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การอนุรักษ์พันธุ์พืช-สัตว์จะเกิดขึ(นเมื)อ

มีประโยชน์
• กนิได้  เป็นอาหาร ให้คุณค่าทางยา บํารุงสุขภาพ
• ความเชื)อ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ี
• ขายได้ ได้เงิน• ขายได้ ได้เงิน
• ร่มเงา กนัลม 
• ไม้ใช้สอย ทาํฟืน
• อื)นๆ 



ปัจจัยหลักที!ทําให้เกิดการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช-สัตว์

ปัจจยัหลกัที)ทาํให้เกดิการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื-สัตว์
๑. สภาพภูมินิเวศวฒันธรรม
๒. นโยบายรัฐ๒. นโยบายรัฐ
๓. การเปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. รูปแบบและระบบตลาดมีความสัมพนัธ์อย่างยิ)งกบัการอนุรักษ์

พนัธุ์ความหลากหลาย
๕. การมีองค์กรสนับสนุนที)ทาํงานแบบต่อเนื)อง-เกาะตดิ



๑.สภาพภูมินิเวศวัฒนธรรม

ภูมิศาสตร์ ความสูงจากระดบันํ�าทะเลมีผลต่อความหลากหลายของพนัธุ์
กรรมพืช-สตัว์
ระบบนิเวศ  ป่า เมือง ทะเล ต่างกม็ีผลต่อความหลากหลายของพนัธุ์กรรมระบบนิเวศ  ป่า เมือง ทะเล ต่างกม็ีผลต่อความหลากหลายของพนัธุ์กรรม
พืช-สตัว์
วฒันธรรม กเ็ช่นกนั



๒. นโยบายรัฐ



สวนส้มเคมีเชิงเดียว



สวนส้ม



สวนส้ม



๓. การเปลี!ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



นาปรังตอ้งเจาะบาดาล ผลผลิตลดลง ๓๐ %



ลิ2 นจี!



ลําไย



สัปรด ๓๐๐,๐๐๐  > ๓๐,๐๐๐บาท
๑๐๐,๐๐๐> ๑๐,๐๐๐ บาท



ผลผลติลดเหลอื ๓๐ %





๓. รูปแบบ-ระบบตลาดมีความสัมพนัธ์อย่างยิ)งกบัการอนุรักษ์&เพิ)มความหลากหลาย

ตลาดนัดและคลังเกษตรอินทรีย์ที!  ตลาดเจเจ



จาํหน่ายผลผลิตตามฤดูกาล







นักเรียนสนใจซื(อผลผลติที)ตลาดนัดเกษตรอนิทรีย์ในโรงเรียน





ผู บ้ ริโภคเยี� ยมสวน











เกษตรอินทรียก์ลุ ่มตัวอย่าง

คณุบวัใส กนัทะดา 

เกษตรอินทรีย์ 

อ.แมอ่อน 

จ.เชียงใหม ่



ความเปลี� ยนแปลงของพืชพรรณจากเกษตรเคมี
มาสู่เกษตรอินทรีย ์

รายชื�อ ปี พ.ศ. ชนิดของพืช การเปลี�ยนแปลง

บวัใส กนัทะดา 2526 – 2543 ข้าวโพดฝักอ่อนแบบเคมี

2544 – 2545 ข้าวโพดฝักอ่อนแบบ
อินทรีย์ ชะอม

2546 – ปัจจบุนั เช่น ถั(วฝักยาว กระเพรา 
มะกรูด มะนาว โหระพา 
ผกัชีฝรั(ง ชะอม ต้นหอม 
คื(นช่าย ผกัชี กะหลํ(า
ดอก/หวั คะน้า ผกับุ้ง 
มะมว่ง เป็นต้น



คณุจรูญ สทุธนิล

เกษตรอินทรีย์

อ.แมอ่อน อ.แมอ่อน 

จ.เชียงใหม่



รายชื�อ ปีพ.ศ. ชนิดของพืช การเปลี�ยนแปลง

คณุจรูญ สทุธนิล 2525 – 2543 ข้าวโพดฝักอ่อนแบบเคมี

ปลายปี 2543 –
2544

ข้าวโพดฝักอ่อนแบบ
อินทรีย์ มะมว่ง ลาํไย
ผกักาด ผกับุ้ง

2545 – ปัจจบุนั ไมม่ีข้าวโพดฝักออ่น แต่
เพิ(มส้มโอ กระท้อน ขนนุ เพิ(มส้มโอ กระท้อน ขนนุ 
ลิ )นจี* มะขามหวาน มะไฟ 
และชมพู ่ชะอม กล้วย 
ผกัตําลงึ ผกัเชียงดา 
ผกักาด กระเพรา แมล่กั 
ผกับุ้ง ผกักะหลํ*า บลอ็ก
เคอรี* คะน้า คื*นช่าย 
หน่อไม้ป่า เป็นต้น



คณุบญุศรี สทุธนิล

เกษตรอินทรีย์ 

อ.แม่ออน อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่



รายชื�อ ปี พ.ศ. ชนิดของพืช การเปลี�ยนแปลง

บญุศรี สทุธนิล 2525 – 2543 ข้าวโพดฝักอ่อนแบบเคมี

ปลายปี 2543 –
2544

ข้าวโพดฝักอ่อนแบบ
อินทรีย์ มะมว่ง ลาํไย 

2545 – ปัจจบุนั ข้าวโพดอินทรีย์ กล้วย 
ขนนุ ลําไย มะมว่ง ชะอม 
ชมพู ่ลิ 8นจี( กะหลํ(า ผกักาด ชมพู ่ลิ 8นจี( กะหลํ(า ผกักาด 
ผกัชี คื(นช่าย ผกัชี 
ถั(วฝักยาว ฟักทอง ตําลงึ 
กะหลํ(าดอก กะหลํ(าหวั 
ผกับุ้ง บลอ็กเคอรี(









๕. การมีองค์กรสนับสนุนที!ทํางาน๕. การมีองค์กรสนับสนุนที!ทํางาน
แบบต่อเนื! อง-เกาะติด



อุปสรรคในการเก็บเมล็ดพันธุ ์พื2 นบ้าน

๑. เกษตรกรขาดความรู้การปรับปรุงพนัธุ์พชืผกัจีน เช่น กะหลํ)าดอก กะหลํ)าหัว บลอ็ก
เคอรี) คะน้า ต้องซื(อเมลด็พนัธุ์ตลอด ซึ)งมรีาคาสูงมาก

๒. เกษตรกรต้องทดลองเกบ็พนัธุ์พชืเอง โดยใช้องค์ความรู้ที)เป็นภูมิปัญญาพื(นบ้านมา
ช่วยสนับสนุน แต่ไม่มกีารสนับสนุนในเชิงวชิาการ 

๒. เกษตรกรต้องทดลองเกบ็พนัธุ์พชืเอง โดยใช้องค์ความรู้ที)เป็นภูมิปัญญาพื(นบ้านมา
ช่วยสนับสนุน แต่ไม่มกีารสนับสนุนในเชิงวชิาการ 

๓. การเปลี)ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลต่อการงอกของเมลด็พนัธุ์



แนวทางการพฒันาพันธุ์พืชพื, นบา้น

๑. จัดทาํโครงการจัดตั(งศูนย์รวบรวมขยายวจิัยพนัธุกรรมพชืพื(นบ้านเกษตรอนิทรีย์ระดบั
ตําบล

๒. พฒันาเป็นศูนย์รวบรวมฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้และวสิาหกจิชุมชนด้านการขยายพนัธุ์๒. พฒันาเป็นศูนย์รวบรวมฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้และวสิาหกจิชุมชนด้านการขยายพนัธุ์
พชื-สัตว์เกษตรอนิทรีย์โดยกลุ่มเกษตรกรระดบัตําบล

๓. กาํหนดนโยบายให้หน่วยงานรัฐการจัดซื(อเมลด็พนัธุ์จากกลุ่มเกษตรกรก่อน
๔. แก้ไขกฎหมายที)เป็นอุปสรรค เช่น พ.ร.บ. พนัธุ์พชื ๒๕๑๘
๕. จัดตั(งคณะกรรมการอนุรักษ์และพฒันาพนัธุ์กรรมพชื-สัตว์พื(นบ้าน (ทุกระดบั)
๖. จัดตั(งกองทุนเพื)อพฒันาพนัธุกรรมพชืพื(นบ้าน หรือจัดสรรงบจากกองทุนต่างๆ มาทํา เช่น 

จากสสส. สัก  ๒๐๐ ล้าน, กระทรวงเกษตรฯ ๒๐๐ ล้าน อื)นๆ สัก ๑๐๐ ล้าน



กระบวนทศัน์เปลี�ยน: ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักวจิัย - นักส่งเสริม – เกษตรกร/ชุมชน

วจิัย

ส่งเสริมส่งเสริม

เกษตรกร



ตัวอย่าง:การรวบรวมพันธุ์พืชของ 
UBINIG ,  บังคลาเทศ



ตัวอย่างการรวบพันธุ์พืชดั,ง เ ดิมที�  
BUNTHANG, BHUTAN



หลักการการเก็บ

ที)เกบ็เมลด็พนัธุ์คอืในสวน ไร่ นา ป่า
ส่วนการเกบ็ในห้องเป็นการเกบ็นอกฤดูส่วนการเกบ็ในห้องเป็นการเกบ็นอกฤดู


