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บทคัดย่อ 

แผนงานวิจัยน้ีเป็นแผนงานที่ ศึกษานิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายก

ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นา

ข้าวเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการโดยประยกุต์ข้อมูลดาวเทียมและหุ่นยนต์อากาศยาน

ขนาดเล็ก  2. การเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าว

อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี และ 3. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และ

นาข้าวใช้สารเคมี ผลการศึกษาทัง้ 3 โครงการพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนาข้าว

อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบนิเวศบริการของนาข้าวอินทรีย์โดยการ

วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าว พบว่า นาข้าวอินทรีย์ใหก้ำไรสทุธิมากกว่านาข้าวใช้สารเคม ี

ดังนั้นอาจสรปุได้ว่าการผลิตข้าวอินทรียท์ำให้เกิดประโยชนจ์ากนิเวศบริการมากกว่าการผลิตข้าวโดย

ใช้สารเคมี  
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Abstract 

This research program was aimed to investigate “analysis of ecosystem services in 

organic rice paddy fields in Nakhon Nayok province”. There are three research 

projects under this program: 1. the development of geoinformation for monitoring of 

organic rice paddy fields based on ecosystem services using Earth satellite 

observation and small unmanned aerial system (sUAS) 2. a comparison of ecosystem 

services through prey regulation by predatory Arthropods in organic and conventional 

rice paddy fields and 3. a comparison of some rice properties from organic and 

conventional rice paddy fields. According to these studies, it was found that there 

was no significant difference between organic and conventional rice paddy fields. 

However, when comparing ecosystem services of the organic rice fields in terms of 

the cost-benefit analysis for rice production. It was found that there was more net 

profit in the organic rice fields than the conventional rice fields. Therefore, it could 

be concluded that organic rice production contributes more benefit of ecosystem 

service than conventional rice production.  
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บทนำ 

ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับนิเวศบริการ (ประโยชน์

ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศ )ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ อาหาร น้ำ พลงังาน และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  การได้ประโยชนจ์าก

ด้านหนึ่งอาจนำมาซึง่การเสียประโยชน์ในอีกด้านหนึง่ เช่น การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่พึง่พิง

ธรรมชาติไปสูเ่กษตรกรรมแบบใช้สารเคมีอาจทำให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนแต่ขณะเดียวกันทำให้

เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากมลพิษทีเ่กิดข้ึนรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่แย่ลง  

สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับโมเดลเพือ่นำไปสู่ในการพฒันา

ประเทศอย่างยัง่ยืนโดยไม่ทำลายทัง้สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศใหเ้ข้าสู่ ประเทศ

ไทย 4.0 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถแก้ไขเศรษฐกิจในระดับราก

หญ้าได้รวมถึงบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนของสหประชาชาติ 

การทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าใช้หลกัการและแนวคิดที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการทำ

เกษตรอินทรีย์ให้ความสำคัญกบัการอนุรกัษ์และฟื้นฟรูะบบนิเวศการเกษตรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพซึ่งเป็นนิเวศบริการในพื้นทีเ่กษตรกรรมด้านการควบคุมอย่างหนึง่รวมถึงการควบคุมแมลง

ศัตรูพืชโดยผูล้่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียร์วมถึงข้าว อย่างไร

ก็ตามพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลือ่นการ

ดำเนินงานตามนโยบายของรฐับาลบรรลุเป้า หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรดำเนินการในลักษณะบรูณา

การข้ามกระทรวงเพือ่สนบัสนุนให้เกิดพื้นที่ที่ดำเนินงานเกษตรอินทรีย์เพิม่ขึ้น  

จังหวัดนครนายกจัดว่าเป็นจงัหวัดหนึง่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยตามการจัดแบ่ง

ภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ อาชีพหลักของประชากรในจงัหวัดน้ี

เป็นเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่คือพื้นทีป่ลกูขา้วนาปี (ข้อมูลของสำนักงานการเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดนครนายก, สงิหาคม 2559) นอกจากนี้สาเหตุทีเ่กษตรอินทรีย์ยังไม่ได้รับความ
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นิยมอาจเนือ่งมาจากเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านเกษตรแผนใหม่และไม่มหีลกัฐานทางวิชาการ

ของการศึกษาในพื้นทีท่้องถ่ินเพื่อยืนยันว่าการทำเกษตรอินทรีย์ดีกว่าการทำเกษตรโดยใช้สารเคมี 

รวมทั้งงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศที่กำลังพฒันารวมถึงประเทศไทยยงัมีไม่มากนกั 

(Reganold & Wachter, 2016) 

ดังนั้นการวิจัยน้ีจึงสนใจที่จะศึกษานิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายก

โดยใช้การประยุกต์เทคโนโลยกีารสำรวจระยะไกลด้วยระบบหุ่นยนต์สำรวจทางอากาศขนาดเล็ก 

บูรณาการร่วมกบัข้อมลูดาวเทียม เพื่อการพัฒนาระบบติดตามและประเมินมลูค่าของนเิวศบริการนา

ข้าวเกษตรอินทรีย์แบบรายละเอียดสูง นอกจากนี้ทำการเปรยีบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้

ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมรีวมทัง้การเปรียบเทียบคุณภาพ

ข้าวของสองระบบนี้ในแง่ของนเิวศบรกิารของการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเป็นอาหารปลอดภัย

ให้กับมนุษยเ์พื่อความมั่นคงและยัง่ยืนของทัง้มนุษย์และสิง่แวดล้อม ท้ายสุดงานวิจัยน้ีสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการสง่เสรมิและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในจงัหวัดนครนายก รวมทั้งข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาน้ีสามารถนำไปใช้ประกอบการส่งเสริมและพฒันายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด

นครนายกซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบของการศึกษาในครัง้นี้ เพื่อเปรียบเทียบให้ผูผ้ลิตและผู้บริโภคความ

เช่ือมั่นในคุณสมบัติของสินค้าเกษตรอินทรียโ์ดยมีงานวิจัยมารองรับต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (รายละเอียดปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณข์องแต่ละโครงการย่อย) 

-  เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางด้านวิจัยเพื่อใช้ประเมินมูลค่านิเวศบริการเชิงเปรียบเทียบของนาข้าว

อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี  

- เพื่อพฒันาระบบติดตามพื้นที่นาข้าวเกษตรอินทรีย์แบบรายละเอียดสูง (Precision Farming) เพือ่

ประเมินการวิเคราะห์นิเวศบริการ โดยประยุกต์หุ่นยนต์สำรวจทางอากาศขนาดเล็กผ่าน การจัดสร้าง

แผนที่ออโธสีรายละเอียดสงูของพื้นที่นาข้าวในแต่ละช่วงฤดูกาล โดยประยุกต์ภาพถ่ายทางอากาศจาก

กล้องมัลตสิเป็กตรอล (Multispectral Camera : Visisble, Red Edge, Near Infrared) จาก

หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเลก็ (sUAS) และแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทัง้จัดอบรมการประยุกต์

หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเลก็ (sUAS) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของนาข้าว 
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- ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ขาปล้องผูล้่าและเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และ

นาข้าวใช้สารเคมี รวมทั้งประเมนิคุณค่านิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าในการควบคุมเหยื่อในระบบ

นาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและตัวเงิน 

- เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพข้าวทางลำต้น ระหว่างข้าวจากแปลงนาอินทรีย์กบัแปลงนาใช้

สารเคมีและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพเมล็ดข้าวที่ได้จากจากแปลงนาอินทรียก์ับแปลงนาใช้

สารเคม ี

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของแผนงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับนโยบายของชาติและกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยแผนงานวิจัยน้ีที่

ดำเนินการในจังหวัดนครนายกโดยมเีป้าประสงค์คือ การขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ซึง่ถูกใช้เป็น

พืชต้นแบบสำหรบัการส่งเสริมและพฒันาเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนการขับเคลือ่น

นโยบายของรัฐบาลและการเป็นวาระแห่งชาติ โดยเกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นว่าเกษตรอินทรีย์ให้

ประโยชน์ไมเ่ฉพาะต่อระบบนิเวศยังรวมถึงต่อเกษตรกรเองอันนำมาสู่ซึง่การปรับเปลี่ยนการทำนาข้าว

ใช้สารเคมเีป็นนาข้าวอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่ได้จากแผนงานนี้คือการนำผลงานวิจัยที่

เป็นทัง้การพัฒนาองค์ความรู้และการพฒันานวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการส่งเสริม

ให้เกษตรกรปลกูข้าวที่ได้คุณภาพ ปลอดสารพิษและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอันนำไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพิม่ทั้งในเชิงการอนุรกัษ์และฐานสำคัญของธุรกิจชีวภาพเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและสิง่แวดล้อมให้เกิดการความยั่งยืนในอนาคต  
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แนวทางความคิดท่ีนำมาใช้ในการวิจัย 

กรอบแนวคิดมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนาข้าวอินทรีย์สงูกว่านาข้าวใช้สารเคมี ซึ่งกรอบ

แนวคิดของแผนงานวิจัยมีดังนี ้

 

ภาพที่ 1แสดงกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัยที่เช่ือมโยงกับโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงาน 
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าว 
การคำนวณมูลค่านิเวศบริการในพื้นที่นาข้าวอินทรียเ์ปรียบเทียบกบันาข้าวใช้สารเคมีได้มาจากข้อมลู
ทุกโครงการยอ่ยที่อยู่ในแผนงานแผนงานวิจัยทัง้สามโครงการซึ่งผลการศึกษาอย่างละเอียดสามารถดู
ได้จากในแต่ละรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ของแต่ละโครงการ โดยทั้ง 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย 1. 
การพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นาข้าวเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการโดย
ประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมและหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก  2. การเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์
ขาปล้องผูล้่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี และ 3. เปรียบเทียบ
สมบัตบิางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี ให้ผลการศึกษาที่ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
นิเวศบริการของนาข้าวอินทรีย์โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าว จากพื้นที่ที่ใช้ใน
การศึกษา ที่สุ่มเลือกพื้นที่นาที่มทีั้งนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี อย่างน้อย 6 แปลง (นาข้าว
อินทรีย์ 3 แปลง และนาข้าวใช้สารอินทรีย์ 3 แปลง โดยที่แต่ละแปลงมรีะยะห่างอย่างน้อย 1 
กิโลเมตร) ในพื้นที่ อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก พบว่า นาข้าวอินทรีย์ให้กำไรสุทธิมากกว่านาข้าว
ใช้สารเคมีภายหลังจากการใช้ในการประเมินมลูค่าจากการสมัภาษณ์เกษตรกรในข้ันตอนกอ่นการ
เตรียมแปลงหว่านข้าวและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ทั้งแบบมีโครงสร้างซึ่งได้กำหนดคำถามไว้แน่นอนและแบบไม่มีโครงสร้าง จากนาข้าวข้างต้น
ไดผ้ลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าวเมื่อพจิารณาการขายข้าวเปลือกซึ่งมรีาคาเท่ากัน
ระหว่างข้าวอินทรีย์และข้าวที่ใช้สารเคมีไดด้ังนี้ กำไรสทุธิเฉลี่ยของการผลิตข้าวอินทรียท์ี่ได้จากการ
ขายข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวเท่ากับ 1,249 บาทต่อไร่ ในขณะที่กำไรสทุธิเฉลี่ยของการผลิตข้าวที่ใช้
สารเคมีที่ได้จากการขายข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวเท่ากบั 871 บาทต่อไร่ 
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สรุปและวิจารณ์ผลการวิเคราะห ์

จากการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าวที่พบว่า นาข้าวอินทรีย์ให้กำไรสุทธิมากกว่านาข้าว

ใช้สารเคมี ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการผลิตข้าวอินทรีย์ทำให้เกดิประโยชนจ์ากนิเวศบริการมากกว่าการ

ผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี  

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกบันิเวศบริการ (ประโยชน์
ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศ )ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางตรงและทางอ้อม การไดป้ระโยชน์จากด้านหนึง่อาจ
นำมาซึ่งการเสียประโยชน์ในอีกด้านหนึ่ง เช่น การพฒันาพืน้ที่เกษตรกรรมทีพ่ึ่งพงิธรรมชาติไปสู่
เกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีอาจทำใหป้ระชาชนมีรายได้ทีเ่พิม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนคือทำให้
เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อมอันและปัญหาสุขภาพของประชาชนที่แย่ลง ปัญหาดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
ของประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกบัประเทศเพือ่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทาง
เศรษฐกจิ ที่ทำใหป้ระเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไมท่ำลายทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิในระยะยาว ทำให้ประเทศสามารถแก้ไขเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าโดยเฉพาะ
เกษตรกรทีเ่ป็นประชากรไทยส่วนใหญ่ได้  

ถึงแม้ว่าการผลิตข้าวอินทรียอ์าจมมีูลค่าทางเศรษฐกิจไมม่ากแต่การผลิตข้าวอินทรียเ์ป็นการ
เพิ่มมลูค่าทางสังคม (social value) ทีท่ำให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเครือข่ายและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างเกษตรกรในชุมชน/วิสาหกิจชุมชนกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนจาก
การทำงานแบบจตุรภาคี (quadruple helix) ระหว่าง 1. สงัคม/ชุมชน 2. เอกชน 3. หน่วยงานของ
รัฐ และ 4. หน่วยงานต่างประเทศ นำไปสูก่ารผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยที่สง่ผลดีต่อสุขภาพ 
ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมทำใหก้ารใช้สารเคมลีดลง เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมลูค่าทางสังคมที่เพิ่มข้ึนจากการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นการลงทุนในระยะยาวแต่นำมาซึ่ง
การพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนตาม
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SEP for SDGs) 
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