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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การศึกษาวิจัย การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านดอนยม 
2. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย 
3. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การท าการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
5. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. แนวคิดการจัดท าตลาดเกษตรอินทรีย์  
7. แนวคิดความตระหนัก 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านดอนยม 

ประวัติการตั้งชุมชน 
บ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่  

ในการตั้งหมู่บ้านแต่เดิม แยกออกมาจากบ้านดอนสวน มาตั้งอยู่ที่ดอนปูุตาห่างจากบ้านดอนสวนประมาณ 2 
กิโลเมตร โดยในขณะนั้นได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านกระโดนโปู” แต่เนื่องจากเกิดน้ าท่วมบ่อยครั้งท าให้ไม่
สามารถขยายอาณาเขตของหมู่บ้านได้ จึงย้ายหมู่บ้านมาอยู่บริเวณน้ าท่วมไม่ถึง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้าน 
ดอนยมในปัจจุบัน เหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านดอนยม เนื่องจากการย้ายที่ตั้งมาบริเวณดอนแห่งนี้ มีต้นมะยมขึ้นอยู่
เป็นจ านวนมาก เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานใหม่แล้ว จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น บ้านดอนยม  

สภาพทางกายภาพ 
 บ้านดอนยม ตั้งอยู่ตอนกลางของ ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ห่างจากอ าเภอกันทรวิชัย ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ 7 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ทั้งหมดของชุมชน 1,180 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนบ้านดอนยม เป็นที่ราบลูกคลื่น เหมือนกับ
สภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินสูงลาดลงไปทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งเป็น
บริเวณแม่น้ าชีไหลผ่าน พ้ืนที่ราบทางทิศเหนือและทิศตะวันนออก ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว บ่อเลี้ยงปลา 
และแปลงเกษตรของชาวบ้าน สภาพของพ้ืนที่โดยรอบหมู่บ้านจึงเป็นทุ่งนา สลับปุาโปร่ง พ้ืนที่ปุาจะอยู่ติด
ถนนสายมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปุาสงวน เดิมในอดีตใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ของ
หมู่บ้านลักษณะเป็นปุาโคก หรือปุาเต็งรัง และทางทิศตะวันออกเป็นปุาสะแก มีต้น สระแก ข่อย ตะโก ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ปุาดอนปูุตาของหมู่บ้าน ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ บ้านดอนยมมีแหล่งน้ าน้อย แต่ได้รับน้ า
จากระบบคลองชลประทานจากสถานีสูบน้ า ต าบลท่าขอนยาง จึงท าให้ชาวบ้าน สามารถท าการเกษตรปลูก
ข้าว หรือปลูกพืชผักได้ในทุกฤดูกาล  
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 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 สังคมชุมชนบ้านดอนยม เป็นสังคมเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน มีความเป็นอยู่แบบ วิถี 

ชุมชนอิสานที่เรียบง่าย ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว แต่ก็ปลูกบ้านอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน สมาชิกใน
ในครอบครัวส่วนมากที่อยู่กับบ้านคือวัยสูงอายุ ส่วนวัยรุ่นและวัยท างานส่วนใหญ่เดินทางไปท างานต่างถิ่น 
หรือในกรุงเทพมหานคร ชุมชนบ้านดอนยมมีพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมทั้งหมด 858 ไร่ การเลี้ยงสัตว์ หลายชนิด
ประกอบด้วย โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และสัตว์น้ าชนิดต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคในครัวเรือน  ดังนั้น
รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมาจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว สัตว์เลี้ยง และพืชผัก รายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่อครัวเรือน อยู่ระหว่าง 10,00-50,000 บาท  
  ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านดอนยมคือ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มี
การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เป็นรูปธรรม การจ าหน่ายผลผลิตหลัก คือ จ าหน่ายข้าว ในฤดูกาลผลิตซึ่งขึ้นอยู่
กับการก าหนดราคาของพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีข้าว ผลผลิตทางการเกษตรบางฤดูกาลที่มีจ านวนมาก แต่ไม่มี
ตลาดรองรับ หรือชาวบ้านไม่มีความรู้ในการแสวงหาแหล่งตลาด ในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร  และใน
บางปีในช่วงฤดูฝน ที่มีฝนตกปริมาณมาก ท าให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนที่นา และพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้เกิดความ
เสียหาย ต้องประสบปัญหาการขาดทุน และขาดรายได้ 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
 

ค าว่า "เครือข่าย" มีความส าคัญมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ 
นานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ คนบางกลุ่ม
มอง   "เครือข่าย" ว่าเป็นเพียงค าที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปัจจุบันมีองค์กรจ านวนมากตระหนักว่า 
"เครือข่าย" เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการพัฒนา แต่เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายท างานอย่างไร ท าไมบาง
เครือข่ายประสบความส าเร็จ บางเครือข่ายไม่ประสบความส าเร็จ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ คนในชุมชน และองค์กรชุมชน จะร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้อย่างไร การจัดการภายในของ          
เครือข่ายองค์กรชุมชนควรเป็นอย่างไร เครือข่ายเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะท าหน้าที่อย่างไร ชุมชนจะได้ประโยชน์
อะไรบ้าง ล้วนแต่เป็นค าถามที่ยังต้องการกระบวนการศึกษาวิจัยอีกมากนัก 

เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการด าเนินงานของฝุายต่างๆ  เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยที่แต่ละฝุายยังคงปฏิบัติ
ภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการ
รวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจ าเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 

"เครือข่าย" ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการทางสังคม  อันเกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน  โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่าง
ร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน 
อีกประการหนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองค์กร เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท าให้มีการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กร
หนึ่ง ระหว่างคนในองค์กร และระหว่างองค์กรนั้นกับองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการเปลี่ยนจากการจัดการ 
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แบบล าดับชั้น (hierarchical) มาเป็นการสร้างเครือข่าย (networking) กิจกรรมส าคัญที่สุดที่เครือข่ายทุก
เครือข่ายท าร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ
วางแผนร่วมกัน ด าเนินกิจกรรมบางอย่างรวมกัน  ท าให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน อีกด้านหนึ่งท าให้
กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการประสานพลัง (synergy)  เป็นการใช้ทรัพยากร ใช้พลังงาน 
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่อง ต่างๆถ้าท าเป็นเครือข่ายจะได้ผล
มากกว่า  เงื่อนไขส าคัญของเครือข่าย คือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอระหว่าง
สมาชิก  อาจมีผู้ประสาน ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มประสาน ซึ่งด าเนินกิจกรรมการประสาน  แต่ไม่ใช่เป็น
ผู้ด าเนินการแทนสมาชิกเครือข่ายในทุกเรื่อง เครือข่ายอาจเป็นเครือข่ายแบบผสมผสานระหว่างสมาชิกที่
แตกต่างกันในสถานภาพ เช่น เป็นผู้น าชุมชน ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แต่เมื่อทุกคนมีเปูาหมาย
ร่วมกันก็สามารถเป็นเครือข่ายได้  อีกแบบหนึ่ง คือ เครือข่ายขององค์กรหรือคนที่มีสถานภาพเดียวกัน อาชีพ
เดียวกัน ระดับเดียวกัน เช่น เกษตรกร นักวิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน  สถาบันวิจัย  เป็นต้น 
 ในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่
กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้าง
ทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ สาระของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่
จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะ คือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบ
โครงสร้างขึ้นมาท าหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้
ใครกระท าอะไรได้ แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/ องค์กรมากนัก (Boissevain and Mitchell, 
1973) 
 Paul Starkey (1997) ให้ความหมายของ "เครือข่าย" ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมี
ความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้บุคคลและองค์กรที่กระจัด
กระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิกใน
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง 
 ทีมวิจัยสนามในโครงการสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชนช่วยกันนิยามความหมายของค าว่า                
"เครือข่าย" สรุปได้ว่า เครือข่าย คือ กลุ่ม/องค์กรหลาย ๆ กลุ่มมารวมตัวกัน ประสานเชื่อมโยง สร้าง
ความสัมพันธ์ ถักทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลังในการท างานให้บรรลุ
เปูาหมายทุกองค์กร และชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของเครือข่าย คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ พลังของเครือข่าย คือ 
เปูาหมายและความพยายามที่จะท าให้บรรลุเปูาหมาย ค าว่า องค์กรเครือข่าย กับเครือข่ายองค์กร มี
ความหมายต่างกัน องค์กรเครือข่าย คือ องค์กร ในขณะที่เครือข่ายองค์กร คือ เครือข่าย 
 องค์กรเครือข่าย อาจหมายถึงองค์กรบริหารเครือข่าย องค์กรสมาชิกของเครือข่าย หรือภาพรวมของ
องค์กรที่มีความสัมพันธ์กันในแวดวงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เครือข่ายองค์กรไม่ได้เน้นที่รูปลักษณ์ขององค์กร แต่
เน้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
 จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลายประเทศ Starkey พบว่า เครือข่ายอาจจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการ ด้วยการวางแผน
และการท ากิจกรรมร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมีได้หลายรูปแบบ แต่ก็มี
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ความส าคัญน้อยกว่ากระบวนการติดต่อกันหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือข่าย เครือข่ายไม่ใช่การส่ง
จดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่องทางการ
แลกเปลี่ยนและร่วมมือภายในเครือข่ายสามารถจัดขึ้นในลักษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
การทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 Adam Burke (1999: 76-79) กล่าวว่า การที่เครือข่ายด ารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ  เช่น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมี        
ประสบการณ์แตกต่างกัน เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับแหล่งทุน เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ๆ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้วยเปูาหมาย 2 ประการ  คือ 1. เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้างอ านาจแก่ประชาชน  2. เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการให้บริการ
แก่ประชาชน (www.edu.tsu.ac.th/major/administration/data/FE511/.../เครื่อข่ายสังคม.doc. 
Online. 20 ก.ย. 2559) 

การสร้างเครือข่าย (Networking) (www.med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med 
/701000019/Networking.doc) 

เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 

- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
- กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
- การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง

ของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน”  เพ่ือพูดคุย

สนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก าแพงโดยการ
ประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน
เพียงเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น  แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท า
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน
ไว้ในมือเพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่ง
ท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น 
แต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุ
เปูาหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่  
หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 

http://www.edu.tsu.ac.th/major/administration/data/FE511/.../เครื่อข่ายสังคม.doc.%20Online.%2020%20ก.ย
http://www.edu.tsu.ac.th/major/administration/data/FE511/.../เครื่อข่ายสังคม.doc.%20Online.%2020%20ก.ย
http://www.med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med
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การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝุายมา
เรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 
> 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อย
ให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

องค์ประกอบของเครือข่าย  
เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย  

แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเปูาหมายร่วมกัน และ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน  ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การท าความเข้าใจกับ
องค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้ างเครือข่ายแท้แทนการสร้าง
เครือข่ายเทียม 

เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  

1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
6. มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

 

มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 
          สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วม 
กันเป็น เครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับ
ปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่าย
เกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  
         การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้น
ด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะ
แต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการ
สร้างสรรค์ ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึง
ปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 
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การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
         วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มี
การรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปูาหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท า
ให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์
หรือเปูาหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่าย
กระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็น
จะต้องท าให้เกิดข้ึน หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
ให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( mutual interests/benefits) 
ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน  

เป็นความต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง 
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ  

สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (human needs) 
ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็น
แรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็น
แรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต าแหน่งใน
เครือขา่ย แต่ไม่ไดร้่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ใน
สิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
         การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่าง
เข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน 
(partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์
เพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้
ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ  
เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน ( complementary relationship)  
         องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็
สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝุายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝุายหนึ่ง  แล้วท าให้
ได้ผลลัพธ์เพิ่มข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่  
การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence )  
  เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่
ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถท างานให้บรรลุเปูาหมายอย่าง
สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การ
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ท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วน
คนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงอยู่ของเครือข่าย  การเกื้อหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดย
อัตโนมัติ  

มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )  
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่ 

รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน  (reciprocal exchange)  
มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝุายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็
จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟูนมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  

การก่อเกิดของเครือข่าย  
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิดของ 

เครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
1. เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  

เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบ 
กับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  ร่วมกันแสวงหา
ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง 
(ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนา
เดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกัน
ก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมีการขยายเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่ม
มากขึ้น ในที่สุดกพั็ฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น 

เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  

2. เครือข่ายจัดตั้ง  
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็น 

ส่วนใหญ่  การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และ
ส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ ความคิด  ความเข้าใจ หรือ
มุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มี
ความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอน
จนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่
แท้จริง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาด
ของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 
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3. เครือข่ายวิวัฒนาการ  
   เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการ
จัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจน
นัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็น
การด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือ
และพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความ
ตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดี  เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่
มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

 
ปรัชญาการสร้างเครือข่าย  

         การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องมี LINK  หมายถึง “การเข่ือมโยง” 

L – Learning การเรียนรู้  
I –  Investment การลงทุน  
N – Nature การฟูมฟักบ ารุง  
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง  

 
การสร้างเครือข่าย  (Networking) 

         การสร้างเครือข่าย หมายถึงการท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ให้
สมาชิกในเครือข่ายมีความพัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบ
พ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น
การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย  
   การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆท่ีใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสาร
กับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากร
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีพอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน  
ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการ
เปิดประตูสู่โลกภายนอก 
 
 
 



14 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความย่ังยืน 
1. สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเปูาหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของ 

สมาชิก 
3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่า 

ท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 

4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านท่ีต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ 

ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ โดย

ร่วมกัน 
ตั้งเปูาหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูน ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ 
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  

9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความ 
เป็นเครือข่ายต่อไป 

10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  
รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

11. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 

การรักษาเครือข่าย   
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้  

ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้  หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
   เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถ
กระท าร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่ม
สงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว  

ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วย
เหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน  ทั้งในแง่ของ
เวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว    ไม่
จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน ในส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับ
ย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความ
สนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุ
เปูาหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การ
พบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ   เช่น จัดกีฬา สันทนา
การ ระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างขวาง
มาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้สมาชิก
เข้าร่วมได้โดยสะดวก 
 

2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป ความสัมพันธ์ 

ที่ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่าย
เกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธ์  ภาพ
ระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยและความ
สิ้นสุดลงของเครือข่ายได้  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
โดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น   

นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการปูองกันปัญหาก่อนที่
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน 
การก าหนดเปูาหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่
เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 
 

3. การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไป 

มีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามี
ส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรท าการวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึง
แรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ 
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อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับ
บุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง   

ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้
ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน  โดย
ผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้
ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา  

ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ 
Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ 
การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น โดย
สัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจ
สมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  
 

4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน 

ที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร   ที่ส าคัญคือเงินทุนในการด าเนินงานซึ่ง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้  เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้  
 

5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   
เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่ม 

ด าเนินการใหม่ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรม ภาวะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย 

 
6. การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรง 
เมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่าย 
จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ทั้งด้านความรู้
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญ คือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์
รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่
เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 
 
 



17 
 

เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน 
(www.edu.tsu.ac.th/major/administration/data/FE511/.../เครื่อข่ายสังคม.doc. 2559)   

David Mathews จัดท าเอกสารชุดหนึ่ง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการที่
จ าเป็นต่อการท าหน้าที่ เพ่ือกิจการส่วนรวมของประชาชนในฐานะสมาชิกของชุมชน และได้เสนอแนะวิธีการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการตรวจสภาพชุมชน เรียกว่า เครื่องมือตรวจสภาพชุมชน (Community 
checklist kit) เขากล่าวว่า ความมีพลังของการมีส่วนร่วมในชุมชน และความเข้มแข็งของ   ชุมชน สามารถ
ตรวจสภาพได้จาก   

1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน   
2) กระบวนการ ตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม   
3) ลักษณะของผู้น าในชุมชน   
4) รูปแบบความคิดเก่ียวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน   
5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ และ  
6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ 

 เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชน เป็น 1 ใน 6 เรื่องท่ี Mathews ระบุว่าเป็นสภาพบ่งชี้ความ            
เข้มแข็งของชุมชน นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง จะมีเครือข่ายของกลุ่มองค์กร
ประชาชนจ านวนมาก มีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน และมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อันมีผลให้
เกิดการร่วมมือแบบเต็มอกเต็มใจในระดับสูง ประชาชนถูกดึงให้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวของส่วนรวม โดยที่
มีความสัมพันธ์ต่อกันแบบเท่าเทียม ไม่ใช่แบบถูกสั่งให้เข้าร่วม ลักษณะความเป็นชุมชนเช่นนี้พื้นที่แต่ละแห่งมี
ไม่เท่ากัน ส าหรับชุมชนที่อ่อนแอ หรือหมู่บ้านที่ไม่มีความเป็นชุมชน หรือเรียกว่า "Uncivil areas" นั้น 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มองค์กรของชุมชน และความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเป็นไปในทาง
ตั้ง คือ คนจนพ่ึงพาคนรวยอย่างมาก 
 เรามักได้ยินค าว่า "โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ" อยู่เสมอ ซึ่งได้แก่ ถนน ไฟฟูา น้ าประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ  อันเป็นสิ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  Mathews เสนอว่า การพัฒนาให้คนในสังคม
กลายเป็น "พลเมือง" และให้สังคมกลายเป็นประชาคม หรือ "ชุมชน" ก็จ าเป็นต้องมี "โครงสร้างพื้นฐาน"   
เช่นกัน ซึ่งได้แก่  (1) โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะได้พบและท ากิจกรรมร่วมกัน     (2) ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายท่ีโยงใยไปทั่วทั้งชุมชน แสดงถึงวิธีการจัดระเบียบใน
การติดต่อกันในเรื่องของส่วนรวม 
 หมู่บ้านต้องมีที่ให้คนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนต่างกลุ่มต่างพวกกัน สามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่
พวกเขาเผชิยอยู่ร่วมกัน อาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการของหมู่บ้าน หรือการสนทนาในกลุ่มเล็ก ๆ อย่าง
ไม่เป็นทางการก็ได้ ที่ที่ประชาชนสามารถพูดคุยกันได้นี้มีส่วนส าคัญต่อการท าให้เกิดเจตนารมณ์ทางการเมือง 
การแก้ปัญหาของส่วนรวม และการสร้างความเป็น "พลเมือง" 
 ชุมชนที่เข้มแข็งเท่าที่ Mathews ศึกษามา ล้วนได้ผ่านความพยายามสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
ข้างต้น โดยจ าแนกระดับพัฒนาได้เป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับเบื้องต้น  อยู่ในระยะแรกท่ีคนในหมู่บ้านเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนอ่ืน ๆ และในเรื่องราวของ
ส่วนรวมผ่านช่องทางของการเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์กรเฉพาะกิจเล็ก ๆ เช่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนา    หรือกลุ่ม
ละแวกบ้าน 

http://www.edu.tsu.ac.th/major/administration/data/FE511/.../เครื่อข่ายสังคม.doc.%202559
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ระดับต่อมา  คนในหมู่บ้านจะพัฒนากลุ่มเฉพาะกิจข้ึนเป็นชมรมกลุ่มองค์กรที่มุ่งด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวมที่ม่ันคงข้ึน มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มไว้ภายใต้ร่มเงาเดียวกัน เพ่ือยึดกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมดไว้
ด้วยกัน 

ระดับสูงสุด  ชมรมของประชาชน สมาคม และองค์กรเอกชน มีการพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไม่มีสภาพเป็นกลุ่มเฉพาะกิจอีกต่อไป องค์กรเหล่านี้เป็นช่องทางให้คนได้มีโอกาสพูดคุย
อภิปรายกันทั้งชุมชน ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เชื่อมเครือข่ายองค์กร และมีการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน 

เห็นได้ว่า กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กร ท าหน้าที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น      
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม หรือประชาคม หรือเครือข่ายองค์กร ก็คือ โครงสร้างพ้ืนฐานของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้วยเช่นกัน 
สถานการณ์ของชุมชนและเครือข่ายองค์กรไทยในปัจจุบัน 
 ถ้าจะมองหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็นประชาชนพลเมือง และให้
สังคมกลายเป็นชุมชนหรือประชาคม ซึ่งประกอบด้วย โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะได้พบและท า
กิจกรรมร่วมกัน และวิธีการจัดระเบียบในการติดต่อกันในเรื่องของส่วนรวมที่ดูได้จากช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน นับเป็นกิจกรรมที่ท าให้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างประชาชน เพ่ือจัดการกับประเด็นปัญหาวิกฤตของชุมชน ท าให้ประชาชนได้มีการ
ติดต่อกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ไม่ใช่เป็นเพียงเพ่ือมิตรภาพส่วนตัว แต่เพ่ือเรื่องของส่วนรวม 
หมู่บ้านส่วนใหญ่ในทุกพ้ืนที่ไม่มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของส่วนรวมบ่อยนัก 
ส่วนใหญ่เป็นการสนทนากันในกลุ่มเล็ก ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ตามร้านค้าในชุมชน หรือเมื่อพบปะกันใน
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณีของหมู่บ้าน พิธีกรรมของท้องถิ่น งานสังคม โดยเฉพาะงานบวช 
(ส าหรับสังคมชาวพุทธ) งานแต่งงาน งานศพ หรือระหว่างการแลกเปลี่ยนแรงงานกันในการท านา ท าสวน ท า
ไร่ อย่างไรก็ตาม ในทุกต าบลอย่างน้อยจะมีอยู่ 1 - 2 หมู่บ้าน ที่พบว่ามีการจัดประชุมเป็นประจ า นอกจากนี้
ทุกพ้ืนที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบญาติพ่ีน้องของคนในชุมชนว่าเป็น   โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ท าให้
คนมีความเอ้ืออาทรและรักใคร่ปรองดองกัน 
 จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2542  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ    
พบว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่วนใหญ่หาทางแก้ปัญหาโดยการปรับพฤติกรรม 
ของตนเอง พ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองมากกว่าจะดิ้นรนไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางหรือพ่ึงรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่มีกระบวนการเสริมสร้างพลังของชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
ในลักษณะดังกล่าว ท าให้ชุมชนไม่ต้องใช้ทุนที่เป็นเงินเข้มข้นในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการผลิต แต่ต้อง
ใช้ทุนทางสังคมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมเอง นอกจากนี้ชุมชนยังต้อง
พยายามท าให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนร่วมกันให้ได้      
ผู้น าชุมชนแห่งหนึ่งกล่าวว่า  ปัญหาของคนยากจนในหมู่บ้านของเขา เมื่อวิเคราะห์กันอย่างถ่องแท้แล้ว เป็น
เพราะไม่คิดจะต่อสู้กับปัญหามากกว่าไม่มีทางท่ีจะต่อสู้ ความจริงแล้วหนทางแก้ความยากจนยังมีอยู่ แต่ถ้าจะ
ให้กลับมารวมเลยนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งผู้อาวุโสท่านหนึ่งก็ได้ให้ค าแนะน าว่า ต้องปลุกใจกันก่อน โดยให้
ผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงปลุกใจทางหอกระจายข่าวทุกวัน 
 การปลุกความเชื่อมั่นของสมาชิกชุมชน ถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้นด้วยกระบวนการของเวทีสาธารณะ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกัน ช่วยให้สมาชิกชุมชนตระหนักรู้ถึง
ทุนทางสังคมที่มีอยู่ เริ่มมองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพของชุมชน อย่างไร ก็ตาม ไม่ได้
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หมายความว่าพลังความเชื่อมั่นจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งชุมชนหลายแห่งได้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่เข้ม 
แข็งก่อนต่อจากนั้นกลุ่มก็กลายเป็นช่องทางให้คนทั้งชุมชนได้ติดต่อสื่อสารกันและผลิตซ้ าความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเองและชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชนคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 การเชื่อมความสัมพันธ์แบบพันธมิตรกับภาคนอกชุมชนก็มีส่วนเสริมให้การแก้ปัญหาความยากจนของ
ชุมชนเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนชั้นกลางในเมือง พ่อค้า นักธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และ   
ข้าราชการที่มีแนวความคิดใหม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรประชาสังคมที่กระตือรือร้นในการสนับ 
สนุนกระบวนการเสริมสร้างพลังของชุมชนเครือข่ายองค์กรเหล่านี้ได้มีกิจกรรมสนับสนุนการแก้ปัญหาความ
ยากจนของชุมชนในหลายลักษณะ เช่น การขยายพ้ืนที่ทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน การจัดงานส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพการใหค าแนะน าใน
การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองลูกค้าเปูาหมายกลุ่มใหม่ ๆ  ฯลฯ 
 หมู่บ้านส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรจ านวนมาก จ านวนกลุ่มแต่ละหมู่บ้านมีตั้งแต่ 5-20 กลุ่ม 
กลุ่มเหล่านี้มีทั้งกลุ่มท่ีจัดตั้งกันเองและกลุ่มท่ีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้จัดตั้งแต่กลุ่มประเภทหลังมีมากที่สุดช่องทาง 
สื่อสารภายในกลุ่มส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพกว่าช่องทางสื่อสารสาธารณะของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินกิจกรรมมีเรื่องที่ต้องให้สมาชิกร่วมรับรู้และ  ตัดสินใจ เช่น กลุ่ม
ที่เก่ียวข้องกับการออมทรัพย์ การเก็บเงินสงเคราะห์ กลุ่มให้บริการสินเชื่อ แต่ในทุก  หมู่บ้านไม่มีการเชื่อม
เครือข่ายกลุ่มเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมอันเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ปรากฏว่ามี
การประชุมตัวแทนกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกกับชุมชน   แม้ว่าผู้น ากลุ่มบางคนจะเป็น
กรรมการหมู่บ้านด้วย แต่ก็ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของกลุ่ม เท่าท่ีจะพอมองเห็นได้ก็มีเพียงผู้น าสตรีเท่านั้นที่
ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้น าหมู่บ้านในฐานะตัวแทนของ   องค์กรสตรี แต่ผู้น าสตรีก็ไม่ได้น าข้อ
ประชุมกลับมาแจ้งต่อสมาชิกกลุ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้กล่าวได้ว่า กลุ่มเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในชุมชนทุกแห่ง 
และเป็นช่องทางท่ีสมาชิกกลุ่มจะได้มาพบปะพูดคุยกันแต่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่มมากกว่าเรื่องของ
ส่วนรวม 
 เครือข่ายขององค์กรมีเฉพาะเครือข่ายขององค์กรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานหน่วยเดียวกัน 
ซึ่งก็เป็นเพียงเครือข่ายหลวม ๆ ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรือมีกิจกรรมร่วมกันเท่าไรนัก 
เครือข่ายองค์กรส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของกองทุนเพ่ือสังคม ส านักงานพัฒนาองค์กร
ชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชาวบ้านที่ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ืออาชีพรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายองค์กรมากข้ึน 
นอกจากนี้เครือข่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกพ้ืนที่มักเป็นเครือข่ายขององค์กรประเภทเดียวกัน ข้ามหมู่บ้านเป็นเครือ 
ข่าย ระดับต าบล ไม่มีเครือข่ายองค์กรในระดับหมู่บ้าน และเครือข่ายองค์กรต่างประเภทกันเลย 
 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) เป็นความพยายามหนึ่งของกรมการพัฒนา ชุมชน 
ที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่างประเภทกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และสนับสนุน   ซึ่งกันและ
กันในการสร้างศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงการรวมพลังกันระหว่างองค์กร เพ่ือร่วมกัน  แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเองด้วย ศอช.ต. ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วในทุกต าบล แต่ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
กระบวนการท างานของเครือข่ายรวมทั้งกระบวนการจัดตั้งที่ผ่านมายังไม่เป็นในทางท่ีจะท าให้รู้สึกได้ว่า 
ศอช.ต.นี้ คือ เครือข่ายองค์กรของต าบล 
 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร พบว่า กลุ่มองค์กรที่เรียกได้ว่าเข้มแข็ง คือ กลุ่ม/              
องค์กรที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีทรัพยากรส าหรับบริหาร มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้น กลุ่ม/องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน (ทั้งท่ีหน่วยราชการส่งเสริม และชาวบ้านจัดตั้งกันเอง) จะมีความเข้มแข็งมากกว่ากลุ่ม/
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องค์กรประเภทอ่ืน ๆ รองลงมา คือ กลุ่ม/องค์กรอาชีพ กลุ่มสตรี หากมิได้ด าเนินกิจกรรมด้านอาชีพหรือออม
ทรัพย์ ก็มักเป็นกลุ่มท่ีอยู่ระดับอ่อนแอ 
  

ประโยชน์ของเครือข่าย 
ประโยชน์เฉพาะหน้าของเครือข่ายเห็นได้จากผลงานที่สมาชิกด าเนินการ ส่วนประโยชน์ 

ระยะยาวจะบังเกิดในรูปของความมีประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดวิธีการท างาน และ
ระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เครือข่ายในการพัฒนามีประโยชน์หลายประการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์  สมาชิกและ
กิจกรรมของเครือข่าย ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้ 

- เครือข่ายช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์  เครื่องมือ และสื่อ 
ผ่านการประชุม การทดลองปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือกันในการด าเนินโครงการ 
การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กันเป็นการเสริมความสมบูรณ์ให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งมวล ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลหรือองค์กร  

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานงานในเครือข่ายช่วยลดการท างานและการใช้
ทรัพยากรซ้ าซ้อน ท าให้การพัฒนาสามารถด าเนินไปได้ก้าวหน้า รวดเร็ว และส่งผลต่อสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น 

- เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน มีวิธีการท างาน การจัดองค์กร และมีภูมิหลัง
ต่างกันที่ไม่มีโอกาสติดต่อกัน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น  น าไปสู่
การท างานร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของทุกฝุาย 

- เครือข่ายสามารถท าให้คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน
อีกมากท่ีสนใจท างานในเรื่องเดียวกัน และเผชิญปัญหาเหมือนกัน 

- เครือข่ายสามารถท าให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ 
- เครือข่ายช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นในหมู่บ้าน 
- เครือข่ายท าให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน ได้รับก าลังใจ การจูงใจ และการ

ยอมรับ ซึ่งมีความส าคัญต่อหน่วยเล็ก ๆ ที่อยู่นอกระบบราชการ  
- สามารถดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ  ซึ่งกระจายอยู่

ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยวิจัยต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ  รวมทั้งหน่วยวิจัยใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นน าต่างประเทศ เพ่ือผนึกพลังในการพัฒนาวิชาการ พัฒนา/สร้างหลักสูตร ร่วมผลิต
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกที่เน้นงานวิจัยพัฒนาและสร้างผลงานวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย พัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาของประเทศ และเสริมสร้าง 
สมรรถนะการแข่งขันของประเทศได้  
           - สามารถระดมทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทรัพยากร
บุคคล และอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาและวิจัยที่มีราคาแพง 
           - สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากล และมีศักยภาพ
การท าวิจัยในจ านวนที่มีมากขึ้นได้โดยเร็ว  
           - เครือข่ายที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องระยะยาวตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
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เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (ประยูร วงศจันทรา, 2555) 
  เครือข่าย คือ บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสังคม ที่ท างานหรือมีอุดมการณ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน มีความต้องการที่จะประสานงานกันหรือสร้างความร่วมมือกัน ในการท างาน ภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลไกหรือกระบวนการร่วมมือ จะน าไปสูการสร้างพลัง
ความเข้มแข็ง ท าให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ส าเร็จ 
 

เครือข่ายส่ิงแวดล้อมองค์กรระดับโลกหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
- องค์การสหประชาชาติ (UN)  
- องค์การ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural  

Organization) 
- องค์การสิ่งแวดล้อมโลก UNEP (united nations environment programme) 
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO (Food and Agriculture  

Organization of the United Nations) 
- องค์กรสิ่งแวดล้อมศึกษา IEEP  (Institute for European Environmental Policy ) 
- องค์การอนามัยโลก WHO (World Health Organization) 
- สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลกWSPA(World Society for the Protection of Animals ) 
- สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ IUCN           ( 

International Union of Conversation or Nature and Natural Resources) 
 

เครือข่ายส่ิงแวดล้อมองค์กรระดับประเทศ 
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมองค์กรภาครัฐ 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ 

ไทยที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดที่ส าคัญ
ได้แก่ 1. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. กรมควบคุมมลพิษ 3. กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช 4. กรมปุาไม้ 5. กรมทรัพยากรธรณี 6. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7. กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8. กรมทรัพยากรน้ า 9. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เป็นต้น 
  - กระทรวงพลังงาน  
  - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  - มหาวิทยาลัย 
  

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมองค์กรเอกชน (NGO =Non government Organizations) 
ในประเทศไทยมีองค์กรเอกชนจ านวนมากที่เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรมูลนิธิ หรือสมาคมขึ้นมาจ านวนมาก เช่น 
- มูลนิธิแม่ฟูาหลวง 
- มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
- มูลนิธิเพ่ือนช้าง 
- มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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- มูลนิธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าโขง 
- มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาสารคาม 
- สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม 
- สมาคมปูองกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 
- ฯลฯ 

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
- การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 
- องค์การสวนสัตว์ 
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ 
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
- องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
- องค์การจัดการน้ าเสีย 
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 
ดังนั้น ในการท างานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างภาคี เครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญ ในการประสานงานความ

ร่วมมือ ในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม หรือ การเป็นเครือข่าย ที่จะช่วยกันสอดส่องดูแล
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่จะสามรถน าไปประยุกต์ใช้ใน
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท หรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ 
 

3. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2554)  

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
หลักการพิจารณาอยู่ 5 ประการ คือ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น  
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิง
ระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา  

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  
โดยเน้นการปฏิบัติตนบน ทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3. ค านิยาม ความพอเพียงต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆกัน คือ ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัว 
   ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
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   ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆอย่างรอบคอบ    

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม รับผลกระทบและการ 
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรม ต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย 
ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ได้แก่ 
   เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้  เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
   เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่ 

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา 
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

 
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 

2554) 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้ริเริ่มการ 
สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการน า 
หลักปรัชญาฯ ไปใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพ่ือจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะ 
น าไปสู่การยอมรับ และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง 

" … ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น 
เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน 

ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่งคงพอควรแล้ว 

จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามล าดับต่อไป 
… การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล าดับ 

ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น 
ก็เพ่ือปูองกันความผิดพลาดล้มเหลว 

และเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์" 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517 
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จากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จะพบว่าพระองค์
ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จัก  
ความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย 
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการด ารงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้กันภายใต้ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียง สศช. จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สาขาต่าง ๆ มาร่วมกันกลั่นกรองพระราชด ารัสฯ สรุปเป็นนิยาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญ
มาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจและ
น าไปประกอบการด าเนินชีวิต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปูาหมายหลักเพ่ือสร้างเครือข่ายเรียนรู้  ให้มี
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทึกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสม และ
ปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่ 

การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความส าคัญ
กับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน และน าไปสู่ความเอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชนชาวไทย 

 
 การขับเคลื่อนจะเป็นลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน  

แบ่งเป็น 2 เครือข่ายสนับสนุนตามกลุ่มเปูาหมายเบื้องต้น ได้แก่ 
           - เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน 
           - เครือข่ายธุรกิจเอกชน 
              นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ได้แก่ 
         - เครือข่ายวิชาการ 
            - เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
            - เครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      ทั้งนี้แกนกลางขับเคลื่อนมี 3 ระดับได้แก่ คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ พอเพียง และกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงใน สศช. ซึ่งจะเป็นหน่วยปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน และ
จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลการด าเนินงานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 80 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2550 
 
 เศรษฐศาสตร์พอเพียง 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตะวันตกที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันให้ความสนใจกับเทคนิคและวิธีการ ที ่
จะก่อให้เกิดความทันสมัย (Modernization) คือ การให้ผลตอบแทนทางวัตถุ ซึ่งสามารถวัดที่

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ได้ โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง (Medium of Exchange) และเป็น
หน่วยวัด เงินดังกล่าวยังใช้เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ซื้อขายกันได้ ราคาของเงินที่เป็นสินค้าสามารถขึ้นลงตามหลักอุป
สงค์และอุปทาน การด ารงชีวิตภายใต้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันนั้นต้องยอมรับและให้ความสนใจกับการ
แข่งขัน โดยเชื่อว่าการแข่งขันจะท าให้สามารถดึงศักยภาพของประชากรมาใช้ประโยชน์และต้องมีการพัฒนา
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ศักยภาพตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  นอกจากนี้อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีที่เอาชนะธรรมชาติ คือ ค าตอบส าหรับความส าเร็จ แต่วิธีการดังกล่าวท าให้ทรัพยากรถูกใช้หมดไป
อย่างรวดเร็ว และเพ่ิมปัญหามลภาวะแก่สังคมมากขึ้น ความเจริญที่ เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักการโตเดี่ยว 
(Enclaved Development) แสดงให้เห็นว่าสิ่งหรือประโยชน์ที่คนหนึ่งได้รับ คือสิ่งหรือประโยชน์ที่อีกคนหนึ่ง
หรือหลายคนต้องเสีย ตามหลักผลรวมเท่ากับศูนย์ (Zero Sum Game) ซึ่ง Pareto ถือว่าขัดกันหลัก
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการที่ยึดหลักว่าทุกคนต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน (Positive – Sum Game) คือการที่คนส่วน
หนึ่งดีขึ้นต้องไม่ท าให้ คนอ่ืนเลวลง หรืออย่างน้อยก็เท่าเดิม วิธีการนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือและน าไปสู่
ความส าเร็จดังที่ James D. Welfensohn ประธานธนาคารโลก กล่าวว่า “เราไม่สามารถแก้วิกฤตของคนใน
โลกได้ หากเราไม่ใช้แนวทางแบบรวมกัน ทั้งทางการเงิน สังคม การเมือง สถาบัน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม” 
ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ให้ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง 
“บุคคล” กับ “ระบบ” ว่าจะต้องไปด้วยกันและพ่ึงพาอาศัยกัน (Complementary) วิธีการเช่นนี้ต้องเริ่มด้วย
การ พัฒนาศักยภาพของคนทั้งด้านความสามารถและการร่วมมือกับคนอ่ืน ซึ่งเป็นธรรมชาติของกลยุทธการ
เพ่ิมพลังศักยภาพ (Empowerment) ตามหลัก ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (One for all 
and all for one) วิธีการ กล่าวส่งเสริมให้ผู้สนใจในกลยุทธนี้ เริ่มพัฒนาโดยตั้งต้นจากพัฒนาตนเอง (Intrinsic 
type of development) หรือ “ระเบิดออกไปจากภายใน” เป็นพ้ืนฐานความคิดที่เริ่มจากเข้าใจตนเอง 
เรียนรู้ตัวเอง อันน าไปสู่การมีความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self – Knowledge) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือ
ว่าเป็นความรู้ที่ส าคัญที่สุด และความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมตนเอง (Self – Control) การ
พ่ึงพาตนเอง (Self – Reliance) การปรับสมดุลย์ให้กับตัวเอง (Self – adjustment) จะน าไปสู่ความ “พออยู่ 
พอกิน” ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self – Confidence) และเป็น
การปูพ้ืนฐานไปสู่ “การกินดี อยู่ดี” ต่อไปในอนาคต  

ดังนั้น เศรษฐศาสตร์พอเพียง คือ ความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
มากที่สุดส าหรับประชาชน อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งในทุกส่วนโดยร่วมมือกัน สิ่งที่ยากจะกลับกลายเป็นสิ่งที่
ง่ายท าให้เห็นคุณค่าของซึ่งกันและกันให้ความส าคัญกับ “คุณค่า” ซึ่งเก่ียวกับจิตวิญญาณมากกว่า “มูลค่า” ซึ่ง
เกี่ยวกับเงิน จึงน าไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยสามารถจะประสานเข้ากับระบบโลกได้ที่เรียกว่า ความเป็น
ไทยในระบบสากล การจัดสรรทรัพยากรนั้นต้องยึดเอาทรัพยากรเป็นที่ตั้ง ควบคุมและลดความต้องการที่ไม่
จ ากัดลงมา เพื่อจะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถน าไปเพื่อสนองตอบความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ต้องหาวิธีเอาชนะหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถ้าเอาความต้องการที่ไม่จ ากัดเป็นตัวตั้งแล้ว 
วิธีการจัดสรรทรัพยากรตอบสนองความต้องการดังกล่าว จะสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใช้อย่างรวดเร็วและจ านวนมาก โดยพัฒนาเทคโนโลยีแล้วน ามาช่วยในการผลิ ต 
เทคโนโลยีพัฒนามากเท่าใด ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใช้หมดเร็วขึ้นมากควบคู่กันไป และคุณค่าความเป็น
มนุษย์ก็ลดลงไปด้วย ส่วนวิธีการลดความต้องการในการบริโภคลงมา วิธีการนี้จะลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีลงได้ 
เพราะสามารถจะพ่ึงพาตนเองด้านการผลิต ท าให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งผลให้เกิดสมดุลของ
ธรรมชาติและเกิดความยั่งยืนตามมา (ธ ารง อุดมไพจิตรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554)  
 โดยสรุป หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของสังคมได้ โดย การมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการพัฒนามูลค่าของ ทรัพยากรบน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาของคนในสังคม เป็นระบบเศรษฐศาสตร์ที่อาศัยการพ่ึงพาตนเอง สร้างจิตวิญญาณที่
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากภายใน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชน ในสังคม จัดการกับทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน พัฒนาผลผลิตโดยการพ่ึงพิงธรรมชาติ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
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ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด เป็นการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน จึงน าไปจ าหน่าย
เพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรที่มากจนเกินไป แต่เป็นผล
ก าไรแฝงที่เกิดข้ึนกับคุณภาพชีวิต มากกว่า  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัยหลักการง่าย ๆ 3 
ประการ คือ  

ความพอประมาณ หมายถึง การท าให้ประชาชนเดินทางสายกลางมีความพอดี ไม่ใช้จ่าย 
ฟุุมเฟือย หรือกู้หนี้ยืมสิน หรือลงทุนที่เกินก าลัง ประเมินความพร้อมตามศักยภาพของตนถ้าศักยภาพทาง
ธุรกิจของตนยังไม่ถึงระดับโลก ก็ควรอยู่ในระดับภูมิภาคก่อนจึงจะเรียกว่าความพอประมาณ 
  การใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ หมายถึง ความรอบคอบ การรู้จักปรับตัวเข้ากั บ
วัฒนธรรมเศรษฐกิจภายนอก เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ปรับวิธีการท างาน ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ 
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมๆกับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างพลังการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
  บทเรียนของวิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษที่แล้ว ท าให้เราทราบถึงความไม่รู้จักประมาณตน 
การไม่รู้จักความพอดี ในขณะเดียวกันบทเรียนทางวิกฤติการทางการเมืองที่ผ่านมา ท าให้เราได้เห็นรอย
แตกแยกทางความคิดของคนในชาติ ท าให้ต้องทบทวนนิยามของความ มั่งคั่งของชาติ ว่า คงไม่ใช่การมี
เศรษฐกิจที่ดีอย่างเดียวแต่จะต้องมีสังคมที่ดีและมีกระบวนการทางการเมืองที่ชอบธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการสร้างความมั่งคั่งของทุกภาคส่วนด้วย นับเป็นความโชคดีของสังคมไทยที่เรามี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหากน ามาใช้ในการเสริมสร้างความหลากหลายเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยจะท าให้เกิดพลังมหาศาล และเป็นทุน ที่ส าคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งของประเทศ แต่อย่างไรก็
ตามทุนแห่งความหลากหลายทั้ง 3 อย่าง ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งอนาคต
จะต้องเป็นสังคมแห่งโอกาส ด้วย เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่ปัญหาของความเท่า
เทียมกันในโอกาส จะเกิดขึ้นไม่ได้หากยังมีกระบวนการคอรัปชั่น ซึ่งเป็นหลักที่ขัดกับความพอประมาณ ความ
พอดี ท าให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอย่างไร้ผล เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคม (สุวิทย์ เมษินทรีย์,  2549 : 174-
176) 
 ดังนั้นโดยสรุป การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัย รากเหง้าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และความหลากหลายเชิงเศรษฐกิจ 
การเปิดโอกาสให้ทุกสังคมมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกัน ขจั ดปัญหากระบวนการ
คอรัปชั่น ที่เป็นตัวขัดขวางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรอย่าคุ้มค่า และท าให้เกิด
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า บริการ การท่องเที่ยว รวมทั้ง การใช้งบประมาณของภาครัฐ ก็
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ท าโครงการที่ใหญ่เกินตัว หรือใช้งบประมาณฟุุมเฟือยแต่ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ  
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 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมในภาคการศึกษา (จิรายุ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา,  2552)  การการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคม ท าให้ เกิดการปลูกฝัง บ่มเพาะ และซึมซับอุปนิสัย
พอเพียงในเด็กและเยาวชน ในปัจจุบันสามารถขายาเครือข่าย สถานศึกษาพอเพียง กระจายครอบคลุมทุก
จังหวัดในประเทศไทย ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากทั้งภาครัฐและองค์กร ต่างๆ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปขายายผลและสานต่อสู่สถานศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละองค์กรที่ปฏิบัติ จนเกิดผลส าเร็จโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ระหว่างองค์กร 
โรงเรียน เยาวชน และในบางโครงการได้ขยายออกไปสู่ชุมชน 
  จากงานศึกษาวิจัยสู่การขับเคลื่อนในภาคการศึกษา (ปรียานุช พิบูลสราวุฒิ,  2552) สิ่งที่ต้อง
ตระหนักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา คือ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่กิจกรรม 
แต่เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการด ารงชีวิต ฉะนั้นจึงต้อง วิจัยออกแบบการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
ส าหรับบุคลากรในภาคการศึกษาให้สามารถเป็นฟันเฟืองส าคัญ ในกระบวนการการถ่ายทอด กระบวนการคิด 
พูด ท า อย่างพอเพียง ไปสู่เด็กและผู้ปกครอง หัวใจการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ หลักสูตรแกนกลาง หรือ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่ต้องก าหนดเปูาหมายและเนื้อหาในการปลูกฝังเยาวชนให้ อยู่อย่างพอเพียง คือ มี
คุณธรรมน าความรู้ แต่เนื่องจาก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการในการใช้ชีวิต หรือเรียกว่า วิชาชีวิต การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมี บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ความพอเพียง สถานศึกษา พอเพียง จึงเป็น สถานศึกษาที่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
ไปใน การบริหารจัดการสถานศึกษา การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระฯวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องจนเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝุายมัธยม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่เก่ียวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะ
สอดแทรกอยู่ในสาระการเรียนรู้ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน  
 สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1           เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ 
บริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
  มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังสามารถสอดแทรก หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้าไปได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอื่นๆ 
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4. การท าการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
  วิวัฒนาการของเกษตรกรรม   

ในการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ดั้งเดิม มักจะเลือกท่ีอยู่อาศัยที่มีลักษณะภูมิประเทศท่ี 
เอ้ือต่อการแสวงหาอาหาร และในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยจากอันตราย จากภัยธรรมชาติ หรือจากศัตรู เมื่อ
อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต มนุษย์จึงแสวงหาที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์  ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มเป็นชุมชน เพ่ือท าให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย ต่อมาเมื่อจ านวนประชากรมีมากขึ้นมีการ
ครอบครองพ้ืนที่มากขึ้น ท าให้การเคลื่อนย้ายอพยพลดลง จึงต้องมีการสะสมอาหาร มีการจับจองที่ดินที่ท ากิน 
และต้องน าพืช สัตว์ มาท าการเพาะปลูก หรือเพาะเลี้ยง ในชุมชน ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีมากขึ้น ได้ก่อให้เกดการคิดค้นและพัฒนาการเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความ
ต้องการของพลโลก รวมทั้งกระบวนการคิดค้นเพิ่มผลผลิตด้วยการเร่งรัดการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  การ
ปรับปรุงพันธุ์และคิดค้นวิธีการปูองกัน ก าจัดแมลง วัชพืช และ เชื้อโรค ที่เป็นศัตรูของพืช ท าให้เกิดการคิดค้น
ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเกษตรกรรม
อย่างรวดเร็ว การปฏิวัติทางการเกษตรได้แผ่ขยายอย่างรวดเร็วไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก เกิดสถาบันวิจัยทาง
การเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เกิดองค์กรและบริษัทเอกชนที่พัฒนาทางการเกษตรเพ่ือการค้า เปูาหมายคือ
การ ผลิตพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ ใหม่ๆที่สามารถให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง โดยอาศัยปัจจัยส่งเสริม
ควบคู่กันไปด้วย คือ ปุ๋ยเคมี สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีควบคุมและก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง จากกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาหรือด้อยพัฒนา ที่มีความต้านทานและเจริญเติบโตได้ดีในแต่ละท้องถิ่น ถูกเก็บรวบรวม หรือดัดแปลง 
ท าให้พันธุ์พ้ืนเมืองจ านวนมหาศาลค่อยๆสูญหายไป การพัฒนาทางการเกษตร และเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วท าให้เกษตรกรที่เคยท าการเกษตรแบบพอยังชีพ หันมาท าการเกษตรแบบการค้า (วินัย วีระ
วัฒนานนท์, 2541 ; 70-72)  

การผลิตทางการเกษตรที่เน้นการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ชนิดเดียวกันตามความต้องการของตลาด
การค้าที่ก าหนดโดย บริษัททุนขนาดใหญ่ ท าให้เกษตรกรละเลย การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และกักเก็บเมล็ดพันธุ์
ดั้งเดิม   ความต้องการผลิตผลที่เร่งรีบ ตามความต้องการของตลาด และความต้องการปริมาณผลก าไรที่สูงขึ้น 
ท าให้เกษตรกรต้องพ่ึงพาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมากขึ้น ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น แผ้วถาง
ท าลายปุาเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเองให้ปลูกพืชได้มากขึ้น จนท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
สุขภาพคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรเอง ในขณะเดียวกันความสมดุลของระบบนิเวศก็ถูกท าลายไปด้วย  

เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ  (กนกพร รัตนสุธีระกุล และคณะ, 2551 ; อ้างอิงจาก  
เชษฐา จงกนกพล,  2557) เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี
สังเคราะห์ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
ทางพันธุกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ความส าคัญสูงสุดในการปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยเชื่อว่า หากดินมีความอุดม
สมบูรณ์ ย่อมท าให้พืชและสัตว์ที่เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย  มนุษย์ที่บริโภค
ผลผลิตจากไร่นาอินทรีย์ ก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยเกษตรอินทรีย์มีจุดเริ่มต้นจากยุโรปและ
ต่อมาได้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกจนปัจจุบัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทาง
การเกษตรที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมีการพัฒนาระบบตลาด และมาตรฐานการผลิตมารองรับเป็นการ
เฉพาะ แต่จริงๆ แล้ว นี่คือวิธีการผลิตของปู่ยาตายาวชาวไทยและจีนมาแต่อดีต คนจีนปลูกผักก็เอาปุ๋ยอินทรีย์
มาบ ารุงดิน ส าหรับประเทศไทยการบุกเบิกเกษตรกรรมอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกิดจากการ
ผลักดันขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  ยโสธร และเชียงใหม่ 
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ประสบการณ์การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ขององค์กรพัฒนาเอกชน  จนสามารถพัฒนาการตลาดอินทรีย์ทั้งใน
และต่างประเทศ ที่เปน็แรงบันดาลใจให้พรรคการเมืองน านโยบายเกษตรอินทรีย์ไปใช้ส าหรับการหาเสียงจนใน
ที่สุดนโยบายเกษตรกรรมอินทรีย์ได้ถูกบรรจุไว้ในนโยบายของประเทศ อย่างไรก็ตามหากเกษตรอินทรีย์พัฒนา
ไปในทิศทางท่ีมุ่งเน้นการค้าเป็นหลัก มุ่งผลิตพืชเชิงเดี่ยว หรืออยู่ภายใต้ระบบและการผูกขาดของบริษัทขนาด
ใหญ่ แทนที่จะมุ่งในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหาร การท าเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว ก็จะไม่ถือว่าเป็นเกษตร 
กรรมอินทรีย์ที่แท้จริง และผิดหลักการเกษตรกรรมยั่งยืน  

เกษตรธรรมชาติ คือ เป็นแนวทางเกษตรกรรมที่ยึดหลักส าคัญ 4 ประการ คือ ไม่มีการไถพรวน 
ดินงดเว้นการใส่ปุ๋ย ไม่ก าจัดวัชพืช และไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นแนวทางเกษตรกรรมที่เผยแพร่โดย 
เกษตรกรชาวญี่ปุ่น ชื่อ นายมาซาโนบุ ฟูกุโอกะ ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ของตนไว้ในหนังสือ “One Straw 
Revolution” “The Road Back to Nature” และ “The Natural Way of Farming” ฟูกุโอกะ กล่าวว่า
มนุษย์เข้าไปแทรกแซงธรรมชาติมากเกินไป อย่างเช่น การน าจุลินทรีย์ และแมลงมาควบคุมแมลงด้วยกันเอง 
การใส่ปุ๋ยหมักเกินความจ าเป็น เป็นต้นหลักการของ “เกษตรธรรมชาติ” แนวความคิดเกษตรธรรมชาติของ ฟู
กุโอกะ มิได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์ อีกท้ังปฏิเสธต่อทฤษฎีวิทยาศาสตร์การเกษตรทั้งหลาย
ด้วย โดยเขาได้วางรากฐานของเกษตรธรรมชาติของเขาไว้ 4 ประการคือ 

1. ไม่มีการไถพรวนดิน การไม่ไถพรวนดินเป็นบทแรกแห่งการเกษตรธรรมชาติ เนื่องจากใน 
ธรรมชาตินั้นพื้นดินมีการไถพรวนโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว โดยการชอนไชของรากพืช สัตว์ แมลงและสิ่งมีชีวิต
เล็กๆ ที่อยู่ในดิน กระบวนการเหล่านี้ด าเนินไปอย่างสัมพันธ์กันพืชรากลึกจะช่วยไถพรวนดินชั้นล่าง พืชรากตื้น
ก็จะช่วยพรวนดินบริเวณดินชั้นบน การใส่ปุ๋ยจะท าให้รากพืชอยู่ตื้นและแผ่ขยายตามแนวนอนมากกว่าจะหยั่ง
ลึกลงไป 

2. งดเว้นการใส่ปุ๋ย เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชแบบชั่วคราวใน 
ขอบเขตแคบๆ เท่านั้น ธาตุอาหารที่พืชได้รับก็ไม่สมบูรณ์ พืชที่ใส่ปุ๋ยมักจะอ่อนแอส่งผลให้เกิดโรคและแมลงได้
ง่าย ดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานจะมีสภาพเป็นกรดและเนื้อดินเหนียวไม่ร่วนซุยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืช
สดมีความจ าเป็นอยู่บ้างโดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่ต้องมีการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียไปจากเกษตรเคมีให้ดี
ขึ้น 

3. ไม่ก าจัดวัชพืช เนื่องจากงานก าจัดวัชพืชเป็นงานหนักและแม้จะคิดค้นวิธีการต่างๆ ก็ไม ่
สามารถท าให้วัชพืชหมดสิ้นไปได้ ดังนั้นเราจ าเป็นต้องยอมรับการด ารงอยู่ของวัชพืชเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติ
มิได้ประกอบด้วยพันธุ์ไม้เดียว เกษตรธรรมชาติต้องคิดค้นกฎเกณฑ์ที่วัชพืชจะควบคุมกันเอง เช่น การปลูกพืช
บางชนิดคลุมหญ้าแล้วก็เป็นปุ๋ยแก่พืชปลูกด้วย 

4. ไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สารเคมีไม่เคยก าจัดศัตรูพืชได้ได้โดยเด็ดขาดเพียงแต่หยุดได้ 
ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น และปัญหามลพิษที่เกิดจากสารเคมีประเภทต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศและ
มนุษย์ ทั้งนี้ ฟูกุโอกะ ไม่เห็นด้วยแม้การใช้แมลงและจุลินทรีย์มาควบคุมแมลงเพราะเห็นว่าเป็นการไป
แทรกแซงธรรมชาติมากเกินไป และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่สัมพันธ์ของสรรพชีวิตในระบบนิเวศได้ เนื่องจากใน
โลกแห่งความจริงไม่มีทางออกได้ว่าอะไรคือแมลงศัตรูพืช อะไรคือแมลงที่เป็นประโยชน์ 
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 5. แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 จากการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี ค.ศ. 1992 ที ่

เมืองรีโอเดอจาเนโร  ประเทศบราซิล ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการโลก (Agenda 21, Global Action Plan) 
และได้กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลกในมิติต่างๆ และองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปลายปี ค.ศ. 1993 
โดย สหประชาชาติ (UN) ให้เป็นผู้จัดการเพ่ือการด าเนินการตามบทที่ 10 ในแผนปฏิบัติการ 21  และมี
โครงการปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับการประชุมของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา FAO และ UNEP (United Nation Environment Programme) ได้ร่วมกัน
พัฒนารากฐานของวิถีการที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรด้วยสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง ในแผนปฏิบัติการ 21  มีหัวข้อ
หลักที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ความจ าเป็นที่จะต้องขจัดความยากจน โดยให้ประชาชนผู้ยากไร้มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนได้มากขึ้น (นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล, 2551)  
  สิ่งแวดล้อมศึกษา กับการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน  

วิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา เกิดข้ึนมาช้านานในโลกนี้ โดยเกิดข้ึนครั้งแรกใน 
ต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการประชุมในระดับเวทีโลก ในที่ประชุมสหประชาชาติ ที่กรุงสต๊อกโฮม ประเทศ
สวีเดน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 มีการถกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบหลักคือ UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ) การประชุมบรรลุข้อตกลงและ
ได้มีการจัดตั้ง UNEP (united nations environment programme) ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งองค์กรสิ่งแวดล้อม
ศึกษาขึ้นโดยเฉพาะ คือ IEEP  (Institute for European Environmental Policy ) ต่อมาได้มีการประชุม
ด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับโลกอีกหลายครั้ง ในหลายประเด็น ท าให้นานาประเทศเริ่มตื่นตัวและ ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญในการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้
สื่อสารมวลชนในการถ่ายทอดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ องค์ความรู้ กระบวนการถ่ายทอด กลุ่มเปูาหมาย และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ คือการท าให้คนเกิด ทัศนคติ เจตคติ 
ค่านิยม ความตระหนัก ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม มีทักษะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

หัวใจของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการถ่ายทอดให้คนเกิด ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติ เจตคติ ค่านิยม ความตระหนัก ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม กระบวนการท าให้คนเกิด
ทักษะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลในการแก้ไขปัญหา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
และคุณภาพท่ีดีของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการรับรู้ด้วยจิตใจ การ
รับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้กระบวนการถ่ายทอด บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นนักสิ่งแวดล้อมศึ กษา
ต้องสร้างเครื่องมือในการถ่ายทอดที่เข้าถึงประสาทสัมผัสของกลุ่มเปูาหมายให้เหมาสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะต้องมีกระบวนการวัดผลและประเมินผล เช่น การใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ที่เป็นอัตนัย หรือ ปรนัย 

กระบวนการถ่ายทอดและสื่อสารสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม แล้วน าองค์ความรู้ที่ได้ เข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดให้กับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวนการถ่ายทอด มี 2 ระบบ ได้แก ่
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1. การถ่ายทอดในระบบ คือ การจัดให้มีหลักสูตร สถานที่ และกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน  
เช่น จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา หรือ หลักสูตรการฝึกอบรม 

2. การถ่ายทอดนอกระบบ คือ กระบวนการถ่ายทอดที่ไม่ได้ก าหนดเป็นหลักสูตร อาจ 
มีการจัดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การประชุมสัมมนา การเสวนา เสียงตามสาย การศึกษาดูงาน วิทยุโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือ เวบไซต์ เป็นต้น 
 ทัศนคติและเจตคติ ต่อสิ่งแวดล้อมศึกษา ทัศนคติ คือ การใช้กระบวนการทางความคิดขับเคลื่อนองค์
ความรู้ การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เจตคติ คือ อารมณ์ ความรู้สึก ที่ท าให้เกิด
การแสดงออกต่อสิ่งเร้า  
 ค่านิยมต่อสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การมองเห็นคุณค่าของสิ่งเร้า หรือองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด 
แล้วเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม  
 ความตระหนัก คือ ความตื่นตัว ความสนใจ ความห่วงใยหรือหวงแหน ต่อสิ่งแวดล้อม  
 ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ความสามารถ ความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ ในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลอาจจะไม่ถาวร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะ มี 2 ลักษณะ คือ ทักษะในเชิงวิชาการ คือ การเรียนรู้ 
การสร้างองค์ความรู้ การสร้างเครื่องมือ เป็นต้น และทักษะเชิงปฏิบัติการ คือ การน าความรู้หรือทักษะเชิง
วิชาการไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์  
 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การมีส่วนร่วมควรเริ่ม
ตั้งแต่ มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ จนกระทั่งถึง ร่วมปรับปรุงแก้ไข  
 การวัดผลและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการสร้างเครื่องมือ การวัดและประเมินผล 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งในการวัดและประเมินผล มีการใช้เครื่องมือหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การวัดความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ การวัดทัศคติ เจตคติ ความตระหนักและค่านิ ยม โดยใช้การ
สังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  ซึ่งแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้ Rating scale ที่มีค่าระดับแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับ กลุ่มเปูาหมาย เช่น ถ้ากลุ่มเปูาหมายเป็นชาวบ้าน ค่าระดับในแบบสอบถามควรมี 3 ค่า คือ มาก  
ปานกลาง น้อย ถ้ากลุ่มเปูาหมายเป็นนักศึกษา หรือคนที่มีความรู้ ค่าระดับการวัดในแบบสอบถาม ควรมี 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 การวัดและประเมินผล ทักษะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัด ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ  ในขั้นตอนการสังเกต ควรใช้การสังเกตแบบทีม ที่มีผู้ช่วย
สังเกตหลายคน    
 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การเรียนรู้หลักแห่งความรู้ ที่ใช้กิจกรรมทางปัญญาและการสร้างระบบ
ความคิด เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีกรอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความจริงของสรรพสิ่ง การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความรู้ของมนุษย์ เกิดจากการรับรู้ ผ่านประสาทสัมผัส 
ทั้ง 6 คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ  การเรียนรู้บ่อยๆท าให้เกิดประสบการณ์ และประสบการณ์น าไปสู่ การเกิด
องค์ความรู้ การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของคน เพ่ือให้คนปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กับวิถี
ชีวิตได้อย่างยั่งยืน  
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จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ หลักการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นไปอย่างปกติและสมดุล ซึ่ง
ค าว่าปกติและสมดุลนั้น อาจมีบริบทที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต ครรลอง วัฒนธรรมของสังคม ที่แตกต่าง
กัน กรอบทฤษฎีจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 

1. ทฤษฎีทางด้านตะวันตก ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง ยึดสรรพสิ่งเป็นจุดศูนย์กลาง  
และนิเวศเชิงลึก โดยมองคุณค่าของทุกสรรสิ่งบนโลก มีคุณค่าเท่าเทียมกัน 

2. ทฤษฎีทางตะวันออก ใช้หลักการทางศาสนา นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม  เพื่อ 
ปกปูองสิ่งแวดล้อม การวางนโยบายทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

ตรรกศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักของเหตุและผล ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจริงของ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยเหตุและผล โดยเฉพาะความเป็นจริงของโลกและสรรพสิ่ง ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก ระบบนิเวศและสังคมชีวิต ล้วนมีสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นหลักของตรรกศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงใช้ใน
การมองถึงที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อม สาเหตุของปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างไร และเราจะมี
วิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไร การใช้หลักตรรกศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความส า คัญต่อการเขียนที่มาและ
ความส าคัญของงานวิจัย การเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการอภิปรายผลการวิจัย ที่ต้องบอกเหตุและผล
เชื่อมโยงกัน  

สุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ การมองโลกในแง่ดีของนักสิ่งแวดล้อม มองถึงความดี ความงาม ที่
เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้สึกและประสาทสัมผัส สร้างอารมณ์ ความคิดและทัศนคติที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ท าให้เกิดสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้แก่ 

- วัตถุธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่ง วัตถุเหล่านั้น อาจเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือเกิด 
จากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ วัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักจะก่อให้เกิดสุนทรียศาสตร์ ในด้านความเป็น
จริงของธรรมชาติ ความงามตามธรรมชาติ ส่วนวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น มักจะก่อให้เกิดสุนทรียศาสตร์ ในด้าน 
ความงามทางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม  

- การสัมผัส ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และจิตสัมผัส การที่จะท าให้คนเกิดสุนทรียต่อ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ นั้น เราต้องค านึงถึงความเป็นจริงของสภาพแวดล้อม 
กระบวนการที่จะท าให้เกิดการสัมผัสได้ง่าย รวดเร็วและลึกซึ้ง ต้องพิจารณาว่ากลุ่มเปูาหมายควรจะได้รับการ
สัมผัสแบบใด ที่จะท าให้เกิดความลึกซึ้งถึงจิตใจได้ 

- ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ช่วงฤดูกาล เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อการสัมผัสและความรู้สึกที่แตกต่างกัน 

- ภูมิหลังของมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล  
เช่น การมีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัตถุสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อาจท าให้เกิดสุนทรีย์ที่แตกต่างกันได้ 
นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การน าเข้าสู่การสัมผัส ความสะดวกสบาย สุขภาพของบุคคล ที่แตกต่างกัน 
ก็เป็นปัจจัยที่อาจท าให้เกิดสุนทรีย์ที่แตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน 
  ดังนั้นในกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนทางหนึ่งที่จะเกิดผลส าเร็จได้ดี คือ จะต้องมี
การจัดการศึกษา ให้กับคน ผ่านกระบวนการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก 
ทักษะ การมีส่วนร่วม ของคนในสังคม ให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตที่สมดุล และยั่งยืน 
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สิ่งแวดล้อมของโลกท้ังทางกายภาพและทางชีวภาพ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใน 
ทิศทางที่เลวร้ายมากขึ้น โดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและโดยกิจกรรมของมนุษย์ที่มีจ านวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้นและแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสร้างความอึดอัดและกดดันให้กับสังคม
มนุษย์ และชุมชนของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใหญ่หลวง การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและการใช้ยุทธวิธีทางเทคโนโลยียุคใหม่อย่างไร้ขีดจ ากัด ควบคู่กับการแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างฟุุมเฟือยและไม่เป็นธรรม จนเกิดความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ผสมผสานกับแรงปะทะระหว่างวัฒนธรรม วิถีชีวิตและจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน ท าเกิดความขัดแย้งและการ
ก่อการร้ายทางด้านสังคม และการก่อการร้ายทางด้านชีวภาพ โดยการท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิตใน
ปุา ดิน ในน้ า และการุกรานของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien species)  ตลอดจนการรุกล้ าทางวัฒนธรรม
ที่เคลื่อนที่ผ่านมาทางการค้าธุรกิจ การศึกษา และสื่อโฆษณาต่างๆ เหตุปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิสุทธิ์ ใบไม้,  2458 ; 186-187) 
  ดังนั้น แนวทางการพัฒนาที่ยังยืน ต้องอาศัยพ้ืนฐานจากความมั่นคงทางชีวภาพ ของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักคือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่
คุ้มค่าและสมดุล ต้องช่วยกันปกปูองดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ธ ารงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาไม่ให้สูญหายไป การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีกระบวนการในการอนุรักษาพันธุกรรมพืช สัตว์ 
ท้องถิ่น ให้คงอยู่เพ่ือเป็นตัวช่วยในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และท าให้เกิดความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของ พืชสัตว์ ที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร  
  เกษตรกรรมแบบยั่งยืน (กนกพร รัตนสุธีระกุล และคณะ, 2551) ในการท าการเกษตรกรรม
แผนใหม่ที่เน้นการผลิตเพ่ือขาย ท าให้เกษตรกรต้องเปลี่ยน แปลงวิธีการผลิตไปจากเดิม มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า
แมลง และสารเคมีต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิต แนวคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย โดยใน
ส่วนของเกษตรกรนั้น จะประสบปัญหาสุขภาพ เสื่อมโทรม และต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น เนื่องจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวท าให้ขาดพืชที่เป็นอาหารส าหรับครอบครัว ในส่วนของประชาชนผู้บริโภคทั่วไป ก็ได้รับ
ผลกระทบจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนสารเคมี และยังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ า และอากาศ
ทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ การท าการเกษตรใน “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” หรือ“ระบบ
เกษตรกรรมทางเลือก” ที่หมายถึงการท าเกษตรกรรมที่ให้ความส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยาเพ่ือการเกษตร โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ การเกื้อหนุนให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม 
รวมทั้งเพ่ิมคุณธรรมและคุณค่าของมนุษย์ในพื้นท่ีภาคเหนือ แนวคิดเก่ียวกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ได้รับการ
จุดประกายมาตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2528 เมื่อแนวคิดดังกล่าวเริ่มขยายวงออกไปในปี พ.ศ. 2535 จึงได้มีการริเริ่มการ
ท าตลาดทางเลือก ขึ้นมารองรับ (“ระบบเกษตรกรรมทางเลือก” หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มองค์กร
เกษตรกร และองค์การผู้บริโภคในการจัดการผลผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีเปูาหมายเพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การมีสุขภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นธรรม) แนวคิด
เกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมทางเลือก ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากองค์กรเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้
เกิดกระแสความสนใจในผลผลิตจากระบบเกษตรกรทางเลือกแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย  ๆ แต่เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวม กลับพบว่า แนวคิดนี้ยังไม่สามารถขยายออกไปสู่สังคมส่วนใหญ่ได้มากนัก 
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 6. แนวคิดการจัดท าตลาดเกษตรอินทรีย์ 
ตลาดสีเขียว หรือตลาดเกษตรอินทรีย์ เป็นการจัดการตลาดของกลุ่มคน หรือของชุมชนที่ 

เหมาะสมส าหรับบริบทของชุมชน แนวทางการจัดการตลาดสีเขียวที่เหมาะสมนั้น ควรสอดคล้องกับรูปแบบ
และศักยภาพของชุมชนนั้นๆ โดยรูปแบบไม่ตายตัวเสมอไป อาจจะเป็นตลาดนัด ร้านค้าชุมชน ร้านค้าริมทาง 
หรือเฉพาะการขายตรง ทั้งนี้ในการวางแผนการบริหารจัดการ ต้องให้การผลิตในพ้ืนที่และการตลาดมีความสัม 
พันธ์กัน มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดหลากหลายทุกชนิด มีปริมาณมากพอและสม่ าเสมอ ส่วนการท างานกับผู้บริโภค
และการรณรงค์นั้น ควรมีการเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มพิเศษเช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อันหมายถึงการขยาย
ตลาด สู่ โรงเรียน โรงพยาบาล รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุต่าง โดยมีการบริหารจัดการที่สม่ าเสมอนอกจากนั้น
รูปแบบ การบริหารจัดการที่เหมาะสม ควรมีคณะกรรมการอ านวยการ มาจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับ
เครือข่าย มีคณะกรรมการด าเนินงานหรือคณะท างาน ท าหน้าที่ปฏิบัติการและติดตามผล มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ท าหน้าที่ผู้จัดการและการเงินบัญชี ระยะต่อไป ต้องท าให้เกิดเครือข่ายให้เกิดระบบขนส่ง การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานผลผลิตและการจัดกระบวนการให้การศึกษาแก่สังคม จึงจะท าให้ตลาดสีเขียวมีความ
สมบูรณ์ตามทิศทางท่ีคาดหวังได้ (สุภาพ ภู่ทับทิม,  2545  ; อ้างอิงจาก เชษฐา จงกนกพล,  2557  ) 

หลักการตลาดทางเลือกของสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน อาจสรุปเป็นหลักการที่ส าคัญได้ดังนี้ 
(กนกพร รัตนสุธีระกุล และคณะ, 2551 ; อ้างอิงจาก วินัย บุญยู้,  2554) 

1. ต้องให้การผลิตน าการตลาด ไม่ใช่ให้ตลาดน าการผลิต เหตุผล การตลาดโดยทั่ว  
ไปพ่อค้าและผู้บริโภคจะเป็นผู้ก าหนดทั้งชนิดและราคาผลผลิต หากผู้บริโภคต้องการอะไร พ่อค้าจะพยายาม
จัดหามาตอบสนองความต้องการให้ได้ การท าการเกษตรนอกฤดูกาลจึงเกิดขึ้น ท าให้มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรมากขึ้น ปัญหาทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นตามมา นั่นหมายถึงการเอาตลาดก าหนด
ผลผลิต แต่หลักการตลาดทางเลือกจะต้องเน้นการจ าหน่ายสินค้าตามการผลิตที่ได้จากธรรมชาติ  มีเหลือจาก
การบริโภคน้อยก็ขายน้อย มีเหลือมากก็ขายมาก ขายเท่าที่มีเท่าที่ได้ไม่ผลิตฝืนธรรมชาติ ส่วนรูปแบบ
การตลาดจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผลผลิต มีผลผลิตน้อยรัศมีการขายใกล้ มีผลผลิตมากรัศมีการขายไกลขึ้น 
รูปแบบจะเปลี่ยนไปตามปริมาณและชนิดของผลผลิต 

2. ให้ความส าคัญในการจ าหน่ายผลผลิตหรือสินค้า แก่ผู้บริโภคในชุมชนเดียวกัน 
ก่อนเป็นอันดับแรก หากยังคงมีสินค้าเหลืออยู่ จึงค่อยขยับไปขายในชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง หรือห่างไกล 
ทีละน้อย เหตุผล (1) เพ่ือให้คนในชุมชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าก่อนเป็นอันดับแรก เป็นการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารแก่คนในชุมชน (2) เพ่ือให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการหนุนช่วยระหว่าง
เกษตรกรและผู้บริโภคที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน (การสร้างเครือข่ายที่ดี และยั่งยืนจะต้องเริ่มจากชุมชนที่อยู่
ใกล้กันก่อนเป็นอันดับแรก) 

3. จ าหน่ายสินค้าทีใ่ช้กระบวนการผลิตทางธรรมชาติไม่ใช่ปุ๋ยเคมี สารเคมีปูองกัน 
ก าจัดศัตรูพืช ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการแปรรูปและการตลาด รวมทั้งไม่เอาเปรียบแรงงานเด็ก สตรีคนด้อย
โอกาส  

4. ใช้หีบห่อที่เน้นความสะอาด ประหยัด ใช้วัสดุท้องถิ่น และอนุรักษ์ธรรมชาติ  
เหตุผลสินค้าที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันไม่ได้ให้คุณค่าภายในของตัวสินค้า แต่ให้คุณค่าท่ีภายนอก โดยเฉพาะ 
หีบห่อ (บางครั้งซื้อสินค้าเพราะเห็นว่ามีหีบห่อที่สวยงาม แต่ไม่ได้ต้องการที่ตัวสินค้า) รูปทรง ขนาดที่เท่ากัน 
สีสันสวยงาม แต่กลับปนเปื้อนสารเคมี และใช้วัสดุที่ท าลายสิ่งแวดล้อมในขณะที่ตลาดทางเลือกจะให้
ความส าคัญที่คุณค่าภายใน คุณค่าทางโภชนาการ เน้นการใช้วัสดุจากท้องถิ่น โดยไม่ค านึงถึงขนาด รูปทรงที่
เท่ากันของสินค้า 
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5. ซื้อและจ าหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม เพราะราคาสินค้าที่จ าหน่ายในตลาด 
ทั่วไปเป็นราคาเทียม เป็นราคาไม่จริง เป็นราคาที่แม่ค้าพ่อค้าไปเอาเปรียบหรือกดราคาจากเกษตรกรยิ่งพ่อค้า
ซื้อได้ราคายิ่งถูกเท่าไหร่ ยิ่งได้ก าไรมากเท่านั้น ยิ่งขายสินค้าได้เร็วกว่า คู่แข่งขัน และผู้บริโภคก็ยิ่งได้ซื้อสินค้า
ราคาต่ าด้วย แต่ตรงกันข้ามเกษตรกรกลับยิ่งขาดทุน ยิ่งจนลง และมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าใน
ตลาดไม่แน่นอน ขึ้นลงรวดเร็ว และราคาแพงเพราะเสียค่าใช้จ่ายไปส าหรับค่าการตลาด (ค่าหีบห่อ ค่าเช่า
สถานที ่ค่าขนส่ง ค่าประชาสัมพันธ์) เป็นส่วนมาก ท าให้ราคาแพงโดยใช่เหตุ ท าให้คนจน คนด้อยโอกาสเข้าถึง
สินค้าหรืออาหารค่อนข้างยาก ท าให้ขาดอาหารบริโภค และ เกิดโรคขาดสารอาหาร ดังนั้น ตลาดทางเลือกจึง
เป็นระบบตลาดที่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอาหารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

6. ส่งเสริมการซื้อสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยโดยตรง เพราะ การส่งเสริมให ้
เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเปูาหมายที่ส าคัญ เพราะการรวมกลุ่มจะช่วยให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลักดัน ต่อรอง เพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่มีอยู่ในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากนี้การรวมกลุ่มจะเป็นการ
พัฒนาและควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วย ขณะเดียวกันการซื้อสินค้าจาก“กลุ่มเกษตรกรรายย่อยโดยตรง” 
เป็นการลดขั้นตอนการตลาด และเป็นการให้โอกาสแก่เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ของโลกที่
ได้รับผลกระทบจากระบบการค้าเสรี 

7. ผู้บริโภคคือเพ่ือน เหตุผล เกษตรผู้ผลิตต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ความสัมพันธ์ 
ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันและกัน เท่าเทียมกัน ผู้บริโภคไม่ใช่เจ้านาย หรือ
เทวดามาจากไหน แต่เป็นผู้ที่มีเปูาหมายเหมือนกับเกษตรกรคือต้องการอาหารที่ปลอดสารเคมี  ต้องการมี
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีดี อยากได้เพ่ือนที่มีความจริงใจ อยากเห็นสังคมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกัน 
   8.  เน้นรูปแบบการตลาดแบบขายตรง เหตุผล เพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือจะได้กลับไปพัฒนาความหลากหลายในไร่นา ขณะเดียว กัน
ผู้บริโภคก็ได้เรียนรู้ปัญหาของเกษตรกร ได้เรียนรู้ในกระบวนการผลิต ความยากง่าย ในการท าการเกษตร และ
เกิดความเข้าใจที่ดีแก่เกษตรกรมากขึ้น ท าให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีเพ่ือนใหม่ เป็นการเชื่อมโยงและหนุน
ช่วยเหลือกันระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท 
 สรุป คือ การท าตลาดเกษตรอินทรีย์ หรือ ตลาดสีเขียว เป็นกระบวนการร่วมกลุ่ม ของคนหรือชุมชน 
หรือสมาชิกเครือข่าย เพ่ือจัดท าตลาดจ าหน่ายสินค้า ที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ที่มีรูปแบบการ
บริหารจัดการตลาดที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ ก ากับดูแล โดยสินค้าที่น ามาจ าหน่ายคือสินค้าที่เกิดจากการ
ผลิตของสมาชิที่ปกติใช้บริโภคในครัวเรือน ในการจัดท าตลาดเน้นตามบริบทของชุมชนและฐานทรัพยากรทาง
ชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน  
 ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย (http://www.greennet.or.th/article/1009) 

ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแส 
ความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพ่ือสุขภาพ" ที่ผู้บริโภค
ตื่นตัวเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการรักษาสุขภาพและการบริโภค อาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ จนท าให้ 
"ธุรกิจอาหารสุขภาพ" เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้เริ่มเปิดตัวขึ้น โดยร้านค้า
แรกๆ ที่เปิดด าเนินการ คือ ร้านกรีนการ์เดน ในช่วงหลังจากนั้น คือระหว่างปี พ.ศ. 2535-40 ถือได้ว่าเป็นยุค
ทองของ ร้านสุขภาพ ประมาณว่า มีร้านค้าขนาดเล็กที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพท่ัวประเทศไม่น้อยกว่า 
100 ร้าน แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริม "อาหารปลอดภัย" (เช่น ผัก
อนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ) ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างความแตกต่างของผลผลิตอาหาร
ปลอดภัย กับเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศมีการเติบโตได้ค่อนข้างช้า ผนวกกับการ
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วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ประสบกับภาวะชงักงันไประยะ
หนึ่ง ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มฟ้ืนตัวตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2546 เมื่อมีการจัดประชุมนานาชาติ
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( IFOAM) และองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินและ
กรีนเนทเป็นเจ้าภาพหลัก การมีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศในครั้งนั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทั้ง
ในการผลิต การบริโภค และการผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้มีการ
ฟ้ืนตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดการขยาย ตัวของ
ตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น จากการประเมินของกรีนเนท ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยน่าจะมี
ประมาณ 71,847 ตันต่อปี และมีมูลค่า (ณ ฟาร์มเกษตรกร) ราว 1,914 ล้านบาทต่อปี 
 

ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าสินค้าท่ัวไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของผัก 

และผลไม้  จากการส ารวจสินค้าผักสดประเภทต่างๆ ในซุเปอร์มาร์เก็ตภายในกรุงเทพโดยกรีนเนท ราคาผัก
เกษตรอินทรีย์ยังคงมีราคาพรีเมี่ยม ที่แตกต่างจากราคาผักอนามัยและผักท่ัวไปอยู่กว่า 100% 

 
ผักทั่วไป ผักอนามัย ผักอินทรีย์ 

ผักอินทรีย์สูงกว่าผัก
อนามัย 

ผักอินทรีย์สูง
กว่าผักท่ัวไป 

ธ.ค. 44 40.18 54.79 88.375 61% 120% 
ก.ค. 45 41.28 60.28 66.99 11% 62% 
มี.ค. 46 38.98 35.29 65.94 87% 69% 
ธ.ค. 46 57.49 56.75 64.28 13% 12% 
มี.ค. 47 29.45 46.29 76.77 66% 161% 
ส.ค. 47 34.85 83.3 135.29 62% 288% 
ก.พ. 48 29.85 48.24 52.37 9% 75% 
ส.ค. 48 49.29 64.22 45.84 -29% -7% 
เม.ย. 49 46.03 75.38 108.03 43% 135% 
ก.ค. 50 43.88 103.06 134.17 30% 206% 
ธ.ค. 50 42.13 105.26 122.80 17% 191% 

  
รูปแบบและช่องทางตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย 

รูปแบบของการตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยสามารถจ าแนกได้เป็น 4 รูปแบบดังนี้ 
การตลาดระบบสมาชิก 

เป็น รูปแบบการตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของขบวนการเกษตรอินทรีย์ ที่เชื่อมต่อโดยตรง 
ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ระบบ TEIKEI ในประเทศญี่ปุุน หรือระบบ Community Support 
Agriculture (CSA) และระบบ BOX ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ระบบตลาดนี้มีหลักการพ้ืนฐานว่า ผู้บริ โภค
ตกลงกับเกษตรกรผู้ผลิต ในการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ตามฤดูกาล โดยผู้บริโภคจะช าระเงินล่วง  
หน้าให้กับเกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ยว ผลผลิตจะถูกจัดส่งไป ณ จุดกระจายย่อยตามที่ตกลง แล้วสมาชิก
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียงจะเป็นผู้มารับผลผลิตด้วยตนเอง การตลาดระบบนี้ เกษตรกรจะมีหลักประกัน
ทาง เศรษฐกิจ และมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคเองก็สามารถไป เยี่ยมเยือนฟาร์ม
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เกษตรกร เพื่อดูการผลิต หรือช่วยเกษตรกรท างานในฟาร์มก็ได้การ ตลาดในระบบนี้มีผลดี ในแง่ของความสัม 
พันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและ ผู้บริโภค แต่ข้อจ ากัดก็คือ เกษตรกรต้องมีฟาร์มที่อยู่ไม่ห่างจากเมือง
ใหญ่มากนัก และจ าเป็นต้องมีรถยนต์ส าหรับใช้ในการขนส่งเอง นอกจากนี้การตลาดระบบสมาชิกใช้ได้กับ
ฟาร์มที่ปลูกผักเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก (แต่ก็อาจมีผลผลิตอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ข้าว ไม้ผล ไข่ไก่) ในขณะที่
เกษตรกรอินทรีย์ที่ผลิตข้าว ธัญพืช หรืออาหารแปรรูป จะไม่สามารถใช้การตลาดในระบบนี้ได้ในประเทศไทย 
มีกลุ่มผู้ผลิตไม่ก่ีกลุ่มท่ีจัดการตลาดในระบบนี้ เช่น ชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ สุพรรณบุรี กลุ่มเยาวชนเกษตร 
อินทรีย์แม่ทา เชียงใหม่ 

ตลาดนัด 
ตลาดนัดส่วนใหญ่จะอยู่ใน ท้องถิ่นหรือหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดยส่วนมากมัก 

จัดในสถานที่ที่มีผู้บริโภคอยู่หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเป็นที่ว่าง ที่ผู้บริโภค
สะดวกในการมาหาซื้อผลผลิต ตลาดนัดนี้มักจะเปิดเฉพาะวันที่แน่นอน แต่ไม่เปิดทุกวัน เช่น ทุกวันศุกร์ หรือ
วันเสาร์ โดยมากจะเปิดขายเพียงครึ่งวัน หรืออาจนานทั้งวันเลยก็ได้ โดยผู้ผลิตต้องมีมาจากหลากหลายกลุ่ม 
เพ่ือจะได้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจ าหน่ายตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ใน ประเทศไทยที่น่าสนใจ คือ ที่ กาดนัด
เกษตรอินทรีย์ ที่ตลาดเจเจ เชียงใหม่, ตลาดเขียว สุรินทร์, ตลาดเขียว ยโสธร เป็นต้น 

การตลาดช่องทางเฉพาะ 
เป็น การตลาดที่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการที่มีนโยบายในด้านเกษตรอินทรีย์  

อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ร้านขาย
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือซูเปอร์มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย์ การตลาดในลักษณะนี้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากกว่าการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งอาจมีการแปรรู ผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆ มากกว่าด้วยตัวอย่างของการตลาดเฉพาะทางใน
ประเทศไทย คือ ร้านนาวิลิต, ร้านเลมอนฟาร์ม, ร้านไทสบาย เป็นต้น 

การตลาดทั่วไป 
ใน หลายประเทศท่ีตลาดเกษตรอินทรีย์ได้พัฒนาไประดับหนึ่ง จะพบว่าช่องทางการ 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จะขยายไปสู่ระบบตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโมเดิร์นเทรด ที่เป็น
ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เมื่อความต้องการผลิตภัณฑ์เริ่มขยายตัว
ชัดเจน ผู้ประการค้าปลีกในตลาดทั่วไปย่อมเห็นโอกาสในทางการค้า และปรับตัวเพ่ือดึงส่วนแบ่งการตลาด 
และสร้างภาพพจน์ให้กับหน่วยงานของตน การเข้ามาของตลาดประเภทนี้จะท าให้เกิดการแข่งขันกันในตลาด
มากขึ้น โดยเฉพาะการริเริ่มหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ รวมไปถึงการแข่ งขัน
ทางราคาด้วยในประเทศไทย Tops Supermarket, Emporium, Villa Market,  และ Siam Paragon เป็น
ต้น 
 
 7.  แนวคิดความตระหนัก 

 ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง ความรู้สึกความส านึกหรือการเห็นความส าคัญของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งความตระหนักเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้ส านึกว่ามีสิ่ง
นั้นอยู่สามารถจ าแนกและรับรู้ได้เป็นพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์  (ทิพย์รัตน์สุภา. 
2549 : 10) 

 
 

http://www.lemonfarm.com/lmf/
http://www.thaisabaibytalaypu.com/
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ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2537 : 4) กล่าวว่าความตระหนัก หมายถึง การกระท าที่แสดงว่า 
มีการรับรู้หรือมีความส านึกหรือในอีกความหมายหนึ่งความตระหนักเป็นภาวการณ์ที่บุคคลเข้าใจหรือ
ส าเหนียกถึงบางสิ่งบางอย่างของเหตุการณ์หรือวัตถุสิ่งของได้เป็นการที่บุคคลได้รับรู้และรับทราบว่าเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมขึ้นในที่ตนอาศัยในสังคมรอบตัวเองและมีความคิดที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
เพ่ือความอยู่รอดของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประภา เพ็ญสุวรรณ (2526 : 14) กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึงการที่บุคลฉุกคิดได้ 
หรือการเกิดข้ึนในภาวะของจิตใจแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นสามารถจ าได้ถึงลักษณะบางอย่างของสิ่งนั้น 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525 : 133) ได้กล่าวว่าความตระหนัก หมายถึง ความสามารถนึกคิด 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในใจ 
  ประยูร วงศ์จันทรา (2555 : 319) ให้ความหมาย ความตระหนัก คือ ความตื่นตัว ความสนใจ 
ความห่วงใยหรือหวงแหน ต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นสรุปได้ว่าความตระหนักหมายถึงความรู้สึก ส านึกซึ่งเป็นสภาวะ
ทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึกความคิดและความปรารถนาต่างๆเกิดจากความส านึกและการรับรู้เมื่อมีสิ่งเร้ามา
กระตุ้นจึงเกิดความตระหนักขึ้นส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ความตระหนักหมายถึงอาการรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การเห็นถึงความส าคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม 
 
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   

รัชดา สิริภาณุพงศ์ . (2546) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์ในการบริโภคผักของ 
ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย รวมถึง
นโยบายของภาครัฐในด้านที่เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์  เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภคผัก และ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและ
รายได้ของผู้บริโภคผักในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผู้บริโภคที่พักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและเป็นผู้ที่บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษและ/หรือผักอินทรีย์ จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ส ารวจตัวอย่างตามสถานที่ที่มีการจ าหน่ายผัก โดยสุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ค่าสถิติเบื้องต้นร้อยละ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าสถิติไคสแควร์ และ F-test 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยจากสารพิษในระดับปานกลางและความรู้เกี่ยวกับผัก
อินทรีย์ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับผักปลอดภัยจากสารพิษอยู่ในเชิงนิยม แต่ยังไม่แน่ใจว่ามี
ทัศนคติเก่ียวกับผักอินทรีย์ในเชิงนิยมหรือไม่ ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคพบว่าผู้บริโภคร้อยละ 65.7 บริโภค
ผักปลอดภัยจากสารพิษ และอีกร้อยละ 34.3 บริโภคผักอินทรีย์ สาเหตุส าคัญที่บริโภคคือห่วงใยสุขภาพ
ความถี่ในการบริโภคคืออาทิตย์ละครั้ง และไม่นิยมซื้อผักของตราสินค้าใดเป็นประจ าแหล่งจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษและผักอินทรีย์ที่นิยมซื้อคือซูเปอร์มาเก็ตและร้านจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ ตามล าดับ 
เนื่องจากสะดวกและคุณภาพเชื่อถือได้ ชนิดผักที่นิยมบริโภคคือผักคะน้า ผักกาดขาว และกะหล่ าปลี โดยมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อผักโดยพิจารณาจากตรารับรองจากหน่วยงานราชการและพิจารณาจากลักษณะ
ภายนอกของผักแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผักที่ส าคัญคือโทรทัศน์และบุคคลใกล้ชิด ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่ออุปสงค์ปรากฏว่า ปัจจัยอายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ส่วนตัว รายได้ครอบครัว 
ความรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอินทรีย์ และทัศนคติเกี่ยวกับผักอินทรีย์ มีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอินทรีย์ ส าหรับปัจจัยด้านการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้าน

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก และให้ความส าคัญในด้านการจัดจ าหน่ายในระดับ
ปานกลาง 
  บุญร่วม ค าจันทราช (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา กิจกรรมในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในชนบท โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษากิจกรรมในฟาร์มเกษตรอินทรีย์
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในชนบทและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน
เมื่อใช้ (1) แปลงทดลองประเภทวัสดุบ ารุงดินต่างกัน ได้แก แปลงควบคุมไม่ใส่อะไรเลย แปลงบุญร่วม 1 ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพควบคู่กับน้ าหมักชีวภาพ แปลงบุญร่วม 2 ใช้มูลไก่ควบคู่กับน้ าหมักชีวภาพ และแปลงค า
สิงห์ปุ๋ยหมักชีวภาพควบคู่กับน้ าหมักชีวภาพ ซึ่งผลิตขึ้นเองในฟาร์มของเกษตรกร) (2) ในระยะเวลาต่างกัน 
ได้แก่ ด าเนิน การวัดผล 3 ครั้ง ในแต่ละช่วงห่างกัน10 วัน คือ ก่อนปลูกพืช ระหว่างปลูก และหลังเก็บเกี่ยว 
(3) ปลูกพืชต่างชนิดกัน ได้แก่ ผักคะน้าและผักกวางตุ้ง โดยด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง คือ 
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของนายค าสิงห์ มาลาหอม บ้านน้ าเที่ยง ต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยเก็บตัวอย่าง
ดินแล้ววิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการและน าค่าที่ได้มาทดสอบสมมติฐานใช้  t-test, F-test (Three-way 
MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรได้ลดปัจจัยการผลิตที่น ามาจาก
ภายนอก เพ่ือใช้ในการเกษตร โดยการไม่ใช้สารสังเคราะห์ทั้งหลาย แต่เกษตรกรจะใช้หลักการหมุนเวียนใช้
ทรัพยากรในฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมผลผลิตที่มีอยู่ให้สมบรูณ์
มากขึ้น โดยปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ได้แก่ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน้ าอินทรีย์ชีวภาพจากพืชและสัตว์ที่เกษตรกรผลิตขึ้น
เองจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต จึงท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิตรวมถึงได้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในชนบท  ประจ า
จังหวัดมหาสารคาม ผักคะน้าและผักกวางตุ้งที่ปลูกในแปลงบุญร่วม 2 ที่วัดระหว่างการทดลองและหลัง
ทดลองมีปริมาณค่าการน าไฟฟูา อินทรีย์วัตถุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและความหนาแน่นมากกว่า
สิ่งทดลองอ่ืนๆ เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์และวิธีการปูองกันก าจัดศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืชและสาร
เร่งการเจริญเติบโต การปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ในโรงเก็บที่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์และวิธีการตาม
มาตรฐานเกษตรอินทร์ของประเทศไทย รวมจ านวน 35 รายการ อนุญาตให้ใช้ได้แต่ต้องใช้ตามข้อก าหนดอย่าง
เคร่งครัดและใช้อย่างระมัดระวังรวมจ านวน 20 รายการ และไม่เลือกใช้รวมจ านวน 32 รายการเกษตรกรผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ในด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืนในชนบทโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านแนวคิดและทัศนคติ และด้าน
เศรษฐกิจ และมีความรู้หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นายวินัย บุญยู้ (2554) ได้ศึกษา การพัฒนาการด าเนินงานตลาดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ 
ระดับชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนิคม ต าบลกระจาย อ าเภอปุาติ้วจังหวัดยโสธร โดยมีความ
คิดเห็นว่า พืชผักเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารซึ่งอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายสูง แต่ผักที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด เกษตรกรที่ปลูกมักจะปุ๋ยเคมี และใช้สารเคมีปูองกันและก าจัด
แมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก จึงก่อให้เกิดอันตรายจากสารตกค้างทั้งต่อผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ปลูก การผลิต
ผักอินทรีย์ซึ่งปลอดสารผิดยังมีเกษตรกรให้ความสนใจน้อยเนื่องจากประสบปัญหาด้านตลาดจ าหน่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน และจากการศึกษาวิจัยได้ข้อสรุปว่า จากกระบวนการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานตลาดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนิคม  ต าบลกระจาย 
อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร ที่ส าคัญ ประกอบด้วย การสร้างเครือข่าย/ชมรมผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และ
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กระตุ้นให้ชมรมผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เนื่องจากสมาชิกชมรมฯ คือ 
ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษปูอนเข้าสู่ตลาด ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กระตุ้นการด าเนินงานของชมรมฯโดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมฯเพ่ือให้เป็นตัวแทนของสมาชิก
ชมรมฯในการขับเคลื่อนกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนงานการร่วม
ปฏิบัติงานตามแผนงาน การศึกษาดูงาน การร่วมกันตั้งกฎ ระเบียบของชมรมฯ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การให้ความช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการอันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง 
การพัฒนาทางด้านการตลาดตามองค์ประกอบ 4P ได้แก่ สถานที่ ราคา สินค้าและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ ภายหลังการด าเนินงานพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตลาดผักปลอดสารพิษหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนิคม ต าบลกระจาย อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร คะแนนเฉลี่ยด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้ปลูกผักปลอดสารพิษและแม่ค้ามากกว่าก่อนการด าเนินงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการด าเนินงานพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตลาดผักปลอด
สารพิษหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนิคม ต าบลกระจาย อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร คะแนน
เฉลี่ยด้านการพัฒนาทางการตลาดมากกว่าก่อนการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

เชษฐา จงกนกพล (2557) ได้ศึกษา รูปแบบการพฒันาการด าเนินงานเครือข่ายตลาดผัก 
ปลอด สารพิษในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานบริบทของพ้ืนที่ และสภาพการด าเนินงาน โดยพบว่า สมาชิกที่มาจ าหน่ายผักปลอดสารพิษในโรง 
พยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรเสื่อมโทรมในเขตอ าเภอบรบือ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเกษตรผักปลอดสารพิษจากส านักงานปฏิรูป
การเกษตร ท าการผลิตสินค้าทางการเกษตร แต่ไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เป็นช่วงเวลา
เดียวกับโรงพยาบาลบรบือด าเนินโครงการอาหารปลอดภัยและมีความต้องการจัดหาผลิตสินค้า เกษตรปลอด
สารพิษ มาจ าหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล จึงมีการประสานงานกับแกนน าผู้ปลูกผักปลอดสารพิษและ
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ พร้อมทั้งค าแนะน าด้านการจัดการจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกที่ต้องการน า
สินค้ามาจ าหน่าย การวิเคราะห์และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ที่มีส่วนส าคัญและเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานด้านการปลูกและจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ ในที่นี้จะเรียกว่ากลุ่มผู้ขับเคลื่อนตลาดผักปลอด
สารพิษ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกชมรมผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2556 
ผู้ประกอบการที่น าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาดโรงพยาบาลบรบือ และเจ้าหน้าที่อ านวยการตลาดผักปลอด
สารพิษ โรงพยาบาลบรบือ รวม 85 คน ผลจาก การด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่าย
ตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา 
ระดับการด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล โรง
พยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมพบว่า ก่อนการพัฒนา มีระดับการด าเนินงาน
น้อย ส่วนหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อแบ่งเป็นรายด้านพบว่า ภายหลังการพัฒนา การสร้างเครือข่าย
ตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม มีระดับการด าเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้และสร้างเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและเกษตรทางเลือก, การติดตามและประเมินผล, การ
ประกวดแผงขายสินค้าดีเด่นของตลาดผักปลอดสารพิษ, การปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ, 
การสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาด้านการตลาดให้กับเครือข่ายตลาดผักปลอดสารพิษ, และ การส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและเกษตรทางเลือก ตามล าดับ ผลการเปรียบความแตกต่างของการด าเนิน 
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งานตาม รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงาน 
เครือข่ายตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 1) 
กลุ่มผู้ขับเคลื่อนตลาดผักปลอดสารพิษ รวมทั้งประชาชนในชุมชน เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกขั้นตอนและร่วมประเมินผลการด าเนินงาน 2) การมีส่วนร่วมและการประสานงานของเครือข่ายการท างาน
ในพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่มีความต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายตลาด
ผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบืออ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความต่อเนื่อง 3) 
กระบวนการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการท างานในพ้ืนที่ การท างานที่มีกระบวนการอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสนับสนุนให้การด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายตลาดผักปลอด
สารพิษในโรงพยาบาลโรงพยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความต่อเนื่องในชุมชน ประสบ
ผลส าเร็จโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย กระบวนการสร้างรูปแบบการด าเนินงานทุกกระบวนการใช้กระบวน 
การกลุ่ม A-I-C เป็นเครื่องมือท าให้การขับเคลื่อนงานที่เกิดจากความต้องการของชุมชน เป็นการร่วมคิด 
ร่วมวางแผนจากชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของย่อมท าให้การด าเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดี รวมทั้งมีการ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบทั้ง การสร้างองค์ความรู้ การอบรมให้ความรู้ 
การศึกษาดูงานเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการท างาน งานจึงประสบความส าเร็จ 4) การ
กระตุ้นและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งผลักดันให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากการประเมินผลท าให้ทราบว่า มีกระบวนการใดต้องปรับปรุงหรือที่ดีอยู่แล้ว ก็ส่งเสริมให้ดี
ขึ้น เป็นการประเมินการท างาน ส่วนการกระตุ้นและติดตามนั้นก็เป็นการช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานมี
ความต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหา ก็ร่วมกันแก้ไข ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และ 5) การท างานเป็นทีม เป็นอีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานตามรูปแบบการ
พัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ประสบผลส าเร็จ โดยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของทีม มีการประเมินผลการ
ท างานเป็นระยะ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ท าให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของ
งาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมทั้งพัฒนากระบวนการท างาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุด
สมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการสื่อสารภายในทีมก็เป็น
สิ่งส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

ยรรยง อินม่วงและคณะ (2550) ได้ศึกษาการจัดการระบบนิเวศฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของ 
นายค าพันธ์ เหล่าวงศ์มี บ้านดอนแดง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ส ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า เกษตรกรมีการจัดการระบบนิเวศในฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ โดยประยุกต์หลักการภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานกับองค์ความรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ เพ่ือใช้ใน
การจัดการทรัพยากรกายภาพในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เช่น ดิน น้ า ที่ดิน โดยเกษตรกรมีระบบการจัดการ
สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เช่น การจัดสร้างแหล่งน้ าในแปลงให้เพียงพอต่อ
การเพาะปลูกในฤดูแล้ง ส่วนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรใช้หลักการระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันระหว่าง
พืชและสัตว์ สอดคล้องฐานทรัพยากรชีวภาพอินทรีย์ที่มีอยู่ ซึ่งท าให้เกษตรกรมีผลผลิตหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรเน้นวิธีการประหยัด โดยใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 1 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
การจัดการศัตรูพืชใช้ชีววิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้น้ าส้มควันไม้ น้ าหมักชีวภาพและการปลูกพืช
ควบคุมศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ใช้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย พืชที่เหลือหรือไม่สมบูรณ์รวมทั้งวัชพืช ใน
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แปลงเกษตรน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งยังผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้น ากลับมาหมุนเวียนสู่แปลงเกษตร ท าให้ผล
ผลิตมีต้นทุนต่ าเนื่องจากการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในแปลง จากการจัดการทรัพยากรชีวภาพและ
กายภาพ และกรรมวิธีการผลิตแบบหมุนเวียนทรัพยากรในแปลงอย่างเหมาะสม เกิดผลผลิตหมุนเวียนตลอดปี 
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายในท้องถิ่น ท าให้เกษตรกรประสบความส าเร็จและเป็น
แบบอย่างของการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกร  

กนกกาญจน์ บุญประคม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาการดาเนินงานกองทุนปลูก 
ผักปลอดสารพิษในชุมชน ต าบลกลางใหญ่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน 
ต าบลกลางใหญ ่โดยมีขั้นตอนการวิจัยตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ 
การสังเกต และการสะท้อนผลเลือกพ้ืนที่ด าเนินการและผู้ร่วมวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกผักและท าการเกษตรอ่ืนๆ จานวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการประเมินความพึงพอใจผลการศึกษา 
พบว่า การพัฒนาด าเนินงานกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกระบวน 
การ 11 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์บริบทในพ้ืนที่ 2) การประชุมร่วมกันของเกษตรกร 3) การวางแผน
แบบมีส่วนร่วม 4) การอบรมให้ความรู้ 5) การศึกษาดูงาน 6) การผลิตแปลงผักปลอดสารพิษสาธิต 7) การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ 8) การรณรงค์ปลูกผักรับประทานเองในชุมชน 9) การประเมินการมี
ส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม 10) การประเมินความพึงพอใจ 11) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงาน 
และปัจจัยแห่งความส าเร็จ กระบวนการดังกล่าว ท าให้ชุมชนต าบลกลางใหญ ่เกิดกองทุนปลูกผักปลอดสาร 
พิษ ในชุมชนขึ้น มีสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุน และร่วมกันพัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเมินได้จากการมี
ส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมของสมาชิกกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีจาก
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้กระบวนการด าเนินงานกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนต าบลกลางใหญ่ 
มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสามัคคี ความ
ร่วมมือร่วมใจ และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนของสมาชิกในกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน 

งานศึกษาของ Sangkumchaliang and Huang (2012) เป็นการศึกษาในช่วงระหว่าง 
ปลายปี 2542 ต่อต้นปี 2543 โดยการสุ่มสัมภาษณ์ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 390 คน ผลการศึกษา
พบว่า 36.0% ของผู้ที่สุ่มส ารวจไม่เคยได้รับรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 30.2% ระบุว่า เคยได้ยิน แต่ไม่เคยซื้อ 
และ 36.1% ที่เคยได้ยินและซื้อสินค้าออร์แกนิค ปัจจัยส่วนตัว/ครอบครัวที่ส าคัญของผู้ซื้ อ คือ เพศ ระดับ
การศึกษา การมีเด็กในครอบครัว ในขณะที่ระดับรายได้ไม่ค่อยมีความส าคัญในการเลือกซื้อเท่าใดนัก และ
เหตุผลส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคก็คือ ปลอดสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (90%) มีความปลอดภัยกว่า
เพราะมีการตรวจสอบรับรอง (88%) มีความสดกว่า (64%) และมีรสชาติดีกว่า (50%) แต่ประเด็นที่น่าเป็น
ห่วงมากก็คือ 71% ของผู้บริโภคท่ีบอกว่า เคยได้ยินเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ยอมรับว่า รู้เรื่องเกษตรอินทรีย์น้อย
มาก รวมทั้งมีผู้บริโภค 26.8% ที่คิดว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างสินค้าออร์แกนิคและสินค้าปลอดภัย และ 
23.4% ไม่ทราบว่ามีความแตกต่างระหว่างสินค้า 2 ประเภทนี้ หรือในอีกนักหนึ่ง มีผู้บริโภคเพียงครึ่งหนึ่ง 
(49.8%) เท่านั้นที่รู้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสินค้าออร์แกนิคและสินค้าปลอดภัย 


