ระบบเกษตรผสมผสานทีม่ ีขาวหอมมะลิอินทรียเ ปนพืชหลัก : ความเปนไปได
ในการเปนอาชีพทางเลือกที่มีศกั ยภาพในการแกไขความยากจนของเกษตรกร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ตองการคนหาคําตอบประการหนึ่งวา ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปน
พืชหลักจะมีศักยภาพเพียงใดในการเปนอาชีพทางเลือกในการแกไขปญหาความยากจน จึงได ใชวิธีการวิจัยแบบ
สํารวจเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเกษตรกรผูทําเกษตรผสมผสาน จํานวน 119 ราย ใน จ.สุรินทร
จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ จ.ยโสธร และ จ.รอยเอ็ด งานวิจัยอยูในชวงตุลาคม 2547-มีนาคม
2549 ผลการศึกษาพบวา เกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก เปนระบบเกษตรกรรมที่เปนอาชีพ
ทางเลือกที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนดวยเหตุผล 5 ประการ ไดแก 1) ความมั่นใจในการประกอบ
อาชีพเกษตรอินทรียผสมผสาน 2) การลดรายจายคาอาหารในครัวเรือน 3) การลดรายจายปจจัยการผลิต 4) การ
เพิ่มรายไดจากฟารม 5) การฟนฟูระบบนิเวศแปลงนาใหมีความอุดมสมบรูณของดิน และมีความสมดุลตาม
ธรรมชาติระดับของเกษตรผสมผสานที่มขี าวหอมมะลิอนิ ทรียเปนพืชหลัก ในการเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพใน
การแกไขความยากจนขึ้นกับความเขมขนของสวนประกอบของเกษตรผสมผสาน 5 ประการ ไดแก 1) การสราง
ระบบเกษตรที่มีลักษณะผสมผสานและหลากหลาย และใชประโยชนหรือเกื้อกูลกันของการผลิต 2) การพึ่งพาปจจัย
การผลิตในฟารมของตนเองมากที่สุด 3) การผลิตหลักชนิดอื่น ซึ่งเปนผลผลิตที่ตลาดตองการ และตามศักยภาพ
พื้นที่จะเปนการสรางรายไดแกเกษตรกร 4) เกษตรกรตองขยันเก็บผลผลิตแมมีไมมากนักออกขายเปนประจํา
5) เกษตรกรควรอาศัยอยูในฟารมเพื่อดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
คําสําคัญ: เกษตรผสมผสาน, ขาวหอมมะลิอินทรีย, อาชีพทางเลือก, การแกไขปญหาความยากจน

บทนํา
ในป 2544 พบวา มีจํานวนคนยากจนประมาณ 8.2 ลานคน หรือทุกหนึ่งในแปดของคน
ไทยเปนคนจน จากป 2544 สัดสวนคนยากจนลดลงจากรอยละ 15.6 เหลือรอยละ 11.3 ในป 2547
(สํานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545; 2550) และเมื่อพิจารณา
อาชีพ ก็พบวา ในจํานวนคนจนนั้น รอยละ 70 เปนเกษตรกร เกษตรกรรมจึงยังเปนอาชีพที่
เปราะบางตอภาวะความยากจน เพราะอาชีพเกษตรกรรมตองเผชิญกับความเสี่ยงภัยธรรมชาติ การ
ขึ้นลงของราคาผลผลิตเกษตร ปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น เผชิญกับการเจ็บไขไดปวยจากการใชสารเคมี
ในการผลิต ฯลฯ ในภาวะอยางนี้ เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกหรือไม ทางเลือกอยางไร จึงจะทําให
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เกษตรกรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหลานี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และสามารถสรางอาชีพเกษตรกรรม
ใหเปนอาชีพที่มีความพออยูพอกิน และมีความหวังที่จะหลุดพนจาก “วงจรความยากจน”
ไทยเปนผูผลิตและสงออกสินคาอาหารที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีความเหมาะสมและ
ศักยภาพที่จะเปนแหลงผลิตอาหารในระบบเกษตรอินทรีย
รวมทั้งความตองการสินคาเกษตร
อินทรียทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป (กรมวิชาการเกษตร, 2546) ยุทธศาสตร
อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรียจึงนําไปปฏิบัติในจังหวัดตางๆ ผลการวิจัยของ นันทิยา และ
ณรงค (2547) พบวา ระบบการผลิตเกษตรอินทรียในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแหงไมใช
เปนเพียงระบบการผลิตเทานั้น แตเปนกระบวนการหนึ่งของการรวมพลังของคนในชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การพิจารณาระบบเกษตรอินทรียหรือเกษตรยั่งยืนในแนวนี้จึงเปนแนวทางที่จะ
มุงสูการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นันทิยา และณรงค (2544) ยังพบวา การสรางโรงสีขาวชุมชนชมรมรักษธรรมชาติ ทําให
เกษตรกรสมาชิกกลุมสามารถขายขาวสารอินทรียในราคาที่สูงขึ้น
สอดคลองกับขอคนพบของ
บุญจิต และคณะ (2546) ที่พบวา ในปการเพาะปลูก 2545/46 รายไดสุทธิตอไรของการผลิตขาว
หอมมะลิอินทรีย (2,882.37 บาท) สูงกวาขาวหอมมะลิทั่วไป (1,945.39 บาท) ถึง 936.98 บาท
ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาความเปนไปไดของการผลิตขาวหอมมะลิในระบบ
เกษตรอินทรีย ที่จะเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจน สําหรับ
เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยมีคําถามหลัก 2 ประการ 1) การผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียจะเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจนหรือไม 2) ถาไม ระบบ
เกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก จะเปนอาชีพทางเลือกการแกไขปญหาความ
ยากจนหรือไม ซึ่งผลการศึกษาของคําถามแรกพบวา การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียมีผลดีตอ
เกษตรกร โดยเกษตรกรเชื่อมั่นในอาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น มีผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น สภาพดิน
อุดมสมบรูณขึ้น
การผลิตพิถีพิถันโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ตองผานการรับรองมาตรฐาน
อินทรีย ตนขาวปรับตัวตอฝนแลงไดดี มีตนทุนเงินสดต่ํากวาการผลิตขาวหอมมะลิทั่วไป และมี
รายไดสูงขึ้นเพราะไดรับราคาพิเศษและมีเปอรเซ็นตขาวตนสูง แตรายไดจากขาวหอมมะลิอินทรีย
เพียงอยางเดียวยังไมอาจแกปญหาความยากจนเชิงเศรษฐกิจ บทความนี้จะเสนอผลการศึกษาของ
คําถามวิจัยขอ 2 กลาวคือ ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักจะมี
ศักยภาพเพียงใดในการเปนอาชีพทางเลือก ในการแกไขปญหาความยากจน
วิธีการศึกษา
ใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ในชวง ตุลาคม 2547มีนาคม 2549 โดยมีเกษตรกรผูทําเกษตรผสมผสาน จํานวน 119 ราย ใน จ.สุรินทร จ.ศรีสะเกษ
จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ จ.ยโสธร และ จ.รอยเอ็ด ขั้นตอนประกอบดวย 1) การศึกษาขอมูล
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จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 2) การสํารวจตามแบบสอบถาม/สัมภาษณ 3) การสัมภาษณเจาะลึก
4) การจัดสนทนากลุม 5) การสังเกต สวนการวิเคราะหใชคารอยละ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ตามกรอบคิดการวิจัย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษานี้ชี้วา
รายไดจากขาวหอมมะลิอินทรียเพียงอยางเดียวไมพอที่จะชวยให
เกษตรกรแกไขปญหาความยากจนเชิงเศรษฐกิจได
เกษตรกรจึงควรมีทางเลือกเพิ่มในระบบ
การเกษตร เพื่อผลิตใหไดพออยูพอกิน และคงอาชีพการเกษตรไว ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาว
หอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักจึงอาจเปนคําตอบ โดยขึ้นอยูกับเหตุผลที่จะบงชี้ถึงความเปนอาชีพ
ทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจน และระดับของศักยภาพของอาชีพทางเลือกใน
การแกไขปญหาความยากจน ดังผลการศึกษาตอไปนี้
ความเปนไปไดของระบบเกษตรผสมผสาน ที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก
ในการเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแกไขความยากจนของเกษตรกร
ผลการศึกษา พบวา ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก (เรียก
สั้นๆ วา เกษตรอินทรียผสมผสาน) จะเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจน
ดวยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้
1) ความมั่นใจในการประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก
เกษตรกรกลุมศึกษาเกือบรอยละ 100 เชื่อมั่นในการทําเกษตรผสมผสานที่มีขาวอินทรียเปนพืชหลัก
เพราะมีงานในฟารมทําตอเนื่อง มีอาหารปลอดภัยไวบริโภคในครัวเรือน มีรายไดเปนประจํา มี
ความรูสึกสบายใจและพอใจที่ไดอยูกับธรรมชาติ และยังมั่นใจวิถีการเกษตรลักษณะนี้เปนวิถีชีวิต
เพราะสวนใหญเปน “ผูตกผลึกทางความคิดและประสบการณ” ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เอื้อตอวิถีชีวิต
แบบพึ่งตนเองและความพอเพียง (ประณีต และสังวาลย, 2549) เกษตรกรจึงมีเปาหมายทางอาชีพ
ที่จะพัฒนาฟารมใหเปนเกษตรอินทรียผสมผสาน เพื่อเปนอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน ดังจะเห็นไดวา
ครอบครัวเกษตรกรหลายรายอาศัยในฟารมเพื่อใชเวลา และความใสใจกับแปลงเกษตรผสมผสาน
เพิ่มขึ้น ชวงทศวรรษ 2530 ถึงทศวรรษ 2540 พบวา ชวงทศวรรษ 2530 มีเกษตรกรกลุมศึกษาทํา
เกษตรผสมสานเพียง 25 ราย แตในชวงทศวรรษ 2540 (2540-2547) มีเพิ่มขึ้นถึง 94 ราย คิดเปน
อัตราการเพิ่ม 3.8 เทา ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเพิ่มขึ้นของการทําเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วโลก
(Humpert, 2000) ดังนั้น การประกอบอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสานไดสรางความมั่นใจแก
เกษตรกร ซึ่งความมั่นใจตออาชีพนี้เปนเหตุผลอันสําคัญตอการเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ
แกไขปญหาความยากจน
2) การลดรายจายดานอาหารในครัวเรือน เกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียผสมผสานรอยละ
98, 90, 98 และ 97 มีสัตวน้ํา สัตวเลี้ยง ไมผลไมยืนตนและพันธุไมปา และพืชผัก ในแปลงเกษตร
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ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ฟารมของเกษตรกรเกือบทั้งหมดของกลุมศึกษามีผลผลิตในฟารม
หลากหลาย และเมื่อศึกษารายละเอียดพบวา สัตวน้ํามีทั้งปลา กบ หอย ปู สัตวเลี้ยงมีโค กระบือ
สัตวปก และสุกร ไมผลไมยืนตนและพันธุไมปาจําพวกมะมวง มะพราว กลวย มะนาว มะยม ฯลฯ
สวนพืชผักมีทั้งผักพื้นบานและผักเศรษฐกิจหลากชนิด เชน ผักเม็ก ใบบัวบก คะนา ผักชี หอม พริก
และผักบุง เปนตน ดังตารางที่ 1
ตารางที่1 ความหลากหลายของการผลิตและการบิโภคผลผลิตในฟารมของเกษตรกรกลุมศึกษา 6 จังหวัด
จํานวนเกษตรกรที่มีการผลิต
จํานวนเกษตรกรที่บริโภค
การผลิต
หลากหลายในฟารม (%)
ผลผลิตในฟารม (%)
สัตวน้ําในฟารม
98.3
87.3
สัตวเลี้ยงในฟารม
89.9
63.2
ไมผลไมยืนตนและพันธุไมปาในฟารม
98.3
90.5
พืชผักในฟารม
97.5
96.7
ที่มา: จากการสํารวจระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2548

สวนการบริโภคผลผลิตในฟารม พบวา เกษตรกรจํานวนรอยละ 96, 90 และ 87 บริโภค
พืชผัก ผลไม และสัตวน้ํา ตามลําดับ แตมีเพียงรอยละ 63 ที่บริโภคสัตวเลี้ยง แสดงใหเห็นวา
เกษตรกรมีอาหารในฟารมเพื่อการบริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะพืชผัก ผลไม และสัตวน้ํา สวนสัตว
เลี้ยงจะเลี้ยงไวเพื่อขายเปนรายไดมากกวาการบริโภคในครัวเรือน การบริโภคผลผลิตในฟารมทําให
คาใชจายเกี่ยวกับอาหารลดลง นอกจากนี้ ความตองการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี
สังเคราะหตกคางและตองการผลิตอาหารใหเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนตลอดป
จึงเปน
แรงจูงใจที่เปนเหตุผลทางเศรษฐกิจ ประกอบกับเหตุผลทางสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ทําให
เกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียผสมผสาน
3) การลดรายจายดานปจจัยการผลิต การลดคาใชจายปจจัยการผลิตที่สําคัญ พบวา
เกษตรกรลดหรือเลิกการใชปุยเคมีสังเคราะหและสารเคมีสังเคราะหปราบศัตรูพืช หันมาใชปุยหมัก
ปุยคอก ปุยอินทรียอัดเม็ด พืชปุยสด และการไถกลบตอฟาง โดยใชวัสดุและเมล็ดพันธุถั่วพราและ
ถั่วพุมของตนเอง รวมทั้งใชวัตถุดิบในแปลงของตน อาทิ สะเดา ตะไครหอม ขิง เศษผัก และผลไม
สุก ทําน้ําหมักสูตรตางๆ เพื่อปราบศัตรูพืชแทนสารเคมีสังเคราะห
ดังกรณีคาใชจายการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียเทียบกับขาวหอมมะลิทั่วไป พบวา มี
คาใชจายที่เปนเงินสดเฉพาะปุยเคมีสังเคราะหระหวางขาวหอมมะลิทั่วไป (210 บาท/ไร) และขาว
หอมมะลิอินทรีย (23บาท/ไร) ถึง 187 บาท/ไร หากเกษตรกรสวนใหญของประเทศผลิตขาวอินทรีย
จะทําใหลดการนําเขาปุยเคมีสังเคราะหไดเปนอันมาก

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน

207

สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับพันธุพืชและสัตว พบวา รอยละ 43.4 ไดพันธุพืชและสัตวจาก
การซื้อจากเอกชน หนวยงานราชการ และเพื่อนบาน เมื่อพิจารณาการไดมาซึ่งพันธุแตละชนิด
พบวา เกษตรกรรอยละ 44 และ 15 สามารถขยายพันธุพืชผักและไมผลตามลําดับ สวนพันธุสัตวน้ํา
เกษตรกรเลือกพันธุสัตวน้ําที่สามารถขยายพันธุตามธรรมชาติเปนสวนใหญ เกษตรกรซื้อพันธุสัตว
น้ําคอนขางนอย แตเกษตรกรจะซื้อพันธุสัตวเลี้ยงมากที่สุด
4) การเพิ่มรายไดจากฟารม เกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียผสมผสานมีผลผลิตทั้งสัตวน้ํา
สัตวเลี้ยง ไมผล และพืชผักในฟารม ซึ่งเกษตรกรจํานวนรอยละ 37, 57, 62 และ 54 มีรายไดเพิ่ม
จากการจําหนายสัตวน้ํา สัตวเลี้ยง ไมผล และพืชผัก ตามลําดับ โดยการปลูกพืชผักชวยใหมีรายได
ประจําวัน การเลี้ยงปลา สุกร โค และกระบือ ใหรายไดเปนครั้งคราว การปลูกไมผลใหรายไดเปนฤดู
อยางไรก็ดี จํานวนเกษตรกรที่จําหนายผลผลิตจากฟารมยังไมสูงนัก โดยเฉพาะการผลิตสัตวน้ํา
แสดงวาการผลิตในแปลงเกษตรผสมผสานยังมีปริมาณไมมากพอที่จะจําหนายไดทุกราย
แต
สามารถผลิตไดเพียงพอในการเปนอาหารของครอบครัว
เมื่อพิจารณาแหลงรายไดที่เปนเงินสดตอปของเกษตรกรผูทําเกษตรผสมผสาน ทั้ง 6
จังหวัด พบวา สัดสวนรายไดจากขาวหอมมะลิมีถึงรอยละ 49 ของรายไดที่เปนเงินสดทั้งหมดตอป
ในขณะที่รายไดจากผลผลิตเกษตรอื่นๆ มีรอยละ 27 แสดงใหเห็นวาเกษตรกรผูทําเกษตรอินทรีย
ผสมผสานยังมีรายไดหลักจากเกษตรกรรมรวมถึงรอยละ 76 ในขณะที่รายไดจากการรับจางมี
สัดสวนเพียงรอยละ 4.6 เทานั้น รวมทั้งสัดสวนรายไดจากผูอื่นใหเชนบุตรมีเพียงรอยละ 6.7 ดังนั้น
อาจสรุปเปนเบื้องตนไดวา เกษตรกรผูทําเกษตรผสมผสานโดยมีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก มี
รายไดจากเกษตรกรรมโดยไมตองพึ่งรายไดจากการทํางานรับจาง และการไดรับเงินจากบุตรหลาน
ดังตารางที่ 2
5) การฟนฟูระบบนิเวศแปลงนา และแปลงการผลิตผสมผสานที่อุดมสมบรูณ รวมทั้ง
ความรูที่สะสมจากประสบการณเปนการออมที่มีมูลคาทรัพยสิน การทําเกษตรอินทรียผสมผสาน
เกิดขึ้นไดหลายลักษณะ บางรายอาจเกิดจากการทดลองการฟนฟูสภาพดินดวยปุยอินทรียเพื่อผลิต
ขาวอินทรีย บางรายขุดบอเลี้ยงปลาและใชน้ําในการปลูกพืชผักสวนครัว และอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ
ซึ่งการกอตัวเกษตรอินทรียผสมผสานของเกษตรกร 119 ราย ใน 6 จังหวัด ชี้ใหเห็นวา เปนการ
เรียนรูจากวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ตองการพัฒนารูปแบบการผลิตของตนใหเปนอาชีพที่พออยูพอกิน
อยูรอดได และมีความมั่นคงพอสมควร นับเปนการออมทรัพยสินที่มีมูลคาตอเกษตรกร ซึ่งจําแนก
การออมทรัพยสินได 3 ลักษณะ คือ
5.1) การฟนฟูระบบนิเวศแปลงนาที่มีความสมดุลตามธรรมชาติ
นับเปน
ทรัพยสินที่มีมูลคา เปนตนทุนการผลิต และเปนรากฐานของระบบเกษตรกรรม ซึ่งทําใหเกษตร

208 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
อินทรียผสมผสานเปนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (Resource and Environmental Capital) ของ
อาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร
5.2) การผลิตผสมผสานที่อุดมสมบรูณนับตั้งแตการมีน้ําเลี้ยงปลาและใชน้ําใน
การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตวประเภทโค กระบือ เปดไก สุกร และการปลูกทั้งไมผลและไมยืนตน
กอใหเกิดแหลงอาหารของครอบครัว แหลงปจจัยการผลิตในฟารม แหลงรายได และที่สําคัญอยาง
ยิ่งคือการเปนแหลงสรางความสุขทางจิตใจกับธรรมชาติ และเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิต
ยามแกเฒา (นันทิยา และณรงค, 2549) ดังนั้น แปลงเกษตรผสมผสานจึงเปนการออมแบบหนึ่งที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเปนทุนกายภาพ(Physical Capital)ของอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพแกไข
ปญหาความยากจน
5.3) ความรูที่สะสมจากประสบการณ การออมที่เปนทรัพยสินที่สําคัญไมดอย
กวาตัวเงินคือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนการสะสมความรูจากประสบการณทั้งทางเทคนิคการ
ผลิตและการตลาด ทั้งการดําเนินชีวติ ที่นําพาครอบครัวใหอยูรอด ตลอดรวมถึงการสืบทอดใหแก
บุตรหลานของตน ดังกรณีนายหนู ขจัดโรคา ที่เชื่อวาความรูของตนเปนการออมทางปญญา และ
สามารถถายทอดความรูแกนายรุงโรจน ขจัดโรคา บุตรชาย ซึ่งปจจุบันเปนประธานกลุมเกษตร
ธรรมชาติ ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร (มานัส และประสิทธิ์, 2549) นอกจากนี้ เกษตรกรยังให
ความเห็นวา ยังขวนขวายหาความรูและคนหาทดลองสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ใหกับตนเอง ดังนั้น ความรูที่สะสมจากประสบการณจึงเปนทุนมนุษย (Human Capital) ของอาชีพ
ทางเลือกที่มีศักยภาพแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร
ตารางที่ 2 สัดสวนแหลงรายไดที่เปนเงินสดตอป ของเกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียผสมผสานกลุมศึกษา 6 จังหวัด
รายได
สัดสวนของแหลงรายไดของเกษตรกร
จากการขายขาวหอมมะลิ
49.0
จากเกษตรอื่นๆ
27.1
จากการรับจาง
4.6
จากการทําของขาย
9.1
จากผูอื่นให
6.7
จากแหลงอื่นๆ
3.5
ที่มา: จากการสํารวจระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2548

ระดับการเปนอาชีพทางเลือก
ที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจนของ
เกษตรกร
แมระบบเกษตรอินทรียผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิเปนพืชหลัก
จะมีความเปนอาชีพ
ทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจน แตจะมีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจน
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ในระดับใดนั้น ขึ้นอยูกับความเขมขนของระบบเกษตรอินทรียผสมผสาน เพราะบอยครั้งที่งานวิจัย
หรือประสบการณของผูนําเกษตรกรมักระบุวา ระบบเกษตรผสมผสาน/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตร
อินทรียเปนทางรอด/ทางออก/ทางเลือกของเกษตรกร แตคําถามถึงขนาด จํานวน ความเขมขน
ระดับ เหลานี้ ยังคลุมเครือ งานวิจัยนี้มีเพียงคําตอบบางสวนวา ระบบเกษตรอินทรียผสมผสานตอง
มีความเขมขน 5 ประการ จึงจะเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจน ดังนี้
1) การสรางระบบเกษตรที่มีลักษณะผสมผสานและหลากหลาย แปลงเกษตรอินทรีย
ผสมผสานจะตองมีการจัดการใหเกิดการผสมผสานของความหลากหลาย โดยการใชประโยชนหรือ
เกื้อกูลกันของการผลิต ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของ Chang (1987) ที่เสนอวา วัตถุประสงคหลัก
ของการทําเกษตรผสมผสานก็เพื่อ ใชศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ
เต็มที่และสูงสุด ดังนั้น ลักษณะความหลากหลายและเกื้อกูลของระบบเกษตรนั้น จะเปนตัวบงชี้ถึง
ระดับของศักยภาพการเปนอาชีพทางเลือกที่นําสูการแกไขปญหาความยากจน
2) การพึ่งพาปจจัยการผลิตในฟารมของตนเองมากที่สุด ความเปนอาชีพทางเลือกที่แกไข
ปญหาความยากจนจะมีศักยภาพสูงขึ้น ตามระดับการพึ่งพาปจจัยการผลิตในฟารมของตนเอง ถา
เกษตรกรสามารถนําผลผลิต หรือผลพลอยไดจากการผลิต อยางหนึ่งไปเปนประโยชนกับการผลิต
หนึ่ง ก็จะมีโอกาสลดตนทุนการผลิตมากขึ้น แตถาการผลิตในฟารมยังตองอาศัยปจจัยการผลิตดวย
การซื้อจากภายนอก ความเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขปญหาความยากจนจะลดลง
3) การผลิตชนิดอื่นซึ่งเปนผลผลิตที่ตลาดตองการ ในฟารมเกษตรอินทรียผสมผสานของ
เกษตรกรกลุมศึกษา พบวา นอกจากขาวแลว การผลิตหลักชนิดอื่น ไดแก พืชผัก ไมผล ปลา ถั่วลิสง
หรือพืชหลังนาอื่นๆ การเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะโค ซึ่งเกษตรกรสามารถทําการผลิตเปน
รายไดเพราะเปนผลผลิตที่ตลาดตองการ ดังกรณี จ.ศรีสะเกษ พบวา เกษตรกรบางรายเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเปนการผลิตหลักของฟารมเกษตรผสมผสาน โดยการจัดการที่ใชตนทุนต่ํา มีไมผลเปน
กิจกรรมรอง สวนการปลูกขาวใชพื้นที่นาพียงสองไรเศษเพราะผลิตเพื่อการบริโภค บางรายทําสวน
ไมผลเปนหลักควบคูกับการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งใชพื้นที่นอยแตใหผลตอบแทนที่ดี และตลาดตองการสูง
(เรวัติ และจินดามณี, 2549) กรณี จ.อุบลราชธานี พบวา เกษตรกรสวนใหญสามารถผลิตพืชผัก
เศรษฐกิจและผักพื้นบานจําหนายไดมาก (สุวัฒน และนพมาศ, 2549) จ.อํานาจเจริญ เห็นวา การ
เลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องพวกโครวมกับการปลูกขาว จะมีความเหมาะสมในการทําฟารมเกษตรอินทรีย
ผสมผสาน (สมชัย และณิชารัตน, 2549) หรือ จ.ยโสธร เห็นวา เกษตรกรควรทําการผลิตให
ผลตอบแทนระยะสั้นภายใน 1 ป ระยะกลาง 1-3 ป และระยะยาว 3 ปขึ้นไป (เฉลียว และอุทัย,
2549)
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ดังนั้น การผลิตในฟารมเกษตรอินทรียผสมผสานจึงควรมีการผลิตอื่นๆ ตามศักยภาพของ
พื้นที่ของเกษตรกร และเปนสิ่งที่ตลาดตองการ ซึ่งจะเปนสิ่งบงชี้ถึงการเปนอาชีพทางเลือกที่มี
ศักยภาพการแกไขปญหาความยากจน
4) การเก็บผลผลิตออกขายเปนรายได เกษตรอินทรียผสมผสานจะใหผลผลิตบางประเภท
ไมมากนัก เพราะการผลิต จะไมเปนแบบการผลิตจํานวนมาก เกษตรกรจึงตองเก็บผลผลิตออกขาย
มากบางนอยบางในชุมชน และฟารมที่อยูใกลตลาดจะมีความไดเปรียบกวาฟารมที่อยูไกลตลาด
บางครั้งในชุมชนอาจจะรองรับผลผลิตไมไดทั้งหมด เกษตรกรตองทําผลผลิตมาขายที่ตลาดระดับ
อําเภอซึ่งยังเปนตลาดทองถิ่นที่เกษตรกรสามารถเขาถึงได (Hollander, 1984)
การเก็บผลผลิตออกขายหรือมีแหลงขายผลผลิตอินทรีย จึงเปนตัวบงชี้ถึงระดับศักยภาพ
ของอาชีพทางเลือกที่จะแกไขปญหาความยากจน
ดังกรณีของตลาดนัดสีเขียวทุกวันเสารของ
เกษตรกรกลุมศึกษา จ.สุรินทร ทําใหเกษตรกรสามารถนําผลผลิตที่มีจํานวนไมมากออกจําหนายได
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเปนประจําทุกสัปดาห
5) ความเอาใจใสปกหลักในการทําอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสาน ประการสุดทายที่บงชี้
ถึงระดับศักยภาพของการแกไขปญหาความยากจน ของเกษตรอินทรียผสมผสานคือ การเอาใจใส
ปกหลักในการทําอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสาน จากการศึกษาพบวา ถาเกษตรกรอาศัยในฟารม
จะมีโอกาสสูงในการดูแลเอาใจใสฟารมอยางใกลชิด รวมถึงทั้งการกินการอยูและการเก็บผลผลิต
ขายเปนรายไดจะเปนไปไดมาก การออกนอกฟารมบอยหรือไปนานๆ จะทําใหฟารมไมมีผลิตภาพ
(Productivity) เทาที่ควร
สรุป
เกษตรอินทรียผสมผสาน
เปนระบบเกษตรกรรมที่มีการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเปน
รายไดหลักและเปนสินคาที่สามารถสงออกตางประเทศได ในขณะที่ความหลากหลายของเกษตร
ผสมผสานมุงการกินการอยู ดังนั้น การแกปญหาความยากจนของเกษตรกรจึงควรผสานการผลิต
ทั้งสองระบบนี้ใหเปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพการแกไขความยากจนดวยเหตุผล 5 ประการ
ไดแก 1) ความมั่นใจในการประกอบอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสาน 2) การลดรายจายคาอาหารใน
ครัวเรือน 3) การลดรายจายปจจัยการผลิต 4) การเพิ่มรายไดจากฟารม 5) การฟนฟูระบบนิเวศ
แปลงนาใหมีความอุดมสมบรูณของดินและมีความสมดุลตามธรรมชาติ เปนการสรางทรัพยสินที่
เปนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (Resource and Environmental Capital) สวนการสรางแปลง
เกษตรผสมผสานใหมีความอุดมสมบรูณเปนการออมที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งเปนเสมือนทุน
กายภาพ (Physical Capital) และความรูที่สะสมจากประสบการณเปนการออมที่มีมูลคาเปนดังทุน
มนุษย (Human Capital)

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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ผลการศึกษานี้พบวา แมระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวหอมมะลิอินทรียเปนพืชหลักจะ
เปนอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแกไขความยากจน แตจะมีศักยภาพระดับใดนั้นขึ้นกับความ
เขมขนของสวนประกอบของเกษตรผสมผสาน 5 ประการ ไดแก 1) การสรางระบบเกษตรที่มี
ลักษณะผสมผสานและหลากหลาย และใชประโยชนหรือเกื้อกูลกันของการผลิต 2) การพึ่งพาปจจัย
การผลิตในฟารมของตนเองมากที่สุด 3) การผลิตหลักชนิดอื่นซึ่งเปนผลผลิตที่ตลาดตองการและ
ตามศักยภาพพื้นที่จะเปนการสรางรายไดแกเกษตรกร ซึ่งพบวา นอกจากขาว การผลิตที่จะเปนหลัก
ไดแก พืชผักสวนครัว ไมผล โค ปลา ถั่วลิสง ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตเปนรายไดเพราะเปนผลผลิต
ที่ตลาดตองการ 4) การนําผลผลิตออกขาย เกษตรกรตองขยันเก็บผลผลิตแมมีไมมากนักออกขาย
เปนประจํา โดยอาจจะขายในตลาดชุมชนหรือขายตลาดนอกชุมชน ถาเกษตรกรมีการรวมกลุม
กลุมจะทําหนาที่รวบรวมผลผลิตจากฟารมของสมาชิกใหมีจํานวนมากเพียงพอที่จะจัดการผลผลิตสู
ตลาด 5) การเอาใจใสปกหลักการทําอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสาน เกษตรกรควรอาศัยอยูในฟารม
จะมีโอกาสสูงในการพัฒนาและดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด รวมทั้งการกินการอยูและการเก็บผลผลิต
ขายเปนรายไดจะเปนไปไดมาก
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