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ท่ีมาของเกษตรอินทรียพ์ลงัชีวภาพ

“ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา…ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ ได้ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าช่วงใดๆ ใน
ประวตัิศาสตร์ ...ซึง่เป็นผลจากสาเหตุหลากหลาย
ร วมถึ ง ก าร สูญ เ สียอ ย่ างมหาศาลของควา ม
หลากหลายทางชีวภาพ การตัดไม้ท าลายป่าที่ท า
ให้พื้นที่ ป่าเ ส่ือมโทรม การ สูญเสียความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และคุณภาพของน ้าและอากาศ”

IAASTD (2009) Agriculture at a Crossroads: A Global Report

“โลกของเรา...ยังเผชิญกับความทา้ทายพ้ืนฐานในเร่ือง

ความมัน่คงดา้นอาหาร...ความกา้วหนา้อย่างมากดา้น

เทคโนโลยีในชว่งคร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมา ไมไ่ดช้ว่ยใหค้วาม

อดอยากและยากจนในประเทศก าลงัพัฒนาลดลงมากนกั...  

คนสว่นใหญท่ี่อดอยากตอ่เนื่องเป็นเกษตรกรรายยอ่ยใน

ประเทศก าลงัพัฒนา...”

-- UNEP-UNCTAD: เกษตรกรรมอินทรีย์และความม่ันคงด้านอาหารในอัฟริกา

“การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศจะกระทบองค์ประกอบ

หลกัส่ีประการของความมัน่คงดา้นอาหาร – ความ

พอเพียง เสถียรภาพ  การใช ้และการเขา้ถึง... ขัน้ตอ่ไปใน

การพัฒนาการเกษตรจ าเป็นตอ้ง ...เก่ียวกับการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การหมนุเวียนคาร์บอนกลบัมาใช ้

และการรับรองวา่ดินยังคงมีธาตอุาหารจ านวนมาก”

- UN-ESCAP: เกษตรกรรมย่ังยืนและความม่ันคงด้านอาหารในเอเซียและแปซิฟิก

“...อย่ามองและจัดการปัญหาสภาพภมิูอากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน เป็นเร่ืองท่ีแยกขาด

โดยส้ินเชิงกบัการลดความยากจนและการบรรลุ

เป้าหมายแห่งสหสัวรรษ  ถา้เรามองขา้มและละเลยส่ิง

พ้ืนฐานท่ีสดุของชีวิตบนโลกใบเดียวท่ีเราตอ้งอาศัยอยู่ 

เราจะไม่มีทางไดเ้ห็นการพัฒนาท่ียัง่ยืนเลย”

- เฮเลน คลาร์ก. ผู้อ านวยการบริหาร UNDP
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
แนวคิดพ้ืนฐาน

“...เกษตรกรรมแบบยัง่ยืนสามารถผลิตอาหาร

เพียงพอส าหรับประชากรโลกในปัจจบุนั หรือ

ประชากรจ านวนมากขึ้น โดยไม่ตอ้งเพ่ิมพ้ืนท่ี

การเกษตรจากท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั”

IAASTD (2009) Agriculture at a Crossroads: A Global Report

“การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศจะกระทบองคป์ระกอบหลักส่ี

ประการของความมัน่คงดา้นอาหาร – ความพอเพียง เสถียรภาพ  

การใช ้และการเขา้ถึง... ขัน้ต่อไปในการพัฒนาการเกษตรจ าเป็นตอ้ง ...

เกี่ยวกบัการอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติ การหมนุเวียนคารบ์อน

กลับมาใช ้และการรับรองว่าดินยังคงมีธาตอุาหารจ านวนมาก”

- UN-ESCAP: เกษตรกรรมย่ังยืนและความม่ันคงด้านอาหารในเอเซียและแปซิฟิก

“ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา…ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้

ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าช่วงใดๆ ในประวัติศาสตร์ ...

ซ่ึงเป็นผลจากสาเหตหุลากหลาย รวมถึงการสญูเสีย

อย่างมหาศาลของความหลากหลายทางชีวภาพ การตัด

ไมท้ าลายป่าที่ท  าใหพ้ื้นที่ป่าเส่ือมโทรม การสญูเสียความ

อดุมสมบูรณข์องดิน และคุณภาพของน า้และอากาศ”

IAASTD (2009) Agriculture at a Crossroads: A Global Report

“อาหารที่ผลิตในภมูิภาคเอเซียแปซิฟิกส่วนใหญ่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย  ดังนั้นเพื่อความมัน่คงด้านอาหารในระยะ

ยาว...ภาครัฐควรพิจารณาใหก้ารสนับสนุนอย่างจริงจังกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยในการปฏิวัติเขยีวเพื่อ

การผลิตอาหารแนวใหม่ ที่ใหค้วามส าคัญอย่างย่ิงกับการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารของเกษตรกรรายย่อยที่ท  า

การผลิตดว้ยระบบที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม”

- UN-ESCAP: เกษตรกรรมย่ังยืนและความม่ันคงด้านอาหารในเอเซียและแปซิฟิก

“เกษตรอินทรีย์ท าใหเ้กิดการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มธรรมชาติอย่างมากมาย รวมถึง 

เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน า้ของดิน เพิ่มระดับน า้ใตด้ิน ... ลดการกัดเซาะ

ของดิน ตลอดจนเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของดินใน

การดดูซับคาร์บอนจากอากาศ รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ”

- UNEP-UNCTAD:  เกษตรกรรมอินทรีย์และความม่ันคงด้านอาหารในอัฟริกา
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
ประสานศาสตรโ์บราณกบัศาสตรย์คุใหม่

ศาสตรโ์บราณ ศาสตรย์คุใหม่

• การใชถ่้านชวีภาพ (BioChar) 

บ ารงุดิน ของชาวอเมซอนโบราณ

กว่า 5,000 พันปี 

• การท าหนา้แปลงหลงัเตา่ ของ

ชาวกรีกโบราณกว่า 2,000 ปี 

• การเพาะเมล็ดและยา้ยตน้กลา้
ตามขา้งขึ้นขา้งแรม ของไทย

โบราณ 

• การใชพ้ลงัธรรมชาต ิ(พลงัชีห่รือ
พลงัปราณ) และพลงัสมาธิ ของ

อินเดียและไทย

• ฯลฯ

• การวิเคราะหด์ินในหอ้งทดลอง

• การใชเ้ทคโนโลยีชวีภาพ แยก/

เพาะ/เล้ียง เชือ้รา+จลิุนทรีย ์

เพ่ือประโยชนด์า้นการเกษตร

• การใชค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชว่ย

เพ่ิมประสิทธิภาพน า้ใชเ้พ่ือ

การเกษตร เชน่ แม่เหล็กก าลงั

สงู Geng-gi เซรามิค

• การใชโ้อโซน O
3
แร่ภไูมซ ์

(Pumice) ชว่ยเพ่ิมผลผลิต

• ฯลฯ
4
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
บรูณาการศาสตรต์ะวนัออกกบัศาสตรต์ะวนัตก

ศาสตรต์ะวนัออก ศาสตรต์ะวนัตก

• เกษตรทฤษฏีใหม่ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ

• เกษตรประณีตและเกษตร

ผสมผสาน ภมูิปัญญาปราชญ์

ชาวบา้นไทย

• เกษตรธรรมชาตแิบบเกาหลี
(Korean Natural Farming Asso.)

• เกษตรธรรมชาตแิบบญ่ีปุ่น แนว

มาซาโนบ ุฟูกโูอกะ

• เกษตรธรรมชาตแิบบญ่ีปุ่น แนว 

MOA โมกิจิ โอกาดะ 

• ฯลฯ

• เกษตรเขม้ขน้แบบฝรัง่เศส 

(French Intensive Farming)

• เกษตรชวีพลวตั (Bio-dynamic)

• เกษตรชวีภาพเขม้ขน้ (Bio-

intensive)

• เกษตรอินทรียเ์พ่ือการฟ้ืนฟู 

(Regenerative Organic Farming)

• เกษตรกรรมถาวร 

(Permaculture)

• เกษตรธาตอุาหารเขม้ขน้ 

(Nutrient-Dense Farming)

• ฯลฯ
5
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1. ร ูจ้กัพอเพียงและพ่ึงพาตนเอง โดยมีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน

1.1. อิทธิบาท 4 1.2. ศีล 5

2. ฟ้ืนฟแูละรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดินอยา่งย ัง่ยนื

2.1. ขดุพรวนดินเริ่มตน้ลึก 1 เมตร

2.2. บ ารงุดินและสิ่งมีชวีิตในดินดว้ยอินทรียว์ัตถุ

2.3. หมนุเวียนพืชที่ปลกู 2.4. ปลกูพืชเกือ้กลู

3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.1. ปลกูพืชแน่นชดิกนั 3.2. ใชน้ า้อย่างมีประสิทธิผล

3.3. ปลกูปุ๋ย พลังงาน และธาตอุาหาร

3.4. รักษาความหลากหลายทางชวีภาพและสมดลุของระบบ

3.5. ป้องกนัอันตรายจากสภาพแวดลอ้ม

3.6. ใชป้ระโยชนจ์ากพลังชวีิตในธรรมชาติ

3.7. ทกุกจิกรรมที่ท าเป็นส่วนย่อยของ “ระบบองคร์วม”

เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
หลกัส าคญั 3 ประการ
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
1.ร ูจ้กัพอเพียงและพ่ึงพาตนเอง โดยมีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน

1.1. อิทธิบาท 4

 ฉนัทะ - ความพอใจ 

รักในงานที่ท า

 วิริยะ - ความเพียร 

ใส่ใจในหนา้ที่การงานที่รับผิดชอบ

 จิตตะ - ความคิด 

ตัง้ใจจอจ่อมีวินยัในการท างานตาม

แผนที่วางไว้

 วิมงัสา - ความไตร่ตรอง 

ใชปั้ญญาพิจารณาตรวจสอบงานที่

ท า เพื่อแกไ้ขปรับปรงุ

7

1.2. ศีล 5

 ละเวน้จากการท ารา้ยชวีิตอื่น

สารเคมีการเกษตรท ารา้ยส่ิงมีชีวิตในดิน และผ ูบ้ริโภค

 ละเวน้จากการเอาของผ ูอ้ื่นมาเป็นของตน 

การเพาะปลกูเป็นการน าแร่ธาตไุปจากดิน จึงสมควรคนืแร่

ธาตเุหล่านัน้กลับคืนสู่ดิน เพ่ือรักษาความอดุมสมบรูณ์ท่ี

ยัง่ยืนของดินตามธรรมชาติ 

 ละวนัจากการผดิผ ูผ้วัตวัเมืยผ ูอ้ื่น

ไม่ใชเ้มล็ดพันธุ์ จี.เอ็ม.โอ และใหมี้การผสมเกษรตาม

ธรรมชาติ

 ละเวน้จากการพดูเท็จ

ไม่หลอกว่าผลผลิตเป็นผลผลิตอินทรีย์ หากยังมีการใช ้

สารเคมีการเกษตรในการปลกู

 ละเวน้จากการเสพสิง่เสพติด

คนติดเหล่าจะขาดสติ ง่ายต่อการผิดศีล 4 ขอ้ท่ีกล่าวมา
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
2. ฟ้ืนฟูและรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดินอยา่งยัง่ยืน

2.1. ขดุพรวนดินเร่ิมตน้ลึก 1 เมตร 

ปรับโครงสรา้งดินใหอ้ดุมสมบรูณใ์กลเ้คียงดินในป่าธรรมชาติ

8

• ขดุพรวนดินลึก 60-100 ซม. ดว้ยวิธีการขดุ

พรวนสองชัน้

• รากพืชชอนไชไดง้า่ยขึน้

• อากาศถ่ายเทดีขึน้

• ประสิทธิภาพการกกัเก็บน า้เพิ่มขึน้

หลีกเลี่ยงการท าใหด้ินที่ขดุพรวนดีแลว้อัดแน่นอีก 

• ไม่เหยียบย า่บนดินที่ขดุพรวนดีแลว้

• ไม่เอาเครื่องจักรที่มีน า้หนักไปวิ่งทับดิน
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ขดุพรวนดินลึกช่วยใหพื้ชเติบโตดีและแขง็แรงขึ้น

รากพืชเตบิโตลงไปหาธาตอุาหารใตด้นิไดด้ขีึน้

9

ขดุพรวนดินลึกโครงสรา้งดินในแปลงเกษตรเคมีทัว่ไป

ชัน้ดินดานอดัแน่นl

ดินชัน้ล่าง

หนา้ดินชัน้บน

ชัน้อินทรียว์ตัถผิุวดิน

ชัน้ดินตน้ก าเนิด

ชัน้หินใตดิ้น
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
2. ฟ้ืนฟูและรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดินอยา่งยัง่ยืน

2.2. บ ารงุดินและส่ิงมีชวีิตในดินดว้ยอินทรียว์ตัถุ

เลี้ยงจลุินทรียใ์นดินดว้ยปุ๋ยหมัก

10

บ ารงุดินดว้ยปุ๋ยหมักจากวัตถดุิบ 

(เศษซากพืชหรืออินทรียว์ัตถ)ุ ที่ได ้

จากภายในพื้นที่ เพื่อใหไ้ดปุ๋้ยหมัก

คณุภาพดีเหมาะกบัดินในพื้นที่ เป็น

การคืนธาตอุาหารที่พืชดดูจากดิน

กลับคืนสู่ดินในบริเวณเดียวกนั และ

รักษาความหลากหลายของจลุินทรีย์

• หมักจากใบและล าตน้พืชมีคณุภาพ

ดีกว่าปุ๋ยหมักจากมลูสัตว ์4 เท่า

• ปุ๋ยหมักจากรากพืชมีคณุภาพดีกว่า

ปุ๋ยหมักจากใบและล าตน้พืช 2 เท่า
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จลิุนทรียใ์นดิน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสรา้งธาตอุาหาร

ใหร้ากพืชดดูไปใชไ้ด ้

11

อินทรียวตัถใุนดิน (ซากต่างๆ)

ราก

พืชเจริญเติบโต

ธาตอุาหาร

ท่ีละลายน ้าได้

ซากและมลูของสตัวผ์ ูล้่าขนาดเล็กในดิน 

ซากและมลูของสตัวข์นาดเล็กในดิน

ซากของจลุินทรียใ์นดิน

ท่ีมาของธาตอุาหารท่ีรากพืชดดูไปใช ้

จลิุนทรีย์ในดินย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆ ใหเ้ป็น

ธาตอุาหารที่ละลายน า้ได ้ท าใหร้ากพืชดดูไปใชไ้ด ้
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
2. ฟ้ืนฟูและรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดินอยา่งยัง่ยืน

2.3. หมนุเวียนพืชท่ีปลกู

ปลกูพืชที่ตอ้งการธาตอุาหารมากหลังจากปลกูพืชบ ารงุดิน 

12

เมือ่เก็บเกี่ยวพืชชนิดหนึ่งไปแลว้ 

ควรปลกูพืชชนิดอื่นที่สามารถ  

คืนธาตอุาหารที่ถกูใชไ้ปกลับ

สู่ดิน หรือ 

ปลกูพืชที่ตอ้งการธาตอุาหาร

ชนิดเดียวกันนอ้ยกว่าเดิม หรือ 

ปลกูพืชที่ตอ้งการธาตอุาหาร

ต่างชนิดกัน

2 – ต้องการ
ธาตุอาหารมาก:  

พืชกินใบ (กระหล ่ำ คะน้ำ 
กวำงตุง้ ผกักำด ฯลฯ)

3 – ต้องการ
ธาตุอาหารปานกลาง:
พืชกินผล (มะเขอื บวบ ฟัก   

แตง เสำวรส ฯลฯ)

4 - ต้องการ
ธาตุอาหารน้อย:

พืชกินหวั (หอม กระเทยีม มนั
เผือก ไชเทำ้ แครรอท ฯลฯ)

1 – บ ารงุดิน
เพ่ิมไนโตรเจน:  

พืชตระกลูถัว่ (ถัว่ตำ่งๆ แค
กระถิน ฯลฯ)
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พืชต่างชนิดกนัใหแ้ละตอ้งการธาตอุาหารท่ีต่างกนั

ปลกูพืชที่เหมาะสมเพื่อรักษาความอดุมสมบรูณข์องดนิ

13

• เพ่ิมไนโตรเจน

• ลดการสะสมและระบาดของโรคและ

แมลงศตัรพืูช

• ปลกูพืชท่ีมีระบบรากตืน้และลึกสลบักนั

เพ่ือปรบัโครงสรา้งและเพ่ิมความอดุม

สมบรูณ์ของดิน

• ปลกูพืชท่ีมีระยะการปลกูและเก็บเกี่ยว

ตา่งกนั เพ่ือลดผลกระทบจากสภาพ

อากาศเลวรา้ยและแปรปรวน

• ลดตน้ทนุการผลิต เพราะมีพ้ืนท่ีให้

เพาะปลกูเพ่ิมขึ้น ดว้ยจ านวนแรงงาน

และชว่งเวลาปลกูเท่าเดิม

ใบ

ผล

หวั

ถัว่
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
2. ฟ้ืนฟูและรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดินอยา่งยัง่ยืน

2.4. ปลกูพืชเกื้อกลู

สรา้งระบบนิเวศขนาดย่อมในพื้นที่เพาะปลกูใหเ้อื้อซึ่งกนัและกนั

14

• เพิ่มธาตอุาหารในดิน

• สรา้งความหลากหลาย

ทางชวีภาพ

• ลดโรคและแมลงศัตรพูืช

• เพิ่มผลผลิต
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พืชต่างชนิดใหแ้ละตอ้งการธาตอุาหารท่ีต่างกนั

พืชบางชนดิสามารถเสริมการเจริญเตบิโตของกนัและกนั

15
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.1. ปลกูพืชแนน่ชดิกนั

เลียนแบบสภาพแวดลอ้มธรรมชาติของป่าที่อดุมสมบรูณ์

16

• ใบที่โตแน่นจนปกคลมุดินชว่ยท าใหเ้กดิ

ระบบนิเวศย่อยและสภาพอากาศย่อย

ภายในบริวณพื้นที่ระหว่างใตใ้บ และ

ผิวดิน

• จ ากดัการเติบโตของวัชพืช เสริมการ

เติบโตของตน้พืช ลดงานใหน้อ้ยลง

• เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่

• ใชท้ี่ดินนอ้ยลงส าหรับปลกูพืชปริมาณ

เท่ากนั
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ประโยชนข์องระบบนิเวศและสภาพอากาศยอ่ย

บริเวณพ้ืนท่ีระหว่างใตใ้บและผิวดนิ

17

• รักษาความชืน้ในดิน 

• ลดการระเหยของน า้จากดิน

ไดถึ้ง 13-63% 

• ลดการสญูเสียน า้จากการ

คายน า้ของพืชได ้10-75%

• ป้องกนัหนา้ดินจากลมและน า้

ชะ สาเหตขุองการสญูเสีย

หนา้ดิน

• เพิ่มปริมาณราก ท าให้

สามารถดดูน า้และธาตอุาหาร

ไดม้ากขึน้ และเพิ่ม

อินทรียวัตถใุนดิน



© 2013

เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.2. ใชน้ า้อย่างมีประสิทธิผล 

หัวรดน า้ที่ดีควรใหน้ า้ที่ตกลงมามีลักษณะคลา้ยเม็ดฝนแบบหวัฝักบัว

18

การรดน ้าเพื่อการอนรุกัษน์ ้า 

 รดน า้พืชตอนเย็นราว 2 ชัว่โมงกอ่นพระอาทิตย์ตก 

ลดการสญูเสียน า้จากการระเหยเพราะแสงแดดและความรอ้น และ

มีเวลาตลอดทัง้คืนใหน้ า้ค่อยๆ ซึมลงไปถึงส่วนของรากพืชในดิน

ชัน้ล่างก่อนท่ีพระอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งในตอนเชา้

 ตรวจสอบความชืน้ของดินกอ่นรดน า้ 

ดสู่วนท่ีลึกลงไปว่ามีความช้ืนมากนอ้ยเพียงใด และดินตอ้งการน า้

เพ่ิมมากนอ้ยขนาดไหน  ดินอาจดเูหมือนแหง้มากท่ีผิวหนา้แต่ช้ืน

อยู่ใตผิ้วดิน หรืออาจดช้ืูนเม่ือแหง้มากๆ ไดเ้ช่นกนั

 สังเกตระยะเวลาที่น า้ซึมลงไปในดินจนหมด

ระยะเวลาท่ีน า้ซึมลงดินช่วยบอกระดบัความช้ืนของดินในแปลงได ้

 แปลงท่ีเพ่ิงขดุพรวนใหม่ ควรหยดุรดน า้เม่ือมีน า้คาอยู่หนา้ดิน 

3-5 วินาทีก่อนซึมลงดินไดห้มด

 แปลงเก่า ใหห้ยดุรดน า้เม่ือน า้เหลือคาอยู่ 5-15 วินาที

 ตรวจดตูอนรดน า้ดว้ยว่าน า้ซึมลงไปในดินไดล้ึกแคไ่หนหัวรดน ้ำฝักบัวแบบต่ำงๆ
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น ้ามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อทัง้ดินและพืช

ชว่ยใหด้นิดดูซับน า้และกกัเก็บความชืน้เพื่อประโยชนข์องพืช

19

ความส าคญัของน า้

• ชว่ยใหพื้ชแข็งแรงและตัง้ตรง

อยู่ได ้

• ลดความรอ้น 

• เก็บธาตอุาหารท่ีละลายน า้ได ้

ไวใ้นดิน

ปุ๋ยหมกัหรือฮิวมสัสามารถเก็บ

อมน า้ไดม้ากกว่าน า้หนกัของ

ตวัเองถึง 6 เท่า  

ดินท่ีอดุมดว้ยฮิวมสัสามารถลด

การใชน้ า้ลงไดถึ้ง 75% ตอ่ทกุ

กิโลกรมัของอาหารท่ีผลิตได้

ภาพขยายฮิวมสัในดิน
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.3. ปลกูปุ๋ย พลงังาน และธาตอุาหาร

ปลกูพืชเพื่อใชเ้ป็นอาหารเลี้ยงทั้งคนและดิน

20

60%
30%

10%

ปลกูพืฃที่ใหค้ารบ์อน (ปุ๋ย) เพื่อ  

บ ารงุดินใหอ้ดุมสมบรูณอ์ย่างยังยืน

ปลกูพลังงาน หรืออาหาร ใหค้รบ

โภชนาการ โดยใชพ้ื้นที่นอ้ยที่สดุ

• ธัญพืช 60% ของพื้นที่ 

คาร์บอน (วัตถดิุบท าปุ๋ยหมกั) และโปรตีน

• พืชกนิหัว 30% ของพื้นที่ 

พลังงานและคาร์โบไฮเดรต

• ผักผลไม ้10% ของพื้นที่ 

วิตามินและแร่ธาตตุ่างๆ
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การเกษตร = การดดูธาตอุาหารจากดิน

ผลผลิตที่ขายไปคือธาตอุาหารจากดนิที่เอากลับมาไม่ได ้

21

• ปลกูพืชท่ีใหค้ารบ์อน เพ่ือคืนธาตุ

อาหารและคารบ์อนท่ีอยู่ในเศษซาก

พืชกลบัสู่ดิน รกัษาความอดุม

สมบรูณ์ของดินและลดปริมาณขยะ

• ธาตอุาหารและคารบ์อนจากดินใน

ผลผลิตท่ีขายออกไป หากหาทาง 

น ากลบัมาไม่ได ้ก็ตอ้งหามาคืนจาก 

พ้ืนท่ีอื่น (ภายนอกระบบ)

• พิจารณาเลือกปลกูพืชเพ่ือขาย โดย 

ใหส้ญูเสียธาตอุาหารและคารบ์อน

จากระบบ (ดินในฟารม์) นอ้ยท่ีสดุ

สภาพแวดลอ้มของระบบการเกษตร

พืชเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเก่ียว

ปุ๋ย
เศษซากพืช

ธาตอุาหาร

ธาตอุาหาร

กัดเซาะ
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.4. รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและสมดลุของระบบ

ระบบนิเวศของธรรมชาติจะมีความหลากหลายและสมดลุ

22

ควบคมุและจดัการโรคและแมลงศตัรพูชื             

ดว้ยระบบชีววิถี

• อนรัุกษแ์มลงและสัตวท์ี่มปีระโยชน์

• ปลกูดอกไมเ้พื่อล่อแมลงและสัตวท์ี่ใหค้ณุ   

และเพื่อไล่แมลงและสัตวท์ี่ใหโ้ทษ

• สรา้งความหลากหลายทางชวีภาพใน

บริเวณพื้นที่เพาะปลกู
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ผสมเกสรตามธรรมชาติ

การผลิตเมล็ดพันธุท์ี่มปีระสิทธิภาพและคณุภาพสงูสดุ

23

ใชแ้ละเก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีไดจ้าก

การผสมเกสรตามธรรมชาต ิ

เพ่ือประสิทธิภาพและคณุภาพ 

สงูสดุ และรกัษาความ

หลากหลายทางชวีภาพ

• สรา้งระบบนิเวศขนาดเล็ก 

ภายในฟารม์

• เพิ่มภมูิตา้นทานโรคและ      

แมลงศัตรพูืชธรรมชาติ
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.5. ป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม

อันตรายจากสภาพแวดลอ้มมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

24

แนวกนัชน 

ป้องกนัสารเคมีที่ลอยตามลมมาจากแปลงใกลเ้คยีง

บ่อพกัน ้า

บ าบัดน า้รดตน้ไมท้ี่มาจากภายนอก 

ซึ่งอาจมีปนเป้ือนสารเคมีมา

อนัตรายที่มองไมเ่ห็น 

ปัจจัยที่มองไม่เห็นและเป็นอนัตรายตอ่พืช เชน่ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสงู ฯลฯ
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.6. ใชป้ระโยชนจ์ากพลังงานและพลังชวีิตในธรรมชาติ

พลังชวีิตในธรรมชาติเมือ่ร ูจ้ักใชส้ามารถชว่ยเพิ่มปริมาณและคณุภาพผลผลิต

25

พลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานจิต
พลงังานน ้าวน
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เกษตรอินทรียพ์ลังชวีภาพ:
3. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างานของกระบวนการธรรมชาติ

3.7. ทกุกิจกรรมท่ีท าเป็นส่วนย่อยของ “ระบบองคร์วม”

บรูณาการหลักการทกุขอ้เพื่อสรา้งและรักษาความสมดลุของระบบองคร์วม

26
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27

ขอบคณุ

ท่ีใหค้วามสนใจ


