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บทสรุปผูบริหาร 
 
 โครงการนี้เปนการริเริ่มของสมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทาง
งบประมาณจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือรวบรวมฐานขอมูล
เก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรอินทรียในประเทศไทย สําหรับใหกับคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ท่ีทาง สนช. เปนเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการฯ อยู  นอกจากนี้ โครงการนี้ยังพยายามท่ีจะรวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะ จาก
ภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรยีของ
ประเทศ เพื่อท่ีจะไดสามารถสนับสนุนใหเกิดการนําผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมไปใชในธุรกิจ
เกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
 
 เนื่องจากโครงการนี้มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลา (เพียง 3 เดือน) จึงไมสามารถสืบคนและเก็บ
รวบรวมเอกสารรายงานวิจัย-นวัตกรรมฉบับสมบูรณไดท้ังหมด หรือแมแตบทคัดยอของงานวิจัย-
นวัตกรรม คงไดแตรวบรวมหัวเรื่องและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิจัย-นวัตกรรมข้ึนมากอนเทานั้น  
ดังนั้น การวิเคราะหประเมินงานวิจัย-นวตักรรมในเบ้ืองตนก็ยังอาจมีขอจํากัดและขอมผิดพลาดได 
 
 โดยภาพรวมแลว ประเทศไทยมีการใชจายทางการวิจัยประเทศอยูในระดับต่ํา คือ เพียง 0.24% 
ของผลผลิตรวมภายในประเทศ (GDP) ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
เฉล่ียสูงกวา 2% ของ GDP โดยการลงทุนกวาหนึ่งในสามเปนการลงทุนในสาขาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี (6,375 ลานบาท) รองลงมาคือภาคเกษตรศาสตร (3,571 ลานบาท) และวิทยาศาสตร
ธรรมชาต ิ(2,919 ลานบาท) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนการวิจัยและพัฒนาในลักษณะของการวิจัยประยุกต 
(52%) ตามดวยการพัฒนาทดลอง (34%) และการวิจัยพื้นฐาน (14%) 
 
 ในสวนเรื่องนวัตกรรมก็ยังเปนเรื่องคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย โดยโมเดลการจัดการ
นวัตกรรมสําหรับประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบันคือ I5 ซ่ึงประกอบดวย Intelligence (แรงงานความรูท่ีมี
คุณภาพ), Integration (การเชื่อมโยงเพ่ือการจัดการนวัตกรรม), Intellectual Property (ทรัพยสินทาง
ปญญา), Investment (การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม), และ Infrastructure (โครงสรางรองรับการสราง
นวัตกรรมในอนาคต) 
 
 รูปแบบของการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 
ลักษณะคือ (ก) งานวิจัย-นวัตกรรมที่นักวิจัยใชงบประมาณขององคกร/หนวยงานตัวเองในการทําการ
วิจัย โดยโจทยของการวิจัย-นวัตกรรมกําหนดขึ้นโดยนักวิจัยเอง หรือโดยหนวยงานของนักวิจัย (ข) 
งานวิจัย-นวตักรรมที่นักวิจัยใชงบประมาณของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย โดยโจทยของการวิจัย-
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นวัตกรรมกําหนดขึ้นโดยนักวิจัยเอง หรือโดยหนวยงานของนักวิจัย และ (ค) งานวิจัย-นวัตกรรมที่
นักวิจัยไดรับการวางจางจากหนวยงานที่ทํางานดานเกษตรอินทรีย ซ่ึงหนวยงานดังกลาวเปนผูจัดหา
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม โดยโจทยของการวิจัย-นวัตกรรมถกูกําหนดขึ้นโดย
หนวยงานท่ีเปนผูวาจางการวิจัย-นวัตกรรม 
 
 ในสวนของหนวยงานสนับสนุนนั้น ไมพบวามีหนวยงานอสิระท่ีใหการสนับสนุนการวิจัย-
นวัตกรรมดานเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ แตมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมดาน
เกษตรท่ัวไป ท่ีสนใจใหการสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย เชน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 
 โครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียโดยภาพรวมแลว ไมพบวามีการวางแผนกรอบ
งานวิจัย-นวตักรรมดานเกษตรอินทรีย ท้ังในลักษณะของแผนระยะยาว ระยะกลาง หรือแผนประจําป 
โดยตางหนวยงานก็ตางทํางานของตัวเอง ไมมีการประสานงาน และไมมีแมแตการปรึกษาหารอือยาง
ไมเปนทางการ   นอกจากนี้ ยังไมมีกลไกสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการวิจัย-นวัตกรรมท่ีมี
อยูของแตละหนวยงาน-สถาบัน ทําใหนักวิจัยและผูประใชประโยชนประสบกับปญหาในการคนหาขอมูล
การวิจัยและนวัตกรรม  รวมท้ังยังขาดกระบวนการวิจัยไมไดมีกลไกที่ชัดเจนในการสรางใหเกิดการ
ปรึกษาหารือกับผูมีสวนเก่ียวของ หรือผูใชประโยชนจากการวิจัย ทําใหงานวิจัยเกือบท้ังหมดไมไดมี
การใชประโยชนมากนัก 
 
 จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรอนิทรียของ
ประเทศไทยในโครงการนี้ พบวา ท่ีผานมามีเอกสารงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียอยูท้ังหมด 270 
ชิ้น เฉล่ียปละ 20 – 30 โครงการ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนการดําเนินการของนักวิจัยจากสถาบันวิชาการ
เปนหลัก แตก็มีองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดทํางานวิจัย-นวัตกรรมคอนขางมาก โดยงานวิจัย-นวตักรรม
สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร รองลงมาเปนเรื่องขาวเกษตรอนิทรีย และเทคโนโลยี
การผลิตผักเกษตรอินทรีย ซ่ึงคาดวา มีการใชบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอนิทรีย
ในประเทศไทยเฉลี่ยเพียงแค 20 ลานบาท/ป (ราว 0.12% ของงบประมาณการวิจัยของประเทศ) 
 
 ในการสํารวจความเห็นจากผูใชประโยชนจากงานวิจัย-นวัตกรรมจํานวน 53 คน โดยการใช
แบบสอบถาม พบวา โดยรวมแลว มีผูไดใชประโยชนจากงานวิจัย-นวัตกรรมคอนขางนอยมาก โดย
กลุมท่ีไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมานานกวา 5 ป ซ่ึงนับวาเปนกลุมท่ีมี
ประสบการณดานเกษตรอนิทรียคอนขางสูง  กลุมนี้จะสนใจขาวสารขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการตลาด 
กฎระเบียบมาตรฐานในตางประเทศ และขาวคราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรียท้ังในประเทศและตางประเทศ  
สวนของผูใชประโยชนท่ีเริ่มดําเนินการ แตยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย กลุมนี้มี
แนวโนมท่ีจะสนใจเกี่ยวกับงานวิจัย-นวตักรรมดานเกษตรอินทรียคอนขางมาก ซ่ึงนาจะมีสาเหตจุากวา 
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กําลังอยูในระหวางที่เริ่มดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย จึงจําเปนท่ีจะตองสืบคนหาขอมูล เพ่ือออกแบบ
วางแผนการทํางานของตัวเอง 
 
 และจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูประกอบการเกษตรอินทรียและหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 เพ่ือระดมความเห็น เก่ียวกับกรอบและทิศทางการวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย ซ่ึงท่ีประชุมไดแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการสรางกลไกในการประสานงาน
การวิจัย-นวัตกรรม รวมทั้งกลไกกลางในการสนับสนนุผูประกอบการใหสามารถเขาถึงงานวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรียไดสะดวกมากขึ้น โดยกลไกการประสานงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียน้ี
ควรจะตองมีกระบวนการใหผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholders) โดยเฉพาะอยางย่ิงผูผลิตและ
ผูประกอบการเกษตรอินทรยีไทย ไดมีสวนรวมในการกําหนดกรอบทิศทาง (theme) วาระ (agenda) 
และความสําคญัเรงดวน (priority) ของงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย  สวนกลไกกลางในการ
สนับสนุนผูประกอบการใหสามารถเขาถึงงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอนิทรียน้ันมีลักษณะของศูนยท่ี
ใหบริการขอมูล คําปรึกษา รวมท้ังการติดตาม รวบรวม และสังเคราะหความรูออกมาเปนชุดความรู 
เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานของผูผลิต-ผูประกอบการ  ตลอดจนถึงการใหบริการถายทอดองคความรู
เหลานั้นใหกับผูผลิต-ผูประกอบการดวย  
 
 ในสวนของกรอบเนื้อหาการวิจัย-นวัตกรรมนั้น ท่ีประชมุไดใหความสําคัญใน 2 เรื่องหลัก คือ 
การวิจัยในเชิงการพัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการหวงโซซัพพลายคุณภาพ (quality supply 
chain) ท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง แทนการวิจัย-นวัตกรรมเปนจุดๆ  อีกกรอบเนื้อหาหนึ่งคือ การ
พัฒนาองคความรูแบบเชิงรุก ท่ีมีการมอง/วิเคราะหแนวโนมสภาพการณอนาคต เพ่ือชวยใหผูผลิต-
ผูประกอบการสามารถเตรยีมการปรับตัว เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตางๆ เชน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน เปนตน 
  
 ขอเสนอแนะในทางนโยบายสําหรับการปรับเปล่ียนโครงสรางและแนวทางการวิจัย-นวัตกรรม
เกษตรอินทรียของประเทศไทย ควรจะตองประกอบดวยการดําเนินการใน 2 ดานสําคัญ คือ (1) การ
สรางเครือขายพ้ืนฐาน (แผนระยะส้ัน) และ (2) การปรบัโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมของประเทศ (แผน
ระยะยาว) 
 
(1) การสรางเครือขายพื้นฐาน 
 ในชวงระยะแรก มีความจําเปนเรงดวนในการสรางเครือขายพ้ืนฐาน 2 เครือขาย (เครือขาย
นักวิจัย-นวัตกรรม และเครือขายการปรึกษาหารือกับผูมีสวนเก่ียวของ) เพ่ือใหทําหนาท่ีในการผลักดัน
การปรับเปล่ียนแนวทางการวิจัย-นวัตกรรม 
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1.1 การพัฒนาเครือขายนักวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย  
 การสรางเครือขายนี้มีความสําคัญมาก โดยควรเริ่มจากการสนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นเบ้ืองตนอยางไมเปนทางการระยะหนึ่งกอน ซ่ึงจะไดนําไปสูการพัฒนาความพรอมข้ึนเปน
เครือขายอยางเปนทางการในอนาคต 
 
1.2 การพัฒนาเครือขายปรึกษาหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) 
 การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการปรับเปล่ียนแนวทางการวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรียของประเทศได  การพัฒนาเครือขายนี้อาจะทําโดยการสนับสนุนใหมีการ
ประชุมเชิงปฏบัิติการ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมผูเก่ียวของเหลานี้กอน  
 
(2) การปรับปรุงโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมของประเทศ  
 การปรับโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมของประเทศ จะตองใหความสาํคัญกับกระบวนการมีสวน
รวมของผูมีสวนเก่ียวของท้ังระบบ ตั้งแตหนวยงานสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม นักวิจัย-นวัตกรรม 
และผูใชประโยชน โดยการเปดเวทีระดมความคดิเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของตางๆ อยางเปนระบบ  
ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณผูกพันท่ีเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมตามกรอบความ
คิดเห็นของผูผลิต-ผูประกอบการและผูใชประโยชน 
 
1.3 การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย (Thai Organic Research and 
Innovation Achieve) 
 เพ่ือชวยใหผูผลิต-ผูประกอบการ ท่ีตองการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตร
อินทรีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวมท้ังชวยใหนักวิจัย-นวัตกรรมสามารถคนหางานวิจัยเกา โดย
ใชฐานขอมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปดําเนนิการตอได  
 
1.4 การสังเคราะหองคความรูและการวิเคราะหชองวางขององคความรู (knowledge gap) 
 จากฐานขอมูลขางตน ควรทําการสังเคราะหความรูข้ึนเปนชุดความรูในแตละเร่ือง เพ่ือให
สามารถนําไปใชไดโดยสะดวก  นอกจากนี้ ควรทําการวิเคราะหชองวางขององคความรูไปพรอมกัน ซ่ึง
ชองวางเหลานี้อาจไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวขอการวิจัย-นวัตกรรมในอนาคตตอไป 
 
1.5 กําหนดทิศทาง วาระ และความสําคญัเรงดวนของงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอนิทรียไทย 
 แมวาจะไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 
– 54 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอนิทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2554 ข้ึนมาแลว ซ่ึงมีการกําหนด
กรอบแนวทางการเสริมสรางและจัดการองคความรูและนวัตกรรมอยูดวย แตกรอบแนวทางดังกลาวเปน
กรอบในลักษณะกวางๆ ท่ีไมไดมีการกําหนดทิศทาง วาระ และความสําคัญเรงดวนของงานวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย ซ่ึงทําใหกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการวิจัย-นวตักรรม และการจัดการ
ความรูน้ันไรทิศทาง ไมมีการประสานงาน และไมไดตอบสนองตอความตองการของผูใช   
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 การกําหนดทิศทาง วาระ และความสําคญัเรงดวนของงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอนิทรียไทยนั้น
ควรจะตองพิจารณาท้ังประเด็นท่ีเปนปญหา/โจทยของผูใช (โดยเฉพาะผูผลิต-ผูประกอบการ) ซ่ึงมักจะ
เปนประเด็นปญหาเฉพาะหนาระยะส้ัน แตในขณะเดียวกัน ควรจะตองมีงานวิจัย-นวัตกรรมในเชิงรุก ท่ี
นําปญหา/โจทยท่ีจะเปนแนวโนมของอนาคตมาศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับประเทศไทย โดย
อาจตองมีการกําหนดสดัสวนท่ีเหมาะสมของประเด็นปญหาเฉพาะหนาและประเดน็การปรับตัวเพื่อ
รับมือกับอนาคต เชน มีสดัสวน 70% : 30% เปนตน  
 
1.6 ประสานหนวยงานสนับสนุน เพ่ือสรางความมุงม่ันทางนโยบาย (policy commitment) 
 มีความจําเปนท่ีจะตองทําใหหนวยงานสนับสุนมีความมุงม่ันทางนโยบายกับโครงสรางการวิจัย-
นวัตกรรมใหม เพ่ือจะไดมีการจัดสรรงบประมาณผูกพันท่ีเพียงพอ โดยการสรางความเขาใจและการ
สรางการมีสวนรวมของหนวยงานสนับสนุน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ ท้ังระบบและตลอดหวงโซ
การจัดการผลิตภัณฑ  
 
1.7 พัฒนากลไกในประสานงานและถายโอนองคความรูและเทคโนโลยี 
 แมวาจะไดมีความพยายามในการผลักดันใหนักวิจัย-นวัตกรรมไทยใหปรับเปล่ียนและขยาย
บทบาทในการทําหนาท่ีสงเสริมและถายโอนองคความรูและเทคโนโลยีใหกับผูผลิต-ผูประกอบการ แตก็
ยังไมประสบความสําเร็จมากนัก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูผลิต-ผูประกอบท่ีมีศักยภาพในการรับ
ถายทอดความรูจากนักวิจัย-นวัตกรรมโดยตรงนั้นสวนใหญตองเปนผูผลิต-ผูประกอบการรายใหญ 
ในขณะที่ผูผลิต-ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ซ่ึงเปนสวนใหญของประเทศไทย) จะไมมี
ความสามารถดังกลาว  อีกท้ัง ผูผลิต-ผูประกอบการรายใหญมักจะตองการองคความรูเฉพาะทาง ซ่ึง
สอดคลองกับลักษณะของนักวิจัย-นวัตกรรม ท่ีเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในขณะที่ผูผลิต-
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กตองการองคความรูแบบสหวิชา-องครวมมากกวา  ดังนัน้ จึงมี
ความจําเปนในการที่จะตองมีกลไกที่ชวยทําหนาท่ีในการประสานงานและถายโอนองคความรูและ
เทคโนโลยีเปนการเฉพาะ โดยกลไกดังกลาวควรจะเปนหนวยงานเอกชน หรือหนวยงานอิสระ ท่ีมีความ
ยืดหยุนในการทํางาน และอาจมีมากกวาหนึ่งหนวยงาน  กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ (แตก็ไมควรมี
จํานวนมากเกินไป) ท่ีมีกรอบการทํางานเฉพาะทางในเรื่องเกษตรอินทรีย เพราะจะไดเกิดความ
นาเชื่อถือในการทํางาน และเกิดการพฒันาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้น 
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1. บทนํา 

1.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ 
 

(1) ท่ีมาของโครงากร 
 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 คณะรฐัมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการพัฒนา 
เกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551-2554  และกรอบงบประมาณ 4,326.80  ลานบาท โดยใหหนวย
งานตางๆ บรรจุแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการนี้ไวตามแผนปฏิบัติราชการ 4  ปของหนวยงาน 
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณประจําปตอไป  และใหคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติมีอํานาจ
ในการขับเคล่ือน ประสานการดําเนินการ และติดตามประสานงานตอไป โดยยุทธศาสตรดังกลาวประ
กอบดวยการพัฒนาใน 4  ดานสําคัญ ไดแก 1) การเสริมสรางและจัดการองคความรูและนวัตกรรม 2) 
การพัฒนาการเกษตรอินทรยีตามวิถีพื้นบาน 3) การเสรมิสรางศักยภาพการเกษตรอินทรียเชิงพาณิชย
สูสากล และ 4)  การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอนิทรีย  ท้ังนี้เปาหมาย
การดําเนินโครงการนวัตกรรมดานธุรกิจเกษตรอินทรียน้ี ตองการมุงเนนการพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของผูประกอบการดานธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรียท้ังในดานการสรางความรูและความ
เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับเกษตรอินทรีย ท้ังตอผูผลิต ผูประกอบการ ผูบริโภคและเจาหนาท่ี ตลอดจนถึง
การพัฒนาชองทางการตลาดใหม และการพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทยตอไป ท้ังนี้ 
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติไดมีมติมอบหมายใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย 
โดยมีสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) เปนฝายเลขานุการ  
 
 ทาง สนช. ไดจัดประชุมรวมกับสมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 
เก่ียวกับแผนงานการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรียในประเทศไทย ซ่ึงหนึ่งในแผนงานของทางสมาคมฯ 
คือ การสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเก่ียวกับเกษตรอินนทรียในประเทศไทยที่ผานมา 
ตลอดจนประเมินความตองการของฝายธุรกิจเอกชน ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือท่ีจะได
รวบรวมขอมูลและความเห็นสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทาง สนช. และสมาคมฯ ไดเห็นรวมกัน
วา ควรจะมีการจัดทําการศึกษาในเรื่องดงักลาวโดยเรงดวน เพ่ือท่ีจะไดนํามามาใชในการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียดวย   
 
(2)  วัตถุประสงคโครงการ  

2.1   เพ่ือรวบรวมฐานขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรอินทรียในประเทศไทย ท่ีไดมีการ
จัดทําเปนรายงานเอกสารแลว และทําการวิเคราะหจัดหมวดหมูสําหรับเปนขอมูล ใหกับ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย  
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2.2   เพ่ือรวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะ จากภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกบัแนวทางการบริหาร
จัดการองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอนิทรียในอนาคต  

2.3   เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการนําผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการผลิตใหม 
ผลิตภัณฑใหม การบริการใหม และรูปแบบธุรกิจใหม ไปใชในธุรกิจเกษตรอินทรียท่ีเก่ียวข
อง  

  
(3) ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายวิฑูรย เรืองเลิศปญญากุล 
 เลขาธิการ สมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย 
 เลขาธิการ มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท 
 

(4)  ระยะเวลาดําเนินงาน  
 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2551 – 31 มกราคม 2552)  
   

1.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 ระเบียบวิธีในการศึกษาในโครงการนี้ประกอบดวย 
 

(ก) การทบทวนขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ  
 

(ข) การสํารวจงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย ซ่ึงการสํารวจดังกลาวประกอบดวย 
1. จัดทํารางแบบสอบถามสงใหกับนักวิจัย-นักวิชาการ และผูใชผลจากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรอนิทรีย 
2. สํารวจขอมูลทาง internet เกี่ยวกับงานวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรอนิทรีย 
3. รวบรวมขอมูลจากหองสมุด/ฐานขอมูลของสถาบันวิชาการและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 

 

(ค) การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ 
 

(ง) การสรุปและจัดทํารายงานศึกษา 
 
 ในการสํารวจงานวิจัย-นวตักรรม นักวิจัยไดสงแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย-นวตักรรมเกษตร
อินทรียไทยไปใหกับนักวิชาการและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของจํานวน 39 หนวยงาน ดังรายชือ่ใน
ภาคผนวก 3.  นอกจากนี้ ยังไดสืบคนในหองสมุดและฐานขอมูลอีเล็คโทรนิคของหนวยงานตางๆ อีก
จํานวน 4 แหง คือ 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 มูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) 
 มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรนีเนท 

 

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาครั้งนีป้ระกอบดวยงานวิจัยและรายงาน ท่ีมีการจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรในลักษณะของเอกสาร รายงาน หนังสือ เอกสารประกอบการประชุม (ไมรวมเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม) เกี่ยวกับเกษตรอินทรียไทย และเกษตรย่ังยืน (รวมวนเกษตร เกษตรทฤษฏใีหม เกษตร
ธรรมชาต ิและเกษตรพึ่งตนเอง-เศรษฐกิจพอเพียง) ท่ีทําการศึกษาโดยนักวิจัยไทยและตางชาติ ท่ี
ดําเนินการเสร็จในชวงท่ีผานมา  งานศึกษาในครั้งนี้ไมไดครอบคลุมงานวิจัย-นวตักรรมเกี่ยวกับเกษตร
ท่ัวไป หรือผลิตภัณฑท่ัวไป ท่ีอาจนํามาประยุกตใชไดกับเกษตรอินทรีย เพราะตองใชเวลาในการ
ประเมินความเกี่ยวของของงานวิจัย-นวัตกรรมเหลานี้กอน  นอกจากนี้ อาจมี รายงานการศึกษาวิจัย
บางสวนท่ีไมไดเผยแพร เนือ่งจากเปนรายงานเฉพาะภายในหนวยงาน/องคกร (เชน งานศึกษาวจัิยของ
หนวยงานธุรกิจเอกชน ท่ีอาจมีขอมูลความลับทางการคาของตัวเอง) 
 
 นอกจากนี้ ดวยขอจํากัดของระยะเวลา ทําใหไมสามารถสืบคนและเก็บรวบรวมเอกสารรายงาน
วิจัย-นวัตกรรมฉบับสมบูรณไดท้ังหมด หรือแมแตบทคัดยอของงานวิจัย-นวัตกรรม คงไดแตรวบรวม
หัวเรื่องและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย-นวัตกรรมขึ้นมากอนเทานั้น  ดังนั้น การวิเคราะหประเมิน
งานวิจัย-นวตักรรมในเบ้ืองตนก็ยังอาจมีขอจํากัดและขอมผิดพลาดได 
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2. โครงสรางและกระบวนการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 
 

2.1 ภาพรวมงานวิจัยในประเทศไทย 
  

 ประเทศไทยมีการใชจายทางการวิจัยประเทศอยูในระดับไมสูงนัก  จากขอมูลการสํารวจของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย 2551) พบวา ใน
ปงบประมาณ 2548 ประเทศไทยมีคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาเพียง 16,667 ลานบาท (ประมาณ 
0.24% ของผลผลิตรวมภายในประเทศ (GDP) หรือ 0.62% ของงบประมาณรายจายของประเทศ) ซ่ึง
ถือวาต่ํามาก เพราะประเทศพัฒนาแลวมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยสูงกวา 2% ของ GDP  
 
 การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยกวาหนึ่งในสามเปนการลงทุนในสาขา
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (6,375 ลานบาท) รองลงมาคือภาคเกษตรศาสตร (3,571 ลานบาท) 
และวิทยาศาสตรธรรมชาต ิ(2,919 ลานบาท) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนการวิจัยและพัฒนาในลักษณะของ
การวิจัยประยุกต (52%) ตามดวยการพัฒนาทดลอง (34%) และการวิจัยพ้ืนฐาน (14%) 
 
 ในสวนของบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนานั้น จากจํานวนท้ังหมด 67,876 คน มีนักวิจัยสาขา
เกษตรศาสตร 13,991 คน ซ่ึงแบงเปนนักวิจัย 4,996 คน ผูชวยนักวิจัย 3,745 คน และผูทํางาน
สนับสนุน 5,250 คน (ภารกจินโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย 2551) 
  
 ในภาพรวมของการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยในประเทศนั้น จากการศึกษาของ
วัฒนา วงศเกียรติรัตน, ชญาพิมพ อุสาโห, สุริยา วีรวงศ (2551) พบวา แมวาจะมีการจัดทําแผน
นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2545-2549) แตะการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยมีลักษณะที่กวางเกินไป อีกท้ังยังขาดกลยุทธและมาตรการที่ชัดเจน และครอบคลุม
เพียงพอ โดยเฉพาะโจทยวิจัยท่ีไมชัดเจน และขาดระบบการถายทอดการวิจัยท่ีชัดเจน  นอกจากนี้ โรง
สรางของหนวยงานวิจัยภาครัฐไมเอ้ือตอการจัดการใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกัน ท้ังหนวยงานที่
เปนแหลงทุนและหนวยงานขอรับทุน  ตลอดจนขาดการกําหนดผลลัพธรวมกัน และการบูรณาการ
โครงการวิจัยท่ีมีอยูแลว  นักวิจัยไดเสนอแนวทางที่นาสนใจสําหรับการประสานงานวิจัยไว 2 ลักษณะ 
คือ ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และหนวยประสานงานกลาง โดยการเปนศนูยวิจัยเฉพาะทาง ท่ีมีศักยภาพทั้ง
ทางดานบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีเปนหนวยงานที่เกิดข้ึนมานานและมีทิศทางการวิจัยท่ี
ชัดเจน หรือมีบุคลากรที่มีความตั้งใจทุมเทในการทํางาน หรืออาจจัดตั้งเปนกลุมวจัิย โดยรวมกลุม
นักวิจัยท่ีมีความสนใจในประเด็นเดี่ยวกัน ทําใหมีความเชี่ยวชาญสูง ซ่ึงแนวทางนี้นาจะสามารถนํามา
ประยุกตใชในการประสานงานการวิจัยดานเกษตรอินทรียไดเปนอยางดี  
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2.2 ภาพรวมงานนวัตกรรมในประเทศไทย 

 นวัตกรรมยังเปนเรื่องคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย แมวาในตางประเทศจะมีพัฒนาการดาน
นวัตกรรมมานานไมนอยกวา 50 ป  นวตักรรมเปนผลของกระบวนการ (process) เชน กระบวนการ
แกปญหา (problem solving) กระบวนการปฏิสัมพันธ (interactive) หรือ กระบวนการเรียนรูแบบแปร
ผัน (diversified learning) ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูโดยการใช โดยการลงมือทํา หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  นวัตกรรมทําใหเกิดการสรางสินคาและบริการใหม กระบวนการผลิตใหม การบริหารจัดการ 
การจัดองคกรรูปแบบใหม รวมทั้งทักษะฝมือแรงงานใหม และเงื่อนไขการทํางานใหม (ปรีดา ยังสุข
สถาพร 2549) 
 
 สวนโมเดลการจัดการนวตักรรมสําหรับประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบันคือ I5 ซ่ึงประกอบดวย 
Intelligence (แรงงานความรูท่ีมีคุณภาพ), Integration (การเชื่อมโยงเพ่ือการจัดการนวัตกรรม), 
Intellectual Property (ทรัพยสินทางปญญา), Investment (การลงทุนในธุรกิจนวตักรรม), และ 
Infrastructure (โครงสรางรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต) (ปรีดา ยังสุขสถาพร 2549) 
 
 ประเทศไทยยังอยูในชวงเริ่มตนของระบบนวัตกรรม แมวาจะมีการกําหนดนโยบายและแผน
ปฏิบัตการตางๆ ท่ีกําหนดแนวทางในการพัฒนานวตักรรมของประเทศ เชน แผนบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2548-51 ตลอดจนแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังแผนการสราง
ปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในลักษณะของคลัสเตอร แตระบบนวัตกรรมไทยก็ยังไม
สามารถกาวหนาไปไดมากนัก เนื่องจากอุปสรรคหลายดาย เชน การลงทุนวิจัยและพัฒนา กําลังคน 
และโครงสรางพ้ืนฐานดานวทิยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงการทําใหเกิดการบูรณาการในภาคปฏิบัติ 
ระหวางสายงานที่สรางองคความรู และสายงานการลงทุนและการตลาด (นตพร จันทรวราสุทธิ์ 2549) 
 

2.3 การวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 
 

 โดยภาพรวมแลว การวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทยไมแตกตางไปจากภาพรวม
งานวิจัย-นวตักรรมของประเทศ โดยเฉพาะการวิจัยดานการเกษตรทั่วไปเทาไหรนัก เพียงแตอาจมี
นักวิจัย หรือหนวยงานวิจัยบางแหง ท่ีมีความสนใจและไดพัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เก่ียวกับเกษตรอินทรียข้ึน  
 
 โครงสรางของการวิจัย-นวตักรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 
ลักษณะคือ 

(ก) งานวิจัย-นวตักรรมที่นักวิจัยใชงบประมาณขององคกร/หนวยงานตัวเองในการทําการวิจัย โดย
โจทยของการวิจัย-นวัตกรรมกําหนดข้ึนโดยนักวิจัยเอง หรือโดยหนวยงานของนักวิจัย 
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(ข) งานวิจัย-นวตักรรมที่นักวิจัยใชงบประมาณของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย โดยโจทยของการ
วิจัย-นวัตกรรมกําหนดขึ้นโดยนักวิจัยเอง หรือโดยหนวยงานของนักวิจัย 

(ค) งานวิจัย-นวตักรรมที่นักวิจัยไดรับการวางจางจากหนวยงานท่ีทํางานดานเกษตรอินทรีย ซ่ึง
หนวยงานดังกลาวเปนผูจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม โดยโจทยของการ
วิจัย-นวัตกรรมถูกกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่เปนผูวาจางการวิจัย-นวัตกรรม 

 
 ลักษณะของโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมทั้ง 3 ลักษณะสามารถจําลองภาพเปนโมเดลไดดังนี้ 

นักศึกษา

นักวิจัย (สถาบันการศึกษา)

นักวิจัย

ในหนวยงานราชการ

หรือองคกรเอกชน

นักวิจัยอิสระ
ของบวิจัยจากหนวยงานอิสระ

ของบวิจัยจากหนวยงานอิสระ

ของบวิจัยจากหนวยงานอิสระ

ใชงบจากองคกรเอง

ใชงบจากองคกรเอง
หนวยงาน
อิสระท่ี
ใหทุน
สนับสนุน
การวิจัย

หนวยงาน
ท่ีมี
แผนงาน
เก่ียวกับ
เกษตร
อินทรีย 
และ
งบประมา รับจางทําวิจัย

รับจางทําวิจัย

รับจางทําวิจัย  

ผลงานวิจัย-
นวัตกรรม 
เกษตรอินทรีย

 
 

2.4 หนวยงานเก่ียวกับการวิจัย-นวัตกรรมในประเทศไทย 

2.4.1 หนวยงานอิสระสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม 

 ในประเทศไทย ยังไมมีหนวยงานอิสระที่ใหการสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย
โดยเฉพาะ แตเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรทั่วไป 
ท่ีอาจเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมในชวงท่ีผานมา  หนวยงานสําคัญท่ี
ไดใหการสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย มีอยู 4 หนวยงาน คือ 
 
(ก) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 สกว. เปนองคกรขนาดเล็กของรัฐ ภายใตกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมิไดใชระบบราชการ
เปนกลไกควบคุมองคกร ถือกําเนิดอยางเปนทางการเมื่อรัฐสภาไดใหความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535  เพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนการสรางองคความรูท้ังในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ โดยใชการวิจัยเปนกลไกสรางฐานความรูสําหรับการแกปญหาใหแกสังคม  ในการ
ทํางานที่ผานมา 15 ป สกว. เนนการบริหารจัดการแบบครบวงจรผานเครือขายการทํางานที่มีอยูท่ัว
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ประเทศ สนับสนุนการสรางและพัฒนากําลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ...สูระบบเศรษฐกิจ ท่ีจําเปนตอง
อาศัยความรูในการแกปญหา ผลักดันการใชประโยชนจากงานวิจัยดานการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
การพัฒนาคณุภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น รวมถึงผลักดนัใหเกิด
การรวมทุนกับภาคเอกชน หนวยงานในประเทศและตางประเทศ 
(http://www.trf.or.th/about/default.asp) 
 
(ข) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 สสส. เปนหนวยงานของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได
จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตรารอยละ 2 ตอป ทําหนาท่ี จุดประกาย กระตุน สนับสนุน 
ประสานความรวมมือเพ่ือ ใหคนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสรางเสริมสุขภาพโดยไมจํากัดกรอบ
วิธีการ และยินดีเปดรับแนวทาง ปฏิบัตกิารใหมๆ ท่ีเปน ความคดิสรางสรรคสามารถนําไปสูการขยาย
คานิยมและการสรางพฤติกรรมสราง เสรมิสุขภาพแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและกวางขวาง 
นับเปนองคกรดานสุขภาพรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ดานการสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (http://www.thaihealth.or.th/about/organize) 
 
(ค) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 
 คณะรัฐมนตรไีดมีมติเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สํานักงานนวตักรรม
แหงชาต”ิ ใหเปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานท่ีเปน
อิสระจากระบบราชการ โดยใหโอนเงินในสวนของกองทุนพัฒนานวัตกรรมมาเปนทุนประเดิมของ
สํานักงานฯ และในขณะเดียวกันใหบริหาร “เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ตาม
ระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2546  ภารกิจหลักของสํานักงานฯ คือ การยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตรของประเทศ เพ่ือพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร 
โดยการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจและเครือขายวิชาการอยางมีบูรณาการ อันจะนําไปสูการสรางใหเกิด 
“ระบบนวัตกรรมแหงชาติ” ซ่ึงนําไปสูการยกระดับศักยภาพการแขงขันเพื่อสรางความเขมแข็งและความ
ย่ังยืนใหแกเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรดีังกลาวขางตน  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีคําส่ังท่ี 84/2546 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 จัดตั้ง 
“สํานักงานนวตักรรมแหงชาต”ิ ข้ึน โดยใหอยูภายใตการกํากับดูและของคณะกรรมการนวัตกรรม
แหงชาติ ตามคําสั่งท่ี 91/2546 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2546 และใหมีพนัธกิจในการบริหารกองทุนพัฒนา
นวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีควบรวมไปพรอมกัน 
(http://www.nia.or.th/) 
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(ง) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 ในป พ.ศ. 2499 รฐับาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติฉบับแรก โดยแตงตั้ง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรเปนเลขาธิการสภาวิจัยแหงชาติโดยตําแหนง และตั้งสํานักงานเลขาธิการสภา
วิจัยแหงชาติข้ึนท่ีกรมวิทยาศาสตรเปนการชั่วคราว ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสภาพ
วิจัยแหงชาติอีกหลายครั้ง รวมทั้งมีการปรับโครงสรางของสภาวิจัย จนในปจจุบัน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซ่ึงเปนสวนราชการไมสังกัดสํานัก นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มี
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัยและอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และมีฐานะเปนกรม อยูใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไดมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหาร
ราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแทน (http://nrct.go.th/) 
 
 นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมอื่นๆ อีกมาก ในตาราง 2.1 แสดงรายชื่อ
หนวยงานอิสระท่ีใหการสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม ท่ีสําคัญๆ ในประเทศไทย 
 
ช่ือหนวยงาน สังกัด นโยบายดานเกษตรอินทรีย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

สํานักนายกรัฐมนตรี ไมมีแผนเฉพาะดานเกษตรอินทรีย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

สํานักนายกรัฐมนตรี มีแผนงานวิจัยดานเกษตรยั่งยืน
โดยเฉพาะ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สํานักนายกรัฐมนตรี มีความสนใจในเรื่องอาหาร
ปลอดภัยเปนหลัก 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(สนช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

มีแผนงานเฉพาะดานเกษตร
อินทรีย 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส) 

กระทรวงสาธารณสุข ไมมีแผนเฉพาะดานเกษตรอินทรีย 

สถาบันสงเสริมการจัดการความรู
เพื่อสังคม (สคส) 

มูลนิธิอิสระ ไมแสวงกําไร ไมมีแผนเฉพาะดานเกษตรอินทรีย 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) มูลนิธิอิสระ ไมแสวงกําไร ไมมีแผนเฉพาะดานเกษตรอินทรีย 
 

2.4.2 หนวยงานที่ทํางานดานการวิจัย-นวัตกรรม 

 โดยภาพรวม สามารถแบงหนวยงานที่ทํางานดานการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย ออกได
เปน 3 ลักษณะใหญ คือ 
 
(ก) สถาบันวิชาการ 
 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีอยูมากกวา 100 แหง ท้ังภาครัฐและเอกชน (ไมนับรวม
วิทยาเขตตางๆ) ซ่ึงในแตละแหงของสถาบันการศึกษาเหลานี้ ยังอาจจะมีสถาบันและหนวยงานทาง
วิชาการหลายหนวยงาน ท่ีทํางานเกี่ยวกับการวิจัย-นวตักรรมอยูดวย ซ่ึงหมายความวา ในประเทศไทย
เองอาจมีสถาบันท่ีทํางานดานวิชาการอยูหลายรอยแหงทีเดียว  อยางไรก็ดี สถาบันวิชาการที่ทํางาน
ดานการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียโดยตรงมีอยูนอยมาก  สถาบันท่ีมีงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตร
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อินทรียอยางคอนขางตอเนื่องมีเพียงหนวยงานเดียว คือ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยงานวิจัยสวนใหญจะเปนเรื่องของระบบฟารมเกษตร
ย่ังยืนเปนหลัก 
 
(ข) หนวยงานราชการ 
 ในทํานองเดียวกัน ไมมีหนวยงานราชการใดที่ทํางานดานงานวิจัย-นวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตร
อินทรียโดยตรง แมอาจจะมีหนวยงานท่ีทํางานเกี่ยวกับดานการเกษตรอินทรียอยูบาง แตสวนใหญก็จะ
เปนหนวยงานปฏิบัติ ซ่ึงในบางป อาจมีการจัดทําโครงการศึกษาวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียบาง 
ตามภาระกิจของหนวยงาน โดยเปนการดําเนินการเองภายในหนวยงานเปนหลัก ซ่ึงโครงการวิจัย-
นวัตกรรมเหลานี้มีลักษณะเปนครั้งคราว ไมมีความตอเนื่องของโครงการเทาใดนัก  หนวยงานราชการที่
เก่ียวของ และมีงานวิจัย-นวัตกรรมเก่ียวกับกับเกษตรอินทรีย ประกอบดวย 
 

หนวยงาน สังกัด งานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
มีงานวิจัยออกเปนครั้งคราว โดยเฉพาะในเรื่อง
ขาวเกษตรอินทรีย เชน สถานีวิจัยขาวพาน 
สถานีวิจัยขาวสุรินทร และสถานีวิจัยขาว
อุบลราชธานี แตปจจุบันงานวิจัยเก่ียวกับขาวจะ
โอนยายไปที่กรมการขาว ซ่ึงเพิ่งตั้งข้ึนมาใหม 

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

ไมพบวามีการทํางานวิจัย-นวัตกรรม 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

มีการทํางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องการใชจุลินทรียใน
การเกษตร หรือการทําปุยหมักบาง แตก็ไมได
เฉพาะเจาะจงสําหรับเกษตรอินทรีย 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

มีการศึกษาเฉพาะในเรื่องเกษตรอินทรียอยู 2 – 
3 โครงการ เนนที่การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร
และสังคมศาสตร 

สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรและอาหาร
แหงชาติ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

มีงานวิจัยเก่ียวกับมาตรฐานและระบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย ตลอดจนกฎหมายเกษตรอินทรีย
ในตางประเทศ (ซ่ึงสวนใหญเปนวาจาง
หนวยงานภายนอกใหดําเนินการ) 

หลายหนวยงาน กระทรวงพาณิชย ไมพบวามีการทํางานวิจัย-นวัตกรรม 
 
 งานวิจัย-นวตักรรมของหนวยงานราชการ มีท้ังท่ีทําเอง โดยนักวิชาการของหนวยงาน หรือจัด
จางนักวิจัยจากภายนอกในการทํางานวิจัย 
 
(ค) หนวยงานเอกชน 
 หนวยงานภาคเอกชนที่ทํางานดานเกษตรอินทรียมีอยูคอนขางมาก แตมีเพียงไมก่ีหนวยงานท่ี
มีกิจกรรมทางดานการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

 มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรนีเนท 
 มูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) 
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2.4.3 หนวยงานวิจัยตางประเทศ 

 มีหนวยงานจากตางประเทศที่เขามาทําการศึกษาวิจัย-นวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรียใน
ประเทศไทยอยูพอควร โดยเฉพาะในลักษณะของกรณีศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยภาพรวมใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ซ่ึงหนวยงานจากตางประเทศที่ทําการวิจัยในลักษณะดังกลาว ไดแก 

 องคกรอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(UN Food and Agriculture 
Organization – FAO) 

 สมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาต ิ(International Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM) 

 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) 
 
 รวมทั้งอาจมีนักศึกษาจากตางประเทศ ท่ีเขามาทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเกษตรอินทรียใน
ประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่งดวยดวย 
 

2.5 กระบวนการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 
 

 กระบวนการวจัิย-นวัตกรรมทางดานเกษตรอินทรียไมแตกตางไปจากกระบวนการวิจัย-
นวัตกรรมทั่วไป โดยงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียโดยสวนใหญเปนงานวิจยัประยุกต (applied 
research) หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ซ่ึงเปนการทําวิจัย เพ่ือมุงนําผลไปใชใหเปน
ประโยชนในทางปฎิบัติ มิใชงานวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) ท่ีเปนไปเพ่ือการพัฒนาทฤษฎีและ
แนวความคดิใหม  ดังนั้น หัวใจที่สําคัญของกระบวนการวิจัยประยุกตน้ีก็คือ ผูท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนจําเปนท่ีจะตองมีสวนในการกําหนดโจทยและใหความเห็นตอกระบวนการวิจัยดวย มิฉะนั้น 
งานวิจัยนั้นๆ ก็คงไมตรงกับความตองการ/ปญหา และไมสามารถนําไปใชประโยชนอะไรได 
 
 แตเทาท่ีผานมา ไมพบวามีกลไกในการปรึษาหารืออยางเปนทางการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ไมวาจะเปนงานวิจัยท่ีดําเนินการโดยหนวยงานราชการ หรือแมแตสถาบันวิชาการ  ท่ีมีอยูมักจะเปน
การปรึกษาภายใน กับกลุมคนกลุมเล็กๆ ท่ีถูกมองวาเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย ท่ีบาง
โครงการวิจัยอาจทําการปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดโจทยและกระบวนการวิจัยดวย  หรือมิฉะนัน้จะตอง
เปนงานวิจัยท่ีริเริ่มข้ึนโดยภาคเอกชน ท่ีภาคเอกชนมีโจทยหรือปญหาที่ชัดเจน ท่ีตองการคําตอบ แลว
จึงไปติดตอนักวิจัยใหชวยศึกษาวิจัยเพื่อหาคําตอบให  สวนหนึ่งของปญหาดังกลาว มักจะเกดิข้ึนจาก
การที่หนวยงานสนับสนุนการวิจัยมักจะกําหนดใหนักวจัิยนําเสนอโครงการวิจัยท่ีชัดเจนแลว โดยไมได
สนับสนุนทุนใหนักวิจัยสามารถจัดกระบวนการปรึกษาหารือกับผูมีสวนเก่ียวของ กอนท่ีจะอนุมัติ
โครงการวิจัยได 
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 นอกจากนี้ เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรียก็กระจัดกระจายมาก และไมไดมีการ
เผยแพรขอมูลการวิจัยอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหผูท่ีตองการใชประโยชนจากงานวิจัย (หรือ
แมแตนักวิจัยเอง ท่ีตองการทํางานวิจัยตอยอด) ประสบปญหาคอนขางมากในการสืบคนงานวิจัย
เก่ียวกับเกษตรอินทรียของประเทศไทย  
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3. งานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย 
 

3.1 ลักษณะงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทยที่ผานมา 
 

 จากการสํารวจขอมูลในระหวางชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวคม พ.ศ.2551 จากแหลงขอมูล
ตางๆ พบงานวิจัยและนวัตกรรมจํานวน 262 ช้ิน ซ่ึงเปนงานวิจัย-นวัตกรรมนับตัง้แตป พ.ศ.2533 เปน
ตนมา รวมเปนเวลา 19 ป พบวา งานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียสวนใหญเกดิข้ึนในชวงนับตั้งแต ป 
พ.ศ. 2546 เปนตนมา โดยเฉล่ียมีงานวิจัยประมาณ 20 – 30 งานวจัิยตอป ยกเวนในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงมี
จํานวนชิ้นงานวิจัยคอนขางมาก ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนํารองเกษตรย่ังยืนเพ่ือเกษตรกร
รายยอย ท่ีดําเนินการโดยมูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณราว 600 ลานบาท ในชวงระหวางป พ.ศ. 2544 – 2546)  แตเปนท่ีนาสังเกตุวา ในชวงหลังป 
พ.ศ. 2548 ท่ีรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณกวา 1,000 ลานบาทใหกับหนวยงานราชการตางๆ ภายใต
กรอบโครงการ “วาระแหงชาติ เกษตรอินทรีย” แตไมปรากฎวามีผลทําใหงานศึกษาวิจัย-นวัตกรรม
เกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนแตอยางใด 
 
ตาราง 1. จํานวนงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในชวงระหวางป พ.ศ. 2541 – 2551 
 

ป พ.ศ. จํานวนงานวิจัย-นวัตกรรม 
กอนป 2541 6 

2541 3 
2542 5 
2543 5 
2544 12 
2545 18 
2546 34 
2547 67 
2548 26 
2549 34 
2550 44 
2551 16 
รวม 270 

 

3.1.1 หนวยงานวิจัย-นวัตกรรม 

 หนวยงานที่มีการผลิตงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียมากท่ีสุดในชวงท่ีผานมา คือ 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ซ่ึงเปนผลงานที่ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา (รวมทั้งนักศึกษา
ปริญญาโท-เอก และนักวิชาการ) โดยมีการทําการศึกษาวิจัยมากกวาครึ่งหนึ่งของงานวิจัย-นวัตกรรม
ในประเทศไทย  รองลงมาลําดับสองคือ องคกรพัฒนาเอกชน และตามดวยหนวยงานราชการ (ดตูาราง 
2.)  
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยงานวิจัย-นวัตกรรม 
 

หนวยงานวิจัย จํานวนงานวิจัย-นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย (รวมงานวิจัยของนักศึกษา) 154 
กระทรวงและหนวยงานราชการ 38 
องคกรพัฒนาเอกชน 57 
หนวยงานในตางประเทศ 10 
อ่ืนๆ  11 
 

3.1.2 ลักษณะของงานวิจัย-นวัตกรรม 

 งานวิจัย-นวตักรรมโดยสวนใหญเปนงานของนักวิชาการเอง มีสวนนอยมากท่ีเปนการศึกษา
ของผูประกอบการ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักวิชาการมีบทบาทท่ีสําคัญมากในการกําหนดทิศทางการวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรียของประเทศไทย และในขณะเดียวกัน มีนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จํานวน
ไมนอยท่ีสนใจทํางานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 
 
ตารางที่ 3  ลักษณะของงานวิจัย 
 

ลักษณะของงานวิจัย จํานวนงานวิจัย-นวัตกรรม 
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท-เอก 55 
งานวิจัยของนักวิชาการ 134 
รายงานการศึกษา (มีหนวยงานอื่นวาจาง/มอบหมายใหทํา) 14 
งานศึกษาของผูประกอบการ (งานวิจัยภายใน) 11 
งานวิจัยขององคกรพัฒนาเอกชน 48 
อ่ืนๆ เชน ปญหาพิเศษนักศึกษาปริญญาตร ี 8 
 

3.1.3 ขอบแขตเนื้อหา 

 ในสวนของขอบเขตเนื้อหางานวิจัย-นวตักรรม พบวา งานวิจัยบางสวนท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม
มากกวาหนึ่งเรื่อง โดยงานวิจัย-นวัตกรรมสวนใหญเปนงานวิจัยเกี่ยวกับดานการสงเสริมการผลิต
เกษตรอินทรีย รองลงมาเปนงานศึกษาวจัิยเกี่ยวกับขาวเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีการผลิตผักเกษตร
อินทรีย ระบบฟารมเกษตรอินทรีย และตลาดเกษตรอินทรียในประเทศ ดังแจกแจงในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4  แสดงเน้ือหาหลักของงานวิจัย-นวัตกรรม 
 

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย จํานวนงานวิจัย-
นวัตกรรม 

1. ขาวเกษตรอินทรีย  
   1.1 ปุยและการจัดการดินในการปลูกขาวเกษตรอินทรีย           7 
   1.2 การจัดการโรคและแมลงในนาขาวเกษตรอินทรีย           4 
   1.3 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตอ่ืนระบบนาขาวเกษตรอินทรีย 9 
   1.4 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวขาวเกษตรอินทรีย 4 
   1.5 การแปรรูป (สีขาว) เกษตรอินทรีย 0 
   1.6 การแปรรูป เพิ่มมูลคาขาวเกษตรอินทรีย 0 
   1.7 ตลาดขาวเกษตรอินทรีย 5 
   1.8 อ่ืนๆ  12 
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ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย จํานวนงานวิจัย-
นวัตกรรม 

2 เทคโนโลยีการผลิตผักเกษตรอินทรีย 33 
3 เทคโนโลยีการผลิตผลไมเกษตรอินทรีย 6 
4 เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเกษตรอินทรีย 5 
5 เทคโนโลยีการแปรรูปเกษตรอินทรีย 6 
6 การสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย 50 
7 การจัดการหวงโซอาหารการผลิตเกษตรอินทรีย 3 
8 มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย 6 
9 ตลาดเกษตรอินทรียในประเทศ 21 
10 ตลาดเกษตรอินทรียในตางประเทศ 4 
11 ภาพรวมเกษตรอินทรียไทย 13 
12. ระบบฟารมเกษตรอินทรีย 24 
13. ปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย 7 
14. ดินและธาตุอาหาร 12 
15. หลักการ/แนวทางเกษตรอินทรีย 6 
16. เศรษฐศาสตร/เศรษฐกิจการผลิตเกษตรอินทรีย 15 
17. เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเกษตรอินทรีย 9 
18. อ่ืนๆ  37 
 

3.1.4 งบประมาณและแหลงงบประมาณ 

 เนื่องจากแหลงขอมูลไมสามารถใหขอมูลไดอยางครบถวน จึงทําใหไมสามารถสรุปงบประมาณ
ท่ีใชในการวิจยั-นวัตกรรมเกษตรอินทรียได รวมท้ังแหลงงบประมาณสนับสนุน 
 
 อยางไรก็ดี จากการประเมินของนักวิจัย เช่ือวา เฉล่ียแลวงบประมาณการวิจัย-นวัตกรรม
เกษตรอินทรียในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในระดับราว 0.4  - 0.8 ลานบาท/ป ซ่ึง จากจํานวน
งานวิจัย-นวตักรรมประมาณปละ 20 – 30 โครงการ แสดงวา งบประมาณท่ีสนับสนุนงานวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทยเฉลี่ยอยูแคเพียงราว 20 ลานบาท/ป (ราว 0.12% ของ
งบประมาณการวิจัยของประเทศ) 
 

3.1.5 การเผยแพรงานวิจัย-นวัตกรรม 

 มีงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอินทรียไมถึงครึ่งหน่ึง ท่ีไดรับการเผยแพรในระบบอินเตอรเน็ต 
หรือจัดพิมพเปนหนังสือ-เอกสารเผยแพร โดยการเผยแพรผานชองทางในระบบอินเตอรเน็ตนั้น มีท้ัง
ระบบที่ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลความรูไดอยางเสรี แตก็มีบางระบบที่ตองสมัครเขาเปนสมาชิก
บางอยางกอน จึงจะสามารถเขาสูระบบฐานขอมูลน้ันได   นอกจากนี้ มากกวาครึง่หนึ่งของงานวิจัย-
นวัติกรรม จะถูกจัดเก็บไวในหองสมุดของหนวยงานตัวเอง 
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ตารางที่ 5 แสดงแหลงท่ีเก็บงานวิจัย-นวัตกรรม และชองทางการเขาถึง 
 

แหลงท่ีเก็บและการเขาถึง จํานวนงานวิจัย-นวัตกรรม 
ใชเฉพาะภายในองคกร (เอกสารปกปด ความลับทางการคา) 0 
เผยแพรท่ัวไปในอินเทอรเน็ต 44 
เผยแพรในอินเทอรเน็ต เฉพาะสมาชิก (ตองมีรหัสผาน)  36 
หองสมุดของสถาบัน 214 
พิมพเปนหนังสือ-เอกสารเผยแพร 14 
 

3.2 การใชประโยชนจากงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

 จากการสํารวจความคิดเหน็ของผูท่ีเก่ียวของกับเกษตรอินทรียไทยจํานวน 53 คน โดยการใช
แบบสอบถาม (ดูตวัอยางแบบสอบถามในภาคผนวก 2) พบวา โดยรวมแลว มีผูไดใชประโยชนจาก
งานวิจัย-นวตักรรมคอนขางนอยมาก  
 
 โดยหนึ่งในสามของผูใชประโยชนท่ีตอบแบบสอบถาม (37.7%) เปนผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับ
กลุมผูผลิตและผูประกอบการที่ไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมานานกวา 5 ป ซ่ึงนับวา
เปนกลุมท่ีมีประสบการณดานเกษตรอินทรียคอนขางสูง  กลุมนี้จะสนใจขาวสารขอมูลเก่ียวกับเร่ือง
การตลาด กฎระเบียบมาตรฐานในตางประเทศ และขาวคราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรียท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ มีผูใชประโยชนเพียง 3 รายเทานั้นท่ีไดใชประโยชนจากงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอนิทรีย 
 
 ในสวนของผูใชประโยชนท่ีเริ่มดําเนินการ แตยังไมไดรบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
กลุมนี้มีแนวโนมท่ีจะสนใจเก่ียวกับงานวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรอนิทรียคอนขางมาก ซ่ึงนาจะมีสาเหตุ
จากวา กําลังอยูในระหวางที่เริ่มดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย จึงจําเปนท่ีจะตองสืบคนหาขอมูล เพื่อ
ออกแบบวางแผนการทํางานของตัวเอง จึงทําใหตองคนควาขอมูลจากงานวิจัย-นวัตกรรม ในขณะท่ี
ผูผลิต-ผูประกอบการที่ผานขั้นตอนดังกลาวมาแลว (ไดรับการรับรองมาระยะหนึ่งแลว) ความจําเปนใน
การสืบคนขอมูลงานวิจัย-นวัตกรรมก็จะลดลง แตอาจตดิตามงานวิจัย-นวัตกรรมเฉพาะดาน ท่ีอาจยัง
เปนโจทยปญหาของหนวยงานอยู 
 
 สําหรับหนวยงานที่ผูผลิต-ผูประกอบการไดเขาไปขอขอมูลความรูดานการวิจัย-นวัตกรรม
เกษตรอินทรียมากท่ีสุด คือ มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท รองลงมาคือ สํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
 
 ในการสํารวจ ไดสอบถามผูใชประโยชนเกี่ยวกับประเดน็ความรูท่ีผูใชประโยชนสนใจและ
ตองการที่จะไดรับ ในตารางขางลางแสดงหัวขอความรูท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงหัวขอเหลานี้ 
หลายเร่ืองเปนองคความรูท่ีมีอยูแลว แตอาจขาดการถายทอดความรูไปใหกับผูใชประโยชน หรือผูใช
ประโยชนไมทราบวาจะไปคนหาองคความรูดังกลาวไดท่ีไหน 
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หัวขอความรูที่ผูใชประโยชนเกษตรอินทรียสนใจ 
 
เพิ่มผลผลิต  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตขาวอินทรีย 

 การเพิ่มผลผลิตมะพราวอินทรีย 
 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตพืชผัก 

แปรรูป  งานวิจัยเก่ียวกับการแปรรูปขาวในรูปแบบตางๆ 
 การแปรรูปเปนแปงหรือขนม ของกลวย เผือก มัน กลอย ฯลฯ 

ปศุสัตว  พัฒนาการผลิตพืชอาหาร สัตวอินทรีย 
 ปศุสัตวอินทรีย 

ประมง  การเพาะพันธุปลา 
ความ
หลากหลาย 
 

 ปริมาณ ขนาดของตัวแปรในการสรางระบบคลังชีวิต 
 ความหลากหลายของพื้นที่ กับ ความมั่นคงของชีวิต 
 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

พันธุและการ
ขยายพันธุ 

 การจัดการเมล็ดพันธุ 
 การจัดการเมล็ดพันธุขาว 
 การขยายพันธุ ไมผล 

อ่ืนๆ  ขบวนการในการสงเสริมการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม 
 วิจัยผลิตภัณฑ การหยุดใชสารเคมี  
 อุปกรณทุนแรงในการโยนและจัดเก็บลูกมะพราว สําหรับรถบรรทุก 10 ลอ 
 ถานไม ดางไม กับ การจัดการพลังงาน 
 การสกัดน้ํามันบริสุทธิ์ 
 คุณสมบัติของน้ํามันรําขาว นํ้ามันพืชทองถิ่น เชน มะรุม พริก และ ฟกทอง ฯลฯ 
 ปุยพืชสด 
 รายงานเกษตรอินทรียตางประเทศ ฉบับแปล 
 ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนในเชิงเกษตรกรรม 
 การพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 การจัดการฟารมเพื่อความม่ันคง ยั่งยืน 

  

3.3 การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อระดมความคิดเห็น 

 นอกจากการสํารวจดวยแบบสอบถามแลว สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติยังไดสนบัสนุนการจัด
ประชุมเชิงปฏบัิติการกับผูประกอบการเกษตรอินทรีย ท่ีเปนสมาชิกของสมาคมการคาเกษตรอินทรีย 
เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 ซ่ึงมีผูเขารวมท้ังหมด 94 คน (แบงเปนภาคธุรกิจเอกชน 41 คน สถาบัน
วิชาการ 21 คน และจากหนวยงานราชการ 32 คน)  ท่ีประชุมไดเปดเวทีในการระดมความเห็นจาก
ผูเขารวม เก่ียวกับกรอบและทิศทางการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย  ท่ีประชุมไดแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการสรางกลไกในการประสานงานการวิจัย-นวัตกรรม รวมท้ังกลไกกลางในการสนับสนุน
ผูประกอบการใหสามารถเขาถึงงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไดสะดวกมากข้ึน 
 
 โดยกลไกการประสานงานวจัิย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียน้ีควรจะตองมีกระบวนการใหผูมีสวน
เก่ียวของ (stakeholders) โดยเฉพาะอยางย่ิงผูผลิตและผูประกอบการเกษตรอินทรียไทย ไดมีสวนรวม
ในการกําหนดกรอบทิศทาง (theme) วาระ (agenda) และความสําคญัเรงดวน (priority) ของงานวิจัย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย  และหนวยงานที่มีหนาท่ีในการสนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมตองจัดสรร
งบประมาณผูกพันอยางเพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมภายใตกรอบดังกลาว ซ่ึงการ
พิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการวิจัย-นวตักรรมของหนวยงานสนับสนุน จะตองพิจารณาวา ขอเสนอ
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โครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบ (endorsement) จากเครือขายหนวยงานผูผลิต-ผูประกอบการ
หรือไม  นอกจากนี้ งานวิจัย-นวัตกรรมตางๆ ควรจะเนนการมีสวนรวมของผูผลิต-ผูประกอบการดวย 
โดยเฉพาะการใหความสําคญักับความคิดเห็นของผูผลิต-ผูประกอบการในความกาวหนาและการสรุป
ประเมินผลโครงการ 
 
 อีกทางเลือกหน่ึง คือ หนวยงานสนับสนุนการวิจัยรวมกันกับผูมีสวนเกี่ยวของ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบทิศทาง วาระ และความสําคัญเรงดวนของงานวจัิย-
นวัตกรรมเกษตรอินทรียของประเทศ และนําขอสรุปจากการระดมความคดิเห็นนี้เปนกรอบในการ
พิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัย-นวัตกรรมของตนเอง 
 
 สวนกลไกกลางในการสนับสนุนผูประกอบการใหสามารถเขาถึงงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตร
อินทรียไดก็เปนอีกขอเสนอหนึ่งของผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร โดยกลไกดังกลาวมีลักษณะ
ของศูนยท่ีใหบริการขอมูล อาจผานทางเว็บไซต หรือการใหบริการคําปรึกษา เก่ียวกับองคความรูท่ีได
การทํางานวิจัย-นวัตกรรม ท้ังแหลงความรูจากภายในและตางประเทศ รวมทั้งการติดตาม รวบรวม 
และสังเคราะหความรูเหลานั้นออกมาเปนชุดความรู เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานของผูผลิต-
ผูประกอบการ  ตลอดจนถงึการใหบริการถายทอดองคความรูเหลานั้นใหกับผูผลิต-ผูประกอบการดวย 
ซ่ึงกลไกกลางนี้อาจมีบทบาทในการประสานงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดกรอบทิศทาง วาระ และความสําคญัเรงดวนของงานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอนิทรียดังท่ีไดกลาว
ไปแลวขางตนดวย 
 
 ในสวนของกรอบเนื้อหาการวิจัย-นวัตกรรมนั้น ท่ีประชมุไดใหความสําคัญใน 3 เรื่องหลัก คือ  

(ก) การวิจัยในเชิงการพัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการหวงโซซัพพลายคุณภาพ 
(quality supply chain) ท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง แทนการวิจัย-นวัตกรรมเปน
เรื่องๆ   

(ข) การทําการวิจัย-นวัตกรรมในลักษณะที่เปนคลัสเตอร โดยอาจใชคลัสเตอรทาง
เทคโนโลยี หรือคลัสเตอรทางธุรกิจ โดยเลือกคลัสเตอรท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร 

(ค) การพัฒนาองคความรูแบบเชิงรุก ท่ีมีการมอง/วิเคราะหแนวโนมสภาพการณอนาคต 
เพ่ือชวยใหผูผลิต-ผูประกอบการสามารถเตรียมการปรับตัว เพ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงของปจจัยแวดลอมตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน 
เปนตน 

 
 ประเด็นสําคญัอ่ืนๆ ท่ีมีผูนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ คือ 

 ศูนยขอมูลและประสานงาน เพ่ือจัดคูการวิจัย-นวัตกรรมใหกับผูผลิต-ผูประกอบการ 
 การจัดเวทีพบปะระหวางนักวิจัย-นวัตกรรมกับผูผลิต-ผูประกอบการ 
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 การศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมเพ่ิมเติม ให
ละเอียดมากข้ึน 

 การสรุปสังเคราะหเนื้อหางานวิจัย-นวัตกรรมเปนชุดความรูแตละเรื่อง 
 การรวบรวมประเด็นปญหาของผูผลิต-ผูประกอบการ แลวสงตอใหกับหนวยงาน

สนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม เพ่ือผลักดนัใหมีการวิจัย-นวัตกรรมในเรื่องน้ันๆ 
 การจัดทําระบบคูปองงบประมาณการวิจัย-นวัตกรรม โดยหนวยงานสนับสนุน แลว

แจกคูปองใหกับผูผลิต-ผูประกอบการ เพ่ือใหผูผลิต-ผูประกอบการไดมีสวนในการ
กําหนดการวจัิย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไดอยางจริงจัง 

 
 ในภาคผนวก 4. ไดสรุปขอเสนอแนะและความคดิเห็นตางๆ ท่ีผูเขารวมประชุมเชงิปฏิบัติการ
ไดกรุณาใหเห็นเพ่ิมเติมในแบบประเมินผล  
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4. การจัดการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในตางประเทศ 
 
 ในตางประเทศ มีการจดัการวิจัย-นวัตกรรมที่นาสนใจหลายประเทศ แตเน่ืองจากขอจํากัดเรื่อง
เวลา จึงขอสรุปการจัดการวจัิย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในตางประเทศ เพ่ือเปนตวัอยาง 3 ประเทศ คือ 
เนเธอรแลนด เดนมารค และออสเตรเลีย 
 

4.1 เนเธอรแลนด 

 ในประเทศเนเธอรแลนด รฐับาล โดยกระทรวงเกษตร ธรรมชาต ิและคุณภาพอาหาร เปนผูให
เงินสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญของประเทศ แตการตดัสินใจในการใหทุนสนับสนุนการวิจัยจะข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการคลัสเตอร (cluster board) ซ่ึงมีคณะกรรมการดังกลาวหลายชุด และมีชุดหนึ่งท่ี
รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองเกษตรอินทรียโดยตรง  คณะกรรมการคลัสเตอรเกษตรอินทรียจะปรึกษาหารือ
กับเครือขาย Knowledge Network Organic Sector (KNOS) ซ่ึงมีการจัดองคกรของตัวเองเรียกวา 
Bioconnect  เครือขาย KNOS น้ีจะมีตัวแทนจากประชาคมเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะผูมีสวนเก่ียวของ 
(stakeholders) ในวงการเกษตรอินทรีย เครือขายจะทําหนาท่ีกําหนดวาระของงานวิจัย (research 
agenda) ความเรงดวน และการกระจายงบประมาณ และจัดทําขอเสนอแนะใหกับกระทรวงปละครั้ง 
และคณะกรรมการคลัสเตอรเกษตรอินทรยีก็จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจทายสุด (แตโดยปกติท่ัวไป คณะ
กรรมการคลัสเตอรเกษตรอนิทรียก็จะมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกับขอเสนอแนะของเครือขาย 
Bioconnect 
 
 ขอเสนอแนะของ Bioconnect ไดมาจาก 2 ทาง คือ หน่ึง จากความเห็นและขอเสนอของ
ผูผผลิต ผูประกอบการ และผูมีสวนเกี่ยวของในวงการเกษตรอินทรี่ย ซ่ึงถือวาเปนอุปสงคขององค
ความรู (knowledge demand) และ สอง จากการตดิตามประเมินผลงานวิจัยท่ีผานมา ซ่ึงถือวาเปน
อุปทานขององคความรู (knowledge supply) 
  
 การระดมความเห็นและขอเสนอของผูผลิต ผูประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของจะดําเนินการ
ในลักษณะตามหัวขอ ซ่ึงแตละหัวขอจะมี ผูจัดการองคความรู (knowledge manager) เปนผูดแูล
รับผิดชอบ ซ่ึงจะรวบรวมประเด็นปญหา คัดเลือก และจัดลําดับความสําคัญ กอนท่ีจะสงตอให
คณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการองคความรู (Advisory Committee Knowledge) ซึ่งจะทําหนาท่ี
รวบรวมเนื้อหางานวิจัยท้ังหมด และสรุปเปนขอเสนอแนะ สงใหกับกระทรวงฯ  
  
 การทํางานของ Bioconnet น้ี จะไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวง เพราะถือวาเปนกลไกสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางการวิจัยดานเกษตรอินทรียของประเทศ 
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4.2 เดนมารค 

 งานวิจัยเก่ียวกับการผลิตและอาหารเกษตรอินทรียในเดนมารคจะไดรับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงอาหาร เกษตร และประมง โดยผานทางกรมธุรกิจการเกษตร (Directorate for Agribusiness)  
การประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องเกษตรอินทรียในเดนมารคจะดําเนินการโดยศูนยวิจัยเพ่ืออาหาร
และการเกษตรอินทรีย ( Danish Research Centre for Organic Food and Farming – DARCOF)  
 
 ศูนย DARCOF ดําเนินงานโดยกรรมการ (board of directors) ท่ีเปนตัวแทนของสถาบันวิจัย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงฯ  ศูนยฯ น้ีมีหนาท่ีในการทํางานวิจัยตามกรอบและ
แนวทางที่รัฐบาลเปนผูกําหนด  ในสวนของประชาคมเกษตรอินทรียสามารถเขาไปมีสวนในการกําหนด
แนวทางและลําดับความสําคัญของงานวิจัยเกษตรอินทรียได โดยผานทางคณะกรรมการผูใชประโยชน
จากงานวิจัย (User Committee) ซ่ึงมีตัวแทนจากหนวยงานเกษตรอินทรียตางๆ เขารวมเปนกรรมการ  
นอกจากนี้ ประชาคมเกษตรอินทรียยังสามารถมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ผานทางสภาอาหารเกษตร
อินทรีย (Organic Food Council) ซ่ึงทําหนาท่ีเสมือนเปนท่ีปรึกษใหกับรัฐมนตรีฯ ในเร่ืองนโยบาย
เก่ียวกับเกษตรอินทรียของปรเทศ 
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4.3 ออสเตรเลีย 

 จากเอกสาร “แผนการวิจัยและพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย ค.ศ. 2006 – 2011” (Organic 
Industry Research and Development Plan 2006 -2011) ไดอธิบายถึงกระบวนการในการจัดทํา
แผนการวิจัยและพัฒนาของออสเตรเลียวา ไดเริ่มตนจากการศึกษาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี
ผลตอการผลักดัน/ขัดขวางการเติบโตและพัฒนาเกษตรอินทรียของออสเตรเลีย โดยการสํารวจและ
วิเคราะหรายงานการศึกษาตางๆ ตลอดจนองคความรูท่ีมีอยู  ผลการวิเคราะหน้ีไดพัฒนาตอเปนกรอบ
ยุทธศาสตรเบ้ืองตน  พรอมๆ กันกับการสํารวจและวิเคราะหงานวิจัยและองคความรู ไดมีการ
ประเมินผลกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาวจัิยและพัฒนาที่ผานมาของหนวยงานดวย เพื่อท่ีจะไดทราบถึง
จุดแข็งและจุดออนของการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่ผานมาขององคกร 
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 ผลจากการสํารวจ
วิเคราะหงานวิจัยและองค
ความรู ตลอดจนการ
ประเมินผลกิจกรรมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา ไดจัด
กระบวนการปรึกษาหารือกับผู
มีสวนเก่ียวของตลอดหวงโซ
การผลิต (ดูรปูขางลาง เชน 
เกษตรกรผูผลิต ผูประกอบการ
ปจจัยการผลิต ผูแปรรูป 
ผูประกอบการคาสง 
ผูประกอบการคาปลีก 
ผูบริโภค) โดยมีท้ังการ
สัมภาษณ และการจัดประชมุเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงทําใหไดกรอบยุทธศาสตร 2 เรื่อง คือ ศูนยสนับสนุน
เกษตรอินทรีย (Australian Organic Hub) และ โปรแกรมสนับสนุนการวิจัยสําหรับธุรกิจเกษตรอินทรีย 
(Organic Industry Research Program) 
 
 ในแผนฯ ดังกลาว ยังไดกําหนดสดัสวนของงบประมาณในแตละกิจกรรมของท้ัง 2 ยุทธศาสตร 
คือ 40% ของงบประมาณสําหรับศูนยสนับสนุนเกษตรอินทรีย และ 60% สําหรับโปรแกรมสนับสนุน
การวิจัยสําหรับธุรกิจเกษตรอินทรีย ซ่ึงเหตุผลสําคัญในการทําศูนยสนบัสนุนเกษตรอินทรีย ก็เพ่ือใหทํา
หนาท่ีเปนหนวงานที่สรุปสังเคราะห และจัดทําองคความรูจากงานวิจัย (ท้ังจากงานวิจัยเกษตรทั่วไป 
และงานวิจัยเฉพาะทางของเกษตรอินทรีย) เพ่ือเผยแพรใหกับเกษตรกร ในลักษณะที่เหมาะสมกับ
เกษตรกร  
 

Australian Organic Hub  
(40%) 

Organic Industry Research Program 
(60%) 

15% 
 Knowledge mapping & knowledge gap 
 Extension package 

30%  
 Focus research into grain, diary, 

horticulture and meat 
20% 
 User-friendly knowledge transfer 
 Knowledge gap 

12% 
 Incorporate organic into conventional 

agric research 
12% 
 Adapt conventional research into 

organic farms 

5% 
 communication 

6%  
 Indicators for agro-ecological 

assessment of organic farming 
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5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 แมวา ปจจุบัน รัฐบาลจะไดริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาตข้ึิน ตลอดจน
ผลักดันใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 54 ข้ึน 
ตลอดจนแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอนิทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2554 แตทวาแผนตางๆ เหลานี้ก็
เปนเพียงแผนของหนวยงานราชการ ไมไดเปนแผนของประชาสังคมเกษตรอินทรีย เพราะไมไดมี
กระบวนการระดมความคิดเห็นจากประชาสังคมเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ  อยางไรก็ตาม ในแผน
ยุทธศาสตรไดกําหนดใหมียุทธศาสตรในการการเสริมสรางและจัดการองคควมรูและนวัตกรรม เปน
ยุทธศาสตรหลักหนึ่งในสี่ อีกท้ังในแผนปฏิบัติการฯ ในป พ.ศ. 2551 น้ี ไดจดังบประมาณกวา 455 ลาน
บาท (46% ของงบประมาณทั้งหมด) สําหรับกิจกรรมในยุทธศาสตรน้ี  แตอยางไรก็ดี ตราบใดที่
โครงสรางและกระบวนการวจัิย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียของประเทศไทยยังไมไดรบัการปรับเปล่ียน คง
จะเปนการยากที่จะผลักดันหรือสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรมใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรท่ีกําหนด
ข้ึน    
 
 การปรับเปล่ียนโครงสรางและแนวทางการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียของประเทศไทย ควร
จะตองประกอบดวยการดําเนินการใน 2 ดานสําคัญ คอื  
 

5.1 การสรางเครือขายพื้นฐาน 

 ในชวงระยะแรก มีความจําเปนเรงดวนในการสรางเครือขายพ้ืนฐาน 2 เครือขาย เพ่ือใหทํา
หนาท่ีในการผลักดันการปรับเปล่ียนแนวทางการวจัิย-นวัตกรรม โดยไมจําเปนตองรอใหมีการ
ปรับเปล่ียนโครงการสรางการวิจัย-นวัตกรรมของประเทศ ซ่ึงเครือขายพ้ืนฐาน 2 เครือขาย คือ 
เครือขายนักวิจัย-นวัตกรรม และเครือขายการปรึกษาหารือกับผูมีสวนเก่ียวของ 
  
(1) การพัฒนาเครือขายนักวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอนิทรียไทย  
 การสรางเครือขายนักวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียเปนแนวทางการดําเนินงานที่สําคญัมาก
ท่ีสุด เพราะเปนเครือขายนักวิจัย-นวัตกรรมจะเปนแกนกลางสําคัญในการพัฒนาและปรับเปล่ียนแนว
ทางการงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย  อยางไรก็ด ีการเริ่มตนในการพัฒนา
เครือขายไมควรรีบเรงดําเนนิการ เชน การประกาศจดัตั้งเครือขายฯ โดยทันที เพราะผิดธรรมชาตขิอง
การเปนเครือขาย  แนวทางที่ควรดําเนินการคือ เริ่มจากการสนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเบ้ืองตนอยางตอเนื่องกอน ซ่ึงจะนําไปสูการประสานงานและความรวมมืออยางไมเปนทางการ 
ท่ีคอยๆ พัฒนาความพรอมข้ึนเปนเครือขายอยางเปนทางการ (หรืออาจเปนสถาบันท่ีมีความเขมแข็ง) 
ในอนาคต 
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(2) การพัฒนาเครือขายปรึกษาหารือกับผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholders) 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน การมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ โดยเฉพาะผูผลิต-
ผูประกอบการและผูใชประโยชนจากงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรีย จะมีสวนสาํคัญท่ีจะทําใหเกิด
การปรับเปล่ียนแนวทางการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียของประเทศได  การพัฒนาเครือขายนี้อาจะ
ดําเนินการงายๆ โดยการสนับสนุนใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่รวบรวมความคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะจากกลุมผูเก่ียวของเหลานี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตร
อินทรียในภาพรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิง การกําหนดกรอบวาระงานวิจัย-นวัตกรรม
เรงดวน ซ่ึงจะชวยใหเครือขายนักวิจัย-นวัตกรรมสามารถรับทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
ผูประกอบการและผูใชประโยชน 
 

5.2 การปรับปรุงโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมของประเทศ  

 การปรับโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมของประเทศ จะตองใหความสาํคัญกับกระบวนการมีสวน
รวมของผูมีสวนเก่ียวของท้ังระบบ ตั้งแตหนวยงานสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม นักวิจัย-นวัตกรรม 
และผูใชประโยชน โดยการเปดเวทีระดมความคดิเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของตางๆ อยางเปนระบบ  
ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณผูกพันท่ีเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมตามกรอบความ
คิดเห็นของผูผลิต-ผูประกอบการและผูใชประโยชนท่ีไดมีการระดมความเห็น ไมใชตามความสนใจของ
หนวยงานสนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม หรอืของนักวิจัย-นวัตกรรมแตเพียงอยางเดียว 
 
 จากผลการศึกษาเบื้องตน แนวทางหนึ่งท่ีอาจนํามาใชในการปรับเปล่ียนโครงสรางการวิจัย-
นวัตกรรมของประเทศประกอบดวยองคประกอบสําคัญดังนี ้
 
(3) การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย (Thai Organic Research and 
Innovation Achieve) 
 เพ่ือชวยใหผูผลิต-ผูประกอบการ ท่ีตองการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตร
อินทรีย สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวมท้ังชวยใหนักวิจัย-นวัตกรรมสามารถคนหางานวิจัยเกา เพ่ือ
จะไดไมทํางานวิจัยซ้ําซอนอีก การจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย (Thai 
Organic Research and Innovation Achieve) นาจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน ซ่ึงสามารถใชฐานขอมูล
จากการวิจัยในครั้งนี้ไปดําเนินการตอได  
 
(4) การสังเคราะหองคความรูและการวิเคราะหชองวางขององคความรู (knowledge gap) 
 จากฐานขอมูลงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียท่ีรวบรวมได ควรมีการสังเคราะหความรู
ดังกลาวข้ึนเปนชุดความรูในแตละเรื่อง ซ่ึงจะชวยทําใหผูใชประโยชนจากงานวิจัย-นวัตกรรมสามารถนํา
ชุดความรูดังกลาวไปใชไดโดยสะดวก 
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 นอกจากนี้ การสังเคราะหองคความรูก็จะชวยใหเราสามารถวิเคราะหหาชองวางขององคความรู
ท่ียังไมครบถวนสมบูรณ ซ่ึงชองวางเหลานี้อาจไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวขอการวิจัย-นวัตกรรมใน
อนาคตตอไป 
 
(5) กําหนดทศิทาง วาระ และความสําคัญเรงดวนของงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย 
 แมวาจะไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 
– 54 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอนิทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2554 ข้ึนมาแลว และมีการ
กําหนดกรอบแนวทางการเสริมสรางและจัดการองคความรูและนวัตกรรมอยูดวย แตกรอบแนวทาง
ดังกลาวเปนกรอบในลักษณะกวางๆ ท่ีไมไดมีการกําหนดทิศทาง วาระ และความสําคัญเรงดวนของ
งานวิจัย-นวตักรรมเกษตรอินทรียไทย ซ่ึงทําใหกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการวิจัย-นวัตกรรม และ
การจัดการความรูน้ันไรทิศทาง ไมมีการประสานงาน และไมไดตอบสนองตอความตองการของผูใช 
 
 ในการกําหนดทิศทาง วาระ และความสาํคัญเรงดวนของงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย
น้ันควรจะตองพิจารณาท้ังประเด็นท่ีเปนปญหา/โจทยของผูใช (โดยเฉพาะผูผลิต-ผูประกอบการ) ซ่ึง
มักจะเปนประเด็นปญหาเฉพาะหนาระยะสั้น แตในขณะเดียวกัน ควรจะตองมีงานวิจัย-นวัตกรรมในเชิง
รุก ท่ีนําปญหา/โจทยท่ีจะเปนแนวโนมของอนาคตมาศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับประเทศไทย 
โดยอาจตองมีการกําหนดสดัสวนท่ีเหมาะสมของประเด็นปญหาเฉพาะหนาและประเด็นการปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับอนาคต เชน มีสดัสวน 70% : 30% เปนตน  
 
(6) ประสานหนวยงานสนับสนุน เพื่อสรางความมุงมั่นทางนโยบาย (policy commitment) 
 ถาหนวยงานสนับสุนไมไดมีความมุงม่ันทางนโยบายกับโครงสรางการวิจัย-นวัตกรรมใหมน้ีแลว 
ก็จะไมเกิดการจัดสรรงบประมาณผูกพันท่ีเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรม  ดังนั้น จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมากที่จะตองสรางความเขาใจและการสรางการมีสวนรวมของหนวยงานสนับสนุน 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ ท้ังระบบและตลอดหวงโซการจัดการผลิตภัณฑ ตัง้แตหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัย-นวัตกรรม นักวิจัย-นวตักรรม และผูใชประโยชน ซ่ึงจะทําใหเกิดหลักประกันของ
ความสําเร็จได 
 
(7) พัฒนากลไกในประสานงานและถายโอนองคความรูและเทคโนโลย ี
 แมวาจะไดมีความพยายามในการผลักดันใหนักวิจัย-นวัตกรรมไทยใหปรับเปล่ียนและขยาย
บทบาทในการทําหนาท่ีสงเสริมและถายโอนองคความรูและเทคโนโลยีใหกับผูผลิต-ผูประกอบการ แตก็
ยังไมประสบความสําเร็จมากนัก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูผลิต-ผูประกอบท่ีมีศักยภาพในการรับ
ถายทอดความรูจากนักวิจัย-นวัตกรรมโดยตรงนั้นสวนใหญตองเปนผูผลิต-ผูประกอบการรายใหญ 
ในขณะที่ผูผลิต-ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ซ่ึงเปนสวนใหญของประเทศไทย) จะไมมี
ความสามารถดังกลาว  อีกท้ัง ผูผลิต-ผูประกอบการรายใหญมักจะตองการองคความรูเฉพาะทาง ซ่ึง
สอดคลองกับลักษณะของนักวิจัย-นวัตกรรม ท่ีเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในขณะที่ผูผลิต-
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ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กตองการองคความรูแบบสหวิชา-องครวมมากกวา  ดังนัน้ จึงมี
ความจําเปนในการที่จะตองมีกลไกที่ชวยทําหนาท่ีในการประสานงานและถายโอนองคความรูและ
เทคโนโลยีเปนการเฉพาะ 
 
 กลไกประสานงานฯ ดังกลาวนี้ควรจะเปนหนวยงานเอกชน หรือหนวยงานอิสระ ท่ีมีความ
ยืดหยุนในการทํางาน และไมจําเปนตองมีเพียงหนวยงานเดียว แตอาจมีหลายหนวยงาน ท่ีกระจายอยู
ตามภูมิภาคตางๆ (แตก็ไมควรมีจํานวนมากเกินไป เพราะจะไมสามารถควบคุมคุณภาพในการทํางาน
ได) ท่ีมีกรอบการทํางานเฉพาะทางในเรื่องเกษตรอินทรีย เพราะจะไดเกดิความนาเชื่อถือในการทํางาน 
และเกิดการพฒันาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้น 
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ภาคผนวก 
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22. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
23. คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
24. คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
25. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
26. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
27. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
28. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
29. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
30. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
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31. ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
32. สถาบันวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
33. ศูนยอํานวยการสงเสริมเกษตรอินทรีย กรมพัฒนาที่ดิน 
34. กองอาหารสัตว กรมปศุสตัว 
35. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
36. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
37. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
38. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราภัฎเชียงใหม 
39. ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาคผนวก 3 รายชื่องานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย  
 

ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
การเกษตรยั่งยืนและงานวิจัยระบบการทําฟารม 2533 อารันต พัฒโนทัย 
แนวทางการจัดการดินในระบบการเกษตรยั่งยืน 2535 ธวัชชัย ณ นคร 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม เกษตร
ยั่งยืน: กรณีศึกษาเทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลบาง  
เหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา   

2538 ธวัช ทองมณี 

เกษตรกรรมทางเลือก: ความหมาย ความเปนมา และเทคนิควิธ ี 2539 วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (บก.) 
บนแผนดินและชีวิตเดียวกัน: บทบาทหญิง-ชายในระบบ
เกษตรกรรมทางเลือก 

2539 วิฑูรย ปญญากุล และ ตรียดา ตรี
มรรคา 

แนวทางการเขาสูการเกษตรยั่งยืนในระบบเกษตรนิเวศนท่ีใช
ความหลากหลายของชีวภาพใหเปนประโยชน 

2539 อภิพรรณ พุกภักดี 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําเกษตรยั่งยืน : กรณีศึกษา
เกษตรกรตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี 

2541 ริดาพร คําทอง 

การจัดการสงเสริมการผลิตและการบริโภคผักสดปลอดสารพิษ
โดยองคกร 

2541 วีระ ตัณฑโกไศย 

ความเปนไปไดของเกษตรกรรมทางเลือกในประเทศไทย การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 

2541 ศุภจิต มโนพิทักษและคณะ 

ความรูและเจตคติของอาจารยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีตอ
การเกษตรยั่งยืน   

2542 กชกร วิสุทธิวสุธาร   

ศึกษาการสงเสริมการตลาดผักปลอดสารพิษในประเทศไทย 2542 พรณกร ศรีมุกข 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ขาวอินทรีย 2542 สุรชัย จงพิพัฒนชัย; ปริศนา 

หาญวิริยะพันธุ; บุญดิษฐ วรินทร
รักษ; นพรัตน มวงประเสริฐ; ทวี 
คุปตกาญจนากุล 

อัตราเมล็ดพันธุตอการทําลายของโรคและแมลงศัตรูขาวในการ
ผลิตขาวอินทรีย 

2542 อภิชาติ ลาวัณหประเสริฐและ
คณะ 

เกษตรอินทรียและการใชปุย 2542 ออมทรัพย นพอมรบดี 
การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ 2543 ปริญญา วิไลรัตน; ทักษิณ อา

ชวาคม; สายันต ตันพานิช; ประ
ยุทธ กาวิละเวส; ชลธิชา นิวาส
ประกฤติ 

การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภยัจาก
สารพิษ 

2543 รุงนภา กอประดิษฐและคณะ 

ศักยภาพเศรษฐกิจชนบทในระบบการเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา
ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย   

2543 สันชัย กุมายาดาพ   

การพัฒนาเกษตรยั่งยืน: มิติใหมและการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
แบบมีสวนรวม. 

2543 สุวินัย รันดาเว 

การพัฒนาเกษตรยั่งยืน: แนวทางและดัชนีช้ีวัด. 2543 อรุณ อวนสกุล 
Organic Agriculture and Rulal Poverty Alleviation: Potential 
and best practices in Asia - National Study : Thailand 

2544 Vitoon Panyakul 

ระดับสารเคมีตกคาง ในพืชผักจากการปลูกในระบบ เกษตร
อินทรีย  

2544 ไพรวัลย บุษราคัม 

ผลของการจัดการทางเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืนท่ีมีตอสมบัติ
ของดินและส่ิงมีชีวิตในดิน   

2544 ขนิษฐา เจริญพานิช   

การบริโภคอาหารของเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียก่ิงอําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม 

2544 ทิตินันท  จิรานุกรม 

การเปรียบเทียบปริมาณธาตุสังกะสีในผักท่ีปลูกแบบเกษตร
อินทรียและแบบเกษตรเคมี  

2544 ปรารถนา เอนกปญญากุล  

ความตองการความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรียของเกษตรตําบล ใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

2544 วรงค ไตรพิทักษ 

ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนภาคใต 2544 วรรณา ประยุกตวงศ 
การใชประโยชนวัสดุเหลือใชปาลมน้ํามันเพ่ือการเกษตรยั่งยืน   2544 ศิริพร ศรีสมบูรณ 
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ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรีย ในจังหวัด
ยโสธร 

2544 สาธิต อติตโต 

กระบวนการเรียนรูและบทเรียนจากโครงการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษในโครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2544 สุจินต สิมารักษและคณะ 

การใชวัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูปอาหารของเกษตรกรจาก
ระบบเกษตรอินทรีย  

2544 สุทธิดา ปญญาอินทร   

ภาวะโภชนาการของเกษตรกรที่เพาะปลูกระบบเกษตรอินทรียใน
ก่ิงอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  

2544 สุภา วิริยภาพ 

A strategy for Green Net to Promote and Organic Farming 
Product In Bangkok, Thailand 

2545 Jaree Kiatsuphimol 

Three dimensions of fair trade: the analysis of financial 
social, and environmental objectives of fair trade in 
organic rice 

2545 Nuntana Udomkit 

การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและความยั่งยืนของประเภทการผลิต
ในชุมชนเกษตรท่ีสูง 

2545 เบญจพรรณ เอกะสิงห และ 
ธันยา พรหมบุรมย 

ศึกษากระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรจากระบบเกษตรอินทรีย 
จังหวัดเชียงใหม  

2545 ณัฐพล รงคุปตวนิช  

บทเรียนจากระบบไมผลตางระดับท่ีมีลางสาดเปนพืชหลังบานสวน
เข่ือน อําเภอเมือง จังหวัดแพร: จากภูมิปญญาทองถิ่นสู
เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน 

2545 ทองมา มานะกุล 

ระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเหด็ธรรมชาติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

2545 ประเสริฐ วุฒิคมัภีรและคณะ 

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตผักท่ีใชและไมใชสารเคมี 
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการผลิต 2542  

2545 ปรีชา สินเชาวทอง 

อนาคตภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย   2545 ปญญา หมั่นเก็บ 
การประเมินความยั่งยืนของระบบไรนาสวนผสม บริเวณคาบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสงขลา  

2545 ปยะนุช เจริญศรี 

การฟนฟูวิถีการดํารงชีพของชุมชนปาเกาะญอโดยระบบเกษตร
ยั่งยืน 

2545 พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และบุศรา  
ลิ้มนิรันดรกุล 

ผลของน้ําสกัดชีวภาพตอการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย 2545 พัชรี ปญญานาค 
ความเปนสถาบนัขององคกรเกษตรกรผูผลิตผักสวนครัวเชิง
พาณิชยตามแนวเกษตรอินทรีย 

2545 พิธันดร นิตยสุทธ 

การศึกษาวิธีการผลิตเตาเจ้ียวจากถั่วเหลืองท่ีไดจากระบบเกษตร
อินทรียในจังหวัดเชียงใหม  

2545 วัชราภรณ ศรีชู  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตรไปสุเกษตร
อินทรีย: กรณีศึกษาตําบลบานปน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

2545 วิญู พันธโต 

ความรูเบื้องตนเกษตรอินทรีย: แนวทางการเกษตรแบบองครวม
เพ่ือการอนุรักษ 

2545 วิฑูรย ปญญากุล 

ขาวหอมมะลิอินทรีย 2545 วิฑูรย ปญญากุล 
การผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรบานกุดหินและบานโดนเลงใต 
มุงสูระบบเกษตรยั่งยืน 

2545 วีระพล เพชรอาวุธและคณะ 

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การตลาด พืชผักอินทรีย 2545 สุดใจ จงวรกิจวัฒนา 
การยอมรับในแนวทางการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กรณีตัวแบบใน
โรงเรียน-โรงนา ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 

2546 ไพบูลย สอางชัย 

การปรับปรุงพันธุและผลิตพันธุเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ขาวโพด
ฝกออน แตงกวา ถั่วฝกยาว และพริก เพ่ือการผลิตผัก ระบบ
เกษตรอินทรีย 

2546 กมล เลิศรัตน สุชีลา เตชะวงศ
เสถียร สราวุฒิ บุศรากุลและ 
ประวัติ สุภา 

การเปรียบเทียบปุยคอก ปุยหมัก ปุยน้ําสกัดชีวภาพ และปุยน้ํา 
EM ในระบบการผลิตผักอินทรีย 

2546 จตุรงค พวงมณี กุหลาบ อุตสุข 
และสมเกียรติ สุวรรณคีรี 

การเกษตรยั่งยืน หลักการ แนวทาง และตัวอยางระบบฟารม 2546 จรัญ จันทลักขณาและผกาพรรณ 
สกุลม่ัน 

ศึกษาระยะเวลาการเก็บเก่ียวขาวอินทรียท่ีมีผลตอการแปรรูป
ผลิตภัณฑ 

2546 ชไมพร เพ็งมาก 

การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลติน้ําหมักชีวภาพเพื่อการปรับใชใน
ระบบเกษตรอินทรียและผลกระทบตอจุลินทรียดิน 

2546 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และคณะ 
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ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
การผลิตผักการคาแบบตอเนื่องภายใตระบบเกษตรอินทรีย 2546 ชานนท ลาภจิตร; สุชีลา เตชะ

วงศเสถียร; กมล เลิศรัตน; สรา
วุฒิ บุศรากุล 

การผลิตถั่วเหลอืงอินทรีย: รูปแบบการผลิตพืชเพ่ือความยั่งยนื 2546 ฐิติญาน ไกรสูงเนิน 
โครงการวิจัยวิถีการตลาดทองถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนของผัก
เกษตรอินทรีย 

2546 นงนุช โรจนเลิศ; สุวิดา ธรรมมณี
วงศ; สุวิทย ชาวอุทัย 

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพ่ือเขาสู
ระบบเกษตรอินทรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2546 นิวัฒน มาศวรรณา; กมล เลิศ
รัตน 

การจัดทําขอมูลสารสนเทศระบบการผลิตพืชอินทรียในเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

2546 บพิตร ตั้งวงศกิจ; รุงนภา กอ
ประดิษฐสกุล; วิชัย โฆษิตรัตน 

เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ 2546 บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 
การศึกษาการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพ่ือการสงออก
ของไทยในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

2546 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุลและคณะ 

ภูมิปญญาพ้ืนบานในการทําการเกษตรยั่งยืนบนที่สูงของชาวอาขา 2546 พงษทร ชยาตลุชาต 
การจัดการดินและแรธาตุอาหารพืชเพ่ือการผลิตผักในระบบเกษตร
อินทรีย 

2546 พงษศักดิ์ ยั่งยนื; เกษสุดา เดชภิ
มล; ดวงสมร ตลุาพิทักษ; สงัด 
ปญญาพฤกษ 

ความตองการในการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  

2546 พรรณพิไล คงอดิศักด์ิ   

การใชแนวทางเกษตรอินทรียในการแกปญหาความยากจนของ
เกษตรกร ศึกษากรณีจังหวัดสิงหบุรี 

2546 มยุรี สิริมังคโล 

ขาวอินทรีย 2546 มูลนิธิสายใยแผนดิน 
การศึกษาความเปนไปได โครงการปรับปรุงระบบการทําฟารม
เกษตรกรรายยอย ไทย-ลาว อยางยั่งยืน 

2546 ยุพา หาญบุญทรงและคณะ 

การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการทําการเกษตรเคมีและ
เกษตรอินทรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ทบทวนวรรณกรรม 

2546 วิเชียร เกิดสุข 

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
การตลาดผัก สูระบบเกษตรอินทรีย 

2546 วิชัย โฆสิตรัตน 

การศึกษาเบ้ืองตนในระบบการจัดการแบบเกษตรอินทรียเพ่ือการ
ควบคุมโรคพริก 

2546 วิชัย กอประดิษฐสกุล; ชัยณรงค 
รัตนกรีฑากุล 

การตลาดเกษตรอินทรีย 2546 วิฑูรย ปญญากุล และ เจษณี สุข
จิรัตติกาล 

สถานการณเกษตรอินทรียไทยเกษตรอินทรียโลก 2546 วิฑูรย ปญญากุล และ เจษณี สุข
จิรัตติกาล 

ทัศนคติตอการทํานาแบบเกษตรอินทรียของชาวนาในอําเภอเมือง
สุรินทร 

2546 สมศักดิ ์เจริญพันธ 

การศึกษารวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของการผลิตผักระบบเกษตร
อินทรีย: การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของการผลิตผักโดย
เทคโนโลยีชาวบานท่ีเก่ียวของกับระบบเกษตรอินทรียในการผลิต
ผักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2546 สังคม เตชะวงศเสถียร; นิวัฒน 
มาศวรรณา 

การสูญเสียประสิทธิภาพเชิงกําไรผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย 2546 สิรีธร ชัยกิจยิ่งเจริญ 
การวิเคราะหตนทุน - ผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดภยัจาก
สารพิษเพ่ือการคา  

2546 สุเทพ นิ่มสาย 

การทดสอบการผลิตผักตอเนื่องดวยระบบเกษตรอินทรีย 2546 สุชีลา เตชะวงศเสถียร กมล เลิศ
รัตน; ประวัติ สุภา; สราวุฒิ บุศรา
กุล 

ความตองการความรูเก่ียวกับผักปลอดภัยจากสารพิษของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

2546 สุธี ตรีขจรศักดิ์ 

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ การผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบ
อินทรียและแบบใชสารเคมีใน พ้ืนท่ีโครงการ "การผลิตขาว
อินทรีย" เขตภาคเหนือตอนบนฤดูการผลิต 2543/44 

2546 อโนทัย ไชยแสนชมภู 

ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย และการเมืองของงาน
เขียนเกษตรกรรมยั่งยืน 

2546 อนุสรณ อุณโณ 

ความตองการฝกอบรมการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรใน
จังหวัดสุรินทร 

2546 อรทัย สมใส 
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ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการควบคุมแมลงศตัรูพริกและมะเขือ
เพ่ือเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 

2546 อรพรรณ เกินอาษา; ดวงทิพย 
กันฐา; โกศล เจริญสม 

สับปะรด ระบบเกษตรอินทรีย 2547 เกตุอร ทองเครือ 
การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย 2547 เกตุอร ทองเครือ 
การบริหารจัดการองคกรภูมินิเวศภูกามยาว (พะเยา): เกษตรกรรม
ยั่งยืนกับสถาบนัทางสังคม/ชุมชนและการจัดการทรัพยากร
สาธารณะ  

2547 เกรียงไกร ปญสุวรรณ 

อุปสงคน้ําสมควันไมในฟารมเกษตรอินทรียของจังหวัดยโสธร   2547 เกียรติศักดิ ์สุตะพรหม 
ความตองการและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดสุรินทรในการ
เขาสูมาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียของประเทศไทย 

2547 เชาว ศรีวิชัย 

การสํารวจคุณภาพดินเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืนบานทรายขาว 2547 เชาวลิต สถาพรนุวงศ  
ยุทธศาสตรภาคประชาชนภาคตะวันออก 2547 เดชรัต สุขกําเนิดและคณะ 
การเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดของถั่วเขียวท่ีไดจากการปลูก
โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี 

2547 เสกสรรค พรมสุวรรณ 

นโยบายการพฒันาบนที่สูงและภูมิปญญาทองถิ่น: ผลกระทบ
โครงการรัฐตอแบบแผนการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนบนพื้นท่ี
สูง 

2547 ไพบูลย เฮงสุวรรณ 

การออกแบบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษอยางยั่งยืนในพื้นท่ี
เกษตรชานเมือง 

2547 จตุรงค พวงมณีและคณะ 

ประสิทธิผลการปลูกขาวปลอดสารพิษกับการเปลี่ยนแปลงวิธกีาร
ทํานาของชาวนา : กรณีศึกษาตําบลบานดอน อําเภออูทอง 

2547 จิตราพร อุดมกานตรง 

องคความรูการปรับปรุงดินท่ีเหมาะสมกับระบบเกษตรยั่งยืน 
(รูปแบบเกษตรอินทรีย) 

2547 ฉลวย อินทรแปนและ จงจิตร 
หงษบุญเรือง 

การยอมรับเทคโนโลยีเกษตรอินทรียเพ่ือการผลิตขาวของ
เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร 

2547 ณรงค พลบูรณศรี 

การพัฒนาพันธุไมผลในระบบเกษตรกรรมยั่งยนื 2547 ณรงค อวมรัมย 
โอกาสของอาหารเกษตรอินทรียไทยในยุโรป: กรณีศึกษาของ
ประเทศเยอรมัน 

2547 ณัฐชา เพชรดากูล 

การผลิตขาวอินทรีย: ระบบการเกษตรเพื่อความยั่งยนื 2547 ณัฐวุฒิ นุชนา 
การศึกษาองคความรูและรูปแบบเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน ภูมิ
นิเวศนานและภกูามยาว 

2547 ตรียดา ตรีมรรคา  

การพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรกรรมทางเลือกท่ีเหมาะสม ภูมิ
นิเวศขอนแกนใต- โคราชเหนือ 

2547 ถนัด แสงทอง 

กระบวนการเขาสูเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรภูมินิเวศ
ขอนแกนใต - โคราชเหนือ  

2547 ธวัชชัย ไตรทิพย 

รูปแบบการจัดการองคกรชาวบานสูการจัดการการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน ภูมินิเวศขอนแกน-โคราชเหนือ 

2547 ธวัชชัย ไตรทิพย 

แนวทางพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

2547 ธันวา จิตตสงวนและคณะ  

การเกษตรกรรมยั่งยืนพ้ืนท่ีลุมนํ้าพรม 2547 นเรศ ฤากําลัง  
เกษตรกรรมยั่งยืน: กระบวนทัศน กระบวนการและตัวช้ีวัด 2547 นันทิยา หุตานวัุตรและ ณรงค หุ

ตานุวัตร 
ลักษณะและศักยภาพของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในโครงการนํา
รองฯ ภูมินิเวศเชียงใหม-ลําพูน 

2547 นิคม ไชยวรรณ 

การพัฒนาตนแบบฐานขอมูลเกษตรกรรมย่ังยนืและส่ิงแวดลอม 2547 บัญชา สมบูรณสุข, บรรเทา 
จันทรพุม, ไพโรจน ออนเรือง 
และ ดวงฤดี ชมเชย 

การเปรียบเทียบผลผลิตและคณุภาพของเมล็ดพันธุ ถั่วเหลืองท่ี
ผลิตตามระบบเกษตรอินทรียและระบบเกษตรเคมีและผลตอการ
ผลิตถั่วเหลืองงอก 

2547 บุญชวย พลายแกว 

การขยายผลการใชน้ําสกัดชีวภาพในกลุมเกษตรกรรายยอย 
ภาคตะวันออก กรณีศึกษา: จังหวัดสระแกว 

2547 ประสงค วงศชนะภัย อุดม วงศ
ชนะภัย และ พูลสวัสดิ์ อาจละกะ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยนื 
ของเกษตรกรรายยอย ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา 

2547 พีรชัย กุลชัยและปญญา หมั่น
เก็บ 
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ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
แนวโนมและสถานการณธุรกิจเกษตรอินทรียไทย 2547 ภาควิชาวศิวกรรมอาหารและ

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรและการ
พัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย 

รูปแบบการทําเกษตรยั่งยืนในพื้นท่ีโครงการนํารองฯ ภูมินิเวศ
รอยเอ็ด 

2547 ภาสกร   บัวศรี 

การบริหารจัดการงานสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน
โดยองคกรชุมชน 

2547 ม.ร.ว.อัจฉรียชัย รุจวิชัย 

แนวทางและขอกําหนดสําหรับโรงเพาะฟกกุงทะเลระบบอินทรีย 2547 มะลิ บุณยรัตผลิน; สิริ ทุกข
วินาศ; อรรถพล สุริยวงศแห 

ทัศนคติท่ีมีผลตออาหารเกษตรอินทรีย 2547 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแหง
ประเทศไทย 

สวนดูซง: ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในภูมินิเวศลุมน้ําสายบุรี 2547 รัชฎะ วัฒนศักดิ์ 
การศึกษาคุณคาทางโภชนาการ สารตานอนุมูลอิสระ 
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระและดัชนีน้ําตาลในขาว
พ้ืนเมืองสายพันธุตางๆท่ีเปนเกษตรอินทรีย 

2547 รัชนี คงคาฉุยฉาย นางสาวริญ  
เจริญศิริ และ นางพัชราวรรณ  
มาทีฆะ 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาภูมินิเวศทุงกุลา
รองไห 

2547 รุงวิชิต คํางาม 

กระบวนการผลิตและบริโภคพืชผักปลอดสารเคมี: กรณีศึกษา
สมาชิกโครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนาน 

2547 ลําแพน จอมเมือง 

เกษตรกรรมยั่งยืนและความมัน่คงทางอาหาร 2547 วลี นาคสุวรรณ 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนกับหนีสิ้น 2547 วลี นาคสุวรรณ 
เกษตรอินทรีย ทําอยางไรจึงไดรับการรับรอง 2547 วิฑูรย ปญญากุล 
การใชจุลินทรียกับเกษตรยั่งยืน 2547 วิฑูรย ปญญากุล 
การทดลองใชปุยอินทรียโดยผานกระบวนการโรงเรียนเกษตร 2547 วิฑูรย ปญญากุล 
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 2547 วิฑูรย ปญญากุล 
ศักยภาพตลาดชุมชนและตลาดทองถิ่น เครือขายเกษตรทางเลือก
สุรินทร 

2547 วิฑูรย ปญญากุล 

ศักยภาพตลาดชุมชนและตลาดทองถิ่นสําหรับเกษตรยั่งยืน: กรณี
ตลาดทองถิ่นบานยานาง-โนนแต 

2547 วิฑูรย ปญญากุล 

การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียของผูบริโภค 

2547 วิลาสินี วังทะพันธ 

การผลิตถั่วเขียวภายใตการจัดการแบบอินทรีย 2547 วีระชัย ศรีวัฒนพงศ และคณะ 
การปลูกขาวปลอดสารเคมี 2547 สนอง คําจันตา 
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเกษตรอินทรีย อยางมีสวนรวมของ
ชุมชน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

2547 สังเวียน ดวงสุภา 

การศึกษารวบรวมองคความรู ภูมิปญญาชาวบานในการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน  

2547 สันติ   แกวพิมพ 

การประเมินโครงการสุรินทรเมืองเกษตรอินทรีย ปลอดสารเคมี
และสารพิษของจังหวัดสุรินทร 

2547 สายใจ คงพาณิช 

การปรับเปลี่ยนการเกษตรเคมีไปเปนการเกษตรอินทรีย เพ่ือความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดลอมของเกษตรกรบานปาไผ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 

2547 สายัณห กุลวงศ  

การประเมินการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรของ
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยนื 

2547 สํานักพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจ สนง.
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีเหมาะสมกับภูมินิเวศและเกษตรกร 
กรณีศึกษาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน 

2547 สุเมธ ปานจําลอง และ นารีรัตน 
จันทรสวัสดิ์  

พันธุกรรมทองถิ่นกับเกษตรกรรมยั่งยืน 2547 สุกรานต โรจนไพรวงศ 
การพัฒนาพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2547 สุขสรรค กันตรี 
ความหลากชนิดของดวงเตาตวัห้ําในแปลงผักเกษตรอินทรีย  2547 สุนัดดา เชาวลติ   
ปจจัยท่ีมีผลตอความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตรของระบบการเกษตร
อินทรีย: กรณีศึกษาอําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม   

2547 สุภารัตน สิทธิชัย   



สถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

หนา 47 จาก 55 

ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลย ีการผลิตขาว
อินทรียของเกษตรกร ในจังหวัดหนองบัวลําภู 

2547 สุริยะ  อุดมทรัพย 

การเปรียบเทียบพันธุรวมกับการใชปุยชนิดตางๆ เพ่ือผลิตผักกาด
ฮองเตในโรงเรือนมุงตาขาย 

2547 สุรียา โพธิ์พฤกษ 

รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีน้ําพอง 2547 อกนิษฐ ปองภัย  
รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีเหมาะสมพื้นท่ีปานายางกลัก 2547 อรนุช ผลภิญโญ 
รูปแบบเกษตรกรมยั่งยืนท่ีเหมาะสมพื้นท่ีปาดงลาน 2547 อรนุช ผลภิญโญ 
ระบบเกษตรยั่งยืนในเขตปา 2547 อัจฉรา รักยุติธรรม 
การรวมกลุมองคกรชาวบานในงานเกษตรทางเลือก 2547 อารัติ ลุดัร 
การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตขาวขาวดอก
มะลิ 105 โดยวธีิการผลิตแบบขาวท่ัวไปและแบบขาวอินทรียใน
จังหวัดสุรินทร ปการเพาะปลูก 2545/2546  

2547 อินทิรา มูลศาสตร 

อิทธิพลของปุยอินทรียและปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและการ
สรางผลผลิตของผักชี 

2547 อิรสรา  กองชีพ 

Economic Analysis of Eco-Labeling in The Agricultural 
Sector of Thailand and the Philippines 

2548 Maria Cristina Carambas 

การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย: เนนการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย 

2548 เชาว ศรีวิชัย และคณะ 

สถานภาพและประเด็นปญหาในระบบการผลิตและการตลาดขาว
อินทรีย 

2548 แสวง รวยสูงเนิน 

 สัมฤทธิผลของโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

2548 กังสดาล สวัสดิ์ชัย 

พัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถายทอดเทคโนโลยีการปลกูผัก
ปลอดสารพิษในโรงตาขายกันแมลง (ระยะท่ี 2) 

2548 จริยา วิสิทธิ์พานิชและคณะ 

ความตองการการสงเสริมการปลูกหมอนอินทรีย เพ่ือเลี้ยงไหม
ของเกษตรกร ในอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  

2548 ณรงค แกวสาหลง 

ผลการเลี้ยงกุงโดยวิธีการเกษตรอินทรียภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกกลุมเกษตรชีวภาพ 

2548 ดํารงค  โกสิโยนุสรณ 

ผลการเลี้ยงกุงดวยวิธีเกษตรอนิทรีย ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกกลุมเกษตรชีวภาพ อําเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุรี  

2548 ดํารงค  โกสิโยนุสรณ 

การวิเคราะหปจจัยเศรษฐสังคมท่ีเช่ือมโยงสูความยั่งยืนของการ
พัฒนาเกษตรอินทรียในชุมชน 

2548 ธันวา จิตตสงวนและ บัณฑิณี 
สูตรสุคนธ 

ความเปนไปไดในการทําเกษตรอินทรีย: ศึกษากรณีตําบลบางตา
เถร อําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรี 

2548 บรรจง ลายมะนะตา 

แนวทางการมีสวนรวมและขยายผลเกษตรยั่งยืน 2548 บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบ
มันตะสิริ  และ ชอผกา มวงสุข 

ความเชื่อมโยงระบบสังคม และระบบนิเวศนเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากร ความหลากหลายชวีภาพทางเกษตรอยางยั่งยืน 

2548 บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบ
มันตะสิริและณัชชา ลี้วิศิษฏ
พัฒนา 

การตัดสินใจและความคาดหวงัของเกษตรกรตอการเขาสูตลาด
ไฮเปอรมารเก็ต 
ของพืชผักปลอดสารพิษ 

2548 ประทานทิพย กระมล กุศล ทอง
งามและพฤกษ ยิบมันตะสิริ  

ปฏิสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภคเพ่ือพัฒนาการผลิต และ
การตลาดเกษตรปลอดสารพิษ 

2548 ประทานทิพย กระมลและคณะ 

แนวทางการปฏิบัติและคุณสมบัติของผูตรวจรับรองเกษตรอินทรีย
ท่ีเหมาะสมสําหรับระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

2548 ประศาสน วิโรจนศิริ 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เก่ียวกับเกษตรอินทรียสําหรับชาวนาไทย 

2548 ปานจิต โรจนวณิชชากร 

การศึกษาความเปนไปไดโครงการนํารองเกษตรอินทรียของตําบล
บางเถร อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2548 พรปวีณ รามสูต  

การผลิตขาวอินทรีย ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 2548 พิสุทธิ์ ศาลากิจ 
การปลูกผักอินทรียโครงการหลวง 2548 มูลนิธิโครงการหลวง 
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทําสวนมังคุดตาม
แนวเกษตรอินทรีย: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด 

2548 รักชนก จิตตธรรม 



สถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

หนา 48 จาก 55 

ช่ืองานวิจัย ป ช่ือนักวิจัย 
นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อเกษตรอินทรีย : 
กรณีศึกษากลุมเกษตรกรผลิตขาวอินทรีย อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร  

2548 รําไพประภา มะหะหมัด 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรียของ
เกษตรกรบานนาหืก ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2548 รุงเรือง ลาดบัวขาว   

ความคดิเห็นของเกษตรกรตอการทําเกษตรอินทรีย : กรณีศึกษา
เกษตรกรตําบลบางตาเถร อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2548 วัชราภรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

การจัดการธาตุอาหารหลักในการผลิตขาวอินทรย ป 2548 2548 สกุล มูลคําและ เปรมฤดี ปนทยา 
บทบาทของสหกรณการเกษตรในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย: 
กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรบางตาเถร ตําบลบางตาเถร อําเภอ
สองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2548 สมบัติ รูปขําดี 

แนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรียภายในประเทศไทย 2548 อิสระ อินทรสูต 
Thailand Organic products Thailand's Organic Outlook 
2006 

2549 Emily Eischen,Ponnarong 
Prasertsri and Sukanya 
Sirikeratikul 

A strategy for sustainable agricultural system by rak 
thammachat club in kudchum district, Yasothorn province 
Thailand 

2549 Pannee Samerpak 

Challenges and Opportunities of Organic Asparagus 
Production: 
Implication for Thailand 

2549 W. Srisawas and A. 
Noomhorm 

ผลตอบแทนและการแบงผลประโยชนในระบบการผลิตและ
การตลาดผักอินทรียในจังหวัดเชียงใหม 

2549 เจนกิจ รังษีจํารัส 

ภูมิปญญาเกษตรอินทรียตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2549 กรมพัฒนาท่ีดิน  
การเกษตรอินทรีย : จุลินทรียทองถิ่นเพ่ือการเกษตร 2549 กฤษดา พงษการัณยภาส 
พฤติกรรม ทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคผักอินทรียใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2549 กัลยาณ ีกุลชัยและ พีรชัย กุลชัย 

ผลผลิตและคณุภาพผลผลิตของขาวโพดฝกออนพันธุการคา 4 
พันธุ ท่ีผลิตแบบระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมและระบบเกษตร
อินทรีย 

2549 คเณศร งามเสงี่ยม 

การพัฒนาแนวทางการเพาะปลูกกลวยอินทรีย 2549 คนึงนิจ งูนิ่ม และ คณะ 
การศึกษาจํานวนแมลงศตัรูพืชและ แมลงศตัรูธรรมชาติในระบบ
การผลิตผักปลอดสารพิษ 

2549 จตุรงค พวงมณี  ระพีพงศ 
เกษตรสุนทร  กุหลาบ อุตสุข  
พิมพรรณ นันตะภูมิ  และ 
กรรณิการ มณีหาญ 

เกษตรทฤษฎีใหม การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
เพ่ือประโยชนตอการศึกษาและการอนุรักษส่ิงแวดลอม: มิติใหม
ของการเกษตรเพ่ือสุขภาพและความอยูรอด 

2549 ดนุวัต เพ็งอน และคณะ 

เกษตรอินทรีย: การใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวขาวดอกมะลิ 105 

2549 ดนุวัต เพ็งอน; อนันต ปนตารักษ 

การผลิตถั่วลิสงภายใตการจัดการแบบฐานอินทรีย 2549 ทรงเชาวน อินสมพันธและคณะ 
อิทธิพลของพันธุและระยะปลูกตอการผลิตเมล็ดพันธุ ถั่วเขียวตาม
ระบบเกษตรอินทรีย 

2549 ธิดารัตน เตี๊ยกคํา 

บทสังเคราะหรายงานการวิจัยความเปนไปไดของการผลิตขาว
หอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย ท่ีจะเปนอาชีพทางเลือกท่ีมี
ศักยภาพในการแกไขปญหาความยากยน สําหรับเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

2549 นันทิยา หุตานวัุตร 

บทบาทของ "ดิน" ตอการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 2549 นุกูล ถวิลถึง. 
ชนิดของพืชผักท่ีเหมาะสมในการปลูกรวมกันภายใตระบบเกษตร
อินทรีย 

2549 บุญหงษ จงคิด, สมภพ จีบเกาะ 
และนิธาน ทองโคตร. 

การศึกษารูปแบบการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ท่ี
เหมาะสมโดยกระบวนการมีสวนรวมภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร 

2549 ประวัติ สมเปนและคณะ 

ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรียของโรงเรียน
ชาวนาเกษตรอินทรียบานดอนหม ู

2549 ปริญญา สิงหเรือง 

เกษตรอินทรีย: กรณีศึกษาการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
ในแปลงปลูกขาวโพดหวานโดยชีววิธ ี

2549 ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน 
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การจัดการวัชพืชในนาขาวอินทรีย 2549 ปญญา รมเย็นและสมหมาย เลิศ

นา 
เกษตรอินทรียไทย: ความรูเชิงหลักการ และกรณีศึกษาเชิง
ประจักษ 

2549 พันธจิตต พรประทานสมบัติ 

การยอมรับเกษตรอินทรียของเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกผัก  2549 พิภพ โควถาวร 
การยอมรับประโยชนในการใชเกษตรอินทรีย : กรณีศึกษา
เกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2549 มนูญ ศรีสุพรรณถาวร 

ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย 2549 รสสุคนธ พุมพันธุวงศ 
ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีย 2549 วิฑูรย  เรืองเลิศปญญากุล 
เกษตรอินทรียกับเศรษฐกิจการคาท่ียั่งยืน 2549 วิฑูรย ปญญากุล 
โครงการปรับปรุงการผลิต การตลาดและสรางมาตรฐานสมโอดวย
ระบบเกษตรอินทรีย 

2549 วิสาหกิจชุมชนกสิวัตรและ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

การยอมรับหญาแฝกในแปลงเกษตรอินทรียของชาวเขาเผาปะ
หลอง: กรณีศึกษาบานนอแล อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

2549 วุฒิไกร บุตรพลวง 

เศรษฐศาสตรการเมืองของเกษตรอินทรีย : กรณีศึกษากลุมโรงสี
สหกรณขาวขวัญ ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

2549 ศิระเวช ธารเพชรวัฒนา 

ผลผลิตและคณุภาพผลผลิตของขาวโพดหวาน 6 พันธุ ในการ
ผลิตตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมและระบบเกษตรอินทรีย 

2549 สุกัญญา เจริญจอง 

การถายทอดวิธีการปรับปรุงดินสําหรับระบบเกษตรอินทรีย โดยให
เกษตรกรมีสวนรวม: กรณีศึกษาชุมชนปะหลอง บานนอแล อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม 

2549 สุพัตรา บุตรพลวง 

การนําส่ิงทอทางเทคนิคมาใชเปนวัสดุคลุมดนิในแปลงผลิตพืชผัก
อินทรีย 

2549 อังคณา ธนกัญญาและคณะ 

การพัฒนาวิธีการผลิตพืชไรปลอดภยั เพ่ือนําไปสูการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย 

2549 อิสรา สุขสถาน 

The European Market for organic Fruit and vegetables 
from Thailand 

2550 International Trade Centre 
UNCTAC/WTO 

Organic certification schemes: mangaerial skills and 
associated costs 

2550 Pilar Santacoloma 

วัชพืช นาขาว และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2550 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีเหมาะสมกับภูมินิเวศในภาคอีสาน 2550 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศภาคเหนือ 2550 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
บทเรียนและประสบการณ กรณีตลาดทางเลอืก 2550 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
โครงการติดตามประเมินผลภายในและการถอดบทเรียน
กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการทํานาขาวในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนของมูลนธิิขาวขวัญ จ. สุพรรณบุรีและชุมชนบางชุมชนใน
เขต จ.สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดใกลเคียง
อ่ืนๆ 

2550 เนาวรัตน พลายนอยและคณะ 

การศึกษาปญหาการตกคางของสารไนเตรท และไนไตรท ในผัก
ท่ัวไป (เคมี) ผักปลอดภัยจากสารพิษ และผักอินทรีย 

2550 เวณิกา เบ็ญจพงษ 

การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรียกรณีศึกษาสหกรณ
การเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด ตําบลแมทา ก่ิงอําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม 

2550 โอกามา  จาแกะ 

การพัฒนาระบบตลาดสินคาอาหารปลอดภยั: กรณีเครือขายสินคา
เกษตรปลอดพิษ 

2550 กุศล ทองงาม 

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองระบบเกษตรอินทรีย ของ
เกษตรในเขตพื้นท่ี อําเภอแมริม และอําเภอแมแตง จ.เชียงใหม 

2550 คมสินธุ เกษมสินธุ 

เปรียบเทียบวิธีการผลิตยอดมะระหวานปลอดสารพิษนอกฤดูใน
พ้ืนท่ีราบ 

2550 จตุรงค พวงมณี กุหลาบ อุตสุข 
พิมพรรณ นันตะภูมิ  และ
กรรณิการ มณีหาญ  

การเปรียบเทียบความแตกตางของสีท่ีใชเปนกับดักแมลงในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 

2550 จตุรงค พวงมณี ระพีพงศ เกษตร
สุนทร กุหลาบ อุตสุข พิมพรรณ 
นันตะภูมิและ กรรณิการ มณีหาญ 
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แนวทางการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียในพื้นท่ีตําบลสรอยละคร 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

2550 จันทนา อินทปญญา 

เกษตรอินทรียในประเทศไทย: ภาพรวม 2550 ชนวน รัตนวราหะ วิล เอลลิส 
วิฑูรย ปญญากุล และ บัวรคาร 
เราเชลบัค 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการระบบการใหน้ําแบบใช
ความดนัสําหรับพืชอินทรีย  

2550 ชมพูนุช กูลเกาตุวงศ 

ประสิทธิภาพของน้ําสกัดชีวภาพตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
สายพันธุด ี

2550 ชินกฤต สุวรรณคีรี จตุรงค พวง
มณี และ กาญจนาภรณ ลอดแกว 

การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียของเกษตรกรตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2550 ธัญวรรณ มณีศร 

 การผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย 2550 นันทิยา หุตานวัุตร 
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกะหล่ําปลี ท่ีผลิตโดยระบบอินทรีย 2550 นีรนุช ม่ิงเมือง 
โครงการสบูอินทรีย 2550 บ. เชียงใหม ออรแกนิค แอนด 

สปา จํากัด และ สนช. 
โครงการรูปแบบธุรกิจรีสอรทเกษตรอินทรีย 2550 บ.ชัยภูมิพืชผล จํากัดและ สนช. 
โครงการศึกษาเพ่ือติดตามและผลักดันยุทธศาสสตรการพัฒนา
สินคาเกษตรอินทรีย 

2550 บ.อินโฟไมนิ่ง จํากัด 

 รูปแบบการผลิตพืชสําหรับขาวหอมมะลิไทยอินทรีย 2550 บุญดิษฐ  วรินทรรักษ 
การมีสวนรวมในการแกไขปญหาราคาผลผลติตกต่ําของกลุม
เกษตรอินทรียในจังหวัดจันทบุรี  

2550 ประพันธ อองดา 

ความเปนไปไดของการผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรียท่ี
จะเปนอาชีพ ทางเลือกท่ีมีศักยภาพในการแกไขปญหาความ
ยากจน สําหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง: กรณี
จังหวัดสุรินทร 

2550 มานัส ลอศิริกุล; ประสิทธิ์ 
กาญจนา 

การศึกษาชีววิทยาและการติดตามประเมินผลศัตรูธรรมชาติตอ
ศัตรูพริกภายใตการปลูกระบบเกษตรอินทรีย 

2550 รัตนติยา สืบสายบุญสง 

การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เร่ืองเกษตรอินทรีย กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5  

2550 วัลลิยา ศิริกลา 

โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรียเพ่ือสงเสริมการผลิต 
การตลาดครบวงจร 

2550 วิฑูรย  เรืองเลิศปญญากุล และ 
ชยาพร วัฒนศริิ 

การขับเคลื่อนประเทศไทยเปนศูนยกลางเกษตรอินทรีย 2550 วิฑูรย ปญญากุล 
คูมือ นักสงเสริมเกษตรอินทรีย 2550 วิฑูรย ปญญากุล 
โครงการ การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียพันธุขาวดอกมะลิ 105 
ครบวงจร สูเชิงพาณิชย 

2550 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกขาว
บานนาถัง และ สนช. 

การเปลี่ยนแปลงของดินหลังจากการทําเกษตรอินทรีย
(หนอไมฝร่ัง) 

2550 ศศิกานต เกิดแสงสุริยงค 

การผลิตขาวโพดฝกออนในระบบเกษตรอินทรีย  2550 ศิริชัย สาธุวิจารณ  
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตระบบ
เกษตรอินทรียของเกษตรกรตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 

2550 ศิริพร เมืองแกว 

ธุรกิจเกษตรอินทรีย 2550 ศุภชัย หลอโลหการ และคณะ 
โครงการมาตรฐานปศุสัตวและปศุสัตวธรรมชาต ิ 2550 สนง.มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

และ สนช. 
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน และการยอมรับนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย 

2550 สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง 

โครงการเนื้อโคธรรมชาติ 2550 สหกรณโคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ 
สนช. 

โครงการผาออมเกษตรอินทรีย 2550 สหกรณกรีนเนท จํากัด และ 
สนช. 

โครงการนํารองระยะส้ันสําหรับพ้ืนท่ีสีเขียวในอําเภอปาย: การ
พัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรยั่งยืนของอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอนภายใตความรวมมอืระหวางภาครัฐ วิชาการและกลุม
เครือขายเกษตรกร 

2550 สาวิตรี มีจุยและคณะ. 
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อิทธิพลของน้ําหนักแหงท่ีมีตอการออกดอก ปริมาณผลผลิตและ
คุณภาพสัปปะรดพันธุปตตาเวยีท่ีปลูกชวงปรับเปลี่ยนในระบบ
เกษตรอินทรียเปรียบเทียบกับระบบเกษตรเคมี 

2550 อัจฉรา อุทัยรัศมีและปราโมทย 
สฤษด์ินิรันดร 

นโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภยัดานอาหารและเศรษฐกิจ
การคาท่ียั่งยืน  

2550   

การจัดการตลาดผักปลอดสารพิษท่ีเหมาะสมและเปนธรรมในชวง
การปรับเปลี่ยน ระบบการผลิสูเกษตรกรรมยั่งยืน เครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือก อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน 

2550   

Constraints in Conversion from Conventional to Organic 
Farming in Thailand 

2551 Aditi Vidyarthi 

Best Practices for Organic Policy What developing country 
governments can do to promote the organic agriculture 
sector : Case study of Thailand 

2551 Vitoon Panyakul 

สรุปบทเรียนจาการทํานาแบบประหยัดพลังงานและทรัพยากรใน
ระบบเกษตรอินทรีย การทํานาแบบประหยัดน้าํ 

2551 แสวง รวยสูงเนิน. 

แนวทางการลดตนทุนการผลิตผักอินทรียบนพื้นท่ีสูงโดยใชเช้ือ
แบคทีเรียเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุไนโตรเจน 

2551 จุฑามาศ ปูริยะและ อําพรรณ 
พรมศิริ 

การกระจายการผลิตในการดํารงชีพเพ่ือความอยูรอดของ
เกษตรกรรายยอย 

2551 ชอผกา มวงสุข บุศรา ลิ้มนิรันดร
กุล และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ 

การใชน้ําสกัดชีวภาพจากหนอนตายหยากและสับปะรดควบคุม
หนอนแมลงวันบาน 

2551 ธวัชชัย ศุภดิษฐ และ พนมกร ขุน
ออน 

สถานภาพและบทบาทตลาดทางเลือกในประเทศไทย: การเขาถึง
ตลาดของเกษตรกรรายยอย 

2551 ตรียดา ตรีมรรคา และ อุบล อยู
หวา 

โครงการการผลิตโปรตีนและกะทิผงจากมะพราวอินทรีย 2551 บ. เอิรธบอรน จํากัดและ สนช. 
โครงการ การเพาะปลูกเสารสอินทรียดวยคางธรรมชาติเพ่ือผลิต
น้ําผลไมเขมขน 

2551 บ.กรุงเทพผลิตภัณฑอาหารไร
สารพิษ จํากัดและ สนช. 

โครงการรานอาหารอินทรีย 2551 บ.จิตตรงเรียลเอสเต็ด จํากัด 
และ สนช. 

กลไกการทํางานชุมชนเพื่อขับเคล่ือนสังคมเกษตรยั่งยืน 2551 พฤกษ ยิบมันตะสิริ 
กระบวนการจัดการมาตรฐานในการผลิตขาวอินทรียในจังหวัด
อุบลราชธานี 

2551 ยศ บริสุทธิ์ สุจินต สิมารักษและ 
วิริยะ ลิมปนันทน 

ทบทวนสถานการณและพัฒนาผังพิสัยของแรงงานตางดาวและ
เกษตรอินทรีย 

2551 ยุวยงศ จันทรวิจิตรและคณะ 

วิธีการใชน้ําหมักชีวภาพในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วฝกยาว ภายใต
ระบบเกษตรอินทรีย 

2551 รวมจิตร นกเขา, ขวัญจิตร สันติ
ประชา และวัลลภ สันติประชา 

สภาพการตลาดพืชผักอินทรียในจังหวัดนครปฐม 2551 สยาม อรุณศรีมรกตและคณะ 
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรท่ีใชสารเคมีทาง
การเกษตรกับเกษตรกรที่ใชเกษตรอินทรีย อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 

2551 อนนท วิสุทธ์ิธนานนท 
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ภาคผนวก 4 สรุปความเหน็และขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 24 ธันวาคม 
2551 
 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. วีระสิทธิ์  วงศ
หลอ 

ผูจัดการฝาย
ตางประเทศ 

Automotive product 
import and export center 
Co.,LTD 

ขอใหตั้งเปนศูนย call center สําหรับ
สอบถามขอมูลและปรึกษาในเร่ืองท่ี
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

2.นายประมิด จิตร
มาตร 

นักศึกษา คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี พระจอมเกลา
ธนบุรี 

ระยะเวลาการจัดประชุมนอยไป อยากจะ
ใหเพ่ิมเวลา วิทยากรทานท่ี 2 พูดเร็ว
มาก จนฟงไมรูเร่ือง 

3. นายสุรพงษ หัน
ตวงษ 

ท่ีปรึกษา กลุมเกษตรกรรมน้ําออม 
จํากัด 

อยากเห็น Road Map ของเกษตร
อินทรียประเทศไทยและเปาหมายของ
พ้ืนท่ีและชนิดของผลิตภัณฑท่ีชัดเจน 
รวมท้ังระยะเวลา นาจะมีศูนยรวม
วิชาการและเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย 
เพ่ือผูประกอบการหรือผูท่ีตองการใช 

4. นางนิตยา 
พุทธรักษา 

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

ควรกําหนดกรอบวิจัยใหชัดเจนและ
กําหนดใน TOR วา ในโครงการตองมี
ผูใชประโยชนจากโครงการรวมดวย 

5. กชพรรณ เทียน
รุงศรี 

กรรมการ
ผูจัดการ  

บ.เฟรส ออรแกนิค ฟารม 
จํากัด 
(info@dailygreen.net) 

ยินดีท่ีภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมใน
การรับรูขอมูลขาวสาร และออกความ
คิดเห็น แจงความตองการผลงานวิจัย
ตางๆ เพื่อนํามาใชงาน  ตอบโจทยให
เกษตรกรไดจริง อยากเห็นเกษตร
อินทรียไทยเติบโตเปนอันดับหนึ่งของ
โลก เราพรอมท่ีจะพัฒนาทุก
ขบวนการผลิตใหดีข้ึนเร่ือยๆ 

6. หนึ่งน้ํา นาวาบุญ
นิยม 

กรรมการ
ผูจัดการ 

หจก. TO-U-POWER - ควรจะแจกจายผลการศึกษาวิจัยในรูป
ซอฟทไฟล เพ่ือสามารถนําไปใช
ประโยชนตอได 
- ควรจะสรุปขอมูลผลการวิจัยของ
งานวิจัย 10 ป เปนภาพรวมสถานะดาน
ตางๆ เพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชตอ
ยอด โดยเร็ว ไมซ้ําซอน ไมใหเสียเวลา 
และ เสียงบประมาณ 

7.จารุนันท  เนติ
วิเชียร 

นักวิชาการ
พาณิชย 
ระดับ
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปลัด กระทรวง
พาณิชย  

- ควรใหความสนใจแก สินคาออนไหว
และมีปญหาเร่ืองการสรางความเช่ือถือ  
- ควรรวบรวมเอกสารการวิจัยเปน
หมวดหมู จัดเก็บเปนท่ี เขาถึงไดงายข้ึน 
- ควรติดตามแนวโนม และเผยแพรอยาง
ตอเนื่อง ท้ังจากงานวิจัยใจไทยและ
ตางประเทศ 

8.  ดวงฤดี  จิต
ละมอม 

R&D Top Organic Products and 
supplies 

มีศูนยรวมขอมูลเกษตรอินทรียและ
นวัตกรรมในดานงานวิจัย ผูประกอบการ
ใครบาง มีสินคาอะไร สินคาแปรรูปอะไร 

9. อรชุน  แกว
กังวาล 

กรรมการ
ผูจัดการ 

บ.น้ํามันสบูดําไทย และ  
บ.รุงสวรรค จํากัด 

- ควรจัดประชุม บอยคร้ังข้ึน  
- ขอความเขาใจชัดเจนในเปาหมาย ท่ี
ตองการสงเสริม 

10. สมชัย  วิเศษ
มงคลชัย 

กรรมการ ภูมิปญญาไทย กาญจนบุรี 
จํากัด 

- ไดความรูด ี
- มีโอกาสจัดอีกนะครับ 



สถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

หนา 53 จาก 55 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
11. กวี  วนะชกิจ กรรมการ

ผูจัดการ 
ติงเฮงฟูดโปรดกัส จํากัด - ใหวิจัยขาวกาบาทุกชนิด เปรียบเทียบ

วาขาวชนิดใดมีสารกาบามาก เพ่ือได
นําเสนอตอผูบริโภค  
- สารกาบานี้อยูในเนื้อขาวหรือจมูกขาว 
- สารกาบาจะอยูในอุณหภูมิเทาไหร ให
วิจัยหาขอมูลท่ีชัดเจน 
- จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีษะเกษ มี
ขาวพื้นเมือง เมล็ดเล็ก อยากใหมีวิจัย
และอนุรักษไวเปนพันธุพ้ืนเมือง 

12. ผศ.ดร.
ปราโมทย  สฤษดิ์นิ
รันดร 

หัวหนา
โครงการวิจัย
และพัฒนา
เกษตรยั่งยืน
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ฯ กําแพงแสน ม.เกษตร 

ระยะเวลาประชุมส้ัน อาจจะตองมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติม 

13.ช่ือไมชัดเจน นักวิชาการ ศูนยนวตักรรมพลังงงานและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- ทําไมมีนวัตกรรม แตยังไมพัฒนามาใช
ในระดับลาง ทําไมขยะยังเต็มเมือง ชวย
หาทางออกและรวมมือกันแกไข  
- เกษตรอินทรียทําอยางไรใหเขาถึง 
เกษตรกรและใชงานไดจริง อยาง
กวางขวาง และมีการรับรองผลการใช 
ประกันผลผลิต 

14. ช่ืนจิตต มีโพธ์ิ
สม 

Technical 
Secretary 

บจก.ลัดดา - ควรมีการใหรายละเอียดในการจัดทํา/
วิจัย-นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเปนแนวทาง 
- การรวบรวมขอมูล ควรขอความรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ จะทําใหไดขอมูลท่ี
ละเอียด ครบถวนและชัดเจนมากขึ้น 

15. วุฒิพงศ  วนา
กุล 

ผูจัดการ เอกยงวงศ จํากัด อยากได website รวบรวม technology 
เกษตรอินทรีย หนวยงานราชการ 
เอกชน บทความงานวิจัยท่ี 
commercialize แลว 

16. สิทธิพร   ผูจัดการ
สหกรณโค
เนื้อ  

ม. เกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 

งานวิจัยเครือขายผูผลิตเกษตรอินทรีย 

17. ศุภกิจ สอน
ประจักษ 

ท่ีปรึกษา สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลยัแม
โจ  

สนช. ควรจัดการประชุมเปนรอบๆ นาจะ
ไดประสิทธิผลมากกวารูปแบบที่จัดวันนี้ 
(แตละรอบใหตั้งเปาหมายและ Focus 
Group)  

18. อังคณา  โสภี  เค.พี.เอส. ตรวจสอบ จํากัด ควรจะมีการดําเนินการหาผูประสานงาน
ระหวางเอกชนกับนักวิจัยใหได แนวทาง
ท่ีจะทําใหเกิดงานวิจัย ท่ีตรงประเด็น
ท่ีสุด 

19. ปฐมพงศ  เพ็ญ
ไชยา 

ผูประสานงาน
ประชุม
วิชาการ 

ม.เทคโนโลยีประจอมเกลา
ธนบุรี 

ควรมีการสรุปผลของการประชุมวา ได
เกิดประโยชนอะไราบาง และสามารถ
นําไปสูการประชุมคร้ังตอไปไดอยางไร 

20. ดิเรก  ศรีสุชาต  สุรินทรทิพย จํากัด ควรเนนสวนของ Pre-harvest ดวย เชน 
คุณภาพปุยอินทรีย น้ําหมักจุลินทรีย 
และฮอรโมนอินทรีย 

21. ไมชัดเจน researcher International Laboratories 
Co.,Ltd. 
 
(p_research@ilc-
cosmetic.com) 

- ควรแจกเอกสาร พรอมความรูจาก
งานวิจัย และสามารถเขาถึงความรูได
สะดวก 
- ควรจัดใหภาคเอกชนไดมีสวนเขารวม
มากขึ้น และใหภาคเอกชนกับนักวิจัยได 
ติดตอถึงกันมากขึ้น 
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ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
22. สมบัติ  สมศกัดิ ์ นักวิเคราะห

นโยบายและ
แผนระดับ
ปฏิบัติการ 

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สํานกัปลดักระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ควรทํา Model ของการสงเสริมอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาผูประกอบการใหมดานเกษตร
อินทรีย iTAP ในการใหคําปรึกษาดาน 
technology (ซึ่ง สนช. อาจจับคูนักวิจัย 
ผูเช่ียวชาญกับผูประกอบการได) กระทรวง
เกษตรฯ ควรมุงเนนเร่ืองมาตรฐานดาน
เกษตรอินทรียท่ีชัดเจนและใหคาํปรึกษา
เร่ืองมาตรฐานและขอจํากัดระเบียบตางๆ ใน
การสงออกใหผูประกอบการ 

23. สิทธิพร  บาง
แกว 

พาณิชย
จังหวัด 

สํานักงานพาณิชยจังหวดั
สุรินทร 

ขอรับรายงานฉบับสมบูรณดวย 

24. ชัยวัฒน  
สันทนานุการ 

กรรมการ บ.สุวรรณภุมิ ออรแกนิค จํากัด เกษตรอินทรียวาระแหงชาติ ยังไมเห็น
พิมพเขียว ท่ีครบวงจรเลย วาหนวยงาน
ภาครัฐใดเปนเจาภาพตัวจริง และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม จึงเหมือนตางคนตาง
ทํา บางหนวงานเชน กระทรวงเกษตรไม
เห็นมีบทบาทเลย  กระทรวงวิทย ควรทํา
เร่ืองนี้ใหชัดเจนวา ใครเปนเจาภาพตวัจริง 

25. นิต ิ ชางภญิโญ นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน 

สศช. เนื่องจากคณะอนุกรรมการดานการผลิตและ
ตลาดไดมีการดาํเนินการผลดักันโครงการ
นํารอง 2 โครงการ คือ โครงการบูรณาการ
ขาวอินทรียในทุงกุลา และโครงการบูรณา
การพืชอินทรียในภาคเหนือ โดยมุงบูรณา
การท้ังงานและเงิน ในระดับพืนท่ี เพ่ือ
รวมกันผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดังนัน้
ในสวนของการจัดการขอมูลงานวิจัยองค
ความรู นอกจากพิจารณาการจัดการองค
ความรูในภาพรวมของประเทศแลว ควรมี
การเช่ือมโยงการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุน
โครงกานํารองท้ัง 2 ดวย 

26.ผศ.ดร. ผอง
เพ็ญ  จิตอารียรัตน 

อาจารย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

การศึกษาสถานภาพการวิจัย-นวัตกรรม 
นาจะทําการสํารวจความตองการของ
ผูประกอบการวา อยากใหคณะผูวิจัย 
ทํางานวิจัยดานไหน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการอยาง
แทจริงดวย 

27. รศ. วิวัฒน  ชว
นะนิกุล 

อาจารย คณะสัตวแพทยศาสตร  
จุฬาฯ 

- ขอใหกําหนดคํานิยาม  ขอบเขตของ
คําวา “เกษตรอินทรีย” ใหชัดเจน โดย
แยกจากคําวา เกษตรพอเพียง เกษตร
ยั่งยืน 
- ภาครัฐมีหนวยงานที่ถือกฏหมาย กฏ
ระเบียบตางๆ ท่ีจะบังคับภาคเอกชน 
ฉะนั้นจะตองรวมมือกัน  ท้ัง 2 ภาค 
จะตองเขาใจกัน และเดินไปดวย
ความเร็วเทาๆ กัน ไมใชภาคเอกชน
นําไปกอน 

28. นายบรรพชา  
กาญจนวิไล 

ผูจัดการ ฟารอีสท คอนทรานส จํากัด ไมควรมุงเฉพาะเพ่ือการอุตสาหกรรม
หรือสนับสนุนผูผลิตรายใหญเทานั้น ควร
คํานึงถึงชาวบานท่ีอยูในกลุมรายยอย 
แตเปนสวนใหญของประเทศ ใหมี
โอกาสไดใชขอมูลหรือเทคโนโลยีราคา
ถูกในการพัฒนาวิถีเกษตรไทยดวย 



สถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

หนา 55 จาก 55 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
29. ลิลา  เรืองแมน  ท่ีปรึกษา 

(ผูเช่ียวชาญ
ตรวจรับรอง
สัตวน้ํา
อินทรีย) 

กรมประมง กษ.เกษตรฯ - ควรจมีขอมูลทางดานปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการผลิตและจําหนายเกษตรอินทรีย 
ใหครอบคลุมหมดกอนท่ีจะกําหนด 
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม  
- ทางดานสัตวน้ําอินทรีย มีปญหาท่ี
จําเปนตองดําเนินการวิจัยและสราง
นวัตกรรม ไดแก 
1. การผลิตขยายพันธุ กุง โดยไมใชวิธี
ตัดตาหรือบีบตา เพ่ือเตงฮอรโมน
สืบพันธุ ถามีเทคโนโลยีใหมในการ
สืบพันธุ ไดก็จะทําใหสามารถผลิตกุง 
อินทรีย ไดมาตรฐานสูงข้ึน 
2.  ควรมีสูตรอาหารอินทรีย ข้ึนมา
เพ่ือใหจดทะเบียนและขายในทองตลาด
ไดราคาท่ีเหมาะสม และสามารถใช
วัตถดุิบในประเทศ 
3. ปจจุบันพลังงานเปนตนทุนการผลิต
ทางเกษตรอินทรียท่ีสูงมากและเกษตร
อินทรียจะเนนเร่ืองการลดพลังงานใน
การผลิต ดังนั้นถามีการคิดคน หาเคร่ือง
ตีน้ํา เคร่ืองสูบน้ําท่ีลดพลังงานลงได ก็
จะเปนงานที่มีประโยชนและสามารถเปน
ธุรกิจได 

 


