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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษากระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์ และยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิต ข้ า ว
อินทรีย์ส่มู าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ผลิต
ข้ าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจานวน 10 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คือผู้ท่คี วามชานาญการปลูกข้ าวอินทรีย์และยินดีเข้ าร่วมกระบวนการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก การจัดเวทีช้ แี จงโครงการ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (GHP) การประเมินกระบวนการผลิต
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้ านยาวต้ องมีการคัดเลือกชนิดพันธ์ข้าวที่จะผลิตห้ าม
ใช้ พันธุ์ข้าวที่ได้ จากการตัดต่อพันธุกรรม จัดทาแผนการจัดการดินเพื่อการผลิตข้ าวอินทรีย์ เริ่มจากการไถกลบก่อนไถ
แห้ งอีกรอบแล้ วใส่นา้ ปรับดินให้ เรียบ แล้ วก็หว่ านข้ าว หลังจาก 7 วันหลังหว่านใส่ปุ๋ยขี้วัวที่หมักด้ วย แกลบบด แกลบ
หยาบ และนา้ จุลินทรีย์ มีการควบคุมกระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ควบคุมการปนเปื้ อนของสารต้ องห้ ามใน
ขั้นตอนการขนย้ าย ข้ าวที่ได้ จะเก็บไว้ กนิ ถ้ าเหลือก็ขายที่กลุ่มผลิตข้ าวอินทรีย์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เริ่มจาก
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั จิ ากผู้เชี่ยวชาญสถาบันการจัดการเทคโนยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ให้ ความรู้ในด้ านมาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดใี นการผลิตอาหาร(Good Higiene Practice : GHP)มาตรฐานตามหลักปัจจัย 7และร่วมกันพัฒนาพื้นที่การ
ผลิ ต ข้ า วของกลุ่ ม ผลิ ต ข้ า วอิน ทรี ย์ บ้ า นห้ ว ยส้ านยาวส่ งผลให้ พ้ ื นที่ก ารผลิ ต มีข้ า วมีคุ ณ ภาพสะอาดและปลอดภั ย ถูก
สุขลักษณะมากขึ้น เพื่อเข้ าสู่กระบวนการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
คาสาคัญ: ข้ าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ การยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
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Abstract
This research aims to investigate the organic rice producing processes as well as to develop the group of
organic rice producers from Dongmada sub-district to Thai Community Product Standard (TCPS). The research
participants were 10 organic rice producers from Baan Huai San Yao, Dongmada Sub-district, Mae Lao District,
Chaing Rai Province.The participants were selected by choosing skilled farmers of rice organic planting who had
willing to join this development.The research instruments were in-depth interview, project seminar, workshop,
producing processes evaluation. The result presented that the processes of producing organic rice need selecting the
seed which avoid the seed from genetic modification. After that, planning the land for producing organic rice is
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บทนา
ข้ าวเป็ นอาหารหลักของคนไทย อาชีพหลักของคนไทยคืออาชีพปลูกข้ าวเป็ นหลักมาแต่อดีตวงจรชีวิตวัฒนธรรม
จึงผู้พันกับข้ างตลอดปี ข้ าวของไทยเป็ นพืชอาหารประจาชาติท่มี ีตานานประวัติศาสตร์มายาว นานปรากฏ เป็ นร่องรอย
พร้ อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมีหลักฐานจากแกลบข้ าวที่เป็ นส่วนผสมของดินใช้ เครื่องปั้นดินเผาที่
บ้ าน เชียง อาเภอโนนนกทา ตาบลบ้ านโคก อาเภอภูเวียง อันสันนิษฐานได้ ว่าเป็ น เมล็ดข้ าวที่เก่แก่ท่สี ดุ ของไทยรวมทั้งยัง
พบหลักฐานเมล็ดข้ าวที่ขุดพบที่ถา้ ปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยแกลบข้ าวที่พบนี้มีลักษณะของข้ าวเหนียวเมล็ด ใหญ่ท่ี
เจริญงอกงามในที่สงู (สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,2559)
ข้ าวอินทรีย์ เป็ นระบบการผลิตข้ าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็ นต้ นว่ า ปุ๋ ยเคมี สารควบคุมการ
เจริญเติบโต สารควบคุมและกาจัดวัชพืช สารป้ องกัน กาจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีท่ใี ช้ รมเพื่ อ
ป้ องกันกาจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้ าวอินทรีย์นอกจากจะทาให้ ได้ ผลผลิตข้ าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย
จากสารพิษแล้ ว ยังเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน การผลิตข้ าวอินทรีย์เป็ น
ระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้ นเรื่องของธรรมชาติเป็ นสาคัญ ได้ แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้ นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่ างยั่งยืน เช่น
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูก พืชหมุนเวียน การใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่ นาหรือจากแหล่ งอื่น ควบคุมโรค
แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้ สารเคมี การเลือกใช้ พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้ านทานโดยธรรมชาติ
รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และนา้ ให้ ถูกต้ องเหมาะสมกับความต้ องการของต้ นข้ าว เพื่อทาให้ ต้น
ข้ าวเจริญเติบโตได้ ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้ อมไม่ให้ เหมาะสมต่อการระบาดของ
โรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวเป็ นต้ น(องค์ความรู้เรื่องข้ าว.http://www.brrd.in.th/rkb/
organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm.2559)
ตาบลดงมะดะ เป็ นตาบลที่เป็ นชุมชนกึ่งเมือง – กึ่งชนบท เป็ นเส้ นทางที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ โดยพื้นที่ชุนบ้ านดงมะดะเป็ นที่ราบ บางส่วนทางทิศตะวันตก มีแม่นา้ ลาวซึ่งเป็ นแม่นา้ สายสาคัญของตาบลดง
มะละทาให้ พ้ ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทาเกษตรและประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะผลิตข้ าวอินทรีย์และจาหน่ายทั่วไป
จังหวัดเชียงรายได้ แก่ ข้ าวกล้ อง ข้ าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้ าวกล้ องงอก และข้ าวผาง ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ ตาบลดงมะดะ
ปั จจุบันยังขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็ นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาข้ าวอินทรีย์ให้ ได้ มาตรฐาน ดังนั้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น ข้ าวอินทรีย์ ถือว่าเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่โี ดดเด่นและสาคัญเพราะข้ าวถือว่าเป็ น
ปัจจัยหลักของการดารงชีวิตของมนุษย์และปัจจุบนั ข้ าวอินทรีย์กาลังยังเป็ นที่นิยมของประชาชนทั่วไป
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์กลุ่มผลิตข้ าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้ มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
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arranged which start by plowing and dry plowing, adding water, and preparing soil. 7 days afterward, the manure
that made from delicate chaff and rough chaff was sowed. There was planting control, preserving, harvest, and
safety control during transferring process.The rice was kept to eat and sell to organic rice group.The developing
methodologies start with providing the workshop by the professor from Agricultural Technology and Innovation
Management Institute toward the hygienic standard in food production and seven factors.Developing the land of
producing organic rice of Baan Huai San Yao lead effective, clean, and safe producing lands in order to offer the
Thai Community Product Standard.
Keywords: Organic rice, the group of organic rice producers, enhancing, product standard
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้ าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอบเขตการวิจยั
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. การศึกษากระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์ ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว ให้ มคี ุณภาพสะอาดปลอดภัยเข้ าสู่การ
ให้ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตในชุมชน ตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดใี นการ
ผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)
ขอบเขตด้ านประชากรที่ศึกษา
ประชากร ในการวิจั ยครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ก ลุ่ มผู้ผ ลิ ตข้ าวอินทรีย์ บ้ า นห้ ว ยส้ านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายจานวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักคือ กลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้ านยาว ซึ่งได้ คัดเลือกตามคุณสมบัตทิ ่ี
กาหนด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ผู้ท่ผี ลิตที่มีความชานาญในการปลูกข้ าวอินทรีย์มากว่า 5 ขึ้นไป ไม่จากัดเพศ 2) ผู้ท่ผี ลิต
ข้ าวอินทรีย์ ยินดีให้ สมั ภาษณ์ 3) ผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ท่ยี ินดีเข้ าร่วมร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 10 คน
ขอบเขตด้ านพื้นที่
บ้ านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตด้ านระยะเวลาที่ศึกษา
สิงหาคม2559 –สิงหาคม 2560
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วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยเรื่องนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีข้นั ตอนและวิธกี ารในการดาเนินการวิจัย
1. การเลือกพื้นที่ท่ศี ึกษา
กลุ่มผลิตข้ าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. การศึกษาก่อนลงภาคสนาม
2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้เริ่มจากการสืบค้ นข้ อมูลบ้ านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ
2.2 เข้ าไปติดต่อสอบถามคนในพื้นที่หมู่บ้านจึงได้ ข้อมูลเบื้องต้ น
2.3 ดาเนินการประสานงานและติดต่อลงพื้นที่สารวจข้ อมูลเบื้องต้ นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาว
ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2.4 ได้ โจทย์ท่นี ่าสนใจเพื่อจะทาการศึกษาหาคาตอบ
2.5 จัดเวทีเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการกับกลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
2.6 กาหนดข้ อคาถามจากข้ อมูลเบื้องต้ นจากการจัดเวทีช้ แี จงเพื่อเป็ นข้ อมูลพื้นฐานก่อนเข้ าลงสถานที่จริง
เพื่อจะเก็บข้ อมูลเชิงลึกจากกลุ่ม
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3. เครื่องมือที่ใช้ วิจัยได้ แก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑ์
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดใี นการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)
3.2 แบบสังเกตุ
4. วิธกี ารสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากตาราทางวิชาการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบสัมภาษณ์ให้ มเี นื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. นาแบบสัมภาษณ์ท่ผี ้ วู ิจัยสร้ างขึ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องตรงในเนื้อหา
3. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสัมภาษณ์ และนาไปเก็บจริงในพื้นที่วิจัย
5. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2. ลงพื้นที่สารวจข้ อมูลเบื้องต้ นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย

ภาพที่ 1 สารวจข้ อมูลเบื้องต้ นการผลิตข้ าวอินทรีย์

ภาพที่ 2 เปิ ดเวทีช้ ีแจงโครงการ

4. กาหนดข้ อคาถามจากข้ อมูลเบื้องต้ นจากการจัดเวทีช้ แี จงเพื่อเป็ นข้ อมูลพื้นฐานก่อนเข้ าลงสถานที่จริง
5.นัดหมายกลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อลงพื้นที่
เพื่อศึกษาข้ อมูล
6. นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาร่วมกันและระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย และ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดเวทีเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่มู าตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลดงมะดะ อาเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงรายกับกลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์จานวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้ านป่ าก่อพัฒนา ตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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ผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
7. การอบรมเชิ ง ปฏิบ ติก ารเพื่ อ ยกระดับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ท้ อ งถิ่ น ข้ า วอิน ทรี ย์ สู่มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ชุ ม ชน บ้ า น
ห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
8. การประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดใี นการ
ผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)เพื่อสู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบข้ อมูลการวิจัยและเผยแพร่ให้ กลับผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ ตาบลดงมะดะอาเภแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ใช้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา(Content analysis)
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่นาเสนอนี้จะนาเสนอเฉพาะข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.กระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์ บ้ านห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มต้ นจาก
1.1 การคัดเลือกชนิดพันธ์ข้าวที่จะผลิต ต้ องระบุชนิดข้ าวที่จะทาการผลิตทุกชนิดเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการ
ปลูกข้ าวอินทรีย์
1.2 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ ในการผลิต คือ จอบ มีด รถไถ เครื่องสูบนา้ เครื่องมือที่ใช้ ในการหว่าน คือ
จอบ มีด เครื่องมือที่ใช้ ในการเกี่ยว คือ รถโม่ข้าว เคียวเกี่ยวข้ าว
1.3 จั ด เตรี ย มพื้ นที่ ผ ลิ ต ต้ องมี เ อกสารและข้ อ มู ล ชนิ ด ของดิ น ประวั ติ ก ารปลู ก พื ช การใช้ ที่ ดิ น
สภาพแวดล้ อมรอบฟาร์ม เป็ นมาตรฐานการป้ องกันการปนเปื้ อนของสารเคมี ทางลม ทางน้า ทางอากาศและอื่น ๆ
ภายใน รวมทั้งบริเวณรอบนอก
1.4 จัดทาแผนการจัดการดินเพื่อการผลิตข้ าวอินทรีย์โดยเริ่มจากการไถกลบก่อน ทิ้งไว้ พอถึงช่วงเวลาใน
การหว่านข้ าว ก็ไถแห้ งอีกรอบแล้ วใส่นา้ ปรับดินให้ เรียบ แล้ วก็หว่านข้ าว หลังจาก 7 วันหลังหว่านใส่ปุ๋ยขี้วัวที่หมักด้ วย
แกลบด แกลบหยาบ และนา้ จุ ลินทรีย์แล้ วนาไปหว่านตามระบบเกษตรอินทรีย์ เป็ นแผนในด้ านการปลูกพืชหมุนเวียน
การใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ ยพืชสด การจัดการเศษเหลือจากการเกษตร การป้ องกันการชะล้ างของปุ๋ ย และการพังทลายของดิน โดยการใช้ ปุ๋ย หมักที่หมักกันเองโดยใช้ วัตถุดิบที่มีอยู่มาหมักนา้ ปุ๋ ยชีวภาพ โดยมีสูตรให้ ข้าวดก มีรวง โดยใช้ มะละกอ
ฟักทอง กล้ วยสุก โดยใช้ ปริมาณ 1/3 กิโลกรัม และกากนา้ ตาล 1 กิโลกรัม หมัก 20 วัน
1.5 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ใช้ ต้ องระบุช่ ือ แหล่ งที่มา วัสดุการปลูก ห้ ามใช้ พันธุข์ ้ าวที่ได้ จากการตัดต่อสาร
พันธุกรรม และที่ได้ จากวิธกี ารอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับการเกษตรอินทรีย์ เริ่มจากการนาผ้ าแสลมสีฟ้าวางในบ่อคอนกรีต
แล้ วเทนา้ ลงไป เอาข้ าวพันธุเ์ ทลงไปแล้ วคอยเอาเมล็ดที่ลอยนา้ ทิ้ง แช่ 2 คืน พร้ อมสาหรับการหว่าน
1.6 มีการควบคุมกระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ที่สอดคล้ องกับหลักการผลิตพืชอินทรีย์ ใน
ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปลูก การให้ นา้ การใส่ปุ๋ย การกาจัดวัชพืช การควบคุมศัตรูพืช การควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช และการเก็บเกี่ยวการควบคุมการปลูก โดยการไปดูไร่นาทุกๆ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อดูวัชพืชและศัตรูพืช
1.7 การแต่งกายส่วนมากจะใส่ชุดเสื้อผ้ าไปไร่ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้ าบูท๊ ถุงมือ หมวก ผ้ าคุมหัว
1.8 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้ องใช้ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวข้ าวตามขั้นตอนวิธปี ฏิบตั ิ และ
มีแผนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้ าว ควบคุมการปนเปื้ อนของสารต้ องห้ ามในขั้นตอนการขนย้ าย การแปรรูปขั้นต้ น
การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่งเก็บเกี่ยวข้ าวโดยใช้ คน แล้ วตอนโม่หรือตีข้าวจะใช้ รถโม่ข้าว แล้ วใส่กระสอบ
ปุ๋ ยแล้ วเก็บในยุ้งข้ าว ข้ าวที่ได้ มาจะเก็บไว้ กนิ ถ้ าเหลือก็ขายที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ าวอินทรีย์ และพ่ อค้ าคนกลาง ข้ าวที่ได้
จะเก็บไว้ กนิ 1 ส่วน ขาย 1 ส่วน แหล่งจาหน่ายคือกลุ่มวิสาหิจชุมชน ข้ าวอินทรีย์
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1.9 พื้นที่ปลูกข้ าวอินทรีย์แล้ ว และตั้งใจจะใช้ พ้ นื ที่ปลูกข้ าวอินทรีย์ต่อไป ต้ องไม่เปลี่ยนกลับไปใช้ สารเคมีอกี ไม่
แล้ วเพราะการใช้ เคมีในการปลูกข้ าวจะผลผลิต 50 – 60 ถัง/ไร่ หลังจากใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพผลผลิตที่ได้
เพิ่มขึ้นเป็ น 90 ถัง/ไร่ ตอนแรกๆอาจจะได้ ผลผลิตน้ อยเพราะดินอาจจะปรับสภาพไม่ทนั วิธกี ารแก้ ไขโดยการ ไม่ทาตม
สูตร คือการเผื่อเมล็ดพันธุข์ ้ าว 20 ลิตร/ไร่

ภาพที่ 3 พื้นที่ปลูกข้ าวอินทรีย์

2. การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ให้ มคี ุณภาพสะอาดปลอดภัยเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้ านห้ วย
ส้ านตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2.1 พั ฒนาด้ านระบบการบรรจุ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งทีมวิจัยได้ ลงพื้ นที่เก็บข้ อมูลกระบวนการผลิตข้ าวและจัดทา
แผนพัฒนาร่วมกัน
2.2 การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่มู าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยวิธกี ารอบรมเบื้องต้ นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้ านอาหารตามหลักมาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดใี นการผลิตอาหาร (Good
Higiene Practice : GHP)จานวน 2 ครั้งเพื่อสร้ างความเข้ าใจของกระบวนการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้าน
หวยส้ านยาว จากการอบรมทั้ง 2 ครั้งส่งผลให้ กลุ่มผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาวตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของ
ความปลอดภัยทางด้ านอาหารมากยิ่งขึ้นปรับกระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์ตามหลักมาตรฐานสุขลักษณะที่ดใี นการผลิต
อาหารมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 อบรมให้ ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2

2.3 หลังจาการอบรมทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการจัดการเทคโนยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.ลง
พื้นที่เพื่อสารวจและวางแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาว
2.4 ทีมวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการจัดการเทคโนยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.พัฒนาพื้นที่ โดยเริ่ม
พัฒนาพื้นที่โรงสีและสถานที่บรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เพื่อให้ มาตรฐานเบื้องต้ นให้ เป็ นไปตามระบบความปลอดภัยด้ าน
อาหาร โดยกลุ่มผุ้ผลิตได้ พัฒนาเบื้องต้ นตามกระบวนการปลอดภัยด้ านอาหารตามหลักมาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)โดยมีการปรับพื้นที่แบ่งกั้นให้ เป็ น
สัดส่วน และปรับระดับชั้นวางข้ าวอินทรีย์สงู จากพื้น จัดวางวัสดุอุปกร์ให้ เป็ นระเบียบมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ เข้ าสู่การขอ
ใบรับรองเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 4 ให้ ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ 1
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ภาพที่ 5 ภาพก่อนพัฒนาสถานที่เก็บข้ าวอินทรีย์

ภาพที่ 7 ภาพก่อนพัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 9 ภาพก่อนพัฒนาห้ องบรรจุข้าวอินทรีย์

974

ภาพที่ 6 ภาพหลังการพัฒนาที่เก็บข้ าวอินทรีย์

ภาพที่ 8 ภาพหลังการพัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์

ภาพที่ 10 ภาพหลังการพัฒนาห้ องบรรจุข้าวอินทรีย์

2.5 การประเมินผลหลังอบรมเชิงปฏิบัติหลักมาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)พบว่ากลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่การคัดเลือกเม็ด
ข้ าวสารหลังการสี การเก็บรักษาที่ถูกสุขลักษณะ อาคาร สถานที่ผลิตอาหาร การออกแบบด้ านโครงสร้ าง วัสดุ พื้น ผนัง
เพดาน การระบายอากาศ ห้ องนา้ สิ่งแวดล้ อม ระบบนา้ การกาจัดของเสีย และการจัดระบบภายในสถานที่ผลิต การ
เลือกใช้ วัสดุ วิธกี ารใช้ การล้ าง ตลอดจนการจัดเก็บอย่างเหมาะสม การขนส่ง การกากับดูแลระหว่างการขนส่งให้ คงสภาพ
และไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน การปฏิบัติท่ถี ูกต้ อง การควบคุมอุณหภูมิและเวลา การชั่งตวงวัดอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะด้ าน บุคคล/ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร ต้ องปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีส่วนบุคคล ทั้ง
ทางด้ านการแต่งกายและสุขนิสัย และ บรรจุ ภัณฑ์ การเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารและการใช้
อย่างถูกสุขลักษณะ
อภิปรายผลการศึกษา
จากการพั ฒ นาข้ า วอิน ทรย์ สู่มาตฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ มชนผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษากระบวนการทาข้ า วอิน ทรี ย์ ข องบ้ า น
ห้ วยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มต้ นจากมีกระบวนการเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกข้ าวการเตรียม
พันธ์ข้าว การควบคุมดูแลข้ าวอินทรีย์ให้ ไม่ให้ ปนเปื้ อนสารเคมี ตลอดระยะการปลูกข้ าวสอดคล้ องกับ กรรณิกา นากลาง
และคณะ(2552) ที่ศึกษาการพัฒนาข้ าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าการปลูกข้ าวแบบอินทรีย์เป็ นการ
ผลิตข้ าวให้ มีคุณภาพสูงสาหรับผู้ท่ตี ้ องการบริโภคข้ าวที่ผลิตจากนาที่ไม่มีการใช้ สารเคมี และปฏิบัติการเพาะปลูกเป็ นไป
ตามมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปข้ าวอินทรีย์ท่เี ข้ มงวด กลุ่มผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาวยังทาปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืช
สดด้ ว ยตนเอง เพื่ อน ามาใช้ ใ นแปลงนาข้ า วอิน ทรย์ สอดคล้ องกับ อนาลยา หนานสายออและคณะ(2553)ศึ กษา
สถานการณ์การผลิตข้ าวอินทรีย์ของเกษตรในจังหวัดขอนแก่นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ วยการลดหรือละการใช้ สารเคมี
โดยเน้ นที่ปัจจัยนาเข้ าในการผลิตปุ๋ ยคือ โดยการเรียนรู้ของเกษตรกรพัฒนาแนวคิดเพรื่อสุขภาพมาเป็ นเรื่องการทาปุ๋ ย
ชีวภาพ แล้ วจึงเกิดกิจกรรมการทาข้ าวอินทรีย์ การใช้ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ ยพืชสด หรือปุ๋ ยอินทรีย์ผสม

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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ด้ านกระบวนการพัฒนายกระดับข้ าวอินทรีย์น้ัน ได้ ยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
(Good Higiene Practice : GHP) เป็ นจุ ดเริ่มต้ นสู่การใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้ องกับ ประภาพร โถ
น้ อย(2551)ที่การศึกษาสภาพการดาเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลที่เกิดจากการได้ รับ การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พบว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนใหญ่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เอง ใช้ ท่ที าการของธุรกิจเป็ น
สถานที่ผลิต มีขนาดพื้นที่ท่ใี ช้ ในการผลิตประมาณ 50-100 ตารางเมตร ธุรกิจไม่เคยได้ รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ มา
ก่อน เลย ส่วนใหญ่จาหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ท่ที ่ที าการของธุรกิจ ตลาดเป้ าหมายหลักคือตลาดในพื้นที่ ใกล้ เคียง โดยแสดง
ตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ท่สี ถานที่จาหน่าย ธุรกิจไม่เสีย ค่าใช้ จ่ายใดๆ เลยในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษากระบวนการผลิตข้ าวอินทรีย์ บ้ านหวยส้ านยาว ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายมี
กระบวนการการผลิตข้ าวอินทรีย์ เริ่มต้ นโดยการคัดเลือกชนิดพันธ์ข้าวที่จะผลิต จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ ในการผลิต
จัดเตรียมพื้นที่ผลิต จัดทาแผนการจัดการดินเพื่อการผลิตข้ าวอินทรีย์โดยเริ่มจากการไถกลบก่อน ทิ้งไว้ พอถึงช่วงเวลาใน
การหว่านข้ าว ก็ไถแห้ งอีกรอบแล้ วใส่นา้ ปรับดินให้ เรียบ แล้ วก็หว่านข้ าว หลังจาก 7 วันหลังหว่านใส่ปุ๋ยขี้ววั ที่หมักด้ วย
แกลบด แกลบหยาบ และนา้ จุลนิ ทรีย์แล้ วนาไปหว่านตามระบบเกษตรอินทรีย์ ในการคัดเลือกพันธุข์ ้ าวที่ใช้ ต้ องระบุช่ อื
แหล่งที่มา วัสดุการปลูก ห้ ามใช้ พันธุข์ ้ าวที่ได้ จากการตัดต่อสารพันธุกรรม มีการควบคุมกระบวนการปลูก ดูแลรักษาและ
เก็บเกี่ยว การแต่งกายส่วนมากจะใส่ชุดเสื้อผ้ าไปไร่ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้ าบูท๊ ถุงมือ หมวก ผ้ าคุมหัว การ
เก็บเกี่ยว ต้ องใช้ วัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวข้ าวตามขั้นตอนวิธปี ฏิบตั ิ ควบคุมการปนเปื้ อนของสารต้ องห้ ามใน
ขั้นตอนการขนย้ าย ข้ าวที่ได้ มาจะเก็บไว้ กนิ ถ้ าเหลือก็ขายที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ าวอินทรีย์ และพ่อค้ าคนกลาง ข้ าวที่ได้ จะ
เก็บไว้ กนิ 1 ส่วน ขาย 1 ส่วน แหล่งจาหน่ายคือกลุ่มวิสาหิจชุมชน ข้ าวอินทรีย์
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเริ่มจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญสถาบันการจัดการเทคโนยีและ
นวัตกรรมเกษตร สวทช. มาให้ ความรู้ในด้ านมาตรฐานสุขลักษณะที่ดใี นการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)
มาตรฐานตามหลักปั จจัย 7และร่วมกันพัฒนาพื้นที่การผลิตของกลุ่มผลิตข้ าวอินทรีย์บ้านห้ วยส้ านยาวส่งผลให้ พ้ ืนที่การ
ผลิตมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยถูกสุขลักษณะเพื่อเข้ าสู่กระบวนการขอมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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