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“เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของชาวนาไทย”

	 เศรษฐกิจโลกมุ่งหน้าไปด้วยระบบทุนนิยมอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง	 อุตสาหกรรมรุกล�้าพื้นที่สังคม
การเกษตร	ชาวนาต้องประสบปัญหาหน้ีสิน	ได้รบัความ
เดอืดร้อนเป็นอนัมากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง
ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าว	 จึงพระราชทานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทย
ได้น้อมน�าเป็นหลักคิด	 หลักปฎิบัติเพื่อลุกขึ้นแล้วก้าว
เดินไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน	 บนวิถีพอมีพอ
กิน	พึ่งพาตนเองได้	พร้อมรับมือต่อกระแสโลกที่นับวัน
จะผกผันเปลี่ยนแปร



เมื่อความรักมีทฤษฎี

The Theory of Love

หากจักรวาลเป็นปริศนา

ความรักไยมิใช่เป็นปริศนาเช่นเดียวกัน

มนุษย์เฝ้าตามหาทฤษฎีเพียงหนึ่ง  เพื่ออธิบายความหมายของมัน



ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรัก ของ Sternberg
 ความรักจะมั่นคงหรือไม่? ควรมีส่วนประกอบด้วยกัน 3 

ด้าน แต่ค�าตอบสุดท้าย คงต้องให้เราเป็นคนตัดสินใจเอง ไม่รู้

ว่าจะใช้ได้กับทุกคนหรือเปล่านะ

 ลองแทนค่าความรู้สึกของตัวเองออกเป็น 3 ด้านดูสิคะ 

ความรู้สึก “ใจ“ 

ความรู้สึก “ผูกพัน“ 

ความรู้สึก “ยึดมั่น“

ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามานี้ เป็นความรู้สึกที่อยู่ลึกๆ ภายในใจของแต่ละ

คน ลองจับมันออกมาวางใส่ไว้แต่ละด้านดูค่ะ เพราะองค์

ประกอบ 3 ด้านน้ีแหล่ะ ท่ีจะช่วยเราตอบค�าถามได้ว่า “รัก

แท้หรือแค่เหงา“ แต่มันก็อาจจะไม่ได้ให้ค�าตอบที่แม่นเป๊ะนัก

หรอกนะ จริงๆ แล้ว “สมการของความรัก เป็นโจทย์ที่ต้องแก้

ด้วยคน 2 คน“ ต่อให้ประเมินออกมาแล้วใจตรงกันทั้งคู่ ก็ไม่

ได้หมายความว่าความรักจะจบลงที่ความสุข สมหวังเสมอไป 

ของแบบนี้ ข้ึนอยู่กับว่า เลือกด้านไหนของสามเหลี่ยมมาใช้

เป็นรากฐานของความรัก

ทฤษฎีโลกกลม
“เพราะโลกมนักลม“ เราได้ยนิค�าพดูน้ีเสมอเวลาเราได้เจอใคร

สักคนโดยบังเอิญ (ใช่ป่าว) เราก็มานั่งคิดนะ ว่าอะไรเป็นสิ่ง

ชกัน�าให้เราได้พบ ได้เจอ ได้รูจั้ก ได้ผูกพนั หรอืได้รกัใครสกัคน 

 ทฤษฎโีลกกลม กค็งบอกได้แค่ว่า เพราะโลกมนักลม คน

เราก็เลยอาจเดินมาเจอกันได้

 ทฤษฎโีลกกลม อาจมไีว้ให้เราหยดุวิง่ตามคนทีว่ิง่หนเีรา 

เพราะถ้าเขาเกิดมาเพื่อเรา เขาจะวิ่งวนกลับมาหาเราเอง

ทฤษฎีความรัก กับ การเดินทาง
 มหีลายเหตผุลทีท่�าให้ ความรกั เหมอืน การเดนิทาง และ

ก็มีหลายครั้งที่ ความรัก กับ การเดินทาง เป็นอย่างเดียวกัน

การตัดสินใจออกเดินทางสักครั้ง ก็เหมือน การเลือกที่จะเริ่ม

ความสัมพันธ์กับใครสักคน ก่อนที่เราจะสัมผัสมัน เราไม่รู้เลย

ว่าหน้าตามันเป็นยังไง เราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้าง ใน

ระหว่างการเดนิทาง เราจะไม่ได้เจอแต่ความสขุ หรอืความสนกุ

ถึงจุดหนึ่งเราจะเหนื่อย เราจะท้อ และเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับ

ตวัเพือ่อยูร่อด เช่นเดยีวกบัความรกั ความรักไม่ใช่ความสขุร้อย

เปอร์เซนต์ มนัมหีลายความรูส้กึทีม่าอยูร่วมกัน เมือ่คนสองคน

มาอยู่ด้วยกันเราอาจจะเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง และเราต้องปรับ

ตัวเพื่อจะอยู่ด้วยกัน

 เราควรออกเดินทางเมื่อเราพร้อม ไม่ใช่เมื่อเราอยาก

 เราควร “รัก“ เพราะเราพร้อม ไม่ใช่เพราะเราเหงา

   เราไม่จ�าเป็นต้องรีบ...

 “ทุกวันมีคนออกเดินทาง... ทุกวันมีคนมีความรัก“



ทฤษฎีการหยุดเดิน
	 ถ้าอยากจะพบความรกัเราต้องออกตามหาและพยายาม

ที่จะมองหา	จนเวลาผ่านไป	ผมเริ่มเหนื่อย	เพราะที่เจอก็ไม่ใช่	

ยิ่งหาก็ไม่เจอ	ผมเริ่มอยู่เฉยๆ	ไม่คิดตามหา	แล้วการอยู่เฉยๆ	

ให้กลไกต่างๆ	พาไป	ก็ท�าให้ผมได้เจอคนดีๆคนหนึ่ง

	 เพลงทฤษฎีการหยุดเดิน	และสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนั้น	ท�าให้

ผมรู้ว่า	บางทีที่เราหยุดตามหา	บางอย่างจะเคลื่อนที่เข้ามาหา

เราเอง	 เพราะหลายครั้งคนที่ตามหามักจะมาในวันที่เราหยุด

เดิน	 บางครั้งผมก็คิดว่าคนสองคนจะมาพบกันได้	 ไม่ใช่การที่

ทั้งสองคนต่างเคลื่อนที่เข้าหากัน	 แต่มีใครสักคนหยุด	 อีกคน

เดิน	จนกระทั่งมาบรรจบพบกัน	

	 หยดุบางสิง่	เพือ่จะได้พบบางอย่าง	คนทีใ่ช่อาจมาในวนั

ที่เราไม่ได้มองหา

ทฤษฎีลูกโป่ง
 คงจะได้ยนิเป็นเรือ่งปกตกิบัความรักช่วงโปรโมชัน่	แรกๆ

หวานหยดย้อย	ทุกอย่างดูดีและเข้ากันได้หมด	ยิ้มรับทุกความ

ผิดพลาดและความแปลกใหม่ของกันและกัน

	 ความรักมันก็เหมือนลูกโป่งสวรรค์	 สดใสสวยงามเต็ม

เป่ียมไปด้วยลมพร้อมล่องลอย	แต่พอปล่อยไว้นานวนั	นานเข้า

ไปเรือ่ยๆ	มันก็สูบผอมลง	หากเรายงัรกั	เรากย็งัอยากให้มนัล่อง

ลอยสดใสสวยงามเต็มเปี่ยมเหมือนเดิม	เราก็จะเลือกที่จะเติม

เต็มให้มันแทนท่ีจะปล่อยให้มันหลุดมือแล้วหาลูกโป่งใบใหม่

แทน

	 แล้วตอนนี้ล่ะ	?	คุณมีลูกโป่งของคุณไหม

ทฤษฎีวงกลม
 เมื่อวงกลมสองวงมาเจอกัน	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	ฉัน

เลือกที่จะ	ลด	พื้นที่ตัวเองเพื่อจะได้มีพื้นที่ของเรา...เพิ่มขึ้น	

โดยหลงลืมว่า	เราก้าวล้�า	พื้นที่เขา	มากเกินไป	ลืมว่า	อบอุ่น	

กับ	อึดอัด	มันใกล้กันนิดเดียว	วงกลมสองวงจะมาเจอกันได้	

ก็เพียงแค่	จุดๆ	เดียว	บนเส้นรอบวง

	 เวลารักใครสักคน...	วงกลมสองวงไม่จ�าเป็นต้องซ้อน

ทับกันจนมิด	แค่เพียงเศษเสี้ยวหรือส่วนหนึ่งที่ต่างคนต่างยิน

ยอมให้ซ้อนทับกันในระยะที่พอดีไม่มาก	ไม่น้อยจนเกินไป

เท่านี้โลกของเขาก็ยังคงเป็นโลกของเขา	โลกของเราก็ยังคง

เป็นโลกของเรา

         “

แต่เป็นโลกของเขาและเราที่ก็ต่างมีอีกคนรวมอยู่ในนั้นด้วย

หากคุณโชคดี	มีวงกลมอีกวงอยู่ข้างๆ	แล้ว...

อย่าลืมรักษาสมดุลย์ของพื้นที่ให้ดี

เพราะ	จุดๆ	เดียวนี้	มันไม่ได้วนกลับมาเจอกันได้ง่ายๆ	นะ

ที่มา	:	

	 หนังสือ	Present	Perfect	เพราะวันนี้ดีที่สุดแล้ว,	blissoutthere.

com,	Storylog.co/story,	Club	friday,	gotoknow.org



“...ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราต้องซื้อ

ข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวจะปลูก

ในเมืองไทย สู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก... “

พระราชด�ารัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว

จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536
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ข้าวอยู่คู่กับประเทศไทย คนไทยมาช้านาน วิถีชีวิตคนไทยนับ

ตัง้แต่อดตีมุ่งปลกูข้าวเพือ่บรโิภค เป็นหลกั เหลอืเกบ็ในยุง้ฉาง

ไม่ก็จะน�าไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆ

 แต่เมือ่ข้าวมีการเปลีย่นแปลงเชงิคณุค่ามาสูม่ติเิศรษฐกจิ 

จงึท�าให้การเกษตรเชงิพาณชิส่งเสรมิการใช้สารเคมจี�านวนมาก

ในการผลิตซึง่ได้ท�าลายความอุดมสมบรูณ์ของอาหารธรรมชาติ 

และเพิม่ต้นทนุการท�านาของเกษตรกร เกษตรกรต้องซือ้ปัจจัย

การผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกท�าให้การ

ลงทุนสูง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาผลผลิตในรอบ

ยีส่บิปี ไม่ได้สงูขึน้ตามสดัส่วนของต้นทนุทีส่งูขึน้นัน้มีผลท�าให้

เกษตรกรขาดทนุ มหีน้ีสนิเกษตรอนิทรย์ีจงึเป็นหนทางของการ

แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ 

“เกษตรอินทรีย์... สูงสุดคืนสามัญ“

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพกายใจ

ของมนุษย์อันเป็นผลพวงจากการท�าการเกษตรแบบเคมี 

 จุดพลิกผันส�าคัญที่ท�าให้เกษตรกรไทย หันกลับมาหา

ปลกูข้าวอนิทรย์ีมากขึน้นัน้ สบืเนือ่งมาจากปัญหาสขุภาพของ

ชาวนาและความเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อมอนัเกดิจากการ

ใช้สารเคมี

 ในปัจจุบันผู ้บริโภคตื่นตัวและห่วงใยต่อปัญหาสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพ การผลิตสินค้าเกษตรโดยพึ่งพาสาร

เคมีเริ่มถูกปฏิเสธและถูกกีดกันมากขึ้น ท�าให้สินค้าเกษตร

อินทรีย์ซึง่เป็นการเกษตรทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

ได้รับความสนใจและจะทวีความส�าคัญมากขึ้นในอนาคต 

ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้า

เกษตรที่ส�าคัญของโลกก็ได้ มีการริเริ่มและท�าการเกษตร

อนิทรีย์ ซึง่พืชส�าคญัแรกๆ ทีม่กีารผลติเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ

และส่งออก ก็คือข้าว

 การผลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีในประเทศไทยเริม่ขึน้เมือ่ปี 

พ.ศ. 2535 เมื่อพิจารณาถึงความนิยมในการบริโภคและแนว

โน้มการเติบโตของสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีแล้ว นบัว่าเส้นทางการ

ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยไปยังตลาดโลกนั้น มี

อนาคตยาวไกลทีเดียว

 เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่อง

อีกครั้ง โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง 21% ซึ่งการขยาย

ตวัส่วนใหญ่เกดิขึน้ในส่วนของข้าวออร์แกนคิ เกษตรทีป่ลกูข้าว

หันมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน 

ตลาดออร์แกนิคในประเทศและต่างประเทศก็ได้เหมือนจะยัง

คงขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ขบวนการเกษตรอนิทรย์ีไทย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคัก



อย่างไรถึงจะเรียกว่า “เกษตรอินทรีย์“
 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบการ

จัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบ

นิเวศ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย

เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงวัตถุดิบที่ได้จากการ

สังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจาก

การดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ 

พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับ

ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อ

รกัษาสภาพการเป็นเกษตรอนิทรย์ี และคุณภาพทีส่�าคญัของ

ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

 แนวคดิของเกษตรอนิทรย์ีคอื การท�าการเกษตรแบบ

องค์รวม ซึง่แตกต่างจากระบบดกษตรแผนใหม่ทีมุ่่งเน้นการ

ใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่ง

เป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่

ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส�าหรับเกาตรอิ

นทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความส�าคัญกับ

การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การ

รกัษาแหล่งน�า้ให้สะอาด และการฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทาง

ชีวภาพของฟาร์ม ท้ังน้ีเพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัย

กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท�าการผลิต

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง

 1.  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย (Organic 

Thailand) ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง

ชาต ิ- มกอช. (National Bureau of Agricultural Commod-

ity and Food Standards - ACFS)

 2. ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Or-

ganic Agriculture Certification Thailand - ACT)

 3. มาตรฐานสากล มาตรฐานของสมาพนัธ์เกษตรอนิทรย์ี

นานาชาติ (International Federation of Organic Agri-

culture Movements - IFOAM) เป็นระบบมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ขั้นพื้นฐาน (IFOAM Basic Standards) 



ข้าวอินทรีย์ไทย ของขวัญจากธรรมชาติ

	 ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์	 และภูมิปัญญาไทยในการเพาะปลูกข้าวตามวิถีธรรมชาติที่สืบทอดกันมาหลาย

ศตวรรษ	 เกษตรกรไทยและประเทศไทยจึงมีศักยภาพสูงในการผลิตข้าวอินทรีย์	 ประกอบกับยังมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากมายใน

ปัจจุบันที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์	 ปราศจากสารเคมี	 เมื่อผนวกกับความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตาม

มาตรฐานสากล	

	 การผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	และ	กข.15	ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดี

เป็นพิเศษ	นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย	โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมในตัวเองโดย

ธรรมชาติ	

 ข้าวหอมมะลิ	105 หรือ	ข้าวขาวดอกมะลิ	105

	 เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย	ด้วยเอกลักษณ์คือมีกลิ่มหอม	เมื่อหุงแล้วอ่อนนุ่ม	เมล็ดสีขาวเรียวยาว	พบครั้ง

แรกที่	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	ตั้งแต่ปี	2493	 โดยในปี	2500	กรมการข้าวได้รวบรวมข้าวพันธุ์ดีของประเทศจากอ�าเภอบางคล้า

จ�านวน	199 รวง	ส่งไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวโคกส�าโรง	และพบว่าต้นข้าวแถวที่	105	ดีที่สุด	คือมีเมล็ดยาว	เรียว	ขาว

ใส	มีกลิ่นหอม	จึงคัดเลือกแถวที่	105 มาเป็นแม่พันธุ์	และได้ตั้งชื่อให้ว่า	“ข้าวขาวดอกมะลิ	105“

 กข.15 

	 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	 เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการชักน�าพันธุ์ขาวดอกมะลิ	 105	 ให้เกิดการก

ลายพันธุ์แล้วคัดเลือกจนได้พันธุ์ดี	 ซึ่งกรมวิชาการการเกษตรประกาศให้เป็นพันธุ์ขยาย	 ในปี	 พ.ศ.2521	 นับเป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทยที่ได้พันธุ์ข้าวเจ้าจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์

 สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของข้าวหอมมะลิ

ที่มา	:

http://www.thairiceforlife.com,	Ruksakul.com,	กรมการข้าว



“ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษา
การทดลองและทำานามาบ้าง
และทราบดีว่าการทำานานั้น

มีความยากลำาบากอยู่ มิใช่น้อย
จำาเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี 
และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย

จึงจะได้ผลเป็นล่ำาเป็นสัน
อีกประการหนึ่งที่นานั้น

เมื่อสิ้นฤดูทำานาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆ บ้าง
เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย

ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน 
ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช

ทำาให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำาหรับ
จะทำานาในฤดูต่อไป”

พระราชดำารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานแก่ผู้นำากลุ่มชาวนา

พฤษภาคม 2504
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