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บทคัดย่อ
ปั จจุ บั นเกษตรกรไทยมีความสนใจในการทานาข้ าวอินทรีย์เพิ่ มมากขึ้น บทความนี้จึ งมีวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึกษาปั จจั ยที่มี ผลต่ อการ
ปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ และศึกษาการจัดการทรัพยากรในการทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร โดยเลือกจังหวัดพัทลุงเป็ นพื้นที่วิจัย ข้ อมูลปฐมภูมิรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนาตามธรรมชาติ การจดบันทึก เทป
บันทึกเสียง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวสังหยดเมืองพัทลุงอินทรีย์ จานวน 11 ราย ซึ่งใช้ การเลือกแบบเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัย พบว่า ปั จจัยมีผลต่ อการปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ของ
เกษตรกร ได้ แก่ ต้ นทุนการผลิตข้ าว การมีหนี้สนิ ปั ญหาสุขภาพ ความเสื่อมโทรมของดิน และการส่งเสริมจากหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
เกษตรกรมีความพอประมาณในการทานาข้ าวอินทรีย์ โดยมีการวางแผนการใช้ ปัจจัยการผลิตอย่ างเหมาะสม รวมถึงมีการผลิตข้ าวเพื่ อ
บริโภคในครัวเรือนเป็ นหลัก และไม่ผลิตจนเกินความสามารถในการผลิตของตนเอง เกษตรกรแสดงให้ เห็นถึงความมีเหตุผลในการทานา
ข้ าวอินทรีย์ โดยมีการจัดทาบัญชีและจัดการดินโดยไม่ ใช้ สารเคมี นอกจากนี้ เกษตรกรยังแสดงให้ เห็นถึงการมีภมู ิค้ ุมกันในการทานาข้ าว
อินทรีย์ โดยมีการรวมกลุ่มและแสวงหาความรู้ ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องในการนาไปใช้ ประกอบการ
วางแผนพัฒนาการผลิตข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากร ข้ าวอินทรีย์ ข้ าวสังข์หยด นาข้ าวอินทรีย์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
Currently, there has been an increase of interest in organic rice farming among the Thai farmers. This article aimed to study
factors affecting farmers’ transformation from chemical paddy fields to organic paddy fields, and describe resource management for
organic rice farming based on the fundamental principles of the sufficiency economy philosophy. Phatthalung province was selected
as the research area. Primary data were collected using in-depth interviews, natural observation, field notes, tape recordings and
non-participant observation. A total of eleven organic Sangyod Muang Phatthalung rice farmers were selected using purposive
selection. The data were analyzed using manifest content analysis. The results showed the factors that affected farmers’ transformation
from chemical paddy fields to organic paddy fields were as follows: production costs, indebtedness, individual and family–related
health problems, soil degradation and extension of services from related government agencies. The farmers understood the moderation
in organic rice farming. They also planned to appropriately use the inputs from this research. In addition, organic rice production
was mainly for household consumption. The farmers’ organic rice field production was within their normal practice production
capacity. The farmers applied a strong sense of understanding to organic rice farming by doing household and farm accounting in
addition to no input of chemicals in sustainable organic soil management. Furthermore, the farmers exhibited self-immunity in
organic rice farming, e.g., through farmer grouping and knowledge acquisition. The related government agencies can benefit from
the application of these research findings to enable sustainable development planning for organic rice production focused on the
sufficiency economy philosophy.
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บทนา
ในปั จจุ บัน การบริโภคข้ าวของผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ ได้ คานึงถึงเพี ยงแค่ ความอร่ อยเท่านั้น แต่ ยังรวมไปถึงความ
ปลอดภัยของข้ าว ซึ่งเป็ นประเด็นหนึ่งของความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากการได้ รับสารเคมีซ่ึงปนเปื้ อนมากับข้ าว
ที่บริโภคเข้ าไปเป็ นระยะเวลานาน จะก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยทางร่างกาย หรือที่เรียกว่า “โรคที่เกิดจากอาหารเป็ นสื่อ”
และค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลตามมา นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีการบริโภคข้ าวในรูปแบบอาหารฟั งก์ชันและ
เพื่อโภชนบาบัด ส่งผลให้ ข้าวอินทรีย์เป็ นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องได้ ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้ าเกษตรอินทรีย์และการน้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ
ผลิตมากขึ้น เห็นได้ จากการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรมผ่านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่ งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2551–2554 และแผนปฏิบัติก ารพั ฒ นาเกษตรอิน ทรีย์แห่ งชาติ พ.ศ.2551-2554 จนถึง
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาเกษตรอิน ทรีย์ แ ห่ งชาติ พ.ศ.2560-2564 ในปั จ จุ บั น (The National Organic Agriculture
Development Committee, Office of Agricultural Economics, 2017) เพื่ อปรับทิศทางการผลิตสินค้ าเกษตรให้ สอดรับ
กับสถานการณ์โลกและนาไปสู่การพัฒนาที่ย่งั ยืน ซึ่งจะช่วยให้ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงมีความกินดี อยู่ดี
และมีความสุขตามอัตภาพ
พัทลุงเป็ นจังหวัดในภาคใต้ ตอนล่ างของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ กว่ าร้ อยละ 70 เป็ นพื้นที่ทาการเกษตร พื ช
เศรษฐกิจที่มีการปลูกกันมากที่สดุ คือ ยางพารา มีพ้ ืนที่ปลูก 9.6 แสนไร่ รองลงมา คือ ข้ าว (ข้ าวนาปี และข้ าวนาปรัง)
ปาล์มนา้ มัน มังคุด และลองกอง มีพ้ ืนที่ปลูก 1.1, 0.5, 0.2 และ 0.1 แสนไร่ ตามลาดับ ในปั จจุบันพบว่า เกษตรกร
ได้ มกี ารปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้ าวมาเป็ นพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มนา้ มันมากขึ้น ทาให้ พ้ ืนที่ปลูกข้ าว จานวนครัวเรือน
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว และผลผลิตข้ าวของจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี การผลิต 2559/60
จังหวัดพัทลุงมีพ้ ืนที่ปลูกข้ าว จานวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว และผลผลิตข้ าว 65,639 ไร่, 7912 ครัวเรือน และ
13.5 ล้ านกิโลกรัม ตามลาดับ ซึ่งลดลง 107,803 ไร่, 6,935 ครัวเรือน และ 63.7 ล้ านกิโลกรัม ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
ปี การผลิ ต 2554/55 (Information Technology and Communication Center, Department of Agricultural Extension,
2018)
การวิจัยครั้งนี้ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของข้ าวสังข์หยด ซึ่งถือเป็ นสินค้ ายุทธศาสตร์สาหรับการพัฒนาการเกษตร
ของจังหวัดพัทลุง แต่ในปั จจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวสังข์หยดอินทรีย์ยังมีจานวนน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น แม้ มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ องและองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations: NGOs) ได้ ช่วยกันส่งเสริมให้ เกษตรกร
ในพื้นที่มกี ารปลูกข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ าวอินทรีย์
จังหวัดพั ทลุง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็ นไปได้ ว่า นอกจากการมีข้อจากัดด้ านปั จจัยการผลิตของเกษตรกรแล้ ว
อุปสงค์ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ยังมีปริมาณน้ อย เมื่อเทียบกับอุปสงค์ข้าวทั่วไป อาจกล่าวได้ ว่า ตลาดข้ าวสังข์หยดอินทรีย์
เป็ นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งลักษณะของผู้บริโภคในตลาดนี้ เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้และตระหนักใน
ด้ านสุขอนามัย รวมถึงมีความสามารถที่จะจ่ายได้ สงู ส่วนตลาดข้ าวทั่วไปเป็ นตลาดมวลชน (Mass Market) (Thailand
Development Research Institute, 2010)
การวิจัยครั้งนี้ได้ กาหนดคาถามการวิจัยว่า (1) มีปัจจัยใดบ้ างที่มผี ลต่อการปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าว
อินทรีย์ของเกษตรกร และ (2) เกษตรกรมีการจัดการทรัพยากรในการทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนจากนาข้ าว
เคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกร และ (2) เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรในการทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานเกษตรอาเภอควนขนุ น สานักงานเกษตร
จังหวัดพัทลุง สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นประกอบการวางแผนพัฒนาการผลิตข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในพื้นที่วิจัยและพื้นที่อ่นื ที่มบี ริบท หรือสภาพแวดล้ อมใกล้ เคียงกันได้
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วิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เน้ นวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัย คือ อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งใช้ การเลือกแบบเจาะจง
เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีพ้ ืนที่ปลูกข้ าวและจานวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวมากเป็ นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ ในปี การ
ผลิต 2559/60 ซึ่งข้ าวสังข์หยดเป็ นพันธุข์ ้ าวพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง และมีการปลูกกัน
มาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนควนขนุนเป็ นอาเภอที่มีพ้ ืนที่ปลูกข้ าวนาปี จานวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวนาปี
และผลผลิตข้ าวนาปี มากที่สดุ โดยในปี การผลิต 2559/60 อาเภอควนขนุนมีพ้ ืนที่ปลูกข้ าวทุกสายพันธุแ์ ละข้ าวสังข์หยด
33,755 และ 4,214 ไร่ ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 51.4 และ 33.7 ของทั้งจังหวัดพัทลุง ตามลาดับ จานวนครัวเรือน
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวทุกสายพันธุแ์ ละข้ าวสังข์หยด 3,398 และ 1,158 ครัวเรือน ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 42.9 และ
39.2 ของทั้งจังหวัดพัทลุง ตามลาดับ และผลผลิตข้ าวทุกสายพันธุแ์ ละข้ าวสังข์หยด 8.2 และ 1.2 ล้ านกิโลกรัม คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.9 และ 60.3 ของทั้งจังหวัดพัทลุง ตามลาดับ นอกจากนี้ ในอาเภอควนขนุ นยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ข้ าว
อินทรีย์ท่ไี ด้ รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย (Organic Thailand) และ/หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
สหพั น ธ์เกษตรอิน ทรีย์น านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) จ านวน
7 กลุ่มดังแสดงในตารางที่ 1
การวิจัยครั้งนี้ได้ เลือกทาการศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้ านเขากลาง เนื่องจากกลุ่มนี้มจี านวนเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกมาก
ที่สดุ คือ 32 ราย รวมทั้งมีการผลิตและแปรรูปข้ าวสังข์หยดอินทรีย์แบบครบวงจร จนได้ รับการคัดเลือกจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้ เปิ ดเป็ นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรโดยใช้ ช่ ือว่า “ศูนย์พัฒนาการ
ผลิตและแปรรูปข้ าวสังข์หยดอินทรีย์ครบวงจร” อีกทั้งยังได้ รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย และโรงสีข้าว
ของกลุ่มเป็ นโรงสีข้าวแห่ งแรกในภาคใต้ ท่ไี ด้ รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติท่ดี ีในการผลิต (Good Manufacturing
Practice: GMP)
ตารางที่ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรีย์ในอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ที่ต้งั ของกลุ่ม
กลุ่ม
หมู่
ตาบล
1. วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขากลาง
13
ปันแต
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพังดาน
2
นาขยาด
3. กลุ่มผลิตข้ าวบ้ านวังจระเข้
5 โตนดด้ วน
4. ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้ างฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
5
พนางตุง
5. วิสาหกิจชุมชนชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนาเกษตรยั่งยืน
5
พนางตุง
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไสยาว-มวลชน
9 โตนดด้ วน
7. สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จากัด
6
แพรกหา

มาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ี่ได้รบั
Organic Thailand
Organic Thailand
Organic Thailand และ IFOAM
Organic Thailand และ IFOAM
Organic Thailand
Organic Thailand และ IFOAM
Organic Thailand

จานวน
สมาชิก
32
29
20
18
12
10
3

ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุงอินทรีย์ท่เี ป็ นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้ านเขากลาง จานวน
12 ราย (1 ครัวเรือนต่อตัวแทนของสมาชิกในครัวเรือน 1 ราย) เป็ นการเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ ได้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่ให้ สมั ภาษณ์ได้ อย่างลุ่มลึก และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือก คือ เป็ นเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวสังข์หยด
เมืองพั ทลุงอินทรีย์ ท่มี ีการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงในการทานาข้ าว ดังนั้น คาว่ า “ข้ าวอินทรีย์ ” ในหั วข้ อ
หลังจากนี้จึงหมายถึง “ข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุงอินทรีย์ ” ทั้งนี้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ รับการพิ ทักษ์สิทธิ์ โดยดาเนินการ
รวบรวมข้ อมูลเฉพาะบุคคลที่มีความสมัครใจ หรือยินดีให้ ความร่วมมือ หรือมีความสะดวกในการให้ สมั ภาษณ์เท่านั้น
ทาให้ สามารถรวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ 11 ราย
การรวบรวมข้ อมูลภาคสนามใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (ตามแนวคาถามในการสัมภาษณ์ท่ีสร้ างขึ้น รวมถึงข้ อคาถาม
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม) การสนทนาตามธรรมชาติ การจดบันทึก เทปบันทึกเสียง ร่วมกับการ

66

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(4)

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยใช้ เทคนิคสามเส้ าในการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากบุคคล สถานที่ และเวลาที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ปั จจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเคมีมาเป็ นนาข้าวอินทรียข์ องเกษตรกร
เกษตรกรมีอาชีพทานาข้ าวมาเป็ นระยะเวลานาน ส่วนหนึ่งมีการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีก
รุ่นหนึ่งติดต่อกันมาอย่างยาวนาน การทานาข้ าวในอดีตมีวิถีการผลิตเพื่อยังชีพ คือ ใช้ บริโภคในครัวเรือน ส่วนเกินจาก
การบริโภคจะนาไปแจกจ่ายให้ แก่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนบ้ าน และคนรู้จัก รวมทั้งนาไปทาบุญทางศาสนาและเก็บเมล็ดพันธุ์
ไว้ ปลูกในฤดูกาลถัดไป การทานาข้ าวต้ องอาศัยธรรมชาติ และทานาเพี ยงปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น ข้ าวที่ปลูกเป็ นข้ าวพันธุ์
พื้นเมือง เช่น พัทลุง เล็บนก ดอกพะยอม ไข่ม ดริ้น รวมถึงสังข์หยด ในการทานานอกจากจะใช้ แรงงานครัวเรือนและ
แรงงานสัตว์แล้ ว ยังมีการแลกเปลี่ยนแรงงานกันระหว่างเครือญาติและเพื่อนบ้ านในละแวกเดียวกัน หรือพื้นที่ใกล้ เคียงกัน
(แรงงานแลกเปลี่ยน) ต่อมาวิถกี ารผลิตได้ มกี ารเปลี่ยนแปลงไปเป็ น 2 วิถกี ารผลิต คือ นอกจากการผลิตเพื่อยังชีพแล้ ว
ยังมีการผลิตเพื่อขายด้ วย เนื่องจากมีความต้ องการเงินตราเพื่อนาไปซื้อสินค้ าและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจน
นาไปใช้ จ่ายภายในครัวเรือน ทาให้ ระดับการพึ่งพาตนเองของครัวเรือนเริ่มลดลงเรื่อยๆ เพราะการทานาข้ าวต้ องอาศัย
ปัจจัยจากภายนอกที่เกษตรกรไม่สามารถผลิต หรือสร้ างขึ้นเองได้ นั่นคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปุ๋ ยเคมี เครื่องจักรกล
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้ าว รวมทั้งมีการจ้ างแรงงานจากภายนอกมากขึ้น
แม้ เกษตรกรคาดหวังว่า การทานาข้ าวตามกระแสหลัก ซึ่งเน้ นการใช้ เคมีภัณฑ์ จะทาให้ ผลผลิตข้ าวที่เกษตรกรได้ รับ
เพิ่มขึ้นดังคากล่าวที่ว่า “...ในตอนนัน้ คำนึงถึงรำยได้ทีจ่ ะได้รบั เป็ นหลัก กำรทำนำข้ำวจึงเน้นกำรใช้สำรเคมี เพรำะคิดว่ำ
กำรใช้สำรเคมีจะช่วยให้ผลผลิตข้ำวทีไ่ ด้รบั เพิ่มขึ้น ซึง่ ทำให้ครัวเรือนมีรำยได้เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย...” อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทานาข้ าวจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ พบว่า มีปัจจัยต่างๆ
ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ต้ นทุนการผลิตข้ าว กล่าวคือ การทานาข้ าวเคมี ทาให้ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้ าวเพิ่มขึ้นในส่วนวัตถุทางตรง
และค่าแรงงานทางตรง (Pongklang, 2017) ไม่ว่าจะเป็ นเคมีภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการผลิต ได้ แก่ ปุ๋ ยเคมี สารเคมีกาจัดและ
ป้ องกันวัชพืช/ศัตรูพืช ซึ่งมีราคาค่อนข้ างสูง และแปรผันไปตามกลไกตลาด รวมถึงค่าจ้ างแรงงานใส่/ฉีดพ่ นสารเคมี
ส่งผลให้ กาไรที่ควรจะได้ รับต่ากว่าที่ควรจะเป็ น อีกทั้งยังเสมือนเป็ นการบั่นทอนความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้ าน
ปัจจัยการผลิตของเกษตกร เพราะในการผลิตต้ องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการตัดสินใจและการควบคุมของ
เกษตรกร ทาให้ เกษตรกรมีความเสี่ยงทางรายได้ เมื่อราคาข้ าวมีการเปลี่ยนแปลงไปดังคากล่าวที่ว่า “...ทำไมผลผลิต
ข้ำวทีไ่ ด้รบั จำกกำรทำนำข้ำวเคมีกส็ งู แต่ไม่ค่อยมีเงินไปชำระหนี้ นัง่ คิดไปคิดมำจึงรูว้ ำ่ เป็ นเพรำะมีตน้ ทุนจำพวกสำรเคมี
สูงนั่นเอง...” และ “...สมัยก่อน พ่ อ-แม่เลี้ยงเรำมำ เขำก็ทำกำรเกษตรแบบไม่ใช้สำรเคมี และมีอำชีพทำกำรเกษตร
เพียงอย่ำงเดียว ก็มีรำยได้เลี้ยงลูกนับสิบคน แต่ตอนนี้ทำกำรเกษตรแบบเคมี เลี้ยงลูกคนสองคนก็ลำบำกแล้ว...” เมื่อ
พิจารณาในส่วนต้ นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้ าวแบบเคมีกบั แบบอินทรีย์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีงานวิจัย
หลายชิ้นได้ รายงานว่า ต้ นทุนการผลิตข้ าวแบบเคมีสงู กว่าแบบอินทรีย์ แต่การผลิตข้ าวแบบอินทรีย์ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า
แบบเคมี ตัวอย่ างเช่น งานวิจัยของ Ketpirune (2012; 2013) อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนการผลิตข้ าวขึ้นอยู่กับบริบทของ
พื้นที่และวิธที ่ใี ช้ คานวณด้ วย
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ต้ นทุนการผลิตข้ าวสูง
ข้ าว GI

การมีหนี้สนิ
นาข้ าวเคมี

ปัญหาสุขภาพ
ความเสื่อมโทรมของดิน
การส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง

นาข้ าวสังข์หยด
เมืองพัทลุง
อินทรีย์

ความเหมาะสม
ของพื้นที่
ราคาขายสูงขึ้น

ตลาดเฉพาะกลุ่ม

รูปที่ 1 ปั จจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรียข์ องเกษตรกร

2. การมีหนี้สนิ เนื่องจากเกษตรกรมองว่า การทานาข้ าวอินทรีย์จะช่วยลดการใช้ ปัจจัยการผลิตในส่วนสารเคมี ทาให้
ต้ นทุนการผลิตลดลง และข้ าวอินทรีย์มรี าคาขายสูงกว่าข้ าวเคมี อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารของครัวเรือน ทาให้
เกษตรกรสามารถนาเงินส่วนต่างไปชาระหนี้ได้
3. ปัญหาสุขภาพของเกษตรกร กล่าวคือ ปั ญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นอาการเจ็บป่ วยหรืออาการผิดปกติทางร่างกาย
ที่เป็ นผลมาจากการทานาข้ าวเคมีในอดีต เป็ นปัญหาที่สาคัญประการหนึ่ง โดย Pompranee (2015) ได้ กล่าวว่า สุขภาวะ
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่ อความอยู่ รอดของเกษตรกร และ Sankoh, Whittle, Semple, Jones, and Sweetman (2016) ได้
รายงานว่า ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวที่ใช้ สารเคมี เช่น คลื่นไส้ ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ตามัว
กอปรกับเกษตรกรมีอายุมาก เฉลี่ย 61.0 ± 15.4 ปี ซึ่งมีผลทาให้ เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ตามปกติ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมการผลิตข้ าวได้ อย่ างเต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ เพราะต้ องนอนพักเพื่อรักษาอาการ
เจ็บป่ วย รวมทั้งต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็ นจานวนมาก ดังคากล่าวที่ว่า “...ตลอดระยะเวลำทีผ่ ลิตข้ำว
แบบเคมี ไม่ได้เอำใจใส่สขุ ภำพ และมีควำมประมำทในเรือ่ งกำรป้ องกันตัวเองขณะใช้สำรเคมี เพรำะควำมเคยชิน และ
มักง่ำย ทำให้สำรเคมีเข้ำไปสะสมอยู่ในร่ำงกำย และเกิดอำกำรผิดปกติ ได้แก่ หน้ำมืด อำเจียน ไม่มีแรงจนต้องไปพบ
แพทย์...” และ “...มีเพือ่ นเกษตรกรบำงรำยแพ้สำรเคมี ทำงำนหนักๆ ไม่ได้ มีอำกำรอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ปวดเมือ่ ย
ตำมร่ำงกำย เป็ นผืน่ คันตำมผิวหนัง เจ็บหน้ำอก หำยใจไม่ค่อยสะดวก และเจ็บป่ วยจนต้องเข้ำโรงพยำบำลอยู่บ่อยครัง้
เพรำะเป็ นโรคระบบทำงเดินหำยใจ ทำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลเป็ นจำนวนมำก...” สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Nantajit, Phetsawang, and Durongkaveroj (2015) ที่รายงานว่า การคานึงถึงสุขภาพเป็ นปัจจัยที่มผี ลทางบวกต่อ
การยอมรับการผลิตข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกร
4. ความเสื่อมโทรมของดิน เนื่องจากการทานาข้ าวเคมีเป็ นระยะเวลานานและใช้ สารเคมีในปริมาณมาก จะส่งผลเสีย
ต่อดิน ซึ่งเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สดุ ในการผลิตพืชแบบอินทรีย์ เพราะดินเป็ นรากฐานของสิ่งมีชีวิตในการเกื้อกูลการดารงชีพ
ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มขี นาดเล็ก (Sandler and Karo, 1972 as cited in Benchasri, 2010) ผลเสีย
ดังกล่าว คือ เกิดการตกค้ างของสารเคมีในดิน ส่งผลให้ ดิ นเสื่อมคุณภาพหรือขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพเป็ น
กรด ซึ่งก่อให้ เกิดการระบาดของโรคพืชและศัตรูพืชได้ ง่าย ในขณะเดียวกันอินทรียวัตถุจะลดลงและหมดไป ทาให้ ดิน
แน่ นแข็ง มีการระบายนา้ และอากาศไม่ดี ส่งผลให้ เกษตรกรต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการบารุงดินสาหรับการทานาในรอบ
ถัดไป และผลผลิตข้ าวที่ได้ รับต่ากว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ขณะที่การ
ทานาข้ าวอินทรีย์จะช่วยฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และไม่รบกวนกระบวนการสะสมธาตุอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน
5. การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง เกษตรกรรายหนึ่งได้ กล่าวไว้ ว่า “...แรกๆ ทีท่ ำนำข้ำวอินทรียก์ เ็ ครียด
เพรำะไม่รูว้ ่ำจะทำอย่ำงไร จะทำได้มยั๊ จนมีหน่วยงำนในพื้นทีเ่ ข้ำมำจัดอบรมและส่งเสริมกำรทำเกษตรอิ นทรีย์ ดูเพือ่ น
เกษตรกรรำยอืน่ ทีท่ ำนำข้ำวอินทรียอ์ ยู่แล้วบ้ำง ก็เลยสบำยใจขึ้น...” และ “...ก่อนจะมำทำนำข้ำวอินทรีย์ ก็ตดั สินใจแล้ว
ตัดสินใจอี ก เพรำะกลัวว่ำจะไปไม่รอด หรือประสบควำมล้มเหลว แต่กม็ ีเจ้ำหน้ำทีม่ ำให้ควำมรู ้ จึงตัดสินใจลองทำดู...”
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การทานาข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกรได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้ าว
พัทลุง สานักงานเกษตรจังหวัดพั ทลุง สานักงานเกษตรอาเภอควนขนุ น กรมการข้ าว กรมพั ฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องมือทางการเกษตร ปุ๋ ยอินทรีย์ เงินทุน การจัดอบรมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตข้ าวสังข์หยดอินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพของข้ าว การให้ เงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายจาก
อุทกภัย เป็ นต้ น การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ หากเกษตรกรเป็ นสมาชิกกลุ่มจะช่วยให้ เกษตรกรขอใบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับการขอใบรับรองรายบุคคล เพราะการส่งเสริมผ่านกลุ่ม เช่น การอบรม
การให้ คาแนะนา ดาเนินการได้ ง่ายกว่า สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Srising (2008, p. 79) ที่กล่ าวว่ า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการปลูกข้ าวอินทรีย์มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการปลูกข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกร รวมทั้งงานวิจัยของ Leklang
(2012, p. 70) ที่ระบุว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริม และการบริการมีผลต่ อการตัดสินใจผลิตข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกร
งานวิจัยของ Nantajit et al. (2015) ที่รายงานว่า จานวนครั้งที่ได้ รับการอบรม และความเข้ าใจในการปลูกข้ าวอินทรีย์
เป็ นปัจจัยที่มผี ลทางบวกต่อการยอมรับการผลิตข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกร และงานวิจัยของ Kungwon (2017) ที่พบว่า
การส่งเสริมและการบริการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกร
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทานาข้ าวจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ได้ ส่งผลในเชิงบวกต่อเกษตรกรดังคากล่าว
ที่ว่า “...หลังจำกเปลีย่ นมำผลิตข้ำวแบบอิ นทรีย์ รูส้ ึกว่ำชีวติ มีควำมสุขมำกขึ้น เพรำะได้แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กบั คนรอบข้ำง
ทัง้ สมำชิกในครัวเรือนและญำติ พีน่ อ้ ง อี กทัง้ เมือ่ เอำข้ำวไปขำยก็ไม่รูส้ ึกเป็ นคนบำป เพรำะข้ำวไม่มีสำรเคมี จึงไม่เป็ น
อันตรำยต่ อผูบ้ ริโภค...” “...ตัง้ แต่เปลีย่ นมำผลิตข้ำวแบบอิ นทรีย์ รูส้ ึกว่ำสุขภำพร่ำงกำยดีข้ ึน เจ็บป่ วยน้อยลง เพรำะ
ไม่ตอ้ งเจอกับสำรเคมีเหมือนเมือ่ ก่อน ต้นทุนปุ๋ ยเคมีและสำรเคมีกไ็ ม่มี และสำมำรถขำยได้ในรำคำทีส่ ูงขึ้น ทำให้มีกำไร
มำกกว่ำแต่ก่อน...” “...กำรทำนำข้ำวอินทรียช์ ่วยลดต้นทุนกำรผลิต ไม่ตอ้ งนำเงินไปซื้อสำรเคมี ผลผลิตข้ำวอินทรียท์ ีไ่ ด้
ก็นำมำบริโภคในครัวเรือน เหลือจำกกินก็นำไปขำย สร้ำงรำยได้เพือ่ นำไปใช้จำ่ ยในส่วนต่ำงๆ...” “...แรกๆ ทีเ่ ริ่มทำนำ
ข้ำวอินทรียใ์ หม่ๆ ก็ทอ้ นะ เพรำะว่ำกำรเปลีย่ นมำใช้ปุ๋ยอินทรียใ์ หม่ๆ นัน้ ต้นข้ำวยังไม่สำมำรถดูดซึมสำรอำหำรไปใช้ได้
ทันที ทำให้ได้ผลผลิตข้ำวน้อย แต่ไม่คิดจะถอยก็เลยทำไปเรือ่ ยๆ ผลผลิตข้ำวก็เพิ่มขึ้น ขณะทีต่ น้ ทุนกลับลดลง คุณภำพ
ดินก็ดีข้ นึ ...” และ “...กำรไม่ใช้สำรเคมีเลย ถือเป็ นกำรช่วยดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ
ของตัวเรำเองและผูซ้ ้ ือข้ำวอินทรียด์ ว้ ย…”
อย่ างไรก็ตามมีเกษตรกรได้ ให้ ข้อคิดว่ า “...กำรทำนำข้ำวอิ นทรียใ์ นระยะแรกต้องอำศัยกำลังใจจำกคนรอบๆ ตัว
มีควำมอดทนและตัง้ ใจจริง เพรำะต้องหำควำมรู แ้ ละใช้เวลำในกำรเรียนรูเ้ กีย่ วกับกำรผลิตแบบอินทรีย์ อีกทัง้ ต้องมีกำร
ฟื้ นฟู ทรัพยำกรในนำข้ำวทีเ่ สือ่ มโทรมจำกกำรผลิตแบบเคมีให้มีควำมสมดุลขึ้น...” และ “...มีเพือ่ นเกษตรกรบำงรำย
เขำยังคงผลิตข้ำวแบบเคมีเหมือนเดิ ม และมีอยู่คนหนึ ง่ มี กำรปลูกข้ำวทีใ่ ช้สำหรับบริโภคภำยในครัวเรือนแบบไม่ ใช้
สำรเคมี ส่วนข้ำวที น่ ำไปขำยมี กำรใช้สำรเคมี เพรำะเขำเชือ่ ว่ำจะได้ผลผลิ ตข้ำวสูงกว่ำ ถ้ำอยำกขยำยผล หรือทำให้
เกษตรกรรำยอื น่ เปลีย่ นมำผลิตข้ำวแบบอิ นทรีย์ เรำต้องทำให้เขำเห็นเป็ นแบบอย่ำงก่อนว่ำมันดียงั ไง เขำจะได้เชือ่ มั่น
และเปลีย่ น หรือทำตำม...” สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Rittinon and Uruyos (2017) ที่กล่าวว่า ความไว้ ใจต่อเกษตรกร
ผู้ใกล้ ชิดที่ทาเกษตรอินทรีย์ และเพื่อนเกษตรกรเป็ นปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการทาเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกร
เหตุผลสาคัญที่ทาให้เกษตรกรตัดสินใจใช้ขา้ วสังข์หยดเมืองพัทลุงในการทานาข้าวอินทรีย ์ มีดงั นี้
1. การได้ รับการรับรองให้ เป็ นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.
2549 โดยใช้ ช่ อื ว่า “ข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ซึ่งถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถนาไป
สร้ างมูลค่าเพิ่มได้ โดยเกษตรกรรายหนึ่งได้ กล่าวว่า “...ข้ำว GI คือ สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ คือ ข้ำวทีน่ ี ่ ปลูกทีน่ ี ่ ขำยทีไ่ หน
ก็ได้ท่วั โลก เป็ นข้ำวประจำถิ่น ของดีประจำจังหวัดนี้ เลย...” นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้ ประกาศให้ ข้าวสังข์หยดเมือง
พัทลุงเป็ นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลาดับที่ 4 ของประเทศไทยในสหภาพยุโรป ต่อจากข้ าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้ องไห้ กาแฟ
ดอยช้ าง และกาแฟดอยตุง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็ นต้ นไป
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2. ความเหมาะสมของพื้นที่ กล่ าวคือ เกษตรกรได้ มีการค้ นหาพั นธุ์ข้าวที่เหมาะสมด้ วยวิธีการต่างๆ ทั้งจากการ
สังเกตและการลองผิดลองถูก เพื่อให้ ได้ พันธุข์ ้ าวที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกข้ าวมาแล้ วหลายพันธุ์ และพบว่ า
ข้ าวสังข์หยดสามารถให้ ผลผลิตเป็ นที่น่าพึงพอใจ DeFleur (1970 as cited in Baran and Davis, 2011) ได้ กล่ าวว่ า
บุคคลที่มรี ะดับการศึกษาไม่สงู โดยส่วนใหญ่มีความถนัดในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตมิ ากกว่าการเรียนรู้ทางทฤษฎี ทั้งนี้
เกษตรกรที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามีจานวนมากที่สดุ
3. ราคาของข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ดังคาพูดที่กล่าวว่า “...ข้ำวสังข์หยดนี้ เป็ นข้ำวทีม่ ีรำคำดี ทำให้คนหันมำปลูกกัน
พอยิ่งปลูกเป็ นอิ นทรียอ์ ี ก เลยทำให้รำคำดีย่ ิงขึ้นไปอี ก...” ทั้งนี้ ข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของเกษตรกรได้ รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งช่วยสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูบริโภค สอดคล้ องกับทฤษฎีลาดับขั้นความ
ต้ องการของมาสโลว์ในขั้นที่ 2 นั่นคือ ความต้ องการความปลอดภัย (Janyam, 2013) นอกจากนี้ Soma (2009, p. 38)
ได้ รายงานว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการข้ าวอินทรีย์ท่มี ตี รารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การจัดการทรัพยากรในการทานาข้าวอินทรียต์ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
เกษตรกรรายหนึ่งได้ กล่าวว่า “...สวรรค์อยู่ทีใ่ จ หำกใจเรำรูจ้ กั พอเพียง และเรำเรียนรูท้ ีจ่ ะอยู่อย่ำงพอเพียง เรำก็จะ
พบกับควำมสุข...” โดยเกษตรกรได้ มกี ารจัดการทรัพยากรในการทานาข้ าวอินทรีย์ท่แี สดงให้ เห็นถึงการประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้ วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กัน ความรู้ และคุณธรรม ดังแสดงใน
รูปที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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การจัดการทรัพยากรในการทานาข้าวอินทรีย ์
1. การจัดการที่ดิน
2. การจัดการแรงงาน
3. การจัดการเงินทุน
4. การจัดการทุน

การใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชคลุมดิน การไม่เผาตอซัง
การใช้ แรงงานครัวเรือนและแรงงานแลกเปลี่ยน
การใช้ เงินทุนของครัวเรือน
การผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพและนา้ หมักชีวภาพใช้ เอง
การทานาข้าวอินทรียว์ ิถพี อเพียง
ความพอประมาณ
1. การวางแผนการใช้ ปัจจัยการผลิต
2. การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ความมีเหตุผล
1. การจัดการดินโดยไม่ใช้ สารเคมี
2. การจัดทาบัญชี

การมีภูมิคมุ ้ กัน
1. การแสวงหาความรู้
2. การรวมกลุ่ม
ความรู ้
1. การศึกษาด้ วยตนเอง
2. การเข้ ารับการอบรม
3. การใช้ ภมู ิปัญญาในการผลิต
การมีอาหารอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ

คุณธรรม
1. การผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ความมีนา้ ใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคี

การเข้ าถึงอาหารซึ่งมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่เหมาะสม

การใช้ ประโยชน์จาก
อาหารในการบริโภค

ความสมดุลของระบบนิเวศการผลิตข้ าว/การมีพลานามัยที่สมบูรณ์/ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
รูปที่ 2 การจัดการทรัพยากรในการทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร

1. การวางแผน เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ ปั จจัยการผลิ ตที่มีอยู่ เช่ น ที่ดิ น แรงงาน ทุ น รวมถึงเงินทุ น อย่ าง
เหมาะสมภายใต้ เงื่อนไขและข้ อจากัดที่เผชิญอยู่ในการดาเนินกิจกรรมการผลิตข้ าวอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรมีการใช้
พื้นที่ว่างบริเวณบ้ านปลูกผักไว้ รับประทานเอง เช่น คะน้ า พริก ผักกาด เพื่อใช้ พ้ ืนที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นว่ า เกษตรกรต้ องมีความรู้แ ละภูมิปัญ ญาทั้งการผลิตข้ าวอิน ทรีย์และการปลูกผักชนิ ดต่ างๆ เกษตรกรมีการใช้
แรงงานครัวเรือน (แรงงานคู่สามี-ภรรยา) เป็ นแรงงานหลักในการผลิตข้ าวอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรรายหนึ่งได้ กล่าวว่า “...
ใช้แรงงำนครัวเรือนก็เพื ่อสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมมี นำ้ ใจ...” อีกทั้งเกษตรกรมีการใช้ เงินทุนของครัวเรือนเพียง
อย่างเดียวในการทานาข้ าวอินทรีย์ เพราะไม่ต้องการมีหนี้สนิ ทั้งนี้ เนื่องด้ วยวัตถุประสงค์หลักของการทานาข้ าวอินทรีย์
คือ เพื่อใช้ บริโภคในครัวเรือน ถ้ ามีผลผลิตส่วนเกินจะนาไปขายเพื่อสร้ างรายได้ หรือแบ่งปั นให้ กบั คนรู้จัก โดยเกษตรกร
จะไม่ผลิตจนเกินความสามารถในการผลิตของตนเอง หรือทรัพยากรที่มอี ยู่ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองในด้ านอาหารได้ เพราะมีปริมาณผลผลิตข้ าวอินทรีย์ท่เี พียงพอสาหรับการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจของครัวเรือนตามสุภาษิตที่ว่า “ตนเป็ นที่พ่ึงแห่ งตน” นอกจากนี้ยังแสดงให้ เห็นว่ า เกษตรกรมีการคานึงถึง
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ความปลอดภัยของตนเอง สมาชิกในครัวเรือน และผู้บริโภคด้ วย เพราะข้ าวอินทรีย์เป็ นข้ าวที่ไม่มสี ารเคมีปนเปื้ อน หรือ
ตกค้ างในผลผลิต รวมทั้งยังถือเป็ นสัมมาชีพที่สร้ างรายได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้ อม
2. การจัดการดิน เกษตรกรมีการปรับปรุงดินโดยใช้ พืชตระกูลถั่วหลังฤดูกาลทานา ได้ แก่ ถั่วเขียว ปอเทือง เนื่องจาก
เป็ นการเพิ่มธาตุไนโตรเจน (ไนเตรทและแอมโมเนีย) ให้ แก่ดนิ รวมทั้งช่วยรักษาความชื้นของดิน และสามารถป้ องกัน
การชะล้ างของผิวหน้ าดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพและนา้ หมักชีวภาพไว้
ใช้ เอง ซึ่งสามารถผลิตได้ ง่าย โดยหาวัตถุดบิ มาจากในพื้นที่ และมีต้นทุนการผลิตต่า อีกทั้งธาตุอาหารที่ได้ จากปุ๋ ยเหล่านี้
ไม่ส่งผลเสียต่อความสมดุลและสิ่งมีชีวิตในดิน
3. การจัดทาบัญชี เกษตรกรมีการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อคานวณค่าใช้ จ่ายและรายได้ ในครัวเรือน รวมทั้งบัญชี
ฟาร์มเพื่อคานวณต้ นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้ าวอินทรีย์
4. การแสวงหาความรู้ เกษตรกรมีการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างค่อยเป็ นค่อยไปเกี่ยวกับการทานาข้ าว
อินทรีย์จากสื่อบุคคล ได้ แก่ เพื่อนเกษตรกร เกษตรกรต้ นแบบ รวมถึงการเข้ าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
จัดขึ้น ได้ แก่ การอบรม
5. การรวมกลุ่ม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตข้ าวอินทรีย์ เพื่ อลดการถูกเอาเปรียบด้ านราคาจากพ่ อค้ าคนกลาง
รวมทั้งมีการช่ วยกันหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตข้ าวอิน ทรีย์ของกลุ่ม และระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการลดต้ นทุน
การทานาข้ าวอินทรีย์
จากผลการวิจัยข้ างต้ น แม้ ว่าการทานาข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกรจะเป็ นไปในทิศทางที่ดี แต่กพ็ บว่าเกษตรกรมีอปุ สรรค
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอยู่เหนือการควบคุม หรือการจัดการของเกษตรกร นั่นคือ ปั ญหาอุทกภัย ซึ่งนอกจากจะ
สร้ างความเสียหายให้ กบั ผลผลิตข้ าวอินทรีย์ คือ ทาให้ ต้นข้ าวเปื่ อยและไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ แล้ ว ยังทาให้ ผลผลิตทาง
การเกษตรชนิดอื่นๆ ในครัวเรือนเกิดความเสียหายอีกด้ วย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องภัยแล้ ง ซึ่งทาให้ ต้นข้ าวที่ปลูก
ตาย หรือเจริญเติบโตได้ ไม่เต็มที่ ปั ญหาเหล่านี้ได้ ทาให้ วิถีการผลิตข้ าว วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเกษตรกร ตลอดจน
ความหลากหลายของพั นธุ์ข้าวพื้ นเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตลอดจนส่งผลให้ ความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนเกษตรกรลดลง ทั้งในมิติการมีอาหาร (Food Availability) การเข้ าถึงอาหาร (Food Access) และการใช้
ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization)
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
การปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ของเกษตรกรมีสาเหตุมาจากปั จจัยที่สาคัญ 5 ประการ ได้ แก่
ต้ นทุนการผลิตข้ าว การมีหนี้สนิ ปั ญหาสุขภาพ ความเสื่อมโทรมของดิน และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
เกษตรกรมีการจัดการทรัพยากรในการทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นความพอประมาณ
เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ ท่ดี นิ แรงงาน ทุน และเงินทุนของครัวเรือน รวมถึงเน้ นการผลิตข้ าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ในส่วนความมีเหตุผล เกษตรกรมีการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม รวมถึงมีการจัดการดินโดยไม่ ใช้ สารเคมี
สาหรับการมีภมู ิค้ ุมกัน เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และแสวงหาความรู้ ซึ่งส่งผลให้ นาข้ าวอินทรีย์มีความสมดุลทางระบบ
นิเวศ เกษตรกรมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และครัวเรือนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
จากผลการวิจัยที่ได้ สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องนาไปใช้ ประโยชน์ได้ 4 ประการ
ดังนี้
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
ควรมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ทานาข้ าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดข้ อจากัดส่วนบุคคลของ
เกษตรกรที่มอี ายุมาก เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ และการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การยอมรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะก่อให้ เกิดการพั ฒนาในการผลิตข้ าวอินทรีย์ และถือเป็ นสิ่งที่ท้าทาย เพราะค่านิยมของคน
รุ่นใหม่ในการทาการเกษตรลดลง
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2. การลดต้ นทุนการผลิตในการปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรมี
การส่งเสริมให้ เกษตรกรเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาบัญชีฟาร์ม เพื่อให้ ทราบถึงต้ นทุนการผลิตข้ าวอินทรีย์ท่แี ท้ จริง
ซึ่งสามารถนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจปรับระดับการใช้ ปัจจัยการผลิตให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลด
ต้ นทุนการผลิตในรายการที่ไม่จาเป็ น หรือรายการที่ยังสามารถลดได้
3. การสร้ างภูมคิ ้ ุมก้ นด้ านพนาลามัยของเกษตรกรที่มกี ารปรับเปลี่ยนจากนาข้ าวเคมีมาเป็ นนาข้ าวอินทรีย์ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรมีความตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้น และชี้ให้ เห็นข้ อดีของการทานาข้ าว
อินทรีย์ต่อสุขภาพ รวมถึงด้ านอื่นๆ เช่น การช่วยลดต้ นทุนการผลิต การขายผลผลิตได้ ในราคาที่สงู ขึ้น การเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้ แก่ดนิ
4. การสร้ างภูมิค้ ุมก้ นด้ านการบริหารจัดการน้า หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรมีการวางแผนบริหารจัดการน้า
อย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาอุทกภัยที่สร้ างความเสียหายให้ กบั ผลผลิตข้ าวอินทรีย์และผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ
เป็ นอย่างมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนิสติ ชั้นปี ที่ 3 และ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชนที่ช่วยรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้
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