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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างรูปแบบการท�ำเกษตรประณีตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับผู้สูงอายุโดยท�ำการศึกษาแนวทางการด�ำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด หลักการและวิธปี ฏิบตั ใิ นการท�ำเกษตรประณีต
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จรวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคในการท�ำเกษตรประณีต โดยมี
การคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะพื้นที่ที่ปราชญ์
ชาวบ้านและผู้สูงอายุที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำเกษตรประณีตและได้รับการ
ยอมรับในฐานะผูน้ ำ� เครือข่าย กระบวนการในการศึกษาเน้น การศึกษาจากเอกสาร
การสังเกต การส�ำรวจสภาพพืน้ ที่ การศึกษาดูงาน การเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการท� ำเกษตรประณีตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตต�ำรา
มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2557
2
อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
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Abstract

This research aimed to construct the agricultural refined
(Kaset Praneet) model followed the Sufficiency Economy
Philosophy for the elderly. The researcher had studied intensively the
self-sufficient lifestyles followed the Sufficiency Economy
Philosophy, she also delved into the concept, principle and practice
of doing the agricultural refined. The areas of research were selected
using purposive sampling only the areas where the local intellectual
and the elderly succeeded in doing the agricultural refined.
The research methodology included the review of the document,

บทที่ 4

ปราชญ์ชาวบ้านมีการด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำจาก
พื้นที่เล็ก ๆ ไปหาใหญ่ตามก�ำลังความสามารถของตนเองและครอบครัว ปลูกพืช
ทุกอย่างที่กิน ปลูกต้นไม้ที่ใช้ท�ำประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปลูกพืช 3
อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ส่วนที่เหลือน�ำไปแจกและจ�ำหน่าย ลดการใช้ปุ๋ยและสาร
เคมี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การพึ่งตนเอง ลด
การพึ่งพาจากภายนอก ทั้งนี้รูปแบบการท�ำเกษตรประณีตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส�ำหรับผูส้ งู อายุมหี ลักการส�ำคัญคือต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด�ำเนินชีวิตโดยประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพึ่งตนเอง โดยมีองค์
ประกอบในด้านสุขภาพ การมีพื้นที่ มีความรู้ด้านการเกษตร ด้านการจัดการ การ
ออมและการจดบันทึก ทัง้ นีข้ นั้ ตอนในการท�ำเกษตรประณีตเริม่ จากการค้นหาตัว
เอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ตัง้ ใจและตัดสินใจท�ำทันที จัดท�ำบัญชี
ครัวเรือน ท�ำอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย โดย
ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จของการท�ำเกษตรประณีตได้อย่างยัง่ ยืนประกอบ
ด้วย ปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความพอเพียง
ค�ำส�ำคัญ : เกษตรประณีต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงอายุ
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observation, surveying, study visits, participation in activities,
conducting, workshop and in-depth interview.
The result was that the lifestyles of the local intellectuals had
followed the sufficiency economy philosophy. They started doing the
agricultural refined from the small plot of land to the larger one
depended on their and their family’s capabilities. They grew all
edible plants, and all useful trees, that is to say, they grew
three kinds of trees for four beneficial results. The surplus were
distributed or sold. They also decreased the use of chemical
fertilizers, and used the resources available in the area, conducted
the knowledge exchange, moved toward self-sufficiency, decreased
the dependency from outside. The major principle of the agricultural
refined (Kaset Praneet) model followed the Sufficiency Economy
Philosophy for the elderly was to stick to the Sufficiency Economy
Philosophy lifestyles and applied the New Agricultural Theory
for self-sufficiency. The major elements included health, having
space, knowledge in agriculture, management, money saving and
note-taking. In terms of steps in doing the agricultural refined, it
should start from self-searching, data and existing resource analysis,
intention and quick-decision, keeping household accounts regularly
and continuously, and knowledge exchange with the networks. At
any rate, the factors that determined the success of the agricultural
refined sustainably consisted of physical, biological, economical,
social, and educational factors, including the sufficiency.
Keywords : Agricultural Refined (Kaset Praneet); Sufficiency
		
Economy Philosophy, the Elderly
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ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามเกณฑ์สหประชาชาติ คือ
มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 (มติชน ฉบับวันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556http://suchons.wordpress.com.สืบค้นวันที่ 20
พฤศจิกายน 2557) จึงอาจกล่าวได้วา่ ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “ สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Age Society) ซึง่ การกลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุทมี่ ี ประชากร
วัยสูงอายุเพิม่ มากขึน้ นัน้ ส่งผลให้ประเทศไทยเริม่ ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน
กระทบเป็นลูกโซ่ตอ่ การเติบโตของเศรษฐกิจ แรงงานสูงอายุเสียสิทธิแ์ ละโอกาสใน
การท�ำงาน รวมไปถึงปัญหาเชิงจิตวิทยาและคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ แม้วา่ สังคม
ไทยจะมีวฒ
ั นธรรมทีล่ กู หลานจะต้องมีความกตัญญูกตเวที แต่บคุ คลดังกล่าวก็ไม่
สามารถทีจ่ ะดูแลรับผิดชอบบุพการีได้เหมือนในอดีตเพราะสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ เมือ่ ผูส้ งู อายุปว่ ย ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองหรือท�ำงานได้ ประชากรวัยท�ำงานก็จะมีภาระมากขึ้น ทั้งภาครัฐเองก็ไม่
สามารถเข้าไปจัดการดูแลในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง สิ่งนี้จึง
สะท้อนต่อมุมมองที่ต้องเริ่มเปลี่ยนไปว่าแหล่งเงินหรือรายได้ที่ส�ำคัญในวัยชรา
ต้องมาจากการท�ำงานเลี้ยงตัวเองให้มากที่สุดโดยไม่เป็นภาระหรือเป็นน้อยที่สุด
ซึ่งอาจจะแตกต่างจากแต่ก่อนที่คาดหวังจากลูกหลาน
หลายประเทศรวมทั้ ง ประเทศไทยได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การเชิ ง นโยบายและ
มาตรการที่หลากหลาย เพื่อรองรับปัญหาและความท้าทายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตอาทิ เช่น มาตรการในเชิงเศรษฐกิจ การขยายอายุการท�ำงาน การปรับ
ระบบบ�ำนาญและมาตรการเชิงสังคม เช่น สร้างหลักประกันทางสังคม คุณภาพ
ชีวิต และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุและการเตรียมการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ เช่นเดียวกันผู้สูงอายุหรือผู้
ที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุควรได้มีการเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนจากที่เคย
เป็นโดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯทีไ่ ด้
พระราชทานมาใช้เป็นพืน้ ฐานการด�ำเนินชีวติ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การพึง่ ตนเอง
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เป็นหลักด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล
ทีพ่ ร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ยึดถือวิถไี ทยอยูแ่ ต่พอดี ไม่ฟมุ่ เฟือย ไม่ยดึ
วัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเส้นทางสายกลางอยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด�ำรงชีวิต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำอะไรที่เหมาะสมกับฐานะของตนเอง การพออยู่พอใช้
รู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มี ยึดความประหยัด ตัดทอนรายจ่าย
ไม่จ�ำเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย ท�ำงานอดิเรกหรือการปลูกพืชผลไว้บริโภคโดย
อาจเริ่มจากการมีพื้นที่เล็ก ๆ รอบบ้าน ปลูกพืชทุกอย่างที่กิน เช่นพืชผักสวนครัว
ขิง ข่า ตะไคร้ พริก มะนาวผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ
มะม่วง เหล่านีน้ อกจากจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยแล้วยังท�ำให้ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ
ที่มีอยู่เพื่อการยังชีพ ดูแลตัวเอง คนในครอบครัวและยังท�ำให้รู้สึกว่าตัวเองมี
คุณค่า ไม่เป็นภาระ มีรายได้พอเลี้ยงชีพมีความสุขและสุขภาพดีขึ้น สิ่งที่ส�ำคัญ
คือแนวคิดในการท�ำการเกษตร แนวคิดในการใช้ชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ในการท�ำเกษตรผสมผสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นความพอเพียง ให้พอ
อยู่พอกินในครอบครัว
ด้วยเหตุนี้การศึกษาการด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
หลักการและวิธปี ฏิบตั ใิ นการท�ำเกษตรประณีต โดยการถอดองค์ความรูจ้ ากแนวคิด
วิธีปฏิบัติในการท�ำเกษตรประณีตและการด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงจากปราชญ์ชาวบ้านและผูส้ งู อายุ กลุม่ คนหลังเกษียณทีป่ ระสบผลส�ำเร็จและ
พัฒนาเป็นรูปแบบการท�ำเกษตรประณีตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับผูส้ งู
อายุเพื่อให้ผู้สูงอายุน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมของแต่ละคน
ให้เกิดมีความมั่นคงในชีวิตมีความรู้ ความพร้อมที่เท่าทันกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มุ่งสู่การพึ่งตนเองด้วยความสมดุล มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
มีคณ
ุ ค่าและสามารถด�ำเนินชีวติ อย่างมีความสุข และยังท�ำให้สงั คมไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
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วิธีการวิจัย

แนวทางการด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตตามทาง
สายกลางมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพึ่งตนเองเป็นหลัก เป็นการด�ำเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง โดยค�ำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบ
การวางแผน การตัดสินใจและการกระท�ำต่าง ๆ ปราชญ์ชาวบ้านได้ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตโดยพ่อค�ำเดื่อง ภาษี ปราชญ์
ชาวบ้าน นักคิด นักพูด นักปฏิบัติแห่งยุคสมัย เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง
การด�ำเนินชีวิตอย่างพอดีและคิดค้นหาวิธีการที่จะคืนความสมดุลให้กับโลกโดย
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การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพตามกระบวนการ RLDP
Model (Research and learning for Development to Public) โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีในด้านการท�ำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและข้อมูลภาคสนาม
หลายวิธี ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาดูงาน การ
เข้าร่วมกิจกรรม การเข้ารับการอบรมจากปราชญ์ชาวบ้าน จากผู้รู้ ภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ และจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยในการด�ำเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอนขัน้
ตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเพื่อให้ได้ข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ด�ำเนินการถอดบทเรียน ขั้น
ตอนที่ 3 ขัน้ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการด�ำเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาร่างรูปแบบเกษตรประณีตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงฯ ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบรูปแบบการท�ำเกษตรประณีตฯ การตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการตรวจสอบความเชือ่ ถือได้(Credibility) ด้วยการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และการตรวจสอบข้อสรุปด้วย
การยืนยันผล (Confirmability)
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เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องรักษาไว้ให้ลูกหลาน พ่อค�ำเดื่องด�ำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยท�ำเกษตรแบบดั้งเดิมคือ ท�ำทุกอย่างเพื่อให้
พึ่งตนเองได้ก่อนและเร่งหาทางให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์โดยเชื่อว่าปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จคือการเข้าใจตนเอง รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั คนอืน่ รูจ้ กั โลก รูจ้ กั โลกภายนอก
โลกภายใน และธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ส่วนพ่อผาย สร้อยสระกลาง
ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นักจัดการของภาคอีสาน ได้ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด้วยการหันมาคิดทบทวนตนเอง รูจ้ กั ความพอดี พอ
ประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการออมน�้ำ ออมดิน ออมสัตว์ ออม
ต้นไม้ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก ลดการ
ใช้จ่าย เพิ่มการแบ่งปัน จนกลายเป็นคนมีอยู่มีกิน มีเพื่อน มีเงิน มีสุขภาวะที่
ดีทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคมและทางปัญญาน�ำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อในชุมชน
ท�ำให้คนในชุมชนได้รู้จักการอุดรูรั่วของตนเอง ค่อยเป็นค่อยไปจากเล็กไปหา
ใหญ่ มีขันติ วิริยะ สัจจะ ท�ำให้งานทุกอย่างส�ำเร็จ แนวทางการด�ำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อผาย คือการท�ำเกษตรธรรมชาติ ที่เป็นการ
เกษตรแบบผสมผสานตามใจตัวเอง ไม่ท�ำเกษตรเชิงเดีย่ ว พึง่ พาตนเอง ท�ำนาปลูก
ข้าว เลีย้ งไก่ เลีย้ งหมู เลีย้ งปลา พร้อมปลูกพืชผักสมุนไพร ท�ำให้ลดรายจ่าย มีราย
ได้จุนเจือครอบครัวมากขึ้น ส่วน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญ์พฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ น้อมน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
การงานและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยการหาวิธีที่จะให้คนอีสานสามารถพึ่งตนเอง
ได้ ลดความเสี่ยง ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มการออมในหลายรูปแบบ เช่น ออม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ออมน�้ำ ออมต้นไม้ใหญ่ เป็นการเพิม่ รายได้ เกิดบ�ำนาญ
ชีวิตจากไม้ยืนต้นทั้งผัก ผลไม้และไม้ใช้สอยที่หลากหลายนับหมื่นนับแสนต้น มี
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดี เป็นการท�ำเกษตรกรรมพึ่งตนเอง ท�ำให้ระบบนิเวศดีขึ้น
พ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ�ำปี 2554 สาขา
ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้น�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ำเนินชีวิตจนประสบผลส�ำเร็จ สามารถพึ่งตนเองได้โดยยึดหลักความพอ
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แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติในการท�ำเกษตรประณีต

เกษตรประณีตเป็นการท�ำเกษตรแบบค่อยเป็นค่อยไปในพืน้ ทีข่ นาดเล็กตาม
ก�ำลัง ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ หากเหลือกินน�ำ
มาแลกเปลี่ยน ซื้อขายเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิต
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ประมาณ ด�ำรงตนอย่างสมถะ ไม่โลภมาก มีที่ดินผืนเดียว สร้างอาหารไว้กินเอง
ในครอบครัว มีพอกิน เหลือกินแจก เหลือแจกขาย ใช้แรงงานภายในครอบครัว
ไม่มีการการจ้างแรงงานภายนอก สร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการสะสม
บ�ำนาญชีวิตที่มีทั้งพืชผักสมุนไพร ไม้ผล ไม้ยืนต้น ผลิตปุ๋ยและสารก�ำจัดศัตรูพืช
ใช้เองทัง้ หมด ไม่ใช้สารเคมี ไม่มภี าระหนีส้ นิ มีเงินออม ปลูกพืชสมุนไพรน�ำมาใช้
รักษาโรคในครอบครัว และยังเป็นผูเ้ รียนรู้ พัฒนาตนอยูต่ ลอดเวลารวมทัง้ ยึดหลัก
คุณธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีสติปญ
ั ญาและอดทน ครอบครัวไม่เกีย่ วข้องกับอบายมุข
อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นมีความสุข ส�ำหรับผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จ.ระยองได้หนั มาด�ำรงชีวติ แบบพอเพียงจากการ
เรียนรู้และลองถูกลองผิดจนจนสามารถเข้าใจแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอย่างดี โดยยึดหลักง่าย ๆ ว่า “จะท�ำอะไรก็ตาม ให้เหมาะสมตามก�ำลังของ
ตนเอง” ท�ำเกษตรเพื่อกินเอง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินก็
แจกให้คนอืน่ หรือแลกเปลีย่ นกัน เหลือจากนัน้ ก็ขาย ท�ำให้ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
เมือ่ ประสบความส�ำเร็จได้เผยแพร่และถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ประชาชน ลุงจ�ำลอง
ฉิมมา เป็นผูป้ ระสบความส�ำเร็จผูห้ นึง่ ทีเ่ คยเข้าร่วมการอบรมกับปราชญ์ชาวบ้าน
และน�ำมาศึกษา เข้าใจ เห็นผลเป็นรูปธรรมในการลดรายจ่าย จึงน�ำไปปฏิบัติโดย
ปลูกพืชผักหลายชนิด หลากหลาย ไม่ใช้สารเคมีเพื่อน�ำมาบริโภค เพาะกล้าไม้
ขาย และกลั่นตะไคร้หอมขายได้ มีเงินเก็บผักขายได้ รายได้เพิ่ม ไม่มีหนี้สินจน
ประสบผลส�ำเร็จและจัดตั้งกองทุนท�ำโรงปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนโดยการระดม
ทุน ถือหุ้น ท�ำเองใช้เองลดการใช้สารเคมีในการผลิต น�ำผลิตผลในชุมชนมาขาย
แลกเปลี่ยน แปรรูปจนเป็นที่ต้องการของภายนอก
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จากภายนอก สร้างรายรับรายวัน รายเดือน รายปีและมีบ�ำนาญชีวิต อาจกล่าวได้
ว่าเป็นการท�ำเกษตรที่น�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพพร้อมประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ในการท�ำเกษตรกรรมโดยมีเป้า
หมายเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รว่ มกันศึกษาวิจยั และน�ำเสนอแนวคิดเกษตรประณีต
เพื่อเป็นทางรอดให้กับเกษตรกรที่ยากจน มีภาระหนี้สิน หรือมีที่ท�ำกินน้อยให้
สามารถอยู่รอดเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
หลักการและวิธีปฏิบัติในการท�ำเกษตรประณีตของพ่อผาย สร้อยสระกลาง
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปี พ.ศ.
2553 ขั้นตอนแรกต้องก�ำหนดเป้าหมายว่าจะท�ำการเกษตรในพื้นที่เท่าไร ปลูก
พืชอะไรบ้าง ขั้นตอนที่สองเป็นการรวมพลังคนในครอบครัว คนในชุมชนมาช่วย
กัน ขั้นตอนที่สามเป็นการตั้งมั่นที่จะท�ำให้ถึงเป้าหมายคือ ต้องรู้จักตนเอง รู้จักผู้
อื่นและรู้จักสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนที่สี่เป็นการตั้งเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยการคิด
การค�ำนวณ จากขนาดพื้นที่ ประเภทต้นไม้ ที่จะปลูก สัตว์ที่จะเลี้ยง ระยะเวลาใน
การเก็บเกี่ยว/บริโภค ฯลฯโดยเริ่มจากพื้นที่เล็ก ๆ ก่อนเมื่อมั่นใจแล้วจึงขยาย
ผล ไม่มีรูปแบบจ�ำกัด สิ่งส�ำคัญคือ ต้องมีแหล่งน�้ำ มาใช้ในการท�ำเกษตร มีการ
วางแผนในการจัดการพื้นที่ มีแนวคิดในการท�ำการเกษตร แนวคิดในการใช้ชีวิต
ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของพ่อค�ำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาว
บ้านนักคิด นักพูด นักปฏิบัติแห่งยุคสมัย เน้นว่า เกษตรประณีต ควรเริ่มจาก
เล็ก ๆ เพียง 1 งาน หรือ 1ไร่ ตามทุนที่มีอยู่ทั้งพื้นที่ แรงงาน ศักยภาพของตน
และคนในครอบครัว ต้องวางแผนในการจัดการดิน จัดการน�ำ้ จัดการเวลา เกษตร
ประณีตไม่ใช่สงิ่ ทีต่ ายตัว มีความหลากหลาย ประยุกต์ได้หลายรูปแบบ แต่ทำ� ทุก
อย่างให้เป็นไปอย่างเกือ้ กูลและสมดุล ใช้ทดี่ นิ ให้เต็มประสิทธิภาพ ปรับความคิด
ให้พึ่งพาตนเองและพึ่งพาธรรมชาติ เช่นเดียวกับครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ไม่ยอมหยุดเรียนรู้ ที่กล่าวว่าเกษตรประณีตว่าเป็นกระบวนการ
วิธเี รียน วิธที ำ� คือจะต้องท�ำอะไรให้มนั ประณีตขึน้ ดูแลเอาใจใส่ หมัน่ ศึกษา หมัน่
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รูปแบบการท�ำเกษตรประณีตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

รูปแบบการท�ำเกษตรประณีตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ องค์ประกอบและขั้นตอนในการท�ำเกษตรประณีต
ดังนี้
หลักการส�ำคัญในการท�ำเกษตรประณีต
1. การจัดการซึ่งประกอบด้วยการวางแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย พื้นที่
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ทดลองลองท�ำในรูปแบบเล็ก ๆ เพื่อดูว่าจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ ครูบา
สุทธินันท์ ให้ความส�ำคัญเรื่องการเรียนรู้ ยิ่งเรียนรู้ยิ่งทดลองก็จะยิ่งมีการพัฒนา
มากขึ้น ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงข้อส�ำคัญคือ การจัดวางระบบน�้ำและอนุรักษ์น�้ำให้เหมาะ
สม การฟื้นฟูและเสริมธาตุอาหารให้กับดินและการจัดวางและคัดเลือกพืชผักให้
เหมาะสมกับพื้นที่
ผูใ้ หญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ เจ้าของวลี “1 ไร่ไร้ปริญญา-3 ไร่ใกล้เกษียณ-5
ไร่ปลดหนี้” ได้ออกแบบพื้นที่1 ไร่ ปลูกทุกอย่างใช้ความรู้เรื่องป่า 3 อย่าง
ประโยชน์4 อย่าง มาใช้ในพืน้ ที่ 1 ไร่ เพือ่ สร้างพืน้ ฐานเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร
ลดรายจ่ายเรือ่ งค่าอาหาร ปลูกต้นไม้ ปลูกผักกินเองในบ้าน และแจกจ่ายให้เพือ่ น
บ้าน เน้นการปลูกต้นไม้ เจ้าของวลี คิดอะไรไม่ออก ปลูกต้นไม้ไว้ก่อน การท�ำ
เกษตรประณีตจะเป็นรูปแบบใดให้ดูความเหมาะสมของพื้นที่ยึดหลักอยากกิน
อะไรให้ปลูกอย่างนัน้ เป็นพืน้ ฐานความมัน่ คงทางอาหาร คุณสุชล สุขเกษม ประธาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าการท�ำการ
เกษตรประณีตต้องตัง้ อยูบ่ นฐานความคิดของการประหยัด ต้องใช้ทกุ อย่างในพืน้ ที่
ให้เกิดประโยชน์โดยไม่มกี ารทิง้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้
ชีวิตแบบวงจร ตั้งแต่คน พืช และสัตว์ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง แต่กิจกรรม
ต้องมีการเชือ่ มโยงเกือ้ กูลกัน มีการเพิม่ มูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้ความส�ำคัญกับ
การเรียนรู้ การลองผิดลองถูกและท�ำการ ศึกษาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
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ก�ำลังความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อม สภาพแวดล้อม โดยเน้นความพอเพียง
ความสมดุลและเกือ้ กูลกันของระบบนิเวศ โดยเกษตรประณีตจะต้องมีความรูเ้ รือ่ ง
การวางระบบน�้ำและอนุรักษ์น�้ำให้เหมาะสม การฟื้นฟูและเสริมธาตุอาหารให้กับ
ดิน และการจัดวางและคัดเลือกพืชผักให้เหมาะสมกับพื้นที่
2. การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจในการด�ำเนินชีวิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ด�ำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่เป็นทาสของ
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม อดออม อดทน เน้นความสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีโดยให้ความส�ำคัญกับการพึ่งตนเอง ปรับวิถีชีวิตให้กินอยู่อย่างพอเพียง พอดี
พอประมาณ พอใจในสิ่งที่มี ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น เพิ่มรายได้ ไม่พึ่งพาตลาด
พึ่งตนเองได้ สามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ
3. การประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ในการท�ำเกษตรประณีต โดยน�ำมาปรับ
ให้เข้ากับบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกันไป
โดยอาจเน้นไปที่ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการปลูกพืชผักอาหาร สมุนไพร
ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้บ�ำนาญ
4. แนวคิดการพึ่งตนเอง พึ่งพากันเองและพึ่งพาธรรมชาติ ท�ำตามศักยภาพ
ความสามารถที่มีอยู่ โดยเริ่มจากการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อ
สร้างอาหารให้ตนเอง ครอบครัว เมื่อเหลือกินแจกจ่าย แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ
ท�ำให้ลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นได้

องค์ประกอบในการท�ำเกษตรประณีต
1. มีทุนทางสุขภาพ ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา ทุนทางเศรษฐกิจและทุน
ทางสิ่งแวดล้อม มีที่ดินเป็นของตนเองหรือครอบครัว เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับเพาะ
ปลูก ขนาดเล็กตามก�ำลังความสามารถ มีที่อยู่อาศัย มีแหล่งน�้ำที่เพียงพอต่อการ
ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ มีเงินทุนบางส่วนไว้ซอื้ พืชพันธุต์ า่ ง ๆ มีปจั จัยการผลิต มีสภาพ
แวดล้อม ลม ฟ้า อากาศที่เอื้ออ�ำนวย
2. มีสขุ ภาพแข็งแรงทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ มีความตัง้ ใจ สนใจ มีใจรักทีจ่ ะ

บทที่ 4 รูปแบบการทำ�เกษตรประณีตสำ�หรับผู้สูงอายุ

Agriculture Refined (Kaset Praneet) Model for the Elderly

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำเกษตรประณีตของผู้สูงอายุ

ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จของการท�ำเกษตรประณีตทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ
คนทีจ่ ะท�ำ เกษตรประณีตต้องประกอบด้วยหลักคิดทีต่ อ้ งมีในตัวผูท้ จี่ ะท�ำ โดยต้อง
ปรับจิตใจตัวเอง รูจ้ กั ตัวเอง เอาชนะตัวเอง มีความตัง้ ใจจริงไม่เลิกล้ม ท้อแท้ ขยัน
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ท�ำ มีเป้าหมาย มีความรูท้ างการเกษตรพอสมควรทีจ่ ะน�ำมาท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
มีครอบครัวที่มีส่วนร่วมหรือญาติพี่น้องเป็นแรงงานเสริมหนุน
3. มีความรู้ด้านการเกษตรในด้านการจัดการพื้นที่ การออกแบบแบ่งพื้นที่
การจัดการดิน การบ�ำรุงดิน การจัดการน�ำ้ แสงแดด การเพาะปลูก การท�ำปุย๋ หมัก
การเลี้ยงสัตว์ การไล่แมลง และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. มีการออม การออมแบบเกษตรประณีตเป็นการออมทรัพยากรธรรมชาติ
คือ ออมน�้ำเพราะน�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในการปลูกพืชต้องมีน�้ำใช้ให้เพียงพอกับ
ความต้องการตลอดช่วงการเพาะปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ ออมดิน ดินเป็นปัจจัยหลัก
ที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี การออมดินเป็นการออมความสมบูรณ์ของดินใช้
ปุย๋ คอกปุย๋ พืชสดและปุย๋ หมักชีวภาพ ปรับปรุงและบ�ำรุงรักษาดินให้มสี มบูรณ์อยู่
เสมอ ออมต้นไม้เพื่อเป็นอาหารและใช้สอย ให้ผลผลิตไว้บริโภค เป็นพืชพี่เลี้ยง
ที่ให้ร่มเงา สร้างอินทรียวัตถุแก่ดิน ปลูกทั้งข้าว พืชกินราก กินหัว ผัก ไม้เลื้อย
ไม้เศรษฐกิจไม้ผล ไม้สมุนไพร ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้ประดับไว้ไล่แมลง
ออมสัตว์ เลี้ยงสัตว์ที่เป็นทั้งอาหาร และแรงงาน มูลของสัตว์น�ำมาใช้ฟื้นฟูบ�ำรุง
ดินและสัตว์ที่เลี้ยงไว้สามารถน�ำไปจ�ำหน่ายเพื่อเป็นแหล่งรายได้
5. การจดบันทึกและการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ควรมีการจดบันทึกทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และวางแผนพร้อมทั้งจัดท�ำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย บันทึกการลงทุน รายรับที่ได้จากผลผลิต รายจ่ายทั้งรายจ่ายใน
ครัวเรือนและรายจ่ายในการท�ำการเกษตรประณีต แรงงานที่ใช้ ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่า
พันธ์ุพืช ค่าเครื่องจักร ปริมาณผลผลิต ฯลฯ จัดท�ำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ได้รู้ถึง
สถานะของตน อุดรูรั่วสร้างความมั่นคงให้ชีวิต
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อดทน ประหยัด รักงานที่ท�ำ หมั่นศึกษา ทดลอง คิดเป็นระบบเป็นวงจรเพื่อการ
พึง่ ตนเอง ไม่ทำ� อะไรเกินตัว เกินก�ำลังมีสติปญ
ั ญาทีจ่ ะควบคุมความโลภ มีวนิ ยั ใน
ตนเอง ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วย
ท�ำให้การท�ำเกษตรประณีตประสบผลส�ำเร็จประกอบด้วย
1. ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่สภาพของพืน้ ที่ เกษตรกรทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ
ได้ตอ้ งเลือกรูปแบบการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เป็นการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติให้ได้ประโยชน์ทคี่ มุ้ ค่าและยัง่ ยืน เป็นการสะสมธรรมชาติ
ให้มากที่สุดในพื้นที่จ�ำกัด มีการใช้สอยและอนุรักษ์ให้สมดุลกัน โดยต้องสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ใช้แนวทางตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ เลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม วางแผนการปลูกตามทิศทางดินฟ้า
อากาศ เพื่อให้สามารถพึ่งพากันได้
2. ปัจจัยทางชีวภาพ ต้องเลือกพันธุ์พืชและสัตว์ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ได้ เพราะพืชแต่ละอย่างมีความแตกต่างในเรือ่ ง
ปัจจัยความต้องการ การจะจัดสรรให้อยูใ่ นพื้นทีเ่ ดียวกันต้องไม่ให้เบียดเบียนกัน
ต้องเข้าใจพืช ความต้องการน�ำ้ แสงแดด ชนิดของดิน ฯลฯ เพือ่ การจัดวางต�ำแหน่ง
ได้อย่างเหมาะสม ให้เน้นการบริโภคในครัวเรือนก่อนเพราะช่วยในการลดรายจ่าย
ทีเ่ หลือจึงจะเป็นการสร้างรายได้โดยเฉพาะผักสวนครัวทีส่ ามารถปลูกหมุนเวียนได้
ตลอดปีท�ำให้มีอาหารบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญคือการปลูกไม้ยืนต้น
เป็นบ�ำนาญชีวิตในอนาคตหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน
3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ แม้ผสู้ งู อายุมกี ารลงทุนน้อยแต่ถา้ มีการใช้ทรัพยากร
ในพืน้ ทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุด โดยอาศัยการเกือ้ กูลของกิจกรรมการผลิตเพือ่ ลดราย
จ่าย รวมทั้งในการปลูกพืชผักเพื่อใช้บริโภคและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด มีกจิ กรรมหมุนเวียนตลอดทัง้ ปี ท�ำให้มเี งินออมตลอดปีอย่างต่อเนือ่ ง และ
ยังเป็นการออมในลักษณะยั่งยืนคือการออมต้นไม้
4. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ความสามัคคีในครอบครัว การอยู่ประจ�ำใน
พื้นที่ การมีกลุ่มและเครือข่าย ที่ส�ำคัญต้องมีความขยันมุ่งมั่น ตั้งใจ อดออม และ
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อภิปรายผล

การท�ำเกษตรประณีตเป็นการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพโดยประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ในการวางแผนการจัดหาแหล่งน�้ำเพื่อให้เป็นหลักประกันในการผลิตอาหาร
เพื่อการยังชีพเบื้องต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัวจากผลการวิจัยพบ
ว่าหลักการส�ำคัญในการท�ำเกษตรประณีตคือต้องมีจิตที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ท้อถอย
มีความเพียรพยายาม พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ มีความประณีตเอาใจใส่ รักใน
งานที่ท�ำ รู้จักตัวเอง ประเมินตนเอง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เรียบง่าย ประหยัด ไม่
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม อดออม อดทน เน้น
ความสุข ให้ความส�ำคัญกับการพึง่ ตนเอง ปรับวิถชี วี ติ ให้กนิ อยูอ่ ย่างพอเพียง พอดี
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ควรมีหลักธรรมประจ�ำใจ มีอิทธิบาท 4 ฉันทะคือความรัก ความพอใจในการท�ำ
เกษตรกรรม วิรยิ ะคือความพากเพียรในการท�ำงานตามแผน ประกอบด้วย แรงงาน
การลงทุน การปรับปรุงดิน การจัดหาพันธุ์พืช สัตว์ จิตตะคือ ความตั้งใจ ใส่ใจใน
งานที่ท�ำด้วยความศรัทธาและวิมังสาคือการประเมินผลโดยใช้ปัญญาตรวจสอบ
5. ปัจจัยทางการศึกษาหาความรู้ ผู้สูงอายุควรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและ
ลงมือท�ำได้เอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย น�ำผลที่ได้จาก
การปฏิบัติของตนเองทั้งที่ประสบความส�ำเร็จ และไม่ส�ำเร็จไปแลกเปลี่ยนเรียน
รู้กับสมาชิกเครือข่ายด้วยกันเอง (Share & Learn)ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดทันสมัย รู้จักคิดนอกกรอบ
6. ปัจจัยด้านความพอเพียง มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่มุ่งตัวเงินเป็น
ปัจจัยหลักเน้นความสุข สร้างระบบการแบ่งปัน รู้จักพอประมาณให้เหมาะสม
กับชีวิตของตนไม่ไขว่คว้าหาสิ่งอื่น ๆ ที่เกินก�ำลังของตน ปรับวิธีคิดเป็นการพึ่ง
ตนเองหรือใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองที่ส�ำคัญคือ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ท�ำให้ลดการพึ่งพิง
จากภายนอกได้
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พอประมาณ พอใจในสิง่ ทีม่ ี ลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็น สร้างภูมคิ มุ้ กันให้ตวั เองและ
ครอบครัว สามารถด�ำรงชีวติ อย่างมีความสุขทัง้ ทางกายและทางใจ ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นปรัชญาชี้
ถึงแนวการด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ตลอดเวลา โดยยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” มุ่งเน้นการผลิตพืช
ผลให้พอเพียงกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือพอ
จากการบริโภคพืชผลให้เพียงพอแล้ว จึงค�ำนึงถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับ
รองลงมา (เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ https://sites.
google.com/site/mindmoy12090/ สืบค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2558)
อย่างไรก็ตามผู้ท�ำเกษตรประณีตต้องรู้จักตนเอง ท�ำอะไรให้เหมาะสมตาม
ก�ำลังของตนเอง รูจ้ กั ความพอดี พอประมาณ สร้างภูมคิ มุ้ กันทางเศรษฐกิจ ด�ำรง
ตนอย่างสมถะ ไม่โลภมาก ไม่สร้างภาระหนีส้ นิ สร้างอาหารไว้กนิ เองในครอบครัว
ให้ มีพอกิน เหลือกินแจก เหลือแจกขาย ใช้ของที่ผลิตได้ในครัวเรือน ในชุมชน
เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ใช้แรงงานภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน
ภายนอก ด้านความมีเหตุผล มีการใช้ประโยชน์พนื้ ทีอ่ ย่างหลากหลาย ใช้องค์ความ
รู้ปลูกพืชหลายชนิดร่วมกันอย่างเรียบง่าย ผสมผสานทุกส่วนให้เกิดความเกื้อกูล
กัน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชผัก พืชสมุนไพร ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
สร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการสะสมบ�ำนาญชีวิตที่มีทั้งพืชผักสมุนไพร ไม้
ผล ไม้ยนื ต้น ผลิตปุย๋ และสารก�ำจัดศัตรูพชื ใช้เองทัง้ หมด ไม่ใช้สารเคมี ไม่มภี าระ
หนีส้ นิ มีเงินออม ปลูกพืชสมุนไพรน�ำมาใช้รกั ษาโรคในครอบครัวและเผยแพร่ตอ่
ผู้อื่นในชุมชน นอกจากนั้นปราชญ์ชาวบ้านยังได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ตามศูนย์เรียนรูต้ า่ ง ๆ ซึง่ สอดคล้องกับเงือ่ นไขตามหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความรูโ้ ดยต้องเป็นผูเ้ รียนรู้ พัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลาจน
สามารถแก้วิกฤตตนเองและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้รวมทั้ง เงื่อนไขคุณธรรม น�ำหลัก
ธรรมมาใช้กับตนเองและครอบครัวด้วยการยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีสติ
ปัญญาและอดทน ครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งปวง ครอบครัวอยู่ร่วม
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กันอย่างอบอุน่ มีความสุข (เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ
http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%87. สืบค้นวันที่
8 สิงหาคม 2558) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และ แสงอรุณ
สุนทรีย์ (2552) ซึ่งได้ท�ำการวิจัยเรื่องรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาว
บ้านด้านเกษตรกรรมทีพ่ บว่าได้มกี ารน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด�ำรงชีวิตและการท�ำเกษตรกรรมด้วยการประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
ศักยภาพ ทุน ทรัพยากรและบริบทพื้นที่โดยปรับพื้นที่ท�ำเกษตรกรรมให้มีแหล่ง
น�ำ้ ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์และสิง่ ปลูกสร้าง ใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีอ่ ย่างคุม้ ค่า เน้นความ
หลากหลายทางชีวภาพและไม่ใช้สารเคมีทกุ ชนิด พิจารณาด้วยสติปญ
ั ญาและมอง
ตัวเองอย่างเข้าใจในทุนทรัพยากรและพลังศักยภาพของตัวเอง และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของฉลอง พันธ์จันทร์ (2556) ที่ได้ท�ำการศึกษากระบวนการเรียน
รูแ้ ละการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของปราชญ์ชาวบ้านทีพ่ บ
ว่า ปราชญ์ชาวบ้านได้นำ� ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรมี
การท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ การใช้สมุนไพรไล่แมลง การเผาถ่าน
สกัดน�ำ้ ส้มควันไม้ การเพาะเห็ด และน�ำเอาองค์ความรูท้ เี่ กิดจากประสบการณ์การ
เรียนรูม้ าประยุกต์ใช้กบั แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้
สามารถพึง่ ตนเองได้ เช่นการลดรายจ่ายเพือ่ ซือ้ สารเคมีทใี่ ช้ในการเกษตร ผลการ
วิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า การด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ สามารถพึง่
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง
ในการท�ำเกษตรประณีตนั้นปราชญ์ชาวบ้านได้ประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎี
ใหม่โดยปรับให้เข้ากับบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ทีเ่ น้นทีค่ วามหลาก
หลายทางชีวภาพ ปลูกพืชผักอาหาร สมุนไพร ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้บ�ำนาญ ปลูก
พืชหลากหลาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท�ำให้มีอาหารและรายได้ตลอดทั้งปี
สามารถพึ่งตนเองพึ่งพากันเองและพึ่งพาธรรมชาติ สอดคล้องกับหลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การท�ำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน มีการปลูก
พืชผักสวนครัว การท�ำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นปัจจัยการผลิต
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ปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบ�ำรุงดิน เช่น การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่
นา การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านและไม้ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกพืชสมุนไพร
ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน�้ำ เพื่อ
เป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่เพื่อเป็นอาหาร
ในครัวเรือนโดยใช้เศษอาหาร ร�ำ และปลายข้าวจากผลผลิตการท�ำนา ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่และการท�ำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ที่เลี้ยงไว้ รวมทั้ง
การประกอบอาชีพเสริม เช่น การจักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยการ
ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น กิจกรรมทุกอย่างจะพึ่งกันและกัน เช่น การเลี้ยงปลาใน
นาข้าว ผลผลิตจากข้าวเป็นอาหารปลา ในขณะที่ปลาจะกินแมลงศัตรูข้าวและมูล
ปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว การปลูกผักกับการเลี้ยงไก่ ไก่กินเศษพืชผัก มูลไก่เป็นปุ๋ย
ส�ำหรับผัก การใช้ทรัพยากรในไร่นา มูลสัตว์ท�ำเป็นปุ๋ยคอก เศษหญ้า ใบไม้ท�ำปุ๋ย
หมัก เศษพืชผักเป็นอาหารปลา ฟางข้าว ใช้เพาะเห็ด ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2552) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องรูปแบบการท�ำเกษตรประณีต
ของปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบ
ว่ารูปแบบการท�ำเกษตรประณีตของปราชญ์ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ ท�ำตามก�ำลังจากเล็กไปหาใหญ่ ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า ทั้ง
ใต้ดนิ บนดิน บนอากาศ ปลูกทุกอย่างทีก่ นิ กินทุกอย่างทีป่ ลูก เหลือกินแจก เหลือ
แจกขาย ลดรายจ่าย สร้างรายรับทั้งรายวัน รายเดือน รายปีและบ�ำนาญชีวิต สร้าง
ปัจจัย4 ขยายสู่พื้นที่ใหม่ มุ่งสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพาตนเอง
นอกจากเกษตรกรผู้สนใจแล้วผู้สูงอายุก็สามารถท�ำเกษตรประณีตโดยเริ่ม
จากพื้นที่เล็ก ๆ ใช้แรงงานต่อวัน 1-2 ชั่วโมง ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่า เป็นการ
ออกก�ำลังกายท�ำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย จิตใจเบิก
บานแจ่มใส สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่มีความต้องการด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมด้าน
เศรษฐกิจ การได้รับการตอบสนองท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้สึกถึงการมี
คุณค่าสามารถช่วยเหลือครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวได้เพราะการท�ำเกษตร
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ประณีตท�ำให้ได้อยู่กับบ้านมีงานท�ำ ช่วยลดรายจ่ายในด้านพืชผักที่เป็นอาหาร
ผ่อนคลายและยังได้เพื่อน ได้ผลผลิตหรือมีรายได้เพิ่มดังกรณีตัวอย่าง ธเนศ
ข�ำเกิด (https://www.gotoknow.org/user/tanes009/profile สืบค้นวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2558) เกษียณราชการก่อนก�ำหนด 3 ปี ซื้อที่ดินบริเวณอ�ำเภอ
ไทรน้อย เพียง 75 ตารางวา เพราะประหยัดงบประมาณและค�ำนึงถึงความพอ
เพียงของแรงที่จะดูแลพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความพอประมาณและการ
มีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ธเนศและภรรยามีความสุขและ
เพลิดเพลินทีไ่ ด้ใช้เวลาว่างหรือในวันหยุดปลูกต้นไม้ พรวนดิน รดน�ำ้ ก�ำจัดวัชพืช
ผ่านไปไม่นาน ผลผลิตทีส่ ร้างขึน้ ปรากฏดอกผลให้ความ ครอบครัวมีความสุขกับ
การเก็บพืชผักทีป่ ลูก ออกไปแจกเพือ่ นบ้านในแต่ละวัน เก็บผักสดๆมาปรุงอาหาร
ทุกมื้อ สามารถท�ำการเกษตรเลี้ยงชีวิตครอบครัวและสามารถแบ่งปันให้แก่เพื่อน
บ้านได้โดยใช้แรงงานเพียง 2 คนเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามหลักการของเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการปฏิบัติ http://www.
rta.mi.th/21610u/ Data/Data_pro/Popeaing/1.htm สืบค้นวันที่ 17
มิถุนายน 2558) ด้านการใช้แรงงานในครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยเสริม
รายได้ เช่น การแปรรูป และถนอมอาหาร เช่น พริกแห้ง มะนาวดอง กล้วยตาก
ไข่ เ ค็ ม กระเที ย มดอง ผั ก ดอง น�้ ำ พริ ก เครื่ อ งแกง การจั ก สาน หั ต ถกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ เช่น ดอกไม้ ใบยาง เครื่องใช้ และเครื่องจักสานจากผักตบ
ชวา ไม้ไผ่ กล้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการพึ่ง
ตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตอ�ำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน คือการท�ำเกษตรผสมผสาน การมีความขยัน ประหยัด การมีที่ท�ำกิน มี
น�้ำเพื่อการเกษตรและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม (2553) ที่ท�ำการศึกษาผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท กับ การมีงานท�ำ พบว่า ผู้
สูงอายุในพืน้ ทีช่ นบทส่วนใหญ่ ยังคง “ต้องการ” ทีจ่ ะท�ำงานหรือมีงานท�ำ เพือ่ ให้มี
รายได้ พึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือสามารถช่วยเหลือทางการเงิน
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แก่ลกู หลานได้ นอกจากนี้ ยังเพื่อลดความเครียด ได้เข้าสังคมกับเพือ่ นและคลาย
เหงา ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันให้จิตแจ่มใส
จากผลส�ำเร็จในการท�ำเกษตรประณีตของปราชญ์ชาวบ้านซึ่งถือเป็นการ
ท�ำเกษตรแนวใหม่ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่ที่จ�ำกัดอย่างคุ้มค่า สามารถพึ่ง
ตนเอง เริ่มท�ำจากเล็กไปหาใหญ่ น�ำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาจัดการพืช สัตว์ ดิน
น�้ำ เพื่อให้มีกินมีใช้และสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน พึ่งตนเองและ
พึ่งพากันเอง ท�ำให้มีการขยายผลออกไปในพื้นที่ต่าง ๆ และมีการถ่ายทอดให้
เกษตรกรและผูท้ สี่ นใจตามศูนย์เรียนรูข้ องปราชญ์ชาวบ้านหลายแห่ง มีเกษตรกร
และผู้สูงอายุ คนหลังเกษียณและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ดูงาน แลกเปลี่ยนและ
ออกไปท�ำการเกษตรประณีตมากขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิรตุ ถึงนาคและ
ชมพูนุช เมฆเมืองทอง (2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกษตรกรที่ด�ำเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม ที่พบ
ว่าการสร้างตัวอย่างของความส�ำเร็จเป็นหัวใจส�ำคัญของการขยายแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด�ำเนินชีวิตของเกษตรกรได้อย่างส�ำเร็จ เพราะสังคมเกษตรกรยัง
ต้องการความเชื่อมั่น และหากมีตัวอย่างในชุมชนของตน มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่ง
เสริมให้เกิดการรวมกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็งแล้วจะเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มัน่ ใจและผลัก
ดันให้เกิดแนวทางการด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส�ำเร็จ
ของเกษตรกรต่อไป แม้ปัจจุบันหลายแห่งของประเทศประสบปัญหาภัยแล้งแต่ผู้
ที่ท�ำเกษตรประณีตยังสามารถท�ำเกษตรเป็นอาชีพอยู่ได้เพราะเกษตรประณีตให้
ความส�ำคัญกับแหล่งน�ำ้ ระบบนิเวศ และการเกือ้ กูลกันของระบบธรรมชาติ ความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ท�ำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ควรมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนิน
งานของปราชญ์ชาวบ้านให้มากขึน้ ทัง้ ในด้านการอบรม การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูห้ รือ
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เครือข่ายด้านการเกษตรประณีตในวงกว้างทุกจังหวัดเพราะจากข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จที่จะท�ำให้ผู้ท�ำเกษตรประณีตด�ำรงตนอยู่ได้อย่าง
พอเพียง
2. สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาด้าน
การเกษตรควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยท�ำการศึกษารูปแบบการท�ำเกษตรประณีต
การถอดบทเรียนเพือ่ ให้มกี ารน�ำไปพัฒนาต่อยอด เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งโดยอาจจัด
ท�ำเป็นหลักสูตรหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น ให้ผู้สนใจเข้าอบรมเพื่อน�ำ
ไปสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน
3. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรมีนโยบายประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันหรือภาคภาคเอกชนที่มีที่ดินที่ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าโดยบริหาร
จัดการทีด่ นิ ทัง้ ให้เป็นพืน้ ทีท่ ดลอง ให้เช่าระยะยาวเพือ่ ให้เกษตรกรทีไ่ ม่มที ที่ ำ� กิน
ได้ทำ� การเกษตรประณีตเป็นการเพิม่ มูลค่าพืน้ ทีม่ ากกว่าทิง้ ร้างโดยเปล่าประโยชน์
4. รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนที่มีความพร้อมในการ
เป็นต้นแบบของการท�ำเกษตรประณีต เพราะการเกษตรประณีตจะท�ำให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลในการท�ำเกษตรประณีตในสือ่
ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพราะการท�ำเกษตรประณีตทุกคนสามารถท�ำได้และใช้พื้นที่
ไม่มากนักตั้งแต่ 1 ตารางเมตรขึ้นไปเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการ
ปลูกพืชสวนครัว พืชผักพื้นเมืองเป็นต้น
6. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท หรือสถานประกอบการใด ๆ ควร
จัดให้มีโครงการฝึกอบรมประจ�ำปีในการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรใน
การน�ำไปสูก่ ารลดรายจ่ายเพือ่ การพึง่ ตนเองเพราะเกษตรประณีตเป็นการปลูกพืช
ทุกอย่างที่กิน โดยอาจเป็นการจัดอบรม เชิญวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านหรือการไป
ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักใน
ด้านความพอเพียง
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