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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทุนทางสังคมท่ีส าคญั และแนวทางการใช้
ประโยชน์จากทุนทางสังคมนั้นในกระบวนการด าเนินงานเพื่อพฒันาไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเอง
ของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มีพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอน
ศาลเจา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษา  เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เชิงลึก และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย แกนน าและสมาชิกกลุ่ม
เกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ ผูน้  าชุมชน และหน่วยงานภายนอกท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้ง  

ผลการศึกษา พบวา่ ทุนทางสังคมท่ีส าคญัต่อการพฒันากลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ 
ในมิติโครงสร้าง คือ เครือข่ายของกลุ่ม และในมิติการปฏิสัมพนัธ์ คือ การมีส่วนร่วม ซ่ึงทุนทั้งสอง
ลกัษณะน้ีมีบทบาทในกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มตั้งแต่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบติั 
(Do) การตรวจสอบ (Check) จนถึงการแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) โดยกลุ่มเกษตร
อินทรีย ์ มีจุดเนน้ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
ให้เกิดการเช่ือมโยงและขยายการท างานร่วมกนั รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกและ
เครือข่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจในการท างานทุกขั้นตอน ในมิติบรรทดัฐาน 
ทุนทางสังคมท่ีส าคญั คือ ความไวว้างใจกนั ซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในขั้นตอนการลงมือปฏิบติั (Do) 
และการตรวจสอบ (Check) การด าเนินงานของกลุ่ม โดยถูกใชเ้ป็นแนวทางขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ท่ีไม่เป็นทางการและเป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานร่วมกนั 
ส าหรับทุนทางสังคมในมิติการรับรู้และเรียนรู้ คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีบทบาท 
ในการด าเนินงานของกลุ่มในขั้นตอนการแกไ้ขและปรับปรุง (Act)  กระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน เสริมสร้างการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรม 
รวมถึงถ่ายทอดและปลูกฝังองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย การบริหารงานทัว่ไป  
และการเงิน  

หลกัการส าคญัท่ีไดเ้ป็นขอ้เรียนรู้และขอ้เสนอแนะให้แก่ชุมชนอ่ืนๆในการใชป้ระโยชน์
จากทุนทางสังคมในการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเอง ไดแ้ก่  หน่ึง  การผนึกก าลงัของทุนทางสังคม 
กบัปัจจยัเก้ือหนุนและทุนชุมชนอ่ืนๆ (Synergy)  สอง  การมีพื้นท่ีและเวที ใหทุ้นทางสังคมไดถู้ก
ใชป้ระโยชน์ (Platform)   สาม  การสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดการสะสมและเพิ่มข้ึนของ
ทุนทางสังคม (Accumulation) และ ส่ี  การเสริมสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม เพื่อให้เกิดความ
เขม้แขง็ของทุนทางสังคมในระยะยาว (Empowerment) 
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Abstract 

This study aimed to investigate the characteristics of social capital and 

guidelines for utilizing that capital in the operational process of the 

development to self-reliance community of an organic agriculture group. Baan 

Don San Chao Organic Agriculture Group in Suphanburi Province was 

selected as a case study. Research methodology was based on qualitative 

approach. Data was collected by in-depth interviews, focus group discussions, 

and non-participatory observations with leaders and members of the organic 

agriculture group, community leaders, and key informants of involving 

agencies outside the group.         

Findings revealed that the most important social capital for the group’s 

development in the structural and relational dimensions was networks and 

participations of the group members, respectively, which both played crucial 

roles in the group’s operation from Plan, to Do, to Check and Act processes. 

The organic agriculture group emphasized the importance of networking and 

strengthening of current networks both within and outside the group. It was 

also widely opened for members and networks to get participated in the 

brainstorming and decision making processes. In the norms dimension, trust 

among group members was a factor that played massive roles in the process of 

Do and Check. It was used as an informal guideline of practices, agreement 

and a fundamental basis of reliable relationship within the group. In the 

learning dimension, knowledge sharing was considered the most crucial in the 

process of Act. It helped stimulate shared-learning among networks both 

within and outside the group, develop new knowledge and innovations, and 

transfer the knowledge to new generation. Key lessons learned about how to 

utilize social capital in the operational process of the development to self-

reliance community included the four principles which are Synergy (of social 

capital and other community capitals), Platform (for social capital to be 

utilized), Accumulation and Empowerment (of the social capital through 

networking and building of new knowledge and innovations). 
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1. ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การพฒันาของประเทศไทยท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายทั้งดา้นบวก
และดา้นลบ  ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี 1-7 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทางเศรษฐกิจ 
และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน 
ทางเศรษฐกิจได้มีการเปล่ียนแปลงจากการท าเกษตรแบบสมัยเก่ามาเป็นการเกษตรสมัยใหม่ 
ท่ีน าเทคโนโลยี  เคร่ืองจกัรกล และสารเคมีเขา้มาช่วยในการประกอบอาชีพ และเกิดรูปแบบ
อุตสาหกรรมการเกษตร ฟาร์มเกษตรกรรม และฟาร์มเล้ียงสัตว ์จากนายทุนหรือบริษทัในภาค 
เอกชน มีพ่อคา้คนกลางในระบบตลาดสินคา้ท่ีมากข้ึน และเกษตรกรตอ้งแข่งขนั ต่อสู้ช่วงชิง
ทรัพยากรการผลิตจากอ านาจภายนอก จึงท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาชีพจากปัญหาเร่ือง
ทรัพยากรในการผลิต ตน้ทุน ราคาสินคา้ท่ีไม่แน่นอน ขาดทุนและมีหน้ีส้ินเพิ่มข้ึน การใชส้ารเคมี 
ท่ีสูงข้ึน และตอ้งพึ่งพาปัจจยัภายนอกในการประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ือง (ส านักนโยบายและ
แผนพฒันาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553) 

ในดา้นสุขภาพ  เกษตรกรกมี็ความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพซ่ึงเป็นความเจบ็ป่วยตามลกัษณะ
ของงานจากการประกอบอาชีพสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัแรงงานในภาคการท างานอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่
เป็นโรคท่ีเกิดจากสารก าจัดศตัรูพืชมากท่ีสุด (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข อา้งในสุขภาพคนไทย, 2553 : 15)   



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบนัพระปกเกล้า 

 

www.kpi.ac.th หน้า 5 

จากปัญหาขา้งตน้ดงักล่าว จึงเกิดกระแสการพฒันาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชน และการต่ืนตวัของชุมชนเพื่อท่ีจะพฒันาชุมชนแนวใหม่มากข้ึนและขบัเคล่ือนนโยบาย
เก่ียวกบัชุมชนพึ่งตนเองในหลายๆพื้นท่ี  โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ฉบบัท่ี 8 จนถึง
แผนปัจจุบนั เป็นยุคการเปล่ียนผ่านกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา ท่ีให้ความส าคญักบัสังคม 
มากข้ึน  ยึด “ภาคประชาชน” เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาเนน้การมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
แกไ้ขปัญหา โดยมีแนวคิดในการสร้างความยัง่ยนืใหก้บัชุมชนท่ีเรียกว่า “ชุมชนพึ่งตนเอง” เพื่อให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและการต่ืนตวัเพื่อท่ีจะพฒันาชุมชนแนวใหม่มากข้ึนและขบัเคล่ือนนโยบาย
เก่ียวกับชุมชนพึ่ งตนเองในหลายๆพื้นท่ี  เพื่อพัฒนาการร่วมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน และส่ิงหน่ึงท่ีถูกหยิบยกให้เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนก็คือ “ทุนทาง
สังคม”  (ส านกังานพฒันาชุมชน, 2554) 

“ทุนทางสังคม” เป็นทุนชุมชนประเภทหน่ึงท่ีเกิดจากร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนท่ี 
ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือข่ายของคน หรือสถาบนัชุมชน บนพื้นฐานความสัมพนัธ์
ของการมีส่วนร่วม  การพึ่งพาอาศยักนั  การไวว้างใจ  ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และการเรียนรู้
แลกเปล่ียนกนั และมีแนวทางการปฏิบติัทียึดถือเป็นแบบแผนของกลุ่ม (กมลวรรณ  วรรณธนงั, 
2553)  ทุนทางสังคมมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของชุมชนและท าให้เกิดพลังของกลุ่มมากข้ึนในการปฏิบัติงานเน่ืองจากสมาชิกทุกคนได้มี 
การพึ่งพาอาศยักนั  แลกเปล่ียนทางสังคม และไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนร่วมกนั  จึงท าใหชุ้มชน
เกิดความเขม้แขง็ ส่งผลท าใหชุ้มชนและสมาชิกในชุมชนสามารถด าเนินชีวิตท่ีดีข้ึน มีความเป็นอยู่
ท่ีดี จนน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้

การศึกษาคร้ังน้ี ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของทุนทางสังคมและแนวทางการน าทุนทาง
สังคมนั้นมาใช้ในการพฒันาชุมชน โดยใช้กลุ่มเกษตรอินทรียท่ี์ประสบความส าเร็จสามารถเป็น
ชุมชนพึ่งตนเองไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความยากจน
และเพิ่มหลักประกันในการประกอบอาชีพท่ีมั่นคงทั้ งในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกรในระดบัชุมชน และเป็นขอ้เสนอแนะ
และแนวทางในการพฒันาชุมชนอ่ืนๆ ใหเ้ป็นชุมชนพึ่งตนเองต่อไป  
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2. วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1  เพื่อศึกษาลกัษณะทุนทางสังคมท่ีส าคญัต่อการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่ม
เกษตรอินทรีย ์

2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการใชป้ระโยชน์จากทุนทางสังคมในกระบวนการด าเนินงานเพื่อ
การพฒันาไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์

2.3  เพื่อเสนอแนวทางและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายแก่ชุมชนอ่ืนๆในการพฒันาสู่การเป็น
ชุมชนพึ่งตนเองต่อไป 
 

3. ระเบียบวธิีวจิัย  

การศึกษาทุนทางสังคมกบัการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรียน้ี์ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยไดค้ดัเลือกกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้  ต  าบลบ่อสุพรรณ  อ าเภอ
สองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเอง
เป็นกรณีศึกษา 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นท่ีด าเนินการดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม(Focus groups Discussion) 
กบัเกษตรกรในกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ จ  านวน 5 คน  ซ่ึงไดแ้ก่  เกษตรกรท่ีปลูกขา้วอินทรีย ์ เกษตรกร
ท่ีท าไร่นาสวนผสมแบบอินทรีย ์ เกษตรกรท่ีปลูกผกัอินทรีย ์ เกษตรกรกลุ่มท่ีเล้ียงสัตวอิ์นทรีย ์ 
และเกษตรกรกลุ่มอินทรียท่ี์ท าประมง  นอกจากน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)  กบัแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรียจ์  านวน 5 คน ไดแ้ก่  ประธานกลุ่ม  รอง
ประธานกลุ่ม และหวัหนา้กลุ่มยอ่ยของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ ไดแ้ก่  หัวหนา้กลุ่มปลูกขา้วอินทรีย์
และท าไร่นาสวนผสมแบบอินทรีย ์ หัวหน้ากลุ่มปลูกผกัอินทรีย ์ หัวหน้ากลุ่มเล้ียงสัตวอิ์นทรีย ์
และประมงอินทรีย ์  กลุ่มผูน้  าชุมชน จ านวน 3 คน  ประกอบดว้ย  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  
และตวัแทนสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และตวัแทนหน่วยงานภายนอกท่ีมีบทบาทต่อการ
พฒันากลุ่มเกษตรอินทรีย ์จ  านวน 3 คน ไดแ้ก่ ตวัแทนจาก ธกส.  ตวัแทนองคก์รบริหารส่วนต าบล 
และโรงพยาบาล (เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข) และในการลงพื้นท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย
วธีิการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Un-Participated Observing )โดยผูว้จิยัร่วมดว้ย   

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากภาคสนามถูกวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
(Content  Analysis) ในประเด็นหลกั ประกอบดว้ย  1) บริบท และความส าเร็จของกลุ่มเกษตร
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อินทรีย ์ 2) ลกัษณะและบทบาทของทุนทางสังคมและปัจจยัเก้ือหนุน   3)ผลสังเคราะห์การน ามาใช้
ทุนทางสังคมกบัการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของชุมชน 

4. ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ พบว่า ทุนทางสังคม 
ท่ีส าคญัต่อการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มในแต่ละมิติของทุนทางสังคม ตามแนวคิดท่ีได้
ทบทวนมาซ่ึงประกอบดว้ย  มิติโครงสร้าง ไดแ้ก่  เครือข่ายของกลุ่ม  มิติการปฏิสัมพนัธ์ ไดแ้ก่                   
การมีส่วนร่วม  มิติบรรทดัฐาน ได้แก่ ความไวว้างใจกนั และมิติการรับรู้และการเรียนรู้ ไดแ้ก่                
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

4.1  มิติโครงสร้ำง  จากการศึกษามิติโครงสร้างของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ 
คร้ังน้ี พบว่า มิติโครงสร้างท่ีส าคญัของกลุ่ม ไดแ้ก่ “เครือข่ายของกลุ่ม” ซ่ึงเป็นจุดแข็งของกลุ่ม
เกษตรอินทรียใ์นเร่ืองการขยายและการเช่ือมโยงเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี และความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ลกัษณะเครือข่าย
ของกลุ่มดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1  เครือข่ายของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ 

 

เครือข่ำยภำยนอก เครือข่ำยภำยใน 

เครือข่ำยบุคคลภำยในกลุ่ม เครือข่ำยด้ำนผลผลติ เครือข่ำยด้ำนวิชำกำร 

เครือข่ำยด้ำนกำรตลำด 

  เครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มในชุมชน 

เครือข่ำยบุคคลภำยในกลุ่ม  ไดแ้ก่  แกนน า และสมาชิกในกลุ่ม  

ไดแ้ก่  กลุ่มขา้วอินทรีย ์ กลุ่มผกัอินทรีย ์ กลุ่มปศุสตัวอิ์นทรีย ์ กลุ่มประมงอินทรีย ์และกลุ่มแปรรูป 

เครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มในชุมชน  ไดแ้ก่  กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มท าพริกแกง   

กลุ่มเล้ียงโคขนุ  กลุ่มกระเจ๊ียบ  กลุ่มขา้วโพดอ่อน และกลุ่มดนตรีหรรษา 
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 ลักษณะและแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยของกลุ่ม  ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บา้นดอนศาลเจา้ท่ีส าคญั มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ “เครือข่ายภายในชุมชน ” ซ่ึงประกอบดว้ย  เครือข่าย
บุคคลภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ แกนน า และสมาชิกในแต่ละกลุ่มยอ่ยของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ กลุ่ม
ขา้วเกษตรอินทรีย ์ กลุ่มผกัอินทรีย ์ กลุ่มปศุสัตวอิ์นทรีย ์ กลุ่มประมงอินทรีย ์และกลุ่มแปรรูป และ 
เครือข่ายระหว่างกลุ่มในชุมชน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มท าพริกแกง  กลุ่มเล้ียงโคขุน  กลุ่ม
กระเจ๊ียบ  กลุ่มขา้วโพดอ่อน  และกลุ่มดนตรี  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการด าเนินงานอยู่ภายในชุมชน
เดียวกนัเป็นเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  การช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  
และการพฒันาการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  ลกัษณะเครือข่ายท่ีสอง ได้แก่ “เครือข่ายภายนอก
ชุมชน” ประกอบด้วย  เครือข่ายดา้นผลผลิต  เครือข่ายดา้นวิชาการ  เครือข่ายการตลาด เป็น
เครือข่ายท่ีเขา้มาส่งเสริมในเร่ืององคค์วามรู้และนวตักรรม  การจ าหน่าย/การตลาด  การบริหารงาน
ทัว่ไป และการเงิน   แนวทางการใชป้ระโยชน์ของกลุ่มเกษตรอินทรียเ์นน้การขยายระดบัเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกใหใ้หญ่ข้ึนเร่ือยๆ และเครือข่ายของกลุ่มเป็นไกกลท่ีส าคญัในการช่วยเหลือ
และประสานผลประโยชน์เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแกนน า สมาชิก เครือข่าย
ภายในและภายนอกต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นการสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แหล่งความรู้ 
ข่าวสาร และเป็นการสร้างพื้นท่ีการท างานร่วมกนัของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจนท าใหเ้กิด
การเสริมสร้างพลังและประสิทธิภาพในการด าเนินการท างานของกลุ่มในด้านการผลิต การ
จ าหน่าย/การตลาด การบริหารงานทัว่ไป และการเงิน 

เครือข่ายของกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทในการกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มทั้ ง 4 
ขั้นตอน ไดแ้ก่  การวางแผน (Plan)  การลงมือปฏิบติั (Do)  การตรวจสอบ (Check)  และการแกไ้ข
และปรับปรุง (Act) จะเห็นไดจ้ากการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรียเ์ป็นการผนึกก าลงัของ
เครือข่ายท่ีเขา้มามีบทบาททุกขั้นจึงท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

4.2 มิติกำรปฏิสัมพันธ์  เป็นมิติท่ีแสดงถึงสัมพนัธภาพของกลุ่มบนพื้นฐานของความ 
สัมพนัธ์ของบุคคลและหน่วยงาน  ทุนทางสังคมในมิติการปฏิสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของกลุ่มเกษตร
อินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ ไดแ้ก่ “การมีส่วนร่วม” มีลกัษณะดงัรูปต่อไป 
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รูปท่ี 2  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ 

ลักษณะและแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วม   การมีส่วนร่วมของกลุ่มมี  
2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ  เช่น การประชุมของกลุ่ม การประชุมกบัเครือข่าย
ภายนอก และการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยปรึกษาหารือของสมาชิกกนัเอง 
เป็นตน้ โดยท่ีสมาชิกตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและความร่วมมือของกลุ่มในการคิดและตดัสินใจในการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน โดยมีพื้นท่ีหรือเวทีท่ีเป็นศูนยก์ลางท าให้เกิดการมีส่วนร่วม พบปะ พูดคุย 
ร่วมกนัระหว่างสมาชิกอยูเ่สมอ ท าใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วมท า ในดา้นก าหนดการวางแผนของกลุ่ม 
การลงมือปฏิบติัและการตรวจสอบของกลุ่มในดา้นการผลิต การจ าหน่าย/การตลาด การบริหารงาน
ทัว่ไป และการเงิน และการแกไ้ขและปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการพฒันาองค์ความรู้ การผลิตและ
นวตักรรม การถ่ายทอดและปลูกฝังองคค์วามรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์และแนวทางการใชป้ระโยชน์
ของกลุ่มเกษตรอินทรียมี์การสร้างพื้นท่ีหรือเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน  

กำรวำงแผน (plan) 

- แผนการด าเนินงานระยะสั้น 

- แผนการด าเนินงานระยะยาว 

 

กำรแก้ไขและปรับปรุง (Act) 

- การพฒันาองคค์วามรู้ 

- การพฒันาผลผลิตและนวตักรรม 

- การถ่ายทอดและปลูกฝังองคค์วามรู้ 

- ดา้นการผลิต 
- ดา้นการจ าหน่าย/การตลาด 
- ดา้นการบริหารทัว่ไป 
- ดา้นการเงิน 

กำรตรวจสอบ 

(Check) 

กำรมส่ีวนร่วม 

กำรลงมอืปฏบิัต ิ
(Do) 
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การมีส่วนร่วมไดเ้ขา้มามีบทบาทในการกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มทั้ง 4 ขั้นตอน
ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขและ
ปรับปรุง (Act)  การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกและเครือข่ายในการเรียนรู้แลกเปล่ียนการด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน  ยกตวัอย่างเช่น   
การจดัตั้งกองทุนกูย้ืมฉุกเฉิน  กิจกรรมให้สมาชิกรวมกลุ่มสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยเบญจคุณ การจดัแปลงสาธิตให้สมาชิกเกษตรกรใหค้รบ 6 หมวด ไดแ้ก่ 
ขา้ว ผกั ผลไม ้ ปศุสัตว ์ประมง และการแปรรูป  การจดัตั้งโรงแพค็บรรจุและจ าหน่ายสินคา้ของ
ตนเอง  การจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางดา้นเกษตรอินทรีย ์2 เดือนคร้ัง จดันิทรรศการหรือ 
การออกบูทในงานต่างๆ ท่ีจดัโดยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและน าเสนอผลผลิต
สินคา้ใหก้บัผูส้นใจ  มีการเปิดศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ใหเ้ขา้ศึกษาและดูงานจากภายนอก กิจกรรม
พาสมาชิกของกลุ่มไปศึกษาดูงานกิจการของกลุ่มวิสาหกิจอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกษตรกร
สามารถเขา้ร่วมกลุ่มและร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆของกลุ่มเกษตรอินทรียเ์พื่อพฒันาความรู้
และนวตักรรม แนวทางการประกอบอาชีพเพื่อท าให้เกิดความมัน่คงในการผลิต  การจ าหน่าย/
การตลาด การบริหารงานทัว่ไป และการเงิน ของกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ละสมาชิกในกลุ่มต่อไป  

4.3 มิติบรรทัดฐำน   เป็นรูปแบบบรรทดัฐานท่ีเก่ียวกบัแนวทาง ขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงท่ี 
ไม่เป็นทางการมากนกัเพื่อใชใ้นการก าหนดและควบคุมการพฤติกรรมและการประกอบอาชีพของ
สมาชิกในกลุ่ม ท่ีจะท าใหก้ลุ่มสามารถด าเนินงานไปอยา่งราบร่ืน เพราะบรรทดัฐานของกลุ่มไดรั้บ
การยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มและยงัช่วยการด าเนินงานของกลุ่มไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงมิติบรรทดัฐาน
ของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจ้าท่ีเด่นชัดท่ีสุด ได้แก่ “ความไว้วางใจกัน”  โดยพบว่า  
เป็นพื้นฐานของการไวว้างใจและความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัท่ีให้สมาชิกไดป้ฏิบติัร่วมกนั และ 
ยงัมีความส าคญัในขั้นตอนของการตรวจสอบของกลุ่มในกิจกรรม การผลิต การจ าหน่าย/การตลาด 
การบริหารงานทัว่ไป และการเงิน  

ลกัษณะและแนวทางการใชป้ระโยชน์ของความไวว้างใจกนั เป็นลกัษณะสัจจะค าพูดของ
สมาชิกในกลุ่มท่ีเป็นแนวทางขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของกลุ่มท่ีมีความไวว้างใจต่อสมาชิก
ด้วยกนัเป็นอย่างมาก  ยกตวัอย่างเช่น  ด้านการผลิต (การยืมคืนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้)  ด้านการ
จ าหน่ายและการตลาด   ดา้นการบริหารงานทัว่ไป (แกนน า)  และการเงิน (การกูย้ืมเงินของกลุ่ม) 
เป็นตน้  แนวทางการใชป้ระโยชน์กลุ่มเกษตรอินทรียไ์ดส้ร้างความไวว้างใจกนัและความเช่ือมัน่
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เพื่อใหส้มาชิกเกิดการยอมรับขอ้ปฏิบติัในการท าเกษตรอินทรียร่์วมกนั และสมาชิกมีบทบาทหนา้ท่ี
ในการรับผดิชอบและท าหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

ความไวว้างใจกนัไดเ้ขา้มามีบทบาทในการกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มทั้ง 2 ขั้นตอน
ได้แก่  การลงมือปฏิบติั (Do)  การตรวจสอบ (Check)  ความไวว้างใจของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์
บา้นดอนศาลเจา้  เป็นแนวทางขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไม่เป็นทางการ เป็นพื้นฐานของ
การไวว้างใจกนัและความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัท่ีใหส้มาชิกไดป้ฏิบติัร่วมกนั และยงัมีความส าคญั
ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบติัและการตรวจสอบของกลุ่มในกิจกรรม การผลิต การจ าหน่าย/
การตลาด การบริหารงานทัว่ไป และการเงิน 

4.4 มิติกำรรับรู้และกำรเรียนรู้  เป็นรูปแบบกิจกรรมการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการแบ่งปันความคิดเห็นในเร่ืองการด าเนินกิจกรรม และความรู้ ข่าวสาร ประสบการณ์ระหว่าง
กนั ซ่ึงการศึกษามิติการรับรู้และการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ท่ีเด่นชดัท่ีสุด 
ไดแ้ก่ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน” ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
เครือข่ายภายในและภายนอกในการแกไ้ข ปรับปรุง และเสริมสร้างการพฒันาองคค์วามรู้ พฒันา
นวตักรรม และการถ่ายทอดและปลูกฝังองค์ความรู้ ท่ีเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย/ตลาด การ
บริหารงานทัว่ไป และการเงิน ดงัรูปต่อไปน้ี       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์

ภำยนอกกลุ่ม 

เวทีแลกเปลีย่นชำวบ้ำน 

กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

พฒันำองค์ควำมรู้ 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ 
แกนน ำ/ 
สมำชิกของกลุ่ม/ 
นักวชิำกำรภำยนอก 
 

ต่อยอดนวัตกรรม 

ศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ 
 จัดเกบ็รวบรวม 

องค์ควำมรู้ 
ถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ 

ภำยในกลุ่ม 
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ลกัษณะและแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  เป็นการ
ติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันทั้ งภายในและภายนอกกลุ่ม ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบา้น  แกนน า  สมาชิก และหน่วยงานภายนอก  ซ่ึงมีแนวทางการใชป้ระโยชน์โดยใชศู้นยก์าร
เรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรียเ์ป็นพื้นท่ีในการสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชาวบา้นในเร่ืองการ
ด าเนินงาน พฒันา ต่อยอด จดัเกบ็ ถ่ายทอดองคค์วามรู้และนวตักรรมเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์เพื่อให้
เกิดการพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มและการประกอบอาชีพอยา่งต่อเน่ือง  การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มในขั้นตอนการแกไ้ขและ
ปรับปรุง (Act)  จะเห็นไดว้่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกในการ
แกไ้ข ปรับปรุง และเสริมสร้างการพฒันาองค์ความรู้ พฒันานวตักรรม และการถ่ายทอดและ
ปลูกฝังองคค์วามรู้ ท่ีเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย/ตลาด การบริหารงานทัว่ไป และการเงิน เพื่อท า
ให้เกิดการในการถ่ายทอดและปลูกฝังองค์ความรู้ให้กบัสมาชิกอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่  การจดัตั้ ง
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการผลิตท่ีเป็นศูนยก์ลาง มีศูนยก์ลางเรียนรู้การช่วยเหลือของกลุ่ม การ
รวมกลุ่มผลิตท่ีหลากหลาย การแปรรูปผลผลิต ส่งเสริมการขายเป็นกลุ่ม การมีตราสินคา้ การขยาย
ผลผลิต และส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและนอกชุมชน และมีการปลูกฝังองค์
ความรู้ใหเ้ดก็รุ่นใหม่ท่ีสนใจในดา้นเกษตรอินทรียเ์พื่อสืบทอดการด าเนินกลุ่มต่อไป เป็นตน้ 

นอกจากปัจจยัทุนทางสังคม ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานของกลุ่ม ยงัมีปัจจยั
เก้ือหนุนท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปัจจยัเก้ือหนุน ไดแ้ก่ 

ทุนมนุษย์   เป็นทุนในลกัษณะของความรู้ การศึกษา และความสามารถของแกนน า
สมาชิกในกลุ่ม และปราชญช์าวบา้น เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของกลุ่ม
ท่ีส าคญั 

ทุนสถำบัน   เป็นลักษณะเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนช่วย
สนบัสนุนเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการด าเนินงานของกลุ่มไม่วา่จะเป็นดา้นการผลิต การจ าหน่าย 
/ตลาด การบริหารงานทัว่ไป การเงิน และองคค์วามรู้และนวตักรรมในการประกอบอาชีพ หน่วยงาน 
ท่ีเขา้มามีบทบาท ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสามารถขยายและเช่ือมโยงสร้างแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
กลุ่มภายนอกมากข้ึน  
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5. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกับการพฒันาเป็นชุมชนพึ่ งตนเองของกลุ่มเกษตร
อินทรีย ์สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

ทุนทางสังคมท่ีส าคญัต่อการพฒันากลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ ในมิติโครงสร้าง 
คือ เครือข่ายของกลุ่ม และในมิติการปฏิสัมพนัธ์ คือ การมีส่วนร่วม ซ่ึงทุนทั้งสองลกัษณะน้ีมี
บทบาทในกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มตั้งแต่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบติั (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) จนถึงการแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) โดยกลุ่มเกษตรอินทรียมี์
จุดเนน้ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ใหเ้กิดการ
เช่ือมโยงและขยายการท างานร่วมกนั รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสใหส้มาชิกและเครือข่ายไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจในการท างานทุกขั้นตอน ในมิติบรรทดัฐาน ทุนทางสังคม 
ท่ีส าคญั คือ ความไวว้างใจกนั ซ่ึงมีบทบาทอย่างมากในขั้นตอนการลงมือปฏิบติั (Do) และการ
ตรวจสอบ (Check) การด าเนินงานของกลุ่ม โดยถูกใชเ้ป็นแนวทางขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ท่ีไม่เป็นทางการและเป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานร่วมกนั ส าหรับ
ทุนทางสังคมในมิติการรับรู้และเรียนรู้ คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีบทบาทในการ
ด าเนินงานของกลุ่มในขั้นตอนการแกไ้ขและปรับปรุง (Act)  กระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน เสริมสร้างการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรม รวมถึง
ถ่ายทอดและปลูกฝังองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย การบริหารงานทัว่ไป และการเงิน 

ขอ้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมกบัการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่ม
เกษตรอินทรีย ์โดยมีการรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลจากพื้นท่ีจริงเก่ียวกบัลกัษณะและบทบาท
ของทุนทางสังคมกบัการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเอง ท าให้พบองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัท่ีท าให้
ชุมชนประสบความส าเร็จในการพฒันาไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเองได ้ในมิติเศรษฐกิจ สังคม  
สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน
อ่ืนๆท่ีเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมและขบัเคล่ือนแนวทางการใชทุ้นทางสังคมในการพฒันาการ
ด าเนินงานของกลุ่มไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเองไดใ้นระดบัชุมชนต่อไป ซ่ึงมีขอ้เรียนรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ขอ้เรียนรู้การใชป้ระโยชน์จากทุนทางสังคมของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้ 

 

ข้อเรียนรู้ที่ 1 กำรผนึกก ำลัง (Synergy) : การน าทุนทางสังคมมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการด าเนินงานของกลุ่ม จะตอ้งมีการผนึกก าลังกับปัจจัยเก้ือหนุนและทุนชุมชนอ่ืนๆ   
ซ่ึงไดแ้ก่  ทุนมนุษย ์(ผูน้  าชุมชนและปราชญช์าวบา้น) และทุนสถาบนั  (กลุ่มต่างๆภายในชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก) ท่ีเขา้มาสนบัสนุนการท าให้ระบบการด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้เกิดการขยายและช่วยเหลือกนัเก้ือกลูทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม จึงท าใหก้ลุ่มมีความ
เขม้แข็งในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง การสร้างและสนบัสนุนในเครือข่ายของชุมชนและ
เครือข่ายภายนอกชุมชนบนพื้นฐานกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดประชุม  ซ่ึงได้แก่ 
เครือข่ายกลุ่มผลิต  เครือข่ายกลุ่มวิชาการ และเครือข่ายวิชาการ เพื่อพึ่งพาช่วยเหลือในดา้นพฒันา
ระบบ องค์ความรู้  การผลิต  การตลาด และนวตักรรมต่างๆ ก่อเกิดความเช่ือมโยงและการขยาย
ระดบักลุ่มเครือข่ายใหใ้หญ่ข้ึนเร่ือยๆ เพื่อใหส้ามารถขยายกิจกรรมทางเกษตรอินทรียข์องกลุ่มและ
ชุมชนใหก้วา้งข้ึนและก่อใหเ้กิดพลงัของกลุ่ม (Power of  groups)  ในการด าเนินงานและส่งผล 
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ของกลุ่มมากยิง่ข้ึน 

ข้อเรียนรู้ที่ 2  สร้ำงเวทีและพืน้ที่ (Platform) กลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้มีพื้นท่ี 
และเวทีท่ีท าใหเ้กิดการใชทุ้นทางสังคมของกลุ่ม  ซ่ึงไดแ้ก่  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ชาวบา้น  การจดั

ข้อเรียนรู้ที ่1 
กำรผนึกก ำลงั 
(Synergy) 

ข้อเรียนรู้ที ่2 
เวทแีละพืน้ที ่
(Platform) 

ข้อเรียนรู้ที ่3 
กำรสะสมและเพิม่ขึน้ของ

ทุนทำงสังคม 
(Accumulation) 

ข้อเรียนรู้ที ่4 
กำรเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งของทุนทำงสังคม 
(Empowerment) 

- การน าทุนทางสงัคม 
มาผนึกก าลงักบัปัจจยั
เก้ือหนุนและทุนชุมชน
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  

   * ทุนมนุษย ์ 
 (ผูน้ าชุมชน และ 
ปราชญช์าวบา้น) 

   * ทุนสถาบนั  
(กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก) 

- มีพ้ืนท่ีและเวทีท่ีท าให้
เกิดการใชทุ้นทางสงัคม
ของกลุ่ม ไดแ้ก่ 

   * ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตร
อินทรีย ์

   * เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ชาวบา้น 

   * การจดัประชุมภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน 

   * เวทีประชุมหมู่บา้น 

- การขยายและเช่ือมโยง
เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ 
อนัดีและความร่วมมือ 
ไวเ้น้ือเช่ือใจใหแ้น่นแฟ้น  
อยา่งต่อเน่ืองของเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก 

- การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของทุนทางสงัคม 
ไดแ้ก่ 

   * การเสริมสร้าง 
องคค์วามรู้ 

   * การสร้างสรรค์
นวตักรรมของกลุ่ม 

   * การถ่ายทอดและ
ปลูกฝังองคค์วามรู้ใหก้บั
คนรุ่นใหม่ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน 
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ประชุมภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เวทีประชุมหมู่บา้น  เพื่อเป็นพื้นท่ีและเวทีท่ีส าคญัท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือของสมาชิกทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้พบปะพูดคุย
แลกเปล่ียน เรียนรู้ แกไ้ขปัญหาและความตอ้งการการด าเนินงานใหทุ้กฝ่ายเกิดความเขา้ใจ และเป็น
การส่ือสารเช่ือมความสัมพนัธ์ในระดบับุคคลระหวา่งแกนน าและสมาชิก และระดบักลุ่มทั้งภายใน
และภายนอก  จากจุดน้ีเป็นเวทีและพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันท า  มีการประชุม
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยแกนน าและสมาชิกเป็นการพูดคุยเพื่อหาทาง
ออกในการท าเกษตรอินทรียร่์วมกนั 

ข้อเรียนรู้ที่ 3 กำรสะสมและเพิม่ขึน้ของทุนทำงสังคม (Accumulation) : จากการพฒันา 
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้จนท าใหเ้ห็นผลส าเร็จ ช้ีใหเ้ห็นถึงความ
เป็นชุมชนพึ่ งตนเองและการน าทุนทางสังคมมาใช้ในการจัดการด าเนินงานของกลุ่ม แต่ใน
ขณะเดียวกนักลุ่มเกษตรอินทรียก์็ไดมี้การสร้างทุนทางสังคมให้สะสมและเพิ่มพูนในกลุ่มดว้ย 
เพื่อท าใหเ้กิดการขยายตวัของทุนทางสังคมและการเช่ือมโยงการท างานทั้งภายในกลุ่มและภายนอก
กลุ่ม โดยมีแนวทางการสะสมและเพิ่มพนูทุนทางสังคมของกลุ่มท่ีส าคญั คือ  

หน่ึง การขยายและเช่ือมโยงการท างานทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม เป็นสร้างความ 
สัมพนัธ์อนัดีและความร่วมมือ ไวเ้น้ือเช่ือใจใหแ้น่นแฟ้น อยา่งต่อเน่ืองของเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก ส่งเสริมให้เกิดโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลประโยชน์ระหว่างกนั เกิดการส่ือสาร
ระหว่างสมาชิก กลุ่ม เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยรักษาสัมพนัธภาพ
ระหวา่งกนัและก่อใหเ้กิดการประสานพลงัในกลุ่มของการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สอง  การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตร
อินทรีย ์เพราะศูนยก์ารเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นดอนศาลเจา้เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการระดม
ความคิด การตดัสินใจ และมีการตกลงร่วมใจในการจดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้ใหเ้ป็นพื้นท่ีในการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปสู่การแกไ้ขและปรับปรุงร่วมกนั  

ข้อเรียนรู้ที่ 4  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของทุนทำงสังคม (Empowerment) : จากขอ้
เรียนรู้ในการเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม มีกระบวนการพฒันาความสามารถและ
ศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย ์โดยใช้ศูนยก์ารเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจกรรมโดยเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัจึงท าให้เกิดการ
พฒันาในเร่ืองทกัษะ ความรู้ อาชีพ นวตักรรมทางดา้นเกษตรอินทรีย ์และถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ
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ใหก้บัสมาชิกเพื่อพฒันาต่อยอดการด าเนินงานของกลุ่มต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางของ
การเสริมความเขม้แขง็ของกลุ่มของกลุ่มท่ีส าคญั คือ  

หน่ึง  การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สมาชิกในกลุ่ม (Empowerment of knowledge)  การ
เสริมสร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ของเครือข่ายแต่ละกลุ่มเพื่อใหเ้กิดการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั  เพื่อใหค้วามรู้แก่สมาชิก และมีการฝึกฝนทกัษะในพฒันาอาชีพ การสร้างการเรียนรู้
ท่ีเกิดจากการด าเนินงานจริงเป็นเร่ืองของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีสมาชิกทุกคนได้ช่วยเหลือ 
และกนั  ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม การท าการเกษตรอินทรีย ์การท าผลิตภณัฑ์ชีวภาพ 
ปุ๋ยคอกมูลไก่  ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยเบญจคุณ และการปรับปรุงดินด้วยวิธีตามธรรมชาติ  การจดัแปลง
เกษตรอินทรีย ์ เป็นตน้  เม่ือกลุ่มเกษตรอินทรียป์ระสบความส าเร็จจึงท าให้เกิดการศึกษาดูงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมากข้ึน และสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและกลุ่มภายนอก
ท่ีมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั และมีการถ่ายทอดการด าเนินงานให้กบับุคคลและหน่วยภายนอกแต่ใน
ขณะเดียวกนักไ็ดรั้บความรู้กลบัมาเช่นกนั  

สอง  การสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่ม (Creative Innovation)  การส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันากลุ่มเป็นการสร้างสรรค์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเพื่อต่อยอดในการพฒันาอาชีพและ 
สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร จะเห็นไดว้า่ จากจุดเร่ิมตน้สมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรียไ์ดมี้การเรียนรู้
ในการลองผิดลองถูกเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมของกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงาน ก าลงั
ทรัพย ์ใหมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีการพาสมาชิกไปศึกษาดูงานและเรียนรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก  ไดแ้ก่  ธกส.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ท าให้เกิด
องค์ความรู้ในการพฒันาผลผลิตและผลิตภณัฑ์ชีวภาพต่างๆ  เช่น  กลว้ยอบน ้ าผึ้ ง  หน่อไมด้อง 
น ้าพริกกบ  ไร่หม่อนเบอร์ร่ี  ปุ๋ยคอกจากมูลไก่  ปุ๋ยหมกั  ยาฆ่าแมลงจากสะเดา  และปุ๋ยเบญจพรรน 
เป็นตน้ ซ่ึงทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกนั รวมถึงมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อไดรั้บ
ประโยชนอ์ยา่งทัว่ถึงจากผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีผลิตข้ึน   

สำม  การการถ่ายทอดและปลูกฝังองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน การพฒันากลุ่มเกษตรอินทรียจ์นสามารถเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน 
นอกจากช่วยในการสร้างการเรียนรู้ให้กบัสมาชิกท่ีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานทั้งในระดบั
บุคคลและกลุ่มแลว้ ยงัสร้างใหเ้กิดผูน้  าและสมาชิกใหม่ๆเพิ่มข้ึนในกลุ่ม การสร้างสมาชิกรุ่นใหม่
ทางกลุ่มมีการส่งเสริมเยาวชนในชุมชน  หรือเรียกว่า  ยุวชนเกษตรอินทรีย ์ ดว้ยการปลูกฝังให้
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เยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้การท างานของกลุ่มเพื่อสืบทอดและสานต่อในลกัษณะจากรุ่นสู่รุ่นท่ี
เขา้มาเป็นผูน้  า หรือสมาชิกท่ีเขา้มาร่วมท างานในกลุ่มมากข้ึน 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  

การศึกษาน้ี ไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลจากภาคสนามท่ีมีการวิเคราะห์เชิงลึกจากกรณีศึกษา 
ในบริบทชุมชนไทย และไดพ้บองคป์ระกอบท่ีส าคญั และปัจจยัความส าเร็จท่ีมีความส าคญัในการ
พฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเองท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอ่ืนๆ รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัต่อการ
ก าหนดกรอบการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนพึ่งตนเองในระดบักลุ่มและชุมชนต่อไป ไดแ้ก่  

ชุมชนตอ้งให้ความส าคญัในการพฒันาทุนชุมชนเป็นส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนทางสังคม  
ทุนมนุษย ์ ทุนสถาบนั  ทุนวฒันธรรม และทุนภายนอก (หน่วยงานภายในและภายนอก) เพราะ
ลกัษณะของแต่ละชุมชนมีจุดเด่นของทุนชุมชนท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อท่ีจะท าให้ทุนต่างๆไดผ้นึก
ก าลงักนัท าใหเ้กิดการด าเนินงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ และมีความเขม้แขง็ของกลุ่มต่อเน่ือง 

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นท่ีและเวทีของชุมชน ไดแ้ก่ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ชาวบา้น 
เวทีประชุมหมู่บา้น และศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการท ากิจกรรมและเป็นพื้นท่ีท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พบปะพูดคุย ระดมความคิดเห็น เพื่อกระตุน้ให้เกิด
แลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกนัในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ  

การส่งเสริมพฒันาเครือข่ายเรียนรู้ของชุมชนและระหว่างชุมชน โดยการสร้างและ 
ขยายจ านวนเครือข่ายและสมาชิกทั้ งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
การสร้างสรรคกิ์จกรรม และการกระตุน้ใหเ้กิดมิติเรียนรู้และการสนบัสนุนในเครือข่ายของชุมชน
และเครือข่ายภายนอกชุมชน ซ่ึงไดแ้ก่  เครือข่ายกลุ่มผลิต  เครือข่ายกลุ่มวิชาการ และเครือข่าย
วิชาการ เพื่อพึ่งพาช่วยเหลือในดา้นพฒันาระบบการผลิต การจ าหน่ายหรือการตลาด การบริหาร 
งานทัว่ไป และการเงิน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเขม้แขง็
ของกลุ่มมากข้ึน และตอ้งมีการสร้างเสริมองคค์วามรู้ เพื่อถ่ายทอด พฒันาและต่อยอดนวตักรรม 
โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยกตวัอย่างเช่น การฝึกอบรมความรู้อาชีพ ศึกษาดูงาน
ภายนอก  การจดันิทรรศการ และการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้กบัชุมชนอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และ
พฒันากลุ่มอาชีพในระดบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  

และเน้นการสร้างผูน้  าและสมาชิกในการสืบทอดและขับเคล่ือนกลุ่มร่วมกันเป็น
ลกัษณะการสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แข็งระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ระหว่างชุมชน และปลูกฝัง
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การเกษตรอินทรียข์องเยาวชนเพื่อท่ีใหส้ามารถประกอบอาชีพได  ้และสืบทอดการด าเนินงานของ
กลุ่มต่อไป  

5.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาคร้ังน้ีไดผ้ลการศึกษาเพื่อเป็นขอ้เรียนรู้และขอ้เสนอแนะในการพฒันา
ชุมชนอ่ืนๆได ้แต่อาจจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองบริบทของชุมชน ลกัษณะชุมชนท่ีเกิดการร่วมกลุ่ม
กนัเอง และเป็นกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ละกลุ่มท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั  ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาคร้ัง
ต่อไปเพื่อให้ไดข้อ้เสนอท่ีสามารถครอบคลุมในบริบทชุมชนท่ีแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี และ
สามารถไดข้อ้เสนอเพิ่มเติมเพื่อท าให้เป็นกรอบในการน ามาพฒันาชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ดงัน้ี  

5.2.1 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมกบัการพฒันาเป็นชุมชนพึ่งตนเอง 
ของกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นหลายๆพื้นท่ี เพื่อจะไดเ้ห็นภาพการใชป้ระโยชน์จากทุนทางสังคมของ
ชุมชนในหลากหลายรูปแบบภายใตบ้ริบทของชุมชนท่ีแตกต่างกนั  

5.2.2 ควรท าการศึกษาทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ในบริบทของพื้นท่ีเกิดจากชุมชนเป็นผู ้ริเ ร่ิมกับชุมชนท่ีร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบการน าทุนทางสังคมมาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชุมชน 
 
  
 


