
บทที� 2 

แนวคดิ  ทฤษฎแีละงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง และได้นาํเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี  
 1.  เกษตรเคมี 
  1.1 แนวคิดและความหมายของเกษตรเคมี 
  1.2 รูปแบบและพฒันาการของเกษตรเคมี 
  1.3 ปัจจยัการพฒันาเกษตรเคมี 
  1.4 ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี 
 2. เกษตรทางเลือก 
  2.1 ความหมายของเกษตรทางเลือก 
  2.2 รูปแบบและกระบวนการของการทาํเกษตรทางเลือก 
  2.3 ปัจจยัในการพฒันาเกษตรทางเลือก 
 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
เกษตรเคมี 
 จากการที�มนุษยต์อ้งการเพิ�มผลผลิตทางการเพาะปลูก และไดรู้้จกัธาตุที�เกิดจากธรรมชาติ 
จึงมีการนาํธาตุต่าง ๆ ที�มีอยูม่ารวมตวัเพิ�มจาํนวน ดว้ยกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ ที�เริ�มตน้ดว้ย
การผลิตธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นส่วนใหญ่ที�ใชใ้นทางการทหารตังแต่สมยัก่อนสงครามโลก
ครั งที� 2 ซึ� งเคมีธาตุเหล่านีนาํมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบในการทาํอาวุธทางการทหาร เช่น 
เป็นส่วนประกอบในการทาํวตัถุระเบิด เมื�อสงครามโลกครั งที� 2 สินสุดลง จึงไดมี้การชาํระเคมีธาตุ
โดยการนาํไปทิงทาํลายในป่า ในทอ้งทุ่งที�รกร้าง จึงไดเ้กิดปรากฏการณ์มีพนัธ์ุพืชไมง้อกงามขึนมาก 
จึงไดน้าํมาแปรเปลี�ยนเป็นธาตุอาหารให้แก่พืชที�เรียกวา่ “ปุ๋ย” จนในที�สุดธาตุต่าง ๆ เหล่านี ไดเ้ขา้มา
สู่พืนที�ทางการเกษตรของประเทศไทยที�ถูกส่งมาจากต่างชาติ เกษตรกรจึงไดนิ้ยมปุ๋ยเคมีเพื�อเพิ�มผลผลิต
ไดค้รั งละมาก ๆ ในสมยัแรกใชเ้นื�องจากเป็นการเพิ�มธาตุอาหารให้แก่พืชที�ตอ้งการ ซึ� งเรียกวา่ธาตุ
อาหารหลกัของพืช ที�ประกอบดว้ยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรตสัเซียม เมื�อใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย และปลูกพืชเหมือนเดิมตลอดเป็นเวลาต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 5 ปี สภาพของดินหรือ
ความสมดุลของดินที� เป็นไปตามธรรมชาติ จึงเกิดแปรเปลี�ยนความเป็นกรด-ด่างของดิน
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เปลี�ยนแปลงไปมาก ดินเปรี ยว ดินเค็ม ดินมีความเป็นด่างจดั ดินจบัตวัแน่นเรียกว่าดินเสื�อม (เศวต 
ปั นโต. 2549 : 5) 
 แนวความคิดและความหมายของเกษตรเคมี 
 เกษตรเคมี (Chemical Agriculture) หมายถึง ระบบเกษตรหลงัยคุปฏิวติัเขียว ที�เนน้การใช้
เครื�องจกัร ปุ๋ยเคมี สารเคมีเพื�อเพิ�มผลผลิตทางเกษตรใหมี้ผลผลิตสูงขึน 
 เกษตรกรมีการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเกษตรทัง 4 ปัจจยั 
ประกอบดว้ย นโยบายของภาครัฐ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และปัจจยัที�ตวัของเกษตรกรเอง 
ย่อมส่งผลทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร ซึ� งในการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตรนัน 
เกษตรกรจะเลือกให้มีความเหมาะสมกบัปัจจยัทังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลย ีการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตรมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิดดว้ยกนัประกอบดว้ย  
      การเปลี�ยนแปลงชนิดของพืชที�ปลูก ซึ� งเกษตรกรจะเลือกพืชให้มีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะทางกายภาพของพืนที� ความตอ้งการของตลาด หรือแมแ้ต่การขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้
เกษตรกรตอ้งหาแนวทางในการทาํการเกษตรเพื�อให้เกิดกาํไรสูงสุดในการดาํเนินการ เกษตรกร
อาจเลือกใชพ้ืชที�มีอายุเก็บเกี�ยวในระยะสั นมาปลูกแทนการปลูกพืชระยะยาว หรือเลือกใชพ้ืชที�มีอายุ
การเก็บเกี�ยวและสามารถเก็บเกี�ยวได้ระยะยาวมาปลูกแทนพืชที�ปลูกระยะสั น เช่น การปลูก
ยางพาราแทนการปลูกขา้ว การปลูกพืชสวนแทนการปลูกถั�วเขียวหรือถั�วเหลือง เป็นตน้ (ภาณุพงศ ์
บรรเทาทุกข.์ 2546 : 28)  
      การเพิ�มความเขม้ในการผลิต โดยการทาํให้เกิดความหลากหลายทางการเกษตรขึน 
ในพืนที�เดียวกนั เพื�อเป็นลดความเสี�ยงและประหยดัตน้ทุนทางการผลิตอนัเนื�องมาจากการขาดแรงงาน
ทางด้านการเกษตร เกษตรกรจึงมีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทาํการเกษตรเพื�อลด
ขันตอนการทาํงานลง และสามารถที�จะมีรอบการผลิตเพิ�มขึนในแต่ละปี รวมทังผลผลิตที�ไดมี้คุณภาพ
ตามที�ตลาดตอ้งการอีกด้วย ส่งผลทาํให้เกษตรกรนอกจากลดความเสี�ยงจากปัจจยัทัง 4 แล้ว ยงั
สามารถสร้างผลกาํไรจากทาํการเกษตรเพิ�มขึนไดอี้กทางหนึ�งเช่นกนั (รัชฎา โสธนะ. 2546 : 25)  
      การปลูกพืชเฉพาะอย่าง (Special Crops) เป็นการทาํกิจกรรมทางการเกษตรเชิงเดี�ยว 
ซึ� งเกิดจากความไม่แน่นอนของผลผลิตที�จะได ้เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ดงันัน เกษตรกร
จึงปลูกพืชหรือทาํกิจกรรมเชิงเดี�ยว โดยที�เกษตรกรจะตอ้งแบกรับความเสี�ยงของปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่อการเกษตรทัง 4 ปัจจยั เนื�องจากเป็นการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เกษตรกรจะลดความเสี�ยงดว้ย
การเขา้ไปทาํการเกษตรแบบพนัธะสัญญา ทาํให้เกษตรกรมีการเปลี�ยนแปลงการปลูกพืชหรือ
การเลียงสัตวเ์ป็นเชิงเดี�ยวมากขึน เช่น การเลียงไก่พนัธ์ุเนือ การเลี ยงสุกร การทาํสวนยางพารา การ
ทาํไร่ชา การปลูกขา้วโพด และการทาํไร่ยาสูบ เป็นตน้ (Fellmann and et al. 2005 : 22)  
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      นอกจากนีแลว้การเปลี�ยนแปลงทางการเกษตรยงัสามารถใชแ้นวทางในการเปลี�ยนแปลง
พร้อมกนัดว้ย เช่น การเปลี�ยนชนิดของพืชหรือสัตว ์พร้อมกบัการเพิ�มขึนของความเขม้ในการผลิต 
การเพิ�มขึนของความเขม้ในการผลิตพร้อม ๆ กบัการปลูกพืชเชิงเดี�ยว เป็นตน้ ซึ� งตวัเกษตรกรจะเป็น
ผูต้ดัสินใจในการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
การเกษตร และผลกาํไรที�เกษตรกรจะไดรั้บ  
 รูปแบบและพฒันาการของเกษตรเคมี 
 การเกษตรในสมยัโบราณเป็ นการทาํการเกษตรเพื�อยงัชีพ หรือเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของครอบครัว ส่ วนมากจะพึ�งพิงอาศยัธรรมชาติผลผลิตที�ได ้ไม่ มากนกั และผลกระทบต่ อสิ�งแวดล ้อม
มีน้อย แต่ ในยุคปั จจุบนัโลกมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน มีการพฒันาความรู้ทางเทคโนโลยี
อย่างต่ อเนื�องประกอบกับมีการเพิ�มจาํนวนของประชากรมากขึ น จึงส่งผลให้ มีการปฏิวติั
การทําการเกษตรแบบดั งเดิมมาสู่การเกษตรแผนใหม่ หรือที� เรียกว่ า เกษตรเคมี (Chemical  
Agriculture) ซึ� งเป็ นการทาํการเกษตรที�ให ้ผลตอบแทนสูงและสามารถทาํกาํไรให้ผูผ้ลิตต่อครั งเป็น
จาํนวนมาก 
 เกษตรกรรมแผนใหม่ ทาํให้ เกิดความเปลี�ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ทาํลายฐาน
การเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ทาํลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
ความคิดที�มีต่อภูมิปัญญาพืนบา้นของไทย ภูมิปัญญาท ้องถิ�นถูกละเลยด ้วยเข ้าใจว่าเป็ นความเชื�อ
หรือวธีิการปฏิบติัที�ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่มีประสิทธิภาพ โดยลืมไปวา่ความรู้และ
ภูมิปัญญาที�ถูกถ่ ายทอดสืบต่อ ๆ กนัมาได ้มาจากประสบการณ์ ของคนรุ่นก่ อนมานานหลายรุ่น ที�อยู่
ในพืนที�ท ้องถิ�นที�พวกเขาอาศยัอยูซึ่� งความคิดนี ไดรุ้นแรงมากขึนเมื�อเริ�มเขา้สู่ยุคปฏิวติัเขียว ความรู้
และแนวทางการพฒันาการเกษตรจะถูกรวมไปอยู่ในสถาบนัการเกษตรต่าง ๆ ของรัฐ และบริษทั
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่  การพฒันาและแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรกลายเป็นบทบาทของ
ผูเ้ชี�ยวชาญทางการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษทัการเกษตรที�เขา้ไปเปลี�ยนแปลงความคิด
และวถีิชีวติของการทาํการเกษตรโดยที�เกษตรกรกลายเป็นเพียงผูรั้บเท่านันเอง  ซึ� งหากองคค์วามรู้ที�
ไดรั้บนันไม่ถูกตอ้งผูที้�ไดรั้บความเสียหายคือตวัของเกษตรกรเอง (อานฐั ตนัโช. 2549 : 37)  
 สังคมมนุษยมี์การพฒันาการทางการเกษตร แบ่งได ้3 ระยะ (ประวติัพฒันาทางการเกษตร. 
ออนไลน์. 2553) ดงันี  
 1. เกษตรแบบดังเดิม หรือเรียกวา่เกษตรยุคโบราณ เป็นการเพาะปลูกแบบดังเดิมที�อาศยั
ธรรมชาติ เพาะปลูกตามฤดูกาล ไถกลบดินในฤดูใบไมผ้ลิ หว่านเมล็ดปลูกในฤดูร้อนเก็บเกี�ยว
ผลผลิตในฤดูใบไมร่้วง และหยุดพกังดการงานในฤดูหนาว ดาํเนินมาเป็นเวลาไม่ตํ�ากวา่หลายพนัปี 
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ในเวลานันยงัไม่มียา และปุ๋ยเคมี ผลผลิตที�ไดต้ ํ�าซึ� งผลผลิตของการเพาะปลูกขึนอยูก่บัธรรมชาติ จึง
ทาํใหก้ารเก็บเกี�ยวเกิดภาวะขาดแคลนเสบียงอาหารขึน 
 2. เกษตรเคมีภณัฑ ์หรือเรียกกนัวา่ การปฏิวติัเขียว เป็นการเพาะปลูกที�ไดน้าํเอาสารตกคา้ง
หลงเหลือหลงัจากการกลั�นนํามนัดิบมาผลิตเป็นปุ๋ย ยาป้องกนั-กาํจดัศตัรูพืช และพลาสติกมาใชเ้พิ�ม
ผลผลิตทางการเพาะปลูกอยา่งกวา้งขวาง การเกษตรยุคสมยันี มีประวติัดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง
ไม่ตํ�ากวา่ 100 ปี วิทยาการ-ผลิตภณัฑ์เหล่านี ไดน้าํเขา้ไปใชใ้นประเทศจีนร่วม 50 ปี โดยที�ประเทศจีน
เป็นประเทศใหญ่ที�มีประชากรมากมายมหาศาล รัฐบาลจึงผลกัดนัส่งเสริมให้มีการใชปุ๋้ย ยาเคมีเหล่านี  
เพื�อเพิ�มผลผลิตซึ�งประสบกบัความสําเร็จในการเพิ�มผลผลิตไดถึ้ง 800 ชั�ง ต่อโหม่ว (166 กิโลกรัม/ไร่) 
และไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�องมาอีก 20 ปี โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงวธีิการแต่อยา่งใด ซึ� งก็สามารถ
คลี�คลายปัญหาความอดอยากของประชาชนจีนไดอ้ยา่งน่าพอใจ แต่ทวา่การใชปุ๋้ย ยา และผลิตภณัฑ์
พลาสติกเหล่านี ในปริมาณมาก ๆ เป็นเวลายาวนานนัน นาํมาซึ� งปัญหาที�ยากต่อการควบคุม ก่อเกิด
ความเสียหายในหลาย ๆ ดา้น เป็นการทาํลายระบบทางธรรมชาติ ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะการแปดเปื อนที�เกิดขึนกบัผนืนําและอากาศ ทาํให้พืนดินก่อตวัแข็งกระดา้งและปนเปื อน
ดว้ยสารพิษ ทาํใหโ้รคและแมลงพฒันาสร้างภูมิตา้นทานต่อสารเคมีที�นาํมาใชอ้ยา่งพรํ� าเพรื�อ ทาํให้
ยากต่อการกาํจดั ผูค้นจึงโหมเพิ�มปริมาณการใชอ้ยา่งหนกัต่อเนื�องเป็นวงจรทวีทบัถมกนัตลอดเวลา 
ยิ�งใชย้ิ�งมากตน้ทุนก็ยิ�งเพิ�ม จนกระทั�งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเราในทา้ยที�สุด  
 ดว้ยผลกระทบก่อเกิดในทางลบที�มีต่อสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรง ทาํให้ผลผลิตทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ในประเทศจีน เช่น ธญัญาหาร นํ ามนั ผกั ผลไม ้ปศุสัตวแ์ละเนือสัตวบ์รรจุไม่ได้
มาตรฐานการส่งออก กรณีเกิดเป็นพิษอุบติัขึนบ่อยครั ง ทาํให้เกษตรกรผูผ้ลิตเองก็ยงัไม่กลา้บริโภค
พืชผลที�ตนเองผลิตขึน (เพราะรู้เห็นเป็นเอง) และในช่วงระยะเวลาใกล ้20 ปีมานี  โรคมะเร็งชนิด
ต่าง ๆ โรคเลือด โรคหวัใจ โรคเม็ดโลหิตขาว รวมทังโรคที�ไม่เคยเกิดขึนให้เห็นมาก่อน ก็ปรากฏ
มีให้เห็นกนัทาํให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก รวมทังองค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ความสําคญัและ
เพ่งเล็งเป็นพิเศษต่อกรณีที�เกิดขึนนี  และเรียกร้องให้มีการประชุมถกถึงหนทางการเปลี�ยนแปลง
วถีิทางการเกษตรแผนใหม่ขึน ซึ� งก็คือเกษตรแสงอาทิตย ์ที�สนบัสนุนใหเ้ลิกใชย้าเคมี และมาตรการ
ลดการใชปุ๋้ยเคมีลงดว้ย (ที�เรียกวา่ เกษตรอินทรีย)์ การเผชิญหนา้กบัปัญหาแนวทางการเกษตรเคมี
ที�มีผลอนัเลวร้ายนี�เอง รัฐบาลทั�วโลกรวมทังนกัวิชาการทังหลายต่างทาํการวิจยัและหาหนทาง
ในการยกเลิกการใชส้ารเคมีเกษตรในการผลิตพืชผล และพยายามหาแนวทางเทคนิคใหม่ในการ
เพิ�มผลผลิตหลงัจากงดใช้สารเคมีลงไป จึงได้เน้นถึงการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพจาก
แสงแดดเป็นธงนาํหวัขอ้หลกัในการวิจยัคน้ควา้ ประเทศจีนเองก็ไดจ้ดัตังหน่วยงานวิจยั กลไกและ
ขบวนการแสงสังเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ องคก์รนี จดัตังอยูภ่ายในศูนยว์ิจยัพฤกษศาสตร์จงเคอยว่น 
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รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณ 5 ลา้นหยวน (สองร้อยห้าสิบลา้นบาท) เพื�อวิจยัคน้ควา้หาทางเพิ�ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการแสงสังเคราะห์ในพืชไร่ 2 ชนิดที�ชาวจีนบริโภคเป็นหลกั นั�นก็คือ 
ขา้ว กบั ขา้วสาลี ใหมี้อตัราเพิ�มของแสงสังเคราะห์ขึนใหไ้ด ้20-30% เวลาล่วงผา่นมาหลายปียงัไม่มี
แววความคืบหนา้ใด ๆ ทังจากต่างประเทศและภายในประเทศ ท่านศาสตราจารย ์น่า จงหยวน ได้
ให้ความสนใจต่อสาระสําคญัอนัเป็นแก่นของหัวขอ้เรื� อง “ประสิทธิภาพของแสงในการตา้น
ความเครียด” นั�นก็คือปัญหาอนัเกี�ยวกับประสิทธิภาพของแสงสังเคราะห์กับวิธีการควบคุม
ความเครียดที�จะนาํมาประยุกต์ใช้กบัพืชพรรณธัญญาหารที�ปลูก เป็นหัวขอ้และแนวทางทาํการ
วิจยัที�สาํคญัยิ�ง จากความมุมานะบากบั�นไม่ยอ่ทอ้อยา่งขยนัขนัแขง็ต่อเนื�องกนัมาร่วม 14 ปี ผา่นการ
ทดสอบลองผดิลองถูกกวา่ 778 ครั ง จึงประสบกบัตน้แบบของความสาํเร็จ และไดรั้บลิขสิทธิf คน้คิด
ประดิษฐ์จากประเทศชาติในปี 1994 และในปี 1999 จึงไดท้าํการผลกัดนัผลิตภณัฑ์นี ออกสู่ตลาด
อย่างจริงจงั แต่ตอ้งประสบกบัปัญหาการยึดติดกบัความเชื�อเก่าที�ยงัสลดัไม่พน้จากความคิดที�ว่า 
เป็นไปไม่ไดที้�สารสมุนไพรจะใหผ้ลดีกวา่สารเคมี 
 ในเดือนกนัยายน ปี 1999 มีนกัวิชาการจากกระทรวงเกษตร ศูนยว์ิจยัการเกษตร ไดจ้ดั
ประชุมสัมมนาทาํการวจิารณ์และประเมินผลงานของท่านศาตราจารย ์น่า จงหยวน ไดล้งมติสรุปผลวา่ 
ผลงานวิจยัชินนี ถือเป็น ผลงานยอดเยี�ยมชันแนวหน้าของโลก นักวิชาการผูช้าํนาญการด้าน
แสงสังเคราะห์ของประเทศจีน ไดก้ล่าวยกยอ่งผลงานการคน้พบและผลิตภณัฑ์ที�ผลิตขึนมานันเป็น
สิ�งยิ�งใหญ่ที�น่าสรรเสริญเป็นยิ�งนกั และจากการตรวจสอบของศูนยว์ิจยัทางวิชาการของมณฑลยนูาน
ผ่านทางศูนยข์อ้มูลระหว่างประเทศแลว้ ยงัไม่มีรายงานผลการวิจยัทางดา้นนี ทังต่างประเทศและ
ในประเทศแต่อยา่งใด 
 3. เกษตรแสงอาทิตย ์และการปฏิวติัเขียว ครั งที� 2 การคน้พบครั งใหม่ของเทคโนโลย ี
GPIT (Gene Phenotype Induction Technique) เป็นการสร้างอาณาจกัรใหม่ของวงการเพาะปลูกเป็น
การปฏิวติัเขียวครั งที� 2  ที�เรียกกนัวา่ เกษตรแสงอาทิตย ์ 
 เทคโนโลยี GPIT ไดรั้บการเรียกขานวา่เป็นการปฏิวติัทางการเกษตร เทียบเท่ากบัเป็น
การปฏิวติัเขียวครั งที� 2 เนื�องจากเป็นการเปลี�ยนแปลงวิถีทางการเกษตรในระดบัแนวหนา้ที�ปลอด
สารพิษ ลดการใชส้ารเคมี ไม่ก่อมลภาวะ เสริมสร้างสุขภาพที�แข็งแรง เป็นหนทางกา้วสู่ความมั�งคั�ง
อยา่งมั�นคงของเกษตรกรอย่างแทจ้ริง เป็นเครื�องมือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอาหารการกินของ
ประชากรในสากลโลก ซึ� งเป็นไปดั�งคาํพูดของเกษตรกรที�กล่าวว่า เมื�อใช้ GPIT แลว้จะไดรั้บ
ผลประโยชน์ 3,3,5 (สามสูง สามไม่ หา้ประหยดั) สามสูง หมายถึง ผลผลิตสูง คุณภาพสูง ตา้นทานโรคสูง 
สามไม่ คือ ไม่เป็นพิษ ไม่มีสารตกคา้ง ไม่ก่อมลภาวะ และห้าประหยดั คือ ประหยดัปุ๋ย ยา เมล็ดพนัธ์ุ 
เวลา และแรงงาน 
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 ปัจจัยการพฒันาเกษตรเคมี 
 วนัเพญ็ สุรฤกษ ์(2547 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) เสนอวา่การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตร
จากการเกษตรแบบดังเดิมหรือแบบยงัชีพไปเป็นการเกษตรเพื�อการคา้นัน นอกจากปัจจยัทางกายภาพ
ที�ประกอบไปดว้ยสภาพภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะของดิน ทรัพยากรและแหล่งนํ าที�มี
ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตวแ์ลว้ ปัจจยัที�เขา้มามีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลง
รูปแบบการเกษตร ซึ� งทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนัน ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั คือ นโยบายของภาครัฐ 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ีและปัจจยัที�ตวัของเกษตรกรเอง  
 Mosher เสนอว่าปัจจัย 5 ประการที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตร 
(“แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร....,” ออนไลน์ : 2551) ประกอบดว้ย 
 1. ตลาดรองรับสินคา้การเกษตรอยา่งเพียงพอ     
 2. มีการพฒันาของเทคโนโลยีอยา่งสมํ�าเสมอ ต่อเนื�องเพื�อให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่
ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพพืนที� สภาวะแวดลอ้ม และช่วยเพิ�มผลผลิตใหเ้พิ�มมากขึน  
 3. การมีพืนที�และโครงสร้างพืนฐานรองรับการพัฒนาการเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะโครงสร้างพืนฐานที�มีส่วนส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตร เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบชลประทาน เป็นตน้  
 4. การส่งเสริมดา้นการเกษตร เป็นวิธีการที�ทาํให้เกษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสาร มีความเขา้ใจ
ในเทคโนโลยีใหม่มากขึน เกษตรกรสามารถตดัสินใจไดว้่าหากนาํเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในระบบ
การเกษตรแลว้สามารถที�จะมีตลาดรองรับสินคา้การเกษตรอยา่งแน่นอน 
 5. ระบบการขนส่งที�เพียงพอ ทาํให้การลาํเลียงผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดมีอย่าง
สมํ�าเสมอ ทาํใหไ้ม่มีผลผลิตที�ตกคา้งก่อใหเ้กิดความเสียหายทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรลดลงดว้ย  
 นอกจากนี  Kulp (“แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร....,” ออนไลน์ : 2551)  ไดแ้บ่ง
ปัจจยัที�มีส่วนส่งเสริมใหมี้การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตร 3 กลุ่มประกอบดว้ย  
 1. ความสมบูรณ์ของนวตักรรมใหม่  
 2. ราคาของผลผลิตทางการเกษตรที�อยูใ่นระดบัที�สูง  
 3. ผลกาํไรที�ไดรั้บจากการขายผลิตผลทางการเกษตรอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ  
 การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตรนันนอกจากปัจจยัพืนฐานและปัจจยัที�เป็นตวัเร่งแลว้ 
นอกจากนี ยงัมีปัจจยัอื�น ๆ ที�ส่งผลทาํให้มีการพฒันารูปแบบการเกษตรจากระบบเพื�อการยงัชีพไป
เป็นระบบการเกษตรเพื�อการคา้ ซึ� งประกอบดว้ย  
 1. การสร้างเทคโนโลยีทางการเกษตรขึ นมาใหม่ให้มีความเหมาะสมกับพืนที�และ
ลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยูใ่นสภาพปัจจุบนั  



14 

 

 2. การนาํเอาความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่เขา้ไปเผยแพร่กบัตวัเกษตรกร ซึ� งนอกจากการ
เผยแพร่แล้วจะต้องทาํการฝึกฝนให้กบัเกษตรกร ฝึกให้ตวัเกษตรกรสร้างแนวความคิดที�จะใช้
เทคโนโลยแีละการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีหล่านัน  
 3. การเตรียมพร้อมรับกบัสิ�งใหม่ ซึ� งตวัเกษตรกรตอ้งพร้อมสําหรับการเปลี�ยนกระบวนการ
ในการผลิต พร้อมรับความเสี�ยงดา้นราคาและความน่าเชื�อถือของผลิตภณัฑ์ นอกจากนี โครงสร้าง
พืนฐานในการผลิตนันตอ้งมีรองรับอยา่งเพียงพอทังระบบชลประทาน ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพื�อให้ตวัเกษตรกรมีความมั�นใจต่อการเปลี�ยนรูปแบบการเกษตรและการ
เปลี�ยนแปลงทางสังคมไปพร้อมๆกนั  
 4. การเปลี�ยนแปลงอยา่งย ั�งยนืโดยการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ีโดยการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมีแบบแผน มีการวางแผนเอาไวล่้วงหนา้ การตดัสินใจจะอยูบ่นพืนฐานของความย ั�งยืนทังดา้น
เศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก  
 ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี      
 การทาํการเกษตรแผนใหม่ได ้ก่ อให้เกิดปั ญหาต่ าง ๆ ตามมาอยา่งมากมาย เช่น การทาํลาย

พืนที�ป่าเพื�อทาํการเพาะปลูก ปั ญหาการตกค ้างของสารเคมี ยาฆ่ าแมลง รวมทังการปลูกพืชเชิงเดี�ยว  
(Monocrop) เช่ น การปลูกออ้ยอย่างเดียว  การปลูกมนัสําปะหลงัอย่างเดียว  การปลูกทานตะวนั
อยา่งเดียว ฯลฯ  ติดต่อเรียงรายกนันบัร้อยนบัพนัไร่ซึ� งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ�งแวดล ้อม
เป็ นอยา่งยิ�ง และทาํให ้เกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคขาดสัมพนัธ์ กนัโดยตรง  แม ้แต่ ตวัเกษตรกรเอง
ก็แปลงแยกกบัผลิตผลที�ตนผลิตได ้  ตวัอยา่งเช่น  เกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัเพื�อการส่งออกไม่
รับร องว่าผลผลิตจากไร่ นาของตนไปสู่ผูบ้ริโภคได้อย่างไร ผูบ้ริโภคเองก็ไม่คาํนึงว่าเกษตรกร
มีความสําคญัเช่นไรต่อวิถีชีวิตแบบทนัสมยัที�ตนดาํเนินอยู่ ดงันันทังสองฝ่ายต่างก็ขาดจิตสาํนึก
ที�จะต้องรับผิดชอบต่อกัน ผูบ้ริโภคไม่รับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากที�เกษตรกรได้รับ ในขณะที�
เกษตรกรก็มิไดค้าํนึงวา่ผลผลิตที�ปนเปื อนสารพิษนันเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคเพียงใด  
 ผลของการทาํการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ (อาณัฐ ตนัโช, 
ออนไลน์. ม.ป.ป.) มี 4 ประการ ดงัต่อไปนี  
 1. ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
  การทําเกษตรแผนใหม่ทําให้เกิดปัญหาสิ� งแวดล้อมและความเสื� อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติตามมาที�เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ปัญหาการพงัทลายของหน้าดิน ดินเสื�อม
ความอุดมสมบูรณ์ ปัญหามลพิษในสิ� งแวดล้อมและปัญหาการระบาดของโรคและแมลง 
ตวัอยา่งเช่น จากการสํารวจในประเทศไทยพบว่า ในพืนที�ลาดชนัของจงัหวดัน่านส่วนใหญ่ถูกชะลา้ง
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พงัทลายในอตัราที�มากกวา่ 16 ตนัต่อไร่ต่อปี ซึ� งเป็นอตัราสูงกวา่ที�ยอมให้มีไดถึ้ง 20 เท่า และที�จงัหวดั
เพชรบูรณ์ พืนที�ที�มีความลาดชนั 9% มีการสูญเสียหนา้ดินถึง 26 ตนัต่อไร่ต่อปี 
        เกษตรกรรมแผนใหม่ที�มุ่งเนน้เพิ�มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจาํนวนมาก
และใช้ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะทาํให้เกิดปัญหาความเสื�อมโทรมของโครงสร้างดินและ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื�องจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่การบาํรุงดิน แต่เป็นการอดัแร่ธาตุอาหาร
ให้แก่พืช โดยไม่มีการเติมอินทรียวตัถุเพิ�มลงในดิน และการใชปุ๋้ยเคมียงัเร่งอตัราการสลายตวัของ
อินทรียวตัถุในดิน ทาํใหโ้ครงสร้างของดินเสื�อมลง ดินจึงกระดา้งมีการอดัตวัแน่น ไม่อุม้นําในฤดูแลง้ 
        การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ทาํให้เกิดปัญหาสารพิษตกคา้งในสิ�งแวดลอ้ม ทังนี เนื�องจาก
การใชส้ารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืชในแต่ละครั งจะใชป้ระโยชน์ไดเ้พียง 25% ที�เหลืออีก 75% จะกระจาย
สะสมในดิน นํา และอากาศในสิ�งแวดลอ้ม ที�สําคญัคือคือ สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชไม่ไดท้าํลายเฉพาะ
ศตัรูพืชเท่านัน แต่ยงัทาํลายแมลงและจุลินทรียที์�เป็นประโยชน์ในธรรมชาติอีกดว้ย ซึ� งเป็นการทาํลาย
ความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ และผลที�ตามมาคือ การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช
ที�รุนแรงมากขึน ตวัอยา่งเช่น การระบาดของเพลียกระโดดสีนํ าตาลที�ทาํลายผลผลิตขา้วในประเทศไทย 
เมื�อปี พ.ศ. 2533-2534 ซึ� งมีพืนที�การแพร่ระบาดมากถึง 3.5 ลา้นไร่ 
        การทาํเกษตรแผนใหม่ไดน้าํไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี�ยว และการขยายพืนที�ทาํการเกษตร 
ทาํใหเ้กิดปัญหาการบุกรุกพืนที�ป่าธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียพืนที�ป่าอนัเป็นทรัพยากรที�สําคญั
ในโลกและแหล่งตน้นําที�สาํคญัลงดว้ย 
 2. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
  การทาํเกษตรแผนใหม่เป็นการทาํการเกษตรที�ตอ้งพึ�งปัจจยัภายนอก เพื�อนาํมาเพิ�ม
ผลผลิตให้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ก็มิไดห้มายความวา่เกษตรกรจะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
เสมอไป ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบวา่เกษตรกรที�ทาํการเกษตรแผนใหม่จาํนวนมากประสบปัญหา
ภาวะขาดทุนและหนี สิน เกิดความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ เนื�องมาจากตน้ทุนการผลิตที�สูงและราคา
ผลผลิตที�ตกตํ�า ในประเทศไทยการพฒันาการเกษตรแผนใหม่กลบัเป็นการผลกัดนัให้เกษตรกรตอ้ง
ตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของบริษทั เนื�องจากตอ้งพึ�งพาปัจจยัการผลิต และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากบริษทั 
ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย หรือสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เป็นการทาํการเกษตรที�ถูกผูกขาดจากบริษทั
ขนาดใหญ่ ดงันัน จะเห็นไดว้า่การทาํเกษตรแผนใหม่เป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเอกชนขนาด
ใหญ่มากกวา่เกษตรกรที�แทจ้ริง 
 3. ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
  การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มแลว้ยงัก่อให้เกิด
ปัญหาการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรผูใ้ช้ และยงัมีสารพิษตกค้างในผลผลิต
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ทางการเกษตรอีกดว้ย การใชส้ารเคมีทางการเกษตรนาน ๆ จนทาํให้พืชผกัมีพิษตกคา้งจาํนวนมาก 
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค จากการตรวจพบสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศไทยพบว่า ผลผลิตมีสารพิษตกคา้งอยู่สูงจนในผลผลิตบางชนิดไม่ผ่านมาตรฐาน
มีผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้เกษตรของไทย นอกจากนีการที�คนไทยบริโภคผลผลิตที�มีสารพิษ
ตกคา้งอยู่ทาํให้มีการสะสมสารพิษในร่างกายเป็นระยะเวลานาน และเกิดการเจ็บป่วย เช่น โรคภูมิแพ ้
โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ� งจะเห็นไดจ้ากสถิติคนไทยที�ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
มีจาํนวนมากขึนทุกปี 
 4. ผลกระทบต่อวถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  เกษตรกรรมแผนใหม่ทาํใหเ้กิดความเปลี�ยนแปลงในวถีิชีวติของเกษตรกรไทย ทาํลาย
ฐานการเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ทาํลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
ความคิดที�มีต่อภูมิปัญญาพืนบา้นของไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นถูกละเลย ดว้ยเขา้ใจว่าเป็นความเชื�อ 
หรือวธีิการปฏิบติัที�ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวทิยาศาสตร์ และไม่มีประสิทธิภาพ โดยลืมไปวา่ความรู้และ
ภูมิปัญญาที�ถูกถ่ายทอดต่อ ๆ กนัมาได้มาจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนมานานหลายรุ่นที�อยู่
ในพืนที�ทอ้งถิ�นที�พวกเขาอาศยัอยู ่ซึ� งความคิดนี ไดรุ้นแรงมากขึนเมื�อเริ�มเขา้สู่ยุคปฏิวติัเขียว ความรู้
และแนวทางการพฒันาการเกษตรจะถูกรวมไปอยู่ในสถาบนัการเกษตรต่าง ๆ ของรัฐ และบริษทั
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ การพฒันาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรกลายเป็นบทบาทของ
ผูเ้ชี�ยวชาญทางการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษทัการเกษตรที�เขา้ไปเปลี�ยนแปลงความคิด
และวิถีชีวิตของการทาํการเกษตร โดยที�เกษตรกรกลายเป็นเพียงผูรั้บเท่านันเอง ซึ� งหากองคค์วามรู้
ที�ไดรั้บนันไม่ถูกตอ้ง ผูที้�ไดรั้บความเสียหายคือตวัของเกษตรกรเอง 
 การเกษตรมีบทบาทสําคญัในการแกปั้ญหาความอดอยากของมวลมนุษยด์ว้ยการทาํหน้าที�
สร้างความมั�นคงทางอาหาร โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ไม่วา่จะเป็นดิน นํ า อากาศ แสงแดด 
มาใช้ในการผลิตอาหารเลี ยงพลโลก บทบาทดังกล่าวมีความเกี�ยวข้องกับธรรมชาติในฐานะ 
ทรัพยากรเพื�อการผลิต และมนุษยใ์นฐานะผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  
 จากบทบาทขา้งตน้ทาํให้การเกษตรมีความเกี�ยวขอ้งกบัคุณธรรม ดว้ยคุณธรรมเป็นเรื�อง
ของความดีความถูกตอ้ง การเกษตรที�ดีที�ถูกตอ้งย่อมตังอยู่บนพืนฐานของคุณธรรม ตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติและคุณภาพของผลผลิตที�จะไปสู่ผูบ้ริโภค หากการทาํ
การเกษตรมีความเกี�ยวขอ้งกนัเป็นระบบ หากมองการทาํการเกษตรแบบองค์รวมอาจเรียกการทาํ
การเกษตรทังหมดวา่เป็น “ระบบการเกษตร” ซึ� งจะเห็นไดว้า่พฒันาการของระบบ การเกษตรเริ�มมาจาก
การเกษตรเพื�อปากทอ้งของตนเอง หรือการเกษตรแบบยงัชีพ และนาํไปสู่การทาํเกษตรเพื�อ
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ปากทอ้งของผูอื้�นโดยมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินคา้หรือเงินตรากบัผลผลิตทางการเกษตร หรือระบบ
การเกษตรเชิงการคา้ 
  ปัญหาของระบบการเกษตรเชิงการคา้ไม่ไดอ้ยูที่�ระบบหรืออยูที่�เทคโนโลยี หากแต่อยูที่�คน
ภายในระบบเกษตรเกิดความโลภ อยากไดม้ากขึนและมากขึน จนกลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
มากเกินไป ขาดสํานึกในเรื�องคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
ส่งผลต่อเพื�อนมนุษย ์และส่งผลต่อตนเอง 
 
เกษตรทางเลอืก 
 ผลของการพฒันาการเกษตรที�ผ่านมาขาดความสมดุลโดยมุ่งแต่ผลทางดา้นเศรษฐกิจ 
ยิ�งพฒันากลบัพบความยากจนมากขึน เนื�องจากเกิดความไม่เท่าเทียมกนัในการแบ่งสรรทรัพยากร 
ชาวบ้านทั�วไปถูกบีบคันให้ดินรนต้องบุกรุกผืนป่าและใช้ทรัพยากรอย่างมากเพื�อให้อยู่รอด
พอประทงัชีวิต เมื�อมีการใช้ทรัพยากรมากทาํให้ยิ�งเสื�อมโทรมเร็วมากขึน การดาํรงชีวิตตามปกติ
ตอ้งยากลาํบากขึน เกิดเป็นวงจรแห่งความยากจนอยา่งไม่สินสุด ทางออกที�มีนกัวิชาการเสนอไวคื้อ
การใช้แนวคิดของการพฒันาแบบยั�งยืนที�เน้นความสําคญัของการเสมอภาคทางสังคมและให้มี
ทรัพยากรใช้เพียงพอกบัความตอ้งการในอนาคตด้วยการใช้อย่างประหยดัและแบ่งปัน ไม่มีผูใ้ด
ผกูขาดเอารัดเอาเปรียบแต่ฝ่ายเดียว (ณรงค ์คงมาก และคณะ. 2541 : 8) 
 แนวทางการเกษตรเพื�อแสวงหาหนทางออกให้กับสังคมปัจจุบันที�กาํลังประสบกับ 
ปัญหาการพงัทลายของภาคเกษตรกรรม แนวทางการเกษตรนี กาํลงัได้รับการยอมรับมากขึน
ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศโลกที�สาม กล่าวสาํหรับประเทศไทย เกษตรกรรมทางเลือกได้
กลายเป็นคาํตอบสําคญัของปัญหาการเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะที�ก่อ
ผลกระทบต่อเกษตรกร และผู ้บริโภครวมทั งปัญหาที� เกี�ยวข้องกับความอยู่รอดของชุมชน 
เกษตรกรรมโดยตรง นบัตังแต่เกษตรกรรมทางเลือกไดก่้อรูปขึนในสังคมไทยเมื�อประมาณปี พ.ศ. 2527-
2528 ได้มีเกษตรกรเป็นจาํนวนมากที�ได้เขา้ร่วมขบวนการดงักล่าว ทังนี เกษตรกรดงักล่าวและ
องค์กรพัฒนาเอกชนที� เป็นฝ่ายสนับสนุน ต่างตระหนักดีถึงบทบาทและความสําคัญของ
เกษตรกรรมทางเลือกต่อการแก้ไขปัญหาที�ชุมชนของชนบทและสังคมไทยกาํลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบนั 
 การมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนในงานเกษตรทางเลือก ย่อมไม่อาจกา้วขา้มความสําคญั
ของเกษตรกรในลักษณะปัจเจกบุคคล เนื�องจากเกษตรกรรมทางเลือก เป็นงานซึ� งมีลักษณะ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาในระดบัครอบครัว การให้ความหมายและพิจารณาบริบทที�เกี�ยวขอ้ง
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ครอบคลุมงานที�เครือข่ายดาํเนินการ จึงตอ้งมีมิติของเกษตรกรรายครอบครัวและองค์กรชุมชน
ควบคู่กนัไป 
 ช่วงระยะที�ภาคเกษตรกรรมไทยตอ้งการความชัดเจนในทิศทางการพฒันา เหตุสําคญั
เนื�องจากความลม้เหลวในการพฒันาภาคเกษตรกรรมไดก่้อผลให้เห็นเป็นรูปธรรมชดัเจนมากขึน 
อาทิเช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ�า ปัญหาสารเคมีปนเปื อน ความเสื�อมโทรมของสภาพแวดล้อม 
กระทั�งปัญหาของชนบทที�เริ�มร้างคน เหล่านี ซึ� งลว้นแลว้แต่มีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลเป็น
การพฒันาประเทศที�ละเลยด้านเกษตรกรรม อีกทังขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและองค์กร
ชุมชนในชนบทในการกาํหนดนโยบายการพฒันาภาคเกษตรกรรม (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 ความหมายของเกษตรทางเลอืก 
 ระบบเกษตรแผนใหม่ซึ� งมุ่งเนน้การปรับเปลี�ยน และขยายการผลิตในภาคเกษตร จากเดิม
ที�เคยปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื�อการยงัชีพไปสู่การผลิตพืชเชิงเดี�ยว เพื�อการคา้และการส่งออก
ไดก่้อให้เกิดการผลกระทบต่อเกษตรกร สิ�งแวดลอ้ม และสังคมโดยรวมอย่างกวา้งขวางเนื�องจาก
เกษตรกรรมแผนใหม่เป็นการเกษตรที�ไม่ย ั �งยืน ทาํลายธรรมชาติ ทาํลายชุมชน และทาํลาย
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ด้วยเหตุนี เองเราจึงสังเกตได้ว่าในขณะที�การเติบโตทางด้าน
อุตสาหกรรมกาํลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เกษตรกรรายยอ่ยในประเทศโลกที�สามหลายแห่งรวมทัง
ประเทศไทยไดเ้สนอ “ระบบเกษตรกรรมทางเลือก” เป็นทางเลือกใหม่ของการเกษตร โดยปฏิเสธ
ระบบเกษตรกรรมและระบบตลาดกระแสหลกั ซึ� งอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของบรรษทัขา้มชาติและ
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 เกษตรกรรมทางเลือกเป็นคาํใหม่ (Alternative Agriculture) เป็นคาํใหม่ที�หมายความถึง  
การผลิตทางการเกษตรและวิถีการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรที�เอืออาํนวยต่อการฟื นฟู และดาํรงรักษาไว้
ซึ� งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อม โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
ที�เป็นธรรม ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบ้ริโภค รวมทังพฒันาสถาบนัทางสังคม
ของชุมชนทอ้งถิ�น ทังนี เพื�อความผาสุกและความอยูร่อดของมวลมนุษยชาติโดยรวม (ชุมพรทริป. 
ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 เกษตรกรรมทางเลือกจึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง กล่าวคือเกี�ยวขอ้งกบัทังระบบการผลิต 
การจดัการผลผลิต วฒันธรรม และวิถีการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ ที�กา้วพน้ไปจาก
เกษตรกรรมตามแนวทางการปฏิว ัติเขียว ซึ� งได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ นับตั งแต่
คริสตศ์ตวรรษที� 18  (ค.ศ. 1970) เป็นตน้มา (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 ในประเทศไทยได้มีการให้คาํจดักดัความของคาํว่าเกษตรทางเลือกไวว้่า เกษตรกรรม
แนวใหม่ที�มีพืนฐานการดาํเนินกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศวิทยา สามารถดาํเนินต่อไปได้
อยา่งย ั�งยนื โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของเกษตรกรและผูบ้ริโภค  
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 อย่างไรก็ตามไดม้ีการเสนอนิยามคาํว่าเกษตรทางเลือกในคณะที�ประชุมคณะทาํงาน
ฝ่ายวิชาการและที�ปรึกษาคณะกรรมการดาํเนินงานจดัสมชัชาเกษตรกรรมทางเลือกไวว้่า เกษตร
ทางเลือก คือ การผลิตทางการเกษตร และวิถีการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรที�เอืออาํนวยต่อการฟื นฟู 
และดาํรงรักษาไว ้ซึ� งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม โดยมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสังคมที�เป็นธรรม ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผูบ้ริโภครวมทัง
การพฒันาสถาบนัทางสังคมของชุมชนท้องถิ�น ทั งนี เพื �อความผาสุกและความอยู่รอดของ
มวลมนุษยชาติ (วฑูิรย ์ เลี�ยนจาํรูญ. 2539 : 12) 
 แนวทางเกษตรกรรมที�เป็นทางเลือกใหม่ไม่ใช่เป็นแค่เรื�องทางเทคนิคแต่เป็นเรื�องที�อยู่
ภายใตห้ลกัการที�คาํนึงถึงระบบนิเวศวิทยาเป็นการเชื�อมโยงระหวา่งมนุษย ์สังคม สิ�งแวดลอ้มทุกมิติ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นบูรณาการ (Integration) ตั งแต่โลกทศัน์ ชีวทรรศน์ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งมีดว้ยกนัหลายระบบและรูปแบบ เช่น เกษตรผสมผสาน 
เกษตรกรรมอินทรีย ์เกษตรกรรมธรรมชาติ วนเกษตร เป็นตน้  
 รูปแบบและกระบวนการของการทาํเกษตรทางเลอืก   
 จากสภาพปัญหาการเกษตรที�เกิดขึน ทาํให้แนวคิดที�มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคม
ในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึนซึ� งปฏิเสธแนวคิดการทาํการเกษตรแผนใหม่ แมว้่า
เกษตรกรรมแบบเคมีจะยงัคงเป็นกระแสหลกัของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้ม
ของการทาํการเกษตรกรรมเช่นนีกาํลงัเสื�อมโทรมลง โดยปัจจุบนัเกษตรกรรมทางเลือกไดก้ลายเป็น
กระแสที�ไดรั้บความนิยมเพิ�มมากขึน เนื�องมาจากความลม้เหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ 
และไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกนัเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นที�สนใจ
ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายองคก์ร 
 เกษตรทางเลือกเป็นการทาํการเกษตรอีกแบบหนึ�ง ที�นอกเหนือจากการเกษตรที�ทาํกนัอยู่
เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั แตกต่างจากเกษตรกระแสหลกัซึ� งมีทังสารเคมีและเพื�อการคา้เป็นการทาํ
การเกษตรที�เน้นการใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และวสัดุคลุมดิน การผสมผสานการปลูกพืชและสัตว ์
ลดการไถพรวนและงดเวน้หรือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชให้น้อยลง
จนถึงขันไม่ใชเ้ลย 
  เกษตรทางเลือกมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและปัจจยัที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตมากกวา่
ผลิตเพื�อการส่งออก เกษตรกรจึงไม่ตอ้งวิ�งไปตามกระแสของตลาดอาหารที�ผลิตไดก้็เป็นอาหารที�มี
คุณภาพปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง เกษตรทางเลือกมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ� งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ย่างกลมกลืน ซึ� งปัจจุบนั
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เกษตรทางเลือกมีอยู่หลายกลุ่ม ส่วนใหญ่จะมีหลกัการและวิธีการที�ใกลเ้คียงกนั จะมีแตกต่างกนับา้ง
ตามแนวคิดและวธีิปฏิบติัไปตามสภาพทางสังคมและวฒันธรรม (“ระบบเกษตรในประเทศไทย...,” 
ออนไลน์ : 2550)  ดงันี  
 1. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) 
  เกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรที�คาํนึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม หรือเป็น
การสร้างผลผลิตพืชและสัตวใ์ห้สอดคลอ้งกบันิเวศของพืนที� เป็นเกษตรที�ปล่อยตามธรรมชาติ
โดยไม่แทรกแซงการใชส้ารอินทรียแ์ละสารเคมีรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีทางการผลิตให้นอ้ยที�สุด  
เพื�อใหร้ะบบเกษตรกรรมและธรรมชาติสามารถเกือกูลซึ� งกนัและกนัเป็นองคร์วม ซึ� งมีหลายแนวคิด
ที�รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย เช่น แนวคิดของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ แนวคิดเกษตรธรรมชาติคิวเซของ 
โมกิจิ โอกาดะ และแนวคิดเกษตรธรรมชาติเกาหลีของ ฮาน คิว โช ส่วนใหญ่แนวคิดของ
เกษตรธรรมชาติจะมีหลกัการที�คลา้ยคลึงกนั คือ การไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่กาํจดัวชัพืช 
ใช้การคลุมดิน ใช้พลงัจากสิ�งต่าง ๆ ที�มีอยู่ในธรรมชาติ และให้ความสําคญักบัดินเป็นอนัดบัแรก
ด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในป่าที�มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ โดยการนาํทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ� งเป็นวิธีการที�
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม โดยไม่เป็นอนัตรายต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค สามารถ
ให้ผลผลิตที�มีทังปริมาณและคุณภาพ ถือไดว้า่เป็นระบบเกษตรที�มีความย ั�งยนืมั�นคง 
   แนวทางของเกษตรธรรมชาติ เป็นแนวทางที�จะทาํให้ดินเป็นดินที�มีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นดินที�มีชีวติสามารถเพาะปลูกให้ไดผ้ลผลิตสูง และมีคุณภาพดีไม่วา่จะเป็นพืชไร่ นาขา้ว พืชผกั 
ไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั และเป็นแนวทางการผลิตที�ปลอดภยัจากสารพิษทางการเกษตรทังต่อ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ไม่มีผลเสียต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 เป้าหมายของเกษตรธรรมชาติ   

1. ปรับปรุงดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และจดัระบบนิเวศใหเ้กือกลูกนั 
2. ผลิตอาหารที�มีรสชาติตามธรรมชาติ และไม่มีสารพิษ 

 3. ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคปลอดภยัจากสารพิษจากกระบวนการผลิต 
 4. เกษตรธรรมชาติ เป็นระบบการเกษตรแบบยั�งยนื รักษาสมดุลธรรมชาติ 
 จุดเด่นของเกษตรธรรมชาติ  

1. การฟื นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ 
2. การลดการพึ�งพาปัจจยัจากภายนอก 
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 2. เกษตรอนิทรีย์ (Organic Farming) 
  เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรทางเลือกที�หลีกเลี�ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่วา่จะ
เป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ที�กระตุน้การเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์
ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตวที์�เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมที�อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม 
เนน้การใชอิ้นทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบาํรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทังใชห้ลกัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีวภาพ และเน้น
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) หรือ IFOM ไดใ้ห้ความหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้า่ เป็นระบบเกษตรที�ผลิตอาหาร
และเส้นใยดว้ยความย ั�งยืนทางสิ�งแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนน้ที�หลกัการปรับปรุงบาํรุงดิน 
การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว ์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึ์งลดการใช้
ปัจจยัจากภายนอก และหลีกเลี�ยงการใช้สารสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช และเวชภณัฑ์
สําหรับสัตว ์แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ�มผลผลิต และพฒันาความ
ตา้นทานต่อโรคของพืชและสัตวเ์ลี ยง หลกัการเกษตรอินทรียนี์ เป็นหลกัการสากลที�สอดคลอ้งกบั
เงื�อนไขทางดา้นสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมทอ้งถิ�นดว้ย 
 หลกัการทาํเกษตรอินทรีย ์ 
 1. ให้ความสาํคญักบัการป้องกนัการสูญเสียธาตุอาหารที�เกิดจากระบบการผลิต ลด
การพึ�งพาแหล่งธาตุอาหารจากนอกฟาร์มที�มากเกินไป 
 2. การคลุมดิน ถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย ์เกษตรกรตอ้งหาอินทรียวตัถุต่าง ๆ มาคลุม
หนา้ดินอยูเ่สมอไม่วา่จะเป็นฟาง ใบไม ้ซึ� งอินทรียวตัถุเหล่านี จะกลายเป็นอาหารของสิ�งมีชีวิตและ
จุลินทรีย์ในดิน ทาํให้ดินฟื นกลบัมามีชีวิตอีกครั งหนึ� ง นอกจากนี การไม่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น 
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ยงัเป็นการช่วยทาํใหดิ้นสามารถฟื นความสมบูรณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ� งทาํให้พืช
ที�ปลูกมีความแขง็แรงตา้นทานโรคและแมลง รวมทังใหผ้ลผลิตสูง 
 3. สร้างความหลากหลายที�สัมพนัธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ โดยการปลูกพืช
ร่วมกนัหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื�อมเวลากนั การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทังการเลียงสัตว ์
ซึ� งนับเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นการลดความเสี�ยงจาก
ปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืชระบาดอีกดว้ย นอกจากนีการไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจะมีส่วนช่วย
ใหศ้ตัรูธรรมชาติสามารถควบคุมศตัรูพืช ซึ� งเป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวธีิหนึ�ง 
 รูปแบบเกษตรอินทรีย ์สามารถจาํแนกตามประเภทของพืชที�ปลูก ไดด้งันี   
 1. การปลูกพืชผกัในแบบเกษตรอินทรีย ์เป็นการปลูกผกัชนิดเดียวหรือปลูกผสมผสาน
กนัหลายชนิดในพืนที�เดียวกนั 
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 2. การปลูกพืชไร่ในแบบเกษตรอินทรีย ์เช่น ขา้ว ซึ� งมีการพฒันาเชื�อมโยงการผลิตและ
การตลาดเป็นระบบธุรกิจเกษตรอินทรียอ์าจจะมีการประยุกต์โดยเพิ�มพืชตระกูลถั�วหรือเลียงปลา
ในนาขา้วไปดว้ยก็ได ้
 3. การปลูกไมผ้ลในแบบเกษตรอินทรีย ์เป็นการหลีกเลี�ยงการใชส้ารเคมี ใชปุ๋้ยจากเศษเหลือ
ของพืช มูล และซากสัตว ์ ซึ� งเป็นอาหารของจุลินทรียเ์พื�อช่วยในการปรับปรุงดิน ไม่ใชส้ารเคมี 
กาํจดัศตัรูพืช เพื�อความปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
 ขอ้เด่นของการเกษตรอินทรีย ์ 
 1. การก่อใหเ้กิดผลผลิตทางการเกษตรที�ปลอดภยัจากสารพิษ 
 2. การเพิ�มมูลค่าของผลผลิตและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. การฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 3.  เกษตรยั�งยนื (Sustainable Agriculture) 
  ระบบเกษตรกรรมย ั�งยืนเป็นเกษตรทางเลือกอีกแนวทางหนึ� ง ที�เกษตรกรทาํแล้ว
สามารถให้ลูกหลานทาํสืบต่อไปได ้โดยเป็นแนวทางการพฒันาอาชีพดา้นการเกษตรที�สัมพนัธ์กบั
การดาํเนินชีวิตของเกษตรกรและสิ�งแวดล้อมที�สอดรับกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ
เกษตรกรรมย ั�งยืนเกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอยู่ของชุมชนหลายระดบั ตั งแต่ระดบัครัวเรือน ระดับ
ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ ซึ� งความเคลื�อนไหวดา้นเกษตรกรรมย ั�งยืนของเกษตรกรและองค์กรที�
ก่อตวัขึนในสังคมไทยเริ�มตังแต่ปลายปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา เกษตรกรรมย ั�งยืนจะมีแนวคิดและ
วิธีการปฏิบติัสวนทางกับการเกษตรแผนใหม่ที�ใช้ปัจจยัการผลิตจากภายนอกจาํนวนมากและ
ก่อให้เกิดสภาพเสื�อมโทรมของสิ�งแวดลอ้มในเวลาต่อมา แต่เกษตรกรรมย ั�งยืนจะมีรูปแบบการทาํ
การเกษตรที�สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศ มีความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ เป็นธรรมทางสังคม และมี
มนุษยธรรม และระบบเกษตรกรรมย ั�งยืนจะเป็นระบบการเกษตรที�รักษาอตัราการผลิตพืชและสัตว์
ให้อยู่ในระดบัที�ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวติดต่อกนัภายใตส้ภาพแวดล้อมที�เลวร้าย
หรือไม่เหมาะสม นอกจากนี ในการทาํเกษตรกรรมย ั�งยืน เกษตรกรจะปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตและ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคให้สอดคล้องกับการทาํเกษตรกรรมย ั�งยืน ดังนันการทาํ
เกษตรกรรมย ั�งยืนจึงไม่ได้หมายความเพียงการปรับเปลี�ยนเทคนิควิธีการทาํการเกษตร หากยงั
หมายรวมถึงการสอนใหมี้การปรับเปลี�ยนคุณค่าและกฎเกณฑก์ารใชชี้วติไปในเวลาเดียวกนั 
   ในระบบเกษตรย ั�งยืนเป็นการทาํการเกษตรแบบผสมผสานที�มีทังการปลูกพืช และ
การเลี ยงสัตวห์ลายชนิดที�ผสมกนัและมีความเกือกูลซึ� งกนัและกนัอยา่งลงตวั ในการปลูกพืชจะมี
การใช้พืนที�ปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชต่างระดบักนัเพื�อให้พืชแต่ละระดบัไดใ้ช้
แสงโดยทั�วกนั และเกือกูลกนัระหว่างพืชแต่ละชนิด และในการเลือกพืชแต่ละชนิดหรือรูปแบบ
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การปลูกพืชจะพิจารณาจากสภาพพืนที�แต่ละแห่งดว้ย สาํหรับการเลียงสัตวก์็จะใชห้ลกัการจดัการที�
เกือกลูกนัระหวา่งสัตวเ์ลียงดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งสัตวเ์ลียงกบัพืชที�ปลูก เช่น การเลียงปลาในนาขา้ว 
ปลาจะกินสาหร่ายในนาขา้ว และถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยให้แก่นาขา้ว การเลี ยงไก่บนบ่อปลา ไก่จะ
ถ่ายมูลลงในบ่อปลาและมูลนันก็จะเป็นอาหารใหก้บัปลาในบ่อต่อไป 
  เนื�องจากระบบเกษตรย ั�งยืนเป็นระบบเกษตรที�มีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกับ
ระบบเกษตรผสมผสานแต่จะเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อความย ั�งยืน ดังนัน ระบบ
การเกษตรแบบใดก็ตามที�มีรูปแบบที�ทาํให้เกิดความมั�นคงต่อเกษตรกร และมีผลในระยะยาวจึงจะ
ถูกรวมเขา้มาอยูใ่นระบบเกษตรย ั�งยนื อาทิเช่น เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน  
 4. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)  
  เกษตรผสมผสานจดัเป็นเกษตรทางเลือกที�เป็นรูปแบบการทาํเกษตรที�มีกิจกรรมตังแต่
สองชนิดขึนไป ในช่วงเวลาและพืนที�เดียวกนั เช่น การปลูกพืชและมีการเลียงสัตวห์ลายชนิดในพืนที�
เดียวกนั มีการเกือกลูกนัอยา่งต่อเนื�องระหวา่งกิจกรรม เช่น ระหวา่งพืชกบัพืช พืชกบัปลา สัตวก์บัปลา 
พืชกบัสัตว ์สัตวก์บัสัตว ์ลกัษณะการเกือกลูกนัของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทาํให้ตน้ทุนการผลิต
ลดลง และลดการพึ�งพาปัจจยัภายนอกในที�สุด ซึ� งเป็นวิธีการเพิ�มประสิทธิภาพการใชที้�ดินเป็นการ
ใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่นพืนที�อยา่งเหมาะสมเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   ในดา้นเทคนิคและการจดัการพืนที�เกษตรนัน เกษตรผสมผสานให้ความสําคญัในเรื�อง
ของการสร้างความหลากหลายของพืช สัตว ์และทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์เกือกูลกัน
ระหว่างกิจกรรม การใช้วสัดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดบั มีแหล่งนําในพืนที� ซึ� งจะ
ไม่เน้นหนักในขอ้ปฏิบติั เช่น มีการไถพรวน หรือใชปุ๋้ยเคมีร่วมกนัก็ได ้
   เกษตรผสมผสานเริ�มเป็นที�รู้จกัอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทยเมื�อประมาณปี พ.ศ. 2527-
2528 ซึ� งเกิดจากการที�เกษตรกรชาวนาของไทยประสบปัญหาราคาขา้วตกตํ�าอยา่งรุนแรง ส่งผลให้
ชาวนาที�ตอ้งพึ�งพารายได้จากการปลูกขา้วเพียงอย่างเดียวเกิดความเดือดร้อนอย่างหนัก ทาํให้
ตอ้งหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื�น ๆ ก็ใช่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร เพราะราคาผลผลิต
ขึนอยู่กับการส่งออกและราคาตลาดโลก เกษตรกรที�เลิกทาํนาแล้วหันไปปลูกพืชชนิดอื�น เช่น 
ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ออ้ย ฯลฯ ในที�สุดก็ประสบปัญหาเช่นเดิม ดงันัน จึงไดเ้กิดกระแสแนวคิด
ที�จะเปลี�ยนแปลงการทาํเกษตรแบบเดียวมาเป็นการทาํการเกษตรแบบผสมผสาน เพื�อป้องกนัปัญหา
ความเสี�ยงจากราคาผลผลิตตกตํ�าได ้
   การทาํเกษตรผสมผสาน มีความแตกต่างจากการทาํเกษตรหลาย ๆ อยา่งที�เรียกวา่ ไร่นา
สวนผสม (Mixed Farming) ตรงที�เกษตรผสมผสานมีการจดัการกิจกรรมการผลิตผสมผสานเกือกูล
กนัเพื�อลดตน้ทุนการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด มิใช่มีกิจกรรมการผลิต
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หลาย ๆ อย่างเพื�อลดความเสี�ยงจากราคาผลผลิตที�ไม่แน่นอนเป็นหลกัอยา่งการทาํไร่นาสวนผสม 
แต่บางครั งการทาํไร่นาสวนผสมอาจมีกลไกการเกือกูลกนัจากกิจกรรมการผลิตได้บา้ง แต่ก็เป็น
เพียงเล็กนอ้ย มิใช่เกิดจากความรู้ความเขา้ใจและการจดัการของเกษตรกร อยา่งไรก็ตาม การทาํไร่นา
สวนผสมอาจเป็นบนัไดขันตน้ของการทาํเกษตรผสมผสานไดอี้กทางหนึ�ง  
 โดยเกษตรผสมผสาน เป็นระบบที�มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตวห์ลายชนิดอยู่ในพืนที�
เดียวกนั โดยกิจกรรมแต่ละชนิดสามารถเกือกูลประโยชน์ต่อกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรัพยากรที�มีอยูใ่นไร่นา เช่น ดิน นํ า แสงแดด อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุล
ของสภาพแวดลอ้มและเพิ�มพนูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  
 วตัถุประสงคข์องการเกษตรผสมผสาน  
 1. เพื�อใหเ้กิดความมั�นคงดา้นรายได ้
 2. เพื�อลดการพึ�งพาดา้นเงินทุน ปัจจยัการผลิต และอาหารจากภายนอก 
 3. เพื�อใหเ้กิดการประหยดัทางขอบข่าย 
 4. เพิ�มรายไดจ้ากพืนที�เกษตรขนาดยอ่ยที�จาํกดั 
 นอกจากนี  ยงัมีการเพิ�มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทาํลาย
สิ�งแวดลอ้ม ทาํใหเ้กษตรกรมีความเป็นอิสระในการดาํรงชีวติ 
 หลกัการและเงื�อนไขของเกษตรผสานผสานมีหลกัการที�สาํคญั 2 ประการ คือ 
 1. มีกิจกรรมการเกษตรตังแต่ 2 ชนิดขึนไป และกิจกรรมการเกษตรทังสองชนิดตอ้งทาํ
เวลาและสถานที�เดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดมากกวา่ใหเ้กิดกาํไรสูงสุด 
 2. เกิดการเกือกลูกนัอยา่งต่อเนื�องระหวา่งกิจกรรมเกือกูลกนัระหวา่งพืชกบัพืช พืชกบัปลา 
สัตวก์บัปลา พืชกบัสัตว ์สัตวก์บัสัตว ์ซึ� งลกัษณะการเกือกลูกนัของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทาํให้
ตน้ทุนการผลิตลดลง หรือที�เรียกว่า เป็นการประหยดัทางขอบข่าย (Economy of Scope) และ
ลดการพึ�งพิงปัจจยัจากภายนอกในที�สุด 
 จุดเด่นของการเกษตรผสมผสาน  
 1. การลดความเสี�ยงและความไม่แน่นอนของรายได ้
 2. รายไดส้มํ�าเสมอ 
 3. การประหยดัทางขอบข่าย ค่าใชจ่้ายในไร่นาลดลง มีรายไดสุ้ทธิเพิ�มมากขึน 
 4. ลดการพึ�งพิงจากภายนอก 
 5. ลดการวา่งงานตามฤดูกาล มีงานทาํทังปี ทาํใหล้ดการอพยพแรงงาน 
 5. เกษตรทฤษฎใีหม่ (New Theory Agriculture) 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง เกษตรที�ทาํไวใ้ห้พอกินก่อนเหลือจึงขาย พึ�งตนเองให้ได้
ก่อนแลว้จึงพึ�งปัจจยัภายนอก เกษตรกรรายยอ่ยสามารถอยูไ่ดโ้ดยมีแนวคิดและทฤษฎีในการพฒันา 
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อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เกิดจากพระอจัฉริยภาพ และพระปรีชา
สามารถในการที�ไดท้รงคิด ดดัแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การพฒันาโครงการอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริ เป็นงานที�ดาํเนินการไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและสอดคล้องกบัสภาพความ
เป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ ซึ� งเป็นแนวทางที�ได้ทรงคิด และคาํนวณตาม
หลกัวชิา ถึงวธีิการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสภาพทางสังคมของ
ชุมชนนัน ๆ โครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริมีอยูม่ากมายหลายประเภท แตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะและวตัถุประสงคข์องโครงการนัน ๆ ซึ� งส่วนมากเป็นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาดา้น
การทาํมาหากินของประชาชนเป็นสําคญั หลักสําคญัของทุกเรื� องก็คือ ความเรียบง่าย ทั งนี
ทรงใช้คาํว ่า  “Simplify” หรือ “Simplicity” ทั งในแนวคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต ้อง
สมเหตุสมผล ทาํให้รวดเร็วและสามารถแกไ้ขปัญหาให้ก่อประโยชน์ไดจ้ริง ตลอดจนตอ้งมุ่งไปสู่
วถีิแห่งการพฒันาที�ย ั�งยนืซึ� งมีหลกัการ ดงันี  
 1. เป็นรูปแบบการทาํเกษตรเหมาะสาํหรับพืนที�ขนาดเล็กประมาณ 10-20 ไร่ 
 2. ใหเ้กษตรกรสามารถทาํการเกษตรเพื�อเลียงตนเองไดแ้บบค่อยเป็นค่อยไปตามกาํลงั 
 3. ทาํกิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง เพื�อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที�  เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างสมดุลใหแ้ก่ระบบนิเวศ 
 4. แบ่งพืนที�การเกษตรออกเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ 
  4.1 ใหมี้แหล่งนําในไร่นา เพื�อใชใ้นการปลูกพืช เลียงสัตว ์ประมง 30% ของพืนที� 
  4.2 ใหมี้พืนที�ทาํนาปลูกขา้วในฤดูฝนไวบ้ริโภค ใหพ้อเพียงตลอดปี 30% ของพืนที� 
  4.3 ใหมี้พืนที�เพื�อการเพราะปลูกพืชไร่ พืชผกั ไมผ้ล พืชสมุนไพร 30% ของพืนที� 
  4.4 ใหมี้พืนที�อยูอ่าศยั เลียงสัตว ์และโรงเรือนอื�น ๆ 10% ของพืนที� 
 ความสัมพนัธ์ของพืนที�ทัง 4 ในพืนที� 5 ไร่ 10 ไร่ หรือ 14 ไร่ การทาํให้เกิดประโยชน์
สูงสุดคือ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ไดแ้ก่ ที�ดิน แรงงาน ทุน ปัจจยัการผลิต 
หรือเศษเหลือใช้จากพืนที�หนึ� งไปยงัอีกพืนที�หนึ� ง สะทอ้นให้เห็นถึงวิธีของการเกษตรแบบผสมผสาน 
โดยมีพืนฐานอยู่ที�เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื�อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแทจ้ริง และเป็นการเพิ�มเติมถึง
ความสัมพนัธ์ของพืนที�ทัง 4 ส่วน ที�พระองคท์่านไดมี้สายพระเนตรอนัยาวไกล เห็นถึงประโยชน์
จากการหมุนเวียนของวสัดุเหลือใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพที�สุด ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอ้มให้
ดีขึน  
 ขอ้เด่นของการเกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปได ้5 ประการคือ  
 1. เป็นแนวทางที�เนน้ถึงวตัถุประสงคด์า้นความมั�นคงทางดา้นอาหารภายในครัวเรือน 
 2. เป็นแนวทางที�เนน้การจดัการทรัพยากรนําในระดบัไร่นา 
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 3. เป็นแนวทางที�ไม่ยดึติดกบัเทคนิคเฉพาะในการจดัการการผลิตในไร่นา 
 4. เป็นแนวทางที�เสนอแนวทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขันตอน 
 5. เป็นแนวทางที�เนน้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายชดัเจน 
 6. วนเกษตร (Agro Forestry) 
  วนเกษตร คือ เกษตรทางเลือกรูปแบบหนึ�งโดยเป็นการทาํเกษตรที�มีการใชป้ระโยชน์
ที�ดินอย่างผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเกษตร การป่าไม ้รวมถึงการเลี ยงสัตวใ์นพืนที�เดียวกนั
หรือสลบัเปลี�ยนหมุนเวียนกนัไป โดยเป็นกิจกรรมที�ความสอดคลอ้ง และเกือกูลกบัระบบนิเวศป่าไม ้
ในทอ้งถิ�น เพื�อให้ไดผ้ลผลิตอย่างสมํ�าเสมอตลอดไป คาํนึงถึงหลกัความสมดุลตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศเป็นสําคญั เพื�อตอบสนองความตอ้งการ ในขณะที�ยงัคงรักษาวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบท
ที�เกี�ยวขอ้งในพืนที�นัน ๆ ใหม้ากที�สุด 
  วนเกษตร มาจากคาํว่า วน ที�หมายถึง ป่าที�มีความหลากหลายของทรัพยากรที�มีชีวิต 
และไม่มีชีวติ และคาํวา่ เกษตร หมายถึง การใชที้�ดินในการผลิตพืช หรือสัตว ์เช่น การเพาะปลูกพืช 
การทาํป่าไม ้ประมง ปศุสัตว ์ต่าง ๆ ดงันัน วนเกษตร หมายถึง การใชที้�ดินในการผลิตพืช และสัตว์
ใหม้ากชนิด หรือมีความซบัซอ้นและหลากหลายทางชีวภาพใกลเ้คียงธรรมชาติมากที�สุด หรือกล่าว
ไดอี้กนยัหนึ�งวา่ การทาํประเพณี และความรู้ ความสามารถในการจดัการของแต่ละทอ้งถิ�นเอง  
 ระบบวนเกษตรสามารถแยกออกเป็น 4 รูปแบบ องคป์ระกอบของกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
 1. ระบบป่าไมร่้วมกบัการปลูกพืชเกษตร (Agrisilvicultural System)  เป็นการปลูกพืชเกษตร
แทรกในพืนที�สวนป่า ซึ� งสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น ปลูกตน้ไมแ้นวขอบรอบนอกของแปลง
ปลูกพืชเกษตร ปลูกตน้ไมส้ลบัแถวเวน้แถว ปลูกสลบัเป็นแถบ ๆ หรือปลูกผสมกนัอย่างไม่เป็น
ระเบียบระหวา่งไมป่้ากบัพืชเกษตร 
 2. ระบบป่าไมร่้วมกบัการทาํปศุสัตว ์(Silvopastoral System)  เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ร่วมกนัระหว่างพืนที�ป่าไม ้และการเลี ยงสัตว ์โดยปลูกหญา้หรือพืชอาหารสัตวใ์นสวนป่า แล้ว
ปล่อยสัตวเ์ขา้ไปเลียงในสวนป่าโดยตรง 
 3. ระบบเกษตรป่าไมแ้ละปศุสัตว ์(Agrosilvopastoral System) เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ร่วมกนัระหว่างกิจกรรมหลกัทังสาม คือการป่าไม ้การเกษตร และการปศุสัตว ์ควบคู่ไปพร้อม ๆ กนั 
เป็นการรวมสองระบบขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั 
 4. ระบบป่าไมร่้วมกบัการทาํประมง (Silvofisheries System)  เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ร่วมกนัระหวา่งพืนที� ป่าไม ้และการประมง เช่น การทาํฟาร์มกุง้ และทาํฟาร์มหอยตามป่าชายเลน 
หรือการเลียงปลานําจืดตามร่องนําระหวา่งแถวหรือคนัคูของตน้ไม ้
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 ระบบวนเกษตรเป็นกลยุทธ์ เครื�องมือ หรือวิธีของการจดัรูปแบบการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
อยา่งผสมผสานระหวา่งกิจกรรมดา้นการป่าไม ้การเกษตร รวมทังการเลี ยงสัตวพ์ืนที�เดียวกนั หรือ
สลบัเปลี�ยนหมุนเวียนกนัไปเพื�อให้ไดผ้ลผลิตอยา่งสมํ�าเสมอตลอดไป โดยเป็นศาสตร์ที�ประยุกต์
วชิาการแทบทุกดา้นที�สามารถอยา่งมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงหลกัความสมดุลตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศเป็นสําคญัเพื�อตอบสนองความตอ้งการและความถนัดของสังคมมนุษยโ์ดยเฉพาะ
ชาวชนบทที�เกี�ยวขอ้งในพืนที�นัน ๆ ใหม้ากที�สุด  
 ปัจจัยในการพฒันาเกษตรทางเลอืก 
 แนวทางเลือกทางการเกษตรที�มีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั น ก็ยงัมีปัจจัยที�มี
ผลกระทบจากเกษตรเชิงเดี�ยวผลักดันให้เกษตรกรเปลี�ยนแปลงวิธีคิด และวิธีปฏิบัติมาเริ� มต้น
รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยใช้เองแบบไม่เป็นทางการ เรียนรู้เกษตรทางเลือกบนภูมิปัญหาของตนเองและลน
คาํแนะจาํจากผูรู้้ สร้างกระแสเกษตรทางเลือกผ่านการสื�อสารหลายระดบัและหลายรูปแบบจน
สามารถจดทะเบียนและดาํเนินการในรูปแบบกลุ่มเกษตรทางเลือกอย่างเป็นทางการได้ ซึ� งการ
พฒันาของกระบวนการเกษตรทางเลือกมีปัจจัยต่าง ๆ  (วนิดา ดุรงค์ฤทธิf ชัย. 2554 : 56-59) 
ดงัต่อไปนี  
 1. ปัจจยัเอือต่อการพฒันาการเกษตร 
  1.1 การบริหารจดัการตาํบลประกอบดว้ย 
   1.1.1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เทศบาลสนบัสนุนเกษตรทางเลือกทางออ้ม
ผ่านการพฒันาระบบเศรษฐกิจหลกัในพืนที�  
   1.1.2 เกษตรทางเลือกไดรั้บการยอมรับวา่เป็นปัญหาของชุมชนในเวทีประชาคม
และถูกบรรจุไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ตาํบล  
   1.1.3 เกษตรทางเลือกถูกแฝงอยู่ในวิสัยทศัน์ของตาํบลซึ� งเน้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจแบบยั�งยนื  
   1.1.4 กาํหนดแนวทางบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล หรือองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูน้าํชุมชน และคนในชุมชนที�ส่งเสริมการพฒันา 
เกษตรทางเลือก  
   1.1.5 กิจกรรมการแกปั้ญหาของชุมชนทังระยะสั นและระยะยาวช่วยสนบัสนุนการ
พฒันาเกษตรทางเลือก  
   1.1.6 กาํหนดทิศทางและแนวโนม้การพฒันาชุมชนโดยมุ่งให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวเชิงเกษตร  
   1.1.7 พฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตร  
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   1.1.8 มีการประสานร่วมมือขององคก์รบริหารส่วนตาํบล เทศบาลกบัองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพฒันาเกษตรระบบหลกัและเกษตรทางเลือก 
  1.2 การสื�อสาร ผูส่้งสาร ขอ้มูลที�ใช้ในการสื�อสาร การได้รับขอ้มูล การให้ขอ้มูล 
และการเขา้ถึงขอ้มูลของเกษตรกรที�ใชเ้กษตรทางเลือก มี 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ  
   1.2.1 การสื�อสารจากภาครัฐสู่เกษตรกรในหลายช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว 
เสียงไร้สาย เสียงตามสาย รถประชาสัมพนัธ์ติดลาํโพง การทาํประชาคม จดหมาย เอกสารแผน่พบั 
การติดป้ายประกาศ และสื�อบุคคลภาครัฐที�ส่งขอ้มูลตรงไปยงัเกษตร หรือผ่านผูน้าํระดบัต่าง ๆ  
   1.2.2 การสื� อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการระหว่างเกษตรกรหรือ
เกษตรกรกบัชุมชน เช่น การประชุม การทาํประชาคม การลงมือปฏิบติัจริง การบอกต่อเมื�อพบปะกนั
และการโทรศพัท ์
  1.3 การพฒันาเกษตรทางเลือกโดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและทุนทางสังคม โดยนาํ
ตน้แบบหรือผูที้�มีจิตอาสาเขา้สู่โครงสร้างผูน้าํอย่างเป็นทางการหรือให้เป็นผูน้าํธรรมชาติด้าน
เกษตรทางเลือกตามถนดั แลว้สร้างการมีส่วนร่วมในการใชเ้กษตรทางเลือกแบบลงมือทาํจริงไดรั้บ
ประโยชน์จริง  
  1.4 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการของเกษตรทางเลือกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงดว้ยการสนบัสนุนชุมชนปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพและสารกาํจดัศตัรูพืช
ที�สกดัจากธรรมชาติไวใ้ชใ้นพืนที�ของตนเอง 
  1.5 การส่งเสริมการจดัตังกลุ่มสวสัดิการดา้นการเกษตรที�มีเกษตรทางเลือกเป็นส่วนหนึ�ง
ของสินคา้หรือจดัตังกลุ่มอาชีพที�ต่อยอดจากเกษตรทางเลือก เพื�อเป็นช่องทางระบายสินคา้และ
สร้างรายได ้ซึ� งกระตุน้ใหมี้การผลิตสินคา้เกษตรทางเลือกสู่ตลาดชุมชนเพิ�มขึนและเป็นที�รู้จกั 
  1.6 ผูน้าํชุมชนและผูน้าํธรรมชาติ ซึ� งเป็นคนพืนที�ดังเดิมไดเ้ขา้สู่โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนและตาํบลใช้อาํนาจหน้าที�ที�มีดึงทรัพยากรภาครัฐมาใช้ประโยชน์ด้วยการผลกัดนัการใช้
ภูมิปัญญาดา้นเกษตรทางเลือกในทุกระบบทุกระดบัของตาํบล ขณะเดียวกนัผูน้าํชุมชนไดติ้ดอาวุธ
ทางปัญญาดา้นเกษตรทางเลือกให้กบัคนในชุมชนดว้ยการเป็นตน้แบบ สร้างรูปธรรมของการปฏิบติั
ที�ประสบความสําเร็จของคนในชุมชนให้มีความเชื�อมั�นและปฏิบติัตาม กลายเป็นการสร้างชุมชน
นกัปฏิบติัในพืนที�และเกิดการรวมกลุ่มแบบสร้างรายได ้ทาํให้หลายครัวเรือนและหลายกลุ่มทาํเกษตร
ทางเลือกไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมีรายไดที้�น่าพอใจ 
  1.7 ความเอืออาํนวยทางดา้นภูมิศาสตร์ของตาํบล ทุกตาํบลมีพืนที�ที�เอืออาํนวยต่อการทาํ
เกษตรกรรม บางตาํบลพืนที�ส่วนใหญ่เป็นที�นา บางตาํบลเป็นที�สวน บางตาํบลเป็นทังนาและสวน 
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บางตาํบลเป็นศูนยก์ลางการผลิตขา้ว บางตาํบลเป็นศูนยก์ลางส่งผลไม ้ทาํให้เอืออาํนวยที�จะทาํ
เกษตรทางเลือกไดง่้าย 
  1.8 เกษตรการเลือกดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหาร ทาํให้เกษตรทางเลือก
สร้างผลประโยชน์ใหก้บัผูที้�เป็นสมาชิกอยา่งต่อเนื�อง 
  1.9 การต่อยอดกิจกรรมเกษตรทางเลือกที�ช่วยสร้างรายได ้เช่น การขายนํ าส้มควนัไม ้
หญา้แฝก ถ่านแฟนซี หมูหลุม เป็นตน้ 
  1.10 แหล่งประโยชน์ในชุมชน หลายตาํบลได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคี ความร่วมมือต่าง ๆ ในการทาํเกษตรทางเลือก โดยทาํหนา้ที�
เป็นภาคีหลกัและภาคีร่วมแบบประสานตามบทบาทอาํนาจหนา้ที�  
  1.11 การบริหารระบบชลประทานที�มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรทาํ
เกษตรทางเลือกไดง่้าย  
 2. ปัจจยัลบที�นาํมาซึ� งการพฒันาเกษตรทางเลือก 
  เป็นแรงผลักดันอีกด้านหนึ� งที� เสริมหนุนปัจจัยเอือแล้วทาํให้ตาํบลพฒันาเกษตร
ทางเลือก ซึ� งเป็นเพราะขาดการบริหารจดัการแหล่งนํ าธรรมชาติทาํให้นํ าไม่เพียงพอที�จะทาํเกษตร
ได้ตลอดปี มีการทาํเกษตรเชิงเดี�ยวที�ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตจาํนวนมาก แต่ผลผลิตที�ไดไ้ม่คุม้กบั
ค่าใชจ่้ายที�ลงทุนไป เกิดปัญหาหนี สินครัวเรือน ขณะเดียวกนัเกษตรกรขาดการจดัการดา้นการผลิต
และการตลาดที�ดี ทาํให้ราคาผลผลิตตกตํ�า พร้อม ๆ กบัดินถูกทาํลายและนํ าเสียเพิ�มขึน อีกทังขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัตนเองจากพิษของปุ๋ยเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืชทาํให้มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และหนี สินพอกพูนมากขึนจนไม่สามารถปลดตนเองออกจากวงจรหนี สินได ้ระบบ
บริหารจดัการตาํบลก็ไม่ไดร้องรับการพฒันาหรือสนบัสนุนเกษตรทางเลือก ทังนี เพราะบุคลากรที�
ช่วยพัฒนาการเกษตรไม่เพียงพอ ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่ทันสมัย การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ เกษตรเชิงเดี�ยวยงัส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนจากการชะลา้งของสารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีจากผวิหนา้ดินลงสู่แหล่งนํ าธรรมชาติของตาํบล ทาํให้คนที�อาศยัอยูท่า้ยนํ าไดรั้บผลกระทบ 
ซึ� งประเด็นดงักล่าวถูกผลกัดนัเขา้สู่เวทีประชาคมและเกิดกระแสการสร้างวิถีเกษตรธรรมชาติที�ทาํ
ให้คนในชุมชนกลับมาให้ความสําคัญกับการพึ� งพาอาศัยกันได้เหมือนที� เคยเป็นมาในอดีต 
นอกจากนี  ผูน้าํชุมชนบางคนใช้ความสําคญักบัการแกไ้ขปัญหาการเกษตรน้อยและมกัมีช่องว่าง
ความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนหรือมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในชุมชน ทาํให้เกษตรกรที�ประสบปัญหา
จากเกษตรเชิงเดี�ยวแสวงหาทางออกเองดว้ยการใชเ้กษตรทางเลือก 
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 วฑูิรย ์เลี�ยนจาํรูญ (2547 : 69) แมว้า่มีแนวคิดและแนวทางเกษตรทางเลือกมาเป็นเวลายนั
ยาวนานนัน ยงัมีปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันาของขบวนการเกษตรทางเลือก ซึ� งมีทังปัจจยัทางบวก
และปัจจยัทางลบ ดงัต่อไปนี  
 1. การเปิดเสรีทางการคา้และการลงนามเอฟทีเอ (Free Trade Area = FTA)  กบัประเทศ
ต่าง ๆ 
  รัฐบาลมีนโยบายในการผลกัดนัให้มีการเปิดเสรีทางการคา้ที�ตังอยู่ภายใตก้รอบของ
องคก์รการคา้โลกและการเจรจาจดัตังขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่าง ๆ มากกวา่ 10 ประเทศ 
และกบัอีก 1 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
  การเปิดเสรีดงักล่าวตังอยู่บนฐานคิดของการนาํภาคเกษตรกรรมว่ามีฐานะเป็นเพียง
การผลิตสินคา้เพื�อแข่งขนักบัต่างประเทศ โดยสินคา้เกษตรใดที�ผลิตขายแข่งขนักบัต่างประเทศ
ไม่ไดก้็เลิกการผลิตและให้เปลี�ยนแปลงอาชีพ โดยมิไดม้องว่าเป็นการแข่งขนัที�เป็นธรรมเพียงใด
หรือไม่เพราะในหลายกรณีนัน สินคา้ราคาถูกจากต่างประเทศเกิดขึนจากการสนบัสนุนการผลิต
และการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสาํคญั 
  ผลกระทบจากการเปิดเสรีกบัประเทศจีนนันทาํให้ผกัและผลไมเ้มืองหนาวราคาถูก
จากเมืองจีนไหลทะลกัเขา้มาท่วมตลาด จนเกษตรกรภาคเหนือที�ปลูกหอม กระเทียม ไมผ้ลเมือง
หนาว ตลอดจนเกษตรกรอื�น ๆ ที�ปลูกไมผ้ลไดรั้บผลกระทบมากกวา่ 1,000,000 ครอบครัว ในขณะที�
การเปิดเสรีกบัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นันจะทาํให้นมและผลิตภณัฑ์เนือจากทังสองประเทศ
ไหลบ่าเขา้มายงัประเทศไทย ซึ� งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที�เลียงโคนมเป็นอยา่งมาก 
  การเปิดเสรีการคา้ดงักล่าวเป็นการทาํลายความมั�นคงทางดา้นอาหารของประเทศ อีกทัง
ทาํลายโอกาสในการทาํเกษตรอยา่งหลากหลาย สร้างผลกระทบต่อการหมุนเวยีนแร่ธาตุอาหาร 
 2. การอนุญาตให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms = GMO) หรือ
การอนุญาตใหมี้การทดลองจีเอม็โอ ในไร่นา 
  พืชจีเอ็มโอ เท่าที�ส่งเสริมให้มีการปลูกนันเกิดขึนจากการดดัแปลงหน่วยพนัธุกรรมเพื�อ
สร้างสิ�งมีชีวิตที�ไม่เคยปรากฏมาก่อนในธรรมชาติ การใช้พืชดงักล่าวจึงไม่มีใครสามารถยืนยนั
ความปลอดภยัและผลกระทบที�มีต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้มได ้เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย ั�งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งมาตรฐานเกษตรกรรมอินทรียท์ั�วโลกลว้นปฏิเสธการนาํพืชจีเอ็มโอเขา้มาใช้
ในระบบการเกษตร 
  การอนุญาตใหมี้การปลูกพืชจีเอม็โอร่วมกบัการทาํเกษตรโดยวิธีทั�วไปและการเกษตร
ทางเลือกนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการกล่าวคือทาํให้เกิดการปนเปื อนในผลิตภณัฑ์เกษตร
ทั�วไป และเกษตรกรรมทางเลือก ซึ� งส่งผลกระทบต่อตลาดทาํให้เกิดการปนเปื อนแหล่งพนัธุกรรม
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ตามธรรมชาติ เมื�อยีนแปลกปลอมทังหลาย เช่น ยีนตา้นทานยาปฏิชีวนะ หรือยีนตา้นทานสารเคมี
ปราบวชัพืชกระจายไปสู่ฐานพนัธุกรรมของประเทศ การที�เกษตรกรและประเทศชาติจะตอ้ง
ตกอยู่ภายใตก้ารผกูขาดของบรรษทัขา้มชาติการเกษตร จนไม่สามารถพฒันาวิถีเกษตรกรรมที�เป็น
อิสระและย ั�งยนืไดใ้นที�สุด 
  เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย ั�งยืนและการนาํเอาความหลากหลายทางชีวภาพซึ� งเป็น
จุดแข็งของประเทศมาใชป้ระโยชน์จึงเป็นทางเลือกที�ดีกวา่ของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และสังคมไทย
รวมทังในปัจจุบนัและอนาคต 
 3. ภาคธุรกิจและบริษทัขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและค้าขายเกษตร
อินทรีย ์
  ปัญหาพิษภยัของสารเคมีการเกษตรที�ตกคา้งในอาหาร การกีดกนัทางการคา้ โดย
ยกเหตุผลเรื� องของความปลอดภยัอาหาร กระแสต่อตา้นผลิตภณัฑ์จีเอ็มโอในระหว่างประเทศ 
รวมทังตระหนกัถึงปัญหาต่อสุขภาพของกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ทาํให้เกิดกระแสความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอินทรีย ์อนัเป็นทางเลือกหนึ�งของเกษตรทางเลือก ทังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศมากขึ นตามลําดับ ดังเป็นที�ทราบกันโดยทั�วไปว่าตลาดดังกล่าวมีอัตราเติบโต 
ประมาณ 20-30 % ต่อปี อตัราการเติบโตดังกล่าวทาํให้บริษทัธุรกิจการเกษตรจาํนวนมาก
ให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมการผลิตและทาํตลาดผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์
  จากแนวโนม้ดงักล่าวในดา้นหนึ�งถือวา่เป็นปัจจยัสนบัสนุนที�ทาํให้เกษตรกรหนัมาทาํ
เกษตรอินทรียก์นัมากขึน หน่วยงานของรัฐบาลและสถาบนัการศึกษาปรับบทบาทมาให้ความสําคญั
ต่อเกษตรกรรมทางเลือกมากขึน แต่ในอีกดา้นหนึ�งความสนใจเกษตรกรรมทางเลือก โดยใชต้ลาด
เป็นตวันาํนันอาจทาํลายเป้าหมายที�แทจ้ริงของเกษตรกรรมอินทรียใ์นบันปลายได้ เช่น การเน้น
เกษตรกรรมอินทรียที์�มีความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตนอ้ยลง เพื�อมุ่งเนน้การผลิตสินคา้ที�
เป็นความต้องการของตลาด การที�เกษตรกรรมอินทรีย์ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
อาหารของครอบครัวและชุมชนเป็นวตัถุประสงคห์ลกัรวมทังแนวโนม้ที�บริษทัการเกษตรขนาดใหญ่ 
ซึ� งมิไดมี้ปรัชญาใด ๆ เกี�ยวกบัเกษตรทางเลือก หนัมาส่งเสริมการเกษตรอินทรียไ์ปพร้อม ๆ กบัการขาย
สารเคมีทางดา้นการเกษตร  
  บริษทัยกัษ์ใหญ่การเกษตรของไทยได้เริ�มตน้ส่งเสริมการเกษตรอินทรียต์ามระบบ
พนัธะสัญญา (Contract Farming) แบบครบวงจร เกษตรกรตอ้งซือเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ยชีวภาพ เพื�อแลกเปลี�ยน
กบัการได้รับเงินกู้ โดยผลผลิตที�ได้จะตอ้งขายให้กบับริษทัในราคาที�กาํหนดไว ้การดาํเนินการ
เกษตรกรรมอินทรียโ์ดยที�เกษตรกรปราศจากอิสรภาพในการตดัสินใจ และมีอาํนาจการต่อรองนอ้ยกว่า
จะนาํไปสู่การทาํลายเป้าหมายของเกษตรกรรมที�ย ั�งยนื บริษทัยกัษใ์หญ่ทางการเกษตรยงัคงทาํกาํไร



32 

 

เป็นกอบเป็นกําจากภาคเกษตรกรรมเพียงแต่เปลี�ยนวิธีการค้าขายจากการทําเกษตรเคมีเป็น
การเกษตรที�ใชเ้ทคโนโลยปีลอดสารเคมีแทนเท่านันเอง 
 4. บทบาทบริษทัยกัษ์ใหญ่การเกษตรที�เขา้มีบทบาทในการควบคุมนโยบายการเกษตร
ของรัฐ 
  ในระยะเวลาที�ผ่านมา บริษทัยกัษ์ใหญ่การเกษตรของไทย ได้เขา้มามีอิทธิพลต่อ
การกาํหนดนโยบายทางการเกษตรของประเทศอยา่งเปิดเผย โดยทังรัฐมนตรีและผูบ้ริหารบางคน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตรและการคา้มีสายสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดและเป็นเครือญาติกบับริษทัยกัษ์ใหญ่
การเกษตรโดยตรง ซึ� งส่งผลให้การกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการเกษตรของประเทศเอืออาํนวยกบั
ธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ ไม่วา่จะเป็นกรณีการแกปั้ญหาไขห้วดันก การประมูลกลา้ไม ้ฯลฯ รวมทัง
การเปิดเจรจาเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่าง ๆ ที�เอืออาํนวยใหก้ลุ่มทุนไดรั้บผลประโยชน์  
  ขณะนี มีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าบริษัทยกัษ์ใหญ่การเกษตรซึ� งขณะนี ได้เข้ามา
ครอบครองผกูขาดธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุพืชผกั พืชไร่ และสัตวปี์กนัน กาํลงักา้วเขา้มามีบทบาทในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วซึ� งมีขนาดตลาดมหาศาล ในขณะที�บทบาทของรัฐซึ� งเคยมีบทบาทในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ใหก้บัเกษตรกรในช่วง 3-4 ทศวรรษที�ผา่นมากาํลงัจะลดบทบาทลงโดยลาํดบั แนวโนม้เช่นนี จะทาํ
ใหบ้รรษทัขนาดใหญ่เขา้มาครอบงาํเกษตรกรของไทย และจะมีผลอยา่งสําคญัต่อการพฒันาเกษตร
ทางเลือกของไทย  
 ส่วนปัจจยัทางดา้นลบอีกปัจจยัหนึ�งที�นาํมาซึ� งการพฒันาเกษตรทางเลือก เป็นแรงผลกัดนั
อีกดา้นหนึ� งที�เสริมหนุนปัจจยัเอือแลว้ทาํให้พฒันาเกษตรทางเลือก เพราะขาดการบริหารจดัการ
แหล่งนําธรรมชาติ ทาํใหน้ําไม่เพียงพอที�จะทาํการเกษตรไดต้ลอดทังปี และมีการทาํเกษตรเชิงเดี�ยว
ที�ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตจาํนวนมาก แต่ผลผลิตที�ได้ไม่คุ ้มกับค่าใช้จ่ายที�ลงทุนไป จึงเกิดปัญหา
หนี สินในครัวเรือน ขณะเดียวกนัเกษตรกรขาดการจดัการดา้นการผลิตและการตลาดที�ดี ทาํให้ราคา
ผลผลิตตกตํ�า พร้อมกบัดินถูกทาํลายและนํ าเสียเพิ�มขึน อีกทังขาดความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนั
ตนเองจากพิษของปุ๋ยเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืช ทาํให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ และหนี สินพอกพูน
มากขึนจนไม่สามารถปลดตนเองออกจากวงจรหนี สินได ้ระบบบริหารจดัการตาํบลก็ไม่ไดร้องรับ
การพฒันาหรือสนบัสนุนเกษตรทางเลือก ทังนี เพราะบุคลากรที�ช่วยพฒันาการเกษตรไม่เพียงพอ 
ระบบฐานขอ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่ทนัสมยั การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การเกษตรเชิงเดี�ยว
ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาวะชุมชนจากการชะลา้งของสารเคมีและปุ๋ยเคมีจากผิวหนา้ดินลงสู่แหล่งนํ า
ธรรมชาติทาํให้คนที�อาศยัอยู่ทา้ยนําได้รับผลกระทบ ซึ� งประเด็นดงักล่าวถูกผลกัดนัให้เขา้สู่เวที
ประชาคมและเกิดกระแสการสร้างวิถีเกษตรธรรมชาติที�ทาํให้คนในชุมชนกลบัมาใหค้วามสาํคญั
กับการพึ� งพาอาศัยกันได้เหมือนดังที� เคยเป็นมาในอดีต นอกจากนี  ผู ้นําชุมชนบางคนก็ให้
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ความสําคญักบัแกไ้ขปัญหาการเกษตรน้อยและมกัมีช่องว่างความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชน หรือมี
การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในชุมชน ทาํให้เกษตรกรที�ประสบปัญหาจากเกษตรเชิงเดี�ยวแสวงหาทางออก
เองดว้ยการใชเ้กษตรทางเลือก 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2554) ได้ศึกษาบริบทของการนาํมาสู่การพฒันาเกษตรทางเลือก 
ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม 
กระบวนการพฒันาระบบเกษตรทางเลือก แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะเริ�มต ้น จุดนาํการพฒันาเกิดจาก
เกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากเกษตรเชิงเดี�ยว ระยะก่ อร่ างสร้างระบบ ผูน้าํชุมชนหรือผูน้าํธรรมชาติ
ผลกัดนัเกษตรทางเลือกให้เป็นรูปธรรมและหวงัเพียงลดรายจ่ายในครัวเรือน ระยะวางรูปแบบ
การทาํงานมีการรวมตวักนัของเกษตรกรเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในรูปคณะทาํงานหรือสหกรณ์ ระยะรูปแบบ
การทาํงานมีความชัดเจน เกษตรกรขยายการดาํเนินกิจกรรมที�ใช้เกษตรทางเลือกจากการมุ่งลด
รายจ่ายมาเป็นมุ่งเพิ�มรายได ้ระยะขยายผล เกษตรกรมีการบริหารจดัการเกษตรทางเลือกแบบครบวงจร 
ผลผลิต ผลลพัธ์ของการดาํเนินการเกษตรทางเลือก คือ การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ยึดเป็นอาชีพ
ที�สร้างรายได ้เกิดปราชญ์ชาวบา้น ตน้แบบ แกนนาํ  เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมหนุนการพฒันาตาํบล
สุขภาวะ เกิดกลุ่มกิจกรรมที�หลากหลาย มีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยพฒันาความย ั�งยืนของระบบนิเวศ
ในพืนที� เงื�อนไขและปัจจยัสําเร็จ คือ การเห็นพอ้งกนัว่าเกษตรเชิงเดี�ยวเป็นปัญหาร่วมที�ตอ้งแกไ้ข 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของผู ้นําและแกนนําชุมชน การผลักดันของ
ครอบครัว การมีเครือข่ายเพื�อนช่วยเพื�อน การมีทรัพยากรดา้นเกษตรเป็นทุนเดิม การใชก้ารสื�อสาร
หลายรูปแบบ การประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานเสริมหนุนและชุมชน องค์ความรู้สําคญัที�ได ้
คือ รูปแบบของกระบวนการพฒันาเกษตรทางเลือก ปัจจยัเอือ ปัจจยัลบที�นาํมาซึ� งการพฒันาเกษตร
ทางเลือก เป้าหมายการพฒันา ทุนที�เกี�ยวขอ้ง เงื�อนไข ปัจจยัแห่งความสําเร็จและปัจจยัอุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ คือ ขยายผลการพฒันาเกษตรทางเลือกในตาํบลที�มีโครงสร้างกายภาพ ประชากร 
เศรษฐกิจและสังคมเหมาะสม ภาครัฐจดัให้มีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทางเลือกของชุมชน 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั วิจยัและพฒันาเพื�อสร้างผลลพัธ์เฉพาะพืนที�ที�ชัดเจน พฒันาระบบ
สารสนเทศของตาํบล กาํหนดให้เกษตรทางเลือกอยู่ในแผนพฒันาตาํบล กาํกับ ตรวจสอบ
การพฒันาเกษตรทางเลือกระดบัชุมชนด้วยแนวปฏิบติั สร้างระบบสนับสนุนการพฒันาเกษตร
ทางเลือกที�ชดัเจนและผลกัดนัใหต้าํบลที�พฒันาเกษตรทางเลือกใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
 วรรณา ประยุกตว์งษ ์ (2540 : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อการคงอยูใ่นระบบ
เกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณี ในจงัหวดัขอนแก่น โดยการวิเคราะห์ปัจจยั
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ที�มีผลต่อการคงอยู่ในการทาํเกษตรกรรมทางเลือก คือ รายไดสุ้ทธิต่อการทาํการเกษตรทางเลือก
ในระดบัที�พอเพียงต่อการบริโภคในครอบครัว และความมั�นคงของกระแสรายไดใ้นอนาคต โดยใช้
แบบจาํลองโลจิทในการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่าตวัแปรอิสระที�มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความเป็นไปไดข้องรายไดสุ้ทธิที�มากกวา่พอยงัชีพและเป็นความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบัความเชื�อมั�น 90% ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิก อตัราส่วนร้อยละของจาํนวนกิจกรรมที�นาํผลพลอยได ้
มาจากการสนับสนุนแหล่งเงินทุนของภาครัฐ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับความเป็นไปได้สุทธิ
ที�มากกว่าพอยงัชีพ และเป็นความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับความเชื�อมั�น 95% 
สาเหตุที�เป็นลบแทนที�จะเป็นค่าบวกอาจจะเนื�องจากโครงการของภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนหลงัจาก
เกษตรกรทาํเกษตรกรรมทางเลือกเป็นเวลานานหลายปี 
 ไพโรจน์  ศรีจนัทรา (2543 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�อง การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทน 
และปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับการทาํเกษตรธรรมชาติ กรณีศึกษาตาํบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงันํ าเยน็ 
จงัหวดัสระแกว้ โดยทาํการวเิคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทนการทาํเกษตรธรรมชาติและศึกษาปัจจยัที�มี
ผลต่อการยอมรับการทาํเกษตรธรรมชาติของเกษตรกรระหว่างเกษตรกรใช้และไม่ไดใ้ช้วิธีเกษตร
ธรรมชาติ พบว่าต้นทุนการผลิตผกัคะน้าที�ไม่ได้ใช้วิธีเกษตรธรรมชาติสูงกว่าที�ใช้วิธีเกษตร
ธรรมชาติ ทังนี เนื�องจากมีตน้ทุนการใช้ปัจจยัการผลิตด้านสารเคมี ปุ๋ยเคมีมาก  เมื�อพิจารณาถึง
รายไดสุ้ทธิต่อไร่ พบวา่การผลิตผกัคะนา้โดยใชว้ิธีเกษตรธรรมชาติมีรายไดสุ้ทธิสูงกวา่กรณีไม่ได้
ใชว้ิธีเกษตรธรรมชาติไร่ละ 11,021 บาท ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับเกษตรธรรมชาติ
โดยใชแ้บบจาํลองโลจิท (Logit Model) พบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับการทาํเกษตรธรรมชาติที�มี
นัยสําคญัทางสถิติ คือ ระดบัความรู้ในเรื� องการทาํเกษตรธรรมชาติ และการให้ความสําคญัต่อ
สุขภาพของเกษตรกร 
 ทินรัตน์  พิทกัษพ์งศเ์จริญ (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการยอมรับการทาํการเกษตรแบบ
ผสมผสานของเกษตรกร อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษารูปแบบ
การเกษตรแบบผสมผสาน และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั
ดา้นสังคม และปัจจยัอื�น ๆ กบัการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการศึกษาปัญหา  
และอุปสรรคในการทาํการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตร พบว่าการยอมรับเกษตรผสมผสาน
เกี�ยวกบัรูปแบบในการทาํเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.9  เกษตรกร
ยอมรับปฏิบติัการเลี ยงพืชผสมผสานกบัการเลี ยงสัตว ์ไดแ้ก่ การเลี ยงปลา เลี ยงสัตวแ์ละปลูกพืช 
ดา้นเทคนิควิธีการผสมผสาน ที�เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับปฏิบติั ร้อยละ 83.2 นาํเอาวสัดุในแปลง
เกษตรมาทาํเป็นปุ๋ยและคลุมดิน ร้อยละ 68.4 นาํมูลสัตวไ์ปสร้างแพลงตอนและนาํมาเลียงปลา และ
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ระดบัการยอมรับเกษตรผสมผสานของเกษตรกร ร้อยละ 47.3 มีการยอมรับปานกลางและร้อยละ
31.5  มีระดบัยอมรับมาก 
 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าระดับการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานของ
เกษตรกรในอาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสบการณ์ศึกษาดูงาน
ทางการเกษตรผสมผสาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติแสดงให้เห็นวา่ถา้เกษตรกรมีการศึกษาดูงานมาก
ก็อาจจะยอมรับการเกษตรแบผสมผสานเพิ�มมากขึน  หรืออยา่งนอ้ยถา้มีการศึกษาดูงาน 1 ครั ง อาจทาํให้
เกษตรกรยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานในระดบัหนึ�ง 
 




