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บทคััดย่์อ

การวิิจัุยนี�มีวัิตถุประสงค์์ คื์อ 1) เพืื่�อศึึกษาหลัักการทำากสิกรรมตามหลััก

พื่ระพื่ �ทธศึาสนาแลัะกสกิรรมทางเลัอืก 2) เพื่ื�อศึึกษาหลัักการทำากสกิรรมวิิถีพุื่ทธของมลูัน ิธิ

แพื่ทยวิ์ิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ณ ชมุชนภููผาฟ้้านำ�า อ.แมแ่ตง จุ.เชียงใหม่ 3) เพืื่�อวิิเค์ราะห์

หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธในมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ณ ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า 

อ.แม่แตง จุ.เชียงใหม่

 ผลัการวิิจัุย พื่บัว่ิา 

1) หลัักการทำากสิกรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา เป็นการเพื่าะปลูักพืื่ชพัื่นธ์ุ

บันพืื่�นฐานการปฏิิบััติศีึลั ไม่ฆ่่า ไม่เบีัยดเบีัยนชีวิิตใด เป็นสัมมาอาชีวิะ ส่วินกสิกรรมทาง

เลืัอก ล้ัวินยงัมุ่งเพิื่�มผลัผลิัต ลัดรายจุ่ายเพิื่�มรายได้ พึื่�งตนเองแลัะไมเ่บีัยดเบีัยน เน้นในเรื�อง

เศึรษฐกิจุ สังค์ม สิ�งแวิดล้ัอมเป็นหลััก 

2) หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพืุ่ทธในชุมชนภููผาฟ้้านำ�า คื์อ พัื่นธ์ุดี  ดินดี นำ�าดี     
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แสงดี ศีึลัดี แลัะมิตรดี โดยปฏิิบััติศีึลั อย่าขี�เกียจุ อย่าใจุร้อน อย่าโลัภู พื่อประมาณ แลัะ

รู้จัุกแบ่ังปัน มีรูปแบับันาแปลังเลั็ก ปลูักพืื่ชพัื่นธ์ุพืื่�นเมือง พืื่ชป่า ดูแลัสุขภูาพื่ที�สมดุลัร้อน

เย็น เพืื่�อสร้างค์วิามมั�นค์งทางอาหาร พืื่ชผัก ข้าวิ ถั�วิ ธัญพืื่ชที�จุำาเป็นแท้ เพืื่�อวิิถีชีวิิตผาสุก 

ทั�งประหยัด เรียบัง่าย พึื่�งตนแลัะแบ่ังปัน  มีการค์บัแลัะเค์ารพื่มิตรดี ศีึลัดีแลัะมิตรดี คื์อ 

สมบััติแท้จุริงของทุกชีวิิต 

3) ผลัเชิงสุขภูาวิะ ด้านร่างกาย ปรับัสมดุลัร้อนเย็นได้ สุขภูาพื่แข็งแรง ด้านจิุตใจุ จัุดการ

ค์วิามวิิตกกังวิลัได้อย่างเหมาะสม เชื�อแลัะเข้าใจุในกรรมแลัะผลัของกรรมอย่างแจุ่มแจุ้ง 

ด้านสังค์ม สร้างสิ�งดี มีประโยชน์ อยู่ในสังค์มอย่างเป็นศึานติสุข ด้านปัญญา พัื่ฒนา

ศัึกยภูาพื่ทางจิุตวิิญญาณจุนเกิดสภูาวิะ ใจุไร้ทุกข์ ใจุดีงาม ได้อย่างยั�งยืน

คัำาสิำาคััญ : กสิกรรมวิิถีพุื่ทธ, ปฏิิบััติศีึลั, พืื่ชพัื่นธ์ุพืื่�นเมือง  

Abstract

This research article the objectives were: 1) to study the principles 

of farming practices in accordance with the Buddhism principles and 

Alternative Farming 2) to study the Buddhist Farming principles of the 

Buddhist Medicine Foundation of Thailand at Phu Pha Fah Nam Community, 

Mae Taeng District, Chiang Mai Province 3) to analyze the Buddhist Farming 

principles of the Buddhist Medicine Foundation of Thailand at Phu Pha Fah 

Nam Community, Mae Taeng District, Chiang Mai Province.

The research results found that: 1) The principles of farming 

according to the Buddhist farming principles on the basis of precepts 

practicing, not killing, not hurting oneself and others is the right livelihood, and 

alternative farming is also aiming to increase production, reduce expenditure, 

increase income, self-reliant and not mistreat; focusing mainly on economic, 

social and environmental issues. 2) The principles of Buddhist farming in Phu 
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Pha Fah Nam community use the principle of good seeds, good soil, good 

water, good sunlight, good precepts and good companions. which practicing 

the followings: not lazy, not impatient, don’t be greedy, know moderation and 

know how to share. There is a small field format. Planting native plants, wild 

plants, maintaining healthy balance between hot and cold. To create food 

security. Vegetables, rice, beans, grains that are essential. for a happy lifestyle, 

both economical, simple, self-reliant and sharing have good friendship and 

respect Good morals and good companions are the true treasures of every 

life. 3) Health Effects: Physically balancing hot and cold, good health, mental 

health, managing anxiety appropriately, Believe and understand clearly in 

karma and the consequences of karma, social aspect, create good things, 

benefit, live in society peacefully, intellectually, develop spiritual potential 

until a state of mind is free from suffering, good-hearted, sustainable.

Keywords: Buddhist Farming, practice precepts, native plant

บทนำา

 การทำากสิกรรมภูายใต้กรอบัเศึรษฐกิจุของโลักทุนนิยมเสรี โดยการเร่งสร้าง

ผลัผลิัตให้มากที�สุดในเชิงปริมาณแลัะค์วิามรวิดเร็วิ เพืื่�อสนองค์วิามต้องการแลัะค์วิามพึื่�ง

พื่อใจุของตลัาดผู้บัริโภูค์ ทำาให้เกิดการพึื่�งพื่าเทค์โนโลัยีระดับัสูงแลัะทุนจุำานวินมาก การ

ใช้ปุ�ยเค์มียาเค์มีกำาจัุดศัึตรูพืื่ชมากขึ�นไปด้วิย กระบัวินการทั�งหมดนี�เพืื่�อแสวิงหาผลักำาไร

สูงสุด (กนกวิรา พื่วิงประยงค์์แลัะสานิตย ์หนูนลิั, 2561: 34-64) อีกนโยบัายจุากภูาค์รัฐที�

สนับัสนุนส่งเสริมการทำากสิกรรมที�พึื่�งพื่าสารเค์มีอย่างแพื่ร่หลัายหาซืื้�อได้ง่าย สะดวิกแลัะ

เร่งสร้างผลัผลิัตสูงขึ�นอย่างเห็นได้ชัด เหตุปัจุจัุยเหล่ัานี�ย่อมสูญเสียทรัพื่ยากรธรรมชาติ

แลัะสิ�งแวิดล้ัอมยิ�งขึ�น (สุธาสินี อั�งสูงเนิน, 2558: 50-63) ผลักระทบัที�ตามมา มีการ

บุักรุกทำาลัายป่าเพืื่�อขยายพืื่�นที�เพื่าะปลูัก การพึื่�งพื่าเทค์โนโลัยีสมัยใหม่ เค์รื�องจัุกรกลั 

เชื�อเพื่ลิัง ปุ�ยแลัะเค์มีภูัณฑ์์ปราบัศัึตรูพื่ืช ฮอร์โมนพืื่ชสังเค์ราะห์ สารพิื่ษสะสมในผลัผลิัต           

ค์วิามเสื�อมโทรมทางทรัพื่ยากรธรรมชาติ (จุตุรภัูทร จัุนทร์ทิตย,์ 2559: 267) แลัะที�สำาคั์ญ 
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คื์อ ปัญหาสุขภูาพื่ที�เรื�อรังรุนแรงเพิื่�มขึ�นต่อกสิกรแลัะผู้บัริโภูค์ เช่น โรค์มะเร็ง เบัาหวิาน 

หัวิใจุ ไขมัน เป็นต้น จุากสถานการณ์ดังกล่ัาวิพื่บัว่ิาประเทศึชาติกำาลัังสูญเสียสิ�งที�ยิ�งใหญ่

ที�สุด คื์อ การพึื่�งตนเองของค์นในชุมชนแลัะประเทศึชาติขาดค์วิามยั�งยืนในการพัื่ฒนาทั�ง

ทางดา้นเศึรษฐกิจุ สังค์ม แลัะระบับันเิวิศึธรรมชาต ิ(บัำาเพ็ื่ญ เขียวิหวิาน, 2562: 1-8) เมื�อ

ยอ้นกลัับัมาศึึกษาทบัทวินถึงรากเหง้า อันเป็นที�มาของค์วิามสามารถในการพึื่�งตนของค์นใน

ชุมชน ตลัอดถงึค์วิามมั�นค์งทางสงัค์มแลัะวิฒันธรรมที�เอื�อเฟ้้�อเกื�อกูลัใน “ชมุชนวิิถีไทยบุัพื่

กาลั ที�มีรากฐานมาจุากพื่ระพุื่ทธศึาสนา”(ธันวิา ใจุเที�ยง แลัะค์ณะ, 2560: 62) ค์วิรนำาองค์์

ค์วิามรู้ที�ทรงประสิทธิภูาพื่เหล่ัานั�นมาฟ้้�นฟู้พัื่ฒนาตั�งแต่ระดับัชุมชนเล็ัก ๆ ไปจุนถึงระดับั

ประเทศึ เพืื่�อพัื่ฒนาสู่ค์วิามเป็นสมัยใหม่ในแบับัฉบัับัของประเทศึเราเองซึื้�งเหมาะสมกับั

สภูาพื่ชีวิิตผู้ค์น สังค์มวัิฒนธรรมไทย สู่วิิถีชีวิิตใหม่ให้อยู่เย็น เป็นสุขที�ยั�งยืน ชุมชนภููผา

ฟ้้านำ�า มูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ซึื้�งมีสภูาพื่วิิถีชุมชนที�ค์ล้ัายค์ลึังกับั “ชุมชน

วิิถีไทยบุัพื่กาลั”มแีนวิคิ์ดที�ว่ิา “เราจุะไมไ่หลัไปตามตามกระแสทนุนิยม แตจุ่ะทวินกระแส

ทุนนิยม ด้วิยเข้าใจุชัดเจุนว่ิา ค์วิามมั�นค์งของชีวิิตที�แท้จุริงไม่ได้อยู่ที�ค์วิามรำ�ารวิยเงินทอง 

แต่คื์อ ค์วิามรวิยนำ�าใจุ ค์วิามดี มิตรดีแลัะมีปัจุจัุย 4 ที�พื่อเพีื่ยง การปฏิิบััติศีึลัแลัะการมีหมู่

มิตรดีรวิมกันทำาสิ�งที�ดีมีประโยชน์ต่อสังค์ม สิ�งนี�เป็นเรื�องที�ยิ�งใหญ่ของจิุตวิิญญาณมนุษย์ที�

เห็นคุ์ณค่์า จึุงมาเสียสลัะร่วิมกัน (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2564) 

หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธ มีหลัักสำาคั์ญ 5 ประการ 1) หลัักการทำากสิกรรม

วิิถีพุื่ทธ 2) หลัักการดูแลัสุขภูาพื่สมดุลัร้อนเย็น  3) หลัักวิิถีชีวิิตเศึรษฐกิจุพื่อเพีื่ยง 4) หลััก

วิิถีสังค์มหมู่มิตรดี แลัะ 5) หลัักการใช้ธรรมะชำาระกิเลัส” แลัะปฏิิบััติศีึลั สมาธิ ปัญญาตาม

หลัักอริยมรรค์มีองค์์ ๘ค์วิบัคู่์กันไปที�ถูกต้อง ถูกตรง ต่อการชำาระกิเลัสสู่ค์วิามพ้ื่นทุกข์ไป

อยา่งมีลัำาดับั เป็นการสร้างปัจุจัุยที�จุำาเป็นแท้จุริงของชีวิิต คื์อ อาหาร สมุนไพื่ร ปัจุจัุย 4 ที�

จุะทำาให้ชีวิิตอยูร่อดอย่างปลัอดภัูย มั�นค์ง ยั�งยืน มีคุ์ณค่์าแลัะผาสุกที�สุด

ผู้วิิจัุยจึุงสนใจุศึึกษาวิิเค์ราะห์ หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธในมูลันิธิแพื่ทย์วิิถี

ธรรมแห่งประเทศึไทย:กรณีศึึกษา ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า อ.แม่แตง จุ.เชียงใหม่ ที�อาศัึยหลัักพุื่ทธ

ธรรมเป็นแก่นสาระสำาคั์ญในการดำาเนินชีวิิตให้ผาสุกด้วิยสิ�งที� “ประหยัด เรียบัง่าย พึื่�งตน 

แลัะแบ่ังปัน” ให้เกิดประโยชน์แก่มวิลัมนุษยชาติสืบัไป
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วัิตถุีประสิงค์ั 

1) เพืื่�อศึึกษาหลัักการทำากสิกรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาแลัะกสิกรรมทางเลืัอก
2) เพืื่�อศึึกษาหลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธของมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่ง

ประเทศึไทย ณ ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า อ.แม่แตง จุ.เชียงใหม่
3) เพืื่�อวิิเค์ราะห์หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธในมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่ง

ประเทศึไทย ณ ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า อ.แม่แตง จุ.เชียงใหม่

ระเบีย์บวิิธีวิิจัย์
การวิิิจัุยค์รั�งนี�เป็นการวิิจัุยเชิงคุ์ณภูาพื่ มีขั�นตอนการศึึึกษาดังต่อไปนี�

1) เก็บัข้อมูลัทั�งภูาค์เอกสารแลัะภูาค์สนาม 

2) เค์รื�องมือที�ใช้ในการวิิจัุยได้แก่ เอกสาร การสัมภูาษณ์เชิงลึัก 

3) ผู้ให้ข้อมูลัหลัักในการสัมภูาษณ์ คื์อ ประธานมูลันิธิแพื่ทยวิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย 

แลัะจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม ที�ผ่านเกณฑ์์การคั์ดเลืัอกเป็น ‘เตรียมจิุตอาสา-จิุตอาสาประจุำาแพื่ทย์

วิิถีธรรม’ โดยใช้วิิธีการสุ่มแบับัเจุาะจุง (Purposive Sampling) จุำานวิน 15 ค์น 

4) วิิเค์ราะหข้์อมูลัจุากเอกสารแลัะการสมัภูาษณ์มาวิิเค์ราะหข้์อมูลั เรียบัเรียง

ตามลัำาดับัของวัิตถุประสงค์์ 

5)  สรุปข้อมูลัแล้ัวินำาเสนอในเชิงพื่รรณนา

ผลการวิิจัย์  

1.“หลัักการทำากสิกรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาแลัะกสิกรรมทางเลืัอก”     

ค์ำาว่ิา “กสิกรรม” กสิ-กมฺม แปลัว่ิา ไถนา หมายถึง การเพื่าะปลูักพืื่ช การทำาไร่ทำานา ซึื้�งค์รั�ง

สมัยพุื่ทธกาลั กสิกรรมถือเป็นอาชีพื่ที�สำาคั์ญ ชั�นสูง เพื่ราะวิรรณะกษัตริย์ พื่ราหมณ์ แลัะ

แพื่ศึยก็์มีอาชีพื่ทำานา กสกิรรมเปน็อาชีพื่ที�ยอมรับักันในสังค์ม พื่ระพื่ทุธเจุ้าทรงใช้กิจุกรรม

นี�เป็นข้ออุปมาในการตรสัพื่ระธรรมค์ำาสอน จุากรปูธรรมที�เห็นได้ง่ายไปสู่ขั�นนามธรรมที�ลึัก

ซึื้�งเห็นได้ยากดังในกสิภูารทวิาชสูตร อัจุจุายกิสูตร เขตตูปมสูตร เขตตสูตร พื่ระพุื่ทธเจุ้าจุะ

อุปมาเปรียบัเทียบัให้เข้าใจุธรรมะจุากการทำานาไปอย่างมีลัำาดับัค่์อยๆ ชักลึักให้ตื�นเหมือน

กับัว่ิาจุุดไฟ้ในที�มืหรือดหงายของที�ค์วิำ�า ค์ือ จุะแสดงธรรมถึงขั�นให้ผู้ค์นได้พ้ื่นจุากทุกข์สิ�น

เชิง อย่างมีลัำาดับัที�งดงามในเบืั�องต้น ท่ามกลัางแลัะในที�สุด 
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    1.1) หลัักการทำากสิกรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา หมายถึง การเอาหลััก

ธรรมในเรื�องกสิกรรมโดยตรงที�พื่ระพื่ทุธเจุ้าทรงตรัสสอน แลัะที�ไม่เกี�ยวิกับักสิกรรมโดยตรง

แต่มีเนื�อหาที�ค์วิรนำามาประยุกต์เข้ากับัการทำากสิกรรม เช่น หลัักการปฏิิบััติศีึลั ๕ การไม่

ฆ่่า ไม่เบีัยดเบีัยนชีวิิตใด  หลัักมัชฌิิมาปฏิิปทาที�เป็นสัมมาอาชีวิะ หลััก ศีึลั สมาธิ ปัญญา 

การปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญา หลัักการประพื่ฤตทีิ�น่าสรรเสริญ 9 อยา่ง เป็นค์นเลีั�ยงง่าย บัำารุง

ง่าย มักน้อย สันโดษ ขัดเกลัากิเลัส มีศีึลัเค์ร่ง มีอาการน่าเลืั�มใส ไม่สะสม ขยันเพ่ื่งเพีื่ยร 

เพืื่�อลัดลัะกิเลัสเหตุแห่งทุกข์ 

    1.2) กสิกรรมทางเลืัอก เป็นหลัักกสิกรรมที�มุ่งแก้ปัญหาจุากการสูญเสีย

ค์วิามอดุมสมบูัรณ์ของระบับันิเวิศึแลัะสิ�งแวิดล้ัอม ที�เกิดจุากการทำากสิกรรมแบับัทุนนิยมที�

มุ่งให้ได้ผลัผลิัตเพืื่�อตอบัสนองค์วิามต้องที�มากเกินขอบัเขต ทำาให้ผู้ผลิัตมีปัญหาหนี�สินทับัถม

เรื�อรังจุนลัะทิ�งอาชีพื่กสิกรรมไปทำาอาชีพื่อย่างอื�นแทนซึื้�งส่งผลักระทบัถึงระบับัเศึรษฐกิจุ 

สังค์ม สิ�งแวิดล้ัอมตามไปด้วิย

หลัักการทำากสิกรรมตามพื่ระพุื่ทธศึาสนาแลัะกสิกรรมทางเลืัอก นำาหลััก

พุื่ทธธรรมมาปฏิิบััติ สร้างผลัผลิัตเพืื่�อการบัริโภูค์ อุปโภูค์ให้เพีื่ยงพื่อเพืื่�อการดำารงชีวิิตที�มี

คุ์ณภูาพื่ ดงัที�พ่ื่อค์รูสมณะโพื่ธรัิกษ์ กล่ัาวิไว้ิว่ิา “การไมใ่ช้สารเค์มยีาฆ่่าแมลัง การปฏิิบััติศีึลั 

ลัะอบัายมุข กินมังสวิิรัติ แลัะอาชีพื่กสิกรรรมเป็นอาชีพื่ที�มีเกียรติ ที�ค์วิรได้รับัการเค์ารพื่ไม่

ต่างจุากอาชีพื่อื�น กสิกรรมเป็นอาชีพื่ในการสร้างสิ�งที�จุำาเป็นที�ทุกชีวิิตต้องกินต้องใช้อาศัึย

แลัะจุุดหมายของกสิกรรมแนวิพืุ่ทธก็คื์อ การเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ผู้เอา” (บััณฑ์ิต ศิึริรักษ์โสภูณ, 

2559: 178-219)

2. “หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธของมูลันิธิแพื่ทยวิ์ิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ใน

ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า อ.แม่แตง จุ.เชียงใหม่” มีรูปแบับัแลัะวิิธีการที�ประหยัด เรียบัง่าย เน้น

พึื่�งตนแลัะแบ่ังปัน เพืื่�อสร้างอาหารไร้สารพิื่ษให้มีเพีื่ยงพื่อต่อการบัริโภูค์ มีหลัักสำาคั์ญ 5 

ประการ คื์อ 

    2.1) หลัักการทำากสกิรรมวิิถีพุื่ทธ ใหมี้ประสทิธิภูาพื่สูงสุด 6 ขอ้ คื์อ พัื่นธ์ุดี  

ดินดี นำ�าดี แสงดี ศีึลัดี แลัะมิตรดี ด้วิยการปฏิิบััติศีึลั 5 ข้อ คื์อ อยา่ขี�เกียจุ อยา่ใจุร้อน อย่า

โลัภู พื่อประมาณแลัะรู้จุักแบ่ังปัน รูปแบับัของกสิกรรมวิิถีพุื่ทธ มี 2 อย่าง คื์อ การทำานา

แปลังเลั็กแลัะการปลัูกพืื่ชพัื่นธ์ุพืื่�นเมือง พืื่ชป่าที�โตเร็วิ ทนทาน ปลัูกค์รั�งเดียวิเก็บัผลัผลัิต

ได้นาน มีธาตุอาหารสูงให้พื่ลัังชีวิิตเต็ม
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    2.2) หลัักการดูแลัสุขภูาพื่สมดุลัร้อนเย็น พึื่�งตนเองเป็นหลัักในดูแลัรักษา

ตนเอง ใช้ผลัผลิัตกสิกรรมเป็นอาหารแลัะสมุนไพื่ร กินใช้ในการดูแลัสุขภูาพื่ให้สมดุลัร้อน

เยน็ มูลันิธิแพื่ทยวิ์ิถีธรรมพื่บัวิา่ สาเหตขุองโรค์ม ี2 ประเดน็ คื์อ เกดิจุากรอ้น-เยน็ ไมส่มดุลั

แลัะวิิบัากร้าย ส่วินวิิธีการปัญหาโรค์มี 2 ประเด็น คื์อ การปรับัสมดุลัร้อน-เย็นให้พื่อเหมาะ

แลัะการทำากุศึลัสร้างวิิบัากดีแก้วิิบัากร้าย โดยใช้เทค์นิค์ 9 ข้อตามหลัักแพื่ทย์วิิถีธรรม เพืื่�อ

ทำาให้มีโรค์น้อย มีทุกข์น้อย โดยมีตัวิชี�วัิดสุขภูาพื่ที�แข็งแรง คื์อ สบัาย เบัากาย มีกำาลััง เป็น

อยูผ่าสุก พื่ลัังชีวิิตของเรา คื์อ พื่ลัังวิิเศึษในตนเองที�สามารถดูแลัรักษาตนเองได้ ตามค์ำาขวัิญ

ที�ว่ิา “หมอที�ดีที�สุดในโลัก คื์อตัวิเราเอง”
    2.3) หลัักวิิถีชีวิิตเศึรษฐกิจุพื่อเพีื่ยง เป็นการจัุดสรรของกินของใช้ที�จุำาเป็น

ให้พื่อเพื่ยีง มีประโยชนต่์อชีวิิต เหตแุห่งเศึรษฐกจิุที�ดีที�สุด คื์อ ใช้สิ�งที�จุำาเปน็ในการยงัชีพื่ที�

ปริมาณน้อย หาได้ง่ายแลัะไม่มีโทษ แลัะแบั่งปัน   ผู้ที�ให้ คื์อ ผู้ที�ทำางานฟ้รี อาชีพื่ทำางาน

ฟ้รี เป็นอาชีพื่ที�ดีที�สุดในโลัก เพื่ราะมั�นค์งมีคุ์ณค่์าแลัะผาสุกที�สุด

    2.4) หลัักวิิถีสังค์มหมู่มิตรดี อาศัึยอยู่ร่วิมกันด้วิยระบับัสาธารณโภูค์ี 

ทำางานร่วิมกันเป็นหมู่กลุ่ัม ปฏิิบััติศีึลั 5 ไม่มีอบัายมุข ไม่ฆ่่าสัตว์ิ กินอาหารมังสวิิรัติ มี

วัิฒนธรรมค์วิามเป็นญาติธรรม ที�มีค์วิามสัมพัื่นธ์ที�สนิทชิดเชื�อค์อยช่วิยเหลืัอกันอย่างเสีย

สลัะ ปรารถนาดี ไม่เห็นแก่ตัวิ จุริงใจุ พึื่�งเกิด-พึื่�งแก่-พึื่�งเจ็ุบั-พึื่�งตาย กันได้จุริง 

    2.5) หลัักการใช้ธรรมะชำาระกิเลัส การปฏิิบััติศึีลัที�สัมมาแลัะสมบูัรณ์ คื์อ 

การปฏิิบััติที�ถูกตรงสู่ค์วิามพ้ื่นทุกข์ เป้นการปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญา 4 ประการ คื์อ การเห็น

กิเลัส-การจัุบักิเลัส-การขัดเกลัากิเลัส-การรู้ผลัว่ิากิเลัสสิ�นเกลีั�ยงแล้ัวิ โดยหลัักไตรลัักษณ์

พิื่จุารณาว่ิากิเลัสนั�น ไม่เที�ยง-ไม่มีตัวิตน-เป็นทุกข์ตลัอดกาลั จุนสามารถลัดค์วิามอยาก 

ค์วิามยดึของกเิลัสออกจุากชวิีิต จุนเหลัอืแค่์สิ�งที�จุำาเปน็ต่อชีวิิตอยา่งแท้จุริง อันมีแค่์ปริมาณ

น้อย หาได้งา่ยแลัะไม่มโีทษ คื์อ อาหาร ดังนั�น“อาหารเป็นหนึ�งในโลัก”ด้วิยเหตุนี� ส่วินการ

ปฏิิบััติศีึลัชำาระกิเลัส พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสวิิธีการปฏิิบััติที�น่าอัศึจุรรย์ไว้ิว่ิา “การศึึกษา การ

บัำาเพ็ื่ญ การปฏิิบััติ ไม่มีการบัรรลุัอรหัตตผลัโดยทันที เปรียบัเหมือนมหาสมุทรตำ�าไป ลัาด

ไป ลึักลัง ไม่ลึักชันดิ�งไปทันที ธรรมวิินัยนี�มีการศึึกษา.มีการบัำาเพ็ื่ญ.มีการปฏิิบััติไปตาม

ลัำาดับั ไม่ใช่มีการบัรรลุัอรหัตตผลัโดยทันที นี�เป็นธรรมที�น่าอัศึจุรรย์” (พื่ระไตรปิฎก เล่ัม

ที� 23 ข้อที� 19: 246) 
3 “ผลัการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธในมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ใน

ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า อ.แม่แตง จุ.เชียงใหม่” 5 ด้าน
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    3.1) ดา้นกสิกรรมวิิถีพุื่ทธ พื่บัว่ิา (1) จิุตอาสาแพื่ทยวิ์ิถีธรรมจุะฝึึกฝึนสร้าง

พื่ลัังแห่งการ“พึื่�งตนแลัะช่วิยค์นให้พ้ื่นทุกข์”ด้วิยการทำากสิกรรมเพืื่�อเป็นแบับัที�ดีอย่างแก่

สังค์ม (2) จิุตอาสาจุะฝึึกฝึนสร้างค์วิามเข้มแข็งจุากภูายในตนเองด้วิยการประพื่ฤติปฏิิบััติ

ศีึลั 5 ไม่ฆ่่า ไม่เบีัยดเบีัยน ประกอบัสัมมาอาชีพื่ด้วิยการประพื่ฤติทางกาย วิาจุา ใจุ ขัดเกลัา

กิเลัสตัวิเอง (3) จุิตอาสาจุะฝึึกฝึนให้มีคุ์ณลัักษณะของค์นที�น่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง 

คื์อ “เลีั�ยงง่าย บัำารุงง่าย มักน้อย สันโดษ ขัดเกลัา มีศีึลัเค์ร่ง มีอาการน่าเลืั�อมใส ไม่สะสม 

ปรารถค์วิามเพีื่ยรยอดขยัน” 

    3.2) ดา้นการดูแลัสุขภูาพื่สมดุลัร้อนเยน็ พื่บัว่ิา ผลัผลิัตของกสิกรรมวิิถีพุื่ทธ

เป็นอาหารแลัะยาที�มีประสิทธิภูาพื่ในการดูแลัสุขภูาพื่สมดุลัร้อนเย็นด้วิยวิิธีการดูแลัรักษา

ตนเอง คื์อ“หมอที�ที�สุดในโลักคื์อตัวิเราเอง”แ 

    3.3) ด้านวิิถีชีวิิตเศึรษฐกิจุพื่อเพีื่ยง พื่บัว่ิา จิุตอาสาดำาเนินชีวิิตอย่างมั�นใจุ

ด้วิยวิิธีการที� “ประหยัด เรียบัง่าย พึื่�งตนแลัะแบ่ังปัน” ว่ิาเป็นเศึรษฐกิจุที�ปลัอดภัูย มั�นค์ง 

มีค์วิามผาสุกแท้ เป็นสัมมาอาชีพื่ แลัะการแบ่ังปัน ผู้ที�ให้ คื์อ ผู้ที�ทำางานฟ้รี อาชีพื่ทำางาน

ฟ้รีเป็นอาชีพื่ที�ดีที�สุดในโลัก

    3.4) ด้านวิิถีสังค์มหมู่มิตรดี พื่บัว่ิา ค์นดี คื์อ ค์นที�มีศีึลั มาสร้างสังค์ม

หมู่มิตรดี ดำาเนินชีวิิตโดยระบับัสาธารณโภูคี์กินอยู่ร่วิมกัน ค์บัแลัะเค์ารพื่ซึื้�งกันแลัะกัน 

“สัตบุัรุษของเรา คื์อ หมู่มิตรดีของเรา” จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมจุะฝึึกฝึนให้มีค์วิามศึรัทธา

ในส่วินดีแลัะเมตตาในส่วินด้อยของทุกบุัค์ค์ลั 

    3.5) ด้านการใช้ธรรมะชำาระกิเลัส พื่บัว่ิา จิุตอาสาจุะฝึึกฝึนตนเองในการ

ปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญาอย่างเป็นไปตามลัำาดับั ๆ เพืื่�อลัด ลัะ สิ�งที�ไม่เป็นโทษภัูยออกไปจุาก

ชีวิิต จุนเกิดผลั 

      (1) ผลัด้านรูปธรรม กสิกรรมวิิถีพุื่ทธสร้างค์วิามมั�นค์งด้านอาหาร ยา 

“อาหารเป็นหนึ�งในโลัก” ได้แก่ สมุนไพื่ร ผลัไม้ ผักสด ผักลัวิก ข้าวิ ถั�วิหลัากหลัายชนิด 

ธัญพืื่ชรสมัน ปัจุจัุยที�จุำาเป็นต่อชีวิิตแลัะทำาให้ชีวิิตอยูเ่ย็นเป็นสุข 

      (2) ผลัด้านนามธรรม กสิกรรมวิิถีพืุ่ทธเป็นการปฏิิบััติศึีลั เพื่ิ�มพืู่นใจุไร้

กังวิลั พื่ึ�งตนเองแลัะช่วิยค์นให้พื่้นทุกข์ เป็นการทำากุศึลัตลัอดเวิลัา มีการค์บัแลัะเค์ารพื่

มิตรดี ตลัอดถึงสิ�งที�ดีงามต่างๆ ศึีลัดีแลัะมิตรดีเป็นสมบััติแท้จุริงของทุกชีวิิต
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อภิูปราย์ผล 
1) หลัักการทำากสิกรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาแลัะกสิกรรมทางเลืัอก

การทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธของมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ในชุมชน

ภููผาฟ้้านำ�า มุ่งเน้นหลัักการพึื่�งตนพื่าตนเอง สอดค์ลั้องกับัค์ำาตรัสของพื่ระพืุ่ทธเจุ้าที�ว่ิา “... 

ตนแลัเป็นที�พึื่�งของตน บัุค์ค์ลัอื�นใค์รเลั่าจุะเป็นที�พึื่�งได้เพื่ราะบัุค์ค์ลัที�ฝึึกตนดีแล้ัวิ ย่อม

ได้ที�พึื่�งอันได้โดยยาก ...” (พื่ระไตรปิฎก เลั่มที� 25 ข้อที� 160: 82) การประยุกต์รูปแบับั

การทำากสิกรรมให้เข้ากับับัริบัทของท้องถิ�นตามสภูาพื่ทางสังค์ม ภููมิประเทศึ ฤดูกาลั แลัะ

สิ�งแวิดล้ัอม โดยใช้หลัักปฏิิบััติตามค์ำาสอนในพื่ระพุื่ทธศึาสนาตามค์วิามเหมาะสมในแต่ลัะ

สภูาพื่พืื่�นที� จุากนั�นการปฏิิบััติศีึลัด้วิยการไม่ฆ่่า ไม่เบีัยดเบีัยนชีวิิตใด เป็นการปฏิิบััติ

คุ์ณธรรมขั�นพืื่�นฐาน ซึื้�งสอดค์ล้ัองกับัพื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิใน “มหาปรินิพื่พื่านสูตร” ว่ิา “...

บุัค์ค์ลัผู้มีศีึลั สมบูัรณ์ด้วิยศีึลัในโลักนี� ยอ่มมีโภูค์ทรัพื่ยเ์ป็นอันมาก ...” (สิ�งดีทุกมิติทั�งด้าน

ร่างกาย จิุตใจุ เหตุการณ์) (พื่ระไตรปิฎก เล่ัมที� 10 ข้อที� 150: 84) เป็นอันมากซึื้�งมีค์วิาม

ไม่ประมาทเป็นเหตุ แลัะใน “โสณทัณฑ์สูตร” พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “... ปัญญาต้องมีศึีลั

ช่วิยชำาระให้บัริสุทธิ� ศีึลัก็ต้องมีปัญญาช่วิยชำาระให้บัริสุทธิ�  ปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีึลั ศีึลัยอ่ม

มีแก่ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ยกย่องศีึลัแลัะปัญญาวิ่า เป็นสิ�งลัำ�าเลัิศึในโลัก ฉันนั�น ...” (พื่ระ

ไตรปิฎก เล่ัมที� 9 ข้อที� 317: 122) กสิกรรมวิิถีพุื่ทธก็สอดค์ล้ัองกับัแนวิคิ์ดกสิกรรมทาง

เลืัอกของ เซื้อร์ อัลัเบิัร์ต โฮวิาร์ต นักปฐพีื่วิิทยาชาวิอังกฤษ ผู้ได้รับัฉายาว่ิาเป็นบิัดาของ

เกษตรกรรมอินทรียที์�ค้์นพื่บัว่ิา      “ดินเป็นสิ�งสำาคั์ญที�สุดแลัะเป็นรากฐานของอารยธรรม

ทั�งปวิง” แลัะ “ดินที�สมบูัรณ์ พืื่ชที�สมบูัรณ์ สัตว์ิย่อมสมบัูรณ์.” แลัะ“ค์วิามสมบัูรณ์ของ

ดิน พืื่ช สัตว์ิ แลัะมนุษย์ เป็นหนึ�งเดียวิที�แบ่ังแยกไม่ได้”

2) หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธของมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ใน

ชุมชนภููผาฟ้้านำ�า

มูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย ประยุกต์หลัักธรรม มาใช้เป็นหลัักการ

ทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธให้มีประสิทธิภูาพื่สูงสุด 6 ข้อ ประกอบัด้วิย พัื่นธ์ุดี ดินดี นำ�าดี แสงดี 

ศีึลัดีแลัะมิตรดี  ซึื้�งแยกเป็นด้านรูปธรรม คื์อ พัื่นธ์ุดี ดินดี นำ�าดี แสงดี  ด้านนามธรรม คื์อ 

ศีึลัดีแลัะมิตรดี ศีึลัดี คื์อ การลัดกิเลัสได้จุริง ไม่เบีัยดเบัียน เกื�อกูลั หวิังประโยชน์ต่อชีวิิต

อื�น มิตรดี คื์อ ผู้มีศีึลัจุะเป็นหลัักของสังค์มแลัะสร้างสิ�งแวิดล้ัอมให้ดีได้ด้วิย จึุงเป็นการทำา

กสิกรรมวิิถีพุื่ทธที�ค์รบัถ้วินสมบูัรณ์ ทางรูปธรรมแลัะนามธรรม เกิดผลัสำาเร็จุในการสร้าง
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อาหารไร้สารพิื่ษที�มีคุ์ณค่์าประโยชน์ต่อผู้บัริโภูค์ แลัะแบ่ังปันเสียสลัะต่อสังค์มสอดค์ล้ัอง

กับั “อธัมมิกสูตร” ว่ิาด้วิย “... พื่ระราชาผู้ไม่ตั�งอยู่ในธรรมแลัะผู้ตั�งอยู่ในธรรม...” (พื่ระ

ไตรปิฎก เล่ัมที� 21 ข้อที� 70: 114)

สอดค์ล้ัองกับับัทค์วิามของ พื่ระมหาประสิทธิ� ญาณปฺปทีโป ที�กล่ัาวิถึง 

“การเกษตรเพื่ื�อพัื่ฒนากระบัวินการเรียนรู้ธรรมะแลัะพัื่ฒนาตนผ่านการทำากสิกรรมเชิง

พุื่ทธ พึื่�งพื่าตนเองได้ การทำาเกษตรเป็นเหตุให้เกิดการเรียนรู้แลัะปฏิิบััติธรรมเพืื่�อการเรียน

รู้ที�สามารถศึึกษาได้จุริง ปฏิิบััติจุริงแลัะเพืื่�อพัื่ฒนาชีวิิตให้มีค์วิามดีงาม เกิดค์วิามสุขทั�งต่อ

ตนเอง แลัะสังค์ม” (พื่ระมหาประสิทธิ� ญาณปฺปทีโป, 2562: 29-37)

สอดค์ล้ัองกับังานวิิจัุยของ หทัยรัตน์ ชาญวิิการณ์ ซึื้�งได้นำาเสนอแนวิคิ์ดของพ่ื่อ

ค์รูสมณะโพื่ธิรักษ์เรื�องการทำากสิกรรมของชาวิอโศึกไว้ิว่ิา “ชีวิิตค์นตั�งแต่เกิดจุนตาย ต้องกิน 

ต้องใช้ แต่ค์นหลัง เพื่ราะถูกมอมเมาให้มีค์วิามรู้ใหม่ๆ ที�ไม่จุำาเป็นมากมาย จึุงพื่ยายามดึงค์น

มาทำา มาให้ตีนติดดิน เป็นกสิกร เป็นผู้ที�ปลูักพืื่ชพัื่นธ์ุธัญญาหาร จุะต้องปลูักให้เป็น แลัะรัก

ดิน รักนำ�า รักพืื่ชพัื่นธ์ุธัญญาหาร เราจุะต้องเชิดชูบูัชากสิกรรมไร้สารพิื่ษ แต่ค์นถูกมอมเมา 

ให้ไปหาอสาระ ทำาอยูท่ำากินไม่เป็น ผู้ใดรังเกียจุกสิกรรมว่ิา เป็นงานชั�นตำ�า เรียกว่ิาโง่ว่ิาเลัวิ

ก็ได้ เพื่ราะกสิกรรม เลีั�ยงค์นทั�งโลัก ค์นทำากสิกรรมได้บุัญยิ�งกว่ิาบ่ัอเพื่ชร บ่ัอพื่ลัอย เหมือง

แร่ทองค์ำา เป็นชีวิิตให้เราเจุริญรุ่งเรือง เพื่ราะทำาสิ�งที�เป็นสาระ อันดับัหนึ�ง เงินทองไม่ใช่

ทรัพื่ยแ์ท้ แต่กรรมที�เป็นกุศึลั แลัะอกุศึลั ทั�งโลักียะแลัะโลักุตระต่างหากเป็นทรัพื่ยแ์ท้ โลัก

ทุกวัินนี� ต้องการการเสียสลัะมาก เพื่ราะค์นมีแต่มอมเมายั�วิยุกันทั�วิโลักสั�งสอนกัน ตั�งแต่

ประถมถึงอุดมศึึกษา สอนให้ค์นไปเอาเปรียบักัน” (หทัยรัตน์ ชาญวิิการณ์., 2558. 34) 

3) ผลัเชิงสุขภูาวิะจุากการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธในชุมชนภููผาฟ้้านำ�า 

   3.1) ผลัทางด้านร่างกาย การทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธมุ่งด้วิยการพึื่�งตนเองเป็น

หลััก ได้ออกกำาลัังกาย ได้ผลัผลิัตเป็นอาหารไร้สารพิื่ษ แลัะได้ปฏิิบััติศีึลั คื์อ ไม่ฆ่่า ไม่

เบีัยดเบีัยนชีวิิตใด มีอานิสงส์ทำาให้มีโรค์น้อย มีทุกข์น้อย การกินอาหารที�ถูกสมดุลัร้อน

เย็นเป็นยาไปในตัวิ ทำาให้สุขภูาพื่แข็งแรง สร้างค์วิามรู้สึกให้สบัาย เบัากาย มีกำาลััง เป็น

อยู่ผาสุก 

   3.2) ผลัทางด้านจิุตใจุ กรรมดีแลัะวิิบัากดีจุากการปฏิิบััติศีึลั ไม่ฆ่่า ไม่

เบีัยดเบีัยนชีวิิตใด แลัะมีเมตตา กรุณา หวัิงให้เกิดประโยชน์ต่อสัตว์ิทั�งหลัาย การค์บัสัตบุัรุษ
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แลัะหมู่มิตรดี เสียสลัะทำางานฟ้รี เป็นค์นรับัใช้ผู้อื�น กินน้อย ใช้น้อย ไม่สะสม มีอานิสงส์ คื์อ 

จิุตใจุที�เบัา โปร่ง โล่ัง สบัาย ไม่กลััวิโรค์ ไม่กลััวิตาย ไม่เร่งผลั ไม่กังวิลั มีจิุตใจุที�อยากช่วิย

เหลืัอผู้อื�น มีค์วิามเชื�อแลัะเข้าใจุในกรรมแลัะผลัของกรรมอย่างแจุ่มแจุ้ง 

    3.3) ผลัทางดา้นสังค์ม สรา้งค์วิามสมัพัื่นธ์ที�ดีทุกระดบััของสมาชกิจิุตอาสา

ในชุมชน ตั�งแต่เด็กนักเรียน จิุตอาสาค์บัคุ้์น เตรียมจิุตอาสา จิุตอาสาจุร จุิตอาสาประจุำา 

มีการร่วิมตัวิ รวิมคิ์ดรวิมทำา มีจิุตใจุเอื�อเฟ้้�อเกื�อกูลัผู้อื�น จิุตอาสาสามารถบัอกเล่ัาถึงค์วิาม

รู้สึกว่ิาสามารถอยูใ่นสังค์มนี�ได้อยา่งมีค์วิามสุข เชื�อมั�นในการพึื่�งตน มีทักษะการดูแลัแก้ไข

ปัญหาสุขภูาพื่ตนเองแลัะให้ค์ำาแนะนำาบัอกต่อผู้ที�สนใจุหลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธอย่าง

เข้าใจุ จัุดสรรเวิลัาช่วิยเหลืัอผู้อื�นได้มากขึ�นอย่างเป็นสุข 

    3.4) ผลัทางด้านปัญญา จิุตวิิญญาณเปลีั�ยนแปลังไปในทางที�ดีขึ�น มี

พื่ฤติกรรมที�แสดงออกถึงค์วิามสามารถในการมีค์วิามเข้าใจุชีวิิต มีค์วิามเชื�อมั�นในคุ์ณงาม

ค์วิามดี การให้อภัูยต่อตนเองแลัะผู้อื�น เข้าใจุวิิธีการปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญา ลัดลัะกิเลัสเค์รื�อง

เศึร้าหมองแห่งจิุต ให้ค์วิามสำาคั์ญกับัการพัื่ฒนาศัึกยภูาพื่ทางด้านจิุตวิิญญาณอย่างเต็มที� 

โดยมาพัื่ฒนาตนเป็นจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมเพืื่�อฝึึกฝึนค์วิามเป็นพุื่ทธะ ผู้รู้ ผู้ตื�น ผู้เบิักบัาน

ในตนพื่ร้อมทำาประโยชน์ช่วิยเหลืัอมวิลัมนุษยชาติ

องค์ัคัวิามรู้จากงานวิิจัย์

1) ได้ทราบัว่ิาหลัักปฏิิบััติในการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธเป็นการปฏิิบััติศีึลัชำาระ

กิเลัสอย่างเป็นลัำาดับัขั�นตอน ด้วิยการอาศัึยองค์์ประกอบัของหมู่มิตรดี เป็นการปฏิิบััติ 

ศีึลั สมาธิ ปัญญาแลัะการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธค์วิบัคู่์กันไปนี� จึุงเป็นการทำากสิกรรมที�พึื่�ง

ตนให้พ้ื่นทุกข์ 
2) ได้องค์์ค์วิามรู้ว่ิา การการสร้างอาหารเพืื่�อช่วิยเหลืัอโลัก “ค์นฉลัาดสร้าง

อาหาร ค์นชั�วิช้าสามานยส์ร้างอาวุิธ” จุะเป็นการกอบักู้ผู้ค์นให้พ้ื่นภัูยจุากค์วิามขาดแค์ลัน

ทางด้านอาหารไร้สารพิื่ษ เป็นสร้างพื่ลัังแรงแห่งการแบ่ังปัน จุะแผ่กระจุายออกไปช่วิยเหลืัอ

มนุษยชาติให้อยู่รอดปลัอดภูัย มั�นค์ง ยั�งยืน สอดค์ลั้องกับัหลัักพืุ่ทธภูาษิตที�ว่ิา “นอกจุาก

การเอื�อฟ้้�อแบ่ังปันกัน สัตว์ิทั�งปวิงหามีที�พึื่�งอย่างอื�นไม่”

3) ได้องค์์ค์วิามรู้ว่ิาหลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธเป็นสิ�งที� “ประหยัด เรียบัง่าย 

พึื่�งตน แลัะแบ่ังปัน” เกิดสภูาพื่แห่งจิุตที�คิ์ดแลัะกระทำามุ่งนำาไปสู่การแบ่ังปัน เสียสลัะ

ทำางานฟ้รี ทำาให้มีวิิถีชีวิิตมั�นค์ง ทรงคุ์ณค่์าแลัะผาสุกที�สุดในโลัก สอดค์ล้ัองกับัหลัักอริย
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วิินัยที�ว่ิา “เป็นไปเพืื่�อค์วิามไม่สะสม ไม่ใช่เพืื่�อค์วิามสะสม”

4) ได้องค์์ค์วิามรู้ว่ิา หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธให้มีประสิทธิภูาพื่สูงสุด ๖ 

ข้อ คื์อ “พัื่นธ์ุดี ดินดี นำ�าดี แสงดี ศีึลัดี แลัะมิตรดี” ด้วิยการปฏิิบััติศีึลั ๕ ข้อ คื์อ “อย่าขี�

เกียจุ อย่าใจุร้อน อย่าโลัภู รู้จุักประมาณแลัะแบั่งปัน” บัุค์ค์ลัที�เริ�มต้นทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธ 

ค์วิรเลิักอบัายมุขก่อนจุากนั�นฝึึกฝึน ลัด ลัะการกินเนื�อสัตว์ิ นม ไข่ ฝึึกฝึนเป็นค์น วิรรณะ 

๙ สอดค์ล้ัองกับัหลัักอริยวิินัยที�ว่ิา “เป็นไปเพืื่�อค์วิามเลีั�ยงง่าย ไม่ใช่เพืื่�อค์วิามเลีั�ยงยาก” 

5) ไดอ้งค์์ค์วิามรู้วิา่ การทำานาแปลังเลัก็ ได้ฝึึกตนเรื�องการประมาณ ค์วิามพื่อดี 

ชำาระค์วิามโลัภูอยากได้มาก ยินดีพื่อใจุได้เท่าไหร่เอาเท่านั�นสอดค์ล้ัองกับัหลัักอริยวิินัยที�ว่ิา 

“เป็นไปเพืื่�อค์วิามมักน้อย ไม่ใช่เพืื่�อค์วิามมักมาก”

6) ได้องค์์ค์วิามรู้ว่ิา ผลัของการปลูักพืื่ชพัื่นธ์ุพืื่�นเมือง พืื่ชป่า เป็นค์วิามมั�นค์ง

ทางด้านอาหารแลัะค์วิามมั�นค์งทุกมิติ เพื่ราะเป็น “พืื่ชที�ปลูักง่าย โตเร็วิ ทนทานเก็บั กิน

ได้นาน ไม่ต้องดูแลัมาก มีธาตุอาหารสูง มีพื่ลัังชีวิิตเต็ม ศัึตรูพืื่ชแลัะแมลังไม่รบักวิน ” จึุง

ทำาให้การดำาเนินชีวิิตมีค์วิามปลัอดภัูย มั�นค์งแลัะยั�งยืน

7) ได้องค์์ค์วิามรู้ว่ิา พื่ลัังชีวิิตเป็นพื่ลัังพิื่เศึษที�สามารถสร้างด้วิยตนเองได้ คื์อ 

ถ้าชีวิิตได้กินใช้หรือสัมผัสกับัอาหารที�ถูกสมดุลัร้อนเยน็ จุะสร้างค์วิามรู้สกึสบัาย เบัากาย มี

กำาลััง สอดค์ลัอ้งกับัที�พื่ระพื่ทุธเจุ้าทรงตรสัว่ิา “การปรบััสมดุลัร้อนเยน็ จุะทำาใหมี้โรค์น้อย 

มีทุกข์น้อย” คื์อ สุขภูาพื่ร่างกายที�แข็งแรง มีกำาลััง อายุยืน

8) ได้องค์์ค์วิามรู้ว่ิา การดำาเนินชีวิิตด้วิยสัมมาอาชีวิะ เป็นการปฏิิบััติที� 

“ประหยัด เรียบัง่าย พึื่�งตน แลัะแบ่ังปัน” เป็นการดำาเนินชีวิิตที�ถูกต้อง ถูกตรง ตามหลััก

พุื่ทธธรรมที�นำาไปสู่การพ้ื่นทุกข์ได้ไปตามลัำาดับั

สิรุป 
กสิกรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาแลัะกสิกรรมทางเลืัอก แบ่ังเป็น 2 ประเด็น 

คื์อ 1) กสิกรรมตามหลัักพื่ระพืุ่ทธศึาสนามีหลัักธรรมในการพึื่�งพื่าตนเองเป็นหลััก มีการ

ปฏิิบััติศีึลั เป็นสัมมาอาชีวิะ การไม่ฆ่่าสัตว์ิ ไม่เบีัยดเบีัยนสัตว์ิ 2) กสิกรรมทางเลืัอก การ

เพื่าะปลูักที�หลีักเลีั�ยงการใช้สารเค์มีกำาจัุดศัึตรูพืื่ช ไม่ใช้ยาฆ่่าแมลัง ไม่ใช้ปุ�ยเค์มี ไม่ใช้โฮร์

โมน ไม่ใช้สารเค์มีสังเค์ราะห์ทุกชนิด เพืื่�อแก้ไขปัญหาจุากการทำาเกษตรกรรมเชิงเดี�ยวิที�ใช้

สารเค์มี
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หลัักการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธให้มีประสิทธิภูาพื่สูงสุด ๖ ข้อ  “พัื่นธ์ุดี ดินดี นำ�าดี 

แสงดี ศีึลัดี มิตรดี” ด้วิยการปฏิิบััติศีึลั ๕ ข้อ “อยา่ขี�เกียจุ ต้องขยนั อยา่ใจุร้อน ต้องใจุเยน็ 

อยา่โลัภู พื่อประมาณ” จุะนำาไปสู่วิิถีชีวิิตที� “ประหยดั เรียบัง่าย พึื่�งตน แลัะแบัง่ปัน” โดย

มีรูปแบับัการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธ 2 ประเด็นหลััก คื์อ 1) การปลูักข้าวิแลัะถั�วิที�หลัากหลัาย 

2) เพื่าะปลูักพืื่ชพัื่นธ์ุพืื่�นเมือง พืื่ชป่า โดยการปฏิิบััตติามหลัักพุื่ทธธรรมที�สอดค์ล้ัองเชื�อมโยง

สัมพัื่นธ์เป็นวิิถีชีวิิต ดังนั�นการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธ จึุงเป็นการปฏิิบััติ ศีึลั สมาธิ ปัญญา เป็น

สัมมาอาชีวิะ คื์อ “การเลีั�ยงชีพื่ที�ถูกต้อง ถูกตรงสู่การพ้ื่นทุกข์”ผลัจุากการทำากสิกรรมวิิถี

พุื่ทธ เป็นการสร้างบุัค์ค์ลัผู้มีปัญญาแห่งพุื่ทธะ ที�สามารถปลัดเปลืั�องตนเองออกจุากค์วิาม

ยุ่งยาก ทุกข์ทรมานในชีวิิตทุกมิติ 

วิิถีชีวิิตที� “พึื่�งตนแลัะช่วิยค์นให้พ้ื่นทุกข์” คื์อ พึื่�งตน 1) ระดับัโลักิยะ เน้นการ

อยู่ร่วิมกับัค์นอื�นในสังค์มได้อย่างปกติสุข 2) ระดับัโลักุตระ เน้นการพัื่ฒนาตนเองให้บัรรลุั

พื่ระนิพื่พื่าน ปฏิิบััติศีึลัปฏิิบััติธรรมสมค์วิรแก่ธรรม พัื่ฒนากาย วิาจุา ใจุ แลัะปัญญา อย่างมี

ลัำาดับั จุนสามารถบัรรลัเุป้าหมายสูงสุด คื์อ พื่ระนพิื่พื่าน ชว่ิยค์นใหพ้้ื่นทุกข์ 1) ระดบััโลักยี

ะ การช่วิยเหลืัอแบ่ังปันวัิตถุข้าวิของ องค์์ค์วิามรู้ ที�จุำาเป็นในการดำารงชีวิิตเป็น 2) ระดับั

โลักตุระ ดับัทุกข์ให้ดับัที�เหตุ มีปัญญาเห็นทุกข์ จัุบัอาการของทกุข์ ชำาระทกุข์ในจิุตใจุแลัะ

รู้ได้ว่ิาทุกข์สิ�นเกลีั�ยง เข้าใจุกรรมแลัะวิิบัากกรมอย่างแจุ่มแจุ้งไปตามลัำาดับั 

โดยเกิดผลัทางด้านร่างกาย ทำาให้ร่างกายแข็งแรง ถูกสมดุลัร้อนเยน็ ผลัทางด้านจิุตใจุ ทำาให้

จิุตใจุผาสกุ มีกรรมดีแลัะวิิบัากด ีผลัทางดา้นสังค์ม มีมิตรดีสหายดีแลัะสิ�งแวิดล้ัอมดี อยูใ่น

สังค์มอยา่งมีค์วิามสขุแลัะเปน็ประโยชนต่์อผู้อื�น ผลัทางดา้นปัญญา มใีจุไร้ทุกข์ ใจุดีงาม มี

ค์วิามเชื�อมั�นในคุ์ณงามค์วิามดี ได้ศึึกษาแลัะเข้าใจุวิิธีการ ลัด ลัะ เลิักกิเลัสเหตุแห่งทุกข์ จึุง

มีค์วิามเมตตาต่อตนเองแลัะผู้อื�นล้ัวิทำาประโยชน์ช่วิยเหลืัอมวิลัมนุษยชา ติอยา่งผาสุกยั�งยนื

ข้้อเสินอแนะ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิิจัุยค์รั�งต่อไป

1. ค์วิรทำาการวิิจัุยการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธ แบับัเจุาะลึักทีลัะประเด็นได้ 

2. ค์วิรทำาการวิิจัุยการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธกับัพืื่ชพัื่นธ์ุพืื่ชเมือง พืื่ชป่าใน

ประเทศึไทย
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3. ค์วิรทำาการวิิจัุยเกี�ยวิกับัการนำาเทค์โนโลัยี�เข้ามาช่วิยในการทำากสิกรรมวิิถีพุื่ทธ 

เพืื่�อเอื�อต่อการดำาเนินงานสำาหรับับุัค์ค์ลัากรองค์์กร ที�สามารถนำาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
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