แนวคิด ทฤษฎี เกษตรกรรมยั่งยืน
เกษตรกรรมยัง่ ยืน จะว่าไปแล้ วก็เป็ นคาที่มีความหมายกว้ างๆ เกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต (พืช สัตว์
สัตว์น ้า ฯลฯ) และการจัดการปั จจัยแวดล้ อม (ดิน น ้า ป่ าไม้ สิ่งแวดล้ อม) ด้ วยความมุ่งหมายการสร้ างคุณค่าด้ านอื่นๆ
นอกเหนือไปจากผลตอบแทนจากผลผลิต (ซึง่ บางครัง้ คุณค่าเหล่านี ้ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ) การทา
ความเข้ าใจแนวคิด และทฤษฎี ด้านเกษตรกรรมยั่ง ยื น ที่ มีอยู่ในปั จ จุบนั จึงควรพิจ ารณาทัง้ ในด้ านเกษตรศาสตร์
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และอาจรวมไปถึงด้ านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎี เหล่านี ้ มีทงั ้
หลักการที่ ค ล้ ายคลึง กัน และแตกต่า งกันไป บทความนี ล้ องพยายามรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้ องแบ่ง เป็ น
หมวดหมูก่ ว้ างๆ ออกเป็ น 5 กลุม่ (ตามความเข้ าใจของผู้เขียน) ได้ ดงั นี ้

ทฤษฎีในแนวทางเกษตรธรรมชาติ
นับจากหนังสือ เรื่ อง “ปฏิวตั ิยุคสมัยด้ วยฟางเส้ นเดียว” มีชื่อในฉบับ
ภาษาอังกฤษว่า The One Straw Revolution ได้ รับการตีพิมพ์ครัง้ แรกเป็ น
ภาษาญี่ปนเมื
ุ่ ่อปี พ.ศ. 2518 และมีการแปลเป็ นไทยตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ.
2530 ทาให้ คนไทยเริ่ มรู้ จักแนวทางการเกษตรที่เรี ยกว่า “เกษตรธรรมชาติ
(Natural
farming)” ผู้ ถ่ า ยทอดแนวคิ ด นี ้ คื อ มาซาโนบุ ฟู กู โ อกะ
(Masanobu Fukuoka)1 ซึ่งมองการทาเกษตรด้ วยความอ่อนน้ อมถ่อมตน บน
หลักการพื ้นฐาน ไม่ทา 4 อย่าง คือ ไม่มีการไถพรวนดิน ไม่มีการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ไม่
มีการกาจัดวัชพืชโดยเฉพาะการใช้ ยาปราบ ศัตรู พืชและไม่มีการใช้ สารเคมีอย่างเด็ดขาด อาจกล่าวได้ ว่าแนวทาง
เกษตรธรรมชาติของฟูกโู อกะ เป็ นแบบอย่างทางความคิดสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรกรรมทางเลือก
ของไทยในช่วงถัดมา
ในช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกัน ดร. ฮาน คิ โซ (Dr. Cho Han Kyu)2
ผู้อานวยการสถาบันเกษตรธรรมชาติจ านอง (Janong Natural Farming
Institute) ได้ เสนอ “เกษตรธรรมชาติตามแนวทางเกาหลี (Korean natural
farming)” (ในปี พ.ศ. 2508) ว่าเป็ นรูปแบบเกษตรธรรมชาติวิธีหนึ่งที่มีแนวทาง
แตกต่างจากแนวทางของฟูกโู อกะ ในส่วนของรูปแบบการปรับปรุงดินให้ มีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ ้น โดยการใช้ จุลินทรี ย์ที่มีอยู่ในพื ้นที่ (IMOs-Indigenous
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Micro Organisms) มาหมักร่วมกับวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร รวมถึงมูลสัตว์ แล้ วนาไปใช้ ปรับความอุดมสมบูรณ์
ของดิน มีผลทาให้ ได้ มูลค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ ้น จึงทาให้ ระบบเกษตร ธรรมชาติตามแนวทางเกาหลีคอ่ นข้ าง
แพร่หลายเป็ นที่นิยมมากกว่าวิธีของฟูกโู อกะที่ใช้ ระยะเวลาเริ่ มต้ นในการปรับเปลี่ยนมากกว่า
โดยแนวทางเกษตรธรรมชาติเกาหลี มีความคล้ ายคลึงกับ “แนวทางเกษตรธรรมชาติคิวเซ
(Kyusei Nature Farming)” ของ โมกิจิ โอกาดะ (Mokichi Okada)3 ที่เน้ นการใช้ จลุ ินทรี ย์ที่ดี
ที่ มี ถึง 80 สายพันธุ์ มาใช้ ใ นการเกษตร ซึ่ง คนไทยมักจะรู้ จักกันในชื่ อ ว่า อี เอ็ม (Effective
Microorganism : EM)
เมื่อมองไปยังฝั่ งประเทศตะวันตก ผลพวงจากแนวคิดการทาเกษตรที่ไม่ไถพรวนดินของฟูกโู อกะ ได้ ถกู นาไปสู่
การทดลองในประเทศสหรัฐอเมริ กา และบราซิล ในช่วงทศวรรษที่ 1960 – 1970 รวมทังมี
้ การทดลองนาไปปฏิบตั ิใน
ทวีปแอฟริกา และได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ ต้ นทศวรรษที่ 1990 แนวทางการเกษตรที่เรี ยกว่า “เกษตร
อนุรักษ์ Conservation agriculture: CA)” เริ่ มได้ รับความสนใจจากส่วนอื่น ๆ ของโลกรวมทังมี
้ การพัฒนาและ
ศึกษาวิจยั จากองค์กรด้ านการวิจยั ระหว่างประเทศ เช่น FAO CIRAD CGIAR จนกระทัง่ นาไปสู่การสนับสนุนอย่าง
เป็ นทางการของ FAO ซึง่ แนวทางเกษตรอนุรักษ์ (CA) มีหลักการสาคัญ 3 ด้ าน คือ การลดการรบกวนดินให้ น้อยที่สดุ
มีการคลุมหน้ าดินตลอดเวลา และปลูกพืชหมุนเวียน
นอกจากนี ้ หนึ่ง ในเทคนิ ค การเพาะปลูก ที่ ช าวตะวัน ตกรู้ จัก และใช้ กัน อย่ า ง
แพร่หลาย คือ “การทาแปลงแบบไม่ ขุดไม่ ไถพรวน (No-dig gardening)” ซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั
จากงานเขียนของเกษตรกรชาวออสเตรเลีย ชื่อว่า Esther Dean4 ในปี พ.ศ.2520 แนวทาง
นี ้เป็ นการประยุกต์ใช้ แนวคิดของเกษตรธรรมชาติ เสมือนการจาลองส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
มาอยู่ภายในฟาร์ ม ทาให้ สามารถสร้ างแปลงเพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้ ในขณะที่
ช่วยลดการใช้ แรงงานของเกษตรกร

ทฤษฎีในแนวทางเกษตรนิเวศ
การเอาระบบนิเวศน์พืชและสัตว์ตามธรรมชาติมาไว้ ในที่ทากินของเกษตรกรและปล่อยให้ ระบบเป็ นไปตาม
ธรรมชาติโดยไม่ต้องไปแทรกแซงมากเพียงแค่คอยเก็บเกี่ยวผลผลิตยามต้ องการเท่านัน้ เป็ นคาอธิบายหนึ่งของระบบ
เกษตรภายใต้ แนวทาง “เพอร์ มาคัลเจอร์ (Permaculture)” คาว่า เพอร์ มาคัลเจอร์ นันเกิ
้ ดขึ ้นในปี พ.ศ. 2513 โดย
5
บิล มอลลิสัน (Bill Mollison) ครู นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และนักสิ่งแวดล้ อมชาวออสเตรเลีย แรกเริ่ มเดิมทีนนั ้ เขา
ตังใจจะสร้
้
าง การเกษตรแบบถาวร หรื อ Permanent Agriculture แต่มาภายหลังเขาได้ ค้นพบว่าควรรวมสิ่งที่เรี ยกว่า
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Permanent Culture หรื อ วิถีชีวิตแบบยั่งยืนถาวรผนวกเข้ าไปด้ วย ทาให้ เพอร์ มาคัลเจอร์ กลายเป็ นระบบการ
ออกแบบที่ดินสาหรับบ้ านขนาดเล็ก (หรื อหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น) การผลิ ต
อาหาร และพลังงานเพื่อ ใช้ ในชีวิตประจาวัน เพอร์ มาคัลเจอร์ จึงประกอบไป
ด้ วยแนวคิดด้ านนิเวศวิทยา ความยัง่ ยืน เกษตรอินทรี ย์ การใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การออกแบบบ้ าน การรี ไซเคิล การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
อื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 Mark Shepard6 ผู้ก่อตังและประธาน
้
ขององค์ ก รเพื่ อ การพัฒ นาระบบเกษตรเพื่ อ การฟื ้น ฟู (the Restoration
Agriculture Development) ได้ เขียนหนังสือเกี่ ยวกับ แนวคิดการทาเกษตรที่
เรี ยกว่า “เกษตรเพื่อการฟื ้ นฟู (Restoration Agriculture)” โดยกล่าวว่า
สาหรั บเกษตรกรแล้ วแนวคิดนีเ้ ป็ นเหมื อนการทาเพอร์ ม าคัลเจอร์ ในโลกของ
ความเป็ นจริ ง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ อธิบายถึงวิธีการที่เกษตรกรสามารถได้ รับประโยชน์ทงจากธรรมชาติ
ั้
ระบบนิเวศ
และสรรค์สร้ างระบบเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติเพื่อการตอบสนองความต้ องการทางด้ านอาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน
และความต้ องการด้ านอื่นๆ ได้
เมื่อกลับมามองระบบการผลิตในแนวทางเกษตรนิเวศที่ถอดแบบมาจากระบบ
นิเวศของป่ าไม้ พบว่าแนวทางเกษตรแบบ “วนเกษตร (Agroforesty farming)” ที่
นาเอาหลักการความยัง่ ยืนถาวรของระบบป่ าธรรมชาติ มาเป็ นแนวทางในการทาการ
ผลิต ก็นบั ว่าเป็ นแนวทางที่คนไทยค่อนข้ างรู้ จกั กันดี ซึ่งปราชญ์ชาวบ้ านที่ ถือว่าเป็ นผู้
บุกเบิกและต้ นแบบของการทาวนเกษตรในประเทศไทยมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2530 ได้ แก่
ผู้ใหญ่ วิบูลย์ เข็มเฉลิม7 โดยผู้ใหญ่วิบูลย์ ให้ คานิยามของวนเกษตร ว่าหมายถึง การ
ดารงชีวิตของมนุษย์ที่อยู่เคียงคู่กับป่ า และความหลากหลายพรรณไม้ ใหญ่น้อย และ
เรี ยนรู้ การหาอยู่หากินอย่างมีความสุข โดยวนเกษตรต้ องมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่ วยให้ พรรณพืชในวนเกษตรได้
เติบโตอย่างอิสระและสมบูรณ์
นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั มีการสืบค้ น พัฒนา และต่อยอดองค์ ความรู้ การทาเกษตรที่สอดคล้ องกับแนวทางวน
เกษตร ที่เรี ยกว่า “สวนป่ าภูมิปัญญา (Local wisdom forest gardening)” ขึ ้น อีกหลายแนวทาง เช่น ภูมิปัญญา
เกษตร 4 ชัน้ (เกษตร 4 ชัน,
้ ป่ า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ภูมิปัญญาเกษตร 5 ชัน้ (เกษตรผสมผสาน 5 ชัน,
้ ปลูก
ต้ นไม้ เพื่อประโยชน์ 5 ชัน)
้ ภูมิปัญญาเกษตร 7 ชัน้ (ปลูกต้ นไม้ 7 ระดับ) และ ภูมิปัญญาเกษตร 9 ชัน้ (พืชคอนโด 9
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ชัน)
้ เป็ นต้ น ซึ่งล้ วนเป็ นแนวทางการปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันโดยพิจารณาจากเรื อนยอดของต้ นไม้ ตามลาดับ
ชัน้ เป็ นการปลูกพันธุ์ไม้ ให้ มีสภาพใกล้ เคียงกับป่ าธรรมชาติ

ทฤษฎีในแนวทางเกษตรอินทรี ย์
ทฤษฎีด้านเกษตรกรรมยัง่ ยืนที่นบั ว่าเป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ และเกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจและระบบอาหารของ
สังคมไทยและสังคมโลกในวงกว้ าง ได้ แก่ “เกษตรอินทรี ย์ (Organic agriculture)” ซึ่งโดยทัว่ ไปจะหมายถึงการผลิต
ทางการเกษตรที่ใช้ หลักการสร้ างความหลากหลายทางชีวภาพให้ เกิดการผสมผสานเกือ้ กูลกัน ลดการใช้ ปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ รวมทังสิ
้ ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม ให้ ความสาคัญ
สูงสุดในการปรับปรุ งบารุ งดิน ซึ่งผู้ที่วางรากฐานศาสตร์ แห่งเกษตรอินทรี ย์ สมัยใหม่ใน
โลกตะวันตก คือ เซอร์ อัลเบิร์ต โฮวาร์ ด (Sir Albert Howard)8 ผู้ซึ่งเขียนเรื่ องราว
เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ในหนังสือเรื่ องคัมภีร์การเกษตร (An Agricultural Testament)
เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2483 โดยกล่าวถึงหลักการทาเกษตรอินทรี ย์ไว้ 7 ประการ และ
กล่าวว่าปั จจัยสาคัญของเกษตรอินทรี ย์นนก็
ั ้ คือ “ดิน” จวบจนปั จจุบนั เกษตรอินทรี ย์
กลายเป็ นระบบการผลิตที่มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒ นามาตรฐานการให้ ก ารรั บ รอง และหลายประเทศได้ ก าหนดเป็ น กฎเกณฑ์ ภ าคบัง คับ ให้ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตสินค้ าอินทรี ย์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของประเทศนันๆ
้
หาก เซอร์ อลั เบิร์ต โฮวาร์ ด เป็ นดังบิดาของเกษตรอินทรี ย์สมัยใหม่ รู ดอล์ ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Joseph
Lorenz Steiner)9 ก็เป็ นดังบิดาของแนวคิดเกษตรอินทรี ย์ยคุ บุกเบิกที่ถกู นาเสนอในช่วงปี
พ.ศ. 2467 เรี ยกกันในชื่อว่า “การเกษตรระบบชีวพลวัต (Biodynamic agriculture)”
หรื อ การเกษตรที่สร้ างความสมดุลของระบบนิเวศน์โดยไม่ต้องพึ่งพาปั จจัยภายนอก และ
ไม่พยายามแทรกแซงธรรมชาติ เช่น การให้ ความสาคัญต่อดิน โดยการปลูกพืช และเลี ้ยง
สัตว์แบบหมุนเวียนในช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้ อง นับเป็ นวิถีปฏิบตั ิทางการเกษตรแบบองค์
รวมซึง่ เชื่อมโยงทุกส่วนของทังโลก
้ คือ ผืนดิน พืช สัตว์ มนุษย์ เข้ าไว้ ด้วยกัน
จะเห็นได้ ว่าการเกษตรระบบชีวพลวัตและเกษตรอินทรี ย์ ต่างก็ไม่ใช้ สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ต่อต้ านการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) มีการปลูกพืชคลุมดินและพืช
หมุนเวียนเหมือนกัน ให้ ความสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ คานึงถึงระบบนิเวศ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และ
ผู้บริโภคเน้ นการพึง่ พาตนเองเหมือนกัน แต่ที่ตา่ งกันคือ การเกษตรระบบชีวพลวัตเชื่อมโยงทุกส่วนเข้ าด้ วยกัน ทังโลก
้
ผืนดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และจักรวาล ให้ ความสาคัญกับการเยียวยาโลกและผืนดินด้ วยการเพิ่มความบริ บรู ณ์แก่ผืนดิน
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ส่วนระบบเกษตรอินทรี ย์ต้องการหยุดยัง้ ความเสียหายที่เกิดจากนา้ มือมนุษย์ โดยผสมผสานองค์ความรู้ พื น้ บ้ าน
นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 นักนิเวศวิทยา ชื่อ John Jeavon10 ได้ ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “How to Grow More
Vegetables and Fruits, Nuts, Berries, Grains, and Other Crops Than You Ever Thought Possible On Less
Land Than You Can Imagine” เป็ นการทาให้ คนรู้จกั แนวคิดการทาเกษตรที่เรี ยกว่า “Biointensive Agriculture” ซึ่ง
เป็ นระบบเกษตรอินทรี ย์รูปแบบหนึ่งที่ม่งุ เน้ นไปที่การบรรลุอตั ราผลตอบแทนสูงสุด
จากพื น้ ที่ เ พาะปลูกที่ น้อยที่ สุด ในขณะเดียวกัน ยัง ช่วยเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน กล่าวกันว่าเทคนิคนี ้สามารถช่วย
ฟื น้ ฟูสภาพของความอุดมสมบูรณ์ของดินขึ ้นมาได้ เร็ วกว่ากระบวนการธรรมชาติถึง
60 เท่า และสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ มากขึ ้นถึง 2-6 เท่า นอกจากนี ้ยังมีการศึกษา
พบว่าการทาเกษตรอินทรี ย์แบบ Biointensive ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมายไม่
ว่าจะเป็ นช่วยลดการใช้ น ้าได้ 67-80 % ช่วยลดการใช้ ป๋ ยได้
ุ 50-100 % และช่วยลด
การใช้ พลังงานได้ ถึง 99 % อีกด้ วย
นอกจากแนวคิดเกษตรอินทรี ย์ สาหรับคนทั่วไปแล้ ว ในกลุ่มของผู้ที่บริ โภคอาหารมังสวิรัติได้ มีการพัฒนา
แนวทางเกษตรอินทรี ย์ในวิถีมงั สวิรัติขึ ้น เรี ยกว่า “Vegan organic gardening หรื อ Veganic gardening” โดยผู้ที่
นาเสนอแนวคิดนี ้ได้ แก่ Kenneth Dalziel O'Brien ผู้เขียนหนังสือเรื่ อง “Veganic Gardening - The Alternative
System for Healthier Crops” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่ง Veganic gardening เป็ นเกษตรอินทรี ย์รูปแบบหนึ่งที่ไม่ผลิตและ
ใช้ ปัจจัยการผลิตที่มาจากสัตว์ทุกชนิด โดยเทคนิคการเพาะปลูกตามแนวทางนี ้จะมีความเฉพาะตัว เช่น การรบกวน
ดินให้ น้อยที่สดุ การใช้ พืชคลุมดิน การสร้ างแปลงถาวร และการป้องกันไม่ให้ หน้ าดินถูกกดทับจนแน่นจากการทางาน
ในสวนด้ วยการกระจายน ้าหนักเมื่อต้ องทางานในแปลง เป็ นต้ น

ทฤษฎีในแนวทางเกษตรผสมผสาน
“เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory farming)” ที่เน้ นการจัดการแหล่งน ้า และการจัดสรรแบ่งส่วนพื ้นที่ทา
การเกษตรอย่างเหมาะสม ซึ่ง จะทาให้ เกษตรกรมีข้าวปลาอาหารไว้ บริ โภคอย่างพอเพี ยงตามอัตภาพ น่าจะเป็ น
แนวทางเกษตรผสมผสานที่ ค นไทยรู้ จัก ดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น แนวทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวภูมิ พ ลอดุล ยเดช อัน สอดรั บกับปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และเป็ นคาตอบให้ กับ
สังคมไทยในช่วงของการค้ นหาทางออกจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม เกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยให้ ประชาชนที่อยู่ในภาค
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เกษตรและที่กลับคืนสู่ภาคเกษตรมีงานทา มีรายได้ ในขณะเดียวกัน ช่วยสร้ างรากฐานของชนบทให้ แข็ง แรง เพียง
พอที่จะสามารถพึง่ ตนเองได้ ในระยะยาว
ในขณะที่ ระบบเกษตรผสมผสานที่ พยายามใช้ ที่ดินให้ เต็ม ประสิทธิ ภ าพมากที่ สุด ถูกเรี ยกว่าเป็ น “ระบบ
เกษตรประณีต (Intensive farming)” การทาเกษตรประณีต 1 ไร่ เป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ของคนอีสาน ซึ่งตังอยู
้ ่บนสมมติฐานที่ว่าคนยากจน มีที่ทากินน้ อยจะทาอย่างไรจึงจะพึ่งพาตนเองได้ และมีสขุ ภาพดี
ครอบครัวมีความสุข คือ ทาให้ ตวั เองอยู่รอดก่อนจะรวย และอาจกล่าวได้ ว่าเกษตรประณีต 1 ไร่ เป็ นรากฐานที่มนั่ คง
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงอันจะนาไปสู่การแก้ ปัญหาความยากจนของคนอี สาน นั่นเอง โดยปราชญ์ ช าวบ้ านที่ เป็ น
ต้ นแบบการทาเกษตรประณีต อาทิเช่น พ่ อมหาอยู่ สุนทรธัย11 พ่ อคาเดื่อง ภาษี 12 พ่ อผาย สร้ อยสระกลาง13 ครู
บาสุทธินันท์ ปรั ชญพฤทธิ์14 เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั แนวคิดการทาเกษตรประณีตได้ มีการขยายผลต่อ
ยอดไปยังพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ และมีการพัฒนาเป็ นเทคนิคการเกษตรแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทฤษฎีทากิน 1 ไร่ ทา
ได้ 1 แสน หรื อ ระบบเกษตร 5 ไร่ 1 ล้ าน เป็ นต้ น

เมื่อกลับไปพิจารณาทฤษฎีการปลูกพืชผสมผสานของประเทศตะวันตก มักถูกเรี ยกว่า “Polyculture farming”
เป็ นการผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดในพืน้ ที่ เดียวกัน ให้ มี ความหลากหลายคล้ ายกับความหลากหลายตาม
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเป็ นเวลานานๆ ซึ่งระบบ Polyculture จะหมายรวมถึงระบบการปลูก
พืชเหลื่อมฤดู (multiple cropping) การปลูกพืชแซม (Intercropping) การปลูกพืชสหาย (Companion planting) การ
ปลูกวัชพืชที่เป็ นประโยชน์ (beneficial weeds) และ การปลูกพืชสลับแนว (alley cropping) ซึ่งระบบการปลูกพืชแต่
ละอย่างข้ างต้ นมีรายละเอียดและเทคนิคการปรับใช้ แตกต่างกัน อีกทังอาจกล่
้
าวได้ ว่า Polyculture นับเป็ นหลักการ
หนึง่ ภายใต้ แนวทางการเกษตรแบบเพอร์ มาคัลเจอร์ (Permaculture) ก็ได้

ทฤษฎีในแนวทางเกษตรเพื่ออนาคต
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ เกิดแนวทางการทาเกษตรกรรมยัง่ ยืนแบบใหม่ๆ ขึ ้นมา
รองรับ เช่น “ระบบการทาสวนลดโลกร้ อน (Climate-friendly gardening)” เป็ นระบบการสร้ างสวนที่เน้ นการช่วย
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ลดการปล่อยก๊ าชเรื อนกระจก และให้ ดนิ และพืชช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ อีกทางหนึ่ง แนวทางนี ้
ถูกนาเสนอเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทาสวนหลังบ้ านหรื อสวนดอกไม้ ตกแต่งในบริ เวณบ้ านของชาว
อเมริ กัน เป็ นการผนวกรวมมิติด้านสิ่ง แวดล้ อมเข้ ากับวิถีชีวิตคนเมื อง ซึ่ง หลักการหลายประการของแนวทางนี ก้ ็
สามารถนาไปปรับใช้ กบั การทาเกษตรในลักษณะอื่นๆ ได้
ในทานองเดียวกัน แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนของเสียเป็ นพลังงานและทรัพยากรสาหรับ
การพึง่ ตนเองในระดับฟาร์ มและชุมชนท้ องถิ่นในสภาวะเศรษฐกิจยุคหลังการใช้ พลังงานฟอสซิลที่
เรี ยกว่า “Dream Farm Model” ก็เป็ นแนวทางเกษตรเพื่ออนาคตอีกรูปแบบหนึ่ง โดยผู้นาเสนอ
แนวคิดนี ้ได้ แก่ Prof. George Chan15 นักวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมและผู้คิดค้ นนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ฟาร์ มประสิทธิภาพสูงที่ปลดปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ โมเดล Dream Farm ได้ มีการจัดทามาแล้ ว 2
รูปแบบ (Dream Farm 1 เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2548 และ Dream Farm 2 เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2549)
กล่าวกันว่า โมเดล Dream Farm เป็ นคาตอบสาหรับ การผลิตอาหารให้ กับโลกใบนี ท้ ่ามกลางสถานการณ์ วิกฤติ
พลังงานและความจาเป็ นที่จะต้ องลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อเยียวยาปั ญหาโลกร้ อน
นอกจากนี ้ มีการนาเสนอแนวคิดที่เรี ยกว่า “Beyond Organic farming” (การเกษตรที่เป็ นมากกว่าเกษตร
อินทรี ย์) เป็ นรูปแบบการผลิตในระบบเกษตรอินทรี ย์ที่เน้ นความใกล้ ชิดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภคมากกว่าการมุ่งเน้ น
การได้ รับรองมาตรฐานและการค้ าขายดังเช่นที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั โดย Eliot Coleman16 เกษตรกร นักวิจัยและ
นัก เขี ย นชาวอเมริ กั น อดี ต ผู้ อ านวยการบริ ห ารของสหพัน ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM) ได้ เขียนบทความเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ในปี พ.ศ. 2545 และกล่าวถึงคา
ว่า “Authentic Food” หรื อ อาหารแท้ ๆ อาหารดัง้ เดิม ว่ามี ความส าคัญกว่า
“Organic Food” หรื อ อาหารอินทรี ย์ และอาหารที่ดี ย่อมมาจากสิ่งที่ผลิตได้ เอง
หรื อ มาจากฟาร์ มที่อยูใ่ กล้ กนั มากกว่าสิ่งที่หา่ งไกลออกไป
ในอีกมุมหนึง่ การเกษตรสาหรับพื ้นที่ในเมืองและชานเมือง ที่มีข้อจากัดด้ านพื ้นที่เพาะปลูก ก็นบั เป็ นแนวคิด
ที่มีความสาคัญมากขึ ้นทุกขณะ เนื่องจาก “การทาเกษตรในเมือง (Urban agriculture)” เป็ นการเพิ่มความสามารถ
ในการพึง่ ตนเองของคนเมือง รวมถึงเกี่ยวโยงกับเรื่ องอื่นๆ เช่น พื ้นที่สีเขียว สุขภาพ มลภาวะ พลังงาน ฯลฯ โดยเทคนิค
การทาเกษตรในเมืองก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น “Living roof” (สวนลอยฟ้าหลังคาสีเขียว เป็ นการปลูกพืชผักบน
หลังคาเพื่อสร้ างแหล่งอาหารและยังช่วยเรื่ องพลังงานและลดมลภาวะให้ กบั ชุมชนเมือง) “Rain garden” (การทาสวน
น ้าฝน เป็ นการสร้ างพื ้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยเฉพาะในบริ เวณบ้ านหรื อสานักงาน โดยใช้ ประโยชน์จากน ้าฝนที่ตก
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ลงมาเป็ นสาคัญ) “Xeriscaping” (การจัดสวนอนุรักษ์ น ้า โดยการเลือกพันธุ์ไม้ ที่เหมาะกับสภาพดิน ส่วนใหญ่เป็ น
ต้ นไม้ ท้องถิ่นที่ทนทานต่อภูมิอากาศ โรคและแมลงต่างๆ ทาให้ ไม่ต้องใช้ ยาฆ่าแมลง อันก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์) รวมถึงการนาเทคนิคการทาแปลงเพาะปลูกจากทฤษฎีการเกษตรในแนวทางต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นมาปรับ
ใช้ กบั พื ้นที่ในเมือง เป็ นต้ น

หลากแนวคิด หลายแนวทาง เกษตรกรรมยั่งยืน
เมื่อจัดกลุม่ แนวคิดหรื อทฤษฎีด้านเกษตรกรรมยัง่ ยืนตามแนวทางต่างๆ จะได้ ดงั แผนผังต่อไปนี ้
เกษตรดังเดิ
้ ม/เกษตรพื ้นบ้ าน/
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

การเกษตรแผนใหม่/การเกษตรใน
แนวทางปฏิวตั เิ ขียว

ปั ญหา

ความจาเป็ น/การเปลี่ยนผ่าน

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
แนวทางเกษตรธรรมชาติ
- Natural farming
- Korean natural farming
- Kyusei Nature Farming
- Conservation agriculture
- No-dig gardening

แนวทางเกษตรนิเวศ

แนวทางเกษตรอินทรีย์

- Permaculture
- Restoration Agriculture
- Agroforesty farming
- Local wisdom forest
gardening

- Organic agriculture
- Biodynamic agriculture
- Biointensive Agriculture
- Vegan organic gardening

แนวทางเกษตรผสมผสาน
- New Theory farming
- Intensive farming
- Polyculture farming

แนวทางเกษตรอนาคต
- Climate-friendly gardening
- Dream Farm Model
- Beyond Organic farming
- Urban agriculture
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ทังนี
้ ้ บทความที่จะนาเสนอในตอนต่อๆ ไป จะนาแนวคิดทฤษฎี เหล่านี ้มาพิจารณาในรายละเอียด ทังส่
้ วนที่
เป็ นนิยาม ความเป็ นมา และหลักการสาคัญของแนวคิดทฤษฎี นนๆ
ั ้ ในฐานะที่แนวคิดเหล่านี เ้ ป็ นนวัตกรรมเชิงระบบ
ประเภทหนึง่ เพื่อค้ นหาความน่าสนใจในการนามาปรับใช้ กบั ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนภายใต้ บริบทสังคมไทยต่อไป
1

รูปภาพจากเวปไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
2
รูปภาพจากเวปไซต์ http://natural-farming.weebly.com/about-mr-cho.html
3
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.moathai.com/moathaistatic/subMenu/culture.html
4
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.northernstar.com.au/whats-on/no-dig-gardens-workshop/89416/
5
รูปภาพจากเวปไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
6
รูปภาพจากเวปไซต์ http://restorationagricultureworkshop.weebly.com/about-mark-shepard.html
7
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.thaihealth.or.th/Content/28999-'วนเกษตร'%20ช่วยเกษตรกรหลุดพ้ นความจน.html
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รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.ring8ny.com/wp-content/uploads/2010/08/Howie-Albert1.jpg
9
รูปภาพจากเวปไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
10
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.johnjeavons.info/
11
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.sathai.org/autopagev4/picture/Dghq1yjFri20843.jpg
12
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.biogang.net/upload_img/expert/expert-2433-1.jpg
13
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1557050
14
รูปภาพจากเวปไซต์ http://www.rakbankerd.com/ckfinder/userfiles/images/ANIMAL/Large%20Animals/meaysan1k.jpg
15
รูปภาพจากเวปไซต์ http://permaculturewest.org.au/ipc6/ch01/chan/index.html
16
รูปภาพจากเวปไซต์ http://fourseasonfarm.com/about/index.html
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