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เม่ือตองทำอะไรซ้ำ ๆ กันมากขึ้น ความตื่นเตนทาทายเหมือนในชวงแรกของการทำงาน 

ก็เริ่มหายไป ความคิดในการสรรหาหัวขอมาบอกเลาเรื่องราวดูจะวกวน เหมือนจะพบ 

ทางตันของมุมมอง วันหนึ่งฉันไดอานบทความสั้น  ๆ  ที่พูดถึงการกลับสูชุมชน  หรือ 

ที่ภาษาฝรั่งเรียกวา “Localization” ซึ่งพูดถึงการหันกลับมาใหความสำคัญกับ 

โครงสรางของชุมชน ภูมิปญญาแบบชาวบาน แทนการขยายธุรกิจที่มีแตการแขงขัน 

และปราศจากจิตสำนึกตอสิ่งแวดลอม เนื้อความชวงหนึ่งไดเปรียบ  “ชุมชนเสมือน 

รากของตนไมที่โยงใยเกื้อกูลกัน” ประโยคนี้ทำใหฉันนึกถึงวิถีชีวิตแบบบานตางจังหวัด 

ที่ฉันจากมาไดไมนอย

แลวความคิดการทำสวนแบบที่ไมทำลายสภาพแวดลอมก็เกิดขึ้น หรือบางคน 

อาจเรียกวา  “สวนแบบอินทรีย” แตทวาเราตองเริ่มที่ตรงไหนกอน และจะตอง 

เตรียมตัวอยางไร คำถามเหลานี้กลายมาเปนแนวคิดของหนังสือเลมนี้ ซึ่งเกิดจาก 

ความอยากรู โดยเราเริ่มหาขอมูลจากกลุมคนที่ดำเนินชีวิตตามแนววิถีแบบสะอาด 

แลวเลือกนำประสบการณที่แตละคนบอกเลามาถายทอดแกผูอานใหสามารถเขาใจ 

ไดงาย  ๆ ไมซับซอน และทำไดเอง เพื่อเตรียมความพรอมกอนการเริ่มตนทำสวน 

หรือใชชีวิตแบบวิถีอินทรีย ซึ่งเราตั้งใจอยากใหหนังสือเลมนี้แตกตางจากหนังสือ 

รวมสวนสวยหลากสไตลอยางที่เคยทำมา หรือหนังสือวิชาเกษตรกรรม แตเปนหนังสือ 

ที่สรางแรงบันดาลใจใหคนรักสุขภาพและธรรมชาติไดเปดมุมมองและชื่นชมความงาม 

ของสวนตามวิถีธรรมชาติโดยปราศจากการจัดแตง เนนสวนที่สรางประโยชนในเชิง 

การดำรงชีวิต และสอดแทรกจิตสำนึกถึงคุณคาของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไปกับ 

การดำเนินชีวิต เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสำหรับผูสนใจอยากใชชีวิตแบบอินทรียไดเรียนรู 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล ซึ่งจะสงผลดีทั้งตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ 

สิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน

อิศรา  แพงสี

สำนักพิมพบานและสวน
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มีคนเคยบอกวา เรามักรูสึกวาเวลาเดินเร็วก็ตอเมื่อเรามีความสุขและสนุกกับ 

การทำอะไรสักอยาง ยอนกลับมามองตัวเองวา  5 ปที่ผานมากับชีวิตการทำ 

หนังสือเกี่ยวกับสวนมาก็หลายเลม เห็นสวนมาก็หลายแบบ ทุกปเราตองคิด 

หวัขอใหม ๆ มานำเสนอเรือ่งของสวนในรปูแบบตาง ๆ เสมอ ๆ แตเมือ่ถงึจดุหนึง่ 

ความคิดของเราก็เริ่มเปล่ียนไป ความตื่นเตนกับสวนสวยท่ีถูกสรางขึ้นจาก 

ความคดิสรางสรรคหรอืจนิตนาการของนักจัดสวนกเ็ริม่ลดลง เกดิคำถามผดุขึน้ 

ในชวงเวลาของความรูสึกนี้วา  “สวนคืออะไร” กรอบนิยามของคำวา“สวน” 

ทีเ่ราเนนนำเสนอและเขาใจมาโดยตลอดวา  เปนการปลูกตนไมเพือ่สรางความ 

สวยงามเปนหลักนั้น จริง ๆ ก็ไมมีใครบัญญัติความหมายของ “สวน” วาจะตอง 

เปนเชนนัน้เสมอไป อกีอยางในพจนานุกรมกน็ยิามไวเพยีงวา  “สวน  หมายถึง 

บริเวณที่ปลูกตนไมเปนจำนวนมาก” เทานั้น

แทที่จริงความคิดนี้ดูจะถูกฝงอยูในสมองตั้งแตจำความได ประกอบกับ 

ชีวิตที่ผูกติดกับวิถีเกษตรกรรมมาต้ังแตเกิดจนถึงปจจุบัน เราคุนเคยกับสวนที่ 

ปลูกพืชเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนและจำหนาย ทำใหเรามองอีกมุมวา แทจริง 

ชวีติเราอาจตองการเพยีงสวนทีเ่ปนสวนหนึง่ของชวีติประจำวนั ไมมกีารปรงุแตง 

แตก็มีความสวยงามตามธรรมชาติได มาถึงตอนนี้ สวนที่มีคุณสมบัติตามที่ 

กลาวมาคงหนีไมพน “สวนอินทรีย” ที่ใครหลายคนคุนหู เราเริ่มหาขอมูลของ 

คำวา “เกษตรอนิทรยี” จากหลากหลายบทความ  สรปุเปนหลกัการงาย ๆ ทีพ่อจะ 

อธบิายใหคนทัว่ไปอยางเรา ๆ เขาใจไดกค็อื “ระบบเกษตรกรรมทีส่ะอาด ไมใช 

สารเคมีในการผลิตอาหารและเสนใย เนนความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมตามวิถี 

ธรรมชาติ  โดยเฉพาะทรัพยากรดิน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน” 

ถาทุกคนทำสวนแบบเกษตรอินทรียและใชชีวิตตามวิถีอินทรียก็คงดีไมนอย 

โลกน้ีคงสะอาด ประชากรแข็งแรง และสภาพแวดลอมก็จะดีขึ้นดวย และนี่ 

จึงเปนที่มาของหนังสือเลมนี้

ตัวอย่าง
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ในปจจุบันสารเคมีลวนปะปนอยูในทุกที่ครอบคลุมปจจัยทั้ง 4 ในวิถีชีวิต 

คนเมืองอยางเรา  ๆไปแลว บางคนอาจไมไดใสใจหรือขาดจิตสำนึก  เพราะยังไมเห็น 

ผลกระทบท่ีชัดเจนกับตัวเอง เราไมไดมีเจตนาโฆษณาขอดีของสินคาอินทรีย 

เพียงแตตองการสรางแรงบันดาลใจใหกลุมคนที่มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม 

และอยากเรียนรูการใชชีวิตแบบอินทรียไดมีขอมูลเบื้องตนเพื่อใชเปนเข็มทิศ 

ในการสรางโครงขายหวงโซอาหารที่สะอาดตอไป

เราไมไดหวังจะใหคุณหาซื้อที่ดินมาทำสวนเกษตรอินทรีย เพราะการทำ 

เกษตรอนิทรยีทีแ่ทจรงิไมใชเรือ่งงาย ยิง่หวงัจะใหไดผลผลติปรมิาณมากเทากบั 

การผลิตท่ัวไปก็เปนเร่ืองยากมาก คนทำตองมีความมุงม่ันพยายามและมีจิตใจท่ี 

เขมแข็งมาก เราเพียงหวังใหผูอานไดนำหลักการไปปรับใชกับวิถีชีวิตประจำวัน 

หรือตามสภาวะท่ีสามารถทำไดก็เพียงพอแลว การทำสวนอินทรียน้ันเราตองเรียนรู 

กฎและวิถีธรรมชาติ  เพ่ือปรับวิธีการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตวใหเหมาะสมกับ 

นิเวศเกษตรในทองถ่ิน โดยการประยุกตกลไกทางธรรมชาติมาปรับใชในการผลิต 

และปฏเิสธแนวทางการเกษตรท่ีพยายามฝนหรอืเอาชนะวถิแีหงธรรมชาติ ดงันัน้ 

ส่ิงท่ีเราตองการส่ือใหคุณเขาใจคงไมใชเพียงแครูปถายหรือคำบรรยายภาพ แตเปน 

มุมมองแงคิดของจิตสำนึกในการทำสวนแบบเกษตรอินทรียและแรงบันดาลใจ 

ในการใชชีวิตของผูคนเหลาน้ี เราจึงเรียกไมไดเต็มปากวาเปนหนังสือรวมสวนสวย 

แตเราจะขอเรียกวา “หนังสือรวมจิตสำนึกของการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ 

ความพอเพียงจะดีกวา”

ตัวอย่าง
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รูจักวิถีอินทรียดีหรือยัง

ทุกวันน้ีหากลองเดินสำรวจผักผลไมหรือผลิตภัณฑ 

ตาง ๆ ท้ังในหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และ 

ตลาดสด รับประกันไดวา ตองพบผลิตภัณฑ 

เกษตรอินทรียหรือออรแกนิก (Organic) แทรก 

อยูบางไมมากก็นอย

เน่ืองจากปจจุบันผูคนใสใจสุขภาพและคุณภาพ 

ที่มาพรอมกับความปลอดภัยของอาหารการกิน 

มากขึ้น ดังนั้นการขยับเขามาทำความรูจักวิถี 

อินทรียอยางถองแทจะชวยใหเราเลือกซื้ออาหาร 

และผลิตภัณฑสุขภาพนี้ไดอยางอุนใจ   และยัง 

อาจชวยสรางแรงบันดาลใจใหผูบริโภคอยางเรา 

กลายเปนผูผลิตพืชผักอินทรียไวกินเองโดย 

ไมตองซ้ือหาใหยุงยาก  ซึง่ไมใชเรือ่งยากเกนิกำลงั 

แมจะมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยก็สามารถปลูกผักอินทรีย 

แปลงเล็ก ๆ ไวกินเองภายในบานได

สำหรับคำวา “อินทรีย”  หมายถึง สารที่ได 

จากพืชหรือสัตว ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา Organic 

ทำใหหลายคนเขาใจผิดวา เกษตรอินทรีย  คือ 

ระบบการเกษตรทีใ่ชปจจยัการผลติจากสารอินทรยี 

เทานั้น

แตที่ จ ริ งแล ว   สหพันธ เกษตรอินทรีย  

นานาชาติ  [(International Federation of 

Organic Agriculture Movement (IFOAM)] 

ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา

“ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเสนใย 

ดวยความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม   สังคม และ 

เศรษฐกิจ โดยเนนที่การปรับปรุงบำรุงดิน การ 

เคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว 

และระบบนิเวศการเกษตร  เกษตรอินทรีย  

จึงลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และ 

หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน ปุย 

สารกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑสำหรับสัตว  แต 

ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติ 

เพื่อชวยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความตานทาน 

โรคของพืชและสัตวเลี้ยง นอกจากนี้หลักการ 

เกษตรอินทรียควรสอดคลองกับเ ง่ือนไขทาง 

เศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรม 

ของทองถิ่นดวย”

นีเ่ปนเพยีงคำนยิามทีเ่ราสรางขึน้มาภายหลงั 

แตความจริงแลว เกษตรอินทรียไดเกิดขึ้นมา 

นานแลว อาจเรียกไดวา เปนวิถีชีวิตของมนุษย 

ตั้งแตโบราณ

การทำเกษตรกรรมในสมัยแรกของมนุษยน้ัน 

ไดอาศัยหลักการอยูรวมกันและพึ่งพิงสรรพสิ่ง 

รอบตัว ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต มีการใชทรัพยากร 

หมนุเวียนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ปราศจาก 

การใชสารสังเคราะหใด ๆ ดังนั้นความสมดุลของ 

ธรรมชาติจึงเกิดขึ้นและคงอยูอยางตอเน่ืองและ 

ยั่งยืน

จนกระท่ังเรามีความตองการผลผลิตจากการ 

เกษตรเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน 

และกลายเปนการคาขายเพื่อหวังผลกำไรสูงสุด 

จึงเกิดกระแส “ปฏิวัติเขียว” มีผลทำใหวิถีการเกษตร 

เปลี่ยนจากเดิมที่เคยเพาะปลูกอยางสอดคลอง 

กับธรรมชาติกลายเปนการเพาะปลูกที่ขัดกับ 

วิถีธรรมชาติ เชน ตองมีพื้นที่มหาศาล และใช 

ปจจัยการผลิต เชน ปุย สารกำจัดแมลงและ 

ศัตรูพืช ฮอรโมนจำนวนมาก รวมถึงเทคโนโลยี 

การผลิตที่ทันสมัย

แมจะทำใหเราสามารถผลิตอาหารและมี 

รายไดมากขึน้ แตการผลติเชนนีก้ส็งผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดินและน้ำใหเสื่อมคุณภาพ 

มีสารพิษปนเปอน สุดทายเราเองก็หนีไมพนตอง 

รับผลเสียจากสารพิษที่ปนเปอนเหลานี้อยูดี

ตัวอย่าง
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สำหรับประเทศไทยนั้น แนวทางเกษตร 

อินทรียเริ่มกอตัวขึ้นต้ังแต พ.ศ. 2533 ซึ่งเกิดจาก 

การผสมผสานของสามกระแสหลักในสังคม คือ

หนึง่ กระแสความตืน่ตวัเพือ่หาแนวทางในการทำ 

การเกษตรกรรม หลีกหนีการเกษตรที่ใชสารเคมี

สอง กระแสความตืน่ตวัดานสขุภาพของผูบรโิภค 

ทีต่องการมอีาหารปลอดภยัไวกนิ ซึง่กระแสน้ีเอง 

ทำใหเกิดตลาดสินคาสำหรับผลผลิตจากเกษตร 

อินทรีย

สาม ความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมที่เริ่มตนจาก 

ความพยายามอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม 

และตอมาไดขยายตัวสูความสนใจเรื่องผลกระทบ 

ของสารเคมีตอระบบนิเวศทั้งดิน น้ำ อากาศ

แมวาเกษตรอินทรียไดเริ่มตนขึ้นในประเทศไทย 

มานานแลว แตขอมูลเกี่ยวกับการทำเกษตร 

อินทรียก็ยังไมแพรหลาย จึงทำใหยากท่ีจะแยกแยะ 

เกษตรอินทรียออกจากแนวทางเกษตรย่ังยืนอื่น ๆ

วิถีเกษตรอินทรียในประเทศไทยแบงได 

เปน 2 ประเภท คือ

1. เกษตรอินทรียแบบพึ่งพาตนเอง คือ การ 

เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตวที่ตองการผลผลิตไวกิน 

หรือใชภายในครัวเรือน ชุมชน หรือขายในตลาด 

ทองถิ่น เนื่องจากไมเนนผลิตเปนสินคา ผูปลูก 

จึงไมยื่นรับรองมาตรฐานจากหนวยงานตาง ๆ

2. เกษตรอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐาน คือ 

สวนหรือฟารมเกษตรอินทรียที่ผลิตขายในตลาด 

ทั่วไป ตลาดทางเลือก   รวมถึงสงออกไปยัง 

ตางประเทศ โดยผูผลิตตองย่ืนขอใบรับรอง 

มาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานท่ีออก 

ใบรับรอง ซ่ึงมีกฎเกณฑและขอบังคับตามมาตรฐาน 

ในแตละหนวยงาน จึงเปนการปลูกที่เขมงวดกวา 

วิถีแบบพึ่งตัวเอง

 สำหรับหนวยงานหรือสถาบันที่มีการรับรอง 

ผลิตภัณฑอินทรียในประเทศไทยท่ีเปนท่ีรูจักจะมีอยู 

2 แหง  คือ

1. สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) 
เปนองคกรอิสระที่ใหบริการตรวจรับรองมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย

2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ  โดยออกใบรับรองมาตรฐานการผลิต 

พืชอินทรียใหเกษตรกรและผูผลิตตั้งแตป  พ.ศ. 

2545  ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานจะไดรับอนุญาต 

ใหใชตราสัญลักษณ  “Organic Thailand” 

พิมพบนบรรจุภัณฑ

ตัวอย่าง
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