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	 เดมิพ่อวจิติร	ปลกูข้าวโดยใช้สารเคม	ีแต่
ได้เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์เมื่อ	25	ปีที่แล้ว	 
ด้วยเชื่อมั่นว่าถ้าบ�ารุงดินให้ดี	ปราศจากสาร
เคมดิีนจะมีความอุดมสมบรูณ์สงู	เพราะหวัใจ
ของเกษตรอนิทรย์ีคอืดนิและสภาพแวดลอ้ม	
ปัจจุบันพ่อวิจิตรท�าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนที่
ราว	 100	 ไร่	 มีทั้งพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 นาข้าว	
ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	พืชสมุนไพร	ผัก	รวมถึงเลี้ยง
สัตว์	 อย่างไก่ไข่ที่น�าน�้าบอระเพ็ดมาผสม 
ให้ไก่กินจนได้รับผลผลิตดี	
	 แม้จะเรียนจบแค่มัธยมศึกษาปีที่	 6	
แต่ด้วยความเป็นผู้น�าที่มีอยู่ในตัว	 และเคย
ใช้ชีวิตเป็นครูดอยในพื้นที่ภาคเหนือ	 ท�าให้
พ่อวิจิตรกลายเป็นที่ปรึกษาของคนในชุมชน
ในหลายๆเรื่อง	 รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันให้เกิด	
“เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”	ที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

เครือข่ำยคุณค่ำข้ำวคุณธรรม
ปลูกข้ำวบนแผ่นดิน ปลูกคุณธรรมในใจคน

 “ดินดีมีกลิ่นหอม หอมแบบนวลๆ ไม่เตะจมูก” พ่อวิจิตร บุญสูง ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ของจังหวัดยโสธรกล่ำว ขณะใช้มือโกยดินใต้ต้นไม้ใหญ่ก�ำมือหนึ่งขึ้นมำดม พร้อมอธิบำย
ว่ำดินของภำคอีสำนจะเป็นดินปนทรำย ถ้ำเป็นดินดี ดินอุดมสมบูรณ์จะมีสีน�้ำตำลเข้ม 

เมื่อปัญหำ…ก่อเกิดเป็นปัญญำ 
	 เส ้นทางการท�าเกษตรอินทรีย ์ของ
ชุมชนแห่งนี้มีต้นตอมาจากปัญหา	 ความ 
พอเพียงท่ีได้เรียนรู ้ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงช่ัว 
ข้ามคืน	 แต่ผ่านความผิดพลาด	 และการ 
เริ่มต้นเพื่อรับมือปัญหาด้วยปัญญา	
	 เมื่อ	 30	 ปีก่อน	 ทางราชการได้จัดท�า 
โครงการอีสานเขียว	 ด้วยการแนะน�าให้
เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตของ 
พชืผลทางเกษตรในภาคอสีาน	ผลการด�าเนนิ
การตามโครงการนี้ในระยะแรกสามารถ 
เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง	 แต่ต่อมา
เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
ระบบนเิวศของพืน้ท่ีอสีานดนิเริม่แข็งกระด้าง	
สตัว์น�า้ในพืน้นาทีเ่คยมสีญูหายไปหมด	ยาฆ่า
แมลงท่ีใช้ปราบศตัรพูชืได้ท�าลายสตัว์ชนดิอืน่
ที่เคยช่วยปราบศัตรูพืชตามธรรมชาติด้วย	 
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ระบบนเิวศจงึเริม่ถกูท�าลาย	และผลทีต่ามมา	คอื	 
ชาวบ้านเริ่มเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบ่อยขึ้น	
แม้สารเคมจีะช่วยเพิม่ผลผลติทางการเกษตร	
แต่ขณะเดียวกันก็เพ่ิมค่าใช้จ่าย	 และมีสาร
ตกค้างที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
	 ในป ี 	 2533	 มาซาโนบุ 	 ฟูกู โอกะ	 
นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ ่น	 ได้มา 
เยือนประเทศไทยและให้ความรู ้เกี่ยวกับ
เกษตรธรรมชาตท่ีิอ�าเภอกดุชมุ	จังหวดัยโสธร	 
การบรรยายครั้งนี้	 ส่งผลให้เกษตรกรมีการ
รวมตัวกันเป็น	 “เครือข่ายเพื่อนธรรมชาติ”	
เพื่อส ่งเสริมและจัดจ�าหน่ายข ้าวปลอด 
สารพิษให้กับผู้บริโภค	 ต่อมาในปี	 2537	 
ได้จดัตัง้เครอืข่ายกลุม่เกษตรกรจังหวดัยโสธร
เพื่อท�าเกษตรปลอดสารพิษทางเคมี	 และได้
ยกระดับจากข้าวปลอดสารพิษเป็น	 “ข้าว
อินทรีย์”	แบบรับรองมาตรฐานในปี	2542
	 จากนั้น	กว่า	10	ปีที่ผ่านมา“เครือข่าย
คณุค่าข้าวคณุธรรม”	โดยการน�าของพ่อวจิิตร	
ในนามเครือข่ายของมูลนิธิธรรมะร่วมใจ	 
วดัป่าสวนธรรมร่วมใจ	ต�าบลกระจาย	อ�าเภอ
ป่าติ้ว	 จังหวัดยโสธร	 ได้เกิดขึ้น	 โดยได้รับ
ความร่วมมอืจากสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สนับสนุนสร้าง
เอกลกัษณ์ให้กบัข้าวหอมมะลท่ีิผลติ	ด้วยการ
ชูสโลแกนเรือ่งคณุธรรมของชาวนาผูผ้ลติข้าว	
เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลกัในการพฒันาคน
และผลผลิตควบคู่กันไป

ศีล 5…ต้นทำงสู่ควำมพอเพียง  
	 พ่อวิจิตรได้เล่าให้ฟังว่า	 แรงบันดาลใจ
ส�าคัญที่ท�าให้อยากขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม
ด ้านความพอเพียงไปกับการท�าเกษตร
อินทรีย์นี้	 มาจากการที่โรงสีข้าวปฏิเสธการ
รับซ้ือข้าวหอมมะลิของชาวนาเพราะไม่มี
คุณภาพ	 ตอนนั้นแม้การท�าเกษตรอินทรีย ์
จะเริม่แพร่เข้ามาแล้ว	ตวัพ่อวจิติรกท็�าเกษตร
อินทรีย์	 แต่ชาวนาทั่วไปที่นั่นก็ยังท�านาข้าว
แบบใช้สารเคมี	 ใช้ต้นทุนสูง	 รวมถึงข้าวที่ได้
ไม่มคีณุภาพ	มคีวามชืน้และสิง่ปลอมปนมาก	
ด้วยเหตนุีจ้งึน�ามาสูท่างแก้ด้วยวธิกีารปลกูฝัง
คุณธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ชาวนาโดยมีเป้าหมายเล็กที่อยากเห็นคือ	
คนในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 มี
สุขภาพที่ดี	ส่วนเป้าหมายใหญ่คือ	อยากเห็น
สงัคมไทยเป็นสงัคมของความเอือ้เฟ้ือแบ่งปัน	
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รูจั้กความพอเพยีง	ซือ่สตัย์สจุริตต่อกนั	เพราะ
เมือ่ทกุอาชพีประกอบอาชพีด้วยศีลด้วยธรรม	
ปัญหาในสังคมก็จะได้ลดลง	
	 ด้วยเหตุนี้	พ่อวิจิตรจึงร่วมกับพระคุณ
เจ ้าพรหมมา สุภทฺโท	 รองเจ ้าอาวาส 
วัดป่าสวนธรรม	 ในนามเครือข่ายของมูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจ	 จัดตั้ง	 “เครือข่ายคุณค่าข้าว
คณุธรรม”	ในปี	2549	โดยได้รบัการสนับสนุน
ทางวิชาการจากชุดโครงการวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 	 36	 จังหวัด	
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์โดยน�าจุดแข็งด้านคุณธรรม
มาใช้	 ภายใต้ค�าขวัญ	 “ศีลเด่น	 เป็นงาน	 
ชาญวิชา”	 ชูสโลแกนเรื่องคุณธรรมของ
ชาวนาผู้ผลิตข้าว	 เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
หลกัในการพฒันาคนและผลผลติควบคู่กนัไป	 
ภายใต้กรอบความคิด	 “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”	 เพื่อน�าผลผลิตเกษตรอินทรีย์
จากชาวนาไปสู่ผู ้บริโภคคนสุดท้ายอย่างมี
คุณภาพ	
	 ตามแนวคิดนี้ 	 เกษตรกรสมาชิก 
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมต้องพัฒนา
ตนเองให้ม	ี“คณุธรรม”	ด้วยการต้ังปณิธานว่า	 
“จะถือศีล	5	และลดอบายมุข	3	ประการ	คือ	
ไม่ดื่มสุรา	 ไม่สูบบุหรี่	 และไม่เล่นการพนัน”	
พ่อวิจิตรบอกว่า	 หากปฏิบัติได้ทั้ง	 3	 อย่าง

ที่ว่านี้	 ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะพออยู่พอกิน	 
มีความพอเพียง	เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ความ
พอเพยีงด้วยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	และเหน็ผล
ชัดเจนอีกด้วย	 อย่างท่ีพระคุณเจ้าพรหมมา 
บอกว่า	"ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ๆ คอื ฐานะ
ดขีึน้ ไม่มหีนี ้แม้หาเงนิไม่ได้มาก แต่มกีนิโดย
ไม่ต้องซื้อ เราไม่เน้นว่ามีเงินมาก แต่ให้มีกิน
ในแปลงนา ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหาร"
	 กระบวนการของการเข้าสู่การรักษา
ศีล	5	ของชาวนากลุ่มนี้	เริ่มต้นจากชาวบ้าน
ที่ตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่าย	 ต้องเข้ารับการ
อบรมปฐมนิเทศที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจเป็น
เวลา	 5	 วัน	 เพื่อเรียนรู้การครองตนให้อยู่ใน 
ศีลธรรมอันดีและศึกษาวิธีการท�าเกษตร
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ	 พระคุณเจ้าพรหมมา
อธิบายว่า	 การรักษาศีลและลดอบายมุข	
เป็นการ	“ลดค่าใช้จ่าย”	ที่ได้ผลอย่างเป็นรูป
ธรรม	 ซึ่งถ้าเลิกอบายมุขและการเที่ยวกลาง
คืนก็จะยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

กำรบริหำรจัดกำร
	 แต่ค�าถามส�าคัญ	 คือ	 เราจะทราบได้
อย่างไรว่าชาวนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มนี้จะมี
คุณธรรมอย่างแท้จริง	 ค�าตอบคือที่นี่มีการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยแกนน�าคนส�าคัญ	
ได้แก่	ผู้น�ากลุ่มชาวนาและพระสงฆ์ในชุมชน
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เป็นผู ้สอนหลักธรรมให้กับสมาชิกในกลุ ่ม	
นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลผลิต
อินทรีย์ตามมาตรฐานของโครงการ	 โดยม	ี
“การตรวจที่แปลงนาระดับเพื่อนบ้าน และ 
การตรวจศีลท่ีวัด” 	 การตรวจศีลที่วัด	 
พระคุณเจ้าได้ประยุกต์การปลงอาบัติของ
พระมาใช้	ด้วยการให้เกษตรกรที่ผิดพลาดใน
การรักษาศีล	 มาสารภาพความผิดที่กระท�า
กับพระและสัญญาว่าจะไม่ท�าเช่นนั้นอีก	
 
	 ส�าหรับการรับรองคุณภาพนั้น	 จะ
ท�าในแต่ละปี	 หากไม่ผ่านการตรวจสอบใน
เรื่องความเป็นข้าวอินทรีย์บริสุทธิ์และการ 
รักษาศีล	ปราศจากอบายมุข	จะไม่ได้รับการ
รับรองและรับผลผลิตเข้าขายในโครงการ	
หากปีต่อไปปรับปรุงคุณภาพก็จะได้รับการ
รบัรองและสามารถส่งผลผลติเข้าโครงการได้	
	 ในด้านการบริหารโครงการ	 พ่อวิจิตร
เล่าว่า	 ได้น�าระบบสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ใน
การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่มด้วย
การน�าหลักความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและ
กนัมาใช้	อปุสรรคปัญหาทีผ่่านมา	เช่น	สมาชกิ
บางรายไม่ปฏบิตัติามสญัญากใ็ช้วธิกีารพดูคุย 
ไกล่เกล่ีย	 ใช้ระบบสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบ 
พี่น้องในการพูดคุยตักเตือน	 นอกจากนั้น	
การใช้ราคาข้าวอินทรีย์ที่สูงจูงใจให้ชาว

บ้านมาร่วมเป็นสมาชิกในตอนแรก	 ก็ต้อง 
ประสบปัญหาเมื่อมีการรับจ�าน�าข้าวของ
รัฐบาล	 แล้วในท้ายท่ีสุดข้าวราคาตกต�่า	
ท�าให้สมาชิกบางส่วนลดหายไป	 ทุกวันนี้จึง
เหลือเฉพาะสมาชิกท่ีเข้มแข็งจริงๆ	 ซ่ึงมาก 
เพียงพอท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการ
ท�าเกษตรอินทรีย์	
	 ความส�าเร็จของเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรมเกิดข้ึนได้ด้วยการเช่ือมโยงท้ังผู้คน
และความรู้ในหลายๆ	 ส่วน	 ทั้งผู้น�าชุมชน	
ชาวบ้านและพระภิกษุท่ีน้อมน�าค�าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักยึดเหนี่ยวใน
การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน	
นอกจากนัน้	การน�าความรูด้้านเกษตรอนิทรย์ี
มาปฏบิตัจินเหน็ผลจรงิ	จนเกดิแบบอย่างทีด่ี	 
ก็ท�าให้เครือข่ายฯนี้สามารถขยายผลไปสู ่
สังคมในวงกว้างอีกด้วย
 
	 สุดท้าย	 การสร้างความยั่งยืนของ 
เครือข่ายฯ	 มาจากความพยายามในการ
ถ่ายทอดวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 
รุ่นใหม่	 ด้วยการให้ความรู้ผ่านต้นแบบของ
เครือข่ายฯ	 ท่ีแม้ตอนนี้จะไม่ได้มีมากอย่างท่ี
คดิ	แต่กเ็ป็นแสงสว่างแห่งความหวงัให้ชมุชน
แห่งนี้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง




