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พืชผกัผลไม้ไทย สารตกค้างเพียบ 

ถอืเป็นการตบหน้าหน่วยงานภาครฐัอกีฉาดใหญ่ เมื่อ
มรีายงานสุม่ตรวจวา่ ทุกวนัน้ีผกัผลไมท้ีค่นไทยกลนืกนิเขา้ไป 
ล้วนเต็มไปด้วยอนัตรายจากสารพดัสารพษิ หรือสารเคมีที่
หลายประเทศสัง่แบนห้ามใช้ แต่กลบัมาโผล่ที่เมอืงไทยกนั
เพียบ อนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ได้ร ับพิษภยัจาก
สารเคมีเหล่านั ้นเข้าสู่ร่างกาย มีทัง้ที่แสดงอาการแบบ

เฉียบพลนัและเรื้อรงั อาการเฉียบพลนัจะเกดิขึน้เมื่อร่างกายคนเราไดร้บัพษิของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืรวด
เดยีวในปรมิาณมาก ท าใหม้อีาการไดต้ัง้แต่ ปวดศรีษะ มนึงง คลื่นไส ้อาเจยีน เจบ็หน้าอก ปวดกลา้มเน้ือ 
เหงื่อออกมาก ทอ้งร่วง เป็นตะครวิ หายใจตดิขดั มองเหน็ไม่ชดั ไปจนกระทัง่ข ัน้แรงสุด คอื เสยีชวีติ  ส่วน
แบบเรือ้รงัเป็นภยัรา้ยเงยีบ ทีเ่รยีกกนัว่า “ตายผ่อนส่ง” จะเกดิขึน้เมื่อไดร้บัพษิของสารเคมกี าจดัศตัรูพชื
จ านวนไม่มาก แต่ได้รบัอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน กว่าจะแสดงอาการ อาจใชเ้วลาเป็นเดอืน หรอืเป็นปี 
ส่งผลให้ กลายเป็นหมนั เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต และ มะเร็ง โดยไม่รู้ตวั  จึง
เหมอืนเป็นการประจานใหเ้หน็ถงึผลงานชิน้โบด าของหลายหน่วยงานภาครฐัทีดู่แลรบัผดิชอบเรื่องน้ีว่า มวั
ท าอะไรกนัอยู่ หรือถูกผลประโยชน์จากพ่อค้าขายยาฆ่าแมลงบงัตา จึงปล่อยปละให้ผกัผลไม้ที่มาจาก
เรอืกสวน ไร ่นา ทัว่ประเทศเวลาน้ี แทบจะอาบไปดว้ยสารพษิทัง้แผน่ดนิ!!! 

อกีอย่างที่หลายคนอาจยงัไม่รู้ ทุกวนัน้ีค าว่า “ผกัปลอดสารเคมี” ซึ่งฟงัดูด ีแต่ภายหลงัถูกจี้ให้
เปลีย่นไปใชค้ าใหมว่า่ “ผกัปลอดภยัจากสารพษิ” แทน กบั “ผกัไฮโดรโปนิกส์” ทีว่างขายตามทอ้งตลาดและ
ซุปเปอร์มาร์เกตทัง้หลาย แทจ้รงิแลว้ ผกัที่ชื่อฟงัดูน่าซื้อทานทัง้สองอย่างขา้งตน้น้ี ยงัคงอนุญาตใหม้กีาร
ใชไ้ด ้ทัง้ ปุ๋ ยเคม ีฮอร์โมนสงัเคราะห์ และ สารเคมกี าจดัศตัรูพชื ในกระบวนการเพาะปลูก จงึยงัมสีารเคมี
ตกคา้งปนเป้ือนเพยีบ เชน่เดยีวกนั ค าวา่ “ผกัไรส้ารพษิ” ซึง่เป็นอกีผกั ทีช่ื่อฟงัดนู่าซือ้ทาน แทท้ีจ่รงิแลว้ ก็
ยงัคงมกีารอนุญาตให้ใช้ได้ ทัง้ ปุ๋ ยเคม ีและ ฮอร์โมนสงัเคราะห์ เพยีงแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ สารเคมกี าจดั
ศตัรูพชื เท่านัน้ จะมกีแ็ต่ “ผกัออแกนิก” หรอื “ผกัอนิทรยี”์ อยา่งเดยีวเท่านัน้ ทีไ่ม่อนุญาตใหใ้ช ้ทัง้ปุ๋ ยเคม ี
ฮอรโ์มนสงัเคราะห ์และสารเคมกี าจดัศตัรพูชืใดๆในกระบวนการเพาะปลกูทัง้สิน้ สารเคมเีจา้ปญัหา ทีพ่บวา่ 
มกัมกีารตกคา้งอยูท่ ัง้ในผกัผลไมท้ัว่ไปและผกัผลไมท้ี่ระบุไวข้า้งถุงว่า ปลอดสารเคม ีมทีัง้ ไซเปอร์เมทรนิ 
(Cypermetrin) ซึ่งเป็นสารพวกไพรทีรอยด์ (Pyrethroids), เอน็โดซลัแฟน (Endosulfan) เมทามโิดฟอส 
(Methamidophos) และ ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) เป็นตน้ 

จากการออกสุ่มเกบ็ตวัอยา่งผกัผลไมต้ามตลาดคา้ส่ง หา้งโมเดริ์นเทรด และซุปเปอรม์ารเ์กตหลาย
แหง่ของ เครอืขา่ยเตอืนภยัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื หรอื Thai-PAN เมื่อไมน่านมาน้ี พบว่า ผกัผลไมส้่วนใหญ่ 
มสีารพษิตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐานถึง 56% หรอืเกินกว่าครึ่งของตวัอย่างที่ท าการสุ่มตรวจ  แม้แต่ผกั
ผลไมท้ีข่ายตามหา้ง และ มเีครื่องหมายสญัลกัษณ์ Q รบัรองคุณภาพ กลบัพบว่า ยิง่มสีารตกคา้งหนักทีสุ่ด
กวา่อยา่งอื่น โดยเฉพาะใน สม้ และ ผกัคะน้า ถอืว่า ครองแชมป์หาความปลอดภยัแทบไม่เจอ เพราะตรวจ



พบว่า มทีัง้สารพษิต้องหา้มที่ถูกแบนไปแลว้ และไม่ไดร้บัอนุญาตใหข้ึ้นทะเบยีน ปนเป้ือนอยู่เกอืบ 20% 
ของตวัอยา่งทีสุ่ม่ตรวจ 

ปรกชล อู๋ทรพัย ์ผูป้ระสานงาน และ ภาวณิี วตัถุสนิธุ นักวจิยัของ Thai-PAN บอกว่า หลงัจากไดม้ี
การสุม่เกบ็ตวัอยา่งผกัและผลไมท้ีไ่ดร้บัความนิยมบรโิภค 16 ชนิด เช่น พรกิแดง กะเพรา ถัว่ฝกัยาว คะน้า 
ผกับุง้ ผกักาดขาวปล ีกะหล ่าปล ีแตงกวา มะเขอืเปราะ และมะเขอืเทศ กบัผลไมอ้กี 6 อย่าง คอื สม้สาย
น ้าผึง้ มะละกอ แตงโม แคนตาลปู ฝรัง่ และแกว้มงักร รวมทัง้สิน้จ านวน 158 ตวัอยา่ง ทัง้ยงัไดเ้กบ็ตวัอยา่ง
ผกัผลไมท้ีต่ดิฉลากวา่ “ปลอดภยั” และค าวา่ “เกษตรอนิทรยี”์ มาจากหา้งและซุปเปอรม์ารเ์กตหลายแห่ง ส่ง
วเิคราะหห์าสารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกคา้ง แบบ Multi Residue Pesticide Screen พบว่า ทัง้ผกัและผลไม้
โดยรวมมสีารพษิตกคา้งเกนิกว่าค่ามาตรฐาน (MRL) หรอืค่าปรมิาณสารพษิตกคา้งสูงสุด ทีอ่นุญาตใหพ้บ
ไดใ้นอาหาร สูงถงึ 56% ของตวัอยา่งทีไ่ปเกบ็มาสุ่มตรวจ 158 ตวัอยา่ง เหนือความคาดหมาย กค็อื แหล่ง
จ าหน่ายทีพ่บสารพษิตกคา้ง เกนิค่ามาตรฐานมากทีสุ่ด คอื ผกัและผลไมท้ี่วางขายตาม หา้งโมเดริน์เทรด 
ทัง้หลาย เพราะเจอสารพษิตกคา้งมากสุดถงึ 70.2% สว่นทีว่างขายตาม ตลาดคา้สง่ พบวา่ มสีารพษิตกคา้ง
เกนิมาตรฐาน 54.2% แมแ้ต่ในผกับรรจุถุงราคาแพง ทีร่ะบุไวข้า้งถุงว่าเป็น “ผกัอนิทรยี”์ หรอื “ออแกนิก” ก็
ยงัตรวจพบว่า มสีารเคมตีกคา้งเกินกว่า 28% ส่วนพชืผกัและผลไม้ที่มเีปอร์เซ็นต์การพบสารพษิตกคา้ง
มากทีสุ่ด ทัง้คู่บอกว่า อนัดบัแรก คอื พรกิแดง พบมากถงึ 85% ผกัคะน้า 75% ถัว่ฝกัยาว และ ใบกะเพรา 
พบอยา่งละ 67% มะเขอืเปราะ 30% ในผลไมใ้หร้ะวงั สม้สายน ้าผึง้ เพราะพบมสีารพษิตกคา้งมากทีสุ่ดถงึ 
100% รองลงมาคอื ฝรัง่ 94% แก้วมงักร พบ 80% มะละกอ 60% และ มะม่วง พบมสีารพษิตกคา้ง 44% 
เป็นตน้ 

ภาวณิีบอกว่า โดยเฉพาะในมะเขอืเปราะ นอกจากจะมสีารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกคา้งอยู่ถงึ 15 ชนิด 
โดย 12 ชนิดเป็นสารประเภทดูดซมึ ทีพ่บตกคา้งสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภยั MRLs ถงึ 85% ของ
ตวัอยา่งทีน่ ามาสุม่ตรวจ ยงัตรวจพบว่า มสีารพษิตอ้งหา้มอยา่ง Carbofuran อกีดว้ย ขณะที ่ฝรัง่ ตรวจพบ
สารเคมกี าจดัศตัรูพชื 9 ชนิด โดย 6 ใน 9 เป็นสารเคมปีระเภทดูดซมึ ซึ่งมกีารตกคา้งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
MRLs ถงึ 94% ของตวัอยา่งทีสุ่ม่ตรวจ แถมยงัตรวจพบวา่ มกีารใชส้ารพษิตอ้งหา้ม จ าพวก Methomyl 

ทัง้ ปรกชล และ ภาวณิี บอกวา่ แมจ้ะมหีลายหน่วยงานเขา้มาตรวจสอบควบคุมคุณภาพของผกัและ
ผลไม้ให้ปลอดภยัจากสารเคมตีกค้าง แต่ก็ยงัเป็นในลกัษณะของ การแก้ปญัหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่อาจจะ
แก้ไขปญัหาไดม้ากนัก มาตรการที่จะแกไ้ขควรเป็นการแกท้ี่ต้นเหตุ และควรเป็นการร่วมมอืกนัแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชนและองค์กรต่างๆ เช่น ร่วมกนัสรา้งความตระหนักใหก้บั
ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ ดว้ยการเผยแพรค่วามรูแ้ละอนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชใ้นการเกษตร ใหท้ราบทัว่กนัอยา่ง
จรงิจงัและกวา้งขวาง ใชม้าตรการตอบโต้ประเทศคู่คา้ทีป่ฏเิสธการซื้อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ
ไทย โดยอา้งการตกคา้งของสารเคมกี าจดัศตัรพูชืเกนิมาตรฐาน เพือ่เป็นขอ้กดีกนั ดว้ยการยกเลกิสารเคมทีี่
ประเทศนัน้ส่งเข้ามาขายในไทย หรือยกเลิกน าเข้าสารเคมบีางชนิดที่เป็นปญัหาในการส่งออกผลผลิต
ทางการเกษตรของไทย รวมทัง้หา้มมใิหส้ง่เสรมิการขายดว้ยการจดัชงิโชคลุน้รางวลัต่างๆ ส าหรบัลูกคา้ทีม่ี
ยอดการใช้สารเคมใีนปรมิาณที่สูงสุด หรอืถึงตามเป้าที่ตัง้ไว้ ห้ามจดัเลี้ยง หรอืใช้กุศโลบายอื่นๆในการ
สง่เสรมิการขาย เป็นตน้ ทัง้ปรกชลและภาวณิี เชื่อมัน่วา่ เมื่อทุกฝา่ยรว่มมอืรว่มใจกนัอยา่งเขม้แขง็ คนไทย
กจ็ะไดบ้รโิภคทัง้ผกัและผลไมอ้ยา่งปลอดภยัยิง่ขึน้ 

 



คอมลมัน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยัง่ดิน : จกัรกลการเกษตร 4.0 

 
 

มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องการเกษตรแบบแม่นย าสูง และทิศทางของ
อุตสาหกรรม เครื่องจกัรกลการเกษตร ไทยแลนด์ 4.0 จดัโดยสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย ณ สถานีวจิยัล าตะคอง จ.นครราชสมีา เมื่อวนัก่อน ภาพรวมคงไม่ต่างจากทีห่ลายคนคดิ หาก
เราจะลดต้นทุน เพิม่ผลผลติ ก้าวขึ้นสู่ครวัโลกได้จรงิอย่างที่หมายมัน่ไว้ใหไ้ด้ เราก็ต้องพึ่งพงินวตักรรม 
เทคโนโลย ีก้าวตามให้ทนัโลก งานน้ีมอีะไรน่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะการเปิดตวั 3 นวตักรรมใหม ่
ขบัเคลื่อนเกษตรกรสูส่มารท์ฟารม์เมอรข์องบรษิทัยนัมาร ์ผูน้ าดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรจากญีปุ่น่ 

นวตักรรมแรก สมาร์ทแอสซิส หรือ SA-R ลิขสิทธิเ์ฉพาะของยนัมาร์ ติดตัง้มาพร้อมกับรถ
แทรกเตอรร์ุน่ใหม ่น าเทคโนโลยกีารสื่อสารและระบบขอ้มลูมาประยกุต ์ชว่ยในการบรหิารจดัการฟารม์ เกบ็
ขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม แลว้น ามาปรบั วเิคราะห์ จนเกษตรกรสามารถวางแผนการผลติ เลอืกพืน้ที่ผลติให้
เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม พืน้ที ่ภมูอิากาศ วางแผนเกบ็เกีย่วผลผลติ ทีส่ าคญัสามารถคดิ ค านวณ วเิคราะห ์
และบนัทกึการท างานของเครื่องจกัร แลว้แจง้เตอืนผ่านมายงัสมารท์โฟนของเจา้ของรถ นัน่หมายความว่า 
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ก็รู้ได้ว่าคนงานน ารถไปใช้ที่ไหน อู้งานไปนอกพื้นที่หรือไม่ ใช้งานมานานหรือไม ่
อุปกรณ์อะไหลใ่ดขดัขอ้ง โอเวอรฮ์ตีเกนิไป ตวัไหนตอ้งเปลีย่นตอ้งซ่อม เมื่อการเกษตรแม่นย าขึน้ กช็่วยลด
ตน้ทุนเรื่องเวลา เกบ็เกีย่วผลผลติไดป้ระสทิธภิาพ ก าไรกเ็พิม่ 

รโีมต เซนซิ่ง หรอืการส ารวจขอ้มูลระยะไกลจากโดรน...เทคโนโลยชี่วยด้านการวดัและวเิคราะห์
ขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศ ดชันีพชืพรรณ จ านวนต้น แสดงขอ้มูลสภาพการเพาะปลูก 
ตรวจวเิคราะห์ค่าต่างๆในดนิ เพื่อใหพ้ชืได้รบัธาตุอาหารหลกัและรองตรงกบัความต้องการของพชืแต่ละ
ประเภทและดนิ รวมถงึวดัปรมิาณพชืผล 

และไฮไลต์คอื โรบอทแทรกเตอร์ นวตักรรมรถแทรกเตอร์ไรค้นขบั ท างานอตัโนมตัติามเสน้ทางที่
ก าหนดไวล้่วงหน้า คน้หาต าแหน่งโดยใชด้าวเทยีม ควบคุมโดยแทบ็เลต็ คาดว่าจะวางตลาดในญี่ปุ่นต้นปี
หน้า พรุง่น้ีไปดกูนัเจา้โรบอทแทรกเตอรน้ี์ส าคญัยงัไง เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

สะ–เล–เต 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัองัคารท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
คอลมัน์รกัษ์เกษตร : ปัญหาและข้อจ ากดัการท าเกษตรอินทรีย ์

 
ค าถาม ชว่ยอธบิายในเรือ่งการท าการเกษตรแบบอนิทรยีม์ปีญัหาอุปสรรคใดบา้งครบั 

องอาจ นงคราญ,อ.เมือง จ.สริุนทร ์
 
ค าตอบ การพฒันาแบบเกษตรอินทรยี์ของไทย ส่วนใหญ่ยงันับว่าอยู่ในระยะเริม่ต้น เป็นการผลติแบบ
ง่ายๆ ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยทีี่ซบัซ้อนอะไรมากนัก แต่เน้นการท าเกษตร โดยใชภู้มปิญัญาชาวบา้น ท าการ
ผลติสนิค้าที่จ าเป็นพื้นฐานในการบริโภคเท่านัน้ เช่น ขา้ว ผกั ผลไม้ ส่วนการแปรรู ปผลิตภณัฑ์มเีพยีง
เลก็น้อย เน่ืองจากมผีลผลติน้อยและไมส่ม ่าเสมอ ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ พอสรุปไดด้งัน้ี 

ปญัหาด้านผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภคผลิตภณัฑ์อินทรีย์ที่ซื้อจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ จะเป็นผู้ที่มี
รายไดค้อ่นขา้งสงู และเน้นการบรโิภคเพือ่สุขภาพ ในขณะทีผู่ผ้ลติผลติภณัฑอ์นิทรยีย์งัมจี านวนน้อย ท าให้
ผูผ้ลติสามารถก าหนดราคาขายในตลาดได ้ราคาผลผลติอนิทรยีจ์งึมแีนวโน้มสงูกวา่ผลผลติเกษตรทัว่ไป 

ปญัหาดา้นการผลติ ความไม่เพยีงพอของแหล่งน ้าทีจ่ะใชไ้ดต้ลอดทัง้ปี ท าใหต้้องมกีารจดัหาแหล่ง
น ้าเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมปีญัหาจากภยัธรรมชาต ิการขาดแคลนแหล่งสนิเชื่อ การขาดการสนับสนุนจากภาครฐั
อยา่งจรงิจงั และการขาดความรูข้องเกษตรกร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นโรคพชืและแมลง 

ปญัหาดา้นการตลาด ยงัขาดบุคลากรทีม่คีวามสามารถในการจดัการดา้นการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ตวัอย่างเช่น ปญัหาเรื่องหอ้งเยน็ ส าหรบัเก็บรกัษาและรวบรวมผกัเพื่อจ าหน่าย ปญัหาดา้นการขนส่ง ที่
จะตอ้งขนสง่ดว้ยรถหอ้งเยน็ เน่ืองจากพืน้ทีท่ีป่ลกูผกัอนิทรยีส์ว่นใหญ่จะอยูห่า่งไกลจากชุมชน 

ปญัหาการประชาสมัพนัธ์ยงัไม่เขา้ถึงผูบ้รโิภค ต้องท าให้ผูบ้รโิภคเขา้ใจถึงขอ้ดขีองผกัอนิทรยี์ ที่
แตกต่างจากผกัทัว่ไปที่ผลิตโดยใช้สารเคมเีป็นปจัจยัการผลติ ซึ่งเป็นผกัมสีารตกค้างที่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค รวมทัง้ตน้ทุนการผลติทีสู่งกว่าการผลติแบบใชส้ารเคมเีป็นปจัจยัการผลติ โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายใน
การตรวจสอบฟารม์ และผลผลติทีจ่ะไดผ้ลเฉลีย่ต ่ากวา่ของผกัทัว่ไป และอกีทัง้ยงัตอ้งการการดูแลสูง ท าให้
คา่จา้งแรงงานในการท าการผลติกจ็ะสงูไปดว้ย 

ปญัหาการขาดการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อินทรีย์ ในขณะน้ีหน่วยงานของราชการที่ให้การ
รบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ยงัอยูใ่นช่วงเริม่ตน้วางรากฐานการรบัรองมาตรฐาน จงึยงัมขีอ้จ ากดั
ในการท าใหส้นิคา้เกษตรอนิทรยี ์ยงัไมเ่ป็นทีเ่ชื่อถอืของผูบ้รโิภคอยา่งกวา้งขวางมากนกั 

ปญัหาเกษตรกร ยงัไม่มีความรู้เพียงพอในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ กรมวชิาการเกษตร ไดม้กีารสง่เจา้หน้าทีอ่อกไปใหค้ าแนะน า และใหค้ าปรกึษา
กบัเกษตรกร ทัง้น้ี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พิม่ขึน้ 

ปญัหาผลผลิตยังไม่มีความหลากหลาย ยังมีการปลูกพืชอินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิด ไม่มีความ
หลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกรบัประทานมากนัก ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรเร่งใหก้ารส่งเสรมิและ



ค าปรึกษา โดยเฉพาะในเรื่องตลาดรองรบัสินค้า เพื่อให้เกษตรกรมีความมัน่ใจทัง้ในด้านการผลิตและ
การตลาด 

ปญัหาราคาสนิค้า ผลผลติเกษตรอินทรยี์มรีาคาอยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเปรยีบเทยีบแล้วราคาสนิค้า
เกษตรอนิทรยี์แพงกว่าสินค้าเกษตรทัว่ไป ท าให้ตลาดจ ากดัอยู่เฉพาะกลุ่มผู้มรีายได้สูง สาเหตุที่สินค้ า
เกษตรอนิทรีย์มรีาคาสูงคือ การผลติยงัไม่มาก และแหล่งผลติอยู่กระจดักระจาย สนิค้าเกษตรอนิทรยี์มี
โอกาสถูกศตัรพูชืสรา้ง และตอ้งใชแ้รงงานในการดแูล และเอาใจใสม่ากขึน้ 

ปญัหาการเกดิความเสยีหาย ผลผลติเกษตรอนิทรยีเ์กดิความเสยีหายไดง้า่ย และน ้าหนักของสนิคา้
เกษตรอนิทรยีจ์ะเบากว่าสนิคา้เกษตรทัว่ไป ท าใหเ้มื่อค านวณตน้ทุนการผลติ และการขนส่งแลว้จะสูงกว่า
สนิคา้เกษตรทัว่ไป 

ปญัหาในการท าเกษตรอนิทรยี ์ผลผลติจะออกตามฤดกูาล ไมอ่อกทัง้ปี เพราะเกษตรอนิทรยีเ์ป็นการ
ท าการเกษตรทีพ่ึง่พาอาศยัธรรมชาตมิากกวา่การฝืนธรรมชาต ิ

ในการพฒันาไปสูก่ารผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีน์ัน้ ยงัตอ้งใชเ้วลา และขัน้ตอนการพฒันาอกีสกัระยะ
หน่ึง ยงัตอ้งมกีารแกป้ญัหาและอุปสรรคใหห้มดไป จงึจะท าใหส้ามารถกา้วไปสูก่ารเป็นผูน้ าในการผลติ และ
การสง่ออกสนิคา้เกษตรอนิทรยีข์องโลกได ้

นาย รตัวิ 
 


