
  เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการบริหารจัดการผลิตทาง 

การเกษตรแบบองค์รวม ให้ความส�าคัญกับ เกษตรกรผู้ผลิตและ

ชมุชนท้องถิน่ มุง่หวังสร้างความมัน่คงทางการเกษตร เน้นคณุภาพ

และความปลอดภัยของผู ้ผลิต ผู ้บริโภค รวมทั้งอนุ รักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนา 

และจัดการดินให้มีความเหมาะสมต่อการผลิต โดยมีนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่สามารถน�ามาใช้ทดแทน 

สารเคมีทางการเกษตรได้ จากการประเมินผล พบว่าการใช้

ผลติภณัฑ์เทคโนโลยชีีวภาพของกรมพฒันาทีด่นิ จะช่วยลดต้นทนุ

จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรร้อยละ 30 ส่งผลให้

ประหยัดเงินจากการน�าเข้าปุ ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร

ประมาณ 3,000 ล้านต่อปี และหากเกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์จะช่วยลดต้นทนุจากการใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมทีางการ

เกษตรร้อยละ 100

เกษตรอินทรีย์ความมั่นคงทางอาหาร  
ความยั่งยืนส่ิงแวดล้อม

เกษตรอินทรีย์ความมั่นคงทางอาหาร 
ความยั่งยืนส่ิงแวดล้อม

เกษตรอินทรีย์ อิงธรรมชาติ คืนสมดุลให้ชีวิต และธรรมชาติ

	 เกษตรอินทรีย์	 เป็นการท�าเกษตรโดยอิงวิถีธรรมชาติ	 เน้นความปลอดภัยและความมั่นคง 

ของคุณภาพชีวิต	 มุ่งหวังท�าเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 ในขณะเดียวกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศไปในตัว	 ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 กระบวนการผลิตไม่อันตรายต่อผู้ผลิตและ 

เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	การท�าเกษตรอนิทรีย์จึงเป็นการคนืสมดลุให้กับชวีติและธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื

	 “ความอุดมสมบูรณ์ของดิน” ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ โดยหลักการของเกษตร

อินทรีย์จ�าเป็นต้องหาอินทรียวัตถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ การปลูกพืชคลุมดิน  

ซึง่อนิทรยีวตัถเุหล่านีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิง่มชีวีติและจลุนิทรย์ีในดนิ นอกจากนีก้ารไม่ใช้สารเคมต่ีางๆ 

ที่ เป ็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย ์ในดิน เป็นการช่วยให้ดินฟื ้นความสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น  

เมื่อดินมีความสมบูรณ์พืชที่ปลูกจะแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งให้ผลผลิตสูง
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ข้อดีของการท�าเกษตรอินทรีย์ 

1. ปลอดภัยต่อผู้ผลิตเพราะงดใช้สารเคมีต่าง ๆ

2. ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3. ดิน น�้า สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์ 

4. ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูง

5. ใช้เมลด็ทีผ่ลติโดยกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นการรกัษา
เมล็ดพื้นบ้านช่วยท�าให้เมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านไม่สูญหาย

6. รีไซเคิลทรัพยากรที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น ฟางข้าว  
มูลสัตว์ เศษใบไม้ ฯ

7. ลดการเสือ่มสภาพของดิน และลดมลพษิทางดนิ น�า้ อากาศ 
เน้นท�าเพื่อประโยชน์ส ่วนรวม และปลูกจิตส�านึกรัก
ธรรมชาติให้กับเด็กรุ่นใหม่

ผลผลติของเกษตรอินทรย์ี มข้ีอดี คอื
1. มีรูปร่างดีสมส่วน

2.  มีสีสวยเป็นปกติ

3.  มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ

4.  มีโครงสร้างของเนื้อนุ่มกรอบแน่น

5.  มีรสชาติดี

6.  ไม่มีสารพิษตกค้าง

7.  เก็บรักษาได้นาน

8.  ให้สารอาหารและ
 พลังชีวิต

เกษตรอินทรีย์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)  
โดยมีส่วนลดผลกระทบด้านลบและมผีลกระทบด้านบวกดังนี้ 
 • เป้าหมาย 15 เกษตรอินทรีย์ช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม การล่มสลายของระบบนิเวศธรรมชาติ 
  การปนเปื้อนสารเคมีการเกษตร การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
 • เป้าหมาย 13 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเก็บกักคาร์บอนในดิน
 • เป้าหมาย 6 ท�าให้ดินเก็บกัก/กรองน�้าได้ดีขึ้น ลดมลพิษจากสารเคมีการเกษตรในแหล่งน�้า
 • เป้าหมาย 14 ลดมลพิษในน�้า (จากการปนเปื้อนปุ๋ยเคมีีและสารเคมีทางการเกษตร)
 • เป้าหมาย 12 ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิค ที่ตรวจรับรองมาตรฐานได้อย่างมั่นใจ
 • เป้าหมาย 8 การใช้สารเคมี (การเกษตร) ท�าให้ผู้ผลิตต้องเสี่ยงกับปัญหาอาชีวะอนามัยในการท�างาน
 • เป้าหมาย 3 ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
 • เป้าหมาย 2 เกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิตอาหารให้คนท้องถิ่น
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IFOAM EU Group ได้สรุปว่าระบบเกษตรอินทรีย์มีส่วนในการอนุรักษ ์

ความหลากหลายทางชีวภาพในยุโรป ดังนี้ 

• มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายกว่าในฟาร์มระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกรณี แม้จะมีสภาพนิเวศที่แตกต่างกัน 

ออกไป โดยมีความหลากหลายของชนิดพืชมากกว่า 20-95% และในบางกรณีมากกว่าถึง 150%  

ทั้งในบริเวณแปลงที่ท�าการเพาะปลูกและพื้นที่กันออกเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย

• ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ทั้งจุลินทรีย์ในดินมีความหลากหลายมากกว่า รวมถึงแมลงและนก ซ่ึงมีแมลง 

หลากหลายกว่า 23% ในขณะที่ผู้ผสมเกสรมากกว่า 30% โดยเฉลี่ย

• ในแปลงผักและผลไม้ มีพืชในแปลงหลากหลายกว่า รวมทั้งพืชคลุมดินในแปลงไม้ผลยืนต้น ซึ่งท�าให้ม ี

นกที่กินแมลงมากกว่าด้วย 

 เกษตรอินทรีย์ช่วยเพิ่มความหลากหลายเฉลี่ย 30% เมื่อเปรียบเทียบกับฟาร์มทั่วไป ความหลากหลายนี้  

ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการไม่ใช่สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อพืช-สัตว์และระบบนิเวศแต่เกิดขึ้นจาก

• การเลือกใช้สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีฤทธิ์ท�าลายแบบไม่เลือก / มีฤทธิ์เฉพาะ

เจาะจงกับศัตรูพืช

• การเลือกปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมทั้งไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์

• การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อตรึงไนโตรเจนให้กับดิน (พืชสด) ที่เอื้อต่อผู้ผสมเกสร (มีดอกที่ให้น�้าหวาน)

• การเว้นพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ที่ท�าให้ศัตรูธรรมชาติ (ตัวห�้า-ตัวเบียน) มีที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์

• การเลือกใช้ปุ๋ยและธาตุอาหารที่เหมาะสม ไม่มากเกิน จนท�าให้ดินเสียสมดุลและเป็นกรด ส่งผลต่อจุลินทรีย์ดิน 

รวมทั้งเชื้อรากลุ่มไมคอไรซา

• การคืนอินทรียวัตถุให้กับดินช่วยส่งเสริมและสร้างสมดุลให้กับนิเวศดิน โดยเฉพาะความหลากหลาย 

ของสิ่งมีชีวิตในดิน

• การลดการไถพรวนช่วยอนุรักษ์ดิน

• การเลี้ยงสัตว์ที่เน้นให้สัตว์ได้เล็มหญ้าในทุ่งหญ้า ช่วยเพิ่มความหลากหลายในทุ่งหญ้าด้วย
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วิถีเกษตรอินทรีย์กับความมั่นคงทางอาหาร 

 เกษตรกรอินทรย์ียดึมัน่หลกัความพอเพยีงเป็นส�าคญั 

คือเน้นกินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ส่วนที่เหลือ 

จึงน�าไปแบ่งปันและขาย หลักการนี้สัมพันธ์กับ วิธีการผลิต 

เน้นการเข้าถงึอาหารปลอดภยัจากเรือกสวนไร่นาของตนเอง

ตามความต้องการของครอบครัว ด้วยรูปแบบการผลิตแบบ

ผสมผสาน เช่น การท�านา สวน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ที่ส�าคัญ

คือ การพึ่งพาตนเองและปรับตัวด้านปัจจัยการผลิตที่ใส่ใจ

ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยไม่พ่ึงพาการใช้สารเคม ี

มุ่งใช้หลักธรรมชาติในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ใช้แรงงาน

ในครัวเรือน หมุนเวียนวัสดุที่มีอยู่เป็นหลัก มีการเลือกใช้

เทคโนโลยีภายนอกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ

พยายามปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เกษตรกร

มีการจัดการกับผลผลิตโดยการน�าไปประกอบอาหารเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน เป็นส�าคัญ ผลผลิตที่เหลือจะถูกน�า

มาจ�าหน่ายเป็นรายได้มาจุนเจือครอบครัวอย่างพอเพียง 

วฒันธรรม เกษตรกรอนิทรีย์ยงัคงไว้ซึง่วฒันธรรมของชมุชน

ในการแบ่งปันและช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัต่างเอือ้เฟ้ือ

กันด้านอาหารระหว่างเครือญาติ เพื่อนสนิท รวมทั้งเพื่อน

บ้านในชุมชนเดียวกันและต่างชุมชน รวมไปถึงการแบ่งปัน

ความรู้ด้านการผลิตแบบอินทรีย์ และการแลกเปลี่ยนปัจจัย

การผลิต เช่น เมล็ดพันธุ ์ ปุ ๋ย และแรงงาน รวมไปถึง 

การถ่ายทอดสู่คนในชุมชนผ่านการเยี่ยมเยียนและพูดคุย  

อีกท้ังเกษตรกรยังเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคคลภายนอก 

โรงเรียน หน่วยงาน หรือชุมชน เป็นต้น ความใส่ใจต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกษตรกรอินทรีย์

ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

เฉพาะดิน น�า้ ป่า ซ่ึงเป็นปัจจยัการผลติอาหารและแหล่งราย

ได้ที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงยังคงวิธีการผลิตแบบอินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟู

คุณภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก และส่งผลให้เกิด

ระบบนิเวศท่ีพืชและสัตว์หลายชนิดสามารถอยู่ร่วมกันได ้

ในระบบเกษตรแบบผสมผสาน 

	 ระบบเกษตรอินทรีย ์ เอื้อให ้ เ กิดความมั่นคง 

ทางอาหารทั้งในแง่การเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างพอ

เพียง	 ความพอเพียงด้านเศรษฐกิจ	 และความย่ังยืน 

ของการผลิตอาหาร

ที่มา:	 กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย		

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เรื่อง “อาหาร ก่อก�าเนิด เกิดจากดิน”

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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