วิถีชีวิตของชุมชน ความตระหนัก/ความเขาใจเร่ืองการจัดการความรูของชุมชน 
การสรางแรงบันดาลใจใหชุมชนใฝรู การระบุความรูที่ตองการใหชัดแจง การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ การจัดการความรูที่เช่ือมโยงกับชุมชนอ่ืน การใชความสัมพันธอยางไมเปนทางการ การ
เสาะหาคนท่ีมีศักยภาพและสนใจในการทํางานดานการจัดการความรู และปจจัยสุดทาย การดึง
องคกรในชุมชนใหเขามามีบทบาท/สวนรวมในการจัดการความรูเพื่อชุมชน 

รุงศักด์ิ พงษไสว (2550) ทําการศึกษาเร่ืองการจัดการความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง
ของนักทองเท่ียว กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวา จุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท่ีตางกันจะ
นําไปสูความตองการความรูที่แตกตางกัน และแผนความรูที่ไดก็แตกตางกัน และปจจัยที่มี
ความสําคัญกับความรูพบวา มีความแตกตางกันไปตามจุดมุงหมายปลายทางโดยท่ีการนําความรูไป
ใชนั้นก็พบวามีความแตกตางกันตามจุดมุงหมายปลายทางเชนกัน  

อมรทิพย เจริญผล (2550) ทําการศึกษาเร่ือง การจัดการความรูจากแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา พบวา สถานศึกษาสวนใหญใชแหลงเรียนรูในระดับปานกลาง  การตรวจสอบความรู
ประกอบไปดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1 การวิเคราะหการเลื่อนไหลของความรู 2 การกําหนด
ความรูที่ตองการและจัดทํารายการความรู และ 3 การทําแผนท่ีความรู ซึงมีการดําเนินการอยูใน
ระดับมากโดยท่ีกระบวนการจัดการความรูประกอบไปดวย 6 องคประกอบ คือ 1. การสราง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู 2. การพัฒนาความรูที่จําเปนตอการพัฒนางานอยางตอเน่ือง 3. 

การตระหนักถึงความสําคัญของความรู 4. การสรางเครือขายความรู 5. การกําหนดวิสัยทัศน และ   
6. การสรางความเขาใจ ซึ่งระดับการใชแหลงเรียนรูของสถานศึกษาไมไดบอกคุณภาพของการ
จัดการความรู ทั้งในดานการตรวจสอบความรูและกระบวนการจัดการความรู 

เกล็ดนที ไชยชนะ (2549) ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการความรู 
กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ในรูปของ Web Application โดยแบงผูใชออกเปน 3 ประเภท 
คือ ผูดูแลระบบ สมาชิก บุคคลท่ัวไป ซึ่งผูดูแลระบบสามารถจัดการความรูไดทุกอยางเก่ียวกับ
บทความ คือ การเพ่ิม แกไข คนหา การลบ สําหรับบุคคลท่ัวไปสามารถเขาไปอาน คนหา ตอบแบบ
สํารวจได แตจะไมสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอ่ืนได ความรูที่ซอนเรน (Tacit Knowledge) จะ
ถูกถายทอดจากผูเช่ียวชาญผานทางระบบน้ีสูผูที่มีความสนใจ และผลของการพัฒนาระบบการ
จัดการความรูไปใชมีความพึงพอใจในระดับดี โดยระบบที่ไดมีความยืดหยุนสูง  
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นพมาศ สุนทรเจริญนนท (2549) ทําการศึกษาเร่ืองการสรางและจัดการความรู : 
อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร  ไดนําเสนอผลการศึกษาไวดังตอไปนี้ 
ผลการทํางานดวยกระบวนการการสรางและการจัดการความรู จะเปนการพัฒนาที่นําไปสูความ
รวมมือรวมใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพรที่มีเอกลักษณในดานรูปแบบและ
แนวคิดเฉพาะตัวในการดูแลสุขภาพของสังคมไทยและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
เปนที่ยอมรับในระดับสากล  

การสรางและการจัดการความรูสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและสมุนไพร
โดย การจัดต้ัง สถาบันสุขภาพวิถีไทย และ สราง เครือขายการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยา
สมุนไพร ทั่วทุกภาค เปนองคกรท่ีรวมกันทํางานเปนชุมชนแนวปฏิบัติ ที่ใชกระบวนการการสราง
และจัดการความรูเปนแนวทาง โดยการดําเนินการควรอยูภายใตการประสานงานและสนับสนุน
ของ ระบบราชการ ในการจัดการความรูในเร่ือง การพัฒนาเจตคติของเจาหนาท่ีภาครัฐ ซึ่งมีหนาท่ี
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  การจัดใหมีองคกรเฉพาะ ทําหนาท่ีพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงงานผลิตยาสมุนไพร และทําหนาท่ีในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูประกอบการใหไดรับมาตร 

GMP-สมุนไพร 

กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546) ทําการศึกษาถึง การนําระบบการจัดการความรู
สําหรับองคกรภาคเอกชน ผลการศึกษาพบวา ระบบการจัดการความรูสําหรับองคภาคเอกชน 
ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1. ผูนํา 2. วิสัยทัศน 3. พันธกิจ 4. นโยบาย 5. เปาหมาย               
6. เทคโนโลยี 7. บุคลากรที่มีความรู และ 8. ทีมผูชํานาญการ ซึ่งระบบการจัดการความรูดังกลาวมี      
5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1. การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู 2. การแสวงหาความรู 3. การสรางความรูใน
องคกร 4. การเก็บและสืบคนขอมูล และ 5. การถายโอนและนําความรูไปใช 

บุญสง หาญพานิช (2546) ทําการศึกษาเร่ืองพัฒนาการบริการรูปแบบการจัดการความรู
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีความตองการการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรูในระดับมาก ในขณะท่ีสภาพเปนจริงในปจจุบัน การพัฒนาเกิดข้ึนใน
ระดับคอนขางนอยทุกดานท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บความรู 
การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การบริหารความรู การสื่อสารความรู การใช
เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไววางใจ วัฒนธรรมพลังรวม สิ่งทาทาย และยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการความรู ลักษณะงานที่ผูบริหารมีความตองการในระดับมาก คือ การใหมีการนําองคความรู
ใหมๆ ซึ่งเกิดจาการบริหารจัดการความรูไปใช และมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูในลักษณะขาม
หนวยงาน ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการเพ่ิมมากข้ึน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมคร้ังน้ี โดยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพดวยการสัมภาษณระดับลึก มีวิธีการการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร  กลุมตัวอยาง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ขอบเขตในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คร้ังน้ีไดแก สมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ ตําบลหวยพระ  อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมโดยจําแนกเปนระดับหัวหน ากลุม 
คณะกรรมการกลุม และเกษตรกรสมาชิกกลุม 10 คน  
 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษานี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัย  แบงออกเปน 2    

ประเภท คือ 

2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลจากภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณระดับลึก  (In-

depth Interview) โดยผูทําการวิจัยจะทําการศึกษาและทําความเขาใจในแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปใช
ในการสัมภาษณโดยทําความเขาใจใหถูกตองกอนจะทําการเก็บขอมูล ซึ่งในการดําเนินการการเก็บ
ขอมูลผูศึกษาจะดําเนินการเก็บขอมูลทั้งหมดโดยเขาไปอยูในพ้ืนท่ี โดยท่ีการสัมภาษณนี้ขอมูลที่ได
จะเปนขอมูลดานขอเท็จจริง ขอมูลความคิดเห็น และเจตคติ ซึ่งผูถูกสัมภาษณจะแสดงความคิดเห็น 
ใหคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสําคัญของเร่ืองและสถานการณ ตลอดจนความเช่ือ 
ความหมายตางๆ อยางลึกซึ้งในแงมุมตางๆ ผูวิจัยจึงนําขอมูลมาวิเคราะหในเชิงคุณภาพ 

ในการวิเคราะหเชิงคุณภาพน้ี เปนการจัดระบบสิ่งท่ีผูวิจัยไดเห็นไดยินและไดอาน 
เพื่อใหเขาใจความหมายในส่ิงท่ีไดเรียนรู ในการจัดการกับขอมูล ผูวิจัยใชวิธีบรรยายเกี่ยวกับความรู 
ความเขาใจ หรือความคิดเห็นในประเด็นที่กําหนดอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
การบันทึกผล การสัมภาษณ หรือจากการสังเกต จะนําเอาขอมูลมาดําเนินการตามข้ันตอนของการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยที่ผูวิจัยวิจัยตองวิเคราะหขอมูลตลอดทุกขั้นตอนของการวิจัย และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

34 

ตองวิเคราะหยอนกลับไปกลับมาหลายคร้ังจนกวาจะไดสิ่งท่ีตองการศึกษาครบถวน และไดคําตอบ
อยางชัดเจน จาก กลุมเกษตรกร 

2.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา นโยบาย ปรัชญาและการ
ทํางาน วิสัยทัศนขององคการ แผนการปฏิบัติงาน เปาหมาย กฎระเบียบขอบังคับขององคการ ขอมูล
การบริหารจัดการองคกรทั่วไป รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยรวบรวมเอกสารจากทาง วิชาการ 
บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ และระบบออนไลน (Internet)  

2.3 การจดบันทึกผูทําการศึกษาจะทําการจดบันทึกในขณะท่ีทําการเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณทุกคร้ังโดยละเอียด 

 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีดังนี้ 
3.1 ผูวิจัยของหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร เพื่อขอ

อนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาจากกลุมเกษตรกรใน ตําบลหวย
พระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

3.2 ติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมเกษตรกร หรือแกนนําเครือขายในพ้ืนที่ เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน และขอความรวมมือในการศึกษาคร้ังน้ี 

3.3 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสังเกต สัมภาษณ และตามประเด็นที่
ครอบคลุมวัตถุประสงคการศึกษาคร้ังน้ี 

 

4. การตรวจสอบขอมูล 
เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมีความถูกตองเช่ือถือไดนั้น ผูศึกษาตองดําเนินการ

ตรวจสอบไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูล
ภาคสนาม โดยนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลดวยวิธีการดังน้ี  (สุภางค  
จันทวานิช, 2540) 

4.1  การตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากการ
สังเกต สัมภาษณ สนทนากลุมมีความถูกตองหรือไม ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลในดานเวลา 
สถานที่ และบุคคล พิจารณาวา ถาตางเวลา ตางสถานที่ แลวขอมูลยังเหมือนเดิมหรือไมและถา
บุคคลท่ีใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม และเปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเก็บ
ใหเปนระบบระเบียบ ใหความหมายกับขอมูล จัดหมวดหมู ความหมายของขอมูล วิเคราะหและ
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สรุปรวบรวมความหมาย ซึ่งกอนวิเคราะห ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

 4.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) จะเนนการตรวจสอบ
ขอมูลที่ ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซึ่งถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบ
มาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง  

 4.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation) จะเนนการ
ตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร   
ซึ่งถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบท่ีไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัย
ไดมามีความถูกตอง  

 4.1.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory triangulation) จะเนนการ
ตรวจสอบวาถามี การใชทฤษฎีที่หลากหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถา
ผูวิจัยพบวาไมวา จะนําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความ
ถูกตอง 

4.2. การตรวจสอบความครบถวนและคุณภาพของขอมูล 

  4.2.1 การตรวจสอบความสอดคลองกันของขอมูลจากการบอกเลาจากการกระทํา
โดยขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือทัศนะของผูถูกสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลประเภทท่ีผูใหขอมูล ไดทํา
การประเมินแลววาตนเองรูสึกอยางไรตอหัวขอที่กําลังพูดถึง (Evaluative Data) ขอมูลชนิดน้ีไดแก 
สภาวะทางอารมณ คานิยม ทัศนคติ และความคิดเห็นของผูพูดตอหัวขอที่กําลังพูดถึงซึ่งการทําการ
ตรวจสอบขอมูลทําโดยการเชื่อมโยงระหวางการกระทําหรือพฤติกรรมกับความเห็นของผูพูดท่ี
ปรากฏวาคลองกันหรือไม และตรวจสอบถึงการแสดงออกของขอมูลดานน้ี มีความตองการอยาง
อ่ืนแอบแฝงอยูหรือไม  เชน ความอยากเอาใจผูวิจัย ความกลัวที่จะมีผลกระทบท่ีไมดีตอตนเอง 
ความตองการใหขอมูลบิดเบือนเปนตน  

  4.2.2 ตรวจความนาเช่ือถือของผูใหขอมูล ขอมูลที่เปนการใหรายละเอียดหรือเลา
เหตุการณ เพื่อตรวจสอบความเช่ือถือไดของผูใหขอมูล คนหาความโนมเอียงสวนตัว หรืออคติของ
ผูใหขอมูลวามีการรับรูตอเหตุการณที่กําลังใหรายละเอียดอยางไร บุคลิกภาพเปนอยางไร และเร่ือง
ที่เลาสอดคลองหรือแตกตางจากเหตุการณที่ไดเกิดข้ึนจริงหรือไม อยางไร ดวยวิธีการเปรียบเที ยบ
เร่ืองเลาของผูใหขอมูลหลายๆ คนและหลายๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ  

4.3  การตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของผูวิจัยเปนวิธีการตรวจสอบความเช่ือถือได
ของขอมูลที่สําคัญ เนื่องจากผูทําการศึกษาใชตัวเองเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
จะตองตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของตนเอง เชน ความชอบ ความเกลียด ฯลฯ ที่เกี่ยวกับกลุมท่ี
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ศึกษา ตั้งแตเร่ิมตนทําการศึกษา ระหวางท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในชวงตางๆ และเม่ือสิ้นสุด
การศึกษา เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตอง ดังน้ันผูทําการศึกษาดําเนินการตรวจสอบความรูสึก
โนมเอียงและความคิดเห็นของตนเองท่ีมีตอสถานท่ีศึกษาที่ไดบันทึกไวระหวางการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อรักษาความเปนกลางของผูศึกษา 

 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5.1 ผูวิจัย นักวิจัยถือเปนเคร่ืองมือสําคัญที่สุดในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันผูวิจัย
จึงไดเตรียมตัวศึกษา ทําความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา กําหนดวิธีการและ
ประเด็นท่ีสําคัญ ที่เปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลอยางรอบดานตรงตามวัตถุประสงคของการ
วิจยั 

5.2 การสังเกตแบบใกลชิด ในฐานะผูสังเกตการณ ในการประชุมประจําเดือนของกลุม 
ซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดในกิจกรรมตางๆในการปฏิบัติงานได โดยผูทําการศึกษาสังเกตโดยเขาไป
มีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุม ตั้งแตเร่ิมปลูก การดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต และการขายใน
ขั้นตอนสุดทาย ในการที่ผูศึกษาไดเขาไปอยูในทองท่ีนั้น จึงสามารถเก็บขอมูลจาการสังเกตใหได
ขอมูลท่ีเปนจริงมากที่สุด ซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดตางๆในการปฏิบัติงานประจําวันของกลุม
เกษตรกร ในการสังเกตจะเก็บรวบรวมขอมูลในการเรียนรูและการถายทอดความรูทั้งท่ีเปนความรู
แบบฝงลึกและความรูที่ชัดแจง การสังเกตแบบมีสวนรวมจะตองประกอบดวยกระบวนการ 3 
ขั้นตอน คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก  

5.3 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เปนความตอเน่ืองของการสังเกตอยางมีสวนรวม
จะมีขั้นตอนของการสัมภาษณซึ่งคือ การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยผูวิจัยจะเตรียมแนว
คําถามแบบกวางๆมาลวงหนา ซึ่งจะมีทั้ง การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ การสัมภาษณ
แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ การตะลอมกลอมเกลา และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

5.4 การสัมภาษณ แบบเปนทางการในการวิจัยประกอบไปดวยความสัมพันธเชิงพลวัติ
ที่มีความสลับซับซอนระหวาง ผูวิจัยและผูมีสวนรวมในการวิจัย (Researcher and research 

participant) หรือ ผูวิจัยกับผูใหขอมูลวิจัย (Researcher and research informant) โดยท่ีผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลจากกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีวิจัย ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการใช
การสัมภาษณปลายเปดควบคูกับการพูดคุย ขอมูลในการสัมภาษณเกี่ยวกับ วิธีในการปลูก ดูแล และ
การควบคุมการใชเคมีเกษตร ขั้นตอนการขนสง ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ และขอเสนอแนะ 

5.5 การจดบันทึก ผูทําการวิจัยจะทําการจดบันทึกในขณะท่ีทําการเก็บขอมูลในการ
สัมภาษณทุกคร้ังโดยละเอียด  
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5.6 การใชเคร่ืองบันทึกเสียง ผูวิจัยจะทําการบันทึกเสียงของผูใหขอมูลวิจัยทุกคร้ังท่ีมี
การสัมภาษณ ซึ่งกอนการสัมภาษณทุกคร้ังผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหขอมูลวิจัยกอนในการ
บันทึกเสียง เพื่อใหผูวิจัยไดขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาตรวจสอบความถูกตองไดภายหลัง
เพื่อยืนยันใหความหนักแนนของขอมูล 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คือ การจําแนกแยกแยะขอมูล จัดขอมูลออกมาเปน
กลุมๆ และจัดระเบียบขอมูลซึ่งเก็บรวบรวมมาจากข้ันตอนการสัมภาษณ ใหเปนในแนวทางท่ีเมื่อ
ตีความหมายอยางเสร็จสมบูรณแลวจะสามารถตอบคําถามท่ีผูวิจัยตองการได ดังน้ันการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล คือ การทําความเขาใจกับความเปน
จริงของบุคคลที่เปนผูมีสวนรวมในการวิจัยในเชิงลึก รวมท้ังทําความเขาใจประสบการณของผูมี
สวนรวมในการวิจัยในมุมดานตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งผูวิจัยตองใชความพยายามอยาง
สูงท่ีจะทําความเขาใจในประสบการณอันสลับซับซอนของมนุษย  เพื่อใหเขาใจอยางลึกซึ้งท้ังยัง
รวมไปถึงบริบทที่ประสบการณดํารงอยู และเม่ือผูวิจัยไดเนื้อหาท่ีเปนขอมูลปรากฏออกมาแลวนั้น
แนวคิดหรือขอมูลดังกลาวจะมีความสัมพันธกันระหว างแนวคิดหลายๆ แนวคิด ทําใหผูวิจัย
สามารถกลับไปพิจารณาวามีทฤษฎีใดที่มีแบบแผนเชนเดียวกัน  

การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเนนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก 
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะอยูในรูปแบบเอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับ บันทึกงานภาคสนาม เทปบันทึกเสียง 
ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมูแยกประเภทเพื่อใหงายตอการวิ เคราะหเนื้อหาและ
ตีความหมาย  

การวิเคราะหขั้นตนนั้นจะกระทําไปตลอดการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนแนวทางและ
ประเภทของขอมูล ในครั้งตอไป เพื่อรวบรวมขอมูลไดอยางสมบูรณ เปนการตีความหมายในระดับ
กวาง แลวนํามาอธิบายปรากฏการณ สรุปและเปรียบเทียบขอเสนอแนะของการวิจัย  เพื่อจะทําให
ไดขอเสนอแนะที่แตกยอดออกไปเร่ือยๆ ที่จะสามารถนําไปพัฒนาองคกรได  และยังตอบ
วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

7. ขอบเขตของการศึกษา 
ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลวิจัย จากกลุมเกษตรกรในพื้นที่ ต.หวยพระ อ.ดอนตูม  

จ.นครปฐม ตั้งแตเดือนกันยายน 2553 – พฤษภาคม 2554 ระยะเวลาท้ังสิ้น 9 เดือน 
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8. ระยะเวลาของการศึกษา 
บทที่ เดือน 

มี.ค.   
53 

เม.ย.
53 

พ.ค.
53 

มิ.ย.
53 

ก.ย. 
53 

พ.ค.
54 

มิ.ย.
55 

ก.ค.
55 

ส.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

มี.ค. 

56 

กําหนดหัวขอ              
บทท่ี 1              
บทท่ี 2              
บทท่ี 3              
บทท่ี 4              
เก็บขอมุล              
บทท่ี 5              

วิเคราะหผล              
สรุปผล              
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการทําวิจัยเร่ือง “การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืน
ของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม” เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือเพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรูของกลุม ในดาน
กระบวนการผลิตผักปลอดภัยและดานการพัฒนากลุม ในตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกลุมเกษตรกรในการเปนองคแหงการเรียนรู  เพื่อ
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาใหกลุมเกษตรมีการพัฒนาอยางย่ังยืน ผูวิเคราะหไดนําขอมูลจากการ
สัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวมและนําขอมูลจากการสัมภาษณ ไดทําการแบงไดดังนี้  

1. สภาพการทั่วไป ประวัติความเปนมาของกลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม 

2. รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก 
3. การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 
4. ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมดานการผลิตผัก

ปลอดภัย 
5. แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

1. สภาพการท่ัวไป  ประวัติความเปนมาของกลุมเกษตรกร  ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม         
จังหวัดนครปฐม 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตําบลหวยพระเปนที่ราบเหมาะแกการ
เกษตรกรรม มีคลองชลประทานเปนคลองสงนํ้ามาจากเขื่อนทามวง และมีคลองซอยตางๆ ที่สงนํ้า
เพื่อการเกษตร พื้นที่และการใชประโยชนเปนที่ราบเปนท่ีอยูอาศัย ประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบ
อาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และ
คาขายท่ัวไป ประกอบไปดวย 9 หมูบาน คือ หมู 1 บานหวยพระ หมู 2 บานสามแกว หมู 3 บาน
ดอนแกแระ หมู 4 บานแจงงาม หมู 5 บานเลาเตา หมู 6 บานไผแหลม หมู 7 บานรางโพธ์ิทอง  หมู 8 
บานทุงพิชัย หมู 9 บานบอหลวง จํานวนครัวเรือน ทั้งหมด 1,845 ครัวเรือน จํานวนประชากร 
ทั้งหมด 7,022 คน แยกเปน ชาย 3,405 คน หญิง 3,617 คน 
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มีอาณาเขตพื้นท่ีทั้งหมด 17,525 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีจํานวน 27 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต

ติดตอ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ ต.สามงาม  อ.ดอนตูม 
 ทิศใต   ติดตอกับ ต.ตากอง อ.เมืองนครปฐม 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ต.ดอนพุทรา ต.หวยดวน อ.ดอนตูม 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ต.ลําเหย อ.ดอนตูม ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน 

1.2 ประวัติการจัดต้ังกลุม 
กลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระกอตั้งข้ึนเมื่อป 2536 ในพ้ืนที่หมู 1 

ตําบล หวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกเร่ิมแรก 7 ราย เกษตรกรไดประสบปญหา
การระบาดโรคพืช ในผักโดยเฉพาะ กระชาย ซึ่งถือวาเปนพืชหลักของเกษตรกร และเปนพืชท่ีทํา
รายไดใหกับเกษตรกร ดังน้ันจึงแกปญหาโดยการรวมกลุมกันของชาวบานโดยมีเจาหนาท่ีของ
สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม    เปนผูประสานงานในการจัดต้ังกลุม และรวมกันแกปญหา โดยต้ัง
ชื่อกลุมวา “กลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ”  หลังจากการรวมกลุมแลวก็เร่ิมดําเนินการทันที 
โดยการใชสารเคมี การเปลี่ยนชนิดพืช การปรับสภาพดิน และในที่สุดก็ไดขอยุติที่วาจะสับเปลี่ยน
การปลูกพืชซึ่งในขณะนั้น ไดสับเปลี่ยนจากการปลูกกระชาย มาปลูกผักใบ เชน กระเพรา โหรพา 
คะนา กวางตุง และผักบุง ซึ่งก็แกไขปญหาไปไดอยางดี แตก็ประสบปญหาในเร่ืองของตลาด ซึ่งใน
ขณะนั้น (พ.ศ. 2541) ไดเกิดวิกฤตดานเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลขณะน้ันไดจัดทําโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหทางกลุมนําผลผลิตไปจําหนายหนาศาลากลาง  

จากการนําผลผลิตไปจําหนายคร้ังน้ัน  ทําใหกลุมเปนที่รูจักของผูบริโภคและผูสง
พืชผักไปจําหนายตางประเทศ กลุมไดมีโอกาสติดตอกับบริษัทกําแพงแสนคอมเมอรเชียล จํากัด 
โดยบริษัทไดติดตอใหกลุมปลูกผักสงบริษัท โดยระบุชนิดผักที่ตองการรับซื้อ กลุมไดเลือกชนิดผัก
ที่จะปลูก โดยพิจารณาจากชนิดผักที่สมาชิกถนัด ทําไดตอเน่ืองทุกวัน เมื่อมีความตองการสั่งซื้อเพิ่ม
มากข้ึน กลุมไดชักชวนผูสนใจเขาเปนสมาชิกกลุมเพ่ิมเติม  โดยใหสมาชิกเลือกปลูกผักตามความ
ถนัด คิดคํานวณตนทุน และราคาจําหนายใหบริษัท (เปนราคาท่ียอมรับไดทั้งของฝายเกษตรกรและ
ฝายบริษัท) ในลักษณะการประชุมรวม การตัดสินใจรวม โดยยึดเสียงขางมาก เมื่อตกลงชนิดผัก 
ปริมาณ และราคาไดแลว โดยรวมกลุมไมมีการทําสัญญาเปนเอกสาร แคทําสัญญาใจในการรับซื้อ
ผลผลิตของกลุมอยางตอเน่ือง  

หลังจากนั้นบริษัทกําหนดใหมีจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร และใหบริษัทไปรับ
ซื้อที่จุดรวบรวมดังกลาว ระยะแรกกลุมจําหนายผลผลิตใหบริษัทเปนเงินสด ตอมาใหเครดิตบริษัท   
15 วัน แตทุก 7 วัน ตองจายเงินสดคาผลผลิตใหกับสมาชิก แตถาเปนบริษัทท่ียังไมมีความคุนเคย จะ
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ใหจายเปนเงินสดกอน เมื่อเชื่อใจกันแลว จึงใหจายเงินผานบัญชีธนาคาร  ตอมาทางบริษัทไดสราง
โรงงานในบริเวณท่ีทําการกลุม สําหรับเปนที่ทําความสะอาด คัด บรรจุ และควบคุมความเย็น เพื่อ
ลดการสูญเสียของผลผลิต จากเดิมท่ีทําความสะอาดท่ีแปลง แลวจึงขนผลผลิตไปท่ีโรงงานซึ่งอยู
ไกลจากแปลง ซึ่งสูญเสียถึง 40% ทั้งน้ี บริษัทมีเกณฑวา ใหโอกาสผลผลิตเสียหายได 25% ถา
ผลผลิตเสียหายไมเกินเกณฑดังกลาว บริษัทจะจายเงินคาผลผลิตให 100 % แตถาผลผลิตเสียหาย
มากกวาน้ี เกษตรกรจะตองรับผิดชอบสวนที่เหลือ หลังจากที่มีการสรางโรงงานบรรจุที่ที่ทําการ
กลุม  บริษัทจึงใหเกษตรกรตัดผักเรียงใสตะกราเลย แลวจึงนําตะกรามาสงท่ีโรงงานบรรจุ ปรากฏ
วาผลผลิตเสียหายไมเคยเกิน 25 % ซึ่งเปนผลดีทั้ง  2 ฝาย โดยฝายบริษัทไดผลผลิตผักมากข้ึน โดย
จายเทาเดิม สวนเกษตรกรไดรับเงินเต็มจํานวนผลผลิตท่ีจําหนาย โดยไมถูกหักผลผลิตสวนที่
เสียหายเกินเกณฑ จากน้ันกลุมไดพัฒนามาตรฐานการผลิต และขยายตลาดเร่ือยมา จนปจจุบัน มี
บริษัทมารับซื้อผลผลิตของกลุมท้ังหมด 5 ราย และมีรายไดตอเดือน มากกวา 15,000 บาทตอ
ครัวเรือน จากเดิมกอนการรวมกลุมเกษตรกรมีรายไดเพียง 3,000 บาทตอครัวเรือน มูลคาของท้ัง
กลุมคิดเปนประมาณ 2 แสนบาทตอเดือน  

ปจจุบันกลุมมีสมาชิกทั้งหมด 63 ราย ประกอบดวย สมาชิกผลิตผักบุงจีน 14 ราย 
สมาชิกผลิตกระเพรา โหระพา แมงลัก ตะไคร 10 ราย สมาชิกผลิตหนอไมฝร่ัง 8 ราย และสมาชิก
คัดบรรจุและหีบหอ 31 ราย 

คณะกรรมการกลุม ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ 
เลขานุการ ที่ปรึกษา พนักงานประจําฟารม 
 
2. การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 

หลักการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 
GAP ยอมาจาก Good Agricultural Practice หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การ

ปฏิบัติเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายท่ีเกิดข้ึนระหวางการเพาะปลูก  การเก็บเกี่ยว และ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตอการบริโภค (ที่มา : แนว
ทางการผลิตพืชอาหารตามมาตรฐานสินคาเกษตร GAP 2552: 10) 

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในอาหาร สามารถจําแนกไดเปน 3 ทาง  
1. ชีวภาพ ไดแกพวกจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เชน แบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิต เชื้อรา    

เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. เคมี ไดแกพวกโลหะหนัก สารพิษตามธรรมชาติในพืช สารเคมีทางการเกษตร 

สารเตมิแตง วัตถุเจือปนอาหาร สารเคมีวัตถุประสงคอื่นๆ เปนตน 
3. กายภาพ ไดแก วัสดุแปลกปลอม เชน กรวด ดิน หิน เศษแกว โลหะ ไมพลาสติก  

เปนตน 
ผลที่ไดจากการผลิตตามมาตรฐาน GAP  
ทําใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีตองการของตลาด  เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น 

ประหยัดคาใชจาย และตนทุน ผูบริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและทําใหผูบริโภคปลอดภัยใน
การบริโภค รักษาสิ่งแวดลอม และเกิดการเกษตรแบบยั่งยืน 

 
ตารางท่ี 1 ขอกําหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP 

ขอกําหนด วิธีปฏิบัติ วิธีตรวจประเมิน 
1. แหลงนํ้า - น้ําท่ีใชตองไดจากแหลงนํ้า ที่ไมมีสภาพแวดลอมซ่ึง

กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรีย 
- ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเส่ียงใหตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพนํ้า 

2. พ้ืนที่ปลูก  - ตองเปนพ้ืนที่ที่ไมมีวัตถุอันตราย และจุลินทรียที่จะทําให
เกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลผลิต 

- ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเส่ียงใหตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพดิน 

3. การใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

- หากมีการใชสารเคมีในการบวนการผลิตใหใชตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่ขึ้น
ทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
- ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู
คาอนุญาตใหใช 
- หามใชวัตถุอันตรายท่ีระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีทาง
ราชการหามใช 

- ตรวจสอบสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 
- ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตราย
ทาง ก าร เ กษตร  แล ะ สุ ม ตั วอ ย า ง
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต กรณี
มีขอสงสัย 

4. การเก็บรักษาและการ
ขนย ายผลผลิตภายใน
แปลง 

- สถานท่ีเก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเทไดดี และ
สามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม วัตถุ
อันตรายและสัตวพาหะนําโรค 
- อุปกรณและภาชนะในการขนยายตองสะอาดปราศจากการ
ปนเปอนสิ่งอันตรายท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค 
- ตองขนยายผลผลิตอยางระมัดระวัง 

- ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุ  ขั้นตอน  และวิธีการขนยาย
ผลผลิต 
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ตารางท่ี 1 ขอกําหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน GAP (ตอ) 

ขอกําหนด วิธีปฏิบัติ วิธีตรวจประเมิน 
5. การบันทึกขอมูล - ตองมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร  
- ตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจและการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 
- ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

- ตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล 

6. การผลิตใหปลอดภัย
จากศัตรูพืช 

- สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช และปองกันกําจัดเม่ือ
สํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวแลว ตองไมมีศัตรูพืชติดอยู ถาพบตองคัด
แยกไวตางหาก 
 

- ตรวจสอบบันทึกขอมูลการสํารวจ
ศัตรูพืช และการปองกันกําจัด 
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

7. การจัดการกระบวน 
การผลิต เ พ่ือให ไดผล
ผลิตคุณภาพ 

- การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต 
- คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพไวตางหาก 

- ตรวจสอบบันทึกขอมูลการปฏิบัติ
และการจั ดการ เ พ่ือให ไดผลผลิ ต
คุณภาพ 
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

8. การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

- เก็บเกี่ยวผลในระยะท่ีเหมาะสมตามเกณฑในแผนควบคุม
การผลิต 
- อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ และวิธีการเก็บ
เกี่ยวตองสะอาด ไมกอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพของผล 
และปนเปอนสิ่งอันตรายท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการ
บริโภค 

- ตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
- ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
ขั้นตอน และวิธีการเก็บเกี่ยว 

ที่มา: นลินทิพย เพณี. (2552). “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร,” แนวทางการผลิต
อาหารตามมาตรฐานสินคาเกษตร GAP 3, 15 (พฤศจิกายน): 35-38 
 

จากการศึกษาหลักเกณฑการผลิตพืชตามมาตรฐาน  GAP สามารถสรุปไดดังน้ี               
กลุมเกษตรกรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 
เนื่องจาก ในปจจุบันท่ีมีบริษัทคูคา ถึง 5 ราย และคูคามีความตองการสินคาถึงวันละ 1,300 - 1,400 
กิโลกรัม เพื่อใหกลุมสามารถมีผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ในขณะท่ีกลุมก็ตอง
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหสามารถผานเกณฑมาตรฐานสินคาปลอดภัยไปควบคูกัน จึงทําให
ผูวิจัยเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูของกลุมเกษตรกร สามารถสรุปประเด็นหลักการผลิต
พืชของกลุมเกษตรกรไดดังน้ี 
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การจัดการความรูดานการผลิต  
สามารถจําแนกเปนขั้นตอนไดดังตอไปน้ี 
1. การเตรียมแปลงปลูก การเลือกพื้นที่ปลูกตองไม เสี่ยงตอการมีวัตถุอันตรายท่ีทําให

เกิดการตกคางหรือการปนเปอนในการผลผลิต หรือพื้นท่ีนั้นตองไมใชพื้นดินท่ีเคยทําการปศุสัตว
มากอนหรืออยูใกลกับการทําปศุสัตว เพราะอาจเสี่ยงตอการปนเปอนเช้ือจุลินทรียจากมูลสัตว   
สัตวเปนโรค อาหารสัตวหรือสารเคมีที่ผสมในอาหารสัตว ถาหลีกเลี่ยงไมไดก็ใหใชกําแพง
ธรรมชาติ ซึ่งก็คือการปลูกร่ัวตนไม ก็จะสามารถปองกันการพัดพาของสารเคมีไดในระดับหน่ึงแต
แปลงปลูกบริเวณน้ันจะตองทําการตรวจสภาพดิน และนํ้าใหไดมาตรฐานตามหลัก GAP กอน      
จึงปลูกได เมื่อพิจารณาแปลงปลูกวาปลอดภัยแลว ก็ไถดิน แลวตากดินทิ้งไว 1 เดือนเพื่อฆาวัชพืช
และเช้ือโรคตางๆ จากน้ันจึงทําการปนดิน หรือยอยดินใหเหมาะกับพืชน้ันๆ หากเปนฤดูฝน ก็ตอง
ยกรองเพ่ือชวยในการระบายนํ้า แตหากฤดูกาลอ่ืนก็ไมจําเปน 

 

 
ภาพที่ 2 การไถดินเตรียมแปลงปลูก 
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ภาพที่ 3 การตากดินเพื่อฆาเช้ือโรค และวัชพืชตางๆ 

 

 
ภาพที่ 4 การหวานเมล็ดพันธุ 

 
2. การเตรียมเมล็ดและข้ันตอนการปลูก สมาชิกกลุมรับเมล็ดพันธุ จากท่ีทําการกลุม 

จากนั้นนําเมล็ดพันธุไปแชน้ํา 1- 2 คืน เพื่อชวยใหเมล็ดงอกงายข้ึน และยังเปนการคัดแยกเมล็ดพันธุ
ที่ไมไดคุณภาพออกดวย จากน้ันนําเมล็ดหวานลงแปลงปลูก อาจมีการไถคราดกลบเมล็ดพันธุ 
สําหรับเกษตรกรบางรายหรือในจะทําการเพาะกลากอนนําลงปลูกในแปลงก็ไดสําหรับพืชบางชนิด 
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ภาพที่ 5 เมล็ดพันธุที่ใช ตองมีใบรับรอง และไมใชพืช GMO 

 
3. การดูแลรักษา หลังจากท่ีหวานเมล็ดพันธุหรือลงกลาแลว เกษตรกรจะทําการตั้ง      

สปริงเกอร ในการข้ึนน้ําหรือรดน้ํา และเลือกแหลงนํ้า ท่ีปราศจากวัตถุปนเปอน และตองผานการ
ตรวจรับรองคาระดับความวิกฤตของจํานวนเชื้อจุลินทรีย faecal coliforms แหลงนํ้าท่ีใชใน
กระบวนการผลิตมาจากชลประทาน ก็ตองไดรับการตรวจหาสิ่งปนเปอนเชนกัน โดยมีเจาหนาท่ี
จากบริษัทเขามาเก็บตัวอยางนํ้าไปตรวจ อยางนอย สัปดาหละ 1 คร้ัง หรือ 3 คร้ังตอเดือน ขั้นตอไป 
เมื่อพืชไดระยะ คือหลังจากที่หวานหรือปลูกไปแลว ระยะหน่ึงก็ฉีดยาปองกันเช้ือรา และให
ฮอรโมนทางใบ ซึ่งยาที่ใชก็ตองเปนยาท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรฐาน GAP โดยเกษตรกรไดไปรับ
ยาและปุยที่ที่ทําการกลุม ทั้งน้ีเพื่อเปนการงายตอการควบคุมมาตรฐานการผลิต เมื่อฉีดยาปองกัน
เชื้อราแลว จึงใสปุย เพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดดี หากเกิดโรคระบาดหรือแมลงศัตรูพืชระบาด  
เกษตรกรจะใชยาฆาแมลงท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานของการผลิตพืชปลอดภัยวาอนุญาตให
ใช ฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงดังกลาว แลวทิ้งไว อยางนอย 7 วัน หรือตามระยะเวลาท่ีระบุของยาแตละ
ชนิดน้ันๆ แลวจึงเก็บเกี่ยวได 
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ภาพที่ 6 การติดต้ังสปริงเกอร ในการรดนํ้า 

 

 
ภาพที่ 7 เกษตรกรกําจัดวัชพืชโดยการใชมือถอนวัชพืช 
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ภาพที่ 8 กําแพงธรรมชาติที่ชวยปองการสารเคมีหรือสารที่อาจปลิวมากับอากาศ 

 
4. การเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตมีอายุครบกําหนดการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจึงเร่ิมเก็บผลผลิต

คร้ังแรกและนับไปจนตลอดอายุการเก็บเกี่ยวในแตละคร้ังของพืชแตละชนิด รวบระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยวจะตองไมเกินชวงอายุของผลผลิต ทั้งน้ีเพราะ หากปลอยพืชทิ้งไวนานพืชอาจเกิดโรค ลําตนไม
สวย ไมไดคุณภาพตามท่ีบริษัทกําหนด วิธีการเก็บผลผลิตโดยนําตะกราโดยใชถุงพลาสติกปูรองท่ี
กนตะกรา ใสถุงมือ สวมรองเทาบูท และใชมีดท่ีผานการลางดวยคลอรีน เพื่อปองกันไมใหผลผลิต
สัมผัสดินหรือเชื้อโรคซึ่งอันจะเปนสาเหตุของการปนเปอนไปสูผลผลิตได โดยเกษตรกร ใช
ประเพณี “การลงแขก” รวมกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตของแตละแปลงใน
เวลาเชาทุกวันจนเสร็จ จึงนําไปสงยังจุดรับซื้อ  
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ภาพที่ 9 เกษตรกรลงแขกชวยกันเก็บเก่ียวผลผลิต 

 

 
ภาพที่ 10 การแตงกายท่ีถูกสุขลักษณะ  
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ภาพที่ 11 การเก็บเกี่ยวในแปลงผักใบ 

 

 
ภาพที่ 12 การเก็บผลผลิต หนอไมฝร่ัง 

 
5. การขนสงไปยังจุดรับซื้อ ตะกราท่ีใชในการบรรจุผลผลิตน้ันตองมีวัสดุกรุภายใน 

เพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี การจัดวางผลผลิตตองเหมาะสมเพราะชวยปองกันการเกิดรอยแผล
ที่เกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกันระหวางผลผลิต รวมท้ังปญหาการเสื่อมสภาพของผลผลิตอัน
เนื่องมาจากความรอนและแสงแดด ในขณะการขนยายผลผลิตเกษตรกรก็ควรจะปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวัง 
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ภาพที่ 13  การขนสงไปยังจุดรับซื้อของที่ทําการกลุม 

 
การจัดการความรูดานการควบคุมคุณภาพ  
เนื่องจากบริษัทท่ีรับซื้อผลผลิตตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยในผลผลิตเพ่ือให

แนใจวาผลผลิตน้ันปลอดภัยไดมาตรฐาน จึงจําเปนตองมีการควบคุมในดานคุณภาพ วิธีการในการ
ควบคุมคุณภาพของกลุมมีดังน้ี 

1.การขอใบรับรองการผลิตพืช GAP สมาชิกเกษตรกรทุกราย จะเขาอบรมในโรงเรียน
เกษตรกรของกลุมถึงกระบวนการดําเนินงานของการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หลังจากนั้นจะ
ไปยื่นเร่ืองเพื่อขอใบรับรองการผลิตพืช GAP โครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ดาน
พืช ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ เจาหนาท่ีเกษตรประจําตําบลตองมาตรวจแปลงผลิตของเกษตรให
เปนไปตามมาตรฐาน GAP เมื่อเจาหนาท่ีทําการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนแลวจึงนําสงคํารองของ
เกษตรกรไปท่ีกรมวิชาการเกษตรเพื่อดําเนินการประเมิน และออกใบรับรองใหเกษตรกรตอไป 

เมื่อเกษตรกรไดรับใบรับรองการผลิตพืช GAP แลวก็สามารถนําผลผลิตท่ีผลิตไดมาสง
ใหกลุม ณ จุดรับซื้อของกลุม โดยท่ีใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 1 ป สมาชิกเกษตรกรมีหนาท่ีปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของมาตรฐาน GAP เพื่อขอตออายุใบรับรองในปตอไป เพื่อใชเอกสารดังกลาวเปน
ขอรับรองวาผลผลิตท่ีผลิตไดไดมาตรฐาน และปลอดภัย 

2. การตรวจประเมินโดยเจาหนาท่ีฟารม เจาหนาท่ีไดเขาตรวจแปลงทุกเดือนเพื่อ
ตรวจสอบวาสมาชิกกลุมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม หากสมาชิกมีขอสงสัยหรือมีปญหาก็จะ
สามารถปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไขปญหาไดทันทวงที เจาหนาท่ีฟารมจะสุมตัวอยางผลผลิต 
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เพื่อตรวจหาสิ่งปนเปอน โดยตัวอยางตองผานเกณฑทุกคร้ัง ถึงจะผลิตตอได เจาหนาท่ีฟารมไดสุม
ตัวอยางนํ้าที่ใชในการรดน้ําผลผลิต เพื่อนําไปตรวจหาสิ่งปนเปอนในน้ํา อยางนอยเดือนละ 3  คร้ัง 
เพื่อตรวจหาคาความเปนกรดดาง หรือสิ่งปนเปอนท่ีอาจปนเปอนกับนํ้า  

3. การตรวจประเมินโดยเจาหนาท่ีบริษัท ทางบริษัทจะมีผูเชี่ยวชาญมาวางระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพใหกับกลุม เพื่อใหการทําแปลงและผลผลิตไดตาม
มาตรฐานยุโรป (Global GAP)  ซึ่งมีขอปฏิบัติหลัก จํานวน 14 ขอ ซึ่งทางกลุมจะมีการแบงหนาท่ี
ของแตละฝายท่ีตองรับผิดชอบ ทั้งในสวนของการปฏิบัติจริง และดานเอกสารท่ีจะตองบันทึกเปน
หลักฐานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ แมแต พนักงานทําความสะอาด และตองปฏิบัติตอเน่ืองทุกวัน เพื่อให
เกิดความเคยชิน จนเปนการปฏิบัติตามปกตินิสัย โดยมีผูตรวจสอบจากตางประเทศมาตรวจแปลง
และผลผลิต กอนใหใบรับรอง โดยเบ้ืองตน เนนความสะอาดของโรงงานคัดบรรจุ หากไมสะอาด ผู
ตรวจสอบจะตรวจสอบจุดอ่ืนๆอยางละเอียด สําหรับผลผลิตท่ีจําหนายใหบริษัทอ่ืน เชน เอ็กเซล 
ธนศักดิ์ กลุมจะแจงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) ทราบ เพื่อให
สวพ.ชวยตรวจสอบผลผลิต และใหการรับรอง เพื่อเปนการประกันความม่ันใจใหกับกลุมและ
บริษัท ทั้งน้ี ในแงการผลผลิต จะระวังในดานความปลอดภัย โดยใชสารเคมีอยางถูกตองเหมาะสม 
เชน ใชเฉพาะสารเคมีที่ไดรับอนุญาต หลีกเลี่ยงการเก็บผลผลิตกอนเวลาสมควรเพื่อปองกันไมใหมี
สารตกคาง การใชสารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะ เปนตน นอกจากน้ี ยังหาวิธีการเพ่ือลดการใช
สารเคมี เชน การปลูกปอเทืองเพื่อบํารุงดิน การใชปุยคอก (มูลวัว) เปนตน ซึ่งแตละตลาดจะมี
กฎเกณฑขอบังคับท่ีไมเหมือนกัน ตองอาศัยความรวมมือกันระหวางบริษัท ทางกลุมเกษตรกร และ
สมาชิกในการแจง รับทราบขอมูลขาวสาร ความรูทางวิชาการ ความตระหนักและมีจิตสํานึก 
รวมท้ังการลงมือปฏิบัติรวมกันตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย เพื่อใหเกิดผลดีที่เปนประโยชนกับ
ทุกฝาย 

การจัดการความรูดานการควบคุมปริมาณ 
เนื่องจากปจจุบันกลุมมียอดสั่งซื้อผักบุงวันละ1,000 กิโลกรัม หนอไมฝร่ังวันละ      

300 กิโลกรัม กะเพรา โหระพา วันละ 50 - 60 กิโลกรัม ผูนํากลุมและสมาชิกทุกคนจึงมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตท่ีเพียงพอกับความตองการของผู
ซื้อ กลุมใชวิธีการวางแผนการผลิตดังนี้  

1. กลุมใหสมาชิกเลือกชนิดผักที่ปลกูตามความถนัด คนละหน่ึงชนิด โดยตองเปนชนิด
ที่บริษัทรับซื้อ และสมาชิกตองแบงแปลงปลูกเปน 3 แปลง ปลูกทีละแปลงใหเหลื่อมอายุกัน เพื่อ
ควบคุมปริมาณผักใหมีสงตลาดสม่ําเสมอ และท่ีสําคัญเปนการปองกันโรคแมลง จากการปลูกพืช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซ้ําๆ กันบอยๆ จะทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคแมลงไดงาย และการที่เกษตรกรเลือกปลูกพืชตามความ
ถนัดน้ัน ยังทําใหผลผลิตท่ีผลิตไดมีปริมาณมาก เพราะเกษตรกรมีเชี่ยวชาญ มีความรู เทคนิควิธีใน
การบํารุงรักษาผลผลิตใหไดปริมาณมาก  

2. กลุมสนับสนุนการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
โดยการใชแรงงานของสมาชิกในกลุมในลักษณะการลงแขก ชวยกันปลูก ชวยกันดูแลรั กษา 
ชวยกันเก็บเก่ียว ในการปลูกผักบุง สําหรับโหระพา กะเพรา ตะไคร หนอไมฝร่ัง ซึ่งเปนพืชที่ใช
แรงงานไมมาก สมาชิกรับผิดชอบปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนเก็บเก่ียวเอง 

3. การเลือกชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเชาในแตละวันสมาชิกเร่ิมงาน
ตั้งแตตี 5 มารับตะกราที่โรงบรรจุ เก็บเกี่ยวชวงเชา เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดซึ่งจะทําใหผลผลิตไดรับ
ความเสียหาย ผูเก็บผลผลิตตองลางมือกอนตัด และสวมถุงมือทุกคร้ัง โดยตัดผักบุงใหเหลือโคน 
เพื่อไถกลบเปนปุย ผักบุงท่ีตัดแลวจะนําเรียงใสตะกราพลาสติกทันที และนํามาท่ีโรงคัด-บรรจุไม
ควรเกิน 9.00 น. ถาสายกวาน้ัน ใหลางผักเพื่อใหผักสดได แตหามใชน้ําคลอง ผักจะถูกนํามา
ควบคุมความเย็นในการเก็บรักษา กอนบรรจุลังสงตางประเทศ ทั้งน้ี ราคาผักบุงท่ีจําหนายไดจะสูง
กวาท่ัวไปเกือบ 1 เทาตัว ในกรณีหนอไมฝร่ัง เกษตรกรก็เก็บผลผลิตต้ังแตเชาเชนกัน เพราะจะได
หนอไมฝร่ังที่ยังตูมอยู ซึ่งจะขายไดราคาดีกวาหนอที่บานแลว ซึ่งจะตองขายเปนหนอตกเกรด จาก
ปกติราคาเกรด A หรือขนาด เสนผาศูนยกลาง 1.1 เซนติเมตร ราคา 110 บาท เกรด B 
เสนผาศูนยกลาง 0.8 เซนติเมตร ราคา 80 บาท เกรด C ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ราคา 
60 บาท แตหนอตกเกรดราคา 30 บาท ทําใหรายไดที่เกษตรกรควรไดรับนอยลง เกษตรกรอาจ
ขาดทุนได 

 
3. ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อของกลุมดานการผลิตผักปลอดภัย 

3.1 ปจจัยภายนอก ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เปน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก  

 3.1.1 สภาพดินฟาอากาศ พืชแตละชนิดชอบลักษณะภูมิอากาศท่ีแตกตางกัน และ
จะเจริญเติบโตไดดีแตกตางกันตามฤดูกาล ในกลุมของเกษตรกรซึ่งจะปลูกพืชชนิดเดิมๆ คือ ผักบุง 
หนอไมฝร่ัง กระเพราและโหรพา นั้น ก็เชนกัน คือในแตละฤดูกาลพืชแตละชนิดก็จะเจริญเติบโต
ไดแตกตางกัน สภาพภูมิอากาศจึงเปนปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมปริมาณผลผลิตของเกษตรกร เชนหากอากาศหนาว พืชจะเติบโตชาหรือไมเจริญเติบโต
เกษตรกรก็จะตองฉีดพนฮอรโมน หรือใสปุยเพิ่มใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการ และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพื่อใหไดปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับจํานวนในการสั่งซื้อของคูคา การฉีดพนฮอรโมนและการ
ใสปุยนอกจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตแลว ยังอาจเปนสาเหตุของการตกคางของสารเคมีที่ใชอีก
ดวย ดังน้ันเกษตรกรจึงควรศึกษาวิธีการใชใหดี และตองปรึกษาเจาหนาฟารมทุกคร้ังกอนใชวายา 
ฮอรโมน หรือปุยที่ใชนั้นไดรับอนุญาตใหใชจากคูคาหรือไม หรือในชวงฤดูฝน ผลผลิตอาจเกิดโรค
ระบาดเกี่ยวกับเช้ือรา ทําใหผลผลิตเสียหายท้ังแปลง เกษตรกรก็จะตองไถแปลงท้ิง เพื่อปองกัน
ไมใหโรคระบาดรามไปติดแปลงขางเคียง ก็จะทําใหเกษตรกรขาดทุนในงวดน้ันไป 

 3.1.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชื้อโรคตางๆ จะปลิวมาตามกระแสลม ทําใหเกิด
ความเสียหายใหกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งยากแกการควบคุมและบํารุงรักษาใหสามารถเก็บเกี่ยว
ใหคงคุณภาพที่ผูรับซื้อกําหนด หรืออาจรุนแรงถึงข้ันที่จะตองไถแปลงท้ิงไปเพ่ือปองกันไมใหโรค
ระบาดกระจายไปยังแปลงอ่ืนๆ ในเขตพื้นท่ีใกลเคียงกัน จนเปนสาเหตุใหกลุมไมมีผลผลิตท่ีจะสง
ใหกับผูรับซื้อเลย และหากเกิดโรคระบาดขึ้นเกษตรกรก็จะมีความจําเปนที่จะตองใชสารเคมีเพื่อ
ปองกันโรค หรือเพื่อฆาเช้ือโรคตางๆ แตพฤติกรรมการใชสารเคมีเหลาน้ันเกษตรกรจะถูกควบคุม
ดวยมาตรฐาน GAP และเกษตรกรก็ไมสามารถซื้อสารเคมีตางๆมาฉีดพนเองไดตามความตองการ 
เกษตรกรจะตองใชสารเคมีที่ไดรับอนุญาตใหใชเทานั้น ซึ่งในกลุมของเกษตรกรบานหวยพระน้ี จะ
มีจุดศูนยรวมในการเก็บสารเคมีตางๆ อยูที่ทําการของกลุม หากเกษตรกรตองการสารเคมีหรือยาตัว
ไหนก็ตองแจงใหเจาหนาท่ีฟารมรับทราบกอน วาสารเคมีหรือยาน้ันสามารถใชไดหรือไม และเมื่อ
มีการใชสารเคมีที่แปลงของเกษตรกรรายไหนแลวเจาหนาท่ีฟารมก็จะทําการจดบันทึกรายละเอียด
การใชสารเคมี วาเปนชนิดใด ใชวันที่เทาไหร เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพื่อสามารถตรวจสอบยอนกลับ
ไดและการเก็บผลผลิตก็จะตองมีการเวนระยะเวลาเพื่อไมใหเกิดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิต  

 3.1.3 ศัตรูพืช เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเชนเดียวกัน เพราะพื้นท่ีที่ทําการเกษตรของ
กลุมเปนพ้ืนท่ีโลง การคุกคามของแมลง  ศัตรูพืชจึงเปนอีกปญหาหนึ่งของการผลิตผักปลอดภัย 
ศัตรูพืชในที่นี้เชน หนอน ดวงเตา มดแดง ไสเดือนฝอย เชื้อรา ไวรัส เปนตน ศัตรูพืชเหลาน้ันจะ
สงผลกระทบกับคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกร เชนแมลงกัดกินใบทําใหใบเปนรู ผักไมสวยก็จะ
โดนคัดท้ิง ก็จะเปนสาเหตุทําใหปริมาณผลผลิตไมไดตามจํานวนท่ีผูรับซื้อตองการ  แตศัตรูพืชที่มี
อยูตามธรรมชาติก็มีทั้งศัตรูพืชที่มีประโยชน ที่เกษตรกรควรเรียนรูพึ่งพาศัตรูพืชเหลาน้ัน ใหเปน
ประโยชน เพราะศัตรูพืชบางตัวก็จะเปนศัตรูกับอีกตัวหนึ่ง ก็จะชวยแบงเบาการใชสารเคมีของ
เกษตรกรลงไปได อีกทั้งยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตลงอีกดวย 

3.2 ปจจัยภายใน ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่เปน
สาเหตุมาจากคนและสิ่งที่อยูภายในองคกร  
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 3.2.1 สมาชิกกลุมเกษตรกรมีการศึกษานอย เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกท้ังหมด จบ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีศักยภาพแคอานออกเขียนได ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
สวนใหญจะไมสามารถอานได ในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษถือเปนความรูใหมของเกษตรกร 
เพราะเกษตรกรกลุมน้ีจะเคยชินกับวิถีชีวิตการผลิตแบบเดิมๆ ที่ตองพึงพาสารเคมี ยาฆาแมลง ยา
กําจัดวัชพืช เพราะถือเปนความรูที่ตกทอดกันมา ตั้งแตรุนพอรุนแม เมื่อเจาหนาท่ีจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอดอนตูม ซึ่งเปนเจาหนาท่ี ที่ดําเนินการพัฒนารูปแบบกระบวนการผลิตของเกษตรกร
ในยุคแรกน้ันตองถายทอดความรูใหกับเกษตรกรโดยวิธีการเลาสูกันฟง เพื่อถายทอดความรูจากใน
ตําราเพื่อใหเกษตรกรเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเน่ืองจากเกษตรกรมีการศึกษานอยทําให
ประสิทธิภาพในการตีความก็ต่ําดวยจึงจําเปนตองมีผูรูคอยแนะนําแนวทางปฏิบัติใหถูกตองตาม
มาตรฐาน  

 3.2.2 พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกเปนพื้นที่เดิมและมีจํากัด พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ตั้งอยูใน เขต หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นท่ีทั้งหมด 126 ไร 
การปลูกพืชชนิดเดิมๆ เปนระยะเวลานาน จะสงผลตอคุณภาพของดิน ทําใหสภาพของพื้นดิน
บริเวณน้ันเสื่อมโทรม มีปริมาณแรธาตุในดินนอยหรืออาจจะไมมีเหลือเลย ทําใหผลผลิตท่ีไดเมื่ อ
ผานไประยะเวลาหน่ึงมีปริมาณลดลง ลําตนแคะแกรน ไมไดตามมาตรฐานของผูรับซื้อ และปญหา
การมีพื้นที่เพาะปลูกแบบจํากัด ก็ทําใหกลุมไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดตามความตองการของ
ผูรับซื้อ ทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไรและสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมชองทางการขยายตลาด
ดวย 

 
4. แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

คุณลักษณะของกลุมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยกลุมมีการจัดประชุม       
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  โดยนัดหมายกันในชวงบาย หลังจากสมาชิกทุกคนเสร็จภารกิจในแปลง
ของตนเองแลว โดยสมาชิกมารวมกันท่ีทําการกลุมหรือท่ีบริเวณโรงคัดบรรจุ หากมีสมาชิกคนใด
หรือประธานกลุมไดมีโอกาสไปอบรมไดรับขอมูลความรูมา ก็นําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับ
สมาชิกคนอ่ืนในกลุมไดรับรูความรูนั้นเชนกัน  ในกรณีมีเร่ืองสําคัญเรงดวน กลุมจะนัดประชุม
สมาชิกทันที นอกจากน้ียังมีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันที่แปลงของสมาชิกในชวงเชาท่ี
สมาชิกลงแขก ชวยกันเก็บผลผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขาวสารที่สมาชิกไดรับมา ถายทอดใหกับ
สมาชิกทราบโดยวิธีการเลาสูกันฟง หากสมาชิกคนไหนมีขอสงสัยก็จะซักถามกัน ถาผูถายทอด
ทราบคําตอบก็จะตอบใหทันทีหากผูถายทอดไมทราบก็จะไปปรึกษาผูรู ไดแก เจาหนาท่ีสํานักงาน
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เกษตร เจาหนาท่ีฟารม เพื่อหาคําตอบมาให และในทํานองเดียวกัน หากสมาชิกคนไหนท่ีมีปญหา
ในเร่ืองการผลิต ก็ใชโอกาสน้ีในการปรึกษาหารือกับสมาชิกเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา ซึ่งการใช
แปลงที่ทําการผลิตในการแลกเปล่ียนความรูกันน้ันถือเปนโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School 
: FFS) ซึ่งหมายถึง การใชพื้นท่ีในการปฏิบัติงานจริงเปนสถานที่ในการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน และระหวางสมาชิกในกลุมยอยดวยกันเอง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

มีองคความรูและเทคโนโลยีในเครือขาย ความรูในการบริหารจัดการสินคาและองคกร 
ในชวงเร่ิมกอตั้งกลุมน้ัน กลุมไดรับการถายทอดความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากเจาหนาท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอ ในเร่ืองการผลิตผักกางมุงรวมถึงการรวมกลุมและจดทะเบียนจัดต้ังกลุม
แมบานข้ึนในชวงแรก ทําใหกลุมสามารถผลิตผักท่ีปลอดภัยไดในชวงระยะเร่ิมแรก หลังจากน้ัน 
เมื่อกลุมไดรับการติดตอจากบริษัท กําแพงแสนคอมเมอรเชียล กลุมไดรับการถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีในการผลิตพืชผัก จากบริษัท และจากอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต
กําแพงแสน รวมกับเจาหนาท่ีเกษตรตําบล เปนหลัก ซึ่งบริษัทไดสงพนักงานมาประจําท่ีฟารม 
เพื่อใหคําแนะนําและดูแลการผลิตผักใหปลอดภัยจากสารพิษ ตามระเบียบกฎเกณฑของลูกคาแตละ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดระบบเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน 
Global Gap สวนความรูอ่ืนๆไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมท้ังจากการศึกษาดูงาน  

ทั้งน้ี กลุมไดใหโอกาสสมาชิกในการรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่องและทันสถานการณตามบทบาทหนาท่ีของสมาชิก  นอกจากน้ีกลุมยังมีพัฒนาองคความรู
และเทคโนโลยีจากประสบการณในการดําเนินการที่ผานมา คือ การจัดระบบปลูกพืช การบริหาร
การเงินและองคกร  

การเล่ือนไหลของขอมูลขาวสารทั่วทั้งองคกร  เน่ืองจากกลุมมีการจัดประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 คร้ัง หัวขอในการประชุมสวนใหญเปนเร่ืองระบบการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กลุม เนื่องจากสถานการณปจจุบันขาวสารขอมูลหรือองคความรูตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีกฎระเบียบขอบังคับในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการผลิตผักปลอดภัยหรือแมกระท้ังกฎหมาย
แรงงานตางๆ ออกมามาก ซึ่งสมาชิกกลุมและคณะกรรมการตองตามใหทัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบร่ืน หากมีเร่ืองสําคัญเรงดวน ตองนัดประชุมทันทีที่บริเวณโรงคัด -บรรจุ แตหาก
เปนเร่ืองท่ีไมสําคัญ จะพูดคุยกันท่ีแปลง จากการท่ีสมาชิกกลุมทุกคนไดรับโอกาสในการรับการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารนั้นจึงเปนในลักษณะทั่วถึงกันทั้ง
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องคกร กลาวคือ ประธานกลุมทราบหรือรูขอมูลอะไร สมาชิกกลุมก็จะทราบหรือรูขอมูลน้ันดวย 
หลักการบริหาร จะใชเสียงสวนใหญของสมาชิก หากมีใครทําผิดขอตกลง กลุมจะตักเตือนกอน แต
หากยังทําผิดซ้ําอีก จะใหออกจากการเปนสมาชิกกลุม  เชน กรณีที่กลุมมีผักสงบริษัทไมพอ แต
สมาชิกกลับขายผักใหแหลงอ่ืน กลุมจะไมรับซื้อผักจากสมาชิกรายน้ีอีก ยกเวนกลุมมีผักสงบริษัท
เพียงพอแลว สมาชิกจึงสามารถจําหนายที่อื่นได หรือการที่สมาชิกแอบซื้อยาฆาแมลงมาใชเอง โดย
ไมปรึกษาเจาหนาฟารม หรือสมาชิกกอน แลวยานั้นไมไดรับอนุญาตใหสามารถใชไดในการผลิต
ผักปลอดภัยสมาชิกรายน้ันก็อาจถูกพักการจัดสงผลผลิตใหกับกลุม เปนตน 

มีการลื่นไหลของกิจกรรมท่ีสนองตอบสมาชิกกิจกรรมสําคัญของกลุมท่ีเปนจุดเช่ือม
การรวมกันของสมาชิกคือ การเช่ือมโยงตลาดโดยมีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

กลุม ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการจัดการผลผลิต ระหวางบริษัทและสมาชิกผูปลูกผัก 
ทั้งในดานชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และแหลงจําหนาย รวมท้ังการสนับสนุนความรู และ
เทคโนโลยีใหกับสมาชิก 

สมาชิกกลุม ทําหนาที่ผลิตสินคาตามขอตกลงระหวางกลุมกับบริษัท  
บริษัททําหนาท่ีหาตลาด แจงขอมูลขาวสาร กฎระเบียบเงื่อนไขของลูกคา และ

สนับสนุนความรู เทคโนโลยีใหกับกลุม 
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวท่ีผานมา ทุกฝายไดรับประโยชน เปนที่พอใจรวมกัน มีความ

เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ 
นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมเสริมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุมกับสมาชิก และ

ระหวางกลุม สมาชิก ชุมชน ไดแก กิจกรรมการออมเงิน การรวมในงานประเพณี และการบริจาค
เพื่อการกุศล การออกรานรวมกับภาครัฐ การสนับสนุนใหกลุมเปนศูนยกลางการเรียนรูดานการ
ผลิตผักปลอดภัย ทําใหสมาชิกทุกคนมีโอกาส ในการเปนตัวแทนใหความรู กับผูที่มาศึกษาดูงาน 
กิจกรรมดังกลาวน้ี มีการดําเนินอยางตอเนื่อง จึงทําใหกลุมมีการเคลื่อนไหว และสมาชิกมี
ความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไมเฉพาะเ ร่ืองการผลิตผลผลิตเทาน้ันแตยังรวมถึงมี
การชวยเหลือกันในเร่ืองประจําวันดวย  และกลุมไดจัดหาสารเคมี ปุยเคมี (จากธนาคารเพ่ือ
การเกษตร) เมล็ดพันธุ จําหนายใหแกสมาชิกในราคาถูก 

มีกระบวนการสรางอํานาจตอรองที่ยอมรับของทุกฝาย  จากการที่กลุมมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันของสมาชิก ทําใหสมาชิกในกลุมมีความรักใคร เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และกอปร
กับการท่ีสมาชิก ตางรวมกันฟนฝาอุปสรรคตางๆ ดวยกันมาเปนเวลากวา 15 ป ทําใหการอยูรวมกัน
มีลักษณะเหมือนญาติพี่นอง และสมาชิกทุกคนใหความไววางใจกับผูนํากลุม ทําใหเมื่อเกิด
เหตกุารณที่ตองตัดสินใจ สมาชิกไววางใจใหผูนํากลุมสามารถตัดสินใจแทนได 
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การบริหารงาน กลุมใชเสียงสวนใหญของสมาชิกในการตัดสินใจ แตขณะเดียวกันก็

คํานึงถึงประโยชนของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียดวย เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเปน
ธรรม โดยไมมีการทําสัญญาเอกสารใดๆ ในการตกลงกับคูคา แตใชสัญญาใจ ในการดําเนินงาน 
เชนเร่ืองการตกลงราคาในการรับซื้อผลผลิตของบริษัท บริษัทจะเสนอมาแบบการประกันราคา โดย
บริษัทสัญญาจะรับซื้อผลผลิตตามราคาตลาดถาหากราคาผลผลิตชนิดน้ันตกตํ่า บริษัทก็จะรับซื้อใน
ราคาที่ใหสัญญาไวโดยไมมีการกดราคาลง แตในทางกลับกันถาราคาในตลาดเพ่ิมข้ึนบริษัทก็จะรับ
ซื้อในราคาสูงข้ึนดวย ดวยเหตุนี้กลุมจึงมีความเชื่อใจกัน  ซึ่งประกอบดวย ความสามัคคี ความ
ซื่อสัตย ความอดทน ความจริงใจ และการเสียสละ ของผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งท่ีผานมาแตละฝายตาง
ยึดถือตามขอตกลงท่ีเปนสัญญาใจ หากมีสมาชิกไมทําตามขอตกลง กลุมจะมีมาตรการดําเนินการ
ทันที เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนดรวมกัน 

จากการศึกษาลักษณะของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทาง
ในการพัฒนากลุมเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนคือ การมีโรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอด
ความรูอยางสมํ่าเสมอ การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร 

4.1 การมีโรงเรียนเกษตรกร เปนโรงเรียนท่ีสงเสริมใหเกษตรกรใชพื้นที่ในแปลง
เพาะปลูกของตนเองเปนเวทีในการปรึกษาหารือ หรือการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูใหมๆ ที่
ได รับการถายทอดมา  หรือความรูที่สมาชิกในกลุมไดอานหรือพบเจอมา  หรือความรูจาก
ประสบการณที่ผานมาของสมาชิก โดยกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระ ก็
นําแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติ ดังน้ี จากประเพณีการลงแขกรวมมือ ชวยเหลือกันเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในชวงเชาของทุกวัน สมาชิกกลุมทุกคนจะมาเจอกันที่แปลงปลูกผัก ในระหวางการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก็จะมีการพูดคุย เลาสูกันฟง ในเร่ืองท่ีตนเองไดพบเจอมา หรือหากมีสมาชิกที่เปนตัวแทน
ของกลุมไดเขารับการอบรมในเร่ืองใดมา ก็จะใชเวทีนี้ในการถายทอดความรูใหกับสมาชิกคนอ่ืน
ใหรับทราบ และหากสมาชิกคนไหนมีปญหาก็จะใชเวทีนี้การปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว และกลุมยังเปดท่ีทําการกลุมใหเปนโรงเรียนเกษตรกร หากมีเร่ืองเรงดวนสมาชิกทุกคนก็
จะมารวมตัวกันที่บริเวณที่ทําการกลุม แตจะเปนชวงเวลาต้ังแตบายเปนตนไป คือเปนชวง เวลา
หลังจากที่สมาชิกเกษตรกรเสร็จภารกิจจากไรของตนเองแลว      จากการนําแนวคิดเร่ืองโรงเรียน
เกษตรกร มาใชทําใหสมาชิกสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันตอเวลา และสามารถแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง สงผลใหผลการดําเนินงานของกลุมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนเปนท่ี
ยอมรับของบริษัทคูคาท่ีมารับซื้อผลผลิตที่มีการติดตอของซื้อผลผลิตอยางตอเนื่องและเพิ่มมากข้ึน 

4.2 จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากวิวัฒนาการและความรูมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดย้ัง เกษตรกร จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาความรู
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ความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน การจัดใหมีการอบรมนั้นนอกจากจะชวยเพิ่มพูน
ความรูใหกับเกษตรกรแลวยังเปนการชวยเพิ่มทักษะ กระบวนการคิดใหกับเกษตรกรมีความคิดตอ
ยอดในการที่จะพัฒนางานของตัวเองใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากข้ึน เกษตรกรจะนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิตพืชของตนเอง อีกท้ังยังเปนการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ระหวางหนวยงานผูอบรมกับเกษตรกรที่จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนากระบวนการในการผลิตผักปลอดภัยใหดียิ่งข้ึน และในปจจุบันนี้การเกิดโรค
ระบาดตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดใหมีการอบรมอยาง
สมํ่าเสมอนี้ จะชวยใหเกษตรกรปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง และรูแนวทางในการแกปญหาท่ี
จะเกิดขึ้นไดอยางถูกวิธี ซึ่งในกลุมจะสงเสริมใหสมาชิกในกลุมเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ 
โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใหทั่วถึงกัน ไมใชแคใครคนใดคนหน่ึง เชนการอบรมในเร่ืองการ
ทําบัญชีรายรับ รายจายเพ่ือใหเกษตรกรเห็นถึงรายไดที่แทจริง และจะไดเกิดความตระหนัก มีการ
วางแผนมรการดําเนินชีวิต 

4.3 การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร ปจจุบันกลุมถือวาเปนกลุมท่ีมีความ
เขมแข็งอยูในระดับหนึ่ง ในเร่ืองของทุนในการดําเนินงาน แตในเร่ืองทุนดานความรูเปนสิ่งท่ีกลุม
ตองการความรวมมือจากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูรู ไมวาจะเปนหนวยงานของราชการ เชน กรม
สงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมการคาภายใน เปนตน 
หรือหนวยงานของภาคเอกชน เชน บริษัทผูรับซื้อผลผลิตของกลุม ในการถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผักปลอดภัยใหไดตามมาตรฐานกําหนด เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการ
ดําเนินงานของกลุม ในการสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกรสามารถมองไดอีกแงมุมหน่ึง
การที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระถือเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จอยู
ในระดับแถวหนา มีชื่อเสียงจนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดนเกษตรกรตนแบบ GAP ในงาน
วันอาหารโลก    ในป 2551 ณ สํานักงานองคการอาหารและเกษตร (FAO) แหงสหประชาชาติ
ประจําประเทศไทย จึงเปนท่ีสนใจของกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ ขอเขามาศึกษาดูงานอยูเปนประจํา จึง
เปนโอกาสในการสรางเครือขายดานความรูใหแกบุคคลภายนอกองคกร และกลุมเกษตรกรเองก็ยัง
ถือโอกาสใชเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันดวย และรูจักนําจุดดีของเครือขายมาเปน
ตัวอยางในการดําเนินงานหรือนําจุดดอยของกลุมอื่นมาพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองใหดียิ่งขึ้น 

4.4 มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ ความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่สั่งสมมาเปนระยะเวลากวา 15 ป ของสมาชิกกลุมเกษตรกรปจจุบันยังไมมีการรวบรวมเอาความรู
ที่มี มาทําการจัดการใหเปนระบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ความรูจึงกระจัดกระจายอยูในตัวของ
เกษตรกรแตละคน ซึ่งเกษตรกรท่ีปลูกผักบุงก็จะมีความเช่ียวชาญในการปลูกผักบุง เกษตรกรที่ปลูก
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หนอไมฝร่ังก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปลูกหนอไมฝร่ัง เชนเดียวกับกระเพราและโหรพา หากมี
การนําความรูดังกลาวมาจัดใหเปนระบบแลว เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกเองก็จะสามารถเขาถึงขอมูล
เหลานั้นได หากเกิดปญหาในกระบวนการผลิตใดก็สามารถนําคูมือดังกลาวไปศึกษาและแกปญหา
ไดดวยตนเอง นอกจากท่ีสมาชิกคนเกาของกลุมสามารถนําความรูที่จัดระบบแลวไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมยังกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลภายนอกกลุม หรือ สมาชิกใหมที่จะเขารวมกลุมในอนาคต 
ไดมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง เมื่อบุคคลเหลาน้ันเขามาเปนสมาชิกแลวก็จะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ทําใหกลุมสามารถพัฒนาตอไปไดอยางตอเน่ือง ไมตองกังวล
วาสมาชิกที่มาใหมนั้นจะปฏิบัติไมถูกตองหรือระแวงวาผลผลิตท่ีไดจะตามมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม เพราะสมาชิกใหมนั้นไดศึกษาและทําความเขาใจคูมือน้ันมากอนแลว และนอกเหนือจาก
เอกสารความรูในดานกระบวนการผลิตแลวควรเพ่ิมเอกสารในเร่ืองขอกําหนดและวิธีปฏิบัติในการ
เปนสมาชิก กฎ ระเบียบ ตางๆ ในการเขารวมเปนสมาชิกของกลุม เพื่อสมาชิกใหและสมาชิกเดิม
เห็นแนวทางในการปฏิบัติไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

ดังน้ันในการพัฒนากลุมเกษตรกรบานหวยพระใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จึง
จําเปนตองใชระยะเวลา รวมถึงการเอาใจใสจากสมาชิกทุกคนในกลุม ผูนํากลุมก็มีหนาท่ีในการ
ผลักดันกลุมใหมีเปาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน จัดสงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง     การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหกับสมาชิกจะชวยใหเวที
โรงเรียนเกษตรกรการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสุดทายการรวบรวมความรูที่กระจัด
กระจายอยูในตัวคนที่เปนสมาชิกใหเปนระบบ ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมมีวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนข้ึน  

ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขาย 
1. การจัดใหองคกรมาพบปะแลกเปลี่ยนความตองการกับกลุมเกษตรกร 
จากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ ไดจัดเวทีเพื่อใหมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน

ความตองการของบริษัทที่รับซื้อผลผลิต กับ ผูขายซึ่งก็คือกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ทั้งสอง
ฝายมีความตองการที่สอดคลองกัน โดยกลุมเกษตรกรตองการตลาดสําหรับการขายผักปลอดภัยจาก
สารพิษท่ีกลุมผลิตได สวนทางบริษัทตองการผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และแหลงผลิตท่ีสามารถผลิตผัก
หรือผลผลิตท่ีตองการปอนโรงงานไดอยางสมํ่าเสมอ จากเวทีดังกลาว ทําใหกลุมเกษตรกรมีความ
เขมแข็งและพัฒนาไดมาจนถึงปจจุบัน ทั้งในดานจํานวนสมาชิกที่ เพิ่มมากข้ึน เงินทุนท่ีหมุนเวียน
ภายในกลุมที่มีมากข้ึน  
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2. วิเคราะหสถานการณ 
จากการท่ีกลุมมีการจัดประชุม กันเดือนละอยางนอย 1 คร้ังน้ัน กลุมไดวิเคราะห

สถานการณรวมกัน คือ ชนิดผักที่กลุมสามารถผลิตได ปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และราคาจําหนาย ที่
มติสมาชิกรับได รวมทั้งสถานการณตางๆ ที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอผลผลิตของเกษตรกร หาก
พบวามีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได สมาชิกก็จะชวยระดมความคิดเพ่ือหาทางแกปญหาไดทันเวลา 
หรือหาทางปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใหหมดไปได ทั้งน้ีเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานตอไปได
อยางราบร่ืน 

3. กําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงสราง บทบาท กฎระเบียบ และกติกาของกลุม 
กลุมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานกลุม แผนงาน โครงสราง บทบาท กฎระเบียบ 

และกติกาของกลุม โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการดําเนินงานของสมาชิก โดย
ยึดเสียงขางมากของสมาชิกในการกําหนดขอตกลงตางๆ  และแจงใหสมาชิกทุกคนทราบในการ
ประชุม 

4. ดําเนินกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่กําหนด  
กลุมไดดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดในการประชุมรวมของสมาชิก ไดแก 

การเช่ือมโยงตลาด การบริหารจัดการการผลิตและผลผลิต การจัดหาปจจัยการผลิตตอบสนองความ
ตองการสมาชิก การเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี การออมทรัพย การ
รวมงานสาธารณประโยชนของชุมชน 

5. การทบทวนประเมินผลเพ่ือปรับปรุง 
เมื่อแรกตั้งกลุม การวางเปาหมาย  แผนงาน โครงสราง บทบาท กฎระเบียบ และกติกา

ของกลุม ยังเปนแนวทางกวางๆ เนื่องจากยังไมมีประสบการณ แตเมื่อไดดําเนินการและมี
ประสบการณเพิ่มขึ้น การวางแนวทางการปฏิบัติของกลุมจะมีรายละเอียดและชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ โดย
กลุมไดนําประสบการณที่ผานมา พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

6. พัฒนาผูนําและสมาชิกในกลุม 
กลุมไดใหโอกาสคณะกรรมการกลุม  และสมาชิกในการพัฒนาความรูและ

ประสบการณตามบทบาทหนาท่ี โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคล  องคกรทั้งภายในกลุมและ
ภายนอกกลุม เชน การประชุม การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การศึกษาดูงาน และการเขารวมอบรม
กับองคกรภายนอก 
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ปจจัยท่ีทําใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระประสบความสําเร็จ 
1. ดานผูนํา 
 1.1 มีวิสัยทัศน แนวคิดในการพัฒนา ผูนํากลุม มีความคิดท่ีจะพัฒนากลุมอยู

ตลอดเวลา เพราะผูนําตระหนักดีวาสมาชิกสวนใหญในกลุมก็เปรียบเสมือนญาติพี่นอง ตองการให
สมาชิกทุกคน มีสภาพการกินอยูที่ดี มีรายไดเพิ่มมากข้ึน ใหเพียงพอกับรายจาย และใหสมาชิกมีเงิน
เหลือไวเก็บออม เพื่อใชสอยในความจําเปนในอนาคต 

 1.2 มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานการทํางานกับภาคราชการ เอกชน เกษตรกร
ไดอยางดี ผูนํากลุม เดิมเคยเปนผูใหญบานที่หมู   1 ตําบลหวยพระมากอน ทําใหมีความสัมพันธ อัน
ดีกับหนวยงานราชการ ในการติดตอขอขอมูลหรือขอการสนับสนุนตางๆ กับหนวยงานราชการ 
และเปนผูที่มีการนับหนาถือตาของชาวบาน และคูคา 

 1.3 มีความเสียสละ เชน การทําเปนตัวอยาง การใชสถานที่สวนตัว(บาน) เพื่อ
ประโยชนสวนรวมของกลุม เมื่อสมาชิกมีปญหา ผูนํากลุมจะย่ืนมือเขามาเพ่ือชวยเหลือสมาชิกทุก
คร้ัง เปนตน 

 1.4 มีภาวะผูนํามีความนาเช่ือถือ ผูนํากลุมมีความกลาในการตัดสินใจเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานของกลุมใหเปนไปอยางราบร่ืน  และเนื่องจากกลุมมีการ
ดําเนินงานมานาน ทําใหสมาชิกเกิดความเช่ือถือ และไวใจในการตัดสินใจของผูนํา 

 1.5 มีความซื่อสัตย ผูนํากลุมเม่ือมีการดําเนินการ หรือกิจกรรมภายในกลุม จะ
รายงาน หรือแสดงรายละเอียดใหสมาชิกรับทราบทุกคร้ัง ในที่ประชุมกลุม 

2. ดานสมาชิก 
 2.1 มีความสมัครใจ สมาชิกมีความสมัครใจในการเขารวมกลุมถึงแมวากอนท่ีจะเขา

รวมกลุมเกษตรกรตองเขาอบรมในโรงเรียนเกษตรกรเพื่อใหมีความรูในดานการผลิตปลอดภัยตาม
มาตรฐาน GAP กอน การเลือกชนิดผักปลูกสงกลุมไดตามความถนัดของสมาชิกแตละราย เพื่อให
เกษตรกรสามารถผลิตผักไดมีคุณภาพ  

 2.2 มีความเสมอภาค  สมาชิกทุกคนรับทราบขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวใน
กิจกรรมตางๆ ของกลุมไดทั้งจากการประชุม หรือจากพบปะกันที่แปลงในชวงการลงแขก  อีกทั้ง
สมาชิกทุกคนสมารถแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดอยางอิสระ 

 2.3 มีความสม่ําเสมอ สมาชิกสามารถผลิตผักสงกลุมเพ่ือรวบรวมผลผลิตสงบริษัท
ตามขอตกลงอยางสมํ่าเสมอ โดยกลุมจะไมตัดทอนหรือละทิ้งเมื่อสมาชิกผลิตผลผลิตออกมาแลว  
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 2.4 มีสัญญาใจ การยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุม เนนการพูดความจริง มี

ความซื่อสัตย รวมท้ังการท่ีสมาชิกชวยกันสอดสองดูแลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามขอตกลง ไม
มีการเซ็นสัญญาเปนลายลักษณอักษร มีความเชื่อใจ มีการดูแลกันพึ่งพิงกันเหมือนญาติพี่นอง  

 2.5  มีความสามัคคี สมาชิกผานกิจกรรมตางๆ ของกลุม การใชปจจัยการผลิตของ
กลุมรวมกัน เงินออม การเขารวมประชุมกลุม การลงแขกทํากิจกรรมปลูกผัก การจัดงานประเพณี
ตางๆของชุมชน การรวมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมและชุมชน 

3. ดานการบริหารจัดการ 
 3.1 มีกฎกติกาของกลุมเปนที่ยอมรับรวมกัน เพื่อใหทุกคนภายในกลุมปฏิบัติตามกฎ

และกติกาน้ันเชน ในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยน้ันมีมาตรฐาน GAP มาเปนเคร่ืองมือในการ
ควบคุม หรือการนําผลผลิตที่ผลิตไดไปขายใหพอคา รายอ่ืน หากฝาฝนจะมีการลงโทษ เชน การงด
รับซื้อผลผลิตของสมาชิกรายน้ัน  

 3.2 มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดยใชมาตรฐาน ที่เปนท่ียอมรับของ
สากล ทั้งมาตรฐาน GAP, Global GAP, HACCP มาเปนเคร่ืองมือในระบบการผลิตใหเปนที่ยอมรับ 

 3.3 มีการสื่อสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรทั่วถึงและสมํ่าเสมอ จากการท่ี
กลุมมีการจัดประชุมกันทุกเดือน หรือทุกคร้ังที่มีเร่ืองเรงดวน ทําใหขอมูลถูกถายทอดใหกับสมาชิก
ทุกคนไดอยางท่ัวถึงและทันตอเวลา สวนการสื่อสารภายนอกองคกรน้ัน เน่ืองจากกลุมเกษตรกร
บานหวยพระนั้นเปนท่ีรูจักในกลุมของผูผลิตผักปลอดภัยกลุมไดรับการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐ
และเอกชน จนทําใหกลุมไดรับรางวัลในการดําเนินงาน  เชน รางวัลชนะเลิศ ผูนํากลุมดีเดนอาชีพ
กาวหนาดีเดน 

 3.4 มีการนําความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนากลุมและสมาชิกอยางตอเนื่อง  กลุมมี
การสงสมาชิกในกลุมเขาอบรมความรู ที่จัดโดยหนวยงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ และสมาชิกที่เขารับ
การอบรมก็มีหนาที่ในการมาถายทอดความรูที่ไดเรียนรูมาใหกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมทราบดวย 

 3.5 มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานภายนอก  ทั้งภาคราชการและ
เอกชน กลุมมีการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกในสวนของภาครัฐหรือราชการ ในกิจกรรมเชน 
การใหกลุมเปนศูนยการเรียนรู ในการศึกษาดูงานของกลุมอ่ืน และรวมทํางานกับภาคเอกชน คือ
การรวมเปนคูคากับบริษัทรับซื้อผลผลิตที่กลุมผลิตได 

 3.6 มีการบริหารการเงินอยางโปรงใส เปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญของสมาชิก  เมื่อ
กลุมมีการดําเนินงานใดๆ เกี่ยวกับการเงิน สมาชิกทุกคนจะรับทราบในกิจกรรมนั้นๆ และมีสวน
รวมในการสินใจทุกคร้ัง และจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวในการประชุมกลุมทุกคร้ัง 
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 3.7 มีการบริหารจัดการปจจัยการผลิตตางๆท่ีจําเปนเพื่อบริการสมาชิก เชน แทร็ก

เตอร ปุย สารเคมี เมล็ดพันธุ แหลงนํ้า โดยสมาชิกจะมาแสดงความจํานงในการใชบริการในเร่ือง
ดังกลาว กรรมการกลุม หรือเจาหนาที่ฟารมที่กลุมจําอํานวยความสะดวก ใหกับสมาชิก 

 3.8 มีตลาดรับซื้อผลผลิตท่ีแนนอน ถึงแมวากลุมจะไมมีการทําสัญญา ในการสั่งซื้อ
กับบริษัทคูคา แตจากประสบการณดําเนินงานท่ีผานมากวา 15 ป บริษัทก็รับซื้อผลผลิตของ
เกษตรกรมาอยางสม่ําเสมอ ไมมีการละทิ้งผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการทําวิจัยเร่ือง “การจัดการความรูดานการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษของกลุมเกษตรกร บานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม” เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือเพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรูในการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษของกลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อนําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนากลุมใหมีความย่ังยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได ผูวิเคราะหไดนําขอมูลจากการ
สัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวมมาวิเคราะหสามารถสรุปผลไดดังนี้  
 
1. สรุปผลการศึกษา 

1.สภาพท่ัวไปของและประวัติการกอตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวย
พระกอตั้งข้ึนเม่ือป 2536 ในพ้ืนท่ีหมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีสมาชิก
เร่ิมแรก 7 ราย เกษตรกรไดประสบปญหาการระบาดโรคพืช ในผักโดยเฉพาะ กระชาย ซึ่งถือวาเปน
พืชหลักของเกษตรกร และเปนพืชที่ทํารายไดใหกับเกษตรกร ดังน้ันจึงเกิดการนํามาเพ่ือการ
แกปญหาโดยการรวมกลุมกันของชาวบานโดยมีเจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม    
เปนผูประสาน ในการจัดต้ังกลุม และรวมกันแกปญหา โดยตั้งช่ือกลุมวา “กลุมผูปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ”  หลังจากการรวมกลุมแลวก็เร่ิมดําเนินการทันที โดยใชสารเคมี การเปลี่ยนชนิดพืช 
การปรับสภาพดิน และในที่สุดก็ไดขอยุติที่วาจะสับเปลี่ยนการปลูกพืชซึ่งในขณะน้ัน ไดสับเปลี่ยน
จากกสนปลูกกระชาย มาปลูกผักใบ เชน กระเพรา โหรพา คะนา กวางตุง และผักบุง ซึ่งก็แกไข
ปญหาไปไดอยางดี แตก็ประสบปญหาในเร่ืองของตลาด ซึ่งในขณะน้ัน (พ.ศ. 2541) ไดเกิดวิกฤต
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลขณะน้ันไดจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหทางกลุมนําผลผลิตไปจําหนาย
หนาศาลากลาง ซึ่งจากการนําผลผลิตไปจําหนายคร้ังน้ัน  ทําใหกลุมเปนที่รูจักของผูบริโภคและผู
สงพืชผักไปจําหนายตางประเทศ หลังจากนั้นจึงมีบริษัทผูสงออกไดเขามารับซื้อผลผลิตของกลุม
อยางตอเนื่อง จากน้ันกลุมไดพัฒนามาตรฐานการผลิต และขยายตลาดเร่ือยมา จนปจจุบัน มีบริษัท
มารับซื้อผลผลิตของกลุมท้ังหมด 5 ราย และมีรายไดตอเดือน มากกวา 15,000 บาทตอครัวเรือน 
จากเดิมกอนการรวมกลุมเกษตรกรมีรายไดเพียง 3,000 บาทตอครัวเรือน มูลคาของท้ังกลุมคิดเปน
ประมาณ 2 แสนบาทตอเดือน ปจจุบันกลุมมีสมาชิกท้ังหมด 63 ราย ประกอบดวย สมาชิกผลิต
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ผักบุงจีน 14 ราย สมาชิกผลิตกระเพรา โหระพา แมงลัก ตะไคร 10 ราย สมาชิกผลิตหนอไมฝร่ัง 8 
ราย และสมาชิกคัดบรรจุและหีบหอ 31 ราย 

2.การบริหารจัดการความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุมเกษตรผูปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

การจัดการความรูของเกษตรกรสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี  
1. การจัดการความรูดานเทคนิคการผลิต 
 1.1 การเตรียมแปลงปลูก การเลือกพื้นท่ีปลูกตองไมเสี่ยงตอการมีวัตถุอันตรายท่ีจะ

ทําใหเกิดการตกคางหรือการปนเปอนในการผลผลิต หรือพื้นท่ีนั้นจะตองไมใชพื้นดินที่เคยทําการ
ปศุสัตวมากอนหรืออยูใกลกับการทําปศุสัตว เพราะอาจเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากมูล
สัตว สัตวเปนโรค อาหารสัตวหรือสารเคมีที่ผสมในอาหารสัตว หากหลีกเลี่ยงไมไดก็ใหใชกําแพง
ธรรมชาติ ซึ่งก็คือการปลูกร่ัวตนไม ก็จะสามารถปองกันการพัดพาของสารเคมีไดในระดับหน่ึงแต
แปลงปลูกบริเวณน้ันจะตองทําการตรวจสภาพดิน และน้ําท่ีใชตองไดจากแหลงนํ้า ที่ไมมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรียตามมาตรฐานหลัก GAP กอน
จึงทําการปลูกได 

เมื่อพิจารณาแปลงปลูกวาปลอดภัยแลว ก็ทําการไถดิน แลวตากดินท้ิงไว 1 เดือนเพื่อ
ฆาวัชพืชและเช้ือโรคตางๆ จากนั้นจึงทําการปนดิน หรือยอยดินใหเหมาะกับพืชนั้นๆ หากเปนฤดู
ฝน ก็ตองยกรองเพ่ือชวยในการระบายนํ้า แตหากฤดูกาลอ่ืนก็ไมจําเปน 

และเพื่อเปนการรักษาคุณภาพของดินใหยังคงมีแรธาตุที่พืชตองการอยูในเกษตรกรจะ
ปลูกตนปอเทืองในแปลงที่เก็บเกี่ยวแลวเพื่อเปนการเพิ่มแรธาตุในดิน เมื่อจะใชแปลงปลูกเกษตรกร
ก็จะไถตนปอเทืองรวมไปกับการไถดิน เพื่อใหปอเทืองยอยสลายไปเปนการเพิ่มแรธาตุในดินของ
แปลงปลูกของเกษตรกร 

 1.2 การเตรียมเมล็ดและข้ันตอนการปลูก สมาชิกกลุมรับเมล็ดพันธุ จากท่ีทําการ
กลุม จากนั้นนําเมล็ดพันธุไปแชน้ํา 1- 2 คืน เพื่อชวยใหเมล็ดงอกงายข้ึน และยังเปนการคัดแยก
เมล็ดพันธุที่ไมไดคุณภาพออกดวย จากนั้นนําเมล็ดหวานลงแปลงปลูก อาจมีการไถคราดกลบเมล็ด
พันธุ สําหรับเกษตรกรบางรายหรือในจะทําการเพาะกลากอนนําลงปลูกในแปลงก็ไดสําหรับพืช
บางชนิด 

 1.3 การดูแลรักษา หลังจากที่หวานเมล็ดพันธุหรือลงกลาแลว เกษตรกรจะทําการต้ัง      
สปริงเกอร ในการข้ึนน้ําหรือรดน้ํา และเลือกแหลงนํ้าท่ีปราศจากวัตถุปนเปอน ซึ่งจะตองผานการ
ตรวจรับรองคาระดับความวิกฤตของจํานวนเชื้อจุลินทรีย faecal coliforms ซึ่งในกลุมใชแหลงนํ้า
ในกระบวนการผลิตจากชลประทาน ซึ่งนํ้าก็จะตองไดรับการตรวจหาสิ่งปนเปอนเชนกัน โดยทาง
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กลุมจะมีเจาหนาที่จากบริษัทเขามาเก็บตัวอยางนํ้าไปตรวจ อยางนอย สัปดาหละ 1 คร้ัง หรือ 3 คร้ัง
ตอเดือน ขั้นตอไป เมื่อพืชไดระยะ คือหลังจากที่หวานหรือปลูกไปแลว ระยะหน่ึงก็จะฉีดยาปองกัน
เชื้อรา และใหฮอรโมนทางใบ ซึ่งยาที่ใชก็ตองเปนยาท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรฐาน GAP โดย
เกษตรกรจะไปรับยาและปุยที่ๆ ทําการกลุม ทั้งน้ีเพื่อเปนการงายตอการควบคุมมาตรฐานการผลิต 
เมื่อฉีดยาปองกันเช้ือราแลว หลังจากนั้น จึงใสปุย เพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดดี หากเกิดโรคระบาด
หรือแมลงศัตรูพืชระบาดเกษตรกรจะใชยาฆาแมลงท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานของการผลิต
พืชปลอดภัยวาอนุญาตใหใช ฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงดังกลาว แลวท้ิงไว อยางนอย 7 วัน หรือตาม
ระยะเวลาท่ีระบุของยาแตละชนิดน้ันๆ แลวจึงเก็บเกี่ยวได 

กรณี การกําจัดวัชพืช เกษตรกรน้ันจะใชวิธีการถอนดวยมือ และบอกกลาวสมาชิก ให
มาชวยในการลงแขกในการถอนวัชพืช ซึ่งวิธีนี้จะชวยทําใหเกษตรกรประหยัดคาใชจายในเร่ืองการ
จางแรงงานเพ่ือมาทําการน้ี เกษตรกรจึงมีกําไรเพ่ิมขึ้น 

 1.4 การเก็บเกี่ยว เมื่อผลผลิตมีอายุครบกําหนดการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเร่ิมเก็บ
ผลผลิตคร้ังแรกและนับไปจนตลอดอายุการเก็บเกี่ยวในแตละคร้ังของพืชแตละชนิด รวบระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวจะตองไมเกินชวงอายุของผลผลิต ทั้งน้ีเพราะ หากปลอยพืชท้ิงไวนานพืชอาจเกิดโรค 
ลําตนไมสวย ไมไดคุณภาพตามท่ีบริษัทกําหนด วิธีการเก็บผลผลิตนําตะกราโดยใชถุงพลาสติกปู
รองท่ีกนตะกรา ใสถุงมือ สวมรองเทาบูท และใชมีดท่ีผานการลางดวยคลอรีน เพื่อปองกันไมให
ผลผลิตสัมผัสดินหรือเชื้อโรคซึ่งอันจะเปนสาเหตุของการปนเปอนไปสูผลผลิตได โดยเกษตรกรใช
ประเพณี “การลงแขก” รวมกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตของแตละแปลงใน
เวลาเชาทุกวันจนเสร็จ จึงนําไปสงยังจุดรับซื้อ  

 1.5 การขนสงไปยังจุดรับซื้อ ตะกราท่ีใชในการบรรจุผลผลิตน้ันจะตองมีวัสดุกรุ
ภายใน เพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี การจัดวางผลผลิตตองเหมาะสมเพราะจะชวยปองกันการ
เกิดรอยแผลท่ีเกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกันระหวางผลผลิต รวมท้ังปญหาการเสื่อมสภาพของ
ผลผลิตอันเน่ืองมาจากความรอนและแสงแดด ในขณะการขนยายผลผลิตเกษตรกรก็ควรจะปฏิบัติ
ดวยความระมัดระวัง 

2. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  
 2.1 การขอใบรับรองการผลิตพืช GAP สมาชิกเกษตรกรทุกราย จะเขาอบรมใน

โรงเรียนเกษตรกรของกลุมถึงกระบวนการดําเนินงานของการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อขอ
ใบรับรองเมื่อเกษตรกรไดรับใบรับรองการผลิตพืช GAP แลวก็จะสามารถนําผลผลิตท่ีผลิตไดมาสง
ใหกลุม ณ จุดรับซื้อของกลุม โดยท่ีใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 1 ป สมาชิกเกษตรกรมีหนาท่ีปฏิบัติ
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ตามขอกําหนดของมาตรฐาน GAP เพื่อขอตออายุใบรับรองในปตอไป เพื่อใชเอกสารดังกลาวเปน
ขอรับรองวาผลผลิตที่ผลิตไดไดมาตรฐาน และปลอดภัย 

 2.2 การตรวจประเมินโดยเจาหนาท่ีฟารม เจาหนาท่ีจะเขาตรวจแปลงทุกเดือนเพื่อ
ตรวจสอบวาสมาชิกกลุมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม หากสมาชิกมีขอสงสัยหรือมีปญหาก็จะ
สามารถปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไขปญหาไดทันทวงที 

 2.3 การตรวจประเมินโดยเจาหนาท่ีบริษัท ทางบริษัทจะมีผูเชี่ยวชาญมาวางระบบ
การบริหารจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพใหกับกลุม เพื่อใหการทําแปลงและผลผลิตไดตาม
มาตรฐานยุโรป (Global GAP)  ซึ่งมีขอปฏิบัติหลัก จํานวน 14 ขอ ซึ่งทางกลุมจะมีการแบงหนาท่ี
ของแตละฝายท่ีตองรับผิดชอบ ทั้งในสวนของการปฏิบัติจริง และดานเอกสารท่ีจะตองบันทึกเปน
หลักฐานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ สําหรับผลผลิตท่ีจําหนายใหบริษัทอ่ืน กลุมจะแจงใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ).ทราบ เพื่อใหชวยตรวจสอบผลผลิต และใหการ
รับรอง เพื่อเปนการประกันความม่ันใจใหกับกลุมและบริษัท 

3. เทคนิคดานปริมาณ 
เนื่องจากปจจุบันกลุมมียอดสั่งซื้อผักบุงวันละ 1,000 กิโลกรัม หนอไมฝร่ังวันละ 300 

กิโลกรัม กะเพรา ตะไคร โหระพา วันละ 50 - 60 กิโลกรัม ผูนํากลุมและสมาชิกทุกคนจึงมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตท่ีเพียงพอกับความตองการของผู
ซื้อ กลุมจึงใชวิธีการวางแผนการผลิตดังน้ี  

 3.1 กลุมใหสมาชิกเลือกชนิดผักที่ปลูกตามความถนัด คนละหนึ่งชนิด โดยตองเปน
ชนิดท่ีบริษัทรับซื้อ โดยแตละชนิด สมาชิกตองแบงแปลงปลูกเปน 3 แปลง ปลูกทีละแปลงให
เหลื่อมอายุกัน เพื่อควบคุมปริมาณผักใหมีสงตลาดสมํ่าเสมอ  

 3.2 กลุมสนับสนุนการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน โดยการใชแรงงานของสมาชิกในกลุมในลักษณะการลงแขก ชวยกันปลูก ชวยกันดูแล
รักษา ชวยกันเก็บเกี่ยว  

 3.3 การเลือกชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเชา จะเร่ิมงานต้ังแตตี 5 เพื่อ
หลีกเลี่ยงแสงแดดซึ่งจะทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย แตถาสายกวาน้ัน ใหลางผักและผลผลิตท่ี
เก็บไดเพื่อใหผักสดได แตหามใชน้ําคลอง นํามาควบคุมความเย็นกอนบรรจุลังสงตางประเทศ 

 
3. ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูเพื่อของกลุมดานการผลิตผักปลอดภัย 
 3.1 ปจจัยภายนอก ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เปน

ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก  
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  3.1.1 สภาพดินฟาอากาศ พืชแตละชนิดชอบลักษณะภูมิอากาศท่ีแตกตางกัน 
และจะเจริญเติบโตไดดีแตกตางกันตามฤดูกาล ปจจัยภายนอกจึงสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
และการควบคุมปริมาณผลผลิตของเกษตรกร เชนหากอากาศหนาว พืชจะเติบโตชาหรือไม
เจริญเติบโต หรือในชวงฤดูฝน ผลผลิตอาจเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับเชื้อรา ทําใหผลผลิตเสียหายทั้ง
แปลง เกษตรกรก็จะตองไถแปลงท้ิง เพื่อปองกันไมใหโรคระบาดรามไปติดแปลงขางเคียง ก็จะทํา
ใหเกษตรกรขาดทุนในงวดน้ันไป 

  3.1.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชื้อโรคตางๆ จะปลิวมาตามกระแสลม ทําให
เกิดความเสียหายใหกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งยากแกการควบคุมและบํารุงรักษาใหสามารถเก็บ
เกี่ยวใหคงคุณภาพท่ีผูรับซื้อกําหนด หรืออาจรุนแรงถึงขั้นที่จะตองไถแปลงท้ิงไปเพ่ือปองกันไมให
โรคระบาดกระจายไปยังแปลงอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน จนเปนสาเหตุใหกลุมไมมีผลผลิตท่ีจะ
สงใหกับผูรับซื้อเลย และหากเกิดโรคระบาดข้ึนเกษตรกรก็จะมีความจําเปนท่ีจะตองใชสารเคมีเพื่อ
ปองกันโรค หรือเพื่อฆาเช้ือโรคตางๆ แตพฤติกรรมการใชสารเคมีเหลาน้ันเกษตรกรจะถูกควบคุม
ดวยมาตรฐาน GAP 

  3.1.3 ศัตรูพืช เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเชนเดียวกัน เพราะพ้ืนที่ที่ทําการเกษตร
ของกลุมเปนพื้นที่โลง การคุกคามของแมลง ศัตรูพืชจึงเปนอีกปญหาหน่ึงของการผลิตผักปลอดภัย 
ศัตรูพืชในที่นี้เชน หนอน ดวงเตา มดแดง ไสเดือนฝอย เชื้อรา  ไวรัส เปนตน ศัตรูพืชเหลาน้ันจะ
สงผลกระทบกับคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกร เชนแมลงกัดกินใบทําใหใบเปนรู ผักไมสวยก็จะ
โดนคัดท้ิง ก็จะเปนสาเหตุทําใหปริมาณผลผลิตไมไดตามจํานวนท่ีผูรับซื้อตองการ แตศัตรูพืชที่มี
อยูตามธรรมชาติก็มีทั้งศัตรูพืชที่มีประโยชน ที่ เกษตรกรควรเรียนรูพึ่งพาศัตรูพืชเหลาน้ัน ใหเปน
ประโยชน เพราะศัตรูพืชบางตัวก็จะเปนศัตรูกับอีกตัวหนึ่ง ก็จะชวยแบงเบาการใชสารเคมีของ
เกษตรกรลงไปได อีกทั้งยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตลงอีกดวย 

 3.2 ปจจัยภายใน ที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่เปน
สาเหตุมาจากคนและสิ่งที่อยูภายในองคกร  

  3.2.1 สมาชิกกลุมเกษตรกรมีการศึกษานอย เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกทั้งหมด จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ทําใหประสิทธิภาพในการตีความก็ต่ําดวยจึงจําเปนตองมีผูรูคอย
แนะนําแนวทางปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐาน  

  3.2.2 พื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกเปนพ้ืนท่ีเดิมและมีจํากัด พื้นท่ีที่ทําการเพาะปลูก
ของเกษตรกร ต้ังอยูใน เขต หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นท่ีทั้งหมด 126 
ไร การปลูกพืชชนิดเดิมๆ เปนระยะเวลานาน จะสงผลตอคุณภาพของดิน ทําใหสภาพของพื้นดิน
บริเวณน้ันเสื่อมโทรม มีปริมาณแรธาตุในดินนอยหรืออาจจะไมมีเหลือเลย ทําใหผลผลิตท่ีไดเมื่อ
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ผานไประยะเวลาหน่ึงมีปริมาณลดลง ลําตนแคะแกรน ไมไดตามมาตรฐานของผูรับซื้อ และปญหา
การมีพื้นที่เพาะปลูกแบบจํากัด ก็ทําใหกลุมไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดตามความตองการของ
ผูรับซื้อ ทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไรและสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมชองทางการขยายตลาด
ดวย 

4. แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คุณลักษณะของกลุมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยกลุมมีการจัดประชุม       

อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  โดยนัดหมายกันในชวงบาย หลังจากสมาชิกทุกคนเสร็จภารกิจในแปลง
ของตนเองแลว ในกรณีมีเร่ืองสําคัญเรงดวน กลุมจะนัดประชุมสมาชิกทันที นอกจากน้ียังมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันท่ีแปลงของสมาชิกในชวงเชาท่ีสมาชิกลงแขก ชวยกันเก็บ
ผลผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขาวสารที่สมาชิกไดรับมา ถายทอดใหกับสมาชิกทราบโดยวิธีการ
เลาสูกันฟง ซึ่งการใชแปลงท่ีทําการผลิตในการแลกเปลี่ยนความรูกันน้ันถือเปนโรงเรียนเกษตรกร 
(Farmer Field School : FFS) 

มีองคความรูและเทคโนโลยีในเครือขาย กลุมไดรับการถายทอดความรูในการผลิตผัก
ปลอดภัยจากเจาหนาท่ีของทางราชการ ไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการผลิตพืชผัก 
จากบริษัท และจากอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับเจาหนาท่ีเกษตร
ตําบล เปนหลัก ซึ่งบริษัทไดสงพนักงานมาประจําท่ีฟารม เพื่อใหคําแนะนําและดูแลการผลิตผักให
ปลอดภัยจากสารพิษ ตามระเบียบกฎเกณฑของลูกคา ทั้งยังมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดระบบเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน Global Gap สวนความรูอ่ืนๆไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมท้ังจากการศึกษาดูงาน  

การเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารท่ัวทั้งองคกร กลาวคือ ประธานกลุมทราบหรือรู
ขอมูลอะไร สมาชิกกลุมก็จะทราบหรือรูขอมูลนั้นดวย หลักการบริหารสมาชิกกลุมทุกคนไดรับ
โอกาสในการรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารน้ันจึงเปนใน
ลักษณะทั่วถึงกันทั้งองคกร 

มีการลื่นไหลของกิจกรรมท่ีสนองตอบสมาชิกกิจกรรมสําคัญของกลุมท่ีเปนจุดเช่ือม
การรวมกันของสมาชิกคือ การเช่ือมโยงตลาดโดยมีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

กลุม ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการจัดการผลผลิต ระหวางบริษัทและสมาชิกผูปลูกผัก 
ทั้งในดานชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และแหลงจําหนาย รวมท้ังการสนับสนุนความรูและ
เทคโนโลยีใหกับสมาชิก 

สมาชิกกลุม ทําหนาที่ผลิตสินคาตามขอตกลงระหวางกลุมกับบริษัท  
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บริษัททําหนาท่ีหาตลาด แจงขอมูลขาวสาร กฎระเบียบเงื่อนไขของลูกคา และ
สนับสนุนความรู เทคโนโลยีใหกับกลุม 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวท่ีผานมา ทุกฝายไดรับประโยชน เปนที่พอใจรวมกัน มีความ
เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุมกับสมาชิก และ
ระหวางกลุม สมาชิก ชุมชน ไดแก กิจกรรมการออมเงิน การรวมในงานประเพณี และการบริจาค
เพื่อการกุศล การออกรานรวมกับภาครัฐ การสนับสนุนใหกลุมเปนศูนยกลางการเรียนรู  ทําให
สมาชิกมีความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

แนวทางการพัฒนากลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปจจัยที่สําคัญไดแก การมี
โรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสมํ่าเสมอ การสรางเครือขายความรูกับ
ภายนอกองคกร มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ 

มีกระบวนการสรางอํานาจตอรองท่ียอมรับของทุกฝาย  การบริหารงาน กลุมใชเสียง
สวนใหญของสมาชิกในการตัดสินใจ แตขณะเดียวกันก็คํานึงถึงประโยชนของผูเกี่ยวของหรือผูมี
สวนไดเสียดวย เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเปนธรรม  จากการท่ีกลุมมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันของสมาชิก ทําใหสมาชิกในกลุมมีความรักใคร เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และกอปรกับการท่ี
สมาชิก ตางรวมกันฟนฝาอุปสรรคตางๆ ดวยกันมาเปนเวลากวา 15 ป ทําใหการอยูรวมกันมี
ลักษณะเหมือนญาติพี่นอง และสมาชิกทุกคนใหความไววางใจกับผูนํากลุม ทําใหเมื่อเกิดเหตุการณ
ที่ตองตัดสินใจ สมาชิกไววางใจใหผูนํากลุมสามารถตัดสินใจแทนได 

จากการศึกษาลักษณะของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทาง
ในการพัฒนากลุมเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนคือ การมีโรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอด
ความรูอยางสมํ่าเสมอ การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร 

1. การมีโรงเรียนเกษตรกร ดังกลาว เปนโรงเรียนที่สงเสริมใหเกษตรกรใชพื้นที่ใน
แปลงเพาะปลูกของตนเองเปนเวทีในการปรึกษาหารือ หรือการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู
ใหมๆ ที่ไดรับการถายทอดมา หรือความรูที่สมาชิกในกลุมไดอานหรือพบเจอมา หรือความรูจาก
ประสบการณที่ผานมาของสมาชิก โดยกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระ 
จะนําแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติ ดังน้ี จากประเพณีการลงแขก  การถายทอดความรูใหกับสมาชิกคน
อ่ืนใหรับทราบ ใชเวทีนี้เปนเวทีการปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว และกลุมเปดท่ีทําการ
กลุมใหเปนโรงเรียนเกษตรกร จากการนําแนวคิดเร่ืองโรงเรียนเกษตรกร มาใชทําใหสมาชิก
สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันตอเวลา และสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตอง สงผลใหผล
การดําเนินงานของกลุมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนเปนที่ยอมรับของบริษัทคูคา 
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2. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากวิวัฒนาการและความรูมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดย้ังการอบรมนั้นนอกจากจะชวยเพิ่มพูนความรูและเพิ่มทักษะ
ใหกับเกษตรกรแลวยังเปนการชวย กระบวนการคิดใหกับเกษตรกรมีความคิดตอยอดในการที่จะ
พัฒนางานของตัวเองใหมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหวางหนวยงานผู
อบรมกับเกษตรกรที่จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการในการผลิตผักปลอดภัยใหดียิ่งข้ึน การจัดใหมีการอบรมอยางสมํ่าเสมอน้ี จะชวยให
เกษตรกรปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง และรูแนวทางในการแกปญหาที่จะเกิดข้ึนไดอยางถูก
วิธี ซึ่งในกลุมจะสงเสริมใหสมาชิกในกลุมเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ โดยจะสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปใหทั่วถึงกัน ไมใชแคใครคนใดคนหน่ึง 

3. การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร ในดานความรูเปนสิ่งท่ีกลุมตองการ
ความรวมมือจากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูรู ไมวาจะเปนหนวยงานของราชการ เชน กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมการคาภายใน เปนตน หรือ
หนวยงานของภาคเอกชน เชน บริษัทผูรับซื้อผลผลิตของกลุม ในการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตผักปลอดภัยใหไดตามมาตรฐานกําหนด เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการดําเนินงาน
ของกลุม ในการสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกรสามารถมองไดอีกแงมุมหน่ึงการที่กลุม
เกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระถือเปนกลุมท่ีประสบความสําเร็จอยูในระดับ
แถวหนา มีชื่อเสียงจนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดนเกษตรกรตนแบบ GAP ในงานวันอาหาร
โลก    ในป 2551 ณ สํานักงานองคการอาหารและเกษตร (FAO) แหงสหประชาชาติประจําประเทศ
ไทย  

4. มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ ความรูในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษท่ี
สั่งสมมาเปนระยะเวลากวา 15 ป ของสมาชิกกลุมเกษตรกรปจจุบันยังไมมีการรวบรวมเอาความรูที่
มี มาทําการจัดการใหเปนระบบท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได ความรูจึงกระจัดกระจายอยูในตัวของ
เกษตรกรแตละคน หากมีการนําความรูดังกลาวมาจัดใหเปนระบบแลว เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกเองก็
จะสามารถเขาถึงขอมูลเหลาน้ันได หากเกิดปญหาในกระบวนการผลิตใดก็สามารถนําคูมือดังกลาว
ไปศึกษาและแกปญหาไดดวยตนเอง นอกจากน้ีการนําความรูที่จัดระบบแลวไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมยังกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลภายนอกกลุม หรือ สมาชิกใหมที่จะเขารวมกลุมในอนาคต 
ไดมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง เมื่อบุคคลเหลาน้ันเขามาเปนสมาชิกแลวก็จะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ทําใหกลุมสามารถพัฒนาตอไปไดอยางตอเน่ือง และ
นอกเหนือจากเอกสารความรูในดานกระบวนการผลิตแลวควรเพ่ิมเอกสารในเร่ืองขอกําหนดและ
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วิธีปฏิบัติในการเปนสมาชิก กฎ ระเบียบ ตางๆ ในการเขารวมเปนสมาชิกของกลุม เพื่อสมาชิกให
และสมาชิกเดิมเห็นแนวทางในการปฏิบัติไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

ดังน้ันในการพัฒนากลุมเกษตรกรบานหวยพระใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จึง
จําเปนตองใชระยะเวลา รวมถึงการเอาใจใสจากสมาชิกทุกคนในกลุม ผูนํากลุมก็มีหนาท่ี ในการ
ผลักดันกลุมใหมีเปาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน จัดสงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง     การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหกับสมาชิกจะชวยใหเวที
โรงเรียนเกษตรกรการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสุดทายการรวบรวมความรูที่กระจัด
กระจายอยูในตัวคนที่เปนสมาชิกใหเปนระบบ ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมมีวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนข้ึน  

ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขายใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ในการพัฒนากลุมใหมีความยั่งยืนมีขั้นตอนดังน้ี การจัดใหองคกรมาพบปะแลกเปลี่ยน

ความตองการกับกลุมเกษตรกร วิเคราะหสถานการณ  กําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงสราง 
บทบาท กฎระเบียบ และกติกาของกลุม การดําเนินกิจกรรมกลุมตามแนวทางท่ีกําหนด การทบทวน
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
และพัฒนาผูนําและสมาชิกในกลุม ตามบทบาทหนาที่ 

ปจจัยที่ทําใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระประสบความสําเร็จ 
1. ดานผูนํา ประกอบดวย มีวิสัยทัศน/แนวคิดในการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ 

สามารถประสานการทํางานกับภาคราชการ เอกชน เกษตรกรไดอยางดี  มีความเสียสละ เพื่อ
ประโยชนสวนรวมของกลุม มีภาวะผูนํา มีความนาเชื่อถือ มีความซ่ือสัตย 

ปจจัยดังกลาว  เปนตัวผลักดันใหกลุมเกษตรกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากผูนําเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหกลุมมีการพัฒนาและดําเนินงาน
อยางราบรื่น หากเกิดปญหาขึ้นผูนํากลุมก็จะยื่นมือเพื่อชวยแกปญหา เปนคนแรก ทําใหเกิด
ขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานของกลุม  จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ 

2. ดานสมาชิก ประกอบดวย มีความสมัครใจ ในการเขารวมกลุม การเลือกชนิด
ผักปลูกสงกลุมไดตามความถนัด มีความเสมอภาค ในการรับทราบขอมูลขาวสาร การแสดง
ความคิดเห็น มีความสมํ่าเสมอ มีการรับซ้ือผลผลิตของสมาชิกอยางตอเน่ือง มีสัญญาใจ มี
ความสามัคคี ผานกิจกรรมตางๆของกลุม  
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ปจจัยดังกลาว ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกลุม ใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สมาชิกทุกคนมีความรักใคร สามัคคีกัน และรวมมือรวมใจในการท่ีจะปฏิบัติ ในการ
ผลิต และการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหกลุมมีการพัฒนาและเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 
และที่สําคัญ ทําใหสมาชิกในกลุม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกดวย 

3. ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย มีกฎกติกาของกลุมเปนที่ยอมรับรวมกัน 
และใหสมาชิกปฏิบัติตาม หากฝาฝนจะมีการลงโทษตัก มีระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ มีการส่ือสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรทั่วถึงและสม่ําเสมอ  มีการนํา
ความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนากลุมและสมาชิกอยางตอเนื่อง  มีการบูรณาการการทํางาน
รวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและเอกชน มีการบริหารการเงินอยางโปรงใส 
เปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญของสมาชิก มีการบริหารจัดการปจจัยการผลิตตางๆที่จําเปนเพ่ือ
บริการสมาชิก มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน 

ปจจัยดังกลาว เปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนกลุม ซึ่งประกอบไปดวยคนจํานวนมาก 
ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปในแนวเดียวกัน 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวาการจัดการความรูดานกระบวนการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ประกอบดวย การจัดการความรูดานการผลิต 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1. การเตรียมแปลงปลูก 2.การเตรียม
เมล็ดและการปลูก 3.การดูแลรักษา   4.การเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.การขนสงไปยังจุดรับซื้อ โดยข้ันตอน
ทั้งหมดจะตองเปนไปตามมาตรฐาน GAP และ Global GAP ดานการควบคุมคุณภาพ สามารถสรุป
ไดดังนี้ การขอใบรับรองการผลิตพืช GAP สมาชิกเกษตรกรทุกราย การตรวจประเมินโดยเจาหนาท่ี
ฟารม การตรวจประเมินโดยเจาหนาท่ีบริษัท และดานการควบคุมปริมาณ สามารถสรุปไดดังน้ีให
สมาชิกเลือกชนิดผักที่ปลูกตามความถนัด สนับสนุนการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การเลือกชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม ปญหาและ   
อุปสรรคท่ีพบในการศึกษาเร่ืองการจัดการความรูดานการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษคือ 1. ปจจัย
ภายนอก ไดแก สภาพดินฟาอากาศ การเกิดโรคพืชระบาด และศัตรูพืช ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได และสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตอยางรุนแรง เกษตรกรตองเรียนรูวิธีการปองกัน 
หรือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนไดจากการใชประสบการณที่ผานมาในการแกปญหาดังกลาว
เพราะสาเหตุของการเกิดปญหาน้ันเราไมสามารถควบคุมได หรือไมสามารถบังคับใหมันไมเกิดได  
2. ปจจัยภายใน ไดแก เกษตรกรมีการศึกษานอย พื้นที่ในการปลูกเปนพื้นที่เดิมและมีจํากัด เปน
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ปจจัยที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือสิ่งที่อยูภายในองคกรหรือกลุม เปนปจจัยที่สามารถพัฒนาปรับปรุงให
ดีขึ้นได และจะสงผลตอการดําเนินงานของกลุมในระยะเวลาหนึ่งเทาน้ัน เมื่อเวลาผานไปปญหา
ดังกลาวก็จะถูกแกไขไปได แนวทางเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะ
เกิดข้ึนจากปจจัยภายในกลุมเอง ไดแก การมีโรงเรียนเกษตรกร จัดใหมีเวทีการเรียนรูขึ้นในพ้ืนที่
การทํางานของตนเองเปนการสรางแหลงเรียนรูที่ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงไดงายเพราะสมาชิก
กลุมทุกคนจะตองรวมกันลงแขกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตใหกับเพื่อนสมาชิกในทุกๆ วัน เกษตรกรจะ
ไดพบปะเจอหนากันทุกวัน เวทีดังกลาวจึงมีความเหมาะสมในการท่ีจะเปนแหลงเรียนรูใหกับ
สมาชิกทุกคนในองคกร และยังเปนสถานที่ที่เหมาะสมกับการสาธิตหากจําเปน ทุกคนจะไดเรียนรู
จากการไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถจดจําและสามารถซักถามไดทันทีจากการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยางสม่ําเสมอ การที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น 
สมาชิกทุกคนในองคกรจะตองขวนขวายหาความรูใหมๆ  ใสตนเองอยางสมํ่าเสมอ หรือแมกระท้ัง
การนําความรูที่มีอยูเดิมมาทําการพัฒนาตอยอดใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

การท่ีกลุมมีการสงสมาชิกเขารับการอบรมท้ังจากหนวยงานของทางราชการเองก็ดี
หรือจากหนวยงานของภาคเอกชนเองก็ดี ได เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เปน
สมาชิกของกลุมใหมีศักยภาพเพิ่มย่ิงข้ึน และการท่ีกลุมมีการสับเปลี่ยนตัวแทนในการเขารับการ
ฝกอบรมก็ยังเปนการสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรหรือกลุมใหเจริญกาวหนา 
กลาวคือ ตัวแทนที่ไดคัดเลือกใหเขารับการอบรมจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองและตระหนัก
วาตัวเองเปนบุคคลสําคัญ และมีความยินดีที่จะถายทอดความรูใหกับเพื่อนสมาชิกในกลุม เมื่อ
สมาชิกทุกคนไดรับการถายทอดความรูใหมๆ ในทุกๆคร้ังก็จะมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือความรูใหมนั้น วาเปนอยางไร และชวยกันวิเคราะหวาความรูเหลาน้ันพวกเขาจะ
สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางไรเพ่ือใหเหมาะกับกับตนเอง 

การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร การสรางเครือขายความรูกับภายนอก
องคกรในท่ีขอแยกเปน 2 ประเด็น คือการรับการถายทอดความรู และการถายทอดความรูที่เกิดข้ึน
จากประสบการณการทํางานของกลุม ใหกับบุคคลภายนอกท่ีสนใจ จากการสรางเครือขายการ
ถายทอดองคความรูดังกลาวสงผลให เกษตรกรไดแลกเปลี่ ยนความรูที่มีกับบุคคลอ่ืน ชวยเพ่ิม
มุมมองใหมๆ ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ และยังเปนการเพิ่มพูนความรูของตนเอง 
เมื่อไปพบเจอปญหาอะไรเกษตรกรจะจะนําความรูที่มีอยูมาทําการประมวลผล และสามารถเลือกใช
วิธีการในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ  ในข้ันตอนนี้จะเปนการรวบรวมความรูที่
กระจัดกระจายอยูในตัวของบุคคลที่เปนเกษตรกรท่ีมีความชํานาญเฉพาะในการปลูกพืชชนิดท่ี
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ตัวเองทําอยู เพื่อนํามาทําเปนคูมือในการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนในองคกร หากเกิดปญหาข้ึน
ในขั้นตอนกระบวนการผลิตสมาชิกในกลุมก็จะสามารถนําคูมือนี้ไปศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันเวลา อีกทั้งคูมือนี้ยังจะตองประกอบไปดวยขอปฏิบัติตนในการ
เปนสมาชิกกลุม มีวิสัยทัศน มีเปาหมายการดําเนินงานของกลุมรวมถึงขอตกลงขอปฏิบัติตางๆ 
บทลงโทษ หากสมาชิกไมปฏิบัติตามขอตกลง เพื่อใหสมาชิกทุกคนรับทราบรวมกัน 

ทั้งน้ีการพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูน้ันทําใหเกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพหลักของตน ทราบรายรับท่ีแนนอนของครัวเรือน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นจากการมีรายไดอยางตอเนื่อง กลุมมีความย่ังยืนสามารถพึงพาตัวเองได 
เกษตรกรมีความรูเพิ่มมากข้ึน สามารถถายทอดความรูใหแกคนอ่ืนที่สนใจได 

ในการศึกษาครั้งน้ีผลการศึกษามีความคลองจองบางสวนกับงานวิจัยของ ธันยพร วณิช
ฤทธา (2550) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูในชุมชนน้ันมีสวนประกอบท่ี
สําคัญคือ ความรู คน และกระบวนการ ซึ่งความรูจะเปนความรูที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคน เปน
กลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทําใหกระบวนการจึงเปนวิธีเช่ือม
ประสานคน ความรูเขาไวดวยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูมีความสอดคลองกับแบบจําลอง  
ปลาทูอยางย่ิง อีกท้ังกระบวนการจัดการความรูที่ไดสามารถสังเคราะหเปนแบบจําลองท่ีมีลักษณะ
เปนเกลียวของความรูที่เชื่อมตอกัน  และเมื่อมีการนําความรูไปใช จะพัฒนาใหเกิดองคความรูใหม
เพิ่มพูนขึ้น ภายใตกรระบวนการแลกเปลี่ยนความรูผานการพูดคุยแตสิ่งดีๆ ใหแกกัน อีกทั้งงานวิจัย
ของพัชรี ดํารงสุนทรชัย (2550) ทําการศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดการความรูเพื่อสุขภาวะชุมชน 
กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ องคประกอบสําคัญของการจัดการความรูประกอบดวยคือ 1) คน ซึ่งไดแก 
ผูนําท่ีมีภาวะผูนํา คณะทํางานท่ีเขมแข็ง ชุมชนปฏิบัติการรวมเรียนรู และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ ประชาชน และสื่อมวลชนใหเกิดการจัดการความรู 2) กระบวนการ
จัดการความรูประกอบไปดวย การแสวงหาความรูทั้งจากแหลงภายใน/ภายนอกชุมชน การสราง
ความรูจากการทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรูโดยเฉพาะอยางท่ีเกิดข้ึนไมเปนทางการ การ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลในรูปของการเลาเร่ืองและบันทึกขอมูลไวในเคร่ืองบันทึกเสียง การถาย
โอนความรูและการใชประโยชนผานทางสื่อสารสาธารณะของชุมชน และองคประกอบท่ี 3) 
เทคโนโลยี/ทรัพยากรที่ใชในชุมชน และมีปจจัยในการพิจารณาในการจัดการความรูไดแก ความ
สอดคลองกับบทวิถี/วิถีชีวิตของชุมชน ความตระหนัก/ความเขาใจเร่ืองการจัดการความรูของชุมชน 
การสรางแรงบันดาลใจใหชุมชนใฝรู การระบุความรูที่ตองการใหชัดแจง การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ การจัดการความรูที่เช่ือมโยงกับชุมชนอ่ืน การใชความสัมพันธอยางไมเปนทางการ การ
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เสาะหาคนท่ีมีศักยภาพและสนใจในการทํางานดานการจัดการความรู และปจจัยสุดทาย การดึง
องคกรในชุมชนใหเขามามีบทบาท/สวนรวมในการจัดการความรูเพื่อชุมชน 

ที่กลาวมาน้ีเปนแนวทางในการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาท่ียั่งย่ืนของกลุมเกษตรกร
บานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้ง
ในดานสุขภาพของเกษตรกร ที่ไมตองพึงพาสารเคมีการปลูกผัก จนเปนสาเหตุใหรางกายของ
เกษตรกรรับเอาสารพิษเขาไป จนทําใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา และในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึน การดําเนินงานของกลุมมีแนวทางท่ีแนนอนชัดเจนเพื่องายตอ
การตรวจสอบ และมีความมั่นคงและสามารถขยาย พัฒนากลุมใหเติบโตไดตอไป 
 
3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

จากการวิจัยพบวาการจัดการความรูดานการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุม
เกษตรกรตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีจัดหมวดความรู เปน 3 ดานคือ การ
จัดการความรูดานกระบวนการผลิต การจัดการความรูดานการควบคุมคุณภาพ การจัดการดานการ
ควบคุมปริมาณ ดังนั้นในการพัฒนากลุมเกษตรกรบานหวยพระใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น จึง
จําเปนตองใชระยะเวลา รวมถึงการเอาใจใสจากสมาชิกทุกคนในกลุม ผูนํากลุมก็มีหนาท่ีในการ
ผลักดันกลุมใหมีเปาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน จัดสงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง     การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหกับสมาชิกจะชวยใหเวที
โรงเรียนเกษตรกรการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสุดทายการรวบรวมความรูที่กระจัด
กระจายอยูในตัวคนที่เปนสมาชิกใหเปนระบบ ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมมีวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนข้ึน  

 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ   

1. ควรจัดใหมีการประชุมสมาชิกทั้งหมด โดยใหสมาชิกบอกเลาความรูของตนเองใน
กระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ แลวนําความรูที่ไดจากทุกคนมาประมวลในสิ่งท่ี
เหมือนกันแลวเขียนเปนคูมือในการปลูกพืชแตละชนิด 

2. ควรจะมีการจดบันทึกทุกคร้ังท่ีเกษตรกรมีการประชุมและปรึกษาหารือกันไมวาจะ
เปนในโรงเรียนเกษตรกรหรือการประชุม ณ ที่ทําการกลุม เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปศึกษาหาคําตอบ
หากสิ่งน้ันเปนปญหา หรือนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมเปนคูมือในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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3. ผูนํากลุมควรเปนตัวอยางท่ีดี ในการจัดการความรูในกระบวนการผลิตใหมีการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 
5. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป                                                                                          

1.การศึกษาคร้ังนี้เปนการเลือกกลุมที่มีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยูใน
ระดับหนึ่งแลว ในครั้งตอไปควรที่จะศึกษากลุมหรือองคกรที่ยังไมเขมแข็งหรือยังไมสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดเพื่อจะไดศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยตางๆที่ทําใหกลุมหรือองคกรนั้นไมประสบ
ความสําเร็จ 
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9. การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตของทานมีวิธีการอยางไร 
10. อุปสรรค ปญหาท่ีพบในกระบวนการผลิตคือ แนวทางแกไข 
11. ผลผลิตท่ีไดนําไปขายท่ีไหน และมีกระบวนการในการขนสงอยางไร 
12. การกําหนดราคาขายผลผลิตโดยวิธีใด 
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13. หากผลผลิตท่ีผลิตไดไมเปนที่ตองการของตลาดทานมีวิธีการแกปญหา
อยางไร 

14. ทานมีการวางแผนการผลิตลวงหนาหรือไม หากมีทานจะคํานึงถึงปจจัย
อะไรบาง 

15. หากเกิดปญหาข้ึนในกระบวนการผลิตทานจะแกปญหาอยางไร 
16. แนวคิดในการตั้งกลุม เกิดมาไดอยางไร 
17. สมาชิกของกลุมมีกี่คน มีการแบงงานกันอยางไร 
18. ณ ปจจุบันนี้กลุมมีสมาชิกทั้งหมดก่ีคน (ถาเพ่ิม/ลดลง ทานคิดวาเปนเพราะ

เหตุใด) 
19. แนวทางในการพัฒนากลุมของทานเปนอยางไร 
20. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินของกลุมมีอะไรบาง 
21. ทานมีแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคอยางไร 
22. ทานจะมีวิธีการดําเนินงานอยางไรเพื่อใหกลุมของทานมีความยั่งยืนในระยะ

ยาว 
23. กลุมของทานมีกฎระเบียบขอบังคับหรือไม/หากมีกฎระเบียบเหลาน้ันมี

อะไรบาง 
24. คูคาของกลุมของทานในการรับซื้อผลผลิตมีเงื่อนไขการรับซื้ออยางไร 
25. กลุมท่ียั่งยืนในทัศนคติของทานเปนอยางไร 
26. แนวทางการพัฒนาตลาด กลุมของทานมีแนวทางอยางไร 
27. หากในกลุมเกิดความขัดแยงทานจะแกไขปญหาอยางไร 
28. ขั้นตอนในการพัฒนากลุมของทานมีอะไรบาง 
29. องคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกลุมคือ 
30. ขอดีและขอเสียของการรวมกลุมมีอะไรบาง 
31. สําหรับสมาชิกใหมทานมีการถายทอดความรูดานการปลูกผักปลอดภัย และ

กฎระเบียบตางๆ อยางไร 



87 

32. มีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการทํางานหรือจุดประกาย
ความคิดในการทํางานใหสมาชิกกลุมมีความตระหนักถึงมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑในการทํางานไหม อยางไร 

33. มีการจัดกิจกรรมชวยเสริมสรางความสามัคคีไหม อยางไร 
34. มีเทคโนโลยีใดท่ีชวยสงเสริมการทํางานใหเขาใจในการปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
35. วินัยและการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสมาชิกในกลุมเปนอยางไร 

 สวนท่ี  3 ขอมูลและแนวทางพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ใหมีความยั่งยืน 
สามารถพึ่งพาตนเองได 

1. การใหความรวมมือและการทํางานเปนทีมในองคการมีลักษณะอยางไร 
เปนไปในทิศทางเดียวกันไหม 

2. การเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกกลุม มีการแจกจายหนาท่ีอยางไร และ
สมาชิกเขาใจในหนาท่ีตัวเองไหม 

3. การจัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูในองคการมีไหม 
4. การถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนประสบการณ/ความรูภายในองคกร  
5. ทานมีแนวทางในการพัฒนากลุมอยางไร  (แผนในอนาคต) 
6. ในดานการวางระบบการทําแผนปฏิบัติงานในระดับ สมาชิก สามารถ

เชื่อมโยง บรรลุกับเปาหมายของกลุม  อยางไร กําหนดอยางไร 
7. ในการดําเนินงานบุคคลากรใหความสําคัญตามตําแหนงหรือประสบการณ 

ความสามารถมากกวากัน 
8. ในการพัฒนากลุมมีการอาศัยความรวมมือกับองคกรภายนอกหรือไม อยางไร 
9. การแบงช้ันวรรณะมีการแบงช้ันวรรณะในการทํางานหรือไม กลาวคือ มีการ

แบงแยกกันระหวางการทํางานในดาน ระดับการศึกษา อายุ เพศ หรือไม 
10. การศึกษาดูงานกับหนวยงานอ่ืนๆที่เปน Best Practice มีไหม อยางไร 
11. ในอนาคตกลุมของทานมีการวางแผนเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม 

อยางไร 
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12. การเปดโอกาส ในการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมมีมากนอย
อยางไร 

13. การพัฒนาความรู มีการเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมในหนาท่ีการงาน
หรือไม 

14. การสื่อสารกันภายในกลุมมีลักษณะการส่ือสารกันในลักษณะใด เชน การ
สื่อสารดวยวาจา หรือการสื่อสารโดยการใชหนังสือ และทานคิดวาการส่ือสาร
ดังกลาวไดผลอยางไร  

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบนําสัมภาษณสําหรับสมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ดานกระบวนการผลิต
และการวางแนวทางพัฒนากลุม ในตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
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แบบนําสัมภาษณ 

สําหรับสมาชิกกลุมเกษตรกรบานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

คําชี้แจง 1.แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ขอความรวมมือทุกทานรวมแสดงความ
คิดเห็นใหครบทุกสวน และให ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการวางแนวทางในการพัฒนากลุมของทานใหยั่งยืนตอไป  

 สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 

1. ชื่อ-สกุล ..........................................อายุ............................  
2. เพศ ........ระยะเวลาในการทํางานในองคการน้ี.................. 
3. สถานท่ีทํางาน..................ตําแหนงงาน.............................. 

 สวนท่ี  2  ขอมูลดานกระบวนการผลติและการจัดการกลุม  

1. ในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทานมีขั้นตอนการผลิตอยางไร 
2. ทานมีวิธีในการจัดการนํ้าผักปลอดภัยอยางไร และนํ้าท่ีใชเปนนํ้าจากแหลงใด 
3. ความรูดานกระบวนการผลิตท่ีทานมีนี้เปนความรูที่มีมาต้ังแตเดิมหรือเปน

ความรูที่ไดรับการถายทอดมาใหม     
  

4. ในข้ันตอนการเตรียมดิน กอนการเพาะปลูกทานมีวิธีปฏิบัติอยางไร 
5. กลุมของทานมีการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว

อยางไร 
6. ในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีวิธีการปฏิบัติอยางไรเพื่อใหพืชปลอดภัยและ

ไดมาตรฐาน 
7. ทานมีวิธีการในการคัดเลือกสถานที่ปลูกพืชผักปลอดภัยอยางไร 
8. ทานมีความรูเร่ืองการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางไร 
9. ทานมีวิธีการการดูแลพืชผักใหไดคุณภาพอยางไร 
10. การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตของทานมีวิธีการอยางไร 
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11. อุปสรรค ปญหาท่ีพบในกระบวนการผลิตคือ แนวทางแกไข 
12. ผลผลิตท่ีไดนําไปขายท่ีไหน และมีกระบวนการในการขนสงอยางไร 
13. มีวิธีการกําหนดราคาขายอยางไร 
14. หากผลผลิตท่ีผลิตไดไมเปนที่ตองการของตลาดทานมีวิธีการแกปญหา

อยางไร 
15. หากเกิดปญหาข้ึนในกระบวนการผลิตทานจะแกปญหาอยางไร 
16. แนวทางในการพัฒนากลุมของทานเปนอยางไร 
17. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของกลุมมีอะไรบาง 
18. ทานมีแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคอยางไร 
19. ทานจะมีวิธีการดําเนินงานอยางไรเพื่อใหกลุมของทานมีความยั่งยืนในระยะ

ยาว 
20. ทานรับทราบกฎระเบียบขอบังคับของกลุมหรือไม/หากทราบกฎระเบียบ

เหลาน้ันมีอะไรบาง 
21. และคูคาของทานในการรับซื้อผลผลิตมีเงื่อนไขการรับซื้ออยางไร 
22. กลุมท่ียั่งยืนในทัศนคติของทานเปนอยางไร 
23. แนวทางการพัฒนาตลาด กลุมของทานมีแนวทางอยางไร 
24. ขั้นตอนในการพัฒนากลุมของทานมีอะไรบาง 
25. องคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกลุมคือ 
26. ขอดีและขอเสียของการรวมกลุมมีอะไรบาง 
27. สําหรับสมาชิกใหมทานมีการถายทอดความรูดานการปลูกผักปลอดภัย และ

กฎระเบียบตางๆ อยางไร 
28. ความคิดริเร่ิมในกลุมเปนอยางไร เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นไหม 
29. มีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการทํางานหรือจุดประกาย

ความคิดในการทํางานใหทานมีความตระหนักถงึมาตรฐานของผลิตภัณฑใน
การทํางานไหม อยางไร 
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30. มีเทคโนโลยีใดท่ีชวยสงเสริมการทํางานใหเขาใจในการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

31. วินัยและการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของทานในกลุมเปนอยางไร 

                   สวนท่ี  3 ขอมูลและแนวทางพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย ใหมีความยั่งยืน 
สามารถพึ่งพาตนเองได 

1. การใหความรวมมือและการทํางานเปนทีมในองคการมีลักษณะอยางไร 
เปนไปในทิศทางเดียวกันไหม 

2. กลุมมีการแจกจายหนาท่ีอยางไร และสมาชิกเขาใจในหนาท่ีตัวเองไหม 
3. การจัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูในองคการมีไหม 
4. การถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนประสบการณ/ความรูภายในองคกร  
5. ทานมีแนวทางในการพัฒนากลุมอยางไร  (แผนในอนาคต) 
6. ในการพัฒนากลุมมีการอาศัยความรวมมือกับองคกรภายนอกหรือไม อยางไร 
7. การแบงช้ันวรรณะมีการแบงช้ันวรรณะในการทํางานหรือไม กลาวคือ มีการ

แบงแยกกันระหวางการทํางานในดาน ระดับการศึกษา อายุ เพศ หรือไม 
8. การศึกษาดูงานกับหนวยงานอ่ืนๆที่เปน กลุมดีเดนมีไหม อยางไร 
9. ในอนาคตกลุมของทานมีการวางแผนเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม 

อยางไร 
10. การเปดโอกาส ในการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมมีมากนอย

อยางไร 
11. การพัฒนาความรู มีการเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมในหนาท่ีการงาน

หรือไม 
12. การสื่อสารกันภายในกลุมมีลักษณะการส่ือสารกันในลักษณะใด เชน การ

สื่อสารดวยวาจา หรือการสื่อสารโดยการใชหนังสือ และทานคิดวาการส่ือสาร
ดังกลาวไดผลอยางไร  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ขอมูลผูใหขอมูลหลัก 
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รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก 
ผูวิจัยไดทําการศึกษา ผูนํากลุม คณะกรรมการกลุม และสมาชิกกลุมของกลุมเกษตรกร

ผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 คน เพื่อ
สอบถามถึงขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ขอมูลดานการดําเนินงานในธนาคาร ขอมูลและแนวทาง
พัฒนาวัฒนธรรมองคกร คานิยมรวมในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม 

รายท่ีหน่ึง คุณแคท 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณแคท ประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 68 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุม        เปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมต้ังแตป พ.ศ. 2540  

รายท่ีสอง คุณศรี 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณศรี รองประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ     

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 48 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุมเปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540  

รายท่ีสาม คุณคิด 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณคิด รองประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ   

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิงอายุ 52 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาท่ีทํางานใน
กลุมเปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540  

รายท่ีสี่ คุณพา 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณพา รองประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ    

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 65 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุมเปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540  

รายท่ีหา คุณหนุย 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณหนุย ประชาสัมพันธกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 58 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาท่ี
ทํางานในกลุมเปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540  
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รายท่ีหก คุณตา 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณตา เหรัญญิกกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 45 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุม        เปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540  

รายท่ีเจ็ด คุณนอม 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณนอม เลขานุการกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ   

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 47 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาที่ทํางาน
ในกลุมเปนเวลา 16 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2540  

รายท่ีแปด คุณเษม 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณเษม ที่ปรึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม และเกษตรอําเภอดอนตูม เพศชาย อายุ 55 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัด
นครปฐม ระยะเวลาท่ีทํางานในกลุม        เปนเวลา 5 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2550 

รายท่ีเกา คุณจ็อก 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณจ็อก ที่ปรึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพศชาย อายุ 64 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาท่ีทํางานใน
กลุม        เปนเวลา 5 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ.2540 

รายท่ีสิบ คุณจิตต 
 ขอมูลสวนบุคคล 
คุณจิตต ที่ปรึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม และเกษตรอําเภอดอนตูม เพศชาย อายุ 58 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัด
นครปฐม ระยะเวลาท่ีทํางานในกลุม        เปนเวลา 5 ป เร่ิมทํางานท่ีกลุมตั้งแตป พ.ศ. 2550 

โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู หลังจากการประชุมประจําเดือน เมื่อวันที่  
11 พฤศจิกายน 2553 สรุปความรูจากการแลกเปลี่ยนไดดังน้ี 
ท่ีตั้ง : หมู 1 ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

จํานวนสมาชิกปจจุบัน : 63 ราย ผลิตผักบุง 14 ราย ผลิตกระเพรา โหรพา ใบแมงลัก ตะไคร 10 ราย 
ผลิตหนอไมฝร่ัง 8 ราย สมาชิกคัดบรรจุหีบหอ 31 ราย (จํานวนสมาชิกไมแนนอน ขึ้นอยูกับความ
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สมัครใจในการเขารวมกลุมแตละชวงเวลา ไมมีการทําสัญญา หรือจดทะเบียน ระดมหุนเปน
สมาชิก) 
ประวัติการจัดตั้ง : เดิมสมาชิกมีอาชีพทํานา-ปลูกกระชาย แตมีปญหาน้ําทวม กระชายเนา  กรม
สงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูมจึงใหคําแนะนําสงเสริมปลูกผักกางมุง จึงได
รวมตัวจัดต้ังเปนกลุมเม่ือป 2536 ชื่อกลุมแมบานเกษตรกรบานหวยพระ เร่ิมแรกมีสมาชิก 6 คน 
ปลูกผักคะนา และผักกวางตุง เปนหลัก สวนผักบุงมีเล็กนอย เมื่อปลูกแล ว มีปญหาไมมีตลาด
จําหนายผลผลิตจึงไดนําไปขายท่ีตลาด โดยนําผักใสเขง ตอมาจึงไดติดตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่ง
ไดรับการชวยเหลือใหวางจําหนายท่ีศาลากลางจังหวัดทุกวันศุกร (สัปดาหละ 1 วัน)  และตอมาได
ไปวางจําหนายท่ีพระราชวังสนามจันทรโดยนําผักใสถุงละ 5 บาท ขายคร้ังละ 80 กิโลกรัม ขายได
ประมาณ 1 ป  ป 2537 (ชวงปลายป) กลุมไดออกรานจําหนายในงานวันผลไมของจังหวัด และไดมี
โอกาสติดตอกับบริษัทกําแพงแสนคอมเมอรเชียล จํากัด (KC Fresh)ในงานน้ี โดยบริษัทไดติดตอ
ใหกลุมปลูกผักสงบริษัท โดยระบุชนิดผักท่ีตองการรับซื้อ ซึ่งกลุมไดเลือกชนิดผักท่ีจะปลูก โดย
พิจารณาจากชนิดผักที่ถนัด ทําไดตอเน่ืองทุกวัน เมื่อมีความตองการสั่งซื้อเพิ่มมากข้ึน กลุมจึงได
ชักชวนผูสนใจเขาเปนสมาชิกกลุมเพ่ิมเติมรวม 12 คน โดยใหสมาชิกเลือกปลูกผักตามความถนัด 
(ยกเวนผักชนิดท่ีตองการเลือกปลูก มีผลผลิตเต็มความตองการท่ีจะรับซื้อแลว จึงใหเลือกปลูกผัก
ชนิดอ่ืนแทน) คิดคํานวณตนทุน และราคาจําหนายใหบริษัท (ซึ่งเปนราคาท่ียอมรับไดทั้งของฝาย
เกษตรกรและฝายบริษัท ) ในลักษณะการประชุมรวม การตัดสินใจรวม โดยยึดเสียงขางมาก เมื่อตก
ลงชนิดผัก ปริมาณ และราคาไดแลว โดยรวมกลุมไมมีการทําสัญญาทางเอกสาร แคทําสัญญาใจ
เปนผูหญิงทําท้ังหมด หลังจากนั้น จึงกําหนดใหมีจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร และใหบริษัท
ไปรับซื้อที่จุดรวบรวมดังกลาว ระยะแรกจําหนายใหบริษัทเปนเงินสด ตอมาใหเครดิตบริษัท 15 วัน 
แตทุก 7 วัน ตองจายเงินสดคาผลผลิตใหสมาชิก แตถาเปนบริษัทที่ยังไมมีความคุนเคย จะใหจาย
เปนเงินสดกอน เมื่อเช่ือใจกันแลว จึงใหจายเงินผานบัญชีธนาคาร หลังจากน้ัน 9 ป ทางบริษัทได
สรางโรงงานในบริเวณที่ทําการกลุม สําหรับเปนท่ีทําความสะอาด คัด บรรจุ และTreatความเย็น 
เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต จากเดิมท่ีทําความสะอาดท่ีแปลง แลวจึงขนผลผลิตไปท่ีโรงงานซึ่ง
อยูไกลจากแปลง ซึ่งสูญเสียถึง 40% ทั้งน้ี บริษัทมีเกณฑวา ใหโอกาสผลผลิตเสียหายได 25% ถา
ผลผลิตเสียหายไมเกินเกณฑดังกลาว บริษัทจะจายเงินคาผลผลิตให 100 % แตถาผลผลิตเสียหาย
มากกวานี้ เกษตรกรจะตองรับผิดชอบสวนท่ีเหลือ ซึ่งหลังจากท่ีมีการสรางโรงงานบรรจุที่ที่ทําการ
กลุม ฯ บริษัทจึงใหเกษตรกรตัดผักเรียงใสตะกราเลย แลวจึงนําตะกรามาสงท่ีโรงงานบรรจุ ปรากฏ
วาผลผลิตเสียหายไมเคยเกิน 25 % ซึ่งเปนผลดีทั้ง  2 ฝาย โดยฝายบริษัทไดผลผลิตผักมากข้ึน โดย
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จายเทาเดิม สวนเกษตรกรไดรับเงินเต็มจํานวนผลผลิตท่ีจําหนาย โดยไมถูกหักผลผลิตสวนที่
เสียหายเกินเกณฑ 

ในระยะแรกที่จัดต้ังกลุม กลุมหักเงินสมาชิกจาการขายผลผลิตกิโลกรัมละ 1 บาท เพื่อ
เปนคาบริหารจัดการของกลุม แตหลังจากมีการต้ังโรงคัด-บรรจุ ซึ่งกลุมไดรับเงินจากการรับจาง
ลาง ตัด ชั่ง บรรจุถุง กก.ละ 6-7 บาท เมื่อหักคาใชจาย และเงินปนสวนใหสมาชิก กลุมยังมีเงิน
กองกลางเหลือมาใชในการบริหารจัดการ ระยะหลังจึงไมมีการเก็บเงินจากสมาชิก 

คณะกรรมการกลุม – ประกอบดวย ประธาน รองประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ    
การบริหารจัดการผลผลิต : กลุมรวมกันวางแผนการปลูกและควบคุมผลผลิตท้ังในดานปริมาณและ
คุณภาพ 

เทคนิคการผลิต - สมาชิกแตละรายตองมีพื้นท่ีปลูกผักบุงสงขายในกลุม คนละ 3 ไร 
โดยแบงเปน 3 แปลงๆละ 1 ไร โดยการวางแผนปลูกผักบุง ปลูก 25 วัน สามารถเก็บเกี่ยวไดตอรอบ  
เมล็ดพันธุผักบุง พันธุปลาวาฬ ซึ่งมีใบรับรองไมใชพืช GMO โดยจะปลูกผักบุงทีละแปลง และพัก
ตากดิน 2 แปลง เพื่อปองกันโรคแมลง แปลงท่ีพักจะปลูกปอเทือง เพื่อบํารุงดิน นอกจากน้ีจะใสปุย
คอกจากมูลวัวรวมกับปุยเคมี ดานการเก็บเกี่ยว ในแตละวันเร่ิมงานตั้งแตตี 5 มารับตะกราท่ีโรง
บรรจุ เก็บเกี่ยวชวงเชา เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดทําลายผลผลิต ผูเก็บตองลางมือกอนตัด โดยจะตัด
ผักบุงใหเหลือโคน เพื่อไถกลบเปนปุย ผักบุงที่ตัดแลวจะนําเรียงใสตะกราพลาสติกทันที และนํามา
ที่โรงคัด-บรรจุไมควรเกิน 9.00 น. แตถาสายกวาน้ัน ใหลางผักเพื่อใหผักสดได แตหามใชน้ําคลอง 
ผักจะนํามา treat ความเย็นกอนบรรจุลังสงตางประเทศ ทั้งน้ี ราคาผักบุงท่ีจําหนายไดจะสูงกวา
ทั่วไปเกือบ 1 เทาตัว 

ผลผลิตดานคุณภาพ – เปนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
ประมาณ 3 ปแลว โดยจะมีผูมาตรวจสอบ (Audit) ปละ 1 คร้ัง จากสวพ. และใหสมาชิกชวย
ตรวจสอบดวยกันเอง ในสวนผลผลิตท่ีทําใหบริษัทKC Fresh ทางบริษัทจะมีผูเชี่ยวชาญมาวาง
ระบบการบริหารจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพใหกับกลุม เพื่อใหการทําแปลงและผลผลิตได
ตามมาตรฐานยุโรป (Global GAP) ซึ่งมีขอปฏิบัติหลัก จํานวน 14 ขอ ซึ่งทางกลุมจะมีการแบง
หนาท่ีของแตละฝายท่ีตองรับผิดชอบ ทั้งในสวนของการปฏิบัติจริง และดานเอกสารที่จะตอง
บันทึกเปนหลักฐานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ แมแต พนักงานทําความสะอาด และตองปฏิบัติตอ เนื่องทุก
วัน เพื่อใหเกิดความเคยชิน จนเปนการปฏิบัติตามปกตินิสัย โดยจะมีผูตรวจสอบจากตางประเทศมา
ตรวจแปลงและผลผลิต กอนใหใบรับรอง โดยเบ้ืองตน เนนความสะอาดของโรงงานคัดบรรจุ หาก
ไมสะอาด ผูตรวจสอบจะตรวจสอบจุดอ่ืนๆอยางละเอียด สําหรับผลผลิตท่ีจําหนายใหบริษั ทอ่ืน 
เชน เอ็กเซล ธนศักดิ์ กลุมจะแจงใหสวพ.ทราบ เพื่อใหสวพ.ชวยตรวจสอบผลผลิต และใหการ
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รับรอง เพื่อเปนการประกันความม่ันใจใหกับกลุมและบริษัท ทั้งนี้ ในแงการผลผลิต จะระวังในดาน
ความปลอดภัย โดยใชสารเคมีอยางถูกตองเหมาะสม เชน ใชเฉพาะสารเคมีที่ไดรับอนุญาต 
หลีกเลี่ยงการเก็บผลผลิตกอนเวลาสมควรเพ่ือปองกันไมใหมีสารตกคาง การใชสารเคมีในปริมาณที่
พอเหมาะ เปนตน นอกจากน้ี ยังหาวิธีการเพ่ือลดการใชสารเคมี เชน การปลูกปอเทืองเพื่อบํารุงดิน 
การใชปุยคอก (มูลวัว) เปนตน ซึ่งแตละตลาดจะมีกฎเกณฑขอบังคับที่ไมเหมือนกัน ตองอาศัย
ความรวมมือกันระหวางบริษัทKC Fresh ทางกลุมฯ และสมาชิกในการแจง-รับทราบขอมูลขาวสาร 
ความรูทางวิชาการ ความตระหนักและมีจิตสํานึก รวมท้ังการลงมือปฏิบัติรวมกันตามบทบาท
หนาที่ของแตละฝาย เพื่อใหเกิดผลดีที่เปนประโยชนกับทุกฝาย 

ผลผลิตดานปริมาณ – กลุมใหสมาชิกเลือกชนิดผักท่ีปลูกตามความถนัด คนละหน่ึง
ชนิด (ตองเปนชนิดท่ีบริษัท KC fresh รับซื้อ) โดยแตละชนิด สมาชิกตองแบงแปลงปลูกเปน 3 

แปลง ปลูกทีละแปลงเหลื่อมอายุกัน เพื่อควบคุมปริมาณผักใหมีสงตลาดสมํ่าเสมอ และท่ีสําคัญเปน
การปองกันโรคแมลง ถาเปนโหระพา กะเพรา ตะไคร หนอไมฝร่ัง ซึ่งเปนพืชท่ีใชแรงงานไมมาก 
สมาชิกรับผิดชอบปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยวเอง  แตถาเปนผักบุงซึ่งใชแรงงานมากกวาพืช
ชนิดอ่ืน จะจัดสมาชิกเปนกลุม ชวยกันปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ในลักษณะการลงแขก        ซึ่ง
ปจจุบันมีกลุมปลูกผักบุง 2 กลุม กลุมละ 4 คน 

 
การบริหารจัดการองคกร  

1. การเลื่อนไหลของขอมูลขาวสารท่ัวท้ังองคกร ประธานกลุมทราบอะไร สมาชิกกลุม
ก็ทราบเชนเดียวกับประธาน มีการจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง สวนใหญเปนเร่ืองระบบการ
บริหารจัดการ เนื่องจากสถานการณปจจุบันขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีกฎระเบียบ
ขอบังคับออกมามาก ตองตามใหทัน หากมีเร่ืองสําคัญเรงดวน ตองนัดประชุมทันทีที่บริเวณโรงคัด-

บรรจุ แตหากเปนเร่ืองท่ีไมสําคัญ จะพูดคุยกันที่แปลง หลักการบริหาร จะใชเสียงสวนใหญของ
สมาชิก ถามีใครทําผิดขอตกลง จะตักเตือนกอน แตหากยังทําผิดซ้ําอีก จะใหออกจากการเปน
สมาชิกกลุม เชน กรณีที่กลุมมีผักสงบริษัทไมพอ แตสมาชิกกลับขายผักใหแหลงอ่ืน กลุมจะไมรับ
ซื้อผักจากสมาชิกรายน้ีอีก ยกเวนกลุมมีผักสงบริษัทเพียงพอแลว สมาชิกจึงสามารถจําหนายท่ีอ่ืน
ได 
กิจกรรมอื่นๆ 

นอกจากกลุมจะใหสมาชิกจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการการผลิตแลว กลุมยังให
สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมอ่ืนๆอีก เชน เงินออมในบัญชีชื่อกลุม การเขารวมงานประเพณีตางๆ 
เชน สงกรานต บริจาคใหวัด โรงเรียน  
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กลุมไดจัดหาสารเคมี ปุยเคมี (จากธกส.) เมล็ดพันธุ จําหนายในราคาถูกใหแกสมาชิก 

แหลงความรู 
สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม บริษัท KC Fresh 

จํากัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมพัฒนาท่ีดิน กลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษกลุมอ่ืนๆ 
สหกรณจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน เปนตน 

 
คุณลักษณะของกลุม/เครือขาย 

1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล 
กลุมมีการจัดประชุม อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง หากมีเร่ืองสําคัญเรงดวน จะนัดประชุม

สมาชิกทันที นอกจากน้ียังมีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันท่ีแปลง/โรงคัดบรรจุ ระหวาง
ประธาน- สมาชิก และระหวางสมาชิกในกลุมยอยดวยกันเอง ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

2. มีองคความรูและเทคโนโลยีในเครือขาย 
ความรูในการบริหารจัดการสินคาและองคกร – กลุมไดรับจากความรูและเทคโนโลยี

ในการผลิตพืชผัก จากบริษัท KC Fresh เปนหลัก ซึ่งไดสงพนักงานมาประจําท่ีฟารม เพื่อให
คําแนะนําและดูแลการผลิตผักใหปลอดภัยจากสารพิษ ตามระเบียบกฎเกณฑของลูกคาแตละ
ประเทศ นอกจากน้ี ยังมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดระบบเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน 
Global Gap สวนความรูอ่ืนๆไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมท้ังการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ กลุมไดใหโอกาสสมาชิกในการรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่องและทันสถานการณตามบทบาทหนาท่ีของสมาชิก  นอกจากน้ี กลุมยังมีพัฒนาองค
ความรูและเทคโนโลยีจากประสบการณในการดําเนินการท่ีผานมา เชน การจัดระบบปลูกพืช การ
บริหารการเงินและองคกร เปนตน 

3. มีการลื่นไหลของกิจกรรมที่สนองตอบสมาชิก 
กิจกรรมสําคัญของกลุมที่เปนจุดเช่ือมการรวมกันของสมาชิกคือ “การเช่ือมโยงตลาด” 

โดยมีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
    3.1 กลุม ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการจัดการผลผลิต ระหวางบริษัทและสมาชิกผู

ปลูกผัก ทั้งในดานชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และแหลงจําหนาย รวมทั้งการสนับสนุนความรูและ
เทคโนโลยีใหกับสมาชิก 

    3.2 สมาชิกกลุม ทําหนาที่ผลิตสินคาตามขอตกลงระหวางกลุมกับบริษัท  
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    3.3 บริษัททําหนาท่ีหาตลาด แจงขอมูลขาวสาร/กฎระเบียบเงื่อนไขของลูกคา และ
สนับสนุนความรู/เทคโนโลยีใหกับกลุม 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวท่ีผานมา ทุกฝายไดรับประโยชน เปนที่พอใจรวมกัน มีความ
เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางกลุม-สมาชิก และระหวาง
กลุม-สมาชิก-ชุมชน ไดแก กิจกรรมเงินออม การรวมในงานประเพณี และการบริจาคเพื่อการกุศล 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวน้ี มีการดําเนินอยางตอเนื่อง จึงทําใหกลุมมีการเคลื่อนไหว และสมาชิกมี
ความสัมพันธกัน 

4. มีกระบวนการสรางอํานาจตอรองท่ียอมรับของทุกฝาย 
การบริหารงานกลุม ใชเสียงสวนใหญของสมาชิก แตขณะเดียวกัน คํานึงถึงประโยชน

ของผูเก่ียวของดวย เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเปนธรรม โดยไมมีการทําสัญญาเอกสาร แต
ใชสัญญาใจ ซึ่งประกอบดวย ความสามัคคี ความซื่อสัตย ความอดทน ความจริงใจ และการเสียสละ 
ของผูเก่ียวของทุกฝาย ซึ่งที่ผานมาแตละฝายตางยึดถือตามขอตกลงที่เปนสัญญาใจ หากมีสมาชิกไม
ทําตามขอตกลง กลุมจะมีมาตรการดําเนินการทันที เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี
กําหนดรวมกัน  

 

ขั้นตอนการเกิดและพัฒนาเครือขาย 
1. การจัดองคกรมาพบปะแลกเปลี่ยน 
กลุมไดมีโอกาสพบบริษัท KC Fresh จากการสนับสนุนของหนวยงานราชการ (การจัด

เวทีเพื่อใหมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน) ซึ่งท้ังสองฝายมีความตองการที่สอดคลองกัน โดยกลุม
ตองการตลาดสําหรับผักปลอดภัยจากสารพิษ สวนทางบริษัทตองการผลผลิตคุณภาพ และแหลงท่ี
จะสามารถผลิตผักปอนโรงงานไดอยางสมํ่าเสมอ 

2. วิเคราะหสถานการณ 
กลุมไดวิเคราะหสถานการณรวมกัน เชน ชนิดผักที่กลุมสามารถผลิตได ปริมาณ 

คุณภาพ ตนทุน และราคาจําหนาย รวมท้ังสถานการณตางๆ เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานตอไป 

3. กําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงสราง บทบาท กฏระเบียบ และกติกาของกลุม 
กลุมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานกลุม แผนงาน โครงสร าง บทบาท กฏระเบียบ 

และกติกาของกลุม โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการดําเนินงานของสมาชิก โดย
ยึดเสียงขางมากของสมาชิกในการกําหนดขอตกลงตางๆ  และแจงใหสมาชิกทุกคนทราบในการ
ประชุม 
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4. ดําเนินกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่กําหนด  
กลุมไดดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดในการประชุมรวมของสมาชิก ไดแก การ

เชื่อมโยงตลาด การบริหารจัดการการผลิตและผลผลิต การจัดหาปจจัยการผลิตตอบสนองความ
ตองการสมาชิก การเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี การออมทรัพย การ
รวมงานสาธารณประโยชนของชุมชน 

5. การทบทวนประเมินผลเพ่ือปรับปรุง 
เมื่อแรกตั้งกลุม การวางเปาหมาย  แผนงาน โครงสราง บทบาท กฏระเบียบ และกติกา

ของกลุม ยังเปนแนวทางกวางๆ เนื่องจากยังไมมีประสบการณ แตเมื่อไดดําเนินการและมี
ประสบการณเพิ่มขึ้น การวางแนวทางการปฏิบัติของกลุมจะมีรายละเอียดและชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ โดย
กลุมไดนําประสบการณที่ผานมา พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

6. พัฒนาผูนําและสมาชิกในกลุม 
กลุมไดใหโอกาสคณะกรรมการกลุม  และสมาชิกในการพัฒนาความรูและ

ประสบการณตามบทบาทหนาท่ี โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคล/องคกรทั้ งภายในกลุมและ
ภายนอกกลุม เชน การประชุม การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การศึกษาดูงาน และการเขารวมอบรม
กับองคกรภายนอก 

 

ปจจัยท่ีทําใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบานหวยพระประสบความสําเร็จ 
1. ดานผูนํา 

 1.1 มีวิสัยทัศน/แนวคิดในการพัฒนา 
 1.2 มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานการทํางานกับภาคราชการ เอกชน เกษตรกร
ไดอยางดี 
 1.3 มีความเสียสละ เชน การทําเปนตัวอยาง การใชสถานที่สวนตัว(บาน) เพื่อ
ประโยชนสวนรวมของกลุม เปนตน 

 1.4 มีภาวะผูนํา/มีความนาเชื่อถือ 

 1.5 มีความซื่อสัตย 
2. ดานสมาชิก 

 2.1 มีความสมัครใจ เชน การเขารวมกลุม การเลือกชนิดผักปลูกสงกลุมไดตาม
ความถนัด 

 2.2 มีความเสมอภาค เชน การรับทราบขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น  
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 2.3 มีความสมํ่าเสมอ เชน การผลิตผักสงกลุมเพ่ือรวบรวมสงบริษัทตามขอตกลง
อยางสมํ่าเสมอ 

 2.4 มีสัญญาใจ เชน การยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุม เนนการพูดความ
จริง มีความซื่อสัตย รวมทั้งการท่ีสมาชิกชวยกันสอดสองดูแลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตาม
ขอตกลง 

 2.5  มีความสามัคคี ผานกิจกรรมตางๆของกลุม เชน การใชปจจัยการผลิตของกลุม
รวมกัน เงินออม การเขารวมประชุมกลุม การลงแขกทํากิจกรรมปลูกผัก การจัดงานประเพณีตางๆ
ของชุมชน การรวมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม/ชุมชน 

3. ดานการบริหารจัดการ 
 3.1 มีกฎกติกาของกลุมเปนที่ยอมรับรวมกัน และใหสมาชิกปฏิบัติตาม หากฝาฝนจะ
มีการลงโทษ/ตักเตือน 

 3.2 มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

 3.3 มีการสื่อสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

 3.4 มีการนําความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนากลุมและสมาชิกอยางตอเน่ือง 

 3.5 มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและ
เอกชน 

 3.6 มีการบริหารการเงินอยางโปรงใส เปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญของสมาชิก 

 3.7 มีการบริหารจัดการปจจัยการผลิตตางๆท่ีจําเปนเพื่อบริการสมาชิก เชน   แทร็ก
เตอร ปุย สารเคมี เมล็ดพันธุ แหลงน้ํา 
 3.8 มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน 
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