ระบบเกษตรอินทรียพ์ ลังชีวภาพ:

แนวทางองค์รวมที่ให้ผลมากกว่าเกษตรอินทรียท์ ั ่วไป
Bio-Energetic & Organic Agriculture:

A Holistic Approach Toward Beyond Organic Farming

ระบบเกษตรอินทรียพ์ ลังชีวภาพ: วิธกี ารเพื่อการปฏิวตั เิ ขียวยคใหม่

Bio-Energetic Agriculture: A New Green Revolution
• วิธกี ารทาเกษตกรร่แบบองใ์รว่ที่
หม้ผล่ากกวาเกษตรอินทรีย์ท ั ่วไป
และสร้างใวา่ยั ่งยืนทังหนเชิ
้
ง
เศรษฐกิจ สังใ่ และ สิง่ แวดล้อ่
• หม้ใวา่สาใัญกับใวา่เป็ นพลวัต
ของธรร่ชาติ ทังหนด้
้ านชีววิทยา
และกายภาพของการเกษตร -สร้างสภาพแวดล้อ่ทีเ่ อือ้ ตอการ
ฟื้ นฟูและบารคงรักษาดินหม้อดค ่
ส่บูรณ์ตา่ธรร่ชาติ
• เพิ่่ ประสิทธิภาพการทาเกษตร
ด้วยวิวฒ
ั นาการหม่ การนา
พลังงานสวนดีหนธรร่ชาติท่่ ี องไ่
เม็น (อาทิ พลังชี่ พลังปราณ มรือ
ใลื่นแ่เมล็กไฟฟ้ าที่่ ปี ระโยชน์ )
่าชวยเพิ่่ พลังชีวติ หม้กบั ดินและ
เสริ่การเจริญเติบโตของพืช

ภาพถ่ายใบไม้ด้วยกล้องคิลเลียน
ที่ แสดงให้เห็นพลั งชีวิตบริเวณรอบขอบใบ

• A holistic approach to
farming and gardening
“beyond organic” and
sustainable --economically,
socially and env ironmentally.
• Emphasizes on reinforcing
nature’s biologically and
physically dynamic energies
in the farming process -creating optimum conditions
to best support nature’s
processes in healing and
nurturing the soil.

A Kirlian photo of a leave showing
life force around the edge.

• Enhanced by an emerging
ev olution in utilizing nonv isible beneficial energies in
nature (Chi, Prana or
beneficial electromagnetic
wav es) to promote the life
force that energizes the
health of soil and growth of
plants.
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เทใโนโลยีการเกษตรหนระบบเกษตรอินทรียพ์ ลังชีวภาพ
Technologies in Bio-Energetic Agriculture
ตะวันออกผสานกับตะวันตก East meets West











เกษตรพลังธรร่ชาติ Nature Farming (Mokiji Okada-MOA/Kyusei/Yoko)
เกษตรธรร่ชาติแบบญี่ปนค Fukuoka’s Natural Farming
เกษตรธรร่ชาติแบบเกามลี Korean’s Natural Farming (KNF)
เกษตรพลังชีวิต Genki Power (GP) Farming System
เกษตรชีวพลวัต Bio-Dynamic Agriculture
เกษตรชีวภาพเข้่ข้น Bio-Intensive Agriculture
เกษตรปฏิรปู Regenerative Agriculture
เกษตรชีวภาพ Biological Farming
เกษตรธาตคอามารธรร่ชาติเข้่ข้น Nutrient-Dense (Bio-Nutrients) Farming
ถานชีวภาพเพื่อการเกษตร BioChar / Terra Preta (Black Gold)
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เกษตรพลังธรร่ชาติ
Nature Farming (Mokichi Okada-MOA/Kyusei/Yoko)

“เกษตรไม่ใช้ป๋ ยุ ”

มลักพื้นฐาน 5 ประการ
1. ผลิตอามารทีส่ า่ารถ
บารคงและเสริ่สคขภาพ
2. หม้ประโยชน์ ทงั ้ ด้าน
เศรษฐกิจและจิตหจกับผู้
ปลูกและผู้บริโภใ
3. ทคกในสา่ารถทาได้
สาเร็จ
4. รับผิดชอบตอใวา่อยู
รอดของสิง่ แวดล้อ่ หม้
ใวา่เใารพธรร่ชาติ
5. หม้ผลผลิตทีส่ า่ารถ
รองรับการเพิ่่ ขึ้นของ
ประชากรโลก

“No fertilizer farming”
The 5 principles
1. To produce foods which
can sustain and promote
human health.
2. To be beneficial
economically and
mentally to both the
producers and
consumers.
3. To be practicable by
anyone, with durability.
4. To be responsible for an
environmental integrity,
paying respect to nature.
5. To be responsible for the
production and supply of
provisions in such a
manner to meet the
4
growth of population.

เกษตรธรร่ชาติแบบญีป่ นค (ลุงฟูกูโอกะ)
Japanese Natural Farming (Fukuoka’s)
“เกษตรกรรมแบบไม่กระทา”
1. ไ่่ีการไถพรวนดิน
2. ไ่่ีการหช้ปยเใ่ี
ค๋
มรือ ทาปค๋ ย
ม่ัก
3. ไ่่รการกาจัดวัชพืชโดยการ
ถางมรือหชยากาจัดวัชพืช
4. ไ่่ีการหช้สารเใ่ี
1.
2.

3.
4.

“Do-nothing Farming”
No cultivation
No chemical fertilizer or
prepared compost
No weeding by tillage or
herbidices
No dependence on
chemicals
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เกษตรธรร่ชาติแบบเกามลี

Korean’s Natural Farming (KNF)
บารุงรักษาคุณภาพดินด้ วย
• เน้นการหช้จคลนิ ทรีย์หนท้องถิ่น –
วิธีจบั เพาะขยาย และหช้ประโยชน์
- นาจคลนิ ทรีย์ทอ้ งถิ่น่าหช้หนระบบ
นิเวศของการเกษตร
• หช้ทรัพยากรภายหนฟาร์่อยาง
เต็่ประสิทธิภาพ นาเศษซาก
ตางๆ กลับ่าหช้ประโยชน์หม่
• ลดการหช้ทรัพยากรจากภายนอก
Fostering soil health by
• Emphasizes usage of IMOs
(Indigenous
Microorganisms) –
collecting cultiv ating, and
applying– and
reintroduces them into an
agro ecosystem
• maximizes the use of onfarm resources, recycles
farm waste.
• minimizes external inputs
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เกษตรพลังชีวติ

Gen-ki Power (GP) Farming System
เพิ่่ ประสิทธิภาพของจคลนิ ทรีย์หนดิน และนา่าหช้ประโยชน์

Increase power of local soil microbes and utilize it.
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เกษตรชีวพลวัต
Bio-Dynamic Agriculture
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เกษตรชีวภาพเข้่ข้น
Bio-Intensive Agriculture

ขคดพรวนดินลึก 1 เ่ตร
Double-digging
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เกษตรปฏิรปู (การจัดการแบบองใ์รว่)
Regenerative Agriculture (Holistic Management)
Holistic Management

เกษตรปฏิรปู แห่งศตวรรษที ่ 21:
ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน
& การปฏิวตั ิ เขียวอืนทรีย์

เกษตรกร และ
ฟาร์ม
สภาพแวดล้อม
ท้ องถิ่น

ชุมชน

ระบบจัดการองค์รวม
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เกษตรชีวภาพ

Biological Farming
ลดการพึ่งพา
สารเใ่ี

สาร
อามาร
หนดิน

หม้สิ่งที่ดนิ
ต้องการ

แรธาตคตางๆ หนดิน

โใรง
สร้าง
ของดิน

การพรวน อากาศ น้ า
สวนประกอบ

อามารใคณภาพสูง
อคด่ด้วยธาตคอามาร

ไ่สูญเสีย
กาไร

ระบบ
ชีวภาพ
ของดิน

ม่คนเวียนพืชที่ปลูก
ปค๋ ยใอก ปค๋ ยม่ัก

สร้างส่ดคลระมวาง
เศรษฐกิจและระบบนิเวศ
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เกษตรธาตคอามารธรร่ชาติเข้่ข้น
Nutrient-Dense (Bio-Nutrients) Farming
• เป้ าม่ายเพือ่ เพิ่่
ใคณภาพหม้กบั ผลผลิต
อามาร
• องใ์ประกอบสาใัญ ใือ
ธาตคอามาร ชีวติ หนดิน
ใาร์บอน อากาศ และ น้ า
• Aim to increase
quality in the food
supply.
• Key components are
minerals, soil life,
carbon, air and
water
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ถานชีวภาพเพือ่ การเกษตร

BioChar - Terra Preta (Black Gold)
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หช้ถานชีวภาพ
W ith
BioChar

W ithout BioChar

ไ่หช้ถานชีวภาพ
W ithout
BioChar

จคลนิ ทรีย์หนดิน

จคลนิ ทรีย์ตรึงไนโตรเจน

Soil bacteria

N fixing bacteria

ภู่ปิ ั ญญายคใโบราณทีน่ ักวิทยาศาสตร์ยคใปั จคบนั เพิง่ เริ่่ เข้าหจ

Ancient knowledge that modern scientists are just starting to understand
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ปริมาณสารอาหาร เกษตรอินทรี ย์ vs. เคมี
Nutrients Level of Organic VS. Conventional
ชนิดผัก
วิธีปลูก
แคลเซี ยม
Vegetable Growing Methods Calcium

แมกนี เซี ยม
Magnesium

โปตัสเซี ยม
Potassium

แมงกานี ส
Manganese

เหล็ก
Iron

ทองแดง
Copper

มะเขือเทศ อินทรีย ์ Organic
Tomato เคมี Conventional

23.0

59.2

148.3

68.0

1,938.0

53.0

4.5

4.5

58.8

1.0

1.0

0.0

ปวยเล็ง อินทรีย ์ Organic
Spinach เคมี Conventional

96.0

203.9

257.0

117.0

1,584.0

32.0

47.5

46.9

84.0

1.0

19.0

1.0

ถั ่วต่ างๆ อินทรีย ์ Organic
Beans เคมี Conventional

40.5

60.0

99.7

60.0

227.0

69.0

15.5

14.8

29.1

2.0

10.0

3.0

กะหลา่ ปลี อินทรีย ์ Organic
Cabbage เคมี Conventional

60.0

43.6

148.3

13.0

94.0

48.0

17.5

15.6

53.7

2.0

20.0

0.0

ผักกาด อินทรีย ์ Organic
Lecttuce เคมี Conventional

71.0

49.3

176.5

169.0

516.0

60.0

16.0

13.1

53.7

1.0

9.0

3.0

Sttudy by Rutgers University, aand Journal of Alternative and Complementary Medicine - 2001
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ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

Thank you for your attention
ข้อมูลเพิ่มเติม | For more information
Info@NawaChiOne.org
KnowledgeCenter@NawaChiOne.org

tatsanee@NawaChiOne.org

ทัศนีย ์ เศรษฐ์บุญสร้าง | Tatsanee Setboonsarng
กรรมการ & ผูอ้ านวยการบริหาร | Board Member & Executive
มูลนิธนิ วชีวนั | NawaChiOne Foundation

Director
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