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บทคัดย่อ
ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ขับเคลื่อนการทาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
เกษตรกรรายย่อย บนพืน้ ฐานการมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม ความไว้วางใจกัน ความสัมพันธ์แนวราบ ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประจาชาติ (Organic Thailand) ในการ
รับประกันคุณภาพสินค้าอินทรีย์ ตามแนวทางการดาเนินงานของระบบพีจเี อส และ Organic 3.0 สามารถเพิม่
จานวนเกษตรอินทรียไ์ ด้ 34 คน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตก่อนเข้าสู่ระบบพีจเี อสเฉลี่ยเท่ากับ 1,512 บาท และมี
ต้นทุนการผลิตลดลงหลังเข้าสู่ระบบพีจเี อสเฉลี่ยเท่ากับ 450 บาท บ่งชี้ให้เห็นว่าระบบพีจเี อสลดต้นทุนการ
ผลิต 70.23 เปอร์เซ็นต์ อีกทัง้ สินค้าอินทรียท์ ร่ี บั รองด้วยระบบพีจเี อสมีราคาเพิม่ ขึน้ 15-79 เปอร์เซ็นต์ ส่งผล
ให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ 11.11 เปอร์เซ็นต์ต่อคนต่อปี ระบบพีจเี อสสามารถเพิม่ ขีดความสามารถ
ของเกษตรกรเพศหญิง ส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนและสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต สนับสนุ นการเข้าถึงอาหาร
อินทรียค์ ุณภาพสดและปลอดภัย เพิม่ ขีดการยอมรับของผูบ้ ริโภค เพิม่ ความเข้มแข็งของกลุ่ม และเพิม่ ช่องทาง
การตลาด ตลอดจนเกษตรกรมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส
คาสาคัญ : พีจเี อส; เกษตรอินทรียว์ ถิ พี น้ื บ้าน; ชุมชนรับรอง

Abstract
Application of participatory guarantee system ( PGS) to organic farming movement within the
small grower community was studied based on shared vision, trust - “ integrity based approach”,
horizontality, transparency, participatory, and learning process. National standard of Organic Thailand
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used organic products guarantee followed by PGS process and Organic 3.0 approach. Results showed
that 34 growers passed organic farming certification system by PGS. Before PGS applied to small grower
community, the average cost of organic farming was 1,512 bath per rai per year. After PGS applied,
the average cost of organic farming was reduced to 450 baths per rai per year. This indicated that
PGS reduced the cost production up to 70. 23 % . Moreover, organic products price certified by PGS
was increased 15-79 %. Its average revenue per rai per year was increased to 11.11 %. Furthermore,
PGS enhanced woman farmer empowerment, improved human rights and health, helped people to
reach quality organic foods, increased consumer acceptance, increased the strength of the group, and
increased market channels. The farmers presented the most satisfaction with the certification of organic
agriculture by the PGS system.
Keywords: PGS; Organic farming folk way; guarantee by the community

1. คานา

ความสาคัญกับมาตรฐานและระบบการรับรองเพื่อ
การส่งออก ภาคการผลิตจึงอยู่ในวงจากัด ผลผลิต
ออกสูภ่ าคการตลาดน้อย และสินค้าเกษตรอินทรียม์ ี
ราคาแพง เกษตรกรรายย่อยผู้ซ่งึ มีระบบการผลิต
ตามวิถีพ้นื บ้าน มีผลผลิตอย่างละเล็กอย่างละน้อย
ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรับรองโดยหน่ วยตรวจ
รับรองบุคคลที่สาม และไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้
แนวปฏิบตั ิในยุค 2.0 จึงไม่ครอบคลุมหลักการและ
ปรัช ญาเกษตรอินทรีย์ ไม่ ว่ า จะเป็ น หลัก การด้าน
สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเท่าเทียม และความเอา
ใจใส่ เกษตรอิน ทรีย์ท วั ่ โลกไม่ เ กิด ความยัง่ ยืน ที่
แท้จ ริง ไม่ สามารถขยายตัว ได้ท ัน กับ โลกที่มีการ
เปลีย่ นแปลง และตามความต้องการของผูบ้ ริโภคที่
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว (IFOAM, 2017) โดย Organic
3.0 เป็ นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ ปู แบบใหม่ ที่
สะท้อนภาพของสังคมและคุณภาพชีวิตเกษตรกร
รายย่อยให้สอดคล้องกับหลักการของเกษตรอินทรีย์
และขยายสู่ต ลาดได้อ ย่ า งกว้า งขวางมากกว่ า ใน
สถานการณ์ ท่ีป รากฏใน Organic 2.0 การดาเนิ น
งานตามหลักการและกระบวนการของ Organic 3.0
สนับสนุ นส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอินทรียต์ าม
แนวทางของเกษตรเชิง นิ เ วศ ช่ ว ยส่ ง เสริม การมี
สุขภาพที่ดขี องประชากรโลก และสร้างการรับรู้ให้

ในช่ ว ง 100 ปี ท่ีผ่ า นมา เกษตรอิน ทรีย์ทวั ่
โลกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่เกษตรอินทรียย์ ุค
บุกเบิก ซึง่ เรียกว่า Organic 1.0 เกิดการก่อตัวของ
ภาคเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ และเกิดการเคลื่อน
ไหวระดับ โลก ซึ่ง มีผู้น าในการบุ กเบิก และพัฒนา
เกษตรอิน ทรีย์จ ากการสะสมความรู้แ ละประสบ
การณ์ และน ามาขยายผลให้เ กิด การกระจายตัว
ออกมาเป็ นหลักการในการทาเกษตรอินทรีย์ท่สี บื
ต่ อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั เช่น Sir Albert Howard,
J.I. Rodale, Masanobu Fukuoka, Bhasker Save,
Rudolph Steiner และบุคคลอื่น ๆ (อธิราช, 2558)
ต่อมายุค Organic 2.0 (ต้นทศวรรษ 1970) เป็ นการ
พัฒนาต่อเนื่องมาจากรากฐานของการบุกเบิกในยุค
Organic 1.0 ทาให้วิสยั ทัศน์ ของคนรุ่นบุกเบิกเป็ น
จริงขึน้ มาในทางปฏิบตั ิ โดยทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้
พัฒนามาตรฐานและระบบการรับรองสินค้าเกษตร
อิน ทรีย์ ทัง้ ภาคการผลิต และการแปรรูป เพื่อ รับ
ประกันคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละสร้างความ
เชื่อมันให้
่ แก่ผู้บริโภคและผูก้ าหนดนโยบาย ส่งผล
ให้การบริโภคและตลาดสินค้าเกษตรอินทรียเ์ ติบโต
อย่างมากในหลาย ๆ พื้นที่ของโลก อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในยุคที่ผ่านมามุ่ งเน้ นให้
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แก่ระบบสังคมโดยรวม ด้วยกระบวนการเชื่อมโยง
การปฏิบตั ติ ามวิถธี รรมชาติ และการมีส่วนร่วมทาง
สังคม ที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใต้ความ
รับผิดชอบขององค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และ
รวมถึงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตรอินทรียท์ อ่ี ยู่
ในระบบของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (อธิราช, 2558)
สมาพัน ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ น านาชาติ หรือ
International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM) ได้ตระหนักถึงข้อจากัดของ
ระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลที่
สามในยุค Organic 2.0 จึงพัฒนาระบบพีจีเอสขึ้น
เพื่อให้เกิดการขยายตัวการทาเกษตรอินทรียอ์ ย่าง
กว้างขวางทัวโลก
่
และเพิม่ ปริมาณการผลิตอาหาร
อินทรียอ์ ย่างยังยื
่ น ทาให้ผบู้ ริโภคในแต่ละประเทศ
เข้าถึงอาหารอินทรียใ์ นราคาทีซ่ อ้ื หาได้ รวมทัง้ เป็ น
การฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสรรพสิง่ ให้มใี ช้
ชัวลู
่ กหลาน (Lundberg and Moberg, 2009; Castro,
2014) พีจีเอสเป็ นระบบการรับรองระบบการผลิต
เกษตรอิน ทรีย์แ ละรับ รองคุ ณ ภาพสิน ค้า เกษตร
อินทรียโ์ ดยชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและ
ต่ อเนื่องของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้
หลักการพื้นฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การ
เป็ นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พี จี เ อสส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ตลาดท้ อ งถิ่ น และตลาด
ภายในประเทศ โดยการกระตุ้น ให้ผู้ผ ลิตเกิดการ
พัฒนาการผลิตด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิด
เครือข่ายระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค มีผลทาให้เกิด
การวางแผนการผลิต ตามที่ต ลาดต้ อ งการ เมื่อ
เกษตรกรรายย่อยได้รบั การรับรองโดยระบบพีจเี อส
ทาให้ขยายช่องทางตลาดได้ ผลสุดท้ายทาให้มกี าร
ท าเกษตรอิน ทรีย์เ พิ่ม ขึ้น เกิด ความยัง่ ยืน ทัง้ ต่ อ
รายได้ข องเกษตรกร ฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม สุขภาพของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค และเกิด
สังคมเข้มแข็งในที่สุด (มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไ ทย,
2558ก; มู ล นิ ธิ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ไ ทย, 2558ข) ซึ่ ง

สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ เ กษตรอิ น ทรี ย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศ
ไทยเป็ น ผู้น าในระดับ ภู มิภ าคด้า นการผลิต การ
บริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์
ทีม่ คี วามยังยื
่ นและเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล” และ
มีเป้ าหมาย คือ (1) เพิม่ พืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียไ์ ม่น้อย
กว่า 600,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2564 (2) มีเกษตรกร
ทีท่ าเกษตรอินทรียไ์ ม่น้อยกว่า 30,000 ราย (3) เพิม่
สัด ส่ว นตลาดสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์ใ นประเทศต่ อ
ตลาดส่ ง ออก โดยให้ มีส ัด ส่ ว นตลาดในประเทศ
ร้ อ ย ละ 40 ต่ อต ลา ดส่ ง ออกร้ อ ย ละ 60 แ ละ
(4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วถิ ีพ้นื บ้านเพิม่ ขึ้น
โดยกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนเกษตรอิน ทรีย์ แ ม่ ม อก
จังหวัดลาปาง เป็ นชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช
ตามวิถีพ้นื บ้าน ไม่ใช้สารเคมี โดยพึ่งพิงธรรมชาติ
เป็ นหลัก ผลิต เพื่อ ยัง ชีพ ส าหรับ บริโ ภคภายใน
ครัวเรือน เหลือจากการบริโภค จึงแจกจ่ายสมาชิก
ภายในชุมชน หรือ น าไปจาหน่ ายภายนอกชุมชน
การเพิ่ ม ราคาผลผลิ ต ทางการเกษตรด้ ว ยการ
รับ ประกัน คุ ณ ภาพสิน ค้า ที่ผ ลิต ขึ้น ในชุ ม ชนเป็ น
สิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ จั ด เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรกลุ่มนี้ได้อย่าง
ยังยื
่ น การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การใช้ ร ะบบการรับ รองแบบมีส่ ว นร่ ว มสู่เ กษตร
อิน ทรีย์ยุ ค 3.0 และเพิ่ม รายได้ของเกษตรกรราย
ย่ อ ยกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนเกษตรอิน ทรีย์ แ ม่ ม อก
จังหวัดลาปาง

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรอินทรีย์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแ์ ม่มอก จังหวัดลาปาง
จานวน 34 คน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ด้วยระบบพีจเี อส จากนัน้ หาขนาดตัวอย่าง
ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง (sample size) จากตารางของ
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Darwin Hendel (1977) ซึ่งผู้วิจยั ได้ตงั ้ ระดับความ
เชื่อมัน่ (confidence level) ไว้ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์ (
= 0.01) ซึง่ จะได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 28 คน
2.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้แ บบ
สอบถาม ซึ่ง ก าหนดตามกรอบแนวคิด และวัต ถุ
ประสงค์ประกอบด้วย 5 ตอน คือ
2.2.1 ตอนที่ 1 กระบวนการผลิตก่อนเข้า
สู่ร ะบบพีจีเ อส มีลัก ษณะเป็ น แบบเลือ กตอบและ
คาถามปลายเปิ ด คาถามเกี่ยวกับผลผลิต สารเคมี
อารักขาพืช และรายได้
2.2.2 ตอนที่ 2 กระบวนการผลิตหลังเข้า
สู่ร ะบบพีจีเ อส มีลัก ษณะเป็ น แบบเลือ กตอบและ
คาถามปลายเปิ ด คาถามเกี่ยวกับผลผลิต สารเคมี
อารักขาพืช และรายได้
2.2.3 ตอนที่ 3 บทบาทผูห้ ญิง มีลกั ษณะ
เป็ นแบบเลือกตอบและคาถามปลายเปิ ดเกี่ย วกับ
การได้รบั เลือกเป็ นกรรมการกลุ่ม การได้รบั เลือก
เป็ นตัวแทนกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมกลุ่ม
2.3.4 ตอนที่ 4 สิทธิมนุษยชน มีลกั ษณะ
เป็ นแบบเลือกตอบและคาถามปลายเปิ ดเกี่ย วกับ
การจ้างแรงงานเกษตรในฟาร์ม
2.3.5 ตอนที่ 5 สุขภาพ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบและคาถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับสารเคมีใน
เลือดและความถีข่ องการเจ็บป่ วย
2.3.6 ตอนที่ 6 อื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด เกี่ย วกับ สิท ธิใ นการเข้า ถึง อาหาร การ
ยอมรับของผู้บริโภค ความเข้มแข็งของกลุ่ม การ
ตลาด และความพึงพอใจระบบพีจเี อส
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ดาเนิน
การตามขัน้ ตอนดังนี้ (1) ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อประสานงาน
กับเกษตรกรโดยตรง โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล และ/
หรือ การตอบแบบสอบถามออนไลน์ และ (2) รวบ

รวมแบบสอบถามและข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไป
2.4 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์และประมวล
ผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางสถิติ ด้ ว ย SPSS
version 16.0 โดยข้อมูลกระบวนการผลิตก่อ นและ
หลังเข้าสูร่ ะบบพีจเี อส บทบาทผูห้ ญิง สิทธิมนุษยชน
สุข ภาพ และอื่น ๆ สถิติท่ีใ ช้ ได้แ ก่ การแจกแจง
ความถี่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3 . 1 แ ผ นก า รผ ลิ ตข องสมาชิ กกลุ่ ม
วิ สาหกิ จชุมชนเกษตรอิ นทรีย์แม่มอก จังหวัด
ลาปาง ก่อนเข้าสู่ระบบพีจีเอส
การสุ่ ม ตัว อย่ า งสมาชิก กลุ่ ม วิส าหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียแ์ ม่มอก จังหวัดลาปาง ที่ผ่าน
การรับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ด้ ว ยระบบ
พีจเี อส จานวน 28 คน ซึง่ เป็ นเพศหญิงทัง้ หมด คิด
เป็ นร้อยละ 100 มีพน้ื ทีก่ ารทาเกษตรก่อนเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทงั ้ สิ้น 98 ไร่ หรือ
เฉลีย่ 3.5 ไร่ต่อเกษตรกร 1 ราย มีรายละเอียดการ
ผลิตดังนี้ (1) พืชหลัก ได้แก่ ข้าว จานวน 43.3 ไร่
ถัวเหลื
่ อง 3 ไร่ ว่านชักมดลูก 0.75 ไร่ เพชรสังฆาต
0.25 ไร่ ฟ้ าทะลายโจร 0.75 ไร่ หญ้ารีแพร์ 0.25 ไร่
ไพล 3 ไร่ ขิง 3 ไร่ ขมิน้ ชัน 9 ไร่ มะระขีน้ ก 0.25 ไร่
และตะไคร้ 3 ไร่ (2) ปศุสตั ว์ ได้แก่ ไก่ไข่ 40 ตัว วัว
2 ตัว และหมู 2 ตัว และ (3) สัต ว์น้ า ได้แ ก่ ปลา
ทับ ทิม 1,000 ตัว ซึ่ง มีร าคาต่ อหน่ วยของผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ดงั ตารางที่ 1 โดยกระบวนการผลิต
ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบพีจเี อสนัน้ เกษตรกรร้อยละ 3.5 (1 คน) มีการ
ใช้ปุ๋ยและสารเคมีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปุ๋ ยเคมีสตู ร
16-16-16 และสูตร 16-20-0 สารเคมีอารักขาพืช
ได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)
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คิ ด เ ป็ น ต้ น ทุ น เ ฉ ลี่ ย 1,200 บ า ท ต่ อ ไ ร่ ต่ อ ปี
นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 96.5 มีการใช้ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ ยอินทรีย์ และน้าหมักชีวภาพ เข้าร่วมในระบบการ

ผลิต ซึ่ง มีต้ น ทุ น เฉลี่ย ต่ อ ไร่ 312 บาทต่ อ ไร่ ต่ อ ปี
และมีรายได้ 108,000 บาทต่อคนต่อปี

ตารางที่ 1 ราคาผลผลิตของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแ์ ม่มอก จังหวัดลาปาง ก่อนและหลังเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส
ผลิตผล
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
ถัวเหลื
่ อง กิโลกรัมละ
ว่านชักมด กิโลกรัมละ
เพชรสังฆาต กิโลกรัมละ
ฟ้ าทะลายโจร กิโลกรัมละ
หญ้ารีแพร์ กิโลกรัมละ
ไพล กิโลกรัมละ
ขิง กิโลกรัมละ
ขมิน้ ชัน กิโลกรัมละ
มะระขีน้ ก กิโลกรัมละ
ตะไคร้ กิโลกรัมละ

ราคาต่อหน่วยก่อน
เข้าสูก่ ารรับรอง (บาท)
11.25
12
6
8
8
15
10
12
7
15
7

3.2 แผนการผลิ ตหลังเข้าสู่ระบบพีจีเอส
สมาชิ ก กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตร
อิน ทรีย์แ ม่ ม อก จัง หวัด ลาปาง ที่ผ่ า นการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบพีจเี อส จานวน
28 คน มีพ้ืน ที่ก ารท าเกษตรอิน ทรีย์ ค งเดิม เช่ น
เดียวกับก่อนใช้ระบบพีจเี อส โดยมีพน้ื ทีร่ วม 98 ไร่
หรือเฉลี่ย 3.5 ไร่ต่อเกษตรกร 1 ราย และมีวถิ กี าร
ท าเกษตรเช่ น เดิม เนื่ อ งจากเกษตรกรท าเกษตร
อิน ทรีย์วิถีพ้ืน บ้า นอยู่ แ ต่ เ ดิม แล้ว หลัง เข้า สู่ก าร
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส จึง
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงใด ๆ มากนัก ซึง่ มีรายละเอียด
การผลิต พืช ดัง นี้ (1) พืช หลัก ได้แ ก่ ข้า ว จ านวน
38.3ไร่ ถั ว่ เหลื อ ง 5 ไร่ ว่ า นชัก มดลู ก 0.75 ไร่
เพชรสัง ฆาต 0.25 ไร่ ฟ้ า ทะลายโจร 1 ไร่ หญ้ารี

ราคาต่อหน่วยหลัง
เข้าสูก่ ารรับรอง (บาท)
13.75
19
8
10
10
20
12.5
17.5
8
20
12.5

การเพิม่ ขึน้ ของราคา
ต่อหน่วย (เปอร์เซ็นต์)
22
59
34
25
25
34
25
46
15
34
79

แพร์ 0.25 ไร่ ไพล 2 ไร่ ขิง 1 ไร่ ขมิ้น ชัน 11 ไร่
มะระขีน้ ก 0.25 ไร่ ตะไคร้ 5 ไร่ กระเทียม 0.25 ไร่
และดาวอินคา 0.5 ไร่ (2) ปศุสตั ว์ ได้แก่ ไก่ไข่ 60
ตัว วัว 4 ตัว ควาย 7 ตัว และหมู 2 ตัว ซึง่ มีราคาต่อ
หน่วยของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดงั ตารางที่ 1
โดยแผนการผลิต หลัง เข้า สู่ก ารรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส เกษตรกร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คนเลิ ก ใช้ ปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี
อารั ก ขาพื ช โดยหั น มาใช้ ปั จจั ย การผลิ ต จาก
ธรรมชาติท่มี ีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก
ปุ๋ ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพต่าง ๆ ซึง่ มีต้นทุนเฉลีย่
450 บาทต่อไร่ต่อปี ซึง่ วัตถุดบิ ในการผลิตปั จจัยการ
ผลิตเหล่านี้ เกษตรกรจะพยายามใช้วตั ถุดบิ ทีห่ าได้
ในครัว เรือ นหรือ ภายในชุ ม ชนให้ม ากที่สุ ด หรือ
472
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ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ
ประหยัด ต้น ทุน ยกเว้น วัสดุ บ างชนิด ที่ต้องหาซื้อ
จากภายนอกชุมชน เช่น มูลสัตว์ต่าง ๆ เนื่องจากไม่
มีก ารท าปศุ ส ัต ว์ภ ายในชุ ม ชน เมื่อ เปรีย บเทีย บ
ต้ น ทุ น การผลิต ก่ อ นและหลัง เข้า สู่ ร ะบบพีจีเ อส
พบว่าต้นทุนก่อนเข้าสู่ระบบพีจีเอสเท่ากับ 1,512
บาท ต้นทุนหลังเข้าสู่ระบบพีจเี อสเท่ากับ 450 บาท
แสดงให้ เ ห็น ว่ า ระบบพีจีเ อสลดต้ น ทุ น การผลิ ต
70.23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบราคาผลิตผลแต่
ละชนิดพบว่าราคาข้าวสารเพิม่ ขึน้ 22 เปอร์เซ็นต์
ถัวเหลื
่ องเพิม่ ขึน้ 59 เปอร์เซ็นต์ ว่านชักมดเพิม่ ขึน้
34 เปอร์เซ็นต์ เพชรสังฆาตเพิม่ ขึน้ 25 เปอร์เซ็นต์
ฟ้ า ทะลายโจรเพิ่ม ขึ้น 25 เปอร์เ ซ็น ต์ หญ้า รีแ พร์
เพิม่ ขึน้ 34 เปอร์เซ็นต์ ไพลเพิม่ ขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์
ขิ ง เพิ่ ม ขึ้ น 46 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ขมิ้ น ชั น เพิ่ ม ขึ้ น 15
เปอร์เซ็นต์ มะระขี้นกเพิ่มขึน้ 34 เปอร์เซ็นต์ และ
ตะไคร้เพิ่มขึ้น 79 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1 สอด
คล้อ งกับ Kasikorn Research Center in Thailand
(2007) ทีร่ ายงานว่าราคาสินค้าอินทรียท์ จ่ี าหน่ายใน
ประเทศขึน้ อยู่กบั กลไกตลาด ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ตลาด
คื อ (1) จ าหน่ า ยในช่ อ งทางโมเดิ ร์ น เทรดและ
ช่องทางขายตรง โดยสินค้าอินทรียท์ จ่ี ดั จาหน่ ายใน
ตลาดนี้ จ ะมีร าคาค่ อ นข้า งสูง เพราะมีม าตรฐาน
ระดับประเทศและ/หรือต่ างประเทศ และ (2) เป็ น
การจาหน่ ายโดยชุมชนเกษตรกร ซึง่ เป็ นทีเ่ ดียวกัน
กับแหล่งผลิต แต่ราคาสินค้าจะต่ากว่าสินค้าอินทรีย์
ตลาดแรก แต่ ก็ยงั สูงกว่าราคาปกติ เมื่อพิจารณา
รายได้ข องเกษตรกร ก่ อ นเข้า สู่ร ะบบพีจีเ อสมีค่า
เท่ า กับ 108,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี และหลัง การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบพีจเี อสมี
ค่าเท่ากับ 120,000 บาทต่อคนต่อปี แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการรับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ด้วย
ระบบพีจีเอสส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11.11
เปอร์เซ็นต์ต่อคนต่อปี สอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ และ
คณะ (2551) ราตรี (2553) อรกช (2556) และ

Reyes (2008) รายงานต้นทุนเฉลีย่ ทัง้ หมดของการ
ผลิตข้าวอินทรียต์ ่าว่าการผลิตข้าวทีม่ กี ารใช้สารเคมี
เข้าร่วมในระบบการผลิต อีกทัง้ การผลิตข้าวอินทรีย์
มีก าไรสุท ธิเ ฉลี่ย ต่ อ ไร่ สูง กว่ า เกษตรเคมี รวมทัง้
พีจเี อสเป็ นระบบทีส่ ามารถส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคอาหารปลอดภัยได้อย่างยังยื
่ น ชาลิสา และ
กนกเนตร (2559) รายงานว่าเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
ด้วยกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรียม์ ี
ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าเกษตรเคมี แต่มผี ลตอบแทน
ที่ม ากกว่ า เกษตรเคมี โดยกระบวนการผลิต ข้า ว
อินทรีย์มีต้นทุนทัง้ สิ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4,230.85 บาท
ต่อไร่ รายได้เฉลีย่ เท่ากับ 6,007.55 บาทต่อไร่ และ
มี ก าไรสุ ท ธิ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 1,776.70 บาทต่ อ ไร่
สาหรับกระบวนการผลิตข้าวเกษตรเคมี มีต้นทุน
ทัง้ สิน้ เฉลีย่ เท่ากับ 5,472.27 บาทต่อไร่ รายได้เฉลีย่
เท่ากับ 6,642.38 บาทต่ อไร่ และมีกาไรสุทธิเฉลี่ย
เท่ากับ 1,170.11 บาทต่อไร่
3.3 ก า รเพิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า รถ ข อ ง
เกษตรกรเพศหญิ ง
เกษตรกรเพศหญิง จานวน 28 คน ร้อย
ละ 25 (7 คน) ได้รบั เลือกให้เป็ นกรรมการของกลุ่ม
และเป็ นผูต้ รวจแปลงของกลุ่มร้อยละ 32.14 (9 คน)
ได้รบั เลือกให้เป็ นตัวแทนกลุ่มเฉลี่ยปี ละ 3 ครัง้ ขึน้
ไปในการทากิจกรรมต่ าง ๆ ภายนอกกลุ่ม ได้แก่
การอบรมสัม มนาความรู้ด้า นเกษตรอิน ทรีย์นอก
พื้น ที่ การแยกขยะ และการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม
ส าหรับ ด้ า นการแสดงออกและการแสดงความ
คิด เห็น ของสมาชิก พบว่ า สมาชิก ที่แ สดงความ
คิดเห็นในทีป่ ระชุมทุกครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 35.72 (10
คน) สมาชิก ที่แ สดงความคิด เห็น ในที่ป ระชุ ม 10
ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 14.28 (4 คน) สมาชิกที่แสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม 2-3 ครัง้ คิดเป็ นร้อ ยละ
35.72 (10 คน) และสมาชิก ที่ไ ม่ เ คยแสดงความ
คิดเห็นเลย คิดเป็ นร้อยละ 14.28 (4 คน) สอดคล้อง
กับ IFOAM (2017) ในการพัฒนา Organic 3.0 เพื่อ
473

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562

สนั บ สนุ น การท าเกษตรอิน ทรีย์ วิถี พ้ืน บ้ า นของ
เกษตรกรรายย่อยทีม่ พี น้ื ทีก่ ารผลิตไม่มากและส่วน
ใหญ่เจ้าของทีด่ นิ เป็ นเกษตรกรเพศหญิง จึงมีความ
จาเป็ นในการผลักดันและส่งเสริมการเพิม่ ขีดความ
สามารถของเกษตรกรเพศหญิงและลดข้อขัดแย้ง
ด้านเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกษตรอินทรียเ์ ป็ นงาน
ที่ต้ อ งการความละเอีย ดและประณี ต จึง เหมาะ
ส าหรั บ เกษตรกรเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย
(Altenbuchner et al., 2017)
3.4 สิ ทธิ มนุษยชน
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 28 คน ผู้
ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตร
อิน ทรีย์ แ ม่ ม อก จัง หวัด ล าปาง ร้ อ ยละ 3.5 จ้ า ง
แรงงาน และอีกร้อยละ 97.5 ไม่ได้จ้างแรงงานเลย
โดยผู้ท่จี ้างแรงงาน มีการจ้างแรงงานเฉพาะเพศ
ชายเท่านัน้ ซึง่ มีค่าจ้างแรงงานชาวไทยเฉลีย่ วันละ
200 บาท จะเห็น ได้ว่ า เกษตรกรส่ว นใหญ่ ไ ม่ จ้า ง
แรงงาน เนื่องจากใช้แรงงานในครัวเรือนในการทา
เกษตรอินทรีย์ เพราะพืน้ ทีใ่ นการทาเกษตรอินทรีย์
ไม่มาก ดูแลได้ทวถึ
ั ่ ง และเป็ นการลดต้นทุนในการ
ผลิต ซึง่ เป็ นไปตามหลักการและปรัชญาพืน้ ฐานของ
เกษตรอิน ทรีย์ ไม่ ว่ า จะเป็ นหลัก การด้านสุขภาพ
นิเวศวิทยา ความเท่าเทียม และความใส่ใจ (IFOAM,
2017)
3.5 สุขภาพ
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด 28 คน
ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบพีจเี อส เกษตรกรเคยตรวจวัดหาระดับสารเคมี
ตกค้างในเลือดร้อยละ 96.43 (27 คน) และไม่เคย
ตรวจวัด หาระดับ สารเคมีต กค้า งในเลือ ดร้อ ยละ
3.57 (1 คน) สาหรับเกษตรกรทีไ่ ด้ตรวจวัดหาระดับ
สารเคมีตกค้างในเลือด 27 คน พบว่า ร้อยละ 70.37
(19 คน) ไม่ มีสารเคมีต กค้างในเลือ ด และร้อ ยละ
29.63 (8 คน) มีสารเคมีตกค้างในเลือดระดับไม่เกิน
มาตรฐาน และหลังเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อสพบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
ไม่มสี ารเคมีตกค้างในเลือด แสดงให้เห็นถึงผลของ
การท าเกษตรอิน ทรีย์ แ ละการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยระบบพี จี เ อส ที่ มุ่ ง เน้ น ให้
เกษตรกรเห็น ความส าคัญ กับ กระบวนการผลิต
เกษตรอินทรียว์ ถิ พี น้ื บ้านที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และบริบทของท้องถิน่ และชุมชน ส่งผลให้เกษตรกร
ไม่ มี ส ารพิ ษ ตกค้ า งในเลื อ ด โดยเฉพาะกลุ่ ม
เกษตรกรทีเ่ คยมีสารเคมีตกค้างในเลือดลดลง 100
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต เกษตร
อินทรีย์ด้วยการเคารพกฎธรรมชาติและยึดวิถชี วี ติ
ของเกษตรกรเป็ นหลัก ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย
สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยภายในชุมชนได้ดขี น้ึ
ที่ค่ า Cronbach’s alpha coefficient เท่ า กับ 0.735
(Morshedi et al., 2017)
3.6 สิ ทธิ ในการเข้าถึงอาหาร การยอมรับ
ของผู้บริ โภค ความเข้มแข็งของกลุ่ม การตลาด
และความพึ ง พอใจในการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรียด์ ้วยระบบพีจีเอส
3.6.1 สิทธิในการเข้าถึงอาหาร
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด 28
คน ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ด้ว ยระบบพีจีเ อส เกษตรกรร้อ ยละ 100 (28 คน)
ปรุงอาหารสาหรับบริโภคภายในครัวเรือน โดยใช้
วัตถุดบิ ทีผ่ ลิตภายในครัวเรือนร้อยละ 84 อีกร้อยละ
16 เป็ นวัตถุ ดิบที่ซ้อื จากภายนอก ได้แก่ เนื้อสัตว์
และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั มีบางโอกาสที่
เกษตรกรไม่ สามารถเลือ กบริโ ภคอาหารได้ เช่ น
การออกไปทาธุระนอกพืน้ ที่ การเข้าร่วมประชุมและ
อบรมต่าง ๆ การออกไปร่วมงานบุญหรืองานส่วน
รวมต่ าง ๆ แสดงให้เห็นว่าระบบพีจีเอส ส่งผลให้
เกษตรกรเข้าใจและเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัย
ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้น เช่ น เดี ย วกับ
รายงานของ Reyes (2008) กระบวนพีจีเ อสและ
กระบวนการผลิต ที่ใ ส่ ใ จสิ่ง แวดล้อ มและอนุ ร ัก ษ์
474

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562

Thai Journal of Science and Technology

ธรรมชาติ สามารถฟื้ นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ
และห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยังยื
่ น ส่งผลให้สมาชิก
ชุ ม ชนมี แ นวโน้ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ึน จากการ
บริโภคอาหารสดและปลอดภัย ที่สามารถหาได้ง่าย
ในชุมชน และเกิดรายได้หมุนเวียนภายชุมชน ทาให้
ชุ ม ชนเข้ม แข็ง อย่ า งยัง่ ยืน อีก ทัง้ ระบบการผลิต
เกษตรอิ น ทรี ย์ ผู้ ผ ลิ ต มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งวาง
แผนการผลิตตามฤดูกาล จึงทาให้ได้ผลิตผลหลาก
หลาย มีรายได้หมุนเวียนตลอดทัง้ ปี ลดความเสีย่ ง
ของความล้ม เหลวและการขาดแคลนอาหารและ
โภชนาการของสมาชิกในชุมชน และลดความเสีย่ ง
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกชุมชน (Bakewell-Stone
et al., 2008)
3.6.2 การยอมรับของผูบ้ ริโภค
หลังการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส ผูบ้ ริโภคถึงร้อยละ
100 ให้ ก ารยอมรับ มาตรฐานและกระบวนการ
ผลิต ผลและผลิต ภัณฑ์อิน ทรีย์วิถีพ้นื บ้า น รวมถึง
สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเช่นกัน เช่น รายการทีวี
มาถ่ า ยท าการท าเกษตรของกลุ่ ม สอดคล้อ งกับ
Nelson et al. (2015) รายงานว่ า ระบบพีจีเ อสเป็ น
กระบวนการทีม่ สี ่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ซึง่
รวมถึงผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยผู้บริโภค
สามารถเข้า ร่ ว มการตรวจเยี่ย มฟาร์ ม และ/หรือ
กระบวนการอื่น ๆ ได้ทุ ก ขัน้ ตอน จึง จัด ว่ า ระบบ
พีจเี อสเป็ นกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขัน้ ตอน และสร้างความเชื่อมันกั
่ บผูบ้ ริโภคได้ดี
3.6.3 ความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรมีความสามัคคีกนั แต่ยงั ไม่
เข้ม แข็ง เท่ า ที่ค วร เพราะขาดความร่ ว มมือ จาก
สมาชิกบางคนในบางครัง้ ขณะเดียวกันยังเกิดความ
ขัด แย้ง ภายในกลุ่ ม บ้า งเล็ก น้ อ ย เกษตรกรมีก าร
ประชุ ม ภายในกลุ่ ม 1-2 ครัง้ ต่ อ เดือ น นอกจากนี้
กลุ่มยังสนับสนุ นสมาชิกไปประชุมกับเกษตรอาเภอ
เพื่อ น าความรู้ม ากระจายต่ อ สมาชิก ภายในกลุ่ ม

รวมทัง้ พยายามถ่ายทอดการทาเกษตรอินทรีย์ให้
คนในชุ ม ชน เพื่อ เพิ่ม สมาชิก ของกลุ่ ม ให้ม ากขึ้น
สอดคล้องกับ Malakouti (2014) ทีร่ ายงานว่าระบบ
พีจีเ อสเป็ น ระบบที่ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้เ กิด การ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้และเป็ นกระบวนการเชื่อมโยง
สมาชิกเกษตรกรให้มาพบปะกันในเวทีของชุมชน
เกิดความรักความสามัคคีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บน
หลักการพื้นฐานของความไว้วางใจ ความยุติธรรม
ความโปร่งใส การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การมีวสิ ยั ทัศน์
ร่วม และความเสมอภาค
3.6.4 การตลาด
การเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส ช่วยให้เกษตรกรขายผลิต
ผลและผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้ มีผู้ประกอบการมารับ
ซื้อ สิน ค้า อิน ทรีย์ภ ายในชุ ม ชนและให้ร าคาสูง ดัง
รายละเอียดราคาสินค้าอินทรียท์ ่เี พิม่ ขึน้ ในตารางที่
1 และกาลังจะขยายตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
แสดงให้เห็นว่าระบบพีจเี อสทาให้การตลาดของกลุม่
เกษตรกรรายย่อยก้าวหน้าอย่างมาก จนไม่สามารถ
ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้ทนั ระบบพีจีเอสจึงเป็ น
ระบบที่สามารถเพิม่ ปริมาณเกษตรกรอินทรีย์ และ
เป็ นระบบที่ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณสิน ค้ า อิ น ทรีย์
คุณภาพปลอดภัยให้แก่สมาชิกชุมชน ได้เลือกซื้อ
สิน ค้า อิน ทรีย์ท่ีมีค วามสดใหม่ ไ ปบริโ ภคภายใน
ครัวเรือนในราคาทีเ่ ป็ นธรรม และเป็ นฐานการผลิตที่
สาคัญของตลาดอื่น ๆ ภายในท้องถิ่นและประเทศ
ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากราคา
ผลิต ผลที่เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งเป็ น ธรรมต่ อ ทัง้ ผู้ผ ลิต และ
ผู้บริโภค อีกทัง้ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้ว ย
ระบบพี จี เ อสยัง สอดคล้ อ งกับ Organic 3.0 และ
นโยบายสนับ สนุ น การบริโ ภคอาหารท้อ งถิ่น ของ
หลายประเทศทัวโลกอี
่
กด้วย (Nelson et al., 2015;
IFOAM, 2017)
3.6.5 ความพึ ง พอใจในการรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม พี จี เอส
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เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดร้อ ย
ละ 100 (28 คน) ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อิน ทรีย์แ ละมีค วามพึง พอใจต่ อ ระบบพีจีเ อสมาก
ที่สุ ด เพราะได้ร ับ ความรู้เ กี่ย วกับ การท าเกษตร
อิน ทรีย์ สามารถขยายตลาดได้ม ากยิ่ง ขึ้น และที่
สาคัญได้เพิ่มมาตรฐานการผลิตสินค้าชุมชนให้สูง
กว่าเดิม พีจเี อสทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รื่อง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละระบบการรับรองแบบมี
ส่ว นร่ ว ม ซึ่ง เป็ น เรื่อ งที่เ ข้า ใจยากหากท าเกษตร
อิน ทรีย์แ บบเดี่ย ว พีจีเ อสลดข้อ จ ากัด ของระบบ
รับรองโดยบุคคลทีส่ ามและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับระบบ
การรับรอง (Bakewell-Stone et al., 2008) เกษตรกร
อิ น ทรี ย์ พี จี เ อสทัว่ โลกให้ ค วามส าคัญ กับ ระบบ
พีจเี อส เนื่องจากการระบบการรับรองแต่ละระบบมี
ความสอดคล้องกับตลาดที่แตกต่ างกัน (Kirchner,
2014)

พี จี เ อสจึ ง ไม่ เ ป็ นเพี ย งระบบการรับ รองเกษตร
อินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ได้ด้อยไปกว่า
ระบบการรับรองโดยบุคคลที่สาม หรือหน่ วยตรวจ
รับรองเท่านัน้ แต่เป็ นการพัฒนาชุมชน จิตวิญญาณ
ในการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยังผลให้เกษตรกรรายย่อยที่ทาเกษตรอินทรีย์อ ยู่
แล้วรวมกลุ่มกันเข้าถึงระบบการรับรอง ผลที่ได้ทา
ให้สนิ ค้าเกษตรอินทรีย์มกี ารรับรองทีเ่ ข้าถึงได้ง่าย
ค่าใช้จ่ายไม่แพงอยู่ทก่ี ลุ่มกาหนดกันเอง เมื่อสินค้า
ได้รบั การรับรองทาให้เข้าสู่ตลาดได้กว้างขึน้ ส่งผล
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในครัวเรือนและภายใน
ชุมชนอย่างยังยื
่ น

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank, ADB) และกรมพัฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย ที่ส นั บ สนุ น งบประมาณใน
ลัก ษณะบู ร ณาการเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี งบ
ประมาณ 2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โครงการ “การพัฒนา
ช่ อ งทางการตลาดเพื่อ เชื่อมโยงผลิตผลอิน ทรีย์สู่
ผูบ้ ริโภคในเมือง”

4. สรุป
การใช้ ร ะบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
พีจีเ อสตามแนวทางการดาเนิ น งานของ Organic
3.0 กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่มอก
จัง หวัด ลาปาง ซึ่ง มีสมาชิก จานวน 34 คน พบว่า
สมาชิกกลุ่มทัง้ หมดผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ สามารถลดต้นทุนการผลิต 70.23 เปอร์เซ็นต์
สามารถตัง้ ราคาสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์ท่ีผ่ า นการ
รั บ รองได้ เ พิ่ ม ขึ้ น 15-79 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ง ผลให้
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ 11.11 เปอร์เซ็นต์
ต่ อคนต่ อปี อีกทัง้ ระบบพีจีเอสยังสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถของเกษตรกรเพศหญิง ส่งเสริมสิทธิ
มนุ ษ ยชนและสุ ข ภาพของเกษตรกรผู้ผ ลิต และ
สนับสนุ นการเข้าถึงอาหารอินทรีย์คุณภาพสดและ
ปลอดภัย เพิ่ม ขีด การยอมรับ ของผู้บ ริ โ ภค เพิ่ม
ความเข้มแข็งของกลุ่ม เพิม่ ช่องทางการตลาด และ
เกษตรกรมีค วามพึง พอใจมากที่สุด ในการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ด้วยระบบพีจีเ อส ระบบ
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