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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
อุดมศักดิ์ วงพิศาล1* ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ2 ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ3์ สมใจ นกดี4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1. เพื่อศึกษาภาพการณ์ของชาวนาอินทรีย์ตามระบบการ
จัดการทานาข้าวอินทรีย์ 2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา 3. เพื่อ
ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา และ 4. เพื่อเสนอแนะ
ต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา ด้ว ย
วิธีก ารวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ จากผู้ใ ห้ข้อ มูล สาคัญ ได้ โ ดยการเจาะจง และเทคนิค สโนว์บ อล ได้แ ก่
ชาวนาข้าวอินทรีย์ รวม 49 คน และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 24 คน วิธีดาเนินการวิจัย
ในสนามการวิจัย จานวน 8 กลุ่ม 5 จัง หวัด ในภาคตะวัน ออกของประเทศไทย และตรวจสอบ
ข้อมูล ผลการศึก ษาดังกล่า วโดยผู้เชี่ย วชาญ วิธีเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการสัม ภาษณ์ การสังเกตใน
สนามการวิจัย และการสนทนากลุ ่ม เครื่อ งมือ ที ่ใ ช้ไ ด้แ ก่ แนวคาถามการสัม ภาษณ์แ ละการ
สนทนากลุ ่ม เครื ่อ งบัน ทึก ภาพและบัน ทึก เสีย ง เครื ่อ งเขีย น การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการณ์ของชาวนาอินทรีย์ตามระบบการจัดการทานาข้าวอินทรีย์ ในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ประกอบด้วย การจัดการการผลิตได้แก่ 1) การเตรียมพื้นดิน 2) การคัดเลือกพันธุ์ข้าว
3) วิธีปลูกข้าวด้ายการปักดาและหว่าน 4) การรักษาดูแล ด้วยการบารุงดินและการจัดการศัตรูข้าว และ
การจัดการผลผลิต ได้แก่ การเกี่ยว การนวด การสี การบรรจุหีบห่อ การบรรจุภัณฑ์ และขอการรับรอง
มาตรฐาน 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคลคือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ระดับกลุ่ม/ชุมชนคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับ
สังคมคือภูมิปัญญาไทยสู่การพึ่งตนเองได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. รูปแบบการถ่ายทอด
ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นด้ านการท านาอิ น ทรี ย์ข้ าวอิน ทรี ย์ข องชาวนาในภาคตะวั นออกของประเทศไทย
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ จากบรรพบุรุษ จากการพัฒนาด้านต่างๆ และการผสมผสาน และมี 7
วิธีการได้แก่ 1) จากบรรพบุรุษ 2) อบรมประชุมสัมมนาสาธิตดูงาน 3) ชักชวนพูดคุย 4) แนะนาให้
คาปรึกษา 5) เป็นแบบอย่างที่ดี 6) การลองผิดลองถูก/ทดลองปฏิบัติจริง 7) ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และ
4. เสนอแนะต่อการส่งเสริม และขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของ
ชาวนาได้แก่ 1) ผังแนวคิดการวิจัย ครั้งนี้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2) กลไกการ
1

นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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สร้างความเข้มแข็งของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ 3) การให้แรงเสริมใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ และ 4) แนวทางการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์สู่การขยายผลในอนาคต
คาสาคัญ : การถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทานาข้าวอินทรีย์
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THE TRANSFER OF LOCAL WISDOM ON ORGANIC FARMING BY FARMERS
IN THE EASTERN PART OF THAILAND
Udomsak Vongpisal1* Siriwat Jiradetprapai2 Preecha Dilokwuttisit3 Somjai Nokdee4
Abstract
The objectives of this research study were: 1. to study the circumstances of
farmers following organic following management systems in the Eastern Part of Thailand
2. to study the local wisdom of farmers on organic farming 3. to study methods of
transferring local wisdom on organic farming by farmers, and 4. to make suggestion for
expansion of the transfer of local wisdom on organic farming. In this study, the researcher
used qualitative methodologies. The sample was comprised of 49 organic farmers and
24 experts, obtained by using snowball techniques. The research methodologies were
set up by dividing the total amount of farmers into 8 organic farm groups in 5 eastern
provinces. The tools used for data collection were in-depth interviews, participant
observation, and group discussions. The collected data were analyzed by means of
content analysis.
The study results were as follow:
1. The circumstances of farmers following organic management systems in the
Eastern Part consisted of manufacturing management, namely 1) preparation of soil 2)
selection of rice genus 3) methods of sowing and transplanting rice, and 4) soil
nourishment, decreasing pests, management of results of production, such as ways of
harvesting rice, threshing rice, husking rice, methods of packing products, and following
organic process of quality assurance standards. 2. The farmers’ local wisdom about
operating organic farms, was shown at the individual level to be folk wisdom, at the
group/community level to be local wisdom, and at national level to be Thai wisdom on
organic farming, which has been moving towards self-reliance. 3. The methods of
transferring local wisdom on organic farming of farmers in the Eastern Part of Thailand
had 3 characteristics, namely: transferring from ancestors, transferring from experts, and
transferring by using the most practical aspects from all development
1

A student the degree of Doctor of Philosophy program in management for development of
Rajabhat Rajanagarindra University.
2 Advisors Dean of Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University.
3 Co-advisors of Rajabhat Rajanagarindra University.
4 Co-advisors of Sothon Buddha Hospital.
Corresponding author,

284 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)

อุดมศักดิ์ วงพิศาลและคณะ

processes/techniques needed to achieve the best outcome. The learning of farmers on
organic farming can be categorized in 7 ways, namely: 1) learning from ancestors 2)
meeting and/or training workshops 3) persuasion by other farmers 4) advice and
suggestion by experts 5) learning from good models 6) learning from experimentation
and (7) studying from learning resources. And 4. Suggestions for the expansion of transfer
of local wisdom on organic rice farming are the following: 1) promote ideas from this
research, which are congruent with the country’s development strategies 2) strengthen
local wisdom on organic rice farming 3) reinforce the transfer of local wisdom on organic
rice farming, and 4) apply local wisdom on organic rice farming, aiming at widespread
expansion.
Keywords : transferring, local wisdom, organic rice farming
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บทนา
ในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกข้าว ฤดูนาปี 2554/55 ประมาณ 64 ล้านไร่ พื้นที่ที่จัดว่า
มีความเหมาะสมกับการทานามีเพียงประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่นาทั้งประเทศ เพราะได้ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวแล้ว และสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง แต่ยังมีพื้นที่
นาอีกประมาณร้อยละ 80 ยังต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลักในการปลูกข้าว และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อย
เหมาะสม (วิไลลักษณ์ สมมุติ, 2550, หน้า 16-17) และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพื้นที่ปลูกข้าวส่วน
ใหญ่เป็นข้าวเคมี ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีเพียงบางพื้นที่ในแต่ละภาคเท่านั้น และในปัจจุบันพื้นที่
ปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลแล้วมีจานวน 52,181.25 ไร่
หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมดของไทย และผลผลิตคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.06 ของผลผลิต
ข้ า วทั้ งประเทศเท่ า นั้ น แม้ ว่ า รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ ไ ว้ ใ น
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ว้ ก็ ต าม (บุ ญ ดิ ษ ฐ์ วริ น ทร์ รั ก ษ์ , 2554, หน้ า 20) ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากผู้บริโภค (ในและต่างประเทศ) ตื่นตัวและห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การผลิต
สินค้าเกษตรโดยพึ่งพาสารเคมีเริ่มถูกปฏิเสธและถูกกีดกันมากขึ้น ทาให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็น
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้รับความสนใจและจะทวีความสาคัญยิ่งๆ ขึ้น (มอง
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 1991, 2550, หน้า 1) และถือเป็นเรื่องสาคัญที่เปิดโอกาสให้ประเทศผู้นาเข้าสามารถ
กาหนดเป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศที่กาหนดนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งเจือปนและสารพิษตกค้าง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย ด้วยตระหนักในปัญหาดังกล่าว ประชาคมโลกจึงได้เพิ่มความ
สนใจและสนับสนุน การผลิ ตแบบเกษตรอิน ทรี ย์ (organic agriculture) ที่หลี กเลี่ ยงการใช้ สารเคมี
สังเคราะห์ทุกชนิด แต่เน้นการใช้สารอินทรีย์ในระบบการผลิต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคอัน เป็นระบบการผลิตที่ใกล้เคียงกับการเกษตรแบบดั้งเดิม (traditional agriculture)ของไทย
รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ระบบหนึ่งในศตวรรษที่ 21 (สถาบันวิจัยข้าว, 2542,
หน้า 2)
ด้วยเหตุผลข้างต้นประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการผลิตข้าวอินทรีย์แม้ว่าข้าวเคมีจะครอง
พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ยังเกษตรกรได้สร้างสมความรู้ความชานาญและประสบการณ์การทานาอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน หากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทานาเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าสู่ระบบการ
ทานาแบบอินทรีย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันวิจัยข้าว (2542, หน้า 5) จึงทาให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหรือการได้รับการพัฒนา
อื่นๆ เช่นการอบรมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งเป็น สิ่งที่ตนเองสะสมไว้ในตนสู่ภายนอกโดยได้ถ่ายทอดให้เพื่อน
ร่วมชะตากรรมเดียวกันจนประสพความสาเร็จเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อ
การประกอบอาชีก ารท านาข้ า วอิ นทรีย์ มี ความยั่ งยื น หรื อ ผู้ที่ มีส่ วนเกี่ย วข้ องตั้ งแต่ร ะดั บ รากหญ้ า
จนกระทั่งถึงระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาของไทยซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันนาไปสู่การพึ่งตนเองได้ของชาวนาอินทรีย์ผสมผสาน
กลมกลืนไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆ กลับคืนมา
รวมทั้ งยั ง เป็ น รากฐานในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศในอนาคต ที่ ส าคั ญ คื อ ท าให้ ค นในชาติ
มีสุขอนามัยดีขึ้น นั่นคือ ทาให้ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ชาวนาไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพของชาวนาอินทรีย์ตามระบบการจัดการทานาข้าวอินทรีย์ ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานา
ข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการครั้งนี้ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และตามแนวคิดของการจัดการ
ความรู้
1. การศึกษาในสนามการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต
ซึ่งดาเนินการพร้อมกับการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวคาถามการสัมภาษณ์และการสังเกต
เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องเขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตีความ และสรุป
อุปนัย
2. การตรวจสอบผลการศึ กษาในขั้ นตอนที่ 1 จากผู้เ ชี่ย วชาญหรือ ผู้ท รงคุณ วุฒิ วิธี เก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม แบบอภิปราย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวคาถามการสนทนากลุ่ม
เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องเขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปอุปนัย
3. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยจึงมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) ซึ่งมีวิธีการดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 128-130 ) ได้แก่ 1) การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่ (1) ด้านข้อมูล ( data triangulation ) ทาการตรวจสอบว่า
เมื่ อ ต่ า งเวลา ต่ า งสถานที่ และต่ า งบุ ค คล (2) ด้ า นผู้ วิ จั ย (investigator triangulation) เป็ น การ
ตรวจสอบว่าผู้เก็บข้อมูลแต่ละคนได้ข้อมูลตรงกันหรือไม่ โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือผู้เก็บข้อมูลจะไม่ใช้
ผู้วิจัยคนเดียวกันตลอด (3) ด้านวิธีการเก็บข้อมูล (methodology triangulation) การตรวจสอบวิธีการ
เก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารที่เป็นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ
รายการโทรทัศน์ การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกตที่ผู้ถูกสังเกตยอมรับว่าผู้ศึกษาวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม (4) ผู้วิจัยถ่ายทอดข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง และในขณะเดียวกันผู้ วิจัยสรุปประเด็นที่ได้
จากการสั ม ภาษณ์ (5) ตรวจสอบข้ อ มู ล โดยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (members check) โดยให้ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องผู้ให้ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ในสนามวิจัย (audience members) ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลหลักฐานและผลการวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการแสวงหาความรู้ และ
(6) ตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนนักวิจัย (peer examination) 2) การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยแบบสามเส้า
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลหลักฐานและผลการวิจัยที่เก็บรวบรวมได้มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ที่นาเสนอโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแห่ง หลากหลายวิธี โดยนักวิจัยหลายคน และ
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เพื่อเป็นการตรวจสอบความวางใจและสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (fact) หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องการสืบค้นหาคาตอบได้อย่างละเอียดครบถ้วนและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของชาวนาอินทรีย์ตามระบบการจัดการทานาข้าวอินทรีย์ ในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของชาวนาข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ส่วนมากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จานวน 10 คน และผู้รับการถ่ายทอดจานวน 39 คน ส่วนใหญ่เคยทานา
เคมีมาก่อน มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 43-61 ปี อายุการทานาอินทรีย์ระหว่าง 3-20 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับปริญญาโท มีรายได้จากการทานาอินทรีย์ไม่เพียงพอ ประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพ
เสริมได้แก่ การรับจ้างมากที่สุด รองลงมาคือการทาไร่นาสวนผสม การปลูกพืชผักผลไม้ พืชไร่ เลี้ยงสัตว์
ค้าขาย รับราชการ ตามลาดับ สภาพดินขาดความสมบูรณ์จากการทานาเคมีมาก่อน และเป็นปัญหาต่อ
สุขภาพมาก มีแหล่งเงินทุน จากการเป็นหนี้สินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มากที่สุด
รองลงมาคือหนี้สินจากนายทุน จากปการประกอบอาชีพเสริม และจากเงินทุนของตนเอง ตามลาดับ มี
พื้นที่ทานาทั้งสิ้น 715.50 ไร่ ส่วนมากเป็นนาเช่า ไร่ละ 300-1,000 บาทต่อครั้งหรือปี มีสภาพเป็นนา
น้าฝนทานา 1 ครั้งต่อ ปี ช่วงฤดูกาลทานาระหว่า งเดื อนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี ต้นทุนที่ใ ช้
ระหว่าง 700-8,000 บาทต่อไร่ ซึ่งจ่ายเป็นค่าจ้างเกี่ยวและนวดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ค่าเช่าที่นา ค่า
รถไถนาเดินตาม ค่าปุ๋ย ค่าพันธ์ข้าว ค่ายากาจัดศัตรูข้าว ค่าจ้างแรงงานอย่างน้อย 250 บาทต่อคนต่อวัน
ตามลาดับ ใช้กาลังทั้งแรงงานคน เทคโนโลยี และเครื่องจักรกล มีการใช้เครื่องจักร ได้แก่ รถไถ รถเกี่ยว
และนวด รถบรรทุกข้าวจากนา รถบรรทุกไปจาหน่าย เครื่องสีข้าว ผลผลิตได้ระหว่าง 35-80 ถังต่อไร่
หรือ 400-500กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวเปลือกจาหน่ายได้เกวียนละ 6,500-12,000 บาท ข้าวสารหรือข้าวแปร
รูปได้ถึง 16,000 บาท สภาพการสืบสานพิธีกรรมดั้งเดิมของการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาพบว่า ก่อน
ฤดูกาลการทานา ถ้าฝนแล้งจะมีการเรียกฝนโดยการจุดบั้งไฟ หรือแห่นางแมว ระหว่างฤดูกาลการทานา
ส่วนมากมาจากความเชื่อเรื่องแม่โพสพ และการลงแขก สาหรับปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรทางการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ผู้ถ่ายทอดหรือปราชญ์ชาวบ้านบางส่วนมีข้อจากัดเช่นปัญหาทาง
สุขภาพหรือภาวะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุจึงทาให้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรบางครั้งป่วยไม่สามารถหาภูมิปัญญา
ท่านอื่นมาทดแทนได้ ส่วนผู้รับการถ่ายทอด พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายจานวน 3 กลุ่มคือกลุ่มสมาชิกปัจจุบัน
และกลุ่มเยาวชนของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างหายากโดยมีเหตุผล เช่น บางครั้งไม่มีพื้นนา
ที่เหมาะสมที่จะทา ขาดแรงจูงใจเกี่ยวกับเงินทุน ตลอดจนความละเอียดอ่อนในการดูแลรักษาข้า ว
อินทรีย์ ซึ่งยุ่งยากและใช้เวลานาน นอกจากนั้น ด้านผลผลิตข้าวไม่ได้มาตรฐานทาให้มีราคาใกล้เคียง
กับข้าวเคมี แต่ข้าวเคมีมีระยะเวลาสั้นกว่าและจัดการง่ายกว่า จึงทาให้ไม่มีผู้ถ่ายทอดรุ่นต่อไป และแม้แต่
ในกลุ่มสมาชิกปัจจุบันก็มีจานวนลดน้อยลง กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นนาข้าวน้าฝน ยิ่งทาให้ไม่มีผู้รับการถ่ายทอด
เลย เป็นต้น และกลุ่ม 3 ลูกหลานของภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดนั้นไม่มีเวลามาทาเพราะต้องทางาน
ประจา นอกจากนั้น ปั ญหาอุป สรรคด้า นการของสภาพการทานาข้า วอิน ทรี ย์ข องชาวนาพบว่า ไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ได้ ด้านข้าวอินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานตามทีก่ าหนด
ผลกระทบจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้านสภาพภูมิอากาศ พบว่า
ความปรวนแปรของสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลกระทบต่ อ การจั ด การน้ าทั้ ง ชาวนาฝนและชาวนาน้ า
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ชลประทาน เข่น ถ้ามีมากจะท่วม มีน้อยก็แล้ง เป็นต้น ซึ่งถ้าจัดการน้าไม่เหมาะสม รวมถึงการควบคุม
และกาจัดวัชพืชและสัตว์ศัตรูนาข้าว ตลอดจนการควบคุมความสมบูรณ์ของดินไม่ได้ผลดี
สาหรับความต้องการสูงสุดของชาวนาข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การพึ่งตนเองได้ในระดับบุคคล
ระดับกลุ่มชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) เงินทุนในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การจัดการการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย การจัดการดิน การจัดการน้า การจัดการศัตรูข้าว และ 2) การจัดการ
ผลผลิตข้าว (2) ตลาดและการจัดการตลาดข้าวอินทรีย์ (3) การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง (4) การจัดการกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของการทานาข้าวอินทรีย์ และ (5)
การสืบสานพิธีกรรมการทานาข้าวอินทรีย์ ส่วนสถานภาพของชาวนาข้าวอินทรีย์ตามระบบการจัดการ
นาข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดการการทานาข้าวอินทรีย์
แบบครบวงจรตามฤดูกาล จาแนกออกเป็นการจัดการการผลิต และการจัดการผลผลิต ได้แก่ ระยะก่อน
ฤดูกาลการทานาได้แก่ การคัดเลือกพันธ์ข้าว และการเตรียมดิน ระยะระหว่างฤดูกาลการทานาได้แก่
การปลูกข้าว การบารุงดิน การจัดการศัตรูข้าว และระยะหลังฤดูกาลการทานาได้แก่ การเก็บเกี่ยว การ
เก็บรักษาเพื่อเป็นอาหาร การคัดทาเมล็ดพันธ์ และจัดจาหน่าย การขอใบรับรองมาตรฐาน และการ
วางแผนในฤดูกาลต่อไป
2. ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า เกิดกระบวนการสังเคราะห์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทา
นาข้าวอินทรีย์ได้ดังนี้
2.1 ด้านการกาหนดความรู้ หมายถึง การกาหนดว่าความรู้เรื่องอะไร ผลการวิจัยพบว่า
เป็นความรู้ในแต่ละตัวบุคคลของชาวนาข้าวอินทรีย์ได้แก่ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานา
ข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย
2.2 ด้า นการแสวงหาและยึด กุ มความรู้ หมายถึ ง ความรู้ที่ ถู กก าหนดนั้ นอยู่ ที่ใ คร
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้แก่ ผู้รู้ชุดภูมิปัญญา คือ กลุ่มชาวนาที่ได้รับรองมาตรฐานข้าว
อินทรีย์ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 และผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาดังกล่าวแล้วนาไปใช้ ในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพตามศักยภาพแห่งตน เรียกว่า ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ส่วนภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น จากการหลอมรวมภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท้องที่ จาก 8 กลุ่ม
ใน 5 จังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งภูมิปัญญาด้านการทานาข้าวอินทรีย์มีความเหมือน
และความแตกต่างตามอัตลักษณ์แต่ละคนแต่ละกลุ่มและเอกลักษณ์ตามพื้นที่ที่หลากหลายนั้น เรียกว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย
2.3 ด้ า นการจั ด เก็ บ ความรู้ หมายถึ ง การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการ
ประกอบอาชีพการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยการจัดกระทาชุด
ความรู้ จ ากความรู้ใ นตัว บุ คคล (ชาวนาข้า วอิน ทรีย์ ) และการถ่ า ยทอดด้ว ยวิธี ก ารต่ างๆ ซึ่ งได้ จ าก
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่ให้สูญหายไปกับการจากไปของบุค คลนั้นๆ ไม่ว่าการหมดอายุ หรือมีเหตุการณ์ให้
ไม่ได้ทานาข้าวอินทรีย์ และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาของชาวนาข้าวอินทรีย์ให้ดารงคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ผู้วิจัยจัดลงรหัส (codification) ข้อมูลเรียกว่า ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมินา และการ
พึ่งตนเองได้ จาแนกได้คือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) พบว่า เป็นข้อมูลที่อยู่ในตัวบุคคล
ซึ่งเป็นความรู้แฝงที่แปลงความรู้เป็นความสามารถในการทานาอินทรีย์ ของชาวชาวนา แต่ละคนที่สืบ
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สาน สร้างสรรค์พัฒนาความรู้ ความคิดของตนเองจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุม ชน โดยผู้วิจัยกาหนด
ความรู้เฉพาะการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเท่านั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) พบว่า ผลการแสวงหาความรู้และยึดกุมความรู้
จากการถ่ายทอดมาจัดข้อสารสนเทศ ได้แก่ ชุด ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของแต่ละ
บุคคลมารวมตัวกันเป็นกลุ่มภูมิปัญญาการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาที่ อาศัยอยู่ในแต่ละท้องถิ่นทั้ง 8
กลุ่มใน 5 จังหวัด ที่รวมกันภายใต้ขอบเขตของชุมชนหรือท้องถิ่นอันหลากหลายทั้งวิถีชีวิต วิถีชุมชน
หรือวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ตามอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น หรือแต่ละพื้นที่ตามภูมิ
ประเทศ แล้วกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้ง 7 วิธีการจัดการทานาข้าวอินทรีย์ทั้งก่อนการทานา
ระหว่างการทานา และหลังการทานา พร้อมด้วยพิธีกรรมดั้งเดิมของการทานา และภูมิปัญญาไทย
(Thai wisdom) หมายถึง ผลการลงรหัสจากการจัดเก็บความรู้ ได้แก่ การหลอมรวมภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนามาจัดเป็นหมวดหมู่ของภูมิปัญญาไทยด้านการทานาข้าวอินทรีย์
ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้ดังนี้คือ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมินา และการพึ่งตนเองได้ ซึ่ง
ภูมิรู้ เป็นการเข้าถึงฐานคิดในการทานาข้าวอินทรีย์ที่ได้จากประสบการณ์จริงและโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนรู้จากการทาจริง ภูมิธรรม เป็นการเข้าใจฐานแห่งธรรมชาติ โดยน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามระบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ ใช้และพัฒนาทรัพยากรที่อยู่ล้อมรอบจากธรรมชาติโดยไม่มีเคมีเข้ามาเจือ
ปน ภูมินา เป็นการพัฒนาฐานคิดของผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาผสมผสานจนผู้รับการถ่ายทอดเกิดการยอมรับ สร้างแรงจูงใจ และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิถีการทานาสู่
เครือข่ายชาวนาข้าวอินทรีย์เป็น “ทายาทข้าวอินทรีย์” ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน มีการสืบสานอนุรักษ์การทานา
ข้าวอินทรีย์สืบไป ส่วนการพึ่งตนเองได้ เป็นความต้องการสูงสุดของชาวนาข้าวอินทรีย์ เพื่อ สร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม ชุมชน สังคมบนฐานของภูมิรู้ (เข้าถึง) ภูมิธรรม (เข้าใจ) และภูมินา (พั ฒนา)
ดังนี้ (1) เงินทุนในการบริหารจัดการดิน การจัดการน้า การจัดการศัตรูข้าว และการจัดการผลผลิตข้าว
อินทรีย์ (2) ตลาดและการจัดการตลาดข้าวอินทรีย์ (3) การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง (4) การจัดการกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของการทานาข้าวอินทรีย์ และ (5)
การสืบสานพิธีกรรมการทานาข้าวอินทรีย์ ดังภาพกระบวนการสังเคราะห์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการ
ทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตามลาดับ
3. รูปแบบการถ่า ยทอดภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น ด้านการทานาข้า วอิน ทรีย์ ของชาวนาในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยผลการวิจัยพบว่า มีจานวน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) เรียนรู้จากบรรพบุรุษ (2)
ได้รับถ่ายทอดจากผลการพัฒนาอื่นๆ และ (3) เกิดจากการผสมผสานจากบรรพบุรุษและการพัฒนาอื่นๆ
และมีวิธีการถ่ายทอดจานวน 7 วิธีได้แก่ (1) การทาตามบรรพบุรุษ (2) การประชุมอบรม (สาธิต ดูงาน)
(3) การชักชวน/พูดคุย (4) การแนะนาให้คาปรึกษาได้ตลอด (5) การเป็นแบบอย่างที่ดีและแรงจูงใจ
(สร้ า งขวั ญ กาลั งใจและเป็ น ก าลั งใจเสมอ) (6) การลองผิ ดลองถู ก หรื อ ทดลองปฏิ บั ติจ ริ ง และ (7)
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ /ตารา/เอกสาร/โซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ต
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อุดมศักดิ์ วงพิศาลและคณะ

ภาพ ผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
4. ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานา
ข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การส่งเสริมและขยายผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งมุ่งเน้น
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความแปรปรวนทางวัฒนธรรม
โดยน าเกษตรอิน ทรีย์ม าเป็น ฐานทางทุ นทางสังคมประกอบด้ว ยทุน มนุษย์ ภูมิปั ญญาด้ านการผลิ ต
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคมตามวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมชาวนาข้าวอินทรีย์
ที่นาปรัชญาชี้นาการพัฒนา ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองได้ ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ และความมั่ น คงทางอาหาร มาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ด้ ว ยฐานที่ ยึ ด มั่ น ด้ ว ยอาหารปลอดภั ย
ความสามารถในการแข่งขัน สังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
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ชาวนาอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดด้านเศรษฐกิจการลงทุน ด้านภัยแล้งหรือน้าท่วม การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งควรนาผลการวิจัยด้านองค์ประกอบของการพึ่งตนเองได้มาสังเคราะห์จ น
ได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการทานาข้าวอินทรีย์มาเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ หรือใช้
ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์
ของชาวนาในภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด โดยใช้องค์ความรู้ด้านกระบวนการทานาข้าวอินทรีย์ตามองค์
ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านตามรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นข้างต้นแก่ผู้รับการถ่ายทอดจน
ได้ผลลัพธ์ที่การรวมพลผลผลิตสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทา
นาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่สามารถนาไปประยุกต์กับสภาพพื้นที่อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ได้แก่
1) ระดับปัจเจกบุคคล เริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าที่มีในตัวของชาวนาด้วยการสะสมประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริงจนเป็นความรู้และภูมิปัญญาด้านการทานาข้าวอินทรีย์ที่แฝงในตัวของชาวนาซึ่งก็พร้อม
จะนามาถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นตามรูปแบบที่ได้ของผลการวิจัยครั้งนี้ 2) ระดับกลุ่มหรือชุมชน เป็นการ
รวมตัวกันของกลุ่มชาวนาข้าวอินทรีย์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการทา
นาข้าวอินทรีย์ และระดับสังคม ควรมีการสื่อสารคุณค่าดังกล่าวข้างต้นต่อสังคมและสาธารณชนเพื่อการ
พัฒนาให้เป็นกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งการทานาข้าวอินทรีย์ต่อไป
4.3 ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทา
นาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่สามารถใช้เป็นแรงเสริมในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ได้แก่ 1) การให้คุณค่าต่ออาชีพการทานาข้าวอินทรีย์ของ
ชาวนา 2) การสนับสนุนการทานาข้าวอินทรีย์ของหน่วยงานราชการ 3) ความต้องการในผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์ของชาวนา 4) บทบาทของผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาข้าวอินทรีย์ และ 5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การถ่ายทอดภูมิปัญญาข้าวอินทรีย์
4.4 ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทา
นาข้าวอินทรีย์ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์สู่การขยายผลในอนาคตได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้และภูมิ
ปัญญาในระบบสารสนเทศ 2) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเรื่องการทานาข้าว
อินทรีย์ 3) การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สู่ตลาดหรือผู้บริโภค 4) การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นใน
สถาบันการทานาอินทรีย์ และ 5) การพัฒนาให้เกิดศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการทานาข้าวอินทรีย์
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านการนาไปใช้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าด้านบุคลากรที่จะทานาข้าวอินทรีย์ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยยังมีปัญหาอุปสรรค เช่น มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านการผลิตข้าวและการ
จัดการผลผลิต ตลาดและการบริหารการตลาด แรงงานที่มีไม่เพียงพอและค่าจ้างสูง อีกทั้งผู้ถ่ายทอดก็มี
อายุมาก ผู้รับการถ่ายทอดขาดศักยภาพและพื้นที่ทานาไม่พอเพียง ผลผลิตมีการปนเปื้อน มีสุขภาพไม่ดี
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จากการทาเกษตรอินทรีย์มาก่อน มีหนี้สินเป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรรวม
พลังแบบมีส่วนร่วมมาให้ความสาคัญ ช่วยเหลือ สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ และกาลังการกาลังแรง
โดยเฉพาะด้านเงินทุน ด้านหาตลาด ด้านสุขภาพ และการสืบทอดการทานาข้าวอินทรีย์โดยลักษณะเชิง
การศึกษา เชิงการวัฒนธรรม การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ต่อหน่วยงานระดับนโยบายควรนาผลการวิจัยไปใช้ เช่น (1)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด (ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ) (2) กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร (3) กรมวิชาการเกษตร (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร (5) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
และภาควิชาอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ (6) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคธุรกิจเอกชน
(7) สานักงานเกษตรจังหวัด (8) องค์กรท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มองค์กรระดับชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป หรือ (9) สถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นต้น
ปัญหาด้านการจัดการผลผลิต ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน การบรรจุหีบห่อ ระบบขาย
จาหน่ายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีหน่วยงานโดยเฉพาะอาจอยู่ใน
รูปแบบรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนเพื่อความยืดหยุ่นและความคล่องตัวทั้งระดับโครงสร้างและการบริหาร
จัดการ
ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา
ในภูมิภาคอื่นเพื่อยืนยันผลการวิจัยครั้งนี้
2. ควรมีการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ เพื่อที่จะ
ช่วยให้การพัฒนาการตลาดเครือข่ายชาวนาข้าวอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทายาทข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นบุคลากรที่อนุรักษ์ สืบ
สาน และถ่ายทอดการทานาข้าวอินทรีย์ของประเทศไทยให้ดารงคงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการหลัง
เก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก ข้าวอินทรีย์มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น
สินค้าบริโภคและส่งออกได้ตรงตามความต้องการของตลาดสากล
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