4.3 หลักการผลิตเกษตรอินทรีย
ความหมายของเกษตรอินทรียสําหรับประเทศไทย ตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ มีดังนี้
เกษตรอินทรีย (organic agriculture) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองค
รวม ที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุ
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวตั ถุดิบจากการสังเคราะห และไมใช พืช สัตว หรือจุลนิ ทรีย ที่ไดมาจาก
เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการ
จัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และ
คุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขัน้ ตอน (กรมปศุสัตว, 2556)
ปศุสัตวอินทรีย (Organic livestock) หมายถึง ระบบการจัดการผลิตปศุสัตวที่มีความสัมพันธ
กลมกลืนระหวางผืนดิน พืช สัตวที่เหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมสัตว
ที่ทําใหเกิดความเครียดตอสัตวนอยที่สุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรค โดยการจัดการ
ฟารมที่ดี หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี (กรมปศุสัตว, 2556)
4.3.1 หลักการและเหตุผล
การเกษตรเปนรากฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตเบื้องตนของมนุษย การปลูกพืช เลี้ยง
สัตว เลี้ยงปลา เปนสวนหนึ่งของการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ใชทรัพยากรในพื้นที่ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการดํารงชีพและหาเลี้ยงครอบครัว จนกลายเปนแบบแผนของสังคมและวัฒนธรรมในการพึ่งพา
ตนเอง ระบบการเลี้ยงสัตวหลังบานชนิดละไมมากเกินอาหารที่หาไดในทองถิ่น เชน การเลี้ยง โค
กระบือ ไก เปด สุกร แพะ ฯลฯ เปนการลงทุนที่ต่ํา การเลี้ยงไมยุงยาก โดยมีวัตถุประสงคหลาย
ประการ ไดแก
เปนหลักประกันความอุน ใจของครอบครัว
เปนความมั่นคงทางอาหารมีอาหารบริโภคไมตองซื้อ
เปนการออมทรัพย และเปนแหลงรายไดเมื่อตองการใชเงิน
ลดความเสี่ยงจากพืชผลขายไมไดราคาหรือเกิดภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม เปนตน
ซึ่งเปนการแกไขปญหาความยากจนและหนี้สินใหกับเกษตรกรอยางแทจริง แตการผลิต
เชิงเดี่ยวเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจโดยใชตวั เงินเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จนั้นจะเนนการคา หรือเพื่อการ
สงออก เชน ปลูกพืช และเลี้ยงสัตวเชิงอุตสาหกรรม เปนการผลิตสินคาขายใหกับผูท่อี ยูไกล และใช
ปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่ตองซื้อหาจากภายนอกและตางประเทศ เชน พันธุพืช สารเคมีเรงการ
เจริญเติบโต ยากําจัดศัตรูพืช พันธุสัตว อาหารสัตว ยาสัตวซึ่งตางมาจากแดนไกล
การแยกกิจกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวออกจากกันอยางชัดเจน ทําใหตองใชพลังงาน
อยางฟุมเฟอยในการประกอบกิจกรรมตลอดหวงโซสายพานการผลิตจนถึงผูบริโภค เปนการผลิตที่ไม
ยั่งยืน ทําลายความอุดมสมบรูณของดิน แหลงน้ําและเกิดภาวะมลพิษตอสิ่งแวดลอม ทําใหพืชสะสม

สารพิษ สัตวกินพืชที่มีสารพิษ สัตวน้ําสะสมสารพิษ มีผลตอสุขภาพของคนบริโภค กอใหเกิดมะเร็ง
และดื้อยาปฏิชีวนะ อีกทั้งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวถูกทําลาย เกิดความไม
สมดุลของธรรมชาติซึ่งจะกลับมาทํารายมนุษย นอกจากนี้เกษตรกรยังยากจนเหมือนเดิม ดังนั้น ในระดับ
สากลจึงเกิดกระแสเรียกรองใหรัฐและผูคนตระหนักถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้ง 3 ดาน คือ สิ่งแวดลอม
สังคม และเศรษฐกิจ “เกษตรอินทรีย” จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการปรับระบบการผลิตการเกษตร ซึ่งเปน
ระบบที่ไมแยกกิจกรรมปลูกพืช และการเลี้ยงสัตวออกจากกัน เปนการเกษตรที่รวมทุกระบบที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
ในปจจุบนั ผูบริโภคหวงใยตอสุขภาพมากขึ้น ความตองการบริโภคอาหารอินทรียทวั่ โลก
ที่ผลิตจากกระบวนการทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ในอัตราประมาณ 10-20% คิดเปนมูลคาประมาณ 25,000
ลานเหรียญ (ป 2004) สินคาที่สําคัญ คือ เนื้อ นม ไขอินทรีย การผลิตปศุสัตวอินทรียเปนรูปแบบใหม
ของการเลี้ยงสัตว มีกระบวนการที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรที่มคี วามหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวิถีชวี ิตของคนในชนบท เปนการนําวิถีการผลิตแบบเกาดั้งเดิมมาจัดการใหมใหเพิ่ม
มูลคา ฉะนั้นจําเปนตองกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวม
ที่เข็มแข็ง ทั้งระดับนโยบาย การจัดการรวมพลังทุกภาคสวน สรางแรงกระตุนใหเกิดผลผลิตใหมที่
ปลอดภัย โดยมีเปาหมายหลักเพื่อคนไทยไดบริโภคสิ่งที่ดี ทําใหสุขภาพของคนไทยแข็งแรง สิ่งแวดลอม
ดี พึ่งพาตนเองได ทําใหเกิดเศรษฐกิจอาหารทองถิ่น ลดการใชพลังงานในการผลิตและขนสงอาหารและ
วัตถุดิบ ทําใหคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ลดรายจายในการรักษาพยาบาล สวนการสงออกจะเปนเปาหมายรอง
เมื่อมีการผลิตที่เพียงพอตอการบริโภคภายในแลว โดยการนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการ
ปฏิบัติ “เกษตรอินทรีย” เปนการผลิตการเกษตรที่ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบ ที่ปรับปรุง
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งมีระบบมาตรฐานที่เปนสากล ทําใหสามารถสรางความมั่นใจใน
คุณภาพใหกับผูบริโภค
สินคาอาหารอินทรีย (Organic food) เปนหนึ่งในกระบวนการอาหารปลอดภัย (Food
safety) เปนอาหารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เปน Premiumfood สําหรับตลาดบน หรือผูที่
หวงใยตอสุขภาพของตนและผูมีจิตสํานึกตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูบริโภคอยางแทจริง
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง ลดคนดื้อยาปฏิชีวนะ ลดภาระ
ของรัฐในการดําเนินการควบคุมและการตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อ นม ไข ลงได
4.3.2 องคประกอบเกษตรอินทรีย
องคประกอบเกษตรอินทรียม ีวงจรที่เกีย่ วของ ไดแก
ก. หลักการเกษตรอินทรีย
ข. มาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ค. กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดจนถึงผูบริโภค

4.3.3 หลักการเกษตรอินทรียสากล
หลักการเกษตรอินทรียทั่วโลกมีหลักการเดียวกัน แตมีวธิ ีปฏิบัติที่หลากหลายขึ้นกับ
สภาพแวดลอมทองถิ่นที่ตางกัน โดยยึดตามหลักสากลของ IFOAM 4 ประการ คือ
ก. หลักของสุขภาพ (Health) เกษตรอินทรียจะทําใหดนิ มีความอุดมสมบรูณ
พืชมีสุขภาพดีงอกงาม สัตวกินพืชที่ปราศจากสารพิษทําใหสมบรูณ มีผลใหคนบริโภคมีสุขภาพทีด่ ีดวย
คนจะไมสามารถแยกออกจากระบบนิเวศทีอ่ าศัยอยูได ดังนั้นระบบนิเวศที่สมบรูณ มนุษยที่อาศัยจึงอยู
อยางสุขสบายทิวทัศนงดงามตอจิตใจ สังคมอยูอยางสงบสุข
ข. หลักของระบบนิเวศน (Ecology) การทําฟารมเกษตรอินทรียจะตองจัดการ
ในฟารมใหผสมกลมกลืนและเกื้อกูลกันของ ดิน พืช สัตว โดยการวางแผนการจัดการหมุนเวียนใช
ประโยชนของอินทรียสารในฟารมมากที่สุด การนํากลับมาใชใหมหลายรอบ เชน วางแผนปลูกพืชอาหาร
สัตว สัตวกนิ พืช ถายมูลเปนปุยใหกับพืช น้ําเสียจากการเลี้ยงสัตวนํากลับมาใชกับพืช เปนตน นอกจากนี้
ผูเกี่ยวของการผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริโภคจะตองปกปองสิ่งแวดลอม ไดแก ความ
หลากหลายทางชีวภาพ บรรยากาศ ภูมิทัศนที่อยูอาศัย น้ํา และดิน เพื่อใหทุกชีวิตอยูอยางสุขสบาย
ค. หลักของความเปนธรรม (Fairness) การทําเกษตรอินทรียตองคํานึงถึง
ความสัมพันธของเกษตรกรผลิต ผูประกอบการแปรรูป การจัดจําหนาย และผูบริโภค เชน การเขาถึง
อยางเสมอภาค การคาที่เปนธรรม การเคารพสิทธิของสรรพสิ่งในโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิต
ดังนั้นปศุสัตวอินทรียจึงคํานึงถึงสวัสดิภาพของสัตวเปนสําคัญ การเลี้ยงสัตวที่ปลอยใหสัตวอยูอยางอิสระ
ตามสรีระ และพฤติกรรมของสัตวทําใหสัตวไมเครียด
ง. หลักของการมีสํานึกที่ดี (Care) ผูเกี่ยวของจะตองมีสํานึกที่ดใี นการผลิตที่ไม
เสี่ยงตอการทําลายสุขภาพของระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของทุกสิ่ง เขาใจในระบบนิเวศนเกษตร
ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกี่ยวพันกันเปนหวงโซอาหาร เกษตรอินทรียจ ึงไมยอมรับใหมีการใชสารเคมีใด
ๆ และสิ่งมีชีวติ ตัดตอพันธุกรรม
จากหลักการดังกลาวขางตนจึงเปนที่มาของการปฏิบัติที่หลากหลายวิธกี าร แตภายใต
หลักการเดียวกัน ทําใหการเกิดมาตรฐานเกษตรอินทรียข องแตละประเทศขึ้นอยางสอดคลองกับทรัพยากร
ในทองถิ่น สังคมและวัฒนธรรม องคความรูที่เปนภูมปิ ญญาทองถิ่นของแตละพื้นที่
สําหรับหลักการการผลิตและการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑอินทรียนั้น สหพันธ
เกษตรอินทรียน านาชาติ (IFOAM) ไดกําหนดวัตถุประสงคในเชิงปรัชญาเพื่อเปนหลักปฏิบัติดังนี้
ก. เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง, เสนใย และผลิตภัณฑอยางเพียงพอตอการ
บริโภค
ข. เพื่อใหเกิดการเกื้อกูลกันของวงจรธรรมชาติ ไดแก สิ่งมีชีวิตในดิน พืช สัตว
ตลอดกระบวนการผลิต
ค. เพื่อใหเกิดการตระหนักถึงการปกปองระบบนิเวศอยางกวางขวางขึน้ ในสังคม

ง. เพื่อรักษาและเพิ่มความอุดมสมบรูณของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน โดยการใช
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการธรรมชาติและการพึ่งตนเอง
จ. เพื่อรักษาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายของการเกษตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิง่ มีชีวิต พืช สัตวในฟารมและบริเวณ โดยการทํา ”เกษตรกรรมยั่งยืน”
ฉ. เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยการจัดการฟารมใหสามารถ
คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช หรือสัตวทผี่ ลิตในฟารม
ช. เพื่อสงเสริมความรับผิดชอบในการใชประโยชนและการอนุรักษน้ําและ
สิ่งมีชีวิตในฟารม
ซ. เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา โดยการนํามาหมุนเวียน
ใชใหมหลายรอบในกระบวนการผลิตและการแปรรูป เพื่อหลีกเลี่ยงการมีของเสียที่กอใหเกิดมลภาวะ
ฌ. เพื่อกระตุน ใหเกิดการผลิตและการกระจายผลผลิตขึ้นในระดับทองถิ่นและ
ระดับภูมภิ าค
ญ. เพื่อใหเกิดการเกื้อกูลกันระหวางการปลูกพืชและการจัดการเลี้ยงสัตว
ฎ. เพื่อจัดการเลี้ยงสัตวตามพฤติกรรมธรรมชาติของสัตวแตละชนิด
ฏ. เพื่อใหเกิดการใชบรรจุภณ
ั ฑที่เปนวัสดุธรรมชาติซึ่งยอยสลายงาย หรือนํา
กลับมาใชใหมได
ฐ. เพื่อใหผูเกีย่ วของทางดานเกษตรอินทรีย ไดแก ผูผลิต ผูประกอบการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี มีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพอยางปลอดภัย มัน่ คง และสภาพแวดลอมดี
ฒ. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการตลอดหวงโซสายพานการผลิตถึงการบริโภค
ที่รับผิดชอบตอสังคมและระบบนิเวศ
ณ. เพื่อใหความสําคัญตอภูมิปญญาทองถิ่นและวิธีการจัดการเกษตรตามแบบ
วัฒนธรรมทองถิ่น
4.3.4 หลักการผลิตปศุสัตวอินทรีย
จากหลักการขางตน การเลี้ยงสัตวเปนสวนหนึ่งของเกษตรอินทรียดังไดกลาวมาแลว
เกษตรอินทรียใ นประเทศไทยในระยะแรกผูคนจะรูจักแตการผลิตพืช เชน ขาวหอมมะลิอินทรีย เนื่องจาก
เปนการกระตุน ใหเกิดจากตลาดสงออก มีบริษัทเอกชน และองคกรอิสระสงเสริมการผลิตเพื่อสงออกขาว
อินทรีย และพืชผักอินทรียบ างชนิด เชน ขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง กระเจีย๊ บเขียว เปนตน ดังนั้นใน
ความเขาใจของผูคนคิดวาเกษตรอินทรียทาํ เพื่อสงออก และมีเฉพาะพืชอินทรียเทานัน้ แตหากเกษตรกรทํา
พืชอินทรียและเลี้ยงสัตวดวยจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรพืช ผัก ผลไม ผลพลอยไดจากพืชนํามาเลี้ยง
สัตวไดอยางคุมคา มูลสัตวที่ไดนํากลับเปนปุยอินทรียใหกับพืช ดังนัน้ ปศุสัตวอินทรียจึงเหมาะสําหรับ
เกษตรกรในประเทศไทย และการเกษตรผสมผสาน ใชทรัพยากรพืช สัตวที่เหมาะกับทองถิ่น แตวิธีการ
ปฏิบัติในแตละทองถิ่นอาจแตกตางกันไปและไมสามารถเปรียบเทียบไดกับการทําปศุสัตวอินทรียแ บบ

เขมขน intensive organic livestock system เพื่อขาย เนื้อ นม ไขอนิ ทรียแบบการทํา Biofarm ใน
ประเทศพัฒนาแลว เชน แถบอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เนื่องจากเกษตรกรตางประเทศมีขนาด
ฟารมที่ใหญ มีพื้นที่มากจึงสามารถทําครบวงจร โดยการผลิตอาหารสัตวในฟารมได ปศุสัตวอินทรียใน
ประเทศไทยจึงเหมาะกับระบบการเลี้ยงสัตวแบบหลังบาน และระบบการผลิตในชุมชนขนาดเล็ก แตการ
ผลิต เนื้อ นม ไขอินทรียเพือ่ การคานั้นก็สามารถทําได หากมีการจัดการระบบฟารมเครือขายกับผูผลิต
อาหารสัตวในระบบเกษตรอินทรียได
4.3.5 หลักการจัดการเลี้ยงสัตวอินทรีย
เปนการจัดการเลี้ยงสัตวที่ปฏิบัติตามหลักการเกษตรอินทรียสากล ไมแยกกิจกรรมการ
ปลูกพืชอาหารสัตวและการเลี้ยงสัตวออกจากกัน สัตวเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศนเกษตรในฟารม เปน
ระบบการจัดการฟารมที่เกื้อกูลกัน เริ่มจาก ดินที่อุดมสมบรูณ ปราศจากการใชสารเคมีใด ๆ ที่ทําลายดิน
และสิ่งมีชีวิตในดิน ปลูกพืชโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดังนั้น การผลิตปศุสัตวอินทรียมหี ลักการ
จัดการและเทคนิคที่สําคัญ ดังนี้
ก. เปนระบบการผลิตปศุสัตวที่คํานึงถึงความสมดุลของ ดิน พืช สัตว ใช
หลักการของความหลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว จุลนิ ทรีย และระบบนิเวศน สิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลกัน
เชน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว พืชและเศษเหลือเปนอาหารสัตว มูลสัตวเปนอาหารของพืช และจุลินทรีย
เปนตน มีการจัดการระบบของเสียจากฟารม เชน ปลูกพืชที่ใชเปนอาหารสัตวโดยใชมูลสัตวในฟารม
ปรับปรุงดิน หรือจัดการหมุนเวียนบําบัดน้ําเสียจากฟารมนํามาใชกับพืช
ข. หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีและสารสังเคราะหใด ๆ และอาหารสัตวท่มี าจากการ
ตัดตอพันธุกรรม ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ค. การจัดการฟารมที่สมดุลระหวางการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว ใหเกิดความ
สมดุลระหวางจํานวนสัตวและอาหารสัตวในฟารม
ง. เนนการเลือกใชพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตวที่เหมาะสม กับทรัพยากร
อากาศ สิ่งแวดลอมในทองถิ่น เชน ไก เปด โค กระบือ แพะพืน้ เมือง และพันธุสตั วที่พัฒนาคัดเลือก
สายพันธุในประเทศ เนื่องจากทนทานตอโรค และกินอาหารสัตวในทองถิ่นไดดี
จ. เนนการจัดการเลี้ยงสัตวใหอยูสุขสบายตามธรรมชาติและตามพฤติกรรมของ
สัตว เพื่อสงเสริมสุขภาพ ใหแข็งแรงมีภมู ิตานทานโรคโดยธรรมชาติ โดยการ
1) การจัดระบบสวัสดิภาพสัตว จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ความ
หนาแนน การระบายอากาศ เชน เลี้ยงสัตวแบบปลอย ใหสัตวไดสัมผัสดิน แสงแดด มีคอก โรงเรือนให
คุมแดด ฝน และความรอนได และมีพื้นที่ใหสัตวออกกําลัง ลักษณะการจัดการคอกหรือโรงเรือนเปนไป
ตามความเหมาะสม โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น สอดคลองกับวัฒนธรรมการปฏิบัติที่ดีตอสัตว ทําให
สัตวไมเครียด มีภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ

2) การจัดการอาหารสัตว โดยการจัดสัดสวนอาหารที่เหมาะสม
พิจารณาปลูกพืชอาหารสัตวทางเลือกที่ปลูกงายในทองถิ่น มีคุณคาทางอาหารสูง เชน ธัญพืช พืชสกัด
น้ํามันที่ไมใชสารเคมี ถั่วตาง ๆ ใบมันสําปะหลัง ใบกระถิน สาหราย กากเบียร สาเหลา การหมักดวยจุ
ลินทรียชีวภาพ การปลูกตนกลวยใชเปนอาหารและยา การเลี้ยงสุกรและไกในแปลงหญา หาพืชทดแทน
ขาวโพด กากถั่วเหลืองนําเขา ซึ่งมักมาจากการตัดตอพันธุกรรม
3) มีการจัดการปองกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงตอการติดโรค ไดแก
ความสะอาด สุขอนามัยของอุปกรณและบริเวณเลีย้ งสัตว การควบคุมยานพาหนะและคนเขาออกฟารม
การกักสัตวใหมกอนเขาฟารม หรือเลี้ยงสัตวในทีห่ างไกลจากชุมชน เปนตน
4) การใชสมุนไพร น้ําหมักชีวภาพที่มาจากสารธรรมชาติ เปนการ
ปองกันโรคและเสริมสุขภาพ เชน การใชสวนผสมของสมุนไพรผง ฟาทะลายโจร ไพล ขมิ้นชัน ใน
อัตรา 0.1-0.2% ในอาหารไก หรือสุกร สามารถทดแทนการใชสารปฏิชีวนะเรงการเจริญเติบโต และ
ปองกันโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในสัตวได นอกจากนี้มภี ูมิปญญาทองถิ่น การใชสมุนไพร
ปองกันและรักษาโรคสัตวมากมายหลายตํารับ เชน การถายพยาธิดว ยมะเกลือ หญายาง เปนตน
5) เนนการพึ่งพาตนเอง ใชปจจัยการผลิตภายในใหมากที่สุด เชน พันธุ
สัตว อาหารสัตวที่ผลิตไดเอง หรือเครือขายที่อยูใกล การใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อลดตนทุนการผลิต
เรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อใชผสมน้ําใหสัตวกิน และทําความสะอาดคอก กําจัดกลิ่นในมูลสัตว
6) เนนสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่นของผลิต และกระตุนจิตสํานึกของ
ผูบริโภค การผลิตเพื่อการบริโภคตลาดในชุมชนและเครือขายชุมชนใกลเคียง เปนการผลิตในขนาดเล็กที่
พอเหมาะ สนับสนุนโรงฆาขนาดเล็กในชุมชนทีถูกสุขอนามัย ทําใหลดการขนสง การตลาดและการ
กระจายสินคาที่ตองใชพลังงานสูง เมื่อผลิตไดมากก็สามารถผลิตขายเปนรายได เปนการลดปญหาความ
ยากจนในชนบท
7) มีมาตรฐานปศุสัตวอินทรียเปนกรอบนําในการปฏิบัติ โดยผลิตตาม
ความตองการของผูบริโภคแตละตลาด ไดแก ตลาดระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับประเทศคูคา
8) มีการบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในฟารมที่ละเอียด รวมทั้ง
แผนผังฟารม โรงเรือน แหลงน้ํา เพื่อรอการตรวจรับรอง
9) ปองกันการปนเปอนสินคา เนื้อ นม ไข อินทรียทอี่ อกสูตลาด ทุก
ขั้นตอนตลอดสายพานการผลิตจนถึงผูบริโภค จะตองปองกันการปนเปอนกับสินคาที่ผลิตในระบบปกติ
เชน แยกการผลิตอาหารสัตว การวางวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การขนสง และการจัดวางจําหนาย
เปนตน

4.3.6 กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศไทย
มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
ก. หนวยรับรองระบบงาน Accreditation Body: AB เปนองคกรที่มีอํานาจ
หนาที่ที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการวา หนวยงานหรือบุคคลมีความสามารถทางวิชาการในการ
ดําเนินการรับรองระบบงาน เชน มกอช. มีอํานาจหนาที่ตามมติครม. ใหเปนหนวยรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารของประเทศ, JAS-ANZ ของประเทศญี่ปุน เปนตน
ข. หนวยรับรองระบบอินทรีย Certification body เปนหนวยงานที่ตรวจ
ประเมินและรับรองการปฏิบัติของเกษตรกรหรือผูประกอบการที่ปฏิบัติตามขอกําหนด/มาตรฐานของ
หนวยตรวจรับรองนั้น ๆ อาจเปนหนวยราชการหรือเอกชนที่มีความสามารถ ประเทศไทยมีหนวยรับรอง
ไดแก
1) หนวยรับรองดานพืช ไดแก กรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองพืช
ตามมาตรฐาน Organic Thailand และ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) เปนองคกรอิสระที่
ไดรับการรับรองระบบงานจาก IFOAM ตรวจรับรองตามมาตรฐานของ มกท.
2) หนวยรับรองดานสัตว ไดแก กรมปศุสัตว
3) หนวยรับรองสัตวน้ํา ไดแก กรมประมง
4.3.7 รูปแบบการผลิตสัตวแบงได 3 ระดับ ไดแก
ก. การเลี้ยงสัตวหลังบาน ปลูกพืช-เลี้ยงสัตวผสมผสาน เชน ไกพื้นเมือง โค
กระบือ และเลี้ยงปลาในนาขาว ตามศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยูใ นพื้นที่และแรงงานในครอบครัว
หมุนเวียนใชทรัพยากรที่เกิดจากการผลิตในฟารม มีการเลี้ยงสัตวแบบออมทรัพยในครอบครัวใชมูลเปน
ปุย และเปนแหลงอาหารของครอบครัวไมตองใชเงินสดซื้อหา ไมพึ่งพาตลาด ลงทุนต่ํา สามารถปรับเขา
สูระบบเกษตรอินทรียไดเนื่องจากเกษตรกรคุนเคยวิธกี ารผลิต อาจกลาวไดวาเปนเกษตรอินทรียแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองในปจจัยการผลิต ผลผลิตที่เหลือก็จะขายภายในชุมชนเดียวกัน ภาพที่
2.52-2.68

ภาพที่ 2.52 การเลี้ยงไกพนื้ เมืองอินทรีย
ที่มา: เวอรดเพร็สดอทคอม (2553)

ภาพที่ 2.53 การเลี้ยงเปดอินทรีย
ที่มา: เวอรดเพร็สดอทคอม (2553)

ภาพที่ 2.54 การเลี้ยงไกไขอนิ ทรีย
ที่มา: เวอรดเพร็สดอทคอม (2553)

ภาพที่ 2.55 การเลี้ยงสุกรอินทรีย
ที่มา: เวอรดเพร็สดอทคอม (2553)

ภาพที่ 2.56 การเลี้ยงสุกรอินทรีย
ที่มา: โอเคเนชั่นดอทเน็ต (2553)

ภาพที่ 2.57 การผสมอาหารสัตว
ที่มา: โกทูโนวดอทโออารจี (2553)

ภาพที่ 2.58 การเลี้ยงสุกรอินทรีย
ที่มา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน (2555)

ภาพที่ 2.59 การเลี้ยงโคเนื้ออินทรีย
ที่มา: เวอรดเพร็สดอทคอม (2553)

ภาพที่ 2.60 การเลี้ยงโคเนื้ออินทรีย
ที่มา: บล็อคสปอตดอทคอม (2552)

ภาพที่ 2.61 การเลี้ยงกระบืออินทรีย
ที่มา: บล็อคสปอตดอทคอม (2552)

ภาพที่ 2.62 การเลี้ยงปลาอินทรีย
ที่มา: บล็อคสปอตดอทคอม (2552)

ภาพที่ 2.63 การผลิตแกสชีวภาพในฟารมปศุสัตวอินทรีย
ที่มา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน (2555)

ภาพที่ 2.64 การเลี้ยงไกไขอนิ ทรียในตางประเทศ
ที่มา: Wordpress.com (2012)

ภาพที่ 2.65 การเลี้ยงสุกรไกพื้นเมืองอินทรียในตางประเทศ
ที่มา: Farmlandlp.com (2013)

ภาพที่ 2.66 การเลี้ยงสุกรอินทรียในตางประเทศ
ที่มา: OACC (2012)

ภาพที่ 2.67 การเลี้ยงสุกรอินทรียในตางประเทศ
ที่มา: Core organic news (2005)

ภาพที่ 2.68 การเลี้ยงสุกรอินทรียในตางประเทศ
ที่มา: MOSES (2012)

