
การวิเคราะหสถานการณดานระบบอาหารของภูมินิเวศนภาคเหนือ 
พฤกษ ยิบมันตะสิริ1 

1. ภูมิหลังทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเปนอยู 
ภาคเหนือรวม 17 จังหวัดประกอบดวยภูมินิเวศนที่หลากหลายพรอมดวยชาติพันธุตาง ๆ ที่ตั้ง

ถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุม ที่ดอน และที่ภูเขาสูงในการดํารงชีพ การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพื้นราบซึ่งเปน
ชาติพันธุสวนใหญจะกระจุกตัวอยูที่พ้ืนที่ลุมบริเวณแมนํ้าสายใหญ เชน ปง วัง ยม นาน ของลุมนํ้า
เจาพระยาตอนบน และ อิง ลาว ของลุมนํ้าโขง มีวิถีชีวิตผูกพันกับวัฒนธรรมการปลูกขาว โดยชาวไทย
พ้ืนราบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด (เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน พะเยา แพร นาน) 
มีวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคขาวเหนียวเปนหลัก ถึงแมระบบการผลิตจะแปรเปลี่ยนจากเดิมการ
ผลิตแบบยังชีพมาเปนระบบการผลิตเชิงพาณิชยมากขึ้น แตการผลิตขาวในฤดูนาปของชาวไทยพื้นราบ
ภาคเหนือตอนบนยังคงยึดม่ันกับการผลิตขาวเหนียวเพื่อบริโภคและเพื่อความมั่นคงทางอาหารของครัว
เรือนเปนหลัก นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมไดเปนแหลงอาหารพื้นบานที่สําคัญ โดย
เฉพาะการใชประโยชนจากพรรณไมปาธรรมชาติมาเปนสวนประกอบของอาหารพื้นบานประจําวัน ใน
ขณะที่ภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด (ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ 
นครสวรรค และอุดรธานี) มีวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคคลายคลึงกับภาคกลางโดยจะปลูกขาวเจา
เปนหลัก พ้ืนที่ราบเชื่อมโยงกับลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางเปนแหลงผลิตขาวเชิงพาณิชยที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ โดยเฉพาะหลังจากการสรางเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนนเรศวรเสร็จสมบูรณ (รับนํ้าปง 
ยม และนาน ตามลําดับ) ภาคเหนือตอนลางไดกลายเปนแหลงผลิตขาวตลอดปเพ่ือการสงออกของ
ประเทศ ระบบอาหารพื้นบานที่ใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมจะมีความหลากหลายนอยกวาภาคเหนือ
ตอนบน แตองคประกอบอาหารที่ไดจากแหลงนํ้า เชน ประมงน้ําจืด จะมีความอุดมสมบูรณและหลาก
หลาย 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมโดยเฉพาะทางหลวงแผนดินโดยการสนับสนุนของรัฐ
บาลสหรัฐและในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในสองแผนแรก (2504 - 2514) ไดเกื้อ
หนุนการขยายของโรงสีขาวในภาคเหนือ ในขณะเดียวกันการขยายการผลิตพืชไร เชน ขาวโพด ออย 
ถั่วเหลือง บนพ้ืนที่ดอนของนครสวรรค กําแพงเพชร และพิษณุโลก ซ่ึงตอมาไดขยายการผลิตพืชไรสู
เพชรบูรณ ทําใหพ้ืนที่ดอนของภาคเหนือตอนลางเปนแหลงผลิตพืชไรเศรษฐกิจเพ่ือการสงออกที่สําคัญ
ของประเทศ โดยเฉพาะขาวโพดและตอมาถั่วเหลือง ซ่ึงไดขยายการผลิตเปนพืชหลังนาที่สําคัญในเขต
ชลประทานของภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตวปก สุกร และประมงที่ใชขาวโพดและถั่วเหลืองเปนวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว 

                                                 
1

 ภาควิชาพืชไร และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เอกสารเสนอตอสําสักงานการพัฒนายุทธศาสตรแหงชาติดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 2545 
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การพัฒนาประเทศในระยะแรกที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมและชล
ประทาน ไดเกื้อหนุนตอการขยายการผลิตทางการเกษตรดานขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง ออย ในภาค
เหนือ ซ่ึงไดเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภค โดยเฉพาะภาคเหนือตอนลางซึ่งผูกติดกับระบบการผลิต
เชิงพาณิชย การขยายพื้นที่ เกษตรไดทําใหพ้ืนที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว และมีความผูกพันกับ
ทรัพยากรปาไมนอยกวาภาคเหนือตอนบน ถึงแมนโยบายการผลิตเพ่ือการสงออกจะเปนนโยบายหลัก
ของประเทศมาตลอด แตภาคเหนือตอนบนยังคงผลิตขาวเหนียวในฤดูฝนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารเปน
สําคัญ การพัฒนาและขยายตัวของพืชผักทั่วไปไดเขาไปทดแทนพืชผักพื้นบานโดยเฉพาะเมื่อชุมชน
เมืองไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว การพัฒนาประมงน้ําจืดไดมีสวนในการขยายโอกาสพัฒนาอาชีพและ
การบริโภคปลาน้ําจืดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนซึ่งไดสอดคลองกับการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง 

2. ฐานทรัพยากรการผลิตและความสัมพันธตอระบบการผลิตตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือที่สมบูรณและหลากหลายทั้งทางดานกายภาพและชีว

ภาพ เชน ทรัพยากรปาไม แหลงนํ้า ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และภูมิอากาศไดสรางความได
เปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบในดานการผลิต ทําใหภาคเหนือเปนแหลงผลิตทางเกษตรและอาหารที่
หลากหลายตลอดป 

2.1 ปาไม  

ปาแบบตาง ๆ ในภาคเหนือ ซ่ึงอาจจัดประเภทตามระดับความสูงและความชุมชื้น จะพบวามี
ความอุดมสมบูรณและความเจริญแตกตางกัน (การดเนอรและคณะ 2000) เชน ปาชื้นปานกลางในระดับ
ลุมต่ํา (< 800 ม.) เปนปาที่ประกอบดวยไมมีคาทางเศรษฐกิจ ไดแก ปาไมสัก ประดูปา ไมแดง เปนตน 
ซ่ึงแตกอนเคยเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศ สําหรับปาไมที่ระดับความสูงปานกลาง (800-1,200 
ม.) เปนปาที่มีชนิดของไมยืนตนมากมายที่สุดในภาคเหนือ การใชประโยชนที่ไมใชจากเนื้อไม เชน 
สมุนไพร จะมีโอกาสมาก สวนปาในพ้ืนที่ระดับสูง (1,200 – 2,565 ม.) ความหลากหลายของชนิดไมยืน
ตนจะนอยกวาที่พบในปาระดับต่ํา แตเปนแหลงสําคัญของปาสนซึ่งชุมชนที่สูงแตกอนไดอาศัยยางสน
เพ่ือเลี้ยงชีพ ปจจุบันพ้ืนที่ปาระดับต่ําที่เปนปาดิบชื้นไดถูกเปลี่ยนสภาพใหเปนพ้ืนที่การเกษตร โดย
เฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดมีการสรางทางหลวงเอเซียนตัดผานพื้นที่ภาคเหนือ 

2.2 ที่ดิน 

พ้ืนที่ถือครองเพื่อการเกษตรในภาคเหนือโดยเฉลี่ย 23 ไร ตอครัวเรือน แตครัวเรือนเกษตรกร
ในภาคเหนือตอนบนจะมีพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรเฉลี่ย (14 ไร) นอยกวาภาคเหนือตอนลาง (32 ไร) ขนาด
ของพื้นที่เกษตรและแรงงานครัวเรือนเปนขอจํากัดสําคัญตอการพัฒนาระบบผลิตทางเกษตร ดังเชนภาค
เหนือตอนลาง ความสําเร็จของระบบการผลิตขาวเชิงพาณิชยขึ้นอยูกับพ้ืนที่ถือครองขนาดใหญ ระบบ
นํ้าชลประทานสมบูรณ พันธุขาวสมัยใหมที่ไมไวแสง เทคโนโลยีการปลูกขาวแบบนาหวานและเครื่อง
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จักรเก็บเกี่ยวขาวขนาดใหญ นอกจากนี้สิทธิในการใชประโยชนที่ดินรูปแบบตาง ๆ จะสรางแรงจูงใจให
กับเกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตที่ผสมผสานมาตราการการฟนฟูทรัพยากรดิน ในชวงที่เศรษฐกิจ
ขยายตัวระหวางป พ.ศ. 2528 – 2538 การเก็งกําไรจากการซื้อขายที่ดินทําใหพ้ืนที่เกษตรไดเปลี่ยน
แปลงการใชประโยชนที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตโดยเฉพาะในพื้นที่รับนํ้าชลประทาน ทําใหพ้ืนที่ที่เหมาะ
สมกับการเกษตรลดลง ในขณะเดียวกันพ้ืนที่เมืองและชานเมืองไดขยายขอบเขตกวางไกลขึ้น วัฒน
ธรรมเมืองในรูปแบบบานจัดสรรไดเขาไปอยูในพื้นที่ชนบทที่ใกลชานเมือง ในป พ.ศ. 2541 พ้ืนที่เกษตร
ที่เชาผูอ่ืนในภาคเหนือสูงถึงรอยละ 17 โดยทั่วไปภาคเหนือตอนลางจะมีสัดสวนของพื้นที่เชาสูงกวาภาค
เหนือตอนบน เชน จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่เชาสูงสุดรอยละ 34.5 ในขณะที่เชียงใหมเปนจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนที่มีพ้ืนที่เชาสูงสุดรอยละ 13.5 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2544) ปญหาการขาดแคลนที่
ทํากินโดยเฉพาะสําหรับเกษตรกรรายยอยจะทวีความรุนแรงตามลําดับ เชนกรณีขอขัดแยงการใชที่ดิน
ของเกษตรกรในพื้นที่ไมทําประโยชนของนายทุนที่จังหวัดลําพูน 

บทบาทของทรัพยากรที่ดินในสวนที่เกี่ยวของกับระบบอาหารนอกจากดานพื้นที่ถือครองและ
สิทธในการใชประโยชนของชุมชนทองถิ่นแลว คุณภาพของที่ดินจะมีสวนสําคัญตอศักยภาพระบบอาหาร 
โดยเฉพาะผลตอการกําหนดเขตและรูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในระดับมหภาค และผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนดานปรับปรุงคุณภาพที่ดินเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตอยางยั่งยืนของเกษตรกร ระบบการผลิตแบบ
ด่ังเดิมซ่ึงไมมีมาตรการการฟนฟูทรัพยากรดิน ไดสรางความเสื่อมโทรมความอุดมสมบูรณของดินใน
หลายพื้นที่ของภาคเหนือ โดยเฉพาะเขตปลูกขาวโพดบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝนและในพื้นที่ภูเขา กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวมกับศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม พัฒนาระบบฐานขอมูลดินและความเหมาะสมของดิน พรอมทั้งระบบประเมินคุณภาพที่ดิน 
เพ่ือสนับสนุนการวางมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(http://mccweb.agri.cmu.ac.th) ซ่ึงในอนาคต ระบบฐานขอมูลดิน นํ้า และพืช จะชวยสนับสนุนระบบ
การตัดสินใจระดับนโยบายดานการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน และในขณะเดียวกันชวยสนับสนุน
ระบบการตัดสินใจของเกษตรกรในดานการผลิต ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน เชน สิทธิการ
ใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม ระบบการจัดเก็บภาษีตามชั้นคุณภาพของที่ดิน และระบบสิ่งจูงใจที่
สนับสนุนใหเกษตรกรฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน คงไมสามารถดําเนินการโดยภาครัฐเพียงฝาย
เดียว ผูที่เกี่ยวของและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับนโยบายและการปฏิบัติมีหลายฝาย จําตองมีองคกรที่ดูแล
การประสานงานและจัดทําประเด็นเรื่องทรัพยากรที่ดินอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชน
ที่ดินดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือนอกจากความหลากหลายทางสภาพนิเวศนและทรัพยากรปา
ไมที่เปนฐานสนับสนุนการผลิตที่สําคัญแลว ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชที่สมบูรณเปนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญยิ่งของภาคเหนือที่ผูกพันกับสังคมเกษตรและความเปนอยูของชุมชน โดยทั่ว
ไปภาคเหนือตอนบนไดรับการยอมรับวาเปนแหลงความหลากหลายทางพันธุกรรมขาวที่สําคัญแหลง
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หน่ึงของโลก ซ่ึงกอนที่จะเปนการพัฒนาเกษตรตามแนวทางปฏิบัติเขียว สังคมเกษตรภาคเหนือไดอาศัย
พันธุขาวพื้นเมือง คัดเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สูง ที่ดอน ที่นาลุม และที่นาน้ําทวม ซ่ึง
ประกอบดวยพันธุขาวเจาและขาวเหนียวที่มีความสามารถตอบสนองตอชวงแสงตาง ๆ กัน ทําใหมีพันธุ
ขาวที่ปลูกไดเฉพาะฤดูฝน (ขาวป) และปลูกไดตลอดปทั้งฤดูฝนและฤดูแลง (ขาวนาปรัง) พันธุขาวพื้น
เมืองเหลานี้ถึงแมจะใหผลผลิตต่ําถึงปานกลาง (เฉลี่ย 500 กิโลกรัมตอไร) แตจะสอดคลองกับระบบการ
ผลิตที่ใชปจจัยการผลิตต่ํา ซ่ึงเกษตรกรใหความสําคัญกับความมีเสถียรภาพของผลผลิตมากกวาระดับ
ผลผลิตสูงสุด นอกจากนี้ลักษณะพันธุขาวพื้นเมืองที่มีสัดสวนของฟางขาวมาก ทําใหเกษตรกรไดใช
ประโยชนในการคลุมแปลงผลิตพืชผัก เชน กระเทียม หอมแดง พริก เปนตน และใชเปนอาหารสัตว ตอ
มาเมื่อไดมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง ฟางขาวไดเพ่ิมมูลคาใหกับขาวพันธุพ้ืนเมือง ซ่ึงการปรับ
ปรุงพันธุขาวสมัยใหมที่ใหความสําคัญกับผลผลิตเมล็ดอยางเดียวไดละเลยบทบาทของฟางขาวในระบบ
ฟารม เปนเหตุใหเกษตรกรที่ผลิตเพ่ือยังชีพและใชประโยชนจากตนขาวอยางตอเน่ือง ไมยอมรับพันธุ
ขาวสมัยใหมที่ใหผลผลิตสูง เชน พ้ืนที่ปลูกขาวภาคเหนือตอนบน สัดสวนของพื้นที่ที่ปลูกขาวพื้นเมือง
พันธุปรับปรุง เชน   กข 6 กข 15 ขาวดอกมะลิ 105 เหนียวสันปาตอง ในพ้ืนที่นาลุมรวมกันแลวสูงกวา
รอยละ 80 ในขณะที่ภาคเหนือตอนลางซึ่งไดปรับเปลี่ยนเปนการผลิตเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบไดใชพันธุ
ขาวสมัยใหมที่ใหผลผลิตสูง เชน ชัยนาท 1 ชุดพันธุสุพรรณบุรี มากกวาพันธุขาวพื้นเมือง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2542) 

ความสําคัญของพันธุขาวพื้นเมืองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เม่ือรัฐบาลสนับสนุนการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิ ทําใหทิศทางการปรับปรุงพันธุจะ
ตองยึดลักษณะคุณภาพของพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนหลัก ซ่ึงเปนพันธุพ้ืนเมืองปรับปรุง ปจจุบัน
ขาวคุณภาพหอมมะลิ นอกจากพันธุขาวดอกมะลิ 105 โรงสีภาคเหนือยังใหความสําคัญกับ กข 15 ซ่ึง
เปนพันธุขาวที่พัฒนาจากกระบวนการกลายพันธุของขาวดอกมะลิ 105  พันธุอ่ืน ๆ เชน คลองหลวง 
และปทุมธานี ซ่ึงสามารถปลูกเปนขาวนาปรังได แตราคาไมสูงเทาขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ความ
นิยมของเกษตรกรยังไมแพรหลายนัก สําหรับพันธุขาวเหนียว เกษตรกรยังคงนิยมพันธุกข 6 เปนพันธุ
หลักซึ่งไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการกลายพันธุของขาวดอกมะลิ 105 เชนเดียวกัน ถึงแมปจจุบันจะ
มีขาวเหนียวพันธุสมัยใหมที่ปลูกไดตลอดป เชน กข 10 หอมสกลนคร ขาวแพร 1 ขาวสันปาตอง 1 
ความนิยมยังมีไมมาก และปลูกในพื้นที่ที่มีเง่ือนไขการผลิตเฉพาะเทานั้น เชนในพื้นที่มีระบบน้ําชล
ประทานที่เปดโอกาสใหปลูกพืชไดหลายครั้งตอป เกษตรกรจะเลือกปลูกขาวเหนียวชนิดไมไวแสง ซ่ึง
เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกขาวนาปเพ่ือใหสอดคลองกับการปลูกพืชหลังนา ดังที่ไดปฏิบัติกันใน
อําเภองาว จ.ลําปาง เกษตรกรปลูกขาวเหนียว กข 10 และปลูกกระเทียมหลังจากเก็บเกี่ยวขาว 

ขาวนาที่สูงและขาวไรที่สูง เปนพืชอาหารที่สําคัญและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนบนท่ี
ดอนและที่สูง ความหลากหลายของพันธุขาวนาและขาวไรไดมีสวนสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของ
ชาติพันธุตาง ๆ บนพ้ืนที่สูง พันธุขาวสมัยใหมและพันธุขาวพื้นเมืองในที่ราบลุมไมสามารถเจริญเติบโต
และสรางผลผลิตไดดีในสภาพนิเวศนบนที่สูงได ดังน้ันพันธุขาวพื้นเมืองยังคงเปนพันธุหลักที่มีผลตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนที่สูง การปรับปรุงพันธุขาวตามแนวทางปฏิวัติเขียวที่
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ผานมา ขาวนาที่สูงไมไดจัดอยูในลําดับความสําคัญของการพัฒนา ทําใหเราไมมีพันธุขาวปรับปรุงที่ให
ผลผลิตสูงสําหรับภูมินิเวศนที่สูง 

2.4 แหลงนํ้า  

ภาคเหนือเปนแหลงนํ้าที่สําคัญของลุมนํ้าเจาพระยา (ปง วัง ยม นาน) ลุมนํ้าโขง (แมลาว อิง 
กก) ลุมนํ้าสาระวิน (นํ้าปาย) และลุมนํ้าปาสัก (นํ้าปาสัก) การจัดการน้ําโดยชุมชนเพ่ือการเกษตร เชน 
ระบบเหมืองฝายไดรับการพัฒนาอยางยาวนาน จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมลานนาและวิถีชีวิตแบบ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันของชุมชน 

การจัดการแหลงนํ้าในรูปแบบของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรประกอบดวยระบบชล
ประทานหลวงและชลประทานราษฎร ซ่ึงมีขนาดพื้นที่รับนํ้าแตกตางกัน ระบบชลประทานราษฎรในรูป
แบบเหมืองฝายไดกระจายไปทั่วลําน้ําตาง ๆ ของภาคเหนือตอนบน เปนสวนหน่ึงที่สรางเสถียรภาพการ
ผลิตพืชอาหารของชุมชนและเปดโอกาสใหการใชที่ดินอยางตอเน่ืองในรูปแบบของการปลูกพืชระบบ
ตางๆ ที่มีขาวเปนพืชหลัก สําหรับระบบชลประทานหลวง ซ่ึงดําเนินการโดยกรมชลประทาน ไดสราง
เสริมในพ้ืนที่รับนํ้าชลประทานราษฎร ทําใหพ้ืนที่ชลประทานขยายกวางขวางกวาเดิม เชน ระบบชล
ประทานแมแตง แมแฝก แมกวง ในจังหวัดเชียงใหม แมปงเกา ในจังหวัดลําพูน และชลประทานแมลาว
ในจังหวัดเชียงราย เปนตน สําหรับภาคเหนือตอนลาง โครงการสงน้ําชลประทานขนาดใหญ เชน โครง
การสงนํ้าเขื่อนนเรศวร พิษณุโลก ที่สนับสนุนการใชประโยชนอยางเขมขนในภาคเหนือตอนลาง โดย
ภาพรวมแลว พ้ืนที่รับนํ้าชลประทานของภาคเหนือครอบคลุม 7.8 ลานไร หรือ รอยละ 26.7 ของพ้ืนที่
เกษตรของภาคเหนือ อยางไรก็ตาม พ้ืนที่รับนํ้าดังกลาวนี้เปนพ้ืนที่รับนํ้าที่มีระบบชลประทานเสริมในฤดู
ฝน เพ่ือสรางเสถียรภาพการผลิตของขาวนาปแตในฤดูแลงพ้ืนที่รับนํ้าจะนอยกวาในฤดูฝนเนื่องจาก
ระบบชลประทานสวนใหญเปนฝายน้ําลน ซ่ึงปริมาณน้ําขึ้นอยูกับนํ้าตนทุนในแตละป 

นอกจากการจัดการน้ําในรูปแบบของระบบชลประทานที่ประกอบดวยคลองสงนํ้าขนาดใหญและ
คลองซอยตาง ๆ แลว ซ่ึงอยูในความดูแลของกรมชลประทาน โครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาตาม
บริเวณลําน้ําหลักดําเนินการโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน แตละหนวยสูบนํ้าดวยไฟฟาสามารถสง
นํ้าในพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร ไดมีสวนสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรแบบผสม
ผสาน 

นอกจากนี้โครงการใชประโยชนแหลงนํ้าใตดินเพ่ือการเกษตร เชนที่อําเภอศรีนครและสวรรค
โลก จ.สุโขทัย เปนอีกวิธีหน่ึงของการพัฒนาแหลงนํ้าใตดินเพ่ือการเกษตร แตวิธีการดังกลาวดําเนินการ
ไดในบางพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ําใตดินสมบูรณเทานั้น 

ในระยะหลังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนใหมีการขุดบอหรือสระในไรนา เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยแลง และเพื่อเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนที่ดิน การขุดสระในไรนาเกษตรกรโดย
เฉพาะในพื้นที่นาน้ําฝน เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับระบบเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎี
ใหม ในบางพื้นที่เกษตรกรมักจะมีบอตอกพรอมดวยติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า ซ่ึงทําใหเกษตรกรสามารถปลูก
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พืชไมนอยกวา 2 ครั้งตอป โดยอาศัยการจัดการน้ําแบบอิสระในไรนาของตนเอง ลดการพึ่งพิงระบบชล
ประทานหลวงหรือชลประทานราษฎร 

การจัดการน้ําจะเปนประเด็นของการจัดสรรผลประโยชนระหวางผูเกี่ยวของหลายฝาย เชนเดียว
กับการจัดการที่ดินและทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะทวีความรุนแรงเม่ือผลประโยชนไมสามารถจัดสรรไดอยาง
เปนธรรม โดยเฉพาะเม่ือประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมไดถูกผนวกรวมอยูในขอขัดแยง อยางเชนที่ไดมีขอขัด
แยงระหวางชุมชนที่สูงและชุมชนพื้นราบในอําเภอจอมทอง จ.เชียงใหม เปนตน 

การพัฒนาแหลงนํ้าที่ผานมา ทั้งที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและองคกรทองถิ่น สวนมาก
มักจะเนนการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า การพัฒนาดานรูปแบบการใชประโยชนและประสิทธิภาพการใช
นํ้าของเกษตรกรเพื่อการเกษตรในระดับที่เกินความจําเปน นอกจากนี้การประเมินดานผลิตภาพปจจัย
การใชนํ้าไมถูกนําเขาสูการประเมิน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปรียบเทียบความไดเปรียบของระบบการผลิต
ตางๆ 

โดยภาพรวมแลวการใชทรัพยากรที่ดินและแหลงนํ้าเพื่อการผลิตอาหารและเกษตร เกษตรกร
โดยทั่วไปแสวงประโยชนจากทรัพยากรที่ดินและแหลงน้ําอยางเต็มที่ โดยไมมีมาตรการฟนฟูความอุดม
สมบูรณเพ่ือประสิทธิภาพการผลิตระยะยาว เปนผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดังที่ปรากฏ
ในระบบการผลิตตางๆ จนปจจุบันเกษตรกรจําตองพ่ึงพิงปจจัยภายนอก เชน ปุยเคมีในปริมาณมากขึ้น
ตามลําดับ 

2.5 ระบบการผลิต 

ระบบการผลิตในภาคเหนือสามารถจําแนกตามระบบนิเวศเกษตรซึ่งประกอบดวยระบบการผลิต
บนพ้ืนที่สูง ระบบการผลิตบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน และระบบการผลิตในพื้นที่นาลุมเขตอาศัยนํ้าฝน และ
เขตริมนํ้าชลประทาน 

ระบบการผลิตบนที่สูง เปนระดับที่สนับสนุนระบบการผลิตแบบยังชีพของกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
เชน ปาเกาะญอ มง ลีซอ อาขา มูเซอ เยา ไทยใหญ ไทยลื้อ ลัวะ คะฉิ่น จีนฮอ ปะหลอง เปนตน ระบบ
การผลิตสามารถแบงออกเปนสองประเภทใหญ คือ ชาติพันธุที่มีวิถีชีวิตอิงการผลิตขาวนาเปนหลัก จะ
ตั้งถิ่นฐานในพื้นนาลุมบนที่สูง เชน ปาเกาะญอ และชาติพันธุที่เนนระบบการผลิตที่มีพืชผักไมผลเชิง
พาณิชยบนพ้ืนที่สูง ลาดชัน หรือบริเวณไหลเขา ไดแก ชุมชนมง เปนตน สําหรับจีนฮอจะเนนระบบการ
ผลิตพืชผัก ไมผล และชา 

แตเดิมรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน นอกจากพื้นที่นาบนที่สูงแลว พ้ืนที่อ่ืน ๆ จะประกอบดวย
ไรหมุนเวียน ปาหมุนเวียน และไรถาวร การพัฒนาเกษตรเพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชนบนพื้นที่
สูงในระยะแรก (ตนทศวรรษที่ 70) ไดใชแนวทางตลาดนําโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือทดแทนการปลูก
ฝน หนวยงานหลักในขณะนั้นไดแก โครงการหลวง (ปจจุบันไดเปลี่ยนสถานะเปนมูลนิธิโครงการหลวง) 
ซ่ึงไดประสานงานกับหนวยงานรัฐและมหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยในพื้นที่สรางเทคโนโลยีการผลิตไม
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ผล กาแฟ พืชผัก พืชตระกูลถั่ว ไมดอกไมประดับ โดยอาศัยความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของสภาพ
นิเวศนบนที่สูง ผลิตพืชเกษตรและอาหารที่พ้ืนที่ราบลุมไมสามารถผลิตไดดี พรอมทั้งพัฒนาดานการ
แปรรูปและการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑภายใตชื่อ “ดอยคํา” สําหรับผูบริโภคระดับกลางและระดับบนจน
เปนผลสําเร็จ ปจจุบันพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวงครอบคลุม 36 ศูนย ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 
(เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน เชียงราย และพะเยา) 

การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงเพ่ือทดแทนการปลูกฝน ไดสรางรูปแบบการผลิตที่แปลกใหม
สําหรับชุมชนชาติพันธุบนที่สูง พรรณไมและพืชพันธุตางถิ่นไดถูกนําเขามาทดลองและไดขยายการสง
เสริมเพ่ือปลูกเปนการคาเม่ือพบวาพืชพรรณเหลานั้นสามารถปรับตัวไดดี ภูมิปญญาเดิมเกือบจะไมได
ชวยในดานการจัดการแผนใหม เกษตรกรที่สูงจําตองเรียนรูกระบวนการผลิตแผนใหมโดยผานการฝก
อบรม การติดตามการผลิตจากเจาหนาที่สงเสริมประจําศูนยในกรณีที่อยูในความดูแลของโครงการหลวง
พรอมทั้งระบบการลาด ซ่ึงโครงการหลวงไดมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาเกษตรที่สูงที่ใชตลาดนํา 

เกษตรกรบนที่สูงที่เขาสูวิถีการผลิตเชิงพาณิชย โดยเฉพาะการผลิตพืชผัก และไมดอกไม
ประดับ การจัดการแปลงการผลิตแตกตางไปจากการจัดการแบบดั่งเดิม ซ่ึงมักจะใหความสําคัญเปน
แปลงรวมพืชพันธุหรือที่รูจักกันทั่วไปวาเปนแปลง “พืชอาหาร” ไมวาจะเปนแปลงขาวไร ขาวโพด 
เกษตรกรจะปลูกพืชผักอาหารหลายชนิดแซมรวมกับพืชหลักเหลานี้ การปลูกพืชผักสมัยใหม และไม
ดอกไมประดับเพ่ือสงตลาดโครงการหลวง เกษตรกรที่สูงจะปฏิบัติไมแตกตางจากการผลิตเชิงพาณิชย
ทั่วไป ที่เนนเฉพาะพืชหลักแปลงปลูกจะมีการจัดเรียงหรือวางแผนการปลูกแบบแยกสวน ทั้งน้ีเพ่ือลด
การแขงขัน ในขณะเดียวกันเพ่ือลดการลนตลาด เปนการจัดการแบบประณีตและเขมขน ระบบการผลิต
ดังกลาวทําใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงไมมีโอกาสไดดูแล “แปลงอาหาร” แบบเดิมอีกตอไป ซ่ึงในที่สุดระบบ
การผลิตพืชผักและไมดอกไมประดับเชิงพาณิชยไดเขาไปทดแทน “แปลงอาหาร” 

การฟนฟูระบบ “แปลงอาหาร” หรือระบบสวนรอบบานรวมกับการผลิตเชิงพาณิชย จะชวยสราง
สมดุล ระหวางการผลิตแบบยังชีพที่สรางความมั่นคงทางอาหารและการผลิตเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบ
แทน เปนเงินเพ่ือการดํารงชีพและสนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมใหมๆ ไดตอไป 

ระบบการผลิตบนที่ดอนอาศัยน้ําฝน การใชประโยชนที่ดินบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝนในภาคเหนือ 
เปนผลพวงจากการสรางทางหลวงเอเซียในระยะแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอม
กับความตองการดานตลาดของพืชไรและพืชนํ้าตาลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร เชน ขาวโพด 
ออย มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง เปนตน ปจจุบันพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางและบางสวนของภาคเหนือตอน
บน (เชน เชียงราย พะเยา) ยังคงเปนแหลงผลิตที่สําคัญของระบบการผลิตพืชไรเชิงพาณิชย เชน ขาว
โพด ออย มันสําปะหลัง และถั่วเหลือง 

ความกาวหนาดานการปรับปรุงพันธุพืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุโดยเฉพาะเมล็ดพันธุลูกผสม 
เชน ขาวโพด พรอมกับความตองการของตลาดอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพ่ือปอนอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตวปก สุกร และสัตวนํ้า ทําใหเกษตรกรยอมรับการใชเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม ซ่ึงสัดสวนการใช
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เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมของไทยสูงสุดในภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับฟลิปปนล อินโดนิเซีย เวียตนาม 
เนปาล และอินเดีย (Pingali ed. 2001) นอกจากนี้บริษัทเมล็ดพันธุเอกชนไดขยายพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวโพดลูกผสมเขาสูพ้ืนที่ดอนและพื้นที่รอยตอพ้ืนที่สูงในภาคเหนือตอนบนเชนที่ อ. พบพระ จ.ตาก 
อ.แมแจม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม และพื้นที่ดอนระหวาง อ.สอง อ.เชียงมวน จ.แพร กับ อ.ดอกคําใต 
จ.พะเยา ซ่ึงเปนพ้ืนที่ใหมสําหรับขาวโพด เปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีทางเลือกในการผลิตเพ่ิมขึ้น 

การขยายพื้นที่ขาวโพดจากพื้นที่เดิมภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนลางสูภาคเหนือตอน
บน สวนใหญเปนการสวเสริมการตลาดเมล็ดพันธุลูกผสมของบริษัทเมล็ดพันธุเอกชน (บรรษัทขามชาติ)  
ผลิตภาพของขาวโพดในพื้นที่ด้ังเดิมไดลดลงเนื่องจากการเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณของดิน  
เกษตรกรตองพ่ึงพาปุยเคมีเพ่ือรักษาระดับผลผลิตของขาวโพด ปจจุบันการคมนาคมในภาคเหนือตอน
บนโดยเฉพาะจังหวัดแพร พะเยา เชียงรายไดมีการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ดอน ซ่ึงเปนแหลงผลิตที่สําคัญ 
และความอุดมสมบูรณของดินยังอยูในระดับที่สูงพอที่จะค้ําจุนผลผลิตขาวโพดได โดยมีการเสริมปุยเคมี
พอสมควร อยางไรก็ตามในระดับการผลิตขาวโพดทั้งในพื้นที่ด้ังเดิมและในพื้นที่เปดใหม ยังไมมีการสง
เสริมหรือสนับสนุนใหเกษตรกรปรับใชมาตรการฟนฟูความอุดมสมบูนฃรณควบคูกับการปลูกขาวโพด 
โดยภาพรวมแลว พ้ืนที่ปลูกขาวโพดในภาคเหนือมีความเสี่ยงตอการชะลางของหนาดินสูง ซ่ึงในที่สุดมี
ผลตอการเสื่อมโทรมความอุดมสมบูรณของดิน 

การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณในเร่ืองกระจายการผลิตไดเปลี่ยนพ้ืนที่ดอนอาศัย
นํ้าฝนมาเปนแหลงปลูกไมผลที่สําคัญ เชน ลิ้นจ่ี ลําไย โดยเฉพาะลําไย เม่ือมีการขยายตลาดดานลําไย
อบแหง และไมผลตระกูลสม ซ่ึงอําเภอตอนเหนือของ จ.เชียงใหมไดกลายเปนแหลงผลิตสมพันธุสมัย
ใหม พรอมกับการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑและการตลาดทําใหมีการสงออกสมคุณภาพ ปจจุบันพ้ืน
ที่ดอนอาศัยนํ้าฝนทางภาคเหนือตอนบนไดกลายเปนแหลงผลิตสมที่ใหญที่สุดของประเทศ 

พ้ืนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน โดยเฉพาะในพื้นที่เปดใหม เชน บริเวณตะวันตกของกําแพงเพชร 
(อ.คลองลาน) ไดกลายเปนพ้ืนที่รองรับการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูคนจากหลายภาคซึ่งมาพรอมกับ
องคความรูและประสบการณดานเกษตรที่หลากหลาย ระบบการใชที่ดินไดเปลี่ยนแปลงจากเดิม ซ่ึงเคย
ยึดติดกับออย มันสําปะหลัง ขาวโพด หรือถั่วเหลือง ตามความเหมาะสมของสภาพนิเวศน ชุมชนอพยพ
เหลานี้ไดมีสวนพัฒนาเกษตรแผนใหม เชน การพัฒนาสวนสมขนาดใหญ การทําไรองุนบนที่ดอน การ
พัฒนาทุงหญาปศุสัตว การใชประโยชนที่ดินที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกสวนปาสัก เปนตน การเปลี่ยนแปลง
การใชที่ ดินเหลานี้ไดดําเนินขนานกับการผลิตแบบเดิมซ่ึงอิงพืชอุตสาหกรรมเปนหลัก (ออย มัน
สําปะหลัง) ที่ตอบสนองตอความตองการของตลาด เกษตรกรมีการปรับตัวดานผลิต แสวงหาแหลงความ
รูจากภายนอก แตยังคงตองพ่ึงพิงสถาบันการเงินทองถิ่นเพ่ือสนุบสนุนดานสินเชื่อ ซ่ึงในที่สุดก็จะเขาสู
วงจรการเปนหนี้สิน ดังที่พบเห็นในพื้นที่ปลูกขาวโพดทั่วไปของภาคเหนือตอนลาง  

ระบบสวนรอบบานที่เนนการผลิตเพ่ืออาหารและยา จําเปนตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ในพ้ืนที่ดอนอาศัยนํ้าฝนเพื่อลดคาใชจายดานอาหาร ในขณะเดียวกันสนับสนุนใหมีการอนุรักษและการ
ใชประโยชนจากพืชพันธุพ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับสภาพนิเวศน 
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ระบบการผลิตบนพื้นที่ลุม ระบบนิเวศเกษตรที่สําคัญของพ้ืนที่ลุมที่อิงการผลิตขาวเปนหลัก 
ไดแก พ้ืนที่นาลุมเขตน้ําฝน และพ้ืนที่นาลุมเขตชลประทาน 

พ้ืนที่นาน้ําฝนครอบคลุมพ้ืนที่มากกวารอยละ 70 ของพ้ืนที่ปลูกขาวของภาคเหนือ ในพื้นที่นา
ลุมดังกลาวนี้ บางพื้นที่เปนพ้ืนที่นาลุมนํ้าทวม เชน จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก ในภาคเหนือตอนลาง และ 
จ.เชียงราย จ.พะเยาในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณสองฝงแมนํ้า เชนลุมนํ้าอิง เกษตรกร
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวหรือเลือกใชพันธุขาวขึ้นน้ํา เชน กข 19 ในพ้ืนที่ อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร และ อ.เชียงคํา จ.พะเยา แตการเลือกใชพันธุเฉพาะพื้นที่นาลุมนํ้าทวมยังไมแพรหลายเนื่องจาก
เกษตรกรเขาไมถึงขอมูลดังกลาว 

ในพ้ืนที่นาลุมนํ้าทวมในเขตพิษณุโลก (อ. พรหมพิราม) และพิจิตร (อ. โพธิ์ทะเล) เกษตรกรได
รับประโยชนจากผลพวงของขาวสมัยใหมพันธุอายุสั้นและไมไวแสง โดยเกษตรกรสามารถหวานขาวอายุ
สั้น เชน สุพรรณบุรี 1 หลังจากน้ําลดในชวงตนเดือนธันวาคมและสามารถปลูกขาวติดตอกัน 2 ครั้ง กอน
ที่จะถึงฤดูนํ้าหลากในระหวางปลายเดือนสิงหาคมกันยายน พ้ืนที่นาลุมนํ้าทวมที่สามารถปลูกขาวติดตอ
กัน 2 ครั้งหลังฤดูนํ้าลดดังกลาวนี้จะอยูในพ้ืนที่รับนํ้าชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรกรสูบนํ้าจากบอตอก 

โครงการกระจายการผลิตของกรมสงเสริมการเกษตรไดมีสวนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาน้ําฝนบางแหง
เปนเกษตรผสมผสานที่มีสระน้ําเปนองคประกอบที่สําคัญในการสนับสนุนการผลิต 

สําหรับในพื้นที่นาชลประทาน ความเหมาะสมของภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณของดิน และ
ระบบชลประทาน เปนปจจัยหลักที่ทําใหมีการปฏิบัติระบบการผลิตแบบเขมขน โดยเฉพาะพื้นที่รับนํ้าใน
แองเชียงใหม-ลําพูน มีระบบพืชที่มีขาวเปนพืชหลักที่หลากหลาย เชน ขาว-มันฝรั่ง-ขาวโพดหวาน  
ขาว-หัวหอมใหญ-ขาว  ขาว-กระเทียม-ขาวโพดเหนียว  ขาว-พริก  ขาว-ถั่วเหลือง  ขาว-มะเขือเทศ  
ขาว-พืชผัก เปนตน โครงการกระจายการผลิตและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ไดปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาชล
ประทานบางสวนเปนระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวและบอปลาเปนกิจกรรมหลัก นอกจากนี้เกษตรกร
ชานเมืองไดปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาเปนพ้ืนที่ปลูกไมผลโดยเฉพาะลําไย และเสริมดวยพืชผักที่มีการผลิต
แบบปลอดสารพิษระหวางรองสวนลําไย ซ่ึงไดกลายเปนระบบเกษตรชานเมืองที่สําคัญระบบหน่ึง โดย
เฉพาะเมืองใหญ ๆ เชน เชียงใหม และพิษณุโลก 

ระบบเกษตรชานเมือง โดยเฉพาะในเมืองใหญจะเปนภูทัศนสวนหน่ึงของเมือง นอกจากใชเปน
แหลงรองรับการบําบัดหรือการหมุนเวียนของสิ่งเหลือใชหรือของเสีย ระบบเกษตรชานเมืองจะสราง
ความมั่นคงทางอาหาร เปนแหลงผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัยพรอมทั้งเปนแหลงสรางรายไดใหกับ
ชุมชนเมือง ดังเชน ระบบเกษตรชานเมืองในประเทศคิวบาที่ผลักดันใหพัฒนาระบบเกษตรอินทรียจน
ประสบความสําเร็จ และกลายเปนยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติดานอาหารที่สําคัญ โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศคิวบาถูกตัดความสัมพันธทางการคากับสหรัฐ (Rosset (ed.) et al., 1995 ; Funes (ed.) et al., 
2002) 
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2.6 การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาเกษตรในภาคเหนือโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่
ผานมา ไดสรางระบบการผลิตที่เปนเอกลักษณของสภาพภูมินิเวศที่สูง ที่ดอน และที่ราบลุม ทั้งนี้ผาน
กระบวนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีจากรัฐและบริษัทเอกชนสูเกษตรกรผูผลิตผสมผสานกับการ
เรียนรูของเกษตรกร ซ่ึงทําใหภาพการผลิตในทั้งสามภูมินิเวศนชัดเจนขึ้น 

การเกษตรบนพื้นที่สูง เปนแหลงผลิตพืชผลเมืองหนาวที่อาศัยความไดเปรียบทางสภาพแวด
ลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เน่ืองจากชนิด
พืชเมืองหนาวนําเขาจากตางประเทศ การพัฒนาสวนใหญเนนเรื่องการจัดการที่ใหไดคุณภาพตรงตาม
พันธุใกลเคียงกับผลที่ไดจากแหลงผลิตเดิม ความสัมฤทธิ์ผลของพืชลมลุกอายุสั้นจะมีมากกวาไมผล
เมืองหนาว การขยายผลของพืชเมืองหนาวบนที่สูงเพ่ือเปนแหลงผลิตพืชอาหารและเกษตรจะเปน
ประเด็นหลักของการพัฒนากับการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมบนพ้ืนที่สูง ซ่ึงตองดําเนินการควบคูกับ
การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ ประเด็นการดําเนินงานพัฒนาเกษตรที่สูงระดับสถาบันจะเปนประเด็นที่สําคัญ ซ่ึง
ปจจุบันเปนที่ยอมรับวามูลนิธิโครงการหลวงเปนองคกรหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรที่สูงอยาง
ตอเน่ือง โดยสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด พรอมทั้งประสานหนวยงานตาง ๆ ของรัฐให
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาที่สูงเฉพาะหนวยงานรัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณไดสามารถดําเนิน
การได ความยั่งยืนในดานโครงสรางและการบริหารองคกรจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับการพัฒนาเกษตร
ที่สูงที่อิงตลาดนํา 

การเกษตรบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน ปจจุบันยังคงเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชไรเศรษฐกิจ ถึงแมหลาย
พ้ืนที่ไดมีการปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินติดตอกันตลอดป โดยพัฒนารูปแบบการผลิตแบบวน
เกษตร  การผสมผสานพืชปลูกกับการเลี้ยงสัตว และไมผลเขตรอน เชน ไมผลตระกูลสม มะมวง มะขาม 
เปนตน นอกจากนี้การแสวงหาพื้นที่ใหมเพ่ือผลิตพืชเฉพาะอยางของบริษัทเอกชนหรือผูประกอบการได
สรางทางเลือกใหมใหแกเกษตรกรบนที่ดอนอาศันน้ําฝน เชน การผลิตมันฝรั่งแปรรูปในพื้นที่ตะวันตก
ของจังหวัดตาก การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมในรูปแบบของระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันได
มีสวนยกระดับความประณีตและเสริมทักษะการจัดการเมล็ดพันธุพืชของเกษตรกร การใชประโยชนของ
พ้ืนที่ดอนอาศัยนํ้าฝนในปจจุบันยังไมมีมาตรการการฟนฟูทรัพยากรภูมินิเวศนและความอุดมสมบูรณ
ของดิน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอความยั่งยืนของการใชประโยชนที่ดินบนที่ดอน 

การฟนฟูทรัพยากรดินพรอมทั้งการพัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวความชื้นใหเปนประโยชนจะเพิ่มศักย
ภาพการผลิตอาหารของภูมินิเวศนบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน 

การเกษตรในพื้นที่นาน้ําฝน ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงจากภาวะความแปรปรวนของฝนซึ่งประกอบดวย 
ฝนทิ้งชวงตนฤดูหลังปกดําขาว ฝนหมดกอนฤดูระยะขาวสรางเมล็ด หรือภาวะน้ําทวมขังตั้งแตกลางฤดู
ฝนชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ไดนําความเสียหายมาสูพ้ืนที่ขาว นาน้ําฝนทุกป ปจจุบันยังไมไดมีการ



 11

กําหนดแผนการปรับปรุงที่นําไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบ มีแตแผนงานบรรเทาทุกข “นํ้าทวม ฝนแลง 
แมลงลง” อยางไรก็ตามโครงการกระจายการผลิตไดมีสวนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินโดย
เฉพาะพ้ืนที่นาน้ําฝนใกลถนนใหญ ที่เกษตรกรสามารถควบคุมการจัดการผลิต การขนสง และการตลาด
ไดอยางสะดวก ในสวนนี้ไดเห็นการขยายผลของประมงน้ําจืด ซ่ึงมีทั้งการเลี้ยงปลาผสมผสานกับการ
เกษตรและมีการลงทุนดานการเลี้ยงกุงกามกรามในจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชน เชียงราย (เสนทาง
พญาเม็งราย - เชียงของ) 

สําหรับพ้ืนที่นาชลประทาน ซ่ึงมีขนาดพื้นที่ถือครองเล็กกวาพื้นที่นาน้ําฝน เปนแหลงที่มีการ
ดําเนินการเกษตรแบบประณีตแตการขยายของเขตเมือง ไดมีสวนทําใหพ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทาน
ลดลง และพื้นที่ถือครองเล็กลงกวาเดิม การเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กบริเวณชานเมือง ไดกลายเปนแหลง
ผลิตพืชผัก ไมดอกไมประดับ และธุรกิจเพาะชํากลาไมซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนา
เกษตรชานเมืองใหเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนเมือง 

3. วิถีการผลิต การแปรรูป และการกระจายของระบบอาหาร 

3.1 วิถีการผลิต 

พัฒนาการของเกษตรเชิงพาณิชย มีสวนทําใหผูประกอบการไดแสวงหาพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม
สําหรับระบบการผลิตเพ่ือใหไดผลิตผลตามปริมาณและคุณภาพที่ตองการ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรแผนใหม ไดรวมสรางใหเกิดแหลงผลิตเฉพาะที่สําหรับพืช
พาณิชยหลายชนิด เชน 

• มันฝรั่งหลังที่นา อ. สันทราย จ.เชียงใหม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และมันฝรั่งฤดูฝนที่ 
อ.พบพระ จ.ตาก 

• หอมหัวใหญที่ อ.สันปาตอง อ.แมวาง และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
• สมชนิดตาง ๆ ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
• ขาวอินทรียที่ จ.พะเยา 

• องุนในพื้นที่ดอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร 

ระบบการผลิตพืชพาณิชยในพ้ืนที่เฉพาะมักจะดําเนินการในรูปแบบที่มีสัญญาผูกพัน ซ่ึง
เกษตรกรไดรับสินเชื่อดานปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ หัวพันธุ สารเคมี ปุยเคมี จากบริษัทเอกชน 
โดยเกษตรกรจะไดรับการประกันราคาขั้นต่ํา ดังน้ันจะพบวากระบวนการผลิตพืชพาณิชย เชน มันฝรั่ง 
หอมหัวใหญ เกษตรกรจะใชปจจัยการผลิตสูงตามคําแนะนําของบริษัทเพื่อใหไดคุณภาพและผลิตภาพ
ตามความตองการของบริษัท ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการเขาทําลายของโรคและแมลง 
เพราะพืชพาณิชยเหลานี้ไมไดผลิตเมล็ดพันธุหรือเชื้อพันธุในประเทศ แตนําเขาจากตางประเทศ บอย
ครั้งที่พบวาผลผลิตลมเหลวเนื่องจากการระบาดของโรค ซ่ึงขาดองคความรูสนับสนุนดานการผลิต ดัง
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เชนการเกิดโรคไหม (late blight, ที่เกิดจากเชื้อ Phythropthora infestans) ของมันฝรั่งในตนฤดูกาล 
2545 

วิถีการผลิตเชิงอุปถัมภ เปนระบบหนึ่งแสดงความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูผลิตกับผูประกอบ
การหรือผูรับซ้ือผลิตผลในพื้นที่ ซ่ึงผูประกอบการเปนฝายใหสินเชื่อที่เปนเงินสดและที่เปนปจจัยการ
ผลิตเชนปุยและสารเคมี ดังที่ไดพบเห็นในพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน นอกจากนี้ผู
ประกอบการยังใหบริการดานการนวดสีเมล็ดขาวโพดและรับซ้ือขาวโพดจากเกษตรกร ดังน้ันเกษตรกร
จะพ่ึงพิงผูประกอบการดานเงินทุนหมุนเวียน เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม ปุย และสารเคมี ตลอดจนการ
ใหบริการดานการนวดเมล็ดและการรับซ้ือ ถึงแมระบบการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวจะใชวิทยากรแผนใหม
ดานเมล็ดพันธุลูกผสมและการจัดการ แตภายใตสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงดานภูมิอากาศ ซ่ึงการเกิดภาวะ
ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวงมีโอกาสสูง ทําใหเกษตรกรตองดําเนินการปลูกซอมแซมเกือบทุกป นอกจากนี้การ
ผลิตในพื้นที่ขนาดใหญจําเปนตองใชเวลาหลายวัน ซ่ึงในแหลงผลิตขาวโพดในภาคเหนือตอนลาง การ
ปลูกขาวโพดในพื้นที่จะใชเวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะแลวเสร็จ ทําใหผลผลิตที่ไดรับมีความแปรปรวนสูง 
สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตทั่วไปของเกษตรกรอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง ทําใหเกษตรกรตองพ่ึงพา
สินเชื่อทองถิ่นในการดํารงชีพซ่ึงวัฏจักรดังกลาวยากที่จะกําจัดได 

กรณีตัวอยางของสองระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันและระบบเชิงอุปถัมภ บริษัทเอกชนและ
ผูประกอบการเอกชนไมสามารถใหการสนับสนุนดานขอมูลและองคความรูที่สอดคลองเฉพาะในพื้นที่ 
ภาวะเสี่ยงดานกระบวนการผลิตจึงตกอยูที่เกษตรกรแตเพียงผูเดียว ดังน้ันจะเห็นวาระบบการผลิตพืช
พาณิชย ถึงแมจะใหผลตอบแทนสูง แตมีความเสี่ยงเชนเดียวกัน นอกจากนี้พืชพาณิชยที่ดําเนินการภาย
ใตวิถีการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันและแบบอุปถัมภขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานที่จะสามารถพัฒนาเปนองค
ความรูเพ่ือลดภาวะความเสี่ยงของเกษตกร พืชพาณิชยหลายชนิดเปนพืชนําเขาและสวนใหญองคความ
รูพ้ืนฐานสนับสนุนดานการผลิตไมสมบูรณและไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 

ระบบการผลิตพืชเชิงพาณิชยบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝนและพื้นที่สูง เกษตรกรและบริษัทเอกชนสง
เสริมดานการผลิตและการตลาด ไมไดมีมาตรการการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินหรือฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของภูมินิเวศน เชนการสนับสนุนปุยพืชสดบํารุงดินและการปลูกไมกันลม การจัด
การดานสิ่งแวดลอมเพ่ือยกระดับสภาพความเปนอยูและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติยังไมได
รับการดูแลอยางสิ้นเชิง ปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกขาวโพดจําเปนตองใชปุยเคมีในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ือรักษาระดับผลผลิตของเมล็ด 

การสนับสนุนการผลิตพืชพาณิชยเพ่ือการสงออกของรัฐ หรือการผลิตที่เกษตรกรในพื้นที่ไมได
ใชประโยชนดานอาหารโดยตรง องคกรสงเสริมจําเปนตองพิจารณาถึงพืชแขงขันในพื้นที่ พรอมทั้งความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของพื้นที่เม่ือปจจัยการผลิตและราคาของพืชผลมีการเปลี่ยนแปลงที่ระดับตาง 
ๆ  ในระดับมหภาค ผลกระทบของขอตกลงระหวางประเทศในกลุมสมาชิดองคกรการคาโลกที่จะมีตอ
เกษตรกรที่ดําเนินการผลิตพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ถั่วเหลือง 
เปนตน จําเปนตองไดรับการศึกษาและชี้แจงใหเกษตรกรไดรับรูอยางตอเน่ือง พรอมทั้งมีแผนรองรับกับ
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การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดังกลาวไมมีโอกาสไดรับขอมูลหรือความสําคัญขององคการคาโลกที่จะมี
ตอเสถียรภาพความเปนอยูของตนเอง โดยทั่วไปการศึกษาระดับมหภาคและเชื่อมโยงกับระบบการผลิต
ในพ้ืนที่ยังมีนอยมาก โดยเฉพาะผลที่จะกระทบตอเกษตรกรและแผนปฏิบัติการรองรับผลกระทบดัง
กลาวการศึกษาและการพัฒนาระบบเตือนภัยที่เกิดจากปจจัยภายนอก ซ่ึงอยูนอกเหนือจากการควบคุม
ของเกษตรกร หรือการจัดการระดับประเทศ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดภาวะเสี่ยงใหกับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน เชนโอกาสของการเกิดภัยแลง อันเนื่องจากภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
ดังเชนปรากฏการณอัลนิโนและอัลนิโญ อันจะมีผลกระทบตอสภาวะการผลิตทางเกษตรและระบบอาหาร
ของประเทศตางๆ ในภูมิภาค ซ่ึงในท่ีสุดมีสวนเกี่ยวของกับศักยภาพการสงออกดานเกษตรและอาหาร
ของประเทศ 

การตื่นตัวดานผลกระทบของระบบการผลิตตอสิ่งแวดลอม   เกษตรกรโดยทั่วไปไดรับรูผล
กระทบของการใชสารเคมีเกินระดับตอสุขภาวะและสิ่งแวดลอม ดังน้ันระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ เชน การ
ปลูกขาวเพื่อบริโภค เกษตรกรจะใชปุยเคมีในอัตราที่ต่ํากวาคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร การจัด
การธาตุอาหารในนาขาวของเกษตรกรเพียงเพ่ือรักษาระดับผลผลิตของขาวนาปใหพอเพียงกับความ
ตองการของครัวเรือนตลอดป ปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกขาวในภาคเหนือตอนบนเชนใน จ.เชียงใหม 
ไดเริ่มใชปุยพืชสดเพื่อทดแทนปุยเคมีในนาขาวและในพ้ืนที่ผลิตขาวอินทรียของ จ.เชียงรายและพะเยา
ไดใชโสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) เปนปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

เกษตรกรในภาคเหนือตอนลางที่ปลูกขาวติดตอกันตลอดปในพ้ืนที่รับนํ้าชลประทาน หรือบอ
ตอก หรือระบบสูบนํ้าดวยไฟฟาไดใชปุยเคมีในนาขาวในระดับที่สูงกวาเดิม เน่ืองจากระบบการผลิตขาว
อยางตอเน่ือง เกษตรกรไมเปดโอกาสใหที่ดินไดพักฟน และไมไดมีการปฏิบัติใชปุยพืชสดบํารุงดิน 

สําหรับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรมีความคุนเคยกับการใชสารเคมีปองกันกําจัด
แมลงและสัตวศัตรูพืช การควบคุมวัชพืชดวยสารเคมี และสารปองกันกําจัดโรคพืช ตามลําดับ โดย
เฉพาะสารควบคุมกําจัดวัชพืช ซ่ึงไดรับการสงเสริมและขยายการตลาดโดยบริษัทเอกชนอยางตอเน่ือง 
และอยางมีประสิทธิผล ทําใหเกษตรกรพึ่งอาศัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกือบทุกพืช เชน ขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ออย ถั่วเหลือง และหอม กระเทียม เปนตน เน่ืองจากเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล 
หรือใชเครื่องจักรกลไดรับการพัฒนาชา ความสําเร็จของยอดจําหนายสารเคมีกําจัดวัชพืชน้ี เปนสวน
หน่ึงใหบริษัทเมล็ดพันธุและสารเคมีขามชาติ เชน มอนซานโต ไดลงทุนวิจัยพัฒนาพันธุพืชที่ทนทานตอ
สารเคมีกําจัดวัชพืช Round Up โดยวิธีการตัดแตงทางพันธุกรรมและตั้งชื่อวา Round Up Friendly 

เชนในถั่วเหลือง เปนตน 

การตื่นตัวดานผลกระทบของสารเคมีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ไดมีสวนใหบริษัท
เอกชนปรับกลยุทธการพัฒนาสินคาโดยไดรวมกลุมกันสนับสนุนการจัดทําวารสารเพื่อประชาสัมพันธ
ความเคลื่อนไหวดานการใชสารเคมีอยางถูกวิธีในระบบเกษตรยั่งยืน เชน Agrolinks วารสารอยางเปน
ทางการของ Croplife Asia ซ่ึงมีสํานักงานอยูที่กรุงเทพ 
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ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตรไดปรับใชวิธีการของโรงเรียน
เกษตรกร (Farmer Field School, FFS) ซ่ึงเปนแนวทางที่สนับสนุนโดยองคการอาหารและเกษตร 

(FAO) ในระบบการผลิตขาว ในระดับกลุมเกษตรกรจนประสบความสําเร็จระดับหน่ึง ทําใหเกษตรกรได
เขาใจการจัดการศัตรูขาวไดดียิ่งขึ้น จนลดเลิกการใชสารเคมี ปจจุบันแนวทาง FFS เปนที่ยอมรับของ
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายโดยเฉพาะที่ผลิตขาวเปนอาหารหลัก เปนวิธีการที่ยกระดับและเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูของกลุมเกษตรกรในดานการผลิตและการจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดและแนวปฏิบัติของเกษตรกรรมทางเลือก ซ่ึงผลักดันโดยองคกรพัฒนาเอกชน และ
นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน และนโยบายพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยของรัฐไดสรางความตื่นตัวใหกับ
ผูผลิตและผูบริโภค ประกอบกับผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชตอความเสื่อมโทรม
ของสุขภาพไดเปนที่ประจักษหลังจากเกษตรกรไดใชติดตอกันเปนเวลานาน พรอมทั้งความตองการ
บริโภคอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้นตามลําดับ กระแสและกระบวนการตาง ๆ ที่ปฏิเสธระบบ
การผลิตและการบริโภคแบบดั้งเดิมไดมีสวนสรางความตองการและสิ่งจูงใจใหเกษตรกรไดปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตอิงนิเวศนมากขึ้น เชน การทําเกษตรอินทรีย การใชประโยชนจากจุลลินทรียในกระบวนการ
หมักเพื่อผลิตปุยนํ้าสกัดชีวภาพและปุยหมัก การแสวงหาพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ เพ่ือสกัดเปนสารพน
ไลและควบคุมศัตรูพืช 

จากกระแสเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนเปนการปฏิบัติจริง เกิดกระบวนการเรียน
รูจนพัฒนาเปนเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือลดละเลิกการพึ่งพิงสารเคมี และกลับมาใชทรัพยากรชีว
ภาพในกระบวนการผลิต และเนนการไหลเวียนของทรัพยากรภายในทองถิ่น ในกระบวนการดังกลาวนี้
บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นไดมีความสําคัญและเปนที่ยอมรับตอการพัฒนาองคความรูใหมที่เปน
ประโยชนสําหรับทองถิ่น 

ระบบการผลิตตางๆ ของประเทศที่มีตลาดนําจนไดพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ โดย
เฉพาะการผลิตเพ่ือสงออก ความเปนอิสระของเกษตรกรผูผลิตไดลดลงตามลําดับ โดยเฉพาะสินคา
เกษตรและอาหารหลักของประเทศ ขาว มันสําปะหลัง ออย เน้ือไก กุง เปนตน ในระดับประเทศหลาย
กรณีที่เกษตรกรจําเปนตองดําเนินการผลิตและใชปจจัยการผลิตตามความตองการและเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน หรือบริษัทเอกชนที่สนับสนุนปจจัยการผลิตและสินเชื่อซ่ึงเกษตรกรไมมีทางเลือก ความ
เปนเอกลักษณของทองถิ่น หรือภูมิปญญาที่กลาวถึงไดถูกกลืนหายไปหมดสิ้น การพัฒนาระบบการ
กระจายการผลิตอาหารและเกษตร จะชวยสรางระบบภูมิคุมกันและลดภาวะการพึ่งพิงจากภายนอกพอ
สมควร การสนับสนุนผลิตผลเกษตรประจําถิ่น เชน การสนับสนุนใหผลิตและบริโภคพืชผักพื้นเมือง และ
ไมผลประจําถิ่นเปนตน นโยบายเรื่องหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนสวนหนึ่งที่สรางความเปนเอกลักษณ
ประจําและใหความสําคัญกับภูมิปญญาของชุมชน 
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3.2 การแปรรูป 

ภูมิปญญาที่ถายทอดอยางตอเน่ืองภายในครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรคือองคความรูการแปร
รูปอาหารพื้นบาน ซ่ึงมีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับวิถีความเปนอยูของสังคมเกษตร ไดสรางทักษะ
และความถนัดเฉพาะตัวจนสามารถพัฒนาเปนอาชีพที่เสริมสรางรายไดแกครัวเรือน ผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปพ้ืนบานของประเทศมีมูลคารวม 939.66 ลานบาท (กองสงเสริมธุรกิจเกษตร 2536, อางโดยอารี
และคณะ 2539) ซ่ึงในภาคเหนือมีมูลคา 66.59 ลานบาท (รอยละ 7) ในปจจุบันรัฐไดมีนโยบายชัดเจนที่
สนับสนุนการแปรรูปอาหารพื้นบานใหเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนและชุมชน จนกลายเปนโครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลกระจายไปทั่วประเทศ 

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานในภาคเหนือประกอบดวยผลิตภัณฑที่แปรรูปจากวัตถุดิบ เชน 
พืชผัก ผลไม พืชไร สมุนไพร เน้ือ และปลา เปนตน ความสําเร็จของอุตสาหกรรมอาหารพื้นบานของ
หลายชุมชนไมไดจํากัดเฉพาะใชวัตถุดิบในพ้ืนที่ แตพบวาไดมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหลงอ่ืนนอกพื้นที่
ดําเนินการ เชน การแปรรูปกระเทียมดองที่ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม วัตถุดิบสวนใหญจะมาจาก 
จ.เชียงราย พะเยา และลําพูน (ทรงศักดิ์ และคณะ 2543) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นบานไดมีสวน
สนับสนุนการกระจายของวัตถุดิบเกษตรระหวางชุมชนดวยกัน การศึกษาธุรกิจชุมชนอาหารแปรรูปพ้ืน
บานของกลุมแมบานและผูประกอบการรายเดี่ยวของสินคา 10 ประเภท ไดแก ไสอ่ัว แคบหมู หมูยอ 
กระเทียมดอง มะมวงดอง ปลาสม เตาเจ้ียว ขาวแตน นํ้าพริก และสมุนไพร (ทรงศักดิ์ และคณะ 2543) 
พบวาธุรกิจอาหารแปรรูปของกลุมแมบานโดยเปรียบเทียบแลวมีสภาพออนแอ เน่ืองจากหลายสาเหตุ 
เชน สินคาที่เลือกผลิตมีมูลคาตอหนวยคอนขางต่ํา และไมเปนที่นิยมของผูบริโภคและนักทองเที่ยว 
ขอบเขตของตลาดแคบ สินคาที่ผลิตออกมาจําหนายนั้นชาวบานสวนใหญสามารถผลิตไดเอง เชน นํ้า
พริก เตาเจี้ยว นอกจากนี้จากการประเมินของคณะผูวิจัยพบวาสถานที่ประกอบการทุกแหงที่ศึกษายังไม
ผานเกณฑ GMP ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภค และจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคพบวาผู
บริโภคใหความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหารแปรรูปพ้ืนบานสูงมาก (อารี และคณะ 2543) 

3.3 การกระจายระบบอาหาร 

โดยภาพรวมแลว ภาคเหนือตอนลางมีศักยภาพในการผลิตขาวสูงเปนแหลงผลิตขาวเพ่ือสงออก
นอกเหนือจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคเหนือตอนบนปริมาณการผลิตพอ
เพียงสําหรับพ้ืนที่และมีปริมาณการสงออกนอยกวาภาคเหนือตอนลาง แตบนพ้ืนที่สูงภาวะการขาด
แคลนเกิดขึ้นทุกป ถึงแมจะมีโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่เนนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง เพ่ือ
สามารถซื้อขาวบริโภคพรอมดวยการจัดตั้งธนาคารขาว ธนาคารอาหาร เพ่ือลดภาวะการขาดแคลนขาว
ก็ตาม การจัดการกระจายอาหารจากแหลงผลิตไปยังพ้ืนที่ขาดแคลนบนที่สูงยังไมไดมีการดํานินการ
อยางเปนระบบ 

เมืองยังเปนแหลงใหญที่ดูดซับทรัพยากรการผลิตและแหลงรวบรวมผลผลิตเกษตรและอาหาร 
จากนั้นจึงกระจายกลับไปสูพ้ืนที่รอบนอก ระบบดังกลาวไดขยายฐานการผลิต  สรางงานสรางรายไดและ
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สรางโอกาสใหกับธุรกิจตอเน่ืองเชื่อมโยงชนบทกับเมือง เชน รานคาปจจัยการผลิตทางเกษตรในทองถิ่น 
เปนตน แตขณะเดียวกัน การสิ้นเปลืองคาขนสงเพ่ิมขึ้น และประเภทของอาหารบริโภคโดยเฉพาะพืชผัก
จะถูกกําหนดโดยชุมชนเมือง สัดสวนของอาหารทองถิ่นลดลง ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบการผลิตและพฤติ
กรรมการบริโภคของชุมชนชนบท 

ปจจุบันแนวคิดและแนวปฏิบัติของธุรกิจชุมชนที่ริเร่ิมโดยชุมชนเพื่อลดคาใชจายและสรางเสถียร
ภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชุมชน ในรูปแบบตาง ๆ เชน การผลิตและการจําหนายสินคา
เกษตรของชุมชน (ตลาดฮิมทาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม) เครือขายผูผลิตผูบริโภคเกษตรกรรมยั่งยืน 
(ตลาดอิ่มบุญ อ.เมือง จ.เชียงใหม) เปนตน รูปแบบตลาดทางเลือกเหลานี้ ระยะแรกริเร่ิมโดยองคกร
พัฒนาเอกชนและกลุมผูผลิต ปจจุบันองคกรบริหารทองถิ่นไดนําไปปรับใช แตยังไมแพรหลายนัก การ
ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกรที่นําผลิตผลทางเกษตรมาจําหนายในตลาดชุมชนที่จัด
ตั้งโดยองคกรพัฒนาเอกชนรวมกับกลุมเกษตรกร และการสนับสนุนของกลุมผูบริโภค พบวา เกษตรกร
สามารถสรางรายไดสุทธิ 35,090 บาท/ไร/ป โดยการจําหนายผลิตผลเกษตรอินทรีย ซ่ึงสวนใหญเปนพืช
ผักพื้นบาน สัปดาหละครั้ง เปนเวลา 48 สัปดาหในหนึ่งป (พฤกษ และคณะ 2543)  

ธุรกิจชุมชนดานอาหารที่มีการจัดการตลาดแบบชุมชนในระดับทองถิ่น จะตองไมคาดหวังวาทุก
ตลาดชุมชนจะตองมีระบบการตลาดเหมือนกัน โดยเฉพาะการเปดวางจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและ
อาหารในทองถิ่น หลายกรณีที่ตลาดชุมชนดําเนินการตามฤดูกาล โดยจะหยุดการดําเนินงานในชวงปลูก
ขาวและตลอดฤดูฝน และจะเริ่มกิจการใหมหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงชวง
เวลาดังกลาวเปนฤดูทองเที่ยวของจังหวัด ดังน้ันมักจะพบวาตลาดชุมชนเพ่ือการเกษตรและบริการจะ
คึกคักหลังเก็บเกี่ยวขาวนาป 

แนวคิดและแนวปฏิบัติของเครือขายผูผลิตและผูบริโภค เพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตทางเกษตร
โดยชุมชน (community-supported agriculture, CSA) เปนแนวทางหนึ่งที่จะสรางรูปแบบการกระจาย
อาหารที่มีคุณภาพ และการจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมระหวางผูผลิตผูประกอบการและผูบริโภค 
การนํานโยบายสูแผนปฏิบัติ อาจเริ่มจากจังหวัดที่มีศักยภาพเปนจังหวัดนํารอง เชน เชียงใหม และ
พิษณุโลก ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหนวยงานราชการมากมาย ในขณะเดียวกันจังหวัด
ทั้งสองนี้เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การผลักดัน CSA ระดับจังหวัด โดยใหมีการกระจายไปในอําเภอที่
มีความพรอมกอน และมีหนวยงานหลักระดับจังหวัด ไดแก เกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด และสาธารณ
สุขจังหวัดรวมดําเนินการดานการติดตามการผลิต ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย และการตลาด 
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดดัยและเกษตรอินทรียไดกระจายไปในอําเภอ
ตาง ๆ  แตสถานที่จําหนายสวนใหญยังกระจุกอยูที่อําเภอเมือง ซ่ึงมีมากถึง 25 แหงในอําเภอเมือง 
(พฤกษ และคณะ 2543) 
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 4. ปญหา ผลกระทบ และปจจัยในระบบอาหารในพื้นที่ 
การพัฒนาอยางยั่งยืนจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากกระบวนการผลิตที่ตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม ระบบการผลิตที่สรางความมั่นคงทางอาชีพใหแกเกษตรกร และระบบการผลิตที่
จรรโลงความสมบูรณของสิ่งแวดลอมพรอมทั้งฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในระบบการผลิตการตลาด
ปจจุบัน ผลตอบแทนตอหนวยการผลิตที่เกษตรกรไดรับกับที่ผูประกอบการหรือบริษัทเอกชนไดมีความ
เหลื่อมล้ําสูงมาก จนไมเปนสิ่งจูงใจที่จะเอ้ือตอการพัฒนาระบบการผลิตที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลง
ได นอกจากนี้มาตรการทางอาหารดานการผลิต การแปรรูป และการบริโภคระดับประเทศยังดําเนินการ
แบบแยกสวนระหวางหนวยงานของรัฐ 

4.1 ดานการผลิต  

กระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงดูแลดานการผลิต ในชวงรยะแผนพัฒนาระยะที่ 8 ไดมีนโยบาย
และแผนปฏิบัติที่ชัดเจนที่พัฒนาวิธีที่พัฒนาวิธีการเขตกรรมที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับพืชและสินคา
เกษตร ในระยะนี้กรมวิชาการเกษตรไดรวบรวมขอมูลจากผลการทดลองดานการผลิตพืช กําหนด 
“มาตรฐาน” ของกระบวนการผลิตที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตร มาตรฐานหรือ Good 

Agriculture Practice (GAP) น้ีไดดําเนินกับพืชหลักของประเทศ โดยเฉพาะพืชสงออก (product 

champion) เชน ทุเรียน ลําไย มันสําปะหลัง และกลุมพืชผัก ใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ผลผลิตคุม
คาตอการลงทุน ปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค และไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม แตในทางปฏิบัติ
ยังไมมีหนวยงานในพ้ืนที่ที่ดําเนินการติดตามและควบคุมการผลิตใหตรงตามกับขั้นตอนที่กําหนด โดย
เฉพาะในดานการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

มาตรฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการตลาดและเกษตรกรผูผลิตไดรับประโยชนอยางเปนธรรม จะ
ทําใหระบบกําหนด GAP มีการนําไปปฏิบัติไดจริง เชน การผลิตขาวอินทรียของกลุมเกษตรบานนาโส 
อ.กุดชุม จ.ยโสธร สามารถควบคุมการผลิตขาวคุณภาพ 4 ประเภทในกลุมสมาชิก 1,000 คน ได ซ่ึงได
แก ขาวธรรมดา ขาวปลอดสารพิษ ขาวระยะปรับเปลี่ยนเปนขาวอินทรีย และขาวอินทรีย โดยขาว 4 
ประเภทมีราคาที่เกษตรกรไดรับแตกตางกัน ตั้งแต 4.8 บาท 4.8 – 5.0 บาท 6.50 บาท และ 10 บาทตอ
กิโลกรัม ในฤดูนาป 2544 ตามลําดับ ในภาคเหนือตอนบน กลุมปลูกขาวอินทรียที่บานศรีจอมแจง 
ต.หงสหิน อ.จุน จ.พะเยา ไดรวมกับบริษัทเอกชนผลิตขาวอินทรียและไดรับราคาที่สูงกวาทองตลาดรอย
ละ 20 

สําหรับกระบวนการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการตรวจสอบ
การปนเปอนสารพิษขึ้นอยูกับบริษัทโรงงานแปรรูป ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะขั้นการผลิตวัตถุดิบ 
สินคาประเภทพืชจะมีการปนเปอนและรุนแรงนอยกวาสินคาประเภทเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดแก การใชสารปฏิชีวนะในอาหารสัตว การระบาดของโรคสัตว การปนเปอนของ
โลหะหนัก เปนตน (กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 2543) 
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สําหรับระบบการผลิตทางเกษตรในภาคเหนือ เม่ือพิจารณาจากปจจัยการผลิตที่เกษตรกรใชใน
กระบวนการผลิตพืช จะพบวาพืชอาหารเชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง จะใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู
พืชในปริมาณที่นอยกวาถั่วเหลือง พืชตระกูลหอม (หอมหัวใหญ กระเทียม หอมแดง) พืชผักและไมผล 
โดยเฉพาะสม การใชสารเคมีในพ้ืนที่เพาะปลูกใน อ.ฝาง จ.เชียงใหมไดกลายเปนขอขัดแยงระหวาง
เกษตรกรสวนสมกับชุมชนใกลเคียง แนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไดประสบความสําเร็จกับ
พืชขาวโดยผานกระบวนการเรียนรูภายใตโครงการ “โรงเรียนเกษตรกร” ความตองการดานผักปลอด
สารพิษ ผักอนามัย หรือผักอินทรีย ไดสรางแรงจูงใจใหกลุมเกษตรกร รวมการผลิตผักปลอดสารพิษ ทั้ง
ระบบการผลิตพืชผักในพื้นที่ราบและที่สูง 

การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหารตั้งแตแหลงผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
และการปนเปอนสารพิษตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดกลายเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการ
คาโดยเฉพาะของประเทศพัฒนาที่มีตอประเทศกําลังพัฒนาภายใตขอตกลงการคาเสร ี

4.2 การจัดการดานความสะอาดปลอดภัยและมาตรการควบคุมอาหารเพื่อผูบริโภค  

กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงหลักในการจัดการดานความสะอาดปลอดภัย (กรมอนามัย) 
และการใชมาตรการตาง ๆ ควบคุมการผลิตอาหาร (สํานักคณะกรรมการอาหารและยา, อย.) เพ่ือคุม
ครองผูบริโภค 

การศึกษาของกองสุขาภิบาลอาหาร (กรมอนามัย 2543) พบวาสารกําจัดศัตรูพืชในตัวอยางผัก
และผลไมสูงถึงรอยละ 30-80 แมจะมีคาไมเกินมาตรฐานแตก็แสดงถึงแนวโนมที่มีการปนเปอนมากขึ้น 
การใชสารปฏิชีวนะในอาหารสัตว และรูปแบบการจําหนายเนื้อสัตวในตลาดสดโดยไมมีการปกปด ได
เพ่ิมความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อมากขึ้น สําหรับตลาดเคลื่อนที่ในรูปของรถเรขาย
ระหวางเมืองและหมูบานจัดสรร ระหวางเมืองและชนบทหางไกล ไดมีบางรายที่บรรจุอาหารประเภทเนื้อ
และปลาในถังบรรจุนํ้าแข็งเพ่ือรักษาความสดของอาหาร ปจจุบันยังไมมีมาตรการบังคับในการควบคุม
สุขอนามัยของระบบตลาดเคลื่อนที่ดังกลาว  ซ่ึงระบบตลาดเคลื่อนที่ดวยรถกะบะนี้มีศักยภาพในการใช
ประโยชนเปนสื่อถายทอดความรูดานตาง ๆ ระหวางหนวยงานกับชุมชนที่หางไกล นอกจากที่เปนองค
ประกอบหนึ่งในระบบการกระจายอาหาร (ที่มีคุณภาพ) สูชุมชน  

4.3 ผลกระทบ 

ผลกระทบจากวิธีการผลิตและวิธีการแปรรูปของระบบอาหารมีสวนตอความเชื่อม่ันของประเทศ
คูคา โดยเฉพาะปจจุบันและอนาคตการแขงขันดานตลาดสินคาเกษตรและอาหารจะทวีความรุนแรงตาม
ลําดับ 

สินคาเกษตรที่ไทยสามารถแขงขันในตลาดเสรีไดแกขาว มันสําปะหลัง นํ้าตาล ไมผล และพืช
ผัก พืชเหลานี้ยกเวนมันสําปะหลังเปนพืชพาณิชยของภาคเหนือ ในกลุมไมผล ลําไย ลิ้นจ่ี มะมวง และ
สม เปนผลไมที่สําคัญของภาคเหนือ สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวคงไมสามารถแขงขันในตลาดเสรีได 
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ตราบที่สหรัฐใชมาตรการตาง ๆ อุดหนุนเกษตรกรปลูกขาวโพด อยางไรก็ตามขาวโพดเลี้ยงสัตวซ่ึงเปน
พืชไรพาณิชยของเกษตรกรบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน รัฐจะตองควบคุมการใชพันธุหรือลูกผสมที่เชื้อพันธุไม
เจือปน GMO ไมเชนนั้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวจะถูกกระทบไดเน่ืองจากกระแสการคัด
คานการปนเปอน GMO ในอาหารในประเทศยุโรปทวีความเขมขนขึ้น 

ปจจุบันประเทศในยุโรป เชน ฝรั่งเศส ลักเซมเบิรก เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ และสวีเดน ซ่ึงเปน
ประเทศสมาชิกกอตั้ง EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture) 
ไดเสนอ Codex สําหรับระบบการผลิตแบบผสมผสานที่มีระบบการจัดการผสมผสานปจจัยการผลิตที่
เปนสารเคมีกับกระบวนการธรรมชาติเพ่ือบรรลุเปาหมายดานการผลิต สิ่งแวดลอม ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมปรับปรุงระบบการผลิตทีมีกฎเกณฑ การติดตาม และการทํางานเปนกลุม
ภาคี จะทําใหสินคาเกษตรและอาหารไทยแขงขันในตลาดยุโรปมีความลําบากมากยิ่งขึ้น ในสวนของไทย
ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนด GAP สําหรับพืชเกษตร (โดยกรมวิชาการเกษตร) COC 
สําหรับกุงกุลาดํา (โดยกรมประมง) จะตองมีมาตรการที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง พรอมทั้งตอง
เชื่อมโยงกับการจัดการดานความปลอดภัยทางอาหารของกระทรวงสาธารณสุข  

5. พฤติกรรมการบริโภค 
สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อภาคอุตสาหกรรมไดเจริญเติบโตสูงกวา

ภาคเกษตรตั้งแตป 2528 เปนตนมา และตามดวยภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบฟองสบู วิถี
ชีวิตและการบริโภคแบบตะวันตกไดหลั่งไหลเขาสูสังคมไทยสูงสุดขีด พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย
ไดเปลี่ยนแปลงตั้งแตชุมชนเมืองจนแผขยายสูชุมชนชนบท 

5.1 พฤติกรรมการบริโภคขาวนอกบาน  

พฤติกรรมการบริโภคขาวนอกบานของคนไทยในปจจุบันทําใหเกิดรานอาหารประเภทตาง ๆ ที
มีการแขงขันอยางรุนแรง ตั้งแตรานอาหารในโรงแรม ภัตราคาร รานอาหารแบบสาขาที่มีลิขสิทธิ์ดาน
การจัดการ รานอาหารแผงลอย รานอาหารในตลาดสดชุมชน จนกระทั่งรานอาหารโตรุงที่กระจายทั่วไป
ในยานชุมชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบานเพื่อความสะดวกไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาหาร
สดที่วางจําหนายในตลาดสดและในซุปเปอรมารเก็ต เชน การจัดเตรียมพืชผักชนิดตาง ๆ (ผักพื้นเมือง) 
พรอมปรุงในตลาดสดชุมชน อาหารพรอมปรุงบรรจุในกลองโฟม เปนตน  นอกจากนี้ความสะดวกสบาย
ในดานขนสง ทําใหการกระจายของอาหารสามารถขยายไปทั่วทุกแหงในระยะเวลาอันสั้น ทําใหเกิดกิจ
กรรมตอเน่ืองดานการผลิตและการบริการดานการจัดหาวัตถุดิบใหกับรานอาหารตาง ๆ ในเมือง ขณะ
เดียวกันไดสรางโอกาสใหกับการพัฒนาของเกษตรชานเมืองที่จะผลิตพืชผักสงตลาดในเมือง โดยเฉพาะ
พืชผักปลอดสารพิษที่ชานเมืองเชียงใหม (อ.สารภี) และพิษณุโลก (อ.เมือง) เปนตน 



 20

ในดานการรณรงคความสะอาดและปลอดภัยของอาหารเพื่อบริโภค กรมอนามัยไดรวมกับผู
ประกอบการสนับสนุน Clean Food Good Taste ตามรานอาหารในเมืองและอําเภอรอบนอก เพ่ือยก
ระดับมาตรฐานการปรุงและสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค 

5.2 การบริโภคอาหารแบบตะวันตก 

อาหารแบบตะวันตกหรืออาหารจานดวนไดเปนสัญญาลักษณของความทันสมัยสําหรับกลุมหนุม
สาว เน่ืองจากการจัดแตงรานคา อุปกรณ ตลอดจนภาชนะตาง ๆ ที่เนนความสะอาดไดสรางความเชื่อ
ม่ันใหแกผูบริโภค รานอาหารเหลานี้เปนการขายการบริหารจัดการของบริษัทขามชาติ การเขามาของ
รานอาหารจานดวนแบบตะวันตก สวนหนึ่งน้ันไดสรางแรงบันดาลใจใหกับผูประกอบการทองถิ่นปรับตัว
เพ่ือความอยูรอดโดยไดพัฒนารูปแบบของรานอาหารที่เนนความสะอาดและปลอดภัยใหกับผูบริโภค 

5.3 การรณรงคอาหารเพื่อสุขภาพ  

การตื่นตัวดานสุขภาพของคนไทยและการรณรงคดานสุขภาพถวนหนาของกระทรวงสาธารณ
สุขและองคกรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ ไดสรางกระแสจนนําไปปฏิบัติในเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุข
ภาพ เชน การรณรงคบริโภคผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย พืชผักพื้นเมือง ขาวซอมมือหรือขาวกลอง 
การผลิตนํ้าผลไมและสมุนไพรพรอมด่ืม นอกจากนี้ไดจัดการตั้งตลาดทางเลือกเปดโอกาสใหผูผลิตพบผู
บริโภค ซ่ึงทําใหทั้งสองฝายไดเขาใจและเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและความตองการของทั้งสองฝาย ผล
ลัพธคือ ทุกฝายไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม เชน การดําเนินงานตลาดทางเลือกที่ตลาดอิ่มบุญ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม และตลาดฮิมทาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม เปนตน 

การเชื่อมโยงอาหารเพื่อสุขภาพและวิถีชีวิตแบบพอเพียงไดสรางรูปแบบการบริโภคทางเลือกซึ่ง
คาดวาจะพัฒนาคูขนานกับการบริโภคแบบตะวันตกและการบริโภคแบบเมืองใหญในอนาคต การแทรก
ซึมการบริโภคแบบตะวันตกอยางอาหารจานดวนคงทวีความรุนแรง อยางเชนการปรุงอาหารตะวันตกที่
ผสมผสานอาหารพื้นเมืองของไทย เชน “ขาวเหนียวเบอรเกอร” “ไกทอดสมุนไพร” เปนตน โครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนอาจจะเปนเวทีหน่ึงที่การบริโภคที่สมดุล และอาหารคือสุขภาพสามารถถาย
ทอดและแทรกซึมในจิตสํานึกของเยาวชนไทยไดบาง 

5.4 การใชแนวทางวัฒนธรรมสนับสนุนอาหารไทย 

การใชแนวทางวัฒนธรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพรอมกับเพ่ือสนับสนุนการขยาย
ตัวของอาหารไทย จําเปนตองใหขอมูลสวนประกอบของอาหาร วิธีการปรุง วิธีการบริโภคและคุณคาทาง
โภชนาการอยางสมบูรณ เชน ขาวยําปกษไต ที่มีองคประกอบของวัตถุดิบในทองถิ่น 15 ชนิด แกงแค
ภาคเหนือซ่ึงมีองคประกอบของพืชผักพื้นเมืองถึง 21 ชนิด เปนตน ซ่ึงใหคุณคาทางโภชนาการครบถวน 
การพัฒนาขอมูลและองคความรูในระบบอาหาร สวนใหญจะเนนดานการผลิต การแปรรูป การ
พัฒนาการบริหารจัดการดานตลาด เปนตน แตองคความรูดานอาหารใหกับผูบริโภคมีนอยมาก โดย
เฉพาะคุณคาทางอาหารที่เชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรม ความเปนประโยชนและความเปนอธิปไตยทาง
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อาหารของไทย ทั้งน้ีจะตองสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคดานคุณภาพและความปลอดภัยเปนดับดับ
แรก 

6. การจัดการระบบอาหาร 
องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบอาหารตั้งแตการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การกระจายและ

ขนสงอาหาร การปรุงและจําหนายอาหาร และการบริโภค เปนหนวยงานของรัฐสังกัด 7 กระทรวง ไดแก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม หนวยงาน
เหลานี้มีหนาที่ในการกํากับดูแลความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร โดยมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน
ที่แตกตางกัน (กรมอนามัย 2543) 

ระบบอาหารในระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น หนวยงานของรัฐที่มีความพรอมดานเจาหนาที่
ที่เขาถึงระดับลางสุด คือ เจาหนาที่สงเสริมเกษตรระดับตําบล หรือ เกษตรตําบล (ปจจุบันไดปรับเปลี่ยน
เปนผูอํานวยการศูนยถายทอดและบริการวิชาการประจําตําบล) จะตองทํางานรวมกับองคกรบริหาร
ตําบล (อบต.) อยางใกลชิด เน่ืองจากเกษตรตําบลสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงเนนการผลิตพืช ดัง
น้ันในตําแหนงใหม ผูอํานวยการศูนยถายทอดฯ จําเปนตองประสานกับหนวยงานภายในกระทรวง
เกษตรฯ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมปาไม เพ่ือรวมกับเกษตรกรวางแผน
ปรับปรุงระบบการผลิตและสรางทางเลือกใหมดานการเกษตรอยางเหมาะสม 

ที่ผานมาและจนถึงปจจุบัน ระบบอาหารมักจะเนนที่กระบวนการผลิตของวัตถุดิบ เน่ืองจากสัด
สวนของผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตมีมาก คือ เกษตรกรผูผลิต กับนักวิชาการจากหนวยงานของ
รัฐ และมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่สําคัญคือการพัฒนาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและที่เกษตรสามารถจัด
หาหรือลงทุนได โดยใหผลคุมคากับการลงทุน ดังน้ันงานพัฒนาการผลิตสวนใหญจึงเนนเรื่องการปรับ
ปรุงพันธุพืช สําหรับในดานปศุสัตวและประมง สวนใหญจะเนนการเลี้ยงและการปองกันโรค เน่ืองจาก
ความเสียหายตอหนวยจะสูงกวาพืช 

ในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ ปจจัยที่สรางความเสี่ยงตอระบบอาหารคือ การใชสารเคมีกําจัดศัตรู
พืชและสัตว การควบคุมการนําเขาและจําหนายขึ้นอยูกับสวนกลาง สําหรับการใชในระดับแปลง สวน
ใหญขึ้นอยูกับความรูของเกษตรกรหรือการแนะนําของเพื่อนบาน รานคา และเกษตรตําบล ซ่ึงถูก
กําหนดโดยชนิดของสารเคมีที่มีอยูในทองตลาด 

การควบคุมความสะอาดและปลอดภัยของสินคาเกษตรที่ออกจากฟารมเกษตร เพ่ือบริโภคสด 
หรือนําไปปรุงประกอบอาหารโดยเฉพาะการตรวจสอบเจือปนของสารเคมี ไมมีการดําเนินการสําหรับ
พืช ยกเวนสินคาเกษตรอินทรีย และผลิตภัณฑเน้ือสัตว ซ่ึงในเรื่องสัตว จะเนนการระบาดของโรค 

มูลนิธิโครงการหลวง ซ่ึงทํางานพัฒนาเกษตรที่สูง ดูแลและกํากับกระบวนการผลิต การแปรรูป 
และการจําหนาย ไดมีฝายที่ควบคุมดูแลชนิดของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตพรอมทั้งควบคุมและ
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ติดตามการใชในระดับแปลง ปจจุบันนอกจากผลิตผักปลอดภัยแลว  มูลนิธิโครงการหลวงกําลังพัฒนา
ผักอินทรียบนที่สูง 

เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ ซ่ึงประสานงานโดยองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 
ดําเนินการเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรอินทรียที่ปฏิเสธการใชสารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ระบบการผลิต
ของเครือขายดังกลาวที่ใหความสําคัญกับวิถีชีวิตทางเลือก และสิ่งแวดลอม ไดลดขั้นตอนการตรวจสอบ
และตนทุนการดําเนินการอยางมาก 

นอกจากนี้ กลุมเกษตรกรที่มีการจัดตั้งเปนทางการเชน สหกรณการเกษตร และไมเปนทางการ 
เชน กลุมเกษตรกรทฤษฎีใหมเปนตน องคกรเกษตรกรเหลานี้ มีความตื่นตัวดานความปลอดภัยทาง
เกษตร แตเน่ืองจากสินคาเกษตรของกลุมไมหลากหลาย และสวนมากจะเปนขาว ความจําเปนของการ
ใชสารเคมีจึงมีนอย 

7. การคุมครองผูบริโภค 
การคุมครองผูบริโภคในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับระบบอาหารไดรับการพัฒนาเปนลําดับ ไดแก 

• การโฆษณาและรับรองความปลอดภัยของอาหารสด เชน ผักปลอดสารพิษ เน้ือหมูที่ผาน
การเลี้ยงโดยไมใชสาร และถูกสุขลักษณะ พรอมทั้งมีตรารับรองจากหนวยงานหรือแหลง
ผลิตอยางชัดเจน 

• โครงการแกไขความไมปลอดภัยของอาหารที่จําหนายในตลาดสด (Safe Food Good 

Health) โดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

• โครงการแกไขความไมปลอดภัยของอาหารที่ปรุงและจําหนายในรานอาหาร (Clean 

Food Good Taste) โดยกรมอนามัย  

• เครือขายผูผลิต-ผูบริโภค สินคาเกษตรกรรมทางเลือก (เกษตรอินทรีย ซ่ึงเนนพืชผักและ
ไกพ้ืนบาน)  

• การแสดงฉลากและโฆษณาอาหาร โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

การคุมครองผูบริโภคดานอาหาร สวนมากจะดําเนินการโดยองคกรของรัฐ เชน กระทรวงสา
ธารณสุข และบางสวนที่เปนประเด็นใหญ เชน อาหารปนเปอนจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม 
(GMO) โดยองคกรพัฒนาเอกชนกลุมกรีนพีซ และไบโอไทย ซ่ึงรณรงคใหมีการแสดงฉลากอาหารที่ได
จาก GMO จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศ (ฉบับที่ 251) เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่ได
จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2545 

นอกจากนี้ กิจกรรมรณรงคดานความปลอดภัยทางอาหารเปนการรณรงคจากผูผลิตและผู
ประกอบการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค การตรวจสอบการปนเปอนของสารเคมีไดดําเนินการ
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เปนระยะโดยการสุมตรวจของหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัด และหนวยงานวิจัยใน
สถาบันการศึกษา 

ดังน้ันแนวทางการคุมครองผูบริโภคในพื้นที่สวนใหญยังคงมาจากกลุมผูผลิต ซ่ึงพยายามที่จะ
สรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคโดยสรางตราหรือเครื่องหมายสินคา (brand name) ใหกับกิจการของ
กลุมหรือตนเองในระยะแรก และถาผานการรับรองของกรมวิชาการเกษตร หรือ กระทรวงสาธารณสุข 
ความเชื่อม่ันของผูบริโภคก็จะมีมากขึ้น (กุศลและคณะ 2545) 

8.  สรุป 
แรงกดดันจากขอตกลงการคาระหวางประเทศ และระเบียบเศรษฐกิจใหม จะทําใหระบบการ

ผลิตอาหารและเกษตรหลายระบบของไทยมีสวนไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ แตในขณะเดียวกันหลาย
ระบบการผลิตไมสามารถที่จะแขงขันไดในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายและการปรับตัวระดับ
สถาบันจําเปนตองดําเนินการควบคูกันไปเพ่ือความมั่นคงของระบบอาหารที่จะเปนประโยชนตอประชา
ชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ความสําเร็จของการผลิตทางเกษตรและอาหารของภาคเหนือไดอาศัยความสมบูรณของฐาน
ทรัพยากรเปนหลัก ความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ ทําใหภาคเหนือมีรูป
แบบการผลิตที่หลากหลาย และเปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ วิธีการผลิตของ
เกษตรกรยังคงขาดมาตรการการฟนฟูทรัพยากร ซ่ึงไดนําไปสูการเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ทําให
ตองโยกยายพื้นที่ปลูก หรือเพ่ิมปริมาณการใชปจจัยการผลิต สวนหนึ่งเปนการละเลยของภาครัฐและ
บริษัทเอกชนที่มุงเนนสนับสนุนดานการผลิตแตขาดการสนับสนุนดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรควบคู
กันไป 

ระบบการผลิตที่อิงหลักการนิเวศเกษตรที่ใหความสําคัญตอเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และวิถีชีวิตของชุมชนจะเปนแนวทางหลักที่สรางฐานระบบอาหารที่ม่ันคง ในขณะเดียวกันการพัฒนา
องคความรูดานอาหารใหกับผูบริโภค เชน สวนประกอบของอาหาร วิธีการปรุง วิธีการบริโภค และคุณ
คาโภชนาการ และการประกันความปลอดภัย จะชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ที่จะสนับสนุน
ความเปนอธิปไตยของระบบอาหารได 

บทบาทของหนวยงานของรัฐคงมีความสําคัญตอการจัดระเบียบระบบอาหารภายในประเทศ ใน
การเชื่อมโยงผูที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ของระบบอาหาร ในขณะเดียวกันดําเนินกุศโลบายเพื่อจัดทําขอ
ตอรองระบบอาหารระหวางประเทศ ทั้งนี้อาศัยขอมูล การสังเคราะห และการขับเคลื่อนจากภาคประชา
ชนในการกําหนดยุทธศาสตรระบบอาหารแหงชาติ 
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เอกสารอางอิง 

การดเนอร ไซมอน พินดา สิทธิสุนทร และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร 2543. ตนไมเมืองเหนือ คูมือศึกษา
พรรณไมยืนตนในปาภาคเหนือ ประเทศไทย. กรุงเทพฯ. โครงการจัดพิมพคบไฟ.  

กุศล ทองงาม ประทานทิพย กระมล นัทธมน ธีระกุล นิวัติ เชาวนศิลป และจตุรงค พวงมณี 2545. พฤติ
กรรมผูบริโภคผักปลอดสารพิษและความสนใจตอการพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวมของผู
บริโภคในจังหวัดเชียงใหม. ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (กําลังตีพิมพ). 

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต อารี วิบูลยพงศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ นัทธมน ธีระกุล. 2543. รายงานการวิจัย
การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน: จังหวัดเชียงใหมและลําพูน. ศูนย
วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม. 

พฤกษ ยิบมันตะสิริ จาตุรงค พวงมณี กุศล ทองงมา นิวัติ เชาวนศิลป และบุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 2543. 
การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดยการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : 
ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม. รายงานวิจัยเสนอตอสถาบัน
วิจัยระบบสาธารณูปโภค . ศูนยวิ จัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
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