
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  

	 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต	รากฐาน

ความม่ันคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับ

บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง	สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม	และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำาไป”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

จากวารสารชัยพัฒนา ประจำาเดือนสิงหาคม 2552
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เศรษฐกิจพอเพียง
	 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงมีพระราชดำารัส

ชีแ้นะแนวทางการดำาเนนิชวีติแกพ่สกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า	30	ป	ีต้ังแต่ก่อนเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	 และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ำาแนวทางการแก้ไข	 เพื่อให้ 

รอดพ้นและสามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ 

ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำารงอยู่และปฏิบัติตน 

ของประชาชนในทกุระดบัตัง้แตค่รอบครวั	ระดับชมุชน	จนถงึระดบัรฐัในการพฒันาและบรหิาร

ประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวหน้า 

ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 

รวมถงึความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการ	มผีลกระทบใด	ๆ 	อนัเกดิ

จากการเปล่ียนแปลง	 ทั้งภายนอกและภายใน	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบ 

และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนำาวชิาการตา่ง	ๆ 	มาใชใ้นการวางแผน	และการดำาเนนิการ

ทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนคนในชาติ	 โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และ	นักธุรกิจในทุกระดับ	ให้มีสำานึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์

สจุรติ	และใหม้คีวามรอบรู้ทีเ่หมาะสม	ดำาเนนิชีวติดว้ยความอดทน	ความเพียร	มีสติปญัญา 

และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และกวา้งขวางทัง้ดา้นวตัถ	ุสังคม	สิง่แวดลอ้ม	และวฒันธรรม	จากโลกภายนอกไดเ้ปน็อยา่งด	ี

(ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	

เรื่อง	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งพระราชทานในโอกาสต่าง	 ๆ	 รวมทั้งพระราชดำารัสอื่น	 ๆ	 

ท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจนประชาชน	 โดยทั่วไปได้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข	 พระราชทานและทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา	 ตามหนังสือ 

ที	่รล.	003/18888	ลงวนัที	่29	พฤศจกิายน	2542	สำานกัราชเลขาธกิารพระบรมมหาราชวงั

กทม.)
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา	:		 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง.	สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

		 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.	อ้างใน	ณัฎพงศ์		ทองภักดี	(2550)	:	14

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ มีสติปัญญา ระมัดระวัง)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สมดุล/ยั่งยืน
/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

สามัคคี แบ่งปัน)

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

นำาไปสู่
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 ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้	เศรษฐกิจพอเพยีงจงึมอีงคป์ระกอบสำาคญัอยู	่3	องค์ประกอบ

และต้องอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขสำาคัญ	2	เงื่อนไข	(มูลนิธิชัยพัฒนา	:	2550)	คือ

 ความพอประมาณ	 หมายถึง	 ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	 

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ตัวอย่างเช่น	 การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ 

พอประมาณ	ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้อง 

เปน็ไปอยา่งมเีหต	ุโดยพจิาณาจากเหตปุจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนคำานงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

จากการกระทำานั้น	ๆ	อย่างรอบคอบ	  

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 หมายถึง	 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ 

การเปล่ียนแปลงดา้นตา่ง	ๆ 	ทีจ่ะเกดิข้ึน	โดยคำานงึถงึความเปน็ไปไดข้องสถานการณต์า่ง	ๆ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	
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	 โดยมเีงือ่นไขของการตดัสนิใจและดำาเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ใหอ้ยูใ่นระดับพอเพียง	

2	ประการ	ดังนี้

 เงื่อนไขความรู	้ประกอบด้วย	ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

รอบดา้น	ความรอบคอบทีจ่ะนำาความรูเ้หลา่นัน้มาพจิารณาใหเ้ช่ือมโยงกันเพ่ือประกอบการ

วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

 เง่ือนไขคณุธรรม	ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้ง	ประกอบด้วย	มคีวามตระหนกัในคุณธรรม	

มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทน	มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต

	 แนวทางปฏบิตั/ิ	ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาประยุกต์ใช้	 คือ	 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ความรู้และเทคโนโลยี
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	 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตรในชุมชน	 

เพื่อนำาไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการแก้ไขปัญหาความยากจน	 จะต้อง

ดำาเนินการเป็นขั้นตอนใน	3	ระดับ	คือ

 1. ระดับจิตสำานึก	 สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	ตระหนักถึงความสุขและความพอใจ	ในการใช้ชีวิตอย่างพอด	ีมีความพอเพียง	คือ

ดำาเนินชีวิตอย่างสมรรถนะ	 ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้อย่างถูกต้อง	 ไม่โลภและ 

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 โดยยึดหลักการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง	และพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน	โดยลดความต้องการส่วนตัว	แต่มุ่งทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 2. ระดับปฏิบัติ	 เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง	 แบ่งเป็น	 

4	ขั้นตอน	คือ

	 	 2.1	การอยู่อย่างพึ่งตนเอง	โดยเริ่มจากครอบครัว	จำาเป็นต้องมีการบริหาร

จัดการอย่างพอดี	 ประหยัด	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ช่วยตนเองได้	 รู้จักใช้ความสามารถของตน 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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	 	 2.2	การอยู่อย่างพอเพียง	 ดำาเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางอยู่อย่าง 

มีความสุขโดยไม่รู้สึกขาดแคลนหรือต้องเบียดเบียนผู้อื่น	 ไม่มีหนี้สินที่เกินฐานะ	 เป็นการ 

ทำาเกษตรแบบปลูกพืชทุกอย่างให้พอมีพอกินพออยู	่เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น	หากเหลือ

จงึขายและขยายพนัธุ	์รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธท์างสงัคมระหวา่งบคุคล	โดยการชว่ยเหลอื

ลงแรงกันแทนการใช้เครื่องจักรทุ่นแรงขนาดใหญ่

	 	 2.3	การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร	 มีความคิดที่จะแบ่งปันผู้อื่น	 ลดความ 

เหน็แกต่วั	และสรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิข้ึนในจติใจเปน็พ้ืนฐานทำาใหเ้กดิการรวมกลุม่	และ

สร้างเครือข่ายทางสังคม	 	

	 	 2.4	การอยูด่ยีิง่ข้ึนดว้ยการเรยีนรู	้พฒันาตนเองโดยการเรยีนรูจ้ากธรรมชาติ

และประสบการณ์	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น	การสืบทอดและสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	และพัฒนาให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนำาทาง

 3. ระดับปฏิเวธ	(ผลที่ดีจากการปฏิบัติ)	ชุมชนมีการพัฒนาชีวิตและจิตใจของ

ตนเองให้ดีขึ้น	 มีการรวมกลุ่มทำาประโยชน์	 เสียสละเพื่อส่วนร่วม	 โดยเริ่มจากการพัฒนา

จิตใจ	มีคุณธรรมเพื่อให้เกิดความพอเพียง	ในระดับครอบครัว	ชุมชน	และสังคม
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 เศรษฐกจิพอเพยีง	อาจจะขยายความได้วา่	เปน็การดำาเนนิชีวติหรอืวถิชีีวติของ

คนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณตน	 เดินทางสายกลางมีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง	

ครอบครัว	 และชุมชน	 โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง	 ๆ	 ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ	 

สิ่งสำาคัญต้องรู้จักการพึ่งพาตนเอง	 โดยไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน	 และรู้จักการนำาทรัพยากร 

ที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 เช่น	รู้จักการนำาปัจจัยพื้นฐาน

มาใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุขความสบายและพอเพียงกับตนเอง
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การจัดระดับเศรษฐกิจพอเพียง
	 สำาหรบัการดำาเนนิชวีติในระบบเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำาร	ิสามารถ

แบ่งได้เป็น	2	ระดับด้วยกัน

 1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป	 เป็นความสามารถในการดำารงชีวิต

อย่างไม่เดือดร้อน	 มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะ	 ตามอัตภาพ	 และ 

ที่สำาคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยมมีอิสรภาพในการประกอบอาชีพเดินทางสายกลาง	

ทำากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเอง	 รู้จักใช้แรงงานในครอบครัวทำากิจกรรมลดรายจ่ายและ

เพิ่มรายได้	สามารถพึ่งพาตนเองได้

 2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร	 เป็นเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เน้นการ

พึง่พาตนเอง	เกษตรกรจะใชค้วามรูค้วามสามารถในการบรหิารจัดการทีดิ่นโดยเฉพาะแหล่งน้ำา

และกจิกรรมการเกษตรเองดว้ย	การนำาเรือ่งทฤษฎใีหมข่ัน้ทีห่นึง่	:	ฐานการผลติความพอเพยีง

มาใช้ในไร่นาและทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ให้มีความหลากหลายของกิจกรรม

การเกษตรในไร่นา	มีกจิกรรมเกือ้กลูกนั	กจิกรรมเสรมิรายไดใ้ชแ้รงงานในครอบครวัทำางาน

อย่างเต็มที่ลดต้นทุนในการผลิต	 ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์ 

และประมง	ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 	

12 เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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การน้อมนำา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 ออกแบบชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

	 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระราชดำารัส 

ชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	 ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ	

ทรงเน้นย้ำาแนวทางการแก้ไข	 เพื่อให้ประชาชนรอดพ้น	 โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง 

มคีวามพอประมาณ	มีเหตมุผีล	สรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	มกีารพฒันาทีถ่กูตอ้งตามหลกัการ

พร้อมกับมีคุณธรรมเป็นกรอบ	 ในการปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้อย่างง่ายๆ	เช่น

 ตัวอย่างของความพอเพียง

	 1.	 การผลิตที่ไม่มากเกินไป	และไม่น้อยเกินไปตามเงินทุนที่มีอยู่	ไม่ต้องกู้เงินมา

ลงทนุผลติ	ถ้าพลาดก็ไมเ่ดอืดรอ้น	ไมต่อ้งหาเงินมาใชห้นี	้หรอืขายทีด่นิมาใชห้นีแ้หลง่เงนิทนุ

หรือนายทุนในพื้นที่

	 2.	 ความพอเพียงในเรื่องการกิน	 กินแต่พอเพียง	 เริ่มต้ังแต่ทำาอาหารที่ไม่ควร

ทำามากเกินความจำาเป็น	เหลือหรือเสียก็ต้องเททิ้ง

	 3.	 ความพอเพียงในเรื่องที่อยู่อาศัย	 เช่น	 สร้างบ้านให้พอเหมาะกับจำานวนคน	

และฐานะไม่ใหญ	่หรือไม่เล็กเกินไป

	 4.	 ความพอเพียงในเรื่องการใช้ยานพาหนะ	 เช่น	 รถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 

ไมซ่ือ้มากเกนิความจำาเปน็	สภาพรถควรเหมาะกบังาน	ไมค่วรขบัเรว็เกนิควร	เพราะจะทำาให้

สิ้นเปลืองน้ำามันโดยเปล่าประโยชน์

ห่วงพอประมาณ ความพอดี=
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	 5.	 ความพอเพียงในเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสาร	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ 

ควรมีคนละเครื่อง	และใช้เท่าที่จำาเป็น

	 6.	 ความพอเพยีงในเรือ่งการใช้เครือ่งใช้ไฟฟา้ในบา้นเรอืน	เชน่	ไมเ่ปดิเครือ่งใช้

ไฟฟ้าทิ้งไว้	ปิดไฟดวงที่ไม่จำาเป็น

	 7.	 ความพอเพยีงในเรือ่งการใชอ้ปุกรณต์า่งๆ	ควรดแูลรกัษาใหส้ะอาด	เพือ่จะได้

ใช้งานได้นานๆ	คุ้มค่าและทำาความสะอาดและบำารุงรักษาทุกครั้งหลังใช้งาน	เช่น	อุปกรณ์

ทำาการเกษตร	เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรทำาความสะอาด	ทาน้ำามัน	เก็บไว้ในที่ร่ม

	 8.	 ความพอเพียงในเรื่องการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน	ควรปลูกผักสวนครัว	

และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองตามความเหมาะสม	เช่น	ปลูกผักบุ้ง	มะเขือ	ตะไคร	้กระเพรา	

โหระพา	สะระแหน่	เลี้ยงปลา	ไก่	เป็ด	เป็นต้น

	 9.	 ความพอเพยีงในเรือ่งการใช้ของใช้ในบา้น	เชน่	สบู	่ยาสฟีนั	ผงซักฟอก	และ

ของใช้อื่นๆ	ควรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า	ท่านดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	ท่านเล่าให้ฟังว่า	“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ท่านทรงใช้

ยาสีพระทนต์จนหลอดยาสีพระทนต์แบนเหมือนกระดาษ	 พระองค์ท่านทรงใช้คุ้มค่า	 

เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกรของพระองค์”

	 10.	ความพอเพียงในการแต่งกาย	ควรใช้เสื้อผ้าให้คุ้มค่า	คุ้มราคา	และไม่ควร

มีมากจนเกินไป

	 11.	 ความพอเพียงในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	 ป่าไม้	 น้ำาประปา 

มีจำากัดควรใช้แต่พอเพียง	บางอย่าง		มีประโยชน์ก็ไม่ควรทำาลาย	เช่น	ตอซังข้าวไม่ควรเผา	

เพราะเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นอินทรียวัตถุ	หรือ	ปุ๋ยอินทรีย์

	 12.		ตอ้งมสีตใินการดำารงชวีติ	ไมเ่ชือ่ในสิง่เรา้ทีไ่มด่	ีเชน่	การด่ืมของมนึเมา	และ

มั่วสุมยาเสพติด	ต้องพัฒนาตนเอง	โดยการขยัน	ประหยัด	พัฒนาตน	หลีกพ้นอบายมุข
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 ห่วงมีเหตุผล : หาข้อมูลรอบทิศ คิดรอบด้าน

	 1.	 ความมเีหตผุลในการตดัสนิใจในการประกอบอาชพี	ควรเลอืกตามความถนดั	

และความชำานาญ	เช่น	การเลือกเลี้ยงสัตว	์ค้าขาย	ปลูกผัก	หรืออาชีพอิสระอื่นๆ	ที่มองเห็น

ช่องทางในการสร้างรายได้ไม่ขาดทุนและมีความสุข

	 2.	 ความมีเหตุผลในการตัดสินใจทำาการเพาะปลูกพืชผัก	 และการทำาเกษตร 

ต้องศึกษาข้อมูลวิธีการปลูกและความต้องการของตลาด	เพราะเราสามารถคำานวณต้นทุน

การผลิต	และกำาไรที่คาดหวังได้

 ห่วงมีเหตุผล  : เตรียมพร้อม ไม่ประมาท

	 1.	 การพึ่งตนเองให้ได้โดยการขยัน	ประหยัด	อดทน	และอดออม	เมื่อมีเงินทุน

ประกอบอาชีพของตนเองโดย	ไม่ต้องกู้ยืมใคร	ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	ทำาให้ต้นทุนต่ำา

	 2.	 การทำาเกษตรทฤษฎใีหม	่หมายถึง	ปลกูขา้ว	30%	ปลกูผกั	30%	บอ่น้ำา	30%	

ปลูกบ้าน	10%	มีการขุดบ่อเก็บน้ำาไว้ใช้เองในฤดูแล้งหรือยามขาดแคลน	ทำาให้มีน้ำาทำาการ

เกษตรได้ตลอดเวลา	ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี	ไม่ต้องรอน้ำาฝนหรือน้ำาชลประทาน

	 3.	 การปลูกพืชควรปลูกแบบผสมผสาน	โดยการปลูกพืชหลายๆ	อย่างในพื้นที่

เดยีวกนัเผือ่วา่พชืชนดิหนึง่ราคาตกก็ยงัมีพชืชนดิอืน่ทดแทนได	้เชน่	ขา้ว	อ้อย	มนัสำาปะหลงั	

ถั่ว	ข้าวโพด	เป็นต้น

เงื่อนไขที่ 1 คือความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
	 1.	 รอบรู้	 ได้แก่	 การวางแผนการทำาการเกษตร	 
โดยการทำาปุย๋อนิทรยีใ์ชเ้อง	หรอืทำาปุย๋น้ำาชวีภาพ	เพือ่ลดตน้ทนุ
การผลิต	 หาข้อมูลในการประกอบอาชีพ	 และช่องทาง	
การจำาหน่าย	โดยการหาความรู้จากข่าวสารวิทยุ	โทรทัศน์	
หนังสือพิมพ์	 และช่องทางสื่อออนไลน์	 แล้วนำามาปฏิบัติ	
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
	 2.	 รอบคอบ	 ได้แก่	 ศึกษาหาข้อมูลด้านการตลาด	
เช่น	ลูกค้า	ราคา	สินค้าที่ตลาดต้องการก่อนที่จะลงมือทำา	 
เพื่อจะได้ประมาณการรายได้	 ต้นทุน	 กำาไร	 ได้ระมัดระวัง	
ได้แก่	 ควรหลีกเลี่ยงเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	 เช่น	
การปลูกพืชในช่วงฝนตกน้ำาท่วมหรือปลูกผักในฤดูแล้ง	 
ทำาให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ขาดทุน

เงื่อนไขที	่2	คือ	คุณธรรม	:	นำาชีวิต
	 1.	 มีน้ำาใจ	 รู้จักแบ่งปันเพื่อนพ้อง	 ไม่คด	 ไม่โกง	 
แบ่งส่วนที่มากเกินความจำาเป็น	 แบ่งความรู้เร่ืองในการ
ประกอบอาชีพ
	 2.	 ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ	 มีความมานะ
อดทน
	 3.	 ประหยัด	รู้จักใช้เงินแบบเศรษฐกิจพอเพียง	มีการ
จดบัญชีครัวเรือน	และมีการออม
	 4.	 หลีกพ้นอบายมุขทั้งปวง	ไม่เล่นการพนัน	ไม่เที่ยว
กลางคืน
	 5.	 ซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเองและครอบครัว	 และ 
คนรอบข้าง
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ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา
 

 ข้าว	 :	 พืชอาหารหลักของคนไทยสำาหรับบริโภคในครัวเรือน

  สระน้ำา	 :	 แหล่งน้ำาในไร่นาและเลี้ยงสัตว์น้ำา

  พืชผัก	 :	 ใช้บริโภคในครัวเรือน	ช่วยลดรายจ่ายประจำาวัน

  พืชสมุนไพร	 :	 เป็นอาหารและยาพื้นบ้าน

  ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย	:	 ใช้เป็นฟืน	ทำาโรงเรือน	และเครื่องจักสาน

  เลี้ยงสัตว์	 :	 แหล่งอาหารโปรตีนและเสริมรายได้

  ไม้ดอกไม้ประดับ	 :	 เพื่อความสวยงาม	พักผ่อนจิตใจ	และเสริมรายได้

  ปุ๋ยหมัก  	 :	 บำารุงดินรักษาสมดุลธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16 เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

 การเลี้ยงปลาในนาข้าว 	 :	 ผลผลิตจากข้าวเป็นอาหารปลา	

		 	 	 	 	 :	 ปลากินแมลงศัตรูข้าว

		 	 	 	 	 :	 มูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว

  ปลูกผักกับการเลี้ยงไก่		 :	 ไก่กินเศษพืชผัก

		 	 	 	 	 :	 มูลไก่เป็นปุ๋ยสำาหรับพืชผัก

  การใช้ทรัพยากรในไร่นา	 :	 มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอก

		 	 	 	 	 :	 เศษหญ้าใบไม้ทำาปุ๋ยหมัก

		 	 	 	 	 :	 เศษพืชผักเป็นอาหารปลา

		 	 	 	 	 :	 ฟางข้าว	ใช้เพาะเห็ด	ทำาปุ๋ยหมัก	คลุมดิน

       และอาหารสตัว	์เนน้ใชแ้รงงานในครอบครวัเปน็หลกั

		 	 	 	 	 	 เพื่อลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้
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การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
	 สามารถทำาได้ดังนี้

	 1.	 ทำาไรน่าสวนผสมและเกษตรผสมผสาน	เพือ่เปน็จดุเริม่ตน้เศรษฐกจิพอเพยีง

	 2.	 ปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว

	 3.	 ใชปุ้ย๋คอก	และทำาปุย๋หมกัใช้รว่มกบัปุย๋เคมเีพือ่ลดรายจา่ยและชว่ยปรบัปรงุ

บำารุงดิน

		 4.	 เพาะเห็ดฟางจากฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา

		 5.	 ปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านและไม้ใช้สอย

		 6.	 ปลูกพืชสมุนไพรช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย

	 7.	 เลี้ยงปลาในร่องสวน	 ในนาข้าว	 และสระน้ำา	 เพ่ือเป็นอาหารโปรตีนและ 

รายได้เสริม

	 8.	 เล้ียงไกพ่ืน้เมืองและไกไ่ข่	ประมาณ	10	–	15	ตวั	เพือ่เปน็อาหารตอ่ครอบครวั	

โดยใช้ข้าวเปลือก	รำาปลายข้าวจากการทำานา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่	เศษผัก

จากการปลูกพืชผัก
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	 9.	 การทำาก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรหรือมูลวัว	เพื่อใช้เป็นพลังงานในครัวเรือน

		 10.	 ทำาสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม	้และพืชสมุนไพรใช้ในไร่นา

	 การดำาเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประกอบอาชีพตาม

ทรพัยากรทีม่อียูโ่ดยอาศยัความรู้	ความสามารถ	เพือ่ใหเ้กดิความพอเพยีง	ในลกัษณะพออยู่

พอกิน	ก่อให้เกิดความสุขความสบายภายในครอบครัว	หากเหลือจากการดำารงชีพสามารถ

นำาไปขายเพื่อเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนสำารองต่อไป
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำาเนินชีวิต
ทางสายกลางยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

 1. ด้านจิตใจ

		 	 •	 ทำาตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง

	 	 •	 มีจิตใจสำานึกที่ดี

	 	 •		 สร้างสรรค์ให้ตนเองและประเทศชาติโดยรวม

	 	 •		 มีจิตใจเอื้ออาทร	ประนีประนอม

	 	 •		 คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 2. ด้านสังคมและชุมชน

	 	 •	 ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

	 	 •		 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 	 •	 การจัดการอย่างชาญฉลาด

	 	 •		 รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 •		 ตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  4. ด้านเทคโนโลยี

		 	 •	 ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการและสภาพแวดล้อม

	 	 •		 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 	 •		 พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง

  5. ด้านเศรษฐกิจ

		 	 •	 เพิ่มรายได้

	 	 •		 ลดรายจ่าย

	 	 •		 การออม	:	สะสมเป็นเงินทุน
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แนวทางการปฏบิตัตินตามเศรษฐกจิพอเพยีง 

	 •	 ยึดหลัก	3	พอ	คือ	พออยู	่พอกิน	พอใช้

		 •	 ประหยัด	 โดยตัดทอนรายจ่าย	 จากความฟุ่มเฟือยในการดำารงชีพ 

“ความเป็นอยู่	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”

		 •	 ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต	มีคุณธรรม

		 •	 มุ่งเน้นหาข้าวหาปลาก่อนมุ่งเน้นหาเงินทอง

		 •	 ทำามาหากินก่อนทำามาค้าขาย

		 •	 ภูมิปัญญาพื้นบ้านและที่ดินทำากินคือทุนทางสังคม

		 •	 ตัง้สตทิีม่ัน่คง	รา่งกายทีแ่ขง็แรง	ปญัญาทีเ่ฉยีบแหลม	นำาความรูค้วามเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน
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ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	(Sustainable	Agriculture)	หรือระบบเกษตรกรรม 

ทางเลอืก	(Alternative	Agriculture)	หรอืระบบเกษตรกรรมถาวร	(Permanent	Agriculture

หรือ	 Permaculture)	 ล้วนเป็นระบบเกษตรกรรม	 ที่มีหลักการใหญ่	 ๆ	 คล้ายคลึงกัน 

มีผู้ให้คำาจำากัดความและความหมายของแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกเกษตรกรรม 

ยั่งยืนไว้มากมาย	แต่ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน	โดยให้ความสำาคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ	

ผลผลิตคุณภาพที่ดี	 และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค	 การพึ่งพาตนเอง	 รวมทั้ง 

การใหค้วามสำาคญักับชุมชนทอ้งถ่ิน	หลกัการสำาคญัทีส่ดุทีม่รีว่มกนัของเกษตรกรรมทางเลอืก 
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เกษตรกรรมยั่งยืน	 คือ	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยที่จำาเป็นต่อการ 

ดำารงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก	(เกษตรกรรมจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด)	 

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 ระบบ 

การผลติ	การบรโิภคและการใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่มคีวามสมดุล	อาหารท่ีผลติได้เปน็อาหาร 

ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง	 และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถ

ทำางานรว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	สามารถใช้ชวีติอยูร่ว่มกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งกลมกลนื	ทำาให้

ระบบเกษตรกรรมเหลา่นีด้ำาเนนิตอ่เนือ่งไปไดน้านทีส่ดุ	โดยไมม่ผีลกระทบดา้นลบตอ่ระบบ

นิเวศวิทยา	และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ	สังคม	และเศรษฐกิจ
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ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน
	 องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตไิดใ้หค้วามหมายของเกษตรกรรม

ยั่งยืนว่า	 “เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเช่ือมโยงระหว่างดิน 

การเพาะปลกู	และการเล้ียงสัตว	์การเลกิหรอืลดการใชท้รัพยากรจากภายนอกระบบทีอ่าจเปน็

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/	หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค	ตลอดจนเน้นการใช้

เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น	ๆ”
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	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้กำาหนด 

ความหมายของ	เกษตรกรรมยัง่ยนืวา่	“ระบบการทำาการเกษตรทีใ่หค้วามสำาคญักบัระบบนเิวศ

โดยจะต้องชว่ยฟืน้ฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรในไรน่าและสิง่แวดลอ้ม	ลดการพึง่พาปจัจยัการผลติ

จากภายนอกให้ได้มากที่สุด	 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะทำาให้

เกษตรกรสามารถดำารงชพีและประกอบอาชพีการเกษตรได้อยา่งยัง่ยนื”	(บณัฑรู		เศรษฐศิโรตม,์

พ.ศ.	2546)

	 บรษัิท	อินโฟไมนิง่	จำากัด	กนัยายน	พ.ศ.	2557	เสนอต่อสำานกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้กำาหนดความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า	

“การผลติทางการเกษตรและวธิกีารดำาเนนิชวีติของเกษตรกรทีเ่อือ้อำานวยตอ่การฟืน้ฟแูละ

ดำารงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม	 โดยมีผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปน็ธรรม	สง่เสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกรและผูบ้รโิภค

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งพัฒนาสถาบันทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น	

ทั้งนี	้เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

 หลักการพื้นฐานเกษตรกรรมยั่งยืน มี 3 ประการ คือ
 1. ความย่ังยนืดา้นเศรษฐกจิ	ดว้ยการพัฒนาการจัดการดินและการหมนุเวยีน

การปลูกพืชท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต	 ลดการพึ่งพาเครื่องจักรกล	 และสารเคมีเพื่อการเกษตร 

ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันกำาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
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 2. ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม	ดว้ยการปกป้องและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ	

และหาสิ่งทดแทนตลอดจนนำาทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่	 เช่น	 ที่ดิน	 (ดิน)	

น้ำา	 และสิ่งมีชีวิตในป่า	 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	

โครงสร้างของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ

  3. ความยัง่ยืนดา้นสังคม	ดว้ยการใช้แรงงานทีม่อียูใ่หม้ากขึน้อยา่งนอ้ยสำาหรบั

เทคนิคการเกษตรบางประเภท	เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม

		 เกษตรกรรมยั่งยืน	 เป็นหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่ยึดหลัก 

การเกษตรท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศเกษตร	 โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ 

มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเกษตรที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของมนุษย์	แต่ไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม	บางครั้งเรียกอีกอย่างว่า	วัฒนเกษตร
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รูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

	 หมายถึง	 ระบบการผลิตทางการเกษตรหรือระบบฟาร์มในรูปแบบต่าง	 ๆ	 

ท่ีเหมาะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่	 จัดเป็นระบบการผลิตที่เหมาะสม	 (Appropriate	

production	 system)	 กับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในไร่นาที่แตกต่างกันออกไป	 

ซึง่รูปแบบของระบบการผลติทางเกษตรกรรมยัง่ยนืนัน้	อาจจำาแนกออกเปน็ลกัษณะตา่ง	ๆ  

ตามองค์ประกอบที่สำาคัญ	 และอาจจะมีหลากหลายรูปแบบหรือชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน 

ก็ได	้ตามแต่ลักษณะการผลิตว่า	จะเน้นหลักด้านใด	หรือมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปอย่างไร

 รูปแบบหลัก ๆ ที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป ได้แก่
  1. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming)	 เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า

สองกิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกัน	และกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	เป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น	จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินที่มีจำากัดในไร่นา	ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

  จดุเดน่	คอื	เปน็การจดัการความเสีย่ง	(Risk	management)	และการประหยัด

ทางขอบข่าย	(Economy	of	scope)	
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 2. เกษตรอินทรีย์ (Organic farming)	เน้นหนักการผลิตที่ไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมี

หรือเคมีสังเคราะห์	แต่สามารถใช้อินทรีย์เคมีได้	เช่น	สารสกัดจากสะเดา	ตะไคร้หอม	ข่า	

หรือสารสกัดชีวภาพ	เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดิน

  จดุเดน่	คอื	เปน็การสร้างความปลอดภัยดา้นอาหาร	(Food	safety)	ใหแ้กผู่บ้รโิภค
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 3. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)	เน้นหนักการทำาเกษตรที่ไม่รบกวน

ธรรมชาติ	 หรือรบกวนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 โดยการไม่ไถพรวน	 ไม่ใช้สารเคมี	 

และไม่กำาจัดวัชพืช	แต่สามารถมีการคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้

  จุดเด่น	 คือ	 เป็นการฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ	 (Rehabilitation	 

of	ecological	balance)	และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก
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 4. เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture)	 การเกษตรตามแนว 

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เน้นให้เกษตรกรมีความพอเพียงเลี้ยง 

ตัวเองได	้(self	–	suffif	iciency)	ใหม้คีวามสามคัค	ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในชมุชน	แบง่เปน็	3	ขัน้

  ขั้นที่ 1	การแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน	ๆ	เพื่อผลิตเลี้ยงตัวเองเป็นเบื้องต้น

  ขั้นที่ 2	รวมพลังในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์

  ขั้นที่ 3	การติดต่อซื้อขายเชิงธุรกิจ	 เช่น	 บริษัท	 โรงสี	 ร้านสหกรณ์	 เป็นต้น	 

เน้นหนัก	 การจัดการทรัพยากรน้ำาในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร	 โดยเฉพาะข้าว	 

เอาไวบ้รโิภคในครวัเรอืน	รวมท้ังมกีารผลติอืน่	ๆ 	เพือ่บริโภคและจำาหนา่ยส่วนทีเ่หลอืแกต่ลาด

เพื่อสร้างรายได้อย่างพอเพียง

 จุดเด่น	 คือ	 เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	 (Food	 security)	 ซึ่งเป็น 

ขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน		
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 5. วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry)	 เน้นหนักการมีต้นไม้ใหญ่ 

และพืชเศรษฐกิจหลายระดบั	ทีเ่หมาะสมกับแตล่ะพืน้ทีเ่พือ่การใชป้ระโยชน	์ปา่ไมข้องพชืหรอื

สัตว์ชนิดต่าง	 ๆ	 ที่เกื้อกูลกันทั้งยังเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีจำากัด 

ได้อีกทางหนึ่ง

  จดุเดน่	คือ	เป็นการคงอยูร่่วมกนัของป่าและการเกษตร	ทัง้ยังเพิม่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	(Biodiversity)	อีกด้วย

		 นอกจากนี้	 เป็นไปได้ที่ว่ายังมีรูปแบบการผลิตอื่น	 ๆ	 อีกจำานวนหนึ่งที่จัดว่า 

มลัีกษณะของแนวทางการเกษตรกรรมยัง่ยนื	แตค่วามชดัเจนและการยอมรบัในทางวชิาการ

ในปัจจุบัน	 ยังอยู่ในขอบเขตที่จำากัดไม่สามารถสรุปลักษณะเด่นที่แตกต่างได้อย่างชัดเจน

เหมือน	5	รูปแบบการผลิตข้างต้น	แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า	ในอนาคตเมื่อมีการศึกษาวิจัย

มากขึ้น	รูปแบบการผลิตอื่น	ๆ	จะเป็นที่ยอมรับและมีความชัดเจนมากขึ้นด้วย
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	 อย่างไรก็ตาม	 ถือได้ว่าในกรณีของประเทศไทยนั้น	 ความสำาเร็จของการศึกษา

วิจัยด้านเทคนิค	(Technical	aspect)	ของเกษตรกรรมยั่งยืน	ไม่ว่าในแง่รูปแบบการผลิต

หรอืระบบฟารม์	(Farming	system)	หรอืในแงเ่ทคนคิการเฉพาะด้าน	(Specif	ic	production

techniques)	อนัลว้นจะนำาไปสูเ่กษตรกรรมยัง่ยนืนัน้	ไดมี้การพฒันากา้วหนา้ไปไดใ้นระดบัหนึง่

โดยเฉพาะจากหน่วยงานวิชาการหลักของรัฐ	 คือ	 กรมวิชาการเกษตร	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	ซึง่ไดร้เิริม่งานในลกัษณะนีม้าเปน็เวลานานแลว้	แมว้า่จะยงัไมม่กีารจัดระบบ

ข้อมูลในเชิงบูรณาการ	 (Integration)	 เท่าที่ควร	 รวมทั้งการศึกษาวิจัยในบางครั้งก็ยัง 

ไม่เป็นที่เผยแพร่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการก็ตาม	แต่ที่สำาคัญคือ	 ในระยะเวลาที่ผ่านมา	

ไดม้กีารใชภ้มูปิญัญาของเกษตรกรเองในการสรา้งระบบเกษตรและเทคนคิการผลิตในไรน่า	

ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในท้องถิ่นต่าง	ๆ 	ของประเทศ	เช่น	การปลูกพืชผสมผสานตามหลัก

พุทธเกษตร	 การสร้างสารสกัดชีวภาพจากผักและผลไม้	 หรือการค้นพบวิธีควบคุมโรคแมลง 

ด้วยพชืสมนุไพร	เปน็ตน้	เพยีงแตย่งัขาดการศกึษาอยา่งจรงิจงั	เพือ่ใหส้ามารถสรปุผลในทาง

วิชาการและนำาไปส่งเสริมขยายผลเท่านั้น
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กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่มีประสิทธิภาพ

 

	 นอกจากประเด็นเรื่องการค้นหาเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพไร่นาแล้ว	

ความสำาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	 ขึ้นอยู่อย่างมากกับกระบวนการพัฒนา 

และสง่เสรมิ	(Development	and	extension	process)	ให้ขอ้มลูและองค์ความรูด้้านเกษตรกรรม

ยัง่ยนืไดม้กีารเผยแพรก่วา้งขวางออกไป	และท่ีสำาคญัทีส่ดุคอื	จะตอ้งมกีระบวนการทีท่ำาให้

เกษตรกร	 สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 จนกระทั่งทำาให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ 

ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของตนเองไปในแนวทางการเกษตรกรรมยั่งยืน
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	 ซึ่งก็คือ	 เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมดของเกษตรกรเอง	 ต้ังแต่วิธีคิด 

พิจารณาเกี่ยวกับการทำาเกษตรแบบยั่งยืน	 ว่ามิใช่เป็นการลงทุนประกอบกิจการ 

เพือ่สรา้งรายไดห้รอืผลกำาไรทีเ่ปน็ตวัเงนิเทา่นัน้	แตเ่กษตรกรรมย่ังยืน เปน็การสรา้งความ

อุดมสมบูรณ์ให้เกิดแก่ไร่นาและระบบนิเวศ ซึ่งเกษตรกรเอง ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง 

ของระบบนิเวศ ก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย	นั่นก็คือ	การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม

ความเหมาะสม	จากการมีอาหารที่ปลอดภัยบริโภค	มีสุขภาพดี	มีครอบครัวที่อบอุ่น	และ

มีสภาพแวดล้อม	 ที่เอื้ออำานวยต่อการอยู่อาศัย	 รวมทั้งมีรายได้จากการผลิตที่จำาหน่าย 

ในตลาดตามสมควร	โดยลดภาระหนี้สิน	และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

		 แท้จริงแล้ว	 นี่คือ	 การพิจารณาการเกษตรแบบองค์รวมในทุกด้าน	 (Holistic	

approach)	ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ได้แก่

	 •	 การทำา	Contour	การปลูกพืชตามแนวระดับ

	 •	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยพืชสด

		 •	 การจัดการเศษซากพืช	การใช้วัสดุคลุมดิน

		 •	 การปลูกพืชหมุนเวียน	(Alley	farming	or	Lay	farming)

		 •	 การกำาจัดศัตรูพืชโดยชีวอินทรีย์	การใช้พันธุ์ต้านทาน

		 •	 การกำาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

		 •	 การปลูกพืชหลายอย่าง	(Diversifif	ied	farming)
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ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื
 : เน้นพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นหลัก
	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงลักษณะทาง

เศรษฐกจิและสงัคมโดยทัว่ไปของเกษตรกรไทยดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้	ประกอบไปด้วยประเด็น

ที่สำาคัญ	ดังนี้

 1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนต้องพิจารณามากกว่าการมีเทคโนโลยี

การเกษตร

	 เมื่อแนวคิดของการเกษตรกรรมยั่งยืน	 เน้นการผลิตที่ไม่เร่งสร้างผลกำาไร 

เปน็ตัวเงนิจากความเสือ่มโทรมของทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มแตห่นัมาใหค้วามสนใจดา้นความ

สมดุลของระบบนิเวศ	 อันจะส่งผลกระทบมายังการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรเอง 

ในทีส่ดุ	แนวทางการผลิตเช่นนี	้เกษตรกรจงึจะตอ้งมีความขยนัขนัแขง็	มานะบากบัน่	อดทน

และที่สำาคัญคือ	ต้องรู้จักความพอเพียงของตนเองว่าตั้งอยู่ในระดับใด	จึงจะไม่เบียดเบียน

ธรรมชาติจนเสียสมดุลไป	การเปลี่ยนจิตวิญญาณของเกษตรกร	อันเป็นศูนย์กลางของการ

ตัดสินใจท้ังหลายในการผลิตที่จะตามมา	 ต้องการมากกว่าการค้นหาเทคโนโลยีการผลิต

ท่ีเหมาะสมกล่าวคือ	 ต้องการกระบวนการส่งเสริมที่เหมาะสมกับระดับจิตใจและสภาพ

เศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกร	ตลอดจนสภาพทรพัยากรของภมูนิเิวศนัน้	ๆ 	อยา่งแทจ้รงิ

จึงจะทำาให้แนวทางการเกษตรกรรมยั่งยืน	 สามารถได้รับการพัฒนาและดำารงอยู่กับ 

ตัวเกษตรกรได้ในระยะยาว
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 2. ความแตกต่างในกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

		 	 การวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	จะต้องตระหนักถึงเป้าหมายสุดท้าย	

คือ	การพัฒนาเกษตรกรที่ยากจนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได	้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอ

สมควร	การทีเ่กษตรกรแตล่ะคนหรือแตล่ะพืน้ที่	มปีจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกตา่งกนั

เช่น	 ระดับรายได้	 หนี้สิน	 ความรู้	 ความคิด	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ความเสื่อมโทรมของ 

ทรพัยากรหรอืประสบการณเ์กษตรกร	ทีผ่า่นมากระบวนการในการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาเกษตรกรในระดบักลุม่	จงึควรทีจ่ะพิจารณาถงึความแตกต่าง

ของปัจจัยดังกล่าวด้วย	 และมีการจัดลำาดับความสำาคัญของปัจจัยที่มีความจำาเป็นก่อน

หลังของแต่ละกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อที่จะนำามาซึ่งการสร้างกระบวนการพัฒนาที่แตกต่าง 

กันและตรงตามความจำาเป็นที่แท้จริงของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม	 เช่น	การส่งเสริมให้เปลี่ยน

มาทำาเกษตรกรรมยั่งยืน	สำาหรับกรณีเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินมาก	กรณีเกษตรกร

ทีม่ปัีญหาสขุภาพจากการใชส้ารเคม	ีหรือกรณเีกษตรกรทีข่าดทนุจากการเกษตรเชงิการคา้

ย่อมมีกระบวนการที่แตกต่างกันบ้าง
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 3. ความสำาคญัของการสรา้งเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั

	 ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรที่ยากจน	คือ	เป็นผู้ที่ขาดแคลนโอกาสและการเข้าถึง

ทรัพยากรการผลิต	ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพอ	การนำาเสนอโอกาส	หรือ	 “เวที”	

ให้แก่เกษตรกรในการพบปะพูดคุย	 ดูงาน	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 หรือข้อมูลความรู้	 

โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและวิทยากรเชิงกระบวนการ	นับว่าเป็นหนทางโดยตรง

ที่จะยกระดับความรู้	 สร้างความมั่นใจในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่เกษตรกร	 จากการ 

ได้เห็นสภาพของจริง	ได้รับความช่วยเหลือและให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน	เกิดแรงบันดาลใจ	

(Inspiration)	ของเกษตรกรแต่ละท่าน
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 4. การพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนจากฐานชุมชนเป็นหลัก

	 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	 ควรจะเน้นการพัฒนาทั้งในระดับเกษตรกร 

แตล่ะคน	และในระดบัชมุชนในเวลาเดยีวกัน	เนือ่งจากเกษตรกรทีย่ากจนจำาเปน็ตอ้งมกีารรวม

กลุ่ม	 เพื่อสร้างความม่ันคงและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งการเกษตรกรรมสำาหรับ

เกษตรกรเหล่านี้	 เปรียบเสมือนวิถีชีวิตโดยรวมมากกว่าจะเป็นเหมือนอาชีพโดยทั่วไป	 

เพราะการเกษตรจะตอ้งเกีย่วขอ้งในทกุดา้นทัง้ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	ตลอดจนความคดิ	ทัศนคติ

วัฒนธรรม	ประเพณีต่าง	ๆ	ของครัวเรือนและชุมชน	การวางแผนพัฒนาเฉพาะในระดับ

ไร่นาเป็นหลัก	 (Farm	–	based	development)	จึงอาจจะไม่พอเพียงเท่ากับการพัฒนา	 

โดยเนน้ฐานชมุชน	เป็นหลกั	(Community	–	based	development)	ซึง่เทา่กบัถอืวา่การพฒันา

เกษตรกรรมยั่งยืน	เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรวม	นั่นเอง
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 5. ความสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ในการพัฒนาการเกษตร

	 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้แพร่หลายมากขึ้น	 ไม่ว่าจะในฐานะทางเลือก 

ในการพฒันาของกลุ่มเกษตรกรทีย่ากจน	หรือ	ของเกษตรกรกลุ่มอืน่	ๆ 	ก็ตาม	ควรจะเริม่ตน้

จากความสมดลุระหวา่งระบบการผลติเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีม่อียู	่ซึง่เปน็ดา้นอปุทานของ

การพัฒนา	และความพร้อม	ความเข้าใจของเกษตรกร	เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขเศรษฐกิจ

และสงัคมของเกษตรกรเอง	ทีจ่ะเลอืกเสน้ทางในการพฒันาคณุภาพชวีติ	โดยผา่นทางการใช้

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	ซึง่เปน็อปุสงคข์องการพฒันา	ไมค่วรเนน้หลกัดา้นการสรา้งระบบฟารม์

และเทคโนโลยีการผลิต	 แต่ละเลยกระบวนการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนั้นให้เหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร	 และกระบวนการส่งเสริมที่เน้นการเรียนรู้ 

ของเกษตรกร
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 6. ความเข้มแข็งของกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและรัฐ

	 เมื่อยอมรับว่า	 การพัฒนาผ่านกระบวนกลุ่ม	 เป็นแนวทางในการพัฒนา

เกษตรกรรมยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการส่งเสริมกับเกษตรกรแต่ละคน	การพยายาม

สนับสนุนให้กลุ่ม	องค์กร	และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้	จึงเป็นหัวใจของ

ความสำาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มหรือองค์กรจะเข้มแข็ง 

ไม่ได้	หากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรยังมีความอ่อนแอ	เกษตรกรและรัฐ

จึงต้องเรียนรู้และมีส่วนร่วมกัน	ที่จะหาทางช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้มาตรการต่าง	ๆ	

	 ในบางครั้งเกษตรกรอาจจะต้องเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ	อาทิ	เช่น	การเข้ามา

มีส่วนร่วมในการทดลองค้นคว้า	 การศึกษาดูงาน	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น	 

เพื่อให้ตนเองมั่นใจในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน	 โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนในฐานะวิทยากร 

เชงิกระบวนการ	ในขณะเดยีวกนั	รฐัจะตอ้งเปน็ผูน้ำาในการสร้างมาตรการทางการเงนิ	การคลงั

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน	 อาทิ	 เช่น	 ผ่านทางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง	

หรือผ่านทางกองทุนหมุนเวียน	สำาหรับกลุ่มเกษตรกรที่ดำาเนินเกษตรกรรมยั่งยืน	ตลอดจน

สนับสนุนปัจจัยการผลิตและข้อมูลทางวิชาการให้เกษตรกรสามารถก้าวผ่านขั้นตอน 

การเริ่มต้น	ในการทำาเกษตรกรรมยั่งยืน	ไปสู่การดำาเนินการด้วยความมั่นคงได้ในระยะยาว
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 7. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นกระบวนการที่จะต้องใช้ระยะเวลา

	 เกษตรกรที่ผันตัวเองเข้าสู่แนวทางการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 ส่วนมาก 

จะเปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณจ์ากการเกษตรเชงิการคา้มากอ่น	หรอืต้องการเปลีย่นแปลงทางความคิด

ในการผลิตโดยทั่วไป	มาเป็นระบบการผลิตที่แอบอิงกับธรรมชาติให้มากที่สุด	การพลิกผัน

ตวัเองออกจากรูปแบบการผลติทีเ่คยประพฤตปิฏบิตัมิายาวนาน	เปน็เรือ่งทีท่ำาไดไ้มง่า่ยนกั

กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 จำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เพียงพอในการปรับจิตใจ	 

วิธีคิด	 โลกทัศน์	 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตในไร่นา	 เพื่อที่เกษตรกร 

จะสามารกมองเหน็	เขา้ใจ	และสัมผัสในส่ิงทีเ่กิดขึน้ดว้ยตนเอง	การทีช่ว่งเวลาของการปรบัตวั

ของเกษตรกรใชเ้วลานาน	จงึไมถ่อืวา่เปน็ความลม้เหลวในการพฒันาแตอ่ยา่งใด	นอกจากน้ี

การมีกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุน	ยิ่งจะทำาให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
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	 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตร

และสิง่แวดลอ้มทีส่อดรบักบัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	เกษตรกรรมยัง่ยนืไดถ้กูบรรจไุว้

เป็นคร้ังแรกในแผนพฒันาระยะที	่8	และคงตอ้งดำาเนนิการต่อเนือ่งในแผนพัฒนาระยะที	่12

โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ	ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืเกีย่วขอ้งกบัความเปน็อยูข่องชุมชนหลายระดับ	ต้ังแต่

ครัวเรือน	 ชุมชน	 จนถึงระดับประเทศ	 ความหมายจึงแตกต่างกันออกไป	 อย่างไรก็ตาม 

ผลรวมของระบบจะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนัตอ่ผลกระทบอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายใน

และภายนอก	 หน่วยวิจัยได้แยกแยะความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนตามลำาดับชั้น	 

ซึ่งสามารถนำาไปปฏิบัติใน	3	ระดับ	ดังนี้
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เกษตรกรรมยั่งยืนตามลำาดับชั้น
  1. ระดบัแปลง	เกษตรกรรมย่ังยนืองิหลกัการของนเิวศเกษตร	เชน่	การไหลเวยีน

ของธาตุอาหาร	ความสัมพันธ์ระหว่างปลูกพืชและศัตรูพืช	และการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายชีวภาพทางเกษตร

  2. ระดบัครวัเรอืน	เกษตรกรรมยัง่ยนืคำานงึถงึการจดัการทรพัยากรอยา่งเหมาะสม

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น	ความหลากหลายของระบบ

การผลิตที่นำาไปสู่ความม่ันคงของอาหารและรายได้	 และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือน 

มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน

  3. ระดบัชมุชน	เกษตรกรรมยัง่ยนืเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิชมุชน	สทิธกิารจดัการ	

และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นธรรม	พร้อมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เกิด

การร่วมทุนระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน
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	 ส่วนการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางของการเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับ

ก้าวหน้า	 หรือชั้นมัธยม	 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยนั้น	 จะเหมาะสำาหรับ

การนำามาใชภ้ายใตส้ภาพและเงือ่นไขทีเ่กษตรกรปจัจบุนัอยูใ่นฐานะทีพ่อมพีอกนิแลว้ทีต่อ้ง

พฒันาและทีต่อ้งขวนขวายตอ่ไปใหอ้ยูใ่นฐานะกนิดอียูด่	ีซ่ึงเปน็ระดบัเศรษฐกจิพอเพยีงและ

มั่งมีศรีสุขในที่สุด	ซึ่งเป็นเศรษฐกิจก้าวหน้า

	 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	 เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและชุมชน	 โดยผ่านทางการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของระบบ

นิเวศในไร่นา	 แนวทางการพัฒนาเช่นนี้	 จึงเป็นมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

แตจ่ะเก่ียวขอ้งไปถงึกระบวนการสง่เสรมิและพฒันา	เพือ่เปลีย่นแปลงจติใจและพฤตกิรรม

ของเกษตรกร	 ซึ่งมีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี	 กระบวนการส่งเสริม

และพัฒนาเช่นนี้	 เก่ียวข้องโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร	 ตลอดจน

สภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของพื้นที	่ เพราะเป้าหมายสุดท้ายในการส่งเสริมเกษตรกรรม

ยั่งยืนมิใช่อยู่ท่ีเทคโนโลยีหรือระบบการผลิตจากการค้นคว้าวิจัยในไร่นาเท่านั้น	 แต่อยู่ที่ 

การพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื	ในรปูแบบตา่ง	ๆ 	ทีเ่หมาะสม	เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถ

เรียนรู้นำาไปปฏิบัติได้จริง	และพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

	 ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกร	หรอืของกลุม่เกษตรกรและองคก์ร	

รวมท้ังของประเทศชาติโดยส่วนรวม	 เป็นปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญที่กำาหนดความเป็นไปได้	 

ความสำาเรจ็	หรอืความลม้เหลวของการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื	เนือ่งจากเปน็ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัตวัเกษตรกรเองโดยตรง	การเนน้หนกัในการพฒันาเทคโนโลยีการผลติ	โดยไม่ใหค้วามสำาคญั

แก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร	 และของสังคมที่เป็นอยู่	 จะมีส่วนชักนำาไปสู่

ความล้มเหลวของกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนได้โดยง่าย
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	 โดยนัยนี้	การสร้างกลุ่ม	องค์กร	หรือเครือข่าย	รวมทั้งบทบาทของรัฐในฐานะ 

ผูห้นนุเสรมิและผูส้รา้งเวทแีหง่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งเกษตรกร	เพือ่การพึง่พาตนเอง

ของเกษตรกร	 จึงถือว่าเป็นแนวทางที่สำาคัญอย่างยิ่ง	 ในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ใหเ้ปน็จรงิขึน้มาได	้โดยรฐัพงึตระหนกัเสมอวา่	เงือ่นไขทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งแทจ้รงิ

ของเกษตรกร	หรอืของกลุม่เกษตรกร	จะมรีายละเอยีดทีแ่ตกตา่งกนัออกไปเสมอ	แนวทาง

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน	 จึงไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัวในความเป็นจริง	 จึงเป็นหน้าที่ 

ของเกษตรกร	รัฐ	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ที่จะต้องปล่อยวางอคติใด	ๆ	ที่มีอยู	่หันหน้าเข้าหากัน

เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน	 และหาทางออกร่วมกัน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน	 คือ	 

การได้มาซึ่งภาคการเกษตรและสังคมส่วนรวมที่เข้มแข็ง	 ยั่งยืน	มีคุณภาพ	อันเป็นความ

ปรารถนาที่แท้จริงของทุกฝ่าย
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สรุปผลประโยชน์ ใน 3 มิติของการทำาเกษตรกรรมยั่งยืน 
 1. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

	 	 •	 สามารถตอบสนองความจำาเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิตของมนุษย์

	 	 •	 เกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

	 	 •	 มผีลผลิตทีห่ลากหลายในไรน่า	ทำาใหเ้กดิเสถยีรภาพทางรายไดเ้กดิรายได้

ครัวเรือนอย่างสม่ำาเสมอ

	 	 •	 มีการจัดการความเส่ียง	 โดยลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกไร่นา	 และ 

การพึ่งพาเงินทุนภายนอก

	 	 •	 เกิดการประหยัดขอบข่าย	 โดยมีการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่อง	 ระหว่าง

กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่มีในพื้นที่

		 			•	 สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตจากการแปรรูปสินค้าเกษตรและสามารถ

ขยายกิจกรรมทางการตลาด

		 	 •	 เป็นภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรจากกระแสความผันผวนของตลาดภายนอก

  2. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

		 	 •	 ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 	 •	 สร้างและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ	 ชนิดพันธ์ุพืช	 พันธุ์สัตว์	 

และจุลินทรีย์

		 	 •	 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 	 •	 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสมดุลต่อระบบนิเวศในพ้ืนที่

เนื่องจากมีการลด	ละ	เลิกการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีต่าง	ๆ

		 	 •	 เกิดระบบการจัดการทรัพยากรน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ
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 3. ผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

		 	 •	 เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ทำาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 

ในระดับครัวเรือนและเกิดการพึ่งพากันเองในระดับชุมชน

		 	 •	 เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน

		 	 •	 สร้างความปลอดภัยทางอาหารสุขอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค

		 	 •	 ลดปัญหาครอบครัวและชุมชนไม่ล่มสลาย	 เนื่องจากสมาชิกมีจิตสำานึก

ใส่ใจ	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเกษตร

	 	 •	 สืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

		 	 •	 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสงบสุขบนพ้ืนฐานความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

		 	 •	 เกิดสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	มีคุณธรรมนำาชีวิต

มีความสามัคคี	และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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	 ดังนั้น	มิติการมองเกษตรกรรมยั่งยืนจึงต้องมองในระดับสังคมที่กว้างขึ้น	ไม่ใช่

แค่ระดับฟาร์มหรือตัวเกษตรกรแต่ประการเดียวแต่สูงขึ้นเป็นระดับประเทศเกษตรกรรม

ยั่งยืนในมตินี้ ผู้บริหารประเทศจำาต้องคำานึงถึงปริมาณของอาหารที่เพียงพอในการ

เลี้ยงประชากรของประเทศทั้งอยู่ในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม	 อีกทั้ง 

ยงัตอ้งผลติเพือ่จำาหนา่ย	นำารายไดเ้ขา้ประเทศเพือ่พฒันาดา้นตา่ง	ๆ 	ทางเศรษฐกจิและสังคม

ของประเทศ	 เพียงการอยู่รอดได้ของเกษตรกรรายหนึ่ง	ๆ	ตามแนวทางของเกษตรกรรม

ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์	 จึงยังไม่อาจเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ทัดเทียมกับต่างประเทศ	และป้องกันประเทศให้พ้นจากการกดขี่เอารัดเอาเปรียบทางด้าน

เศรษฐกิจจากประเทศที่เจริญและก้าวหน้ากว่าได้

	 เกษตรกรรมยัง่ยนืในเงือ่นไขนี	้จงึจำาเปน็ตอ้งดำาเนนิไปในแนวทางการเพิม่ผลผลติ

อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพียงพอกับความต้องการ

บริโภคของประชากรที่เพิ่มข้ึนเร่ือย	 ๆ	 โดยทรัพยากรธรรมชาติ	 และลดมลภาวะที่มี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ใช้ในการดำารงชีวิต	 ที่มุ่งเน้นความ 

พอประมาณ	 มีเหตุผล	 มีภูมิคุ้มกัน	 และการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมใช้กับประชาชน 

ทุกสาขาอาชีพทุกชนชั้นตั้งแต่รายย่อย	 จนถึงธุรกิจข้ามชาต	ิ ในด้านการเกษตร	 เศรษฐกิจ 

พอเพียง	 สอดคล้องกับแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน	 แต่มีความหมายลึกซึ้งและเหมาะกับ 

สภาพเศรษฐกิจ	ภูมิสังคมของบ้านเราที่สุด	การนำาเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

กับการทำาการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน	ก็ช่วยให้เกษตรกรมีวิธีการทำาการเกษตรที่ช่วยฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง	 เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสามารถ 

ช่วยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคได้	 รวมทั้ง

เอือ้อำานวยใหเ้กษตรกร	และชุมชนเกดิการพฒันาได้อยา่งอสิระ	เกษตรกรรมย่ังยนืตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุน	และเพิ่มรายได	้ทำาให้

เกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิต	ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	เราจะเห็นได้ว่าในสังคมยุคปัจจุบัน

มนุษย์ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นกว่าในอดีต	การนำาเอาหลัก
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เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำาเกษตรกรรมยั่งยืนนั้น	 ก็จะช่วยยกระดับมาตรฐาน 

การครองชีพและคุณภาพของชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อีกทั้งเราควรจะปลูกฝังให้กับรุ่นลูก 

รุ่นหลานอย่างต่อเนื่องด้วยจึงจะเรียกได้ว่า	“ยั่งยืน”	ในการทำาการเกษตรได้อย่างแท้จริง
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ภาคผนวก
ตัวอย่างเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

ปี 2557 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ให้เกิด

“ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน”
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นายพัฒน์พงษ์  มงคลกาญจนคุณ

คติประจำาใจ

“คืนชีวิตให้แผ่นดิน ทำากินบนความพอเพียง”
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	 นายพฒันพ์งษ	์	มงคลกาญจนคณุ	เดมิประกอบอาชพีเกษตรกรรมแบบเชงิเดีย่ว

แตพ่บปัญหาและอปุสรรคหลายอยา่ง	เชน่	ดนิขาดความอดุมสมบรูณเ์นือ่งจากการปลกูพชื

ชนิดเดียวซ้ำา	ๆ 	กัน	โดยไม่มีการปรับปรุงดิน	และการใช้สารเคมีจำานวนมากส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตสูงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย	ทำาให้ร่างกายอ่อนแอลง	รายได้ไม่พอกับ

รายจา่ยในครอบครวั	จากปญัหาดงักลา่วทำาใหเ้กดิแนวความคดิทีจ่ะปรบัเปลีย่น	และพฒันา

อาชีพการเกษตร	 เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนการผลิตจึงศึกษาหาความรู้ต่าง	 ๆ	

ทางด้านการเกษตร	เช่น	การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ	เช่น	 

กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมวิชาการเกษตร	 กรมพัฒนาที่ดิน	 และอีกหลายหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งหลงัจากทีไ่ดศ้กึษาดงูานแลว้ไดน้ำาความรูท้ีไ่ด้รบัมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ

พืน้ท่ี	โดยการทำาการเกษตรแบบไรน่าสวนผสม	ยดึหลกัการทำาการเกษตรแบบพอเพยีงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที	่9	และผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ	ตลอดจนได้

ปรับแนวคิดที่จะปลูกป่า	3	อย่างใช้ประโยชน์ได้	4	อย่าง	คือ

	 พออยู่	 	 =	 ไม้เศรษฐกิจ	เป็นที่อยู่อาศัยและจำาหน่าย

		 พอกิน	 	 =	 พืชเป็นอาหารและยารักษาโรค

		 พอใช้	 	 =	 ไม้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน

		 ระบบนิเวศน์	 =	 สรา้งความสมบรูณเ์กดิความหลากหลายทางชวีภาพ	

	 	 	 	 	 ในพื้นที่ป่า	อนุรักษ์ดินและน้ำาเกิดความชุ่มชื้น

		 ปี	2549	นำาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในไร่นาของตนเองเป็นแบบไร่นาสวนผสม

โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ

ดำารงชีวิต	 โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงคุณภาพดินให้มี

โครงสรา้งและความอุดมสมบูรณ์เพิม่ข้ึนดว้ยอินทรียว์ตัถุ

ในดิน	โดยปุ๋ยพืชสด	เช่น	ปอเทือง	ปุ๋ยคอก	และปลูกพืช

หมนุเวยีน	ใชเ้วลา	6	ป	ีต่อมาจงึไดข้ยายผลไปสูเ่พือ่นบา้น

และชุมชนใกล้เคียง	 เน้นการผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ

เกษตรอินทรีย	์
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ขั้นตอนการจัดการไร่นา
 1. การจัดการที่ดิน

	 	 1.1	แบ่งพื้นที่ทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 1.2	อนุรักษ์ดินและน้ำาโดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อชะลอการไหลของน้ำา	 

และลดการพังทลายของหน้าดิน	

 2. การจัดการน้ำา

		 	 2.1	สร้างแหล่งน้ำาเพื่อใช้ในฟาร์มและจัดระบบการให้น้ำา	 เพ่ือใช้น้ำาอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

		 	 2.2	 ใช้แหล่งน้ำาเป็นสระเลี้ยงปลา	และเลี้ยงเป็ดไข่

  3. การจัดการฟาร์ม

		 	 3.1	มีการวางแผนวิเคราะห์พื้นที่	และทรัพยากรต่าง	ๆ 	เพื่อกำาหนดทิศทาง

การผลิตและกิจกรรมในฟาร์ม

		 	 3.2	มกีารวางแผนการผลติลว่งหนา้	เพือ่สะดวกในการบรหิารปจัจยัการผลติ	

แรงงาน	ทุน	ระยะเวลา	แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	และตลาด

		 	 3.3	 กิจกรรมเกื้อกูลและสัมพันธ์กัน	 เช่น	 ผลผลิตเหลือเป็นอาหารสัตว์	 

ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง

		 	 3.4	 จัดการของเหลือในฟาร์มให้เกิดประโยชน์	เช่น	ผลิตปุ๋ย	น้ำาหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม	้มูลสัตว์	ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ในครัวเรือน

		 	 3.5	 ไม่ใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืช	ใช้วิธีตัดหญ้า	และปลูกพืชคลุมดิน	เช่น	ตะไคร้หอม 

เพื่อลดวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน

  4. พัฒนารูปแบบการเกษตร

		 	 ปรบัปรงุรปูแบบการเกษตรแบบไรน่าสวนผสมรว่มกบัเกษตรอนิทรยี	์แนวคดิ

ในการทำางาน	คือ

“ปลูกทุกอย่างที่ซื้อ กินทุกอย่างที่ปลูก”
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	 นายพฒันพ์งษ	์	มงคลกาญจนคณุ	ไดม้กีารปรบัเปลีย่นการผลติจากพชืเชงิเดีย่ว
มาเป็นไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ปัจจุบันได้จัดแบ่งที่ดิน	 จำานวน	 39	 ไร่	
ดำาเนินกิจกรรม	ดังนี้
  กิจกรรมด้านพืช
		 1.	 ปลูกข้าวนาหยอด	และให้น้ำาแบบสปริงเกอร์	จำานวน	1	ไร	่
		 2.	 ปลูกข้าว	(ดินน้ำาซับ)	จำานวน	5	ไร่	
		 3.	 ไผ่รวกหวาน	จำานวน	2	ไร่
		 4.	 สับปะรด	จำานวน	2	ไร่
		 5.	 กล้วยน้ำาหว้า	จำานวน	16	ไร่
		 6.	 มะละกอ	จำานวน	1	ไร่	(พันธุ์ศรีนครินทร์)
		 7.	 กล้วยไข่	จำานวน	2	ไร่
		 8.	 ฝรั่งแป้นสีทอง	จำานวน	2	ไร่
		 9.	 มะม่วง	จำานวน	6	ไร่
		 10.	 เพาะเห็ด	2	โรงเรือน	จำานวน	1,000	ก้อน
		 11.	 ปลูกผักสวนครัว	(ปลูกระหว่างแปลงปลูกพืชหลัก)
		 12.	 สระน้ำา	จำานวน	2	ไร่
 กิจกรรมด้านสัตว์
		 1.	 เลี้ยงหมูหลุม	จำานวน	29	ตัว	
		 2.	 เลี้ยงไก่ไข	่จำานวน	15	ตัว
		 3.	 เลี้ยงเป็ดไข	่จำานวน	10	ตัว	(เพาะลูกเป็ดเพิ่ม	20	ตัว)
  กิจกรรมด้านประมง
		 1.	 เลี้ยงปลานิล	 ปลาตะเพียน	 ปลาแรด	 ในสระน้ำา	 จำานวน	 โดยรวม	 
นายพัฒน์พงษ์		มงคลกาญจนคุณ	มีรายได้จากการทำาไร่นาสวนผสม
		 	 	 ปี	พ.ศ.	2554	 จำานวน	 662,406	บาท
		 	 	 ป	ีพ.ศ.	2555	 จำานวน	 660,520	บาท

		 	 	 ป	ีพ.ศ.	2556	 จำานวน	 1,107,784	บาท
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ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
	 1.	 ทำาการเกษตรแบบไรน่าสวนผสมและผลติแบบครบวงจร	มีกจิกรรมตอ่เนือ่ง	

เช่น	การปลูกข้าว	ปลูกผัก	ผลไม	้เลี้ยงปลา	เลี้ยงหม	ูเลี้ยงเป็ด	เลี้ยงไก่

		 2.	 มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี	ทำาให้มีรายได้ต่อเนื่อง	เป็นรายวัน	รายเดือน	รายปี

		 	 รายวัน	 เช่น	พริก	ผัก	มะนาว	เห็ด	และไก่ไข่

		 	 รายเดือน	 เช่น	กล้วย	และมะละกอ

		 	 รายปี	 เช่น	สุกร	ปลา	ไก่พื้นเมือง	เป็ด	และมะม่วง

		 3.	 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างพอเพียง	มั่นคง	และมีงานทำาตลอดทั้งปี

		 4.	 สุขภาพของคนในครอบครัวแข็งแรง	รับประทานอาหารปลอดสารพิษ

ความสำาเร็จของผลงาน
	 1.	 มีความม่ันคงด้านอาหาร	 มีความมั่นคงด้านพลังงาน	 มีความมั่นคง 

ด้านเศรษฐกิจ	ครอบครัวมีความสุข

		 2.	 เป็นศูนย์ศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	และเป็นวิทยากร

ประจำาศูนย์ฯ

		 3.	 เปน็เกษตรกรดเีดน่แหง่ชาต	ิสาขาอาชีพไรน่าสวนผสม	ประจำาป	ีพ.ศ.	2557

		 4.	 ได้รับรางวัลพระราชทาน	 (Award	 for	 outstanding	 Achievement)	 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 ในวันอาหารโลกประจำาปี	 2557	 

ภายใต้หัวข้อ	Feeding	the	World,	Chring	for	the	Earth.	โดย	FAO

	 5.	 เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาการพัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม	 

ประจำาปี	พ.ศ.	2559

		 สำาหรับชีวิตส่วนตัวนายพัฒน์พงษ์		มงคลกาญจนคุณ	อายุ	43	ป	ีได้สมรสกับ

นางนยันา		มงคลกาญจนคณุ	มบีตุร	–	ธดิา	2	คน	อยูบ่า้นเลขที่	119	หมู่ที	่4	ตำาบลหนองเปด็

อำาเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี	โทร.	084	–	5276227
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นายพัฒน์พงษ์  มงคลกาญจนคุณ
Smart Farmer ด้านไร่นาสวนผสม

 

ที่อยู่	119	หมู่	4	ตำาบลหนองเป็ด	อำาเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี	โทร.	084	–	5276227

สำานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

	โทรศัพท์	034	–	564267

new.indd   58 2/15/60 BE   4:47 PM



59เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารอ้างอิง
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน.	สำานักงานปลัดกระทรวง  

	 เกษตรและสหกรณ์.	2554.	เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.			

	 กรุงเทพฯ.

จรัล		จันทลักขณา.	2558.	หลักการพื้นฐานเกษตรกรรมยั่งยืน.	กรุงเทพฯ.

ประเสริฐวัฒน	์ 	กองกันภัย	และคณะ.	2547.	 รูปแบบไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับจังหวัด. 

	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

	 แห่งประเทศไทย	จำากัด.

ประเสริฐวัฒน์	 กองกันภัย	 และคณะ.	 2550.	 เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรที่ยั่งยืน. 

	 กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร.

ทัศนีย	์เศรษฐบุญสร้าง.	2553.	ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน.	มูลนิธิธรรมะเกษตรธรรมชาติ.

	 แหล่งที่มา	:	www.dnaf.orglnews/data-000.6html.	15	มีนาคม	2550.		

ธันวา	 จิตต์สงวน.	 2543	 การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน	 :	 บทวิเคราะห์จากปัจจัยทาง 

	 เศรษฐกิจและสังคม.	เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาระบบเกษตร

	 แห่งชาติ	ครั้งที่	1	วันที่	15	–	17	พฤศจิกายน	2543.	ณ	โรงแรมหลุยส์	แทเวิร์น

	 หลักสี่	กรุงเทพฯ.

วิทยา	 อธิปอนันต์.	 2542.	 ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ในงานส่งเสริมการเกษตร. 

		 กรมส่งเสริมการเกษตร.	(อัดสำาเนา)	

วิทยา	 อธิปอนันต์.	 2542.	 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งตนเอง.	 กรมส่งเสริม 

	 การเกษตร.	(อัดสำาเนา)

วิทยา	 อธิปอนันต์	 และคณะ.	 2542.	 ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่.กรมส่งเสริม 

	 การเกษตร.	(อัดสำาเนา)

วิทยา	 อธิปอนันต์.	 2543.	 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรที่พ่ึงตนเอง.	 กรุงเทพฯ	 :	 

	 โรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร.
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2557	 โครงการ 

	 พัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	:	บริษัทอินโฟโมนิ่ง	จำากัด.

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.	 2559.	 ร่วมเรียนรู้ 

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน. 

	 กรุงเทพฯ

อารันต์	 	 พัฒโนทัย.	 2528.	 เกษตรยั่งยืน.	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

	 (อัดสำาเนา)
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ที่ปรึกษา
		 นายสมชาย		ชาญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

	 นายสงกรานต์		ภักดีคง	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ฝ่ายบริหาร

	 นางจิระนุช		ชาญณรงค์กุล	 ผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม

	 	 การเกษตร

คณะผู้เรียบเรียง
	 นางคนึงนิตย์		ทองลิ่ม	 ผูอ้ำานวยการกลุม่จัดการฟารม์และเกษตรกรรมยัง่ยนื

	 นางสาวอรวรรณ		คงอภิรักษ์	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการพิเศษ

	 นางสาวพิมประภา		สินค้ำาคูณ	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการ

	 นางสาวเสาวณิต		เทพมงคล	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

	 นางสาวพีรชา		มณีชาติ	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

	 นางสาวรัตนาภรณ	์	นพพูน	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

	 นางสาวอารีย์วรรณ		เหลืองทอง	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

จัดทำา
	 กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

	 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

		 กรมส่งเสริมการเกษตร

	 โทร.	02-5406055
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เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
กล่อมเกลาจิตใจ พอใจ ในวิถี
ละฟุ้งเฟ้อ ใช้เพียง เลี้ยงชีวี
ตามวิถี เกษตรไทย ใต้ร่มเย็น

พระราชทาน แนวคิด ทฤษฎีใหม่
เกษตรกร ชาวไทย ได้ยึดถือ

หาเลี้ยงชีพ สุจริต คิดฝึกปรือ
ได้ยึดถือ พระราชดำารัส ประหยัดตน
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