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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

 เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตทางเกษตรในรูปแบบเกษตรทางเลือกท่ีมีการผลิตอาหาร
ท่ีปลอดภยัต่อการบริโภค และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มท าให้ระบบเกษตร
อินทรียเ์ป็นท่ียอมรับ (สุดใจ, 2545) โดยใช้หลกัการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตรใหเ้กิดการผสมผสานเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัเนน้การหมุนเวียนใชท้รัพยากรในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (ชนวน, 2545) 
 ประเทศไทยมีการท าเกษตรอินทรียแ์บ่งเป็น เกษตรอินทรียแ์บบพึ่งพาตนเองโดยส่วนใหญ่
เป็นการเกษตรแบบพื้นบา้นท่ีไม่ไดมี้การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระเกษตรกรกลุ่มน้ีท า
การผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวเป็นหลกัผลผลิตส่วนเกินท่ีจ าหน่ายในตลาดทอ้งถ่ิน และการ
ท าเกษตรอินทรียท่ี์มีการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรียใ์นกลุ่มน้ีเป็นการเกษตรท่ีมีเป้าหมายหลกั
เพื่อการคา้ทั้งในระบบการตลาดทัว่ไปและการตลาดทางเลือกเกษตรกรในกลุ่มน้ีขยายตวัเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็วเพราะมีแรงจูงใจทางดา้นเศรษฐกิจมาช่วยเสริมกบัแนวคิด และเทคนิคการผลิตรวมถึง
เร่ืองของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียผ์ลผลิตของเกษตรกรในกลุ่มน้ีจึงสามารถจ าหน่าย
ออกไปยงัต่างประเทศได ้มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ป็นเกณฑ์ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค
ผลผลิตไดรั้บการยอมรับ เกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตดีข้ึน ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 
 ปัจจุบนักระแสความต้องการของผูบ้ริโภคด้านสินคา้เกษตรอินทรีย ์ได้กระตุน้เกิดการ
ปรับเปล่ียนของเกษตรกรรายย่อย ในการผลิตเคมีสู่ระบบท่ีค านึงถึงการลดใชส้ารเคมี ตระหนกัถึง
ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ท าให้ในกระบวนการผลิตอินทรีย ์ได้มีการให้คุณค่าของผลิตแบบอินทรีย์
สนับสนุนด้านการตลาด ตวัอย่าง เช่น การผลิตขา้วอินทรียข์องชาวนาต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม 
จงัหวดัยโสธร ในการส่งออกขา้วอินทรียเ์กษตรกรไดรั้บราคาเพิ่มข้ึน จากการไม่เผาฟางขา้วใชก้าร
ตดัตน้ขา้ว ท าใหส้ัตวเ์ล้ียงไดใ้ชป้ระโยชน์จากฝางขา้ว 
 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย (สหกรณ์กรีนเนทจ ากัด, 2547) ได้
พบวา่ หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ากต่างประเทศเขา้มารับรองการผลิตประมาณสอง
ในสามของพื้นท่ีการเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย โดยผูป้ระกอบการท่ีขอรับรองจากหน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นบริษทัธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกไปขายต่างประเทศเป็นหลกั
ส่วนหน่วยงานรับรองในประเทศไทย ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) นบัว่ามีพื้นท่ีใน
การรับรองค่อนขา้งกวา้ง ผูข้อรับรองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยมีทั้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
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จ าหน่ายในประเทศและส่งออก ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง มกท. เป็นการรับรอง
ตลอดระบบการผลิตซ่ึงการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่เร่ิมการปลูก ดูแลรักษา จนกระทัง่เก็บ
เก่ียว ส่วนในผลิตภณัฑ์แปรรูป การตรวจสอบเร่ิมตั้งแต่การไดม้าและการจดัการวตัถุดิบ กรรมวิธี 
การแปรรูป การบรรจุ และการขนส่ง การรับรองน้ีเป็นการรับรองท่ีว่า กระบวนการผลิตนั้นไม่มี
การใชส้ารสังเคราะห์ และมีการพยายามป้องกนัการปนเป้ือนสารเคมีจากสภาพแวดลอ้มอยา่งดีท่ีสุด 
เท่าท่ีสามารถท าได ้ซ่ึงท าให้ผลผลิตนั้นมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป อีกทั้งได้ปฏิบติัตามแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศน์การเกษตร และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 

อย่างไรก็ตามภาคเหนือไดมี้องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือท่ีไดพ้ยายามสร้าง
มาตรฐาน การผลิตพืชผกัอินทรียข์องเกษตรกรภาคเหนือข้ึน เน่ืองจากสร้างมาตรฐานท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ มีความแตกต่างจาก
เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรต่างๆท่ีมีเกณฑ์มาตรฐานมาจากคณะผูท้  างานร่วมกนัก าหนดข้ึนแล้ว
น าไปใช้กบัเกษตรกร แต่เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือมีเกณฑ์ท่ีมาจากการเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็น มีส่วนร่วม และยอมรับของเกษตรกรว่าปฏิบติัไดจ้ริง และเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน (ทิพย์
รัตน์และคณะ, 2544) การสร้างเกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ ไดท้  าให้เกษตรกรท่ี
ผลิตเกษตรอินทรียมี์ความมัน่ใจในผลิตผลของตนเองวา่ปลอดภยัจากสารเคมี ท าให้มีสุขภาพดี มี
ผูส้นบัสนุนใหก้ารยอมรับระบบเกษตรอินทรีย ์มีระบบเศรษฐกิจและการตลาดท่ีดี ผูบ้ริโภคมีความ
มัน่ใจในผลผลิตท่ีมีมาตรฐานรับรอง  

ในขณะเดียวกนัการผลิตเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรไม่ไดผ้่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เน่ืองจากมีเง่ือนไขต่างๆของการรับรองมาตรฐานสูงท าให้เกิดภาระในการตรวจแปลงเกษตร และ
ควบคุมคุณภาพเพิ่มข้ึนด้วย ท าให้เกษตรกรรายย่อยเสียเปรียบ เพราะปัญหาด้านเงินทุน และ
เทคโนโลยี ยงัพบวา่การรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรตอ้งลงทุนจ่ายในการรับรองท าให้ตน้ทุนใน
การผลิตเพิ่มข้ึน แต่ถา้เกษตรกรรายยอ่ยสามารถผา่นมาตรฐานไดท้  าให้ผลผลิตมีราคาสูงเป็นท่ีรู้จกั
และตอ้งการของตลาด ซ่ึงผูว้จิยัมีความสนใจวา่โดยทัว่ไปแลว้ความตอ้งการของเกษตรกรรายยอ่ยท่ี
มีการปรับเปล่ียนสู่ระบบอินทรียมี์ความตอ้งการไดรั้บรองมาตรฐานมากนอ้ยอยา่งไรและมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์รวมถึงเกษตรกรท่ีตอ้งการมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ั้น มีลักษณะการผลิต และ
การตลาดอยา่งไร 

 นอกจากน้ียงัไม่มีการวิจยัและศึกษาเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรต่อการไดรั้บ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และเง่ือนไขในการรับรองมาตรฐานภาคเหนือ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ
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ของมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงงานวิจยัน้ีคาดหวงั
วา่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาการเกษตรย ัง่ยนืต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานการผลิตและการตลาดของเกษตรกร 

 2. เพื่อศึกษาความรู้ของเกษตรกรต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องภาคเหนือ (มอน.)  
 3. เพื่อทราบถึงความตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรราย
ยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่  
 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรราย
ยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

 1.ไดท้ราบขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานต่อการผลิต 

 2. เขา้ใจความรู้ของเกษตรกรต่อการไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

 3. ทราบความตอ้งการและความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีต่อการรับรองมาตรฐาน 

           4. เขา้ใจปัญหาและอุปสรรคต่อการไดรั้บรองมาตรฐาน 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  

 การศึกษาคร้ังน้ีได้คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากเกษตรกร2กลุ่ม คือ กลุ่มแม่ทา ต าบลแม่ทา 
อ าเภอแม่ออนจังหวดัเชียงใหม่ และกลุ่มผกัปลอดสารพิษ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีการสนบัสนุนให้เกิดการท าอินทรียท่ี์แตกต่างกนั ระยะเวลาในการ
ผลิตอินทรียท่ี์แตกต่างกนัในตวัอย่างกลุ่มแม่ทาสามารถยกระดบัการผลิตไปสู่อินทรียไ์ด้และมี
ความคุน้เคยกบัการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ส่วนกลุ่มผกัปลอดสารพิษอยูร่ะหวา่งการเปล่ียน
จากผกัปลอดสารพิษเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ และยงัไม่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ดังนั้น
การศึกษาความต้องการได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีเง่ือนไขความตอ้งการแตกต่างกนั และ
ความรู้ในการผลิตของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 
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 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 1. ศึกษาในด้านบริบทชุมชนของแม่ทา ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน และกลุ่มผกัปลอด
สารพิษต าบลยางเน้ิงอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. ศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรียข์องภาคเหนือ (มอน.)  

 3. ศึกษาความรู้และความตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร
รายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่  
 4. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการไดรั้บมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จ านวน 33 ครัวเรือน และกลุ่มผกัปลอดสารพิษ อ าเภอสารภีจ านวน 30ครัวเรือน 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 

เกษตรอนิทรีย์ หมายถึง รูปแบบการท าเกษตรดา้นการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นท่ีศึกษา 
เช่น การปลูกขา้ว พืชผกัสวนครัว และพืชไร่ ท่ีไม่มีการใชปุ๋้ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และ
วชัพืช ตลอดจนฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต แต่ให้
ความส าคญัต่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
ประยกุตใ์ชว้สัดุจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตและพฒันาความตา้นทานโรคของพืช เช่น การใชเ้ศษ
ซากพืช ซากสัตว ์มูลสัตวม์าท าเป็นปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้สาร
สกดัปราบศตัรูพืชจากสมุนไพร เป็นตน้ ซ่ึงการท าเกษตรกรรมในรูปแบบน้ีมีส่วนส าคญัในการ
ฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ ตลอดจนสุขภาพท่ีดีของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  
 มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์   หมายถึงกระบวนการประกนัคุณภาพเพื่อยืนยนัว่าผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ก าหนดด าเนินการโดยหน่วยงานอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นทั้ง
ผูผ้ลิตหรือผูซ้ื้อซ่ึงมีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสเป็นการรับรองกระบวนผลิต ตั้งแต่การ
เพาะปลูก การเก็บเก่ียว จนถึงการแปรรูปการบรรจุ และจดัจ าหน่าย  โดยงานวิจยัใช้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) เป็นมาตรฐานในการประเมินความรู้และความคิดเห็นของ
เกษตรกรตวัอยา่ง 
 ควำมต้องกำร  หมายถึง เกษตรกรมีความประสงค์ท่ีจะได้รับการรับรองของมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรตวัอยา่ง 


