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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตร
อินทรีย์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ  และเสนอแนวทางการท า
เกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ โดยท าการส ารวจและเก็บข้อมูลการด าเนินการโครงการสามพราน
โมเดล อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ จ านวน 
32 คน คือ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ (1 คน) ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกใน
โครงการ (11 คน) และผู้บริโภค (20 คน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจับกลุ่มประเด็นเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
ปัจจัยและเสนอแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จด้านสังคม  เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาพบว่าตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถน าข้อมูลมาค านวณผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนได้มีทั้งหมด 9 กลุ่ม จาก 11 กลุ่ม โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในภาพรวมคิด
เป็น 1.45 แสดงว่าทุก ๆ การลงทุน 1 บาท ส่งผลลัพธ์ทางสังคมมูลค่า 1.45 บาท เช่น การเกิดเครือข่าย
ของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกร ในผลลัพธ์ด้าน
สังคมได้ความรู้เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การท าน้ าหมัก 
และท าปุ๋ย ด้านเศรษฐกิจ คือ เกษตรกรสามารถก าหนดราคาขายที่เป็นธรรมให้กับตนเองแต่อยู่ในเกณฑ์
ราคาขายของตลาดอินทรีย์และเกษตรกรคนอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิก และด้านสิ่งแวดล้อม คือ จากการที่
เกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพดินและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีการ
หมุนเวียนทรัพยากรในท้องถิ่นและในพ้ืนที่ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น น าเศษอาหารจาก
ร้านค้าในหมู่บ้านมาเลี้ยงหมู มูลหมูที่ได้น ามาหมักท าปุ๋ยเพ่ือใช้ในแปลงเกษตรต่อไป 

ปัจจัยที่ส่งผลให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องของตลาด
รองรับผลผลิตอินทรีย์ เพราะถ้าไม่มีตลาดรองรับเกษตรกรก็ไม่ทราบว่าจะน าผลผลิตอินทรีย์ที่ได้ไป
จ าหน่ายที่ไหน ถ้าจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางก็จะโดนตัดราคาเพราะรูปลักษณ์ของผลผลิตอินทรีย์ที่ไม่
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สวยงามเหมือนผลผลิตจากการท าเกษตรทั่วไป รองลงมาเป็นเรื่องของผลผลิตที่ต้องมีการวางแผนการ
ผลิตให้ต่อเนื่อง ผลผลิตมีความหลากหลาย และรักษาคุณภาพผลผลิต และผู้บริโภคสนับสนุนผลผลิต
และเข้าใจเกษตรกร รองลงมาเป็นเรื่องของใจ เกษตรกรต้องมีใจรักในการท าเกษตรอินทรีย์ เพราะต้องมี
ความอดทนและเข้มแข็ง และเรื่องกระบวนการกลุ่ม และต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพที่เกษตรกรบางรายมี
ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร เรื่องราคาผลผลิตที่ดีกว่าราคาผลผลิตเกษตรทั่วไป 
ท าให้เกษตรกรมีก าลังใจในการผลิตผลผลิตออกมาสู่ตลาด และเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มาช่วยสนับสนุน
เกษตรกร นอกจากนี้มีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ของเกษตรกรในการไม่ใช้สารเคมี  และพ้ืนที่
เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์ แนวทางที่จะท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จนั้น  เกษตรกร
ต้องมีการสร้างกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีองค์ความรู้ มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มอย่างเคร่งครัด รักษาคุณภาพของผลผลิตและมีผลผลิตป้อนสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างโอกาสทางตลาด มีการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต มี
การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมี
การสนับสนุนอย่างจริงจังและตรงจุด และสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาส่งเสริมให้ความรู้กับ
เกษตรกร 
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This study aims to assess the Social Return on Investment from organic 
agriculture, a case study of Sampran Model, to study factors affecting successful organic 
agriculture and to propose appropriate guidelines for organic agriculture. Interviews with 
32 stakeholders including the managing director of Sampran Riverside Hotel, 
representatives of agriculturists who are members of the eleven agricultural groups and 
twenty consumers in Sookjai market were carried out. Data was analyzed to access the 
Social Return on Investment of organic agriculture and factors affecting the successful 
organic agriculture. Interviews' results were described and grouped in order to conclude 
the factors and the guidelines. 

The results showed that the Social Return on Investment of nine agricultural 
groups from eleven groups are 1.45, indicating that every 1 Baht investment generated 
a social benefit of 1.45 baht. It was shown that there is the emergence of a network of 
entrepreneurs, consumers, and related organizations, educational institution and 
agricultural groups for the social outcomes, there are knowledge of postharvest 
technology, organic agricultural accreditation, fertilizers and Effective Microorganisms 
(EM) production. For the economic outcomes, agriculturists can set a fair price for their 
own according to selling price of organic markets and for environmental 
outcomes, since agriculturists do not use chemicals in agriculture, soil quality and 
environment were better and local resources are being recycled for the most benefit, 
such as food from local food shop, the pork manure fermentation. 

Factors affecting successful organic agriculture at the most is a market for the 
organic products because If there is no market for agriculturists, they do not know 
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where to sell organic products while if they sell them to the middleman, the prices will 
be cut because their appearance are not as beautiful as others agricultural products. 
Secondly, the organic production requires continuous planning, variety of organic 
products and maintaining quality. Consumers have supported productivity of organic 
products. Thirdly, agriculturists are keen to do organic agriculture however, it requires 
their patience and strength, and process group of agriculturists. In addition, it is a 
matter of health that some agriculturists have health problems with use of chemicals 
in agriculture, the price of the organic products is higher than those of agricultural 
products in general, the agriculturists are encouraged to produce organic products to 
the market, and the knowledge that supports the agriculturists. Other factors 
are agriculturists' honesty in using non-chemical and suitable areas for organic 
agriculture. Guidelines to do organic agriculture are that agriculturists need to create a 
strong group together to share knowledge on organic agriculture and have a 
effective management plan. Maintaining the quality of the product and continuously 
bring the product to the market are necessary. Creating market opportunities is 
required in order to reduce cost of production and to have organic agriculture 
accreditation for consumers' confidence. And relevant agencies must provide 
strong supports whereas educational institutions state officials should promote 
knowledge to agriculturists. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรกายภาพ ดิน น้ าที่อุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศที่
เหมาะสม และทรัพยากรชีวภาพที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืช สัตว์ หรือชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น เห็ด 
รา สาหร่าย จุลินทรีย์ เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ ซึ่งสภาพพ้ืนที่ของประเทศไทย
เหมาะกับการเพาะปลูกท าเกษตรกรรมอย่างมาก โดยการท าเกษตรกรรมในสมัยก่อนนั้นมีรูปแบบ
เรียบง่าย ปลูกพืชตามฤดูกาล ใช้แรงงานสัตว์มาช่วยในการเกษตร เน้นการพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก 
ผลผลิตที่ได้น ามาใช้เพ่ือการยังชีพ แต่เมื่อมาถึงยุคการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ท าให้เริ่มมี
การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและเป็นปุ๋ยบ ารุงพืชจนมาถึงในปัจจุบัน 
 การท าเกษตรกรรมที่มีการน าสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช แมลง โรคพืช ฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเติบโตให้พืชออกผลนอกฤดูกาล และการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
ใช้สารเคมีโดยไม่ถูกวิธี เช่น ไม่มีหรือไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ถูกช่วงเวลา 
เป็นต้น หรือเกษตรกรมีการใช้ปริมาณสารเคมีที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเคมีที่เป็น
อันตรายในสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และยังเป็นอันตรายกับผู้บริโภครวมถึงส่งผลต่อสุขภาพของ
เกษตรกรเอง โดยผลส ารวจพบว่าอัตราการป่วยจากการได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น โดยในปี 2558 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากการท างาน
และสิ่งแวดล้อม 2,421 ราย อัตราป่วย 3.70 ต่อประชากรแสนคน (ส านักระบาดวิทยา, 2559) และ
จากผลการสุ่มตรวจเลือดของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรจ านวนหลายรายมีความเสี่ยงจากการสะสม
สารเคมี ซึ่งในปี 2556 ได้ท าการสุ่มตรวจเกษตรกรจาก 50 จังหวัด จ านวน 314,805 ราย โดยมี
จ านวน 96,227 ราย หรือคิดเป็น 30.57% ที่ผลเลือดอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย และในปี 2557 ได้สุ่ม
ตรวจเกษตรกรจาก 71 จังหวัด จ านวน 314,603 ราย โดยมีจ านวน 107,989 ราย หรือคิดเป็น 
34.33% ผลเลือดอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558) 
ถึงแม้สารเคมีทางการเกษตรเหล่านี้จะมีผลกระทบดังที่กล่าวไปแล้ว แต่ปริมาณการน าเข้าสารเคมีใน
การท าการเกษตรก็ยังมีปริมาณมากขึ้น โดยปริมาณการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรในปี 2558 
สูงถึง 149,546 ตัน แบ่งเป็นสารก าจัดวัชพืช 119,971 ตัน สารก าจัดแมลง 12,927 ตัน สารป้องกัน
และก าจัดโรคพืช 11,088 ตัน และอ่ืน ๆ เช่น สารควบคุมการเจริญเติบของพืช สารก าจัดหนู 5,560 
ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559ก) 
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 ปัจจุบันจึงเริ่มมีคนให้ความสนใจแนวคิดการเกษตรทางเลือกในการจัดการระบบการเกษตร
มากขึ้น เช่น เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เกษตรยั่งยืน 
(Sustainable Agriculture) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรทฤษฎีใหม่ (New 
Theory Agriculture) และวนเกษตร (Agro Forestry) เป็นต้น ซึ่งระบบการเกษตรต่าง ๆ เหล่านี้มี
หลักการคล้ายคลึงกัน คือ เน้นความสมดุล ไม่ท าลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเกษตรกร ซึ่งแนวคิดการเกษตรทางเลือกในแต่ละ
รูปแบบถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่อาจจะมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมด้วย วนเกษตรที่ต้องมีพ้ืนที่ป่าหรือต้องมี
สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับป่า เกษตรกรรมธรรมชาติของฟูกูโอกะที่เน้นพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักโดย
ไม่มีการใช้จุลินทรีย์ในการผลิต เป็นต้น (อานัฐ ตันโช, 2549) ส่วนการท าเกษตรอินทรีย์ไม่มีการใช้
สารเคม ีลักษณะสภาพพ้ืนที่สามารถท าได้ทุกพ้ืนที่ มีการใช้จุลินทรีย์ช่วยในการผลิต และสามารถท่ีจะ
ขอรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้ ดังนั้นการท าเกษตร
อินทรีย์จึงเป็นระบบการเกษตรที่มีความน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง 
 จากแนวคิดเกษตรทางเลือกที่มีมากมาย เกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ในปัจจุบัน
เกษตรกรบางกลุ่มได้เปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบรับกระแสของผู้บริโภคท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ การ
ท าเกษตรอินทรีย์นั้นมีความหมาย คือ การท าการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
โรค และแมลง ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโต และไม่ใช้พันธุ์พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ตัดต่อพันธุกรรม 
โดยมีระบบการจัดการที่เอ้ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ า มีการผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
เกิดความสมดุลร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอกท่ีได้
จากมูลสัตว์ เป็นต้น รวมถึงมีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาช่วยในการก าจัดศัตรูพืช เช่น สารสกัด
จากสะเดา จุลินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ เป็นต้น ซึ่งการท าเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตร
ทางเลือกอีกทางที่ช่วยให้เกษตรกร ลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอก เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์หรือ
สารสกัดธรรมชาติใช้เอง ท าให้ผู้บริโภครับประทานผักหรือผลไม้ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง และลดปริมาณ
สารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศ 
 ถึงแม้ในปัจจุบันเกษตรกรบางกลุ่มจะหันมาท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบรับกระแสของผู้บริโภค
ที่รักสุขภาพ แต่ตลาดก็ค่อนข้างจ ากัดแค่เฉพาะกลุ่มเนื่องจากราคาของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีราคา
ค่อนข้างสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีการ
ส ารวจพบว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับปลอดภัยปานกลาง ร้อยละ 48.90 ระดับปลอดภัยมาก ร้อยละ 34.65 และไม่
แน่ใจ ร้อยละ 7.09 (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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แม่โจ้, 2560) นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เคยใช้วิถีชีวิตในการท าการเกษตรแบบใช้สารเคมีที่
สะดวก ท าได้ง่าย และใช้แรงงานน้อยกว่า จึงเคยชินกับวิถีแบบเดิม และไม่มีการรับประกันความเสี่ยง
ในเรื่องของผลผลิตในการท าเกษตรอินทรีย์ช่วงเริ่มแรก ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังท าการเกษตร
แบบเดิมที่เคยท าโดยการใช้ปุ๋ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่าง ๆ 
 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์มักจะเป็นการศึกษาเพ่ือประเมินผลลัพธ์ใน
ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น การลงทุน ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต และความต้องการของผู้บริโภค 
เป็นต้น เช่น การศึกษาของ สิริชัย สาธุวิจารณ์ (2550) ที่มีการศึกษาปริมาณผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
ในระบบเกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) หรือการศึกษาของ มาณวิน สงเคราะห์ 
(2557) ในการศึกษาอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่และล าปาง ผู้ศึกษาจึง
สนใจศึกษาผลลัพธ์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงน าหลักการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) มาศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มเกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์ในโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งโครงการสามพรานโมเดลนั้นริเริ่มจากความร่วมมือ
ของมูลนิธิสังคมสุขใจ และเจ้าของกิจการสวนสามพรานที่ต้องการผักและผลไม้อินทรีย์มาใช้เป็น
วัตถุดิบของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ต่อมาจึงมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นเครือข่ายของกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้มแข็ง มีการจัดการทั้งในเรื่องของตลาด ผลผลิต การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและควรเข้าไปศึกษาถึง
กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการและผลที่ ได้นั้นจะท าให้เกิดความส าเร็จทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการท าเกษตรอินทรีย์อย่างไร ซึ่งการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนนั้นท าให้ทราบว่ากิจกรรมที่ด าเนินการของเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์นั้นให้ประโยชน์กับ
สังคมโดยรวม และรวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์
และหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จากการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
ในโครงการสวนสามพรานโมเดล 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการท า
เกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดล 
 3) เพ่ือเสนอแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดลให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ทราบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จากการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสาม
พรานโมเดล 
 2) ทราบปัจจัยจากการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดลที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 3) ทราบแนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดลให้ประสบความส าเร็จ
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 4) โครงการสามพรานโมเดลสามารถน าแนวทางไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ
ให้ประสบความส าเร็จ 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 1) ด้านพื้นที่: โครงการสามพรานโมเดล อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 2) ด้านเนื้อหา: เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จากการท า
เกษตรอินทรีย์ และเสนอแนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ 
 3) ด้านประชากร:   
     - สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริ เริ่มโครงการสาม
พรานโมเดล ประธานหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภค 
 4) ด้านระยะเวลา: มกราคม - กันยายน 2560 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เกษตรอินทรีย์ หมายถึง การท าการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช โรค 
และแมลง ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโต และไม่ใช้พันธุ์พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ตัดต่อพันธุกรรม โดย
มีระบบการจัดการที่เอ้ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ า มีการผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
เกิดความสมดุลร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 

 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน หมายถึง การวัดผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการสาม
พรานโมเดลในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการเปรียบเทียบเป็นมูลค่าทางการเงินจาก
ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น และค านวณออกมาเป็นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เปรียบเทียบกับ
มูลค่าของเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป 
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 ด้านสังคม หมายถึง เกษตรกรมีสุขภาพที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวางแผน และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนเกษตรกรด้วยกัน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ผู้บริโภคมีอาหารปลอดภัย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ
เผยแพร่การขับเคลื่อนงานของโครงการสามพรานโมเดลให้กับผู้ที่สนใจ 
 ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในราคาจ าหน่ายที่
เป็นธรรม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
 ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตรจากการท าเกษตรอินทรีย์ 
การหมุนเวียนทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการจัดการตลาดช่วยลดปริมาณขยะ 
 โครงการสามพรานโมเดล หมายถึง โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานความเป็นธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ด้วยทุนสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)



บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาสาม
พรานโมเดล ได้มีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงานวิจัย หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการมาปรับและประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมี
ประเด็นหัวข้อดังนี้ 

 2.1 ระบบการเกษตรในประเทศไทย 
 2.2 เกษตรตามแบบแผนปัจจุบัน 
 2.3 ปัญหาในภาคเกษตรกรรมไทย 
 2.4 แนวคิดเกษตรอินทรีย์ 
 2.5 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากลงทุน 
 2.7 โครงการสามพรานโมเดล 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบการเกษตรในประเทศไทย 

 การท าการเกษตรในอดีตนั้นเป็นการท าเกษตรเพ่ือการยังชีพ ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ และ
เลี้ยงสัตว์ โดยน าผลผลิตที่ได้มาด ารงชีวิต ผลผลิตที่มีมากและเหลือจากการบริโภคจะน ามาจ าหน่าย
หรือแลกเปลี่ยนกัน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจากในอดีตที่ท าเกษตรเพ่ือการยังชีพเท่านั้น เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเน้นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์เพ่ือให้ได้ผลผลิตมาจ าหน่ายใน
ปริมาณมาก มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาปุ๋ย สารเคมี ยา
ฆ่าแมลง เครื่องจักรกลทางการเกษตร การรักษาสภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่ให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ทนต่อโรค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเขียว 
หรือ Green Revolution  
 ระบบการเกษตรมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากการปฏิบัติและน าความรู้จากทั้ง
ปราชญ์ผู้ รู้ ในท้องถิ่นหรือนักวิชาการ ซึ่งในแต่ละระบบการเกษตรนั้นจะเป็นการก า หนดถึง
ความสัมพันธ์ของรูปแบบในการท าการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของปลูกพืชที่เน้นปลูกชนิดเดียว 
หรือหลากหลายชนิดผสมผสานกัน การใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยหรือใช้แรงงานสัตว์หรือเครื่องไม้
เครื่องมือที่ใช้แรงงานคน และการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ โดยในระบบเกษตรแต่ละรูปแบบมี
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จุดประสงค์ในการท าเกษตรที่แตกต่างกัน ผลกระทบที่เกิดทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมก็
แตกต่างกันไป ซึ่งระบบเกษตรกรรมไทย มีดังนี้ (สุธาสินี ทองลิ่ม, 2556) 

 1. ระบบเกษตรกรรมดั้งเดิม  

 การท าเกษตรในสมัยก่อนจะเป็นการท าการเกษตรเพ่ือการยังชีพเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ ถ้ามี
เหลือจึงค่อยน ามาจ าหน่าย ระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมจึงเป็นการท าการเกษตรที่หลากหลายผสมผสาน
เพ่ือน าผลผลิตที่ได้มาด ารงชีวิต โดยไม่ค่อยพ่ึงพาปัจจัยภายนอกเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นที่มี
น ามาปลูกต่อ มูลสัตว์ที่เลี้ยงหรือผลผลิตที่เสียก็น ามาท าปุ๋ยหมุนเวียนในพ้ืนที่ และการท าการเกษตรที่
มีความหลากหลายก็ช่วยลดเรื่องของโรคและแมลง แต่ระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมก็มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของผลผลิตที่มีเพียงพอแค่การบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
ตลาดต้องการผลผลิตในปริมาณมาก 

 2. ระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 

 เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติเขียวที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรในเชิง
พาณิชย์ โดยการท าเกษตรในระบบนี้จะมีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกทั้งในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ 
อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และเครื่องจักรกลทางเกษตร รวมถึงต้องมีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มาก 
ซึ่งการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากภายนอกและใช้พ้ืนที่มากท าให้มีต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้นจากเดิม เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณมาก 

 3. ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา 

 เกษตรแบบพันธสัญญาเป็นการท าการเกษตรที่ผู้ประกอบการท าสัญญากับเกษตรกรในการ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และน าผลผลิตที่ได้ขายให้กับผู้ประกอบการ โดยปัจจัยการผลิตเกษตรกรต้องใช้ของ
ผู้ประกอบการที่ท าสัญญาด้วยซึ่งมีปัจจัยการผลิต คือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหาร ปุ๋ยเคมี และ
เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งในการลงทุนท าเกษตรแบบพันธสัญญานั้นเกษตรกรที่ไม่มีทุนอาจจะต้องไปกู้ยืม
เงินหรือผู้ประกอบการอาจจะเป็นผู้ลงทุนให้เกษตรกรแต่ผลผลิตที่ขายได้จะต้องหักต้นทุน แล้วจึง
น ามาแบ่งส่วนคนละครึ่งระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ 
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 4. ระบบเกษตรที่ผลิตโดยอิงธรรมชาติ 

  4.1 ระบบเกษตรธรรมชาติ  

  การท าเกษตรธรรมชาติเริ่มมาจากแนวคิดของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะที่เน้นการท า
เกษตรที่ใช้ระบบสมดุลของธรรมชาติระบบนิเวศในการจัดการ โดยไม่มีการไถพรวนดินเนื่องจากใน
ธรรมชาติต้นไม้หรือแมลง สัตว์ต่าง ๆ ก็มีบทบาทในการท าให้ดินร่วนซุย เช่น พืชที่รากลึกก็หยั่งลึกลง
ไปในดินด้านล่างท าให้ดินร่วนซุย พืชที่รากตื้นบริเวณใกล้ผิวดินก็ท าหน้าที่พรวนดินบริเวณนั้น 
ไส้เดือนก็สามารถช่วยท าให้ดินร่วนซุยโดยการชอนไชไปที่ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งระบบเกษตรธรรมชาตินี้
จะอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของระบบนิเวศ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืช เน้น
ปรับปรุงดินและคลุมดินให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดี การปลูกพืชในระบบนี้
เป็นการปลูกพืชที่เหมาะสมตามฤดูกาลเพื่อให้พืชแข็งแรง โรคและแมลงไม่ค่อยมารบกวน 

  4.2 ระบบเกษตรอินทรีย์ 

  ระบบเกษตรอินทรีย์เป็นการท าการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี 
สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดโรคและแมลง และฮอร์โมน เป็นต้น แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์
หรือพืชสดที่ท าการหมัก สารก าจัดวัชพืช โรค และแมลงจากน้ าหมักชีวภาพ หรือสารสกัดจากพืชบาง
ชนิด เช่น สะเดา ดาวเรือง เป็นต้น รวมถึงการไม่ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม  

  4.3 ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการท าเกษตรจากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวความคิดให้เกษตรกรมีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตรให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้พอเพียงกับการบริโภคภายในครัวเรือนเมื่อมีเหลือจึงน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ิมเติม 
โดยมีหลักในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในอัตราส่วน 30:30:30:10 คือ 30% เป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ือ
รองรับการท าเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 30% เป็นพ้ืนที่ท านาปลูกข้าว 30% เป็นพ้ืนที่เพาะพืชผัก 
ไม้ผลยืนต้น และ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอ่ืน ๆ เช่น เพาะช ากล้า เพาะเห็ด เป็น
ต้น ซึ่งหลักการในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่มีอยู่ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นต้น เกษตรกรเริ่มจากการ
บริหารจัดการพ้ืนที่และท าการเกษตรเพ่ือให้เพียงพอกับการบริโภคภายในครัวเรือน ขั้นที่ 2 ขั้นกลาง 
เมื่อเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้วก็เริ่มมีการรวมกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน อาจจะรวมกลุ่มกันเป็น
กลุ่มสหกรณ์แบ่งปันความรู้เรื่องการผลิต การตลาด มีการจัดกองทุนสวัสดิการให้กับกลุ่ม การสนับ
สนับสนุนด้านการศึกษาของบุตรหลาน มีความร่วมมือร่วมใจกัน ขั้นที่ 3 ขั้นก้าวหน้า เมื่อชุมชนหรือ
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กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งก็สามารถช่วยกันหาเงินทุนจากธนาคารหรือบริษัท มาช่วยในการลงทุน
เพ่ือพัฒนาสินค้าและผลผลิตหรือท าเป็นรูปแบบธุรกิจของชุมชนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 

  4.4 ระบบเกษตรผสมผสาน 

  เกษตรผสมผสานเป็นการจัดการรูปแบบการท าเกษตรที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรม
ขึ้นไปซึ่งท าร่วมกัน คือ การปลูกพืชหลากหลายชนิด การเลี้ยงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ หรือการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานรวมกันในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเกื้อกูลประโยชน์ ซึ่งกัน
และกัน ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชควบคู่กันมูลของสัตว์ก็สามารถน ามาท าปุ๋ยเพ่ือ
น าไปใช้กับพืชได้ และพืชบางชนิดที่ปลูกก็สามารถน ามาผสมเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่เลี้ยงได้ เป็นต้น 

  4.5 ระบบวนเกษตร   

  การท าวนเกษตรนั้นเป็นการท าการเกษตรที่เน้นให้สภาพระบบนิเวศเหมือนกับป่าไม้ 
หรือเป็นการท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นของชุมชน โดยวนเกษตรจะเน้นที่ไม้ยืนต้นเป็นหลักและ
มีการปลูกพืชบริเวณผิวดินหรือมีการท านาในบริเวณนั้นก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพ
พ้ืนที่และการท าเกษตรนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่าเดิม การท าวนเกษตรเป็นการท าเกษตรอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีความหลากหลายของทั้งพืชและสัตว์ และในแต่ละท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันก็จะมีรูปแบบการท าวนเกษตรที่แตกต่างกันเช่นกัน 

 จากระบบเกษตรกรรมที่กล่าวมาข้างต้นในแต่ละระบบก็จะมีรูปแบบและจุดประสงค์ที่
แตกต่างกัน บางระบบพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกมากกว่า บางระบบไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาปัจจัยการ
ผลิตภายนอกเลย บางระบบมีการจัดการพ้ืนที่ให้ เหมาะสม บางระบบไม่ใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร บางระบบใช้สารเคมีและสารอินทรีย์ควบคู่กันไป และบางระบบอาศัยความสมดุลของ
ธรรมชาติในการท าการเกษตร ซึ่งแต่ละระบบก็มีทั้งข้อจ ากัดและข้อดีที่แตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบการ
ท าเกษตรแต่ละระบบที่แตกต่างกันสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการท าเกษตรในระบบเกษตรต่าง ๆ 

ดัดแปลงจาก: อานัฐ ตันโช (2549) 
หมายเหตุ:  หมายถึง ไม่ใช้   ✓ หมายถึง ใช้ 

2.2 เกษตรกรรมตามแบบแผนปัจจุบัน 

 การท าเกษตรในสมัยก่อนเป็นระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่ท าการเกษตรเพ่ือการด ารงชีพถ้ามี
ผลผลิตเหลือจึงน ามาจ าหน่าย แต่เมื่อเกิดการปฏิวัติเขียว หรือ Green Revolution ในช่วงทศวรรษที่ 
1970 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและจุดประสงค์ของการท าเกษตรกรรมจากเดิมที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
เพ่ือการด ารงชีพ แต่เปลี่ยนแปลงเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งผลผลิตที่ได้จะต้องมี
ปริมาณมากเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการปฏิวัติเขียวที่
เกิดขึ้นนั้นได้มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถ
มีปริมาณผลผลิตได้มากขึ้น การคิดค้นสารเคมีที่น ามาใช้เป็นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารก าจัดวัชพืช และ

ระบบเกษตร 

รูปแบบการท าเกษตร 

สารเคมี 
ปุ๋ย

อินทรีย์ 

ไถพรวน 

(เครื่องจักร) 
การควบคุมศัตรูพืช การควบคุมวัชพืช 

1. แบบดั้งเดิม  ✓  ปลูกตามฤดูกาล คลุมดิน/ถอน 

2. แบบเชิงเดี่ยว ✓  ✓ สารเคมี ไถกลบ/สารเคมี 

3. แบบพันธสัญญา ✓  ✓ สารเคมี/ระบบปิด สารเคมี/ระบบปิด 

4. แบบอิงธรรมชาติ 

  4.1 เกษตรธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการควบคุม 

 

คลุมดิน 

  4.2 เกษตรอินทรีย์  ✓ ✓ สารอินทรีย์ ไ ถ ก ล บ /ป ลู ก พื ช

หมุนเวียน 

  4.3 เกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

✓ ✓ ✓ ปลูกพืชหลายชนิด ค ลุ ม ดิ น /ป ลู ก พื ช

หมุนเวียน 

  4.4 เกษตรผสมผสาน ✓ ✓ ✓ ชีววิธีรว่มกับเคมี ไ ถ ก ล บ /ป ลู ก พื ช

หมุนเวียน/สารเคมี 

  4.5 วนเกษตร  ✓ ✓ ปลูกพืชหลายชนิด ค ลุ ม ดิ น /ป ลู ก พื ช

หมุนเวียน 
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ฮอร์โมน เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วต้านทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตมากและมีขนาดใหญ่ 
การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือช่วยทุ่นแรง และช่วยในการเก็บเกี่ยวใน
พ้ืนที่การเกษตรที่ปลูกปริมาณมาก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรดั้งเดิมไปมาก 
(วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, 2535) 
 จากการท าการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคปฏิวัติเขียวท าให้เกิดทั้งผลดีและผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ มากมาย ข้อดี คือ มีผลผลิตทางเกษตรปริมาณมากสามารถรองรับความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่การท า
เกษตรในยุคหลังปฏิวัติเขียวที่ต้องใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรจ านวนมาก การพ่ึงพาปัจจัยการผลิต
จากภายนอก การใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการท าการเกษตร และการพัฒนาพันธุ์โดยการตัดต่อ
พันธุกรรมพืชก็ท าให้เกิดผลกระทบในหลายด้านตามมา ดังนี้ (อานัฐ ตันโช, 2549) 
 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือต้องการพ้ืนที่มาท าการเกษตรก็ส่งผลเกิด
การพังทลายของหน้าดินปริมาณป่าไม้ที่ลดลง การใช้สารเคมีในการท าเกษตรท าให้เกิดสารพิษตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อมทั้งในดิน น้ า และอากาศ นอกจากนี้การที่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ก าจัดเฉพาะแมลงศัตรูพืช
เท่านั้นแต่มีผลต่อแมลงและสัตว์อ่ืน ๆ ในระบบนิเวศด้วยซึ่งท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล และความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลง 
 2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ระบบเกษตรที่เกิดขึ้นหลังยุคปฏิวัติเขียวที่มีการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ก็มาจากบริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เกษตรกรในระบบนี้จึงต้องมีการพ่ึงพาปัจจัยการผลิต
จากทางบริษัท ซึ่งท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้นแปรผกผันกับราคาผลผลิตที่ตกต่ า ท า
ให้เกษตรกรเกิดปัญหาหนี้สินจากการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตภายนอกของบริษัทต่าง ๆ  โดยพบว่า
ปริมาณน าเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร เช่น สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สาร
ป้องกันและก าจัดโรค เป็นต้น ในประเทศไทยมีการน าเข้าเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลในปี ปี 2558 
จ านวน 4,653,060 ตัน และปี 2559 จ านวน 4,882,923 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 106,010 
ล้านบาท  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ก) ส่วนวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีปริมาณการน า
ในปี 2558 จ านวน 149 ,546 ตัน และปี 2559 จ านวน 160,824 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 
39,944 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ข)  
 3. ผลกระทบต่อสุขภาพ การท าเกษตรโดยใช้สารเคมีอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค เกษตรกรมีสารเคมีตกค้างในเลือดมีปัญหาสุขภาพ ผู้บริโภครับประทานผัก
หรือผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างเกิดการสะสมและท าให้เจ็บป่วยได้ 
 4. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางเกษตรมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรที่แต่เดิมท าเกษตรเพ่ือ
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การด ารงชีพก็เปลี่ยนแปลงไปมุ่งเน้นการใช้สารเคมีเพ่ือให้ผลผลิตมากขึ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยสืบ
ทอดกันมารุ่นสู่รุ่นก็ถูกทดแทนโดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากหน่วยงานหรือ
บริษัทขนาดใหญ่ 

 จากการท าเกษตรตามแบบแผนปัจจุบันที่มีการใช้สารเคมีที่มีการน าเข้าปริมาณมาก และการ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรมท าเกษตรในรูปแบบเชิงเดี่ยว ทั้งหมดนี้ท าให้เกิดทั้งผลดีและผลกระทบตามมา 

ผลดี คือ มีผลผลิตทางเกษตรปริมาณมากสามารถรองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เกิด

การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ผลกระทบ คือ มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไปพ่ึงพาปัจจัยภายนอกในการผลิต เมื่อ

มีการปรับราคาสารเคมีหรือต้องใช้ปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้เท่าเดิม ส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกษตรกรเป็นหนี้ และสุขภาพแย่ลงจากการสะสมสารเคมีในร่างกาย  

2.3 ปัญหาในภาคเกษตรกรรมไทย 

 ปัญหาในภาคเกษตรกรรมของไทยในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ฤดูกาล ปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอ สภาพดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจที่เกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน ต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ า การพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอกมากขึ้น และด้าน
สังคมที่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมของนายทุนและเกษตรกร ระดับการศึกษาและการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ นโยบายภาครัฐ ซึ่งปัญหาในแต่ละด้านถือว่าเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาภาค
เกษตรกรรรมของประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ถึงปัญหาในแต่ละด้านของระบบภาคเกษตรกรรมไทยท าให้เห็นถึงปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของภาคเกษตรกรรมใน
ประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ (สุธาสินี ทองลิ่ม, 2556) 

 1) การถือครองที่ดินท ากิน และคุณภาพดิน  

 ที่ดินท ากินถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ถ้า
เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองจะช่วยในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าที่ดิน ซึ่งมีข้อมูล
ในปี 2556 พบว่าพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นพ้ืนที่จ านวน 149 ,236,233 ไร่ โดยแบ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ เป็นของตนเองมีประมาณ 71 ,641,916 ไร่ และพ้ืนที่ที่ เป็นของคนอ่ืน 77,594,317 ไร่ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558ข) และในปี 2557 พบว่าพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็น
พ้ืนที่จ านวน 149,225,195 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่เป็นของตนเองมีประมาณ 71 ,655,454 ไร่ และ
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พ้ืนที่ที่เป็นของคนอ่ืน 77,569,741 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559ข) ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.2 
ตารางท่ี 2.2 การถือครองที่ดินทางการเกษตรของประเทศไทย ปี  2557 

 
 
 
 

 

 

 

ดัดแปลงจาก: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558ข) และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559ข) 

 นอกจากปัจจัยในเรื่องของที่ดินท ากินแล้ว เรื่องคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เป็น

สิ่งส าคัญ ซึ่งการเสื่อมโทรมของดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 

การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน การปลูกพืชท าลายดิน (มันส าปะหลัง, ยูคาลิปตัส) การใช้สารเคมี

ในการท าเกษตร และการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น ซึ่งเมื่อดินเสื่อมคุณภาพลงแร่ธาตุอาหารที่

จ าเป็นต่อพืชในการเจริญเติบโตน้อยลงจะท าให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 

 2) ปริมาณน้ าในการท าการเกษตร 

 ในการท าเกษตรน้ าถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งถ้ามีน้ าปริมาณเพียงพอและ

เหมาะสมปริมาณผลผลิตที่ได้ก็จะดี แต่ถ้าปริมาณน้ าไม่เพียงพอพืชจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลถึง

ปริมาณของผลผลิตในพ้ืนที่ ซึ่งในพ้ืนที่ที่ได้รับน้ าที่แตกต่างกันก็จะให้ผลผลิตต่อไร่ที่แตกต่างกัน โดย

พบว่าตั้งแต่ปี 2532-2550 ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ในพ้ืนที่ชลประทานนั้นมากกว่าพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน (ตารางที่ 2.3) เช่น ช่วงปี 2546-2550 ผลผลิตข้าวต่อไร่ในพื้นที่ชลประทาน จ านวน 533 

กิโลกรัม/ไร่ แต่ผลผลิตข้าวต่อไร่นอกพ้ืนที่ชลประทาน มีจ านวน 357 กิโลกรัม/ไร่ เป็นต้น (สมพร อิศ

วิลานนท์, 2553) ดังนั้นเรื่องของน้ าในการท าการเกษตรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เกษตรกรจึงควรมีการ

บริหารจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานหรือพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าอาจจะต้องมีการ

ขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งส ารองน้ าไว้ใช้ในการท าการเกษตร นอกจากนี้ภาครัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

เข้ามาช่วยจัดสรรเรื่องของน้ าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

การถือครองที่ดิน (จ านวนไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 

ที่ดินของตนเอง 71,641,916 71,655,454 

ที่ดินของคนอ่ืน เช่าผู้อื่น 29,253,215 29,243,124 

รับจ านอง/รับขายฝาก/ได้ท าฟรี 48,341,102 48,326,617 

รวม 149,236,233 149,225,195 
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ตารางท่ี 2.3 จ านวนผลผลิตข้าวต่อไร่ทั้งประเทศในพ้ืนที่ในและนอกเขตชลประทาน ปี 2532-2550 

ปี จ านวนผลผลิตข้าวต่อไร่ทั้งประเทศ (กิโลกรัม) 

ในพื้นที่ชลประทาน นอกพื้นที่ชลประทาน 

2532-2535 399 266 

2536-2540 433 274 

2541-2545 498 309 

2546-2550 533 357 

ดัดแปลงจาก: สมพร อิศวิลานนท์ (2553) 

 3) ขาดวัยแรงงานในภาคเกษตรกรรม 

 จากความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาความรู้และการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้น

ของประชากรและความเข้าใจที่ว่างานเกษตรกรรมเป็นงานที่ล าบากและไม่ร่ ารวย ท าให้กลุ่มวัย

แรงงานส่วนใหญ่ไปเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้น โดยพบว่าในปี 2533 มีแรงงานในภาค

เกษตรกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 63.3 ของผู้มีงานท ารวม แต่ต่อมาพบว่าในปี 2555 กลับมีแนวโน้ม

ว่าแรงงานในภาคเกษตรลดลง ซึ่งมีแรงงานอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 42.1 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ลดลงอยู่

ประมาณ 150,000 คน/ปี นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มแรงงานภาคการเกษตรในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้น

ไปนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มอายุระหว่าง 15-39 ปี มีแนวโน้มที่ลดลง โดยเฉพาะช่วงอายุ

ระหว่าง 15-24 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ ผลที่ตามมาคือ

ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงในอนาคต และในภาคครัวเรือนจะต้องมีการจ้างแรงงานนอกครัวเรือน

เพ่ิมมากข้ึนซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร (กรวิทย์ ตันศรี, 2557) 

 4) ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษาของเกษตรกรก็เป็นส่วนส าคัญ เพราะถ้าเกษตรกรไม่ได้รับการศึกษาจะส่งผล

ให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้และวิทยาการทางการเกษตรใหม่ ๆ การไม่รู้เท่าทันนายทุน และเกิดปัญหา

ความยากจนซ้ าซาก ซึ่งจากการวิเคราะห์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

สังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร พบว่าระดับความยากจนมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มยากจนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มไม่ยากจนโดยรวม 
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ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยการส่งเสริม สนับสนุน และ

ขยายโอกาสทางด้านศึกษาให้กับหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกของครัวเรือนเกษตรให้เข้าถึงการศึกษา 

(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559ก) 

 5) ปริมาณผลผลิตต่อไร่น้อย 

 การท าการเกษตรมักมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เช่น สภาพ

ภูมิอากาศ ปริมาณน้ า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความรู้ในการผลิต เป็นต้น ซึ่งบางปัจจัยก็สามารถ

ควบคุมหรือบริหารจัดการได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถควบคุมได้ เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือ

รับกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่สามารถรับมือได้ปริมาณผลผลิตที่ได้ก็จะน้อย

คุณภาพของผลผลิตไม่ดี  

 6) หนี้สิน 

 เกษตรกรกลุ่มที่มีการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอกเป็นหลัก เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร แรงงาน เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลผลิตในการท าการเกษตรเพ่ิม

สูงขึ้นซึ่งเกษตรกรบางรายที่มีรายได้ไม่เพียงพอก็ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบท าให้เกิดเป็น

ปัญหาหนี้สินขึ้น และเมื่อผลผลิตที่ได้มีน้อยหรือราคาตกต่ าก็ท าให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้อง

ใช้ โดยในปี 2542 พบว่าครัวเรือนภาคการเกษตรมีหนี้สิน 204.1 ล้านบาท และในปี 2555 เพ่ิมขึ้น

เป็น 453.3 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนภาคการเกษตรต่อ GDP จากในปี 2542 มีสัดส่วน

ที่ร้อยละ 0.71 ก็เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1.10 ในปี 2555 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

 7) ระบบตลาด 

 ระบบการตลาดที่เป็นแบบผูกขาดที่ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรไม่สามารถ

ก าหนดราคาตลาดเองได้ เพราะไม่มีอ านาจในการต่อรอง เช่น ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดพร้อมกันท าให้

ล้นตลาด ผลผลิตทางการเกษตรเน่าเสียได้ถึงแม้ราคาตกต่ าเกษตรกรก็ต้องจ าใจขายผลผลิต การขาย

ผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นเพียงไม่กี่รายเพราะไม่สามารถเข้าถึงระบบตลาดกลางได้ เป็น

ต้น ซึ่งท าให้ราคาผลผลิตที่ขายได้แปรผกผันกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เกษตรกรไม่ได้รับความเป็น

ธรรมและต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการท าการเกษตร 
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 8) สุขภาวะ 

 การที่ เกษตรกรมีการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง สารก าจัดวัชพืช เป็นต้น ในการท า

การเกษตรโดยไม่มีการป้องกันที่ถูกวิธีหรือไม่ท าตามค าแนะน าที่ระบุไว้ในฉลาก ท าให้เกิดการสะสม

ของสารเคมีในร่างกายเกษตรกร โดยมีข้อมูลในปี 2557 ได้สุ่มตรวจเกษตรกรจาก 71 จังหวัด จ านวน 

314,603 ราย พบว่ามีเกษตรกรจ านวน 107,989 ราย หรือคิดเป็น 34.33% ผลเลือดอยู่ในระดับที่ไม่

ปลอดภัย (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , 2558) ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้ท าให้

เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ส่งผลถึงปริมาณของผลผลิตและรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นท า

ให้เกิดภาระหนี้สินตามมา 

 9) ปัจจัยทางธรรมชาติ 

 สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฝนแล้ง และแมลงและโรคระบาด สิ่ง

เหล่านี้เป็นตัวอย่างของปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อการท าการเกษตรซึ่งเกษตรกรไม่สามารถคาดเดาได้

ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหน ถ้าเกษตรกรไม่มีแผนการรองรับที่ดีก็จะส่งผลต่อ

ผลผลิตทางการเกษตรเกิดผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร โดยข้อมูลจากการส ารวจเมื่อปลายปี 

2556 ซึ่งเก็บข้อมูลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จากเกษตรกรจ านวน 815 

ครัวเรือน ใน 6 จังหวัดลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ อยุธยา พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ 

และลพบุรี พบว่าเกษตรกรที่มีการปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจะมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่า

เกษตรกรที่ไม่ปรับตัว เช่น เกษตรกรที่มีการปรับตัวจะมีผลผลิตข้าวต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 696 กิโลกรัม

ต่อไร่ ขณะที่เกษตรกรที่ไม่ปรับตัวมีผลผลิตเพียง 576 กิโลกรัมต่อไร่ (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์, 

นิพนธ์ พัวพงศกร และชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ , 2558) แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวของเกษตรกรต่อ

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ แต่ถ้าเกษตรกรไม่มีการปรับตัวยังท า

เกษตรรูปแบบเดิมปลูกพืชชนิดเดิมก็จะท าให้เกษตรกรอยู่รอดได้ยาก 

 10) ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 

 การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรท าให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต ซึ่งการใช้สารเคมีท าให้

เกดิผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศ เกษตรกร รวมถึงผู้บริโภคท่ีได้รับสารเคมีจากผลผลิตทางการเกษตรที่

มีสารเคมีตกค้าง จากการส ารวจข้อมูลเก็บตัวอย่างผักพบว่าผักที่พบปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่า 

MRLs (Maximum Residue Limits : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้) ได้แก่ พริกแดง 
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100% ของตัวอย่าง กะเพราและถั่วฝักยาว 66.67% คะน้า 55.56% ผักกาดขาวปลี 33.33% 

ผักบุ้งจีน 22.22% มะเขือเทศ และแตงกวา 11.11% (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช, 2559) 

 จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นการที่เกษตรกรมีการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี 

ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนมากและผลผลิตสวยงามไม่มีแมลงกัดกินและ

การที่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีเหล่านั้นอย่างไม่ถูกวิธีก็ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงต้นทุนการผลิต

สูงขึ้นและเกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิน

เรื้อรังท าเกษตรอย่างไรก็ยากจนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ กลุ่มแรงงานหนุ่มสาวจึงหันมาเป็นแรงงาน

นอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ที่ดินท ากินที่เคยมีเมื่อมีหนี้สินก็ต้องไปจ านองและถ้าไม่มีเงินมาไถ่คืนก็

ต้องเสียที่ดินท ากินกลายเป็นว่าต้องไปเช่าที่ดินหรือย้ายไปเป็นแรงงานที่อ่ืน และการที่เกษตรกรไม่ได้

รับการศึกษาหรือไม่มีโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการท าการเกษตรก็ท าให้เกษตรกรไม่

สามารถปรับตัวรับกับปัจจัยทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้

มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและส่งผลให้เกิดปัญหาในภาคเกษตรกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ 

2.4 แนวคิดเกษตรอินทรีย์ 

 จากแนวคิดเกษตรทางเลือกที่มีอยู่มาก เกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ช่วย
ให้เกษตรกร ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์หรือสารสกัดธรรมชาติใช้เอง 
เป็นต้น ราคาจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์ที่ราคาดีกว่าผลผลิตจากการท าเกษตรทั่วไป ท าให้ผู้บริโภค
รับประทานผักหรือผลไม้ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง และลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศ นอกจากนี้เกษตรกรสามารถขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศได้ 

 2.4.1 นิยามความหมาย 

 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements : IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ ซึ่ง IFOAM 
ได้ให้นิยามความหมายของเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ตามมติที่ประชุมใหญ่ IFOAM 
มิถุนายน 2551 ที่ประเทศอิตาลี ไว้ดังนี้ (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2555) 

 “Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, 
ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles 
adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. 
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Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared 
environment and promote fair relationships and a good quality of life for all 
involved.” 

 “เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบ
นิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ 
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พ้ืนบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง” 

 นอกจากค านิยามของ IFOAM แล้วส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ค านิยาม ดังนี้ (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2557) 

 “เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ
องค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้
วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มา
จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการ
แปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ในทุกข้ันตอน” 

 กล่าวโดยสรุปเกษตรอินทรีย์ หมายถึง การท าการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืช สารก าจัดโรคและแมลง ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และไม่ใช้พันธุ์พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่
ตัดต่อพันธุกรรม โดยมีระบบการจัดการที่เอ้ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า มีการผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เกิดความสมดุลร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 

 2.4.2 หลักการเกษตรอินทรีย์ 

 นอกจากนิยามความหมายของเกษตรอินทรีย์ที่ทางสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติได้นิยาม
ไว้แล้ว ยังมีหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ทางสหพันธ์ฯ ระดมความคิดจากนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์
ทางด้านเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก เพ่ือเสนอหลักการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีมติรองรับช่วงปลายปี 
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2548 ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อที่ส าคัญ คือ สุขภาพ (health) นิเวศวิทยา (ecology) ความเป็น
ธรรม (fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (care) ซึ่งแต่ละหลักการมีรายละเอียด ดังนี้ (วิฑูรย์ ปัญญากุล
, 2555) 

 1) มิติด้านสุขภาพ (health) 

 เกษตรอินทรีย์เป็นการท าเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเติบโต สารปรุงแต่งอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม การ
ท าเกษตรอินทรีย์จึงถือว่าเป็นการเกษตรที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสิ่งมีชีวิต สุขภาวะที่ดีไม่ใช่แค่ในเรื่อง
ของสุขภาพแต่หมายถึงเรื่องความเป็นอยู่ที่ ดี ของร่างก าย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และ
สภาพแวดล้อมโดยรวม เพราะการท าเกษตรอินทรีย์ที่เริ่มจากการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า 
จุลินทรีย์ ท าให้ได้พืชพรรณที่มีคุณภาพและเมื่อสัตว์และมนุษย์บริโภคก็ส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง เกิดความสมดุลทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี 

 2) มิติด้านนิเวศวิทยา (ecology) 

 นิเวศวิทยา คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัย
อยู่ การท าเกษตรอินทรีย์ที่มีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในระบบนิเวศท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น น้ า 
ดิน จุลินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการจัดการที่สอดคล้องและเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสมดุลของทั้ง
ระบบ ซึ่งเกษตรกรควรใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ซ้ าหรือมีการ
หมุนเวียนการใช้ทรัพยากร เช่น พืชผักท่ีเสียหาย มูลสัตว์น ามาท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น การรู้จักน าความรู้
ในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน คัดเลือกพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และผสมผสานให้เกิดความหลากหลาย ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคและแมลง ซึ่ง
การท าเกษตรอินทรีย์อาศัยความเข้าใจบนพ้ืนฐานการท าเกษตรที่พ่ึงพาซึ่งกันและกันในระบบนิเวศก็
จะท าให้เกิดความสมดุลและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

 3) มิติด้านความเป็นธรรม (fair) 

 ในด้านความเป็นธรรมคือความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 
และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ความสัมพันธ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการในการท า
เกษตรอินทรีย์ ทั้งการผลิตและการจัดการผลผลิตต้องมีความเป็นธรรมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งจากตัวเกษตรกรเอง หรือแม้แต่คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่ ค านึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์แต่ละ
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ชนิด สุดท้ายที่ควรค านึงถึงคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้ในการผลิตและการ
บริโภคที่ต้องจัดการอย่างเป็นธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในการขาดแคลนทรัพยากรเนื่องจาก
น ามาใช้มากเกินไป และควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป 

 4) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ (care)  

 การดูแลเอาใจใส่ในการท าเกษตรอินทรีย์เป็นการดูแลระมัดระวังเพ่ือปกป้องในเรื่องของ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจะน าความรู้หรือเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท าการเกษตรควรมีการ
พิจารณาไตร่ตรองถึงความเหมาะสมและผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่จะ
ตามมา เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเป็นเทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมากจึงไม่ควรน ามาใช้ในการ
ท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเลือกน ามาปรับใช้แล้ว 
ความรู้ในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาก็มีความส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาการท า
การเกษตร ซึ่งสิ่งที่ส าคัญในมิติด้านนี้คือการด าเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ การพัฒนา และน าองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ เปรียบเสมือนเป็นการดูแลเอาใจใส่และไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุป คือ การท าเกษตรอินทรีย์เป็นการท า
เกษตรที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การพ่ึงพาอาศัยกัน ปัจจัยที่น ามาใช้ในการผลิตนั้นจะต้องไม่
มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีการน าเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ต้องท าด้วยความระมัดระวัง 

 2.4.3 แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ 

 วิถีการผลิตของเกษตรอินทรีย์จะให้ความส าคัญกับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น 
เป็นวิถีการผลิตที่ท าให้เกิดความสมดุลและกลมกลืนไปกับธรรมชาติ มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงกับ
เกษตรกร อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกร ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการท าเกษตรอินทรีย์จะ
เป็นการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและมีการน าองค์ความรู้ในท้องถิ่นหรือความรู้ใหม่ ๆ มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตร โดยมีแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง ดังนี้ (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2555) 

 1) การหมุนเวียนของธาตุอาหาร 

 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในธรรมชาติเราจะเห็นสภาพระบบนิเวศในป่าที่จะมีการ
หมุนเวียนธาตุอาหารทั้งในดินและในอากาศ โดยในดินเมื่อใบไม้หรือพืชที่ขึ้นคลุมดินหรือสัตว์ตายลง
จะเกิดการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นธาตุอาหารลงสู่
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พ้ืนดินให้พืชได้ดูดซับจากรากขึ้นไปเลี้ยงล าต้นและใบให้เจริญเติบโต สัตว์บางชนิดที่กินพืชเป็นอาหาร
เมื่อกินเสร็จถ่ายมูลออกมาธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะถูกหมุนเวียนกลับไปสู่พ้ืนดินดังเดิม การหมุนเวียน
ธาตุอาหารที่เกิดข้ึนในป่านี้จึงท าให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย 
 การท าเกษตรอินทรีย์ก็เช่นเดียวกันเกษตรกรมีการจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลกลมกลืนกับ
ธรรมชาติได้ เมื่อพืชที่ปลูกมีการน าธาตุอาหารไปใช้ท าให้ธาตุอาหารในดินค่อย ๆ ลดลงไป เพื่อให้เกิด
ความสมดุลในการหมุนเวียนแร่ธาตุเกษตรกรก็ต้องมีการบ ารุงดินให้มีธาตุอาหารเพ่ิมขึ้น โดยการน า
มูลสัตว์ในกรณีที่เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยหรือน าเศษอาหารหรือเศษผักผลไม้มาผลิตเป็น
ปุ๋ยหมักในการน ามาใช้หมุนเวียนแร่ธาตุภายในดิน นอกจากอีกวิธีในการรักษาแร่ธาตุคือการปลูกพืช
คลุมดินเพ่ือลดการชะหน้าดินจากลมหรือฝน เพิ่มความชุ่มชื้น และช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินด้วย โดย
หลักการในการเลือกชนิดของพืชคลุมดิน คือ 1) พืชอายุหลายปี เพ่ือจะได้ไม่ต้องปลูกบ่อยครั้ง 2) มี
รากแน่นแผ่สาขาได้มาก เพ่ือช่วยยึด เหนี่ ยวเม็ดดินให้ติดกันไม่ พั งทลายได้ง่ าย 3) ทนต่อ
สภาพแวดล้อม เจริญเติบโตได้ดีที่กลางแจ้งและที่ร่ม 4) ทนต่อโรคและแมลง 5) เป็นพืชตระกูลถั่วจะ
ช่วยเพ่ิมไนโตรเจนในดิน ซึ่งพืชคลุมดินที่นิยมปลูก เช่น ถั่วลาย หญ้าแพรก เป็นต้น (ส านักนิเทศและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2554) 

 2) การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน 

 ความอุดมสมบูรณ์ของดินถือเป็นหัวใจส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์  เพราะการ
เจริญเติบโตของพืชผลที่ดีนั้นสภาพดินที่ อุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหาร มี ความร่วนซุย มีความชื้นที่
พอเหมาะท าให้รากพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารและหยั่งรากได้ดี ส่งผลให้พืชผลเจริญเติบโตแข็งแรง 
ท าให้เกษตรกรไม่ต้องพ่ึงพาสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่า
การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร โดยดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกโดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่
ส าคัญแบ่งได้เป็น 5 ส่วน คือ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 

 1. อนินทรียวัตถุ ที่เกิดจากการสลายตัวของแร่และหินซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารพืช เป็น
แหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน และเป็นตัวบ่งบอกคุณลักษณะของดินว่าเป็นดินร่วน ดินเหนียว หรือดิน
ทราย ฯลฯ 
 2. อินทรียวัตถุ เป็นส่วนที่เกิดจากการสลายของเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมบนดิน รวมถึง
จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายแล้ว 
 3. น้ า จะพบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคดิน ช่วยในการละลายธาตุอาหารต่าง ๆ 
ในดิน เพื่อให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ในการเจริญเติบโต 
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 4. อากาศ พบอยู่ในที่ว่างระหว่างก้อนดินหรืออนุภาคดิน โดยทั่วไปอากาศที่เป็นก๊าซที่พบใน
ดินจะเป็นก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีประโยชน์ในการให้ออกซิเจนแก่พืช
และจุลินทรีย์ 
 5. สิ่งมีชีวิตในดิน ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคของดินนอกจากจะมีน้ าและอากาศ
อยู่แล้ว ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา แมลงต่าง ๆ ไส้เดือน และหนู เป็นต้น  
 ดังนั้นการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดสมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ครอบคลุมส่วนประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา 
โดยการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในดินมีแนวทางที่ส าคัญอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพ่ิมธาตุอาหารให้กับดิน 
คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
 ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ย
ที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ (เช่น ไก่ วัว หมู เป็นต้น)  ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ ได้จากพืชและสัตว์โดยน ามา
ผ่านกระบวนการและหมักให้เกิดการย่อยสลาย ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชที่ยังสดอยู่ซึ่ง
นิยมใช้กับพืชตระกูลถั่วในการเพ่ิมไนโตรเจนในดิน เป็นต้น ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควรให้เกิดความ
หลากหลายหรือผสมผสานกันเนื่องจากปุ๋ยแต่ละชนิดก็ให้ธาตุอาหารที่แตกต่างกัน จะช่วยท าให้ดินมี
ธาตุอาหารที่หลากหลายครบถ้วนมากข้ึน นอกจากนี้ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วน ซุย  

 3) การสร้างความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ 

 การสร้างความหลากหลายในการท าเกษตรอินทรีย์ก็เหมือนกับนิเวศป่าธรรมชาติที่มีพืช
พรรณและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ หลากหลายชนิด โดยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง มีทั้งพ่ึงพาอาศัยกัน แข่งขันกัน หรือเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง การท า
เกษตรอินทรีย์ก็ต้องมีการหาสมดุลของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายโดยปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน
หรือเหลื่อมช่วงเวลาในการปลูก ซึ่งการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะช่วยให้เกษตรกรมีการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และลดปริมาณแมลงศัตรูพืชด้วย ปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า (เช่น ด้วงเต่าลาย มวน
พิฆาต) ตัวเบียน (เช่น แตนเบียนหนอนใยผัก แตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้) เป็นต้น มีเพ่ิมขึ้นซึ่ง
ช่วยในการควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชได้ ซึ่งเป็นการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( Integrated 
Pest Management) เป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกว่าเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศัตรูพืชมากท่ีสุด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) 
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 4) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตร 

 การท าเกษตรที่พ่ึงพิงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน สารก าจัดวัชพืช เป็นต้น 
นั้นเป็นการท าลายสมดุลของนิเวศการเกษตรและส่งผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารเคมีที่ใช้
เช่น สารก าจัดแมลงศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้ไม่ใช่แค่ท าลายแมลงศัตรูพืชเท่านั้น แต่ท าลายสิ่งมีชีวิต  
อ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศเกษตรด้วย เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน ที่คอยควบคุมปริมาณของแมลง
ศัตรูพืช แมลงที่ช่วยผสมเกสร หรือการใช้ปุ๋ยเคมีที่ส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน และยังท า
ให้สมดุลของดินเสีย ดังนั้นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตรนั้น คือ การยกเลิกการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด และฟ้ืนฟูบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ แมลง หรือจุลินทรีย์ โดยอาจมีการปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น 
รวมถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ 

 5) การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร 

 การท าเกษตรอินทรีย์เป็นการปรับระบบการท าเกษตรให้เข้ากับวิถีแห่งธรรมชาติ โดยการ
เรียนรู้กลไกธรรมชาติที่ส าคัญในเรื่อง วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจรหมุนเวียนของน้ า พลวัต
ของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมถึงการพ่ึงพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ซึ่งระบบ
นิเวศในแต่ละพ้ืนที่หรือท้องถิ่นนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้และสังเกต
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือปรับปรุงระบบการท าเกษตรที่เหมาะสมและสมดุลกับ
ท้องถิ่นนั้น 

 6) การพ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต 

 การเกษตรที่พ่ึงพาแต่ปัจจัยการผลิตจากภายนอกส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์จึงมีเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เองใน
พ้ืนที่ พ่ึงพาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ แต่ถ้าในกรณีที่เกษตรกรไม่
สามารถผลิตเองได้ก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้ แต่ควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มี
อยู่แล้วในท้องถิ่น การที่เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตได้จะช่วยลดต้นทุนการผลิต
และท าให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ รวมถึงเข้าใจ
ระบบนิเวศเกษตรในฟาร์มของตนเอง สามารถน าความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้หรือ
ต่อยอดได้อีกด้วย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเกษตรกร 
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 แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญนั้นต้องมีวิธีการที่สมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติ มีการ
หมุนเวียนธาตุอาหารโดยการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยใช้อินทรียวัตถุ สร้างความสัมพันธ์
ในระบบนิเวศโดยการปลูกพืชที่หลากหลายหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ยกเลิกการใช้สารเคมีสังเคราะห์
ต่าง ๆ เพ่ือให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนฟู และพ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรได้พ่ึงพาตนเอง 
และเป็นการลดต้นทุนเรื่องปัจจัยในการผลิต 

 2.4.4 แนวโน้มการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

 การท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เริ่มมีมาประมาณช่วงปี พ.ศ. 2528-2529 เนื่องมาจาก
การเกษตรที่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการฉีดพ่นบ ารุงหรือก าจัดโรคแมลง ส่งผลกระทบต่อปัญหา
สุขภาพของเกษตรกรที่มีปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดที่เป็นอันตราย และปัญหาความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมจากการตกค้างของสารเคมี ท าให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง 
ราคาผลผลิตตกต่ า ต้นทุนสารเคมีทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกษตรกรเกิดปัญหาหนี้สินตามมา จึง
มีเกษตรกรบางกลุ่มเริ่มสนใจและหันมาท าเกษตรในรูปแบบของการท าเกษตรทางเลือกต่าง ๆ เช่น 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศ ซึ่งแนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนา
มาใช้ในประเทศไทยโดยมีการประยุกต์ใช้กับวิถีการท าเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบธรรมชาติ 
ดังนั้นการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีความหลากหลาย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างหลากหลาย และการท าเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นก็เพ่ือ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท าการเกษตร และเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค (อานัฐ ตันโช, 2549) 
 ในปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล
จากมูลนิธิสายใยแผ่นดินพบว่าในปี 2558 เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีการขยายตัวสูงถึง 21% 
และถ้าดูข้อมูลย้อนหลังกลับไป 5 และ 10 ปี เกษตรอินทรีย์ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
6.37% และ 10.14% ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยปี 2557 มี พ้ืนที่จ านวน 
235,523.35 ไร่ และในปี 2558 มีพ้ืนที่จ านวน 284,918.44 ไร่ เพ่ิมขึ้นจ านวน 49,395.09 ไร่ หรือ
คิดเป็น 20.97% (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2559) ซึ่งการขยายพื้นที่และการเติบโตของการท าเกษตรอินทรีย์
ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นก็เป็นสัญญาณท่ีดีที่จะให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
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 2.4.5 ตลาดเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 

 จากกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดตลาดเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2533-2534 โดยกระแสการตื่นตัวจากผู้บริโภคที่ต้องการอาหาร
เพ่ือสุขภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์ซึ่งท าให้ธุรกิจอาหารสุขภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และใน
ขณะนั้นหน่วยงานราชการได้มีนโยบายในการส่งเสริมอาหารปลอดภัย เช่น ผักอนามัย ผักปลอดภัย
จากสารพิษ เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างผลผลิตอินทรีย์กับผลผลิตปลอดภัย ท าให้
ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศเติบโตได้ค่อนข้างช้าและผนวกกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในช่วงปี 2541 
ท าให้เกิดการหยุดชะงักของตลาดเกษตรอินทรีย์ไประยะหนึ่ง ซึ่งตลาดเกษตรอินทรีย์ก็ได้เริ่มกลับมา
ฟ้ืนตัวอีกครั้งในช่วงปี 2546 ซึ่งช่วงนั้นมีการจัดประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดย
สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ท าให้เกิดความสนใจในเรื่องของการผลิต บริโภค และผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร และมีทิศทางของตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น โดย
รูปแบบตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ (เกษตรอินทรีย์บ้านแสน
รักษ์, 2557) 

 1) ตลาดระบบสมาชิก  

 ตลาดระบบสมาชิกเป็นระบบตลาดที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความใกล้ชิด เนื่องจากระบบนี้
ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะมีการติดต่อกันโดยตรงในการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ผลิตได้ตามฤดูกาล ซึ่ง
ผู้บริโภคจะช าระเงินล่วงหน้าให้กับเกษตรกร และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผลผลิตจะถูกจัดส่งไป
ตามจุดกระจายย่อยตามที่ตกลงไว้ เสร็จแล้วผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกที่อยู่ละแวกใกล้เคียงจะเป็นคนมา
รับผลผลิตเอง ซึ่งการตลาดระบบนี้เป็นระบบเก่าแก่ที่สุดของขบวนการเกษตรอินทรีย์และสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค ผู้บริโภคเอง
ก็สามารถไปเยี่ยมชมฟาร์มของเกษตรกรได้ด้วย แต่ข้อจ ากัดของระบบนี้เกษตรกรจะต้องมีฟาร์มที่อยู่
ไม่ห่างจากเมืองใหญ่มากนักและจ าเป็นต้องมีรถส าหรับใช้ในการขนส่ง ในประเทศไทยมีกลุ่มที่ใช้
ตลาดระบบสมาชิกไม่มากนัก เช่น ชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี กลุ่ มเยาวชนเกษตร
อินทรีย์แม่ทา จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 
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 2) ตลาดนัด 

 ตลาดนัดส่วนใหญ่ที่จัดจะมีการขายในวันที่แน่นอนแต่ไม่ได้เปิดทุกวัน เช่น มีทุกวันพุธ หรือ
เฉพาะวันเสาร์หรืออาทิตย์ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะจัดสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น โรงพยาบาล 
หน่วยงานราชการ หรือพ้ืนว่างใกล้กับหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะพบตลาดนัดในท้องถิ่นหรือหัวเมืองใหญ่
ในต่างจังหวัด โดยผู้ผลิตควรมาจากหลากหลายกลุ่มเพ่ือให้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจ าหน่าย ตัวอย่าง
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เช่น กาดนัดเกษตรอินทรีย์ ที่ตลาดเจเจ จ.เชียงใหม่ ตลาดสี
เขยีว จ.สุรินทร์ เป็นต้น 

 3) ตลาดช่องทางเฉพาะ 

 ตลาดช่องทางเฉพาะจะเป็นตลาดที่ด าเนินการโดยผู้ประกอบที่มีนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ 
อาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ซึ่งด าเนินการในหลากหลายรูปแบบ เช่น ร้าน
ขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือซูเปอร์มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย์ ตลาดแบบช่องทาง
เฉพาะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าตลาดระบบสมาชิก นอกจากนี้ยังมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปร
รูปที่หลากหลาย ตัวอย่างตลาดช่องทางเฉพาะในประเทศไทย เช่น ร้านวิลิต ร้านเลมอนฟาร์ม ร้านไท
สบาย เป็นต้น 

 4) ตลาดทั่วไป 

 ในหลายประเทศที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ได้พัฒนาไประดับหนึ่ง จะพบว่าช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์จะขยายไปสู่ระบบตลาดทั่ วไป โดยเฉพาะในโมเดิร์นเทรดที่ เป็น
ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ประกอบเห็นโอกาสทางการตลาดและท าให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันทั้งในเรื่องของการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ การแข่งขันเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างตลาดทั่วไปในประเทศไทย เช่น Tops 
Supermarket, Emporium, Villa Market และ Siam Paragon เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าตลาดการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจากรูปแบบทั้งหมด
การจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้ในระยะยาว เกษตรกรสามารถท าสัญญาซื้อขายและบริหารจัดการในการปลูกพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ตามที่ทางผู้ประกอบการก าหนดในสัญญา แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการก็ยังประสบ
ปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากพ้ืนที่ในการปลูกมีจ ากัด การขนส่ง
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ระยะทางไกลท าให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ผู้ประกอบการ ที่จะต้องมีการวางแผนขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การผลิตพืชผักอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและมีความรู้ในการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตซึ่งรวมถึงเรื่อง
การขนส่งผลผลิตด้วย ถ้าท าได้ก็จะสามารถสร้างช่องทางการตลาดในประเทศให้มั่นคงในการจ าหน่าย
พืชผักและผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ 

 2.4.6 การส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก 

 ปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เพราะท่ัวโลกหันมาใส่ใจเรื่อง

ของสุขภาพ คัดสรรอาหารการกินที่ปลอดสารเคมีกันมากขึ้น จากแนวโน้มดังกล่าวท าให้มูลค่าตลาด

เกษตรอินทรีย์โลกมีมูลค่าสูงถึง 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว  2.3 ล้านล้านบาท โดยมีอัตรา

การขยายตัวประมาณปีละ 20% (รัฐบาลไทย, 2560) ส่งผลให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าตลาด

เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น โดยการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยในปี 2556 มีประมาณ 

3,100 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.15 ของมูลค่าตลาดโลก มูลค่าที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกของ

ไทยถือว่ายังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการบริโภคของตลาดในทวีปอเมริกาและยุโรป  ในปี 

2555 ตลาดในอเมริกาเหนือมีมูลค่าการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศ

เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์มีมูลค่าการบริโภคประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ซึ่งผลผลิตที่ส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย คือ ข้าวหอมมะลิ และเป็นผลผลิตที่มียอดส่งออกมาก

ที่สุดในโลกรองลงมา คือ พืชผัก สมุนไพร และผลไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์น้ าประเภทกุ้งและปลา 

(สุณัฐวีย์ น้อยโสภา, 2558) และในปี  2557 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 4,000

ล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ระหว่าง 2560-2564 เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในการสร้างเครือข่ายการค้า การ

ขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งการท าตลาดเชิงกลยุทธ์ช่วยหาช่องทางตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพด้านความหลากหลายของสินค้าอินทรีย์และการพัฒนามาตรฐานให้

ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยมีโอกาส

เติบโตในภูมิภาคเอเชียและในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ (กระทรวงพาณิชย์, 2559)  

 2.4.7 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 ระยะแรกการตรวจรับรองมาตรฐานนั้นจะเป็นการตรวจรับรองแค่ผลผลิต โดยการสุ่มผลผลิต
การเกษตรมาตรวจหาสารเคมีตกค้างในห้องปฏิบัติการ เช่น ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษหรือผักผลไม้
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 ภาพที่ 2.1 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited 

อนามัยของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงได้
มีการพัฒนาชุดเครื่องมือทดสอบแบบง่ายใช้เวลาไม่นานและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก แต่ชุดเครื่องมือนี้ก็
อาจจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความถูกต้องของผลการตรวจ รวมถึงชนิดของสารเคมีการเกษตรที่สามารถ
ตรวจได้ (กรีนเนท, ม.ป.ป.-ก) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนั้นมีการริเริ่ม
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน คือ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่
ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของ
เครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่าย
ร้านค้าสีเขียว ที่ท างานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และได้มีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ม.ป.ป.-ก) โดยการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นเน้นที่การตรวจรับรองการบริหารจัดการฟาร์มและผลผลิตไม่ใช่แค่
การตรวจผลผลิตอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการตรวจรับรองที่ ใช้ในสากล ภายใต้การ
ผลักดันของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( IFOAM) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือได้ว่าเป็น
ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าคัญที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ได้การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ (มูลนิธินวชีวัน, 2555) 

 1) ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของประเทศผู้น าเข้าสินค้าอินทรีย์รายใหญ่  

  1.1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited 

  ในระบบนี้จะพัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International 
Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือ
ให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ทั่วโลก  ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 
สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS (International Organic Accreditation Service) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ในการ
ให้บริการรับรองระบบงานนี้ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย 
IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงก าไร มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 
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  ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ 
IFOAM นี้จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่
ได้รับการรับรองระบบงานนี้ ในระบบนี้  มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ใน
ขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่าและพ้ืนที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการผลิตเพ่ือการค้า โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
จาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา " IFOAM 
Accredited" (ภาพท่ี 2.2)  โดยต้องใช้ร่วมกันเสมอ (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ม.ป.ป.-ข) 

 
 
 
 

 
ที่มา: ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ป.ป.-ข) 

  นอกจากนี้ยังมีระบบ “ชุมชนรับรอง” ที่ริเริ่มโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
กับหน่วยงานระหว่างประเทศและองค์กรท้องถิ่นอีกหลายแห่ง เพ่ือให้มีระบบการรับรองที่เหมาะสม
กับเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือขายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นการรับรองเกษตรกรที่
เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง (first party certification) แต่ในบางกรณีก็อาจเป็นการ
ด าเนินการของผู้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (second party certification) แต่ไม่ใช่เป็นการตรวจ
รับรองโดยหน่วยงานอิสระ (third party) เพราะหน่วยงานอิสระภายนอกมีระเบียบข้อก าหนดที่
ค่อนข้างเข้มงวด และมากเกินความจ าเป็นส าหรับการท าการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น 
โดยระบบชุมชนรับรองจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในระบบการตรวจรับรอง
มากกว่าระบบการตรวจรับรองแบบอ่ืน สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติได้ให้ค านิยามระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) ไว้ดังนี้ (กรีนเนท, ม.ป.ป.-ข) 

  “Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality 
assurance systems. They certify producers based on active participation of 
stakeholders and are built on a foundation of trust, social network and knowledge 
exchange.” 

ภาพที่ 2.2 ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของมกท.ร่วมกับตรา IFOAM Accredited 
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ภาพที่ 2.3 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (ระบุประเทศ/เลขรหัสหน่วยงาน) 

  “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือ ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้
การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ 
เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้” 

  ประเทศที่น าระบบ PGS มาใช้ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล โบลิเวีย แอฟริกาใต้ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย อูกันดา แทนซาเนีย หมู่เกาะแปซิฟิก จีน มองโกเลีย เวียดนาม ภูฏาน 
และไทย มีเกษตรกรรายย่อยกว่า 46,000 ฟาร์ม (จินตนา อินทรมงคล, ม.ป.ป.) 

  1.2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป 

  การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปที่ถูกต้องจะต้องมีเลขรหัส
หน่วยงานที่ท าการตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุประเทศของหน่วยงานผู้ตรวจรับรองก ากับไว้ 
พร้อมกับระบุประเทศแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์นั้น ๆ ไว้ใต้ตรามาตรฐานด้วย (ภาพที่ 2.3) สหภาพ
ยุโรปยังไม่อนุญาตให้ใช้ค าว่า 100% Organic หรือ อินทรีย์ 100% บนฉลากสินค้า ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์อื่นที่สหภาพยุโรปยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิต
ในประเทศแคนาดา) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา) 

 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  1.3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา 

  แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program – NOP) อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – 
USDA) โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2545  ในเดือนมิถุนายน 
2552 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและ CFIA ของแคนาดาได้ลงในข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียม
กันของระบบเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่าย ซึ่งท าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามระบบ
เกษตรอินทรีย์แคนาดาสามารถได้รับการรับรองตามระบบของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติมได้ โดยไม่
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ภาพที่ 2.4 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา 

ภาพที่ 2.5 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา 

จ าเป็นต้องมีการตรวจประเมินเพ่ิม (ยกเว้นในกรณีของผลผลิตจากสัตว์เกษตรอินทรีย์ ที่จะต้องมีการ
ตรวจเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิม)  ขอบข่ายการตรวจรับรองในระบบนี้จึงเหมือนกับระบบของ
แคนาดา คือ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการ
  ผลผลิตผู้ประกอบการที่ขอการรับรองในระบบนี้ เมื่อ ได้รับการรับรองแล้ว จะ
สามารถใช้ตราเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ภาพที่  2.4) บนผลผลิตได้ 
(ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ม.ป.ป.-ง) 

 

 
 
 

ที่มา: ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ป.ป.-ง) 

  1.4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา 

  รัฐบาลแคนาดาเริ่มน าระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบังคับใช้เมื่อปี 
พ.ศ. 2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations โดยมี Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ม.ป.ป.-ค) 

 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  1.5) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard) 

  ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่นอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่า
ไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF)  
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ภาพที่ 2.6 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น 

ภาพที่ 2.7 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช 

ภาพที่ 2.8 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี 

 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

 2) ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศที่ได้รับความ
นิยมและด าเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย 

  2.1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 

  บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นสาขาย่อยของ Bioagricert S.r.I. 
จากประเทศอิตาลี ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้
ได ้

 

 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  2.2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บี เอสซี  (BSC-ÖKO-GARANTIE GMBH: 
BSC) 

  บีเอสซี เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศเยอรมัน มีตัวแทนใน
ประเทศไทยอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรา
รับรองนี้ได้ 

 

 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 
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ภาพที่ 2.9 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช 

ภาพที่ 2.10 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไอเอ็มโอ-คอนโทรล 

  2.3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) 

  อีโคเสิร์ช เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ประกอบการ
ต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้ 
 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  2.4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control) 

  บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้
เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้ 
 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

 3) ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานไทย 

  3.1) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

  นอกจากสัญลักษณ์ ACT-IFOAM Accredited แล้ว ส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (Organic Agriculture Certification Thailand: ACT) ยังมีระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
อีกหนึ่งรูปแบบ ที่จัดท าขึ้นส าหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการในระยะ
เริ่มต้น โดยขอบข่ายการตรวจรับรองที่ มกท. ได้จัดท าขึ้นแล้วในระบบนี้ คือ การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยง
ผึ้ง การประกอบอาหารส าหรับร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน
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ภาพที่ 2.11 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

ภาพที่ 2.12 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

เกษตรอินทรีย์ มกท. จะใช้ตราสัญลักษณ์ของ มกท. เป็นตรารับรองมาตรฐาน โดยที่ยังไม่มี " IFOAM 
Accredited" บนโลโก้ (ภาพท่ี 2.11) 

 
 
 
 
 

ที่มา: ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ป.ป.-ก) 

  3.2) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  

  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. (National Bureau of 
Agricultural Commodity and Food Standards: ACFS) ได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic 
Thailand เมื่อปีพ.ศ. 2555 และถือเป็นตรามาตรฐานของประเทศไทย แต่ไม่ได้บังคับว่าการน าเข้า
สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในประเทศไทยจะต้องได้รับมาตรฐาน Organic 
Thailand  

 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  3.3) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 

  องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ มอน . (The Northern Organic 
Standard Organization) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของเกษตรกร ผู้บริโภค นักวิชาการจากองค์กร
ของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ท าการรับรองผลิตผลของ
เกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคว่า
ผลิตผลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษ
สารเคมีสังเคราะห์ และยังเอ้ือต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
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ภาพที่ 2.13 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 

ภาพที่ 2.14 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 

 

 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  3.4) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 

  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวทางการพัฒนางานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ และได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2547 โดยมี
มาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ สัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ าอินทรีย์ การจัดการเก็บ
เกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ มก.สร. จะท าการตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตในระดับแปลง การน าผลผลิตมาแปรรูป และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 
 
  3.5) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ 
(มก.พช.) 

  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชน เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2553-2554 เป็นมาตรฐานเฉพาะ
กลุ่มที่ใช้ตรวจรับรองผู้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ ในสังกัดสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เท่านั้น โดยทางกลุ่มได้ใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรการพัฒนา



 36 

ภาพที่ 2.15 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ 

ภาพที่ 2.16 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร จน
เกิดการรวมตัวพัฒนาเป็นเครือข่ายอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมมาถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

  3.6) ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน 

  เป็ น ระบบการตรวจรับ รองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ แบบชุ มชนรับ รอง 
(Participatory Guarantee System – PGS) ที่ พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนเกาะพะงัน เมื่อปี พ.ศ. 2554 ภายใต้โครงการ “เกาะพะงัน 
เกาะเกษตรอินทรีย์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธินวชีวิน (2555) 

 การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จะมีข้อก าหนดและเงื่อนไขส าคัญที่ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ได้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยตรารับรองมาตรฐาน
สินค้าอินทรีย์ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของ
ประเทศผู้น าเข้าสินค้าอินทรีย์รายใหญ่  2) ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานตรวจรับรอง
เอกชนต่างประเทศที่ได้รับความนิยมและด าเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย  3) ตรามาตรฐาน
สินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานไทย โดยตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แต่ละรูปแบบจะมีเกณฑ์หรือ
ข้อก าหนดที่แตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ได้มีการขอรับรองมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและเพ่ิมโอกาสช่องทางการตลาดให้มากข้ึน 
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 2.4.8 ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ระบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

 เกษตรอินทรีย์มีปัญหาและอุปสรรคหลัก 2 ประเด็น คือ 1) ปัญหาด้านการผลิต เนื่องจาก
การท าเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรบางกลุ่มยังไม่สามารถผลิตใน
ระดับที่ใหญ่ได้ และการท าเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเกิดความเสียหายมากกว่าเนื่องจาก
ไม่มีการใช้สารเคมี 2) ปัญหาด้านการตลาด กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยยังมีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจาก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีราคาสูงและผู้บริโภคยังขาดความตระหนักต่อความส าคัญของผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ตลาดส่งออกของประเทศไทยก็มีอุปสรรคที่ส าคัญ คือ การผลิตที่ให้ได้
มาตรฐานตามหลักแนวทางเกษตรอินทรีย์สากล ซึ่งมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคไว้ดังนี้ 
(เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์, 2557) 

 1) ปัญหาการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย 

 การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น ถือได้ว่าประเทศไทย
ยังขาดองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ (Certified Body) ในระดับโลก และ
หากประเทศไทยไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจะส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและต่ างประเทศยังคงมี
ความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบสินค้า และการติดฉลากผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบ
เดียวกันและมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซ่ึงเป็นองค์กรที่
รับรองระบบงาน (Accreditation) สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือให้สินค้า
เกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

 2) ปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรและผู้บริโภค 

 ภาครัฐขาดการส่งเสริมและให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค ในการตระหนัก
ถึงความส าคัญของการผลิตและบริโภคอาหารจากเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นภาครัฐจึงควรส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในเรื่องหลักเกณฑ์การท าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล และ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของการบริโภคผลผลิตอินทรีย์และเห็นถึงคุณค่ าของ
เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการส่งเสริมเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดการ
ขยายตลาดมากขึ้นและเพ่ิมความเป็นมาตรฐานให้กับผลผลิตอินทรีย์ในการขยายตลาดในประเทศไปสู่
ตลาดการส่งออก 
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 3) โครงสร้างพื้นฐานการท าเกษตรกรรมแบบเดิมเป็นอุปสรรคต่อระบบเกษตรอินทรีย์ 

 การท าเกษตรกรรมแบบเดิมในการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการผลิตพืชผักผลไม้ 
ต่าง ๆ ส่งผลต่อโครงสร้างการใช้ที่ดินที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของวัตถุดิบต้นทางในการ
แปรรูปอาหารและมีการควบคุมได้ยาก ในกรณีที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่ที่ท าเกษตรโดยมีการใช้สารเคมี ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสมภาครัฐควร
วางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีการแบ่งเขตพ้ืนที่เพาะปลูก (Zoning) ให้
ชัดเจนเพื่อให้ง่ายในการควบคุมและดูแลมาตรฐานคุณภาพผลผลิต 

 4) ปริมาณ ความหลากหลาย และราคาของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 

 การที่ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ยังน้อย ราคาสูง และสินค้าไม่หลากหลายท าให้ผู้บริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ยังจ ากัดแค่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งการท าเกษตรอินทรีย์ยังมีข้อจ ากัดที่ยังไม่สามารถ
ผลิตในระดับเกษตรกรรมขนาดใหญ่ได้ ท าให้มีต้นทุนสูง และบางครั้งให้ผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าการ
เพาะปลูกโดยใช้สารเคมี เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มเสียหายได้ง่ายกว่าและการท าเกษตรอินทรีย์
จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่และใช้แรงงานในการดูแลมาก ดังนั้นจึงต้องมีการขยายพ้ืนที่การท าเกษตร
อินทรีย์ให้มากขึ้น ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมาก
ขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีความพยายามในการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตสินค้าจากการท า
เกษตรอินทรีย์  โดยจะต้องมีการควบคุมและบริหารจัดการที่ดี มีการตรวจรับรองที่เข้มงวดได้
มาตรฐาน ซึ่งถ้าท าได้จะส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค 

 จากประเด็นปัญหาและสถานการณ์ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยพบว่า ภาครัฐยังขาด
การสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การรับรอง
มาตรฐานที่ยังขาดองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ในระดับโลก โครงสร้างของ
การท าเกษตรแบบเดิมเป็นปัญหาและอุปสรรคกับเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ คือ เกษตรกรที่ท า
เกษตรอินทรีย์ที่มีพ้ืนที่ติดกับเกษตรกรที่ใช้สารเคมีจะท าให้เกิดความยากล าบากในการบริหารจัดการ 
ภาครัฐควรเข้ามาแก้ปัญหาโดยการจัดแบ่งโซนพ้ืนที่เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องความหลากหลาย ปริมาณ และราคาของผลผลิต ที่ต้องจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือ
เกิดการขยายตลาดและกลุ่มผู้บริโภค 
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2.5 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

 ภาครัฐมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในระดับประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ไว้ดังนี้ 

 2.5.1 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 

 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรสหกรณ์ โดยนโยบายส่งเสริมการเกษตรปี 2559 ได้กล่าวถึงการส่งเสริม
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน ในการสร้างความม่ันคงในอาชีพ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน และเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
เกษตรกร การบูรณาการการท างานให้เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ มีส่วน ร่วมใน
ลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (win-win) ด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า มีการขับเคลื่อนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสการแข่งขัน โดยให้เกษตรกรมี
การรวมกลุ่มท าเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรอินทรีย์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 

 2.5.2 นโยบายการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ปี 2559 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนในการผลิตและ
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการด าเนินงานเร่งด่วนในเรื่องการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ การลด
ต้นทุนการผลิต และมีการด าเนินงานต่อเนื่องในเรื่องของการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ปัจจัย
การผลิต และตรงกับความต้องการของตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าที่ดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
เป็นต้น สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ไม่มีสิ่งเจือปน มีสุขอนามัยที่ดีในระดับสากล 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและท่ีดินท ากิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) 

 2.5.3 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 

 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบาย
ของกระทรวงฯ ในปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง โดยมีนโยบายที่ส าคัญ
หลายด้าน เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Zoning) เป็นต้น โดยกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายโดยบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องของโครงการเกษตรอินทรีย์ จะตรวจรับรองแหล่งผลิต
พืชอินทรีย์ 2,200 แปลง ใน 8 ชนิดพืช ตรวจรับรองการคัดบรรจุพืชอินทรีย์จ านวน 60 โรง รวมถึง
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การสร้างศูนย์ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศจ านวน 25 โรง ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ 4,500 ราย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559ข) 

 2.5.4 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 

 ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในเรื่องของการเกษตรและความมั่นคงของอาหารมีแนวทาง
มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัว รวมถึงการสร้างรายได้เพ่ิมจาก
การพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
การเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับราคา ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพระหว่าง
สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้าเกษตรทั่วไปรวมถึงขยายตลาดสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ  สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการจัดการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่ไปกับ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย เพ่ือให้สามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารใน
ระดับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ลดความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงจากภูมิอากาศและความผัน
ผวนของตลาด  
 ในภาคเกษตรกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า จะ
มุ่งเน้นการจัดการด้านการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (co-
benefits) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ และการเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร รวมถึงการสร้างศักยภาพความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการจัดการ
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสนับสนุนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนแนวทางและมาตรการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practice: GAP) รวมถึงการผลิตปศุสัตว์และประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อความเปราะบางของระบบนิเวศ พร้อมกับพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น GAP GMP HACCP และ CoC  
นอกจากนี้มีการพัฒนางานวิจัยและจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือสาธิตการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์
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พืช การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและน้ า การ
เก็บเกี่ยวและการจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูป
ผลผลิต และการจัดการด้านการตลาด เป็นต้น และถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเป็นเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านตัวอย่างชุมชนหรือเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การสร้างความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกร โดยการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความพร้อมใน
การรองรับเทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัดการน้ าในนาข้าว การ
เลือกใช้ปุ๋ย การจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่ เพ่ือลดปริมาณการใช้ปุ๋ย การปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น 
 การเร่งผลักดันให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดการ
ผนวกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการก าหนดนโยบายการพัฒนาในทุกระดับเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนโยบายและแผนด้านการเกษตรนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างความพร้อม
ให้แก่เกษตรกรในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาความมั่นคงทาง
อาหาร โดยเฉพาะส าหรับประชากรและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมการจัดการที่ดินในภาค
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ และมีความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและ
พลังงาน ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความพร้อมและโอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

 2.5.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็น
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) มีแผนงาน
โครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และ
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ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยส่งเสริมมาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จ าหน่าย 
และร้านอาหาร จัดบริการอาหารสุขภาพผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค
และการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ และมีแนวทางในการพัฒนาภาค
การเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ 
สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม การปรับระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย
และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือก และก าหนดกระบวนการใน
การศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม 
 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต การ
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมการตลาด และแนวทางอ่ืน ๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอนเครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการพิสูจน์
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง
การจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและ
เหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 
 เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็น
พ้ืนฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่และขยายผล
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์
ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การเกษตรแบบ
ประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน  และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นธรรม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการ ใช้
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ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน า
ผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ 
 ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตามหลักการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อนและการ
ปรับกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืนควบคุมการใช้
สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสาร เคมีก าจัด
ศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

 2.5.6 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 

 จากปัญหาของภาคเกษตรในเรื่องของแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและการก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ เกษตรกรไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ/มีหนี้สิน เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดิน
ท ากิน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ภัยธรรมชาติ และทรัพยากรเกษตรเสื่อมโทรม จึงมีการท าแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยมี
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559ก) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ 5 แนวทาง คือ 
 1. ขยายผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
สร้างแรงจูงใจ สร้างระบบกองทุนสวัสดิการเกษตรกร และปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกร 
 3. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 
สร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความส าคัญของอาหารปลอดภัย/สินค้าเกษตรทั่วไป 
 4. พัฒนาองค์ความรู้สู่ เกษตรกรมืออาชีพ สร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านศูนย์การเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็ง
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ให้กับสหกรณ์การเกษตรให้ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ และขยายฐานองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่
เกษตรกรและชุมชน 
 5. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยพัฒนาต้นแบบการผลิต
สินค้าเกษตรมาตรฐานมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและขยายผลจากชุมชนไปอ าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจด้านเกษตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน โดยผลิต
สินค้าให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ซึ่งควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับ มีการลด
ต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอกชน ภาครัฐ และ
เกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมเรื่องการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรจากการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าสูงตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาชุมชนเกษตร/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แบบครบวงจร สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสินค้า
เกษตรในพ้ืนที่เชื่อมโยงตลาดชุมชน จังหวัดผ่านเครือข่ายสถาบันเกษตรกร สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร มีการ
ถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอีคอมเมิร์ส  และสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร เพ่ือน ามา
เผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มี
แนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สร้างจิตส านึกให้
เห็นคุณค่าในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร และการท าการเกษตรอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เกษตรอินทรีย์ ลดปริมาณการใช้
สารเคมี ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรกับมาแปรรูปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (Zero waste)  

 2.5.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554 มีทั้งหมด 4 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2551) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่างบูรณาการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
เกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมทั้งห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ และการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการ
ท าเกษตรของเกษตรกรรายย่อยจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างกระบวนการเรียนรู้
และองค์ความรู้ร่วมกัน โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาการผลิตและสร้างเครือข่ายสู่การ
พ่ึงตนเอง และการพัฒนาช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตส่วนเกิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการท าเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งในรูปของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความ
เข้มแข็ง และยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง รวมทั้งการพัฒนาระบบและสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงทางการค้าและการตลาด และการจัดระบบการบริการเพ่ือการส่งออก เพ่ือขยาย
ศักยภาพการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตรการส าคัญ ได้แก่ การ
พัฒนาการผลิตและเครือข่ายทั้งระบบเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย และการพัฒนาตลาดสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย
เพ่ือสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและเอกภาพในการ
บริหารจัดการ โดยมีมาตรการส าคัญ ได้แก่ การก าหนดกลไกระดับนโยบายในการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการจัดระบบการประสานความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่
การรวมพลังของทุกภาคส่วน 

 2.5.8 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 มีประเด็นยุทธศาสตร์ 
ต่าง ๆ ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ (คณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ, 2559) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตร
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อินทรีย์ ตลอดจนการน าผลการวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ให้บุคลากรทุกภาคส่วน
ได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นสิ่งส าคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง และปลายทาง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน โครงสร้างพ้ืนฐาน รูปแบบในการผลิต ปัจจัยการผลิต ความรู้ทางการผลิต การแปรรูป 
การบรรจุเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า เป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานและความ
ต้องการของตลาด  ก่อให้ เกิ ดการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืนที่ สอดคล้ องกับ  SDGs (Sustainable 
Development Goals) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเข้มแข็งได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริโภครับรู้  
และตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการ อันจะน ามาสู่การปรับ
พฤติกรรมในการบริโภค คุณภาพของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ ให้มีมาตรฐานได้รับการ
ยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ มี
ความหลากหลายของสินค้าและบริการ อุปสงค์ และอุปทานของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทางการตลาดที่แพร่หลาย ผู้บริโภคมีความสะดวกใน
การซื้อสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น โดยมีกลไกในการให้ความรู้และค าแนะน า  ตลอดถึงการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ มีการบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณใน
การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  
 จะเห็นได้ว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีการก าหนดแนวทางขึ้นมานั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยสามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 

 2.5.9 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 

 ในแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 มียุทธศาสตร์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งในมิติทางสังคม 
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เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการผลิต
รายสินค้าและเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และให้ความส าคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) มีการส่งเสริมการผลิต
และใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสีเขียวในภาคเกษตร 
ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบกลุ่มการผลิตหรือเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) 

 2.5.10 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2564 

 ในแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 นั้นจะให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเกษตรกรในทุกช่วงวัย ทั้งระดับบุคคล และกลุ่ม/องค์กร เพ่ือสร้างรากฐานที่เข้มแข็งแก่ภาค
การเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรและปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer สามารถใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิต และการตลาดสินค้า
เกษตร และเป็นก าลังส าคัญของภาคการเกษตรในอนาคตทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ พัฒนาเกษตรกร
ต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ พัฒนาองค์กรเกษตรกร และวิ สาหกิจ
ชุมชนโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ทั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาให้เป็น Smart Group สามารถบริหารจัดการกลุ่ม 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในอนาคต ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกร
และชุมชนประกอบกิจการด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร รวมถึงการสร้างมูลค่าจากวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น 
 การมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องปัจจัยการผลิต และสนับสนุนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตพันธุ์พืช
และปัจจัยการผลิตไว้ใช้เองในไร่นา ถ่ายทอดองค์ความรู้/จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริม
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็น Smart Product ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือร่วมกันบริหาร
จัดการและเพ่ิมอ านาจการต่อรอง รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการเชื่อมโยงตลาด จากการ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เกื้อกูลกัน และประสานกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ในการ
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เชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (Brand) (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

 2.5.11 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2556 – 2559) 

 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมใน
การสนับสนุนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานมากข้ึน เช่น แรงจูงใจด้านการตลาด แรงจูงในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้ในมิติต่าง ๆ ในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ
ผลิต ลดการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร โดยการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหารรวมทั้งการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ในระดับครัวเรือนและชุมชน การรักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน สนับสนุนการจัดทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ ประมง และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือความหลากหลาย  โดยสนับสนุน
การท าการเกษตรยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 

และวนเกษตร เป็นต้น เสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

 2.5.12 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 

 มียุทธศาสตร์ในการปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร รวมถึงห้ามใช้
สารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ต้นน้ า ให้การสนับสนุนทุนทางทรัพยากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การจัดหา
แหล่งทุนและสร้างกลไกทางการตลาดเพ่ือรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้ในการจัดการวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร การลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตรโดยหันมาใช้วิธีธรรมชาติแทน ควบคู่กับ
การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การเพ่ิมมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรและบริการเป็นระบบครบวงจร เป็นต้น เสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตเกษตรกรรม
ยั่งยืน ทั้งที่เป็นเครือข่ายเกษตรกรหรือชุมชน และผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการ
สร้างตลาดสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืนในทุกระดับ  ตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

และจังหวัด รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และมาตรฐาน 

GAP สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือสาธิตการเรียนรู้รูปแบบการผลิตที่ ใช้
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เทคโนโลยีการเกษตรที่ เหมาะสม  และเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) 

 2.5.13 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

 ในยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน มีกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดในเรื่องของ
ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช และร้อย
ละของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 
2564 จากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ 
การจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการประเมินสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่มี
จุดแข็งในเรื่องความใส่ใจและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะ
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เกษตรกรปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และแบ่งปันและเอ้ือต่อกันเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับสังคม (Creating Shared Value: CSV) 
 ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมพัฒนาให้
ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
สัมพันธ์กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี และอาหารที่ผลิต
มาจากการท าเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต
สินค้าทางการเกษตรของประเทศให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าการส่งออกที่แตกต่างจากการส่งออกสินค้า
ทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้
แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวัน
ในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการเลือกใช้สินค้า เช่น สินค้า
ติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือ
ทรัพยากรของสินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติก
ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนแหล่งเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท า
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การเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งทุนเพ่ือ
ลงทุนด้านเกษตรอินทรีย์ และสร้างกลไกทางการตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย โดย
สนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือการท าเกษตรที่เหมาะสมกับชนิดของดิน และความต้องการสารอาหารของแต่ละชนิดพืช 
เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ เพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี และการเกษตร
อินทรีย์ ส ารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีการ
รวมกลุ่มในการท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการท าเกษตรอินทรีย์ให้เกิด
ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีแผนงานในการส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่ สูงและพ้ืนที่ต้นน้ า 
ควบคู่กับส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ และใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2559) 

 จากนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ก าหนดออกมาเพ่ือช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้การท าเกษตร
อินทรีย์ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ เช่น การพัฒนาด้านการ
วิจัย การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าและการบริการ และการลดความเสียหายของ
ผลผลิต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสนใจการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบการสนใจ
ช่องทางการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และผู้บริโภคสนใจการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของนานาประเทศที่หันมาใส่ใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ภาครัฐบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาประเทศที่
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.6 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

 ผลลัพธ์ที่เกิดจากกิจการเพ่ือสังคมได้สะท้อนคุณค่าซึ่งมักเป็นนามธรรม และวัดเป็นตัวเลขได้
ยาก ซึ่งผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) สามารถ
แสดงถึงคุณค่าที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้อย่างใกล้เคียงที่สุด โดยเปรียบเทียบกับการลงทุนที่จ าเป็นต่อ
การสร้างประโยชน์ดังกล่าว นอกจากจะใช้ SROI เป็นเครื่องมือในการวางแผนอนาคตหรือทบทวน
อดีตแล้ว การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนยังท าให้ 
กระบวนการและกลยุทธ์ของกิจการเพ่ือสังคมเด่นชัดขึ้น เนื่องจากบางครั้งผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
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เน้นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมจนละเลยการออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 

 2.6.1 นิยามความหมาย 

 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) มีการให้
นิยามความหมายในหลากหลายแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 “ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) หมายถึง 
การน าผลลัพธ์ด้านสังคม (Social Impact) ในด้านต่าง ๆ ที่กิจการสร้างมาค านวณหามูลค่า 
(Monetized Value) เป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการ
ด าเนินกิจการเพ่ือดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป” 
(สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 

 “SROI – Social Return on Investment เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณค่าที่เพ่ิมข้ึนกับ
บรรดาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มทุกภาคส่วนที่เป็นเชิงสังคม โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นการด าเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจจะประเมิน
มูลค่าได้ในลักษณะของตัวเงินหรือกิจการหรือโครงการที่ไม่ท าก าไร” (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, ม.ป.ป.) 

 “ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) คือ กรอบในการวัดและการประเมินใน
รูปแบบทางการเงิน จากแนวคิดในเชิงคุณค่าเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยรวมต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ” (Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2009) 

 “SROI คือ การแปรผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่าทางการเงินที่จับต้องได้ ช่วยให้
องค์กรและนักลงทุนได้เห็นภาพรวมของผลประโยชน์จากการลงทุนด้านเวลา เงิน และทรัพยากร  
อ่ืน ๆ ผลประโยชน์นั้นสามารถเห็นได้ในแง่ของ "ผลตอบแทน" ส าหรับแต่ละบุคคล ชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม” (Lawlor, Neitzert, & Nicholls, 2008) 

 จากการให้นิยามความหมายดังกล่าวข้างต้นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน คือ กรอบ
ในการวัดผลลัพธ์ทางสังคมของธุรกิจ มูลนิธิ หรือกิจการเพ่ือสังคมต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบเป็น
มูลค่าทางการเงินด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งที่ท านั้นให้ผลตอบแทนทางสังคมมาก
น้อยขนาดไหน และคุ้มค่าต่อการด าเนินการหรือไม่ ซึ่งคิดเปรียบเทียบกับมูลค่าของเงิน 1 บาทที่
ลงทุนไป 
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 2.6.2 หลักการ 

 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมิน เป็นการ
ประเมินโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการที่มีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นแล้ว 2) การ
พยากรณ์ เป็นการคาดการณ์มูลค่าทางสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการโครงการหรือกิจกรรมนั้นถ้ามีการ
ด าเนินการ (Lawlor et al., 2008) ซึ่งมีหลักการของการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ทัง้หมด 7 ข้อ ดังนี้ (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 

 1. ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
กิจการที่มีการด าเนินงานเพ่ือสังคม การที่กิจการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
และในทุกกระบวนการ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การประเมินผลลัพธ์เที่ยงตรงและรอบด้านมาก
ยิ่งขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและช่วยแยกแยะระหว่างผลลัพธ์ที่ส าคัญและไม่ส าคัญ 

 2. เข้าใจสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเป็นการวัดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงบวกและลบ 
โดยจะต้องคิดให้รอบคอบและรอบด้านว่ากิจการนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และจะ
บันทึกและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร 

 3. ใช้ค่าแทนทางการเงินตีค่าผลส าคัญ 

 ค่าแทนทางการเงิน (Financial Proxy)  คือ ค่าประมาณเพ่ือแทนมูลค่าทางการเงินของ
ผลลัพธ์ทางสังคม ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าการเงินที่แน่นอน ผลลัพธ์ทางสังคมบางผลลัพธ์อาจจะไม่ได้
มีค่าเป็นตัวเงินโดยตรงแต่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่มีราคาในตลาด ซึ่งสามารถน าค่าแทนทางการเงินมาใช้
ประเมินมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ แต่ค่าแทนทางการเงินที่จะน ามาประเมินต้องสามารถแทน
ผลลัพธ์ทางสังคมที่ต้องการวัดจริง ๆ ได้ และต้องค านึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพ้ืนที่ด้วย การหาค่าแทนทางการเงินส าหรับผลลัพธ์ทางสังคมที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยตรงจะช่วยให้
การวิเคราะห์ครบถ้วน รอบด้าน และเพ่ิมอ านาจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่อยู่นอกกรอบการ
ค านวณเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอยู่นอกระบบตลาดและไม่มีมูลค่าทาง
การเงินโดยตรง 
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 4. รวมเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ 

 การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจ าเป็น
จะต้องแยกแยะระหว่างปัจจัยที่ส าคัญกับปัจจัยที่ไม่ส าคัญ เนื่องจากเรื่องของต้นทุนในการเก็บข้อมูล 
และถ้าจะน าผลการประเมินไปใช้ได้จริงจะต้องคัดสรรเฉพาะผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นข้อส าคัญ การ
ตัดสินว่าผลลัพธ์อะไรบ้างที่ส าคัญต้องอาศัยการอ้างอิงพันธกิจขององค์กร (กระบวนการภายใน) และ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยากสร้าง
ประโยชน์ให้ (กระบวนการภายนอก) โดยให้สมดุลระหว่างกระบวนการภายในและภายนอก 

 5. หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างเกินจริง 

 การระบุว่าคนหรือองค์กรอ่ืน (Attribution) มีส่วนแก้ปัญหาอย่างไรเป็นปัจจัยส าคัญในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เพราะไม่ใช่แค่กิจการหรือโครงการที่เราท าเพียงหนึ่ง
เดียวที่พยายามแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ยังมีหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรการกุศล มูลนิธิ และ
องค์กรอ่ืน ๆ ที่พยายามแก้ไข และการค านวณนั้นเป็นไปได้ยากที่จะค านวณผลลัพธ์ทางสังคมที่เรามี
ส่วนสร้างนั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของผลลัพธ์ทั้งหมด โดยเฉพาะกรณีที่เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานอ่ืนตรง ๆ ในกรณีเหล่านี้ จึงต้องอ้างอิงแนวโน้มในอดีตและตัวชี้วัด
มาตรฐาน (Benchmark) เพ่ือช่วยประเมินสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากงานของเรา 

 6. เน้นความโปร่งใสทุกขั้นตอน 

 เนื่องจากผลลัพธ์ทางสังคมมักจะเป็นคุณค่าเชิงนามธรรมที่วัดยาก การประเมินทุกขั้นตอน
อย่างโปร่งใสจึงเป็นหลักการพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งควรจัดท าเอกสารบันทึกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และมาตรฐานที่ใช้ และควรแจกแจงถึงแหล่งที่มา วิธีเก็บข้อมูล และวิธี
พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการประเมิน เมื่อประเมินเสร็จสิ้นควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผล
และเสนอข้อคิดเห็น และเสนอองค์กรว่าผลประเมินที่ได้ควรน าไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไรใน
อนาคต 

 7. พร้อมรับการตรวจสอบ 

 ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนบางคนอาจมองว่าการประเมินนั้นออกมา
สูงเกินจริง หรือว่าต่ าเกินไป บางคนอาจตั้งค าถามเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลที่ ใช้เป็นค่าแทน ดังนั้นจึงควรเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบผลการประเมินจาก
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ผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจได้ว่า การประเมินที่ท านั้น
ตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผลหรือไม่ 

 หลักการของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทั้ง 7 ข้อ สามารถสรุปได้ คือ การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนควรมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ให้
ครอบคลุมเพ่ือสามารถช่วยวิเคราะห์แยกแยะผลลัพธ์ที่ส าคัญและไม่ส าคัญ ซึ่ งในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนต้องวัดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง จากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีการคิดเป็นตัวเงิน ถ้าผลลัพธ์ไหนไม่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้
โดยตรงสามารถน าค่าแทนทางการเงินมาใช้ในการค านวณได้ นอกจากนี้ควรมีการอ้างอิงแนวโน้มใน
อดีตและตัวชี้วัดมาตรฐาน เพ่ือช่วยประเมินสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจะต้องโปร่งใสและสามารถให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบได้ 

 2.6.3 ขั้นตอนการประเมิน 

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีขั้นตอนการประเมิน โดยแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 
 1. การวางแผน เป็นขั้นตอนที่จะต้องเข้าใจเป้าหมายในการวิเคราะห์การประเมิน การ
ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เข้าใจองค์กรหรือกิจการ สามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จากนั้นจึงก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ เลือกตัวชี้วัด และวางแผนแหล่งข้อมูลที่จะใช้ 
 2. การน าไปปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน
และบรรทัดฐานเพ่ือสร้างกรณีฐาน จากนั้นแปลงตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นมูลค่าทางการเงิน วิเคราะห์
รายรับรายจ่ายขององค์กรและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินมูลค่าที่เกิดขึ้นตลอด
ช่วงเวลาและค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 3. การรายงาน รวบรวมการวิเคราะห์และจัดท ารายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนขององค์กรและสื่อสารผลการประเมินไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4. การแปลงเป็นกิจกรรมปกติขององค์กร น าผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนที่ได้มาผสาน ปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินกิจการขององค์กร 

 Lawlor et al. (2008) ได้มีการวิเคราะห์สรุปขั้นตอนการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนไว้ตามตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 สรุปขั้นตอนการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย 
1. การก าหนดขอบเขตและ
วางแผนผลกระทบ 

1. ก าหนดพารามิเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน 
2. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องโดยจัดล าดับความส าคัญ 
3. พัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ที่มีการระบุถึง inputs process 
outputs outcomes และ impacts 

2. การรวบรวมข้อมูล 1. เลือกตัวชี้วัด 
2. ระบุมูลค่าทางการเงินและตัวแทน 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การสร้างแบบจ าลองและการ
ค านวณ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (input) 
2. ผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าของโครงการในอนาคต 
4. ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
5. ด าเนินการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis 
6. ก าหนดมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้น และระยะเวลาการคืนทุน 

4. การรายงาน และน าไป ใช้
ประโยชน์ 

1. เตรียมรายงาน SROI 
2. สื่อสารและน าไปใช้ประโยชน์ 

  
 ซึ่งการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน สามารถค านวณได้จากสูตร (สฤณี อา
ชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 
 

 

 
 โดยขั้นตอนในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้น องค์กรที่จะต้องประเมิน 
SROI ต้องมีการก าหนดขอบเขตและวางแผน ว่าจะวิเคราะห์ผลในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในประเด็นใดบ้าง จากนั้นต้องมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 
จากนั้นวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่จะน ามาใช้ในการประเมิน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ได้ 
ก าหนดตัวเงินหรือค่าแทนทางการเงิน และน าผลที่ได้มาค านวณหา SROI จากนั้นจัดท ารายงานผล

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) =    มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 

            มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป 
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การประเมิน SROI เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และน ามาวิเคราะห์ว่าการด าเนินการ
ขององค์กรเป็นอย่างไร จะมีกลยุทธ์อะไรมาช่วยปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินการ 

 2.6.4 ประโยชน์ 

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีประโยชน์คล้ายกับการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของบริษัททั่วไปที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการ
เพ่ือสังคม เพ่ือน ามาปรับปรุงกลยุทธ์ กระบวนการ หรือแม้แต่โมเดลธุรกิจของกิจการต่อไปในอนาคต 
นอกจากจะประเมินผลการท างานขององค์กรยังสามารถใช้อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน ในการสื่อสารผลงานต่อนักลงทุนและสาธารณะ เนื่องจากตัวเลขเป็นสิ่งที่คนเข้าใจง่าย จดจ า
ง่าย น าไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอ่ืน ๆ ได้ เป็นภาษาทางการเงินซึ่งนักลงทุนมีความคุ้นเคย และน าไป
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว กล่าวโดยสรุปผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงองค์กร ตลอดจนสื่อสารผลลัพธ์และดึงดูดนักลงทุน 
(สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 
 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์และปรับปรุง ในแง่
ของการพิสูจน์ SROI เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงและสื่อสารคุณค่าทางสังคม จะช่วยให้
องค์กรและนักลงทุนดูว่าองค์กรหรือกิจการนั้นให้อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมที่มากหรือน้อย และ
ได้สร้างคุณค่าทางสังคมหรือไม่ นอกจากนี้ SROI ยังช่วยให้พนักงานขององค์กรมองเห็นการท างาน
และตรวจสอบงานที่พวกเขาด าเนินการจากมุมมองใหม่ ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นนี้สามารถสร้างการ
ตัดสินใจได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยปรับปรุงโครงการและองค์กรที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์
ของ SROI ประกอบด้วย (Lawlor et al., 2008) 
 1. Triple bottom-line เป็นแนวทางที่ครอบคลุมส าหรับมูลค่าให้ สมดุลทั้ ง 3 ด้าน
ประกอบด้วยด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2. ความรับผิดชอบ โดยการให้ทั้งตัวเลขและเรื่องราวเพ่ือสนับสนุนตัวเลขเหล่านั้น ขั้นตอน
กระบวนการของ SROI ท าให้การสร้างคุณค่าทางสังคมมีความโปร่งใส 
 3. การจัดการการเปลี่ยนแปลง เมื่อใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผน เน้นข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกิจกรรมที่มีอยู่จุดอ่อนและ
ผลกระทบที่ไม่คาดคิด แต่มีผลกระทบเกิดข้ึน  
 4. ประสิทธิภาพและต้นทุน มุ่งเน้นผลกระทบที่ส าคัญ ซึ่ง SROI อาจเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา
และคุ้มค่าในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือองค์กรที่สร้างขึ้น 
 5. อัตราส่วน อัตราส่วนของ SROI เป็นตัวบ่งชี้ที่ง่ายและชัดเจนในคุณค่าขององค์กรที่สร้าง
ขึ้นส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีผู้ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้กับองค์กรที่
ท างานเชิงสังคมและโครงการลงทุนเชิงสังคม ได้แก่ (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, ม.ป.ป.)  
 1. การบริหารผลกระทบจากโครงการ ดัชนีชี้วัดทางการเงินที่เกิดจากการตีค่าผลตอบแทน
ทางสังคม สามารถช่วยนักวิเคราะห์บริหารได้ว่าสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน 
กลยุทธ์ ขณะเดียวกันก็อาจจะช่วยในการประเมินความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทน
เชิงสังคม หรือแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. การประเมินการลงทุน แนวคิดของผลตอบแทนทางสังคมช่วยให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน สามารถมองเห็นภาพของเงินช่วยเหลือและเงินกู้ในมุมของการลงทุนในองค์กร แทนที่จะ
มองว่าเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินชดเชย ซึ่งเรื่องนี้อาจจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของสาธารณชน รวมทั้งผู้มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบโครงการ และท าให้เห็นว่าทุกบาทที่ลงทุนไปจะเชื่อมโยงไปถึง
ผลตอบแทนทางสังคม 
 3. การสร้างค าศัพท์ SROI เมื่อเกิดแนวคิดนี้ขึ้น ได้มีส่วนท าให้  “ผลกระทบทางสังคม” 
(Social Impact) เปลี่ยนไปใช้ค ากลางเดียวกันว่า “ผลตอบแทนจากการลงทุน” (Return on 
Investment) นอกจากนั้นในระยะหลังพบว่าทั้งนักลงทุนและนักการเงินจากสถาบันการเงินต่างเพ่ิม
ความสนใจ SROI เพ่ือใช้ในการแสดงหรือวัดมูลค่าทางสังคมของการลงทุน นอกเหนือจากเครื่องมือวัด
ทางการเงินที่วัดด้วย Return on Investment (ROI) 
 4. SROI จัดท าได้ไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีบัญชีตีค่าของกิจกรรมเชิงสังคมอยู่แล้ว 
และมีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์อย่างเพียงพออยู่แล้ว จะสามารถประหยัดเวลาและความพยายามที่จะใช้
ในการท าแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder mapping) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
เริ่มต้นวิเคราะห์ SROI 

 ในส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ท าให้องค์กร
ที่ประเมินสามารถทราบถึงมูลค่าทางสังคมที่องค์กรมีเมื่อเทียบกับเงินลงทุน 1 บาท เพ่ือดูว่าการ
ด าเนินการขององค์กรที่ให้กับสังคมนั้นเกิดความคุ้มค่ามากหรือน้อย และน าไปเปรียบเทียบกับองค์กร
อ่ืนที่มีการด าเนินการคล้ายกัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและดี
ยิ่งขึ้น และช่วยในการตัดสินใจที่จะด าเนินการลงทุนในเรื่องนั้น ๆ ขององค์กร 

 2.6.5 ข้อจ ากัด 

 ข้อจ ากัดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน   
ได้แก่ (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, ม.ป.ป.) 
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 1. อาจจะมีประโยชน์ทางสังคมที่มีระดับความส าคัญสูงมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แต่ยังไม่
สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ นอกจากนั้นการวิเคราะห์ด้วย SROI อาจจะไม่สามารถระบุตัวเลข
เดียวได้อย่างชัดเจน แต่ให้กรอบแนวทางในการค้นหาผลกระทบต่อสังคมจากกิจกรรมของกิจการ จึง
เป็นไปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ทางการเงินอาจจะไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย อาจจะต้องมีเทคนิคอ่ืนเข้ามา
ช่วยยืนยัน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและความม่ันใจ ตลอดจนเกิดการไม่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 2. อันตรายประการหนึ่งของ SROI คือ ผู้คนอาจจะเน้นหนักกับตัวเลขทางการเงินเพียงอย่าง
เดียว แต่ไม่ติดตามกระบวนการที่เหลือให้ครบถ้วน เพ่ือให้ผลตอบแทนทางสังคมได้รับการพิสูจน์และ
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนั้น กิจการต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจและคุณค่าของตน 
และสร้างความเข้าใจว่ากิจกรรมด้านการลงทุนของตนเปลี่ยนโลกได้อย่างไร ไม่ใช่เพียงได้สร้างผลงาน
หรือผลผลิตได้ หากแต่สร้างความแตกต่างอะไรได้บ้าง เพ่ือดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาสนับสนุน
และร่วมในการลงทุนอย่างเหมาะสม หากให้ความส าคัญกับการตีค่าเป็นตัวเลขทางการเงินเป็นหลัก ก็
อาจจะละเลยพันธกิจและละท้ิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. SROI เป็นกิจกรรมที่อาจจะต้องการเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้ได้รายละเอียดของข้อมูล
ที่มากเพียงพอที่จะท าการวิเคราะห์ได้ และอาจจะไม่สามารถได้ข้อมูลตั้งแต่แรกที่มีการด าเนินการ 
และบางกิจการอาจจะยังไม่เคยท าการประเมินผลลัพธ์ระยะยาวและในทางตรงมาก่อน  โดยเฉพาะ
ด้านสภาพแวดล้อม จึงยากในการท าความเข้าใจกับประเด็นเหล่านี้ 
 4. ผลลัพธ์และผลกระทบหลายประการไม่สามารถน าไปเกี่ยวข้องกับการคิดมูลค่าเป็นตัวเงิน
ได้โดยง่าย การแสวงหาตัวแทนเพ่ือใช้ในการแทนมูลค่าเป็นตัวเงินอาจจะไม่เหมาะสม อาจจะต้อง
ปรับเปลี่ยนตัวแทนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเหมาะสม 

 ข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  คือ เรื่อง
ตัวเลขทางการเงินของมูลค่าทางสังคมที่น ามาวิเคราะห์นั้นบางครั้งไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้
หรือไม่สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขเดียวได้อย่างชัดเจนจึงต้องมีเทคนิคเข้ามาช่วยสนับสนุน และ
บางครั้งในการวิเคราะห์มักจะเน้นไปที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่ได้มีการ
พิจารณาถึงเรื่องของกระบวนการที่เหลืออย่างครบถ้วน โดยในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนต้องใช้เวลาในการด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งในบางครั้งอาจจะ
ไม่มีข้อมูลในช่วงเริ่มแรกของการด าเนินการ และสุดท้ายคือผลลัพธ์และผลกระทบบางส่วนไม่สามารถ
ตีค่าเป็นตัวเงินได้โดยง่าย การหาค่าตัวแทนทางการเงินที่เหมาะสมอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
จนกว่าจะได้ตัวแทนที่เหมาะสม 
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2.7 โครงการสามพรานโมเดล 

 2.7.1 ความเป็นมา 

 เริ่มต้นจากโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์อยากได้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาบริการลูกค้าและมี
ความสนใจในการสนับสนุนเกษตรกรรอบ ๆ ในอ าเภอสามพราน ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ 99% ใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคน
กลางซึ่งเป็นผู้ก าหนดราคา ในขณะเดียวกันเกษตรกรไม่สามารถควบคุมต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคา
สารเคมีได้ ท าให้มีปัญหาหนี้สินเพ่ิมข้ึน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลง เกษตรกรส่วนใหญ่ติด
อยู่ในวงจรแบบนี้มาทั้งชีวิต แต่การที่เกษตรกรไม่สนใจท าเกษตรอินทรีย์เนื่องจากมีกระบวนการที่
ค่อนข้างยุ่งยาก รุ่นพ่อแม่ก็ท าเกษตรเคมีมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับผลผลิตอินทรีย์ที่ปลูกได้
ซึ่งค่อนข้างจ ากัดในตลาดเฉพาะกลุ่มรักสุขภาพเท่านั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่ มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน ซึ่งมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาช่วยหาทาง
เลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการจะเปลี่ยนจากการท าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์  
 โดยการด าเนินโครงการเริ่มจากการจัดหาตลาดทางเลือกให้กับเกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรเข้า
ร่วมมากขึ้นจึงเกิดเป็นโครงการสามพรานโมเดลเพ่ือให้เกษตรกรในอ าเภอสามพรานละเลิกสารเคมี 
และมีการจัดตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของโครงการ
สามพรานโมเดล เป็นแกนน ามีส่วนร่วมเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคและมีสินค้าที่มีมาตรฐาน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์สู่ผู้บริโภค บนหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรในอ าเภอสามพราน 
นักวิชาการจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการระดมความคิด วางแผนงาน ส่งเสริม
การท าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ และขยายเครือข่ายให้เพ่ิมมากข้ึน ในการด าเนินการของ
โครงการได้รับทุนสนับสนุนจากส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (มูลนิธิสังคมสุขใจ, ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 2.18 การบูรณาการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: มูลนิธิสังคมสุขใจ (ม.ป.ป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: มูลนิธิสังคมสุขใจ (ม.ป.ป.) 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษา 
สามพรานโมเดล ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึง
หรือเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา ดังนี้ 

ภาพที่ 2.17 แผนผังการเชื่อมโยงในโครงการสามพรานโมเดล 
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 วิสาขา ภู่จินดา (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลัก
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน 4 พื้นที่ ใน 4 ภาค ของประเทศไทย 
ได้แก่ ชุมชนบ้านนาเวียง จังหวัดล าปาง ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ชุมชนเลม็ด จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี และชุมชนโคกไม้งาม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการศึกษาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน โดยมีการเข้าไปสังเกตการณ์และ สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ และสมาชิกกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ประยุกต์หลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม จากนั้นจะน าเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และมีการจัดท าคู่มือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุด คือ วิสัยทัศน์และ
มุมมองการพัฒนาของผู้น าชุมชน รองลงมา คือ ความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนใน
ชุมชน ส าหรับปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทั้ง 4 พ้ืนที่ มีค่าตั้งแต่ 1-25 ขึ้นอยู่กับกิจกรรม
และขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละชุมชน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละพ้ืนที่ลดลงจาก
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม  มีค่าตั้งแต่ 100-2,200 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน
ของแต่ละชุมชน ส าหรับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมขนตามหลักการนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ทรัพยากรในชุมขน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชนให้
เหมาะสม การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การพัฒนาขั้นตอนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557) ได้มีการศึกษาการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) กรณีศึกษาการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีการศึกษาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสสส. ที่ส าคัญ ทั้งหมด 7 ด้าน คือ 
1) ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ 2) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 3) ด้านการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 4) ด้านการบริโภคอาหาร 5) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6) ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ 
และ 7) ด้านเด็กและเยาวชน โดยศึกษาผลลัพธ์จากปัจจัยพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินความคุ้มค่าด้านผลประโยชน์ทางสังคม ปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ด าเนินงานของแผนงานหรือโครงการที่ผ่านมาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสะท้อนมูลค่าทาง
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สังคมของการลงทุนในการด าเนินงานของสสส.  โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่ช่วงเริ่มด าเนิน
แผนงานหรือโครงการจนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่าในแต่ละด้านมีผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน ดังนี้ 1) ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ SROI = 18 2) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
SROI = 130 3) ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย SROI = 6.2 4) ด้านการบริโภคอาหาร SROI = 
13.49 5) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค SROI = 95 6) ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ SROI = 6.87 และ 7) 
ด้านเด็กและเยาวชน SROI = 2.95 ค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
ช่วงเวลาที่น ามาวิเคราะห์หลังจากโครงการเริ่มด าเนินการ ขนาดการลงทุนในโครงการ จ านวนผู้รับ
ประโยชน์ การเลือกใช้อัตราส่วนลดมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อค่าสัดส่วนของผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นเองอยู่แล้ว (Deadweight) สัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลจากการลงทุนในโครงการ 
(Attribution) การประมาณการอัตราการลดลงของผลประโยชน์ของโครงการ (Drop-off) ผลการ
วิเคราะห์จากโครงการเหล่านี้สามารถน าไปติดตามการลงทุนของโครงการเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
และเพ่ือการตัดสินใจที่จะลงทุนโครงการในอนาคต 

 สุชาติ เอกไพฑูรย์ (2554) ศึกษาเรื่องการประเมินผลด้วยเครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนต่อการประกอบการทางสังคม : กรณีศึกษาธนาคารปูจังหวัดชุมพร ซึ่งได้ลงพ้ืนที่
ท าการศึกษาธนาคารปู บ้านเกาะเตียบ จังหวัดชุมพร เป็นธุรกิจทางสังคมที่ด าเนินการโดยชาวบ้านใน
พ้ืนที่ มีหน่วยงานเอกชน NGOs และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน เพ่ือสร้างความยั่งยืนต่ออาชีพประมงและ
ทรัพยากรทางทะเลของชาวบ้าน ควบคู่กับการสร้างก าไรทางธุรกิจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิธีการใน
การศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และเข้าไปสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ซึ่งมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่ม
ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารปู ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับปฏิบัติการจาก
องค์กรต่าง ๆ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ทุก 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมคิดเป็น 58.98 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการท า
ธนาคารปูดังกล่าว แต่ในการศึกษาก็ยังมีข้อจ ากัดบางประการจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการศึกษา 
ตัวชี้วัด และระยะเวลาในการศึกษาครั้งต่อไป 

 Cordes (2017) นับตั้งแต่ช่วงต้นปี พศ. 2543 มีความสนใจเพ่ิมข้ึนในการใช้ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน (Social Return of Investment: SROI) เป็นการวัดในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) โดยการเปรียบเทียบกับคู่ค้าทางธุรกิจ SROI 
เป็นตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางสังคมที่สร้างรายได้จากโครงการเพ่ือสังคมที่สร้างรายได้และ
ผลลัพธ์จากการบรรลุผลการด าเนินงาน ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost benefit 
analysis: CBA) ตามที่ใช้กับการประเมินโครงการสาธารณะ มีความคล้ายคลึงกันระหว่างผลลัพธ์ที่ 
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CBA มีไว้ส าหรับการวัดผลซึ่งเป็นเป้าหมายของการค านวณ SROI ในการศึกษานี้กล่าวถึงการใช้
ศักยภาพและข้อจ ากัดของ CBA และ SROI ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับรัฐบาล ผู้บริจาค/นักลงทุน และ
มูลนิธิ โดยสามารถใช้เพ่ือช่วยก าหนดล าดับความส าคัญในการระดมทุนและประเมินผลประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาพบว่าการประเมินบทบาทที่มีศักยภาพของกรอบ SROI และ CBA ส าหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ทั้งสองกรอบมีเป็นประโยชน์
ส าหรับการวัดผลเชิงปริมาณของการด าเนินงานที่ไม่หวังผลก าไร การค านวณ SROI ส าหรับองค์กรที่
ไม่หวังผลก าไรสามารถที่จะประมาณคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคมเป็นตัวเลขของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจต่าง ๆ ส่วนข้อจ ากัดคือความยากและน่าเชื่อถือของค่าแทนทางการเงินที่น ามาใช้ตีค่าเป็น
ตัวเงินของผลลัพธ์ทางสังคม 

 ณัชชา ลูกรักษ์ และดุสิต อธินุวัฒน์ (2556) ได้ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดราชบุรีที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในการอบรมโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือลดการใช้สารเคมี มีการศึกษาปัจจัยบุคคล ความรู้ ทัศนคติ เศรษฐกิจ และสังคมต่อ
ปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีการส ารวจ ใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซึ่งมีประชากรกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดราชบุรีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
โครงการฯ ปี 2554 จ านวน 100 คน 2) เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย์และ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จ านวน 2 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรขาด
ความรู้เรื่องของการห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการผลิตพืชแบบอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยคอกที่ต้อง
ผ่านกระบวนการหมักก่อนน าไปใช้ แต่โดยรวมเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีในการท าเกษตรอินทรีย์ แต่ใน
เรื่องของกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องมีการถ่ายทอดความรู้และไปศึกษาดูงานจากเกษตร
ต้นแบบเพ่ือให้เห็นตัวอย่างการด าเนินการจริงและเกิดแรงจูงใจ แล้วจึงน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล 

 แสงวรรณ์ ปาลี (2553) ได้ท าการศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนระหว่างเกษตรเคมีและ
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ และมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท าเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ประสบความส าเร็จ 2) กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ และ 3) กลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนกลับจากการท า
เกษตรอินทรีย์ไปเป็นเกษตรเคมี ผลการศึกษาพบว่าในเกษตรกรกลุ่มแรกได้เริ่มมองเห็นถึงผลเสียของ
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การท าเกษตรเคมี จึงได้มีการปรับกระบวนการคิดและเริ่มมีการศึกษาดูงานจนมีความมั่นใจแล้วจึง
ลองปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและเครือข่าย ขยายผลจากการผลิตพืชผักเชิงเดี่ยวไปเป็น
แบบผสมผสาน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีการแบ่งปันพ่ึงพาอาศัยกัน และเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน ซึ่งสรุปได้เป็น 3 ปัจจัยส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่สองมีการปรับเปลี่ยนคล้ายกับกลุ่ม
แรก แต่ระบบและการผลิตยังไม่หลากหลายเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยน และกลุ่มที่สาม
ได้มีการปรับกระบวนการคิด ได้ทดลองปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งพบข้อจ ากัดของการท าเกษตรอินทรีย์จึง
กลับไปท าเกษตรเคมี โดยพบว่าเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนในเกษตรกรกลุ่ม
แรกมีปัจจัย คือ ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ด้านนิเวศพ้ืนที่ ด้านสุขภาพ ด้ านการผลิต ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จากภายในและภายนอกชุมชน ด้านการเรียนรู้ ด้านการเป็น
ผู้น าและการรวมกลุ่ม และด้านลักษณะนิสัยและอุปนิสัย โดยมีเงื่อนไขด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทุน
ทางสังคม และด้านวัฒนธรรมชุมชน ที่มีผลต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรกลุ่มแรก ส่วน
เกษตรกรกลุ่มที่สองจะมีเงื่อนไขเหมือนกับกลุ่มแรกแต่แตกต่างที่ส่วนของปัจจัยในกลุ่มที่สองจะไม่มี
ปัจจัยในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ด้านการเป็นผู้น า และด้านลักษณะนิสัยและอุปนิสัย และ
ในเกษตรกรกลุ่มที่สามที่ปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรอินทรีย์กลับไปท าเกษตรเคมีด้วยปัจจัยที่มีผล 
คือ ด้านกระบวนทัศน์ ด้านนิเวศพ้ืนที่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จากภายในและ
ภายนอกชุมชน และด้านการเรียนรู้ 

 Meng, Qiao, Wu, Smith, & Scott (2017) เกษตรอินทรีย์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ
จีนตั้งแต่ช่วยปี 1990 โดยมีสาเหตุมาจากความต้องสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติ
ช่วยในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ให้ผลผลิตสูงและมี
ผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม โดยตัวชี้วัดที่ใช้วัดประสิทธิภาพการท าฟาร์มและผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้จากการทบทวนวรรณกรรมและมีการตรวจสอบจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ค่า
ทางเศรษฐกิจ (ทางการเงิน) ของปัจจัยการผลิต การผลิตพืชผล และผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้
ถูกวัดและบูรณาการในการเปรียบเทียบระหว่างเกษตรอินทรีย์และเกษตรดั้งเดิม โดยในปี 2013 การ
จัดการพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มีอยู่ประมาณ 0.97% ของที่ดินท ากินทั้งหมดของประเทศหรือครอบคลุม
พ้ืนที่ 1.158 ล้านเฮคแตร์ ซึ่งถ้าหากผลผลิตพืชอินทรีย์ลดลง 10% -15% ต่ ากว่าผลผลิตทั่วไปจาก
การท าเกษตรดั้งเดิม ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรอินทรีย์ (เช่น การลดการชะละลายของ
ไนเตรต การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่เพาะปลูก การเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนและ
การลดลงของก๊าซเรือนกระจก) จะคิดเป็นมูลค่า 1,912 ล้านหยวน (320.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ
การลดต้นทุนการผลิตท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 3,110 ล้านหยวน (518.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) การ
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สูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของผลผลิตพืชผลจากเกษตรอินทรีย์มีมูลค่า 6,115 ล้าน
หยวน (1 ,019.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แม้ว่าการท าเกษตรอินทรีย์อาจถูกมองข้าม เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการด าเนินงานด้านการเกษตร ระบบนิเวศ และมนุษย์ การประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรอินทรีย์ที่วัดได้ในการศึกษา  ได้รับ
การชดเชยอย่างมากส าหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของผลผลิตพืช สิ่งนี้
แสดงให้เห็นว่าการจ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรอินทรีย์ควรจะรวมไว้ในนโยบาย
สาธารณะ  

 จากการได้ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่าในแต่ละงานวิจัยมีการท าการศึกษาเรื่อง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทั้งในชุมชนหรือองค์กร ซึ่งในแต่ละงานวิจัยก็มีการศึกษาที่
สอดคล้องกับการศึกษานี้ โดยการศึกษางานวิจัยแต่ละงานผู้ศึกษาก็ได้รับแนวคิดและวิธีการศึกษาใน
เรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งยังมี
งานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนไปท า
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาในครั้งนี้ต่อไป 

 การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึง
ความเป็นมาและรูปแบบของระบบเกษตรในประเทศไทย ปัญหาในภาคการเกษตรของประเทศไทย 
และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร จากนั้นได้ศึกษาถึงแนวคิดของการท าเกษตร
อินทรีย์ที่ เป็นระบบเกษตรทางเลือกที่อิงระบบธรรมชาติ รูปแบบของตลาด ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ได้มี
การสนับสนุนเรื่องของเกษตรอินทรีย์ การค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีในการ
ท าการเกษตร และการสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
โครงการสามพรานโมเดลที่มีการสนับสนุนให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ จัดหาช่องทางการตลาด 
สนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน ในประเด็นความหมาย หลักการ ขั้นตอนการประเมิน ประโยชน์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา แล้วน ามาปรับใช้ในการก าหนดตัวชี้วัด และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 



บทที ่3 
วิธีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในภาพที่ 3.1 เป็นกรอบที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย โดยท าการศึกษาโครงการ
สามพรานโมเดล ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในโครงการสามพรานโมเดลมีกลุ่ม
เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมทั้งหมด 11 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 8 กลุ่ม และจังหวัดใกล้เคียงอีก 3 กลุ่ม คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และราชบุรี 
ในโครงการสามพรานโมเดลมีการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร 
โครงการท าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “สุขใจออร์แกนิก” เป็นต้น ในการวิจัย
นี้มีการศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ซึ่งการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนได้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจกิจกรรมการท าเกษตรอินทรีย์ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ คือ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสาม
พรานโมเดล ตัวแทนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ และผู้บริโภค ผลที่ได้จากการศึกษาผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน น ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการท าเกษตรอินทรีย์ และเสนอแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบ
ความส าเร็จ  
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

โครงการสามพรานโมเดล 

สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1. กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์/ผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล (1 คน) 
2. ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ (11 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน รวม 11 คน) 

3. ผู้บริโภค (20 คน)   

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในการท าเกษตรอินทรีย ์

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

1. ด้านสังคม  

   - สุขภาพ  - สร้างเครือข่าย/กลุม่อาชีพ 

   - อาหารปลอดภัย - แลกเปลี่ยนความรู/้ศูนย์เรียนรู ้

2. ด้านเศรษฐกิจ 

   - รายได ้  - มีตลาดรองรับผลผลิต 

   - ต้นทุนการผลิต  - การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

   - การลดการใช้สารเคม ี - เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 

   - การรับรองมาตรฐาน - การใช้ทรัพยากร 

แนวทางการท าเกษตรอินทรียใ์ห้ประสบความส าเรจ็ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 การศึกษานี้ได้มีการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ของ
โครงการสามพรานโมเดล โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการส ารวจกิจกรรมการท าเกษตร
อินทรีย์และสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

 3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน คือ 

• การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง 
  1) กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพราน
โมเดล จ านวน 1 คน เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามพรานโมเดลได้อย่างครบถ้วนใน
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 
  2) ประธานหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 11 คน โดยเป็นผู้
ที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได ้

• การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบบังเอิญ 
  1) ผู้บริโภค จ านวน 20 คน โดยก าหนดโควตาสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่มาเลือกซ้ือสินค้า
ที่ตลาดสุขใจ สัปดาห์ละ 5 คน จ านวน 4 สัปดาห์หรือ 1 เดือน เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูล 

3.3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.3.1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

 แบบสัมภาษณ์ โดยมีแนวค าถามเพ่ือน ามาใช้ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีประเด็น 
ดังนี้ 

 1. แบบสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์/ผู้ริเริ่มโครงการสาม
พรานโมเดล โดยแบ่งประเด็นทีส่ัมภาษณ์ออกเป็น 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

    1) ที่มาของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มา เป้าหมาย 
การด าเนินงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการสามพรานโมเดล 
    2) กิจกรรมโครงการ สัมภาษณ์การด าเนินโครงการว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่มีการด าเนินการ 
และส่วนไหนที่ไม่ได้ด าเนินการแล้ว และแต่ละกิจกรรมส่งผลในด้านไหนบ้าง 
    3) การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานของโครงการมีการ
บริหารจัดการอย่างไร พบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
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    4) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการสามพรานโมเดลทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 

    5) ปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ และการด าเนินงานของโครงการจะมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาไปในทิศทางไหนต่อไป 

    6) ความต้องการในการรับการสนับสนุนช่วยเหลือ  จากหน่วยงานใดบ้างเพ่ือให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย 

    7) ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินการในอนาคตให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม  

 2. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร โดยสัมภาษณ์หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตร
อินทรีย์ในโครงการสามพรานโมเดล โดยแบ่งประเด็นสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

    1) การเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล สัมภาษณ์เกษตรกรถึงการประกอบอาชีพก่อนที่
จะมาเข้าร่วมโครงการ แรงจูงใจที่เข้าร่วมโครงการ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการด าเนินการ 
    2) กิจกรรมโครงการ เกษตรกรได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
อย่างไร และสิ่งที่เกษตรกรต้องการให้ทางโครงการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมการด าเนินการ 
    3) การบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
    4) การท าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความส าเร็จ สัมภาษณ์เกษตรกรถึงปัจจัยและแนวทางใน
การท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ 

 3. แบบสัมภาษณ์ผู้บริโภค โดยสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดสุขใจ โดยแบ่ง
ประเด็นสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

    1) การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ สัมภาษณ์ผู้บริโภคถึงความสนใจในการบริโภคสินค้า

เกษตรอินทรีย์ ก่อนที่จะมีตลาดสุขใจผู้บริโภคซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ไหนและมีความเชื่อมั่นใน

สินค้าเพราะอะไร และท าไมถึงสนใจเลือกซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดสุขใจ 

    2) ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ช่องทางการตลาดของโครงการสามพรานโมเดลมีประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเกษตรกรอย่างไร และช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ดีหรือไม่อย่างไร 
    3) การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกร ผู้บริโภคมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรเรื่อง
ใดบ้าง และอะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดลสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    4) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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3.4 การตรวจสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาตรวจสอบความตรง (Validity) 
ซึ่งบอกถึงความแม่นย าของเครื่องมือที่จะวัด โดยใช้วิธี Item-Objective Congruence Index (IOC) 
ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญจะพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเกินกว่า 0.5 จึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าใกล้ 1 แสดงว่าข้อ
ค าถามเหมาะสม ตามหลักการแล้วควรมีผู้ประเมินพิจารณาข้อค าถามอย่างน้อย 3 ท่าน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เป็นผู้
ตรวจสอบความตรงของข้อค าถาม (วิสาขา ภู่จินดา, 2558ก) 
 จากการน าแนวค าถามการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาครั้งนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ประเมินพิจารณาแนวค าถามเพ่ือตรวจสอบความตรงของข้อค าถาม พบว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแนวค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 (ภาคผนวก ข) ซึ่งแสดงว่าแนวค าถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นค าถามที่เหมาะสมและสามารถน าไปใช้สัมภาษณ์ได้ 

3.5 วิธีการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสาร 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจข้อมูลกระบวนการท าเกษตร
อินทรีย์ และจากการสัมภาษณ์การท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ประสบความส าเร็จทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
การท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์ให้
ประสบความส าเร็จ วิธีการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับระบบการเกษตรในประเทศไทย การท าเกษตรโดยใช้
สารเคมี แนวคิดเกษตรอินทรีย์ ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการสามพรานโมเดล นโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากลงทุน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กับกรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล ประธานหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ 
และผู้บริโภค  
 3) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จากข้อมูลที่ได้ส ารวจเก็บ
รวบรวม โดยน ามาวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละด้าน
มีประเด็นพิจารณา ดังตารางที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3.1 ประเด็นพิจารณาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้านสังคม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย 

หัวหน้าหรือตัวแทน

กลุ่มเกษตรกรที่ท า

เกษตรอินทรีย์ 

(จ านวน 9 คน) 

สุขภาพดีขึ้น ค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย ราคา : บาท (ใช้ค่า

ต้นทุนสุขภาพของ

เกษตรกร เป็นค่า

แทนทางการเงิน) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม 

การเข้าร่วมประชุม

เครือข่าย 

จ านวน : ครั้ง/เดือน 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 

นั ก วิ ช า ก า ร  แ ล ะ

ปราชญ์มาอบรมให้

ความรู้ 

การเข้าร่วมอบรม จ านวน : ครั้ง/ปี 

 
ตารางท่ี 3.2 ประเด็นพิจารณาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้านเศรษฐกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย 

หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท า

เกษตรอินทรีย์ 

(จ านวน 9 คน) 

ต้นทุนการผลิต 

 

- ค่าปุ๋ย 

- ค่าเมล็ดพันธุ์ 

- ค่าจ้างแรงงาน 

- ค่าน้ ามัน 

- ค่าน้ า 

- ค่าไฟฟ้า 

- ค่าวัสดุปลูก 

- ค่าบรรจุภัณฑ์ 

- ค่าสารก าจัด

ไล่แมลง 

ราคา : บาท/

ปี 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย 

หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท า

เกษตรอินทรีย์ 

(จ านวน 9 คน) (ต่อ) 

ก าหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ได้ 

ราคาขาย  ราคา : บาท/

กิโลกรัม 

มีเงินเก็บออม เงินเก็บ จ านวน : 

บาท 

มีรายได้ม่ันคง รายได้ จ านวน : 

บาท/เดือน 

 
ตารางท่ี 3.3 ประเด็นพิจารณาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย 

หัวหน้าหรือตัวแทน

กลุ่มเกษตรกรที่ท า

เกษตรอินทรีย์ 

(จ านวน 11 คน) 

ไม่มีการใช้สารเคมี

ในการท าการเกษตร 

การรับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

- Organic 

Thailand 

- IFOAM 

- PGS 

 

ใช้ทรัพยากรเหลือใช้

ให้เกิดความคุ้มค่า 

- ขยะอินทรีย์น ามาแปร

รูปท าปุ๋ย 

- แปรรูปผลผลิต 

จ านวน : กิโลกรัม 

 

เก็บรักษาต้นพันธุ์/

เมล็ดพันธุ์ไว้ปลูก 

ราคาเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์ จ านวน : บาท 

 

การน าทรัพยากรที่

ไม่ได้ใช้แล้วใน

ท้องถิ่นมาใช้เป็น

วัตถุดิบท าปุ๋ย/น้ า

หมัก 

ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ในท้องถิ่น 

จ านวน : กิโลกรัม 

 
 จากข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม น ามาค านวณค่าคะแนน ดังสมการ
ด้านล่างนี้ (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 
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 4) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ส ารวจเก็บรวบรวม โดยพิจารณาถึงความถี่ของแต่ปัจจัย เพ่ือ
หาปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ได้ประสบความส าเร็จด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม  

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากศึกษานี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน น าข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์
ข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล 
ประธานหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ และผู้บริโภค มาค านวณหาอัตราส่วน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพ่ือพิจารณาว่าทุกการลงทุน 1 บาทได้ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนมีมูลค่าเท่าไหร่และผลลัพธ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง 
 2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าข้อมูลจากการส ารวจ สัมภาษณ์ และตัวเลข
จากการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน มาสังเคราะห์แล้วน าพรรณนาความ จับกลุ่ม
ประเด็น วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ในการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดล โดยพิจารณาความถี่ของปัจจัย 
และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเกษตรอินทรีย์ จากนั้นน าผลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์เสนอแนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดลให้ประสบ
ความส าเร็จทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 โดยข้อจ ากัดของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการศึกษานี้ คือ โดยปกติแล้ว
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจะต้องมีการประเมินต่อเนื่องและเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ปีต่อปี แต่ในการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) =    มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด 

                 มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป 



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 การด าเนินโครงการสามพรานโมเดลมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม โดยใน

การศึกษานี้ได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์

และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล ตัวแทนเกษตรกรจากทั้ง 11 กลุ่มที่เป็นสมาชิกในโครงการฯ 

และผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดสุขใจ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนั้นท า

ให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการสามพรานโมเดลในแต่ละมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

มีผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

4.1 ผลการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และผู้ริเริ่มโครงการสามพราน
โมเดล 

 จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสาม
พรานโมเดล รวมถึงด ารงต าแหน่งเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจได้รับทราบข้อมูลซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1.1 ที่มาของโครงการสามพรานโมเดล 

 โครงการสามพรานโมเดลมีจุดเริ่มต้นมาจากการหาจุดขายให้กับธุรกิจของครอบครัว คือ สวน
สามพราน โดยกรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ มีแนวคิดที่ “ต้องการน าผลผลิตอินทรีย์
ทั้งผักและผลไม้มาให้บริการกับลูกค้าของโรงแรม” ซึ่งในช่วงแรกทางสวนสามพรานได้มีการน าพ้ืนที่
มาทดลองท าเกษตรอินทรีย์แต่ผลผลิตที่ได้นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงได้มีการติดต่อกับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านและคนรู้จักเพ่ือเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกร โดยในการประชุมครั้ง
แรกมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 ราย แต่เดิมนั้นทางโรงแรมมีการรับซื้อผลผลิตจากผู้จัด
จ าหน่าย (supplier) ประมาณ 2-3 ราย มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 800,000-900,000 บาท 
เฉพาะข้าว ผัก ผลไม้ ไม่รวมเนื้อสัตว์ โดยรับซื้อข้าวประมาณ 3 ตัน ผักประมาณ 10 ตัน ผลไม้
ประมาณ 4-5 ตัน “โดยทางโรงแรมต้องการเปลี่ยนมาสนับสนุนเกษตรกรโดยตรง แต่มีข้อก าหนด คือ 
ต้องเป็นผลผลิตอินทรีย์” โดยราคารับซื้อจากเกษตรกรจะจ่ายเท่ากับที่ให้กับ supplier เช่น ผักบุ้งรับ
ซื้อที่ราคา 30-35 บาท ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางจะได้อยู่แค่ประมาณ 10-15 
บาท เป็นต้น “ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถจ าหน่ายให้กับโรงแรมได้
โดยตรง และได้ราคาที่เป็นธรรม”  
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 “การให้เกษตรกรที่จากเดิมเคยชินกับการใช้สารเคมีท าการเกษตรมาเกือบทั้งชีวิตให้
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยาก จึงเป็นที่มาของโครงการสามพรานโมเดล
ในการเริ่มขับเคลื่อน เพราะอยากให้เกษตรกรหลุดออกมาจากปัญหาที่ติดอยู่ในวงจรเดิม ๆ เป็นหนี้สิน 
สุขภาพแย่ลง ต้องขายที่ดินท ากิน ไม่มีที่ท ากิน และสิ่งแวดล้อมแย่ลง” จึงได้มีการริเริ่มโครงการสาม
พรานโมเดลโดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยเป็นพ่ี
เลี้ยง และมีทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาช่วยในการด าเนินการช่วงแรก และ
ทางโครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสกว.ในทุก ๆ ปี เมื่อมีการด าเนินการได้ประมาณ 3 ปี ก็มีทุน
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนงานของ
โครงการฯ จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งต่อมาศูนย์พัฒนาเกษตร
อินทรีย์สุขใจได้เปลี่ยนเป็นในนามของมูลนิธิสังคมสุขใจ โดยมีประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการ
มูลนิธิสังคมสุขใจช่วยดูในเรื่องของนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ  และมีทีม
เจ้าหน้าที่อีกประมาณ 8 คน ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 4.1.2 เป้าหมายและการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดล 

 “โครงการสามพรานโมเดลมีเป้าหมาย คือ อยากให้ระบบอาหารมีความสมดุล โดยใช้เกษตร
อินทรีย์เป็นเครื่องมือ ระบบอาหารที่สมดุล คือ เริ่มจากต้นน้ าเกษตรกรต้องไม่ใช้สารเคมี ส่วนกลางน้ า
เป็นเรื่องของการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า และส่วนปลายน้ ามีการส่งเสริมช่องทางการตลาด” ซึ่งทาง
โครงการสามพรานโมเดลได้มีการเปิดตลาดสุขใจเป็นตลาดที่ให้เกษตรกรได้มาจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์
ช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ที่เริ่มด าเนินการมาได้ประมาณ 6 ปี และมีช่องทางการตลาดหลาย
ช่องทาง เช่น โรงแรม ผู้ประกอบการส่งออก เป็นต้น ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจมีการช่วยหา
ช่องทางตลาดเรื่อย ๆ และในปี 2560 ได้เริ่มต้นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิค “งานหลัก
ของมูลนิธิสังคมสุขใจจะเน้นไปทางต้นน้ าที่ท าอย่างไรให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เกษตรกรออก
จากวงจรเดิม ๆ เกษตรกรปลดหนี้ได้ มีสุขภาพดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และช่วยเชื่อมตลาดให้กับ
เกษตรกร โดยเกษตรกรไม่ได้ปรับเปลี่ยนคนเดียวแต่ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งครอบครัว ท าอย่างไร
ให้เกษตรกรคิดว่าเกษตรอินทรีย์ คือ ทางออกของชีวิตเค้า”  
 เกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดลมีกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 11 กลุ่ม โดย 
8 กลุ่ม อยู่ในจังหวัดนครปฐม และอีก 3 กลุ่ม อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง คือ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี 
และราชบุรี “ทางโครงการฯ มีการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรทุกเดือน โดยแต่ละกลุ่มจะมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกกลุ่มจะมีข้อตกลงร่วมโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS) ในการท าเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน” โดยสอดคล้องกับหลักของเกษตร
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อินทรีย์สากล ซ่ึงเริ่มมีการใช้ระบบ PGS เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว โดยก่อนที่จะใช้ระบบ PGS มีการใช้
ระบบรับรองมาตรฐานอินทรีย์โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of 
Organic Agriculture Movements : IFOAM) ซึ่งได้ผลแต่ได้ผลไม่ค่อยดีเท่าที่ควร โดย “การใช้
ระบบมาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM เป็นเหมือนกรอบที่ท าให้เกษตรกรรู้สึกว่าเหมือนบังคับให้ท า 
แต่ระบบ PGS จะยืดหยุ่นและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกแบบข้อตกลง มีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ท าให้การท างานง่ายขึ้น สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลา” โดยทุกกลุ่มจะมีระบบ PGS ที่มี
ข้อก าหนดเป็นของตัวเอง ซึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจจะเข้าไปตรวจสอบว่าระบบ PGS ที่
แต่ละกลุ่มท าไม่หลุดกรอบของการท าเกษตรอินทรีย์   โดยสามพรานโมเดลมีมาตรฐานที่เรียกว่า 3 
เขียว ได้แก่ เขียวอ่อน เขียวกลาง และเขียวแก่ โดยมีขั้นแรกสุดที่เรียกว่า สีขาว ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อน
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว เกษตรกรที่มีความตั้งใจในการเปลี่ยนมาท าอินทรีย์ 
แต่ยังมีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีอยู่บ้าง มีโอกาสในการเข้าประชุมกลุ่ม แต่ยังไม่มีโอกาสจัดจ าหน่าย 
สีเขียวอ่อน เกษตรกรที่หยุดใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ถ้าผ่านแล้วจะได้โอกาสเข้าโครงการที่สามพรานโมเดลจะท าการตลาดให้  สีเขียวกลาง เกษตรที่ผ่าน
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และ สีเขียวแก่ เกษตรกร
ที่ผ่านการตรวจสอบจากทุกหน่วยงาน ซึ่ง “การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจช่วยให้
กระบวนการกลุ่มเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และช่วยหาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร” เช่น Tops 
supermarket ตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และผู้ส่งออก เป็นต้น และยัง
มีการท างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการท าธุรกิจ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลแต่ละส่วนจะมีการจัดท ารายงานให้กับผู้ให้ทุนสนับสนุน 
 “การด าเนินการในรูปแบบกระบวนการกลุ่มนั้น กลุ่มเกษตรกรจะเข้มแข็งและมีความเข้าใจ
มากขึ้น” โดยในกลุ่มจะมีเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จและได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM คอย
ให้ค าแนะน ากับสมาชิกในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม ซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการท าเกษตร
อินทรีย์อาจใช้ระบบ PGS ในช่วงแรกก่อน และเมื่อเข้มแข็งพอทางมูลนิธิฯ จะให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เข้ามาตรวจสอบเพ่ือให้ได้รับรองมาตรฐาน IFOAM ในล าดับต่อไป 
โดย “เกษตรกรที่จะจ าหน่ายผลผลิตผ่านกลุ่มได้นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนการท าเกษตรทั่วไปเป็น
เกษตรอินทรีย์และมีการด าเนินงานตามข้อตกลงประมาณ 1 ปี จึงจะสามารถขายผลผลิตผ่านกลุ่มได้ 
หรือบางกลุ่มใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (ในกรณีพืชผักที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าไม้ผล)” นอกจากนี้
ยังมีการจัดการบทลงโทษภายในกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่เป็นประชาธิปไตย น่าจะดีกว่าระบบมาตรฐาน 
IFOAM เพราะถ้าเป็นระบบมาตรฐาน IFOAM ผู้ตรวจจะมาตรวจแค่ปีละครั้งท าให้เกษตรกรบางคนมี
ข้อตุกติกได้ ส่วนกลางน้ าจะท าร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน
และบางเขน และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ในการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลจะมี
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โครงการย่อยอยู่หลายโครงการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เช่น ตอนนี้มีการถอดบทเรียนคนที่
มาร่วมขับเคลื่อนสามพรานโมเดลใน 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสกว. คาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 1 ปี เป็นต้น  

 4.1.3 กิจกรรมของโครงการสามพรานโมเดล  

 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
ขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินการในบางส่วน ดังนี้ 

 1) ตลาดสุขใจ เป็นตลาดที่เริ่มด าเนินการได้ประมาณ 6 ปีแล้ว อยู่ในพ้ืนที่สวนสามพรานเปิด
ให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค โดยเปิดช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ มีร้านค้าอยู่
ประมาณ 60 ร้าน รายได้ปีที่แล้ว (ปี 2559) อยู่ที่ประมาณ 31 ล้านบาท รายได้ต่อแผงประมาณ 
40,000 บาท โดยเกษตรกรที่เข้ามาจ าหน่ายผลผลิตอย่างน้อยต้องผ่านระบบ PGS ของแต่ละกลุ่ม
ก่อน ซึ่งภายในตลาดจะมีจุดตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ที่จ าหน่ายในตลาด นอกจากนี้ทาง
ตลาดสุขใจมีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคมาเจอคนปลูก คือ เกษตรกร โดยทุก 2 เดือน จะพาลูกค้า
ประจ าของตลาดสุขใจไปเที่ยวในชุมชนประมาณ 20 คน เพ่ือไปดูว่ากลุ่มเกษตรกรมีการท าเกษตร
อินทรีย์อย่างไร กิจกรรมนี้ชื่อว่าสุขใจพาเที่ยว 
 2) ตลาดสุขใจสัญจร จัดเดือนละครั้งที่  SCB park และ Central world แต่ที่  Central 
world หยุดด าเนินการไปช่วงปลายปี 2559 เนื่องจากเกษตรกรบางรายจ าหน่ายสินค้าดีบางรายก็ไม่ดี 
ซึ่งการไปจ าหน่ายนั้นไม่ได้มีทุนสนับสนุนท าให้บางครั้งเกษตรกรบางรายที่น าสินค้าไปจ าหน่ายได้ไม่
คุ้มกับที่ลงทุนและต้องมีการเตรียมสินค้าเข้าไปจ าหน่ายตั้งแต่เช้า แต่ส่วนของตลาดที่ SCB park มี
รายได้ที่คุ้มค่ากว่า ในการจัดตลาดสุขใจสัญจรขึ้นมานั้นก็เพ่ือให้เกษตรกรได้ไปเรียนรู้ว่าคนในเมือง
ต้องการอะไร ก็จะมีลูกค้าแต่ละแบบแต่ละประเภทกัน ลูกค้าที่ SCB park ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงาน
คนท างาน แม่บ้าน แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตลาด central world จะเป็นวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยซื้อผักแต่จะ
เน้นของที่แปรรูปแล้วหรือเป็นของส าเร็จรูป เกษตรกรจะได้เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งใน
อนาคตไม่แน่อาจจะไปจัดที่ Central world อีกครั้ง 
 3) โครงการท าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โดยได้ด าเนินการมาประมาณ 3 ปี ในปี 2560 ขึ้นปี
ที่ 4 ของการด าเนินงาน โดยทางโครงการสามพรานโมเดลให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนละ 20,000 บาท 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจเข้าไปพูดคุยกับผู้อ านวยการโรงเรียน ให้มีการท าแปลงเกษตรอินทรีย์ให้
เด็กนักเรียนได้มีผักอินทรีย์ไว้รับประทาน และถ้าเหลือก็น ามาแปรรูปและจ าหน่ายที่ตลาดสุขใจ ซึ่งมี 
2 โรงเรียนในโครงการที่น าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาดสุขใจ โดยโครงการท าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมประมาณ 10 โรงเรียน ซึ่งถ้าผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเข้มแข็งก็สามารถ
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ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการได้เอง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเกษตรกร แรงงานต่างด้าว 
โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ขับเคลื่อนก็จะเป็นโรงเรียนวัด ซึ่งการท าเกษตรอินทรีย์ในโครงการช่วยส่งเสริม
แนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นการปลูกฝังวิถีพอเพียงให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังมี
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมขับเคลื่อน โดยการน าโจทย์วิจัยมาท าร่วมกัน 
 4) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตสุขใจ โดยเป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินการในช่วงแรกซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
จากสกว. โดยใช้พ้ืนที่ตลาดสุขใจเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ปัจจุบันคุณอรุษก็มองว่าพ้ืนที่ทั้งหมดของสวน
สามพรานเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตไม่ว่าส่วนไหนก็สามารถเรียนรู้ไดเ้ช่นเดียวกัน 
 5) ท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับ Tops 
supermarket ในการสร้างฐานเกษตรอินทรีย์ ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เช่น การรับซื้อฝรั่ง
อาจมีข้อตกลงร่วมกันว่าในช่วงเริ่มต้น 3 เดือนแรก จะรับซื้อฝรั่งจากกลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิงปรับเปลี่ยน
มาท าเกษตรอินทรีย์ ในราคา 20 บาท โดยอาจขึ้นป้ายว่าฝรั่งปลอดสารยังไม่ต้องขึ้นว่าอินทรีย์ 
หลังจากปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณ 6 เดือน จะรับซื้อที่ราคา 25 บาท และเมื่อ
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ครบ 1 ปี จะรับซื้อที่ราคา 30 บาท ซึ่งถือเป็นการสร้างฐานเกษตร
อินทรีย์ที่ไม่ต้องรอให้เกษตรกรต้องมีใบรับรองเกษตรอินทรีย์ก่อนถึงจะจ าหน่ายผลผลิตได้ โดยทาง
คุณอรุษจะเข้ามาช่วยในการแนะน าเกษตรกร การท าเกษตรอินทรีย์เชิงรุกนี้ท าให้เกษตรกรสนใจ
เพ่ิมขึ้นจาก 3 ราย เป็น 6 ราย เป็นการขยายกลุ่มได้ค่อนข้างเร็ว แต่ต้องมีการพิจารณาและคอย
ตรวจสอบให้ดี ซึ่งอาจจะอาศัยเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงช่วยกันตรวจสอบ 
 6) โครงการ Organic village ซึ่งเป็นโครงการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดย
ทางมูลนิธิสังคมสุขใจได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับเกษตรกรพ้ืนที่ต าบลบางช้างที่เป็นกลุ่มเข้มแข็งเพ่ือให้
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงได้ในพ้ืนที่ใกล้ ๆ กัน 
 7) กิจกรรม Organic Farmers’ Market เป็นกิจกรรมที่ปฐม ออร์แกนิค ลิฟวิ่ง ร่วมกับ
มูลนิธิสังคมสุขใจ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน
การให้ความรู้ด้านโภชนาการ กระตุ้นผู้บริโภคให้เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพ โดยสอดแทรก
ความรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพราน
โมเดล และให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ย สมุนไพรไล่แมลง และเมล็ดพันธุ์ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวัน
เสาร์ที่ 2 ของเดือน ที่ร้าน Patom Organic Living ซอยทองหล่อ 23 (อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์, 
2560) 
 8) วิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิค โดยส่วนของวิสาหกิจมีการแบ่งสัดส่วนก าไรกลับตาม
ปริมาณผลผลิตและราคาที่เกษตรกรส่งมาจ าหน่าย เช่น เกษตรกรส่งปริมาณเท่ากัน เกษตรกรราย
หนึ่งส่งถูกกว่าก็จะท าก าไรให้วิสาหกิจมากกว่า เกษตรกรรายนั้นจะได้ผลตอบแทนดีกว่า โดยยังไม่มี
การปันผลแต่น่าจะเริ่มมีการปันผลได้ช่วงปลายปี 2560 เนื่องจากเพ่ิงเริ่มขึ้นทะเบียนเป็นวิหาสาหกิจ
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ชุมชนในปี 2560 การด าเนินงานนั้นจะเน้นในเรื่องการแปรรูปเพ่ือลดความเสียหายจากปริมาณ
ผลผลิตที่ล้นตลาด ซึ่งการด าเนินการในแง่ธุรกิจนั้นจะให้เกษตรกรปลูกผักน้อยเน้นบริโภคเองหรือขาย
ในรูปแบบของตลาดสด แล้วให้เกษตรกรปลูกผลไม้มากกว่า เพราะผลไม้สามารถขายและแปรรูปได้
ง่ายกว่า  
 9) งานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) ในการสนับสนุน
การเกษตร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบ
บูรณาการบนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้กับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ในสังกัดบริษัทประชารัฐฯ  76 จังหวัด ทั่ว
ประเทศ  โดยใช้ “สามพรานโมเดล” เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการเรียนรู้  การขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์ 
การแปรรูป และท่องเที่ยว ทั้งนี้ให้สามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทพ้ืนที่  เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของชุมชน (ส านักข่าวนิวส์พลัส, 2560) 
 นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นทางโครงการสามพรานโมเดลได้มีการจัดการฝึกอบรม 
เผยแพร่องค์ความรู้การด าเนินงานในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย เวทีสาธารณะ
ต่าง ๆ เป็นต้น และยังเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ 

 4.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลและแนวทางแก้ไข 

 จากการสัมภาษณ์ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

การแบ่งช่วง ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข 
ต้นน้ า - เกษตรกรเคยชิน วิถี เดิม ในการใช้

สารเคมี 
- ความ ไม่ ซ่ื อสั ตย์ ของเกษ ตรกรที่
บางครั้งมีการแอบใช้สารเคมี หรือน า
ผลผลิตที่ไม่ใช่อินทรีย์มาจ าหน่าย 
- ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผสมคลุกยา 
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่ลูกผสม และเมล็ดพันธุ์
พ้ืนเมือง 
- ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ 

- เกษตรกรมีต้นแบบในการท าเกษตร
อินทรีย์ 
- ระบบ PGS ในกลุ่ม ที่มีข้อก าหนดใน
การปฏิบัติและมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือตรวจสอบ
สมาชิกในกลุ่ม 
- พยายามเก็บพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์
ภายในกลุ่มเกษตรกร เช่น พันธุ์ข้าว
หอมนครชัยศรี พริก บวบ เป็นต้น 

 



 80 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

การแบ่งช่วง ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข 

กลางน้ า - เกษตรกรไม่ค่อยมีความรู้ เรื่องการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ 
การขนส่ง และการตลาด 
- เกษตรกรช่วงเริ่มแรกยังไม่สามารถหา
ช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ได ้
- ผลผลิตของเกษตรกรบางช่วงล้นตลาด 

- อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการ
เข้ามาแนะน าให้ความรู้กับเกษตรกร 
- ช่ ว ย ห าช่ อ งท า งก า รต ล าด กั บ
เกษตรกร 
- ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการ
แปรรูปและมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
 

ปลายน้ า 
 
 

- ผู้บริโภคไม่เข้าใจ/สับสนความแตกต่าง
ของเกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 
- ผู้บริโภคบางครั้งไม่เข้าใจถึงราคาของ
ผลผลิตอินทรีย์ว่าท าไมมีราคาสูงกว่า
สินค้าเกษตรทั่วไป ทั้งที่ต้นทุนในการ
ผลิตน่าจะลดลงเพราะไม่ได้ใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตร 
- ผู้บริโภคบางครั้งยังติดอยู่กับรูปลักษณ์
ของผลผลิตที่ต้องสวยและไม่มีต าหนิ 

- มีตลาดเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคกับ
เกษตรกรได้พบกัน 
- พาชมแปลงเกษตรกรเพ่ือให้เข้าใจ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้น 
- ท าความเข้าใจกับผู้บริโภคในเรื่อง
ของผลผลิตอินทรีย์ 

 
 4.1.5 ผลลัพธ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม    
 จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจนั้น ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการสามพรานโมเดลใน
ฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ที่ได้สนับสนุนผลผลิต
อินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง และในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพราน
โมเดลและด ารงต าแหน่งเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจที่ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของโครงการฯ 
โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
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      1) ด้านสังคม   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ 
กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ - ได้อุดมการณ์ในการบริหารงานในบริษัทที่

คิดถึงสังคมส่วนรวมมากข้ึน  
- เข้าใจเกษตรกรมากขึ้น 
- มีอาหารปลอดภัยบริการลูกค้า 
- ได้รับความเชื่อม่ันจากผู้มาใช้บริการ 

ผู้ริเริ่มโครงการ/เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ - ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรมี การรวมกลุ่ ม เป็ น
เครือข่าย 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วม 
- เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินงานของ
โครงการสามพรานโมเดล 
- เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

  

      2) ด้านเศรษฐกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ 
กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ - ได้จุดขายของธุรกิจโรงแรมใหม ่

- ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
- มีลูกค้ามาประชุมฟังบรรยาย/ฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน 
- ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตให้กับโรงแรม 
- เป็นการประกอบธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ผู้ริเริ่มโครงการ/เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ - หาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร เช่น 
ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร วิสาหกิจชุมชน
สุขใจออร์แกนิค 

 

 



 82 

      3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ 

กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ - สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
- สนับสนุนผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้ริเริ่มโครงการ/เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ - ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าการเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี 

  
 จากผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และ
เป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดลนั้นท าให้ทราบถึงความเป็นมา เป้าหมาย การด าเนินงาน กิจกรรม 
ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งจากการด าเนินงานใน
ภาพรวมของโครงการฯ ในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ขับเคลื่อนงานของโครงการท าให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ใน
ฐานะของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจได้ช่วยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายให้เกิดความ
เข้มแข็ง สนับสนุนให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษามาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกษตรกร 
และหาช่องทางการตลาดในการจัดจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์ และในฐานะของผู้ประกอบได้สนับสนุน
ผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรกรโดยตรง ท าให้อุดมการณ์และแนวคิดในการบริหารงานที่ค านึงถึงสังคม
ส่วนรวมมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการในโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และมีผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานและอบรมมากขึ้น ในการด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษา และการช่วยหาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าการ
ด าเนินโครงการฯ ประสบความส าเร็จในขั้นหนึ่ง คือ มีเกษตรกรต้นแบบที่ชัดเจน มีช่องทางการตลาด 
มีความมั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์สามารถท าได้ และเกิดกระบวนการการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ซึ่ง
เป็นเหมือนกับการเริ่มกระบวนการเรียนรู้ของทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป  
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4.2 ผลการสัมภาษณ์เกษตรกร 

 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการสามพรานโมเดลทั้ง 11 กลุ่ม ดัง
ตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการสามพรานโมเดล 

กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม จังหวัด 

1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง นครปฐม 
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว นครปฐม 
3 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง นครปฐม 
4 กลุ่มพัฒนายั่งยืน นครปฐม 
5 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกร็ด นครปฐม 
6 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์   นครปฐม 
7 กลุ่มข้าวสุขใจออร์แกนิค นครปฐม 
8 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หินมูล นครปฐม 
9 กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ 
10 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค กาญจนบุรี 
11 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี ราชบุรี 

  
 โดยสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน รวมทั้งหมด 11 คน ได้รับทราบ
ข้อมูลถึงที่มาของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฯ 
ปัญหาและอุปสรรค ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ การมีส่วนร่วม ปัจจัยและแนวทางที่จะท าเกษตร
อินทรีย์ประสบความส าเร็จ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้  

 4.2.1 การเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล 

 การเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดลจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบข้อมูลของเกษตรกรก่อนที่
จะเข้าร่วมโครงการฯ ว่าเกษตรกรประกอบอาชีพอะไรมาก่อน และเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว
แรงจูงใจในการเข้าร่วมการโครงการฯ คืออะไร การเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
4.3 
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 ตารางท่ี 4.3 สรุปข้อมูลการเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดลของเกษตรกร 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
1.1 สิ่งที่เกษตรกรท าก่อนมาเข้า
ร่วมโครงการ 

1) กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
    - เปิดศูนย์การเรียนรู้ 
    - ท าเกษตรผสมผสาน 
    - ท าฟาร์มหมู 
    - ท าเกษตรทั่วไป 
    - ท านา 
    - ท าเกษตรอินทรีย์ 
2) กลุ่ มอาชีพรับราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
    - นักพัฒนาชุมชน 
    - งานประจ า 
 

ปัญหา อุปสรรค 
- มีปัญหาเรื่องสุขภาพ 
- ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
- ต้นทุนสูง ได้ไม่คุ้มทุน 
- น้ าท่วม ปี 2554 
- สิ่งที่ท ายังไม่ตอบโจทย์ให้กับชีวิต 
แนวทางแก้ไข 
- ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการท าการเกษตร 
- หาตลาดที่ให้ราคาที่เป็นธรรม 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าเกษตรให้
เหมาะสม 
- ปรับเปลี่ยนอาชีพ 

1.2 แรงจู งใจ ในการเข้ าร่ วม
โครงการ 

- มีตลาดส าหรับขายผลผลิต 
- สนใจท าเกษตรอินทรีย์ 
- ราคาผลผลิตอินทรีย์ที่เป็นธรรม 
- มีปัญหาสุขภาพต้องการปรับ 
เปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ 
- เจ้ าหน้ าที่ ชักชวนให้ เข้ าร่วม
เนื่องจากท าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว 
- มีผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน 
- มีคนรู้จักแนะน า 
- เจ้าหน้าท่ีมีค าแนะน าที่ดี 
 

- 

1.3 ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ ง
เกษตรกรด้านสังคม/เศรษฐกิจ/
สิ่ งแ วด ล้ อม ใน การ เข้ า ร่ วม
โครงการ 

  

     1.3.1 ด้านสังคม   

สุขภาพ - มีสุขภาพดีขึ้นหรือนาน ๆ ทีไป
หาหมอ  
- ปริมาณสารเคมีในเลือดอยู่ใน 

- 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
สุขภาพ (ต่อ) ระดับปลอดภัย เมื่อเทียบกับช่วง

ก่อนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
- บางคนก็ยังปัญหาสุขภาพอยู่แต่
ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 

 

มีอาหารปลอดภัย - เกษตรกรปลูกเองทานเอง 
- ลูกค้าประจ ามาอุดหนุนตลอด 
- ลูกค้ าที่ป่ วยเป็นมะเร็งมาซื้ อ
ผลผลิตอินทรีย์ที่ตลาดสุขใจ 

- 

การสร้างเครือข่าย 
  - กลุ่มเกษตรกร 

 
- มีการชักชวนคนรู้จักและอยาก
ท าเกษตรอินทรีย์มาเข้าร่วม 
- มีการประชุมกลุ่มร่วมกันเดือน
ละ 1 ครั้ง พูดคุยถึงปัญหา วาง
แผนการผลิต ปริมาณผลผลิต และ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

ปัญหา อุปสรรค 
- แนวความคิดไม่ตรงกัน 
- บางกลุ่มสมาชิกอยู่พื้นที่ไกลกันท าให้ไม่
สะดวกในการเดินทางไปตรวจแปลง 
- เก ษ ต ร ก ร ที่ ม า สั ง เก ต ก า ร ณ์ ก า ร
ด าเนินงานของเกษตรกรในโครงการเห็นว่า
ข้ อก าหน ด ใน การท า เกษตรอิ นท รี ย์
ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก จึงยังไม่เข้าร่วม
กลุ่ม 
แนวทางการแก้ไข 
- ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลงของ
กลุ่มที่ได้ก าหนดไว้ 
- แบ่งเป็นโซนพื้นที่ในการตรวจแปลง 
- ใช้ เวลาในการปรับเปลี่ยนวิถีการท า
เก ษ ต ร แ ล ะ ให้ เก ษ ต รก ร ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จช่วยให้ค าแนะน า 

  - เกษตรกรกับผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภค 

- ได้บอกเล่าเรื่องราวการท าเกษตร
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่น 
- รั บ ฟั งค า แ น ะ น า ติ ช ม จ า ก
ผู้บริโภค 
- ได้สร้างสังคมเป็นเพื่อนกันหรือ
เป็นลูกค้าประจ า 
- ได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง 
- ลูกค้าประจ าบางส่วนไปเยี่ยมชม  

ปัญหา อุปสรรค 
- ยั งมีผู้ บริ โภคบางส่วนไม่ เข้ าใจ เช่น
บางครั้งเจอผักไม่สวย มีต าหนิจะไม่ค่อย
อยากซื้อ บางส่วนบอกว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยยาเคมี 
ไม่มีต้นทุนท าไมราคาถึงแพง และบางส่วน
ก็ ไม่ เข้ า ใจ ระหว่ างผั กอิ นท รีย์ กับ ผั ก
ปลอดภัย 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  - เกษตรกรกับผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภค (ต่อ) 

แปลงของเกษตรกร 
- ให้ก าลังใจกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็น
มะเร็ง 
- ผู้ บ ริ โภคบางคนมาบอกกั บ
เกษตรกรว่ า ได้ ท าน ผั กผล ไม้
อินทรีย์ท าให้สุขภาพดีขึ้น 

แนวทางแก้ไข 
- อธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงกระบวนการ
ท าเกษตรอินทรีย์ และอาจเชิญชวนให้
ผู้บริโภคไปเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกร 

 

- เกษตรกับผู้เช่ียวชาญ   - มี ก ารอบรม ให้ ความ รู้ จ าก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น ม.
มหิดล ม.เกษตร เป็นต้น เรื่องการ
ท าปุ๋ย การดูแลผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การพัฒนา
ดิน การพัฒนาชีวภัณฑ์และปุ๋ย
หมัก โรคและแมลง สายพันธุ์ข้าว 
การตลาด 
- ดูงานนอกสถานที่กับปราชญ์ 
เช่น โจนจันใด เรื่องการคัดแยก 
เก็บรักษา และเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ุ 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรีย์  (มกท .) ม าให้
ค วาม รู้ ใน เรื่ อ งการขอรับ รอ ง
มาตรฐาน 
 

- 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร 

- มีการไขว้กลุ่มกันตรวจแปลง 
- ม าข าย ขอ งที่ ต ล าด ก็ มี ก า ร
สนับสนุนผลผลิตระหว่างกลุ่ม 
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการ
ใช้สารก าจัดแมลง สูตรน้ าหมัก 
การท าปุ๋ย แหล่งซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ 
- ศึกษาการท าเกษตรจากแปลง
ของสมาชิกเกษตรกรกลุ่มอื่น 
 
 

- 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
1.3.2 ด้านเศรษฐกิจ   
ต้นทุนในการผลิต 
  - ปุ๋ย 

 
- บางกลุ่มมีการท าปุ๋ยหมักใช้เอง 
โดยเลี้ยงหมูหลุมและไก่ในพื้นที่ 
น าเศษผัก ผลไม้มาหมัก หรือบาง
กลุ่มซื้อมูลไก่หรือหมูมาท าปุ๋ย 
- บางกลุ่มซื้อปุ๋ยอินทรีย์ส าเร็จรูป
มาใช้ในแปลงโดยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่
ระบุท่ีมาได้ 

ปัญหา อุปสรรค 
- ส าหรับกลุ่มที่ท าปุ๋ยเองในบางครั้งมูลสัตว์
ที่เลี้ยงอยู่ไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไข 
- ซื้อมูลสัตว์แหล่งที่ เช่ือถือได้และเป็นที่
ยอมรับ และอาจมีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม 
- สนับสนุนปุ๋ยจากกลุ่มสมาชิก 

  - เมล็ดพันธ์ุ - มีการซื้อเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ด
พั น ธุ์ เอ งบ างส่ วน  ห รื อมี ก า ร
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม 
 

ปัญหา อุปสรรค 
- เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดที่คลุกยา
สารเคมี และเป็นพันธุ์ลูกผสม 
แนวทางแก้ไข 
- หาซื้อเมล็ดพันธุ์ในแหล่งที่เช่ือถือได้ไม่มี
การคลุกยา 
- พยายามเก็บเมล็ดพันธ์ุเอง 

  - สารก าจัด/ไล่แมลง - ส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรจะท าน้ า
หมักไว้ไล่แมลงเอง มีแค่บางกลุ่มที่
ซื้อจากกลุ่มสมาชิก 

ปัญหา อุปสรรค 
- น้ าหมักบางสูตรก็ไม่สามารถไล่แมลงได้
หมด  
แนวทางแก้ไข 
- ฉีดน้ าหมักบ่อยขึ้นหรือปรับเปลี่ยนสูตร
ในการหมัก 

ก าหนดราคา - ราคาก าหนดเองได้ แต่ อยู่ ใน
เกณฑ์เดียวกันกับสมาชิกเกษตรกร
กลุ่มอื่นที่ท าเกษตรอินทรีย์หรือ
แล้วแต่เกษตรกร 

 

รายได้ - รายได้ไม่แน่นอนแล้วแต่ปริมาณ
ของผลผลิตแต่ละช่วง 
- รายได้ดีกว่าการท าเกษตรทั่วไป 

ปัญหา อุปสรรค 
- ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน 
- ช่วงใกล้เปิดเทอมจะขายไม่ค่อยดี 
แนวทางแก้ไข 
- ปรับปรุงการวางแผนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
เงินเก็บออม - เกษตรกรบางรายมีเงินเก็บออม

เล็กน้อยและบางส่วนน าไปใช้หนี้ 
- เกษตรกรบางรายที่ท าเกษตร
อินทรีย์มีพื้นที่ไม่มากแต่พอมีเงิน
น าไปใช้ในครอบครัว และพออยู่ได้ 

ปัญหา อุปสรรค 
- เกษตรกรบางรายต้องน าเงินที่จะเก็บ
ออมไปใช้หนี้ 
- เกษตรกรบางรายในช่วงเริ่มแรกอาจจะ
ต้องมีการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ก็อาจจะยัง
ไม่มีเงินส าหรับเก็บออม 
- เกษตรกรบางรายได้ผลผลิตไม่มากก็ท า
ให้มีรายได้พออยู่ได้ แต่ไม่ถึงกับมีเงินเก็บ
ออม 
แนวทางแก้ไข 
- มีการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการ
วางแผนค่าใช้จ่าย 
- วางแผนการผลิตรวมถึงขอค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าท่ีหรือสมาชิกในกลุ่ม 
- อาจมีการเพิ่มวันเวลาในการขายผลผลิต
ที่ตลาดสุขใจ จากเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ก็
อาจจะมีวันอื่น ๆ เพิ่มเติม 

1.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม   
สารเคมีตกค้าง - ที่ตลาดสุขใจมีการสุ่มตรวจผัก 

ผลไม้ทุ กอาทิตย์หรือผู้บริ โภค
ต้องการน าผัก ผลไม้ของร้านไหน
ไปตรวจก็สามารถท าได้เช่นกัน ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผู้จัดการตลาดและ
เจ้าหน้าท่ี 
- มีการน ากุยช่ายไปตรวจและพบ
สารเคมีตกค้าง 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) ตรวจผักพบสารเคมีแต่
อยู่ในระดับปลอดภัย 
- มีเกษตรกรบางรายน าผลผลิต
จากท่ีอื่นที่ไม่ได้ท าเกษตรอินทรีย์ 

ปัญหา อุปสรรค 
- ตรวจพบสารเคมีในพืชผักบางชนิด 
- แนวกันชนที่ไม่หนาทึบ ฝนตกหนัก และ
แหล่งน้ าท่ีอาจปนเปื้อน 
- การปลอมปนผลผลิตเกษตรทั่วไปมา
จ าหน่ายเป็นผลผลิตอินทรีย์ 
แนวทางแก้ไข 
- เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบที่แปลงและน า
ผักชนิดอื่น ๆ และผักที่มีปัญหาตรวจสอบ
อีกรอบ (ในกรณีของกุยช่าย ผักอื่น ๆ 
ตรวจไม่พบ พบแต่กุยช่าย ซึ่งสันนิษฐานว่า
กุยช่ายท าปฏิกิริยากับน้ ายาท าให้สีออกมา
เหมือนมีเคมีซึ่งต้องใช้น้ ายาอีกตัวในการ
ตรวจสอบ) 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
สารเคมีตกค้าง (ต่อ) มาจ าหน่ายร่วมกับผลผลิตอินทรีย์ - ปรับปรุงแก้ไขแนวกันชน ตรวจสอบ

แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท าเกษตร 
- กรณีการปลอมปนผลผลิตให้สมาชิกใน
กลุ่มช่วยกันตรวจสอบ ถ้าพบสิ่งผิดปกติให้
ลงไปตรวจสอบแปลง ถ้าพบว่ากระท าผิด
จริงให้มีการแจ้งให้ทราบภายในกลุ่มและ
แจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ จากนั้นให้
ใช้บทลงโทษของกลุ่มที่ได้ตั้งไว้ 
- บางกลุ่มอาจมีการเพิ่มข้อตกลงที่ก าหนด
ไว้ในระบบ PGS และมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

การขอรับรองมาตรฐาน - เกษตรกรมีความพร้อม สามารถ
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เข้าไปตรวจสอบ
แปลงและขอรับรองมาตรฐานได้ 
- ส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก
อย่ างน้ อย  1 ราย ที่ ได้ รับ รอง
มาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM 
นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายได้
รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น  Organic 
Thailand 

ปัญหา อุปสรรค 
- เกษตรกรบางรายไม่ ค่ อยจดบันทึ ก
รายละเอียดในการท าเกษตร 
- ปัญหาเรื่องแนวกันชนที่ไม่เพียงพอหรือ
เกษตรกรบางรายที่ตอนแรกไม่เข้าใจน าพืช
ที่กินได้มาปลูกเป็นแนวกันชน 
- แปลงข้างเคียงมีการใช้สารเคมี 
แนวทางแก้ไข 
- พยายามจดข้อมูลการท าเกษตร วัตถุดิบ
ที่ใช้ แหล่งที่มาให้ครบถ้วน   
- ปลูกพืชเพิ่มเติมเสริมแนวกันชน ส่วน
เกษตรกรบางรายที่ปลูกพืชกินได้ไปแล้ว
ท างโค ร งก ารก็ ให้ ระ ยะ เวล าใน การ
ปรับเปลี่ยนพืชที่เป็นแนวกันชน 
- ขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ ปลูกพืชแนว
กันชนให้เหมาะสม และมีบ่อพักน้ าส าหรับ
ใช้ในแปลง 

ลดปริมาณขยะ - เกษตรกรน าเศษผัก ผลไม้ที่
เสียหายและผลผลิตบางส่วนที่เน่า
เสียจ าหน่ายไม่หมดมาใช้ในการ
หมักปุ๋ยและท าน้ าหมัก 
- เศษอาหารน ามาหมักท าปุ๋ย 

- 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ประเด็น ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ลดปริมาณขยะ (ต่อ) - กระสอบบรรจุมูลไก่น าไปใช้ซ้ า  
ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
(เช่น น าทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ในท้องถิ่นมาท าปุ๋ย/น้ าหมัก) 

- เก็บฝักคูนจากข้างทางมาท าน้ า
หมัก 
- น าเศษอาหารจากร้านค้าที่ขาย
อาหารและก๋วยเตี๋ยวเอามาต้มและ
น าไปใช้เลี้ยงแม่หมู 
- น าเศษปลาจากตลาดมาท าเป็น
น้ าหมัก 

- 

เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ - แต่ละกลุ่มเก็บเมล็ดเองบางชนิด 
เช่น มะเขือพวง ถั่ ว กระเจี๊ยบ 
ถั่วพ ูถั่วฟักยาว ฝักเขียว บวบหอม 
พริกกะเหรี่ยง พริกหอม ผักสลัด 
ผักโขม ข้าวโพด ฟักทอง ข้าว 
- เก็บต้นพันธ์ุเอง เช่น หน่อกล้วย 
- มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มไว้
แลกเปลี่ยนกัน 

ปัญหา อุปสรรค 
- ค่อนข้างเก็บ เมล็ดพันธุ์ยาก ต้ องใช้
ระยะเวลามากกว่าปลูกผักขายสู่ตลาด จะ
ลงพืชอื่นเพื่อปลูกต่อไม่ได้ และต้องระวัง
เรื่องความช้ืน 
- เมล็ดพันธ์ุบางครั้งเก็บไม่ได้ต่อเนื่อง 
- เมล็ดพันธ์ุที่สามารถเก็บต่อได้หาค่อนข้าง
ยากบางชนิด 
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นถ้า
ไม่มีการกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ค่อยมี
สมาชิกเก็บเมล็ดพันธ์ุ 
- เมล็ดสายพันธุ์ที่ดีตรงกับเกษตรอินทรีย์
ไม่ค่อยมี หาไม่ค่อยได้ 
- เกษตรกรที่มีแปลงเกษตรขนาดเล็กเก็บ
เมล็ดพันธุ์เองไม่คุ้ม (ราคาเมล็ดพันธุ์ถ้าซื้อ
ก็ไม่แพงมาก) 
แนวทางแก้ไข 
- ต้องมีการกระตุ้ นสมาชิกในกลุ่ ม ให้
ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ์ุ 
- พ ย าย าม เก็ บ เม ล็ ด พั น ธุ์ เอ ง  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์จากสมาชิกในกลุ่ม
หรือเพื่อนบ้าน 
- ให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการเก็บ
เมล็ดพันธ์ุ 
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 4.2.2 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากกิจกรรมในโครงการสามพรานโมเดล และส่วนที่
เกษตรกรอยากให้โครงการสนับสนุนเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง 

 • ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากกิจกรรมในโครงการสามพรานโมเดล 

      1) การให้ความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      ในการด าเนินงานโครงการสามพรานโมเดลทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจได้มีการสร้าง
เครือข่ายให้กับเกษตรกรโดยเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเกษตรกร เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ก็จะมาช่วยแนะน าให้ความรู้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ช่วยแนะน าให้ความรู้กับเกษตรในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรใน
โครงการปีละ 1-2 ครั้ง โดยมีการสอบถามกับกลุ่มเกษตรกรว่าต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรทางโครงการ
จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ในกลุ่มของเกษตรกรที่ท านาอินทรีย์ มีอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวมาแนะน าสายพันธุ์ให้กับเกษตรกร และในการจัด
ประชุมกลุ่มของเกษตรกรบางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ในการ
มาให้ความรู้และค าแนะน ากับเกษตรกรเพ่ิมเติม ซึ่งจากการที่ได้สัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรของแต่ละ
กลุ่มสมาชิกทั้ง 11 กลุ่ม ท าให้ทราบถึงประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  1.1) ได้รับความรู้ในเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการผลิต การจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การบรรจุของเพ่ือการขนส่ง การท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักและสาร
ชีวภัณฑ์ และการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  1.2) น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ การดูแลดิน ท าปุ๋ย การเก็บ
เกี่ยวและขนส่งผลผลิต และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
  1.3) ช่วยประคับประคองเรื่องของการท าเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง
กลุ่มเกษตรกรกับอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะเกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติจริงบางครั้งก็มีองค์ความรู้หรือ
แนวปฏิบัติที่แตกต่างกับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาให้ความรู้ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น 
เรื่องของการบรรจุของเพ่ือการขนส่ง เป็นต้น 
  1.4) ได้แนวความรู้ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยทราบซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการท าเกษตร 
และท าให้สมาชิกในกลุ่มได้มาเรียนรู้ร่วมกัน 
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      2) การประชุมกลุ่มประจ าเดือน 

      การประชุมกลุ่มประจ าเดือนเป็นอีกกิจกรรมในการด าเนินการของโครงการสามพราน
โมเดล ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจจะลงพ้ืนที่แปลงของเกษตรกรในโครงการ เพ่ือเป็นการติดตาม
ตรวจสอบ ให้ความรู้ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีการจัด
ประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง/กลุ่ม ในหนึ่งเดือนมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้ง
จะสลับหมุนเวียนลงไปตรวจสอบสมาชิกแต่ละคน การประชุมกลุ่มประจ าเดือนก็ท าให้เกษตรกรได้
ประโยชน์ ดังนี้ 
  2.1) ท าให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่มมีความสามัคคี  
  2.2) ร่วมกันเสนอข้อก าหนดและบทลงโทษของกลุ่มในระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม และช่วยกันปรับแก้ข้อก าหนดในส่วนที่ไม่ชัดเจน 
  2.3) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ 
ช่วยกันหาช่องทางการตลาดเพ่ิมเติม เช่น ตลาดโรงพยาบาลราชบุรี ตลาดเกษตรกรของส านักงาน
เกษตรจังหวัด เป็นต้น 
  2.4) เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  2.5) รับทราบถึงปัญหาของสมาชิก และร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องโรค
แมลง เป็นต้น 
  2.6) ร่วมกันวางแผนการผลิตว่าสมาชิกแต่ละคนมีผลผลิตอะไรบ้าง และการจัดการ
ผลผลิต เช่น ถ้าผลผลิตมีมากจะท าอย่างไร แปรรูปอย่างไร เป็นต้น 
  2.7) สมาชิกแต่ละคนช่วยในการตรวจสอบการด าเนินการซึ่งกันและกัน 
  2.8) เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจและเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  2.9) เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจสามารถเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการของ
เกษตรกร ตรวจสอบปริมาณของผลผลิต ช่วยแก้ไขปัญหา และสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมให้
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

      3) ส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกร  

 ในการด าเนินการส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรนั้นทางโครงการได้มีช่องทางการตลาดที่
หลากหลาย เช่น ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร ตลาดออนไลน์ วิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิค 
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และโรงแรมอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการก็ได้น า
ผลผลิตมาจ าหน่ายทั้งที่ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร เกษตรกรบางกลุ่มส่งข้าวและผลผลิตอ่ืน ๆ 
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ให้กับโรงแรม การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนก็ท าให้เกษตรกรได้น าผลผลิตที่ล้นตลาดมาแปรรูปและ
จ าหน่ายในวิสาหกิจ ซึ่งช่องทางการตลาดเหล่านี้ท าให้เกษตรกรได้มีที่จ าหน่ายผลผลิต ได้ราคา
จ าหน่ายที่เป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง และเกษตรกรมีรายได้ในการ
เลี้ยงครอบครัว ส่วนของตลาดออนไลน์จากการสัมภาษณ์เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นไปได้ยาก
หรือไม่ค่อยประสบความส าเร็จ เพราะบางเรื่องยังไม่ชัดเจน เช่น เรื่องของการโอนเงิน และการ
จ าหน่ายออนไลน์บางครั้งลูกค้าสั่งของไม่เยอะมาก การสั่งซื้ อไม่ต่อเนื่อง พวกพืชผักก็จะเสียหาย 
ตลาดออนไลน์จึงเหมาะกับผลผลิตที่แปรรูปมากกว่า ซึ่งก็ต้องมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 • ส่วนที่เกษตรกรต้องการให้โครงการสามพรานโมเดลเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง 

 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรทั้ง 11 กลุ่ม บางส่วนก็มีข้อเสนอให้ทางโครงการปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1) เกษตรกรบางรายอยากให้มีการปรับระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าของตลาดสุขใจเพ่ิมขึ้น 
จากเดิมจ าหน่ายช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ขยายวันจ าหน่ายเพ่ิมเป็นวันศุกร์ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้บริโภคท่ีเข้ามาซ้ือผลผลิตที่ตลาดสุขใจ และความพร้อมของเกษตรกร  
 2) ส่วนของช่องทางการตลาดออนไลน์ อยากให้ผู้บริหารโครงการสามพรานโมเดลมีการ
วางแผน และมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและครอบคลุม ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ 
 3) อยากให้มีการอบรมเกษตรกร พ่อค้า และแม่ค้าในตลาดสุขใจ ให้มีความรู้และความเข้าใจ
เรื่องของตลาดออร์แกนิคในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการอยู่ร่วมกันเหมือนพ่ีน้อง การช่วยเหลือกัน  
 4) ปรับปรุงเรื่องการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน   

 5) ผู้ประกอบการควรมีแผนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ชัดเจนและแน่นอน เพ่ือให้

เกษตรมีความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการในการรับซื้อผลผลิต 

 6) ปรับปรุงร้านค้าในตลาดสุขใจให้มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เพราะตลาดค่อนข้างคับแคบ  

 7) เกษตรกรขาดทักษะด้านภาษาในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาซื้อผลผลิตใน

ตลาดสุขใจ ท าให้การสื่อสารไม่เข้าใจและไม่ถูกต้อง อยากให้มีมัคคุเทศก์ประจ าตลาดสุขใจหรือจัดให้

มีการอบรมเพ่ิมความรู้ทางด้านภาษาให้กับเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสุขใจ เพ่ือให้มีการสื่อสารกับ

ชาวต่างชาติได้ดียิ่งข้ึน 
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 4.2.3 การบริหารจัดการ 

 • การจัดการภายในกลุ่มเกษตรกร 

 การจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มนั้นจะมีข้อก าหนดในการปฏิบัติตาม โดยขึ้นอยู่กับ

แต่ละกลุ่มว่าจะมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง และข้อก าหนดก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือความ

เหมาะสม ซึ่งในแต่ละข้อก าหนดนั้นอยู่ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ นอกจากข้อก าหนดแล้วยังมีการตั้งบทลงโทษส าหรับผู้ที่

ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่กลุ่มตั้งไว้ โดยทางโครงการสามพรานโมเดลได้มีการจัดประชุมกลุ่มทุกเดือน

เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้มาประชุมร่วมกัน ในการวางแผนการท าเกษตร ปัญหา อุปสรรคที่พบ และ

แนวทางในการแก้ไข ซึ่งในกลุ่มเกษตรกรบางครั้งสมาชิกในกลุ่มย่อมจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงต้อง

มีการยึดข้อก าหนดที่มีของกลุ่มเป็นที่ตั้ง และถ้าข้อก าหนดที่มียังมีช่องว่างอยู่กลุ่มเกษตรกรก็สามารถ

ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมข้อก าหนดเหล่านั้นได้ ส าหรับการจัดการในกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกในกลุ่มมี

แปลงเกษตรที่ไกลกันทางกลุ่มมีการจัดการโดยแบ่งโซนในแต่ละพ้ืนที่ถ้าพ้ืนที่ไหนใกล้กันก็รวมเป็นโซน

เดียวกัน เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา 

 บางครั้งที่เกษตรกรสมาชิกในกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด เช่น น าผลผลิตจากที่อ่ืนมาปน

และจ าหน่ายเป็นผลผลิตอินทรีย์ การไม่เข้าร่วมประชุมหลายครั้ง เป็นต้น ก็จะต้องได้รับบทลงโทษ

ตามที่แต่ละกลุ่มก าหนดไว้ และถ้าไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นอาจถูกเชิญให้ออกจากกลุ่มหรือ

ควรพจิารณาตนเองว่าควรจะอยู่ในกลุ่มต่อไปหรือไม่ 

 • การดูแลรักษาแปลงเกษตร การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการขนส่ง 

 การท าเกษตรอินทรีย์นั้นจะต้องมีการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องอาศัยองค์
ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือใช้จัดการในแปลงเกษตร การวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง 
ในส่วนของการจัดการภายในแปลงนั้นพบว่ามีปัญหาเรื่องของแมลงต่าง ๆ เช่น มด เพลี้ย เป็นต้น ซึ่ง
เกษตรกรแต่ละกลุ่มจะมีวิธีในการจัดการที่แตกต่างกันไป บางกลุ่มอาจจะมีการใช้น้ าหมักช่วยในการ
ไล่แมลง เช่น น้ าหมักสมุนไพร น้ าส้มควันไม้ น้ าหมักจอมปลวก น้ าหมักสะเดา เป็นต้น โดยระยะเวลา
ในการฉีดจะค่อนข้างถี่ 3-7 วันต่อครั้ง เพ่ือให้ผลที่ดี หรือบางกลุ่มมีการใช้แมลงช่วยจัดการแมลง
ด้วยกัน นอกจากเรื่องของแมลงแล้วการปรับปรุงบ ารุงดินก็เป็นสิ่งส าคัญ เกษตรกรมีการน าเศษอาหาร 
พืชผลที่เสียหาย มูลสัตว์ เศษหญ้า มาหมักท าปุ๋ยส าหรับใช้ในแปลง ทางโครงการก็มีอาจารย์
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มหาวิทยาลัยหรือเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้เรื่องการท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมัก
ส าหรับไล่หรือก าจัดแมลง และการท าฮอร์โมนเพ่ือใช้บ ารุงพืชผล 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรนอกจากวางแผนการผลิตแล้วต้องมีการวางแผนช่วงระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเช่นกัน เช่น ถ้าจะน าผลผลิตไปขายที่ตลาดสุขใจช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ 
ผลผลิตที่ไม่ช้ าง่ายจะเก็บช่วงวันพฤหัสบดี ส่วนผลผลิตที่ค่อนข้างบอบช้ าง่ายก็เก็บวันศุกร์ เป็นต้น ซึ่ง
โครงการก็มีการอบรมให้กับเกษตรกรในเรื่องของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (postharvest) เพ่ือ
รักษาความสดใหม่และลดความเสียหายของผลผลิต การบรรจุผลผลิตส าหรับการขนส่ง โดยเกษตรกร
บางกลุ่มมีปัญหาเรื่องไม่มีพ้ืนที่ส าหรับบรรจุผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกปัจจุบันใช้ศาลา
เอนกประสงค์ และเกษตรกรบางกลุ่มที่มีผลผลิตมากและมีผลผลิตเกือบทุกวันต้องการห้องเย็นส าหรับ
ใช้เก็บรักษาผลผลิต 

 4.2.4 ปัจจัยและแนวทางที่ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรทั้ง 11 กลุ่ม ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรว่า
ปัจจัยและแนวทางที่จะท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนของปัจจัยที่ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จโดยมีรายละเอียด
ดังตารางที ่4.4 

ตารางท่ี 4.4 ปัจจัยและแนวทางท่ีท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ 

การท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจัย แนวทาง 

1) ตลาดรองรับ 
2) ใจรัก ความเข้มแข็ง ความอดทน 
3) ผลผลิต 
4) ผู้บริโภค 
5) สุขภาพ 
6) ราคา 
7) กระบวนการกลุ่ม 
8) พ้ืนที่ 
9) ความซื่อสัตย์ 

1) การรักษาคุณภาพของผลผลิต และมีผลผลิต
ให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง 
2) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มอย่างเคร่งครัด 
และเกษตรกรควรมีการรับรองมาตรฐานเพ่ือให้
ผู้บริโภคเชื่อถือยอมรับ 
3) สร้างกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีองค์
ความรู้ 
4) เจอปัญหาไม่ท้อ เดินหน้าต่อ และหาวิธีการ
แก้ปัญหา 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

การท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจัย แนวทาง 

10) องค์ความรู้ 5) บริหารจัดการและวางแผนให้เป็นระบบ (การ
ปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง) ชัดเจน และ
ตรวจสอบได้ 
6) ต้องลงมือปฏิบัติจริงในการไม่ใช้สารเคมีท า
เกษตร 
7) มีการหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง 
8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนอย่าง
จริงจังและตรงจุด 
9) สร้างโอกาสทางการตลาด 

 
 จากผลการสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรทั้ง 11 กลุ่ม ที่ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม แต่ด้วยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ท าให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล เนื่องจาก
ทางโครงการฯ มีตลาดส าหรับรองรับผลผลิตอินทรีย์และราคารับซื้อที่เป็นธรรม มีเจ้าหน้าที่ที่ให้
ค าปรึกษาและค าแนะน า และตัวเกษตรกรเองที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบการท า
เกษตรที่จากเดิมมีการใช้สารเคมีเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการฯ ที่เกษตรกรต้องท าเกษตรอินทรีย์ ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการแต่ด้วยการท างานที่เป็นเครือข่ายของสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม และการประชุมกลุ่มที่มี
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยสนับสนุน ให้ความรู้ และ
ค าแนะน า ก็ท าให้เกษตรกรสามารถด าเนินแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 

4.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคนั้นมีส่วนส าคัญในการช่วยสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีรายได้  
และผู้บริโภคมีอาหารที่ปลอดภัย จากการลงพ้ืนที่ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นตลาดที่ให้
เกษตรกรมาจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์เปิดท าการในวันเสาร์และอาทิตย์  จากการสอบถามข้อมูลกับ
ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าในตลาดสุขใจ จ านวน 20 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 4.3.1 การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 จากการสอบถามข้อมูลผู้บริโภคถึงมีความสนใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่
ให้ความเห็นว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี อีกทั้งยังเป็นการช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โดยก่อนที่จะมีตลาดสุขใจผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมไปซื้อผักผลไม้ที่ร้านดอยค าของโครงการหลวง
เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพและมีนักวิชาการคอยตรวจสอบควบคุม นอกจากนี้ผู้บริโภคก็ซื้อตามงาน
เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้า OTOP ร้าน Golden place ร้านเลมอนฟาร์ม 
ตลาดศาลายา ตลาดบางน้ าผึ้ง และตลาดอตก. ซึ่งบางส่วนที่เป็นตลาดหรือร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์โดยตรงผู้บริโภคค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในสินค้า แต่ถ้าเป็นตลาดที่ไม่ได้จ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างเดียวผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นที่ลดลง ในการเลือกซ้ือจึงต้องพิจารณาเรื่องของฉลาก
ที่ติดบนสินค้าหรือใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และหลังจากมีการเปิดตลาดสุขใจแล้วได้
สอบถามผู้บริโภคถึงความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดสุขใจ ผู้บริโภคมีความเห็น
ว่าทางตลาดมีการตรวจสอบสินค้าที่น ามาจ าหน่าย โดยมีจุดตรวจสารพิษตกค้างในตลาด นอกจากนี้
ผู้บริโภคยังได้พบกับเกษตรกรโดยตรง สินค้ามีความหลากหลาย สดใหม่ ราคาไม่แพง มีการคัดกรอง
ตรวจสอบร้านค้าก่อนที่จะอนุญาตให้น าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาด บรรยากาศของตลาดแบบพ้ืนบ้านมี
ความเป็นธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยมีตระกร้าสานส าหรับจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด แต่ถ้าใช้
ถุงพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และผู้บริโภคบางท่านมีบ้านอยู่ใกล้กับ
ตลาดท าให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการเดินทาง 

 4.3.2 ช่องทางการตลาดของโครงการสามพรานโมเดล 

 จากสอบถามผู้บริโภคในเรื่องของช่องทางการตลาดของโครงการ เช่น ตลาดสุขใจ ถึง
ประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.5 ประโยชน์ของช่องทางการตลาดของโครงการสามพรานโมเดลในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ รายละเอียด 

ด้านสังคม - มีประโยชน์ต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคท่ีมีอาหารปลอดภัยในการบริโภค 
- เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
- เกษตรกรขายผลผลิตได้โดยตรงไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
- ท าให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ประโยชน์ รายละเอียด 

ด้านสังคม (ต่อ) - กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีก าลังใจ 
- มีบรรยากาศดีผู้สูงอายุชอบบรรยากาศและความเรียบง่าย 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ด้านเศรษฐกิจ - ท าให้เกษตรกรมีรายได้ และกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
- ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร 
- สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดสุขใจราคาไม่แพงมาก 

ด้านสิ่งแวดล้อม - ลดปริมาณสารเคมีในสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ลดปริมาณขยะจ าพวกโฟม ถุงพลาสติกที่ใช้สามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ และมีตระกร้าไว้บริการเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 

 
 นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นถึงช่องทางการตลาดในรูปแบบการซื้อ -ขายสินค้า
ออนไลน์เว็บไซต์ http://sookjaiorganics.com ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคบางส่วนมีความคิดเห็นว่า
ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์นั้นก็เป็นอีกช่องทางที่ดี  ช่วยเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้กับ
เกษตรกร และผู้บริโภคที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาที่ตลาดก็สามารถสั่งซื้อสินค้าอินทรีย์ทาง
ออนไลน์ได้ เข้าถึงได้ง่าย และท าให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น บางส่วนมีความเห็นว่าควรจะมีตลาดทั้ง 2 
รูปแบบ คือ ตลาดออนไลน์และตลาดสุขใจ เพราะตลาดสุขใจท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้คัดเลือกสินค้า
ด้วยตนเองและได้พบกับเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง แต่บางส่วนมีความเห็นว่าไม่ดีเนื่องจากอยากให้
ผู้บริโภคได้มาสัมผัสกับบรรยากาศในตลาด เลือกซื้อสินค้าและพบปะกับเกษตรกรโดยตรง หรือถ้าจะ
มีการซื้อ-ขายทางออนไลน์ก็ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของเกษตรกร ความหลากหลายและปริมาณ
ของสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับอาหาร ผัก ผลไม้สดว่าท าอย่างไรที่จะ
ไม่ให้คุณภาพด้อยลง และบางรายมีความเห็นว่าการซื้อ-ขายออนไลน์อาจจะเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่
อายุน้อยหรือถนัดในเรื่องของเทคโนโลยี แต่กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นแม่บ้านคงต้องการซื้อสินค้าที่จับต้องได้ 
สามารถเลือกได้ จึงไม่น่าจะเหมาะกับกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ 
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 4.3.3 การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกร และปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกษตรกรในโครงการ
สามพรานโมเดลสามารถพ่ึงตนเองได้ 

 ในฐานะของผู้บริโภคสามารถจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกรโดยการซื้อสินค้าหรือ
ผลผลิตกับเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยสนับสนุนสินค้าเป็นประจ าเพ่ือให้เกษตรกรมี
ก าลังใจและอยากจะพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อเพ่ือน ญาติพ่ี
น้อง เผยแพร่ข้อมูลให้คนทั่วไปได้รับทราบและบอกต่อกัน ก็อาจจะท าให้มีผู้บริโภคสนใจและช่วย
สนับสนุนมากยิ่งขึ้น 
 ส่วนปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดลสามารถพ่ึงตนเองได้นั้นมีปัจจัย
ดังนี้ 
 1) คุณภาพของผลผลิต รักษาคุณภาพของผลผลิต มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รองรับเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค 
 2) ผู้บริโภค ช่วยสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร และประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับคนรอบข้าง
และคนรู้จักว่ามีผลผลิตอินทรีย์จ าหน่ายที่ตลาดสุขใจ 
 3) ความซื่อสัตย์ เกษตรกรต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคโดยไม่หลอกลวง 
 4) การสร้างกลุ่ม การที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันก็จะท าให้มีความเข้มแข็งและช่วยเหลือกัน
ได้  5) ช่องทางการตลาด ควรมีตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกร 
 6) ความหลากหลายของสินค้า เกษตรกรจะต้องมีการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอาจจะเน้นความแปลกหรือมีอัตลักษณ์ ไม่เน้นขายปริมาณมาก เพราะผู้บริโภค
ต้องการความหลากหลาย 
 7) ความรู้ การส่งเสริมความรู้จากโครงการสามพรานโมเดล และเกษตรกรน าความรู้นั้นมา
ปรับใช้กับตนเอง 

 4.3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 1) ควรส่งเสริมแนวคิดและวิธีการจัดการตลาดสุขใจให้เผยแพร่สู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือน ามาปรับใช้
กับตลาดนัดหรือถนนคนเดินได้ 
 2) เกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ดีถ้าท าได้แต่ต้องใช้เวลาและความอดทนของผู้ผลิต ส่วนผู้บริโภค
ต้องยอมรับได้บ้างถ้าผลผลิตบางครั้งอาจมีหนอนบ้าง โรคและแมลงบ้าง และสุดท้ายการท าเกษตร
อินทรีย์ต้องท าแบบจริง ๆ ให้ผู้บริโภคม่ันใจ 
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 3) ตลาดสุขใจเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าจะเติบโตได้ เพราะคนกรุงเทพฯ ชอบบรรยากาศแบบนี้ 
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อยากให้เกษตรกรรักษาคุณภาพสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคพร้อมที่
จะสนับสนุนเกษตรกร 
 4) ตลาดสุขใจควรเปิดในวันหยุดอ่ืน ๆ ด้วย นอกเหนือจากวันเสาร์และอาทิตย์ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดสุขใจ พบว่าเหตุผลที่
ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เนื่องจากปลอดภัย ปลอดสารเคมี และดีต่อสุขภาพ ซึ่งการเลือก
ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นถ้าเป็นตลาดที่ไม่ได้จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยตรงผู้บริโภคจะมีการ
เลือกซื้อ โดยพิจารณาจากฉลากที่ติดบนสินค้า และการรับรองมาตรฐาน ส่วนการเลือกซื้อสินค้าที่
ตลาดสุขใจผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น เนื่องจากตลาดสุขใจมีการตรวจสอบผลผลิตของเกษตรกรก่อนที่จะ
น ามาจ าหน่ายที่ตลาด และที่ตลาดสุขใจจะมีจุดตรวจสอบสารเคมีตกค้างของผลผลิตอินทรีย์ที่
จ าหน่าย ถ้าเกษตรกรหรือผู้บริโภคต้องการตรวจสอบผลผลิตนั้น ๆ สามารถน ามาตรวจสอบได้ที่จุด
ตรวจ นอกจากนี้เกษตรกรที่น าผลผลิตมาจ าหน่ายบางรายมีใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสุขใจ และทางโครงการสามพราน
โมเดลยังมีการจัดกิจกรรม “สุขใจพาเที่ยว” ที่จะพาผู้บริโภคไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกร ท า
ให้ทราบถึงกระบวนการท าเกษตรอินทรีย์ ท าให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและเชื่อมั่นเกษตรกรมากยิ่งขึ้น 
และจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคถึงประโยชน์ของช่องทางการตลาด คือ ตลาดสุขใจ ที่ทางโครงการสาม
พรานโมเดลได้สนับสนุนให้กับเกษตรกร ในด้านสังคม คือ ผู้บริโภคมีวัตถุดิบและอาหารที่ปลอดภัย 
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีสุขภาพที่ดี เกษตรกรไม่ถูดเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า ด้านเศรษฐกิจ คือ ช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม คือ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณ
ขยะจ าพวกโฟม นอกจากนี้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า รวมถึง
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งส าคัญที่เกษตรกรจะต้องค านึงถึง  

4.4 ผลการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ทั้งหมด 9 กลุ่ม (อีก 2 กลุ่มไม่น ามา
ค านวณเพราะกลุ่มหนึ่งผลผลิตยังไม่ได้ขายเป็นอินทรีย์ และอีกกลุ่มอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และ
รูปแบบการท าเกษตร) ได้น าผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาศึกษาและค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยตัวแทนเกษตรกรในแต่
ละกลุ่มนั้นมีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันในส่วนของการประชุมกลุ่มประจ าเดือน การรับการอบรมจาก
สถาบันการศึกษา และการตรวจเลือดของเกษตรกรประจ าทุกปี ซึ่งตัวแทนแต่ละกลุ่มก็จะมีการ
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จ าหน่ายผลผลิตทั้งผักและผลไม้ที่แตกต่างกัน การค านวณ SROI จึงพิจารณาเรื่องของต้นทุน และ
ผลประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามกรอบแนวคิด โดยมีข้อมูลของตัวแทน
เกษตรกรแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 4.4.1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้วอยู่ในพ้ืนที่ต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้วที่ ให้สัมภาษณ์ คือ ประธานกลุ่ม มีพ้ืนที่ท า
การเกษตร จ านวน 2 งาน 70 ตารางวา ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.6 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลไก่ 

 
300 กระสอบ 

 
25.00 

 
7,500.00 

 

 

2. พันธุ์พืช 
   - กวางตุ้ง 
   - คะน้า            
   - ถั่วฝักยาว       
   - บวบหอม        
   - ชะอม            
   - ไชยา             
   - กล้วยน้ าว้า    

 
1 กระป๋อง 
1 กระป๋อง 
500 กรัม 
3 ซอง 
85 ต้น 
30 ต้น 
70 ต้น 

 
120.00 
120.00 

- 
20.00 
6.00 
30.00 
3.00 

 
120.00 
120.00 

- 
60.00 
510.00 
900.00 
210.00 

 
 
 
เก็บพันธุ์เอง 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - ใบยูคาลิปตัส        
   - สาบเสือ             
   - ใบน้อยหน่า         
   - ว่านรางจืด           
   - หน่อกล้วย           

 
1 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม 
36 กิโลกรัม 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ทรัพยากรในสวน 
ทรัพยากรในสวน 
ทรัพยากรในสวน 
ทรัพยากรในสวน 
ทรัพยากรในสวน 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

3. สารก าจัดไล่แมลง (ต่อ) 
   - น้ าตาลทรายแดง    

 
12 กิโลกรัม 

 
27.00 

 
324.00 

 

4. วัสดุปลูก 
   - ฟาง 
   - ไม้รวก 

 
150 ก้อน 
50 มัด 

 
55.00 
25.00 

 
8,250.00 
1,250.00 

 

5. พลังงานไฟฟ้า 
   - ปั๊มสูบน้ า 

 
- 

 
- 

 
7,200.00 

 

6. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องตัดหญ้า (เบนซิน) 
   - รถกระบะขนส่ง (ดีเซล) 

 
30 ลิตร 

- 

 
34.46* 

- 

 
1,033.80 
9,600.00 

 

7. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
- 

 
- 

 
4,800.00 

 

รวม 41,877.80  

หมายเหตุ: * ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2559)  
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ตารางท่ี 4.7 ผลประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลอง
บางแก้ว 

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
รายได้จากการขายผลผลิต 
- กวางตุ้ ง  70 กก./ปี  เป็ น เงิน 
4,200 บาท/ปี 
- ค ะ น้ า  70 ก ก ./ปี  เป็ น เงิ น 
4,900 บาท/ปี 
- ถั่วฝักยาว 60 กก./ปี เป็นเงิน 
3,600 บาท/ปี 
- บวบหอม 35 กก./ปี เป็นเงิน 
1,750 บาท/ปี 
- ชะอม  288 กก ./ปี  เป็ น เงิน 
34,560 บาท/ปี 
- ไชยา 5 กก./ปี  เป็น เงิน  300 
บาท/ปี 
- กล้วยน้ าว้า เป็น เงิน  20,000 
บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 69,310.00 บาท/ปี 

- มี สุ ขภ าพ ที่ ดี ขึ้ น  (ต้ น ทุ น
สุขภาพของเกษตรกรเฉลี่ ย 
1,138.67 บาท/คน/ปี*)  
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่ม 
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
และนักวิชาการมาให้ความรู้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มเกษตรกรเรื่องน้ าหมักสูตร
ต่าง ๆ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/
ปี 

- ไม่มีการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร 
- น าท รัพ ย าก ร ใน ส วน ม า
หมุนเวียนให้ เกิดประโยชน์ 
เช่น ท าน้ าหมัก (ปริมาณการ
ใช้น้ าหมัก 12 ขวด/ปี ราคา
ขวดละ 35 บาท** เป็น เงิน 
420 บาท/ปี) และปุ๋ย 
- มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
และเป็นการประหยัดต้นทุน 
เช่น เมล็ดถั่วฝักยาว (จ านวน 
500 กรัม ราคา 250 บาท***) 
รวมเป็นเงิน 670.00 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** ราคาขายในกลุ่มเกษตรกร *** ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรแดง
การเกษตร (ม.ป.ป.) 

 

 

   

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (71,118.67-41,877.80)/41,877.80 

         = 0.70 
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ภาพที่ 4.1 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 

ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย   7,500.00 บาท/ปี 5. พลังงานไฟฟ้า  7,200.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช   1,920.00 บาท/ปี 6. น้ ามันเชื้อเพลิง        10,633.80 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง    324.00 บาท/ปี  7. บรรจุภัณฑ์  4,800.00 บาท/ปี 

4. วัสดุปลูก   9,500.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 41,877.80 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- กวางตุ้ง      4,200 บาท/ปี 
- คะน้า         4,900 บาท/ปี 
- ถั่วฝักยาว    3,600 บาท/ปี 
- บวบหอม     1,750 บาท/ปี 
- ชะอม       34,560 บาท/ปี 
- ไชยา            300 บาท/ปี 
- กล้วยน้ าว้า 20,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 69,310.00 บาท/ปี 

 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- มี สุ ข ภ าพ ที่ ดี ขึ้ น  (ต้ น ทุ น
สุขภาพของเกษตรกรเฉลี่ย  
1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม 
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยและ
นักวิชาการมาให้ความรู้ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มีการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร 
- น าท รัพ ยากรในสวนมา
หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์  
ท าน้ าหมัก (ปริมาณการใช้น้ า
หมัก 12 ขวด/ป ีราคาขวดละ 
35 บ า ท ** เป็ น เ งิ น  420 
บาท/ปี) และปุ๋ย 
- เก็บเมล็ดถั่วฝักยาวไว้ปลูก
เอง (จ านวน 500 กรัม ราคา 
250 บาท***) 
รวมเป็นเงิน 670.00 บาท/ปี 

SROI = 0.70 

หมายเหตุ : * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** ราคาขายในกลุ่มเกษตรกร *** ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรแดง
การเกษตร (ม.ป.ป.) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว มีค่าเท่ากับ
0.70 คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.70 บาท โดยจาก
การค านวณ SROI พบว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนจากค่าน้ ามัน วัสดุปลูก 
ปุ๋ย และค่าไฟฟ้า ตามล าดับ ในขณะที่รายได้เมื่อหักต้นทุนแล้วไม่สูงมากนัก ผลประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมมีการเก็บเมล็ดพันธุ์บางส่วน และการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรบางส่วนตีมูลค่าเป็นตัว
เงินได้ยาก เช่น ใบยูคาลิปตัส และใบน้อยหน่า เป็นต้น  และผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วนไม่
สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตั วเงินได้  คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และ
สถาบันการศึกษามาอบรมให้ความรู้ 

 4.4.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์อินทรีย์บางช้าง 

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้างอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้างที่ให้สัมภาษณ์ คือ สมาชิกกลุ่ม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 3 ไร่ 
ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - ปุ๋ยคอกมูลไก่ 

 
80 กระสอบ 

 
50.00 

 
4,000.00 

 

2. พันธุ์พืช 
   - ฝรั่ง 
   - กล้วยไข่            
   - กล้วยหอม      
   - กล้วยเล็บมือนาง        
   - ถั่วพลู          
   - ขนุน             

 
350 ต้น 

- 
- 
- 

3 กอ 
9 ต้น 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - พริกแกง        
   - สมุนไพร    

 
- 
- 

 
- 
- 

 
500.00 

- 

 
 
ทรัพยากรในสวน 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

4. วัสดุปลูก 
   - ถุงพลาสติกห่อฝรั่ง 
   - ถุงกระดาษห่อฝรั่ง 
   - ลูกแม็ก 

 
29 แพค 
10 มัด 
2 กล่อง 

 
94.00 
150.00 
55.00 

 
2,726.00 
1,500.00 
110.00 

 

5. พลังงานไฟฟ้า 
   - ปั๊มสูบน้ า 

 
- 

 
- 

 
7,200.00 

 

6. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องสูบน้ า (ดีเซล) 
   - เครื่องพ่นสารชีวภัณฑ์ 
   - เครื่องตัดหญ้า (เบนซิน) 
   - รถเก๋งขนส่ง (เบนซิน) 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
12,000.00 

600.00 
800.00 

9,600.00 

 

7. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 
   - ขวดพลาสติก 
   - หลอดพลาสติก 

 
96 แพค 
96 แพค 

- 

 
30.00 
230.00 

- 

 
2,880.00 
22,080.00 

960.00 

 

รวม 64,956.00  
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ตารางท่ี 4.9 ผลประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บาง
ช้าง 

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
รายได้จากการขายผลผลิต 
- ข า ย ผั ก ผ ล ไม้  เป็ น เงิ น 
73,250 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 73,250.00 
บาท/ปี 

- มี สุ ขภ าพดี ขึ้ น  จากแต่ก่ อน ใช้
สารเคมีจะมีอาการอ่อนเพลียง่าย 
(ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลี่ย 
1,138.67 บาท/คน/ปี*)  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม ในกลุ่ม เช่น การ
วางแผนการผลิต ระหว่างกลุ่ม เช่น 
น้ าหมัก ปุ๋ย 
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาอบรม
ให้ความรู้เพ่ือน าไปปรับใช้ เช่น การ
ดูแลผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การ
บรรจุผลผลิต เป็นต้น 

รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- ทรัพยากรที่มีในสวนน ามา
หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ 
เช่น ท าน้ าหมัก ปุ๋ย 
- เก็บพันธุ์ผลไม้ที่มีมาแต่
เดิมไว้ (กิ่งพันธุ์ฝรั่ง กิ่ งละ 
10 บาท  จ านวน  350 กิ่ ง 
เป็นเงิน 3,500 บาท/ปี ถั่วพู 
ขนุ น  ต้ น ละ  100 บาท ** 
จ านวน 9 ต้น เป็นเงิน 900 
บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 4,400 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** เกษตรก้าวไกล (2560) 

  อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (78,788.67-64,956)/64,956  

        = 0.21 
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ภาพที่ 4.2 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** เกษตรก้าวไกล (2560)  

ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย    4,000.00 บาท/ปี 5. พลังงานไฟฟ้า  7,200.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช              - บาท/ปี 6. น้ ามันเชื้อเพลิง        23,000.00 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง    500.00 บาท/ปี  7. บรรจุภัณฑ์         25,920.00 บาท/ปี 

4. วัสดุปลูก   4,336.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 64,956.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ขายผักผลไม ้เป็นเงิน 73,250 

บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 73,250.00 บาท/ปี 

 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- มีสุขภาพดีขึ้น (ต้นทุนสุขภาพ
ของเกษตรกรเฉลี่ย 1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม  
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมา
อบรมให้ความรู้เพ่ือน าไปปรับ
ใช้  
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรที่มีในสวนน ามา
หมุนเวียนให้ เกิดประโยชน์ 
เช่น ท าน้ าหมัก ปุ๋ย 
- เก็บพันธุ์ผลไม้ที่มีมาแต่เดิม
ไว้  (กิ่ ง พั น ธุ์ ฝ รั่ ง  กิ่ งละ 10 
บาท จ านวน 350 กิ่ง เป็นเงิน 
3,500 บาท/ปี ถั่วพู ขนุน ต้น
ละ 100 บาท** จ านวน 9 ต้น 
เป็นเงิน 900 บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 4,400 บาท/ปี 

SROI = 0.21 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง มีค่าเท่ากับ 0.21 
คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.21 บาท โดยจากการ
ค านวณ SROI พบว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนจากค่าบรรจุภัณฑ์ น้ ามัน 
ค่าไฟฟ้า วัสดุปลูก และปุ๋ย ตามล าดับ ในขณะที่รายได้เมื่อหักต้นทุนแล้วไม่สูงมากนัก ผลประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เช่น ท าน้ าหมัก และปุ๋ย เป็นต้น 
ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถบอกปริมาณท่ีแน่นอนของทรัพยากรที่น ามาหมุนเวียน จึงตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้
ยาก และผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วนไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้  คือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และสถาบันการศึกษามาอบรมให้ความรู้ 

 4.4.3 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง 

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยงอยู่ในพ้ืนที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยงที่ให้สัมภาษณ์ คือ สมาชิกกลุ่ม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 3 ไร่ 
ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.10 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลวัว 
   - ปุ๋ยอินทรีย์ส าเร็จรูป 
   - ปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

 
30 กระสอบ 
10 กระสอบ 
600 ลิตร 

 
25.00 
150.00 

- 

 
750.00 

1,500.00 
- 

 
 
 
หมักใช้เอง 

2. พันธุ์พืช 
   - กวางตุ้ง 
   - คะน้า            
   - ผักกาดขาว     
   - ผักโขม        
   - ผักบุ้ง          

 
1 กิโลกรัม 
2 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม 
1 กิโลกรัม 
2 กิโลกรัม 

 
150.00 
150.00 
150.00 

- 
140.00 

 
150.00 
300.00 
150.00 

- 
280.00 

 
 
 
 
เก็บพันธุ์เอง 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - น้ าหมักจากสะเดา กิ่ง
คูน ข่า ตะไคร้ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ทรัพยากรในสวน 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

4. วัสดุปลูก 
   - ฟาง 

 
10 ก้อน 

 
35.00 

 
350.00 

 
บ างส่ ว น มี ฟ า ง
จากนาข้ าวของ
ตนเอง 

5. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องสูบน้ า (ดีเซล) 
   - เครื่องตัดหญ้า (เบนซิน) 
   - รถกระบะขนส่ง (ดีเซล) 

 
30 ลิตร 
30 ลิตร 
384 ลิตร 

 
26.09 
34.46 
26.09 

 
782.70 

1,033.80 
10,018.56 

 

6. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
192 แพค 

 
30.00 

 
5,760.00 

 

รวม 21,075.06  
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ตารางที่ 4.11 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
คลองโยง 

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
รายได้จากการขายผลผลิต 
- กวางตุ้ ง  60 กก ./ปี  เป็ น เงิน 
4,200 บาท/ปี 
- คะน้า 60 กก./ปี เป็นเงิน 6,000 
บาท/ปี 
- ผักกาดขาว 50 กก./ปี เป็นเงิน 
3,500 บาท/ปี 
- ผั ก โข ม  50 ก ก ./ปี  เป็ น เงิ น 
3,500 บาท/ปี 
- ผั ก บุ้ ง  150 ก ก ./ปี  เป็ น เงิ น 
7,500 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 24,700.00 บาท/ปี 

- แต่เดิมตรวจเลือดพบสารเคมี
ในปริมาณน้อยแต่มาท าเกษตร
อินทรีย์ไม่พบสารเคมีในเลือด 
(ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกร
เฉลี่ย 1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- มีการชักชวนคนรู้จักมาร่วมท า
เกษตรอินทรีย์ 
- ได้พบผู้บริโภคโดยตรง มีลูกค้า
ประจ า 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  เช่ น  หมั กปุ๋ ย
อินทรีย์น้ า  (จ านวน  600 
ลิตร/ปี ลิตรละ 15 บาท** 
เป็นเงิน 9,000 บาท/ปี) 
- เก็บเมล็ดพันธุ์เองบางส่วน 
เช่ น  ผั ก โขม  (จ าน วน  1 
กิ โลกรัม /ปี  เป็ น เงิน  480 
บาท***/ปี 
รวมเป็นเงิน 9,480 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** มติชนออนไลน์ (2560) *** ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรแดงการเกษตร 
(ม.ป.ป.) 

 

  

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (35,318.67-21,075.06)/21,075.06  

                           = 0.68 
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ภาพที่ 4.3 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง 

 

ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรียค์ลองโยง 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย   2,250.00 บาท/ปี 4. วัสดุปลูก     350.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช     880.00 บาท/ปี  5. น้ ามันเชื้อเพลิง        11,835.06 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง            - บาท/ป ี 6. บรรจุภัณฑ์          5,760.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 21,075.06 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- กวางตุ้ง เป็นเงิน 4,200 บาท/
ปี 
- คะน้า เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี 
- ผักกาดขาว เป็น เงิน  3,500 
บาท/ปี 
- ผักโขม เป็นเงิน 3,500 บาท/
ปี 
- ผักบุ้ง เป็นเงิน 7,500 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 24,700.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- แต่เดิมตรวจเลือดพบสารเคมี
ในปริมาณน้อยแต่มาท าเกษตร
อินทรีย์ไม่พบสารเคมีในเลือด 
(ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกร
เฉลี่ย 1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- มีการชักชวนคนรู้จักมาร่วม
ท าเกษตรอินทรีย์ 
- ได้พบผู้ บ ริ โภคโดยตรง  มี
ลูกค้าประจ า 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น หมักปุ๋ย
อินทรีย์น้ า (จ านวน 600 
ลิตร/ปี ลิตรละ 15 บาท** 
เป็นเงิน 9,000 บาท/ปี) 
- เก็บเมล็ดพันธุ์เองบางส่วน 
เช่น ผักโขม (จ านวน 1 
กิโลกรัม/ปี เป็นเงิน 480 
บาท/ปี***) 
รวมเป็นเงิน 9,480 บาท/ปี 

SROI = 0.68 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** มติชนออนไลน์ (2560) *** ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรแดงการเกษตร 
(ม.ป.ป.) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง มีค่าเท่ากับ 
0.68 คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.68 บาท โดยจาก
การค านวณ SROI พบว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนจากค่าน้ ามัน บรรจุ
ภัณฑ์ ปุ๋ย พันธุ์พืช และวัสดุปลูก ตามล าดับ ในขณะที่รายได้เมื่อหักต้นทุนแล้วไม่สูงมากนัก 
ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนการเก็บเมล็ดพันธุ์เองยังค่อนข้างน้อย แต่มีการน าทรัพยากรมา
หมุนเวียนท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วน
ไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้ คือ การชักชวนคนรู้จักมาร่วมท าเกษตรอินทรีย์ และได้พบปะกับ
ผู้บริโภคโดยตรง 

 4.4.4 กลุ่มพัฒนายั่งยืน 

 กลุ่มพัฒนายั่งยืนอยู่ในพ้ืนที่ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตัวแทน
กลุ่มพัฒนายั่งยืนที่ให้สัมภาษณ์ คือ สมาชิกกลุ่ม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 6 ไร่ ซึ่งมีรายละเอียด
ในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.12 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนกลุ่มพัฒนายั่งยืน 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - ปุ๋ยอินทรีย์ส าเร็จรูป 

 
170 กิโลกรัม 

 
120.00 

 
20,400.00 

 
 

2. พันธุ์พืช 
   - ฝรั่งไร้เมล็ด 
   - ฝรั่งกิมจู 
   - มะนาว           
   - กล้วย     
   - มะม่วง        

 
400 ต้น 
200 ต้น 
50 ต้น 
100 ต้น 
30 ต้น 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่ 
ต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่ 
ต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่ 
ต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่ 
ต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่ 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - น้ าหมักไล่แมลง 

 
24 ขวด 

 
35.00 

 
840.00 

 

4. วัสดุปลูก 
   - ถุงพลาสติกห่อฝรั่ง 
   - ถุงกระดาษห่อฝรั่ง 

 
24 ห่อ 

10 กิโลกรัม 

 
130.00 
150.00 

 
3,120.00 
1,500.00 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

4. วัสดุปลูก (ต่อ) 
   - เชือก 
   - ไม ้

 
20 กิโลกรัม 

100 มัด 

 
70.00 
55.00 

 
1,400.00 
5,500.00 

 

5. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องสูบน้ าและรดน้ า 
(ดีเซล) 
   - รถกระบะขนส่ง (ดีเซล) 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
12,000.00 

 
18,000.00 

 

6. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
480 แพค 

 
30.00 

 
14,400.00 

 

รวม 77,160.00  
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ตารางท่ี 4.13 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มพัฒนายั่งยืน 

ผลประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ฝรั่งไร้เมล็ด 11.04 ตัน/ปี เป็น
เงิน 331,200 บาท/ปี 
- ฝรั่งกิมจู 7.2 ตัน/ปี เป็นเงิน 
216,000 บาท/ปี 
- มะนาว 960 กก./ปี เป็นเงิน 
28,800 บาท/ปี 
- กล้วย 2,160 กก./ปี เป็นเงิน 
43,200 บาท/ปี 
- มะม่วง 263 กก./ปี  เป็นเงิน 
13,150 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 632,350 บาท/ปี 

- จากเดิมตรวจเลือดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ ยงแต่มาท าเกษตรอินทรีย์
ตรวจเลือดพบว่าอยู่ ในระดับ
ปลอดภัย (ต้นทุนสุขภาพของ
เกษตรกรเฉลี่ย 1,138.67 บาท/
คน/ปี*) 
- มีการประชุมกลุ่มทุกเดือนได้
พูดคุยปัญหา การวางแผนกับ
สมาชิกกลุ่ม 
- ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริโภค
โดยตรง คุยกันเหมือนเพ่ือน 
- มีเจ้าหน้าที่และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมาให้ค าแนะน า 
- ไปดูแปลงเกษตรของกลุ่มอ่ืน
ว่าเค้ามีการท าการเกษตรกัน
อย่างไร 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- ผลไม้ที่ เหลือหรือเน่ าเสี ย
น าไปท าน้ าหมัก 
- ผลผลิตบางส่วนน าไปผลิต
เป็นน้ ายาขัดพ้ืนห้องน้ าใช้ใน
ครัวเรือน 
- เก็บรักษาต้นพันธุ์ที่มีอยู่เดิม 
ฝรั่งไร้เมล็ด (จ านวน 400 ต้น/
ปี ต้นละ 35 บาท** เป็นเงิน 
14,000 บ าท /ปี ) ฝ รั่ ง กิ ม จู 
(จ านวน 200 ต้น/ปี ต้นละ 35 
บาท** เป็นเงิน 7,000 บาท/
ปี ) มะนาว (จ านวน 50 ต้น 
ต้ น ละ  30 บ าท ** เป็ น เงิน 
1,500 บาท/ปี กล้วย (จ านวน 
100 ต้ น  ต้ น ละ  20 บ าท ** 
เป็ น เ งิ น  2,000 บ า ท /ปี )  
มะม่วง (จ านวน 30 ต้น ต้นละ 
45 บ าท ** เป็ น เงิ น  1,350 
บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 25,850 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.)  

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (659,338.67-77,160)/77,160  

        = 7.55 
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ภาพที่ 4.4 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มพัฒนายั่งยืน  

ตัวแทนกลุ่มพัฒนายั่งยืน 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย          20,400.00 บาท/ปี  4. วัสดุปลูก           11,520.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช             - บาท/ป ี 5. น้ ามันเชื้อเพลิง         30,000.00 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง    840.00 บาท/ปี  6. บรรจุภัณฑ์          14,400.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 77,160.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ฝรั่งไร้เมล็ด เป็นเงิน 331,200 
บาท/ปี 
- ฝรั่ งกิมจู  เป็น เงิน  216,000 
บาท/ปี 
- ม ะ น า ว  เป็ น เงิ น  28,800 
บาท/ปี 
- กล้วย เป็นเงิน 43,200 บาท/
ปี 
- ม ะ ม่ ว ง  เป็ น เงิ น  13,150 
บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 632,350 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- ตรวจเลือดพบว่าอยู่ในระดับ
ปลอดภัย (ต้นทุนสุขภาพของ
เก ษ ต ร ก ร เฉ ลี่ ย  1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- การประชุมกลุ่มทุกเดือนได้
พูดคุยปัญหา การวางแผนกับ
สมาชิกกลุ่ม 
- พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง  
- มีเจ้าหน้าที่และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมาให้ค าแนะน า 
- ไปดูแปลงเกษตรของกลุ่มอื่น 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ผลไม้ที่ เหลือหรือเน่ าเสีย
น าไปท าน้ าหมัก 
- ผลผลิตบางส่วนน าไปผลิต
เป็นน้ ายาขัดพ้ืนห้องน้ าใช้ใน
ครัวเรือน 
- เก็บรักษาต้นพันธุ์ที่มีอยู่เดิม 
ฝรั่งไร้ เมล็ด (14,000 บาท/
ปี**) ฝรั่งกิมจู (7,000 บาท/
ปี**) มะนาว (1,500 บาท/
ปี** กล้วย (2,000 บาท/ปี**) 
มะม่วง (1,350 บาท/ปี**) 
รวมเป็นเงิน 25,850 บาท/ปี 

SROI = 7.55 

หมายเหตุ * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มพัฒนายั่งยืน มีค่าเท่ากับ 7.55 คือ ทุก
การลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 7.55 บาท โดยจากการค านวณ 
SROI พบว่า ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ส่วนของจ านวนผลผลิตและรายได้จากการจ าหน่ายค่อนข้าง
สูง เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเก็บรักษาพันธุ์พืช ส่วนของการ
หมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ไม่สามารถเก็บข้อมูลปริมาณมาค านวณได้ เช่น ปริมาณของผลไม้
ที่น าไปท าน้ าหมักและท าน้ ายาขัดพ้ืนห้องน้ าที่น ามาใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และผลประโยชน์ด้าน
สังคมบางส่วนไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้ เช่น การไปดูแปลงเกษตรกรของกลุ่มอ่ืน และการ
อบรมจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 4.4.5 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 

 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์อยู่ในพ้ืนที่ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ตัวแทนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ที่ให้สัมภาษณ์ คือ ประธานกลุ่ม มีพ้ืนที่ท า
การเกษตร จ านวน 7 ไร่ ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.14 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลหมู 

 
4.2 ตัน 

 
2,000.00 

 
8,400.00 

 
 

2. พันธุ์พืช 
   - ข้าว 

 
140 กิโลกรัม 

 
- 

 
- 

 
เก็บพันธุ์เอง 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - น้ าหมักไล่แมลง 

 
2 กระปุก 

 
60.00 

 
120.00 

 

4. ค่าจ้างเครื่องจักรกล 
   - รถไถพรวน 
   - รถท าเทือก 
   - รถด านา 
   - รถเก่ียวข้าว 

 
7 ไร่ 
7 ไร่ 
7 ไร่ 
7 ไร่ 

 
300.00 
350.00 
900.00 
500.00 

 
4,200.00 
4,900.00 
12,600.00 
7,000.00 

 
ท านาปีละ 2 รอบ 

5. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องสูบน้ า (ดีเซล) 

 
2 รอบ 

 
1,500 

 
3,000.00 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

6. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
249 โหล 

 
60.00 

 
14,940.00 

 

รวม 55,160.00  
 
ตารางที่ 4.15 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
หัวใจอินทรีย์ 

ผลประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ข้าว 4,095 กิโลกรัม/ปี  เป็น
เงิน 245,700 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 245,700 บาท/ปี 

- สุขภาพมีการตรวจเลือดปีละ 1 
ครั้ง (ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกร
เฉลี่ย 1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- ในการสร้างเครือข่ายในกลุ่มท า
ให้เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรใหม่ 
ๆ ได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ 
- ลูกค้าประจ าก็ไปเยี่ยมชมที่แปลง
เกษตรท าให้ได้เล่าเรื่องราวของ
การท าเกษตรอินทรีย์ 
- ให้ก าลังใจกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็น
มะเร็ง 
- มี ก ารส่ ง เส ริ ม ค ว าม รู้ ให้ กั บ
เกษตรกรจากเจ้าหน้าที่ อาจารย์
มหาวิทยาลัยและปราชญ์ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ พันธุ์
ข้าว (จ านวน 140 กิโลกรัม/
ปี กิโลกรัมละ 30 บาท เป็น
เงิน 4,200 บาท/ปี) 
- น า ท รั พ ย า ก ร ที่ มี ม า
หมุนเวียนท าเป็นน้ าหมัก 
รวมเป็นเงิน 4,200 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554)  

  อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (251,038.67-55,160)/55,160  

       = 3.55 
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ภาพที่ 4.5 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์  

ตัวแทนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย           8,400.00 บาท/ปี 4. ค่าจ้างเครื่องจักรกล   28,700.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช             - บาท/ป ี 5. น้ ามันเชื้อเพลิง         3,000.00 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง    120.00 บาท/ปี  6. บรรจุภัณฑ์          14,940.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 55,160.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ข้าว 4,095 กิโลกรัม/ปี เป็น
เงิน 245,700 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 245,700 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- สุขภาพมีการตรวจเลือดปีละ 
1 ครั้ ง  (ต้ นทุ น สุ ขภ าพของ
เก ษ ต ร ก ร เฉ ลี่ ย  1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- เปิดโอกาสให้กับเกษตรกร
ใหม ่ๆ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ 
- ได้ เล่ าเรื่องราวของการท า
เกษตรอินทรีย ์
- ให้ก าลังใจกับผู้ที่ป่วย 
- ส่งเสริมความรู้จากเจ้าหน้าที่ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย ปราชญ์ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  พันธุ์
ข้าว (จ านวน 140 กิโลกรัม/ปี 
กิโลกรัมละ 30 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท/ปี) 
- น า ท รั พ ย า ก ร ที่ มี ม า
หมุนเวียนท าเป็นน้ าหมัก 
รวมเป็นเงิน 4,200 บาท/ปี 

SROI = 3.55 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์  มีค่า
เท่ากับ 3.55 คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 3.55 บาท 
โดยจากการค านวณ SROI พบว่า ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจ านวนผลผลิตและรายได้จากการ
จ าหน่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในส่วนของการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ไม่สามารถระบุปริมาณได้ คือ ทรัพยากร
ที่น ามาท าน้ าหมัก จึงไม่สามารถน ามาค านวณมูลค่าเป็นตัวเงินได้ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่น ามา
ท าน้ าหมัก และผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วนไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้  เช่น การเปิดอา
กาสให้ผู้สนใจมาสังเกตการณ์ด าเนินงานของกลุ่ม การให้ก าลังใจผู้ป่วย และการส่งเสริมความรู้จาก
เจ้าหน้าที่และสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 4.4.6 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกร็ด 

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกร็ดอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ตัวแทนกลุ่มอินทรีย์หอมเกล็ดที่ให้สัมภาษณ์ คือ ประธานกลุ่ม มีพื้นที่ท าการเกษตร จ านวน 8 ไร่ ซึ่งมี
รายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.16 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกร็ด 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลไก่แกลบ (เฉลี่ย) 

 
177 กระสอบ 

 
25.00 

 
4,425.00 

 
 

2. พันธุ์พืช 
   - ส้มโอขาวน้ าผึ้ง 
   - ส้มโอทองดี 

 
150 ต้น 
150 ต้น 

 
30 
30 

 
4,500.00 
4,500.00 

 
 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - เชื้อแบคทีเรีย BT 
   - ข้าวสุก 
   - เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 
   - เชื้อราบิวเวอเรีย 
 

 
5 ลิตร 

2 กระสอบ 
10 ขวด 

- 

 
380.00 
580.00 
100.00 

- 

 
1,900.00 
1,160.00 
1,000.00 

- 

 
 
 
 
ส านักงานเกษตร 
(สนับสนุน) 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

4. พลังงานไฟฟ้า 
   - สูบน้ า 

 
- 

 
- 

 
18,000.00 

 

รวม 35,485.00  
 
ตารางท่ี 4.17 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หอม
เกรด็ 

ผลประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ส้มโอขาวน้ าผึ้ง 500 ลูก/ปี เป็นเงิน 
75,000 บาท/ปี 
- ส้มโอทองดี 1,000 ลูก/ปี เป็นเงิน 
90,000 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 165,000 บาท/ปี 

- สุขภาพปกติดี (ต้นทุนสุขภาพ
ของเกษ ตรกร เฉลี่ ย  1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- การรวมกลุ่ ม ของสมาชิ ก ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
- อ า จ า ร ย์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม า
สั ง เกตการณ์  ให้ ค วามรู้  และ
ค าแนะน าทางวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่ โครงการมาแนะน า
ความรู้ใหม่ ๆ และตรวจสอบแปลง
ของสมาชิก 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- ไม่มีการใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตร 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554)  

 

 

  

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (166,138.67-35,485)/35,485  

       = 3.68 



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.6 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกล็ด  

ตัวแทนกลุม่เกษตรอินทรีย์หอมเกร็ด 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย           4,425.00 บาท/ปี 3. สารก าจัดไล่แมลง  4,060.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช   9,000.00 บาท/ปี 4. พลังงานไฟฟ้า          18,000.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 35,485.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ส้มโอขาวน้ าผึ้ ง  500 ลูก/ปี 
เป็นเงิน 75,000 บาท/ปี 
- ส้มโอทองดี 1,000 ลูก/ปี เป็น
เงิน 90,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 165,000 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- สุขภาพปกติดี (ต้นทุนสุขภาพ
ของเกษตรกรเฉลี่ย 1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- การรวมกลุ่มของสมาชิกได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
- อาจารย์ มห าวิท ย าลั ยม า
สังเกตการณ์  ให้ความรู้  และ
ค าแนะน าทางวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่โครงการมาแนะน า
ความรู้ใหม่ ๆ และตรวจสอบ
แปลงของสมาชิก 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มีการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร 

SROI = 3.68 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกล็ด มีค่าเท่ากับ 
3.68 คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 3.68 บาท โดยจาก
การค านวณ SROI พบว่า ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจ านวนผลผลิตและรายได้จากการจ าหน่าย
ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ใช้สารเคมีในการท า
การเกษตรจะอยู่ในส่วนของต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรในผลประโยชน์ด้านสังคม และผลประโยชน์
ด้านสังคมบางส่วนไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้ เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกใน
กลุ่ม และเจ้าหน้าที่โครงการมาน าให้ความรู้ใหม่ ๆ เป็นต้น 

 4.4.7 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค 

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยคอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยคที่ให้สัมภาษณ์ คือ สมาชิกกลุ่ม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 6 ไร่ ซึ่งมี
รายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.18 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลหมู 
   - มูลวัว 

 
1 ตัน 
10 ลูก 

 
- 

20.00 

 
- 

200.00 

 
หมูเลี้ยงเอง 

2. พันธุ์พืช 
   - มะกรูด 

 
300 ต้น 

 

 
- 

 
- 

 
ต้นพันธุ์เดิม โดย
ให้ผลผลิตได้ 100 
ต้น 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - น้ าตาลทรายแดง 
   - มะกรูด 

 
1 กิโลกรัม 
3 กิโลกรัม 

 
27.00 

- 

 
27.00 

- 

 
 
ทรัพยากรในสวน 

4. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องตัดหญ้า (เบนซิน) 

 
3 ครั้ง 

 
500.00 

 
1,500.00 

 

5. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
1 แพค 

 
30.00 

 
30.00 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

รวม 1,757.00  

 
ตารางท่ี 4.19 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจ
ไทรโยค 

ผลประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- มะกรูด เป็นเงิน 10,000 บาท/
ปี 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท/ปี 

- อาการภูมิแพ้ที่ เป็นอยู่ดีขึ้น 
(ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกร
เฉลี่ย 1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- มีการรวมกลุ่ม รวมผลผลิตมา
ขายที่ตลาด 
- ส่งเสริมความรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
- ได้พบผู้บริโภคโดยตรง 
- แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องปุ๋ยและ
น้ าหมักกับเกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- เก็บรักษาต้นพันธุ์และเมล็ด
พั น ธุ์ บ า งช นิ ด  เช่ น  พ ริ ก
กะเหรี่ยง มะกรูด (จ านวน 
100 ต้ น  ต้ น ละ  50 บ าท ** 
เป็นเงิน 5,000 บาท/ปี) 
- มีการน าทรัพยากรท้องถิ่นมา
ใช้  เช่น จอมปลวกมาท าน้ า
ห มั ก  ใน ส ว น ก็ มี ก า ร น า
ทรัพยากรมาหมุนเวียน เช่น 
น ามูลหมูมาท าปุ๋ย (จ านวน 1 
ตัน/ปี เป็นเงิน 1,500 บาท**/
ปี) 
รวมเป็นเงิน 6,500 บาท/ปี) 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 

 

 

  

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ (SROI) = (17,638.67-1,757)/1,757  

            = 9.04 
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ภาพที่ 4.7 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค  

ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย             200.00 บาท/ปี  4. น้ ามันเชื้อเพลิง    1,500.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช             - บาท/ป ี 5. บรรจุภัณฑ์       30.00 บาท/ป ี

3. สารก าจัดไล่แมลง    27.00 บาท/ปี   

รวมเป็นเงิน 1,757.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ม ะ ก รู ด  เป็ น เงิ น  10,000 
บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- อาการภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ดีขึ้น 
(ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกร
เฉลี่ย 1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- มีการรวมกลุ่ม รวมผลผลิตมา
ขายที่ตลาด 
- ส่งเสริมความรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
- ได้พบผู้บริโภคโดยตรง 
- แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องปุ๋ย
และน้ าหมักกับเกษตรกรกลุ่ม
อ่ืน ๆ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- เก็บรักษาต้นพันธุ์และเมล็ด
พั น ธุ์ บ า งช นิ ด  เช่ น  พ ริ ก
กะเหรี่ยง มะกรูด (จ านวน 
100 ต้น  ต้นละ 50 บ าท ** 
เป็นเงิน 5,000 บาท/ปี) 
- ในสวนก็มีการน าทรัพยากร
มาหมุนเวียน เช่น น ามูลหมู
มาท าปุ๋ย (จ านวน 1 ตัน/ปี 
เป็นเงิน 1,500 บาท/ปี**) 
รวมเป็นเงิน 6,500 บาท/ปี) 

SROI = 9.04 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค มีค่าเท่ากับ 
9.04 คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 9.04 บาท โดยจาก
การค านวณ SROI พบว่า ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจ านวนผลผลิตและรายได้จากการจ าหน่าย
ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเก็บรักษาต้นพันธุ์และ
เมล็ดพันธุ์บางชนิด และมีการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ คือ มูลหมูน ามาหมักเป็นปุ๋ย และ
ผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วนไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้  เช่น การส่งเสริมความรู้จาก
สถาบันการศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 4.4.8 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี 

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรีอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตัวแทนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรีที่ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้ประสานงานกลุ่ม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 6 ไร่ 
ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.20 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วมเย็นราชบุรี 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลไก่ 
   - มูลไก่สามสาย 
   - ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ 

 
10 ตัน 

60 กระสอบ 
2 ตัน 

 
1,000.00 

30.00 
2,000.00 

 
10,000.00 
1,800.00 
4,000.00 

 
 

2. พันธุ์พืช 
   - ฝรั่ง 
   - กล้วยไข่มาเลย์ 
   - กล้วยน้ าว้า 
   - กล้วยหอมทอง 
   - มะม่วง 

 
500 ต้น 
200 ต้น 
150 ต้น 
30 ต้น 
20 ต้น 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 
ต้นพันธุ์เดิม 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - น้ าหมักสมุนไพร 

 
- 

 
- 

 
12,000.00 

 
 

4. วัสดุปลูก 
   - ถุงพลาสติกห่อฝรั่ง 

 
4 แพค 

 
1,900.00 

 
7,600.00 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

   - กระดาษห่อฝรั่ง 20 มัด 140.00 2,800.00  

5. พลังงานไฟฟ้า 
   - ปั๊มสูบน้ า 

 
- 

 
- 

 
3,600.00 

 

6. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องตัดหญ้า (เบนซิน) 
   - เครื่องสูบน้ า (ดีเซล) 
   - รถกระบะขนส่ง (ดีเซล) 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
9,000.00 
8,000.00 
48,000.00 

 

7. แรงงาน 
   - ตัดหญ้า 
   - จ้างประจ า 

 
3 คน 
1 คน 

 
400.00 
350.00 

 
36,000.00 
70,000.00 

 
ตัดหญ้า 30 วัน/ป ี
 

8. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
96 แพค 

 
30.00 

 
2,880.00 

 

รวม 215,680.00  
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ตารางท่ี 4.21 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วม
เย็นราชบุรี 

ผลประโยชน์ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
รายได้จากการขายผลผลิต 
- ฝ รั่ ง  4.8 ตั น /ปี  เป็ น เ งิ น 
168,000 บาท/ปี 
- ก ล้ ว ย ไข่ ม า เล ย์  เป็ น เงิ น 
12,000 บาท/ปี 
- กล้วยน้ าว้า เป็นเงิน 24,000 
บาท/ปี 
- กล้วยหอม 576 หวี/ปี เป็นเงิน 
20,160 บาท/ปี 
- มะม่วง 500 กก./ปี เป็นเงิน 
12,500 บาท/ปี 
รวมเป็นเงิน 236,660 บาท/ปี 

- สมัยก่อนตรวจเลือดแล้วเจอ
สารพิษในร่างกาย แต่ปัจจุบัน
ตรวจไม่พบแล้ว (ต้นทุนสุขภาพ
ของเกษตรกรเฉลี่ย 1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- มีการเรียนกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน 
- อธิบายเรื่องราวท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเราและ
การท าเกษตรอินทรีย์ 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยมาอบรม
ให้ความรู้ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- สนับสนุนแหล่งวัตถุดิบใน
ท้ อ ง ถิ่ น ข อ งต น เอ ง  เช่ น 
สมุนไพร มูลสัตว์ ปุ๋ย 
- เก็บ พันธุ์ ไว้  ฝรั่ ง (จ านวน 
500 ต้น/ปี ต้นละ 35 บาท** 
เป็ น เงิ น  17,500 บ า ท /ปี ) 
กล้วย (จ านวน 380 ต้น/ปี ต้น
ละ 20 บาท** เป็นเงิน 7,600 
บาท/ปี) มะม่วง (จ านวน 20 
ต้น/ปี ต้นละ 45 บาท** เป็น
เงิน 900 บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 26,000 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 

 

 

  

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (263,798.67-215,680)/215,680  

   = 0.22 
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ภาพที่ 4.8 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วมเย็นราชบุรี  

ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย           15,800.00 บาท/ปี 5. พลังงานไฟฟ้า  3,600.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช    - บาท/ปี 6. น้ ามันเชื้อเพลิง        65,000.00 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง     12,000.00 บาท/ปี 7. แรงงาน        106,000.00 บาท/ป ี

4. วัสดุปลูก           10,400.00 บาท/ปี 8. บรรจุภัณฑ์  2,880.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 215,680.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ฝรั่ง 168,000 บาท/ปี 

- กล้วยไข่มาเลย์ 12,000 บาท/

ปี 

- กล้วยน้ าว้า 24,000 บาท/ปี 

- กล้วยหอม 20,160 บาท/ปี 

- มะม่วง 12,500 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 236,660 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- สมัยก่อนตรวจเลือดแล้วเจอ
สารพิษในร่างกาย แต่ปัจจุบัน
ตรวจไม่พบแล้ว (ต้นทุนสุขภาพ
ของเกษตรกรเฉลี่ย 1,138.67 
บาท/คน/ปี*) 
- มีการเรียนกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน 
- อธิบายเรื่องราวท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเราและ
การท าเกษตรอินทรีย์ 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยมา
อบรมให้ความรู้ 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สนับสนุนแหล่งวัตถุดิบใน
ท้ อ งถิ่ น ข อ งต น เอ ง  เช่ น 
สมุนไพร มูลสัตว์ ปุ๋ย 
- เก็บพันธุ์ ไว้  ฝรั่ง (จ านวน 
500 ต้น/ปี ต้นละ 35 บาท** 
เป็ น เงิ น  17,500 บ าท /ปี ) 
กล้วย (จ านวน 380 ต้น/ปี 
ต้นละ 20 บ าท ** เป็ น เงิน 
7,600 บ า ท / ปี )  ม ะ ม่ ว ง 
(จ านวน 20 ต้น/ปี ต้นละ 45 
บาท** เป็นเงิน 900 บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 26,000 บาท/ปี 

SROI = 0.22 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี มีค่าเท่ากับ 
0.22 คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.22 บาท โดยจาก
การค านวณ SROI พบว่า ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนจากค่าจ้างแรงงาน 
น้ ามัน ปุ๋ย สารก าจัดไล่แมลง และวัสดุปลูก ตามล าดับ ในขณะที่รายได้เมื่อหักต้นทุนแล้วไม่สูงมากนัก 
ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเก็บพันธุ์ พืช และสนับสนุนแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น  และ
ผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วนไม่สามารถตีค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้  เช่น การอธิบายเรื่องราวให้กับ
ผู้บริโภคได้เข้าใจและมีความเชื่อม่ัน และมีการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม เป็นต้น 

 4.4.9 กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 

 กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอูอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู
ที่ให้สัมภาษณ์ คือ ประธานกลุ่ม มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 70 ไร่ ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้  

ตารางท่ี 4.22 ต้นทุนการผลิตของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. ปุ๋ย 
   - มูลหมู 
   - แกลบ 

 
10 ตัน 

1,000 กระสอบ 

 
- 

10.00 

 
- 

10,000.00 

 
เลี้ยงหมูเอง 

2. พันธุ์พืช 
   - เมล็ดผัก 
 

 
40% 

 
- 

 
15,000.00 

 
60% เก็ บ เม ล็ ด
พันธุ์เอง 

3. สารก าจัดไล่แมลง 
   - เหล้า 
   - เมล็ดสะเดา 
   - ผลไม ้
   
   - นมน้ าเหลือง 

 
4 ลัง 
5 ถุง 
10 ถัง 

 
20 ถัง 

 
800.00 
180.00 

- 
 
- 

 
3,200.00 
900.00 

- 
 
- 
 

 
 
 
ผลไม้ที่เน่าเสียใน
สวน 
ของเหลือทิ้งจาก
ฟาร์ม 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 

ต้นทุนการผลิต จ านวน 
(หน่วย/ปี) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

4. วัสดุปลูก 
   - ผ้ายาง 
   - สายน้ าหยด 

 
20 ผืน 
5 ม้วน 

 
600.00 

1,300.00 

 
12,000.00 
6,500.00 

 

5. น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - เครื่องตัดหญ้า (เบนซิน) 
   - เครื่องสูบน้ า (ดีเซล) 
   - ค่าน้ ามันของคนงาน 
   - รถกระบะขนส่ง (ดีเซล) 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
19,200.00 
8,000.00 
36,500.00 
95,040.00 

 

6. แรงงาน 
   - จ้างประจ า 
   - จ้างคนขับรถ 

 
7 คน 
1 คน 

 
300.00 

1,000.00 

 
604,800.00 
48,000.00 

 
จ้าง 24 วัน/เดือน 
สัปดาห์ละ 1 วัน 

7. บรรจุภัณฑ์ 
   - ถุงพลาสติก 

 
192 แพค 

 
30.00 

 
5,760.00 

 

รวม 864,900.00  
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ตารางท่ี 4.23 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตัวแทนกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 

ผลประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ขายผั กและไข่  เป็ น เงิน 
1,800,000 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 1,800,000 
บาท/ปี 

- สุขภาพแข็งแรงปกติ  (ต้นทุน
สุ ข ภ าพ ขอ งเก ษ ต รกร เฉ ลี่ ย 
1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- เกิดความภูมิใจกับสิ่งที่ผู้บริโภค
หยิบยื่นให้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
ขาย พูดคุยการให้ก าลังใจ มา
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
- มีลูกค้ามาบอกว่าตั้งแต่กินของ
ที่ร้านเราสุขภาพดีข้ึน 
- ประชุมกลุ่มวางแผนร่วมกัน ท า
ให้มองเห็นปัญหา และปรับแก้ให้
ตรงจุด 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

- ทรัพยากรหมุนเวียนในไร่ เช่น 
มูลหมูน าไปท าปุ๋ย (จ านวน 10 
ตัน ตันละ 1,500 บาท** เป็น
เงิน 15,000 บาท/ปี) ผลผลิตที่
เสียหายก็น าไปเลี้ยงหมูและไก่ 
เก็บเศษอาหารตามร้านอาหาร 
ร้ า น ก๋ ว ย เตี๋ ย ว ใน ห มู่ บ้ า น 
ประมาณ 9 ร้าน เอามาต้มและก็
เลี้ยงแม่หมู และให้ผลผลิตเป็น
การตอบแทนกับร้านอาหาร 
- เก็บเมล็ดพันธุ์ประมาณ 60% 
(เป็นเงิน 22,500 บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 37,500 บาท/ปี 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 

 
 
 
  

อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = (1,838,638.60-864,900)/864,900  

          = 1.13 
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ภาพที่ 4.9 สรุปผล SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 
 

ตัวแทนกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 

ต้นทุนการผลิต 

1. ปุ๋ย           10,000.00 บาท/ปี 5. น้ ามันเชื้อเพลิง       158,740.00 บาท/ปี 

2. พันธุ์พืช           15,000.00 บาท/ปี 6. แรงงาน         652,800.00 บาท/ปี 

3. สารก าจัดไล่แมลง      4,100.00 บาท/ปี 7. บรรจุภัณฑ์   5,760.00 บาท/ปี 

4. วัสดุปลูก           18,500.00 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 864,900.00 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายผลผลิต 
- ขายผักและไข่ เป็นเงิน 

1,800,000 บาท/ปี 

รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสังคม 

- สุขภาพแข็งแรงปกติ (ต้นทุน
สุขภาพของเกษตรกรเฉลี่ ย 
1,138.67 บาท/คน/ปี*) 
- เกิ ด ค ว า ม ภู มิ ใจ กั บ สิ่ ง ที่
ผู้บริโภคหยิบยื่นให้  (การซื้อ
ขาย พูดคุย ให้ก าลังใจ ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ) 
- ประชุมกลุ่มวางแผนร่วมกัน 
ท า ให้ มองเห็ นปัญ หา  และ
ปรับแก้ให้ตรงจุด 
รวมเป็นเงิน 1,138.67 บาท/ปี 

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรหมุนเวียนในไร่ 
เช่ น  มู ล ห มู น า ไป ท า ปุ๋ ย 
(จ าน วน  10 ตั น  เป็ น เงิ น 
15,000 บาท/ปี**) ผลผลิตที่
เสียหายก็น าไปเลี้ยงหมูและไก่ 
เก็ บ เศ ษ อ าห า รต าม ร้ า น 
อาห าร  ร้ าน ก๋ วย เตี๋ ย ว ใน
หมู่บ้าน ประมาณ 9 ร้าน เอา
มาต้มและก็เลี้ยงแม่หมู  
- เก็ บ เมล็ ด พันธุ์ ป ระมาณ 
60% (22,500 บาท/ปี) 
รวมเป็นเงิน 37,500 บาท/ปี 

SROI = 1.13 

หมายเหตุ: * มูลนิธิชีววิถี (2554) ** นานาการ์เด้น (ม.ป.ป.) 
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 จากผลการค านวณ SROI ของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู มีค่าเท่ากับ 1.13 
คือ ทุกการลงทุน 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.13 บาท โดยจากการ
ค านวณ SROI พบว่า ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจรายได้จากการจ าหน่ายค่อนข้างสูง แต่ก็มีต้นทุนสูง
ตามไปด้วย ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และมีการหมุนเวียนทรัพยากรมา
ใช้ประโยชน์ เช่น น าเศษอาหารมาเลี้ยงหมู เป็นต้น และผลประโยชน์ด้านสังคมบางส่วนไม่สามารถตี
ค่าเป็นมูลค่าตัวเงินได้ เช่น ความภูมิใจกับสิ่งที่ผู้บริโภคหยิบยื่นให้ และการประชุมกลุ่มเพ่ือร่วมกัน
วางแผนและแก้ไขปัญหา เป็นต้น 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาสาม
พรานโมเดล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

จากการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดล 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพราน
โมเดล และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ของโครงการสามพรานโมเดลให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
 โดยมีการลงพ้ืนที่ส ารวจกิจกรรม สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง คือ กรรมการ
ผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล จ านวน 1 คน ตัวแทน
เกษตรกรจากกลุ่มสมาชิกในโครงการ จ านวน 11 คน (น าข้อมูลมาค านวณผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน จ านวน 9 คน) และผู้บริโภคท่ีมาซื้อสินค้าท่ีตลาดสุขใจ จ านวน 20 คน ซึ่งสามารถสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 5.1.1 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการท าเกษตรอินทรีย์ 

 จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: 
SROI) ของตัวแทนเกษตรกรในแต่ละกลุ่มทั้ง 9 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน นั้นพบว่าผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป โดยค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทน
เกษตรกรจากแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.1 เรียงจากมากไปน้อย 

ตารางท่ี 5.1 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุ่มและค่าเฉลี่ยรวม 

ตัวแทนกลุ่ม ผลประโยชน์ (บาท/ปี) ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค 10,000 1,138.67 6,500 9.04 
กลุ่มพัฒนายั่งยืน 632,350 1,138.67 25,850 7.55 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเกล็ด 165,000 1,138.67 - 3.68 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ 245,700 1,138.67 4,200 3.55 
กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู 1,800,000 1,138.67 37,500 1.13 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

ตัวแทนกลุ่ม ผลประโยชน์ (บาท/ปี) ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 69,310 1,138.67 670 0.70 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองโยง 24,700 1,138.67 9,480 0.68 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี 236,660 1,138.67 26,000 0.22 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง 73,250 1,138.67 4,400 0.21 

ค่าเฉลี่ยรวม (2,003,767.10/1,378,050.80)  
(มูลค่ารวมทั้งหมด/มูลค่ารวมที่ใช้ไป) 

1.45 

หมายเหตุ:  - ค่าที่ได้เป็นเพียงค่าตัวแทนจากแต่ละกลุ่มอาจไม่สามารถชี้วัดถึงศักยภาพของกลุ่ม
ทั้งหมดได ้
  - ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจยังไม่หักต้นทุนการผลิต 
  - ผลประโยชน์ด้านสังคม มีมูลค่าเท่ากันเนื่องจากตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีผลลัพธ์ที่
สามารถคิดเป็นตัวเงินได้เหมือนกัน คือ มีสุขภาพดีขึ้นและปริมาณสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับ
ปลอดภัย นอกจากนี้การด าเนินกิจกรรมมีความคล้ายคลึงกัน เช่น มีการประชุมกลุ่มเดือนละหนึ่งครั้ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม สถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการฯ มาให้
ความรู้กับเกษตรกร เป็นต้น 

 จากตารางที่ 5.1 ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดและมูลค่าการลงทุนที่ใช้ไปจากตัวแทน
เกษตรกรทั้ง 9 กลุ่ม มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 1.45 แสดงว่าในการท าเกษตรอินทรีย์
นั้นมีก าไรหรือผลตอบแทนมากกว่า 1 บาท นั่นคือ สร้างผลลัพธ์ทางสังคมมูลค่า 1.45 บาท ต่อการ
ลงทุน 1 บาท โดยตัวแทนเกษตรกรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขไทรโยคที่มีผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (SROI) มากที่สุด เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้อยและรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตสูง และ
มีการน าทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์จึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ส่วนของตัวแทนเกษตรกรกลุ่มพัฒนายั่งยืนนั้นถึงแม้จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแต่ปริมาณผลผลิตที่
จ าหน่ายได้มีปริมาณมาก และการเก็บรักษาต้นพันธุ์เดิมไว้ก็เป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืชซึ่งช่วยเพ่ิม
มูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เพ่ิมขึ้น ส่วนตัวแทนเกษตรกรของกลุ่มที่ผล SROI ต่ ากว่า 1 นั้น ส่วน
ใหญ่แล้วจะมีส่วนของต้นทุนการผลิตที่มากทั้งเรื่องของแรงงาน น้ ามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า  และ
บรรจุภัณฑ์ แต่ปริมาณผลผลิตที่จ าหน่ายได้นั้นมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนเพียงเล็กน้อย ท าให้ผล SROI 
ออกมาค่อนข้างต่ า ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม บางอย่างไม่สามารถตีเป็นค่าตัวเงินได้ และบางกลุ่ม
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การเก็บรักษาพันธุ์พืชยังน้อย และผลประโยชน์ด้านสังคม บางอย่างไม่สามารถตีเป็นค่าตัวเงินได้ ทั้งนี้
การค านวณ SROI เป็นการค านวณข้อมูลในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งการค านวณ SROI สามารถค านวณเป็น
รายปีต่อเนื่องกันในแต่ละปี 

 5.1.2 ปัจจัยที่ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

 จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสาม
พรานโมเดล ตัวแทนเกษตรกรทั้ง 11 กลุ่ม และผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่ได้ตลาดสุขใจ ได้มีการ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 5.2 

ตารางท่ี 5.2 การจัดล าดับปัจจัยที่ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ 

ปัจจัย 
ความเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 

(ร้อยละ) 
จัดล าดับ 

ผู้ริเริ่มโครงการ ตัวแทนเกษตรกร ผู้บริโภค 

1. ตลาดรองรับ 1 10 1 92.3 1 
2. ใจรัก เข้มแข็ง - 4 - 30.8 3 
3. สุขภาพ - 3 - 23.1 4 
4. ราคา - 3 - 23.1 4 
5. ผลผลิต - 4 1 38.5 2 
6. พ้ืนที ่ - 1 - 7.7 6 
7. ผู้บริโภค - 4 1 38.5 2 
8. ความซื่อสัตย์ - 1 1 15.4 5 
9. กระบวนการกลุ่ม 1 2 1 30.8 3 
10. องค์ความรู้ 1 1 1 23.1 4 

 
 ซึ่งปัจจัยที่ส่วนใหญ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นนั้นเป็นเรื่องของตลาดรองรับผลผลิต
เพราะถ้าไม่มีตลาดรองรับเกษตรกรก็ไม่รู้ว่าจะน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่ายที่ไหน ถ้าจ าหน่ายให้พ่อค้า
คนกลางก็จะโดนตัดราคาเพราะรูปลักษณ์ของผลผลิตที่ไม่สวยงามเหมือนผลผลิตจากการท าเกษตร
ทั่วไป รองลงมา คือ เรื่องของผลผลิตที่ต้องมีการวางแผนการผลิตให้ต่อเนื่อง  ผลผลิตมีความ
หลากหลายและรักษาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนผลผลิตของผู้บริโภคและความเข้าใจต่อเกษตรกร 
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ล าดับถัดมา คือ เรื่องใจรักที่อยากจะท าเกษตรอินทรีย์ถ้าไม่มีใจรัก ก็จะไม่มีความเข้มแข็ง และอดทน
เพียงพอ และเรื่องกระบวนการกลุ่ม เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มกัน มีความเข้าใจกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และช่วยเหลือกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง และอ านาจในการต่อรอง และต่อมา 
คือ เรื่องของสุขภาพที่เกษตรกรมีปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และ
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ท าให้สุขภาพดีขึ้น เรื่องราคาผลผลิตที่ดีกว่าราคาผลผลิตเกษตรทั่วไป 
ท าให้เกษตรกรมีก าลังใจในการผลิตผลผลิตออกมาสู่ตลาด และเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ จากทาง
โครงการสามพรานโมเดลและสถาบันการศึกษาได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ และเกษตรกรน าม า
ปรับใช้ นอกจากนี้มีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ของเกษตรกรในการไม่ใช้สารเคมี  และพ้ืนที่
เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

 5.1.3 แนวทางที่ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

 แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จนั้นประเมินจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสามพรานโมเดล และปัจจัยที่ท าให้การท าเกษตร
อินทรีย์ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสรุปได้ดังตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ด้าน แนวทาง 
สังคม - สร้างกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง และมีองค์ความรู้ 

- เจอปัญหาไม่ท้อ เดินหน้าต่อ และหาวิธีการแก้ปัญหา 
- ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกลุ่มอย่างเคร่งครัด  
- บริหารจัดการและวางแผนให้เป็นระบบ ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนอย่างจริงจังและตรงจุด 
- สถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐมาส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร 

เศรษฐกิจ การรักษาคุณภาพของผลผลิต เพ่ิมความหลากหลาย มีผลผลิตให้กับตลาด
อย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสทางการตลาด 

สิ่งแวดล้อม - เกษตรกรควรมีการรับรองมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือและยอมรับ 
- มีการหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง 
- ต้องลงมือปฏิบัติจริงไม่มีการใช้สารเคมี 
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 นอกจากแนวทางที่สรุปไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาช่วยวิเคราะห์แนวทาง 
เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่ทุกคนสามารถน้อมน ามาปฏิบัติได้ ท า
ให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ดังนั้นจึงน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาการ
ด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์ผลตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

ก ร รม ก า รผู้ จั ด ก า ร
โรงแรมสามพราน ริ
เวอร์ไซด์ 

สนับสนุนผลผลิตอินทรีย์
จากเกษตรกรในปริมาณที่
โรงแรมสามารถรับซื้อได้ 
และเกษตรกรมีผลผลิต
เพียงพอ  

รับซื้อผลผลิตอินทรีย์จาก
เกษตรกรโดยตรง และให้
ราคาที่เป็นธรรมที่โรงแรม
และเกษตรกรสามารถอยู่ได้ 

- ถ้ ามี ก าร เปลี่ ยนแปลง
ปริมาณผลผลิตที่รับซื้อจาก
เกษตรกรจะมี ก ารแจ้ ง
เกษตรกรล่วงหน้า 
- ผ ล ผ ลิ ต บ า งส่ ว น ที่ มี
ปริมาณมากน าไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

เกษตรกร - การก าหนดราคาขาย
ผลผลิตก็คิดตามต้นทุน
และความสมเหตุสมผล ไม่
จ าหน่ายราคาที่สูงเกินไป 
โดยอิ งเกณ ฑ์ ของราคา
เพื่อนสมาชิก 
- หมุนเวียนทรัพยากรใน
พื้ นที่ ม าหมักปุ๋ ย  ท าน้ า
หมัก และเลี้ยงสัตว์ 
- จัดท าบัญชีรายรับและ
รายจ่าย เพื่อวางแผนทาง
การเงิน 

- ท าเกษตรอินทรีย์เพราะ
ปลอดภั ยต่ อตน เองและ
ผู้บริโภค 
 

- วางแผนการผลิ ตตาม
ก าลังและความสามารถ
ของตนเอง 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม ในการท า
ปุ๋ยบ ารุงพืชและน้ าหมัก
สูตรต่าง ๆ เพื่อก าจัดโรค
และแมลง 
- ปลูกพืชผสมผสานเป็น
การบริหารความเสี่ยง 
-หาช่องทางการตลาดใน
กรณีที่มีผลผลิตล้นตลาด 
และบางส่วนน าไปแปรรูป 
- มีการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เพื่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ผู้บริโภค สนับสนุนผลผลิตอินทรีย์

ของเกษตรกรตามก าลังซื้อ
ของตนเอง 

- ลดการใช้ถุงพลาสติกโดย
ใช้ตระกร้าที่ตลาดแทน 
- เลือกสนับสนุนผลผลิต
อินทรีย์เพราะปลอดภัยและ
ดีต่อสุขภาพ 

ถ้าช่วงไหนรูปลักษณ์หรือ
ร ส ช าติ ข อ งผ ล ผ ลิ ต ไม่
เป็นไปตามความต้องการก็
ต้องเข้าใจเกษตรกรเพราะ
ไม่มีการใช้สารเคมี 

ความรู้ - การที่เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติจริงท าให้เกิดความรู้และภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการท า
เกษตรอินทรีย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกกลุ่มเกษตรกร  
- ทางโครงการสามพรานโมเดลก็มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง อาจารย์
มหาวิทยาลัย และปราชญ์ผู้รู้มาอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเพิ่มเติม 
- ผู้บริโภคได้เรียนรู้และเข้าใจเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์จากพูดคุยและเยี่ยมชม
แปลงของเกษตรกร 
- การขอรับรองมาตรฐานท าให้เกษตรได้เรียนรู้ในเรื่องของการจดบันทึกการท ากิจกรรม
ในแปลง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

คุณธรรม - การท าเกษตรอินทรีย์นั้นเกษตรกรจะต้องมีใจรัก มีความอดทน ใช้ความรู้และสติปัญญา
ในการด าเนินการและแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้บริโภคที่
จะต้องไม่มีการใช้สารเคมีหรือน าผลผลิตที่ไม่ใช่อินทรีย์มาจ าหน่ายปนกับผลผลิตอินทรีย์ 
- เกษตรกร และผู้ประกอบการ จะต้องมีคุณธรรมในการก าหนดราคาซื้อขายที่ท้ังสองฝ่าย
สามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อน 

 
 ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 
และเกษตรกรที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อยู่บนพ้ืนฐานสามห่วงสองเงื่อนไขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการท าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาสาม
พรานโมเดลท าให้ทราบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่ได้นั้นมีค่าเท่ากับ 1.45 ซึ่งหมายถึง 
การท าเกษตรอินทรีย์ของตัวแทนเกษตรกรในภาพรวมที่เป็นสมาชิกในโครงการสามพรานโมเดลนั้นให้
ผลลัพธ์ทางสังคมมีมูลค่า 1.45 บาท ต่อการลงทุน 1 บาท จากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรมนั้นมี
การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโดยเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังจากการน าหลัก
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นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ พบว่าค่า SROI ช่วงก่อนน าหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมของ
กลุ่มกิจกรรมที่มีการผลิตข้าวอินทรีย์มีค่า SROI เท่ากับ 1.76 และกลุ่มผักปลอดสารพิษมีค่า SROI 
เท่ากับ 2.04 โดยค านวณจากเกษตรกรทั้งหมดในกลุ่ม (วิสาขา ภู่จินดา, 2558ข) ซึ่งจากการศึกษา
ดังกล่าวเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ท าการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี คล้ายกับการศึกษานี้ที่มีการศึกษากลุ่ม
เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ แต่ในส่วนการศึกษานี้ข้อมูลที่น ามาค านวณนั้นเป็นเพียงข้อมูลของ
ตัวแทนกลุ่มตัวแทนเกษตรกร กลุ่มละ 1 คน เท่านั้น ถ้ามีการค านวณจากเกษตรกรทั้งหมดที่เป็น
สมาชิกในโครงการอาจได้ผลลัพธ์ทางสังคมที่สามารถชี้วัดได้ถึงการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรทั้ง
โครงการ ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต  
 จากผลลัพธ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท าให้เกษตรกรหลุดจากวงจรเดิม เช่น 
ปัญหาหนี้สิน ปัญหาสุขภาพ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ประเด็น
เรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ และเรื่องของ
ที่ดินท ากินที่ในปัจจุบันที่ดินได้เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจต้อง
พิจารณาถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยในอนาคต และสุดท้ายในการศึกษาวิจัยนี้ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนของตัวแทนเกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดลท าให้เห็นว่ากระบวนการที่เกษตรกรท า
เกษตรอินทรีย์นั้นมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยตัวแทนเกษตรกรที่มีค่า SROI น้อยกว่า 1 
นั้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา เช่น การลดต้นทุนการผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้น และ
การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนไม่ได้
พิจารณาในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่มีการพิจารณาในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เพ่ือให้ทราบ
ว่ากิจกรรมหรือโครงการที่มีการด าเนินการหรือก าลังจะเริ่มด าเนินการนั้นส่งผลลัพธ์ในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในรูปของมูลค่าทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่
ใช้ไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจที่ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการสามพรานโมเดล
สามารถน าการศึกษานี้ไปปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานส่วนที่ยังต้องมีการปรับปรุง และภาครัฐที่มี
การออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ที่สนับสนุนเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น เรื่องการ
วิจัย และการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ เป็นต้น น าการศึกษานี้ไปปรับแผนในระดับ
ปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองนโยบาย ในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร และช่วยพัฒนาส่งเสริมเรื่อง
เกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาสาม
พรานโมเดลนั้น ท าให้ทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของการด าเนินการของโครงการสามพราน
โมเดล ปัญหาและอุปสรรค ผลตอบแทนทางสังคมจากการท าเกษตรอินทรีย์ และปัจจัยและแนวทาง
ในการท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งจากผลการศึกษาเหล่านี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ดังนี ้
        1) เชิงนโยบาย 
  - ภาคเอกชน ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายของบริษัทที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์ เช่น งบประมาณกิจกรรมเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) เป็น
ต้น ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทและเป็นการตอบแทนสังคมในรูปแบบที่เห็นผลจริง  และ
สามารถน าเรื่องผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนไปใช้กับองค์กรได้ 
  - ภาครัฐ ในปัจจุบันรัฐบาลก็มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนเรื่องของเกษตร
อินทรีย์ คือ ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ย่อยที่
ออกมา เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้  และนวัตกรรม
เกษตรอินทรีย์ สามารถน าโครงการสามพรานโมเดลเป็นต้นแบบในเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานของโครงการ และช่วยสนับสนุนส่งเสริมในส่วนที่ขาด 
  - มูลนิธิสังคมสุขใจ น าข้อมูลจากงานวิจัยนี้ไปก าหนดทิศทางนโยบายในการด าเนิน
ขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงช่องทาง
การตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และการให้ค าแนะน ากับเกษตรกรเรื่องการลด
ต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
        2) เชิงวิชาการ 
  - สถาบันการศึกษา  สามารถน าข้อมูลงานวิจัยไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรได้ เช่น เรื่องการพัฒนาพันธุ์พืช การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต เป็นต้น 
        3) เชิงพ้ืนที่ 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ในส่วนที่ยังขาดความรู้
ไปพัฒนาชุมชนอ่ืน ๆ ให้เป็นชุมชนต้นแบบในการท าเกษตรอินทรีย์  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน 
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 5.3.2 การศึกษาในอนาคต 

  จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถน าไปต่อยอดส าหรับการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ ดังนี้ 
  1) การศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนกับเกษตรกรทั้ง
โครงการสามพรานโมเดลหรือศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการ
ด าเนินงานของโครงการสามพรานโมเดลตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  
  2) การศึกษาเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าในการท าเกษตรกรอินทรีย์ของพืชแต่ละชนิดได้ในอนาคตต่อไป 
  3) เนื่องจากเกษตรกรต้องการพันธุ์พืชที่ดีตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี และให้ผล
ผลิตดีทนต่อโรคและแมลง ซึ่งจะต้องเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามธรรมชาติไม่ใช่จาก
การตัดต่อพันธุกรรม ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาเรื่องการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชที่เหมาะสมส าหรับ
การท าเกษตรอินทรีย์  
  4) เนื่องจากเกษตรกรยังมีผลผลิตและการแปรรูปที่ไม่ค่อยหลากหลาย และไม่มี 
อัตลักษณ์ ซึ่งถ้ามีการศึกษาการแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลาย และเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตใน
อนาคตจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ 
  5) เนื่องจากเกษตรกรยังประสบปัญหาเรื่องของโรคและแมลงที่ท าให้ผลผลิต
เสียหาย ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของประสิทธิภาพของสารก าจัดโรคและแมลง
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
  6) การศึกษารูปแบบการจัดการตลาดอินทรีย์ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
จัดการตลาดอินทรีย์พื้นท่ีอ่ืน และสามารถน ารูปแบบการจัดการตลาดไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริหาร/ผู้ริเริ่มโครงการ 
งานวิจัยเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์:  

กรณีศึกษา สามพรานโมเดล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................................ ...... 
ต าแหน่ง........................................................หน่วยงาน...................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................... .................................... 
วันและเวลา...................................................สถานที.่.......................................................................... 
แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
1. ที่มาของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 จุดเริ่มต้นของโครงการสามพรานโมเดลมีแนวคิดจากอะไร มีวัตถุประสงค์ และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการนั้นมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................
....................................................................................................................................... ......................... 
 1.2 โครงการสามพรานโมเดลเริ่มมีการด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไร และในช่วงแรกของ
โครงการมีการด าเนินการอย่างไร มีการใช้บุคลากรและงบประมาณเท่าไหร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO ภาควิชาการเข้ามาร่วมสนับสนุนหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 1.3 ในการด าเนินการโครงการสามพรานโมเดลมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
2. กิจกรรมโครงการ 
 2.1 ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีกิจกรรมอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
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 2.2 ในแต่ละช่วงปีของการด าเนินโครงการ (เริ่มต้น - ปัจจุบัน) มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดท า
เพ่ิมข้ึน และกิจกรรมไหนบ้างที่ไม่ได้ด าเนินการต่อ (บอกข้อมูลของแต่ละปีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 2.3 ปัจจุบันแต่ละกิจกรรมของโครงการคาดว่าจะท าให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบในด้านไหน อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

3. การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

 3.1 ปัจจุบันมีการบริหารจัดการโครงการอย่างไร รวมถึงวิธีการ โครงสร้างการบริหาร และ
การประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 3.2 ท่านคิดว่าจะมีการบริหารจัดการโครงการอย่างไรให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโครงการสามพรานโมเดลมีอะไรบ้าง และมี
แนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
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 3.4 ปัจจัยที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารจัดการโครงการมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการสามพรานโมเดลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 

 4.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
   
   
   
   
   
 4.2 ด้านสังคม เช่น คุณภาพชีวิต อาชีพ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
   
   
   
   
   
 4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ การใช้ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
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5. ปัจจัยท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 

 5.1 ท่านคิดว่าในการด าเนินโครงการสามพรานโมเดลให้ประสบความส าเร็จและเกิดความ
ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 5.2 ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการในปัจจุบันถือว่าประสบความส าเร็จและเกิดความยั่งยืน
แล้วหรือไม่ และถ้าไม่จะมีการปรังปรุงหรือพัฒนาการด าเนินโครงการไปในทิศทางไหนอย่างไรต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

6. ความต้องการในการรับการสนับสนุนช่วยเหลือ 

 6.1 ในการด าเนินโครงการสามพรานโมเดลที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ จากภาค
ส่วนไหน อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
 6.2 ท่านมีความต้องในการรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนหรือในด้านใดบ้างใน
การด าเนินการโครงการสามพรานโมเดลในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เกิดความยั่งยืน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
7. ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินการในอนาคตให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................................................. ........ 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับเกษตรกร 
งานวิจัยเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์:  

กรณีศึกษา สามพรานโมเดล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................................. ..... 
ต าแหน่ง........................................................หน่วยงาน...................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................................................. .. 
วันและเวลา...................................................สถานที.่.......................................................................... 
แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
1. การเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล 
 1.1 จากการท าเกษตรที่ผ่านมาก่อนเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดลเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................
....................................................................................................................................... ......................... 
 1.2 อะไรเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………........................................................... ............................................................................................
........................................................................................................................... ..................................... 
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 1.3 โครงการสามพรานโมเดลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเกษตรกรในช่วงก่อนและหลังเข้า

ร่วมโครงการในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินการอย่างไร และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 - ด้านสังคม 

ด้านสังคม ก่อน หลัง ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
สุขภาพ     
การสร้างเครือข่าย 
- ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร 
- เกษตรกรกับ
ผู้ประกอบการ/
ผู้บริโภค 
- เกษตรกรกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

    

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร 

    

มีอาหารปลอดภัย     
 

 - ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ ก่อน หลัง ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ต้นทุนในการผลิต 
- ปุ๋ย 
- เมล็ดพันธุ์ 
- สารก าจัด/ไล่
แมลง 

    

ก าหนดราคา     
รายได้     
เงินเก็บออม     
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 - ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อน หลัง ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
สารเคมีตกค้าง     
การขอรับรอง
มาตรฐาน 

    

ลดปริมาณขยะ     
ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ความคุ้มค่า (เช่น น า
ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้
แล้วในท้องถิ่นมาท า
ปุ๋ย/น้ าหมัก) 

    

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์     
ลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

    

 

2. กิจกรรมโครงการ 

 2.1 ในโครงการสามพรานโมเดลได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรท่านคิดว่ากลุ่มเกษตรกร

ของท่านที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง รวมถึงการด าเนินการ

ดังกล่าวท าให้เกิดความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 

กิจกรรม ประโยชน์ การมีส่วนร่วม ความย่ังยืน 
การวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลผลิตทางการเกษตร 

   

การให้ความรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

   

ประชุมกลุ่มประจ าเดือน    
ส่งเสริมตลาดให้กับ
เกษตรกร 
- ตลาดสุขใจ 
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กิจกรรม ประโยชน์ การมีส่วนร่วม ความย่ังยืน 
- ตลาดสุขใจสัญจร 
- ตลาดออนไลน์ 
(เว็บไซต์) 
- โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ และโรงแรมอ่ืน ๆ 
- วิสาหกิจชุมชน 
 

 2.2 ท่านคิดว่าในการด าเนินการของโครงการสามพรานโมเดลมีกิจกรรมส่วนไหนบ้างที่ต้อง

เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และสังคมโดยรอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 3.1 ก่อนและหลังจากเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล ท่านคิดว่าการบริหารจัดการในเรื่อง

ของการท าเกษตรเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อย่างไร 

การบริหารจัดการ ก่อน หลัง ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
แก้ไข 

การจัดการภายใน
กลุ่ม  

    

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
แปลงเกษตร 

    

การใช้สารเคมี     
ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว
ผลผลิต 

    

การขนส่ง     
 



 161 

4. การท าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความย่ังยืน 
 4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน (ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม) ของโครงการมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 4.2 แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริโภค 

งานวิจัยเรื่อง ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการท าเกษตรอินทรีย์: 

กรณีศึกษา สามพรานโมเดล 

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง.........................................................หน่วยงาน...................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................ 

วันและเวลา...............................................................สถานที.่.............................................................. 

แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

1. การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 1.1 ท าไมท่านถึงสนใจที่จะบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....................................................

................................................................................................................................................................ 

 1.2 ก่อนที่จะมีโครงการสามพรานโมเดลและตลาดสุขใจ ท่านได้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก

ที่ไหน และคิดว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ซื้อนั้นมีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ และท่านมีความเชื่อมั่นต่อ

สินค้าเพราะอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....................................................

................................................................................................................................................................ 

 1.3 ท าไมถึงสนใจเลือกซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดสุขใจ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 2.1 ช่องทางตลาดของโครงการสามพรานโมเดล เช่น ตลาดสุขใจ มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

(ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) และมีประโยชน์ต่อตัวท่านและเกษตรกรอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 ช่องทางการตลาดของโครงการสามพรานโมเดลในรูปแบบการซื้อ -ขายออนไลน์ 

(http://sookjaiorganics.com) ท่านคิดว่าดีหรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกร 

 3.1 ท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องใดได้บ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกษตรกรในโครงสามพรานโมเดลสามารถ

พ่ึงตนเองได ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกข้อมูลกระบวนท าผักอินทรีย์ 

ค าชี้แจง 1) การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ ขอให้ผู้บันทึกท ำควำมเข้ำใจกับแบบบันทึกนี้ก่อน

บันทึกข้อมูล 

  2) หน่วยในการบันทึกข้อมูล ควรบันทึกเป็นหน่วยต่อปี หำกไม่สำมำรถระบุเป็น

หน่วยต่อปีได้ ให้ระบุเป็นหน่วยต่อวัน ต่อสัปดำห์ หรือต่อเดือน หรือระบุระยะเวลำในแบบบันทึกให้

ชัดเจน เพราะจะมีผลต่อการค านวณดัชนีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

  3) การบันทึกข้อมูลในช่องจ านวน ควรบันทึกให้ได้มีความละเอียดมากท่ีสุด เช่น ใช้

ปุ๋ยจ านวน 10 กิโลกรัมหรือกระสอบปุ๋ย ใช้น้ ามัน 100 ลิตร เป็นต้น 

  4) ควรจดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้สัมภำษณ์เอำไว้ในแบบบันทึก เพ่ือใช้ในการ

ติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหากข้อมูลที่บันทึกไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน 

ชื่อกลุ่มเกษตรกร .............................................................................................. ................................... 

ผลผลิตที่ได้............................................................... ต่อวัน      ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน     ต่อปี 

จ านวนรอบในการด าเนินการ (ก่ีครั้ง)......................  ต่อวัน      ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน     ต่อปี 

รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต ...................บาท      ต่อวนั      ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน     ต่อปี 

1. การใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ 

 1.1 การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
1. เมล็ดพันธุ์ผัก 
   1.1………………………… 
   1.2………………………… 

   

2. น้ ามันเชื้อเพลิงในการ
เดินทาง (ดีเซล/เบนซิน/
อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
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 1.2 การเตรียมดินหรือพื้นที่ปลูก 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 

1. อินทรีย์วัตถุ/ปูนขาว 
หรืออ่ืน ๆ ระบุ.............. 

   

2. พ้ืนที่ปลูก    
3. ดิน    
4. ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัว/มูล
ไก/่อ่ืน ๆ ระบุ................) 

   

5. น้ ามันเชื้อเพลิง 
- ใช้ในการถพรวน 
จัดเตรียมดิน (ดีเซล/
เบนซิน/อ่ืน ๆ ระบุ
...................) 
- เดินทาง (ดีเซล/
เบนซิน/อ่ืน ๆ ระบุ
...................) 

   

6. น้ า (บาดาล/ประปา/
อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

   

7. แรงงานคน    
8. เครื่องจักรกล/วัสดุ/
อุปกรณ์ที่ใช้ 
(ระบุ)........................... 

   

 

 1.3 การเพาะเมล็ด 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
1. วัสดุปลูก/ดิน/ อ่ืน ๆ 
ระบุ ............................. 

   

2. เมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือก
แล้ว 
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วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
3. ถาดเพาะเมล็ด    
4. น้ า (บาดาล/ประปา/
อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

   

5. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 (ดีเซล/เบนซิน/อ่ืน ๆ 
ระบุ...................) 

   

6. พลังงานไฟฟ้า  
(ถ้ามี) 

 (ระบุค่าไฟฟ้าที่เสียให้ 
เฉพาะอุปกรณ์ในการ
ผลิต 
ของแต่ละ 
เดือน).................... 

 

 

 1.4 การดูแลรักษาต้นกล้า 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
1. ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัว/
มูลไก่/อ่ืน ๆ ระบุ
................) 

   

2. จุลินทรีย์ (เชื้อราไตร
โคเดอร์ม่า/อ่ืน ๆ) ระบุ
................... 

   

3. น้ า (บาดาล/
ประปา/อ่ืน ๆ ระบุ
...................) 

   

4. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 (ดีเซล/เบนซิน/อ่ืน ๆ 
ระบุ...................) 

   

5. พลังงานไฟฟ้า  
(ถ้ามี) 

 (ระบุค่าไฟฟ้าที่เสียให้ 
เฉพาะอุปกรณ์ในการ
ผลิต 
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วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
ของแต่ละ 
เดือน).................... 

 

 1.5 การดูแลรักษาผัก (การให้น้ า การให้ปุ๋ย การให้ร่มเงา การคลุมดิน และการควบคุม

ก าจัดโรค แมลง วัชพืช) 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
1. น้ า (บาดาล/ประปา/
อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

   

2. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 (ดีเซล/เบนซิน/อ่ืน ๆ 
ระบุ...................) 

   

.3. พลังงานไฟฟ้า  
(ถ้ามี) 

 (ระบุค่าไฟฟ้าที่เสียให้ 
เฉพาะอุปกรณ์ในการ
ผลิต 
ของแต่ละ 
เดือน).................... 

 

4. ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัว/มูล
ไก/่อ่ืน ๆ ระบุ................) 

   

5. วัสดุ/อุปกรณ์พราง
แสงแดด (ซาแรน/ไม/้อ่ืน 
ๆ ระบุ.............................) 

   

6. อินทรียวัตถุ/วัสดุ
สังเคราะห ์(คลุมดนิ)
(ระบุ).............................. 

   

7. สารสกัดก าจัดโรค/
แมลง วัตถุดิบ 
(ระบุ)................................. 
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 1.6 การเก็บเกี่ยว (ล้างท าความสะอาด การตัดแต่ง การคัดขนาดและคุณภาพ การบรรจุ 

และการขนย้ายและการเก็บรักษา) 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
1. น้ า (บาดาล/ประปา/
อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

   

2. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 (ดีเซล/เบนซิน/อ่ืน ๆ 
ระบุ...................) 

   

3. วัสดุใช้ในการตัดแต่ง 
(ระบุ)............................. 

   

4. วัสดุบรรจุเพ่ือขนย้าย 
(ลังกระดาษ/พลาสติก/
ตะกร้า/อ่ืน ๆ ระบุ
..................................) 

   

5. แรงงาน    
 

 1.7 การขนส่ง 

วัตถุดิบ/พลังงานที่ใช้ จ านวน ราคา อายุการใช้งาน 
1. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 (ดีเซล/เบนซิน/อ่ืน ๆ 
ระบุ...................) 

   

2. ผลผลิต    
3. แรงงาน    
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2. ของเสียในกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ 

 2.1 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน)...........................................(ระบุหน่วย)..................................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)..........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ).....................................................................................  

  (ระบุจ านวน).............................................(ระบุหน่วย)............................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)..................................................................................... 

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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 2.2 การเตรียมดินหรือพื้นที่ปลูก 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน)..............................................(ระบุหน่วย).............................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................. .......... 

  (ระบุจ านวน)..........................................(ระบุหน่วย).................................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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 2.3 การเพาะเมล็ด 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน)............................................(ระบุหน่วย).................................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................  

  (ระบุจ านวน).................................................(ระบุหน่วย).......................................... 

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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 2.4 การดูแลรักษาต้นกล้า 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน).............................................(ระบุหน่วย)........................... .................... 

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................  

  (ระบุจ านวน)...............................................(ระบุหน่วย)........................... .................. 

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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 2.5 การดูแลรักษาผัก 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน)...........................................(ระบุหน่วย)...............................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).......................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................  

  (ระบุจ านวน)...........................................(ระบุหน่วย).................................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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 2.6 การเก็บเกี่ยว 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน).............................................(ระบุหน่วย)............................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).....................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 

  (ระบุจ านวน)..............................................(ระบุหน่วย)....... ........................................ 

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  3) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ).....................................................................................  

  (ระบุจ านวน).................................(ระบุหน่วย).......................................... .............. 

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).....................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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 2.7 การขนส่ง 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

  (ระบุจ านวน).............................................(ระบุหน่วย)................................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)..........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  2) ปริมาณมลพิษทางอากาศจากการเดินทาง 

  (ระบุจ านวน).............................................(ระบุหน่วย)...............................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ).........................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 
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  3) ของเสียชนิดอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................ ......... 

  (ระบุจ านวน).............................................(ระบุหน่วย).............................................  

  วิธีการจัดการ (ระบุวิธีการ)......................................................................................  

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย 

รายละเอียดของวัตถุดิบ จ านวน (ระบุต่อหน่วย เช่น 
ต่อวัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

ราคา (ระบุต่อหน่วย เช่น ต่อ
วัน ต่อเดือน เป็นต้น) 

น้ ามันเบนซิน   

น้ ามันดีเซล   

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ (ระบุ) 
....................................................... 

  

แรงงานคน   

พลังงานไฟฟ้า   

วัสดุ/อุปกรณ์ (ระบุ) 
....................................................... 

  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ (กี่ครั้ง)..................................    ต่อวัน    ต่อสัปดาห์     ต่อเดือน    ต่อปี 

มีมูลค่าเพ่ิมจากการจัดการของเสียคิดเป็นเงิน.............บาท    ต่อวัน   ต่อสัปดาห์    ต่อเดือน     ต่อปี 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข การประเมินความตรงของเครื่องมือวิจัย  
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ค าชี้แจง : แบบประเมินความตรงของเครื่องมือวิจัย โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) เพ่ือประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความสอดคล้องในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความตรง ดังนี้ 

  +1  = ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    0  = ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   -1  = ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านว่าข้อค าถามีความสอดคล้อง ไม่

แน่ใจ หรือไม่สอดคล้อง 

• แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริหาร/ผู้ริเริ่มโครงการ 

ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1 ที่มาของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง 

       

1.1 จุดเริ่มต้นของโครงการสามพรานโมเดล
มีแนวคิดจากอะไร มีวัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท า
โครงการนั้นมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.2 โครงการสามพรานโมเดลเริ่มมีการ
ด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไร และใน
ช่วงแรกของโครงการมีการด าเนินการ
อ ย่ า ง ไร  มี ก า ร ใช้ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
งบประมาณเท่าไหร่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO 
ภาควิชาการเข้ ามาร่วมสนับสนุ น
หรือไม่อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 

1.3 ในการด าเนินการโครงการสามพราน
โมเดลมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ คือ 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 



 187 

ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
2 กิจกรรมโครงการ        

2.1 ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มแรก
จนถึงปัจจุบันมีกิจกรรมอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 

2.2 ในแต่ละช่วงปีของการด าเนินโครงการ 
(เริ่มต้น - ปัจจุบัน) มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ที่จัดท าเพ่ิมขึ้น และกิจกรรมไหนบ้างที่
ไม่ได้ด าเนินการต่อ (บอกข้อมูลของแต่
ละปีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.3 ปัจจุบันแต่ละกิจกรรมของโครงการ
คาดว่ าจะท า ให้ เกิ ดผลผลิ ต  และ
ผลลัพธ์หรือผลกระทบในด้านไหน 
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหา
และอุปสรรค 

       

3.1 ปัจจุบันมีการบริหารจัดการโครงการ
อย่างไร รวมถึงวิธีการ โครงสร้างการ
บริหาร และการประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.2 ท่ านคิดว่ าจะมี การบริห ารจัดการ
โครงการอย่างไรให้มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
โครงการสามพรานโมเดลมีอะไรบ้าง 
และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.4 ปัจจัยที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหาร
จัดการโครงการมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้
จากการด าเนินโครงการสามพราน
โมเดลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีอะไรบ้าง 

4.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ (ระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย, ผลผลิต และผลลัพธ์/
ผลกระทบ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.2 ด้านสังคม เช่น คุณภาพชีวิต อาชีพ 
(ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผลผลิต และ
ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ การใช้
ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน (ระบุ
ผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย , ผลผลิต  และ
ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5 ปั จ จั ย ที่ ท า ให้ โค ร งก ารป ระส บ
ความส าเร็จ 
 

       

5.1 ท่านคิดว่าในการด าเนินโครงการสาม
พรานโมเดลให้ประสบความส าเร็จและ
เกิดความยั่ งยืนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
อะไรบ้าง เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5.2 ท่ านคิ ดว่ าการด าเนิ น โครงการใน
ปัจจุบันถือว่าประสบความส าเร็จและ
เกิดความยั่งยืนแล้วหรือไม่ และถ้าไม่
จะมีการปรังปรุงหรือพัฒนาการด าเนิน
โครงการไปในทิศทางไหนอย่างไรต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6 ความต้องการในการรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือ 

       

6.1 ในการด าเนินโครงการสามพรานโมเดล
ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
จากภาคส่วนไหน อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
6.2 ท่านมีความต้องในการรับการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนหรือใน
ด้านใดบ้างในการด าเนินการโครงการ
สามพรานโมเดลในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดความยั่งยืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7 ข้ อ เสน อแ น ะแ ล ะแ น วท างก าร
ด าเนินการในอนาคตให้เหมาะสมกับ
บริบทของสังคม 
 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 

 

• แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับเกษตรกร 

ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
1 การเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล        
1.1 จากการท าเกษตรที่ผ่านมาก่อนเข้าร่วม

โครงการสามพรานโมเดลเป็นอย่างไร 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.2 อะไรเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสนใจใน
การเข้าร่วมโครงการสามพรานโมเดล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.3 โครงการสามพรานโมเดลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับเกษตรกรในช่วงก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 กิจกรรมโครงการ        
2.1 ใน โครงการสามพราน โม เดล ได้ มี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรท่านคิด
ว่ากลุ่มเกษตรกรของท่านที่ เข้าร่วม
โครงการได้รับผลประโยชน์ และมีส่วน
ร่วมอย่างไรบ้าง รวมถึงการด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้เกิดความยั่งยืนหรือไม่
อย่างไร 

2.2 ท่ านคิ ด ว่ า ในการด า เนิ น การของ
โครงการสามพรานโมเดลมีกิจกรรม
ส่ วน ไห น บ้ า งที่ ต้ อ ง เ พ่ิ ม เติ ม ห รื อ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษ ตรกร ชุ ม ชน  และสั งคม
โดยรอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3. การบ ริ ห า รจั ด ก าร  ปั ญ ห าแ ล ะ
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

       

3.1 ก่อนและหลังจากเข้าร่วมโครงการสาม
พรานโมเดล ท่านคิดว่าการบริหาร
จัดการในเรื่องของการท าเกษตรเป็น
อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
บ้าง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

4 การท าเกษตรอินทรีย์ให้ เกิดความ
ยั่งยืน 

       

4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรอินทรีย์
ให้ เกิ ด ค ว า ม ยั่ ง ยื น  (ด้ า น สั ง ค ม 
เศรษฐกิ จ  และสิ่ งแวดล้ อม ) ของ
โครงการมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.2 แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ให้เกิด
ความยั่งยืนของโครงการมีอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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• แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริโภค 

ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
1 การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์        
1.1 ท าไมท่านถึงสนใจที่จะบริโภคสินค้า

เกษตรอินทรีย์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.2 ก่อนที่จะมีโครงการสามพรานโมเดล
และตลาดสุขใจ ท่านได้ซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์จากที่ ไหน และคิดว่าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่ซื้อนั้นมีคุณภาพมาก
น้อยเท่าไหร่ และท่านมีความเชื่อมั่นต่อ
สินค้าเพราะอะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.3 ท าไมถึงสนใจเลือกซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์จากตลาดสุขใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์        
2.1 ช่องทางตลาดของโครงการสามพราน

โมเดล เช่น ตลาดสุขใจ มีประโยชน์ใน
ด้านใดบ้าง (ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม) และมีประโยชน์ต่อตัว
ท่านและเกษตรกรอย่างไร 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

2.2 ช่องทางการตลาดของโครงการสาม
พรานโมเดลในรูปแบบการซื้อ-ขาย
ออนไลน์ 
(http://sookjaiorganics.com) ท่าน
คิดว่าดีหรือไม่อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกษตรกร        
3.1 ท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนเกษตรกรในเรื่องใดได้บ้าง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.2 ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
เกษตรกรในโครงสามพรานโมเดล

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC 

1 2 3 4 5 
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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