โครงการเบรีย II
พัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย เวียดนาม และอิ นโดนี เซีย ผ่านการ
เชื่อมโยงตลาดนาการผลิ ตเพื่อเกษตรกรายย่อย

ความเป็ นมา
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีเนื้อทีถ่ อื ครองน้อยกว่า 1 แฮคแตร์และเมื่อไม่มกี ารรวมกลุ่มเกษตรกรก็ยงิ่ ทาให้
เกษตรกรอยู่ในตาแหน่ งที่ขาดอานาจในการต่อรองในการเข้าถึงตลาด ซึ่งปั จจุบนั ยัง ไม่มโี ครงสร้างพื้นฐานที่มปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอและขาดการเข้าถึงวิธกี ารผลิตทีท่ นั สมัย ไม่มคี วามรูเ้ พียงพอในเรื่องการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร รวมถึงการได้รบั บริการด้านการเงิน
ในขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคก็คานึงถึงคุณภาพของข้าว ซึง่ ส่งผลให้เกิดการตัง้ กฏระเบียบทีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้ เพื่อสร้างความมันใจด้
่ าน
ความปลอดภัยในอาหาร คุณภาพและระบบการผลิตที่คานึงถึงความยังยื
่ น และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อย่างไรก็ตาม
ผูผ้ ลิตข้าวจากประเทศไทย เวียดนามและอินโดนีเซียกาลังเผชิญความยากลาบากในการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฏระเบียบด้าน
ความปลอดภัยในอาหารและสนองความต้องการของประเทศผูน้ าเข้าข้าวที่มมี ากขึน้ หากการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและ
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่ ่งออกยังไม่มปี ระสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพข้าวก็ยงั มีเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ยากและมีความเสีย่ งสูง
นอกจากนี้ ภาคการเกษตรยังได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เนื่องจากการใช้พ้นื ที่ใ นการ
เพาะปลูกและเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนัน้ เกษตรกรรายย่อยผูป้ ลูกข้าวจึงเผชิญความเสีย่ งจากการเข้าถึงตลาดสากล
เพิม่ ขึน้ ด้วย ส่งผลให้ขาดรายได้ทเ่ี พียงพอต่อการดารงชีวติ ของตนเองและครอบครัว
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผ่านการเชื่อมโยงตลาดนาการผลิต
เพื่อเกษตรกรรายย่อย
แนวทางการดาเนิ นงาน
โครงการฯ จะดาเนินการลดสารเคมีตกค้างในห่วงโซ่คุณค่าข้าว พร้อมทัง้ นาเสนอระบบรับประกันคุณภาพข้าว มาตรการเหล่านี้
จะสอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัยทางอาหาร ข้อบังคับของภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกฏระเบียบของสังคม

และสิง่ แวดล้อมสาหรับการผลิตและการแปรรูปข้าว ซึง่ กลยุทธ์หลักของโครงการฯ คือ การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาว
และมีประสิทธิภาพระหว่างผูม้ สี ่วนร่วมตลอดห่วงโซ่การผลิต
เพื่อบรรลุกลยุทธ์ดงั กล่าว เวทีขา้ วยังยื
่ น (Sustainable Rice Platform: SRP) ที่เกิดการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ
สหประชาชาติ (UN) และสมาชิกกว่า 100 สถาบัน/องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวง
ผลกาไร ชุมชนวิจยั นานาชาติ ได้พฒ
ั นามาตรฐานข้าวยังยื
่ น (SRP Standard) ซึง่ ถือเป็ นมาตรฐานแรกสาหรับการผลิตข้าวที่มุ่ง
สู่ความยังยื
่ นในระดับโลก ที่มกี ารรับรองและค้าขายได้ มาตรฐานข้าวยังยื
่ น นี้ ได้กาหนดเงื่อนไขทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ทีส่ ามารถตรวจวัดได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตข้าวยังยื
่ น โดยมุ่งหวังทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของเกษตรกร
รายย่อยผ่านการสร้างศักยภาพและระบบการจัดการกลุ่ม
ในปี พ.ศ. 2559 กรมการข้าว โอแลม UTZ และ GIZ ได้ร่วมกันนาร่องทดสอบมาตรฐานการผลิตข้าวยังยื
่ นกับเกษตรกรจานวน 2
กลุ่มภายใต้โครงการเบรีย เพื่อพัฒนาการเข้าถึงตลาดสาหรับเกษตรกรทีม่ ตี ้นทุนต่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูแ้ ละ
แปลงสาธิตเทคโนโลยี สาหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยสร้างรายได้เพิม่ เติมให้กบั เกษตรกร
ผลการดาเนิ นโครงการที่ผ่านมา
• เกษตรกรจานวน 9,226 ราย (เพศชาย 4,223 รายและเพศหญิงจานวน 5,003 ราย) ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ได้รบั การถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการผลิตข้าวยังยื
่ นและการเชื่อมโยงตลาดข้าวยังยื
่ น ส่งผลให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
อย่างน้อยร้อยละ 20
• เกษตรกรจานวน 4,291 รายในประเทศไทยได้รบั การตรวจรับรองตามมาตรฐานข้าวยังยื
่ นและได้คะแนนการปฏิบตั ทิ ่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานข้าวยังยื
่ นทีร่ อ้ ยละ 93.86 ซึง่ เป็ นระดับของผูท้ ป่ี ลูกข้าวด้วยวิธแี บบยังยื
่ น
• พืน้ ทีป่ ลูกข้าว 19,412 แฮกแตร์ได้รบั การปลูกข้าวด้วยวิธแี บบยังยื
่ น และข้าวยังยื
่ นจานวน 67,780 ตันขได้ถูกป้ อนเข้า
สู่ห่วงโซ่ขา้ วยังยื
่ น
• องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน 34 แห่งในส่วนกลางและท้องถิน่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตข้าว
ยังยื
่ น
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