บันทึกคน (อยาก) ทาเกษตร # 1
จากเมืองสู่ท้องทุ่ง ความจาเป็ นของ “นวัตกรรม”
หลายครัง้ ที่คนถามฉันว่า ทาไมมาทาเกษตร...?
ฉันมักตอบไปตามความคิดในชัว่ ขณะนัน้ บ้ างก็ตอบว่าเพราะเป็ นอาชีพอิสระ (ซึ่งไม่จริ งเสียทีเดียว) บ้ างก็ว่า
เป็ นชีวิตที่ง่ายงาม (แต่บางวันก็เหนื่อยจนไม่มีเวลามองความงามรอบตัว) บ้ างก็ว่าเป็ นความสุขที่แท้ กว่าชีวิตในเมือง
ใหญ่ ไม่ต้องเจอรถติด ไม่ต้องตื่นเช้ านอนดึก ไม่ต้องกินอาหารข้ างทางแบบซ ้าๆ ทุกวัน ฯลฯ
ต่อเมื่อฉันได้ นงั่ คิดถึงคาตอบอย่างจริ งจัง ก็พบว่าสาเหตุที่ชกั นาให้ ฉันเลือกเดินบนเส้ นทางสายเกษตรกรรม
เกิดจากหลายปั จจัย…
อย่างแรกที่สุดคือ ฉันไม่อยากใช้ ชีวิตส่วนใหญ่จนเกษี ยณในเมือง (แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าชีวิตในเมืองจะดี
หรื อด้ อยกว่าชีวิตแบบอื่นๆ ในทางกลับกัน สังคมจาเป็ นต้ องพึง่ พาคนทางานในเมือง เพราะคนเหล่านีค้ ือส่วนสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม และเป็ นกลไกสาคัญยิ่งต่อการสนับสนุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม)
สาเหตุถดั มาคือ ฉันเชื่อไปแล้ วว่าการทาเกษตรในแบบที่เรี ยกว่าเกษตรกรรมยัง่ ยืน สามารถทาได้ จริ ง ทาแล้ วดี
สร้ างรายได้ ให้ พอเลี ้ยงตัวเองได้ ซึ่งความเชื่อส่วนนี ้ล้ วนมาจากการได้ รับรู้ ข้อมูลตัวอย่างมากมาย ทังจากการไปเห็
้
น
ด้ วยตา หรื อ ได้ รับการบอกเล่า ได้ รับฟั งจากสื่อหลากหลายรู ปแบบ (และฉันก็เพิ่งรู้ ว่าสิ่งที่เห็นหรื อได้ ฟังเป็ นเพียง
บางส่วนของทังหมด
้
ดังเช่นปลายยอดภูเขาน ้าแข็ง เกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จได้ นนมี
ั ้ อะไรหลายอย่างเบื ้องหลัง ที่
เราไม่ร้ ู จนกว่าจะได้ ลงมือจริงๆ)
และสาเหตุสาคัญอีกส่วนคือ ฉันพอจะมีโอกาสและมีต้นทุนในระดับหนึง่ ที่พอจะลงมือทดลองทาเกษตรได้
เวลาคนมาถามว่าจะเริ่มต้ นทาเกษตรอย่างไร ฉันจึงมักถามกลับไปว่ามี “ที่ดนิ ” แล้ วหรื อยัง?
เมื่ อ ไม่มี ที่ ดิน ความคิด ท าเกษตรก็ ย ากขึน้ ปั จ จัย ที่ ดิน จึง เป็ นอุป สรรคส าคัญ ของคนเมื อ งที่ ไ ม่ไ ด้ มี ฐ าน
ครอบครัวทาการเกษตร ส่วนคนที่เป็ นลูกหลานเกษตรกร มีไร่นาอยูท่ ี่ชนบท ก็สบายใจไปเปราะหนึง่
แต่นั่นแหละ ถ้ าพยายามจริ งๆ ก็คงขวนขวายหาที่ดินมาสักแปลงจนได้ คาถามที่ตามมาคือ แล้ วจะเริ่ มต้ น
อย่างไร ปลูกอะไร ตอนไหน แล้ วไปขายใคร?
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ถ้ าตอบให้ กับคนที่ ต้องการทาเกษตรเป็ นงานอดิเรกหรื ออาชีพเสริ ม ก็คงตอบได้ ว่า ปลูกอะไรก็ได้ ที่ชอบกิน
ปลูกตอนไหนก็ได้ ที่มีเวลา (ยกเว้ นพืชบางอย่างต้ องดูฤดูกาลประกอบด้ วย) ส่วนเรื่ องขายยังไม่ต้องคิด เหลือ กินก็ไป
แจกเขา ถ้ าเหลือมากเข้ าจริงๆ มันจะคิดได้ เองว่าจะเอาไปขายหรื อแปรรูปทาอะไรต่อไป
แต่ถ้าคนถามเป็ นคนที่ตงใจเอาการเกษตรเป็
ั้
นอาชีพหลักที่ต้องอยู่ กับมันให้ ได้ ฉันคงไม่กล้ าให้ คาตอบแบบ
สูตรสาเร็ จ เพราะแต่ละคนมีปัจจัยเงื่อนไข ความถนัดและสภาพแวดล้ อมต่างกัน เท่าที่นึกออก สาหรับฉันแล้ วการทา
เกษตรในยุคสมัยนี ้โดยเฉพาะในแนวทางเกษตรกรรมยัง่ ยืนมีเรื่ องที่ควรสนใจสามสี่อย่าง
อย่างแรก เป็ นเกษตรกร มันต้ องใช้ แรงงาน จะมากจะน้ อยก็ ตาม ก็ต้องมี โอกาสไปอยู่กลางแดดกลางฝน
ดังนัน้ คนที่เริ่มต้ นทาเกษตรเมื่ออายุมากหรื อสุขภาพไม่คอ่ ยดีก็อาจลาบากสักหน่อย (แต่ก็พอมีตวั ช่วยได้ )
ถัดมา การทาเกษตรมันต้ องมีแหล่งน ้า หรื อ ไม่ก็ต้องจัดหาน ้ามาใช้ ให้ เพียงพอ การเพาะปลูกที่อาศัยน ้าฝน
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกแล้ ว (เรื่ องน ้าเป็ นเรื่ องใหญ่ และจะยิ่งสาคัญมากขึ ้นทุกวัน)
การทาเกษตรแบบไม่ขาดทุน เราต้ องทาต้ นทุนการผลิตให้ น้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ มาก
ที่สดุ หมดยุคการทาเกษตรแบบพื ้นที่ใหญ่ๆ ขายได้ เงินเยอะๆ แต่หกั โน้ นหักนี ้แล้ วกลับไม่เหลือกาไร
นอกจากนี ้ ความเป็ นสังคมออนไลน์ทาให้ เราสามารถเข้ าถึง ข้ อมูลองค์ความรู้ ด้ านการเกษตรอย่างง่ายดาย
(อยากรู้ อะไรพิมพ์ถามกูลเกิล้ ได้ เพียงแต่ต้องคัดกรองความรู้ที่ได้ รับมาอย่างระมัดระวังสักหน่อย) ใครที่สามารถนา
ความรู้มาปรับใช้ กบั ตนเองได้ ดีก็เป็ นตัวช่วยที่สาคัญยิ่ง
และทังสามสี
้
่อย่างข้ างต้ น ฉันว่ามัน เชื่อมโยงไปเรื่ องเดียวกัน คือ เป็ นเกษตรกรสมัยนี ้ต้ องนาเทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ เป็ นเครื่ องมือให้ เหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นนวัตกรรมช่วยทุ่นแรงงาน การจัดการ
น ้า การลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้ น เรี ยกว่า ต้ องรู้จกั รู้เลือก และรู้ปรับใช้ นวัตกรรมได้
แต่ทกุ วันนี ้ นวัตกรรมก็มีมากเหลือเกิน อะไรที่จะเหมาะสมกับเรา...
ถ้ าตอบในมุมมองของคนทาเกษตรกรแบบรายย่อย ที่เน้ นการผลิตในพื ้นที่ไม่มากนัก แต่เน้ นความหลากหลาย
และความเกื ้อกูลกันในแปลง นวัตกรรมที่เหมาะสม น่าจะหมายถึง
นวัตกรรมที่...ใช้ แก้ ปัญหาหรื อตอบสนองความต้ องการได้ ดี (ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาเล็กๆ หรื อใหญ่ๆ ก็ได้ )
นวัตกรรมที่...ไม่จาเป็ นต้ องสมบูรณ์แบบ ไม่จาเป็ นต้ องใหม่ หรื อ ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
นวัตกรรมที่...ใช้ เงินลงทุนน้ อย หรื อ ในราคาที่สมเหตุสมผล
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นวัตกรรมที่...สามารถทาเองได้ และเป็ นแบบอย่างให้ คนอื่นนาไปต่อยอดขยายผลได้
นวัตกรรมที่...เน้ นการพึง่ ตนเอง สนับสนุนความยัง่ ยืน อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
ซึ่งการหยิบยกนวัตกรรมตัวไหนขึ ้นมาใช้ นนั ้ ต้ องเริ่ มต้ นพิจารณาบริ บทการผลิตของเราเองก่อน เรามีความ
ต้ องการอะไร หรื อ เจอปั ญหาอะไร แล้ วเรามีต้นทุนอะไรอยูแ่ ล้ วบ้ าง
ส่วนการปรับใช้ เราอาจต้ องเข้ าใจหลักการพื ้นฐานบางประการของนวัตกรรมที่เลือกสักเล็กน้ อย เพื่อให้ การ
นามาใช้ มีความเหมาะสม นวัตกรรมบางอย่างก็ใช้ ไม่ได้ กับทุกสถานการณ์ นวัตกรรมบางอย่างต้ องพิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคิดจะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมขึ ้นใช้ เอง ยิ่งต้ องเข้ าใจหลักการ
และหัวใจของการทางานเพื่อนามาดัดแปลง
เมื่อนานวัตกรรมมาใช้ แล้ ว การจะสรุปว่าเหมาะสมหรื อไม่ ควรดูอย่างน้ อยสามด้ านคือ ใช้ แล้ วมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้นหรื อไม่ (เช่น เหนื่อยน้ อยลง ทางานให้ เร็ วขึ ้น ได้ ผลผลิตมากขึ ้นหรื อเปล่า ฯลฯ) ใช้ แล้ วคุ้มหรื อไม่ กับเงินทอง
และเวลา ที่ล งไป (หากไปใช้ วิธีอื่นจะคุ้มกว่า หรื อเปล่า) และมันมี ความยั่งยื นแค่ไหน สามารถใช้ ไ ด้ อีกกี่ ครัง้ หรื อ
สามารถปรับใช้ กบั ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นหรื อเปล่า คือ มีความยืดหยุน่ การใช้ งานแค่ไหน เป็ นต้ น
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ /
วิศวกรรมศาสตร์

บริบทของระบบการ
ผลิต (นิเวศ รูปแบบ
การเพาะปลูก ฯลฯ)

+

+
ความต้ องการ
แรงจูงใจ หรื อ ปั ญหา
ที่นามาสูก่ ารคิดค้ น

+
ต้ นทุนที่มีอยู่ เช่น
แรงงาน แหล่งน ้า
ความลาดชัน ลักษณะ
ดิน ลม แสงแดด ฯลฯ

ประสิทธิภาพ

=>

การสร้ างสรรค์
ประยุกต์ ปรับใช้
ผสมผสาน
เทคโนโลยี

=

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร

ความ
ยัง่ ยืน

+
เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
เทคโนโลยี
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ความคุ้มค่า

ที่สาคัญ การนานวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ ต้ องอยู่บนฐานความรู้ความเข้ าใจ ไม่ใช่ใช้ ตอ่ ๆ กันมาโดย
ไม่ร้ ูสาเหตุ ต้ องพิจารณาก่อนว่าเราจาเป็ นต้ องใช้ นวัตกรรมตัวนี ้เพียงใด รวมทังควรพั
้
ฒนาปรับแต่งการใช้ งานอย่างไม่
หยุดนิ่ง
ถึงที่สดุ แล้ ว นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีตา่ งๆ ก็เป็ นเพียงเครื่ องมืออันหนึ่งสาหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการ
ทาการเกษตร (โดยเฉพาะในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ที่มีการใช้ แรงงานและต้ องการความเอาใจใส่ในการผลิตมากกว่า
ระบบเกษตรเชิงเดี่ยวทัว่ ไป ที่เน้ นใช้ เครื่ องจักรเครื่ องมื อขนาดใหญ่ หรื อ ใช้ การจ้ างคนอื่นมาทางานแทน ) การจะทา
เกษตรกรรมแล้ วประสบความสาเร็จหรื อไม่ จึงขึ ้นกับปั จจัยอื่นๆ อีกมากมาย
ทังนี
้ ้ นวัตกรรมที่ เราเลือกใช้ ก็ มักสะท้ อนความคิดความเชื่อของเรานันเอง
้ หากเชื่อเรื่ องความพออยู่พอกิน
การพึง่ ตนเอง ความยัง่ ยืน เครื่ องมือเครื่ องไม้ ที่ใช้ ก็เป็ นไปในลักษณะเรี ยบง่าย ไม่แพง ผลิตใช้ ได้ เอง หากมีการลงทุนก็
มักอยูบ่ นความสมเหตุสมผล เป็ นต้ น
จะว่าไปนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่มกั มี ความคิดเบื ้องหลัง
ที่มาที่ไป แฝงอยูเ่ สมอ...เชื่อฉันมัย?
้
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