
ต้นแบบ
ศาสตร์เกษตรอินทรีย์ แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.พาวิน  มะโนชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นำาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ สีเขียว และเชิงนิเวศ (Organic-Green-Eco 
University) เป้าหมายงานด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ 

ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
ในระดับประเทศและระดับอาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยมีความพร้อม 
ทั้ ง ด้ า น บุ ค ล า ก ร  มี อ ง ค์ ค ว า ม รู้  มี ง า น วิ จั ย ด้ า น อิ น ท รี ย์ ทุ ก มิ ติ   
และมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ นั่นคือมีฟาร์มวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 ซึ่ งปั จจุบัน ใช้ เป็นพื้ นที่ เกษตรอินทรีย์สี เ ขี ยว
เต็มรูปแบบ (Organic Area) มี เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่  
ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน IFOM สว่นทีม่กีารใชส้ารเคมอียูแ่ลว้ 
(สีแดง) ก็จะพยายามลด ละ เลิกการใช้สารเคมีลง เพื่อให้เป็น
พื้นที่สีเหลืองและปรับไปสู่พื้นที่สีเขียวในอนาคต
 ปัญหาของการทำาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่  
ไม่ประสบผลสำาเร็จอาจเกิดจากคือ ขาดปัจจัยการผลิตที่ 
เป็นอินทรีย์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์  
ยกตัวอย่างเช่น เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ  
สารชีวภัณฑ์อินทรีย์ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพื่อยกระดับการแข่งขันและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในการทำาตลาดให้มีความแตกต่างจากสินค้า
เกษตรทั่วไป จึงทำาให้เกษตรกรที่ทำาเกษตรอินทรีย์ส่วนหนึ่ง 
เกิดความท้อและล้มเลิกไปในที่สุด ดังนั้น ม.แม่โจ้จึงให้ความ 
สำาคัญกับกระบวนการทำาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา 
ไปจนถึงปลายน้ ำา ดังนี้ 

 ต้นน้ำ า  เน้นปัจจัยการผลิตอินทรีย์ เป็นหัวใจสำาคัญ  
ทั้งด้านพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร รวมทั้งด้าน
ประมงและปศุสัตว์ บนเนื้อที่ 907 ไร่ของ ม.แม่โจ้ มีกิจกรรม 
เริ่มตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ การพัฒนาพันธุ์พืช 
ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ได้มาตรฐาน IFOM แปลงสาธิตการปลูกพืชอินทรีย์ต้นแบบ  
และฟาร์มเห็ดหลินจืออินทรีย์ครบวงจร เป็นต้น
 กลางน้ำา คือการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อการบริโภคและ 
ใชเ้พือ่การเกษตรยกตวัอยา่งเชน่ ม.แมโ่จม้กีารปลกูเกก๊ฮวยอนิทรยี ์
ขณะนี้ คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ได้งบประมาณเพื่อทำา
วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์ออกมาอย่างต่อเนื่อง
 ปลายน้ำา สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า
อินทรีย์อย่างเต็มที่ ภายในมหาวิทยาลัยได้เปิดตลาดซื้อขายสินค้า
อินทรีย์ 2 แห่ง คือ กาดน้อยและกาดแม่โจ้ 2477 เพื่อให้เกษตรกร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำาสินค้าอินทรีย์มาจำาหน่าย รวม
ทั้งตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ จุดเด่นของ ม.แม่โจ้ คือการเชื่อมโยง
หลักสูตรการเรียนการสอนไปสู่การเกษตรเพื่อชีวิตทั้งที่เป็นเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

ที่มา : 

วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560



 สวสัดคีรบัทา่นผูอ้า่นทีเ่คารพ จดหมายขา่วเกษตรอนิทรยี ์ม.แมโ่จ-้แพรฯ่ ฉบบันี ้เปน็ฉบบัทีส่อง 
ซึ่งทางกอง บก. ได้ทำาการปรับปรุงเนื้อหาให้แตกต่างจากฉบับแรก โดยได้ลงบทสัมภาษณ์ของ 
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พาวิน มะโนชัย (รองอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ที่ให้สัมภาษณ์ผ่านวารสาร
เคหการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับปรัชญาด้านเกษตรอินทรีย์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ 
ด้านเกษตรอินทรีย์มามากกว่า 20 ปี โดยท่านอาจารย์ดนุวัตได้กรุณามาเล่าให้พวกเราฟังในเรื่อง 
“แนวโน้มการบริโภคของประชาชนโลกและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” นอกจากนี้ยังมีบทความ 
วิชาการจากคณาจารย์ จำานวน 3 ท่าน ที่ดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ฯ ทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การันยภาส ได้มาถ่ายทอดให้ความรู้ 
เกี่ยวกับตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม ได้ให้ความรู้เรื่องปฐมบทของ 
เกษตรแผนใหม่ และอาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน ได้กรุณามาถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่ไปลงพื้นที่  
เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ และถอดบทเรียนความสำาเร็จจากการทำาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่  

บทบรรณาธิการ

เมือ่ท่านผู้อ่านได้อ่านจดหมายข่าวในฉบบัทีส่องนี้แล้ว ท่านจะเหน็ได้ว่ามีเนื้อหาทีเ่ปน็สาระเพิม่ขึ้น แต่กย็งัคงไว้ซึง่รปูภาพกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำาเนินโครงการ นอกจากนั้นที่พิเศษในฉบับที่สองนี้ก็คือ เราได้รับ “เลขมาตรฐานสากลประจำา
วารสาร” (International Standard Serial Number – ISSN) หมายเลข ISSN 2586-9787 ดังได้แสดง ณ ตำาแหน่งด้านขวาบน 
ในหน้าแรกของจดหมายข่าวครับ
 ทางกอง บก. จะพยายามพัฒนาและปรับปรุงจดหมายข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพ  
ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะ มีคำาถามที่ต้องการสอบถาม ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านช่วยแจ้งให้ทาง บก. 
ทราบด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ

ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
บรรณาธิการ

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดำาเนินการลงพื้นที่ดำาเนินการให้บริการวิชาการ
แก่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดแพร่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน พบว่ามี 
ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจำานวน 704 คน ซึ่งสามารถแยกการดำาเนินงานออกเป็น
รายไตรมาส กล่าวคือ ไตรมาสที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วจำานวน 257 คน  
ใน 5 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอร้องกวาง อำาเภอหนองม่วงไข่ อำาเภอวังชิ้น อำาเภอลอง 
และอำาเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร ่สว่นไตรมาสที ่2 มผีูเ้ขา้รว่มโครงการเพิม่อกีจำานวน 
447 คน ในพื้นที่่อำาเภอสองและอำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และอำาเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

 ในการนี้ทางโครงการฯ ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 35.0  
ในตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณของโครงการทีไ่ดต้ัง้ไวจ้ำานวน 2,000 คน คาดวา่จะสามารถ
ดำาเนินการได้ตามเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ สำาหรับผลสรุป 
การดำาเนินงานในด้านความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน พบว่า  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำาเนินงานมีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ใน 
ระดับมากที่สุดและยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการจะนำาข้อ 
เสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการทำางานต่อไป โดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
มีความต้องการให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ลงพื้นที่ ให้คำาปรึกษาให้แก่ เกษตรกรในประเด็นเกี่ยวกับการทำาเกษตร 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดแพร่ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ข้อมูลจาก นายไกรสร  ใจอ้าย      เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายงานผลการดำาเนินกิจกรรมระหว่างเดือนพฤษจิกายน 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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 ต่างชาติเริ่มมีความคิดกลัวอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคเนื่องจากจำานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2508 มีการปฏิวัติเขียวเกิดขึ้น ด้วยความสำาเร็จ
ทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีและใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง  
ยาปราบวัชพืช และสารเร่งต่าง ๆ เกษตรกรถูกปลูกฝังว่าการปลูกพืชต้องใช้สารเคมี 
แต่ไม่คำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การใช้สารเคมีแต่ละครั้งนั้นคือการเอาปุ๋ยอินทรีย์
และธาตุอาหารออกจากดินไปด้วย ดังนั้น อาหารที่มาจากการเกษตรจึงเป็นอาหาร 
ที่มาจากสารพิษตกค้าง การใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องทำาให้ดินแข็ง ดินเสื่อมโทรม  
พืชอ่อนแอ และมีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นกับพืช สัตว์ และทุกคน แผ่นดินที่ปนเปื้อนสารเคมี
ทำาให้ขาดความสมดุล น้ำาเน่าเสีย และพืชสัตว์ล้มตายจากสารเคมีที่ใช้กันทุกวันปนมา 
กับน้ำา ดิน พืช สัตว์ และอาหาร โดยที่เราไม่ทราบเลยว่าสารเคมีกำาลังจะกลับมาสู่
รา่งกายของสตัวเ์ลก็ สตัวใ์หญ ่และมนษุยอ์ยา่งไมรู่ต้วั ปญัหาทีผ่า่นมาเราทำาการเกษตร
แบบไม่มีระบบ ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการรับรอง  และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
***สารเคมีที่สั่งเข้ามาจะปนเปื้อนกับดิน น้ำา อากาศ และสิ่งแวดล้อม สุดท้ายก็เข้าห่วง
โซ่อาหาร มาอยู่ที่ผลผลิตเรากินทุกวันและน้ำาที่เราดื่ม***

 วิธีแก้ปัญหาคือต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยเพิ่มการศึกษา 
การให้ความรู้ การปลูกฝังเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่คุณครูใน
โรงเรียน อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้เท่านั้น แต่ต้องทุกมหาวิทยาลัย ครูจึงจำาเป็นต้องมีความรู้
ดา้นระบบเกษตรอนิทรยี ์เพราะทกุคนหนัมารกัสขุภาพกนัมากขึน้  
การทำาเกษตรแบบระบบเกษตรอินทรีย์เป็นที่นิยมและต้องการ
ของตลาดนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดย
ราคาของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิตกำาหนดอยู่แล้วจึงมีมูลค่า
ที่สูงอยู่พอสมควร
 ที่ผ่านมาโครงการเกษตรอินทรีย์เป็นเพียงการโฆษณา
ที่ไม่สามารถทำาได้จริง ปัจจุบันมีรัฐบาลมาผลักดัน มีการปรับ
เปลี่ยนเป้าหมายโครงการเกษตรอินทรีย์เป็นโครงการ 20 ปี และ
ยังปรับเปลี่ยนคนที่มีความรู้ด้านการเกษตรมาบริหารงานเพิ่มขึ้น 
จึงถือว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี อยากฝากผู้นำาให้เน้นเรื่อง
นี้กับประชาชนและเยาวชน เมืองไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก
และเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของประเทศ เราควรทำาการเกษตร
ให้มีคุณภาพโดยการทำาเกษตรทั้งหมดเป็นระบบอินทรีย์์
 สาเหตุที่ต้องทำามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐาน
สากลอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ
นานาชาติ โดยมีระบบประกันความปลอดภัยเริ่มจากเกษตรกร 
โรงคัดบรรจุ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ไปจนถึงผู้บริโภค 
ทุกขั้นตอนที่กล่าวไว้ต้องปราศจากสารเคมี 100% 

 มาตรฐานดา้นการเกษตรอาจแบง่ไดเ้ปน็ 2 ประเภท ไดแ้ก ่
1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ 2. มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบ่งเป็น 2 แบบ 
  1.1 PGS หรือ Participatory Guarantee System 
เป็นการรับรองกันเองในชุมชนหรือเรียกว่า “ตลาดสีเขียว” 
  1.2 Third Party หรอืมบีคุคลที ่3 มาตรวจประเมนิ
เพื่อที่จะสามารถนำาผลิตภัณฑ์ไปจำาหน่ายได้ในต่างประเทศ 
(จำาเป็นต้องทำาการตรวจประเมินทุกขั้นตอน คือตั้งแต่ต้นน้ำา  
กลางน้ำา และปลายน้ำา) เราทำาเองและตรวจประเมินเองไม่ได้
 2. มาตรฐานเกษตรปลอดภัย แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
  2.1 มาตรฐาน กรอ. หมายถึงมาตรฐานกสิกรรม
ไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
กำาหนดคุณภาพของตนเองที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ
เกษตรกรในพื้นที่ โดยไม่พึ่งพาการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอกใด ๆ
  2.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
GAP (Good Agriculture Practice) หมายถึงแนวทางในการทำาการ 
เกษตรเพื่อจัดการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมพันธุ์ การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว โดยมี 
เป้าหมายให้ผลผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัยสำาหรับตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงให้ผู้ผลิตสามารถใช้สารเคมี
ที่ถูกชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งลดการทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม

...........................................................................................................
รองศาสตราจารย์ ดนุวัต  เพ็งอ้น

ผู้อำานวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 การวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันทำาเรื่องปุ๋ยที่ใช้แทนสารเคมีได้ เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่  
สร้างแบรนด์ใหม่ สร้างชีวิตคน และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น บทสรุปของโลกต้องเปลี่ยนตามกระแส อยากให้ทุกคนคิดนอกกรอบ 
อย่าลืมว่าเอาพืชออกไปเท่าไหร่ต้องเอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่ไปเท่านั้น อยากให้เมืองไทยเน้นหนักเรื่องนี้ ประเทศไทยต้องเป็นอาณาจักรของ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตคนรุ่นใหม่หันมาเรียนด้าน
เกษตรมากขึ้น

แนวโน้มการบริโภคของประชากรโลกและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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.........................................................................................................................................

ดร.กฤษดา  พงษ์การัณยภาส
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้

หัวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและระบบตลาดการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าเสรีของ World Trade Organization (WTO) จึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบการผลิตและการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการ การสร้าง 
การยอมรับในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และ 
ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำาเป็น

 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่
ดำาเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะมีสำานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วย
รับรองระบบงาน ส่วนองค์กรรับรองระบบงานระหว่างประเทศ 
(International Accreditation Forum: IAF) เป็นองค์กรระดับสากล
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
อยู่ด้วย โดยหน่วยงานระดับสากลจะทำาการตรวจสอบประเมิน
การทำางานของหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยรับรองระบบงานเพื่อทวน
สอบการทำางานของหน่วยรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก  
ซึง่จะเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัใบรบัรองภายในกลุม่ประเทศ
สมาชิก 
 สำาหรับตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ สำานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ – มกอช. (National 
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards – ACFS) 
ได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic Thailand  เมื่อปี พ.ศ. 2555 
และมีอีกหลายหน่วยงานที่จัดทำามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นโดย 
ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็น 
การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศผู้นำาเข้า
สินค้าเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ มีตราสำาคัญ ๆ ที่ควรรู้จัก ดังนี้

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (Inter-
national Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM) ได้จัดทำาโครงการ
รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
(IFOAM Accreditation Program) ภายใต้
กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM

 มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานของสินค้าที่จะนำาเข้าไปขายใน
กลุ่มประเทศยุโรป จะต้องมีเลขรหัสหน่วยงาน
ที่ทำาการตรวจรับรองของสหภาพยุโรปพร้อมทั้ง
ประเทศแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์นั้น ๆ ด้วย

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา  
(National Organic Program - NOP) กำากับดูแล
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States 
Department of Agriculture – USDA)

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada 
Organic Regime – COR) โดยมี Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
แคนาดาที่ถูกต้อง ต้องมีชื่อสินค้า รหัสหน่วยงาน
ที่ทำาการตรวจรับรอง และระบุประเทศผู้ผลิต

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese      
Agricultural Standard – Organic JAS mark) กำากับ
ดแูลโดย กระทรวงเกษตร ปา่ไม ้และประมงของญีปุ่น่ 
(Ministry of Agriculture, Forestry and  Fisheries – 
MAFF) 

 จะเห็นได้ว่าการรับรองมาตรฐานมีความสำาคัญต่อการส่ง
สินค้าเกษตรอินทรีย์ไปขายในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งสินค้า
เกษตรอินทรีย์จะได้ราคาและการยอมรับของระบบตลาดผู้รับซื้อก็
ขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่ได้รับนั่นเอง 
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อาจารย์ประไพพรรณ  กิ้วเกษม
อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

หัวหน้าโครงการการประกวดอาหารพิ้นเมืองตำารับเมืองแพร่ 
เพื่อส่งเสริมการผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่

 เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน หรือเกษตรอินทรีย์
คงไม่ใช่เรื่องใหม่เอี่ยมของคนไทย เพียงแต่วิถีเกษตรดังกล่าว
ได้ถอยห่างและรางเลือนไปจากสังคมไทยกว่า 50 ปี ทว่า 
“เกษตรอินทรีย์”เป็นร่างเดิมของเกษตรธรรมชาติและเกษตร
ผสมผสานที่ผนวกเอานวัตกรรมเข้าไปใช้อย่างชาญฉลาด  
ถ้าจะพูดให้เก๋ไก๋ก็คือ เกษตรธรรมชาติแบบ 4.0

 “เกษตรอินทรีย์” เป็นมโนทัศน์หนึ่งที่เป็นกระแสของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากที่สังคมประสบกับการพัฒนา 
ที่ ไม่ยั่งยืนมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกษตรอินทรีย์ เป็น
หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยังยืน การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างไร คงต้องย้อนไปทบทวนกระบวนการ 
เ ข้ าสู่ ก า รพัฒนาที่ ไ ม่ ยั่ ง ยื น ของประ เทศ ไทยที่ ตั้ ง เ ค้ า
สืบเนื่องมาจาก 15 กุมภาพันธ์ 2493 ประเทศไทยเริ่มตั้ง  
“สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” (หรือที่ เรียกกันว่า สภาพัฒน์ 
หรือปัจจุบันคือ  สำ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. - Office of The National  
Economics and Social Development Board) เป็นหน่วยงาน
ราชการ ภายในสังกัดของสำานักนายกรัฐมนตรี เริ่มทำาหน้าที่
เสนอความเห็นและคำาแนะนำาตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาล 
ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญ
จากธนาคารโลกได้ เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ ยนและ 
เพิ่มบทบาทหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2502 จึงมีการปรับโครงสร้างตาม
ข้อเสนอแนะ (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2561, ออนไลน์) และปี พ.ศ. 2504 
จึงเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเริ่มดำาเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ระยะที่  1 ฉบับที่  1 ผลของแผนฯนี้  
เศรษฐกิจขยายตัวถึ งร้อยละ 8 ต่อปี  จากที่ตั้ ง เป้ า ไว้  
ร้อยละ 5.5 ต่อปี ถือว่าประสบความสำาเร็จ (setthasat.com, 
2554, ออนไลน์)

พอศอสองพันห้าร้อยสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม
ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี

ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา
ทางการเขาสั่งมาว่า ทางการเขาสั่งมาว่า

ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร
ฝ่ายตาสีหัวคลอน ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร

ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด
สุกรนั้นไซร้คือหมาน้อยธรรมดา

หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา........ 
(วิกิพีเดีย, 2559, ออนไลน์)

  คำาร้องข้างต้นได้แสดงให้ เห็นว่า  ภาษาได้บันทึก 
ความเคลื่อนไหวของสังคมและการสื่อสารของคนในสังคม 
ซึ่งก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง 
ได้สะท้อนให้เห็นกระบวนการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ 
กับชาวบ้านในการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนารูปแบบใหม่ 
“ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการ 
เขาสั่งมาว่า ทางการเขาสั่งมาว่า ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร” 
ผู้ใหญ่ลี ในฐานะผู้นำาได้รับการถ่ายทอดมาโดยการประชุม 
เ ข้ า ใจอย่ า ง ไ รก็ ถ่ ายทอดไปตามความ เข้ า ใจถึ งตอนนี้  
คงไม่ต้องถามหาว่าใครผิดแต่เราคนไทยคงต้องตั้งหลักประสาน 
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐ นักวิชาการ และเกษตรกร  
เพื่อตั้งรับและบุกไปในกระแสบริโภคของสังคมโลกและสังคมไทย 
“เกษตรอินทรีย์” จะเป็นนโยบายที่ซ้ำารอยปรากฏการณ์ผู้ใหญ่ลี 
หรอืจะตอบโจทยก์ารพฒันาทีย่ัง่ยนื เราคนไทยคงตอ้งชว่ยกนัตอบ 
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 การพัฒนาเกษตรกรรมแบบใหม่จึงเริ่มก่อตัวขึ้นหลัง
จากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ระยะที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 นี้เอง ประกอบกับสังคมไทยมี  
“การเพิม่จำานวนของประชากรและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และทางสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตจากเกษตรธรรมชาติ เป็นการผลิตในเชิ ง                            
การค้า การผลิตลักษณะนี้จะใช้ ้ระบบเทคโนโลยีการเกษตร
แผนใหม่ เช่น การใส ่ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัด
โรค แมลง วัชพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มผลตอบแทน” (นิพนธ์ ไชยมงคล, 2546, หน้า 
1) นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบชลประทานและเขื่อน มีการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลง
จากการทำาเกษตรผสมผสาน (integrated farming) มาสู่ 
การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (mono cropping) ที่รับประกัน 
ด้ านปริมาณผลผลิต  ทั้ งนี้ เพื่ อ เป้ าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการส่ งออกเป็นหลักโดยมิ ได้คำ านึ งถึ งผล                                                         
กระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (สรพงค์ เบญจศรี, 2553, 
หน้า 78) จนเกิดปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวในสังคม  
กรณีหนึ่งที่รู้จักกันดี คือปรากฏการณ์เพลงเสียดสีสังคม “เพลง
ผูใ้หญล่”ี  ขบัรอ้งโดย ศกัดิศ์ร ีศรอีกัษร และแตง่โดยพพิฒัน ์บรบิรูณ ์ 
(อิง ชาวอีสาน) เพลงนี้คนไทยคุ้นเคยกันดี ดังคำาร้องว่า



 “เกษตรอินทรีย์” (Organic Farming) เป็นระบบการผลิต
ที่พลิกโฉมวิถีการผลิตแบบใช้สารเคมีที่เราคุ้นชิน ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งส่งผลต่อระบบนิเวศ 
นอกจากนี้ ต้นทุนจากการใช้สารเคมีในการผลิตยังทำาให้เกษตรกร
ตกอยู่ในวงจรการเป็นหนี้สิน เกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกใหม่
ของเกษตรกรในการปรับรื้อระบบการผลิตแบบเดิมมาเป็นระบบ
การเกษตรที่ให้ความสำาคัญกับ 3 องค์ประกอบหลักคือ สุขภาพ
ของดิน ระบบนิเวศ และผู้คน
 ปี พ.ศ. 2559 การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.37% และ 10.14% เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 
5 ปี และ 10 ปี โดยพืชที่มีการขยายตัวผลิตในระบบอินทรีย์มาก
ขึ้นคือ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งขยายตัวถึง 28%  โดยการขยายตัวนี้ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำา (http://www.greennet.
or.th/article/1007) ประกอบกับตลาดข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 จากการสำารวจข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดแพร่  
พบวา่ในหลายพืน้ทีม่กีารงด ลด และจำากดัการใชส้ารเคมใีนการผลติ
ในพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ พืชผักสวนครัวซึ่งประกอบกระเทียม  
ที่ อ.สอง และพริกที่ อ.หนองม่วงไข่ พืชผักผสมผสานที่ อ.เด่นชัย 
อ.สูงเม่น อ.ลอง และ อ.วังชิ้น ผลไม้ประเภทส้มที่ อ.วังชิ้น กล้วย ที ่
อ.ลอง รวมทั้งข้าวที่ อ.ร้องกวาง อ.เมือง อ.สูงเม่น และ อ.ลอง 
ส่วนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พบว่าเกษตรกรที่
ได้มีการขอรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร  
ภายใต้ตรามาตรฐาน “Organic Thailand” คือสวนศรีสุวรรณ  
ของคุณลุงประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรเพียงรายเดียวในจังหวัด
แพร่ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน โดยได้ปลกูพืชผสมผสานและเน้น
ผลไม้คือกล้วยหอมทอง 
 นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง 
ข้ าวอินทรีย์ จากกรมการข้ าวอีก  5  ราย หนึ่ ง ในนั้ นคือ 
คุณองค์อร พิพัฒธาดา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาไผ่ 
ตำาบลห้วยอ้อ อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งได้ผลิตข้าวในแบรนด์ 
“บ้านไร่ต้นฝัน” โดยพี่อรและคุณไพวัลย์  พิพัฒธาดา ผู้เป็นสามี 
ไดเ้ลา่ถงึเสน้ทางสูก่ารเปน็เกษตรอนิทรยี ์วา่จดุเริม่ตน้มาจากปญัหา
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวทั้ง 4 คน จึงคิดที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต 
จากเมืองกรุงกลับมาอยู่ที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่อร  
ในปี พ.ศ. 2551 ทั้งคู่ได้ซื้อที่ดินไว้จำานวน 5 ไร่ และได้ริเริ่ม
ทำาข้าวกล้องอินทรีย์ โดยการใช้ภูมิปัญญาดั้ ง เดิมผสานกับ
วิถี เกษตรอินทรีย์  ซึ่งในระยะแรกยังเดินทางไปมาระหว่าง
กรุงเทพฯ - แพร่ ใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก บรรจุข้าวอยู่ในถุงผ้า
เพื่อจำาหน่ายโดยเน้นการขายเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ต่อมาเริ่มเปลี่ยนมาใช้้ เครื่องสีข้าวขนาดใหญ่และบรรจุใส่ถุง
สูญญากาศ จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ก็ได้ขยายเครือข่ายไปยัง
เกษตรกรบ้านนาไผ่ บ้านแม่เกี๋ยม ต.ห้วยอ้อ บ้านค้างตะนะ  
ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายกว่า 10 ราย 2 ปีต่อมา 
ก็ได้ตัดสินใจลาออกจากงานและทิ้งเงินเดือนกว่า 70,000 บาท  
มาทำานาและขายข้าวอินทรีย์เต็มตัว สำาหรับผลิตภัณฑ์ของข้าว
บ้านไร่ต้นฝัน ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ
แดง ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องไรซ์ เบอรรี่  ข้าวเหนียวก่ำา  
และข้าวกล้องดอยบือเนอมู ข้าวกล้อง 3 สี นอกจากนี้ยังมีข้าวกล้อง
งอกหอมมะลิ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง ข้าวกล้องงอกหอมนิล 
และข้าวกล้องงอก 3 สี รวมทั้งจมูกข้าวอีกด้วย โดยมีตลาดหลัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และขายออนไลน์บนเว็บไซต์ของตัวเอง  
สร้างรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท แม้รายได้จะลดลง 
แต่คุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวดีขึ้นมากและมีความสุข 
มากขึ้น ในที่สุดปี พ.ศ. 2560 ด้วยความช่วยเหลือของศูนย์วิจัย
ข้าว จังหวัดแพร่  ผลิตภัณฑ์ข้าวบ้านไร่ต้นฝันได้ขึ้นทะเบียน 
ผู้ ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว ซึ่ งพี่อรและ 
พี่ ไพวัลย์ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงเกษตรอินทรีย์ไว้อย่างน่าสนใจว่า  
การทำาเกษตรอินทรีย์ต้องอาศัยความตั้งใจจริงและความพยายาม  
ค่อย ๆ  ประยกุต์ให้เหมาะกบับริบทพื้นทีข่องตวัเอง และเกษตรอินทรีย์
จะช่วยให้ชาวนาหลุดพ้นจากพันธนาการของวงจรแห่งการเป็นหนี้สิน 
ที่ยิ่งทำาก็ยิ่งจน เนื่องจากการใช้สารเคมีในการเกษตรนั้นมีต้นทุน
สูง ชาวนาส่วนใหญ่ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนและวนเวียนอยู่กับ 
การกู้ ทำานา ขายข้าวให้โรงสี การใช้หนี้ และกู้ยืมใหม่ไม่รู้จบ 
 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำาคัญยิ่งของการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ นอกจากการหาตลาดให้กับเกษตรกรแล้ว คือการปรับ
เปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรกรและการขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ดังนั้น การสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรถึงระบบการผลิต 
แบบเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง การขอรับรองมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่
สำาคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

อาจารย์อุบลวรรณ  สุภาแสน 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าโครงการสำารวจองค์ความรู้เพิ่มเติมเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และสร้างเครือข่าย6



 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์  นำาโดย 
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำารัส และอาจารย์อิศรา วัฒนนภาเกษม ได้นำากลุ่มชาวบ้าน
มาศึกษาดูงานพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการแปรรูปอาหาร ณ มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร ผู้เข้ารับการอบรม
จากบ้านเวียงต้า อำาเภอลอง จังหวัดแพร่
 วันที่ 24 ธันวาคม 2560 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและกล้วย ผู้เข้ารับ 
การอบรมจากอำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

 วันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน นำาทีมอาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย ์
และคณะทำางานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่การดำาเนินงานโครงการเพื่อนำาเสนอความก้าวหน้า 
การดำาเนนิงาน “โครงการสง่เสรมิและพฒันาระบบเกษตรอนิทรยีเ์พือ่เสรมิศกัยภาพและคณุภาพชวีติ” โดยไดเ้ดนิทางเยีย่มชมพืน้ทีก่จิกรรม
ศูนย์พรรณไม้และพืชผักท้องถิ่นจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน พื้นที่กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์  
พื้นที่กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

 กิจกรรมการต่อยอดเกษตรอินทรีย์สู่การเพิ่มรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) นำาโดยอาจารย์ ดร.เกษรพร ทิราวงศ์ และอาจารย์ ดร.อำานวยพร ใหญ่ยิ่งได้เข้าสำารวจพื้นที่อำาเภอลอง  
อำาเภอเดน่ชยั อำาเภอเมอืง และอำาเภอสอง จงัหวดัแพร ่เพือ่พฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเกษตรอนิทรยี ์เมือ่วนัที ่31 มกราคม - 1 กมุภาพนัธ ์2561 
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 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 
และกิจกรรมการต่อยอดเกษตรอินทรีย์สู่การเพิ่มรายได้และพัฒนา 
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต โ ด ย ก า ร พั ฒ น า เ ส้ น ท า ง 
การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตรอินทรีย์  นำ า โดย อาจารย์ดร .สมบัติ  
กันบุตร อาจารย์ ดร.อำานวยพร ใหญ่ยิ่ง และอาจารย์ ดร.เกษราพร  
ทิราวงศ์  ได้ เดินทางสำารวจพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ต้นแบบในพื้นที่  
จังหวัดลำาปาง จังหวัดลำาพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุตรดิตถ์  
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

 กิจกรรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ  
นำาโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน และคณะทำางาน ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับ      
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพือ่การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ” ณ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำาเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ 
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศษฐกิจแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืน อบรมเครือข่าย
เกษตรกร อำาเภอสูงเม่นและอำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ “กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 1 คน 
1 งาน” เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
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 กิจกรรมการต่อยอดเกษตรอินทรีย์สู่การเพิม่รายได้และพฒันาความเปน็อยู่และคณุภาพชีวิตโดยการพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่ว
เชงิเกษตรอนิทรยี ์นำาโดย อาจารย ์ดร.อำานวยพร ใหญย่ิง่และอาจารย ์ดร.เกษราพร ทริาวงศ ์ไดเ้ดนิทางสำารวจเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเกษตรอนิทรยี์ 
ณ บ้านวังลึก ตำาบลนาพูน อำาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 กจิกรรมพฒันาสง่เสรมิตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีภ์าคเหนอื นำาโดยอาจารย ์ดร.สมบตั ิกนับตุร  ศกึษาดงูานเกษตรอนิทรยีต์น้แบบ 
ที่ประสบผลสำาเร็จในจังหวัด ณ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำากิจกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
การทำางาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

 กิจกรรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตและผู้สนใจเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาต ิ 
ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  
นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน และคณะทำางาน ได้นำาทีมวิทยากรชาวต่างชาติเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาทางด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ได้จัด
สัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน)  
ภาคเหนือ” วิทยากรนำาโดย อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร และคณะทำางาน เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลไชยสถาน อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 วันที่ 4 มีนาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดอบรมเกษตรกรผสมผสานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า 
ณ ศาลาประจำาหมู่บ้านห้วยหาดและหมู่บ้านหลักลาย อำาเภอปัว จังหวัดน่าน 
กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจาก 
เป้าหมาย 40 คน แต่มีผู้เข้าร่วมอบรมมากถึง 55 คน ที่สำาคัญมีเยาวชนรุ่นใหม่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีอาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์พันธวัช ภูผาพันธกานต์ อาจารย์สุพจน์  
ดอีิน่คำา อาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดันา่น เปน็วทิยากร
ผู้ให้ความรู้ในการอบรม และมีนักศึกษาเป็นคณะทำางาน 

 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตใน
ระบบอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร นำาโดยอาจารย์ ดร.อภิรดี  เสียงสืบชาติ 

ได้ลงสำารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมและพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร  

ในพื้นที่ตำาบลน้ำาปั้ว อำาเภอเวียงสา ตำาบลไชยสถาน อำาเภอเมือง ตำาบลดู่ใต้ อำาเภอเมือง และ 

ตำาบลดู่พงษ์ อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2561  
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 กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 อาจารย์ 
ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำารัส พร้อมด้วย คุณอนุกูล จันทร์แก้ว 
(นักวิทยาศาสตร์ )  และนางสาวภัฒณษอรณ์  กาศสกุล 
(นักวิทยาศาสตร์) ได้นำากลุ่มชาวบ้านจากตำาบลเหมืองหม้อ  
อำา เภอเมือง จังหวัดแพร่  มาศึกษาดูงานพร้อมถ่ายทอด 
องค์ความรู้สู่ชุมชนในการแปรรูปอาหาร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย
 - การแปรรูปข้าวเกรียบฝักทอง
 - การแปรรูปน้ำาสมุนไพรพร้อมดื่ม 
             (อัญชันมะนาว ตะไคร้ ใบเตย และใบเตยสะระแหน่)
 - การทำาแห้งฟักด้วยวิธีออสโมซิส
 - การแปรรูปซอสมะละกอ
 - การแปรรูปแยม
 - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอดกรอบ

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำาโดยอาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำารัส และคณะทำางานยังได้จัดอบรมเกษตรกรจากตำาบลแม่อ่าย อำาเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน ตำาบลเหมืองหม้อ อำาเภอเมือง และอำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 
ส่วนใหญ่จึงทำาจากเห็ด อาทิ น้ ำาพริกนรก น้ำาพริกเผา ข้าวเกรียบ เห็ดหยอง และแหนมเห็ด ทั้งนี้ กิจกรรมการแปรรูปทุก ๆ ผลิตภัณฑ์เป็น 
ผลงานการพฒันาของนกัศกึษา อนัเกดิจากการใชเ้วลาวา่งระหวา่งเรยีนมาทดลองคดิคน้ผลติภณัฑต์า่ง ๆ  นบัเปน็การเชือ่มโยงกจิกรรมสง่เสรมิ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาไปสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวนักศึกษา  
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และชุมชน 

 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก) นำาโดย อาจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง และคณะทำางานได้จัดอบรม
ในหัวข้อ “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์” ณ ตำาบลเวียงต้า อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
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กิจกรรมที่ 1

 สำารวจองค์ความรู้เพิ่มเติมเตรียมความ

พร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และสร้าง

เครือข่าย

อาจารย์อุบลวรรณ  สุภาแสน      หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 2

 การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต

เกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตร

อินทรีย์นานาชาติ

ผศ.ดร.ปวีณา  ฉัตรสูงเนิน          หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 3

 ศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิต

พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่าง

ยั่งยืน

นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี          หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 4

 ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์

เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอินทรีย์และลด

การพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร

อาจารย์ ดร.อภิรดี   เสียงสืบชาติ  หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 5

 อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

(สัตว์ปีก)

อาจารย์ ดร.วรศิลป์  มาลัยทอง    หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 6

 อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

(สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่)

อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข          หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 7

 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิต

เกษตรอินทรีย์

อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำารัส  หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 8

 พัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ

อาจารย์ ดร.สมบัติ  กันบุตร         หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 9

 ศูนย์เมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ

ผศ.ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 10

 ศูนย์รวมพรรณไม้และพืชผักท้องถิ่นจังหวัด

แพร่และภาคเหนือตอนบน

อาจารย์ ดร.มณฑล  หนอแสงศรี   หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 11

 ศูนย์ เรี ยนรู้ และส่ ง เสริมคุณภาพตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

อาจารย์ ดร.กฤษดา  พงษ์การัณยภาส หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 12

 การต่อยอดเกษตรอินทรีย์สู่การเพิ่มราย

ได้และพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยการ

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

อาจารย์ ดร.เกษราพร  ทิราวงศ์    หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 13

 การประชุมเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตร

อินทรีย์ภาคเหนืออย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

อาจารย์ ดร.กมลพร  ปานง่อ       หัวหน้ากิจกรรม

กิจกรรมที่ 14

 โครงการสนับสนุนการดำ า เนินงาน  
ติดตามและประเมินผล 13 กิจกรรม และพัฒนา 
ศักยภาพขั้นสูงให้กับบุคคลากรแม่โจ้เพื่อให้การ
สนับสนุนและการช่วยเหลือแก่เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกร
ผศ.ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน            หัวหน้ากิจกรรม

ใครเป็นใครใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

......................................................................................................................................................................................................
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