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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของการทาเกษตรอินทรียใ์ นชุมชน
เกษตรกรรายย่อย กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรีย์พจี ีเอส อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ท่ผี ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ข้อคาถามประกอบด้วยทัศนคติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตร
อิน ทรีย์ ปั ญ หาในการปฏิบ ัติต ามมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ปั จ จัย ด้า นสัง คม และปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิจ
ผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรรายย่อยสมาชิกกลุ่มรักษ์เกษตรอินทรีย์พจี เี อส ได้รบั ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และระบบรับรอง จากการเข้ารับการฝึ กอบรมและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นพืน้ ที่ และนาองค์ความรูท้ ่ี
ได้ร ับ ไปปฏิบ ัติใ นฟาร์ ม ของตนเอง ตามกระบวนการผลิต เกษตรอิน ทรีย์ม าตรฐานระดับ ชาติ Organic
Thailand อย่างเคร่งครัด เกษตรกรรายย่อยกลุ่มนี้มที ศั นคติท่ดี ตี ่อเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 93.33 โดยมีความ
คิดเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่าการทาเกษตรอินทรีย์จะส่งผลให้มนุ ษย์มสี ุขภาพดีและเป็ นการอนุ รกั ษ์
ธรรมชาติ รวมทัง้ สามารถลดต้นทุนการผลิต ถึงแม้ว่าพืน้ ทีฟ่ าร์มของเกษตรกรบางรายร้อยละ 40 ไม่เหมาะสม
ต่อการทาเกษตรอินทรีย์ ปั ญหานี้กไ็ ด้รบั การแก้ไขจากการใช้องค์ความรูม้ าตรฐานเกษตรอินทรีย์ทไ่ี ด้รบั การ
ถ่ายทอดมาบริหารจัดการฟาร์มจนกระทังผ่
่ านการรับรอง นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยด้านสังคมและปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุ นการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มนี้สูงถึ งร้อยละ 100 และ 80 ตามลาดับ
เช่น การใช้งานในครอบครัว ยิง่ ไปกว่านัน้ สมาชิกในครอบครัวและภาครัฐยังส่งเสริมสนับสนุ นการทาเกษตร
อินทรีย์ในชุมชน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายย่อยร้อยละ 40 ยังคงต้องการได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล ทัง้
ด้านเงินทุนและปั จจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
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Abstract
This study aimed to study success impacts on organic farming in small farmer community, PGS
organic lover group, Chum Ta Bong district, Nakhon Sawan province, who have passed participatory
guarantee system (PGS) standard certification. The data were collected by questionnaire and in-depth
interview. Questions included attitudes, knowledge of organic farming standard, organic farming
standard practice problems, social factor and economic factor. Results showed that all the small
farmers in PGS organic lover group gained more organic farming standard knowledge and certification
system from training program and the best practice in the area. They did the best way for organic
farming process in the farm followed national organic standard, Organic Thailand. They showed 93 %
positive attitude to organic farming that could make the very good health for human and nature. Organic
farming reduced the production cost. Even though, 40 % of their own land location was not suitable
for organic farming, but the problem was solved under the standard frame. Social factor and economic
factor highly supported 100 and 80 % of them to do organic farming for example using family labors.
Moreover, family members and government agreed with doing organic farming. However, 40 % of
them still need supporting from the government such as budget and organic production factors.
Keywords: PGS organic lover group; Chum Ta Bong; PGS; organic farming folk way; guarantee by
the community

1. คานา

รับรองระบบการผลิต การกล่าวอ้างหรือติดฉลาก
สิน ค้า อิน ทรีย์จ ะต้อ งปฏิบ ัติต ามมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ จึ ง ท าให้ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ส ามารถ
ค้ า ขายได้ ท ั ว่ โลก (2) ตามการขับ เคลื่ อ นจาก
เกษตรกรผู้ผลิตเองที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สิง่ แวดล้อมและความมั ่นคงทางอาหาร โดยการผลิต
สาหรับไว้บริโภคในครอบครัวและเหลือขายบริเวณ
ใกล้เคียงโดย ไม่จาเป็ นต้องขอการรับรองทุกกรณี
ตามที่ อ งค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง สห
ประชาชาติ (FAO) เรีย กว่ า เกษตรอิน ทรีย์ ไ ม่ ข อ
รับรอง (non-certified organic) และการรับรองด้วย
กระบวนมีส่วนร่วมหรือพีจเี อส (PGS, Participatory
Guarantee System) (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2007)
พี จี เ อสเป็ นระบบการรั บ รองคุ ณ ภาพ
กระบวนการผลิตและสินค้าอินทรีย์โดยชุมชน การมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มสี ่วนได้

เกษตรอินทรีย์ (organic farming) เป็ นระบบ
การจัดการด้านการผลิตแบบองค์รวมทีเ่ กื้อหนุ นต่อ
ระบบนิ เ วศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
วงจรชีว ภาพ โดยเน้ น การใช้ว ัสดุ ธรรมชาติ หลีก
เลี่ยงการใช้วตั ถุดบิ จากการสังเคราะห์และไม่ใช้พชื
สัตว์ หรือจุลนิ ทรีย์ท่ไี ด้มาจากเทคนิคการดัดแปลง
พันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง
เพื่อรักษาสภาพการเป็ นเกษตรอินทรียแ์ ละคุณภาพ
ทีส่ าคัญของผลิตภัณฑ์ทุกขัน้ ตอน (สานักงานมาตร
ฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552; สานัก
งานมาตร ฐานสิน ค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ ,
2554) ซึ่งระบบการรับรองสินค้าอินทรีย์ทไ่ี ด้รบั การ
ยอมรับในปั จจุบนั สามารถจาแนกเป็ น 2 แนวทาง
ได้แก่ (1) ตามความต้องการของตลาดแนวทางนี้
ต้องมีหน่ วยตรวจรับรองบุคคลที่สาม เป็ นผู้ให้การ
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ส่ ว นเสีย ของชุ ม ชน ภายใต้ ห ลัก การพื้น ฐานการ
วิสยั ทัศน์ร่วม ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็ น
เครือข่ายทางสังคม ความสัมพันธ์แนวราบ ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม 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 การรับรองโดย พีจเี อสทาให้
ขยายช่ อ งทางตลาดได้ ผลสุ ด ท้า ยท าให้มีก ารทา
เกษตรอินทรีย์เพิม่ ขึน้ เกิดความยั ่งยืนทัง้ ต่อรายได้
ของเกษตรกร ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
สุ ข ภาพของผู้ ผ ลิต และผู้ บ ริโ ภค และเกิ ด สัง คม
เข้มแข็งในทีส่ ุด (มูลนิธเิ กษตรอินทรีย์ไทย, 2558ก;
มู ล นิ ธิเ กษตรอิน ทรีย์ไ ทย, 2558ข) ซึ่ง บทเรีย นที่
ผ่านมา พีจเี อสถูกนามาใช้ในการขับเคลื่อนเกษตร
อิน ทรีย ์ ซึ่ง มีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ กระบวนการ
ผลิต รายได้เ กษตรกร การเพิม่ ขีด ความสามารถ
ของเกษตรกรเพศหญิง สิท ธิม นุษ ยชน สุข ภาพ
เกษตรกร การเข้าถึงอาหารคุณภาพของเกษตรกร
และสมาชิก ชุม ชน และการยอมรับ ของผู บ้ ริโ ภค
รวมทัง้ เกษตรกรมีค วามพึง พอใจของต่อ ระบบ
พีจ เี อสอย่า งมาก (สรธรรม, 2561) โดยการใช้
พีจีเ อสในการขับ เคลื่อ นเกษตรอิน ทรีย์ สามารถ
จาแนกการพัฒนาเป็ น 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การ
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ระบบการผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อม โดยมีผู้บริโภคและผู้ประกอบการเป็ น สิ่ง
กระตุ้นให้เกิดการผลิต ซึ่งต้องมีผู้ประกอบการที่มี
จิตสานึกการค้าทีเ่ ป็ นธรรมมาร่วมวางแผนการผลิต
และการตลาดร่วมกับกลุ่มเกษตรกร (2) การพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุ นจากภาครัฐหรือองค์กร ได้แก่ การ
ด าเนิ น งานของรัฐ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ กษตร
อิ น ทรี ย์ หรื อ จากองค์ ก รเอกชนที่ ต้ อ งการช่ ว ย
เกษตรกร เป็ น ต้น และ (3) การพัฒ นาขับเคลื่อน

จากกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต เองที่ ต้ อ งการพัฒ นา
คุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้
เกิด ความยั ่งยืน ในการผลิต และการบริโ ภคอย่ า ง
แท้จริง (ดุสติ และคณะ, 2559)
ดัง นั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า การขับ เคลื่อ นเกษตร
อินทรีย์ไม่ว่าจะแนวทางใด ต้องพัฒนาเป็ นองค์รวม
ตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป ถึงการตลาด ให้
เป็ นการเกษตรที่ทนั สมัย มีนวัตกรรม มีการเชื่อม
โยงการผลิตจากชนบทสู่ผบู้ ริโภคในเมืองด้วยระบบ
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ระบบโลจิส ติ ก ส์ ระบบเศรษฐกิ จ
ดิจิต อล และระบบอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยมีก ลุ่ ม
ผู้ผลิตเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและเป็ นเครือข่า ย
ร่วมพัฒนาไปด้วยกันจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกร ผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการ หน่ วยงาน และ
องค์ ก รภาครัฐ และเอกชนมาเป็ น หุ้น ส่ ว นร่ ว มกัน
พัฒนา ไม่มสี ูตรสาเร็จ ประเด็นดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั
ศึ ก ษาวิ จ ัย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ทัศ นคติ ใ นด้ า นผล
กระทบเชิงบวกและเชิงลบ รวมทัง้ การปรับตัวของ
เกษตรกรของเกษตรกรรายย่อย กลุ่มรักษ์เกษตร
อินทรีย์พีจีเอส บ้านปางงู จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ
เข้าสู่กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์พีจีเอส โดย
เชื่อว่าทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบนัน้ ส่งผลให้เกิด
ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรรายย่ อ ยใน
การเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรอินทรีย์ ซึ่ง
เป็ นสมาชิกกลุ่มรักษ์เกษตรอินทรียพ์ จี เี อส บ้านปาง
งู ตาบลสวรรค์ อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 15 ครอบครัว (ทัง้ กลุ่ม)
2.2 เครื่องมือมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบ
สอบถามปลายปิ ด (close-ended question) แบ่ ง
เป็ น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
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เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ส่วนที่ 2 ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อเกษตร
อินทรีย์ ส่วนที่ 4 ปั ญหาในการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ และส่ ว นที่ 5 ปั จ จัย ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิง คุ ณภาพจากเกษตรกรโดยตรง รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลการวิจยั เชิง
พรรณนา
2.4 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์และประมวล
ผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิติ ด้ ว ย SPSS
version 16.0 โดยสถิ ติ ท่ี ใ ช้ ได้ แ ก่ การแจกแจง
ความถี่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ทงั ้ หมด แต่ยงั ไม่ได้รบั การรับรอง ที่
เหลือร้อยละ 6.67 มีระบบการผลิตเป็ น เกษตรดีท่ี
เหมาะสม (GAP) และยังไม่มเี กษตรกรคนใดได้รบั
การรับ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ เ ลย ท าให้
เกษตรกรที่มีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ 1 ฤดู ป ลู ก ต่ า กว่ า
20,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 40 และเกษตรกรที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อ 1 ฤดูปลูก ระหว่าง 20,001-30,000,
30,001-40,000 และ 50,001 บาทขึ้ น ไป คิ ด เป็ น
ร้อ ยละ 20 เท่ า กัน ทัง้ นี้ มีเ กษตรกรใช้ ทุ น ส่ ว นตัว
ร่วมกับกู้ยมื ร้อยละ 40 ใช้ทุนกู้ยมื เพียงอย่างเดียว
ร้อ ยละ 33.33 และใช้ทุ น ในครอบครัว เพีย งอย่ า ง
เดียวร้อยละ 26.67
3.2 ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตร
อิ นทรีย์
ผลการวิเ คราะห์ ร ะดับ ความรู้เ กี่ย วกับ
เกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรสมาชิกกลุ่มรักษ์เกษตร
อินทรีย์พจี เี อส บ้านปางงู จังหวัดนครสวรรค์ ด้วย
ข้อคาถามทัง้ หมด 16 ข้อ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 80
มีความรูเ้ กีย่ วกับเกษตรอินทรียใ์ นระดับมาก ทีเ่ หลือ
ร้อยละ 20 มีความรูใ้ นระดับปานกลาง โดยพบว่ามี
คะแนนสูง สุ ด 15 คะแนน และมีค ะแนนต่ า สุ ด 10
คะแนน โดยประเด็นทีเ่ กษตรกรตอบถูกร้อยละ 100
คือ (1) เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตทีค่ านึงถึง
และให้ผลดีต่อสิง่ แวดล้อม ผูบ้ ริโภค และความสมดุล
ของธรรมชาติ (2) ปลูกพืชตระกูลถั ่วหรือพืชบารุง
ดิน อื่น ๆ และไถกลบเป็ น ปุ๋ ยพืช สด (3) ปลู ก พืช
หมุนเวียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลงศัตรู
พืช (4) เลือกพันธุ์พชื ทีม่ คี วามต้านทานโรคเพื่อลด
ความเสียหาย (5) ใช้สารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
และจุลนิ ทรีย์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพชื (6) คานึงถึง
ความเป็ น ธรรมของค่ า จ้า งแรงงานภายในฟาร์ม
(7) เกษตรอิน ทรีย์ ส ามารถก าจัด เศษซากพืช ใน
แปลงด้วยการเผา (8) ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิม่ การเจริญ
เติบ โตของพืช เมื่อ มีค วามจ าเป็ น (9) ใช้ส ารเคมี
ก าจัด วัช พืช และควบคุ มวัชพืชเมื่อ มีค วามจาเป็ น

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ข้ อมู ลพื้ นฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิ จ
และสังคมของเกษตรกร
เกษตรกรเป้ าหมายเป็ นเพศหญิงร้อยละ
80 เพศชายร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มอี ายุ 50 ปี ข้นึ ไป
ร้อ ยละ 80 และมีอ ายุ ต่ า ต่ า กว่ า 50 ปี ร้อ ยละ 20
สมาชิก เกษตรกรในกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ มีก ารศึก ษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
และไม่ได้ศกึ ษาร้อยละ 46.66, 20 และ 20 ตามลาดับ
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 0-10, 1120, 21-30, 31-40 แ ละ 41-50 ปี ร้ อ ย ละ 46.66,
33.33, 6.67, 6.67 และ 6.67 โดยเกษตรกรส่ ว น
ใหญ่มเี พาะปลูกต่ ากว่า 20 ไร่ ร้อยละ 53.33 และ
มีพ้ืน ที่เ พาะปลู ก 50 ไร่ ข้นึ ไป ร้อ ยละ 33.33 โดย
ร้อ ยละ 80 เป็ น เจ้า ของพื้น ที่ และร้อ ยละ 20 เป็ น
พืน้ ทีเ่ ช่า แต่ละฟาร์มใช้แรงงานภายในครอบครัว 12 และ 3-4 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 และ 20 ตามลาดับ
โดยส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 93.33 เป็ นระบบการผลิต
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และ (10) มีการแสดงฉลากเพื่ออ้างว่าเป็ นผลผลิต
เกษตรอิน ทรีย์ โดยประเด็น ที่เ กษตรกรตอบผิด
ร้อยละ 100 คือ การใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์สามารถ
นามูลสัตว์สด (ที่ยงั ไม่ผ่านการหมัก) มาใช้กบั พืช
และตอบผิดร้อยละ 93.33 คือ (1) ใช้อุปกรณ์ร่วมกับ
เกษตรในแบบอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องทาความสะอาด
ก่อน และ (2) ปลูกพืชอินทรีย์และเคมีในพืน้ ทีเ่ ดียว
กันได้
หลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จัด
ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอันดับต้น ๆ ของกระบวนการ
ผลิต เกษตรอิ น ทรีย์ ซึ่ ง กลุ่ ม รัก ษ์ เ กษตรอิน ทรีย์
พีจีเ อส บ้า นปางงู ต าบลสวรรค์ อ าเภอชุ ม ตาบง
จัง หวัด นครสวรรค์ มีค วามตัง้ ใจและสนใจในการ
ปรับ เปลี่ย นการท าเกษตรแบบดัง้ เดิมที่ใช้เคมีมา
เป็ น กระบวนการผลิต เกษตรอิ น ทรีย์ แต่ ก ารท า
เกษตรอินทรีย์มขี อ้ ปฏิบตั มิ ากมาย ทาให้เกิดความ
ยุ่งยากในการผลิตของเกษตรกรทีเ่ ริม่ ต้นในการปรับ
เปลีย่ นระบบการผลิต จึงทาให้เกิดปั ญหาในตอนต้น
เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็ นแนวทางการผลิต ที่ตงั ้
อยู่บ นกระบวนการแห่ งการเรีย นรู้และภูมิปัญญา
เพราะเกษตรกรต้ อ งสั ง เกต ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
สัง เคราะห์ แ ละสรุ ป บทเรีย นเกี่ย วกับ การท าการ
เกษตรอิ น ทรี ย์ ข องตนเอง โดยมี เ งื่ อ นไขทาง
กายภาพ ได้แ ก่ ลัก ษณะของดิน ภู มิอ ากาศ ภู มิ
นิ เ วศ เป็ น ต้ น รวมถึง เงื่อ นไขทางเศรษฐกิจ และ
สังคมทีม่ คี วามแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อคัดสรร
และพัฒ นาแนวทางเกษตรอิ น ทรีย์ ท่ีเ ฉพาะและ
เหมาะสมกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของตนเองอย่างแท้จริง
สอดคล้องกับ ณัชชา และคณะ (2558) รายงานว่า
ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็ นปั จจัย
ส าคัญ ต่ อ การท าฟาร์ ม เกษตรอิ น ทรีย์ ใ ห้ป ระสบ
ความสาเร็จ เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้เวลาในการ
เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อาจเกิดการตีความคาดเคลื่อน จนกระทังไม่
่ ผ่าน
การรับรอง จึงทาให้เห็นว่า เกษตรอินทรีย์เป็ นเรื่อง

ยุ่งยากซับซ้อน ซึง่ สอดคล้องกับ นันทิยา และมานัส
(2550) รายงานการรับ รองมาตรฐานความเป็ น
อินทรีย์ เป็ นข้อจากัดในการขยายการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์สู่เกษตรกรทัวไป
่ ซึ่งประเด็นของการ
ตรวจสอบรับ รองมาตรฐานจะเกี่ย วข้อ งใน 3 ข้อ
ได้แก่ (1) ความสับสนของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง
เพราะมีหน่ วยงานการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
(CB) ทัง้ หน่ วยงานรัฐและเอกชน ทัง้ องค์กรที่เป็ น
ของไทยและองค์กรจากต่างประเทศ (2) ความหลาก
หลายของมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ท่ีข้ึน อยู่ กับ
ประเทศคู่ค้า ซึ่งแต่ ละประเทศหรือกลุ่มประเทศมี
เกณฑ์ม าตรฐานและการยอมรับ หน่ ว ยงานตรวจ
สอบรับรองมาตรฐานที่แตกต่างกัน และ (3) ค่าใช้
จ่ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ทาให้เพิม่ ต้นทุนการผลิต โดยการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานข้า วอิ น ทรีย์ ข องเกษตรกรกลุ่ ม ศึก ษา
จังหวัดยโสธรและสุรนิ ทร์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2528 บาท/ไร่ หรือ 0.07 บาท/กก. (พนิดา, 2553)
3.3 ทัศนคติ ต่อเกษตรอิ นทรีย์
การวิเ คราะห์ ร ะดับ ทัศ นคติต่ อ เกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่มที ศั นคติเห็น
ด้วยในระดับมากทีส่ ุดในประเด็นต่าง ๆ ตามลาดับ
ดังนี้ อันดับที่ 1 เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ น
ร้อยละ 93.33 มี 3 ข้อ คือ (1) การทาเกษตรอินทรีย์
ท าให้คุ ณภาพดิน ดีข้นึ (2) การท าเกษตรอิน ทรีย์
ส่งผลดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและ
ผู้ บ ริ โ ภค และ (3) ผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรีย์ มีส าร
อาหารและรสชาติดีก ว่ า ผลผลิต จากเกษตรแบบ
อื่น ๆ อันดับที่ 2 เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ น
ร้อ ยละ 80 มี 4 ข้อ คือ (1) การท าเกษตรอิน ทรีย์
เป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม (2) การไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นปุ๋ ย
เคมี สารเคมีป้ อ งกัน ก าจัด ศัต รู พืช และฮอร์โ มน
(3) ใช้สารชีวภาพและสารสกัดสมุนไพร เพื่อควบคุม
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แมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี และ (4) เน้ นใช้
แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช อันดับที่
3 เห็นด้วยในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.33
มี 2 ข้อ คือ (1) การทาเกษตรอินทรีย์ช่วยลดต้นทุน
การผลิต โดยลดการซื้อปั จจัยการผลิตจากภายนอก
ฟาร์ ม และ (2) จะต้ อ งมีก ารรับ รองระบบเกษตร
อินทรีย์จากหน่ วยตรวจรับรอง อันดับ ที่ 4 มี 1 ข้อ
คือ การทาเกษตรอินทรีย์สามารถเพิม่ รายได้ให้แก่

เกษตรกร เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ
40 (ตารางที่ 1)
นอกจากนี้เกษตรกรมีทศั นคติต่อเกษตร
อินทรียใ์ นประเด็นเชิงลบ มีความเห็นด้วยระดับมาก
ในประเด็นต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้ (1) การทาเกษตร
อินทรียส์ ร้างความลาบากให้กบั เกษตรกรเพราะต้อง
ใส่ใจในทุกขัน้ ตอน และ (2) การทาเกษตรอินทรีย์
มีกระบวนการซับซ้อน ทาให้ประสบความสาเร็จใน

ตารางที่ 1 ทัศนคติต่อเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ทัศนคติต่อเกษตรอินทรีย์
1. การทาเกษตรอินทรียเ์ ป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
2. การทาเกษตรอินทรียช์ ่วยลดต้นทุนการผลิต โดยลดการ
ซื้อปั จจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์ม
3. การทาเกษตรอินทรียท์ าให้คณ
ุ ภาพดินดีขน้ึ
4. การทาเกษตรอินทรียส์ ่งผลดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
5. ผลผลิตเกษตรอินทรียม์ สี ารอาหารและรสชาติดกี ว่า
ผลผลิตจากเกษตรแบบอื่น ๆ
6. การทาเกษตรอินทรียส์ ามารถเพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร
7. ไม่ใช้สารเคมีสงั เคราะห์ทาง การเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะ
เป็ นปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื และฮอร์โมน
8. ใช้สารชีวภาพและสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพชื แทนการใช้สารเคมี
9. เน้นใช้แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
10. จะต้องมีการรับรองระบบเกษตรอินทรียจ์ ากหน่วย
ตรวจรับรอง
11. การทาเกษตรอินทรียม์ กี ระบวนการซับซ้อน ทาให้
ประสบความสาเร็จในการทายาก
12. การทาเกษตรอินทรียส์ ร้างความลาบากให้กบั
เกษตรกรเพราะต้องใส่ใจในทุกขันตอน
้
13. สารเคมีเป็ นสิง่ จาเป็ นในการควบคุมแมลงศัตรูพชื
14. สารเคมีเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในการกาจัดวัชพืช
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ระดับความเห็นด้วย (ร้อยละ)
มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
80.00 10.00 10.00 0.00 0.00
53.33 40.00

6.67

0.00

0.00

93.33

6.67

0.00

0.00

0.00

93.33

6.67

0.00

0.00

0.00

93.33

0.00

6.67

0.00

0.00

40.00 60.00

0.00

0.00

0.00

80.00 20.00

0.00

0.00

0.00

80.00 20.00

0.00

0.00

0.00

80.00 20.00

0.00

0.00

0.00

53.33 46.67

0.00

0.00

0.00

40.00 20.00 40.00

0.00

0.00

53.33 20.00 26.67

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6.67 40.00 53.33
0.00 40.00 60.00
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การทายากเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก
ที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.33 และ 40 ตามล าดับ
(ตารางที่ 1)
โดยทัศนคติเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มผี ลต่อ
การตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ โดย จิรวรรณ (2555) และ
อัจฉรา (2559) รายงานว่าการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
วิถีก ารท าเกษตรแบบเคมี เ ข้า สู่ก ระบวนการผลิต
เกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และ
เชีย งราย เนื่ อ งจากการตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาด้า น
สุขภาพเป็ นหลัก โดยมีการตรวจพบสารพิษตกค้าง
ในร่างกายของเกษตรกร อีกทัง้ เกิดความเบื่อหน่าย
จากวิถีการทาเกษตรเคมี ที่นับวันยิ่งมีต้นทุนการ
ผลิตทีส่ ูงขึน้ แต่ปริมาณผลผลิตลดลง ทาให้เกิดการ
ขาดทุน รวมทัง้ ปั ญหาสารพิษตกค้างในสิง่ แวดล้อม
และปั ญหาสภาพดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี
เป็ นเวลานาน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรกร
ทาให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้รบั ทัง้
จากการทาเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรเคมี เรื่อง
ของการท าเกษตรอินทรีย์ ท าให้คุ ณภาพดินดีข้นึ
การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ ส่ ง ผลดี แ ละปลอดภั ย ต่ อ
สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์มสี ารอาหารและรสชาติทด่ี กี ว่าผลผลิตจาก
เกษตรแบบอื่น ๆ (Basset-Mens and van der Werf,
2005) อี ก ทัง้ การท าตามข้อ ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การ
มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ท าให้เ กิด การได้ม าซึ่ง
ใบรับ รอง ก็จ ะท าให้เ พิ่มช่อ งทางการตลาดให้แก่
เกษตรกร เพิม่ ความน่ าเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริโภค ช่วย
ลดต้ น ทุ น การผลิต เพิ่ม ปริม าณการขาย ท าให้มี
รายได้สม่าเสมอ ดังนัน้ เกษตรกรจึงเห็นความสาคัญ
ของการทาเกษตรอินทรีย์ Panjamlong (2011) พบ
ว่าการสร้างความรูต้ ่อการพัฒนาไปสู่วถิ กี ารเกษตร
แบบยั ่งยืน และการสร้างความเปลีย่ นแปลงกับพื้นที่
ด้านวิถีการผลิต ที่สมั พันธ์กบั การแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนท้องถิน่ ด้านเกษตรกรรม โดยมีผเู้ กี่ยวข้องใน

กระบวนการดัง กล่ า วหลายกลุ่ ม เช่ น เกษตรกร
ผู้ผลิต รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ หน่ วยงาน
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ไปจนถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
ผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง เป็ นการเสริมสร้าง
ความมั ่นคงทางอาหารของชุมชน สาหรับในประเทศ
ไทยทัง้ ภาครัฐและเอกชนไทยเริม่ ตื่นตัวทีจ่ ะพัฒนา
สิน ค้า เกษตรของไทยให้มีคุณภาพและปราศจาก
สารพิษ ตกค้า งมากขึ้น หลัง จากที่ก ลุ่ ม ประเทศผู้
นาเข้าสินค้าเกษตรของไทย เริม่ ตรวจสอบคุณภาพ
สิน ค้า อย่ างเข้มงวด เนื่ อ งจากพบว่ามีสารเคมีปน
เปื้ อน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กบั ภาคเกษตรเป็ น
อย่างมาก ดังนัน้ ทางภาครัฐจึงรณรงค์ให้เกษตรกร
หัน มาท าเกษตรอิ น ทรี ย์ กั น มากขึ้น (โสมภั ท ร์ ,
2552)
3.4 ปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรีย์
การวิเคราะห์ระดับปั ญหาการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ข องเกษตรกรกลุ่ ม รัก ษ์
เกษตรอินทรียพ์ จี เี อส บ้านปางงู จังหวัดนครสวรรค์
โดยใช้มาตรวัดทีป่ ระกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 24
ข้อ พบว่ามีประเด็นทีเ่ กษตรกรไม่สามารถปฏิบตั ิ 5
ประเด็น คือ (1) ทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีต่ อ้ งมีความเหมาะสม
ไม่ตดิ กับถนนหลวง และแปลงปลูกพืชทีใ่ ช้สารเคมี
โดยประเด็นนี้ยงั เป็ นปั ญหาของเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 40 (2) ไม่ปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์
และพืชตามระบบเกษตรเคมีในพื้นที่เ ดียวกัน ซึ่ง
เป็ นปั ญหาของเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 20 (3) หาก
มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ใช้กับดักกาวเหนียวหรือ
กั บ ดัก แสงไฟ โดยประเด็ น นี้ ย ัง เป็ นปั ญ หาของ
เกษตรกรมากกว่ า ร้ อ ยละ 20 (4) คลุ ก ดิ น ด้ ว ย
จุลินทรีย์เพื่อควบคุมเชื้อที่เป็ นสาเหตุของโรคพืช
โดยประเด็นนี้ยงั เป็ นปั ญหาของเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 6.67 และ (5) ต้องมีการจดบันทึกขัน้ ตอน
ข้อมูลการผลิตทัง้ หมด โดยประเด็นนี้ยงั เป็ นปั ญหา
ของเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 6.67
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ประเด็น ที่เ กษตรกรส่ ว นใหญ่ สามารถ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยละ 100
มี 19 ประเด็น ดังนี้ (1) หากปฏิบตั ิขอ้ 1 (ที่ตงั ้ ของ
พืน้ ทีต่ อ้ งมีความเหมาะสม ไม่ตดิ กับถนนหลวง และ
แปลงปลูกพืชทีใ่ ช้สารเคมี) ไม่ได้ จะต้องมีการสร้าง
แนวกัน ชนเพื่อ ป้ อ งกัน การปนเปื้ อนสารเคมีจ าก
ภายนอก (2) ระยะเวลาปรับเปลี่ยนสาหรับพืน้ ที่ทา
การเกษตรอยู่ก่อนแล้วใช้ปรับเปลี่ยน 1 ปี สาหรับ
พืชล้มลุก และ 1.5 ปี สาหรับพืชยืนต้น (3) พืชทีใ่ ช้
เป็ นแนวกันชนต้องเป็ นพืชคนละชนิดกับพืชทีข่ อรับ
รอง (4) ต้ อ งมีแ หล่ ง น้ า สะอาด (บ่ อ ในพื้น ที่ข อง
ตนเอง) ทีไ่ ม่มสี ารพิษเจือปนและต้องมีการวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน้ า (5) ใช้ เ มล็ ด ที่ ม าจากระบบเกษตร
อินทรีย์ หากหาไม่ได้ให้ใช้เมล็ดพันธุท์ วไป
ั ่ และต้อง
ก าจัด สารเคมีท่ีติด อยู่ ท่ีเ มล็ด ออกก่ อ น (6) ไม่ ใ ช้
เมล็ด พัน ธุ์ ห รือ ส่ ว นขยายพัน ธุ์ ท่ีมีก ารตัด ต่ อ ทาง
พัน ธุ ก รรม (GMOs) (7) ไม่ ใ ช้ ปุ๋ ยเคมี (8) รัก ษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ ย
พืช สดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี (9) ปุ๋ ยคอกจากมูลสัตว์
ต้อ งไม่ ม าจากการเลี้ยงแบบขังกรงเดี่ย วและต้อง
ผ่ า นการหมัก ก่ อ นน ามาใช้ (10) ห้า มใช้ส ารเคมี
สัง เคราะห์ ใ ด ๆ ในการก าจัด ศัต รู พืช และวัช พืช
(11) ใช้ส ารที่อ นุ ญ าตให้ใ ช้ หรื อ จุ ลิน ทรีย์ ใ นการ
ควบคุมโรคพืช (12) ในการจัดการกับแมลงศัตรูพชื
ให้ใ ช้แ มลงที่มีป ระโยชน์ จุ ลิน ทรีย์ ห รือ สารสกัด
จากสมุ น ไพรแทนการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด แมลง
(13) ควบคุมวัชพืช โดยถอน ขุด ตัด แทนการใช้
สารเคมีควบ คุมวัชพืชและใช้การปลูกพืชตระกูลถั ่ว
คลุมดิน (14) ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (15) ไม่ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับการทาเกษตร
ในแบบอื่น ๆ (16) หลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตอินทรีย์
ต้องแยกไม่ให้ปะปนกับผลผลิตที่ไม่ใช่อินทรีย์และ
ป้ อ งกัน การสัม ผัสการปนเปื้ อ นจากวัส ดุ ห รือ สาร
สังเคราะห์ (17) สารที่ใช้ในการดาเนินการหลังการ
เก็บเกีย่ วและแปรรูป ต้องเป็ นสารจากธรรมชาติหรือ

สารทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต (18) เป็ นผูผ้ ลิตทีม่ จี ริยธรรมใน
การผลิต (เคร่ ง ครัด ) และ (19) มีก ารขอรับ รอง
มาตรฐานแสดงฉลากเกษตรอินทรีย์จากหน่ วยของ
รัฐหรือเอกชน
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่อ วิเ คราะห์ ป ระเด็ น
ปั ญหาในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์
ของเกษตรกร กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรีย์พจี เี อส บ้าน
ปางงู จังหวัดนครสวรรค์ ทัง้ 5 ประเด็น ดังกล่าว
ข้างต้น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์กระบวนการ
ผลิต เกษตรอิน ทรีย์ข องวิส าหกิจ ชุ ม ชนนี้ คือ ถึง
แม้ว่าสมาชิกชุมชนประสบปั ญหาทีต่ งั ้ ของพื้นทีต่ อ้ ง
มีค วามเหมาะสม ไม่ ติด กับ ถนนหลวง และแปลง
ปลูกพืชที่ใช้สารเคมี สมาชิกแก้ไขปั ญหาโดยการ
สร้างแนวกันชนเพื่อป้ องกัน การปนเปื้ อนสารเคมี
จากภายนอก สาหรับประเด็นปั ญหาการไม่ปลูกพืช
ตามระบบเกษตรอินทรีย์และพืชตามระบบเกษตร
เคมีในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ ถนัด
และเชี่ย วชาญระบบการผลิต พืช อิน ทรีย์ จึง แบ่ ง
พืน้ ทีก่ ารผลิตบางส่วนทาระบบเกษตรอินทรีย์ และ
บางส่วนทาระบบเกษตรดีทเ่ี หมาะสม อย่างไรก็ตาม
สมาชิกเกษตรกรทีป่ ระสบปั ญหานี้กม็ แี ผนการปรับ
พื้นที่เป็ นเกษตรอินทรีย์ทงั ้ หมดและได้แจ้งให้กลุ่ม
รับ ทราบในที่ป ระชุ ม และประเด็น ปั ญ หาการจด
บันทึกขัน้ ตอนและข้อมูลการผลิตทัง้ หมด เนื่องจาก
สมาชิก เกษตรกรคนดัง กล่ า ว ไม่ ส ามารถเขีย น
หนังสือ กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรีย์พจี เี อส บ้านปางงู
จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มอบหมายให้เพื่อนสมาชิก
คนที่สามารถเขีย นหนั ง สือ และจดบัน ทึก ได้ คอย
ช่วยเหลือสมาชิกคนที่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้
ดังกล่าว
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
เกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์
มุ่งหวังที่จะสร้างความมั ่นคงในการทาการเกษตร
ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
เกษตรกรรม วิถกี ารผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็ นวิถี
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การผลิตทีเ่ กษตรกรต้องอ่อนน้อม และเรียนรูใ้ นการ
ดัด แปลงการผลิต ของตนให้เ ข้า กับ วิถีธ รรมชาติ
อาศัยกลไกธรรมชาติเพื่อทาการเกษตร ดังนัน้ วิถี
การผลิตเกษตรอินทรียจ์ งึ เป็ นวิถแี ห่งการเคารพและ
พึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิต
ของชุ ม ชนเกษตรพื้น บ้า นของสัง คมไทย การท า
เกษตรอินทรีย์จะเน้ นใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ ยหมัก
ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบารุงให้ดนิ มี
ความอุดมสมบูรณ์ ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถ
ต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนาเอา
ภูมปิ ั ญญาชาวบ้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ประโยชน์
ในขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ไ ด้ปฏิเสธการ
ผลิ ต เพื่ อ การค้ า เพราะตระหนั ก ว่ า ครอบครั ว
เกษตรกรส่วนใหญ่จาเป็ นต้องพึ่งพาการจาหน่ าย
ผลผลิต เพื่อเป็ นรายได้ในการดารงชีพ กระบวนการ
เกษตรอินทรีย์พยายามส่งเสริมการตลาดผลผลิต
เกษตรอิน ทรีย์ท งั ้ ในระดับ ท้อ งถิ่น ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ (กรมวิชาการเกษตร, 2554)
3.5 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
เกษตรกรทาเกษตรอิ นทรีย์
3.5.1 ปั จจัยด้านสังคม
การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ส่ ง เสริม สนั บ
สนุ น ให้เ กษตรกรท าเกษตรอิน ทรีย์ พบว่ า ปั จ จัย
สังคมเหล่านี้จะสนับสนุ นให้สมาชิกกลุ่มรักษ์เกษตร
อิน ทรีย์ พีจีเ อสเปลี่ย นมาท าเกษตรอิน ทรีย์ โดย
ปั จจัยทีเ่ กษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลในระดับมาก
ที่สุ ด ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรเปลี่ย นมาท า
เกษตรอิ น ทรี ย์ อั น ดั บ ที่ 1 คื อ กลุ่ ม สหกรณ์ ท่ี
เกษตรกรเป็ นสมาชิกอยู่ให้การสนับสนุ นเห็นด้วย
มากที่สุดร้อยละ 100 อันดับที่ 2 คือ (1) สมาชิกใน
ครอบครัวสนับสนุ น (เห็นด้วย) ให้ทาเกษตรอินทรีย์
(2) สมาชิกในครอบครัวสนับสนุ น (แรงงาน) ให้ทา
เกษตรอินทรีย์ (3) สมาชิกในครอบครัวสนั บ สนุ น
(ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร) ในการทาเกษตรอินทรีย์
(4) สภาพสิง่ แวดล้อมของพื้นทีจ่ ะดีข้นึ และ (5) สุข

ภาพทัง้ เกษตรกรและผูบ้ ริโภคจะดีขน้ึ เห็นด้วยมาก
ที่สุดร้อยละ 80 อันดับที่ 3 คือ เพื่อนเกษตรกรเห็น
ด้วยและสนับสนุนให้ทาเกษตรอินทรีย์ เห็นด้วยร้อย
ละ 53.33 (ตารางที่ 2)
ปั จจัยที่เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ผลในระดับมากในการสนับสนุ นให้เกษตรกรเปลีย่ น
มาทาเกษตรอินทรีย์ อันดับที่ 1 คือ (1) เกษตรกรใน
พืน้ ทีข่ า้ งเคียง ประสบความสาเร็จในการทาเกษตร
อินทรีย์ และ (2) ภาครัฐส่งเสริมความรูใ้ หม่ ๆ ข้อมูล
ข่าวสาร และฝึ กอบรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เห็น
ด้วยร้อยละ 53.33 (ตารางที่ 2)
ปั จจัยที่เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ผลในระดับปานกลาง ในการสนับสนุ นให้เกษตรกร
เปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์ คือ ภาครัฐสนับสนุ น
ปั จจัยการผลิตในการทาเกษตรอินทรีย์ เห็นด้วยคิด
เป็ นร้อยละ 40 (ตารางที่ 2)
ปั จจัยที่เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ผลในระดับ น้ อ ย ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกร
เปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์ คือ เกษตรกรในพื้นที่
ข้ า งเคี ย งท าเกษตรอิ น ทรี ย์ เ ห็ น ด้ ว ยร้ อ ยละ 40
(ตารางที่ 2)
ปั จจัยทีเ่ กษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าไม่
มีผ ล ในการสนั บ สนุ น ให้เ กษตรกรเปลี่ย นมาท า
เกษตรอินทรีย์ คือ (1) เกษตรกรในพื้นที่ขา้ งเคียง
ประสบความส าเร็ จ ในการท าเกษตรอิ น ทรี ย์
(2) ภาครัฐสนั บ สนุ น ด้า นเงิน ทุ น ในการทาเกษตร
อินทรีย์ และ (3) ภาครัฐสนับสนุ นปั จจัยการผลิตใน
การทาเกษตรอินทรีย์ เห็นด้วยร้อยละ 40 (ตารางที่
2)
3.5.2 ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ
เหล่ า นี้ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรสมาชิก กลุ่ ม รัก ษ์
เกษตรอินทรีย์พีจีเอสเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า เกือบ
ทุกปั จจัยมีผลในระดับมากทีส่ ุดทีส่ ่งผลให้เกษตรกร
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ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์ ยกเว้น 2 ปั จจัย
คือ (1) เกษตรกรมี ร ายได้ สู ง ขึ้น และ (2) อัต รา
ผลผลิตต่อไร่มปี ริมาณมากกว่า โดยอันดับที่ 1 คือ
ต้นทุนการผลิตในส่วนของปั จจัยการผลิตลดลง โดย
ใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียช์ วี ภาพแทนสารเคมี คิดเป็ นร้อยละ 80
อัน ดับ ที่ 2 คือ มีผู้บ ริโ ภคที่มีความต้องการสินค้า
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60 และอัน ดับ ที่ 3 คื อ (1) ราคา
ผลผลิต มีค วามแน่ น อน (2) ราคาผลผลิต เกษตร
อินทรีย์สูงกว่าผลผลิตแบบเกษตรทัวไป
่ และ (3) มี

ตลาดรองรับสินค้าที่แน่ นอน คิดเป็ นร้อยละ 53.33
(ตารางที่ 3)
ปั จจุบนั เกษตรกรเริม่ หันมาให้ความ
สนใจผลิต พืช อิน ทรีย์เ พิ่ ม มากขึ้น อย่ า งไรก็ต าม
เป็ นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรทัง้
ประเทศ ผลการศึกษาของ ณัชชา และคณะ (2558)
พบว่าปั จจัยด้านสังคมทีส่ ่งผลต่อการเข้าสู่กระบวน
การผลิตเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว
สนับสนุนด้านนโยบาย ด้านแรงงาน และด้านความรู้

ตารางที่ 2 ปั จจัยด้านสังคมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ปั จจัยสังคม
1. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน (เห็นด้วย) ให้ทา
เกษตรอินทรีย์
2. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน (แรงงาน) ให้ทา
เกษตรอินทรีย์
3. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน (ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร) ในการทาเกษตรอินทรีย์
4. เพื่อนเกษตรกรเห็นด้วยและสนับสนุนให้ทา
เกษตรอินทรีย์
5. เกษตรกรในพืน้ ทีข่ า้ งเคียงทาเกษตรอินทรีย์
6. เกษตรกรในพืน้ ทีข่ า้ งเคียง ประสบความสาเร็จ
ในการทาเกษตรอินทรีย์
7. กลุ่มสหกรณ์ทเ่ี กษตรกรเป็ นสมาชิกอยูใ่ ห้การ
สนับสนุน
8. ภาครัฐส่งเสริมความรูใ้ หม่ ๆ ข้อมูล ข่าวสาร
และฝึกอบรมเกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
9. ภาครัฐสนับสนุนด้านเงินทุนในการทาเกษตร
อินทรีย์
10. ภาครัฐสนับสนุนปั จจัยการผลิตในการทา
เกษตรอินทรีย์
11. สภาพสิง่ แวดล้อมของพืน้ ทีจ่ ะดีขน้ึ
12. สุขภาพทัง้ เกษตรกรและผูบ้ ริโภคจะดีขน้ึ

มีผลให้เปลีย่ นมาทาเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ)
มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด ไม่มี
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ตารางที่ 3 ปั จจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
มีผลให้เปลีย่ นมาทาเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ)
มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด ไม่มี
1. ต้นทุนการผลิตในส่วนของปั จจัยการผลิตลดลง 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โดยใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียช์ วี ภาพแทนสารเคมี
2. เกษตรกรมีรายได้สงู ขึน้
20.00 60.00 20.00 0.00 0.00 0.00
3. ราคาผลผลิตมีความแน่นอน
53.33 26.67 20.00 0.00 0.00 0.00
4. ราคาผลผลิตเกษตรอินทรียส์ งู กว่าผลผลิตแบบ 53.33 26.67 0.00 20.00 0.00 0.00
เกษตรทัวไป
่
5. อัตราผลผลิตต่อไร่ มีปริมาณมากกว่า
20.00 6.67 33.33 33.33 0.00 6.67
6. มีตลาดรองรับสินค้าทีแ่ น่นอน
53.33 26.67 20.00 0.00 0.00 0.00
7. มีผบู้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการสินค้า
60.00 13.33 20.00 6.67 0.00 0.00
ปั จจัยเศรษฐกิจ

ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงประสบ
ความสาเร็จในการทาเกษตรอินทรีย์ รัฐบาลสนั บ
สนุ นด้านเงินทุน สภาพสิง่ แวดล้อมของพืน้ ทีจ่ ะดีขน้ึ
และสุ ข ภาพทั ง้ เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภคจะดี ข้ึน
วริพสั ย์ (2560) พบว่าเกษตรกรรายย่อยมีทศั นคติท่ี
แตกต่างกันในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต จาก
เกษตรเคมีมาเป็ นระบบเกษตรอินทรีย์ ขึ้น อยู่กับ
พื้น ฐานของเกษตรกร ได้แ ก่ ภู มิภ าค เศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และความท้าทาย โดยเกษตรกรราย
ย่ อ ยมีค วามพึง พอใจในการปรับ เปลี่ย นเพื่ อ ท า
เกษตรอิ น ทรี ย์ เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ ของ
เกษตรกรรายย่ อ ยไม่ เ หมาะสมกับ การลงทุ น ใน
ระบบเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจานวน
มาก แต่การทาเกษตรดัง้ เดิมของเกษตรกรมีก าร
ปฏิบตั ิและได้รบั การส่งเสริมมาเป็ นระยะเวลานาน
มากกว่ า 40 ปี ท าให้เ กษตรกรมีค วามคุ้น ชิน ไม่
ต้องการจะเริม่ ต้นและเสี่ยงกับ ระบบเกษตรอินทรีย์
ซึง่ ต้องมีการจัดการและการวางแผนใหม่ อีกทัง้ ณัช
ชา และคณะ (2558) พบว่ า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยพืน้ ฐานของเกษตรกรรายย่อย เศรษฐกิจและ
สัง คมต่ อ การตัด สิน ใจเข้า สู่ ร ะบบการผลิต ระบบ

เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ความสนใจต่อระบบเกษตร
อิน ทรีย์ ระบบเกษตรที่ท าอยู่ ใ นปั จจุ บนั ทัศ นคติ
และแหล่งเงินทุน

4. สรุป
การศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความความสาเร็จ
ของเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเกษตรกรรายย่อย กลุ่ม
รั ก ษ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ พี จี เ อส บ้ า นปางงู จั ง หวัด
นครสวรรค์ พบว่ า เกษตรกรรายย่อ ยทัง้ หมด (15
คน) ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจเี อส เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานและ
กระบวนการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นระดั บ มาก
สามารถปฏิ บ ั ติ ใ นฟาร์ ม ตามมาตรฐานเกษตร
อิน ทรีย์ ร ะดับ ชาติ (Organic Thailand) หรือ ระดับ
สากลได้เป็ นอย่ างดี รวมทัง้ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการทา
เกษตรอิ น ทรีย์ ตลอดจนมีปั จ จัย ด้ า นสัง คมและ
เศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุ นการทาเกษตรอินทรีย์
อย่ า งไรก็ ต าม มีค วามเห็ น ต่ า งเกี่ ย วกับ เกษตร
อินทรีย์บางประการ เช่น เกษตรกรอินทรีย์มรี ายได้
สูงขึ้น ผลผลิต อินทรีย์ต่อไร่สูง ผู้บริโภคที่มีความ
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ต้องการสินค้าอินทรีย์ ราคาผลผลิต อินทรีย์มคี วาม
แน่ นอน ราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าผลผลิต
แบบเกษตรทัวไป
่ และมีตลาดรองรับสินค้าอินทรีย์ท่ี
แน่ นอน รวมทัง้ การทาเกษตรอินทรีย์ต้องการได้รบั
การสนับสนุ นจากภาครัฐสนับสนุ นด้านเงินทุน และ
ปั จจัยการผลิตในการทาเกษตรอินทรีย์
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