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บทความรับเชิญ 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบการเกษตร 

เพื่อชีวิตและชาวบาน 
 

จรัญ  จันทลักขณา1 
 

บทคัดยอ 
การเกษตรคือพื้นฐานแหงชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี ฯลฯ  จึงเปน “วิถีชีวิต” ของ

คนไทยตลอดมาในอดีต การเกษตรของประเทศไทยมีการพัฒนาเปนลําดับ นับวาเปนฐานความมั่นคงดานอาหาร 
เศรษฐกิจ และการดํารงชีพของชาวไทย สมดังคําขวัญที่วา “ความเจริญเดินตามรอยไถ” ระบบการเกษตร
ประกอบดวย คนและชีวิตเปนจุดศูนยกลาง ระบบการเกษตรเพื่อคนและชีวิตอันเปนระบบการเกษตรผสมผสาน หรือ
ระบบการเกษตรพืชสัตวสมรม โดยทั่วไปเปนระบบฟารมรายยอยหรือขนาดเล็ก แตระบบการเกษตรดังกลาวนี้มี
คุณคาอันหาคามิได หรือประมาณคาไดยาก 

บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภาพ และประสิทธิภาพของระบบ
การเกษตรเพื่อชีวิต  อันจะเกี่ยวของกับแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิต  และการวิจัยดานเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของระบบการเกษตรที่มีคนและสังคมเปนจุดศูนยกลาง รวมทั้งช้ีใหเห็นคุณสมบัติสําคัญ
บางประการของระบบการเกษตรไทยที่มีบทบาทอยางใหญหลวงตอสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเสนอ
แนวทางการประเมินระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน โดยใชคุณคามวลรวมตอชุมชน  อันจะนําไปสูการพัฒนา
ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานใหมีผลิตภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ความเจริญเดนิตามรอยไถ : รากเหงาของชาติไทย 

ตามประวัติการสรางชาติไทย  ถานับจากสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1783 – 1894) ถึงสมัยอยุธยา 
(พ.ศ. 1894 – 2310)  จนถึงสมัยกรุงธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทรในปจจุบันก็นับเวลาได 764 ป  
(ถึง พ.ศ. 2547)  การสรางความมั่นคงเขมแข็งของชาติไทยนั้น  นอกจากกองกําลังกองทัพอัน
เขมแข็งแลว  การเกษตรก็นับวาเปนฐานความมั่นคงดานอาหาร  เศรษฐกิจ  และการดํารงชีพของ
ชาวไทย  เริ่มตั้งแตการอพยพเขามาของชนชาวไท (Tai) จนรวมเชื้อชาติเปนคนไทย (Thai) 
การเกษตรคือพื้นฐานแหงชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี ฯลฯ  ภาษาสมัยนี้
เรียกวา การเกษตรเปน “วิถีชีวิต” ของคนไทย   หมอมเจาสิทธิพร  กฤดากร ผูทรงบุกเบิกการเกษตร
ไทยทานหนึ่ง (พ.ศ. 2426 – 2514)  จึงไดกลาวถึงการพัฒนาประเทศไทยเปนคําขวัญวา “ความ
เจริญเดินตามรอยไถ”   และหากจะสรุปส้ันๆ เปนภาษาเศรษฐกิจสมัยใหม  ก็พอจะกลาวไดวา  
ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  จีดีพี (GDP) หรือ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทย
รอยละ 100 หรือ 100 เปอรเซ็นตมาจากการเกษตร   ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกๆ ปจนถึงยุค
ปจจุบัน  อยางไรก็ดีในระยะ 3-4 ทศวรรษที่ผานมาไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจดานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น  
อาทิ ดานอุตสาหกรรม  ดานบริการเชนการทองเที่ยว  เปนตน  ทําใหสัดสวนจีดีพีของการเกษตรเมื่อ
เทียบกับทั้งหมดมีสัดสวนนอยลง   แตปริมาณการผลิตทางเกษตรโดยรวมในแตละปยังเพิ่มขึ้นอยาง
                                                        
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 
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ตอเนื่อง คนไทยไมนอยกวารอยละ 60 หรือกวา 36 ลานคนยังดํารงชีพอยูดวยการเกษตร  ในระบบ
การเกษตรรายยอยโดยมีการทํานาเปนหลัก  ทําใหประเทศไทยเปนประเทศสงออกขาวเปนอันดับ
หนึ่งของโลก  จนถือไดวาประเทศไทยเปน “อูขาวอูน้ํา” แหงหนึ่งของโลก  … “ไพรฟาหนาใส  ในน้ํามี
ปลา  ในนามีขาว” แหงหนึ่งของโลก ….  คนไทยจึงนับถือพระแมธรณี  พระแมคงคา  พระพิรุณ    
แมโพสพ  ฯลฯ   คนไทยไฮเทคหากจะเปนผูเจริญอยางแทจริง  ก็สมควรศึกษารากเหงาของตนเองให
เขาใจเสียกอน  เพื่อจะไดศึกษา “ตอยอดไทย” ไดถูกตอง 

การเกษตรเริ่มตั้งแตการทํามาหากินกับพื้นดิน เพราะถาไมมีอาหารก็ไมมีชีวิต  ไมมีเสบียง 
กองทัพก็ไมมีกําลัง  ไมมีการเกษตรก็ไมมีประเทศไทย  เพราะการดิ้นรนตอสูกูชาติสรางชาตินั้น  
พลเมือง  ไพรพล  เศรษฐกิจของชาติขึ้นอยูกับผลผลิตจากการเกษตรทั้งส้ินปไหนผลผลิตการเกษตร
ไมดีไมเพียงพอ  ก็จะเกิดสภาพทางสังคมเศรษฐกิจตกต่ํา  ที่เรียกวาเกิดสภาพ “ขาวยากหมากแพง”   
บานเมืองระส่ําระสาย  ประชาชนทุกขยาก  การเกษตรจึงเปนพื้นฐานของชีวิตคนไทยมาแตโบราณ  
คนไทยทั่วไปตองทํามาหากิน เพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัว  อาหารสําคัญของคนไทยคือ ขาว   
คนไทย (ไท) ทํานามากอนที่จะตั้งประเทศไทย คือกอนสมัยสุโขทัย การทํานาเปนหัวใจของระบบ
เกษตรไทย  เพราะขาวเปนพืชอาหารหลัก  คนไทยปลูกขาวไวกิน  ราคาขาวจะถูกจะแพงคนไทย
ก็ปลูกขาว  การทํานาจึงเปนกิจกรรมหลักของชีวิตคนไทย (เกษตรกร)  ในสมัยนี้เราจึงพูดวา การทํา
นาหรือการเกษตรเปนวิถีชีวิต   ในการทํานาตองมีการไถนา (เตรียมดิน)  ชาวนาจึงเลี้ยงวัวควายไว
ใชงาน  ใชไถดะ  ไถแปร  ไถคราด  ใชวัวควายลากเกวียนเพื่อการขนสง ทําคอกวัวควายไวใตถุนบาน
หรือขางบานจะไดสอดสองปองกันขโมยไดสะดวก  รอบๆ บานมักปลูกมะพราว  มะมวง  มะขาม 
ฯลฯ  เพื่อใชทําอาหาร  ปลูกไผเพื่อกินหนอและใชไมไผกั้นคอกวัวควาย  กั้นรั้ว  ใชสานกั้นฝาเรือน  
ทําตับจากตับหญาคาใชมุงหลังคา  ในที่ดอนวางๆ ก็จะปลูกมัน ปลูกถั่ว ปลูกงา  ชาวบานขุดบอขุด
สระเพื่อเก็บน้ําไวกินไวใช  ริมน้ําหรือที่ใกลน้ําก็ปลูกผักตางๆ  เกือบทุกๆ บานจะเลี้ยงไกพื้นเมืองไว
กินรํากินปลายขาว  ถามีแหลงน้ําก็จะเลี้ยงเปดไวกินไข   สวนไกเล้ียงไวกินตัว  ตัวผูตัวไหนเปนไก
นักเลงก็จะเอามาฝกซอมเปนไกชน   ฟางขาวที่ไดแตละปจะมีปริมาณ (โดยน้ําหนัก) พอๆ กับเมล็ด
ขาว  ก็ใชเปนอาหารวัวควาย   วัวควายมีกระเพาะพิเศษเปล่ียนฟางเปนเนื้อ เปนปุย (คอก) ชาวนา
ใชขี้ (มูล) วัวควายเปนปุยคอกใสนา  ฯลฯ  ที่กลาวมาเปนตัวอยางนี้ รวมกันเขาเรียกวา ระบบ
การเกษตร ซึ่งประกอบดวย คนและชีวิตเปนจุดศูนยกลาง  คนดํารงชีพอยูดวยการปลูกพืช และ
เล้ียงสัตว รวมกัน   ในฟารมเดียวกันปลูกพืชหลายอยางที่คนจําเปนตองใช  พืชสําคัญสําหรับชาวนา
คือขาว  มีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดรวมกัน  เล้ียงวัวควายไวใชงาน  เวลาจําเปนมากๆ เชน ลูกบวช  
แตงงาน  น้ําทวม  ฝนแลง  ฯลฯ  ก็ขายวัวควายไดเงินกอนเพื่อใชจาย  นับเปนออมสินระยะยาว 
(ฝากประจํา) เปนหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว บางบานเลี้ยงหมูไวกินเศษอาหาร  เวลาลูก
ไปโรงเรียนก็ขายหมูเปนคาเทอม  คาเสื้อผา  หนังสือ ฯลฯ  หมูจึงเปนเงินออมสินรายครึ่งป  เกือบทุก
บานเลี้ยงไกไวใตถุนบาน  บานละสิบตัวยี่สิบตัว  แมไกฟกไขเอง  เล้ียงลูกเอง  เวลาคนไมสบายปวด
หัวตัวรอนตองการเงินซื้อยาเล็กๆ นอยๆ  ก็ขายไกใหพอคาที่มากับมอเตอรไซด  ไกจึงเปนออมสิน
ระยะสั้น  ชาวบานไมมีเงินฝากธนาคาร   แตถามีความจําเปนตองใชเงินก็ขายสัตวและพืชที่เหลือกิน
เหลือใชเพื่อเอาเงิน  ระบบการเกษตรแบบนี้เรียกวา  ระบบเกษตรผสมผสาน (integrated 
farming systems)  หรือ ระบบพืชสัตวสมรม (ผสม)  อันเหมือนกับการเกษตรทฤษฎีใหม 
นั่นเอง   ในปจจุบันคนไทยรอยละ 60 สวนใหญยังใชระบบการผลิตแบบนี้  ซึ่งอาจเรียกไดวา เปน
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ระบบการเกษตรเพื่อชีวิต  อันแตกตางกับระบบการผลิตเชิงพาณิชย หรือระบบการเกษตรแบบ
นายทุน  หรือระบบธุรกิจเกษตร  อันเปนรูปแบบการผลิตซึ่งนําเขามาจากประเทศตะวันตกในระยะ
สองสามทศวรรษที่ผานมา   ดังเชน ระบบการผลิตไกเนื้อ  ไกไข  การผลิตพืชอุตสาหกรรม เชน 
สับปะรด  ขาวโพดหวาน  หนอไมฝร่ัง  เปนตน  อันเปนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวขนานใหญ (large-scale 
monocultural production) 

บทความนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อวิ เคราะหประเด็นสําคัญๆ  ที่ เกี่ยวกับผลิตภาพ  และ
ประสิทธิภาพของระบบการเกษตรเพื่อชีวิต  อันจะเกี่ยวของกับแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิต  
และการวิจัยดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใหสอดคลองกับปญหาของระบบการเกษตรที่มีคนและ
สังคมเปนจุดศูนยกลาง 

 
ระบบการเกษตรเพื่อคนและชีวิต 

ในสมัยนี้ ประเทศมหาอํานาจในโลกพยายามขยายอิทธิพลทางการคาและเศรษฐกิจ เขา
ไปยังประเทศดอยพัฒนาดวยกรอบกฎเกณฑขององคการการคาโลก หรือ WTO (World Trade 
Organization)  ซึ่งรวมถึงการคาขายสินคาเกษตร   ประเทศดอยพัฒนาถูกทําใหเชื่อวา หลักการ
โลกาภิวัตน คือการเปดพรมแดนระหวางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการคา จะชวยใหทุกๆ ประเทศ
ไดรับผลประโยชน  ประเทศใหญเหมือนเรือใหญ   ประเทศเล็กเหมือนเรือเล็ก  เวลาน้ําขึ้นทั้งเรือเล็ก
และเรือใหญยอมจะลอยขึ้นพรอมๆ กัน   อยางไรก็ดี  เราลืมไปวา เรือเล็กนั้นมีสายสมอสั้นพอน้ําขึ้น
มากๆ (การเปดเสรีทางการคาโดยขาดการศึกษาวิเคราะหอยางระมัดระวัง)  เรือเล็กก็จะจม  
เปรียบเสมือนการผลิตทางเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา ไมวาการเพาะปลูก  การเลี้ยงวัวนมวัวเนื้อ  
ฯลฯ  ก็จะประสบความพินาศยอยยับ  เพราะระบบการผลิตในประเทศกําลังพัฒนาเปนระบบ
การเกษตรเพื่อคนและชีวิต  ไมใชเพื่อเงินอยางเดียว  และระบบการผลิตเพื่อคนและชีวิตนั้นตองใช
เวลานานในการปรับเปล่ียนดานผลิตภาพและประสิทธิภาพ อนึ่ง คําจํากัดความ วัตถุประสงค  และ
เปาหมายของระบบการผลิตเพื่อคนและชีวิต ก็แตกตางจากระบบการผลิตแบบทุนนิยมที่เนนการ
ผลิตเพื่อใหไดกําไรสูงสุด   โดยที่ผลกําไรตกอยูแกนายทุนไมกี่คน แตระบบการเกษตรเพื่อคนและ
ชีวิตเปนระบบที่หลอเล้ียงคนไทยกวารอยละ 60 ของประเทศ  ดังนั้น ในการเปดเสรีทางการ
คา ไมวาในกรอบของ WTO หรือ FTA (Free Trade Agreement) ก็ตาม รัฐบาลจําเปนตองศึกษา
วิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ ดาน ไมเพียงแตดานเศรษฐกิจเทานั้น  การวิเคราะห
ระบบการเกษตรเพื่อคนและชีวิต โดยอาศัยวิชาเศรษฐศาสตรแบบทุนนิยมจะทําใหประเทศ
ไทยตองเสียเปรียบและเกิดความเสียหายรายแรงในระยะยาวแนนอน ดังนั้น เราจึง
จําเปนตองพิจารณาวิเคราะหผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบการเกษตรเพื่อคนและชีวิตดวย
ความหมายและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและสําคัญตอคน ชีวิต และสังคม มากกวาวิธีวัดในวิชา
เศรษฐศาสตรทุนนิยมที่คิดเพียงเรื่องเงิน ราคา และผลกําไรเทานั้น 

ระบบการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา นอกจากจะใหผลผลิตและรายไดแลว  ยังมี
คุณประโยชนอเนกอนันตในดานสังคม  การเมือง  และความมั่นคงของประเทศ  ประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลายสวนมากมีประชากรจํานวนมาก  แตมีความออนดอยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  
มีชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมากมายมหาศาล  ทรัพยากรของชาติที่ใชในการพัฒนามักกระจุก
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อยูแตในเมืองใหญ   ไมกระจายไปถึงคนชนบท ทําใหคนชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรขาดโอกาสใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  อันยิ่งทําใหระบบการเกษตรเพื่อคนและชีวิตยิ่งมี
ความสําคัญตอสังคมมากขึ้น  คุณสมบัติสําคัญบางประการของระบบการเกษตรไทยที่มี
ความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติที่จะไดกลาวถึงมีดังนี้ 

1) เปนเครื่องมือบรรเทาความยากจน (poverty alleviation) 
2) เปนเครื่องประกันความมั่นคงดานอาหาร (food security) 
3) เปนสวัสดิการทางสังคม (social security and welfare) 
4) เปนเครื่องดํารงถาวรภาพทางสังคมและการเมือง (social and political stability) 
5) สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง (sufficiency economy) 
6) เปนเครื่องมืออนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี 
7) เพิ่มจีดีวี (gross domestic value) ชีวีมีสุข 
ในการประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา ผู

ประเมินตองใหความสําคัญแกผลประโยชนของระบบอันนอกเหนือไปจากผลผลิต (product)  และ
รายไดที่เกิดจากการซื้อขายสินคาหรือผลผลิตนั้น โดยทั่วไปผลิตภาพ (productivity) และ
ประสิทธิภาพ (efficiency)  คํานวณอยางงายๆ ได  ดังนี้ 

(1) ผลิตภาพ  =  ผลผลิตรวม ÷ พื้นที่ 
คํานวณเปน ผลผลิตตอไร 

(2) ประสิทธิภาพ   =   มูลคาผลผลิตรวม ÷ เงินลงทุนทั้งส้ิน 
คํานวณเปนผลรับ  (บาท) ตอการลงทุน 1 บาท 

จึงเห็นไดวา การประเมินระบบการเกษตรในทํานองนี้มิไดคํานึงถึงคุณคา (value) สําคัญ
ตางๆ ของระบบดังแสดงไวเปนตัวอยางรวม 7 รายการขางตน  ดังจะไดอธิบายโดยสังเขปดังตอไปนี้ 
 ระบบการเกษตรเพื่อคนและชีวิตอันเปนระบบการเกษตรผสมผสาน หรือระบบการเกษตร
พืชสัตวสมรม  โดยทั่วไปเปนระบบฟารมรายยอยหรือขนาดเล็ก  เนื่องจากเกษตรกรสวนมากมีที่ดิน
เพียง 10 ถึง 20 ไร   แตระบบการเกษตรดังกลาวนี้มีคุณคาอันหาคามิได (invaluable) หรือประมาณ
คาไดยากอยูอยางมหาศาล ซึ่งจะไดกลาวอยางยอๆ ดังตอไปนี้ 

1) ชวยบรรเทาความยากจน ระบบการเกษตรแบบผสมผสานเปนวิถีชีวิตตามธรรมชาติ
ของคนชนบทในยุคดั้งเดิม  เกษตรกรใชปจจัยการผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ  ไมตองซื้อหาสารเคมี  
ไมตองใชเงินซื้อปจจัยการผลิตราคาแพงๆ เชน รถไถนา  เกษตรกรจึงไมตองกูหนี้ยืมสิน  ไมตองเปน
หนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยราคาแพง เชน รอยละ 20 ตอเดือน  ตัวอยางเกษตรกรที่ดํารงชีพรอดพน
จากความยากจนสุดๆ มีอยูทั่วไป   ดังตัวอยางที่รูจักกันดี คือ ผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิม  เกษตรกรผู
ประสบความสําเร็จในการทํามาหากินโดยใชระบบวนเกษตร คือ  การผสมผสานการเพาะปลูกกับ
การปลูกตนไมระดับตางๆ แปรเปลี่ยนฐานะจากผูมีหนี้สิน เปนผูที่สามารถพึ่งตนเองไดและอยูดีกิน
ดี  ตัวอยางที่โดงดังเมื่อเร็วๆ นี้ คือ คุณประยงค  รณรงค  เกษตรกรผูมีความรูเพียงชั้นประถมปที่ 4 
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูไดรับรางวัลแม็คไซไซ (รางวัลโนเบลของเอเชีย)  เนื่องจากสามารถ
พัฒนาจากเกษตรกรระดับหาเชากินค่ํา  จนมีฐานะพออยูพอกิน  และยังชวยใหเกษตรกรรายยอย
อื่นๆ พัฒนาตนเองดวยการฝกฝนอบรมวิชาความรู  รวมกลุมกันทําธุรกิจ  สรางเครือขายเกษตรกร
ปลูกสวนยาง  ไมผล และทํานา (เครือขาย “ยมนา”)  ตั้งโรงงานแปรรูปขาวทําขนมจีน (มติชนราย
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สัปดาห เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547)  จนบรรดาสมาชิกรอดพนจากหนี้สินและความยากจน  ตัวอยาง 
สหกรณผูเล้ียงโคนมหนองโพก็เปนตัวอยางอันเดนชัดที่แสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่เคยทํานามีหนี้สิน 
เมื่อเปล่ียนอาชีพมาเลี้ยงโคนมรายยอย (รายละ 10 – 20 ตัว)  เปล่ียนที่ดินที่เคยทํานาขาว มาทํานา
หญา พรอมทั้งใชเศษตนขาวโพดหวาน  ขาวโพดฝกออน จากตําบลใกลเคียงมาเปนอาหารวัวแทน
หญาในบางฤดูกาล  ชวยใหเกษตรกรมีฐานะพออยูพอกิน  บางก็อยูดีกินดีขึ้น   ตัวอยางเหลานี้แสดง
ใหเห็นไดอยางชัดเจน   และมีอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย   พิสูจนไดวาระบบการเกษตรราย
ยอยอันเปนระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน  สามารถเปดชองทางและโอกาสใหคนชนบท
พัฒนาตนเอง และยกระดับฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจจนหลุดพนจากบวงแหงความยากจนได
อยางยั่งยืนถาวรและพึ่งตนเองไดโดยไมเปนภาระกับรัฐมากนัก  คุณคาของระบบการเกษตรใน
ทํานองนี้อยูนอกเหนือจากการคิดคํานวณรายรับ รายจาย  และกําไรขาดทุน  เพราะเกณฑการวัด
นาจะอยูที่คุณภาพชีวิต  ชีวิตที่ดี  การศึกษาของบุตร  อาชีพของบุตร  ความมั่นคงของครอบครัว  
คุณธรรมของคน  ฯลฯ 

2) หลักประกันความมั่นคงดานอาหาร   โดยทั่วไปความมั่นคงดานอาหาร  หมายถึง 
การที่ ประชาชนแตละคนสามารถไดรับอาหาร หรือเขาถึงแหลงอาหารไดตามความจําเปน   
เกษตรกรไทยยึดการทํานาเปนหลัก เพราะคนไทยกินขาว  กินขาววันละ 3 ม้ือ 4 ม้ือ  อาหารคาวตอง
มีขาว  ของหวานก็มักทําดวยแปงขาว  สุราเมรัยก็ทําจากขาว  ขาวเปนธัญพืชที่สําคัญที่สุดสําหรับ
คนไทย  ชาวนาทํานาปลูกขาวไวกิน เรียกวา ทํามาหากิน  คือ ไดขาวก็เก็บเขายุงฉางไวกิน 
(โดยทั่วไป)  เก็บขาวเปลือกที่คัดเลือกไวทําพันธุเปนเมล็ดพันธุสําหรับการทํานาปหนา  คนไทยกิน
ขาวประมาณคนละ 200-300 กิโลกรัม (ขาวเปลือก) ตอป  ขาวในยุง เปนหลักประกันวาทุกคนมี
ขาวกินทุกมื้อทุกวันโดยไมตองซื้อดวยเงิน   ในสมัยโบราณคําวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” เปนการ
แสดงถึงความมั่นคงดานอาหารของสยามประเทศ  กลาวกันวา คนจีนในประเทศจีนสมัยโบราณ 
เวลาพบกันจะถามวา “กินขาวแลวหรือยัง?”  วัฒนธรรมนี้ยอมสะทอนถึงสภาวะความ (ไม) ม่ันคง
ดานอาหารนั่นเอง  คนไทยชนบทนั้นมีประเพณีวา แขกไปใครมา ตองตอนรับขับสู  ดังที่กลาววา 
“ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ”  อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณเกี่ยวกับอาหารการกิน  ทําใหคน
ไทยเปนคนมีน้ําใจ  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ (คนชนบท) ตอผูเยี่ยมเยือน  จนเปนที่ประทับใจและ
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ วาประเทศไทยเปน “สยามเมืองยิ้ม” 

คนไทยไมคอยประสบกับความอดอยากหิวโหยอยางรายแรง  จึงมักไมคอยซาบซ้ึงใน
ความสําคัญเรื่องความมั่นคงดานอาหาร  ถาคนไทยไดเห็นความอดอยากหิวโหยในบางประเทศใน
ทวีปแอฟริกา เชน ประเทศเอธิโอเปย  ประเทศโซมาเลีย  ประเทศซูดาน  เปนตน  ที่มีคนตายดวย
ความอดอยากหิวโหยเปนจํานวนลานในบางปที่อากาศแหงแลง ฝนไมตก เพาะปลูกไมได  ฟาดิน
ขาดน้ํา  สัตวเล้ียงก็ตาย  คนก็ตาย  ตายกันเปนจํานวนลาน  ประเทศไทยและคนไทยนับวาโชคดี
อยางมหาศาลที่มีดินดําน้ําชุม  ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว  ชาวบานทํากิน  ชาวบานมีกิน เหลือกิน
เหลือใช   ขายขาวไปเลี้ยงโลกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก  จนไดฉายาวาเปน “ครัวโลก”   มิใช
เพราะระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานดอกหรือ?  แลวทําไมรัฐบาลไทย คนกรุงคนเมืองที่เปน
คนไทย  นักวิชาการนักพัฒนาการเกษตรของไทย ฯลฯ จึงยังมองขาม “ตาสีตาสา  ยายมียายมา”  
ปลอยใหเขาอยูในสภาพ หลังสูฟาหนาสูดิน  ทําไมเราจึงไมสราง คุณประยงค  รณรงค  ออกมาเปน
แสนๆ ลานๆ  เกษตรกรไทยทุกคนจะไดลืมตาอาปากเสียที  (คํานี้ทําใหรูสึกวา เกษตรกรมีอาการ
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คลายคนกําลังจะจมน้ําตาย เพราะหนี้สินลนพนตัว)  ทําไมนักการเมือง  นักวิชาการ  อาจารย 
ฯลฯ  จึงเอาใจใสแตคนรวย  ไมชวยคนจน ? 

3) สงเสริมสวัสดิการสังคม   ระบบการเกษตรของชาวบานเปนระบบการผลิตเพื่อคน
และชีวิต  คนไทยจํานวนกวา 36 ลานคน  ทํางานและมีชีวิตอยูในระบบการเกษตรแบบนี้  ทุกคนมี
งานทําในฤดูเพาะปลูก (ฤดูฝน)  ผูหญิงผูชายชวยกันทํางาน  เด็กๆ คนแกดูแลวัวควาย หมู เปดไก  
หนาดํานา  เกี่ยวขาว  ขนขาว  ฯลฯ ทุกคนมีงานเต็มมือ  หลังหนานาผูหญิง เด็ก คนชรา ทํางาน
เล้ียงสัตว  หาหญาหาฟางเลี้ยงวัวควาย  เด็กๆ เก็บผักบุง หยวกกลวยมาเลี้ยงหมู  สีขาวไดรําและ
แกลบก็ใชเล้ียงหมูเล้ียงไก  เด็กทางปกษใตตัดใบขอย  ใบขนุน  ใบประดู ฯลฯ มาเลี้ยงแพะ  ทุกคนมี
งานทํา  มีขาวปลาอาหารและผักกิน   ทุกคนอยูในระบบการผลิตแบบพึ่งตนเอง  หากแตละคนเปน
คนดีมีคุณธรรมก็จะสามารถดํารงชีพอยางมีความสุข  อาชีพการเกษตรจึงเปรียบเสมือนหลักประกัน
สวัสดิการสังคมของคนชนบท  

ยามวางงานคนชนบทมีการละเลนตางๆ นานา  สวนมากจะเกี่ยวของกับการเกษตร  มี
เพลงลูกทุง มีหมอลํา  มีรําฟอน  มีหนังตะลุง  มีวงโนรา  มีกีฬาชนไก  ชนวัว  ชนควาย  ชนแพะ  แขง
วัวลาน  แขงวิ่งควาย  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้เปนคุณคาสวนหนึ่งของระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน 
ไมใชระบบการเกษตรเพื่อเงินหรือธุรกิจ  แตเปนระบบการทํามาหากินอันเปนวิถีชีวิต  ในสมัยโบราณ 
(เมื่อไมนานมานี้) มีประเพณีชวยงานกัน ที่เรียกวา “การลงแขก” เปนประเพณีที่เสริมสรางความ
สามัคคีและสรางความมั่นใจในการไดพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคม  รัฐควรไดสนับสนุนและ
อุดหนุนระบบการเกษตรรายยอย เพราะเทากับเปนการใหสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพในชองทางที่เปนวิถีชีวิตของคนชนบทสวนใหญอยูแลว  เคยมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง
กลาววา “ทุกขของชาวนา คือทุกขของแผนดิน”  การจะชวยปลดทุกขของชาวนานั้นยอมทําได
ไมยาก แตตองเริ่มตนดวยการทําความเขาใจระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานกอน  
แลวคอยดําเนินการแกปญหาแบบบูรณาการ  ที่มิใชเอาเงินเปนตัวตั้งหรือตัวชี้วัด  มิใชยึดจีดีพีเปน
หลักในการพัฒนา  แตตองยึดชีวิต  คุณคา  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมที่สันติ  เปนธรรม  เปนสุข   
เปนหลักในการวัดความสําเร็จ 

4) ชวยสรางเสริมถาวรภาพทางสังคมและการเมือง  คนชนบทเปนคนสวนใหญของ
ประเทศไทย   ถาคนชนบทมีความทุกขยากลําเค็ญขาดความหวัง  ขาดความมั่นคงในชีวิต  ประสบ
สภาวะอดอยากยากแคน  สังคมจะขาดสันติสุข  บานเมืองจะปราศจากความรมเย็นเปนสุข  แผนดิน
จะลุกเปนไฟ  คนจะดิ้นรนตอสูแยงชิงทรัพยากรเพื่อความอยูรอด  บานใดเมืองใดที่ผูคนอดอยาก
ขาดหลักพึ่งพิงทางการทํามาหากินเพื่ออยูรอด  สังคม  การเมือง  การปกครอง จะไมสงบราบรื่น   
ดังจะเห็นไดในประวัติศาสตรของประเทศตางๆ ที่พลเมืองอดอยาก  คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบ      
ไรความหวัง  พึ่งตนเองในการแสวงหาอาหารไมได  ไมมีที่ดินเพื่อผลิตอาหาร  ดินฟาอากาศไม
อํานวย  การเมืองการปกครองของประเทศจะเกิดความระส่ําระสาย  สําหรับประเทศไทยนั้น นับวามี
ความโชคดีอยางมหาศาลที่มีระบบการเกษตรที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของคนชนบท  ไมมีคนลม
ตายเพราะความอดอยากหรือทุพภิกขภัย  ทําใหประเทศไทยอยูยั่งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้  ในขณะที่
บางประเทศ เชน ประเทศจีนตองเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เนื่องจากคนยากจนอดอยากขาด
อาหาร  ขาดที่ดินทํากินทางเกษตร  ผูคนพึ่งพาตนเองทางดานอาหารเพื่อการดํารงชีพไมได  ตอง
อพยพโยกยายออกไปอาศัยอยูในประเทศอื่น  ระบบเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานสรางความมั่นใจ



 สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 9

ใหกับคนชนบทวา จะมีขาวปลาอาหารเพียงพอ ที่จะหลอเล้ียงทุกชีวิตเพียงแตทุกคนมีที่ดิน  มีน้ําใน
ฤดูฝน  ทุกคนทํางานลงแรง มีเมล็ดพันธุพืชของตนเอง  มีสัตวเชน วัวควายไวชวยทํางาน  ขี้วัว
ขี้ควายขี้ไกขี้หมูใชเปนปุยในนาไร  ชาวบานเลี้ยงสัตวเปนสวนประกอบของระบบ  การทํามาหากินที่
มีพืชเปนหลัก เพราะพืชเชน ขาวเปนอาหารประจํามื้อประจําวันของคนทุกๆ คนในชุมชน 

 ความมั่นคงทางสังคมและการเมืองในประเทศกําลังพัฒนามิไดขึ้นอยูกับจีดีพี หรือการ
ขยายตัวทางธุรกิจ  หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เปนหลักสําคัญ  เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เนนตัววัดที่อัตราเพิ่มของจีดีพีมากเกินไปอาจหมายถึงความร่ํารวยของนายทุน  แตคนยากจนและ
คนชนบทยิ่งมีฐานะยากจนลง  ประสบความทุกขยากในการดํารงชีพ มีชีวิตความเปนอยูที่ลําเค็ญ
แสนเข็ญยิ่งขึ้น  ระบบการเกษตรของเกษตรกรรายยอยไมไดเนนที่จีดีพี แตมีคุณคาในฐานะเปนพื้น
ฐานรองรับชีวิตที่ม่ันคง เพียงพอ  พึ่งตนเองได ม่ันใจวาจะมีอาหารกินในวันพรุงนี้และวันตอๆ ไป  
คนชนบทโดยทั่วไปมีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีเมตตา  นับถือศาสนาเครงครัด  นิยมคุณธรรมมากกวา
วัตถุ  รักเพื่อนบาน  มีความสามัคคีในชุมชนชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ฯลฯ  คุณสมบัติเหลานี้เกิดจาก
วิถีชีวิตทางการเกษตรในระบบเกษตรแบบธรรมชาติ ที่ผานวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน  เพื่อ
เกื้อหนุนความอยูเย็นเปนสุขของชาวบาน ของคนชนบท ซึ่งนักวิชาการใน “หอคอยงาชาง” มักไม
เขาใจ  เนื่องจากนักวิชาการมักเรียนแตเรื่อง เทคโนโลยี และเรื่อง เงิน  สมัยนี้คนนิยมเรียนแตเรื่อง
บริหารธุรกิจ  เรียนแตวิธีหาเงินใหไดมากๆ  แขงขันกันหาเงิน  มีผลใหคนและสังคม “บูชาเงินเปน
พระเจา” อวดกันแตเรื่องวัตถุนิยม  แตยิ่งขาดคุณธรรมและคุณคาของความเปนคนดียิ่งขึ้น  อันจะ
นําประเทศชาติและสังคมไปสูความเสื่อมสลายและพินาศลมจมไดในที่สุด 

5) สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ระบบการเกษตรของชาวบานเปนระบบการผลิต
เพื่อรองรับความเปนอยู หรือการดํารงชีพ  มีความยินดีกับการไดผลผลิตที่สูง   แตไมจําเปนตอง
สูงสุด เรียกวา optimum yield  ไมใช maximum yield   การคํานวณผลิตภาพและประสิทธิภาพจึง
มิไดยึดหลักผลผลิตสูงสุด   ในขณะเดียวกันการที่จะปลูกพืชเล้ียงสัตว มักเนนที่การใชปจจัยการ
ผลิตที่มีอยูในทองถิ่นเปนหลัก  แตในระยะสองสามทศวรรษที่ผานมานี้ (เร็วๆ นี้)  บริษัทขายปุยขาย
ยาเคมีซึ่งมีฐานการผลิตจากตางประเทศ  รวมทั้งนักวิชาการรุนใหม (นักเทคนิค) เรียนวิชาฝรั่ง     
พากันแนะนําชาวบาน ชักชวนชาวบานใหใชวิธีการผลิตแบบฝรั่ง  ละทิ้งการเกษตรแผนไทย  จึงทํา
ใหตนทุนการผลิตสูง  เกษตรกรเปนหนี้มากขึ้น  ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานเปนระบบการ
ผลิตที่สนับสนุนหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อันหมายถึง การผลิตเพื่อชีวิตที่ดี  ไดผลผลิตเพียงพอ       
พึ่งตัวเองไดในขณะที่อาศัยตนทุนตามธรรมชาติ  ตนทุนแบบประหยัด  ตนทุนตามธรรมชาติ  คือมี
ดินดี  ใชขี้วัวขี้ควายเลี้ยงดิน  ดินมีชีวิตอุดมสมบูรณ  มีสารอินทรียสูง  มีอาหารเลี้ยงตนพืช
เพียงพอ  ปราศจากสารพิษ  น้ําฝน และน้ําธรรมชาติอื่นๆ มีตนทุนต่ํา  แรงงานสัตว  แรงงานคน ไม
ตองใชน้ํามัน  ไมสรางมลพิษ  การปองกันโรคและแมลงอันเปนศัตรูพืชก็อาศัยภูมิปญญาชาวบาน  
เชน พืชสมุนไพร ใชพันธุพืชตานทานโรค  ใชการปลูกพืชหลายๆ สายพันธุ  ปลูกพืชหลายๆ ชนิด
แบบผสมผสาน  ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชกันเองในระบบนิเวศแบบชีววิธี  ฯลฯ  ระบบการเกษตร
แบบผสมผสานเปนระบบที่มีการพึ่งพาอาศัยกันเอง   พืชพึ่งสัตว  สัตวพึ่งพืช  คน-พืช-สัตว พึ่งพา
อาศัยกัน  มีระบบหมุนเวียนของเสีย ของเหลือใช (ขี้วัวขี้ควาย  ฟาง ฯลฯ) มาใชประโยชนภายใน
ระบบการผลิต  ทําใหตนทุนต่ํา  เปนตนทุนตามธรรมชาติ  ผลผลิตที่ไดมีระดับเพียงพอ  ระบบการ
ผลิตยั่งยืน คนและสัตวไมเครียด ระบบนิเวศและดินน้ําก็ไมถูกทําลาย  ส่ิงแวดลอมไมเกิดมลพิษ  
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สังคมไมเกิดความโลภ  ไมขาดคุณธรรม  ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานเปนระบบ
การเกษตรธรรมชาติ (อินทรีย) ที่มีคุณคาสูง ไมควรที่นักวิชาการจะนําเทคโนโลยีใหมๆ มา
ใหชาวบานใชโดยขาดสติและความสํานึก มุงแตเพ่ิมผลิตภาพแบบฝรั่ง อันทําใหชาวบาน
ตองตกเปนทาสเทคโนโลยี  พ่ึงตนเองไมได มีหนี้สินลนพนตัว  สุขภาพเสื่อมโทรมเพราะใชยา
ฆาแมลง  ดินเสียเพราะปุยเคมี  ระบบนิเวศเสื่อมคุณภาพ  คนและสังคมเกิดความโลภ  ขาดความ
สงบสุข  เพราะคนพลัดหลงเขาไปสูระบบการเกษตรแบบไฮเทคที่มุงแตเรื่องเงิน  จึงผิดพลาด
ลมเหลว  เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในระดับชาวบานยังไมเอื้อตอการผลิตแบบ
ฝร่ัง  ชาวบานถูกพอคาเอารัดเอาเปรียบ  ตนทุนสูง  ราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับต่ํา  รัฐก็มุงเอาใจ
ผูบริโภคมากกวาเกษตรกร  ดังนั้นระบบการผลิตแบบการคาจึงไมเหมาะกับชาวบาน  ระบบ
การเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน อันเปนระบบดั้งเดิมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยังเปนระบบที่
เหมาะสมอยู  การวิเคราะหระบบที่ใชสูตรอันลอกจากตําราฝรั่งโดยตรง จึงมิใชวิธีที่ถูกตอง 

6) เปนแหลงอนุรักษทรัพยากรชีวภาพและศิลปวัฒนธรรมไทย ระบบการเกษตร
พื้นบาน หรือระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานในชนบท เปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอนุรักษ
ของทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะพันธุพืชและพันธุสัตวพื้นเมืองที่เหลืออยู นอกจากนั้นสังคม
เกษตรกรรมในชนบทยังกอใหเกิดศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน รวมทั้งเปนฐานการสรางสรรค
ศิลปหัตถกรรมไทยมาแตโบราณ ตลอดจนเปนที่มาของคําไทย คําพังเพย และภาษิตในภาษาไทย
อันหลากหลายดังจะไดกลาวโดยสังเขปไว ณ ที่นี้ 

• ทรัพยากรชีวภาพ   ระบบการเกษตรของชาวบานเปนระบบที่เอื้ออํานวยตอการ
ดํารงคงอยูของพันธุพืชพันธุสัตวพื้นเมือง พันธุขาวพื้นเมืองอันหลากหลายดํารงอยูไดดวยการเก็บ
รักษาและเพาะปลูกตอๆ กันมาโดยชาวบาน  ยกตัวอยาง พันธุขาวตางๆ ที่มีชื่อเสียงของไทย
โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ  พันธุไมผลชนิดตางๆ  ยกตัวอยางเชน พันธุทุเรียนพันธุหมอนทอง  พันธุ
ชะนี เปนตน  ลวนอยูรอดมาไดดวยการเพาะปลูกตอๆ กันมาของชาวบาน อันเรียกวาเปนการ
อนุรักษในถิ่น (in situ conservation) ในทางวิชาการ พืชพรรณจําพวกสมุนไพรอันหลากหลายก็
รวมอยูในระบบการเกษตรแบบชาวบาน  ถาไมมีระบบการเกษตรแบบพื้นบาน  พืชพรรณจํานวน
มากก็อาจสูญพันธุไปแลวก็ได  ความจริงขอนี้เห็นไดชัดในเรื่องพันธุสัตวพื้นเมือง  ยกตัวอยางเชน 
การเลี้ยงไกแบบการคาระบบตะวันตกที่คนไทยนํามาใชเมื่อเร็วๆ นี้ (ราวสามสิบปที่ผานมา)  ไดทํา
ใหพันธุไกพื้นเมืองไดสูญหายไปจากระบบการเลี้ยงไก  ไกพันธุไทย เชน ไกอู ที่เหลืออยูลวนอยูใน
ระบบการเกษตรของชาวบานอันเปนระบบการเกษตรแบบผสมผสานทั้งส้ิน  มิฉะนั้นพันธุไกไทยก็คง
จะสูญพันธุไปหมดแลว  พันธุวัวไทย เชน วัวขาวลําพูนทางภาคเหนือก็กําลังจะสูญพันธุ  ควายไทยก็
มีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว  หมูไทยก็กําลังสูญหายไป  พันธุสัตวพื้นเมืองที่ยังคงเหลืออยูลวนอยูใน
ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน อันเปนระบบการเกษตรแบบผสมผสานทั้งส้ิน  หากระบบ
การเกษตรแบบชาวบานถูกทอดทิ้งไป เพราะความไมเขาใจ  ความไมสนใจ  หรือความเห็น
แกเงนิของคนไทย  พืชและสัตวพันธุไทยอันเปนความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) 
ก็ยอมสูญส้ินไปดวยอยางแนนอน  นโยบาย “ครัวโลก” มีสวนสรางผลเสียรายแรงตอทรัพยากร
ชีวภาพของไทยอยางยิ่ง หากคนไทยขาดสติ  คิดแตเรื่องการคาและธุรกิจเพื่อเงินเพียงอยางเดียว   
ยกตัวอยางเชน  โรคไขหวัดนก (bird flu) อาจกวาดลางพันธุไกพื้นเมืองใหสูญพันธุหมดได  เพราะ
รัฐบาลไทยหามใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนก เนื่องจากกลัวเกรงวาประเทศอียูและญี่ปุนจะไมซื้อ  
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ไกเนื้อจากประเทศไทย  การเลี้ยงไกเพื่อสงออกจึงอาจมีสวนทําลายพันธุไกเปดพื้นเมืองและสัตวปก
อื่นๆ โดยทางออมได หากคนไทยไมกลาเผชิญกับความจริง 

• ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย   เกษตรกรพื้นบานเปนระบบและวิถีชีวิตคนไทย  
ระบบการเกษตรไทยในหมูบานในทองถิ่นชนบทจึงเปนฐานแหลงกําเนิดของศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนประเพณีไทย  รวมทั้งศิลปนไทยจํานวนนับไมถวน  ระบบการเกษตรไทยเปนหนึ่งในปจจัย
สรางสรรคขั้นพื้นฐานอันสําคัญยิ่งของศิลปวัฒนธรรมไทย  ดังจะเห็นไดจากศิลปะดานการแสดง
และเพลงพื้นเมืองตางๆ  อาทิ เพลงลูกทุง  หมอลํา  ลําตัด  เพลงฉอย  โนรา  การรายรําตางๆ ของ
คนไทยในภาคตางๆ  เปนตน  ในปจจุบันคนไทยรุนใหมในเมืองถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมตางชาติ
ที่มาพรอมกับความอยากเปนนานาชาติ  อยากเปนศูนยกลางของโลก ของพอคา และรัฐบาลไทยใน
ยุคโลกาภิวัตน หรือ “ยุคฟาบอาจกั้น”  คนไทยขาดสติและลืมตัวไดทอดทิ้งวัฒนธรรมไทย  พากัน  
ยื้อแยงกันซื้อและกินส่ิงที่ตางชาติประดิษฐมาขาย  จะมีแตคนไทยที่ดํารงชีพอยูดวยระบบการเกษตร
เพื่อชีวิตและชาวบานที่ยังนิยมยินดีในศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปนพื้นบาน  หากคนไทยทอดทิ้ง
ระบบการเกษตรไทยอันเปนรากเหงาและแหลงอนุรักษที่แทจริง  แมจะมีกระทรวงวัฒนธรรมอัน
ยิ่งใหญ พรั่งพรอมดวยงบประมาณและบุคลากร  ก็ไมสามารถอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหอยูรอดได เพราะมิใชแหลงกําเนิดและตนน้ําอันมีชีวิตชีวาของศิลปวัฒนธรรมไทย 

• ภาษา กีฬา ศิลปหัตถกรรมไทย   ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน  หรือ
ระบบการเกษตรในชุมชนหมูบานทั่วไปเปนระบบการผลิตในวิถีชีวิตเพื่อการดํารงชีพ (subsistence) 
ของคนชนบท  ระบบการเกษตรเปนตนน้ําหรือแหลงกําเนิดของภาษา กีฬา และศิลปหัตถกรรมไทย 
จํานวนมากมาย  ดังจะเห็นไดวา ภาษิต  คําพังเพย  สํานวนไทย ตามเอกสารรวบรวมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  ซึ่งมีคําเหลานี้อยูราว 965 คํา เปนคําที่
เกี่ยวของกับการเกษตรแบบพื้นบานไมต่ํากวา 368 คํา หรือประมาณรอยละ 40  ยกตัวอยาง 
ภาษาไทยที่เกี่ยวกับไกไทย มีคําตางๆ อาทิ  หมาหยอกไก  ไกแกแมปลาชอน  ปกกลาขาแข็ง  ไกเห็น
ตีนงู งูเห็นนมไก  เจาชูไกแจ  ไกรองบอน  หมูเห็ดเปดไก  เปนตัน  ตัวอยาง ภาษาไทยที่เกี่ยวกับการ
ทํานา มีคําตางๆ อาทิ  ตาสีตาสา หลังสูฟาหนาสูดิน  ตีวัวกระทบคราด  เสร็จนาฆาโคถึก  ซื้อวัว
หนานาซื้อผาหนาตรุษ  ลงแขก  ทํานาบนหลังคน  ตกเขียว  ชายขาวเปลือกหญิงขาวสาร  เปนตน 

การกีฬาที่เกี่ยวกับการเกษตรมีมากมายที่มีกําเนิดจากการเกษตรแบบพื้นบาน เชน 
กีฬาชนวัว (ดูเอกสาร “วัวชนกับคนใต” โดย จรัญ จันทลักขณา และ ผกาพรรณ สกุลม่ัน พ.ศ. 
2543)  กีฬาชนไก อันเปนที่นิยมของคนไทยในทุกๆ ภูมิภาค  ไกชนทั้งหลายสวนใหญลวนเกิดมา
จากการเลี้ยงไกในระบบการเกษตรแบบผสมผสานของชาวบาน  การเลี้ยงไกแบบการคาไดทําลาย
พันธุไกไทยไปหมดสิ้น  เหลือแตไกบานที่อยูในระบบการเกษตรของชาวบาน  จึงนับไดวาระบบ
การเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานเปนเครื่องมืออนุรักษพันธุไกพื้นเมือง  วัวพื้นเมือง  สัตวและพืช
พื้นเมืองตางๆ อยางแทจริง  รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทย จึง
สมควรไดศึกษาบทบาทและวิเคราะหหาหนทางในการปรับปรุงเกมกีฬาพื้นบานตางๆ ดังกลาวให
ดํารงคงอยูในสังคมไทยตอไป เพราะการอนุรักษพันธุพืชพันธุสัตวเปนเรื่องสําคัญระดับโลก และการ
อนุรักษวิธีที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และไดผลที่สุด คือ การอนุรักษและใชประโยชนโดยชาวบาน
นั้นเอง  ที่เรียกวา วิธีการอนุรักษในถิ่น  ดังไดกลาวมาแลวในตอนกอน 
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ระบบการเกษตรแบบชาวบานไดกอใหเกิดศิลปหัตถกรรมพื้นบานมากมาย  ดังจะเห็น
ไดจากตัวอยางรายการสินคาโอท็อป (OTOP) จํานวนมากมายหลากหลาย อุปกรณตางๆ ที่ใชใน
ครัวเรือน  อุปกรณการเกษตรแบบชาวบานลวนแตเปนส่ิงประดิษฐคิดคนที่เกิดจากความจําเปนและ
ภูมิปญญาของเกษตรกรพื้นบานทั้งส้ิน ผาไหมไทยก็เปนตัวอยางอันดีเลิศเกี่ยวกับสินคาไทยที่เกิด
จากการเกษตรพื้นบาน  เริ่มตั้งแตการปลูกหมอน เล้ียงไหม สาวไหม ทอผา ประดิษฐเปนเสื้อผา
อาภรณ  ลวนแตมีกําเนิดมาจากระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน 

7) เพ่ิมจีดีวี (GDV) ชีวีมีสุข  ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน เปนระบบการผลิต
เพื่อชีวิตที่ดี ไมใชระบบการผลิตเพื่อเงิน หรือเพื่อการคาขายอยางเดียว ระบบการผลิตแบบนายทุน
หรือแบบอุตสาหกรรม  คนเปนเพียงแรงงานหรือปจจัยการผลิต  ระบบการเกษตรเพื่อชีวิตนั้น
ความสุขของคนเปนเปาหมายสูงสุด  การประเมินผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบการผลิต
แบบนี้ จึงคํานวณเปนจีดีพี (GDP, Gross Domestic Products หรือ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ)  
ไมไดเปนเรื่องไมตรงและไมถูกตอง  เพราะคุณสมบัติหรือคุณคา (value) ของระบบการเกษตรหลาย
ประการดังที่กลาวมาแลวเปนส่ิงที่ตีราคา (price) ไดยาก  หรือเปนส่ิงที่หาคามิได (priceless)  คน
หรือชาวบานที่ดํารงชีวิตหรือดําเนินวิถีชีวิตอยูในระบบนั้นเองที่จะบอกได นาเสียดายที่ในระยะหลังๆ 
โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ลัทธิวัตถุนิยม  บริโภคนิยม และระบบนายทุนไดแทรกซึมเขาไปในสังคม
ชนบท  ไปทําลายคุณคาของระบบการเกษตรเพื่อชีวิตดวยเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตที่ตั้งอยูบน
ความโลภ และมุงแสวงหาเงินและวัตถุบํารุงตัณหาของคน  ทําใหคนหลงทางไปติดบวงของคําวา 
“ทันสมัย” และ “เปนสากล” ในยุคโลกาภิวัฒน ที่ประเทศมหาอํานาจทําการรุกราน และยึดอาณา
นิคมทางเศรษฐกิจลึกลํ้าเขาไปถึงจิตวิญญาณของผูคนในชุมชนและครัวเรือน  ทําใหคนออนแอทาง
จติใจและพึ่งตนเองไมได 

การประเมินระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานจึงควรเปลี่ยนเปนการวัดคาจีดีวี (GDV)  
ไมใชคาจีดีพี  จีดีวีเปนเรื่องคุณคาซึ่งมากกวาราคา จีดีวี  คือ Gross Domestic Value หรือคุณคา
มวลรวมตอชุมชน  ประกอบดวย สภาวะที่ชุมชน สุขกาย สุขใจ สังคมสดใส ชุมชนใฝ
คุณธรรม สอดคลองกับขอเสนอของ น.พ. ประเวศ วะสี เกี่ยวกับการพัฒนาที่เนนจีดีเอช (GDH, 
Gross Domestic Happiness, ดู น.ส.พ. Bangkok Post (Outlook) ฉบับ 30 กันยายน 2004)  การ
ประเมินระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานดวยคาจีดีวี ประกอบดวยหลักเกณฑโดยสังเขปดังนี้ 

• ชุมชนสุขกาย  :  คนมีอาหารเพียงพอ  ไมเปนโรคขาดอาหาร  คนมีสุขภาพดี      
มีความมั่นคงดานอาหาร  ส่ิงแวดลอม  และทรัพยากรการผลิตมีความยั่งยืน  ฯลฯ 

• ชุมชนสุขใจ  :  คนในชุมชนมีจิตใจและอารมณแจมใส มีความฝนมีความหวัง     
มีอิสรเสรีทางความคิด  ไมสะสมความเครียด  มีเวลาวางเพื่อพักผอน  มีการละเลนและเกมกีฬา  
ฯลฯ 

• สังคมสดใส : ชุมชนมีความเอื้ออาทร  มีการสงเสริม และพัฒนาทาง
ศิลปวัฒนธรรม   มีโอกาสทางการศึกษาสูง  ชุมชนมีความรักสามัคคี  รักถิ่นที่อยู  มีความปลอดภัย
ทางชีวิตและทรัพยสิน  เกิดความรมเย็นเปนสุข  เปนสังคมแบงปนไมใชแขงขัน  ฯลฯ 

• ชุมชนใฝคุณธรรม  :  คนในชุมชนยึดมั่นในศาสนาและคุณธรรม  มีจิตใจเอื้อเฟอ
เมตตาตอผูอื่น  มีจิตใจและการกระทําที่เอื้อตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คนมี



 สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 13

ความซื่อสัตย สุจริต และไมโลภ  ไมเห็นแกตัว  ผูคนสนใจพัฒนาตนเองทางดานภูมิปญญา จิต
วิญญาณ  ลดตัณหาและความเห็นแกเงินและวัตถุลง ฯลฯ 
 
แนวทางวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบาน 

การพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อชีวิตและชาวบานใหมีผลิตภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นได
นั้น  นักวิชาการจําเปนตองปรับตัวปรับใจของตัวเองเสียกอน  ซึ่งจะไดกลาวเพียงบางประการดังนี้ 

1) เปดหูเปดตาเพ่ือศึกษาจากชาวบาน   ยอมรับความจริงวา ความรูเกี่ยวกับระบบ
การเกษตรของชาวบาน  เกษตรกรทํามาดวยมือและสมอง  ดวยชีวิตและความอยูรอด  นักวิชาการ
เปนคนภายนอกที่มีความรูตามตํารา  รูแตวิชาการ แตยังไมรูเรื่องชาวบาน สังคม เศรษฐกิจ 
ประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตจิตใจ ความรูสึกนึกคิดของชาวบาน นักวิชาการที่นึกคิดเอาเองวา
เทคโนโลยีของตนจะชวยชาวบานได  โดยขาดการทดสอบกับกรอบความคิดของชาวบานเสียกอน 
มักประสบบทสรุปที่ลมเหลว นักวิชาการก็จะกลายเปนนักเทคนิค ชวยชาวบานไมได 

2) หยานมจาก “อาจารยแม”  อยาเอาปญหาวิทยานิพนธมาทําวิจัยตอกับชาวบาน  
นักวิชาการตองศึกษาปญหาของชาวบานจากชาวบาน  ตองรูจักคิด รูจักฟง ชาวบาน พัฒนาตา
ปญญา หูปญญา เพื่อศึกษาปญหาและความตองการของชาวบาน  อยาวิจัยเพื่อ “ตอยอดฝรั่ง” แต
ไมเกิดประโยชนกับชาวบาน  งานวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่สุด คืองานวิจัยที่ใหประโยชนแกชาวบานมาก
ที่สุด 

 3) คิดเปนระบบ  นักวิชาการมักมีความรูพิเศษเฉพาะทาง เพราะเรียนมาในระดับสูง  ถา
จะศึกษาเพื่อชวยชาวบาน นักวิชาการจําเปนตองขยายวิทยทัศนของตนเองใหเขาไปอยูในระบบ
การเกษตรของชาวบาน  แลวศึกษาความเหมาะสมในการนําเทคโนโลยีนั้นๆ เขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ระบบ  โดยที่หวังวาระบบจะดีขึ้น ศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่ชาวบานจะยอมรับวา เทคโนโลยีนั้น
เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใชประโยชนไดจริง 

 4) อยาเปดเลาไกใหหมาจิ้งจอก มีคนเปรียบเปรยวาทุกวันนี้ คนไทยเหมือนไกในเลา 
โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบท  มีแตคนคอยเอารัดเอาเปรียบ เหมือนมีหมาที่คอยจองกินไก              
มีพอคาขายปุยเคมี  ขายยาฆาแมลง ฯลฯ  คอยโฆษณายุยงใหชาวบานซื้อใช จนเปนหนี้เปนสิน
เพราะขาดทุน  มีบริษัทขามชาติคอยจองจะขายเมล็ดพันธุจีเอ็มโอใหชาวบาน  สมมติวา ถาชาวนา
ใชขาวจีเอ็มโอตอไปก็ตองซื้อเมล็ดพันธุขาวจากบริษัท ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเองไมได        
ก็เทากับชาวนาตกเปนทาสของบริษัทตางชาติ   ชุมชน สังคม และประเทศชาติก็จะพึ่งตนเองไมได 
จะขาดความมั่นคงดานอาหาร จึงมีผูคอยเตือนวา “คนไทยเหมือนไกในเลา คนไทยบางคน
กลายพันธุเปนหมาจิ้งจอก ไปชวนหมาจิ้งจอกนอกเลามารุมกินไก”  นักวิชาการจึงควร
เสนอแนะแตปจจัยการผลิตที่เราสามารถพึ่งตนเองได  ทําเองไดในทองถิ่นหรือในประเทศ 

5) ประเมินเทคโนโลยีและระบบการผลิตทั้งโดยทางการเงินและทางคุณคา       
(สุขกาย  สุขใจ  สังคมสดใส  ชุมชนใฝคุณธรรม)  การประเมินผลโดยอาศัยสูตร หรือ simulation 
model หรือ ตัวแบบสมมติตามวิธีคํานวณของตางประเทศเพียงอยางเดียว ยอมไมสามารถสะทอน
คุณคาของระบบตอชีวิตและชาวบานคนไทยไดอยางเหมาะสม นักวิชาการไมควรรับตัวแบบสมมุติ
ของประเทศอื่นเขามาใชโดยมิไดวิจัยวิเคราะหและปรับปรุงใหมใหเหมาะสม เพราะเงื่อนไขและขอ
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สมมุติในการสรางตัวแบบคํานวณอาจใชกันคนไทยและสังคมไทยไมไดทุกขอ  ขอผิดพลาด
คลาดเคลื่อนของสมมติฐานยอมนําไปสูบทสรุปที่ผิด  นักวิชาการตองพึงระลึกเสมอวา ตัวแบบ
สมมุติ หรือ simulation model   แมจะมีความถูกตองเพียงใด ก็เปนไดแคตัวชวยเทานั้นเอง  ไมใช
คําตอบสุดทาย  และคําตอบสุดทายอยูที่การทดสอบในระบบการเกษตรที่ดําเนินอยูจริงเทานั้น   
การใชวิธีการประเมินวิเคราะหตางๆ จึงตองใชอยางรูเทาทันและมีสติ   รูวาอะไรเปนอะไร  ไมควรนับ
ถือทุกอยางในสูตรคํานวณ  เราตองเขาใจเบื้องหลังของสูตร  รูเขารูเรา  รูวาอะไรเหมาะสมและไม
เหมาะสม   นักวิชาการจึงตองเริ่มตนจากจุดเริ่มตน และจุดจบ คือ ชาวบาน หรือเกษตรกร
นั่นเอง 

 
                                 งานวิจัยที่มีหู  มีตา 

 
      งานวิจัยจะแกปญหาชาวบานไมได  ถานักวิจัย ……… 

        ไมมีตา (เพื่อมองปญหาชาวบาน) 
        ถึงมีตาก็ไมมอง 
        ถึงมองก็ไมเห็น 
        ถึงเห็นก็ไมรูจัก 

     งานวิจัยจะแกไขปญหาชาวบานไมได  ถานักวิจัย ……. 
            ไมมีหู (เพื่อฟงปญหาชาวบาน) 

ถึงมีหูก็ไมฟง 
         ถึงฟงก็ไมไดยิน 
          ถึงไดยินก็ไมเขาใจ 

 


