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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

สืบเนื่องจากท่ีผานมาเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงมีการทําการเกษตรในระบบเคมีเปน
สวนใหญ อีกท้ังยังตองประสบปญหาผลกระทบจากการใชสารเคมีเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
ปญหาดินเส่ือม  ปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตซ่ึงทําใหไมสามารถขายผลผลิตได  รวมถึง
คาใชจายในการซ้ือสารเคมีซ่ึงมีราคาสูง และนอกจากน้ีการใชสารเคมียังสงผลตอตัวเกษตรกรและ
ส่ิงแวดลอมจนกลายเปนปญหาสะสมมาโดยตลอด ดังนั้นทางเลือกใหมในการทําเกษตรอินทรียจึง
นับวาเปนทางออกท่ียั่งยืนของเกษตรกรอยางแทจริง เนื่องจากปจจุบันกระแสการบริโภคพืชผักและ
สินคาเพื่อสุขภาพของผูบริโภคมีปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะตลาดสงออกนั้นเขมงวดกับ
เร่ืองสารพิษตกคางในสินคาเกษตรเปนอยางมากไมวาจะเปนญ่ีปุน และสิงคโปรซ่ึงเปนตลาดใหญ
ของสินคาเกษตรจากไทยความสําคัญของปญหาดังกลาวและตองการใหเกษตรกรมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียและสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีเกษตรของตนใหเปนพื้นท่ีเกษตร
อินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานไดตอไป ถึงแมวาการปรับเปล่ียนจากแปลงเกษตรเคมีสูเกษตร
อินทรียนั้น เกษตรกรตองอาศัยระยะเวลาและความอดทน โดยอาจตองมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริม
รายไดหรือหาแนวทางการแปรรูปสินคา โดยอาจรวมตัวกันเปนกลุมทําอาชีพเสริมในระหวางการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพาะปลูก (กิตตินุช ,2548) 

นอกจากนี้ เกษตรกรเองยังตองสรางเครือขายขยายผลสูเกษตรกรรายอื่น เพื่อใหเกิดการ
พึ่งพาตนเอง ลดรายจายเพิ่มรายไดตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งนําไปสูระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย  ในอนาคตถาสามารถทําใหเกษตรกรปรับเปล่ียนวิธีการผลิตมาเปนเกษตรกรลดการ
ใชสารเคมีทางการเกษตร หรือใชสารเคมีและปุยเคมีในปริมาณท่ีนอยลงแตควบคูไปกับปุยอินทรีย
สารชีวภาพก็จะไดผลดีข้ึนเชนกัน ซ่ึงไมเพียงสามารถลดตนทุนการผลิตแลวยังทําใหผลผลิตมีความ
ปลอดภัย รสชาติดีมีคุณภาพ เกษตรกรมีสุขอนามัยท่ีดีข้ึนเพราะไมตองเส่ียงตอการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร ท่ีสําคัญยังเปนการฟนฟูผืนดินใหดีข้ึน กอใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   (คมคิด ตนเขียน,2550) 
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ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาในภาคการเกษตรก็เชนเดียวกัน  กลาวคือ  การพัฒนาระบบ
การเกษตรจากระบบดั้งเดิมมาเปนระบบเคมี  ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมและ
ส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก  เห็นไดจากสภาพดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ  และปญหาสารพิษตกคาง
ในผลิตภัณฑเกษตร  สงผลกระทบคุณภาพชีวิตของมนุษยท้ังในฐานะเปนเกษตรกรและผูบริโภค
โดยตรง  จึงไดเกิดความพยายามท่ีจะแกไขปญหาดวยการปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนระบบ
เกษตรกรรมทางเลือกมากมายหลายรูปแบบ  ซ่ึงหนึ่งในนั้น  คือ  การทําเกษตรอินทรีย (Organic 
Farming) ซ่ึงกําลังไดรับความนิยมและมีอุปสงคท่ีสูงในตลาดตางประเทศ ประเทศไทยในฐานะท่ี
เปนประเทศท่ีมีศักยภาพดานการเกษตรมาชานาน ควรที่จะใหความสนใจตอเกษตรอินทรียเพิ่มมาก
ข้ึน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดสินคาเกษตรอินทรียในระดับโลกได 
                การเกษตรทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบ  หนึ่งในนั้นคือเกษตรอินทรีย  ซ่ึงมีจุดเร่ิมตนมา
จากประเทศในทวีปยุโรปท่ีประสบปญหาจากการทําการเกษตรเคมีมากอน  จึงกอใหเกิดกระแส
ความสนใจในการเกษตรทางเลือกท่ีสามารถลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตได   สําหรับ
การเกษตรอินทรียในประเทศไทยมีจุดเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2535  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน  แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  เนื่องจากเกิดปญหาท้ังในดานการผลิตและการ
สงเสริมการตลาดสําหรับแนวทางในการแกปญหาเพื่อการสงเสริมเกษตรอินทรียนั้น  จําเปนท่ี
จะตองอาศัยความรวมมือท้ังจากภาครัฐและเอกชน (เกษตรกรและผูบริโภค)  เพื่อสรางเสริมความรู  
ความเขาใจในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย  และคุณประโยชนของการเกษตรอินทรียในแงท่ี
ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและไมเปนอันตรายตอผูบริโภค  เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอมรวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกดวยดวย
ความสําคัญของเกษตรอินทรียดังกลาว จึงไดทําการศึกษาถึงปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการสงเสริม
การเกษตรอินทรียท้ังในดานการผลิตและการตลาด  เพราะถึงแมการเกษตรอินทรียในประเทศไทย
เกิดข้ึนมากวา 10 ปแลว  แตความสามารถในการผลิตยังอยูในระดับตํ่า  อีกท้ังการสงเสริมให
ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญกับการเกษตรอินทรียยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 
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ความสําคัญของการวิจัย  
 
        ทางเลือกใหมของเกษตรกรไทยการทําเกษตรกรรมของไทยมักประสบปญหาการขาดทุน 
ซ่ึงหนึ่งในสาเหตุของปญหานี้เกิดจากรายจายในการจัดซ้ือสารเคมีจํานวนมาก มาใชเพื่อเรงผลผลิต 
อยางไรก็ตาม หากผลผลิตท่ีไดมีราคาตกตํ่า การขาดทุนก็ยังคงมีอยูอยางไมจบไมส้ิน ในปจจุบัน
กระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเร่ิมมีมากข้ึน ทําใหผูบริโภคหันมาใสใจในการเลือก
ซ้ืออาหารที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตาง ๆ ท่ีเปนพิษตอรางกาย ดวยเหตุนี้เกษตรกรหลายราย
จึงคิดหาวิธีการทําเกษตรกรรม แนวใหม เรียกวา เกษตรอินทรีย (Organic Farming) เพื่อชวยลด
ตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการของตลาด โดยการพยายามประยุกตใชธรรมชาติให
เกิดประโยชนสูงสุด ลดการใชปจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห ซ่ึง
วิธีการทําเกษตรแนวนี้จะไมเปนอันตรายตอท้ังผูผลิตและผูบริโภคแมวาตลาดเกษตรอินทรียจัดวา
เปนตลาดใหมสําหรับเกษตรกรไทย แตดวยแนวโนมของตลาดท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ จากการท่ี
ผูบริโภคตองการสินคามากข้ึน เนื่องจากความใสใจในดานสุขภาพ ขณะท่ีผูผลิตมีจํานวนจํากัด การ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียออกสูตลาดของเกษตรกรไทยจึงเปนหนทางท่ีสดใสกวาท่ีไทย จะยังคง
ผลิตสินคาเกษตรท่ัวไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนจีน อินเดีย หรือเวียดนาม ท่ีมีตนทุน
การผลิตตํ่ากวาไทยมาก การปรับเปล่ียนมาผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ยอมจะทําใหไทยมีโอกาส
สงออกไดเพิ่มข้ึน ประกอบกับไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีความไดเปรียบท้ังทางดาน
ภูมิศาสตรและ ภูมิอากาศ อีกท้ังยังเปนประเทศผูผลิตและสงออกอาหารที่สําคัญ จึงยอมมีโอกาสที่
จะพัฒนาศักยภาพใหเปนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ โลกได แตความสําเร็จจะ
เกิดข้ึนไดเพียงใดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐบาลจะตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง เชน การสราง
ความเขาใจและความรูใหแกเกษตรกร การใหบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ
จากตางประเทศ เปนตน จึงนับไดวาเกษตรอินทรียเปนทางเลือกใหมของเกษตรกรไทย ในการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรและอาหารของประเทศ ในขณะเดียวกันจะชวยเสริมใหโครงการ Food 
Safety ของรัฐบาลประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน และมีผลดีตอเนื่องในดานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
จากรายไดท่ีเพิ่มข้ึน อีกท้ังเกิดผลดีทางออมตอสังคมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในท่ีสุด(  
วลัยเงิน และพิมพหทัย , 2550) 

อาหารเปนหนึ่งในปจจัยส่ีท่ีสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย การเพิ่มจํานวนประชากรของ
โลกอยางรวดเร็วมีผลตอการเปล่ียนแปลงระบบการทําการเกษตรกรรมเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาเกษตรกรรมแบบใหมหรือเกษตรกรรมเคมีนั้นมุงประเด็นทางดานการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลัก เพื่อการสงออก โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอมซ่ึง
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ไดรับความเสียหายอยางหนัก การเกษตรกรรมแบบแผนใหมนั้นเร่ิมตนจากความตองการปริมาณ
พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนซ่ึงไดมาจากการทําลายพ้ืนท่ีปาไมอันเปนแหลงกําเนิดท่ีสําคัญของตนน้ําลํา
ธาร ความอุดมสมบูรณของดิน  และส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาศัยอยูรวมกันอยางสมดุล การทําลายพื้นท่ีปาไม
เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือการทําไรเล่ือนลอยน้ันเปนการใชพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวหรือ
พืชเชิงเดี่ยวเปนจํานวนหลายแสนไรซ่ึงเปนการผิดธรรมชาติพรอมกับมีการใชสารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรไดแก การใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหกับดินในการท่ีจะเรงอัตราการ
เจริญเติบและผลผลิตของพืชซ่ึงผลิตเปนจํานวนมาก การใชสารเคมีควบคุมและกําจัดวัชพืช การใช
สารเคมีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช ในหลายประเทศท่ีกําลังพัฒนาและพัฒนาแลวมีการใช
สารเคมีในพื้นท่ีการเกษตรในปริมาณสูงมาก กอใหเกิดสารพิษปนเปอนในดิน น้ํา และอากาศเปน
สวนใหญ และนอกจากน้ีสวนท่ีเหลืออีก 25 เปอรเซ็นต อยูในรูปของสารพิษตกคางในผลผลิตทาง
การเกษตร  จากการรายงานของกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ป 2538 พบวาเกษตรกรที่
เขารับการตรวจเลือดอยูในเกณฑไมปลอดภัยและเส่ียงตอการเกิดพิษจากการไดรับสารเคมีเขาสู
กระแสเลือดเปนจํานวน 18 เปอรเซ็นต  ในป 2540 กองระบาดวิทยารายงานพบวา มีผูปวยจากการ
ไดรับพิษสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจํานวน 2,844 คน และเสียชีวิต 29 คน โดยจังหวัดซ่ึงมีพื้นท่ีท่ี
มีสถิติผูปวยจากการไดรับสารพิษดังกลาวสูงสุด 10 อันดับแรกไดแก จังหวัดกําแพงเพชร 
นครสวรรค พิจิตร นครปฐม นครราชสีมา สุพรรณบุรี เลย เพชรบูรณ พิษณุโลก และเชียงใหม สวน
ผลของสารเคมีท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศของสภาพแวดลอมนั้น พบวามีสารพิษตกคางในดิน
และนํ้า 100 และ 98 เปอรเซ็นตตามลําดับ สารเคมีท่ีตรวจพบในดินและน้ําไดแก ไดโคโฟล (สาร
กําจัดไร) เบนซินเฮกซาคลอไรดและเฮปตาคลอรีน (สารกําจัดแมลงในกลุมออรแกนโนคลอรีน) 
และสารดีดีที 

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรจาก
ผลไมรับประทานท้ังเปลือก 5 ชนิด ไดแก องุน ชมพู ฝร่ัง พุทรา และละมุด โดยพบสารเคมีในกลุม
ออรแกนโนฟอสเฟตและคารบาเมทสูงถึง 98 เปอรเซ็นต  ซ่ึงในป 2540 กรมวิชาการเกษตรได
รายงานการวิเคราะหสารพิษตกคางในดินและน้ําบริเวณพ้ืนท่ีการเกษตรและส่ิงแวดลอมในแปลง
ปลูกไมผลจากองุน มะมวง และสมโอ พบวามีสารพิษท้ัง 2 กลุม ดังกลาวในปริมาณคอนขางสูง
เชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรโดยสวนใหญมีการใชสารเคมีไมถูกตองตามคําแนะนํา ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอการใชน้ําเพื่อการบริโภคของเกษตรกรเปนอันตรายตอสุขภาพได ในทํานองเดียวกัน
สารพิษสําหรับกําจัดแมลงไดตรวจพบในพืชผักดวยพบวามีการสะสมของสารพิษเกินมาตรฐาน
ความปลอดภัยดวยเชนกัน  สวนทางดานผลผลิตการเกษตรสงออกนั้น กรมวิชาการเกษตรรายงาน
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พบวามีสารพิษตกคางของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในสินคาการเกษตรสงออกประเภทผักและ
ผลไมปนเปอนสารพิษดังกลาวอยูถึง 23 เปอรเซ็นต(  วรรณลดา, 2550) 

 จากรายงานของกรมวิชาการเกษตรในป 2541 พบวาเกษตรกรใชสารเคมีในกลุมออรแกน
โนคลอรีนกันมาก สารเคมีกลาวนี้สลายคอนขางชาและคงสภาพในส่ิงแวดลอมเปนระยะเวลา
ยาวนาน ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสําหรับการบริโภค การใชสารเคมีปองกันการ
เกิดศัตรูพืชสงผลใหเกิดการดื้อยาของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูพืชหลายชนิดท่ีสามารถปรับตัว
เพี่อความอยูรอดโดยสรางความตานทานหรือดื้อยาตอสารเคมี เชน เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล หนอนใย
ผัก หนอนเจาะสมอฝาย ไรแดง และเช้ือราสาเหตุโรคพืชไฟทอปเธอรา สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมิได
เพียงแตทําลายศัตรูพืชเทานั้น แตมีผลตอการทําลายศัตรูธรรมชาติ ซ่ึงเปนแมลงท่ีมีประโยชนในการ
ควบคุมศัตรูพืชดวย ศัตรูธรรมชาติมีจํานวนลดลง ไดแก ตัวห้ําและตัวเบียน รวมถึงพวกแมลงผสม
เกสรใหกับพืชดวย ทําใหระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิตในดินสูญเสียความสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เช้ือจุลินทรียท่ีเปนประโยชนในดินหลายกลุมถูกทําลาย มีผลทําใหเกิดความไมสมดุลโดยท่ีเช้ือ
สาเหตุโรคพืชในดินจะมีจํานวนเพิ่มข้ึน เนื่องจากสารเคมีมีผลทําใหสมบัติบางประการของดินเส่ือม
โทรมลง โดยท่ีสารเคมีประเภทปุยเคมีบางชนิด จะมีผลทําใหคาความเปนกรดเปนดางของดินลดลง 
หรือดินมีสภาพเปนกรดมากข้ึน ซ่ึงสภาวะดังกลาวนี้จะมีความเหมาะสมตอการแพรระบาดของเช้ือ
สาเหตุโรคพืชไดมากข้ึน จากผลกระทบดังกลาวนี้ทําใหเกษตรกรมีคาใชจายในการที่จะเพิ่มผลผลิต
พืชเพิ่มข้ึน  โดยจะตองเสียคาใชจายในการซ้ือปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงใน
การทําลายมากข้ึนประกอบกับราคาของสารเคมีดังกลาวนี้เพิ่มข้ึนอยางมาก ซ่ึงจะเปนปฏิภาคผกผัน
กับราคาผลผลิตของเกษตรกรกลับตกตํ่า  ทําใหเกษตรกรประสบกับการขาดทุนไมสามารถท่ีจะ
ดํารงชีพโดยพึ่งพาการทําการเกษตรเพียงอยางเดียวได ทําใหเกษตรกรจําเปนท่ีจะตองดิ้นรนหา
รายไดในดานอ่ืนดวย แตอยางไรก็ตามรายไดจากการประกอบอาชีพงานดานอ่ืนก็ยังไมเพียงพอตอ
การนําไปเล้ียงครอบครัว( กรมวิชาการเกษตร, 2541) 

ดังนั้นระบบการเกษตรอินทรียเปนเกษตรกรรมทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในการผลิตเปน 
สินคาอาหารเกษตรอินทรีย สินคาอาหารจากเกษตรอินทรีย (Organic Food) เปนสินคาอาหารท่ีมา
จากการทําเกษตรกรรมโดยยึดในหลักการทําการเกษตรตามวิถีทางธรรมชาติ ซ่ึงสามารถใช
สารอินทรียและปุยอินทรีย แตหามใชสารเคมี ปุยเคมี ยาฆาแมลงท่ีเปนสารเคมี และเมล็ดพันธุพืชท่ี
มีการตัดตอพันธุกรรมในกระบวนการเพาะปลูก ท้ังนี้วิธีทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรียจะตองมี
ข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบในไรนา และระบบรับรองกระบวนการผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตอยางชัดเจนและโปรงใส การผลิตผลิตภัณฑดังกลาวจะใหผลโดยตรงตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เพราะทําใหดิน น้ํา และอากาศสะอาดข้ึน ไมเส่ือมสภาพไปเพราะสารเคมีปนเปอน 
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และมีผลตอสุขภาพของผูบริโภคเนื่องจากไมมีสารเคมีปนเปอนหรือตกคางในผลผลิตทาง
การเกษตรที่นําไปบริโภค ซ่ึงผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลวไดเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญ
ในเร่ืองนี้ และมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่มาจากเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

เกษตรอินทรียในประเทศไทยเร่ิมดําเนินการโดยเกษตรกร และการผลักดันขององคกรพัฒนา
ภาคเอกชน แตยังไมเปนเกษตรอินทรีย 100 % สําหรับในปจจุบันมีหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนคือ 
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตรสําหรับสินคารายการแรกที่
ภาครัฐสงเสริมการผลิตคือสินคาขาว ซ่ึงเร่ิมดําเนินการป 2535 เปนการรวมมือระหวางกรมวิชาการ
เกษตร กับบริษัทในเครือนครหลวงคาขาวและบริษัทเครือสยามวิวัฒน เพาะปลูกในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยา ผลผลิตขาวประมาณ 1,200-1,500 ตัน เพื่อการสงออกภายใตการควบคุมดูแลและ
การใหคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไดรับการรับรองจากองคการตรวจสอบคุณภาพใน
ประเทศอิตาลี ซ่ึงเปนสมาชิกของสมาพันธเกษตรอินทรียสากล (International Federation of 
Organic Agriculture Movement : IFOAM) ขาวในโครงการนี้เปนท่ียอมรับของประเทศยุโรป
นอกจากนี้แลว ก็มีโครงการผลิตพืชผักและผลไม ซ่ึงเปนการรวมมือระหวางกรมสงเสริมสหกรณ
กับบริษัทนําเขาผักและผลไมประเทศญ่ีปุนสําหรับเกษตรอินทรียท่ีดําเนินการโดยองคกรพัฒนา
เอกชนในประเทศไทยต้ังแตป 2536 เปนตนมา เชน เครือขายเกษตรทางเลือก โดยเร่ิมตนการจัดทํา
มาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรกรรมทางเลือก ซ่ึงใชตนแบบมาตรฐานจากยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย 
และญ่ีปุนในปจจุบัน (ป 2544) กรมวิชาการเกษตรกําลังดําเนินการจัดทําแปลงเพาะปลูกตนแบบ
ประมาณ 6.25 ไร ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พืชผักท่ีปลูกไดแก กระเจี๊ยบ ขาวโพดและหนอไมฝร่ัง ซ่ึง
การผลิตพืชเกษตรอินทรีย จากการสอบถามเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตรไดใหขอสังเกตวา ผลผลิต
ท่ีไดตํ่ากวาการผลิตโดยใชสารเคมี อีกท้ังตนทุนการผลิตสูง     การผลิตพืชผักปลอดสารพิษของ
ไทย สวนใหญแลวมีการเพาะปลูกในหลายรูปแบบไดแก การผลิตผักนอกมุง สวนใหญปลูกใน
พื้นท่ีนาขาวหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตผักกางมุง เชน ผักคะนา กวางตุง กระหลํ่าปลี กระหลํ่าดอก 
บล็อกโคล่ี เปนตน การปลูกผักในโรงเรือนพลาสติกจําแนก 2 ประเภท คือ 1) การปลูกผักในระบบ 
Hydroponics (ไมใชดิน) และ 2)การปลูกโดยใชดิน และการปลูกผักใน Spun Bond ซ่ึงเปนมุงขนาด
เล็ก เปนตนอาหารเกษตรอินทรียจากปศุสัตวจะใหความสําคัญกับวิธีการเล้ียงปศุสัตว และจํานวน
ปศุสัตวจะตองสมดุลกับพื้นท่ี เพื่อใหปริมาณสารอาหารเพียงพอโดยไมจําเปนตองใชปุยเคมีเพื่อเรง
การเติบโตของพืชอาหารสัตว และจะตองไมใชฮอรโมนในการเรงการเจริญเติบโตของปศุสัตว
ระบบการผลิตพืชในปจจุบันมุงใหไดผลิตผลท่ีปราศจากสารตกคางของสารพิษหรือการปนเปอน
ของสารพิษ โดยใชคามาตรฐานความปลอดภัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดข้ึน 
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ความจริงแลวสินคาทุกชนิดท่ีสงออกไปจําหนายตางประเทศ แตละประเทศจะกําหนดคุณลักษณะ
และมาตรฐานตาง ๆ เปนของประเทศนั้น บางประเทศอาศัยมาตรฐาน( กรมวิชาการเกษตร,2550) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
   1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดานสังคมของเกษตรกร
ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพื่อศึกษาถึงการยอมรับของเกษตรกรตอการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรียใน
พื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและ ปจจัยดาน
สังคมกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย 
  4. เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการยอมรับการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย 
 
สมมุติฐานการวิจัย  
 
                  ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติการทําการเกษตรระบบเกษตรอินทรียในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุง
หลวง  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  
 ผลงานท่ีไดคาดวาจะเปนประโยชนตอมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอันจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดและชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 
                ขอบเขตพื้นท่ีและประชากรในการศึกษาวิจัย 

  การวิจัยคร้ังนี้ทําในพ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม  โดยวิธีใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิก
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สหกรณผูปลูกพืชอินทรียในปการผลิต 2551 กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ไดมาจากการสุม
สมาชิกสหกรณผูปลูกพืชอินทรียโดยใชวิธีการสุมตัวอยางประชากรจาก 5 หมูบานดังนี้  

  1.บานหวยตอง  
  2.บานหนองเตา  
  3.บานหวยทราย  
  4.บานหวยเย็นมง  
  5.บานหวยขาวลีบ  
  ท่ีทําการปลูกพืชอินทรียโดยการคํานวณคาทางสถิติ โดยใชสูตรของ Pagoso , 

Garcia และ Leon ในChua(1984)  คิดเปนจํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมในคร้ังนี้ท้ังหมด 372 ราย(ดัง
ตารางท่ี 5) 
                 
นิยามศัพทเฉพาะ (Definitions) 
 
  การยอมรับ  หมายถึง   การยอมรับวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมในระบบอินทรีย
ของเกษตรกรโดยเปล่ียนจากการทําการเกษตรกรรมแบบใชสารเคมีมาเปนระบบเกษตรอินทรียโดย
มีการศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมระบบอินทรียกอนการเขารวมโครงการและหลัง
เขารวมโครงการวาเกษตรกรไดปฏิบัติตามการทําเกษตรกรรมระบบอินทรียหรือไมปฏิบัติใน
ขอกําหนดตางๆ 
  เกษตรเคมี     หมายถึง    ระบบการทําการเกษตรแบบโดยการใชสารเคมีเปนหลักลงทุน
คอนขางสูง 
  เกษตรอินทรีย (Organic Farming)  หมายถึง ระบบการผลิตในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงทุงหลวง อ.แมวาง จ.เชียงใหม ท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเล่ียง
การใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนตาง ๆ ตลอดจนไมใช
พืชหรือสัตวท่ีเกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรม (GMO) ท่ีอาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม  เนนการ
ใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และ ปุยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงใหมีความอุดม
สมบูรณ เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรงสามารถตานทานโรคและแมลงดวยตนเอง รวมถึงการนําเอา
ภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย ผลผลิตท่ีไดจะปลอดภัยจากสารพิษตกคางทําใหปลอดภัย
ท้ังผูผลิตและผูบริโภคและไมทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมอีกดวย  
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  เขตพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  หมายถึง โครงการสวนพระองคท่ีจัดต้ังข้ึน
เพื่อชวยเหลือชาวเขาเพื่อใหเขามีรายไดเล้ียงตัวเองและครอบครัวจากการทําการเกษตรกรรม 
  เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมโดยวิธีการปฏิบัติการทําการเกษตรระบบ
เกษตรอินทรียในพื้นท่ีศูนยพฒันาโครงการหลวงทุงหลวง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาการยอมรับระบบเกษตรอินทรียของเกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ แบง
ออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีท้ังหมด 3 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรดาน
ปจจัย สวนบุคคล เศรษฐกิจ และ สังคม คือ  
   1.1 ปจจัยทางดานสวนบุคคล มี 5 ปจจัย ไดแก อายุ เพศ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา   และประสบการณการปลูกพืช     
   1.2 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ มี 6 ปจจัย ไดแก ขนาดของพื้นท่ีผลิตพืช แรงงานใน
ครอบครัว   ตนทุนการผลิต   รายไดจากการขายผลผลิต    หนี้สิน   และคาใชจายประจําครัวเรือน 
    1.3 ปจจัยทางดานสังคม มี 3 ปจจัย ไดแก การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน 
การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริม   และประสบการณการฝกอบรม   
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการ
ทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย  
  จากตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  สามารถนํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ไดดังนี้       
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 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปจจัยทางดานสวนบุคคล 
  ไดแก เพศ   อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการปลูกพืชอินทรีย 
การสมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืช
อินทรีย ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก และตลาดท่ีสงผลผลิต
จําหนาย 
 
2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  
  ไดแก พื้นท่ีในการผลิต ขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืช
อินทรีย แรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย ท่ีมาของ
ตนทุนการผลิตพืชอินทรีย ตนทุนการผลิตพืชอินทรียเม่ือ
เปรียบเทียบกับการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย รายไดจาก
การขายผลผลิตอินทรีย รายไดจากการผลิตพืชอินทรียเม่ือ
เปรียบเทียบกับรายไดจากการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย 
หนี้สินในครอบครัว คาใชจายประจําครัวเรือน รายไดใน
ครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา และแหลงท่ีมาของรายได 
 
3 ปจจัยทางดานสังคม 
      ไดแก การติดตอกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือน 
การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือน 
ประสบการณการฝกอบรมของเกษตรกรในรอบป การ
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย และ กฎระเบียบ
ของโครงการหลวงตอการตัดสินใจในการทําการเกษตร
อินทรีย        

การยอมรับของเกษตรกร
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
ในการ ทํ าการ เกษตรใน
ระบบอินทรีย  


