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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
 
 

ไชยยงค์ ยงกิตติสวัสดิ์ และณกร อินทร์พยุง 
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 
 
บทความนี้เป็นการศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ โดยเลือกตัวอย่าง
จากเกษตรกรศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ จ านวน 37 ราย การศึกษาใช้แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ และปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ส าคัญที่ส่งผลให้เกษตรปรับเปลี่ยนจาก
ระบบการผลิตผักเกษตรเคมี มาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ คือ ความกังวลเรื่องสุขภาพของเกษตรกรในการ
สัมผัสกับสารเคมีที่มีแนวโน้มการใช้ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น การยึดหลักความพอเพียงโดยท าการเกษตร
อินทรย์เป็นอาชีพเสริม และการได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือจากศูนย์เกษตรอินทรีย์ฯ ในชุมชน 
รูปแบบการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรใช้ปัจจัยทางการเกษตรที่พ่ึงพาธรรมชาติและความพิถีพิถันในการ
ดูแล ใช้พ้ืนที่เพาะปลูกไม่เกิน 3 ไร่ จ านวน 2 – 5 ชนิด โดยใช้แรงงานในครัวเรือน 1 – 3 คน มีรายได้ต่อปี
โดยเฉลี่ย 30,000 – 60,000 บาท ปริมาณผลผลิตผักเกษตรอินทรีย์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการสั่งซื้อใน
ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือ การผลิตผักเกษตรอินทรีย์มีผลผลิตที่ไม่แน่นอน ต่ ากว่าที่
คาดการณ์ และถูกก าหนดราคาโดยคนกลาง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นแนวทางที่ส าคัญในการเพ่ิม
ผลผลิต และการรวมกลุ่มวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ส าหรับความต้องการในชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้เกษตรกรและคนในชุมชนมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 
ค าส าคัญ เกษตรอินทรีย์ ผักอินทรีย์ 
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1. บทน า 
แม้ว่าสังคมไทยจะมีกระแสตื่นตัวถึงการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยเน้นไปที่การบริโภคผักและผลไม้เพ่ิม
มากขึ้น โดยเชื่อว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ แต่ดู
เหมือนว่า กระแสดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ
แห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 พบว่า คนไทย
บริโภคผักผลไม้น้อยลง โดยเพศชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักและผลไม้ประมาณ 268 กรัมต่อวัน ส่วน
เพศหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักและผลไม้ประมาณ 283 กรัมต่อวัน และมีการบริโภคผักและผลไม้
น้อยลงตามอายุ โดยในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป บริโภคน้อยที่สุดเพียง 200 กรัม ในขณะที่องค์การอนามัยโลก
ให้ค าแนะน าในการบริโภคผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และภาคีข่ายด้านอาหารและโภชนาการ 2557) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งได้ 50% ลดความ
เสี่ยงจากโรคหัวใจได้ 30% ลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองได้ 6% และยังช่วยล้างล าไส้ ลดการดูด
ซึมไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด ช่วยลดน้ าหนักตัว มีวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยปรับสมดุลเอนไซม์และ
ฮอร์โมนในร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านการอักเสบและเพ่ิมภูมิต้านทานด้วย แต่ถึง  
กระนั้นก็ดี อาจเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนไทยในปัจจุบันที่บริโภคอาหารตามวัฒนธรรม  
ตะวันตกที่เน้นการกินเนื้อสัตว์  แป้งขัดขาวและอาหารแปรรูปสูง ท าให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหาร 
อย่างสมดุลย์ คนไทยจ านวนมากจึงเจ็บป่วยด้วยโรควิถีชีวิต (Non-communicable Diseases: NCDs) เช่น 
มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดัน ฯลฯ จากสถิติการตายของคนไทยใน พ.ศ. 2554 และ 
2558 (ส านักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณะสุข 2559) พบว่า มะเร็งมีอัตราการตายแซงหน้า
สาเหตุการตายทุกประเภทขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีอัตราการตาย 112.8 คน ต่อประชากร 100,000 
คน ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากอัตราการตาย 94.8 คน ต่อประชากร100,000 คน ใน พ.ศ. 2554 ดัง
แสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 อัตราการตาย จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ต่อประชากร 100,000 คนของประเทศไทย 

ที่มา: ส านักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณะสุข 2559 

 
นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีความกังวลในเรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งหากบริโภคเป็นประจ าจะเป็นการ
รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงในระยะยาว จากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 
150 ตัวอย่างเมื่อเดือนสิงคหาคม 2560 ครอบคุลผักยอดนิยม 5 ชนิด ผักพ้ืนบ้าน 5 ชนิด และผลไม้ 6 ชนิด 
ครอบคลุม 9 ตลาด 3 ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ และ 4 แบรนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช Thailand Pesticide Alert Network (Thai-PAN) 
2560) พบว่า มีผักถึง 7 ชนิด และผลไม้ถึง 4 ชนิด ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน ดังแสดง
ในรูปที ่2 
 



_______________________________________________________________ 

iOrder.in.th  Smart Restaurant Supply Chain 4 

 
 

รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้ างเกินมาตรฐานในผักและผลไม้ 
ที่มา: เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2560 

 
นอกจากนี้ Thai-PAN ยังสุ่มตรวจเพ่ิมเติมผักพ้ืนบ้านยอดนิยมและผักพ้ืนบ้านยอดฮิต 76 ตัวอย่าง ผลการ
ส ารวจแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์สารเคมีฯ ตกค้างเกินมาตรฐานในผักยอดนิยมและผักพ้ืนบ้านยอดฮิต 10 ชนิด 

ที่มา: เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2560 
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จากสภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคผักเกษตรอินทรีย์ (Organic vegetable) ซึ่งถือ
เป็นทางเลือกหนึ่งของการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากผักเกษตรอินทรีย์ คือ ผักที่ปลูกตามธรรมชาติ 
มีหลักในการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด คือ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด รวมทั้งไม่มี
ฮอร์โมนเร่ง และให้ความส าคัญในด้านการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม และเน้นความส าคัญในการบ ารุงดิน  
 
ศักยภาพด้านการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรยังมีขีดจ ากัด องค์ความรู้และเทคโนโลยียังไม่เป็นองค์
รวมและบูรณาการ การผลิตผักเกษตรอินทรีย์ยังไม่แพร่หลายในวงกว้าง ผู้บริโภคผักเกษตรอินทรีย์มี
ลักษณะเป็นกลุ่มเฉพาะเนื่องจากผักเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าผักเกษตรเคมีทั่วไป และช่องทางการจัด
จ าหน่ายส่วนใหญ่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
และมีผู้บริโภคอีกจ านวนมากที่ยังคงมีความเข้าใจสับสนระหว่างผักเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและ  
ผักอนามยั 
 
จากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตผัก
เกษตรอินทรีย์ โดยใช้ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของเกษตรกรในการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์
ให้แก่เกษตรกร และเสริมสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาว 
 
2. เกษตรอินทรีย์ 
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement: 
IFOAM) ให้ความหมาย เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นที่หลักการปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติ
ของพืช สัตว์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายาม
ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง หลักการ
เกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นด้วย เนื่องจากก่อให้เกิดผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ และช่วยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน มี
หลักการของการอยู่ร่วมกันและพ่ึงพิงธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและมี 
การอนุรักษ์ให้อยู่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบเป็นองค์รวม และสมดุลที่เกิด
จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทั้งระบบ 
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วิวัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2535 เครือข่ายเกษตรทางเลือก ได้จัดการประชุมใหญ่สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกขึ้น 
และได้สรุปวิเคราะห์บทเรียน และประสบการณ์ในการท างานส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้
ประกาศแนวทางเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นแนวทางเกษตรทางเลือกที่ส าคัญแนวหนึ่งของประเทศ ค าประกาศ
ของสมัชชาเกษตรทางเลือกนี้อาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของกระบวนการเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทย ดังนั้น เกษตรอินทรีย์จึงเริ่มมีความส าคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทยได้เริ่มด าเนินการโดยเกษตรกรและการผลักดันขององค์กรพัฒนาเอกชน แต่ยังไม่เป็นเกษตร
อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ กรมวิชาการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ส าหรับสินค้ารายแรกที่ภาครัฐส่งเสริมการผลิต คือ สินค้าข้าว 
ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2535 เป็นการร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับบริษัทในเครือนครหลวง 
ค้าข้าว และบริษัทเครือสยามวิวัฒน์ เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ผลผลิตข้าวประมาณ 1,200-
1,500 ตัน เพ่ือการส่งออกภายใต้การควบคุมดูแลและการให้ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้รับการ
รับรองจากองค์กรตรวจสอบคุณภาพในประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์สากล 
(IFOAM) 
 
ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2534 มีกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค “อาหารเพ่ือสุขภาพ” ที่ผู้บริโภคตื่นตัวเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงของการรักษาสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์จนท าให้ “ธุรกิจอาหาร
สุขภาพ” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหน่วยงานราชการในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริม “อาหาร
ปลอดภัย” เช่น ผักอนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างความแตกต่าง
ของผลผลิตอาหารปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีการเติบโตได้
ค่อนข้างช้า ผนวกกับการเกิดวิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์
ประสบกับภาวะชะงักงันไประยะหนึ่ง 
 
ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มฟ้ืนตัวตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2546 เมื่อมีการจัดประชุมนานาชาติเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( IFOAM) และองค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินและกรีนเนท
เป็นเจ้าภาพหลัก การมีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศในครั้งนั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทั้งใน
การผลิต การบริโภคและการผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน ส่งผลให้มีการฟ้ืน
ตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิดการขยายตัวของ
ตลาดเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น อาทิเช่น การใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของส านักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
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ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์กับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น มีผู้ประกอบการค้าปลีกเฉพาะทาง
ที่มีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ เช่น ร้านเลมอนฟาร์มและผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่
โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด ได้เริ่มเห็นแนวโน้มทิศทางของตลาดเกษตรอินทรีย์ จึงได้เริ่มจ าหน่าย 
สินค้าเกษตรอินทรีย์กันเ พ่ิมขึ้น เช่น ห้าง TOPS Supermarket Big C Foodland Emporium และ 
Siam Paragon เป็นต้น (ศูนยเ์กษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” 2557) 
 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 
ความจ าเป็นในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มักเกิดขึ้นกับการท าการเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นั้นผ่านกระบวนการผลิตภายใต้ระบบเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งรับรองโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 2544) โดย
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 
ประเภทที่ 1: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับท้องถิ่น ผู้ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเภทนี้มัก 

เป็นเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือขายในท้องถิ่นในปริมาณไม่มากนัก 
โดยหน่วยงานที่ให้การรับรอง เช่น องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 

ประเภทที่ 2: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ผู้ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเภทนี้ มัก 
เป็นเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือขายในประเทศไทย เช่น มาตรฐานออ
แกนิคไทยแลนด์ โดยกรมวิชาการเกษตร 

ประเภทที3่: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ ผู้ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเภทนี้  
มักเป็นเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์เพ่ือการส่งออก มาตรฐานประเภทนี้
เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในแต่ละประเทศโดยจะมีส่วนที่แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น 
มาตรฐาน IFOAM JAS NOP และ CAD เป็นต้น โดยคู่ค้าในต่างประเทศอาจเป็นผู้ก าหนด
ความจ าเป็นในการขอรับรองมาตรฐาน 

 
3. กลุ่มเกษตรกรกรณีศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพ้ืนที่ที่ผลิตผักเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของ
ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 37 ราย โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ติดต่อทีมงานของศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์เพ่ือติดต่อกับเกษตรกรและขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งช่วยอธิบายแบบสอบถามไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจวัตถุประสงค์และ
ความหมายของแต่ละค าถามให้ตรงกัน เกษตรกรจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง เพ่ีอให้แน่ใจว่าเป็น
ความคิดเห็นของตนเองจริง ผลจากการส ารวจข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
- ชาย 14 38 
- หญิง 23 62 

รวม  100 
2. อาย ุ   

ไม่เกิน 30 ปี 6 16 
31 – 40 ปี 9 24 

41 – 50 ปี 9 24 
51 ปี ข้ึนไป 13 35 

รวม  100 
3. ระดับการศึกษา   

- ประถมศึกษา 27 73 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 7 19 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 5 

- ปวส/ อนุปริญญา 1 3 
- ปริญญาตร ี 0 0 

- สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 
รวม  100 

4. จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
1 -3 คน 10 27 
ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 27 73 

รวม  100 
5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเปน็แรงงานภาคการเกษตร   

1 -3 คน 34 92 
ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 3 8 

รวม  100 
6. จ านวนพื้นที่ในการท าการเกษตรทั้งหมด   

ไม่เกิน 3 ไร ่ 14 38 
4 – 6 ไร่ 11 30 
ตั้งแต่ 7 ไร่ขึ้นไป 12 32 

รวม  100 

7. จ านวนพื้นที่ในการผลิตผักเกษตรอินทรีย ์   
ไม่เกิน 3 ไร ่ 18 49 
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4 – 6 ไร่ 14 38 
ตั้งแต่ 7 ไร่ขึ้นไป 5 14 

รวม  100 
8. จ านวนพื้นที่ท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของในการผลิตผักเกษตรอินทรีย ์   

ไม่เกิน 3 ไร ่ 16 55 

4 – 6 ไร่ 8 22 
ตั้งแต่ 7 ไร่ขึ้นไป 5 14 

รวม  100 
9. รายไดร้วมของครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา   

ไม่เกิน 30,000 บาท 95 24 
30,000 – 60,000 บาท 13 35 

60,000 – 90,000 บาท 2 5 
ตั้งแต่ 90,001 บาท ข้ึนไป 13 35 

รวม  100 
10. รายได้จากการผลิตผักเกษตรอินทรีย์   

ไม่เกิน 30,000 บาท 13 35 

30,000 – 60,000 บาท 17 46 
60,000 – 90,000 บาท 4 11 

ตั้งแต่ 90,001 บาท ข้ึนไป 3 8 
รวม  100 

11. แหล่งที่มาของเงินทุนในการผลิตผักเกษตรอินทรีย ์   
- เงินทุนส่วนตัว 35 5 
- กู้ยืมจากญาตพี่น้อง คนรู้จัก 2 3 
- กู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน 0 0 

รวม  100 

12. ท่านเคยผลติผักเกษตรเคมีมาก่อนหรือไม่   
- เคย 37 100 
- ไม่เคย 0 0 

รวม  100 

13. คุณภาพชีวิต (ด้านการเงิน สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม) หลังจากผลติผักอินทรยี์   
- ดีขึ้น 29 78 

- เหมือนเดิม 8 22 
- แย่ลง 0 0 

รวม  100 
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จากข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา มีสมาชิก
ในครัวเรือนที่เป็นแรงงานภาคการเกษตร 1 - 3 คน พ้ืนที่ในการท าการเกษตรผลิตผักอินทรีย์ไม่เกิน 3 ไร่ 
และมีรายได้จากการผลิตผักเกษตรอินทรีย์อยู่ในช่วง 30,000 - 60,000 บาทต่อปี โดยใช้เงินทุนส่วนตัวเป็น
แหล่งที่มาของเงินทุน เกษตรกรทั้งหมดเคยมีประสบการณ์การผลิตผักเกษตรเคมีมาก่อน เนื่องจาก
เกษตรกรได้ รั บค าแนะน า และการช่ วย เหลื ออย่ าง ใกล้ ชิ ดจากบุ คลากรศูนย์ เ กษตร อินทรี ย์ 
บ้านแสนรักษ์ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ โดยศูนย์ 
เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกรแต่ประการใด จึงท าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นใน
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต และภายหลังการเปลี่ยนมาผลิตผักเกษตรอินทรีย์ เกษตกรส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึน 
 
4. รูปแบบและปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
ในส่วนนี้ เป็นผลการส ารวจรูปแบบการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างซึ่งรวมถึงรูปแบบการ การ
ผลิต การวางแผน ช่องทางการกระจายผลผลิต แหล่งรับซื้อและการก าหนดราคาขายผลผลิต ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 รูปแบบการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

รูปแบบการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ จ านวน ร้อยละ 
1. การผลติผักของท่านไดร้ับการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือไม่   

- ใช่ 3 8 
- ไม่ใช่ 34 92 

รวม  100 

2. การผลติผักเกษตรอินทรยี์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อตกลง Contact farming หรือไม ่   
- ใช่ 2 5 
- ไม่ใช่ 35 95 

รวม  100 
3. การตกลงซื้อขายกับผู้รับซื้อไดก้ าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรใช่หรอืไม่   

- ใช่ 1 3 
- ไม่ใช่ 36 97 

รวม  100 
4. ท่านผลิตเกษตรอินทรียเ์อง โดยไมไ่ด้เข้ากลุ่มการผลิตกับผู้อื่นใช่หรือไม่   

- ใช่ 37 100 
- ไม่ใช่ 0 0 

รวม  100 
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5. ประสบการณ์ในการผลิตผักเกษตรอินทรีย ์   
ไม่เกิน 3 ปี 22 60 
4 – 6 ปี 8 22 
มากกว่า 6 ปี 7 19 

รวม  100 

6. จ านวนขนิดของผักเกษตรอินทรีย์ที่ท่านผลิตในรอบปีท่ีผา่นมา   
1 ชนิด 2 5 

2 – 5 ชนิด 28 76 
6 – 10 ชนิด 4 11 

มากกว่า 10 ปี 3 8 
รวม  100 

7. แหล่งความรู้และข้อมลูข่าวสารในการผลติผักอินทรยี์ของท่าน   
- ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง 32 86 

- จากคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนรู้จัก 5 14 
- กลุ่มสหกรณ์ ชมรมด้านการเกษตร 0 0 
- ภาครัฐ 0 0 

รวม  100 
8. แหล่งที่มาของแรงงาน   

- แรงงานในครัวเรือน 36 97 
- แรงงานภายนอกโดยการว่าจ้าง 1 3 

รวม  100 
9. การวางแผนการผลิต   

- วางแผนการผลิตเอง 16 43 
- ผู้รับซื้อช่วยวางแผนการผลติให ้ 21 57 

รวม  100 

10. การขนส่งผลผลติ   
- ขนส่งไปท่ีแหล่งรับซื้อเอง 21 70 
- ผู้รับซื้อน ารถมารับเอง 11 30 

รวม  100 

11. แหล่งรับซื้อผลผลิต   
- พ่อค้าคนกลาง 29 78 

- โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 1 3 
- ผู้บริโภคโดยตรง 0 0 
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) บริษัทผู้ส่งออก 7 19 

รวม  100 
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12. การก าหนดราคาขาย   
- ก าหนดราคาขายไดเ้อง 3 8 
- ผู้รับซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา 34 92 

รวม  100 
13. ความต้องการสั่งซื้อในภาพรวม   

- ปริมาณผลผลติมไีม่เพียงพอต่อความต้องการสั่งซื้อ 36 97 
- ปริมาณผลผลติมีมากกว่าความตอ้งการ 1 3 

รวม  100 

 
จากตาราง รูปแบบการผลิตผักเกษตรอินทรีย์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตผักอินทรีย์โดยไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) 
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ไม่เกิน 3 ปี และจ านวนชนิดของผักเกษตรอินทรีย์ที่
ผลิตในรอบปีที่ผ่านมา 2-5 ชนิด เพ่ือกระจายความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตจะแตกต่าง
กันตามฤดูกาล และใช้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง แรงงานหลักที่ผลิตผักเกษตรอินทรีย์ คือ แรงงาน
ในครัวเรือน ผู้รับซื้อเป็นผู้วางแผนการผลิตให้ เกษตรกรสามารถก าหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เอง ขนส่ง
ผลผลิตไปที่สถานที่รับซื้อเอง แหล่งรับซื้อผลผลิตส่วนใหญ่ คือ พ่อค้าคนกลาง โดยผู้รับซื้อเป็นผู้ก าหนด
ราคา และในภาพรวม เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตผักเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการสั่งซื้อ  
 
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผักอินทรีย์ของเกษตรกร โดยแบ่งปัจจัยในการตัดสินใจออกเป็น 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การผลิต สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ในตารางที่ 
3 
 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความส าคัญ 
1. ด้านการเงิน   มาก 

- การลดต้นทุนการผลิต 4.35 1.086 มาก 

- ราคาขายมีความเหมาะสม 3.84 1.214 มาก 
- ตลาดมคีวามมั่นคงแน่นอน 3.84 1.191 มาก 

- ช่วยลดการก่อหนี ้ 4.43 0.899 มาก 
- สามารถใช้แรงงานในครัวเรือน 4.51 0.804 มากที่สุด 

2. ด้านการผลิต    
- การฟื้นฟู บ ารุงดิน 4.54 0.605 มากที่สุด 
- มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะอากาศ 4.51 0.607 มากที่สุด 
- การลดการติดโรค ศตัรูพืช 3.81 0.967 มาก 



_______________________________________________________________ 

iOrder.in.th  Smart Restaurant Supply Chain 13 

- ความสะดวกในการจัดหาเมล็ตพนัธ์ท่ีดี 3.86 0.887 มาก 
- การสนันสนุนองค์ความรู้ เทคนคิในการผลิต 3.84 0.986 มาก 

3. ด้านสุขภาพ    
- ผู้ผลติไมไ่ดร้ับอันตรายจากสารเคมี 4.51 0.651 มากที่สุด 
- การผลติอาหารปลอดภัยต่อผู้บรโิภค 4.51 0.651 มากที่สุด 

4. ด้านสังคม    
- แรงจูงใจจากองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 3.08 1.187 ปานกลาง 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ 3.03 1.213 ปานกลาง 
- การรับรู้ความส าเร็จจากเกษตรกรรายอื่น 4.03 0.645 มาก 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม    
- การปรับปรุงคณุภาพดิน น้ าและอากาศ 4.54 0.650 มากที่สุด 

    - การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 4.49 0.651 มาก 
    - การรักษาพันธุกรรมดังเดมิของพืชให้คงไว้ 3.92 0.954 มาก 

 
จากตารางปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรณีศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านเงินทุนที่
เกษตรกรให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ต้องสามารถใช้แรงงานในครัวเรือนได้ซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และการผลิตผักอินทรีย์ไม่ใช่รายได้หลักของครอบครัว ส่วนปัจจจัยด้านการผลิต รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟู บ ารุงดิน และความยืดหยุ่นต่อสภาวะอากาศมากที่สุด  เนื่องจากการ
เพาะปลูกต้องพ่ึงพาปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก เกษตรกรยังให้ความส าคัญด้านสุขภาพมากที่สุด ทั้งใน
ด้านผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเองที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี และต่อผู้บริโภคในการบริโภคผักอินทรีย์
ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ส่วนปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรที่
แนวโน้มอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร แบ่งออกได้
ตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ สรุปได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูก ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยด้านการเงิน รายได้ลดลงระหว่างช่วงเปลี่ยน 
การผลิตจากผักเกษตรเคมีไปเป็นผัก 
เกษตรอินทรีย ์

ควรจัดให้มสีินเช่ือดอกเบีย้ต่ า 
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการ
ปรับเปลีย่นการผลติจากระบบ 
เกษตรเคมีเป็นระบบเกษตร 
อินทรีย์ 

2. ปัจจจัยด้านการผลิต ผลผลติมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก 
ต้องพึ่งพาธรรมชาติตามฤดูกาลและ
สภาวะอากาศในแต่ละฤดูกาลที่ม ี
ความผันผวนมากข้ึน มสีารเคมีไหล
และฟุ้งกระจายปนเปื้อนมาจากพืน้
ที่ดินเกษตรเคมีข้างเคียง 

- ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้น 
เทคโนโลยีการเกษตรอินทรยี ์
แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น 
- ควรก าหนดเขตพื้นที่เฉพาะ 
(Zoning) ส าหรับการท าการเกษตร
อินทรีย์เท่าน้ัน 

3. ปัจจัยด้านสุขภาพ ผู้บริโภคยังคงมีความเข้าใจสับสนว่า
ผักปลอดสารพิษและผักเกษตร
อินทรีย์ คือ ผักประเภทเดียวกัน มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน 

ควรรณรงค์และส่งเสรมิความรู ้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ 
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

4. ปัจจัยด้านสังคม ขาดการบูรณาการการสนับสนุนจาก 
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

ภาครัฐควรบูรณาการการ 
สนับสนุนตั้งแต่การผลติจนถึง 
การตลาดแก่เกษตรกรอยา่ง 
ต่อเนื่อง 

5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมมีความผันผวนสูงข้ึน 
ท าให้การปรับปรุงคณุภาพดิน น้ า 
และอากาศ ท าได้ยากล าบากข้ึน 

- ควรส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
อินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงคณุภาพ 
ดิน น้ าและอากาศทีม่ีความ 
ยืดหยุ่นต่อสภาวะอากาศเพิ่ม 
มากขึ้น 
- ควรรณรงค์และส่งเสริมความรู ้
ให้ประชาชนตระหนักถึงความสมัพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมท่ีดีกับแหลง่
อาหารปลอดภัย 

 
จากตารางสรุปได้ว่า เกษตรกรมีปัญหารายได้ลดลงช่วงระหว่างปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบเกษตรเคมี
ไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความเห็นว่าควรจัดให้มีการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน 
ในช่วงระหว่างปรับเปลี่ยนการผลิต ปัญหาผลผลิตมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องพ่ึงพาธรรมชาติตาม
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ฤดูกาล ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ควรก าหนดเขตพ้ืนที่เฉพาะการท าการเกษตรอินทรีย์เท่านั้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีจาก
พ้ืนที่ข้างเคียง ปัญหาผู้บริโภคมีความเข้าใจสับสนว่าผักปลอดสารพิษและผักเกษตรอินทรีย์คือผักประเภท
เดียวกัน ควรรณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาขาดการบูร
ณาการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ควรแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐควรบูรณาการการสนับสนุนตั้งแต่
การผลิตจนถึงการตลาดแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และปัญหาสภาพแวดล้อมมีความผันผวนสูงขึ้น ท าให้
การปรับปรุงคุณภาพดิน น้ าและอากาศท าได้ยากล าบากขึ้น ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน น้ าและอากาศที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะอากาศเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ดีกับแหล่งอาหารปลอดภัย 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ จ านวน 37 
ราย พบว่า แรงจูงใจที่ส าคัญที่ส่งผลให้เกษตรปรับเปลี่ยนจากระบบการผลิตผักเกษตรเคมี มาเป็นระบบ
เกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรมีความกังวลเรื่องสุขภาพในการสัมผัสกับสารเคมีที่มีแนวโน้มการใช้ใน
ปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น และการยึดหลักความพอเพียงโดยท าการเกษตรอินทรย์เป็นอาชีพเสริม รวมทั้งยังเป็น
โครงการภายใต้ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ที่มีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทั้งในการ
การผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกรแต่ประการใด 
 
รูปแบบการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรใช้ปัจจัยทางการเกษตรที่พ่ึงพาธรรมชาติและความพิถีพิถันในการ
ดูแลการผลิตของเกษตรกรเป็นหลัก จากผลส ารวจ ไม่มีเกษตรกรคนใดเลยที่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมแย่ลง
ภายหลังการผลิตผักอินทรีย์ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผลิตผักอินทรีย์ส่งผลดีต่อเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประเด็นนี้ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรที่ผลิตผักในระบบ
เกษตรเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ จากผลส ารวจยังแสดงให้เห็น
ว่า การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังไม่ใช่มาตรฐานบังคับในการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ และไม่ใช่
เงื่อนไขในการรับซื้อของผู้รับซื้อผักอินทรีย์จากเกษตรกรรายย่อย ส่วนผลส ารวจปริมาณผลผลิตผักเกษตร
อินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการสั่งซื้อในภาพรวม ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการสั่งซื้อ 
เนื่องจากการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ต้องพ่ึงพาธรรมชาติและสภาวะอากาศตามแต่ละฤดูกาลเป็นอย่างมาก 
ท าให้ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรได้รับต่อรอบการผลิตมักน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้และต่ ากว่าความต้องการ
ของตลาด เกษตรกรเสนอแนวทางในการผลิตผักเกษตรอินทรีย์โดยให้รวมกลุ่มวางแผนการผลิตภายใน
ชุมชนส าหรับความต้องการในการบริโภคภายในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
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