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บทคัดยอ 
เกษตรกรรายยอยและครัวเรือนยากจนในชนบทไดพึ่งพิงทรัพยากรชีวภาพเพื่ออาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค 

และรายได การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน และการสูญเสียทรัพยากรพันธุกรรมและชนิดพืชและส่ิงมีชีวิตอันเกิด
จากการใชประโยชนที่ดินและดําเนินระบบการผลิต ที่ไมเหมาะสมมีผลกระทบตอการดํารงชีพของชุมชนดังกลาว  
เกษตรอินทรียไดรับการสงเสริมเพื่อฟนฟูและเสริมสรางการบริการและจัดหาใหของระบบนิเวศนอยางยั่งยืน และ
เพื่อเปนการผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพ แตอยางไรก็ตาม ระบบการผลิตอินทรียเด่ียวเชิงพาณิชยที่เปนอยู
ในปจจุบัน ไมอาจตอบสนองการทํางานของระบบนิเวศนตามคาดหมายได ดังนั้นการผนวกความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการผลิตเกษตรอินทรียจึงถูกเสนอเพื่อเปนการปรับปรุงการทํางานของระบบอินทรีย  

บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียในจังหวัดเชียงใหมเพื่อระบุโอกาสและขอจํากัด
ในการผนวกแนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพและในระบบการผลิตขาวอินทรีย โดยดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมกับ 5 กลุมเกษตรกรในระบบการผลติขาวอินทรียที่มีระยะเวลาของการปรับเปล่ียนแตกตาง, และ
มีขนาดของกลุมตลอดจนระบบการจัดการไมเทาเทียมกัน เปนแรงจูงใจในการปรับเปล่ียน เกษตรกรสวนใหญรับรู
ถึงระบบอินทรียแตกตางจากเดิมที่เปนแคเพียงการ ลด ละ เลิก จากปจจัยทางเคมีและแทนที่ดวยปุยอินทรียชีวภาพ
และ/หรือสารกําจัดศัตรูพืชชีวภาพเทานั้น แตกลุมสวนใหญไดมีการรวบรวมพันธุขาวพันธุพื้นเมืองเพื่อตอบสนอง
ความตองการผูบริโภคเพิ่มขึ้น มีเพียงเกษตรกรบางรายที่ไดแรงบันดาลใจจากเกษตรกรรมย่ังยืนและความม่ันคง
ทางอาหารไดผนวกขาวอินทรียในระบบเกษตรผสมผสาน นโยบายที่สนับสนุนการผลิตขาวอินทรียของขาวดอกมะลิ 
105 มีสวนลดโอกาสของการใชประโยชนการปรับปรุงและการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมือง 
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Smallholder farmers and the rural poor households have livelihoods depended on 

biodiversity resources in forest and farm land for food, shelter, medicines, and income. Degradation 
of ecosystems and loss of biodiversity resulting from inappropriate land use and production 
practices could have effected livelihoods of rural communities. Organic agriculture has been 
promoted as sustainable farming practices to enhance ecosystem services, and to produce safe and 
quality food products. However, commercial organic monoculture system might not serve the 
ecosystem function as anticipated. Incorporation of biodiversity in production of organic agriculture 
is then being proposed to improve functionality of organic system. 

This paper examines farmers’ organic rice production practices in the Chiang Mai province 
to identify opportunities and constraints in incorporating biodiversity concept and practice in their 
production system. The participatory action research was carried out with five groups of organic rice 
farmers having wide arrays of historical development and transition, scale of operation, as well as 
motivation.  Majority perceived organics being differed from conventional through complete 
withdrawal from chemical inputs, and replaced with organic bio-fertilizers and bio-pesticides.  Most 
groups had included nutritive local rice varieties to meet increasing consumer demand. Only a few 
motivated by sustainable agriculture and food security and safety, had incorporated organic rice in 
their organic integrated farming systems.  The policy of promoting organic production of high quality 
rice, KDML 105, could reduce the opportunity for utilization, improvement, and conservation of local rice. 
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บทนํา 
 
เกษตรอินทรียมีหลักการพื้นฐานแตกตางจากเกษตรกรกระแสหลักหรือเกษตรเคมีอยางชัดเจนในดาน

ตาง ๆ เชน กระบวนการผลิต ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความหลากหลายชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เปนตน 
ดานการผลิตทางเกษตร โดยเฉพาะปญหาหนี้สินอันเกิดจากการผลิตที่พึ่งพิงการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก 
และใชเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ดานความม่ันคงทางอาหารของเกษตรกรรายยอย นอกจากนี้ 
เกษตรอินทรียมีสวนสนับสนุนใหเกิดการฟนฟูความหลากหลายชีวภาพทุกระดับของหวงโซอาหาร (Hole et.al, 2005) 
ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญของการฟนฟูฐานทรัพยากรอาหารธรรมชาติ 

เกษตรอินทรียของไทยไดรับการผลักดันและขับเคล่ือนจากองคกรพัฒนาเอกชนเปนสําคัญ ในดานเทคโนโลยี
การผลิตและการตลาดตลอดจนระบบตรวจสอบ ตอมาในป 2551 รัฐบาลมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการพัฒนา
เกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551-2554 และกรอบงบประมาณ 4,326.80 ลานบาท โดยใหหนวยงานตาง ๆ ที่
เก่ียวของบรรจุแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการนี้ ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 1. การเสริมสราง



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 399 

และจัดการองคความรูและนวัตกรรม 2. การพัฒนาการเกษตรอินทรียตามวิถีพื้นบาน 3. การเสริมสรางศักยภาพ
การเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยสูสากล และ 4. การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
(วิทูรย และภัทราวดี, 2551)  

มูลนิธิสายใยแผนดิน/กรีนเนทไดประมาณพื้นที่เกษตรอินทรียของไทยในป 2550 วามี 120,000 ไร ซึ่งมี
พื้นที่ปลูกขาวอินทรียสูงถึง 77,000 ไร ที่เหลือเปนพืชหลัก (16,500 ไร) ผลไม (15,900 ไร) และพืชไร (10,100 ไร) 
มีมูลคาประมาณ 948 ลานบาท สวนใหญจะจําหนายในประเทศมีมูลคาถึงรอยละ 55 (วิทูรย, 2551) ประเทศไทย
เปนแหลงพันธุกรรมขาวที่มีความหลากหลาย (Chaug, 1976) โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีความหลากหลายพันธุขาวเหนยีว  
(Watabe, 1967) ในกลุมเกษตรกรในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม เกษตรที่ปรับเปล่ียนมาเปนเกษตรอินทรีย
มักจะอิงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและพันธุพืชทองถ่ิน กลุมเกษตรกรผูผลิตไดใชประโยชนความหลากหลายของ
พันธุขาวในการพัฒนาการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย  

การวิจัยนี้ไดศึกษาพัฒนาการของกลุมเกษตรกรรายยอยในจังหวัดเชียงใหมที่ไดรวมตัวกัน ปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตเปนเกษตรอินทรียที่มีระยะเวลาของการปรับเปล่ียนแตกตางกัน และมีขนาดของกลุม ตลอดจนระบบ
การจัดการไมเทาเทียมกัน แตกลุมตางๆ เหลานี้มีการส่ือสารโดยผานกลไกตางๆ เชนการประชุมรวมกัน ทั้งท่ีจัด
โดยองคกรรัฐ มหาวิทยาลัย องคกรพัฒนาเอกชน งานวิจัยนี้มีความคาดหวังวา การทํางานรวมกันกับกลุมเกษตรกร
อินทรียตางๆ เหลานี้ จะนําไปสูการสรางเครือขายเกิดการเรียนรูและมีความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับการทํางานดานการผลิตและการตลาดของกลุมที่ออนแอใหเขมแข็งขึ้น และมี
ความเขาใจความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบตางๆ ในระบบการผลิตซึ่งในระยะแรกนี้ งานวิจัยไดนําประเด็น
ความหลากหลายชีวภาพผนวกในระบบการผลิตขาวอินทรีย ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้เห็นวาการสอดแทรกมิติความหลากหลาย
ชีวภาพเขาสูระบบเกษตรอินทรีย จะทําใหเกษตรกรมองเกษตรอินทรียเปนองครวมมากขึ้น และมีความเขาใจ 
ความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบตางๆในระบบการผลิต ซึ่งจะขยายมโนทัศนของเกษตรกร แทนที่จะมองเกษตร
อินทรียเปนแคเพียงการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีเพียงอยางเดียว แตจะใหระบบคุณคาของเกษตรอินทรียครอบคลุม
หลายมิติมากขึ้น (บุศรา และคณะ, 2553) 

 
วิธีดําเนนิการวจิัย 

 
 คณะวิจัยฯ ไดคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่ดําเนินการผลิตและการตลาดขาวอินทรียที่มีขนาดขององคกร
และธุรกิจแตกตางกัน 5 กลุมประกอบดวย 1. กลุมเกษตรกรในเครือขายเกษตรปลอดสารพิษแมปง 2. กลุม
เกษตรกรที่สัมพันธกับตลาดอิ่มบุญ 3. เรนโบวฟารม (กลุมตะวันฟารม) 4. สหกรณขาวอินทรียเชียงใหม 5. กลุม
เกษตรกรท่ีผลิตขาวบนที่สูงภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง พรอมทั้งเกษตรกรพอคารายยอยที่
ดําเนินธุรกิจดานขาวอินทรีย โดยในระยะแรกของการดําเนินการวิจัยเชิงพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไดเนน
กระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลักษณะของขอมูลที่ไดจากการตัดสินใจและยอมรับ
กันภายในสมาชิกกลุม มีการแลกเปล่ียนระหวางกลุมเพื่อสรางใหเกิดการแลกเปล่ียน ดังนั้นขอมูลเชิงปริมาณ 
(ถามี) จะเปนขอมูลเชิงเฉลี่ย ไมสามารถระบุความแปรปรวนภายในกลุมได อยางไรก็ตามในระยะแรกนี้ ประเด็นที่
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ไดมุงเนน คือ รูปแบบการผลิตขาวอินทรีย กลไกในการผลิตและการตลาด รวมถึงประมวลความเห็นเก่ียวกับ
โอกาสและขอจํากัดของการผนวกความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตขาวอินทรีย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1.  แรงจูงใจของการปรับเปล่ียนและการจัดการระบบขาวอินทรีย 
 การประมวลความรูประสบการณของกลุมขาวอินทรีย 5 กลุมในจังหวัดเชียงใหมไดเนน 5 ประเด็น ไดแก 
แรงจูงใจของการปรับเปล่ียน ยุทธวิธีของกลุม กลไกการผลิต และการตลาด ขอตกลงและการจัดการซื้อขาย และ
ชองทางตลาดทางเลือก ซึ่งทั้ง 5 ประเด็นดังกลาว เปดโอกาสใหกลุมเกษตรทั้ง 5 กลุมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเขาใจบริบทของการดําเนินงานของแตละกลุม พรอมทั้งแสวงความรวมมือที่จะรวมกันพัฒนาระบบขาวอินทรีย 
 แรงจูงใจที่สําคัญ ไดแก ความตระหนักถึงผลเสียของสารเคมีและมีความมุงม่ันที่จะยึดแนวทางเกษตรอินทรีย 
ซึ่งถือวาเปนระบบหนึ่งของเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร และรายได โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร
ที่ทํางานอยางใกลชิดกับสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนหรือ ISAC แรงจูงใจดานเศรษฐกิจและโอกาสการพัฒนา
ดานตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของเกษตรกรที่ไดผานกระบวนการกลุมดวยการเรียนรู
รวมกันในวาระตางๆ ที่จัดโดยภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชน กลุมเกษตรกรภายใต เรนโบวฟารม
ตองการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหผลิตสินคาคุณภาพใหกับผูบริโภค และสรางกลไกใหเกิดการรวมมือระหวางผูผลิต
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โดยเฉพาะอําเภอเมืองและเทศบาลนครเชียงใหมซึ่งมีกําลังซื้อสูง ปจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและพื้นที่
รอบนอก มีตลาดนัดชุมชนสินคาเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย เปดโอกาสใหผูบริโภคในเขตเมืองไดเขาถึง
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ตารางที่  1  บริบทและลักษณะการผลิตขาวอินทรียของ 5 กลุมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม 
บริบท กลุมพอคาเกษตรกร 

รายยอย ต. ชอแล  
อ. แมแตง 

เกษตรกรที่ผลิตภายใต
กลุมเรนโบวฟารม  
อ. แมแตง และ  
อ. แมริม 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตสหกรณ 
เกษตรอินทรีย

เชียงใหม อ. พราว 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตมูลนิธิ
โครงการหลวง  
อ. เชียงดาว 

เกษตรกรที่ผลิตภายใต
สถาบันชุมชน

เกษตรกรรมยั่งยืน  
อ. แมทา 

1. แรงจูงใจใน
การ
ปรับเปลี่ยนสู
ขาวอินทรีย 

ขาวอินทรียเพิ่มมูลคา
และมีศักยภาพดาน
ตลาดสูงขึ้นตามลําดับ 
อีกทั้งขาวเปนสินคาที่
เก็บไดนานกวาพืชผัก
และไมผล 

ตองการใหเกษตรกร
ผลิตขาวคุณภาพ
ใหกับผูบริโภคใน
ขณะเดียวกันผูบริโภค
ใหการสนับสนุน
เกษตรกรรายยอยเปน
ลักษณะการพึ่งพาซ่ึง
กันและกัน 
(interdependence) 

เพิ่มมูลคาและ
คุณคาในการ
ผลิตแบบอินทรีย
และสรางรายได
ใหกับเกษตรกรที่
ผลิตแบบอินทรีย 

สรางรายไดให
เกษตรกรบนที่
สูงโดยอาศัย
ฐานทรัพยากร
ความหลาก 
หลายของพันธุ
ขาวทองถิ่น 

พัฒนาพืชอาหาร
อินทรียทองถิ่น  
เพื่อเกษตรกรราย
ยอยและผูบริโภค 

2. ยุทธวิธีของ
หนวยงานและ
องคกร 
(organization 
strategies) 

การพัฒนาธุรกิจเกษตร
ขนาดเล็ก ที่เนนตลาด
เฉพาะ (niche market) 
โดยการประมาณความ
ตองการผูบริโภค และ
เลือกผลิตพันธุขาวท่ี
ตลาดมีความตองการ 
เชน หอมมะลิ 105 
หอมนิล และขาวมะลิ
แดง เปนตน 

การใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร 
สนับสนุนการผลิต
อินทรีย การเพิ่ม
สมรรถนะการผลิต
แกเกษตรกร เพื่อ
ยกระดับความรูใน
การผลิตขาวอินทรีย 
สรางภาคีพันธมิตร
ในการพัฒนาดาน
ตลาด 

การรวมกลุม
สมาชิกเกษตรกร 
โดยเกษตรกรมี
สวนรวมในการ
บริหารจัดการ
กลุม ซ่ึงตอมาได
ยกระดับเปน
สหกรณเกษตร
อินทรีย มีการจัด
โครงสรางองคกร
ในรูปแบบ
สหกรณ  

การจัดทํา
ตลาดใหกับ
กลุมที่มีขาว
เหลือจากการ
บริโภคของ
ชุมชนบนที่สูง 

ฝกอบรมและสราง
เสริมทักษะที่จําเปน
ในการผลิตที่เนน
การการใชประโยชน
และอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน เนนการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
มากกวาการใช
ตลาดนําในการ
ปรับเปลี่ยนสูเกษตร
อินทรีย 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
บริบท กลุมพอคาเกษตรกร 

รายยอย ต. ชอแล  
อ. แมแตง 

เกษตรกรที่ผลิตภายใต
กลุมเรนโบวฟารม  
อ. แมแตง และ  
อ. แมริม 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตสหกรณ 
เกษตรอินทรีย

เชียงใหม อ. พราว 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตมูลนิธิ
โครงการหลวง  
อ. เชียงดาว 

เกษตรกรที่ผลิตภายใต
สถาบันชุมชน

เกษตรกรรมยั่งยืน  
อ. แมทา 

3. กลไกการ
ผลิตและ
การตลาด 

ดําเนินการเกษตรเกษตร
แบบพันธะสัญญากับ
เกษตรกรรายยอยเปนผู
ซ่ึงคุนเคย และเคยรูจัก
มากอน ไดแก ญาติ 
เพื่อน เพื่อสรางความ
มั่นใจในการผลิต ภายใต
เงื่อนไขและขอตกลงดาน
การผลิตและดานราคา 
และมีการตรวจเยี่ยมจาก
พอคาที่รับซ้ือ 
 

การพัฒนาการผลิต
อินทรียและการตลาด
เพื่อใชสําหรับเปน
โมเดลในการเรียนรู
สําหรับเกษตรกรราย
ยอยที่รวมเครือขาย
การผลิต ใหการ
ฝกอบรมแกเกษตรกร 
พัฒนาภาคีรวมกับ
มหาวิทยาลัย องคกร
และหนวยงานที่
สนับสนุนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนา 

การพัฒนาภาคี
พันธมิตรกลุม
เกษตรกรสมาชิกใน 
5 อําเภอในจังหวัด
เชียงใหมเพื่อผลิต
ขาวอินทรีย โดยทํา
การรับซ้ือเมล็ดพันธุ
ขาวจากเกษตรกร
สมาชิสนับสนุน
พันธุขาวอินทรีย
สําหรับกลุมสมาชิก 
และรับซ้ือผลผลิต
เพื่อจําหนายตลาด
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

มูลนิธิโครงการ
หลวงไดกําหนด
งบประมาณ
สําหรับการรับซ้ือ
ขาวบนที่สูง
(700,000 บาท) 
เพื่อพัฒนา
กิจกรรมดาน
การตลาดโดยรับ
ซ้ือขาวที่เหลือ
จากการบริโภค
ของเกษตรกรท่ี
สูง 

การรวมมือกับ
เกษตรกรทองถิ่น และ
องคกรระดับทองถิ่น
เพื่อพัฒนาการผลิต
โดยการมีสวนรวมกับ
กลุมเกษตรกรการ
จัดการผลิตพืชอาหาร
ทองถิ่น การพัฒนา
ตลาดอาหารทองถิ่น  
“ตลาดอิ่มบุญ” เพื่อ
กระจายผลผลิตพืช
อาหารอินทรียให
ผูบริโภคในเมืองไดมี
โอกาสเขาถึงแหลง
อาหารที่ดีมีคุณภาพ 

4. ขอตกลงและ
การจัดการซ้ือ
ขาย 

พอคาซ่ึงเปนเกษตรกร
ติดตอโดยตรงกับ
เกษตรกรผูผลิตโดยให
ราคารับซ้ือเทากับราคา
สหกรณเกษตรอินทรีย
เชียงใหม  

สรางชองทางการ 
ตลาดที่หลากหลาย
สําหรับผลผลิตภัณฑ
ขาว พัฒนาระบบ
พอคายอย 
(brokerage system) 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและ 
การตลาด มีมาตรการ
สรางแรงจูงใจใหพอคา
ยอย  

สหกรณติดตอรับ
ซ้ือผลผลิตโดยตรง
กับสมาชิก
เกษตรกรแตละราย 

เจาหนาที่
โครงการหลวง
ติดตอรับซ้ือ
ผลผลิตขาวจาก
เกษตรกรที่มีขาว
เหลือ และมีการ
จัดการบรรจุและ
จัดจําหนาย
ภายใต “ดอย
คํา”  

เกษตรกรนําผลผลิต
พืชผัก ขาว ปลา และ 
อื่น ๆ ที่ผลิตได
จําหนายโดยตรงที่
ตลาดอิ่มบุญ ซ่ึงเปน
การจําหนายตรงกับ
ผูบริโภค 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 
บริบท กลุมพอคาเกษตรกร 

รายยอย ต. ชอแล  
อ. แมแตง 

เกษตรกรที่ผลิตภายใต
กลุมเรนโบวฟารม  
อ. แมแตง และ  
อ. แมริม 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตสหกรณ 
เกษตรอินทรีย

เชียงใหม อ. พราว 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตมูลนิธิ
โครงการหลวง  
อ. เชียงดาว 

เกษตรกรที่ผลิต 
ภายใตสถาบันชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน  

อ. แมทา 
5. ชองทาง
ทางตลาด 

ตลาดเฉพาะจําหนายที่
สถานีวิจัยเกษตร
ชลประทาน คณะ
เกษตรศาสตร ม. 
เชียงใหม และสมาชิก
เกษตรกรบางรายสง
จําหนายรานคาในจังหวัด
เชียงใหม เกษตรปลอด
สารพิษ ปริมาณผลผลิต
ขาว 20 ตัน/ป 

ชองทางตลาด 60 
ตลาดในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน และกรุงเทพ 
ผลผลิตขาวสงจําหนาย
ประมาณ 200 ตัน/ป 

สินคาจําหนาย
ภายใตสหกรณ
เกษตรอินทรีย
เชียงใหม จําหนาย
ภายในประเทศ 
และ ตางประเทศ 
รวมปริมาณ
ผลผลิต 500 ตัน/ป 

จําหนายรานคา
โครงการหลวง
และซุปเปอรมาร
เก็ต ในจังหวัด
เชียงใหมและ
กรุงเทพ ผลผลิต
ขาวกลองที่สง
จําหนาย 100 
ตัน/ป 

จําหนายที่ตลาดอิ่ม
บุญ และรานคาใน
เครือขายในจังหวัด
เชียงใหม เชน เอเดน 
ซ่ึงดําเนินการโดย
เกษตรกรผูผลิต 

 
2. รูปแบบการผลิตขาวอินทรียจังหวัดเชียงใหม 
 การผลิตขาวอินทรียในจังหวัดเชียงใหมไดมีการขยายตัวชวง 5 ปที่ผานมา โดยในป 2551-2552 มีพื้นที่
นาที่ปรับเปล่ียนเปนขาวอินทรีย ประมาณ 1,700 ไร โดยสวนใหญพบวาพันธุขาวที่พบมีหลากหลายพันธุเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความตองการบริโภคขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการ พันธุขาวที่ไดรับความนิยมในตลาดภาคเหนือในปจจุบัน 
ไดแก ขาวกลองมะลิ 105 ขาวมะลิแดง (ขาวแดง) ขาวหอมกุหลาบ (ขาวชมพู) ขาวหอมนิล ขาวกลองดอย สวน
ขาวเหนียว ที่นิยมไดแก ขาวเหนียวกํ่า เปนตน 
 รูปแบบการผลิตจะพบวามีอยูหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในพื้นที่นาลุมที่ไดรับความนิยมเปนลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินแบบเขมขนในเขตชานเมือง เชน การผลิตพืชตระกูลถ่ัวหรือพืชผักหลังนา ในการผลิตขาวอินทรีย 
เกษตรกรคัดเลือกปลูกขาวพันธุทองถ่ินหรือขาวคุณภาพที่ไมใชพันธุขาวสมัยใหมที่ใหผลผลิตสูง พันธุที่นิยมปลูก
ในระบบอินทรียไดแก มะลิแดง หอมนิล มีคุณคาทางโภชนาการสูง และขาวดอกมะลิ 105 (ตารางที่ 2) สวนใหญ
จะผลิตเปนขาวกลองและขาวกลองงอก จําหนายใหกับกลุมผูบริโภคที่ตระหนักถึงความสัมพันธระหวางอาหารและ
สุขภาพ สําหรับพันธุขาวพื้นเมืองบนที่สูงซึ่งเปนอาหารหลักของชุมชนปกากะญอ ไดมีการจัดสงปริมาณท่ีเหลือ
จากการบริโภคใหกับโครงการหลวง และเรนโบวฟารมจัดจําหนาย เกษตรกรมีการบํารุงดินดวยปุยพืชสดบํารุง
ดิน น้ําสกัดชีวภาพ ปุยหมัก ดังภาพท่ี 1 (ก)  
 ระบบการผลิตบนที่สูง กลุมเกษตรกรที่ผลิตมีหลากหลายกลุม แตกลุมปกาะญอ เปนกลุมที่มีการยอมรับ
วามีการผลิตเชิงอนุรักษและไมมีการใชปุยเคมี ภาพที่ 1 (ข) ซึ่งระบบการผลิตเปนนาลุมขั้นบันไดบนที่สูงอยางไร
ก็ตามชุมชนบนที่สูงมีการผลิตขาวไรจากไรหมุนเวียนที่มีการผนวกความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตขาว
ที่ผลิตไดและสงจําหนายที่ตลาดเชียงใหมมาจากขาวที่เหลือจากการบริโภค สวนการผลิตในกลุมที่ไดรับการสนับสนุน
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน หรือองคกรพัฒนาเอกชน พบวามีการผลิตที่มุงเนนการผลิตแบบผสมผสานใหความสําคัญ
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ตอการทําเกษตรพอเพียง และความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว ไมไดมุงเนนการผลิตเพื่อการตลาดหรือรายได
อยางเดียว ดังนั้นพบวาการผลิตมีการหมุนเวียนทรัพยากร เชน การนําเศษหรือส่ิงที่เหลือจากการผลิตพืชและสัตว
หมุนเวียนในระบบการผลิต การผลิตที่เนนความตองการผลิตแบบอินทรีย เห็นความสําคัญตอสุขภาพผูผลผิต
และผูบริโภค ดังภาพท่ี 1 (c) อยางไรก็ตาม การใชที่ดินทั้ง 3 รูปแบบ เกษตรกรรายยอยจะมีแปลงสวนรอบบาน 
(homegarden) ปลูกพืชหลากหลายสําหรับบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่นาลุม 
 

 
  

(ก)                                               (ข)                                                                 (ค) 
ภาพที่ 1 รูปแบบการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรกรรายยอยในภูมินิเวศนตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม (ก) เกษตรผสมผสาน
 โดยมีการผลิตขาวนาที่สูง (ข) การผลิตขาวอินทรียในระบบนาลุมชลประทานแบบเขมขน (ค) การผลิตอินทรีย
 แบบผสมผสานกับระบบอื่น ในระบบชลประทาน 
 
ตารางที่ 2 รูปแบบการผลิตขาวอินทรียในระบบนิเวศนแตกตางกันและสัมพันธกับความหลากหลายชีวภาพและ
 ความเขมขนการผลิต จังหวัดเชียงใหม 

ระบบฟารม ลักษณะ ความหลากหลายพืช ขอจํากัดที่สงผลตอ
ความหลากหลายชีภาพ 

โอกาสในการเพิ่มความ
หลากหลายชีวภาพ 

1. ระบบฟารม
ผสมผสานบนที่สูง 
 

ระบบการผลิตที่
หลากหลายและมีการ
ขยายพื้นที่ (Diverse and 
extensified) 

พันธุขาวนาดําพื้นเมืองเฉพาะบน
ที่สูง ไดแก พันธุบือโปะโละ       
บือปอเมาะ บือวอมือ ซ่ึงเปนที่
รูจักของผูบริโภคใน 
นอกจากขาวแลวยังมี พืชผัก 
และไมผล กึ่งรอนบนท่ีสูง  

การสงเสริมการผลิตพืช
มูลคาสูงและมีการใช
สารเคมีกับพืชเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมีผลกระทบตอ
การขยายระบบเกษตร
อินทรีย 

การสรางคุณคาหรือ
มูลคาเพิ่มโดยผนวก
ความความหลากหลาย
ชีวาภาพของระบบ
นิเวศน 

2. ระบบการผลิต
แบบเขมขนนาลุม
ชลประทาน 

ระบบที่ไมหลากหลายแต
มีความเขมขน (Less 
diverse but Intensified) 

เปนพันธุขาวที่นิยมของตลาด 
เชน ขาวกข 6 ขาวสันปาตอง 
มะลิ105 มะลิแดง หอมนิล  
เปนตน   

การผลิตที่มุงเนนเชิง
การคาและการสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ 

การสรางความตองการ
ดานเกษตรอินทรีย และ
พันธุขาวที่มีคุณคาทาง
อาหาร 

3.ระบบฟารม
ผสมผสานแบบ
อินทรียในพืน้ที่ลุม
บางพื้นที่ติดเขต
ชลประทาน  

หลากหลายระบบพืช 
และสัตว 

พันธุขาวทองถิ่น : ขาวกข 6 มะลิ 
105 หอมนิล มะลแิดง ขาวก่ํา  
นอกจากนี้ยังมีพืชผักพื้นบาน 
และ ปศุสัตว และเปดไก 
พื้นเมือง 

การจัดการดานเมล็ด
พันธุพืชในชุมชนมสีวน
สําคัญตอความยั่งยืน
ของระบบ 

การเพิ่มและสงเสริมการ
การผลิตและจําหนาย
สินคาเกษตรและอาหาร
อินทรียและพัฒนาการ
จําหนายตรงผูบริโภค 
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3.  ปญหาและวิธีการปญหาของเกษตรกรในการผลิตขาวอินทรีย 
 จากการสัมภาษณเกษตรกร 5 กลุม ไดระบุปญหาดานการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย
พรอมทั้งแนวทางแกไข (ตารางที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การจัดการธาตุอาหารและปรับปรุงดิน การปรับเปล่ียนระยะแรกสงผลทําใหผลผลิตขาวอินทรียลดลงในป
แรกลดลงประมาณรอยละ 10-30 ผลิตขาวเคมีไดผลผลิต 700-800 กก/ไร เม่ือเปล่ียนเปนระบบอินทรียในปแรก
ผลผลิตลดลงเหลือประมาณ 500 กก/ไร ในขาวมะลิ 105 สวนปที่ 2 ผลผลิตลดลงประมาณรอยละ 10 และในป
ตอ ๆ ผลผลิตมีเสถียรภาพมากขึ้น เกษตรกรในหลายพื้นที่ไดมีการจัดการปุยพืชสดเพ่ือปรับปรุงดิน โดยการใช
ปลูกถ่ัวพรา ปอเทือง และโสนและไถกลบกอนปลูกขาว และมีเกษตรกรบางกลุมไดใช กากถ่ัว และมูลสัตว (กลุม
เกษตรกรภายใตสหกรณเกษตรอินทรีย อ. พราว) นอกจากน้ียังมีการพักดินและการใชกลาออน อายุประมาณ 20 
วัน เนื่องจากพบวามีการแตกกอดีกวากลาอายุปกติ 30 วัน และกลุมที่ใชปุยหมักจากเศษพืช เศษฟาง มูลสัตว (กลุม
เกษตรกร ต. ชอแล ภายใตการสนับสนุนของเรนโบวฟารม) และขี้คางคาว (กลุม อ.พราว) เพื่อใชในการหมักดินกอน
การปลูกขาวโดยใชปุยหมักอัตรา 500-700 กก./ ไร สวนน้ําสกัดชีวภาพจากหอยเชอรี่ทําการฉีดพน 2 คร้ัง ระยะ
ขาวแตกกอและระยะขาวตั้งทอง 
 การจัดการวัชพืช เปนสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งตอผลผลิตขาวอินทรีย โดยเฉพาะที่นาอาศัยน้ําฝน 
เกษตรกรไดดําเนินการแกปญหา การควบคุมระดับน้ํา ควบคูกับการหมักดินในระยะการเตรียมดินปลูก เกษตรกร
ทําการหมักดิยอยางนอยประมาณ 1 เดือน ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถแกไขปญหาไดรอยละ 50 นอกจากนี้ 
เกษตรกรในบางรายไดใชน้ําสกัดชีวภาพฉีดพนชวงที่ฝนตก เพื่อกระตุนใหหญาเจริญเติบโตและทําการไถกลบ 
ควบคู กับการควบคุมระดับน้ําในนาขาวในระยะปลูกขาว (กลุมเกษตรกร อ. ฝาง)  
 การจัดการศัตรูพืช ปญหาศัตรูขาวอินทรียที่สําคัญ ไดแก หอยเชอรี่ และปู เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ไดใช
หลายวิธีในการควบคลุม เชน การเก็บหอยเชอรี่นําไปหมักเพื่อทําน้ําสกัดชีวภาพ การควบคุมระดับน้ํา การใช
ตะแกรงกรองคลอบท่ีปลายทอที่ควบคุมการเขาออกของน้ําในที่นา อยางไรก็ตามสมาชกิเกษตรกรบางกลุมไดใช
พันธุขาวอายุส้ันควบคูกับการควบคุมระดับน้ําในแปลงปลูก  
 การจัดการเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรสวนใหญไดใชพันธุขาวที่ทําการคัดเลือกพันธุเอง โดยทําการคัดเลือก
รวงที่สมบูรณเพื่อใชในฤดูถัดไป และบางกลุมมีการคลุกดวยสารสะเดาเพื่อปองกันแมลงศัตรูพืชเขาทําลาย เกษตรกร
ที่ปลูกขาวอินทรียไดนําเอาความหลากหลายชีวภาพของพันธุขาวสูในระบบการผลิต ดังจะพบวาโดยสวนใหญปลูก
ขาวอินทรียมากกวา 2 สายพันธุ และพันธุที่นิยมปลูกเปนที่ตองการของผูบริโภค วามีคุณคาทางโภชนาการ และ
มีความตองการตลาดสูง ไดแก หอมนิล มะลิแดง มะลิ 105 หอมกุหลาบ ขาวกํ่า และขาวเหนียวดํา เปนตน  
 โดยสรุปแลวการจัดการธาตุอาหารแบบผสมผสานโดยใชปุยคอก ปุยหมัก น้ําสกัดชีวภาพ และปุยพืชสด 
สามารถฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและรักษาระดับผลผลิตขาวใหมีความเสถียรที่ 700-800 ก.ก./ไร การปรับ 
เปล่ียนมาใชพันธุขาวอายุส้ัน 20 วันแทนวิธีเดิม 35-40 วัน ทําใหขาวแตกกอดีกวากลาอายุแก และการเอาใจใส
ในการจัดการน้ํา ควบคุมระดับน้ํา มีสวนลดการระบาดของวัชพืช และสัตวศัตรูขาว วิธีการผสมผสานดังกลาวขางตน 
เกษตรกรสามารถแกไขปญหาดานการผลิตขาวอินทรียไดเปนที่นาพอใจ นอกจากน้ีการเพิ่มจํานวนพันธุในแปลง
ปลูก ไมไดสรางปญหาดานการปะปนของเมล็ดพันธุ เนื่องจากเกษตรกรมีความเขาใจเก่ียวกับความเสียหายและ
ใหความระมัดระวังในเร่ืองดังกลาว 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 406 

4. ขอจํากัดและโอกาสในการผนวกความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิต 
 ปจจัยที่มีผลตอการปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกรรายยอย สวนหนึ่งมาจากนโยบายการสงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรอินทรียของรัฐ พรอมทั้งกระแสการต่ืนตัวเร่ืองสุขภาพของผูบริโภค และการเคล่ือนไหวของประชาคม
เรื่องเกษตรยั่งยืนและการฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม ทําใหมีการขยายการผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดพิษ 
โดยเฉพาะขาวอินทรียและพืชผักปลอดสารพิษ ในกลุมเกษตรกรในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม เกษตรท่ี
ปรับเปลี่ยนมาเปนเกษตรอินทรียมักจะอิงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและพันธุพืชทองถ่ิน การผนวกเอาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพจึงมักสัมพันธกับการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย นอกจากน้ียังพบวา 
 นโยบายและการสนับสนุนงบประมาณของรัฐใหบางจังหวัดเปนเขตปลูกขาวอินทรียคุณภาพเพื่อการสงออก 
เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่สนับสนุนใหปลูกขาวอินทรียดอกมะลิ 105 เพื่อการสงออก จะทําให
การใชประโยชนจากพันธุขาวทองถ่ินมีขอจํากัด นอกจากนี้ โรงสีและผูสงออกมีสวนกําหนดการเลือกพันธุขาวที่
จะเปนขาวอินทรียคุณภาพ เนื่องจากตลาดขาวอินทรียทั้งในและนอกประเทศมีโอกาสของการขยายตัวสูง (วิฑูรย, 
2551)  
 การต่ืนตัวของภาคประชาสังคมและการสนับสนุนการรักษาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนการขับเคล่ือนอยางตอเนื่องเรื่องอาหารทองถ่ินขององคกร 
ภาคเอกชน เชน มูลนธิิชีววิถี (Biothai) และมูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน เปนตน ทําใหเกษตรกรที่มีขีดความสามารถ
สูงสามารถพัฒนาพันธุขาวที่เหมาะสําหรับทองถ่ิน จากการผสมพันธุขาวพื้นเมือง เปดโอกาสใหมีพันธุขาวทางเลือก
ในระบบเกษตรและอาหารตลาดทางเลือก เพื่อการตื่นตัวดานสุขภาพของผูบริโภค ตลอดจนการมองอาหารใน
มิติของสุขภาพ (Functional food) หรือการใชประโยชนจากอาหารในการดูแลรักษาสุขภาพ ทําใหผูบริโภคให
การสนับสนุนเกษตรอินทรียมากขึ้น ดังเชนในจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
 อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียยังคงใหความสําคัญกับคุณภาพของขาวอินทรีย มักจะมองขาม
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนในพื้นที่นาขาวอินทรีย มีเพียงกลุมเกษตรกรภายใตสถาบันชุมชน
เกษตรกรรมย่ังยืน ที่ไดใชประโยชนจากความหลากหลายชีวภาพในแปลงนาเกษตรอินทรียกับความมั่นคงทาง
อาหารซึ่งสวนหนึ่งสามารถแสวงหาไดจากอาหารธรรมชาติในแปลงอินทรีย 
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ตารางที่ 3  ปญหาและขอจํากัดตอการผลิตขาวอินทรียของกลุมเกษตรกรใน จ. เชียงใหม 
แนวทางในการปรับปรุง 

ปญหาการผลิต 
ขาวอินทรีย 

กลุมพอคา
เกษตรกร 
รายยอย  
ต. ชอแล  
อ. แมแตง 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตกลุม  
เรนโบวฟารม  
อ. แมแตง  
และ อ. แมริม 

เกษตรกรที่ผลิต
ภายใตสหกรณ
เกษตรอินทรีย
เชียงใหม  
อ. พราว 

เกษตรกรที่
ผลิตภายใต
มูลนิธิโครงการ
หลวง  
อ. เชียงดาว  

เกษตรกรที่ผลิต 
ภายใตสถาบันชุมชน
เกษตรกรรม อ. พราว 
และ อ.แมแตง 

1. การจัดการธาตุ
อาหารและปรับปรุง
ดิน 

ปุยคอก ปุยหมัก 
ปุยอินทรีย น้ํา
สกัดชีวภาพ 

ฟางขาว มูลสัตว 
น้ําสกัดชีวภาพ  
ปุยอินทรีย 

ถั่วพรา ปอเทือง 
กากถ่ัว น้ําสกัด
ชีวภาพ 

ฟางขาว กากถ่ัว ปุยคอก และ
ปุยหมัก 

2. การจัดการวัชพืช ควบคุมระดับน้ํา 
กลาอายุ 20 วัน 

ควบคุมระดับน้ํา 
กลาอายุ 20 วัน 

หมักดิน ไถกลบ ควบคุม 
ระดับน้ํา 

หมักดิน ไถกลบ 

3.การจัดการศัตรูพืช: 
หอยเชอร่ีและปู 

ควบคุมระดับน้ํา 
ตะแกรงกรอง
ปลายทอน้ําเขา
ออก 

ควบคุมระดับน้ํา 
ตะแกรงกรอง
ปลายทอน้ํา 
เขาออก 

เก็บทําน้ําหมัก
ชีวภาพ และ
ควบคุมระดับน้ํา 

- เก็บทําน้ําหมักชีวภาพ 
และควบคุมระดับน้ํา 

4. การจัดการเมล็ด
พันธุขาว 

ความหลากหลาย 
คัดรวง พันธุขาว 
หอมนิล มะลิแดง 
หอมกุหลาบ   
มะลิ105  ขาวก่ํา 
ขาวเหนียวดํา  

เรนโบวสนับสนุน
พันธุขาว:หอมนิล 
มะลิแดง หอม
กุหลาบ มะลิ105  
ขาวก่ํา ขาว
เหนียวดํา  

สหกรณเกษตร
อินทรียเชียงใหม
สนับสนุนพันธุ
ขาวมะลิแดง 
มะลิ 105 หอม
นิล 

เกษตรกรคัด
รวง และมี
หลากหลาย
พันธุขาวบน 
ที่สูง 

คัดรวงมะลิแดง  
มะลิ 105 หอมนิล  
ขาวที่สูง 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 กลุมเกษตรกรผลิตขาวอินทรียในเขตจังหวัดเชียงใหม สมาชิกเปนเกษตรกรรายยอย มีแรงบันดาลใจใน
การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตเปนอินทรียแตกตางกัน แตแรงจูงใจที่สําคัญ ไดแก ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
โอกาสในการเขาถึงตลาดไดงาย และเกษตรกรสามารถพัฒนาไปสูการพ่ึงตนเอง การผลิตขาวอินทรียไดกลายเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิต (embededness) เนื่องจากเกษตรกรบริโภคขาวที่ผลิตเองและทําการเลือกพันธุขาวที่มีคุณภาพ
ที่สามารถผลิตเปนอินทรีย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เกษตรกรดําเนินการตลาดโดยผานพอคาทองถ่ิน
ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกัน กลุม และสหกรณ โดยเปนตลาดชุมชนและในประเทศเปนหลัก สหกรณเกษตร
อินทรียเชียงใหมจํากัด สามารถขยายตลาดไปสูสิงคโปรและฮองกง การปรับเปล่ียนเปนขาวอินทรีย ถึงแมระยะแรก
ผลผลิตลดลงรอยละ 10 – 30 แตหลังจากไดมีการปรับปรุงบํารุงดินและการจัดการธาตุอาหารพืช ทําใหผลผลิตขาว
อินทรียพันธุทองถิ่นและขาวดอกมะลิ 105 อยูในระดับที่เสถียรที่ 700 - 800 กก./ไร ปจจุบันเกษตรท้ัง 5 กลุม มี
ความคุนเคยกับพันธุขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการ เชน มะลิแดง หอมนิล และขาวกํ่า ดําเนินการผลิตและแปรรูป
เปนขาวกลองอินทรีย ขาวกลองงอกอินทรีย ซึ่งเพิ่มคุณคาทางโภชนาการและมูลคาของขาวอินทรีย 
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 การผนวกความหลากหลายทางชีวภาพในระบบขาวอินทรียยังคงจํากัดอยูที่พันธุขาว ซึ่งปจจุบันเกษตรกร
ใหความสําคัญกับพันธุขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เนื่องจากเปนความตองการของผูบริโภคมีตลาดรองรับ เกษตรกร
บางกลุมไดรับประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในแปลงขาวอินทรีย การประเมินผล
ทางเศรษฐกิจและนิเวศนอันเกิดจากการปรับเปล่ียนไปสูขาวอินทรีย เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบด้ังเดิมที่อิง
สารเคมีจะชวยใหเกษตรกรไดเขาใจและใหความสําคัญกับประเด็นความหลากหลายชีวภาพในระบบเกษตรมากขึ้น 
 
ตารางที่ 4 โอกาสและขอจํากัดในการผนวกหลากหลายชีวภาพเขาสูระบบการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร
 รายยอยในพื้นที่ศึกษา 

การผนวกหลากหลายชีวภาพเขาสูระบบการผลิตขาวอินทรีย ปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียน    
เกษตรอินทรีย ขอจํากัด โอกาส 

I. นโยบายการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรียของรัฐ 
แผนกําหนดการผลิตเกษตร
อินทรีย 

การผลิตขาวอินทรียที่เนนการคาและ
สงออกเปนหลัก ซ่ึงถูกจํากัดเฉพาะ
พันธุขาวหอมบางพันธุที่เปนหลักใน
การสรางตลาดเปนหลัก 

มาตรการในการสรางแรงจูงใจกับเกษตรกรรายยอยใน
การใชพันธุทองถิ่นที่มีการใชประโยชนเฉพาะเพ่ืออนุรักษ
และใชประโยชน โดยเฉพาะการผลิตขาวอินทรียตามวิถี
พื้นบาน 

นโยบายการสงเสริมและสนับสนุน
เพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงและ
สนับสนุนพันธุสมัยใหมที่ใหผล
ผลิตสูงของภาครัฐ 

การทดแทนขาวพันธุทองถิ่นโดยพันธุ
ขาวสมัยใหมโดยเฉพาะพื้นที่นาลุม
ชลประทาน 

เกษตรกรมีโอกาสและทางเลือกโดยการคัดเลือกพันธุ
ขาวสมัยใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่ของ
เกษตรกร และพันธุขาวทองถิ่นที่มีความตานทานภายใต
สภาพความไมเหมาะสมของพื้นที ่ 

การสนับสนุนการอนุรักษหรือการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (green 
tourism) 

การสงเสริมที่เนนการนําพันธุพืช
ภายนอกอาจสงผลตอความ
หลากหลายชีวภาพของพืชธรรมชาติ
ทองถิ่น 

การวางภูมิทัศนและการออกแบบเลียนแบบธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 

การสงเสริมการผลิตขาวเชิงเด่ียว พันธุขาวทองถิ่นลดลง - 
การเพิ่มงานวิจัยและพัฒนา: 
ทางเลือกในการใชประโยชน 
 

 การทําใหความหลากหลายชีวภาพเพิ่มข้ึนโดยการผนวก
ความหลากหลายไปในระบบการผลิต 

ii. ประชาชนมีสวนรวม และเคลื่อนไหวของผูบริโภคในการปกปอง 
การเคลื่อนไหวของกลุมผูทํางาน 
ในตองการอาหารทองถิ่น 

 ระบบอาหารทองถิ่นที่อิงวัฒนธรรมการผลิต การแปรรูป
และการบริโภค สูกระบวนขับเคลื่อน “กินเปลี่ยนโลก” 
หรือ “slow food movement” 

เครือขายเกษตรทางเลือก  เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนที่ใหการสนับสนุนเกษตร
อินทรีย การอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายชีวภาพ และการนุรักษการฟนฟูพันธุพืชและ
อาหารทองถิ่น 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
การผนวกหลากหลายชีวภาพเขาสูระบบการผลิตขาวอินทรีย ปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียน    

เกษตรอินทรีย ขอจํากัด โอกาส 
อาหารปลอดภัย & คุณคา 
ทางโภชนาการของขาว 

 ประเมินคุณคาโภชนาการของขาวพันธุพื้นเมือง 
เพื่อสนับสนุนการใชพันธุขาวทองถิ่นในวงกวาง
นอกเหนือจากการประเมินพันธุตามลักษณะทางพืชไร 

iii. ตลาด 
ตลาดอินทรีย การผลิตขาวอินทรียเชิงพาณิชยแบบ

เชิงเด่ียวสงผลตอการลดความ
หลากหลายชีวภาพของพันธุขาวหลัก
ในตลาดหลัก 

ตลาดขาวอินทรียที่ระดับตาง ๆ สรางแรงจูงใจใหกับ 
กลุมเกษตรกร มีการจัดการรวมกันดานการอนุรักษ 
การใชประโยชนและการพัฒนาพันธุขาวพื้นเมือง 

การคาขาวสมัยใหม ผูสงออกควบคุมการคาขาว และมีสวน
กําหนดชนิดพันธุขาวที่ตองการ ทําให
ลดความหลากหลายพันธุขาวที่ปลูก 

ความตองการบริโภคขาวที่มีคุณคาโภชนาการ สราง
โอกาสใหกับพันธุขาวที่หลากหลายเขาสูตลาดทางเลือก
และตลาดกระแสหลัก 

การรับรองและกําหนดมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอินทรียในปจจุบัน
เนนกระบวนการผลิตแบบอินทรียและ
คุณภาพ ซ่ึงยังไมไดครอบคลุมการ
ปฏิบัติของเกษตรเชิงนิเวศนทั้งหมด 

การับรองมาตรฐานบนหลักของการอนุรักษและความ
หลากหลายชีวภาพจะชวยเพิ่มคุณคาเชิงนิเวศน และ
วัฒนธรรม  
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