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ยุทธศาสตรการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรยี1 
 

นันทิยา หุตานุวัตร2   
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคประการหนึ่งเพื่อศึกษาศักยภาพ เงื่อนไขปจจัย และกลยุทธในการขยายการผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป ใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเกษตรกร
กลุมศึกษาในจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และรอยเอ็ด รวมจํานวน 475 ราย ผูบริโภค
จํานวน 118 ราย ผูประกอบการโรงสีทั้งเอกชนและกลุมเกษตรกรจํานวน 32 โรง ผูประกอบการคาขาวและการสงออก
จํานวน 5 ราย และตัวแทนหนวยงานพัฒนาเอกชนและหนวยงานราชการระดับจังหวัดและสวนกลางที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนประกอบดวยการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ การสํารวจตามแบบสอบถาม/สัมภาษณ และการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก การจัดสนทนากลุม และการสังเกตศึกษาบางประเด็น 

ผลการศึกษาพบวา การขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปมีศักยภาพคอนขางมาก โดย
พบวา การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ไมตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรกรไมตองปรับตัวมากนัก แต
กรณีการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรกรตองปรับตัวคอนขางมาก 
เพราะตองใชเวลาและความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียมากกวาการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ในศักยภาพ
ดังกลาวนี้ มีเงื่อนไขปจจัย 3 ดานไดแก 1) การสนับสนุนของรัฐทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติยังเปนการผลิตนํา
การตลาด  ยังไมไดสนับสนุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียน และยังไมไดจําแนกการสนับสนุนการผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐานความเปนอินทรียเพื่อการสงออกตางประเทศ 2) ตัวเกษตรกรเอง ซึ่ง
พบวา “ความมุงมั่น(ใจ)ของเกษตรกร” เปนปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด 3) การตลาดเกษตรอินทรีย  พบวา  การ
ตอบสนองความเปนสินคาเกษตรอินทรียของขาวหอมมะลิของผูบริโภคคอนขางต่ํา แหลงรับซ้ือและจําหนายผลผลิต
อินทรียมีคอนขางนอยและมักเปนแบบตลาดนัดเฉพาะวันหรือมีเพียงการจําหนายในหางใหญ และขอมูลขาวสารของ
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียยังสับสนทําใหความเขาใจของผูเกี่ยวของไมชัดเจนและไมตรงกัน  ดังนั้น  
จึงควรใชกลยุทธ 7 ขอ ไดแก 1) ปรับเปล่ียนการผลิตจากงายสูยาก  โดยปรับเปนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียกอน  
แลวจึงเขาสูการเปนเกษตรอินทรียผสมผสาน 2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแรงจูงใจเกษตรกรดวยการเรียนรูขอมูลและ
การเห็นตัวอยางรูปธรรมที่ทําไดผล 3) สรางความเขมแข็งของการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อทําหนาที่ดานการผลิตและ
การตลาด 4) อุดหนุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียนโดยรัฐหรือโรงสีหรือผูประกอบการคาขาวหรือผูที่
มีสวนเกี่ยวของ 5) สรางความเขาใจและการสนับสนุนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  6) สรางตลาด
ผลผลิตเกษตรอินทรียทั่วประเทศ โดยรณรงคการบริโภคขาวอินทรียและผลผลิตอินทรีย  สรางแหลงรับซื้อและ
จําหนายขาวอินทรียและผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการสงออก
ขาวหอมมะลิอินทรีย  7) ประสานและสรางการมีสวนรวมผลักดันเกษตรอินทรียผสมผสานครบวงจร 
 
คําสําคัญ: ขาวหอมมะลิอินทรีย, ศักยภาพ, ปจจัยเงื่อนไข, กลยุทธ 

 
1 สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบทความนี้เปนสวนหนึ่งของผลวิจัยเรื่องความเปนไปไดของการผลิตขาวหอม
มะลิในระบบเกษตรอินทรียที่จะเปนอาชีพทางเลือกที่มี ศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนสําหรับเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง    
2 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทนํา 
ในป 2544 พบวา มีจํานวนคนยากจนประมาณ 8.2 ลานคน หรือทุกหนึ่งในแปดของคนไทยเปนคนจน ในป 

2547 สัดสวนคนยากจนลดลงจากรอยละ 15.6 เหลือรอยละ 11.3 (สํานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2545; 2550) และเมื่อพิจารณาอาชีพ พบวา ในจํานวนคนยากจนนั้น รอยละ 70 เปนเกษตรกร 
เกษตรกรรมจึงยังเปนอาชีพที่เปราะบางตอภาวะความยากจน เพราะอาชีพเกษตรกรรมตองเผชิญกับความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติ การขึ้นลงของราคาผลผลิตเกษตร ปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น เผชิญกับการเจ็บไขไดปวยจากการใชสารเคมีใน
การผลิต ฯลฯ ในภาวะอยางนี้ เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกหรือไม ทางเลือกอยางไร จึงจะทําใหเกษตรกรหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงเหลานี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และสามารถสรางอาชีพเกษตรกรรมใหเปนอาชีพที่มีความพออยูพอกิน 
และมีความหวังที่จะหลุดพนจาก “วงจรความยากจน” 

ไทยเปนผูผลิตและสงออกสินคาอาหารที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีความเหมาะสมและศักยภาพที่จะเปน
แหลงผลิตอาหารในระบบเกษตรอินทรีย รวมทั้งความตองการสินคาเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้นรอย
ละ 20 ตอป (กรมวิชาการเกษตร, 2546) ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรียจึงไดรับการปฏิบัติในจังหวัด
ตาง ๆ หลายจังหวัด    

เมื่อศึกษาประเด็นอาชีพเกษตรกรรมกับการแกปญหาความยากจน  นันทิยาและณรงค (2549) พบวา ระบบ
การผลิตเกษตรอินทรียในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแหงไมใชเปนเพียงระบบการผลิตเทานั้น แตเปน
กระบวนการหนึ่งของการรวมพลังของคนในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพิจารณาระบบเกษตรอินทรียหรือ
เกษตรยั่งยืนในแนวนี้จึงเปนแนวทางที่จะมุงสูการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต     

นันทิยาและณรงค (2544) ยังพบวา การสรางโรงสีขาวชุมชนชมรมรักษธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรสมาชิกกลุม
สามารถขายขาวหอมมะลิอินทรียในราคาที่สูงขึ้น สอดคลองกับขอคนพบของบุญจิตและคณะ (2546) ที่พบวา ในป
การเพาะปลูก2545/46 รายไดสุทธิตอไรของการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย (2,882.37 บาท) สูงกวาขาวหอมมะลิทั่วไป 
(1,945.39 บาท) ถึง 936.98 บาท และผลการศึกษานี้เองก็พบวา ในปการผลิต 2547/2548 นาอินทรียใหกําไรสุทธิ 
500 บาท/ไร หรือ 1.40 บาท/กก. ในขณะที่นาทั่วไปใหกําไรสุทธิ 13 บาท/ไร  หรือ 0.04 บาท/กก. (นันทิยา, 2551) 

ผลการวิจัยนี้ นันทิยา (2551) พบวา การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียมีผลดีตอเกษตรกร โดยเกษตรกรเชื่อม่ันใน
อาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น มีผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น สภาพดินอุดมสมบรูณขึ้น การผลิตพิถีพิถันโดยเฉพาะ
กระบวนการผลิตที่ตองผานการรับรองมาตรฐานอินทรีย ตนขาวปรับตัวตอฝนแลงไดดี มีตนทุนเงินสดต่ํากวาการผลิต
ขาวหอมมะลิทั่วไป และมีรายไดสูงขึ้นเพราะไดรับราคาพิเศษและมีเปอรเซนตขาวตนสูง แตรายไดจากขาวหอมมะลิ
อินทรียเพียงอยางเดียวยังไมอาจแกปญหาความยากจนเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งผลการศึกษานี้ชี้วา เกษตรผสมผสานที่มีขาว
หอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักเปนอาชีพที่มีศักยภาพสูงขึ้นในการแกไขความยากจน 

  จากขอคนพบขางตน จะตองพิจารณาตอเนื่องวา การขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปมี
ศักยภาพหรือไม หรือถามวาเกษตรกรสวนใหญจะทําการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียไดหรือไมโดยเฉพาะการผลิตขาว
หอมมะลิอินทรียในระบบเกษตรผสมผสาน  จะมีเงื่อนไขปจจัยใดตอการขยายผล   และกลยุทธวิธีการควรเปนอยางไร 
ซึ่งในบทความนี้ไดเสนอผลการศึกษาในประเด็นนี้ 
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วิธีการศึกษา 
ใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเกษตรกรกลุมศึกษาในจังหวัดสุรินทร ศรี

สะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และรอยเอ็ด  รวมจํานวน 475 ราย  แยกเปนเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ
ทั่วไปจํานวน 120 ราย  เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียนจํานวน 120 ราย  เกษตรกรผูผลิตขาว
หอมมะลิอินทรียจํานวน 116 ราย  และเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในระบบเกษตรผสมผสาน 119 ราย  
ผูบริโภคจํานวน 118 ราย ผูประกอบการโรงสีทั้งเอกชนและกลุมเกษตรกรจํานวน 32 โรง ผูประกอบการคาขาวและการ
สงออกจํานวน 5 ราย และตัวแทนหนวยงานพัฒนาเอกชนและหนวยงานราชการระดับจังหวัดและสวนกลางที่
เกี่ยวของ  ขั้นตอนประกอบดวยการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ การสํารวจตามแบบสอบถาม/สัมภาษณ  
และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก การจัดสนทนากลุม(focus group session) และการสังเกต 
สวนการวิเคราะหใชคารอยละ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพตามกรอบคิดการวิจัย การวิจัยนี้เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 
2547 และเสร็จส้ินในเดือนมีนาคม 2549 

 
ผลการศึกษา  

ผลการศึกษา พบวา ศักยภาพการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปแบงได 2 ระดับ  ใน
เงื่อนไขปจจัยที่จะนําสูความสําเร็จในการขยายผล 3 ดาน  และใชกลยุทธในการสงเสริมเกษตรกรสวนใหญใหเกิดการ
ทําตาม 7 ขอ  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
สองระดับของศักยภาพการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป 

การขยายการผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรียจะตองพิจารณาเปน 2 ระดับ  ไดแก  ระดับแรกเปน
การขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียซึ่งเปนการผลิตเชิงเดี่ยวสูเกษตรกรทั่วไป   ระดับที่สองเปนการขยายเกษตร
ผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักสูเกษตรกรทั่วไป   ดังนี้  

1.   ศักยภาพการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย(ซึ่งเปนการผลิตเชิงเดี่ยว)สูเกษตรกรทั่วไป 
การขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปพิจารณาจําแนกเปน 2 กรณี ไดแก กรณีการผลิตขาว

หอมมะลิอินทรียที่ไมตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  เกษตรกรไมตองปรับตัวมากนัก   ในกรณีนี้มีศักยภาพ
ในการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปคอนขางสูง แตในกรณีการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ตอง
มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย   เกษตรกรตองใชเวลาและความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียมากกวาการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไป  และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย   เกษตรกรจึงตองปรับตัวคอนขางมาก ดังนั้น  ในกรณีหลังนี้  ศักยภาพในการขยายการผลิตขาวหอม
มะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปมีนอยกวากรณีแรก 

 2.  ศักยภาพการขยายการทําเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักสูเกษตรกร
ทั่วไป    

การขยายเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักสูเกษตรกรทั่วไปมีศักยภาพนอยกวาการ
ขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป  เพราะการปรับเปล่ียนการผลิตสูเกษตรอินทรียผสมผสานมีความ
ยากกวา   เกษตรกรตองปรับเปล่ียนตนเองมากกวา แตถาเกษตรกรมุงสูการแกไขปญหาความยากจน (ในสภาพปกติ
ของเกษตรกรทั่วไป มิไดครอบคลุมความยากจนที่มีสาเหตุจากอบายมุขหรือเหตุบังเอิญฉุกเฉินใดๆ) เกษตรอินทรีย
ผสมผสานจะเปนอาชีพหนึ่งที่เหมาะกวาการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียอยางเดียว เพราะเกษตรกรสามารถใชประโยชน
จากความเปนอินทรียของฟารมทําการผลิตชนิดอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนเสริมหรือไดเทาหรือดีกวาขาวซึ่งทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้น   ทั้งยังเปนการกระจายความเสี่ยงของการผลิต และยังสามารถลดรายจายดานอาหารและลด
คาใชจายดานปจจัยการผลิตที่ใชผลผลิตจากฟารมของตนเอง ดังนั้น แมเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปน
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พืชหลักจะมีศักยภาพนอยกวาการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป แตมีความยั่งยืนกวา  จึงควร
พิจารณาในประเด็นนี้ 
สามดานของปจจัยและเงื่อนไขในการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป 

ปจจัยเงื่อนไขที่จะนําสูความสําเร็จในการขยายผลจําแนกได 3 สวนสําคัญ ไดแก การสนับสนุนของรัฐทั้ง
ระดับนโยบายและการปฏิบัติ ตัวเกษตรกรเอง และสภาพตลาดเกษตรอินทรียดังนี้ 

 1. ปจจัยและเงื่อนไขการสนับสนุนของรัฐทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติ 
การสนับสนุนของรัฐทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติเปนปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญที่จะผลักดันใหการผลิต

ขาวหอมมะลิอินทรียหรือเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักสูเกษตรกรทั่วไป ซึ่งรัฐควรคํานึงถึง
ประเด็นตอไปนี้ 

1.1  การสงเสริมของรัฐยังเปนนโยบายการผลิตนําการตลาด 
         การสงเสริมของรัฐที่ผานมาเปนรูปธรรมในดานเกษตรกรผูผลิตอยางชัดเจน แตการสงเสริมของรัฐดาน

ตลาดขาวหอมมะลิอินทรียยังไมเปนผลมากนัก   รัฐประชาสัมพันธใหผูบริโภคในประเทศหันมาบริโภคขาวหอมมะลิ
อินทรียและผลผลิตอินทรียอื่นๆ คอนขางนอย ดังนั้น การบริโภคขาวหอมมะลิอินทรียในประเทศจึงคอนขางต่ํา ทําให
ไมเกิดแรงดึงดูดทางตลาดที่ทําใหโรงสีเอกชนทั่วไปรับซื้อขาวหอมมะลิอินทรียในราคาพิเศษ แมวาจะมีขอตกลง
ระหวางหนวยงานรัฐและโรงสีเอกชน (ในบางจังหวัดและบางแหง) ที่จะรับซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย แตไมมีผลทาง
ภาคปฏิบัติมากนัก โดยโรงสีเอกชนใหเหตุผลการไมรับซ้ือขาวหอมมะลิอินทรียในราคาพิเศษเพราะไมมีการสั่งซื้อขาว
หอมมะลิอินทรียเปนการเฉพาะ มีเพียงบริษัทเอกชนขนาดใหญจํานวนนอยและโรงสีชุมชนทําการรับซ้ือขาวหอมมะลิ
อินทรียในราคาพิเศษ   ซึ่งโรงสีชุมชนเหลานี้จะรับซ้ือจากสมาชิกของกลุมของตนในปริมาณจํากัด ตลาดขาวหอมมะลิ
อินทรียจึงยังไมกวางมากนัก 

1.2   การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรบัเปล่ียนยังไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ    
        การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปลี่ยนเปนชวงที่เกษตรกรตองแบกภาระ 3 เรื่อง ไดแก การรับ

ความเสี่ยงในการผลิต  การรับภาระตนทุนที่สูงขึ้น และการไมไดราคาพิเศษ ดวยเหตุนี้ ชวงปรับเปล่ียนสูการผลิตขาว
หอมมะลิอินทรียจึงเปนแรงตานสําคัญที่ทําใหเกษตรกรมักจะปรับเปล่ียนไมสําเร็จ ซึ่งในภาคปฏิบัติ รัฐยังไมได
สนับสนุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียนใหแกเกษตรกรเพื่อลดภาระดังกลาว 

1.3  การสนับสนุนของรัฐยังไมไดจําแนกอยางชัดเจนถึงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่จะตองมีการรับรอง
มาตรฐานความเปนอินทรียเพื่อการสงออกตางประเทศ   

         การสงออกขาวหอมมะลิอินทรียซึ่งตองมีกระบวนการรับรองมาตรฐานจากองคกรรับรองมาตรฐาน 
(certification body)  ยังมีการศึกษาและกําหนดวิธีการสนับสนุนอยางชัดเจนไมเพียงพอ  แมรัฐไดตั้งหนวยงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียแหงชาติ(มกอช.)แลว ที่ผานมา การรับรองมาตรฐานขาวอินทรียเปนธุระขององคกรพัฒนา
เอกชน  สหกรณหรือกลุมเกษตรกร และบริษัทเอกชน ซึ่งพบวา กระบวนการรับรองมาตรฐานที่แตกตางกันของประเทศ
ตาง ๆ เปนปญหาประการสําคัญของการสงออกขาวหอมมะลิอินทรีย  รวมทั้งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการ
สงออกสินคาก็ยังไมมีสถิติการสงออกขาวหอมมะลิอินทรีย   อาจเนื่องจากการสงออกขาวหอมมะลิอินทรียมีปริมาณ
นอยเมื่อเทียบกับการสงออกขาวหอมมะลิทั่วไป  ทําใหคาดการณขนาดของตลาดขาวอินทรียคอนขางยาก 

 2. ปจจัยและเงื่อนไขของเกษตรกรเอง 
การขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปนั้น  ปจจัยและเงื่อนไขของเกษตรกรเปนส่ิงชี้ขาดถึง

การตัดสินใจทําการผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งปจจัยและเงื่อนไขของเกษตรกรที่สําคัญที่สุดไดแก 
“ความมุงมั่น(ใจ)ของเกษตรกร”  โดยเกษตรกรตองมีทัศนคติและแรงบันดาลใจที่มุงประโยชนหรือผลตอบแทนตอการ
ผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย  4  ประการ  คือ   

  1)  การฟนฟูระบบนิเวศนในแปลงนาใหอุดมสมบรูณ  ซึ่งจะทําใหปริมาณผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น  
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  2)  การใชปจจัยการผลิตจากฟารมของตนเอง  ซึ่งจะทําใหลดตนทุนที่เปนเงินสดในการผลิตขาว  
  3) การใชประโยชนจากความเปนอินทรียของฟารมทําการผลิตชนิดอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนเสริมหรือ

ไดเทาหรือดีกวาขาว 
  4) การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวตอความเสี่ยงในการใชสารเคมีสังเคราะหปราบ

ศัตรูพืช 
 ดังนั้น เกษตรกรไมควรทําการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียหรือเกษตรอินทรียดวย “กระแสราคา” ถาเกษตรกร

ผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพราะเห็นวาไดราคาดี  จะทําใหเกษตรกรมุงหวัง “ราคาขาวอินทรีย”  ที่เปนไปตามกฎ
อุปสงคอุปทานทางการตลาด ซึ่งเปน “บวงราคาสินคาเกษตรตกต่ํา” ที่มัดเกษตรกรใหตกสูความยากจน   ดังนั้น   การ
แกไขปญหาความยากจนไมอาจกระทําดวยการเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดหรือแมกระทั่งลดรายจาย แตการ
แกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืนคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสูการพึ่งตนเองและความพอเพียง การลดละเลิก
อบายมุข   และการรูเทาทันสภาพการณที่จะนําสูความวิบัติ ดวยเหตุนี้ การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียจะชวยแกไข
ปญหาความยากจนไดหรือไมนั้นจะอยูที่เกษตรกรมุงมั่นตั้งใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสูการพึ่งตนเองและความพอเพียง 

3. ปจจัยและเงื่อนไขทางการตลาดเกษตรอินทรีย 
 การตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย/เกษตรอินทรียเปนเงื่อนไขปจจัยที่จะเอื้อใหการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย

ขยายสูเกษตรกรทั่วไป เพราะแมวาเกษตรกรจะไมผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพื่อราคาที่ดีขึ้นก็ตาม แตเกษตรกรยังตอง
ขายผลผลิตสูตลาด ความตองการขาวหอมมะลิอินทรียหรือผลผลิตอินทรียของผูประกอบการและ/หรือผูบริโภคจึงยัง
เปนแรงผลักดันที่สําคัญมาก ซึ่งพบประเด็นปจจัยและเงื่อนไขทางการตลาด 3 ประการ คือ 

3.1   การตอบสนองความเปนสินคาเกษตรอินทรียของขาวหอมมะลิของผูบริโภคคอนขางต่ํา 
      ผลการศึกษานี้ชี้วา ผูบริโภคที่บริโภคขาวหอมมะลิอินทรียเปนประจํามีเพียง 17% ของผูบริโภคกลุม

ศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวา การตอบสนองความเปนสินคาเกษตรอินทรียของขาวหอมมะลิของผูบริโภคยังเปนจุดออนใน
กระบวนการขับเคลื่อนขาวอินทรีย 

3.2   การขาดแคลนแหลงรับซื้อและแหลงจําหนายผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัด 
     แหลงรับซื้อและจําหนายผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัดมีคอนขางนอยและมักเปนแบบตลาดนัด

เฉพาะวัน หรือมีการจําหนายในหางใหญ  ทําใหชองทางการจําหนายขาวสารอินทรียมีจํากัด  ดังนั้น   ตลาดสินคา
เกษตรอินทรียจึงเปนจุดออนเชนเดียวกันกับประเด็นของผูบริโภค 

3.3  การรับรองความเปนอินทรีย    
    ประเด็นหนึ่งของขอจํากัดในการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปคือการรับรอง

มาตรฐานความเปนอินทรีย ซึ่งประเด็นของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจะเกี่ยวของใน 3 เรื่อง ไดแก 
  1) ความสับสนของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพราะมี

หนวยงานการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (certification body) ทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน ทั้งองคกรที่เปนของไทย
และองคกรจากตางประเทศ ซึ่งอาจจะทําใหมีความสับสนบาง โดยเฉพาะเกษตรกรทั่วไปมีโอกาสนอยในเรื่องนี้ 
การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาเกษตรกรกลุมศึกษาในจังหวัดสุรินทร  ยโสธร  และอุบลราชธานี มีองคกรพัฒนาเอกชนและ
สหกรณเปนผูใหความรูและจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย 

  2)  ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรียและหนวยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานของผูที่
เกี่ยวของพบวาไมชัดเจนและไมตรงกัน ทั้งเกษตรกรผูผลิต  ผูประกอบการคาขาวและโรงสี และผูทําหนาที่สงเสริม
เกษตรอินทรีย โดยเฉพาะสินคาเกษตรอินทรียที่สงออกไปตลาดตางประเทศ ซึ่งแตละประเทศหรือกลุมประเทศมี
เกณฑมาตรฐานและการยอมรับหนวยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่แตกตางกัน สงผลใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานผิดพลาดได 

  3)  คาใชจายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทําใหเพิ่มตนทุนการผลิต ซึ่งพบวา 
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การตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวอินทรียของเกษตรกรกลุมศึกษาจังหวัดยโสธรและสุรินทรมีคาใชจายประมาณ 25–
28 บาท/ไร หรือ 0.07 บาท/กก. ซึ่งคาใชจายนี้เกษตรกรเปนผูรับผิดชอบเอง เกษตรกรกลุมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีมี
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย แตสหกรณเปนผูรับผิดชอบ สวนจังหวัดรอยเอ็ดมีเกษตรกรกลุมศึกษา
จํานวนนอยมากที่รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย ในขณะที่จังหวัดอํานาจเจริญและศรีสะเกษ เกษตรกร
กลุมศึกษายังไมมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวอินทรียจากหนวยงานใด 

   
เจ็ดกลยุทธวิธีการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป 

ผลการศึกษาพบ 7 กลยุทธวิธีการในการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป ซึ่งกลยุทธทั้ง 7 
ขอนี้จะเกี่ยวของทั้งเกษตรกรเอง ผูสงเสริมสนับสนุน นักวิชาการ และนักธุรกิจ ตลอดจนเกี่ยวของในระดับหนวยงานทั้ง
ฝายนโยบายและฝายปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปรับเปล่ียนการผลิตจากงายสูยาก 
เกษตรกรที่สนใจควรทําการปรับเปล่ียนเปนลําดับ 2 ชวง คือ ชวงแรก ปรับเปล่ียนการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไป

เปนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียซึ่งยังเปนการผลิตเชิงเดี่ยว ชวงสอง หลังจากปรับเปล่ียนการผลิตขาวไดแลว จึงเขาสู
การปรับเปล่ียนการผลิตเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก อยางไรก็ดี การปรับ
เปล่ียนเปนลําดับนี้มิไดจํากัดวาจะตองปรับการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเปนลําดับแรกเสมอไป แตเกษตรกรสามารถ
ปรับเปล่ียนสูการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียพรอมๆ กับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสูเกษตรผสมผสาน หรือปรับเปลี่ยน
การผลิตเปนเกษตรผสมผสานกอนโดยยังไมไดเขาสูความเปนอินทรียก็ได 

2.   ปรับเปล่ียนทัศนคติและแรงจูงใจเกษตรกรดวยการเรียนรูขอมูลและการเห็นจริง 
กลยุทธขอนี้เปนการปรับเปล่ียนทัศนคติเกษตรกรดวยการแสดงขอมูลทั้งหมดตั้งแตการผลิตถึงการตลาดให

เกษตรกรทั่วไปเห็นเปนประจักษ เกษตรกรจึงจะไดตัดสินใจบนฐานขอมูลทั้งวงจร ซึ่งการเสนอขอมูลใหแกเกษตรกร
อาจจะกระทําไดในวิธีตอไปนี้ 

2.1  การจัดเวทีเรียนรู 
      จัดเวทีประชุมใหเกษตรกรทั่วไปไดเรียนรูขอมูลทางเศรษฐกิจ เชน ตนทุนการผลิต รายไดเหนือตนทุน  

เปนตน ขอมูลทางการผลิต เชน ปริมาณผลผลิต การตรวจสภาพดิน เปนตน ขอมูลทางการตลาด เชน ปริมาณการ
บริโภคขาวหอมมะลิอินทรียในประเทศ ขนาดตลาดขาวหอมมะลิอินทรียในตางประเทศ เปนตน ซึ่งในการศึกษานี้
พบวา การเสนอขอมูลขางตนใหแกเกษตรกรกลุมศึกษาในแตละจังหวัด ทําใหเกษตรกรกลุมศึกษาทั้ง 4 กลุม มีความ
สนใจขอมูลเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรกลุมผลิตขาวหอมมะลิทั่วไปมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตขาว
เปนแบบอินทรีย 

2.2   การวิจัยและพัฒนาความรูและเทคนิคตางๆ  
     ควรใชวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม รวมถึงการถายทอดความรูตั้งแตกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และขอเท็จจริงของการทําเกษตรอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป 
2.3  การมีตัวอยางของจริงในชุมชน 
      เกษตรกรที่ไดปรับเปลี่ยนสูการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรียผสมผสานจะ

เปนตัวอยางที่เกษตรกรรายอื่นๆ สามารถเรียนรูและเห็นจริงได ทั้งในดานปจจัยการผลิตกรณีการทําปุยอินทรียใชเอง
และผลผลิตที่ไดรับ รวมทั้งการศึกษาดูงานของเกษตรกร การมีตัวอยางของจริงในชุมชนจึงเปนกลยุทธการเรียนรูที่ชวย
ใหเกษตรกรปรับเปล่ียนทัศนคติและสรางความมั่นใจในระบบการผลิตที่ถูกตองชัดเจนขึ้น 

นอกจากนี้แลว การเปลี่ยนทัศนคติของบุตรหลานของเกษตรกรใหสืบทอดการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย/
เกษตรอินทรียผสมผสาน จะทําใหครอบครัวเกษตรกรมีกําลังสําคัญในการสรางเกษตรอินทรียผสมผสานเปนอาชีพที่
จะแกไขปญหาความยากจนได 
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3.   สรางความเขมแข็งของการรวมกลุมเกษตรกร 
กลยุทธสรางความเขมแข็งของการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อทําหนาที่และบทบาทในดานการชวยเหลือเกื้อกูล

กัน การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การเรียนรูและพัฒนาเทคนิคและการจัดการตางๆ การควบคุมการผลิตใหเกิดความ
เชื่อถือ และการสรางอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากเกษตรกรสามารถพัฒนาการรวมกลุมของตนเองใหเขมแข็งตลอดจน
การสรางเครือขายของกลุมเกษตรกรดวยกัน จะทําใหการขยายการผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรียสู
เกษตรกรทั่วไปไดดียิ่งขึ้น 

การสรางความเขมแข็งของกลุมยังหมายรวมถึงการสรางพันธมิตรในภาคสวนตางๆทั้งรัฐและเอกชน เพราะ
การประกอบการคาขาวหอมมะลิอินทรียจะตองมีผูเกี่ยวของตั้งแตการผลิตถึงการตลาดในประเทศและตางประเทศ จึง
จะทําใหไมเกิด “สภาพคอขวด” หรือปริมาณผลผลิตมากกวาความตองการของตลาด 

4.   อุดหนุนการผลิตขาวอินทรียระยะปรับเปล่ียน (subsidy) 
การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียนจะมีตนทุนการผลิตสูงกวาปกติ เพราะตองลงทุนปรับปรุง

บํารุงดินดวยปุยหมักปุยคอกปริมาณมาก ปริมาณผลผลิตขาวก็จะลดลง รวมทั้งยังไมผานการรับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานรับรองมาตรฐาน โรงสีเอกชนจึงไมไดรับซ้ือขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียนราคาพิเศษ จะรับซ้ือใน
ราคาขาวหอมมะลิทั่วไป สวนกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ (โรงสีชุมชน) ตองซื้อขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปล่ียน
ราคาสูงกวาขาวหอมมะลิทั่วไป โดยยังไมสามารถสงออกตลาดตางประเทศได จึงเปนภาระตนทุนสูงแกโรงสีชุมชนเปน
อยางยิ่ง 

การขยายการผลิตขาวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรียซึ่งมีชวงการผลิตขาวระยะปรับเปล่ียนจึงตองการการ
อุดหนุน (subsidy) จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น กลยุทธการขยายผลของการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียแก
เกษตรกรทั่วไปในขอนี้คือ รัฐหรือผูประกอบการคาขาวหรือโรงสีหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของตองอุดหนุนชวงการปรับเปล่ียน
ในระยะ 3 ปแรกของการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียแกเกษตรกร โดยอาจจะอุดหนุนทางใดทางหนึ่ง อาทิ การไดราคา
พิเศษที่ชดเชยตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การสนับสนุนใหมีการเลี้ยงสัตวเพื่อไดมูลทําปุยหมักปุยคอก การสนับสนุนแหลง
น้ําในและนอกไรนาตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ  และการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําระยะยาว เปนตน 

5.   สรางความเขาใจและการสนับสนุนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
ปจจัยและเงื่อนไขในหัวขอขางตนไดชี้ใหเห็นถึงประเด็นของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานซึ่งเกี่ยวของใน

เรื่องความแตกตางของหนวยตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ความเขาใจไมชัดเจนไมตรงกัน  และคาใชจาย
ที่เพิ่มตนทุนการผลิต 

ดังนั้น กลยุทธการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปในขอนี้จึงเปนการเรงสรางความเขาใจ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียและการใหขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง โดยรัฐควรจัดทําระบบและ
มาตรฐานเกษตรอินทรียของไทยโดยอิงกับมาตรฐานขององคกรหรือประเทศผูนําดานเกษตรอินทรียของโลก หรือเปน
สมาชิกหรือเปนเครือขายกับองคกรที่ประเทศใหการยอมรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

การชวยเหลืออุดหนุนคาใชจายการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแกเกษตรกร  โดยรัฐหรือ
สหกรณหรือผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบ ก็จะชวยใหเกษตรกรหันมาสนใจการผลิตแบบอินทรียเพิ่มขึ้น 

อนึ่ง เพื่อใหการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ตองมีกลยุทธการสรางเขตปลอด
สารเคมีสังเคราะหสําหรับการเกษตรในระดับตําบลที่ตองการทําเกษตรอินทรีย กลาวคือ รณรงคเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํา
กินตอเนื่องกันหันมาทําเกษตรอินทรียใหเปนแปลงขนาดใหญ และรณรงคเกษตรกรทั้งตําบลใหเลิกการใชสารเคมี
สังเคราะหสําหรับการเกษตร 

6.   สรางตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียทั่วประเทศ 
การสรางตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียใหเกิดขึ้นทั่วประเทศอยางเปนรูปธรรมเปนกลยุทธที่จะทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงการผลิตในระบบเกษตรอินทรียผสมผสานไดอยางเปนจริง ซึ่งประกอบดวยวิธีการ 3 วิธี ไดแก 
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6.1  รณรงคการบริโภคขาวอินทรียและผลผลิตอินทรียในประเทศ   
       การศึกษานี้พบวา ผูบริโภคที่บริโภคขาวหอมมะลิอินทรียเปนประจํามีนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวา การ

ตอบสนองความเปนสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภคยังเปนจุดออนในกระบวนการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย  ดังนั้น 
ตองเรงรณรงคผูบริโภคในประเทศใหหันมาบริโภคขาวอินทรียและสินคาอินทรีย โดยมุงการรณรงคในประเด็นสุขภาพ
ของผูบริโภคและผูผลิต และประเด็นการรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาดินและน้ําที่ปนเปอนสารเคมีสังเคราะห 

      หนวยงานรัฐและเอกชนควรทําการประชาสัมพันธสรางกระแสการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมใหแก
ผูบริโภคอยางจริงจัง  ซึ่งอาจจะผนวกการรณรงครวมกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรืออื่นๆ  โดยทําการรณรงค
จนกระทั่งผูบริโภคหันมาบริโภคสินคาเกษตรอินทรียเปนชีวิตประจําวันทั้งแบบบริโภคสด แบบถนอมอาหาร และ
ผลผลิตอินทรียแปรรูป  รวมทั้งการยอมรับดานรูปลักษณของสินคาเกษตรอินทรียและดานราคาที่อาจจะสูงกวา
ประมาณ 10–20% ของราคาสินคาชนิดเดียวกัน 

6.2   สรางแหลงรับซื้อและจําหนายขาวอินทรียและผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัด    
       ตลาดสินคาเกษตรอินทรียเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหการผลิตเกษตรอินทรียขยายตัวได การมีแหลงรับ

ซื้อที่เกษตรกรสามารถนําไปขายไดสะดวกไมวาจะเปนขาวหรือผลผลิตอื่นๆ  และการมีแหลงจําหนายที่ผูบริโภคหาซื้อ
ไดงายและสะดวก จะทําใหเกิดการขยายการผลิตแบบอินทรียไดอยางรวดเร็ว 

     การศึกษานี้พบวา แหลงจําหนายผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัดมีคอนขางนอยและมักเปนแบบ
ตลาดนัดเฉพาะวัน  หรือมีการจําหนายในหางใหญระดับจังหวัด  เปนเหตุใหตลาดสินคาเกษตรอินทรียจึงยังเปน
จุดออน 

   ดังนั้น  ในกระบวนขับเคล่ือนเกษตรอินทรียทั้งของรัฐและเอกชน จึงควรพัฒนาตลาดสินคาอินทรียทั้งแบบ
ตลาดเฉพาะผลผลิตอินทรียและแทรกในตลาดทั่วไปอยางจริงจังและใหเห็นเปนรูปธรรม โดยอาจพัฒนาตลาดขายตรง
ระหวางเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรกับผูบริโภคหรือกลุมผูบริโภค หรือการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและหนวยงานของ
รัฐ เชน โรงพยาบาล เปนตน หรือเชื่อมโยงกับผูประกอบการรานคา เชน บริษัทที่ใชวัตถุดิบดานเกษตร และรานอาหาร 
เปนตน หรอืโดยวิธีการสรางตลาดอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ในอําเภอและจังหวัด 

6.3  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการสงออกขาวหอมมะลิอินทรีย  
      รัฐควรสนับสนุนการสงออกขาวหอมมะลิอินทรียเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ขาวหอมมะลิอินทรียของไทยในตลาดโลก รวมทั้งประสานงานใหเกิดความรวมมือระหวางเอกชนผูนําเขา ผูสงออก 
และผูตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและเกณฑมาตรฐานตางๆ ตลอดรวมถึงการมี
ขอมูลสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออกขาวอินทรียของไทย และขอมูลการนําเขาขาวอินทรียของประเทศตางๆ 

7.  ประสานและสรางการมีสวนรวมผลักดันเกษตรอินทรียผสมผสานครบวงจร 
กลยุทธสุดทายแตมีความสําคัญเปนอยางยิ่งคือ กลยุทธการประสานและสรางการมีสวนรวมอยางจริงใจและ

จริงจังระหวางเกษตรกร นักวิชาการ นักพัฒนา ผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐ ที่มีความรูความสามารถในเรื่อง
เกษตรอินทรียผสมผสาน/ขาวหอมมะลิอินทรีย ในการผลักดันเกษตรอินทรียผสมผสานใหครบวงจรทั้งการผลิต 
การตลาด และผูบริโภค 
สรุป 

ผลการศึกษาพบวา การขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไปจําแนกเปน 2 ระดับของ
ศักยภาพ ไดแก 1) ระดับการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียซึ่งเปนการผลิตเชิงเดี่ยวสูเกษตรกรทั่วไป พบวา กรณี
การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ไมตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  เกษตรกรไมตองปรับตัวมากนัก แตกรณี
การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรกรตองปรับตัวคอนขางมาก ตองใช
เวลาและความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียมากกวาการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  2) ระดับการขยายเกษตรอินทรีย
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ผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิเปนพืชหลักมีศักยภาพนอยกวาการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป 
เพราะการปรับเปล่ียนการผลิตสูเกษตรอินทรียผสมผสานมีความยากกวา   เกษตรกรตองปรับเปล่ียนตนเองมากกวา 

 ในศักยภาพดังกลาวนี้  มี 3 ดานของเงื่อนไขปจจัยที่จะนําสูความสําเร็จในการขยายผล ไดแก 
1) ปจจัยและเงื่อนไขการสนับสนุนของรัฐทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งเห็นวา การสงเสริมของรัฐยัง

เปนนโยบายการผลิตนําการตลาด การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปลี่ยนซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรมีภาระสูงยัง
ไมไดรับการสนับสนุน และยังไมไดจําแนกการสนับสนุนอยางชัดเจนระหวางการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่มีการ
รับรองมาตรฐานความเปนอินทรียเพื่อการสงออกตางประเทศและการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูตลาดในประเทศ  

2) ปจจัยและเงื่อนไขของเกษตรกรเอง ซึ่งพบวา “ความมุงมั่น(ใจ)ของเกษตรกร” เปนปจจัยและเงื่อนไขที่
สําคัญที่สุด โดยเกษตรกรตองมีทัศนคติและแรงบันดาลใจที่มุงประโยชนหรือผลตอบแทนตอการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียในประเด็นการฟนฟูระบบนิเวศนในแปลงนาใหอุดมสมบรูณ ซึ่งจะทําใหปริมาณผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น การใช
ปจจัยการผลิตจากฟารมของตนเอง ซึ่งจะทําใหลดตนทุนที่เปนเงินสดในการผลิตขาว การใชประโยชนจากความเปน
อินทรียของฟารมทําการผลิตชนิดอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนเสริมหรือไดเทาหรือดีกวาขาว และการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวตอความเสี่ยงในการใชสารเคมีสังเคราะหปราบศัตรูพืช 

3) ปจจัยและเงื่อนไขทางการตลาดเกษตรอินทรีย  พบวา  การตอบสนองความเปนสินคาเกษตรอินทรียของ
ขาวหอมมะลิของผูบริโภคคอนขางต่ํา แหลงรับซื้อและจําหนายผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัดมีคอนขางนอย
และมักเปนแบบตลาดนัดเฉพาะวันหรือมีเพียงการจําหนายในหางใหญ ทําใหชองทางการจําหนายขาวสารอินทรียมี
จํากัด และยังมีความสับสนของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ทําใหความเขาใจ
ของเกษตรกรผูผลิต  ผูประกอบการคาขาวและโรงสี และผูทําหนาที่สงเสริมเกษตรอินทรีย ไมชัดเจนและไมตรงกัน  
รวมทั้งคาใชจายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทําใหเพิ่มตนทุนการผลิต 

ดังนั้น จึงเสนอ 7 กลยุทธวิธีการในการขยายการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียสูเกษตรกรทั่วไป ซึ่งเกี่ยวของทั้ง
เกษตรกร ผูสงเสริมสนับสนุน นักวิชาการ และนักธุรกิจ รวมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ ไดแก 

1) กลยุทธปรับเปล่ียนการผลิตจากงายสูยาก โดยปรับเปล่ียนการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไปเปนการผลิตขาว
หอมมะลิอินทรียซึ่งยังเปนการผลิตเชิงเดี่ยว แลวจึงเขาสูการปรับเปล่ียนการผลิตเชิงเดี่ยวเปนเกษตรอินทรียผสมผสาน
ที่มีขาวหอมมะลิเปนพืชหลัก 2) กลยุทธปรับเปลี่ยนทัศนคติและแรงจูงใจเกษตรกรดวยการเรียนรูขอมูลและการเห็น
จริง โดยจัดเวทีเรียนรูขอมูลทางเศรษฐกิจ  ใชวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม การถายทอดความรูและขอเท็จจริง รวมทั้ง
การมีตัวอยางของจริงในชุมชนเปนแหลงเรียนรูที่ชวยใหเกษตรกรปรับเปล่ียนทัศนคติและสรางความมั่นใจ 3) กลยุทธ
สรางความเขมแข็งของการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อทําหนาที่และบทบาทในดานการชวยเหลือเกื้อกูลกัน   การให
กําลังใจซึ่งกันและกัน  การเรียนรูและพัฒนาเทคนิคและการจัดการตางๆ การควบคุมการผลิตใหเกิดความเชื่อถือ และ
การสรางอํานาจทางเศรษฐกิจ  4) กลยุทธอุดหนุนการผลิตขาวอินทรียระยะปรับเปล่ียน โดยรัฐหรือผูประกอบการคา
ขาวหรือโรงสีหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของตองอุดหนุนชวงการปรับเปล่ียนในระยะ 3 ปแรกของการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย
แกเกษตรกร  5) กลยุทธสรางความเขาใจและการสนับสนุนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยรัฐจัดทํา
ระบบและมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทยโดยอิงกับมาตรฐานขององคกรหรือประเทศผูนําดานเกษตรอินทรียของโลก 
หรือเปนสมาชิกหรือเปนเครือขายกับองคกรที่ประเทศใหการยอมรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
ตลอดจนชวยเหลืออุดหนุนคาใชจายการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแกเกษตรกร  6) กลยุทธสรางตลาด
ผลผลิตเกษตรอินทรียทั่วประเทศ โดยรณรงคการบริโภคขาวอินทรียและผลผลิตอินทรีย  สรางแหลงรับซื้อและ
จําหนายขาวอินทรียและผลผลิตอินทรียระดับอําเภอและจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการสงออก
ขาวหอมมะลิอินทรีย  7) กลยุทธประสานและสรางการมีสวนรวมผลักดันเกษตรอินทรียผสมผสานครบวงจร โดยมีสวน
รวมอยางจริงใจและจริงจังระหวางเกษตรกร นักวิชาการ นักพัฒนา ผูประกอบการ และหนวยงานรัฐ ที่มีความรู
ความสามารถในเรื่องเกษตรอินทรียผสมผสาน/ขาวหอมมะลิอินทรีย 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
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