
กระบวนการจัดการมาตรฐานในการผลิตขาวอินทรียในจังหวัดอุบลราชธาน ี
ยศ บริสุทธิ์1 สุจินต สิมารักษ1 และ วิริยะ ลิมปนันทน1 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มุงศึกษากระบวนการจัดการมาตรฐานขาวอนิทรียใน จ.อุบลราชธานี โดยใชเทคนิค RRA ในป

การผลิต 2546/47-50/51 พบวา มีองคกรที่ดําเนินการขับเคลื่อนการผลิตขาวอินทรีย 6 องคกร ปจจุบันมีกระบวนการ

จัดการมาตรฐานอนิทรียในระบบการผลิตขาวอินทรีย 4 รูปแบบ ไดแก 1) การจัดการผลิตตามแนวขอกําหนดหรือ

มาตรฐานของกลุมหรือเครือขายเพื่อการบริโภคเองในสมาชิกครัวเรือน เครือขายบริโภคได 2) การจัดการผลิตตามแนว

มาตรฐานในประเทศ ซ่ึงจัดการมาตรฐานการผลิตเฉพาะกระบวนการเพาะปลกูในระดับไรนาเทานั้น 3) การจัดการผลิต

ตามแนวมาตรฐานในประเทศเพือ่เปนพืน้ฐานในการยกระดบัสูมาตรฐานจากตางประเทศ และการจัดการมาตรฐานใน

ระบบการผลิตนี้เปนแบบ cluster โดยองคกรสงเสริมดําเนินการเฉพาะกระบวนการสงเสริมการเพาะปลกูในไรนาจนถึง

การรวบรวมซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สวนกระบวนการอื่นๆ จนถงึมือผูรับซ้ือ ณ ตางประเทศ เปนการดําเนินการตอยอด

โดยบริษัทสงออก และ 4) การจัดการผลิตตามแนวมาตรฐานจากตางประเทศ โดยไดผนวกเขากับแนวมาตรฐานการคา

ยุติธรรม (fair trade) และมาตรฐานเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของ ซ่ึงทําการจัดการมาตรฐานเกษตรอนิทรียในระบบการผลิต

แบบครบวงจร ต้ังแตการผลิตในระดับไรนาจนถงึมอืผูรับซ้ือในตางประเทศ จากการศึกษาปการผลิต 2546/47-50/51 

พบวา 1) มาตรฐานกลุมหรือเครือขาย มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานจากตางประเทศมีความแตกตางกนัใน

ขอกําหนด จึงทําใหกระบวนการในการจัดการมาตรฐานในระบบการผลิตมีความแตกตางกนัในทางปฏิบัติ 2) ความ

แตกตางในกระบวนการจัดการมาตรฐานเกษตรอนิทรียมีผลตอการตัดสินใจรับซ้ือของประเทศผูนาํเขา 3) คาใชจายใน

การตรวจสอบภายในและคาบริการรับรองมาตรฐานจาก CB มีผลตอความคุมทุนของบริษทัผูสงออกในการดําเนนิการ

สงเสริมดวยตนเอง 4) องคกรที่มีความพรอมดานการเงนิ บุคลากรและประสบการณสัง่สมจากการเคยเปนผูมีลิขสิทธิ์

ยอย (sub-licensee) ในใบรับรอง (certificate) ในฐานะผูรับจางชวง (supplier) ของบริษัทสงออก มาแลว องคกร

สงเสริมบางองคกรจะแยกตัวเพือ่เปนผูมีลิขสิทธิ ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) ดวยตนเอง 5) การมีนโยบายรับ

ซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรมีผลตอการผลิตขาวใหไดตามแนวมาตรฐานเกษตรอนิทรีย และ 6) การสงเสรมิการผลติที่มี

เจาหนาที่ตรวจสอบภายในทํางานใกลชิดกับเกษตรกร มีผลตอการผลิตขาวใหไดตามแนวมาตรฐานเกษตรอนิทรียที่

องคกรสงเสรมิพงึประสงค 
คําสําคัญ: มาตรฐานเกษตรอินทรีย ขาวอินทรีย  

บทนํา 
เกษตรอินทรีย เปนการผลิตทางการเกษตรที่ไมใชสารเคมีสังเคราะหปองกันและกําจัดโรคและ

ศัตรู ไมใชปุยเคมีสังเคราะห ไมใชฮอรโมนสังเคราะห รวมถึงการเกษตรที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ จากการศึกษารายละเอียดในขอกําหนดของมาตรฐาน
เกษตรอินทรียตางๆ อาจมีความแตกตางกันบางในรายละเอียดแตก็มีแนวทางพื้นฐานในทํานองเดยีวกัน 
มาตรฐานเกษตรอินทรียไมใชคูมือแนะนําวิธีการผลิต (procedure) แตหากเปนขอกําหนด (regulations) 

                                                 
1 สํานักงานหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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หรือขอบัญญัติที่เปนกฎเกณฑ (rules) สําหรับบงชี้ถึงความเปนอินทรียและเปนแนวทางใหผูผลิตนําไป
ปฏิบัติ ขอกําหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรียตางๆ บอกเพียงวาตองทําอะไรบาง (what to do?) แตไมได
บอกวาตองทําอยางไร (how to do?) ซึ่งในสวนนี้เปนประเด็นสําคัญที่เปนขอจํากัดที่ทําใหเกษตรกรไม
สามารถนํามาตรฐานเกษตรอินทรียมาประยุกตกับปจจัยและเงื่อนไขที่เกษตรกรเปนอยู นอกจากนี้ การ
ผลิตตามแนวมาตรฐานเกษตรอินทรียดังกลาวไมใชเพียงแตการปฏิบัติเฉพาะพืชใดพืชหนึ่งเทานั้น แตเปน
ระบบการจัดการผลิตแบบองครวม ที่รวมถึงสวนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผลิต อาทิ ระบบเอกสารหรือการ
บันทึกฟารมซ่ึงเปนส่ิงใหมสําหรับเกษตรกร อยางไรก็ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอาจไมจําเปนเสมอไปใน
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรกรอาจยึดหลักการผลิตตามแนวปรัชญาเกษตรอินทรียก็ได และ 
มาตรฐานเกษตรอินทรียทุกมาตรฐานเปนมาตรฐานสมัครใจ เกษตรกรจะขอหรือไมขอการรับรองมาตรฐาน
ก็ได อยางไรก็ตามการระบุวา การผลิตทางการเกษตรมีความเปนอินทรียหรือไมนั้นโดยทั่วไปมักมีระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรียเขามาเปนเกณฑในการบงชี้ ซึ่งเปนการการันตรีใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาเปน
ผลผลิตอินทรียแทที่ผานการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน 

การผลิตขาวอินทรียตามแนวมาตรฐานเกษตรอินทรียในประเทศไทย เริ่มเปนรูปธรรมครั้งแรกใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อป 2534 และ 2540 ตามลําดับ จังหวัดที่มีชื่อเสียงไดแก 
เชียงราย พะเยา ยโสธร สุรินทร และอุบลราชธานี แตการผลิตขาวอินทรียของไทยมีพื้นที่การผลิตไดนอย
มาก ทั้งที่หลายฝายไดพยายามสงเสริมใหมีการขยายการผลิตใหมากขึ้น ขอจํากัดอาจเกิดจากทัศนคติ
และการปฏิบัติของเกษตรกรเอง การสงเสริมการผลิต การตลาด มาตรฐานการผลิต การศึกษานี้จึงเลือก
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการมาตรฐานในการผลิตขาวอินทรียใน จ.อุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจําแนกคุณลักษณะและพัฒนาการของกระบวนการจัดการมาตรฐาน ที่เกี่ยวของในระบบ
การบริหารจัดการผลิตขาวอินทรียใน จ.อุบลราชธานี และประมวลปจจัยที่เปนขอจํากัดตอกระบวนการ
จัดการมาตรฐานที่เกี่ยวของในระบบการบริหารจัดการผลิตขาวอินทรีย 

วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ไดเลือก จ.อุบลราชธานี เปนพื้นที่ศึกษา (Figure 1) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการ

ผลิตขาวอินทรียตามแนวมาตรฐานเกษตรอินทรีย และในปการผลิต 2546/47 ไดเปนจังหวัดผลิตขาว
อินทรียตามแนวมาตรฐานเกษตรอินทรียจากทั้งในและตางประเทศ มีการสงออกโดยตรงและจําหนาย
ใหกับบริษัทผูคาขาวเอกชน มีการสงเสริมทั้งจากสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชน ภาคประชาชน สหกรณการเกษตร ตลอดจนบริษัทเอกชน การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมที่เกี่ยวของใน
ปการผลิต 2546/47-2549/50 โดยใช Rapid Rural Appraisal (RRA) ที่พัฒนาโดย Granstaff et al. (1985; 
1995) โดยรวมรวมขอมูลตามกรอบประเด็น (sub-topics) (Simaraks, 2002) ซึ่งไดจากทั้งขอมูลทุติยภูมิ 
คือ รายงานวิชาการและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิจากเวทีสัมมนาวิชาการ เวทีเสวนาของ
เกษตรกร และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ กิจกรรมการประชุมกลุมของ
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เกษตรกร การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของผูตรวจสอบภายนอก 
โดยสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการจากผูรู (key informants: KIs) แกนนําเกษตรกร 
เจาหนาที่สงเสริมฯ เจาหนาที่ตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตฯ บริษัทผูคาขาว และผูที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ไดรวบรวมขอมูลดวยเทคนิค purposive sampling, snow-ball sampling และ triangulation โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi structure interview: SSI) (สุจินต และสุเกสินี, 2530) สําหรับขอมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (descriptive statistic) สวนขอมูลเชิงคุณภาพไดวิเคราะหจําแนก
ประเภท (typological analysis) และวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล (constant comparison) (สุภางค, 2548) 
อันนําไปสูการสรางขอสรุปของการศึกษาแตในละประเด็น 

 

 
Figure 1 Map of the study site  

 
ผลการศึกษา 

สภาพการผลิตขาวอินทรียของ จ.อุบลราชธานี  
ในปการผลิต 2550/51 จ.อุบลราชธานี มีองคกรที่สงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 6 องคกร ไดแก  

1) เครือขายกสิกรรมไรสารพิษราชธานีอโศก 2) เครือขายคนปลูกขาวลุมน้ําโขง 3) โครงการยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ของผูวาราชการจังหวัด CEO 4) องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 5) สหกรณ
การเกษตรไรสารเคมี จํากัด และ 6) สมาคมเกษตรกรกาวหนา นอกจากนี้ ในปการผลิต 2548/49 เปนปที่
กระแสเกษตรอินทรียโดยเฉพาะขาวอินทรียใน จ.อุบลราชธานี มีมากที่สุด อยางไรก็ตาม ทั้งโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและองคการบริหารสวนจังหวัด มีสัดสวนของผูเขารวมโครงการกับผูที่ผาน
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การรับรองมาตรฐานนอยมากเพียงรอยละ 1.3 และ 7.7 (ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสงเสริมการ
ผลิตอาจอยูในชวงระยะปรับเปลี่ยน (in conversion) ของมาตรฐาน Organic Thailand ของกรมวิชาการ
เกษตร ที่นํามาตรวจรับรองระบบการผลิต และเปนที่นาสังเกตวาการดําเนินการขององคกรทั้งของสหกรณ
การเกษตรไรสารเคมี จํากัด สมาคมเกษตรกรกาวหนา และของบริษัทเอกชน มีสัดสวนของผูเขารวมการ
ผลิตกับผูที่ผานการรับรองมาตรฐานจํานวนมากกวา (Table 1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการสงเสริมอยาง
ใกลชิด มีการคัดเลือกเกษตรกรที่เขารวมการผลิตซึ่งเปนผูที่มีพื้นที่เหมาะสม มีประสบการณในการผลิต
และผานการผลิตในระยะปรับเปลี่ยนมาแลว  

เมื่อพิจารณาสัดสวนพื้นที่ผลิตในปการผลิต 2548/49 ของ จ.อุบลราชธานี กับพื้นที่ผลิตขาวนา
ปทั้งหมดของประเทศ มีสัดสวนรอยละ 0.04 โดยมีสัดสวนการผลิตขาวอินทรียเมื่อเทียบกับพื้นที่ผลิตขาว
อินทรียของประเทศ รอยละ 19.4 และมีพื้นที่ผลิตขาวอินทรียรอยละ 0.7 ของพื้นที่ผลิตขาวนาปทั้งหมด
ของจังหวัด นอกจากนี้พบวา พื้นที่ผลิต 657,804 ไร ผานการรับรองมาตรฐานเพียง 20,995 ไร คิดเปน 
รอยละ 3.2 เทานั้น สําหรับจํานวนเกษตรกรผูผลิตมีจํานวนนอยเชนกัน โดยมีผูรวมโครงการ 11,268 ราย 
ผานการรับรองมาตรฐานเพียง 1,217 ราย คิดเปนรอยละ 10.8 (Table 1) จากขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวา  
จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่และจํานวนผูผลิตขาวอินทรียผานการรับรองจํานวนนอยมาก 

กระบวนการจัดการมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย 
ในปการผลิต 2546/47-2550/51 กระบวนการจัดการมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียที่ปฏิบัติใน 

จ.อุบลราชธานี สามารถจําแนกออกได 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดการมาตรฐานการผลิตเฉพาะระดับไรนา โดยใชมาตรฐานของ

ภาครัฐ เปนกระบวนการที่ใชในการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของโครงการภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด (โครงการผูวา CEO) และขององคการบริหารสวน จ.อุบลราชธานี (อบจ.อบ.) โดยไดเริ่ม
สงเสริมในปการผลิต 2547/48 และ 2548/49 ตามลําดับ ลักษณะของการสงเสริมเปนแบบจากบนลงลาง 
(top-down approach) ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนหนายงานราชการ ทําใหระบบงานตองดําเนินการไปใน
แนวทางดังกลาว โดยมีวัตถุเปาสงคเพื่อมุงใหเกษตรกรมีการผลิตเกษตรอินทรียในทุกพื้นที่ใหมากขึ้น 
ตลอดจนการกระตุนแนวคิดเกษตรอินทรียใหเกษตรกรไดตระหนักถึงความสําคัญของเกษตรอินทรีย  

สําหรับดานมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ใชในการรับรองกระบวนการผลิต ทั้งสองโครงการไดใช
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ในนาม Organic Thailand โดยกรมวิชาการเกษตรเปนผูกําหนดเกณฑ
มาตรฐาน (accredited body: AB) และเปนผูใหการรับรองมาตรฐานการผลิต (certify body: CB) ดวย ซึ่ง
ตางจากมาตรฐานจากตางประเทศที่องคกรสงเสริมอื่นในพื้นที่ศึกษานํามาใชในกระบวนการผลิตที่ AB 
และ CB เปนคนละหนายงานกัน นอกจากนี้ยังพบวา ระยะปรับเปลี่ยน (in conversion) สูความเปน
อินทรียของมาตรฐาน Organic Thailand สําหรับการผลิตขาวมีกําหนดอยางนอย 1 ป สวนมาตรฐานจาก
ตางประเทศที่องคกรสงเสริมอื่นในพื้นที่ศึกษานํามาใชมีระยะ in conversion อยางนอย 2 ป  
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Table 1 Statistic of certified organic rice production in Ubon Ratchathani Province in 2005/06 crop 
year  

Number of 
Implemented Number of Certified 

Percent of certified 
organic rice to the 
whole extended Organizations Standards 

Farms Area (rai) Farms Area (rai) Farms Area (rai) 
UB Provincial 
Development 
Strategy  

Organic Thailand  5,569 618,373 75 828 1.3 0.1 

UB Provincial 
Administrative 
Organization 

Organic Thailand  4,320 21,600 332 4,060 7.7 18.8 

Ratchathani 
Asoke Network 

OFNT (Asoke) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Themselves 
regulation  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Organic Thailand  200 n.a. 41 509 20.5 n.a. 

Mekong 
Watershed 
Rice Farmers 
Network EEC 2092/91  

IFOAM  
NOP (US Organic)  

200 n.a. 39 702 19.5 n.a. 

Organic Thailand  300 5,338 225 4,478 75.0 83.9 UB Organic 
Agriculture 
Coop., Ltd. 

EEC 2092/91  
IFOAM  
SINSERT  
NOP (US Organic)  

329 5,814 201 4,291 61.1 73.8 

Progressive 
Farmers 
Association 

Bio-Susisse  
EEC 2092/91  

310 5,919 264 5,367 85.2 90.7 

Private 
company  

EEC 2092/91  
IFOAM  
SINSERT  
NOP (US Organic)  

40 760 40 760 100.0 100.0 

Total 11,268 657,804 1,217 20,995 10.8 3.2 
Whole country wet season rice plantation area (OAE, 2006) 57,651,849  rai 
Whole country organic rice (OAE, 2006) 108,302.0  rai 
Whole wet season rice plantation area in UB (rai) (OAE, 2006) 3,207,179.0  rai 
Percent of organic rice area in UB to the  whole country wet season rice area 0.04  % 
Percent of organic rice area in UB to  the whole country organic rice 19.4  % 
Percent of organic rice area to the  whole wet season rice area in UB 0.7  % 
Remark: 1. Dye season rice cannot produce organic rice based on standards due to water from irrigation. 2. 1 

rai = 1600 m2  
Sources: Data of organic rice production in UB, collected by author. 
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อยางไรก็ตามการบริการใหการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร ผูขอ
การรับรองมาตรฐานไมตองเสียคาใชจายใดๆ โดยเกษตรกรในโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด มีศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี (ศวร.อบ.) เปน CB ผูตรวจสอบภายนอก (external inspector) สวน
เกษตรกรภายใตโครงการของ อบจ.อบ. มีสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 อุบลราชธานี (สวพ. 4) 
เปนผูตรวจสอบภายนอก โดยลงพื้นที่ตรวจสอบภายนอกปละ 1-2 ครั้ง ซึ่งดําเนินการเฉพาะในกระบวนการ
ที่ทําการเพาะปลูกและ/หรือการดูแลรักษาเทานั้น ซึ่งอาจกลาวไดวา ดําเนินการเฉพาะในไรนาเทานั้น สวน
กระบวนการเก็บเกี่ยว การนวด การสี การบรรจุกระสอบ/ถุง การจัดเก็บ ตลอดจนการขนสง/การสงมอบ
ไมไดดําเนินการใดๆ เนื่องจากทั้งสององคกรไมไดดําเนินการดานการตลาดขาวอินทรียมาตรฐานดวย 

การดําเนินการสงเสริมการผลิตของโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ไดให
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปนผูดําเนินการสงเสริม สวนโครงการของ อบจ.อบ. ไดใหสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีเปนผูดําเนินการสงเสริม การดําเนินงานของทั้งสองโครงการ
ดังกลาว ตางไดรับสมัครและฝกอบรมเกษตรกรเขารวมโครงการหมูบานละ 5 รายๆ ละ 5 ไร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการของ อบจ. ไดสนับสนุนรถไถนาเพื่อไถกลบตอฟางใหกับเกษตรกรในโครงการ โดย
เกษตรกรเสียคาใชจายบางสวน อีกทั้งไดแจกจายปุยอินทรียใหฟรีรายละ10-20 กระสอบ อยางไรก็ตาม
จากการตรวจสอบกระสอบบรรจุปุยอินทรียดังกลาว ขางกระสอบมิไดระบุวาผานการรับรองมาตรฐานปุย
อินทรียจากกรมวิชาการเกษตร 

กระบวนการในการรับรองมาตรฐานของทั้งสองโครงการ ตางไดอบรมเกษตรกรอาสาเพื่อทํา
หนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน (internal inspector) สวนการสมัครขอการรับรองมาตรฐานไดใหเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการแตละรายสมัครเปนรายบุคคล โดยองคกรสงเสริมทั้งสองเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อ ที่อยู 
จํานวนพื้นที่เพาะปลูก และผลการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรที่เขารวม 

นอกจากนี้พบวา หลังจากที่มีการตรวจสอบระบบการผลิตในระดับไรนาแลวกวาจะพิจารณาวา
ใครผานหรือไมผานมาตรฐานฯ ประกาศผลออกมาชามาก เชน ในปการผลิต 2548/49 ประกาศผลการ
พิจารณาในเดือนเมษายน 2549 ซึ่งเกษตรกรกลาววา สวนใหญไดขายขาวอินทรียใหกับตลาดขาวทั่วไป
แลวเนื่องจากตองนําเงินไปชําระหนี้ตางๆ อีกทั้งไมทราบเลยวาขาวอินทรียของตนผานการรับรอง
มาตรฐานหรือไมอยางไร มีอะไรที่ทําใหผานหรือไมผานการรับรอง และไมไดมีการแจงเหตุผลการไมผาน
การรับรองใหเกษตรกรแตละรายทราบ 

ในปการผลิต 2548/49 ซึ่งเปนปที่ภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัดใหความสําคัญกับการสงเสริม
เกษตรอินทรียมากกวาประเด็นอื่นๆ โครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีผูที่เขารวมโครงการ
ผานการรับรองมาตรฐานเพียง 75 ราย จากผูสมัครขอการรับรอง 5,569 ราย (1.3%) สวนโครงการของ  
อบจ.อบ. มีผูเขารวมโครงการผานการรับรองมาตรฐานเพียง 332 รายจากผูสมัครขอการรับรอง 4,320 ราย 
(7.7%) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสงเสริมการผลิตอาจอยูในชวงระยะปรับเปลี่ยนของมาตรฐาน Organic 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

 

331 

Thailand ที่นํามาตรวจรับรองการผลิต นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการไมมีการสนับสนุนและกําหนดตัวชี้วัด 
(key performance indicator: KPI) ในดานการจัดตั้งกลุมเกษตรกร อีกทั้งไมมีระบบการตลาดเพื่อรับซื้อ
ผลผลิตของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ซึ่งอาจเปนประเด็นหนึ่งที่ไมดึงดูดใจเกษตรกรทําใหไมมีความ
ประณีตในการผลิต อันเปนผลใหเกษตรกรผานการรับรองจํานวนนอย ทั้งๆ ที่ใชงบประมาณในการสงเสริม
การดําเนินการจํานวนมากหลายเทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรกลุมอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา 

2. กระบวนการจัดการมาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต โดยใชมาตรฐานของกลุมหรือ
เครือขาย ใชในกระบวนการผลิตขาวอินทรียของเครือขายกสิกรรมไรสารพิษราชธานีอโศก และบางสวน
ของเครือขายคนปลูกขาวลุมน้ําโขง โดยเริ่มสงเสริมการผลิตในราวปการผลิต 2542/41 และ 2544/45 
ตามลําดับ นอกจากนี้ในป 2543-2546 สหกรณการเกษตรไรสารเคมี อุบลราชธานี จํากัด เคยไชแนวทาง
ดังกลาวนี้เปนเกณฑมาตรฐานที่ผนวกในการสงเสริมการผลิตเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งเปน
แกนนําทั้งของสหกรณฯ และของเครือขายกสิกรรมไรสารพิษราชธานีอโศก จึงทําใหมีอิทธิพลใหมี
ดําเนินการคลายกัน สําหรับการสงเสริมการผลิตตามแนวทางขององคกรดังกลาวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดตนทุนการผลิต ลดการนําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอกฟารมใหนอยลง 
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้เครือขายฯ ไดมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรดวย 

เครือขายกสิกรรมไรสารพิษราชธานีอโศก ไดนําเอากฎเกณฑหรือแนวการปฏิบัติที่กําหนด
โดยเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย (คกร.) (Organic Farming Network of Thailand: OFNT) 
ซึ่งเปนแนวมาตรฐานกลางของเครือขายชาวอโศก (เชน สันติอโศก ศรีษะอโศก ตลอดจนราชธานีอโศก) 
นํามาใชในการสงเสริมการผลิต โดยมีผูรับผิดชอบดานการผลิตขาวของชุมชนราชานีอโศก และคณะ 
กรรมการ คกร. จากชุมชนศรีษะอโศกมาเปนผูตรวจสอบภายนอก สวนคณะกรรมการและสมาชิกผูผลิต
ขาวอินทรียทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน ทําการควบคุมกระบวนการผลิตขาว และพิจารณาการผาน
หรือไมผานมาตรฐานกันเองภายในกลุม โดยในบางกลุมไดเพิ่มแนวปฏิบัติของกลุมดวยการประกอบ
พิธีกรรมสาบานน้ําวาตนไดทําการผลิตขาวตามกฎเกณฑที่ไดตกลงกันไว จากการพิจารณาขอกําหนดของ
กฎเกณฑหรือแนวปฏิบัติของ คกร. พบวา ไมไดมีการกําหนดระยะ in conversion และไมไดกําหนดใหมี
ระบบการจดบันทึกฟารม รวมทั้งเงื่อนไขดานกายภาพของพื้นที่ผลิต เชน ไมไดกําหนดวาใหทําแนวกันชน
เพื่อปองกันไมใหสารเคมีและ/หรือน้ําจากแหลงอื่นที่ไมไดผลิตแบบอินทรียเขามาในพื้นที่ อยางไรก็ตาม
เกษตรกรในบางกลุมไดกําหนดแนวปฏิบัตินี้เพิ่มเติมเขามา 

เครือขายคนปลูกขาวลุมน้ําโขง โครงการผลิตขาวอินทรียบางสวนของเครือขายนี้ ไดผลิต
ตามแนวมาตรฐานของเครือขายซึ่งไดบัญญัติกฎเกณฑหรือแนวการปฏิบัติขึ้นใชเอง ซึ่งบัญญัติกฎเกณฑ
หรือแนวการปฏิบัติดังกลาวไมไดกําหนดใหมีระบบการจดบันทึกฟารม แตตองสมัครเปนสมาชิกของ
โครงการกับสหกรณพลังสตรีลุมน้ําโขง จํากัด ซึ่งเปนสหกรณที่สถาปนาขึ้นและบริหารจัดการโดยเครือขาย 
นอกจากนี้ยังไมไดกําหนดเงื่อนไขดานกายภาพของพื้นที่ผลิต เชน ไมไดกําหนดวาใหทําแนวกันชนเพื่อ
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ปองกันไมใหน้ําจากแหลงอื่นที่ไมไดผลิตแบบอินทรียไหลเขามาในพื้นที่ อาทิ ระเบียบมาตรฐานของ คกร. 
อยางไรก็ตาม ในขอกําหนดมาตรฐานของเครือขายไดกําหนดระดับชั้นความเปนอินทรียของขาว ซึ่งคลาย
กับระดับช้ันของขาวในระยะ in conversion ของมาตรฐานอื่นที่พบในพื้นที่ศึกษา โดยเครือขายไดพิจารณา
ระดับชั้นความเปนอินทรียของขาวจากชั้นปที่ทําการผลิต 1-4 ป และ 5 ปขึ้นไป โดยในการรับซื้อผลผลิต
จากสมาชิกไดพิจารณาจากระดับราคาใชระดับชั้นปดังกลาวนี้เปนตัวกําหนด โดยขาวที่มีชั้นปมากกวาจะ
ซื้อในราคาที่สูงกวาเล็กนอยตามลําดับขั้น สําหรับการการตรวจติดตาม (inspection) ไดใหสมาชิกในแตละ
กลุมยอยเปนผูดําเนินการกันเองและพิจารณากันเองวารายใดผายหรือไมผานเกณฑที่กําหนด กระบวน 
การจัดการมาตรฐานในการผลิตตามรูปแบบนี้ ไดดําเนินการในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแตปจจัยนําเขา 
การเพาะปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การนวด การสี การบรรจุกระสอบ/ถุง การจัดเก็บ ตลอดจน
การขนสง/สงมอบตางๆ โดยเครือขายเปนผูกําหนดและควบคุมกระบวนการใหเปนไปตามแนวมาตรฐาน
หรือเกณฑที่ไดกําหนดไว 

นอกจากนี้พบวา ทั้งสองเครือขายยังไมสามารถระบุจํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการไดชัดเจน
เนื่องจากในระดับเครือขายยังมิไดจัดทําระบบเอกสารในสวนนี้ ซึ่งรายชื่อและขอมูลของเกษตรกรแตละ
รายที่ทําการผลิตเครือขายไดใหคณะแกนนําในระดับกลุมเปนผูบริหารจัดการ หากมีการนํามาจําหนาย
ใหกับเครือขายฯ คณะกรรมการหรือแกนนําระดับกลุมรวมถึงสมาชิกในระดับกลุมนั้นๆ จะเปนผูใหการ
รับรองกันเองกอนที่จะนํามาจําหนายใหกับเครือขายฯ 

3. กระบวนการจัดการมาตรฐานในทุกขั้นตอนแบบ cluster โดยใชมาตรฐานของภาครัฐ
และของตางประเทศ การผลิตขาวมาตรฐานเกษตรอินทรียตามรูปแบบนี้ ภาคีที่เกี่ยวของไดแบงหนาที่
กันรับผิดชอบในแตละสวนของกระบวนการผลิต และมีวัตถุประสงคเพื่อการคา ซึ่งในพื้นที่ศึกษามีองคกร
ที่ดําเนินกระบวนการจัดการผลิตนี้ 2 องคกร ไดแก สหกรณการเกษตรไรสารเคมี จํากัด และโครงการ
บางสวนของเครือขายคนปลูกขาวลุมน้ําโขง  

- สหกรณการเกษตรไรสารเคมี จํากัด 
พัฒนาการระยะที่ 1 สหกรณฯ ไดนําระบบการผลิตซึ่งใชมาตรฐานของกลุมหรือเครือขาย 

ยกระดับเขาสูระบบมาตรฐานการผลิตที่มีองคกรบุคคลที่สามในฐานะเปนตัวแทนผูบริโภคเขามาเปน CB 
ผูใหการรับรองมาตรฐาน โดยในปการผลิต 2545/46-2546/47 ไดประสานขอใหศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเขต 7 อุบลราชธานี เปนผูกําหนดแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานและเปนผูตรวจสอบภายนอก ซึ่ง
ศูนยดังกลาวไดนํามาตรฐาน Codex และ IFOAM มาปรับใช ซึ่งเปนระบบการปฏิบัติการผลิต (practices) 
สําหรับขาวโดยไมมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต (ไมไดรับรองวาเปนขาวอินทรีย) โดยศูนยดังกลาว
ไดทําการตรวจแปลงปละ 1 ครั้ง และไมไดเรียกเก็บคาบริการการรับรองจากสหกรณฯ สําหรับดาน
การตลาดขณะนั้น สหกรณฯ ไดรวบรวมซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการจําหนายตอใหกับเครือขาย
เกษตรธรรมชาติคิวเซ (Kyusei nature farming network) และเอกชนอื่นๆ 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 
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พัฒนาการระยะที่ 2 ในปการผลิต 2547/48 สหกรณฯ ไดพัฒนาระบบการผลิตดวยการยกระดับ
เขาสูระบบการผลิตตามแนวมาตรฐานการผลิตของประเทศ โดยไดรวมกับบริษัท S (นามสมมุติ) ยื่นขอรับ
การรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยตรงกับกรมวิชาการเกษตร โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสถาบันพืช
อินทรียเปนตรวจสอบภายนอกของกรมวิชาการเกษตร โดยลงพื้นที่ตรวจสอบภายนอกปละ 2 ครั้ง และผูขอ
การรับรองไมตองจายคาบริการการรับรอง การดําเนินการดังกลาวบรษิัท S เปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ใน
ใบรับรอง (certificate) สวนสหกรณฯ มีฐานะเปนผูมีลิขสิทธิ์ยอยหรือผูรับชวง (sub-licensee as supplier) 
เทานั้น การดําเนินแบบ cluster ในชวงนี้ สหกรณฯ ทําหนาที่เปนผูผลิตและรวบรวมซื้อผลผลิตจากสมาชิก
ในราคาสูงกวาทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย เพื่อจําหนายใหกับบริษัท S สวนบริษัท S เปน
ผูทําหนาที่สงเสริม และ internal inspection ดวยตนเอง 

พัฒนาการระยะที่ 3 บริษัท S ไดแยกตัวจากสหกรณฯ มาดําเนินการสงเสริมการผลิตดวยตนเอง 
แตยังขอความรวมมือจากสหกรณฯ ในการขอแบงสมาชิกและพื้นที่การผลิตบางสวนของสมาชิกสหกรณฯ 
เพื่อสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน Organic Thailand เชนเดิม พรอมทั้งพัฒนาเขาสูมาตรฐานจาก
ตางประเทศ ไดแก IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT โดยจายคาบริการการรับรองมาตรฐานเพื่อขอ
ลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) จาก BioAgriCert s.l.r. ซึ่งเปน CB จากประเทศ Italy ที่ทํา 
external inspector ปละ 2 ครั้ง และในปการผลิต 2548/49 ไดเพิ่มมาตรฐาน NOP เขามาดวย    

สําหรับในสวนของสหกรณฯ ในปการผลิต 2547/48 ไดหันมารวมกับบริษัท A (นามสมมุติ) 
สงเสริมการผลิตขาวอินทรียมาตรฐาน IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT โดยให BioAgriCert s.l.r. เปน 
CB ผูใหการรับรองมาตรฐาน การดําเนินแบบ cluster ในขณะนั้น สหกรณฯ ทําหนาที่เปนผูสงเสริมรวมทั้ง
เปน internal inspector และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกที่ผานการรับรองมาตรฐานในราคาสูงกวา
ทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย สหกรณฯ เปนผูมีลิขสิทธิ์ยอยหรือผูรับชวง (sub-licensee as 
supplier) ในใบรับรอง (certificate) ของบริษัท A ซึ่งเปนผูจายคาบริการการรับรองมาตรฐาน อยางไรก็ตาม
สหกรณฯ ไดสงเสริมการผลิตขาวอินทรียในพื้นที่สวนอื่นๆ และพื้นที่เดียวกันรวมกับบริษัทเอกชน A โดย
เปนผูขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และเปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) เอง 
โดยมี สวพ.4 อบ. ซึ่งเปน CB ผูแทนของสถาบันพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตรในระดับพื้นที่ เปนผู
ตรวจสอบภายนอก ซึ่ง สวพ.4 อบ. ไดมีกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเชนเดียวกับที่ดําเนินการกับ
โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา จ.อุบลราชธานี โดยสหกรณฯ ขอรับรองมาตรฐานในนามของกลุมผูผลิต
เชนเดิม ซึ่งตางจากโครงการยุทธศาสตรการพัฒนา จ.อุบลราชธานี ที่ใหสมาชิกขอการรับรองในรูปแบบ
ปจเจกบุคคล ซึ่งการขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมซื้อผลผลิต
ที่ผานการรับรองมาตรฐานในราคาสูงกวาทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย จําหนายตอใหกับ
บริษัทเอกชนอื่น 



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

334 

พัฒนาการระยะที่ 4 ในปการผลิต 2548/49 ถึงปจจุบัน (2551) สหกรณฯ เห็นวาที่ผานมา
ตนเองเปนผูประสานการผลิตในทุกขึ้นตอนของระบบ และมีศักยภาพสามารถเปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) 
ในใบรับรอง (certificate) ไดดวยตนเอง คณะกรรมการสหกรณฯ จึงมีมติบริหารการผลิตดวยดวยตนเอง
เพื่อเปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) ทําใหบริษัท A หันไปรวมมือกับเครือขายคนปลูก
ขาวลุมน้ําโขงแทน ซึ่งสหกรณฯ ไดสงเสริมการการผลิตตามแนวมาตรฐาน IFOAM, EEC 2092/91, 
SINCERT, NOP โดยขอรับรองจาก BioAgriCert s.l.r. และไดผนวกพื้นที่เดียวกันนี้กับพื้นที่สงเสริมอื่นๆ 
ผลิตตามแนวมาตรฐาน Organic Thailand เพื่อขอลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) จากกรม
วิชาการเกษตรดวย โดยมี สวพ.4 อบ. ซึ่งเปน CB ผูแทนของสถาบันพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตรในระดับ
พื้นที่ ไดให ศวร.อบ. เปนผูทําการตรวจสอบภายนอก โดยสหกรณฯ ขอรับรองมาตรฐานในนามของกลุม
ผูผลิตเชนเดิม ซึ่งการขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand นี้ นอกจากมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมซื้อ
ผลผลิตที่ผานการรับรองมาตรฐานในราคาสูงกวาทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย จําหนายตอ
ใหกับบริษัทเอกชนอื่นแลว ยังเปนกลยุทธในการเตรียมพื้นที่เพื่อปรับเขาสูการรับรองมาตรฐานจาก 
BioAgriCert s.l.r. ในปถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐาน Organic Thailand มีระยะ in conversion อยางนอย 
1 ป นอยกวามาตรฐานจากตางประเทศที่นํามาใชที่กําหนดระยะ in conversion อยางนอย 2 ป ซึ่งในการนี้ 
BioAgriCert s.l.r. ไดยอมรับมาตรฐาน Organic Thailand แตจัดชวงปที่ไมเทียบเทาดังกลาวจัดอยูในระยะ 
in conversion ของมาตรฐาน IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT, NOP ได หากสหกรณฯ ขอรับรอง
มาตรฐานเหลานี้ในระยะ in conversion จาก BioAgriCert s.l.r. ดวยจะทําใหเสียคาใชจายสูง   

ในปการผลิต 2549/50 ถึง ปจจุบัน (2550/51) บริษัท S ไดเลิกการสงเสริมการผลิตดวยตนเอง
และหวนกลับมารวมมือกับสหกรณฯ อีกครั้งเนื่องจากเห็นวาไมคุมทุนกับการดําเนินดวยตนเอง โดยไดให
สหกรณเปนผูทําการสงเสริมการผลิตและรวบรวมซื้อขาวให สวนบริษัท S สนับสนุนจายคาบริการรับรอง
บางสวนในการขอรับรองมาตรฐานมาตรฐาน IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT, NOP จาก  
BioAgriCert s.l.r. โดยประมาณสัดสวนที่บริษัทตองชวยจายตามพื้นที่ที่ไดประมาณการผลผลิตที่ตองการ 
สวนพื้นที่ผลิตที่เหลือสหกรณเปนผูจายและเปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate)  

นอกจากนี้ ในปการผลิต 2548/49 เปนตนมา สหกรณฯ ไดผลิตปุยอินทรียเพื่อจําหนายใหกับ
สมาชิกในโครงการ เนื่องจากสมาชิกมีปุยอินทรียที่ผลิตเองไมพอใช จึงไดขอใหสหกรณฯ จัดหาปุยอินทรีย
ให ซึ่งสหกรณฯ ไดผลิตปุยอินทรียตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร แลวจําหนายปุยอินทรียที่ผาน
การรับรองมาตรฐานนั้นใหกับสมาชิก อยางไรก็ตามขางกระสอบมิไดระบุวาผานการรับรองมาตรฐานจาก
กรมวิชาการเกษตร แตการผลิตดังกลาวจําหนายใหกับสมาชิกเทานั้น โดยสหกรณฯ ไดยื่นใบผานการ
รับรองมาตรฐานนั้นตอ BioAgriCert s.l.r. ซึ่ง BioAgriCert s.l.r. ใหการรับรองปุยอินทรียที่ผานระบบการ
รับรองของกรมวิชาการเกษตรวา สามารถนํามาใชในการผลิตขาวอินทรียมาตรฐานได สําหรับการผลิต
เมล็ดพันธุขาวอินทรีย สหกรณฯ มิไดผลิตเอง แตไดรวบรวมเมล็ดพันธุจากแปลงที่ผานมาตรฐานเกษตร
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อินทรียจาก BioAgriCert s.l.r. โดยแปลงดังกลาวเหลานั่นตองผานกระบวนการรับรองจากศูนยขยายพันธุ
พืชอุบลราชธานี ภายใตโครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ ของ สหกรณการเกษตรเดชอุดม จํากัด  

การดําเนินการแบบ cluster ในชวงนี้ สหกรณฯ เปนผูสงเสริมการผลิตพรอมทั้ง internal 
inspection ไดรวบรวมซื้อผลผลิตที่ผานมาตรฐานจากสมาชิกแลวจําหนายตอใหกับบริษัทผูคาขาวเอกชน 
โดยในการนี้สหกรณฯ เปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) เฉพาะในสวนกระบวนการ
จัดการมาตรฐานการผลิตในระดับไรนา จนถึงการสงมอบใหกับบริษัทเอกชนและ/หรือการจัดเก็บในบาง
กรณี สวนกระบวนการตอจากนั้นบริษัทผูคาขาวเอกชนและบริษัทผูรับซื้อตอเปนผูขอการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT, NOP จาก BioAgriCert s.l.r. ในกระบวนการตอไปอีก 
อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรียของสถานที่จัดเก็บขาวอินทรียกอนทําการสี และกระบวนการสี ตลอดจน
มาตรฐานในขั้นตอนอื่นๆ จนถึงผูบริโภคซึ่งแลวแตขอบขายที่บริษัทเหลานั้นขอการรับรอง 

กระบวนการผลิตเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตนั้น เนื่องจากสหกรณฯ ไมมีเจาหนาที่
เพียงพอ จึงไดใหแกนนําเกษตรกรในแตละเขตเปนผูประสานงานระบบการผลิตในระดับพื้นที่ใกลชิดกับ
สมาชิกที่ทําการผลิต โดยแกนนําเกษตรกรดังกลาวไดรับคาตอบแทนจากจํานวนผลผลิตขาวที่สามารถ
รวบรวมซื้อไดตันละ 500 บาท สวนผูจัดการสหกรณฯ เปนผูประสานการตลาด มาตรฐานการผลิต จัดการ
ระบบเอกสาร และตรวจสอบภายในดวยตนเอง สหกรณฯ ไดรวบรวมซื้อขาวอินทรียที่ผานมาตรฐาน โดย
จางเหมารถบรรทุกเอกชนเปนผูขนสงให เนื่องจากยังไมมีรถบรรทุกเปนของตัวเอง อีกทั้งยังไมมีสถานที่
จัดเก็บผลผลิตขาวและโรงสีเปนของตัวเอง สหกรณฯ จึงตองประสานกับโรงสีเอกชนและสหกรณอื่นๆ ที่มี
โกดงัในการจัดเก็บผลผลิตและโรงสีขาว ซึ่งสถานที่จัดเก็บและโรงสีตองสอดคลองกับมาตรฐานเกษตร
อินทรียดวย ในสวนนี้บริษัทเอกชนที่รับซื้อผลผลิตตอเปนผูจายคาบริการการรับรองมาตรฐาน และเปนผูมี
ลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) ในสวนสถานที่จัดเก็บและโรงสีดังกลาว 

ในการรวบรวมซื้อขาวอินทรียที่ผานมาตรฐาน สหกรณฯ ไดซื้อในราคาที่สูงกวาราคาขาวทองถิ่น
หรอืรัฐบาลประกันเล็กนอย และจําหนายตอใหกับบริษัทเอกชน ทั้งการติดตอซื้อขายดวยตนเองและโดย
ผานนายหนา ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณฯ ยังไมกวางขวางดานการตลาดขาวอินทรีย ซึ่งเปนตลาดเฉเพาะ 
(niche market) โดยในปการผลิต 2548/49 ผลผลิตกวา 80% ขายโดยผานนายหนา (broker) สวนในป 
2549/50 เปนตนมา สหกรณฯ ไดติดตอซื้อขายกับบริษัทผูคาขาวโดยตรง ซึ่งมีผูรับซื้อตอจํานวน 4 บริษัท 
โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามในบางปผลผลิตขาว
อินทรียของสหกรณฯ ไมสามารถจําหนายไดหมด เนื่องจากบริษัทเอกชนมีความตองการในปริมาณจํากัด 
โดยในปการผลิต 2549/50 สหกรณฯ ไดขอความรวมมือกับสมาคมเกษตรกรกาวหนา ใหชวยประสานงาน
ดานการตลาดในประเทศยุโรป โดยตลาดที่ติดตอใหการยอมรับมาตรฐาน IFOAM, EEC 2092/91, 
SINCERT, NOP ที่ BioAgriCert s.l.r. เปน CB แตก็ยังไมสามารถสงไปจําหนายได เนื่องจากผูรับซื้อ
ตางประเทศตองขาวอินทรียที่ผานการับรองมาตรฐาน Fairtrade Labelling Organizations International 



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

336 

(FLO) Certificate ดวย ทําใหสหกรณฯ ตองจําหนายขาวอินทรียที่มีอยูในราคาทั่วไปทั้งๆ ที่ซื้อมาสูงกวา
ราคาทองตลาด นอกจากนี้สหกรณฯ ยังมีขอจํากัดเรื่องเงินทุนในการรวบรวมซื้อขาวจากเกษตรกรดวย 

ในปการผลิต 2548/49 สหกรณฯ มีผูเขารวมการผลิตตามแนวมาตรฐาน Organic Thailand 
ทั้งหมด 300 ราย ผานการรับรองมาตรฐาน 225 ราย คิดเปนรอยละ 75.0 สวนการผลิตตามมาตรฐาน
ตางประเทศซึ่งรับรองโดย BioAgriCert s.l.r. มีผูเขารวมการผลิตทั้งหมด 329 ราย ผานการรับรองมาตรฐาน 
201 ราย คิดเปนรอยละ 61.1  

- เครือขายคนปลูกขาวลุมน้ําโขง  
พัฒนาการระยะที่ 1 เครือขายฯ ไดนําระบบการผลิตซึ่งใชมาตรฐานของกลุมหรือเครือขาย 

ยกระดับเขาสูระบบมาตรฐานการผลิตที่มีองคกรบุคคลที่สามในฐานะเปนตัวแทนผูบริโภคเขามาเปน CB 
ผูใหการรับรองมาตรฐาน โดยในปการผลิต 2546/47-2547/48 ไดรวมกับบริษัท T (นามสมมุติ) ในการผลิต
ขาวอินทรียมาตรฐาน โดยไดยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยตรงกับกรมวิชาการ
เกษตร โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสถาบันพืชอินทรียเปนผูตรวจสอบภายนอกของกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ 
external inspection ปละ 2 ครั้ง ซึ่งผูขอการรับรองไมตองจายคาบริการ การดําเนินการดังกลาวบริษัท T 
เปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) สวนเครือขายฯ มีฐานะเปนผูมีลิขสิทธิ์ยอยหรือผูรับ
ชวง (sub-licensee as supplier) เทานั้น โดยการดําเนินแบบ cluster ในชวงดังกลาวนี้ เครือขายฯ เปนผูทํา
หนาที่ผลิตและรวบรวมซื้อผลผลิตจากสมาชิก ในราคาสูงกวาทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย
เพื่อทําการแปรรูปเปนขาวสารจําหนายใหกับบริษัท T ซึ่งมีตลาดเฉเพาะในประเทศเทานั้น 

พัฒนาการระยะที่ 2 หลังจากที่สหกรณการเกษตรไรสารเคมี จํากัด ยุติความรวมมือผลิตขาว
อินทรียกับบริษัท A ทําใหในปการผลิต 2548/49 บริษัท A ไดหันมารวมมือและสนับสนุนใหเครือขายฯ 
ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียสูมาตรฐานตางประเทศ IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT, NOP โดย
ขอรับรองมาตรฐานจาก BioAgriCert s.l.r. ซึ่งบริษัท A เปนผูจายคาบริการการรับรองมาตรฐาน และมี
ลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) สวนเครือขายฯ ทําหนาที่สงเสริมและรวบรวมซื้อผลผลิตและ
เปนผูมีลิขสิทธิ์ยอยหรือผูรับชวง (sub-licensee as supplier) ในใบรับรอง (certificate)  

การดําเนินการแบบ cluster ในชวงดังกลาวนี้ เครือขายฯ เปนผูทําหนาที่ผลิตและรวบรวมซื้อ
ผลผลิตจากสมาชิกในราคาสูงกวาทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย เพื่อจําหนายใหกับบริษัท A 
สวนบริษัท A เปนผูทําหนาที่สงเสริมและ internal inspection ดวยตนเอง อยางไรก็ตาม เครือขายฯ ยังคง
ผลิตขาวอินทรียตามแนวมาตรฐาน  Organic Thailand โดยนําพื้นที่ที่ดําเนินการตามแนวมาตรฐานจาก
ตางประเทศและพื้นที่อื่นๆ ไปขอลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) เอง จากกรมวิชาการเกษตร
ดวย โดยมี สวพ.4 อบ. ซึ่งเปน CB ผูแทนของสถาบันพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตรในระดับพื้นที่ เปนผูทํา
การตรวจสอบภายนอก แตยังคงจําหนายขาวสารอินทรียใหกับบริษัท T เชนเดิม  
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พัฒนาการระยะที่ 3 ในปการผลิต 2550/51 เครือขายไดดําเนินการขอเปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) 
ในใบรับรอง (certificate) ดวยตนเอง โดยรับรองมาตรฐาน IFOAM, EEC 2092/91, SINCERT, NOP โดย
ขอรับรองมาตรฐานจาก BioAgriCert s.l.r. และยังคงผลิตขาวอินทรียตามแนวมาตรฐาน Organic 
Thailand โดยมี สวพ.4 อบ. เปน CB ผูแทนของสถาบันพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตรในระดับพื้นที่ ไดให 
ศวร.อบ. เปนผูทําการตรวจสอบภายนอก โดยเครือขายฯ นําพื้นที่ที่ดําเนินการตามแนวมาตรฐานจาก
ตางประเทศและพื้นที่อื่นๆ ขอลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) เองเชนเดิม การดําเนินการแบบ 
cluster ในชวงดังกลาวนี้เครือขายฯ เปนผูทําหนาที่สงเสริมการผลิต ตลอดจน internal inspector รวมทั้ง
รวบรวมซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาสูงกวาทองตลาดหรือราคารัฐบาลประกันเล็กนอย และแปรรูปเปน
ขาวารเพื่อจําหนายใหกับบริษัท A บริษัท T และอื่นๆ 

การดําเนินการในปการผลิต 2548/49 มีผูเขารวมโครงการกวา 200 ราย แตมีผูผานการรับรอง
มาตรฐาน Organic Thailand เพียง 41 ราย คิดเปนรอยละ 20.5 สวนการผลิตตามแนวมาตรฐานจาก
ตางประเทศที่รับรองโดย BioAgriCert s.l.r. มีผูเขารวมโครงการกวา 200 รายเชนกัน แตมีผูผานการรับรอง
มาตรฐาน 39 ราย คิดเปนรอยละ 19.5 

4. กระบวนการจัดการมาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจร โดยใช
มาตรฐานของตางประเทศ เปนการจัดการในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตโดยใชมาตรฐานการผลิต
ของตางประเทศ และเปนกระบวนการจัดการผลิตเปนแบบครบวงจร (completed cycle) องคกรที่ดําเนิน
กระบวนการตามรูปแบบนี้ ไดแก สมาคมเกษตรกรกาวหนา โดยการผลิตขาวขององคกรมีวัตถุประสงคเพื่อ
การสงออก 

- พัฒนาการระยะที่ 1 ปการผลิต 2541/42-2544/45 สมาคมฯ ไดสงเสริมการผลิตขาวปลอดภัย
ตามแนวมาตรฐาน SQF, HACCP and CODEX โดย SGS International เปน CB ผูใหการรับรอง 
certificate พรอมกันนี้สมาคมฯ ไดเริ่มสงเสริมการผลิตขาวอินทรียนํารองดวย โดยไดใหสมาชิกที่มีความ
พรอมและสนใจทดลองผลิตคนละ 5 ไรกอน แตขณะนั้นยังไมไดนํามาตรฐานเกษตรอินทรียเขามา
ดําเนินการ และมีการรวบรวมซื้อผลผลิตขาวจากสมาชิกที่เขารวมโครงการ   

- พัฒนาการระยะที่ 2 ในปการผลิต 2545/46 สมาคมฯ ไดเริ่มสงเสริมการผลิตขาวอินทรียตาม
แนวมาตรฐาน Bio-Suisse และ EEC No.2092/91 โดยขอรับบริการจาก IMO เปน CB จาก Switzerland 
เปนผูตรวจสอบภายนอก ซึ่งลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานปละ 1 ครั้ง พรอมกันนี้ไดนํามาตรฐาน 
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) Certificate เขามาผนวกในการรับรองระบบการ
ผลิตดวย โดย Max Havelaar จาก Germany เปน CB ผูใหการรับรอง ลงพื้นที่ตรวจรับรองปละ 1-2 ครั้ง 
เนื่องจากตลาดขาวอินทรียในยุโรปเปนแบบ fair trade ผูรับซื้อจึงตองการขาวอินทรียที่ผลิตตามแนวทาง
มาตรฐานดังกลาว อยางไรก็ตามกลุมเกษตรกรผูเขารวมโครงการจะไดรับเงิน premium ซึ่งเปนสวนตาง
จากการชื้อขายขาวอินทรียภายใต fair trade กลับคืนสูกลุม ซึ่งกลุมนํามาใชในกิจการของกลุม เชน จาย
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คาบริการการรับรองมาตรฐานใหกับ IMO และ Max Havelaar ใชจายในการจัดฝกอบรม คาเอกสารและ
วัสดุสํานักงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหกับสมาชิกในกลุมไดกูยืมไปใชในการผลิตขาวอินทรียและซื้อโค
กระบือเพื่อเอามูลไปผลิตเปนปุยอินทรียในการทํานาขาวอินทรีย สําหรับเมล็ดพันธขาวที่นํามาปลูกใน
ระบบเกษตรอินทรียอินทรียมาตรฐานนั้น สมาคมไดใหสมาชิกเปลี่ยนทุกปโดยใหกูยืมกอน ซึ่งเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียผลิตโดยสมาชิกของกลุมที่มีศูนยขยายพันธุพืช จ.อุบลราชธานี เปนผูใหการรับรองมาตรฐาน
เมล็ดพันธที่ผลิต 

- พัฒนาการระยะที่ 3 ในปการผลิต 2550/51 สมาคมไดรับการรับรองมาตรฐาน NOP อีก
มาตรฐาน โดย IMO เปน CB ใหการรับรองเชนเดิม นอกจากนี้ยังไดนํามาตรฐาน JAS มาผนวกเขากับ
มาตรฐานเดิมที่มีอยู ซึ่งคาดวาจะไดรับการรับรองมาตรฐานจาก IMO ในปการผลิตนี้ สําหรับมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการการผลิตขาวอินทรีย ในปการผลิต 2548/49 ไดยกระดับมาตรฐาน 
SQF, HACCP, CODEX เดิมที่มีอยูเปนมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเปนมาตรฐานการบริหารคุณภาพของ
ระบบการผลิต (quality management system) และในปการผลิต 2549/50 ไดปรับเปนมาตรฐาน ISO 
22000 ซึ่งเปนมาตรฐานวาดวยระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร (food safety management 
system) และในปการผลิตดังกลาวนี้สมาคมฯ และโรงสขีาวไดรับใบรับรอง Certificate จาก Intertex ซึ่ง
มาตรฐาน ISO 22000 นี้คลอบคลุมถึงมาตรฐาน GMP, SQF, HACCP, CODEX ดวย ในการสงออกขาว
อินทรียไปยังตางประเทศ ขาวตองผานการตรวจมาตรฐานสินคาเหมือนกับขาวทั่วไป เชน ส่ิงเจือปน สีของ
เมล็ด ความเต็มเมล็ด ความตรงตามพันธุของขาว เปนตน ซึ่งสมาคมฯ ไดเลือกหนวยงานที่เชื่อถือไดเขามา
ตรวจสอบดังกลาว เชน SGS International หรือ Intertex เปนตน ในปการผลิต 2548/49 ใน จ.อุบลราชธานี 
มีผูเขารวมการผลิตทั้งหมด 310 ราย ผานการรับรองมาตรฐาน 201 ราย คิดเปนรอยละ 85.2% 

ปจจัยที่เปนขอจํากัดตอกระบวนการจัดการมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย 
จากการศึกษา ระหวางปการผลิต 2546/47-2550/51 พบขอจํากัดที่สําคัญของกระบวนการ

จัดการมาตรฐานเกษตรอินทรียที่มีอิทธิพลใหผลิตขาวอินทรียไดนอย ดังนี้ 
1) มาตรฐานกลุมหรือเครือขาย มาตรฐานของภาครัฐ และมาตรฐานจากตางประเทศ มีความ

แตกตางกันในรายละเอียดของขอกําหนด จึงทําใหกระบวนการจัดการมาตรฐานในระบบการผลิตมีความ
แตกตางกันในทางปฏิบัติ มาตรฐานที่รับรองโดย CB จากตางประเทศ มีระบบเอกสารที่รายละเอียดและ
สลับซับซอนกวามาตรฐาน Organic Thailand ที่กรมวิชาการเกษตรเปน CB สวนระบบเอกสารของ
มาตรฐานที่กลุมหรือเครือขายกําหนดขึ้นเอง มีรายละเอียดและสลับซับซอนนอยที่สุด ซึ่งระบบเอกสารที่มี
รายละเอียดและสลับซับซอนมากมีผลตอการจดบันทึกฟารมของเกษตรกร ที่ปจจุบันอาจยังไมสอดคลอง
กับวิถีของชาวนา ดังนั้น ในการสงเสริมตองอธิบายใหเกษตรกรเขาใจอยางละเอียด ซึ่งในสวนนี้อาจเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหโครงการสงเสริมโดยภาครัฐหรือ อบจ. ผานมาตรฐานการผลิตจํานวนนอย เพราะในการ
อบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไมไดอธิบายความชัดเจนในประเด็นการจดบันทึกฟารมดังกลาวนี้นัก 
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และไมไดสํารวจแปลงนาของผูเขารวมโครงการกอนวาพื้นที่ผลิต มีความสอดคลองตามแนวทางที่
มาตรฐานกําหนดหรือไม 

2) บริษัทผูคาขาวอินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทผูนําเขาจากตางประเทศ สวนใหญเปนผู
ระบุมาตรฐานเกษตรอินทรียของผลผลิตที่ตองการซื้อ อีกทั้งกําหนดมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 
มาตรฐาน FLO Certificate เพื่อผนวกเขากับการผลิตขาวอินทรีย ซึ่งเปนขอจํากัดตอองคกรสงเสริมใน
พื้นที่ โดยเฉพาะองคกรที่มาจากการรวมกลุมของเกษตรกรเอง ซึ่งมีความกวางขวางดานการตางประเทศ
นอย และไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี  

3) คาใชจายในการตรวจสอบภายในขององคกรสงเสริมและคาบริการรับรองมาตรฐาน จาก CB 
มีผลตอการดําเนินการขององคกรสงเสริมการ กลาวคือ การสงเสริมการผลิตโดยใชมาตรฐานจาก
ตางประเทศตองเสียคาใชจายในการขอการรับรองมาตรฐานสูง อีกทั้งตองใชงบประมาณมากพอในการ
ตรวจสอบภายในและการรวบรวมซื้อ ซึ่งตองมีการระบบมาตรฐานเขามาเกี่ยวของในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต อันมีผลตอความคุมทุนทําใหบริษัทผูสงออกซึ่งอยูนอกพื้นที่ยุติการสงเสริมดวยตนเอง 

4) องคกรสงเสริมในพื้นที่ มีประสบการณส่ังสมจากเคยเปนผูมีลิขสิทธิ์ยอย (sub-licensee) ใน
ใบรับรอง (certificate) ในฐานะผูรับจางชวง (supplier) ของบริษัทสงออกมาแลว มักแยกตัวออกมาเพื่อ
เปนผูมีลิขสิทธิ์ (licensee) ในใบรับรอง (certificate) ดวยตนเอง อยางไรก็ตามความพรอมดานการเงินและ
บุคลากร มีผลตอการทํางานในการจัดการกระบวนการผลิตใหเปนไปตามแนวมาตรฐาน กลาวคือ ตองใช
เจาหนาที่จํานวนมากพอในการทํางานใกลชิดกับเกษตรกรเพื่อตรวจสอบภายใน จัดทําระบบเอกสารเพื่อ
เสนอตอ CB ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายนอกและใหการรับรองมาตรฐาน 

5) การมีนโยบายรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีผลตอการผลิตขาวใหไดตามแนวมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย  

6) การสงเสริมการผลิตที่มีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทํางานใกลชิดกับเกษตรกร มีผลตอการ
ผลิตขาวใหไดตามแนวมาตรฐานเกษตรอินทรียที่องคกรสงเสริมพึงประสงค 

สรุปและขอเสนอแนะ 
กระบวนการจัดการมาตรฐานในการผลิตขาวอินทรียแตละประเภท มีวัตถุประสงคของการ

สงเสริมการผลิตที่แตกตางกัน ทั้งการสงเสริมโดยไมมีดานการตลาด ซึ่งจะจัดการมาตรฐานเฉพาะการผลิต
ในไรนาเทานั้น และมีการสงเสริมดานระบบการตลาดดวย จะมีกระบวนการจัดการมาตรฐานควบคูกันไป
ดวย ตั้งแตการรวบรวมซื้อ การบรรจุกระสอบ การสี และอื่นๆ นโยบายดานการตลาดที่รวบรวมซื้อผลผลิต
จากเกษตรกรในราคาสูงกวาขาวทั่วไป ความกวางขวางดานการตลาดขององคกรสงเสริม ความพรอมดาน
งบประมาณในการดําเนินงาน และการสงเสริมการผลิตที่ทํางานใกลชิดกับเกษตรกรที่รวมโครงการ มี
อิทธิพลที่สงผลใหเกษตรกรทําการผลิตใหไดตามมาตรฐาน 
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