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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง8 นี8มวี ตั ถุประสงค์เพื<อศึกษาผลของระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม
พีจเี อสต่อกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ รายได้เกษตรกร การเพิม< ขีดความสามารถของเกษตรกรเพศหญิง
สิทธิมนุ ษยชน สุขภาพเกษตรกร การเข้าถึงอาหารคุณภาพของเกษตรกรและสมาชิกชุมชน การยอมรับของ
ผูบ้ ริโภค และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อระบบพีจเี อส โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือ เกษตรกรผูท้ ผ<ี ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส ซึง< เป็ นสมาชิกของกลุ่ม 1 สหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด
จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม 2 สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไท จํากัด อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั
พบว่าพีจเี อสช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื ของสมาชิกกลุ่ม 1 และ 2
เท่ากับ 62.81 และ 51.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม 1 และ 2 ทีผ< ่านการ
รับรองด้วยระบบพีจเี อสมีราคาเพิม< ขึน8 20-276.3 และ 9-1,000 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่ม 1
และ 2 มีรายได้เฉลี<ยต่อคนต่อปี เพิม< ขึน8 20 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อีกทัง8 ระบบพีจเี อสยังเพิม< ความ
มันใจให้
<
แก่เกษตรกรในการทําเกษตรอินทรียท์ เ<ี ป็ นมิตรกับสิง< แวดล้อมเช่นเดียวกับเกษตรกรเคยปฏิบตั มิ าแต่
เดิม เกษตรกรได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ส่งผลให้จาํ นวนเกษตรกรทีเ< คยมีสารพิษตกค้างในเลือดเกินเกณฑ์
มูลนิธเิ กษตรอินทรีย์ไทย อาคารสํานักวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
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ทีม< าตรฐานกําหนดและอยู่ในสภาวะเสีย< งลดลง 78.57-100 เปอร์เซ็นต์ ซึง< เกษตรกรแสดงทัศนะทีด< ตี ่อพีจเี อส
ในการเป็ นเครื<องมือช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ดีขน8ึ เพิม< ขีดความสามารถของเกษตรกรเพศหญิง
และสิทธิมนุ ษยชน ตลอดจนเพิม< โอกาสในการเข้าถึงอาหารคุณภาพของเกษตรกรและสมาชิกชุมชนได้ 100
เปอร์เซ็นต์ ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียท์ <ผี ่านการรับรองด้วยระบบพีจเี อส
100 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการของพีจเี อส ได้แก่ การรวมกลุ่มแสดงทัศนคติท<ดี ีร่วมกันของ
เกษตรกรและการตรวจเยี<ยมฟาร์มเพื<อน จัดเป็ นการเพิม< ขีดความสามารถของชุมชนเกษตรกรฐานราก บน
พื8นฐานความโปร่งใส พึ<งพาตนเองได้ และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ตามบริบทที<แตกต่างกัน
จัดเป็ นผลกระทบเชิงบวกต่อการทําการเกษตร ซึง< เป็ นวิถชี วี ติ ของสมาชิกชุมชนอย่างแท้จริง
คําสําคัญ : สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์ท ัพไท; สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์เ ชียงใหม่; พีจีเ อส; การเข้า ถึง อาหาร;
เกษตรกรรายย่อย

Abstract
This study was focused on the effect of participatory guarantee system (PGS) on organic
farming certification concerned in organic farming process, farmer income, gender empowerment of
female farmer, human rights, farmer health, quality food reach of farmer and their community,
consumer acceptation to PGS products, and farmer response to PGS. Target groups of this study
were the farmers who had PGS certified including the member group 1, PGS Chuang Mai Organic
Cooperatives limited group, Chiang Mai, and group 2, Tubthai Organic Cooperatives, Surin. Results
revealed that PGS help reduce farming production cost, chemical pesticides and chemical fertilizers,
of the member group 1 and 2 with 62.81 and 51.22 %, respectively. Premium price’s PGS-certified
organic products of the member of group 1 and 2 increased with 20-276.3, and 9-1,000 %, respectively.
Farmer income group 1 and 2 were increased by PGS with 20 and 50 %, respectively. Moreover, PGS
help existing organic farmers become more confident to continue on the chemical-free and
environmentally friendly farming practical as same as they have been doing. Though learning by doing,
number of farmers who had blood chemical residue reduced 78.57-100 %. They become more
convince that PGS is a credible and effective certification tool for better quality of life and also enhances
human right and gender empowerment of female farmers. Quality food reach of farmers and their
community was increased by PGS with 100 %. Consumer acceptation to PGS products and farmer
response to PGS was 100 % increased. The process of PGS such as regular meeting on agreed
principles, group consultation and peer review inspection lead to capacity building of grass-root
organization, empowerment, sense of democracy, self-reliance and resilience from external
circumstance, which ultimately leads to positive impacts on other issues other than agriculture aspect.
Keywords: Tubthai Organic Cooperatives; Chuang Mai Organic Cooperatives limited group; PGS;
quality food reach; small farmer
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1. คํานํา

CB) และระบบการรับ รองแบบมีส่ ว นร่ ว มพีจีเ อส
(participatory guarantee system, PGS) (FAO,
IFOAM and UNCTAD, 2008)
พีจีเ อส หมายถึง ระบบการรับ รองเกษตร
อินทรีย์โดยชุมชน ซึ<งยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย์ ส ากล ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
เข้ม แข็ง และต่ อ เนื< อ งของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียของ
ชุมชน ภายใต้การสร้างพื8นฐาน ความไว้วางใจซึ<ง
กัน และกัน การเป็ น เครือ ข่า ยทางสัง คม และการ
แลกเปลี<ยนเรียนรู้ (IFOAM, 2016) พีจีเอสเกิดขึ8น
จากสมาพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติหรือ IFOAM
ได้ต ระหนัก ถึง ข้อ จํา กัด ของระบบการรับ รองโดย
บุคคลทีส< าม (Lundberg and Moberg, 2009) จึงได้
ร่วมกับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ พัฒนาระบบพีจเี อส
ขึ8นตัง8 แต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั มี
ประเทศที<นําระบบไปใช้รบั รองเกษตรอินทรีย์กว่า
50 ประเทศ และกําลังเพิม< ขึน8 เรื<อย ๆ เพราะพีจเี อส
ทํ า ให้ เ กิด การขยายตัว การทํ า เกษตรอิน ทรีย์ใ น
ชนบทและมีช่องทางตลาดให้เกษตรกรขายตรงมาก
ขึ8น ได้แ ก่ ตลาดนัด สีเ ขีย วในพื8น ที< ระบบสมาชิก
ล่วงหน้า (community supported agriculture, CSA)
ระบบเครื อ ข่ า ยดิ จิ ท ัล เป็ นต้ น เป็ นการพัฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชนบท ทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภค
ภายในประเทศเข้าถึงอาหารอินทรียใ์ นราคาที<ซอ8ื หา
ได้ รวมทัง8 เป็ นการฟื8 นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สรรพสิง< ให้มใี ช้ชวลู
ั < กหลาน (Castro, 2014) พีจเี อส
เป็ นระบบทีแ< ตกต่างจากระบบการรับรองโดยบุคคล
ที<ส ามหรือ หน่ วยตรวจรับ รองที<คุ้น เคยกันมานาน
โดยกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิด การพัฒนาการผลิต เข้า สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยการแลกเปลีย< นเรียนรู้
และเกิดเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค มีผล
ทําให้เกิดการวางแผนการผลิตตามทีต< ลาดต้องการ
เมื<อเกษตรกรรายย่อยได้รบั การรับรองผลสุดท้ายทํา
ให้มีการทําเกษตรอินทรีย์เพิ<มขึ8น เกิดการพัฒนาที<
ยัง< ยืน ทัง8 ต่ อรายได้ของเกษตรกร ฟื8 นฟู ทรัพยากร

การเกษตรอิ น ทรี ย์ (organic agriculture)
หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ
องค์ร วม ที<เ กื8อ หนุ น ต่ อ ระบบนิ เ วศ รวมถึง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการ
ใช้วสั ดุธรรมชาติ หลีกเลี<ยงการใช้วตั ถุดบิ จากการ
สังเคราะห์และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลนิ ทรียท์ ไ<ี ด้มา
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification)
มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วย
ความระมัดระวัง เพื<อ รัก ษาสภาพการเป็ นเกษตร
อิ น ทรี ย์ แ ละคุ ณ ภาพที<สํ า คัญ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ทุ ก
ขัน8 ตอน (สํ า นั ก งานมาตรฐานสิน ค้ า เกษตรและ
อาหารแห่ ง ชาติ , 2552) ทัง8 นี8 ก ารบริ ห ารจัด การ
ฟาร์มเกษตรอินทรียเ์ น้นหมุนเวียนปั จจัยการผลิตใน
ฟาร์มหรือท้องถิ<นนัน8 ๆ มากกว่าการพึ<งปั จจัยการ
ผลิตจากภายนอก ภายใต้การเชื<อมโยงกับวิธกี าร
ปฏิบ ัติท<ีเ ป็ น วัฒ นธรรมของท้อ งถิ<น ร่ ว มกับ การ
ประยุ กต์ภู มิปั ญญาท้องถิ<นกับวิทยาศาสตร์ใ นการ
สร้ า งความสมดุ ล ที< เ ป็ นธรรมต่ อ ทุ ก สรรพสิ<ง ทัง8
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ< ง แวดล้ อ ม และมนุ ษย์
(common objectives and requirements of organic
standards, COROS) ซึ< ง FAO, IFOAM แ ล ะ
UNCTAD ได้ร่วมกันกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ร่วม
ของมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ ใ นการเทีย บเคีย ง
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ (ISEAL, 2008)
นอกจากนี8 IFOAM ได้ใ ห้ค วามหมายของเกษตร
อิน ทรีย์ หมายถึง การเกษตรที<ทํ า ตามหลัก การ
เกษตรอินทรีย์ท<ีนานาชาติยอมรับ 4 ประการ คือ
หลักสุขภาพ หลักระบบนิเวศ หลักความเป็ นธรรม
และหลัก ความดู แ ลเอาใจใส่ เกษตรกรที<ทํ า ตาม
หลักการนี8ถอื ว่าเป็ นเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ โดยไม่
จํา เป็ น ว่ า ต้อ งมีก ารรับ รองเท่ า นัน8 แต่ ห ากผู้ผ ลิต
ต้องการแสดงถึงคุณภาพความเป็ น อิน ทรีย์ใ ห้ก ับ
ผูบ้ ริโภค สามารถขอการรับรองได้ ทัง8 ในระบบการ
รับรองโดยบุคคลทีส< าม (third party certified body,
335
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สุรนิ ทร์ และสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด
จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมชาติแ ละสิ<ง แวดล้อ ม สุข ภาพของผู้ผ ลิต และ
ผู้บ ริโ ภค และเกิด สัง คมเข้ม แข็ง ในที<สุด (IFOAM,
2015)
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ท<ีผ่านมา มุ่งเน้ น
การพัฒนาเพื<อการส่งออก ผู้ผลิตและผู้บริโ ภคอยู่
ห่างกัน และจะต้องได้รบั การรับรองจากระบบการ
รับรองโดยบุคคลทีส< ามเท่านัน8 ทําให้เกษตรอินทรีย์
ทัว< โลกไม่ เ กิด ความยัง< ยืน ที<แ ท้ จ ริง ไม่ ส ามารถ
ขยายตัวได้ทนั กับโลกทีม< กี ารเปลีย< นแปลง และตาม
ความต้องการของผู้บริโภคที<เพิ<มขึน8 อย่างรวดเร็ว
(IFOAM, 2016) และพบว่ า การรับ รองโดยหน่ ว ย
ตรวจรับรอง ไม่ได้เหมาะกับเกษตรอินทรียท์ ุกระบบ
ที< มี ค วามหลากหลายของวิ ถี ก ารผลิ ต เพราะมี
ค่าใช้จ่ายสูง และมีระบบที<ซบั ซ้อน ให้ความสําคัญ
กั บ การบั น ทึ ก และมี เ อกสารมากมาย จึ ง เป็ น
ข้อ จํ า กัด สํ า หรับ เกษตรกรรายย่ อ ยที<ทํ า เกษตร
อิน ทรีย์แ บบวิถีพ8ืน บ้า น ซึ<ง มีผ ลผลิต หลากหลาย
ชนิดในปริม าณไม่มาก เป็ นการทําเกษตรอินทรีย์
ด้ ว ยจิต วิญ ญาณและเป็ นวิถี ชีวิต การอยู่ ร่ ว มกับ
ธรรมชาติสงิ< แวดล้อม ทําให้เกษตรกรเหล่านี8ตกจาก
การสํารวจหรือไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ บางราย
ล้มเลิกไป จึงมีความจําเป็ นอย่างเร่งด่วนในการทํา
ความรู้จกั และเผยแพร่องค์ความรู้เกี<ยวกับพีจเี อส
เพื<อเป็ นฐานของการส่งเสริมสนับสนุนการทําเกษตร
อิน ทรีย์ ใ นท้ อ งถิ< น ให้ เ พีย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
บริโภคภายในประเทศในราคาที<คนทุกระดับเข้าถึง
ได้ง่าย จัดเป็ นการทําเกษตรอินทรีย์ท<แี ท้จริง การ
วิ จ ั ย ครั ง8 นี8 เ พื< อ ศึ ก ษาผลของระบบการรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
หรือระบบพีจเี อสต่อกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์
รายได้ บทบาทผูห้ ญิง สิทธิมนุ ษยชน สุขภาพ การ
เข้า ถึ ง อาหาร ความเข้ม แข็ง ของกลุ่ ม การแลก
เปลี<ยนเรียนรู้ และความพึงพอใจต่ อระบบพีจีเอส
ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์
เกษตรอินทรียท์ พั ไท จํากัด อําเภอปราสาท จังหวัด

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรอินทรีย์ ซึ<ง
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ เ กษตรอินทรีย์ทพั ไทย จํากัด
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ จํานวน 43 คน และ
เกษตรกรอิน ทรีย์ซ<ึง เป็ นสมาชิก สหกรณ์ เ กษตร
อินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
44 คน ที<ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์
แบบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส) รวม 87 คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขัน8 ตอน (multi-stage sampling) ซึ<งผู้วจิ ยั ได้
ดําเนินการตามขัน8 ตอนดังนี8
2.1.1 สํารวจประชากรเกษตรกรอินทรีย์
ซึง< เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ จํานวน 43 คน และ
เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 44 คน เป็ นกรอบการสุ่ม
(sampling frame) และบัญ ชีร ายชื<อ ของหน่ วยการ
สุม่ (sampling unit)
2.1.2 หาขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง
(sample size) โดยพิจารณาจากตารางของ Darwin
Hendel (1977) ซึ<ง ผู้วิจ ัย ได้ตัง8 ระดับ ความเชื<อมัน<
(confidence level) ไว้ท<ี 99 % (α = 0.01) ซึง< จะได้
ขนาดตัวอย่าง จํานวน 73 คน
2.1.3 แบ่งประชากรทัง8 หมดจําแนกตาม
กลุ่ ม จัง หวัด ให้ เ ป็ นชัน8 ภู มิ (stratum) จากนั 8น จึ ง
คํานวณหาขนาดที<พอดีของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชัน8
ภู มิ (nh) แ บ บ สั ด ส่ ว น โ ด ย ต ร ง (proportional
allocation) จากประชากรของแต่ละชัน8 ภูมิ (Nh) จาก
สูตร Nh = (n ÷ N) x Nh
2.2 เครือQ งมือทีQใช้ในการวิ จยั
เครื<องมือทีใ< ช้ในการวิจยั ครัง8 นี8 คือ แบบ
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ตารางทีQ 1 จํานวนประชากรและขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจังหวัด
กลุ่มตัวอย่าง/จังหวัด
(1) กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
(2) กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
รวม

ประชากร (คน) ขนาดตัวอย่าง (คน)
43
35
44
38
87
73

ตอนที< 6 อื<น ๆ มีล ัก ษณะเป็ น คํ า ถาม
ปลายเปิ ด เกี<ยวกับสิทธิใ นการเข้าถึงอาหาร การ
ยอมรับของผูบ้ ริโภค ความเข้มแข็งของกลุ่ม ความถี<
ของการแลกเปลี<ยนองค์ความรู้ เมล็ดพันธุ์ วิถีการ
ผลิต การตลาด และความพึง พอใจในระบบการ
รับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
(พีจเี อส)
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการตามขัน8 ตอนดังนี8
2.3.1 ผู้ วิ จ ัย ได้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ
เกษตรกรโดยตรง โดยลงพืน8 ทีเ< ก็บข้อมูล และ/หรือ
การตอบแบบสอบถามออนไลน์
2.3.2 รวบรวมแบบสอบถามและข้อมูล
เพื<อดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2.4 สถิ ติทีQใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยใช้ SPSS Version 16.0
วิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการผลิตก่อนและหลังเข้าสู่
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วน
ร่ ว ม (พี จี เ อส) บทบาทผู้ ห ญิ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สุขภาพ และอื<น ๆ สถิติท<ใี ช้ การแจกแจงความถี<
จํ า นวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี<ย และค่ า ส่ ว นเบี<ย งเบน
มาตรฐาน

สอบถาม โดยผูว้ จิ ยั จัดทําขึน8 ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ<ง กํ า หนดตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 5 ตอน
คือ
ตอนที< 1 กระบวนการผลิต ก่ อ นเข้า สู่
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วน
ร่ ว ม (พีจีเ อส) มีล ัก ษณะเป็ น แบบเลือ กตอบ และ
คําถามปลายเปิ ด คําถามเกีย< วกับผลผลิตก่อนเข้าสู่
ระบบพีจีเ อส การใช้ปุ๋ ยเคมีแ ละสารเคมีป้ อ งกัน
กําจัดศัตรูพชื และรายได้ของการขายผลผลิตก่อน
เข้าสูร่ ะบบพีจเี อส
ตอนที< 2 กระบวนการผลิต หลัง เข้ า สู่
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วน
ร่ ว ม (พีจีเ อส) มีล ัก ษณะเป็ น แบบเลือ กตอบ และ
คํา ถามปลายเปิ ด เกี<ยวกับผลผลิตหลังเข้าสู่ระบบ
พีจีเ อส และรายได้ข องการขายผลผลิต หลัง เข้าสู่
ระบบพีจเี อส
ตอนที< 3 บทบาทผู้หญิง มีลกั ษณะเป็ น
แบบเลือกตอบ และคําถามปลายเปิ ด เกี<ยวกับการ
ได้รบั เลือกเป็ นกรรมการกลุ่ม การได้รบั เลือกเป็ น
ตัว แทนกลุ่ ม และการแสดงความคิด เห็น ในการ
ประชุมกลุ่ม
ตอนที< 4 สิทธิม นุ ษยชน มีลกั ษณะเป็ น
แบบเลือกตอบ และคําถามปลายเปิ ด เกี<ยวกับการ
จ้างแรงงานเกษตรในฟาร์ม
ตอนที< 5 สุ ข ภาพ มีล ัก ษณะเป็ น แบบ
เลือกตอบ และคําถามปลายเปิ ด เกีย< วกับสารเคมีใน
เลือดและความถีข< องการเจ็บป่ วย

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของระบบการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย์แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (พี จี เ อส) ต่ อ
สมาชิ กสหกรณ์เกษตรอิ นทรียท์ พั ไทย จํากัด
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สมาชิก จากหมู่ บ้า นและตํ า บลอื<น ๆ มาร่ ว มเป็ น
สมาชิก พีจีเ อสเพิ<ม ขึ8น ทํ า ให้เ กษตรอิน ทรีย์ข อง
สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด งอกงามขยาย
ผล ให้ผู้ผลิตเกิดการเรียนรู้การผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ ากล ด้วยระบบการตรวจเยีย< มฟาร์ม
เพื< อ น การให้ คํ า แนะนํ า การเรี ย นรู้ แ ละพัฒ นา
นวัต กรรมเพื<อ เพิ<ม ประสิท ธิภ าพการผลิต เกษตร
อิ น ทรี ย์ ท ั 8ง ระบบ ด้ ว ยการปลู ก พื ช เลี8 ย งสั ต ว์
ผสมผสาน พึ<งพาตนเองในการใช้ปัจจัยการผลิตที<
หาได้ใ นท้องถิ<น เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก
อาหารสัตว์จากวัตถุดบิ ภายในกลุ่ม การสร้างความ
เชื<อมันในระบบรั
<
บรองแบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) การ
มีท<ีป รึก ษา นั ก วิช าการ จากภายนอกกลุ่ ม ร่ ว ม
ตรวจสอบแปลงผลิตทุกแปลงเป็ นประจําปี และใน
ระหว่ า งปี ส มาชิก ที<อ ยู่ ใ กล้ก ัน จะดู แ ลการผลิต ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องประเทศ
ไทยและมาตรฐานสากล
ซึ<ง การศึก ษาวิจ ัยครัง8 นี8ส หกรณ์ เกษตร
อินทรีย์ทพั ไทย จํากัด มีสมาชิกที<ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบพีจเี อส จํานวน
43 คน ซึ<งการหาขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่ า ง
จากตารางของ Darwin Hendel (1977) ที< ร ะดั บ
ความเชื<อมัน< 99 % (α = 0.01) พบว่าขนาดตัวอย่าง
ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 35 คน โดยผลของการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
ต่อกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ รายได้ บทบาท
ผู้ห ญิง สิท ธิม นุ ษยชน สุข ภาพ การเข้า ถึงอาหาร
ความเข้มแข็งของกลุ่ม และความพึงพอใจต่อระบบ
พีจีเอสของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรอินทรีย์ทพั ไทย
จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ มีรายละเอียดดังนี8
3.1.1 กระบวนการผลิตก่อนเข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พีจเี อส)
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งสมาชิ ก สหกรณ์
เกษตรอิน ทรีย์ท ัพ ไทย จํ า กัด ที<ผ่ า นการรับ รอง

สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด จด
ทะเบียนตัง8 แต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยมีจํานวนสมาชิก
แรกตั ง8 66 คน เพื< อ จัด การค้ า ขายผลผลิ ต ของ
สมาชิก โดยเฉพาะข้า วพัน ธุ์ป กาอัม ปึ ล และข้า ว
พันธุข์ าวดอกมะลิ 105 ไข่ไก่ และเนื8อสุกร เดิมกลุ่ม
ทําเกษตรอินทรีย์ ซึง< มีการดําเนินการในนาม “กลุ่ม
อนุ ร ัก ษ์ ส ิ<ง แวดล้อ มและอาชีพ ทางเลือ ก บ้า นทัพ
ไทย” ตัง8 แต่ปี พ.ศ. 2543 มีนางกัญญา อ่อนศรี เป็ น
ประธานกลุ่มจนถึง พ.ศ. 2560 โดยปั จจุบนั สหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ทพั ไทย จํากัด มีนายนิยาย ตําสาลี
เป็ น ประธาน และมีส มาชิก ภายในชุมชน 45 ราย
และยังมีสมาชิกภายนอกชุมชนที<เป็ นเครือข่ายอีก
80 ราย ทําการเกษตรทีห< ลากหลายแบบผสมผสาน
ทัง8 การทํา นาอิน ทรีย์ การปลูก พืช ตระกูล ถัว< การ
ปลูกแตงโมหลังนา การปลูกผักและผลไม้ท้องถิ<น
การเลีย8 งปลา และการเลีย8 งปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ ซึง< กลุ่ม
มี ค วามโดดเด่ น โดยเฉพาะการเลี8 ย งสุ ก รแบบ
ธรรมชาติ (หมูหลุม) และที<สําคัญกลุ่มนี8มกี ารสร้าง
ตลาดอินทรียเ์ พื<อรองรับผลผลิตของสมาชิกภายใน
กลุ่ ม ที<รู้จ ัก กันในนาม “ตลาดสีเ ขีย ว” ซึ<ง ทางกลุ่ม
สามารถจัดตัง8 ตลาดสีเขียวได้ถงึ 3 แห่ง คือ ตลาดสี
เขีย วบริ เ วณหน้ า ที<ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสุรนิ ทร์ (อบจ.) อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
(ทุ ก วัน เสาร์) ซึ<ง มีก ารเปิ ด ตลาดมาตัง8 แต่ ปี พ.ศ.
2546 ตลาดสีเ ขีย วบริ เ วณหน้ า ที< ว่ า การอํ า เภอ
ปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ (ทุกวันอังคาร) จัดตัง8 ตลาด
ตัง8 แต่ปี พ.ศ. 2549 และตลาดสีเขียวทีโ< รงพยาบาล
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ รายได้ของสมาชิก
สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด จึงมาจากการ
ขายผลิตผลทางการเกษตรเป็ นหลัก
การขยายสมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรียข์ อง
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทพั ไทย จํากัด โดยใช้ระบบ
การรับ รองแบบมีส่ ว นร่ ว ม (พีจีเ อส) ของมู ล นิ ธิ
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ ไ ทย (TOAF PGS organic) ซึ< ง
รับ รองผู้ ผ ลิ ต ทัง8 ระบบพื ช -สัต ว์ - ประมง มี ก ลุ่ ม
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เดี ย วกับ ก่ อ นทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
พีจเี อส โดยมีพน8ื ทีร< วม 855 ไร่ หรือเฉลีย< 24.42 ไร่
ต่ อ เกษตรกร 1 ราย และมีวิถีก ารทํา การเกษตร
เช่ น เดิม เนื< อ งจากเกษตรกรทํา เกษตรอินทรีย์วิถี
พื8 น บ้ า นอยู่ แ ต่ เ ดิ ม แล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้า และระบบตลาดได้ หลังการเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส) จึง
ไม่มเี กิดการเปลีย< นแปลงในฟาร์มของเกษตรกรราย
ย่ อ ยแต่ ล ะราย ซึ< ง มี ร ายละเอี ย ดการผลิ ต ดัง นี8
(1) พืชหลัก ได้แก่ ข้าว จํานวน 820 ไร่ กล้วยหอม
9 ไร่ แตงโม 50 ไร่ มะนาว 3 ไร่ พริก 1 ไร่ (2) ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ 1,500 ตัว เป็ ดไข่ 300 ตัว โค 90
ตัว กระบือ 30 ตัว ไก่ พ8ืนบ้าน 1,600 ตัว และสุกร
140 ตัว และ (3) สัต ว์ น8ํ า และสัต ว์ค รึ<ง บกครึ<ง นํ8 า
ได้แก่ ปลาดุก 52,500 ตัว ปลานิล 2,200 ตัว ปลา
ตะเพียน 1,750 ตัว และกบ 135 ตัว ซึ<งมีราคาต่อ
หน่วยของผลผลิตดังแสดงในตารางที< 3

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
จํานวน 35 คน เป็ นเพศชาย 8 คน คิดเป็ น 22.85
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เพศหญิ ง 27 คน คิ ด เป็ น 77.15
เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี พ8ื น ที< ก ารทํ า เกษตรก่ อ น เข้ า สู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พีจีเ อส) มีท ัง8 สิ8น 855 ไร่ หรือ เฉลี<ย 24.42 ไร่ ต่อ
เกษตรกร 1 ราย มีรายละเอียดการผลิตดังนี8 (1) พืช
หลัก ได้แ ก่ ข้า ว จํา นวน 686 ไร่ ข้า วโพด 22 ไร่
กล้วยหอม 5 ไร่ มะพร้าว 5 ไร่ หน่ อไม้ 5 ไร่ ผลไม้
อื<นๆ และผักพืน8 บ้าน 1 ไร่ (2) ปศุสตั ว์ ได้แก่ ไก่ไข่
1,160 ตัว เป็ ดไข่ 265 ตัว วัว 145 ตัว สุกร 100 ตัว
และไก่พน8ื บ้าน 1,400 ตัว (3) สัตว์น8ํา ได้แก่ ปลาดุก
5,250 ตัว และปลานิล 9,200 ตัว และ (4) ผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์อ<ืน ๆ ได้แก่ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ
และขนมครก
ซึ<งมีราคาต่ อหน่ วยของผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ดงั แสดงในตารางที< 2 โดยกระบวนการ
ผลิตก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่ ว นร่ ว ม (พีจีเ อส) นั น8 เกษตรกร 37.14
เปอร์เ ซ็น ต์ (13 คน) มีก ารใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ป้ องกัน กํ า จัด ศัต รู พืช ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร
16-16-8 และ สูต ร 8-8-16 สารเคมีป้ อ งกัน กํ า จัด
ศัต รูพืช ได้แ ก่ พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat
dichloride) คิดเป็ นต้นทุนเฉลีย< 645 บาทต่อไร่ต่อปี
นอกจากนี8เกษตรกร 96.5 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ ยอินทรีย์ นํ8าหมัก และฮอร์โมนไข่ เข้าร่วมใน
ระบบการผลิต ซึ<งมีต้นทุนเฉลี<ยต่อไร่ 380 บาทต่อ
ไร่ต่อปี และมีรายได้ 820,000 บาทต่อคนต่อปี
3.1.2 กระบวนการผลิต หลัง เข้า สู่ ก าร
รับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
(พีจเี อส)
สมาชิก สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์ ท ัพ
ไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ ที<ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) จํานวน
35 คน มีพ8ืน ที<ก ารทํ า เกษตรอิน ทรีย์ค งเดิม เช่ น

ตารางทีQ 2 ราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์ทพั ไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
ผลิตผล
ราคาต่อหน่วย (บาท)
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
13
กล้วยหอม หวีละ
20
ข้าวโพด กิโลกรัมละ
20
แตงโม กิโลกรัมละ
2
ไก่พน8ื บ้าน กิโลกรัมละ
65
ปลาดุก กิโลกรัมละ
60
สุกร กิโลกรัมละ
50
ไข่เป็ ด ฟองละ
4
ไข่ไก่ ฟองละ
4
กระบือ ตัวละ
40,000
โค ตัวละ
32,500
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ตารางทีQ 3 ราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์ทพั ไทย จํากัด จังหวัดสุริน ทร์
หลังเข้าสู่ก ารรับ รองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) พบว่าต้นทุนก่อน
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ น
ร่วม (พีจเี อส) เท่ากับ 1,025 บาทต่อไร่ ต้นทุนหลัง
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ น
ร่วม (พีจเี อส) เท่ากับ 500 บาทต่อไร่ แสดงให้เห็น
ว่ า พีจีเ อสลดต้ น ทุ น การผลิต 51.22 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สอดคล้อ งกับ รายงานของ Reyes (2008) ว่ า การ
ปรับ เปลี<ย นจากการทํา เกษตรแบบดัง8 เดิมมาเป็ น
เกษตรอิน ทรีย์ สามารถลดต้ น ทุ น การผลิต จาก
ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื และส่งเสริม
การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยได้อย่างยังยื
< น
เมื<อเปรียบเทียบราคาผลิตผลแต่ละ
ชนิ ด พบว่ า ราคาข้า วสารเพิ<ม ขึ8น 39 เปอร์เ ซ็น ต์
กล้ว ยหอมเพิ<มขึ8น 50 เปอร์เ ซ็น ต์ แตงโมเพิ<ม ขึ8น
1,000 เปอร์เซ็นต์ ไก่พน8ื บ้านเพิม< ขึน8 31 เปอร์เซ็นต์
ปลาดุ ก เพิ< ม ขึ8น 9 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สุ ก รเพิ< ม ขึ8 น 36
เปอร์เซ็นต์ และโคเพิม< ขึน8 10 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดง
ในตารางที< 4 และ 8 ซึ<ง ระบบการผลิต ในฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ท<ใี ส่ใจสิง< แวดล้อมและอนุ รกั ษ์พ8นื ที<
ป่ าดัง8 เดิมจะสร้างสมดุลของอาหารในห่วงโซ่อุปทาน
และส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายชุมชนอย่ าง
ยัง< ยืน (Reyes, 2008) นอกจากนี8 ร ะบบพีจีเ อสยัง
ส่งผลให้เกิดการวางแผนการผลิตพืชและเลี8ยงปศุสัตว์ตามฤดูกาล และได้ผลิตผลและปศุสตั ว์ทห<ี ลาก
หลายกระจายไปทัวทั
< ง8 ฤดูกาลและลดความเสีย< งทาง
เศรษฐกิ จ ของสมาชิ ก ชุ ม ชน (Bakewell-Stone,
2008)
เมื<อพิจารณารายได้ของเกษตรกร ผู้
ซึง< เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด
จัง หวัด สุ ริน ทร์ ก่ อ นเข้า สู่ ก ารรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) มีค่าเท่ากับ
820,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี และหลั ง การรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) มี
ค่าเท่ากับ 1,640,000 บาทต่อคนต่อปี แสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบ

ผลิตผล
ราคาต่อหน่วย (บาท)
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
18
กล้วยหอม หวีละ
30
กระเจีย† บแห้ง กิโลกรัมละ
200
ถัวเขี
< ยว กิโลกรัมละ
45
แตงโม กิโลกรัมละ
20
มะนาว ลูกละ
3
ไก่พน8ื บ้าน กิโลกรัมละ
85
ปลาดุก กิโลกรัมละ
65
สุกร กิโลกรัมละ
68
ลูกสุกร ตัวละ
1,500
ไข่เป็ ด ฟองละ
4
ไข่ไก่ ฟองละ
4
กบ กิโลกรัมละ
80
โค ตัวละ
35,500

โดยกระบวนการผลิตหลังเข้าสู่การ
รับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
(พีจเี อส) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทุกคนเลิกใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีป้ อ งกัน กํ า จัด ศัต รู พืช โดยหัน มาใช้
ปั จจัยการผลิตจากธรรมชาติท<มี อี ยู่ในท้องถิ<น เช่น
ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรีย์ นํ8าหมักต่าง ๆ ไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สงั เคราะห์แสง ฮอร์โ มน การไถ
กลบตอซัง ซึ<ง มีต้น ทุ น เฉลี<ย 500 บาทต่ อ ไร่ ต่อปี
โดยวัต ถุ ดิบ สํา หรับ ใช้ใ นการผลิต ปั จ จัย การผลิต
เหล่ า นี8 เ กษตรกรจะพยายามใช้วตั ถุ ดิบที<หาได้ใ น
ครัวเรือนหรือภายในชุมชนให้มากที<สุด หรือได้รบั
การสนับ สนุ นจากหน่ วยงานต่ า ง ๆ เพื<อ ประหยัด
ต้นทุน
เมื<อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อน
และหลัง เข้า สู่ร ะบบการรับ รองมาตรฐานเกษตร
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มีส่ว นร่ ว ม (พีจีเ อส) ส่ง ผลให้เ กษตรกร ผู้ซ<ึง เป็ น
สมาชิ ก สหกรณ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ท ั พ ไทย จํ า กั ด
จังหวัดสุรนิ ทร์ มีรายได้เฉลีย< เพิม< ขึน8 50 เปอร์เซ็นต์
ต่อคนต่อปี สอดคล้องกับรายงานของ Nelson และ
คณะ (2015) ทีว< ่าพีจเี อสสามารถเพิม< ปริมาณอาหาร

อิน ทรีย์คุ ณ ภาพปลอดภัย ให้แ ก่ ส มาชิก ชุ ม ชนใน
ราคาที<เป็ นธรรมและสนับสนุ นการพัฒนาต่อยอดสู่
ตลาดอื<น ๆ ภายในท้องถิ<นและประเทศ ส่งผลให้
เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิม< ขึน8 จากราคาผลิตผล
ทีเ< พิม< ขึน8 อย่างเป็ นธรรมต่อทัง8 ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค

ตารางทีQ 4 เปรียบเทียบราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ ก่อนและ
หลังเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
ผลิตผล
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
กล้วยหอม หวีละ
แตงโม กิโลกรัมละ
ไก่พน8ื บ้าน กิโลกรัมละ
ปลาดุก กิโลกรัมละ
สุกร กิโลกรัมละ
ไข่เป็ ด ฟองละ
ไข่ไก่ ฟองละ
โค ตัวละ

ราคาต่อหน่วยก่อนเข้าสูก่ าร ราคาต่อหน่วยหลังเข้าสูก่ าร การเพิม< ขึน8 ของ
รับรองด้วยระบบพีจเี อส (บาท) รับรองด้วยระบบพีจเี อส (บาท) ราคาต่อหน่วย (%)
13
18
39
20
30
50
2
20
1,000
65
85
31
60
65
9
50
68
36
4
4
4
4
32,500
35,500
10

3.1.3 การเพิ< ม ขี ด ความสามารถของ
เกษตรกรเพศหญิง
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งสมาชิ ก สหกรณ์
เกษตรอิน ทรีย์ท ัพ ไทย จํ า กัด ที<ผ่ า นการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
จํานวน 35 คน เกษตรกรเพศหญิงทัง8 หมด จํานวน
27 คน คิด เป็ น 62.96 เปอร์เ ซ็น ต์ (17 คน) ได้ร ับ
เลือกให้เป็ นกรรมการของสหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั
ไทย จํากัด รวมทัง8 เป็ นผู้ตรวจแปลงของกลุ่ม และ
เกษตรกรเพศหญิ ง 59.26 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (16 คน)
ได้รบั เลือกให้เป็ นตัวแทนกลุ่มเฉลีย< ปี ละ 6 ครัง8 ขึน8
ไป ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกกลุ่ม ได้แก่
กรรมการสหกรณ์ การได้ ร ับ เลือ กเป็ นวิท ยากร
บรรยายให้ค วามรู้ด้า นเกษตรอิน ทรีย์ การอบรม
สัมมนานอกพื8นที< การได้รบั เลือกเป็ นฝ่ ายประชา-

สัมพันธ์ และหาตลาด สําหรับการแสดงออกและการ
แสดงความคิด เห็น เกษตรกรเพศหญิง ของกลุ่ ม
สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
ที<แ สดงความคิด เห็น ในที<ป ระชุ ม ทุ ก ครัง8 คิด เป็ น
62.96 เปอร์เซ็นต์ (17 คน) เกษตรกรเพศหญิงแสดง
ความคิด เห็น ในที<ป ระชุม 2-3 ครัง8 คิด เป็ น 11.11
เปอร์เซ็นต์ (3 คน) และเกษตรกรเพศหญิงทีไ< ม่เคย
แสดงความคิดเห็นเลย คิดเป็ น 25.93 เปอร์เซ็นต์ (7
คน) ซึง< ประเด็นทีเ< กษตรกรเพศหญิงได้แสดงความ
คิด เห็น ได้แ ก่ รายงานการดํ า เนิ น การของกลุ่ ม
กิจกรรมของกลุ่ม การทํางานร่วมกัน การวางแผน
การผลิตและการพัฒนาการตลาด ความก้าวหน้ า
ของกลุ่ม การแลกเปลีย< นประสบการณ์ เทคนิคการ
ทําเกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลสําเร็จ แสดงให้เห็น
ว่ า การดํา เนิ น งานของสหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์ท ัพ
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ตกค้างในเลือด) สําหรับเกษตรกรที<ได้ตรวจวัดหา
ระดั บ สารเคมี ต กค้ า งในเลื อ ด 30 คน พบว่ า
เกษตรกร 49.99 เปอร์เซ็นต์ ไม่มสี ารเคมีตกค้างใน
เลื อ ด (15 คน) เกษตรกร 16.67 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี
สารเคมีต กค้า งในเลือ ดระดับไม่เกิน มาตรฐาน (5
คน) เกษตรกร 16.67 เปอร์เซ็นต์ มีสารเคมีตกค้าง
ในเลือดระดับทีเ< กินมาตรฐาน (5 คน) และเกษตรกร
16.67 เปอร์เ ซ็น ต์ มีส ารเคมีตกค้างในเลือ ดอยู่ใ น
ระดั บ เสี< ย ง (5 คน) และหลั ง เข้ า สู่ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 35 คน ไม่ มีส ารเคมี
ตกค้ า งในเลื อ ด แสดงให้ เ ห็น ถึ ง ผลของการทํ า
เกษตรอิน ทรีย์ แ ละการรับ รองมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (พี จี เ อส) ที< มุ่ ง เน้ น ให้
เกษตรกรเกิดการแลกเปลีย< นเรียนรูแ้ ละความสําคัญ
กับ กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีพ8ืน บ้าน ที<
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของท้องถิ<นและ
ชุมชน โดยเฉพาะการแลกเปลีย< นเรียนรูป้ ระเด็นใน
อดีตเกษตรกรปลูกข้าวอินทรียเ์ พื<อขายให้โรงสีและ
ซื8อ ปลายข้า วจากโรงสีก ลับ มารับ ประทานในครัว
เรือน ส่งผลให้เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือด แต่
หลัง จากการใช้ร ะบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) พบเกษตรกรที<มสี ารพิษ
ตกค้ า งในเลื อ ดมี จํ า นวนลดลง อย่ า งไรก็ ต าม
เกษตรกรบางส่วนยังต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
เนื<องจากผลกระทบจากโรคประจําตัวทีเ< ป็ นมาก่อน
แล้ว เช่น โรคภูมแิ พ้ โลหิตจาง ไข้หวัด กรณีทม<ี กี าร
เจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เกษตรกรจะเลือกดูแลรักษา
ตนเองโดยวิถี พ8ืน บ้ า น เช่ น การใช้ ย าสมุ น ไพร
(ตารางที< 8) สอดคล้ อ งกับ Morshedi และคณะ
(2017) ระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ส ามารถเพิ<ม ความ
สามารถของเกษตรกรรายย่อยในการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัย ภายในชุ ม ชนได้ ดีข8ึน ที<ค่ า Cronbach’s
alpha coefficient เท่ากับ 0.735
3.1.6 สิทธิในการเข้าถึงอาหาร การยอม

ไทย จํา กัด ไม่ มีข้อจํากัดด้า นเพศ เกษตรกรเพศ
หญิงสามารถแสดงบทบาทและศักยภาพได้อ ย่ า ง
เต็ม ที< (ตารางที< 8) ซึ<ง สอดคล้อ งกับ รายงานของ
Altenbuchner และคณะ (2017) ที< ว่ า การเพิ<ม ขีด
ความสามารถของเกษตรกรเพศหญิง เป็ น สิ<ง ที<ดี
เพื<อ ลดข้อ ขัด แย้ง ด้า นเพศ เพศหญิง ควรมีค วาม
เสมอภาคกับ เพศชาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ<ง งานที<
ต้อ งการความละเอีย ดและประณี ต เหมาะสํา หรับ
เกษตรกรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เช่น การถอน
หญ้า
3.1.4 สิทธิมนุษยชน
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 30
จาก 35 คน ผูซ้ ง<ึ เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ทัพไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ มีจา้ งแรงงาน คิดเป็ น
85.71 เปอร์เซ็นต์ และอีก 14.29 เปอร์เซ็นต์ (5 คน)
ไม่ ไ ด้จ้า งแรงงาน โดยผู้ท<ีจ้า งแรงงาน มีก ารจ้า ง
แรงงานชาย 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แรงงานหญิ ง 20
เปอร์เซ็นต์ ซึ<งค่าจ้างแรงงานชาวไทยเฉลี<ยวันละ
280 บาท จะเห็ น ได้ ว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ้ า ง
แรงงานในการผลิ ต เนื< อ งจากสมาชิ ก สหกรณ์
อินทรีย์ทพั ไท จํากัด ปลูกข้าวเป็ นพืชหลักในพืน8 ที<
จํานวนมาก จึงจําเป็ นต้องจ้างแรงงานจากภายนอก
ฟาร์ม (ตารางที< 8) สอดคล้อ งกับ IFOAM (2015)
ในการสนับสนุ นด้านสิทธิมนุ ษยชนในภาคเกษตรกรรม ซึ<ง สอดคล้อ งกับ 1 ใน 4 หลัก ของการทํ า
เกษตรอินทรีย์ เพื<อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม
กันในภาคการเกษตรและสังคม
3.1.5 สุขภาพ
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 30
จาก 35 ผู้ซ<ึง เป็ น สมาชิก ของกลุ่ มสหกรณ์ เ กษตร
อินทรีย์ทพั ไทย จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ เคยตรวจวัด
หาระดั บ สารเคมี ต กค้ า งในเลื อ ด ก่ อ นเข้ า สู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พีจเี อส) คิดเป็ น 85.71 เปอร์เซ็นต์ และอีก 14.29
เปอร์เซ็นต์ (5 คนไม่เคยตรวจวัดหาระดับสารเคมี
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ซื8อเร็วขึน8 ผู้บริโภคยินดีซ8อื สินค้าอินทรียใ์ นราคาที<
สูงกว่าสินค้าทัวไป
< คนในชุมชนยอมรับและเชื<อมัน<
ในระบบการรับรองพีจเี อส นอกจากนี8ผบู้ ริโภคยังให้
ความสนใจทําเกษตรอินทรีย์ มาเยีย< มชมแปลง และ
มาซื8อ สิน ค้ า ถึ ง ที<ชุ ม ชน (ตารางที< 8) เนื< อ งจาก
พีจเี อสสามารถสร้างความเชื<อมันให้
< แก่ผูบ้ ริโภคได้
(Nelson et al., 2015)
(ค) ความเข้มแข็งของกลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ทัพไท จํากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ มีการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็งมาตัง8 แต่ปี พ.ศ. 2543 สมาชิกรายใหม่สนใจ
เข้าร่วมกลุ่มมากขึน8 และในทีส< ุดทัง8 ชุมชนเข้าร่วมทํา
เกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะคนในชุมชน
เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม เห็นถึงความมันคง
<
ของรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ ไม่มปี ั ญหาพ่อค้าคน
กลาง และที<สําคัญที<สุด คือ การมีสุขภาพที<ดี โดย
ปั จจัยทีท< าํ ให้กลุ่มก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งได้นนั 8
เพราะมีผู้นํากลุ่มที<เข้ม แข็ง แต่ มีข้อด้อยของกลุ่ ม
คือ บุคลากรที<ทําหน้าที<ด้านการจัดการในสหกรณ์
ไม่ เ พี ย งพอ สอดคล้ อ งกั บ Malakouti (2014) ที<
รายงานว่าระบบพีจเี อสเป็ นการขับเคลื<อนสนับสนุน
ให้ เ กิด การแลกเปลี<ย นเรีย นรู้ แ ละส่ ง เสริม ความ
แข็งแรงของกลุ่มเกษตรกรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บน
หลักการพืน8 ฐาน ความไว้วางใจ ความยุตธิ รรม และ
ความโปร่งใส
(ง) การตลาด
การเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอิน ทรีย์แ บบมีส่ ว นร่ ว ม (พีจีเ อส) ช่ ว ยให้
เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึน8 ขายได้ราคาดีข8นึ
ขายสินค้าได้ทุกชนิด (ตารางที< 4) ตลาดภายนอก
เข้ามาติดต่อซื8อสินค้าของกลุ่ม ผู้บริโภคทัง8 ภายใน
และนอกชุมชนสนใจซื8อสินค้าอินทรียข์ องกลุ่มมาก
ขึ8น การตลาดของกลุ่ ม ก้า วหน้ า อย่ า งมากจนไม่
สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้ทนั (ตารางที< 8)
สอดคล้องกับรายงานของ Nelson และคณะ (2010)

รับของผู้บริโภค ความเข้มแข็งของกลุ่ม การตลาด
และความพึงพอใจในการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
(ก) สิทธิในการเข้าถึงอาหาร
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 35
คน ผู้ซ<งึ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั
ไทย จํา กัด จัง หวัด สุริน ทร์ ก่ อ นเข้า สู่ก ารรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
เกษตรกรทัง8 หมด 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปรุ ง อาหาร
สํา หรับ บริโ ภคภายในครัว เรือ น โดยใช้ว ัต ถุ ดิบที<
ผลิตภายในครัวเรือน 67 เปอร์เซ็นต์ และวัตถุดบิ ที<
ซื8อ จากภายนอก 33 เปอร์เ ซ็น ต์ ได้แ ก่ เนื8 อ สัต ว์
ต่าง ๆ และเครื<องปรุงรส และหลังเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
เกษตรกรใช้วตั ถุ ดิบที<ผลิตภายในครัวเรือนหรือ ที<
ผลิต จากสมาชิก สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์ท ัพ ไทย
จํากัด 90 เปอร์เซ็นต์ ที<เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็ น
การซื8อ วัต ถุ ดิบ จากภายนอก แสดงให้เ ห็นว่ าการ
แลกเปลี<ยนเรียนรู้กบั เพื<อนเกษตรกรและกระบวน
การพีจีเ อสส่ ง ผลให้ เ กษตรกรเข้า ใจและเข้ า ถึ ง
อาหารคุณภาพปลอดภัยที<ผ ลิตขึ8นในท้องถิ<น เพิ<ม
มากขึน8 (ตารางที< 8) นอกจากนี8ระบบเกษตรอินทรีย์
ยัง ส่ง ผลให้เ กิด การปลูก พืช และเลี8ยงสัตว์ท้องถิ<น
ส่ง ผลให้เ กิด ผลิต ผลและอาหารหลากหลายหมุ น
เวียนตามฤดูกาล ลดความเสีย< งของความล้มเหลว
และการขาดแคลนอาหารและโภชนาการของ
สมาชิกในชุมชน (Bakewell-Stone, 2008)
(ข) การยอมรับของผูบ้ ริโภค
หลังการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) เกษตรกร
ได้อธิบายให้ผู้บริโภครู้จกั กับระบบพีจเี อส และการ
ใช้ต รารับ รองร่ ว มกัน ของสมาชิก สหกรณ์ เ กษตร
อินทรียท์ พั ไทย จํากัด ผูบ้ ริโภค 100 เปอร์เซ็นต์ ให้
การยอมรับกระบวนการผลิตผลิตผลและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์วถิ ีพ8นื บ้านด้วยระบบพีจเี อสทําให้ตดั สินใจ
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ว่ า ระบบพี จีเ อสเป็ นระบบที< เ หมาะสมต่ อ ตลาด
ท้องถิ<นและเกษตรกรรายย่อย เนื<องจากเกษตรกร
รายย่ อ ยมีผ ลผลิต อย่ า งละเล็ก อย่ า งละน้ อ ย และ
พีจเี อสเป็ นระบบทีส< ร้างความเชื<อมันให้
< กบั ผูบ้ ริโภค
ได้ (Nelson et al., 2015) อีก ทัง8 ยัง สอดคล้ อ งกับ
นโยบายสนับ สนุ น การบริโ ภคอาหารท้อ งถิ<น ของ
หลายประเทศทัวโลกอี
<
กด้วย
(จ) ความพึ ง พอใจในการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
เกษตรกรตั ว อย่ า งทั 8ง หมด 100
เปอร์เซ็นต์ พึงพอใจต่ อระบบพีจีเอสในระดับมาก
ที<สุ ด เพราะระบบพีจีเ อสครอบคลุ ม การรับ รอง
ผลิตผลทุกชนิด ลดข้อจํากัดของระบบรับรองโดย
บุ ค คลที<ส าม (Bakewell-Stone, 2008) เกษตรกร
ได้รบั ความรูเ้ กีย< วกับการทําเกษตรอินทรียจ์ ากการ
แลกเปลี<ย นเรีย นรู้ก ับ สมาชิก คนอื<น ๆ ส่ ง ผลให้
เกษตรกรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที< ดี ข8ึ น สุ ข ภาพดี ข8ึ น
สามารถพึง< พาตนเองได้ ลดต้นทุนการผลิต และลด
ค่าใช้จ่าย รวมทัง8 เห็นว่าการทําเกษตรอินทรีย์ถือ
เป็ น ส่ว นหนึ< ง ของวิถีชีวิต สอดคล้อ งกับ Kirchner
(2014) ที<รายงานว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอสทัว<
โลกจะสร้างสรรค์ความเป็ นอยู่ทด<ี ขี น8ึ รวมทัง8 อนุรกั ษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผ่านการตรวจเยีย< มฟาร์ม
เพื<อ นและการแลกเปลี<ย นเรีย นรู้ร ะหว่ า งสมาชิก
เกษตรกรด้วยกันเอง ก่อนที<เกษตรกรจะได้รบั ตรา
รับรองพีจเี อส เกษตรกรบางรายในกลุ่มได้รบั ตรา
รับรองอื<น ๆ เรียบร้อยแล้ว เช่น ตรารับรอง Organic
Thailand ตรารับรอง Q แต่กใ็ ห้ความสําคัญกับตรา
รับ รองพีจีเ อส เนื< อ งจากการได้ ร ับ ตรารับ รองที<
หลากหลายส่งผลถึงศักยภาพและความสามารถใน
การจะเข้าถึงตลาดได้แตกต่างกัน (ตารางที< 8)
3.2 ผลของระบบการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย์แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (พี จี เ อส) ต่ อ
สมาชิ กสหกรณ์เกษตรอิ นทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด
สหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด

จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เกิ ด จากบทเรี ย นของกลุ่ ม
เกษตรกรในพื8นที<เชียงใหม่และลําพูน ที<ได้รบั แนว
ทางการผลิตทางการเกษตรแผนใหม่ หรือเกษตร
เชิงเดี<ยวที<เน้นปริมาณของผลผลิตเพื<อการส่งออก
ซึ<ง ต้ อ งพึ<ง พิง ปั จ จัย การผลิต ภายนอกไร่ น าและ
ชุมชน เช่น ปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกันกําจัดโรคและ
แมลง วั ช พื ช เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ท<ี ท ั น สมัย
เกษตรกรต้องใช้ตน้ ทุนในการผลิตสูงและเป็ นสาเหตุ
หนึ< ง ที< ทํ า ให้ เ กษตรกรยากจน มี ห นี8 ส ิน เพิ< ม ขึ8 น
สุขภาพร่างกายทรุดโทรมจากการทํางานหนัก และ
พิษภัยของสารเคมี สิง< แวดล้อมถูกทําลาย อาหาร
กลายเป็ น แหล่ งสะสมของสารพิษต่ า ง ๆ ในระยะ
แรกจัดตัง8 เป็ นชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัด
เชี ย งใหม่ และได้ ย กระดับ เป็ นสหกรณ์ เ กษตร
อินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด เมื<อปี พ.ศ. 2546 เพื<อแก้ไข
ปั ญ หาทางด้ า นการตลาดให้ ก ับ สมาชิก เพื<อ ให้
สมาชิก มีค วามเป็ นอยู่ ท<ีดี มีร ายได้ ท<ีม ัน< คง และ
ยัง< ยืน โดย ณ ปั จ จุ บ ัน นี8 มีจํา นวนสมาชิกทัง8 หมด
300 กว่าราย ในพืน8 ที< 7 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้ว ยอํา เภอพร้าว อํา เภอแม่ แ ตง อํา เภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอสะเมิง อําเภอ
สารภี และอําเภอสันทราย และทีส< าํ คัญกลุ่มนี8มกี าร
สร้างช่องทางการจําหน่ ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื<อ
กระจายผลผลิตของสมาชิกภายในกลุ่ม 2 ช่องทาง
คือ (1) ร้านค้าของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่
และ (2) ตลาดนั ด เกษตรอิ น ทรีย์ 5 แห่ ง ได้ แ ก่
(2.1) ตลาดในโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ทุกวันพุธ )
(2.2) ต ลา ด ใ น โ ร ง เ รี ย น ป ริ8 น ส์ (ทุ ก วั น ศุ ก ร์ )
(2.3) ตลาดนั ด เจเจอิ<ม บุ ญ (ทุ ก วัน พุ ธ และเสาร์)
(2.4) ตลาดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกวันจันทร์ พุธ
และศุ ก ร์ ) และ (2.5) หมู่ บ้ า น Land and House
สาขาแม่โจ้ (ทุกวันเสาร์)
ซึ< ง สหกรณ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ เ ชี ย งใหม่
จํากัด มีสมาชิกที<ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) จํานวน 44 คน ซึง<
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เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 สูตร 1620-0 และสูตร 40-0-0 สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื
ได้ แ ก่ เมทิ ล พาราไทออน (methyl parathion)
คาร์บ าเมท (carbamate) พาราควอตไดคลอไรด์
(paraquat dichloride) เ ม ท า มิ โ ด ฟ อ ส ( methamidophos) และไดคลอโรไดฟี นิลไตรคลอโรอีเทน

การหาขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง จากตาราง
ของ Darwin Hendel (1977) ที<ร ะดับ ความเชื<อ มัน<
99 % ( α = 0.01) พบว่ า ขนาดตัว อย่ า งของกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งเท่ า กับ 38 คน โดยผลของการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
ต่อกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ รายได้ บทบาท
ผู้ห ญิง สิท ธิม นุ ษยชน สุข ภาพ การเข้า ถึงอาหาร
ความเข้มแข็งของกลุ่ม และความพึงพอใจต่อระบบ
พีจเี อสของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่
จํากัด มีรายละเอียดดังนี8
3.2.1 กระบวนการผลิตก่อนเข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พีจเี อส)
การสุ่มตัวอย่างสมาชิกกลุ่มสหกรณ์
เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ ทีผ< ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) จํานวน 38
คน เป็ นชาย 10 คน คิดเป็ น 26.32 เปอร์เซ็นต์ หญิง
28 คน คิด เป็ น 73.68 เปอร์เ ซ็น ต์ มีพ8ืน ที<ก ารทํ า
เกษตรก่อนเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีสว่ นร่วมพีจเี อสทัง8 สิน8 200 ไร่ หรือเฉลีย< 5.26
ไร่ต่อเกษตรกร 1 ราย มีรายละเอียดการผลิตดังนี8
(1) พืช หลัก ได้แก่ ข้าว 96.5 ไร่ กล้วยหอม 3 ไร่
มะม่วง 3 ไร่ ลําไย 12 ไร่ ข้าวโพด 9 ไร่ ขิง 7 ไร่ ถัว<
ลิส ง 4 ไร่ ถัว< เหลือ ง 10.5 ไร่ สตรอเบอร์ร<ี 2 ไร่
เก๊กฮวย 1.5 ไร่ มะเขือเทศ 3 ไร่ มันฝรัง< 3 ไร่ ถัว<
แระ 2 ไร่ หม่อน 1 ไร่ ยาสูบ 5 ไร่ ผลไม้อ<นื ๆ และ
ผักพืน8 บ้าน 8.3 ไร่ (2) ปศุสตั ว์ ได้แก่ ไก่ไข่ 100 ตัว
เป็ ดไข่ 210 ตัว โค 111 ตัว สุกร 19 ตัว ไก่เนื8อ 260
ตัว (3) สัต ว์น8ํ า ได้แ ก่ ปลาดุ ก 500 ตัว และ (4)
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อ<นื ๆ ได้แก่ แยม ขนมตาล
ครีมกันยุง
ซึ<งมีราคาต่ อหน่ วยของผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ดงั แสดงในตารางที< 5 โดยกระบวนการ
ผลิตก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) นัน8 เกษตรกรจํานวน 45

ตารางทีQ 5 ราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ เกษตร
อินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด ก่ อนเข้าสู่ก าร
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แ บบมี
ส่วนร่วม (พีจเี อส)
ผลิตผล
ราคาต่อหน่วย (บาท)
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
32
กล้วยหอม หวีละ
30
ข้าวโพด กิโลกรัมละ
8
ถัวลิ
< สง กิโลกรัมละ
15.6
ขิง กิโลกรัมละ
5
ถัวเหลื
< อง กิโลกรัมละ
9.3
สตรอเบอร์ร<ี กิโลกรัมละ
150
เก๊กฮวย กิโลกรัมละ
100
ยาสูบ กิโลกรัมละ
2.3
พริก กิโลกรัมละ
35
ลําไย กิโลกรัมละ
25
มะเขือเทศ กิโลกรัมละ
8
มันฝรัง< กิโลกรัมละ
10
หม่อน กิโลกรัมละ
100
ถัวเหลื
< องฝั กสด กิโลกรัมละ
12
ไก่เนื8อ ตัวละ
100
ปลาดุก กิโลกรัมละ
80
เนื8อสุกร กิโลกรัมละ
70
ไข่เป็ ด ฟองละ
5
ไข่ไก่ ฟองละ
5
โค ตัวละ
15,250
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(dichlorodiphenyltrichloroethane) คิ ด เป็ นต้ น ทุ น
เฉลี<ย 12,224 บาทต่อไร่ต่อปี นอกจากนี8เกษตรกร
28 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ ยอินทรีย์ และนํ8า
หมัก เข้าร่วมในระบบการผลิต ซึง< มีต้นทุนเฉลีย< ต่อ
ไร 1,120 บาทต่ อ ไร่ ต่ อ ปี และมีร ายได้ 112,633
บาทต่อคนต่อปี
3.2.2 กระบวนการผลิต หลัง เข้า สู่ ก าร
รับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
(พีจเี อส)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งสมาชิก กลุ่ ม สหกรณ์
เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ ทีผ< ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) จํานวน 38
คน มี พ8ื น ที< ก ารทํ า เกษตรก่ อ นเข้ า สู่ ก ารรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
รวม 200 ไร่ หรือเฉลีย< 5.26 ไร่ต่อเกษตรกร 1 ราย
แต่หลังจากเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) มีพ8ืนที<รวม 180 ไร่ หรือ
เฉลี<ย 4.73 ไร่ ต่ อ เกษตรกร 1 ราย ซึ<ง ลดลง 10
เปอร์เซ็นต์ เนื<องจากเกษตรกรปรับเปลี<ยนวิถีการ
ปลูกพืชจากการทําการเกษตรเชิงเดี<ยวเป็ นเกษตร
ผสมผสาน รวมทัง8 เปลีย< นชนิดพืชปลูกให้เหมาะสม
กับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่และสภาพท้องถิน< รวมทัง8 มี
การเลี8ยงปศุสตั ว์และประมงควบคู่ไป จึงลดขนาด
พื8น ที<ก ารผลิต ให้เ หมาะสมกับ แรงงาน ซึ<ง มีร าย
ละเอียดการผลิตดังนี8 (1) พืชหลัก ได้แก่ ข้าว 130 ไร่
กล้วย 10 ไร่ ลําไย 1 ไร่ มะนาว 1 ไร่ มะพร้าว 1 ไร่
มะละกอ 1 ไร่ หอมและกระเทียม 0.5 ไร่ ถัวเหลื
< อง 8
ไร่ หม่อน 1 ไร่ ผลไม้อ<นื ๆ และผักพื8นบ้าน 24.7 ไร่
(2) ปศุสตั ว์ ได้แก่ ไก่ไข่ 143 ตัว เป็ ดไข่ 97 ตัว โค
71 ตัว สุ ก ร 33 ตัว ไก่ เ นื8 อ 200 ตัว (3) สัต ว์น8ํ า
ได้แ ก่ ปลาดุ ก 2,200 ตัว ปลานิ ล 2,050 ตัว ปลา
ทับ ทิม 250 ตัว และ (4) ผลิต ผลหรือ ผลิต ภัณ ฑ์
อื<น ๆ ได้แก่ เต้าเจีย8 ว ซีอว†ิ ขาว ข้าวแตน ข้าวหลาม
หน่ อ ไม้ แยมหม่ อ น แป้ ง ข้า วเจ้า ชาเชีย งดา ชา
ต่าง ๆ แหนม หมูยอ ซึง< มีราคาต่อหน่วยของผลิตผล

หรือผลิตภัณฑ์ดงั แสดงในตารางที< 6
ตารางทีQ 6 ราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ เกษตร
อินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด หลังเข้าสู่ก าร
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม (พีจเี อส)
ผลิตผล
ราคาต่อหน่ วย (บาท)
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
41.5
กล้วยหอม หวีละ
50
กล้วยนํ8าว้า หวีละ
23
ถั <วเหลือง กิโลกรัมละ
35
ลําไย กิโลกรัมละ
32
มะละกอ กิโลกรัมละ
20
มะม่วง กิโลกรัมละ
20
ส้มโอ กิโลกรัมละ
27
ขนุน กิโลกรัมละ
150
เสาวรส กิโลกรัมละ
27
แก้วมังกร กิโลกรัมละ
50
สับปะรด กิโลกรัมละ
25
กะหลํ<าดอก กิโลกรัมละ
46
แครอท กิโลกรัมละ
40
หอมและกระเทียม กิโลกรัมละ
90
เนื8อสุกร กิโลกรัมละ
88
ไก่เนื8อ ตัวละ
170
ปลานิล กิโลกรัมละ
50
ไข่เป็ ด ฟองละ
6
ไข่ไก่ ฟองละ
5
โค ตัวละ
22,833
แยมผลไม้พน8ื บ้าน กระปุกละ
60
ชาอินทรีย์ กล่องละ
240
แป้ งข้าวเจ้า ถุงละ
60

โดยกระบวนการผลิตหลังเข้าสู่การ
รับ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
(พี จี เ อส) เกษตรกรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คน (100
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เปอร์เซ็นต์) เลิกใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพชื โดยหันมาใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติท<ี
มีอยู่ในท้องถิน< ได้แก่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรีย์
นํ8 าหมักต่ าง ๆ นํ8 าส้ม ควันไม้ จุลินทรีย์สงั เคราะห์
แสง ฮอร์โมน ซึง< มีต้นทุนเฉลีย< 4,962 บาทต่อไร่ต่อ
ปี และวัต ถุ ดิบ ในการผลิต ปั จ จัย การผลิต เหล่ า นี8
เกษตรกรจะพยายามใช้วตั ถุดบิ ทีห< าได้ในครัวเรือน
หรื อ ภายในชุ ม ชนให้ ม ากที< สุ ด หรื อ ได้ ร ั บ การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานต่าง ๆ เพื<อประหยัดต้นทุน
ยกเว้นวัสดุบางชนิดที<ต้องหาซื8อจากแหล่งต่ าง ๆ
ภายนอกชุมชน ได้แก่ มูลสัตว์ต่าง ๆ ที<ไม่ได้เลี8ยง
เอง และปรับเปลี<ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับ
สภาพพื8นที<และภูมิอากาศภายในท้องถิ<นและตาม
ฤดูก าล โดยปลูก กล้ว ยนํ8 า ว้า แก้ว มัง กร มะละกอ
มะม่วง ส้มโอ ขนุ น เสาวรส สับปะรด กะหลํ<าดอก
แครอท หอม และกระเทีย ม รวมทัง8 เลี8ย งปลานิล
และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป ได้ แ ก่ แยมผลไม้
พืน8 บ้าน ชาอินทรีย์ และแป้ งข้าวเจ้า เป็ นต้น
เมื<อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อน
และหลัง เข้า สู่ร ะบบการรับ รองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) พบว่าต้นทุนก่อน

เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ น
ร่วม (พีจเี อส) เท่ากับ 13,344 บาท ต้นทุนหลังเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พีจเี อส) เท่ากับ 4,962 บาท แสดงให้เห็นว่าพีจเี อส
ลดต้นทุนการผลิต 62.81 เปอร์เซ็นต์
เมื<อเปรียบเทียบราคาผลิตผลแต่ละ
ชนิด พบว่าข้าวสาร กล้วยหอม ถัวเหลื
< อง เนื8อสุกร
ไก่เนื8อ ไข่เป็ ด และโค มีราคาต่อหน่วยเพิม< ขึน8 29.6,
66.7, 276.3, 25.7, 70, 20 และ 49.7 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ส่วนไข่ไก่ราคาคงที< ดังแสดงในตารางที< 7 และ 8
เมื<อพิจารณารายได้ของเกษตรกร ผู้
ซึ< ง เป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์
เชีย งใหม่ จํ า กัด ก่ อ นเข้า สู่ก ารรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) มีค่าเท่ากับ
112,633 บาทต่ อ คนต่ อ ปี และหลั ง การรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ พีจีเอส มีค่าเท่ากับ
135,160 บาทต่ อคนต่ อปี แสดงให้เห็นว่ากระบวน
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พีจีเอส) ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ซ<ึงเป็ นสมาชิกของ
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด มีรายได้
เฉลีย< เพิม< ขึน8 20 เปอร์เซ็นต์ต่อคนต่อปี

ตารางทีQ 7 เปรียบเทียบราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด ก่อนและหลังเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
ราคาต่อหน่วยก่อนเข้าสูก่ าร ราคาต่อหน่วยหลังเข้าสูก่ าร การเพิม< ขึน8 ของราคา
รับรองด้วยระบบพีจเี อส (บาท) รับรองด้วยระบบพีจเี อส (บาท) ต่อหน่วย (%)
ข้าวสาร กิโลกรัมละ
32
41.5
29.6
กล้วยหอม หวีละ
30
50
66.7
ถัวเหลื
< อง กิโลกรัมละ
9.3
35
276.3
เนื8อสุกร กิโลกรัมละ
70
88
25.7
ไก่เนื8อ ตัวละ
100
170
70
ไข่เป็ ด ฟองละ
5
6
20
ไข่ไก่ ฟองละ
5
5
โค ตัวละ
15,250
22,833
49.7
ผลิตผล
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ตารางทีQ 8 สรุปผลของระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส) หรือระบบพีจเี อสต่อ
รายได้และคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
ประเด็น
1. ผลผลิตหลัก

2. การลดต้นทุนการผลิตจากปุ๋ ย
เคมีและสารเคมี
3. ราคาผลผลิตต่อหน่วยเพิม< ขึน8
4. รายได้เฉลีย< เพิม< ขึน8
5. บทบาทผูห้ ญิง
6. สิทธิมนุษยชน
7. สุขภาพ
8. การเข้าถึงอาหาร
9. การลดรายจ่ายในครัวเรือน
10. การยอมรับของผูบ้ ริโภค
11. ความพึงพอใจต่อระบบพีจเี อส

สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย
จํากัด
พืช : ข้าว กล้วยหอม แตงโม
มะนาว พริก
ปศุ ส ัต ว์ : ไข่ ไ ก่ ไข่ เ ป็ ด วัว
ควาย ไก่พน8ื บ้าน หมู
สัตว์น8ํา : ปลาดุก ปลานิล ปลา
ตะเพียน

51.22 % ต่อปี

สหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด
พืช : ข้าว กล้วย ลําไย มะนาว มะพร้าว
มะละกอ หอมกระเทียม ถัวเหลื
< อง
หม่อน หน่อไม้ ผลไม้อ<นื ๆ และผัก
พืน8 บ้าน
ปศุสตั ว์ : ไข่ไก่ ไข่เป็ ด วัว หมู ไก่เนื8อ
สัตว์น8ํา : ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป : เต้าเจี8ยว ซี†วขาว
ข้า วแตน ข้า วหลาม แยมหม่อน
แป้ งข้าวเจ้า ชาเชียงดา ชา แหนม
หมูยอ
62.81 % ต่อปี

9-1,000 %
20-276.3 %
50 % ต่อปี
20 % ต่อปี
เสมอภาคกับเพศชาย
เสมอภาคกับเพศชาย
จ้างงานเป็ นธรรม
จ้างงานเป็ นธรรม
เกษตรกรทีเ< คยมีสารเคมี เกษตรกรทีม< สี ารเคมีตกค้างในเลือดอยู่
ตกค้างในเลือดลดลง 100 %
ในระดับเสีย< งลดลง 78.57 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
100 %
100 %

3.2.3 การเพิ< ม ขี ด ความสามารถของ
เกษตรกรเพศหญิง
การสุม่ ตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด ที<ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) จํานวน 38
คน พบว่ามีเกษตรกรเพศหญิง จํานวน 28 คน คิด
เป็ น 78.57 เปอร์เซ็นต์ (22 คน) ได้รบั เลือกให้เป็ น

กรรมการ เลขานุ ก าร และเหรั ญ ญิ ก ของกลุ่ ม
เกษตรกรเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเป็ น 82.14
เปอร์เซ็นต์ ได้รบั เลือกให้เป็ นตัวแทนกลุ่มเฉลีย< ปี ละ
5 ครัง8 ขึ8นไป ในการทํากิจ กรรมต่ าง ๆ ภายนอก
กลุ่ม ได้แก่ การได้รบั เลือกเป็ นวิทยากร และการ
อบรมสัมมนานอกพื8นที< สําหรับการแสดงออกและ
การแสดงความคิ ด เห็ น ซึ< ง เกษตรกรเพศหญิ ง
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สมาชิกสหกรณ์ เกษตรอินทรีย์เชีย งใหม่ จํากัด ที<
แสดงความคิด เห็น ในที< ป ระชุ ม ทุ ก ครัง8 คิ ด เป็ น
53.57 เปอร์เซ็นต์ (15 คน) เกษตรกรเพศหญิงแสดง
ความคิด เห็น ในที<ประชุม 2-3 ครัง8 คิด เป็ น 32.14
เปอร์เซ็นต์ (9 คน) และเกษตรกรเพศหญิงทีไ< ม่เคย
แสดงความคิดเห็นเลย คิดเป็ น 14.28 เปอร์เซ็นต์ (4
คน) โดยประเด็นทีเ< กษตรกรเพศหญิงได้แสดงความ
คิดเห็น ได้แก่ รายงานผลการดําเนินการของกลุ่ม
การเลิก ใช้ส ารเคมี กิจ กรรมของกลุ่ ม การทํางาน
ร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน การวางแผนการผลิต ความ
ก้าวหน้าของกลุ่ม การแลกเปลีย< นประสบการณ์ การ
กํ า หนดราคาสิน ค้า บทลงโทษของผู้ท<ีทํ า ผิด กฎ
ระเบีย บของกลุ่ ม การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ หน้ า ที<
ต่าง ๆ ของสมาชิก การแบ่งปั นความรู้ท<ไี ด้รบั จาก
การอบรมด้านนอกกลุ่ม การพัฒนาการตลาด การ
แปรรูป การออมทรัพย์ และปั ญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรเพศหญิงสมาชิกสหกรณ์
เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่ จํากัด มีบทบาทและหน้าที<
หลากหลายเสมอภาคกับเกษตรกรเพศชาย ไม่ถูก
จํา กัด หน้ า ที<ด้ว ยเพศ ทัง8 นี8 ฟ าร์ม เกษตรอิน ทรีย์ท<ี
ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ มีเจ้าของเป็ นผู้หญิง
เนื< องจากการทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ต้ อ งใช้ ค วาม
ละเอียดอ่อนและเพศหญิงมีความละเอียดอ่อน ทํา
หน้าทีด< ูแลฟาร์ม เก็บผลผลิต และดูแลหลังการเก็บ
เกี<ยว อีกทัง8 หน้ าที<บางอย่างไม่จําเป็ นต้องรอเพศ
ชาย สามารถทําได้ดว้ ยตนเองเพราะไม่ต้องการจ้าง
แรงงาน ยกเว้ น งานหนั ก บางประเภทเท่ า นั 8น
สอดคล้อ งกับ Trauger (2004) ที<ร ายงานว่ า ถึงแม้
เพศหญิงจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที<บางอย่างภายใน
ฟาร์มได้ แต่ยงั มีขอ้ จํากัดหลายประการ เพศหญิงจึง
เหมาะสมกับการเป็ นผู้ช่วยเพศชายภายในฟาร์ม
ขณะที< IFOAM (2015) ผลักดันนโยบายให้เพิม< ขีด
ความสามารถของเกษตรกรเพศหญิงให้เสมอภาค
กับเพศชาย ซึ<งเกษตรกรเพศหญิงสามารถปฏิบตั ิ
หน้ า ที< ภ ายในฟาร์ ม ได้ ดี ใ นบางประเทศ และมี

แนวโน้มทีห< ลายประเทศจะส่งเสริมขีดความสามารถ
ของเพศหญิงเช่นเดียวกับ IFOAM
3.2.4 สิทธิมนุษยชน
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 38
คน ผูซ้ ง<ึ เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่
จํากัด จํานวน 45 เปอร์เซ็นต์ มีการจ้างแรงงาน และ
อีก 55 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้จา้ งแรงงาน สําหรับผูท้ จ<ี า้ ง
แรงงาน มีการจ้างแรงงานแรงงานชาย จํานวน 52
เปอร์เซ็นต์ และแรงงานหญิงจํานวน 48 เปอร์เซ็นต์
โดยค่ า จ้างแรงงานชาวไทยเฉลี<ยวัน ละ 260 บาท
และค่ า จ้า งแรงงานชาวต่ า งชาติเ ฉลี<ย วัน ละ 300
บาท จะเห็ น ได้ ว่ า เกษตรกรส่ ว นใช้ แ รงงานใน
ครัวเรือนในการทําเกษตรอินทรีย์เพื<อเป็ นการลด
ต้ น ทุ น ในการผลิ ต (ตารางที< 8) สอดคล้ อ งกั บ
หลัก การพัฒนาอย่ างยังยื
< น ภายใต้มาตรการทาง
สังคม (socio-efficiency) นอกเหนือจากปั จจัยด้าน
สิง< แวดล้อมของสินค้าและบริการแล้ว ผู้บริโภคทัว<
โลกยังให้ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในแง่ต่าง ๆ ของผูผ้ ลิตสินค้าอีกด้วย สัญญา
จ้างงาน สภาพแวดล้อมของทีท< าํ งาน การแข่งขันทาง
ธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และความสัมพันธ์ต่อบริษทั คู่คา้ เป็ นต้น
3.2.5 สุขภาพ
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 38
คน ผูซ้ ง<ึ เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่
จํากัด ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) เกษตรกรจํานวน 28 คน
คิด เป็ น 73.64 เปอร์เ ซ็น ต์ เคยตรวจวัด หาระดับ
สารเคมีตกค้างในเลือด และเกษตรกรจํานวน 10
คน คิด เป็ น 26.32 เปอร์เ ซ็น ต์ ไม่ เ คยตรวจวัดหา
ระดับสารเคมีตกค้างในเลือด สําหรับเกษตรกรทีไ< ด้
ตรวจวัด หาระดับ สารเคมีต กค้า งในเลือ ด 28 คน
พบว่าจํานวน 10 คน คิดเป็ น 35.71 เปอร์เซ็นต์ มี
สารเคมี ต กค้ า งในเลื อ ดระดับ ไม่ เ กิ น มาตรฐาน
จํานวน 4 คน คิดเป็ น 14.28 เปอร์เซ็นต์ มีสารเคมี
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เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 38
คน ผูซ้ ง<ึ เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ ชียงใหม่
จํากัด ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) เกษตรกรจํานวน 10 คน
คิดเป็ น 26.32 เปอร์เซ็นต์ ปรุงอาหารสําหรับบริโภค
ภายในครัวเรือนและใช้วตั ถุดบิ ทีผ< ลิตโดยสมาชิกใน
กลุ่ม อีก 28 คน คิดเป็ น 73.64 เปอร์เซ็นต์ ซือ8 และ
ใช้วตั ถุดบิ ทีซ< อ8ื จากนอกกลุ่มสําหรับปรุงอาหาร เมื<อ
เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่ว นร่ ว ม (พีจีเ อส) เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่าง
จํานวน 100 เปอร์เซ็นต์ (38 คน) หันมาปรุงอาหาร
สํา หรับ บริโ ภคภายในครัว เรือ น โดยใช้ว ัต ถุ ดิบที<
ผลิตภายในครัวเรือน 73.64 เปอร์เซ็นต์ อีก 26.32
เปอร์เ ซ็น ต์ เป็ น วัต ถุ ดิบที<ซ8ือ จากภายนอก ได้แก่
เนื8อสัตว์ต่าง ๆ และเครื<องปรุงรส (ตารางที< 8) แสดง
ให้เห็นว่าระบบพีจเี อส สนับสนุ นให้เกิดการบริโภค
อาหารภายในท้องถิน< สมาชิกภายในชุมชนสามารถ
เข้าถึงอาหารปลอดภัยได้โดยง่าย ตลอดจนพีจเี อส
ลดข้อจํากัดบางประการของระบบการรับรองโดย
บุคคลทีส< ามได้ โดยระบบการรับรองมีต้นทุนตํ<า ไม่
กระทบต่อราคาสินค้าอินทรีย์ และไม่เป็ นภาระของ
ผูบ้ ริโภค (Fabiansson, 2014)
(ข) การยอมรับของผูบ้ ริโภค
หลังการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส) ผูบ้ ริโภค 90
เปอร์เ ซ็น ต์ ให้ก ารยอมรับ ผลิต ผลและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์วถิ ีพน8ื บ้านทีผ< ่านกระบวนการรับรองแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม (พี จี เ อส) และมี ลู ก ค้ า ประจํ า มากขึ8 น
รวมทัง8 ผู้บ ริโ ภคมีค วามคิด ว่ า สุข ภาพแข็ง แรงขึ8น
จากการบริ โ ภคผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์
สอดคล้อ งกับ แพลตฟอร์ม การบริโ ภคอาหารเพื<อ
อนุ รกั ษ์สงิ< แวดล้อมและรักษาสุขภาพ (Fabiansson,
2014) ส่ว นผู้บ ริโ ภคอีก 10 เปอร์เ ซ็น ต์ ยัง ไม่รู้จกั
เกษตรอินทรีย์ และเข้าใจผิดระหว่างผักปลอดภัย
ผัก ปลอดสาร และผัก อิน ทรีย์ ทํา ให้ไ ม่ เ ห็น ความ

ตกค้างในเลือดระดับทีเ< กินมาตรฐาน และจํานวน 14
คน คิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์ มีสารเคมีตกค้างในเลือด
อยู่ในระดับเสีย< ง และหลังเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) เกษตรกร
จํ า นวน 28 คน คิด เป็ น 73.64 เปอร์เ ซ็น ต์ ยัง คง
ตรวจวัดหาระดับสารเคมีตกค้างในเลือด และอีก 10
คน คิดเป็ น 26.32 เปอร์เซ็นต์ ยังคงไม่เคยตรวจวัด
หาระดับสารเคมีตกค้างในเลือด สําหรับเกษตรกรที<
ได้ตรวจวัดหาระดับสารเคมีตกค้างในเลือดหลังเข้า
รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม (พีจีเอส) 28 คน พบว่า เกษตรกรจํา นวน 12
คน คิดเป็ น 42.85 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบสารเคมีตกค้าง
ในเลือ ด เกษตรกรจํา นวน 10 คน คิด เป็ น 35.72
เปอร์เซ็นต์ มีสารเคมีตกค้างในเลือดระดับไม่เกิน
มาตรฐาน เกษตรกรจํานวน 3 คน คิดเป็ น 10.71
เปอร์เ ซ็น ต์ มีส ารเคมีต กค้า งในเลือ ดระดับ ที<เ กิน
มาตรฐาน และเกษตรกรจํ า นวน 3 คน คิ ด เป็ น
10.71 เปอร์เ ซ็น ต์ มีส ารเคมีตกค้างในเลือ ดอยู่ใ น
ระดับ เสี<ย ง แสดงให้เ ห็น ถึง ผลของการทํา เกษตร
อินทรียแ์ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบ
มีส่ ว นร่ ว ม (พีจีเ อส) ที<มุ่ ง เน้ น ให้เ กษตรกรปรับ
เปลีย< นกระบวนการผลิตจากวิถดี งั 8 เดิมของเกษตรกร
ที<เคยใช้สารเคมีทางการเกษตรและซื8ออาหารจาก
ภายนอกครัวเรือนมารับประทาน มาเป็ นกระบวน
การผลิต เกษตรอิน ทรีย์วิถีพ8ืน บ้า น ที<ส อดคล้ อ ง
กับ อัต ลัก ษณ์ แ ละบริ บ ทของท้ อ งถิ< น และชุ ม ชน
ส่งผลให้เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดน้ อยลง
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทีม< สี ารเคมีตกค้างในเลือด
อยู่ใ นระดับเสีย< งลดลง 78.57 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เจ็บป่ วย (ตารางที< 8)
3.2.6 สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง อาหาร การ
ยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภค ความเข้ ม แข็ ง ของกลุ่ ม
การตลาด และความพึ ง พอใจในการรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
(ก) สิทธิในการเข้าถึงอาหาร
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แตกต่างของสินค้าอินทรียก์ บั สินค้าดังกล่าว (ตาราง
ที< 8)
(ค) ความเข้มแข็งของกลุ่ม
การเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) ช่วยให้เกษตรกรมี
การรวมกลุ่ ม กัน เป็ น อย่ า งดี มีจุ ด ยืน ร่ ว มกัน และ
กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างมาก เนื<องจากเกษตรกรผู้
ซึ<ง เป็ นสมาชิก สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์เ ชีย งใหม่
จํ า กัด ทํ า เกษตรอิน ทรีย์ม าเป็ น เวลานาน มีอ งค์
ความรู้ มีป ระสบการณ์ ใ นการทํ า เกษตรอิน ทรีย์
เข้าใจกระบวนการพีจเี อส ทําให้มกี ารประชุมกลุ่ม
ทุกเดือน สมาชิกให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี มีความ
สามัค คี มีค วามซื<อ สัตย์ ไม่ ก ระทํา ผิด กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่ม ถ้ามีสมาชิกกระทําผิดจะมี
การตัก เตือ นกัน ทัน ที ในกรณี ท<ีมีเ รื<อ งเร่ ง ด่ ว นก็
สามารถประชุมหารือกันได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิก
รายใหม่ บ างรายมีป ระสบการณ์ ใ นการทํา เกษตร
อิน ทรีย์น้ อ ยและยัง ยึด ติด เรื<อ งรายได้เ มื<อ เปรีย บ
เทีย บกับ การทํ า เกษตรแบบเคมี สอดคล้ อ งกับ
IFOAM (2016) รายงานระบบพีจีเอสเป็ นระบบรับ
ประกันผู้ผลิตเกษตรอินทรียภ์ ายใต้ ความไว้วางใจ
ความโปร่งใส การแลกเปลีย< นเรียนรู้ ความ สัมพันธ์
แนวราบ กระบวนการเรียนรู้ และการมีสว่ นร่วม
(ง) การตลาด
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 38
คน (100 เปอร์ เ ซ็น ต์ ) ผู้ ซ<ึง เป็ นสมาชิก สหกรณ์
เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด จะเห็นว่าการเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม
(พี จี เ อส) ช่ ว ยให้ เ กษตรกรขายผลิ ต ผลและ
ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ8น ขายได้ราคาดีข8นึ และราคา
ยุติธรรมต่อทัง8 ผู้ผลิตและผู้บริโภค สินค้าทุกชนิดที<
นํ ามาขายสามารถขายได้ถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอก
จะดู ไ ม่ ส วยงาม จนไม่ ส ามารถผลิ ต สิน ค้ า บาง
รายการได้ ท ัน ตามความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค
นอกจากนี8การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมี

ส่วนร่วม (พีจเี อส) ยังช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ซึง<
จะช่วยให้มกี ารประสานงานกับกลุ่มอื<น ๆ และขยาย
เครือข่ายมากขึน8 เพื<อรวมกันขายและสร้างอํานาจ
การต่อรองกับผูป้ ระกอบการ (ตารางที< 8) สอดคล้อง
กับรายงานของ Nelson และคณะ (2010) ว่าระบบ
พีจีเอสมีต้นทุนตํ<า เป็ นระบบที<มเี อกสารน้ อย และ
เป็ นระบบทีเ< หมาะสมต่อตลาดท้องถิน< และเกษตรกร
รายย่อย
(จ) ความพึ ง พอใจในการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส
เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง8 หมด 38
คน (100 เปอร์ เ ซ็น ต์ ) ผู้ ซ<ึง เป็ นสมาชิก สหกรณ์
เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด พึงพอใจต่ อระบบ
พีจเี อสมากทีส< ดุ เพราะเป็ นกระบวนการทีไ< ม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ใช้เอกสารน้ อย ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่ ม
เกิดการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกมากขึน8 มีโอกาส
ได้เ จอเกษตรกรกลุ่ มใหม่ ๆ สามารถแลกเปลี<ยน
สิน ค้ า มีค วามสัม พัน ธ์ อ ัน ดีต่ อ กัน มีก ารใช้ ต รา
รับ รองหรือ ตราสัญ ลัก ษณ์ ร่ ว มกัน สํา หรับ ประชาสัมพันธ์และสื<อสารกับผูบ้ ริโภค ได้รบั ความรูใ้ หม่ ๆ
ช่วยให้ขายสินค้าได้ม ากขึน8 ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การผลิต ยกระดับผลิตผลจนสามารถส่งไปจําหน่าย
ยัง ต่ า งพื8น ที<ไ ด้ ประหยัด ต้น ทุ น การผลิต และการ
ดํารงชีพ และที<สําคัญทีส< ุด คือ เกษตรกรเกิดความ
ภาคภูมใิ จทีไ< ด้รบั ตรารับรองพีจเี อส ทัง8 ที<เคยได้รบั
ตรารับ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ภ าคเหนื อ
(มอน.) มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน Organic
Thailand (ตารางที< 8) สอดคล้อ งกับ รายงานของ
Nelson และคณะ (2010) ว่ า ระบบพีจีเ อสมีต้นทุน
ตํ<า เป็ นระบบที<มีเอกสารน้ อย ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ราคาสิน ค้ า เกษตรอิน ทรีย์ เกิด การยอมรับ ของ
ผู้บ ริโ ภค ส่ ง ผลให้เ กษตรกรมีผ ลิต ผลหมุ น เวีย น
ตลอดฤดูกาลและมีรายได้สมํ<าเสมอ
ระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(พีจเี อส) จัดเป็ นเครื<องมือในการขับเคลื<อนเกษตร
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ราคาผลผลิ ต ที< เ พิ< ม ขึ8น อี ก ทัง8 ยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
คํ า นึ ง ถึ ง บทบาทของเกษตรกรเพศหญิง ในภาค
เกษตรกรรม สิท ธิม นุ ษ ยชน สุข ภาพ การเข้า ถึง
อาหารคุณภาพปลอดภัย และการลดรายจ่ายภายใน
ครัว เรือ น ของเกษตรกรทัง8 2 พื8น ที< ซึ<ง มีบ ริบ ท
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมตามสภาพพื8น ที<และ
สังคมของเกษตรกร และที<สําคัญเป็ นการอนุ ร ัก ษ์
การทํ า เกษตรเพื<อ ยัง ชีพ หรือ เกษตรอิน ทรี ย์ วิ ถี
พืน8 บ้าน ซึง< เป็ นหนึ<งในแนวปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

อินทรีย์ท<ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเกษตรกร
รายย่อย และได้รบั ความสนใจจากเกษตรกรจํานวน
มาก การศึกษาวิจยั ครัง8 นี8เป้ าหมายทีส< หกรณ์เกษตร
อินทรีย์ทพั ไทย จํากัด และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
เชียงใหม่ จํากัด เพื<อแสดงให้เห็นถึงผลของการใช้
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) ในชุมชน
เกษตรอินทรียท์ งั 8 2 แห่ง ซึง< มีความแตกต่างกันของ
สภาพพื8น ที<แ ละสัง คมของเกษตรกร โดยสหกรณ์
เกษตรอิน ทรีย์ท ัพ ไทย จํ า กัด เป็ น ตัว อย่ า งพื8น ที<
เกษตรอิน ทรีย์ ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที<มี
ข้อ จํา กัด ด้า นทรัพ ยากร โดยเฉพาะอย่ า งยิ<ง ด้า น
ทรัพยากรนํ8าสําหรับทําการเกษตร ส่งผลโดยตรงต่อ
วิถชี วี ติ ของเกษตรกรรายย่อย โดยหลังจากฤดูกาล
เพาะปลูกข้าว ต้องปลูกพืชทีใ< ช้น8ําน้อยหรือพืชหลัง
นา ได้แก่ แตงโม หอมแดง และพืชตระกูลถัวต่
< าง ๆ
หรือทําปศุสตั ว์ และหลังการเก็บเกีย< วพืชหลังนาจะ
ไถกลบเศษพืชเป็ นปุ๋ ยหรือหลังจากการทําปศุสตั ว์
ในนาจะได้มลู สัตว์ในพืน8 ทีน< า จนกระทังฤดู
< กาลเพาะ
ปลูก ข้า วฤดูใ หม่เ วียนมาครบรอบ จึง ปลูก ข้าวอีก
ครัง8 ขณะที<ส หกรณ์ เกษตรอินทรีย์เ ชียงใหม่ เป็ น
ตัวอย่างพืน8 ทีเ< กษตรอินทรียใ์ นภาคเหนือ ซึง< มีความ
อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้การ
ทําเกษตรอินทรียไ์ ม่มขี อ้ จํากัดมากนัก แต่อย่างไรก็
ตามการทําเกษตรอินทรียว์ ถิ พี 8นื บ้านในทัง8 2 พืน8 ที<
เกษตรกรยังมีขอ้ จํากัดประการหนึ<งด้านการเข้าถึง
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละระบบการรับ รอง
มาตรฐาน ซึ< ง ระบบการรับ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(พีจีเ อส) เป็ น มากกว่ าระบบการรับรอง (IFOAM,
2015) โดยจากผลการวิจยั ครัง8 นี8แสดงให้เห็นว่า พี จี
เอส ช่ ว ยให้ เ กษตรกรสามารถเข้า ถึ ง มาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ ละระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ จากกระบวนการมีส่วนร่วมและการ
แลกเปลี<ย นเรีย นรู้ต ลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ช่ ว ยลด
ต้นทุนการผลิตจากรายจ่ายค่าปุ๋ ยเคมีและสารเคมี
ป้ อ งกัน กํา จัด ศัต รูพืช ต่ า ง ๆ ช่ ว ยเพิ<ม รายได้จาก

4. สรุป
การศึกษาผลของระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจเี อส) หรือระบบ
พีจีเอสต่ อกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ รายได้
บทบาทผู้หญิง สิทธิม นุ ษยชน สุขภาพ การเข้าถึง
อาหาร และความพึงพอใจต่อระบบพีจเี อสของกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ 2 กลุ่ม จังหวัดนําร่อง ทีผ< ่านการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบพีจเี อส
ตลอดจนการยอมรับ ของผู้บ ริโ ภคสิน ค้า อิน ทรีย์
ได้แก่ (1) สหกรณ์เกษตรอินทรียท์ พั ไทย จํากัด และ
(2) สหกรณ์ เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จํากัด พบว่า
ระบบพีจเี อสส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ทัพ ไทย จํ า กัด สามารถลดต้ น ทุ น การผลิต จาก
ปุ๋ ยเคมีแ ละสารเคมีป้ อ งกัน กํ า จัด ศัต รู พืช 51.22
เปอร์ เ ซ็น ต์ ต่ อ ปี ราคาผลผลิต ต่ อ หน่ ว ยเพิ<ม ขึ8น
9-1,000 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รายได้ เ ฉลี< ย เพิ< ม ขึ8 น 50
เปอร์เซ็นต์ต่อปี บทบาทผู้หญิง เสมอภาคกับเพศ
ชาย สิทธิมนุ ษยชน จ้างงานเป็ นธรรม เกษตรกรที<
เคยมีสารเคมีตกค้างในเลือดลดลง 100 เปอร์เซ็นต์
การเข้าถึงอาหารของสมาชิกชุมชน 100 เปอร์เซ็นต์
ความพึงพอใจต่อระบบพีจเี อส 100 เปอร์เซ็นต์ และ
ผู้บริโ ภคให้การยอมรับสินค้าอินทรีย์ท<รี บั รองด้วย
ระบบพีจีเ อส 100 เปอร์เ ซ็น ต์ ดัง รายละเอีย ดใน
ตารางที< 8 ขณะเดี ย วกัน ระบบพี จีเ อสส่ ง ผลให้
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โยงผลิตผลอินทรีย์สู่ผู้บริโภคในเมือง”

สมาชิก สหกรณ์ เ กษตรอิน ทรีย์ เ ชีย งใหม่ จํ า กัด
สามารถลดต้นทุนการผลิตจากปุ๋ ยเคมีและสารเคมี
ป้ องกันกําจัดศัตรูพชื 62.81 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ราคา
ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยเพิ< ม ขึ8น 20-276.3 เปอร์ เ ซ็ น ต์
รายได้เ ฉลี<ย เพิ<ม ขึ8น 20 เปอร์เ ซ็น ต์ต่ อ ปี บทบาท
ผู้หญิง เสมอภาคกับเพศชาย สิทธิม นุ ษยชน จ้าง
งานเป็ นธรรม เกษตรกรทีม< สี ารเคมีตกค้างในเลือด
อยู่ในระดับเสีย< งลดลง 78.57 เปอร์เซ็นต์ การเข้าถึง
อาหารของสมาชิกชุมชน 100 เปอร์เซ็นต์ ความพึง
พอใจต่อระบบพีจเี อส 100 เปอร์เซ็นต์ และผูบ้ ริโภค
ให้ ก ารยอมรับ สิน ค้ า อิน ทรีย์ ท<ีร ับ รองด้ ว ยระบบ
พีจเี อส 90 เปอร์เซ็นต์ ดังรายละเอียดในตารางที< 8
แสดงให้เห็นว่าระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) มีผลกระทบเชิง
บวกต่ อ กระบวนการผลิต เกษตรอิน ทรีย์ รายได้
บทบาทผู้หญิง สิทธิม นุ ษยชน สุขภาพ การเข้าถึง
อาหาร การยอมรับของผูบ้ ริโภค และความพึงพอใจ
ต่ อ ระบบพีจีเ อสของกลุ่ ม เกษตรกรอิน ทรีย์ท ัง8 2
จังหวัดนําร่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที<ดี
ขึ8น พึ<ง พาตนเองได้ ลดรายจ่ า ยภายในครัว เรือ น
และส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ง เช่ น เดี ย วกั บ การ
ประยุกต์ใ ช้ระบบพีจเี อสในลาตินอเมริกาและแถบ
แคริ บ เบี ย น (Ifad, 2003) ระบบพี จี เ อสจึ ง เป็ น
กระบวนการหรื อ เครื< อ งมื อ ที< เ หมาะสมต่ อ การ
ส่งเสริม การทําเกษตรอินทรีย์วถิ ีพ8ืนบ้านและสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยังยื
< น
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