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บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเกษตรของชาวคลองจินดาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบและวิธีการจัดการผลผลิต รวมถึงเหตุผลเบ้ืองหลังในการผลิตและการจัดการ
ผลผลิตในการทําการเกษตรของชาวบ้านคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ  ใช้การเจาะลึกรายกรณีศึกษา 5 กรณี  โดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนรว่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก 
และการจัดกลุม่สนทนา 
 ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการรูปแบบการผลิตและการจัดการผลผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรคลอง
จินดาทั้ง 5 สวนน้ัน เป็นการผลิตในหลากหลายลักษณะทัง้การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรย่ังยืน 
และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นที่มขีนาดเล็ก รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจสุขภาพ ทําให้รูปแบบ
การผลิตและการจัดการผลผลิตของชาวบ้านตําบลคลองจินดาทั้ง 5 สวนมีความแตกต่างจากการทําเกษตร
โดยทั่วไปที่เน้นการค้าเป็นด้านหลัก กล่าวคือ เน้นความสุขของผู้ผลิตรวมทั้งมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจ
ในผลผลิตทีม่ีคณุภาพ และปลอดภัย  เหตุผลเบ้ืองหลังในการผลิตและการจัดการผลิตของเกษตรกรยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นเพียงน้ีก็พอ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่บูรณาการแนวคิดการ
ทําเกษตรที่หลากหลายให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่าง จงึเป็นตัวอย่างหน่ึงของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทําการเกษตรที่เหมาะกับพ้ืนที่ราบนํ้าท่วมถึง และประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

คําสําคญั: เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรย่ังยืน   

 

 

 

 

 

 

 



(ข.) 
 

Abstract 

The research on The agricultural patterns of Klong Jin Da  in Suffiency Economy, aims 
to search for the pattern of production and management of production including the idea of 
agricultural production of  agriculture of Klong Jin Da, Sampran District, Nakhon Pathom 
province. The research approach was qualitative research and utilized participation 
observation, in-depth interview and focus group as data collection in five case studies. 

 The research found that the patterns of production and management of 
production in five case studies applied varieties of agriculture patterns including integrated 
farming, agro forestry and sustainable agriculture, in addition to the production from farms 
supported by the small scale of local markets and the health-concern consumers. In 
addition, the focusing on satisfying the consumers’ needs of good quality and food -safety 
products and their own happiness, which are the different characteristics from trade 
agriculture. Although the agriculturalists integrated the varieties of agriculture patterns due 
to social contexts but they also imply the sufficiency economy concept which is sufficient 
and not greedy. They are the best practice of applying the sufficiency economy principle to 
utilize for agriculture in plain areas.  

 

Keywords: Sufficiency Economy, Integrated Farming , Agro forestry, Sustainable Agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ค.) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเกษตรของชาวคลองจินดาที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
สําเร็จได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน ได้แก่ครอบครัวคุณเสริมศรี 
ศรีรัตนพิทักษ ์ครอบครัวคุณลัดดาวัลย์ แก้วมาลัย ครอบครัวคุณมะล ิ ย้ิมถนอม ครอบครัวคุณอํานาจ หลงสม
บุญ ครอบครัวคุณบุษบา หลงสมบุญ เกษตรคลองจินดาที่ได้ข้อมูลต่างๆ คําแนะนํา และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการ
ศึกษาวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้งานวิจัยถูกต้องอย่างสมบูรณ์ รวมถึงให้แนวคิดต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรณุาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ เป็นอย่างย่ิงในการให้
คําแนะนํา การตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และคอยสนับสนุนรวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการงานวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณในโครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และเป็นผลให้เกิดโครงร่างการวิจัยเพ่ือบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา 435 238 ศึกษาวิจัยชุมชน   รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ได้สนับสนุนทุนเพ่ือให้โครงร่างการวิจัย พัฒนาเป็นงานวิจัยฉบับน้ี  
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆเอกสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ตลอดจนบุคคลต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออีก
มากมายที่ผู้วิจยัไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่น้ี  

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมิอาจสําเร็จลุล่วงไปได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆท่านที่ได้
กล่าวมาเหล่าน้ีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างย่ิง จึงขอกล่าวขอบคุณไว้
ในโอกาสน้ี 

 หากงานวิจัยฉบับน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ ย่อมนับเป็นความปิติยินดีอย่างย่ิงที่งานวิจัยฉบับน้ีมี
คุณค่า แต่หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เกษตรกรจํานวนมากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เน้นการพัฒนา แต่พัฒนาแบบที่ไม่ทั่วถึง 
ด้วยวิธีการผลิตแบบใหม่ที่พ่ึงพาเคมีภัณฑ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตจํานวนมาก เกษตรกรจําต้องอยู่ในภาวะจําเป็นต้อง
เลือก ว่าจะเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น หรือจะยังคงดํารงวิถีการผลิตแบบด้ังเดิม
ซึ่งมีที่ท่าว่าจะไม่สามารถทนต้านทานต่อกระแสทุนนิยมได้นานนัก “จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทํา
ให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น ซึ่งปฎิเสธแนวคิดการ
ทําการเกษตรแผนใหม่ที่เป็น แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของ
ประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทําการเกษตรกรรมเช่นน้ีกําลังลดบทบาทลง โดยปัจจุบันเกษตรกรรม
ทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองมาจากความล้มเหลวของระบบเกษตรกรรม
แผนใหม่ และได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกันเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นที่สนใจ
ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายองค์กร” (อานัฐ ตันโช, 2550)  

             หลังจากการล้มลุกคลุกคลานของเศรษฐกิจไทย ที่ดีบ้าง แย่บ้าง ผันผวนตามประเทศยักษ์ใหญ่ทาง
เศรษฐกิจอย่างจีน และอเมริกา ประกอบกับวิกฤติของการล่มสลายของอาชีพเกษตรกรในโลกทุนนิยม จึงได้
เกิดกระแสแนวคิดที่จะหันกลับมาสู่การทําเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมอีกคร้ัง ในช่วง 20 ปีมาน้ี โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง การเกษตรที่ไม่ได้เน้นการผลิตเพ่ือป้อนเข้าระบบอุตสาหกรรม แต่เป็นการผลิตเพ่ือยังชีพ ให้ความสําคัญกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอมีพอกิน ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่อง 
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และ การเกษตรทฤษฎีใหม่ “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงน้ันเป็นทฤษฎีที่มีผู้เห็นด้วย
สนับสนุนว่า เป็นทฤษฎีที่ดี สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ สามารถใช้กับคนได้กับคนในทุกระดับ ทุก
อาชีพ ทําให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขเน่ืองจากการมีรายได้ที่พอมีพอใช้” (เกษม จั่นบุญมีและคณะ, 2551) 

ท่ามกลางรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดข้อถกเถียงทั้งในแวดวงวิชาการและในหมู่เกษตรกร
ด้วยกันเองถึงทิศทางการทําการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยว่าควรเป็นเช่นไรในสภาวะที่การเกษตร
กระแสหลักอาจมาถึงทางตัน กล่าวคือ การผลิตเพ่ือตอบสนองต่อหลักการทุนนิยม ลดคุณค่าความเป็น
เกษตรกรแบบด้ังเดิม รวมทั้งมีแนวโน้มทําลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเด็นที่สังคมต้องการคําตอบคือ 
เกษตรกรรมไทยควรเดินตามกระแสทุนนิยมต่อไป หรือ เน้นความพอเพียง ผลิตเองใช้เอง และหวนกลับสู่
สังคมที่มีวิถีการผลิตแบบเอเชียเหมือนเดิม หรือมีแนวทางใดบ้างในการผ่อนปรนและปรับตัวเข้าหากันระหว่าง 
2 ขั้วแนวคิดดังกล่าว 

การทําการเกษตรในแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง พ่ึงตนเอง ไม่เน้นกําไรน้ีจึงเป็นเหมือนแกะดํา
ท่ามกลางคําวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่า แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงน้ันจะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริง และ
ตอบสนองความต้องการช้ันพ้ืนฐานของทั้งเกษตรกร และชุมชนได้จริงหรือไม่? บางความเห็นเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงจากโลกไซเบอร์กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงน้ันเป็นหลักการอย่างหน่ึงที่มีทั้งข้อดีและข้อจํากัด การท่ี
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เราไม่ลืมหูลืมตายกย่องเศรษฐกิจพอเพียง เห็นว่าเป็นพระราชดํารัสของในหลวง มีความศักด์ิสิทธ์ิ ปล่อยรัฐเป็น
ผู้ผูกขาดการ”วิจัย”เศรษฐกิจพอเพียงแต่ฝ่ายเดียวน้ัน นอกจากจะทําให้เศรษฐกิจพอเพียงตกอยู่ในภาวะไม่
สามารถใช้ได้จริงแล้ว ยังทําให้เราไม่สามารถค้นพบข้อจํากัดบางประการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังน้ัน
เศรษฐกิจพอเพียงควรจะถูกนําเข้าสู่หลักการวิภาษวิธี (Dialectic) เพ่ือหาจุดเด่นและข้อจํากัด เพ่ือนําไป
ปรับปรุงใช้ในความเป็นจริงต่อไป” (บทความที่ ๒ : ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง, 2552) 

ชาวบ้านกลุ่มหน่ึงในตําบลคลองจินดา สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่า พวกเขาสามารถอยู่ได้ด้วยวิธีคิด
การทําเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งๆที่พ้ืนที่อําเภอสามพรานน้ันเป็นแหล่งเกษตรกรรม
แห่งหน่ึงของภาคกลางในจังหวัดนครปฐมอยู่ในทําเลท่ีไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ การคมนาคมขนส่ง
สะดวกในการขนส่งสินค้าเพราะมีถนนตัดผ่านหมู่บ้าน จึงแสดงให้เห็นว่าการทําการเกษตรน้ันไม่จําเป็นต้องอยู่
แต่ในชนบทเท่าน้ัน นอกจากน้ีการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีน้ันและสามารถให้ผลผลิตคุณภาพดีมากกว่าการใช้
สารเคมี เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครอบครัว จุนเจือช่วยเหลือกิจการสาธารณะและสังคมรอบข้าง มีเงินเหลือเก็บ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพกายและจิตดีขึ้น และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรด้วยกันอย่างแนบแน่นแต่
อุปสรรคของชาวบ้านคลองจินดาคือ การไม่สามารถแสดงให้สังคมทั่วไปเข้าใจได้ว่า หลักการทําการเกษตรใน
สวนของตนเองนั้นสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างไร การทําความเข้าใจและหาคําตอบใน
ข้อน้ี ก็เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของคําถามสังคมที่ว่า การทําการเกษตรแบบพอเพียงสามารถทําได้จริง การทํา
การเกษตรแบบพอเพียงสามารถอยู่ได้ในกระแสอุตสาหกรรมแบบแข่งขันและเพ่ือให้ได้คําตอบที่กระจ่างในการ
แสดงให้สังคมทราบ จึงต้องทําการลงพ้ืนที่ไปศึกษาว่าการทําเกษตรของชาวบ้านคลองจินดานั้นสอดคล้องกับ
หลักการและเง่ือนไขของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการผลผลิตของชาวบ้านในตําบลคลองจินดา 
2. เพ่ือศึกษาถึงเหตุผลเบ้ืองหลังในการผลิตและการจัดการผลผลิต 

3.ขอบเขตในการศึกษา  
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการหาความสอดคล้องในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับรูปแบบที่ใช้ในการทํา

การเกษตรที่ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ช่วงเวลาที่ทําการศึกษาคือ เดือนมกราคม-
มีนาคม 2555 ซึ่งพ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยตัวอย่างสวนเกษตร 5 สวน ดังน้ี 

1.สวนคุณเสริมศรี ศรีรัตนพิทักษ์ การปลูกไม้ลดหลั่นระดับความสูง ไปจนถึงพืชคลุมดิน ปลูกแบบทิ้ง
ขว้างเป็นลักษณะของป่า เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในพ้ืนที่และให้ธรรมชาติดูแลรักษาตัวเอง พืชสําคัญใน
สวนวนเกษตรคือ ใบชะพลู ที่ตัดขายได้ทุกวัน รายได้เสริมมาจากพืชชนิดอ่ืนๆที่ขึ้นเอง เช่น พริก ใบบัวบก 
และผักสวนครัวอ่ืนๆ  
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2. สวนคุณอํานาจ หลงสมบุญ แต่เดิมเคยปลูกไม้ผลมาก่อน ต่อมาเกิดปัญหาท้ังโรคแมลง ราคา
ผลผลิต ปัญหาการจัดการหาตลาดระบายสินค้า ข้อจํากัดดังกล่าวบีบให้ต้องพ่ึงสารเคมีเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีที่
ตลาดต้องการ ต่อมาเปลี่ยนมาปลูกเตยหอมแต่ก็ยังประสบปัญหาขาดช่องทางระบายสินค้า หรือการหาตลาด
น่ันเอง  

3.สวนคุณลัดดาวัลย์ แก้วมาลัย ซึ่งมีการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะฝรั่ง และไม้กันภัยและไม้เศรษฐกิจบาง
ชนิด ไม่มีการใช้สารเคมีเช่นกัน สวนเกษตรของพ่ีดาไม่ใช่การปลูกแบบหวังผลกําไรเกินควร กล่าวคือ เป็นการ
ปลูกไม่เน้นจํานวน ไม่เร่งปลูกเพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดหรือผู้บริโภค แต่ขายเท่าที่ผลผลิตจะพอมี มี
การปลูกไม้กันภัยเมื่อเกิดนํ้าท่วมและการปลูกไม้ผลกับไม้เศรษฐกิจประกอบกันไป  

4.สวนคุณบุษบา หลงสมบุญ เป็นสวนฝรั่งที่ปลูกร่วมกับไผ่พันธ์ุลืมแล้งและต้นดอกชมจันทร์ ไม่มีการ
ใช้สารเคมี เน่ืองจากคุณบุษบาเช่ือว่า การใช้สารเคมีเป็นการเบียดเบียนให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบจากการใช้สาร
อันตรายดังกล่าว นอกจากน้ีการปลูกพืชหลายชนิดน้ันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง คือ การปลูกพืชที่
หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความต้องการ
ผลผลิตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่แน่นอน  

5.สวนคุณมะลิ ย้ิมถนอม ปลูกหญ้า ปลูกผักปราบ เพ่ือฟ้ืนฟูดิน นอกจากน้ียังมีการปลูกฝรั่ง พุทรา 
และพริก โดยไม่ใช้สารเคมี พืชสวนและผักสวนครัวในสวนเดียวกัน 
4.วิธีวิทยาการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานการณ์ กําหนดประเด็นการศึกษา และสร้างโครงร่างวิจัย 
ศึกษารูปแบบการทําการเกษตรของชาวบ้านคลองจินดา ทั้ง 5 สวน จากน้ันกําหนดประเด็นการศึกษา

และคําถามวิจัยคือรูปแบบการทําการเกษตรของชาวบ้านคลองจินดาท้ัง 5 สวนที่มีลักษณะสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  

ทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  วนเกษตร เกษตรย่ังยืน และเกษตรแบบผสมผสาน 
จากน้ันกําหนดคําถามวิจัยโดยศึกษาการทําการเกษตรของชาวบ้านคลองจินดาว่ามีความสอดคล้องกับหลักการ
และเง่ือนไขของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร จึงเป็นที่มาของปัญหาวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชาวบ้านตําบลคลองจอนดาที่ทําการเกษตรทั้ง 5 สวน อันได้แก่ 
1. สวนบุษบา 2. สวนคุณลัดดาวัลย์ 3.สวนคุณมะลิ 4.สวนคุณอํานาจ และ 5.สวนคุณเสริมศรี โดยใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้แก่ สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เจาะลึก และการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ
ซึ่งเป็นการหาข้อมูลที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถนํามาใช้สร้างเคร่ืองมือเป็นแนวคําถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
รวบรวมข้อมูลจาก ได้แก่ หนังสือ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เว็บไซต์ เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นต่างๆท่ีสามารถใช้เก็บข้อมูลจากแต่ละสวน
ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงแนวคําถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์เจาะลึก 

ขั้นตอนท่ี 2 ลงเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเป็นการพูดคุยโดยมีแนวคําถามที่ต้ัง

ไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางสําคัญ มีการบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก ใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือช่วยบันทึกข้อมูล การ
ใช้กล้องถ่ายรูปในการบันทึกภาพ และกล้องวีดีโอในการบันทึกทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
 ผู้วิจัยใช้การลงพ้ืนที่เข้าไปในสวน 5 สวนที่ตําบลคลองจินดา โดยอันดับแรกใช้วิธีการสังเกตจากสิ่งที่
พบเห็นภายในบริเวณสวนทั้ง 5 สวน การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นการพูดคุยระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) โดยเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ที่มีแนวคําถามช่วยกํากับทิศทางการสนทนา รวมไปถึงการ
สนทนาที่ไม่เป็นทางการโดยใช้ควบคู่กับการสังเกต ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่
เคยมีการรวบรวมมาก่อนของสวนทั้ง 5 สวน 

แนวคําถาม วิธีการรวบรวม
ข้อมูล 

อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล 

สังเกต สนทนา 
1.ความเป็นมาและเหตุผลในการเลือกทําเกษตร  √ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทกึ

กล้องวีดีโอ 
2.ลักษณะทางกายภาพของสวน 
   2.1.ขนาดของพ้ืนที่ บริเวณรอบข้าง 
   2.2.การจัดการพ้ืนที่ในการทําเกษตร 
   2.3.การจัดการนํ้า 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทกึ 
กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป 

3.การทําเกษตรมีลักษณะอยา่งไร 
   3.1.ลักษณะการผลิต 
        3.1.1.การคัดเลือกพันธ์ 

3.1.2.บทบาทและความสัมพันธ์ในการปลูก
พืช/สัตว์ 

       3.1.3.การดูแลผลิต 
   3.2.ลักษณะการจัดการผลผลิต 
       3.2.1.การเก็บเก่ียวผลผลิต 
       3.2.2.การแปรรูป/การบรรจุหีบห่อ 
       3.2.3.ตลาดและการจาํหน่าย 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทกึ 
กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป 

4.แนวคิดที่ใช้ในการทําเกษตร  √ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทกึ 
กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป 

5.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้  √ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทกึ 
กล้องวีดีโอ 



 

5 

 

 ผู้วิจัยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555 เป็นระยะเวลาประมาณ 
1 เดือน โดยระหว่างน้ีผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในลักษณะการเดินทางไป-มา ในพ้ืนที่ 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก และการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ 

ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กับจุดประสงค์ข้อที่ 1 เรื่องรูปแบบการผลิตและการจัดการผลผลิต โดยจัด
ระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ จากน้ันจึงแสดงข้อมูลลงไปในหมวดหมู่ต่างๆ จากน้ันเมื่อได้ข้อมูลก็นํามา
วิเคราะห์ในจุดประสงค์ข้อที่ 2 ถึงเหตุผลเบ้ืองหลังของการผลิตและการจัดการผลผลิต  

ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และเตรียมข้อมูลนําเสนอ 
 ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษากับแนวคิดหลักคือ เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดรอง ได้แก่ เกษตรผสมผสาน เกษตรย่ังยืน และวนเกษตร  
 ผู้วิจัยจัดทําแผนที่เดินดิน และข้อมูลการวิเคราะห์กับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือเตรียมนําเสนอ
ข้อมูลต่อเจ้าของสวนทั้ง 5 สวน 

มีการตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย(Investigator Triangulation)คือการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ นัก วิจัยแต่ละคนได้มา  และการตรวจสอบสามเส้า ด้านวิ ธีการรวบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation) คือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเก่าโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสาร 
และทําการซักถามผู้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 
 

ขั้นตอนท่ี 5 จัดสนทนากลุ่ม 
 ขั้นตอนน้ีใช้การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การจัดกลุ่มสนทนา (focus group) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 
ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์โดยแผนท่ีเดินดิน และผลการวิเคราะห์จากแนวคิด โดยการจัดกลุ่มสนทนามี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้วิจัยและเจ้าของสวนทั้ง 5 สวน เพ่ือแก้ไขข้อมูล
จากการวิเคราะห์กันในกลุ่มผู้สนทนาทั้งหมด 

ขั้นตอนท่ี 6 สรุปผลการศึกษา  
ปรับปรุงข้อมูล และสรุปผลการศึกษาและเขียนเป็นรายงานการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 

‐ ค้นหาสถานที่  
(กําหนดประเด็นการศึกษา ทบทวน
วรรณกรรมเกีย่วกับพื้นที่ พัฒนาเครื่องมือ 
(แบบสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล) 

‐ สร้างโครงร่างวิจัย 
(ทบทวนวรรณกรรม กําหนดคําถามการ
วิจัย กลุ่มประชากรตัวอย่าง และ
ออกแบบสัมภาษณ์) ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 

แผนผังที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิจัย  (Methodological Framework) 
  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

ประชุมคณะวิจัยเพื่อสรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ทั้งข้อที่ 1.รูปแบบการผลิตและการจัดการ
ผลผลิต และ 2.เหตุผลเบื้องหลังในการผลิตและ
การจัดการผลผลิต โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมในพื้นที่ 

เก็บข้อมูลกลุ่มประชากรเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ 1. สวน
บุษบา 2. สวนคุณลัดดาวัลย์ 3.สวนคุณมะล ิ4.สวนคุณ
อํานาจ และ 5.สวนคุณเสริมศรี โดยใช้วิธีการสังเกต และ
สัมภาษณ์ด้วยแนวคําถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งดูลักษณะ
การทําการเกษตรของสวน และพื้นที่ทางกายภาพโดยรวม 
โดยใช้สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และ
กล้องวีดีโอเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูล 

   จัดเวทีสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยมีประเด็นนําเสนอ 2 
ประเด็นคือ 1.แผนที่เดินดิน 2.แนวคิดที่ได้จากการ
วิเคราะห์ และมีการแลกเปลีย่นระหว่างผู้วิจัยและ
เจ้าของสวนเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อนําข้อสรุปที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ
เจ้าของสวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทาง
กายภาพของแผนที่เดินดิน 

 

ประชุมคณะวิจัยเตรียมข้อมลูเพื่อนําเสนอต่อ
เจ้าของสวนทั้ง 5 สวน โดยวิเคราะห์ข้อมูลกับ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา แนวคิดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดรองเกษตร
ผสมผสาน เกษตรยั่งยืน และวนเกษตร พร้อม
กับเตรียมแผนที่เดินดิน และมีการตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูล
จากวิธีการรวบรวมข้อมูล 

ปรับปรุงข้อมูล และสรุปผลรายงาน 
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บทที่ 2  
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาว่าด้วยการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนโดยเร่ิมต้นจาก

ระดับครอบครัวเป็นสําคัญโดยคําว่า “ความพอเพียง” น้ันหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอก โดยต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการใช้คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําทุก
ขั้นตอน  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทาง
สายกลาง ที่คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ โดยอาศัยความรู้และ
คุณธรรมในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน (ปราโมทย์ มลคล้ํา, 2551: 40) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
• ความพอประมาณ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ

ผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบรโิภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณเป็นต้น 
• ความมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการกระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ  
• การมีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง 

ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีค่าดว่าน่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

เง่ือนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ  
• ความรู้  คือ ความรอบรู้ที่เหมาะสมในนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ดําเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ความรอบรู้ทั้งในงานที่ทําและสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวพันธ์กับงานที่ทํา
ทั้งหมดมีสติหรือความระลึกรู้ และมีปัญญาหรือความรู้ชัด  

• คุณธรรม คอื ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นเคร่ืองกํากับทิศทางของการใช้ความรู้ เพ่ือนําไปสู่
เป้าหมายที่พึงประสงค์ ความอดทน ตลอดจนความเพียรและสติปัญญาในการดําเนินชีวิต เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการงานเพ่ือความต้ังใจ ไมล่ะเลย ไม่ทอดทิ้ง เป็นความเพียรที่มีลักษณะกลา้แข็ง ไม่ขาดสาย มีความ
หนักแน่นอดทน ไม่ท้อถอย ทําให้การดําเนินงานรุดหน้าเรื่อยไป 

 
2. วนเกษตร  

เป็นระบบการจัดการป่าไม้เป็นหลักร่วมกับการเกษตรทุกแขนง ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ การ
ปลูกพืชเกษตรในสวนป่า การเลี้ยงสัตว์ในสวนป่า หรือการปลูกพืชเกษตรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในสวนป่า ระบบ
น้ีมุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางเพ่ือผ่อนคลายความต้องการที่ดินเพ่ือการเกษตรกับความต้องการป่าไม้ (ธวัช ทอง
มณี, 2539: 9) 
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2.1หลักการของ"วนเกษตร" 
  เป็นการทําการเกษตรในพ้ืนที่ป่า โดยสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลยีนแบบระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ระบบมีร่มไม้ปกคลมุและมคีวามชุ่มช่ืนสูง โดยการเกษตร
รูปแบบน้ีส่วนใหญ่พบในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ เกษตรกรจะทําการผลติโดยไม่ให้กระทบต่อ
พ้ืนที่ป่าเดิม ซึง่สามารถแบ่งเป็นหลายประเภทดังน้ี 
  ก. วนเกษตรแบบบ้านสวน มีต้นไม้และพืชผลหลายช้ันความสูง โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
และพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน 
  ข. วนเกษตรท่ีมีต้นไม้แทรกในไร่นาหรือทุ่งหญ้า เหมาะกับพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะสูงๆ ตํ่าๆ โดยปลูกต้นไม้
เสริมในที่ไม่เหมาะสมกับพืชผล เช่น ที่เนินหรือที่ลุ่มนํ้าขัง และปลูกพืชในที่ราบหรือทีส่ม่ําเสมอ 
  ค. วนเกษตรท่ีมีแถบต้นไม้และพืชผลสลับกัน เหมาะกับพ้ืนที่มีความลาดชันเป็นแนวยาวน้ําไหลเซาะ
หน้าดินมาก แถบต้นไม้ซึ่งปลกูไว้สองถึงสามแถวสลับกับพืชผลเป็นช่วงๆ ขวางความลาดชันจะช่วยรักษาหน้า
ดิน และในระยะยาวจะทําให้เกิดขั้นบันไดดินแบบธรรมชาติให้กับพ้ืนที่สําหรับแถบพืช อาจมีความกว้าง5-20
เมตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 3. เกษตรย่ังยืน   
เป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีความเกี่ยวข้องกับการ

จัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตรที่ประสบความสําเร็จเพ่ือสนองความต้องการของประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ ขณะที่รักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  โดยแยกแยะ
ความหมายของเกษตรย่ังยืนได้ใน 2 ระดับ คือ 

ระดับที่หน่ึง สวน : การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของทางเกษตร 
ระดับที่สอง ครัวเรือน : การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้น

บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของระบบการผลิตที่นําไปสู่ความมั่นคงของอาหาร
และรายได้  
 

โดยตัวช้ีวัดของเกษตรย่ังยืนมีหลักการสําคญัอยู่  3 ประการคือ  
• ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  คือ มีลักษณะของการผลิตและเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ขึ้นอยู่กับ

สภาพทางกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะทําใหเ้กษตรกรสามารถมีผลผลิตที่
เพียงพอต่อการบริโภคภายในครอบครัวและสามารถจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ได้ 

• ความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดลอ้ม คือ กิจกรรมทางการเกษตรอย่างผสมผสานเพ่ือให้เกิด
ความหลากลาย โดยมีความสมัพันธ์และเก้ือกูลกันเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร 

• ความย่ังยืนทางด้านสังคม  คือ ก่อให้เกิดรายได้ที่ย่ังยืน รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ทําการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ นําไปสู่การสร้างครอบครัว ชุมชน 
และสังคมที่มีความย่ังยืนและแข็งแกร่งขึ้นจากเดิม 



 

9 

 

4. เกษตรแบบผสมผสาน  
เป็นระบบการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์หลายๆ ชนิดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ภายใต้การ

เก้ือกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการของการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช 
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (ธวัช ทองมณี, 2539: 9) อาจอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช เช่นที่บ้านคลอง
จินดาเป็นต้น  

4.1 หลักการของ "เกษตรแบบผสมผสาน" ประกอบด้วยหลักสําคัญ 2 ประการ คือ 
• กิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป เช่น การปลูกฝรั่งกับดอกชมจันทร์ การปลูก

ฝรั่งกับไผ่พันธ์ุลืมแล้ง ซึ่งการปลูกพืชดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช โดยอาศัย
สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ใน
ระบบการเกษตร เป็นต้น 

• การเก้ือกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ระบบเกษตรแบบผสมผสานน้ัน เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมถึงอากาศและ
พลังงาน  

5. สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา  (conceptual framework) 
5.1 รูปแบบการผลิต และการจัดการผลผลิต 

ก) รูปแบบการผลิต 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมภูีมิคุ้มกันที่ดี ใน

เง่ือนไขที่ต้องตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมอยูบ่นความรู้และคุณธรรม กลา่วคือการผลิตจะต้องมีเหตุผลในการ
ดําเนินการที่อยู่บนพ้ืนฐานของความพอดี ในความหมายทีไ่ม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน มีความรอบคอบ และมีการเตรียมพร้อมที่จะรบัผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีการ
ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมการผลิตจะอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ตลอดจนความเพียรและสติปัญญาในการดําเนินการผลิต  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปน็แนวทางในการศึกษาสวนเกษตรท้ัง 5 สวนว่าในกระบวนการผลิตได้ใช้หลักเหตุผลโดยการ
ดําเนนิชีวิตโดยรู้จักความพอประมาณ และใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล ซ่ึงสิ่งเหลา่นี้จะเป็นภูมิคุม้กันตัวเอง
และครอบครัวเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง   ในขณะที่แนวคิดวนเกษตร เป็นรูปแบบ
การเกษตรที่นําเอาหลักการความย่ังยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้
ความสําคัญการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของการเกษตรแบบ
ผสมผสานกับการปลูกพืชช้ันล่างที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก และต้องการความช้ืนจากการท่ีมีพืชช้ันบนขึ้นปก
คลุม หลักการของ"วนเกษตรการทําการเกษตรในพ้ืนที่ป่า หรือการสร้างระบบเกษตรให้มีลกัษณะเลียนแบบ
ระบบนิเวศป่าธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ ่ทําให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุมและมีความชุ่มช่ืนสูง 
ตามแนวคิดวนเกษตรอาจแบ่งวนเกษตรเป็นหลากหลายประเภท ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่คลองจินดาได้แก่วน
เกษตรแบบบ้านสวน มีต้นไมแ้ละพืชผลหลายช้ันความสูง โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและพืชผักสวนครัว
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ในบริเวณบ้าน   ดังนัน้ การนําหลักการวนเกษตร และลักษณะการทําการเกษตรดังกล่าวไปศึกษาในพื้นที่
เพื่อคน้หาว่ามีพืชอะไรบ้างทีมี่การปลูกตามหลักการดังกล่าว    แนวคิดเกษตรยัง่ยืน เป็นแนวทางการ
พัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชุมชนหลายระดับ ใน
การทําการผลติตามแนวคิดเกษตรย่ังยืนในระดับสวนเกษตรคือใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทางเกษตร และในระดับครัวเรือนการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
เน้นบทบาทของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของระบบการผลิตที่นําไปสู่ความมั่นคงของ
อาหารและรายได้  ผลจากการทําการเกษตรย่ังยืนจะเกิดความย่ังยืนทางเศรษฐกิจโดยลักษณะของการผลิต
และเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ขึน้อยู่กับสภาพทางกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม(เพ่ือให้เกษตรกรสามารถมี
ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในครอบครัวและสามารถจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้) 
ความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตจะผสมผสานเพ่ือให้เกิดความหลากลายทางชีวภาพ และมี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน  และความยั่งยืนทางด้านสังคมคือการผลิตที่รายได้ที่ย่ังยืน รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ทําการเกษตร ดังน้ัน การนําแนวคิดรูปแบบเกษตรย่ังยืนไปศึกษาสวน
เกษตรจึงไปคน้หาว่าการผลิตที่สัมพนัธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการทําการเกษตรรูปแบบหนึง่
ที่มีระบบการผลิตที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยเริ่มจากการทําสวนการเกษตรให้สอดคล้องกับ
แนวคิดระบบเศรษฐกิจย่ังยืน กล่าวคือ มีการทําการผลิตทีมี่ความสอดคล้องกับความต้องการทาง
เศรษฐกิจ หรอืการทําการผลิตรูปแบบใหม่เพื่อหาลู่ทางในการหาตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
คือ การปลูกพืชเพื่อเกิดผลผลิตในทุกฤดูกาล และมีตลาดรองรับผลผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทนุและภาวะ
สินค้าล้นตลาด จึงทําใหเ้กษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคง และการมีภูมิคุ้มกันกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจที่
จะตามมา การผลิตที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความม่ันคงของ
อาหารเป็นการผลิตในลักษณะของการผลิตที่สัมพันธ์เก้ือกูลเป็นลักษณะของเกษตรกรกับธรรมชาติ โดยมี
ลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งมีการใช้พ้ืนที่สําหรับทาํการเกษตร
อยู่ โดยพ้ืนที่ทางกายภาพเหมาะสําหรับการเกษตรดังกล่าว เพราะการมีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ ์รวมถึงการทํา
การเกษตรที่สารเคมีในปริมาณน้อยเพ่ือก่อให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด   เกษตรแบบผสมผสาน 
เนน้กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดมีความเก้ือกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตยังช่วยเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณข์องทรัพยากรธรรมชาติ หลักการของ "เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยหลักสาํคัญ 2 
ประการ คอื มีกิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป และมีการเก้ือกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรม
เกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานน้ัน ลักษณะการผสมผสาน
ในระบบเกษตร ที่จะนําเป็นแนวทางในการศึกษาพ้ืนที่คลองจินดาคือ ลักษณะการปลูกพืชผสมผสานกล่าวคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับ
ใช้ในระบบการเกษตร  ดังน้ันการผลิตที่สอดคล้องกับการเกษตรแบบผสมผสานคือมีการปลูกพืช 2 ชนิดขึ้นไป 
โดยพืชเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกัน เช่น การปลูกฝรั่งผสมผสานกับการปลูกดอกชมจันทร์และการ
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ปลูกต้นชะพลู โดยการดอกชมจันทร์และชะพลูจะมีสว่นช่วยในเรื่องของการปกคลุมดินและทําใหดิ้นมีความ
อุดมสมบูรณ์ ส่งผลประโยชน์แก่ต้นฝรั่งสามารถนําแร่ธาตุจากดินเข้าไปใช้อย่างเต็มที่ นํามาสู่การลดใช้ปุ๋ยเคมี
ของเกษตรกร เป็นต้น 

ข) การจัดการผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
มีการจัดการผลผลิตโดยการคํานึงถึงความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อผลผลิตเหลือ

จากการผลิตภายในครัวเรือนแล้วจึงนําไปสู่การค้าเป็นอันดับที่รองลงมาเพ่ือเป็นรายได้แก่เกษตรกร อาจกล่าว
ได้ว่าเกษตรกรจะอยู่ในสถานะเปน็ผู้กําหนดหรือเปน็ผู้กระทําต่อตลาดแทนที่ตลาดจะเป็นผู้กระทําหรือเปน็
ตัวกําหนดดังที่เคยเปน็อยู่ ทั้งนี้ จะต้องมีการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายหรือราบจ่าย ยึดหลักพออยู่ พอกิน 
พอใช้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551) 
รายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัยปรากฎในแผนผังที่ 1  
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เงื่อนไขความรู้ 

มีภูมิคุ้มกัน 

มีเหตุผล 

พอประมาณ 

แนวคดิการผลิตและจดัการผลผลิต 

เกษตรผสมผสาน 
กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดมีความ
เกื้อกูลกันอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกพืช 2 
ชนิดขึ้นไป 

 

เกษตรยั่งยืน มีความสัมพันธ์กับ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

วนเกษตร มีลักษณะ
เลียนแบบระบบนิเวศ
ป่าธรรมชาติ 

เงื่อนไข
แนวคดิอื่น ๆ แปลงวนเกษตร 

แปลงคุณลัดดา

แปลงเกษตร 5 

2.เหตุผลเบื้องหลังการผลิตและการจัดการ

แผนผังที่2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(conceptual framework) 

1.ศึกษาวิธีการผลิตและการจัดการผลผลิต 

เศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงคุณบุษบา 

แปลงเตยหอม 

แปลงคุณลี ่
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บทที ่3 
สวนเกษตรคณุเสริมศรี  ศรีรัตนพิทักษ์ 

1.  จากวลี เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว สู่ เกษตรสร้างสุข 
คํากล่าวที่ ว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ของคุณเสริมศรีนับเป็นจุดเริ่มต้นในวิธีคิดที่จะ

เปลี่ยนแปลงสิ่งหน่ึงเพ่ือให้เกิดผลดีอย่างถ้วนหน้า กล่าวคือการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่เน้นการปลอด
สารพิษตลอดจนมีความชอบและความรักที่จะทํา นําไปสู่ความสุขทั้งแก่ครอบครัว ตัวคุณเสริมศรีเองและ
ผู้บริโภคด้วยรูปแบบการทําการเกษตรอันมีที่มาจาก “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” จึงเป็นเกษตรที่สร้าง
ความสุขทั้งแก่ครอบครัวคุณเสริมศรีและผู้บริโภคผลผลิตจากสวนเกษตรคุณเสริมศรีอีกด้วย 

รูปแบบการทําเกษตรของเกษตรกรโดยมากมักเป็นการทําเกษตรแบบเชิงเด่ียว เช่นเดียวกันกับ รุ่นแม่
ของคุณเสริมศรี ที่ได้ทําการเกษตรเชิงเด่ียว คือการปลูกฝรั่งเป็นพืชหลักชนิดเดียว รวมถึงมีการใช้สารเคมีต่างๆ 
ทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการดูแลรักษาผลผลิต หากแต่ว่าช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2539 นับเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของ
ครอบครัวศรีรัตนพิทักษ์ คุณเสริมศรีและพี่น้องอีก 2 คน อันได้แก่ พ่ีชายคนโต (คุณสถิต ศรีรัตนพิทักษ์ ) 
น้องสาวคนเล็ก (คุณอุบล ศรีรัตนพิทักษ์) เน่ืองจากปัญหาครอบครัวและปัญหาที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่การผลิต
รวมถึงปัญหาของผู้ทําการผลิตเอง โกใช้คําว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” เพ่ืออธิบายช่วงวิกฤตดังกล่าว 
คุณเสริมศรีกล่าวว่า การปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่างฝรั่งนับเป็นงานที่หนักมากเน่ืองจากต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
และหวังผลผลิต คือ ฝรั่งเพียงอย่างเดียว ทําให้เกิดความเหน่ือยและไม่มีความสุขกับงานจนได้ฟังวิทยุ มก. ที่ให้
ความรู้และกล่าวถึงประโยชน์จากการทําเกษตรในอีกรูปแบบหน่ึงที่ต่างจากรูปแบบเดิม กล่าวคือ วิธีการปลูก
พืชแบบวนเกษตร เกษตรผสมผสานตลอดจนวิธีการคิดถึงวิธีการผลิตที่ย่ังยืน เก่ียวกับการดูแลรักษาดิน อัน
เป็นที่มาหลักของการทําเกษตรอินทรีย์ที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตตลอดจนวิถีชีวิตของ
ครอบครัวศรีรัตนพิทักษ์ จากคํากล่าวในวิทยุที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” นํามาสู่แรงบันดาลใจใน
การเปลี่ยนแปลงวิถีรูปแบบการผลิตที่ก่อให้เกิดความสุข และผลดีทั้งแก่ตนเอง และผู้อ่ืน 

กล่าวได้ว่าการเริ่มบํารุงดินและเลิกการใช้สารเคมีโดยเริ่มจากการลดปริมาณทําให้สุขภาพคนรวมถึง
อากาศในบริเวณดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น จากพ่ีชายคนโตที่แพ้สารเคมีจนทํางานไม่ได้กลับกลายมา
เป็นเสาหลักสําคัญในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ ที่เริ่มต้นจากการฟ้ืนฟูสภาพดินนําดินไปตรวจและกลับมา
ดูแลรักษาดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากน้ันจึงเร่ิมวิธีการปลูกพืชแบบวนเกษตรและแบบผสมผสานในที่ดิน
เดิม เห็นได้ชัดเจนถึงจุดเปลี่ยนทั้งในด้านครอบครัวที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น ความสุขที่ได้จากการปลูกพืชที่ชอบ การ
ทํางานจึงมีความเหน่ือยลดน้อยลงที่สําคัญ คุณเสริมศรีกล่าวว่าคําว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ยัง
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตรที่ส่งผลดีไม่เพียงแต่ครอบครัวของคุณเสริมศรีเอง แต่ยังเป็นการ
ทําสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งที่มีคุณภาพ อันได้แก่ผลผลิตที่มาจากสวนที่ปลอดสารเคมีไปสู่ผู้บริโภค 

 
 



 

2. วนเกษ

คางหมู มี
ของอยู่อ
คุณเสริม

ใ
ที่พ่ึงพิงกั
การเกษต
แบบผสม
ครัว ตลอ

ทั้งสองชน
ความชุ่ม

ษตร เกษตรผ
2.1 ในด้านวิ
ลักษณะที่ต้ังส
มีเน้ือที่ประมา
าศัย พ้ืนที่ว่าง
ศรี ในตอนท้า
ในส่วนที่หน่ึง
กัน ซึ่งมะนาว
ตรแบบผสมผ
มผสานปรากฏ
อดจนใบชะพลู

ภา
ภาพที่ 1 เป็น
นิดต่างได้รับป
ช้ืนจากต้นมะ

ผสมผสาน เก
วิถีการผลิต 
สวนดังกล่าว 
าณ 12 ไร่ แล
งที่กําลังปรับป
ายบท)  
ง คือ รูปแบบก
วจะได้รับร่มเ
สานน้ี จะทําบ
ฏในแผนท่ีสว
ล ูต้นทองหลา

พที่ 1 แสดงลั
นสวนที่ใช้วิธีก
ประโยชน์ คือ
ะนาว ทําให้เกิ

กษตรย่ังยืน แ

อยู่ติดกับถนน
ละขุดร่องสวน
ปรุงหน้าดิน 

การทําการเก
เงาจากกล้วย
บริเวณ ด้านห
วนเกษตรของ
างแซมอีก เพ่ือ

ลกัษณะการป
ารทําการเกษ

อมะนาวท่ีปลูก
ดการได้ประโ

และเกษตรอิน

นสายหลักและ
นในการทําการ
และสวนเกษต

ษตรแบบผสม
ย และกล้วยจ
หน้าสวน ซึ่งติ
คุณเสริมศรี ใ
อนําผลผลิตไว้

ลูกแบบผสมผ
ษตรแบบผสมผ
กใกล้กับกล้วย
โยชน์ทั้งต้นกล้

นทรีย์ สู่ วิถีกา

ะเรียบถนนทา
รเกษตร ซึ่งอา
ตร (รายละเอี

มผสาน ซึ่งมีก
จะได้รับความ
ติดถนนสายหล
ในตอนท้ายบ
ว้ใช้บริโภคในค

ผสาน ระหว่าง
ผสาน คือ มีก
ยจะได้รับร่มเง
ลว้ยและต้นมะ

ารผลิต เกษต

างเข้าบ้านมีลั
าจแบ่งพ้ืนที่ได
อียดปรากฏใน

การปลูกกล้วย
มชุ่มช้ืนจากม
ลัก (รายละเอี
บท) นอกจาก
ครัวเรือน  

งกล้วยกับมะน
ารปลูกพืชแบ
งาจากใบกล้ว
ะนาว 

ตรสร้างสุข   

ลักษณะเป็นรูป
ด้เป็น 3 ส่วน
นแผนที่สวนเก

ยและมะนาวใน
มะนาว รูปแบ
อียดรูปแบบสว
น้ียังมีการปลู

นาว 
บบพ่ึงพิงกันเอ
ย ส่วนกล้วยก
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ปสี่เหลี่ยม
น คือ ส่วน
กษตรของ

นลักษณะ
บบการทํา
วนเกษตร
กพืชสวน

 

อง คือ พืช
ก็จะได้รับ



 

ใ
ตามควา
และพืชส

ในส่วนที่สอง
มสูง เพ่ือให้เ

สวนครัว ตามล

 

ง คือ รูปแบบ
กิดร่วมเงา โด
ลําดับ 

บการทําสวนว
ดยมีการปลูก

ภาพที ่

วนเกษตร ซึ่งม
ต้นทองหลาง

 2 แสดงการท

มีการปลูกพืช
งเป็นพืชที่มีคว

ทําสวนวนเกษ

ชในลักษณะเป็
วามสูงมาก ล

ษตร 

ป็นป่า ที่มีกา
ลดหลั่นมาด้ว
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รลดหลั่น
ย ต้นฝรั่ง 

 



 

เพ่ือให้เป็
ความชอ
ล่าสุด คอื

ใ
ความต้อ
ประดับที
และยังเป็
ฝรั่ง พืชผ
สูงสุด ใน
โดยเฉพ
ความชอ

ใ
ปลูกพืชล
ประโยชน
ตลอดจน

 
ภาพที่ 2 เป็น

ป็นอินทรียวัตถ
อบและความเ
อพืชสวนครัวที
ในด้านการผลิ
งการมากน้อย

ที่สวยงามและ
ป็นต้นไม้ที่โกม
ผักสวนครัวที
นด้านการคัด
าะ หากแต่ว่
บ ความสนใจ
ในด้านลักษณ
ลดหลั่นความ
น์จากที่ดิน ที่
นมีการปลูกสลั

นรูปการทําเก
ถุแก่ดินและเต
เหมาะสมต่อไ
ที่ลําต้นขนาด
ลิต เริ่มแรกที่ ิ
ยเพียงใด เช่น
เป็นต้นไม้ที่มี
มีความชอบเป็
ที่ตรงกับความ
ดเลือกพันธ์ุ ไ
ว่าซื้อเมล็ดพัน
จเป็นหลัก รอง
ณะสวน พบว่
มสูงทั้งไม้ผล
มีการปลูกพืช
ลบักันคนละเว

ภาพที่ 3 แส

ษตรแบบวนเ
ตรียมการปลูก
ไป เช่นผลไม้
เล็ก 
วิธีการคัดเลือ

น การปลูกโกส
ความทนทาน
ป็นส่วนตัว จึง
มต้องการและ
ไม่ได้เน้นว่าจ
นธ์ุพืชตามท้
งลงมาคือเหตุ
ารูปแบบการ
 ไม้ยืนต้น พื
ชหรือดูแลรักษ
วลาด้วย สําหรั

สดงลักษณะส

เกษตร แต่มีก
กพืชที่มีลําต้น
้ที่มีแกนสูงๆอ

อกพันธ์ุพืช หรื
สน เพ่ือใช้ในก
นต่อสภาพอาก
งมีความสุขใน
ะความชอบส่
ะมีวิธีการคัด
องตลาดตาม

ตุผลทางการตล
รทําเกษตรที่โ
พืชสมุนไพร พื
ษาต้นไม้ควบ
รับชนิดของพืช

วนวนเกษตร 

การตัดต้นทอง
นสูงตลอดจนใ
อย่างฝรั่ง ดัง

รือชนิดของพืช
การเพาะชําก่ิง
กาศและการเป
นการปลูกแล
วนตัว มากก
ดเมล็ดพันธ์ุห
มชนิดของพืช
ลาด เน้นที่อยู
กแสริมศรีได้

 พืชผักสวนคร
คู่กับพืชเกษต
ชที่ปลูกได้แก่

 

งหลางที่มีการ
ใช้พ้ืนที่ในการ
แสดงในภาพ

ชที่จะมาปลูก
งขาย เน่ืองจา
ปลี่ยนแปลงจึ
ะการดูแล  ต
ว่าจะเน้นการ
รือซื้อเมล็ดพ
ชที่ต้องการ ต
ยู่ได้โดยไม่ต้อง
้กล่าวไว้ว่าเป็
รัว ตลอดจน
ตรบนพ้ืนที่เดีย
 

 

รเจริญเติบโตเ
รปลูกพืชชนิด
พที่ 3 ส่วนพืช

ในสวนโดยดูต
ากเป็นไม้มงคล
จึงง่ายต่อการดู
ตลอดจนการเ
รผลิตที่ก่อให้
พันธ์ุมาจากที่
 ตามเหตุผลทั้
งดูแลมาก 
นวนเกษตร ค

นไม้ประดับเป็
ยวกัน ในเวล
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เต็มที่แล้ว
ดอ่ืนๆตาม
ชที่อยู่ด้าน

ตลาดว่ามี
ลที่เป็นไม้
ดูแลรักษา 
เลือกพันธ์ุ
ห้เกิดกําไร
ที่ใดที่หน่ึง
ทั้งในด้าน

 คือ มีการ
ป็นการใช้
าเดียวกัน 
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1.จําพวกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นทองหลาง ไผ่ ต้นสมอ มะม่วง มะกรูด ลําไย มะขาม สัก ตะแบก ต้นคัก 
ไม้ยมหอม ต้นคูณ มะนาว สะเดา ชมพู่ พุทรา ลิ้นจี่ ฝรั่ง ตะลิงปริง มะตูม มะดัน มะพร้าว ต้นจาก 

2.ไม้ล้มลุก ได้แก่ ตําลึง โสน ต้นดอกขจร พลู พริก กระเจี๊ยบ กล้วยไข่ กล้วยหอม มะละกอปักไม้ลาย 
มะละกอโกโก้ ถั่วฝักยาว ขมิ้นขาว กระเพรา มะเขือพวง หญ้าขาว มันเผา เผือก มะอึก หมากหญ้าหมากยาย  
  3.ไม้ประดับ ได้แก่ ต้นดาหรา ต้นโกสน ต้นธรรมรักษา ต้นโปร่งฟ้า 

ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวมีทั้งการปลูกแบบวนเกษตร ที่เน้นการปลูกต้นทองหลางที่มีความสูงเป็น
หลักและมีพืชสวนครัวที่ต้องการแสงแดดน้อยลดหลั่นความสูงลงมารวมถึงมีการปลูกพลูเพ่ือให้เลื้อยขึ้นต้น
ทองหลางท่ีเป็นแกนและรูปแบบการทําเกษตรแบบผสมผสานที่มีการพึงพิงกันของต้นมะนาวและต้นกล้วย ซึ่ง
ต้นกล้วยจะมีใบในการบังแสงให้ต้นมะนาว ทําให้เกิดการพ่ึงพิงกัน 

ในวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน จะใช้วิธีแบบเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการบํารุงดินเป็นหลัก คือไม่ใช้สารเคมี
หรือปุ๋ยเคมีในการฉีดพืชหรือบํารุงดินแต่จะปล่อยให้ใบไม้ร่วงหล่นลงมากลายเป็นอินทรียวัตถุของดิน  ซึ่งมีการ
ใช้จอกแหนตามร่องนํ้าในการลดนํ้าต้นไม้และมีการขุดพลิกหน้าดิน เพ่ือนําดินที่สะสมอินทรียวัตถุและความชุ่ม
ช้ืนด้านล่างขึ้นมาใช้ประโยชน์   นอกจากน้ียังมีการเลี้ยงสัตว์คือเป็ด ซึ่งมูลเป็ดจะเป็นอินทรียวัตถุในการบํารุง
ดินที่มีคุณภาพ  และเป็ดยังให้ไข่เป็นผลผลิตอีกด้วย และยังมีความคิด ที่เป็นทั้งเกษตรย่ังยืนอีกด้วย กล่าวคือ 
สามารถทําให้เกิดการเกษตรที่เกิดผลผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยวิธีที่ไม่พ่ึงการใช้สารเคมี 

2.2 ในด้านการดูแลผลผลิต  
นับได้ว่าทั้งดิน นํ้า และวิธีในการดูแลผลผลิต ต่างมีส่วนสําคัญในการสร้างผลผลิตที่ดี ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ ดังน้ี 
ในส่วนของน้ํา : การจัดการระบบนํ้า มีการขุดท้องร่องสวนเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยการปล่อยให้นํ้า

จากคลองจินดาและคลองอาจารย์เผือกเข้ามาตามร่องสวนโดยใช้วิธีกาลักนํ้าและใช้นํ้าจากร่องสวนน้ีในการรด
นํ้าต้นไม้โดยใช้แรงงานคน ซึ่งไม่มีการระบายนํ้าออกเน่ืองจากมีการระเหยของนํ้าและปล่อยนํ้าเข้ามาในจํานวน
ที่เพียงพอต่อการผลิตเท่าน้ันจึงไม่มีปัญหาในด้านการปล่อยนํ้าออก และปล่อยให้มีจอกแหนในร่องสวนเพ่ือ
เป็นอินทรียวัตถุในการบํารุงดิน  ในส่วนของรอบสวนทั้ง 4 ด้าน จะมีการขุดร่องสวนลึกและกว้างกว่าทั่วไป
เรียกว่า “ลําประโดง” เพ่ือกันนํ้าท่วมเข้ามาและสําหรับกลับหัวเรือที่ใช้พายในร่องสวนด้วย 



 

กลายเป็น

ใ
การใช้อิน
ต้นไม้ ก็จ
ด้านการใ
เป็นอินท
ประโยชน

ลักษณะร่องส
นอินทรียวัตถุบ

ในส่วนของดิน
นทรียวัตถุในก
จะทําให้ได้อิน
ใช้อินทรียวัตถ

ทรียวัตถุของดิน
น์ 

ภาพที่ 4
ส่วนที่ปล่อยใ
บํารุงดิน 

น : ซึ่งมีแหลง่
การบํารุงดิน เ
นทรียวัตถุจากใ
ถุเพ่ือบํารุงดิน
น ตลอดจนมี

4   แสดงลักษ
ให้มีจอกแหน

งความรู้จากก
เมื่อใบของพืช
ใบไม้และก่ิงไ

น โกจึงมีการนํ
การขุดพลิกห

ษณะร่องสวนท
นเพ่ือจะได้นําน

ารฟังวิทยุราย
ยืนต้นที่มีลําต้
ม้จากร่องนํ้าใ

นําเป็ดมาเลี้ยง
หน้าดิน เพ่ือนํา

ที่เต็มไปด้วยจ
นํ้าที่มีจอกแห

ยการลุงยุ้ยลุย
ต้นสูงร่วงหล่น
ในสวนในการบ
และเกิดความ
าดินด้านล่างที

จอกแหน 
หนน้ันมาใช้ร

สวน และราย
นลงมาในรอ่งส
บํารุงดินอีกด้ว
มรู้ในการปล่อ
ที่สะสมอินทรยี

 

ดต้นไม้ซึ่งจอ

ยการเกษตรขอ
สวน เมื่อตักนํ้า
วยก่อให้เกิดค
ยให้ใบไม้ย่อย
ยวัตถุมาใช้ให้
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กแหนจะ

องมก. ใน
ารดนํ้า
ความรู้ใน
ยสลาย
ห้เกิด



 

ดินขึ้นมา
  ใ
ในช่วงที่
ป้องกันแ

จากภาพที่ 5 
าเพ่ือนําดินด้า
ในด้านการดูแ
ปลูกฝรั่งเมื่อ

แดด  

 จะเห็นถึงวิธีก
นล่างที่สะสม
แลรักษาผลผ
มีแมลงรบกว

ภาพที่ 5 แสด
การดูแลรักษา
อินทรียวัตถุแ
ลิต ไม่ได้มีสิ่ง
วน ก็จะใช้พล

ภาพที ่6 แสด

ดงลักษณะกา
าดินที่เน้นการ
และความชุ่มช้ื
ใดเป็นพิเศษ 
ลาสติกห่อตอ

ดงการดูแลรัก

รปรับหน้าดิน
รผลิตแบบอินท
ช้ืนไว้มาใช้ประ
 เน้นวิธีการท่ี
อนที่มีแมลงม

ษาผลผลิต (1

น 
ทรีย์คือ ใช้แร
ะโยชน์ 
ปล่อยให้เป็นธ
มารบกวน แล

1) 

รงงานคนในกา

ธรรมชาติมาก
ละใช้กระดาษ
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ารขุดหน้า

กที่สุด แต่
ษห่อ เพ่ือ



 

ใ
ดูแลรักษ
และปลอ่

ก่ิง ถ้ามีก

เช่น ช่วง
มหาชัย โ
บาท ส่วน
ด้วยตนเอ
จัดเป็นก
ตลาดนดั
บางครั้งจ
มีเวลาตัด
ใบพลูใหน้
ที่ไม่สาม
การส่งผล
ให้เกิดคว

ใช้วิธีการดูแล
ษาผลผลิตอย่า
อยให้เป็นอินท

ในด้าน การ
การดูแลรักษา

ส่วนการบร
งที่ตัดแต่งก่ิงพ
 โดยกลุ่มลูกค้า
นตําลึงถ้ามีมา
องตามตลาดน
รัมกรัมละ 2 

ด ม.ศิลปากรแ
จํานวนผลผลิต
ดแต่งกิ่ง ทําให
น้องชายไปขา
ารถมีผลผลิต
ลผลิตขายยังต
วามพอมีพอใ

ลรักษาโดยกา
าใกล้ชิดด้วยต
ทรียวัตถุต่อไป 
รเก็บผลผลิต 
 ตัดแต่งกิ่งสม
รรจุหีบห่อ จะ
พลูมาก ทําให้
าส่วนใหญ่เป็น
ากก็จะขายเป็น
นัด ม.มหิดลแ
 ขีด ประมาณ
และตลาดนัดม
ตมีจํานวนไม่ม
ห้ได้ผลผลิตจํา
ายยังตลาดมห
ตได้สม่ําเสมอแ
ตลาดนัด  ซึ่งแ
ใช้ในครอบครั

ภาพที ่7 แสด
ารใช้แรงงานค
ตนเอง โดยผล
 
  จะเก็บผลผ
ม่ําเสมอก็จะมี
ะแบ่งเป็นสอง
ห้มีผลผลิตพลู
นชาวพม่า ซึ่ง
นกิโลเช่นเดีย
และม.ศิลปาก
ณ 10 บาท น
ม.มหิดล ส่วนต
มากพอเป็นกอ
านวนมาก ทํา
หาชัย ซึ่งเป็นต
และสามารถต
แม้จะเป็นเพีย
รัว สําหรับกา

ดงการดูแลรัก
คนผูกเชือกยึ
ลผลิตส่วนใด

ลิตที่มีผลผลิต
ีผลผลิตให้เก็บ
งลักษณะคือ 
ลูจํานวนมาก 
จะนําใบพลูใส
วกัน แต่ส่วนม
ร ซึ่งใบพลูจะ
นับได้ว่าตลาด
ตลาดอ่ืนๆนับ
อบกําในการส่
าให้กล่าวได้ว่
ตลาดที่มีแรงง
ตอบสนองคว
งการกระจาย
รแปรรูปน้ันแ

ษาผลผลิต (2
ดต้นฝรั่งให้มี
ที่ใช้ไม่ได้ก็จะ

ตออกหมุนเวีย
บตลอดทุกวัน
 ถ้ามีพ่อค้าคน
 น้องชายจึงม
ส่ถุง เป็นถุงละ
มากจะขายเป็
ะแพคถุงละ 2
ดหลักที่จะส่งใ
บได้ว่ามีการมา
ส่งตลาดขนาดใ
าการส่งผลผลิ
งานชาวพม่าเป็
ามต้องการขอ
ยผลผลิตในระ
แต่เดิมมีการน

2) 
แกนที่เข็งแรง
ะจัดการโค่นทิ

ยนตลอดทุกฤ
น  
นกลางมารับซื
มาติดต่อนําใบ
ะ 5 กิโลกรัม 

ปนแพค โดยจะ
0 ใบ ขายถุงล
ใบพลูและพืช
าติดต่อเพ่ือซื้อ
ใหญ่ ซึ่งจะมีจ
ลิตไปสู่ตลาดข
ป็นจํานวนมา
องผู้บริโภคได้
ดับเล็ก แต่ก็น
นําพืชที่มีปลูก

 

ง และในวิธีก
ทิ้ง เด็ดใบ หรื

ฤดู ใช้วิธีการตั

ซื้อจะขายเป็น
บพลูไปส่งขาย
 ขายได้ถึงถุงล
ะนําผลผลิตที่
ละ 10 บาท ต
ชสวนอื่นๆไปข
อขายผลผลิตใ
จํานวนมากใน
ขนาดใหญ่ เช่
ก เป็นเพียงต

ด้จํานวนมาก ไ
นับเป็นรายได้
กในสวนมาแป
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การเด็ดใบ
รือทําลาย

ตัดก่ิง โน้ม

นกิโลกรัม 
ยยังตลาด
ละ 40-50 
ที่ได้ไปขาย
 ตําลึงก็จะ
ขาย ได้แก่
ในสวนแต่
นบางฤดูที่
ช่น การส่ง
ลาดเสริม

 ได้เท่ากับ
ด้หลักที่ทํา
ปรรูปเป็น
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ผลิตภัณฑ์นํ้าคลอโรฟิลล์ โดยศึกษาวิธีการผลิตจากรายการทางโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันต้องเลิกไปเพราะไม่มีกําลัง
เพียงพอ 

3. แนวคิด “เกษตรสร้างสุข” 
จากแนวคิดการทําเกษตรของคุณเสริมศรีอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการทําการเกษตรที่บูรณาการ

หลายแนวคิดจนกล่าวได้ว่านํามาสู่รูปแบบที่เป็นเกษตรสร้างสุข ทั้งความสุขจากวิถีการผลิตที่เกิดขึ้นกับ
ครอบครัวศรีรัตนพิทักษ์และความสุขที่เกิดจากการได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษของผู้บริโภค 
ด้วยวิถีการผลิตแบบวนเกษตรบ้านสวน การเกษตรแบบผสมผสาน วิธีการบํารุงดินแบบเกษตรอินทรีย์และวิถี
การใช้ชีวิตแบบเกษตรย่ังยืนและเกษตรแบบพอเพียงได้นําไปสู่วิถีการผลิตและการกระจายผลผลิตที่กล่าวได้ว่า
เป็นเกษตรสร้างสุขอย่างแท้จริง คือ เกิดความสุขแก่ครอบครัวศรีรัตนพิทักษ์ อันเป็นผู้ใช้แนวคิดการเกษตร
โดยรวม ที่ใช้คําว่าเกษตรสร้างสุขและความสุขที่เกิดจากผู้บริโภคผลผลิตจากเกษตรสร้างสุขดังกล่าว นิยามของ
เกษตรสร้างสุข ในที่น้ี จึงหมายถึงวิธีการทําเกษตรแบบบูรณาการที่ก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคซึ่ง
วิธีการทําเกษตรแบบบูรณาการของคุณเสริมศรีได้ใช้ทั้งการทําวนเกษตรแบบบ้านสวน เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ย่ังยืน เกษตรผสมผสานและการทําเกษตรแบบพอเพียง  ซึ่งจะกล่าวในลําดับถัดไป ดังน้ี 

รูปแบบการเกษตรท่ีโดนเด่นและเป็นหลักของสวนคุณเสริมศรี คือ รูปแบบสวนวนเกษตรแบบบ้าน
สวนซึ่ง วนเกษตรเป็นที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคือ “Agro forestry” ซึ่งมีหลายท่านได้ให้คําแปลใน
ภาษาไทยที่หลากหลายต่างๆกันเช่น เกษตรป่าไม้ ป่าไม้เกษตร ไร่นาป่าผสม วนเกษตรคือ ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีการปลูกพืชหรือดูแลรักษาต้นไม้ควบคู่กับพืชเกษตรและ/หรือการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจปลูก
ต้นไม้ควบคู่กับพืชเกษตรบนพ้ืนที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน หรือปลูกพืชสลับกันคนละเวลาก็ได้ (อาภรณ์ ภูมิ
พันนา, 2535: 17) จากคํานิยามดังกล่าว กล่าวได้ว่ารูปแบบการผลิต การเกษตรจากสวนที่ศึกษามีลักษณะเป็น
การผลิตแบบวนเกษตรแบบบ้านสวน คือ มีการปลูกพืชลดหลั่นให้พืชยืนต้นที่มีความสูงปกคลุมพืชล้มลุกที่อยู่
คลุมดิน ตลอดจนให้ไม้เลื้อยได้เลื้อยไปตามความสูงของพืชยืนต้นและมีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สุมนไพรและ
พืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเป็นหลัก เช่น การให้ต้นทองหลางเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาแก่พืชผักสวนครัวและ
ไม้ล้มลุกที่อยู่ด้านล่างซึ่งไม่ต้องการแสงมากเช่น ถั่วฝักยาว พริก กล้วย กระเจ๊ียบ กระเพรา ตลอดจนให้ไม้ยืน
ต้นเป็นแกนเผื่อให้ไม้เลื้อยที่มีลักษณะเป็นเถาได้มีที่ยึดเกาะ เช่น ใบพลู ตําลึง ปรัง แก้งมังกร  

นอกจากน้ียังสามารถเห็นถึงวิธีคิดของต้นแบบวิถีการผลิตแบบวนเกษตรของสวนน้ีที่เน้นความสําคัญ
ของดิน กล่าวได้ว่าเป็นการทําการเกษตรที่มีแนวคิดแบบเกษตรอินทรีย์ คือ เป็นการทําการเกษตรที่ยํ้าเน้น
ความสําคัญของการคลุมดิน (Mulching) วิธีการทําเกษตรโดยไม่ไถพรวน ขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธการทํา
เกษตรกรรมแบบเอกเกษตร (Monoculture) ซึ่งต้องมีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวในพ้ืนที่ใหญ่ๆ 
(ณรงค์ คงมาก,  2535 : 29)  รวมถึงมีลักษณะแนวคิดและวิธีการผลิตที่เป็นเกษตรย่ังยืนด้วย กล่าวได้ว่า
เกษตรย่ังยืนคือ ความสามารถของระบบที่จะรักษาอัตราของการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายในระยะยาวติดต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายหรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําจน
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เป็นลักษณะประจําของท้องถิ่นเช่น ดินเป็นกรด หรือดินเค็ม พ้ืนที่ดินที่มีสภาพนํ้าท่วมทุกปีหรือเกิดขึ้นเป็นครั้ง
คราวไม่สม่ําเสมอ เช่น นํ้าท่วมฉับพลัน ฝนแล้ง โรคศัตรูพืชระบาด (ชนวน รัตนวราหะ, 2535 : 24)   

ย่ิงไปกว่าน้ันยังกล่าวได้ว่าสวนดังกล่าวได้มีวิถีการผลิตที่เน้นความย่ังยืนของการผลิตโดยมีพ้ืนฐานจาก
การรักษาดิน โดยใช้อินทรียวัตถุและมีวิถีการผลิตที่เน้นความหลากหลายของชนิดพืช ทําให้เกิดระบบการผลิต
ที่สามารถคงอยู่ได้ในระยะยาวแม้จะมีศัตรูพืชระบาดหรือสภาพดินที่เสียมาก่อนก็ตาม แต่แนวคิดของคุณเสริม
ศรีเจ้าของสวนได้สะท้อนความยังยืนของการทําการเกษตรในด้านสภาพแวดล้อมที่รักษาคุณภาพของดินและ
การปลูกพืชที่หลากหลาย ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่ตระหนักต่อสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ใช้การปลูกพืช
หลากหลายชนิดเพ่ือลดความเสี่ยงจากการที่จะทําให้เกิดผลผลิตเสียหาย นอกจากน้ี ยังสะท้อนแนวคิดความยัง
ยืนของการทําเกษตรที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ขาดการพ่ึงพาตนเอง กล่าวคือ วิทยาการ
แผนใหม่ต้องพ่ึงพาการซื้อหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วยมูลค่าที่สูงและต่อรองไม่ได้ ในขณะที่ผลผลิต
ทางการเกษตรมีแนวโน้มของราคาที่คงที่หรือตกตํ่าและไม่แน่นอน ทําให้ประเทศไทยมีปัญหาขาดดุลการค้า
อย่างรุนแรงและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และเป็นสาเหตุประการสําคัญที่ทําให้เกษตรกรยากจนลง (ชนวน รัตนว
ราหะ, 2535: 33) กล่าวได้ว่าลักษณะแรงงานที่เน้นการพ่ึงพ่ึงตนเองและใช้แรงงานในครอบครัวจากการทํา
สวนเกษตรดังกล่าว มีวิถีการผลิตที่สอดคล้องต่อหลักการของเกษตรย่ังยืนและมีแนวคิดที่เน้นการก่อให้เกิด
ผลผลิตที่ย่ังยืนอีกด้วย 

อีกประการหน่ึงที่สําคัญที่ต้องกล่าวถึง คือ ลักษณะการทําเกษตรแบบผสมผสานเป็นระบบการเกษตร
ที่มีการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันภายใต้การเก้ือกูลประโยชน์ต่อกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (ธวัช ทอง
มณี, 2539: 9) นอกจากน้ียังกล่าวได้ว่าเกษตรผสมผสานเป็นรูปแบบการทําเกษตรของเกษตรกรไทยในอดีต
รูปแบบหน่ึง ก่อนที่ระบบเกษตรกรรมแผนใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลเหนือระบบการเกษตรของไทย ซึ่งเป็นระบบ
การเกษตรที่เกษตรกรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับธรรมชาติ เกษตรกรมิได้ถือว่าดิน นํ้า 
และข้าว เป็นเพียงปัจจัยการผลิตและอาหารเท่าน้ัน หากแต่นับถือสิ่งเหล่าน้ีเสมือนมารดาผู้ให้กําเนิด ดังจะ
เห็นได้จากการที่เกษตรกรไทย เรียกดิน นํ้า และข้าวว่า แม่ธรณี แม่คงคา และแม่โพสพ ตามลําดับ (ณรงค์  คง
มาก, 2535: 40) ซึ่งทั้งแนวคิดและวิถีการผลิตของสวนดังกล่าวนับได้ว่าเป็นเกษตรผสมผสานด้วยจากวิถีการ
ผลิตมีการให้ธรรมชาติเก้ือกูลกัน คือ มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุนัข เป็ด ซึ่งสุนัขจะเป็นตัวไล่ต้อนเป็ด นําเป็ดไป
กินจอกแหนตามท้องร่อง และมูลของเป็ดก็จะเป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดินที่ใช้ในการปลูกพืชบนร่องสวน 
ตลอดจนมีการปลูกพืชที่เก้ือกูลกัน ใกล้ๆกัน เช่น ปลูกมะนาว กับต้นกล้วย เพ่ือให้ต้นมะนาวบังแสงให้ต้น
กล้วย ปลูกต้นทองหลางเพ่ือให้ใบหล่นลงมาเป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดินทําให้พืชชนิดอ่ืนๆผลิดอกออกผลงดงาม
และลําต้นยังเป็นแกนให้แก่พืชล้มลุกที่เป็นไม้เลื้อยชนิดอ่ืนๆ เช่นพลู แก้วมังกร ส่วนต้นฝรั่ง ลิ้นจี่ ตลอดจน
พืชผลที่มีลําต้นขนาดกลางก็จะช่วยปกคลุมพ้ืนดินอีกช้ันหน่ึง ทําให้ดินโดนแสงแดดเพียงเล็กน้อย ยังคงมีความ
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ชุ่มช้ืนและเป็นร่มเงาแก่พืชชนิดเล็กที่สุดที่อยู่เหนือพ้ืนดินเพียงเล็กน้อย เช่นพืชสวนครัวต่างๆอันได้แก่ กระ
เพรา พริก ถั่วฝักยาว และมะเขือ เป็นต้น 

ประการสุดท้ายที่สําคัญและนับเป็นแนวคิดในการทําการเกษตรของสวนนี้ที่นอกเหนือจากแนวคิด
เกษตรอินทรีย์ และแนวคิดเกษตรย่ังยืน ก็คือ ความเป็นเกษตรแบบพอเพียง ทั้งในด้านวิถีการผลิตและวิธีการ
จัดการผลผลิต ในด้านการผลิต เราจะเห็นแนวคิดที่สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสวน
ดังกล่าว ดังน้ี  

1.ความพอประมาณ 
1.)  ในด้านการผลิต ผลิตผลผลิตที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปตามกําลังแรงงานที่มีอยู่ รวมถึงมีการเริ่ม

ลงทุนการผลิตเท่าที่มี และจึงขยายการผลิตจากมูลค่าเพ่ิมที่ได้จากการลงทุนจนมีการผลิตที่เหมาะสมต่อกําลัง
แรงงานที่มีอยู่ คือ แม้จะมีพ้ืนที่ถึง 12 ไร่ แต่เริ่มลงทุนเพียงเล็กน้อย จาก 1 ไร่ที่หว่านเมล็ดผล จนกลายเป็น
พ้ืนที่ที่ทําอยู่จริง 3-4 ไร่ ซึ่งเป็นขนาดที่พอดีต่อแรงงานที่มีอยู่ขนาด 3 คน  

2.) ในด้านการจัดการผลผลิต เราจะเห็นความพอประมาณในด้านการกําหนดราคาผลผลิตที่คุณเสริม
ศรีได้กําหนดราคาเท่ากับราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดทั่วๆไป โดยไม่คิดเพ่ิมค่าแรงงานที่ต้องดูแลรักษา
มากกว่า นอกจากน้ีหากมีผู้บริโภคที่ต้องการผลผลิตในจํานวนมากซึ่งเกินกําลังแรงงานที่มีในการผลิต โกก็จะ
ปฏิเสธการตอบสนองต่อความต้องการน้ัน เน่ืองจากวิถีการผลิตการเกษตรของคุณเสริมศรี ไม่สามารถทําให้
เกิดการจัดการผลผลิตได้ในระดับที่สูงแต่เป็นการผลิตที่เน้นคุณภาพของผลผลิตจึงทําให้ได้ผลผลิตในจํานวนไม่
น้อย 

2.ความมีเหตุผล    
1.)  ในด้านการผลิต คุณเสริมศรีตระหนักถึงการทําการเกษตรที่เน้นความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและ

ผู้บริโภคดังน้ันจึงมีการทําการผลิตในระดับเล็กภายในพ้ืนที่ประมาณ 12 ไร่ เน่ืองจากสามารถดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง และไม่เกินกําลังคนที่มี ดังน้ัน ผลผลิตที่ได้จึงสามารถส่งได้เพียงการขายยังตลาดนัดใน ม.ศิลปากร และ 
ม.มหิดล ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างแท้จริงแทนที่คุณเสริมศรีจะเลือกการผลิตขนาด
ใหญ่เพ่ือส่งตลาดขนาดใหญ่แต่ผลผลิตอาจมีมีคุณภาพ เน่ืองจากมีกําลังแรงงานไม่เพียงพอ 

2.) ในด้านการจัดการผลผลิตเราจะเห็นถึงการมีเหตุผลของการแปรรูปผลผลิตนํ้าคลอโรฟิลล์ ซึ่งมา
จากเหตุผลของการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตแต่เมื่อมีแรงงานจํานวนไม่เพียงพอทําให้แนวคิดการแปรรูปผลผลิตถูก
จํากัด 
 

3.ด้านความรู้ 
1.)  ในด้านการผลิต เริ่มแรกใช้การทําการผลิตแบบเอกเกษตรหรือการปลูกพืชเชิงเด่ียว ซึ่งต้องใช้การ

ดูแลรักษาและแรงงานจํานวนมากรวมถึงมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชด้วย แต่เมื่อได้รับความรู้จากการฟังวิทยุ
รายการลุงยุ้ยลุยสวนและ วิทยุเกษตรของ มก. ทําให้มีการปรับปรุงรูปแบบการทําการเกษตรจนนํามาสู่รูปแบบ
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การทําการเกษตรที่มีแนวคิดหลักในการฟ้ืนฟูดินแบบเกษตรอินทรีย์และมีแนวคิดที่เป็นส่วนหน่ึงของพืชผลที่ทาํ
ให้เกิดการพ่ึงพิงกันแบบเกษตรผสมผสานนํามาสู่วิถีการผลิตที่มีรูปแบบการเกษตรแบบวนเกษตร เกษตร
อินทรีย์และเกษตรผสมผสาน นํามาสู่การปลูกพืชหลายชนิดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว นับเป็นที่มาของการ
นํามาสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่จากการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้มูลสัตว์ ตลอดจนใบไม้ให้เป็นอินทรียวัตถุของดิน 
นอกจากน้ีด้านการวางสวน กล่าวคือยังใช้ความรู้ในเรื่องของทิศทางการวางสวนขนานไปทางทิศเหนือและทิศ
ใต้ เพ่ือให้ต้นไม้ได้ร่มเงาและรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึงและไม่บดบังกัน เน่ืองจากพระอาทิตย์จะขึ้นจากทิศ
ตะวันออก และเคลื่อนที่ไปในแนวทิศตะวันตก ดังน้ันการวางสวนในแนวตรงข้ามกับเส้นการโคจรของดวง
อาทิตย์จะทําให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง นอกจากน้ีการขุดร่องสวนให้มีลํากระโดงทั้ง 4 ด้านที่มีความกว้าง
และลึกกว่าปกติ ยังเป็นความรู้ของชาวบ้านของชาวสวนท่ีใช้เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและกลับหัวเรืออีกด้วย 

2.)  ในด้านการจัดการผลผลิต จะกล่าวถึงในด้านการแปรรูปผลผลิตที่นําเอา ใบเตย ใบบัวบก หญ้า
ปักก่ิง หญ้านางและใบอ่อม ซึ่งได้ความรู้มาจากการชมสื่อโทรทัศน์และนํามาปรับปรุงสูตรด้วยตนเอง นํามาสู่
การพัฒนาความรู้ที่มีอยู่แล้วในด้านการทําอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ จึงเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วผสมผสานกับ
แหล่งความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติม และการหาตลาดนัดในการจัดการผลผลิตอีกด้วย 

4.ด้านคุณธรรม 
1.)  ในด้านการผลิต เห็นถึงคุณธรรมของการไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เป็นการซื่อสัตย์ต่อ

ผู้บริโภค ในการกล่าวว่าผลผลิตของตนเองเป็นเกษตรอินทรีย์  
2.)  ในด้านการจัดการผลผลิต วิธีการกําหนดราคาที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค กําหนดราคา

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามสินค้าการเกษตรทั่วไปในท้องตลาด 
5.ภูมิคุ้มกัน 
1.) ในด้านการผลิต มีการปลูกพืชหลายชนิดเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโรคระบาดต่อพืชชนิด

ใดชนิดหน่ึง และมีแนวคิดของเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการฟ้ืนฟูดินโดยใช้อินทรียวัตถุเป็นพ้ืนฐานของการผลิตทํา
ให้สามารถปลูกพืชที่เกิดผลผลิตคุณภาพสูงได้ในระยะยาว และแนวคิดของเกษตรแบบผสมผสานยังก่อให้เกิด
การพ่ึงพิงกันของผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม ทําให้คุณเสริมศรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้รับผลดีทั้งผลตอบแทนที่ได้จาก
ผลผลิตและสุขภาพที่ดี การการทําเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี เห็นได้ว่าเกิดผลดีในระยะยาวทั้งตัวผู้ผลิตเองและ
ผลผลิตที่จะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

2.) ในด้านการจัดการผลผลิต มีภูมิคุ้มกันในด้านแนวคิดที่เน้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ปลอด
สารพิษ ดังน้ัน เมื่อตลาดต้องการสินค้าจํานวนมาก คุณเสริมศรีซึ่งเป็นผู้ผลิตจึงมีแนวคิดที่มั่นคงในการรักษา
ระดับการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีแต่ยังคงมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดังเดิม  
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บทสรุป 
 กล่าวโดยสรุป จากนิยามเกษตรสร้างสุขที่หมายถึงการทําเกษตรแบบบูรณาการที่ก่อให้เกิดความสุขทั้ง
แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากวิถีการผลิตและการกระจายผลผลิตของครอบครัวศรี
รัตนพิทักษ์ที่ก่อให้เกิดความสุข ทั้งแก่ตัวคุณเสริมศรีและครอบครัวเองรวมถึงผู้บริโภค ซึ่งจากวิถีการเกษตร
แบบด้ังเดิมที่เป็นเกษตรเชิงเด่ียวใช้สารเคมีจํานวนมากเมื่อได้รับข้อมูลจากแหล่งความรู้ทางวิทยุตลอดจนวลีที่
สะเทือนใจที่กล่าวว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ได้เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรของครอบครัวศรีรัตน
พิทักษ์ทั้งรูปแบบการทําเกษตรและวิธีคิดในการทําการเกษตรที่สะท้อนให้เห็นมิติทางด้านคุณธรรม และความ
เป็นมนุษย์คนหน่ึงในสังคม ด้วยวิถีการผลิตที่มีการปลูกพืชแบบวนเกษตร แบบผสมผสาน ตลอดจนวิธีคิดใน
การทําการเกษตรที่มีลักษณะการทําการเกษตรแบบเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแบบพอเพียง ทํา
ให้ได้ผลผลิตที่เกิดจากการทุ่มเท เอาใจใส่ คํานึงถึงความสุขของตนเองและไม่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน โดยการไม่ใช้
สารเคมี ซึ่งวิธีการนี้ ไม่เพียงแต่ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังเป็นการส่งต่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพให้แก่คน
อ่ืนๆอีกด้วย เน่ืองจาก จุดเปลี่ยนการปรับปรุงดินตามหลักเกษตรอินทรีย์ และหล่อหลอมแนวคิดของการทํา
เกษตรแบบพอเพียงทําให้ใช้ทั้งความรู้ที่ได้รับมา จากการรับฟังวิทยุและความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานรวมถึงแบบวนเกษตร ตลอดถึงสอดแทรกเกษตรที่เน้นความย่ังยืนในด้านแนวคิด ทําให้สวนวน
เกษตรของคุณเสริมศรี ไม่เพียงแต่เป็นสวนวนเกษตรธรรมดา แต่เป็นการรวมเอาจุดเด่นของแต่ละวิธีการทํา
เกษตรมาบูรณาการ ทั้งเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการปรับปรุงดิน เกษตรผสมผสานที่เน้นการพ่ึงพิงกัน และแนวคิด
ที่มีการปลูกพืชหลากหลายเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ของเกษตรแบบย่ังยืน ทําให้พ้ืนที่กว่า 12 ไร่ กลายเป็นพ้ืนที่
ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้ผลิตอย่างครอบครัวศรีรัตนพิทักษ์ และผู้บริโภคอีกมากมาย ที่ได้รับผลผลิตอันเป็น
ผลผลิตของแนวคิดที่เกิดจากภูมิปัญญาแหล่งที่มาความรู้ตลอดจนการพยายามประยุกต์เพ่ือให้เกิดผลผลิตทาง
การเกษตรที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนทําให้เกิดความสุขและผู้ผลิตสามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนอีกด้วย  จึง
กล่าวได้ว่าการบูรณาการวิธีการทําเกษตรที่กล่าวมาทั้งหมดก่อให้เกิดเกษตรสร้างสุขอันเป็นเกษตรที่สร้าง
ความสุขให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
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แผนผงัที่ 3 แสดงการใช้พืน้ที่สวนของคณุเสริมศรี ศรีรัตนพิทักษ์

จัดทํา : 5 กุมภาพันธ์ 2555 
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บทที่ 4  
สวนเกษตรคณุลัดดาวัลย์ แก้วมาลัย 

1.จากวิกฤติสู่โอกาสสร้างเกษตรสุขภาพดี 
ในปัจจุบันการปลูกพืชแบบหลากหลายและการทํากิจเกษตรทางเกษตรที่เก้ือกูลกันระหว่างหลายๆ

กิจกรรมกําลังกลายเป็นทางเลือกในการทําเกษตรแบบใหม่ให้กับสังคมไทยในตอนน้ี ที่บางครั้งสังคมไทยที่อยู่
ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทุนนิยมที่เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ปลูกพืชเชิงเด่ียว ได้หันมาทําเกษตรที่แตกต่างไป
จากกระแสหลักอย่างเช่น การทําเกษตรแบบผสมผสาน การทําเกษตรที่เน้นความย่ังยืน เป็นต้น โดยนอกจาก
จะมุ่งแสวงหาผลกําไรยังมุ่งแสวงหาความสุขที่ได้จากการทํางาน และการคํานึงถึงความสุขที่ผู้บริโภคได้รับ
เน่ืองจากผลผลิตปลอดอันตรายจากสารพิษ ปัจจุบันเกษตรกรต่างหันมาให้ความสนใจกับการทําเกษตรแนวนี้
มากข้ึน มีสวนเกษตรสวนตัวอย่างของการทําเกษตรแบบผสมผสานที่เน้นความยั่งยืนและการทําเกษตรที่ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสวนเกษตรสวนน้ีมีมากขนาดพ้ืนที่ไม่ใหญ่ ขนาดของพ้ืนที่ทั้งหมด 11 ไร่ ต้ังอยู่ใน ต.
คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นครอบครัวเกษตรกรที่ใช้ความสุขในการดําเนินชีวิต โดยไม่ใช่ความสุข
ที่ได้จากความรํ่ารวยเงินทอง แต่เป็นความสุขที่ได้จากใจคิด และลงมือทําความสุขด้วยมือสองคู่ของเกษตรกร
สองสามี ภรรยา  มีกําลังใจสําคัญคือลูกสาว โดยใช้หลักการผสมผสานการเกษตรเข้ากับวิธีคิดที่ย่ังยืนในเรื่อง
ของวิธีคิด จนเป็นสูตรสําเร็จของครอบครัวน้ี  

คุณลัดดาวัลย์และสามีเริ่มทําการเกษตรต้ังแต่ปี 2535 โดยได้สืบทอดที่ดินมาจากพ่อแม่ หลังจากที่
คอยช่วยครอบครัวทํามาตลอดกล่าวได้ว่าเร่ิมเป็นเกษตรกรเต็มตัวปลูกผลไม้ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง มีการ
ลองผิดลองถูกในเรื่องของการจัดการผลผลิต ก่อนมาทําเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมี เน่ืองจากราคาของสารเคมี
และปุ๋ยมีต้นทุนสูง และราคาของผลผลิตไม่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งกําไรที่ควรจะได้กลับตกอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลาง 
ทําให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง จึงต้องปลูกให้ได้ผลผลิตในจํานวนที่มากขึ้นประกอบต้อง
จ้างแรงงานมาช่วยในการเก็บเก่ียวและต้องจําหน่ายผลผลิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งรายได้จากการทําการเกษตรแบบ
นี้ไม่เพียงพอที่จะเหลือเก็บไว้ใช้  ไม่คุ้มค่าเหนื่อยและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว สภาพสังคมเศรษฐกิจ
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก รายได้จากการขายผลผลิตตกตํ่า ประกอบกับปัญหาสุขภาพที่ทรุดโทรมลง
ไปจากการสะสมของสารพิษในร่างกายจากการเห็นตัวอย่างของเพ่ือนบ้าน และการที่มีลูกสาวเพ่ิมขึ้นมาเป็น
สมาชิกใหม่ จึงเล็งเห็นว่าควรที่จะใส่ใจในเรื่องของปัญหาสุขภาพควบคู่ไปกับเรื่องเศรษฐกิจ จึงปรึกษากันใน
กลุ่มเพ่ือนชาวเกษตรกรเรื่องของการทําเกษตรรูปแบบใหม่ที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่กําลัง
ได้รับความนิยมเพ่ือแก้ปัญหาสภาพสังคมเศรษฐกิจ จึงเริ่มเปลี่ยนวิถีการผลิตอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2541 โดย
การผลิตที่เลิกใช้สารเคมี และหันมาปลูกพืชที่ไม่พ่ึงสารเคมี 
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ยืนต้น ซึ่งใบของต้นกฐินณรงค์มีประโยชน์ต่อพืชที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพราะใบของมันสามารถเพ่ิมแร่ธาตุให้กับ
ดินโดยที่ไม่ต้องดูแลและใส่ปุ๋ย ที่สวนจะปลูกต้นมะเฟืองไว้ใกล้กับต้นกระถินณรงค์เพ่ือให้มันเก้ือกูลกัน ทํา
ให้ผลผลิตของมะเฟืองออกมาดีนอกจากน้ีภายในสวนยังมีการปลูกพืชอ่ืนๆซึ่งเป็นพืชรอง เช่น มะม่วง 
กระท้อน ลําไย กล้วย ซึ่งเป็นการจัดสรรให้มีผลผลิตขายทั้งปี 

เน่ืองจากดินส่วนใหญ่ในคลองจินดามีลักษณะเป็นดินเหนียวซึ่งไม่เหมาะกับการทําการเกษตรแบบน้ี 
จึงต้องใช้การยกร่องสวนเพ่ือให้ดินมีการถ่ายเทออกจิเจน อาศัยการเติมนํ้าเข้าไปในดิน และบริเวณท่ีปลูกพืช
ต้องยกร่องให้สูงขึ้นเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะดินจึงอาศัยการพ่ึงพาของราก
ต้นไม้และหญ้าในการยึดหน้าดินเอาไว้ การบํารุงรักษาดินมีการปลูกต้นกระถินณรงค์เพ่ือปรับหน้าดิน   ส่วน
เรื่องนํ้า การใช้น้ําในการทําการเกษตรของสวนคุณลัดดาวัลย์จะใช้นํ้าที่มาจากคลองจินดา ซึ่งเส้นทางที่นํ้ามา
จะเป็นคลองขุด ซึ่งวิธีการนํานํ้าเข้าสวนหรือร่องสวนน้ัน จะใช้เครื่องสูบนํ้าที่ต่อวงจรกับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้นํ้ามัน
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดการนํ้าน้ันจะมีการป้องกันนํ้าในสวนของคุณลัดดาวัลย์เองกับสวน
บริเวณใกล้เคียงไม่ให้นํ้ามาผสมรวมกัน โดยการสร้างคันดินเพ่ือป้องกันและเป็นการป้องกันนํ้าท่วมในช่วงที่เกิด
นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ที่ผ่านมา รวมถึงการปรับระดับนํ้าในร่องสวน 

2.2 การดูแลรักษาผลผลิต 
ส่วนการรักษาผลผลิตน้ัน คุณลัดดาวัลย์จะมีการดูแลรักษาผลผลิตด้วยตัวเอง พืชหลักอย่างเช่นฝรั่ง

เริ่มออกผลผลิต จะมีการตัดแต่งก่ิงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเช้ือรา ซึ่งฝรั่งสามารถโตได้ดีถ้าไม่ห่อด้วยถุงพลาสติก 
แต่จะถูกแมลงกินแล้วผลผลิตจะเสีย ดังน้ันจึงมีการรักษาด้วยการห่อด้วยถุงพลาสติก (กิมจูใช้ขนาด6x12, แป้น
ใช้ขนาด6x14 ซึ่งบางครั้งใช้ตามแต่ขนาดของฝร่ัง) ซึ่งถุงพลาสติกจะช่วยในการป้องกันแมลงเพ่ือไม่ให้ผลผลิต
ถูกทําลาย ถุงพลาสติกจะต้องเจาะรูเพ่ือให้ระบายอากาศและระบายน้ําออก และกระดาษจะช่วยป้องกัน
แสงแดด ซึ่งในการห่อด้วยพลาสติก และคลุมด้วยกระดาษน้ันจะทําให้ฝรั่งโตช้ากว่าการไม่ห่อฝรั่ง ซึ่งจะเก็บ
เก่ียวผลผลิตได้ในอีกสองเดือนข้างหน้าแต่จะเป็นรักษาผลผลิตไม่ให้ถูกทําลาย 
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ศิลปกรวั
มานาน ซึ

ส่วนชมพู่จะ
และไม่ต้องถูก
หญ่กว่าฝรั่ง) ซึ

การดูแลรัก
ตกต่างกันไปต

ผลผลิตของ
รักษาผลผลิต 

ตออกสู่ตลาด
ในการจัดก

ย ซึ่งในการเก็
ะนําผลผลิตม
นําไปจําหน่าย

3.1 ตลาดข
การจําหน่า

ันพุธ และตล
ซึ่งกลุ่มลูกค้าข

ะมีการดูแลรั
กแมลงกิน โด
ซึ่งการห่อถุงพ

ภาพที่ 15 แส
ษากล้วย จะมี
ตามชนิดกล้วย
งคุณลัดดาวัล
 ยืดอายุ ป้องก

ด 
ารผลผลิตน้ัน
ก็บเก่ียวผลผลิ
มาจําหน่ายจะ
ยได้แต่ก็จะกล
ของคุณลัดดา
ยผลผลิตของ
าดนัดมหาวิท
ของคุณลัดดา

ักษาโดยการ
ยจะใช้วิธีการ

พลาสติกน้ันจะ

สดงการรักษา
มีการบ่มกล้ว
ย ซึ่งกล้วยเล็บ
ย์ส่วนใหญ่โด
กันไม่ให้ผลผลิ

นคุณลัดดาวัล
ลิตจะเก็บเกี่ย
คัดเลือกผลผ

ลายเป็นอาหาร
าวัลย์ 
งคุณลัดดาวัลย
ทยาลัยมหิดลวั
าวัลย์จะมีควา

ห่อชมพู่ที่เพ่ิง
รห่อผลชมพู่ด้
ะต้องห่อให้ผล

ผลผลิตการบ่
ยเพ่ือให้ทันเว
บมือนางก็จะใ
ดยเฉพาะพืชห
ลติเสียก่อนที่จ

ย์และครอบค
วกับผลผลิตที
ลิตที่ดีที่สุดมา
รของปลาในส

ย์ จะนําผลผลิ
วันศุกร์ ซึ่งกลุ
มเช่ือว่า ผลผ

งเริ่มโต ซึ่งหล
ด้วยถุงพลาสติ
ลอยู่ตรงกลางถึ

มกล้วยเล็บมือ
วลาในการนําไ
ช้การบ่มกล้ว
หลักอย่างเช่น
จะนําไปจําหน

ครัวจะเป็นผู้เก
ที่ออกตามฤดูก
าให้กับผู้บริโภ
สวน 

ลิตไปจําหน่าย
ลุ่มลูกค้าจะมีก
ผลิตน้ันเป็นผล

ลังจากเกสรร่
ติก (7x15, 
ถึงเพ่ือป้องกัน

อนางด้วยแก๊ส
ไปจําหน่าย ซึ
ยด้วยแก๊สก้อ

น ฝรั่ง ชมพู่ จ
น่าย 

ก็บเก่ียวผลผลิ
กาลหรือถ้าออ
ภค ซึ่งจะต้องทิ

ยด้วยตัวเองที่
กลุ่มลูกค้าประ
ลผลิตที่ปลอด

ร่วง 7 วันและ
8x16 ซึ่งขนา

นไม่ให้แมลงเจ

ส 
ซึ่งการบ่มกล้ว
น เป็นต้น 
จะมีการห่อผล

ลิต ตลอดจน
อกพร้อมกันห
ทิ้งผลผลิตบาง

ที่ตลาดนัดมหา
ะจําที่ทําการซื้
สารพิษ ซึ่งทํา
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ะชมพู่เริ่ม
าดของถุง
จาะกิน 

วยมีหลาย

ลผลิตเพ่ือ

การนําไป
หลายชนิด 
งส่วนที่ไม่

าวิทยาลัย
ซื้อขายกัน
าให้ลูกค้า

 



 

กลุ่มเป็น
ในการขน
ผลผลิตก็
ยังเป็นตัว
ว่าการทํ
หมู่บ้านที

สินค้าที่ค
นัดดอนเ
ดาให้เหต
ได้ 

4.เกษตร

ในพ้ืนที่เ
สามารถ
ประสาน
(ณรงค์ ค

นลูกค้าที่รักสุข
นส่งผลผลิตเพื
ก็จะไม่มีความ
วแทนของคนใ
าเกษตรของ
ที่ทําการเกษต

ภา
นอกจากน้ัน

คุณลัดดาวัลย์ไ
มือง ซึ่งในการ
ตุผลว่าผลผลิต

 
รวิถีผสมผสาน

รูปธรรมที่ส
ดียวกัน โดยที
นําไปจําหน่า
เก้ือกูลกันระห
คงมาก และคณ

ขสภาพ ซึ่งตล
พ่ือไปขายที่ตล
แน่นอนเสมอ
ในชุมชนที่รวบ
คุณลัดดาวัลย
รรูปแบบใกล้

พที่ 16 แสดง
นสวนของคุณ
ได้เตรียมไว้ให
รกําหนดราคา
ตของเขาที่เป็น

น 
ามารถมองเห็
ที่กิจกรรมแต่ล
ายได้จะกลาย
หว่างพืชและสั
ณะ, 2535: 7

ลาดที่นําผลผลิ
ลาดนัด คุณลั
อไปเพราะทั้งนี
บรวมผลผลิตข
ย์ไม่ได้อยู่อย่า
้เคียงกัน 

งการจัดการผ
ณลัดดาวัลย์ยัง
ห้ ตลาดที่เข้า
าน้ัน จะมีการ
นผลผลิตที่มีค

ห็นแนวคิดเกษ
ละชนิดสามาร
ยเป็นอาหารข
สตัว์ เศษซากแ
1-72) 

ลิตไปจําหน่าย
ัดดาวัลย์จะมี
น้ีขึ้นอยู่กับการ
ของเพ่ือนบ้าน
างโดดเด่ียวใ

ลผลิตโดยมีพ่
มีตลาดเข้ามา
มาซื้อจะไม่ใช

รกําหนดราคา
คุณภาพดี สาม

ษตรผสมผสาน
รถเก้ือกูลกันไ
ของปลา ซึ่งก
และผลพลอยไ

ยจะเป็นตลาด
รถยนต์ส่วนตั
รเก็บเก่ียวขอ
นเพ่ือนําไปจํา
นหมู่บ้าน แต

อค้าคนกลางม
ารับซื้อผลผลิ
ช่พ่อค้าคนกล
ที่ราคาสูงกว่า
มารถกําหนด

นน้ัน มีการปลู
ได้อย่างเป็นป
การทําเกษตร
ได้จากการปลู

ดทั่วไป ตลาด
ตัวในการขนส่ง
งคุณลัดดาวัล
าหน่ายตามตล
ต่มีการสร้างค

มารับไปจําหน
ตที่สวนด้วยตั
ลาง แต่จะรับเ
าตลาดเล็กน้อ
ราคาที่สูงกว่า

ลกูพืชหลายชนิ
ระโยชน์ โดย
รแบบผสมผส
ลกูพืชเป็นประ

เฉพาะกลุ่มลู
งสินค้า ซึ่งปริ
ลย์ อีกทั้งคุณล
ลาดนัด ซึ่งแส
ความสัมพันธ์

 

น่าย 
ตัวเอง โดยจะ
เอาผลไม้ไปเอ
ย เพราะคุณล
าผลผลิตทั่วไป

นิด และมีการ
เฉพาะการที่ผ
สานจะมุ่งเป้า
ะโยชน์ต่อการ
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กค้า และ
ริมาณของ
ลัดดาวัลย์
ดงให้เห็น

ธ์กับคนใน

 

เข้ามาซื้อ
องที่ตลาด
ลัดดาวัลย์
ปในตลาด

รเลี้ยงปลา
ผลผลิตไม่
าไปที่การ
รเลี้ยงปลา 



 

ปลาในสว

แยกออก
มะเฟือง 
ปลูกผักไ
เน่ืองจาก
และเกื้อกู
ซึ่งจะถูกโ
ซึ่งจะไม่เ

ธาตุอาห
ปลูกใกล้
บริเวณอ่ื
กับต้นมะ

การเกษต
บริเวณที่
พ่ึงพาขอ
โตเจนให้

ภาพที่ 17 แส
วน 
สวนคุณลัดด

กเป็นสวนต่า
 เป็นต้น จะปล
ไว้จําหน่ายแล
กลักษณะการ
กูลของระบบนิ
โยนลงไปในนํ้
เสียค่าใช้จ่ายใ

การเลือกปล
ารให้กับดิน (
้กับต้นกระถิน
น การปลูกต้น
ะเฟืองเพ่ือใหบ้

ดินและนํ้
ตรแบบนี้ จึงต้
ปลูกพืชต้องย
งรากต้นไม้แล

ห้ดินแทนการใ

สดงกิจกรรม

ดาวัลย์มีการป
งๆ พืชหลักจ
ลูกแซมกันไป
ละบริโภคในค
รทําการผลิตที
นิเวศภายในส
นํ้าเพ่ือให้ปลา
ในการซื้ออาห
ลูกพืชที่ยึดหลั
(สํานักงานพัฒ
นณรงค์จะให้
นไม้ที่ไม่ชอบแ
บังแสงแดดให้
้า เน่ืองจากดิ
ต้องใช้การยกร
ยกร่องให้สูงขึ้น
ละหญ้ามาในก
ใส่ปุ๋ย   

การผสมผสา

ปลูกพืชหลายช
จะเป็นสวนฝ
 ในเนื้อที่ทั้งห
ครัวเรือนเช่น 
ที่หลากหลายผ
สวน  ส่วนในก
มากิน  และผ

หาร อีกทั้งปลา
ลักการผสมผส
ฒนาเศรษฐกิจ
ผลผลิตได้ดีก
แสงไว้ใต้ใต้ต้น
ห้กับต้นมะเฟือ
ดินส่วนใหญ่ใน
ร่องสวนเพ่ือใ
นเพ่ือให้อากา
การยึดหน้าดิน

นระหว่างผล

ชนิด ส่วนใหญ
รั่ง และสวน

หมด 11 ไร่ ส่ว
 ดอกแค ดอก
ผสมกัน จึงต้อ
การเลี้ยงปลา 
ผลผลิตที่ไม่สา
าที่เลี้ยงเมื่อปล
สานทางธรรม
จจากฐานชีวภ
ว่า ซึ่งในสวน
นไม่ใหญ่เพ่ือไม
อง  
นคลองจินดา
ให้ดินมีการถ่า
าศถ่ายเทได้สะ
นเอาไว้ การบํ

ผลิตที่ไม่สาม

ญ่เป็นไม้ผลยืน
ชมพู่ ส่วนพืช
วนใหญ่จะเป็น
กชมจันทร์ บ
องมีการใช้หลั
 อาหารปลาที่ใ
ามารถนําไปจํ
ลาโตเต็มที่ยังส
ชาติ เช่น ต้น
ภาพ, 2553)
นคุณลัดดาพบ
ม่ให้ถูกทําลาย

ามีลักษณะเป็
ายเทออกจิเจน
ะดวก และเพ่ื
ํารุงรักษาดินมี

มารถนําไปจํา

นต้นจําพวกผล
ชรองชนิดอ่ืน
นผลไม้ตามฤดู
วบฯลฯ มีกา

ลักการผสานใ
ใช้จะเป็นผลไ

จําหน่ายได้จะ
สามารถนําปล
กระถิ่นณรงค์
)  จากข้อมูลด
บว่ามะเฟืองแ
ยจากแสงแดด

ปนดินเหนียวซึ
น อาศัยการเติ
พ่ือป้องกันนํ้ากั
มีการปลูกต้น

หน่ายได้และ

ลไม้โดยการป
นๆ เช่น มะม
ดูกาล นอกจา
ารเลี้ยงปลาใน
นเรื่องของคว
ไม้ที่เน่าเสียภา
เป็นอาหารปล
ลาไปจําหน่าย
ค์มีประโยชน์ใน
ดังกล่าวทําให้
ละบวบจะลูก
ดโดยการปลูก

ซึ่งไม่เหมาะกั
ติมนํ้าเข้าไปใน
กัดเซาะดินจึงอ
กะถิ่นณรงค์เพ
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ะการเลี้ยง

ปลูกน้ันจะ
ม่วง ลําไย 
กผลไม้ยัง
นร่องส่วน 
วามสมดุล
ายในสวน
ลาเช่นกัน 
ยได้อีก 
นการเพ่ิม
ห้เห็นพืชที่
กใหญ่กว่า
กต้นกล้วย

กับการทํา
นดิน และ
อาศัยการ
พ่ือเติมไน
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การลงทุน แหล่งทุน ผลผลิต ลักษณะการใช้ทุนในการผลิตของสวนคุณลัดดาวัลย์ จะมีการเพาะกล้า
พันธ์ุพืช และแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ อีกทั้งพ้ืนที่ในการปลูกเป็นมรดกท่ีได้รับมาจากพ่อแม่ ซึ่งคุณลัดดาวัลย์
ไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการผลิต เพราะเขามีทั้งที่ดิน พันธ์ุพืช และใช้แรงงานในครอบครัว ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการผลิต ต่อเรื่องการขยายผลผลิต คุณลัดดาวัลย์จะเลือกขยายผลผลิต เช่น ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น เพราะเป็น
พืชที่สามารถจําหน่ายได้ราคา และมีความชํานาญในการผลิต ส่วนแรงงานในการทําการเกษตรแบบนี้ใช้
แรงงานภายในครัวเรือน คือ คุณลัดดาวัลย์ สามี และลูกสาว ซึ่งทําทุกขั้นตอนการผลิตด้วยตนเอง ต้ังแต่การ
เริ่มปลูก ดูแล และเก็บเก่ียว รวมถึงการออกจําหน่ายผลผลิต  

5.สู่วิถีชีวิตที่ย่ังยืน 
การทําการเกษตรของสวนคุณลัดดาวัลย์สอดคล้องการเกษตรแบบยั่งยืนคือลักษณะการทํา

การเกษตรที่คํานึงถึงการผลิตไปพร้อมๆกับเร่ืองของสุขภาพ มีกระบวนการผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ทําให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา  การสร้างระบบการผลิตทางการ
เกตษรที่มีสภาพแวดล้อมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติโดยการปลูกพืชผสมผสานกันหลาย
ชนิดที่มีความหลากหลายและซับซ้อนเพื่อให้ระบบนิเวศมีการเก้ือกูล ดินได้รับการปรับปรุงโดยการทับถมของ
อินทรียวัตถุที่ได้จากการหมุนเวียนและการปลูกต้นกระถินณรงค์ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นวิทยาการแผนใหม่ที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านจากการสะสมความรู้ ประสบการณ์ ผลผลิตที่เกิดจากความหลายหลากทําให้
สวนคุณลัดดาวัลย์ มีปัจจัยในการดํารงชีวิตโดยไม่ต้องซื้อ ผลผลิตที่ เหลือจากการบริโภคก็นําไปขาย 
แลกเปลี่ยน  ทําให้เกิดรายได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เสี่ยงต่อภาวการณ์ผันแปรของราคาสินค้าเกษตร เพราะมีกลุ่ม
ลูกค้าที่แน่นอนและเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีการลงทุนก็ตํ่า เพราะปัจจัยที่ใช้ในการผลิต ได้ถูกลดทอนลงไป ยาปราบ
ศัตรูพืชก็ทําจากผลผลิตที่ เกิดขึ้นในสวนเช่น ใบสะเดาการหมักปลา จะใช้เป็นสารกําจัดศัตรูพืชที่มี
ประสิทธิภาพปลอดภัยต่อคนในครอบครัวและกลุ่มลูกค้า  

ซึ่งจากแนวคิดเกษตรย่ังยืนได้ก่อให้เกิดผลที่มีเสถียรภาพและความย่ังยืน โดยประการแรกมี
เสถียรภาพและความย่ังยืนในด้านของผลผลิต ซึ่งกิจกรรมการผลิตที่เก้ือกูลกันของพืชหลายชนิดรวมทั้งการ
เลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบและเกิดความสมดุล ซึ่งจะทําให้ผลผลิตมีความแน่นอน ความผันแปรระหว่างฤดูกาลมี
น้อย ฉะน้ันความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ศัตรูพืช นํ้าท่วม เป็นต้น 
ประการที่สองความมีเสถียรภาพและความย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ืองใน
ลักษณะที่ไม่เกิดการสูญเสีย ซึ่งการใช้เกษตรแบบผสมผสานจะมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่าเมื่อเทียบกับการปลูกพืช
เชิงเด่ียว ในด้านของการมีเสถียรภาพทางรายได้และกําไรน้ัน เน่ืองจากสวนคุณลัดดาวัลย์เน้นการผลิตที่มีความ
หลากหลาย มีผลทําให้คุณลัดดาวัลย์ไม่เสี่ยงต่อราคาของพืชผลท่ีตกตํ่า เน่ืองจากเมื่อราคาผลผลิตชนิดใดไม่ดีก็
จะมีผลผลิตชนิดอ่ืนมาทดแทน และประการสุดท้ายความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนทางสภาพสังคม ซึ่ง
นอกจากคุณลัดดาวัลย์จะมีรายได้ที่แน่นอนจากการจําหน่ายผลผลิตได้ทุกฤดูกาลแล้ว คุณลัดดาวัลย์ยังมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่มั่นคง สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ซึ่งมีปัจจัยพ้ืนฐานที่พร้อม เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
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ซึ่งยังทําให้ครอบครัวและผู้บริโภคผลผลิตของคุณลัดดาวัลย์ได้รับความย่ังยืนทางด้านสุขภาพไปพร้อมกัน
เพราะในกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมีจึงทําให้ผลผลิตไม่เป็นอันตรายและยังให้ประโยชน์
แก่สุขภาพอีกด้วย  (ชนวน รัตนวราหะ, 2535: 82-83) 

6.ชีวิตที่เพียงพอ 
คุณลัดดาวัลย์จะพิจารณาเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ

กระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ สิ่งที่สอดคล้องกับหลักการน้ี จะเห็นได้จาก การเลือกปลูกพืชของคุณลัดดาวัลย์ 
เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะเฟือง กระถินณรงค์ เป็นต้น รวมทั้งการเลี้ยงปลา เช่น ปลาแรด ปลาตะเพียน เป็นต้น เพราะ
การเลือกปลูกพืชและเลี้ยงปลานั้น สามารถเกื้อกูลกันได้ เช่น เมื่อผลผลิตที่ได้ไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้ หรือ
ถูกแมลงเจาะกินผลผลิต เช่น ชมพู่ ก็จะกลายเป็นอาหารปลา และเป็นการตัดวงจรของแมลงที่เป็นศัตรูพืช อีก
ทั้งการจัดสรรพ้ืนที่ในการทําการเกษตรก็ยังใช้ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ ซึ่งคํานึงถึงปัจจัย ผลที่จะตามมา
อย่างรอบคอบ โดยเห็นได้จากการยกร่องสวนข้ึน เพราะสภาพดินที่เป็นดินเหนียวซึ่งทําการปลูกพืชไร่ได้ยาก 
หรือการเลี้ยงปลาที่ไม่ขุดหรืออาศัยอยู่ในดินที่จะไม่เป็นการทําให้เกิดการพังทลายของร่องที่ใช้ปลูกพืช ซึ่งเป็น
การทําเกษตรผสมผสานโดยใช้ความมีเหตุผล 

 ขั้นตอนการผลิตที่คุณลัดดาวัลย์สามารถเพาะกล้าพันธ์ุพืชเอง และมีการแลกเปลี่ยนกันกับคนใน
ชุมชน รวมถึงทุนที่ใช้ในการผลิตไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการผลิต อีกทั้งที่ดินที่ใช้ในการเกษตรเป็นที่ดินที่ได้รับมา
จากพ่อแม่ รวมท้ังแรงงานที่ใช้ในการผลิตเป็นแรงงานภายในครอบครัวที่อยู่ในทุกขั้นตอนการผลิตต้ังแต่ การ
ปลูก ดูแลรักษา จนถึงการเก็บเก่ียว ซึ่งทําให้คุณลัดดาวัลย์ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตผลผลิตออกมา
จําหน่ายได้ทุกฤดูกาลซึ่งถือว่ามีการผลิตที่ไม่ได้สูงแต่สามารถผลิตออกมาได้เรื่อยๆ และการบริโภคของ
ครัวเรือนจะบริโภคสิ่งที่ซื้อมาจากภายนอกและการนําเอาผลผลิตมาบริโภคเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งดังที่
กล่าวมาล้วนเป็นความพอประมาณ 

คุณลัดดาวัลย์มีภูมิคุ้มกันในการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การปลูกพืชของสวน
คุณลัดดาวัลย์จะมีการปลูกพืชตามฤดูกาลทุกฤดูกาล ในแต่ละฤดูกาลจะปลูกพืชที่แตกต่างกันไปเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการจัดการผลิต เพราะสวนคุณลัดดาวัลย์สามารถมีผลผลิตในการจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งการ
ผลิตมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวเพราะคุณลัดดาวัลย์มีการผลิตที่หลากหลายซึ่งเมื่อเกิดนํ้าท่วมหรือศัตรูพืชลงผลผลิต 
จะมีผลผลิตชนิดอ่ืนๆเพ่ือเป็นการประกันความม่ันคงทางรายได้ รวมท้ังการจัดการผลผลิตก่อนนําออกไป
จําหน่ายสู่ตลาด จะมีการเก็บรักษาผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การนําถุงพลาสติกห่อมะเฟือง ชมพู่ ฝรั่ง เมื่อ
ให้ผลผลิตแล้ว เพ่ือรักษาไม่ให้ชํ้า หรือการบ่มกล้วยชนิดต่างๆด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน อีกทั้งการในการ
กําหนดราคาสามารถที่จะกําหนดราคาได้สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อยเพราะคุณลัดดาวัลย์มีกลุ่มลูกค้าที่มีความ
พึงพอใจในการเลือกบริโภคผลผลิต 
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การวางแผนการทําเกษตรของคุณลัดดาวัลย์จะใช้ความรู้เข้ามาช่วยในการจัดการทั้ง การใช้พ้ืนที่ใน
การทําเกษตรโดยใช้ความรอบรู้ในการงานที่ทําและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวพันธ์กับการทํางานซึ่งคุณลัดดาวัลย์
จะมีสติ ตระหนักรู้ มีปัญญาหรือความรู้ชัด โดยทําพ้ืนที่เป็นแบบยกร่องโดยใช้ความรู้เข้ามาช่วยในการวางแผน
และการดําเนินงานซึ่งเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นใช้ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เช่น การยกร่อง
สวนโดยใช้ทิศเป็นตัวกําหนดเพ่ือให้แสงส่องไปยังสวนอย่างทั่วถึง การจัดการกับดินเหนียว การทําให้ดินในสวน
มีอากาศถ่ายเทโดยการยกร่อง รวมถึงเทคนิคการปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมท้ังขั้นตอนการผลิตต้ังแต่การ
ปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเก่ียวจะมีการใช้ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น การปรับปรุงดิน
โดยการปลูกต้นกระถินณรงค์เพ่ือปรับสภาพหน้าดิน และความรู้ที่ได้จากการทดลองทําจึงก่อให้เกิดเป็นความรู้
ที่ได้จากประสบการณ์ มีการจัดการนํ้าด้วยการสร้างคันดินกั้นระหว่างสวนคุณลัดดาวัลย์กับสวนเพ่ือนบ้านเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้นํ้ารวมกัน การใช้นํ้าในการทําเกษตรเป็นนํ้าที่มาจากคลองจินดา ซึ่งผ่านมาทางคลองขุด และมี
การใช้เครื่องสูบนํ้าช่วยในการผันนํ้าเข้าสู่สวน 

เง่ือนไขคุณธรรม คุณลัดดาวัลย์มีความซื่อสัตย์ที่ใช้เป็นเครื่องกํากับทิศทางการใช้ความรู้ เพ่ือนําไปสู่
เป้าหมายที่พึงประสงค์ ความอดทน ตลอดจนความเพียรและปัญญาในการดําเนินชีวิตเพ่ือใช้ในการประกอบ
งานเพ่ือความต้ังใจเห็นได้จากการผลิตที่ใช้ความต้ังใจ โดยเฉพาะช่วงที่ดูแลรักษาผลผลิตเป็นอย่างดีก่อนที่จะ
นําออกไปจําหน่าย และการจัดการผลผลิต ซึ่งมีการจําหน่ายผลผลิตที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคซึ่งเห็นได้จาก
การคัดเลือกผลผลิตไปจําหน่ายจะคัดเลือกผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า และราคาที่
กําหนดเป็นราคาที่ลูกค้าพึงพอใจในการบริโภค 

การใช้แรงงานแบบเข้มข้น การคํานึงถึงสุขภาพ ขนาดของพ้ืนที่ในการทําเกษตรของสวนคุณลัดดา
วัลย์ได้กําหนดรูปแบบการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น โดยได้มีการสอดแทรกการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา
ช่วยในการผลิตและการจัดการผลผลิต ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือ ในการเลือกการ
ตัดสินใจทํากิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและการจัดการจะมีการใช้ความมีเหตุผลเข้ามาช่วยเป็นแนวใน
การตัดสินใจ ซึ่งมีการคํานึงถึงเหตุปัจจัยรวมทั้งผลท่ีจะเกิดตามมาจากการกระทํา อีกทั้งยังสอดคล้องกับความ
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและการทําเกษตรเป็นอย่างมากเพราะคุณลัดดาวัลย์จะมีการวางแผนในการทําการผลิต
และการจัดการผลผลิตที่จะมีผลผลิตจําหน่ายตลอดทั้งปี รวมท้ังการสอดคล้องกับความประมาณจะเห็นได้ชัด
จากการดําเนินชีวิตประจําวันที่มีการผลิตเพ่ือบริโภคเอง และการผลิตเพ่ือจําหน่ายโดยในระหว่างกระบวนการ
ผลิตคุณลัดดาวัลย์จะยึดหลักการที่ว่าจะไม่กู้เงินอนาคตมาใช้เพ่ือสร้างหน้ี ส่วนทั้งยังพบเง่ือนไขสอง โดย
ประการแรกเง่ือนไขความรู้ในการทําการผลิตและการจัดการผลผลิตของสวนคุณลัดดาวัลย์จะมีการใช้ความรู้
เข้ามาช่วยจัดการต้ังแต่การเริ่มลงมือปลูกต้ังแต่คัดเลือกพันธ์ุไปจนถึงการดูแลเก็บเก่ียวผลผลิต อีกทั้งยังมี
ความรู้ที่จัดการกับพ้ืนที่ที่ปลูกพืชแบบยกร่อง การจัดการนํ้าที่ใช้ในการทําการผลิต และการบํารุงรักษาดินที่
เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการปลูกพืช และประการสุดท้ายเง่ือนไขคุณธรรมคุณลัดดาวัลย์ยึดถือหลักความซ่ือสัตย์ใน
การดําเนินชีวิตโดยเฉพาะวิถีการผลิตเพราะในการผลิตจะไม่ใช้สารเคมีการผลิตเพราะได้คํานึงถึงสุขภาพ และ
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คํานึงถึงผู้บริโภคเป็นสําคัญ ซึ่งเง่ือนไขคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการกํากับการทําเกษตรของคุณลัดดา
วัลย์ 

บทสรุป  
 การทําการเกษตรของสวนคุณลัดดาวัลย์จะเน้นการใช้การเกษตรแบบผสมผสาน โดยมกิีจกรรมทั้ง
การปลูกพืชหลายชนิดซึ่งทําให้พืชที่ปลูกผสมกันน้ันเกิดการผสานประโยชน์กัน รวมทัง้การเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ 
กิจกรรมยังการผสมด้วยพืชหลายตัวมีการผสานกันของประโยชน์ระหว่างพืชและสัตว์ ทําให้กิจกรรมใน
การเกษตรแบบนี้มีความเป็นประโยชน์และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การทําเกษตรของคุณลดัดาวัลย์ยังมุ่งสู่วิถี
การเกษตรแบบยั่งยืนในด้านของการผลิตที่จะมีผลผลิตออกมาตลอดทุกฤดูกาล ความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ
ที่มีการปลูกพืชหลายชนิดที่ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเด่ียวซึ่งทําให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงเมื่อเทยีบกับการปลูกพืช
เชิงเด่ียว และยังพบความย่ังยืนทางด้านสุขภาพจากการทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคม ี ปัจจุบันคุณลดัดาวัลย์
มีสุขภาพทีขึ้นเมื่อเทียบกับการทําเกษตรที่ต้องใช้สารเคมี  ผู้บริโภคยังได้รับผลที่ปลอดสารพิษจากสวนคุณลัด
ดาวัลย์  นอกจากน้ียังพบว่าการเกษตรของสวนคุณลัดดาวัลย์ยังประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ผลิตและการจัดการผลผลิตโดยยึดหลักสามห่วงสองเง่ือนไขคือ ความมีเหตุ ความพอประมาณ และความมี
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งสามารถเห็นการเกษตรที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และยังพบถึงเบ้ืองหลังของการทําเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการผลิตและการจัดการผลผลิตรวมทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งทั้งน้ีเหตุผล
เบ้ืองหลังอ่ืนๆในการทําเกษตรแบบน้ียังมีเหตุผลในเรื่องของการเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพ การปลูกพืชหลาย
ชนิดที่ใช้ต้นทุนตํ่าและสามารถจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี 



 

 
กั
 สวนของคณุ
กันเอง และระหว่าง

ณลดัดาวัลย์มีพื้นที ่
พืชกับสัตว์

แผน

 11 ไร่ ปลูกพืชหลัก

นผงัที ่4 แสดงการใ

กคือฝรั่งกับชมพู่ มลี

ใช้พืน้ที่สวนของคณุ

ลักษณะการปลูกพืช

ณลัดดาวัลย์ แก้วม

ชที่เน้นการผสมผส

มาลัย 

านกันของพืชหลายยชนิด มีการเกื้อกูล
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บทที่ 5 
สวนเกษตรคณุมะลิ ย้ิมถนอม 

1. ผสมชีวิต  
              กว่าจะเป็น..สวนผลไม้ที่มีวิถีการผลิตแบบผสมผสานที่นําไปสู่หนทางการดําเนินชีวิตที่ย่ังยืนเฉกเช่น
วันน้ี ย้อนไปเมื่อ 37ปีที่แล้ว คุณมะลิจบการศึกษาเพียงประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนบางช้าง พ.ศ. 2518 
เมื่อขณะอายุ 14 ปี คุณมะลิได้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพ่ือเข้ามาช่วยพ่อแม่ทําการเกษตร แต่ในขณะนั้นคุณ
มะลิก็ยังมิได้เป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวนัก แต่ได้เก็บเก่ียวและเรียนรู้วิถีการเกษตรจากพ่อแม่ในขณะที่ออกจาก
โรงเรียน พ่อแม่คุณมะลิถ่ายทอดความรู้การเกษตร    ซึ่งเป็นองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในด้าน
การเกษตรให้กับคุณมะลิ เมื่อคุณมะลิมีประสบการณ์มากพอจากการที่เข้าไปช่วยพ่อแม่ดูแลการเกษตรของ
ครอบครัว ประจวบกับ ณ ขณะนั้น สุขภาพของบิดามารดาของคุณมะลิเริ่มไม่ดีนักเพราะ มีปัญหาสุขภาพอยู่
บ่อยคร้ัง และไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้อีกต่อไปเพราะด้วยวัยที่สูงขึ้น จึงทําให้พ่ีสาวของคุณมะลิได้ทํา
การสานต่อเกษตรกรรมในครอบครัวจากบิดาและมารดา แต่หลังจากน้ันไม่นานพ่ีสาวคุณมะลิก็เลิกทํา
การเกษตร เน่ืองจากพ่ีสาวของคุณมะลิแต่งงานมีครอบครัว จึงต้องย้ายออกไปอยู่กับสามี  จึงเป็นโอกาสของ
คุณมะลิที่ต้องสานต่อเกษตรจากพ่ีสาวเป็นลําดับต่อไป 
           พ.ศ. 2534 จึงเป็นโอกาสของคุณมะลิในการรับช่วงต่อ จากประสบการณ์ที่เก็บเก่ียวเรื่อยมาทําให้คุณ
มะลิมีฐานความความรู้ทางด้านเกษตรกรรมท่ีแข็งแกร่งพอที่จะเป็นผู้นําในการดําเนินเกษตรกรรมของ
ครอบครัว ผ่านองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่มากกว่า 16 ปีจากบรรพบุรุษทําให้คุณมะลิรู้ว่า ทิศทางการ
จัดการการเกษตรจะต้องเป็นอย่างไร คุณมะลิมีแนวคิดปลูกข้าวกินเองด้วยเหตุผลที่ว่าเพ่ือความอุ่นใจที่
สามารถมีข้าวที่ตนทําการผลิตเองไว้บริโภคและถ้าหากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนคุณมะลิก็จะนําไป
แบ่งปันคนอ่ืนๆในท้องถิ่นต่อไป 
          พ.ศ. 2535 เป็นปีที่คุณมะลิเข้ามาทําการเกษตรอย่างเต็มตัว โดยการบริหารจัดการด้วยตนเอง อาศัย
ความรู้จากประสบการณ์จากคนในครอบครัว ในขณะน้ันคุณมะลิมีแนวคิดว่าจะปลูกชมพู่ โดยชมพู่พันธ์ุแรกที่
จะปลูก คือ “ชมพู่เพชรเขียว” สาเหตุที่คุณมะลิเลือกปลูกชมพู่พันธ์ุเพชรเขียวเพราะ เป็นพันธ์ุที่ต้องการของ
ตลาดในขณะนั้น การดูแลรักษาก็ง่ายไม่ต้องฉีดยา เน่ืองจากไม่มีศัตรูพืชเข้ามาทําลาย  
         แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผลผลิตเริ่มไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะต้องใช้เงินจํานวนมากย่ิงขึ้นต่อครั้งใน
การลงทุนทําการผลิต และผลผลิตก็เริ่มเน่าเสียหายเป็นจํานวนมาก พอนําส่งไปยังตลาดกลับได้ราคาตํ่า เหตุ
เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้ศัตรูพืชมีพัฒนาการมากขึ้น อีกทั้งชมพู่พันธ์ุดังกล่าวเร่ิมไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด จึงทําให้คุณมะลิคิดหาพันธ์ุพืชใหม่มาปลูกดังน้ันแล้วคุณมะลิ จึงได้เลือกปลูกฝร่ังพันธ์ุ “กลมสาลี่” 
เพราะในขณะน้ันฝรั่งพันธ์ุกลมสาลี่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เน่ืองจากได้ผลผลิตเร็ว ลูกดก มีสี
เขียวหวานกรอบ หลังจากปลูกฝร่ังพันธ์ุกลมสาลี่ได้ 2 ปี ก็เกิดปัญหาเร่ืองผลผลิตล้นตลาดทําให้ได้ราคาที่ตํ่า 
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ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้คุณมะลิเกิดแนวคิดที่จะหาพันธ์ุชมพู่พันธ์ุใหม่ๆมาปลูกอีก จึงได้ทําการสอบถามเกษตรกรคน
อ่ืนๆ และได้คําแนะนําจากเกษตรกรคนอ่ืนๆว่าควรจะปลูก “ชมพู่พันธ์ุทูลเกล้า1”   
          ดังน้ันใน ปี พ.ศ 2537 คุณมะลิจึงตัดสินใจปลูกชมพู่ทูลเกล้าและภายหลังจากน้ัน 2 ปี ก็เกิดปัญหา
ชมพู่พันธ์ุดังกล่าวที่ปลูกน้ัน ได้ราคาตํ่าและเน่าเสียอีกครั้ง คุณมะลิจึงได้ทําการปลูกมะนาวแทรกลงในสวน 
มะนาวที่ปลูก คือพันธ์ุแป้นอําไพ เน่ืองจากมะนาวได้ราคาดีมาก จึงได้สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้แก่ครอบครัว แต่
หลังจากน้ันไม่นาน มะนาวก็เกิดโรคยอดเหลือง คือ ต้นมะนาวมีอาการออกดอกเต็มต้นแต่ไม่ออกผลจึงทําให้ไม่
สามารถปลูกต่อได้  
           พ.ศ. 2538 คุณมะลิจึงเปลี่ยนสายพันธ์ุชมพู่ที่จะเอามาปลูกอีกคร้ัง และได้เลือกพันธ์ุ “ทับทิมจันทร์” 
ที่มีลักษณะผิวมันเป็นประกาย รสชาติหวาน เน้ือแน่น ไม่มีเมล็ด ผิวค่อนข้างหนา ขนส่งได้ไกล ชมพู่พันธ์ุ
ทับทิมจันทร์นับว่าสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันคุณมะลิก็ยังคงปลูกชมพู่พันธ์น้ีอยู่ และ
ใน พ.ศ. 2540 คุณมะลิหันมาเปลี่ยนพันธ์ุฝรั่งอีกคร้ังคือ “พันธ์ุแป้นยอดแดง” เพราะตลาดในขณะน้ันต้องการ 
ฝรั่งขนาดใหญ่ มีสีสด จวบจนถึงปัจจุบันคุณมะลิก็ยังคงปลูกฝรั่งพันธ์ุแป้นยอดแดงอยู่  
          จากการสอบถามถึงรูปแบบการเกษตรของสวนคุณมะลิจะพบว่า ในอดีตรูปแบบการเกษตรของคุณ
มะลิมีการใช้สารเคมีทั้งหมดแต่หลังจากน้ัน 10 ปี ในราวปี พ.ศ 2545 เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากที่เคย
ใช้สารเคมีจํานวนมากก็เริ่มมีการใช้เกษตรแบบอินทรีย์เข้ามาช่วย เหตุผลที่เลือกรูปแบบเกษตรแบบอินทรีย์ 
เน่ืองจากเกษตรอินทรีย์น้ันสามารถช่วยคุณมะลิในเรื่องการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะหากใช้สารเคมีก็ต้อง
ใช้เงินจํานวนมากในการซื้อสารเคมีมาทําการผลิต อีกทั้งสารเคมียังส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น โรคโลหิตจาง โรค
จากระบบของหัวใจ เป็นต้น 
         หลากหลายเรื่องราวกว่าจะมาเป็นสวนคุณมะลิ จะเห็นได้ว่าอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น คุณมะลิมีความ
อดทน ความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอยกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รับมือในการแก้ปัญหาทันทีโดยอาศัย
ประสบการณ์ลองผิดลองถูกจนประสบความสําเร็จ สามารถเลี้ยงชีพครอบครัวได้พออยู่พอกินและเพียบพร้อม
ด้วยรอยย้ิม ทุกครั้งเวลาพูดคุยกับคุณมะลิ คุณมะลิจะพูดด้วยความภูมิใจที่ถ่ายทอดผ่านสีหน้าและนํ้าเสียงที่
วันน้ีได้ผ่านปัญหาต่างๆมามากมาย โดยสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ถึงแม้จะจบการศึกษาไม่สูงหนัก แต่ความรู้
ที่มีล้นพ้นทางด้านเกษตรกรรมที่ได้มากจากบทเรียนนอกห้องเรียนที่ทรงคุณค่า  ผ่านหลายช่วงชีวิต 
หลากหลายประสบการณ์ หลากหลายการทดลอง พบทั้งผิดและถูก ที่ได้มาจากคนในครอบครัว ถ่ายทอดองค์
ความรู้มาต้ังแต่คุณมะลิยังเยาว์วัยและคอยนําประสบการณ์อันหลากหลายมาคอยปรับเปลี่ยนและปรับใช้กับ
เกษตรกรรมของครอบครัวอยู่อย่างสม่ําเสมอ ทั้งหมดทั้งมวลเราจะเห็นได้ว่าการเกษตรของครอบครัวคุณมะลิ 
มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันกับบริบทแวดล้อมของสังคมในแต่ละยุค โดยผ่านการร่วมมือของคนใน
ครอบครัวและคนในท้องถิ่นประสานเป็นหน่ึงเดียว  จะเห็นได้ว่าชีวิตของคุณมะลิผ่านหลากหลายประสบการณ์ 

                                                            
1
 “ชมพู่ทูลเกล้า” เป็นชมพู่ที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียได้นํามาปลูกคร้ังแรกท่ีอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2520 เป็นพันธุ์ที่

ออกดอกและติดผลดี 
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เริ่มต้ังแต่เข้ามาทําการเกษตรอย่างเต็มตัวก็มีแนวคิดที่จะปลูกชมพู่ เมื่อคุณมะลิปลูกชมพู่แล้วเกิดปัญหากับ
ผลผลิตก็ปรับเปลี่ยนพืชพันธ์ุ โดยมีแนวคิดจากการถามผู้รู้ในท้องถิ่นและการสํารวจตลาด ก็ตัดสินใจปลูกฝรั่ง 
เมื่อฝรั่งเกิดปัญหาเรื่องตลาดก็ทําให้คุณมะลิกลับมาปลูกชมพู่โดยปรับเปลี่ยนสายพันธ์ุตามที่ตลาดต้องการ 
ปัญหาผลผลิตชมพู่เกิดปัญหาจึงต้องปรับตัวโดยการปลูกมะนาวแทรกในสวน เน่ืองจากในขณะน้ันราคามะนาว
ในตลาดมีราคาดี แต่พอมะนาวเกิดโรค คุณมะลิก็เลิกปลูก หันมาปลูกฝรั่งพันธ์ุใหม่ ปลูกตามความต้องการของ
ตลาดจนนําไปสู่ สายพันธ์ุที่สร้างรายได้ในครัวเรือนเฉกเช่นทุกวันน้ี  จะเห็นได้ว่าคุณมะลิมีการปรับตัวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดและในอนาคตคุณมะลิก็มีภูมิคุ้มกันที่ได้จากการสั่งสมความรู้จากการทําการเกษตรเมื่อ
แรกเริ่มเพ่ือรับมือปัญหาต่างๆได้ในอนาคต 

1.1 ผสมผสานการผลิต  
 ในส่วนของพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตของคุณมะลิ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของสวน เป็นพ้ืนที่
ปลูกผลผลิต และบริเวณบ้านที่เป็นส่วนของการจัดการและคัดแยกผลผลิต อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่พ่อค้าจะมารับ
ผลผลิตไปจําหน่าย ลักษณะสวนของคุณมะลิ  ก็ยังได้แบ่งสวนออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีขนาด 5ไร่ ปลูกฝรั่ง
เป็นพืชหลัก ส่วนสวนที่สองมีขนาด 2 ไร่ ปลูกฝรั่งและชมพู่เป็นพืชหลัก ทั้งสองสวนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู สวนเป็นสวนยกร่องทั้งหมด ในสวนคุณมะลิมีการปลูกพืชหลายชนิด เช่นชมพู่ ฝรั่ง กล้วย มะเฟือง 
ตําลึง และมะพร้าว นอกจากน้ียังมีผักปราบท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมถึงคุณมะลิยังได้เลี้ยงปลาไว้ในร่องนํ้า
เพ่ือกินผลผลิตที่เน่าเสียอีกด้วย และในส่วนของนํ้าที่ใช้ในท้องร่อง มีการต่อท่อจากคลองจินดาซึ่งมีประตูเปิด
ปิดท่อนํ้าบริเวณหน้าบ้านและต่อท่อไปยังสวนอีกฝั่งหน่ึงด้วย (รายละเอียดแผนภาพสวนปรากฏท้ายบทน้ี) 
  สวนของคุณมะลิมีพืชที่เป็น “พืชหลัก” ที่ทําการผลิตเพ่ือจําหน่าย คือ  ชมพู่ทับทิมจันทร์ ฝรั่งพันธ์ุ
แป้นยอดแดง สวนของชมพู่และฝรั่งน้ัน  เป็นการปลูกแบบสวนยกร่อง และมีการดูแลผลผลิตในสวนเป็นอย่าง
ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการห่อถุงพลาสติกให้กับผลผลิตเพ่ือป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืช ดังจะเห็นในภาพที่19-20 
และผลผลิตเหล่าน้ีมีการมีบทบาทสําคัญก็ คือ เป็นพืชพันธ์ุหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว     



ภาพพที่19 แสดงลั

ภาพที่18 แ

ักษณะชมพู่ที่

 

แสดงลักษณะข

มีถุงพลาสติก

ของสวนฝรั่ง 

ห่อหุ้มเพ่ือป้อ

 

 
องกันแมลงศัต

 

ตรูพืช 
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 ส่วน “พื
มะเฟือง 

พืชรอง”  ปลูก
 ขนุน มะพร้า

ภาพที่20 

กไว้บริเวณรอ
ว กล้วย ผักป

ภาพที่2

 แสดงลักษณ

อบๆสวน สําห
ปราบ ดังจะเห็

1 แสดงการป

 

ณะ สวนชมพู่ที่

หรับบริโภคใน
หนในภาพที ่2

ปลูกกล้วยซึ่งเป็

มีลักษะเป็นส

ครัวเรือน แล
1-22 

ป็นพืชรอง ใน

สวนยกร่อง 

ละเพ่ือจําหน่า

 

นสวนฝรั่ง 

 

ย ได้แก่ พุท
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ทรา ตําลึง 



ใ
ให้ดินชุ่ม
กักเก็บนํ้
เวลารดนํ้
ไหลลงท้อ
คนงานม
และผักป

ในสวนของพชื
ช้ืนช่วยให้พืช
้าได้เป็นอย่าง
นํ้าผลผลิตบนส
องร่องน้ันจะท
าลอกท้องร่อง

ปราบยังทําใหไ้

ภาพที

ชหลักแต่ละช
ชหลักอย่างชม
ดีทําให้ไม่ต้อง
สวน ผักปราบ
ทําให้ร่องนํ้าเกิ
ง ซึ่งการลอกท
ไม่ร้อนเท้าในก

ที่22 แสดงพืช

ชนิดจะพบ “ผั
พู่ และฝรั่งมใี
งรดนํ้าบ่อยครั้
บจะช่วยดูดซับ
กิดการต้ืน เมื่อ
ท้องร่องน้ันจะ
การเดินเก็บผ

 

ชรองที่ผสมอยู

ผกัปราบ” ที่เกิ
ใบที่เขียวอยู่เส
รั้ง นอกจากนั้
บความช้ืนและ
อปลูกผักปราบ
ะช่วยให้เกษต
ลผลิตอีกด้วย

 

 

ยู่ในสวนของพื

กิดขึน้เองตาม
สมอ ใบจะไมค่
ั้นผักปราบมคี
ะพยุงไม่ให้ดิน
บแล้วทําให้คุณ
ตรกรใช้เรือโฟม
 ดังจะเห็นใน

ชหลัก 

ธรรมชาติและ
ค่อยเหี่ยว เพร
ความสามารถใ
นไหลลงท้องรอ่
ณมะลิประหยั
มเก็บเกี่ยวผล
ภาพที่ 23-24

 

ะมีประโยชน์ใ
ราะผักปราบส
ในการยึดหน้า
องได้ง่าย ซึ่งก
ยัดต้นทุนในกา
ลผลิตได้สะดว
4 
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ในการทํา
สามารถ
าดิน ซึ่ง
การที่ดิน
ารจ้าง
กย่ิงขึ้น 



ภาพที่23 แ

ภาพที่24 แ

 

แสดงลักษณะ

แสดงลักษณะ

“ผักปราบ” 

“ผักปราบ” 
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สกปรกกั
ศัตรูพืชแ
          ก
ได้มาตรฐ
นํ้าค้าง ไม
ได้ง่ายจึง
ท้องตลา
ในการใช้
จะช่วยป้
ส่วนใหญ
           
หน้าดินบ
ร่องนํ้าต้ืน
ผลผลิต น
เรื่องระบ
ภาพที่ 2

ส่วนของการ 
กับร่องนํ้า อีก
และเป็นอุปสร
การดูแลผลผ
ฐานในการส่ง
ม่ให้แมลงมาเ
งต้องดูแลอย่า
ด เน่ืองจากมี
ช้งานน้ันเท่าเที
องกันกําจัดโร

ญ่จะใช้กระดาษ
    นอกจากน้ั
บนสวน เวลา
น คุณมะลิต้อ
 นอกจากนี้ ผั
บบนํ้ามีการเปิ
5 

 “เลี้ยงสัตว์”
กทั้งยังเลี้ยงไว้
รรคต่อการเก็บ
ลิต มีการห่อช
งออกไปยังท้
เจาะกินเพราะ
างพิถีพิถัน ถุง
ราคาที่ถูกกว่า
ทยีมกับถุงพลา
รคและแมลงศั
ษโทรศัพท์ 
ั้นการดูแลผล
รดนํ้าจึงช่วยล
งลอกร่องนํ้าปี
ักปราบยังช่วย

ปดประตูให้นํ้า

ภาพท

  มีการเลี้ยงป
ว้เพ่ือให้ปลากิ
บผลผลิต 
ชมพู่ด้วยถุงพ
องตลาด เน่ือ
ะจะทําให้ผลผ
งพลาสติกที่นํ
าการที่จะเลือ
าสติกแบบทั่ว
ศัตรูฝรั่งแล้ว ยั

ลผลิตยังมีขั้นต
ลดการทลายข
ปีละครั้งเพ่ือใ
ยเก็บความชุ่ม
าเข้าออกซึ่งมีก

ที่25 แสดงลัก

 

ปลาเพ่ือกินพื
กินแหน ซึ่ง

พลาสติก ซึ่งเป็
องจากการห่อ
ผลิตชมพู่เน่าเ
นํามาห่อน้ันคุณ
กถุงที่ใช้สําหร
ๆไป และส่วน
ยังทําให้ผลฝรั่

ตอนของการด
ของหน้าดินซึ่
ให้เกิดความสะ
มช้ืนให้ผลผลิ
การต่อท่อจาก

กษณะท่อเปิด

ืชผลที่ตกลงร
งแหนนั้นเป็น

ป็นหน่ึงในกรร
อชมพู่ด้วยถุง
เสียได้ ชมพู่เป็
ณมะลิเลือกที
รับห่อผลไม้โด
นของฝรั่งน้ัน ม
ังมีผิวสวยน่าร

ดูแลสวนพืชผ
ซึ่งการทลายข
ะดวกต่อการป
ต จึงไม่จําเป็น
กคลองจินดา 

-ปิดนํ้าให้เข้าส

ร่องนํ้าที่จะเป็
นวัชพืชที่จะก่อ

รมวิธีการผลิต
พลาสติกน้ันส

ป็นไม้ผลที่มีศัต
ที่จะใช้ถุงพลา
ดยเฉพาะ ซึ่งมี
 มีการใช้ถุงกร
รับประทาน ก

ผล โดยปล่อย
องหน้าดินเป็
ปล่อยนํ้าเข้า 
นจะต้องรดนํ้
 มายังสวนขอ

สู่สวน 

ปนสิ่งที่ทําให้น้
อให้เกิดแมลง

ตที่ทําให้ชมพู่มี
สามารถป้อง
ตรูพืชเยอะแล
าสติกทั่วไปท่ีห
มีราคาสูง แต่ป
ะดาษห่อฝรั่ง 
กระดาษที่ใช้ห

ยให้ผักปราบขึ้
นสาเหตุของ

 และสะดวกต่
้ําผลผลิตบ่อย
องคุณมะลิดัง
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นํ้าเน่าเสีย
งที่จะเป็น

มีคุณภาพ
กันนํ้าฝน 
ละเน่าเสีย
หาได้ตาม
ประโยชน์
 นอกจาก
ห่อฝรั่งน้ัน 

ขึ้นเพ่ือยึด
การทําให้
อการเก็บ
ย  ส่วนใน
จะเห็นใน



2. จาก ผ
 
การผสม
ผลผลิตที
“การเกษ

ต้องทําใน
และสาม
ปลูกพืชแ
ประโยชน
ความสม
เก้ือกูลกัน
สัตว์ ในท

เกษตรแบ
หมุนเวียน
ประโยชน

 ผสมชีวิต สู่ ผ
จากท่ีได้กล่า
ผสานการปลู
ที่เน่าเสียและ
ษตรแบบผสมผ
หลักการพ้ืนฐ
(ก) ต้องมีกิจ
นพ้ืนที่และระ
ารถผสมผสา
และมีการเลี้ย
น์ต่อกันได้อย่า
ดุลต่อสิ่งแวด
นระหว่างพืชแ
ทางตรงกันข้าม
(ข) การเก้ือ
บบผสมผสาน
นใช้ประโยชน
น์จะเป็นไปทัง้

ภาพที่ 26 แส

ผสานการผลิต
วมาทั้งหมด จ
กพืชที่หลากห
ะกินแหน  เป็
ผสาน”  
ฐานของระบบ
จกรรมการเกษ
ะยะเวลาเดียว
นระหว่างการ
ยงสัตว์หลากห
างมีประสิทธิภ
ล้อมอย่างต่อ
และสัตว์ เศษ
ม ผลที่ได้จาก
กูลประโยชน์ร
นน้ัน เกิดขึ้น
น์จากมูลสัตว์ใ
งโดยตรงหรือโ

สดงภาพผักปร

ต 
 จะเห็นได้ว่า 
หลายชนิด แล
ป็นการเก้ือกู

บเกษตรกรรมแ
ษตรต้ังแต่สอง
กัน ซึ่งกิจกร
รปลูกพืชต่างช
หลายชนิดใน
ภาพ มีการใช้ท
เน่ือง และเกิ
ษซากและผลพ
กการเลี้ยงสัตว์
ระหว่างกิจกร
นทั้งจากวงจร
ให้เป็นประโยช
โดยอ้อม  

ราบและตําลงึ

 

 รูปแบบการผ
ละมีการเลี้ยง
กูลของสิ่งมีชีวิ

แบบผสมผสา
งกิจกรรมเป็น
รรมเหล่าน้ันค
ชนิด หรือการ

นพ้ืนที่เดียวกัน
ทรัพยากรที่มี
กิดการเพ่ิมพูน
พลอยได้จากก
ว์ก็จะเป็นประ
รรมเกษตรต่า
รการใช้แร่ธาต
ชน์กับพืช แล

งที่เป็นพืชรอง

ผลิตของสวนค
สัตว์ ดังที่ปรา
วิต ซึ่งวิธีการ

นมีอยู่อย่างน้
นต้นไป โดยก
ควรประกอบไ
รเลี้ยงสัตว์ต่า
น โดยที่กิ
ีอยู่ในไร่นาอย

นความอุดมสม
การปลูกพืชจะ
โยชน์ต่อพืชด้
งๆ และการ
ตุอาหารรวมท
ะให้เศษพืชเป็

ง ขึ้นปกคลุมดิ

คุณมะลิ มีระ
ากฏปลาในร่อ
รดังกล่าวน้ัน

้อย 2 ประกา
การทําการเกษ
ปด้วยการปลู
งชนิดกันได้ ซึ

กิจกรรมการผ
ย่างเหมาะสม 
มบูรณ์ของทรั
ะเป็นประโยช
ด้วยเช่นกัน    
รใช้ประโยชน์จ
ทั้งอากาศ แล
ป็นอาหารสัตว

ดินและแซมอยู

บบการจัดกา
องสวนที่เลี้ยงไ
นสอดคล้องกั

รสําคัญๆ คือ 
ษตรทั้งสองกิจ
กพืชและการ

 ซึ่งระบบเกษต
ผลิตแต่ละชนิ
 เกิดประโยชน
ัพยากรธรรมช
ชน์ต่อกิจกรรม
         
จากทรัพยากร
ละพลังงาน เช
ว์ โดยที่กระบ

 
ยู่ในสวนชมพู่ 
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ารผลิตที่มี
ไว้เพ่ือกิน
ับวิถีของ 

    
จกรรมน้ัน 
รเลี้ยงสัตว์ 
ตรที่มีการ
ด เก้ือกูล
น์สูงสุด มี
ชาติ การ
มการเลี้ยง

รในระบบ
ช่น การ
วนการใช้
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       สําหรับระบบการผลิตเกษตรกรรมของคุณมะลิ มีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเพราะมีระบบ
การผลิตทางการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายๆ กิจกรรมและในหลายๆด้าน ที่เป็นการผสมผสานเพ่ือ
ตอบสนองต่อหลายๆด้าน ดังน้ี 
 1.) ด้านการบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคา เช่น ปลูกฝรั่ง และชมพู่เอาไว้ ในช่วงที่ฝรั่งออก
ผลผลิต ชมพู่ก็กําลังจะเติบโตทําให้มีความหลากหลายของผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร
และเพ่ือการอยู่รอดต่อการดํารงชีพ 

2.) ด้านของการเก้ือกูลพ่ึงพิงกันของสิ่งแวดล้อม มีการเลี้ยงปลา เพ่ือให้ปลากินวัชพืช หรือ ผลผลิตที่
เน่าเสียที่จะมาเป็นสิ่งกวนใจและสร้างความสกปรกให้แก่ดินเมื่อติดขึ้นมาตามการสูบนํ้าขึ้นมาเพ่ือรดต้นไม้ โดย
คุณมะลิได้ทําการเลี้ยงปลาเพ่ือให้ปลาคอยกินแหนที่นอกจากจะเป็นวัชพืชในนํ้าแล้วน้ัน แหน ยังเป็นบ่อเกิด
ของแมลงต่างๆท่ีจะเป็นศัตรูต่อพืชและต่อคน  นอกจากน้ันในสวนของคุณมะลิยังพบการการพึ่งพาของ
ธรรมชาติ โดยผ่านการใช้ “ผักปราบ” เพ่ือเป็นที่ยึดปกครองดินให้ดินมีความอุ้มนํ้าสามารถรักษาดุลยภาพ สิ่ง
ต่างๆเหล่าน้ีที่พบอยู่ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันและมีการเก้ือกูล ประโยชน์ต่อกันและกัน โดยอาศัยหลักการอยู่
รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่ประสานความร่วมมือกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องและเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน 
          ในด้านสิ่งแวดล้อมเรายังพบอีกว่ารูปแบบเกษตรผสมผสานที่สวนของคุณมะลิที่มีการใช้สารเคมี
ปริมาณน้อย ในระบบการผลิตจะมีการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็นไป
ตามกลไกราคาของตลาด การใช้สารเคมีทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีในอาหารสัตว์ มุ่งสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่พืชด้วยการบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ก็จะอยู่ในรูปปลอดสารพิษแม้จะไม่ปลอด
สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะมีสารเคมีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับวิถีการผลิตแบบอ่ืนๆ    กิจกรรม
แห่งวิถีการผลิตเหล่าน้ีที่มีการเก้ือกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหน่ึงน้ัน จึงเป็นระบบที่นําไปสู่ 
การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 

3. ผสานการผลิต สู่ การจัดการผลผลิตที่ย่ังยืน 
             การเก็บผลผลิตของสวนคุณมะลิมีขั้นตอนและรูปแบบการจัดสรรผลผลิตดังน้ี เริ่มต้นด้วยการใช้ 
“เรือโฟม” ในการเก็บผลผลิต  ทั้งชมพู่ และ ฝรั่ง สาเหตุที่สวนคุณมะลิเลือกใช้ “เรือโฟม” เน่ืองจากเป็นวัสดุที่
หาง่าย มีราคาถูก และมีความเหมาะสมต่อสภาพร่องสวน เหตุเพราะสวนคุณมะลิมีลักษณะร่องสวนขนาดแคบ 
จึงต้องเลือกใช้วัสดุที่มีนํ้าหนักเบาและมีขนาดพอดีกับร่องสวน เรือโฟมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเก็บผลผลิต 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและง่ายต่อการเก็บผลผลิตได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียต้นทุนในการใช้นํ้ามัน เพราะใช้
เรือโฟมเข้ามาช่วย  



 เมื่อเก็บ

นิยมซื้อข
รับผลผลิ

ครัวเรือน
จากชมพู
คุณภาพ
จัดเตรียม
เป็นอินท

ผลผลติเสร็จสิ
สําหรับฝรั่ง ค
ขนาดเล็ก ขนา
ลติที่สวนของคุ
สําหรับชมพู่ 
นช่วยกันคัดแ
พู่ แบ่งชมพู่ตา
ดี ส่วนชมพู่ที
มไว้สําหรับชม
ทรียวัตถุต่อไป 

สิ้น กระบวนก
คุณมะลิจะไม่ค
าดใหญ่ ตามค
คุณมะลิ    
 หลังจากที่ได
ยก  ผ่านระบ
ามขนาดและ
ที่มีคุณภาพตํ่
มพู่ที่มีขนาดเล็
 

รูปที่ 27 

การต่อไปคือ “
คัดขนาด ขนา
ความชอบของ

ด้เก็บผลผลิต
บบการแบ่งงา
ะคุณภาพ ชม
ําลงมา รวมไ

ล็กและคุณภา

 

 แสดงภาพ “

“การคัดเลอืก
าดเล็กใหญ่จะ
งผู้บริโภค เมื่อ

ตชมพู่มาแล้ว
านกันทํา โดย
พู่ที่มีขนาดให
ไปถึงขนาดที่
พตํ่า ในขณะท

เรือโฟม” 

”   
ะรวมกันเพ่ือส
อคัดเลือกเสรจ็

 ก็จะมีขั้นตอ
ขั้นตอนแรก 
หญ่ก็จะนําไป
ที่เล็กกว่ามาต
ที่ชมพู่ที่เน่าเสี

ส่งออกขาย เพ
จแล้ว  จากน้ัน

อนการแยกผ
 จะนําถุงพลา
ปใส่ตะกร้า ที่
ตรฐานจะนําไ
สียก็จะนําไปทิ

 

พราะผู้บริโภค
นจะมีแม่ค้าพ่อ

ลผลิตโดยจะ
สติกและกระ
คัดสรรเฉพาะ
ไปใส่ในตะกร้
ทิ้งหรือให้มันย
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คบางคนก็
อค้ามารอ

ะใช้คนใน
ะดาษออก
ะชมพู่ที่มี
ร้าที่มีการ
ย่อยสลาย



 เมื่อผลผ
           
ผลผลิตอ
ผลผลิตไป
จํานวนม
เหตุผลที่
ไม่หวังกํา
           
ทุกๆวันท
ฝรั่งและช
จะนําไปใ
           
ฝรั่งที่สวน
คุณภาพดี
บรรทุกโด
หลายๆช้ั

ผลิตออกสู่ตลา
     เมื่อการจัด
ออกสู่ตลาดจ
ปขายตามตล
มาก ทําให้ผู้ซื้
พ่อค้าแม่ค้าเลื
าไรสูงนักจึงทํา
     ตลาดต่อม
ทางสวนสามพ
ชมพู่ของสวน
ให้นักท่องเที่ย
      ตลาดสุด
นคุณมะลิ ด้ว
ดีและราคาถูก
ดยมีการบรรจ
ช้ันได้  

ภาพที่28

าด .... 
ดการผลผลิต
ะกระทําโดย
าดนัด เช่น ต
้อจากทั้งโรงง
ลือกที่จะรับซื้
าให้พ่อค้าแมค่
มาคือ สวนสาม
พรานจะส่งคน
นคุณมะลิมีรส
ยวได้รับประท
ท้าย คือตลาด
วยตนเอง พ่อค
ก จึงรับซื้อไป
จุผลผลิตใส่ลัง

8 แสดงการคดั

เสร็จสิ้น กระ
พ่อค้าแม่ค้าท
ลาดสินสมบูร
งานและจากต
ซื้อผลผลิตจาก
ค้านํา ฝรั่ง แล
มพราน อันเป็
มารับฝรั่งและ
ชาติดี ปริมาณ
าน  
ดอุบลราชธานี
ค้าแม่ค้าอุบลใ
เป็นจํานวนมา
งกระดาษ เน่ือ

 

ดแยกผลผลิตต

ะบวนการต่อม
ที่จะมารอรับ
รณ์สาย 4 เป็น
ตามหมู่บ้านเลื
กสวนคุณมะลิ
ละชมพู่ไปขาย
ปนสถานที่ท่อง
ะชมพู่ที่สวนคุ
ณสารเคมีน้อ

นี มีพ่อค้าจาก
ให้เหตุผลในก
าก ราวๆ 100
องจากจะไม่ทํ

ตามขนาดและ

มาก็คือการนํา
บผลผลิตด้วยต
นตลาดที่มีทํา
ลือกที่จะมาซื้
ลิก็เพราะว่าคุณ
ยที่ตลาดสินสม
งเที่ยวที่คนไท
คุณมะลิ วันละ
ย และราคาไ

ก จังหวัดอุบล
การซื้อ ฝรั่งแล
0 กิโลกรัม ห ื
ทําให้ผลผลิตเสี

ะคุณภาพ     

าผลผลิตออก
ตนเองในสวน
เลดี เน่ืองจาก

ซื้อของกินของ
ณมะลิเลือกสร
มบูรณ์   
ทยและชาวต่าง
ะ 20-30 กิโลก
ม่แพงนัก ฝรั่ง

ลราชธานีเดิน
ละชมพู่ของส
รือ 1 ตัน กา
สียหาย ลังกร

 

 

สู่ท้องตลาด วิ
นของคุณมะลิ
กใกล้โรงงาน 
งใช้ที่ตลาดสิน
รรของที่มีคุณ

งชาติให้ความ
กรัม ด้วยเหตุ
ังและชมพู่ที่ซื้

นทางมารับซื้อ
วนคุณมะลิเพ
ารขนส่งจะใช้ร
ระดาษสามาร
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 วิธีการนํา
ลิ และนํา
 มีหมู่บ้าน
นสมบูรณ์ 

ณภาพและ

มสนใจ ใน
ผลเพราะ 

ซื้อไปน้ันก็

อชมพู่และ
พราะว่า มี
รถกระบะ
รถซ้อนกัน



           
เกณฑ์รา

 โ
ไม่ผลิตผล

4.  “ก้า
      
ของระบบ
เกษตรก
สามารถพ
จากมูลนิ
 
ประยุกต์
การเกษต
พระองค์
ชัดเจนว่า

  ในกรณีระบา
คาที่เป็นไปตา

โดยทุกครั้งที่น
ลผลิตนอกฤดู

วสู่ทิศทางคว
เกษตรกรรมย
บนิเวศ สามา
รและผู้บริโภ
พัฒนาได้อย่าง
นิธิเกษตรกรรม
เกษตรย่ังยืน

ต์ใช้ได้ ทั้งกับเ
ตรรายย่อยเท
์ท่านเสด็จไปพ
า …..   

ายผลผลิตไม่ท
ามกลไกของต

นําผลผลิตออ
ดูกาล เน่ืองจา

ภาพที่29 

วามย่ังยืน” 
ย่ังยืน คือ วิถี
รถผลิตอาหาร
ค พ่ึงพาตนเอ
งเป็นอิสระ ทั้
มย่ังยืนประเท
น้ันเป็นทฤษฎี
กษตรกรรายย

ท่าน้ัน ตามพร
พระราชทาน

ทันจึงจะส่งไป
ตลาด ที่ขึ้นอยู่

กจําหน่ายน้ัน
กต้นทุนสูงแล

 แสดงภาพพ่อ

เกษตรกรรมท
รที่มีคุณภาพแ
องได้ในทางเศ
ั้งน้ีเพ่ือความผ
ศไทยได้อธิบา
ฎี ซึ่งมีเทค
ย่อยรวมไปถึง
ระราชดํารัสขอ
ปริญญาที่แม่

 

ปขายท่ีตลาดไ
กับฤดูกาลขอ

น จะจําหน่าย
ละไม่คุ้มค่ากบั

อค้าแม่ค้าราย

ที่ฟ้ืนฟูทรัพยา
และพอเพียงต
ศรษฐกิจ ร
ผาสุกและควา
ายไว้) 
คนิควิธีการแล
งบรรดาธุรกิจ
องพระบาทส
ม่โจ้ พระอง

ไทซึ่งเป็นตลา
องผลผลิตและ

เฉพาะในช่วง
บการลงทุน 

ย่อยมารับผล

ากรธรรมชาติ
ตามความจําเป
รวมทั้งเอ้ืออํา
ามอยู่รอดของ

ละรูปแบบต่า
การเกษตรรา
มเด็จพระเจ้า
งค์ท่านทรงอธิ

ดผลไม้ที่ใหญ
ะกลไกทางเศร

ที่เป็นฤดูกาล

ผลิตที่สวน 

ติและดํารงรัก
ป็นพ้ืนฐานเพ่ื
นวยให้เกษต
งมวลมนุษย์ช

งๆ หลากห
ยใหญ่ๆ ไม่ได้
าอยู่หัวเมื่อ ปี 
ธิบายภาพขอ

ญ่ที่สุดในประเ
รษฐกิจ ณ ขณ

ลของผลผลิตเท

 

ษา ไว้ซึ่งคว
พ่ือคุณภาพชีวิต
รกรและชุมช
าติโดยรวม (ต

หลายให้สามา
ด้จํากัดอยู่แค่ก
 พ.ศ. ๒๕๒๔
งระบบเกษต
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ทศ โดยมี
ณะน้ัน  

ท่าน้ัน จะ

 

วามสมดุล
ต ที่ดีของ
ชนท้องถิ่น
ตามนิยาม

ารถนําไป
กับการทํา
๔ ตอนท่ี
รย่ังยืนไว้
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“บ้านเมืองไทยของเรานี้ถึงจะมีรายได้ทางอ่ืนอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่า เลี้ยงตัวอยู่ด้วยการเกษตร 
เพราะฉะน้ันจึงมีความจําเป็นตลอดไปที่จะต้องทํานุบํารุงเกษตรกรรมทุกสาขาและ เกษตรกรทุกระดับให้
พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ เพ่ือให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้น โดยไม่ผลาญทรัพยากรให้เปลืองเปล่า”  
(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ งานพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
          ตามที่พระองค์ท่านทรงอธิบายภาพของระบบเกษตรย่ังยืนจากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “เกษตร
ย่ังยืน” ไม่ได้มีแต่องค์ประกอบในเรื่องความสมดุลของระบบ นิเวศและสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน แต่จะต้องมีอีก
องค์ประกอบหน่ึงควบคู่กันไปด้วย คือจะต้องช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น และควรต่อเน่ืองไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย จึงจะเรียกได้ว่ามีความ “ย่ังยืน” ในการทํา
การเกษตรอย่างแท้จริง ถ้าวิธีการทําการเกษตรของเราเกื้อหนุนระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  
          จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทีไ่ด้กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของ “ผสานชีวิต และ ผสานการผลิต” จะเห็น
ได้ว่า การทําการเกษตรของครอบครัวคุณมะลิแห่งชุมชนคลองจินดาน้ันเป็นการเกษตรที่มีวิถีการทําการผลิต
ภายใต้ระบบการเกษตรแบบ “ผสมผสาน” ทั้งจากการท่ีเราได้พบว่าคุณมะลิได้ทําการเพาะปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดที่มีทั้งพืชหลัก พืชรองพร้อมๆไปกับการการเลี้ยงสัตว์อยู่ภายในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งน้ีโดยอาศัยการเก้ือหนุน
และเก้ือกูลประโยชน์ต่อกันและกัน ผ่านหลกัการการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ตาม วิถีธรรมชาติเพ่ือเกิดการ
รักษาดุลยภาพ 
          นอกจากจะช่วยในเรื่องของการรักษาดุลยภาพทางสภาพแวดล้อมแล้วน้ัน การทําการเกษตรโดยการ
ปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายยังนํามาเพ่ือตอบสนองต่อการบริโภคและเพ่ือลดความเสี่ยงจากราคาใน
ตลาด ซึ่งเป็นการสร้างทิศทางไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง ใหแ้ก่ครอบครัวคุณมะลิได้ตลอดทั้งปี เพราะการที่มีทั้ง
พืชหลักและพืชรอง เช่น ปลูกชมพู่เอาไว้ในช่วงที่ฝรั่งออกผลผลิต ขณะที่ชมพู่อยู่ในช่วงที่กําลังเจริญเติบโตก็
สามารถหารายได้จากฝรั่งได้ หรือขณะที่ฝรัง่อยู่ในช่วงทําการผลิต ชมพู่ก็จะออกผลผลติมาให้สร้างรายได้ได้
พอดีเช่นกัน จาการที่มีการทาํการเกษตรโดยการปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายแบบดังกล่าวจึง
สามารถนํามาซึ่งการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ครอบครัวคุณมะลิ  
          ด้วยระบบการผลิตและการจัดการการเกษตรของครอบครัวคุณมะลิที่มีทั้งการปลูกพืชที่หลากหลาย
ชนิดและมีการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เดียวกัน และกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดที่มีลักษณะที่เก้ือกูลประโยชน์ต่อกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เห็นได้จากการเก้ือกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ ดังที่เห็นตัวอย่างได้จาก เศษซากที่เป็น
ผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเล้ียงสัตว์และในทางตรงกันข้าม ผลที่ได้จากการ
เลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกัน  
           สิ่งเหล่าน้ีที่เราพบจากสวนของคุณมะลิ นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และ
ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจะนําไปสู่การ
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เกิดการเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตรงตามหลักการของแนวคิดเร่ืองเกษตรแบบย่ังยืน 
และ ตามพระบรมราโชวาทท่ีเราได้หยิบยกขึ้นมาในข้างต้น 
           การเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ที่เป็นทิศทางที่นําไปสู่การเกษตร “แบบย่ังยืน 
(Sustainable Agriculture)” น้ัน ได้ก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ในด้านต่างๆต่อตัวครอบครัวคุณมะลิเองและ
ต่อเกษตรกรรม ที่คุณมะลิและครอบครัวได้ลงมือปฏิบัติอยู่ อีกทั้งยังได้ส่งผลให้ ครอบครัวคุณมะลิลดความสี่ยง
จากการแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม การพ่ึงพาภายนอก และ ก่อให้เกิดความย่ังยืนสู่สภาพแวดล้อมและ
สังคม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
             1.)  เป็นการลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีความแปรปรวนในแต่ละปี ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง นํ้า
ท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรเพียงอย่าง
เดียว การที่คุณมะลิพยายามศึกษาและพัฒนาการแปรเปลี่ยนพ้ืนที่บางส่วนมาดําเนินการระบบเกษตร
ผสมผสานที่มีความหลากหลาย เช่น คอยติดตามและศึกษาหาพันธ์ุของผลไม้ พันธ์ุใหม่ๆที่จะคุ้มค่าต่อการผลิต 
รวมท้ังในขณะเดียวกันก็ทําการปลูกพืชรองชนิดต่างๆหลากชนิดไว้เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดสภาวะฝน
แล้งหรือนํ้าท่วมและเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันแปรทางสภาพแวดล้อมและของราคาผลผลิต  
              2.)  มีการพ่ึงพาแรงงานในการผลิตจาก “ภายนอก” ให้น้อยที่สุดตามความจําเป็น สิ่งเหล่าน้ีเป็น
ตัวช้ีวัดที่นําไปสู่ “ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ”  ที่หมายความว่า ในระบบการผลิตทางเกษตรโดยทั่วไปราคาของ
ผลผลิตและรายได้จะเป็นแรงจูงใจให้ เกษตรกรต้องตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรระบบการผลิตแบบนี้เรียกว่า 
"เศรษฐกิจการตลาด "(market economy) ซึ่งจะไม่ค่อยคํานึงถึงสภาวะอ่ืนๆ นอกจากผลตอบแทนในรูปของ
ผลผลิต และ รายได้ อย่างไรก็ตามระบบการผลิตแบบเกษตรย่ังยืนจะมุ่งผลิตเพ่ือความอยู่รอด (survival 
economy) ของเกษตรกรเอง ลักษณะการผลิตอย่างน้ีเกษตรจะผลิต หรือเปลี่ยนสวน การผลิตขึ้นอยู่กับสภาพ
ทางกายภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ ผลผลิตเพียงพอบริโภคภายในครอบครัวและ
ส่วนที่เหลือคือการนําไปขาย การใช้แรงงงานจากภายนอกให้น้อยที่สุดของสวนคุณมะลิ จึงเป็นการจัดการ
ระบบการผลิตเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งเป็นการก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับคนใน
ครัวเรือน หรือ ในระบบเครือญาติและชุมชนเป็นอันดับแรก เพ่ือความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและเพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางการเกษตรที่สามารถเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ มุ่งสร้างสรรค์สู่วิถีชีวิตที่ย่ังยืนจากรุ่น
ของคุณมะลิสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป 
                3.)  เพ่ือความย่ังยืนสู่สภาพแวดล้อม ด้วยเหตุที่สวนคุณมะลิมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยที่
สําคัญในการผลิตพืช โดยเฉพาะดินและนํ้า แต่หลังจากได้มีการทําการเกษตรเป็นเวลานานทรัพยากรเหล่าน้ีได้
เสื่อมโทรมเป็นอันมาก หรืออาจนับ ย้อนหลังไปถึงสมัย "ปฏิวัติเขียว" ราว 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยคํานึงถึงผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก สําหรับระบบการผลิต
ของคุณมะลิก็เช่นกัน ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตจําพวก ปุ๋ยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช พันธ์ุพืชปรับปรุง นํ้า 
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เครื่องจักรกล แต่กระน้ันแล้วก็มีการนําเอาปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สมุนไพร 
อินทรียวัตถุต่างๆ เทคโนโลยีดังกล่าวเม่ือนํามาผสมผสานกันสามารถเพ่ิมผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน 
แต่ผลกระทบจากการใช้ปัจจัยดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไปจะก่อให้เกิดสภาพดิน นํ้า และระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม 
แต่ด้วยการดัดสวนผสมกับสารเคมีในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับวิถีการผลิตกระแสหลักอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ 
โดยเน้นไปที่การผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผ่านกิจกรรมการเกื้อกูลซึ่งกันและกันใน
ด้านต่างๆ  
           ดังน้ัน เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีสําหรับการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช คุณมะลิจึงพยายาม 
“ลด” การใช้สารเคมี (ใช้ในปริมาณที่น้อย) และทดแทนการใช้สารเคมีในวิธีการอื่นๆ จําพวก วิธีการจัดการ
ศัตรูพืช “แบบผสมผสาน” ที่ให้ความสําคัญกับระบบการปลูกพืชที่เก้ือกูลกันเพ่ือสร้างความสมดุลตาม
ธรรมชาติในระบบการเกษตร เช่น การเลี้ยงปลาเพ่ือให้ปลาช่วยกินแหน ซึ่งแหนก็คือสาเหตุหน่ึงที่นําไปสู่การ
เกิดขึ้นของแมลง หรือ การที่ปล่อยให้ผักปราบขึ้นตามร่องสวนแทนที่จะฉีดยาฆ่าหญ้าเหมือนเกษตรกรรายอ่ืนๆ 
ก็เพ่ือไม่ให้สารเคมีต้องปนเป้ือนลงไปในนํ้า กอปรกับยังสามารถใช้ประโยชน์จากผักปราบในการอุ้มความชุ่มช่ืน
ในดิน นอกเหนือจากน้ันยังไม่ต้องเปลืองต้นทุนในการซื้อเคมีมาทําลายวัชพืชเช่นผักปราบท่ีเมื่อทําลายไปแล้วก็
สามารถขึ้นได้ใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งจะเปลืองสารเคมีอย่างมาก สิ่งต่างๆเหล่าน้ีนับว่าเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง
ความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในครัวเรือนควบคู่กันไปได้อย่างดี ทําให้เราพบว่า คุณมะลิมีวิถีใน
การทําการเกษตรที่คํานึงถึงการให้ผลผลิตควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม อันการ
อนุรักษ์ดังกล่าวน้ัน เกิดขึ้นผ่านการปรับใช้องค์ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ อันเป็น “ความรอบรู้” ที่
เก่ียวข้องกับวิชาการต่างๆ คุณมะลิได้รับข้อมูลเก่ียวกับการดูแลและการจัดการการผลิต รวมท้ังรูปแบบการ
ผลิตที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติมาจากการได้รับฟังวิทยุ โทรทัศน์ และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ของคนใน
ชุมชน โดยนําความรู้ที่ได้รับในด้านวิชาการต่างๆเข้ามาใช้และปรับเปลี่ยน ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ที่สั่งสมมาโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพของสวนของตน  
          จึงอาจกล่าวได้ว่า “ระบบการผลิตเกษตรกรรมที่นําไปสู่ “ความย่ังยืน” ของสวนคุณมะลิจะสามารถ
เป็น “ทางเลือก” ให้กับเกษตรกรที่ต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของตนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ อัน
เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตที่ย่ังยืน ที่มีส่วนช่วยในการสร้างครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และสังคม ให้มีความ
แข็งแกร่งย่ิงขึ้น”    แต่สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคุณมะลิและครอบครัวขาด “วิถีแห่งความพอเพียง”  
ซึ่งยึดเป็นหลักในการดํารงชีวิต 
         “วิถีแห่งความพอเพียง”   ซึ่งเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ที่หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอก และภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิง ในการนํา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน รวมท้ังการมีสํานึกใน คุณธรรม ความ
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ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม กอปรกับดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี อันเป็นวิถีที่เปรียบเป็นฐาน
รากที่นําไปสู่ทิศทางความย่ังยืนให้เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปน้ี                    
       “พอประมาณ” ที่หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณดังจะเห็นจากคุณมะลิได้ว่า ไม่ได้สร้างระบบการผลิตของ
การเกษตรที่เป็นเกษตรกรรมขนาดใหญ่ แต่เป็นเพียงเกษตรกรรมรายเล็กเพ่ือการดํารงชีพภายในครัวเรือน โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ผ่านการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ แม้จะพ่ึงพิงตลาดแต่ก็ไม่
อิงกับตลาดจนเกินไป แต่ทั้งน้ีเพ่ือการดํารงชีพอย่าง “พอเพียง” 
       “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่าง
รอบคอบ  สําหรับคุณมะลิที่มีความรอบคอบในเร่ืองการคัดเลือกสายพันธ์ุตามความต้องการของตลาด รวมถึง
การคํานึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆที่จะไม่คุ้มกับการลงทุน เช่น ไม่ปลูกพืชนอกฤดูกาลเพราะลงทุนไม่คุ้มเสีย
และยังเสียเวลากับการที่จะต้องดูแลพืชเป็นพิเศษ  
       “การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล ผ่าน 
“ความรอบรู้” ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ เช่น ในกรณีที่สวนของคุณมะลิมีการปลูกพืชรองหลากหลายชนิดเพ่ือ
สร้างความหลากหลายและเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับพืชหลัก หากพืชหลักไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรก็
ยังคงพืชรองเป็นหลักประกัน หรือ ช่วยเก้ือหนุนเจือจุนครอบครัวได้ นับว่าเป็น “ภูมิปัญญา” ของเกษตรกรที่มี
การใช้กระบวนการดังกล่าวเพ่ือดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพ  และ “การมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ในตัวเพราะมีการเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
          สิ่งต่างๆเหล่าน้ีเกิดขึน้ได้จาก “เง่ือนไขความรู้” ที่มาจากความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ทีม่ีความ
รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งคุณมะลิได้มาจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการได้รับฟัง
วิทยุ โทรทัศน์ และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในชุมชน โดยนําความรู้ที่ได้รับในด้านวิชาการ
ต่างๆเข้ามาใช้และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตน ที่เราสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดจากการที่
คุณมะลิมคีวามพยายามที่จะจัดสรรรูปแบบการผลิตอยู่ตลอดเวลา กระทําโดยผ่านองค์ความรู้ที่ได้สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ หรือ ในกรณี เรื่องการปรับเปลี่ยนสายพันธ์ุ คุณมะลิก็ได้มีการนําความรู้ทางการผลิตในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่ได้จากแหล่งต่างๆมาประยุกต์ปรับใช้ในการทําการผลิต  
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          นอกจากจะผ่านเง่ือนไขความรู้แลว้น้ัน ยังกระทําการต่างๆ ผ่าน “เง่ือนไขคุณธรรม” ที่ ประกอบด้วย 
การมีความตระหนักในคุณธรรม มคีวามซือ่สัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต สําหรับสวนของคุณมะลิน้ันได้มกีารตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมในด้านของการใช้ปุ๋ย จริงอยู่ที่คุณ
มะลิเลือกใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการทําการผลิต แต่เป็นการใช้ในปริมาณที่ไม่มากและซื่อสัตย์ที่จะบอกความ
จริงน้ีต่อลูกค้าและผู้ทีส่งสัย นอกจากน้ียังจะเห็นได้ว่าคุณมะลิน้ัน มคีวามเพียร อดทน และไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ที่ประสบ ดังเช่นในเรื่องของการทดลอง สรรหา และปรับเปลี่ยนพันธ์ุพืชหลักเพ่ือนํามาปลูกในสวนเพ่ือให้เป็น
ที่ต้องการของตลาด โดยที่ระหว่างการทดลองผิด ทดลองถูกน้ันจะเกิดอุปสรรคปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็
สามารถอดทนและผ่านพ้นมาได้ 

บทสรุป 
         จากการศึกษาครั้งน้ีทําให้ผู้ศึกษาพบว่า หลากหลายเร่ืองราวกว่าจะมาเป็นสวนคุณมะลิ จะเห็นได้ว่า
อุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น คุณมะลิมีความอดทน ความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอยกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น รับมือใน
การแก้ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์การลองผิดลองถูกจนประสบความสําเร็จ สามารถเล้ียงชีพครอบครัวได้
พออยู่พอกินและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ถึงแม้จะจบการศึกษาไม่สูงหนัก แต่ความรู้ที่มีล้นพ้นทางด้าน
เกษตรกรรมที่ได้มากจากบทเรียนนอกห้องเรียนอันทรงคุณค่า ที่ได้มาจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ต้ังแต่คุณ
มะลิยังเยาว์วัยและคอยนําประสบการณ์อันหลากหลายมาคอยปรับเปลี่ยนและปรับใช้กับเกษตรกรรมของ
ครอบครัวอยู่อย่างสม่ําเสมอ ผ่านหลายช่วงชีวิต หลากหลายประสบการณ์ หลากหลายการทดลอง พบทั้งผิด
และถูก และการทําการเกษตรของสวนคุณมะลิน้ันจะเน้นการใช้การเกษตรแบบผสมผสาน โดยกิจกรรมการ
ผสมผสานของสวนคุณมะลิน้ีพบว่าการผสมด้วยพืชหลายตัวที่มีการผสานกันของประโยชน์ระหว่างพืชและสัตว์ 
รวมถึงพบการใช้ประโยชน์ในการคลุมหน้าดิน รักษาความชุ่มช่ืนหน้าดินจากวัชพืช เฉกเช่น “ผักปราบ”ที่
ปรากฏอยู่ในสวน รวมทั้งการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ โดยที่ให้กิจกรรมในการเกษตรแบบนี้มีความเป็นประโยชน์และ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน อันนําไปสู่วิถีการเกษตรแบบยั่งยืนทั้งในด้านของการผลิตและ ด้านเศรษฐกิจต่อครอบครัว
คุณมะลิ เพราะเน่ืองมาจากการดําเนินการผลิตในวิธีการดังกล่าวน้ัน ทําให้สวนของคุณมะลิมีผลผลิตตลอดทั้งปี
และมีผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งในที่น่ีหมายถึง การผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป็น
หลัก  จึงเป็นเหตุผลทําให้คุณมะลิต้องปรับตัวในการเลือกทําการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดอยู่
เสมอๆ ซึ่งการกระจายผลผลิตสู่ตลาดของคุณมะลิน้ัน มีรูปแบบการกระจายผลผลิตไปจําหน่ายโดยไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง แต่จะเป็นการกระจายผลผลิตสู่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยโดยตรง อันเน่ืองมาจากความเช่ือใจใน
ผลผลิตที่มีคุณภาพที่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยต่างมีความเช่ือมั่นต่อสวนคุณมะลิ จากกระบวนการดังกล่าวพบว่า
การท่ีจะเป็นเกษตรกรที่ดีและที่มีวิถีการเกษตรที่ย่ังยืนได้น้ัน ตัวเกษตรกรน้ันจะต้องไม่หยุดน่ิงหรือมีแบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่ “ตายตัว” แต่เกษตรกรน้ันจะต้องมี “การตื่นตัว” “ปรับตัว” และ “เตรียมพร้อม” 
เพ่ือให้ทันกับบริบทแวดล้อมของสังคมในแต่ละยุค  อีกทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต
และการจัดการผลผลิตโดยยึดหลักสามห่วงสองเง่ือนไขคือ ความมีเหตุ ความพอประมาณ และความมี
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ภูมิคุ้มกัน รวมท้ังเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งสามารถทําให้การเกษตรออกมาเป็นรูปธรรม โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการผลิตและการจัดการผลผลิตรวม ทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
โดยผ่านการร่วมมือของคนในครอบครัวและคนในท้องถิ่นประสานเป็นหน่ึงเดียว เมื่อโลกเราเปล่ียนแปลงทุก
วัน สังคมเราก็ไม่หยุดน่ิงมีการเลื่อนไหลและสําหรับในสังคมเกษตรกรรมเรานั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงและเกิด
พลวัตอยู่ตลอดเวลาเพ่ือก่อให้เกิด “การสร้าง” ทั้งองค์ความรู้ และสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อันจะเป็นสิ่งที่
นําไปสู่การสร้าง “ความย่ังยืน” ในทุกๆด้านให้แก่สังคม ความย่ังยืนเช่นน้ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ คนในสังคม
สามารถมีกระบวนทัศน์,มีการเรียนรู้ที่ไม่หยุดน่ิง,พร้อมเผชิญกับปัญหา และสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง 
โดยเริ่มจากตนเองและชุมชน  กลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองจินดา เฉกเช่น ครอบครัวคุณมะลิ เจ้าของสวนผลไม้ที่
ผู้ศึกษาไปทําการศึกษาก็เช่นกัน ที่เป็นหน่ึงในกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างในการทําการเกษตร “ทางเลือก” อันมีวิถี
แห่ง “ความพอเพียง” ผ่านเกษตรกรรมที่เราได้พบว่าเป็นการ “ผสมชีวิต ผสานการผลิต และมีทิศทางสู่วิถีแห่ง
ความย่ังยืน” ที่แท้จริง  
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แผนผงัที5่ แผนผังแสดงการใช้พืน้ที่สวนของคุณมะลิ ยิ้มถนอม 

 

จัดทํา : 5 กุมภาพันธ์ 2555
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               บทที่ 6 
สวนเกษตรคณุอํานาจ หลงสมบุญ 

ในเนื้อที่ดินสามไร่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดริมคลองจินดา มีการทําการเกษตรที่เช่ือได้ว่าหากใครได้ยิน
คงแทบจะไม่คาดคิดเลยว่ามีเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดน้ีเพ่ือทําการขาย น่ันคือ”ใบเตย” คุณอํานาจ หลงสม
บุญคุณอํานาจ ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองราวของการทําการเกษตรรูปแบบใหม่ที่จากเดิมพ้ืนที่สวนทั้งหมดได้เป็น
สวนผลไม้  อาทิเช่น ชมพู่ ฝรั่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพืชผลที่เป็นที่ต้องการของตลาดและก็ให้ผลกําไรเป็นที่อันน่า
พึงพอใจอยู่พอสมควร แต่ด้วยจํานวนของเหล่าเกษตรกรท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ทําให้การแข่งขันกันภายในตลาด
สูงขึ้น อีกทั้งบทบาทของพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในเรื่องของการต่อรองราคาที่จะนําไปขาย ที่พ่อค้า
คนกลางจะมีอํานาจในการตัดสินใจต้ังราคารับซื้อที่ไม่เป็นธรรมแก้เกษตรกรอย่างเขา พร้อมกับการบํารุงรักษา
ที่จะต้องเอาใจใส่และดูแลที่มีความซับซ้อนยากลําบากเพ่ิมมากขึ้นจากปัญหาของศัตรูพืชอันมีเหล่าแมลงมา
รบกวน ด้วยเหตุน้ีทางคุณอํานาจ จึงคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพืชในการทําการเกษตร แต่เจ้าจอง
สวนและครอบครัวก็ไม่มีความคิดที่จะเลิกเป็นเกษตรกรแต่อย่างใด เพราะคุณอํานาจ บอกว่าอาชีพเกษตรกร
เป็นอาชีพที่เขาและครอบครัวรักและเติบโตมากับอาชีพเกษตรกร 

1.เม่ือแรงบีบคั้นของการแข่งขันในสังคมทุนนิยมก่อกําเนิดเกษตรพอเพียงอย่างพอดี 
แต่เดิมเป็นเวลายาวนานกว่าสองรุ่นของครอบครัวหลงสมบุญ พ้ืนที่สวนทั้งหมดซึ่งมีจํานวนพ้ืนที่สาม

ไร่ได้เป็นสวนเพ่ือการปลูกผลไม้ อาทิ ชมพู่ ฝรั่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพืชผลท่ีเป็นที่ต้องการของตลาดและก็ให้ผล
กําไรเป็นที่อันน่าพึงพอใจอยู่พอสมควร แต่ด้วยจํานวนของเหล่าเกษตรกรที่ปลูกผลไม้มีจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น ทํา
ให้การแข่งขันกันภายในตลาดมีความเข้มข้นขึ้น ราคาผลไม้ตามฤดูกาลที่ตกตํ่าลงอันเน่ืองมากจากบทบาทของ
พ่อค้าคนกลางที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในเร่ืองของการต่อรองราคาที่จะนําไปขาย ที่พ่อค้าคนกลางจะมีอํานาจใน
การตัดสินใจต้ังราคารับซื้อที่ไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเขา พร้อมกับการบํารุงรักษาท่ีจะต้องเอาใจใส่และ
ดูแลที่มีความซับซ้อนยากลําบากเพิ่มมากขึ้น ฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่คงที่เหมือนในอดีตและ
ปัญหาของศัตรูพืชอันมีเหล่าแมลงมารบกวน จึงส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของผลไม้ที่ให้ผลผลิตออกมา ด้วย
ปัญหาที่รุมเร้าทั้งหมดส่งผลกระทบถึงกําไรของเจ้าของสวนที่ลดน้อยลง แต่ต้องลงแรงในการดูแลรักษาอย่าง
เต็มที่ ลงทุนในการทําการเกษตรมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจ้าของสวนเร่ิมวิตกกังวลและ
คิดถึงการทําการเกษตรในอนาคตที่จะตามเก่ียวกับกําไรในการขายผลไม้ แต่คุณอํานาจและครอบครัวก็ไม่มี
ความคิดที่จะล้มเลิกเป็นเกษตรกรแต่อย่างใด เพราะคุณอํานาจ บอกว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่เขาและ
ครอบครัวรัก และเขาคิดว่าการเป็นเกษตรกรไม่จําเป็นต้องไปเป็นลูกน้องคนอ่ืน เขาเป็นเจ้านายตัวเขาเอง เขา
มองว่าเกษตรกรมีอิสระในทํางานมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ดังน้ันเขาจึงไม่คิดที่จะเปลี่ยนจากอาชีพน้ีเป็นอาชีพอ่ืน
ด้วยเหตุน้ีทางคุณอํานาจ จึงคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพืชในการทําการเกษตร  
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ทั้งน้ีเองคุณอํานาจ ก็ได้ทําการศึกษาและให้ความสําคัญกับการหาช่องทางใหม่ในการทําการเกษตร
เป็นเวลากว่าสองปีที่เขาได้มองเห็นและรับรู้ถึงปัญหาที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ กระทั้งช่วงปีพ.ศ.2551จึงได้เริ่มลง
มือทําการปลูกเตยแทนผลไม้เดิม แต่ด้วยกระแสของคนรอบข้างที่แนะนําเรื่องของการปลูกใบเตยให้กับเขา แต่
คุณอํานาจ เองก็คิดว่า “เพียงแค่ใบเตย จะสามารถสร้างรายได้มากเท่าที่ควร พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้
หรือไม่ และเขาเองก็ยังไม่เห็นช่องทางในการทําการเกษตรเก่ียวกับใบเตยที่จะประสบความสําเร็จได้” แต่เน่ือง
ด้วยกระแสของคนรอบข้างและญาติสนิทที่เขาให้ความนับถือซึ่งมีศักด์ิเป็น “อากู๋” มาให้คําแนะนําในช่องทาง
การปลูกใบเตย ด้วยเหตุน้ีเขาจึงหันมาสนใจเก่ียวกับการปลูกใบเตย เน่ืองด้วยต้องการทําการเกษตรที่แตกต่าง
จากเกษตรกรผู้อ่ืน เกษตรกรบริเวณน้ีก็ไม่มีผู้ใดปลูกใบเตยเพ่ือขาย อีกอย่างก็เล็งเห็นว่าใบเตยต้องใช้ร่วมกันกับ
กล้วยไม้ในการประกอบเข้าเป็นช่อ เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะนําใบเตยไปกําเป็นดอกไม้ไหว้พระ ถ้าตราบใด
กล้วยไม้ยังมีอยู่ ความต้องการใบเตยก็ยังจะมีอยู่ ประกอบกับคนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชน 
ผู้คนนิยมนําดอกไม้ไปไหว้สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่นับถืออยู่เสมอคุณอํานาจ จึงเล็งเห็นช่องทางการอยู่รอดใน
การเกษตรน้ีในระยะยาว จึงเริ่มที่จะเสาะแสวงหาตลาดที่เขาจะสามารถเจาะเข้าไปนําผลผลิตไปขายได้  

เกษตรกรรายใหม่จะเข้าไปเจาะตลาดแทรกกลุ่มผู้ขายรายเก่า ที่มีผู้ขายเป็นกลุ่มเฉพาะน้ันอาจจะ
เป็นปัญหาของคุณอํานาจ เพราะดูเหมือนว่าในช่วงแรกคุณอํานาจ จะมีความกังวลเก่ียวกับเรื่องของผลผลิต
เพราะว่าตลาดรับซื้อ-ขายใบเตยน้ีจัดได้ว่าเป็นตลาดจํากัดเฉพาะ ไม่เหมือนตลาดของผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดอ่ืนๆ ไม่มีจํานวนของผู้ต้องการมากมายอย่างเช่นพืชอ่ืนๆ  แต่เน่ืองด้วย “อากู๋” ของตนเองมีประสบการณ์
และคลุกคลีอยู่ในวงการใบเตยและพืชไม้ประดับ ช่องทางในการนําผลผลิตเข้ากระจายสู่ตลาดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยาก
นัก ประกอบกับการที่เจ้าของเองก็ได้ทําการใช้เวลากว่าสองปีที่ทุ่มเทเพ่ือการทําการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล แต่
เน่ืองด้วยข้อมูลในการทําการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกใบเตยไม่ค่อยมีผู้ศึกษาหรือค้นคว้าหาข้อมูลเท่าที่ควร จึง
ทําให้ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกใบเตยน้ันน้อยมาก การค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ 
ทางคุณอํานาจ จึงใช้วิธีลองผิดลองถูก เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองพบในระหว่างการทําการปลูกเตย เช่น 
การสังเกตเรียกได้ว่าคุณอํานาจ มีความพยายามในการหาวิธีหรือเทคนิคในการปลูกใบเตยเพ่ือให้ผลผลิตได้ดี 
และมีความคิดที่ไม่หยุดน่ิงในการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆในทุกทางเท่าที่ตนเองจะหามาได้ เพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้ที่ตนเองมีให้เพ่ิมมากขึ้น    



 

2.ลักษณ

เป็นสี่เหลี
ก้ันใบเตย
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ครอบครัวคุ
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ตยอีกทั้งยังมี

พ้ืนที่บ้านที่ติด
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การจัดสรรปัน
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กับคลองจินด
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ที่30 แสดงลัก
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นส่วนใบเตยอ
ส่วนของสวนใ
ังล้อมรอบด้ว
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ม้ประดับตาม
 มะม่วง กล้ว
ใช้ที่ดินสวนใบ

ษณะใบเตยค

ใช้พ้ืนที่ปลูกใ
อย่างเหมาะสม
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ตอนท้ายบท) 
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้าที่ส่งท่อตรงจ
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ถนํามาจัดสรร
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มีลักษณะ
งเดิน เพ่ือ
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อยู่ภายใน
ปรรูปนําไป
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แปรรูปให้



 

สั่งพันธ์ุเต
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อํานาจ ไ
เปลี่ยนพั
ความต้อ
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จาก “อากู๋” ว
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ที่31 แสดงลัก

 สู่วิถีเกษตรที

ว่าให้ปลูกเตย
มต้นกล้าพันธ์ุ
วนหน่ึงหมื่นต้
ยตัดหน่ึงยอด 
ไม่ต้องกังวลกั
จะต้องเปลี่ย

น้ันปลูกครั้งเดี

กษณะสวนใบ

ที่แตกต่าง 

ยแล้วน้ันทางเจ
 ซึ่งพันธ์ุเตยห
ต้น ในระยะแ
 เตยก็จะแตก
กับปัญหาในกา
นพันธ์ุเพ่ือสร
ยวแต่สามารถ

เตย 

จ้าของก็ได้ทํา
หอมที่เตรียมไ
แรกเร่ิมที่ทํากา
กยอดใหม่สอง
ารที่จะขยายพ
รรหาพันธ์ุที่อ
ถใช้ได้ตลอด 

าการหาซื้อพัน
ไว้ แล้วได้นําม
ารปลูก ต้นเต
งถึงสามยอด 
พันธ์ุเตยอีกทั้ง
อกผลผลิตออ
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นธ์ุโดยการ
มาปลูกใน
ตยน้ันเวลา
 โดยท่ีคุณ
งยังไม่ต้อง
อกมาตาม



 

สร้างราย
เชิงเด่ียว
ต้นกล้วย
อาจจะนํ
เป็นมะม
ครอบครั
เหล่าน้ีแล
ประกอบ
ที่ออกดอ
ว่าจะเป็น
ที่มาจาก

ข. รายได้เ
ในเน้ือที่สําห

ยได้ให้ครอบค
 หากแต่ว่าจะ

ย ที่ได้ปลูกไว้ร
นําออกมาขาย
ม่วงกวนเพ่ือข
รัวหรือถ้าหาก
ล้ว ยังมีสวนม
บกับคนในครอ
อกมาขายเพื่อ
นกล้วย มะม่ว
การปลูกเตย 

ภาพที่32 แส
เสริมภายในส
หรับทําการเก
ครัว ซึ่งปราศ
ะมีพืชบางชนิ
รายรอบพ้ืนที
ยบ้าง เช่นยาม
ขาย รวมไปถึ
กมีจํานวนมาก
มะลิ สวนเล็กๆ
อบครัวหลงสม
อสร้างรายได้ให
วง หรือต้นมะ
 

สดงลักษณะตะ
สวน  
กษตรจํานวน
ศจากพืชชนิด
นิดที่ปลูกโดยแ
ที่ทั้งหมด ซึ่งเป็
มฤดูมะม่วงใน
งต้นกล้วย ที่
กเกินไปก็สาม
ๆที่ปลูกไว้อีก
มบุญเป็นมีคว
ห้กับครอบครั
ลิ มันเป็นเพีย

ะข่ายที่ใช้มุงห

สามไร่ครึ่งถึง
ดอ่ืนๆในสวนจึ
แยกออกไปจา
ป็นพืชผลที่ปล
นช่วงเดือนมีน
ที่สามารถนําเ
ารถนําเครือก
ด้วย  เพียงเพ
วามชอบมะลิเ
รัวได้อีกทางห
ยงรายได้เสริม

หลังคาเพ่ือคว

งสี่ไร่ ได้เลือก
จึงกล่าวได้ว่า
ากสวนเตยคือ
ลูกไว้สําหรับบ
นาคม-พฤษภา
ครือกล้วยแล
กล้วยและหัวป
พราะความชอ
ป็นการส่วนตั
น่ึง แต่ทั้งน้ีทั้
มเล็กๆน้อยๆเ

บคุมแสงแดด

กปลูกต้นเตยห
าเกษตรสวนนี
อพืชประเภทไ
บริโภคกันเอง
าคม ก็จะนําผ
ละหัวปลีนําม
ปลีเหล่าน้ันไป
อบส่วนตัวของ
ตัวอยู่แล้ว พร้อ
ั้งน้ันรายได้ที่ม
เท่าน้ัน รายได้

ด 

หอมเป็นพืชห
น้ีเป็นการปลู
ไม้ผล ได้แก่ ต
งภายในครอบ
ผลมะม่วงสุกม
าบริโภคกันเ
ปขายได้ นอก
งคุณแม่คุณอํา
อมสามารถนํา
มาจากพืชผล
ด้หลักก็ยังคงเ
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หลักในการ
กแบบพืช

 ต้นมะม่วง 
บครัว และ
มาแปรรูป
องภายใน

กจากไม้ผล
านาจ และ
าดอกมะลิ
เหล่าน้ี ไม่
เป็นรายได้



 

ใ
นิเวศวิทย

ในการทําเกษ
ยา เพราะว่าส

ภา

ภาพที3่

ษตรสวนน้ีถึง
สวนใบเตยที่เป

าพที่33 แสดง

34 แสดงไม้ป

แม้ว่า พืชที่ป
ป็นพืชหลักกับ

งต้นไม้ชนิดต่า

ระดับที่ถูกปลู

ปลูกน้ันจะไม่มี
บพืชชนิดอ่ืนๆ

างๆที่ปลูกในส

ลกูไว้บริเวณรอ

มีความสัมพัน
ๆน้ันอยู่ในพ้ืน

สวน 

อบบ้าน 

นธ์กันทั้งทางด
นที่คนละส่วนก

ด้านกายภาพ
กันแล้วน้ัน แต
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พ หรือทาง
ต่พืชต่างๆ



 

เหล่าน้ีช่ว
การปลูก
ให้เกิดปร
อํานาจ ยั
สิ่งที่ตัวเอ
ทั้งยังเป็น
ครอบครั

เตรียมพ้ื
และลักษ
สวนน้ันจ
ใช้สําหรับ
การปลูก
ประโยชน

วยเก้ือกูลในเรื
ต้นเตยแล้วยัง
ระโยชน์เช่น ก
ยังคงมีเวลาว่า
องมีอยู่ให้เกิด
นการสร้างรา
ัวปลูกไว้กันม

ค. การดูแล
หลังจากที่ตั

้นที่สําหรับลง
ษณะของร่องส
จะทํานําไหลเวี
บปลูกเตยน้ัน
ต้นเตย เพ่ือที
น์จากพ้ืนที่เดิม

รื่องของรายไ
งมีรายได้เสริม

 การนํามะม่วง
างพอในการที่
ดประโยชน์สูง
ายได้จากการ
าก่อนต้ังแต่อ

ลใบเตย 
ตัดสินใจเปลี่ยน
งปลูกต้นเตย 
สวนก็จะเป็นล
วียนได้สะดวก
นทําด้วยการใส
ที่จะช่วยให้ต้น
มที่เป็นสวนผ

ด้ให้กับครอบ
มจากการนํา ก
งมาแปรรูป เพ
จะไปทํางานอ
สุด และยังไม
เก็บผลผลิตเห
ดีตอยู่แล้ว 

ภาพที

นแปลงการทํ
 ซึ่งดินที่จะใช
ลักษณะยกร่อ
กมากขึ้น  เพร
ส่ปุ๋ยคอก(มูล

นเตยมีการเจรญิ
ลไม้อันมีลักษ

บครัวของคุณอ
 กล้วย มะม่วง
พราะการปลูก
อย่างอ่ืนเพ่ือส
ม่สูญเสียผลผลิ
หล่าน้ีโดยท่ีไม

ที่35 แสดงสวน

าสวนผลไม้ ม
ช้ก็ใช้สภาพดิ
องที่เอ้ือประโย
ราะเตยเป็นพืช
หมู) เพ่ือบํารุ
ญเติบโตที่ดี  
ษณะเป็นสวนย

อํานาจ เกษตร
ง มะลิ ไปขาย
กเตยใช้เวลาก
สร้างรายได้ให้
ลิตของพืชชนิ
ม่ต้องเสียเงิน

นมะลิภายในส

มาเป็นการปลู
นเดิมจากพ้ืน
ยชน์แก่การป
ชที่เจริญเติบโ
รุงดินเพ่ือให้ดิ
  เพียงแค่การเ
ยกร่องอยู่แล้ว

รเพราะนอกจ
ยอีกด้วย อีกทั้
ารเก็บผลผลิต

ห้กับครอบครัว
นิดน้ันไปอย่าง
นลงทุนอะไรม

สวน 

กเตยหอม ทา
นที่เดิมในการ
ลูกเตยพอสม
โตดีในพ้ืนที่ชุ่ม
นมีความอุดม
เตรียมที่ดินไว้
ว พร้อมกับกา

จากจะมีรายได
ทั้งยังเป็นการใ
ตแค่ช่วงเช้าเท
วอีกทางหน่ึงเป
งเปล่าประโยช
มากเลยเพราะ

างคุณอํานาจ 
ทําแปลงสวน

มควร เพราะก
มนํ้า การเตรีย
มสมบูรณ์ มีแ
้ประมาณสาม
ารสร้างหลังค
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ด้หลักจาก
ใช้เวลาว่าง
ท่าน้ัน คุณ
ป็นจัดสรร
ชน์อีกด้วย 
ะเป็นพืชที่

 

 ได้ทําการ
นผลไม้เก่า 
การยกร่อง
ยมดินที่จะ
ร่ธาตุก่อน
มไร่ โดยใช้
าที่ทําด้วย



 

ตาข่ายสี
เจริญเติบ

ทําให้ลด
และที่สํา
สารเคมทีี
โดยระบบ
ปัญหาเรื่
และสวน
เยอะคุณ
นํ้าท่วมใบ
เสียตายข

แล้วน้ัน 
สามารถ
อํานาจเอ

ดํา เป็นตัวช่ว
บโต ทั้งยังเป็น

นํ้าที่ใช้ในกา
ความยุ่งยากห
าคัญนํ้ามีควา
ที่จะมาทางน้าํ
บนํ้าก็จะไหลห
องนํ้าแห้งขอด

นเกษตรสวนน้ี
ณอํานาจ ก็ได้ท
บของเตย  เพ
ของต้นเตยที่จ

2.2 การจัด
ก. การเก็บ
หลังจากที่ไ

 ก็จะทําการตั
แตกยอดใหม่
องกับภรรยา

วยในการควบ
นที่ป้องกันแสง
ารทําการเกษ
หรือปัญหาใน
ามใสสะอาดม
า ทางคุณอําน
หมุนเวียนอยู่
ดและเมื่อถึงเว
น้ีก็ไม่ประสบปั
ทําการสูบนํ้าอ
พราะจะทําให้
จะส่งผละกระท

ดการการผลิต
บเก่ียวใบเตย 
ด้ทําการปลูก
ตัดต้นเตยในช
ม่ได้ โดยใช้แร
 ไม่มีการจ้าง

บคุมแสงแดด
งแดดในยามที

ษตรน้ันมาจาก
การจัดการระ
มาก แทบจะไ
นาจ ได้ทําการ
ภายในสวนต
วลารดนํ้าจะท
ปัญหากับการ
ออกถ้าหากป ิ
ห้เตยเหมือนข
ทบและความ

ภาพที่36 แส
 

 
กเตย ดูแลเลี้ย
ช่วงเช้าเป็นต้
งงานเพียงสอ
งแรงงานใดๆ

ที่จะส่องลงม
ที่มีปริมาณมาก
คลองจินดาโด
ะบบชลประทา
ไม่มีขยะหรือ
ต่อท่อตรงจา
ลอดเวลาเพร
ทําการเปิดสป ิ
ที่นํ้าจะท่วมส
ริมาณน้ําในส
าดอากาศหา
เสียหายแก่ผล

สดงสปริงเกอ

ยงดูจนต้นเตย
ต้นไป โดยตัด
องคน โดยแรง
ทั้งสิ้น การจั

มายังสวน ช่วย
กจนล้นเกินคว
ดยตรง เพราะ
านภายในสวน
อสิ่งปฏิกูลใด
กคลองส่งนํ้าเ
ราะเตยเป็นพืช
ริงเกอร์ ในตอ
สวนเพราะถ้า
สวนมากเกินไป
ยใจซึ่งอาจจะ
ลผลิตและการ

ร์รดนํ้าต้นใบเ

น้ันมีความสม
ดเพียงแค่ยอด
งงานที่ใช้ก็คือ
ัดการเก็บเก่ีย

ยในการสร้าง
วามต้องการข
ะว่าที่ต้ังของส
นเกษตรลดลง
ๆเลยจึงไม่ต้อ
เข้ามายังสวน 
ชที่ชอบอยู่ใน
อนเช้า ให้นํ้าก
หากว่าอยู่ในช
ป เพราะการป
ะก่อให้เกิดคว
รจําหน่ายได้  

เตยทั้งสวน 

มบูรณ์พร้อมที
ดของต้นเตย
อแรงงานในค
ยวผลผลิตน้ัน

งอาหารให้แก่
ของเตย 
สวนที่ติดกับริม
งไปหรือแทบจ
องกังวลกับม
 เพ่ือรดนํ้าให้

นบริเวณที่ชุ่มน
กระจายทั่วถึง
ช่วงฤดูฝนหรื
ปลูกเตยต้องร
ามเสียหายจา
 

ที่จะเก็บเก่ียว
เท่าน้ันเพ่ือที่
ครอบครัวซึ่งก็
นก็สามารถเก็

 

68 

ก่ต้นเตยได้

มคลอง จึง
จะไม่มีเลย 
ลพิษหรือ
้แก่ต้นเตย 
นํ้า จะไม่มี
เตยทุกต้น 
อช่วงที่นํ้า
ระวังไม่ให้
ากการเน่า

 

ผลผลิตได้
ที่จะให้เตย
ก็คือตัวคุณ
ก็บเก่ียวได้



 

ตามปกติ
เตยเป็นจ
หมื่นต้น 
เพ่ิมแม้จ
การขยาย

ออกหน่อ
เพ่ือขาย
รวมกันเพื
ซึ่งเป็นศนู
ส่งต้นเตย
สําคัญๆ 
จะยึดตล
สําหรับกํ
กําหนดเ
ราคาของ
เพ่ิมขึ้นต

ติทุกวันแต่จําน
จํานวนสองพัน
  แต่ถึงแม้ว่าจ
ะได้ผลผลิตเพิ
ยสวนเพ่ิมต้อง
ข. การจัดก
การตัดต้นเต

อเพ่ิมขึ้นหลังจ
น้ัน ก็เป็นกา
พ่ือทําการเตรี
นย์รวมของดอ
ยรายใหญ่ที่รั
 และนอกจาก
ลาดที่ดงเกตุแล
กํารวมกับกล้ว
องแต่ราคาจ
งเตยขยับมาเ
ามไปด้วย  

นวนเตยที่เก็บ
นต้น แต่ถ้าหา
จะมียอดสั่งเต
พ่ิมมากขึ้นก็จริ
งเสียเงินทุนทีเ่
การใบเตยสู่ต
ตยก็จะตัดทั้ง
จากที่เก็บผล
รขยายพันธ์ุใ
ยมส่งไปยังตล
อกกล้วยไม้ขน
ับซื้อจากสวน
กน้ียังมีผู้มารับ
ละบางบัวทอ
วยไม้ไหว้พระแ
ะขึ้นอยู่กับตล
เป็นร้อยละหน

บเก่ียวอาจจะ
ากว่าเป็นช่วง
ยมากขึ้นแค่ไ
ริงแต่ไม่ได้หม
เป็นปัจจัยสําค
ลาด 
ต้น โดยเลือก
ผลิตไป ซึ่งเต
ให้เพ่ิมขึ้นไปอี
ลาดที่สั่งซื้อกัน
นาดใหญ่เป็นอั
น ทั้งยังมีที่ตล
บซื้อถึงสวนแต
งเป็นหลักมาก
และส่งไปขาย
ลาด โดยช่วง
น่ึงบาทเน่ืองจ

ภาพที่37

ะแตกต่างกันอ
งวันโกน(ก่อนว
ไหน คุณอํานา
ายความจะสร้
คัญในการซื้อที

กต้นที่ไม่อ่อนห
ตยมีวิธีการขย
อีกทางหนึ่งด้ว
นไว้ ก็มีทั้งตล
อันดับต้นๆขอ
ลาดบางบัวทอ
ต่ก็เป็นรายย่อ
กกว่ารายย่อย
ยยังปากคลอง
ปกติราคาขอ
จากว่าเตยขา

7 แสดงบริเวณ

ออกไป คือ ถ้
วันพระ)ก็จะต
าจ ก็ไม่คิดที่จ
ร้างรายได้ใหแ้
ที่ดิน จ้างแรงง

หรือแก่จนเกิน
ยายพันธ์ุด้วยก
วย  จากน้ันก็
าดที่ครอบครั

องอําเภอสามพ
องที่มารับซื้อถ
อยๆที่ทางสวน
ยๆ โดยตลาด
งตลาดอีกต่อห
องเตยจะอยู่ที
ดตลาดจึงทํา

ณตลาดรับซือ้

้าหากว่าเป็นว
ตัดเตยมากข้ึน
ะขยายสวนเพิ
แก่คุณอํานาจ 
งาน เป็นต้น 

นไป และต้นเต
การแตกหน่อใ
ก็ทําการรวบร
รัวหลงสมบุญ 
พรานและเรีย
ถึงที่สวน ถือว
นเองได้แบ่งขา
เหล่าน้ีจะเตย
หน่ึง โดยราคา
ที่ร้อยละ 35-3
าให้มีความต้อ

อใบเตย 

วันธรรมดาก็จ
น โดยจะตัดม
พ่ิมเพราะการ
 มากขึ้นกว่าเดิ

 

ตยก็จะสามาร
ใหม่และการ
รวมผลผลิตที
 ไปส่งเองตลา
ยกได้ว่าเป็นเส้
ว่าเป็นตลาดร
ายไปบ้างแต่ค
ยที่ขายไปน้ันจ
าของเตยน้ันผู้
37บาท แต่หล
องการสูงขึ้นแ
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จะตัดยอด
ากถึงหน่ึง
ขยายสวน
ดิม เพราะ

รถแตกกอ
ตัดต้นเตย

ที่เก็บได้มา
าดที่ดงเกตุ 
ส้นทางสาย
รายใหญ่ที่
คุณอํานาจ 
จะนําไปใช้
ผู้ขายไม่ได้
ลังนํ้าท่วม
และราคาก็

 



 

น้อยราย
ค้นคว้าข้
คู่แข่งเยอ
ยังคงมีอย

(Stem r
ในเขตอา
สกุลออน
บริเวณร
ต่อมาจะ
ลักษณะที
สีนํ้าตาล 
สีนํ้าตาล

จะเห็นได้ว่า
 คู่แข่งน้อย ส

ข้อมูลมาก่อนห
อะแล้ว ตลาด
ยู่และสามารถ
ค. ปัญหาแ
ใบเตยเป็นพ

 rot) สาเหตุเกิ
ากาศร้อนช้ืน 
นซิเด้ียม นอก
ากหรือโคนต้น
เปลี่ยนเป็นสีน
ที่เห็นได้ง่ายคื
 เมื่ออากาศแ
กลมๆ ซึ่ง

ภ

าตลาดเตยน้ัน
สามารถทํากา
หน้าน้ีแล้วว่า
ดของพืชเตยนั
ถขายได้ดังน้ัน
และอุปสรรคใ
พืชที่มีความเ
กิดจากเช้ือรา 
 ทําความเสียห
จากกล้วยไม้แ
นแล้วแพร่ไป
นํ้าตาล เน้ือเ
อมีเม็ดกลมๆ
ห้งจะเหี่ยวแล
ทนต่อการทํา

ภาพที่38 แสด

นเป็นตลาดจํา
รซื้อขายกันได
นอกจากการ
น้ันคือตลาดก
นจึงไม่มีความเ
ในการปลูกใบ
เสี่ยงน้อยจาก
 Sclerotium
หายแก่กล้วยไ
แล้ว ต้นเตยก็
ยังส่วนเหนือ 
เย่ือจะแห้งแล
 ขนาดเล็กสนํ้ี
ละร่วงตายไปใ
าลายของสาร

งใบเตยที่ถูกน

ากัดเฉพาะ มี
ด้ตลอดเวลาป
ปลูกเตยจะมี
ล้วยไม้ซึ่งตรา
เสี่ยงในเรื่องกา
บเตย 
กศัตรูพืชแม้ว
 rolfsii เป็นโ
ไม้หลายสกุล 
ประสบปัญหา
 โคนต้นขึ้นไ
ละยุ่ย ถ้าอากา
นํ้าตาลคล้ายเม
ในที่สุดโรคน้ีร
รเคมีและสภา

นําไปจัดช่อรว

มีผู้ขายน้อยรา
ประกอบกับจ
มีคู่แข่งในการข
าบใดที่คนส่วน
ารที่จะไม่มีใค

ว่าจะมีก็มีเพีย
รคที่พบตามแ
 เช่น สกุลแวน
าโรคดังกล่าว
ไป บริเวณที
าศช้ืนมากๆ 
มล็ดผักกาดเก
ระบาดมากใน
าพแวดล้อมต่

มกับกล้วยไม้

าย เพราะว่าก
ากการท่ีเจ้าข
ขายน้อยรายไ
นใหญ่ยังคงต้

ครรับซื้อผลผลิ

ยงนานทีปีหน
แหล่งปลูกกล้ว
นด้า สกุลหวา
ด้วยเช่นกัน โ
ที่ถูกทําลายจะ
จะเห็นเส้นใย
กาะอยู่ตามโคน
ฤดูฝน ซึ่งเช้ือ
างๆ แต่น่ันก็ไ

้ 

การปลูกเตยน้ั
ของสวนได้ทํา
ไม่เหมือนตล

ต้องใช้ไหว้พระ
ลติของตนเอง 

น คือโรคราเม็
วยไม้ทั่วโลก โ
ย สกุลรองเท้
โดยเช้ือราจะเ
ะเปลี่ยนเป็นสี
สีขาวแผ่บริเว
นต้นจะทําใหใ้
อราชนิดน้ีจะมี
ไม่ใช่ปัญหาให
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น้ันมีผู้ผลิต
การศึกษา
าดผลไม้ที่
ะ ใบเตยก็
  

ม็ดผักกาด
โดยเฉพาะ
ท้านารีและ
เข้าทําลาย
สีเหลืองซึ่ง
วณโคนต้น 
ใบเน่าเป็น
มีเมล็ดเป็น
หญ่เพราะ
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สามารถควบคุมได้โดยการหม่ันตรวจสอบดูแลซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้ว ถ้าพบว่าเป็นโรคน้ีควรเก็บ
รวบรวมใบแล้วเผาทําลายทิ้ง และราดทับหรือฉีดพ่นด้วยยากําจัดเช้ือรา เช่น เทอราโซลหรือไวตาแวกซ์ ทําให้
ระยะของต้นเตยอยู่ได้นานลงทุนคร้ังเดียวแต่สามารถขายได้ตลอดชีวิตประกอบกับตลาดในการขายเตยเป็น
ตลาดผูกขาด สวนใบเตยสวนน้ีจึงแทบจะไม่มีความเสี่ยงหรือปัญหาและอุปสรรคในการปลูกเตยเลย 

3. สวนเตยหอม หอมแบบเพียงพอ มีแบบเพียงพอ 
เราจะเห็นได้ว่าเจ้าของสวนใบเตยน้ันก็เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีหรือรูปแบบการทําการเกษตรจาก

ตนเองเป็นสําคัญ เริ่มจากความรู้สึกว่าการทําการเกษตรแบบเดิมตนเองประสบกับปัญหามากมาย รู้สึกว่า
ตนเองจะต้องตกอยู่ภายใต้การช้ีนําหรือครอบงําของพ่อค้าคนกลาง ผลกําไรที่ได้ไม่สู้ดีกับต้นทุนและแรงงานที่
เสียไป การหันมาทําการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่สร้างความแตกต่างให้กับตนเอง พ่ึงตนเองและเครือญาติที่
ใกล้ชิดเป็นสําคัญ  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่หยุดที่จะพัฒนาและต่อยอดความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์ ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืนโดยการไม่ทําการเกษตรแล้วส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน ไม่ทําให้ผู้อ่ืนเดือนร้อนในการดําเนินการทํา
การเกษตร มิหนําซ้ํายังมีการแบ่งปันผลผลิตในส่วนอ่ืนๆที่สามารถรับประทานได้ให้กับเพ่ือนบ้านข้างเคียง ซึ่ง
ถือเป็นการแบ่งปันภายในชุมชน  และที่สําคัญไม่เบียดเบียนธรรมชาติผู้เก้ือกูลชีวิตการเป็นเกษตรกรของตนเป็น
หลักโดยการไม่ทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีเข้มข้น อาจจะใช้การฉีดยาหรือสารเคมีบ้าง แต่ก็เป็นในกรณีที่
ใบเตยเกิดเช้ือราที่จะต้องยับย้ังไม่ให้เช้ือรากระจายไปทั่วสวนเพ่ือทําลายผลผลิตทั้งหมดโดยการฉีดยา แต่เช้ือรา
ที่ว่าน้ีก็ไม่ได้เกิดกับใบเตยบ่อยคร้ังนัก จึงเรียกได้ว่านานคร้ังถึงได้ฉีด และในการฉีดยาแต่ละคร้ังก็ใช้ในปริมาณ
ที่น้อยมากจึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ จึงกล่าวได้ว่าการทําการเกษตรของคุณอํานาจไม่ได้ส่งผลเสียหรือ
เบียดเบียนต่อธรรมชาติแต่อย่างใด  ซึ่งความคิดในรูปแบบน้ีก็ไปสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู่
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสียงเก่ียวกับความผันแปรของ
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนสวนจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความ
สามัคคี (คลังปัญญาไทย, 2555)  

โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นก็เริ่มต้นที่การดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชน โดยเริ่มต้นจาก
ระดับครอบครัวเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องหลักการในการนําทางคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอก การใช้คุณธรรม และความรู้ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําทุกขั้นตอน  ด้วย
เหตุผลต่อไปน้ี   

จากการที่เราได้ลงพ้ืนที่ทําการสอบถามข้อมูลจากคุณอํานาจ จะเห็นได้ว่าในช่วงเร่ิมต้นของการ
เปลี่ยนจากการทําสวนผลไม้มาเป็นการทําสวนใบเตยน้ัน จะเห็นว่าสองสามี ภรรยา จะช่วยกันลงมือทําสวน
ใบเตยนี้ให้เติบโตและรอนําผลผลิตออกไปขายด้วยตนเอง ไม่ได้จ้างหรือใช้แรงงานจากที่อ่ืนใด เน่ืองจากคุณ
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อํานาจคิดว่าการมีแรงงานที่มากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยทําให้เขาจะเก็บเก่ียวผลผลิตได้มากขึ้น และการทําสวนใบเตย
น้ีก็ไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานมาก เน่ืองจากใบเตยไม่ต้องการการดูแลมากเมื่อเทียบกับพืชชนิดอ่ืน เพียงแค่มีนํ้า
สม่ําเสมอก็เพียงพอต่อความต้องการของใบเตยแล้วซึ่งสอดคล้องกับหลักการความพอประมาณ และการลงมือ
ปลูกใบเตยด้วยตนเองทางคุณอํานาจก็ได้มกีารคิดคํานวณ และวางแผนถึงความเหมาะสมของสวน และแรงงาน
ที่มี(สองสามี-ภรรยา)ว่าควรใช้เน้ือที่ในการทําการเกษตรในปริมาณเท่าใดที่เขาทั้งสองจะสามารถจัดการได้ดี
ที่สุดซึ่งสอดคล้องกับหลักการการมีเหตุผลในการทําการเกษตร ไม่ได้ทําการเกษตรแบบทําไปเร่ือยโดยไม่
คํานึงถึงผลที่จะตามมา และในอนาคตต่อไปคุณอํานาจเองก็ไม่มีความต้องการท่ีจะขยายเน้ือที่ของสวนใบเตย
เพ่ิมไปจากเดิม เพราะเน้ือที่ของสวนเพียงเท่าน้ีก็สามารถให้ผลผลิตและกําไรท่ีคุณอํานาจพ่ึงพอใจ สามารถนํา
รายได้ไปเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขได้แล้วซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการความพอประมาณในการทําการเกษตร 

เมื่อกล่าวถึงจุดเด่นของคุณอํานาจน้ีจากการศึกษาพบว่าสวนใบเตยของครอบครัวหลงสมบุญจะมีใน
เรื่องของความรู้เป็นจุดเด่นเพราะเขาเป็นคนที่นําความรู้ของตนเองที่มีในนําปรับและประยุกต์ใช้ในการทํา
การเกษตร และสามารถนําความรู้ที่มีนํามาช่วยให้สวนใบเตยของเขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์นํ้าท่วมในปลายปี 
2554 มาได้ ในส่วนของการกระจายผลผลิตน้ัน คุณอํานาจก็ได้ใช้การศึกษาด้านการตลาดด้วยวิธีการไป
แสวงหาสถานที่จริง โดยคุณอํานาจได้ทําการลงพ้ืนที่และทําการติดต่อกับลูกค้าเองโดยตรงกระทั้งมีการซื้อขาย
กัน ในเริ่มแรกได้เดินเข้าไปนําผลผลิตไปเสนอขายกันถึงหน้าบ้านของผู้รับซื้อใบเตย จนกระทั่งรู้และเข้าใจว่า
ตลาดการค้าขายเตยเป็นระบบการตลาดที่แทบจะผูกขาด ระหว่างสวนใบเตยกับผู้รับซื้อ จึงเข้าใจว่าการที่
เกษตรกรปลูกเตยหน้าใหม่อย่างเขาจะต้องใช้เวลาอย่างมากท่ีจะสามารถเจาะตลาดเตยน้ีได้ นอกจากการใช้
ความรู้ที่ตนได้ศึกษาด้วยตัวเองแล้วน้ัน ทางคุณอํานาจก็มีญาติที่ถือได้ว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่รับซื้อผลผลิตจาก
สวนเขาไป เรียกได้ว่านอกจากตลาดการที่ผูกขาดที่ยากจะเข้าถึงแล้ว แต่เขาก็ยังได้รับความอุปถัมภ์จากเครือ
ญาติที่ช่วยเหลือในการรับซื้อจึงเป็นช่องทางที่ถือว่าเป็นทางลัดมากกว่าเกษตรกรหน้าใหม่คนอ่ืนๆที่ต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากที่จะเจาะตลาดเตยได้สําเร็จ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมียอดของการสั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนเพ่ิม
มากขึ้นก็ตาม จากผู้สั่งซื้อที่เป็นขาจร เน่ืองด้วยสภาพนํ้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554 ทําให้สวนใบเตยหลายสวน
ล้มสลายไป แต่คุณอํานาจก็ไม่ได้ทําการเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าส่งออกตามความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้น
ของตลาด แต่มีการแบ่งปันผลผลิตออกไปขายให้แก่ลูกค้าขาจรที่มารับซื้อ แต่ก็ยํ้าชัดเจนว่ายังต้องรักษาลูกค้าที่
ประจํากันอยู่โดยไม่สามารถทิ้งกันได้ เพราะเหล่าขาจรท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นย่านปริมณฑลแถบบางบัวทองที่
เข้ามากว้านซื้อก็ตาม เพราะเมื่อใดที่เหล่าสวนใบเตยที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสามารถฟ้ืนฟูสวนได้แล้ว
ลูกค้าขาจรเหล่าน้ีก็จะหายไป ฉะน้ันการเพ่ิมปริมาณการผลิตจึงไม่มีความจําเป็น 
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บทสรุป 
 จากภาพรวมท้ังหมดของสวนใบเตยเราจะเห็นได้ว่าสวนใบเตยเป็นรูปแบบของการเกษตรท่ีมีลักษณะ
การปลูกเป็นพืชเชิงเดียว ไม่มีความสัมพันธ์กับพืชชนิดอ่ืนๆแต่อย่างใด จากเบ้ืองหลังที่เป็นเกษตรกรในกระแส
หลักที่ปลูกผลไม้ทั่วไป แต่เมื่อประสบกับหลากหลายปัญหาที่มีอยู่ในสังคมทุนนิยมจึงเป็นแรงบีบคันให้คุณ
อํานาจและครอบครัวหลงสมบุญต้องคิดที่จะปรับเปลี่ยนและสร้างความแตกต่างให้กับอาชีพเกษตรกรที่เป็น
อาชีพหลักของเขาและครอบครัว การตัดสินใจเลือกปลูกใบเตยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การตัดสินใจตามคําแนะนํา
ของคนรอบข้างเท่าน้ัน แต่การตัดสินใจเปลีย่นรูปแบบการทําการเกษตรในคร้ังน้ีมาจากการค้นคว้าหาความรู้ 
ความเสี่ยง และอนาคตข้างหน้าในวงการของการปลูกใบเตย ซึ่งคุณอํานาจเองก็ได้เจอกับปัญหาหลักซึง่เป็นที่รู้
กันในวงการผู้ปลูกใบเตยว่าตลาดใบเตยเป็นตลาดผูกขาด ที่คนนอกหรือผู้ค้ารายใหม่จะเข้ามาเจาะตลาดได้
ยาก แต่ทางคุณอํานาจเองก็ได้มีรับความช่วยเหลือจากอากู๋ซึ่งมีความรู้ความชํานาญมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง  
เมื่อใช้เวลาในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการทําการเกษตรในรูปแบบใหมท่ี่เป็นการเกษตรที่ไม่มีใครให้ความ
สนใจและการหาช่องทางในการตลาดเป็นอย่างดีจึงเริ่มปลูกใบเตยอย่างจริงจังในสวนที่มีขนาดสามไร่ครึ่ง ซึ่ง
การปลูกใบเตยช่วงแรกๆก็ไม่เคยได้รับปัญหาแต่อย่างใด จะมีก็แต่เรื่อเช้ือราเม็ดผักกาดเท่าน้ันที่จะมีนานๆคร้ัง
ในช่วงของฤดูหนาวในเรื่องของการเก็บผลผลิตก็เป็นไปอย่างง่ายได้ เพียงแค่ในช่วงเช้าก็ตัดใบเตยมัดเป็นช่อ
เพ่ือนําไปส่งขาย แล้วใบเตยก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเอง ในเรื่องของการบํารุงรักษาง่ายมาก เพียงแค่มีนํ้าให้
ใบเตยอย่างเพียงพอใบเตยก็จะออกใบสวยงาม และมีการใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือบํารุงบ้าง  เราจะเห็นได้ว่าการใช้
ความรู้และความมีเหตุมีผลในการเริ่มต้นใหม่กับการเกษตรแนวใหม่จึงเป็นเหตุผลหลักที่คุณอํานาจเลือก
เปลี่ยนจากการเกษตรในการปลูกผลไมม้าปลูกใบเตยแทน เมื่อใช้ความรู้คู่กับการทําการเกษตรสิ่งที่ตามคือ 
ความมีเหตุผลทีจะต้องควบคู่กันไปในการทาํการเกษตร สิง่ที่ตามมาก็จะเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เป็นผลมา
จากการใช้ความรู้มาปรับใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ และส่งผลใหส้วนคุณอํานาจผ่านพ้นวิกฤติการณ์อุทกภัยไปได้ 
ความพยายามที่จะพ่ึงพาตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกของการดําเนินชีวิตและการทําการเกษตร อาจจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากเครือญาติหรือคนสนิทรอบข้างบาง เขาก็พยายามที่จะพ่ึงตัวเองเป็นสําคัญในการค้นคว้าหา
เทคนิคและช่องทางลัดในการทําการเกษตรต่างๆ ในเรื่องน้ีควรที่จะเป็นลักษณะของตัวอย่างเกษตรกรสมัยใหม่
ที่ดี และถือเป็นจุดเด่นที่เราให้การนับถือและช่ืนชนต่อเกษตรกรอย่างคุณอํานาจ แม้การผลิตตอบสนองตลาด
เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงได้ยากในปัจจุบัน แต่ตลาดที่คุณอํานาจเลือกเพ่ือจําหน่ายต้นเตยหอม กลับใช้ความสัมพันธ์
เชิงพ่ึงพา ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือญาติ  หรอืการเป็นผู้ซื้อ “เจ้าประจํา”เป็นตลาดหลัก เป็นการลดความเสี่ยง
จากการตลาดที่จะเกิดขึ้น นอกจากน้ี การผลิตสู่ตลาดก็คาํนึงถึงความสอดคล้องกับแรงงานที่ตนเองมี การไม่
ขยายพ้ืนที่และผลผลิตของการปลูกใบเตยเพ่ิมเติมหากเกินกําลังการจัดการแรงงานในครอบครัว ไม่ว่าตลาดจะ
มีความต้องมากเพียงใด เพราะคุณอํานาจมีแรงงานคือตนเองและภรรยาเพียงเท่าน้ัน  แต่ถ้าเขาคิดที่จะขยาย
พ้ืนที่สวนใบเตยเพ่ิมเขาจะต้องเสียต้นทุนในการจ้างแรงงานเพ่ิมซึ่งจะไปกระทบต่อกําไรที่เขาจะได้รับ จึงคิดดู
ซึ่งเหตุและผลแล้วว่ามันไม่คุม้กันอย่างแน่นอน นับเป็นหลักคิดของความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
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ได้กล่าวไว้ คุณอํานาจและภรรยาได้กล่าวกับผู้วิจัยเสมอว่าถึงแม้มีอุปสรรคปัญหามากมายที่เข้ามารุมเร้าในการ
เป็นเกษตรกรในก่อนหน้าน้ี แต่คุณอํานาจและภรรยาก็ไม่คิดที่จะละทิ้งอาชีพน้ีที่เขาทั้งสองรักไป แต่จะ
แก้ปัญหาโดยการสร้างความแตกต่างและหาช่องทางในการทําการเกษตรอ่ืนๆต่อไป คุณอํานาจกล่าวอีกคร้ังว่า
อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความอิสระในตัวของมันเอง ไม่จําเป็นต้องไปเป็นลูกน้องใคร เราเป็นเจ้านายของ
ตัวเราเอง เช้าเก็บใบเตย สายหน่อยก็พัก ถ้ามองให้ดีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สบายกว่าอาชีพอ่ืนๆมาก 
กล่าวได้ว่าคุณอํานาจมีวิถีในการทําการเกษตรที่สามารถเทียบได้กับวิถีของทฤษฎีความพอเพียงน้ันในด้านของ
การพ่ึงตนเองเป็นสําคัญและนําความรู้มาใช้ในการทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จ และเป็นต้นแบบที่ดีใน
การทําการเกษตรให้กับเกษตรกรทั่วไป
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แผนผงัที6่ แผนผังการใช้พื้นที่สวนของคณุอํานาจ หลงสมบุญ 

 
จัดทํา 5 กุมภาพันธ์ 2555



 

76 

 

 

บทที่ 7 
สวนเกษตรคณุบุษบา หลงสมบุญ 

 

1. พลิกวิกฤติสู่โอกาส สรา้งสขุภาพด้วยเกษตรอินทรีย์ 
 การเข้ามาทําการเกษตรของคุณบุษบา จากเดิมคุณบุษบาทาํอาชีพรับราชการในเทศบาลตําบลสามพราน
ในช่วงปี 2544-2547 จากน้ันก็หันมาทําธุรกิจส่วนตัวที่ถือเป็นความฝันหน่ึงของพ่ีมนตรี(สามีคุณบุษบา) คือ 
การเปิดร้านคาร์แคร์ ซึ่งเป็นร้านที่ซื้อกิจการมาจากเจ้าของร้านเดิม ต้ังอยู่บริเวณปากซอยบุญนันท์ อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม แต่เปิดได้ไม่ถึงปีก็ต้องปิดกิจการลงเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับปัญหาด้านค่าเช่าและ
ค่าแรงของคนงานได้ จึงทําให้ต้องหันกลับไปรับราชการอย่างเดิมเป็นเวลา 2 ปี ต่อมาในปี 2549 ก็เริ่มหัน
กลับไปทําธุรกิจส่วนตัว คือ การเปิดอู่ซ่อมรถ “ศูนย์บริการออโต้บอย สามพราน” อําเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม กระทั่งช่วงปลายปี 2550 คุณบุษบาจึงมาทําการเกษตรกับทางบ้าน โดยการเกษตรของบ้านคุณ
บุษบานั้นมีการทําสวนผลไมส้ืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งคุณบุษบามีประสบการณ์ทางด้านการเกษตร
มาต้ังแต่เด็ก โดยในช่วงก่อนที่คุณบุษบาจะเข้ามารับช่วงการทําการเกษตรน้ัน ทางครอบครัวคุณบุษบาได้ทํา
การเกษตรแบบใช้สารเคมี คอื ใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ยาเร่งผล เน้นการทําการเกษตรที่เพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตมากเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด จนกระทั่งในช่วงปี 2540 คุณบุษบาได้มีโอกาสไปอบรมการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพที่วังนํ้าเขียว คุณบุษบาจึงได้กลับมาแนะนําให้ทางครอบครัวหันกลับมาทําการเกษตรแบบอินทรย์ี ซึ่งใน
ช่วงแรกก็ถูกปรามาศอย่างหนัก จนกระทั่งปี 2550 คุณบุษบาจึงได้มีโอกาสกลับมาทําการเกษตรแบบเต็มตัว 
โดยเริ่มจากการปลูกฝรั่งในสวน ซึ่งคุณบุษบาจึงได้ทําการเกษตรแบบอินทรีย์ตามท่ีได้ไปอบรมมา แต่ก็ยังมีการ
ใช้สารเคมีมาก ประกอบกับ ช่วงปี 2552 คุณบุษบาได้พบว่าตนเองเป็นโรค SLD จึงทําให้คุณบุษบาได้เปลี่ยน
มาทําการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี เพราะถ้าใช้สารเคมี จะทาํให้ตนเองแพ้อย่างรุนแรง โดยวิธีการทําการเกษตร
ของคุณบุษบานั้น จะเน้นการใช้ปุ๋ยคอก นํ้าหมักชีวภาพ อีกทั้งเน้นการปรับปรุงบํารุงดิน คือการปล่อยให้มี
วัชพืชคลุมดินเอาไว้ เพ่ือไม่ให้ดินร้อน อีกทั้งทําให้ดินมีความชุ่มช้ืน คุณบุษบาจึงได้ใช้วิธีการทําการเกษตรแบบ
น้ีมาจนปัจจุบัน ซึ่งการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ในที่น้ี หมายถึง การผลติทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้
ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรรมอินทรีย์
อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน เศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด เศษซากเหลือทิ้งต่างๆ การใช้ธาตุ
อาหารจากผุผังของหินแร่ รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูโดยวิธีชีวภาพ เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์(ณรงค์ คง
มาก และคณะ,2535 : 83) โดยหลักการสําคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ การมีสุขภาพที่ดีทั้งของเกษตรกรและคน
รอบข้าง รวมไปถึงคนในสังคม รวมไปถึงจะต้องรักษาความอุดมสมบูรณ ์โดยเฉพาะ “ดิน” เอาไว้ โดยการลด
กระทําต่างๆ ที่ส่งผลกระทบหรือรบกวนกระบวนการสะสมธาตุอาหารท่ีดําเนินการของพืชและดิน โดยอย่างย่ิง
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดินรวมไปถึงดิน เพราะหากสิ่งเหล่าน้ีไม่มีความสมบูรณ์ก็จะส่งผลกระทบในส่วน
อ่ืนๆ ไปด้วย เช่น คน พืช สตัว์ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดการระบาดของโรค แมลง หรือวัชพืช ที่
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เกิดขึ้นในระบบการเกษตรสมัยใหม ่โดยการนําหลักคิดความเป็นอินทรีย์มาใช้เพ่ือเป็นการต่อยอดทางความรู้
ทางหน่ึงด้วย  
                      

2. จากเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรผสมผสาน  
สวนเกษตรคุณบุษบามีจํานวน 4 ไร่  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบน ปลูก ฝรั่งกับชมจันทร์ โดยมี

ตัวบ้านคั่นกลาง ส่วนล่าง ปลูกฝรั่งกับไผ่พันธ์ุลืมแล้ง  เมื่อเข้าไปในสวนจะเห็นสวนอยู่ฝั่งขวามือของถนน  โดย
ทิศทางของสวนหันจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้  ทิศเหนือติดกับคลองจินดา มีท่อนํ้าไว้นํานํ้าเข้าออกจากสวน   
ความกว้างของสวนประมาณ 2 เมตร  และลักษณะสวนมีการยกร่องสูงจากร่องนํ้าจากผิวดินประมาณ 3 ฟุต 
โดย 2 ฟุตแรกจะเป็นระดับจากผิวดินถึงผิวนํ้า ส่วนอีก 1 ฟุต จะเป็นระกับจากผิวนํ้าสู่ผิวดินที่เป็นพ้ืนที่ในการ
ทําการเกษตร   ในร่องนํ้ายังมีการเลี้ยงปลาอีกด้วย   เพ่ือให้ปลากินสาหร่าย จอกแหน  ตะไคร่นํ้า และวัชพืช
เพ่ือไม่ให้นํ้าเน่าเสีย นอกจากน้ีบริเวณบ้านมีการหมักนํ้าหมักชีวภาพไว้ในถังโดยนําเอาพืชที่อยู่ในสวนมาหมัก  

โดยวิธีการทําการเกษตรของคุณบุษบาน้ัน สิ่งสําคัญอันดับแรกน้ันเน้นการใช้ปุ๋ยคอก นํ้าหมักชีวภาพ 
และเน้นการปรับปรุงบํารุงดิน คือการปล่อยให้มีวัชพืชคลุมดินเอาไว้ เพ่ือไม่ให้ดินร้อน อีกทั้งทําให้ดินมีความ
ชุ่มช้ืน และควบคู่ไปกับการปลูกพืชผสมผสานที่มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเกื้อหนุนประโยชน์ใน
การทําการทําเกษตร 

2.1 ฝรั่ง ชมจันทร์ ไผ่พันธุ์ลืมแล้ง สามพืชแห่งเกษตรผสมผสาน 
ในสวนการเกษตรของคุณบุษบาน้ันจึงมีพืชหลักอยู่ 3 ชนิดหลักซึ่งจะประกอบด้วย  ต้นฝรั่ง  เริ่มแรก

น้ันฝร่ังถือเป็นพืชหลักของครอบครัวคุณบุษบาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษอยู่แล้ว  เลยทําให้ในการทําเกษตรเริ่มแรก
ของคุณบุษบานั้นก็เริ่มจากการปลูกฝรั่งเพราะต้องการต่อยอดการทําเกษตรต่อจากครอบครัว โดยการคัดเลือก
พันธ์ุได้นําพันธ์ุมาจากร้านขายต้นไม้แถววัดปรีดาราม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และในการคัดเลือก
พันธ์ุจะคัดเลือกตามความต้องการของตลาด ซึ่งพันธ์ุที่นิยมได้แก่ พันธ์ุกิมจู  ต้นชมจันทร์  สาเหตุที่ปลูกชม
จันทร์เน่ืองจากกระแสสังคม ที่ผู้คนหันมาสนใจรักษาสุขภาพและให้ความสนใจในการบริโภคผักและผลไม้มาก
ขึ้น จึงทําให้คุณบุษบาเลือกที่จะปลูกชมจันทร์เป็นพืชหลักอีกชนิดหน่ึงที่นอกเหนือจากการปลูกฝรั่ง ในส่วน
การสั่งจองพันธ์ุชมจันทร์นั้น  จะสั่งจองจากทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  หลังจากน้ันก็ทําการเพาะพันธ์ุเอง 
พันธ์ุที่ใช้ได้แก่ พันธ์ุต้นขาวและพันธ์ุต้นม่วง  



 

 

ขยายพัน
การปลูก
ออกเป็น 
 โ

ต้นไผ่พันธ์ลืม
นธ์ุเอง และใน
พืชผักต่างๆ 
 2 ส่วนๆ ละ 
โดย ส่วนที่ห

ภ

ภาพที
มแล้ง เริ่มต้น
นการคัดเลือก
 เป็นพืชเสริม 
 2 ไร่ (รายละ
นึ่ง จะมีการป

ภาพที ่40 แสด

ที่39 แสดงลัก
นจากการนําพั
กพันธ์ุชนิดน้ีเนื
 เช่น ถั่วพู มะ
ะเอียดแผนที่ส
ปลูกฝรั่งร่วมกั

ดงลักษณะกา

กษณะทั่วไปขอ
ันธ์ุไผ่มาจาก 
น่ืองจาก ไผ่พัน
ะพร้าว เป็นต้
สวนคุณบุษบา
ับดอกชมจันท

รปลูกฝรั่งร่วม

องต้นดอกชม
 อําเภอ ไทรโย
ันธ์ุลืมแล้งเป็น
้น โดยพ้ืนที่ 4
ปรากฏปราก
ทร์และผักต่าง

มกับชมจันทร์

จันทร ์
ยค จํานวน 1
นพันธ์ุที่ต้องก
4 ไร่น้ันมีกา
ฏในท้ายบทน้ี
งๆดังภาพ (ภา

์ร่วมกับผักอ่ืน

 

00 ต้น จากนั
การในตลาด จ
ารแบ่งสวนใน
น้ี)  
าพที่ 40-41ตา

 
นๆ 
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น้ันก็นํามา
จากน้ันก็มี
นการปลูก

ามลําดับ) 



 

 

แตกต่าง
พ่ึงพิงแก่
ฝรั่งร่วมกั
อาหารใน
ทางทิศเห
กัน และ
สามารถแ
การปลูก
ไม้เลื้อย 
ใบไผ่ร่วง
เป็นความ
จอกแหน
ปรับสมดุ
 
มาก กลา่
ให้วัชพืช

ส่วนที่สอง มี
กัน กล่าวคือ
ชมจันทร์เป็น
กับไผ่พันธ์ุลืมแ
นดิน และลักษ
หนือ นอกจาก
ะในส่วนการเ
แบ่งออกเป็น 
ฝรั่งรวมกับช

 และจะเลื้อยไ
งโรยหล่นลงบ
มสัมพันธ์ระห
น ฝรั่งและชม
ดุลของนํ้าให้มี
สําหรับในเรื่อ
าวคือ การเรื่อ
ขึ้นปกคลุมดิน

ภาพที่41
มีการปลูกฝรั
อ ฝรั่งในส่วนแ
นหลัก โดยก่ิงฝ
แล้ง) น้ันฝรั่งจ
ษณะการปล่อ
กน้ียังมีการเลี้
ลี้ยงปลาก็มีก
 2 ส่วน โดยค
มจันทร์น้ัน ก่ิ
ไปตามกิ่งฝรั่ง
นพ้ืนดิน มันจ

หว่างพืชกับสัต
มจันทร์ที่มีตําห
คุณภาพที่ดีขึ้
องของการดูแ
องของดูแลรักษ
นเพ่ือรักษาหน

1 แสดงลักษณ
รั่งร่วมกับไผ่พ
แรก (การปลู
ฝรั่งจะทําหน้า
จะได้รับการพึ
อยนํ้าจากท้าย
้ยงปลาในท้อง
การช่วยเหลือ
ความความสั
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งเพ่ือพ่ึงพิงในก
จะกลายเป็นป๋
ตว์  กล่าวคือ 
หนิหรือเสีย  
้น ซึ่งจะทําให้
ลรักษาดินแล
ษาดิน คุณบุษ
น้าดินให้มีควา

 

ณะการปลูกฝรั่
พันธ์ุลืมแล้ง  
กฝรั่งร่วมกับ
ที่เป็นค้างแก่ช

พ่ึงพิงจากไผ่พัน
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อพืชในการดู
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การออกดอก 
ปุ๋ยให้แก่ต้นฝรั
 ปลาในท้องร

  ซึ่งถือเป็นกา
ห้พืชที่ปลูกน้ัน
ละนํ้า สวนการ
ษบาจะมีการท
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นํ้าจากคลองจิ
อ สําหรับพืชใ
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 ส่วนการปลูก
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มีการเจริญเติ
รเกษตรของคุ
ทําสวนแบบยก
ไม่ถูกแดดเผา

นธ์ุลืมแลง้ 
ด้ว่า ฝรั่งในแ
ร์และผักต่าง
ารเลื้อย ส่วนใ

นองจากไผ่มีส่ว
จินดามาใช้ใน
ในสวนจะมีก
อีกด้วย จากค
มสัมพันธ์ระหว
ให้ชมจันทร์ เ
กฝรั่งร่วมกับไ
มชาติ  ในควา
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ติบโตอย่างสมบ
คุณบุษบาได้ให
กท้องร่องยกสู
าหรือเกิดดินร้

 

แต่ละส่วนจะท
งๆ) น้ันทําหน้
ในส่วนที่สอง 
วนช่วยในการ
นการทําเกษต
ารผสมผสานช
ความสัมพันธ
ว่างพืชกับพืช

 เพราะชมจันท
ไผ่พันธ์ุลืมแล้ง
ามสัมพันธ์อย
ะทําหน้าที่กินต
ัดวัชพืชที่อยู่ใ
บูรณ์ 
ห้ความสําคัญ
สูง รวมไปถึงก
ร้อน ซึ่งจะเป็น
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ทําหน้าที่
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เป็นอย่าง
การปล่อย
นอันตราย
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ทุกๆ เดือ
นอกจาก
การคาดค
สวน ถ้าน
ท้องร่องเ
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ษบาจะมีการ
หรือน้อยกว่า 
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าพที่ 42 แสด

จันทร์ของคุณ
ะส่งผลให้รา
ตรวจสอบแล
 1 ฟุตจากพ้ืน
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สวนที่ดีของส

การนําดินมาพ
ามารถชอนไ
บนํ้าในสวนกา
ยนํ้าจะต้องอย
 ) นอกจากนั

สวน 

พอกโคนต้นชม
ชหาอาหารไ
ารเกษตรอยู่เ
ยู่ไม่สูงเกิน 1 
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อย่างเช่น
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น่ายแก่ผู้บริโภ
เคมี เช่น มูลสั

องจินดาสู่สวน
กษตรของคุณ
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ารสูบนํ้าเข้า-อ
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นตรีกําลังเตรี

หรับการทําก
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ออก สวน 
เท่าที่ควร
รียมเคร่ือง

ารเกษตร 
เกิดความ
บ่าย และ

ใช้สารเคมี
ะประกอบ
ต้น 



 

 

           
 
 
ผลผลิตทุ
สะดวกข
เก็บอาทิต

                 
2.2 จากผลผ
คุณบุษบาจะ

ทกุวัน โดยช่วง
องคุณบุษบา 
ตย์ละครั้ง โดย

           ภาพที
ผลิตธรรมดาสู
มีการเก็บผล
งเวลาที่ดีที่สุดใ
 เพราะฝรั่งต้อ
ยจะนําพาหน

ภาพที่

ที่ 44 แสดงปุ๋
สู่การสร้างมูล
ผลิตที่มีลักษณ
ในการเก็บดอ
องมีการห่อผล
ะในการเก็บ คื

45 แสดงดอก

ยชีวภาพที่ทํา
ลค่าเพิ่มให้กับ
ณะที่แตกต่าง
อกชมจันทร์ คื
ลผลิตก่อนถึง
 คือ เรือ ออกไ

กชมจันทร์ก่อน
 

ขึ้นเองจากวัส
บผลผลิต 
งออกไป กล่าว
คือ 05.00-08.
วันเก็บผลผลิ
ไปเก็บผลผลิต

นการแปรรูปผ

สดุธรรมชาติ 

วคือ การเก็บ
.00 น.  ส่วนฝ
ต 45 วัน แล
ตทุกครั้ง 

ผลผลิต 

 
 

บชมจันทร์น้ันม
ฝรั่งมีการเก็บต
ละไผ่พันธ์ุลืม
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มีการเก็บ
ตามความ
แล้งมีการ



 

 

ใ
ที่หนึ่งใน
เน่ืองจาก
สําหรับช
05.00-0
เก็บ 45 ว
แล้งมีการ
โดยชมจั
ใบตอง  ม
แรก      
ร้อนเพ่ือ
ไว้และทาํ

ในเรื่องของก
นเรื่องของกา
กมีการปลูกพื
ชมจันทร์น้ันมีก
8.00 น.  ส่ว
วัน  และต้องม
รเก็บอาทิตย์ล
ันทร์น้ัน หลัง
มีด  ถุงร้อน  

  จะนําชมจันท
เป็นฐานรองก
าการบรรจุหีบ

ภาพที่46

ารจัดการผลผ
ารเก็บผลผลิ
พืชที่หลากหล
การเก็บผลผลิ
วนฝรั่งมีการเก็
มีการตัดแต่งกิ
ละครั้งเพียงเท
จากเก็บผลผลิ

  เเม็ค  เพ่ือทีจ่
ทร์มาคัดให้ได้
ก่อนใส่ชมจันท
บห่อพร้อมส่งใ

6 แสดงไผ่พัน

ผลิตในสวนกา
ต สวนก
ายพันธ์ุ    ก
ลิตทุกวัน และ
ก็บตามความส
ก่ิงอยู่เสมอ   
ท่าน้ัน ส่วน
ลิตได้แล้วก็นํา
จะมาบรรจุก่อ
้ดอกที่สมบูรณ
ทร์ ขั้นตอนที่ส
ในราคาชุดละ

นธ์ุลืมแลง้ก่อน

ารเกษตรของค
การเกษตรขอ
ล่าวคือ   มีก
ะช่วงเวลาที่ดีท
สะดวกของคุณ

  เพ่ือจะได้ให้มี
นที่สองการแ
ามาพักไว้ที่เต ี
อนออกจําหน่า
ณ์จํานวน 20 
สาม นําชมจัน
 20 บาท ดังภ

นทําการแปรรปู

คุณบุษบา สา
องคุณบุษบามี
การปลูก ฝรั่ง 
ที่สุดของในก
ณบุษบา เพรา
มีผลผลิตออกม
แปรรูปก่อนจํ
รียมไว้    จาก
าย   โดยมีขั้น
 ดอก ขั้นต
นทร์จํานวน 2
ภาพ    

ปผลผลิต 

มารถแบ่งออก
มีสามารถเก็บ
 ชมจันทร์ แล
ารเก็บดอกชม
าะฝรั่งต้องมีก
มาตลอดทั้งปี
าหน่าย คุณบ
กน้ันก็มีการจั
ตอนทั้งหมด 
ตอนที่สอง   
20 ดอก มาบร

 

กเป็น 2 ส่วน
บผลผลิตได้ต
ละไผ่พันธ์ุลืม
มจันทร์ คือ เว
การห่อผลผลิต
  นอกจากน้ีไ
บุษบาจะมีกา
ัดเตรียมอุปกร
 3 ขั้นตอน คือ
  นําใบตองม
รรจุใส่ถุงที่ได้
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 คือ ส่วน
ลอดทั้งปี    

มแล้ง โดย
วลาต้ังแต่ 
ตก่อนการ
ไผ่พันธ์ุลืม
ารแปรรูป  
รณ์ ได้แก่  
อ ขั้นตอน
าใส่ในถุง
้จัดเตรียม



 

 

ตลาด แล
ฝรั่ง มีการเก็
ล้วนําจัดในภา

ภาพที

ภาพที่48
ก็บผลผลิตหลัง
าชนะพร้อมส

ที่47 แสดงวิธี

8 แสดงบรรจุ
ังจากห่อแล้ว 
ส่งขาย สุดท

การแปรรูปผล

ภัณฑ์ดอกชม
 45 วัน แล
ท้ายไผ่พันธ์ุลืม

ลผลิตดอกชม

จันทร์ก่อนจัด
ล้วก็คัดเลือกฝ
มแล้ง เมื่อหน

 
จันทร ์

 
ดจําหน่าย 
ฝรั่งที่มีขนาดต
น่อไผ่โผล่พ้นดิ

  

ตามความต้อ
ดิน ก็ดูขนาดใ
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งการของ
ให้มีความ



 

 

ต้องการข
นําหน่อไ

ภ

 โ
จันทร์ ไผ
มหาวิทย
จําหน่าย
ช่วงเวลา
ฝากคุณลั
ถุงละ 20
 

3.แนวคดิ

สําคัญคือ
พ้ืนที่แล
ก่อให้เกิด
ระบบเกษ
โดยที่กระ

ของตลาด   แ
ผ่มาทําความส

ภาพที่49 แสด

 โดยการจัดก
ผ่ และฝรั่ง ข
ยาลัยศิลปากร
ที่ตลาดสดบา
 ตี 2 สําหรับ
ลดัดาวัลย์ไปข
0 บาท ไผ่ขาย

ดในการทํากา
“เกษตรแบบ
อ ต้องมีกิจกร
ะระยะเวลา
ดการเก้ือกูลป
ษตรแบบผสม
ะบวนการใช้ป
ลักษณะของก

และทําการตัด
สะอาดและปอ

ดงวิธีการแปรรู

ารขนส่งผลผ
ของสวนคุณบุ
ร และตลาดน
างซื่อ โดยจะน
ับตลาดนัดที่ม
ขายอีกที สําหร
ยถุงละ 20 บา

ารเกษตร 
บผสมผสาน”
รมการเกษตร
เดียวกัน กิจ
ประโยชน์ระห
มผสาน เกิดขึ้น
ประโยชน์จะเป็
การผสมผสาน

ดหน่อ ส่วนใน
อกเปลือก จา

รูปไผ่1   

ลิตของสวนเ
บุษบาน้ัน ปร
นัดวันศุกร์ที่ม
นําผลผลิตไป
มหาวิทยาลัยศิ
รับราคาขายน้ั
ท สําหรับฝรัง่

 
” แนวคิดหลัก
รต้ังแต่ 2 กิจ
กรรมการเกษ
หว่างกิจกรรม
นทั้งจากวงจร
ป็นไปทั้งโดยต
น สามารถแบ่ง

นเรื่องของการ
กน้ันก็นําใส่ภ

 

 

กษตรคุณบุษ
ะกอบไปด้วย
มหาวิทยาลัยม
ส่งทุกเย็นที่บ้
ศิลปากรและม
น้ัน คุณบุษบา
งขายเป็นไปต

ก โดยหลักกา
กรรมขึ้นไป โ
ษตรประกอบ
มทางการเกษ
การใช้แร่ธาตุ
ตรงและโดยอ้อ
งออกเป็น 3 ก

แปรรูปผลผลิ
ภาชนะเพ่ือจัดส

ภาพที่50 แส

ษบา น้ันจะส่ง
ย 3 แหล่ง คือ
มหิดล โดยคุ
้านพ่ีสาว เพร
มหาวิทยาลัยม
จะกําหนดราค
ามราคาตลาด

ารของเกษตรก
ดยการทําการ
บไปด้วย การ
ษตรต่างๆ และ
อาหาร และก
อม 
กลุ่มใหญ่ คือ 

ลิตน้ัน หลังจา
ส่งต่อไป 

สดงวิธีการแปร

งขายไปยังตล
อ ตลาดสดบ
ณบุษบาจะนํ
ราะพ่ีสาวจะน
มหิดลน้ัน คุณ
คาด้วยตนเอง
ด 

กรรมแบบผส
รเกษตรทั้ง 2 
รปลูกพืชและ
ะการใช้ประโ
การจัดการเศษ

 การปลูกพืชแ

กที่ได้หน่อไผ่

รรูปไผ่2 

ลาด  โดยตลา
างซื่อ ตลาด

นําผลผลิตไปฝ
นําผลผลิตไปส
ณบุษบาจะนําผ
ง คือ ชมจันทร

สมผสานมี 2 
 กิจกรรมน้ัน
ะการเลี้ยงสัต
โยชน์จากทรัพ
ษพืชให้เป็นอา

แบบผสมผสาน
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มาแล้ว ก็

 

าดของชม
นัดวันพุธ
ฝากพ่ีสาว
ส่งที่ตลาด
ผลผลิตไป
ร์จะขายที่

 ประการ
ต้องทําใน
ตว์ ซึ่งจะ
พยากรใน
าหารสัตว์ 

น 
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การเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ 
โดยในสวนคุณบุษบามีหลักการพ้ืนฐานของหลักการแบบผสมผสานคือ มีกิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 

กิจกรรมขึ้นไป   คือ ประกอบไปด้วยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์   เช่น การปลูกชมจันทร์กับฝร่ัง การเลี้ยง
ปลาในท้องร่อง เป็นต้น   ซึ่งสิ่งเหล่าน้ียังทําให้เกิดการเกื้อกูลระหว่างพืชกับพืช และพืชกับสัตว์ โดยการเก้ือกูล
พืชกับพืชจะไม่ทําให้เกิดการแย่งชิงธาตุอาหารในดิน และยังสามารถเป็นหลักให้พืชชนิดอ่ืนเกาะได้ ส่วนการ
เลี้ยงปลาในท้องร่องน้ัน จะมีส่วนช่วยในการเก้ือกูลโดยการช่วยทําลายและกําจัดผลผลิตที่เสียและไม่ต้องการ 
รวมไปถึงวัชพืชที่อยู่ในนํ้า จะไม่ทําให้นํ้าเน่าเสีย ทําให้พืชเจริญเติบโต  
 โดยลักษณะของสวนเกษตรของคุณบุษบา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช   ที่ปลูกไว้ในสวนการเกษตร ซึ่งการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานจะส่งผลให้เกิดการเก้ือกูล   ดังพืชที่ปลูก คือ ไผ่พันธ์ุลืมแล้ง เป็นพืชที่มีลําต้นสูง มีระบบรากลึก จะ
ดึงดูดแร่ธาตุอาหารจากพืชดินช้ันล่างขึ้นไปบํารุงการเจริญเติบโตของลําต้น ใบ ดอก และผล เมื่อส่วนต่างๆ 
เหล่าน้ันร่วงหล่นมา ก็จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากจุลินทรีย์ จนกลายเป็นแร่ธาตุอัน
อุดมสมบูรณ์ สะสมอยู่ที่ผิวหน้าดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ ส่งผลต่อพืชที่อยู่รอบข้างอีกด้วย  และยังมีการ
ปลูกหญ้าไว้สําหรับแผ่คลุมผิวหน้าดิน เป็นการรักษาน้ํา ให้หน้าดินมีความชุ่มช้ืน เอาไว้ในระบบ ระบบการปลูก
พืชแบบผสมผสาน  นอกจากน้ันชมจันทร์กับฝรั่ง   ฝรั่งจะเป็นไม้ค้างให้ชมจันทร์เลื้อยและพักพิงอาศัย เพ่ือ
นําไปสู่การออกดอกออกผล ซึ่งทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้มาทําค้างให้ชมจันทร์  ส่วนที่สอง การ
ปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ พบว่าการผสมผสานกันระหว่างพืชกับพืชและสัตว์ดังกล่าว ล้วนมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็กเป็นจํานวนมาก โดยทีเราไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า คือ 
อาจจะเป็นแพลงตอนพืชและแพลงตอนสตัว์ ที่จะคอยเกื้อหนุนในการบํารุงรักษาดิน นํ้า  เป็นต้น 

ดังน้ัน รูปแบบการผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและสัตว์ จึงเป็นรูปแบบการเกษตร  ที่สอดคล้องกับ
สมดุลของแร่ธาตุและพลังงาน และมีการเก้ือกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างมากข้ึน  เห็นได้จากการ
เลี้ยงปลาในท้องร่องสวนเกษตรคุณบุษบา ก็จะอาศัยใบไม้ และผลผลิตที่เสียหาย ที่ร่วงหล่นลงมาเป็นอาหาร 
ซึ่งทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้ออาหารเลี้ยงปลา นอกจากน้ัน ปลายังกินวัชพืชที่อาศัยอยู่ในนํ้า เช่น จอก
แหน ตะไคร่นํ้า และ ผลผลิตที่เสียได้   ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลให้นํ้าไม่เน่าเสีย เกิดการปรับสมดุลนํ้า ทําให้นํ้ามี
คุณภาพและส่งผลให้พืชเจริญเติบโตน่ันเอง             

“เกษตรอินทรีย์” แนวคิดรอง โดยหลักการสําคัญของเกษตรอินทรีย์น้ันหมายถึง การผลิตทาง
การเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโต
ของพืช เกษตรกรรมอินทรีย์อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน เศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด เศษซาก
เหลือทิ้งต่างๆ การใช้ธาตุอาหารจากผุผังของหินแร่ รวมท้ังใช้หลักการควบคุมศัตรูโดยวิธีชีวภาพ เพ่ือรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ (ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2535: 83)  

(1.) สุขภาพที่ดีของผู้ปลูก 
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(2.) สุขภาพที่ดีของดิน พืช สัตว์ 
(3.) ถ้าหากดินไม่ดี จะส่งผลกระทบกับส่วนอ่ืนๆ เช่น คน พืช สัตว์ 
(4.) ปัญหาการระบาดของโรค แมลง ในระบบการเกษตรสมัยใหม่ เกิดจากพืชและสัตว์ 
(5.) ปัญหาเร่ืองสุขภาพของคนในสังคม มีเหตุเน่ืองมาจาก ปัญหาความล้มเหลวในการปลูกพืช            

และสัตว์  
(6.) สุขภาพที่ไม่ดีของพืช สัตว์ และมนุษย์ เป็นผลต่อเน่ืองมาจากสุขภาพที่ไม่ดีของดิน 

การแก้ปัญหา ต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการรบกวนต่อกระบวนการสะสมธาตุอาหาร ที่ดําเนินการ โดย
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยในดิน 

จากการกล่าวข้างต้น  สวนของคุณบุษบามีความสอดคล้องกับแนวคิดคือ การบํารุงรักษาหน้าดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยผ่านการใช้วัชพืชในการคลุมหน้าดิน ซึ่งคุณบุษบากล่าวว่า “การที่ดินดีจะทําให้
พืชและผลผลิตมีคุณภาพ” ถ้าหากดินไม่ดี จะส่งผลให้กระทบกับส่วนอ่ืน เช่น คน พืชและสัตว์ 
 นอกจากน้ีการท่ีหันมาทําเกษตรอินทรีย์   อีกปัจจัยหน่ึงน้ัน คือเน่ืองจากท่ีคุณบุษบามีปัญหาด้าน
สุขภาพ จึงทําให้คุณบุษบาหันมาทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี เน่ืองจากการใช้สารเคมีก่อให้เกิดผลเสียด้าน
ต่อสุขภาพทั้งต่อผู้ปลูกให้มีสุขภาพที่ยํ่าแย่งลง และพืชที่ปลูก  
 นอกจากแนวคิดหลัก คือ เกษตรผสมผสานและแนวคิดรอง คือ เกษตรอินทรีย์ ในการทําเกษตรแล้วน้ัน
คุณบุษบายังใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการทําการเกษตร อีกด้วย   
  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาว่าด้วยการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนโดยเริ่มต้น
จากระดับครอบครัวเป็นสําคัญโดยคําว่า “ความพอเพียง” น้ันหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆที่เกิดจากความเปลี่ยนสวนทั้ง
ภายในและภายนอก โดยต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการใช้คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําทุก
ขั้นตอน  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลาง ที่คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัย
ความรู้และคุณธรรมในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน (ปราโมทย์ มลคล้ํา, 2551: 40) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

• ความพอประมาณ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณเป็นต้น 

• ความมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ  
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• การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนสวนด้านต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เง่ือนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ  

•   ความรู้  คือ ความรอบรู้ที่เหมาะสมในนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ความรอบรู้ทั้งในงานที่ทําและสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวพันธ์กับงานที่ทํา
ทั้งหมดมีสติหรือความระลึกรู้ และมีปัญญาหรือความรู้ชัด  

• คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นเครื่องกํากับทิศทางของการใช้ความรู้ เพ่ือนําไปสู่
เป้าหมายที่พึงประสงค์ ความอดทน ตลอดจนความเพียรและสติปัญญาในการดําเนินชีวิต เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการงานเพ่ือความต้ังใจ ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้ง เป็นความเพียรที่มีลักษณะกล้าแข็ง ไม่ขาดสาย มีความ
หนักแน่นอดทน ไม่ท้อถอย ทําให้การดําเนินงานรุดหน้าเรื่อยไป 
 ดังน้ันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการผลิตคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี ในเง่ือนไขที่ต้องตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมอยู่บนความรู้และคุณธรรม กล่าวคือการผลิตจะต้องมีเหตุผล
ในการดําเนินการที่อยู่บนพ้ืนฐานของความพอดี ในความหมายที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความรอบคอบ และมีการเตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
ทั้งน้ีการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมการผลิตจะอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่าง
รอบด้าน เช่น การมีความรู้ในการผลิต และ การจัดการผลผลิต เป็นต้น  มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน 
ตลอดจนความเพียรและสติปัญญาในการดําเนินการผลิต       
 โดยสวนเกษตรของคุณบุษบาน้ันมีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี  
ความพอประมาณ คือ การมุ่งเน้นการทําการเกษตรที่สามารถทําด้วยตนเองได้ ไม่เน้นการจ้างแรงงาน หรือ
การขยายการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยทําการเกษตรท่ีเน้นการพ่ึงพาตัวเองเป็นหลัก  ความมีเหตุผล สังเกตได้
จากการนําดินจากท้องร่องมาพอกท่ีโคนต้นชมจันทร์ทุกเดือน เพ่ือทําให้รากน้ันสามารถได้รับแร่ธาตุ และชอน
ไชหาอาหารได้ดีขึ้น รวมถึงในเร่ืองของการจัดการนํ้า ที่นํ้าจะต้องไม่ตํ่าหรือเกิน 1 ฟุต จากท้องร่อง เพราะจะ
ทําให้มีผลต่อรากของต้นฝรั่ง เพราะถ้านํ้ามากไปนํ้าก็จะเน่า ถ้าน้อยไปต้นไม้ก็จะดูดซึมนํ้าได้ไม่เต็มที่  
ภูมิคุ้มกัน   มีการปลูกพืชผสมผสานกันหลายชนิด ได้แก้ ชมจันทร์ ฝรั่ง ไผ่ตรงพันธ์ลืมแล้ง ส่งผลให้สามารถ
เก็บเก่ียวและมีรายได้ตลอดทั้งปี   นอกจากน้ีการเก็บผลผลิตและการกําหนดราคาก็มาจากความพึงพอใจในตัว
ของตัวคุณบุษบาเอง ไม่ได้ให้ราคาในกลไกตลาดมามีผลในการตัดสินใจในการทําการเกษตร กล่าวคือ คุณ
บุษบาได้มีการกําหนดราคาของผลผลิตอย่างตายตัว ไม่ว่าราคาในท้องตลาดจะขึ้นหรือลดลงก็ตาม ทําให้คุณ
บุษบามีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนโดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 
2 ประการ  เงื่อนไขความรู้  มีความรู้ในเรื่องการทําเกษตร เช่น การยกร่อง ได้มีการยกร่องจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอย่างหน่ึงที่จะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกได้รับแสงแดดในปริมาณที่ทั่วถึงเท่ากันหมด และจะทํา
ให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ันยังมีความรู้ในการให้นํ้ากับผลผลิตที่ปลูก โดยการสังเกตจาก
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สภาพดินและใบไม้ที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน คือถ้าดินลืมแห้งหรือใบไม้เริ่มเห่ียวเฉา ก็จะทําการรดนํ้าทันที    โดย
กําหนดวันในการรดนํ้าแต่ใช้ความรู้ในการสังเกตหน้าดินกับใบไม้เป็นหลัก อีกทั้งการใช้ความรู้ในการนํานํ้าเข้า
ท้องร่อง โดยนํ้าจะต้องอยู่ไม่สูงเกิน 1 ฟุต จากสวน ถ้านํ้าเกินก็ต้องเอานํ้าออกเพราะจะทําให้รากเน่า ซึ่งก็ถือ
ว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาและจากการสังเกตอีกรูปแบบหน่ึง เงื่อนไขคุณธรรม วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น
วัตถุธรรมชาติปราศจากสารเคมี ทํามาจากมูลสัตว์ เกล็ดปลา กากมะพร้าว ขี้เถ้า เป็นต้น ทําให้ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าที่ปลอดภัยไร้สารเคมี รวมถึงการกําหนดราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมต่อผู้บริโภคในด้าน
ความซื่อสัตย์และความปลอดภัยต่อสินค้าที่นําไปบริโภค       

นอกจากน้ัน สวนเกษตรของคุณบุษบาน้ันมีรูปแบบการจัดการผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังน้ี  ความพอประมาณ คือ การกําหนดราคาที่แน่นอน ไม่ได้อ้างอิงกับราคาตลาด อีกทั้งการไม่ได้มี
จุดประสงค์ในการเก็บผลผลิตให้ได้ในปริมาณมาก ความมีเหตุผล การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตโดยการแปรรูป
สินค้า เช่น การแปรรูปหน่อไผ่ การบรรจุหีบห่อของดอกชมจันทร์ เพ่ือความสะดวกของผู้บริโภคและเพ่ือคุณค่า
ของตัวสินค้า  ภูมิคุ้มกัน การมีตลาดและกลุ่มผู้บริโภคที่แน่นอนตายตัว จึงทําให้ผลผลิตของคุณบุษบาไม่มี
ความเสี่ยงในเร่ืองของการจําหน่าย รวมไปถึงการกําหนดราคาที่ไม่อ้างอิงกับราคาตลาด ทําให้เกิดความม่ันคง
ทางด้านรายได้ของคุณบุษบา  โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการ
ผลผลิตให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังน้ี เง่ือนไขความรู้ คือ ความรู้ในการเลือกผลผลิตเพ่ือนํา
ออกจําหน่าย เช่น ดอกชมจันทร์ จะต้องเป็นดอกที่ไม่บาน เพราะหากดอกชมจันทร์บานจะทําให้ไม่สามารถ
ขายผลผลิตได้   เงื่อนไขคุณธรรม คือ การไม่นําผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกมาจัดจําหน่าย แต่เลือกผลผลิตที่มี
คุณภาพ   
 
บทสรุป      

จากความต้องการในการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวประกอบกับบรรพบุรุษของครอบครัวคุณ
บุษบาที่มีการทําการเกษตรมาตั้งแต่อดีต ทําให้คุณบุษบาหันมาสนใจทําการเกษตรแทนการเป็นมนุษย์
เงินเดือน การตัดสินใจดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเกษตรเดิมที่มีการทําการเกษตร
แบบใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณบุษบาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
ภายใต้สวนเกษตรท่ีมีพ้ืนที่ 4 ไร่ ได้มีการจัดรูปแบบสวนได้อย่างลงตัว อีกทั้งพืชที่ปลูกในสวนการเกษตรของ
คุณบุษบายังมีความหลากหลาย ทําให้คุณบุษบาสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี กล่าวคือ มีการปลูกฝรั่งพันธ์ุ
กิมจูร่วมกับดอกชมจันทร์พันธ์ุต้นขาวและพันธ์ุต้นม่วง การปลูกฝรั่งพันธ์ุกิมจูร่วมกับไผ่พันธ์ุลืมแล้ง การปลูก
พืชผักต่างๆ เช่น ถั่วพู มะพร้าว ในบริเวณพืชที่ว่างของสวน ก่อให้เกิดการเกื้อหนุนประโยชน์ในการทํา
การเกษตรระหว่างพืชกับพืช โดยก่ิงฝรั่งจะทําหน้าที่เป็นค้างแก่ชมจันทร์ในการเลื้อย และจะเลื้อยไปตามก่ิง
ฝรั่งเพ่ือพ่ึงพิงในการออกดอก ไผ่พันธ์ุลืมแล้งมีส่วนช่วยในการสร้างธาตุอาหารในดิน เมื่อใบไผ่ร่วงโรยหล่นลง
บนพ้ืนดิน มันจะกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นฝร่ังได้โดยธรรมชาติ  ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช 
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นอกจากน้ีลักษณะสวนมีการยกล่องนํ้าจากผิวดิน และมีการเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นตัวกินวัชพืช สาหร่าย จอกแหน 
ตะไคร่นํ้า ฝรั่งและชมจันทร์ที่มีตําหนิหรือเสีย ทําให้มีส่วนช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชที่อยู่ในนํ้าและปรับ
สมดุลของนํ้าให้มีคุณภาพที่ ดีขึ้น ซึ่งจะทําให้พืชที่ปลูกน้ันมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์ ส่วนในเรื่องของการดูแลรักษาผลผลิต คุณบุษบามีการใช้ปุ๋ยคอก นํ้าหมัก
ชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี เช่น มูลสัตว์ เกล็ดปลา 
กากมะพร้าว ขี้เถ้า เป็นต้น การปรับปรุงดินจะทําโดยการปล่อยให้วัชพืชปกคลุมดินเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและ
สิ่งมีชีวิตในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นหลักในการทําการเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งการนําดินมาพอกโคน
ต้นชมจันทร์ในทุกๆ เดือนเพ่ือเป็นการเพ่ิมแร่ธาตุในดิน จะทําให้รากชมจันทร์สามารถชอนไชหาอาหารได้มาก
ขึ้น รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมไปถึงถึงการมีตลาดที่เป็นหลักแหล่งและการมีการกําหนด
ราคาได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความย่ังยืนในการทําการเกษตร อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการเกษตรคุณบุษบามี
ความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต โดยการผลิต
น้ันอาจไม่ได้เน้นที่การบริโภคภายในครัวเรือนมากนัก และขนาดของการผลิตก็มิได้มีจุดประสงค์ที่เน้นการสร้าง
ผลผลิตให้มีปริมาณผลผลิตที่มาก แต่มีการทําผลผลิตในลักษณะที่สามารถทําได้ด้วยตนเองหรือการทํา
การเกษตรที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ อีกทั้งการทําการเกษตรของสวนคุณบุษบายังเน้นความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคเป็นสําคัญ เห็นได้จากการแปรรูปสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ การคัดเลือกผลผลิตที่มี
คุณภาพดีจัดจําหน่ายแก่ผู้บริโภค โดยยึดหลักความรู้และคุณธรรม  รวมไปถึงการมีตลาดรองรับสินค้าและกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีแน่นอนตายตัว ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ผู้ผลิตเอง 
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แผนผงัที่ 7 แสดงการใช้พืน้ที่สวนของคณุบุษบา หลงสมบุญ

พื้นดิน 

วันที่สํารวจ: 5 มีนาคม 2555 

พื้นดิน 

วันที่สํารวจ: 5 กมภาพันธ์ 2555 
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บทที่ 8 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

          ภาคกลาง เป็นศูนย์กลางการปกครองของสยามประเทศ อาณาบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าอันกว้างใหญ่ 
สถานที่ต้ังของราชธานีแห่งสยามประเทศท้ัง กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ดินแดนที่สะท้อน
ภาพความรุ่งเรืองของอารยธรรมสยาม พ้ืนที่ราบอันกว้างใหญ่ของภาคกลาง แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือที่
ราบดินตะกอน และที่ราบซึ่งเกือบไม่มีดินตะกอนเลย ที่ราบใหญ่ภาคกลาง  มีขนาดกว้าง ประมาณ 50 - 150 
กิโลเมตร   ยาวประมาณ 300 กิโลเมตร แบ่งออกได้เป็น 5 ตอนด้วยกันคือ ตอนบนเป็นพ้ืนที่ราบ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นลุ่มแอ่งน้อย ๆ ต้ังอยู่ในระหว่างย่านภูเขาทางเหนือ มีทิวเขาถนนธงชัยอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และทิวเขา
เพชรบูรณ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออก พ้ืนที่ตอนกลางระหว่างทิวเขาทั้งสองเป็นที่ลุ่ม มีระดับสูงประมาณ 3 - 4 
เมตร จากระดับนํ้าทะเล   แต่ทางตอนใต้บริเวณ จังหวัดชัยนาท เป็นที่ค่อนข้างดอน มีความสูงประมาณ 18 
เมตร จากระดับนํ้าทะเล ตอนล่างเป็นพ้ืนที่ราบ ซึ่งมีความลาดจาก จังหวัดชัยนาทลงไปทางใต้ ลงสู่ทะเลที่อ่าว
ไทยพ้ืนที่ตํ่าสุดอยู่ตอนกลาง ซึ่งเป็นรางของลํานํ้า พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จะมีความลาด
ลงมาน้อย ๆ จากแนวทิวเขา มีระดับสูง 18 เมตร ที่ชัยนาท 4 เมตรที่อยุธยา และ 1.8 เมตรที่กรุงเทพ ฯ ที่
ราบลุ่มแม่นํ้าป่าสัก เป็นที่ราบแคบ ๆ ในภาคกลาง คั่นอยู่ระหว่างที่ราบใหญ่ภาคกลาง กับที่ราบสูงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   เป็นที่ราบแคบ ๆ และยาวอยู่ระหว่างหุบเขาของทิวเขาเพชรบูรณ์ กับทิวเขาเลย 
         ภาคกลางเป็นภูมิภาคท่ีอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพราะมีลํานํ้าสําคัญไหลผ่านภาคน้ีคือแม่นํ้า
เจ้าพระยา ทั้งพ้ืนที่เป็นที่ราบ เมื่อมีนํ้าจึงทําการเกษตรกรรมได้ดี นอกจากน้ันพ้ืนที่ในภาคกลางได้รับการ
พัฒนา ในด้านการชลประทานท่ีครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง จึงทําให้เกษตรกรสามารถทํานาและปลูกพืชได้เกือบ
ตลอดปี ประชากรในภูมิภาคน้ีมีความคุ้นเคยกับการเกษตรเพ่ือการค้า นอกจากปลูกข้าวแล้วมีการปลูกพืช
ผลไม้ได้หลายอย่าง การเพาะปลูกทําอย่างทันสมัยและได้คุณภาพ นอกจากน้ันยังอยู่ใกล้แหล่งตลาดที่บริโภค
คือกรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่ส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศก็ทําได้สะดวก จึงทําให้ภาคน้ีมีความได้เปรียบใน
ทุก ๆ ด้าน 
         กรุงเทพมหานครเป็นนครที่ใหญ่โตมีประชากรมาก รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างไว้ ภาคกลางจึง
เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจทุกด้าน ในด้านเกษตรกรรมก็เช่นกัน การขยายตัวด้านเกษตรกรรมของภาคกลาง
น้ันได้ทําให้ในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของผลิตผลทางด้านเกษตรกรรม มีมูลค่าการส่งออกที่สูงและกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ทั้งน้ีจึงส่งผลให้รูปแบบเกษตรกรรมของประเทศไทยน้ัน
กลายเป็นเกษตรกรรมเชิงเด่ียวเพ่ือการพาณิชย์เสียส่วนใหญ่ ในที่น้ีรวมถึงภาคกลางด้วยเช่นกัน    
 
         ด้วยปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งในด้านกายภาพพ้ืนที่ของภาคกลางท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเพาะปลูก ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรมของไทย จึงทําให้ อาชีพของคนในภาคกลาง ส่วนใหญ่จึง
เป็น “เกษตรกร” ทําการเพาะปลูก ทํานา ทําไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง การทําสวนผัก สวนผลไม้ เช่น สวนส้ม ส้ม
โอ มะขามหวาน มะม่วง การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสุกร วัวเน้ือ วัวนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นอาชีพ
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หลักของคนไทยในภาคกลางและท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนดัดแปลงยึดเอาตามลักษณะทาง
กายภาพเพ่ือทําการเพาะปลูก ที่เกษตรกรแต่ล่ะพ้ืนที่จะมีกรรมวิธีและกระบวนการในการทําการเกษตรที่
แตกต่างกันไป แต่ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่บีบบังคับจึงส่งผลให้ลักษณะหรือรูปแบบในการทํา
การเกษตรส่วนใหญ่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งภาคกลางด้วยน้ัน มีลักษณะของเกษตรกรรมที่เป็น
เกษตรเชิงเด่ียว คือ เป็นการเกษตรท่ีตอบสนองต่อ “การค้า”หรือที่เรียกว่า “การเกษตรเชิงพาณิชย์”ที่ทําการ
เพาะปลูกเชิงเด่ียวและพ่ึงสารเคมี โดยมีจุดมุ่งหมายในการทําการผลิตเพ่ือเป็นธุรกิจการค้าเป็นหลัก มีการเร่ง
การผลิต,เพ่ิมปริมาณแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี มีกําไรเป็นเป้าหมาย มีกลไกราคาเป็นตัวกําหนด  
        การเกษตรเชิงเด่ียวเช่นน้ีที่เกิดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองระบบตลาดและมักจะถูกมองว่า เป็นการเกษตรที่ไม่
มีกระบวนการเรียนรู้แบบ “มีส่วนร่วม” เพราะเกษตรเน้นการทําเพ่ือให้ได้ผลกําไรสูงสุดให้แก่ตนแต่เพียงผู้
เดียว จึงไม่มีเรื่องของระบบเครือข่ายในมิติของชุมชนหรือการรวมกลุ่มเพ่ือแบ่งปันกัน แต่จะปรากฏเป็น
เครือข่ายเพื่อต่อรองผลประโยชน์กับรัฐเป็นหลัก ต่อรองผลประโยชน์กับรัฐเน่ืองด้วยเพราะเกษตรกรที่ทํา
เกษตรเชิงเด่ียวน้ันจะต้องอิงราคาและกลไกของตลาดเป็นหลัก ซึ่งกลไกตลาดของเกษตรเชิงเด่ียวน้ันมักจะเต็ม
ไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน นอกจากสภาพของเศรษฐกิจที่นํามาซึ่งความไม่แน่นอนให้แก่เกษตรกร
ที่ทําการเพาะปลูกเชิงเด่ียวแล้วน้ัน ยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ผันแปร ส่งผลให้ผลิตที่ได้ไม่มีความแน่นอน
อีกทั้ง เกษตรกรนั้นจะต้องใช้สารเคมีเพ่ือทําการเร่งทําการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตมากๆ จึงส่งผลให้เกษตรกร
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้านสุขภาพทั้งต่อเกษตรกรเองและต่อผู้บริโภค สิ่งเหล่าน้ีนําไปสู่ปัญหาต่างๆที่
กระจายเป็นวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะของบ่วงโซ่สืบต่อไป (จอมยุทธ, 2543) 
 ดังจะเห็นได้ว่าประเทศไทยในภาคกลางมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมที่มีรูปแบบการเกษตรที่แตกต่าง
กันไป โดยที่ส่วนใหญ่จะยึดการทําเกษตรเชิงเด่ียวเพ่ือการพาณิชย์ตามระบบของทุนนิยมเป็นหลัก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มชาวบ้านในชุมชนแห่งหน่ึงใน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ทําการเกษตรที่
แตกต่างออกไป กล่าวคือ กลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่มีนามว่า “คลองจินดา” แห่งนี้น้ัน พวกเขาเหล่าน้ี กลับมีวิถี
การผลิตที่ยึดหลักการจัดการตนเองได้ ไม่ว่าจะการจัดการที่ดิน การจัดการทุน การจัดการผลผลิต และการ
จัดการตลาด เน่ืองจากการเกษตรที่ผ่านมานําไปสู่ปัญหาความอยู่รอดของครอบครัว การทําการเกษตร
การเกษตรในผสมผสาน  วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และ เกษตรย่ังยืน เป็นกระบวนการทําการเกษตรท่ียึดการ
พ่ึงตนเอง การจัดการตนเองได้ ซึ่งสวนกระแสหลักของสังคมในระบบทุนนิยมที่ พ่ึงพาตลาดเป็นกลไก
กําหนดการผลิต   

ความแตกต่างในการทําการเกษตรของเกษตรที่เจาะลึกรายกรณีน้ี จึงพบว่า รูปแบบการผลิตและการ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร มีความเหมือนและแตกต่างกันดังน้ี   

สวนคุณเสริมศรี ศรีรัตนพิทักษ์    
          มีการจัดการรูปแบบการเกษตร “แบบผสมผสาน” มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดมีการเก้ือกูลและพ่ึงพา
กัน พร้อมทั้งมีรูปการทําเกษตร “แบบวนเกษตร” ที่มีการปลูกพืชหรือดูแลรักษาต้นไม้ควบคู่กับพืชเกษตรบน
พ้ืนที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนมีการปลูกสลับกันคนละเวลาด้วยการผลิตโดยเลิกใช้สารเคมีใน
กระบวนการการทําการเกษตร  และมีการฟ้ืนฟูสภาพดินโดยนําดินไปตรวจและกลับมาดูแลรักษาดิน โดยการ
ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากน้ันจึงเริ่มวิธีการปลูกพืชแบบวนเกษตรและแบบผสมผสานในที่ดินเดิมในการทํา
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การเกษตรของโกเสริมทีมีทั้งแบบผสมผสานและหารทําการเกษตรแบบวนเกษตรน้ัน ผลผลิตที่ได้จากสวน
เกษตรดังกล่าว มีหลายหลายประเภท เช่น ใบพลู ต้นทองหลาง กล้วย มะนาว ไผ่ ต้นสมอ มะม่วง มะกรูด 
ตําลึง โสน และต้นดอกขจร ฯลฯ ได้รวบรวมผ่านเกษตรในกลุ่มเพ่ือส่งไปขายตลาดนัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
และตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือจากตลาดดังกล่าวยังมีการมาติดต่อเพ่ือเข้ามาขอซื้อขายผลผลิตใน
สวนบ้าง แต่ในบางคร้ังจํานวนผลผลิตมีจํานวนไม่มากพอเป็นกอบกําในการส่งตลาดขนาดใหญ่คุณเสริมศรีจึง
ทําการส่งออกผลผลิตเท่าที่มี โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งกําไร เพราะเน้นที่จะอยู่อย่างเรียบ
ง่ายและยึดหลักพอเพียง จากแนวคิดการทําเกษตรของคุณเสริมศรีอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการทํา
การเกษตรที่บูรณาการหลายแนวคิด ทั้งรูปแบบการเกษตรผสมผสานและวนเกษตร ภายใต้กรอบปรัชญาชีวิต
ในวิถีแห่งความพอเพียง 

ซึ่งสามารถเห็นได้ว่า ในอดีตที่เคยปลูกพืชเชิงเด่ียวทําให้คุณเสริมศรี พบว่าการปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่าง
ฝรั่งเพียงอย่างเดียวน้ันนับว่าเป็นงานที่หนักมาก เน่ืองจากต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากผลผลิตที่เป็นฝร่ังเพียงอย่างเดียว ทําให้เกิดความเหนื่อยและไม่มีความสุขกับงานจนวันหน่ึงเมื่อได้ฟังวิทยุ 
มก. ที่เป็นวิทยุเพ่ือความรู้ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์จากการทําการเกษตรในอีกรูปแบบหน่ึงที่ต่างจากรูปแบบเดิม 
ซึ่งน่ันก็คือ วิธีการปลูกพืช “แบบวนเกษตร” “เกษตรผสมผสาน” ตลอดจนวิธีการคํานึงถึงวิธีการผลิตที่ 
“ย่ังยืน” ผ่านการดูแลรักษาดิน สิ่งเหล่าน้ีจึงกลายเป็นที่มาหลักของการทํา “เกษตรอินทรีย์” ที่เป็นจุดเริ่มต้น
ในการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและวิถีชีวิตของครอบครัวศรีรัตนพิทักษ์มาสู่ “การเกษตรแบบวนเกษตร” ที่
ปรากฏ    

         สวนคุณลัดดาวัลย์ แก้วมาลัย 
เหตุที่คุณลัดดาวัลย์และครอบครัวมาทําการเกษตรเช่นน้ีก็เน่ืองมาจากสังคมไทยที่อยู่ในระบบ

เศรษฐกิจที่เป็นแบบทุนนิยม ที่เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวที่ไม่ย่ังยืน คุณลัดดาวัลย์จึงได้หันมาทําเกษตร
ที่แตกต่างไปจากกระแสหลัก ที่เป็นการเกษตรท่ีเน้นความย่ังยืน มิได้มุ่งแสวงหาผลกําไรเพียงอย่างเดียวแต่ยัง
มุ่งแสวงหาความสุขที่ได้จากการทํางานและการคํานึงถึงความสุขที่ผู้บริโภคได้รับเน่ืองจากผลผลิตปลอด
อันตรายจากสารพิษควบคู่ไปอีกด้วย 
 สวนคุณลัดดาวัลย์จะเน้นการใช้การเกษตร “แบบผสมผสาน” พืชหลายชนิดน้ันเกิดจากการผสาน
ประโยชน์เพ่ือเก้ือกูลกันอีกทั้งยังมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเก้ือกูลระบบนิเวศ สวนของคุณลัดดาวัลย์น้ันเลือกที่จะไม่
ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเลยเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องสุขภาพที่ดี และทําความการเกษตรที่เน้นความ
พ่ึงพอใจของตนเองและครอบครัวเป็นหลัก พอใจที่จะปลูกที่จะผลิตและนํามาซึ่งความสุขใจให้แก่ครอบครัว 
กล่าวคือจะทําการผลิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนๆทั้งในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่, เศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการทําเกษตรของคุณลัดดาวัลย์ยังมุ่งสู่วิถีการ “เกษตรแบบยั่งยืน” ในด้านของการผลิตที่จะ
มีผลผลิตออกมาตลอดทุกฤดูกาล ความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจที่มีการปลูกพืชหลายชนิดที่ไม่ได้ปลูกพืช
เชิงเด่ียวซึ่งทําให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงเมื่อเทียบกับการปลูกพืชเชิงเด่ียว และยังพบความย่ังยืนทางด้าน
สุขภาพเน่ืองจากคุณลัดดาวัลย์ทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีดังน้ันคุณลัดดาวัลย์จะมีสุขภาพทีดีเมื่อเทียบกับการ
ทําเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีซึ่งทั้งน้ียังส่งผลให้ผู้บริโภคที่บริโภคผลผลิตของคุณลัดดาวัลย์ยังได้รับผลพลอยได้
จากการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังพบว่าการเกษตรของสวนคุณลัดดาวัลย์ยังประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ในการผลิตและการจัดการผลผลิตโดยยึดหลักสามห่วงสองเง่ือนไข คือ ความมีเหตุ ความพอประมาณ และ
ความมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งสามารถเห็นการเกษตรที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และยังพบถึงเบ้ืองหลังของการทําเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการผลิตและการจัดการผลผลิตรวมทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งทั้งน้ีเหตุผล
เบ้ืองหลังอ่ืนๆในการทําเกษตรแบบน้ียังมีเหตุผลในเรื่องของการเป็นห่วงในเร่ืองของสุขภาพ การปลูกพืชหลาย
ชนิดที่ใช้ต้นทุนตํ่าและสามารถจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี 
        รูปแบบตลาดของคุณลัดดาวัลย์ก็คือ คุณลัดดาวัลย์จะนําผลผลิตไปจําหน่ายด้วยตัวเองที่ ตลาดนัดวันพุธ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และตลาดนัดวันศุกร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  คุณลัดดาวัลย์จะมีกลุ่มลูกค้าประจําที่
ทําการอุดหนุนกันมานาน เพราะมีความเช่ือว่า ผลผลิตของคุณลัดดาวัลย์เป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ซึ่งทําให้
ลูกค้ากลุ่มคุณลัดดาวัลย์เป็นลูกค้าที่รักสุขสภาพ ซึ่งตลาดที่คุณลัดดาวัลย์นําไปจําหน่ายจะเป็นตลาดทั่วไป 
ตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า 

สวนคุณมะลิ ย้ิมถนอม  
ด้วยเหตุที่สุขภาพของพ่อแม่คุณมะลิไม่ดีหนัก และด้วยความชราภาพที่ทําให้ไม่สามารถที่จะ

ดําเนินการทําการเกษตรต่อไปได้ คุณมะลิจึงรับช่วงต่อในการทําการเกษตร โดยเก็บเก่ียวประสบการณ์ที่ได้จาก
พ่อแม่ ผ่านการลองผิดลองถูกจน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงกระบวนการจนประสบความสําเร็จ ผ่านประสบการณ์, 
ความรู้, ความสามารถและการปรับปรุงตัวเองที่ไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่อยู่ตลอดเวลา  

การทําการเกษตรของสวนคุณมะลิน้ันจะเน้นการใช้การ “เกษตรแบบผสมผสาน” โดยกิจกรรมการ
ผสมผสานของสวนคุณมะลิน้ีพบว่าการผสมด้วยพืชหลายตัวที่มีการผสานกันของประโยชน์ระหว่างพืชและสัตว์ 
รวมถึงพบการใช้ประโยชน์ในการคลุมหน้าดิน รักษาความชุ่มช่ืนหน้าดินจากวัชพืช เฉกเช่น “ผักปราบ”ที่
ปรากฏอยู่ในสวน รวมทั้งการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ โดยที่ให้กิจกรรมในการเกษตรแบบนี้มีความเป็นประโยชน์และ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน อันนําไปสู่วิถี “การเกษตรแบบยั่งยืน” ทั้งในด้านของการผลิตและ ด้านเศรษฐกิจต่อ
ครอบครัวคุณมะลิ เพราะเน่ืองมาจากการดําเนินการผลิตในวิธีการดังกล่าวน้ัน ทําให้สวนของคุณมะลิมีผลผลิต
ตลอดทั้งปีและมีผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ  จากกระบวนการดังกล่าวพบว่าการท่ีจะเป็นเกษตรกรที่ดี
และที่มีวิถีการเกษตรที่ ย่ังยืนได้น้ัน ตัวเกษตรกรน้ันจะต้องไม่หยุดน่ิงหรือมีแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ 
“ตายตัว” แต่เกษตรกรน้ันจะต้องมี “การต่ืนตัว” “ปรับตัว” และ “เตรียมพร้อม” เพ่ือให้ทันกับบริบท
แวดล้อมของสังคมในแต่ละยุค  อีกทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตและการจัดการ
ผลผลิตโดยยึดหลักสามห่วงสองเง่ือนไขคือ ความมีเหตุ ความพอประมาณ และความมีภูมิคุ้มกัน รวมท้ัง
เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งสามารถทําให้การเกษตรออกมาเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการผลิตและการจัดการผลผลิตรวม ทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยผ่านการ
ร่วมมือของคนในครอบครัวและคนในท้องถิ่นประสานเป็นหน่ึงเดียว 

รูปแบบตลาดของคุณมะลิ คุณมะลิเลือกที่จะส่งออกให้แก่ตลาดขนาดเล็กเป็นหลัก ตามกระบวนการ
ของระบบแบบเชื่อใจกันในการจัดการผลผลิตระหว่างพ่อค้า,แม่ค้ารายย่อยที่เช่ือมั่นในคุณภาพของผลผลิต 
และพ่อค้า,แม่ค้าเหล่าน้ีได้กลายเป็นลูกค้าประจําของคุณมะลิ 
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สวนคุณอํานาจ หลงสมบุญ            
เป็นสวนเกษตรที่ทําการเกษตรแห่งเดียวในคลองจินดาที่ทําเกษตรในเชิงเด่ียว รูปแบบของการเกษตรท่ี

มีลักษณะการปลูกเป็นพืชเชิงเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพืชชนิดอ่ืนๆแต่อย่างใด เหตุเพราะการแข่งขันกัน
ภายในตลาดที่สูงขึ้น อีกทั้งบทบาทของพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในเรื่องของการต่อรองราคาที่พ่อค้า
คนกลางจะมีอํานาจในการตัดสินใจต้ังราคารับซื้อที่ไม่เป็นธรรม ที่ส่งผลให้คุณอํานาจคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลง
ชนิดของพืชและรูปแบบในการทําการเกษตร เขาจึงหันมาสนใจการปลูกใบเตยเน่ืองด้วยต้องการทําการเกษตร
ที่แตกต่างจากเกษตรกรผู้อ่ืนเพราะเกษตรกรบริเวณน้ีก็ไม่มีผู้ใดปลูกใบเตยเพ่ือขาย อีกอย่างยังเล็งเห็นว่าใบเตย
ต้องใช้ร่วมกันกับกล้วยไม้ในการประกอบเข้าเป็นช่อ เพราะผู้ซื้อจะต้องนําใบเตยไปกําเป็นดอกไม้ไหว้พระ ถ้า
ตราบใดกล้วยไม้ยังมีอยู่ หรือความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังมีอยู่ ความต้องการท่ีมีต่อใบเตยก็จะไม่
เปลี่ยนแปลง  การปรับเปลี่ยนและสร้างความแตกต่างให้กับอาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของคุณอํานาจและ
ครอบครัว เป็นการตัดสินใจจากการค้นคว้าหาความรู้ และใช้ความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติ จึงสามารถ
เข้าถึงตลาดท่ีเกษตรกรทั่วไปจะแทรกตัวได้ยาก จึงเป็นตัวอย่างเกษตรกรสมัยใหม่ที่มีการใช้ทุนทางสังคมท่ีมีใน
การปรับตัวเข้าสู่ระบบเกษตรเพ่ือการค้า  การมีผู้ซื้อ”เจ้าประจํา”จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการตลาดที่จะ
เกิดขึ้น นอกจากน้ี การผลิตสู่ตลาดก็คํานึงถึงความสอดคล้องกับแรงงานท่ีตนเองมี การไม่ขยายพ้ืนที่และ
ผลผลิตของการปลูกใบเตยเพ่ิมเติมหากเกินกําลังการจัดการแรงงานในครอบครัว คุณอํานาจมีวิถีในการทํา
การเกษตรที่สามารถเทียบได้กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบเกษตรกรท่ีดีในการทําการเกษตร
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้กับเกษตรกรทั่วไป                 

        สวนคุณบุษบา หลงสมบุญ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเกษตรเดิมที่มีการทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์

และเกษตรผสมผสานเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณบุษบาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ภายใต้สวนเกษตรที่มีพ้ืนที่ 4 ไร่ ได้
มีการจัดรูปแบบสวนได้อย่างลงตัว อีกทั้งพืชที่ปลูกในสวนเกษตรของคุณบุษบายังมีความหลากหลาย ทําให้คุณ
บุษบาสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี กล่าวคือ มีการปลูกฝรั่งพันธ์ุกิมจูร่วมกับดอกชมจันทร์พันธ์ุต้นขาวและ
พันธ์ุต้นม่วง การปลูกฝร่ังพันธ์ุกิมจูร่วมกับไผ่พันธ์ุลืมแล้ง การปลูกพืชผักต่างๆ เช่น ถั่วพู มะพร้าว ในบริเวณ
พืชที่ว่างของสวน ก่อให้เกิดการเก้ือหนุนประโยชน์ในการทําการเกษตรระหว่างพืชกับพืช โดยก่ิงฝรั่งจะทํา
หน้าที่เป็นค้างแก่ชมจันทร์ในการเล้ือย และจะเลื้อยไปตามกิ่งฝร่ังเพ่ือพ่ึงพิงในการออกดอก ไผ่พันธ์ุลืมแล้งมี
ส่วนช่วยในการสร้างธาตุอาหารในดิน เมื่อใบไผ่ร่วงโรยหล่นลงบนพ้ืนดิน มันจะกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นฝรั่งได้
โดยธรรมชาติ  ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช นอกจากน้ีลักษณะสวนมีการยกร่องนํ้าจากผิวดิน 
และมีการเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นตัวกินวัชพืช สาหร่าย จอกแหน ตะไคร่นํ้า ฝรั่งและชมจันทร์ที่มีตําหนิหรือเสีย ทํา
ให้มีส่วนช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชที่อยู่ในนํ้าและปรับสมดุลของนํ้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะทําให้พืชที่
ปลูกน้ันมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์ ส่วนในเรื่องของการดูแล
รักษาผลผลิต คุณบุษบามีการใช้ปุ๋ยคอก นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ได้จาก
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ธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี เช่น มูลสัตว์ เกล็ดปลา กากมะพร้าว ขี้เถ้า เป็นต้น การปรับปรุงดินจะทําโดย
การปล่อยให้วัชพืชปกคลุมดินเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นหลักใน
การทําการเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งการนําดินมาพอกโคนต้นชมจันทร์ในทุกๆ เดือนเพ่ือเป็นการเพ่ิมแร่ธาตุในดิน 
จะทําให้รากชมจันทร์สามารถชอนไชหาอาหารได้มากข้ึน การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมไปถึงการมี
ตลาดที่เป็นหลักแหล่ง และการที่สามารถกําหนดราคาได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความย่ังยืนใน
การทําการเกษตร ยังกล่าวได้ว่า รูปแบบการเกษตรคุณบุษบามีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต  แม้การผลิตน้ันอาจไม่ได้เน้นที่การบริโภคภายในครัวเรือน
เพียงอย่างเดียว แต่มีการผลิตเพ่ือขายโดยมีพืชหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ฝรั่ง  มะม่วง ชมจันทร์  ผลผลิตจึง
หลากหลาย ด้วยความจํากัดของพื้นที่การผลิต ทําให้ต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพ่ือให้ผลิตมีสม่ําเสมอและ
หลากหลาย สามารถสร้างรายได้ตลอดเวลา ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพืชตัวใดตัว
หน่ึงที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายในการผลิต และนับเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลเพ่ือครอบครัวมี
รายได้สม่ําเสมอ สิ่งเหล่าน้ีเป็นความรู้ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลายาวนานทั้งความรู้ในการทําสวนยกร่อง การ
วางผังการใช้ที่ดินที่เป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ และการเรียนรู้จากการติดตามข่าวสาร และการแลกเปลี่ยน
กับคนภายนอก ทําให้การทําการเกษตรปรับเปลี่ยนอยู่บนฐานของการใช้ความรู้กํากับการผลผลิต และ
การตลาด และยังระมัดระวังในการขยายผลผลิตที่เกินความสามารถในการจัดการ หรือคํานึงถึงผลผลิตใน
ลักษณะที่สามารถทําได้ด้วยแรงงานในครอบครัว อาจเรียกได้ว่าเป็นการทําการเกษตรที่ลดการพ่ึงพาภายนอก 
นับเป็นการทําการเกษตรที่ดําเนินอยู่ความพอประมาณ การทําการเกษตรของสวนคุณบุษบายังเน้นคุณภาพ
ของผลผลิต ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค  เห็นได้จากผลผลิตเน้นความปลอดภัยจากสารพิษซึ่ง
สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจเรื่องสุขภาพ การคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพดีจึงเน้นจําหน่ายแก่ผู้บริโภคท่ี
เป็นกลุ่มเฉพาะ เช่นตลาดนัดในสถาบันการศึกษา หรือตลาดนัดนักท่องเที่ยว และกําหนดราคาที่เหมาะสม  
แนวคิดเบ้ืองหลังการทําการเกษตรจึงใช้ความรู้ และคุณธรรมกํากับ    

   จากการศึกษาพบว่า หลักการในการทําการเกษตร และการตลาดของเกษตรกรทั้ง 5 สวนนั้น มีทั้ง
ที่เหมือนกัน และแตกต่างกันกล่าวคือ   
 รูปแบบในการทําการเกษตรในแต่ละสวนมีลักษณะร่วมที่เหมือนกัน คือการทําเกษตรเป็นแบบสวนยก
ร่อง เน่ืองด้วยสภาพทางกายภาพบริเวณภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม จะเกิดปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน และขาดแคลน
นํ้าในฤดูแล้งอยู่เสมอ ดังน้ันจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ โดยการ “ยกร่อง” ขึ้นมา เพ่ือประโยชน์ในการ
ยกระดับพ้ืนดินขึ้นเป็น “คันดิน” สําหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และมี “คูนํ้า” สําหรับการระบายนํ้าทั้งช่วงนํ้า
ท่วมและช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรต้องขุดร่องสวนเพ่ือทําการเกษตร  

นอกจากน้ียังมีรูปแบบในการทําการเกษตรเป็นแบบผสมผสาน เน่ืองจากทั้งสี่สวนยกเว้นสวนเตยหอม  
มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด หรือผสม และพืชแต่ละชนิดมีความเก้ือกูลกัน และในแต่ละสวนจะมีพืชหลักที่
ปลูกไว้เพ่ือสร้างรายได้หลัก และพ้ืนชนิดย่อยๆท่ีปลูกไว้เพ่ือจําหน่ายตามโอกาส เช่น สวนของคุณมะลิ และคุณ
บุษบามีการปลูกชมพู่ และฝรั่งเป็นพืชหลักในการสร้างรายได้ที่เหมือนกัน นอกจากน้ันทุกสวนจะเน้นเรื่องของ
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การจัดการนํ้าที่เหมือนกัน การวางผังการใช้ที่ดิน การเน้นสารอินทรีย์แทนสารเคมี การเลือกตลาดจําหน่าย
ผลผลิตที่มีขนาดเล็ก  การเลือกปลูกพืชน้ันทั้งห้าสวนจะเลือกพืชหรือชนิดของพืชที่ตรงความต้องการของตลาด
ในขณะน้ัน  มีการปลูกทั้งพืชหลักที่สร้างรายได้ 1-2 ชนิดเช่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง เป็นต้น และพืชรองที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นพืชอ่ืน ๆ ที่สามารถบริโภคและเป็นรายได้เสริม เช่นกล้วย ใบพลู ชมจันทร์ พริก มะนาว
ฯลฯ 

ที่น่าสนใจคือ ตลาดผลผลิตของสี่สวนที่กล่าวข้างต้น มีลักษณะเหมือนกัน คือ จะส่งผลผลิตไปยังตลาด
ที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะตลาดนัดที่กระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ ตลาดนัดที่
จําหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว หรือตลาดนัดที่ผู้บริโภคสนใจสุขภาพ โดยมีพ่อค้า แม่ค้ารายย่อยมารับผลผลิต
โดยตรงหรือ ไปจําหน่ายด้วยตนเอง  ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเหล่าน้ี จะมีลูกค้าประจําของทั้งสี่สวน 
         อย่างไรก็ตาม แม้สวนของคุณเสริมศรีมีการทําการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน แต่การแทรกรูปแบบ
การเกษตรอีกลักษณะหน่ึงคือ วนเกษตร กล่าวคือมีการปลูกพืชลดหลั่นความสูงทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชผักสวนครัว ตลอดจนไม้ประดับ ซึ่งเน้นความความลดหลั่นของพืช การปลูกพืชที่มีลําต้นสูงตลอดจนใช้พื้นที่
ในการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆตามความชอบและความเหมาะสม เช่นผลไม้ที่มีแกนสูงๆอย่างฝร่ัง พืชที่อยู่ด้านล่างสุด 
คือพืชสวนครัวที่ลําต้นขนาดเล็ก เป็นการปลูกพืชหรือดูแลรักษาต้นไม้ควบคู่กับพืชเกษตรบนพ้ืนที่เดียวกัน การ
เลือกพืชเหล่าน้ีเป็นการพิจารณาใคร่ครวญ และออกแบบการเกษตรที่แตกต่างในสวนเดียวกัน และเป็นผลจาก
การให้ความสําคัญกับการปรับปรุงบํารุงดิน คือไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการฉีดพืชหรือบํารุงดินแต่จะปล่อย
ให้ใบไม้ร่วงหล่นลงมากลายเป็นอินทรียวัตถุของดิน  ซึ่งมีการใช้จอกแหนตามร่องนํ้าในการลดนํ้าต้นไม้และมี
การขุดพลิกหน้าดินเพ่ือนําดินที่สะสมอินทรียวัตถุและความชุ่มช้ืนด้านล่างขึ้นมาใช้ประโยชน์   นอกจากน้ียังมี
การเลี้ยงสัตว์คือเป็ด ซึ่งมูลเป็ดจะเป็นอินทรียวัตถุในการบํารุงดินที่มีคุณภาพ  และเป็ดยังให้ไข่เป็นผลผลิตอีก
ด้วย  

สวนคุณอํานาจกลับมีแนวคิดของกระบวนการในการทําการเกษตรที่แตกต่างไปจากท้ังสี่สวน เพราะ
คุณอํานาจทําเกษตรเชิงเด่ียวกล่าวคือปลูกเตยหอม แม้จะทําการเกษตรที่แตกต่างจากเกษตรกรกลุ่มน้ี แต่
กระนั้นแล้วคุณอํานาจก็ได้ยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเครือญาติมายึดโยงกับการทําการเกษตร รวมถึงการเลือก
ต้นเตยหอมท่ีมีตลาดแน่นอน และยังเป็นพืชที่ต้องใช้ควบคู่กับพืชอ่ืน  

แม้สวนเตยหอมคุณอํานาจ เป็นสวนเดียวที่มีลักษณะการปลูกพืชเชิงเด่ียว  ซึ่งพืชที่ปลูกน้ันก็คือเตย
หอม แต่คุณอํานาจ ระมัดระวังในการทําการผลิตที่เกินกําลังในการจัดการ รวมถึงคํานึงว่าผลผลิตออกสู่ตลาด
แล้วมีตลาดรองรับแน่นอน อันเป็นการทําการเกษตรที่เน้นความพอประมาณ และการจัดการได้เช่นเดียวกับสี่
สวนที่กล่าวมา 

เกษตรกรทั้ง 5 สวน มีพ้ืนที่ทํากินที่มีขนาดเล็กคือไม่เกิน 12 ไร่ เน้นแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยการ
ยกร่องสวน เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้สร้างแหล่งนํ้าใน การทําสวนยกร่องเป็นรูปแบบเฉพาะในพ้ืนที่
ภาคกลาง และช่วยให้ทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดย
เลือกปลูกพืชที่สร้างรายได้กับครอบครัวเป็นพืชหลัก รองในสวน เช่น สวนคุณลัดดาวัลย์และคุณมะลิ ปลูกฝร่ัง
และชมพู่เป็นพืชหลัก และมี กล้วย มะพร้าว มะเฟือง เป็นพืชรอง เป็นต้น   และปลูกพืชอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็น
อาหารประกอบกันไป 
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แม้จะมีความแตกต่างในการเลือกพืชที่ปลูก จุดเน้นการทําการเกษตรและเป็นที่มาของการทํา
การเกษตรในลักษณะต่าง ๆ กัน จนสามารถมองเห็นรูปธรรม แต่เบ้ืองหลังการทําการเกษตรดังกล่าว พบว่า
เกษตรกรจะไม่ทําการเกษตรที่เกินกําลังในการจัดการ ไม่ว่ากําลังแรงงาน หรือทุน แสดงให้เห็นถึงความ
พอประมาณท่ีไม่เน้นขนาดของการผลิต แต่เน้นการเกษตรที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน จึงเป็นหลักคิดในการทําการเกษตรที่เกษตรกรแต่ละครอบครัวยึดถือ การที่เกษตรกรตัดสินที่จะผลิต
พืชชนิดใด และมีการคํานึงถึงความเสี่ยงของการจัดการผลผลิต ที่รวมถึงการจําหน่ายผลผลิตสู่ตลาดที่เป็นไป
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งแสดงถึงความมีเหตุผลในการทําการเกษตร  และเกษตรกรยังมีการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีการปลูกพืชตามฤดูกาลทุกฤดูกาล ในแต่ละฤดูกาลจะปลูกพืชที่แตกต่างกัน
ไปส่งผลให้มีผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวได้ตลอดทั้งปี เหล่าน้ีจึงแสดงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในการทําการเกษตร 
ซึ่งอยู่บนเง่ือนไงความรู้ คือ มีความรู้ในเรื่องการทําเกษตร เช่น การยกร่อง การทําการเกษตรที่ได้รับความรู้และ
ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งเรื่องของความรู้ในการผลิต การจัดการผลิตผลิต ที่มีการปรับเปลี่ยน
มาเรื่อยๆเพ่ือให้สอดคล้องกับการทําการเกษตรในปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านคลองจินดาก็ได้ทําการเกษตรที่แตกต่าง
จากการทําการเกษตรในพ้ืนที่อ่ืน โดยจะเป็นการทําเกษตรที่ปราศจากสารพิษ ทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่
ปลอดภัยไร้สารเคมี รวมถึงการกําหนดราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมต่อผู้บริโภคในด้านความ
ซื่อสัตย์และความปลอดภัยต่อสินค้าที่นําไปบริโภค   

การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยังสัมพันธ์กับการทําการเกษตรท่ีเน้นการพ่ึงพาตนเองทั้งการ
ผลิต แรงงาน และทุน รวมทั้งเป็นระบบเกษตรกรรมทางเลือกที่แตกต่างจากเกษตรแผนใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร หรือแม้กระทั่งเกษตรย่ังยืน  ซึ่งระบบการทําการเกษตรที่กล่าวมาน้ีแสดงให้เห็น
ถึง ชาวคลองจินดาที่มีความพอประมาณด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
เทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถทําให้ชาวคลองจินดามีศักยภาพในการดําเนินชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ
และความเหมาะสมโดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอต่อการที่มีผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

จากกระบวนการและวิธีการในการทําการเกษตรของผู้คนในชุมชนน้ีน้ัน เราต่างพบได้ว่ากระบวนการ
เหล่าน้ีน้ันนําไปสู่ความย่ังยืนทางชีวิตต่อผู้คนในชุมชนน้ีทั้งสิ้น ย่ังยืนทั้งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล
เอง ต่อเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งก่อให้เกิดหนทางที่นําไปสู่ความย่ังยืนทางสภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและสังคม รวมทั้งความย่ังยืนทางความคิด ความรู้และวิทยาการที่สามารถถ่ายทอดให้จากรุ่นสู่รุ่น จน
กล่าวได้ว่า การจัดการรูปแบบการผลิตและการจัดการผลผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรคลองจินดาทั้ง 5 สวนนั้น 
เป็นการผลิตในหลากหลายลักษณะทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรยั่งยืน  และการจัดการ
ผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจสุขภาพ ทําให้รูปแบบการผลิตและการ
จัดการผลผลิตของชาวบ้านตําบลคลองจินดาทั้ง 5 สวนมีความแตกต่างจากการทําเกษตรโดยทั่วไปที่เน้น
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การค้าเป็นด้านหลัก กล่าวคือ เน้นความสุขของผู้ผลิตรวมทั้งมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจในผลผลิตที่มี
คุณภาพ และปลอดภัย  เหตุผลเบ้ืองหลังในการผลิตและการจัดการผลิตของเกษตรกรยังสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นเพียงน้ีก็พอ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่บูรณาการแนวคิดการทําเกษตรที่
หลากหลายให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่าง จึงเป็นตัวอย่างหน่ึงของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทําการเกษตรท่ีเหมาะกับพ้ืนที่ราบน้ําท่วมถึง และประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  หากแต่ว่ารูปแบบ
การเกษตรของเกษตรกรทั้ง 5 สวน เป็นพัฒนาการในการทําในขั้นแรกของทฤษฎีใหม่ ที่เน้นการจัดการพ้ืนที่
เดียวกันให้เกิดความหลากหลาย ลดความเสี่ยง เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแหล่งนํ้า (สวนยกร่อง)   
การเกษตรทั้ง 5 สวน จึงยังไม่พัฒนาไปสู่ขั้นที่สอง ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปของการผลิต การตลาด และ
การเป็นอยู่  

การเลือกรูปแบบการผลิตและการจัดการผลผลิตดังกล่าว เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนาน เน่ืองจาก
พ้ืนที่ในบริเวณลุ่มนํ้าท่าจีนจะมีระบบการจัดการพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศคือใช้การปลูกไม้ผลผสมผสาน
ในสวนยกร่องเพ่ือเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่นานํ้าท่วมถึงให้กลายเป็นคันดินและร่องนํ้าสําหรับปลูกไม้ผล ซึ่งระบบการ
ปลูกเช่นน้ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ซึ่งมีน้ําค่อนข้างมาก และมีประโยชน์หลายประการทั้งป้องกันนํ้าท่วม  ระบายนํ้า 
เป็นระบบการให้นํ้าผิวดินรูปแบบหน่ึงที่หล่อเลี้ยงคันดินให้ชุ่มช่ืน และยังเสมือนสระเก็บนํ้า รวมถึงช่วยปรับปรุง
ดินให้มีประสิทธิภาพ (ณรงค์ คงมากและคณะ ,2535: 140-141)           

พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4ธันวาคม พ.ศ.2541 และพระราชทานเพ่ิมเติมในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 
2544 เก่ียวกับความหมายเศรษฐกิจพอเพียงว่า (อ้างในอภิชัย พันะเสน, 2549:43-45 )    “..เศรษฐกิจ
พอเพียงน้ีกว้างขวางกว่า Self-sufficiency แต่คือ Self-Sufficiency of Economy คําว่าพอก็เพียงพอ เพียง
น้ีก็พอ ดังน้ันถ้าคนเราพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็
เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด ‘อันน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ’ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ีอาจมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ”    

การสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของอภิชัย พันธเสน (2549:181) ได้ให้ข้อสังเกต
ทางทฤษฎีความรู้ของชุมชนไทยในภาคเกษตรเร่ืองความพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงว่า  ดํารงอยู่แล้วในวิถี
ชุมชนเป็นอุดมการณ์ที่แตกต่างจากอุดมการณ์การผลิตของระบบทุนนิยม   ความรู้ ประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาในการดํารงชีวิตของผู้คนในภาคการเกษตรต้องพ่ึงพิงระบบนิเวศธรรมชาติ มีวิถีการผลิตและจารีตต่าง 
ๆ ที่สะท้อนการช่วยเหลือเก้ือกูล การกระจายความเสี่ยงในกิจกรรมการผลิต และพัฒนาสํานึกกลุ่มเพ่ือร่วมแรง
ในการผลิต การจัดการผลผลิต สามารถปรับตัวปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่สร้างความมั่นคงให้ฐานราก และ
สามารถยืนอยู่ในกิจกรรมการผลิตสองระบบ คือเพ่ือบริโภคและการค้า  
ข้อจํากัดในการวิจัย 
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ความเข้าใจในนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเลื่อนไหล แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากน้ี
การท่ีผู้วิจัยได้ลงศึกษาในแต่ละส่วน และนํามาเช่ือมโยงกับแนวคิดการทําการเกษตร จึงเป็นการตีความจาก
มุมมองของผู้วิจัย จึงอาจจะไม่ตรงกับเบ้ืองลึกเบ้ืองหลังของการทําการเกษตร เน่ืองจาก การทําการเกษตรของ
ครอบครัวเกษตรกรที่ศึกษามีความหมายถึง การทําเพ่ือความอยู่รอดของครอบครัว เกษตรกรจึงต้องปรับตัว 
และเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อหาความพอเหมาะพอดี และจัดการได้  โดยมิได้คํานึงว่าสิ่งที่ทําเป็นการเกษตรใน
ลักษณะใด  นอกจากน้ี ผู้ศึกษามีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลน้อยเกินไป หากมีเวลาในการลงพ้ืนที่และเก็บ
ข้อมูลมากขึ้นกว่าน้ี จะสามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์มากขึ้น  

ผู้ศึกษาไม่สามารถไปสํารวจตลาดที่เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหน่าย (นอกจากตลาดนัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ) เน่ืองจาก แต่ละสวนได้รวบรวมผลผลิตไปขายร่วมกัน หรือฝากคนอ่ืนไปขาย หรือมีพ่อค้ามารับซื้อ 
จึงไม่สามารถเห็นระบบตลาดของเกษตรกรกลุ่มน้ี การสรุปผลการศึกษาจึงเป็นการอนุมานจากการสัมภาษณ์
เจาะลึก  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
        การทําการเกษตรของคลองจินดาน้ันมีลักษณะเฉพาะ คือการทําสวนยกร่อง เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นที่ราบ
ลุ่ม เคยเป็นทะเลมาก่อน การยกร่องเป็นการจัดการที่ดินและนํ้าให้เหมาะสม เป็นภูมิปัญญาความรู้ที่สั่งสมมา
ยาวนาน และเมื่อนําแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินและนํ้า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กมา
พิจารณา ก็พบว่า สิ่งที่เกษตรกรคลองจินดาทําอยู่น้ัน สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ประกอบการทํา
การเกษตรของเกษตรกรกลุ่มน้ี เน้นการผลิต ให้พ่ึงตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกําลัง ให้พอมีพอกิน 
ไม่เน้นการขายแบบพาณิชย์เหมือนเกษตรในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ต้องผลิตเพ่ือส่งออกตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่หลายคร้ัง
นําไปสู่บ่อเกิดของการประสบปัญหาให้แก่เกษตรกร ทั้งการเป็นหน้ีเป็นสิน ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติของเกษตรกรจึงยืนยันหลักการดังกล่าวสามารถทําให้
การเกษตรเป็นวิถีชีวิต และสร้างครอบครัว ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างไรก็ตาม ควร
ศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีความแตกต่างในบริบทด้วย โดยเฉพาะ
การศึกษาเปรียบเทียบการทําเกษตรที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ทําการเกษตร
โดยยึดหลักเกษตรพอเพียงเช่นเดียวกันว่ามีรูปแบบการผลิต และการจัดการผลผลิตที่แตกต่างกันอย่างไร  
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