




จังหวัดน่าน

 

เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหารุกล้ําป่าอย่างหนักจากการปลูกข้าวโพด 

โดยข้อมูลปี 2556 พบว่าพื้นที่ป่าถูกนําไปปลูกพืชไร่ถึง 1.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 24% 
ของพื้นที่ป่าทั้งหมดในจังหวัดน่าน ซึ่งสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการขาดแคลนน้ําในแม่น้ําน่าน 
ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มสีัดส่วนถึง 40% ของแม่น้ําเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา
ความแห้งแล้งในประเทศไทย









การรุกล้ําพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดนั้นเกิดขึ้นเป็นวงจร เริ่มจากภาคเอกชน
ที่สนับสนนุการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวโพดที่ปลูกง่าย โตเร็ว และได้ราคาดี 
ทําให้ชาวบ้านหันมาปลูกข้าวโพดแทนการทํานาหรือทําไร่ประเภทอื่น และเริ่มรุกล้ําพื้นที่ป่า
เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่การปลูกต้องอาศัยต้นทุนการผลิตสูง เพราะชาวบ้านใช้ปุ๋ย 
และยาฆ่าแมลง เมื่อพ่อค้ารับซื้อในราคาที่ลดลง ไม่คุ้มกับต้นทุน ชาวบ้านจึงบุกรุกพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นอีก เพื่อขยายพื้นที่ปลูกให้ไดผ้ลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยคาดหวังว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
แต่วิธีนี้กลับทําให้ชาวบ้านมีหนี้สินเพิ่มขึ้นแทน



   
             โครงการ “ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย” 

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการตื่นรู้ถึงผลกระทบเชิงโครงสร้าง ที่สง่ผลกระทบเป็นลูกโซ่
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรเชิงเดี่ยวสูก่ารเพาะปลูกพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ที่เคารพความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรม
(GMOs) ผา่นกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ โดยไม่ใช้หัวอาหาร ฮอร์โมนเร่งไข่ ยาปฏิชีวนะ และธัญพืช
ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม 







ไกส่าว 1 ตัว ราคา 150-250 บาท

อัตราการให้ไข่ 50-80%

ไก่ 1 ตัวกินอาหารวันละ 3 ขีด 

อายุการให้ไข่ มากกว่า 2 ปี

ขนาดไข่ ไม่เกินเบอร์ 2

ได้มูลไก่เป็นผลพลอยได้



โรงเรือนต้นแบบ



โรงเรือนต้นแบบ

มีพื้นที่อย่างน้อย 1 ตร.ม. : ไก่ 4 ตัว 
เพื่อให้ไกข่บถได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของได้อย่างอิสระ



















ไข่ไกข่บถ ไขไ่ก่อินทรีย์วิถีไทย
มีจําหน่ายแล้วที่ Tops Market ทั้ง 21 สาขา ดงันี้

1.Central World 15. พระราม 3
2. บางนา 16. พระราม 9
3. ชิดลม 17. รังสิต
4. เดอะ คริสตรัล 18. สีลมคอมเพล็กซ์
5. เชียงใหม่ 19. สุขาภบิาล 3
6. เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา 20. ทองหล่อ
7. อีสท์ วิลล์ 21. สุขุมวิท 41
8. ภูเก็ต เฟสติวัล
9. แจ้งวัฒนะ
10. ลาดพร้าว
11.นางลิ้นจี่
12. ปิ่นเกล้า
13. RCA
14. พระราม 2



“ ในไข่ไก่ 1 ฟองนั้นมีเรื่องราว มีคราบน้ําตา มีหยาดเหงือ่ของเกษตรกร
เราพยายามบอกเล่าให้ทุกคนไดเ้ห็นภาพใหญ่        ของกระบวนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
บนดอยสูง ผืนป่าต้นน้ําถูกทําลาย ปัญหา            สารเคมีถูกชะล้างลงพื้นที่ต้นน้ํา
ก่อนไหลลงสูแ่ม่น้ําสายสําคัญของประเทศ                 และถูกผลักดันออกสู่อ่าวไทย 

การบริโภคของเรานั้นก่อให้เกิด                  ความเหลื่อมล้ําทางทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เราเชื่อว่าหากผู้                     บริโภคและเกษตรกรได้เชื่อมโยงถึงกัน
โดยตรง จะก่อให้เกิดสังคมแห่งการกินอย่าง                   รู้ที่มา กินอย่างรับผิดชอบได้ในที่สุด ”

สิริกร  ลิ้มสุวรรณ
ผู้ก่อตั้ง ศูนย์เรยีนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe กิจการเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน
สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต  



มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe Standard 

คอื แนวทางและกระบวนการปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานสําหรับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ จนถึง
การรักษาคณุภาพที่ดีที่สุดจากเกษตรกรสู่ผู้บรโิภค กลไกดงักล่าวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคณะทํางานและภาคีเครือขา่ยภายใต้
มูลนิธิรักษด์ินรักษ์น้าํ (Earth Safe Foundation)

มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย มุ่งเน้นในการเป็นตัวชี้วดัที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมี 
การเก็บเกีย่วผลผลิตที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภยัที่ผู้บริโภคตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ ยงัต้องคํานึงถึงสิ่งแวดลอ้ม การสร้างผลกระทบเชงิบวกตอ่ชุมชน และการมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 
ขอ้กําหนดมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จึงประกอบด้วยการมีพฤตกิรรมดังต่อไปนี้

1. การผลติพืช ผัก ผลไม้ในรูปแบบที่ไม่มีการใชส้ารเคมีใดๆ มาเกีย่วขอ้ง รวมไปถึงการผลผลิตบนพื้นฐานของวิถี
ธรรมชาติ (หรือที่รู้จักกนัทั่วไปว่าเกษตรอินทรีย์) โดยมีปัจจัยชี้วดัสําคญั คือ

1) ไม่ใชปุ้ย๋เคมี สารเคมีกาํจัดศัตรูหรือปอ้งกันศตัรูพืช และสารเคมีกําจัดวัชพชื
2) ไม่ใช้พชืที่มีการตัดตอ่พันธุกรรม (GMOs)
3) สามารถเปดิเผยและตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลับกระบวนการผลผลิตได้อยา่งมีรูปธรรม
4) คาํนึงถึงสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศในพื้นที่ มีการกาํหนดหน่วยมลภาวะและมีการทดแทนคุณคา่กลบัสู่ดิน น้ํา และ

ปา่อยา่งเปน็ระบบ



มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe Standard 

2. การดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลา่วคือ ตอ้งไม่ปลกูเพื่อขายผลผลิตทั้งหมดเพียงอยา่งเดยีว 
เกษตรกรต้องปลูกพชืไว้บริโภคในครอบครัว เมื่อเหลือจึงแบ่งปัน เมื่อเหลือจากการแบ่งปันจึงรวมกันขาย สร้างภูมิคุม้กันใน
คุณภาพชีวติ และลดการพึ่งพาพอ่คา้คนกลางในตลาดที่ขาดความโปร่งใสและไร้คุณธรรม

มาตรฐานอินทรีย์วิถไีทย จึงเป็นมากกว่าการรับรองคุณภาพผลผลิต เราจึงใช้คาํว่า อินทรียว์ิถีไทย 
หรือ Earth Safe แทนคาํว่า อินทรีย์ นั่นก็เปน็เพราะเราใส่ใจในทุกขัน้ตอนตั้งแต่รากเหง้าความเป็นไทยวถิชีวีิตการเกษตรอยา่งไทย 
พร้อมกระบวนการปฏิบตัิ นวัตกรรม และแนวทางที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในวันนี้ และในอนาคต





QR Code 
ตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิต



ผลติโดย 

ศูนย์เรียนรู้อินทรียว์ิถีไทย Earth Safe
กิจการเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน

สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรียว์ิถีไทยและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

156/51 หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Tel. 085-9177531  WWW.BAANRAKDIN.COM
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