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กระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืน1 
 

นันทิยา  หุตานุวัตร2 และณรงค   หุตานุวัตร2 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กลุมเปาหมายการศึกษา
ประกอบดวยเกษตรกรที่ปรับสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จํานวน 32 คน  ในอําเภอกุดชุมอําเภอเมือง  และอําเภอทรายมูล  
จังหวัดยโสธร   ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2545  ถึงเดือนมิถุนายน 2547  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย
คือ  ศึกษากระบวนทัศนของเกษตรกรที่ปรับตัวเขาสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ซ่ึงมีผลการศึกษากระบวนทัศนเกษตรกรรม
ยั่งยืน  ดังนี้ 

การศึกษากระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืนศึกษาในเรื่องความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยัง่ยนื   ซ่ึงทาํ
ใหเกิดการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต   และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีความสอดคลองสัมพันธกับวิถีการผลิตรวมทั้ง
ความเชื่อและกระบวนคิด   ในกระบวนการกอเกิดความเชื่อและกระบวนคิดนั้นจะตองมีการทดลองปฏิบัติทางการผลิต   
และปรับการใชชีวิตใหสอดคลองกับวิถีการผลิตไปพรอมๆ กัน   ในลักษณะเชนนี้จะเกิดซํ้าจนกระทั่งมีความเชื่อและ
กระบวนคิดที่แนนอน   มีรูปแบบและกิจกรรมเกษตรยั่งยืนอยางเห็นไดชัด   และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

ความเชื่อและกระบวนคิดแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  พบวาเกษตรกรมีความเชื่อและกระบวนคิดในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ประการ คือ  1) ความเชื่อและกระบวนคิดทวนกระแสกับการเกษตรกระแสหลักและเศรษฐกิจแบบ
บริโภคนิยม   2) ความเชื่อและกระบวนคิดในความอุดมสมบรูณและความหลากหลายของระบบนิเวศนแปลงนา   3)  
ความเชื่อและกระบวนคิดในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ   โดยการลดรายจายซ่ึงจะเปนเรื่องเนนหนักในชวงเริ่มตนของ
การทําเกษตรกรรมยั่งยืน   การเพิ่มรายไดจะตามมาเมื่อการผลิตในแปลงมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว   สวน
การออมจะเปนชวงผลผลิตเต็มที่ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   4) ความเชื่อและกระบวนคิดในการมีสุขภาพกายและใจที่
ดี   การทําเกษตรกรรมยั่งยืนทําใหเขามีความหวังในอาชีพและความเปนอยูของตน   ซ่ึงสงผลใหเขามีสุขภาพจิตที่ดีกวา
การทําเกษตรกระแสหลัก   5) ความเชื่อและกระบวนคิดในการสรางเปนบํานาญยามแกเฒาและเปนมรดกแกลูกหลาน   
ทําใหเกษตรกรมีความหวังและมีเปาหมายระยะไกล   เกิดความมุมานะและมีกําลังใจที่ปรับสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน    

ความเชื่อและกระบวนคิด 5 ประการนี้เปนสิ่งที่กําหนดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต 3 ประการ คือ 1)  การ
ปรับโครงสรางทางการผลิตใหเหมาะสมกับเกษตรกรรมยั่งยืน   2) การลด/เลิกการใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืช   หันมาใชปุยอินทรียและการใชน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรในการกําจัดหรือไลศัตรูพืช   3) การปรับการผลิต
จากการผลิตเชิงเดี่ยวเปนการผลิตหลากหลายและเกื้อกูล    

ในขณะที่มีการปรับวิถีการผลิต   เกษตรกรตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมีความสอดคลองกับวิถีการผลิตใน 5 
ประการ คือ  1)  มีการซื้อกินนอยลง มีอาหารการกินในแปลงของตนเองเพิ่มขึ้น   ทั้งมีความรูสึกชีวิตปลอดภัย   เพราะไม
ตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ   2)  มีความขยันและใชเวลาอยูกับแปลงไรนามากขึ้น   เพราะมีงานทําในแปลงตลอดวัน           
3)  มีความเอื้อเฟอตอญาติมิตร   เปนเสมือนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของระหวางกัน   ความเอื้อเฟอดังเชนอดตี
ที่คอยฟนกลับมา   และยังเปนการยืนยันถึงความมีอยูมีกินของวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืนอีกดวย   4)  มีจิตใจ
สงบและมีความสุขในครอบครัว   สมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรมในแปลงไรนารวมกัน  มีเวลาพูดคุยกัน  5) มีเพื่อนมี
ชุมชน   การมีกระบวนทัศนชุดเดียวกันกอใหเกิดเปน “ชุมชนเสมือน (virtual   community)”   ซ่ึงไมไดถูกจํากัดโดยเขต
การปกครองและพื้นที่ทางภูมิศาสตร   แตเปนชุมชนที่รวมตัวกันดวยความเชื่อและวิถีชีวิตเดียวกัน 

 
 
 
 

 

 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
2 ภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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คําสําคัญ:  กระบวนทัศน เกษตรกรรมยั่งยืน ความเชื่อ กระบวนคิด วิถีการผลิต วิถีชีวิต 
 

บทนํา    

โครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอยเปนโครงการในความ
รับผิดชอบของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล เปนเวลา 3 ป   นับแตป 2544 ถึงป 2547 มีพื้นที่ทํางานรวม 19 ภูมินิเวศนในภาคเหนือ  
กลาง  ตะวันออกเฉียงเหนือ  และใต   โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   
และสรางรูปแบบของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอันหลากหลายตามระบบนิเวศนและวัฒนธรรมของ
ชุมชน   ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถดานการบริหารจัดการโครงการโดยชาวบานและ
องคกรชุมชน 

ยโสธรเปนภูมินิเวศนหนึ่งในโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรราย
ยอย   มีพื้นที่ทํางานในอําเภอเมือง  อําเภอทรายมูล  และอําเภอกุดชุม สมาชิกโดยสวนใหญใน
อําเภอกุดชุมเปนชาวบานที่ไดรับการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียจากชมรมรักษธรรมชาติ  สวน
สมาชิกในอําเภอเมืองเติบโตจากการตอสูในเรื่องสิทธิชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ    

ในกระบวนการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนนี้   โครงการนํารองฯ ภูมินิเวศน
ยโสธร   ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ของเกษตรกรในดานการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  กระบวนการ  ปจจัย  และตัวชี้วัด  การวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 

1) ศึกษากระบวนทัศนและระบบการผลติเกษตรกรรมยั่งยืน 
2) ศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนสูเกษตรกรรมยั่งยืน   และปจจัยที่ทําใหปรับเปล่ียนสู

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
3) ศึกษาตัวชี้วัดของการปรับเปลี่ยนสูเกษตรกรรมยั่งยืน 3 ประการ คือ  1) การ

ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  2)  การมีความรูและความสามารถหาความรู  3) การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ 

4) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนระหวางผูที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน  อันจะนําสูการพัฒนา 
“เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร” และการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนของแตละคน 

กลุมเปาหมายการศึกษาจํานวน 32 คน  จําแนกเปนเกษตรกรตนแบบรุนบุกเบิกซึ่งทํา
เกษตรกรรมยั่งยืนมานานกวา 10 ป  เกษตรกรตนแบบรุนกลางเปนผูที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนมา
ประมาณ  5  ป  และเกษตรกรตนแบบรุนใหมซึ่งเริ่มทําเกษตรยั่งยืนประมาณ  1 – 3  ป  ระยะเวลา
การศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2545  ถึงเดือนมิถุนายน 2547    

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนเขาสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร   ใชวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณและใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)   ซึ่งประกอบดวย 1) การเก็บ
ขอมูลเบื้องตนตามขั้นตอน คือ  การสํารวจความคิดของกลุมเปาหมายเพื่อนํามาสรางประเด็นการ
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วิจัย   การสรางแบบสัมภาษณ   การเก็บขอมูลรายบุคคล   และการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งหมดเปน
ผลการศึกษาเบื้องตน   2) การเก็บขอมูลจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูฯ   อันไดจากการบันทึกขอมูล
ตามวิธีการเรียนรู 3 ประการ คือ   การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเอง   การเชิญวิทยากรทั้ง
นักวิชาการหรือชาวบานดวยกันมาใหความรูเพิ่มเติม   การทดลองปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาหรือเพื่อ
เปนการสรางความรูใหมๆ   และ 3) สุดทายเปนขั้นตอนการเก็บขอมูลแบบการจัดสนทนากลุม 
(focus group session)   สวนการวิเคราะหเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ   และการวิเคราะหเชิง
คุณภาพซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลพรอมๆ กับการเก็บขอมูล   โดยอาศัยกรอบตัวแปรหลัก    ผล
การศึกษาเรื่อง “กระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่นําเสนอในบทความนี้เปนสวนหนึ่งของ
ผลการวิจัยทั้งหมด   

 
ผลการศึกษา 

เกษตรกรตนแบบโดยเฉพาะกลุมผูนําไดผานกระบวนการเรียนรูมาหลากกิจกรรม  ซึ่งใน
กระบวนการเรียนรูนั้น   เขาเหลานี้ไดเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดของตนเองไปจากเกษตรกร
โดยทั่วไป   ซึ่งเมื่อศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนสูเกษตรกรรมยั่งยืน   จึงพบวา   เกษตรกรตนแบบ
ไดปรับเปล่ียนจากกระบวนทัศนแบบเกษตรทั่วไปเขาสูกระบวนทัศนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนจึงเปรียบดังรากฐานของการปรับเปล่ียนเขาสูเกษตรกรรมยั่งยืน  ซึ่งจะได
นําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

• ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เกษตรกรอีสานไดเปล่ียนกระบวนทัศนของตน
สูกระบวนทัศน แบบเกษตรกระแสหลัก  แตมิไดเปล่ียนแปลงโดยสิ้นเชิง  ยังคงมีปรากฏการณที่
แสดงถงึการรักษากระบวนทรรศนแบบดั้งเดิมแตปรับใหเขากับยุคสมัย  โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่
การศึกษานี้ 

• กระบวนทัศนแบบเกษตรกรรมยั่งยืนในความหมายของคําถามวา   เกษตรกรตนแบบ
มีความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยั่งยืนอยางไร  จากความเชื่อและกระบวนคิดนี้ทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตอยางไร  และเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีความสอดคลองกับวิถีการ
ผลิตและความเชื่ออยางไร  จากการตอบคําถามเหลานี้  จะไดภาพของกระบวนทัศนเกษตรกรรม
ยั่งยืนในทายที่สุด 

1. การเปลี่ยนกระบวนทัศนของเกษตรกรทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตั้งแตดั้งเดิม  เกษตรกรชาวอีสานสวนใหญมีชีวิตพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยาง

สมบรูณ ทั้งอาหารการกิน  เครื่องนุงหม  บานเรอืน  และยารักษาโรค  ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองแบบ
ดั้งเดิม เปนลักษณะหาอยูหากิน   มีการพึ่งพิงสังคมภายนอกนอย  ในระดับครัวเรือน  เกษตรกรทํา
การเกษตรแบบผสมผสานตามประเพณีนิยม  โดยมีรูปแบบของเกษตรกรรม คือ   การทํานาเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน   และขายสวนที่เหลือจากการบริโภค   ขุดบอดักปลาธรรมชาติในนาเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน   และปลูกไมผลไมยืนตน   ผักสวนครัว   และหาของปาเพื่อการบริโภคและ
อุปโภคในครัวเรือน (ณรงค และคณะ, 2528)   ในระดับชุมชน   ลักษณะเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
ชนบทเปนการผลิตเพื่อการยังชีพ  เปนการผลิตเพื่อพึ่งตนเองในระดับหนวยของหมูบาน   มิใชใน
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หนวยของครัวเรือนอยางเดียว เพราะการผลิตตองมีการรวมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
(อภิชัย, 2539) 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา  เกษตรกรอีสานไดมีการ
ปรับเปล่ียนวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติเปนระบบเกษตรกรรมเคมีหรือเกษตรกรรมแผน
ใหมภายใตนโยบายการสงเสริมของรัฐบาล   ซึ่งเปนไปตามกระแส “ปฏิวัติเขียว” (กป.อพช.อีสาน, 
2540)   สงเสริมเกษตรกรใหปลูกพืชเศรษฐกิจอยางกวางขวาง   เกิดการขยายพื้นที่ปลูกโดยการ
หักลางถางพง   ประกอบกับการใหสัมปทานปาไม  และการสรางทางหลวงและถนนเครือขาย
ภายใตโครงการเรงรัดพัฒนาชนบท   ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากสหรัฐอเมริกา (อีสานอยูใกลกับลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม   ซึ่งสหรัฐอเมริกากําลังทําสงครามในขณะนั้น)  เปนผลใหพื้นที่ปาลดลง
อยางรวดเร็ว (สุรนุช, 2542; วิยุทธ และประสิทธิ์, 2543 อางโดย ธันวา และคณะ, 2543)  ความอุดม
สมบรูณลดลงอยางมาก   กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ   ปญหาดินเสื่อมโทรม  การแพรระบาดของ
ศัตรูพืชมีความรุนแรงมากขึ้น   เกษตรกรเริ่มเผชิญปญหาผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่เคยไดตอไรสูงกลับ
ลดต่ําลง   เกษตรกรจึงตองใชปุยเคมีและยาฆาแมลงเพิ่มขึ้น   ซึ่งมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ   และยังทํา
ใหมีสารพิษตกคางในสภาพแวดลอมและผลิตผลทางการเกษตร   ในขณะที่ราคาผลผลิตกลับผัน
ผวนและมีภัยธรรมชาติมากขึ้น (ชนวน, 2538;  กป.อพช.อีสาน, 2540)   ยิ่งไปกวานั้น   ผลของ
เกษตรกรรมแผนใหมยังทําใหละทิ้งภูมิปญญาพื้นบาน   โดยถูกมองวาเปนความเชื่อหรือวิธีปฏิบัติที่
ไมเปนวิทยาศาสตร   เกษตรกรกลายเปนเพียงผูรับบริการและขาดความเชื่อม่ันในภูมิปญญา
พื้นบานที่สะสมมานาน (ฐิรวุฒิ, 2539)   นอกจากนี้   การขยายไฟฟา   การคมนาคมสะดวก   การ
โฆษณาทั่วถึง  ไดทําใหเกษตรกรใชจายมากขึ้น  เลียนแบบการบริโภคแบบคนเมือง  ผลที่ตามมาคือ 
เกษตรกรเปนหนี้มากขึ้นทั้งหนี้จากการผลิตที่ขาดทุน   หนี้การใชจายในครอบครัว  และหนี้ที่เกิดจาก
การยั่วยวนของการโฆษณา (วิยุทธ และประสิทธิ์, 2543 อางโดย ธันวา และคณะ, 2543) 

ดวยความจําเปนและแรงบีบทางเศรษฐกิจ   เกษตรกรตองออกหางานทําขางนอกชุมชน   
เพราะผลจากการทําเกษตรเพื่อการคา   เกษตรกรตองรับภาระตนทุนการผลิตสูงแตราคาผลผลิตผัน
ผวนและภัยธรรมชาติ   ประกอบกับขนาดการถือครองตอครอบครัวเกษตรกรก็ลดลง   สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม   เกษตรกรไมสามารถพึ่งพาการหาอยูหากินไดอีก  เงินกลายเปน
ปจจัยสําคัญ   การออกไปทํางานขางนอกจึงเปนวิธีหาเงินในการรักษาชีวิตใหอยูรอด  (อภิชัย, 
2539; ภัคพัฒน, 2540; ฉัตรทิพย, 2544) ดังงานเขียนประวัติของคําฟอง  ทองนอย  หนึ่งใน
เกษตรกรตนแบบภูมินิเวศนยโสธร  ระบุวา 

“ผมออกจากบานหารับจางมาเลี้ยงแมและนองทั้ง 3 คน  ไปทํางานรับจางนอกหมูบาน ที่
อําเภอเลิงนกทาไปเกี่ยวขาวรับจางวันละ 5 บาท ไป 1 เดือนไดเงิน 150 บาท   กลับลงมา
บานเอาเงินมาใหแมซื้อขาวกิน   ตอจากนั้นผมก็ไปตอที่อําเภอมุกดาหาร  ไปขุดสระ
รับจางไดคาจางคิวละ 3 บาท  ทํางานอยูได 20 วัน  ไดเงินใหแม 100 บาท  เพื่อไดซื้อ
ขาวกิน  ไมพอกินก็ขอยืมพี่นองกินพอสิ้นปทํานาไดไปคืน  เปนมาทุกปไป จนถึง พ.ศ. 
2513 ผมโตขึ้นผมไปทํางานเหมืองแรที่บางน้ําใส  ตําบลบางนายสี   อําเภอตะกั่วปา  
จังหวัดพังงา   ทํางานไดคาแรงวันละ 15 บาท   ทํางานไดปหนึ่ง  ป พ.ศ. 2514  เดือน
เมษายน ก็กลับบานเอาเงิน 4,000 บาท มาใหแมซอมแซมบานเพราะบานไมดี...”     
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การอพยพแรงงานจากชนบทสูเมืองทั้งการอพยพแบบชั่วคราวและการอพยพแบบถาวร   
ยังไดทําใหเกษตรกรรับวัฒนธรรมแบบเมืองเขามาแทนการถายทอดวัฒนธรรมชุมชน   วัฒนธรรม
การบริโภคกลายเปนภาระหนักยิ่งขึ้น (อภิชัย, 2539;  ภัคพัฒน, 2540;  ฉัตรทิพย, 2544)   ดังคํา
กลาวของเกษตรกรผูนําทานหนึ่ง  “เดี๋ยวนี้ หาปลามาได ไมมีการใหแลว มีแตขาย  อยางมาก ก็แบง
ใหแมบาง ยิ่งตองซื้อของกินแลว ยิ่งยากขึ้น...”       

ภาพขางตนชี้ใหเห็นวา   แตเดิมเกษตรกรอีสานเคยมีกระบวนทัศนแบบเศรษฐกิจยังชีพ   
หาอยูหากิน   พึ่งพิงธรรมชาติ   ทําการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพื่อการบริโภคในครอบครัว   มี
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   มีผลผลิตแจกพี่แจกนอง   พึ่งพาอาศัยกัน   แตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอชุมชนชนบทอยางหนักหนวง   กอผลใหกระบวน
ทัศนของเกษตรกรเปลี่ยนไปเปนแบบเกษตรพาณิชยและบริโภคนิยม    

แมนวาการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้จะสงผลใหกระบวนทัศนของเกษตรกรเปลี่ยนไป   แตก็
มิไดเปล่ียนไปโดยสิ้นเชิง   มิไดเปล่ียนไปทั้งหมด   รากฐานที่เขมแข็งของชุมชนหมูบานก็มิไดถูก
ทําลายสิ้นเชิง   แมจะออนแอลง  แตยังคงอยู  โดยเฉพาะสํานึกของผูคน (ภัคพัฒน, 2540)   ยังคง
อยูในทามกลางกระแสการตานรับและดิ้นรนตอสูเพื่อรักษาชุมชนหมูบานของตนดังในอดีตที่ชุมชน
หมูบานไดเผชิญมา   ดัง ฉัตรทิพย (2544)  ชี้วา “ความเปนชุมชนของชาวไทยไดผานการตอสูกับ
ระบบตางๆ มาหลายศตวรรษ   และผานการตอสูกับวิกฤตการณใหญมาหลายครั้ง   แรงเกาะเกี่ยว
ดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของหมูบานก็ยังดํารงอยู   ยังคงลักษณะหลักของชุมชนไวได” 

ฉัตรทิพย (2544) ยังไดชี้ใหเห็นถึงความคงอยูของชุมชนวา  “ชุมชนยังมีพลังขับเคลื่อน   
วัฒนธรรมชุมชนยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดพฤติกรรมโดยตรงในทุกสถาบันสังคม คือ   สถาบัน
ครอบครัวและเครือญาติ   ความเชื่อ เปนตน...ชาวบานยังพยายามรักษาระบบเศรษฐกิจครอบครัว
และชุมชน   โดยการรักษาการผลิตขาวเพื่อบริโภคเองเอาไว   บางแหงพยายามทําไรนาสวนผักและ
ผลไมแทนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว   บางแหงโดยการทําหัตถกรรมพื้นบาน   การออกไปทํางานรับจาง
เพื่อสงรายไดมาจุนเจือครอบครัวเพื่อใหมีชีวิตรอดอยูได   รักษาที่ดินไวได   และยังคงดํารงวิถีชีวิต
และการผลิตอิสระเอาไว...” 

ขอเท็จจริงในเรื่องชุมชนยังมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของตนเองใน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของสังคมนั้น   ก็ปรากฏในชุมชนกุดชุม  มีตัวอยางความ
พยายามฟนวิถีชีวิตที่มีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนของตน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกลุมฟนฟู
การใชสมุนไพร   การผลิตแบบเกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน   การพัฒนาแบบ “เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน”   
และการตอบรับการเคลื่อน “เงินตราชุมชน”   ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตที่ตองการการพึ่งตนเองของชุมชน   
แมวาจะมิไดเกิดทุกครัวเรือนหรือในสวนใหญของชุมชน   แตก็ไดแสดงใหเห็นถึงกระแสที่พยายาม
กลับไปสูวิถีชีวติเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนของตนของเกษตรกรจํานวนหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาพัฒนาการของเกษตรอินทรียผสมผสานในชุมชนฝงกุดชุมที่มีมาตั้งแตป 
2532   เกษตรกรตนแบบซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของชุมชนสวนหนึ่งไดถูกกระตุนและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนเพื่อกลับสูรากฐานเดิมของระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน   และไดมีการปรับใหเขา
กับสภาพเงื่อนไขในทองถิ่นและสังคม   มิไดเปนกระบวนทัศนแบบการผลิตดั้งเดิม   แตเปนกระบวน
ทัศนที่เรียกวา   กระบวนทัศนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน   ซึ่งการปรับเปล่ียนนี้มีความยากลําบาก   
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ตองใชเวลา  ตองใชพลังใจ  เพราะเปนการทวนเศรษฐกิจกระแสหลัก  เปนการฝาและปะทะกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน 

ดังนั้น   เกษตรกรรมยั่งยืนจึงมิไดหมายความเฉพาะการผลิตทางการเกษตรเทานั้น   แตได
รวมความไปถึงความคิดจิตใจ  วิถีชีวิต  เศรษฐกิจ  ความรูความสามารถในภูมิปญญาพื้นบานและ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง   ตลอดจนความสัมพันธเกี่ยวของกับชุมชนและสังคม   
เกษตรกรรมยั่งยืนจึงเปนแนวทางการทําฟารมที่มี “คนและพื้นที่เกษตรกรรม” เปนศูนยกลางของ
ระบบ (Zaeb, 2001) 

2. กระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืน 

2.1 ความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรยั่งยืน    
ความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยั่งยืนเปนรากฐานที่คอย ๆ หยั่งลึก   คอย ๆ 

กอตัวขึ้นมา   มิไดเกิดการปรับความเชื่ออยางรวดเร็ว   เปนกระบวนการที่ตองผานการพิสูจนทาง
รูปธรรม   ซึ่งจะผสมผสานไปกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต   โดยแทจริงแลว   
ความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยั่งยืนไมใชความเชื่อใหม   แตเปนความเชื่อที่หลงเหลือจาก
สํานึกของเกษตรกรในทามกลางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบท   เปนความเชื่อในวิถีชีวิตของ
ปูยาตายาย ดังคํากลาวของเกษตรกรตนแบบ 2 ทาน ปราณี  ศรีมันตะ และอานนท  งิ้วลาย วา 
“สมัยโบราณ ตั้งแตบรรพบุรุษไมใชปุยเคมียังอยูได ปลูกพืชไดงามเหมือนกัน”,  “อยากใหชุมชนของ
เรามีกินและแลกเปลี่ยนกันกินเหมือนกับพอ แม ตา ยาย ที่เคยทํามาแตโบราณ”   อยางไรก็ดี   
ความเชื่อและกระบวนคิดนี้ไดปรับเปลี่ยนสอดคลองกับยุคสมัย   ซึ่งจากการศึกษา  พบวา  
เกษตรกรตนแบบมีความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยั่งยืน  5 ประการ   คือ 

ความเชื่อและกระบวนคิดแบบทวนกระแสการเกษตรและเศรษฐกิจกระแสหลัก 
ความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยั่งยืนจัดเปนความเชื่อและกระบวนคิดที่

ทวนกระแสการเกษตรและเศรษฐกิจกระแสหลัก   โดยเกษตรกรตนแบบมีความเชื่อและกระบวนคิด
วา   จะมุงทําเพื่ออยูเพื่อกินเปนหลัก   เปนการทําเพื่อลดรายจายดานปจจัยการผลิตและรายจาย
ดานอาหาร   ผลิตแลวไดแจกจายแบงปนพี่นองแลวจึงขาย   และจะตองผลิตใหเกิดความ
หลากหลายที่มีความเกื้อกูลกัน   อันเปนการใชทรัพยากรไดประโยชนมากขึ้น   และใชวิถีการ
พึ่งตนเองในการผลิต  เชน  การผลิตปุยหมัก  ปุยชีวภาพ  แทนการซื้อปุยเคมี   หรือพึ่งพาระหวาง
ชุมชนในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ  ผลผลิต  และอื่นๆ   ซึ่งเปนกระบวนคิดที่แตกตางจากการเกษตร
และเศรษฐกิจกระแสหลักที่มุงกําไรสูงสุด   ผลิตจํานวนมาก   และผลิตเพื่อขายเปนหลัก   อันเปน
กระบวนคิดที่ทําใหตองพึ่งเงินทุนและการลงทุนจํานวนมากรวมทั้งมีความเสี่ยงสูง   ตองพึ่งปจจัย
การผลิตจากภายนอกชุมชน   ไมสามารถหาหรือผลิตปจจัยการผลิตไดเองในชุมชน  เชน  ปุยเคมี  
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  เปนตน   ดังทองหลอ ขวัญทอง   เกษตรกรตนแบบระบุวา 

“ผมคิดวาแนวทางการทําเกษตรยั่งยืนเปนรูปแบบที่เปนความเขมแข็งของการทํา
เกษตร เพราะมันเชื่อมโยงการใหความสําคัญทุกส่ิงทุกอยาง  เชน  ดิน  น้ํา 
สภาพแวดลอม ปจจัยการผลิตอื่น  พันธุกรรม  การจัดการทุกอยาง ถาเราจัดการให
พัฒนาไปในทางบวกจะเกิดการเกื้อกูลหนุนเสริม สําคัญคือตัวเกษตรกรควบคุมทุก
อยางไดทั้งปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต พันธุกรรม การจัดการ ภูมิปญญา  
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ทักษะเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดการทรัพยากร ดินน้ําปา ไมเหมือนแนวทางเกษตร
กระแสหลักที่เกษตรกรไมสามารถควบคุมส่ิงตางๆ ไดเอง”  
นอกจากวิถีการผลิตที่ทวนการเกษตรกระแสหลักแลว   เกษตรกรตนแบบยังตองมีวิถี

ชีวิตที่ทวนเศรษฐกิจกระแสหลักที่มุงสงเสริมการบริโภคและการกระตุนใหคนในสังคมบริโภคมากขึ้น   
โดยเกษตรกรตนแบบหลายทานระบุลักษณะของเกษตรกรที่สามารถทําเกษตรกรรมยั่งยืนวา    

“จะตองเปนคนเขาใจคําวาหลักการพึ่งตนเอง   เปล่ียนแปลงคานิยมพิศมัยบริโภค
นิยม   ไมวิ่งตามกระแสสังคม   รูจักตัวเองวาอยูในฐานะแคไหน   รูจักลดคาใชจาย   
เปนคนอดออม   คนขยัน   ไมติดอบายมุขทุกอยาง   อดทน   เปนคนอยูงาย   กิน
งาย   ปลูกของที่อยากปลูกของที่กิน”        
ความเชื่อและกระบวนคิดทวนกระแสของเกษตรกรตนแบบนี้   มิไดหมายความวา   

เกษตรกรตนแบบจะอยูอยางยากจน   แตดวยกระบวนคิดทวนกระแสการเกษตรและเศรษฐกิจ
กระแสหลัก   กลับทําใหเกษตรกรตนแบบสามารถอยูอยางพออยูพอกินได   หนี้สินคอยๆ ลดลงใน
ระยะยาว   เพราะเกษตรกรตนแบบไมมุงผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อขาย   จึงไมตองกูเงินมาลงทุนจํานวนมาก   
ไมตองเผชิญกับความเสี่ยงของการขึ้นลงราคาสินคาเกษตรและภัยธรรมชาติของสินคาชนิดเดียว   
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรรมพื้นบานไทยภาคเหนือ  ซึ่งระบุวา  การทํา
เกษตรทางเลือกไมตองเดือดรอนรุนแรงเพราะถูกผลกระทบจากกลไกตลาด (ชูพินิจ, 2538)   แต
เกษตรกรตนแบบก็ไมสามารถทําเกษตรกรรมยั่งยืนใหรํ่ารวยไดหรือแกไขปญหาหนี้สินที่มีอยูได
อยางรวดเร็วหรือในระยะสั้น    

ดังนั้น   ความเชื่อและกระบวนคิดในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจึงเปนการทวนกระแส
กับการเกษตรกระแสหลักและเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม   ไมเพียงแตระบบการผลิตเทานั้น   แต
หากรวมถึงการใชชีวิตของเกษตรกรดวย   ขอสรุปนี้ตรงกับบทเรียนและประสบการณของเกษตรกร
อีสานผูไดรับการยกยองใหเปนปราชญชาวบาน  อาทิ  พอมหาอยู  สุนทรธัย   พอเชียง  ไทยดี   พอ
ชาลี  มาระแสง  เปนตน   ซึ่งมีขอสรุป  คือ  ปราชญชาวบานตางก็เคยไดรับทุกขจากความหลงผิด
และความไมเทาทันกระแสบริโภคนิยม  ทุนนิยมที่บูชาการไดมาซึ่งเงินดวยความรวดเร็ว   และเมื่อ
คิดไดก็ไดเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเอง   หันมาทําเกษตรผสมผสาน   เกษตรอินทรีย   ยึดหลักการ
พึ่งตนเอง   ปฏิเสธกระแสสังคมบริโภคนิยม  ใชเวลานานนับปและพบปญหาอุปสรรคมากมาย  จน
สามารถฝาฟนเปลี่ยนแปลงชีวิตมีอยูมีกินอยางพอเพียง (ยงยุทธ และคณะ, 2545)    

ความเชื่อและกระบวนคิดดานความอุดมสมบรูณและความหลากหลายของระบบ
นิเวศนแปลงนา 

เกษตรกรตนแบบมีความเชื่อและกระบวนคิดที่ใหความสําคัญแกการสรางความอุดม
สมบรูณและความหลากหลายของระบบนิเวศนแปลงนา   เพราะกอนหนาที่เขาจะทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน   สภาพแปลงนาจะเปนการผลิตเชิงเดี่ยวคือการทํานาอยางเดียวและใชปุยเคมีและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช   ซึ่งเปนสภาพที่ระบบนิเวศนเส่ือมโทรม   ตัวห้ําตัวเบียนนอยลง   ดินขาดความอุดม
สมบรูณและโครงสรางของดินไมดี    

ดวยสภาพดังกลาวนี้   เกษตรกรตนแบบจึงใหความสําคัญตอความอุดมสมบรูณและ
ความหลากหลายของระบบนิเวศนแปลงนาเปนอันมาก   โดยเชื่อวา   เมื่อปรับเปล่ียนการผลิตเปน
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ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแลว   ระบบนิเวศนของแปลงเกษตรจะฟนคืนมา   โดยคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินมีความรวนซุยและมีความสามารถอุมน้ําดีขึ้น    ดินจะออนนุมอุดมสมบูรณ   การ
ถูกชะลางของธาตุอาหารพืชลดลง   และตัวห้ําตัวเบียนเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้ อาหารธรรมชาติจะ
กลับมา   ปูปลาไมตายไมเปนโรค   ไมผลเปนรมเปนเงา   ไดเก็บผลกิน  และไดใชเปนไมฟน 

นอกจากนัยระบบนิเวศนแลว   เกษตรกรตนแบบบางทานยังมีกระบวนคิดทาง
วัฒนธรรมในการสรางความอุดมสมบรูณในแปลงนา   ดังบุญสง  มาตขาว  เกษตรกรตนแบบระบุวา   
“ไดทําคุณใหแผนดิน   ชวยฟนชีวิตแมธรณี   ชวยใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน   ทําให
ส่ิงแวดลอมดีขึ้น   ทําใหธรรมชาติกลับคืนสูระบบเดิม   ผูบริโภคปลอดภัย   ผูผลิตมั่นคง   เปน
เกษตรแบบบุญนิยม” 

ความเชื่อและกระบวนคิดในเรื่องการสรางความอุดสมบรูณในแปลงนาจึงเปนส่ิงที่
เชื่อมโยงดานกายภาพและวัฒนธรรมของเกษตรกรเขาดวยกัน   ซึ่งทําใหฐานคิดและความเชื่อ
เกษตรกรรมยั่งยืนมีความหนักแนนมากยิ่งขึ้น   ซึ่งจะตางจากฐานคิดของการเกษตรกระแสหลักที่
มักมองขามวัฒนธรรมของชาวนาไปอยางสิ้นเชิง 

ความเชื่อและกระบวนคิดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 
ความเชื่อและกระบวนคิดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตนแบบจําแนก

เปน 3 สวน คือ   การลดรายจาย   การเพิ่มรายได   และการเพิ่มการออม  การลดรายจายเปนเรื่อง
เนนหนักในชวงเริ่มตนของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน   การเพิ่มรายไดจะตามมาเมื่อการผลิตในแปลง
มีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว   สวนการออมจะเปนชวงผลผลิตเต็มที่ของระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

การลดรายจายแยกเปนการลดรายจายดานตนทุนการผลิตและดานอาหารกลาวคือ  
เกษตรกรตนแบบมีกระบวนคิดการลดตนทุนการผลิตโดยการลดรายจายดานปจจัยการผลิต 3 
ประการ คือ   ประการแรก   เลิกใชปุยเคมี หันมาใชปุยอินทรียในการปรับปรุงดิน  ประการที่สอง   
ใชน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรในการไลและกําจัดศัตรูพืชตางๆ  และประการที่สาม  เก็บเมล็ดพันธุ
พืชเอง และแลกเปลี่ยนพันธุพืชในระหวางกลุมเกษตรกรดวยกัน    

สวนการลดรายจายดานอาหารนั้นเกษตรกรตนแบบมีกระบวนคิด 2 ประการ 
คือ   ประการแรก   ผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัว   ลดการซื้ออาหารจากตลาดขางนอกดวยการปลูก
พืชผักผลไมหลายอยางและเลี้ยงสัตว   การทําเกษตรยั่งยืนทําใหมีของกินจากไรนาที่หลากหลาย
ตลอดป   และยังมีผลผลิตอื่นๆ ที่ใชในครัวเรือนเพื่อลดรายจายได  เชน  มีไมฟนมากขึ้น  ประการที่
สอง   สรางระบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางกัน   และมีผลผลิตในไรนาตนเองเปนของฝากญาติ
พี่นอง   

 การเพิ่มรายได   เกษตรกรตนแบบมีกระบวนคิดวา   เมื่อทําเกษตรยั่งยืนไดในระดับ
หนึ่งแลว   ผลผลิตในแปลงจะมีปริมาณและความหลากหลายขึ้น   สามารถเก็บผลผลิตออกขายได
เปนระยะ   พืชผักเก็บขายเปนรายไดประจําวัน   ถั่วงา ผลไม ขาว เปนผลผลิตที่ขายเปนฤดู  ซึ่งเขา
จะขายผลผลิตไดในตลาดของชุมชนและตลาดนอกชุมชน   อันทําใหเขามีรายไดเพิ่มขึ้น    

สวนการเพิ่มการออมนั้น   เกษตรกรตนแบบมีกระบวนคิดวา   การทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนรูปแบบการออมชนิดหนึ่ง   โดยเห็นวา   การปลูกไมผลหรือไมยืนตนจะเก็บเกี่ยวผลได



172                                               สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

 

ระยะยาว   การเลี้ยงสัตวเล้ียงปลาก็เพิ่มจํานวนตามธรรมชาติได   การเกื้อกูลในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนทําใหใชวัสดุไดอยางมีคุณคาเพิ่มขึ้น  ตลอดรวมถึงการออมในรูปความรู  เกษตรกรตนแบบ
เชื่อวา   ตนมีความรูความสามารถในดานการเกษตรมากขึ้น    

โดยสรุป  เกษตรกรตนแบบมีความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรกรรมยั่งยืนจะทําให
สามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ  มีอยูมีกิน  ลดรายจายดานอาหาร  ตนทุนการผลิตลดลง  มี
รายไดพอสมควร  ไมตองดิ้นรนรับจางนอกชุมชน  ครอบครัวอยูรวมกันได  และมีการออมเปนผล
ระยะยาว       

ความเชื่อและกระบวนคิดในดานสุขภาพกายและใจ 
เกษตรกรตนแบบมีความเชื่อและกระบวนคิดวา  การเปลี่ยนตนเองมาอยูในระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืน  ตนและครอบครัวจะมีสุขภาพดีขึ้น   ตนมีชีวิตที่ไมตองเสี่ยงกับสารพิษทั้งในการ
เพาะปลูกและอาหารการกิน   โดยเฉพาะการผลิตที่ไมตองใชสารเคมี  เพราะบางรายมีประสบการณ
จากการใชยาฆาแมลงแลวตามตัวเปนผ่ืนคันและวิงเวียน  หรือพบเห็นผูที่ประสบความเจ็บปวยจาก
การใชยาฆาแมลง   สวนอาหารการกินที่รูสึกปลอดภัยจากสารเคมี   บางรายใหความเห็นวา  “รูสึก
สบายใจ   ไดกินพืชผักที่ปลอดสารพิษ ไดกินอาหารที่มีความปลอดภัย ปลอดสารเคมี  ไมตองกิน
ผักมีสารพิษจากขางนอก...” 

กระบวนคิดของเกษตรกรตนแบบดานสุขภาพจําแนกเปนสุขภาพกายและสุขภาพใจ   
สุขภาพกายดีขึ้นดวยเหตุ 3 ประการ คือ  ประการแรก  การเลิกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่งตนไมตอง
เผชิญกับการพนยาฆาแมลง   อันเปนสาเหตุของการเจ็บปวยประการหนึ่ง  ประการที่สอง  การเลิก
ใชปุยเคมี   เกษตรกรตนแบบบางทานเลาวา  “สมัยใชปุยเคมีเยอะในแปลงนา เวลาไถ เปนตุมแดงๆ 
ตามขาตามเทาจะคัน แสบรอน ไปหมด”  และประการที่สาม  สุขภาพกายดีขึ้นเพราะมีอาหารใน
แปลงนาที่ไมมีสารพิษตกคาง   ตนและครอบครัวไดกินอาหารที่ปลอดภัย 

สวนกระบวนคิดในดานสุขภาพจิตนั้น  เกษตรกรตนแบบมีความหวังและความฝนใน
ชีวิตที่จะไดเห็นความสมบรูณของแปลงตนเอง  มีอาหารการกินอยางเพียงพอ  หนี้สินลดลง   
สามารถอยูอยางพึ่งตนเองได   และมีชุมชนที่นาอยู  ดังเกษตรกรตนแบบบางทานระบุวา    

“เห็นทางออกของชีวิตที่โชติชวงสวางไสว  ทั้งธรรมชาติในแปลง และในจิตใจและ
ตัวเอง (สุวิช  ธนาคุณ) ”  
“ผมมีความสุขที่มองเห็นตนไมที่ปลูกกําลังสวยงาม (บุญสง  สุวรรณเพชร) ” 
“เราอยากเห็นชุมชนของเรา   มีงานทํา มีความขยัน และมีความเปนอยูอยางสงบ  
ใหความคิดความเห็น แลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เปนประโยชนตอกันได   และอาศัย
ซึ่งกันตอกันในเวลาจําเปน น้ําเงินหรือจะสูน้ําใจ  เทานี้คงจะพอสําหรับชุมชนที่นาอยู 
(นึก  เสารทอง)”  
กระบวนคิดของเกษตรกรตนแบบตอเรื่องสุขภาพในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนั้นจึง

มองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เมื่อพิจารณากระบวนคิดของเขาแลว  จะเห็นวา  การทํา
เกษตรกรรมยั่งยืนทําใหเขามีความหวังในอาชีพและความเปนอยูของตน  ซึ่งสงผลใหเขามี
สุขภาพจิตที่ดีกวาการทําเกษตรกระแสหลัก    
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ความเชื่อและกระบวนคิดดานเปนบํานาญยามแกเฒาและเปนมรดกแกลูกหลาน 
เกษตรกรตนแบบมีกระบวนคิดตอเกษตรกรรมยั่งยืนในฐานการสรางบํานาญใหแก

ตนเอง   เขาเชื่อวา   ถาเขาทําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนไดสมบรูณเต็มที่แลว  เขาจะสามารถใช
ผลผลิตที่ไดจากระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเปนอาหารการกิน   เปนแหลงรายไดพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง
ยามแกเฒา   ดังคําพดูของคําฟอง  ทองนอย  ความวา 

“ผมมองการทําเกษตรยั่งยืนเปนเหมือนการสรางบํานาญใหแกตัวเองกอนจะเปน
มรดกลูกหลาน  เพราะตอนนี้ยังมีแรง ทํางานกันสองคนตายาย  พอไมมีแรงกวานี้  ก็พอจะเก็บผล
กินเก็บผลขาย”    

เกษตรกรตนแบบยังเชื่อวา เกษตรกรรมยั่งยืนนี้จะเปนมรดกตกทอดแกลูกหลานได   
ทั้งเปนอาชีพที่ ม่ันคงที่ ลูกหลานสามารถสืบทอดเปนอาชีพได   เพราะเกษตรยั่งยืนจะเปน
หลักประกันในเรื่องกินอยูและรายไดแกลูก   ซึ่งจะเปนการสืบทอดกิจกรรมเกษตรยั่งยืนได   โดยเห็น
วา 

“จะเปนแหลงกินอยู   มีอาหารการกินตลอดป (บางคนใชคําวา คลังชีวิต)”  
“จะเปนแหลงรายได   ถาปลูกไมผลใหครบและหลากชนิด เมื่อไมผลโตแลว ลูกหลาน
ใชประโยชนเปนแหลงรายไดในอนาคต”  
“จะเปนแหลงการทํางานเสมือน “หลังพิง”  ถาลูกหลานไมมีงานทําหรืองานที่ทําอยูมี
ปญหาอุปสรรค  ก็สามารถกลับมาทํางานหาเลี้ยงชีพได”    
เกษตรกรตนแบบเห็นวา   วิถีของเกษตรกรรมยั่งยืนเปนตัวอยางของการดําเนินชีวิต

ของอาชีพเกษตรใหแกลูกหลาน   เพราะเห็นตัวอยาง “เราทําใหดูกอน” ของพอแม   อีกทั้งสราง 
“แนวคิดการปลูกกินเลี้ยงกิน” และถายทอดวิชาเทคนิคตางๆ ในการทําเกษตรกรรมยั่งยืนใหลูก   ซึ่ง
การมีสวนรวมในการทําฟารมของลูกหลานจะทําใหเขาสืบทอดความรูและการปฏิบัติเกษตรกรรม
ยั่งยืนเชนเดียวกับขอเสนอในเรื่องการมีสวนรวมของเยาวชนในฟารมของ Young (2002)  

ความเชื่อเชนนี้   ทําใหเกษตรกรตนแบบทําเกษตรกรรมยั่งยืนอยางมีความหวังและมี
เปาหมายระยะไกล   ทําใหเขามีกําลังใจในการสรางระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในแปลงนาของเขา   
เพราะเกษตรกรทั่วไปจะเห็นวา   อาชีพเกษตรกรไมมีความมั่นคง   ไมมีบํานาญเหมือนราชการหรือ
การประกันสังคมเชนคนงานในโรงงาน   เปนอาชีพที่ไมมีความหวังที่สดใส   แตดวยกระบวนคิดการ
ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเปนเหมือนการสรางบํานาญใหแกตนเองยามแกเฒา   และยังสืบทอดเปน
มรดกใหแกลูกหลานไดนั้น   ทําใหเกษตรกรตนแบบมุมานะที่ปรับสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   ดัง 
สุวรรณ พันธศรี  เกษตรกรตนแบบใฝฝนวา “ความฝนที่รอคอยคือ   อยากใหแปลงมีพรอมทุกอยาง   
เปนซุปเปอรมาเก็ต   เปนแหลงอาหารที่ปลอดสารทุกชนิด   และมีสมุนไพรเปนยารักษาโรค   เปน
บําเหน็จบํานาญของชีวิตในอนาคตที่แกตัวแลวทํางานไมได”    

ความเชื่อและกระบวนคิดของเกษตรกรตนแบบ 5 ประการดังกลาวขางตนนั้น คือ   
ทวนกระแสการเกษตรและเศรษฐกิจกระแสหลัก   ความอุดมสมบรูณและความหลากหลายของ
ระบบนิเวศนแปลงนา   การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ   สุขภาพกายและใจ   และสรางเปนบํานาญ
ยามแกเฒาและเปนมรดกแกลูกหลาน   เปนส่ิงที่กําหนดการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตและวิถีชีวิต   
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง   ความเชื่อและกระบวนคิดในเกษตรยั่งยืนนั้นจะชี้ชัดเปนรูปธรรมคือ   
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เกษตรกรตนแบบตองมีการปรับวิถีการผลิตในไรนาของตน   พรอมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต   ซึ่ง
มีความสอดคลองกับการปรับวิถีการผลิตและความเชื่อ 

2.2  การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
จากความเช่ือและกระบวนคิดในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทําใหเกษตรกรตนแบบ

ตองปรับวิถีการผลิต   อันเปนรูปธรรมทางการผลิตที่แสดงถึงความเชื่อและกระบวนคิดนั้น  ซึ่งผล
การศึกษาพบวา   เกษตรกรตนแบบมีการปรับวิถีการผลิตใน 2 ลักษณะใหญ คือ 

ลักษณะที่หนึ่ง   เกษตรกรตนแบบเริ่มตนการปรับวิถีการผลิตโดยมุงไปที่การลด/เลิก
การใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชกอน   จากนั้นจึงปรับลักษณะการผลิตอื่นๆ ตามมา   
ซึ่งเกษตรกรตนแบบในกลุมนี้จะปรับวิถีการผลิตของตนเปนขั้นตอน ดังนี้ 

1) ลด/เลิกการใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการผลิตขาวกอน   โดย
ปรับเปล่ียนเปนขาวปลอดสารพิษในชวงแรก   และเปลี่ยนเปนขาวอินทรียในที่สุด   ซึ่งในการนี้พบวา   
มีลักษณะการปรับ 2 วิธี คือ   วิธีแรกเปนการเปลี่ยนการผลิตขาวโดยไมใชปุยเคมีและสารเคมีใดๆ 
ทันที   มีเกษตรกรตนแบบจํานวนนอยที่ทําเชนนี้   สวนวิธีที่สองเปนการเปลี่ยนการผลิตขาวโดยปรับ
ลดปุยเคมีไปทีละนอย   เกษตรกรตนแบบสวนใหญจะเลือกทําวิธีที่สองนี้    

2) ปรับโครงสรางทางการผลิตใหเหมาะสมกับเกษตรกรรมยั่งยืน   โดยการปรับ
แปลงนาใหมีกระทงนาและทําคันนาใหญ   สรางแหลงน้ําในไรนา   ขุดสระหรือเจาะน้ําบาดาล   
และทําการลอมร้ัว    

3) ปรับการผลิตจากการผลิตเชิงเดี่ยวเปนการผลิตหลากหลายโดยการปลูกพืชผัก  
พืชกอนและหลังนา  ไมยืนตนไมผลบนคันนา/หัวไรปลายนา   เล้ียงสัตวเพิ่มขึ้น   และเลิกการใช
สารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชทั้งหมด   ปรับปรุงบํารุงดินใหฟนความอุดมสมบรูณโดยใช
ปุยอินทรียและปุยพืชสด   และการใชน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรในการกําจัดหรือไลศัตรูพืช 

ลักษณะที่สอง   การปรับวิถีการผลิตโดยทําการปรับโครงสรางการผลิตและปรับการ
ผลิตแบบหลากหลายกอน   แลวจึงลดการใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการผลิตของ
ตน   ทั้งนี้จะมีจุดมุงหมายไปสูการผลิตแบบอินทรียในที่สุด    

จะเห็นไดวา   ลักษณะที่สองกลับกันกับลักษณะที่หนึ่ง   ซึ่งพบวา   เกษตรกรตนแบบ
ในลักษณะที่หนึ่งจะเปนกลุมคนที่ทําการปรับเปล่ียนสูเกษตรกรรมยั่งยืนมานานแลว   อยางนอยก็
จะมีระยะเวลาตั้งแต 4 ปขึ้นไป   สวนเกษตรกรตนแบบในลักษณะที่สองนั้นจะเปนกลุมคนที่เพิ่ง
เริ่มทําในระยะ 1-3 ป   โดยไดเห็นวิธีทําการเกษตรแบบอยางของเกษตรกรตนแบบในลักษณะที่หนึ่ง   
จึงไดกระทําตาม 

อยางไรก็ดี   ในชวงปรับเปล่ียนระยะแรกๆ ของการทําเกษตรยั่งยืน   เกษตรกร
ตนแบบและครอบครัวก็มีความวิตกกังวล   เพราะยังไมม่ันใจการทําเกษตรโดยไมใชสารเคมี   ตอง
ใชเวลาปรับปรุงบํารุงดินนานพอสมควรกวาดินจะดี   มีตนทุนสูง   รายไดนอย   และมีปญหาเรื่อง
หนี้สินเดิม   ถาพบปญหาที่ทําใหผลผลิตตกต่ํา   ก็อาจทําใหเกิดความทอแท    โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาน้ําทวมฝนแลง   นอกจากนี้ยังตองมีเวลาใหกับแปลงไรนา   ทําใหไมมีเวลาไปหาเงินจาก
ภายนอก   ตองดูแลรักษาพืชพันธุมากเปนพิเศษ   ยิ่งหากมีแรงงานในครัวเรือนนอย   ตองใชการ
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จัดการมากขึ้น   บางพบวา   ยาฆาแมลงที่ทําเองไมมีประสิทธิภาพเทาสารเคมี และศัตรูพืชก็มีมาก   
เชน ปูกัดตนขาว   เปนตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง   การลดพื้นที่นาเพื่อขุดสระเลี้ยงปลา  หรือเพื่อยกคันนาใหสูงและ
ใหญเพื่อปลูกไมผล   และพืชผักสวนครัว ใหเกิดความหลากหลายในพื้นที่แปลงนั้น   เปนส่ิงที่สามี-
ภรรยา   ลูกเขย-แมยาย   หรือสมาชิกในครอบครัวจะตองถกเถียงกันอยูนาน   บางรายตองรอใหคน
ในครอบครัวมีความเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถปรับเปล่ียนวิถีการผลิตได   บางรายก็ใชวิธีดื้อแพง
ทําไปกอน   ดังทองอวน  เทศไทย เกษตรกรตนแบบทานหนึ่งกลาววา  

“เมียผมเคียดหลายที่จะเอาที่นาไปขุดสระ   บพูดกับผมหลายมื้อ   เพิ่นกลัวขาวจะ
ไมพอกิน  พอหลังจากเห็นผลผลิตในแปลงหลายขึ้น   เห็นในสระมีปลา   ยังขายได
เงินดวย  เพิ่นก็เลยยิ้มออก” 
เมื่อทําผานไปหลายป   มีสมาชิกทําเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น   รวมทั้งการประกัน

ราคาขาวอินทรียของโรงสีชุมชนชมรมรักษธรรมชาติ   ทําใหเกิดกระแสการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
เปนเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีการผลิตหลากหลายแตมีขาวเปนหลัก   และไมใชสารเคมีทั้งปุยและการ
กําจัดศัตรูพืช 

2.3  การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต 
ในขณะที่เกษตรกรตนแบบปรับเปล่ียนวิถีการผลิต   ก็สะทอนถึงการปรับเปล่ียนวิถี

ชีวิตที่สอดคลองกับวิถีการผลิต   โดยพบวา  มีลักษณะการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตอยางนอย  5  
ลักษณะ คือ 

ก.  วิถีชีวิตที่มีการซื้อกินนอยลง มีอาหารการกินในแปลงของตนเองเพิ่มขึ้น  
 วิถีชีวิตโดยทั่วไปของชาวบานในยุคปจจุบันจะซื้ออาหารกิน   ดังขอปรารภของทาน

พระครูสุภาจารวัฒนผูเริ่มโครงการเฮ็ดอยูเฮ็ดกินในชุมชนกุดชุม   เหตุที่ทานเริ่มโครงการเฮ็ดอยูเฮ็ด
กิน   เพราะเห็นวา   ชาวบานซื้อหาอาหารที่ไมมีคุณภาพจากพอคารถเรหรือรานคาในหมูบาน   
ชาวบานไมผลิตของกินของใช   แตจะใชเงนิซื้อส่ิงของ   ทําใหชาวบานตองหาเงินมากขึ้น  

เมื่อเกษตรกรตนแบบปรับเปล่ียนวิถีการผลิตเปนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน   เกษตรกร
ตนแบบก็สามารถปรับวิถีชีวิตที่มีการซื้อกินนอยลง   ซึ่งเกษตรกรตนแบบระบุวา   ตนซื้ออาหารการ
กินนอยลง   หรือเกือบไมไดซื้อเลย   ยกเวนส่ิงที่ผลิตไมได   ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้  

“แตกอนเคยแตซื้อ  ปจจุบันซื้อนอยมาก   ถาจะซื้ออะไรก็เอารากหรือตนมาปลูกดวย                
(พูลศักดิ์  สมบรูณ)”  
“กินอยูตามที่ตนเองมี  ดํารงชีพอยางเรียบงาย  ถาเบื่อก็หาซื้อตามสมควร    
(ประถม  ชนาคุณ)” 
“มีอาหารการกินที่พอเพียงขึ้น   มีสมุนไพรในการรักษาเบื้องตนในครัวเรือน 
(ประดิษฐ  แกวใส)” 
 “ลดรายจายลง เชน หัวหอม กระเทียม กลวย มะละกอ ไมตองซื้อเลย         
(ประถม  ทองนอย)”  
“ไมตองวิ่งไปตลาดเหมือนแตกอน  อาหารการกินสมบูรณขึ้น  มีความเปนอยูที่ดีขึ้น               
(ปราณี  ศรีมันตะ)” 
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“เปล่ียนจากเดิมเมื่อกอนเคยอยูอยางขาดๆ   ตอนนี้ไปดูที่แปลงเกษตรมีความ
หลากหลาย เชน มะละกอ พริก มะเขือ ออย กลวย ตะไคร เปนตน  ไมตองซื้อ  
เพราะมีอยู (ทองอินทร  รสภา)” 
ข.  วิถีชีวิตที่ขยันและใชเวลาอยูกับแปลงไรนามากขึ้น  
กอนที่จะปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรยั่งยืน   เกษตรกรตนแบบก็ใชชีวิตแบบเกษตรกร

ทั่วไป   กลาวคือ   ใชเวลาในแปลงนาเฉพาะในชวงการปลูกและเกี่ยวขาว   แตเมื่อปรับเปล่ียนเปน
เกษตรยั่งยืน   พบวา   เกษตรกรตนแบบใชเวลาอยูกับแปลงไรนามากขึ้น   เพราะมีความหวงและ
ตองการดูแลแปลงพืชผัก   ตนไม   สัตว   ฯลฯ   มีงานในแปลงทําตลอดวันเปนประจําตอเนื่อง   เกิด
ความขยัน   ใชแรงงานเพิ่มขึ้น   อยากปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหมากขึ้น   เกษตรกรตนแบบบางราย
เลาวา  

“แตเดิมไมคอยมีเวลาใหกับแปลง แตปจจุบันพอทําเกษตรยั่งยืนแลวไปทุกวัน เพราะ
หวงแปลงเกษตร (เกรียงศักดิ์ เวฬุวนารกัษ)” 
 “มีความรูสึกอยากเขาสวนอยูสวนมากกวาออกไปขางนอก   บางทีก็มีเพื่อนมากิน
ขาวปากัน   อยากกินปลาก็จับปลาในบอ... (ผัน  เทศไทย)” 
 “ไปแปลงนาทุกวัน อยากลงแปลงทุกวัน มีงานในแปลงเพิ่มขึ้น (ปราณี ศรีมันตะ)”    
ยิ่งไปกวานั้น   เกษตรกรตนแบบหลายครอบครัว ไปอาศัยอยูประจําในแปลงเกษตร

เลย   ซึ่งเปนการปรับวิถีชีวิตที่ตางไปจากคนอีสานซึ่งจะอยูในหมูบานเปนสวนใหญ   แตก็มิไดขาด
ความสัมพันธไปจากชุมชนหมูบาน   เพราะยังคงมีบานเรือนหลักอยูในหมูบาน  

ค.  วิถีชีวิตที่มีความเอื้อเฟอตอญาติมิตร 
แมวา การแลกเปลี่ยนผลผลิตจะยังมีไมมากนัก   แตก็เริ่มปรากฏการแลกเปลี่ยน   

โดยเฉพาะพันธุพืชกันพอสมควร  เปนเสมือนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของระหวางคนใน
ชุมชน   เกษตรกรตนแบบบางรายสะทอนความคิดวา   “ผลผลิตยังไมไดมากพอที่จะขาย   ได
ผลผลิตพอแตแจกพี่แจกนองไดกินกัน”  ซึ่งทําใหเห็นวา   ความเอื้อเฟอดังเชนอดีตคอยๆ ฟนกลับมา   
ซึ่งภาพเชนนี้ไดหายไปจากชนบทนานพอสมควรเมื่อชาวบานตองซื้อกินเปนสวนใหญ   แตเมื่อหัน
กลับมาปลูกกินเลี้ยงกิน   ก็ทําใหสามารถแจกจายใหแกกันไดงาย    

บางรายเห็นวา   เสมือนไดทําบุญเพราะในแปลงของตนมีอาหารการกินมากพอที่จะ
เอื้อเฟอใหแกญาติมิตรหรือผูคนที่มาศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน   นอกจากนี้แลว   การเอื้อเฟอและ
การแลกเปลี่ยนผลผลิตหรือปจจัยการผลิตยังเปนการยืนยันถึงความมีอยูมีกินของวิถีการผลิตแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนอีกดวย 

ง.  วิถีชีวิตที่มีจิตใจสงบและมีความสุขในครอบครัว 
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตมาเปนการทําเกษตรยั่งยืนดังกลาวนี้   สงผลตอครอบครัวของ

เกษตรกรตนแบบ  โดยพบวา  ทําใหสมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรมในแปลงไรนารวมกันมากขึ้น  
ไดอยูกันพรอมหนา  มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครอบครัว  ญาติและคนในชุมชน  ทําใหครอบครัว
อบอุน  มีอยูมีกินในครอบครัวถึงมีรายไดนอยลงก็อยูได   สุขภาพจิตดี (เชน ไมตองกลุมใจเรื่อง
การเงิน) สุขภาพกายดี   และยังทําใหครอบครัวภูมิใจ   เพราะเห็นผลผลิตในแปลงรวมกัน   เห็นชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น   และมองเห็นอนาคตของตนเอง   ดังคําพูดของมั่น  สามสี วา “การทําเกษตร
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ยั่งยืนทําใหตัวเองมีสมาธิดีขึ้นไมวูวาม  ทําใหจิตใจสงบขึ้นมีความสุขขึ้น  เขาวัดฟงธรรมมากขึ้น  
เพราะคิดวา  ถาคนเรามีความสุขแลวก็อยากไปทําบุญหรือเขาวัดฟงธรรมใหมาก...” 
       จ.  วิถีชีวิตที่มีกลุมมีชุมชน 

จากความเชื่อ   กระบวนคิด   วิถีการผลิต   และวิถีชีวิตแบบเกษตรยั่งยืนของเกษตรกร   
ไดกอตัวเปน “ชุมชน”   ที่มีลักษณะความเชื่อ   กระบวนคิด   วิถีการผลิต   และวิถีชีวิตชุดเดียวกัน   หรือ
มีกระบวนทัศนใกลเคียงกัน   กอใหเกิดเปน “ชุมชนเสมือน (Virtual   Community)”   ซึ่งไมไดถูกจํากัด
โดยเขตการปกครองและพื้นที่ทางภูมิศาสตร   แตเปนชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวเปนกลุมดวยความเชื่อ
และวิถีชีวิตเดียวกัน 

นอกจากการมีเพื่อนในกลุม “ชุมชนเสมือน” แลว   เกษตรกรตนแบบหลายทานไดออก
พบปะพูดคุยกับเพื่อนเกษตรกรตางถิ่นทั้งในอีสาน   เหนือ   กลาง   และใต   จนมีประโยคที่กลาวกันอยู
บอยครั้งวา “ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อมรอยเครือขาย”  ซึ่งกอใหเกิดความเชื่อม่ันในเกษตรกรรมยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนความรูเทคนิค   เมล็ดพันธุ   ผลผลิต   ตลอดจนกําลังใจ 

โดยสรุป   เกษตรกรตนแบบไดปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนที่เห็นชัดเจน คือ   การมีวิถีชีวิต
ที่มีการซื้อกินนอยลง   มีอาหารการกินในแปลงของตนเอง   ทั้งมีความรูสึกชีวิตปลอดภัย   เพราะไมตอง
เส่ียงภัยตอสารพิษ   ใชเวลาอยูกับแปลงมากขึ้น   และเกิดความขยัน   อยากอยูในแปลงนา   เพราะรูสึก
สบายใจและมีงานทําในแปลงตลอดวัน   มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับตนหมากรากไม   รวมถึง
ทั้งรูสึกมีเพื่อนมีชุมชนของตนเอง 

 
สรุปกระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืน 

กระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืนแสดงถึงความสัมพันธระหวางความเชื่อและกระบวนคิด
แบบเกษตรกรรมยั่งยืน   วิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  และวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน    
ดังภาพที่ 1 

 
        ความเชื่อและกระบวนคิดแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

      
                                                              
 
                                                                  
                                                                 กระบวนทัศนแบบ 
                                                                 เกษตรกรรมยั่งยืน  

 
วิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน              วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
    
ภาพที่ 1 ความสัมพันธของสวนประกอบของกระบวนทัศนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

 
ความสัมพันธระหวางความเชื่อและกระบวนคิดแบบเกษตรกรรมยั่งยืน   วิถีการผลิตแบบ

เกษตรกรรมยั่งยืน  และวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งประกอบเปนกระบวนทัศนแบบ
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เกษตรกรรมยั่งยืนนั้น   สามารถอธิบายไดวา   ความสัมพันธทั้งสามสวนนี้มีความเกี่ยวพันกัน   มิได
แยกสวนออกจากกัน   และเกิดการปรับเปล่ียนแบบคอยเปนคอยไปรวมกันทั้งสามสวน   และตองมี
ความสอดคลองซึ่งกันและกัน   โดยความเชื่อและกระบวนคิดจะเปนตัวกําหนดวิถีการผลิตและวิถี
ชีวิต  เมื่อความเชื่อและกระบวนคิดของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง   ก็จะทําใหการผลิตเปลี่ยนวิถีไปจาก
เดิม  วิถีการผลิตที่เปล่ียนไปทําใหวิถีชีวิตปรับเปล่ียนใหมีความสอดคลองกับวิถีการผลิต  ความเชื่อ
และกระบวนคิดนั้นๆ    

ความเชื่อและกระบวนคิดแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ในการศึกษานี้  พบวา  เกษตรกร
ตนแบบมีความเชื่อและกระบวนคิดในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 5 ประการ คือ    

ความเชื่อและกระบวนคิดในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเปนกระบวนคิดทวนกระแสกับ
การเกษตรกระแสหลักและเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม  ไมเพียงแตระบบการผลิตเทานั้น  แตหาก
รวมถึงการใชชีวิตของเกษตรกรดวย 

ความเชื่อและกระบวนคิดในความอุดมสมบรูณและความหลากหลายของระบบนิเวศน
แปลงนา   เปนส่ิงที่เชื่อมโยงดานกายภาพและวัฒนธรรมของเกษตรกรเขาดวยกัน   ซึ่งทําใหฐานคิด
และความเชื่อเกษตรกรรมยั่งยืนมีความหนักแนนมากยิ่งขึ้น  แตกตางจากฐานคิดของการเกษตร
กระแสหลักที่มักมองขามวัฒนธรรมของชาวนาไปอยางสิ้นเชิง 

ความเชื่อและกระบวนคิดในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  โดยการลดรายจายปจจัยการ
ผลิตเรื่องปุย  ยากําจัดศัตรูพืช  และการเก็บเมล็ดพันธุ  ลดรายจายดานอาหารโดยผลิตเพื่อบริโภค
ในครอบครัวและสรางระบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางกัน  ซึ่งจะเปนเรื่องเนนหนักในชวง
เริ่มตนของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  การเพิ่มรายไดจะตามมาเมื่อการผลิตในแปลงมีความ
หลากหลายชนิดของพืชและสัตว  สามารถเก็บผลผลิตออกขายในตลาดชุมชนและนอกชุมชน  สวน
การออมจะเปนชวงผลผลิตเต็มที่ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   ซึ่งความสมบรูณของการผลิตแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนถือเปนการออมรูปแบบหนึ่ง   และรวมถึงการออมในรูปการมีความรูในเรื่องนี้ 

ความเชื่อและกระบวนคิดในการมีสุขภาพกายและใจที่ดี  กระบวนคิดของเกษตรกร
ตนแบบตอเรื่องสุขภาพในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนั้นมองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เมื่อ
พิจารณากระบวนคิดของเขาแลว  จะเห็นวา  การทําเกษตรกรรมยั่งยืนทําใหเขามีความหวังในอาชีพ
และความเปนอยูของตน  ซึ่งสงผลใหเขามีสุขภาพจิตที่ดีกวาการทําเกษตรกระแสหลัก    

ความเชื่อและกระบวนคิดในการสรางเปนบํานาญยามแกเฒาและเปนมรดกแกลูกหลาน   
ความเชื่อเชนนี้   ทําใหเกษตรกรตนแบบทําเกษตรกรรมยั่งยืนอยางมีความหวังและมีเปาหมาย
ระยะไกล   เพราะอาชีพเกษตรกรไมมีความมั่นคง  ไมมีบํานาญเหมือนราชการหรือการประกันสังคม
เชนคนงานในโรงงาน   แตดวยกระบวนคิดการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเปนเหมือนการสรางบํานาญ
ใหแกตนเองยามแกเฒา  และยังสืบทอดเปนมรดกใหแกลูกหลานไดนั้น  ทําใหเกษตรกรตนแบบมุ
มานะและมีกําลังใจที่ปรับสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน    

ความเชื่อและกระบวนคิด 5 ประการนี้เปนส่ิงที่กําหนดการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต 
3 ประการหลัก คือ    

1) การปรับโครงสรางทางการผลิตใหเหมาะสมกับเกษตรกรรมยั่งยืน  อาทิ  ปรับปรุง
บํารุงดินใหฟนความอุดมสมบรูณโดยใชปุยอินทรียและปุยพืชสด   ปรับแปลงนาใหมีกระทงนาใหญ
ขึ้นและทําคันนาใหญ   สรางแหลงน้ําในไรนา ขุดสระหรือเจาะน้ําบาดาล   และทําการลอมร้ัว 

2) การลด/เลิกการใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช  หันมาใชปุยอินทรียและ
การใชน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรในการกําจัดหรือไลศัตรูพืช  โดยเริ่มจากการผลิตขาวกอนเพื่อ
ปรับเปล่ียนเปนขาวปลอดสารพิษในชวงแรก   และเปลี่ยนเปนขาวอินทรียในที่สุด     
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3) การปรับการผลิตจากการผลิตเชิงเดี่ยวเปนการผลิตหลากหลายและเกื้อกูล   โดยการ
ปลูกพืชผัก  พืชกอนและหลังนา  ไมยืนตน  ไมผลบนคันนา/หัวไรปลายนา  เล้ียงสัตวเพิ่มขึ้น  และ
เลิกการใชสารเคมีทั้งปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชทั้งหมด    

ในขณะที่มีการปรับวิถีการผลิต   เกษตรกรตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิตซึ่งมีความ
สอดคลองกับวิถีการผลิตใน 5 ลักษณะ คือ    

1) วิถีชีวิตที่ มีการซื้อกินนอยลง มีอาหารการกินในแปลงของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งมี
ความรูสึกชีวิตปลอดภัย เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ    

2) วิถีชีวิตที่ขยันและใชเวลาอยูกับแปลงไรนามากขึ้น  มีกิจกรรมในแปลงประจําตอเนื่อง  
เกิดความขยัน เพราะรูสึกสบายใจและมีงานทําในแปลงตลอดวัน    

3) วิถีชีวิตที่มีความเอื้อเฟอตอญาติมิตร   เปนเสมือนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยแลกเปลี่ยน
ส่ิงของระหวางกัน  มีความเอื้อเฟอดังเชนอดีตที่คอยๆ ฟนกลับมา  ซึ่งภาพเชนนี้ไดหายไปจากชนบท
นานพอสมควรเมื่อชาวบานตองซ้ือกินเปนสวนใหญ   แตเมื่อหันกลับมาปลูกกินเลี้ยงกิน   ก็ทําให
สามารถแจกจายใหแกกันไดงาย   และยังเปนการยืนยันถึงความมีอยูมีกินของวิถีการผลิตแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนอีกดวย 

4) วิถีชีวิตที่มีจิตใจสงบและมีความสุขในครอบครัว   สมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรม
ในแปลงไรนารวมกันมากขึ้น   ไดอยูกันพรอมหนา   มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครอบครัว  ญาติ
และคนในชุมชน   ทําใหครอบครัวอบอุน  เห็นชีวิตความเปนอยูดีขึ้น และมองเห็นอนาคตของตนเอง       

5) วิถีชีวิตที่มีเพื่อนมีชุมชน   การมีกระบวนทัศนชุดเดียวกันกอใหเกิดเปน “ชุมชนเสมือน 
(Virtual   Community)”   ซึ่งไมไดถูกจํากัดโดยเขตการปกครองและพื้นที่ทางภูมิศาสตร   แตเปน
ชุมชนที่รวมตัวกันดวยความเชื่อและวิถีชีวิตเดียวกัน   รวมถึงการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อมรอย
เครือขายกับเกษตรกรตางถิ่นทั้งในอีสาน เหนือ กลาง และใต    
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