เกษตรกรรมยั่งยืน : จากวิถีทางเลือก สู่นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่ าน
“เกษตรกรรมยั่งยืน” ไม่ใช่เรื่ องใหม่ของสังคม ในทางกลับกันคาๆ นี ้กลายเป็ นแนวทางสาคัญในการพัฒนา
ระบบการเกษตรของประเทศในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เห็นได้ จากการระบุแนวทางเหล่านี ้ไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 6 (2530-2534) เป็ นต้ น มา ซึ่ ง เป็ นช่ ว งเดี ย วกั บ ที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศ เช่ น CGIAR
(Consultative Group on International Agriculture Research) ที่มีบทบาทในการกาหนดทิศทางการวิจยั ด้ าน
การเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา ได้ ให้ ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาเกษตรยั่งยื น ประกอบกับสังคมก็ เริ่ ม
ตระหนักว่านโยบายส่ง เสริ ม ภาคเกษตรกรรมในแนวทางปฏิ วัติเขี ยว ภายใต้ แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ต่า งๆ ที่ ผ่า นมา
ก่อให้ เกิดปั ญหาและผลกระทบในด้ านต่าง ๆ มากมาย1
จะว่าไปแล้ วรูปแบบหรื อแนวทางการทาเกษตรที่สร้ างความยัง่ ยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เป็ น
สิ่งที่อยูเ่ คียงคูก่ บั วิถีการผลิตของเกษตรกรไทยมาแต่ดงเดิ
ั ้ ม หากสอบถามคนเฒ่าคนแก่ถึงวิธีการเกษตรในสมัยก่อนก็
มักจะได้ รับ คาตอบที่ ไ ม่ต่างกัน คือ เป็ นระบบที่ ใช้ แรงงานคนและสัต ว์ เป็ นหลัก ใช้ ปั จ จัย การผลิ ต (พัน ธุ์ พื ช ปุ๋ย
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ) ที่หาได้ ในท้ องถิ่น ที่สาคัญมีวิถีการผลิตที่สอดสัมพันธ์กบั ฤดูกาล และวิถีวฒ
ั นธรรมของชุมชน

เกษตรกรรมทางเลือก แนวคิดเบือ้ งหลังเกษตรกรรมยั่งยืนของไทย
สาหรับสังคมไทยในช่วงแรกๆ ระบบเกษตรกรรมแบบ
ยั่ง ยื น เป็ นแนวทางที่ ถูกน าเสนอขึน้ มาทดแทนแนวทางเกษตร
กระแสหลัก (ที่ เ น้ น การผลิ ต แบบเชิ ง เดี่ ย วหรื อ แนวทางปฏิ วัติ
เขี ยว) โดยเรี ยกกันว่าเป็ นแนวทาง “เกษตรกรรมทางเลื อก”
ในช่วงดังกล่าวการหยิบยกแนวทางเกษตรกรรมยัง่ ยืนขึ ้นมาสร้ าง
การรับรู้ จึงควบคู่ไปการเคลื่ อนไหวของขบวนการเกษตรกรรม
ทางเลื อก (ปี 2534 เกิ ดการรวมตัวของเกษตรกร นักพัฒ นาเอกชน และนักวิช าการในนามเครื อข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก) โดยแนวทางของการขับเคลื่อนหลักๆ คือ การมุง่ ปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรให้ ออกมาจากกรอบของ
เกษตรกรรมกระแสหลัก ให้ เป็ นการผลิตแบบยั่งยืนทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม การหาทางปรับรู ปแบบ
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พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง. 2556. เอกสารคาสอน วิชา 02032413 การส่ งเสริมเกษตรยั่งยืน (Extension of Sustainable Agriculture).
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร กาแพงแสน.
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การผลิตให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงปรับนโยบายการเกษตรของไทยให้ เอื ้อต่อเกษตรกรรมทางเลือก
เกษตรกรรายย่อย ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย เป็ นต้ น2
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อ สถานการณ์ สัง คมไทยและสัง คมโลกเปลี่ ย นแปลงไป มุม มองของสัง คมต่อ แนวทาง
เกษตรกรรมยัง่ ยืนจึงเป็ นมากกว่าระบบการเกษตรแบบทางเลือก เพราะมีการนาแนวทางเกษตรกรรมยัง่ ยืน มาเป็ น
เครื่ องมือสาหรับจัดการกับ ปั ญ หาหรื อความต้ องการที่หลากหลาย เปรี ยบเสมื อนเป็ นนวัตกรรมเชิ งระบบคิดและ
กระบวนการผลิตที่นามาปรับใช้ กบั สังคมในบริ บทที่ตา่ งกัน อาทิเช่น
1. การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กับการเติบโตของผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ข้ อมู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ได้ พิ สู จ น์ แ ล้ วว่ า อาหารที่
วางขายอยู่ตามท้ องตลาดมีแนวโน้ มการปนเปื ้อนของสารเคมี
ทางการเกษตรและสารพิ ษในหลายรู ป แบบ สิ่ง เหล่านี ส้ ่ ง ผล
กระทบต่อสุขภาพของคนกินทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมทัง้
เป็ นต้ นเหตุของการเกิดโรคร้ ายแรงมากมาย ทาให้ ผ้ ูบริ โภคยุค
ใหม่ ใ ห้ ค วามตระหนัก และเลื อ กซื อ้ อาหารการกิ น ที่ มี ค วาม
ปลอดภัยมากขึ ้น ส่งผลให้ ตลาดสินค้ าเกษตรที่ปลอดภัยมีการเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดสินค้ าเกษตร
อินทรี ย์ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เช่น ประเทศโซนยุโรป อเมริกา หรื อ ญี่ปนุ่ ที่มีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อสินค้ าเกษตรอินทรี ย์จาก
ประเทศผู้ผลิตเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง กลายเป็ นแรงจูงใจสาคัญสาหรับเกษตรกรไทยที่ปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
แนวทางกระแสหลักที่ใช้ สารเคมีอย่างเข้ มข้ นมาเป็ นแนวทางเกษตรอินทรี ย์
2. การสร้ างเศรษฐกิจครอบครัวจากเกษตรผสมผสาน ตัวเลือกในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การค้ าการลงทุนชะลอตัว โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปิ ดตัวลงหรื อ
ปรับลดกาลังการผลิต ทาให้ หลายคนเริ่ มหันกลับมาหาฐานการผลิตในภาคการเกษตร แต่เพราะประสบการณ์ที่ผ่าน
ต่างเห็นตรงกันว่าการทาเกษตรแบบเดิมในรูปแบบเชิงเดี่ยวพื ้นที่มากๆ ไม่ได้ สร้ างผลกาไรให้ กบั เกษตรกร ซ ้ายังทาให้
เกิดปั ญหาหนี ้สินสะสมเพิ่มพูน การผลิตแบบดังกล่าวจึงไม่ใช้ ทางออก ในทางกลับกันสังคมเกิดตัวอย่างของเกษตรกร
หลายรายที่ทาการเกษตรแบบผสมผสานในพื ้นที่เล็กๆ แต่กลับสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวเป็ นเรื อนหมื่นเรื อนแสนต่อ
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เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 4 ภาค. ป่ า ควน สวน นา เล : ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ . เอกสารในเวทีเสวนา “บทเรี ยน
การขับเคลือ่ นเกษตรกรรมยัง่ ยืนสูส่ งั คมสุขภาวะ” วันที่ 16 สิงหาคม 2550.
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ปี กลายเป็ นแสงสว่างที่สร้ างความสนใจให้ กบั เกษตรกรทังรุ้ ่ นเก่ารุ่ นใหม่ ให้ มาศึกษาเรี ยนรู้ และปรับใช้ กับการผลิต
ของตนเอง จนกลายเป็ นฐานเศรษฐกิจของครอบครัวได้ ในที่สดุ
3. การเกษตรแบบประหยัด (นา้ /พลังงาน) ภาคบังคับสาหรับเกษตรยุคปั จจุบัน
จากสถานการณ์ ความแห้ งแล้ ง ฝนทิ ้งช่วง น ้าให้ แหล่งน ้าตามธรรมชาติและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อ
การใช้ ส อยของภาคการเกษตร และสถานการณ์ ความขาดแคลนพลัง งานกระแสหลักจากเชือ้ เพลิง ฟอสซิ ล ซึ่ง มี
แนวโน้ มราคาสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ การใช้ น ้าและพลังงานภาคการเกษตรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพให้
สอดรับกับสถานการณ์กลายเป็ นภาคบังคับสาหรับเกษตรกรที่ต้องการอยู่รอดในยุคปั จจุบนั แน่นอนว่าทางออกสาคัญ
คือความพยายามปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปจากรูปแบบเดิมไปสูร่ ะบบใหม่ จากการใช้ น ้ามากๆ ในพื ้นที่แปลงใหญ่ๆ
มาสู่การจัดสรรน ้าใช้ อย่างเต็มประสิทธิภาพในพื ้นที่ที่ออกแบบให้ เกิดการเกื ้อกูลกัน จากการใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิง
ฟอสซิล เพี ยงอย่างเดียวมาสู่การใช้ พ ลัง งานทางเลื อกให้ ม ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นแสงแดด ลม นา้ ฯลฯ ซึ่ง สิ่ง เหล่านี ้
สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใต้ เทคนิคและองค์ความรู้ของแนวทางเกษตรแบบยัง่ ยืนหลายรูปแบบ
4. การพึ่งตนเองด้ านอาหาร หลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่จับต้ องได้
เหตุการณ์ น ้าท่วมใหญ่ช่วงปี 2554 สร้ างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้ กับสังคมไทย หนึ่งในนันคื
้ อการ
ตระหนักถึงการผลิตและเข้ าถึงอาหารได้ ในยามคับขัน เพราะในบางสถานการณ์แม้ ว่ามีเงินมากมายก็ไม่สามารถซื ้อ
หาอาหารได้ จนมีคากล่าวในทานองที่ว่าในอนาคต คนที่ ครอบครองอาหารคือคนที่มีอานาจ ประเด็นการพึ่งตนเอง
ด้ านอาหารจึงกลายเป็ นความท้ าทายต่อ คนทุกกลุ่ม สาหรับเกษตรกรเองซึ่งน่าจะมีความได้ เปรี ยบมากที่สดุ ก็ เริ่ มหัน
กลับมาทบทวนระบบการผลิตของตนเอง หลายคนพบว่าแม้ มีพื น้ ที่เพาะปลูกนับสิบนับร้ อยไร่ แต่กลายเป็ นว่าไม่
สามารถหาอาหารที่มีปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยได้ อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านันคนในเมื
้
องซึ่งมีข้อจากัดด้ าน
พื ้นที่เพาะปลูก ก็พยายามหาหนทางสร้ างแหล่งอาหารให้ กบั ตนเอง รูปแบบการทาเกษตรในเมืองจึงกลายเป็ นทางออก
ประการสาคัญที่กาลังได้ รับความสนใจมากขึ ้นตามลาดับ
5. โลกร้ อน ธรรมชาติแปรปรวน ถึงจุดที่กลับมาตัง้ คาถามกับการผลิต
จนถึงปั จจุบนั ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้ เห็นว่า นับจากยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมอุณหภูมิโลกสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Intergovernmental Panel on
Climate Change : IPCC) ได้ พยากรณ์ว่า ในปี 2643 หรื อในอีก 84 ปี ข้ างหน้ า ภาวะโลกร้ อนจะทาให้ อณ
ุ หภูมิของ
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โลกสูงขึ ้น 2-4 องศาเซลเซียส การละลายตัวของหิมะแถบขัวโลก
้ ทาให้ ระดับน ้าทะเลเพิ่มสูงยิ่งขึ ้น สาหรับประเทศไทย
นอกจากความแปรปรวนของปริมาณน ้าฝนที่ตกลงมาแล้ ว ระดับน ้าทะเลปานกลางที่สงู ขึ ้นประมาณ 20-50 ซม. จะทา
ให้ ต้องเผชิญกับภาวะแห้ งแล้ งและน ้าทะเลรุกตัวเข้ ามาในแผ่นดินมาก และในปี ที่น ้าฝนมีปริ มาณมาก คนไทยจะต้ อง
เผชิญกับปั ญหาน ้าท่วมที่มีน ้าทะเลหนุนสูงมากขึ ้น3
ก่อนหน้ านีม้ ีรายงานการศึกษาบางส่วนที่แสดงว่าการทาเกษตรในแนวทางปฏิวัติเขียว เป็ นสาเหตุสาคัญ
ประการหนึ่งของการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเข้ าสู่ชนบรรยากาศ
ั้
ส่งผลให้ เกิดการตังค
้ าถามต่อระบบการทาเกษตรใน
ปั จ จุบัน และแนวทางเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ก็ ไ ด้ ถูกหยิ บยกขึน้ มาพิจ ารณากันอย่างจริ ง จัง เพราะมี การศึกษาอย่า ง
กว้ า งขวางว่าเกษตรกรรมยั่ง ยื นและเกษตรอิ นทรี ย์ล ดการปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เกษตร
อุตสาหกรรมเคมี เช่น ในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์ แลนด์พบว่า ฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ใช้ พลังงานเพียง 30-60% ของ
ฟาร์ มเกษตรเคมี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊ าซฯจากการใช้ พลังงาน สาหรับประเทศไทย มีการประเมินเบื ้องต้ นของมูลนิธิ
สายใยแผ่นดินว่า แค่การเลิกใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ในการทาเกษตรอินทรี ย์ก็สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ 243.9
กิโลกรัมคาร์ บอนต่อไร่4 (โดยเฉลี่ยคนไทยปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก 4,420 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อคนต่อปี 5)
การเปลี่ยนระบบการทาเกษตรเคมีเชิงเดียวมาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจึงเป็ นมากกว่าการช่วยแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมในระดับท้ องถิ่น แต่เป็ นการช่วยบรรเทาปั ญหาใหญ่ระดับโลกที่สง่ ผลกระทบต่อมนุษย์ทกุ ๆ คน
6. การกลับคืนสู่ผืนนาไร่ วิถีทางเลือกของคนยุคสังคมดิจิตอล
ไม่วา่ จะเป็ นเพราะความสับสนวุน่ วายของชีวิตในเมือง การค้ นหารูปแบบชีวิตที่เป็ นอิสระเรี ยบง่าย หรื อ การได้
เห็นแบบอย่างที่น่าประทับใจจากสื่อ สังคมออนไลน์ ทาให้ คนรุ่ นใหม่จานวนไม่น้อยเลือกที่จะหันหลังให้ กบั หน้ าที่การ
งานในเมืองกลับไปใช้ ชีวิตในชนบท คนเหล่านี ้จานวนหนึ่งคือลูกหลานเกษตรกรที่มี ฐานการผลิตของครอบครัวรองรับ
ในขณะที่จานวนไม่น้อยคือคนที่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่ห่างไกลจากฐานเกษตรกรรม แต่พวกเขาต่างก็มีความ
เชื่อและความพยายามในการเลือกใช้ ชีวิตในแบบที่ตนเองต้ องการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ ว พวกเขาก็มกั เลือกที่จะดาเนินวิถี
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องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน). สภาวะโลกร้ อน และการเกิดภัยธรรมชาติท่ รี ุ นแรงขึน้ (ออนไลน์ ).
แหล่งที่มา: http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=960
4
คณะทางานโลกเย็นทีเ่ ป็ นธรรม. อย่ าให้ โลกร้ อนคุกคามเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร (ออนไลน์ ). แหล่งที่มา:
http://www.thaiclimatejustice.org/topics/agriculture
5
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม. การปลดปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกของอาเซียน
(ออนไลน์ ). แหล่งทีม่ า: http://www.environnet.in.th/?page_id=3660
4

การผลิตในระบบที่แตกต่างจากการทาเกษตรกระแสหลัก จานวนไม่น้อยสามารถปรับใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ ามาผสมผสานเพื่อลดแรงงาน ลดต้ นทุน และเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งเรื่ องราวเหล่านี ้ก็มกั
ถูกนาเสนอกลับไปยังสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ คนอื่นๆ ต่อไป

เกษตรกรรมยั่งยืน นวัตกรรมของการเปลี่ยนผ่ าน
เห็นได้ วา่ แนวทางเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ในระบบและ/หรื อรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อๆ ไป) ได้ กลาย
มาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่จดุ ใหม่ที่ ตา่ งจากเดิม (ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการสร้ างอาหารที่ปลอดภัย สร้ าง
เศรษฐกิจจากผลผลิตที่ดีมีคณ
ุ ภาพ สร้ างความสามารถในการพึ่งตนเองด้ านอาหาร พลังงาน ช่วยลดต้ นทุนการผลิต
และสนับสนุนการแก้ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับโลก) เป็ นดังนวัตกรรมเชิง
ระบบที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในสังคม ณ จุดนี ้เอง เกษตรกรรมยัง่ ยืน จึงไม่ได้ เป็ นเพียงนวัตกรรมสาหรับ
การปรับเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิต แต่เป็ นเสมือนแนวทางปรับสมดุลในระบบอาหาร ไปจนถึง สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติได้ ในที่สดุ
+++++++++++++++++++++
แหล่งที่มา
รูปที่
เกี่ยวกับ
1
ขบวนการเครือข่ายเกษตร
2
สินค้ าเกษตรอินทรีย์

แหล่งที่มา
http://www.caefsurin.com/wp-content/uploads/2015/01/DSC04685a.jpg
http://www.environnet.in.th/wp-content/uploads/2013/08/market-300x167.jpg

5

