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ใบสมคัร 

การคดัเลอืกเขา้รบัรางวลัผูน้ าอาเซียนดา้นการพฒันาชนบท 

และขจดัความยากจน  ครัง้ที ่ ๔ 

 

 

ข้อมลูองคก์รทีไ่มใ่ช่องค์กรของรฐั NGO  

๑.ชื่อหน่วยงาน  : มูลนิธิข้าวขวัญ 

๒.ผู้ประสานงานหลัก  :  นางเหรียญ    ใกล้กลาง 

๓.ต าแหน่ง  : ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ 

๔.ท่ีอยู่  :  ๑๓/๑  หมู่ท่ี ๓   ต าบลสระแก้ว   อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   

จังหวัดสุพรรณบุรี 

๕.เบอร์ท่ีติดต่อ  : ๐๓๕-๕๙๗๑๙๓   , ๐๘๙-๕๘๒๗๔๐๒     เบอร์

โทรสาร: ๐๓๕-๕๙๗๑๙๓ 

๖.อีเมล์  : rianyaya@yahoo.co.th   

 

ประวตัิองคก์ร  

มลูนิธขิา้วขวัญ 

มูลนิธิข้าวขวัญเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ท่ีด าเนินงานด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรม

ข้าวและพืชพ้ืนบ้านวิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร 

ตลอดจนค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการท าเกษตรท่ีไม่ใช้

สารเคมี 

          ปี พ.ศ. 2527 มูลนิธิข้าวขวัญ ได้เริ่มต้นจากโครงการเลี้ยงปลา

ในนาข้าวและการส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสานในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือซึ่งขณะนั้นอยู่กับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม(ATA)  
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ปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวจากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก่อต้ัง

องค์การใหม่ข้ึนมาในนาม ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือสังคม( Technology for 

Rural and Ecological Enrichment : TREE )  

ปี พ.ศ. 2541 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ โดยมีส านักงาน 

และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภาคสนามในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง

ส าคัญของการผลิตอาหารท่ีมีมาแต่อดีต พ้ืนท่ีเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเกษตร

ก้าวหน้า ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว

(Green Revolution ) ซึ่งต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตจาก

ภายนอก จนเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหา

สุขภาพของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ปัจจุบันมูลนิธิข้าวขวัญ ต้ังอยู่บนเนื้อ

ท่ี 7 ไร่ครึ่ง ในเขตเทศบาลท่าเสด็จ ต. สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

โดยมีพ้ืนท่ีปฏิบั ติงานในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมท้ังเครือข่าย

เกษตรกรท่ัวประเทศกว่า 50 เครือข่าย  

 

วัตถุประสงค์  

 1.ด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์แก่เกษตรกรท่ียากจน  เพ่ือให้

เกิดการพ่ึงตนเองได้ 

 ๒.ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิควิทยาการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนา

ชุมชน โดยครอบคลุมท้ังด้านเกษตรกร  อุตสาหกรรมและอื่น ๆ  

 ๓.เผยแพร่ให้ความรู้ และให้การศึกษาด้านเทคนิควิทยาการท่ี

เหมาะสมไปสู่ชุมชน และสาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพ์   สื่อ  และการ

อบรมสัมมนา  เป็นต้น 

 ๔.ประสานงานกับหน่วยงานและปัจเจกบุคคลท่ีมีแนวทางเดียวกัน 

 ๕.ด าเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 

 ๖.ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
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ยุทธศาสตรอ์งค์กร  

ให้เกษตรกรและชุมชน มีการเรียนรู้จากความรู้ภายนอก และการ

ฟ้ืนฟูความรู้ดั้งเดิมมาจัดการอย่างบูรณาการเพ่ือให้เกิดระบบการเกษตร

ท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูธรรมชาติ สามารถลดการ

พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 

สานสร้างเครือข่ายของผู้ผลิต ผู้บริโภคท่ีเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญกับ

เรื่องของวิถีชีวิต สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อันเป็นการเชื่อมโยงกัน

ระหว่าง การพัฒนาระบบเกษตรกรรม กับการพัฒนาวิถีชีวิตอย่างเป็นสุข 

รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นอย่างรอบด้าน 

 

กิจกรรม  

๑.พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรทางเลือกแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรใน

พ้ืนที่ ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าว พืชพ้ืนบ้าน การปรับปรุง

บ ารุงดิน สมุนไพรควบคุมแมลง และวิทยาการทดแทนสารเคมี 

๒.ส่งเสริมและเผยแพร่แนวความคิด และเทคนิควิธีของ

เกษตรกรรมทางเลือก ตลอดจนน าเสนอระบบเกษตรกรรม

ทางเลือกท่ีผ่านการพิสูจน์แล้ว ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเพ่ือเปดิ

โอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้อย่างอิสระ  

๓.สร้างความรู้และเทคโนโลยีของตนเอง โดยการผสมผสาน

ความรู้เก่าและความรู้ใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เป้าหมายสูงสุดคือ การมีสุขภาวะท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะ

ยาว  

๔.ให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรท้ัง

ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่องค์กรและผู้สนใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรกรรมทางเลือกท้ังในและต่างประเทศ  

๕.รณรงค์ เผยแพร่ ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลต่างๆ เพ่ือท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายรัฐ  

ให้สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือก การอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว 

พืช โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเครือข่ายเกษตรท้ัง

ในระดับชาติ นานาชาติ  
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กิจกรรมหลกัขององคก์ร 

๑. การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมข้าว และพันธุกรรมผัก เพ่ือการ

พ่ึงตนเอง และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในโครงการโรงเรียนชาวนา แก่

เกษตรกรท่ีสนใจ เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรท้ังระบบ และ

สนใจในเทคนิคการท านาอินทรีย์ 

๓. เปิดหลักสูตรสอนการท านาอินทรีย์ท้ังระบบ แด่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

กลุ่มคนเมือง เกษตรกรท่ีสนใจเทคนิคเกษตรอินทรีย์ ในวิถี

พอเพียง 

๔. การพัฒนากลุ่มและกองทุนพันธุกรรมข้าว 

๕. การวิจัยผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร 

๖. การรณรงค์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยเปิด

ร้านค้าตลาดสีเขียว เพ่ือสุขภาพ 

๗. การสร้างเครือข่ายเกษตรกร ต้านเกษตรพันธะสัญญา 

๘. ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เพ่ือผลักดัน

แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ

นโยบาย 

 

 

โครงสรา้งองคก์ร 

            

            

            

            

            

            

            

             

คณะกรรมการมูลนิธิข้าวขวัญ 

๑. นายเดชา  ศริิภทัร  ประธาน
กรรมการมลูนิธิ 

๒. นายสรุพล  จินดาอินทร์  
         รองประธานกรรมการมลูนิธิ 

๓. นายนิยม  เจริญโท     กรรมการ 

๔. นายชยัพร  พรมพนัธุ์  กรรมการ 

๕. นายสขุสรรค์  กนัตรี  กรรมการ 

๖. นางอนญัญา  หงษา    กรรมการ 

๗. นายไชยา   เพ็งอุ่น       กรรมการ 

นายเดชา  ศิริภทัร 
ผู้อ านวยการ 

นางเหรียญ     ใกล้กลาง 
ผู้จดัการมลูนิธิข้าวขวญั 

นายสขุสรรค์  กนัตรี 
เจ้าหน้าที่วิจยัและพฒันาเทคนิคเกษตร 

นางวนิดา  บณุยวิสาข์ 
เจ้าหน้าที่การตลาด 

นายพรชยั  ชเูลิศ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการสนาม 

นางฉันทนา    พนัธุ์ชชูาติ 
ผู้ชว่ยวิจยัและพฒันาเทคนิค 

นางสนุทรี  วงศ์ทิพยรัตน์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน-บญัช ี

นางมานบั หาญพฒิุ 
ผู้ชว่ยวิจยัและพฒันาเทคนิค 

 

นายธนรัช  ใกล้กลาง 
ผู้ประสานงานเครือข่าย 
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รางวลั หรอืประกาศเกยีรตคิณุทีไ่ดร้บั   ใหใ้ส ่รางวลั ผลงาน องคก์ร  

 

 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๘    รางวัลผลงานวัยเด่น  สกว. ประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๔๘  ชื่อผลงาน  โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้  เรื่องการท านา

ข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน    มอบโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย   (สกว.) 

  - ปี   พ .ศ.  ๒๕๕๖   ได้รับรางวัล  SVN  Award  ภาคสังคม

เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม Social  Venture Network  

Asia   (Thailand)  ประจ าปี ๒๕๕๕    หัวข้อ โรงเรียนชาวนาท่ีมุ่งมั่น   

ต้ังใจ  และเสียสละ  ด้วยการเผยแพร่ความรู้   และพัฒนาวิถีเกษตร

ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม    เพ่ือขจัดปัญหาความยากจนเกษตรกร 

และความย่ังยืนของชุมชน  

 - ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   มูลนิธิข้าวขวัญ ได้รับรางวัลองค์กรท่ีท างาน

ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิธี

บูชาแม่โพสพ     โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม   

 -ปี   ค .ศ .  ๒๐๐๙    Prince  Mahidol  Award     Conference  

๒๐๐๙ . ได้รับรางวัล  The  Organizing   Committee  for  “Prince  

Mahidol  Award     Conference  ๒๐๐๙” 
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-กิจกรรม / โครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการพัฒนาชนบท การ

ส่งเสริมพฒันาคุภาพชีวติ และการขจดัความยากจน  

 

๑.ชื่อโครงการ  :โครงการพัฒนาพันธุกรรมข้าวเพ่ือการพ่ึงตนเองของ

เกษตรกรไทย 

๒.ระยะเวลาด าเนนิการ :   ปี ๒๕๕๙  - ปี๒๕๖๑ 

๓.สถานทีด่ าเนนิการ  ; มูลนิธิข้าวขวัญ 

๔.วัตถปุระสงค ์ :   

 ๑.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมพันธุ์ข้าวให้

เกษตรกรจ านวน  ๕๐ราย  และสามารถน าไปปฏิบัติในไร่นาได้จริงอย่าง

น้อยร้อยละ ๒๐  ของผู้เข้ารวมอบรมท้ังหมด  และมีพันธุ์ข้าวใหม่เกิดขึ้น

อย่างน้อย  ๑๐ สายพันธุ์   

 ๒.เพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ท่ีเป็นข้าวอายุสั้น  ให้พร้อมออกสู่ตลาด

ได ้

๓. ปลูกทดสอบ   คัดเลือกและเก็บข้อมูล  สายพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน  

และข้าวต่างประเทศอย่างน้อย  ๑๐๐  ตัวอย่าง ท่ีไร่ท่าเสด็จ 

๔.เพ่ือให้นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวรุ่นใหม่ น าองค์ความรู้ไปต่อยอด 

หรือพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้เกิดความหลากหลาย  ภายใต้การผลิตแบบ

อินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ  และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค  

  

๕.กลุ่มเปา้หมาย  :  

เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการท านาอินทรีย์อย่างยั่งยืน

แล้ว  เป็นพ้ืนท่ีของกลุ่มในเครือข่าย  จ านวน  ๕๐ รายท่ัวประเทศ ท้ัง

ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคกลาง  และภาคใต้   

 

๖.ลกัษณะการด าเนนิงาน  :   

 ๑.ประชุมเตรียมงานของคณะท างานยุทธศาสตร์  ๓  ปี 

 ๒.จัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ข้าว  เพ่ือให้พร้อมส าหรับการเรียนผสม

พันธุ์ข้าว  

 ๓.ประสานเครือข่าย  และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการท านา

อินทรีย์อย่างยั่งยืน  ให้สมัครเข้าอบรม   
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    พิจารณาคัดเลือกปีละ   ๕๐  รายท่ัวประเทศ รวม ๑๕๐ ราย 

 ๔.จัดการอบรมวิธีการผสมพันธุ์ข้าวท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน  ๒  

รุ่นต่อปี รุ่นละ ๒๕ ราย   

 ๕.ติดตามงานในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ท่ีได้ปลูกคัดเลือกพันธุ์ข้าวท่ี

เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าวในแปลงนา 

             ของตัวเอง 

 ๖.ปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน และพันธุ์ข้าวมาจากแหล่งอื่น รุ่นท่ี  

๒และ ๓  ลูกผสมนาปรังที่ไร่ท่าเสด็จ  จ านวนกว่า   ๑๕๐  ตัวอย่างพร้อม

ท้ังเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ท้ังหมด  

 

๗.ผลลัพธ ์ :  

 ๑.กระตุ้นให้เกิดการท างานในแต่ละพ้ืนที่ 

 ๒.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เทคนิค   เครื่องมือ  และพันธุ์ข้าว 

 ๓.สมาชิกมีความหลากหลาย เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  

ช่วยเหลืองานตามความถนัด  เช่นการผสม 

             พันธุ์ข้าว  ปลูกทดสอบ  และคัดพันธุ์ข้าวเป็นต้น  

 ๔.เกษตรกรพ่ึงตนเองได้  เช่นพันธุ์ข้าวใหม่  พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง ท่ี

เหมาสมของแต่ละพ้ืนที่  

๘.ความส าเรจ็   :  

 ๑.เกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการผสมพันธุ์ข้าวจ านวน  

๑๕๐  ราย   และได้พันธุ์ข้าวใหม่ท่ีเกษตรกรผสมติดด้วยตัวเอง  30 สาย

พันธุ์ 

 ๒.สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมใหม่ท่ีมีอายุสั้น  จ านวน ๘ 

คู่ผสม  

 ๓.มีพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน  ๒๐๐  ตัวอย่าง คัดเลือกเหลือ  ๘๐ พันธุ์   

ปลูกทดสอบ  คัดเลือกและเก็บข้อมูลเพ่ือรักษาพันธุ์ไว้ 

 ๔.รวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านของไทย  จ านวน ๗สายพันธุ์  และ

ของต่างชาติ จ านวน  ๕ สายพันธุ์  เพ่ือคัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์ละแม่พันธุ์

ต่อไป 

 ๕.เกิดกลุ่มเครือข่ายชาวนาท่ีต้องการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวในพ้ืนท่ี

ของตนเอง จ านวน   ๙  จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิจิตร  จังหวัดขอนแก่น  
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จังหวัดยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดสุรินทร์    จังหวัดปราจีนบุรี      

จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรี   และจังหวัดนครปฐม 

 

 เกษตรกรได้ตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายของ

พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน    ช่วยกันอนุรักษ์  พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านเอาไว้ไม่ให้สูญ

หาย   เกษตรสามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นมาใหม่ได้จากการผสมข้าว

ระหว่างสายพันธุ์  สร้างให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม   เกิด

พันธุ์ข้าวใหม่ท่ีเหมาะสมกับระบบอินทรีย์  ได้สายพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการทางอาหารต่างกัน  ได้ข้าวเป็นยา  เช่นข้าวหอมมะลิแดง 

เป็นสายพันธุ์ข้าวที่เหมากับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวานเป็นต้น 

 

ภาพประกอบการฝกึอบรมการผสมพนัธุ์ขา้วของเกษตรกรที่เข้ารว่ม

โครงการ 
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กิจกรรม / โครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการพัฒนาชนบท การ

ส่งเสริมพฒันาคุภาพชีวติ และการขจดัความยากจน 

  

๑.ชื่อโครงการ  :   โครงการอบรมการท านาอินทรีย์อย่างยั่งยืน ภายใต้

ศูนย์ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

๒.ระยะเวลาด าเนนิการ :   ปี ๒๕๕๒  - ปี๒๕๖๑     

๓.สถานทีด่ าเนนิการ  :  มูลนิธิข้าวขวัญ 

๔.วัตถปุระสงค ์ :   

 ๑. เรียนรู้และเข้าใจ ถึงทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกร ให้

สามารถด าเนินชีวิตได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   

๒.เกษตรกรสามารถรู้จักวิธีการออมทางรอดหนึ่งของชาวนาไทย 

และการท าบัญชีครัวเรือน 

 ๓.เกษตรกรรู้วิธีการท านาปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมี ท าเกษตร

อินทรีย์แบบธรรมชาติ ลดต้นทุนการผลิต  เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ 

 

๕.กลุ่มเปา้หมาย  :  

กลุ่มเกษตรกรท่ัวไปท่ีสนใจท าเกษตรอินทรีย์   เกษตรกรท่ีผ่าน

การอบรมประมาณ ๕,๐๐๐ ราย 

๖.ลกัษณะการด าเนนิงาน  :  

๑.รับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมผ่านทางเพจมูลนิธิข้าว

ขวัญ 
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        ๒. ส่งรายชื่อ  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบว่า  ผ่านหรือไม่ 

๓.แจ้งรายช่ือเกษตรกรท่ีผ่านการคัดเลือก  ทางเพจ มูลนิธิข้าว

ขวัญ  พร้อมท้ังระบุรุ่น  และวันเวลา ที่ จะเข้ารับการอบรม 

๔.เกษตรกรเข้าอบรม ที่มูลนิธิข้าวขวัญ  ระยะเวลา ๕วัน ๔ คืน 

๕.เกษตรกรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในไรน่าของตนเอง 

๖.เม่ือผ่านไป  ๑  มีการติดตามประเมินผลเกษตรกร 

   

๗.ผลลัพธ ์ :  

 ๑. เกษตรกรได้เรียนรู้ถึง การปรับทัศนคติและพฤติกรรมของ

เกษตรกร ให้สามารถด าเนินชีวิตได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.เกษตรกรได้เรียนรู้ถึง เรื่องการออมทางรอดหนึ่งของชาวนา

ไทย และการท าบัญชีครัวเรือน   

 ๓.เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  ในนาข้าว

ของตนเองโดยการไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงทุกชนิด   ได้เรียนรู้ท้ัง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เข้าใจระบบนิเวศน์แมลงดีกินแมลงร้าย ต้น

ข้าวไม่เสียหายชีวิตไม่ต้องใช้สารเคมี  ลดต้นทุนการผลิตได้   ผลผลิต

ปลอดภัย  

 ๔.เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการปรับปรุงบ ารุงดินโดยไม่ใช่ปุ๋ยเคมี   

เข้าใจธรรมชาติหลักการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติมาเพ่ิมปริมาณให้เยอะ 

แล้วน าจุลินทรีย์นั้นลงไปย่อยสลายฟางในนาข้าวให้กลายเป็นปุ๋ยให้กับ

ต้นข้าว   โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี  ท าให้ลดต้นทุน และดินไม่เสีย 

 ๕.เกษตรกรได้เรียนรู้การปรับปรุงพันธุ์ข้าว  โดยการพัฒนาพันธุ์

ข้าวจากการคัดข้าวกล้องเป็นแม่พันธุ์  ปลูกในระบบอินทรีย์  ก็จะได้ข้าว

พันธุ์ดีท่ีเหมาะสมกับแปลงนาของตนเอง   ต้านทานโรคแมลงและไม่

ต้องการปุ๋ยเคมี 

  

๘.ความส าเรจ็   :  

 เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมไปได้น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการท านา  

ท าสวน  ของตนเอง   ช่วยให้สามารถลดต้นทุนด้านการท าเกษตรได้

มาก   สามารถต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาหารในครอบครัว   

เนื่องจากเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านอาหารกินข้าว  ผัก  
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ผลไม้ ท่ีปลูกเอง  ปลอดภัยจากการเคมี   ลดรายจ่ายในด้านการ

รักษาพยาบาล เนื่องจากร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บป่วยจึงไม่ต้องไปหา

หมอท่ีโรงพยาบาล     เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตจากแปลง

ของตนเองซึ่งเป็นสินค้าปลอดสารเคมี เป็นการเพ่ิมรายได้แบบพอเพียง  

ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นกว่าเดิม  

 โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยท่ีมีท่ีดินไม่มากสามารถให้

ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด และพ่ึงพาตัวเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี ๙  และเกิดกลุ่ม

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ัวประเทศ  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

  

ภาพกจิกรรมอบรมหลกัสตูรการท า

นาอยา่งยัง่ยนื 
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        สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ของมูลนิธิข้าวขวัญ  ต้ังแต่การ

ด าเนินงานการก่อเกิดมูลนิธิ จากอดีต ในปี ๒๕๒๗ โครงการเลี้ยงปลา

ในนาข้าว จน พัฒนาการท างาน มาเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ (ปี ๒๕๔๑) นับ

จนถึ งปั จจุ บั น  มากกว่ า  ๓๐  ปี  มู ลนิ ธิ ข้ าวขวัญ  ได้ ท างานกั บ

กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรท้ังในระดับพ้ืนท่ีและเกษตรกรอื่นๆ จากท่ัว

ประเทศ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิข้าวขวัญ รวมท้ังการเผยแพร่ชุด

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ลาว  เวียตนาม  

กัมพูชา  ไต้หวัน  มีผลงานเป็นท่ีรู้จัก และแพร่หลาย ด้านนวัตกรรม 

การเกษตร  

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานของมูลนิธิ ฯ คือ  ได้ช่วย

ให้เกษตรกร ชาวนา ปรับ เปลี่ยน วิถีการผลิต ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการขจัดปัญหาความยากจน ท่ีเป็นรูปธรรม มีตัวอย่าง

รูปธรรม เกิดขึ้น กับครอบครัวเกษตรกร ท่ีหันมาเปลี่ยนวิถีการผลิต 

จ านวนมากมาย กระจายอยู่ท่ัวประเทศ ท่ีได้เรียนรู้แนวคิดการท างาน 

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ในการท าการเกษตร จนสามารถน าไปสู่

การพ่ึงตนเอง ซึ่งเป็นปรัชญาเป้าหมาย ของการพัฒนา ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มูลนิธิข้าวขวัญ เป็น องค์กร

พัฒนาเอกชน ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ มีการด าเนินงานพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่อง ในการมุ่งเน้น การขจัดปัญหาความยากจน และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย  

นอกจากนี้ ในช่วงปี ๒๕๖๒ มูลนิธิข้าวขวัญ ยังมีบทบาทส าคัญ ใน

การสร้างนวัตกรรม รณรงค์ ให้ ประชาชนเข้าถึงการใช้น้ ามันกัญชา

เป็นยารักษาโรค ท่ีจะช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้ในการเข้าถึงยา ได้มากข้ึน  

ภาคผนวกเพิม่เตมิ 

ตวัอยา่งผลงานส าคญัองค์กร   

ปี 2545-2547   

โครงการโรงเรียนชาวนา   

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ี อ.เมืองสุพรรณบุรี  อ.ดอน

เจดีย์  อ.อู่ทอง และ  อ.บางปลาม้า   จ านวน  200 ครอบครัว 

เกษตรกรได้เรียนรู้เทคนิคของการท านาอินทรีย์ 3 เรื่องหลักได้แก่   
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1.การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ในนาข้าวแมลงสามารถควบคุมกันเอง 

โดยไม่ต้องใช้สารเคมี    

 2.เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการไม่เผาฟาง 

การใช้จุลินทรีย์ในธรรมชาติมาย่อยสลายฟางให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุ

โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี    

3.เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดีจากการคัด

เมล็ดข้าวกล้อง แล้วน าไปปลูกในระบบอินทรีย์เพ่ือให้ได้พันธุ์ท่ีเหมาะสม

กับระบบอินทรีย์  ท้ังสามหลักสูตรใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 1 ฤดูกาล

ผลิตเพ่ือเกษตรกรได้เข้าใจอย่างแท้จริง 

 

ปี 2548-2550 

โครงการกองทุนพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ี อ.เมืองสุพรรณบุรี  อ.ดอน

เจดีย์  อ.อู่ทอง และ  อ.บางปลาม้า  จ านวน   200 ครอบครัว 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการโรงเรียนชาวนา ผลที่เกิดขึ้นคือ 

เกษตรกรเลิกการท านาแบบเคมี และหันมาท านาอินทรีย์  ได้รวมตัวกัน

ท านาเพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์จ าหน่าย  เมล็ดพันธุ์ท่ีเพาะปลูก

ได้แก่ข้าวหอมปทุมเทพ เป็นข้าวนาปรังให้ผลผลิตสูงเหมาะกับพ้ืนท่ีเขต

ชลประทาน  เกษตรกรในเขต อ.เมือง อ.อู่ทอง และ อ.บางปลาม้า   ส่วน

พ้ืนท่ี อ.ดอนเจดีย์เป็นเขตนาน้ าฝนเกษตรกรจึงเพาะปลูกข้าวนาปีได้แก่

ข้าวหอมมะลิแดง  มีพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 1000ไร่ 

 

 

 

ปี 2556-2558  

โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเกษตรกรจากการ

ท าเกษตรพันธะสัญญา เกษตรกรกลุ่มผู้ เลี้ยงหมูและไก่ จังหวัด

นครปฐม   จังหวัดกาญจนบุรี   และเกษตรกรผู้ เลี้ยงปลาในกระชัง

จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  75 ราย  กลุ่มเกษตรกรผู้ท่ีเลี้ยงสัตว์แบบ

เกษตรพันธะสัญญาได้ทบทวนโครงการท่ีท ากับบริษัท   ได้ เห็น

ข้อเท็จจริงของปัญหายังขาดกฎหมายและนโยบายท่ีเป็นระบบและเป็น
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รูปธรรมอย่างชัดเจน โครงการนี้พัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและได้รับความเป็นธรรมจากการประกอบอาชีพ 

 

 

ปี 2558  - 2560 

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของ

พันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :พื้นที่

น าร่อง  จังหวัดสุพรรณบุรี    

เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.เมืองสุพรรณบุรี  อ.เดิมบางนางบวช  อ.อู่ทอง 

และ  อ.ศรีประจันต์  เข้าร่วม จ านวน  200 ครอบครัว เป็นโครงการ

ท่ีเกษตรกรได้เรียนรู้การท านาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการท านา

แบบไม่เผาฟาง   ใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน   ได้แก่สายพันธุ์ขาวตาเคลือบ   

ข้าวหอมปทุมเทพ  เป็นสายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ท่ีพัฒนาพันธุ์โดยมูลนิธิข้าว

ขวัญ    เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด   ท าให้ระบบนิเวศน์ความ

หลากหลายของพืชและสัตว์กับคืนมา   เกษตรกรมีข้าวอินทรีย์บริโภคใน

ครอบครัว  มีอาหารดีๆ ปลอดสารเคมี  มีรายได้เพ่ิมขึ้นนอกจากการขาย

ข้าว   

 

ปี 2555- 2561  

โครงการการท านาอินทรีย์ให้เกษตรกรประเทศไต้หวัน  

มีเกษตรกรประเทศไต้หวัน เข้าร่วมการอบรม มากกว่า  5,000 คน  

เรื่องการท านาอินทรีย์ มีเกษตรกรสนใจจ านวนมาก และได้น าแนวคิด

การท านาอินทรียไ์ปปฏิบัติการและเผยแพร่ต่อจ านวนมาก  

 

ปี 2555-2562 

โครงการอบรมการท านาอินทรีย์   

เป็นโครงการท่ีเปิดอบรมให้กับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการท านา

อินทรย์  มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่า5,000 คน เป็ น ก าร เปิ ด

หลักสูตรการท านาอินทรีย์ให้กับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจจะท านาอินทรีย์แต่

ไม่เคยท านามาก่อน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีมีงานประจ า แต่ต้องการจะ



 
 

15 

ท านาปลูกข้าวอินทรีย์ในช่วงวันหยุด   กลุ่มนี้ได้เรียนรู้หลักสูตรท้ัง

ทฤษฏีและปฏิบัติ     

 

ปี 2550-2562 

โครงการอบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์ปราชญ์ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  ภายใตโ้ครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏใีหม่  โดยยึด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีเกษตรกรเข้าร่วมท่ัวประเทศ   8,000 คน ใช้หลักสูตรการท า

นาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้าน

เทคนิคการเกษตรท่ีเหมาสมกับเกษตรกรรายย่อย ในการลด ละ เลิก การ

ใช้สารเคมีทางการเกษตร มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูความสมดุลทางธรรมชาติ  

และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ได้แก่  การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ใน 

แปลงนา  การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน  และการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าว 

 

ปี 2535 –ปัจจุบัน   

สถานที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์  ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   

ปัจจุบันมูลนิธิข้าวขวัญ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มี

หน่วยงานต่าง ๆ พาเกษตรกรมาศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน   

เป็นการศึกษาดูงานท่ีเกิดจากหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจด้าน

เกษตรอินทรีย์และพาเกษตรกรมาดูงาน  

 

  

 

     


