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ABSTRACT: This research was conducted to study basic demographic characteristics, socio–
economic data, knowledge on organic farming, opinion on organic farming, participatory of
farmers, and problem on organic farming. Data were collected from 101 farmers who were
group member in Sampran Model by using interview schedule. Statistical analysis was carried
out by frequency, percentage, maximum score, minimum score and arithmetic mean. The results
revealed that most of farmers were male (56.4%), their average age was 48.51 years, and received
Bachelor’s degree (30.7%). Farmers had average organic farm area as 12.30 rais, average farm
experience was 16.30 years, average experience in organic farming was 4.40 years, and
membership status was member (82.1%). Their knowledge on principle of organic farming was
at the high level (94.1%) with average point was 18.13 from 20 points, and also on the aspects
of Participatory Guarantee Systems (PGS) was at the high level (99.0%) with average point was
17.14 from 19 points. Their opinion towards role of group leader was at the high favorable level
(mean 2.54). Most of them participated in term of thinking, decision making, implementation,
share benefits, and evaluation in group process on group formation aspect (62.4%), operation
aspect (98.0%), and supervision and termination aspect (89.1%). Top three of the problem
derived from farmer included consumers perception on organic agriculture (50.5%), marketing
communication on organic farming aspects (40.6%) and knowledge development for farmer
group member (37.6%). So there should be a promotion of organic awareness for consumers,
and also provide PGS knowledge on the participant’s organic farming system.
Keywords: Participatory, organic farming, Sampran model
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การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล

การรับรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้บริโภค และให้ข้อมูล
ความรูเ้ กีย่ วกับ พี จี เอส แก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบเกษตร
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาข้อมูล อินทรีย์
พื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม, เกษตรอินทรีย์, สามพราน
บทบาทผู้น�ำกลุ่ม การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และ โมเดล
บทน�ำ
ปัญหาเกี่ยวกับการท�ำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ในสามพรานโมเดล จ�ำนวน 101 คน ในจังหวัดนครปฐม
จากอดีตจนถึงปัจจุบันภาคการเกษตรไทย
และจั ง หวั ด ราชบุ รี เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่า ประสบปัญหา ราคาผลผลิตที่ขาดเสถียรภาพ การใช้
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของ
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาหนีส้ นิ ครัวเรือนเกษตรกรที่
ร้อยละ 56.4 อายุเฉลี่ย 48.51 ปี จบการศึกษาระดับ อยูร่ ะดับสูง ถึงแม้รฐั บาลจะมีการช่วยเหลือ แต่เป็นการ
ปริญญาตรี ร้อยละ 30.7 เกษตรกรมีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตร ช่วยเหลือในระยะสัน้ และเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
อินทรีย์เฉลี่ย 12.30 ไร่ ประสบการณ์ท�ำการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์
เฉลี่ย 16.30 ปี ประสบการณ์ท�ำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) เพื่อที่
เฉลีย่ 4.40 ปี มีสถานภาพการเป็นสมาชิกกลุม่ โดยเป็น จะได้ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
สมาชิก ร้อยละ 82.1 เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสิทธิภาพที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หลักการเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก ร้อยละ 94.1 โดย 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ได้คะแนนความรู้เฉลี่ย 18.13 จากคะแนนเต็ม 20 สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
คะแนน และมีความรู้หลักการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาเกษตรกรและ
พี จี เอส ในระดับมาก ร้อยละ 99.0 โดยได้คะแนน สถาบันเกษตรกร ระบบการผลิต ปัจจัยการผลิต ปัญหา
ความรู้เฉลี่ย 17.14 จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน หนี้สิน และที่ดินท�ำกินของเกษตรกร การสร้างมูลค่า
เกษตรกรเห็นด้วยระดับมากเกี่ยวกับบทบาทผู้น�ำกลุ่ม เพิ่มสินค้าเกษตร และการผลิตสินค้าคุณภาพสูง เช่น
ค่ า เฉลี่ ย 2.54 เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ส ่ ว นร่ ว มคิ ด สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพือ่ ขยับสินค้าจากตลาดล่าง และ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษา การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Ministry of
ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล ในกระบวนการจัดตัง้ กลุม่ Agriculture and Cooperatives, 2016) ซึ่งประเด็น
ร้อยละ 62.4 กระบวนการด�ำเนินการ ร้อยละ 98.0 ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
และกระบวนการก�ำกับควบคุมการด�ำเนินงานและ อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564
การเลิกกลุม่ ร้อยละ 89.1 เกษตรกรพบปัญหาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ
การท�ำเกษตรอินทรีย์สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริโภค พ.ศ. 2560–2564 ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะให้
มีการรับรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 50.5 ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต
การประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรอินทรีย์มีไม่เพียงพอ การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์
ร้ อ ยละ 40.6 การพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมี
เกษตรกรไม่เพียงพอ ร้อยละ 37.6 จึงควรมีการส่งเสริม วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ แ ละปริ ม าณการผลิ ต
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เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในประเทศ เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ไ ทยเป็ น
ศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ใน
ระดั บ สากล เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรม
อินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยก�ำหนด
เป้ า หมายดั ง นี้ พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า
600,000 ไร่ ภายใน ปี พ.ศ. 2564 เพิม่ จ�ำนวนเกษตรกร
ทีท่ ำ� เกษตรอินทรียไ์ ม่นอ้ ยกว่า 300,000 ราย ภายในปี
พ.ศ. 2564 เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดใน
ประเทศร้ อ ยละ 40 ต่ อ ตลาดส่ ง ออกร้ อ ยละ 60
ยกระดั บ กลุ ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย ์ วิ ถี พื้ น บ้ า นเพิ่ ม ขึ้ น
โดยการด�ำเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การส่งเสริมการวิจัย และการสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีการน�ำระบบ
การรั บ รองแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (PGS: Participatory
Guarantee Systems) ของคนในชุมชนมาเป็นกลยุทธ์
ในการขับเคลือ่ น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลือ่ นเกษตร
อินทรีย์ โดยการบูรณาการโดยภาคเอกชนเป็นหลักร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
เกษตรอินทรียใ์ ห้เกิดความเข้มแข็ง (National Organic
Development Board, 2017)
สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
พบว่ า มี พื้ น ที่ ก ารผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ ไ ด้ รั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จาก
235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 284,918.44 ไร่
ในปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.97) แบ่งเป็น
ข้าว 168,310.45 ไร่ พืชไร่ 43,842.57 ไร่ ผัก 3,161.19
ไร่ ผลไม้ 14,260.50 ไร่ ชา/กาแฟ 10,286.71 ไร่ ผัก/
ผลไม้ผสมผสาน 37,415.87 ไร่ และพืชอืน่ ๆ 7,641.16

ไร่ (Earth Net Foundation, 2016) แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการท�ำเกษตรอินทรียท์ มี่ เี ป้าหมายในการขยายตัว
เชิงพื้นที่ ท�ำให้จ�ำนวนเกษตรกรอินทรีย์มีแนวโน้มเพิม่
ขึน้ เช่นกัน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นการท�ำเกษตร
อิ น ทรี ย ์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และ
ยกระดับศักยภาพของกลุม่ เกษตรกรให้มคี วามแข็งแรง
และพึง่ ตนเองได้ในการรองรับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
อย่างยั่งยืน
กรณี ศึ ก ษาการท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ความสนใจในปัจจุบัน คือ สามพรานโมเดลที่ก่อตัว
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโมเดล
ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานความเป็ น ธรรมตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การขับเคลื่อนโดย
มูลนิธิสังคมสุขใจ ด้วยทุนสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สามพราน
โมเดลสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรในจั ง หวั ด นครปฐม
และจังหวัดราชบุรีหันมาท�ำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง
ที่เป็นผู้ก�ำหนดราคา และเกษตรกรไม่สามารถควบคุม
ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ตามราคาสารเคมีได้ทำ� ให้มปี ญ
ั หาหนีส้ นิ
เพิ่มขึ้น สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเป็น
วัฏจักร สามพรานโมเดลจึงให้ความส�ำคัญกับเกษตรกร
ทีป่ รับเปลีย่ นมาท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดให้มเี จ้าหน้าที่
ส่งเสริมของโครงการออกตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้
ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรในระหว่างการปรับเปลีย่ นอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยมีรปู แบบการรวมกลุม่ กันในการขับเคลือ่ น
ที่ เ กษตรกรมี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนการผลิ ต
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การแปรรูป
และการตลาดถื อ เป็ น รู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่
เกษตรกรสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ซึ่ ง แต่ ล ะกลุ ่ ม มี
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS: Participatory
Guarantee Systems) ของตนเองเพื่ อ เป็ น การ
เตรียมพร้อม ที่จะพัฒนาสินค้าไปสู่มาตรฐานอินทรีย์
สากล (Sampran Model, 2018) ซึ่งสามพรานโมเดล
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มีการสนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมกลุม่ ในการขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ ากส�ำนักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (มกท.) เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ นั้ พืน้ ฐาน
ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movements
หรือ IFOAM) (Navarat et al., 2013)
สามพรานโมเดลเป็นรูปแบบการท�ำเกษตร
อินทรีย์ท่ีให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภค
ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ตั้ ง แต่ ป ั จ จั ย การผลิ ต การผลิ ต
การเก็บเกีย่ ว การขนส่ง และแปรรูปจนถึงตลาด อีกทัง้
เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐ
ที่เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาการท�ำเกษตรอินทรีย์ใน
รูปแบบกลุ่ม โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษา
ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
กันในการประชุมและมีเจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธสิ งั คมสุขใจ
เป็นพี่เลี้ยงในการให้ค�ำปรึกษา ส่งผลให้เป็นการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง และปัจจุบันสามารถขยาย
เครือข่ายการท�ำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบกลุ่มที่มีการ
เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้อง
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพราน
โมเดล รวมถึงศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความรูเ้ กีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
ความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทผูน้ ำ� กลุม่ ทีท่ ำ� ให้ทราบถึง
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล ซึ่งจะ
น�ำไปสูป่ ระโยชน์ในการสนับสนุนกระบวนการขับเคลือ่ น
การท�ำเกษตรอินทรียข์ องสามพรานโมเดล และสามารถ
ขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิด และ
ปลายเปิด เกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้น�ำกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในสามพรานโมเดล 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงาน ร่วม
รักษาผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล
การแปลผลความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ในหลักการเกษตรอินทรีย์ ใช้หลักเกณฑ์ก�ำหนดช่วง
คะแนน ดังนี้ คะแนน 0–6.66 หมายถึง มีความรู้ระดับ
น้อย คะแนน 6.67–13.33 หมายถึง มีความรู้ระดับ
ปานกลาง คะแนน 13.34–20.00 หมายถึง มีความรู้
ระดับมาก และความรู้หลักการรับรองแบบมีส่วนร่วม
พี จี เอส ใช้หลักเกณฑ์กำ� หนดช่วงคะแนน ดังนี้ คะแนน
0–6.33 หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย คะแนน 6.34–
12.67 หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง คะแนน
12.68–19.00 หมายถึง มีความรู้ระดับมาก
การแปลผลความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาท
ผู้น�ำกลุ่ม ใช้หลักเกณฑ์ก�ำหนดช่วงค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00–1.66 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 1.67–2.33 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 2.34–3.00 หมายถึ ง เห็ น ด้ ว ย
ระดับมาก
การแปลผลการมี ส ่ ว นร่ ว มของเกษตรกร
ในสามพรานโมเดล 5 ขัน้ ตอน โดยแสดงค่าความถีแ่ ละ
ร้อยละ ของเกษตรกรที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
สามพรานโมเดล

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ
1. ประชากร
(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ เกษตรกร ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการ รายงาน
ในสามพรานโมเดล ซึ่งมีพื้นที่ท�ำการเกษตรในจังหวัด การวิจยั บทความ วารสาร และวิทยานิพนธ์ทเี่ กีย่ วข้อง
นครปฐม และจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 9 กลุ่ม เกษตรกร
3.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ
จ�ำนวน 101 คน
(Primary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์เกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม ประสบการณ์ ท� ำ การเกษตรมากที่ สุ ด 65 ปี
และจังหวัดราชบุรี
ประสบการณ์ ท� ำ การเกษตรน้ อ ยที่ สุ ด 1 ปี และ
ประสบการณ์ท�ำการเกษตรเฉลี่ย 16.30 ปี เกษตรกร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ทำ� การเกษตรอินทรียน์ อ้ ยกว่า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 6 ปี (ร้อยละ 72.2) รองลงมามีประสบการณ์ท�ำ
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) การเกษตรอินทรีย์ 6–10 ปี (ร้อยละ 21.8) และมี
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด ประสบการณ์ท�ำการเกษตรอินทรีย์มากกว่า 15 ปี
(Maximum) และค่าต�่ำสุด (Minimum) ใช้วิเคราะห์ (ร้อยละ 3.0) โดยประสบการณ์ท�ำการเกษตรมากที่สุด
ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี ประสบการณ์ท�ำการเกษตรอินทรีย์น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1 เดือน และประสบการณ์ท�ำการเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย
บทบาทผู ้ น� ำ กลุ ่ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของเกษตรกรใน 4.40 ปี เกษตรกรมีสถานภาพของกลุ่มในแต่ละกลุ่ม
สามพรานโมเดล
แตกต่างกัน แบ่งได้ดงั นี้ ทีป่ รึกษา ร้อยละ 1.0 ประธาน
ร้อยละ 8.9 รองประธาน ร้อยละ 1.0 กรรมการ
ผลการทดลองและวิจารณ์
ร้อยละ 2.0 เลขานุการ/ผู้ประสานงานกลุ่ม/เหรัญญิก
ร้อยละ 4.0 ผู้ช่วยเลขานุการ ร้อยละ 1.0 และสมาชิก
ผลการทดลอง
กลุ่ม ร้อยละ 82.1
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการมีสว่ นร่วมของ 3. ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
เกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และ
เกษตรกรมากกว่ า ครึ่ ง มี ค วามรู ้ ห ลั ก
จังหวัดราชบุรี สามารถอธิบายได้ดังนี้
การเกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นระดั บ มาก (13.34–20.00
คะแนน) ร้อยละ 94.1 และไม่มีเกษตรกรที่มีความรู้
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร
ระดับน้อย (0–6.66 คะแนน) โดยเกษตรกรได้คะแนน
เกษตรกรมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ ความรู้มากที่สุด 20 คะแนน น้อยที่สุด 8 คะแนน และ
56.4 มีอายุมากที่สุด 74 ปี อายุน้อยที่สุด 19 ปี อายุ คะแนนความรู้เฉลี่ย 18.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม
เฉลี่ ย 48.51 ปี และส่ ว นมากจบการศึ ก ษาระดั บ 20 คะแนน เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีความรู้หลักการ
ปริญญาตรี ร้อยละ 30.7
รั บ รองแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม พี จี เอส ในระดั บ มาก
(12.68–19.00 คะแนน) ร้ อ ยละ 99.0 และไม่ มี
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
เกษตรกรที่มีความรู้ระดับน้อย (0–6.33 คะแนน)
เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีพื้นที่ท�ำการเกษตร โดยเกษตรกรได้คะแนนความรู้มากที่สุด 19 คะแนน
อินทรียน์ อ้ ยกว่า 10 ไร่ (ร้อยละ 63.4) รองลงมามีพนื้ ที่ น้อยทีส่ ดุ 13 คะแนน และคะแนนความรูเ้ ฉลีย่ 17.14
ท�ำการเกษตรอินทรีย์ 10–20 ไร่ (ร้อยละ 27.6) คะแนน จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน
โดยเกษตรกรมีพื้นที่ท�ำการเกษตรอินทรีย์มากที่สุด
250.0 ไร่ พื้นที่ท�ำการเกษตรอินทรีย์น้อยที่สุด 2.4 ไร่ 4. ความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทผูน้ ำ� กลุม่ ของเกษตรกร
เกษตรกรมีพื้นที่ท�ำการเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 12.30 ไร่
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีประสบการณ์ท�ำการเกษตร บทบาทผู้น�ำกลุ่ม ในระดับมาก จ�ำนวน 9 ข้อ ดังนี้
น้อยกว่า 11 ปี (ร้อยละ 50.5) รองลงมามีประสบการณ์ ผู้น�ำกลุ่มมีความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ท� ำ การเกษตร 11–20 ปี (ร้ อ ยละ 21.8) โดย ค่าเฉลี่ย 2.66 ผู้น�ำกลุ่มมีการท�ำงานโดยมุ่งประโยชน์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
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ส่วนรวม ค่าเฉลี่ย 2.64 ผู้น�ำกลุ่มมีวิธีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นกับสมาชิก
ได้กระชับและเข้าใจง่าย ค่าเฉลีย่ 2.62 ผูน้ ำ� กลุม่ มีการ
บริหารงานอย่างมีเหตุผล มีหลักการน่าเชือ่ ถือ ค่าเฉลีย่
2.60 ผูน้ ำ� กลุม่ มีความคิดริเริม่ ใหม่ ๆ และน�ำมาประยุกต์
ใช้เพือ่ พัฒนากลุม่ ค่าเฉลีย่ 2.58 ผูน้ ำ� กลุม่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
เสมื อ นคนกลางประสานงานในระบบเครื อ ข่ า ยได้
ค่าเฉลีย่ 2.56 ผูน้ ำ� กลุม่ มีการชักจูงให้เห็นความส�ำเร็จ
ในอนาคตในการพัฒนากลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ ค่าเฉลี่ย
2.52 ผูน้ ำ� กลุม่ ให้การส่งเสริมในการพัฒนากิจกรรมทีเ่ ป็น
ความต้องการของสมาชิกอย่างสม�ำ่ เสมอ ค่าเฉลีย่ 2.50
ผู้น�ำกลุ่มมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้
ท�ำงานตามแผน ค่าเฉลีย่ 2.43 และมี 1 ข้อทีเ่ กษตรกร
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทผู ้ น� ำ กลุ ่ ม ในระดั บ
ปานกลาง คือ ผูน้ ำ� กลุม่ สามารถคาดการณ์สถานการณ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต ค่าเฉลีย่ 2.26
5. การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล
การมี ส ่ วนร่ ว มของเกษตรกรในสามพราน
โมเดล ประกอบด้ ว ยการร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ
ร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษาผลประโยชน์
ร่วมประเมินผล ปรากฏรายละเอียด (Table 1) ดังนี้
5.1 การร่วมคิด เกษตรกรมีสว่ นร่วมคิดในทุก
กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น กิจกรรมการ
จดทะเบียนและขอใบรับรองการจัดตัง้ กลุม่ การบริหาร
การเงิ น ของกลุ ่ ม การจั ด สรรก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี
การบอกยกเลิกกลุ่มที่เกษตรกรมีส่วนร่วมคิดน้อยกว่า
ร้อยละ 60
5.2 การร่วมตัดสินใจ เกษตรกรมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในทุกกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น
กิจกรรมการจดทะเบียนและขอใบรับรองการจัดตั้ง
กลุ่ม การบริหารการเงินของกลุ่ม การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
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ประจ�ำปี การบอกยกเลิกกลุ่มที่เกษตรกรมีส่วนร่วม
ตัดสินใจน้อยกว่าร้อยละ 60
5.3 การร่วมปฏิบตั กิ าร/ด�ำเนินงาน เกษตรกร
มี ส ่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร/ด� ำ เนิ น งานในทุ ก กิ จ กรรม
มากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น กิจกรรมการจดทะเบียน
และขอใบรับรองการจัดตัง้ กลุม่ การบริหารการเงินของ
กลุม่ การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี การบอกยกเลิกกลุม่
ที่เกษตรกรมีส่วนร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงานน้อยกว่า
ร้อยละ 60
5.4 การร่วมรักษาผลประโยชน์ เกษตรกรมี
ส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ในทุกกิจกรรม มากกว่า
ร้ อ ยละ 60 ยกเว้ น กิ จ กรรมการจดทะเบี ย นและ
ขอใบรับรองการจัดตัง้ กลุม่ การบริหารการเงินของกลุม่
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี การบอกยกเลิกกลุ่มที่
เกษตรกรมี ส ่ ว นร่ ว มรั ก ษาผลประโยชน์ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60
5.5 การร่วมประเมินผล เกษตรกรมีส่วนร่วม
ประเมินผลในทุกกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น
กิจกรรมการจดทะเบียนและขอใบรับรองการจัดตัง้ กลุม่
การบริ ห ารการเงิ น ของกลุ ่ ม การจั ด สรรก� ำ ไรสุ ท ธิ
ประจ�ำปี การบอกยกเลิกกลุ่มที่เกษตรกรมีส่วนร่วม
ประเมินผลน้อยกว่าร้อยละ 60
จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมในสามพรานโมเดล
เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ/
ด�ำเนินงาน ร่วมรักษาผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล
และพบว่ามี 4 กิจกรรม ได้แก่ การจดทะเบียนและ
ขอใบรับรองการจัดตัง้ กลุม่ การบริหารการเงินของกลุม่
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี และการบอกยกเลิกกลุม่
ที่เกษตรกรมีส่วนร่วมน้อย จึงควรมีการสนับสนุนให้
เกษตรกรเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม

No
(%)

Yes
(%)

No
(%)

Yes
(%)

No
(%)

Benefits

Yes
(%)

No
(%)

Evaluation

4. Setting group membership
characteristic
5. Determining roles and
responsibilities of members
and committees
6. Planning and designing group
regulations
7. Seeking group members

61 (60.4) 40 (39.6) 61 (60.4) 40 (39.6) 61 (60.4) 40 (39.6) 61 (60.4) 40 (39.6) 61 (60.4) 40 (39.6)

64 (63.4) 37 (36.6) 64 (63.4) 37 (36.6) 64 (63.4) 37 (36.6) 64 (63.4) 37 (36.6) 64 (63.4) 37 (36.6)

63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6)

63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6)

63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6)

63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6)

Yes
(%)

Implementation

2. Group naming defines
objectives and group
structure
3. Setting group regulation

No
(%)

Decision Making

63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6) 63 (62.4) 38 (37.6)

Yes
(%)

Thinking

Participation of farmers in Sampran Model

1. Group initiative

Group formation

Group process

Table 1 Frequency and percentage of farmer’s participation in Sampran Model (N=101)
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186
No
(%)

Yes
(%)

No
(%)

Yes
(%)

No
(%)
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1 (1.0) 100 (99.0)

1 (1.0) 100 (99.0)

1 (1.0) 100 (99.0)

1 (1.0) 100 (99.0)

1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0)

1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0)

52 (51.5) 49 (48.5)
31 (30.7) 70 (69.3)

52 (51.5) 49 (48.5)
31 (30.7) 70 (69.3)

52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5)
31 (30.7) 70 (69.3) 31 (30.7) 70 (69.3)

52 (51.5) 49 (48.5)
31 (30.7) 70 (69.3)

100 (99.0)
1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0)
100 (99.0)
1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0) 100 (99.0) 1 (1.0)
49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5)

1 (1.0) 100 (99.0)

1 (1.0) 100 (99.0)

100 (99.0)

Yes
(%)

Evaluation

10. Work planning /
production, processing and
distribution
11. Plan implementation
12. Group meeting
13. Group financial
management
14. Group accounting
15. Annual net profit
allocation

No
(%)

Benefits

100 (99.0)

Yes
(%)

Implementation

9. Board selection

No
(%)

Decision Making

27 (26.7) 74 (73.3) 27 (26.7) 74 (73.3) 27 (26.7) 74 (73.3) 27 (26.7) 74 (73.3) 27 (26.7) 74 (73.3)

Yes
(%)

Thinking

Participation of farmers in Sampran Model

8. Registration and request for
certificate of establishment
Operation

Group process

Table 1 (Continue)
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16. Government or external
assistance
17. Development of knowledge
and ability of the members
18. Providing useful information
to members
Supervision and termination
19. Controlling on regulation
compliance
20. Controlling on standardized
by agreement
21. Controlling on complaints or
prosecutions

Group process

Table 1 (Continue)

2 (2.0) 99 (98.0)

2 (2.0) 99 (98.0)
2 (2.0) 99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)
99 (98.0)

Yes
(%)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

90 (89.1) 11 (10.9)

99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)

Yes
(%)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

90 (89.1) 11 (10.9)

99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)

Yes
(%)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

2 (2.0)

90 (89.1) 11 (10.9)

99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)

99 (98.0)

1 (1.0)

No
(%)

Evaluation

1 (1.0) 100 (99.0)

No
(%)

Benefits

1 (1.0) 100 (99.0)

No
(%)

Implementation

1 (1.0) 100 (99.0)

No
(%)

90 (89.1) 11 (10.9) 90 (89.1) 11 (10.9)

2 (2.0) 99 (98.0)

99 (98.0)

Yes
(%)

1 (1.0) 100 (99.0)

No
(%)

Decision Making

100 (99.0)

Yes
(%)

Thinking

Participation of farmers in Sampran Model
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188
No
(%)

Yes
(%)

No
(%)

Yes
(%)

No
(%)

Benefits

1. Contacts and addresses (93.0)
2. Production plan (93.0)
3. Individual farm layout (73.0)
4. Production standard (87.0)
5. Internal audit system (77.0)
6. Penalty (88.0)

Yes
(%)

Implementation

23. Group with document
/ evidence of control
over the operations of
the group

No
(%)

Decision Making

49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5) 49 (48.5) 52 (51.5)

Yes
(%)

Thinking

Participation of farmers in Sampran Model

22. Disbandment

Group process

Table 1 (Continue)

49 (48.5)

Yes
(%)

52 (51.5)

No
(%)

Evaluation
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ส.วก.ท.

6. ปัญหาเกีย่ วกับการท�ำเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
6.1 ด้ า นความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เกษตรอิ น ทรี ย ์
เกษตรกรมีปัญหา เรื่อง ผู้บริโภคมีการรับรู้เรื่องเกษตร
อินทรีย์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 50.5 การพัฒนาความรู้ให้
กับสมาชิกไม่เพียงพอ ร้อยละ 37.6 และแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 25.7
6.2 ด้านการผลิต เกษตรกรมีปัญหาเรื่อง
ปริมาณการผลิตต่อไร่น้อย ร้อยละ 35.6 พื้นที่ท�ำการ
เกษตรโดยรอบไม่ท�ำเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 34.7 ไม่มี
เงิ น ทุ น ร้ อ ยละ 32.7 การพั ฒ นาผลผลิ ต ยั ง ไม่ ไ ด้
มาตรฐานของกลุ่ม ร้อยละ 32.7 ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน
ร้อยละ 24.8 และต้นทุนการผลิตสูง ร้อยละ 21.8
6.3 ด้านการตลาด เกษตรกรมีปัญหา เรื่อง
การประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ
ร้ อ ยละ 40.6 ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคน้ อ ย
ร้อยละ 31.7 ช่องทางการตลาดไม่เพียงพอ ร้อยละ 31.7
และคูแ่ ข่งทางการตลาดมีจำ� นวนมาก ร้อยละ 14.9
6.4 ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นเกษตรอิ น ทรี ย ์
เกษตรกรมีปญ
ั หา เรือ่ ง การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ที่ไม่เพียงพอ ร้อยละ 34.7 ขาดการสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 24.8 และความร่วมมือ
ภายในกลุ่มไม่เพียงพอ ร้อยละ 21.8

วิจารณ์
1.ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรีมากที่สุด และไม่พบผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา
ท�ำให้เมื่อมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดง
ความคิดเห็นกันจึงมีความหลากหลาย และสามารถ
ก�ำหนดแนวทางการวางแผนการด�ำเนินงาน ข้อตกลง
ร่วมกันภายในกลุม่ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับ
แต่ละกลุม่ เกษตรกร โดยสอดคล้องกับ (Sanglumpoon,
2009) ได้ท�ำการศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการด�ำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัด

เชี ย งใหม่ พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของเกษตรกร
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ของโครงการเกษตรวิชญา
2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ที่ ใ นการท� ำ การ
เกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 10 ไร่ เนื่องจากเกษตรกร
ทุกกลุ่มมีหลักการรับรองแบบมีส่วนร่วม พี จี เอส
ที่เกษตรกรจะต้องให้ความสนใจในทุกกระบวนการ
จึ ง ท� ำ ให้ เ กษตรกรสามารถท� ำ ได้ ใ นพื้ น ที่ จ� ำ นวน
จ� ำ กั ด ตามก� ำ ลั ง แรงงานที่ ต นมี โดยสอดคล้ อ งกั บ
(Chaimongkol and Limnirankul, 2013) ศึกษาแนวทาง
การขยายผลการท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องเกษตรกร
หมูบ่ า้ นโพธิท์ องเจริญ ต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มเกษตรกรมีพื้นที่การท�ำ
เกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กไม่เกิน 1 ไร่ และปลูกผัก
หลากหลายชนิดรวมกัน โดยผลผลิตของกลุ่มมีตลาด
รองรับแน่นอน การหาตลาดรองรับผลผลิตถูกก�ำหนด
ด้วยตัวเกษตรกรเอง
เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�ำการ
เกษตรน้อยกว่า 11 ปี และจากการสังเกตในการลงพื้น
ที่เก็บข้อมูลท�ำให้ทราบว่าเกษตรกรมีความช�ำนาญใน
การท�ำการเกษตรมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับ
ตัวการท�ำเกษตรอินทรีย์ และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ท�ำการเกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 6 ปี
ซึ่งใกล้เคียงกับประสบการณ์ท�ำการเกษตร
3. ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ห ลั ก การ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ร ะดั บ มาก เนื่ อ งจากเกษตรกรใน
สามพรานโมเดล มีความสนใจในการท�ำเกษตรอินทรีย์
เป็นเบือ้ งต้น จึงสนใจเข้าร่วมเป็นเกษตรกรในสามพราน
โมเดล และเมื่อมีการรวมกลุ่มเพื่อประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ ก็เป็นกิจกรรมที่เกษตรกรได้เป็นทั้งผู้ถ่ายทอด
และผู้รับสารที่ดี ท�ำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร
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และในด้ า นความรู ้ ห ลั ก การรั บ รองแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ห ลั ก การรั บ รองแบบ
มีสว่ นร่วม พี จี เอส ระดับมาก ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้
ของกลุ่มจะมีการกล่าวหลักการรับรองแบบมีส่วนร่วม
พี จี เอส เป็ น การทบทวนกระบวนการข้ อ ตกลง
ของกลุ่ม จึงท�ำให้เกษตรกรมีความรู้เรื่อง พี จี เอส
และมีการน�ำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมของกลุ่มได้
4. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล
เกษตรกรมีส่วนร่วมมากที่สุดในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษา
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ในกระบวนการ
ด� ำ เนิ น การ ในกิ จ กรรมการเลื อ กคณะกรรมการ
กิจกรรมการวางแผนงาน/กิจกรรมการผลิต แปรรูป
และจ�ำหน่าย กิจกรรมการด�ำเนินการตามแผนงาน
กิจกรรมการประชุมกลุ่ม กิจกรรมการรับความช่วย
เหลื อ จากภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รภายนอก เนื่ อ งจาก
กระบวนการด�ำเนินการที่ต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
กั น ในทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม ซึ่ ง เกษตรกรจะมี ก าร
ประชุมกลุม่ เดือนละครัง้ โดยสอดคล้องกับ Community
Development Department (2017) ที่กล่าวถึงว่า
กิจกรรมของกลุ่มถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้กลุ่มมี
แผนและด�ำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง และ
สม�่ ำ เสมอโดยกิ จ กรรมของกลุ ่ ม ต้ อ งส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วม ก่อให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง และพบข้อสังเกตว่าเกษตรกรในสามพราน
โมเดลบางกลุ่มไม่มีกิจกรรมการท�ำบัญชีกลุ่ม แม้ว่ามี
การด�ำเนินการน�ำผลผลิตมารวมกันเพือ่ ขายในรูปแบบ
กลุม่ แต่แบ่งรายได้เป็นรายบุคคล เกษตรกรจึงท�ำบัญชี
เฉพาะรายบุคคล ท�ำให้ไม่มีเงินในส่วนที่น�ำมาบริหาร
จัดการเป็นก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
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เกษตรกรมี ส ่ ว นร่ ว มมากในการร่ ว มคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษา
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ในกระบวนการก�ำกับ
ควบคุมการด�ำเนินงานและการเลิกกลุม่ ในกิจกรรมการ
ควบคุมการด�ำเนินงานตามกฎระเบียบ และการควบคุม
มาตรฐานให้ตรงตามข้อตกลง โดยเกษตรกรตระหนัก
และให้ความส�ำคัญกับกระบวนการนี้ เนือ่ งจากหลักการ
สามพรานโมเดลก�ำหนดให้เกษตรกรเป็นผู้สร้างระบบ
การรับรองแบบมีสว่ นร่วม พี จี เอส จากความเห็นชอบ
ของที่ประชุมกลุ่ม และเกษตรกรต้องตรวจแปลงและ
เรียนรูร้ ว่ มกันในการตรวจแปลง ท�ำให้เกษตรกรปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดทัง้ ในแปลงตนเองและแปลงของสมาชิก
กลุม่ โดยหากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีก่ ำ� หนดไว้รว่ มกัน
จะมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบตั กิ าร/ด�ำเนินงาน
ร่วมรักษาผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลในกระบวนการ
จัดตัง้ กลุม่ ในกิจกรรมการจดทะเบียนและขอใบรับรอง
การจัดตั้งกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกกลุ่มในปัจจุบันมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจากเมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มในครั้ง
แรกจนถึงปัจจุบนั ประกอบกับมีสมาชิกกลุม่ เพิม่ เข้ามา
ใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระบวนการจัดตั้งกลุ่มจึงท�ำให้
เกษตรกรบางส่วนไม่มสี ว่ นร่วมในกระบวนการนี้ อีกทัง้
สามพรานโมเดลเป็นการรวมกลุ่มกันโดยธรรมชาติ
ซึ่งเกิดจากเกษตรกรที่มีความสนใจในการท�ำเกษตร
อิ น ทรี ย ์ ร ่ ว มกั น มี เ ป้ า หมายในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยบางกลุม่ มีการรวมตัวกันเองภายในชุมชนก่อนทีจ่ ะ
มาร่วมกันในสามพรานโมเดล ท�ำให้ไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการรวมกลุม่ ได้อย่างชัดเจน แต่ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มมีมากเนื่องจากเกษตรกรเป็นคนในชุมชน
เดียวกัน มีเป้าหมายในการรวมกลุ่มเหมือนกัน ซึ่งเห็น
ได้จากการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ และการก�ำกับ
ควบคุมการด�ำเนินงานและการเลิกกลุ่ม

ส.วก.ท.

สรุป
เกษตรกรในสามพรานโมเดลมากกว่าครึง่ เป็น
เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.51 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30.7 และไม่พบผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึ ก ษา เกษตรกรมี พ้ื น ที่ ท� ำ การเกษตรอิ น ทรี ย ์
น้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 63.4 มีประสบการณ์ท�ำการ
เกษตรน้อยกว่า 11 ปี ร้อยละ 50.5 มีประสบการณ์
ท�ำการเกษตรอินทรียน์ อ้ ยกว่า 6 ปี ร้อยละ 72.3 เกษตร
ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับหลักการเกษตร
อินทรีย์ และหลักการรับรองแบบมีส่วนร่วม พี จี เอส
ร้อยละ 94.1 และ ร้อยละ 99.0 ตามล�ำดับ เกษตรกร
ส่วนใหญ่เห็นด้วยระดับมากเกี่ยวกับบทบาทผู้น�ำกลุ่ม
ค่าเฉลี่ย 2.54 เกษตรกรมีส่วนร่วมในสามพรานโมเดล
5 ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ
ร่วมปฏิบตั กิ าร/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษาผลประโยชน์ และ
ร่วมประเมินผล โดยมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ ในกิจกรรมการ
เลือกคณะกรรมการ กิจกรรมการวางแผนงาน/กิจกรรม
การผลิต แปรรูป และจ�ำหน่าย กิจกรรมด�ำเนินการตาม
แผนงาน กิจกรรมการประชุมกลุ่ม กิจกรรมการรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือองค์กรภายนอก ร้อยละ
99.0 และเกษตรกรมีสว่ นร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่
การบริหารการเงินของกลุ่ม ร้อยละ 48.5 การบอก
ยกเลิกกลุม่ ร้อยละ 48.5 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ร้อยละ 30.7 และการจดทะเบียนและขอใบรับรองการ
จัดตัง้ กลุม่ ร้อยละ 26.7 เกษตรกรมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริโภคมีการ

รั บ รู ้ เ รื่ อ งเกษตรอิ น ทรี ย ์ ไ ม่ เ พี ย งพอ ร้ อ ยละ 50.5
การประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรอินทรีย์มีไม่เพียงพอ
ร้อยละ 40.6 การพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรไม่เพียงพอ ร้อยละ 37.6 โดยผลการศึกษา
ชีใ้ ห้เห็นว่า ควรมีการสนับสนุนการด�ำเนินการกิจกรรม
การบริหารการเงินของกลุ่ม การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี โดยให้เกษตรกรได้มสี ว่ นร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมปฏิบตั กิ าร/ด�ำเนินงาน ร่วมรักษาผลประโยชน์ ร่วม
ประเมินผล เพือ่ ให้สมาชิกได้รว่ มเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์
ร่วมกัน ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ใน
หลากหลายช่องทางเพือ่ การเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยของผูท้ ี่
สนใจ ควรมีการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีก�ำลังใจในการ
ผลิตสินค้า ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ความรู้
เกีย่ วกับระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม พี จี เอส สู่
สาธารณะชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจท�ำการ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ไ ด้ มี ท างเลื อ กในการปฏิ บั ติ เ กษตร
อินทรีย์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
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