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บทคัดย'อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือถอดรหัสองค<ความรูDผFานสวนเกษตรแปลงผักหนDาหอ ผFานแนวคิดพุทธ

บูรณาการทางสังคมศาสตร<และมานุษยวิทยาวFาดDวยการกิน ใชD วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย  

การสัมภาษณ< และการสังเกตแบบมีสFวนรFวม 

 ผลการการศึกษาท่ีพบ การปลูกผักเปOนกิจกรรมท่ีทำข้ึนโดยมีฐานของการศึกษาเพ่ือการวิจัย แตFส่ิง

ท่ีเกิดข้ึนเปOนสFวนผสมของการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค การสรDางการเรียนรูDในส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใตDแนวคิดใน

เร่ืองความเปOนไปไดD ท้ังในสFวนของหลักการทางพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการเขDากับการทำงานท้ังในสFวนของ

การประหยัด ออม ตามหลักเศรษฐศาสตร< การเรียนรูDดDวยการลงมือทำจริงท่ีเรียกวา “ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ” 

ทำใหDเกิดกระบวนการโดยมีเปYาหมายเปOนการเช่ือมโยงศาสตร<ของความรูDแบFงปZนเปOนน้ำใจ แบFงเปOน

ประสบการณ<และมิตรภาพ สะทDอนวิถีทางสังคมของมนุษย<ท่ีวFาดDวยการกิน และมานุษยวิทยา วFาดDวยการ

ปฏิสัมพันธ<ระหวFางมนุษย<ดDวยกัน ดังปรากฏท่ีแปลงผักหนDาหอนิสิตดDวย  

คำสำคัญ : สวนเกษตรแปลงผักหนDาหอนิสิต, พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร<, มานุษยวิทยาวFาดDวยการกิน 

 

Abstract  

This article has the objective for deciphering the knowledge through the 

agricultural garden in front of the dormitory through the concept of Buddhist integration in 

social sciences and anthropology about consumption by using the documentary study, 

research works, interviews and participatory observation. 

The findings of the study found that the vegetables planting is an activity that 

based on education for research. But it happens as the mixture of food production for 

consumptions, to create the learning center under the concept of possibility that the 
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principle of Buddhism is integrated into the work and in term of saving according to the 

principle of economics. To learn by actual doing is called as “Parichatti(study)-

Patibatti(practice)-Pathiweth(deed result) that creates the process with the goal of sciences 

connection of knowledge sharing as the hospitality, experience and friendship that reflect 

on the social method of human beings about consumption and anthropology about 

human relations as appeared on the agricultural garden in front of the students’ dormitory. 

Keywords : Agricultural garden in front of students’ dormitory, Buddhist integration in 

social sciences, anthropology about consumption 

 

บทนำ 

 ผูDเขียนสังเกตแบบมีสFวนรFวมหลายคร้ังและหลายวันในกิจกรรมเชิงออกแรง มีแปลงผักหนDาหอเปOน

ท่ีดำเนินกิจกรรม และไดDคุยกับเจDาของกิจกรรมดังกลFาวมีพระครูนDอย (พระครูสังฆรักษ<จักรกฤษณ< ภูริป~ฺโญ

,ผศ.ดร. คณะครุศาสตร<) หลวงพ่ีคมสันต< (พระคมสันต< ฐิตเมธโส,ผศ./คณะสังคมศาสตร<) เปOนตDน ประหน่ึง

เปOนการตามดู ตามสอบถามวFาคิดอะไร นัยหน่ึงเปOนเร่ืองของการผลิตอาหาร หรือผักเพ่ือลดตDนทุนก็ไมFปาน 

ประจวบเหมาะกับสถานการณ<ของโควิด-19 ท่ีกำลังระบาดจึงไดDยินประโยคหน่ึงวFา ถึงรDานอาหารไมFเปÖดก็อยูF

กันไดDดDวยมีผัก เปOนปZจจัยหลัก หรือผลิตแหลFงอาหารเพ่ือการยังชีพไดD ซ่ึงในขDอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใน

สถานการณ<น้ี อาหารมีความสำคัญสำหรับการยังชีพ ผูDเขียนสำรวจขDอมูลทางส่ือออนไลน<พบขDอความวFา  

“....อาหารการกินในวัฒนธรรมต2าง ๆ ไม2ได7มีไว7เพียงเพ่ือการมีชีวิตอยู2รอดได7เท2าน้ัน หรือพูดอีกอย2าง มนุษยD

น้ันแตกต2างจากสัตวDก็ตรงท่ีเราไม2ได7 กินเพ่ืออยู2 อย2างเดียว…” นFาสนใจตรงท่ีวFาอาหารเปOนเง่ือนไขทำใหDเกิด

ปฏิสัมพันธ<ระหวFางมนุษย<ดDวยกัน และทำใหDเกิด “หFวงโซF” ท่ีเรียกวFากลไกการผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพข้ึน

ดDวย  นอกจากน้ี “...อาหารจึงไม2ใช2มีแค2คุณค2าเชิงโภชนาการ แต2มีคุณค2าทางสังคมกำกับอยู2ด7วย...” อีกนัย

หน่ึงอาหารยังเปOนการจัดช้ันทางสังคมดDวยก็ไมFผิดเสียทีเดียว “...You are what you eat ว2า คุณกินอาหาร

ชนช้ันไหนก็จะกลายเป_นชนช้ันน้ัน...”1 อาหารการกิน จึงเปOนการจัดลำดับทางสังคม รวมถึงสะทDอนถึง

วิทยาการแหFงความเปOนมนุษย<พัฒนาการกินไปสูFรูปแบบและวิถีตFาง ๆ อาหารการกินจึงเปOนเร่ืองของลักษณะ 

วิถี และสะทDอนถึงความเปOนวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง จังหวัดตนเอง ชาติพันธุ<ตนเอง หรือรัฐชาติของ

ตนเอง เราจึงเห็นอาหารไทย อาหารจีน ฝร่ัง อาหารอิตาลี อาหารอินเดีย เวียดนาม และอีกสารพัดอาหาร

ของนานาชาติ เปOนตDน แตFท้ังหมดสะทDอนถึงความแตกตFางหลากหลายในวิถีของการกิน แตFในความเหมือน

คือมนุษย<ทุกชาติพันธุ<ภาษาตDองกิน  

  แปลงผักหนDาหอ เกิดข้ึนภายใตDสถานการณ<เดิม แตFเปOนปรากฏการณ< ท่ีเกิดข้ึนพรDอมความ

ยากลำบาก ท่ีเรียกวFา Covid 19 ดDวย ใหDเกิดการเรียนรูDภายใตDสถานการณ<ท่ีเกิดข้ึนในปZจจุบัน  มีเงินแตFหา

 
1 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, มิติวัฒนธรรมของอาหารการกิน กับจริยธรรมของการบริโภค, [ออนไลนA], 

แหลCงที่มา: http://www.shi.or.th/content/33/(2549), [15 พฤษภาคม 2563]. 

อะไรกินไมFไดD ดDวยรDานคDาอาหารปรุงสุกไมFเปÖด ดDวยมาตรการท่ีทางภาครัฐกำหนดเพ่ือปYองกันสถานการณ<

การแพรFระบาดของไวรัสท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน แปลงผักหนDาหอจึงถือวFาเปOนแหลFงผลิตอาหารท่ีสำคัญ ท่ีมีความ

จำเปOนคราวเดียวกันไปดDวย ท้ังดDวยเห็นการเร่ิมตDนต้ังแตFการขุด  เตรียมดิน ปลูก ถอนหญDา และอีกสารพัด 

จนกระท่ังผักไปจบเปOนอาหารปรุงสุกในครัว ตFอเน่ืองต้ังแตFเร่ิมจนกระท่ังปZจจุบัน (ขณะเขียนบทความ) การ

เขียนน้ีจึงประสงค<สะทDอนคิดในกิจกรรมวิถีชีวิตคือการปลูกผัก ท่ีเปOนแหลFงผลิตอาหาร ท้ังยังเปOนงานวิจัยท่ี

ศึกษาหาความรูDในกระบวนการท่ีเน่ืองดDวยแปลงผัก และการเช่ือมกับศาสตร<อ่ืน ๆ ท่ีวFาดDวยการกิน อยูF หลับ 

นอน การเขียนจึงเขียนจากส่ิงท่ีเห็น ถอดความ และเช่ือมโยงสะทDอนใหDเห็นวFาวิถีของการกินเปOนธรรมชาติ

ของมนุษย< การผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคเปOนวิถีของมนุษย< เปOนภูมิปZญญาท่ีเน่ืองตFอจากอดีตถึงปZจจุบัน 

รูDจักหากิน ลFาสัตว< จนกระท่ังสามารถผลิต กักตุน สรDางพลังผFานอาหาร กลายเปOนการแยFงชิงอาหาร แหลFง

อาหาร หรือแหลFงทรัพยากร ดังท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  ซ่ึงในบทความน้ีจะไดDนำมาเลFาแบFงปZน ถอดบทเรียน 

สะทDอนคิด เพ่ือใหDเห็นส่ิงท่ีไดDพบเห็นจากแปลงผักหนDาหอนิสิตตFอไป  

 

มนุษย6กับการกินในเชิงสังคมและมานุษยวิทยา 

 วัฒนธรรมอาหาร เปOนส่ิงท่ีเปOนธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตท้ังหมดในโลกน้ี ดังน้ันหFวงโซFของอาหาร และ

อุปาทานของอาหารจึงเปOนความสำคัญและมีความจำเปOนอยFางย่ิงสำหรับมนุษย<คนหน่ึง ๆ การกินอยูFหลับ

นอน การกินจึงเปOนปZจจัยสำคัญของมนุษย<ในโลกน้ี มนุษย<รูDจักกินอาหารเม่ือประมาณ 17,000 ปé ตDองออก

เสียงวFาหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันปéกFอนคริสตศักราช นับยDอนหลังไป 2020 ปé และบวกไปอีก 17000 ปé มนุษย<กับ

ประวัติศาสตร<ความเช่ือมโยงเก่ียวกับอาหารโลก ประวัติและพัฒนาการของการกินท่ีหลักฐานขDอมูลวFาเร่ิมข้ึน

ตอนน้ัน โดยมนุษย<รูDจักกินแรก ๆ เลย คือ น้ำ น้ำแข็ง  เกลือ  หอยนางรม หอยเชลล< หอยแมลงภูFและหอย 

ตระกูลปลาหมึกตัวเล็ก ตัวใหญF แมลง ปลาและกบ เห็ดและผักใบเขียว หมี เน้ือกวางและเน้ือมDา ไขFและไข

กระดูก ขDาว  ขDาวฟëาง ขDาวและลูกเดือย ขDาวเอมเมอร< เม่ือ 1.6 หม่ืนปé และมารูDจักกินขDาว ขนมปZง และน้ำ

ชุปตอน 1 หม่ืนปéกFอนคริสตศักราช อาจมีคำถามวFาทำไมยาวนานขนาดน้ัน หรือมารูDจักการกินไอซ<ครีมเม่ือ

ประมาณ 3,000 ปéท่ีแลDว ซ่ึงในมุมผูDเขียนอาจตีความไดDวFามนุษย< กับส่ิงมีชีวิตเกิดมาพรDอมกับการกินสFวนจะ

กินอยFางไร ฉีกกินเลยสด ๆ เจอแลDวหักใสFปากเลย รูDจักกFอไฟ ปรุงสุก หุง ตDม ปÖîงยFาง ก็คงเปOนวิวัฒน<

พัฒนาการท่ีมาพรDอมกับชFวงเวลาของมวลมนุษย<ชาติในองค<รวมเปOนพัฒนาการอีกข้ันตอนหน่ึงดังท่ีทราบกัน 

ดังน้ันประวัติศาสตร<และพัฒนาการของอาหารอยูFคูFมนุษย<มาอยFางยาวนาน  เม่ือไปศึกษาดูประวัติศาสตร<ของ

มนุษย<ในโลกน้ี จะวFาดDวยเร่ืองของอาหารเปOนปZจจัยหลัก ในหนังสือ An Edible History of Humanity     

ท่ีเขียนโดย Tom Standage (2010) "อาหาร" คือรากแหFงอารยธรรมท้ังปวง ปราศจากอาหาร อารยธรรมไมF

อาจเกิดข้ึนไดD แตFเม่ือมนุษย<วิวัฒนาการข้ึนมาไดDเพราะอาหารแลDว ข้ันตFอมาเราจะพบวFามนุษย<ไดDนำอาหาร

มาใชDในแงFมุมอ่ืนๆ อยFางกวDางขวางมาก เชFน ใชDเปOนเคร่ืองมือทางการทหาร เคร่ืองมือแหFงการตFอสูDทาง

อุดมการณ< หรือแมDกระท่ังเคร่ืองมือในการโกหกหลอกลวงในระดับชาติและระดับโลก หรืออาจพูดอีกอยFาง

หน่ึงก็ไดDวFา มนุษย<ไดDใชDอาหารในการทำลายกันและกันดDวย ผูDเขียนไดDเลFาถึงเร่ืองท่ีเก่ียวพันกับมนุษย<ทุกเชDา 
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อะไรกินไมFไดD ดDวยรDานคDาอาหารปรุงสุกไมFเปÖด ดDวยมาตรการท่ีทางภาครัฐกำหนดเพ่ือปYองกันสถานการณ<

การแพรFระบาดของไวรัสท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน แปลงผักหนDาหอจึงถือวFาเปOนแหลFงผลิตอาหารท่ีสำคัญ ท่ีมีความ

จำเปOนคราวเดียวกันไปดDวย ท้ังดDวยเห็นการเร่ิมตDนต้ังแตFการขุด  เตรียมดิน ปลูก ถอนหญDา และอีกสารพัด 

จนกระท่ังผักไปจบเปOนอาหารปรุงสุกในครัว ตFอเน่ืองต้ังแตFเร่ิมจนกระท่ังปZจจุบัน (ขณะเขียนบทความ) การ

เขียนน้ีจึงประสงค<สะทDอนคิดในกิจกรรมวิถีชีวิตคือการปลูกผัก ท่ีเปOนแหลFงผลิตอาหาร ท้ังยังเปOนงานวิจัยท่ี

ศึกษาหาความรูDในกระบวนการท่ีเน่ืองดDวยแปลงผัก และการเช่ือมกับศาสตร<อ่ืน ๆ ท่ีวFาดDวยการกิน อยูF หลับ 

นอน การเขียนจึงเขียนจากส่ิงท่ีเห็น ถอดความ และเช่ือมโยงสะทDอนใหDเห็นวFาวิถีของการกินเปOนธรรมชาติ

ของมนุษย< การผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคเปOนวิถีของมนุษย< เปOนภูมิปZญญาท่ีเน่ืองตFอจากอดีตถึงปZจจุบัน 

รูDจักหากิน ลFาสัตว< จนกระท่ังสามารถผลิต กักตุน สรDางพลังผFานอาหาร กลายเปOนการแยFงชิงอาหาร แหลFง

อาหาร หรือแหลFงทรัพยากร ดังท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  ซ่ึงในบทความน้ีจะไดDนำมาเลFาแบFงปZน ถอดบทเรียน 

สะทDอนคิด เพ่ือใหDเห็นส่ิงท่ีไดDพบเห็นจากแปลงผักหนDาหอนิสิตตFอไป  

 

มนุษย6กับการกินในเชิงสังคมและมานุษยวิทยา 

 วัฒนธรรมอาหาร เปOนส่ิงท่ีเปOนธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตท้ังหมดในโลกน้ี ดังน้ันหFวงโซFของอาหาร และ

อุปาทานของอาหารจึงเปOนความสำคัญและมีความจำเปOนอยFางย่ิงสำหรับมนุษย<คนหน่ึง ๆ การกินอยูFหลับ

นอน การกินจึงเปOนปZจจัยสำคัญของมนุษย<ในโลกน้ี มนุษย<รูDจักกินอาหารเม่ือประมาณ 17,000 ปé ตDองออก

เสียงวFาหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันปéกFอนคริสตศักราช นับยDอนหลังไป 2020 ปé และบวกไปอีก 17000 ปé มนุษย<กับ

ประวัติศาสตร<ความเช่ือมโยงเก่ียวกับอาหารโลก ประวัติและพัฒนาการของการกินท่ีหลักฐานขDอมูลวFาเร่ิมข้ึน

ตอนน้ัน โดยมนุษย<รูDจักกินแรก ๆ เลย คือ น้ำ น้ำแข็ง  เกลือ  หอยนางรม หอยเชลล< หอยแมลงภูFและหอย 

ตระกูลปลาหมึกตัวเล็ก ตัวใหญF แมลง ปลาและกบ เห็ดและผักใบเขียว หมี เน้ือกวางและเน้ือมDา ไขFและไข

กระดูก ขDาว  ขDาวฟëาง ขDาวและลูกเดือย ขDาวเอมเมอร< เม่ือ 1.6 หม่ืนปé และมารูDจักกินขDาว ขนมปZง และน้ำ

ชุปตอน 1 หม่ืนปéกFอนคริสตศักราช อาจมีคำถามวFาทำไมยาวนานขนาดน้ัน หรือมารูDจักการกินไอซ<ครีมเม่ือ

ประมาณ 3,000 ปéท่ีแลDว ซ่ึงในมุมผูDเขียนอาจตีความไดDวFามนุษย< กับส่ิงมีชีวิตเกิดมาพรDอมกับการกินสFวนจะ

กินอยFางไร ฉีกกินเลยสด ๆ เจอแลDวหักใสFปากเลย รูDจักกFอไฟ ปรุงสุก หุง ตDม ปÖîงยFาง ก็คงเปOนวิวัฒน<

พัฒนาการท่ีมาพรDอมกับชFวงเวลาของมวลมนุษย<ชาติในองค<รวมเปOนพัฒนาการอีกข้ันตอนหน่ึงดังท่ีทราบกัน 

ดังน้ันประวัติศาสตร<และพัฒนาการของอาหารอยูFคูFมนุษย<มาอยFางยาวนาน  เม่ือไปศึกษาดูประวัติศาสตร<ของ

มนุษย<ในโลกน้ี จะวFาดDวยเร่ืองของอาหารเปOนปZจจัยหลัก ในหนังสือ An Edible History of Humanity     

ท่ีเขียนโดย Tom Standage (2010) "อาหาร" คือรากแหFงอารยธรรมท้ังปวง ปราศจากอาหาร อารยธรรมไมF

อาจเกิดข้ึนไดD แตFเม่ือมนุษย<วิวัฒนาการข้ึนมาไดDเพราะอาหารแลDว ข้ันตFอมาเราจะพบวFามนุษย<ไดDนำอาหาร

มาใชDในแงFมุมอ่ืนๆ อยFางกวDางขวางมาก เชFน ใชDเปOนเคร่ืองมือทางการทหาร เคร่ืองมือแหFงการตFอสูDทาง

อุดมการณ< หรือแมDกระท่ังเคร่ืองมือในการโกหกหลอกลวงในระดับชาติและระดับโลก หรืออาจพูดอีกอยFาง

หน่ึงก็ไดDวFา มนุษย<ไดDใชDอาหารในการทำลายกันและกันดDวย ผูDเขียนไดDเลFาถึงเร่ืองท่ีเก่ียวพันกับมนุษย<ทุกเชDา 



30 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

กลางวัน และเย็น ซ่ึงก็เปOนเร่ืองของอาหาร ท่ีโยงใยไปถึงสังคม การเมือง ศาสนา ปรัชญา เศรษฐศาสตร< และ

อีกหลาย ๆ เร่ือง  

ในงานศึกษาของไพลิน กิตติเสรีชัย (2557) ในบทความเร่ือง “มหาอำนาจอาหาร” ท่ีใหDขDอมูลวFา

กระบวนการในการควบคุม “อาหาร” สามารถเพ่ิมพูนอำนาจ ความเขDมแข็งใหDกับชาติมหาอำนาจท้ังใน

ระดับประเทศและระดับโลก สหรัฐอเมริกาในยุค Pax Americana ท่ีดำเนินมาต้ังแตFหลังสงครามโลกคร้ังท่ี

สองจนถึงปZจจุบัน (จักรี ไชยพินิจ,2561:30-72) การผลิตอาหาร การกำหนดพฤติกรรมการบริโภค  

ถูกควบคุมโดยมหาอำนาจผFานความรFวมมือ ระหวFางรัฐบาลและบรรษัทขDามชาติ ในการกดดัน หรือ  

“ล็อบบ้ี” รัฐบาล ใหDกระทำตาม หรือไมFกระทำตาม เปOนตDน หรือกรณี วัฒนธรรม “อาหารจานดFวน-Fast 

Food” (KFC,เบอร<เกอร<คิง พิซซFาฮัท  ดังก้ิน’ โดนัท ฯ) และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร< “พันธุวิศวกรรม”  

ในความหมายน้ีอาหารเปOนเคร่ืองมือควบคุมมนุษย<หรือโลกน้ีก็คงไมFผิด หรือในงาน จารุณี วรรณศิริกุล 2  

ท่ีเลFาผFานหนังสือ ประวัติศาสตร<...บนเสDนทางอาหาร “อาหาร” (An Edible History of Humanity)  

ของ Tom Standage  ผFานภาคภาษาไทย แปลโดย โตมร ศุขปรีชา ท่ีใหDแนวคิดส้ัน ๆ ผFานหนังสือวFา  

“อาหาร” เปOนปZจจัยสำหรับการดำรงชีวิตแตFอีกนัยหน่ึงอาหารก็เปOนกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองศาสนา รวมถึงเปOนเคร่ืองมือทางการทหาร และอ่ืน ๆ อีกซ่ึงมีผลตFอเปล่ียนแปลงและ

สรDางประวัติศาสตร<โลก  

ดังน้ันเม่ือจำเพาะไปท่ีประวัติศาสตร<การกิน และประวัติศาสตร<ของอาหาร คงเกิดข้ึนมาพรDอมกัน

เพราะมนุษย< สัตว< ส่ิงมีชีวิตคงอยูFไดDดDวยอาหาร สFวนความซับซDอนและวิธีการกินคงเปOนอีกเร่ืองหน่ึง หากดูใน

คัมภีร<ไบเบิลของศาสนาคริสต<ท่ีมีอายุศาสนากวFา 2020 ปé การรับประทาน ขนมปZง (สัญลักษณ<แทนพระกาย

ของพระองค<) และ เหลDาองุFน (สัญลักษณ<แทนพระโลหิต) การประกอบพิธีศีลมหาสนิท เพ่ือใหDชาวคริสต<

ระลึกถึงคุณของพระเจDา เพ่ือการประกาศยอมรับวFาพระเจDาไดDสถิตอยูFในกายตน (Alvin Kimel,2004) หรือ

เหตุการณ<ท่ีอดัมกับอีฟ กินงDวนดิน ลDวนเปOนแนวคิดท่ีวFาดDวยเร่ืองของอาหารและการกินในศาสนาคริสต< 3  

ในศาสนาอิสลามในคัมภีร<อุลกรุอFาน ท่ีมีอายุศาสนาเกินกวFา 1800 ปé ก็มีแนวคิดเปOนศาสนบัญญัติเร่ืองการ

ใหDกิน และหDามกิน และวิธีการไดDมากFอนกิน ฮินดูศาสนาท่ีมีอายุกวFา 2 พันปé ชาวฮินดู ถือวFาโค เปOนพาหนะ

ของพระศิวะ ดังน้ันการฆFาโค (วัว) ถือเปOนบาปหนัก ชาวฮินดูไมFกินเน้ือวัว แตFก็บริโภคนมวัวซ่ึงถือวFาเปOน

อาหารศักด์ิสิทธ์ิใชDท้ังด่ืมและประกอบพิธีทางศาสนา ลัทธิเต¢าเช่ือวFาการงดเวDนเน้ือสัตว<ท้ังปวงเปOนการใหDชีวิต 

เม่ือไมFมีผูDกินก็ไมFมีผูDฆFา 4 ศาสนซิกส<นิกายนามธารี (Namdhari/Sikh) จะด่ืมน้ำบริสุทธ์ิท่ีมาจากธรรมชาติ

เชFนน้ำฝน อาบน้ำ และปรุงอาหารจากธรรมชาติเทFาน้ัน อาหารมังสะคืออาหารท่ีตDองไมFเบียดเบียนชีวิตหรือ

 
2 จารุณี วรรณศิริกุล, เรื่องเลCาประวัติศาสตรA...บนเสeนทางอาหาร, นิเทศสยามปริทรรศน,.  15 (19),2559, 

หนeา 166-167. 
3 วีระพงษA มีไธสง, “มนุษยA : กระบวนทัศนAทางความเชื่อและความคิด”, วารสารปรัชญาและศาสนา, 3 

(1) (มกราคม-มิถุนายน), 2561, หนeา 83-113. 
4 Shawn Arthur. Eating Your Way to Immortality: Early Daoist Self-Cultivation Diets.The 

Journal of Daoist StudiesVol. 2, 2009, p. 32-63.  

การฆFาเทFาน้ัน5 ในพระพุทธศาสนาท่ีมีอายุเกินกวFา 2600 ปé ก็ใชDแนวคิดท่ีปรากฏในคัมภีร<พระไตรปÖฎก  

ในเร่ืองการกินอาหารวFาดDวย “ปZจจัย” เคร่ืองยังชีพ และแนวคิดเร่ืองการบริโภคเพ่ือพัฒนารFางกาย ความคิด 

สติปZญญาในการทำงานเพ่ือสังคมสFวนรวม เปOนตDน 6 รวมท้ังพุทธศาสนามหายาน (จีนนิกาย) จะมีหลักท่ีเอา

จริงเอาจังและมุFงม่ันตFอการไมFกินเน้ือสัตว<และถือวFาเปOนเสDนทางแหFงพระโพธิสัตว<เลยทีเดียว ดังน้ันจาก

ภาพรวมวิถีแหFงอาหาร หรือวัฒนธรรมอาหารสFวนหน่ึงถูกนำไปใชDเปOนเคร่ืองมือ หรือกลไกในการพัฒนา

คุณธรรมภายใน ดDวยการกิน ไมFกิน เลือกกิน หรือกินอยFางมีเง่ือนไข ลDวนปรากฏเปOนแนวคิดของทุกศาสนา

ดDวยเชFนกัน 

ดังน้ันแนวคิดเร่ืองอาหาร อาหาร และพฤติกรรมท่ีเน่ืองดDวยอาหารเปOนวิถีของมนุษย<ในโลกน้ีผFาน

พฤติกรรมการการ การผลิตเพ่ือการยังชีพ กิน บริโภค หรือการใชDแนวคิดเร่ือง “เสพย<” เพ่ือการพัฒนา

วิถีทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมทางสังคม และศาสนามาเปOนเคร่ืองกำหนดสFงผลใหD

เกิดเปOนพฤติกรรมท่ีเน่ืองดDวยการกินและวิถีแหFงอาหารท้ังส้ินอาจนับวFาดDวยเร่ืองของสังคมศาสตร<กับอาหาร

หรือมานุษยวิทยาวFาดDวยการกินตามกรอบของการศึกษาไดDดDวย    

 
แผนภาพท่ี 1 ผลิตผลจากแปลงผักหนDาหอ ฝéมือพระทำ วFาดDวยวิถีของการกินและการดำเนินชีวิต 

(ภาพผูDเขียน, มีนาคม 2563) 

 

พุทธบูรณาการกับสวนเกษตรแบบยังชีพในเชิงสังคมและมานุษยวิทยา 

 สวนพุทธเกษตร หรือสวนพริก มะเขือ ผักชี หรือผักอ่ืน ๆ ท่ีอยูFในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เกิดข้ึนดDวยสาเหตุหรือปZจจัยของการยังชีพ การผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค กิจกรรมออกกำลังกาย 

หรือเง่ือนไขอ่ืนใด แตFท้ังหมดมีแนวคิดของพระพุทธศาสนาผสมผสาน และเปOนแกFนแกนในการดำเนิน

กิจกรรม ถามวFาผูDปลูกผักหนDาหอนิสิต ทFานจะคิดถึงขนาดน้ันไหม ผูDเขียนยืนยันใหDทFาน ๆ เหลFาน้ันไมFไดD แตF
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หากสะทDอนคิดผFานพฤติกรรม การกระทำ และปZจจัยแฝงท่ีเน่ืองดDวยกิจกรรมสวนผักน้ี จะเห็นวFามีการ

ผสมผสาน บูรณาการท้ังในเชิงสังคม แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร< และมานุษยวิทยาตามกรอบ

ท่ีต้ังเปOนช่ือเร่ืองของบทความน้ีซ่ึงสามารถจำแนกเฉพาะการบูรณาการไดD คือ  

1. ปริยัติสูQปฏิบัติ ตTนแบบ สูQตTนอยQาง (ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ) หมายถึง สFวนผักน้ีทำโดยพระภิกษุ

ในพระพุทธศาสนา คือ พระครูนDอย พรDอมคณะและผูDมีสFวนเก่ียวขDองเทFาท่ีเห็น เชFน หลวงพ่ีคมสันต< พ่ีนเรศ 

ดร.อเนก พ่ีดาวเหนือ เปOนผูDทำ หรือรณรงค<ใหDทำ อาจเรียกวFา “แปลงผักพระทำ” ก็คงไมFผิด ซ่ึงเปOนสFวน

หน่ึงของการวิจัยท่ีเน่ืองดDวยพุทธเกษตร เคยไปคุยและสนทนาขDางแปลงผักกับทFานหลายคร้ัง และบFอยคร้ังไดD

เก็บผักของทFานมายังชีพบFอย ๆ ซ่ึงในแปลงชนิดของพืชพันธุ<ผัก อาทิ พริก มะเขือ ผักชี บวบ มะกรูด มะนาว 

กะทกรก ตระไครD ขFา ผักคะแยง ชะอม โหระพา แมงรัก มะเขือเปราะ ผักต้ิว มะละกอ ผักแพว (ผักไผF) พริก

หยวก มะตูมแขก ชะมวง กระเพรา ผักปรัง ถ่ัวพุFม แตงรDาน แตงไทย แตงโม ฟZก บวบหอม หมFอน ลูกหมFอน 

มะกอกน้ำ ผักกาดขาว และอีกนานาชนิด ท่ีรวมกันแลDวไมFนDอยกวFา 30 ชนิด ซ่ึงอาจจำแนกไดDเปOน 

เคร่ืองครัว/เคร่ืองแกง เคร่ืองเคียง เคร่ืองปรุง หรือจำแนกเปOน ผักกินตDน กินใบ กินลูก กินยอด ตามชนิดของ

ผักและพืช เปOนตDน โดยท้ังหมดสามารถยังชีพไดD โดยสวนเปÖดเปOนพ้ืนท่ีโลFง เปOนท่ีใคร ๆ ก็เขDามาเก็บไดD จึง

เห็นแมFชีบDาง นิสิตครูอาจารย< เขDามาเก็บไปยังชีพกันตามอัตภาพ ในหลาย ๆ คร้ังๆ แปลวFา สวนเกษตรแปลง

ผักหนDาหอนิสิต นำทำโดยพระ ใหDความชFวยเหลือเก้ือกูลแกF แบFงกันโดยพระสงฆ< แมFชี ครูอาจารย< และนิสิต 

ท้ังรูDจักไมFรูDจัก ท่ีอยูFในหอเปOนสFวนใหญF แตFสาระสำคัญอันเปOนแนวคิดหลัก มองเร่ือง “ความม่ันคงของ

อาหาร” คือมีอาหารกิน ในยุคโควิด-19 ทFานพูดอยูFวFาไมFมีเงิน ออกไปไหนไมFไดD ก็มีผักไวDกินอยูFในหอน่ีสบาย 

เปOนประโยคท่ีพูดอาจดูชวนหัวเลFน ๆ แตFมีนัยยะแฝงในเร่ืองปรัชญาของวิถีเกษตรแบบยังชีพด้ังเดิม ท่ีปลูก 

หรือผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนหรือในบDาน หรือโครงการท่ีภาครัฐเขDาไปมีสFวนการรณรงค< “ผักสวน

ครัว ร้ัวกินไดT” ในอดีตท่ีท่ีผFานมาไดDดDวยเชFนกัน  นอกจากน้ีอาจตีความเพ่ิมไดDอีกวFาเปOนการฝ•กสติ ความ

อดทน มุFงม่ัน เปOนการปฏิบัติธรรม ท่ีเร่ิมต้ังแตFการเตรียมดิน ศึกษาความพรDอมของดิน น้ำ พันธุ<พืช แปลวFา

ทุกอยFางผFานการสังเกต บันทึกดDวยความคิด ความรูD และการเรียนรูD และลงมือทำปลูก (อันเปOนสัญลักษณ<

ของการเร่ิมตDน-เปล่ียนภพ เปล่ียนภูมิ) ศึกษาพัฒนาการในแตFละชFวงของพืชผัก คิดแกDปZญหาเม่ือน้ำเค็ม ดิน

เปร้ียวไมFไดDคุณภาพ มีสัตว< เพ้ีย มากินพืช แปลวFาทุกอยFางเปOนการเรียนรูD (ปริยัติ) และแกDไขปZญหาน้ันตาม

สภาพความเปOนจริงวิถีพุทธ (ปZญหา-ปZญญา) เปOนการศึกษาจากการปฏิบัติและจริง ซ่ึงผูDเขียนยังแซวทFาน

บFอยๆ วFา พระครูนDอยนFาจะเปOน รศ.ดDานปลูกผักนะน่ัน (รองศาสตราจารย< สาขา พริกศึกษา) แตFเปOนการสัพ

ยะหยอก แตFคิดจริงในขณะท่ีพูดซ่ึงอยูFในประเด็นรFวมน้ีดDวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 การลงมือเปOนสัญลักษณ<ของการเร่ิมตDน สูFผลิตผลจากแปลงผักหนDาหอ  

วFาดDวยวิถีของการผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพ (ภาพผูDเขียน, มีนาคม 2563) 

 

 2. แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการไมQเบียดเบียน (ปาณาติบาท) จากขDอสังเกตท่ีพบในสวน

เกษตรแปลงหนDาหอนิสิต คือการใชDแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองการไมFเบียดเบียนตามหลักปาณาติ

บาท 7อันหมายถึง (1) การไมFเบียดเบียนตนเอง หมายถึง การไมFใชDผลิตภัณฑ<ท่ีเน่ืองดDวยสารเคมี  กลFาวคือใน

การปลูกผักมีการใชDปุßยชีวภาพ ท่ีบFอยคร้ังไดDยินคำบอกเลFาวFา “BM ไปซ้ือมูลวัว” มาเปOนปุßย การใชDวิธีการพFน

น้ำหมักชีวภาพ ไมFไดDใชDยFาฆFาแมลง เทFากับวFาไมF เบียดสุขภาพท่ีเร่ิมจากการผลิต ไปสูFการบริโภค  

ทุกข้ันตอนจึงเปOนผลิตเอง กินเอง ใชDเอง รูDน่ีวFาจะกินอะไร ใชDหรือไมFใชDยาอะไร เปOนการไมFเบียดเบียนตัวเอง 

ผFานส่ิงท่ีเรียกวFา “เคมี” ซ่ึงจะทำใหDเกิดผลเสียตFอสุขภาพ เรียกวFาอาหารเพ่ือสุขภาพก็คงไมFผิด 8 การไมF

เบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ หมายถึง การท่ีไมFไดDใชDยFาฆFาแมลง ยFาฆFาหญDาหรือวัชพืช วันหน่ึงผูDเขียนเดินไปท่ี

แปลงผักในขณะท่ีทFานกับหลวงพ่ีคมสันต<ชFวยกันปลูกผัก รดน้ำ ดายหญDา (ถอนหญDา) กันอยูFผูDเขียนเดินไป 

ทFานช้ีใหDดูผักกาดขาวท่ียอดดDวนมีรFองรอยของการถูกกัดหายไปเกือบรFองผัก จากต๊ักแตน พรDอมกับเสียง

หัวเราะ น่ันก็แปลวFา นอกเหนือจากชีวิตคน แลDวชีวิตสัตว<อ่ืนก็ไดDอาศัยพืชในการยังชีพดDวย ก็เปOนสFวนหน่ึง

ของการเปOนผูDบริโภคในแปลงสวนเกษตรหนDาหอดDวยเชFนกัน หากมองท่ีผลผลิต และใชDวิธีการกำจัด  

ดDวยสารเคมีเหมือน “เกษตรอุตสาหกรรม” ท่ีเนDนผลผลิตมากกวFาปZจจัยอ่ืน โดยมีเงินหรือผลตอบแทนเปOน

เปYาหมาย การเบียดเบียนชีวิตส่ิงท่ีมารบกวนท้ังวัชพืช การใชDสารเคมีเพ่ือกำจัดหญDา ศัตรูพืชการใชDสารเคมี

เพ่ือกำจัด นก หนู แมลง จึงเกิดข้ึน การเบียดเบียนเกิดข้ึนเปOนคำรบท่ีสอง และพืชท่ีนำไปสูFทDองตลาด เพ่ือ

การบริโภค ก็กลายเปOนสFวนไปสรDางการเบียดเบียนตFอสุขภาพอีกช้ันหน่ึง แปลงสFวนผักก่ึงสาธิตจึงเปOนวิถีแหFง

 
7 (วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) 3/373/201) 
8 ธีรวีรA วราธรไพบูลยA, “พฤติกรรมการบริโภค : อาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ”, วารสาร

ปãญญาภิวัฒนA. 5 (2) มกราคม-มิถุนายน, 2014). หนeา 255-264. 
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แผนภาพท่ี 2 การลงมือเปOนสัญลักษณ<ของการเร่ิมตDน สูFผลิตผลจากแปลงผักหนDาหอ  

วFาดDวยวิถีของการผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพ (ภาพผูDเขียน, มีนาคม 2563) 

 

 2. แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการไมQเบียดเบียน (ปาณาติบาท) จากขDอสังเกตท่ีพบในสวน

เกษตรแปลงหนDาหอนิสิต คือการใชDแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองการไมFเบียดเบียนตามหลักปาณาติ

บาท 7อันหมายถึง (1) การไมFเบียดเบียนตนเอง หมายถึง การไมFใชDผลิตภัณฑ<ท่ีเน่ืองดDวยสารเคมี  กลFาวคือใน

การปลูกผักมีการใชDปุßยชีวภาพ ท่ีบFอยคร้ังไดDยินคำบอกเลFาวFา “BM ไปซ้ือมูลวัว” มาเปOนปุßย การใชDวิธีการพFน

น้ำหมักชีวภาพ ไมFไดDใชDยFาฆFาแมลง เทFากับวFาไมF เบียดสุขภาพท่ีเร่ิมจากการผลิต ไปสูFการบริโภค  

ทุกข้ันตอนจึงเปOนผลิตเอง กินเอง ใชDเอง รูDน่ีวFาจะกินอะไร ใชDหรือไมFใชDยาอะไร เปOนการไมFเบียดเบียนตัวเอง 

ผFานส่ิงท่ีเรียกวFา “เคมี” ซ่ึงจะทำใหDเกิดผลเสียตFอสุขภาพ เรียกวFาอาหารเพ่ือสุขภาพก็คงไมFผิด 8 การไมF

เบียดเบียนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ หมายถึง การท่ีไมFไดDใชDยFาฆFาแมลง ยFาฆFาหญDาหรือวัชพืช วันหน่ึงผูDเขียนเดินไปท่ี

แปลงผักในขณะท่ีทFานกับหลวงพ่ีคมสันต<ชFวยกันปลูกผัก รดน้ำ ดายหญDา (ถอนหญDา) กันอยูFผูDเขียนเดินไป 

ทFานช้ีใหDดูผักกาดขาวท่ียอดดDวนมีรFองรอยของการถูกกัดหายไปเกือบรFองผัก จากต๊ักแตน พรDอมกับเสียง

หัวเราะ น่ันก็แปลวFา นอกเหนือจากชีวิตคน แลDวชีวิตสัตว<อ่ืนก็ไดDอาศัยพืชในการยังชีพดDวย ก็เปOนสFวนหน่ึง

ของการเปOนผูDบริโภคในแปลงสวนเกษตรหนDาหอดDวยเชFนกัน หากมองท่ีผลผลิต และใชDวิธีการกำจัด  

ดDวยสารเคมีเหมือน “เกษตรอุตสาหกรรม” ท่ีเนDนผลผลิตมากกวFาปZจจัยอ่ืน โดยมีเงินหรือผลตอบแทนเปOน

เปYาหมาย การเบียดเบียนชีวิตส่ิงท่ีมารบกวนท้ังวัชพืช การใชDสารเคมีเพ่ือกำจัดหญDา ศัตรูพืชการใชDสารเคมี

เพ่ือกำจัด นก หนู แมลง จึงเกิดข้ึน การเบียดเบียนเกิดข้ึนเปOนคำรบท่ีสอง และพืชท่ีนำไปสูFทDองตลาด เพ่ือ

การบริโภค ก็กลายเปOนสFวนไปสรDางการเบียดเบียนตFอสุขภาพอีกช้ันหน่ึง แปลงสFวนผักก่ึงสาธิตจึงเปOนวิถีแหFง

 
7 (วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) 3/373/201) 
8 ธีรวีรA วราธรไพบูลยA, “พฤติกรรมการบริโภค : อาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ”, วารสาร

ปãญญาภิวัฒนA. 5 (2) มกราคม-มิถุนายน, 2014). หนeา 255-264. 

 



34 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

การไมFเบียดเบียน (อหิงสา) ตามหลักพระพุทธศาสนาดDวย อาจมีผูDโตDแยDงวFาอDาวแลDวไมFเบียดเบียนไสDเดือน 

สัตว<มีชีวิตเล็ก ๆ นDอย ในกรณีท่ีถูกจก สับ หรือตายโดยไมFเจตนา หรือมองไมFเห็นละหรือ ? อันน้ันก็คงแตFจะ

อธิบายและตีความกันตFอไปขอสงวนพูดไวDแคFน้ีกFอน  

 3. แนวคิดเร่ืองสามัคคีธรรม/และสามัคคีภาพ หมายถึง การท่ีครัวพระครูนDอยมีสมาชิก เชFน 

หลวงพ่ีคมสันต< พ่ีนเรศ พ่ีอเนก พ่ีดาวเหนือ พ่ีพิสุทธ์ิ และอีกหลายชีวิตท่ีผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป

ทำอาหาร และฉันและรับประทานรFวมกัน ดังน้ันในหDองท่ีหอพัก จึงมีครัวยFอม ๆ ท่ีสามารถดูแลและเล้ียงดู

สมาชิกในองค<รวมไดDหลายคน ดังน้ันการสะทDอนคิดน้ีคือเร่ือง (ก) สามัคคีธรรม ซ่ึงเปOนพฤติกรรมของการ

รFวมกันปลูกผัก ชFวยกันดายหญDา รดน้ำ พรวนดิน นำพันธุ<ผักมาปลูก ทำใหDเกิดสามัคคีทำ (ธรรมสามัคคี) คือ

ชFวยกันทำ สามัคคีออกแรง แตFอีกนัยหน่ึงในคติทางพระพุทธศาสนาสะทDอนไดDวFาเปOนสามัคคีธรรมภายในใจท่ี

เกิดเปOนพฤติกรรมรFวม และกระทำรFวมกันเปOนองค<คุณธรรมในเร่ืองการชFวยเหลือแบFงเบาภาระในงานของกัน

และกัน จัดเปOนคุณธรรมในดDานการชFวยเหลือซ่ึงกันและกัน (ข) สามัคคีภาพ/สามัคคีฉัน หรือภาวะแหFงความ

สามัคคี เม่ือกระทำปลูกผักแลDวไดDนำประกอบหรือปรุงอาหาร ทำใหDอาหารเหลFาน้ันไดDกินรFวมกัน ไดDชFวยกัน

กิน ภาวะของความสามัคคีก็เกิดข้ึนในเร่ืองภาพลักษณ<ดังพุทธพจน<ท่ีวFา “เนกาสี ลภเต สุขํ-กินคนเดียวย2อม

ไม2เป_นสุข” 9เกิดการแบFงปZน เอ้ือเฟ́îอ เรียกขานกันมากินมาฉันกันตามโอกาส (ค) สามัคคีแบFงปZน ท่ีเกิดข้ึน

แมDผูDท่ีไมไดDมาทำ เชFนท่ีผูDเขียนเห็น เปOนนิสิตพมFาบDาง แมFชีบDาง รวมท้ังผูDเขียน และอีกหลายทFานท่ีแวะเวียน

กันไปเก็บภาพแหFงความสามัคคี หรือภาวะของการเห็นความสำคัญของสมาชิกในการแบFงปZนโดยไมFไดDมองวFา

มาเบียดบังหรือเอาประโยชน< เอาเปรียบ ไมFทำแลDวมากิน ไมFไดDถูกมองหรือถูกตีความอยFางน้ันภาพของการ

เสียสละ (จาคะ) ภาพของการแบFงปZน (ทาน) ภาพของการเอ้ือเฟ́îอ (เมตตา) ผFานการใหDซ่ึงกันและกัน จัดเปOน

ไมตรีตามหลักพระพุทธศาสนาดังพุทธพจน<เน่ืองตFอไปอีกวFา “ททมาโน ปÖโย โหติ” 10ผูDใหDยFอมเปOนท่ีรักของผูD

ถูกใหD ดังน้ันมิตรภาพของการใหDผFานการเก็บเอง เด็ดผักเอง แมDไมFไดDมากมาย ในเชิงมูลคFาแตFมีมิตรภาพการ

ปฏิสัมพันธ<เชิงสังคมผFานแนวคิดสามัคคีธรรมรFวมกัน 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 ผลิตผลจากแปลงผัก สูFจานเสริฟภายใตD สามัคคีภาพ และสามัคคีฉัน ท่ีครัวพระครูนDอย  

พรDอมลDอมวงฉัน-รับประทานภายใตDมิตรภาพ ไมตรี และการสนทนา  

(ภาพ Facebook  อิคคิวซัง ไมFสำคัญ เมษายน 2563) 

 
 

9 (ขุ.ชา. (ไทย)27/83-84/387) 
10 (องฺ.ปçฺจก. (ไทย)22/36-37/44) 

4. แนวคิดเร่ืองเสียสละแบQงปfน (ทาน-จาคะ) ถามวFาปลูกผักมีองค<คุณธรรมดDวยหรือ หากมองใน

เชิงจุดเร่ิมตDน การปลูกผักเกิดจากงานวิจัย วิจย (วิ-จะ-ยะ : Research) แปลวFาการทำใหDแจDง หรือการ

แสวงหาองค<ความรูD จากงานแนวพุทธเกษตร สวนเกษตร ผักปลอดสาร การปลูกผักเพ่ือยังชีพ การใชD

พลังงานทดแทน รวมท้ังองค<ประกอบอ่ืน ๆ การดูแลดิน การลงผัก การศึกษาพัฒนาการของผัก ดังน้ันงานน้ี

จึงเกิดข้ึนสูFสาธารณะจะเปOนประโยชน<ในเร่ืองการแบFงปZนในข้ันของ (ก) “ธมฺมเทสนามัย” เปOนการแบFงปZน

ความรูDตามคติในทางพระพุทธศาสนา จุดเร่ิมตDนจึงเปOนการศึกษาเพ่ือแบFงปZน (ข) เม่ือไดDผัก หรือปลูกผักแลDว 

ไดDมีการนำไปประกอบอาหาร สำหรับประชาคมชาวหอ ท่ีอยูFใน “กลุQม” เดียวกัน ซ่ึงผูDเขียนเห็นเปOนประจำ

วFาสมาชิกในกลุFมของทFานพระครูนDอย มีหลวงพ่ีคมสันต< พ่ีนเรศ พ่ีวีรศักด์ิ (เลขานุการคณะสังคมศาสตร<)  

พ่ีดาวเหนือ ดร.อเนก พ่ีพิสุทธ์ิ หลวงพ่ีสมนึก แวะไปเปOนคร้ังคราว หรือมีสมาชิกอ่ืน ๆ เขDามาสมทบบDาง  

เชFน ดร.อธิเทพ ผาทา (คณะพุทธศาสตร<) พ่ีวิชัย สมาชิกใหมFของประชาคมชาวหอ ท่ีเพ่ิงเขDามาอยูFอาศัย  

ท่ียกมาตDองการบอกวFาท้ังหมดเปOนผูDท่ีไดDรับอานิสงค<ของการแบFงปZนท่ีเรียกวFา “อาหาร/เกษตรสวนผัก/

แปลงผักเพ่ือการยังชีพ” การแบFงปZนเกิดข้ึนจากสวนผักหนDาหอนิสิต สูFการแสวงหาสFวนอ่ืนเปOนเคร่ือง

ประกอบ มีขDาวสาร มีผัก ปลาแหDง และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือใชDประกอบอาหารฉัน และบริโภคกันตามโอกาส  

แตFปZจจัยการผลิตเกิดจากสวนผักซ่ึงเปOนการแบFงปZนใหDโอกาสกันและกัน ในการบริโภครFวมกัน (ค)  

การแบFงปZนจากสมาชิกภายนอก เชFนผูDเขียนเอง ดร.มะเหม่ียว (ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี แหFงบัณฑิตศึกษา) 

แมFชีเวียดนาม นิสิตพมFา นิสิตไทย ในนามประชาคมชาวหอ และอีกหลายทFาน ลDวนไดDไปเก็บผัก ท่ีผูDเขียน

เห็นดDวยตัวเอง ภาวะของการแบFงปZน เสียสละเกิดข้ึน ถDาคิดงFาย ๆ บอกน่ีของฉัน หวงนะ เก็บไมFไดD หDามกิน 

หDามเก็บ ผักน้ีก็จะเปOนประโยชน<เฉพาะพระครูนDอย และสมาชิก แตFน่ีกลายเปOนวFาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปOนประโยชน<

แกFคนหมูFมาก มากกวFา 1 คน หรือมากกวFาน้ัน ด้ังน้ันแนวคิดน้ีบูรณาการกับพระพุทธศาสนาท่ีวFา ผูDใหDขDาว 

ใหDน้ำ ใหDอาหาร ถือวFาใหDชีวิต 11แตFเปOนชีวิตเพ่ือพัฒนาตัวเองเปOนความรูD ในการสรDางงานวิชาการ (ในฐานะ

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย) สรDางองค<ความรูDเพ่ือพัฒนาตนเองตามสายของศาสตร<น้ัน ๆ (นิสิตท่ีมาเรียนเพ่ือ

พัฒนาตนเอง) สรDางองค<คุณองค<ธรรม เพ่ือการพัฒนาความคิดสFงตFอใหDเปOนพระสงฆ<เน้ือนาบุญ พัฒนาศาสน

ทายาทในพระพุทธศาสนา (นักบวช/พระนิสิต/แมFชี) แปลวFาการใหDน้ีจะถูกสFงตFอไปเปOนการใหDอยFางตFอเน่ือง

และมีความสมบูรณ<ในตัวเองดDวย  

 

 

 

 
11 (ม.มู. (ไทย) 12/422-423/456;  สํ.ส.(ไทย)15/42/58-กินททสูตร) 
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4. แนวคิดเร่ืองเสียสละแบQงปfน (ทาน-จาคะ) ถามวFาปลูกผักมีองค<คุณธรรมดDวยหรือ หากมองใน

เชิงจุดเร่ิมตDน การปลูกผักเกิดจากงานวิจัย วิจย (วิ-จะ-ยะ : Research) แปลวFาการทำใหDแจDง หรือการ

แสวงหาองค<ความรูD จากงานแนวพุทธเกษตร สวนเกษตร ผักปลอดสาร การปลูกผักเพ่ือยังชีพ การใชD

พลังงานทดแทน รวมท้ังองค<ประกอบอ่ืน ๆ การดูแลดิน การลงผัก การศึกษาพัฒนาการของผัก ดังน้ันงานน้ี

จึงเกิดข้ึนสูFสาธารณะจะเปOนประโยชน<ในเร่ืองการแบFงปZนในข้ันของ (ก) “ธมฺมเทสนามัย” เปOนการแบFงปZน

ความรูDตามคติในทางพระพุทธศาสนา จุดเร่ิมตDนจึงเปOนการศึกษาเพ่ือแบFงปZน (ข) เม่ือไดDผัก หรือปลูกผักแลDว 

ไดDมีการนำไปประกอบอาหาร สำหรับประชาคมชาวหอ ท่ีอยูFใน “กลุQม” เดียวกัน ซ่ึงผูDเขียนเห็นเปOนประจำ

วFาสมาชิกในกลุFมของทFานพระครูนDอย มีหลวงพ่ีคมสันต< พ่ีนเรศ พ่ีวีรศักด์ิ (เลขานุการคณะสังคมศาสตร<)  

พ่ีดาวเหนือ ดร.อเนก พ่ีพิสุทธ์ิ หลวงพ่ีสมนึก แวะไปเปOนคร้ังคราว หรือมีสมาชิกอ่ืน ๆ เขDามาสมทบบDาง  

เชFน ดร.อธิเทพ ผาทา (คณะพุทธศาสตร<) พ่ีวิชัย สมาชิกใหมFของประชาคมชาวหอ ท่ีเพ่ิงเขDามาอยูFอาศัย  

ท่ียกมาตDองการบอกวFาท้ังหมดเปOนผูDท่ีไดDรับอานิสงค<ของการแบFงปZนท่ีเรียกวFา “อาหาร/เกษตรสวนผัก/

แปลงผักเพ่ือการยังชีพ” การแบFงปZนเกิดข้ึนจากสวนผักหนDาหอนิสิต สูFการแสวงหาสFวนอ่ืนเปOนเคร่ือง

ประกอบ มีขDาวสาร มีผัก ปลาแหDง และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือใชDประกอบอาหารฉัน และบริโภคกันตามโอกาส  

แตFปZจจัยการผลิตเกิดจากสวนผักซ่ึงเปOนการแบFงปZนใหDโอกาสกันและกัน ในการบริโภครFวมกัน (ค)  

การแบFงปZนจากสมาชิกภายนอก เชFนผูDเขียนเอง ดร.มะเหม่ียว (ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี แหFงบัณฑิตศึกษา) 

แมFชีเวียดนาม นิสิตพมFา นิสิตไทย ในนามประชาคมชาวหอ และอีกหลายทFาน ลDวนไดDไปเก็บผัก ท่ีผูDเขียน

เห็นดDวยตัวเอง ภาวะของการแบFงปZน เสียสละเกิดข้ึน ถDาคิดงFาย ๆ บอกน่ีของฉัน หวงนะ เก็บไมFไดD หDามกิน 

หDามเก็บ ผักน้ีก็จะเปOนประโยชน<เฉพาะพระครูนDอย และสมาชิก แตFน่ีกลายเปOนวFาส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปOนประโยชน<

แกFคนหมูFมาก มากกวFา 1 คน หรือมากกวFาน้ัน ด้ังน้ันแนวคิดน้ีบูรณาการกับพระพุทธศาสนาท่ีวFา ผูDใหDขDาว 

ใหDน้ำ ใหDอาหาร ถือวFาใหDชีวิต 11แตFเปOนชีวิตเพ่ือพัฒนาตัวเองเปOนความรูD ในการสรDางงานวิชาการ (ในฐานะ

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย) สรDางองค<ความรูDเพ่ือพัฒนาตนเองตามสายของศาสตร<น้ัน ๆ (นิสิตท่ีมาเรียนเพ่ือ

พัฒนาตนเอง) สรDางองค<คุณองค<ธรรม เพ่ือการพัฒนาความคิดสFงตFอใหDเปOนพระสงฆ<เน้ือนาบุญ พัฒนาศาสน

ทายาทในพระพุทธศาสนา (นักบวช/พระนิสิต/แมFชี) แปลวFาการใหDน้ีจะถูกสFงตFอไปเปOนการใหDอยFางตFอเน่ือง

และมีความสมบูรณ<ในตัวเองดDวย  

 

 

 

 
11 (ม.มู. (ไทย) 12/422-423/456;  สํ.ส.(ไทย)15/42/58-กินททสูตร) 
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แผนภาพท่ี 4 ผูDมาเย่ียมเยียน เปOนนิสิตรFวมมหาหาวิทยาลัย ท่ีใชDชีวิตในหอนิสิต (ชาย/และหญิง) รFวมแบFงปZน

ส่ิงท่ีผลิตไดDจากแปลงผักหนDาหอ มิตรภาพ ไมตรี การแบFงปZน สามัคคี เปOนลักษณะรFวมของแปลกผัก   

(ภาพผูDเขียน, มีนาคม 2563) 

 

5. แนวคิดเร่ืองความสุข หรือบรมสุข บรมธรรม ความหมายคือ อาหารเปOนปZจจัยหลัก แนวคิด

ทางพระพุทธศาสนาสะทDอนคิดไวDชัดเจนวFา “ปZจจัย” สำคัญของการยังชีพประกอบดDวยปZจจัย 4 และอาหาร

ก็เปOนปZจจัยหน่ึงในน้ัน 12และองค<กรสหประชาชาติ ไดD จัดต้ัง องค<การอาหารและการเกษตรแหFง

สหประชาชาติ ( Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) มีสำนักงาน

ใหญFต้ังอยูFท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี มีสมาชิกกวFา 190 ประเทศท่ัวโลก เปYาหมายคือเพ่ือศึกษาและกำหนด

มาตรการเม่ือกำหนด และควบคุมแนวทางในเร่ือง “อาหาร” ท่ีหมายถึง การผลิต การบริโภค การสรDาง

ปZจจัยเง่ือนไขในเชิงของอาหาร (รวมเร่ือง โภชนาการ อาหาร การเกษตร ปëาไมDและประมงฯ) ดังน้ันอาหาร

เปOนปZจจัยสำคัญของมนุษย<เหมือนกันท่ัวโลก และในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจDารอคนท่ีเดินทางมาฟZงธรรม 

แตFมาดDวยความหิว ก็อนุญาตใหDกินขDาวกFอนแลDวจึงแสดงธรรม จึงเปOนท่ีมาของพุทธพจน<ท่ีวFา “ความหิวเป_น

โรคอย2างย่ิง สังขารท้ังหลาย เป_นทุกขDอย2างย่ิง บัณฑิตรู7เร่ืองน้ีตามความเป_นจริงแล7ว ย2อมทำนิพพานให7แจ7ง 

เพราะนิพพานเป_นสุขอย2างย่ิง” 13ดังน้ันแนวคิดหรือหลักการสำคัญคือกินยFอมเปOนสุข การไดDกินและบริโภค

ยFอมเปOนสุข การท่ีสวนเกษตรแปลงผักหนDาหอ เปOนแนวทางในอันท่ีจะมาของความสุข ซ่ึงจะเห็นไดDจาก

พฤติกรรมของผูDเก็บผักไปบริโภค เชFนผูDเขียนเม่ือไดDกิน ก็มีความสุข หรือในกลุFมของพระครูนDอยเอง เม่ือไดD

ฉัน และกินก็จะมีกิจกรรมรFวมกัน คุยกันเสียงดDวยอรรถรสในแบบสุนทรียะ เปOนตDน แตFไมFไดDเปOนเร่ืองแปลก 

แตFเปOนการสะทDอนถึงความสุข ท่ีไดDบริโภค หรือการไดDกิน และความสุขก็สFงตFอคนอ่ืน ๆ เปOนการพัฒนางาน 

พัฒนาความรูD สFงตFอเปOน “บรมสุข” ในอนาคตไดDดDวยเชFนกัน  

 
12 (อง.เอกก.(ไทย)20/25/173,พหุการสูตร) 
13 (ธ.อุ.(ไทย) 25/201-20195-อัญญตรอุปาสกวัตถุ) 

 
 

แผนภาพท่ี 5 ถอดความคิด ชุดความรูDผFานแปลงผักหนDาหอนิสิต  

“การผลิตอาหารในวิถีของสังคมศาสตร<และมานุษยวิทยาการกิน”  

 

6. แนวคิดเร่ืองสมดุล ประหยัด การลงทุนในปfจจัยการผลิตพ้ืนฐาน หมายถึง เม่ือสอบถามจาก

พระครูนDอย หลวงพ่ีคมสันต< การปลูกผักชFวยลดตDนทุนการกิน คือประหยัดไดDเยอะ แตFจะมีตDนทุนในการ

ลงทุนคร้ังแรก แตFเม่ือมองจากภาพรวมดังน้ันในกระบวนการทางเศรษฐศาสตร< การลงทุนเพ่ือใหDเกิดการผลิต 

และเปOนการสรDางอุปาทานอุปสงค<ของอาหาร และท่ีสำคัญใหDเห็นวFาในพ้ืนท่ีทางการเกษตรสวนผักหนDาหอ  

1 แปลง ขนาด 1 ไรF (400 ตารางวา=1600 ตารางเมตร) เทFา ๆ กับสนามเทนนิส 6 สนามโดยประมาณ 

(ขนาดมาตรฐาน 23.8 x 11 ม (261 ตรม)x6=1566 ตรม.)  ไดDสรDางฐานการผลิตอาหาร ท่ีสามารถดูแล

สมาชิกไดD 10-20 คนตามขนาดของการผลิต แตFอีกนัยหน่ึงอาจมีผูDบริโภคแฝง 10-50 คน/ท่ีไดDเปOนสFวนน่ึง

ของการผลิตอาหารในแปลงสาธิตขนาดยFอม ๆ น้ี เทFากับวFาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 321 ลDานไรF หรือ

ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรประมาณ 43% (138 ลDานไรF)  

ท่ัวประเทศ มองนัยหน่ึงสามารถผลิตขDาว และผลิตผลทางการเกษตรสFงออกไดDเปOนอันดับตDนๆ ของโลก  

จากขDอมูลท่ีพบ ประเทศไทยจะผลิตขDาวเปOนอันดับ 6 ของโลก (เวียดนามอันดับ 5) แตFไทยสFงออกขDาวเยอะ

เปOนอันดับ 2 ของโลก ดDวยมูลคFา 4,400 ลDานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปOน 21.9% ของมูลคFาการสFงออกขDาว

ท่ัวโลก (อินเดีย อันดับ 1 26.7%) (The Academy,2018) หรือขDอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ< ท่ีใหDขDอมูลผลไดDของการสFงออกผลไมDและผลิตผลิตภัณฑ<ตลอดท้ังปé พ.ศ.2562 

มีรายไดDกวFา 60,870,766,433 บาท ขDอมูลน้ียFอมเปOนเคร่ืองช้ีแนวคิดในเร่ืองยุทธศาสตร<จุดแข็งแหลFงผลิต

อาหารท่ีเปOนความโดดเดFนของไทย เปOน Hub ในการเปOนแหลFงผลิตอาหารของโลก ผFานยุทธศาสตร<เชิงพ้ืนท่ี

แนวคิดเร่ือง
ความสุข หรือ
บรมสุข บรม
ธรรม (สุข-นิ

พาน)  

(เกี ่ยวข)อง) เศรษฐศาสตร5 การผลิต
เพื ่อการบริโภค/หAวงโซAอุปทานของ
อาหาร/ การออม ฯ / การจัดการ / 
การบริหาร / การจัดการน้ำ/ พลังงาน
ทดแทน/ 

แนวคิดเร่ืองสมดุล 

ประหยัด การ
ลงทุนในป;จจัยการ

ผลิตพ้ืนฐาน ? 

แปลงผักท่ี
หนNาหอ
นิสิต 

(เกี่ยวข)อง)  มานุษยวิทยาเชิงสังคม/
สัมพันธภาพเชิงสังคม เชิงบุคคล/
ปฏิสัมพันธ5เชิงบวก/กิจกรรมของ
มนุษย5 

แนวคิดเรื่อง
เสียสละแบ3งป5น 
(ทาน-จาคะ)  

แนวคิดเรื่อง
สามัคคีธรรม/
และสามัคคี
ภาพ  

(เก่ียวข)อง) โภชนาการ/
สุขภาวะกับหAวงโซAของ
การผลิตอาหาร/การ
บริโภค กับความสุขใน
เชิงสังคม  

ปริยัติสู3ปฏิบัติ 
ตAนแบบ สู3ตAน
อย3าง (ปรยิัติ-
ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)  
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6. แนวคิดเร่ืองสมดุล ประหยัด การลงทุนในปfจจัยการผลิตพ้ืนฐาน หมายถึง เม่ือสอบถามจาก

พระครูนDอย หลวงพ่ีคมสันต< การปลูกผักชFวยลดตDนทุนการกิน คือประหยัดไดDเยอะ แตFจะมีตDนทุนในการ

ลงทุนคร้ังแรก แตFเม่ือมองจากภาพรวมดังน้ันในกระบวนการทางเศรษฐศาสตร< การลงทุนเพ่ือใหDเกิดการผลิต 

และเปOนการสรDางอุปาทานอุปสงค<ของอาหาร และท่ีสำคัญใหDเห็นวFาในพ้ืนท่ีทางการเกษตรสวนผักหนDาหอ  

1 แปลง ขนาด 1 ไรF (400 ตารางวา=1600 ตารางเมตร) เทFา ๆ กับสนามเทนนิส 6 สนามโดยประมาณ 

(ขนาดมาตรฐาน 23.8 x 11 ม (261 ตรม)x6=1566 ตรม.)  ไดDสรDางฐานการผลิตอาหาร ท่ีสามารถดูแล

สมาชิกไดD 10-20 คนตามขนาดของการผลิต แตFอีกนัยหน่ึงอาจมีผูDบริโภคแฝง 10-50 คน/ท่ีไดDเปOนสFวนน่ึง

ของการผลิตอาหารในแปลงสาธิตขนาดยFอม ๆ น้ี เทFากับวFาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 321 ลDานไรF หรือ

ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรประมาณ 43% (138 ลDานไรF)  

ท่ัวประเทศ มองนัยหน่ึงสามารถผลิตขDาว และผลิตผลทางการเกษตรสFงออกไดDเปOนอันดับตDนๆ ของโลก  

จากขDอมูลท่ีพบ ประเทศไทยจะผลิตขDาวเปOนอันดับ 6 ของโลก (เวียดนามอันดับ 5) แตFไทยสFงออกขDาวเยอะ

เปOนอันดับ 2 ของโลก ดDวยมูลคFา 4,400 ลDานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปOน 21.9% ของมูลคFาการสFงออกขDาว

ท่ัวโลก (อินเดีย อันดับ 1 26.7%) (The Academy,2018) หรือขDอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ< ท่ีใหDขDอมูลผลไดDของการสFงออกผลไมDและผลิตผลิตภัณฑ<ตลอดท้ังปé พ.ศ.2562 

มีรายไดDกวFา 60,870,766,433 บาท ขDอมูลน้ียFอมเปOนเคร่ืองช้ีแนวคิดในเร่ืองยุทธศาสตร<จุดแข็งแหลFงผลิต

อาหารท่ีเปOนความโดดเดFนของไทย เปOน Hub ในการเปOนแหลFงผลิตอาหารของโลก ผFานยุทธศาสตร<เชิงพ้ืนท่ี

แนวคิดเร่ือง
ความสุข หรือ
บรมสุข บรม
ธรรม (สุข-นิ

พาน)  

(เกี ่ยวข)อง) เศรษฐศาสตร5 การผลิต
เพื ่อการบริโภค/หAวงโซAอุปทานของ
อาหาร/ การออม ฯ / การจัดการ / 
การบริหาร / การจัดการน้ำ/ พลังงาน
ทดแทน/ 

แนวคิดเร่ืองสมดุล 

ประหยัด การ
ลงทุนในป;จจัยการ

ผลิตพ้ืนฐาน ? 

แปลงผักท่ี
หนNาหอ
นิสิต 

(เกี่ยวข)อง)  มานุษยวิทยาเชิงสังคม/
สัมพันธภาพเชิงสังคม เชิงบุคคล/
ปฏิสัมพันธ5เชิงบวก/กิจกรรมของ
มนุษย5 

แนวคิดเรื่อง
เสียสละแบ3งป5น 
(ทาน-จาคะ)  

แนวคิดเรื่อง
สามัคคีธรรม/
และสามัคคี
ภาพ  

(เก่ียวข)อง) โภชนาการ/
สุขภาวะกับหAวงโซAของ
การผลิตอาหาร/การ
บริโภค กับความสุขใน
เชิงสังคม  

ปริยัติสู3ปฏิบัติ 
ตAนแบบ สู3ตAน
อย3าง (ปริยัติ-
ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)  
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โดดเดFนและความเขDมแข็งในวิถีเกษตรท่ีมีมาแตFอดีต ตามท่ีเคยรณรงค<สFงเสริมกันมา “ครัวไทยสูFครัวโลก” 14

แปลวFาทุกอยFางทำไดD เปOนไปไดD และยังสFงเสริมกันไดDกับอนาคตทางการเกษตร 

7. แปลงผักหนTาหอกับแนวคิดโตTแยTงในขTอบัญญัติตามวินัยและสมณสัญญา หมายถึง  

เม่ือส่ือสารขDอมูล “แปลงผักหนDาหอ” สูFสาธารณะวงกวDาง อาจมีผูDต้ังขDอสังเกตจากสายเครFง เชFน กิจสงฆ<

หรือไมF เปOนอาบัติผิดวินัยสงฆ< “พรากของเขียว/ตัดตDนไมDดDายหญDา” หรือ “ปาณาติบาท-สัตว<ในดิน” และ 

“รดน้ำ-พรวนดิน” เปOนตDน ทุกอยFางคิดไดDเพราะเปOนขDอเท็จจริง ถDาถามวFากิจของสงฆ<ไหมก็ตDองตอบวFาไมFใชF 

เหมาะควรไหม ก็ตDองตอบควรใชDเกณฑ<พิจารณาเทียบเคียง ผิดวินัยไหมก็ตDองตอบวFาผิด ไมFเหมาะควร 

เพราะน่ีคือเกณฑ<ตามกรอบแหFงสมณสัญญา 15จะเถียงไมFไดD ผิดตDองบอกวFาผิดตามศาสนบัญญัติ แตFเพียงวFา

จะยึดเปOนเกณฑ<หลักหรือเกณฑ<รองเปOนอีกประเด็นหน่ึง หากนำแนวคิดในพระพุทธศาสนา 2 กรณีประเด็น

เปOนเกณฑ<วินิจฉัยรFวม (1) แนวคิดเร่ืองอนุโลมตามบDานเมืองหรือสถานการณ< ดังปรากฏเปOนพุทธพจน<ท่ีวFา 

“อนุชานามิ ภิกฺขเว ราชูนํ อนุวตฺติตุนฺติ-ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให7คล7อยตามพระราชา” 16แปลวFาในทุก

กฏยFอมมีอนุมาตราหรือเกณฑ<รองในการผFอนผันใหD  (2) แนวคิดเร่ืองเกณฑ<วินิจฉัยตามมติในมหาปเทส 4 

โดยใชDเกณฑ<บัญญัติ และทางสังคมเปOนตัวกำหนด 17บางคนบอกจะตายอยูFแลDวยังจะมาถือเครFงอะไรกันอีก 

อีกน้ันก็มีสิทธ์ิโตDแยDงไดD ในประเด็นน้ีไมFโตDเถียงหรือโตDแยDงแตFตDองการบอกตFอไปวFา สุดแตFจะใชDเกณฑ<หรือ

ดุลพินิจใดในการวินิจฉัย ไมFวFาจะเปOนเกณฑ<หลัก (วินัยบัญญัติ/สมณสัญญา) หรือจะใชDเกณฑ<รอง (อนุวัติตาม

บDานเมือง/หลักเกณฑ<วินิจฉัย มหาปเทส 4) เสนอตรงน้ีไวDเปOนขDอใหDวินิจฉัยหรือสุดแตFจะใชDหลักใดในการ

พิจารณา  

จากภาพรวมจะเห็นประเด็นแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการเช่ือมโยงประสานกับแนวคิดเชิง

ศาสตร<ระหวFางพุทธศาสนากับแนวคิดหรือศาสตร<อ่ืน ๆ ท่ีสะทDอนใหDเห็นวFาส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดDกลายเปOน

ปรากฏการณ<รFวมทำใหDเกิดพัฒนาการรFวมกัน ท้ังในสFวนหลักธรรม หลักคิด หลักปฏิบัติ และการบูรณาการ

ขับเคล่ือนความเปOนสวนผักหนDาหอนิสิตใหDเกิดข้ึนไดD  

 

สวนเกษตรหนNาหอนิสิต กับความเช่ือมโยงเชิงศาสตร6  

 ความเช่ือมโยงเชิงศาสตร<ของสวนเกษตรท่ีทำข้ึน จะเห็นความสัมพันธ<กับศาสตร<ตFาง ๆ ท่ีเน่ืองจาก

แปลงเกษตรสวนผักท้ังในเชิง (ก) เศรษฐศาสตร< ท่ีหมายถึง การผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค และการประหยัด

ออม พ่ึงตนเองไมFตDองไปช้ือจากภายนอก (ข)  โภชนาการ อันหมายถึง การผลิตอาหารท่ีควบคุมการผลิตไดD 

ท้ังในสFวนของอนามัย และความตDองการตามฐานของการบริโภค ผักท่ีตDองการกิน อยากกินและบริโภค 

 
14 ปณิดาภา สวนแกeว, ความสำเร็จของนโยบาย “ครัวไทยสูCครัวโลก” ภายใตeความรCวมมือระหวCางภาครัฐ

และเอกชน, วารสารวินัย มสด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 11 (1) (มกราคม-

เมษายน), 2014), หนeา 47-58. 
15 (องฺ.ทสก. (ไทย) 24/101/242-สมณสัญญาสูตร) 
16 (วิ.ม.(ไทย)4/187/295) 
17 (วิ.ม. (ไทย) 5/305/139-จตุมหาปเทสกถา) 

รวมท้ังประมาณท่ีตDองการอยากไดDมากปลูกมาก ผลิตมาก เด็ดมากินมาก เปOนตDน (ค) ความสัมพันธ<เชิงสังคม 

หรือสังคมวิทยา เปOนศาสตร<ท่ีเช่ือมในเชิงปฏิสัมพันธ< สามัคคีกันทำ สามัคคีกันกิน และแบFงปZนตามสัดสFวน

ของผลไดDท่ีเหมาะสม ไดDเพ่ือน ไดDกิน ไดDคุยและมีเร่ืองคุยกันก็คงไมFผิด (ง) มานุษยวิทยาเชิงสังคม การทำ

กิจกรรมรFวมกัน การรวมกลุFมกันทำกิจกรรม (ง) การศึกษาเชิงเช่ือมโยงเชิงศาสตร< จากขDอมูลแปลงผักหนDา

หอนิสิต ไดDมีการทดลองทำท้ังในสFวนของแปลงผัก อันหมายถึง (ก) พันธุ<พืช จะปลูกอะไรอยFางไรเพ่ือการ

บริโภคและสอดคลDองกับการกินอยูF (ข) ดิน-ปุßย ท่ีจะปลูกมีดินเปOนอยFางไร ดินถม มีความเปOนกรดสูง ไมFมี

สารอาหาร ถูกกดอันจนแนFน การยกรFองแทน  ใชDระบบดินลDอมปลูก หาส่ิงทดแทน หรือดินจากแหลFงอ่ืนมา

ทดแทน ท้ังดิน ปุßยคอก มาเปOนฐานการผลิต (เทียบไดDกับการปลูกพืชในท่ีคุมอุณหภูมิในเมืองหนาว เขFน 

ยุโรป/หรือการใชDระบบคุมดินในโรงเรือนและระบบอุDมดินในอิสราเอล เปOนตDน) (ค) การประดิษฐ<เพ่ือการ

จัดการ มีการทำระบบน้ำหยด ใชDทFอเปOนตัวสFงน้ำ ดึงน้ำจากบFอพักน้ำท้ิงหนDาหอ แทนการใชDนำประปา เพ่ือ

ลดแรงงานในการรดน้ำ การใชDพลังงานทดแทน แทนการใชDไฟฟYาของมหาวิทยาลัยมา ติดต้ังแผงโชลาเชล 

(พลังงานธรรมชาติ/ทดแทน) มาเปOนเคร่ืองมือในการจFายไฟไปยังเคร่ืองติดต้ังปZîมน้ำ และใชDน้ำใตDถุนหอพัก 

(ตามการออกแบบอาคาร/บFอพักน้ำ) กับบFอพักน้ำหนDาหอ  น้ำจึงถูกนำมาใชDประโยชน< เปOนการ Re-Use น้ำ

ท้ิงท่ีสะสมไวD อาจเปOนพาหะท่ีเพาะเช้ือยุง ในความหมายน้ีน้ำท่ีไมFถูกใชDประโยชน< ไดDถูกนำกลับมาใชD

ประโยชน< (อยูFในสFวนของการบริหารจัดการน้ำ) ใหมFอีกคร้ัง  (ง) การใชDส่ิงทดแทน ท้ังในเชิงพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทน พลังงานธรรมชาติ (โซลาเซล) น้ำทดแทน (น้ำท้ิงจากครัวเรือน/หรือน้ำฝน) ถูกนำกลับมาใหD

สอดคลDองกับสภาพความเปOนจริงและเปOนประโยชน< (จ) การถFายทอดความรูD ผูDเขียนไดDสนทนากับ รศ.ดร.

ภัทรพล ใจเย็น (หัวหนDาภาควิชาเศรษฐศาสตร<) ท่ีกำลังไปพัฒนาแปลงเกษตรในท่ีดินท่ีบDาน จ.นครปฐม 

ภายใตDแนวคิดเตรียมใจไวDเกษียณ และการผลิตอาหารเพ่ือยังชีพในสถานการณ<ไมFปกติดัง Covid 19 ท่ีกำลัง

เกิดข้ึนน้ี แปลวFาแปลงผักหนDาหอสาธิตนัยหน่ึงเปOนแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ใหDกับสมาชิกอ่ืนไดDดDวย เม่ือสอบถาม

พระครูนDอย ทFานเองก็ถูกถามและถFายทอดประสบการณ<การทำงานของทFาน ไปสูFคนหลายคน แมDเปOน

กิจกรรมเล็กๆ ในพ้ืนท่ีประมาณ 1 ไรFโดยประมาณ แตFเปOนการลงมือทำ เรียนรูD และถFายทอดใหDเปOนผลเชิง

ประจักษ<ไดDในระดับหน่ึง นับแตFจุดเร่ิมของปZญหา (ทุกข<) แสวงหาทางอออกพัฒนาเปOนปZญญา (สมุทัย) ไดD

เปOนการเรียนรูDแบFงปZน (มรรค) นำไปสูFการสรDางประดิษฐ<กรรมผFานสวนผักท่ีเกิดข้ึนไดD (นิโรธ) ไดDผักไวDฉัน ไวD

รับประทานดับทุกข<เปOนความหิวไดD ไดDความรูD จัดการแบFงปZน เพ่ือใหDสมาชิกอ่ืนไดDดับทุกข<  คลายความสงสัย

ของผูDมีท่ีดินและอยากทำการเกษตรแบบผสมผสานไดD (นิโรธ) ดังน้ันความเช่ือมโยงเชิงศาสตร< จึงเปOนส่ิงท่ี

เน่ืองดDวยการปลูกผักหนDาหอนิสิตเพ่ือการยังชีพ กิน อยูF หลับ นอน ในแบบบูรณาการดังท่ียกมาเลFาสูFกันฟZง

ตามท่ีปรากฏ    
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รวมท้ังประมาณท่ีตDองการอยากไดDมากปลูกมาก ผลิตมาก เด็ดมากินมาก เปOนตDน (ค) ความสัมพันธ<เชิงสังคม 

หรือสังคมวิทยา เปOนศาสตร<ท่ีเช่ือมในเชิงปฏิสัมพันธ< สามัคคีกันทำ สามัคคีกันกิน และแบFงปZนตามสัดสFวน

ของผลไดDท่ีเหมาะสม ไดDเพ่ือน ไดDกิน ไดDคุยและมีเร่ืองคุยกันก็คงไมFผิด (ง) มานุษยวิทยาเชิงสังคม การทำ

กิจกรรมรFวมกัน การรวมกลุFมกันทำกิจกรรม (ง) การศึกษาเชิงเช่ือมโยงเชิงศาสตร< จากขDอมูลแปลงผักหนDา

หอนิสิต ไดDมีการทดลองทำท้ังในสFวนของแปลงผัก อันหมายถึง (ก) พันธุ<พืช จะปลูกอะไรอยFางไรเพ่ือการ

บริโภคและสอดคลDองกับการกินอยูF (ข) ดิน-ปุßย ท่ีจะปลูกมีดินเปOนอยFางไร ดินถม มีความเปOนกรดสูง ไมFมี

สารอาหาร ถูกกดอันจนแนFน การยกรFองแทน  ใชDระบบดินลDอมปลูก หาส่ิงทดแทน หรือดินจากแหลFงอ่ืนมา

ทดแทน ท้ังดิน ปุßยคอก มาเปOนฐานการผลิต (เทียบไดDกับการปลูกพืชในท่ีคุมอุณหภูมิในเมืองหนาว เขFน 

ยุโรป/หรือการใชDระบบคุมดินในโรงเรือนและระบบอุDมดินในอิสราเอล เปOนตDน) (ค) การประดิษฐ<เพ่ือการ

จัดการ มีการทำระบบน้ำหยด ใชDทFอเปOนตัวสFงน้ำ ดึงน้ำจากบFอพักน้ำท้ิงหนDาหอ แทนการใชDนำประปา เพ่ือ

ลดแรงงานในการรดน้ำ การใชDพลังงานทดแทน แทนการใชDไฟฟYาของมหาวิทยาลัยมา ติดต้ังแผงโชลาเชล 

(พลังงานธรรมชาติ/ทดแทน) มาเปOนเคร่ืองมือในการจFายไฟไปยังเคร่ืองติดต้ังปZîมน้ำ และใชDน้ำใตDถุนหอพัก 

(ตามการออกแบบอาคาร/บFอพักน้ำ) กับบFอพักน้ำหนDาหอ  น้ำจึงถูกนำมาใชDประโยชน< เปOนการ Re-Use น้ำ

ท้ิงท่ีสะสมไวD อาจเปOนพาหะท่ีเพาะเช้ือยุง ในความหมายน้ีน้ำท่ีไมFถูกใชDประโยชน< ไดDถูกนำกลับมาใชD

ประโยชน< (อยูFในสFวนของการบริหารจัดการน้ำ) ใหมFอีกคร้ัง  (ง) การใชDส่ิงทดแทน ท้ังในเชิงพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทน พลังงานธรรมชาติ (โซลาเซล) น้ำทดแทน (น้ำท้ิงจากครัวเรือน/หรือน้ำฝน) ถูกนำกลับมาใหD

สอดคลDองกับสภาพความเปOนจริงและเปOนประโยชน< (จ) การถFายทอดความรูD ผูDเขียนไดDสนทนากับ รศ.ดร.

ภัทรพล ใจเย็น (หัวหนDาภาควิชาเศรษฐศาสตร<) ท่ีกำลังไปพัฒนาแปลงเกษตรในท่ีดินท่ีบDาน จ.นครปฐม 

ภายใตDแนวคิดเตรียมใจไวDเกษียณ และการผลิตอาหารเพ่ือยังชีพในสถานการณ<ไมFปกติดัง Covid 19 ท่ีกำลัง

เกิดข้ึนน้ี แปลวFาแปลงผักหนDาหอสาธิตนัยหน่ึงเปOนแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ใหDกับสมาชิกอ่ืนไดDดDวย เม่ือสอบถาม

พระครูนDอย ทFานเองก็ถูกถามและถFายทอดประสบการณ<การทำงานของทFาน ไปสูFคนหลายคน แมDเปOน

กิจกรรมเล็กๆ ในพ้ืนท่ีประมาณ 1 ไรFโดยประมาณ แตFเปOนการลงมือทำ เรียนรูD และถFายทอดใหDเปOนผลเชิง

ประจักษ<ไดDในระดับหน่ึง นับแตFจุดเร่ิมของปZญหา (ทุกข<) แสวงหาทางอออกพัฒนาเปOนปZญญา (สมุทัย) ไดD

เปOนการเรียนรูDแบFงปZน (มรรค) นำไปสูFการสรDางประดิษฐ<กรรมผFานสวนผักท่ีเกิดข้ึนไดD (นิโรธ) ไดDผักไวDฉัน ไวD

รับประทานดับทุกข<เปOนความหิวไดD ไดDความรูD จัดการแบFงปZน เพ่ือใหDสมาชิกอ่ืนไดDดับทุกข<  คลายความสงสัย

ของผูDมีท่ีดินและอยากทำการเกษตรแบบผสมผสานไดD (นิโรธ) ดังน้ันความเช่ือมโยงเชิงศาสตร< จึงเปOนส่ิงท่ี

เน่ืองดDวยการปลูกผักหนDาหอนิสิตเพ่ือการยังชีพ กิน อยูF หลับ นอน ในแบบบูรณาการดังท่ียกมาเลFาสูFกันฟZง

ตามท่ีปรากฏ    

 



40 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

 
 

แผนภาพที่ 6 ประดิษฐAกรรมชุดความรูeรCวมกับแปลงผัก ที่ใชeวิธีการผลิตไฟจากแผงโซลCาเซล แทนการใชeไฟ

มหาวิทยาลัย (พลังงานทดแทน/พลังงานธรรมชาติ/พลังงานบริสุทธิ์) ใชeน้ำทิ้งจากใตeหอแทนการ  

ใชeน้ำประปา (การจัดการน้ำ) เปòนชุดความรูeสูCการถCายทอดแบCงปãน ตeนแบบ เอาอยCาง  

(ภาพ Facebook  อิคคิวซัง ไมCสำคัญ 24 เมษายน 2563) 

 

บทสรุป  

สวนเกษตรแปลงผักหนDาหอนิสิต ท่ียกมาเขียนเปOนบทความน้ี เปOนการสะทDอนแนวคิดในเชิงพุทธ

บูรณาการทางสังคมศาสตร<และมานุษยวิทยาวFาดDวยการกิน ท่ีใชDฐานคิดของการกินมาเปOนประเด็นขับเคล่ือน 

มีพฤติกรรม การกระทำ และการตัดสินใจเปOนองค<ประกอบรFวม ตัดสินใจทำ ลงมือทำ “แปลงผักหนTาหอ

นิสิต” ใหDเกิดผลผลิตเพ่ือการยังชีพ พัฒนาการเปOนการบริหารจัดการไดD เปOนการเพ่ิมหFวงโซFในการผลิต

อาหาร เนDนการพ่ึงพาตนเองในสถานการณ<ท่ีไมFปกติดDวย และสFงตFอไปเปOนเง่ือนไขทางเศรษฐศาสตร< วFาดDวย

การผลิตอาหาร การกระจายอาหาร สัมพันธ<กับการออม การประหยัดตามแนวเศรษฐศาสตร<  ความสัมพันธ<

กับสังคม และสมาชิกในสังคมอ่ืน ๆ วFาดDวยการจัดสรรปZนสFวน การแบFงปZน การเก้ือกูลกันในแบบพ่ีนDอง  

ทำใหDแปลงผักเปOนจุดนัดพบของชุมชนคนชาวหอ ท่ีมาแบFงสรรปZนสFวนไปกินกันตามโอกาส หรือการพบปะ

พูดคุย และท่ีสำคัญทำใหDเกิดการแบFงปZน ในกลุFมสมาชิกใกลDไกล ทำใหDเกิดประชาสังคมแบบคนรFวมกิน คือมี

อะไรก็มาทำกินแบFงกันตามโอกาสและชFวงเวลา เปOนการเสียสละ แบFงปZน การเรียนรูDในสังคมรFวมกัน  

การสรDางองค<ความรูDแบบเน่ืองตFอไปถึงการประดิษฐ<กรรมการลดการใชDพลังงานน้ำ แผงโซลาเซลเพ่ือการปZ≤น

ไฟ การนำน้ำท้ิงหรือเหลือใชDจากครัวเรือน หรือแหลFงน้ำธรรมชาติ มาใชDประโยชน<ใหDเกิดประโยชน< ดังน้ัน

แปลงผักหนDาหอ ใชDพ้ืนท่ีไมFมากแตFเปOนประชาสังคมท่ีวFาดDวยการกินแบบมีสFวนรFวม โดยปรากฏเปOนความจริง 

เปOนตDนแบบในเร่ืองการผลิตอาหารในสถานการณ<ไมFปกติลดการพ่ึงพิงจากภายนอก สรDางหFวงโซFอาหาร 

อุปทานของการยังชีพตามแนวทางเศรษฐศาสตร< ไดD  ท่ี  “สวนเกษตรแปลงผักหนT าหอนิ สิต”  

แหFงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา   
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