
บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  ในการศึกษาเร่ือง “การยอมรับระบบเกษตรอินทรียของเกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงหลวง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดแลทฤษฎี
ตลอดจนผลงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยแยกออกเปนประเด็นดังนี ้
  1. แนวพระราชดําริเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรในชนบทตามหลักการแหงทฤษฎี
การยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption Theory)  
  2. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.) 
  4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับความหมายของการยอมรับ 
  5. แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  6. ประวัติของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 
  7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. แนวพระราชดําริเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรในชนบทตามหลักการแหงทฤษฎีการยอมรับ
นวัตกรรม (Innovation Adoption Theory)  
 
                    บรรดานักวิชาการดานการพัฒนาชนบทและผูปฏิบัติดานการพัฒนามักฉงนอยูเสมอวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลยุทธใดในการแนะนําเผยแพรประชาชนใหยอมรับแนะ
พระราชดําริของพระองค เพราะในการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของไทยนั้น จําตองยอมรับดวยความจริงวายังไมบรรลุเปาหมายสมบูรณดังท่ีไดวางไว ปญหาสําคัญ
ท่ียังตองคาอยูเหนียวแนน คือ การยอมรับการพัฒนาจากผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
                    เม่ือวิเคราะหจากแนวคิดของ Everett M. Rogers เกี่ยวกับทฤษฎีการแพรกระจาย
นวัตกรรม (The Diffusion of Innovation Theory) มีสาระสําคัญวา การที่บุคคลจะยอมรับแนวคิด
การพัฒนาไดนั้น จะตองมีปจจัยเกี่ยวของมากมายข้ึนอยูกับตัวบุคคล ระบบสังคม ระบบส่ือสารของ
นวัตกรรม และระยะเวลาการดําเนินการดวย ซ่ึงเม่ือวิเคราะหข้ันตอนการยอมรับของประชาชนใน
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แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหัวแลวพบวาทรงเปนนักพัฒนาชนบทท่ีประสบ
ความสําเร็จยิ่งดังรายละเอียดดังนี้ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกฝงแนวพระราชดําริให
ประชาชนยอมรับไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยใหวงจรการพัฒนาดําเนินไปตามครรลองธรรมชาติ 
กลาวคือ  
                   1. ทรงสรางความตระหนักแกประชาชนใหรับรู (Awareness) ในทุกคราเม่ือเสด็จพระ
ราชดําเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคตางๆ จะทรงมีพระราชปฏิสันถารใหประชาชน
ไดรับทราบถึงส่ิงท่ีควรรับรู เชน การปลูกหญาแฝกจะชวยปองกันดินพังทลาย และใชปุยธรรมชาติ
จะชวยประหยัดและบํารุงดิน การแกไขดินเปร้ียวในภาคใตสามารถกระทําได การตัดไมทําลายปา
จะทําใหฝนแลง เปนตน ตัวอยางพระราชดํารัสท่ีเกี่ยวกับการสรางความตระหนักใหแกประชาชน 
ไดแก  
                             “...ประเทศไทยน้ีเปนท่ีท่ีเหมาะมากในการตั้งถ่ินฐาน แตวาตองรักษาไว ไมทําให
ประเทศไทยเปนสวนเปนนากลายเปนทะเลทราย ก็ปองกันทําได...” 
                     2. ทรงสรางความสนใจแกประชาชน (Interest) หลายทานคงไดยินหรือรับฟง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมีนามเรียกขานแปลกหู ชวน
ฉงนนาสนใจติดตามอยูเสมอ เชน โครงการแกมลิง โครงการแกลงดิน โครงการเสนทางเกลือ 
โครงการน้ําดีไลน้ําเสีย หรือโครงการน้ําสามรส ฯลฯ เหลานี้เปนตน ลวนชวนเชิญใหติดตามอยาง
ใกลชิด แตพระองคก็จะมีพระราชาธิบายแตละโครงการอยางละเอียดเปนท่ีเขาใจงายรวดเร็วแก
ประชาชนท้ังประเทศ  
                    3. ในประการตอมา ทรงใหเวลาในการประเมินคาหรือประเมินผล (Evaluate) ดวย
การศึกษาหาขอมูลตางๆ วาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระองคนั้นเปนอยางไร 
สามารถนําไปปฏิบัติไดในสวนของตนเองหรือไม ซ่ึงยังคงยึดแนวทางที่ใหประชาชนเลือกการ
พัฒนาดวยตนเองท่ีวา “...ขอใหถือวาการงานท่ีจะทํานั้นตองการเวลาเปนงานท่ีมีผูดําเนินมากอน
แลว ทานเปนผูท่ีจะเขาไปเสริมกําลัง จึงตองมีความอดทนท่ีจะเขาไปรวมมือกับผูอ่ืน ตองปรองดอง
กับเขาใหได แมเห็นวามีจุดหนึ่งจุดใดจะตองแกไขปรับปรุงก็ตองคอยพยามแกไขไปตามท่ีถูกท่ีควร 
                    4. ในข้ันทดลอง (Trial) เพื่อทดสอบวางานในพระราชดําริท่ีทรงแนะนํานั้นจะไดผล
หรือไม ซ่ึงในบางกรณีหากมีทดลองไมแนชัดก็ทรงมักจะมิใหเผยแพรแกประชาชน หากมีผลการ
ทดลองจนแนพระราชหฤทัยแลวจึงจะออกไปสูสาธารณชนได เชน ทดลองปลูกหญาแฝกเพื่อ
อนุรักษดินและน้ํานั้นไดมีการคนควาหากความเหมาะสมและความเปนไปไดจนท่ัวท้ังประเทศวาดี
ยิ่ง จึงนําออกเผยแพรแกประชาชน เปนตน  
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                    5 .  ช้ันยอมรับ  (Adoption) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา รินั้น เ ม่ือผ าน
กระบวนการมาหลายข้ันตอน บมเวลาการทดลองมาเปนเวลานานตลอดจนทรงใหศูนยศึกษาพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและสถานท่ีอ่ืน ๆ เปนแหลงสาธิตท่ีประชาชนสามารถเขาไปศึกษาดูได
ถึงตัวอยางแหงความสําเร็จ ดังนั้น แนวพระราชดําริของพระองคจึงเปนส่ิงท่ีราษฎรสามารถพิสูจน
ไดวาจะไดรับผลดีตอชีวิตและความเปนอยูของตนไดอยางไร  
                     แนวพระราชดํา ริ ท้ังหลายดังกล าวข างตนนี้  แสดงถึงพระวิ ริยะอุตสาหะท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทุมเทพระสติปญญา ตรากตรําพระวรกายเพื่อคนควาหาแนว
ทางการพัฒนาใหพสกนิกรท้ังหลายไดมีความรมเย็นเปนสุขสถาพรยั่งยืนนานนับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอันใหญหลวงท่ีไดพระราชทานแกปวงไทยตลอดเวลา 50 ป จึงกลาวไดวาพระราช
กรณียะกิจของพระองคนั้นสมควรอยางยิ่งท่ีทวยราษฎรจักไดเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทตามท่ี
ทรงแนะนําส่ังสอน อบรมและวางแนวทางไวเพื่อใหเกิดการอยูดีมีสุขโดยถวนเชนกัน 
 
2. แนวความคิดเก่ียวกับระบบเกษตรอินทรีย 
 
                    เกษตรอินทรียในประเทศไทยสหพันธ เกษตรอินทรียนานาชาติ  (International 
Federation of Agriculture : IFOM) ใหคํานิยามของเกษตรอินทรียวาเปน “ระบบการเกษตรท่ีผลิต
อาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนหลักการปรับปรุง
บํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึงลด
การใชปจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห เชนปุย สารกําจัดศัตรูพืช 
และเวชภัณฑสําหรับสัตว และในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต
และพัฒนาความตานทานโรคของพืชและสัตวเล้ียง” หลักการเกษตรอินทรียจึงเปนหลักการสากลที่
สอดคลองกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของทองถ่ิน เนื่องจากกอใหเกิด
ผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษ และชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน มีหลักการของการอยู
รวมกันและพึ่งพิงธรรมชาติท้ังบนดินและใตดิน ใชปจจัยการผลิตอยางเห็นคุณคา และมีการอนุรักษ
ใหอยูอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบเปนองครวมและความสมดุลท่ีเกิด
จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทั้งระบบ  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผักเกษตรอินทรียกับผักประเภทตาง ๆ  
 

กระบวนการผลิต 
 

ผักเกษตร
อินทรีย 

ผักปลอดภัยจาก
สารพิษ 

ผักอนามัย 
 

ผักไรสารพิษ 
 

การใชปุยเคมี ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชสารเคมีกําจัดแมลง ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชฮอรโมนสังเคราะห ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชเมล็ดพันธุดัดแปลง
พันธุกรรม(GMOs) 

ไมใช ไมไดระบุถึง
การหามใช 

ไมไดระบุถึง
การหามใช 

ไมไดระบุถึง
การหามใช 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การรับรองคุณภาพ 

สํานักงาน
มาตรฐาน
เกษตร
อินทรีย 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

กรมวิชาการ
เกษตร 

ชมรมเกษตร
ธรรมชาติและ
ชมรมกสิกรรม 
ไรสารพิษ 

ท่ีมา : www.greennetorganic.com  
 
                    ภาครัฐและเอกชนไทยเร่ิมต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาสินคาเกษตรของไทย ใหมีคุณภาพและ
ปราศจากสารพิษตกคาง หลังจากท่ีกลุมประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรของไทยเร่ิมตรวจสอบคุณภาพ 
สินคาอยางเขมงวด เนื่องจากพบวามีสารเคมีปนเปอน ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับภาคเกษตรอยาง
มาก ทางภาครัฐจึงรณรงคใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรีย ซ่ึงแบงการผลิตไดเปน 2 แบบ คือ  
                    1. เกษตรอินทรียแบบพื้นบาน ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก และมีการนํา
ผลผลิตบางสวนไปจําหนายในตลาดทองถ่ิน แตผลผลิตนี้จะไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  
                    2. เกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน เปนการทําการเกษตรเพ่ือจําหนายผาน
ทางระบบตลาด และหากตรารับรองมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานจากตางประเทศ จะทําให
ผลผลิตสามารถสงออกไปจําหนายในตางประเทศไดดวย เกษตรอินทรียของไทยยังอยูในชวงระยะ
เร่ิมแรก กลุมผูทําการเกษตรอินทรียยังมีจํานวนจํากัด ผูประกอบการและ ผูผลิตท่ีสําคัญไดแก 
เครือขายเกษตรอินทรียท่ีทํางานรวมกับสหกรณกรีนเนท จํากัด และมูลนิธิสายใยแผนดิน คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 55.89 ของเกษตรกรที่ทําการผลิตเกษตรอินทรีย และมีพื้นท่ีทําการเกษตร
อินทรียคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.14 ของพื้นท่ีเกษตรอินทรียท้ังหมดภายในประเทศ เปนท่ีสังเกตวา 
บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญท่ีเปนหนวยงานของภาคเอกชน ซ่ึงดําเนินกิจการสินคา
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เกษตรเคมีอยูเดิม เร่ิมเขามามีบทบาทในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมากข้ึน เพื่อสงออกไป
จําหนายยังประเทศอุตสาหกรรมเปนหลัก เนื่องจากความตองการเพิ่มสูงข้ึน  
ตารางท่ี 2 จํานวนฟารม พื้นท่ี และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทย พ.ศ.2545 
 

ผลผลิต จํานวนฟารม (แหง) พื้นท่ีการผลิต (ไร) ปริมาณผลผลิต (ตัน) 
ขาวและพืชไร 909 32,841.27 8,350.49 
ผัก ผลไม สมุนไพร 259 20,167.30 63,182.92 
อ่ืน ๆ 1 768.75 N.A. 

รวม 1,169 53,777.32 71,533.41 

ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผนดิน/สหกรณกรีนเนท จํากัด: 2546  
 
                    การผลิตสินคาเกษตรอินทรียของไทยเปนการผลิตแบบงายๆ ไมใชเทคโนโลยีท่ี
ซับซอน ผลผลิตท่ีไดก็เปนสินคาพื้นฐาน เชน ขาว ผักและผลไม สวนการแปรรูปสินคายังมีนอย 
เพราะวัตถุดิบมีปริมาณไมมาก ปจจุบันมีผลผลิตท่ีจําหนายออกสูตลาดประมาณไมเกิน 6,000 ตัน
ตอป สําหรับสินคาท่ีไทยสงออกไปจําหนายตางประเทศไดแก ขาว กลวยหอม หนอไมฝร่ัง 
กระเจี๊ยบเขียว สับประรด ขิง และสมุนไพรอีกหลายชนิด ตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทยยัง
เปนตลาดของผูผลิตคือ การผลิตสินคาเกษตรอินทรียยังมีจํานวนนอย ผูผลิตสามารถเปนผู
กําหนดการตลาดไดคอนขางมาก ราคาผลผลิตก็มีแนวโนมสูงกวาราคาสินคาเกษตรทั่วไปประมาณ
รอยละ 20-50 การที่ระดับราคาสูงกวาสินคาทั่วไปนี้ ไมไดเปนเพราะวามีปริมาณการผลิตตํ่ากวา
ความตองการของตลาดเทานั้น แตเนื่องจากเกษตรอินทรียจะตองมีหลักประกันในเร่ืองราคาผลผลิต
ท่ียุติธรรม ตอผูผลิต จึงทําใหตนทุนการผลิตเกษตรอินทรียคอนขางสูงกวาการผลิตท่ัวไป อยางไรก็
ดีมีการวิจัย พบวา ผูบริโภคจะยอมรับราคาผลผลิตท่ีสูงไมเกินรอยละ15-20  
 
  เกษตรอินทรียในตลาดโลก  
  ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
เชน สหรัฐฯ ญ่ีปุน สหภาพยุโรป ท้ังนี้จากผลการสํารวจของศูนยการศึกษาการคาระหวางประเทศ 
พบวา ความตองการสินคาในป 2541 สูงถึง 13,000 ลานดอลลาร สรอ. และในป 2543 เพิ่มข้ึนเปน 
20,000 ลานดอลลารสรอ. อัตราการขยายตัวของตลาดสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉล่ียในแตละปสูงถึง
รอยละ 20  
 



 16

ตารางท่ี 3 ตลาดอาหารเกษตรอินทรียท่ีสําคัญ  
 

ตลาด 
 

มูลคาการขายปลีก 
ป 2546 

(ลานดอลลารสรอ.) 

สัดสวนของตลาด
อาหาร 
(%) 

อัตราการขยายตัว 
ป 2546-2548 

(%) 
สหภาพยุโรป 10,000-11,000 2.0-2.5 15-20 
สหรัฐอเมริกา 11,000-13,000 1.5-2.0 10-20 
แคนาดา 850-1,000 < 0.5 - 
ญ่ีปุน 350-450 < 0.5 - 

รวม 23,000-25,000 - - 
ท่ีมา : Compiled by ITC (International Trade Centre), Decembe 
 
  ในป 2546 มูลคาการคาอาหารเกษตรอินทรียในตลาดโลกมีสัดสวนประมาณรอยละ 1-2 
ของตลาดอาหารท้ังหมด และมีการคาดการณวาสวนแบงตลาดจะเพ่ิมเปนรอยละ 5-10 ในอีก 2-3 ป
ขางหนา ท้ังนี้ประเทศท่ีมีการบริโภคอาหารเกษตรอินทรียคอนขางสูงไดแก ประเทศในสหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะตลาดเยอรมนี มีมูลคาถึง 2,800-3,100 ลานดอลลารสรอ. ในขณะท่ีสวิตเซอรแลนด
มีสัดสวนของอาหารเกษตรอินทรียใน ตลาดอาหารสูงสุด คือ รอยละ 3.2-3.7 สวนอาหารเกษตร
อินทรียท่ีนิยม 
  ในความหมายของเกษตรอินทรีย ซ่ึงกําหนดโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาในป 
ค.ศ. 1981 หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรที่หลีกเล่ียงการใชปุยเคมีสังเคราะห สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และฮอรโมนท่ีกระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว การเกษตรอินทรียอาศัยการปลูก
พืชหมุนเวียนจากเศษซากพืช มูลสัตว พืชตระกูลถ่ัว ปุยพืชสด เศษซากเหลือท้ิงตางๆ การใชธาตุ
อาหารจากการผุพังของหินแร รวมถึงการใชหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ เพื่อรักษาความ
อุดมสมบูรณของดินสําหรับเปนแหลงอาหารของพืชรวมท้ังการควบคุมศัตรูพืชตางๆ เชน แมลง
โรคพืช และวัชพืช ดังนั้นจากความหมายดังกลาวนี้การเกษตรอินทรียใหความสําคัญของดินเปน
ปจจัยหลักสูงสุด เนื่องจากดินเปนรากฐานของส่ิงมีชีวิต ในการเกื้อกูลการดํารงชีพของมนุษย สัตว 
พืช และส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กซ่ึงอาศัยอยูในดิน 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบวิธีการจัดการไรนาเกษตรกรรมทางเลือก 3 ประเภท 
 

วิธีการจัดการดิน ประเภทของเกษตรกรรมทางเลือก 

เกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมอินทรีย เกษตรกรรมธรรมชาต ิ
การใชวัสดุคลุมดิน ใหความสําคัญ ใหความสําคัญมาก ใหความสําคัญมาก 
การปรับปรุงบํารุงดิน 
โดยพืชตระกลูถ่ัว 

ใหความสําคัญมาก ใหความสําคัญมาก ใหความสําคัญมาก 

การใชปุยหมัก ปุยคอก 
และหนิแร 

ใหความสําคัญมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วัสดุการเกษตร 

ใหความสําคัญมาก 
แตตองใชอยาง 
ระมัดระวัง 

ปุยหมักไมจําเปน 
แตปุยคอกมีการใชบาง 

การลดการไถพรวนดนิ การไถพรวนดนิทําได การไถพรวนนอยท่ีสุด 
โดยยดึหลักการ 

อนุรักษ 

ไมมีการไถพรวน 

การผสมผสานการ 
ปลูกพืช และเล้ียงสัตว 

รวมกัน 

ใหความสําคัญมาก ใหความสําคัญมาก ใหความสําคัญมาก 

การควบคุมศัตรูพืช 
โดยไมใชสารเคมี 

ไมเขมงวดการหามใช
สารเคมี 

ใหความสําคัญมาก ใหความสําคัญมาก 

ท่ีมา:  วิฑูรย และคณะ ( 2539) 
 
                     แมวาขณะนี้รัฐบาลของประเทศตาง ๆ จะมีนโยบายสนับสนุนการผลิตอาหารเกษตร
อินทรียภายในประเทศ แตกําลังการผลิตก็ยังไมสามารถขยายตัวไดทันกับความตองการ เชน 
ฝร่ังเศสท่ีเปนประเทศผูผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มรายใหญแหงหนึ่งของโลก มีพื้นที่การผลิตอาหาร
เกษตรอินทรียเพียงรอยละ 0.3 ของพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท้ังหมด สวนปริมาณการบริโภคอาหาร
เกษตรอินทรียของสหราชอาณาจักรมีมูลคาประมาณ 450 ลานดอลลารสรอ. ตองนําเขาถึงรอยละ 
60-70 ของปริมาณการบริโภคท้ังหมด ดังนั้นประเทศท่ีสามารถผลิตสินคาเกษตรจึงหันมาผลิต
สินคาเกษตรอินทรียเพื่อการคา ถึงกวา 100 ประเทศ ซ่ึงประกอบดวยประเทศในแอฟริกา 27 
ประเทศ เอเชีย 18 ประเทศ อเมริกาใต 25 ประเทศนอกเหนือจากประเทศในแถบยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ท้ังนี้ประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะเปนผูนําในการผลิตสินคาประเภทกาแฟ ขาว 
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ชา สมุนไพร ผัก และผลไม ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวจะเปนผูผลิตสินคาประเภทปศุสัตวและ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสวนใหญ                
  ทางเลือกใหมของเกษตรกรไทย แมวาตลาดเกษตรอินทรียจัดวาเปนตลาดใหมสําหรับ
เกษตรกรไทย แตดวยแนวโนมของตลาดท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ จากการท่ีผูบริโภคตองการสินคา
มากข้ึน เนื่องจากความใสใจในดานสุขภาพ ขณะท่ีผูผลิตมีจํานวนจํากัด การผลิตสินคาเกษตร
อินทรียออกสูตลาดของเกษตรกรไทยจึงเปนหนทางท่ีสดใสกวาท่ีไทย จะยังคงผลิตสินคาเกษตร
ท่ัวไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนจีน อินเดีย หรือเวียดนาม ท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวาไทย
มาก การปรับเปล่ียนมาผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ยอมจะทําใหไทยมีโอกาสสงออกไดเพิ่มข้ึน 
ประกอบกับไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความไดเปรียบท้ังทางดานภูมิศาสตรและ ภูมิอากาศ 
อีกท้ังยังเปนประเทศผูผลิตและสงออกอาหารที่สําคัญ จึงยอมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาศักยภาพใหเปน
ผูผลิตสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญแหงหนึ่งของ โลกได แตความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดเพียงใดนั้น 
จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐบาลจะตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง เชน การสรางความเขาใจและความรู
ใหแกเกษตรกร การใหบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับจากตางประเทศ เปน
ตน จึงนับไดวาเกษตรอินทรียเปนทางเลือกใหมของเกษตรกรไทย ในการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สินคาเกษตรและอาหารของประเทศ ในขณะเดียวกันจะชวยเสริมใหโครงการ Food Safety ของ
รัฐบาลประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน และมีผลดีตอเนื่องในดานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจากรายไดท่ี
เพิ่มข้ึน อีกท้ังเกิดผลดีทางออมตอสังคมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในท่ีสุด  

ดรุณี (2546) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหเกษตรกรไมเลือกวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย จาก
เกษตรเคมี จากกรณีศึกษาบานอาวขาม ตําบลอาวใหญ อําเภอเมือง จังหวัดตราด จากผลการศึกษา
สามารถสรุปปจจัยท่ีทําใหเกษตรกรไมเลือกวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรียจากเกษตรเคมี ไดดังนี้ 
    1. ปจจัยดานเกษตรกร 
     1.1 เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
อินทรีย เพราะเกษตรอินทรียเปนการทําเกษตรตามหลักธรรมชาติ ไมมีหลักการตายตัว ในระยะแรก
ของการเปล่ียนจากเกษตรเคมีมาเปนเกษตรอินทรียจึงมักประสบกับปญหาการจัดการท่ีผิดพลาด ทํา
ใหเกษตรกรขาดความเช่ือม่ันเปนอยางมาก 
    1.2 เกษตรกรตองการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในระยะแรกของการทํา
เกษตรอินทรียผลผลิตท่ีไดมักจะมีปริมาณนอยกวาเดิม เนื่องจากเปนชวงของการปรับตัวของความ
อุดมสมบูรณของดิน ผลผลิตท่ีไดจะไมสวยเหมือนปลูกดวยเกษตรเคมี เม่ือไมไดผลตอบแทนตามท่ี
คาดหวังทําใหเกษตรกรตองประสบกับปญหาการขาดรายได จึงเปล่ียนกลับมาทําเกษตรเคมีตามเดิม 
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                  1.3 เกษตรกรมีความเคยชินตอเกษตรเคมี  เกษตรอินทรียนั้นจะตองให
การดูแลเอาใจใส มากกวาเกษตรเคมี  เกษตรท่ีมีความเคยชินกับความสะดวกสบายจากการใช
สารเคมีจึงเลือกท่ีจะใช      สารเคมีอยูเหมือนเดิม  
                   1.4 เกษตรกรมีความเช่ือม่ันตอเกษตรเคมีมากกวาเกษตรอินทรีย   แม
เกษตรกรจะทราบดีวาการใชสารเคมีสงผลเสียกับตนเองและส่ิงแวดลอม  และเกษตรอินทรียชวยลด
ตนทุนการผลิต  มีความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมากกวาเกษตรเคมีก็ตาม 
                     1.5 เกษตรกรขาดความรวมมือกันในหมูบาน 
                    1.6 ความไมเขาใจของเกษตรกรตอนโยบายรัฐบาลในเร่ืองเกษตรอินทรีย 

                   1.7 การขาดเงินทุนและวัตถุดิบในการผลิต 
  2. ปจจัยดานระบบธุรกิจ   คือ ขาดการสรางตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นท่ี 

เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตมาวางจําหนายไดโดยไมตองผานพอคาคนกลาง นอกจากนี้การ
สงสินคาไปขายยังตางประเทศยังมีความยุงยาก เกษตรกรตองผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงจึงจะ
สามารถสงไปจําหนายยังตางประเทศได   

  3. ปจจัยดานคานิยมผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคในประเทศ รูปแบบความ
ตองการสินคาจะเปนตัวกําหนดรูปแบบการทําเกษตรที่สําคัญ ประเทศไทยยังมีการรณรงคให
ประชาชนคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคไมตอเนื่อง ผูบริโภคจึงยังไมเห็นความสําคัญของ
การบริโภคสินคาเกษตรอินทรียท่ีมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หากผูบริโภคยังไม
เปล่ียนคานิยมการบริโภค วิถีการผลิตแบบใชสารเคมีก็จะยังคงอยู 

  4. ปจจัยดานหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานตาง ๆ ยังลาชาในการดําเนินการ
สงเสริมพื้นฐานการทําเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกร 

  5. ปจจัยดานอ่ืน ๆ  
    5.1 การถายทอดความรูสูเกษตรกร  มิไดมุงเนนท่ีจะถายทอดพื้นฐานการ
ทําเกษตรอินทรียโดยตรงตอเกษตรกร  แตมุงเนนในเร่ืองการทําปุยอินทรีย  และการผานเกณฑ
มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมากเกินไป  ทําใหไมสามารถชวยเหลือเกษตรกรไดอยางแทจริง 
    5.2  การใชส่ือในการประชาสัมพันธยังไมมีความเหมาะสมนัก  ถึงแม
หนวยงานภาครัฐจะมีการพิมพแผนพับ  หรือเอกสารประกอบมาใหแกเกษตรกร  แตเนื่องจาก
เกษตรกรสวนใหญไมถนัดการเรียนรูจากการอาน  ดังนั้นการมีผูท่ีมีความรูและประสบการณในการ
ทําเกษตรอินทรียคอยใหคําปรึกษาแกเกษตรกรจะสะดวกและเหมาะสมกวาวิธีอ่ืน 
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Shaner,Philipp และSchmen (อางถึงในวัฒนา,2538,น.9) กลาวไววา  ถาพิจารณาระบบ
นิเวศเกษตรทั้งระบบ ซ่ึงแวดลอมดวยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอมทาง
นิเวศวิทยา  ปจจัยท่ีอาจมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร  
อาจแบงไดเปน 4 ประการคือ 
   1. ปจจัยดานกายภาพ (Physical factors) หรือปจจัยทางนิเวศวิทยา เชน ลักษณะ
ของดิน แหลงน้ํา และระบบชลประทาน ฯลฯ 
   2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic factors) หมายถึงจํานวนและคุณภาพของ
ทรัพยากรท่ีเกษตรกรมีอยู รวมตลอดถึงโอกาสท่ีเกษตรกรสามารถจะไดมาซ่ึงทรัพยากรและ
โครงสรางของเศรษฐกิจ เชน ภาวะราคาและตลาดของผลผลิต บริการดานสินเช่ือ 
   3. ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors)   เชน   สภาวะแวดลอมทางวัฒนธรรม
กลุมเช้ือชาติและศาสนา ซ่ึงอาจมีผลตอบุคลิกภาพสวนบุคคล 
   4. ปจจัยทางดานเทคนิค (Technical Factors) ไดแก โอกาสการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมจากองคการที่ทําหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ซ่ึงอาจรวมถึงการติดตอส่ือสารดวย 
 

พรทิพย (2537, บทคัดยอ) พบวาการเปล่ียนแปลงการผลิตทางการเกษตรสูการทํา
เกษตรกรรมแบบผสมผสานมีความเกี่ยวของกับปจจัยทางดานลักษณะนิสัยของเกษตรกรไดแก
ความเพียรพยายาม ความกลาตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมสรางสรรครูจักดัดแปลงกิจกรรมตลอดจนการ
สนับสนุนจากสังคมท้ังภายนอกและภายในครอบครัว อยางไรก็ดี การยอมรับในการทําเกษตร
ทางเลือกนั้นมิไดสัมพันธกับคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีแสดงใหเห็นไดจากภายนอกเทานั้น แตยังมี
ความสัมพันธกับปจจัยท่ีเกี่ยวกับจิตใจของบุคคลอีกดวย  

 การแพรกระจายของเทคโนโลยีเกษตรอันนํามา     ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ัน จะรวดเร็วแค
ไหน  มีขอท่ีควรพิจารณา  อันไดแก 

  1. เทคโนโลยีเกิดประโยชนดานเพ่ิมรายไดมากนอยแคไหน ถามากก็แพรกระจาย
ไดเร็ว 

  2. ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหผลตอบแทนจากการปฏิบัติไปแลวนานเพียงใด ถาให
ผลตอบแทนระยะส้ัน เทคโนโลยีนั้นก็แพรกระจายไปเร็ว 

  3. มีสินเช่ือเพื่อการเกษตรอัตราดอกเบ้ียราคาถูก และบริการแกคนจนที่ไมมี
หลักทรัพยคํ้าประกันแคไหน ถามีมากการแพรกระจายเทคโนโลยีก็มีมากกวา 

  4. การคมนาคม เชน ถนน ขายการส่ือสาร เชน เครือขายวิทยุ แพรหลายขนาดไหน 
ถามากก็กระจายไดเร็ว 
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  5. วัตถุประสงคในการผลิตของเกษตรกร เปนวัตถุประสงคในแงการผลิตเพื่อ
การคามากกวาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การยอมรับเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงนั้นจะ
แพรกระจายไดเร็วกวา 

  6. ภาวะความขัดแยงกับสภาพท่ีเปนอยู ถาเกษตรกรยังคงนึกวาสภาพชีวิตของตนท่ี
ตํ่ากวามาตรฐานของมนุษยเปนเร่ืองปกติวิสัย  การยอมรับเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงจะ
แพรกระจายไดชากวา 

  7. ลักษณะของความสอดคลองขัดแยงกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ถา
ไมมีความขัดแยงกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรม การยอมรับเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงนั้นจะ
แพรกระจายไดเร็วกวา 

 
  เทคนิคการจัดการโดยวิธีทางธรรมชาติของระบบการทําเกษตรอินทรีย 

   เกษตรอินทรียมีจุดมุงหมายในการฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณใหแกระบบ
นิเวศนเกษตรดวย วิธีการที่ยั่งยืนซ่ึงเทคนิควิธีทางธรรมชาติตางๆ ในแตละวิธีจะมีความเช่ือมโยงกัน
อยู ดังนั้นจึงไมสามารถเลือกใชเพียงวิธีการอยางใดอยางหนึ่งแตตองใชหลายๆ วิธีการประกอบกัน 

  1. การใชวัสดุคลุมดิน โดยใชเศษซากอินทรียวัตถุจําพวกใบไม ฟางขาว แกลบ 
ชานออย มูลสัตว หรือปลอยใหมีพืชข้ึนปกคลุมดินในบริเวณท่ีตองการ เพื่อรักษาความช้ืนและ
อุณหภูมิภายในดิน ปองกันการชะลางของผิวดินท่ีเกิดจากน้ําและลม บํารุงดิน และควบคุมวัชพืช 

   2. การปรับปรุงดินโดยใชพืชตระกูลถ่ัว เพราะพืชตระกูลถ่ัวมีประโยชนในการให
ปุยไนโตรเจนแกดิน ชวยใหเศษซากพืชยอยสลายไดดีข้ึน ลดการระบาดของแมลง รักษาความช้ืน
ของดิน และปองกันการชะลางของผิวหนาดิน 

  3. การใชปุยหมัก ปุยคอก หินแร และเศษวัสดุจากการเกษตร ธาตุอาหารที่ไดจาก
กระบวนการเนาเปอยผุพังของปุยประเภทนี้เปนประโยชนตอพืช ในขณะเดียวกันก็ไมเปนอันตราย
ตอความสมดุลและส่ิงมีชีวิตในดิน 

  4. การลดการไถพรวนดิน โดยไถพรวนใหนอยท่ีสุด หรือไถพรวนแบบอนุรักษ
เพื่อลดการรบกวนกิจกรรมและปริมาณของจุลินทรียและส่ิงมีชีวิตตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอดิน 

  5. การผสมผสานการปลูกพืชและเล้ียงสัตว เชน การเล้ียงปลาในนา การเล้ียงหมู
ควบคูกับการเล้ียงปลาเพ่ือหมุนเวียนการใชประโยชนของทรัพยากรตางๆ ในไรนา และเปนการ
จัดการทรัพยากรในไรนาใหเกื้อกูลประโยชนกันท้ังในเรื่องการควบคุมศัตรูพืชและการเพิ่ม
อินทรียวัตถุจึงไมตองพึ่งปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอ่ืนๆ 
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  6. การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี วัชพืชท่ีเปนศัตรูสามารถควบคุมไดโดย
ปลูกพืชหลายชนิดปลูกพืชคลุมดินหรือใชกลวิธีปลอยวัชพืชข้ึนในหนาแลงแลวตัดฟนในหนาฝน 
สวนการควบคุมแมลงท่ีเปนศัตรูพืชทําไดโดยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน อนุรักษแมลงท่ีมี
ประโยชน เชน ต๊ักแตนตําขาว ดวงเตา มวน เพชฌฆาต แมลงปอ แมลงชางปกใส และอ่ืนๆ ปลูกพืช
ท่ีมีกล่ินฉุน เชน ดาวเรือง กระเทียม ผักกาดหอม ตะไคร เปนตน ใชสารสมุนไพร เชน สารสะเดา 
เปนตน 

 
  บทบาทของระบบการทําเกษตรอินทรียตอการดํารงชีพของมนุษยทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอม     
   1. ดานส่ิงแวดลอม 

   1.1 ฟนฟูระบบนิเวศใหกลับคืนสูสภาพสมดุล เพราะพฤติกรรมและ
รูปแบบทางการผลิตจะลดหรืองดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

   1.2 สรางความหลากหลายท้ังพันธุพืชและพันธุสัตว โดยปรับเปล่ียน
รูปแบบทางการผลิตเชิงเดี่ยวมาสูการปลูกพืชมากมายหลายชนิด ผสมผสานการเล้ียงสัตวท่ีเกื้อกูล
ประโยชนซ่ึงกันและกัน 

   1.3 ประหยัดพลังงานและมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยลด
การใชสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงแปรรูปจากน้ํามันปโตรเลียม และลดการใชเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตรที่ใชเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 

  2. ดานเศรษฐกิจ 
  เกษตรอินทรียมีจุดมุงหมายใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดท้ังดานรายไดอาหาร

และปจจัยการผลิต และมีอิสระในการเลือกปจจัยการผลิต การใชเทคนิคการผลิต การจัดสรร
ผลผลิตและการกระจายผลผลิต 

   2.1 รายได ในระยะเร่ิมตน เกษตรอินทรียอาจไมสามารถตอบสนองความ
ตองการท้ังดานผลผลิตและรายได แตในระยะยาวความมั่นคงดานอาหารและรายไดเปนตัวเงินจะมี
อยางสม่ําเสมอ เพราะเทคนิค วิธีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชวยให
เกษตรกรลดภาระคาใชจายอีกดวยเชน คาปุยเคมี คาสารเคมีตางๆ คาน้ํามัน คาอาหาร เปนตน สวน
รายไดจะมาจากการขายผลผลิตท่ีเกินความตองการบริโภคในครอบครัว และเกษตรกรมีอิสระใน
การกําหนดชนิดสินคาและราคาท่ีจะขายไมตองอาศัยพอคาคนกลาง เกษตรกรรมอินทรียอาจให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ่ากวาในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวไวคลุม
ดินไว แตถาหากคิดตนทุนและความเสียหายท่ีเกิดจากการชะลาง และการเส่ือมความอุดมสมบูรณ
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ของดิน มลพิษท่ีเกิดจากสารเคมีการเกษตรแลว เกษตรกรรมอินทรียใหผลตอบแทนสูงกวา ยิ่งใน
บางสถานการณเชนในกรณีเกิดความแหงแลงข้ึนเกษตรกรรมอินทรียในผลดีกวา (เนื่องจากมีวัสดุ
ปกคลุมดิน ทําใหโครงสรางของดินสามารถตานทานการขาดนํ้าไดดีกวา) 

   2.2 อาหาร เกษตรอินทรียปฏิเสธการผลิตเพื่อขายเพียงอยางเดียวแต
มุงเนนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและตลาดทองถ่ินเปนสําคัญ รูปแบบการผลิตจึงเปนการ
ปลูกพืชหลายชนิดท่ีใหผลผลิตหมุนเวียนไปตลอดปเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ของครอบครัวและชุมชน 

2.3 ปจจัยการผลิต มีการใชปจจัยการผลิตท่ีจัดหารไดในครอบครัวและชุมชน ไมตอง
พึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมและการตัดสินใจของเกษตรกร 

  3. ดานสังคมเกษตรอินทรียมุงสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมถึงสรางความเทา
เทียมกันและความยุติธรรมทางสังคม 

   3.1 การบริโภค ผูบริโภคจะตองปรับเปล่ียนแบบแผนการบริโภค ควบคู
กับผูผลิตท่ีตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต เชน การปรับเปลี่ยนคานิยมการบริโภคเนื้อสัตวมา
เปนการบริโภคผักและธัญพืช เนื่องจากสัตวมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหและแปรรูปธาตุ
อาหารต่ํากวาพืช ดังนั้น การผลิตอาหารท่ีมีปริมาณพลังงานเทากัน การเล้ียงสัตวจะตองใช
ทรัพยากรมากกวาการผลิตพืชอาหารหรือการปรับเปล่ียนคานิยมการบริโภคอาหารท่ีผาน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมมาเปนการบริโภคอาหารจากธรรมชาติโดยตรง 

   3.2 วิถีชีวิต รูปแบบการดํารงชีวิตจะตองสอดคลองกับส่ิงแวดลอมและ
ธรรมชาติ รูจักบริโภคทรัพยากรที่มีอยูในไรนาของตนอยางมีประสิทธิภาพ มีความขยันขันแข็งใน
การทํางาน หม่ันหาความรูในการเกษตรและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ลดความตองการดานวัตถุท่ีเกิน
ความจําเปนลง 

   3.3 การพึ่งพาอาศัยกัน วิธีการผลิตของเกษตรอินทรียใหความสําคัญกับ
การดํารงอยูรวมกันของชาวบาน เกษตรกรจะตองพึ่งพาอาศัยกัน หรือรวมกลุมกันจัดต้ังเปนองคกร
ทองถ่ินของเกษตรกรท่ีทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อเปนหลักประกันความสําเร็จของการพัฒนา
เกษตรกรรมแนวนี้ในระยะยาว ชวยใหฐานทรัพยากรของชุมชนม่ันคงเศรษฐกิจดีข้ึน เกษตรกร
พึ่งตนเองไดและมีสุขภาพแข็งแรง 

   3.4 การจัดการทรัพยากร ลักษณะการกระจายผลผลิตในไรนาชวยลด
ความจําเปนในการใชพื้นท่ีขนาดใหญของเกษตรกรแตละราย จึงสามารถกระจายการถือครองท่ีดิน
ใหเกษตรกรท่ีไรท่ีดินทํากินได การบริหารจัดการทรัพยากรในระดับครอบครัวเนนการมีสวนรวม
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ของสมาชิกทุกคน และบทบาทท่ีเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง สวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในระดับชุมชนก็สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน 

   3.5 อุดมการณ การทําลายส่ิงแวดลอมอยางใหญหลวงในชวง 200 ปท่ีผาน
มานี้ มีตนเหตุมาจากความคิดท่ีมองส่ิงแวดลอมมีคาเปนเพียงวัตถุ และคิดวามนุษยสามารถดํารงอยู
ไดโดยไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยส่ิงแวดลอม เพราะมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยคอยอํานวยความสะดวก
อยูแลว จุดมุงหมายข้ันสูงสุดของเกษตรกรรมแบบยั่งยืน คือ การแกปญหาวิกฤตการณส่ิงแวดลอมท่ี
ตนเหตุเหลานี้ โดยการปรับเปล่ียนแนวความคิดท่ีมองโลกแบบแยกสวนมีมนุษยเปนศูนยกลางและ
เปนผูควบคุมธรรมชาติมาสูแนวความคิดแบบองครวมออนนอมถอมตนตอธรรมชาติยอมรับวา
มนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบนิเวศน ซ่ึงจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
 
  หลักการสําคัญในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย 

  1. ตองไมทําใหเกิดมลพิษในดิน น้ํา และมลภาวะในอากาศ ในทุกรูปแบบท่ีเปน
ผลจากการปฏิบัติการดานการเกษตร หรือมีผลกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด 

  2. ตองพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และนําไปปฏิบัติเพื่อเปนการ
รักษาความอุดมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมชีวภาพของดิน 

  3. ดํารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการทําฟารมเล้ียงสัตว 
  4. ตองนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพื้นท่ีไรนา และวัสดุเหลือใชจากการทํา

ฟารมเพื่อท่ีจะคืนอินทรียวัตถุใหกลายเปนปุยอินทรียในดิน และไดแรธาตุบางสวนกลับคืนสูพื้นท่ี
การเกษตรอยางครบวงจร 

  5.ควบคุมปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตเพื่อรักษาความสมบูรณของผลผลิต
อินทรียและคุณภาพของผลิตภัณฑ ต้ังแตการเก็บเกี่ยวจนถึงการนําไปบริโภค 

  6. พัฒนาและนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาใชเพื่อเขาสูระบบ
การเกษตรอยางยั่งยืน 
 
  การดําเนินงานการระบบการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในตางประเทศ 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ไดรายงานขอมูลเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรีย
ในกลุมประเทศยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสินคาอาหารเกษตรอินทรียในประเทศเดนมารค 
สวีเดน และฝร่ังเศสซ่ึงเปนประเทศท่ีไดดําเนินการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียมานาน มีระบบการ
รับรองและมีมาตรฐานการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวแบบเกษตรอินทรียท่ีไดรับการยอมรับจากทุก
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ตลาดและประชาชนมีแนวความคิดอนุรักษธรรมชาติและมีแนวโนมท่ีจะบริโภคสินคาอาหารและ
ผลิตภัณฑท่ีไมทําลายธรรมชาติเพิ่มมากข้ึนโดยมีระบบการดําเนินงานดังนี้คือ 

  1. ระบบการรับรองและตรวจสอบสินคาเกษตรอินทรีย 
  ในประเทศเดนมารก รัฐบาลเปนผูควบคุมการผลิตต้ังแตเร่ิมเพาะปลูกไปจนถึงการ

ออกเคร่ืองหมายรับรองอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายกอนวางจํานาย เกษตรกรจะตองเสนอแผนการ
ปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจากฟารมท่ัวไปมาเปนฟารมท่ีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย หรือ อูโค
โลกีส (okologisk) โดยสงแผนดําเนินการมายังหนวยงานควบคุม คือ The Danish Plant Directorate 
ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตกระทรวงอาหาร เกษตร และประมง เม่ือแผนดังกลาวไดรับการอนุมัติ
เกษตรกรก็สามารถดําเนินการไดและกระทรวงอาหาร เกษตร และประมง จะสงหนวยตรวจสอบ
เขาไปตรวจสอบวิธีการเพาะปลูก พื้นท่ีเพาะปลูกและโรงนา และสงรายงานและเก็บขอมูลของ
ฟารมนั้นกลับมายังกระทรวงฯ เม่ือครบ 5 ป ก็จะอนุญาตใหผลิตผลจากฟารมนั้นใชเคร่ืองหมายของ
รัฐท่ีเรียกวา เคร่ืองหมายอู (มาจากคําวา อูโคโลกีส) ติดบนบรรจุภัณฑและวางจําหนายในฐานะ
อาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียืได สําหรับประเทศสวีเดน เรียกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียวา อีโค
โลกีส (Ekologisk) ซ่ึงองคกรเอกชนเปนผูดําเนินการในการใหการรับรองระบบการเพาะปลูก การ
ตรวจสอบในฟารม และการใหเคร่ืองหมายรับรองผลผลิตกอนวางจําหนายแกผูบริโภค รัฐบาลมี
บทบาทในการดูแลรับรององคกรเอกชน และใหการสนับสนุนทางการเงินแกองคกรเอกชน องคกร
เอกชนท่ีทําหนาท่ีใหเคร่ืองหมายรับรองแกสินคาอาหารวาเปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมีเพียง
องคกรเดียว คือ องคกร KRAV ประเทศฝรั่งเศส เรียกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียวา Biologique 
เร่ิมตนภาคเอกชนไดเห็นความสําคัญในเร่ืองการเกษตรแบบเกษตรอินทรียกอน และไดออกระบบ
รับรองตรวจสอบ และเคร่ืองหมายรับรองสําหรับผลิตภัณฑข้ึนมาใชกอน ตอมารัฐบาลไดให
ความสําคัญในเร่ืองเกษตรอินทรียมากข้ึน และไดซ้ือเคร่ืองหมายรับรองมาจากเอกชนและวางระบบ
การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ โดยมอบหมายใหบริษัทเอกชน 5 บริษัท คือ ECOCERT 
SARL OUALITE FRANCE, AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL QNPC (Qualite Nord-Pas-de-
Calais) และ ULASE เปนผูดําเนินการรับรองระบบการเพาะปลูก การตรวจสอบในฟารม และการ
ใหเคร่ืองหมายรับรองผลผลิตซ่ึงเปนของรัฐกอนวางจําหนาย โดยบริษัทตรวจสอบทุกบริษัทจะตอง
รายงานผลการตรวจสอบฟารม และสินคาท่ีใหการรับรองใหกระทรวงเกษตรทราบทุก 2-3 คร้ังใน
หนึ่งปส่ิงท่ีเหมือนกันของท้ัง 3 ประเทศ คือ หนวยท่ีเปนองคกรตรวจสอบจะเปนผูออกกฎ บริหาร
กฎระเบียบท่ีออกมา และตรวจสอบวากฎท่ีออกมาไดถูกนําไปใชอยางครบถวนแลว จึงอนุญาตใหผู
ท่ีผานการตรวจสอบแลวนําเคร่ืองหมายไปใชได 
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  2. การใหความชวยเหลือตอเกษตรกรท่ีเปล่ียนจากการเพาะปลูกแบบใชสารเคมีมา
เปนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวแบบเกษตรอินทรีย 

  เกษตรกรของประเทศเดนมารก ประเทศสวีเดน และประเทศฝร่ังเศส จะไดรับ
ความชวยเหลือเปนเงินจากรัฐบาลของประเทศตนเอง และจากรัฐบาลของสหภาพยุโรป โดยแตละ
ประเทศจะวางกฎเกณฑในเร่ืองจํานวนเงินท่ีจะไดรับและจํานวนปท่ีจะไดรับความชวยเหลือตาม
ความเหมาะสมของแตละประเทศ เชน ประเทศเดนมารกจะใหความชวยเหลือเปนเวลา 5 ป 
เนื่องจากไดวางกฎไววาการปรับเปล่ียนจะตองใชเวลา 5 ปผลิตผลจากฟารมท่ีปรับเปล่ียนจึงจะ
สามารถนําออกขายโดยมีเคร่ืองหมายรับรองวาเปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรียติดอยูบนบรรจุภัณฑได 
สวนประเทศฝรั่งเศสจะใหความชวยเหลือเพียง 3 ป เพราะถือวาภายใน 3 ปเกษตรกรสามารถขาย
สินคาท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองวาเปนผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรียไดรัฐบาลของประเทศเดนมารก 
ประเทศสวีเดน และประเทศฝร่ังเศส ไดกําหนดใหนโยบายการปรับเปล่ียนจากการเพาะปลูกและ
เล้ียงสัตวแบบใชสารเคมีมาเปนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวแบบเกษตรอินทรียใหเปนนโยบาย
แหงชาติ โดยมีการต้ังเปนคณะกรรมาธิการซ่ึงมีตัวแทนจากสหภาพเกษตรกร สหพันธผูทํา
การเกษตรแบบเกษตรอินทรีย หนวยงานภาครัฐองคกรเอกชน สหพันธผูคาปลีก และสหพันธนัก
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร มาประชุมและวางนโยบายรวมกันเพื่อวางแผนใหกับการเกษตร
ดังกลาวในระยะยาวและไดกําหนดเพิ่มเปาหมายใหมีพื้นท่ีเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึน
รอยละ 10-20 ของพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศในป 2003 นอกจากนี้สหภาพเกษตรกรในแตละ
ประเทศมีความเขมแข็ง สามารถรวมกันและจัดระบบองคกรใหคําแนะนําในการทําเกษตรกรรม
แบบเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรได ท้ังยังกําหนดใหมีการสอนและฟารมสาธิตในวิทยาลัยเกษตร
ในทุกภูมิภาคของประเทศดวย 

  3. การวางตลาดและการจัดจําหนาย 
  ประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน สินคาอาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ี

วางตลาดและจัดจําหนายในซุปเปอรมารเกตมีความหลากหลาย มีท้ังผลิตภัณฑท่ีเปนของสด เชน 
ไขไก นมสด ผักสด ไดแก แครอท ผักหอมใหญ มันฝร่ัง ผักกาด ฯลฯ และผลไม เชนกลวยหอม 
แอปเปล ฯลฯ สวนผลิตภัณฑที่เปนสินคาแปรรูป ไดแก แยม คุกกี้ กาแฟผง มะพราวผง น้ําตาล และ
เมล็ดธัญพืชสีเปลือกออกหรืออบแหง เชน ขาวสาร (บรรจุขนาดเล็กน้ําหนักไมเกินคร่ังกิโลกรัม) 
ถ่ัวตางๆ ฯลฯ โดยวางจําหนายในช้ันเคียงขางกับผลิตภัณฑท่ีไมใชเกษตรอินทรีย และราคาของ
สินคาผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรียจะแพงกวาสินคาธรรมดาสองถึงสามเทา ยกเวนสินคานมสดใน
ประเทศเดนมารกมีราคาเทากับนมสดท่ีมาจากฟารมธรรมดา เนื่องจากมีการผลิตมาก 
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  สําหรับประเทศฝร่ังเศส สินคาจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ีวางตลาดและจัด
จําหนายในซุปเปอรมารเกตมีความหลากหลายนอยกวาในประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน 
นอกจากนี้ยังจัดมุมและช้ันวางขายสินคาเหลานี้แยกออกมาจากสินคาธรรมดาโดยมีราคาแพงกวา
สินคาธรรมดาสองถึงสามเทา นอกจากนี้ กลุมผูบริโภคสินคาอาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใน
ประเทศฝร่ังเศสจะนิยมซ้ือจากรานคาท่ีขายเฉพาะสินคาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ซ่ึงในรานคา
ดังกลาวจะมีสินคาหลากหลายชนิดใหเลือกซ้ือ ท้ังไวน เบียร ขนมตางๆ ผักผลไมสดและแปรรูป 
ความหลากหลายของชนิดสินคาท่ีมีใหผูบริโภคเลือกซ้ือไดเปนเพราะมีการนําเขาจากประเทศตางๆ 
รวมถึงการนําเขาผลไมในเขตรอนท้ังสดและแปรรูปจากประเทศมาดากัสการดวย 

  4. การนําเขาสินคาอาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากประเทศนอกสหภาพ
ยุโรป 

  การนําเขาสินคาอาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรปนั้น สหภาพ
ยุโรปไดมีขอกําหนด คือ Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of 
agricultural products and indications referring thereto on agricultural product and foodstuff ซ่ึง
เปนขอกําหนดที่ละเอียดและปฏิบัติตามไดคอนขางยาก และเขมงวดตอผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
ท่ีมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปสวนการนําเขาของประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรปก็ยังมีกฎการ
นําเขาท่ีแตกตางกันอยู ประเทศท่ีเขมงวดในการอนุญาตใหนําเขา ไดแก ประเทศเยอรมนีและ
ประเทศฝรั่งเศสแตอยางไรก็ตามประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรปจะอนุญาตใหนําเขาได หากสินคา
อาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ีผลิตจากประเทศนอกสหภาพยุโรปไดรับการรับรองระบบการ
เพาะปลูกและแปรรูป และไดรับเคร่ืองหมายรับรองจากองคกรระหวางประเทศหรือองคกรเอกชน
ระหวางประเทศท่ีไดรับความเช่ือถือ อยางเชน การนําเขาประเทศฝร่ังเศส หากไดรับการรับรองจาก
บริษัท QUALITE FRANCE ซ่ึงเปนหนึ่งในหาบริษัทตรวจสอบท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาล
ฝร่ังเศส และเคร่ืองหมายรับรองแลวก็สามารถนําเขาไปขายในฝรั่งเศสและประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพ
ยุโรปได 

  สวนประเทศเดนมารก เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจในการอนุญาตใหนําเขาสินคา
อาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียืไดใหขอสังเกตวา หากสินคานั้นไดรับการรับรองและตรวจสอบ
จากองคกรเอกชนแตเพียงอยางเดียว กระทรวงอาหาร เกษตร และประมง ของเดนมารกจะไม
อนุญาตใหนําเขาและคิดวาควรมีหนวยงานของรัฐเปนผูใหการรับรองการตรวจสอบขององคกร
เอกชนอีกทีหนึ่ง และการท่ีจะไดรับเคร่ืองหมายอูโคโลกิสของเดนมารก ซ่ึงผูบริโภคในเดนมารก
ใหความเชื่อถือมาก ไปติดบนบรรจุภัณฑไดนั้น สินคาดังกลาวจะตองนําเขามาเปนถุงขนาดใหญ
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และนํามาบรรจุใหมในลักษณะบรรจุภัณฑขนาดเล็กเพื่อขายตรงใหแกผูบริโภคผูนําเขาจึงจะไดรับ
เคร่ืองหมายอูโคโลกิสไปติดบนบรรจุภัณฑ 

  สําหรับประเทศสวีเดน หากสินคาอาหารจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไดรับการ
รับรองโดยองคกร KRAV หรือองคกรท่ีอยูในเครือขายขององคกรสมาพันธขบวนการเกษตรกรรม
อินทรียระหวางประเทศ (The International Federation of Organic Agriculture Movement : 
IFOAM)  ซ่ึงเปนองคกรเอกชนระดับระหวางประเทศท่ีดําเนินการในเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
การเกษตรแบบธรรมชาติท่ีไดรับการยอมรับและเช่ือถือจากองคกรระหวางประเทศแลว จะสามารถ
นําเขาไปขายในประเทศสวีเดนได องคกรสมาพันธขบวนการเกษตรกรรมอินทรียระหวางประเทศ 
กอต้ังเม่ือป  พ.ศ. 2515 โดยมีฐานปฏิบัติงานในประเทศเยอรมนี งานหลักของ IFOAM ก็คือการ
เสริมขบวนการเกษตรกรรมอินทรียใหเขมแข็งท้ังในมิติการผลิตและการตลาด ปจจุบัน IFOAM มี
องคกรสมาชิกกวา 300 องคกร จาก 45 ประเทศ และในป พ.ศ.2532 IFOAM ไดจัดพิมพมาตรฐาน
เบ้ืองตน สําหรับการเกษตรอินทรียและการแปรรูป และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหได
มาตรฐานที่ดีตอไป นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียใน
ระดับสากลดวยเชนกัน ในป พ.ศ.2533 โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติผลิตภัณฑอาหาร
อินทรีย (Organic Food Production Act :OFPA)  

 
  องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการระบบเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

  ในปจจุบันผลิตภัณฑสินคาอาหารอินทรียมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเม่ือองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ไดเปดโอกาสใหมีการกําหนด
มาตรฐานสินคาของแตละประเทศข้ึน โดยมุงเนนคุณภาพของสินคาท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยและส่ิงแวดลอมเปนประเด็นสําคัญจึงมีผลทําใหมีการงดซ้ือสินคาเกษตรที่พบวาไมปลอดภัย
แตจะมีความตองการซ้ือสินคาเกษตรที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียมากข้ึน ซ่ึงหลายประเทศในกลุม
ทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชียไดมีการสนับสนุนใหมีการผลิตและคนควาวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืช
โดยไมใชสารเคมีหรือสารสังเคราะหตางๆ เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ปราศจากสารพิษตกคาง
หรือส่ิงเจือปนท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูผลิตผูบริโภคและรักษาสภาพแวดลอม 

  สําหรับในประเทศไทยกําลังพัฒนาการเกษตรแบบอินทรียโดยมีการพัฒนา
ดําเนินการทดลองเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรียแลว แตยังขาดองคกรรับรองระบบงาน 
(Accreditation) ระบบการตรวจสอบการเพาะปลูกและแปรรูป บุคลากรของหนวยตรวจสอบ 
(Inspection) และระบบการออกใบรับรองสินคาผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรีย (Certification) รวมถึง
การวางแผนการตลาดสําหรับสินคาเกษตรอินทรียจากการวิเคราะหระบบการทํางานในตางประเทศ



 29

โดยกรมสงเสริมการสงออกใหขอประเด็นเสนอแนะวาหากนําระบบการควบคุมดูแลแบบท่ีรัฐบาล
ของประเทศฝร่ังเศสใชอยูในขณะน้ี คือ รัฐควบคุมดูแลการตรวจสอบและรับรองของภาคเอกชนอยู
หางๆ และรัฐใหความสนับสนุนในการวางแผนการผลิตและจําหนายมาประยุกตใชกับประเทศไทย 
ซ่ึงอาจจะพิจารณาเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมและองคกรเอกชนท่ีมีความพรอมจะมีเวลาท่ีจะสราง
บุคคลากรของหนวยตรวจสอบ (Inspector) ข้ึนได นอกจากนี้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียของประเทศไทยควรมีเพียงเคร่ืองหมายเดียว เพื่อไมใหเกิดความสับสนในหมูผูบริโภคท้ัง
ในตางประเทศ 

สินคาอาหารเกษตรอินทรียของประเทศไทยท่ีไดเร่ิมตนดําเนินการสงออกยังตางประเทศ
นั้น ดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.2534 โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดให การ
สนับสนุนบริษัทในเครือสยามไชยวิวัฒนและบริษัทในเครือนครหลวงคาขาว จํากัด ดําเนินการผลิต
ขาวอินทรีย โดยใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานกับทุกๆ ฝายท่ีเกี่ยวของมีเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือโดยเฉพาะจากจังหวัดพะเยา และเชียงราย ขอเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก หลังจาก
ไดคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไวเพียงบางสวนเพ่ือเขารวมโครงการแลว จากการ
ดําเนินงานต้ังแตฤดูกาลผลิตป 2535 เปนตนมา มีเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณปละ 100 ราย
ในพื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร ไดผลผลิตเฉล่ียประมาณ 400-500 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตรวม
ประมาณปละ 2,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีองคกรพัฒนาเอกชน (Non Government Organizations : 
NGOs) ใหการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืนๆ ผลิตขาวอินทรีย รวมท้ังมีบริษัทเอกชนผลิตขาว
อินทรียจําหนายโดยตรง เชน บริษัทลัดดา จํากัด ขาวอินทรียท่ีผลิตไดสวนใหญจะสงไปจําหนายยัง
ตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป สวนท่ีเหลือจะวางจําหนายภายในประเทศ ราคา
ขาวเปลือกอินทรียท่ีเกษตรกรไดรับจะสูงกวาราคาขาวเปลือกโดยท่ัวไปประมาณรอยละ 10 แตใน
สวนท่ีเปนขาวบรรจุถุงวางจําหนายในประเทศไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทั่วไปประมาณรอยละ 20 

ในป พ.ศ. 2538 มีองคกรอิสระเกิดข้ึนคือ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย หรือ มกท. 
(ซ่ึงในอนาคตจะจดทะเบียนเปนสมาคม) ไดกอต้ังข้ึนโดยความรวมมือของกลุมองคกรพัฒนา
เอกชน สถาบันวิชาการ หนวยงานรัฐ องคกรผูบริโภค และเครือขายรานคาสีเขียว มาต้ังแตป 
พ.ศ.2538 และไดยกรางมาตรฐานเกษตรทางเลือกข้ึน ซ่ึงปจจุบันในป 2542 ไดปรับปรุงเปน 
“มาตรฐานเกษตรอินทรีย” เพื่อใหบริการตรวจสอบและใหการรับรองแกฟารมเกษตรอินทรีย 
กิจการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย ตลอดจนถึงรานคาสีเขียวท่ีจําหนายผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย ท่ีปฏิบัติตามเกณฑของ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย” ของ มกท. โดยสนับสนุนใหการทํา
เกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนระบบการเกษตรที่ปลอดจากการใชสารพิษทางการเกษตรและการใชปุยเคมี 
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และเปนระบบท่ีเกื้อกูลตอส่ิงแวดลอม ใหเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย และทําใหผูบริโภคมั่นใจวาได
บริโภคผลผลิตท่ีมาจากการปลูกและแปรรูปแบบอินทรียอยางแทจริง 

ในป พ.ศ. 2539 มีโครงการหมูบานปลอดภัยจากสารพิษ (Pesticide-Free Agricultural 
Village) ภายใตการประสานงานของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย (Thailand 
Business Council for Sustainable Development) รวมกับกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการ
เกษตรอันจะสงผลดีตอสุขภาพของเกษตรกร ผูใชแรงงานในเรือกสวนไรนา ผูบริโภคมีแผนการ
ดําเนินงานฟนฟูสภาพทางนิเวศวิทยาโดยเทคนิคการปฏิบัติจะมุงใชวิธีการที่งาย เหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช หลีกเล่ียงการทําลายศัตรูธรรมชาติ 
สัตวน้ํา สัตวปา และแมลงผสมเกสร เพื่อใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติยาวนาน ใหความสําคัญ
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดิน การจัดการน้ํา การดูแลรักษาและปองกันกําจัดศัตรูพืชถูกวิธี โดย
หลีกเล่ียงการใชสารเคมีท่ีอาจกอผลกระทบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวลดตนทุนการผลิตมีความ
ปลดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได และเปนระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

ในชวงตนป พ.ศ. 2540 ไดมีการกอต้ังชมรมเกษตรธรรมชาติแหงประเทศไทยข้ึน ดวยการ
รวมตัวของนักวิชาการ เกษตรกร ผูผลิต และผูบริโภค โดยไดรับการสนับสนุนจากกองพัฒนาการ
บริหารงานเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ
คือ             

   1. สงเสริมเผยแพรวิธีการทําการเกษตรธรรมชาติดวยเทคนิคจุลินทรียทองถ่ิน
ใหแกเกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป เพื่อใหการเกษตรธรรมชาติเปนทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งของ
เกษตรกรไทยประสบความสําเร็จ 

  2. สงเสริมเผยแพรวิธีการนําเอาเทคนิคจุลินทรียไปใชในการรักษาส่ิงแวดลอม 
  3. สงเสริมใหมีการผลิตการจําหนายและการบริโภคพืชผักไรสารพิษข้ึนอยาง

แพรหลาย ซ่ึงการทําการเกษตรธรรมชาติดวยเทคนิคจุลินทรีย เปนการทําการเกษตรแนวอินทรีย
แนวหนึ่งท่ีคิดคนและสงเสริมจากชมรมเกษตรธรรมชาติแหงประเทศไทย เปนการทําการเกษตรท่ี
ไมใชสารเคมี โดยเนนการใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด ในการปรับปรุงบํารุงดิน และท่ีเปน
ลักษณะเดนข้ึนมาก็คือ การใชเทคนิคจุลินทรียท่ีผลิตไดเองในไรนาสวน การผลิตน้ําหมักชีวภาพ
และปุยหมักชีวภาพท่ีใชในการปรับปรุงบํารุงดินและใชเปนฮอรโมนเพิ่มผลผลิตก็ผลิตข้ึนจากเศษ
วัสดุเหลือใชในไรนาสวน และเศษอาหารจากบานเรือน โดยใชวิธีการหมักดวยน้ําตาล ซ่ึงเปน
วิธีการที่ปรับประยุกตมาจากวิธีการของประเทศเกาหลี 
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ในป พ.ศ. 2542 กรมสงเสริมการสงออกกระทรวงพาณิชยไดอนุมัติแผนงานโครงการ
สงเสริมใหประเทศไทย เปนแหลงผลิตและสงออกผลิตภัณฑอาหารเกษตรอินทรีย (Organic Food) 
เปนแนวโครงการตอเนื่อง 5 ป (2542-2546) โดยสํานักบริการสงออก เปนแถบกลางและ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาคราชการและเอกชน ในการพัฒนาและสงเสริมกลุม
ผูผลิตและผูสงออกผลิตภัณฑอาหารประเภทเกษตรอินทรีย เนื่องจากในปจจุบัน ผูบริโภคในตลาด
สงออกสินคาอาหารหลักของไทย ไดแก ญ่ีปุน ยุโรป สหรัฐอเมริกา มีแนวความคิดอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมตองการใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และหางใยสุขภาพของ
ตนเองเพิ่มมากข้ึน สงผลใหสัดสวนความตองการสินคาอาหารประเภทเกษตรอินทรีย (Organic) มี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ประเทศไทยมีโอกาสสูงในการขยายตลาดสินคาอาหารในหมวดสินคาใหมและ
เพิ่มมูลคาไดมากข้ึนในตลาดหลักเดิมดังกลาว ดังนั้นการดําเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

   1. สงเสริมใหเกิดการผลิตและสงออกสินคาอาหารประเภทเกษตรอินทรีย 
    2. สงเสริมใหเกิดภาพลักษณท่ีดีและเปนการเพิ่มมูลคา สําหรับสินคาอาหารจาก
ไทย 
   3. สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และยกระดับมาตรฐาน
สุขภาพในการบริโภคของคนไทย 
  ในขณะเดียวกันเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2542 ไดมีพิธีสงมอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ฉบับ
แรกของประเทศ ใหแก กรมวิขาการเกษตร เพื่อนําไปประกาศใชและใหเกิดประโยชนตอ
พัฒนาการเกษตรอินทรียของประเทศไทยตอไป ซ่ึงมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย
ดังกลาวนี้ ดําเนินการรวมจัดทําโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรม
วิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการสงออก  

นอกจากนี้กรมสงเสริมการสงออกไดดําเนินกิจกรรมคูขนานในป พ.ศ. 2542  คือโครงการ
นํารองการผลิตอาหารเกษตรอินทรียเพื่อการสงออก ซ่ึงมีพืชทดลองปลูก 3 ชนิด ไดแก ขาวโพดฝก
ออน หนอไมฝร่ัง กลายไข กระเจ๊ียบเขียว ขิง และสับปะรด โดยมีหนวยงานเขารวมโครงการ
ดังกลาว ในสวนของภาคราชการ ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) กระทรวงพาณิชย (กรมสงเสริมการสงออก) สําหรับภาคเอกชน ประกอบดวย บริษัท 
แอกโกร-ออน จํากัด (ผลิตขาวโพดฝกออน) บริษัท เอกโซติก ฟารม โปรดิวซ จํากัด (ผลิตขาวโพด
ฝกออน) บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรม จํากัด (ผลิตขาวโพดฝกออน) และ
บริษัทธานียามา สยาม จํากัด (ผลิตหนอไมฝร่ัง) บริษัทไทยฮงผลไม จํากัด (ผลิตกลวยไข) ซ่ึง
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ผลิตภัณฑสินคาเกษตรดังกลาวนี้สงออกไปยังประเทศเปาหมายไดแก กลุมประเทศในทวีปยุโรป 
สิงคโปร ฮองกง และญ่ีปุน และในป พ.ศ. 2543 มีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการวิจัยและศึกษา
การตรวจสอบรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียและเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ
ภัณฑ และตอฉลากเพื่อการสงออกผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการโครงการผลิตอาหารเกษตรท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
โดยวิธีการเกษตรอินทรียในปงบประมาณ 2543 เพื่อท่ีจะสงเสริมเผยแพรรณรงคการผลิตอาหาร
เกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษโดยเทคนิคจุลินทรียซ่ึงไมทําลายชีวิตและส่ิงแวดลอมเปนการสนอง
ตอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเปนผลดีตอเกษตรกรและผูบริโภครวมถึงส่ิงแวดลอมโดยรวมดวย 
ดําเนินการฝกอบรมเยาวชนเกษตรในเขตรับผิดชอบของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล (นํารอง) ท่ัวประเทศ เพื่อใหเปนแกนนําและจุดสาธิตการผลิตอาหารเกษตรที่มีคุณภาพขยาย
ผลตอชุมชนตอไป ตลอดจนเปนเอกสารขัอมูลสําหรับเกษตรกร ยุวเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2544 กรมวิชาการเกษตร เปนแกนกลางดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยและ
พัฒนาเกษตรอินทรียปงบประมาณ 2545-2546 ซ่ึงเปนโครงการเงินกูเพื่อปรังโครงสรางภาคเกษตร
ประกอบดวยหนวยงาน สํานักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรม
ปศุสัตว, กรมประมง, กรมพัฒนาท่ีดิน, กรมสงเสริมสหกรณ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, กรมสงเสริมการ
สงออก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เนื่องจากการผลิตเกษตร
อินทรียของประเทศไทยยังอยูในระยะเร่ิมตน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุงเนนท่ีจะผลักดันพืชท่ีมีศักยภาพ
ในการสงออกใหเพิ่มคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกโดยเนนการ
ศึกษาวิจัยเฉพาะท่ีไดผานการวิเคราะหโดยกรมสงเสริมการสงออกท่ีควรสงเสริม จํานวน 7 ชนิด 
ไดแก ขาว ขาวโพดฝกออน กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝร่ัง กลวยไข สับปะรด และขิง เปนพื้นฐาน และ
คํานึงถึงการสรางตนแบบ (Model Farm) ของระบบการผลิตเกษตรอินทรียโดยนําหลักการของ
ทฤษฎีใหมมาประยุกต เพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน และพัฒนาความรูความเขาใจท่ีถูกตองและ
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรียดานพืชสัตว และประมง 

เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2544 ไดมีการกอต้ังชมรมเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย โดยความ
รวมมือของเกษตรกร นักวิชาการและนักธุรกิจการเกษตรที่ประกอบการทางเกษตรอินทรียโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 

1. เปนศูนยกลางในการรวมมือและประสานงานระหวางผูผลิต ผูบริโภค องคกรของรัฐ 
เอกชน และองคกรชุมชนท่ีเกี่ยวของกับเกษตรอินทรียท้ังในและตางประเทศ 
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2. เปนศูนยกลางในการรวบรวม แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเกษตร
อินทรียท้ังในและตางประเทศ และเผยแพรแกสมาชิกและผูสนใจท่ัวไป 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนางานดานเกษตรอินทรียใหแพรหลายและ
กวางขวางยิ่งข้ึน 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรณรงคการผลิตสินคาเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐาน 
และมีการตรวจสอบรับรองคุณภาพท่ีถูกตอง 

5. ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรควบคุมคล่ืนความถ่ีวิทยุและโทรทัศนใน
ดานคล่ืนความถ่ีวิทยุ และโทรทัศน เพื่อถายทอดความรูตลอดจนประชาสัมพันธงานดานเกษตร
อินทรีย (กรมสงเสริมสหกรณ, 2544) 

แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรียคือ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค
รวม ซ่ึงแตกตางอยางชัดเจนจากการเกษตรแผนใหมท่ีมุงเนนการเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูงสุด 
โดยการพัฒนาเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับการใหธาตุอาหารพืชและปองกันกําจัดส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีอาจมีผล
ในการทําใหพืชท่ีปลูกมีผลผลิตลดลง แนวคิดเชนนี้เปนแนวคิดแบบแยกสวน เพราะแนวคิดนี้ต้ังอยู
บนฐานการมองวา การเพาะปลูกไมไดสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ดังนั้นการเลือกชนิด
และวิธีการใชปจจัยการผลิตตางๆ มุงเฉพาะแตการประเมินประสิทธิผลตอพืชหลักท่ีปลูก โดยไมได
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สําหรับเกษตรอินทรียซ่ึงเปน
การเกษตรแบบองครวมจะใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
การเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน, การรักษาแหลงน้ําใหสะอาด 
และการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟารม ท้ังนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรียอาศัยกลไก
และกระบวนการของระบบนิเวศในการทําการผลิต ดังนั้นเกษตรอินทรียจะประสบความสําเร็จได 
เกษตรกรจําเปนตองเรียนรูกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศจากเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน เกษตรอินทรียจึงปฏิเสธการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตร
เหลานี้มีผลกระทบตอกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช
สารเคมีการเกษตรแลว เกษตรอินทรียยังใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร, 
การประหยัดพลังงาน, การอนุรักษระบบนิเวศการเกษตร และการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงถือไดวาเกษตรอินทรียเปนการบริหารจัดการฟารมเชิงบวก (positive management) และการ
จัดการเชิงบวกนี้เองท่ีทําใหเกษตรอินทรียแตกตางอยางสําคัญจากการเกษตรท่ีไมใชสารเคมีแบบ
ปลอยปะละเลย (ท่ีมักอางวา เปนการเกษตรตามแบบธรรมชาติ) หรือเกษตรปลอดสารเคมีและ
เกษตรไรสารพิษท่ีเฟองฟูในบานเรามานานหลายปเนื่องจากเกษตรอินทรียเปนการเกษตรที่ให
ความสําคัญกับการทําฟารมเชิงสรางสรรค (เพื่ออนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศการเกษตรในไรนา) 
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ดังนั้นเกษตรกรที่หันมาทําเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติและการ
บริหารจัดการฟารมของตนเพิ่มข้ึนดวย ผลท่ีตามมาก็คือเกษตรอินทรียจึงเปนแนวทางการเกษตรท่ี
ต้ังอยูบนกระบวนการแหงการเรียนรูและภูมิปญญา เพราะเกษตรกรตองสังเกต, ศึกษา, วิเคราะห-
สังเคราะห และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการทําการเกษตรของฟารมตนเอง ซ่ึงจะมีเง่ือนไขท้ังทาง
กายภาพ (เชน ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ) รวมถึงเศรษฐกิจ-สังคมท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ี
อ่ืน เพื่อคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรียท่ีเฉพาะและเหมาะสมกับฟารมของตัวเองอยาง
แทจริงนอกจากนี้ เกษตรอินทรียยังใหความสําคัญกับเกษตรกรผูผลิตและชุมชนทองถ่ิน เกษตร
อินทรียมุงหวังท่ีจะสรางความม่ันคงในการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษและ
ฟนฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรียเปนวิถีการผลิตท่ีเกษตรกรตอง
ออนนอมและเรียนรูในการดัดแปลงการผลิตของตนใหเขากับวิถีธรรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติ
เพื่อทําการเกษตร ดังนั้นวิถีการผลิตเกษตรอินทรียจึงเปนวิถีแหงการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซ่ึง
สอดคลองกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบานของสังคมไทยแตในขณะเดียวกัน เกษตร
อินทรียก็ไมไดปฏิเสธการผลิตเพื่อการคา เพราะตระหนักวาครอบครัวเกษตรกรสวนใหญ
จําเปนตองพึ่งพาการจําหนายผลผลิตเพื่อเปนรายไดในการดํารงชีพ ขบวนการเกษตรอินทรีย
พยายามสงเสริมการทําการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ และระหวาง
ประเทศ โดยการตลาดทองถ่ินอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามแตเง่ือนไขทางสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถ่ินนั้น เชน ระบบชุมชนสนับสนุนการเกษตร (Community Support Agriculture - 
CSA) หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีมีหลักการในลักษณะเดียวกัน สวนตลาดท่ีหางไกลออกไปจากผูผลิต 
ขบวนการเกษตรอินทรียไดพยายามพัฒนามาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองท่ี
สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคไดวา ทุกข้ันตอนของการผลิต แปรรูป และการจัดการนั้นเปนการ
ทํางานท่ีพยายามอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม ตลอดจนรักษาคุณภาพของผลผลิตใหเปนธรรมชาติ
เดิมมากท่ีสุดโดยสรุปจะเห็นวา เกษตรอินทรียเปนระบบเกษตรท่ีมีลักษณะเปนองครวม ท่ีให
ความสําคัญในเบ้ืองตนกับการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ แต
ขณะเดียวกันก็ไมไดละเลยมิติดานสังคมและเศรษฐกิจ เพราะความยั่งยืนทางดานส่ิงแวดลอมไมอาจ
ดํารงอยูได โดยแยกออกจากความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
หลักการเกษตรอินทรียหลักการสําคัญ 4 ขอของเกษตรอินทรีย คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเปน
ธรรม, และการดูแลเอาใจใส (health, ecology, fairness and care) 
  มิติดานสุขภาพ เกษตรอินทรียควรจะตองสงเสริมและสรางความยั่งยืนใหกับสุขภาพอยาง
เปนองครวมของดิน พืช สัตว มนุษย และโลกสุขภาวะของส่ิงมีชีวิตแตละปจเจกและของชุมชน 
เปนหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ การท่ีผืนดินมีความอุดมสมบูรณจะทําใหพืชพรรณ
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ตางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี สงผลตอสัตวเล้ียงและมนุษยท่ีอาศัยพืชพรรณเหลานั้นเปนอาหารสุข
ภาวะเปนองครวมและเปนปจจัยท่ีสําคัญของส่ิงมีชีวิต การมีสุขภาวะท่ีดีไมใชการปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ แตรวมถึงภาวะแหงความเปนอยูท่ีดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอมโดยรวม 
ความแข็งแรง ภูมิตานทาน และความสามารถในการฟนตัวเองจากความเส่ือมถอยเปนองคประกอบ
ท่ีสําคัญของสุขภาวะที่ดีบทบาทของเกษตรอินทรีย ไมวาจะเปนการผลิตในไรนา การแปรรูป การ
กระจายผลผลิต หรือการบริโภค ตางก็มีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและ
ส่ิงมีชีวิตท้ังปวง ต้ังแตส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษยเราเอง เกษตรอินทรียจึงมุงท่ี
จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณคาทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนใหมนุษยไดมีสุขภาวะท่ีดี
ข้ึน ดวยเหตุนี้ เกษตรอินทรียจึงเลือกท่ีจะปฏิเสธการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว 
และสารปรุงแตงอาหาร ท่ีอาจมีอันตรายตอสุขภาพ 

 มิติดานนิเวศวิทยา เกษตรอินทรียควรจะตองต้ังอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏ
จักรแหงธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ และชวยทําใหระบบ
และวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากข้ึนหลักการเกษตรอินทรียในเร่ืองนี้ต้ังอยูบนกระบวน
ทัศนท่ีมองเกษตรอินทรียในฐานะองคประกอบหน่ึงของระบบนิเวศที่มีชีวิต ดังนั้น การผลิต
การเกษตรจึงตองพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู
และสรางระบบนิเวศสําหรับใหเหมาะสมกับการผลิตแตละชนิด ยกตัวอยางเชน ในกรณีของการ
ปลูกพืช เกษตรกรจะตองปรับปรุงดินใหมีชีวิต หรือในการเล้ียงสัตว เกษตรกรจะตองใสใจกับ
ระบบนิเวศโดยรวมของฟารม หรือในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เกษตรกรตองใสใจกับระบบนิเวศของ
บอเล้ียงการเพาะปลูก เล้ียงสัตว หรือแมแตการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปา จะตองสอดคลองกับวัฏจักร
และสมดุลทางธรรมชาติ แมวาวัฏจักรธรรมชาติจะเปนสากล แตอาจจะมีลักษณะเฉพาะทองถ่ิน
นิเวศได ดังนั้น การจัดการเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองสอดคลองกับเง่ือนไขทองถ่ิน ภูมินิเวศ 
วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดของฟารม เกษตรกรควรใชปจจัยการผลิตและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนการใชซํ้า การหมุนเวียน เพื่อท่ีจะอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมใหมีความ
ยั่งยืนฟารมเกษตรอินทรียควรสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการทําฟารม
ท่ีเหมาะสม การฟนฟูระบบนิเวศทองถ่ิน และการสรางความหลากหลายท้ังทางพันธุกรรมและ
กิจกรรมทางการเกษตร ผูคนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การแปรรูป การคา และการบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรียควรชวยกันในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท้ังในแงของภูมินิเวศ สภาพ
บรรยากาศ นิเวศทองถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และนํ้า 

มิติดานความเปนธรรม เกษตรอินทรียควรจะต้ังอยูบนความสัมพันธท่ีมีความเปนธรรม
ระหวางส่ิงแวดลอมโดยรวมและส่ิงมีชีวิตความเปนธรรมนี้รวมถึงความเทาเทียม การเคารพ ความ
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ยุติธรรม และการมีสวนในการปกปกพิทักษโลกท่ีเราอาศัยอยู ท้ังในระหวางมนุษยดวยกันเอง และ
ระหวางมนุษยกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆในหลักการดานนี้  ความสัมพันธของผูคนท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียในทุกระดับควรมีความสัมพันธกันอยางเปน
ธรรม ท้ังเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป ผูจัดจําหนาย ผูคา และผูบริโภค ทุกผูคนควรไดรับโอกาสใน
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนชวยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และชวยแกไขปญหาความ
ยากจน เกษตรอินทรียควรมีเปาหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ท่ีเพียงพอ และ
มีคุณภาพท่ีดีในหลักการขอนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติตอสัตวเล้ียงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดสภาพการเล้ียงใหสอดคลองกับลักษณะและความตองการทางธรรมชาติของสัตว รวมท้ัง
ดูแลเอาใจใสความเปนอยูของสัตวอยางเหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีนํามาใชใน
การผลิตและการบริโภคควรจะตองดําเนินการอยางเปนธรรม ท้ังทางสังคมและทางนิเวศวิทยา 
รวมท้ังตองมีการอนุรักษปกปองใหกับอนุชนรุนหลัง ความเปนธรรมนี้จะรวมถึงวา ระบบการผลิต 
การจําหนาย และการคาผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองโปรงใส มีความเปนธรรม และมีการนําตนทุน
ทางสังคมและส่ิงแวดลอมมาพิจารณาเปนตนทุนการผลิตดวย 

มิติดานการดูแลเอาใจใส การบริหารจัดการเกษตรอินทรียควรจะตองดําเนินการอยาง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคนท้ังในปจจุบันและอนาคต 
รวมท้ังพิทักษปกปองสภาพแวดลอมโดยรวมดวยเกษตรอินทรียเปนระบบท่ีมีพลวัตรและมีชีวิตใน
ตัวเอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก ผูท่ีเกี่ยวของกับเกษตร
อินทรียควรดําเนินกิจการตางๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต  แตใน
ขณะเดียวกันจะตองระมัดระวังอยาใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ดังนั้น เทคโนโลยี
การผลิตใหมๆ จะตองมีการประเมินผลกระทบอยางจริงจัง และแมแตเทคโนโลยีท่ีมีการใชอยูแลว 
ก็ควรจะตองมีการทบทวนและประเมินผลกันอยูเนืองๆ ท้ังนี้เพราะมนุษยเรายังไมไดมีความรูความ
เขาใจอยางดีพอเก่ียวกับระบบนิเวศการเกษตร ท่ีมีความสลับซับซอน ดังนั้น เราจึงตองดําเนินการ
ตางๆ ดวยความระมัดระวังเอาใจใสในหลักการนี้ การดําเนินการอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ
เปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชใน
เกษตรอินทรีย ความรูทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงจําเปนเพื่อสรางหลักประกันความมั่นใจวา เกษตร
อินทรียนั้นปลอดภัยและเหมาะกับส่ิงแวดลอม แตอยางไรก็ตาม ความรูทางวิทยาศาสตรแตเพียง
อยางเดียวไมเพียงพอ ประสบการณจากการปฏิบัติ และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสะสมถายทอดกันมาก็
อาจมีบทบาทในการแกปญหาตางๆ ไดเชนกัน เกษตรกรและผูประกอบการควรมีการประเมินความ
เส่ียง และเตรียมการปองกันจากนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช และควรปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีมีความ
แปรปรวนมาก เชน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีตางๆ จะตองพิจารณา
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ถึงความจําเปนและระบบคุณคาของผูท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ และจะตองมี
การปรึกษาหารืออยางโปรงใสและมีสวนรวม (สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ,2550)  
 
3. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.) 
 
  มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท) 
    - สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนหนวยงานหนึ่งภายใต “มูลนิธิมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย” ซ่ึงจดทะเบียนมูลนิธิเม่ือ 21 กันยายน พ.ศ.2544  
   - ทําหนาท่ีตรวจสอบและใหการรับรอง ผลิตผล/ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตาม
มาตรฐานของ มกท.  
   - เปนสมาชิก “สมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ” (International Federation of 
Organic Agriculture Movements : IFOAM) ซ่ึงมีสมาชิกในประเทศตาง ๆ กวา 100 ประเทศท่ัวโลก  
   - เปนหนวยงานแรกในประเทศแถบเอเชียท่ีไดรับการรับรองระบบ(Accreditation) 
จาก IFOAM เม่ือเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2545 โดยการดําเนินการของ International Organic 
Accreditation Services. Inc. (IOAS) ซ่ึงทําให มกท. เปนองคกรใหบริการตรวจสอบและรับรอง
เกษตรอินทรียท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล  
 
  ความเปนมาของมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย(มกท) 
   - พ.ศ. 2538 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agricultural Network – 
AAN) ซ่ึงมาจากแนวคิดเกษตรทางเลือก /ตลาดทางเลือก และการรวมตัวของเกษตรกร องคกร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน ผูบริโภค และรานคาเพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอม ไดรวมกัน
จัดต้ัง “สภามาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรกรรมทางเลือก” ข้ึนเพื่อสนับสนุนใหเกิดระบบเกษตรกรรม
ท่ีลดการใชสารเคมีและลดการพึ่งพิงปจจัยจากภายนอก และราง “มาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรกรรม
ทางเลือก” ข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2539  
   - พ.ศ. 2541 จัดต้ังเปน “สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)” และปรับปรุง
มาตรฐานใหเปนมาตรฐานเกษตรอินทรียคร้ังแรก คือ “มาตรฐาน มกท. 2542” และพัฒนาเร่ือยมา
จนถึงปจจุบัน  
   - พ.ศ. 2542 มกท. สมัครขอรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียกับ IFOAM 
ไดรับการรับรองระบบตามเกณฑของ IFOAM ในป พ.ศ. 2545 และไดรับรองระบบตาม ISO65 ใน
ป พ.ศ.2548  
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  การใชตรา (มกท.) 
   - เฉพาะผูผลิต และ/หรือผูประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มกท. โดยมติ
ของอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน และไดลงนามในสัญญาการใชตรากับ มกท. แลวเทานั้น จึงจะมี
สิทธิใชตรา มกท. ได  
   - สามารถใชตรา มกท. และอางถึงการรับรองของ มกท. บนฉลากบรรจุภัณฑ หรือ
บนส่ือโฆษณา นิทรรศการ ส่ิงจัดแสดง และรานคาได  
   - ผูผลิต/ผูประกอบการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐาน มกท.ท่ีเกี่ยวของ 
และแนวทางการใชตรา มกท. ท่ีแนบทายสัญญาการใชตราอยางเครงครัด  
   - นอกจากตรา มกท. แลว ผูผลิต/ผูประกอบการมีสิทธิในการใชตรา มกท. รวมกับ
ตรา IFOAM accredited เพื่อใหการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของ มกท. มีความนาเช่ือถือ
เพิ่มข้ึน แตผูผลิต/ผูประกอบการตองเซ็นสัญญาการใชตรา IFOAM เพิ่มเติม เพื่อยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบการใชตรา มกท. รวมกับตรา IFOAM โดยไมมีคาใชจายในการทําสัญญาเพ่ิมเติม  
   - สําหรับปจจัยการผลิตท่ีผานการตรวจสอบและรับรอง จะมีตราเฉพาะสําหรับ
ปจจัยการผลิตเทานั้น ไมใชปะปนกับผลิตภัณฑอินทรียชนิดอ่ืน  
   - หาก มกท.พบวามีผูแอบอางนําตรา มกท. ไปใชโดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษร ผูแอบอางจะถูกดําเนินการพิจารณาโทษตามกฎหมาย  
 
  ประเภทการสมัครขอรับรอง 
    การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมี 4 ประเภท โดยแบงตามลักษณะ 
การผลิตของผูผลิตและผูประกอบการดังนี้  
    1. การสมัครขอรับรองฟารม ผูสมัครคือ เกษตรกรหรือผูประกอบการ ท่ีทําฟารม
เกษตรอินทรีย ตองการให มกท. รับรองฟารมและผลผลิตในฟารม การบรรจุผลิตผลอินทรียของ
ตนเองเพื่อจําหนาย รวมถึง การแแปรรูปในครัวเรือน หรือการแปรรูปขนาดเล็ก โดยใชผลิตผล
อินทรียจากฟารมตนเอง  
    2. การสมัครขอรับรองการประกอบการ ผูสมัครคือ เกษตรกรหรือผูประกอบการที่
นําผลิตผลเกษตรอินทรียของตนเอง หรือของผูอ่ืนมาแปรรูปหรือเปนสวนผสมในการแปรรูป 
รวมถึงการรวบรวมผลิตผลอินทรียมาทําการบรรจุใหมและจัดจําหนาย (ผูคาปลีก/ผูคาสง) ตองการ
ให มกท. รับรองการแปรรูปผลิตผล และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑเพื่อ 
จําหนาย 
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    3. การขอรับรองแบบโครงการ ผูสมัครคือ กลุมเกษตรกรหรือผูประกอบการ ท่ีทํา
ฟารมเกษตรอินทรีย และมีการแปรรูป/จัดการผลผลิตเพื่อจําหนายรวมกัน รวมถึงการรับผิดชอบ
รวมกันทําฟารมของกลุมเกษตรกรและรับซ้ือผลิตผล ของกลุมเกษตรกรมาทําการแปรรูปและ
จําหนายตองการให มกท. รับรองการแปรรูปผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตลอดจนการ
บรรจุผลิตภัณฑเพื่อ จําหนาย  
    4. การขอรับรองผลิตผลจากธรรมชาติ ผูสมัครคือ สมาชิกในชุมชนท่ีดูแลรักษาปา 
หรือพื้นท่ีท่ีจะทําการเก็บเกี่ยวผลิตผลเทานั้นตองการให มกท. รับรองผลิตผลจากธรรมชาติ การ
บรรจุผลิตผลอินทรียท่ีตนเก็บเกี่ยวไดเพื่อจําหนาย และการ แปรรูปในครัวเรือนหรือการแปรรูป
ขนาดเล็ก ท่ีใชผลิตผลอินทรียท่ีตนเองเก็บเกี่ยวได  
  ประเทศไทยไมมีกฎหมายคุมครองคําวา “เกษตรอินทรีย” ทําใหในวันนี้คนไทยท่ีตองการ
บริโภค อาหารอินทรียจริงๆ สับสนกับผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอยูในทองตลาดท่ีใชคําวา ผลิตภัณฑ
อินทรีย อาหารปลอดภัย อาหารปลอด/ไรสารเคมี 
  หากตองการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอินทรียท่ีแทจริง ทางเลือกงายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจาก
ฉลากบน บรรจุภัณฑท่ีมีเคร่ืองหมายรับรอง (Logo) ขององคกรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี
ไดรับการ รับรองแลว (Accredited Certification Body: ACB) จากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับรองระบบ
คุณ ภาพเกษตรอินทรียท่ีเช่ือถือได (Accreditation Body)  
 
  ผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดรับการรับรอง 
            ผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดรับการรับรองหมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมาจากฟารมหรือสถาน
ประกอบการท่ีมีการจัดการดิน น้ํา และระบบการผลิต (พืชและสัตว) การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การ
แปรรูป-บรรจุ และการขนสง จนถึงมือผูบริโภค โดยไมใชสารเคมีสังเคราะหตองหาม เนนการ
ปองกันและรักษาโรคโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของลูกจางในฟารมอยาง
เปนธรรม และการอยูรวมกันอยางเอาใจใสของมนุษย สัตวและส่ิงแวดลอม สอดคลองกับประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ิน  
    ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจึงมิไดหมายถึงผลิตภัณฑท่ีตองใชวิธีการตรวจหาสารเคมี
ตกคางแตเพียงอยางเดียว  
 
  การรับรองผลิตภัณฑอินทรีย 
              การรับรองผลิตภัณฑอินทรีย (Certification) ตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติของ
สากล หมายถึงการตรวจเยี่ยมฟารมและสถานประกอบการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ซ่ึงจะตอง



 40

ดําเนินการโดยผูตรวจท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน (Registerred Inspector) จากองคกรตรวจสอบรับรอง
ท่ีมีสถานะเปนบุคคลท่ีสาม (Third Party) และเปนองคกรอิสระ (Independent party)  
 
  องคกรรับรองมาตรฐานสากล 
             ในปจจุบันนี้ประเทศไทยมีองคกรรับรองอิสระของคนไทย ท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล คือ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ซ่ึงดําเนินงานภายใตมูลนิธิมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ซ่ึงไดรับการรับรองจากสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation 
Organic Movement: IFOAM, 2002) สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.,
ประเทศไทย,2005) และยังไดรับการรับรองจากสํานักประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(International Organic Accreditation Services Inc.: IOAS, 2005) วามาตรฐานเกษตรอินทรีย มกท. 
(ACT Standards) เทียบเทากับกฎระเบียบเกษตรอินทรียของยุโรป (EEC2092/91 หรือ EN45011) 
รวมถึงรับรองวาระเบียบปฏิบัติของ มกท. เปนไปตามขอกําหนด ISO Guide65s  
 
  การสงออกผลิตภัณฑอินทรียกับกฎระเบียบของรัฐท่ีตองปฏิบัติ 
             ปริมาณผลิตภัณฑอินทรียท่ีผลิตไดในประเทศกําลังพัฒนาจํานวน 3 ใน 4 ของโลก 
ถูกสงไปจําหนายในประเทศท่ีพัฒนาแลว ตลาดท่ีมีความตองการมากท่ีสุดในปจจุบันคือยุโรป 
รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ผลิตภัณฑอินทรียจากประเทศไทย สวนใหญถูกสงไป
จําหนายในแถบยุโรป เชน เยอรมัน อังกฤษ สวีเดน เบลเยี่ยม สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย ฯลฯ และ
บางสวนท่ีรัฐควีเบค ประเทศแคนาด 
    ประเทศท่ีนําเขาสําคัญๆ ตางออกกฏหมายคุมครองผูบริโภคของตนเอง และ
กําหนดใหผูนําเขาตองนําเขาผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โดยองคกร
รับรองท่ีรัฐใหการรับรองเทานั้น รวมถึงการใชเคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) บนบรรจุ
ภัณฑ เชน  
   - ยุโรปใชกฎขอบังคับ EEC2092/91 และกําหนดใหองคกรรับรองปฏิบัติตาม ISO 
Guide65 และใหใชเคร่ืองหมายสหภาพยุโรป (ประกาศใช เม่ือ ก.ค. 2534 ) 
   - สหรัฐอเมริกาใชกฎหมายเกษตรอินทรียแหงชาติ (NOP) ควบคุมโดยกระทรวง
เกษตร (USDA) และเคร่ืองหมาย “Organic USDA”(ประกาศใช เม่ือ 21 ตุลาคม 2545 ) 
   - ญ่ีปุนมีกฎหมาย JAS ท่ีควบคุมโดยกระทรวงเกษตรและปาไม (MAFF) และใช
เคร่ืองหมาย “JAS”(ประกาศใชเม่ือ เมษายน 2544) 
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  มาตรฐานเกษตรอินทรียและเคร่ืองหมายของภาคเอกชน 
              นอกจากกฎระเบียบท่ีเปนภาคบังคับของรัฐแลว ส่ิงท่ีผูสงออกยังตองคํานึงถึงอีกก็
คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย ของภาคเอกชน (Private Standards) และเคร่ืองหมายรับรอง ท่ีตลาด
ตองการ ซ่ึงหมายถึงองคกรรับรองเอกชนท่ีผูบริโภคใหความเช่ือถือและไววางใจ เนื่องจากองคกร
นั้นมีสวนรวมในการริเร่ิมกระบวนการพัฒนาเกษตรอินทรียในระยะเร่ิมตนกอนท่ีจะมีการ
ประกาศใชกฎระเบียบของรัฐ/ประเทศ เชน BioSuisse (สวิสเซอรแลนด) หรือ Soil Association 
(อังกฤษ) Nuaturland (เยอรมัน) KRAV (สวีเดน) ฯลฯ เปนตน ซ่ึงหมายความวาแมวาผลิตภัณฑ
อินทรียจะไดรับการรับรองแลวตามมาตรฐานและกฎระเบียบของยุโรปแลว เพื่อท่ีจะใหไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภค ผลิตภัณฑนั้นก็จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ
องคกรรับรองภาคเอกชนท่ีผูนําเขาเช่ือถืออีกดวย ซ่ึงเรียกวาเปนกระบวนการ “การรับรองซํ้า (Re-
certification)” รวมถึงการไดรับสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายรับรองขององคกรรับรองนั้นบนบรรจุ
ภัณฑในการวางจําหนายดวย  
  
  บริการ “One Stop Certification Service”  
            สมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM) ตระหนักถึงความสําคัญขอนี้ จึงได
พัฒนาระบบการใหการยอมรับผลิตภัณฑอินทรียท่ีผานการรับรองแลว โดยองคกรรับรองสมาชิกท่ี
อยูภายใตโครงการประกันคุณภาพระบบเกษตรอินทรีย (IFOAM Accreditation Programme) ซ่ึง
เปนท่ีมาของโครงการ “One Stop Certification Service” ท่ีเปนความรวมมือของ มกท. กับ ICEA 
องคกรรับรองในประเทศอิตาลีซ่ึงไดรับการรับรองระบบท้ังจาก IFOAM และยุโรป รวมถึง
สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน 
    การใหบริการรับสมัครตรวจและรับรองดําเนินการท่ี มกท. เพียงจุดเดียว แต
สามารถใหการรับรองตามมาตรฐานฯ ของประเทศท่ีตองการนําเขาในทุกตลาดท่ัวโลก 
    ซ่ึงนอกจากจะชวยประหยัดเวลาในการติดตอท่ียุงยากแลว ยังชวยลดคาใชจายใน
ดานการตรวจซํ้าจากองคกรรับรองในประเทศท่ีนําเขาอีกดวย  
    โครงการนี้ เร่ิมใหบริการตั้งแต มีนาคม 2549 และไดขยายไปยังประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตช่ือ Certification Alliance หรือเรียกยอๆ วา “Cert All” โดย
ความรวมมือของหนวยงานตรวจสอบรับรองเอกชนและผูตรวจสอบอิสระในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตกวา 10 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลลิปปนส เวียดนาม ลาว อิหราน 
เนปาล จีน เกาหลีและไทย  
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  มาตรฐานมกท.-IFOAM Qualified [No. 0]  
    1. ระยะการปรับเปล่ียนเปนเกษตรอินทรีย 
      มาตรฐาน 
       1.1 พื้นท่ีการผลิตท่ีตองการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียตองผาน 
ระยะปรับเปล่ียน โดยชวงเวลาดังกลาว ผูผลิตตองปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ มกท. 
และไดรับการตรวจและรับรองจาก มกท. แตผลิตผลท่ีไดจากพืชท่ีปลูกในชวงระยะปรับเปล่ียนนี้จะ
ยังไมสามารถจําหนายเปนผลิตผลอินทรียได วันท่ีสมัครขอใหมีการรับรองมาตรฐานฯ ใหนับเปน
วันท่ี 1 ของการเร่ิมตนของการเปล่ียนเปนเกษตรอินทรีย หรือเปนวันเร่ิมตนของระยะการ
ปรับเปล่ียน โดยเกษตรกรตองเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ มกท. นับต้ังแตวัน
ดังกลาว 
      1.2 ในกรณีท่ีเปนการผลิตพืชลมลุก (ผัก และพืชไร ) ชวงระยะการ
ปรับเปล่ียนจะใชเวลา 12 เดือน โดยผลิตผลของพืชท่ีปลูกในวันท่ีพนระยะการปรับเปล่ียนแลว จะ
สามารถจําหนายเปน "ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย" และสามารถใชตรา มกท.ไดยกเวน พืชผักหลายฤดู 
เชน ผักพื้นบาน กลวย มะละกอ ฯลฯ อนุญาตใหสามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลและจําหนายเปน 
"ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย" ไดหลังจากพนระยะการปรับเปล่ียน 12 เดือนแลว 
      1.3 ในกรณีท่ีเปนการผลิตไมยืนตน ชวงระยะการปรับเปล่ียนจะใชเวลา 
18 เดือน โดยผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวในวันท่ีพนระยะการปรับเปล่ียนแลว จะสามารถจําหนายเปน 
"ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย" และสามารถใชตรา มกท. ได 
      1.4 มกท. อาจจะกําหนดระยะการปรับเปล่ียนใหเพิ่มข้ึนได โดยพิจารณา
จากประวัติการใชสารเคมีในฟารม ปญหาการปนเปอนมลพิษในพื้นท่ีนั้น และมาตรการในการ
จัดการสารเคมีทางการเกษตรหรือมลพิษท่ีปนเปอนในฟารม 
       1.5 มกท. อาจยกเวนระยะการปรับเปล่ียนได หากพ้ืนท่ีการผลิตนั้นไดทํา
การเกษตรตามหลักการในมาตรฐานเกษตรอินทรีย มกท. มาเปนเวลาหลายปแลว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
หลักฐานท่ีนํามายืนยันกับ มกท. เชน บันทึกการใชปจจัยการผลิตในฟารม บันทึกการผลิตพืชใน
พื้นท่ีดังกลาว บันทึกจากองคกรท่ีไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับผูผลิตท่ีแสดงวาพื้นท่ีดังกลาวไมมี
การใชสารเคมีมาเปนเวลานานและไดรับการฟนฟูสภาพดินโดยธรรมชาติ บทความในส่ิงตีพิมพท่ี
ไมเกี่ยวของกับผูผลิต ฯลฯ ท้ังนี้ มกท. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปนกรณีไป 
    2. ชนิดและพันธุของพืชปลูก 
     แนวทางปฏิบัติ 
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     - ควรเลือกใชพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทองถ่ิน และมี
ความตานทานตอโรคและแมลง 
     มาตรฐาน 
     2.1 เมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุพืชท่ีนํามาปลูกตองผลิตจากระบบ
เกษตรอินทรีย 
     2.2 ในกรณีท่ีไมสามารถหาเมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุพืชจากระบบ
เกษตรอินทรียได อนุญาตใหใชจากแหลงท่ัวไปได แตตองไมมีการคลุกสารเคมี ยกเวน ในกรณี
จําเปนท่ีเพิ่งเร่ิมมีการทําเกษตรอินทรียกันในพื้นท่ีนั้นหรือมีเหตุสุดวิสัย อาจอนุโลมใหใชเมล็ดพันธุ
หรือสวนขยายพันธุพืชท่ีคลุกสารเคมีได (เชน ซ้ือจากทองตลาด) แตเกษตรกรจะตองพัฒนาการผลิต
เมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุพืชข้ึนเองในไรนา หรือแลกเปล่ียนกันระหวางสมาชิกท่ีทําเกษตร
อินทรีย ภายในป 2552 
     2.3 ในกรณีไมยืนตน ถากิ่งพันธุหรือสวนขยายพันธุพืชท่ีนํามาปลูกใน
ฟารมเกษตรอินทรีย ไมไดมาจากระบบเกษตรอินทรีย ผลิตผลท่ีไดจากการปลูกในฟารมเกษตร
อินทรียในชวง 12 เดือนแรก จะยังไมสามารถจําหนายภายใตตรา มกท.ได หามใชพันธุพืชท่ีมาจาก
การปรับปรุงพันธุโดยวิธีการทําพันธุวิศวกรรม(genetic engineering) 
     3. ความหลากหลายของพืชภายในฟารม 
     มาตรฐาน 
     3.1 ในการปลูกพืชลมลุก ผูผลิตตองสรางความหลากหลายของพืชภายใน
ฟารม โดยอยางนอยตองปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อชวยลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช 
รวมท้ังการปลูกพืชบํารุงดิน เพื่อเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณของดิน ยกเวน ใน
กรณีท่ีผูผลิตไดสรางความหลากหลายของพืชภายในฟารมไดดวยวิธีอ่ืน 
     3.2 ในสวนไมยืนตน ผูผลิตตองสรางความหลากหลายของพืชภายใน
ฟารม โดยอยางนอยตองปลูกพืชคลุมดิน และ/หรือปลูกพืชอ่ืนๆหลากหลายชนิด 
     4. การผลิตพืชคูขนาน 
     มาตรฐาน 
     4.1 พืชท่ีปลูกในแปลงเกษตรทั่วไปท่ีไมไดขอรับรองและแปลงที่อยูใน
ระยะปรับเปล่ียน ไมควรเปนพืชชนิดเดียวกันกับท่ีปลูกในแปลงเกษตรอินทรียและท่ีตองการจะ
จําหนายเปนผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดรับการรับรองจาก มกท. ยกเวน เปนพืชคนละพันธุ(varieties)กัน 
ซ่ึงสามารถแยกความแตกตางไดโดยงาย เชน มีลักษณะรูปราง สี ฯลฯ แตกตางกัน หรือมีวันเก็บ
เกี่ยวท่ีตางกัน 
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     4.2 มกท. อาจอนุญาตใหผูผลิตทําการผลิตพืชคูขนานได เฉพาะการผลิต
พืชอินทรียกับอินทรียในระยะปรับเปล่ียนเทานั้น โดยผูผลิตตองแจงแผนการผลิตและมาตรการ
ปองกันผลิตผลปะปนกันดังตอไปนี้ ให มกท. ทราบลวงหนากอนท่ีจะทําการผลิต  
      4.2.1 ผลิตผลอินทรียท่ีไดรับการรับรองจาก มกท. กับผลิตผล
อินทรียในระยะปรับเปล่ียนตองเก็บเกี่ยวคนละวันกัน  
      4.2.2 มีระบบการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวแยกกันอยาง
ชัดเจน โดยผลิตผลที่ตองการจําหนายเปนผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดรับการรับรองจาก มกท. จะไมมี
โอกาสปะปนกับผลิตผลอินทรียในระยะปรับเปล่ียน  
      4.2.3 มีการจัดทําระบบบัญชีของการผลิตท้ังสองประเภทแยก
ออกจากกันท้ังนี้ มกท. อาจกําหนดเง่ือนไขอ่ืนเพิ่มเติมใหผูผลิตปฏิบัติและมีการไปตรวจสอบ
เพิ่มเติม และ มกท. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับรองเปนกรณีไป 
     4.3 ในกรณีท่ีผูผลิตไดรับคาตอบแทนจากการใหผูอ่ืนเชาท่ี เปนผลิตผล
พืชชนิดเดียวกับพืชท่ีไดรับการรับรองจาก มกท. ผูผลิตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในมาตรฐานขอ 
2.4.2.2 และ 2.4.2.3 เชนเดียวกัน และผูผลิตตองยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนท่ี มกท. อาจกําหนด
ข้ึนเพิ่มเติม 
   5. การจัดการดิน น้ํา และปุย 
     แนวทางปฏิบัติ 
      - ควรมีการตรวจวิเคราะหดินอยางนอย 1 คร้ัง เพื่อวางแผนปรับปรุงดิน 
และวางแผนการจัดการธาตุอาหารใหเหมาะสม รวมท้ังเปนแนวทางในการเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 
     - ควรรักษาระดับความเปนกรด-ดางของดินท่ีเหมาะสมตอพืชปลูก ใน
กรณีท่ีจําเปนอาจใชปูนขาว โดโลไมท ปูนมารล หรือข้ีเถาไม เปนตน  
     -ไมควรปลอยท่ีดินใหวางเปลา ควรปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน เชน ถ่ัวแป 
ถ่ัวลาย ถ่ัวดํา ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ถ่ัวพรา ไมยราบไรหนาม โสน ปอเทือง เปนตน 
     - ควรมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือพืชบํารุงดินอ่ืนๆ เปนปุยพืชสด โดย
อาจปลูกกอนหรือหลังพืชหลัก หรือปลูกเปนพืชหมุนเวียน 
     -หลีกเล่ียงหรือลดการใชเคร่ืองจักรขนาดใหญ เชน รถแทรกเตอร 
เนื่องจากทําใหเนื้อดินแนนแข็ง ดินไมรวนซุย การระบายนํ้าไมดี 
    -ควรมีมาตรการอนุรักษน้ําท่ีใชในการทําฟารม 
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    -ควรมีมาตรการในการปองกันดินเค็ม เชน การปลูกพืชคลุมดิน หรือ การ
จัดการน้ําอยางเหมาะสม 
    มาตรฐาน 
    (การปรับปรุงบํารุงดิน) 
     5.1 ผูผลิตตองพยายามนําอินทรียวัตถุท้ังจากพืชและสัตวภายใน
ฟารมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปรับปรุงบํารุงดิน และลดการใชอินทรียวัตถุท่ีนํามาจาก
นอกฟารม มกท. จะพิจารณาอนุญาตใหผูผลิตนําอินทรียวัตถุท่ีนํามาจากนอกฟารมมาใชไดเปน
กรณีไป โดยปริมาณท่ีอนุญาตใหใชจะพิจารณาจากสภาพในทองถ่ินและความตองการของพืชท่ี
ปลูก 
     5.2 การใชปุยอินทรียตองมีแผนการใชอยางผสมผสาน และใช
เทาท่ีจําเปนในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสมดุลของธาตุอาหารในดิน และความตองการ
ธาตุอาหารของพืชท่ีปลูก  
     5.3 อนุญาตใหใชปุยและสารปรับปรุงดิน เฉพาะตามรายการท่ี
ระบุ 
     5.4 ปุยและสารปรับปรุงบํารุงดินท่ีไมไดระบุไว อาจอนุญาตให
ใชไดเม่ือไดรับการตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทางการประเมินปจจัยการผลิต  
     5.5 หามนํามูลสัตวท่ียังไมผานการหมักเบ้ืองตน (aging) มาใชกับ
พืชโดยตรง ยกเวนมีการอบผานความรอนจนแหงดีแลว หรือใชในการเตรียมดิน โดยคลุกดินท้ิงไว
ไมนอยกวา 1 เดือน กอนการปลูกพืช 
     5.6 หามใชอินทรียวัตถุท่ีมีสวนผสมจากอุจจาระของมนุษยมาใช
เปนปุย 
    5.7 ในกรณีท่ีใชมูลสัตวปกจากฟารม ตองมาจากฟารมท่ีเล้ียง
แบบปลอยรวมเปนฝูง และตองแจงแหลงผลิตให มกท. ทราบ  
      5.8 อนุญาตใหใชปุยหมักท้ังท่ีผลิตเองในฟารมและที่นํามาจาก
ภายนอกฟารมได แตสวนประกอบท่ีใชในการทําปุยหมักตองมาจากอินทรียวัตถุตามท่ีระบุเทานั้น 
และผูผลิตตองแจงสวนประกอบของอินทรียวัตถุท่ีใชในการหมักและแหลงผลิตให มกท. ทราบ  
     5.9 ในการทําปุยหมัก อาจใชปุยแรธาตุเสริมในการทําปุยหมัก
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารได เชน การใชหินฟอสเฟตบดละเอียดเพ่ือเพิ่มธาตุฟอสฟอรัส หรือการใชหิน
ฝุนกราไฟตเพื่อเพิ่มธาตุโพแทสเซียม 
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     5.10 อนุญาตใหใชอินทรียวัตถุจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทําปุย
หมักได แตตองแจงแหลงผลิตให มกท. ทราบ 
      5.11 หามใชปุยหมักจากขยะเมือง เพราะมีปญหาการปนเปอน
จากโลหะหนัก 
     5.12 อนุญาตใหใชปุยแรธาตุเปนธาตุเสริมในดินได เฉพาะใน
กรณีท่ีจําเปนเม่ือผูผลิตไดทําการปรับปรุงบํารุงดินดวยการหมุนเวียนธาตุอาหารภายในฟารม การ
ปลูกพืชตระกูลถ่ัว และการใชอินทรียวัตถุแลว แตยังไมเพียงพอ และปุยแรธาตุท่ีนํามาใชตองอยูใน
รูปแบบธรรมชาติเฉพาะท่ีผานการบดเทานั้น หามนําไปผานกระบวนการทางเคมีเพื่อชวยใหละลาย
น้ําไดดีข้ึน 
     5.13 การใชปุยธาตุอาหารรอง  อาจอนุญาตใหใชไดในกรณีท่ีพืช
แสดงอาการขาดธาตุอาหารรองอยางชัดเจน ท้ังนี้ผูผลิตตองช้ีแจงถึงปญหาและความพยายามแกไข
ปญหาดวยวิธีการอ่ืนๆ แลว และ/หรือมีผลการตรวจดินและเนื้อเยื่อพืชมาให มกท. พิจารณา 
     5.14 ในกรณีท่ีปุยและสารปรับปรุงดินท่ีนํามาใชจากนอกฟารม 
เชน ปุยหมัก ปุยแรธาตุ ผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มีความเส่ียงท่ีจะมีสวนประกอบ
ของโลหะหนักและ/หรือสารไมพึงประสงคอ่ืนๆปะปนอยู ทาง มกท. อาจใหผูผลิตนําปุยและสาร
ปรับปรุงดินดังกลาวไปตรวจวิเคราะหหาปริมาณสาร กอนท่ีจะนํามาใชในฟารม โดยจะตองมีโลหะ
หนักเจือปนไมเกินปริมาณท่ีกําหนดไว 
     5.15 อนุญาตใหใชเช้ือจุลินทรียเพื่อปรับปรุงดิน ทําปุยหมัก 
กําจัดน้ําเสีย และกําจัดกล่ินในคอกปศุสัตว แตหามใชจุลินทรียท่ีมาจากกระบวนการทางพันธุ
วิศวกรรม   
     (การอนุรักษดินและน้ํา) 
      5.16 หามเผาตอซังหรือเศษวัสดุในแปลงเกษตร เพราะเปนการ
ทําลายอินทรียวัตถุ และจุลินทรียท่ีมีประโยชนในดิน ยกเวน 
      5.16.1 มีเหตุจําเปน เชน กําจัดแหลงระบาดของศัตรูพืช 
      5.16.2 การทําไรขาวหมุนเวียนในท่ีสูง แตควรเผาเทาท่ี
จําเปน 
      5.17 ในกรณีท่ีพื้นท่ีมีความเส่ียงตอการพังทลายของดิน 
ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน เชน การปลูกพืชปองกันการพังทะลายของ
ดิน การปลูกขวางแนวลาดเอียง ฯลฯ 



 47

      5.18 ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันมิใหเกิดการใชน้ําเกิน
ควร 
       5.19 ในกรณีท่ีเหมาะสม ผูผลิตตองมีมาตรการในการ
ปองกันปญหาดินเค็ม  
    6. การปองกันกําจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช 
    แนวทางปฏิบัติ 
    -ควรสงเสริมใหมีการแพรขยายชนิดของสัตวและแมลงที่ เปนศัตรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช (ตัวห้ํา ตัวเบียน) เชน การปลูกไมดอกแซมในไรนา การปลูกพืชใหเปน
ท่ีอยูของสัตวและแมลงท่ีเปนศัตรูธรรมชาติ หรือสรางรังใหนก  
    -ควรปลูกพืชขับไลแมลงเปนพืชรวมในแปลงปลูกพืช จะชวยลดปญหา
แมลงศัตรูได เชน ปลูกหอมใหญรวมกับกะหลํ่าปลี ตะไครหอมกับผักคะนา เปนตน 
    -หลีกเล่ียงการปลูกพืชชนิดเดิมซํ้าบนแปลงเดียวกัน เพื่อลดปญหาการ
ระบาดของโรคและแมลง เชน ไมควรปลูกผักชนิดเดิมซํ้าบนแปลงเดียวกัน แตควรปลูกผักหรือพืช
อ่ืนหมุนเวียนกันในแปลง  
    -ใชวิธีเขตกรรมเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช เชน การไถกลบ 
การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชรวม การปลูกพืชคลุมดิน การใชวัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ 
     มาตรฐาน 
    6.1 หามใชสารเคมีสังเคราะหและผลิตภัณฑท่ีมาจากการดัดแปร
พันธุกรรมในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
    6.2 อนุญาตใหใชวิธีการและผลิตภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
รวมท้ังสารปรุงแตงท่ีใชในผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช เฉพาะตามรายการท่ีระบุ    
   6.3 วิธีการและผลิตภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีไมไดระบุไว อาจ
อนุญาตใหใชไดเม่ือไดรับการตรวจสอบจาก มกท. ตามแนวทางการประเมินปจจัยการผลิต ใน
ภาคผนวก 4 
    6.4 อนุญาตใหใช หางไหลหรือโลติ๊นได แตสําหรับพืชกินใบตองท้ิงไว
อยางนอย 7 วันกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต และตองใชอยางระมัดระวังเนื่องจากเปนพิษตอสัตวเลือดเย็น 
เชน ปลา 
    6.5 อนุญาตใหใชน้ําหมักยาสูบในการกําจัดศัตรูพืช แตใหใชอยาง
ระมัดระวัง โดยมิใหมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ และไมอนุญาตใหใชสารนิโคติน
บริสุทธ์ิ  
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    6.6 หามใชผงซักฟอก หรือสารจับใบสังเคราะหทุกชนิด 
    6.7 อนุญาตใหใชวิธีกล และการควบคุมโดยชีววิธีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช แตตองระวังมิใหมีผลกระทบตอสมดุลระหวางศัตรูพืชกับแมลงและส่ิงมีชีวิตท่ีเปนศัตรู
ธรรมชาติในฟารม 
    6.8 อนุญาตใชความรอนในการอบฆาแมลงและเช้ือโรคในดินได เฉพาะ
ในเรือนเพาะชํา ในกรณีท่ีตองการเพาะกลาหรือเมล็ดท่ีมีความออนแอตอโรคเทานั้น 
    6.9 ในการใชฟางขาวคลุมดินเพื่อปองกันกําจัดวัชพืชและรักษาความชื้น
ในดิน ควรใชฟางขาวท่ีไดจากนาขาวอินทรีย แตถาหาไมได อนุญาตใหใชฟางขาวท่ีไดจากการทํา
เกษตรเคมีได 
    6.10 อนุญาตใหใชพลาสติกในการคลุมดิน หอผลไม และทําเปนมุงกัน
แมลงได และตองมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมหลังการใชแลว 
    7. สารเรงการเจริญเติบโตและสารอ่ืนๆ 
    มาตรฐาน 
    7.1 หามใชสารเคมีสังเคราะหเรงการเจริญเติบโตทุกสวนของพืช เชน 
IBA และ NAA ในการขยายพันธุพืช 
    7.2 หามใชสีสังเคราะหในการยอมสีผลไมเพื่อใหดูสวยงาม 
    7.3 อนุญาตใหใชสารเรงการเจริญเติบโตและสารปรุงแตงอ่ืนๆ เฉพาะท่ี
ระบุไว สารอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวอาจอนุญาตใหใชไดเม่ือไดรับการตรวจสอบจาก มกท. 
ตามแนวทางการประเมินปจจัยการผลิต  
 
    8. การปองกันการปนเปอน 
     มาตรฐาน 
     8.1 ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรียอาจไดรับการปนเปอนจากแปลง
ขางเคียงท่ีมีการใชสารเคมี ผูผลิตตองมีแนวกันชนปองกันการปนเปอนสารเคมีจากแปลงขางเคียง
โดยมีขนาดกวางไมนอยกวา 1 เมตร โดยแนวกันชนดังกลาวตอง 
      8.1.1 ในกรณีท่ีมีการปนเปอนทางอากาศ ตองมีการปลูกพืชเปน
แนวกันลม เพื่อปองกันการปนเปอนท่ีมาจากการฉีดพนสารเคมีทางอากาศ โดยพืชท่ีปลูกเปนแนว
กันลมไมสามารถจําหนายเปนผลิตภัณฑอินทรียได ดังนั้นพืชท่ีปลูกเปนแนวกันลมจึงตองเปนพืช
คนละพันธุกับพืชท่ีตองการจะขอรับรองจาก มกท. ซ่ึงสามารถแยกความแตกตางกันไดโดยงาย 
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      8.1.2 ในกรณีท่ีมีการปนเปอนทางน้ํา จะตองมีการทําคันดิน
ลอมรอบแปลงหรือทํารองน้ํา เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีท่ีมาจากนํ้าท้ังนี้ในกรณีท่ีแปลง
เกษตรอินทรียนั้นอยูในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตอการปนเปอนมาก ทาง มกท. อาจพิจารณาใหขยาย
ขนาดแนวกันชนเพิ่มข้ึน 
     8.2 ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรียมีความเส่ียงจากการปนเปอนสารเคมี
หรือโลหะหนัก ท้ังท่ีเกิดจากมลพิษภายนอกหรือจากประวัติการใชสารเคมีหรือปจจัยการผลิตใน
ฟารมในอดีต ผูผลิตตองยอมให มกท. นําตัวอยางน้ํา ดิน หรือผลิตผล ไปตรวจวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการเพื่อหาปริมาณสารตกคาง โดยผูผลิตตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจเอง  
    8.3 หามใชเคร่ืองมือท่ีใชฉีดพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีท่ีใช
ในระบบเกษตรเคมี ปะปนกับเคร่ืองมือฉีดพนท่ีใชในระบบเกษตรอินทรีย  
    8.4 ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร เชน เคร่ืองเก็บเกี่ยว เคร่ือง
นวด ฯลฯ รวมกันท้ังฟารมเกษตรเคมีและอินทรีย ผูผลิตตองทําความสะอาดเคร่ืองจักรดังกลาว
กอนท่ีจะนําไปใชในแปลงเกษตรอินทรีย 
 
4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับความหมายของการยอมรับ 
 

นักวิชาการ  ใหความหมายของการยอมรับไวหลายประการ  ดังนี้ Foster (1973 อางใน 
นัยนา, 2545: 24) ไดใหความหมายของการยอมรับวา หมายถึง การที่ประชาชนไดเรียนรูโดยผาน
การศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานข้ันการรับรู การยอมรับจะเกิดข้ึนไดหากมีการเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดทดลองไปปฏิบัติ เม่ือเขาแนใจแลววา
ส่ิงประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนซ้ือส่ิงประดิษฐนั้น 
  Dubrin และ Ireland (1993: 228) ไดใหความหมายของการยอมรับวา การยอมรับเปนส่ิงท่ี
พนักงานหรือบุคคลในองคการมีความเช่ือวาเปนส่ิงท่ีถูกตอง  และควรปฏิบัติตามเพื่อผลสําเร็จของ
องคการ  
 Hornsby (1996 อางใน ฉันทวรรณ, 2545: 10) ไดกลาววาการยอมรับ หมายถึง 
   1. การกระทําหรือการรับ (ของขวัญ  คําเชิญ  ขอเสนอ) 
   2. การไดรับหรือกระบวนการยอมรับ  หรือไดรับการยอมรับเขากลุม 
   3. การยอมรับหรือการเห็นดวย  และเช่ือในบางส่ิงบางอยาง 
   4. ความเต็มใจท่ีจะอดกล้ันบางส่ิงบางอยางท่ีไมนายินดี 
   5. การยอมรับยินดีท่ีจะรับบางส่ิงบางอยาง  ตกลงตามขอเสนอ 
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   6. การยอมรับทําตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ยินยอมปฏิบัติตาม 
   7.การยอมอดกลั้นตอบางส่ิงบางอยางท่ีไมนาพึงพอใจ  โดยพยายามไม
เปล่ียนแปลงหรือหลีกเล่ียง 
   8. การมองเห็นวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีถูกตองแลวเช่ือยอมรับในส่ิงนั้น 
   9.การยินดีตอนรับบางส่ิงบางอยาง หรือบางคน 
    Mostey และคณะ (1996: 58) กลาวไววา การยอมรับส่ิงใหมๆ ของบุคคลนั้นข้ึนอยูกับ
ความรูสึก  ความเขาใจ  หรือความเปนไปไดในส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลนั้น 
 Gordon (1999: 121) ไดกลาวถึงความหมายของการยอมรับไววา เปนส่ิงท่ีบุคคลหรือกลุมมี
ความเห็นตอส่ิงตางๆ วาถูกตองหรือเหมาะสม โดยอยูบนพื้นฐานของความรูความเขาใจในส่ิงนั้นๆ 
และมีการตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติงานจริงๆ ตอไป 
 ปนัดดา  อินทรายุธ (2543: 30) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดรับรู เรียนรู หรือไดรับการแนะนํา และในที่สุดก็รับเอาส่ิง
นั้นๆ มาใช หรือปฏิบัติใหเกิดประโยชน โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะชา หรือเร็วข้ึนอยูกับ
ตัวบุคคล และคุณลักษณะของนวัตกรรม 
 กมลรัตน  รัตนมาลัย (2544: 35) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การที่บุคคล
ไดทําการตัดสินใจท่ีจะนําส่ิงใหม ๆ ท่ีเขามานําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานหรือการ
ดํารงชีวิตใหดียิ่งข้ึน 
 สุวรรณี  อุดมสมปอง (2544: 13) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การเห็นดวย
วาดี มีประโยชนเหมาะสมและเปนจริงตามนั้น โดยไมมีทาทีคัดคานหรือตอตาน พรอมท่ีจะนําไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
 ฉันทวรรณ  ยงคประเดิม (2545:10) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ  หมายถึง 
กระบวนการทางจิตใจท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยข้ึนอยูกับความรูความเขาใจ ประสบการณของ
บุคคลนั้น ๆ และแสดงออกมาโดยการเห็นดวย หรือลงความเห็นวาเปนส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม 
 นัยนา  ยุติศาสตร (2545: 24) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการท่ี
เกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคลหลังจากท่ีไดรับรูเกี่ยวกับส่ิงใหม ๆ โดยผานข้ันการตระหนัก
เกี่ยวกับนวตกรรม ข้ันการสนใจ การประเมินผล การทดลองและการยอมรับในท่ีสุด 
 จากท่ีกลาวขางตนสามารถ  สรุปไดวา  การยอมรับหมายถึง  กระบวนการทางจิตใจท่ีบุคคล
มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยบุคคลไดสัมผัส  เรียนรู  และปฏิบัติ  และบุคคลไดตัดสินใจแสดงออกวาเห็น
ดวยหรือลงความเห็นเปนส่ิงท่ีเหมาะสม 
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  กระบวนการทฤษฎียอมรับ 
   Rogers (1983: 100-157) เสนอวา กระบวนการยอมรับประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันรูหรือข้ันรับรู (Awareness Stage)  

   เปนข้ันเร่ิมแรกท่ีจะนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม ๆ วิธีการ
ใหมๆ ข้ันนี้เปนข้ันท่ีไดรูเกี่ยวกับส่ิงใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา  
แตยังไดขาวสารไมครบถวน  การรับรูมักเปนการเรียนรูโดยบังเอิญซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการอยากรู
ตอไป  อันเนื่องจากมีความตองการวิทยาการใหม ๆ นั้นในการแกปญหาท่ีตนเองมีอยู 

  ข้ันท่ี 2 ข้ันสนใจ (Interest Stage)  
   เปนข้ันท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ

เพิ่มเติม  พฤติกรรมนี้เปนในลักษณะท่ีต้ังใจแนชัด  และใชกระบวนการคิดมากกวาข้ันแรก  ซ่ึงใน
ข้ันนี้จะทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับส่ิงใหมหรือวิธีการใหมมากข้ึน  บุคลิกภาพและคานิยม  ตลอดจน
บรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณเกา ๆ จะมีผลตอบุคคลนั้น  และมีผลตอการติดตามขาวสาร
หรือรายละเอียดของส่ิงใหม ๆ หรือวิทยาการใหม นั้นดวย 

  ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินคา (Evaluation Stage)  
   เปนข้ันท่ีไตรตรองวาจะลองใชวิธีการหรือวิทยาการใหม ๆ นั้นดีหรือไม  

ดวยการชั่งน้ําหนักระหวางขอดีและขอเสียวา  เม่ือนํามาใชแลวจะเปนประโยชนตอกิจกรรมของตน
หรือไม  หากรูสึกวามีขอดีมากกวาจะตัดสินใจใช  ข้ันนี้จะแตกตางจากข้ันอ่ืน ๆ ตรงท่ีเกิดการ
ตัดสินใจท่ีจะลองความคิดใหมๆ โดยบุคคลมักคิดวาการใชวิทยาการใหม ๆ นั้นเปนการเส่ียง  ไม
แนใจผลท่ีจะไดรับ  ดังนั้น  ในข้ันนี้จึงตองการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อใหเกิดความแนใจ
ยิ่งข้ึนวาส่ิงท่ีเขาตัดสินใจแลวนั้นถูกตองหรือไม โดยการใหคําแนะนําใหขาวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 
   ข้ันท่ี 4 ข้ันทดลอง (Trial Stage)  
    เปนข้ันท่ีบุคคลทดลองใชวิทยาการใหม ๆ นั้นกับสถานการณของตน  ซ่ึง
เปนการทดลองดูกอนเพื่อดูวาไดผลหรือไม  และประโยชนท่ีไดรับนั้นมากพอท่ีจะยอมรับปฏิบัติอยาง
เต็มท่ี  ในข้ันนี้  บุคคลจะแสวงหาขาวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหมนั้น ซ่ึงผลจากการทดลอง
จะมีความสําคัญตอการตัดสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป 
   ข้ันท่ี 5 ข้ันการยอมรับ (Adoption Stage) 
    เปนข้ันท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหมๆ นั้นไปใชในการปฏิบัติกิจกรรม
ของตนอยางเต็มท่ีหลังจากท่ีไดทดลองปฏิบัติดู  และเห็นประโยชนแลว 
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 เสถียร  เชยประทับ (2537: 34) ไดอธิบายวา กระบวนการยอมรับคือ กระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรม ในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมองท่ีบุคคล
จะตองผานข้ันหรือระยะตาง ๆ ต้ังแตข้ันแรกท่ีรูเร่ือง หรือมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงข้ัน
ตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในท่ีสุดก็ถึงข้ันการยืนยันการตัดสินใจท่ีทําไปแลว 
   
  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ 
  บุคคลยอมรับนวัตกรรมใด ๆ ก็ตามบุคคลนั้นตองใชความรู  ความคิด  มาใชใน
การพิจารณาเสียกอน  บุคคลนั้นจึงจะสามารถตัดสินใจไดวาจะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมนั้น  
ซ่ึงในการพิจารณานั้นยอมจะตองมีปจจัยอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของเพื่อประกอบการตัดสินใจ มี
ผลงานวิจัยจํานวนมากท่ีไดรวบรวมเกี่ยวกับตัวแปรตางๆที่มีความสัมพันธกับการยอมรับ  นวัตกรรม  ซ่ึง
สรุปไดเปน  3 กลุม คือ (Rogers, 1983: 251-270) 
    1. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
    2. ตัวแปรดานบุคลิกภาพ 
    3. พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร 
   
  ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ปจจัยเหลานี้ประกอบดวยอายุ  สถานภาพ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงรวมไปถึงรายได  ขนาด
ท่ีดินถือครอง  หรือทรัพยสินตาง ๆ ท่ีครอบครองอยู  ความรู  ความสามารถเฉพาะอยาง  และระดับ
การศึกษา  สภาพทางเศรษฐกิจ  มีผลตอการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกัน  บุคคลที่เปน
เจาของ  ปจจัยการผลิต  จะมีแนวโนมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีงายกวา  และเร็วกวาผูมีปจจัยการ
ผลิตนอยกวา  ไดแก   
     1.  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีสวนเกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา 
เชน  บุคคลท่ีอยูในชุมชนท่ีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ อยางเครงครัดมากกวามีคานิยมและ
ความเช่ือถือเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงมากกวา  มีผลทําใหเกิดการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีชาลงและนอยลงดวย 
    2.  สภาพทางภูมิศาสตร มีสวนเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงคือ ทองท่ีใดมีสภาพ
ทางภูมิศาสตรท่ีสามารถติดตอกับทองถ่ินอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทองถ่ินท่ีเจริญทางดานเทคโนโลยีได
มากกวาไมวาจะเปนการคมนาคมที่สะดวก  หรือมีทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิตมากกวา  จะมีผล
ทําใหเกิดแนวโนมของการยอมรับมากกวาหรือเร็วกวา 
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  ปจจัยดานบุคลิกภาพ 
  ปจเจกบุคคลแตละคนเปนผูตัดสินใจรับนวัตกรรมหรือไมรับนวัตกรรม  บางคนรับเร็วบาง
คนรับชาแมจะอยูในสังคมหรืออยูในชุมชนเดียวกันก็ตาม  คนท่ีมีภาวะนวัตกรรมสูง (High 
Innovativeness) ก็จะรับนวัตกรรมเร็ว กลายเปนนวัตกรรม (Innovators) หรือกลุมท่ีรับนวัตกรรมเร็ว
หรือแมเปนชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมเร็ว ในขณะท่ีผูมีภาวะนวัตกรรมตํ่า (Low      Innovativeness) ถาไม
เปนประเภทชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมก็เปนผูลาหลัง (Laggards) ไปเลย 
 
  ปจจัยดานพฤติกรรมการส่ือสาร 
 พฤติกรรมส่ือสารของแตละบุคคลประกอบดวย  พฤติกรรมติดตามขาวสาร  ซ่ึงมีท้ังขาวสาร
ท่ีมาจากแหลงขาวสารที่เปนทางการ  และไมเปนทางการ  ขาวสารที่มาจากภายนอกชุมชน  ความ
ใกลชิดกับขาวสาร  ซ่ึงพฤติกรรมการส่ือสารของแตละบุคคลประกอบไปดวย  ผูส่ือสารหรือแหลงกําเนิด
ขาวสาร  ชองทางการส่ือสารและผูรับขาวสาร  ซ่ึงในองคประกอบดังกลาวนี้  ชองทางการส่ือสารมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ในการที่จะเปนตัวกําหนดวาขาวสารประเภทใดท่ีผูสงขาวสารจะใช  เพื่อ
กอใหเกิดผลสําเร็จในอันท่ีจะใหเกิดความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมใหม ๆ แกผูรับขาวสารใน
ทิศทางท่ีผูสงขาวสารตองการได  ซ่ึงสามารถแบงประเภทของชองทางการส่ือสารออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. ชองทางส่ือสารมวลชน เปนการถายทอดขาวสารท่ีเกี่ยวของกับส่ือมวลชน
ท้ังหมด เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน 
   2. ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคลเปนการติดตอระหวางบุคคลท่ีมีจํานวนไม
มากนักและยังหมายความรวมถึงการติดตอกับผูนําทองถ่ิน ญาติ เพื่อนฝูง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ เปน
ตน 
 นอกจากนี้ Rogers (1983: 210-270) ไดอธิบายวา ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมเร็ว – ชา
ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้ (ภาพท่ี 1) 
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ปจจัยอิสระท่ีมีผลตอการตัดสินการยอมรับ    ปจจัยตาม 
(Variable Determining Rate of Adoption)          (Determining Variable to be explained) 
1.คุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีรับรูได      

(Perceived Attributed of Innovations)  
1.1 ประโยชนท่ีไดเชิงเปรียบเทียบ ( Relative Adantage )  
1.2 ความสอดคลองหรือเขากันได (Compatibility ) 
1.3 ความยุงยากซับซอน ( Complexity ) 
1.4 การทดลองได ( Trial ability ) 
1.5 การสังเกตได ( Observables ) 

2. รูปแบบการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 
   (Type of Innovation-Decisions) 
    2.1 การเลือก (Optional)       
    2.2 ความรวมมือ (Collective) 
    2.3 อํานาจหนาท่ี (Authority)     การยอมรับนวัตกรรม 
3. ชองทางและพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร     เร็ว-ชา 
    [Communication Chanel (e.g., Mass Media or Interpersonal)]  (Rate of Adoption of  
    (เชน ส่ือสารมวลชน หรือระหวางบุคคล)             Innovations) 
4. ความสอดคลองกับความตองการและคานิยม             
    (เชน ปทัสถาน, ระดับความสัมพันธ) [Nature of the Social System   
    (e.g., Its Norms, Degree of  Interconnectedness,etc.)]                        
5. ความพยายามของคณะทํางานท่ีใชเพื่อสนับสนุน 
    (Extent of Change Agent’s Promotion Efforts) 

ภาพท่ี 1  ภาพแสดงรูปแบบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 
                        (The rate of Adoption of Innovations)    ท่ีมา:  Roger, 1983:233 

   1. คุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีรับรูได (Perceived Attributes of Innovations) มี
สวนทําใหกลุมบุคคลเปาหมายมีการยอมรับเร็ว-ชาดวย โดยอธิบายถึงลักษณะของนวัตกรรมซ่ึงจะมี
ผลตอการยอมรับไวดังนี้ 
        1.1  ประโยชนท่ีไดรับเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง 
ผลไดท่ีบุคคลจะไดรับหากยอมรับนวัตกรรมตองมากวา หรือดีกวาผลไดท่ีบุคคลนั้นไดรับอยูเดิม
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นวัตกรรมนั้นจึงจะเปนท่ียอมรับโดยรวดเร็วข้ึน ผลไดท่ีวานี้มักปรากฏในรูปกําไรทางเศรษฐกิจ 
สถานภาพอ่ืน ๆ เชน ศักดิ์ศรี ช่ือเสียง ความพอใจ ความสะดวกสบาย เปนตน ถานวัตกรรมใดบุคคล
นั้นเห็นวามีประโยชนมีคุณคาตอเขา นวัตกรรมนั้นจะถูกยอมรับมากข้ึน 

       1.2   ความสอดคลองหรือเขากันได (Compatibility) หมายถึง ความ
สอดคลองหรือไปกันไดกับคานิยม ความเช่ือ ประสบการณอดีต รวมท้ังความตองการที่แทจริงของ
บุคคลเปาหมาย ซ่ึงหากเขาไดรับรูวานวัตกรรมน้ันเขากันไดกับส่ิงตาง ๆ ดังกลาวแลวมีแนวโนมท่ี
เขาจะยอมรับเร็วข้ึน 

       1.3  ความยุงยากซับซอน (Complexity) หมายถึง ความยุงยากซับซอนของ
นวัตกรรมท่ียากตอการทําความเขาใจและการนําไปใช ความคิดใหม ๆ ท่ีเขาใจยากจะไมเปนท่ี
ยอมรับในขณะท่ีความคิดใหมท่ีเขาใจงายและสามารถนําไปใชไดโดยไมยุงยากจะเปนท่ียอมรับได
เร็วกวา 

        1.4  การทดลองได (Trial ability) หมายถึง ความเปนไปไดท่ีจะนํา
นวัตกรรมนั้นไปลองทําดู ถานวัตกรรมนั้นสามารถนําไปทดลองไดก็จะเปนท่ียอมรับงาย และเร็ว
กวานวัตกรรมท่ีไมสามารถนําไปทดลองได พวกท่ียอมรับนวัตกรมเร็วจะใหความสําคัญกับ
คุณลักษณะนี้มากกวาพวกท่ียอมรับชา 

       1.5  การสังเกตได (Observables) หมายถึง ความเปนไปไดท่ีผลของ
นวัตกรรมนั้นจะเห็นไดวา นวัตกรรมบางอยางสังเกตเห็นไดงาย และสามารถส่ือความหมายใหผูอ่ืน
รับรูไดงายแตนวัตกรรมบางอยางยากท่ีจะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 

  2. รูปแบบการตัดสินใจในนวัตกรรม (Type of Innovation-Decisions) รูปแบบการ
ตัดสินใจในนวัตกรรมเก่ียวของกับการยอมรับเร็ว-ชาดวย โดยอธิบายถึงรูปแบบการตัดสินใจใน
นวัตกรรม ดังนี้  

      2.1  การเลือกตัดสินใจในนวัตกรรม (Option Innovation-Decision) 
หมายถึงการตัดสินใจของแตละบุคคลทางปทัสถานของระบบ และระบบเครือขายระหวางบุคคล มี
ผลในการเลือกท่ีจะยอมรับหรือปฎิเสธในนวัตกรรม 

       2.2  ความรวมมือในการตัดสินใจในนวัตกรรม (Collective Innovation-
Decision) หมายถึงความเห็นพองตองกันระหวางสมาชิกท้ังหมด มีผลตอการตัดสินใจในนวัตกรรม 

       2.3  อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจในนวัตกรรม (Authority Innovation-
Decision) หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจ ตําแหนง หรือความรูความชํานาญ มีผลตอการตัดสินใจใน
นวัตกรรม 
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  3. ชองทางและพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร (Communication Channels) หมายถึง 
การส่ือสารมวลชนและการสื่อสารระหวางบุคคล มีผลตอการตัดสินใจข้ันสุดทาย คือ การรับไมรับ
โดยแบงชองทางการส่ือสารออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

        3.1 ชองทางการส่ือสารมวลชน เปนการถายทอดขาวสารที่เกี่ยวของกับ
ส่ือมวลชนท้ังหมด เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

       3.2 ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคล เปนการติดตอระหวางบุคคลท่ีมี
จํานวนไมมากนักและยังหมายความรวมถึงการติดตอกับผูนําทองถ่ินญาติ เพื่อนฝูง หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ เปนตน 

  4. ความสอดคลองกับความตองการและคานิยม (Nature of the Social System) 
หมายถึงระบบสังคมประเภทตาง ๆ มีอิทธิพลตอการจะรับหรือไมรับนวัตกรรม หรือรับเร็วรับชา
ดวย เนื่องจากท่ีสังคมแตกตางกัน สามารถรวมกันแกไขปญหาเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันได โดย
อาศัยสมาชิกในหนวยสังคมเองผูนําสังคมและความพยายามของผูรับผิดชอบ 

  5. ความพยายามของคณะทํางานท่ีใชสนับสนุน (Extent of Change Agent’s 
Promotion Efforts) หมายถึง ความพยายามของคณะทํางานท่ีใชสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเพื่อ
ความสําเร็จ เพื่อเกิดการยอมรับตัดสินใจในนวัตกรรม ซ่ึง Stone (1952) และ Petrini (1996) (อางถึง
ใน Roger, 1983:234) ไดกลาวถึงผลกระทบท่ีสําคัญในความพยายามของคณะทํางานท่ีเกิดข้ึน เม่ือ
ผูนําไดยอมรับความคิดดังกลาว 
 
  การยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลง(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2542: 351-352) 
   1. ความหวังในดานเศรษฐกิจ ไดแก จะไดรับผลประโยชนเพิ่มข้ึน โอกาสกาวหนา
ก็ดีกวาเดิม จะไดโอกาสพัฒนาทักษะเพิ่มข้ึนและรายไดเพิ่มข้ึน 
    2.  ความหวังในดานความม่ันคง ไดแกโอกาสม่ันคงในการทํางานจะมีมาก ใน
องคการนี้เพราะงานเราดีกวาเดิม ความม่ันคงของงานนี้จะดีข้ึนและดูเหมือนมีความสําคัญกวาเดิม 
เพราะฉะน้ันโอกาสแขงขันจะดีข้ึน การเส่ียงในดานตาง ๆ ลดลงในงานใหม 
    3. ความหวังในความสะดวกสวนตัว ไดแก งานจะงายข้ึนกวาเกา สภาพการทํางาน
จะดีกวาเดิมจะไมตองทํางานหนักเหมือนเดิม การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหชีวิตท่ัวไปดีข้ึน เชน การเดินทาง 
ช่ัวโมงการเดินทาง 
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   4. ความหวังในการไดรับความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน ไดแก  งานใหมนาสนใจ
และ   ทาทายมากกวา  ความกดดันนอยลง  จะมีความรับผิดชอบมากข้ึน  อํานาจหนาท่ีเพิ่มข้ึน  มี
ความสําคัญกวาปจจุบัน  งานนี้ตองการคุณสมบัติของเราเพ่ิมข้ึน  โอกาสเสนอความคิดเห็น  แนะนํา
จากเรามากข้ึนจะเหมาะกับอาชีพของเราเองในระยะยาว     
   5. ความหวังในทางสังคม ไดแก ฐานะของเราจะดีข้ึน ฐานะกับคนอ่ืนดีข้ึน เราจะ
ใหญโตข้ึน เราชอบทํางานในฐานะสวนหนึ่งของกลุม พอใจจะทํางานกับนาย ข. เขาเปนหัวหนาท่ีดี
จะชวยไดมากในความสัมพันธกับประชาชนหรือลูกคาคงสนุกท่ีมีกลุมนั้นมาเปนลูกนองดวย 

  6. ความหวังท่ีนาพอใจในการเปล่ียนแปลง ไดแก พอใจ ภูมิใจท่ีเขามอบงานยาก
ช้ินนี้ใหทํา ดีใจท่ีความคิดและการแนะนําของเราไดประโยชนตอคนอ่ืน นาภูมิใจท่ีเรามีสวนรวม
ดวยในงานนั้น รูเร่ืองตลอดแลวพรอมท่ีจะทําตอไป การเปล่ียนแปลงนี้สําคัญ ภูมิใจท่ีมีสวนดวย 
 
5. แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับแรงจูงใจ 

การบอกลักษณะแรงกระตุนของบุคคลโดยอาศัยเพียงการสังเกตพฤติกรรมนั้นจะทําไดยาก  
เพราะเหตุวาแรงกระตุนอยางเดียวอาจมีพฤติกรรมเปนหลายแบบในทางตรงกันขามแรงกระตุนท่ี
ตางกันทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน 
  แรงกระตุนอาจมองเห็นได (Overt) หรืออาจถูกปดบัง (Covert) ไว การกระทําคนน้ันยากท่ี
จะหาคําตอบท่ีแทจริงไดวามาจากสาเหตุใด แมบุคคลนั้น ๆ เองอาจไมทราบเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีอยู
เบ้ืองหลังพฤติกรรมของคน แตจากการคนควาในหองทดลองและการสังเกตจากการตรวจรักษา 
นักจิตวิทยาสามารถหาขอบเขตท่ีจะวิเคราะหแรงกระตุนไดขอบเขตท่ีใชในการนี้ข้ึนอยูกับความ
ตองการ (Need) และแรงขับ (Drive) 
  ความตองการ (Need) มาจากการขาดสมดุลท้ังภายในรางกายเองและส่ิงแวดลอมภายนอก
รางกายและทําใหเกิดแรงขับ (Drive) ข้ึน ความตองการของคนมีมากบางนอยบางอยูตลอดเวลาและ
ทุกคนลวนมีความตองการดวยกัน 
  แรงขับ (Drive) เปนส่ิงเราท่ีเกิดจากความตองการคือ เม่ือเกิดความตองการและจะทําใหเกิด
ความกระวนกระวายหาชองทางที่จะบําบัดความตองการใหหายไป ภาวะความกระวนกระวายและ
การหาชองทางบําบัดความตองการนี้เอง เรียกวา แรงขับ (Drive) 
 
  รากฐานของการจูงใจ 
  โดยท่ัวไปผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะถูกกําหนดโดยแรงจูงใจ (ความปรารถนาท่ีจะ
ทํางาน) ความสามารถ (ความสามารถท่ีจะทํางาน) สภาพแวดลอมของงาน (เคร่ืองมือและขอมูลที่
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ตองใชทํางาน) ดังนั้น การจูงใจจะมีความสําคัญเพราะวาการจูงใจจะกระทบตอการปฏิบัติงาน ผล
การปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับปจจัย 3 อยาง 

  1. ความสามารถ 
  2. สภาพแวดลอม 
  3. แรงจูงใจ 
 

   กระบวนการจูงใจ 
    1.การรับรูความตองการ 

  2. การพิจารณาวิถีทางท่ีจะตอบสนองความตองการ 
  3 การมีพฤติกรรมท่ีมุงไปสูเปาหมาย 
  4. การประเมินรางวัล 

  
  แนวคิดทฤษฎีในการจูงใจ 
    ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) 
     อับราแฮม  มาสโลว เปนนักจิตวิทยาอยูท่ีมหาวิทยาลับแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎี
การจูงใจท่ีรูจักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งข้ึนมา  มาสโลวระบุวาบุคคลจะมีความตองการท่ีเรียงลําดับ
จากระดับพื้นฐานมากท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด  ขอบขายของมาสโลวจะอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐาน
รากฐานสามขอ คือ 
      1. บุคคลคือ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาไดความตองการที่ยังไมถูกตอบสอนงเทานั้นสามารถมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจ 
      2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปน
ลําดับช้ันจากความตองการพื้นฐาน (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน 
(เชน ความสําเร็จ) 
     3. บุคคลท่ีจะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเม่ือความตองการระดับ
ตํ่าลงมาไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการ
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัยกอน กอนท่ีจะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนองความตองการ
ทางสังคม 
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    Maslow ไดสรุปลักษณะการจูงใจในการทํางานไดวา การจูงใจจะเปนตามลําดับ
ความตองการอยางมีระเบียบตามลําดับข้ันความตองการ ซ่ึงทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว 
แบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
      1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทาง
รางกายจะอยูลําดับตํ่าท่ีสุด  ความตองการพ้ืนฐานมากท่ีสุดท่ีระบบโดยมาสโลว  ความตองการ
เหลานี้จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพ้ืนฐาน เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํา และท่ีอยู
อาศัย  เพื่อการตอบสนองความตองการเหลานี้  บริษัทจะตองใหเงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคลท่ี
พวกเขาจะรับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและท่ีอยูอาศัย)  ในทํานองเดียวกันเวลา
พักจะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึ่งของงานดวยท่ีเปดโอกาสใหบุคคลตอบสนองความตองการ
ทางรางกายของพวกเขาได  บริษัทมากข้ึนทุกทีกําลังมีโครงการออกกําลังกายนี้จะชวยใหพนักงานมี
สุขภาพดีดวยการตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขา  บุคคลท่ีหิวจนเกินไปหรือ
เจ็บปวยจนเกินไปยากท่ีจะมีสวนชวยตอบริษัทของพวกเขาไดอยางเต็มท่ี  โดยทั่วไปความตองการ
ทางรางกายจะถูกตอบสนองดวยรายไดท่ีเพียงพอและสภาพแวดลอมของงานท่ีดี เชน หองน้ํา
สะอาด แสงสวางท่ีเพียงพอ อุณหภูมิท่ีสบายและการระบายอากาศท่ีดี 
       2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความ
ปลอดภัยความตองการลําดับท่ีสองของมาสโลวจะถูกกระตุนภายหลังจากท่ีความตองการทาง
รางกายถูกตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําไดหลายส่ิงหลายอยางเพื่อท่ีจะ
ตอบสนองความตองการความปลอดภัย ตัวอยางเชน บริษัทอาจจะใหการประกันชีวิตและสุขภาพ 
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย กฎและขอบังคับท่ียุติธรรมและสมควร และการยอมใหมี
สภาพแรงงาน 
      3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคมคือ 
ความตองการระดับสามท่ีระบุโดยมาสโลว  ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการที่จะ
เกี่ยวพันการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน  เพื่อการตอบสนองความตองการทางสังคม 
บริษัทอาจจะกระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม เชน งานเล้ียงของสํานักงาน ทีม
ฟุตบอลหรือโบวล่ิงของบริษัทจะใหโอกาสของการตอบสนองความตองการทางสังคมดวย  การ
เปนสมาชิกสโมสรของบริษัทจะใหโอกาสที่ดีแกผูบริหารเพื่อ “การสรางเครือขาย” กับผูบริหารคน
อ่ืน  ในขณะที่ตอบสนองความตองการทางสังคมของพวกเขาไดดวย  กอนหนานี้เราไดกลาวถึง
โครงการสุขภาพจะชวยตอบสนองความตองการทางรางกายได  โครงการสุขภาพนี้สามารถชวย
ตอบสนองความตองการทางสังคมไดดวย  ความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพื่อน
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รวมงานจะใหโอกาสท่ีดีเยี่ยมตอการมีเพื่อน  การวิจัยแสดงใหเห็นวาความตองการทางสังคมจะถูก
กระตุนภายใตสภาวะท่ี “ความไมแนนอนทางองคกร” มีอยู เชน เม่ือความเปนไปไดของการรวม
บริษัทไดคุกคามความม่ันคงของงาน ภายใตสภาวะเชนนี้บุคคลจะแสวงหาความเปนมิตรจากเพื่อน
รวมงาน  เพื่อท่ีจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีกําลังเปนไปอยู 
     4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศ
ช่ือเสียงคือ ความตองการระดับท่ีส่ี  ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของบุคคลท่ีจะ
สรางการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน  ความตองการช่ือเสียงและการยกยองจากบุคคล
อ่ืนจะเปนความตองการประเภทนี้  ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะไดรับเชิญงานเล้ียงเพื่อท่ีจะยกยอง
ความสําเร็จท่ีดีเดน การพิมพเร่ืองราวภายในจดหมายขาวของบริษัท เพื่อท่ีจะพรรณนาความสําเร็จ
ของบุคคล การใหกุญแจหองน้ําแกผูบริการ การใหท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล และการประกาศ 
“บุคคลดีเดน” ประจําเดือน ลวนแตเปนตัวอยางของส่ิงท่ีสามารถกระทําเพื่อการตอบสนองความ
ตองการเกียรติยศช่ือเสียง การใหรางวัลเปนนาฬิกาและเพชรแกการบริการที่ดีและรางวัลราคาถูก 
เชน ที-เช้ิต และเหยือกเบียรจะมีประโยชนตอการยกยองดวย 
     5. ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความ
ตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสที่จะคิด
สรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบ บริษัทได
พยายามจูงใจบุคคลเหลานี้ดวยการเสนอตําแหนงท่ีทาทายแกพวกเขา ความตองการความสมหวัง
ของชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และ
ศักยภาพอยางเต็มท่ี บุคคลท่ีถูกจูงใจดวยความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทา
ทายคามสามารถของพวกเขา การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนส่ิง
ใหม 

    มาสโลวเช่ือวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ตํ่าสุด” ไปยัง “สูงสุด”  
มาสโลวกลาววา เม่ือตองการ ณ ระดับ “ตํ่าสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลว  ความตองการ ณ 
ระดับ “สูงข้ึน” ตอไป  ความปลอดภัย  จะมีความสําคัญมากท่ีสุดและตอไปตามลําดับ 

    ตามทฤษฎีของมาสโลวแลว บุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการระดับตํ่า
กอนท่ีพวกเขาจะพยายามตอบสนองความตองการระดับสูง ยิ่งกวานั้นเม่ือความตองการอยางหนึ่ง
ถูกตอบสนองแลวความตองการนี้จะไมเปนส่ิงจูงใจท่ีมีพลังตอไปอีก 

    ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานท่ีวาความตองการที่ยังไมไดถูก
ตอบสนองจะเปนปจจัยท่ีปลุกเราพฤติกรรมของบุคคล  เม่ือความตองการไดถูกตอบสนองตาม
สมควรแลวความตองการเหลานี้จะหยุดเปนส่ิงจูงใจพฤติกรรม 
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    ในการนําทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวไปใชในหนวยงาน  ผูบริหาร
ตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ  ความตองการในระดับตํ่าอาจไดรับการตอบสนองเพียง
บางสวนและในสวนท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป เชน ใน
หนวยงานท่ีจัดใหมีรายไดพอสมควรแลวและสภาพแวดลอมของงานดีแลว  การปรับปรุงส่ิงเหลานี้
ใหดีข้ึนจะไมเพิ่มแรงจูงใจเลยเน่ืองจากบุคคลสวนใหญไดรับการตอบสนองความตองการในระดับ
นี้เปนอยางดีแลว 
  
  ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory) 
    Alderfer ไดพัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรูจากทฤษฎีของ Maslow 
โดยตรง แตมีการสรางรูปแบบท่ีเปนจุดเดนท่ีตางไปจากทฤษฎีของ Maslow คือ Alderfer เห็นวา
ความตองการของมนุษยท้ัง 3 ประการ ไดแก 
   1. ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs: E) 
   2. ความตองการทางดานความสัมพันธ (Relatedness Needs: R) 
   3. ความตองการดานความเจริญเติบโตกาวหนา (Growth Needs :G)ตามทฤษฎี
ความตองการของ Maslow นั้น  ความตองการจะไดรับการตอบสนองเปนข้ัน ๆ และกาวหนาข้ึนไป
เร่ือย ๆ กลาวคือ เม่ือใดท่ีความตองการระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการท่ีอยูใน
ระดับท่ีสูงข้ึนก็จะมีผลในการจูงใจ  ซ่ึงทฤษฎีความตองการของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกันแตจะ
มีการเคล่ือนตัวถอยหลังถาความตองการที่อยูตํ่ากวา  และจากความจริงขอนี้ทําใหผูบริหารสามารถ
ทราบถึงสถานการณตาง ๆ ท่ีซ่ึงเปนอุปสรรคตอความตองการกาวหนา หรือความตองการ
ความสัมพันธซ่ึงในสถานการณเชนนี้  Alderfer ช้ีใหทราบวาประเภทของความตองการท่ีอยูตํ่าลง
ไปจะมีความสําคัญในการจูงใจทันที ความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมี
ความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคมมีความตองการเพื่อน เชน การเขาเปน
สมาชิกขององคการหรือสมาคมตาง ๆ 
    4. ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of status needs) เปน
ความตองการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลท่ัวไป 
    5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว (Self actualization or self 
realization needs) ความตองการนี้นับเปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย เปนความตองการให
บรรลุผลสําเร็จในสิ่งท่ีใฝฝนไว นอกจากน้ียังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซ่ึงขยายความทฤษฎีของมาส
โลว ทฤษฎีนี้ไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอรซเบิรก ทฤษฎีนี้ไดศึกษาถึงจิตวิทยาของ
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บุคคลเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะจูงใจใหบุคคลท่ีประกอบอาชีพตาง ๆ มักจะประกอบดวยปจจัยท่ีเรียกวา 
ปจจัยในการกระตุน (Motivation factors) 6 ประการ ไดแก 

   1.  ความสําเร็จของงาน 
   2.   การไดรับการยอมรับ 
   3.   ความกาวหนา 
   4.   ลักษณะของงาน 
   5.   โอกาสที่จะกาวหนา 
   6.    ความรับผิดชอบ 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะจูงใจใหผูปฏิบัติงานหรือปจจัยในการกระตุนนี้จะจูงใจให

ผูปฏิบัติงานทํางานนั้นอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
Herzberg ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two 

Factor Theory) ซ่ึงสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการ ท่ีสัมพันธกับความชอบหรือไมชอบในงานของ
แตละบุคคล กลาวคือ 

 1.      ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
2.      ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) 
 ปจจัยจูงใจ   
 เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน

การกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ  ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพราะปจจัยท่ีสามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก  

   1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ทํางานไดเสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานนั้น ๆ  

  2. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา
จากผูบังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือ
การแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยางใด
บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย  

  3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดต้ังแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว  
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  4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่ เกิดข้ึนจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือ
ควบคุมอยางใกลชิด   

  5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลใน
องคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม (ปนัดดา, 2543) 
  
6. ประวัติของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 
 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุง ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมวิน  กิ่งอําเภอแมวาง  ติดตอกับ
อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียวใหม  ซ่ึงมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงจากระดับน้ําทะเล  960 - 
1,200  เมตร  และมีระยะทางหางจากเชียงใหม  เพียง 75  กิโลเมตรนั้น  สวนใหญคือถ่ินท่ีอยูของ
ชน  ชาวไทยภูเขากลุมหนึ่งซ่ึงเปนกะเหร่ียงท่ีเขามาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยเปนเวลาไมนอย
กวา  50  ปแลว 
    ช น ช า ว ไ ท ย ภู เ ข า ก ลุ ม นี้ มี อ า ชี พ ใ น ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  พื ช สํ า คั ญ ท่ี
เพาะปลูก  ไดแก  ขาว  รองลงมาคือฝนพืชเสพติด  พืชผักตาง ๆ  และไมผล  ซ่ึงปลูกไวสําหรับ
บริโภคภายในครัวเรือนและขายแกตลาดในพ้ืนท่ีราบหรือตางหมูบานบาง  แตสวนใหญพืชผลที่ได
จากการปลูกก็ไมเพียงพอตอการบริโภค  ชีวิตของพวกเขาจึงอยูในทามกลางความยากไรตลอดมา 
            จนกระท่ังป  2521  มูลนิธิโครงการหลวงก็ไดเขาไปสํารวจหมูบานแหงนี้  และไดจัดต้ัง
เปน  “โครงการหลวงพัฒนาการเกษตรท่ีสูงทุงหลวง”  ข้ึนเม่ือป  2522  และตอมาได
เปล่ียนเปน  “ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง”  ต้ังข้ึนในเขตหมูบานหวยตอง  หมูท่ี  10  ตําบล
แมวิน  บนพื้นท่ี 250 ไร  เพื่อดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชดําริตามนโยบาย
การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีทรงมุงเนนการพัฒนาเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของ
ชาวบานเองใหสามารถพึ่งตัวเองได  มีความอยูดีกินดีภายใตความอุดมสมบูรณของพืชพันธุ
ธัญญาหารที่ปลูกข้ึนเอง 

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  ไดรับความรวมมือจากหลาย
หนวยงาน  เชน  มหาวิทยาลัยแมโจเปนผูดําเนินงานและประสานงาน  สํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท  พัฒนาการคมนาคมและแหลงน้ํา  กรมพัฒนาท่ีดิน  ดําเนินการ       พัฒนาท่ีดินและอนุรักษ
ดินและน้ํา  และกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนดานสงเสริมการเกษตร  ฯลฯ 
            ประชากรมากกวา  2,500  คน  จาก 433 ครอบครัว  ใน 11 หมูบาน  ครอบคลุมพื้นท่ี
ท้ังหมด  68,000  ไร  ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีสังกัดหนวยงานตาง ๆ  ท่ีรับสนอง
พระราชดําริชวยเหลือมูลนิธิโครงการหลวง  ในดานการสงเสริมอาชีพการเกษตรดวยการสนับสนุน



 64

พันธุพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี  และสามารถปลูกเปนพืชท่ีทํารายไดทดแทนการปลูกฝนท่ีเปน
พืชผิดกฎหมาย  ซ่ึงเจาหนาท่ีใหการแนะนําสงเสริมอยางใกลชิด  ตลอดจนปรับปรุงระบบการให
น้ํา  สรางถนน  และจัดต้ังโรงเรียนเยาวชนชาวเขาดวย 

 
  พืชท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวงใหการสงเสริมไดแก 
              1.  พืชผักเมืองหนาว  เชน  สลัด  แครอท  หอมญ่ีปุน  ผักกาดหวาน  ฯลฯ 
             2.  ไมผลเมืองหนาว  เชน  สาล่ี  ทอ  พลับ  บวย 
             3.  ไมดอกเมืองหนาว  เชน  แกลดิโอลัส  เบญจมาศ  กุหลาบ 
            4.  พืชไร  เชน  กาแฟ  ถ่ัวเหลือง 
        พืชเกษตรกรรมท่ีเปนพืชเดนของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  ไดแก  ผักเมืองหนาว
ชนิดตาง ๆ  แกลดิโอลัส  เบญจมาศ  และบวย  โดยฝายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงชวยขายและชวย
รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรจากชาวเขาท่ีไดรับการสงเสริม  นําออกขายใหผูบริโภคในราคา
ยุติธรรม  และผลผลิตบางชนิดยังแนะนําใหเกษตรกรรูจักขายผลผลิตของตน  โดยไมตองผานฝาย
ตลาดมูลนิธิโครงการหลวง  อีกดวย 
 
  แหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 
             เกษตรกรใชน้ําจากอางเก็บน้ําทุงหลวง  โดยมีคันเหมืองซีเมนตทดน้ําลงมาใชในพื้นท่ี
หมูบานทุงหลวง  และจากอางเก็บน้ําบนตนน้ําแมวินท่ีไหลลงสูลําหวยแมวิน 
 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
             ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  และกรมปาไมรวมกันดูแลและอนุรักษตนน้ํา  โดย
เจาหนาท่ีปาไม  จะเขาตรวจตราจับกุมผูบุกรุกพื้นท่ีปาไมและศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง
ค อ ย ใ ห คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ มุ ง เ น น ง า น ท า ง ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ก า ร เ ก ษ ต ร 
 ตลอดจนรวมปลูกปากับชาวเขาในพื้นท่ีปาเส่ือมโทรม  หมูบาน  และบริเวณวัดในโอกาสวันสําคัญ
ตาง ๆ  ซ่ึงป  ๒๕๓๖  ไดดําเนินการไปแลวบนพื้นท่ีประมาณ  ๕๐  ไร  โดยปลูกไมโตเร็วชวงตน
ฤดูฝนซ่ึงเนนการปลูกไผเพื่อใชกันลม  ดวยการรับกลาไมจากสถานีเกษตรหลวงอางขาง 
            จากพระราชปณิธานแหงองคพระประมุขของชาติ  ท่ีทรงมุงม่ันชวยเหลือพสกนิกรและ
พัฒนาสังคมไทยใหเอ้ือเฟอชวยเหลือกันและกัน  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวงจึงสราง
คุณประโยชนอยางมหาศาลใหชาวไทยภูเขา  ท้ังโครงการชวยเหลือใหชาวเขาเลิกปลูกฝน  ฟนฟูผืน
ดินใหอุดมสมบูรณ  สรรหาพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีมาปลูก  ตลอดจนพัฒนาแหลงน้ําใหมี
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ใชไดตลอดป  ชาวไทยภูเขาทุกคนจึงตางซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ท่ีไดทําใหพวกเขาไดมีชีวิตใหมท่ีมีคุณคาทามกลางความอุดมสมบูรณของผืนดินและ
แหลงน้ํา  ทําให  ณ  พื้นท่ีนี้ไดเปนท่ีต้ังหลักแหลงท่ีรมเย็นเปนสุขไดมากท่ีสุด 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

   กิตตินุช ชุลิกาวิทย (2548) กลาวไววาทางเลือกใหมในการทําเกษตรอินทรียจึงนับวาเปน
ทางออกท่ียั่งยืนของเกษตรกรอยางแทจริง เนื่องจากปจจุบันกระแสการบริโภคพืชผักและสินคาเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคมีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะตลาดสงออกนั้นเขมงวดกับเร่ือง
สารพิษตกคางในสินคาเกษตรเปนอยางมากไมวาจะเปนญ่ีปุน และสิงคโปรซ่ึงเปนตลาดใหญของ
สินคาเกษตรจากไทยความสําคัญของปญหาดังกลาวและตองการใหเกษตรกรมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การทําเกษตรอินทรียและสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีเกษตรของตนใหเปนพื้นท่ีเกษตรอินทรียท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานไดตอไป ถึงแมวาการปรับเปล่ียนจากแปลงเกษตรเคมีสูเกษตรอินทรียนั้น 
เกษตรกรตองอาศัยระยะเวลาและความอดทน โดยอาจตองมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริมรายไดหรือ
หาแนวทางการแปรรูปสินคา โดยอาจรวมตัวกันเปนกลุมทําอาชีพเสริมในระหวางการปรับเปล่ียน
พื้นท่ีเพาะปลูก 
                    วลัยเงิน และพิมพหทัย (2550)การทําเกษตรกรรมของไทยมักประสบปญหาการ
ขาดทุน ซ่ึงหนึ่งในสาเหตุของปญหานี้เกิดจากรายจายในการจัดซ้ือสารเคมีจํานวนมาก มาใชเพื่อเรง
ผลผลิต อยางไรก็ตาม หากผลผลิตท่ีไดมีราคาตกตํ่า การขาดทุนก็ยังคงมีอยูอยางไมจบไมส้ิน ใน
ปจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเร่ิมมีมากข้ึน ทําใหผูบริโภคหันมาใสใจใน
การเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตาง ๆ ท่ีเปนพิษตอรางกาย ดวยเหตุนี้เกษตรกร
หลายรายจึงคิดหาวิธีการทําเกษตรกรรม แนวใหม เรียกวา เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) 
เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการของตลาด โดยการพยายามประยุกตใช
ธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการใชปจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเล่ียงการใชสารเคมี
สังเคราะห ซ่ึงวิธีการทําเกษตรแนวนี้จะไมเปนอันตรายตอท้ังผูผลิตและผูบริโภค  

 กรมวิชาการเกษตร (2550) โดย สวพ.5  ปจจุบันความตองการพืชผักปลอดสารพิษมากข้ึน 
แตในขณะเดียวกันแหลงท่ีผลิตมีอยูจํานวนนอยไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ไดนํา
เทคโนโลยีดานวิชาการไปใชรวมกับภูมิปญญาชาวบาน  นํารองทําการผลิตแบบเกษตรอินทรีย โดย
ทาง สวพ.5  ไดรวมกับอาจารยสมหมาย  หนูแดง  เจาของไรทนเหนื่อย   และเปนประธานกลุมปลูก
ผักบานพุน้ําทิพย อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงประสบผลสําเร็จจากการทําเกษตร
อินทรีย   และไดรับมาตรฐานจากสํานักมาตรฐานเกษตรอินทรีย  (มกท.) และสหพันธเกษตร
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อินทรียนานาชาติ (IFOAM) สําหรับผลผลิตท่ีไดจากไรทนเหนื่อยท่ีออกสูตลาดจะปลูกอยูบนเนื้อท่ี
กวา  50  ไร ทําการตลาดโดยมีตัวแทนนํามาสงขายท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงจะอยูในรานเลมอนฟารม   ใน
ซูเปอรมารเก็ตช่ือดังหลายแหง กลุมบริโภคผักไรสารพิษชุมชนสันติอโศก ปจจุบันยังไมเพียงพอตอ
ความตองการของลูกคา ผักท่ีออกจากไรทนเหนื่อย   อาจารยสมหมายจะเปนผูกําหนดราคา  ซ่ึง
อาจารยบอกวาสาเหตุท่ีเราเปนผูกําหนดราคาเอง เพราะตองการใหผูบริโภคไดบริโภคผักปลอด
สารพิษในราคาท่ีสามารถรับได แมวาคูแขงในตลาดจะมีนอยก็ตาม อาจารยสมหมายเลาถึงท่ีมาของ
ผักอินทรียไรทนเหนื่อย วาไดตัดสินใจลาออกจากราชการในป พ.ศ. 2537 เพื่อทําการเกษตรอยาง
จริงจังในพ้ืนท่ี 50 ไร ระยะแรกของการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  สภาพดินขาด
ความอุดมสมบูรณ  และตนเองก็ขาดความรูและประสบการณ  ท้ังดานการผลิตและการตลาด  จึงได
ปรับวิธีการผลิตใหม  โดยศึกษาขอมูลจากศูนยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวะวิธี จนสามารถพัฒนาการ
ผลิตใหอยูในระดับไรสารพิษ หรือเกษตรอินทรียเต็มรูปแบบได  โดยใชหลักระบบนิเวศให
ผสมผสานกับหลักหวงโซอาหารตามธรรมชาติ   เชน  จะปลูกพืชท่ีแมลงชอบลงไปในแปลง
ผัก  เปนตน และพบวาใชปุยพืชสดท่ีเกิดข้ึนจากการหมักปุยในแปลงผักจากเศษพืชและวัชพืช จะมี
สารอาหารครบถวนกวาการใชปุยหมักจากมูลสัตวสําหรับชนิดของผักท่ีปลูกจะพิจารณาจากความ
ตองการของตลาด วาตองการผักชนิดใดชวงเวลาใด อาทิ ผักชี จะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน เนื่องจากชวงนี้ผักชีมีราคาแพง เปนตน โดยจะแบงประเภทของผักเปนกลุม  ไดแก ผักกิน
ใบ เชน คะนา  ผักบุง สลัด โอกแดง ข้ึนฉาย ผักชี ปวยเลง ยอดฟกทอง กะเพรา โหระพา กินผล เชน 
แตงกวา ขาวโพดฝกออน หัวไชเทา แครอท ฟกทอง มะระจีน  มะเขือเทศ เปนตน และกินดอก เชน 
กะหลํ่าดอก คะนาฮองกง ดอกแค และบร็อกโคลี เปนตน โดยการจะเลือกปลูกผักชนิดใดจะมีการ
วางแผนการผลิต โดยจะจดบันทึกขอมูลราคาผลผลิตยอนหลังประมาณ 3  ป  วาแตละเดือนมีผัก
อะไรออกสูตลาดมากหรือนอยอยางไร และสํารวจวาราคาผักสูงในชวงใดดวย เพื่อนํามาใชในการ
เลือกชนิดผักใหเหมาะสมกับราคาและความตองการของตลาด ศึกษาสภาพอากาศและสภาพ
ธรรมชาติของผักแตละชนิด เพื่อใหทราบวาอากาศแบบไหนเหมาะแกการเจริญเติบโตของผักชนิด
นั้นๆ ท้ังนี้  เนื่องจากในขณะนี้การผลิตผักปลอดสารพิษของไรทนเหนื่อยยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด  อาจารยสมหมายจึงไดออกชักชวนเกษตรกรในหมูบานมารวมจัดต้ังกุลมข้ึนใน
ชุมชน โดยใชช่ือวากลุมผูปลูกผักบานพุน้ําทิพย มีสมาชิกเร่ิมตน 8 ราย ระยะแรกมีปญหามาก 
เพราะท่ีผานมาสมาชิกมีการใชสารเคมีกันมาก  ทําใหดินเส่ือมสภาพ ตองมีการปรับปรุงดินกอน 
และขาดแหลงน้ําอาจารยสมหมายจึงไดแบงพื้นท่ีของอาจารยใหสมาชิกไดทดลองทํากอนคนละ  2 
ไร เพื่อใหทุกคนมั่นใจวาจะสามารถผลิตผักใหปลอดสารพิษได  และปจจุบันมีสมาชิกเขารวม
กวา  50  คน โดยไดงบประมาณ 6 แสนกวาบาท  มาทําบอน้ําประมาณ  7  บอ มีพื้นท่ีปลูกผัก
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ประมาณ  100  ไร อยูระหวางการขอเชาพื้นท่ี สปก. เพิ่มอีก  193  ไร เพื่อใหสมาชิกไดเขาไปทํา เช่ือ
วาหลังจากไดขยายพื้นท่ีใหมากข้ึน กําลังการผลิตจะเพียงพอตอความตองการของตลาด   เพราะ
ขณะน้ี  ทางบริษัท เจี๋ยไต  ไดเขามาติดตอขอซ้ือผลผลิตจากไรทนเหนื่อยดวยสําหรับตนทุนการผลิต
ของเกษตรอินทรียจะแพงกวาตนทุนการผลิตแบบสารเคมี  โดยตนทุนการผลิตเกษตรอินทรียจะ
เปนตนทุนเร่ืองของคาแรงงาน  การทําเกษตรอินทรียจะใชแรงงานจํานวนมาก  ในระหวางนี้กําลัง
จะหาวิธีท่ีจะชวยลดตนทุนอยู โดยราคาผลผลิตท่ีออกมาจะสูงกวาผักท่ัวไป เพราะการต้ังราคา
จะตองใหทุกฝายสามารถอยูได  พอคาคนกลางอยูได  และเราอยูได  ซ่ึงการต้ังราคาบางคร้ังต้ังราคา
เดียวเหมือนกันท้ังป  เพราะตองการใหผูบริโภคไดทานผักของเราไดอยางตอเนื่อง  ตัวอยางราคาผัก 
เชน ผักคะนา จากไรกิโลกรัมละ  30 บาท ถึงผูบริโภคราคาประมาณ 40 บาท ถ่ัวฝกยาวขายสง
กิโลกรัมละ 40 บาท เปนตน ท้ังนี้  ผลผลิตท่ีออกจากไรทนเหนื่อยแหงนี้  จะถูกบรรจุไป
เรียบรอย  จะไมขายแบบใหตัวแทนไปบรรจุเอง ไมวาจะยี่หออะไรก็จะบรรจุไปเสร็จเรียบรอยจากท่ี
ไร และเจาของตรายี่หอจะไปติดยี่หอของเขาเอง  แตมีสต๊ิกเกอรของไรทนเหนื่อยติดไปดวย  ท่ีตอง
บรรจุไปใหจากไร  เพื่อไมใหเกิดการนําผักจากท่ีอ่ืนมาใสปนเขาไปทําใหเสียช่ือ และตอไป
ผูบริโภคก็ไมเช่ือถือ อาจารยสมหมายเลาตอวา รายไดจากการปลูกผักแนวเกษตรอินทรียของไรทน
เหนื่อยในปจจุบันตอไรประมาณ   2   แสนบาทตอป  

รังสิต (2547) ผูอํานวยการสถาบันคนควาและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผู
ประสานงานโครงการวิจัยบูรณการนํารองเร่ือง "การวิจัยและพัฒนาแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถในเชิงธุรกิจเกษตรอินทรียของประเทศเปดเผยวา ปจจุบันผูบริโภคสวนใหญมีความ
ต่ืนตัวในการรักษาสุขภาพมากข้ึน สงผลใหสินคาเกษตรอินทรียไดรับความสนใจเพิ่มข้ึนตามไป
ดวยแตปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในตลาดโลกมีเพียงรอยละ 1 ของความตองการของผูบริโภค ดังนั้น 
หากประเทศไทยสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพสินคาใหทัดเทียมมาตรฐานสากลจะ
ทําใหไทยสามารถขยายการสงออกในตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือ
สูงไดเพิ่มข้ึนดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จึงไดพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจํานวน 25 ลานบาท เพื่อเปนทุนอุดหนุนแกนักวิจัยในการดําเนินการวิจัยตาม
โครงการวิจัยบูรณาการนํารองเร่ือง "การวิจัยและพัฒนาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในเชิง
ธุรกิจเกษตรอินทรียของประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสรางเครือขายงานวิจัยดาน
เกษตรอินทรีย รวมท้ังจัดทําระบบรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียใหได
มาตรฐานสากล ปลอดภัยตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภคและส่ิงแวดลอมซ่ึงนําไปสูการผลิตท่ีคุมทุนทาง
เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาเกษตรอินทรียไทยตอไป ศ.ดร.รังสิต 
กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับกลุมพืชท่ีจะดําเนินการวิจัยนั้น ประกอบดวย ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝก
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ออน พริก กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝร่ัง แตงกวา ถ่ัวฝกยาว สับปะรด ผักกาดเขียวกวางตุง กะหลํ่าปลี 
กลวยหอม และผักบุงจีน ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีมีการสงออกไปจําหนายตางประเทศ และยัง
จะมีการวิจัยในกลุมพืชสมุนไพร อาทิ โหระพา กะเพรา ตะไคร ผักชี ขา และถ่ัวลันเตา เปนตน โดย
ต้ังเปาขยายการสงออกสูประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญ่ีปุนเม่ือส้ินสุดโครงการวิจัยคาด
วานอกจากจะสามารถพัฒนาพันธุและเมล็ดพันธุพืชอินทรียท่ีมี ประสิทธิภาพสําหรับสงเสริมให
เกษตรกรปลูกแลวคณะทํางานยังจะศึกษาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียท่ีเหมาะสมกับการ
ปลูกในภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อนําไปถายทอดสูเกษตรกรสําหรับนําไปประยุกตใชในการผลิต
ตอไปดวย ซ่ึงจะมีสวนชวยใหกระบวนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียของไทยมีมาตรฐานทัดเทียม
สากลมากข้ึน 
  ประไพพรรณ (2550) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสม ของเกษตรกร
ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรสวน
ใหญยอมรับโครงการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตท่ีระบุวาเปน
จุดวิกฤตท่ีตองควบคุมคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และการตัดสินใจเขาเปนสมาชิก ของโครงการสวน
ใหญเปนผูท่ีเคยผานการอบรมการปฏิบัติเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) แลว เนื่องจากไดเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของโครงการจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยท่ีทําใหเกษตร
ยอมรับโครงการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) คือ เพศ การทราบวาเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) คือ
การเกษตรท่ีเนนวิธีการควบคุมและปองกันการเกิดปญหาในกระบวนการผลิต การใชสารเคมีตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรในปริมาณท่ีกําหนด การมีสถานท่ีเก็บผลผลิตสะอาด อากาศ
ถายเทและปองกันการปนเปอนไดดี การใชสารเคมีฉีดพนทุกระยะเม่ือมีแมลงทําความเสียหาย การ
ใสปุยคอกท่ีหมักกอนลงในดิน การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายหางจากท่ีพักและโรงเล้ียงสัตว การ
สวมเคร่ืองปองกันตัวเองในขณะพนสารเคมีเปนประจําการจดบันทึกขอมูลการใชสารเคมีในแปลง
พรอมกับบันทึกขอมูลโรคแมลง และ การปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตท่ีระบุวาเปนจุดวิกฤตท่ี
ตองควบคุมคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 
 ศราวุธ (2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตผักตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม พบวากลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา ไดแกเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแรม 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 130 ครอบครัวโดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 ไดแก กลุม
เกษตรกรที่ผานการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 86 ครอบครัว กลุมที่ 2 ไดแก กลุม
เกษตรกรที่ยังไมผานการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 44 ครอบครัว ทําการศึกษา 
โดยใชแบบสัมภาษณ  
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ผลการศึกษาพบวา กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเกษตรดี
ท่ีเหมาะสม แตเกษตรกรที่ไมผานระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมไมสามารถจําหนายผลผลิตใหมูลนิธิ
โครงการหลวงได เกษตรกรที่ผานการรับรอง GAP ไมมีความม่ันใจวาระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมจะทําใหมีรายไดมากข้ึน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึนกวาเกษตรกรที่ปลูกพืชผักท่ีใช
วิธีการอื่นๆ และการลดปริมาณการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช แตในทางปฏิบัติไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนของระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอผลการเปรียบเทียบความแตกตางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการเกษตรดีท่ีเหมาะสมระหวางกลุมท่ีผานการรับรอง GAP และกลุมที่ไมผาน
การรับรอง GAP พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา แหลงรับซ้ือผลผลิต และการติดตอกับเจาหนาท่ีมี
ความสัมพันธกับวิธีการปฏิบัติการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  
 

 
 
 

 
 
 


