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ปุ๋ยเคมี สารเคมีท่ีปรับปรุงบ ารุงดินมากกวา่ท่ีจะสนบัสนุนการท าเกษตรตามวถีิชีวิตแบบดั้งเดิมอนัเป็นภูมิปัญญา   
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ตามเกษตรวถีิ 
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ABSTRACT 

This study was conducted in an attempt to investigate 1) the conditions of agricultural areas, 2) the use of an 

indigenous knowledge for the production of organic agriculture, and 3) the transmission of an indigenous 

knowledge about organic agriculture. The study involved a quantitative approach with the focus on areas in 

Sanam Chai Ket District, Plaeng Yao District, and Ban Pho District, as well as on 104 farmers specifically 

adopted safety-based agricultural practice. They study also involved a qualitative approach with the purposive 

sampling of 6 people from local wisdom members and those who were given the transmission of local wisdom 

nationally and locally. The study revealed that the agricultural terrain in Chachoengsao is divided into two 

areas. The first one is rolling plains which are suitable for crop farming and grazing. The second one is plains 

with the Bangpakong River flowing, located in the western part of Chachoensao, sited next to an irrigation 

system, and involving the agriculture which does not conform to universal measures in organic agriculture but 

is safe and concerned about the healthiness and the environment, based on traditional agriculture. It was found 

that Chachoengsao has industrial plants which share water and the environment with the agricultural sector. 

Thus, the universal measures in organic agriculture cannot be taken into account. In addition, Thai 

governments have been encouraging farmers to do monoculture farming and rely on such factors as chemical  
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fertilizers and chemical substances which help improve soil condition rather than traditional farming derived 

from ancestors’ local wisdom. As for local wisdom members, they have been trying to disseminate their 

knowledge. Unfortunately, the practice is restricted to basic guidance on natural soil improvement. 
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ให้สัมภาษณ์แมร่้างกายจะไม่สมบูรณ์ แมบ้ดัน้ีท่านไดถึ้งแก่มรณกรรม แต่ค าสอนของท่านยงัคงมีอยู่ชัว่ลูกชัว่

หลานคุณความดีใด ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าขออุทิศส่วนความดีเหล่านั้นไปให้ท่านดว้ยความเคารพ และยงัมีปราชญ์

ชาวบ้านท่ีคอยแนะน าตลอดเวลาคือ นายขวัญชัย  รักษาพันธ์ุ  ได้อุทิศเวลาให้กับผู ้วิจ ัยได้ตลอดเวลา

ขอขอบพระคุณต่อความเมตตานุเคราะห์ และขอบคุณปราชญช์าวบา้นทุก ๆ ท่านท่ีไดใ้ห้ความเมตตานุเคราะห์

ขอ้มูลอยา่งจริงใจ 

 นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานท่ีให้ก าลงัใจและให้การช่วยเหลือในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเฉพาะ

ผศ.ดร.ธญัธัช วิภติัภูมิประเทศ ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้ิจยัขอไดท้  าวิจยัจนส าเร็จเพราะก าลงัใจจากครอบครัวและให้การ

สนบัสนนในทุก ๆ กรณี 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคญัของปัญหำ         

 ส่ิงท่ีจะท ำให้ผลิตผลเป็นไปตำมท่ีตอ้งกำรนั้นมีขอ้จ ำกดัจำกกำรผนัแปรตำมธรรมชำติ กำรผนัแปรทำง

เศรษฐกิจ และกำรผนัแปรทำงสังคม ซ่ึงทั้งหมดเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรโดยรวม กำรใช้สำรเคมีเพื่อเร่งผล  

ผลิตจึงเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิดปัญหำเพิ่มข้ึน  ท ำให้เกิดเคมีสภำวะแวดลอ้ม (Environmental  Chemistry) และ

ยิง่ท ำใหเ้กษตรกรผลิตสินคำ้ทำงกำรเกษตร เช่น กำรปลูกขำ้ว ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั ออ้ย ยำงพำรำ และพืชผล

ชนิดอ่ืน ๆ อีกมำก  ท่ีนิยมเพิ่มผลผลิตดว้ยกำรใชปุ๋้ยเคมีเป็นตวัเสริมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยำทำงเคมีเพื่อปลดปล่อย

ธำตุอำหำรในดินออกมำมำก ๆ ให้แก่พืช แลว้กลบัมำเป็นอำหำรคน พืช สัตว ์สำรเคมีตกคำ้งอยู่ในดิน น ้ ำ และ

ผลพวงมำตกอยู่ท่ีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคโดยไม่รู้ตวัท ำให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสำรเคมีซ่ึงเป็นกระตุน้ให้เกิดโรคต่ำง ๆ 

เช่น โรคมะเร็ง และโรคอ่ืน ๆ ตำมมำอีกมำก อีกทั้งท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมในหลำย ๆ ดำ้นโดยเฉพำะ

ดำ้นตน้ทุน หน้ีสิน สภำพสังคม          

 เกษตรอินทรีย ์ (Organic Agriculture) จึงเป็นทำงเลือกท่ีคนไทยน่ำจะหนักลบัมำดูแลปัจจยัพื้นฐำนของ

บรรพบุรุษและธรรมชำติให้กลบัมำเป็นแบบเดิมถึงแมจ้ะมีขั้นตอนกำรผลิตล ำบำกสภำพแวดลอ้มโดยทัว่ไปไม่

เอ้ือต่อกำรผลิต เพรำะดิน น ้ ำ อำกำศ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีปนเป้ือนจำกสำรเคมีท่ีอยู่รอบ ๆ บริเวณ ฉะนั้น 

เม่ือมีกำรผลิตก็ตอ้งใชต้น้ทุนมำก รำคำผลิตท่ีออกมำจึงมีรำคำสูงจึงนิยมบริโภคกนัเฉพำะกลุ่มรักษำสุขภำพท่ีมี

รำยไดสู้งเท่ำนั้น           

 แม้ว่ำเกษตรอินทรีย์จะปฏิเสธกำรใช้สำรเคมีสังเครำะห์ในฟำร์มแต่สภำพแวดล้อมท่ีฟำร์มเกษตร

อินทรียต์ั้งอยูย่งัคงมีมลพิษต่ำง ๆ อยูท่ ัว่ไปท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรท ำเกษตรอินทรีย ์ไม่วำ่จะเป็นมลพิษทำง

ดิน น ้ำ อำกำศ  ดงันั้นเกษตรกรท่ีท ำเกษตรอินทรียพ์ยำยำมอยำ่งเต็มท่ีในกำรป้องกนัมลพิษต่ำง ๆ จำกภำยนอกมิ

ใหป้นเป้ือนผลผลิต กำรป้องกนัน้ีอำจท ำไดโ้ดยกำรจดัท ำแนวกนัชนและแนวป้องกนับริเวณริมฟำร์ม แต่อยำ่งไร

ก็ตำมกำรป้องกนัมลพิษน้ีแมก้ระท ำดว้ยวิธีใดก็ตำม ก็ยงัไม่สำมำรถป้องกนักำรปนเป้ือนจำกมลพิษไดอ้ย่ำง

สมบูรณ์ เน่ืองจำกมลพิษสำรเคมีปะปนอยู่ทัว่ไปในสภำพแวดล้อม  นอกจำกมลพิษจำกภำยนอกฟำร์มแล้ว 

แนวทำงเกษตรอินทรียย์งัก ำหนดให้ตอ้งลดและป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดข้ึนในกระบวนกำรผลิตของฟำร์มเอง

ดว้ย เช่น มีระบบจดักำรขยะและน ้ ำเสียก่อนท่ีจะปล่อยออกนอกฟำร์ม หรือกำรไม่ใชว้สัดุบรรจุผลผลิตท่ีอำจมี
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สำรพิษปนเป้ือนได ้ เกษตรอินทรียมี์แนวทำงท่ีมุ่งใหเ้กษตรกรพยำยำมผลิตปัจจยักำรผลิตต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย ์

เมล็ดพนัธ์ุ ฯลฯ ดว้ยตนเองในฟำร์มให้ไดม้ำกท่ีสุด แต่ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่สำมำรถผลิตได้เอง เกษตรกรก็

สำมำรถซ้ือหำปัจจยักำรผลิตจำกภำยนอกฟำร์มได ้แต่ควรเป็นปัจจยักำรผลิตท่ีมีอยู่แลว้ในทอ้งถ่ิน แนวทำงน้ี

เป็นไปตำมหลกักำรสร้ำงสมดุลของวงจรธำตุอำหำรท่ีกระตุน้ใหเ้กษตรกรพยำยำมจดัสมดุลของวงจรธำตุอำหำร

ในระบบท่ีเล็กท่ีสุด และมีควำมสอดคลอ้งกบันิเวศของทอ้งถ่ิน อนัจะช่วยสร้ำงเสถียรภำพและควำมย ัง่ยืนของ

ระบบกำรผลิตในระยะยำว  นอกจำกน้ีกำรเลือกใชปั้จจยักำรผลิตท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ยงัเป็นกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ และลดปัญหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรขนยำ้ยปัจจยักำรผลิตเป็นระยะทำงไกล ๆ กำรพึ่งพำ

ตนเองดำ้นปัจจยักำรผลิตยงัมีนยัทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีส ำคญั กล่ำวคือ เกษตรอินทรียไ์ม่ใช่เพียงเทคนิคกำร

ผลิตแต่เป็นวิถีชีวิตและกระบวนกำรทำงสังคม จำกประสบกำรณ์ของกำรพฒันำระบบเกษตรเคมีท่ีผ่ำนมำ 

เกษตรกรสูญเสียกำรเขำ้ถึงและกำรควบคุมปัจจยักำรผลิตและกระบวนกำรผลิตในเกือบทุกขั้นตอนจ ำเป็นตอ้ง

พึ่ งพิงองค์กรภำครัฐและธุรกิจเอกชนในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรผลิตเกือบทุกด้ำน             

จนเกษตรกรเองแทบไม่ต่ำงไปจำกแรงงำนรับจำ้งในฟำร์มท่ีท ำงำนในท่ีดินของตนเอง กำรส่งเสริมกำรพึ่งพำ

ตนเองของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย ์จึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งและควำมเป็นอิสระของ

เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ซ่ึงจะมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำประชำธิปไตยระดับรำกหญ้ำอีกด้วย                  

(วฑูิรย ์ปัญญำกุล : 2546 น.21-24)         

 สภำพปัญหำของกำรเกษตรปัจจุบนัมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกร ปัญหำส่ิงแวดลอ้มและ

ควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศท่ีพฒันำแลว้ ซ่ึงเป็นตน้ก ำเนิด

ของเกษตรกรรมแผนใหม่ และประเทศโลกท่ีสำม  ท่ีชดัเจนไดแ้ก่ ปัญหำกำรพงัทลำยของดิน ปัญหำดินเส่ือม

ควำมอุดมสมบูรณ์ ปัญหำมลพิษในส่ิงแวดลอ้มและปัญหำกำรระบำดของโรคแมลง เกษตรกรรมแผนใหม่ท่ีมุ่ง

เพิ่มทำงกำรเกษตร โดยกำรใช้ปุ๋ยเคมีบ ำรุงดินและใช้สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชได้ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

เช่นกนักล่ำวคือ กำรใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะยำวนำน ท ำให้ธำตุอำหำรในดินถูกดึงมำใช้ประโยชน์โดยขำดกำร

บ ำรุงรักษำ กำรใชปุ๋้ยเคมีมิใช่กำรบ ำรุงดิน หำกแต่เป็นกำรอดัแร่ธำตุอำหำรให้พืช และกระตุน้ให้พืชดูดแร่ธำตุ

อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นดินมำใชอ้ยำ่งหนกั กำรเส่ือมสลำยของธำตุอำหำรในดินเห็นไดช้ดัเจนจำกกำรเส่ือมประสิทธิภำพ

กำรใชปุ๋้ยลดลงเม่ือเวลำผำ่นไป  กำรใชส้ำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช ก่อให้เกิดปัญหำสำรพิษตกคำ้งในส่ิงแวดลอ้มทั้งน้ี

เน่ืองจำกในควำมเป็นจริงแลว้สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชท่ีเรำใชใ้นคร้ังหน่ึงๆ นั้นจะใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงร้อยละ 25 

ท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 จะกระจำยสะสมในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท ำให้เกิดผลกระทบในหลำย ๆ ดำ้น เช่น ผลกระทบ
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ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นสุขภำพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค ดำ้นพฒันำกำรของภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน (วิฑูรย ์ เล่ียนจ ำรูญ 

: 2535 น.22)           

 ปัจจุบนัภำครัฐมีควำมพยำยำมท่ีจะพฒันำกำรเกษตรให้ประชำชน ชุมชนและทอ้งถ่ินไดพ้ึ่งตนเองซ่ึง

สอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรเกษตรอินทรียต์ำมวิถีพื้นบำ้น โดยมีแนวทำงพฒันำกำรผลิตและสร้ำง

เครือข่ำยสู่กำรพึ่งตนเอง พฒันำช่องทำงกำรตลำดรองรับผลผลิตส่วนเกิน (คณะกรรมกำรพฒันำเกษตรอินทรีย์

แห่งชำติ : 2551 น. 41)          

 กำรผลิตเกษตรอินทรียเ์ป็นวิถีชีวิตท่ีเกษตรกรไทยไดมี้กิจกรรมปฏิบติักนัมำอย่ำงช้ำนำน ในรูปแบบ 

ต่ำง ๆ ข้ึนอยูก่บัควำมจ ำเป็นของพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพำะ ฉะนั้น กำรคิดแกปั้ญหำในลกัษณะเฉพำะของพื้นท่ีนั้น

เป็นส่ิงท่ีถูกรังสรรค์ข้ึนตำมวิถีชำวบำ้นดว้ยภูมิปัญญำอย่ำงแทจ้ริง มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งรวบรวมควำมรู้ท่ีมี

ควำมหลำกหลำยในแต่ละศำสตร์ท่ีน ำมำบูรณำกำรเขำ้ดว้ยกนัของวิถีชำวบำ้น เป็นส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่ องคก์รทำง

สังคม ภำครัฐ และเอกชน ควรศึกษำและเก็บรวบรวมควำมรู้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัในวถีิชีวติ 

 แต่กลบัพบวำ่ กำรถ่ำยโอนควำมรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญำแกปั้ญหำและพฒันำกำรเกษตรนั้นถูกละเลยจำกคน

ในปัจจุบนัมำกมำย เกษตรอินทรียว์ิถีชำวบำ้นของภำคตะวนัออกมีควำมหลำกหลำย มีกำรศึกษำและเรียนรู้โดย

ตวัของเกษตรกรเป็นหลกั ภำครัฐไม่ไดเ้ขำ้ไปให้กำรสนบัสนุน เกษตรกรเห็นควำมส ำคญัในกำรดูแลสุขภำพจึง

หันมำผลิตพนัธ์ุพืชทำงกำรเกษตรโดยไม่พึ่งพำสำรเคมีท่ีอำจมีผลต่อสุขภำพ ถึงแมว้่ำบำงส่วนของพื้นท่ีท่ีอยู่

บริเวณใกลเ้คียงจะใชส้ำรเคมีหรืออำจจะไดรั้บผลกระทบจำกสำรเคมีก็ตำม ปัญหำก็ไดรั้บกำรแกไ้ขตำมแนวทำง

ภูมิปัญญำของประชำชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งพึ่งพำสำรเคมี  ซ่ึงภูมิปัญญำเหล่ำน้ีไดแ้ก่ กำร

ปลูกพืชสกัดกั้ นสำรเคมีท่ีอำจเข้ำมำในพื้นท่ีด้วยวิธีกำรปลูกต้นไม้ขนำดใหญ่ท่ีสำมำรถดูดสำรพิษได้

 เกษตรกรภำคตะวนัออกจ ำนวนน้อยท่ีหันมำผลิตพืชเกษตรอินทรีย ์(แหล่งเรียนรู้จงัหวดัฉะเชิงเทรำ : 

๒๕๕๖) โดยผำ่นควำมคิดท่ีผกูติดอยูใ่นวงัวนของทุนนิยมใหม่ ท ำให้เป็นผลเสียต่อกำรด ำเนินชีวิต เช่น สุขภำพ

อ่อนแอทั้งของตนเอง ครอบครัว และผูบ้ริโภค ซ ้ ำวงจรกำรเป็นหน้ี กำรเป็นโรค ซ่ึงเกิดจำกกำรสั่งสมสำรพิษท่ี

เกษตรกรน ำมำใช้ แต่เกษตรกรท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลสุขภำพไดห้ันมำผลิตพืชเกษตรอินทรียเ์พื่อสุขภำพ

ของตน ครอบครัว และกระจำยไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มต่ำง ๆ อีกมำกมำย กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี จึงมุ่งรวบรวมควำมรู้

กำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตำมวิถีชำวบำ้นในภำคตะวนัออก เพื่อบริโภคเองท่ีเหลือน ำไปขำยและสร้ำงควำม

หลำกหลำยของพนัธ์ุพืชไมท่ี้มีในฤดูกำลหมุนเวียนกนัไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำดซ่ึงแต่ละขั้นตอนผลิตโดย

อำศยัอินทรียว์ตัถุท่ีใหธ้ำตุอำหำร (NPK) ท่ีเพียงพอแก่อำหำรพืชไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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 ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง “เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญำชำวบำ้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ” เป็นควำมเร่งด่วนท่ี
เกษตรกรจะตอ้งมีควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรและให้ควำมส ำคญัต่อสุขภำพ ส่ิงแวดลอ้ม หนัมำเรียนรู้ ลองผิดลองถูก
ในกำรดูแลสภำพพื้นท่ีเพื่อกำรผลิตเกษตรอินทรียด์ว้ยภูมิปัญญำชำวบำ้นท่ีมีกำรสั่งสมมำเป็นเวลำชำ้นำน เช่น  
กำรดูแลดิน น ้ำ พยำยำมจดัสรรส่ิงท่ีเป็นธรรมชำติใหอ้ยูร่่วมกนัได ้โดยเฉพำะศตัรูพืชและประยุกตค์วำมรู้ใหม่ ๆ 
รวมทั้งรวบรวมควำมรู้ดั้งเดิมเพื่อน ำไปสู่กำรถ่ำยโอนแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป ไม่ให้เลือนหำยไปนั้นเป็นส่ิงส ำคญัต่อ
กำรพฒันำเกษตรอินทรียต่์อไปในอนำคต 
1.2 วตัถุประสงคก์ำรวจิยั 

1. เพื่อศึกษำสภำพพื้นท่ีท่ีใชท้  ำกำรเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
2. เพื่อศึกษำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินทำงดำ้นเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
3.  เพื่อศึกษำกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญำชำวบำ้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

1.3 ขอบเขตกำรวิจยั 
 1. ดำ้นพื้นท่ี  กำรวิจยัเร่ือง “เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญำชำวบำ้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ” คร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้ง
กำรศึกษำสภำพพื้นท่ีกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยไม่ได้ผลิตเชิงพำณิชย์ ไม่ได้ใช้
สำรเคมีทุกขั้นตอน ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังจะศึกษำในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพรำะเป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทำง
กำรเกษตรท่ีหลำกหลำย ลกัษณะดินเปร้ียว น ้ำกร่อยเพรำะบำงพื้นท่ีติดกบัอ่ำวไทยท ำใหล้กัษณะดินและน ้ ำไดรั้บ
ผลกระทบ อยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นจงัหวดัท่ีมีปรำชญท่ี์ทรงภูมิปัญญำดำ้นกำรเกษตรเป็นจ ำนวนมำก 
 2. ดำ้นเน้ือหำ กำรศึกษำเร่ือง “เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญำชำวบำ้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ”  ผูศึ้กษำมุ่งเน้น
ดำ้นสภำพพื้นท่ี เน้ือหำของควำมรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญำ กำรถ่ำยทอด วิธีกำรถ่ำยทอดของปรำชญ์ดำ้นเกษตรโดย
จดัเป็นหมวดหมู่ขององค์ควำมรู้ เร่ืองกำรเลือกพื้นท่ี กำรวำงแผนกำรจดักำร กำรเลือกพนัธ์ุพืช กำรจดักำรและ
กำรปรับปรุง ดิน น ้ำ แผนกำรจดักำรศตัรูพืช กำรจดักำรเก็บรักษำและขนส่ง แผนกำรเก็บเก่ียวพืชป่ำและอนุรักษ ์
กำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียวของปรำชญท่ี์เป็นท่ียอมรับของชำวบำ้น และเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ในกำร
ตระหนกัเร่ืองสุขภำพของตนเองและคนรอบขำ้งมำกข้ึน ให้หนัมำผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรดว้ยองคค์วำมรู้และ
กระบวนกำรในหลำยรูปแบบผ่ำนกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งในครอบครัว ชุมชน และปรำชญ์ทำงด้ำน
กำรเกษตร 
1.4 นิยำมศพัทท่ี์ใชใ้นกำรวจิยั 

ควำมรู้ ในกำรวิจยัน้ีให้หมำยถึง ภูมิปัญญำของเกษตรกรถ่ำยทอดไปสู่คนในแต่ละรุ่นผ่ำนกำรลองผิด
ลองถูกต่อกิจกรรมกำรเกษตร แก้ปัญหำได้ตรงประเด็นของกำรเกษตร และสำมำรถพฒันำองค์ควำมรู้เพื่อ
เสริมสร้ำงภูมิปัญญำของตนในอนำคต 
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เกษตรอินทรีย ์หมำยถึง กิจกรรมทำงกำรเกษตรท่ีไม่ใชส้ำรอนินทรียท่ี์เป็นผลเสียต่อสุขภำพ และผลเสีย
ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้วสัดุและธำตุอำหำรท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติไม่มีภำวะตกคำ้งต่อสุขภำพของมนุษย ์รวมทั้ง 
ดิน น ้ำ อนัเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตร 

ภูมิปัญญำชำวบำ้น หมำยถึง ควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลองผิดลองถูกทำงดำ้นกำรเกษตรโดยเฉพำะกำร
ดูแลดิน น ้ำ และและกำรบริหำรจดักำรเร่ืองศตัรูพืช พร้อมกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนจริงของชำวบำ้นเก่ียวกบักำร
เพำะปลูกท่ีเป็นเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรำเท่ำนั้น 

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ในกำรวิจยัน้ีให้หมำยถึง กำรแนะน ำ กำรอบรม สั่งสอน ทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำรเก่ียวกบัภูมิปัญญำดำ้นเกษตรอินทรียข์องปรำชญช์ำวบำ้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. ใหท้รำบสภำพพื้นท่ีกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย ์วธีิกำรกำรผลิตท่ีไม่ตอ้งพึ่งพิงสำรเคมีหรือปุ๋ยเคมีของ
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

2. รวบรวมภูมิปัญญำท่ีเป็นองคค์วำมรู้ของปรำชญท์ำงดำ้นกำรเกษตรและกำรถ่ำยทอดไปสู่สำธำรณชน
ใหเ้ห็นควำมส ำคญัของเกษตรอินทรียอ์ยำ่งกวำ้งขวำงยิง่ข้ึน 

3. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดร้วบรวมมำวเิครำะห์และแกปั้ญหำพื้นฐำนท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีควำม
แตกต่ำงกนัตำมลกัษณะควำมเช่ือ 

4. เป็นแนวทำงในกำรพฒันำขยำยขอบเขตกำรศึกษำในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศต่อไป 
5. สำมำรถเผยแพร่ใหเ้ป็นควำมรู้ไปสู่ผูบ้ริโภคต่อกิจกรรมท่ีเป็นเกษตรอินทรียท่ี์เป็นภูมิปัญญำชำวบำ้น 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา” เป็นการศึกษาภูมิปัญญาท่ี

บ่มเพาะกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามลกัษณะของพื้นท่ีและการแกปั้ญหาการใช้

วิถีชีวิตามลกัษณะค่านิยม และระบบทุนนิยม  ท่ีส าคญัเป็นการตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ท่ีมีความ

หลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม เช่น มิติทางสุขภาพ มิติทางสังคม มิติทางส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ใชส้ารเคมีใน

การท าการเกษตร ฉะนั้น การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั 3 เร่ือง คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีท่ีใช้ท  า

การเกษตรอินทรีย์ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินทางด้านเกษตรอินทรีย์ในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และ 3. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดความรู้การเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัเกษตรอินทรีย ์ภูมิปัญญา

ชาวบา้น มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ อภิปรายผลการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น  3  ดา้น คือ  

1. เกษตรอินทรีย ์        

2. ภูมิปัญญาชาวบา้น           

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง          

2.1 เกษตรอินทรีย ์          

 เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบการเกษตรท่ีให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงพบวา่ ประเทศไทยทุกภูมิภาคในสมยัโบราณไดมี้การผลิตเกษตรอินทรียโ์ดยผา่นภูมิปัญญา ไม่พึ่งพิงสารเคมี

ใด ๆ มีกลไกการผลิตท่ีเอ้ือการด ารงชีพ รวมทั้งสภาพแวดล้อมท่ียงัไม่ถูกท าลายทั้งในชั้นบรรยากาศ และ

สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต จะเห็นไดว้า่การผลิตการเกษตรของเกษตรกรไทยนั้นไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบั

ความต้องการด้านเศรษฐกิจเชิงทุนนิยม แต่เป็นการผลิตเพื่อยงัชีพ แม้จะหันกลบัไปเม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมาจะมี

ค าถามท่ีว่า “เกษตรอินทรีย์” หมายความว่าอย่างไร มีการให้ความหมายกนัทั้งในระดบัองค์กร ระดบัปัจเจก

บุคคลโดยข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความเขา้ใจของกลุ่มองคก์ร และบุคคลเหล่าน้ีไดใ้ห้ความหมายเกษตรอินทรีย์

ไปในทิศทางเดียวกนั ดงัเช่น 
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สมคิด  ดิสถาพร (2549) ไดใ้ห้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ท่ีบ่งบอกถึงความสมดุลของธรรมชาติว่า 
“เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
มีระบบการจดัการนิเวศวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติและหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ท่ีอาจก่อให้เกิด
มลพิษในสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการน าภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชน์     
 คณะกรรมการพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ (2551) ไดใ้หค้วามหมายของเกษตรอินทรียใ์นลกัษณะการ
พึ่งพาตนเองและก่อใหเ้กิดความสมดุลในระบบนิเวศวา่ “เกษตรอินทรียเ์ป็นการเกษตรท่ีใชห้ลกัการพึ่งพิงความ
สมดุลตามธรรมชาติอยา่งเป็นองคร์วม เพื่อสร้างสรรคใ์ห้เกิดระบบนิเวศการเกษตรท่ีย ัง่ยืน สามารถให้ผลผลิตท่ี
ดีในสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบท่ี
ส่งเสริมและปรับปรุงส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เพื่อผลิตอาหารและปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีพท่ีมีความ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค        

สุพจน์ บุญแรง  (2552) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรียต์ามแนวทางเดียวกบัพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ว่า คือ ร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ส่ิงมีชีวิต ดังนั้ นเกษตรอินทรีย์ถ้าแปล
ความหมายตรง ๆ คือ การท าเกษตรจากส่ิงมีชีวติดว้ยจิตวญิญาณและสติปัญญา เป็นการเกษตรแบบธรรมชาติ 

ชนวน รัตนวราหะ (2550) ยงัได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ในทุก ๆ ด้าน คือ ระบบการเกษตร 
(Farming System) ท่ีใชห้ลกัการสมดุลทางนิเวศวทิยาของธรรมชาติมาประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัการผลิตการเกษตรโดย
ผสมผสานกิจกรรมหลากหลายทางชีวภาพ พืช ปศุสัตว ์ประมง ป่าไม ้ฯลฯ ให้เกิดการเก้ือกูลและหมุนเวียนใช้
ทรัพยาการในระบบนิเวศของไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเล่ียงการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีต้องน าเขา้จาก
ภายนอกฟาร์ม ปฏิเสธการใช้ปัจจยัท่ีเป็นสารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารก าจดัศตัรูพืช ฮอร์โมน สาร
ปฏิชีวนะ ฯลฯ รวมทั้งไม่ใชพ้นัธ์ุท่ีผา่นการปรับเปล่ียนทางพนัธ์ุกรรม (Genetically Modified  Organisms) ทั้งน้ี
เพื่อให้ผลผลิตท่ีเป็นอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ ท่ีสะอาดและปลอดภยักบัการพฒันาสังคมและ
เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

จากการศึกษาความหมายของเกษตรอินทรีย์จากหลากหลายทศันะพอสรุปสาระส าคญัของเกษตร
อินทรียไ์ดด้งัน้ี คือ 
 เกษตรอินทรีย ์คือ การเกษตรท่ีมีชีวติ มีความหลากทางชีวภาพ เป็นความสามารถของส่ิงมีชีวิตท่ีเก้ือกูล
ต่อกนัโดยมีหลกัการพึ่งพาตนเอง สร้างสรรคร์ะบบนิเวศทางดา้นการเกษตรให้เกิดความสมดุล มีการผสมผสาน
กนัของระบบการเกษตรทุกระบบท่ีพฒันาและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ โดยไม่พึ่ งพา
สารเคมี ฮอร์โมน ปุ๋ยเคมี สารสังเคราะห์ และไม่น าพนัธ์ุท่ีถูกตดัต่อทางพนัธ์ุกรรม เพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ผูบ้ริโภค ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ เพื่อน ามาสู่ความย ัง่ยนื 
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 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (2548) ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์
เป็นการเกษตรแบบองคร์วมท่ีมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นการเกษตรท่ีอาศยัหลกัความเก้ือกูลกนัของธรรมชาติ 
โดยไม่ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีแปลกปลอม ฝืนธรรมชาติ เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี พนัธ์ุพืชท่ีดัดแปลง
พนัธุกรรม เป็นตน้ แนวคิดเกษตรอินทรียมี์หลกัคิดใหญ่ 5 เร่ือง คือ 

1. การอนุรักษธ์รรมชาติและสภาพแวดลอ้มของแปลงนา  
2. การฟ้ืนฟูระบบนิเวศเกษตร เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. การพึ่งกลไกธรรมชาติ เช่น การใชพ้นัธ์ุพืชทอ้งถ่ินท่ีคดัพนัธ์ุมาแลว้ ห้ามใชพ้นัธ์ุพืช GMOs การใช้

สมดุลธรรมชาติในการก าจดัศตัรูพืช 
4. การป้องกนัมลพิษท่ีจะมาจากแปลงนารอบ ๆ 
5. การพึ่งตนเอง เช่น การเตรียมปัจจยัการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ การคดัเมล็ดพนัธ์ุ การใช้แรงงาน

ตนเองและครอบครัว เป็นตน้  
ชนวน  รัตนวราหะ (2550) ไดก้ล่าวถึงเกษตรอินทรียว์า่  เป็นการผลิตท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรคร์ะบบท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใหค้วามส าคญัต่อดินโดยอาศยักระบวนการ
ของจุลินทรีย ์ซ่ึงความหลากหลายเหล่าน้ีลว้นเป็นภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินแมก้ระทัง่การควบคุมศตัรูพืช  ส่ิงท่ี
ส าคญัของการท าเกษตรอินทรีย ์คือ “ดิน” สังคมไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีประสพปัญหาคือ “ดิน” ฉะนั้น
การท่ีจะกา้วเขา้ไปสู่ความส าเร็จนั้น เกษตรกรตอ้งรู้จกัคุณสมบติับางประการท่ีส าคญัของดินเสียก่อน คือ ธาตุ 
(Minerals) ความเป็นกรดด่างของดิน อินทรียวตัถุ (Organic Matter) และค่า C/N ratio  กบัขบวนการย่อย
อินทรียวตัถุ  
 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (2551) ปฏิกิริยาของดิน (Soil  Reaction) หรือ พีเอชของดิน (Soil pH) หมายถึง 
ระดบัความเป็นกรดหรือด่างของดิน (Soil Acidityor Alkalinity) soil  pH บ่งบอกถึงเฉพาะ active soil acidity   
ในน ้ าซ่ึงเกิดข้ึนจาก H+ และ AI3+  ions ท่ีเป็นอิสระอยูใ่นสารละลายดว้ย (Free Ions in soil solution) ไม่รวมถึง 
Acid cations    ท่ีถูกดูดซบัไว ้ 

อานัฐ ตนัโช (2551) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์ว่า เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตทาง
การเกษตรทางเลือกท่ีหลีกเล่ียงการใชส้ารสังเคราะห์ไม่วา่จะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง 
ๆ ท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์ตลอดจนไม่ใชพ้ืชหรือสัตวท่ี์เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมท่ีอาจ
เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทั้งใชห้มกัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีวภาพ
และเน้นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและไดก้ล่าวถึงหลกัการท าเกษตรอินทรีย ์ประกอบดว้ยหลกัการ
ดงัน้ี 
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1. ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัการสูญเสียธาตุอาหารท่ีเกิดจากระบบการผลิต ลดการพึ่งพาแหล่งธาตุ
อาหารจากภายนอกฟาร์มท่ีมากเกินไป ตวัอยา่งเช่น การใชปุ๋้ยหมกั การคลุมดินดว้ยอินทรียวตัถุ การปลูกพืชเป็น
ปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวยีน เป็นตน้ 

2. การคลุมดิน ถือเป็นหวัใจของเกษตรอินทรีย ์เกษตรกรตอ้งหาอินทรียวตัถุต่าง ๆ มาคลุมหน้าดินอยู่
เสมอไม่วา่จะเป็นฟาง ใบไม ้ซ่ึงอินทรียวตัถุเหล่าน้ีจะกลายเป็นอาหารของส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียใ์นดิน ท าให้
ดินฟ้ืนกลบัมามีชีวติอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ีการไม่ใชส้ารเคมีต่าง ๆ เช่น สารเคมีก าจดัศตัรูพืชยงัเป็นการช่วยท า
ให้ดินสามารถฟ้ืนความสมบูรณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงท าให้พืชท่ีปลูกมีความแข็งแรงตา้นตานต่อโรคและแมลง 
รวมทั้งใหผ้ลผลิตสูง 

3. สร้างความหลากหลายท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งสมดุลในระบบนิเวศโดยการปลูกพืชร่วมกนัหลายชนิดใน
เวลาเดียวกนั หรือเหล่ือมเวลากนั การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทั้งการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงนบัเป็นการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นการลดความเส่ียงจากปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืชระบาดอีกด้วย 
นอกจากน้ีการไม่ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะมีส่วนช่วยให้ศตัรูธรรมชาติสามารถควบคุมศตัรูพืช ซ่ึงเป็นการ
สร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวธีิหน่ึง 

นอกจากน้ี ยงัมีความพยายามท่ีจะให้ค  านิยามท่ีหลากหลายพอสรุปหลกัการเกษตรอินทรีย ์แต่หลกัการ
เกษตรอินทรีย ์ท่ียอมรับกนัทัว่ไป คือ หลกัการท่ีก าหนดโดยสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International 
Organic Agriculture Movements –IFOAM) โดยสหพนัธ์ฯ ไดร้ะดมความคิดเห็นนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นเกษตรอินทรียโ์ดยตรงจากทัว่โลก ร่างหลกัการเกษตรอินทรียน้ี์ไดรั้บการน าเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของสหพนัธ์ฯ เม่ือปลายปี พ.ศ. 2548 และท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติรับรองหลกัการเกษตรอินทรียด์งักล่าว 
โดยหลกัการเกษตรอินทรียข์องสหพนัธ์ฯ ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ขอ้ คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม 
และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 

(ก) มิติดา้นสุขภาพ เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความย ัง่ยืนให้กบัสุขภาพอยา่งเป็นองค์
รวมของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และโลก สุขภาวะของส่ิงมีชีวติแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหน่ึงเดียวกนักบัสุข
ภาวะของระบบนิเวศ การท่ีผนืดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่าง ๆ แข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี ส่งผลต่อ
สัตวเ์ล้ียงและมนุษย์ท่ีอาศยัพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของ
ส่ิงมีชีวิต การมีสุขภาวะเป็นท่ีดีไม่ใช่การปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ท่ีดีของ
กายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอ้มโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตา้นทาน และความสามารถในการฟ้ืน
ตวัเองจากความเส่ือมถอยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของสุขภาวะท่ีดี  หลกัการเกษตรอินทรียสุ์ขภาพตอ้งมุ่ง
เสริมสร้างสุขภาพของดิน พืช สัตว ์มนุษยแ์ละโลก อย่างย ัง่ยืนโดยยึดหลกัความเป็นองค์รวมท่ีไม่อาจแบ่งแยก 
การอธิบายเหตุผลเก่ียวกับพืชพนัธ์ุธัญญาหารท่ีจะมีประโยชน์เก้ือกูลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตวน์ั้นจะ
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เพาะปลูกไดใ้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้น สุขภาพ คือ ความเป็นองค์กรรวมและเอกภาพของระบบชีวิตทั้งมวล
มิใช่เป็นแค่ภาวะท่ีไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีความสามารถในการปรับตวัการฟ้ืนฟูตวัเองไดอ้ย่าง
รวดเร็วเป็นลกัษณะท่ีส าคญั ๆ ของสุขภาพ เกษตรอินทรียมี์จุดเร่ิมตน้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การกระจาย 
หรือการบริโภค มีบทบาทในการสร้างเสริมความย ัง่ยนืและสุขภาพของระบบนิเวศและสรรพชีวิตตั้งแต่จุลินทรีย์
ในดินไปจนถึงมนุษยก์ล่าวให้เฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน เกษตรอินทรียมุ์่งท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อเก้ือกูลต่อการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ในเชิงป้องกัน ด้วยเหตุน้ีเกษตรอินทรีย์จึง
หลีกเล่ียงและละเวน้จากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ยาส าหรับสัตว ์และสารปรุงต่างอาหาร
เพราะส่ิงเหล่าน้ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

(ข) มิติดา้นนิเวศวิทยา เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวฏัจกัร 
แห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท าให้ระบบและวฏัจกัร
ธรรมชาติเพิ่มพนูและย ัง่ยนืมากข้ึน หลกัการเกษตรอินทรียใ์นเร่ืองน้ีตั้งอยูบ่นกระบวนทศัน์ท่ีมองเกษตรอินทรีย์
ในฐานะองคป์ระกอบหน่ึงของระบบนิเวศท่ีมีชีวติ 

(ค) มิติดา้นความเป็นธรรม เกษตรอินทรียค์วรจะตั้งอยู่บนความสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็นธรรมระหว่าง
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและส่ิงมีชีวิตความเป็นธรรมน้ีรวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมี
ส่วนในการปกปักษพ์ิทกัษโ์ลกท่ีเราอาศยัอยู ่

(ง) มิติดา้นการดูแลเราใจใส่ การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งด าเนินการอย่างระมดัระวงั
และรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งพิทกัษ์ปกป้อง
สภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบท่ีมีพลวตัรและมีชีวิตในตวัเอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะ
เกิดข้ึนได้ทั้ งจากปัจจยัภายในและภายนอก ผูท่ี้เก่ียวข้องกบัเกษตรอินทรียค์วรด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกนัจะตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้ม  

ดา้นระบบนิเวศ เกษตรอินทรียจ์ะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของระบบและวงจรนิเวศท่ีมีชีวิตโดยท าการเกษตร
ใหส้อดคลอ้ง เลียนแบบ และเก้ือหนุนต่อความย ัง่ยนืในระบบนิเวศต่าง ๆ เกษตรอินทรียจ์ะตอ้งสร้างความสมดุล
ทางนิเวศ ดว้ยการออกแบบระบบการผลิตทางการเกษตร การฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ การด ารง
ไวซ่ึ้งความหลากหลายทางพนัธุกรรมและทางการเกษตร ผูผ้ลิต ผูแ้ปรรูป ผูค้า้ และผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย์
จะตอ้งปกป้องและท าประโยชน์เก้ือกลูต่อส่ิงแวดลอ้มของส่วนรวมอนัไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยัของพืชพรรณและสัตวป่์า ความหลากหลายทางชีวภิาพ อากาศและน ้า 

 
 

DP
U



11 
 

 

 

ฉะนั้น ในการผลิตเกษตรอินทรียจึ์งมีปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ ดงัน้ี 
1)  การเลือกพื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย ์โดยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียจ์ะตอ้งค านึง ประกอบดว้ยเหตุผล 5 ประการ 

คือ 
(1) ประวติั การท าการเกษตรของพื้นท่ี ก่อนเลือกพื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย ์จะตอ้งทราบประวติัการใช้

ประโยชน์ของพื้นท่ีให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะด้านการเกษตร เช่น เคยปลูกพืชอะไร การใช้ปุ๋ย สารเคมี และ
ความส าเร็จของการใชพ้ื้นท่ีเป็นตน้ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจวางแผนการผลิต 

(2) ท่ีตั้งของพื้นท่ีควรเลือกพื้นท่ีห่างจากถนนหลวง โรงงาน เพื่อป้องกนัมลพิษและไม่ควรอยู่ติด
แปลงปลูกพืชท่ีมีการใชส้ารเคมี 

(3) ความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อพืชท่ีจะปลูก ผูท่ี้จะผลิตพืชอินทรีย ์จะตอ้งทราบแลว้วา่ จะปลูกพืช
ลม้ลุกหรือพืชยนืตน้ การปลูกพืชลม้ลุก ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัความลึกของหนา้ดิน แต่ไมย้ืนตน้ตอ้งการหนา้ดินท่ี
ลึกและตอ้งมีแหล่งน ้าเพียงพอ 

(4) แหล่งน ้ า น ้ าท่ีใชก้บัพืชจะตอ้งเป็นน ้ าสะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน จะเป็นน ้ าใตดิ้น สระ แม่น ้ า 
ล าคลอง หรือน ้าชลประทานก็ได ้ควรท าการวเิคราะห์คุณสมบติัของน ้าก่อน 

(5) ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีดินอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีเปิดใหม่ 
ความส าเร็จในการผลิตพืชอินทรียจ์ะสูง ดงันั้น จึงควรเลือกพื้นท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส าหรับพื้นท่ีท่ีดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ควรจะปลูกพืชบ ารุงดินประกอบกบัการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

2)   การวางแผนจดัการ การท าฟาร์มเกษตรอินทรีย ์แบ่งเป็น 
(1) การวางแผนการป้องกนัสารปนเป้ือน ท่ีปะปนมาทางดิน น ้ า และอากาศ โดยวางแผนอย่าง

ครบถว้นทุกขั้นตอน และมีการบนัทึกวิธีปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง การป้องกนัสารปนเป้ือนระดบัฟาร์ม อาจท าการ
ปลูกพืชเป็นแนวกนัชนระหวา่งแปลงใหป้ลอดภยัจากสารพิษท่ีมาจากแหล่งของเสีย หรือระบบการก าจดัของเสีย
ระบบระบายน ้า ระบบการเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และการขนส่งเขา้ออกฟาร์ม 

(2) การวางแผนการจดัการ แปลงปลูกพืชและระบบการปลูกพืช อาจท าโดยใชพ้นัธ์ุพืชตา้นทาน
ศตัรูพืช การเลือกฤดูปลูก และระบบปลูกพืชท่ีเหมาะสมรวมทั้งการเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองมือ ท่ีสอดคล้องกับ
หลกัการเกษตรอินทรีย ์ในการปฏิบติัทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมแปลงจนถึงการเก็บเก่ียว 

3)  การเลือกพนัธ์ุ 
(1) ควรค านึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความตา้นทานต่อศตัรูพืชและการ

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
(2) หา้มใชพ้นัธ์ุพืชท่ีไดจ้ากการตดัต่อสารพนัธุกรรม และ/หรือผา่นการอาบรังสี 
(3) เมล็ดพนัธ์ุท่ีใชค้วรมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์
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4)  การจดัการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
การจดัการดินในทุกขั้นตอนตอ้งมุ่งเน้นการใช้สารอินทรีย์และวสัดุธรรมชาติเป็นหลัก โดยส่ิง

เหล่าน้ีตอ้งปราศจากการปนเป้ือนของวสัดุตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไว ้ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้สารท่ีไม่แน่ใจว่า
เป็นสารตอ้งหา้มหรือไม่ ใหต้รวจสอบในบญัชีรายช่ือสารท่ีอนุญาตให้ใชแ้ละไม่อนุญาตให้ใชแ้ละขอ้จ ากดัของ
สารนั้น ๆ เสียก่อน 

ขอ้ปฏิบติัในการจดัการดิน 
1. เลือกพื้นท่ีปลูก ควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง เช่น พื้นท่ีท่ีเปิดใหม่ หากจ าเป็นตอ้งใช้

พื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ตอ้งมีการจดัการธาตุอาหารพืชและปรับปรุงบ ารุงดินมากกวา่พื้นท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์สูง 

2. ดินท่ีเป็นกรดจัด ให้ใส่หินปูนบดปรับความเป็นกรดของดินก่อน (ถ้าต้องการเพิ่มธาตุ
แมกนีเซียมดว้ยใหใ้ส่ปูนโดโลไมท)์ 

3. ควรปลูกพืชตระกลูถัว่ เช่น โสน ถัว่พุม่ ถัว่มะแฮะ ฯลฯ และไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน 
โดยเลือกชนิดของพืชตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เช่น โสนใช้ได้ดีในสภาพนา ถั่วพุ่มใช้ได้ในสภาพไร่        
เป็นตน้ 

4. ปลูกพืชหมุนเวยีนใชพ้ืชตระกลูถัว่ร่วมเป็นพืชหมุนเวยีน 
5. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั เศษซากพืช เพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารพืช และปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
6. กรณีท่ีดินขาดโพแทสเซียม ใหใ้ชปุ๋้ยมูลคา้งคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติและข้ีเถา้ถ่าน 
7. กรณีท่ีดินขาดฟอสฟอรัสใหใ้ชปุ๋้ยหินฟอสเฟต 
8. ถา้การใส่ปุ๋ยท่ีก าหนดไวไ้ม่สามารถให้ธาตุอาหารไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของพืช อาจจะ

ใชธ้าตุอาหารเสริมท่ีมีการพิสูจน์เป็นหลกัฐานทางเอกสารไวแ้ลว้ได ้
5)  รายการสารท่ีไม่อนุญาตใหใ้ช ้

(1) กากตะกอนโสโครกใชก้บัพืชผกั 
(2) ปุ๋ย แร่ธาตุ สารพ่นใบ สารปรับปรุงบ ารุงดิน หรือสารเร่งการเจริญเติบโต ซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการท่ีอนุญาตใหใ้ช ้
(3) จุลินทรีย์และผลผลิตจากจุลินทรีย ์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม โดยวิธีการตดัต่อสาร

พนัธุกรรม 
(4) สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนักต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ของมนุษย ์
(5) ปุ๋ยเทศบาลหรือปุ๋ยหมกัจากขยะในเมือง 
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6)  รายการสารท่ีอนุญาตใหใ้ช ้ประกอบดว้ย 
    สารอินทรียท่ี์อนุญาตใหใ้ช ้

1. ปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตจากวสัดุในฟาร์ม 
1.1 ปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากการหมกัเศษซากพืช ฟางขา้ว ข้ีเล่ือย เปลือกไม ้เศษไม ้และวสัดุเหลือใช้

การเกษตรอ่ืน ๆ กบัปุ๋ยคอก ถา้จะมีการเติมสารอนินทรียท่ี์ให้ธาตุอาหารลงไปดว้ย เช่น หินฟอสเฟตจะตอ้งเป็น
สารชนิดท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้

1.2  ปุ๋ยคอกจากสัตวปี์ก ตอ้งเป็นการเล้ียงแบบธรรมชาติ ไม่มีการทรมานสัตว ์อาหารท่ีใชเ้ล้ียงตอ้ง
ไม่เป็นพืชท่ีไดจ้ากการตดัต่อพนัธุกรรม ไม่มีการใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต 

1.3  ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชสด และวสัดุเหลือใชใ้นฟาร์มในรูปอินทรียส์าร 
2. ปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิดตามรายละเอียดในข้อ 1 ท่ีผลิตจากวสัดุนอกฟาร์ม จ าเป็นต้องได้รับการ

รับรองอยา่งเป็นทางการก่อน 
3. ดินพรุ (peat) ท่ีไม่ไดเ้ติมสารสังเคราะห์ 
4. ปุ๋ยชีวภาพหรือจุลินทรียท่ี์พบทัว่ไปตามธรรมชาติ 
5. ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงทางพลวตัชีววิทยา (biodynamic preparations) และจุลินทรียใ์น

ดินยกเวน้ จุลินทรียท่ี์ไดรั้บการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 
6. ปุ๋ยอินทรีย ์(humus) และส่ิงขบัถ่าย จากไส้เดือนดินและแมลง 
7. ดินอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 
8. ดินชั้นบนท่ีปลอดจากการใชส้ารเคมีตอ้งห้ามเป็นเวลานานกวา่ 1 ปี และไม่มีการปนเป้ือนของ

สารพิษแต่ใหใ้ชไ้ดใ้นจ านวนจ ากดั 
9. ผลิตภณัฑจ์ากสาหร่ายและสาหร่ายทะเล โดยตอ้งไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 
10. ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ีผลิตจากพืชและสัตว ์และผลิตผลจากพืชและสัตวท่ี์ไม่มีการปนเป้ือนของสาร

ตอ้งหา้ม เช่น น ้าท่ีไดจ้ากการหมกัปลา หอยเชอร่ี เป็นตน้ 
11. อุจจาระและปัสสาวะท่ีไดรั้บการหมกัแลว้ แต่ให้ใช้กบัพืชท่ีมิได้เป็นอาหารของมนุษย ์อาทิ 

เช่น ฝ้าย 
12. ของเหลวจากระบบน ้ าโสโครกจากโรงงานท่ีผา่นกระบวนการหมกัโดยไม่เติมสารสังเคราะห์ 

และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีหลกัฐานยืนยนัวา่ไม่มีการปนเป้ือนของโลหะหนกั และสารตอ้งห้ามตาม
หลกัเกณฑข์องเกษตรอินทรีย ์
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13. ของเหลือใชจ้ากกระบวนการในโรงฆ่าสัตว ์โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน ้ าตาล โรงงาน
มนัส าปะหลงั โรงงานน ้ าปลา โดยกระบวนการเหล่าน้ีตอ้งไม่เติมสารสังเคราะห์ และจะตอ้งไดรั้บการรับรอง
อยา่งเป็นทางการ 

14. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว ์ซ่ึงปลอดจากสารสังเคราะห์ สารอนินทรีย์ท่ี
อนุญาตใหใ้ช ้
 ปัญหาการขาดและความเป็นพิษของธาตุอาหารท่ีเกิดข้ึนในดินกรดหรือดินด่าง 

 
ปัญหาท่ีเกิดในดินท่ีเป็นกรดจดั 

Problems in very acid soils 
ปัญหาท่ีเกิดในดินท่ีเป็นด่าง 
Problems in alkaline soils 

ความเป็นพิษของ AI ต่อรากพืช  
ความเป็นพิษของ  Mn ต่อพืช 
พืชขาด Ca และ Mg 
พืชตระกลูถัว่ขาด Mo 
พอสฟอรัสถูกตรึงโดย  Fe และ AI 
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียไม่ดี 
ลดกระบวนการ Nitrogen trans Formations 

พืชขาด Fe 
พืชขาด Mn 
พืชขาด Zn 
มีเกลือมากเกินไปในดินบางชนิด 
ฟอสฟอรัสถูกตรึงโดย Ca และ Mg 
โรคพืชท่ีเกิดจากแบคทีเรียในมนัฝร่ัง 

 
นนัทิยา ทา้วสูงเนิน (2537) ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบส าคญัของเกษตรอินทรีย ์ประกอบดว้ย   

1. ดิน 
2. น ้า 
3. อากาศ 

1. ดิน  การท าเกษตรอินทรียท่ี์จ  าเป็นและมีความส าคญัในการยึดโยงกบัพืชท่ีเราผลิตคือ “ดิน” 
ฉะนั้น เกษตรอินทรียมี์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกพื้นท่ีและเขา้ใจธรรมชาติของดินท่ีตอ้งการน าพืชไปปลูก 
ความส าคญัท่ีเกษตรกรตอ้งทราบอนัดบัตน้ ๆ คือ ส่วนประกอบของดิน ซ่ึงประกอบดว้ยของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ ในปริมาณสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั โดยมีปัจจยัท่ีควบคุมใหเ้กิดดิน คือ 

(1) ของแข็ง ประกอบด้วยอนินทรียวตัถุ มีปริมาณมากท่ีสุดในดินทั่วไป (ยกเวน้ดิน
อินทรีย)์ ไดจ้ากการผพุงัสลายตวัของหินและแร่มีขนาดแตกต่างกนัไปทั้งขนาดเล็กกวา่ 2 มิลลิเมตรท่ีเป็นอนุภาค
ทราย  ทราบแป้งดินเหนียวและช้ินส่วนหยาบท่ีมีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือใหญ่กวา่ อนินทรียวตัถุเป็นตวัควบคุม
ลกัษณะเน้ือดินเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชและจุลินทรียค์วบคุมกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดในดิน 
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(2) อินทรียวตัถุ อินทรียวตัถุเป็นส่วนของซากพืชซากสัตวท่ี์ถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียใ์น
ดิน ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการยอ่ยสลาย อินทรียว์ตัถุเป็นสารประกอบอินทรียวตัถุต่าง ๆ ข้ึนมา มีความส าคญัต่อ
สมบติัทางกายภาพ เคมีชีวภาพ และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช เช่น โครงสร้างดิน ความร่วนซุย การ
ระบายน ้ า การถ่ายเทอากาศ การดูซบัน ้ าและธาตุอาหารของดิน แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรากพืช หรือเศษซากพืชหรือ
สัตวท่ี์ยงัไม่มีการยอ่ยสลาย 

(3) ส่ิงมีชีวติ จะรวมถึงพืชและสัตวท์ั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น
ดว้นตาเปล่า เช่น ไส้เดือน หนอน มด ปลวก รากพืช จุลินทรียดิ์นส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ เหล่าน้ีจะแทรกตวัอาศยัอยูต่าม
ช่องวา่งในดิน มีบทบาทต่อการผุพงัตวัของหินและแร่ การยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุการเปล่ียนแปลงสมบติัต่าง ๆ 
ของดิน การถ่ายเทอากาศ การเคล่ือนยา้ยของสารต่าง ๆ ในดิน 

2. ของเหลว  ของเหลวเป็นส่วนของน ้า สารละลายและสารแขวนลอยในดิน อยูต่ามช่องวา่งใน
ดินปริมาณของเหลว จะเป็นสัดส่วนกลบักบัส่วนท่ีเป็นก๊าซ น ้ า และสารละลายท่ีพบอยู่ในช่องว่างระหว่าง
อนุภาคดินหรือเมด็ดิน และเป็นส่วนส าคญัในการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารพืชจากดินไปสู่รากและจากรากไปสู่ส่วน
ต่าง ๆ ของพืช 

3. ก๊าซ  ก๊าซเป็นส่วนของอากาศ ประกอบดว้ยไอน ้ าและก๊าซต่าง ๆ ท่ีพบทัว่ไปในดิน ไดแ้ก่ 
ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโตรเจนซลัไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า มีเทน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ 
หรือเป็นพิษต่อพืชและส่ิงมีชีวติในดิน 

ฉะนั้น จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของการผลิตเกษตรอินทรียน์ั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยั
หลกัคือ ดิน น ้า อากาศ โดยท่ีไม่มีความจ าเป็นในการใชส้ารเคมีประเภทสังเคราะห์ เพราะโดยธรรมชาติแลว้ดิน 
น ้า และอากาศ จะมีการท าปฏิกิริยาเคมี เพื่อปลอดปล่อยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เกษตรอินทรียจึ์งเนน้
ปัจจยัการผลิตท่ียดึโยงกบักระบวนการทางธรรมชาติ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 
 สิริกร  ไชยมา (2544) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดดา้นภูมิปัญญาว่า มีความส าคญัในการด ารงชีวิตของคนไทย
เป็นอยา่งมากแฝงอยูใ่นวถีิชีวติในมนุษยทุ์กขั้นตอน ตั้งแต่เกิดถึงตาย โดยไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัภูมิปัญญาใน
รูปแบบของ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาชีวิตของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้สั่งสมสืบทอดกันมาเป็น
เวลานาน จนได้รับการยอมรับในสังคมนั้น ๆ และยงักล่าวไปถึงภูมิปัญญาชาวบา้น หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หมายถึง องคค์วามรู้ของชาวบา้น หรือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดข้ึนจากสติปัญญาความสามารถของชาวบา้น
เอง เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา หรือใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยุคสมยั โดยมีกระบวนการสั่งสม
สืบทอดและกลัน่กรองกนัมาเป็นเวลายาวนานจนเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

DP
U



16 
 

 

 

เกษตรอินทรียเ์ป็นกระบวนการการเรียนรู้และภูมิปัญญา เกิดจากสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
กิจกรรมการท าการเกษตรดว้ยตนเอง โดยมีเง่ือนไขทางกายภาพ เช่น ลกัษณะของ ดิน ภูมิอากาศ ภูมินิเวศ              
เป็นตน้ โดยมีเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละพื้นท่ี มีการคดัสรร และพฒันาแนวทาง
เกษตรอินทรียท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีเพาะปลูกของตวัเองอย่างแท้จริง นอกจากน้ี เกษตรกรผูผ้ลิตและชุมชน
ทอ้งถ่ิน มีวิถีการผลิตเกษตรอินทรียจึ์งเป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวิถี
ชีวติชุมชนเกษตรพื้นบา้นของสังคมไทย การท าเกษตรอินทรียจ์ะเนน้ใชอิ้นทรียว์ตัถุ ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
พืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตน้พืชมีความแข็ง  แรงสามารถตา้นทาน
โรคและแมลงดว้ยตนเอง รวมถึงการน า เอาภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ประโยชน์ โดยมีแนวการ
ปฏิบติัท่ีตั้งอยูบ่นกระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  อญัชลี ยิม้สมบูรณ์ และคณะ อา้งใน (กรมวิชาการ
เกษตร. 2554: ออนไลน์)  

เอกวิทย ์ณ ถลาง  (2540)  ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นวา่ คือ ความรู้ท่ีเกิดจากการทดลอง
ปฏิบติัจริงในห้องทดลองทางสังคม คือ ความรู้กระแสวฒันธรรมหรือความรู้ดั้งเดิม (Traditional knowledge) 
หรือภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของชาวไทย มีความส าคญั เป็นมรดกของบรรพบุรุษท่ี
คนไทยควรรู้ รักษา พฒันา และใชเ้พื่ออนาคตแห่งการด ารงอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ของชาวบา้น ซ่ึงเรียนรู้มาจากปู่  ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ง และความ
เฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผูมี้ความรู้ในหมู่บา้นในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นเร่ืองการท ามาหา
กิน เช่น การจบัปลา การจบัสัตว ์การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์การทอผา้ การท าเคร่ืองมือการเกษตร  

ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการ
หลายอยา่งท่ีท าใหค้วามรู้เหล่าน้ีเกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบนั คือ  

     การอนุรักษ์  คือ การบ ารุงรักษาส่ิงท่ีดีงามไว ้เช่น ประเพณีต่าง ๆ หตัถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิบติั
ตนเพื่อความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนและส่ิงแวดลอ้ม  

การฟ้ืนฟู  คือ การร้ือฟ้ืนส่ิงท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือก าลงัจะเลิก ให้กลบัมาเป็นประโยชน์ เช่นการ
ร้ือฟ้ืนดนตรีไทย  

การประยุกต์  คือ  การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั ให้เหมาะสมกบั
สมยัใหม่ เช่น การใชย้าสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกบัการรักษาสมยัใหม่ การท าพิธีบวชตน้ไม ้เพื่อให้
เกิดส านึกการอนุรักษธ์รรมชาติ รักษาป่ามากยิ่งข้ึน การประยุกตป์ระเพณีการท าบุญขา้วเปลือกท่ีวดั มาเป็นการ
สร้างธนาคารขา้ว เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ขาดแคลน 

การสร้างใหม่  คือ การคน้คิดใหม่ท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง การคิดโครงการ
พฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยอาศยัคุณค่าความเอ้ืออาทรท่ีชาวบา้นเคยมีต่อกนัมาหารูปแบบใหม่ เช่น 
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การสร้างธนาคารขา้ว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บา้น  เยาวชน เพื่อท ากิจกรรมกนัอย่างมีระบบมาก
ยิง่ข้ึน)  

ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ (2553) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า คือ 
พื้นฐานความรู้ ความคิด ความเช่ือและความสามารถ หรือกล่าวไดว้่าเป็น องคค์วามรู้ของคนในทอ้งถ่ินท่ีใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนัรวมถึงการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต โดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นเกิดจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ผา่นบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัเป็นผลมาจากการปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคมวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของ
ปราชญ์ชาวบา้น ท่ีไดแ้กปั้ญหาน ้ าเสีย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะจากการใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารฆ่าแมลง การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของปราชญช์าวบา้นมีวธีิการถ่ายทอดทั้งภาคปฏิบติัและ
ภาคทฤษฎี เพื่อให้แนวคิด และปลูกจิตส านึก แก่ผูเ้ขา้รับการอบรมได้เห็นคุณค่าของพื้นดิน พื้นน ้ า ต้นไม ้
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งของตนเองและทอ้งถ่ินของตน จึงตอ้งช่วยกนัรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รักษาระบบ
นิเวศให้สมดุล อยา่งย ัง่ยืนสืบไป โดยมีการแบ่งประเภทองคค์วามรู้แยกตามประเภท ดงัน้ี (ส านกังานช่วยเหลือ
เกษตรกรและผูย้ากจน ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

การอนุรักษ์น า้ 
การท าระเบิดน ้าลึก 
วสัดุอุปกรณ์  
1. ดิน 1 ป๊ีบ 
2. ปุ๋ยจุลินทรียชี์วภาพ 
3. หวัเช้ือจุลินทรีย ์
4. กากน ้าตาล 
5. น ้า 
6. กระสอบป่าน 

ขั้นตอน/วธีิท า 
1. น าดินและปุ๋ยมาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
2. ใชน้ ้า 100 ลิตร กากน ้าตาล 10 ลิตร หวัเช้ือจุลินทรีย ์20 ซีซี มาผสมกนั 
3. น าน ้าท่ีผสมไดม้ารดดินท่ีเตรียมไวใ้หไ้ดค้วามช้ืนประมาณ 50% 
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4. จากนั้นน ามาป้ันเป็นกอ้นกลม ๆ เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 7 ชม. น าไปวางไวใ้นร่มแลว้คลุมดว้ย
กระสอบป่านหรืออุปกรณ์ท่ีระบายอากาศไดดี้ หา้มใชพ้ลาสติกเน่ืองจากพลาสติกมีความร้อนสูงจะ
ท าใหร้ะเบิดเน่าเสียไดง่้าย และทิ้งไว ้5-7 วนั จึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

การใชป้ระโยชน์ 
1. น าไปใส่แหล่งน ้า 1 ลูก ต่อ 1  ตารางเมตร ใส่ทุก ๆ 7-10 วนั เพื่อช่วยบ าบดัน ้าเสียใหมี้สภาพดี

ข้ึน และเป็นอาหารปลาและพืชในน ้า 
2. น าไปทุบใหล้ะเอียด เพื่อเป็นปุ๋ยใส่ตน้ไม ้

การอนุรักษ์ดิน 
 หากดินขาดความอุดมสมบูรณ์จะมีผลท าใหพ้ืชไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เตม็ท่ี ซ่ึงอาจ
มีผลมาจากการท่ีธาตุอาหารในดินลดลง ไม่มีการเติมอินทรียวตัถุในดิน ดินท่ีมีอากาศไหลเวยีนไม่ดี ท าใหธ้าตุ
อาหารส าคญัสูญเสียไป การชะลา้งดินจากน ้าท่ีมีประมาณมาก ๆ ธาตุอาหารจะถูกดึงไปลึก รากพืชไม่สามารถ
หยัง่ลงไปถึง การพงัทลายของหนา้ดิน การใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี เม่ือใชไ้ปนาน ๆ สภาพดินเป็นกรด โครงสร้าง
ดินแขง็จนท าใหส่ิ้งมีชีวติในดินตาย จึงตอ้งมีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยมีวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินเพื่อสร้างดินใหดี้ เป็นการสร้างใหดิ้นมีชีวติ ท าให้โครงสร้างดินดีข้ึนเป็น
การเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน 
 ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการฟ้ืนฟูดิน ดว้ยการพกัดิน เพื่อดูแลคุณภาพดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหดิ้นดว้ยการพกั
การเพาะปลูก ปล่อยใหว้ชัพืชต่าง ๆ ข้ึน ดินจะไดรั้บการฟ้ืนตวัจนเร่ิมมีความอุดมสมบูรณ์และดว้ยการงดการเผา
เศษพืช ใบไม ้ใบหญา้ รวมทั้งฟางขา้วและตอซงั เพราะธาตุอาหารท่ีอยูใ่นเศษพืชทุกชนิดถูกท าลายไป และดิน
แขง็กระดา้ง ท าใหจุ้ลินทรียแ์ละสัตวต่์าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินถูกท าลายไป ท าใหดิ้นขาดความสมบูรณ์ ท าให้
อินทรียวตัถุ ถูกท าลายไป ไมมี่อินทรียวตัถุปกคลุมดิน ดินจึงเก็บน ้าไม่อยู ่
 ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการปรับปรุงเพี่อสร้างดินใหดี้ มีหลายวธีิ ดงัน้ี 

1) เตรียมแปลงหรือหลุมแลว้คลุกดว้ยปุ๋ยหมกัให้เขา้กบัดิน รดดว้ยน ้าหมกัชีวภาพใหชุ่้ม 
(ใชน้ ้าหมกั 3 ชั้นโตะ๊ ผสมกากน ้าตาล 3 ชอ้นโตะ๊และน ้าเปล่าหรือน ้าซาวขา้วหรือน ้า
แช่ถัว่ 20 ลิตร แลว้คลุมดว้ยฟางหรือใบไมใ้บหญา้ทิ้งไวป้ระมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงค่อย
ปลูกพืชลงไป 

2) ก. ขดุแปลงหรือหลุมใหลึ้ก 30-50 เซนติเมตร ความกวา้งและยาวตามความตอ้งการ 
ข. ใส่เศษฟางหรือเศษใบไมใ้บหญา้ หรือเศษขยะ ลงใหเ้ต็ม โดยปุ๋ยหมกับาง ๆ รดดว้ย

น ้าหมกัชีวภาพใหท้ัว่ อตัราส่วนเช่นเดียวกบัขอ้ ก 
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ค. เกล่ียหนา้ดินกลบท่ีแปลงหรือหลุมหนา 20-30 เซนติเมตรแลว้ผสมปุ๋ยหมกั
คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กบัดิน 

ง. รดดว้ยน ้าหมกัชีวภาพใหชุ่้ม อตัราส่วนเช่นเดียวกบัวธีิท่ี 1 คลุมดว้ยฟาง หรือเศษไม ้
ใบหญา้ ทิ้งไว ้1-2 สัปดาห์แลว้จึงปลูกพืช 

3)   คลุมพื้นท่ีท่ีตอ้งการปลูกพืชดว้ยพืชตระกลูถัว่ ใบไม ้ใบหญา้ และฟาง หนา้ 30-50 
เซนติเมตร รดดว้ยน ้าหมกัชีวภาพใหท้ัว่ (อตัราส่วนเช่นเดียวกบัขอ้ 1) ปล่อยใหเ้น่า
เป่ือยสลายตามธรรมชาติ แลว้จึงปลูกพืชลงไป 

4)   การสร้างดินใหดี้ในพื้นท่ีนา หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วเสร็จแลว้ 
       ขั้นตอนท่ี 1 หวา่นปุ๋ยหมกัในพื้นท่ีนา 50-200 กิโลกรัมต่อไร่แลว้ไถกลบ 
       ขั้นตอนท่ี 2 หวา่นพืชตระกลูถัว่ 2-5 กิโลกรัม ต่อไร่แลว้คราดกลบ 
       ขั้นตอนท่ี 3 คลุมดว้ยฟาง แกลบ คายขา้ว เศษไม ้ใบหญา้หรือวตัถุอินทรียอ่ื์น ๆ เท่าท่ี

จะหาได ้
       ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือถึงฤดูท านาก็หวา่นไถ ปัก ด า ตามปกติ 
5)   การท ากอ้นระเบิดน ้าใสดงัโหวะ่ 

 
วสัดุอุปกรณ์ 

1. จุลินทรีย ์   1   ลิตร 
2. กากน ้าตาล   1 ลิตร 
3. น ้าซาวขา้ว   1.5 ลิตร 
4. ฮอร์โมนผลไม ้  1.5 ลิตร 
5. รกหมู   1.5 ลิตร 
6. น ้าเศษอาหารหมกั  4.5 กิโลกรัม 
7. แมกนีเซียม   25 กิโลกรัม 
8. ร าละเอียด   40 กิโลกรัม 

วธีิท า 
 น าส่วนผสมต่าง ๆ ส่ิงท่ีเป็นน ้ าทุกอยา่งมารวมกนัให้ไดน้ ้ าประมาณ 10 ลิตร แลว้น ามาผสมน ้ าสะอาด 
10 ลิตร ร า 40 กิโลกรัม แมกนีเซียม 25 กิโลกรัม ผสมให้เขา้กนัจนเหนียวพอท่ีจะเป็นก้อนได้ ป้ันเป็นก้อน             
กลม ๆ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 7 เซนติเมตร หรือท าเป็นกอ้นส่ีเหล่ียมแบบอิฐมอญหรืออิฐแดงก็ได ้
วธีิใช ้
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 1-2 ตนั ต่อไร่ ต่อปี 
การใชป้ระโยชน์ 

1. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. ทดแทนการใชปุ๋้ยเคมี 
3. ท าใหดิ้นร่วนซุย เก็บความชุ่มช้ืนไดดี้ 
2. การใชห้ญา้แฝกเพื่อป้องกนัการพลัทลายของดิน เม่ือฝนตกปริมาณมาก ๆ น ้ าจะชะเอาดินตะกอน

จากหนา้ดินมาปะทะไวต้ามล าตน้และแขนงของตน้แฝก ท่ีรวมกนัเป็นกอแน่นสูงประมาณ 100-150 เซนติเมตรก็
จะท าให้ไหลชา้ลง น ้ าส่วนใหญ่จะชุ่มลงไปในดินดว้ยสามารถป้องกนัการพงัทลายของดินได ้เพราะมีรากท่ียึด
ดินไดลึ้กประมาณ 50-100 เซนติเมตร 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากแฝกในทางเกษตร 
1. อนุรักษดิ์นและความช้ืนของดินไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. ป้องกนัฝ่ังหรือตล่ิงแม่น ้าล าคลองมิใหถู้กเซาะไดง่้าย 
3.   ปลูกขา้งถนน คอสะพาน แนวกั้นคลองส่งน ้ าชลประทานป้องกนัมิให้ดินถูกกดัเซาะหรือพงัทลาย  

ลงมา 
4.   ช่วยกรองน ้าฝนท่ีชะลงมาโดยกกัเอาดินตะกอนไวท้  าใหน้ ้าไหลชา้ลงและชุ่มลงในดิน 

การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
 ป่าสามอย่างประโยชน์ส่ีอย่าง  วสัถุอุปกรณ์  เลือกพื้นท่ีป่าธรรมชาติ สวนหลังล้าน แปลง

เกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบป่า (วนเกษตร) เพื่อใหเ้ป็นพื้นท่ีในการศึกษา 
 วธีิท า/ขั้นตอน จ าแนกตน้ไมแ้ละจดัล าดบัตามชั้นความสูง ซ่ึงจะประกอบดว้ย ป่าชั้นสูง ป่าชั้น

กลาง  และป่าชั้นล่าง (ไมช้ั้นสูง ไมช้ั้นกลาง ไมเ้ต้ีย ไมเ้ร่ียดิน และไมห้ัวใตดิ้น) เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ของ
ระบบธรรมชาติ และเพื่อน าระบบดงักล่าวมาวางแผนในการผลิตเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง คือ มีกิน มีอยู ่มีใช ้
และมีความร่มเยน็ ดงันั้น พื้นท่ีเพียง 1 ร่า อาจสามารถปลูกพืชหลกัชนิดละ 100 ตน้ ไดม้ากกว่า 10 ชนิด หรือ 
1000 ตน้ ซ่ึงจะใชพ้ื้นท่ีนอ้ยกวา่การปลูกพืชเชิงเด่ียวมาก ทั้งยงัเนน้การสร้างความสมดุลในระบบ 
2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จากการตรวจสอบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดข้อ้
ศึกษาดงัน้ี 
 สุจิตรา  สันธนาภรณ์ (2541)ได้ศึกษาวนเกษตรซ่ึงเป็นเกษตรท่ี มุ่งเน้นความปลอดภยัและเป็นวิธีท่ี
ใกลเ้คียงกบัเกษตรอินทรียม์ากท่ีสุดวา่ การท าวนเกษตรไม่มีตน้ทุนสุขภาพจากการใชส้ารเคมีป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืช ทั้งน้ีเพราะเป็นการผลิตแบบหลากหลายท่ีช่วยลดการระบาดของแมลงและโรคพืช กอร์ปกบัเกษตรกร
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ใหค้วามส าคญักบัเหตุผลในเชิงสุขภาพมากกวา่เหตุผลในเชิงเศรษฐกิจ จึงมีการปฏิเสธสารเคมีป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชและมีการยอมรับสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชจากธรรมชาติในระดบัต ่า ส าหรับการท าเกษตรกระแส
หลกัมีตน้ทุนสุขภาพกล่าวคือ การท าสวนมะม่วงมีตน้ทุนสุขภาพจากอาการพิษเฉียบพลนัและรวมปีละ 28.9 
บาท/ไร่ ส่วนการท านามีตน้ทุตสุขภาพจากอาการพิษเฉียบพลนัและอาการพิษเร้ือรังรวมปีละ 97.2 บาท/ไร่ ทั้งน้ี
เพระเกษตรกรกระแสหลกัเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว (Monocropping) จึงท าให้แมลงและโรคพืชระบาดไดง่้าย 
กอร์ปกับเกษตรกรให้ความส าคญักบัเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าเหตุผลในเชิงสุขภาพ จึงมีการยอมรับ
สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชในระดบัสูง ขณะเดียวกนัดว้ยเหตุผลในเชิงสุขภาพจึงมีเกษตรกรท่ีท าเกษตร
กระแสหลกับางส่วนตอ้งการใช้สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชจากธรรมชาติทดแทนสารเคมี และจะเป็นไดว้่า 
การท าวนเกษตรเป็นการเกษตรท่ีน่าสนใจกวา่เกษตรกระแสหลกั จึงเป็นการเกษตรท่ีสังคมและเกษตรกรควร
จดัสรรทรัพยากรไปในการผลิตใหม้ากข้ึน ในการส่งเสริมการท าวนเกษตรนั้นควรเนน้ให้เกษตรกรมีเสรีภาพใน
การเลือกท าการผลิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพร้อมของปัจจยัการผลิตในฟาร์มและในทอ้งถ่ิน โดยรัฐควรท า
หนา้ท่ีในการจดัหาขอ้มูลข่าวสาร เงินทุน และสร้างโอกาสทางการตลาดใหก้บัเกษตรกรในการน้ีมีส่ือท่ีน่าสนใจ 
คือ ส่งเสริมให้มีครัวเรือนท่ีท าวนเกษตรน าร่องในทุกพื้นท่ี ซ่ึงรัฐสามารถส่งเสริมโดยตรงกบัครัวเรือนท่ีเป็น
แปลงสาธิตน าร่องในพื้นท่ี ซ่ึงรัฐสามารถส่งเสริมโดยตรงกบัครัวเรือนท่ีเป็นแปลงสาธิตน าร่องในพื้นท่ี แลว้จะ
สามารถแพร่กระจายวีการดังกล่าวไปสู่เพื่อนบ้านในพื้นท่ีได้ โดยการได้เห็นผลในทางปฏิบัติและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
 ยงยุทธ  ศรีเก่ียวฝ้ัน และคณะ. (2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียแ์ละการ
บริหารจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเ ชียงใหม่ กบักลุ่มเกษตรกรท่ี
ตอ้งการรับการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรียด์้วยกระบวนการบริหารจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
จ านวน 51 คน/ครัวเรือน ซ่ึงเป็นเกษตรกรในต าบลต่าง ๆ 12 ต าบล โดยเขา้รับการส่งเสริมท าเกษตรอินทรียแ์ละ
รับกระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการศตัรูพืชโดยวธีิผสมผสานเก่ียวกบัดิน, พนัธ์ุพืช,พฒันาการของพืชระบบ
นิเวศในแปลงปลูกพืช,ปุ๋ย, สัตว์,ศตัรูขา้ว,แมลงศตัรูพืช, โรคพืชและการก าจดัวช้พืช,น ้ า และสารเคมี รวมทั้ง
ก าหนดให้เกษตรกรทดลองท าการผลิตเกษตรอินทรียใ์นแปลงปลูกของตนเอง ทั้งท่ีมีอยูก่่อนหนา้แลว้หรือเพิ่ง
เร่ิมผลิตใหม่พร้อม ๆ กบัการรับการส่งเสริม ท าการประเมินความรู้จากการส่งเสริมและเปรียบเทียบพฤติกรรม
การท าการเกษตรระหวา่งก่อนกบัหลงัรับการส่งเสริมพบวา่  

1. หลงัรับการส่งเสริม เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
แตกต่างจากก่อนรับการส่งเสริมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 คือ หลงัจากการส่งเสริมมีความรู้ความ
เขา้ใจสูงกวา่ พฤติกรรมท าการเกษตรของเกษตรกรเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ผลการ
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ประเมินพฤติกรรมแสดงให้เห็นวา่ เกษตรกรงดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีและหนัไปใชชี้ววิธี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการของระบบเกษตรอินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการใหใ้ชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี 

2. เกษตรกรประสบปัญหาส าคญัเร่ืองการขาดเงินทุนหมุนเวียนส าหรับท าการเกษตรและปัญหาเงินไม่
เหลือออมทั้งก่อนและหลงัรับการส่งเสริม แต่แนวโนม้ของปัญหาลดลง เน้ืองมาจากรายจ่ายการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์
และสารชีวภาพส าหรับการเกษตรอินทรียจ์ะลดต ่าลงในระยะยาว เพราะเกษตรกรผลิตข้ึนมาใชเ้อง 

แมว้า่เกษตรกรงดใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี แต่ในช่วงระหวา่งรับการส่งเสริมเกษตรกรประสบปัญหาการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลดและงดใชเ้น่ืองจากความเคยชินและพื้นท่ีเกษตรกรรมขา้งเคียงยงัไม่ลดหรืองดใช้
และปัญหาภายหลงัรับการส่งเสริม คือ ผลผลิตยงัไม่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
 สุทธิศกัด์ิ แกว้แกมจนัทร์ และคณะ. (2555). ไดศึ้กษาการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้นเกษตรอินทรียแ์บบ
ยัง่ยนืเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของบา้นทพัไทย ต าบลหมอ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 
พบว่า เกษตรกรยงัขาดความรู้ในดา้นการบูรณาการ การท าเกษตรอินทรีย ์พบว่า การเพิ่มศกัยภาพดา้นการเพิ่ม
ผลผลิตขา้มหอมมะลิอินทรียด์ว้ยการปรับรูปแบบ และปริมาณการใชปุ๋้ยอินทรียโ์ดยการเพิ่มปริมาณปุ๋ยคอกเป็น 
500 และ 750 กก./ไร่ และการใชปุ๋้ยคอกทั้ง 2 ระดบั ร่วมกบัปุ๋ยพืชสดและน ้ าหมกัชีวภาพ ผลปรากฎวา่ ผลผลิต
ขา้วเพิ่มข้ึนตามระดบัการเพิ่มของปุ๋ยคอก และการใชร่้วมกบัใชปุ๋้ยพืชสด และน ้ าหมกัชีวภาพ โดยมีผลเฉล่ียเป็น 
345 359 434 463 497 และ504 กก./ไร่ ตามล าดบั ส าหรับการเพิ่มศกัยภาพดา้นปศุสัตวอิ์นทรีย ์พบว่า การใช้
ขา้วเปลือกบดร่วมกบัน ้ าหมกัปลาและตน้กล้วย ถึงแมว้่าสุกรจะมีอตัราการเจริญเติบโตต ่ากว่าการเล้ียงด้วย
อาหารทัว่ ๆ ไป  แต่กลบัผลว่าการใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวท์อ้งถ่ินให้ผลก าไรสูงกว่าการเล้ียงสุกรทัว่ ๆ ไป โดย
ไดผ้ลก าไรเฉล่ีย 1,305.80 บาทต่อตวั เช่นเดียวกบัการน าวตัถุดิบทอ้งถ่ินเล้ียงไก่ไข่อินทรียพ์นัธ์ุโร๊ดไอส์แลนด์
แดงท่ีเล้ียงแบบปล่อยอิสระ พบวา่ ไก่ไข่ให้ผลผลิตไข่เฉล่ีย 31.49 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงต ่ากวา่การเล้ียงไก่ไข่ทัว่ ๆ ไป 
แต่พบวา่ ตน้ทุนค่าอาหารต ่ากว่าอาหารท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาด 4-6 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเป็นการช่วยลดตน้ทุน
การผลิตใหก้บัเกษตรกร ดงันั้นการน าวตัถุดิบอาหารสัตวท์อ้งถ่ินมาใชเ้ล้ียงสัตว ์จึงเป็นแนวทางส าคญัการพึ่งพา
ตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการศึกษาชนิดของปลาท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงในนาขา้ว
อินทรีย ์พบว่า ปลานวลจนัทร์มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด รองลงมาเป็นปลาไน และปลานิล ตามล าดบั ดงันั้น
กิจกรรมการวจิยัดงักล่าว จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 
 การตลาดเป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยท าใหอ้าชีพการท าเกษตรอินทรียมี์ความย ัง่ยืน เพราะตลาดเป็นช่องทาง
ส าคญัในการน าผลผลิตเกษตรอินทรียม์าจ าหน่าย อนัก่อใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัเกษตรกร จากการจดัเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรบา้นทพัไทย ผูน้ าในชุมชน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ปรากฎวา่ มี
การสนับสนุนให้มีการจดัตั้งตลาดสีเขียวข้ึนในระดบัต าบล ภายใต ้“ตลาดชุมชนต าบลหมอ” มีการคดัเลือก
คณะกรรมการตลาดชุมชน คณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละมีการยกร่างมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
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ต าบลหมอข้ึนมาด้วย  นอกจากน้ียงัมีการขบัเคล่ือนให้มีตลาดอินทรียใ์นตวัเมืองสุรินทร์  ด้วยการร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จดัตั้งตลาดสีเขียวท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลยั จน
สามารถจดัตั้งตลาดอินทรียไ์ดส้ าเร็จ และจากการท่ีเกษตรกรน าผลผลิตเกษตรอินทรียม์าจ าหน่ายท่ีตลาดสีเขียว
ในเมือง ท าให้เกษตรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อราย 4,000 – 8,000 บาทต่อเดือน ส่วนตลาดสีเขียวในชุมชนเกษตรกรมี
รายได้เฉล่ีย 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน จากรายไดท่ี้เกิดข้ึนดงักล่าว เป็นการช่วยสร้างความมัน่คงในอาชีพ
เกษตรอินทรียไ์ดเ้ป็นอย่างดี การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย ์เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดรายไดใ้ห้กบัชุมชน 
และความภาคภูมิใจในอาชีพการท าเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร จากการประเมินศกัยภาพแหล่งท่ีท าเกษตร
อินทรียข์องต าบลหมอ พบวา่ มีเพียง 2 แหล่ง คือ ฐานเรียนรู้ดา้นปศุสัตวอิ์นทรีย ์และฐานเรียนรู้การทอผา้ไหม
อินทรีย ์มีศกัยภาพสูงในการจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย ์ส าหรับการพฒันาตวัชีวดัความย ัง่ยืนของ
การท าเกษตรอินทรียต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.4  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรียข์อง
ปราชญช์าวบา้น 

- เป็นทางการ 
- ไม่เป็นทางการ 

ความรู้เกษตรอินทรีย ์
๑. การเลือกพื้นท่ี 
๒. การวางแผนการจดัการ 
๓. การเลือกพนัธ์ุ 
๔. การจดัการและการปรับปรุงดิน น ้า 

แผนการจดัการศตัรูพืช 
๕. การจดัการเก็บรักษาและขนส่ง 
๖. แผนการเก็บเก่ียวพืชป่าและอนุรักษ ์
๗. การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว DP
U



บทท่ี 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1  ระเบียบวธีิวจิยั 
 วธีิวจิยัแบบผสมผสาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ  

1. เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีจุดมุ่งหมายจะศึกษาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัแนวทาง
พฒันาเกษตรอินทรียแ์ละปัจจยัส่งเสริมการพฒันาเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา อีกทั้งยงัศึกษาผลท่ีไดจ้าก
การพฒันาเกษตรอินทรีย ์มารวบรวมความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สังคมในภาพรวมต่อไป 
 เป็นการศึกษาเชิงลึก (In depth) มุ่งเน้นขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานคือ ดิน น ้ า และการบริหาร
จดัการเร่ืองศตัรูพืช พร้อมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของชาวบา้น โดยมีวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

1. ศึกษาจากเอกสาร (Document Study) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ปราชญช์าวบา้นท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ 
เร่ืองดิน น ้า อากาศ และต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์

3. การสังเกตการณ์ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ ซ่ึงจะสังเกตจากกลุ่มชาวนา 
ชาวไร่ ชาวสวน  

2. เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยแจกแบบสอบถามดา้นความคิดเห็นของ
ชาวบา้นท่ียอมรับต่อปราชญท์างดา้นการเกษตร 
3.2  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (Key Informants) 
 1. กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive Key 
Informants) โดยได้เลือกปราชญ์ด้านการเกษตรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเกษตรอินทรียแ์ละเป็นท่ียอมรับใน
จงัหวดัฉะเชิงเทราจ านวน ๕ คนซ่ึงเป็นท่ียอมรับของชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นตวัแทนเกษตรการผลิต
เกษตรอินทรียว์ถีิชาวบา้น 

2. สอบถามความรู้ดา้นการเกษตรท่ีผลิตเกษตรอินทรียเ์ป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และไดรั้บการถ่ายทอดจากปราชญท์างดา้นการเกษตรจ านวน 100 คน จาก 22 กลุ่ม ซ่ึงมีสมาชิก 2,935 ราย 
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3.3  วธีิการเก็บขอ้มูล 
1. สัมภาษณ์ ผูศึ้กษาวิจยัเขา้ไปในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นท่ีมีความรู้เกษตร

อินทรียจ์  านวน 5 คน เพราะเกษตรกรกลุ่มน้ีเป็นท่ียอมรับในการปลูกพืชเกษตรอินทรียท์ั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัชาติ มีความรู้ดา้นการปลูกพืชและการจดัการเพื่อแกปั้ญหาดา้นการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกรณีศึกษา
ใหก้บัเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งในแต่ละพื้นท่ี  

2. สังเกตการณ์การปฏิบติังานของเกษตรกร และพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรอินทรีย ์เช่น พื้นท่ีสภาพ แวดลอ้ม 
น ้ า  ดิน ในการเพาะปลูก ผูว้ิจยัเขา้ไปในพื้นท่ีจริงเพื่อบนัทึกกระบวนการความรู้และความต่อเน่ืองท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ไดป้ฏิบติัจริง 

3. แจกแบบสอบถามแก่เกษตรกรท่ีไดรั้บความรู้โดยผ่านการถ่ายทอดของปราชญ์ชาวบา้นในเร่ืองดิน 
น ้า และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรท่ีท าการเกษตรอินทรียซ่ึ์งแจกแบบเจาะจง จ านวน 100 คน จาก 22 กลุ่ม ซ่ึงมี
สมาชิก 2,935 ราย 
3.4  วเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนาพื้นท่ีวจิยั 
 2. วเิคราะห์เน้ือหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย ์
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลประกอบจากการตอบแบบสอบถามเพื่อจ าแนกหมวดหมู่ของผูไ้ดรั้บการถ่ายทอด 
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บทท่ี 4 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การศึกษาในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและ
การลงภาคสนามมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ 1. เกษตรกรท่ีท าการเกษตรโดยทัว่ไป 2. เกษตรกรท่ีเป็นปราชญ์ชุมชน โดยผูว้ิจยัได้เลือกพื้นท่ีใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงก าหนดพื้นท่ีตวัอย่าง ประกอบด้วย อ าเภอแปลงยาว อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอ              
บา้นโพธ์ิ ประกอบดว้ย มิติทางดา้นพื้นท่ี มิติทัว่ไปของเกษตรกร มิติทางดา้นภูมิปัญญาดา้นเกษตรอินทรีย ์และ
มิติการถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้น ทั้งน้ีผูว้จิยัแยกขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 4.1 สภาพพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 
 4.3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร 
 4.4 เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาปราชญช์าวบา้น 
4.1 สภาพพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 พื้นท่ีท าการเกษตรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคญั ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1.1 ทรัพยากรน ้า  จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีแหล่งน ้าธรรมชาติ 3 ประเภท คือ 
ก. แหล่งน ้ าฝน ฝนจะตกชุกในเขตภูเขาและท่ีราบสูงทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัในเขต

อ าเภอสนามชยัเขต ส่วนท่ีติดต่อกบัจงัหวดัชลบุรี และจนัทบุรี 
ข. แหล่งน ้ าจากผิวดินหรือน ้ าท่า ท่ีส าคญัไดแ้ก่ แม่น ้ าบางปะกง  ไหลผา่น อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว 

อ าเภอบางคลา้ ก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน อ าเภอเมืองฯ บา้นโพธ์ิ และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะกง  นอกจากน้ี
ยงัมีคลองไดแ้ก่ คลองท่าลาดในเขตอ าเภอพนมสารคาม คลองสียดั และคลองระบมในเขตอ าเภอสนามชยัเขต 
และยงัมีคลองซ่ึงเช่ือมติดต่อกบักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัสมุทรปราการหลายแห่ง เช่น คลองส าโรง คลอง
แสนแสบ คลองท่าไข่ คลองบางขนาก และคลองประเวศบุรีรมย ์ซ่ึงเป็นคลองท่ีใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ี
ส าคญัรองจากแม่น ้าบางปะกง 

ค. แหล่งน ้าใตดิ้นหรือน ้ าบาดาล พื้นท่ีมีปริมาณน ้ าใตดิ้นมากจะอยูท่างดา้นตะวนัตกของจงัหวดั
ในเขตลุ่มแม่น ้ าบางปะกง ส่วนทางด้านตะวนัออก มีปริมาณน ้ าใต้ดินน้อย น ้ าใตดิ้นส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภค หรือการเกษตร เน่ืองจากน ้ ามีความเค็มหรือไม่ก็เป็นน ้ า
กร่อย พื้นท่ีท่ีพอจะน าน ้ าใตดิ้นมาใช้ประโยชน์ได้บา้ง คือบางส่วนของอ าเภอบางคล้า อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอสนามชยัเขต แต่ปริมาณน ้ามีนอ้ย  
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1.1.2 ทรัพยากรดิน ดินในจงัหวดัฉะเชิงเทรา แบ่งตามความเหมาะสมในการปลูกพืชไดด้งัน้ี 
1.1.2.1 เขตท านา ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบ ซ่ึงลกัษณะเน้ือดินเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปาน

กลาง-สูง เหมาะในการท านาและยกร่องปลูกพืชผกัและไมผ้ล พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว อ าเภอบา้นโพธ์ิ บางส่วน ของอ าเภอบางปะกง อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางคลา้ อ าเภอพนม
สารคาม อ าเภอราชสาส์น และก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน 

1.1.2.2 เขตปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังแม่น ้ าบางปะกง เหมาะส าหรับ
การปลูกไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ ลกัษณะเป็นดินตะกอน มีการทบัถมของอินทรียว์ตัถุค่อนขา้งสูง อยู่ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางคลา้ และก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน 

1.1.2.3 เขตปลูกพืชไร่ เป็นพื้นท่ีค่อนข้างสูงบริเวณเนินเขา เน่ืองจากเป็นเขตป่าไม้เดิม 
ลกัษณะเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง ดินทราย สามารถปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้และพืชไร่ต่าง ๆ ได้ เช่น มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด ถัว่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชยัเขต และอ าเภอท่า
ตะเกียบ 

1.1.2.4 ทรัพยากรป่าไม ้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเน้ือท่ีป่า 1,193  ตารางกิโลเมตร หรือ 745,625 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 22.29 ของพื้นท่ีจงัหวดั โดยมีป่าชายเลน 4.83 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.09 ของพื้นท่ีจงัหวดั 
และมีป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 1 แห่ง คือ ป่าแควระบมและป่าสียดั มีเน้ือท่ี 1,753,125 ไร่ หรือ 2,805 ตาราง
กิโลเมตร ปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่าสงวน 1,517,106.30 ไร่ หรือประมาณ 2,427.30 ตารางกิโลเมตร อยูใ่นเขตอ าเภอ
พนมสารคาม อ าเภอสนามชยัเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ ต่อมาไดมี้การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ของป่าแคว
ระบมและป่าสียดั เป็นเขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร เขตพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ และเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการ
อนุรักษ ์ 

1.1.2.5 ทรัพยากรแร่ธาตุ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีแร่ธาตุท่ีส ารวจพบ คือ แร่เหล็ก ทองค า ศิลาแลง 
ทองแดง ซ่ึงพบในปริมาณท่ีนอ้ย และยงัไม่มีการน าไปใชป้ระโยชน์มากนกั 

1.1.3 สภาพแวดลอ้ม ฉะเชิงเทราเป็นเมืองใกลท้ะเลมีแม่น ้ าบางปะกงซ่ึงเปรียบประดุจเส้นเลือดท่ีหล่อ
เล้ียงท่ีราบผืนน้ี พื้นท่ีทัว่ไปของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นท่ีราบลุ่ม เวน้แต่เพียงบางส่วนเป็นท่ีราบลูกฟูท่ีดินเต้ีย
และภูเขา ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องประชากร เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีป่าไมอ้นัอุดมไปดว้ยไมมี้ค่า
และสัตวป่์าหายาก  การเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว ์ในอดีต จงัหวดัฉะเชิงเทรามีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
เกษตรกรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปปูนป้ันบนเชิงชายของอุโบสถ วดัสัมปทวนนอก คือ ภาพบนัทึกอนัเก่าแก่ช้ิน
หน่ึงท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวแปดร้ิวซ่ึงเป็น “เกษตรกร” ผูส้ามารถในเชิงชลประทาน และการ
พฒันาการเกษตร “คลองบางขนาก” เป็นคลองแห่งแรกท่ีขุดข้ึนเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว บ ารุงการเพาะปลูก
และใชเ้ป็นเส้นทางล าเลียงสินคา้ขา้ว แรกเร่ิมเดิมทีท่ีขดุคลองข้ึนในปี พ.ศ. 2381 ระหวา่งท าสงครามกบัญวนนั้น
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หมายจะใชเ้พื่อประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ ขนส่งยุทธสัมภาระ เป็นเส้นทางเดินเรือผ่านไปยงัประเทศเขมร และ
ล าเลียงอาหารเพื่อเป็นเสบียงเล้ียงกองทพัไทย แต่ผลพลอยไดท่ี้เกิดข้ึนก็คือคลองน้ีไดบ้  ารุงการเพาะปลูกให้กบั
แปดร้ิวดว้ย คร้ันส้ินสุดสงครามสองฝ่ังคลองบางขนากไดก้ลายเป็นเรือกสวนไร่นาอนัอุดมไปดว้ยการเพาะปลูก
ขา้วและออ้ย และในล าคลองก็กลายเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุปลาโดยเฉพาะโดยเฉพาะปลาช่อน ซ่ึเงป็นปลาน ้ าจืดอนัลือ
ช่ือของฉะเชิงเทรา จนอาจเรียกไดว้า่ คลองบางขนากเป็น “คลองชลประทาน” แห่งแรกท่ีท าให้ชาวนาชาวไร่รู้จกั
ขดุคลองเพื่อใชเ้ป็นเส้นทางบุกเบิกเขา้ไปในบริเวณรกร้างวา่งเปล่าเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและเป็นตน้แบบของ
ระบบชลประทานรูปแบบต่าง ๆ ในสมยัต่อมา  
4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรจาก 3 อ าเภอ คือ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีส าคญัมาอธิบายเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามขอ้มูล
สถิติใน 3 ล าดบั อยา่งตรงไปตรงมา 

4.2.1 เกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามทั้ง 3 พื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีตวัอย่างคือ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอ
แปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการท าการเกษตรหลายรูปแบบแต่ละพื้นท่ีก็ยงัแบ่งออกเป็นพื้นท่ี
จดัสรรในโครงการพระราชด าริ  พื้นท่ีทัว่ไป  และพื้นท่ีท่ีอยูติ่ดกบัทะเลอ่าวไทยมีน ้ าทะเลหนุนในทุก ๆ ปี และ
พื้นท่ีท่ีอยูเ่นินเขาไม่มีระบบชลประทานอาศยัน ้ าฝนในการท าการเกษตร พบวา่  เกษตรกรท่ีท าการเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือเกษตรกรท่ีเป็นผูช้าย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี  4.2.1 จ  าแนกเกษตรกรตามเพศ 

ตารางท่ี 4.2.1 จ  าแนกเกษตรกรตามเพศ 
 
 
           
 
 
 

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันผู ้หญิงกลับเข้ามาสู่ภาคการเกษตรมากข้ึน และเห็นความส าคัญของอาชีพ
การเกษตร โดยไมค่  านึงถึงความล าบากของงาน ดงัท่ี ส าราญ  วงศสุ์วรรณ์  2557 ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นท่ีผูห้ญิง
ตอ้งท าการเกษตรมากข้ึน “ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจในครัวเรือนจึงตอ้งกม้หน้าท าการเกษตรเพื่อจุนเจือและเพิ่ม
รายไดใ้ห้กบัครอบครัว และสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัว แมไ้ม่ร ่ ารวยแต่ก็พอมีพอกินส่งลูกเรียนหนงัสือ
ได”้ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

  ชาย 39 37.5 
 หญิง 65 62.5 
    รวม 104 100.0 DP
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4.2.2 เกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ ในพื้นท่ีตวัอย่างทั้ง 3 พื้นท่ี คือ อ าเภอ

สนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จะพบวา่  เกษตรกรท่ีท าการเกษตร ส่วนใหญ่
มีอายุ 56-65 ปี จ  านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา อายุ 46-55 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 
และ อาย ุ36-45 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 4.2 จ  าแนกเกษตรกรตามอายุ 

ตารางท่ี 4.2.2  จ  าแนกเกษตรกรตามอายุ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรในทุกช่วงอายใุนพื้นท่ีตวัอยา่งทั้ง 3 พื้นท่ีคือ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ท าการเกษตรมาอย่างต่อเน่ืองและมีการส่งมอบต่อภูมิปัญญาให้กับ
ลูกหลานในแต่ละรุ่น แต่กลบัไม่มีส าหรับเด็กรุ่นใหม่ เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจในการท าการเกษตร ดงัท่ี นาย
ขวญัชัย รักษาพนัธ์ุ ปราชญ์ชาวบา้น อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดใ้ห้ความเห็นดา้นน้ีว่า “ส่วนใหญ่
เกษตรกรในอ าเภอบา้นโพธ์ิ ท าการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ มีการท านาขา้ว ท าไร่ ท าสวน และเล้ียงกุง้ เล้ียงปลา 
ส่วนใหญ่ปฏิบติักนัมาตั้งแต่เด็ก ๆ โดยท าตามพ่อแม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย จะมาขาดช่วงก็เฉพาะเด็กรุ่นหลงั เพราะเขา
กลวัแดด  กลวัตวัด า กลวัไม่มีเกียรติและกลวัล าบาก” 

4.2.3 เกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  เกษตรกรในตวัอยา่งทั้ง 3 พื้นท่ี คืออ าเภอสนาม
ชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีอาชีพทางดา้นการเกษตรโดยจ าแนกเกษตรกรตาม
อาชีพ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ ท าไร่ จ  านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และมีอาชีพท านา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.2.3 
จ าแนกเกษตรกรตามอาชีพ 

 
 

อาย/ุปี จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 24 ปี 

25-35 
36-45 
46-55 

6 
15 
20 
28 
34 
1 

5.8 
14.4 
19.2 
26.9 
32.7 
1.0 

56-65 

66 ปีข้ึนไป 

  รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.2.3 จ  าแนกเกษตรกรตามอาชีพ 
  

 
 
 
 
 

      
  

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเกษตรกรในอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวดั
ฉะเชิงเทราท่ีถูกปลูกฝังการท าการเกษตรตามอาชีพท่ีตนถนดัซ่ึงส่วนใหญ่จะไดรั้บการถ่ายทอดจากพ่อแม่ ปู่ ย่า 
ตายาย  ซ่ึงเป็นเหมือนกนัทุกพื้นท่ี ดงัท่ี นายวนิยั  สุวรรณไตร ( 27 เมษายน 2557)  ปราชญช์าวบา้นอ าเภอแปลง
ยาวไดก้ล่าวถึงอาชีพของคนในพื้นท่ีวา่ “เกษตรกรในอ าเภอแปลงยาวและในอ าเภออ่ืน ๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จะมีอาชีพท่ีหลากหลายตั้งแต่บรรพบุรุษโดยค านึงถึงลกัษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ีเป็นหลกั” 

4.2.4  เกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ เกษตรกรในพื้นท่ีตวัอย่างทั้ง  3 พื้นท่ีอ าเภอ
สนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีรายไดข้องครอบครัว พบว่า เกษตรกรท่ีมี
รายได ้50,000-99,999 บาทต่อปี จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ 100,000 – 199,999 บาทต่อปี 
จ านวน 21  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.2 และรองลงมา คือ 200,001 บาทข้ึนไปต่อปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.2.4 จ  าแนกตามรายได ้

ตารางท่ี 4.2.4 จ  าแนกตามรายได ้
 
 
 
 
 

      
       
 จะเห็นได้ว่า เกษตรกรท่ีท าการเกษตรอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ยงัมีรายไดต้  ่าสืบเน่ืองจากอาชีพทางการเกษตรท่ีมีตน้ทุนสูงเกินไปและไม่ยอมรับอาชีพ

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ท าไร่ 
ท านา 
ท าการประมง 
เล้ียงสัตว ์
ท าสวน 

32 
21 
4 
2 

45 

30.8 
20.2 
3.8 
1.9 

43.3 

รวม 104 100.0 

รายได/้บาท/ปี จ านวน ร้อยละ 
50,000-99,999 
100,000-199,999 

200,000 
200,000 

68 65.4 
21 20.2 
6 5.8 
9 8.7 

รวม 104 100.0 
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ทางการเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีไม่ตอ้งใชส้ารเคมีโดยมีตน้ทุนทางธรรมชาติในพื้นดินและวฒันธรรมการด ารงชีพ
อยูแ่ลว้ ดงัท่ี วกิรานต ์  คุตติวรัญญู  (27 เมษายน 2557) ปราชญเ์กษตรดินหอม ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลง
ยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึง “เกษตรกรในพื้นท่ีน้ีและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่ได้เห็น
ความส าคญักบัเกษตรอินทรียห์รือเกษตรปลอดสารพิษมุ่งเนน้เพียงแต่ก าไรดา้นเดียวจึงระดมทุนในทุกรูปแบบ
เพื่อให้ได้ก าไรจากอาชีพทางการเกษตรของตนโดยเฉพาะการซ้ือปุ๋ยเคมี สารก าจดัวชัพืช ยาฆ่าแมลงท่ีเป็น
ศตัรูพืช ฮอร์โมนเร่งดอก ผล ค่าแรงงาน อุปกรณ์การเกษตรเป็นตน้ โดยมีการยืมหน้ีสินและเม่ือผลผลิตออกมา
ต ่าหรือไม่ไดร้าคาตามท่ีคิดก็กลบัเป็นหน้ีวนเวยีนกนัอยา่งน้ีไม่มีวนัจบ”  

4.2.5 เกษตรกรจ าแนกตามรูปแบบการไดค้วามรู้ จะพบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีตวัอย่าง 3 พื้นท่ี อ าเภอ
สนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บข่าวสารทางดา้นภูมิปัญญาดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายเน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรไดเ้ร่ิมมีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและขอ้มูลจากการสนบัสนุนของ
ภาครัฐและอ่ืน ๆ  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ไดรั้บความรู้จากปราชญ์เพราะชุมชนจดัอบรมให้ จ  านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ เขา้ไปขอค าแนะน าจากปราชญผ์ูท้รงภูมิปัญญา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8  และรองลงมา คือปราชญชุ์มชนไปให้ความรู้ดว้ยตนเอง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดบั ดงั
ตารางท่ี 4.2.5  จ  าแนกตามรูปแบบการไดค้วามรู้ 

ตารางท่ี 4.2.5  จ  าแนกตามรูปแบบการไดค้วามรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่ได้

เห็นความส าคญัในการจดัการอบรมเท่าไรนั้น เพราะไม่ไดเ้ขา้อบรมดว้ยความอยากใคร่รู้จริง ๆ แต่เป็นกิจกรรม
ของชุมชนจบแลว้ก็จบกนัไปไม่มีการพฒันาอะไรเพราะคิดวา่เคยท าอยา่งไรก็ท าอยา่งนั้น ดงัท่ี ผูใ้หญ่วิบูลย ์ เข็ม
เฉลิม ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวถึงในเร่ืองน้ีว่า “ชาวบ้านคือชาวบ้านท าอะไรเพื่อรวยแล้วจะฟังก็เฉพาะ
นกัวิชาการทางดา้นการเกษตรท่ีส่งเสริมให้มีการจดัรูปแบบการเกษตรตามหลกัวิชาการและไม่ไดเ้นน้ท่ีระบบ
นิเวศจึงก่อให้เกิดผลเสียทางด้านระบบนิเวศ ชาวบา้นตอ้งเห็นความส าคญัดว้ยตนเองว่าอะไรเก้ือกูลทางดา้น

ช่องทางการไดค้วามรู้ จ านวน ร้อยละ 

การเขา้ไปขอค าแนะน า  
หน่วยงานรัฐจดัอบรมให ้
ชุมชนจดัอบรมให้ 
ปราชญชุ์มชนไปใหค้วามรู้ 

30 28.8 
10 9.6 
46 44.2 
16 15.4 

 อ่ืน ๆ........ 2 1.9 
 รวม 104 100.0 DP
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การเกษตร ตน้ไมม้นัเก้ือกลูกนัไม่ตอ้งไปกระตุน้มนัดว้ยสารเคมี” 
4.2.6  จ  าแนกช่องทางการแสวงหาความรู้ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอ

บา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารทางราชการจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.9 รองลงมา คือเป็นเพื่อนบา้นกนั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และรองลงมา คือ ทีวี จ  านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.2.6  จ  าแนกช่องทางการแสวงหาความรู้ 

ตารางท่ี 4.2.6  จ  าแนกช่องทางการแสวงหาความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จะเห็นไดว้า่ ข่าวสารทางราชการมีอิทธิพลต่อเกษตร ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการผลิตการเกษตรของ

เกษตรกรท่ีไดรั้บค าแนะน าจากภาครัฐมากกวา่การน าองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีบรรพ
บุรุษไดคิ้ดคน้ไว ้ดงัท่ีครรชิต  เข็มเฉลิมและวินยั  สุวรรณไตรไดก้ล่าวตรงกนัวา่ “ภาครัฐมีอิทธิพลต่อชาวบา้น
ในรูปแบบการชกัน าให้เกษตรกรผลิตการเกษตรตามหลกัวิชาการท่ีผ่านการทดลองโดยมีนกัวิชาการทางดา้น
การเกษตรเป็นผูอ้อกให้ความรู้แลว้แนะน าปุ๋ยบ ารุงพืชตามท่ีกรมวิชาการการเกษตรไดอ้อกแบบผ่านกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร” 

4.2.7   จ าแนกจ านวนคร้ังในการเขา้รับการอบรมจากผูมี้ภูมิปัญญา เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมจากผูมี้ภูมิปัญญา 
(ปราชญช์าวบา้น) ทางดา้นเกษตรอินทรีย ์ส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมปีละ 2-3 คร้ัง จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.2  รองลงมาคือ เกษตรกรไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และรองลงคือ เกษตรกร
ไดเ้ขา้รับการอบรมจากผูมี้ภูมิปัญญาปีละ 4-5 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.2.7 จ าแนก
จ านวนคร้ังในการเขา้รับการอบรมจากผูมี้ภูมิปัญญา  
 

 

ช่องทางการแสวงหาความรู้ จ านวน ร้อยละ 

    เวบ็ไซต ์ 9 
9 
0 

31 

8.7 
8.7 
0.00 
29.8 
52.9 

  
  
  
  

ทีว ี
วทิย ุ
เป็นเพื่อนบา้นกนั 
ข่าวสารทางราชการ 
บอกต่อ ๆ กนัของคนในชุมชน 
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ตารางท่ี 4.2.7 จ  าแนกเกษตรท่ีเขา้รับการอบรมจากผูมี้ภูมิปัญญา 
 
 

  
 
 
 
 
 
จะเห็นว่า เกษตรกรในอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวดัฉะเชิงเทรา             

ยคุปัจจุบนัมีความพยายามในการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุน ดงัท่ี 
ครรชิต  เข็มเฉลิม ไดใ้ห้ความเห็นว่า “เกษตรกรเด๋ียวน้ีไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อเร่ืองสุขภาพมากนกั แต่ท่ีผลิต
เกษตรอินทรียก์็ท  าด้วยความไม่เข้าใจว่าควรเป็นอย่างไร จริงเกษตรอินทรียบ์้านเรามนัเป็นไปได้ด้วยความ
ยากล าบากแต่ถา้กลุ่มคนท่ีเขา้ไปศึกษาท่ีผูใ้หญ่วิบูลย ์เข็มเฉลิมจะเขา้ใจว่าเป็นเกษตรปลอดสารเคมี เพราะโดย
ธรรมชาติแลว้ตน้ไมแ้ต่ละชนิดเก้ือกูลกนัโดยท่ีเราไม่ตอ้งไปท าอะไรมนั รดน ้ าตน้ไมบ้า้งเล็กนอ้ยท่ีเหลือตน้ไม้
มนัจดัการของมนัเอง ฉะนั้นคนท่ีมาอบรมหรือดูงานท่ีน่ีจะเห็นวา่เป็นวนเกษตรท่ีมนุษยต์อ้งใส่ใจในตวัมนุษย์
ไม่ใช่ท าเพื่อเอาก าไร” 

4.2.8 จ าแนกแนวทางของเกษตรกรท่ีท าการเกษตร  เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลง
ยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดยใช้สารเคมี จ  านวน 51  คน คิดเป็นร้อยละ 
49.0 รองลงมาคือเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย ์ จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ
เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4. 2.8 จ าแนก
แนวทางของเกษตรกรท่ีท าการเกษตร   

ตารางท่ี 4.2.8 จ  าแนกแนวทางของเกษตรกรท่ีท าการเกษตร 
 

 
 
  
 
 

จ านวนคร้ังต่อปี จ านวน ร้อยละ 
2-3 
4-5 
6-7 

ไม่เคยเขา้อบรม 
อ่ืน ๆ 

46 44.2 
13 12.5 
7 6.7 

26 25.0 
12 11.5 
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จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรยงัเห็นความส าคญัในการใชส้ารเคมีกนัอยูโ่ดยทัว่ไปไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตน ต่อสังคม และต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นค่านิยมท่ีเกิดจากระบบทุนนิยมท่ีซึมซับ
เขา้ไปในวถีิชีวติ แมก้ระทัง่วถีิดั้งเดิมของคนในทอ้งถ่ินก็หายไปโดยไม่รู้ตวั 

4.2.9 จ าแนกการแกปั้ญหาทางดา้นการเกษตร  เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลง
ยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ส่วนใหญ่เกษตรกรแกปั้ญหาทางดา้นการเกษตรดว้ยการถามปราชญ์
ทอ้งถ่ิน จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ  51.9  รองลงมาคือเกษตรกรแกปั้ญหาทางดา้นเกษตรดว้ยการลองผิดลอง
ถูก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และรองลงมาคือ เกษตรกรแกปั้ญหาดว้ยการครูพกัลกัจ า จ  านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั ตามตารางท่ี  4.2.9 จ าแนกการแกปั้ญหาทางดา้นการเกษตร 

ตารางท่ี  4.2.9 จ าแนกการแกปั้ญหาทางดา้นการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราส่วน
ใหญ่เห็นความส าคัญของปราชญ์ท้องถ่ินหรือปราชญ์ชาวบ้านท่ีทรงความรู้ด้านเกษตรโดยเฉพาะการท า
การเกษตรปลอดสารเพราะปราชญช์าวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทราไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัเกษตรอินทรียไ์ปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ จังหวดัฉะเชิงเทราโดยสภาพในปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้  100%  
สืบเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่อาศยัแหล่งน ้ า  พื้นท่ีท่ีมีสารปนเป้ือนตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นท่ีใกล้กบั
โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้น และอุปกรณ์ท่ีเกษตรกรใช้มีสารปนเป้ือนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเกษตรท่ี
เป็นระบบเปิดจึงไม่สามารถท่ีจะป้องกนัส่ิงปนเป้ือนท่ีปลิวมาตามลม หรือแมก้ระทัง่นกหรือปุ๋ยคอก หรือเมล็ด
พนัธ์ุไม่ไดมี้การคดัสรรอยา่งครบกระบวนการ รวมทั้งเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่สามารถเลือกพื้นท่ีได้
เพราะท าการเกษตรตามท่ีมีท่ีท ากินท่ีบรรพบุรุษจดัหาไวใ้ห ้

4.2.10 การตั้งศูนยเ์ครือข่ายอบรมของปราชญท์างดา้นเกษตรอินทรีย ์ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยั
เขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมเพราะท่ีตั้ง
ศูนยต์ั้งอยูใ่นต าบลเดียวกนั จ านวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือ เกษตรกรอยูต่่างจงัหวดั จ านวน  16 

วธีิการแกปั้ญหา จ านวน ร้อยละ 
ถามผูรู้้ (ปราชญท์อ้งถ่ิน) 
ถามเกษตรอ าเภอหรือจงัหวดั 
เขา้รับการอบรมตามแหล่งการเรียนรู้ 
ลองผดิลองถูกดว้ยตนเอง 
ครูพกัลกัจ า 

54 
3 
4 

36 
7 

51.9 
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34.6 
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คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และรองลงมาคือ เกษตรอยูใ่นอ าเภอเดียวกนักบัปราชญช์าวบา้น จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.2.10 การตั้งศูนยเ์ครือข่ายอบรมของปราชญท์างดา้นเกษตรอินทรีย ์

ตารางท่ี 4.2.10 การตั้งศูนยเ์ครือข่ายอบรมของปราชญท์างดา้นเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรท่ีมีความสนใจดา้นการเกษตรแสวงหาภูมิปัญญาเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาดา้น
ตน้ทุน และรักษสุ์ขภาพในดา้นการบริโภคทั้งตนและครอบครัว 
4.3  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร 
 การศึกษาวจิยัในส่วนน้ีเป็นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจในดา้นภูมิปัญญาของเกษตรกรและวิถีชีวิต
ของเกษตรกรดา้นเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานของเกษตรอินทรียเ์พื่อความเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาออกเป็น 19 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นท่ี 1 การเลือกพื้นท่ีการเกษตรโดยค านึงถึงมลพิษท่ีมากบัอากาศ  ดิน น ้ า เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอ

สนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า  เกษตรกรท่ีมีภูมิปัญญาด้าน เกษตร 

อินทรียมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกพื้นท่ีการเกษตรโดยค านึงถึงมลพิษท่ีมากบัอากาศ ดิน น ้ า ส่วน 

ใหญ่มีความรู้ความ เขา้ใจในระดบั ปานกลาง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมา คือ มี ความรู้ ความ

เขา้ใจระดบัมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และรองลงมา คือ เกษตรกร ท่ีมี ความรู้ ความเขา้ใจในระดบั

มากท่ีสุด จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.1 การเลือก พื้นท่ีการเกษตรโดย

ค านึงถึงมลพิษท่ีมากบัอากาศ ดิน น ้า               

 

 

 

 

ท่ีตั้งศูนยอ์บรมฯ จ านวน ร้อยละ 
อยูใ่นต าบลเดียวกนั 
อยูใ่นอ าเภอเดียวกนั 
อยูต่่างจงัหวดั 
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ตารางท่ี 4.3.1 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกพื้นท่ีการเกษตรโดยค านึงถึงมลพิษท่ีมากบั

อากาศ  ดิน น ้า 

 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นไดว้า่  เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็น
ความจ าเป็นเก่ียวกับการเลือกพื้นท่ีการเกษตรในระดับปานกลางด้วยข้อจ ากดัคือไม่สามารถเลือกพื้นท่ีได้
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีดั้งเดิมท่ีบรรพบุรุษไดม้อบใหเ้ป็นมรดก 

ดา้นท่ี 2  ตรวจดิน น ้ า และธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกบัพืชท่ีปลูก เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราพบว่า เกษตรกรท่ีมีภูมิปัญญา ดา้นเกษตรอินทรีย ์มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจดิน น ้ า และธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกบัพืชท่ีปลูก ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัปานกลาง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  รองลงมาคือระดบัมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 
และรองลงมาคือระดบันอ้ย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.2 ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจดิน น ้า และธาตุอาหารท่ีเหมาะกบัพืชท่ีปลูก 

ตารางท่ี 4.3.2 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจดิน น ้า และธาตุอาหารท่ีเหมาะกบัพืชท่ีปลูก 
 

 ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

21 
19 
32 
21 
11 

20.2 
18.3 
30.8 
20.2 
10.6 

รวม 104 100.0 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

15 
12 
36 
21 
20 

14.4 
11.5 
34.6 
20.2 
19.2 

รวม 104 100.0 

DP
U
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จะเห็นไดว้า่  เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราให้
ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชดว้ยการตรวจหรือดูสภาพดินวา่มีความอุดมสมบูรณ์มากนอ้ยแค่ไหน ส่ิง
ท่ีพบคือเกษตรกรส่วนใหญ่เนน้การใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตในแต่ละรอบปีใหไ้ดม้าก ๆ จึงเป็นสภาพปัญหาท่ี
ต่อเน่ือง การผลิตเกษตรอินทรียจึ์งไม่สามารถท่ีจะท าไดแ้มมี้เกษตรจ านวนนอ้ยพยายามท่ีจะผลิตเกษตรอินทรียก์็
กลบัไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากการใชส้ารเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่ 

ดา้นท่ี 3  การปลูกไมย้ืนตน้หรือตน้ไมโ้ตเร็วไวป้้องกนัมลพิษ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบวา่  เกษตรกรท่ีมีภูมิปัญญาดา้นเกษตรอินทรีย ์มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกไมย้นืตน้หรือตน้ไมโ้ตเร็วไวป้้องกนัมลพิษ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจภูมิปัญญา
ดา้นเกษตรอินทรียใ์นระดบัปานกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาคือมีความรู้ความเขา้ใจภูมิ
ปัญญาดา้นเกษตรอินทรียใ์นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และรองลงมาคือมีความรู้ความ
เขา้ใจภูมิปัญญาดา้นเกษตรอินทรียใ์นระดบัน้อย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 
4.3.3 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกไมย้นืตน้หรือตน้ไมโ้ตเร็วไวป้้องกนัมลพิษ 

ตารางท่ี 4.3.3 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกไมย้นืตน้หรือตน้ไมโ้ตเร็วไวป้้องกนัมลพิษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
จะเห็นได้ว่า  เกษตรกรมีภูมิปัญญาในด้านการจดัการปลูกตน้ไมเ้พื่อปรับสภาพนิเวศเพื่อสร้าง

ห่วงโซ่อาหารใหก้บัพืชโดยหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัท่ี ครรชิต เขม็เฉลิม (27 เมษายน 2557) 
ได้กล่าวถึงการปลูกตน้ไมย้ืนต้นว่า “นอกจากจะเป็นห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติแล้วยงัเป็นตน้ทุนในยาม
เกษียณและเป็นการลงทุนท่ีไม่ตอ้งด้ินรนในการเล้ียงตน้ไมไ้ม่ตอ้งใชปุ๋้ยเคมีสงเคราะห์ เพียงแต่รดน ้ าให้บา้ง เรา
ไม่ตอ้งท าอะไรมากตน้ไมห้าอาหารเองแต่เราก็ตอ้งบริหารจดัการใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ในช่วงแรกเท่านั้น”  
 ดา้นท่ี 4 การปรับปรุงดินโดยใชว้ิธีการห่ม (คลุม) ดินดว้ยพืชสด  เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนาม
ชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ เกษตรกรท่ีมีภูมิปัญญาดา้นเกษตร อินทรีย ์ มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปรับปรุงดินโดยใชว้ิธีการห่ม (คลุม) ดินดว้ยพืชสดส่วนใหญ่ใชว้ิธีการห่ม (คลุม) 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

11 10.6 
17 16.3 
33 31.7 
12 11.5 
31 29.8 

รวม 104 100.0 DP
U
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ดินดว้ยพืชสดในระดบัปานกลาง จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน 22  
คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และรองลงมาจ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามตารางท่ี 4.3.4 ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการปรับปรุงดินโดยใชว้ธีิการห่ม (คลุม) ดินดว้ยพืชสด 

ตารางท่ี 4.3.4 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปรับปรุงดินโดยใชว้ธีิการห่ม (คลุม) ดินดว้ยพืชสด 
 
 
  
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่า เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราใช้
วธีิการห่ม (คลุม) ดว้ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดินไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยเฉพาะคุณค่าทางดา้นการ
ตรึงไนโตรเจนเพื่อขยายการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ย่างมีคุณภาพและยงัท าให้ดินมีความโปร่งมีช่องว่างของ
อากาศไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นท่ี 5  การแกปั้ญหาดินเปร้ียวโดยการโรยปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดหรือก ามะถนั อ าเภอสนามชยั
เขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ เกษตรกรท่ีมีภูมิปัญญาดา้นเกษตรอินทรียมี์ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดินเปร้ียวโดยการโรยปูนขาว ส่วนใหญ่จะโรยปูนขาวนอ้ยท่ีสุด จ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.7  รองลงมา คือ ปานกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และรองลงมา คือ นอ้ย จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 5 การแกปั้ญหาดินเปร้ียวโดยการโรยปูนขาวเพื่อลดความเป็น
กรดหรือก ามะถนั ตามตารางท่ี 4.3.5 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการการแกปั้ญหาดินเปร้ืยวโดยการโรยปูน
ขาวเพื่อลดความเป็นกรดหรือก ามะถนั 

 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

17 16.3 
15 14.4 
31 29.8 
19 18.3 
22 21.2 

รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.3.5 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดินเปร้ียวโดยการโรยปูนขาวเพื่อลดความ 

                       เป็นกรดหรือก ามะถนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชปู้นขาวในการแกปั้ญหาหรือใชแ้ต่นอ้ยมาก ดงัท่ี ขวญัชยั รักษา
พนัธ์ุ กล่าววา่ “วธีิการแกดิ้นเปร้ียวใชก้ารห่ม (คลุม) ดิน ปูนขาว หรือข่ีเถา้ไมฟื้นเพื่อปรับสภาพดินใหมี้ความ
เป็นกลางท่ีพืชสามารถเจริญเติบโตได ้

ดา้นท่ี 6  เกษตรอินทรียต์อ้งการวางแผนและจดัการเร่ือง ดิน น ้ า ระบบน ้ า เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอ
สนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ส่วนใหญ่มีการวางแผนและจดัการเร่ือง
ดิน น ้ า ระบบน ้ าในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ ในระดบัปานกลาง จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และรองลงมาคือ ในระดบัน้อย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดบั ตาม
ตารางท่ี 4.3.6 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียต์อ้งการวางแผนและจดัการเร่ือง ดิน น ้า ระบบน ้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

34 
25 
33 
6 
6 

32.7 
24.0 
31.7 
5.8 
5.8 

รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.3.6 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียต์อ้งการวางแผนและจดัการ 
        เร่ือง ดิน น ้า ระบบน ้า 

 
 
  
 
 
 
 

 
จะเป็นไดว้า่ เกษตรกรไดใ้ห้ความส าคญักบัการวางแผนและจดัการเร่ืองดิน น ้ า และระบบน ้ าเพราะดิน 

น ้า ระบบน ้า เป็นปัจจยัส าคญัในการปลูกพืช ดงัท่ีครรชิต เข็มเฉลิม ไดก้ล่าวถึงการจดัการเก่ียวกบัการเพาะปลูก
วา่ “เร่ิมตน้คงตอ้งมีการจดัการใหม้นัก่อน หลงัจากนั้น ตน้ไมโ้ดยเฉพาะไมย้ืนตน้ไม่ตอ้งจดัการเพราะมนัจดัการ
ของมนัเอง มนัเก้ือกลูกนั และมนัถูกปรับโดยธรรมชาติไม่ตอ้งไปวุน่วายอะไรกบัมนั เพราะตน้ไมห้ากินของมนั
เอง ส่วนท่ีเป็นพืชระยะสั้ นก็คอยดูแลบา้งแต่ก็ใช้ระบบธรรมชาติไม่ตอ้งใช้สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและสั่งสม 
ตกคา้งในร่างกายมนุษย ์เพียงรู้วา่พืชแต่ละชนิดตอ้งการอาหารประเภทไหนให้ตามท่ีมนัตอ้งการและในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม” 

ดา้นท่ี 7  ปัจจยัส าคญัการท าเกษตรอินทรียคื์อการเลือกสายพนัธ์ุท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธุกรรม เกษตรกร
ในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีภูมิ
ปัญญาดา้นการคดัเลือกสายพนัธ์ุในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และในระดบัปานกลาง 
จ านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ ในระดบัน้อยท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ
รองลงมาคือในระดบัน้อย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.7 ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัการท าเกษตรอินทรียคื์อการเลือกสายพนัธ์ุท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธุกรรม 
 

 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

18 17.3 
17 16.3 
29 27.9 
8 7.7 

32 30.8 
รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.3.7 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัการท าเกษตรอินทรียคื์อการเลือกสายพนัธ์ุท่ีไม่มีการ 
                 ตดัต่อพนัธุกรรม 

 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

20 
19 
25 
15 
25 

19.2 
18.3 
24.0 
14.4 
24.0 

รวม 104 100.0 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาในการคดัเลือกสายพนัธ์ุโดยเฉพาะขา้วสายพนัธ์ุต่าง ๆ ดงัท่ี 
ขวญัชยั รักษาพนัธ์ุ ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการคดัเลือกสายพนัธ์ุขา้วว่า “เป็นการคดัแยกสายพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ
โดยเฉพาะสายพนัธ์ุขา้ว ประการแรกท่ีสามารถคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีบริสุทธ์ิโดยไม่ปลอมปนดว้ยดอกหญา้และ
วชัพืชท่ีติดมาขณะเก็บเก่ียวด้วยวิธีการคือ แช่ด้วยน ้ าเกลือตามอตัราเกลือ 1 กิโลกรัม และน ้ าเปล่า 10 ลิตร 
หลงัจากนั้นก็น ้ าขา้วเปลือกเทลงไป 10 กิโลกรัม แช่ไว ้10 นาที ขา้วเมล็ดเต็มก็จะจม ส่วนเมล็ดลีบและดอก
วชัพืชก็จะลอยข้ึนแลว้น าเมล็ดขา้วและดอกวชัพืชท่ีลอยออก และน ามาผสมกบัร าขา้วให้เป็นอาหารสัตวไ์ดอี้ก
ดว้ย ทั้งน้ีขา้วท่ีเป็นสายพนัธ์ุบริสุทธ์ิจริงตอ้งไม่ผา่นการตดัต่อพนัธ์ุกรรมและไม่ใชส้ารเคมีมาก่อน จึงจะไดพ้นัธ์ุ
ขา้วท่ีบริสุทธ์ิ ปลอดภยักบัมนุษย”์ 

ดา้นท่ี 8 เกษตรอินทรียไ์ม่น าสารเคมีมาผสมผสาน เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เกษตรกรส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาเร่ืองไม่น าสารเคมีมาผสมผสานในการท า
การเกษตรในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมาคือ ในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คิด
เป็นร้อยละ 22.1 และรองลงมาคือ ในระดบัปานกลาง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 
4.3.8 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียไ์ม่น าสารเคมีมาผสมผสาน 
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ตารางท่ี 4.3.8 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียไ์ม่น าสารเคมีมาผสมผสาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นไดว้า่  เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีท า
เกษตรอินทรียส่์วนมากจะไม่นิยมน าสารเคมีมาใช้ร่วมจะเพราะมีปัจจยัทางด้านการดูแลสุขภาพของตนและ
ครอบครัว จากการสังเกตในการลงพื้นท่ีพบว่า เกษตรกรมุ่งเน้นความปลอดภยัและมกัไม่ไดใ้ช้ค  าว่า “เกษตร
อินทรีย ์แต่ใชค้  าวา่ เกษตรปลอดภยัมากกวา่” 

ดา้นท่ี 4.3.9  ระบบการปลูกพืชใช้ชีววิธีในการก าจดัศตัรูพืช  เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาในการจดัระบบการปลูกพืช
ใช้ชีววิธีในการก าจดัศตัรูพืชในระดบัน้อย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือในระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.1 และรองลงมาคือ ในระดบัปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 
ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.9 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปลูกพืชใชชี้ววธีิในการก าจดัศตัรูพืช 
 ตารางท่ี 4.3.9 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปลูกพืชใชชี้ววธีิในการก าจดัศตัรูพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

23 
17 
20 
15 
29 

22.1 
16.3 
19.2 
14.4 
27.9 

รวม 104 100.0 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

15 
30 
22 
14 
23 

14.4 
28.8 
21.2 
13.5 
22.1 

รวม 104 100.0 
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จะเห็นไดว้า่  เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีภูมิ

ปัญญาในการขบัไล่แมลงดว้ยแมลงเพราะแมลงบางกลุ่มเป็นมิตรกบัพืช จึงใชแ้มลงท่ีเป็นมิตรก าจดัแมลงท่ีเป็น
ศตัรูต่อพืช และใชจุ้ลินทรียท่ี์อยูใ่นทอ้งถ่ินในการก าจดัศตัรูพืช 

ดา้นท่ี 4.3.10  การใชแ้มลงไล่แมลง เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้น
โพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาและเขา้ใจในการท าเกษตรท่ีเก้ือกูลกนัในระดบั
น้อยท่ีสุด  จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1  รองลงมาคือในระดบัปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.2 และรองลงมาคือในระดบัน้อย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.10 ระดบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชแ้มลงไล่แมลง 

ตารางท่ี 4.3.10 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชแ้มลงไล่แมลง 
  
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความเขา้ใจและไม่นิยมการน าวธีิการใชแ้มลงไล่แมลงส่วนใหญ่ก็
ใชว้ธีิการสกดัพืชท่ีสามารถไล่แมลงท่ีท าลายพืชท่ีปลูก 

ดา้นท่ี 11 ใช้หญา้ก าจดัหญา้ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า “ เกษตรกรส่วนใหญ่เขา้ใจในการก าจดัหญ้าด้วยหญ้าเพื่อป้องกนัการตกคา้งของ
สารพิษในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ ในระดบันอ้ย จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 และรองลงมาคือ ในระดบัปานกลาง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 
4.3.11 ใชห้ญา้ก าจดัหญา้    

 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

23 
21 
22 
20 
18 

22.1 
20.2 
21.2 
19.2 
17.3 

รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.3.11 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัใชห้ญา้ก าจดัหญา้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรไม่นิยมการก าจดัหญา้ดว้ยหญา้ เพราะเป็นการส้ินเปลืองเวลา และไม่เหมาะกบั
สภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยูจึ่งใช้วิธีการตดัดว้ยเคร่ืองตดัหญา้หรือใช้สารสกดั หรือใช้วิธีการไถพรวน ตามท่ี ขวญัชยั  
รักษาพนัธ์ุ ปราชญ์ชาวบา้นอ าเภอบา้นโพธ์ิ และวินัย  สุวรรณไตร และครูเกษตรกรอ าเภอแปลงยาว ได้ให้
ความเห็นวา่ “ควรใชว้ธีิตดัโดยใหห้ญา้ท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของเกษตรข้ึนแลว้จึงตดั แลว้น าหญา้ไปหมกั รุ่นต่อไป
เม่ือมีหญา้ข้ึนก็ใช้วิธีการไถพรวนก่อนท่ีตน้หญา้จะออกดอก ท าอย่างน้ีประมาณ  5  รอบหญา้ก็ไม่มากอย่างท่ี
เป็นอยู ่ทั้งน้ี หญา้ทั้งหมดก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดใหก้บัเกษตรกรในการช่วยตึงไนโตรเจนใหก้บัพืชไดเ้ป็นอยา่งดี” 

ดา้นท่ี 4.3.12 ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชใชเ้อง เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนาม
ชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ส่วนใหญ่เขา้ใจและไดผ้ลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละ
จุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชใช้เองในระดบัปานกลาง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมาคือ ใน
ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และรองลงมาคือในระดบัมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.3 ตามล าดบั ตามตารางท่ี  4.3.12 ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชใชเ้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

27 
26 
24 
10 
17 

26.0 
25.0 
23.1 
9.6 

16.3 
รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.3.12 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชใชเ้อง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรมีความตระหนกัในการผลิตปุ่ยใชเ้องเน่ืองจากรัฐบาลส่งเสริมปุ๋ยเคมีและใชส้ารท่ี
มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดงัท่ี วกิรานต ์ คุตติวรัญญู ไดใ้หค้วามเห็นวา่ “เกษตรกรควรท่ีจะหนัมาดูแลอาชีพตวัเอง
และท าความรู้จกักบัส่ิงท่ีตนเองก าลงัท าอยู ่คิดให้เป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่(พ่อหลวง) ของปวงชน
ชาวไทยไดส้อนเร่ืองทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้พึ่งตนเองให้ได ้เกษตรกรตอ้งเรียนรู้เร่ืองการผลิตปุ๋ยใช้เอง 
เพราะวตัถุดิบก็มีอยู่แล้วในพื้นท่ี รวมทั้งจุลินทรียก์็มีอยู่แล้วอยู่ท่ีว่าเราตอ้งไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้และเพิ่มมูลค่า
การเกษตรดว้ยตวัเองใหไ้ด”้ 

ดา้นท่ี 4.3.13 กระบวนการจดัเก็บและส่งผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนาม
ชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เขา้ใจกระบวนการจดัเก็บ
และส่งผลผลิตทางการเกษตรอินทรียใ์นระดบัปานกลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และรองลงมาคือในระดบันอ้ย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.13 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัเก็บและส่งผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย ์

 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

17 
18 
29 
19 
21 

16.3 
17.3 
27.9 
18.3 
20.2 

รวม 104 100.0 
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ตารางท่ี 4.3.13 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัเก็บและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในกระบวนการเก็บเก่ียวและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย ์เพราะสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือแมข้ั้นตอนการขนส่งก็ผา่นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อผลผลิตทางดา้นเกษตร 
 ดา้นท่ี 4.3.14  พื้นท่ีไม่มีสารเคมีเจือปน เกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอ
บา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีไม่มีสารเคมีเจือปนใน
ระดบัปานกลาง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 และรองลงมาคือ ในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.14 
พื้นท่ีไม่มีสารเคมีเจือปน 

ตารางท่ี 4.3.14 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีไม่มีสารเคมีเจือปน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

22 
20 
30 
14 
18 

21.2 
19.2 
28.8 
13.5 
17.3 

รวม 104 100.0 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

20 
14 
37 
7 

26 

19.2 
13.5 
35.6 
6.7 

25.0 
รวม 104 100.0 

DP
U
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จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีวา่พื้นท่ีไหนท่ีมีสารเคมีเจือปน 
แต่ไม่สามารถท่ีจะควบคุมไดน้อกจากพื้นท่ีการเกษตรท่ีกวา้งแลว้พฤติกรรมของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะใช้
สารเคมีร่วมกบัการปลูกพืชอยา่งต่อเน่ือง สนใจเพียงผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดอยา่งเดียว 

ดา้นท่ี 4.3.15 ภาชนะท่ีใช้ในการเก็บผลผลิตไดท้  าความสะอาด เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจการจดัเก็บและ
ท าความสะอาดภาชนะส าหรับการผลิตในระดบัปานกลาง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือใน
ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และรองลงมาคือในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3.15 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาชนะท่ีใชใ้นการเก็บผลผลิตไดท้  า
ความสะอาด 

ตารางท่ี 4.3.15 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาชนะท่ีใชใ้นการเก็บผลผลิตไดท้  าความสะอาด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่า เกษตรกรได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับอุปกรณ์โดยการท าความสะอาดและจดัเก็บ แต่
เกษตรกรไม่ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของเกษตรอินทรียท่ี์ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ังแมผ้า่นการใช้
กบัพืชแต่ละตน้ ดงัท่ี ส าราญ  วงศ์สุวรรณ์ ได้กล่าวถึงวิถีชาวบา้นว่า “แค่ลา้งให้สะอาดและจดัเก็บให้เป็นท่ีก็
ส้ินเปลืองเวลาแล้วจึงเห็นว่าจริง ๆ เกษตรกรไม่ได้ให้ความส าคญักบัการจดัเก็บในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย”์  

ดา้นท่ี 16  จดัเก็บในอุณหภูมิเหมาะสมกบัผลผลิต เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจการจดัเก็บในอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมกบัผลผลิตในระดบัปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ ในระดบัน้อยท่ีสุด 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และรองลงมาคือในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

18 
12 
40 
14 
20 

17.3 
11.5 
38.5 
13.5 
19.2 

รวม 104 100.0 

 DP
U
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ตามล าดบั  ตามตารางท่ี 4.3.16 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเก็บในอุณหภูมิเหมาะสมกบัผลผลิต 
ตารางท่ี 4.3.16 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเก็บในอุณหภูมิเหมาะสมกบัผลผลิต 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรไม่ไดค้  านึงถึงวิธีการจดัเก็บมากเพราะส่วนใหญ่ปัจจุบนัเกษตรกรรีบเร่งในการ

ขายผลผลิตท่ีออกมาโดยผา่นพอ่คา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือป้อนตลาดเท่านั้นการจดัเก็บผลิตภณัฑ์ทางดา้นเกษตร
จึงไม่ใช่ปัจจยัส าคญั แต่ ขวญัชยั  รักษาพนัธ์ุ และวินยั สุวรรณไตรไดใ้ห้ความเห็นตรงกนั “เมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บมา
ไดเ้พื่อการขยายพนัธ์ุตอ้งควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสม” 

ดา้นท่ี 4.3.17  ก่อนการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรมีแผนการการอนุรักษดิ์น น ้ า ไม่ให้สารพิษเจือปน 
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ระดบัมากท่ีสุด จ านวน  
22  คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  และรองลง คือ ระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดบั ตาม
ตารางท่ี  4.3.17 ระดบัความรู้ความเขา้ใจก่อนการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรมีแผนการการอนุรักษ์ดิน น ้ า 
ไม่ใหส้ารพิษเจือปน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

18 
16 
34 
14 
22 

17.3 
15.4 
32.7 
13.5 
21.2 

รวม 104 100.0 

DP
U
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ตารางท่ี 4.3.17 ระดบัความรู้ความเขา้ใจก่อนการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรมีแผนการการอนุรักษ ์
                            ดิน น ้า ไม่ใหส้ารพิษเจือปน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จะเห็นไดว้า่  เกษตรกรไดใ้ชภู้มิปัญญาชาวบา้นเพื่อการอนุรักษดิ์น น ้ า ดว้ยการไม่ใชส้ารเคมีหรือสาร

สังเคราะห์ ไม่ฉีดพ่นสารกระตุน้ผลผลิต และมีผลตกคา้ง แต่เกษตรกรใชว้ิธีการค านวณระยะของการเก็บเก่ียว 
และใชส้ารธรรมชาติ หรือสารอินทรียท่ี์ไม่มีผลต่อพืช ดิน น ้ า และอากาศ ดงัท่ี ครรชิต เข็มเฉลิม ไดก้ล่าวถึง วิถี
ชาวบา้นในยคุปัจจุบนัวา่ “เกษตรกรส่วนใหญ่มุ่งเนน้ผลผลิตเพื่อสร้างก าไร ช่วงไหนราคาสูงก็ใชส้ารเร่งเพื่อให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดเร็วยิ่งข้ึน โดยไม่ได้ค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะดิน น ้ า อากาศ รวมทั้ง
สุขภาพของผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค 

ดา้นท่ี 4.3.18  หลงัการเก็บเก่ียวพืชผลตามแนวทางเกษตรอินทรียคื์อ ปลูกพืชตระกูลถัว่บ ารุงดิน ใชพ้ืช
สดคลุมดิน เล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีการเกษตร เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจการเก็บพืชผลในระยะหลงัเก็บเก่ียวส่วนใหญ่คือ
ระดบัปานกลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน  28  คน คิดเป็นร้อยละ 
26.9 และรองลงมาคือระดบัน้อยท่ีสุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.3.18 ระดบั
ความรู้ความเขา้ใจหลงัการเก็บเก่ียวพืชผลตามแนวทางเกษตรอินทรียคื์อ ปลูกพืชตระกูลถัว่บ ารุงดิน ใชพ้ืชสด
คลุมดิน เล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีการเกษตร 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

24 
13 
43 
4 

20 

23.1 
12.5 
41.3 
3.8 

19.2 
รวม 104 100.0 

DP
U
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ตารางท่ี 4.3.18 ระดบัความรู้ความเขา้ใจหลงัการเก็บเก่ียวพืชผลตามแนวทางเกษตรอินทรียคื์อ ปลูกพืช   
              ตระกลูถัว่บ ารุงดิน ใชพ้ืชสดคลุมดิน เล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีการเกษตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรใหค้วามส าคญัในการดูแลดิน น ้ า ระยะหลงัการเก็บเก่ียวโดยใชว้ิถีทางภูมิปัญญา
ชาวบา้นในสมยัโบราณเพราะเกษตรกรในบางกลุ่มของจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ
ผลิตปุ๋ยใช้เองซ่ึงวินัย   สุวรรณไตร (27 เมษายน 2557)  ได้กล่าวถึง แนวทางของกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผูใ้หญ่
วบิูลย ์ เขม็เฉลิม กลุ่มดินหอม และกลุ่มนาขา้วในพื้นท่ีตวัอยา่ง หนักลบัมาใชภู้มิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีมี
การปฏิบติักันมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ในแปลงข้าวโพด ก็ปลูกพืชตระกูลถั่ว ในนาข้าวก็ปลูกปอเทือง หรือ
แมก้ระทัง่ปลูกพืชระยะสั้น หลงัเก็บเก่ียวก็ไถกลบตอเพื่อใหเ้ป็นอินทรียว์ตัถุเพิ่มฮิวมสัลงไปในดิน สร้างบา้นให้
จุลินทรียใ์นดิน ท าใหดิ้น น ้า มีชีวติ ซ่ึงส่งผลต่อระบบนิเวศ” 

ดา้นท่ี 4.3.19  ท าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพใชง้าน เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนาม
ชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการท า
ความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ได้อยู่ในสภาพใช้งานในระดบัปานกลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 
รองลงมา คือ ระดบัมากท่ืสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และรองลงมาคือ ระดบัมาก จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.3.19 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความสะอาดและจดัเก็บ
อุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้าน 

 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

24 
12 
35 
5 

28 

23.1 
11.5 
33.7 
4.8 

26.9 
รวม 104 100.0 

DP
U
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ตารางท่ี 4.3.19  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้าน 

 ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสุด 

15 
19 
30 
19 
21 

14.4 
18.3 
28.8 
18.3 
20.2 

รวม 104 100.0 
 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรไดท้  าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเกษตรเพื่อป้องกนัการเกิดเช้ือรา
และส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพืชท่ีปลูกได ้ฉะนั้น เกษตรกรจึงปฏิบติักนัมาตาม
ลกัษณะท่ีบรรพบุรุษปลูกฝังกนัมาโดยไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองการติดเช้ือราหรือเช้ือใด ๆ ท่ี เกิดอาจเกิดกบัพืช เกษตรกร
ท่ีปฏิบติัในรูปแบบน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ “เกษตรปลอดภยั” 
4.4 เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญช์าวบา้น 
      จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นเร่ืองเกษตรอินทรียจ์ะเป็นไดว้า่มีรูปแบบท่ีไม่แตกต่างกนั
ของแต่ละพื้นท่ีในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแบ่งการจดัการภูมิปัญญาออกเป็น 3  ดา้น คือ 

1. ภูมิปัญญาเก่ียวกบัสภาพดิน 
2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรอินทรีย ์
3. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์
4.4.1 ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัสภาพดิน ในการศึกษาวจิยัจะมุ่งเนน้บริบทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเกษตรอินทรียใ์น   

2 ดา้น คือ ดินและน ้า โดยปกติลกัษณะภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินในจงัหวดัฉะเชิงเทราจะมีทรัพยากรดินแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

1. เขตพื้นท่ีนา ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง – สูง 
เหมาะในการท านาและยกร่องปลูกพืชผกัและไมผ้ลพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบาง
น ้าเปร้ียว อ าเภอบา้นโพธ์ิ บางส่วนของอ าเภอบางปะกง อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางคลา้ อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอราชสาส์น และก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน 

2. เขตพื้นท่ีปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังแม่น ้าบางปะกง เหมาะส าหรับการ
ปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ ลกัษณะเป็นชุดดินตะกอน มีการทบัถมของอินทรียว์ตัถุค่อนขา้งสูง อยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางคลา้ และก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน 
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3. เขตพื้นท่ีปลูกพืชไร่ เป็นพืนท่ีค่อนขา้งสูงบริเวณเนินเขา เน่ืองจากเป็นเขตป่าไมเ้ดิม ลกัษณะ
เป็นดินเหนียวปนลูกรัง ดินทราย หรือดินร่วนปนทรายสามารถปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้และพืชไร่ต่าง ๆ ได ้เช่น มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด ถัว่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชยัเขต และอ าเภอท่า
ตะเกียบ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 5 ธนัวาคม 2542 น. : 7 

ดงัท่ีวินยั สุวรรณไตร (27 เมษายน 2557) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะดินและน ้ าในจงัหวดัฉะเชิงเทราว่า  
“เป็นลกัษณะพิเศษ คือเม่ือน ้ าทะเลหนุน น ้ าจืดก็จะดนัน ้ าทะเลหรือน ้ าเค็มออกไป จะไม่เป็นปัญหาเร่ืองดิน จะ
เป็นปัญหาก็เฉพาะกลุ่มคนท่ีท านาหลาย ๆ คร้ังไม่มีการบ ารุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถุหรือใชปุ๋้ยเคมีอยา่งต่อเน่ืองท า
ให้ดินเปร้ียวโดยอตัโนมติั ภูมิปัญญาท่ีใช้ซ่ีงมีอยู่ในทอ้งถ่ินหรือในครัวเรือนของเกษตรกรอยู่แล้ว คือ ข้ีเถ้า 
แกลบด า แต่ส่วนใหญ่คนมกัจะเอาข้ีไก่แกลบมาใส่ ในอ าเภอแปลงยาวใชภู้มิปัญญาดา้นการจบัเช้ือราทอ้งถ่ินมา
ปรับปรุงดิน แต่ตอ้งใชเ้วลาวธีิน้ีเป็นการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัวนเกษตร 
ส่วน ครรชิต เข็มเฉลิม ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัดินในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต วา่ “ในพื้นท่ีน้ี

เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ ส่วนใหญ่ปลูกมนัส าปะหลงั ดินไม่ค่อยดีเท่าไรใชเ้วลาหลายปีท่ีจะฟ้ืนตวัดิน ปกติแลว้
ไม่มีปัญหาเร่ืองดิน ท่ีน่ีมันไกลท่ีน ้ ากร่อย น ้ าทะเลหนุนมาไม่ถึง ดินท่ีน้ีส่วนใหญ่เราเลียนแบบ
ธรรมชาติ เราไม่อยากจดัการ เราเห็นวา่ธรรมชาติมนัดูแลตวัเองได ้โดยมองจากป่าธรรมชาติเพราะพ่อ
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เขา (ผูใ้หญ่วิบูลย ์ เข็มเฉลิม) เขาพยายามบอกเราตลอดว่าในป่าเห็นไหมน่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งไปยุ่งกบัมนั
เลย” 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การจดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีของวนเกษตร (เกษตรอินทรีย)์ 

ขวญัชยั รักษาพนัธ์ุ ไดก้ล่าววา่ “จงัหวดัฉะเชิงเทราแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ มีแม่น ้ าบางปะกงกั้น

กลาง  เวลาเราหันหน้าออกออกทะเลเป็นฝ่ังขวา อีกฝ่ังมีระบบชลประทาน จงัหวดัฉะเชิงเทราได้รับระบบ

ชลประทานใหญ่จากจงัหวดัชยันาท จากภาคเหนือ เรียกว่าเป็นพื้นท่ีอยู่ในระบบชลประทาน อีกยงัไม่มีระบบ

ชลประทาน มีแต่เป็นชลประทนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะปลูกพืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ ามนัเป็นบางพื้นท่ี  อีกฝ่ัง

เป็นดินเหนียวเล็กนอ้ย แลว้ก็จะเป็นดินไร่มากกวา่ ดินไร่จะเป็นปนลูกรังบา้ง ปนทรายบา้งอะไรอยา่งน้ีครับ มนั

จะแยกกนั ดินคนละโซนกนัเลยล่ะ ดินน้ีมนัดินบางเขนไง ชุดดินบางเขน  เป็นดินท่ีเกิดในตะกอนน ้ าจืดไงครับ  

บางต าบลจะเป็นน ้าจืดกบัน ้าเคม็มาเจอกนัก็จะเป็นดินเปร้ียว” 
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ภาพท่ี 3 พื้นท่ีปลูกขา้วโดยไม่ใชส้ารเคมี 

จะเห็นไดว้่า ในเขตชลประทานดินเปร้ียวอยู่ส่วนหน่ึง ดงัท่ีขวญัชยั รักษาพนัธ์ุไดก้ล่าวถึงดินในเขต
ชลประทานในเขตพื้นท่ีบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราวา่  เกิดจากตะกอนของน ้ าเค็มกบัน ้ าจืดมาปะทะกนั โดยไม่
มีตวักั้น เป็นตะกอนน ้าเคม็ ส่วนน ้าจืดบ่าลงมาจากภูเขา น ้ าชะอินทรียว์ตัถุจากใบพืชลงมา เม่ือดินตะกอนน ้ าเค็ม
ทบัถมกบัอินทรียว์ตัถุกลายเป็นดินเปร้ียว  มีค่า pH 4 เขาเรียกวา่เปร้ียวจดั  ค่าของน ้ าและดิน  เปร้ียว มีค่า Ph 7 
อยู่ในอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว และอ าเภอบางคลา้จะเปร้ียวหนกั ท าให้ผลผลิตต ่า  การผลิตขา้วไดป้ระมาณ 50 ถงั  
ขณะท่ีบริเวณอ าเภอบา้นโพธ์ิเป็นเขตชลประทานไดถึ้ง 140 ถงัต่อไร่ ความช้ืน 25 เปอร์เซ็นต์  มีความช้ืนเกิน
มาตรฐาน  ดินเป็นดินเหนียว เปร้ียวมีค่า pH ประมาณ 6เหมาะแก่การท านา เพราะดินนาพอหลงัน ้ าท่วมแลว้ ตาม
หลกัวชิาการบอกวา่ pH จะเป็น 7 เสมอเลย ไม่วา่ pH จะเป็น 4 หรือ 5 พอน ้าท่วมแลว้ pH จะเป็น 7 เสมอเลย ตรง
น้ีขา้วจะดีตลอดเลย ยกเวน้ท่ีเป็นดินเปร้ียวจดั (Acid Sulphate Soil) คือ pH ต ่ากวา่ 5 แกไ้ขโดยตอ้งเอาข้ีเถา้ ปูน
ขาวไปใส่ 

4.2 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรอินทรีย ์

ส่ิงท่ีเป็นภูมิปัญญาในการแกปั้ญหา เร่ือง ดิน น ้ า ท่ีเป็นพื้นฐานโดยไม่ตอ้งอาศยัตน้ทุน ส่วนใหญ่จะน า
ข้ีเถา้ไม ้หรือปูนขาวท่ีมีอยู่แลว้ในทอ้งถ่ิน ในการปรับสภาพดินก่อนท่ีจะท าการเพาะปลูก โดยมีการเพาะเล้ียง
จุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายดินและท าลายจุลินทรียท่ี์ไม่ดีออกไป  เพื่อปรับสมดุลใหแ้ก่ดินก่อนมีการเพาะปลูก 
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ภาพท่ี 4 การใชแ้หนแดงในการป้องกนัวชัพืชและใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด 

วกิรานต ์  คุตติวรัญญู  ปราชญช์าวบา้นอ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้ล่าวถึงภูมิปัญญาการท า

การเกษตรแบบปลอดสารโดยไม่พึ่ งพาสารเคมี เพื่อปรับปรุงดินหรือขบัไล่แมลงโดยใช้นวตักรรมท่ีเป็น

เทคโนโลยชีาวบา้นเพื่อน าเช้ือราในทอ้งถ่ินมาเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรจะเรียกวา่เกษตรแบบปลอดสารหรือ

เกษตรอินทรียก์็ได ้วา่ “การผลิตดินหอมมีกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะเล้ียงเช้ือราทอ้งถ่ิน น าดินมาหมกักบั

แกลบด า ผสมหวัเช้ือจุลินทรีย ์ ร ากบัหวัเช้ือผสมกนัพรมน ้าใหช้ื้น  จะเกิดกล่ินหอม  มีร าอ่อนเป็นตวัเร่งเช้ือและ

น าเช้ือราหมกัจากขา้ว ใส่ไว ้1 ต่อ 500 จะมีสูตรผสม เช่น เร่งน ้ ายาง หมายถึง เร่งดอก เร่งใบ เร่งตน้ เร่งรากก็อีก

สูตรหน่ึง  จะมี 2 สูตรเท่านั้น มีขั้นตอนในการผลิตดงัน้ี 

ขั้นตอนวธีิจบัเช้ือรา 

1. หุงขา้วใหแ้ขง็ ร่วน ไม่แฉะ เกือบดิบ ใส่น ้านอ้ยโดยก าหนดให ้ขา้วสาร 3 แกว้ น ้า 2 แกว้   
2.  ขา้ว   1  กิโลกรัม ใส่น ้าตาลแดงท่ียงัไม่ฟอก 1 กิโลกรัม คลุกเขา้ดว้ยกนั   
3. น ามาบ่มเช้ือ ประมาณซกั 2-3 คืน   
4. กระดาษขาวรัดเชือก เช้ือจะไดเ้ขา้ขอบภาชนะ  
5. เล้ียงราขาวซัก 1-2 อาทิตย ์ก็จะเอามาใช้งาน  โดยจะมีวิธีการท่ีผสมกบัร าและส่วนประกอบ

อ่ืนๆท่ีจะท าดินหอมต่อไป  ประมาณ 2 อาทิตยห์รือ 20 วนั 
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6. น าส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมกบัซีร่ัมนมซ่ึงเป็นน ้ าเร่งการเจริญเติบโตของพืช มีทั้งเร่งตน้ 
เร่งใบ  เร่งน ้ายาง  ในการวจิยัคร้ังน้ีปรากฏผลการวจิยัเป็น 3 ดา้น คือ 

1. สภาพพื้นท่ีในการผลิตทางดา้นเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป
ของจงัหวดั ประกอบดว้ย ท่ีราบเชิงเขามีลกัษณะเป็นท่ีราบลูกฟูก และท่ีราบลุ่มแม่น ้ าจากดา้นตะวนัออกสุดไป
จรดด้านตะวนัตก ดังนั้ น  พื้นท่ีเกษตรกรรมจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น ท่ีราบลูกฟูก                   
เหมาะแก่การท าไร่และปลูกหญ้าเล้ียงสัตว ์ ตั้งอยู่เฉพาะในเขตอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอแปลงยาว             
ส่วนในเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าบางปะกง ส่วนใหญ่ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกของจงัหวดับริเวณอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางคล้า  อ า เภอบางน ้ า เป ร้ียว อ า เภอบ้านโพธ์ิ และอ า เภอบางปะกง  พื้นท่ี ส่วนน้ีอยู่ใน                                  
เขตชลประทานเหมาะแก่การท านาขา้ว ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์(สภาพพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

จากการสังเกตพื้นท่ีโดยทัว่ไปของจงัหวดัฉะเชิงเทราจะแบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ีคือ พื้นท่ีท่ีติดกบัอ่าวไทย 
และพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกลจากอ่าวไทยโดยทั้ง ๒ พื้นท่ีมีลกัษณะของดินและน ้าท่ีแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ พื้นท่ีท่ีติด
กบัอ่าวไทย จะมีน ้ าทะเลหนุนซ่ึงท าให้แม่น ้ าบางปะกงและพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ ไดรั้บผลกระทบ ท าให้ดินและ
น ้ าเค็ม ซ่ึงท าให้การเกษตรไม่สามารถผลิตไดอ้ย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะในเขตอ าเภอบา้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง อ าเภอ
แปดร้ิว ฉะนั้น การเกษตรโดยเฉพาะการท าพืชสวนและไร่ไดผ้ลผลิตท่ีไม่เตม็ท่ี ส่วนท่ีไดผ้ลดีคือการเล้ียงกุง้ขาว 
เพราะเป็นกุง้ท่ีตอ้ง อาศยัน ้าเคม็และกร่อย เกษตรกรจึงหนัมาเล้ียงกุง้ขาวกนัเป็นจ านวนมากส่วนในพื้นท่ีท่ีไม่ติด
กบัอ่าวไทย ก็จะประกอบการเกษตรเช่นการปลูกขา้ว การปลูกมนัส าปะหลงั การปลูกผลไมช้นิดต่าง ๆ โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ จากการหนุนของน ้ าทะเลซ่ึงเกษตรกรปรับตวัทางดา้นการเกษตรให้เขา้กบัสภาพธรณีวิทยาท่ี
เกิดข้ึนแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปราชญช์าวบา้นซ่ึงประสบกบัขอ้เท็จจริงในพื้นท่ีคือ นายขวญัชยั  รักษา
พนัธ์ุ  ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราชญท่ี์มีความช านาญเร่ืองขา้ว การบ ารุงดิน และยาสมุนไพรไทย อ าเภอบา้น
โพธ์ิ ต าบลเทพราช ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราวา่แบ่งเป็น 2 ฝ่ังโดยมีแม่น ้ าบางปะกงกั้น
กลาง ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าบางปะกงอาศยัคลองชลประทาน และมีน ้ าจืดและน ้ าเค็ม มาเจอกนัในช่วงบางเวลา
จึงท า ใหน้ ้ากลายเป็นน ้ าเปร้ียวบางส่วนของอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว และอ าเภอบางคลา้  แต่ในบริเวณบา้นโพธ์ิจะมี
ค่า NPK เหมาะแก่การปลูกขา้วดี ยกเวน้ในพื้นท่ีท่ีมีดินเปร้ียวจดั มีค่า pH ต ่ากว่า 5 เม่ือมีน ้ าเค็มข้ึนก็จะทิ้ง
ตะกอนเอาไว ้เม่ือหนา้ฝนดินเปร้ียวก็จะมีค่า หรืออาจจะไดผ้ลไม่เต็มท่ี อีกดา้นหน่ึงคือฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ า
บางปะกงก็เป็นท่ี ท่ีเหมาะการปลูกพืชไร่ เพราะสภาพดินเป็นดินกรวด ดินทราย ส่วนใหญ่ก็ปลูกมนัส าปะหลงั 
ยางพาราและพืชไร่อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หญ่วิบูลย ์เข็มเฉลิม ปราชญท์างดา้นวนเกษตร ท่ีไดใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบั สภาพพื้นท่ีท่ีไม่มีเขตติดต่อกบัอ่าวไทย 
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จะเห็นไดว้า่  ปัญหาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 2  ลกัษณะ คือ  
1. สภาพดินเปร้ียวท่ีเกิดจากแรงหนุนของน ้ าจืดและน ้ าเค็มท าให้สภาพน ้ าเปร้ียวท าการ 

เพาะปลูกไดแ้ค่ปลูกขา้วและผลไมบ้างชนิดเท่านั้น ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัระบบน ้ าชลประทานจากจงัหวดัใกลเ้คียงเป็น
แหล่งบ ารุงขา้ว มีค่า pH อยูใ่นระดบั 7 ซ่ึงมีค่าเป็นกลางเหมาะแก่การปลูกขา้ว 

2.  สภาพดินลูกรังท่ีเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ เช่น มนัส าปะหลงั ยางพารา ปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ 
จากการท่ีผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปสังเกตการณ์ลกัษณะพื้นท่ีทั้ง 2 มีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยสภาพ

พื้นท่ีท่ีแตกต่าง การใชภู้มิปัญญาก็ยอ่มมีความแตกต่างกนั ในเขตพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าบางปะกง ท่ีไม่ติด
กบัอ่าวไทย จะตอ้งรอน ้ าฝนในการท าการเพาะปลูกเป็นหลกั ส่วนฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าบางปะกง จะอาศยั 
ระบบชลประทานการในการท าการเกษตร 
 2. ลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ส่ิงท่ีเป็นภูมิปัญญาในการ
แกปั้ญหา เร่ือง ดิน น ้า คือ ข้ีเถา้ไม ้หรือปูนขาว ในการปรับสภาพดินก่อนท่ีจะท าการเพาะปลูกเสมอ ในทุกกลุ่ม
เห็นเหมือนกันและใช้วิธี เดียวกัน ส่วนท่ีแตกต่างออกไปคือการใช้ดินหอมหรือ ท่ีเรียกว่าดินท่ีมีเพาะเล้ียง
จุลินทรียใ์นการยอ่ย สลายดินและท าลาย จุลินทรียท่ี์ไม่ดีออกไป 
 ลกัษณะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นเกษตรอินทรียเ์ป็นภูมิปัญญาท่ีตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองดิน น ้ า โดย
พิจารณาจากกระบวนการต่าง ๆ คือ 
 2.1. การเลือกพื้นท่ี ในแนวทางภูมิปัญญาปราชญช์าวบา้นไม่ไดใ้ชส้ารเร่งราก เร่งใบ และเร่งผล  แต่ใช้
วธีิการบ ารุงดิน ดว้ยการใชน้ ้าหมกัชีวภาพ เช้ือจุลินทรียใ์นพื้นท่ีเพิ่มธาตุอาหารใหก้บัดิน  
 2.2 การวางแผนการจดัการ มีการวางแผนก่อนปลูกพืชอยา่งเป็นระบบ คือ 
  2.2.1 การใชข้ี้เถา้ไมห้รือปูนขาวในการปรับสภาพดินใหเ้ป็นกลางเสียก่อน 
  2.2.2 การปล่อยจุลินทรียล์งในพื้นท่ีเพื่อเป็นการกระตุน้ในการยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุ 
 2.3 การเลือกเมล็ดพนัธ์ุ คดัสรรเมล็ดพนัธ์ุท่ีแขง็แรงสามารถตา้นทานโรคไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.4 การจดัการและการปรับปรุงดินและน ้ า  รวมทั้งแผนการจดัการศตัรูพืช ก่อนปลูกพืชทุกชนิด 
ปราชญช์าวบา้น ใหเ้ตรียมดิน เตรียมน ้าดว้ยการวดัค่าความเป็นกลางของดินและน ้าท่ีพืชสามารถรับไดอ้ยา่งนอ้ย 
1 เดือน จะท าใหพ้ืชมีความเจริญเติบโตแขง็แรงศตัรูพืชจะไม่เขา้มาสร้างปัญหาใหก้บัพืชผล 
 2.5 การจดัเก็บรักษาและขนส่งในขั้นตอนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นขั้นตอนท่ีน าส่งถึงมือผูบ้ริโภคใน 
เกษตรอินทรียก์็ตอ้งอาศยัภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช โดยเนน้ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
 2.6 แผนการเก็บเก่ียวพืชป่าและอนุรักษ ์ส่ิงส าคญัท่ีละเลยไม่ไดคื้อการเก็บเก่ียวข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช 
เช่น แตงกวาเก็บในตอนเชา้ สมุนไพรเก็บเก่ียวในเวลาท่ีเหมาะสมของพืชวา่พืชชนิดใดออกฤทธ์ิตอนเชา้ ตอน
สาย ตอนกลางวนั หรือตอนเยน็ แลว้ก็เก็บอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมใ้หอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีไม่เกิดการสูญเสีย 
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 2.7 การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวเป็นการเก็บท่ีใชอุ้ณหภูมิในการจดัเก็บพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี 
 จากการสังเกตในแต่ละพื้นท่ีคือ ท าการเพาะปลูกโดยไม่ไดต้รวจคุณภาพของดินและน ้ า ไม่ทราบธาตุ 
อาหาร ท่ีเหมาะแก่พืชท่ีตนเองจะปลูก ตามค ากล่าวของ ขวญัชยั รักษาพนัธ์ุ ซ่ึงมีขอ้แตกต่างจากผูใ้หญ่วิบูลย ์ 
เขม็เฉลิม  วนิยั สุวรรณไตร  ครรชิต เขม็เฉลิม  และส าราญ วงศสุ์วรรณ์ จะเนน้ท่ีการปรับสภาพของ ระบบนิเวศ
โดยใช้สารเคมี ร่วมใน เบ้ืองตน้ และใช้ อินทรียว์ตัถุท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี รวมทั้งจดัระบบนิเวศให้มีการพึ่งพิงซ่ึงกนั
และกนั ค่าของน ้าและดิน ก็จะถูก ปรับ โดยธรรมชาติ 
 3. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 การถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการผลิตเกษตรอินทรียต์ามแนวคิดปราชญช์าวบา้นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1. การถ่ายทอดแบบเป็นทางการ คือ การถ่ายทอดท่ีมีองคก์รทางภาครัฐ หรือ องคก์รของชุมชน
ร่วมกนั จดัอยา่งเป็นระบบ มีการประสานงานโดยองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
  2. การถ่ายทอดแบบไม่เป็นทางการโดยปราชญจ์ะมีการถ่ายทอดไปสู่คนในตระกูล  คนท่ีอยูใ่น
ชุมชนเดียวกนั  การถ่ายทอดแบบไม่ถ่ายทอด (ท าใหดู้)  ถ่ายทอดแบบครูพกัลกัจ า 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์มีการผลิตตามลักษณะวิถีชีวิตชาวบ้านในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงสามารถพิจารณาตามขั้นตอนการผลิตเกษตรอินทรียต์ามเกณฑม์าตรฐานไดด้งัน้ี 
 1. การเลือกพื้นท่ี ส าหรับปราชญช์าวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการเลือกพื้นท่ีส าหรับ 
การเพื่อเกษตรอินทรียน์ั้นไม่สามารถท่ีจะท าได้ เพราะสภาพสังคมไม่ไดมี้พื้นท่ีท่ีเหมาะสม ท่ีจะท าเกษตร
อินทรียเ์น่ืองจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีท่ีเขา้มาปนเป้ือนทั้งในดินและน ้ า หรือผา่นทางอากาศ ไม่สามารถควบคุม ได ้
แต่ส่ิงท่ีปราชญท์ั้งหมด ไดแ้สดงทศันะวา่ การท าการเกษตรอยา่งไรก็ได ้ ให้มีความปลอดภยัมากท่ีสุด ส าหรับ
ชีวติคนและสัตว ์ส่ิงท่ีตอ้งค านึงในพื้นท่ีก็ใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของดินและน ้าวา่เป็นอยา่งไร   
 2. การวางแผนและการจดัการ  ส่วนใหญ่เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีวา่จะตอ้งวางแผนอยา่งไร 
แต่ให้เกิดความปลอดภยักบัสุขภาพและสังคมมากท่ีสุดโดยเฉพาะเร่ืองดินและน ้ า หมายถึงการดูแล พื้นท่ีดว้ย 
ความขยนัและอดทน  การแสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอโดยเฉพาะองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการเกษตร ลงทุนตาม
สถานท่ีตนมี อยา่ใหม้ากเกินไปและอยา่ใหน้อ้ยเกินไป และเรียนรู้เร่ืองตลาดทั้งในชุมชนและตลาดทัว่ไป อยา่งท่ี
ผูใ้หญ่วบิูลย ์ เขม็เฉลิม ปราชญช์าวบา้นดา้นวนเกษตรไดจ้ดักระบวนการตลาดชุมชน โดยอาศยัพืชพนัธ์ุ ทางการ 
เกษตรของเครือข่ายเกษตรปลอดสาร 
 3. การเลือกเมล็ดพนัธ์ุ  การเลือกเมล็ดพนัธ์ุขา้วอาศยัวิธีการเก็บและคดัสรรดว้ยตวัเองและน ามาพฒันา
สายพนัธ์ุ โดยการเลือกเก็บเมล็ดพนัธ์ุท่ีแขง็แรงมากท่ีสุด ทั้งน้ีปราชญช์าวบา้นท่ีมีความช านาญก็จะอบรมวิธีการ
เก็บ อุณหภูมิท่ีเก็บควรเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช 

DP
U



59 
 

 

 

 4. การจดัการและการบ ารุงดิน น ้ า และแผนการจดัการศตัรูพืช  ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สารจาก
ธรรมชาติ เช่น สะเดาสะกดัในการขบัไล่แมลง ปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมหญา้  ปอเทือง ถัว่พร้า หรือพืชตระกูลถัว่
ทุกชนิดแลว้ไถกลบ เพื่อเพิ่มไนโตรเจนใหก้บัดิน ซ่ึงกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดท่ีมีคุณค่า 
 5. แผนการเก็บเก่ียวและการขนส่ง วธีิการเก็บเก่ียวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1. การใชเ้คร่ืองจกัรกลในการเก็บเก่ียวและการขนส่ง 
  2. การใชแ้รงงานคนในการเก็บเก่ียวและการขนส่ง 
 6. การเก็บเก่ียวพืชป่าและการอนุรักษ์ พืชท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรายงัมีประชาชนท่ีไดรั้บความรู้จากการ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบา้นให้เก็บเก่ียวพืชป่าท่ีเป็นพืชสมุนไพรและเพื่อน ามาแปรรูปให้ดูตาม
วตัถุประสงคใ์นการเก็บเก่ียว เช่น มาท ายาสมุนไพรตอ้งดูเวลาในการเก็บเพราะเวลาท่ีเก็บท่ีไม่เหมาะสม อาจไม่
มีผลต่อการออกฤทธ์ิของตวัยา ทั้งน้ี ผูท่ี้จะเก็บพืชไมป่้าท่ีเป็นยาสมุนไพรไดน้ั้นตอ้งผ่านการถ่ายทอดมาเป็น
อยา่งดี 
 7.การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีปราชญ์ทุกคนในจงัหวดัฉะเชิงเทราไดต้ระหนกั
คือ การดูแลดิน การบ ารุงดิน การปลูกพืชคลุมดิน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของดิน 
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บทท่ี 5 
บทสรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา” มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

ดงัน้ี  

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีท่ีใชท้  าการเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

งานวิจัยน้ืศึกษาภูมิปัญญาการท าเกษตรอินทรีย์ ของปราชญ์ชาวบ้านท่ีท าการเกษตรในจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ดว้ยวธีิการแจกแบบสอบถามการท าเกษตรของเกษตรกรใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอ

แปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ  จ  านวน 104 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพ  5 คน ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลเชิงลึก ดว้ยการ

สัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต เขา้ร่วมประชุม ร่วมสนทนา และลงไปดูพื้นท่ีการท าเกษตรจริง เพื่อเป็นการเสริม

และเพื่อยนืยนัการวเิคราะห์ขอ้มูล และไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับผลสรุปการวจิยัแบ่งออกเป็น  3  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ี โดยศึกษาจากเอกสารเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลเป็น 2 

ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ี โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary)  ผูว้ิจยัได้ศึกษา

ขอ้มูลทั้งจากเอกสาร และส่ืออิเล็กโทรนิค พบวา่ สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัฉะเชิงเทราแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่าง

กนั  เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรม คือ ส่วนท่ีเป็นท่ีราบลูกฟูก เหมาะแก่การท าไร่และปลูกหญา้เล้ียงสัตว ์ตั้งอยูเ่ฉพาะ

ในเขตอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอแปลงยาว  ส่วนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าบางปะกง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัตกของจงัหวดั บริเวณอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางคลา้ อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว อ าเภอบา้นโพธ์ิ และ

อ าเภอบางปะกง พื้นท่ีส่วนน้ีอยูใ่นเขตชลประทานเหมาะแก่การท านาขา้ว ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ ผูว้ิจยัไดส้รุป

สาระส าคญัปัญหาในพื้นท่ีท าการเกษตร พิจารณาตามปัจจยัหลกั  2  ดา้น ดงัน้ี  
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ปัจจยัดา้นท่ี 1 สภาพดินเปร้ียวท่ีเกิดจากแรงหนุนของน ้ าจืด และน ้ าเค็มท าให้สภาพน ้ าเปร้ียวท าการ

เพาะปลูกเฉพาะขา้ว และผลไมบ้างชนิดเท่านั้น ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัระบบน ้ าชลประทานจากจงัหวดัใกลเ้คียงเป็น

แหล่งบ ารุงขา้ว มีค่า pH อยูใ่นระดบั 7 ซ่ึงมีค่าท่ีสูงเหมาะแก่การปลูกขา้ว 

ปัจจยัดา้นท่ี 2 สภาพดินลูกรังท่ีเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ เช่น มนัส าปะหลงั ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั            

เป็นตน้  

ถึงกระนั้น จงัหวดัฉะเชิงเทรามีพื้นท่ีใชส้อยจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรท่ี

ส าคญั ๆ ดงัน้ี 

ทรัพยากรน า้ มีแหล่งน ้าธรรมชาติ 3 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี  1 แหล่งน ้าจากน ้าฝน ฝนตกชุกในเขตภูเขาและท่ีราบสูงทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัใน

เขตอ าเภอสนามชยัเขต ส่วนท่ีติดต่อกบัจงัหวดัชลบุรี และจนัทบุรี 

ประเภทท่ี 2 แหล่งน ้ าจากผิวดินหรือน ้ าท่า ไดแ้ก่ แม่น ้ าบางปะกงไหลผา่น อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว อ าเภอ

บางคลา้ ก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน อ าเภอเมือง ฯ อ าเภอบา้นโพธ์ิ และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะกง นอกจากน้ี 

ยงัมีคลองท่าลาด ในอ าเภอพนมสารคาม คลองสียดั และคลองระบมในเขตอ าเภอสนามชยัเขต และยงัมีคลองซ่ึง

เช่ือมต่อกบักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น คลองส าโรง คลองแสนแสบ คลองท่าไข่ คลองบาง

ขนาก และคลองประเวศบุรีรมย ์ซ่ีงเป็นคลองท่ีใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีส าคญัรองจากแม่น ้าบางปะกง 

ประเภทท่ี  3 แหล่งน ้ าใตดิ้นหรือน ้ าบาดาล พื้นท่ีมีปริมาณน ้ าใตดิ้นมากจะอยู่ทางดา้นตะวนัตกของ

จงัหวดัในเขตลุ่มแม่น ้ า ส่วนดา้นตะวนัออก มีปริมาณน ้ าใตดิ้นนอ้ย น ้ าใตดิ้นส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เหมาะสมท่ี

จะน ามาใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภค หรือการเกษตร เน่ืองจากน ้ามีความเคม็หรือไม่ก็เป็นน ้ ากร่อย พื้นท่ีท่ี

พอจะน าน ้าใตดิ้นมาใชป้ระโยชน์ไดบ้า้ง คือส่วนของอ าเภอบางคลา้ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชยัเขต แต่

ปริมาณน ้ามีนอ้ย 

ทรัพยากรดิน ดินในจงัหวดัฉะเชิงเทรา แบ่งตามความเหมาะสมในการปลูกพืชได ้ 3 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 เขตท านา ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบ ซ่ึงลกัษณะเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง –สูง 

เหมาะในการท านาและยกร่องปลูกพืชผกัและไมผ้ล พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบาง

น ้ าเปร้ียว อ าเภอบา้นโพธ์ิ บางส่วน ของอ าเภอบางปะกง อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางคลา้ อ าเภอพนมสารคาม  

อ าเภอราชสาส์น และก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน 
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ประเภทท่ี 2 เขตปลูกไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังแม่น ้ าบางปะกง เหมาะส าหรับการ

ปลูกไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ ลกัษณะเป็นชุดดินตะกอน มีการทบัถมของอินทรียว์ตัถุค่อนขา้งสูง อยู่ในเขตพื้นท่ี

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางคลา้ และก่ิงอ าเภอคลองเข่ือน 

ประเภทท่ี 3 เขตปลูกพืชไร่ เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งสูงบริเวณเนิน เน่ืองจากเป็นเขตป่าไมเ้ดิม ลกัษณะเป็นดิน

เหนียวปนลูกรัง ดินทราย หรือดินร่วนปนทราย สามารถปลูกไม้ผล ไมย้ืนตน้และพืชไร่ต่าง ๆ ได้ เช่น มนั

ส าปะหลงั ขา้วโพด ถัว่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชยัเขต และอ าเภอท่า

ตะเกียบ 

ทรัพยากรป่าไม้  เป็นเขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร เขตพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ และเขตพื้นท่ีป่าเพื่อ

การอนุรักษ ์(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัฉะเชิงเทรา : 2542) 

โดยภาพรวมพื้นท่ีในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั การใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นมี

ความแตกต่างกนั ในเขตพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าบางปะกง ท่ีไม่ติดกบัอ่าวไทย จะตอ้งรอน ้ าฝนในการท า

การเพาะปลูกเป็นหลกั ส่วนฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าบางปะกงจะอาศยัระบบชลประทานการในการท าการเกษตร 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรด้วยการแจกแบบสอบถาม

เกษตรกรจาก 3 อ าเภอ คือ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้บ่งการศึกษา

ออกเป็น  2 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีไดต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัของเพศ อายุ อาชีพและรายได ้

รูปแบบการไดค้วามรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดส้นใจเร่ืองรูปแบบการไดค้วามรู้ และไม่สนใจมากนกัเก่ียวกบั

ช่องทางการแสวงหาความรู้ ส่วนใหญ่จะเน้นการลองผิดลองถูกด้วย และท าตาม ๆ กนัมา ไม่สนใจเร่ืองการ

อบรม ไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการแก้ปัญหาทางการเกษตร แมมี้ศูนยห์รือเครือข่ายปราชญ์เกษตรอินทรียท่ี์ให้

ค  าแนะน าอยูใ่นทอ้งถ่ินตนเองก็ตาม 

แนวทางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียต์ามองค์ประกอบมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์19 ดา้น 
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การศึกษาวจิยัในส่วนน้ีเป็นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจในดา้นภูมิปัญญาของเกษตรกรและวิถีชีวิต
ของเกษตรกรดา้นเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานของเกษตรอินทรียเ์พื่อความเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีท่ี เหมาะสม 
โดยพิจารณาออกเป็น 19 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นท่ี 1 การเลือกพื้นท่ีการเกษตรโดยค านึงถึงมลพิษท่ีมากบัอากาศ  ดิน น ้ า เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอ
สนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่สามารถเลือกพื้นท่ีไดเ้น่ืองจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีดั้งเดิมท่ีบรรพบุรุษไดม้อบใหเ้ป็นมรดก                                                                                                      

ดา้นท่ี 2  ตรวจดิน น ้ า และธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกบัพืชท่ีปลูก เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เกษตรกรส่วนใหญ่เนน้การใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตในแต่
ละรอบปีให้ไดม้าก ๆ การผลิตเกษตรอินทรียจึ์งไม่สามารถท่ีจะท าไดแ้มมี้เกษตรจ านวนไม่น้อยพยายามท่ีจะ
ผลิตเกษตรอินทรียก์็กลบัไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากการใชส้ารเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่ 

ดา้นท่ี 3  การปลูกไมย้ืนตน้หรือตน้ไมโ้ตเร็วไวป้้องกนัมลพิษ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบว่า การปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นห่วงโซ่อาหารของ
ธรรมชาติแลว้ยงัเป็นตน้ทุนในยามเกษียณ และเป็นการลงทุนท่ีไม่ตอ้งด้ินรนในการเล้ียงตน้ไมไ้ม่ตอ้งใชปุ๋้ยเคมี
สงเคราะห์ เพียงแต่รดน ้าใหบ้า้ง ไม่ตอ้งท าอะไรมากตน้ไมห้าอาหารเองแต่ตอ้งบริหารจดัการให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ในช่วงแรกเท่านั้น หรือเรียกอีกอยา่งวา่ วนเกษตร หรือเกษตรปลอดภยั มากกวา่ท่ีจะเป็นเกษตรอินทรีย ์ 
 ดา้นท่ี 4 การปรับปรุงดินโดยใชว้ิธีการห่ม (คลุม) ดินดว้ยพืชสด เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนาม
ชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใชว้ิธีการห่ม (คลุม) ดว้ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้กบัดินไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยเฉพาะคุณค่าทางดา้นการตรึงไนโตรเจนเพื่อขยายการเจริญเติบโตของ
พืชไดอ้ยา่งมีคุณภาพและยงัท าใหดิ้นมีความโปร่งมีช่องวา่งของอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นท่ี 5  การแกปั้ญหาดินเปร้ียวโดยการโรยปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดหรือก ามะถนั เกษตรกรใน
อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่ไดใ้ชปู้นขาวในการแกปั้ญหาหรือใช้
แต่นอ้ยมาก วิธีการแกดิ้นเปร้ียวใชก้ารห่ม (คลุม) ดิน ปูนขาว หรือข่ีเถา้ไมฟื้นเพื่อปรับสภาพดินให้มีความเป็น
กลางท่ีพืชสามารถเจริญเติบโตได ้

ดา้นท่ี 6  เกษตรอินทรียต์อ้งการวางแผนและจดัการเร่ือง ดิน น ้ า ระบบน ้ า เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอ
สนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรไดใ้ห้ความส าคญักบัการวางแผน
และจดัการเร่ืองดิน น ้า และระบบน ้า เพราะดิน น ้า ระบบน ้า เป็นปัจจยัส าคญัในการปลูกไมย้ืนตน้ไม่ตอ้งจดัการ
มนัจดัการของมนัเอง มนัเก้ือกูลกนั และมนัถูกปรับโดยธรรมชาติไม่ตอ้งไปวุน่วายอะไรกบัมนั เพราะตน้ไมห้า
กินของมนัเอง ส่วนท่ีเป็นพืชระยะสั้นก็คอยดูแลบา้งแต่ก็ใชร้ะบบธรรมชาติไม่ตอ้งใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและ
สั่งสม ตกคา้งในร่างกายมนุษย ์เพียงรู้ว่าพืชแต่ละชนิดตอ้งการอาหารประเภทไหนให้ตามท่ีมนัตอ้งการและใน
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ปริมาณท่ีเหมาะสม 
ดา้นท่ี 7  ปัจจยัส าคญัการท าเกษตรอินทรียคื์อการเลือกสายพนัธ์ุท่ีไม่มีการตดัต่อพนัธุกรรม เกษตรกร

ในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรมีภูมิปัญญาในการ
คดัเลือกสายพนัธ์ุโดยเฉพาะขา้วสายพนัธ์ุต่าง ๆ สามารถคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีบริสุทธ์ิโดยไม่ปลอมปนดว้ยดอก
หญา้และวชัพืชท่ีติดมาขณะเก็บเก่ียวดว้ยวิธีการคือ แช่ดว้ยน ้ าเกลือตามอตัราเกลือ 1 กิโลกรัม และน ้ าเปล่า 10 
ลิตร หลงัจากนั้นก็น ้าขา้วเปลือกเทลงไป 10 กิโลกรัม แช่ไว ้10 นาที ขา้วเมล็ดเต็มก็จะจม ส่วนเมล็ดลีบและดอก
วชัพืชก็จะลอยข้ึนแลว้น าเมล็ดขา้วและดอกวชัพืชท่ีลอยออก และน ามาผสมกบัร าขา้วให้เป็นอาหารสัตวไ์ดอี้ก
ดว้ย ทั้งน้ีขา้วท่ีเป็นสายพนัธ์ุบริสุทธ์ิจริงตอ้งไม่ผา่นการตดัต่อพนัธ์ุกรรมและไม่ใชส้ารเคมีมาก่อน จึงจะไดพ้นัธ์ุ
ขา้วท่ีบริสุทธ์ิ ปลอดภยักบัมนุษย”์ 

ดา้นท่ี 8 เกษตรอินทรียไ์ม่น าสารเคมีมาผสมผสาน เกษตรกรในอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เกษตรกรส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาเร่ืองไม่น าสารเคมีมาผสมผสาน  เกษตรกรท่ี
ท าเกษตรอินทรียส่์วนมากจะไม่นิยมน าสารเคมีมาใช้ร่วม  เพราะมีปัจจยัทางดา้นการดูแลสุขภาพของตนและ
ครอบครัว จากการสังเกตในการลงพื้นท่ี พบวา่ เกษตรกรมุ่งเนน้ความปลอดภยัใชค้  าวา่ “เกษตรอินทรีย ์แต่ใชค้  า
วา่ เกษตรปลอดภยัมากกวา่” 

ดา้นท่ี 9  ระบบการปลูกพืชใช้ชีววิธีในการก าจดัศตัรูพืช  เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอ
แปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรมีภูมิปัญญาในการขบัไล่แมลงดว้ยแมลงเพราะแมลงบาง
กลุ่มเป็นมิตรกบัพืช จึงใช้แมลงท่ีเป็นมิตรก าจดัแมลงท่ีเป็นศตัรูต่อพืช และใช้จุลินทรียท่ี์อยู่ในทอ้งถ่ินในการ
ก าจดัศตัรูพืช 

ดา้นท่ี 10  การใชแ้มลงไล่แมลง เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรไม่มีความเขา้ใจและไม่นิยมการน าวิธีการใช้แมลงไล่แมลงส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการ
สกดัพืชท่ีสามารถไล่แมลงท่ีท าลายพืชท่ีปลูก 

ดา้นท่ี 11 ใช้หญา้ก าจดัหญา้ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรไม่นิยมการก าจดัหญา้ดว้ยหญา้ เพราะเป็นการส้ินเปลืองเวลา และไม่เหมาะกบั
สภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอยูจึ่งใชว้ธีิการตดัดว้ยเคร่ืองตดัหญา้หรือใชส้ารสกดั หรือใชว้ิธีการไถพรวนเป็นหลกั ใชว้ิธีตดั
หญา้ท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการออก แลว้น าหญา้ท่ีติดไปหมกั หญา้รุ่นต่อไปข้ึนมาใชว้ิธีการไถพรวนก่อนท่ีตน้หญา้จะ
ออกดอก ท าอย่างน้ีประมาณ  5  รอบหญา้ก็ไม่มากอย่างท่ีเป็นอยู่ ทั้งน้ี หญา้ทั้งหมดก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดให้กบั
เกษตรกรในการช่วยตรึงไนโตรเจนใหก้บัพืชไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นท่ี 12 ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชใชเ้อง เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยั
เขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ความตระหนกัในการผลิตปุ๋ยใช้
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เองเน่ืองจากรัฐบาลส่งเสริมปุ๋ยเคมีและใชส้ารท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกษตรกรควรท่ีจะหนัมาดูแลอาชีพตวัเอง
และท าความรู้จกักบัส่ิงท่ีตนเองก าลงัท าอยู ่คิดให้เป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่(พ่อหลวง) ของปวงชน
ชาวไทยไดส้อนเร่ืองทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้พึ่งตนเองให้ได ้เกษตรกรตอ้งเรียนรู้เร่ืองการผลิตปุ๋ยใช้เอง 
เพราะวตัถุดิบก็มีอยู่แล้วในพื้นท่ี รวมทั้งจุลินทรียก์็มีอยู่แล้วอยู่ท่ีว่าเราตอ้งไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้และเพิ่มมูลค่า
การเกษตรดว้ยตวัเองใหไ้ด ้

ดา้นท่ี 13 กระบวนการจดัเก็บและส่งผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์ เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยั
เขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในกระบวนการเก็บเก่ียว
และขนส่งผลผลิตทางการทางการเกษตรอินทรีย์ เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือแม้ขั้นตอนการขนส่งก็ผ่าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อผลผลิตทางดา้นเกษตร 
 ด้านท่ี 14  พื้นท่ีไม่มีสารเคมีเจือปน เกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอ              
บา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีวา่พื้นท่ีไหนท่ีมีสารเคมี
เจือปน แต่ไม่สามารถท่ีจะควบคุมไดน้อกจากพื้นท่ีการเกษตรท่ีกวา้งแลว้พฤติกรรมของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่
จะใชส้ารเคมีร่วมกบัการปลูกพืชอยา่งต่อเน่ืองสนใจเพียงผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดอยา่งเดียว 

ดา้นท่ี 15 ภาชนะท่ีใชใ้นการเก็บผลผลิตไดท้  าความสะอาด เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอ
แปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัอุปกรณ์โดยการท าความ
สะอาดและจดัเก็บ เกษตรกรไม่ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของเกษตรอินทรียท่ี์ตอ้งท าความสะอาดทุก
คร้ังแม้ผ่านการใช้กับพืชแต่ละต้น ล้างให้สะอาดและจดัเก็บให้เป็นท่ีก็ส้ินเปลืองเวลา เกษตรกรไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการจดัเก็บในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 

ดา้นท่ี 16 จดัเก็บในอุณหภูมิเหมาะสมกบัผลผลิต เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เกษตรกรไม่ไดค้  านึงถึงวิธีการจดัเก็บมากเพราะส่วนใหญ่ปัจจุบนัเกษตรกร
รีบเร่งในการขายผลผลิตท่ีออกมาโดยผา่นพ่อคา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือป้อนตลาดเท่านั้นการจดัเก็บผลิตภณัฑ์
ทางดา้นเกษตรจึงไม่ใช่ปัจจยัส าคญั แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนในความส าคญัต่อการน าเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บมาเพื่อการ
ขยายพนัธ์ุตอ้งควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และไม่ปนเป้ือนดว้ย 

ดา้นท่ี 17  ก่อนการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรมีแผนการการอนุรักษ์ดิน น ้ า ไม่ให้สารพิษเจือปน 
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรไดใ้ช้ภูมิ
ปัญญาชาวบา้นเพื่อการอนุรักษดิ์น น ้ า ดว้ยการไม่ใชส้ารเคมีหรือสารสังเคราะห์ ไม่ฉีดพ่นสารกระตุน้ผลผลิต 
และมีผลตกคา้ง แต่เกษตรกรใชว้ธีิการค านวณระยะของการเก็บเก่ียว และใชส้ารธรรมชาติ หรือสารอินทรียท่ี์ไม่
มีผลต่อพืช ดิน น ้า และอากาศ วถีิชาวบา้นในยุคปัจจุบนัมุ่งเนน้ผลผลิตเพื่อสร้างก าไร ช่วงไหนราคาสูงก็ใชส้าร
เร่งเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเร็วยิ่งข้ึน โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะดิน น ้ า อากาศ 
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รวมทั้งสุขภาพของผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค 
ดา้นท่ี 18  หลงัการเก็บเก่ียวพืชผลตามแนวทางเกษตรอินทรียคื์อ ปลูกพืชตระกูลถัว่บ ารุงดิน ใชพ้ืชสด

คลุมดิน เล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีการเกษตร เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรให้ความส าคญัในการดูแลดิน น ้ า ระยะหลงัการเก็บเก่ียวโดยใชว้ิถีทางภูมิปัญญา
ชาวบา้นในสมยัโบราณเพราะเกษตรกรในบางกลุ่มของจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ
มีการผลิตปุ๋ยในรูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีมีการปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ือง เช่น ในแปลงขา้วโพด 
ก็ปลูกพืชตระกูลถัว่ ในนาขา้วก็ปลูกปอเทือง หรือแมก้ระทัง่ปลูกพืชระยะสั้น หลงัเก็บเก่ียวก็ไถกลบตอเพื่อให้
เป็นอินทรียว์ตัถุเพิ่มฮิวมสัลงไปในดิน สร้างบา้นใหจุ้ลินทรียใ์นดิน ท าใหดิ้น น ้า มีชีวติ ซ่ึงส่งผลต่อระบบนิเวศ 

ดา้นท่ี 19  ท าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพใชง้าน เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสนามชยั
เขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกรไดท้  าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การเกษตรเพื่อป้องกนัการเกิดเช้ือราและส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพืชท่ีปลูกได ้
ฉะนั้น เกษตรกรจึงปฏิบติักนัมาตามลกัษณะท่ีบรรพบุรุษปลูกฝังกนัมาโดยไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองการติดเช้ือราหรือเช้ือ
ใด ๆ ท่ีอาจเกิดกบัพืช เกษตรกรท่ีปฏิบติัในรูปแบบน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ “เกษตรปลอดภยั” 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญา
ชาวบา้น 

จากการศึกษาเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การจ าหน่ายออกสู่ตลาดมากกวา่ท่ีจะสนใจความปลอดภยัทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จะเห็นไดว้า่ 
เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ไดส้นใจภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม สนใจเศรษฐกิจทางการตลาดเป็นหลกั 
ส่วนการถ่ายทอดภูมิปัญญาก็จะมีเฉพาะบางกลุ่มท่ียงัคงมีภูมิปัญญาชาวบา้นท่ียงัคงส านึกในความปลอดภยัใน
การบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเกษตรอินทรีย ์ถ่ายทอดตามความรู้และประสบการณ์ ในแต่ละพื้นท่ีท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปมีไม่มาก และท่ีเป็นปัญหาคือคนในทอ้งถ่ินเดียวกนัมกัไม่ยอมรับต่อสถานะการเป็นผูมี้ภูมิปัญญาของ
คนในทอ้งถ่ินท่ีไดส้ั่งสมมาอยา่งยาวนาน 

จากการศึกษาเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดภูมิป ญญาชาวบา้นเป็นการผลิตเกษตร
อินทรียแ์บบเก้ือหนุนกนัของพืชมากกวา่ท่ีจะเป็นรูปแบบเกษตรอินทรียท่ี์เป็นหลกัมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ
กนัโดยทัว่ไป ทั้งน้ี เกษตรกรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มวนเกษตร กลุ่มผลิตดินหอม ไม่ไดใ้ชส้ารเคมีหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผลตกค้างในพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผล แต่ปลูกพืชผลิตปุ๋ยมุ่งไปสู่ความ
ปลอดภยัของตนเองและผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
สรุปไดว้า่ เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดเกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นเป็นกระบวนการ
การผลิตท่ีมีความสัมพนัธ์ทั้งคน ดิน น ้ า และอากาศ โดยผ่านภูมิปัญญาชาวบา้นและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
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ชาวบา้น ถึงไม่ไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ต่ก็เป็นแนวปฏิบติัท่ีคนในจงัหวดัฉะเชิงเทราเห็นว่ามีความ
ปลอดภยัต่อสุขภาพร่างกายของมนุษยด์ว้ยกนั อีกทั้ง ยงัเก้ือกลูกนัในระบบนิเวศทั้งดิน น ้า และอากาศ 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
      5.2.1 การผลิตเกษตรอินทรียใ์นแนวทางของปราชญ์ชาวบา้น เป็นรูปแบบท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการคา้ ไม่ได้
ผลิตเพื่อป้อนตลาด จึงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บมาตรฐานท่ีเป็นสากล แต่เป็นแนวทางท่ีมุ่งเนน้ธรรมชาติ ซ่ึงเรียก
กนัในภาษาชาวบา้นโดยทัว่ไปวา่ “เกษตรธรรมชาติหรือเกษตรปลอดภยั” ซ่ึงปราชญช์าวบา้นในภูมิปัญญาท่ีถูก
ถ่ายทอดกนัมาเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นท่ีในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อนัแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีท่ีอยู่
บริเวณแม่น ้ าบางปะกงและท่ีใกลเ้คียง และพื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตชลประทานอนัเป็นพื้นท่ีป่าเขา ท าการเกษตรตาม
ฤดูกาล แลว้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีใหก้บัคนรุ่นหลงัโดยเฉพาะกบัลูกและหลาน ซ่ึงปัจจุบนัเหลือนอ้ยมาก 
                 จากการศึกษาขา้งตน้พบว่า ปราชญ์ชาวบา้นในแต่ละพื้นท่ีไดท้  าการเกษตรแบบธรรมชาติโดยไม่ได้
ใชส้ารเคมีท่ีขายในทอ้งตลาด แต่ผลิตสารธรรมชาติท่ีเป็นอาหารของพืชและพืชสามารถน าใชไ้ดไ้ม่มีผลกระทบ
ต่อชีวติของมนุษย ์และระบบนิเวศ อา้งถึงใน ชนวน รัตนวราหะ (2550) ท่ีไดอ้ธิบายเกษตรอินทรียท่ี์ใชห้ลกัการ
สมดุลทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติ  มีหลากหลายทางชีวภาพ พืช ปศุสัตว ์ประมง ป่าไม ้เกิดการเก้ือกูลและ
หมุนเวียนใช้ทรัพยาการในระบบนิเวศของไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิเสธการใช้ปัจจยัท่ีเป็นสารเคมี
สังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารก าจดัศตัรูพืช ฮอร์โมน สารปฏิชีวนะ รวมทั้งไม่ใช้พนัธ์ุท่ีผ่านการปรับเปล่ียนทาง
พนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms) ทั้งน้ีเพื่อให้ผลผลิตท่ีเป็นอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม 
ฯลฯ ท่ีสะอาดและปลอดภยักบัการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 
        5.2.2  ภูมิปัญญาเกษตรอินทรียแ์บบธรรมชาติ  เป็นความช านาญท่ีเกิดจากการลองผิดลองถูกของปราชญ์
ชาวบา้นท่ีจะตอ้งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ แมปั้จจุบนัเกษตรอินทรีย์เป็นท่ีนิยมของตลาด แต่โดยแทจ้ริง
บรรดาปราชญ์ทั้ งหลายได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เกษตรอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่มีจริง เพราะ
สภาพแวดล้อมในจงัหวดัฉะเชิงเทราเก่ียวเน่ืองกบัโรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะทั้งทางบกและทางน ้ าเป็น
จ านวนมากและยงัเป็นเส้นทางคมนาคมของยานพาหนะท่ีส่งผลต่อผลิตภณัฑ ์ 

จากการศึกษาพบวา่ ปราชญช์าวบา้นไดส้ั่งสมภูมิปัญญาดา้นเกษตรอินทรียท่ี์เป็นรูปแบบในทอ้งถ่ินโดย
ไม่ไดมี้การก าหนดมาตรฐานจากองคก์รใดองคก์รหน่ึงแต่เป็นวิธีการปฏิบติัของชาวบา้นจนมีการปฏิบติักนัอยา่ง
ต่อเน่ืองมา แนวคิดภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นเกษตรอินทรียมี์รูปแบบท่ีไม่แตกต่างกนัของแต่ละพื้นท่ีในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีการแบ่งการจดัการภูมิปัญญาออกเป็น 3  ดา้น คือ 

1. ภูมิปัญญาเก่ียวกบัสภาพดิน 
2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรอินทรีย ์
3. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์
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จึงกล่าวได้ว่า การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางของชาวบ้านท่ีได้สั่งสมมาจนเกิดความช านาญ
โดยเฉพาะเร่ืองดิน เร่ืองพืช แลว้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานหรือคนขา้งเคียงซ่ึงเป็นการถ่ายทอดท่ีไม่เป็นทางการซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวทางการส่งเสริมการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (2548) ไดใ้ห้
เกษตรกรผลิตเกษตรอินทรียแ์บบองค์รวม อาศยัหลกัความเก้ือกูลกนัของธรรมชาติ โดยไม่ใช้ปัจจยัการผลิตท่ี
แปลกปลอม ฝืนธรรมชาติ เช่น การใชย้าฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี พนัธ์ุพืชท่ีดดัแปลงพนัธุกรรม เป็นตน้ แนวคิดเกษตร
อินทรียมี์หลกัคิดใหญ่ 5 เร่ือง คือ 

1. การอนุรักษธ์รรมชาติและสภาพแวดลอ้มของแปลงนา  
2. การฟ้ืนฟูระบบนิเวศเกษตร เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. การพึ่งกลไกธรรมชาติ เช่น การใช้พนัธ์ุพืชทอ้งถ่ินท่ีคดัพนัธ์ุมาแล้ว ห้ามใช้พนัธ์ุพืช GMOs 

การใชส้มดุลธรรมชาติในการก าจดัศตัรูพืช 
4. การป้องกนัมลพิษท่ีจะมาจากแปลงนารอบ ๆ 
5. การพึ่งตนเอง เช่น การเตรียมปัจจยัการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ การคดัเมล็ดพนัธ์ุ การใชแ้รงงาน

ตนเองและครอบครัว เป็นตน้  
 กล่าวโดยสรุป เกษตรอินทรียภ์ูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแนวทางท่ีชาวบา้นไดส้ั่ง
สมประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลายและเก้ือกูลกนักบัระบบนิเวศ เป็นการสร้างความสมดุลยท่ี์ลงตวั ปราชญ์
ชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีผลิตเกษตรอินทรียห์รือเกษตรปลอดภยัไม่ไดพ้ึ่งพิงกบัระบบการตลาดแมภ้าครัฐหรือองคก์ร
ใด ๆ เขา้ไปรับรองมาตรฐาน แต่บรรดาปราชญช์าวบา้นไดส้รุปโดยกลไกการผลิตท่ีเกิดข้ึนในภาคการตลาดว่า 
มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเป็นเกษตรอินทรียต์ามเกณฑ์มาตรฐานเพราะสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ  แม่น ้ า โรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่เอ้ือต่อการผลิตเกษตรอินทรียด์งักล่าวจึงเป็นการผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิมตามความเคยชินโดย
ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.3.1 การผลิตเกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน รัฐควรเข้ามาสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษส าหรับ
เกษตรกรท่ีน าภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพลิกฟ้ืนการผลิตอาหารท่ีเนน้ความปลอดภยัต่อสุขภาพ  

5.3.2 รัฐควรส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรียต์ามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและจดัหาตลาดแก่เกษตรกรท่ีผลิต 
5.3.3 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไปคือ “ผลผลิตเกษตรอินทรียท่ี์มุ่งเนน้ห่วงโซ่ชีวติ”  
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