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บทนํา 
 

ภายในเวลาเพียง 30 ป ระบบเกษตร ในประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมากมาย มีการใช
สารเคมีเพ่ือการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นมหาศาล ผลกระทบจากใชสารเคมีมากเกินความจําเปน ทั้งปุยและ
สารกําจัดควบคุมศัตรูพืช เกิดผลเสียตอสุขภาพผูบริโภค ตัวเกษตรกรเอง อีกทั้งยังมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมในดิน แหลงนํ้า และ ชุมชนใกลเคียง ซึ่งทั้งหมดนี้เปนปญหาของระบบเกษตรปจจุบัน
ทั่วโลก ในบางประเทศเริ่มมีกฎหมายออกมาควบคุม เชน กฎหมายน้ําสะอาดในสหรัฐอเมริกา 
(Federal Water Pollution Control Act) กฎหมายควบคุมสมดุลธาตุอาหารในฟารมในประเทศ
เนเธอรแลนด เกษตรอินทรียเปนทางเลือกหน่ึงของทั้งเกษตรกรและผูบริโภคในหลายประเทศ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใชเคมีเกษตร นอกจากเชื่อวาเกษตรอินทรียไมทําลายสิ่งแวดลอม ผูบริโภคอาหาร
อินทรียสวนใหญเชื่อวาอาหารอินทรียสะอาดปลอดภัย และมีโภชนาการดีกวา และบางคนตองการ
อุดหนุนเกษตรกรรายยอยดวยเชื่อวาอาหารอินทรียผลิตโดยเกษตรกรรายยอยเทานั้น จากการ
เจริญเติบโตที่มีอัตราสูงถึงปละ 20% ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 5-15% ในประเทศตางๆใน
ยุโรป ทําใหหลายคนมีความหวังวาเกษตรอินทรียจะเปนหนทางรอดของเกษตรกรไทย บทความนี้
ขอเสนอวาเกษตรอินทรียตามความหมายเครงครัดในตลาดอาหาร ที่ปฏิเสธการใชสารเคมี
สังเคราะห เปนเพียงทางเลือกหนึ่งของการทําเกษตรกรรม ที่มีขอบเขตที่คอนขางจํากัดแมใน
                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  ศาสตราจารย 11 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประเทศที่พัฒนาแลว สําหรับประเทศไทยควรไดมีการพิจารณาอยางถ่ีถวน ถึงโอกาสและขอจํากัดใน
ระบบเกษตรอินทรียทั้งการตลาดและการเพาะปลูก ขณะเดียวกันแนวคิดเกษตรเชิงนิเวศซึ่งเปน
หัวใจสําคัญของเกษตรอินทรียควรจะไดมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะ
มาสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถแขงขันของการเกษตรสวนใหญของประเทศ ใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. บทเรียนเรื่องเกษตรอินทรียจากโลกที่พัฒนาแลว 
ตลาดและการผลิตอาหารอินทรียปจจุบันแทบทั้งหมดอยูประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีป

ยุโรป ขาวการเจริญเติบโตของเกษตรอินทรียจากโลกที่พัฒนาแลวนี้ (Geier 2004) เปนตนวา  

- ในสหรัฐฯ ระหวาง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544 มีพ้ืนที่เกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น 150% ตลาด
อาหารอินทรียมีอัตราเจริญเติบโตถึงปละ 20% ในระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2546 มี
มูลคาการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา ผักผลไมอินทรียในตลาดคาปลีกมีมูลคานับลานลานบาท
ตอป 

- ในยุโรป พ้ืนที่เกษตรในประเทศสวิสเซอรแลนดรอยละสิบ เปนพื้นที่เกษตรอินทรีย รอยละ
สิบของเกษตรกรในออสเตรีย ฟนแลนด และสวีเดน ทําเกษตรอินทรีย อาหารเด็กออนใน
เยอรมันรอยละ 80-90 เปนอาหารอินทรีย 

- บริษัทอาหารยักษใหญของโลก เชนแม็คโดนัลด เนสทเล ไฮนส และยูนิลีเวอร หันมาให
ความสําคัญตออาหารอินทรีย 

- การทํานายวาตลาดอาหารอินทรียโลกจะขยายเพิ่มเปนส่ีเทาตัวในเวลา 10 ป 

เหลานี้ลวนเปนเหตุจูงใจใหฝายตางๆรวมทั้งภาครัฐหันมาใหความสนใจเกษตรอินทรียมาก
ขึ้น แตหากไดพิจารณาลึกลงไปในบริบทของระบบเกษตรทั้งหมด การเจริญเติบโตในระบบเกษตร
อินทรียในโลกที่พัฒนาแลว ใหบทเรียนที่เปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายผลักดันการผลิต
เกษตรอินทรียก็ดี และการลงทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรียก็ดี ของประเทศไทย 2 ขอ คือ   
(1) ขอบเขตจํากัดของสวนแบงตลาดอาหารอินทรียในเวลา 10 ป (2) เง่ือนไขการพัฒนาเกษตร
อินทรีย  

1.1. การเจริญเติบโตของตลาดอาหารอินทรียและสวนแบงตลาด 

 ในชั่วเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ เกษตรอินทรียไดมีการเจริญเติบโต จากฐานการผลิต
เพ่ือตลาดแคบๆ ที่จํากัดอยูในหมูผูบริโภคกลุมเล็กๆ กลายเปนสวนสําคัญของตลาดอาหารใน
สหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 1) แคนาดา ยุโรป และญี่ปุน มูลคาผลิตผลเกษตรอินทรียในตลาดขาย
ปลีกทั่วโลกไดเพ่ิมเปนยี่สิบหาลานลานเหรียญสหรัฐฯแลวในป พ.ศ. 2547 และคาดวาจะเพิ่มขึ้น
เปนสามสิบลานลานเหรียญ ในป พ.ศ. 2548 (ตารางที่ 2) จากที่มีขายอยูเฉพาะในรานอาหาร
ธรรมชาติ (natural food stores) หรือรานอาหารสุขภาพ (health food stores) เทานั้น  ในป 
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2546 ถึงรอยละ 47 อาหารอินทรียในสหรัฐฯขายผานตลาดปกติของผูบริโภคทั่วไปคือ
ซูเปอรมารเก็ต (Geier 2004)  แตตลาดอาหารอินทรียยังคงเปนสวนเล็กมากของตลาดอาหาร
ทั้งหมด นับไดเพียงรอยละ 1.8 ของมูลคาอาหารในตลาดขายปลีกทั้งหมดในประเทศสหรัฐ (ขอมูล
ลาสุด พ.ศ. 2545) ซึ่งไดชื่อวาเปนแหลงผลิตและบริโภคอาหารอินทรียใหญที่สุดของโลก ภายในสิบ
ปขางหนาแมตลาดอาหารอินทรียในประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน จะมี
อัตราขยายตัวเพิ่มเปนสามถึงส่ีเทาของปจจุบัน ตามความคาดคะเนในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวของ 
อาหารอินทรียก็ยังคงจะมีขนาดไมถึงหน่ึงในยี่สิบหาสวนของตลาดอาหารโลก สําหรับในประเทศ
สหรัฐมีการทํานายวา ถึง พ.ศ. 2553 (2010) ผักและผลไมอินทรียในตลาดขายปลีกสหรัฐฯจะมี
มูลคารวมสามแสนสี่หม่ืนลานเหรียญ หรือสามเทาของป พ.ศ. 2543 จากการขยายตัวในอัตราปละ 
9-16% แตจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชะลอลงในปหลังๆ (NBJ 2004) 

ตารางที่ 1  มูลคาขายปลีกและการเจริญเติบโตของอาหารอินทรียในสหรัฐอเมริกา   

ป (พ.ศ.) มูลคา (พันลาน US$) อัตราการขยายตัว (% ตอป) 
2533 1.0  
2540 3.6 201 

2541 4.3 19.7 
2542 5.0 18.2 
2543 6.1 21.0 
2544 7.4 20.7 
2545 8.6 17.3 
2546 10.4 20.2 

1เฉลี่ยตอปจาก 2533 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Nutrition Business Journal, 2004 

ที่สําคัญการเจริญเติบโตของตลาดอาหารอินทรีย มิไดกระจายไปทั่วระบบเกษตรแตกระจุก
ตัวอยูเฉพาะบางสวน บางพืช บางพื้นที่เทานั้น เทานั้น  สวนใหญที่สุดของอาหารอินทรียคือผักและ
ผลไม ซึ่งมีมูลคาเปนรอยละ 42 ของอาหารอินทรียทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา แตผักและผลไมอินทรีย 
มีมูลคาเพียงรอยละ 4.5 ของมูลคาผักและผลไมทั้ งหมดในตลาดและการปลูกผักผลไมโดยรวม
มีอยูในเพียงรอยละสองเทานั้นของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดทั่วประเทศสหรัฐฯ ถ่ัวแหง (ถ่ัวแดงหลวง 
ถ่ัวเนวี่ ถ่ัวปนโต ฯลฯ – pulses: common beans chickpea lentil fababean field pea) เปนแหลง
โปรตีนสําคัญของกลุมผูบริโภคอาหารเจและละเวนการบริโภคเนื้อสัตว ซึ่งคอนขางพิถีพิถันในเรื่อง
คุณภาพอาหาร แตพ้ืนที่ปลูกถ่ัวแหงทั้งหมดในสหรัฐฯมีไมถึง 1 % ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 
และถั่วแหงที่เปนถ่ัวอินทรียมีสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 3.5 ของมูลคาถ่ัวแหงในตลาด ผักและ
ผลไมอินทรีย ชนิดหลักที่มีมูลคาสูงสุดในสหรัฐฯในปจจุบัน ไดแก มะเขือเทศ แครอต พีช สควอช 
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ผักกินใบ แอปเปล มันฝรั่ง และกลวย (The Packer, 2000) พ้ืนที่ปลูกผักและผลไมที่จดทะเบียน
การผลิตแบบอินทรียมีเพียง 6% ของพื้นที่ปลูกผักและผลไมทั่วประเทศในสหรัฐฯ และมีพ้ืนที่สามใน
ส่ีกระจุกอยูในเพียงสามรัฐ โดยมีรัฐแคลิฟอรเนียเปนแหลงใหญที่สุด มีผักและผลไมอินทรียปลูกอยู
ในพื้นที่เกินครึ่งหน่ึงของพื้นที่ผักและผลไมอินทรียทั้งประเทศ อีกครึ่งหน่ึงของพื้นที่ผักอินทรียที่
เหลืออยูในรัฐวอชิงตันและโคโลราโด สวนอีกครึ่งหน่ึงของพื้นที่ผลไมอินทรียที่เหลืออยูในรัฐวอชิงตัน
และฟลอริดา (Greene and Kremen, 2003)  อาหารอินทรียในยุโรปซึ่งมีมูลคาและสวนแบงในตลาด
อาหารโดยรวมเกือบเทาในสหรัฐฯ สวนใหญ (65%) อยูใน 4 ประเทศคือ เยอรมัน (27%) 
สหราชอาณาจักร (15%) อิตาลี (12%) และ ฝรั่งเศส (11%) เม่ือเทียบกับอเมริกาและยุโรปตลาดอาหาร
อินทรียในอาเซียนับวาเล็กมาก ถึงจะมีการกลาวอางถึงการขยายตัวของเกษตรอินทรียในจีน อินเดีย และ
อินโดนีเซีย (Geier 2004) แตสถิติอาหารอินทรียที่ยืนยันไดในทวีปอาเซียมีในประเทศญี่ปุนเพียงประเทศ
เดียวซึ่งมีมูลคาไมถึงหน่ึงในสี่ของสหราชอาณาจักร (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ภาพรวมของอาหารอินทรียในตลาดโลก 
 มูลคาการคาปลีกอาหารอินทรีย อัตราการขยายตัว 

ประเทศ 2003 2005 2 (% ตอป) 
 พันลาน US$ % อาหารทั้งหมด พันลาน US$ 2003 - 2005 

เยอรมัน 2,800-3,100 1.7-2.2 - 5-10 
สหราชอาณาจักร 1,550-1,750 1.5-2.0 - 10-15 
อิตาลี 1,250-1,400 1.0-1.5 - 5-15 
ฝรั่งเศส 1,200-1,300 1.0-1.5 - 5-10 
สวิสเซอรแลนด 725-775 3.2-3.7 - 5-15 
เนเธอรแลนด 425-775 1.0-1.5 - 5-10 
สวีเดน 350-400 1.5-2.0 - 10-15 
เดนมารก 325-375 2.2-2.7 - 0-5 
ออสเตรีย 325-375 2.0-2.5 - 5-10 
เบลเยี่ยม 200-250 1.0-1.5 - 5-10 
ไอรแลนด 40-50 <0.5 - 10-20 
ยุโรปอื่นๆ3 750-850 - - - 
รวมยุโรป 10,000-11,000 1.5-2.0 - 5-10 
สหรัฐอเมริกา 11,000-13,000 2.0-2.5 - 15-20 
แคนาดา 850-1,000 1.5-2.0 - 10-20 
ญี่ปุน 350-450 <0.5 - ไมมีขอมูล 
โอเชียเนีย4 75-100 <0.5 - ไมมีขอมูล 
รวมโลก 23,000-25,000  29,000-31,000 10-15 
หมายเหตุ :    2ตัวเลขประมาณการลวงหนา  
  3ฟนแลนด กรีก โปรตุเกส สเปน นอรเวย โปแลนด ฮังการี สาธารณรัฐเช็ค เอสโทเนีย ลัทเวีย ลิธัวเนีย 

 4รวมออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
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1.2. เงื่อนไขการพัฒนาเกษตรอินทรีย 

การขยายตัวของเกษตรอินทรียในประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป มิใชปรากฏการทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การขยายตัวในอัตรารอยละ 20 ตอปน้ี สวนหนึ่งถูกขับเคล่ือนดวย
ความตองการของผูบริโภคที่เริ่มดวยดวยความกังวลในผลกระทบของเคมีเกษตรตอส่ิงแวดลอมในยคุ 
80 และ 90 ซึ่งตอมาถึงปจจุบัน การเลือกซื้ออาหารอินทรียมีสาเหตุเพ่ิมขึ้นอีกหลายอยาง การ
สํารวจทั่วประเทศสหรัฐฯ (Hartman Group 2002) พบวาประชาชนมีความเชื่อวาอาหารอินทรียมี
คุณภาพเหนือกวาอาหารที่ผลิตโดยวิธีปกติ ในดานของสุขภาพและโภชนาการ (66%) รสชาติ 
(38%) ความปลอดภัยของอาหาร (30%) และผลกระทบตอสภาพแวดลอม (26%) อีกการศึกษา
หน่ึง (Whole Foods 2004) รายงานวา ผูบริโภคใหเหตุผลในการซื้ออาหารอินทรียวาเกี่ยวกับ 
ความตองการอนุรักษส่ิงแวดลอม (58%) เรื่องสุขภาพ (54%) คุณภาพอาหาร (42%) ความ
ตองการสนับสนุนเกษตรกรรายยอย3 (57%) การที่อาหารอินทรียไดขยายไปสูซูปเปอรมารเก็ตและ
ตลาดทั่วไป นับวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหจํานวนผูบริโภคอาหารอินทรียเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว การ
สํารวจทั่วประเทศสหรัฐฯในป 2547 พบวามีประชาชนถึงรอยละ 14 ที่บริโภคอาหารอินทรียมาก
ขึ้นจากปที่เพ่ิงผานมา (Oberholtze et al 2005)  

ความตองการของผูบริโภคดวยเหตุผลหลากหลายเหลานี้สงผลใหอาหารอินทรียมีราคาสูง
กวาอาหารธรรมดา ซึ่งเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรหันไปทําการผลิตแบบอินทรียมากขึ้น หากกําลัง
ผลิตขยายตัวเร็วกวาความตองการสวนตางของราคาอาหารอินทรียก็จะหายไป ดังที่ไดเกิดขึ้นมาแลว
กับอาหารนมในสหราชอณาจักร (Organic Monitor 2000) ตราบใดที่ความตองการอาหารอินทรีย
ของผูบริโภคยังมีอัตราการขยายตัวสูงกวาการขยายการผลิต ความไดเปรียบเชิงราคาของอาหาร
อินทรียก็จะเปนกําลังขับเคลื่อนใหทั้งระบบมีการขยายตัวตอไป บร็อคโคลี (ภาพที่ 1) และแคร็อต 
(ภาพที่ 2) อินทรียในสหรัฐ ยังรักษาขอไดเปรียบเชิงราคาไวไดในระยะเวลายาวนานถึง 5 ป แตไม
พบสวนตางราคานี้ในผักสลัดใบคละ (mesclun ภาพที่ 3) ขอมูลตัวอยางเหลานี้ไมอาจนํามาใช
ทํานายสถานการณทั่วไปของเกษตรอินทรียได ขอไดเปรียบเชิงราคาของอาหารอินทรียในระยะยาว
จําเปนตองทําการวิเคราะหเฉพาะแตละพืช อีกประการหนึ่งในการเพาะปลูกแบบอินทรียจําเปนตอง
มองทั้งระบบ (ดูตอนตอไป) แมจะไมมีขอไดเปรียบเชิงราคาเกษตรกรอาจจะยังคงปลูกบางพืชตอไป 
ดวยเงื่อนไขทั้งในการผลิต เชนมีชองวางพอดีในระบบหมุนเวียน และตามความตองการของตลาด
และลูกคาที่ตองจัดสงพืชผลใหครบอยาง เชนถึงแมจะไมมีสวนตางทางราคา เกษตรกรปลูกผัก
อินทรียในแคลิฟอรเนียยังคงปลูกผักสลัดใบคละตอไป เพ่ือใหครบสูตรเครื่องปรุงสลัดตามความ
ตองการของลูกคา ผักสลัดใบคละเปนเพียงสวนเล็กๆของกิจการในฟารม ซึ่งอาจชดเชยไดดวยขอ
ไดเปรียบทางราคาจากผักเครื่องปรุงสลัดอินทรียอื่นๆมาชดเชย เชนมะเขือเทศ แคร็อต ผักกาดแกว 
เปนตน 

                                                        
3 ดวยความเชื่อวาผูผลิตอาหารอินทรียเปนเกษตรกรรายยอย 
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ภาพที่ 1  สวนตางราคาบร็อคโคลีอินทรีย กับบร็อคโคลีธรรมดาในสหรัฐฯ (ก) ราคาขายสง 
(ข) ราคาหนาฟารม (1 กลอง [carton] มี 14-18 ชอดอก [23 ปอนด] ตัวเลขแสดง
สวนตางราคาเปน %) 

ที่มา : Oberholtze et al 2005 
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ภาพที่ 2  สวนตางราคาแคร็อตอินทรีย กับแคร็อตธรรมดาในสหรัฐฯ (ก) ราคาขายสง (ข) 
ราคาหนาฟารม(1 กระสอบ มีถุงละ 2 ปอนด 24 ถุง ตัวเลขแสดงสวนตางราคาเปน %) 

ที่มา : Oberholtze et al 2005 
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ภาพที่ 3 สวนตางราคาขายสงผักสลัดใบคละ (mesclun) อินทรีย กับผักสลัดใบธรรมดาใน    

(1 กลองมี 3 ปอนด  ตัวเลขแสดงสวนตางราคาเปน %) 
ที่มา : Oberholtze et al 2005 
 

การทําเกษตรอินทรียน้ันนับวายุงยากกวาการทําการเกษตรธรรมดา ในสองประการคือ  

ประการที่ 1    ตองมีมาตรฐาน การตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ ที่เขมงวดเปนที่เชื่อถือไดของ     
ผูบริโภค (กรอบที่ 1) 

ประการที่ 2    ขาดตัวชวยคือปุยและสารกําจัดศัตรูพืชรวมทั้งวัชพืช เทคโนโลยีและการ  จัดการ
เกษตรอินทรียนับวามีตนทุนที่สูงกวาการเพาะปลูกธรรมดา ดวยเหตุ 5 ประการคือ 

1. ตองการขีดความสามารถในการจัดการที่สูงกวา เน่ืองจากตองอาศัยกระบวนการ
พ้ืนฐานทางนิเวศ ไดแกการหมุนเวียนธาตุอาหาร การทํางานของจุลินทรีย และ
ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกลุมตางๆในระบบนิเวศเกษตร มาทดแทนปจจัย
การผลิตเชนปุย และสารกําจัดศัตรพืูช 

2. ใชแรงคนมากกวา  
3. การปลูกพืชหมุนเวียนเปนวิธีปฏิบัติสําคัญเพื่อหวังผลในการกําจัดโรค แมลง และ

วัชพืช และหมุนเวียนธาตุอาหาร จึงมีการใชที่ดินเพื่อการผลิตโดยตรงไดนอยลง 
4. ปจจัยการผลิตมีราคาแพงกวา ตั้งแตปุยอินทรียที่มีราคาสูงตอหนวยธาตุอาหาร 

จนถึงวิธีการควบคุมกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชโดยวิธีชีวภาพ  
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5. มีตนทุนการรับรองคุณภาพ (Certification) เพ่ิมขึ้นมา (คาใชจายในการรับรอง
คุณภาพผักอินทรียในรัฐแคลิฟอรเนีย ของสหรัฐฯมีมูลคา US$ 25 ตอเอเคอร 
เทากับ 400 บาท ตอไร ตอทุกฤดูปลูก)   

นอกจากตนทุนที่สูงกวาเหลานี้แลว เกษตรกรที่เริ่มหันไปทําเกษตรอินทรียยังมีการสูญเสีย
รายไดในชวงเวลาการปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรธรรมดา ซึ่งโดยทั่วไปกําหนดไว 3 ป ระหวาง
น้ันเกษตรกรยังอาจขายเปนผลิตผลอินทรียไมได แตจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
อยางเครงครัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรอบที่ 1  มาตรฐาน การตรวจสอบและรับประกันคุณภาพอาหารอินทรีย ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

  การใชสารเคมีสังเคราะห สารปฏิชีวนะ และฮอรโมน ซึ่งเปนตัวชวยสําคัญในการ
เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวแบบธรรมดา ลวนเปนส่ิงตองหาม ในการทําเกษตรอินทรีย 
หลักการสําคัญในการจัดการเกษตรอินทรีย ตองอาศัยกระบวนการพื้นฐานทางนิเวศ ไดแกการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร การทํางานของจุลินทรีย และความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกลุมตางๆใน
ระบบนิเวศเกษตร เนนการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ การปลูกพืชหมุนเวียน และการทําและ
ใชปุยหมัก 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทําการสรางมาตรฐานอาหารอินทรียตั้งแตประมาณ พ.ศ. 
2515 ในโดยองคกรเอกชน เพ่ือสนับสนุนเกษตรอินทรีย ปองกันการหลอกลวง และสรางความ
เชื่อมั่นในหมูผูบริโภค หลังจากนั้นประมาณ 15 ป รัฐบาลของรัฐตางๆเริ่มมีการกําหนด
มาตรฐานระดับรัฐดวยเหตุผลเดียวกัน ดวยมาตรฐานที่แตกตางหลากหลาย กอใหเกิดปญหา
ยุงยากในการตลาด  

ใน พ.ศ. 2533 รัฐสภาไดผานกฎหมายการผลิตอาหารอินทรีย (Organic Foods 
Production Act of 1990 – OFPA 1990) และกระทรวงเกษตร (USDA) ไดวางกฎระเบียบ
ภายใตกฎหมายนี้ใหมีผลบังคับใชกับอาหารทุกชนิดที่อางสรรพคุณเปนอาหารอินทรียตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 โดยกําหนดใหผูปลูก จัดจําหนาย และแปรรูปอาหารอินทรียตองขึ้น
ทะเบียนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตามมาตรฐานของ USDA ยกเวนผูประกอบการที่
ดําเนินการอาหารอินทรียมีมูลคาต่ํากวา US$ 5,000 ตอป 
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กรอบที่ 1 (ตอ) 

         มาตรฐานอาหารอินทรียแหงชาติ น้ีบงถึงวิ ธี การปฏิบัติ และสาร ที่ใชในการผลิต 
ประกอบการ และแปรรูป พืชและสัตว ที่ใชเปนอาหารอินทรีย ถึงแมวิธีการและวัสดุที่ใชอาจ
แตกตางกันไป แตตองมีมาตรฐานตามกฎหมาย OFPA 1990 ซึ่งเจาะจงวาพืชและสัตวที่เปนอาหาร
อินทรียจะตองไมผานการพันธุวิศวกรรม หรือวิธีตองหามอื่นๆ ไมใชกากน้ําเสีย (sewage sludge) และ
การฉายกัมมันตภาพรังสี มีรายการสารสังเคราะหตองหามและสารที่อนุญาตใหใชได บงไวอยาง
ชัดเจน ในการแจงขายผลิตภัณฑอาหาร 

“อินทรีย 100%” จะตองผลิตแบบอินทรียทั้งหมด ยกเวนน้ํากับเกลือ 

“อินทรีย” จะตองผลิตแบบอินทรียไมต่ํากวา 95% 

“ทําจากอินทรีย” จะตองผลิตแบบอินทรียไมต่ํากวา 70% 

ผลิตภัณฑอาหารที่มีการผลิตแบบอินทรียต่ํากวา 70% หามแจงขายเปนอาหารอินทรีย 

ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน US$ 10,000 

นอกจากนี้มาตรฐานการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรียทั่วไป กําหนดใหมีชวงเวลา 3 ป ใน
การปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรธรรมดา ซึ่งเกษตรกรจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
อยางเครงครัด แตยังขายเปนผลิตภัณฑอินทรียไมได       
ขอมูลจาก  www.ams.usda.gov/nop/ 

2. เกษตรอินทรียเพื่อการเพาะปลูกที่ย่ังยืนในประเทศไทย 
เน่ืองจากมาตรฐานที่เขมงวด หามใช ปุยเคมี สารกําจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืช ที่เปนสาร

สังเคราะห ทําใหเกษตรอินทรียไดกลายเปนพลังสําคัญ ที่ผลักดันใหแนวคิดและหลักการทาง
นิเวศวิทยา ถูกนํามาประยุกตใชในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว โดยอาศัยกระบวนการพื้นฐานทาง
นิเวศ มาชวยในการรักษาความอุดมสมบูรณแกดิน ใหธาตุอาหารพืช และกําจัดศัตรู แนวคิดเชิง
บูรณาการในระบบเกษตร หรือเกษตรเชิงนิเวศ ที่อาจเกี่ยวโยงไปถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการจัดการของเกษตรกรและรสนิยมของผูบริโภคนี้ 
นอกจากเปนรากฐานของการผลิตอาหารอินทรียแลว ยังเปนแนวทางในการจัดการในระบบการ
เพาะปลูกสวนใหญของประเทศ  
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2.1. การตลาดและการผลิตอาหารอินทรียมาตรฐาน (Certified organic) ในประเทศไทย 

ตลาดอาหารอินทรียมาตรฐานในประเทศไทยยังมีขนาดเล็กมาก เม่ือเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตก ในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูก
เกษตรอินทรียเพียง 87,000 ไร ไมถึง 0.007% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ อาหารอินทรียมี
มูลคาการตลาดประมาณ 600 ลานบาทตอป ประมาณครึ่งหน่ึงของมูลคานี้มาจากขาวหอมมะลิ
อินทรีย ที่เหลือมาจากผักสดและสมุนไพร (26%) ผลไม (13%) และพืชไร อาทิ ถ่ัวและงา (9%) 
มีผูประกอบการเกษตรกรอินทรียรวมไมถึง 2,500 ราย ซึ่งประกอบดวยกลุมเกษตรกรและสหกรณ
ของเกษตรกรรายยอยเปนสวนใหญ (ตารางที่ 3) เกือบ 60% ของเกษตรกรอินทรียเปนสมาชิกของ
สหกรณกรีนเนท (กรุงเทพธุรกิจ, 2548) แตอาหารอินทรียไดเริ่มถูกผนวกเขาไปกิจการของกลุม
ธุรกิจเกษตร เชนบริษัทนครหลวงคาขาวไดเริ่มขาวอินทรียตั้งแต พ.ศ. 2534 สงออกขาวอินทรีย   
ลอตแรกไปประเทศอิตาลีตั้งแต พ.ศ. 2537 และแมจะไดแยกออกเปนบริษัทอาหารอินทรียในป 
2545 กิจการสวนใหญก็ยังเปนการสงออกขาวอินทรียซึ่งรับซื้อมาจากเกษตรกร (ผูจัดการ, 2547) 

ตารางที่ 3   กิจการเกษตรอินทรียในประเทศไทย พ.ศ. 2546 
องคกรเกษตรอินทรีย จังหวัดที่ตั้ง ผลิตผลอินทรีย พื้นที่ปลูก (ไร) 
กลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ  ยโสธร ขาวหอมมะลิ 6,207 
ชมรมรักษธรรมชาติ ยโสธร ขาวหอมมะลิ 5,669 
กองทุนขาว  สุรินทร ขาวหอมมะลิ, ขาวเหลืองออน, ขาว

มะลิแดง และถั่วลิสง 
4,422 

สหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา 
จํากัด 

 ขาวโพดฝกออน, ผักและผลไม, ชุด
ตมยํา และชาสมุนไพร 

368 

สหกรณกรีนเนท จํากัด กรุงเทพฯ 
(สํานักงาน) 

ขาวหอมมะลิ, ขาวโพดฝกออน, ผัก
สด, ผลไม และสมุนไพร 

30,115 

บริ ษัทท็อปออรกานิกโปรดักส
แอนดซัพพลายส จํากัด 

กรุงเทพฯ 
(สํานักงาน) 

ขาวขาว, ขาวกลองหอมมะลิ, กาแฟ
ดิบ, กะทิสําเร็จรูป และกุงอินทรีย 

6,659 

บริษัทริเวอรแควอินเตอรเนชั่น
แนลอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 

กรุงเทพฯ 
(สํานักงาน) 

ขาวโพดฝกออน, กระเจี๊ยบเขียว, 
หนอไมฝรั่ง และสมุนไพรไทย 

679 

บริษัทสามพรานฟูด จํากัด นครปฐม น้ําผึ้งปาเดือนหา, น้ําสมสายชูแอป
เปลไซเดอร, เมล็ดงา, งาบด และ
ครีมงา 

- 

รังสิตฟารม ปทุมธานี ผักสด 145 
ไรปลูกรัก ราชบุรี ผักสด 60 
 

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.greennetorganic.com/content-thai/main%20framesets/n_production.html 
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ผูประกอบการอาหารอินทรียรายใหญมีความเห็นตรงกันวา “อุปสรรคสําคัญของธุรกิจเกษตร
อินทรียในประเทศไทยนาจะอยูที่ความเขาใจของผูบริโภคที่ยังไมเห็นความแตกตางและความสําคัญของ
ผลิตภัณฑ” (ผูจัดการออนไลน 2547) ระบบอาหารอินทรียในประเทศยังขาดแรงผลักดันจากความ
ตองการของผูบริโภคที่สงผลใหเกิดสวนตางของราคา และเปนกําลังสําคัญขับเคลื่อนการขยายตัวของระบบ
อาหารอินทรียในโลกที่พัฒนาแลว ผูบริโภคในประเทศขาดความเชื่อมั่นตอการรักษามาตรฐานอาหาร
อินทรียที่ มีวางขาย มีคําพูดลอเลียนเกษตรกรที่บอกกับผูซื้อวา “ผักอินทรีย เจา บไดพนสาร               
(แตใชรดเอา)” การพัฒนาระบบอาหารอินทรียมาตรฐานในประเทศเปนการผลักดันที่ระบบการผลิต 
(Supply driven) ดวยหนวยงานของรัฐฯ และองคกรเอกชน ที่สนับสนุนโดยองคกรสาธารณะนานาชาติและ
จากตางประเทศ อาทิรัฐบาลเดนมารค (DANCED) องคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (FAO, Food 
and Agriculture Organization) และ สมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM, International Federation of 
Organic Agriculture Movements) (ดู FAO 2004)  

ทางดานการผลิต ในประเทศไทยยังมีพ้ืนที่เพาะปลูกบางสวนที่ยังนับไดวาเปนเกษตร
อินทรียตามมาตรฐานสากล คือไมใชปุยเคมีและสารกําจัดวัชพืชหรือฮอรโมนใดๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในบางพืช เชน ขาวพื้นเมืองจากหลายพื้นที่ (รวมขาวหอมมะลิ แต ขาว กข 6 นาจะไมได
มาตรฐาน เพราะเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 โดยการฉาย
รังสี) ที่ปลูกไดผลผลิต 60-70 ถัง/ไร มาตั้งแตไหนแตไรโดยไมตองใสปุยและสารกําจัดศัตรูพืช ชา
จาก “ปาเมี่ยง” บนเขาที่ไดพัฒนามาจากตนชาปาธรรมชาติที่ขึ้นอยูในภาคเหนือ ถ่ัวงา ฯลฯ ดังนั้น
จึงปรับเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรียมาตรฐานไดโดยงาย แตการที่นมถ่ัวเหลืองอินทรียที่ผลิตจากถั่ว
เหลืองจากบนเขาที่สูง ถูกปฏิเสธจากผูซื้อเมื่อของไปถึงทาเรือที่ปลายทางตางประเทศแลว เม่ือตรวจ
พบดีเอ็นเอของถั่วเหลืองตัดแตงพันธุกรรม “จีเอ็มโอ” อยูในนมนั้น เปนบทเรียนสําคัญราคาหลาย
ลานบาทสําหรับผูประกอบการอาหารอินทรียสงออกวาไมอาจเหมารวมไปหมดวาอาหารจากในปา
ในเขาจะเปนอาหารอินทรียโดยอัตโนมัติ ประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียที่ดําเนินการโดยองคกรเอกชน คือมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย
รับรองมาตรฐานใน พ.ศ. 2545 ไมถึง 3,000 ไร ในเพียง 10 จังหวัดทั่วประเทศ มีพ้ืนที่อยูในระยะ
ปรับเปลี่ยนอีกเกือบ 4,000 ไร ซึ่งโดยมาตรฐานนี้มีเงื่อนไขใหมีระยะปรับเปลี่ยน 1 ปสําหรับพืชลมลุก 
พืชผัก พืชไร และเพียง 6 เดือน สําหรับไมผลยืนตน (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2005) 
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2.2. การวิจัยเกษตรเชิงนิเวศเพื่อการผลิตอาหารอินทรียมาตรฐานและการเพาะปลูกที่
ยั่งยืน   

ความสําเร็จทางการคาของเกษตรอินทรียในอเมริกาและยุโรป ไดนําไปสูการสนับสนุนการ
วิจัยเกษตรอินทรียโดยภาครัฐอยางเปนกอบเปนกํา ในพื้นที่ผลิตอาหารอินทรียหลักของโลกอยางใน
สหรัฐอเมริกาและยุ โรป  โครงการวิจัยเกษตรอินทรียที่ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สหราชอาณาจักร ในป พ.ศ. 2543 มีวงเงินถึง 20 ลานปอนด จากภาคเอกชนและองคการมูลนิธิ
ชวยเหลือตางๆอีก 3.6 ลานปอนด (DEFRA 2003) สําหรับรัฐแคลิฟอรเนียงานวิจัยเกษตรอินทรีย
เฉพาะในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียในป พ.ศ. 2547 มีงบประมาณวิจัยเกษตรอินทรียรวมมากกวา 
7.5 ลานเหรียญ เทากับ 2.2% ของการลงทุนวิจัยดานเกษตรทั้งหมด ซึ่งสูงกวาสัดสวนพื้นที่
เพาะปลูกเกษตรอินทรียที่มีเพียง 1.8% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งรัฐ และมูลคาผลิตผลหนาฟารม 
1.2% ที่มาจากเกษตรอินทรีย และในบางรัฐเชน วอชิงตัน และอิลลินอยส ยังมีการลงทุนวิจัยเกษตร
อินทรียสูงกวานี้อีก (Kang et al 2005)  

ขอจํากัดทางการผลิตสําคัญที่เกษตรกรผูทําการเพาะปลูกพืชอินทรียในประเทศไทยประสบ
คือการขาดเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ที่จะมาทดแทนปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชสังเคราะหอยาง
คุมทุนและปลอดภัย แตถึงแมหากสามารถทําใหเกษตรอินทรียมีอัตราการขยายตัวไดเทาใน
แคลิฟอรเนีย ในอีกสิบปขางหนาระบบเกษตรอินทรียในประเทศ ก็ยังคงมีขนาดเล็กมาก ครอบคลุม
ไปเพียง 0.02% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ จึงเปนการยากที่หาเหตุผลมาตั้งงบประมาณจาก
ภาษีอากรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ และถึงแมจะเกิดมหัศจรรยทําใหเกษตร
อินทรียในประเทศไทย มีการขยายตัวเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกวาในแคลิฟอรเนียเปนหลายเทา ก็
ยังคงยากที่จะพอเพียงในการลดผลกระทบจากการเพาะปลูกตอสภาพแวดลอมอยางจริงจัง เพราะ
ดวยการขยายตัวถึง 100 เทาในเวลาสิบป เกษตรอินทรียก็ยังจะมีพ้ืนที่ไมถึง 0.07% ของพื้นที่
เพาะปลูกทั้งประเทศ  นอกจากนี้วิธีปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ไดการรับรองคุณภาพใหใชไดในการ
ผลิตอาหารอินทรียมาตรฐาน เชนการปลูกถ่ัวเพื่อบํารุงดิน หรือการใชหินฟอสเฟตเปนปุย วิธีการ
ควบคุมแมลงศัตรูดวยแมลงอื่นหรือจุลินทรีย  สวนใหญมีการทํางานเชื่อมโยงผานกระบวนการ
พ้ืนฐานทางนิเวศ เชนการไหลเวียนของธาตุอาหาร การเอื้อประโยชน หรือเปนปฏิปกษตอกัน 
ระหวางส่ิงมีชีวิตตางๆที่อยูรวมในระบบเกษตร แตหากขาดบูรณาการและความเขาใจใน
กระบวนการนิเวศที่เกี่ยวของ ก็อาจไมสัมฤทธ์ิผล หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือมองขาม
กระบวนการที่สําคัญไป (กรอบที่ 2) ไมตางไปจากการใชปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีสังเคราะห 

เน่ืองจากเกษตรอินทรียถือกําเนิดมาจากกลุม “กรีน” ผูรักธรรมชาติและเคลื่อนไหวเพื่อการ
อนุรักษ ซึ่งชี้จุดบกพรองของงานวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตรสวนใหญ วาไมให
ความสําคัญตอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะหวัตถุประสงคและ
ระเบียบวิธีวิจัยอยางละเอียด ไมพบวาโครงการวิจัยเกษตรอินทรียมีความแตกตางขั้นพื้นฐานจริงจัง
ไปจากโครงการวิจัยเกษตรทั่วไป จึงไมควรแยกออกจากกันเหมือนราวกับวามีความแตกตาง        
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ในพื้นฐานวิชาการจริง (Lockeretz 2000, 2002) เริ่มมีการเสนอแนวคิดวางานวิชาการอินทรียไม
ควรแยกออกจากงานวิทยาศาสตรเกษตรทั่วไป เพราะแนวคิดเชิงเกษตรอินทรียนาจะมีบทบาท
สําคัญในการแกปญหาในระบบเกษตรที่ผานมา ไมวาจะเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดิน นํ้า 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแมแตการเปนหนี้จนถึงลมละลายของเกษตรกร ในโลกที่กําลังพัฒนาอยาง
ประเทศไทย หรือโลกที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ 2 ปุยอินทรีย 

 ถ่ัวปุยพืชสดบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนไดถึง 15-30 กก N/ไร แตหากพืชที่ปลูกตาม
ไมสามารถใชไนโตรเจนนี้ไดดวยขอจํากัดอื่น เชนขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัส ธาตุไนโตรเจนในปุยพืช
สดนี้ก็จะถูกปลดปลอยออกมาเปนแอมโมเนียและไนเตรทอยางรวดเร็วมากในเมืองรอนอยาง
ประเทศไทยและมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมในดินและแหลงนํ้าไมตางไปจากการใสปุย   ยูเรีย 
(ยูเรียหนึ่งกระสอบมีธาตุไนโตรเจน 23 กก) 

การปลูกถ่ัวมิไดทําใหดินดีขึ้นเสมอไป ถ่ัวเขียวมีไนโตรเจนในเมล็ด 3-4% ถ่ัวเหลืองมีถึง 
6-7% ไนโตรเจนจึงอาจถูกเก็บเกี่ยวออกไปพรอมกับเมล็ดถ่ัว 5-30 กก N/ไร ในขณะที่ระบบซิม
ไบโอซิสกับแบคทีเรียปมถั่วอาจตรึงไนโตรเจนได 10-40 กก N/ไร การปลูกถ่ัวอาจทําใหปริมาณ
ไนโตรเจนในดินลดลง หรือเพิ่มขึ้น ตามผลตางระหวางไนโตรเจนที่ตรึงไดจากอากาศกับ ไนโตรเจน
ที่เก็บเกี่ยวไปในเมล็ด และการจัดการซาก (ตารางที่ 3) หากซากถั่วถูกขนออกจากแปลงไปในการ
เก็บเกี่ยว สมดุลไนโตรเจนที่เปนบวกก็จะลดลงไปที่เปนลบก็จะติดลบมากไปอีก นอกจากการเก็บเมล็ด
ถ่ัวไปเปนอาหารยังทําใหธาตุอาหารอื่นในดินลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Ca Mg K ที่สะสมอยูในซาก  

ในอีกทางหนึ่งผลตกคางที่มีประโยชนจากถั่วตอพืชตามอาจไมใชธาตุอาหารไนโตรเจน แต
เปนการตัดตอนการสะสมเชื้อโรค แมลงหรือวัชพืช อยางที่พบในพื้นที่ปลูกขาวสาลีจากออสเตรเลีย 
อเมริกาเหนือและยุโรปวา ผลของการปลูกถ่ัวสลับกับขาวสาลี ที่สําคัญที่สุดที่สุดคือการควบคุมการ
ระบาดของโรครายแรงที่ทําความเสียหายตอขาวสาลี คือโรค “เทคออล” (Take All) ที่มีสาเหตุมา
จาก Gaeumannomyces graminis var. tritici  

หินฟอสเฟตที่อนุญาตใหใชไดตามมาตรฐานการผลิตอาหารอินทรีย มีธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชในปริมาณต่ํามาก ระดับการเปนประโยชนของธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัสขึ้นอยูกับขนาดของผงปุย และความเปนกรดของดิน จุลินทรียที่ยอยหินฟอสเฟตไดจึง
ไดรับความสนใจ แตการทํางานในการละลายฟอสเฟตออกมาเปนรูปที่พืชใชไดในปริมาณพอเพียง
ของจุลินทรียเหลานี้ตองอาศัยแหลงพลังงานจากอินทรียวัตถุในดิน 
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กรอบที่ 2 (ตอ) 

จากการทํางานของประชากรจุลินทรีย ที่มีอยูตามธรรมชาติ อินทรียวัตถุในดินมีอัตราการ
สูญสลายสูงมาก ในเมืองรอนอยางประเทศไทย และคงจะสูงขึ้นอีกจนไมเหลืออินทรียวัตถุในดิน
เลย หากมีการพบจุลินทรียเพ่ือเรงการยอยสลายอินทรียวัตถุที่หลายคนเสาะหา เพ่ือปลดปลอย
ธาตุอาหารออกมาเลี้ยงพืชใหเร็วขึ้นในกระบวนการทําปุยหมัก แมอินทรียวัตถุในดินนาที่นํ้าขังหาก
มีจุลินทรียเรงการยอยสลายอินทรียวัตถุชนิดที่มีชีวิตในระบบปลอดออกซิเจน (Anaerobic) สําหรับ
กรณีของหัวเชื้อ “EM” (ยอมาจาก Effective Micro-organisms) ที่ใชในระบบปด (เชนใน
ถุงพลาสติก หรือในสภาพน้ําขัง) ไดรับการพิสูจนยืนยันจากสมาคมดินและปุยญี่ปุน พบวาปุยหมัก 
EM ไมมีคุณสมบัติพิเศษกวาปุยหมักธรรมดาแตอยางใด (Michinori 1996) ในทางตรงกันขามปุย
หมัก EM มีความชื้นสูงและน้ําตาลที่มีอยูในปริมาณคอนขางสูงทําใหเปนแหลงของจุลินทรียที่ทําให
เกิดโรคโคนเนา 

การใสปุยอินทรียมีตนทุนตอกิโลกรัมธาตุอาหารสูงกวาปุยเคมีหลายเทาตัว ไมมีขอบังคับ
ดังน้ันจึงไมมีหลักประกันวาวาปุยอินทรียจําเปนตองมีธาตุอาหารอื่น ยกเวนทองแดง (ซึ่งเปนโลหะ
หนักเปนพิษ ขอบังคับกําหนดใหมีไดไมเกินปริมาณสูงสุด) จึงอาจไมสามารถแกปญหาธาตุอาหาร
อื่น ที่เริ่มพบวามีการขาดในพื้นที่เพาะปลูกตางๆของประเทศ ตั้งแต โบรอน เหล็ก กํามะถัน และ
สังกะสี (B Fe S Zn) ปุยอินทรียที่เปนปุยคอก คือมาจากมูลสัตวโดยเฉพาะจากการปศุสัตวสัตว
แบบเขมขน ที่ไดอาหาร concentrateมาจากนอกพื้นที่ เชนปลาทะเล และกากถั่ว จะคอนขางอุดม
ดวยธาตุที่จําเปน แตในทางตรงกันขามปุยคอกจากวัวหรือควายในพื้นที่ขาดธาตุอาหาร ก็มักจะ
ขาดธาตุอาหารเหลานั้นไปดวย ดินในพื้นที่สูงของลาวบางแหงขาดธาตุฟอสฟอรัสอยางรุนแรงจน
เปนขอจํากัดในการเจริญเติบโตและเจริญพันธุโค ประชากรโคมีจํานวนจํากัดมากจนยากที่จะหวัง
พ่ึงมูลโคเปนปุยได 

 

 

 

 

 

 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 16

ตารางที่ 4    สมดุลไนโตรเจนในถั่วเหลืองตางพันธุใน 3 ฤดูปลูก และถั่วเขียว 
ฤดูปลูก/พันธุ ไนโตรเจนตรึงไดจาก N2 ไนโตรเจนในเมล็ด สมดุลไนโตรเจน 

  (กก. N /ไร)  
ถ่ัวเหลือง5    
ปลายฝน    
    นครสวรรค 1 11.0 9.6 1.4 
    สจ 1 13.9 12.3 1.6 
    สุโขทัย 1 13.8 12.0 1.8 
แลง    
    นครสวรรค 1 16.0 27.4 -11.4 
    สจ 1 23.5 25.6 -2.1 
    สุโขทัย 1 27.5 25.4 2.1 
ตนฝน    
    นครสวรรค 1 27.5 31.0 -3.5 
    สจ 1 28.0 24.3 3.7 
    สุโขทัย 1 35.7 28.0 7.7 
ถ่ัวเขียว6    
    กําแพงแสน 1 16.3 8.5 7.8 

ที่มา : ดัดแปลงจาก 5พิมลรัตน 2534  6วีณา 2534 

จุดออนสําคัญของวิชาการทางเกษตร ที่ไดเริ่มมีการพูดถึงมาหลายสิบป ดังเชน ปญหาเชน
การปราบแมลงศัตรูพืชเกษตรดวยสารเคมี โดยวิชาการและแนวคิดทางนิเวศวิทยา เชน  

“ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหนอนกอขาวในซาราวัค (เกาะบอรเนียว สวนประเทศมาเล
เชีย)” (Rothschild 1971) หรือ 

“แนวคิดนิเวศวิทยากับการควบคุมศัตรูพืชในมาเลเซีย” (Conway 1971) 

”นิเวศวิทยา กับการระบาดของแมลงศัตรูพืชเมืองรอนแหงการปฏิวัติเขียว – เพลี้ยกระโดด
สีนํ้าตาล” (Kenmore 1980)    

ปญหาเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในการทํานาสมัยใหมแหงการปฏิวัติเขียวนี้ เริ่มขึ้นใน
อินโดนีเซียในป 1977 และระบาดลุกลามไปทั่วทวีปอาเซียในเวลาตอมา ทําความเสียหายไปแลว
หลายหมื่นลานบาท การใชเคมีเกษตรมากเกินความจําเปน (ตัวอยาง  การใชปุยในการปลูกผัก 
ภาพที่ 4) ผลกระทบตอดิน แหลงนํ้า และทรัพยากรธรรมชาติ หลักฐานพิสูจนชัดเจนถึงความ
ลมเหลวในการนําแนวคิดเชิงนิเวศเขามาผนวกใชในเทคโนโลยีการเพาะปลูก ของฝายวิชาการ
เกษตร แมในโลกที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐฯอเมริกา ผลกระทบของการเกษตรตอสภาพแวดลอม และ
การเปนหนี้ลมละลายของเกษตรกร เปนสาเหตุใหสภาวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกาหยิบยกประเด็น 
“เกษตรทางเลือก” (Alternative Agriculture) ขึ้นมาวิเคราะห และพิจารณา (กรอบที่ 3) 
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ภาพที่ 4 ปุย N (a) และ P (b) ท่ีใส และที่ใชโดยพืชผัก และที่เหลือตกคางในดินสวนผักตาม                   
ฝงแมน้ําทาจีน นครปฐม-สุพรรณบุรี 

ที่มา : ขอมูลที่ใชวาดภาพมาจาก Phupaibul et al (2002) 
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กรอบที่ 3 เกษตรกรรมทางเลือก โดยสภาวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
เกษตรกรรมทางเลือกคือระบบการผลิตอาหารและเสนใยที่มีวัตถุประสงคเนนหลักเกณฑและแบบแผน

ตอไปนี้ 

• การคํานึงถึงความเกี่ยวพัน ในขบวนการทางชีวภาพและนิเวศน อาทิ ขบวนการหมุนเวียนธาตุ
อาหาร ขบวนการตรึงไนโตรเจนโดยวิธีชีวภาพ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ (ตัวอยาง 
แมลงศัตรูพืช กับศัตรูชนิดตางๆของแมลงเหลานั้น  พืชกับจุลินทรียชนิดตางๆ ท้ังท่ีเปนสาเหตุของ
โรค และที่มีประโยชน เชนไมคอไรซา) และการใชประโยชนจากขบวนการดังกลาวในการผลิต 

• การลดการใชปจจัยการผลิตที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม สุขภาพของเกษตรกร และผูบริโภค 
• การใชประโยชนสูงสุดจากศักยภาพทางชีวภาพและพันธุกรรมของพืชและสัตวเกษตรนั้นๆใน

ขบวนการผลิต 
• รักษาระดับผลผลิตและขีดความสามารถในการผลิตของพื้นที่การเกษตร โดยการปรับปรุงระบบการ

เพาะปลูกใหพอดีกับศักยภาพ และขอจํากัดทางกายภาพของแตละพื้นที่   
• เนนขบวนการผลิตและการจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีระดับการตอบแทนในทางเศรษฐกิจดี และ

อนุรักษดิน น้ํา พลังงาน และทรัพยากรชีวภาพ 

เกษตรกรรมทางเลือกมิใชวิธีการทางเกษตรกรรมเพียงวิธีหนึ่งวิธีใด แตครอบคลุมถึงระบบฟารมที่
หลากหลาย ตั้งแต 

• เกษตรกรรมชีวภาพที่ ปฏิเสธอยางเขมงวดการใชปุยและยาปราบศัตรูพืชที่เปนสารเคมีและสาร
สังเคราะห  ไปจนถึง 

• เกษตรกรรมที่ใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และยาปฏิชีวนะ บางเม่ือจําเปนและมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศนต่ําสุด 

• การปฏิบัติในการดูแลรักษาจัดการ พืชและสัตวเกษตรกรรมที่นับไดวาเปนวิธีของเกษตรกรรม
ทางเลือก มีหลายวิธี อาทิ 
• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  (IPM, integrated pest management) 
• การเลี้ยงสัตวแบบปลอย  
• การปลูกพืชในระบบหมุนเวียนเพื่อ 

  - ควบคุมศัตรูและโรค  
  - ลดการชะลางพังทลายของหนาดิน 
  - ใชประโยชนจากการตรึงไนโตรเจนดวยการปลูกถั่ว 

• การลดหรืองดการไถ (reduced or no tillage) และเปลี่ยนแปลงวิธีปลูก เพื่อลดการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน ควบคุมวัชพืช และอนุรักษน้ํา 

• การทะนุบํารุงรักษาพืชและสัตว ใหมีสุขภาพดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการตานทานตอการแขงขัน
จาก หรือการเขาทําลายโดย ศัตรู และโรค เพื่อลดการใช  สารเคมี และยาปฏิชีวนะ ในการปราบ
หรือควบคุมศัตรูและโรค 
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แนวทางการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเกษตรเชิงนิเวศ นําความเขาใจกระบวนการทาง

นิเวศที่สลับซับซอนเชื่อมโยงกัน ระหวางพืชในระบบการเพาะปลูก ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ทั้งที่เปนศัตรูและที่
มีประโยชน ที่มองเห็นและมองไมเห็น และ ส่ิงแวดลอม นอกจากเปนหัวใจสําคัญของเกษตรอินทรีย
มาตรฐานที่เปนทางเลือกของเกษตรกรและผูบริโภคแลว ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสําคัญตอระบบ
เกษตรสวนใหญของประเทศใน 2 ทางคือ 

1. ชวยในการพัฒนาเกษตรอินทรียมาตรฐานสนับสนุนการจัดการในการเพาะปลูกผลิตอาหาร
สวนใหญของประเทศให สะอาด ปลอดภัย ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

2. ชวยการตัดสินใจทางนโยบาย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ บนพื้นฐานของความรู (Knowledge 
based)  เปนตนวา 
- ขาวที่ทนทานสารกําจัดวัชพืช (Herbicide Resistant Rice) ดวยยีน ”ธรรมชาติ4” 

(‘naturally occurring’ genes) 
- พันธุพืชและสัตว “จีเอ็มโอ” (GMO, Genetically Modified Organism ตามที่เรียกอยาง

แพรหลายโดยไมถูกตองนัก) ที่สรางขึ้นมาดวยพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineered, 
GE) 

                                                        
4  ไมมีหลักฐานทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาวายีนทนตอสารกําจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการผาเหลา 

(mutation) จะปลอดภัยและมีผลกระทบนอยกวายีนจากวิธีพันธุวิศวกรรม 

กรอบที่ 3 (ตอ) 

• การใชพันธุพืชที่มีความทนทาน และตานทานตอศัตรู หรือใชธาตุอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรรมทางเลือกไมใชการปฏิเสธความรู ความเขาใจในพืชสัตวและขบวนการที่เกี่ยวของที่อธิบายได
ดวยวิทยาศาสตรเกษตร  แตใชความรูความเขาใจทั้งหมดที่มีอยูผสมผสานกันเพื่อการผลิตพืชและสัตว เนนการลด
ผลกระทบของการจัดการตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศน การรักษาระดับประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ไป
พรอมๆกับ การเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต  การลดตนทุนการผลิตและ การเพิ่มผลตอบแทนจาก
ขบวนการผลิต 

ที่มา: Source NRC, 1989 
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2.3. การบูรณาการวิชาการกับระบบการผลิตและผูบริโภค 

งานวิจัยพื้นฐานทางวิชาการเปนการขยายพรมแดนความเขาใจในสิ่งตางๆในโลกนี้และไกล
ออกไป แตองคความรูทางวิชาการวิทยาศาสตรเกษตรที่มีคุณภาพสูงเปนจํานวนมากในปจจุบัน เนน
ลึกลงไปในกระบวนการทางสรีระและพันธุกรรมโมเลกุล โดยขาดการเชื่อมโยงกับระบบการผลิตและ
ผูบริโภค พัฒนาการของวิชาการเกษตรอินทรียสวนหนึ่งนับวาเปนบูรณาการระหวางผูบริโภค 
เกษตรกรผูใชเทคโนโลยี และฝายวิชาการที่ไดผล สรางความเขาใจพื้นฐานที่นําไปสูการใชประโยชน
อยางแทจริง แตหากขาดบูรณาการกับผูใช ก็มีโอกาสพลาดเปาหมายการไดประโยชนอยางจริงจัง
จากความรูความเขาใจใหมๆ และอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายโดยไมตั้งใจ แมจากงานวิชาการใน
สาขาวิชาที่เนนหนักไปทางเกษตรอินทรีย อยางเชนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวะวิธี หรือการตรึง
ไนโตรเจนโดยวิธีชีวภาพ (กรอบที่ 4) ในทางปฏิบัติบูรณาการทางวิชาการกับผูใชประโยชนจาก
ความรูทําไดในสองระดับคือ (1) การเปดกรอบแนวคิดใหกวางขวางออกไปจากสาขาวิชาเฉพาะทาง
ของแตละคน และ (2) การเชื่อมตอความรูทางวิชาการเขากับความรูความชํานาญของเกษตรกร 

2.3.1. มุมมองสหสาขาวิชา 
นอกจากปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีบทบาทโดยตรงตอกระบวนการผลิตแลว 

การเกษตรยังถูกผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอีกทางหน่ึง การศึกษาวิจัย
ในวิทยาศาสตรชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวของกับการเกษตร จึงไมอาจกระทําโดยเอกเทศอยางเปน
อิสระจากเงื่อนไขทางสังคมไปได ในทํานองเดียวกันการศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรและเกษตรกรรม ก็ตองอยูภายใตเงื่อนไขของปจจัยทางชีวภาพและ
กายภาพของระบบเกษตรนั้นๆ การขาดความเชื่อมโยงระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง กับปจจัยทางชีวภาพและกายภาพ ยังเปนปญหาสําคัญในการศึกษาอบรมนักวิชาการที่
เก่ียวของกับการเกษตร การใหความรูพ้ืนฐานเพื่อใหบัณฑิตทุกคนมีมุมมองสหสาขาวิชาในสวนที่
เกี่ยวของขบวนการผลิตโดยตรงกับ พืช สัตว และสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพียงขางเดียว ยังคงเปน
จุดออนของการศึกษาวิทยาศาสตรเกษตรในระดับปริญญาตรีสวนใหญ ทั้งในและตางประเทศ  
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กรอบที่ 4  การตรึงไนโตรเจนโดยวิธีชีวภาพ (BNF, biological nitrogen fixation)   

 ในแตละปท่ัวโลกมีถั่วท่ีปลูกเพื่อใชเปนอาหารประมาณ 1,100 ลานไร ตรึงกาซไนโตรเจน
จากอากาศใหมาอยูในรูปท่ีสิ่งมีชีวิตสวนใหญสามารถนําเขาสูกระบวนการชีวภาพไดประมาณ 20 
ลานตัน เปนหลักการและเหตุผลสําคัญของงานวิจัยเรื่องการตรึงไนโตรเจนโดยวิธีชีวภาพ โดยเฉพาะ
เม่ือพลังงานปโตรเลียมมีราคาแพงดังในปจจุบัน แตการลงทุนวิจัย BNF (ซ่ึงเริ่มในโลกสวนใหญ
หลังจากวิกฤตน้ํามันแพงครั้งแรก ในป 1972 ยกเวนออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซ่ึงไดประโยชนจริงจัง
จากความรูทางวิชาการ BNFมานานแลว1) เพื่อหวังไดประโยชนเปนปุยชีวภาพควรไดพิจารณาลึกลงไป
วาไนโตรเจน 20 ลานตันนี้ไดมาแลวโดยไมไดอาศัยเทคโนโลยีและความรูทางวิชาการ BNF เลย 

การศึกษากระบวนการ BNF ขั้นพื้นฐานระบบเอนไซมไฮโดรจีเนส (Hydrogenase) ท่ีทํางาน
ควบคูไปกับเอนไซมไนโตรจีเนส (Nitrogenase) ใหบทเรียนหนึ่งเรื่องความจําเปนในบูรณาการจาก
หองแล็ปและเรือนทดลองไปถึงในแปลง ตอการใชประโยชนความรูทางวิชาการ  

- ในยุค 70 มีการคนพบพันธุกรรม Hup+ ในจุลินทรียปมถั่วบางสายพันธุซ่ึงสามารถประหยัด
พลังงานในการตรึงไนโตรเจนโดยการรีไซเคิ่ล H+ พิสูจนไดในเรือนทดลองวาพลังงานท่ี
ประหยัดไดนี้สามารถนําไปใชสรางมวลชีวะเพิ่มในพืชได แตผลนี้ไมปรากฏเมื่อลงถึงในแปลง 

- มาถึงในปจจุบันมีการคนพบพันธุกรรม Hup- ในจุลลินทรียปมถั่วอีกบางสายพันธุซ่ึงทํางาน
ในทางตรงกันขามกับ Hup+  คือเปลี่ยน H+ เปน H2 กาซระบายออกไปในดินซึ่งมีผลตอพืชท่ี
ปลูกตามหลังถั่ว พิสูจนแลวในแปลงวาทําใหขาวบารเลยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ 20% 

ผลท่ีไดของ Hup- นี้เขาใจวาเกิดจากผลกระทบตอประชากรจุลลินทรียดิน แตความหวังไดเปน
เทคโนโลยีปุยชีวภาพสําหรับเกษตรอินทรียในประเทศไทย นาจะขึ้นอยูกับความเขาใจพื้นฐานเชน 

- สามารถบังคับใหถั่วท่ีปลูกเกิดปมไดกับเฉพาะจุลลินทรียปมถั่ว Hup- นี้ไดหรือไม (บทเรียน
จากงานวิชาการ 30 ป เรื่องการแกงแยงเกิดปมจากเชื้อพื้นเมืองในสหรัฐฯ) 

- ประชากรเชื้อจุลลินทรียปมถั่วพื้นเมืองของไทย มีท่ีเปน Hup- ก่ีมากนอย 
- H2 กาซที่ระบายออกไปในดินซึ่งมีผลกระทบตอประชากรจุลลินทรียดินพื้นเมืองในประเทศนี้

อยางไร 

ความรูทางวิชาการในเรื่อง BNF ท่ีนาจะมีประโยชนมากอันดับหนึ่งตอเกษตรอินทรีย และการ
ทดแทนปุยแพงดวยการตรึงไนโตรเจนในถั่วคือการบงช้ีขอจํากัดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ
ความรูทางวิชาการคุณภาพสูงท่ีมีอยู  
1 ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไมมีจุลินทรียปมถั่วที่เปนตัวการสําคัญในการตรึงไนโตรเจนที่เขากันไดดีกับถั่วทุง
หญาและถั่วเมล็ดที่สําคัญ สภาพแวดลอมในแปลงสวนใหญไมเอ้ืออํานวยใหเชื้อจุลินทรียปมถั่วมีชีวิตอยูขามป 
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การสรางความเขาใจการเกษตรใหครบทุกแงมุมที่สําคัญนั้น ไมอาจทําไดโดยนักวิชาการ
จากสาขาวิชาหนึ่งใดโดยลําพัง การที่คนเรามีทัศนคติที่ผิดๆอาจเปนเรื่องธรรมดา  แตทัศนคติที่ผิด
เก่ียวกับประเด็นปญหาที่อยูนอกขอบเขตความเชี่ยวชาญของนักวิชาการเฉพาะทาง  น้ันนับวาเปน
จุดออนสําคัญที่อาจกลายเปนขอจํากัดในการทํางานของสาขาวิชานั้น  ปญหาการศึกษาแบบสห
สาขาวิชาเปนประเด็นวิชาการในแวดวงวิทยาศาสตรเกษตร ที่ถูกหยิบยกมาพูดกันนานแลว แตจะหา
คณะผูวิจัยเกษตรที่มีประสิทธิภาพที่ครบสหสาขา  และสามารถปฏิบัติงานอยูอยางยั่งยืนไดยาก 
แมกระทั่งในตางประเทศ   จนทําใหหลายคนเขาใจวา การทํางานวิชาการเกษตรอยางสหสาขานั้นมี
ขอจํากัด และหากผูวิจัยทุกคนจะตองรอใหมีคณะผูวิจัยครบสาขาวิชา   หลายคนคงเกษียณอายุงาน
ไปเสียกอนที่จะไดทําประโยชนบาง แตในความเปนจริงนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการเกษตรทุกคน 
สามารถมีมุมมองเกษตรที่กวางออกนอกวิชาการเฉพาะทางของตนเอง ดวยการเปดโอกาสใหมีการ
ส่ือสารระหวางสาขาใหมากข้ึน การสื่อสารนี้สามารถทําไดหลายแบบ ทั้งโดยสวนตัว การตีพิมพ
เผยแพรตลอดจนผานสื่อตางๆ และการประชุมเชิงวิชาการแบบสหสาขาในระยะสั้น  

การตีพิมพเผยแพร เปนธรรมเนียมถือปฏิบัติในแวดวงวิทยาศาสตรที่มีวัตถุประสงคในการ
ส่ือสารแลกเปลี่ยน  ตรวจสอบ ความคิดและผลงานวิจัยในระหวางผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา   แตมา
ในระยะหลังการสื่อสารในแวดวงวิทยาศาสตรสวนใหญ มีขอมูลรายละเอียดเฉพาะทางเพิ่มขึ้นมาก 
จนยากแกการเขาใจของผูที่ไมไดเชี่ยวชาญเฉพาะในทางนั้น  แมแตผูที่อยูในสาขาวิชาเดียวกัน   ใน
ปจจุบันที่เปนยุคของขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนนี้ ไดมีความตื่นตัว ในการนํา
วิทยาศาสตรสูสาธารณะในภาษาชาวบาน ดวยหนังสือ คอลัมนหนังสือพิมพ และรายการโทรทัศน   
แตในการนําวิทยาศาสตรหลายสาขามาใชประโยชนรวมกัน ดังเชนในการเกษตร มีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการสื่อสารระหวางสาขาที่เกี่ยวของใหมากไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน   ซึ่งหมายถึง
การที่ นอกจากผูรับขาวสารจะตองมีมุมมองกวางออกไปนอกสาขาเฉพาะทางของตนเองแลว ผูส่ือ
ควรจะไดมีการนําเสนอ ดวยการตีพิมพ และการประชุมสัมมนา ในแนวทางและรายละเอียดที่
นักวิชาการนอกสาขาสามารถเขาใจได   การตีพิมพเผยแพร  และการนําเสนอในการประชุมและ
สัมมนา ที่เปนการสื่อสารสหสาขานี้ ควรจะถือเปนหนาที่หน่ึงของนักวิทยาศาสตรเกษตร ที่สําคัญไม
นอยไปกวาการนําเสนอผลงานการวิจัยใหมๆ และการนําเสนอตอสาธารณะชนทั่วไป 

2.3.2. การเชื่อมตอความรูทางวิชาการเขากับความรูความชํานาญของเกษตรกร 
 เกษตรอินทรียตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่ถือวาดิน พืช สัตว คน ส่ิงแวดลอมมีบูรณาการ

เปนเอกภาพ (the underlying scientific, philosophical and conceptual basis of organic food and 
farming is that the health of soil, plant, animal, man and environment is one and indivisible - 
DEFRA 2003) เทคโนโลยีเกษตรอินทรียเชนระบบพืชหมุนเวียน ระบบฟารมที่หลากหลาย ปุยพืช
สด ปุยคอก และวัสดุที่นํามาผลิตปุยหมัก และชีวะวิธีที่ใชควบคุมจํากัดศัตรูพืช ลวนมีความจําเพาะ
ทางพื้นที่สูง การวิจัยเชิงวิชาการที่จะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรียที่ไดผลและ
ปลอดภัยจึงจําเปนตองตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจเงื่อนไขการผลิตของผูผลิตเกษตรอินทรียของแต
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ละทองถ่ิน ซึ่งไมอาจหาไดในตําราหรือส่ิงตีพิมพแตหาไดจากการทํางานรวมกันกับเกษตรกรที่มี
ความสามารถ งานวิจัยทางวิชาการเกษตร ความรูความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ินของ
เกษตรกรนี้ ยังมีความสําคัญตอการใชประโยชนเทคโนโลยีใหมอานุภาพสูงไดอยางเต็มที่และ
ปลอดภยั 

3. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
ใน 10 ปขางหนาเกษตรอินทรียมาตรฐานในประเทศไทยก็ยังจะคงมีขนาดเล็กมาก เม่ือ

เทียบกับการเพาะปลูกสวนใหญของประเทศ แตแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรียที่บังคับใหนํา
แนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยามาผนวกใชกับวิทยาศาสตรเกษตร ใหมีบูรณาการระหวาง
วิชาการกับเงื่อนไขการผลิต ขอจํากัดในฟารม และความตองการของผูบริโภค นาจะเปนทิศทาง
สําคัญในการพัฒนาระบบเกษตรของประเทศ ใหมีความสามารถแขงขันในตลาดโลก ผลิตอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 24

เอกสารอางอิง 
“ชาวไทยภูเขา...เมินปลูกฝน ผลิตผักอินทรียขายรายไดงามกวา.”  2548. ไทยรัฐ. แหลงที่มา: 

http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/farming/feb/11/farm1.php 

“นครหลวงลยุเกษตรอินทรียกรีนเนทชีต้ลาดโตรับไมทัน.”  2548.  ผูจัดการออนไลน              
(6 กันยายน). แหลงที่มา:  
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9470000048687 

พิมลรัตน ทองรอด. 2534. การตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองพันธุตางๆภายใตฤดูปลูกที่
แตกตางกนั. วิทยานิพนธ (วทม. พืชไร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วีณา กลีบอุบล. 2534. ผลกระทบของการปลูกถั่วเหลือง และถั่วเขียวผิวมันที่มีตอการใช
ไนโตรเจนและผลผลิตขาวโพดที่ปลูกตามหลัง. วิทยานิพนธ (วทม. พืชไร) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สหกรณกรนีเนท. 2548.  แหลงที่มา:    

http://www.greennetorganic.com/contentthai/ main%20framesets/n_production.html 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย. 2005.  แหลงที่:    

http://www.actorganic-cert.or.th/test.html 

สุดใจ จงวรกิจวัฒนา. 2548. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การตลาด พืชผักอินทรีย. แหลงที่มา:  
http://www.agri.ubu.ac.th/kanjana/1203170/document/paper2.doc 

Conway GR 1971.  Ecological aspects of pest control in Malaysia.  Pp. 467-488 in J Farvar 
and J Milton (eds.), The Careless Technology: Ecological Aspects of International 
Development, Natural History Press, Doubleday & Co., Garden City, New York. 

DEFRA 2003.  A review of UK research and development for organic food and farming.  
Department for Environment, Food and Rural Affairs.   
Available:  www.defra.gov.uk/farm/organic/ research/res-develop.pdf 

FAO 2004.  Production and Exports of Organic Fruit and Vegetables in Asia.  Proceedings of 
an international meeting jointly organized by the Commodities and Trade Division of 
the FAO, the Earth-Net Foundation and the International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM), Bangkok, Thailand, from 3 to 5 November 2003.  
FAO Commodities and Trade Technical Paper 6. 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25

Geier B.  2004.  An overview and facts on worldwide organic agriculture and organic trade: a 
growing reality.  Paper presented at a “Seminar on the Production and Exports of 
Organic Fruit and Vegetables in Asia, jointly organized by the Commodities and Trade 
Division of the FAO, the Earth-Net Foundation and the International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bangkok, Thailand, from 3 to 5 November 
2003.  Pp. 3-6 in FAO Commodities and Trade Technical Paper 6. 

Greene C and Kremen A. 2003.  US Organic Farming in 2000-2001: Adoption of Certified 
Systems  Agriculture Information Bulletin No. 780.  US Department of Agriculture, 
Economic Research Service, April 

Hartman Group 2002.  Hartman Organic Research Review: A Compilation of Organic 
Research Conducted by the Hartman Group, Bellevue, Washington, USA. 

Kang C, Broome JC, Chaney D and Swezey SL. 2005. Survey of Organic Research and 
Extension Activities at the University of California. Available:  
http://www.sarep.ucdavis.edu/organic/ organicsurvey04.htm 

Kenmore PE.  1980.  Ecology and outbreaks of a tropical pest of the green revolution, the 
brown plant hopper, Nilaparvata lugens Stahl.  PhD Thesis, University of California, 
Berkeley. 

Michinori Nishio 1996.  Microbial Fertilizers in Japan.  Food and Fertilizer Technology Center.  
Available:  http://www.agnet.org 

NRC 1989.  Alternative Agriculture.  Committee on the Role of Alternative Farming Methods 
in Modern Production Agriculture.  Board on Agriculture, National Research Council.  
National Academy Press, Washington DC. 

Nutrition Business Journal (NBJ), 2004. The NBJ/SPINS Organic Foods Report 2004, 
Penton Media, Inc. 

Oberholtzer L, Dimitri C and Greene C.  2005.  Price premiums hold on as U.S. organic 
produce market expands. www.ers.usda.gov   May 2005 

Organic Monitor, 2002. “U.K. Future Development of Organic Dairy Sector.” December 20. 
London, UK. www.organicmonitor.com 

Packer, The. 2000.  Fresh Trends: Profile of the Fresh Produce Consumer. 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 26

Phupaibul P, Kaewsuwan U, Chitbuntanorm C and Matoh T.  2002.  Evaluation of 
environmental impact of the raised-bed-dike (Rong Chin) system along the Tha Chin 
River in Suphan Buri-Nakkhon Pathom Provinces, Thailand.  Journal of Soil Science 
and Plant Nutrition 48, 641-649. 

Rothchild GH L. 1971.  The biology and ecology of rice-stem borers in Sarawak (Malaysian 
Borneo).  Journal of Applied Ecology 8: 287-322. 

 

 
 


