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เพอรม์าคลัเชอร ์(Permaculture): 

ค าแนะน าและการน าไปใชใ้นงานพฒันาการเกษตร    

โดย แบรด วอรด์ 

[บรรณาธกิาร: คณุแบรด วอรด์ เป็นสมาชกิของทมีเอคโคจากรัฐฟลอรดิา และไดเ้ขยีนบทความทีเ่ป็นประโยชนอ์ยา่งมากใน

หัวขอ้ “เพอรม์าคัลเชอรใ์นงานพัฒนา” ในสาร ECHO Development Notes เมือ่ไมน่านมานี ้เราไดรั้บการตดิตอ่สอบถามเขา้

มามากมายเกีย่วกบัเพอรม์าคัลเชอร ์และการน าไปใชเ้พือ่พัฒนาการเกษตร ดังนัน้เราจงึตดัสนิใจตพีมิพอ์กีครัง้หนึง่เพือ่ใ่ห ้

เป็นทางเลอืกทีจ่ะเป็นประโยชนแ์ละอาจน าไปใชไ้ดก้บังานทีท่า่นท าอยู ่และเรายนิดหีากทา่นมขีอ้เสนอหรอืความคดิเห็นทีจ่ะ

สง่กลับมายงัเรา] 

ค าน า 

ค าวา่เพอรม์าคลัเชอร ์(Permaculture) ปรากฏใหเ้ห็นบอ่ยขึน้ในการปราศัย ในหนังสอื และบทความในนติยสารทีเ่กีย่วกบั

ความยัง่ยนืและความมัน่คงทางอาหาร ค าวา่เพอรม์าคลัเชอรค์อือะไร?  คอืกลุม่เคลือ่นไหว? คอืหลักปรัชญา? หรอืเป็นแค่

วธิกีารออกแบบธรรมดาๆ? ในบทความนี ้ผมจะขอตอบค าถามเหลา่นีด้ว้ยการมองเพอรม์าคลัเชอรจ์ากหลายๆดา้น ชว่งแรกผม

จะอธบิายประวตัขิองเพอรม์าคลัเชอร,์ หลักจรยิศาสตร ์รวมถงึหลักการและขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญั จากนัน้ผมจะพดูถงึขอ้คดิเห็น

และค าวจิารณ์เกีย่วกบัเพอรม์าคลัเชอร ์และอธบิายมมุมองพืน้ฐานทีจ่ะน าเพอรม์าคลัเชอรไ์ปปรับใชเ้พือ่ใหเ้ป็นทางออก

ส าหรับปัญหาเรือ่งอาหาร น ้าและทีอ่ยูอ่าศัยของคนในชมุชน (เชน่ ในมมุมองของนักเพอรม์าคลัเชอรท์ีม่ตีอ่การพัฒนา) และ

สดุทา้ย ผมจะแบง่ปันประสบการณ์วา่เพอรม์าคัลเชอรม์อีทิธพิลอยา่งไรในชวีติและการท างานของผม ทัง้ในฐานะครสิเตยีน

และนักพัฒนาการเกษตร 

ค าจ ากดัความ 

ค าวา่เพอรม์าคลัเชอร ์(Permaculture) เป็นค าทีเ่กดิขึน้โดยบลิ มอลลสินั โดยมาจากค าวา่ ―permanent‖ (แปลวา่“ถาวร”) 

และ ―agriculture‖ (แปลวา่ “เกษตร”) แนวคดิของเพอรม์าคัลเชอรนั์น้ยากทีจ่ะอธบิายเพยีงค าไมก่ีค่ า เพราะค านีเ้ป็นค าทีใ่ช ้

อธบิาย (มกัจะควบคูก่นัไป) ทัง้โลกทศัน/์ปรัชญาส าหรับการด ารงชวีติบนโลกนีแ้ละเป็นทัง้หลักการออกแบบและน าไปใช ้   

บลิ มอลลสินัไดเ้นน้ถงึมมุมองดา้นปรัชญาไวใ้นค าจ ากดัความของทา่นวา่ “เพอรม์าคัลเชอร ์คอืหลักปรัชญาในการท างาน

รว่มกบัธรรมชาต ิไมใ่ชก่ารตอ่ตา้นกบัธรรมชาต ิเป็นการสงัเกตและความใสใ่จทีต่อ้งใชเ้วลานานมากกวา่การใชแ้รงงานไป

นานๆโดยไมค่ดิ และเป็นการมองทีพ่ชืและสตัวจ์ากหนา้ทีโ่ดยรวมแทนทีจ่ะท าใหด้า้นใดดา้นหนึง่ของพชืและสตัวก์ลายเป็น

ระบบการผลติแบบเชงิเดีย่วไป‖ (Mollison 1988) 

ราฟเตอร ์เฟอรก์สุนั ผูซ้ ึง่เป็นนักวจัิยและนักปฏบิตัหิลักการเพอรม์าคัลเชอรท์ีน่่านับถอืทา่นหนึง่ ไดก้ลา่วถงึเพอรม์าคัลเชอร ์

ไวอ้ยา่งสวยงามและครอบคลมุวา่ “เพอรม์าคลัเชอร ์ก าลังเป็นค าตอบใหก้บัสิง่ทีม่นุษยต์อ้งการและขณะเดยีวกนัก็เป็นสิง่

เสรมิสรา้งสขุภาพของระบบนเิวศน์” (Ferguson 2012) เพือ่หลกีเลีย่งแนวคดิทีอ่ธบิายสิง่ทีซ่บัซอ้นดว้ยค าอธบิายสัน้ๆ

(Reductionism) ราฟเตอรจ์งึมขีอ้ความเตอืนถงึความหมายสัน้ๆทีเ่ขาไดใ้หไ้วด้ังนี ้“ผมสนับสนุนความหมายสัน้ๆนีใ้นบรบิท

ของมนัตราบใดทีค่วามหมายนีถ้กูน าไปใชเ้พือ่สือ่สารถงึหลกัการไมใ่ชเ่พือ่ปิดบงัปัญหาซบัซอ้นทีอ่ธบิายไมไ่ด‖้ (Ferguson 

2013b) 

สว่นความหมายของเพอรม์าคัลเชอรข์องผมเป็นดังนี:้ เพอรม์าคลัเชอรค์อืหลกัจรยิศาสตร,์ หลกัการ และขอ้ปฏบิตัทิีช่ว่ยน า

ทางในการดแูลรักษาระบบนเิวศนเ์พือ่ใหส้ ิง่มชีวีติในระบบนเิวศนม์ัน่คงเขม้แข็งและมคีวามหลากหลาย  



นกัเพอรม์าคลัเชอร ์(Permaculturalists) และ นกัออกแบบตามหลกัเพอรม์าคลัเชอร ์

(Permaculture Designers) 

แนวคดิเพอรม์าคลัเชอรเ์ปิดกวา้งส าหรับทกุคนและไมถ่กูควบคมุโดยหน่วยงานใด ผูท้ีต่อ้งการจะเรยีกตนเองวา่เป็นนักเพอร์

มาคลัเชอร ์(Permaculturalist) หรอืนักออกแบบเพอรม์าคลัเชอร ์ (Permaculture Designer) คอืผูท้ีจ่บหลักสตูร 

Permaculture Design Course (PDC) ทีส่อนโดยครหูรอืกลุม่ครทูีไ่ดรั้บการอบรมในระดับหนึง่มาแลว้และมปีระสบการณ์ใน

การสอนหลกัสตูรนีม้ากอ่น หลกัสตูรมกัจะมเีปิดสอนในมหาวทิยาลัยตา่งๆ, ในฟารม์ทีไ่ดรั้บการออกแบบดว้ยหลักการเพอรม์า

คัลเชอร ์และแมแ้ตส่วนหลังบา้นทีอ่ยูใ่นเมอืงหรอืนอกเมอืงของนักเพอรม์าคัลเชอร ์หลกัสตูรนีจ้ะมกีารสอน 72 ชัว่โมง

เกีย่วกบัหลกัการส าคัญทีเ่ป็นพืน้ฐานของเพอรม์าคัลเชอรจ์ากคูม่อืทีเ่ขยีนโดยบลิ มอลลสินั (Permaculture: A Designers‘ 

Manual by Bill Mollison) (1988) หลกัสตูรนีม้รีปูแบบการ

เรยีนอยูห่ลายแนวทาง ไมว่า่จะเป็นหลกัสตูรเขม้ขน้ทีใ่ชเ้วลา

เรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง 9 วัน หรอืเป็นหลกัสตูรเสาร-์อาทติยท์ีใ่ช ้

เวลาหลายๆเสาร-์อาทติยต์ดิตอ่กนั และอาจเป็นหลกัสตูร

ออนไลนท์ีม่กัจะใช ้9 สปัดาห ์

มหีลายคนทีป่ฏบิตัหิลักการของเพอรม์าคลัเชอรโ์ดยไมไ่ดเ้รยีก

ตนเองวา่เป็นนักเพอรม์าคัลเชอร ์และไมไ่ดจ้บหลกัสตูร PDC  

ตัวอยา่งเชน่ ทีฟ่ารม์เอคโค (ECHO‘s Global Farm) ในเมอืง

ฟอรท์ เมเยอรส์ รัฐฟลอรดิา ถอืเป็นตวัอยา่งทีด่มีากในการน า

หลกัการของเพอรม์าคลัเชอรม์าใช ้แมจ้ะไมไ่ดถ้กูออกแบบมา

เจาะจงตามหลกัการของเพอรม์าคลัเชอร ์นอกจากนีย้งัมี

วารสารและบทความตา่งๆของเอคโคทีม่กีารน าหลักการของ

เพอรม์าคัลเชอรไ์ปใชใ้นรายละเอยีดโดยไมไ่ดเ้รยีกวา่เป็น

วธิกีารแบบ “เพอรม์าคลัเชอร”์  

บคุคลส าคญัและงานเขยีน 

บลิ มอลลสินั (เกดิ 1928) ถอืเป็นบดิาแหง่เพอรม์าคลัเชอร ์ในปี 1978 ทา่นไดร้ว่มมอืกบัเดวดิ โฮลม์เกรนเขยีนหนังสอื

หลกัการเบือ้งตน้ของเพอรม์าคลัเชอรช์ือ่วา่ “Permaculture One” นอกจากนีบ้ลิ มอลลสินัยงัไดเ้ขยีนหนังสอื 

“Permaculture: A Designers‘ Manual” ซึง่เป็นคูม่อืของนักออกแบบเพอรม์าคลัเชอร ์และตพีมิพใ์นปี 1988 หนังสอืความ

ยาว 400 หนา้นีไ้ดป้พูืน้ฐานหลกัปรัชญา หลักการและหลักปฏบิตัเิบือ้งตน้เกีย่วกบัเพอรม์าคลัเชอร ์และบลิ มอลลสินัยงัเป็นผู ้

กอ่ตัง้สถาบนัเพอรม์าคัลเชอรใ์นรัฐแทสมาเนยี ประเทศออสเตรเลยี และออกแบบระบบการฝึกอบรมเพือ่ท าการอบรมแก่

ผูส้นใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพอรม์าคลัเชอร ์

เดวดิ โฮลม์เกรน (เกดิ 1955) เป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้แนวคดิเพอรม์าคลัเชอรก์บัมอลลสินั ทา่นเป็นนักออกแบบเพอรม์าคลัเชอรช์าว

ออสเตรเลยี เป็นนักสอนระบบนเิวศนแ์ละนักเขยีน หนังสอืของทา่นทีเ่ขยีนในปี 2002 ชือ่วา่ “Permaculture: Principles and 

Pathways Beyond Sustainability” (เพอรม์าคลัเชอร:์หลกัการและแนวทางเหนอืความยัง่ยนื) ไดน้ าเสนอมมุมองตา่งๆที่

เป็นค าแนะน าในการน าหลักการของเพอรม์าคัลเชอรไ์ปปฏบิตัใิช ้โฮลม์เกรนไดพ้ัฒนาปรับปรงุหลักการเหลา่นัน้ดว้ย

ประสบการณ์ทีม่มีากวา่ 25 ปี 

นักเขยีนอกีสองทา่นทีม่แีนวคดิส าคัญเกีย่วกบัหลักการของเพอรม์าคลัเชอรค์อื พ.ีเอ โยแมนส ์(1904-1984) และมาซาโนบ ุ

ฟกูโูอกา (1913-2008) 

พ.ีเอ โยแมนสเ์ป็นชาวออสเตรเลยีทีเ่ป็นทีรู่จั้กในฐานะผูค้น้พบระบบคยีไ์ลน ์(Keyline System) ทีใ่ชป้รับปรงุดนิและเพิม่

ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ แนวคดิคยีไ์ลนข์องทา่นกลายเป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการเกษตรแบบ

ยัง่ยนืในวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยตา่งๆทั่วโลก นอกจากนีท้า่นยงัเขยีนหนังสอือกี 4 เลม่คอื The Keyline Plan (แผนคยี์

ไลน)์; The Challenge of Landscape (ปัญหาภมูทิัศน;์ Water for Every Farm (น ้าส าหรับทกุฟารม์); และ The City 

Forest (ป่าในเมอืง) 

ภาพที ่1: พืน้ทีส่วนชมุชนของเอคโคทีอ่อกแบบดว้ยหลกั

เพอรม์าคลัเชอร ์ (ภาพโดย: Betsy Langford) 



มาซาโนบ ุฟกูโุอกา เป็นเกษตรกรและนักปรัชญาชาวญีปุ่่ น ทา่นสง่เสรมิวธิกีารเพาะปลกูในฟารม์แบบไมไ่ถพรวน ไมใ่สย่าฆา่

แมลง และไดร้เิริม่วธิเีฉพาะในการท าการเกษตรทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวา่ “เกษตรธรรมชาต”ิ หรอื “การเกษตรแบบไมต่อ้งท า

อะไร”  นอกจากนีท้า่นยงัเขยีนหนังสอืภาษาญีปุ่่ นอกีหลายเลม่ รวมถงึรายงานวทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ และทีม่ชี ือ่เสยีงคอื The 

One-Straw Revolution (ปฏวิัตยิคุสมยัดว้ยฟางเสน้เดยีว) 

เนือ่งจากไมน่านมานี ้ความนยิมของเพอรม์าคลัเชอรม์เีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ มกีารเขยีนหนังสอืออกมาหลายเลม่เพือ่ชว่ยอธบิาย

แนวคดิเบือ้งตน้หรอืเพือ่ลงลกึถงึระบบหรอืวธิปีฏบิตัแิบบใดแบบหนึง่ทีเ่ฉพาะลงไป หนังสอืและเว็บไซทท์ีเ่กีย่วกบังานเขยีน

เหลา่นีไ้ดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในตอนทา้ยของบทความ 

เพอรม์าคลัเชอรใ์นฐานะรปูแบบหนึง่ของการเคลือ่นไหว 

นักปฏบิตัแิละครผููส้อนเรือ่งหลกัการเพอรม์าคลัเชอรจ์ะคดิใครค่รวญอยา่งดเีกีย่วกบัระบบธรรมชาต ิและโดยเฉพาะเกีย่วกบั

ปฏสิมัพันธข์องมนุษยก์บัระบบเหลา่นัน้ เนือ่งจากเทคโนโลยที าใหม้นุษยม์คีวามสามารถเพิม่ขึน้ในการเปลีย่นแปลงระบบ

นเิวศนท์ัง้หมดไดอ้ยา่งรวดเร็วและในพืน้ทีท่ีก่วา้งขึน้ นักปฏบิตัหิลักการเพอรม์าคัลเชอรม์กัพบวา่ตนเองตกอยูใ่นทีน่ั่งล าบาก

ทีจ่ะตอ้งตอ่สูร้ะหวา่งความโลภของคนกบัสภาพความเป็นอยูข่องโลกในระยะยาว ดังนัน้ กลุม่เคลือ่นไหวเพอรม์าคัลเชอรจ์งึ

รวมตัวกนัเป็นกลุม่ใหญข่ึน้ดว้ยผูท้ีม่คีวามตอ้งการจะรักษาระบบธรรมชาตแิละตอ้งการบรรเทา/ฟ้ืนฟคูวามเสยีหายทีเ่กดิขึน้

จากการแสวงหาประโยชนอ์ยา่งไมม่กีารควบคมุมาเป็นระยะเวลานาน เสยีงของเพอรม์าคัลเชอรใ์นขบวนการนีม้คีณุคา่เพราะ

เป็นเสยีงทีน่ าเสนอทางเลอืกทีด่ทีีก่วา่ทีน่ าไปปฏบิตัไิด ้

เพอรม์าคลัเชอรใ์นฐานะขบวนการออกแบบชุมชนมนษุยแ์ละระบบนเิวศนต์ามธรรมชาต ิ

เมือ่ใชก้รอบแนวคดิของเพอรม์าคัลเชอร ์ขบวนการออกแบบจะตอ้งผา่นหลายระดบั เริม่จากหลกัจรยิศาสตร ์ไปยงัหลักการ  

กลยทุธการออกแบบ และสดุทา้ยคอืดา้นเทคนคิหรอืการน าไปใช ้

I. หลกัจรยิศาสตร ์

ไมว่า่จะมองเพอรม์าคัลเชอรว์า่เป็นหลักปรัชญา รปูแบบหนึง่ของการเคลือ่นไหว หรอืขบวนการออกแบบ เพอรม์าคลัเชอรจ์ะ

ตัง้อยูบ่นหลกัจรยิศาสตร ์3 อยา่งคอื 1) ดแูลโลก; 2) ดแูลผูค้น; and 3) จ ากดัการบรโิภคและแพรพ่ันธุ ์และจัดสรรสว่นเกนิ 

(Holmgren 2002) คนสว่นใหญไ่มม่ปัีญหาในหลักจรยิศาสตรส์องขอ้แรก แตแ่นวคดิเกีย่วกบัการควบคมุประชากรและการ

จัดสรรใหมม่กัจะถกูโตแ้ยง้อยา่งมาก และดว้ยเหตนุี ้นักเขยีนเพอรม์าคัลเชอรแ์ละครผููส้อนจงึไดเ้รยีบเรยีงปรับปรงุหลักขอ้ที่

สามใหมว่า่ “จัดสรรอยา่งยตุธิรรม” หรอื “ดแูลอนาคต” 

II. หลกัการ – บลิ มอลลสินั 

ในหนังสอืคูม่อื Permaculture: A Designers‘ Manual ทีเ่ขยีนดว้ยมอลลสินั (1988) มกีารสรปุหลกัการส าคัญของการ

ออกแบบเพอรม์าคัลเชอรไ์ว ้5 ประโยค [พมิพด์ว้ยตวัหนา และค าอธบิายจากผูเ้ขยีน]:  

1. ท างานรววมกบัธรรมชาต ิแทนการตวอตา้นธรรมชาต ิขอ้ความนีเ้หมอืนบอกความหมายชดัเจนแลว้ แตเ่ราทีเ่ป็น

มนุษยม์กัจะพยามและ “ท าตามความคดิของตัวเอง” เมือ่ถงึคราวทีต่อ้งพัฒนาระบบการเกษตรของตวัเอง ท าใหเ้กดิ

ความลม้เหลวทีไ่มน่่าจะเกดิขึน้ ท าใหเ้กดิการใชท้รัพยากรธรรมชาตเิกนิความจ าเป็น และเกดิความเสยีหายตอ่ระบบ

นเิวศนเ์ป็นวงกวา้ง ตวัอยา่งทีเ่ห็นไดช้ดัเป็นอยา่งดคีอืการปลกูพชืเชงิเดีย่วในพืน้ทีข่นาดใหญ ่ซึง่ถอืเป็นตวัอยา่งของ

การตอ่ตา้นธรรมชาต ิ

2. ปญัหาคอืค าตอบ ถา้เรายนิดทีีจ่ะมองปัญหาจากมมุมองอืน่บา้ง เราจะพบวา่แทจ้รงิแลว้ “ปัญหา” คอืค าอธบิาย

ส าหรับสว่นอืน่ของระบบนเิวศน ์ตวัอยา่งทีด่ขีองเรือ่งนีม้าจากค าพดูของมอลลสินัทีเ่ป็นทีรู่จั้กด ีคอื “คณุไมไ่ดม้ี

ปัญหาเรือ่งหอย แตค่ณุมปัีญหาเรือ่งการไมม่เีป็ด!” 

3. เปลีย่นแปลงนอ้ยทีส่ดุเพือ่เกดิผลมากทีส่ดุ ใชค้วามคดิทีร่อบคอบแกปั้ญหาตรงจดุส าคญัทีส่ดุในระบบนเิวศนจ์ะ

น ามาซึง่ผลทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุตอ่เวลาและทรัพยากรทีล่งทนุไป ตวัอยา่งของหลักการนีค้อื เทคโนโลยกีารเกษตรบนพืน้ที่

ลาดชดั (S.A.L.T. หรอื Sloping Agricultural Land Technology) ส าหรับการเพาะปลกูบนพืน้ทีต่ามไหลเ่ขา ทีใ่ช ้

วธิกีารปลกูตน้ไมไ้ปตามแนว (จดุส าคญั) ท าใหล้ดการกดัเซาะ เกดิเป็นขัน้บนัได และรักษาความอดุมสมบรูณ์ของ

ดนิ และอาจยงัท าใหด้นิอดุมสมบรูณ์เพิม่ขึน้อกี 



4. ตามหลกัแลว้ ผลผลติจากระบบมไีมวจ ากดั หลักการนีอ้าจพดูไดอ้กีอยา่งคอื ความรูแ้ละความคดิจนิตนาการของ

เราคอืสิง่ทีไ่ปจ ากดัศักยภาพของผลผลติทีย่ัง่ยนืในระบบนเิวศน ์นักออกแบบเพอรม์าคลัเชอรท์ างานเพือ่ใหเ้กดิชัน้

ของความสมัพันธแ์บบพึง่พาอาศัยกนัในระบบนเิวศน ์แนวคดินีเ้ห็นไดจ้ากตวัอยา่งของระบบวนเกษตร ทีม่ชีัน้ของ

สิง่มชีวีติมากมายท างานรว่มกนัเพือ่ปกป้องและเอือ้ประโยชนใ์หก้นัและกนั รวมถงึชว่ยเพิม่ศกัยภาพผลผลติโดยรวม

และ (มกัจะ)เพิม่ผลผลติของพชืแตล่ะอยา่ง “หนา้ทีห่ลายอยา่ง” เป็นอกีแนวคดิหนึง่ทีเ่ป็นตัวอยา่งทีด่ขีองหลกัการนี้

คอืการเลอืกพชืและสตัวใ์นการออกแบบเพือ่ใหท้ าหนา้ทีม่ากกวา่หนึง่อยา่งและใหผ้ลผลติมากกวา่หนึง่ผลผลติ ฝงู

ไกเ่ป็นตัวอยา่งทีด่ขีองแนวคดินีเ้พราะไกใ่หเ้นือ้เป็นอาหาร, ใหข้น, ขีไ้ก,่ การคุย้เขีย่พรวนดนิ, ควบคมุปรมิาณหญา้, 

ควบคมุปรมิาณแมลง, ฯลฯ 

5. ทกุอยวางมหีนา้ที ่(หรอืสวงผลตวอสิง่แวดลอ้มทีม่นัอยูว) ทกุสว่นของระบบนเิวศนม์อีทิธพิลโดยตรงตอ่สว่นอืน่ใน

ระบบและมอีทิธพิลโดยรวมตอ่ระบบทัง้หมด ในระบบทีซ่บัซอ้น การเปลีย่นแปลงจะน ามาซึง่ผลทีไ่มไ่ดค้าดคดิไว ้

ดังนัน้การสงัเกตอยา่งตัง้ใจเป็นระยะเวลานานๆจะชว่ยลดความเสยีหายทีไ่มค่าดคดิได ้ 

III. หลกัการ – เดวดิ โฮลม์เกรน 

ในหนังสอืของโฮลม์เกรนทีช่ ือ่วา่ Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability (2002) (หลักการและ

แนวทางทีเ่หนอืกวา่ความยัง่ยนื) เขาไดเ้พิม่จ านวนหลักการเพอรม์าคัลเชอรเ์ป็น 12 หลกัการ [พมิพด์ว้ยตวัหนา และ

ค าอธบิายจากผูเ้ขยีน] หลกัการนีม้วีธิทีีเ่ป็นระบบกวา่และตา่งกนัเล็กนอ้ยในสว่นทีเ่ป็นการเริม่ตน้ตดัสนิใจในการท าหนา้ที่

ผูด้แูลรักษาระบบนเิวศนท์ีซ่บัซอ้นและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

1. สงัเกตและท างานรววมกนั ใชเ้วลาใหม้ากๆในการสงัเกตระบบนเิวศนก์อ่นทีจ่ะเริม่สรา้งหรอืลงมอืท าการเกษตร การ

ท าเชน่นีก้อ่นจะชว่ยใหเ้ราสรา้งหรอืท าการเกษตรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืไดม้ากทีส่ดุ 

2. จบัและเก็บพลงังาน พลังงานมากมายหลายชนดิหลั่งไหลเขา้และออกจากระบบนเิวศน ์ใหใ้ชป้ระโยชนข์อง

พลังงานเหลา่นีใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และท าใหพ้ลังงานสญูเสยีใหน้อ้ยทีส่ดุ แหลง่ของพลังงานไดแ้ก ่แสงอาทติย ์น ้า 

เมล็ดพชื ความรอ้นทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิ(เชน่ในหนิและน ้า) ลม และอนิทรยีวัตถ ุ(ในดนิและปุ๋ ยหมกั) 

3. รบัผลผลติทีอ่ดุมสมบรูณ์ เมือ่ท าการปลกูพชืเพือ่อาหาร พลังงาน เครือ่งนุ่งหม่ และ/หรอืความสวยงาม เรา

คาดหวังวา่จะไดรั้บผลผลติทีอ่ดุมสมบรูณ์ สว่นหนึง่ของหนา้ทีใ่นการดแูลรักษา(Stewardship) เกีย่วขอ้งกบัการ

แบง่ปันผลทีอ่ดุมสมบรูณ์ใหก้นัและกนั 

4. ใชก้ฏเกณฑข์องตนเองและตอบสนองตวอผลไดร้บัจากการประเมนิ ผลเชงิลบทีเ่กดิขึน้อาจท าใหเ้ห็นวา่สิง่ที่

ท าอยูเ่ป็นวธิกีารทีไ่มย่ัง่ยนื และอาจหมายความวา่เราจะตอ้งเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง สว่นผลเชงิบวกทีม่ากเกนิไปอาจ

ไมเ่ป็นผลดนัีก เป้าหมายของเราคอืความสมดลุ ส าหรับผูท้ีคุ่น้เคยกบัการมองโครงการเกษตรและ/หรอืงานพฒันาวา่

เป็นปัญหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ข การประเมนิสญัญาณผลเชงิลบทีไ่ดอ้าจท าไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา สว่นการประเมนิผลเชงิ

บวกทีม่ากเกนิเป็นเรือ่งทีต่อ้งสงัเกตใหด้แีละเขา้ใจไดย้ากกวา่ ตัวอยา่งเชน่ เป็นเวลาหลายสบิปีมาแลว้ทีก่ารปลกูพชื

เชงิเดีย่วในพืน้ทีข่นาดใหญเ่ป็นสญัลักษณ์ของการเกษตรสมยัใหมท่ีป่ระสบความส าเร็จ โดยทีผ่ลกระทบเชงิลบทีม่ี

ตอ่สภาพแวดลอ้มและมนุษยใ์นระบบนีถ้กูมองขา้มไป และเหลอืเพยีงแคก่ารตัดสนิโดยใหเ้หตผุลเพยีงงา่ยๆจากสิง่ที่

มองเห็นคอืก าลังการผลติอนัมหาศาลทีไ่ดม้าซึง่วัตถดุบิทีน่ าไปใชเ้ป็นพลังงานราคาถกูและผลประโยชนข์องบรษัิท 

เป็นเรือ่งยากทีจ่ะปฏเิสธระบบทีม่อี านาจแบบนีท้ีไ่ดม้าซึง่ผลก าไรในระยะเวลาอนัสัน้ (ซึง่ก็คอืผลเชงิบวกทีม่าก

เกนิไป) ถงึแมเ้ราจะรับรูว้า่จะตอ้งเกดิความเสยีหายทัง้กบัคนและโลกของเรา 

5. ใชป้ระโยชนแ์ละเห็นคณุควาของทรพัยากรทีใ่ชไ้มวหมดและทรพัยากรอืน่ๆ  ระมดัระวังในการใชท้รัพยากรทีไ่ม่

มทีดแทน และคอยหาทางฟ้ืนฟทูรัพยากร คดิอยูเ่สมอวา่มอีะไรทีจ่ะน ามาใชไ้ด ้

6. ไมวผลติของเสยี ถา้จะใหด้ ีทกุอยา่งทีเ่ราตอ้งการใชค้วรน ามาจากพืน้ทีท่ีเ่ราอยู ่และวัสดเุหลอืใชต้า่งๆควรน ามาท า

เป็นวตัถดุบิและใชก้บัสว่นอืน่ในระบบ   

7. ออกแบบจากโครงสรา้งไปสูวรายละเอยีด  จัดการภาพใหญก่อ่น แลว้อยา่งอืน่ก็จะชดัเจนขึน้หลังจากนัน้ 

องคป์ระกอบทีเ่ป็นปัจจัยของภาพใหญไ่ดแ้ก ่สภาพอากาศ สภาพภมูปิระเทศ และมมุขึน้ลงของพระอาทติย ์การน า

สิง่เหลา่นีม้าพจิารณาในชว่งแรกเป็นสิง่ทีส่ าคัญมากตอ่การตัดสนิใจอืน่ๆทีจ่ะตามมา และปัจจัยเหลา่นีจ้ะเป็นสิง่ที่

ก าหนดโครงสรา้งของการออกแบบ  นักออกแบบเพอรม์าคลัเชอรจ์ะใชก้ลวธิสีว่นและเขต (Sectors and Zones) (ดู



รายละเอยีดสว่นตอ่ไป) เพือ่ชว่ยพจิารณาโครงสรา้งการออกแบบโดยรวมทัง้หมด จากนัน้จงึจะน าไปสูว่ธิกีารและพชื

ทีจ่ะน ามาปลกู 

8. ใชก้ารผสมผสานแทนการแยกออก ทกุองคป์ระกอบของระบบมจีดุแข็งและจดุออ่น ส าหรับหลกัการเพอรม์าคัล

เชอร ์เราสามารถใชค้วามจรงิขอ้นีใ้หเ้ป็นประโยชนด์ว้ยการจับคูอ่งคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ เพือ่ให ้

แตล่ะองคป์ระกอบสามารถชว่ยกนัและเตบิโตไปพรอ้มกนัอยา่งมัน่คง ตวัอยา่งเชน่สวนผักรกูญุแจ (Keyhole 

Garden) ทีม่รีะบบการใชปุ้๋ ยหมกัผสมผสานโดยตรงในแปลงผัก การท าสวนผักรกูญุแจใ่กล ้ๆ กบัในครัวเป็นการ

ผสมผสานระบบไดม้ากขึน้ดว้ยการสรา้งพืน้ทีใ่กล ้ๆ  เพือ่จะไดม้ผีักสดไวก้นิและมทีีร่องรับเศษพชืและเศษอาหารให ้

มาอยูใ่กลก้บับรเิวณใชง้านเพือ่ลดแรงงาน 

9. แกป้ญัหาทลีะเล็กทลีะนอ้ยและท าไปอยวางชา้ๆ การเปลีย่นแปลงแบบเล็กนอ้ยและชา้ๆท าใหเ้กดิความเขม้แข็ง

มัน่คงและหลากหลาย ท าใหร้ะบบเกดิการปรับตัว ชว่ยป้องกนัและลดความเสีย่งของผลทีไ่มต่อ้งการใหน้อ้ยลงได ้

10. ใชป้ระโยชนแ์ละเห็นคณุควาของความหลากหลาย  ความหลากหลายคอืรากฐานของความมัน่คงแข็งแรง 

11. ใชป้ระโยชนจ์ากชายขอบและเห็นคณุควาของสิง่เล็กนอ้ย  ชายขอบระหวา่งสว่นระบบนเิวศนแ์ตล่ะสว่นและชาย

ขอบระหวา่งพืน้ทีท่ีม่ภีมูอิากาศตา่งกนัเป็นบรเิวณทีม่คีวามหลากหลายและมศีักยภาพสงู สิง่มชีวีติหลายสายพันธุ์

สามารถด ารงชวีติอยูไ่ดด้ใีนทัง้สอง

สว่นของพืน้ทีท่ีต่ดิตอ่กนัและใช ้

ประโยชนไ์ดจ้ากทัง้สองสว่นนัน้ และ

สามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติใหก้บั

ระบบโดยรวมทัง้หมด 

12. ใชป้ระโยชนอ์ยวางสรา้งสรรคแ์ละ

ปรบัตวัตามความเปลีย่นแปลง สิง่

ตา่งๆเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่เป็น

เรือ่งธรรมดาอยูแ่ลว้ ดังนัน้จงึควร

ปรับตัวตอ่การเปลีย่นแปลงดว้ยการ

ปรับเปลีย่นอยูเ่สมอ และอยา่ยอมแพ ้

 

IV. ออกแบบวธิปีฏบิตั ิ

การเชือ่มโยงหลักจรยิศาสตรแ์ละหลักการ

ของเพอรม์าคลัเชอรใ์หเ้ขา้กบัพืน้ทีท่ีต่อ้งการ

ใชง้านจ าเป็นจะตอ้งมกีรอบหรอืโครงรา่งการ

ออกแบบ นักออกแบบจะใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย

เพือ่จัดเรยีงความคดิและสือ่สารความคดินัน้

ออกมา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการออกแบบมดีังนี:้  

ระยะความย ัง่ยนืจากคยีไ์ลนข์องโยแมน (Yeoman’s Keyline scale of permanence) (ภาพที ่2) ค านงึถงึเวลา

และพลังงานทีต่อ้งใชเ้พือ่การเปลีย่นแปลงพืน้ทีห่รอืระบบนเิวศน ์ดา้นปลายสดุของเวลาและพลังงานทีใ่ชค้อื "สภาพอากาศ" 

ซึง่ตอ้งการเวลาและพลังงานมากทีส่ดุ สว่นดา้นลา่งสดุของทัง้สองเสน้คอื “ดนิ”   

สววน (Sectors) (ภาพที ่3) ใชเ้พือ่อธบิายปัจจัยตา่งๆทีม่ผีลกระทบตอ่พืน้ที ่สว่นตา่งๆเหลา่นีร้วมถงึปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้

ดว้ยเชน่ทศิทางขึน้ลงของพระอาทติย ์ทศิทางลมตามฤดหูรอืลมทีม่อีทิธพิลในแตล่ะชว่ง รปูแบบการใชพ้ืน้ทีเ่ดนิทางไปมา

ของมนุษยแ์ละสตัว ์และผลกระทบของเสยีงและทศันวสิยั  

โซน (Zones) อธบิายการท างานรว่มกนัของมนุษยเ์พือ่รักษาพืน้ทีส่ว่นใดสว่นหนึง่ไว ้ปกตแิลว้มกัจะม ี6 โซน เเรยีงตวัเลข

ตัง้แต ่0 – 5  โดยโซน 0 คอืโครงสรา้งบา้นหรอืส านักงานทีม่คีนอาศัยหรอืท างานอยู ่โซน 1 เป็นบรเิวณทีม่มีนุษยเ์ดนิทางไป

มามากทีส่ดุของพืน้ที ่โดยถา้หากเป็นพืน้ทีส่ าหรับอยูอ่าศัย โซน 1 คอืทางเดนิระหวา่งถนนเขา้บา้นและประตหูนา้บา้น และ

ภาพที ่2: ระยะความยั่งยนืจากคยีไ์ลนข์องโยแมน (Yeoman‘s Keyline 

Scale of Permanence) แสดงใหเ้ห็นเวลาและพลงังานทีต่อ้งการในการ

เปลีย่นแปลงพืน้ทีห่รอืระบบนเิวศน ์ปรับใชจ้าก Owen Hablutzel‘ Scale of 

Permanence 

มาก 

พลังงานที่
ต้องใช้ 

น้อย 

น้อย มาก เวลา 

ดนิ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

ตน้ไม ้

น า้ 

ภมูปิระเทศ 

ภมูอิากาศ 

ระยะความย ัง่ยนื 

คยีไ์ลนข์องโยแมน 



อาจรวมถงึลานบา้นหรอืในครัวทีต่ดิกนักบัสวนผักหลังบา้น โซน 2 

จะเป็นสวนผกัทีต่อ้งปลกูทกุปีและไก ่โซน 3 จะเป็นตน้ไมผ้ลและทุง่

หญา้หรอืสนามหญา้ โซน 4 มไีมท้ีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิหรอืพลังงาน 

และโซน 5 เป็นสว่นทีป่ลอ่ยไวเ้พือ่สงัเกตและเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิ

V. การปฏบิตั/ิวธิกีาร 

การผสมผสานหลายๆสายพนัธุ ์(กลุม่พชื หรอื Plant Guilds) นัก

ออกแบบเพอรม์าคัลเชอรจ์ะพยายามหาพชืทีป่ลกูเรยีงกนัเป็นล าดบั

ชัน้ขึน้ไป (Canopy Levels) ของ “กลุม่พชื” เพือ่ท าใหเ้กดิการเพิม่

ผลผลติทีม่ทีัง้ปรมิาณและความหลากหลายในระบบ อกีทัง้ยงัท าให ้

เกดิความมัน่คงแข็งแรงตอ่ระบบ การท าวนเกษตรและการท าสวนใน

ป่าเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการใช ้“กลุม่พชื” มอีกีตัวอยา่งหนึง่ของ 

“กลุม่พชื” ส าหรับเขตรอ้นทีส่ามารถปลกูซอ้นกนัเป็นล าดับชัน้ไดแ้ก่

มะมว่งทีป่ลกูรวมกนักบัพชืทีช่อบทีร่ม่คอืเชอรร์ีไ่ทย (Barbados 

cherries) และชัน้ต ่าลงไปอกีคอืตน้คอมเฟรย ์(Comfrey) และผัก

กยุชา่ย   

วนเกษตร (ระบบการปลกูพชืหลายล าดับชัน้ พชือายหุลายปีทีใ่ช ้

เป็นอาหาร พลังงานและเสน้ใย) ตวัอยา่งกอ่นหนา้นีเ้ป็นตัวอยา่งของ 

“กลุม่พชื” ทีเ่ป็นตวัอยา่งทีด่ขีองพชืทีจ่ะปลกูในระบบวนเกษตร และ

ระบบวนเกษตรไดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใหม้นุษยไ์ดใ้ชผ้ลผลติอยา่ง

สงูสดุจากป่าหลายชัน้ และในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยรักษาความ

หลากหลายและเพิม่ความอดุมสมบรูณ์ใหก้บัป่าดว้ย 

ใหน้ า้อยวางชา้ๆและเก็บกกัน า้  น ้าถอืเป็นทรัพยากรส าคญัในระบบการเกษตรทกุรปูแบบ และการออกแบบเพอรม์าคลัเชอร์

ทีด่จีะตอ้งท าการรักษาระดับความชุม่ชืน้ในระบบไวด้ว้ยการใชพ้ลังงานนอ้ยทีส่ดุ คอืมกีารขดุรอ่งน ้าใหน้ ้าทีเ่หลอืไหลไป มี

การรักษาน ้าไวใ้นฤดแูลง้ และชว่ยใหน้ ้าซมึจากหนา้ดนิลงไปถงึยงับรเิวณรากพชื 

ท าปุ๋ ยหมกั การใสปุ่๋ ยหมกัจะชว่ยรักษาความอดุมสมบรูณ์และธาตอุาหารใหค้งอยูแ่ละถกูน าไปใชใ้นวงจรของระบบนเิวศน ์

จากกองปุ๋ ยหมกัธรรมดาจนถงึระบบปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนดนิ การท าปุ๋ ยหมกัจากสิง่ปฏกิลู ทีท่กุอยา่งเป็นแหลง่ความอดุม

สมบรูณ์ควรถกูน าไปใชแ้ละดแูลรักษาอยา่งดทีีส่ดุ 

อาคารปลกูสรา้งทีเ่ป็นธรรมชาต ิหากเป็นไปได ้ควรพยายามใชว้ัสดทุีห่าไดใ้นทอ้งถิน่และเป็นวัสดทุีน่ ากลับมาใชไ้ดใ้หม่

เมือ่ตอ้งการสรา้งทีป่ลกูสรา้งทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย เพราะจะชว่ยสนับสนุนเศรษฐกจิในทอ้งถิน่และอนุรักษ์ทรัพยากรทีใ่ชแ้ลว้ไม่

สามารถหามาทดแทนได ้บา้นทีป่ลอดภยัและอยูส่บายไมจ่ าเป็นตอ้งมลีักษณะเหมอืนบา้นแบบตะวันตกในเมอืง แบบและวัสดุ

ทีน่ ามาจากตา่งประเทศมกัอยูไ่มค่อ่ยสบายและอาจปลอดภยันอ้ยกวา่ ตวัอยา่งทีด่ตีวัอยา่งหนึง่คอืการใชห้ลังคามงุจากแทน

หลังคาสงักะส ีเพราะหลังคาสงักะสมีกัจะไมท่นตอ่ลมพายหุมนุเขตรอ้น และยงัถา่ยเทความรอ้นจากแสดงแดดในเขตรอ้น ท า

ใหบ้า้นรอ้นจนอยูไ่มไ่ดใ้นชว่งกลางวัน 

ขอ้คดิเห็นทีม่ตีวอเพอรม์าคลัเชอร ์

ขอ้คดิเห็นหรอืค าวจิารณ์อยา่งหนึง่ทีพ่บอยูบ่อ่ยๆ (ทีบ่างครัง้เป็นจรงิ) ทีม่ตีอ่กลุม่เพอรม์าคลัเชอรค์อืกลุม่ผูส้นับสนุนมกัจะ

อา้งถงึศักยภาพของผลผลติหรอืปัจจัยความเขม้แข็งมัน่คงของระบบโดยแทบจะไมม่ขีอ้มลูสนับสนุนทีน่่าเชือ่ถอืได ้เหตทุีเ่ป็น

เชน่นีเ้พราะการสง่เสรมิและเอกสารขอ้มลูของวธิปีฏบิตัเิพอรม์าคลัเชอรก์ระจายอยูเ่ป็นวงกวา้ง และไมม่อีงคก์รรัฐฯใดๆรับรอง

การกลา่วอา้งของนักเพอรม์าคลัเชอรแ์ละผูท้ีเ่ลา่เรือ่งราวประสบการณ์เกีย่วกบัเพอรม์าคลัเชอร ์เมือ่ไมน่านมานี ้ไดม้กีาร

อภปิรายอยา่งตรงไปตรงมาภายในกลุม่เพอรม์าคัลเชอรว์า่ควรระมดัระวังมากขึน้ในการกลา่วอา้งใดๆก็ตาม และควรแสวงหา

การท างานรว่มกนักบัคนอืน่และองคก์รอืน่ทีส่ามารถชว่ยตรวจสอบการปฏบิตัดิว้ยวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสมและเพิม่

ภาพที ่3: การวเิคราะหส์ว่น (Sector Analysis) 

อธบิายองคป์ระกอบตา่งๆทีม่คีวามสมัพันธก์นั 

การวเิคราะหส์ว่น 

การสญัจร 

แสงแดดหนา้หนาว 

ลม 

แสงแดดหนา้รอ้น 



ความสามารถใหก้บัชมุชนทีจ่ะด าเนนิการทดลองใหส้ าเร็จและน าผลขอ้มลูทีม่ปีระโยชนนั์น้น าไปใชไ้ด ้และ/หรอืตอ่ยอดไป

ถงึการวจิัยอืน่ๆ  

สว่นค าวจิารณ์อืน่ทีพ่บบา้งเกีย่วเพอรม์าคัลเชอรม์กัจะเกีย่วขอ้งกบัรปูแบบการด าเนนิชวีติของนักเพอรม์าคลัเชอร ์ผูท้ีอ่ยูแ่ละ

เคยชนิกบัวถิแีบบตะวันตกทีท่ันสมยัมกัจะวจิารณ์และดถูกูผูท้ีม่ลีกัษณะภายนอกทีแ่ตกตา่ง มากกวา่ทีจ่ะพยายามท าความ

เขา้ใจมมุมองของคนๆนัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ความแตกตา่งนัน้ทา้ทายวถิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัความสะดวกสบายในชวีติ   

เพอรม์าคลัเชอรใ์นงานพฒันา 

นักเพอรม์าคลัเชอรห์ลายคนเห็นดว้ยกบัวสิยัทศันย์คุหลังอตุสาหกรรม (Post-industrial Vision) ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพราะ

เห็นวา่หลกัการของเพอรม์าคัลเชอรเ์ป็นสิง่ทีจ่ะเตรยีมพรอ้มส าหรับการใชเ้ครือ่งจักรทีน่อ้ยลง การลดลงของการกระจายตวั

ทางเศรษฐกจิทัว่โลก และโลกทีถ่กูท าใหเ้ป็นสงัคมเมอืงนอ้ยลง ผลก็คอื คนเหลา่นีม้มีมุมองเกีย่วกบัขบวนการพัฒนาที่

แตกตา่งจากนักพัฒนาชาวตะวันตกทีม่วีธิยีดึถอืปฏบิตัแิบบเดมิๆ มมุมองนีม้อีทิธพิลตอ่กรอบความคดิเกีย่วกบั “อนาคตที่

ดกีวา่” ของนักเพอรม์าคลัเชอร ์และสง่ผลกระทบตอ่ทางเลอืกของพวกเขาทีใ่หค้วามส าคญัตอ่แรงงานและทรัพยากร  

ตัวอยา่งทีส่ดุขัว้เชน่ นักพัฒนาชาวตะวันตกแบบสมยักอ่นทีก่ าลังท างานกบัเกษตรกรรายยอ่ยในเขตชนบทอาจก าลังพยายาม

สรา้งหว่งโซอ่ปุทานและผูก้ระจายสนิคา้ทีจ่ะชว่ยใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเขา้ถงึตลาดโลก อาจมกีารน าทรัพยากรจากสถานทีอ่ืน่

และทรัพยากรทีม่จี ากดัเขา้มาในพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยเพิม่ผลผลติทีเ่ป็นพชืเชงิเดีย่วหรอืพชืสายพันธุใ์ดสายพันธุห์นึง่ทีต่อ้งปลกูทกุปี 

อาจมกีารท าใหค้นเห็นภาพวา่พืน้ทีข่องเกษตรกรรายยอ่ยเหลา่นีจ้ะกลายเป็นพืน้ทีด่ าเนนิการขนาดใหญท่ีม่ปีระสทิธภิาพการ

ผลติทีเ่พิม่ขึน้ ดังนัน้ จงึท าใหม้คีวามตอ้งการก าลังแรงงานคนนอ้ยลงโดยทีป่ระสทิธภิาพในการท างานมเีพิม่มากขึน้ ดว้ย

ความหวังทีว่า่คนอืน่ทีเ่หลอือยูท่ีไ่มม่งีานท าจะหารายไดท้ีด่กีวา่ทีเ่คยไดจ้ากการท ากนิในพืน้ทีข่องตน ความพยายามเหลา่นี้

มกีารด าเนนิการใหส้ าเร็จภายใตก้ารน าของภาพทีถ่กูสรา้งขึน้วา่โลกอตุสาหรรมทันสมยัคอืวสิยัทศันแ์หง่อนาคตทีด่ทีีส่ดุ เป็น

การเพิม่ฐานเศรษฐกจิโดยการสรา้งผูบ้รโิภคใหเ้พิม่มากขึน้ โดยไมม่อีปุสรรคดา้นขอ้จ ากดัของทรัพยากรใดทีเ่ทคโนโลยี

เอาชนะไมไ่ด ้สภาพการท างานหนักดว้ยแรงกายและวถิชีวีติแบบชนบททีด่ าเนนิมาในสมยักอ่นคอืสภาพทีท่กุคนจะตอ้งไดรั้บ

การชว่ยใหห้ลดุพน้ออกมา 

ในทางตรงกนัขา้ม นักออกแบบเพอรม์าคลัเชอรท์ีท่ างานในบรบิทเดยีวกนัจะแสวงหาวธิกีารทีท่ าใหช้มุชนในชนบทเขม้แข็ง

และพึง่ตนเอง รวมทัง้ปกป้องชมุชนนัน้จากอทิธพิลจากภายนอก นักเพอรม์าคัลเชอรจ์ะพยายามสรา้งระบบนเิวศนแ์ละระบบ

สงัคมทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์และจากนัน้คอ่ยคา้ขายผลผลติทีม่เีหลอื โดยใหม้คีวามหลากหลาย

ทางชวีภาพมากทีส่ดุ แทนทีจ่ะสรา้งผูบ้รโิภค นักเพอรม์าคลัเชอรจ์ะพยายามสรา้งผูผ้ลติทีม่คีวามมัน่คงแข็งแรงและประสบ

ความส าเร็จใหอ้ยูแ่ละไมล่ะทิง้พืน้ทีข่องตน โดยมคีวามคดิวา่ชวีติของพวกเขามคีณุคา่และงานทีพ่วกเขาท าอยูนั่น้เป็นงานที่

ส าคญัและมศีักดิศ์ร ี

เร ือ่งราวสววนตวัของผมเกีย่วกบัเพอรม์าคลัเชอร ์

เมือ่ประมาณ11 ปีทีแ่ลว้ ผมน าเอาหลกัการของเพอรม์าคัลเชอรม์าเป็นเครือ่งมอืในการออกแบบและเป็นแบบอยา่งในมมุมอง

ของการพัฒนามนุษย ์ขณะทีผ่มก าลังรับงานใหมใ่นฐานะ “นักพัฒนาชมุชม/มชิชนันารกีารเกษตร” และไดย้า้ยถิน่ฐานมา

อาศัยในวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มใหม ่ผมเริม่ถามตวัเองดว้ยค าถามงา่ยๆวา่ “เราจะพัฒนาเพือ่อะไร?”   

ผมรูส้กึไมค่อ่ยพงึพอใจกบัค าตอบแรกๆทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ทีผ่า่นมา ผมมองเห็นธรรมชาตทิีไ่มม่คีวามยัง่ยนืเลยแมส้ิง่

เหลา่นัน้จะมคีนเรยีกวา่ยัง่ยนืก็ตาม ผมไดเ้ห็นคณุภาพชวีติทีเ่ป็นค าสญัญาของโลกสมยัใหมท่ีน่ าพาคนตกลงไปสูห่ว้งลกึแหง่

ความทกุขล์ าเค็ญและความพา่ยแพ ้ผมไดเ้ห็นวา่เมือ่ผมพดูวา่ “พฒันา” ผมก าลังฉายภาพของชนชัน้กลางชาวอเมรกิา

ออกมาใหค้นด ูและผมไดเ้ห็นวา่วถิกีารด าเนนิชวีติแบบนัน้ก าลังบดขยีท้ าลายระบบนเิวศนข์องโลกนีแ้ละวถิชีวีติแบบนีแ้หละ

เป็นสิง่ทีไ่มย่ัง่ยนื  

ผมไดเ้ริม่มองหาค าตอบใหม่ๆ  จากการอา่นและการคน้ควา้ ท าใหผ้มมารูจ้ักกบัเพอรม์าคัลเชอร ์ทีใ่หแ้นวคดิใหม่ๆ วา่คน

สามารถมชีวีติอยูอ่ยา่งเกดิผลและเป็นผลทีอ่ดุมสมบรูณ์และในขณะเดยีวกนัคนกเ็ป็นผูถ้นุถนอมและดแูลรักษาธรรมชาตดิว้ย 

ผมเห็นวา่แทนทีจ่ะวางภาพดนิแดนในอดุมคตเิทา่นัน้ แตคู่ม่อืออกแบบเพอรม์าคลัเชอรแ์ละงานเขยีนอืน่ๆของเพอรม์าคลั

เชอรไ์ดใ้หค้ าแนะน าเป็นขัน้เป็นตอนในการประเมนิระบบธรรมชาตริอบๆตัวผมและวธิกีารทีจ่ะน าความเขม้แข็งมัน่คงและความ

อดุมสมบรูณ์เขา้มาในระบบธรรมชาตเิหลา่นัน้  การออกแบบเพอรม์าคลัเชอร ์หรอืการออกแบบเพือ่วัฒนธรรมทีย่ัง่ยนื 



(Permaculture Design) ท าใหผ้มมวีธิทีีเ่ป็นระบบในการมองภาพใหญ ่และชว่ยในการวางแผนและทดลองการเพือ่ใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  

เพอรม์าคัลเชอรเ์ป็นวถิแีหง่การดแูลรักษาทีด่ ีส าหรับผมแลว้ นีเ่ป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะท างานเพือ่แผน่ดนิของพระเจา้ ผมมองหลักจ

รยิศาสตรข์องเพอรม์าคลัเชอร ์(กลา่วไวก้อ่นหนา้นี)้ ผา่นมมุมองทีแ่ตกตา่งดังนี ้1) แสดงความรักตอ่ผูท้ีม่พีระฉายของพระ

เจา้; 2) ขยนัขนัแข็งทีจ่ะดแูลรักษาสิง่ทรงสรา้งของพระเจา้; และ 3) มชีวีติอยา่งพอเพยีงและมคีวามสขุยนิดใีนการแบง่ปันสิง่

ทีพ่ระเจา้จดัเตรยีมให ้

หลังจากทีผ่มใชห้ลักการของเพอรม์าคัลเชอรด์ว้ยตวัเองมาเป็นระยะเวลาหนึง่ ผมไดเ้ขา้เรยีนหลกัสตูรการออกแบบวัฒนธรรม

ทีย่ัง่ยนื (Permaculture Design Course) เพือ่เพิม่ทักษะและความมัน่ใจในการใชข้บวนการออกแบบนี ้การเรยีนในชัน้นัน้ทา้

ทายและมปีระโยชนจ์รงิๆ เมือ่มกีารออกแบบแนวคดิเพือ่ใหเ้พือ่นรว่มชัน้และอาจารยผ์ูส้อนประเมนิ เราไดแ้ลกเปลีย่นมมุมอง

และประสบการณ์อนัมคีา่และหาอะไรมาเทยีบไมไ่ด ้และอยา่งทีก่ลา่วไวแ้ตต่น้วา่ชัน้เรยีนเพอรม์าคลัเชอรม์กีารเปิดสอนใน

หลายรปูแบบ ในสว่นอา้งองิจะมลีงิคข์องหลกัสตูรทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอือยา่งแพรห่ลาย  

สรปุ 

เพอรม์าคัลเชอรเ์ป็นแขนงหนึง่ของการเกษตรเพือ่สิง่แวดลอ้มทีก่ าลังเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ และไดรั้บการยอมรับกนัมากขึน้วา่เป็น

หลกัการออกแบบทีม่คีณุคา่ทัง้ในสถาบนัของรัฐบาลและเอกชนทัว่โลก สามารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัระบบนเิวศนแ์ละและ

วัฒนธรรมทกุๆที ่อกีทัง้ยงัน าเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีน่ าไปใชไ้ดจ้รงิมากกวา่การแกปั้ญหาแบบงา่ยๆและรวดเร็ว เป็นการ

มองระบบนเิวศนแ์ละระบบสงัคมเป็นภาพรวมทีอ่ยูค่วบคูก่นั ชว่ยน าทางในการเป็นผูด้แูลรักษาทีด่ ีและใหแ้นวทางทีน่ าไปสู่

ความยัง่ยนื ความเขม้แข็งมัน่คง และความอดุมสมบรูณ์ทีแ่ทจ้รงิ 
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