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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัด

อบุลราชธาน ียโสธร และอ�านาจเจรญิ  จ�านวน 80 คน ได้มาจากวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง ประกอบด้วยเกษตรกรกลุม่โรงเรยีน

เกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู ต�าบลขามเปี้ย อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 30 คน และกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา

คุณธรรม จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ ์

แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการวิจัยพบว่า

 1. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.2) ค่อนข้างสูงอายุ (เฉลี่ย 50.78 ปี) ส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 65.0) มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนบางส่วนช่วยท�างานในภาคการเกษตร (ประมาณ 2 คน)  

เปลีย่นจากการท�าเกษตรทัว่ไปทีใ่ช้สารเคมมีาท�าเกษตรอนิทรย์ีเป็นเวลานานกว่า 10 ปี หลงัการปรบัเปลีย่นทกุคนมสีขุภาพดีขึน้

ในปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ทุกคนมีที่ดินท�ากินเป็นของตนเองและครอบครัว (เฉลี่ย 27.94 ไร่) 

ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการท�านา (เฉลี่ย 19.7 ไร่) ปศุสัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่คือสัตว์ปีก (ร้อยละ 86.2) และโคกระบือ (ร้อยละ 75.0) 

ส่วนใหญ่รายได้ครัวเรือนมาจากนอกภาคการเกษตร (เฉลี่ย 128,000 บาทต่อปี) มากกว่าจากภาคการเกษตร (เฉลี่ย 106,000 

บาทต่อปี) ส่วนใหญ่ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน (ร้อยละ 97.5) มีทั้งหนี้สิน (ร้อยละ 81.2) และการออม (ร้อยละ 75.9)  

 2. เกษตรกรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการสร้างความมั่นคงในระดับมากที่สุดสองด้านคือด้านการบริโภค 

(ค่าเฉลีย่ 4.77) และด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ(ค่าเฉลีย่ 4.52) และการสร้างความมัน่คงระดบัมากคอืด้านการผลติ (ค่าเฉลีย่ 4.07)

ค�าส�าคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรอินทรีย์

Abstract
 The research aimed to study the state of food security creation of organic farmers in the  

Lower-Northeastern of Thailand. The participants used in this research were farmers doing organic farming 

not less than 5 years in the area of Ubon Ratchathani, Yasothon, and Amnatchareon provinces. A total of 

80 organic farmers selected by a purposive sampling technique consisted of 30 organic farmers of the  

Organic School Donmoo Village group, Kampia Sub-district, Trakan Phuet Phon District of Ubon Ratchathani 

and 50 organic farmers the Moral Rice group in  Yasothon and Amnatchareon provinces. The research  

instruments were semi-structure interviews. Data collected were analyzed by means, percentage, standard 

deviation and content analysis.
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 The research findings were as follows:

 1. Participants were mostly male (56.2%). The majority were elder (  = 50.78 years old), obtaining 

secondary education (65.0%). They had 2 household members to help work in the farms. Most of them 

switched from conventional farming to organic farming more than 10 years ago. After practicing organic  

farming they all were healthy as seen in the year 2014 that no illness has been caused by the consumption. 

Every household had their own land (  = 27.94 rai) mostly rice fields (  = 19.7 rai). Livestocks were mainly 

poultry (86.2%) and cattle (75.0%). Most of them had off-farms income household (  = 128,000 baht/year) 

over farms (  = 106,000 baht/year), did accounts receivable-expenditure (97.5%) and had both debt (81.2%) 

and savings (75.9%).

 2. The overall condition of food security creation of organic farmers in this region was found to be 

at a higher level  (  = 4.41). When considered individual aspects, the consumption security creation and 

resource security were at the highest level (  = 4.77 and 4.52, respectively) and the production security was 

at a higher level (  = 4.07).

Keywords: Food Security, Organic Agriculture, Organic Farmers

บทน�า

 อาหารเป็นหนึง่ในปัจจยัสีท่ีส่�าคญัทีส่ดุของมนษุย์ 

เพราะให้พลังงาน ช่วยการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่

สึกหรอ ช่วยในการป้องกันหรือต้านทานโรคและควบคุม

ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่างกาย (นงนภัส  คู่วรัญญู เที่ยงกมล  

2552) อาหารเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งในมิติด ้านเวลา 

เพราะมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอาหาร

เป็นเวลานาน ด้านโภชนาการเพราะมีสารอาหารที่จ�าเป็น

ต่อชีวิต ด้านสังคมวัฒนธรรมเพราะก่อให้เกิดวัฒนธรรม 

การบริโภคที่หลากหลายในแต่ละสังคม และด้านเศรษฐกิจ

เพราะเป็นสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (Spitz 1985, 

quoted in Zhou 2010) ดังนั้นการขาดแคลนอาหารจึง

เป็นปัญหาที่ส�าคัญและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลาย 

ด้าน (Diouf 2005)        

 ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2007-2008 ได้เกิดภาวะราคา

อาหารสูงขึ้นทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จากสาเหตุ

ปริมาณส�ารองอาหารโลกลดลง สภาพอากาศผันผวน  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความตื่นตระหนก ท�าให้เกิด 

การกักตุนไว้บริโภคในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น (Stienberg 

2008 ) ประเดน็เรือ่งความมัน่คงด้านอาหารจงึได้ปรากฏขึน้

ในฐานะเป็นภัยคุกคามทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

(Clapp 2009; Dupont and Thirwell 2009, quoted in 

Drummond 2012)

 ดังนั้นความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) 

จึงถูกนับเป็นความม่ันคงในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีท้าทาย 

หลายประเทศทั่วโลกเพราะสัมพันธ์กับความอยู ่รอด 

ของผู้คน โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนาความท้าทายนี้

ได ้ทวี ความรุนแรงมากขึ้ นจากสภาวะแวดล ้อมที่

เปล่ียนแปลง วิกฤตพลังงานและการลดความส�าคัญ 

ของพืชอาหารลง (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ 2555) อีกทั้งยัง

สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงด้านสังคม

และการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ (Zhou 2010) องค์การ

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) คาดการณ์

ว่าในปีค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000  

ล้านคน ซึ่งท�าให้ปริมาณการผลิตอาหารต้องเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละ 70 (Food and Agriculture Organization (FAO) 

2008) แหล่งผลิตอาหารส�าคัญของโลกอย่างทวีปเอเชีย

จ�าเป็นต้องมกีารปฏริปูครัง้ใหญ่ เพือ่ให้สามารถผลติอาหาร

ได้อย่างเพียงพอกับประชากรโลก

 ประเทศไทยถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และ 

เป็นแหล่งผลติอาหารขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะข้าวนบั

เป็นส่ิงส�าคัญในระบบอาหารเนื่องจากเป็นอาหารหลัก 

ที่แทบจะรับประทานกันทุกม้ือและมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง

กว่าอาหารประเภทอื่น การปลูกข้าวได้เองน้ันนับเป็น 

หลักประกันว่ามีความมั่นคงทางอาหารในระดับหนึ่ง แต่ก็

ใช่ว่าความมั่นคงทางด้านนี้จะยั่งยืน เพราะมีหลายปัจจัยที่

ส่งผลคุกคามต่อเกษตรกรไทย โดยเฉพาะจากระบบเกษตร

แผนใหม่เชิงพาณิชย์ที่มาจากการปฏิวัติเขียว (Green 

Revolution) ซึ่งกลายเป็นเกษตรกระแสหลักแบบทั่วไป 

(Conventional  Agriculture) ซึ่งปัจจุบันได้ก่อให้เกิด 

ผลกระทบทั้งด้านการผลิตจากการที่เกษตรกรมีต้นทุน 
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ที่สูงขึ้น ต้องพึ่งการน�าเข้าปัจจัยการผลิตจากภายนอก 

จนกระทั่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ (ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ 

2547) และสารเคมีท่ีเป็นพิษในยาปราบศัตรูพืชท�าให้เกิด

การเจ็บป่วย และเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่มาจากการ

ใช้สารเคมี อัตราป่วยด้วยพิษจากสารก�าจัดศัตรูพืชก็อยู่

ระหว่าง 2-6 คนต่อประชากร 100,000 คน (กระทรวง

สาธารณสุข 2554) ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีพบว่า 

เกิดการเสื่อมสภาพ ความสมดุลของระบบนิเวศ และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เกิดภาวะปนเปื้อน 

ของสารพิษในดิน น�้า อากาศ สิ่งแวดล้อม จากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก  

จากยอดน�าเข้าปีละประมาณ 6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 80,000 

ล้านบาท มีการประมาณว่าในแต่ละปีประเทศไทยสูญเสีย

ธาตุอาหารในดินมูลค่าถึง 3.77 พันล้านบาท (นงนภัส  

คูว่รญัญ ูเทีย่งกมล 2552) รวมทัง้ด้านการบรโิภคจากอาหาร

ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายจากการผลิตของตนเอง 

และจากพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปเป็นการจ�าหน่ายผลผลิตของ

ตนเองทั้งหมดแล้วน�าเงินไปซื้ออาหารจากภายนอกมา 

บริโภค

 จากสถานการณ์ทีไ่ด้กล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจากปัจจัยเส่ียง

ทีส่�าคญัคอืฐานทรพัยากรการผลติมคีวามเสือ่มโทรมมากขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของสังคมเกษตร  

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แรงงานภาคเกษตรลดลงจากการ 

เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีค่าแรง 

สูงกว่า อีกทั้งยังมีการคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ 

ค้าเสรีที่มีต ้นทุนต�่ากว่าของประเทศเพื่อนบ้านและมี 

แนวโน้มจะรุนแรงขึ้นหลังการเป็นประชาคมอาเซียน 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ2555) ท�าให้ในระยะยาวประเทศไทยอาจมปัีญหา

ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน จากรายงานในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ท่ีกล่าวถึง

สถานการณ์และความเสี่ยงในภาคเกษตร ผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นจากเกษตรแบบท่ัวไป และจากความเห็นของ 

ผู ้ เชี่ยวชาญที่ เห็นตรงกันว ่า การท�าเกษตรอินทรีย ์  

(Organic Agriculture) ที่ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์

ฟื้นฟูระบบนิเวศน์การเกษตรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (วิฑูรย์ ปัญญากุล 2555) ของเกษตรกรรายย่อย 

อาจจะเป็นหนทางที่จะน�าไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

 งานวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารที่ผ่านมามัก

จะไปศึกษาในมิติต่างๆ เช่น ความเพียงพอ (Availability) 

การเข้าถึง (Accessibility) ของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

ทัง้ในเมอืงและชนบท หรอืไม่กเ็กีย่วกบัการพฒันาดชันชีีว้ดั 

หรอืล่าสดุกเ็ป็นการศกึษาในมติขิองสิง่แวดล้อม แต่ยงัไม่เคย

มีการศึกษาในมิติของเกษตรกรที่ต้องมีความครอบคลุม 

ทัง้ในมติคิวามเพยีงพอ การเข้าถงึ ประโยชน์ และเสถยีรภาพ 

และต้องขยายเพิม่ในมติขิองความเป็นผูท้ีจ่ะต้องท�าให้ระบบ

การผลิตมีความเกื้อหนุนกับส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และ

สุขภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตและด�ารงไว้ 

ซึ่งฐานทรัพยากรการผลิตที่เป็นความมั่นคงทางอาหาร 

ของชาติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาสภาพการสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย ์ในภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง เพือ่เป็นแนวทางในการสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาสภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ของเกษตรกรอนิทรย์ี ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงด้านการบริโภค ด้าน 

การผลิตและด้านทรัพยากร

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นเกษตรกร 

ที่ท�าเกษตรอินทรีย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในเขตพื้นท่ี 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีจงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

จ�านวน 80 คน ได้มาจากวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจาก 

ผู้ปฏิบัติดีในแต่ละกลุ่มเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย 1) กลุ่ม

โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู ต�าบลขามเปี้ย อ�าเภอ

ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีจ�านวน 30 คน 2) กลุ่ม

ข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร และจังหวัด

อ�านาจเจริญ จ�านวน 50 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นการสมัภาษณ์

แบบกึง่โครงสร้างสภาพการสร้างความมัน่คงทางอาหารของ

เกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูล 

ส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตอนที่ 2 เป็น

แบบสัมภาษณ์สภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ

เกษตรกรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

ที่ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านการบริโภค ความมั่นคง 
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ด้านการผลิตและความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

ซึง่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ประกอบค�าถามปลายเปิด ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจากการส�ารวจพื้นที่เบื้องต้นในเรื่อง

ทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างความมัน่คงทางอาหารของเกษตรกร 

จากนั้นน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) น�าข้อเสนอแนะมาแก้ไขแล้วจึงน�าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ และระดับ

สภาพการสร้างความม่ันคงทางอาหาร ใช้ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ์การแปล

ความหมายของบุญชม ศรีสะอาด (2545) และวิเคราะห์

เนื้อหาโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (สุภางค์ จันทวานิช 

2554) 

สรุปผลการวิจัย

 1. จากข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ 

และสังคม ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นชายร้อยละ 56.2 

หญิงร้อยละ 43.8 มีอายุเฉลี่ย 50.78 ปี ส่วนใหญ่ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 65.0) มีจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เป็นแรงงานในภาค

การเกษตรเฉลี่ย 2 คน ท�าเกษตรอินทรีย์มาแล้วเฉลี่ย 11 ปี 

หลังจากเปลี่ยนแปลงทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 

พบว่าไม่มีการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหาร มีที่ดิน

ท�ากินเป็นของตนเองและครอบครัวเฉลี่ย 27.94 ไร่ เป็น

ทีด่นิในการท�านาเฉลีย่ 19.7 ไร่ ด้านปศสุตัว์พบว่าส่วนใหญ่

เลี้ยงสัตว์ปีก (ร้อยละ 86.2) เลี้ยงโคและกระบือ (ร้อยละ 

75.0) ด้านรายรับของครัวเรือนในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามา

จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 106,000 บาท และมีรายได้ 

นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 128,000 บาท ด้านรายจ่ายของ

ครัวเรือน พบว่ามาจากภาคการเกษตรเฉลี่ย 27,600 บาท 

และมาจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 112,000 บาท มีการ

ท�าบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนร้อยละ 97.5 มีการออม ร้อยละ 

75.9 เฉลี่ยครัวเรือนละ 61,700 บาท และมีหนี้สินร้อยละ 

81.2 เฉลี่ยครัวเรือนละ 179,000 บาท 

 2. สภาพการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ

เกษตรกรอินทรีย์ในภาคอีสานตอนล่าง โดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก (  = 4.41, S.D = 0.65 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า

  2.1 การสร้างความมัน่คงด้านการบรโิภคของ

เกษตรกรอินทรีย์ ในภาคอีสานตอนล่างโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมากที่สุด (  = 4.77, S.D = 0.42) โดยมีค่าเฉลี่ย 

รายข้อสงูสดุคอืการมข้ีาวเพยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี 

การมีพืชผักเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี การมีไม้ผล

เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี การมีแหล่งโปรตีน  

(เน้ือสัตว์และไข่) เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี การมี

ความพึงพอใจในอาหารที่บริโภค การที่กลุ่มหรือชุมชนของ

กลุ่มมกีารส�ารองอาหารไว้ในยามฉกุเฉนิ และการทีก่ลุ่มหรอื

ชุมชนของกลุ่มสามารถพึ่งพากันได้ทางด้านอาหารอยู่ใน

ระดับสูงสุด (  = 5.00) รองลงมาคือการมีแหล่งที่มาของ

อาหารส่วนใหญ่มาจากบริเวณถิ่นฐานที่พักอาศัย และการ

ส�ารองอาหารหลัก เช่น ข้าว เพียงพอกับการบริโภคจนได้

ผลผลิตในฤดูกาลผลิตหน้า (  = 4.98) อาหารที่บริโภค 

มีประโยชน์ สะอาด และไม่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน  

(  = 4.83) มีการบริโภคตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น  

(  = 4.80 ) และการมีแหล่งอาหารจากธรรมชาติ  

(  = 4.16 ) ตามล�าดับ

  2.2 การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคอีสานตอนล่าง 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52 , S.D = 0.69)  

โดยมีค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุดคือมีพื้นที่ในการผลิตอาหาร 

เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือน มีการผลิตแบบอินทรีย์

ในพืน้ทีก่ารผลติ มคีวามเชือ่มัน่ในการบรโิภคอาหารทีอ่ยูใ่น

พื้นที่การผลิตว่ามีความปลอดภัย และมีความบริสุทธ์ิของ

อากาศในพื้นที่การผลิต (  = 5.00) รองลงมาคือมีการ 

เติมอินทรียวัตถุในพื้นที่การผลิตอย่างต่อเนื่อง (  = 4.99) 

ความสะอาดของแหล่งน�้าในพื้นที่การผลิต (  = 4.88)  

และมีน�้าเพียงพอกับการผลิต (  = 3.88) ตามล�าดับ

  2.3 การสร้างความมั่นคงด้านการผลิตของ

เกษตรกรอินทรีย์ ในภาคอีสานตอนล่างโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก (  = 4.07, S.D = 0.66) และมีค่าเฉลี่ยรายข้อ

สงูสดุคอืมกีารผลติแบบอนิทรย์ีทีไ่ม่ใช้สารเคมทีกุชนดิ และ

มคีวามพงึพอใจในการผลติทีท่�าอยู ่(  = 5.00) รองลงมาคอื

ไม่มีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการท�าเกษตรในช่วง 5 ปี 

ทีผ่่านมา (  = 4.98) การมคีวามรูใ้นเรือ่งการเกษตรทีต่นเอง

ท�าอยู ่(  = 4.86) มกีารผลติอย่างหลากหลายหรอืผสมผสาน 
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(  = 4.65) มีการผลิตด้วยแรงงานในครัวเรือน (  = 4.21) 

และมีการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต (  = 4.03)  

ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากข้อมลูส่วนบคุคล สภาพทางเศรษฐกจิและ

สังคมของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนื่องจากเป็นผู้น�าครอบครัวและ

ตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ในการท�าเกษตรอินทรีย์ ส�าเร็จ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา เนื่องจากการอยู่ในชุมชน

ชนบทที่ต้องช่วยครอบครัวท�างานในภาคการเกษตรตั้งแต่

เยาว์วัย มีสมาชิกครัวเรือนบางส่วนที่เป็นแรงงานภาค

การเกษตรและมีค่าเฉลี่ยอายุค่อนข้างสูง เนื่องจากนิยมให้

ลกูหลานตนเองศกึษาในระดบัสงูและเมือ่จบการศกึษาแล้ว

ก็ไปท�างานนอกภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ท�าเกษตรอินทรีย์

มาแล้วประมาณ 11 ปี การปรับเปลี่ยนเกิดจากการที่ได้มี

โอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตช่วงปี พ.ศ. 

2545 ในโครงการพักช�าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ โดยเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติ

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีเ่น้นการพึง่ตนเอง

ด้วยการท�าเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลายหรือผสมผสาน 

ซึ่งพบว่าหลังจากท�าแล้วสุขภาพดีขึ้นจากการได้บริโภค

อาหารปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Worthington (2001) และ Asami, Hong, 

Barrett, Mitchell (2003) และ Cummins (2003) อ้างใน

วิฑูรย์  ปัญญากุล (2555) ท่ีพบว่าคุณค่าทางโภชนาการ 

ของผลผลิตอินทรีย์สูงกว่าท่ัวไปจากการปรับปรุงบ�ารุงดิน

ท�าให้พืชมีระบบเมตาบอลิซ่ึมท่ีดีข้ึนและมีปริมาณน�้าต�่า 

ส ่งผลให ้มี วิตามินและแร ่ธาตุสูงกว ่า รวมท้ังมีสาร  

Phenolic ป้องกนัโรคหวัใจและระบบประสาทเสือ่ม และมี

สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลผลิตทั่วไป และได้ท�างาน 

ทีใ่นสภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภยัจากสารเคมอีนัตราย 

ได้ออกก�าลังกายจากกิจกรรมการเกษตรที่มีมากขึ้น รายได้

เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น รวมทั้งมี

เครือข่ายเพิ่มขึ้น เป็นต้น สอดคล้องกับ Kaufman (2012) 

ที่พบว่าเหตุผลในการปรับเปลี่ยนมาท�าการเกษตรอินทรีย์

คือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง เห็นคุณค่าของ

สิ่งแวดล้อมและเพื่อการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ด้านที่ดินท�ากิน

พบว่าทุกครัวเรือนมีเป็นของตนเองแสดงถึงความม่ันคง 

ด้านทรัพยากร ท�าให้เกิดแรงจูงใจในการปรับสภาพที่ดิน 

ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ในระยะยาว และการใช้ประโยชน์นัน้

มีการจัดสรรเพื่อการท�าเกษตรแบบหลากหลายและ 

ผสมผสานที่มีทั้งแปลงนา แปลงพืชผักผลไม้ สระน�้าที่เป็น

บ่อปลาธรรมชาติ และปศุสัตว์ เช่นโคและกระบือเพื่อสร้าง

รายได้ และน�ามูลที่ได้มาเป็นอินทรียวัตถุ การเลี้ยงสัตว์ปีก

เพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่ป่าหัวไร่

ปลายนาที่มีอาหารตามธรรมชาติอย่างหลากหลาย เหล่านี้

นับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในด้านการ

บริโภค ด้านทรัพยากรและด้านการผลิตของเกษตรกร   

ด้านรายรับในภาคเกษตรมาจากการจ�าหน่ายผลผลิตที่มี

อย่างหลากหลายโดยเฉพาะข้าวที่มีราคาสูงกว่าทั่วไป

เนื่องจากเป็นผลผลิตอินทรีย์  แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า  

กลุม่ตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่รายรบัครวัเรอืนนอกภาคการเกษตร

มากกว่าเนื่องจากมีสมาชิกบางคนในครัวเรือนประกอบ

อาชีพอืน่ หรอืได้รบัจากสมาชกิทีไ่ปท�างานต่างถิน่ หรอืจาก

การประกอบอาชพีอืน่นอกฤดกูาลผลิตหรอืควบคูก่บัการท�า

เกษตร และจากสาเหตุที่เกษตรกรเก็บผลผลิตไว้เป็น 

จ�านวนมากเพือ่การบรโิภคในครวัเรอืน ท�าบญุและแจกจ่าย 

หรือเก็บไว ้จ�าหน่ายในอนาคตถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้น  

ด้านรายจ่ายภาคการเกษตรพบว่าส่วนใหญ่มาจากค่า 

อินทรียวัตถุซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ให้กับดิน ด้านรายจ่ายในครัวเรือนพบว่าค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือค่าช�าระหนี้เงินกู้/ประกัน ที่ต้องช�าระเป็นรายปี 

ด้านการท�าบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนมีที่มาจากการอบรม

หลักสูตรสัจธรรมชีวิตที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และสามารถ

บริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งรู ้ขีดจ�ากัดของ

ตนเองเพื่อน�ามาพิจารณาในการลงทุนเพิ่ม และพบว่า  

ส่วนใหญ่มกีารออมแม้จะมค่ีาเฉลีย่ไม่สงูนกัจากค่าใช้จ่ายใน

ด้านต่างๆ และพบว่าส่วนใหญ่มหีนีส้นิจากการลงทนุในภาค

การเกษตร สอดคล้องกับธ�ารง แสงสุริยจันทร์ (2554)  

ที่พบว่าหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีการเปลี่ยนพฤติกรรม

ทางบวกในทุกด้านยกเว้นสภาพหนี้สิน

 2.  การด�าเนินการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ของเกษตรกรอินทรีย์ในภาคอีสานตอนล่างโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายในแต่ละประเด็นได้ดังนี้คือ

  2.1 การสร้างความมั่นคงด้านการบริโภคอยู่

ในระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อพบว่าด้านความเพียงพอของ

อาหารซึ่งประกอบด้วยข้าว พืชผัก ผลไม้ และแหล่งโปรตีน

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเนือ่งจากสภาพภมูศิาสตร์ทีเ่อือ้อ�านวย

ของประเทศไทย จงึท�าให้เกษตรกรทีเ่ป็นผู้ผลิตมคีวามอดุม

สมบูรณ์ในด้านนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เน้น
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การผลิตแบบหลากหลายหรือผสมผสานรวมท้ังแสวงหา

อาหารเพือ่การบรโิภคภายในครวัเรอืนเป็นหลกั  สอดคล้อง

กับการวิจัยของ Thiengkamol (2011) ท่ีพบว่าส�าหรับ

ชุมชนการเกษตรแล้วความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่ 

ทุกครัวเรือนมีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการบริโภค

อย่างมีโภชนาการด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืนจากการ 

พึ่งตนเอง ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชุมชนของกลุ่ม 

ที่มีการส�ารองอาหารไว้ในยามฉุกเฉิน อยู่ในระดับมากที่สุด 

เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้มีการรวมกลุ่มกันอย่าง

เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มบางคนท่ีอาจมีปัญหา

ในบางปีที่ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถผลิตได้ เช่น กลุ่มข้าว

คณุค่าชาวนาคณุธรรมจะมกีารส�ารองข้าวเปลอืกไว้ในยุง้ฉาง

ส่วนกลาง และในส่วนของกลุ่มโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ 

ดอนหมนูัน้กม็กีารส�ารองข้าวเปลอืกในรปูแบบของธนาคาร

ข้าวชุมชน ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม ชุมชน เพื่อนบ้านหรือ

เครือญาตทิีส่ามารถพึง่พากนัได้ทางด้านอาหาร อยูใ่นระดบั

มากที่สุด เนื่องจากในสังคมชนบทอีสานยังคงมีวัฒนธรรม

การพึ่งพากันได้ในด้านอาหารอยู่มากทั้งในระดับชุมชน 

เพื่อนบ้านและเครือญาติ รวมท้ังในระดับกลุ่มก็มีระบบ

ส�ารองข้าวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้านอาหารส่วนใหญ่ที่

บริโภคมีแหล่งที่มาจากบริเวณถิ่นฐานที่พักอาศัย อยู่ใน

ระดับมากที่สุด เนื่องจากแหล่งที่มาของอาหารส่วนใหญ่มา

จากการผลิตและเก็บหาในพืน้ทีข่องตนเองหรอืจากบรเิวณ

ใกล้เคยีงภายในชมุชนทีอ่าศยัอยู ่ด้านการส�ารองอาหารหลกั 

เช่น ข้าว อย่างเพียงพอกับการบริโภคจนถึงผลผลิตที่ได้ใน

รอบหน้า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งจากเกษตรกรทกุคนจะ

เกบ็ข้าวไว้อย่างเพยีงพอกบัการบรโิภคของครวัเรอืนจนกว่า

จะได้ผลผลติในปีต่อไป สิง่นีน้บัเป็นจดุเด่นของชาวนาอสีาน

ในเรื่องความมั่นคงด้านการบริโภค สอดคล้องกับ Seub-

sman, Kelly and Sleigh (2013) ทีพ่บว่าชาวชนบทอสีาน

ให้ความส�าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน มีการ

พึ่งพากันกับเพื่อนบ้าน พอใจในการใช้ชีวิตและให้ความ

ส�าคัญกับการมีอาหารเพียงพอ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภค

ในครวัเรือนได้ตลอดปี มกีารแบ่งปันอาหารกนัภายในชมุชน 

ด้านอาหารทีบ่รโิภคประจ�าวนัมปีระโยชน์ สะอาด และไม่มี

สารเคมีอันตรายปนเปื้อน อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่จะบริโภคสิ่งที่ตนเองผลิตแบบอินทรีย์

หรอืแสวงหาในบรเิวณทีไ่ม่มกีารปนเป้ือนของสารเคม ีหรอื

ถ้าบางกรณีต้องขอหรือซื้อก็จะมาจากแหล่งที่ผลิตแบบ

อินทรีย์ ด้านการบริโภคตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะบริโภค

ตามความเคยชินจากการเลี้ยงดูของบิดามารดาที่เป็น

วัฒนธรรมการบริโภคแบบอีสาน จะเปลี่ยนไปบ้างก็คือ 

การกินที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น พร้อมทั้งฝึกลูกหลานให้กิน

แบบตนด้วย ด้านการมีที่มาของอาหารจากแหล่งธรรมชาติ 

อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยู ่

ส่วนใหญ่ก็จะมีป่าชุมชนหรือแหล่งน�้าธรรมชาติที่สามารถ

เข้าไปหาอาหารได้ บางคนก็มีป่าหัวไร่ปลายนาของตนเอง 

และทุกคนจะมีแหล ่งอาหารธรรมชาติที่อยู ่ ในพื้น ท่ี

การเกษตรของตน โดยเฉพาะที่หมู่บ้านดอนหมูนั้นมีป่า

ชุมชนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจาก

ชาวชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์อย่าง

อืน่ และทีห่มูบ้่านกย็งัมแีหล่งน�้าธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ไป

ด้วยสัตว์น�้าที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ทั้ง 2 แหล่งนี้นับ

เป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญของประชากรในชุมชน 

  2.2 การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติอยู ่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อพบว่าด้าน 

ความเพียงพอของพื้นที่ในการผลิตทั้งอาหารหลักเช่น ข้าว 

และพืชผักเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ในการผลิตอย่างเพียงพอ 

เพื่อการบริโภค และส่วนใหญ่จะมีเหลือเพื่อการจ�าหน่าย

แลกเปลีย่นและแจกจ่าย ด้านมกีารผลติแบบอนิทรย์ีในพืน้ท่ี

การผลติอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นกฎข้อบงัคบัและ

มีกระบวนการกลุ ่มที่เข้มแข็งคอยตรวจสอบกันเองของ

สมาชิกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากนี้กลุ่มข้าวคุณค่า

ชาวนาคุณธรรมจะมคีณะตรวจสอบทีเ่รยีกว่า “นกัส่งเสรมิ” 

มาตรวจแปลงนาเป็นระยะ จากน้ันจะมีการตรวจสอบอีก

ครั้งจากเจ้าหน้าที่ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

แห่งประเทศไทยเพื่อการรับรองประจ�าปี ด้านความเชื่อมั่น

ในการบริโภคอาหารที่อยู ่ในพื้นที่การผลิตว ่ามีความ

ปลอดภัยอยู ่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากเป็นการผลิต 

แบบอนิทรย์ีทีไ่ม่มกีารปนเป้ือนของสารเคมทีีอ่าจตกค้างใน

ผลผลิต รวมทั้งพืชและสัตว์ที่เป็นอาหารตามธรรมชาติ 

ในพืน้ทีก่ารผลิตและข้างเคียง ด้านความบรสุิทธิข์องอากาศ

ในพื้นที่การผลิต อยู ่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากไม่ม ี

การฉีดพ่นสารเคมทีีอ่าจฟุง้กระจายไปในอากาศ โดยเฉพาะ

ที่ดอนหมูทั้งหมู่บ้านจะไม่มีการใช้สารเคมีอันตรายเพราะ

เกรงว่าอาจมีการปนเปื้อนแหล่งน�้าสาธารณะที่เป็นแหล่ง

อาหารของชาวชุมชน และส่วนใหญ่มีการปลูกไม้ยืนต้น

บริเวณคันนาที่เป็นกันชนเพื่อกรองอากาศ ด้านการเติม 

อินทรียวัตถุในดินที่เป็นพื้นที่การผลิตอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรต้องการให้ดิน 
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มีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเจริญเติบโต

ของพืช จึงเติมอินทรียวัตถุด้วยวิธีการต่างๆตามความ 

เหมาะสมของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีท้ังการไถกลบตอซัง 

หลังการเก็บเกี่ยว ปลูกพืชที่เป็นปุ ๋ยพืชสดโดยเฉพาะ 

พชืตระกลูถัว่ ปุย๋หมกั ปุย๋คอกทีไ่ด้จากสตัว์เลีย้ง ปุย๋อนิทรย์ี

ส�าเร็จรูปที่มีคุณภาพ รวมท้ังน�้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพชนิด

ต่างๆ ด้านความสะอาดของแหล่งน�้าในพื้นท่ีการผลิต  

อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังน้ีเน่ืองจากเป็นมาตรฐานการท�า

เกษตรอินทรีย์ที่จะต้องมีกันชน (Buffer) กับแปลงนา 

ข้างเคียง มีช่องทางของน�้าจากแปลงข้างเคียงไม่ให้ไหล 

ลงแปลงนาอินทรีย์ และมีการปลูกพืชดูดซับสารเคมีที่อาจ

มากับแหล่งน�้าธรรมชาติ ด้านการมีน�้าเพียงพอกับการผลิต 

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากโดยปกตแิล้วสมาชกิส่วนใหญ่

จะมสีระเกบ็กกัน�า้ ซึง่มทีัง้ขดุเองและได้รบัการส่งเสรมิจาก

กรมพัฒนาที่ดิน รวมท้ังได้จากการขุดเจาะบ่อบาดาลด้วย

ตนเอง หรือบางแห่งได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะ 

บ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรและธรณีท่ีซ่ึงมีท่ีมาจากการ

ปฏบิตัดิ ีบางรายกอ็ยูใ่กล้แหล่งน�า้ธรรมชาต ิปัญหาส่วนใหญ่

อยู่ที่การต้องพึ่งน�้าฝนจากธรรมชาติเป็นหลักซึ่งบางปีอาจ

เกิดปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แต่พบว่าในรอบหลาย

ปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่เคยแห้งแล้งขนาดผลิตไม่ได้ 

  2.3 การสร้างความม่ันคงด้านการผลิตอยู ่ 

ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าด้านการผลิตแบบอินทรีย ์

ที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็น

กฎข้อบังคับในการท�าเกษตรอินทรีย์ และเป็นวัตถุประสงค์

หลักของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการให้ตนเองและ 

ผูบ้รโิภคได้กนิอาหารทีป่ลอดภยั รวมทัง้จากการทีท่�าเกษตร

อินทรีย์มาเป็นเวลานานจนเห็นคุณประโยชน์ในหลายด้าน

จึงไม่คิดจะกลับไปใช้สารเคมีอีก พร้อมทั้งยังขยายผลท�าให้

ในปัจจุบันนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสมาชิก 

ทั้งสองกลุ ่มได้ท�าการปรับเปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย ์

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้านความพึงพอใจในการผลิตที่ท�าอยู่  

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ในด้านนีเ้กอืบทกุคนจะตอบในท�านอง

เดยีวกนัว่ามคีวามพงึพอใจและมคีวามสขุมากและไม่คดิจะ

เลกิท�าแม้ว่าราคาจะต�า่ขนาดไหนกไ็ม่ขาดทนุทัง้นีเ้นือ่งจาก

เป็นการผลิตเพื่อเน้นการบริโภค ต้นทุนการผลิตต�่าแต่ได้

ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง ได้ราคาสูงกว่าทั่วไป   

มีความปลอดภัยในการผลิต ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย

และได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับ ศุภกิจ  

วันโมรี (2552) วันธะนา สานุสิทธิ์ (2554) Bennet and 

Franzel (2013) ที่พบว่าผลผลิตจากการท�าเกษตรอินทรีย์

จะสูงกว่าทั่วไป มีน�้าหนักมากกว่า มีต้นทุนต�่ากว่าและ 

มีราคาสูงกว่า ด้านการไม่มีโรคที่เกิดจากการท�าเกษตร 

ในช่วง 5 ปทีี่ผ่านมาอยู่ในระดับมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นการ

ท�าเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้สารเคมีอันตราย

ทุกชนิด ท�าให้รู้สึกปลอดภัย สบายใจ และมีความสุขในการ

เข้าไปท�างานในพื้นที่การเกษตรของตน และพบว่าด้านนี้

เป ็นสาเหตุหลักที่ท�าให้สมาชิกส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ ่ม 

ปรบัเปล่ียนจากการท�าเกษตรเคมมีาเป็นอนิทรย์ี สอดคล้อง

กับ ศุภกิจ วันโมรี (2552) ที่พบว่าค่าไนเตรทที่ปนเปื้อน 

ในน�้าของการปลูกข้าวแบบเคมีมากกว่าการปลูกแบบ

อินทรีย์ ซึ่งสารไนเตรทนี้นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง

แล้วยังสามารถเข้าจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดท�าให ้

เม็ดเลือดแดงไม่สามารถน�าออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ  

ของร่างกายได้อีกด้วย และสมทบ สอนราช (2553) ท่ี 

พบว่าเกษตรกรที่แพ้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชหลังการใช ้

ส่วนใหญ่จะมอีาการวงิเวยีน มผีืน่คนัและอาเจยีนตามล�าดบั 

ด้านความรูใ้นเรือ่งการผลติทีต่นเองท�าอยู ่ อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ ่ม  

เคยผ่านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานมาแล้วน�ามาทดลอง

ปฏิบัติควบคู่กับการสังเกตการเปล่ียนแปลงด้วยตนเองจน

ประสบความส�าเรจ็ ส่วนใหญ่จะได้รบัการยอมรบัจากชมุชน

ที่ตนเองอยู่ในด้านการเป็นผู้มีความรู้จนสามารถถ่ายทอด 

ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ หลายคนกลายเป็นปราชญ์

ชาวบ้าน เป็นวทิยากรผูท้รงความรู ้รวมทัง้ได้รบัการส่งเสรมิ

ความรู้จากกลุ่มและองค์กรต่างๆ ที่เห็นถึงความเข้มแข็ง 

ในการรวมกลุ่ม ซ่ึงพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มี 

ความต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ด้านการ

ผลิตอย่างหลากหลายหรือผสมผสาน เป็นต้น ในพื้นที่

เดียวกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกร 

ส่วนใหญ่ปลูกข้าว พืชผัก เล้ียงสัตว์เพราะต้องการผลิต

อาหารเพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนอย่างครบถ้วน รวมทัง้เพือ่

กระจายความเสี่ยงในการจ�าหน่าย นอกจากนี้ก็ยังต้องการ

ให้เกดิการเกือ้กลูกนัระหว่างพชืและสตัว์ ด้านการผลติด้วย

แรงงานภายในครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักเพ่ือ

การพึ่งตนเอง นอกจากในกรณีที่เป็นผู้สูงวัย มีแรงงานใน

ครัวเรือนน้อย มีพื้นที่การผลิตจ�านวนมาก หรือมีกิจกรรม

อย่างอื่นที่ส�าคัญกว่า ก็จะอาศัยการว่าจ้างและเครื่องจักร

ประกอบ การพึง่ตนเองด้านปัจจยัการผลติ อยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการพึ่งตนเอง เช่น 

เมล็ดพันธุ ์ส ่วนใหญ่จะท�าการคัดเลือกและเก็บเอง  



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 11(1): ม.ค-มิ.ย. 255970

ส่วนอินทรียวัตถุน้ันพบว่าได้ปุ ๋ยคอกจากมูลสัตว์เล้ียง  

จากการไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์

ชีวภาพ การท�าปุ๋ยหมัก และอื่นๆ ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. เกษตรกรทั่วไปควรหันมาท�าเกษตรอินทรีย์

แบบผสมผสานเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารให้กับครัว

เรือน และเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวแบบใช้สารเคมี

 2. เกษตรกรท่ัวไปควรมีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง

เพือ่การแลกเปล่ียนกนัในด้านต่างๆ เพือ่ความสะดวกในการ

ส่งเสริมจากองค์กรต่างๆ และเพื่อเพิ่มอ�านาจการต่อรอง

 3. เกษตรกรทัว่ไปควรมกีารเรยีนรูเ้พิม่เตมิ สงัเกต

และทดลองอย่างสม�า่เสมอในเรือ่งการท�าอยูท่�ากนิ เพือ่การ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง

 4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับหนี้สินของเกษตรกร 

เพื่อการรับรู้สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

 5. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ในภาคอีสาน

ตอนล่าง เพื่อน�าไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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