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คํานํา 
 
 การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ไดเกิดชุดความรูมากมาย อันเนื่องมาจากเปนระบบท่ีไมมี
การสอนในสถาบันใด ๆ มากอน จึงทําใหผูท่ีสนใจทําเกษตรอินทรียจําเปนตองมีระบบการพัฒนา
ความรู ท้ังในพ้ืนท่ีของตนเองและในพ้ืนท่ีของเครือขาย เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูและขยายผลการ
ปฏิบัติในระดับแปลงและในระดับหลักการทํางาน เพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรียอยางสมบูรณ
แบบ จึงทําใหมีชุดความรูมากมายท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit knowledge) และความรูท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนกันได (Explicit knowledge) ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดพยายามเนนการเก็บขอมูลท่ี
แลกเปล่ียนกันไดเปนหลัก แตก็พยายามสังเกต วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีเปนความรูฝงลึก
ของเกษตรกร เพื่อนํามาอธิบายเสริมชุดความรูในระดับการแลกเปล่ียนเรียนรูได ซ่ึงไดแบงออกเปน 
9 ชุด ใหญๆ และมีกิจกรรมยอย ๆ อีกหลายชุด แตท้ังหมดนี้มิไดหมายความวาเปนชุดความรู
ท้ังหมดท่ีมี แตเปนเพียงการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในระยะ
ตอๆไป ท้ังในเชิงของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร และการวิจัยเชิงการปรับใช  

ในระยะเวลาการทํางาน ไดมีการดําเนินงานจัดประชุมในหลายระดับ ท่ีใชเวลาคอนขางส้ัน 
และยังมีขีดจํากัดดานความพรอมของเกษตรกร อันเนื่องจากเปนฤดูกาลเร่ิมทํานา  แตจากการ
ประชุมกลุมและการประชุมผูนํา ก็ทําใหไดชุดความรูตางๆ ตามรายการสารบัญเบ้ืองตนท่ีเกิดข้ึน
จากการนําเสนอของเกษตรกรผูนํา และการกลาวถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปนตองทํา เพื่อใหเกิดระบบ
เกษตรอินทรีย  ทางคณะผูศึกษาไดรวบรวมรายการตางๆ เหลานั้น เปนประเด็นสําคัญในการติดตาม
เพื่อรวบรวมขอมูล ท้ังในเชิงรายละเอียด และเชิงหลักการ เชิงวิธีการปฏิบัติ และผลที่ไดรับ เพื่อการ
ยืนยันถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในการใชเทคนิคตางๆ เพื่อการทําเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะกรณีของ
ขาวอินทรียในเครือขายขาวคุณธรรมนี้ 
 หลังจากนั้น ไดมีการประชุมกลุมยอยแตละกลุมเพื่อรับทราบประเด็นปญหา และชุดความรู
ท่ีใชในแตละพื้นท่ี ซ่ึงทําใหทราบวา ในแตละพื้นท่ีของแตละศูนยขาวคุณธรรมนั้น มีเกษตรกรก่ีราย
ท่ีมีผลการปฏิบัติ ใครบาง ท่ีมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สามารถเย่ียมชม และรวบรวม
ขอมูลไดรวดเร็ว กวาแปลงอ่ืนๆ อันเนื่องจากเวลาท่ีจํากัดของการศึกษาคร้ังนี้ จึงไดเนนการศึกษาดู
งาน เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมีชุดความรูมากพอสมควร คุมคากับเวลาท่ีจําเปนตองใช การรายงาน
คร้ังนี้ จึงเนนหัวขอสําคัญ เทคนิคท่ีสําคัญ วิธีการปฏิบัติหลัก ๆ มิไดลงรายละเอียดดวยขอจํากัดของ
เวลาในการศึกษา และเวลาในการทํารายงาน ท่ีจะตองรีบเรงใหเสร็จตามเวลาของโครงการ ฉะนั้น 
ในรายงานตอไปนี้จะมีเฉพาะหัวขอหลัก ๆ ในเชิงเทคนิค เชิงทรัพยากรพื้นฐานท่ีจําเปนตองมี 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตนทุนและคาใชจาย ผลประโยชนท่ีไดรับ และขอควรระวัง ในแตละเทคนิค
ท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยู ดวยความคาดหวังวา ขอมูลเบ้ืองตนเหลานี้จะเปนแนวทางในการวางแผนการ



 

ทํางานตอๆไป ท้ังในเชิงของการวิจัยและการทดสอบชุดความรูท่ีมีอยูในพื้นท่ี เพื่อการทํางานเชิง
วิชาการ และเพื่อการทํางานเชิงพัฒนาไปในขณะเดียวกัน 
 
 
               คณะผูวจิยั 

    กันยายน 2551 
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ชุดความรูในการผลิตขาวเกษตรอินทรีย 
 

บทนํา 
 จากการสํารวจขอมูลการทําเกษตรอินทรียเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายผลกลุมและ
เครือขายขาวคุณธรรม ไดพบวา ขีดจํากัดประการหนึ่งของการขยายเครือขายขาวอินทรียและขาว
คุณธรรม ก็คือ การมีและใชชุดความรูท่ีหลากหลาย ผูท่ีใชความรูทุกคนจะตองมีความชัดเจนและ
สามารถสอดประสานความรูตางๆ เขาดวยกันอยางกลมกลืนและสอดคลองกับระบบนิเวศนของ
ตนเอง ซ่ึงเปนขีดจํากัดสําคัญของการถายทอดชุดความรูเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะจากสมาชิกเกา
ไปสูสมาชิกใหม อันเนื่องมาจากความไมเคยชินกับระบบคิดและวิธีปฏิบัติ ในการทําเกษตรอินทรีย 
รวมท้ังระบบทรัพยากรและเคร่ืองมือ สวนใหญก็ยังไมคอยเหมาะสมกับการปรับใชความรูและ
เทคนิควิธีการในการทําเกษตรอินทรียตางๆ ท่ีพัฒนาไวแลวในระบบเครือขายขาวอินทรียและขาว
คุณธรรม  ดังนั้น แมจะมีความพยายามในการขยายผล การปฏิบัติเพื่อการผลิตขาวอินทรียตามแนวท่ี
เคยไดผลมาแลวก็ตาม ก็ยังพบวาสมาชิกรายใหมยังไมเช่ือผลท่ีเกิดข้ึน แมจะเห็นผลก็ยังไมแนใจวา
จะทําไดจริงในพ้ืนท่ีของตนเอง และถึงแมวาจะเช่ือวาทําได แตก็ยังมีปญหาเร่ืองของนิสัยใจคอ 
โดยเฉพาะวิธีการทํางานในระบบเกษตรเคมี ท่ีเนนความสะดวก ความมักงาย ทําเร็ว เสร็จเร็ว ได
พักผอนมาก ท่ีแตกตางจากระบบการทําเกษตรอินทรียท่ีจะตองมีการเตรียมการและทํางานอยาง
ตอเนื่อง ท้ังกอนและหลังฤดูปลูกก็ยังตองทํางานอยูเชนเดิม ซ่ึงเปนลักษณะท่ีเกษตรกรทั่วไปถือวา
เปนวิถีชีวิตท่ีหนักและเหนื่อยหรืออาจเทียบไดวา มีคุณภาพชีวิตท่ีคอนขางตํ่า โดยไมไดพิจารณาถึง
คุณภาพชีวิตท่ีแทจริง ในการทํางานเพื่อการพึ่งตนเอง ผลิตอาหารเองท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 
ประเด็นนี้จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีนํามาใชในการขยายกลุมและเครือขาย 
 แตในเชิงของชุดความรู ก็ยังมีคําถามวา เทคนิคใดทําไดในสภาพแวดลอมใด หรือ
จําเปนตองมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรในครัวเรือนแบบใด อันรวมถึงลักษณะ นิสัยการ
ทํางาน จะตองปรับเปล่ียนอยางไรบาง ซ่ึงเปนประเด็นใหญของการปรับใชชุดความรูดังกลาว
ขางตน ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จึงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปฏิบัติจนไดผลอยาง
แทจริงแลว เพื่อนํามาสรุปเปนชุดความรูในการทําเกษตรอินทรียในสภาพแวดลอมตางๆ โดย
พิจารณาถึงความจําเปนในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากร การระดมทุน การเตรียมการ ทุนท่ีตอง
ใช ผลตอบแทนท่ีไดรับ และขอควรระวังในการใชชุดความรูตางๆ โดยพยายามเนนเง่ือนไขท่ี
เหมาะสมและทรัพยากรที่ตองมีเปนสําคัญ 
 สําหรับชุดความรูท้ังหมด ประกอบดวย 9 ชุดใหญ และแบงเปนชุดยอย ตามเง่ือนไขเฉพาะ
ของการปฏิบัติท่ีไดผลในสภาพแวดลอมตางๆ ดังมีรายละเอียดในบทตอไป 
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ชุดความรูท่ี   เร่ือง การจัดการดิน 
 

1.1  การปรับพ้ืนท่ี 
 

1.1.1 ทําคันนาใหญ การทําคันนาดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทําคันนาใหญ เพื่อการเก็บกักน้ํา ท่ีจําเปนตองใชเศษพืชปกคลุมปองกัน 
การพังทลายและลักษณะความชื้น 

 
 การทําคันนาใหญ เปนหลักการพื้นฐานในการแกไขระบบพื้นท่ีนา ใหมีความหลากหลาย
ในเชิงของประเภทของท่ีดิน เพื่อสรางความหลากหลายดานการใชประโยชนท่ีสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคตางๆ ได ท้ังดานการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม หรือแมกระท่ังเศรษฐกิจ
พอเพียง จากความหลากหลายท่ีสรางข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีดอนและในพ้ืนท่ีนา โดยเฉพาะในพื้นท่ีนา ทํา
ใหสามารถเปล่ียนจากท่ีลุม ใหมีท่ีดนิผสมอยูในพืน้ท่ีเดียวกนั จึงเปนความจําเปนพื้นฐานท่ี
เกษตรกรสวนใหญตองทํา ผสมผสานกับการทํากิจกรรมหรือการปรับปรุงพื้นท่ีแบบตางๆ 
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ก. เทคนิคการดําเนินการ 
 การดําเนินงานข้ึนอยูกับสภาพพื้นท่ีและวัตถุประสงคของเจาของแปลง แตเปาหมาย
ของการดําเนินงานก็คือ การทําคันดินเพื่อกั้นสารพิษไมใหเขามาในแปลง หรือเก็บกักน้ําไวใน
แปลง ขนาดของคันดินหรือคันนา ตองกวางอยางนอย 1 เมตร ซ่ึงมักจะสูงประมาณ 1 เมตรเชนกัน 
ลักษณะการทําคันนา มีท้ังแบบการไถปรับหนาดินไปกองเปนคันนาหรือไถหนาดินไปกองไวท่ี
หนึ่ง แลวนําดินลางไปทําเปนคันนา เม่ือปรับท่ีแลวจึงนําดินบนมากระจายบนพ้ืนท่ีนาอีกคร้ังหนึ่ง 
หรือใชดินจากการขุดบอหรือรองน้ําในการทําคันนา ซ่ึงจะมีดินบนและดินลางปนกันอยู  

ข. ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะกับการทําคันนาใหญ  ควรมีรูปรางทรงเรขาคณิตท่ีมีความกวาง
พอสมควร เม่ือทําคันนาแลวยังเหลือพื้นท่ีเพื่อการทํานา สะดวก เหมาะแกการใชเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกล และยังควรเปนพื้นท่ีคอนขางราบท่ีสามารถทําคันนาใหญไดดี แตถาเปนพื้นท่ีมีความ
ลาดเอียง ก็อาจจัดระบบเปนลานตะพักน้ํา เพื่อเก็บน้ําท่ีไหลจากท่ีสูงมาเก็บไวเปนช้ันๆ แตก็ไม
เหมาะ ถาเปนการเก็บน้ําเหนือคันนาใหญ ซ่ึงจะเปนท่ีของคนอ่ืน ดังนั้น พื้นท่ีท่ีเหมาะสมจึงควร
เปนพื้นท่ีท่ีสามารถทําคันนาลอมรอบและเก็บกักน้ําไวไดเปนสําคัญ 

ค. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะแกการทําคันนาท่ีดีท่ีสุด คือ ชวงท่ีดินมีความช้ืนพอสมควร ไม
ถึงกับแหงหรือเปยกมากจนเกินไป เพราะจะทําใหการเกาะตัวกันของดินไมแนนพอ ทําใหพังไดงาย 
ดังนั้น จึงควรจะเปนหลังจากฤดูฝน หรือตนฤดูฝนจะดีท่ีสุด 

ง. ทุน และคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีตองมี มักคิดจากขนาดพ้ืนท่ีท่ีตองปรับเปนจํานวนไร หรือปริมาณดินท่ีตอง
ขุดเปนจํานวนลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนการตกลงกันระหวางเจาของนาและผูรับเหมา ถาเปนไรก็อาจ
อยูประมาณ 600-800 บาทตอไร หรือถาเปนลูกบาศกเมตร ก็อยูระหวางประมาณ 25-35 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับราคาน้ํามัน ตัวอยางเชน ในพื้นท่ี 10 ไร เม่ือจะทําคันนาใหญอาจจะ
ตองใชเงินประมาณ 10,000 บาท ในการทําคันนาเพียงอยางเดียว แตถาเปนการขุดบอดวยอาจจะ
ตองใชถึง 30,000-40,000 บาท ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดและความลึกของบอ ตามปริมาณดินเปน
ลูกบาศกเมตร 

จ. ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การทําคันนาใหญ จะชวยใหเปนการเก็บกักน้ํา ปองกันการปนเปอนของสารพิษท่ีมา
จากแปลงใกลเคียง ใชในการปลูกพืชหรือทําเปนท่ีพักอาศัย คอกสัตว  และพ้ืนท่ีท่ีใชทํากิจกรรม
อ่ืนๆ นอกจากแปลงทํานา ผลท่ีไดสวนใหญในกลุมเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน มักไดแก
การปลูกพืชหลายชนิด ท้ังเพื่อการบริโภคและการขาย 
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ฉ. ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การทํานาคันนาใหญอาจเหมาะแกการปลูกพืชก็จริง แตถาคันนาสูงมากเกินไปจะทํา
ใหดูแลพืชไดยาก โดยเฉพาะในชวงแรกๆ ซ่ึงจะมีปญหาการขาดแคลนน้ําและการพังทลายของดิน
ท่ีใชทําเปนคันนา ดังนั้น ถาสามารถทําไดหลายๆ ชวงก็อาจจะทําแบบไมสูงนักไปกอน แลวคอย
เติมดินใหทีหลัง ลักษณะการทํางานแบบนี้เหมาะกับครัวเรือนท่ีมีแรงงานพอเพียง จึงจะทําไดดี แต
สวนใหญแลวมักจะทําคันนาคร้ังเดียว แลวไมมีโอกาสมาปรับปรุง จึงจําเปนตองมีความยากลําบาก
ในระยะแรกๆ ของการปลูกพืช ท้ังเร่ืองการปรับปรุงดินและการรดน้ําใหพืชต้ังตัวได 

 
1.1.2   การขดุบอ 

 

 
 
 ในสภาพแวดลอมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีความแปรปรวนและการกระจายตัว
ของฝนคอนขางสูง ทําใหเกษตรกรท่ัวไปประสบปญหาขาดแคลนน้ําในบางชวงท่ีพืชเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะในชวงตนและปลายฤดูฝน หรือในขณะท่ีพืชกําลังใหผลผลิต วิธีการแกไข ปญหาแหลง
น้ํา มีหลายวิธีดวยกัน แตการขุดบอน้ําก็เปนการเก็บกักน้ําฝน และอาจเปนชองทางการใชประโยชน
จากบอน้ําต้ืน หรือน้ําซับ ท่ีจะชวยเสริมใหการขุดบอมีประโยชนมากข้ึน ทําใหบอไมร่ัวซึมและมีน้ํา
ใชตลอดป 
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ก.   เทคนิคการดําเนินการ 
 การจัดการระบบเกษตรอินทรียมีความจําเปนท่ีจะตองใชน้ําท่ีไมมีสารพิษปนเปอน จึง
จําเปนตองหลีกเล่ียงการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีไหลมาจากท่ีอ่ืน จึงใชไดเฉพาะนํ้าฝนท่ีตก
ในพื้นท่ีเปนหลัก ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีแหลงเก็บกักน้ําไวในแปลงนา ในชวง
เวลาท่ีจําเปนตองใชน้ํา ไมวาจะเปนชวงตกกลา ชวงปกดํา หรือชดเชยใหกับตนขาวในระยะฝนท้ิง
ชวง ในระยะท่ีขาวกําลังใหผลผลิตท่ีจะขาดนํ้าไมได 
 วิธีการขุดบอ ท่ีสําคัญก็คือ การขุดไวในท่ีลุม ท่ีมีช้ันดินสามารถรองรับการเก็บกักน้ํา 
มีอัตราการซึมนอย ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ การมีช้ันดินเหนียว หรือช้ันดานท่ีขัดขวางการไหลซึม
ของน้ําเปนสําคัญ (ดังรูปขางบน)  
 การขุดท่ีดีควรพิจารณาจาก การเกาะตัวของดินวา ม่ันคงมากนอยเพียงใด ในกรณีท่ีดิน
มีการเกาะตัวกันอยางหลวมๆ  จําเปนตองมีชานบอและขุดแบบลาดชันนอย ในลักษณะแบบ
เดียวกับ “หนองน้ํา” แทนการขุดในลักษณะของ “สระน้ํา” แตในกรณีของดินท่ีมีการเกาะตัวกันดี 
อาจจะขุดแบบมีความลาดชันสูงไดอยางไมมีปญหามากนัก (ดังรูปขางลาง) 
 วิธีการขุดแบบหนองน้ํา อาจใชแทรกเตอรดันดินข้ึนเปนคันรอบบอ แตถาการขุดโดย
ใชรถแบคโฮ ก็จะสามารถขุดไดลึกและทําฝงลาดชันไดตามความตองการ และยังสามารถกําหนด
ขนาดบอไดงายกวาการขุดดวยรถแทรกเตอร (ดังภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอน้ําในไรนา 
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ข. ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะแกการขุดบอ ควรพิจารณาอยางนอย 2 ลักษณะดวยกัน คือ ปริมาณพ้ืนท่ี
รับน้ําเหนือบอ หรือรอบบอ และความสามารถในการเก็บน้ําของบอ ซ่ึงมีปจจัยท่ีเกี่ยวของอยางนอย 
2 ปจจัยดวยกันคือ ลักษณะของดินท่ีสามารถเก็บกักน้ําไวได และสภาพน้ําใตดินท่ีสูงพอ จะดันน้ํา
ไมใหไหลซึมลงไปในดินช้ันลางเร็วจนเกินไป ก็จะทําใหสามารถเก็บกักน้ําไดดี นอกจากนี้ ถาเลือก
ขุดในพื้นท่ีท่ีมีน้ําใตดินสูง ก็ยังสามารถเปนแหลงน้ําท่ีดีกวาการขุดเพื่อเก็บกักน้ําฝน เพราะนํ้าออก
บอหรือน้ําใตดิน จะมีปริมาณและความตอเนื่องตลอดท้ังปมากกวาน้ําฝน ซ่ึงจะมีเฉพาะฤดูฝนเปน
สวนใหญ ยกเวนในกรณีท่ีเปนบอขนาดใหญและมีพื้นท่ีรับน้ํากวาง จึงจะมีน้ําเพียงพอตอการทํานา 

ค. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ชวงเวลาท่ีเหมาะแกการขุดบอ ก็คลายคลึงกับการทําคันนา แตควรเปนชวงท่ีไมมีน้ํา
แชขัง ท่ีจะรบกวนการทํางานของเครื่องจักรกล และสามารถทําใหดินท่ีปนเปนฝงบอมีการเกาะตัว
กันไดดี  ดูแลงายในระยะตอๆ ไป 

ง. ทุน และคาใชจาย 
 คาขุดบอ สวนใหญจะคิดกันเปนลูกบาศกเมตรของดิน ตามปริมาตรของบอ ในระยะท่ี
ราคาน้ํามันแพง ราคาขุดอาจสูงถึง 35 บาทตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนขีดจํากัดในการลงทุนในการ
ลงทุนเพื่อการขุดบอของเกษตรกรโดยท่ัวไป  ดังนั้น การขุดบอสวนใหญจึงมักอาศัยงบประมาณ
จากองคกรพัฒนา หรือหนวยงานของรัฐ 

จ. ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 หลังจากการขุดบอ จะทําใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใชไดนานกวาเดิม และในหลายกรณี 
อาจจะใชในการเล้ียงปลา ปลูกพืชผักตามฝงบอ หรือใชเปนแหลงน้ําเพื่อการเล้ียงสัตวไดอีกดวย 
บริเวณรอบๆ บอจะมีการพัฒนาท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ อันเนื่องมาจากมีน้ําเพียงพอท่ีจะใชใน
กิจกรรมการเกษตรได และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีการสรางท่ีพักอาศัยบริเวณใกลบอน้ําท่ีขุดข้ึน
ใหม ก็จะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีการพัฒนาไดรวดเร็วกวาเดิม 

จ. ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การขุดบอ ถึงจะมีขอดีตอการเก็บกักน้ํา แตก็เปนการใชพื้นท่ีท่ีแตกตางไปจากเดิม ท่ี
เกษตรกรสวนใหญมองวาเปนการสูญเสียพื้นท่ีทํานา แตแทท่ีจริงแลวเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ของการใชท่ีดินทํากินจากพื้นท่ีนากลายเปนแหลงน้ํา เปนแปลงผัก เปนท่ีปลูกตนไม หรือเปนท่ีพัก
อาศัย ท่ีสามารถพัฒนาตอไปใหเปนระบบเกษตรผสมผสานไดอีกดวย 
 ส่ิงหนึ่งท่ีควรคํานึง ก็คือ ในกรณีท่ีขุดบอแลวเอาดินกองไวรอบๆ บอ จะเปนการใช
พื้นท่ีคอนขางมาก เชน การขุดบอท่ีมีขนาดบอ 1 ไร จะตองใชพื้นท่ีอยางนอย 4 ไร ฉะนั้น ถา
เกษตรกรมีพื้นท่ีนอย ก็จะขุดบอไดยาก เพราะพื้นท่ีสวนใหญจะกลายเปนพื้นท่ีน้ําและพื้นท่ีฝงบอ 
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ดังนั้น จึงอาจจําเปนตองทําเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีนาเกินกวา 10 ไรข้ึนไป จึงจะมีท่ีนาเหลือมากพอใน
การทําเกษตรอินทรีย 

 
 1.1.3  การใชพชืรักษาคันดิน และพัฒนาพืน้ท่ี 
 หลังจากการพัฒนาคันดิน คันนา หรือขุดบอ เกษตรกรทั่วไปจะประสบปญหาการพังทลาย
ท่ีขุดใหม ซ่ึงอาจทําใหงานท่ีทําไปเสียหายได ท้ังในสวนของคันดิน และในสวนของบอท่ีขุดข้ึนมา 
ท่ีทําใหมีการใชงานไดนอย หรือระยะเวลาส้ัน ดังนั้น เกษตรกรจึงมีเทคนิควิธีการในการรักษาคัน
ดินไมใหพังไดงาย โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีดินมีโครงสรางแบบหลวมๆ หรือเปนดินทรายจัด ท่ีพบวามี
การพังทลายหลังจากการขุดอยางรุนแรง ไมวาจะเปนพื้นท่ีดินเหนียวหรือดินทราย การดําเนินการ
ดังกลาว มีท้ังการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน แผนงาน จากหนวยงานของรัฐ หรือแมกระท่ังการ
ผสมผสานระหวางชุดความรูตางๆ ท้ังเพื่อการรักษาคันดินและใชประโยชนแบบหลากหลาย
วัตถุประสงค ตามความตองการของเจาของพื้นท่ี 
 

 
 

การปลูกตนขี้เหล็กรักษาคันดิน  ผลิตอินทรียวัตถุ และเปนร้ัวกินได 
 

ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมโยงกับการปรับพื้นท่ี ไมวาจะเปนการทําคันนาหรือวาการขุด
บอ ก็คือ การปลูกพืช เพื่อการรักษาคันดินและฝงบอ ลักษณะการจัดการเชนนี้ เปนชุดความรูท่ี
เกษตรกรใชในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการปรับพื้นท่ีท่ีเคยเปนนา หรือสวน หรือไร 
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เพียงอยางเดียว ใหเปนเกษตรผสมผสานท่ีสามารถพัฒนาสูเกษตรพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงได
เปนอยางดี แตการดําเนินการดังกลาวก็จําเปนตองมีทรัพยากรและแรงงานสนับสนุนพอสมควร 
 พืชท่ีเหมาะสมกับการปลูกเพื่อรักษาคันดินและพัฒนาพ้ืนท่ีนั้น ควรเปนพืชท่ีมีความ
ทนทานตอความแหงแลง ตอสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณตํ่า และสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพ
ท่ัวไป ใชประโยชนไดหลากหลาย พืชท่ีมีลักษณะดังกลาวไดแก กลวยชนิดตางๆ ไผ ไมผลท่ี
สามารถใชตนเปนไมใชสอยไดดี เชน กระทอน  ข้ีเหล็ก  สะเดา และผักยืนตนพื้นเมืองตางๆ 
 สําหรับพืชท่ีดูแลดินไดดี ไดแก หญาแฝก ตะไคร และพืชตระกูลถ่ัวอายุยาว เชน ถ่ัว
มะแฮะ ท่ีสามารถใชฝกเปนผักไดอีกดวย นอกจากนี้ ยังอาจเปนพืชไมดอกไมประดับท่ีสามารถใช
งานเปนเคร่ืองจักรสานไดดี เชน ตนเตย  ตนปอ  ตนคลา บอน   

ข. ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 การปลูกพืชบนคันนาหรือคันบอ ในระยะแรกๆ จะตองมีการดูแลคอนขางมาก เพราะ
ดินมีความช้ืนตํ่า อุดมสมบูรณตํ่า และยังไมมีโครงสราง ทําใหตองดูแลพืชท่ีปลูกคอนขางมาก ตอง
มีการคลุมดิน ชวยรักษาความช้ืน ใชปุยอินทรียและมีการดูแลไมใหดินท่ีปราศจากโครงสราง
พังทลาย จนเกิดความเสียหายกับพืชท่ีปลูก ดังนั้น จําเปนตองมีแรงงานคอยดูแลพอสมควร มีทุนท่ี
จะจัดหาพันธุพืชมาปลูก แตในกรณีท่ีเกษตรกรมีทุนทางสังคม สามารถแยกหรือขอมาจากท่ีอ่ืนได 
การลงทุนสวนนี้ก็จะนอยลงไป เหลือเพียงการปลูกและการดูแลเปนสําคัญ 

ค. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การเร่ิมปลูกพืชบนคันนา ควรจะปลูกกอนฝนเล็กนอย เพื่อใหพืชต้ังตัวไดกอนท่ีจะมี
วัชพืชปกคลุม การปลูกกอนนานๆ ก็จะมีปญหาเร่ืองการดูแล การปลูกหลังฝนก็จะมีปญหาเร่ือง
วัชพืช ทําใหดูแลยาก  

ง. ทุน และคาใชจาย 
 เกษตรกรจําเปนตองมีพันธุพืช เพื่อการปลูกท่ีหลากหลายและตามจังหวะเวลาท่ี
เหมาะสมกับการปลูก ซ่ึงในระบบเครือขายจะไมคอยมีปญหาเร่ืองนี้ เพราะเกษตรกรสามารถพึ่งพา
กันเองได จะมีปญหาก็เฉพาะเกษตรกรที่ทําแยกอยูตางหากจากกลุมหรือเครือขาย ท่ีจะตองใชทุนใน
การจัดหาพันธุพืช และการดูแล 

จ. ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีไดรับในการปลูกพืชบนคันนา ก็ไดแก การเกิดระบบเกษตรผสมผสาน 
มีอาหารท่ีหลากหลาย มีพืชผักผลไม และเคร่ืองมือใชสอยท่ีผลิตจากพืชท่ีปลูกบนคันนาอยาง
หลากหลาย ท่ีสามารถสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางดี 
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ฉ. ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ ความเหมาะสมของคันนา หรือฝงบอท่ีใชในการปลูกพืชได ท่ี
จะทําใหเกิดความสะดวกในการปลูกพืชจนไดผลสําเร็จในระยะเวลารวดเร็ว ฉะนั้นจึงจําเปนตองมี
วัสดุคลุมดินและแหลงน้ํามากพอท่ีจะปรับปรุงดินในระยะแรกๆ และยังตองมีการปลูกพืชตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมอีกดวย 

 

1.2  การไถพรวน 
 
 1.2.1  ไถกลบฟาง 
 ต้ังแตยุคของการเล้ียงสัตวในนาหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะพยายามรักษาฟางไวในนา 
แตก็มีบางคร้ังท่ีจํานวนฟางคอนขางมาก อาจจะถูกไฟไหมไดงาย จึงมีการคิดคนเทคนิควิธีการเพื่อ
ปองกันไฟ โดยการทําแนวกันไฟ ในระยะแรกๆ ก็มีการไถพรวนเปนแถบ เพื่อปองกันไฟ แตพบวา 
แถบดังกลาวสามารถควบคุมวัชพืชไดดี และยังอาจใชในการปลูกพืชหนาแลงไดอีกดวย และ
นอกจากนี้ ยังพบวา เทคนิคดังกลาวยังสามารถปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินไดอีกทางหนึ่ง 
เทคนิคดังกลาวจึงไดรับการพัฒนาเขามาสูแผนการปฏิบัติและนโยบายของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงเกิดเปนแนวปฏิบัติพื้นฐานในการอนุรักษอินทรียวัตถุไดอีกทางหนึ่ง 
 

 
 

การไถกลบ เพื่อปรับปรุงดินใหมีความสมบรูณ 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การไถกลบฟาง มักทําในชวงท่ีดินยังคงมีความช้ืนอยูบาง เพื่อลดการใชพลังงานในการไถ 
อันเนื่องมาจาก ถาดินมีความช้ืนมากก็จะทําใหการไถพรวนทําไดยาก ทําใหดินอัดแนนจากการ
เคล่ือนตัวของลอรถไถ แตถาดินแหงเกินไป ก็จะทําใหการไถทําไดยากจากระดับความลึกของการ
ไถท่ีคอนขางนอย และอาจจะไมกลบฟางท่ีตองการไถกลบ ดังนั้น ในพื้นท่ีหนึ่งๆ จึงตองมีการ
ประเมินความเหมาะสมในการไถ วาควรจะดําเนินการโดยวิธีใด เม่ือใด 
 นอกจากระดับความช้ืนของดินแลว ยังตองพิจารณาปริมาณฟางท่ีมีอยูในนาท่ีอาจเปน
ขีดจํากัดของการไถได ดังนั้น เทคนิคการไถ จึงตองพิจารณาจากระดับความลึกท่ีสามารถไถกลบ
ฟางไดพอดี และการไถกลบฟางดังกลาวยังรวมความถึงการไถกลบวัชพืชท่ีเจริญเติบโตอยูในพื้นท่ี
ดังกลาว ปริมาณของฟางหรือวัชพืช จะเปนตัวสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาการของความอุดม
สมบูรณของดินท่ีจะเกิดประโยชนอยางแทจริงจากการไถกลบฟาง นอกเหนือไปจากการกําจัด
วัชพืชท่ีเปนผลพลอยไดจากการไถกลบฟางดังกลาว 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะกับการไถกลบฟาง มักไดแก พื้นท่ีท่ีมีเสนทางการคมนาคมเขาถึงแปลง และ
มีความแปรปรวนของพ้ืนท่ีไมมากนัก เพื่อท่ีจะทําใหการไถกลบฟางทําไดท้ังแปลง ไมมีขีดจํากัด
ดานความช้ืน หรือความแข็งของดิน ท่ีไมสมํ่าเสมอ ท้ังนี้เนื่องมาจากในแปลงท่ีมีความแปรปรวนสูง 
อาจจะตองมีการไถหลายคร้ังจึงจะท่ัวถึง ซ่ึงจะเปนสาเหตุของการลงทุนท่ีคอนขางสูงกวาแปลงท่ี
สมํ่าเสมอ หรือมิเชนนั้นก็ไดผลไมท่ัวถึงท้ังแปลง เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีสามารถไถกลบไดพอดี 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการไถกลบฟาง ข้ึนอยูกับความสามารถในการเขาถึงแปลงเปน
เบ้ืองตน โดยเฉพาะในพื้นท่ีนาท่ีไมมีถนน จําเปนตองขับรถผานพื้นท่ีของคนอ่ืน ซ่ึงจะเปนขีดจํากัด
ท่ีสําคัญ ท่ีตองรอใหนาผูอ่ืนเสร็จกอนจึงสามารถจะเร่ิมดําเนินการได ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะสาย
เกินไปก็ได ดังนั้นจึงควรมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมท่ีคลายคลึงกันจึงจะเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับทุกแปลง โดยไมมีขีดจํากัดของแปลงขางเคียง 
 ระยะเวลาสวนใหญ ควรจะเปนประมาณ 1-2 สัปดาหหลังการเก็บเกี่ยว ท่ีสามารถเขาถึง
แปลงได และดินยังมีความช้ืนพอที่จะไถกลบฟางไดอยางมีประสิทธิภาพ การปลอยไวนานมักจะ
เผชิญปญหาของดินแหงท่ีทําใหประโยชนของการไถกลบมีนอยลง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ในสภาพการไถกลบในระยะท่ีผานมา คาใชจายข้ึนอยูกับราคานํ้ามันเช้ือเพลิงเปนสําคัญ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ ท่ีมีวิกฤติดานพลังงาน ท่ีทําใหความสามารถในการลงทุนของเกษตรกรมี
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นอยลง จึงกลายเปนบทบาทท่ีสําคัญของระบบราชการท่ีจะเขามาสนับสนุนเคร่ืองมือและทุนในการ
ไถกลบฟางดังกลาว ซ่ึงพบวา ในปจจุบันแผนงานของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถตอบสนองความ
ตองการของเกษตรกรไดระดับหนึ่งในพื้นท่ีนํารอง แตในพื้นท่ีท่ัวไปการไถกลบฟางก็ยังเปน
กิจกรรมของแตละครัวเรือนท่ีมีทรัพยากรมากพอ และเห็นคุณคาของการไถกลบฟางในแปลงของ
ตนเอง 
 อัตราคาใชจายในปจจุบัน อยูประมาณ 300-400 บาทตอไร และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ตามราคานํ้ามันดังกลาวแลว ดังนั้น พื้นท่ีท่ีมีการไถกลบฟางมากจึงมักเปนพื้นท่ีของ
โครงการของทางราชการท่ีเขามาสนับสนุน โดยเฉพาะในหมูบานพัฒนาที่ดิน แตในกลุมเกษตร
อินทรีย ท่ีพัฒนาตนเองคอนขางดี ก็จะมีการไถกลบฟางในพ้ืนท่ีของตนเองตามกําลังความสามารถ 
ท้ังทางดานเคร่ืองมือและเงินลงทุน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ในเบ้ืองตน การไถกลบฟางจะลดโอกาสของการเกิดไฟไหม ท้ังสวนท่ีไหมฟางและการ
ลุกลามเขามาในแปลงเกษตร หลังจากการไถจะทําใหเกิดดินรวนท่ีผิวหนาดิน ท่ีสามารถเก็บ
ความชื้นไดดี ความช้ืนดังกลาวอาจใชในการปลูกพืชฤดูแลง เชน พืชตระกูลถ่ัว และแตงโมไดเปน
อยางดี อันเนื่องมาจากระบบรากลึก 
 ในระยะยาว การไถกลบฟางจะเปนการปรับปรุงบํารุงดินในมุมของอินทรียวัตถุ แตก็
อาจจะทําใหโครงสรางของดินเสียมากกวาการไมไถ  แตเม่ือเทียบกับการเผาฟางแลว การไถกลบ
ฟางก็ยังมีประโยชนมากกวา ท้ังในเชิงของดิน ระบบทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีจะชวยให
ธรรมชาติพัฒนาไดดีกวาการเผาฟาง และอาจพัฒนาเร็วกวาการปลอยฟางคลุมดินไว ท่ีอาจมีการสูญ
หายจากการผุพัง หรือถูกนําออกนอกพื้นท่ี โดยการกระทําของน้ําและลม จากผลงานวิจัยใน
ศูนยวิจัยขาว ก็พบวา การไถกลบฟางเปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดินนาดีกวาการปลอยไวบนดิน  
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็เนื่องมาจากความไมเหมาะสมของพ้ืนท่ี ท่ีจะไถไดพรอมๆกัน ทําให
สัดสวนของพื้นท่ีท่ีทําไดมีขอจํากัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลึก  แตจะไมมีปญหามากนักใน
พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน ท่ีมักมีความสม่ําเสมอของพื้นท่ีมากกวา 
 นอกน้ี ลักษณะของดินท่ีเหมาะแกการไถในฤดูแลง ก็เปนขีดจํากัดท่ีควรระวัง วาพื้นท่ีใด
ไถไดงาย ดินไมแข็งมากนัก หรือไมนิ่มจนเกินไป ท่ีจะทําใหการดําเนินงานทําไดชาและตนทุนสูง 
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1.3  การผลิตปุยพืชสด 
 
 ปุยพืชสด เปนท้ังระบบสํารองธาตุอาหาร พืชคลุมดิน และการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ
แบบพึ่งตนเอง อันเนื่องมาจากสามารถผลิตไดเองในพ้ืนท่ีในปริมาณมาก โดยใชทรัพยากรจํานวน
นอย ไมวาจะเปนเมล็ดพันธและการดูแลรักษา  การใชปุยพืชสดอาจสนับสนุนหรือขัดแยงกับการ
เล้ียงสัตว ข้ึนอยูกับระบบสังคมและการจัดการพื้นท่ีของแตละชุมชน แตถาเปนการดําเนินการใน
แปลงของตนเอง ท่ีมีร้ัวลอมเปนอยางดีก็จะไมมีผลกระทบมากนักในการใชปุยพืชสดเพื่อการ
ปรับปรุงดิน 
 สําหรับพืชท่ีเหมาะสมในการนํามาใชเปนปุยพืชสด ไดแก พืชธรรมชาติ พืชตระกูลถ่ัว
ตางๆ หรือแมกระท่ังพืชอาหารสัตว ท่ีมีการปลูกระยะส้ัน เพื่อการสนับสนุนการผลิตอาหารสัตว
และการปรับปรุงดินไปในขณะเดียวกัน 
 

 
 

การปลูก (ถ่ัวพุม) ปุยพืชสด เพื่อปรับสภาพดิน 
 



 13 

 
 

การปลูกปุยพชืสด เพื่อปรับสภาพดิน 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการผลิตและใชปุยพืชสด ก็คือ ปริมาณความช้ืนท่ีมีอยูในดิน ใน
ระยะของการตั้งตัวของพืช ดังนั้นจึงตองมีการประเมินท้ังในเชิงความช้ืนและปริมาณธาตุอาหารใน
ดิน ที่สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชได ท้ังในระยะส้ันไปจนกระท่ังระยะการไถกลบ 
 เม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว จะมีปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารสูงสุด ท่ีเหมาะแก
การไถกลบ เพื่อการปลูกพืชในระยะตอไป การไถกลบพืชสดอาจจําเปนตองใชรถไถท่ีมีกําลังมา
คอนขางสูง โดยเฉพาะถาเปนปุยพืชสดท่ีมีตนขนาดใหญ และมีความเหนียว ซ่ึงบางคร้ังอาจไม
เหมาะกับการใชเปนปุยพืชสดในไรนา จากคุณสมบัติขีดจํากัดดังกลาวขางตน 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะแกการปลูกปุยพืชสดน้ัน จําเปนตองระมัดระวังการเล้ียงวัว ควายในพ้ืนท่ี
ดังกลาว ตามประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนในทองถ่ิน อันเนื่องมาจากลําดับความสําคัญของการใช
พื้นท่ีท่ีทําใหบางคร้ังการใชปุยพืชสดเปนเร่ืองท่ีตองลงทุนสูง  ท้ังในเร่ืองการปองกันไมใหสัตวเขา
มาแทะเล็ม หรือการขัดแยงกันระหวางการปลูกพืช และการเล้ียงสัตวในพื้นท่ีนา 
 ดังนั้น พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปุยพืชสด จึงพิจารณาไดจากการมีความช้ืน มีโอกาส
เสียหายจากการแทะเล็มของสัตวเล็กนอย หรือไมมีเลย และสามารถมีจังหวะเวลาท่ีจะไถกลบได
กอนการปลูกพืชหลัก ท้ังนี้ยังรวมความถึงระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชหลังจากการไถกลบ เพื่อลด
ผลกระทบของการหมักปุยพืชสดตอการเจริญเติบโตของขาว 
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 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การปลูกปุยพืชสด สวนใหญจะดําเนินการหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชหลัก ดินยังมีความชื้น
พอ และมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ตนทุนท่ีสําคัญของการใชปุยพืชสด ก็คือ เมล็ดพันธุท่ีเปนปจจัยหลัก ท่ีอาจเปนขีดจํากัด
ของการทําปุยพืชสด ดังนั้น จึงมีเกษตรกรบางรายใชพืชธรรมชาติ หรือวัชพืชท่ีเจริญเติบโตไดดี 
เปนปุยพืชสด ซ่ึงก็ไดผลคอนขางดี อันเนื่องมาจากความสามารถในการเจริญเติบโตของพืช และ
ตนทุนท่ีคอนขางตํ่า หรือไมมีเลย ยกเวนการไถกลบท่ีจําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ีกําลังการขับเคล่ือน
คอนขางสูง เพื่อไถดินใหลึก ใหสามารถไถกลบพืชท่ีมีขนาดลําตนท่ีสูงได 
 ดังนั้น คาใชจายท่ีใชในการดําเนินงาน ก็มีต้ังแต คาเตรียมดิน (ถามี) คาเมล็ดพันธุ และคา
รถไถกลบ ซ่ึงพบวา โดยรวมแลวจะอยูท่ีประมาณ 500-800 บาทตอไร หากถาเปรียบเทียบกับการใช
ปุยเคมีแลว เปนการลงทุนเพียง การใชปุย 1 กระสอบตอไร ซ่ึงการใชปุยพืชสดไดผลตอบแทนท่ี
ดีกวามากมาย 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ในเบ้ืองตน การใชปุยพืชสดจะเปนการลดประชากรของวัชพืช เม่ือมีการไถกลบก็จะทํา
ใหมีการนําอินทรียวัตถุท่ีมีคุณภาพสูง ลงไปคลุกเคลาหรือเก็บรักษาไวในดิน การไถพรวนอาจจะ
ชวยใหเปนการรักษาความช้ืนและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชไดอีกทางหนึ่ง  
 ดังนั้นการดําเนินงานดานปุยพืชสด จึงจะชวยใหมีการปรับปรุงท้ังในเชิงของความอุดม
สมบูรณของดินและการแขงขันของวัชพืชไปพรอม ๆ กัน 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การใชปุยพืชสด เปนการอาศัยการเจริญเติบโตของพืช เพื่อสรางปริมาณปุยท่ีไดรับ ดังนั้น 
ถาดินต้ังตน มีความอุดมสมบูรณตํ่า หรือมีความชื้นนอย หรือแมกระท่ังมีปญหาโรคแมลง ก็จะทํา
ใหปริมาณปุยพืชสดท่ีไดไมคุมคากับการดําเนินงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาทรัพยากรพื้นฐาน
และคัดเลือกชนิดพืชท่ีนํามาใชเปนปุยพืชสด 
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ชุดความรูท่ี    เร่ืองการจัดการนํ้า 
 

2.1  การรักษาความช้ืน 
 2.1.1  การไถพรวนผิวดิน 
 

 
 

การคราดผิวดนิเพื่อรักษาความชื้น และกําจัดวัชพืช 
 

 การรักษาความช้ืนโดยการไถพรวนผิวหนาดิน แบบตืน้ๆ เปนวิธีการหนึ่งในการรักษา
ความช้ืน ซ่ึงเหมาะกับการรกัษาความช้ืนในดินทราย อันเนื่องมาจากการแตกตัวไดงายของเม็ดดนิ  
เพื่อทําหนาท่ีในการคลุมดิน ซ่ึงอาจจะทําไดในดินเหนียวเชนเดยีวกัน แตตองมีการไถพรวน
มากกวาดินทราย จึงมักไมเปนท่ีนิยม เพราะยากตอการจดัการ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การไถพรวนผิวดิน มักจะใชการไถระดับต้ืนหรือการคราดผิวดินใหแตกเปนดินกอนเล็กๆ 
หรือเปนฝุน เพื่อทําใหผิวดินมีความโปรง ขาดความเช่ือมโยงกับดินช้ันลาง ท่ีเปนการตัดตอนของ
การเคล่ือนท่ีของน้ําจากดินช้ันลางสูผิวดิน จนเปนผลใหมีการเก็บรักษาความช้ืนในดิน ไวในดินช้ัน
ลาง ตํ่ากวาช้ันไถพรวน 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ดินท่ีเหมาะแกการไถพรวน เพื่อเก็บเปนความช้ืนนั้นควรเปนดินทราย หรือทรายจัด หรือ
อยางนอยควรเปนดินรวน โดยการใชเคร่ืองมือตะกุยหนาดินใหแตก ซ่ึงอาจใชผานไถหรือคราดเพ่ือ
ทําใหดินแตกดังกลาว แตกอนไถควรมีการไถกําจัดวัชพืชเสียกอน เพื่อลดการสูญเสียน้ําจากการใช
น้ําของวัชพืชในแปลง 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ชวงเวลาท่ีเหมาะแกการไถหนาดินใหแตกก็คือ หลังจากฝนตกแลว 1-2 วัน อาจจะเปนชวง
ฝนท้ิงชวงหรือกอนการเขาฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวท่ีจะทําใหมีความช้ืนมากพอ คุมคากับ
การไถเพื่อการเก็บความช้ืนดังกลาว 
 ง.  ทุนและคาใชจาย  
 คาใชจายสวนใหญก็จะเปนคาน้ํามันสําหรับการไถหรือคราด แตจะใชไมมากนัก เพราะ
เปนการไถระดับต้ืนๆ เทานัน้ ซ่ึงสวนใหญอาจอยูประมาณ 200-300 บาทตอไร  
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การไถผิวหนาดินเพื่อเก็บความช้ืน สามารถรักษาความช้ืนไวในดนิเพื่อการปลูกพืชใหม 
หรือชวยใหพชืท่ีเจริญเติบโตอยูแลวมีความชื้นไดยาวนานข้ึน 
 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดของการไถผิวหนาดนิ นั้น อยูท่ีลักษณะความรวนของดินท่ีทําใหไถไดงาย ขอ
ควรระวังสําหรับกรณีนี้คือ การมีวัชพืชหรือพืชยืนตนอยูในพื้นท่ีกจ็ะเปนปจจยัท่ีทําใหเกิดการ
สูญเสียของน้ํา ผานระบบการดูดใชของพืชได 
 
 2.1.2  การใชกิจกรรมของสัตวธรรมชาต ิ
 การใชกิจกรรมของสัตวธรรมชาติ เปนเทคนิควิธีการท่ีสามารถใชไดในระบบเกษตร
อินทรีย ท่ีมีการดําเนินการมาเปนเวลาหลายป จนสามารถเพ่ิมประชากรของสัตวธรรมชาติใน
ผิวหนาดินของนาหรือสวน ท่ีมีความสมบูรณใกลเคียงกับระบบนิเวศนของธรรมชาติ (ดังภาพ) 
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สัตวท่ีมีชีวิตอาศัยอยูในดนิ ทําใหดินฟนตวัและมีธาตุอาหารท่ีสมบูรณ 
 

 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 หลักการที่สําคัญในการใชกิจกรรมของสัตวธรรมชาติเพื่อรักษาความช้ืนในดิน ก็คือ การ
ใชอินทรียวัตถุเพื่อการปรับปรุงดินเปนเวลาอยางนอย 1-2 ป ก็จะทําใหระบบนิเวศนธรรมชาติฟน
ตัว จนทําใหมีการไถพรวน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของสัตวในดิน ทําใหผิวดินมีลักษณะพรุนและเก็บ
รักษาความช้ืนไวไดดี 
 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ดินท่ีเหมาะแกการพัฒนาระบบนี้ ไดแก ดินท่ีมีความช้ืนพอสมควรท่ีจะทําใหกิจกรรมของ
ส่ิงมีชีวิตในดินมีโอกาสในการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง และเม่ือมีการรักษาความช้ืนในดินดวย
อินทรียวัตถุเปนเบ้ืองตน ก็จะทําใหมีกิจกรรมของสัตวในดินพัฒนาตัวข้ึนมา และเปนผลใหเกิด
ลักษณะของการคลุมดินคลายคลึงกับการไถพรวนโดยเครื่องจักรกล แตจะไมลึกหรือสมํ่าเสมอเทา
เคร่ืองจักรกล 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 กิจกรรมดังกลาวเกดิข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงมักจะเปนชวงหลังจากฝนตก ในสภาพดินท่ีมี
อินทรียวัตถุมากจากการทําเกษตรอินทรีย 
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 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 เปนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการทําเกษตรอินทรีย จึงไมมีคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 กิจกรรมของสัตวในดิน สามารถรักษาความช้ืนในดิน จนอาจปลูกพืชหลังการทํานาหรือ
ลดผลกระทบของฝนท้ิงชวงไดเปนอยางด ี
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดของการใชประโยชนกิจกรรมของสัตวในดิน ไดแก ลักษณะของดินท่ีอาจจะเปน
ดินเหนียวหรือมีหินปน จะทําใหกิจกรรมของสัตวเกิดไดนอย หรือมีประสิทธิภาพตํ่า จึงอาจ
จําเปนตองใชอินทรียวัตถุคลุมดินชวยไวอีกทางหนึ่ง 
 
 2.1.3  การใชเศษพืชคลุมดิน 
 เศษพืชจากระบบเกษตร หรือการนํามาจากแหลงอ่ืน มีคุณสมบัติท่ีดี เหมาะสมแกการ
นํามาใชเปนวัสดุคลุมดิน ท้ังเพื่อรักษาความช้ืนและเปนแหลงอาหารพืช เพื่อการปรับปรุงดินใน
ระยะยาว เทคนิควิธีการนี้เปนการใชกันโดยท่ัวไปอยูแลว แตในบางกรณีเกษตรกรอาจมองวา ทําให
แปลงดูรก ไมเรียบรอย จึงมักจะทําการเผาหรือนําไปกองท้ิงไวท่ีอ่ืน ตามรองน้ําหรือทางน้ํา ซ่ึงทํา
ใหเสียผลประโยชนในการนํามาใชปรับปรุงดินดังกลาวขางตน 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ ก็คือ การพยายามรวบรวมวัสดุอินทรียท่ีมีอยูในแปลงมาใชประโยชนให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ในบางคร้ังอาจตองมีการเก็บเกี่ยวพืชจากนอกแปลง หรือการตัดหญา หรือ
การตัดแตงไมผล ไมยืนตน เพื่อนําวัสดุท่ีไดมาใชในการคลุมดินเพื่อรักษาความช้ืน โดยเฉพาะ
บริเวณรอบโคนตนไมผล ไมยืน หรือรอบๆ หลุมปลูกพืชในฤดูแลง (ดังภาพ) 
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เศษพืช เปลือกผลไม ใบไมแหง คลุมดิน เปนการเพิ่มธาตอุาหารในดินใหดีขึ้น 
 

 
 

การนําใบไมแหง ปกคลุมดนิ เพื่อรักษาความชื้นของดนิ 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ปริมาณวัสดุอินทรียท่ีมีอยูในแปลงจากแหลงตางๆ ท้ังพืชลมลุก
และไมยืนตน แตถาไมมี อาจจําเปนตองผลิตข้ึนมา จากการปลูกพืชคลุมดิน เชน พชืตระกูลถ่ัวชนิด
ตางๆ พืชตระกูลแตง และพชืจากธรรมชาติท่ีข้ึนเองรอบ ๆ แปลง โดยทําการตัดกลบ เพื่อรักษา
ความช้ืนดงักลาว 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การคลุมดินโดยวิธีนี้ทําไดตลอดป แตท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือ ชวงปลายฤดูฝน ซ่ึงจะทําให
เปนการรักษาความช้ืนไดดี และมีการผุพังชา ใชประโยชนไดนานกวาฤดูฝน ท่ีวัสดคุลุมดินมักผุพงั
เร็ว 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญก็มักเปนเร่ืองของแรงงานท่ีใชในการขนและจัดการเศษพืชเพื่อการคลุม
ดิน แตในกรณีของการปลูกพืช ก็อาจจําเปนตองมีคาเมล็ดพันธุ และคาใชจายในการตัดเพื่อเปล่ียน
พืชท่ีคลุมดินเปนเศษวัสดุคลุมดิน แตถาเปนกรณีของไมผลและไมยืนตน ก็อาจจะมีคาตัดแตง และ
ตัดใหเปนช้ินเล็กๆ เหมาะสมแกการคลุมดิน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การคลุมดินจากการใชเศษพืช นอกจากจะเปนการรักษาความช้ืนแลว ยังจะชวยใหเปน
แหลงอาหารพืชในระยะยาว และหรือเปนพื้นฐานของระบบการพัฒนาระบบนิเวศของดิน ท่ีจะชวย
ใหมีส่ิงมีชีวิตในดินเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความช้ืนของดินท่ีสูงข้ึนและอุณหภูมิของดินท่ีลดลง จน
เหมาะแกการพัฒนาการของส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ปญหาที่สําคัญของการใชเศษพืชคลุมดิน มักเกิดข้ึนในฤดูแลง ท่ีอาจเกิดไฟไหมไดงาย  
ในกรณีนี้อาจจําเปนตองทําแนวกันไฟหรือตัดความเช่ือมตอระหวางกองวัสดุใหขาดกันเปนชวงๆ 
เพื่อปองกันปญหาไฟไหม หรือการลุกลามของไฟจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ 
เกษตรกรบางรายอาจมองวาเปนความไมสะดวก เปนอันตราย จึงอาจเผาวัสดุอินทรียท้ิง ซ่ึงเปน
วิธีการที่เสียศักยภาพของการพัฒนาดินและท่ีดิน 
 
 2.1.4  การเก็บน้ําไวในบอ 
 การขุดบอเพื่อเก็บน้ํา เปนวิธีการที่ทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการของดินและท่ีดิน
ไดมากมาย แตเกษตรกรจํานวนหน่ึงมักจะแสดงความเห็นวา การขุดบอทําใหเสียพื้นท่ีทํากิน และ
เขาใจวาเปนสาเหตุท่ีทําใหผลผลิตลดลง จึงทําใหเกษตรกรทั่วไปไมคอยนิยมใชบอเพื่อการเก็บน้ํา 
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แตอาจจะใชวิธีอ่ืนท่ีไมตองใชท่ีดินทางการเกษตรในการดําเนินการ เชน การขุดบอบาดาล หรือบอ
น้ําต้ืน ท่ีใชพื้นท่ีนอยกวา (ดังภาพ) 
 

 
 

บอน้ําในไรนา 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การขุดบอ จะตองพิจารณาจากสภาพพื้นท่ี ซ่ึงมีแนวคิดอยางนอย 2 แนวทางดวยกัน คือ 
การขุดบอเพื่อเก็บน้ําไวใช และการขุดบอเพื่อดักน้ําเพื่อสะดวกตอการใชงาน จากแนวคิดท้ัง 2 แบบ 
จะมีการขุดบอในลักษณะท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีลักษณะความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสภาพของพื้นท่ีรับน้ํา ระดับน้ําใตดิน และลักษณะของชั้นดินท่ีควรนํามาใชในการพิจารณา วา 
บอแบบใด หรือท่ีต้ังบอท่ีใดจึงจะเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากความสามารถในการเก็บกัก
น้ําไวในบอ   กลาวคือ พื้นท่ีท่ีมีน้ําใตดินต้ืนจะขุดตรงไหนก็ได ใหผลไมแตกตางกัน แตถาพื้นท่ีท่ีมี
น้ําใตดินลึก ควรขุดบอในท่ีลุม เพื่ออาศัยน้ําใตดิน เปนปจจัยลดการสูญเสียน้ําในบอลงไปในดินช้ัน
ลาง  นอกนี้ ปจจัยท่ีควรพิจารณาก็คือ ความสามารถของช้ันดินในการลดการซึมน้ําลงไประดับลึก 
ซ่ึงถาอยูท่ีใดก็ควรขุดบอในบริเวณนั้น 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีควรแกการขุดบอท่ีดีท่ีสุด คือ บริเวณท่ีเคยเปนรองน้ําเดิม ซ่ึงจะมีระบบน้ําใตดิน
เปนปจจัยหนุน ลดการสูญหายของน้ําท่ีเก็บไวในบอไดดี  แตถามีการวางแผนในการขุดบอเพื่อเก็บ
กักน้ําฝนท่ีไหลมาจากท่ีสูงกวา ก็ควรทําในลักษณะคันกั้นน้ํา และมีบอเก็บอยูในจุดตํ่าสุดของพื้นท่ี 
แตควรอยูสูงกวาพื้นท่ีใชน้ําเพื่อความสะดวกของการใชน้ําเพื่อการผลิต โดยเฉพาะการลดการใช
พลังงานในการสูบน้ํา หรือการขนสงน้ําไปยังแปลงอ่ืนๆ ท่ีอยูตํ่าลงไป 
 ขนาดของพื้นท่ีท่ีควรขุดนั้น ไมควรต่ํากวา 10 ไรข้ึนไป อันเนื่องมาจากการขุดบอจะทําให
เสียพื้นท่ี นอกจากสวนของพื้นท่ีบอแลวกย็ังจะเสียพื้นท่ีกองดิน ดังไดกลาวไวแลวในเทคนิคการขุด
บอ 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาของการขุดบอท่ีเหมาะสมนั้น ผูกพันอยูกับการเขาถึงแปลงที่ตองการขุด และ
ฤดูกาลที่จะเร่ิมใชบอ ดังนั้น สวนใหญจึงมีการขุดบอในฤดูแลง หรือกอนเขาฤดูฝน ซ่ึงเม่ือหลังจาก
การขุด ฝนก็จะตกและมีน้ําขังอยูพอดี ในระยะนั้น ก็จะเปนการลดการพังทลายของบอไดอีกทาง
หนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบกับการขุดบอในชวงหนาแลง ท่ีจะเกิดการพังทลายของฝงบอไดงาย  
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 การเก็บน้ําในระบบของบอน้ํา จะมีตนทุนเฉพาะในสวนของคาขุดบอและคาสูบน้ําจากบอ
มาใช  ซ่ึงจะไดกลาวไวในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ แตการเก็บน้ําไวในบอนั้น จะไมมีคาใชจายใด ๆ 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 เม่ือมีน้ําไวในบอ ส่ิงแรกท่ีอาจจะเกิดข้ึน ก็คือ การเล้ียงปลา การปลูกผักริมน้ํา การปลูกไม
ผล ไมยืนตน หรือการทําแปลงผักโดยการใชน้ําท่ีไดจากบอ ก็เปนผลประโยชนท่ีไดรับมากมาย 
อาจจะมากกวาการใชพื้นท่ีบอนั้น เพื่อการทํานาหรือทําเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะในกรณีท่ีขาดนํ้า 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการขุดบอ ก็คือ การทํากิจกรรมดังกลาวในพื้นท่ีท่ีมีดินรวน จนทําให
มีการสูญเสียน้ําไดงาย จนเกิดกลายเปน “บอลม”  ดังท่ีเกษตรกรมักกลาวถึง โครงการขุดบอท่ี
ลมเหลว สาเหตุท่ีสําคัญก็มาจากความสามารถในการอุมน้ําของดิน และปริมาณนํ้าฝนที่มีอยูนอย 
หรือพื้นท่ีรับน้ําท่ีจะไหลลงบอ มีไมเพียงพอ ก็เปนขีดจํากัดท่ีสําคัญในการขุดบอเพื่อเก็บน้ําไวใช 
 
 2.1.5  การใชน้าํซับ 
 แหลงน้ําท่ีเกิดจากน้ําซับ จะพบไดไมมากนัก อันเนื่องมาจากโครงสรางของระบบนิเวศน 
ท่ีน้ําซับจะเกิดอยูในบริเวณเชิงท่ีลุม มากกวาในท่ีราบหรือท่ีสูง จึงทําใหพื้นท่ีท่ีมีน้ําซับมีความ
เหมาะสมในการปลูกพืชไดหลายชนิด ท้ังพืชอายุส้ันและพืชอายุยาว 
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น้ําซับท่ีไหลมาจากดินปลายเนิน ลงมาในท่ีลุม 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคในการนําน้ําซับมาใช ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําท่ีมีอยู ถาเปนบริเวณท่ีมีน้ําซับเพียงทํา
ใหเกิดความช้ืนในดิน ก็อาจใชในการปลูกพืชฤดูแลง แตถามีน้ําซับในระดับท่ีไหลออกมาอยูในบอ
น้ํา ก็อาจนําไปใชในการชลประทานในระดับตางๆ ต้ังแต แปลงผักสวนครัว จนถึงปลูกพืชเปน
การคาขนาดใหญได ซ่ึงเทคนิคท่ีเกษตรกรใช ไดแก  ระบบการตอทอจากพื้นท่ีน้ําซับไปสูแปลงท่ี
จะใชน้ําเปนสําคัญ  แตในบางกรณี ถามีน้ําปริมาณมาก ก็อาจมีการทําใหเปนรอง ใหน้ําไหลไปสูอีก
แปลงหน่ึง ก็อาจเพียงพอไดเชนกัน 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ในเบ้ืองตน ระบบการใชน้ําซับเกิดมาจากปริมาณและคุณภาพของน้ําเปนสําคัญ ถามีน้ํา
มากก็อาจจะมีการลงทุนท่ีคุมคา ท่ีทําใหเกษตรกรใหความสําคัญและกลาลงทุนกับระบบการ
กระจายน้ําในพื้นท่ี 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การใชน้ําซับสวนใหญ มักจะเปนในฤดแูลงหรือฝนท้ิงชวง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญ ก็ไดแก ระบบการลําเลียงน้ํา ซ่ึงอาจจะใชระบบรองน้ํา หรือทอน้ํา ก็
ข้ึนอยูกับความสามารถของเจาของพื้นท่ี 
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 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การใชประโยชนจากน้ําซับ มักทําใหเกิดการผลิตในฤดูแลงหรือในชวงขาดแคลนนํ้า 
โดยเฉพาะฝนท้ิงชวง จึงทําใหการผลิตทางการเกษตรมีสมํ่าเสมอมากข้ึน และสามารถเลือกพืชได
หลากหลายกวาพื้นท่ีขาดแคลนนํ้า 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการใชน้ําซับ คือ ปริมาณและคุณภาพ ในบางพ้ืนท่ีท่ีน้ําซับไหลมา
จากท่ีไกล อาจละลายแรธาตุบางชนิดท่ีเปนพิษตอการเจริญเติบโตของพืช เชน เหล็ก และแมงกานีส 
ท่ีทําใหพืชไมเจริญเติบโต และในบางกรณีอาจมีการละลายเกลือ ทําใหเกิดเปนพื้นท่ีดินเค็ม ไม
เหมาะแกการทําการเกษตร 
 

2.2  การขุดบอ 
 
 การขุดบอมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนท่ีและวัตถุประสงคของการใชบอน้ํา ดังนี้ 
 2.2.1  บอดักน้าํ 
 เปนบอท่ีใชในพื้นท่ีดอน หรือนาดอน เพื่อการดักเก็บน้ําไวเปนจุดๆ หรือเปนท่ีรวมน้ําของ
แปลง ท่ีอาจใชเพื่อการรักษาความช้ืนในบริเวณรอบบอ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีสามารถสงน้ําจากบอไป
ถึงได 

 
 

บอดักน้ํา 
 



 25 

 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การขุดบอดักน้ํา สวนใหญมักดําเนินการโดยสรางเปนสวนหน่ึงของคันดักน้ํา โดยใชคัน
ดักน้ําเปนคันบังคับใหน้ําไหลลงบอ จึงจําเปนตองมีการขุด ไลตามระดับความลึกใหมีการไหลของ
น้ําท่ีเหมาะสม และสูญเสียน้ํานอยท่ีสุด ไมวาจะเปนจากการซึมลงลึก หรือระเหยไปในอากาศ อัน
เนื่องมาจาก การไหลหรือเก็บไวในพื้นท่ีกวาง ดังนั้น การขุดบอดักน้ํา จึงพยายามทําใหเกิดพื้นท่ีผิว
นอยท่ีสุด เพื่อลดการสูญเสียดังกลาว และมีการรวบรวมน้ําไวเปนท่ีๆ ตามการใชประโยชนของ
แผนการใชน้ําท่ีวางไว 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 สภาพทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะแกการขุดบอดักน้ํา ก็คือ พื้นท่ีกวางท่ีมีลักษณะเปนลูก
คล่ืน ท่ีมีน้ําธรรมชาติไหลผาน ในชวงฝนตกหรือเปนการดักน้ําจากรองน้ําธรรมชาติ ใหไหลเขา
แปลงเกษตรของตนเองก็ได 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะแกการขุดรองดักน้ํา แบงออกเปน 2 ระยะดวยกัน คือ ระยะเตรียมการที่
ตองมีการศึกษาการไหลของน้ําในพื้นท่ี เพื่อการวางแผนการทํารองน้ําและบอดักน้ํา  ระยะตอไปก็
คือ การดําเนินการ ซ่ึงตองมีการปรับระดับความลึกของการขุด ท่ีจะทําใหน้ําไหลไดสะดวก ใน
ระยะน้ี ควรมีการแตงรองน้ําใหเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะการตามดูในชวงฝนตก ท่ีระดับความ
แรงตางๆ ซ่ึงอาจทําใหรองน้ําอุดตันหรือคันกั้นน้ําพังได จึงจําเปนตองมีการดูแล และซอมแซมให
สามารถใชงานไดอยางนอยท่ีสุดก็ในปแรก เพราะปตอๆ ไป ระบบจะเร่ิมพัฒนาตัวเอง จนลงตัว
และมีความจําเปนในการใหการดูแลนอยลง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญ ก็คือ การขุดรองน้ํา และบอน้ํา ซ่ึงเปนไปตามปริมาณดินท่ีตองขุด ซ่ึงจะ
มีความสัมพันธกับลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตองขุดมากนอย บางแหงอาจจะทําคันดินเพียงเล็กนอย 
ก็สามารถเก็บน้ําไดมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก แตถาเปนท่ีราบหรือคอนขางราบ ก็อาจจะ
ตองลงทุนมากหนอย ท้ังการสรางคันเบนน้ํา และบอดักน้ํา 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การสรางบอดักน้ํา จะทําใหมีการเก็บน้ําไวเปนท่ีๆ ท่ีสามารถใชประโยชนไดมากข้ึน
กวาเดิม และอาจมากกวาการขุดบอขนาดใหญ ท่ีทําใหการกระจายตัวของน้ํา จํากัดอยูในบริเวณ
รอบๆ บอ น้ําจากบอกักเก็บน้ํา สามารถนําไปใชท้ังโดยตรงและโดยออมในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของพืชท่ีอยูบริเวณรอบๆ บอดักน้ําดังกลาว 
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 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการขุดบอดักน้ํา ก็คือ ปริมาณนํ้าฝน หรือปริมาณนํ้าท่ีไหลผานแปลง 
ท่ีควรตองมีมากพอ คุมคากับการลงทุน และในกรณีของบริเวณท่ีเปนดินทรายจัด อาจเกิดตะกอนท่ี
เขามาทับถมรองดักน้ํา หรือบอดักน้ําไดอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการขุดลอกบอยๆ 
 
 2.2.2  รองน้ําในนา 
 วัตถุประสงคของการสรางรองน้ําในนา สวนใหญมักเนนการสนับสนุนการเล้ียงปลาใน
นาขาว แตก็อาจใชประโยชนเปนแหลงน้ําสํารองในนาไดอีกทางหนึ่ง  สําหรับการเล้ียงปลาในนา
ขาวนั้น อาจชวยใหเปนการจัดระบบการจัดการศัตรูพืชไดอีกทางหน่ึง เชน การกําจัดหอย หรือปูใน
นาขาว ท่ีจําเปนตองมีน้ําในรอง เพื่อการเล้ียงปลาเพื่อจัดระบบนิเวศนดังกลาว 
 

 
 

รองน้ําในนา 
 

 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การขุดรองน้ําในนา สามารถทําไดต้ังแตการใชแรงคน ทําเปนรองต้ืนๆ ขางๆ คันนาตลอด
แนว หรือเปนชวงๆ ข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนท่ีนา แตถามีการใชเคร่ืองจักรกล ก็สามารถขุดเปนรองลึก
ไดอยางรวดเร็ว แตคาใชจายก็จะสูงเปนเงาตามตัว 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะกับการขุดรองนา สวนใหญควรจะเปนพื้นท่ีนาลุม ท่ีพอจะมีน้ําเก็บกักได 
อยางนอยก็ชวงหนึ่ง แตถามีน้ําเก็บกักไดตลอดป ก็จะสามารถพัฒนาระบบนิเวศนพื้นท่ีนาไดดีข้ึน 
อาจใชเปนท่ีดักเก็บตะกอน เพื่อการปรับปรุงท่ีนาไดอีกทางหนึ่ง สําหรับในเขตท่ีมีแหลงน้ํา
ใกลเคียง อาจมีการสูบน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวเขามาสนับสนุน ท่ีจะทําใหการใชรองน้ําในนาคุมคา
มากข้ึน 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะแกการทํารองน้ํา ควรเปนระยะประมาณตนฝน ท่ีมีฝนตก ดินช้ืน
พอสมควร งายตอการขุดรองโดยใชแรงคน แตถาใชเคร่ืองจักรกล สวนใหญจะทําไดดีในฤดูแลง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีดําเนินงานโดยใชแรงคน จะตองใชเวลามากพอสมควร แตก็เปนวิธีการพัฒนา
แบบพึ่งพาตนเองไดดี ทําใหเกิดการสรางคันนาท่ีม่ันคง แข็งแรงกวาการใชเคร่ืองจักรกล และถูก
กวามาก โดยเฉพาะในยุคน้ํามันแพง 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การทํารองน้ําในนา จะทําใหเกิดการสะสมน้ําไดงายในชวงฝนตก และสามารถนําน้ําท่ี
ไดมาสนับสนุนการทําการเกษตรในชวงฝนท้ิงชวงไดดี นอกจากนี้ยังสามารถใชรองน้ําในนาเพ่ือ
การเล้ียงปลาไดอีกดวย 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญก็คือ สภาพพื้นท่ีท่ีทําใหรองน้ําสามารถใชประโยชนไดดี หรือใชไดนาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีนาลุมจะดีกวาพื้นท่ีนาดอน แตถานาลุมเกินไป ก็อาจมีตะกอนเขามาทับ
ถมในรองน้ําไดอยางรวดเร็ว ทําใหตองขุดลอกรองน้ําบอยๆ จึงจะสามารถใชเปนรองน้ําตอไปได 
 
 2.2.3   บอน้ําตื้น 
 บอน้ําต้ืนเปนเทคโนโลยีพื้นบานในการขุดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ต้ังแตสมัย
โบราณ ซ่ึงพบวา บริเวณท่ีมีการต้ังชุมชนมักเปนบริเวณท่ีมีระบบน้ําจากบอน้ําต้ืน ท่ีสามารถใชได
ตลอดท้ังป คุณภาพน้ําจากบอ มีต้ังแตการใชในครัวเรือน เพื่อการเกษตร และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใชเปนน้ําดื่มท่ีตองเปนน้ําท่ีมีคุณภาพดี รสชาติอรอย  ซ่ึงจะทําใหเปนปจจัยหลักในการพัฒนาแหลง
ชุมชนในระดับตางๆ  
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บอน้ําตืน้ระบบทอปูนซิเมนต 
 

 
 

บอน้ําตืน้ในไรนา 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การขุดบอน้ําต้ืนในอดีต มักเลือกบริเวณท่ีมีคุณภาพน้ําดีเปนจุดเร่ิมตน และมีดินท่ีมี
โครงสรางดี ไมพังงาย แตในบางคร้ัง ถาคุณภาพดีก็อาจใชแผนกระดานทําเปนฝงบอ เปนช้ันๆ ลง
ไปตามแนวลึก จนถึงช้ันท่ีมีความคงทน แตในระยะหลัง ๆ อาจมีการใชเคร่ืองกรองท่ีเปนตะแกรง
พลาสติก หรือโลหะ เพื่อปองกันการอุดตันของตะกอนท่ีไหลมากับน้ํา 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการขุดบอน้ําต้ืน ก็คือ การคนหาแหลงน้ําท่ี ภาษาพ้ืนบานเรียกวา “ตา
น้ํา” ท่ีมีเทคนิคการคนหาหลายวิธีดวยกัน ท้ังท่ีใชเคร่ืองมือและใชการสัมผัสทางรางกาย ซ่ึงเปนภูมิ
ปญญาพื้นบานอีกชุดหนึ่ง ในการคนหาแหลงน้ํา  แตสําหรับคุณภาพน้ํานั้นจะตองไดจากการ
ตรวจสอบในการใชงาน หรือดื่ม เปนวิธีหลัก 
 การขุดบอน้ําต้ืน มักเร่ิมตนดวย การกําหนดท่ีต้ังท่ีเหมาะสม ท้ังท่ีเหมาะกับการใชงานและ
คาดวาจะมีตาน้ําอยูพอดี วิธีการขุดสวนใหญจะใชแรงคน ทําเปนวงกลมหรือรูปส่ีเหล่ียม แลวแต
ความถนัดและแผนการใชในระยะยาว ในอดีต มักจะขุดเปนรูปส่ีเหล่ียมเพื่อการนําไมกระดานมาบุ
รอบฝงบอ ท่ีทําไดงายกวาบอทรงกลม แตในปจจุบัน มักนิยมขุดเปนรูปวงกลม แลวใชทอซีเมนต
หยอนลงไปเปนช้ันๆ หลังจากถึงระดับน้ําใตดินท่ีมีปริมาณมากพอ ซ่ึงสวนใหญจะใชทอประมาณ 
5-20 ทอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าท่ีได ขนาดของทอสวนใหญจะใชอยูประมาณ 80 เซนติเมตร ถึง 
1 เมตร 
 การใชน้ําอาจใชวิธีการตัก หรือเคร่ืองสูบ ข้ึนอยูกับระบบทรัพยากรพื้นฐานและ
ความสามารถของครอบครัว 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคัญ ก็คือ ปริมาณและคุณภาพน้ําท่ีไดจากการขุดบอน้ําต้ืน ซ่ึงสวน
ใหญอาจจะตองมีการตรวจสอบและทดสอบในเบ้ืองตน อาจโดยวิธีการขุดเปนบอเล็ก ๆ หรือสังเกต
จากการขุดบอในบริเวณใกลเคียง วามีปริมาณและคุณภาพน้ํามากนอยเพียงใด แลวจึงขุด ทดลองใน
ขนาดเล็ก จนไดผลแลวจึงขยายใหเปนบอตามความตองการ เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดและการ
เส่ียงตอการไดน้ําท่ีมีปริมาณและคุณภาพตํ่า 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะแกการขุดบอน้ําต้ืน มักนิยมทําในชวงฤดูแลง เพื่อแสดงถึงความ
เหมาะสมตอการใชบอในชวงท่ีมีการขาดแคลนนํ้าสูงสุด ในระยะเวลาดังกลาวจะเปนชวงตัดสินวา 
ขนาดและความลึกของบอควรจะเปนเทาใดจึงจะมีน้ําใชไดพอเพียงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 การขุดบอน้ําต้ืนสวนใหญมักนิยมทําดวยแรงงานในครอบครัว ในกลุมเครือญาติ หรือใน
กลุมท่ีทํางานดวยกัน ซ่ึงมักถือวาเปนการชวยเหลือพึ่งพากัน จึงไมคอยมีคาใชจายมากนัก ยกเวน
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เฉพาะการเล้ียงดูกันตามปกติธรรมดา แตสําหรับวัสดุท่ีเปนทอปูน หรือไมกระดานท่ีตองใชในการ
ทําเปนขอบบอนั้น ก็จะมีคาใชจายอยูประมาณ 1,000-2,000 บาท ข้ึนอยูกับความลึก และความกวาง
ของบอ 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 น้ําท่ีไดจากบอน้ําต้ืน จะมีการใชประโยชนตามปริมาณและคุณภาพของน้ํา ถามีน้ํานอย
และคุณภาพดี อาจใชในการดื่มและเปนน้ําใชในครัวเรือน แตถามีปริมาณมากอาจใชเพื่อการเกษตร 
เล้ียงสัตว  จนกระท่ังในบางกรณี อาจใชในการทํานา ปลูกผัก ปลูกไมผลและไมยืนตน หรือ
แมกระท่ังการเล้ียงปลา 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 แหลงน้ําจากบอน้ําต้ืน ในอดีตไมคอยมีปญหาในเชิงคุณภาพ แตในปจจุบัน ปญหาการ
ปนเปอนของสารเคมีและวัสดุตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพน้ําลดลงมีอยูคอนขางมาก ซ่ึงเปนสาเหตุใหการ
ใชน้ําจากบอน้ําต้ืนลดลงไปมาก ประกอบกับการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญและการสูบน้ําเพื่อใช
เปนน้ําประปาในหมูบาน เปนส่ิงท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป จึงทําใหบทบาทของบอน้ําต้ืนลดลง เหลือเพียง
เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีระบบการบริการของชุมชนยังไปไมถึง  แตในหลายชุมชนก็ยังอาศัยบอน้ําต้ืนเพื่อเปน
น้ําดื่มในฤดูแลง ซ่ึงจําเปนตองระวังในเชิงคุณภาพ ท้ังจากสารเคมีและจุลินทรียท่ีเปนโรคตอคน
และสัตว 
 

 2.2.4  บอบาดาล 

 
 

บอบาดาล 
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 การขุดบอบาดาล ถือวาเปนการลงทุนท่ีคอนขางสูง และมักเปนเทคโนโลยีท่ีตองการการ
ลงทุน โดยระบบธุรกิจมากกวาการจัดการในระดบัครัวเรือน ระบบการขุดดังกลาว มีท้ังการใชภูมิ
ปญญาพื้นบาน จนกระท่ังถึงการใชเคร่ืองมือขนาดใหญ ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การเตรียมการขั้นตนของการขุดบอบาดาล ก็คือ การศึกษาศักยภาพของการขุดบอบาดาล
ในพื้นท่ี วามีระดับน้ําลึกเพียงใด  คุณภาพน้ําเหมาะสมหรือไม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
แพรกระจายของดินเค็ม จําเปนตองมีความระมัดระวังในการขุดบอบาดาล 
 การขุดสวนใหญ มักอาศัยการจางนักขุดบอมืออาชีพ ถาเปนในระดับชุมชนก็อาจใช
เคร่ืองมือท่ีดัดแปลงจากทอน้ําประปา และใชแรงคนดําเนินงาน แตถาเปนการขุดท่ีลึกลงไปมาก ๆ 
ก็จําเปนตองพึ่งเคร่ืองมือขนาดใหญข้ึนไปเร่ือยๆ ซ่ึงก็จะตองมีตนทุนและคาใชจายมากพอสมควร 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะแกการขุดบอบาดาล ตองพิจารณาจากระบบนิเวศนของพ้ืนท่ีเปนหลัก 
กลาวคือ ควรเปนพื้นท่ีท่ีอยูในบริเวณที่มีน้ําบาดาลลึกไมเกิน 40 เมตร เม่ือขุดแลวน้ําควรจะข้ึนมา
อยูในระดับไมเกิน 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการสูบน้ํา และการใชพลังงานท่ีไมสูงจนเกินไป 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การขุดบอบาดาล ไมคอยมีขีดจํากัดดานระยะเวลา แตโดยท่ัวไปมักนิยมขุดในชวงฤดูแลง 
เพื่อความแนนอนในกาหลบเล่ียงการไดน้ําจากระดับน้ําต้ืน ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปน
น้ําบาดาล จนอาจสงผลใหเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ถึงระดับน้ําท่ีควรขุด 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนข้ันตํ่าของการขุดบอบาดาล เร่ิมตนท่ีประมาณ 5,000-10,000 บาท ซ่ึงเปนบอขนาดเล็ก 
ขุดเจาะไมลึกนัก แตถามีความลึกมากถึง 30 หรือ 40 เมตร คาใชจายก็จะเพิ่มข้ึนเปน 10,000-20,000 
บาท และยังอาจตองมีระบบสูบน้ําท่ีสามารถสูบน้ําในระดับลึกไดดี ซ่ึงมีคาใชจายเพิ่มข้ึนอีกทาง
หนึ่ง 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 น้ําท่ีไดจากบอบาดาล มักเหมาะแกการใชเพื่อการเกษตร เชน การปลูกพืชเล้ียงสัตว แตก็
อาจจะเหมาะแกการทําน้ําประปา หรือระบบการใหน้ําผานระบบทอแกพืชชนิดตาง ๆ หรือ
แมกระท่ังการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการขุดบอบาดาลท่ีสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ดินเค็ม 
น้ํามีกล่ินสนิม ขุน หรือมีสีท่ีไมพึงประสงค ใชประโยชนไดนอย  โดยเฉพาะน้ําท่ีขุดในระดับลึก
เกินกวา 30 เมตร ท่ีจะทําใหมีโอกาสเปนน้ําคุณภาพตํ่า โดยเฉพาะในพื้นท่ีตอนกลางของภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือโดยท่ัวไป การขุดบอบาดาลยังอาจจะพบปญหาของการอุดตัน ซ่ึงอาจตองใช
ระบบทอกรอง เพื่อลดปญหาของการสูบน้ําและใชน้ําจากบอบาดาล 
 

2.3  การทํานาแบบประหยัดนํ้า 
 
 ในสภาพแวดลอมของเกษตรน้ําฝน โดยเฉพาะในเขตฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกษตรกร
ไดพัฒนาเทคนิคในการจัดการน้ําตามสภาพของพื้นท่ี ระบบทรัพยากร และความตองการในแตละ
ชวงการผลิตพืช จนทําใหเกิดชุดความรูตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการน้ําดังตอไปนี้ 
 

 
 

การทํานาแบบประหยัด  โดยใชไมปกลงดนิเปนหลุม ๆ  กอนปกดําขาวในนา 
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การทํานาแบบประหยัด โดยใชกาน้ําหยอดน้ําลงแตละหลุม กอนปกดําขาวในนา 
 

 2.3.1  การเลือกพื้นท่ีทําแปลงกลา 
 ชุดความรูในการคัดเลือกพื้นท่ี แตเดิมใชหลักการของการคนหาพื้นท่ีท่ีสามารถควบคุมน้ํา
ไดอยางสะดวก โดยเฉพาะในชวงตนฤดกูาลทํานา ซ่ึงจําเปนตองเปนพืน้ท่ีท่ีสามารถนําน้ํามาใชตาม
ฤดูกาล ตามจังหวะของความตองการของกลาขาว และสามารถระบายนํ้าออกเม่ือตองการดูแลตน
กลาหรือถอนกลาไดโดยสะดวก 

 
 

แปลงปลูกกลา ท่ีเหมาะสม ใกลบอน้ํา 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 สวนใหญเกษตรกรจะเริ่มตนดวยการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมที่สุดในแปลงของตนเองท่ี
อยูใกลน้ํา หรือควบคุมน้ําไดดีท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเปนแปลงนาที่อยูติดบอน้ํา หรือติดลําน้ํา หรือมิ
เชนนั้นก็ทําเปนแปลงยกสูง อยูติดกับบอน้ํา ซ่ึงอาจใชดินจากการขุดบอมาถมใหสูงกวาเดิม เพื่อใช
เปนพื้นท่ีตกกลา ท่ีสามารถระบายน้ําได เม่ือมีน้ําทวมขังหรือเม่ือตองการถอนกลา หรือเม่ือตองการ
ใหกลาขาวเจริญเติบโตไดดีชวงท่ีฝนตกชุก ถาไมสามารถเลือกพื้นท่ีไดโดยสะดวก อาจจะทําใน
แปลงอ่ืนของตนเอง เปนแปลงรวมสําหรับกลาขาวชนิดตาง ๆ ตามความตองการในระดับครัวเรือน
หรืออาจขอยืมแปลงนาจากญาติพี่นองท่ีมีความเหมาะสมและมีปริมาณท่ีนามากพอที่จะใหยืมได ซ่ึง
เปนลักษณะความสัมพันธในระดับทองถ่ินหรือในระดับครัวเรือน แตในหลักการแลวก็จําเปนตอง
เลือกภายใตเง่ือนไขเดิมของสภาพพื้นท่ี  
 นอกจากนี้พื้นท่ีท่ีเกษตรกรเลือก อาจจําเปนตองอยูหางจากพ้ืนท่ีการเล้ียงสัตว เพื่อ
หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีเกิดจากการแทะเล็มของสัตวในพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงสัตวมากหรือบริเวณท่ีอยู
ใกลหมูบานจนเกินไป ท่ีอาจจะมีสัตวเล้ียงในชุมชน เชน เปด ไก หรือสัตวอ่ืนๆ เขามารบกวนแปลง
กลาได 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 เง่ือนไขท่ีสําคัญในการคัดเลือกแปลงกลาดังไดกลาวแลว คือ พื้นท่ีนาท่ีมีความอุดม
สมบูรณคอนขางสูงกวาจุดอ่ืนๆ ท่ีสามารถดูแลแปลงกลาไดงาย กลามีความแข็งแรง เหมาะสมกับ
การนําไปปกดําไดรวดเร็ว เพราะนอกจากนี้ก็มีประเด็นสําคัญคือ มีน้ําในการตกกลา แตสามารถ
ระบายนํ้าเขาออกสะดวก แมจะไมสะดวกก็ถือวาดีท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีงายตอการดูแลแปลงกลาและถา
เปนไปได เกษตรกรจะเลือกพื้นท่ีท่ีสามารถขนสงไดสะดวก เชน ติดทางเดิน หรือติดถนนท้ังถนน
เล็กหรือถนนใหญท่ีอาจจําเปนตองใชในการขนกลาจากแปลงกลาไปในที่ตางๆ ท้ังในแปลงนาเดิม
หรือแปลงนาอ่ืนๆ ไดโดยสะดวก 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 เกษตรกรสวนใหญจะเร่ิมทําแปลงกลาในชวงท่ีฝนตกชุกเปนคร้ังแรก สวนใหญจะเร่ิมจาก
ประมาณปลายเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม ท่ีมักจะมีฝนตกหนักจนดินชุมหรือดินขังน้ํา
เพียงพอท่ีจะไถดะกําจัดวัชพืชในชวงแรก และอาจมีน้ําแชขังไดในระยะตน ๆ ฤดูฝน และเม่ือมีฝน
ตกชุกอีกคร้ังหนึ่ง ก็อาจมีการไถแปร เพื่อเตรียมพื้นท่ีเปนแปลงกลา  
 หลังจากการไถแปร เกษตรกรมักจะคราดใหเรียบ และระบายน้ําออกเพ่ือหวานกลา ในการ
เตรียมการนี้ เกษตรกรจะมีการเตรียมเมล็ดขาวแชน้ํา ประมาณ 1 คืน และต้ังท้ิงไวในรมอีก 1 วัน 
เพื่อเตรียมการหวานใน 2-3 วันตอมา หรือในกรณีท่ีน้ํามีไมมากนัก โดยเฉพาะในพื้นท่ีดินทรายท่ี
อาจมีความช้ืนเล็กนอย เกษตรกรอาจใชวิธีการหวานแหง แลวคราดกลบ รอฝนท่ีจะตกชุกมาอีกคร้ัง



 35 

หนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหขาวงอกไดดีกวาการหวานขาวโดยใชเมล็ดแชน้ําลวงหนา และลดอัตราเส่ียงของ
ฝนท้ิงชวงไดเปนอยางดี 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายในการทําแปลงกลา มักประกอบดวย คาไถ 2 คร้ัง แตละคร้ังหางกันประมาณ 2-3 
สัปดาห เพื่อใหหญาท่ีไถกลบหมักเสร็จเสียกอน และมักมีการคราดอีก 1-2 คร้ัง ใหแปลงกลาเรียบ
พอท่ีจะหวานขาวได ดังนั้น ตนทุนสวนใหญจึงเปนการเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ ซอมแซมเคร่ืองมือ
เพื่อการทํานา คาน้ํามัน ในกรณีท่ีใชรถไถ หรือการเตรียมควายในกรณีท่ีใชแรงควายไถและคราด 
 ในระหวางการรอการไถ 2 คร้ังนั้น เกษตรกรอาจจะปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
โดยการใชปุยคอก จํานวนอยางนอย 5-10 ถุงตอไร ซ่ึงถาเปนปุยหมัก เกษตรกรมักจะนิยมใสกอน
การไถคร้ังแรกตามประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจะใสปุยในวันข้ึน 3 คํ่า เดือน 3 และ
ตอๆมา ตามความสะดวกของเกษตรกรแตละราย แตสําหรับปุยคอกเกษตรกรจะนิยมใสพรอมๆ 
หรือหลังจากการหวานกลา อันเนื่องมาจากความสะดวกในการดําเนินงานหวานปุยคอกจะทําไดงาย
กวาการหวานปุยหมัก ปริมาณของปุยคอกหรือปุยหมักท่ีใสในแปลงกลานี้ จะถือวาเปนความจําเปน
ข้ันพื้นฐานในการทํานา ถามีปุยอินทรียจํานวนนอยก็จะเนนใสในแปลงน้ีเปนหลัก แตถามีจํานวน
มากก็อาจจะกระจายใสในแปลงอ่ืนๆ ดวย ดังนั้น ตามประเพณีเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เม่ือมีปุยคอกจํานวนนอยก็จะเนนใสในแปลงผัก แปลงหมอน และแปลงกลาตามลําดับ แตถามีมาก
ข้ึนก็จะกระจายใสในพื้นท่ีท่ีขาวไมคอยงาม หรือเม่ือมีมากข้ึนไปอีกจะใสในแปลงนาท่ัวไป 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การดําเนินการดังกลาว จะมีผลท่ีไดรับคือ มีกลาท่ีเหมาะสมตอการปกดําในแปลงนาตางๆ 
ตามระยะเวลาท่ีมีน้ําหรืออายุกลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนชุดความรูอีกดานหนึ่งของการจัดการแปลงกลา
ในเขตเกษตรน้ําฝน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง เกษตรกรจะมีการตกกลาเปนระยะๆ เพื่อลด
อัตราเส่ียงของระยะเวลาท่ีมีน้ําในการปกดํา อันเนื่องมาจากกลาท่ีใชในการปกดํานั้นควรมีอายุไม
เกิน 2 เดือน เพื่อความสะดวกในการถอนและปกดํา ท้ังนี้เพราะกลาท่ีมีอายุเกิน 2 เดือน มักจะเร่ิมมี
ปลองท่ีมีปญหา ทําใหเกิดการขาดเม่ือถอน และหักเม่ือปกดํา แตเกษตรกรก็มีเทคนิคในการดูแล
แปลงกลาใหยาวกวา 2 เดือนได โดยการใหปุยปริมาณนอยท่ีสุด หรือเลือกพื้นท่ีทําแปลงกลาใน
บริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณนอยกวาอีกจุดหนึ่ง ก็สามารถใชกลาท่ีมีอายุเกิน 2 เดือนได แตก็ไม
ควรเกิน 3 เดือน ดังนั้น ถามีอัตราเส่ียงเกินกวา 2 เดือน เกษตรกรอาจจําเปนตองทําแปลงกลาเปน 2 
ระยะ หางกันประมาณ 1 เดือน ท้ังนี้ เปนไปตามสภาพพื้นท่ีและปริมาณนํ้าฝนท่ีมีจริงในแตละป จึง
จะทําใหไดกลาขาวท่ีมีอายุเหมาะสมในการปกดํา ตามปริมาณท่ีจําเปนตองใชในแตละแปลง ซ่ึงอาจ
มีหลายพันธุ ก็จําเปนจะตองทําแปลงกลาหลายจุดมากข้ึน 
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 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญในการทําแปลงกลา ก็คือ การเลือกพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของดิน
คอนขางสูง แตไมสูงจนเกินไป เพื่อทําใหกลามีความแข็งแรง และมีความเจริญเติบโตตามระยะเวลา
ตามความตองการของเกษตรกร ดังนั้น ระดับความอุดมสมบูรณของดินจึงมีความละเอียดออนตอ
คุณภาพของกลาท่ีได นอกเหนือไปจากปริมาณและความสามารถในการควบคุมน้ําไดของแปลง
กลา ซ่ึงจําเปนตองมีการดูแลสมํ่าเสมอ จึงจะทําใหไดกลาท่ีดี ท้ังนี้ ยังรวมความถึงการปองกัน การ
แขงขันของวัชพืช การทําลายของสัตวตางๆ ไมวาจะเปนสัตวท่ีอยูในธรรมชาติ เชน นก หนู หรือ
สัตวเล้ียงในชุมชน 
 
 2.3.2  การเพิ่มปริมาณน้ําโดยวิธีตางๆ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการทํานาแบบประหยัดน้ํา ก็คือ การหาแหลงน้ําตางๆ มาใชในการทํา
นา ต้ังแต การทําแปลงกลา ดูแลแปลงกลา การดูแลแปลงปกดํา หรือดูแลแปลงหวานขาว ซ่ึงอยูกับ
ระบบการทํานาวาเปนแปลงนาดํา หรือนาหวาน จึงทําใหมีเทคนิคในการดูแลเพ่ือเพิ่มปริมาณนํ้า
โดยวิธีการตางๆ กัน ท้ังน้ําท่ีมีอยูในพื้นท่ี และน้ําท่ีไหลมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงรวมถึงน้ําท่ีมาจากชุมชน
แบบ “นาตีนบาน” ซ่ึงนอกจากจะมีน้ํามากข้ึนแลว ยังอาจไดปุยอินทรียและธาตุอาหารเพิ่มข้ึนจาก
กิจกรรมในชุมชน ปริมาณนํ้าท่ีอาจเพิ่มไดมีท้ังน้ําใตดิน บอน้ําต้ืน น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ จากบอ
น้ําในไรนาท่ีสามารถเก็บกักน้ําไดท้ังจากฝนท่ีตกในปนั้น หรือการเก็บน้ําขามปไวเพื่อการทํานาใน
ปตอไป เทคนิคเหลานี้จึงเปนแนวทางท่ีสําคัญท่ีเปนการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อการทํานาของ
สภาพท่ีตองประหยัดน้ํา หรือขาดแคลนน้ํา 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ คือ การคนหาแหลงน้ําตางๆ จากการสังเกตและการติดตามดูสภาวะ 
ปริมาณและคุณภาพของน้ํา ท่ีอยูใกลบริเวณแปลงนาของตนเอง ซ่ึงอาจตองมีการสรางแหลงเก็บกัก 
ดัก หรือทําคันเบนน้ํา จากพ้ืนท่ีใกลเคียงใหไหลเขาแปลงนาของตนเอง หรือการตรวจสอบวาใน
บริเวณใกลเคียงนั้นมีแหลงน้ําใตดินท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมในการทําแปลงกลา หรือทํานาหรือไม 
หรือคอยสังเกตวาในพื้นท่ีนาของตนเอง มีปริมาณน้ําไหลผานในชวงใด เม่ือมีฝนตกปริมาณและ
พื้นท่ีไหน ซ่ึงจะตองมีการเตรียมการทําคันกั้นน้ํา และบริเวณหรือบอเก็บกักน้ําเพื่อการใชประโยชน
ท้ังในการทํานาและกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการเกษตรตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหม ท่ีจําเปนตองมีการวางแผนการเก็บกัก และการใชน้ําตามความเหมาะสม
ของกิจกรรมและฤดูกาล  
 สําหรับกรณีท่ีมีน้ํา แตไมสามารถเก็บกักไดอาจเนื่องมาจากสภาพพื้นท่ีหรือสภาพของดิน
ท่ีทําใหสรางบอน้ําไมได เชน มีปญหาบอร่ัวซึม หรือคุณภาพดินไมเหมาะสม ทําใหน้ําขุน มีคุณภาพ
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ไมเหมาะท่ีจะใชในการทําการเกษตร ก็อาจจําเปนตองมีการจัดการสภาพบอใหสามารถเก็บกักน้ําได
โดยเฉพาะการขุดบอโดยอาศัยเทคนิค การสรางหนองน้ํา ท่ีมีความลาดชันนอย มีการลดการร่ัวซึม
ไดงาย ซ่ึงเปนลักษณะระบบนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเรียกวา “หนองน้ํา” ซ่ึงแสดงถึง
ลักษณะบอท่ีมีความลึกและความลาดชันนอยกวาคําวา “สระนํ้า” หรือ “บอ” ซ่ึงมักจะแสดงถึงวา มี
ความลาดชันสูง และมีความลึกมาก ซ่ึงเปนภูมิปญญาพื้นบานในการทําแหลงเก็บกักน้ํา ท้ังเพื่อ
การเกษตรและน้ําใชในครัวเรือน  
 สําหรับในพื้นท่ีท่ีมีน้ําใตดินหรือมีน้ําต้ืน ก็อาจมีการขุดบอเพื่อการสูบน้ําใชในการทํา
แปลงกลา หรือแปลงปกดํา ก็แลวแต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพน้ําท่ีมีอยูในพื้นท่ีเหลานั้น 
เทคนิคท่ีสําคัญในการขุดบอน้ําต้ืน ก็คือ การเลือกพื้นท่ีท่ีสามารถดูแลฝงบอไดงาย เชน บริเวณจอม
ปลวก หรือท่ีโนน หรือบนคันนา ท่ีมีความกวางพอสมควรท่ีจะทําใหดูแลบอและฝงบอไดงาย เพื่อ
การติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําหรือระบบดึงน้ําเขามาเสริมการทํานาในเขตพ้ืนท่ีแหงแลง 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ลักษณะทรัพยากรท่ีสําคัญ ก็คือ ปริมาณและคุณภาพน้ําท่ีมีอยูในพื้นท่ีท่ีตองอาศัยความรู 
ความเขาใจของเจาของพื้นท่ีเองวา พื้นท่ีใดมีระบบทรัพยากรแบบใด ท่ีเหมาะสมกับการจัดการน้ํา
ในแตละแปลง ปญหาใหญของระบบการพัฒนาแหลงน้ําเหลานี้มักมาจากการขาดความเขาใจของ
เกษตรกรเจาของพื้นท่ี ทําใหแหลงน้ําท่ีลงทุนท้ังดวยตัวเองหรืองบประมาณจากภายนอก ไมมีการ
ใชประโยชนเทาท่ีควร จนเปนผลใหเกิดความเสียหายตอแผนการใชงบประมาณและแผนการ
พัฒนาท่ีวางไว ดังนั้น ถามีการพัฒนาความรูของระบบทรัพยากรน้ําเสียกอนก็จะลดปญหาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากแผนพัฒนาแหลงน้ําท่ีผิดพลาดไดเปนอยางดี 
 ปญหาดังกลาวขางตนมักเนื่องมาจาก ความไมเขาใจของท้ังนักวิชาการ และเกษตรกร ใน
ข้ันตอนการวางแผนงาน ซ่ึงพบไดโดยท่ัวไปวามีแหลงน้ําท่ีไมไดใชประโยชนจํานวนมากมาย ท้ังท่ี
เกิดจากปญหาของปริมาณ คุณภาพ ของน้ําและหรือคุณภาพของดิน และหรือความรูความเขาใจของ
เกษตรกรในการใชประโยชนแหลงน้ําดังกลาว  ท้ังนี้ยังรวมถึงขีดจํากัดดานทุนและแรงงานของ
เกษตรกรที่จะนําน้ําดังกลาวมาใชประโยชนเพื่อเสริมหรือพัฒนาการใชน้ําในเขตแหงแลง 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีควรมีการดําเนินการเพ่ิมปริมาณนํ้าในการทํานานั้น สวนใหญมีความ
เหมาะสมในชวงฤดูแลง กอนระยะท่ีมีฝนตกชุก เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน และความคุมคา
ของแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน อันเนื่องมาจากชวงฤดูแลงเปนระยะท่ีมีปริมาณน้ําตํ่าสุด ซ่ึงถาสามารถ
พัฒนาขึ้นมาไดก็จะสามารถนําน้ําดังกลาวมาเพิ่มในระบบการทํานาไดเปนอยางดี  แตถาในชวงฤดู
แลงมีปริมาณนํ้านอยมากหรือยังไมมี ก็จําเปนตองอาศัยความรู ความเขาใจของเจาของนาท่ีมีอยูเดิม
ในการวางแผนรวมกับหลักทางวิชาการ วา ควรจะดําเนินการแบบใดในพ้ืนท่ีใด ในกรณีเชนนี้
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ระยะเวลาที่เหมาะสมก็ยังคงเปนชวงฤดูแลงกอนการตกของฝนเชนเดียวกัน แตถาจําเปนตองมีการ
เตรียมการ ก็ควรตองดําเนินการตั้งแตปลายฤดูฝน เพื่อใหมีเวลายาวนานในการวางแผนและ
ดําเนินการในชวงฤดูแลง กอนท่ีฝนจะตก ซ่ึงจะทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของการพัฒนา
แหลงน้ําเพิ่มเติมดังกลาว 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาแหลงน้ําเสริม ข้ึนอยูกับประเภทของแหลงน้ําเปนสําคัญ 
ประเภทท่ีมีคาใชจายนอยท่ีสุด ก็คือ การสรางคันเบนน้ํา จากท่ีดอนหรือจากแหลงชุมชนเขามาสู
แปลงไรนาของตนเอง ซ่ึงเปนเพียงการเบนน้ําจากการไหลตามธรรมชาติ มาสูบริเวณท่ีจะใชงาน
หรือเก็บกักไวเพื่อการใชงานในระยะตอไป  การสรางคันเบนน้ํา ยังตองพิจารณาถึงปริมาณและ
ความรุนแรงของการไหล ซ่ึงจะตองวางแผนใหถูกตองวาจะสรางคันเบนน้ําใหญโตหรือแข็งแรง
เพียงใด ประกอบกับยังตองพิจารณาถึงประตูระบายน้ําท่ีสามารถปลอยน้ําไดมากพอที่จะไมทําให
เกิดความเสียหายกับคันเบนน้ําท่ีสรางไว  ดังนั้น การพิจารณาในเชิงทุนและคาใชจายเกี่ยวกับการ
สรางคันเบนน้ํา จึงตองมีขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและความแรงและการไหลของนํ้าในพื้นท่ี เพื่อลด
โอกาสของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับทุนท่ีลงไป สําหรับดานทุนและคาใชจายในการสรางคัน
เบนนํ้า อาจเปนเพียงการใชแรงงานในครัวเรือน เพื่อการทําคันเล็ก ๆ หรือการใชรถไถเดินตามเพื่อ
การสรางรองน้ํา ใหเปนแนวท่ีจะไหลมาลงแปลงนาได หรือการใชรถไถใหญ ไถใหเปนรองเปน
ทางไหลของน้ํามาลงแหลงน้ําท่ีกําหนดไว หรือแมกระท่ังการใชรถแบคโฮขุดรองสรางคันดินขนาด
ใหญเพื่อการเบนน้ํา มาใชในท่ีทํานา ดังนั้น ตนทุนของการดําเนินงานจึงอาจเร่ิมตนต้ังแตการใช
แรงงานของตนเอง ซ่ึงถือวาเปนคาใชจายท่ีไมจําเปนตองจาย จนถึงการจางรถหรือใชเคร่ืองมือ
ขนาดใหญท่ีมีตนทุนตอลูกบาศกเมตรของดิน หรือตอพื้นท่ี หรือตอช่ัวโมงทํางานท่ีมีประมาณการ
คาใชจายต้ังแต จํานวน 1,000-10,000 บาท  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของพื้นท่ีและความลึกของการขุด 
แตสวนใหญแลวเกษตรกรจะลงทุนสูงสุดในดานนี้ ไมเกิน 20,000 บาทตอคร้ัง ซ่ึงเปนขีดจํากัดท่ี
สําคัญในระดับเกษตรกรรายยอย  แตในกรณีท่ีเปนโครงการพัฒนาจากภายนอก อาจจะลงทุนเปน
จํานวนเงินหลายหม่ืนบาทตอหนึ่งจุด ซ่ึงอาจใชประโยชนไดหลายครัวเรือนพรอมๆกัน 
 สําหรับกรณีท่ีมีการขุดบอเพื่อใชน้ําต้ืน หรือน้ําใตดิน คาใชจายท่ีเกิดข้ึนก็จะมีปริมาณ
นอยลง แตจะใชไดเฉพาะครัวเรือนของเกษตรกร ซ่ึงมีคาใชจายอยูประมาณ 5,000-10,000 บาท  
ข้ึนอยูกับระดับความลึกและความกวางของบอ แตในกรณีของการขุดบอเก็บกักน้ํานั้น จะตองมี
ขนาดบอใหญข้ึน เพื่อรวบรวมน้ําจากท่ีตางๆ มาไวเสริมในการทํานา ซ่ึงทําใหคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนคอนขางมาก ท่ีทําใหเกษตรกรไมนิยมทําเนื่องมาจากคาใชจายท่ีสูงและการเสีย
พื้นท่ีดินเพื่อการเปล่ียนไปเปนพื้นท่ีเก็บกักน้ําคอนขางมาก เชน การขุดบอ 1 งาน จะตองเสียพื้นท่ี
อยางนอย 1 ไร หรือการขุดบอ 1 ไร  จะตองเสียพื้นท่ี 4 ไร เพื่อการท้ิงดินและการใชเปนฝงบอ และ
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เม่ือการขุดบอแลวก็จะอาจมีปญหา เม่ือจําเปนตองมีการแบงมรดกใหกับลูกหลาน อันเนื่องมาจาก
บอจะกลายเปนขีดจํากัดของการแบง ดังนั้น การขุดบอเพื่อเก็บกักน้ําจึงนิยมทํากันเฉพาะในแปลงท่ี
มีท่ีทํากินมาก และมีลูกหลานนอย ไมมีแผนท่ีจะแบงออกเปนแปลงยอย 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีสําคัญจากการเพิ่มปริมาณนํ้า ก็คือ เปนการขยายโอกาสใหมีการทํานาในเขต
แหงแลง หรือเขตท่ีมีปญหาการขาดแคลนนํ้าบอยๆ ไดเปนอยางดี ทําใหพื้นท่ีดังกลาวทํางานได
ดีกวาเดิม มีการจัดการน้ําไดงายกวาเดิม ท้ังเพื่อการดูแลตนขาว กําจัดวัชพืช การปรับปรุงดิน การทํา
การเกษตรอื่นๆ รวมท้ังการเล้ียงสัตวน้ําในกรณีท่ีสรางบอเก็บน้ํา นอกจากนี้ยังอาจมีตะกอนท่ีไหล
มากับน้ําเพื่อนํามาใชในการพัฒนาพื้นท่ีการเกษตรไดอีกทางหน่ึง ซ่ึงเปนวิธีการท่ีสามารถดูแล
ความอุดมสมบูรณของดนิไดในระยะยาว 
 สําหรับคันเบนน้ํา หรือฝงบอ อาจยังนําไปใชในการปลูกพืชผัก ไมผล ไมยืนตน คอกสัตว 
หรือการเลี้ยงสัตวในบริเวณท่ีนาไดอีกดวย ซ่ึงเปนการสรางความหลากหลายทางดานการเกษตร
และระบบการผลิตท้ังในรูปแบบของไรนาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ไดเปนอยางดีทั้งตาม
แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม หรือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจําเปนตองมีความหลากหลาย
ของระบบการผลิตในพื้นท่ีหนึ่งๆ อยางครบถวน ซ่ึงเปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาแหลง
น้ํา จนทําใหบางหนวยงานหรือบางระบบถือวาการพัฒนาแหลงน้ําแบบนี้เปนข้ันเร่ิมตนในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และสรางความหลากหลายในระดับครัวเรือน ระดับพื้นท่ี และระบบ
นิเวศไดอีกดวย 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการพัฒนาแหลงน้ํา สวนใหญก็เนื่องมาจากปริมาณและคุณภาพของ
น้ําเปนสําคัญ กลาวคือ การลงทุนดานการทําคันเบนน้ํา การกักเก็บน้ํา หรือบอน้ํา ก็แลวแต ตอง
คํานึงถึงความคุมคาและการใชประโยชนไดเปนสําคัญ จึงตองมีความรูและความเขาใจถึงน้ําและ
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําท่ีมีการปนเปอนของสารพิษ โลหะหนัก หรือสารเคมีท่ี
เปนอันตรายตอระบบเกษตรและสุขภาพ ท่ีอาจไหลมาจากชุมชนหรือเขตท่ีทําการอุตสาหกรรม ก็
อาจเปนอุปสรรคท่ีทําใหเกิดปญหาในการใชน้ํา โดยเฉพาะในเชิงสุขภาพของผูบริโภค นอกจากนี้ ก็
อาจจะมีปญหาดานดินเค็ม น้ําเค็ม หรือแหลงของความเค็มท่ีมาจากอุตสาหกรรม หรือชุมชน ท่ีทํา
ใหคุณภาพน้ําลดตํ่าลง หรือใชประโยชนไดนอย และสําหรับขอจํากัดท่ีกําลังขยายตัวก็คือ การ
ปนเปอนจากสารเคมีจากภาคเกษตรที่ทําลายแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา เชน ยากําจัดวัชพืช ยาฆาแมลง 
ยาปราบหอย ท่ีเปนปญหาใหญและกําลังขยายตัวในระบบเกษตรเคมี ทําใหมีผลกระทบตอการ
พัฒนาและการใชน้ําท่ีมีอยูในพื้นท่ีอยางรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ผลกระทบดังกลาว ทําใหเกิดความ
เสียหายตอท้ังระบบการผลิต คุณภาพผลผลิต สุขภาพของผูบริโภค  อาหารธรรมชาติ และ
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ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา ท่ีเคยเปนแหลงอาหาร น้ํากิน น้ําใช ท่ีเกิดความเสียหายโดยไมสามารถจะ
ใชไดอีกตอไป แตเม่ือเกษตรกรยังจําเปนตองใชแหลงน้ําดังกลาวอยู ก็จะมีผลกระทบตอคุณภาพ
ของผลผลิต และสุขภาพของผูบริโภคดังกลาวแลว 
 สําหรับในพื้นท่ีดินเค็ม ยังอาจมีผลกระทบมาจากการขยายตัวของดินเค็ม จากการสราง
แหลงน้ํา ซ่ึงทําใหบริเวณใกลเคียงมีความเสียหายจากการแพรกระจายของดินเค็ม และหรือมีการ
เก็บกักน้ําเค็มไวในพื้นท่ี แทนการระบายออกไปตามธรรมชาติ ก็จะทําใหเกิดการสะสม และ
แพรกระจายดินเค็มในพื้นท่ีท่ีมีปญหาดินเค็มอยูแลว ประเด็นนี้ จึงเปนขีดจํากัดอีกประการหนึ่งใน
การสรางแหลงน้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 2.3.3 การปกดํา 
 การพัฒนาความรูเร่ืองการปกดําในการทํานาแบบประหยัดน้ํา ในเขตเกษตรน้ําฝน ไดมี
การขยายตัวออกมาเร่ือย ๆ แตบางสวนกพ็ัฒนาไปเปนขาวนาหวานท่ีมีขีดจํากัดดานการแขงขันของ
วัชพืช จนทําใหเกษตรกรที่มีปญหาดังกลาวหนักลับมาพฒันาระบบการทํานาดํา แมในเขตท่ีไมมีน้ํา
แชขัง จึงทําใหเกิดเปนเทคนคิท่ีสําคัญในการทํานาแบบประหยัดน้ําในเขตพื้นท่ีแหงแลง ซ่ึงมีวิธีการ
อยูหลายรูปแบบดวยกันตามสภาพของพ้ืนท่ีดินและปริมาณนํ้าท่ีมี 
 

 
 

การปกดํา เม่ือดําเสร็จ จะปลอยน้ําไปใสแปลงนาใหม เพื่อใชน้ําอยางประหยัด 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 จากประเภทของปริมาณนํ้าและสภาพดินของแตละพื้นท่ี ทําใหเกษตรกรมีการพัฒนา
เทคนิคการปกดํา ในการทํานาแบบประหยัดน้ําอยางหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต การหมุนเวียนใชน้ํา 
โดยการสูบน้ํา หรือวิดน้ําใสเฉพาะแปลงท่ีจะดํา เม่ือดําเสร็จแลวก็ระบายนํ้าไปสูแปลงอ่ืนท่ีจะดําอีก
ตอไปเร่ือยๆ จนเสร็จทุกแปลง  วิธีการนี้ ตองมีแหลงน้ํา ตนทุนและสภาพของพ้ืนท่ีนาลดหล่ันกัน
ตามความสูง เพื่อความสะดวกในการระบายนํ้าจากแปลงหน่ึงไปสูอีกแปลงหนึ่งไดงาย และดินท่ี
รองรับนาเหลานั้นก็ควรจะเก็บกักน้ําไวไดดี แทนท่ีจะมีการซึมลึกลงในพื้นท่ีจนทําใหตองใชน้ํา
มาก วิธีการนี้เปนวิธีการที่ใชกันท่ัวไป อันเนื่องมาจากความเคยชินของเกษตรกรที่มีการดํานาใน
สภาพท่ีมีน้ําแชขัง จึงทําใหเกษตรกรใชเทคนิคการหมุนเวียนน้ําท่ีมีอยูไปในแปลงตางๆ จน
ครบถวน 
 ในกรณีท่ีเกษตรกรมีน้ํานอยกวานั้น หรือดินมีความสามารถในการอุมน้ําท่ีไมดีนัก มีการ
สูญเสียน้ําไดงาย ก็อาจจะใชวิธีการสูบน้ํา หรือวิดน้ํา ใหกับแปลงท่ีจะปกดํา พอดินชุม แลวจึงปกดํา
ดวยมือในดินท่ีเปยกนั้น และใหกลาอยูในดินเปยก และรอฝนจนกวาจะมีฝนตกลงมาเสริมใหกับ
แปลงนาดังกลาว 
 สําหรับในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้าโดยส้ินเชิง เกษตรกรสวนมากมักจะเปล่ียนจากการทํานา
ดําไปเปนนาหวานแหง แตการหวานแหงมักจะประสบปญหากับการแขงขันของวัชพืชอยางรุนแรง 
จนทําใหเกษตรกรจํานวนหนึ่งท่ีพอจะมีแรงงานและหันกลับมาใชการทํานาดํา โดยการไถคราด
พื้นท่ีใหมีความรวน โปรง จนวัชพืชข้ึนไมได แลวใชไมแหลมสักใหเปนหลุม อาจมีการหยอดนํ้าลง
ไปในหลุมกอนการปกดําหรือปลูกขาวลงไปในนาทีละหลุม วิธีการนี้ เปนการทํานาในเขตที่มี
แรงงานพอเพียง ซ่ึงพบในกลุมการทําเกษตรอินทรีย โดยเนนการใชแรงงานมากกวาระบบเกษตร
เคมี ซ่ึงมักจะทําโดยวิธีการทํานาหวานเปนหลัก 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคัญ ก็คือ ปริมาณนํ้าท่ีมีอยูในพื้นท่ี ซ่ึงมักจะมีอยูแลวโดยธรรมชาติ 
จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึงปริมาณและคุณภาพน้ําท่ีแตกตางไปตามเวลาและสถานที่ใน
แปลงนาของตนเองและบริเวณใกลเคียง เพื่อสามารถท่ีจะนํามาใชในการปกดํา ดังนั้น พื้นท่ี
จําเปนตองมีก็คือ แรงงานในครัวเรือนท่ีสามารถจัดการไดตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมของปริมาณนํ้า
และฤดูกาล นอกนี้ ยังตองมีความรูดานดิน การรักษาความช้ืนของดิน และการดูแลดานอ่ืนๆ ท่ีจะทํา
ใหการปกดําในสภาพการขาดแคลนน้ํา หรือการประหยัดน้ํา บรรลุผลท่ีดีได ในกรณีนี้จึงจําเปนตอง
เตรียมแปลงกลาใหสอดคลองกับระยะการปกดํา ท้ังในเชิงขนาดและความแข็งแรงของตนกลาท่ี
เหมาะสมในการปกดําในสภาพการขาดแคลนนํ้า โดยสรุปแลวปจจัยท่ีสําคัญก็คือ ความรู ความ
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เขาใจถึงทรัพยากรดิน น้ํา และเทคนิคการจัดการในแปลงนาของตนเองใหสามารถปกดําไดในจุด
ตางๆ ตามความเหมาะสมของเวลาและความช้ืนท่ีมีอยูในพื้นท่ีท่ีอาจจําเปนตองมีการดําเนินงานดาน
อ่ืนๆ เพื่อลดการสูญเสียของน้ําไปจากดิน ก็จะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความสําเร็จในการปก
ดําในพื้นท่ีขาดแคลนน้ํา 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะแกการปกดํา สวนใหญควรจะเปนชวงท่ีฝนท้ิงชวง ท่ีทําใหลดการ
แขงขันของวัชพืชไดดี อยางนอยก็ระยะหนึ่งจนกวากลาขาวจะต้ังตัวได และหลังจากนั้นถามีฝนตก
ก็จะชวยใหตนขาวมีน้ําในการเจริญเติบโต แตพบวา ตนขาวท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีความช้ืนใน
ดินจะแตกกอไดดีกวาตนขาวท่ีเติบโตในสภาพน้ําขัง ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสําคัญในการประหยัดการใช
น้ําในการทํานา แตการขังน้ําก็เปนการแกไขปญหาความอุดมสมบูรณของดินตํ่าไดในระดับหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากน้ําท่ีเพิ่มข้ึน สามารถละลายธาตุอาหารไดมากขึ้น ซ่ึงเปนความเขาใจของเกษตรกร
โดยท่ัวไปวา การทํานาตองมีน้ําแชขัง ซ่ึงโดยความจริงแลว ปริมาณน้ําท่ีแชขังเปนเพียงปจจัยเสริม
ในสภาพแวดลอมท่ีไมคอยเหมาะสมเทานั้น เชน การลด การแขงขันของวัชพืช และการละลายธาตุ
อาหารเปนตน  เพราะฉะน้ัน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการในการปกดําแบบใชน้ํานอย จึง
เปนการกําหนดจังหวะเวลาท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยลดท้ังการแขงขันของวัชพืชและการแกปญหาการไม
แตกกอของขาวไดอีกทางหน่ึง ซ่ึงเปนความสามารถของเกษตรกรในการดําเนินการดังกลาว ซ่ึง
พบวา ในเกษตรกรบางรายท่ีปกดําแลว แตมีฝนตกลงมาทําใหหญางอก ก็อาจจําเปนตองมีการดาย
หญาในแปลงนา เพื่อลดการแขงขันของวัชพืชอีกทางหน่ึง ซ่ึงจะเห็นไดวา ปริมาณนํ้าท่ีนอยจนไมมี
ความช้ืนท่ีผิวดิน หรือปริมาณนํ้าท่ีมากจนมีน้ําขังบนผิวดิน ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีใชในการจัดการ ลด
การแขงขันของวัชพืชได โดยแทบไมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของขาว แตถามีปริมาณน้ําปานกลาง 
กลับเปนการสรางปญหาใหกับการเจริญเติบโตของขาวเนื่องจากการแขงขันของวัชพืชดังกลาวแลว  
ดังนั้น จังหวะเวลาท่ีเหมาะสมจึงข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถคาดเดาไดยาก ทําให
การทํานาแบบนี้อยูภายใตภาวะความเส่ียงคอนขางสูง และตองมีแรงงานคอนขางพรอมในการ
จัดการวัชพืชท่ีอาจเกิดข้ึน แตก็สามารถทําไดงายกวาระบบการทํานาหวาน ท่ีกําจัดวัชพืชไดยาก อัน
เนื่องมาจากความไมสมํ่าเสมอของการกระจายตัว ดังนั้น อีกเทคนิคหนึ่งท่ีใชคูไปกับการปกดํา ก็คือ 
การทําขาวนาหยอด เปนแถว ทําใหสามารถกําจัดวัชพืชไดดีกวาการทํานาหวาน และมีลักษณะการ
เจริญเติบโตใกลเคียงกับการทํานาดําแหง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญของการปกดํา ก็คือ แรงงานท้ังเพื่อการปกดําและการดูแลวัชพืช หลังจาก
การปกดําในกรณีท่ีมีฝนตกทับลงมาในแปลงปกดําในปริมาณท่ีไมเพียงพอตอการแชขัง ดังนั้น ทุน
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ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ แรงงานในครัวเรือนท่ีตองทํางานอยางตอเนื่องในแปลงนาท่ีเปนขีดจํากัดของการ
ใชชุดความรูนี้ 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 เนื่องจากความรูในการทํานาดําในพ้ืนท่ีแหงแลง เปนการใชความรูท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อเขต
แหงแลง จึงมีผลประโยชนท่ีสําคัญ คือ สามารถทํานาไดแมในสภาพมีน้ํานอยหรือไมมีน้ําเลย ซ่ึง
เปนศักยภาพท่ีสําคัญของการทํานาในเขตท่ีไมมีน้ําแชขังในชวงตนฤดูการปลูกขาว และยังเปน
วิธีการที่สําคัญในการลดการแขงขันของวัชพืชไดเปนอยางดี ท่ีสามารถแกไขปญหาวัชพืชในระบบ
การทํานาหวาน และสามารถจัดเวลาการดูแลแปลงไดดีกวาการทํานาหยอด ท่ีมีอัตราเส่ียงสูงกวาใน
การขาดแคลนน้ํา  
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญในการทํานาดําในเขตพื้นท่ีแหงแลง ก็คือ ความรูความเขาใจในการ
จัดการดินและน้ํา ตามจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือการเจริญเติบโตของขาว และลดการแขงขันของ
วัชพืช นอกจากนี้วิธีการดังกลาวสามารถทําไดเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับปรุงดินมาแลวคอนขางดี 
อันเนื่องมาจากสภาพที่ขาดแคลนน้ํานั้นไมสามารถใชปุยเคมีได จึงทําใหเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญที่
จะทําใหมีการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย การปรับปรุงดิน แทนการใชปุยเคมี ซ่ึงถานํามาใชใน
ระบบการดําแหงแบบนี้ จะทําใหขาวไมเจริญเติบโตอันเนื่องมาจากความเปนเกลือของปุยเคมี
ดังกลาว แตจะเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรียท่ีมีการปรับปรุงดินลวงหนา จนสามารถสนับสนุน
การเจริญเติบโตของขาวได แมสภาพท่ีไมมีน้ําแชขังก็ตาม 
 
 2.3.4 การคราดผิวดิน 
 อีกเทคนิคหนึ่งในการรักษาความช้ืนของดินเพื่อการทํานาแบบประหยัดน้ํา ก็คือ การคราด
ผิวหนาดิน โดยเฉพาะดินทรายใหแตกเปนฝุนเพื่อเก็บรักษาความช้ืนของดิน โดยใชดินคลุมดิน อัน
เนื่องมาจากดินท่ีแหงเปนฝุนคลุมอยูบนดินช้ันบนนั้น จะลดการระเหยของน้ําในดินไดเปนอยางดี 
ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญกับเกษตรกรที่ใชในการทํานาแบบประหยัดน้ําในเขตแหงแลง โดยเฉพาะการ
ทํานาดําในนาดินทราย 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 หลังจากการไถเตรียมดินแลว กอนการปกดํา เกษตรกรจะใชคราดลากไปบนผิวดินไปมา
จนดินช้ันบนแตกเปนฝุน เทคนิคนี้จึงใชไดกับเขตพ้ืนท่ีดินทรายและชวงฝนท้ิงชวงเทานั้น 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยท่ีจําเปนตองมี ก็คือ นาท่ีเปนดินทรายท่ีมีลักษณะเปนดินทรายรวน มีการเกาะตัวกัน
นอย หรือมีการจับตัวกันไมมากนักหลังจากฝนตก หรือเม่ือดินแหง อันเนื่องมาจากในดินทรายบาง
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ประเภทจะมีการเกาะตัวกันเปนดินแหงแข็ง ท่ีไมเหมาะกับการรักษาความช้ืนโดยวิธีนี้ แตถาเปนดิน
ทรายแหงแข็งดังกลาว อาจตองเปล่ียนจากการคราดผิวดินไปเปนไถพรวนผิวดินแบบต้ืนๆ ซ่ึง
เหมาะกับการปลูกพืชไรมากกวาการทํานา  การไถพรวนหรือคราดผิวดินนั้น จะชวยใหลดการ
เจริญเติบโตของวัชพืช และเก็บรักษาความช้ืนไวในตัว ซ่ึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือและแรงงานท่ี
เหมาะสมกับการดําเนินงานดังกลาว  โดยเฉพาะในจังหวะท่ีมีฝนท้ิงชวงพอดี และผลงานดังกลาวจะ
มีความเสียหายทันทีเม่ือมีฝนตกลงมาทับ ซ่ึงพบวา เกษตรกรสวนใหญจะตองทําเชนนี้ซํ้าอีกคร้ัง
หนึ่ง เพื่อลดการเจริญเติบโตของวัชพืชและการสูญเสียน้ํา ดังนั้นเกษตรกรจึงตองระมัดระวังท่ีจะใช
เทคนิคนี้เฉพาะท่ีคาดวา จะมีฝนท้ิงชวงเทานั้น  
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน ก็คือ หลังจากฝนตกและคาดหวังวาจะยังไมมีฝน
ตกภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาหตอไป ซ่ึงเปนการจัดการท่ีคอนขางเส่ียง เพราะในฤดูทํานามักจะมี
ฝนตกมาเร่ือยๆ จึงทําใหเทคนิคนี้อาจจะไดผลหรือไมไดผลก็ได 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญของกิจกรรมนี้ คือ ทุนทางความรู ทุนทางแรงงาน และเคร่ืองมือในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงรวมแลวอาจเรียกไดวา ความสามารถในการบริหารจัดการดินและท่ีดินเพื่อการรักษา
ความชื้นไวในดิน คาใชจายดังกลาว สวนใหญก็จะเปนแรงงาน และคาน้ํามัน ซ่ึงอาจจะตองใช
ประมาณ 20-30 บาทตอไร ท้ังนี้ไมรวมถึงแรงงานท่ีใชดานอ่ืนๆ ซ่ึงถือวาเปนทุนทางสังคมท่ีตองมี
ในครัวเรือน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญ ก็คือ การลดการแขงขันของวัชพืช ลดการใชยาปราบวัชพืช ลด
แรงงานท่ีตองใชในการปราบวัชพืช และการเก็บรักษาความช้ืนไวในดินเพื่อการทํานา หรือปลูกพืช
อ่ืน ซ่ึงทําใหปลูกพืชในชวงฝนท้ิงชวง หรือชวงฤดูแลงไดเปนอยางดี เชน การปลูกแตงโม พืช
ตระกูลถ่ัว  ทานตะวัน หรือแมกระท่ังมันเทศ ก็สามารถใชเทคนิคนี้ไดในการรักษาความช้ืนท่ีมีอยู
ในดินหลังจากการทํานา เพื่อการปลูกพืชในฤดูแลง  แตประเด็นสําคัญของประโยชนท่ีไดรับ ก็คือ 
การทํานาในระยะท่ีฝนท้ิงชวง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการคราดผิวดิน ก็คือ การตกของฝนหลังจากการคราด ซ่ึงทําใหดิน
เกาะตัวกันเชนเดิม ซ่ึงเปนผลใหประโยชนท่ีจะไดรับหายไปทันที แตก็อาจจะเปนขอดีในการเสริม
ความช้ืนใหกับดิน ในกรณีท่ีดินมีความแหงมากเกินไป แตก็จําเปนตองคราดผิวดินอีกคร้ังหนึ่ง จึง
จะลดผลเสียนั้นได จึงเปนคาใชจายท่ีตองใชเพิ่มข้ึนในการทํางานทุกคร้ังท่ีมีฝนตก ท่ีไมถึงกับมีน้ํา
ขัง แตถามีฝนตกหนักถึงระดับน้ําขัง ก็ถือวา ไมจําเปนตองมีคาใชจายในดานนี้อีก ซ่ึงเปนแผนงานท่ี
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นับวา เปนไปตามเปาหมาย มีฝนตกหนักเขามาเสริม ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดี โดยไมตองใช
เทคนิคนี้อีกตอไปตลอดฤดูกาล 
 
 2.3.5  การทํานาอินทรีย 
  เทคนิคการทํานาอินทรียเพื่อการรักษาความช้ืน จนสามารถสนับสนุนการทํานาแบบ
ประหยัดน้ําไดนั้น เปนการคนพบใหม โดยบังเอิญท่ีพบวา ในระบบนาอินทรียมีกิจกรรมของแมลง
ในดินหรือผิวดินท่ีทําใหเกิดความโปรง รวน บนผิวดินเชนเดียวกับการคราดผิวดิน แตเปนการ
ดําเนินงานท่ีคนไมจําเปนตองทํา และเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แมหลังฝนตกจึงเปนเทคนิคธรรมชาติท่ี
เปนประโยชนมากกวาการดําเนินการของคน อันเนื่องมาจากเม่ือเจาของแปลงไถคราดผิวดินนั้นก็
ทําไดคร้ังเดียวเปนสวนใหญ เม่ือมีตนพืชอยูในแปลงก็ไมสามารถทําไดอีกตอไป แตในระบบ
เกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนการไถพรวนโดยธรรมชาติ ทําใหมีการไถพรวนอยางตอเนื่องแมแตจะมีพืช
หรือไมก็ตาม 

 

 
 

นาอินทรีย ทําใหส่ิงมีชีวิตในดินฟนตัวและชวยใหดนิรวน มีลักษณะพรุน ใหดินมีความชื้น 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญก็คือ การทํานาอินทรียท่ีมีการปรับปรุงดินโดยใชสารอินทรีย ปุยหมัก ปุย
คอก ปุยหมักชีวภาพ ปุยพืชสด หรือแมกระท่ังการไถกลบฟางท่ีทําใหมีกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในดิน
เพิ่มข้ึน จนเปนผลใหเกิดการไถพรวนโดยธรรมชาติอยางตอเนื่องตลอดท้ังป โดยอาศัยพลังงานมา
จากวัสดุอินทรียดังกลาว แตการดําเนินงานตองทําลวงหนาอยางนอย 1-2 ป จึงจะทําใหเกิดระบบ
นิเวศสมบูรณพอท่ีจะมีการเกิดผิวดินรวนโปรง จนสามารถรักษาความช้ืนไวในดินได เม่ือมีการ
ดําเนินการเชนนี้ ก็สามารถปลูกขาวไดในสภาพท่ีมีน้ํานอย ขาวท่ีปลูกนั้นจะทนและเจริญเติบโตได
ยาวนานกวาระบบนาเคมี ท่ีไมมีกิจกรรมของสัตวเหลานี้ 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรที่สําคัญ คือ การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ท่ีมีการลด ละ เลิก การใชสารเคมี
และการใชปุยอินทรียอยางตอเนื่อง ท้ังในชวงฤดูการปลูกและชวงฤดูแลง และนอกจากน้ียังควรมี
การเล้ียงสัตวประเภทวัว ควาย ในไรนา ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการหมุนเวียนของ
อินทรียวัตถุลงไปในดินไดอยางตอเนื่อง 
 การปลูกพืชบริเวณรอบแปลงหรือบนคันนา ก็จะเปนอีกปจจัยหนึ่งในการสรางเสริมระบบ
นิเวศ ใหมีกิจกรรมของสัตวในดิน อันเนื่องมาจากปริมาณอินทรียวัตถุจากใบไมลวง จากการรักษา
ความชื้น และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในแปลงนา ก็จะทําใหเกิดกิจกรรมของสัตวในดินไดมากข้ึน ซ่ึง
เปนการจัดระบบนิเวศและการดูแลทรัพยากรท่ีดินแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาระบบเกษตร
อินทรียอยางสมบูรณแบบในระดับเดียวกันกับระบบเกษตรธรรมชาติท่ีไมมีการทําลาย มีแตการ
สรางและสงเสริมระบบการดํารงอยูของปจจัยตางๆ อยางสมบูรณครบถวน การใชประโยชนจาก
แปลงเกษตรธรรมชาตินั้น ก็เปนเพียงการใชผลผลิต สวนเกิน ท่ีระบบสามารถปลดปลอยใหได โดย
ไมมีผลกระทบตอพื้นฐานของระบบทรัพยากรดินและท่ีดิน  
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานนั้น ไมมีขีดจํากัด แตควรทําตลอดปท่ีจะทําให
ไดผลหลังจากการดําเนินงานอยางนอย 2-3 ป ซ่ึงถือวาเปนระยะปรับเปล่ียนของการทําเกษตร
อินทรีย เม่ือมีการดําเนินงานอยางครบถวนแลว ระบบนาอินทรียจะสามารถใชในการทํานาแบบ
ประหยัดน้ําไดเปนอยางดี 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญ ก็คือ แรงงาน เพื่อเก็บรวบรวม เพื่อสราง เพื่อการผลิต การขน และการ
ใชวัสดุอินทรียตางๆ ในแปลงนาท้ังท่ีขนมาจากท่ีอ่ืนและผลิตไดเองในแปลงนา แตถาผลิตมาจากท่ี
อ่ืน หรือซ้ือมาจากท่ีอ่ืน ก็จะมีคาใชจายเพิ่มข้ึนในเชิงคาวัสดุ คาดําเนินงาน ของผูอ่ืน ดังนั้นเพื่อเปน
การลดคาใชจายจึงจําเปนตองมีการผลิตหรือสรางดวยตนเอง จึงจะทําใหทุนท่ีลงไปลดลง จนถึง
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ระดับท่ีไมมีคาใชจายเลย หลักการนี้สามารถใชไดในการพัฒนาระบบอินทรียในระยะยาว 
โดยเฉพาะหลังการปรับเปล่ียนแลว 2-3 ป ซ่ึงเปนขีดจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหเกษตรกรที่
เคยชินกับระบบเกษตรเคมี คิดวา การทําเกษตรอินทรียยุงยาก เสียเวลา มีคาใชจายมาก เม่ือเทียบกับ
กิจกรรมปตอปของระบบเกษตรเคมี แตผูท่ีทําเกษตรเคมี มักไมคอยคิดถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ
ในปตอไป ซ่ึงเปนขอดอยของระบบคิดแบบหวังผลเฉพาะหนาเปนสําคัญ ซ่ึงเปนขีดจํากัดของการ
ขยายผลเกษตรอินทรียในปจจุบัน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การทํานาอินทรียจนสามารถเก็บน้ําได เพื่อการทํานาแบบประหยัดน้ํา เปนวิธีการที่แทบ
ไมตองลงทุนเร่ืองการจัดการน้ําเลย แตสามารถไดประโยชนดานการมีน้ําใชพอสมควรในสภาพ
การขาดแคลนน้ํา จึงเปนผลประโยชนหรือผลพลอยไดเปนสําคัญท่ีควรแกการนําไปประชาสัมพันธ
ใหเขาใจถึงวิธีการ และผลประโยชนท่ีไดรับจากการทําเกษตรอินทรีย 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็เนื่องมาจากผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนนั้น ตองใชเวลาอยางนอย 2-3 ป จึง
จะเห็นผลไดชัด ทําใหเกษตรกรทั่วไปไมเขาใจและไมเห็นประโยชน จึงจําเปนตองมีการดําเนินงาน
ใหเห็นเปนตัวอยาง จึงจะสามารถทําใหเกษตรทั่วไปเขาใจและยอมรับไดวา ประโยชนท่ีไดรับ เปน
เชนใด คุมคาหรือไม ส่ิงท่ีตองปฏิบัติในการดําเนินงาน คือ ความตอเนื่องและการสรางความ
หลากหลายในกิจกรรมท่ีทําในแปลง ท้ังในระดับของดิน ท่ีดิน พืชพรรณ และความหลากหลายของ
สัตวท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําการเกษตรอินทรีย จึงจะสามารถไดรับประโยชนอยางครบถวน เพื่อการ
ทํานาแบบประหยัดน้ําได 
 

2.4  การหมุนเวียนใชน้ําทํานา 
 การหมุนเวียนการใชน้ําในเขตแหงแลง เปนความจําเปนข้ันพื้นฐานในการจัดการน้ําเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรน้ําไดเปนอยางดี อันเนื่องมาจากน้ําท่ีเก็บกัก
อยูในระบบตางๆ เปนระยะเวลานานอาจมีการปนเปอนจากมลพิษรอบๆ แหลงน้ํา แตเม่ือมีการ
หมุนเวียนการใชน้ําจะเปนแนวทางท่ีสําคัญในการเพ่ิมหรือพัฒนาคุณภาพของนํ้าไดเปนอยางดี ท้ัง
ระบบบอน้ํา น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ และนํ้าใชจากครัวเรือน 
 2.4.1 ระบบบอน้ํา 
 น้ําท่ีอยูในระบบบอน้ํา มักจะมีการใชประโยชนในการเล้ียงปลา หรือหมุนเวียนไปใชใน
การเล้ียงสัตวท่ีอาจมีคอกหมู คอกไก คอกเปด บริเวณรอบๆ แหลงน้ํา ซ่ึงทําใหเกิดการละลายตัว
ของสารอินทรียในแหลงน้ํานั้น ๆ จนทําใหคุณภาพน้ําตํ่า จึงควรมีการหมุนเวียนการใชน้ําเพื่อการ
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พัฒนาแหลงน้ํา ซ่ึงจะมีเทคนิคตางๆ ข้ึนอยูกับระบบทรัพยากรและความตองการของครัวเรือน 
ดังตอไปนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การหมุนเวียนน้ําจากระบบบอน้ํามีอยางนอย 3 รูปแบบดวยกันคือ ระบบท่ีดอน ระบบ
แปลงผัก ไมผล ไมยืนตน และระบบท่ีนา ซ่ึงการหมุนเวียนการใชน้ําจะทําใหปริมาณนํ้าท่ีมีอยูมีการ
นําไปใชในพื้นท่ีท่ีสูงกวา มีการกรอง มีการละลายของธาตุอาหาร ปรับระบบและปรับคุณภาพของ
น้ําใหมีการใชประโยชนไดอยางหลากหลายมากข้ึน และยังทําใหน้ําท่ีมีอยูสามารถนําไปใชในพื้นท่ี
ดอนไดเปนอยางดี ทําใหพืชท่ีเจริญเติบโตอยูในท่ีดอน ในสวน หรือในนาดอนมีความช้ืน หรือ
ปริมาณนํ้าเพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโต 
 เทคนิคท่ีสําคัญ ก็คือ การสรางระบบสูบน้ําข้ึนไปปลดปลอยบริเวณในท่ีสูงของแปลง แลว
ทําใหเกิดระบบการหมุนเวียน ไหลเวียนหรือซาบซึมลงมาตามลําดับความสูงจนทําใหน้ําท่ีเหลือ
ไหลกลับลงมาสูบอน้ําอีกคร้ังหนึ่ง การทําเชนนี้จะชวยใหมีการกระจายนํ้าไปในพื้นท่ีตางๆของ
แปลงเกษตรไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยางไดผล ในเขตพ้ืนท่ีขาดแคลนนํ้า 
และยังเปนเทคนิคการทําความสะอาดนํ้า ลางตะกอน กรองสารอินทรียท่ีอยูในน้ําใหเปนปจจัยใน
การปรับปรุงดินไดอีกทางหนึ่ง ทําใหเกิดความสมดุลของการหมุนเวียนธาตุอาหารไดอยางครบถวน
ท้ังแปลง ดีกวาระบบธรรมชาติท่ีมีการไหลเวียนของธาตุอาหารจากท่ีสูงมาท่ีตํ่าเพียงอยางเดียว 
 วิธีการดําเนินงานท่ีดําเนินการอยู ก็คือ การสูบน้ําและตะกอน โดยเฉพาะนํ้าท่ีมีความขุน มี
สารอินทรียแขวนลอย ไปปลอยไวบริเวณที่สูงแลวสรางทางน้ําหรือปลอยใหมีการไหลราดไปบน
แปลงเกษตรตางๆ อยางเพียงพอจนมีน้ําไหลกลับคืนมาลงบออีกคร้ังหนึ่ง ถือวาเปนการครบหนึ่ง
วงจร และอาจทําเชนนี้เดือนละประมาณ 1-2 คร้ัง ในฤดูแลงก็จะเทียบเทากับการตกและการไหลบา
ของนํ้าฝนท่ีตกในฤดูฝน ทําใหไดน้ําสะอาด เปนการกําจัดตะกอนท่ีอยูในน้ําและแหลงน้ําไดเปน
อยางดี (ดังภาพ) 
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การสูบน้ําจากบอไปใชในไรนา และใชน้าํหมุนเวียนไปในแปลงอ่ืน ๆ ได 
 

 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีสามารถใชเทคนิคนี้ได ควรเปนพื้นท่ีลาดชัน มีบอน้ําอยูในท่ีลุม มีเคร่ืองสูบน้ําและ
ระบบสงน้ําจากท่ีลุมข้ึนไปหาท่ีดอน และมีการเตรียมการสรางทางน้ําไหล หรือสรางรองน้ําลัดเลาะ
ไปตามแปลงตางๆ ท่ีอยูบนท่ีดอน จนกระท่ังมีทางน้ําไหลกลับมาสูบออีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงเปนการ
เตรียมการท่ีคอนขางละเอียดออน ท่ีตองใชความรู ความเขาใจ ความสามารถและการจัดการ
ทรัพยากรท่ีทันตอเวลา โดยเฉพาะดานปริมาณนํ้า ชนิดพืชท่ีปลูก การจัดระบบการปลูกพืชท่ี
เหมาะสม การทํารางนํ้าหรือรองน้ํา ท่ีทําใหน้ําไหลและซึมพอดีๆ และเหมาะตอการเจริญเติบโต
ของพืชแตละชนิดท่ีปลูกภายใตระบบการไหลเวียนดังกลาว 
 ในกรณีของแปลงนา ก็อาจมีการสูบน้ําจากในบอท่ีอยูในท่ีลุม ไปปลอยไวในแปลงนาท่ีสูง
ท่ีสุด แลวคอย ๆ ปลอยใหไหลเวียนกลับมายังบออีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงเปนวิธีการท่ีคอนขางงาย เม่ือ
เปรียบเทียบกับระบบการสูบน้ําข้ึนไปบนท่ีดอน ท่ีมีความละเอียดออนกวา ท้ังในเชิงการเตรียมการ
และระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับการจัดการน้ําแบบหมุนเวียนจากบอน้ํา 
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 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดระบบการหมุนเวียนการใชน้ํา คือ ชวงฤดูแลงหลังการเก็บ
เกี่ยวขาว และยังมีน้ํามากพอจนถึงชวงตนฤดูฝน ท้ังนี้ ตองพิจารณาจากความจําเปนของพืชท่ีปลูก
และปริมาณนํ้าท่ีมีในบอ วิธีการดังกลาวนี้จึงเหมาะกับแหลงน้ําท่ีเปนบอน้ําต้ืน หรือบอขนาดใหญท่ี
มีปริมาณนํ้าสํารองมากพอ และมีการหมุนเวียนแลวก็ยังมีน้ําพอเพื่อการทําการเกษตรอื่นๆ ไดอีก 
 อีกชวงหนึ่งท่ีควรแกการดําเนินงานหมุนเวียนการใชน้ํา ก็คือ ระยะฝนท้ิงชวงเกินกวา 2 
สัปดาห ก็สามารถใชเทคนิคนี้ในการหมุนเวียนการใชน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดอีกทาง
หนึ่ง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนเบ้ืองตนท่ีสําคัญ คือ บอน้ํา และปริมาณน้ําท่ีมีอยูในบอ ตอจากนั้นก็ตองพิจารณาถึง
เคร่ืองสูบน้ํา และระบบการสงน้ําท่ีจําเปนตองมีเพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยัง
ตองพิจารณาถึงความจําเปนของการใชน้ําในระบบท่ีดอน ระบบสวน หรือระบบท่ีนาดอน อีกดวย 
ในกรณีท่ีมีพลังงานไฟฟาในแปลง ทุนท่ีตองใชก็คือ คากระแสไฟฟาในการสูบน้ํา ซ่ึงสวนใหญจะ
ใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมงตอคร้ัง ซ่ึงคิดเปนคาใชจายเปนคาไฟฟา ประมาณ 5-10 บาท ข้ึนอยูกับ
ขนาดของเคร่ืองสูบน้ํา แตถาเปนเคร่ืองสูบน้ําท่ีใชน้ํามัน คาใชจายก็จะเพิ่มข้ึนเปน 30-50 บาทตอ
คร้ัง ท้ังนี้ ไมรวมถึงแรงงานในการดูแลระบบการสูบน้ํา และการไหลเวียนน้ําท่ีควรตองดําเนินการ
โดยเจาของแปลงอยางตอเนื่องและอยางเขาใจในการจัดการน้ําในแปลงของตนเอง 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีไดรับ ท่ีสําคัญก็คือ การพัฒนาระบบการผลิตท่ีหลากหลายจากแหลงน้ําในบอ 
โดยอาศัยการเลียนแบบของธรรมชาติ คลายๆ กับการตกของฝน ทําใหเปนการประหยัด การใหน้ํา
ในแปลงท่ีดอน พืชผัก ไมผล ไมยืนตน ไดเปนอยางดี และยังสามารถลดตะกอนแขวนลอยท่ีอยูใน
น้ํา หรือถามีการสูบน้ําโดยใชเคร่ืองสูบท่ีดูดตะกอนเลนกนบอไดดวย ก็จะเปนการลอกแหลงน้ําให
ลึกไวเชนเดิม ซ่ึงเปนการดูแลรักษาบอน้ําใหมีประสิทธิภาพตอเนื่องยาวนาน  ไมต้ืนเขิน สามารถ
เก็บน้ําไดมากเชนเดิม 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การสูบน้ําจากบอน้ํา เพื่อใหไหลข้ึนไปบนท่ีดอนแลวไหลกลับมาลงบอนั้น อาจทําใหเกิด
การพังทลายของฝงบอไดงาย จึงควรตองระวังท่ีอาจสรางระบบการไหลกลับโดยไมผานฝงบอ เชน 
การวางทอกอนถึงฝงบอ เพื่อใหน้ําไหลกลับไดโดยไมผานฝงบอ แตปญหาท่ีสําคัญท่ีตองระวัง ก็คือ 
การจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับระบบการไหลเวียนน้ํา ไมมีปญหาน้ําแชขัง ท่ีทําใหเกิด
อาการรากเนา หรือการหักลมของพืชยืนตนได  โดยเฉพาะไมผลท่ีมีระบบรากต้ืนอาจไมเหมาะสม
กับการใหน้ําโดยวิธีนี้ เพราะจะทําใหเกิดดินอ่ิมตัวจนทําใหพืชโคนลมไดงายๆ และสําหรับพืชผัก
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บางชนิดอาจไมทนน้ําแชขัง เกิดอาการรากเนา ดังนั้น จึงควรจัดระบบการปลูกพืชใหแตกตางกัน
ระหวางพื้นท่ีติดรองน้ําและพื้นท่ีใกลเคียง ใหมีความหลากหลายและเหมาะสมท่ีจะใชระบบนี้ใน
การใหน้ํา 
 นอกจากนี้ การสูบตะกอนข้ึนไปไวบนท่ีดอน อาจทําใหเกิดการทับถมรองน้ําเดิม จึงทําให
ตองมีการดูแลรองน้ําอยูบอยๆ จึงจะทําใหการไหลเวียนน้ําเปนไปตามแผนและสอดคลองกับระบบ
ปลูกพืชท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางตอเนื่องกัน 
  
 2.4.2  น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
 การหมุนเวียนน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ มี 2 รูปแบบใหญ ๆ ดวยกันคือ การทดนํ้า
ธรรมชาติใหไหลเขาแปลงเกษตร แลวไหลออกกลับสูธรรมชาติอีกทางหนึ่ง หรือการสูบน้ําข้ึนไป
บนท่ีดอน หรือในพ้ืนท่ีนา แลวใหไหลกลับสูธรรมชาติ ซ่ึงเปนระบบการจัดการน้ําท่ีคอนขางจะ
ลงทุนคอนขางมาก จึงไมคอยนิยมดําเนินการมากนัก สวนท่ีทําอยูจึงเปนเพียงการจัดการระบบบอ
น้ํา โดยนําแหลงน้ําธรรมชาติมาเติมใหกับบอน้ําท่ีมีอยูมากกวาท่ีจะเปนการใชแหลงน้ําจาก
ธรรมชาติโดยตรง ยกเวนในกรณีของพื้นท่ีท่ีไมสามารถสรางบอน้ําได ก็อาจมีการหมุนเวียนใชน้ํา
จากแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรงดังกลาวแลว 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 วิธีการที่สําคัญ ท่ีนิยมใช ก็คือ การทําคันกั้นน้ํา ใหแหลงน้ําธรรมชาติมีความสูงมากกวา
พื้นท่ีเกษตร แลวทํารองใหน้ําไหลเขามาในแหลงเกษตรตามปริมาณและความตองการของแตละ
ประเภทของการใชน้ํา และปลอยใหน้ําสวนเกินหรือท่ีเหลือจากการใชไหลกลับคืนสูธรรมชาติ ซ่ึง
เปนวิธีการที่ถือวาเปนการประหยัด แตจะทําไดก็เฉพาะบางพื้นท่ีเทานั้น ฉะนั้น อีกหลักการหนึ่งก็
คือ การใชเคร่ืองสูบน้ําแทนการไหลตามธรรมชาติของน้ํา นําน้ําเขามาในแปลง หมุนเวียนใชจน
ครบตามวัตถุประสงค และปลอยน้ําท่ีใชแลวกลับสูระบบน้ําธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีการปฏิบัติในระบบ
การเล้ียงปลา หรือสัตวน้ําท่ีจําเปนตองปลอยน้ําท่ีใชแลวท้ิงไป ถาเปนระบบการทํานาหรือทํา
การเกษตรอ่ืน ๆ มักจะเก็บน้ําไวใชจนหมด ไมปลอยกลับคืนสูระบบ ยกเวนเฉพาะในชวงท่ีมีฝนตก 
น้ําหลาก มีน้ําเกินพอ จึงปลอยใหน้ําไหลจากแปลงเกษตรไปสูแหลงน้ําธรรมชาติอีกคร้ังหนึ่ง  
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยท่ีสําคัญ ก็คือ การมีแหลงน้ําธรรมชาติอยูในบริเวณที่ใกลเคียง มีสภาพพื้นท่ีของ
แปลงท่ีมีความลาดเอียงพอสมควร ไมมากหรือนอยเกินไป เพราะถาความลาดเอียงสูง ตองมีการ
จัดระบบการไหลเวียนใหคดโคงไปมา กอนท่ีจะลงแหลงน้ําเดิม แตถาเปนท่ีคอนขางราบ อาจจะ
ตองพัฒนาเปนรองน้ําใหญ เพื่อนําน้ํากลับคืนสูระบบ โดยไมเกิดปญหาน้ําแชขัง บริเวณท่ีปลูกพืช 
กรณีดังกลาวขางตนจะไมมีปญหากับพื้นท่ีนา ไมวาจะเปนท่ีลาดชันสูง หรือพื้นท่ีราบ อัน
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เนื่องมาจากการทําคันนาจะทําใหน้ําไหลลงมาเปนช้ันๆ และสามารถไหลไดแมกระท่ังในพ้ืนท่ีราบ 
จึงไมเปนอุปสรรคใดๆ ท่ีเปนปญหาเพื่อการจัดการน้ําสวนใหญจะเปนระบบพื้นท่ีดอน ท่ีสวน และ
แปลงผักเปนสําคัญ 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะกับการไหลเวียนทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ สวนใหญก็เปน
ชวงท่ีมีการขาดแคลนนํ้า แตยังมีปริมาณน้ํามากพอในแหลงน้ําธรรมชาติ และจะเหมาะสมมากข้ึน
เม่ือปริมาณนํ้าในแหลงน้ําสามารถทดยกระดับใหสูงข้ึน จนสามารถไหลเขานาไดโดยไมตองสูบ 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานและคาใชจาย 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญในเบ้ืองตนท่ัวไป ก็คือ การทําคัน หรือทํานบกั้นน้ํา เพื่อนําน้ํามาใชหรือ
ทําใหระดับน้ําสูงข้ึนเพื่อการยกระดับแบบไมตองมีคาใชจาย แตในกรณีท่ีจําเปนตองสูบน้ํา 
คาใชจายก็จะข้ึนอยูกับพลังงานท่ีใช กลาวคือ ถาเปนกระแสไฟฟาก็อาจตองเสียคาใชจายประมาณ 
10-20 บาทตอช่ัวโมง หรือถาเปนการใชน้ํามัน ก็อาจจะตองใชเงิน ระหวาง 40-60 บาทตอช่ัวโมง 
ข้ึนอยูกับขนาดของเคร่ืองสูบน้ํา 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การหมุนเวียนการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ จะเปนระบบการผลิตท่ีคอนขางม่ันคง มี
แหลงน้ําสมํ่าเสมอ จึงทําใหสามารถจัดการระบบการผลิตไดงาย สรางความหลากหลายและความ
ตอเนื่องในระบบการผลิตไดเปนอยางดี 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การใชแหลงน้ําจากธรรมชาติมีอัตราเส่ียงของความแปรปรวน ของแหลงน้ําท่ีมีอยูท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ จึงจําเปนตองระมัดระวังและจัดระบบอ่ืนสํารองไวดวย โดยเฉพาะในชวงท่ี
แหลงน้ําธรรมชาติมีการปนเปอนควรมีการใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนเปนการช่ัวคราว หรือจัดระบบบอ
น้ําสํารองในชวงท่ีแหลงน้ําธรรมชาติขาดแคลนหรือไมเหมาะสม ท่ีจะนํามาใชเชนมีตะกอนมาก
เกินไป หรือมีสารปนเปอนท่ีเปนพิษตอระบบการผลิต เปนตน 
 
 2.4.3  น้ําใชจากครัวเรือน 
 น้ําใชจากครัวเรือน เปนท้ังปญหาและทรัพยากรที่สําคัญในระบบการผลิต อันเนื่องมาจาก
ความจําเปนของการทิ้งน้ําท่ีใชแลว และเปนศักยภาพในการนําน้ําท่ีใชแลวจากครัวเรือนไปใชเพื่อ
ระบบการผลิตทางการเกษตร จึงเปนวิธีการปฏิบัติท่ีใชอยู แตมักจะเปนกิจกรรมขนาดเล็ก อัน
เนื่องมาจากปริมาณน้ําใชจากครัวเรือนนั้น จะมีไมมากนัก สวนใหญจึงทําในแปลงขนาดเล็กๆ 
เทานั้น 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ ก็คือ การแบงประเภทของน้ําใชจากครัวเรือน ตามระดับของการปนเปอน 
และความทนทานของพืชท่ีปลูกตอส่ิงปนเปอนท่ีมากับน้ํา เม่ือมีการแบงระดับการปนเปอนแลวก็
สามารถกําหนดเขตของการใชประโยชนไดอยางถูกตอง น้ําใชท่ีมีการปนเปอนกับสารเคมีมาก เชน 
ระบบการซักลาง อาจใชในการปลูกพืชท่ีมีความทนทานสูง หรือเปนพืชธรรมชาติท่ีไมใชในการ
บริโภคโดยตรง เชน ไมยืนตน ไมใชสอย แตสําหรับน้ําท่ีมีการปนเปอนนอย เชนน้ําชําระลางทํา
ความสะอาดท่ัวไป อาจใชในการปลูกพืชผักหรือพืชสวนครัวไดเปนอยางดี หรือในกรณีท่ีมีแปลง
กลาหรือแปลงนาอยูใกลบาน ก็สามารถนําน้ํานี้ไปใชในการเปนแหลงน้ําเสริมในการผลิตไดใน
ระดับหนึ่ง  
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะกับการหมุนเวียนน้ํากับครัวเรือนไปใช ก็คือ มีระบบทํา
การเกษตรที่อยูใกลกับบานเรือน และมีระบบการผลิตท่ีเหมาะกับปริมาณนํ้าท่ีได ท่ีคอนขางจะมี
ความสม่ําเสมอแตปริมาณอาจจะไมมากนัก ประกอบกับอาจมีสารปนเปอนท่ีไมเหมาะสมกับการ
ปลูกพืชบางชนิด จึงจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานใหเหมาะสมกับการใชน้ําดังกลาว 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะกับการหมุนเวียนการใชน้ําจากครัวเรือนนั้น ไมมีขีดจํากัด เนื่องจากเปน
ระบบการใชน้ําท้ังป จึงตองมีระบบการหมุนเวียนท้ังปเชนเดียวกัน 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายจากการหมุนเวียนในสวนนี้ สวนใหญแลวจะถือวา ไมมีคาใชจายใด ๆ เพราะเปน
สวนท่ีตองท้ิงอยูแลว และตัวบานสวนใหญจะสูงกวาระดับแปลงเกษตร จึงสามารถปลอยใหไหล
เขาสูแปลงไดเลย โดยไมตองใชพลังงานใด ๆ ยกเวนระบบการสงน้ําท่ีอาจจะตองมีทอน้ําเพื่อการ
กระจายตัวของน้ําท่ีดีกวาเดิมโดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีดินทราย ท่ีถาปลอยน้ําใหไหลไปตามรอง 
อาจจะทําใหมีการขังแฉะอยูท่ีใดท่ีหนึ่ง ไดประโยชนนอยเกินไป จึงควรมีการทําทอน้ําหรือรางน้ํา
ใหมีการไหลของน้ําอยางสะดวก 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลจากการใชน้ําจากครัวเรือน สวนใหญมักจะไดแคระดับสวนครัวหรือแปลงเกษตรเล็กๆ 
ท่ีใชน้ําไดหมดพอดี หรืออยางมากก็เปนการทําเปนแปลงกลาในพื้นท่ีขาดแคลนน้ําได 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดของนํ้าจากครัวเรือน ก็คือ ปริมาณท่ีมีคอนขางนอย และอาจมีสารปนเปอนท่ีไม
พึงประสงคจากระบบการใชในครัวเรือน ท่ีอาจเปนพิษในระบบการผลิตอาหาร จึงจําเปนตอง
แบงแยกประเภทของน้ําท้ิง และประเภทการผลิตเพื่อลดโอกาสของความเปนพิษดังกลาวแลว 
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2.5  การสูบนํ้าทํานา 
 
 ในระบบการทํานาสวนใหญมักจะมีน้ําไมคอยพอใช ถามีการพึ่งพิงน้ําฝนเฉพาะท่ีตกใน
พื้นท่ีเพียงอยางเดียว จึงมีระบบการพัฒนาแหลงน้ําในไรนา หรือในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพื่อนํามาใชเปน
แหลงน้ําเสริม กับระบบเกษตรน้ําฝนเพื่อลดความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําได ดังนั้น การสูบน้ํา
จึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญ ท่ีเกษตรกรทั่วไป อาจจําเปนตองมีไวโดยเฉพาะในระบบเกษตรน้ําฝน ดังนี้ 
 
 2.5.1 เคร่ืองสูบน้ํา 
 การใชเคร่ืองสูบน้ํา เปนการพัฒนาการเร่ิมมาต้ังแต การใชกังหันน้ําเพื่อการดึงน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติเขาสูไรนา จนกระทั่งการพัฒนาในระยะหลังๆ นี้มีเคร่ืองสูบท่ีใชน้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล หรือแมกระท่ังใชไฟฟาในปจจุบัน ซ่ึงเปนไปตามทรัพยากรและความสามารถของแต
ละครัวเรือน ท่ีจําเปนตองพัฒนาเพื่อปองกันผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากความแหงแลงและชวงฝนท้ิงในแต
ละป 

 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การใชเคร่ืองสูบน้ํา เปนวิธีการที่คอนขางจะสะดวกแตมีคาใชจายสูงกวาวิธีอ่ืน จึงทําได
เฉพาะครัวเรือน ท่ีมีทรัพยากรเพียงพอ ท่ีจะซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา สายสงน้ํา น้ํามัน และคาบํารุงรักษา
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มากกวาการใชน้ําแบบอ่ืนๆ แหลงน้ําท่ีใชในการสูบสวนใหญอาจเปนแหลงน้ําธรรมชาติ บอน้ําต้ืน 
หรือน้ําจากบอท่ีเก็บกักไว โดยการต้ังเคร่ืองสูบน้ําแลวสูบข้ึนไปใสในบริเวณท่ีตองการใชน้ําเปน
ระยะๆ ตามความเหมาะสมของปริมาณนํ้าและระยะการเจริญเติบโตของพืช 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ระบบท่ีจําเปนตองใชเคร่ืองสูบน้ํา สวนใหญมักเปนแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีความลึกตํ่า
กวาระดับท่ีนาหรือแปลงเกษตรคอนขางมาก จําเปนตองใชแรงดึงใหน้ําเขามาสูในระดับแปลงนา 
แตก็มีขีดจํากัดวา ระดับน้ําไมควรจะตางจากระดับแปลงนามากจนเกินไป เชน ถาระดับน้ําลึกกวา 5 
เมตร จะตองเสียพลังงานมากข้ึนในการสูบ หรือดําเนินการไดยาก และพ้ืนท่ีท่ีจะนําน้ําไปใชก็ควรมี
การปรับแตงใหเหมาะสมกับการใชน้ํา จึงจะเปนการประหยัด มีการสูญเสียน้ํานอย และมี
ประสิทธิภาพในการใชน้ําสูง 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การใชเคร่ืองสูบน้ําสวนใหญมักดําเนินการในชวงท่ีมีน้ํามาก แตไมถึงกับไหลเขาท่ีนา 
หรือการสูบเพื่อลางบอ หรือการสูบเพื่อจับปลาในแหลงน้ําและนําน้ําท่ีไดมาใชในการทําการเกษตร 
ซ่ึงจะเปนชวงตนฤดูฝน หรือปลายฤดูแลง ท่ีมีการขาดแคลนน้ํา และเหมาะสมท่ีจะสูบน้ําใหแหง
จากแหลงน้ําเพื่อการจับปลาได 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายในการสูบน้ํา สวนใหญจะเปนคาน้ํามันและคาบํารุงรักษา ซ่ึงอาจจะใชประมาณ 
50-100 บาทตอการสูบ 1 คร้ัง ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 4-5 ไร แตเกษตรกรสวนใหญจะสูบ
เฉพาะแปลงเล็ก ๆ เพื่อประหยัดงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา ในกรณีท่ีตองสูบ
จํานวนมาก เกษตรกรมักจะใชบริการขององคกรภายนอก เพราะมีคาใชจายคอนขางสูงเปนรอยๆ 
ถึงพันบาท ท่ีเกษตรกรทั่วไปจะไมสามารถรองรับคาใชจายนี้ได 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การสูบน้ําดวยเคร่ือง มักจะเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าระยะส้ันๆ หรือการทํา
แปลงกลาขนาดเล็กท่ีใชน้ําไมมากนัก จึงถือวา การสูบน้ําดวยเคร่ืองจึงเปนการแกไขปญหาวิกฤติ
เฉพาะพ้ืนท่ีเทานั้น ไมสามารถใชในพื้นท่ีใหญได อันเนื่องมาจากคาใชจายและปริมาณน้ําที่มี ท่ี
มักจะเปนขีดจํากัดของการใชน้ําในชวงการขาดแคลนน้ํา 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดสวนใหญก็เนื่องมาจาก อยางนอย 3 ประการ คือ 1. คาใชจายท่ีมีมากถาจะตองทํา
ในพื้นท่ีใหญ  2. ปริมาณนํ้าท่ีมีในชวงท่ีขาดแคลนนํ้า และ 3. ระบบการผลิตท่ีใชน้ํามาก ไมคอย
เหมาะสมท่ีจะทําในชวงฤดูแลง ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดเง่ือนไขและความจําเปนในการ
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ใชน้ําจากการสูบ ซ่ึงมีคาใชจายและผลตอบแทนท่ีคอนขางสูง ถาทําได หรือมีอัตราเส่ียงคอนขางสูง
เชนเดียวกัน 
 
 2.5.2  เคร่ืองสูบพวงรถไถเดินตาม 
 ในระยะประมาณ 20 กวาปท่ีผานมา รถไถเดินตามเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีเขามาทดแทนการ
ไถนาดวยแรงงานสัตว จึงมีระบบการพวงเคร่ืองสูบไวกับรถไถ หรือใชแรงงานจากเคร่ืองไถไปชัก
เคร่ืองสูบน้ําท่ีเปนทอยาวๆ สูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือจากบอเขาสูนา ซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติกัน
โดยท่ัวไป (ดังภาพ) 
 

 
 

เคร่ืองสูบแบบใชพวงกับรถไถเดิมตาม 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ ก็คือ การตั้งเคร่ืองสูบน้ําท่ีใชพลังงานจากรถไถเดินตาม ซ่ึงมีอยางนอย 2 
แบบดวยกัน คือ เคร่ืองสูบแบบทอพญานาค ท่ีสูบจากบอหรือแหลงน้ําธรรมชาติ และเคร่ืองสูบน้ํา
แบบหอยโขง ท่ีสูบน้ําจากบอน้ําต้ืน หรือน้ําบาดาล ท่ีต้ังอยูบนคันนา เม่ือสูบน้ําแลวก็นําน้ําเขานา
โดยตรง โดยไมตองมีสายสง ซ่ึงเปนการประหยัดพลังงานและคาใชจาย 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ระบบทรัพยากรท่ีสําคัญ ก็คือ ปริมาณและคุณภาพน้ําท่ีมีอยูในพื้นท่ีท่ีอาจเปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติ บอน้ํา บอน้ําต้ืน และนํ้าบาดาล ซ่ึงจะตองมีระบบการสูบท่ีมีประสิทธิภาพและมีน้ําอยู
ในชวงท่ีตองการสูบน้ํา นอกจากนี้ยังตองมีเคร่ืองสูบ มีทุน ในการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแล
รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสูบน้ําดังกลาว 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะกับการสูบน้ํา โดยใชพลังจากรถไถเดินตามก็เปนไปตามลักษณะ
เชนเดียวกับเคร่ืองสูบน้ําแบบอ่ืนๆ เพียงแตมีเทคนิควิธีการและตนทุนท่ีแตกตางกัน ท่ีสําคัญก็คือ 
สามารถนําไปสูบท่ีไหนก็ได โดยไมมีขีดจํากัดเร่ืองการขนสง ขนยาย หรือการเดินทาง เพราะเปน
การใชรถไถเดินตามเปนระบบการบรรทุกและขนสงดังกลาว  กลาวคือ เม่ือรถไถเดินตามไปถึงท่ี
ไหนได ก็สามารถสูบน้ําไดเชนเดียวกัน 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายสวนใหญก็มาจาก คาเคร่ืองสูบ คาดูแลรักษา และคาน้ํามัน ซ่ึงจะมีคาใชจายอยู
ประมาณ 100-200 บาทตอการสูบ 1 คร้ัง ในพื้นท่ี 5-10 ไร 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การใชเคร่ืองสูบพวงรถไถเดินตาม จะชวยใหการทํานาในพื้นท่ีทุรกันดารทําไดสะดวก
มากข้ึน มีการเสียหายจากปญหาของความแหงแลงลดลง มีการใชน้ําจากแหลงตางๆ ไดหลากหลาย
ข้ึน ไมวาจะเปนน้ําธรรมชาติ น้ําบอ บอน้ําต้ืน หรือน้ําบาดาล 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ ปริมาณน้ําท่ีมีซ่ึงยังตองพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณนํ้าไปใน
ขณะเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีดินเค็ม อาจไมสามารถใชน้ําเพื่อการทํานาได 
 
 2.5.3  จักรยานปนน้ํา 
 การใชจักรยานปนน้ํา เปนเทคนิคท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม โดยการใชวัสดุเศษเหลือจากรานขาย
ของเกา ซ่ึงมีตนทุนตํ่า ท้ังโครงจักรยานที่ท้ิงแลว และเคร่ืองสูบน้ําท่ีอาจหมดสภาพแลว นํามา
ซอมแซมใหมใหอยูในสภาพใชงานได เพื่อการประหยัดงบประมาณ เหมาะสําหรับเกษตรกรท่ีมี
ทรัพยากรนอย ไมมีไฟฟา ไมมีงบประมาณซ้ือน้ํามัน แตพอจะมีปริมาณนํ้าท่ีสูบไดพอสมควร ไม
ลึกมากจนเกินไป 

ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
การดําเนนิการสวนใหญเร่ิมจากการผลิตจักรยานสูบน้ําดวยตนเองหรือไปหาซ้ือจากแหลง 
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ท่ีมีคนประกอบขายอยูแลว นํามาติดต้ังบนพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําจากบอหรือบอน้ําต้ืน ท่ีมีระดับน้ําลึกไมเกิน 
2 เมตร ตอทอเขากับระบบเคร่ืองสูบ แลวพวงสายพานเขากับระบบของจักรยานท่ีใชลอจักรยานเปน
แกนหมุนใหพลังงานกับเคร่ืองสูบ แลวตอทอน้ําท่ีไดเขาสูระบบการฉีดพน หรือหัวสปริงเกลอร
โดยมีระบบทดแรงนํ้าเปนทออัดอากาศ ใหมีแรงน้ําสมํ่าเสมอมากกวาเดิม แมจะมีการปนน้ําใน
ความแรงที่ตางกัน ก็จะมีน้ําไหลออกมาอยางสมํ่าเสมอ ท่ีเหมาะกับการใชระบบสปริงเกลอร ท่ี
ตองการความสมํ่าเสมอของแรงดันน้ํา (ดังภาพ) 
 

 
 

 
 

การใชจักรยานปนน้ําจากบอ เพื่อการประหยัดพลังงานและใชน้ําอยางประหยัด 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 

 พื้นท่ีท่ีเหมาะกับการใชจกัรยานปนน้ํา ก็คือ ระดับน้ําท่ีไมลึกมากนัก ไมควรเกิน 2 เมตร 
และมีแปลงเกษตรติดอยูกับแหลงน้ํา เพื่อเปนการประหยัดพลังงานในการถีบจักรยาน  

 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการใชจักรยานปนน้ํา ก็คือ ในชวงฤดูฝนท่ีมีปริมาณนํ้าคอนขาง
สูง ใชแรงงานนอย หรือในกรณีท่ีมีแหลงน้าํต้ืนและน้ําในบอคอนขางสูงก็อาจใชในฤดูแลงไดดวย 

 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญก็คือ ตนทุนของเคร่ืองสูบน้ําและจกัรยาน ซ่ึงสวนใหญจะอยูประมาณ 
1,000-2,000 บาท ข้ึนอยูกับคุณภาพของเคร่ืองท่ีใช ซ่ึงเหมาะกับเกษตรกรรายยอยท่ีมีทุนนอย 

 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
การปนน้ําดวยจักรยาน เหมาะกับการปลูกผักในแปลงขนาดเล็ก ท่ีสามารถใชแรงงานวันละ 

ประมาณไมเกนิคร่ึงช่ัวโมง ในตอนเชาและตอนเย็น ท่ีเหมาะกับการใชแรงงานท่ีไมรอนและไม
เหนื่อยมาก 

 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของจักรยานปนน้ํา คือ ความลึกของบอน้ําและระยะทางของการปน ท่ีไม
ควรไกลจนเกินไป แตอยางไรก็ตาม ขนาดของแปลงก็เปนขีดจํากัดอันเนื่องมาจากแรงงานท่ีตองใช 
จะตองมากและยาวนานข้ึนจนไมสามารถทําไดดวยแรงงานคน ซ่ึงมักตองทําแบบชวยกันสองคน 
แตถาทําคนเดียวจะตองมีระบบการจายน้ําอัตโนมัติ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการสูบน้ําเขาถังเก็บแลวจึง
ปลอยใหไหลตามธรรมชาติ เขาสูระบบน้ําหยดในแปลงผักหรือไมยืนตนอีกทีหนึ่ง แตก็จะมี
คาใชจายเพิ่มข้ึนในระบบของการสํารองน้ํา เพื่อการใชในระยะยาว หรือตลอดท้ังวัน 
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ชุดความรูท่ี  เร่ือง  การจัดการวัชพืช ศัตรูพืช 

 

3.1  การไถกลบฟาง 
 
 การทํานาในอดีตท่ีใชแรงงานสัตว จําเปนตองมีอาหารสัตว โดยเฉพาะฟางและหญาท่ีอยู
ในแปลงนาซ่ึงสอดคลองกับการปลอยฟางและหญาไวในนา แตในระยะตอมามีการเล้ียงสัตว
นอยลง ประกอบกับมีความเช่ือเกี่ยวกับการลดการระบาดของโรคและแมลงโดยการเผาฟาง จึงทํา
ใหมีการใชเทคนิคการเผาฟาง เพื่อแกปญหาดังกลาว นอกจากนี้ยังมีการเผาฟางเพื่อการดักจับหนู
หรือลดประชากรหนูในไรนา อันเนื่องมาจากเม่ือเผาฟางแลว หนูจะไมคอยมาทํารังในพื้นท่ีนา
ดังกลาว การจัดการเชนนั้นทําใหเกิดกระบวนการสูญหายของฟาง และยังอาจทําใหเกิดการงอกของ
หญาบนดินท่ีปราศจากการคลุมของฟาง จึงเปนท่ีมาของการพัฒนาเทคนิคการไถกลบฟาง เพื่อ
อนุรักษอินทรียวตัถุไวในดิน และในขณะเดียวกันก็จะทําใหเกิดดินรวนโปรงผานฤดูแลง ท่ีทําใหลด
การงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช  จากผลการปฏิบัติท่ีผานมาพบวา การไถกลบฟางเปนการ
รักษาและปรับปรุงดินไดอีกทางหน่ึง โดยเฉพาะในระบบเกษตรอินทรียท่ีมีพื้นท่ีเหลือใหสัตวแทะ
เล็มไดในพื้นท่ีอ่ืนๆ หรืออาจใชวิธีวางแผนดําเนินการสลับแปลงไถกลบ หรืออาจเวนบางแปลงท่ี
ไมตองไถกลบ โดยใชเทคนิคเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต ซ่ึงทําใหฟางที่เหลือในไรนากลายเปน
อาหารสัตว และการแทะเล็มของสัตวก็ลดการเจริญเติบโตของหญาไดโดยตรง จนทําใหไมมีปญหา
การแขงขันของวัชพืชในไรนาท่ีรุนแรงจนเกินไป  ดังนั้น การไถกลบฟางจึงเปนเทคนิคท่ีกลุม
เกษตรอินทรียนิยมใช เม่ือมีความสะดวก ไมมีขีดจํากัด และมีทรัพยากรพอเพียง 
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ไถกลบหญา  ปลอยท้ิงไวใหเปนธาตุอาหารแกดินเพื่อเปนการเตรียมดนิกอนปลูกขาว 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การดําเนินการหลัก ๆ ก็คือ การเตรียมการไถกลบฟางและเศษเหลือพืช หลังจากการเก็บ
เกี่ยว โดยเฉพาะชวงท่ียังพอมีความช้ืนเหลืออยูบาง ซ่ึงอาจเพียงพอตอการปลูกพืชในฤดูแลงหรือ
หวานเมล็ดพืชปุยสด เพื่อเปนการปรับปรุงดินไดอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความช้ืนและ
ความอุดมสมบูรณของดิน ท่ีมีอยูในดินหลังจากการเก็บเกี่ยว 
 การไถกลบฟาง นิยมทําในแปลงท่ีไมมีความจําเปนตองใชฟางเปนอาหารสัตว เปนการไถ
ไมลึกนัก เพียงเพื่อพลิกกลับดินใหกลบฟางไดพอดี เพื่อลดโอกาสการเผาฟาง หรือฟางถูกไฟไหม
โดยบังเอิญจากไฟท่ีลุกลามมาจากท่ีอ่ืน การไถกลบอาจทํากอนหรือหลังการหวานเมล็ดพืชปุยสดก็
ได แตเพื่อความสะดวกเกษตรกรนิยมหวานเมล็ดพืชปุยสดกอน แลวจึงไถกลบฟางทันที เพื่อให
เมล็ดพืชถูกกลบไวในดินท่ีมีความชื้น ซ่ึงดีกวาการหวานไปบนดินหลังจากการไถพรวน อัน
เนื่องมาจากเมล็ดพืชจะอยูกับดินท่ีแหงบนผิวดิน อาจแหงตายหรือไมงอกก็เปนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ระดับความช้ืนของดินท่ีมีอยู และความรวนโปรงของดินท่ีพรอมจะใหเมล็ดพืชลวงหลนลงไป
ระหวางกอนดินท่ีไถ  ดังนั้น ความละเอียดของดินหลังจากการไถจึงเปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่ง ท่ีจะตัดสินใจไดวา ควรจะหวานเมล็ดพืชกอนหรือหลังการไถ  แตสําหรับในกรณีท่ีตองการ
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ปลูกพืชฤดูแลง  เกษตรกรมักนิยมไถแลวขุดหลุมปลูก และอาจมีการปรับปรุงดินเพิ่มเติมโดยการใช
ปุยหมัก ปุยคอก โรยบริเวณที่ปลูก หรือในหลุม ก็จะชวยใหการผลิตพืชในฤดูแลงหลังจากการไถ
กลบฟางเปนไปไดดีกวาเดิม 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีจําเปนตองมี ก็คือ เคร่ืองมือและแรงงาน ท่ีใชในการไถ ซ่ึงสวนใหญตอง
ใชรถไถใหญเพื่อใหดินแตกรวนไดทันที ไมจําเปนตองไถซํ้าหรือคราด ซ่ึงแตกตางจากการใชรถไถ
เดินตามท่ีมักทําใหดินที่ไถเปนกอนใหญๆ ไมเหมาะท่ีจะปลูกพืชหรือรักษาความช้ืนของดินไดดี
เทากับการไถใหดินแตกเปนกอนเล็กๆ  ดังนั้น ระดับความชื้นท่ีเหมาะสมในการไถจึงเปนปจจัย
สําคัญอีกประการหน่ึง กลาวคือ ดินท่ีเหมาะในการไถพรวนนั้น จะตองเปนดินท่ีมีความช้ืนไมมาก
นักหรือคอนขางแหง โดยพิจารณาจากเม่ือไถแลวดินจะตองแตกเปนเม็ดเล็กๆ ถาดินยังเปนกอน
ใหญๆ จําเปนตองรอไปอีกระยะหนึ่ง แตก็ไมควรปลอยใหดินแหงจนถึงกับวาเม่ือไถแลวดินแตก
เปนฝุนผงละเอียด ซ่ึงแสดงวา ดินแหงเกินไป 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการไถ จําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ีสามารถไถผานฟางและกลบฟางไดใน
ขณะเดียวกัน  ซ่ึงอาจใชรถไถขนาด 7 จานข้ึนไป ถาเปนผานไถสองแถวก็จะยิ่งทําใหดินแตกไดดี
ยิ่งข้ึน  แตก็ยังข้ึนอยูกับความช้ืนในดิน  ความสูงและความหนาของฟางในแปลงนา  และใน
ข้ันตอนการไถจะตองลึกมากพอท่ีจะกลบฟางไดพอดี ดังนั้น ในกรณีท่ีฟางมีความสูงและมีความ
หนามาก ก็จําเปนตองไถลึกมากข้ึน ซ่ึงทําใหตองใชพลังงานในการทํางานคอนขางสูง 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะกับการไถกลบฟาง ข้ึนอยูกับความชื้นในดินเปนสําคัญ แตถาเปนกรณี
ของนาดอน ท่ีแหงเร็ว อาจไมมีทางเลือกมากนัก แตก็ถือวาควรไถกลบฟางทันทีหลังจากการเก็บ
เกี่ยวเพื่อรักษาความช้ืนท่ีมีอยูในดิน แตในกรณีของนาลุมท่ีมีความช้ืนมากในขณะท่ีเก็บเกี่ยว 
จําเปนตองรอระยะเวลาสักพักหนึ่ง กอนการไถเพื่อใหดินแตกพอดี ไมเปนกอนขนาดใหญ  โดย
หลักวิชาการก็คือ การไถในระดับความช้ืนสนามท่ีอาจพิจารณาจากการกําดิน แลวน้ําเปยกมือพอดี 
โดยท่ีดินไมแตกเปนฝุนหรือเละเปนโคลนติดมือ หรืออาจใชจอบขุดแลวใชสันจอบตีใหดินแตกได
พอดี ไมเละเปนกอนหรือเปนฝุน  ดังนั้น ในนาเดียวกันอาจจําเปนตองไถคนละวันเพื่อความ
เหมาะสมในการคลุมฟางและใชประโยชนตอเนื่องตอไป 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจ ายในการดํา เนินงานสวนใหญ เปนคาน้ํ า มันและคาเชา เคร่ืองจักรกล  ใน
สถานะปจจุบันท่ีน้ํามันลิตรละประมาณ 30 บาท ถาไถพรวนอยูท่ีประมาณไรละ 250-300 บาท โดย
รถไถส่ีลอขนาดตางๆ  แตท่ีนิยมกันมากในปจจุบัน คือรถไถสี่ลอขนาดเล็ก เพราะมีราคาไมแพง 
และมีใชกันท่ัวไป ท้ังสวนตัวและผูใหเชาในชุมชน 
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 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การไถกลบฟาง จะเปนการรักษาความชื้นในดิน และลดการเจริญเติบโตของวัชพืช การ
กลบฟางและวัชพืชตางๆ ยังจะชวยใหเปนการปรับปรุงดินในระยะยาว และลดโอกาสการเผาไหม
ของฟาง พรอมท้ังทําใหท่ีดินพรอมเพื่อการใชงาน ปลูกพืชบํารุงดินหรือพืชฤดูแลง การไถดังกลาว
จะชวยใหดินรวนซุยและงายตอการดําเนินงานในฤดูฝนถัดไป ซ่ึงอาจจะไมจําเปนตองไถอีกคร้ัง
หนึ่งก็ได แตตองมีการดูแลวัชพืชคอนขางดี จึงจะสามารถหวานขาวไดโดยตรง โดยไมตองมีการไถ 
แตโดยท่ัวไปแลวเกษตรกรยังตองไถกําจัดวัชพืชท่ีข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่ง โดยเฉพาะวัชพืชท่ีงอกมาจาก
รากเหงา หรือเมล็ดท่ีรวงหลนอยูในดิน 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การไถกลบฟาง  มักนิยมทําพรอมกันท้ังแปลงนา  ซ่ึงไม เหมาะกับพื้นท่ี ท่ีมีความ
หลากหลาย ท่ีอาจตองไถคนละเวลา อันเนื่องมาจากชนิดและความช้ืนในดินท่ีแตกตางกัน การไถ
กลบฟางยังทําใหเกิดความสูญเสียของอาหารสัตว ซ่ึงไมเหมาะกับครอบครัวท่ีจําเปนตองใชฟางเปน
อาหารสัตวในนา  นอกจากนี้ การไถกลบฟางยังเปนการใชงบประมาณท่ีเกษตรกรสวนใหญยังไม
คอยเห็นประโยชน จนกวาจะมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องหลายป หรือแลกเปล่ียนเรียนรูดูงานกับ
เกษตรกรที่อ่ืนๆ ท่ีทําสําเร็จแลว 

 
3.2  การไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืช 
 
 วิธีการที่สําคัญในการกําจัดวัชพืชท่ีปฏิบัติกันมาแตเดิม ก็คือ การไถพรวนในไรนาเพื่อ
กําจัดหรือลดการแขงขันของวัชพืชกับพืชเกษตร  แตเม่ือมีการไถพรวนบอยคร้ังก็จะทําใหวัชพืช
ชนิดตางๆตายเปนสวนใหญ จนสามารถลดการแขงขันไดเกือบส้ินเชิง ซ่ึงอาจเปนการไถพรวนอยาง
ตอเนื่องหรือเวนวรรคใหวัชพืชเนา ตายเสียกอน หรือใหวัชพืชเร่ิมงอกใหมแลวไถพรวนอีกคร้ัง
หนึ่ง ก็เปนวิธีการที่ปรับเปล่ียนไปตามสภาพของดิน น้ํา และชนิดของวัชพืชในพื้นท่ี 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ อยูท่ีระดับความช้ืนในดิน ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 แบบใหญ ๆ คือ ไถเมื่อมี
ความชื้นสูง เพื่อประหยัดพลังงานในการไถ หรือไถเมื่อมีน้ําแชขังเพื่อไถกลบวัชพืช โดยเฉพาะใน
ดินท่ีมีความเหนียวสูง จําเปนตองมีน้ําเพื่อลดพลังงานและการเกาะติดของดินเหนียวกับผานไถ แต
ถามีน้ํามากเกินไปก็จะทําใหการไถทําไดยาก เนื่องจากมองไมเห็นและดินไมสามารถกลบหญาได 
จึงจําเปนตองมีการลดนํ้าลงใหเหลือประมาณ 5-10 เซนติเมตร  ซ่ึงจะทําใหดินออนนุมและมีน้ํามาก
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พอท่ีจะลางผานไถไดพอดี  แตสําหรับการใชรถไถใหญนั้น มักนิยมไถในชวงดินแหงเพื่อลดปญหา
การติดหลมในระหวางไถ ซ่ึงอาจมีผลทําใหเกิดเปนหลุมบอ ท่ีทําใหยากตอการใชงานในระยะ
ตอไป และอาจตองเสียเวลาเพ่ิมเติมในการกลบหลุม และระมัดระวังในการทํางานเน่ืองจากบริเวณ
ท่ีเกิดหลุมบอนั้น ดินจะน่ิม ไมสามารถเดินผานได  แตถาใชรถไถใหญในชวงท่ีมีน้ําแชขัง อาจตอง
ติดลอเหล็กพวงกับลอยาง เพื่อลดแรงกดไปบนดินท่ีออนนุม เพื่อลดปญหาการติดหลมและทําให
เกิดความเสียหายกับพื้นท่ีนา  โดยเฉพาะในการไถคร้ังท่ีสอง หรือในการคราดท่ีดินคอนขางนุมกวา
การไถคร้ังแรก 
 

 
 

ภาพแปลงดานบน เปนหญาท่ีรอการไถกลบ  สวนภาพดานลาง เปนแปลงท่ีไถกลบวัชพืชแลว 
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การดายหญาในแปลงนาขาว ซ่ึงเปนการกําจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่ง 
 

 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรที่จําเปนตองมี ก็คือ รถไถหรือคาจางไถ ซ่ึงเปนการทดแทนส่ิงท่ีเคยทําในอดีตท่ี
ใชควายไถนา ซ่ึงถือวาเปนการทํางานไดนอย และชา เสร็จไมทันตามระยะเวลาและชวงการตกของ
ฝน ดังนั้น การไถนาในอดีตจึงมักคอยๆ ทํา โดยเฉพาะการไถคร้ังแรกท่ีตองใชแรงงานสูง ซ่ึงสวน
ใหญจะตองมีการดําเนินงานอยางนอย 2-3 สัปดาห ท่ีตองมีน้ําหรือความช้ืนในดินพอดี แตใน
ปจจุบันเม่ือมีรถไถชนิดตางๆ จึงมีการไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืช ต้ังแตการไถในสภาพดินแหง โดย
ใชรถไถขนาดใหญ การไถในสภาพดินช้ืนโดยรถไถขนาดเล็ก หรือการไถนาน้ําขัง โดยใชรถไถเดิน
ตาม แตก็ยังมีบางแหงท่ียังใชควายไถนาอยู ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดระบบท้ังในเชิงของแผนงาน 
แผนการจัดการน้ํา การจัดการแรงงาน การจัดการแปลงกลา การปกดํา อยางสอดคลองกันพอดี 
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงสภาพดินท่ีเหมาะแกการปกดําหลังจากการไถพรวน ท่ีพบวา ดินบาง
แหงจําเปนตองปกดําทันทีหลังการไถพรวน โดยเฉพาะแปลงนา ระบบเกษตรอินทรียปรับเปล่ียนท่ี
ยังพัฒนาตัวไมสมบูรณนัก จําเปนตองวางแผนการไถ  การถอนกลา การปกดํา และการใชแรงงาน
อยางลงตัวพอดี เพื่อความสะดวกในการทํานาดังกลาว 
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 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืช สวนใหญข้ึนอยูกับชนิดของวัชพืช
เปนหลัก กลาวคือ ถาเปนวัชพืชท่ีมีรากเหงาควรไถในชวงดินแหง โดยใชรถไถใหญ แลวตากดินไว
ใหวัชพืชตาย กอนการไถคร้ังท่ีสอง ซ่ึงถือวาเปนการกําจัดวัชพืชท่ียังคงอยูในแปลง หรือวัชพืชท่ี
งอกใหม ซ่ึงทําใหตองมีการจัดชวงเวลาในการไถทั้งสองคร้ังแตกตางกันตามสภาพวัชพืชดังกลาว
แลว ดังนั้น ยังจําเปนตองพิจารณาเร่ืองความช้ืนในดินและการตกของฝนท่ีมีความละเอียดออนใน
การดําเนินงาน และกําหนดแผนงานไดอยางถูกตองกับสถานการณของความช้ืน ปริมาณน้ําแชขัง  
ปริมาณน้ําท่ีมีอยูในแปลงนา และความคาดหวังถึงการตกของฝนและปริมาณน้ําท่ีนาจะมีในระยะ
ตอๆไป 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญ ก็คือ คาเคร่ืองมือหรือคาเชาเคร่ืองมือและคาน้ํามัน รวมทั้งคาแรงงานท่ี
ตองใชในการไถพรวน ซ่ึงจะตองพิจารณาจากสภาพพื้นท่ีแปลงนา ความช้ืนและปริมาณนํ้าในนา ท่ี
ตองมีการจัดการใหเหมาะสม จึงจะเปนการลดตนทุนและคาใชจายในการกําจัดวัชพืชโดยเทคนิค
ดังกลาว  ในสภาวะคาน้ํามันลิตรละประมาณ 30 บาท พบวา ทุนและคาใชจายในการไถนาอยูท่ีไร
ละประมาณ 500 บาท แตถาเปนการใชรถไถของตนเอง คาใชจายก็มีเฉพาะคาน้ํามัน คาซอมบํารุง 
และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอีกเล็กนอย จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญพยายามดิ้นรนหารถไถไวใชในแปลง
นาของตนเอง ท้ัง ๆ ท่ีปหนึ่งๆ มีการไถนาเพียง 1-2 คร้ังเทานั้น  เวลาท่ีเหลืออาจจอดท้ิงไวเฉยๆ ซ่ึง
กลายเปนคาใชจายดานความสึกหรอท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เม่ือนํามารวมในตนทุนท่ีตองลงในการ
ทํานา จึงเปนสาเหตุหนึ่งของการขาดทุน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีสําคัญจากการไถพรวน ก็คือ ลดการแขงขันของวัชพืช ลดการใชยากําจัด
วัชพืช  ลดการใชแรงงาน ลดการใชปุย ลดปญหาในการเก็บเกี่ยวท่ีมีวัชพืชปน และเพิ่มผลผลิตพืช
โดยอัตโนมัติ  
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การไถพรวน แมเปนการอํานวยความสะดวก แตก็เปนการจัดการที่มีตนทุนสูง เกิดการ
สลายตัวของโครงสรางของดิน และระบบนิเวศนในดินท่ีทําใหตองมีการลงทุนสูงท้ังดานปจจัยการ
ผลิตและการใชแรงงานในการดูแลรักษาพื้นท่ีนา ฉะนั้น จึงควรไถพรวนเฉพาะเทาท่ีจําเปนหรือ
หาทางเลือกอ่ืนในการกําจัดวัชพืชแทนการไถพรวน ก็จะชวยใหเปนการลดตนทุนคาใชจาย และลด
โอกาสการขาดทุนในการทํานา ลดการใชพลังงาน และลดปญหาส่ิงแวดลอมดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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3.3  การใชน้ําขุนกําจัดวัชพืช 
 
 ในระบบธรรมชาติ พบวา เ ม่ือมีน้ําหลากจะทําใหพืชท่ีจมน้ําตายไดอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะพืชท่ีไมมีระบบการสงถายออกซิเจนไปยังรากพืช ซ่ึงสังเกตไดจากเนื้อเยื่อตนพืชท่ีมี
ลักษณะเปนทอหรือเปนฟองน้ํา ซ่ึงทําหนาท่ีในการสงถายอากาศไปยังรากและสวนอ่ืนๆ ท่ีจมน้ําอยู
ลักษณะดังกลาวมีอยางชัดเจนในระบบของตนขาว แตอาจมีบางในพืชตระกูลหญาและพืชใบกวาง
บางชนิด ซ่ึงทําใหเกิดความแตกตางในการปรับตัว กลาวคือ พืชบางชนิดมีระบบการสงถาย
ออกซิเจน ในพืชบางชนิดไมมีระบบสงถายแตใชวิธีการพักตัว ลดการใชออกซิเจนและอยูรอดได
ในสภาพน้ําขัง เชน พืชตระกูลกกบางชนิด แตพืชตระกูลหญาสวนใหญจะมีระบบสงถายออกซิเจน
ผานทางใบลงไปยังลําตนและรากอีกทีหนึ่ง ดังนั้น ถามีน้ําทวมขังจนกระท่ังทวมถึงยอดและใบทุก
สวน ก็มีความเปนไปไดวาพืชจะตายเพราะขาดอากาศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งพืชท่ีมีอายุนอยยังมี
ความออนแอ หรือระบบการสงถายออกซิเจนยังทํางานไดไมดีนัก ซ่ึงเปนโอกาสอันดีในการใชน้ํา
ขังเปนวิธีการลดการแขงขันของวัชพืชกับขาว 
 หลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การงอกและอัตราการเจริญของพืชตระกูลหญา
อ่ืนๆ ท่ีมีเมล็ดขนาดเล็ก จะมีลําตนขนาดเล็กและเจริญเติบโตไดชากวา โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ทํา
ใหตนกลาขาวสูงกวาตนหญาอ่ืนๆ จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหสามารถใชการขังน้ําเพื่อลดการ
แขงขันของพืชอ่ืนๆ ไดอยางดี นอกจากนี้เม่ือมีการขังน้ํานั้น ตะกอนแขวนลอยในน้ําก็มีแนวโนมจะ
ไปเกาะอยูตามใบพืชท่ีจมอยูในน้ํา ซ่ึงจะเปนปจจัยซํ้าเติม ลดการแขงขันหรือการอยูรอดของพืชท่ี
จมน้ํา ไมใหสามารถแขงขันกับพืชท่ีอยูเหนือน้ําได หลักการนี้จึงเปนหลักการท่ีปรับใชในหลาย
ลําดับช้ันของการแกปญหา ต้ังแตการขาดออกซิเจนธรรมดา จนถึงการปกคลุมใบจนพืชท่ีอยูใตน้ํา
ไมสามารถสังเคราะหแสงได ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีทําไดงายและไดผลคอนขางดี 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 วิธีการที่สําคัญก็คือ การเตรียมการจัดระบบดักน้ําท่ีไหลมาตามรองหรือไหลบาเขานา 
โดยเฉพาะชวงท่ีมีน้ําไหลแรงและขุน ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะทดน้ําเขาสูแปลงนาตามความแรง
ของนํ้า ซ่ึงจะทําใหไดความขุนของน้ําอยางสมบูรณ ท้ังนี้ ถาน้ําไหลคอยอาจมีการตกตะกอนจนทํา
ใหความขุนลดลง ไมคอยเหมาะสมกับการปลอยใหทวมขังวัชพืช วิธีการที่ควรปฏิบัติก็คือ การ
สังเกตถึงระดับความสูงของวัชพืช แลวทดน้ําใหทวมพอดี แตไมถึงกับทวมตนขาว เทคนิคนี้
จําเปนตองมีระบบการจัดการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําน้ําเขาไดตามตองการหรือถาไมมีน้ํา
หลาก อาจใชวิธีการสูบน้ําจากแหลงน้ําท่ีขุนใสในนา ซ่ึงนอกจากจะเปนการลดการแขงขันของพืช
อ่ืนๆ แลว ยังจะไดตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณพอสมควร โดยเฉพาะตะกอนท่ีมีสารแขวนลอย
จําพวกแรดินเหนียวและอินทรียวัตถุ ซ่ึงเปนปกติของนํ้าขุน ดังนั้น เทคนิคนี้จึงไดผลดีท้ังการกําจัด
วัชพืชและการบํารุงความอุดมสมบูรณของดินนา 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยท่ีอํานวยความสะดวกในการใชน้ําขุนขังเพื่อลดการแขงขันของวัชพืชนั้น ตองเร่ิม
จากการมีคันเบนน้ํา หรือคันดักน้ําท่ีพรอมจะดักน้ําขุนหรือบอน้ําท่ีเก็บน้ําขุนไวเพื่อการกําจัดวัชพืช
ดังกลาว  ในกรณีท่ีมีบอน้ํา จําเปนตองมีระบบสูบน้ํา อาจเปนเคร่ืองสูบชนิดใดก็ได แตจําเปนตองมี
วิธีการท่ีไมทําใหเกิดความเสียหายกับขาวท่ีกําลังเจริญเติบโต ไมวาจะเกิดจากแรงดันของน้ําหรือ
ความขุนของน้ํา และโดยเฉพาะอยางยิ่งควรระวังเร่ืองการทดน้ํามากเกินไป ที่จะทําใหเกิดผลเสียตอ
การเจริญของขาวได กลาวคือ เม่ือวัชพืชตายแลว ควรพยายามปลอยน้ําออกใหมากท่ีสุดเพื่อเปด
โอกาสใหขาวท่ีรอดตายจากนํ้าแชขังมีโอกาสแตกกอไดมาก อันเนื่องมาจากการขังน้ําจะทําใหขาว
แตกกอนอย หรือไมแตกกอเลย และยังอาจทําใหตนขาวออนแอ เปนเหยื่อของศัตรูพืชอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะหอยเชอร่ี และโรคแมลงชนิดตางๆ ท่ีจะตามมาหลังจากน้ําแชขัง 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาเปนปจจัยท่ีคอนขางจะสําคัญในการจัดการน้ําขุน โดยเฉพาะระยะเวลาท่ีมีความ
แตกตางระหวางวัชพืชและขาว  ท้ังนี้ ถามีการปลอยใหวัชพืชเจริญจนเกือบเทาตนขาวแลวจะทําให
วิธีการนี้ไมคอยไดผล เพราะเม่ือใชน้ําขุนลดการเจริญเติบโตของวัชพืชก็จะมีผลใหลดการ

เจริญเติบโตของขาวไดมาก  ดังนั้น จึงมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมประมาณ 2-3 สัปดาหหลังการหวาน
ขาว เม่ือเลยระยะนั้นแลววัชพืชจะเร่ิมเจริญเติบโตจนเกือบเทาขาว ทําใหการทดนํ้าแชขังทําไดยาก 
นอกจากนี้ หลังจากการระบายนํ้าออกเพ่ือใหตนขาวแตกกอไดดี ก็อาจจะมีเมล็ดวัชพืชท่ีเหลืองอก
ไดอีกคร้ังหนึ่ง จึงควรจัดระบบน้ําใหสามารถลดการแขงขันของวัชพืชในรอบสอง ท่ีจะทําใหแปลง
นามีวัชพืชนอยและจัดการไดงายในระยะตอๆไป 
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 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 วิธีการกําจัดวัชพืชโดยใชน้ําขุนนี้ เปนเทคนิควิธีการที่มีตนทุนและคาใชจายคอนขางตํ่า 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีอยูใกลลําน้ําธรรมชาติ แตถาเปนพื้นท่ีท่ีขาดแคลนนํ้าก็จะทําไดคอนขางยาก 
ซ่ึงอาจจําเปนตองสรางคันกั้นน้ําเพื่อดักน้ําฝนท่ีไหลบาในชวงฝนตกชุก ท่ีจะตองมีการเตรียมการ
มากพอสมควร ท้ังการควบคุมระดับน้ําท่ีจะไหลเขานาและการควบคุมการขังน้ําในนา ท่ีจะตอง
ดําเนินการแบบวันตอวัน จึงเปนเทคนิควิธีการที่เกษตรกรตองใหความสนใจในการดําเนินการอยาง
ใกลชิด 
 ในกรณีท่ีตองสูบน้ําเขานา คาใชจายหลักๆ ไดแก คาน้ํามันหรือคาไฟฟา ท่ีใชกับเคร่ืองสูบ 
ซ่ึงสวนใหญจะอยูประมาณ 30-50 บาทตอไร ข้ึนอยูกับระดับความสูงของวัชพืช ดังนั้น ถามีการ
จัดการอยางทันทวงที ก็จะทําใหลดคาใชจายไดคอนขางมาก เม่ือเทียบกับการรอใหวัชพืชมีขนาดสูง
ใหญแลวจึงใชน้ําแชขัง 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 วิธีการใชน้ําขุนแชขังนี้ จะทําใหเปนการลดคาใชจายในการกําจัดวัชพืชหรือการใชยา
กําจัดหรือควบคุมการงอกของวัชพืช ซ่ึงนอกจากจะตองใชแรงงาน งบประมาณ และเปนการใช
สารพิษเพื่อการผลิตอาหาร ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพแลว ยังตองเสียเวลาดําเนินการท่ีคอนขาง
อันตรายพอสมควร ดังนั้น การใชน้ําหรือน้ําขุนเพื่อลดการแขงขันของวัชพืชจึงเปนวิธีการท่ีได
ประโยชนคุมคาตอการดําเนินการ ท้ังในขั้นตอนการเตรียมการ การทดน้ํา และการปลอยน้ํา 
นอกจากนี้ การทดนํ้าขุนเขานายังจะทําใหไดตะกอนดินเพื่อการบํารุงดินนาไดอีกทางหนึ่ง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การใชน้ําเพื่อลดการแขงขันของวัชพืช จําเปนตองมีระบบน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําขุนท่ี
สามารถทดเขามาในนาได แตในน้ําขุนเหลานั้นก็อาจมีสารพิษปนเปอนเขามาจากระบบตนน้ํา ท้ัง
สารพิษจากภาคเกษตร และภาคชุมชน จึงตองระวังในระยะท่ีตองทดน้ําวานาจะมีสารพิษหรือไม 
และควรหลีกเล่ียงระยะเวลาดังกลาว โดยการปลอยใหน้ําท่ีมีสารพิษถูกชะลางไปกอนจนหมด จึง
เร่ิมทดน้ําเขานา หรือถาเปนระยะชวงฝนตกแรง น้ําหลาก ก็เปนจังหวะที่เหมาะสมท่ีควรทดน้ําเขา
นา ซ่ึงจําเปนตองมีระบบการสรางประตูน้ําและคันกั้นน้ําดังกลาวแลว 
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3.4  การใชเศษพืช และวัสดุตาง ๆ 
 
 เศษพืชและวัสดุตางๆ ท่ีอยูในไรนา เปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสามารถนํามาใชในการลด
การแขงขันของวัชพืชได แตก็มีขอจํากัดคอนขางมากอันเนื่องมาจากการคลุมดินโดยใชเศษพืช 
มักจะลดการเจริญเติบโตของขาวไปดวยในขณะเดียวกัน  ดังนั้น จึงมีวิธีการที่คอนขางละเอียดออน
ท่ีสามารถทําใหขาวเจริญเติบโตได แตวัชพืชเจริญไมได  ท่ีตองการการจัดการท่ีคอนขาง
ละเอียดออนมากกวาวิธีอ่ืนๆ ท้ังในเชิงชนิด เวลาท่ีเหมาะสม สถานท่ี และการจัดการ ดังนี้ 

 

 
 

การนําใบไมรวง ใบไมแหง ปกคลุมดิน เพือ่ใหดินเก็บความชื้นได 
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การนําใบไมรวง ใบไมแหง ปกคลุมดิน เพือ่ใหดินเก็บความชื้นได 
 

 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการใชเศษพืชเพื่อลดการแขงขันของวัชพืช ก็คือ การลดปริมาณแสงท่ี
สองถึงดินและพืชท่ีอยูใตเศษพืชดังกลาว ซ่ึงเปนการจัดการท่ีตองระมัดระวังสูง ดังนั้น ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมกับการใชเศษพืชควรเปนระยะกอนหวานขาว หรือหลังจากขาวเจริญเติบโตดีแลวมากกวา
ท่ีจะดําเนินการในชวงท่ีขาวยังเปนกลาออน  อยางไรก็ตามเทคนิคนี้ยังอาจใชแยกความแตกตางของ
ความสามารถของพืชท่ีมีเมล็ดขนาดใหญ เชน ขาวออกจากพืชท่ีมีเมล็ดขนาดเล็ก เชน วัชพืชชนิด
ตางๆ ท่ีไมสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพท่ีมีแสงนอยหรือตองใชพลังงานสูงในการเจริญผานวัสดุ
ปกคลุมดิน เชน ในกรณีของการใชฟางคลุมดิน เม่ือมีความหนาระดับหนึ่งประมาณ 2-3 นิ้ว จะ
สามารถลดการงอกและการเจริญเติบโตของพืชตระกูลหญาไดดี แตขาวก็ยังจะงอกและยัง
เจริญเติบโตได ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการในพ้ืนท่ีท่ีสามารถหาฟางมาคลุมดินได แตสําหรับเศษพืชอ่ืนๆ 
ท่ีมีความกวาง เชน ใบไมรวงนั้น จะมีขอจํากัดคอนขางมาก โดยเฉพาะเมื่อเปนใบขนาดใหญจะทํา
ใหเกิดผลเสียตอการเจริญเติบโตของขาวได แตถาเปนใบขนาดเล็กเกินไปก็ไมสามารถคลุมดินเพื่อ
ลดการเจริญเติบโตของหญาได  ดังนั้น ใบพืชขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว จึงเปนขนาดท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถใชในการคลุมดินเพื่อลดการงอกของวัชพืชและลดการแขงขันกับขาวได แตเปนใบพืช
ขนาดเล็ก อาจตองใชจํานวนมากในลักษณะเดียวกันกับการใชฟางคลุม สําหรับพืชท่ีมีใบขนาดใหญ
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อาจจําเปนตองมีการบดหรือสับใหมีขนาดเล็กลง กอนการใชคลุมดิน ก็สามารถลดการเจริญเติบโต
ของวัชพืชได 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปริมาณและขนาดของพืช เปนปจจัยท่ีสําคัญในการลดการแขงขันของวัชพืช จึงมีความ
จําเปนตองจัดการใหมีความเหมาะสม พอดี ซ่ึงจะตองมีการทดสอบในแตละพื้นท่ีวาใบขนาดใด 
ตองใชในปริมาณเทาใด แลวจึงนําเทคนิคดังกลาวไปขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนๆ ตอไป เพื่อลดปญหาท่ี
อาจเกิดจากการจัดการท่ีไมเหมาะสม 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้น ข้ึนอยูกับชนิดของวัชพืช ชนิด ขนาด และจํานวนของวัสดุเศษ
เหลือท่ีสามารถนํามาใชได ดังนั้น ในกรณีท่ีมีขีดจํากัดจึงอาจกําหนดลําดับความสําคัญวาควรจะทํา
ในพื้นท่ีใดใหไดผลอยางจริงจังเปนจุด ๆ ไป ในพื้นท่ีอ่ืนๆก็ใชวิธีอ่ืนตามความเหมาะสมหรือใช
อยางผสมผสาน  ท้ังนี้ เพราะถาพยายามท่ีจะกระจายวัสดุท่ีมีอยูอยางจํากัดไปในพื้นท่ีกวางเกินกวา
จะมีผลอยางจริงจัง ก็อาจจะทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เชน การใชวัสดุคลุมดินท่ีไมเพียงพออาจ
ชวยใหวัชพืชเจริญเติบโตไดดีกวาเดิมเปนตน ในกรณีท่ีมีวัสดุนอย แตเปนพืชใบกวาง อาจจะคลุม
กอนการปลูกขาวแลวสับกลบเม่ือวัชพืชตายแลว ก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยลดการเจริญเติบโตของ
วัชพืชท่ีกําจัดไดยาก เชน หญาหวาย หรือกกสามเหล่ียม ซ่ึงสามารถกําจัดไดโดยการใชวัสดุคลุมดิน 
นอกเหนือจากการไถกลบบอยๆ หรือการใชน้ําขัง (ถามี) 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ตนทุนท่ีสําคัญในการดําเนินการ ก็คือ ชนิดและจํานวนวัสดุคลุมดิน และอาจยังมีคาใชจาย
ท่ีเกี่ยวกับแรงงานและการขนสง ถาวัสดุไมไดอยูในท่ีท่ีจะใชงานไดทันที เชน การขนจากพื้นท่ีปา 
หรือพื้นท่ีหัวนา เพื่อนํามาใสในนา หรือการขนจากแปลงนาหน่ึงไปอีกแปลงนาหนึ่ง เพื่อสราง
ความพอเพียงของวัสดุใหมีมากจนสามารถควบคุมวัชพืชได ก็จะเกิดคาใชจายจากการใชแรงงาน 
และการขนสงดังกลาว นอกจากนี้อาจเปนการจัดซ้ือวัสดุมาจากแหลงอ่ืน เชนการซ้ือฟางจากพื้นท่ี
อ่ืนมาคลุมดินเพื่อการลดการแขงขันของวัชพืช ก็จะทําใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึนไปอีก เชน ปจจุบันฟาง
หนึ่งฟอนมีมูลคาต้ังแต 30-40 บาท ซ่ึงเปนตนทุนท่ีคอนขางสูงสําหรับการใชในพื้นท่ีขนาดใหญ แต
อาจจะใชในพื้นท่ีขนาดเล็กๆ ได เชน ในแปลงผักหรือจุดท่ีมีวัชพืชบางชนิดหนาแนน แตโดยท่ัวไป
เกษตรกรจะไมนิยมทําในกรณีท่ีตองใชคาใชจายสูง เนื่องจากสามารถใชวิธีอ่ืนท่ีมีตนทุนตํ่ากวา เชน 
การไถพรวน การใชยาฆาหญา หรือแมกระท่ังการใชมือถอนในกรณีท่ีมีไมมากนัก แตถาเปนกรณีท่ี
มีมากอาจใชวิธีตัด หรือใชสัตวแทะเล็มในชวงท่ีไมมีการปลูกขาว ก็เปนการลดคาใชจายอีกทางหนึ่ง 
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 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การคลุมวัชพืช ดวยวัสดุเศษเหลือ นอกจากจะเปนการลดการแขงขันของวัชพืชแลวยังเปน
วิธีการอนุรักษดินและน้ําไดอีกทางหนึ่ง กลาวคือ จะเปนการชวยลดการสูญเสียน้ําจากดิน และลด
อุณหภูมิดิน โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ซ่ึงจะทําใหระบบนิเวศของดินมีการพัฒนาข้ึนดีกวาเดิม จึง
เปนวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาความอุดมสมบูรณของดินไดอีกทางหนึ่ง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญในการใชวัสดุคลุมดิน  ก็คือ จํานวนวัสดุท่ีมีและประเภทของวัชพืชท่ีมีใน
แปลง ซ่ึงถามีความหลากหลายก็จําเปนตองจัดการท่ีแตกตางกัน ดังนั้น วิธีการนี้จึงอาจเหมาะกับ
พื้นท่ีท่ีปลูกไมยืนตนมากกวาการใชในนาขาว ซ่ึงจะชวยลดการเจริญของวัชพืชใตตนไม เปนการ
รักษาความช้ืนและปรับปรุงดินไปในขณะเดียวกัน แตสําหรับนาขาวนั้นอาจทําไดในชวงท่ีมีการ
ปลูกพืชฤดูแลง เชน การปลูกแตงโม หรือพืชตระกูลแตงอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับการปลอยใหเล้ือยไป
บนเศษพืชท่ีคลุมดิน ซ่ึงจะชวยใหผลผลิตไมสัมผัสดินโดยตรง ดูแลรักษางาย แตสําหรับนาขาวควร
ทํากอนการหวานขาว 
 เฉพาะกรณีของการใชฟางขาวนั้น ส่ิงท่ีควรระวังก็คือ การมีเมล็ดขาวจากแปลงนาอ่ืนเขา
มาปะปนกับขาวท่ีจะปลูกใหม ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาในเชิงคุณภาพสําหรับการปลูกเพื่อขายท่ีไม
ตองการใหมีขาวพันธุอ่ืนปะปนมากับขาวพันธุท่ีปลูก 
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3.5  การกําจัดวัชพืชโดยวิธีการตัดในระยะออกดอก 
 ในสภาพนาท่ีมีวัชพืชคอนขางมาก วิธีการจัดการอ่ืนๆ จะทําไดยาก เชน กรณีของการใช
น้ํานั้น กจ็ะทําไดเฉพาะชวงวัชพืชมีขนาดเล็ก หรือการใชวัสดุคลุมดินก็ทําไดเปนจุดๆ หรือการใช
ฟางก็จะทําใหเกิดปญหาการปะปนของขาวพันธุอ่ืนๆ  ดงันั้น การตัดวชัพืชในชวงระยะออกดอกจึง
เปนอีกวิธีหนึง่ในการกําจัดวัชพืช หรือลดการแขงขันของวัชพืชไดด ี
 

 
 

วัชพืช ท่ีออกดอก จะถูกตัดออกจากแปลงนา เพื่อนําไปใชประโยชน 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการลดการแขงขัน ก็คือ การอาศัยความออนแอของพืชในระยะออก
ดอกท่ีจะฟนตัวไดยาก หลังจากการตัด ซ่ึงพบวา มีวัชพืชสวนใหญมีการออกดอกเร็วประมาณไม
เกิน 3 เดือนหลังจากการงอก แตสวนใหญจะอยูประมาณ 2 เดือน ซ่ึงทําใหสามารถวางแผนการตัด
วัชพืชในแปลงนาหลังจากการหวานประมาณ 2 เดือน ซ่ึงเปนระยะท่ีตนขาวยังเปนตนกลาอยู 
หลังจากการตัดตนขาวก็จะแตกยอดใหม หรือแตกกอใหมไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่วัชพืชท่ีกําลัง
ต้ังทองหรือกําลังออกดอกจะชะงักการเจริญเติบโต และโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการตัด แลวขังน้ํา
ทันทีก็จะยิ่งชวยใหตนขาวฟนตัวไดเร็ว แตวัชพืชจะเจริญเติบโตไดไมทัน ซ่ึงจะทําใหความสามารถ
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ในการแขงขันของวัชพืชเหลือนอยจนไมมีผลเสียตอการเจริญเติบโตของขาว ดังนั้น เทคนิคท่ีสําคัญ
จึงอยูท่ีการสังเกตวาวัชพืชออกดอกในระยะใด แลวก็ดําเนินการตัดดวยเคร่ืองตัดหญาสะพายหลัง
ตัดท่ีระดับความสูง 4-6 นิ้วจากผิวดิน ซ่ึงพบวา ขาวจะแตกกอหรือแตกยอดไดดีภายในระยะเวลา
เพียง 2-3 วัน ขาวสามารถยืดตัวไดถึง 6-8 นิ้ว ทําใหพนการขังของน้ํา และถาสามารถจัดการน้ําได
โดยการเพิ่มระดับความสูงน้ําข้ึนไปอีกก็จะทําใหวัชพืชแทบจะแขงขันกับขาวไมไดเลย ซ่ึงเปน
เทคนิคท่ีสําคัญในการดําเนินการตัดวัชพืชในชวงออกดอก แตอยางไรก็ตามก็ยังมีวัชพืชบางชนิดท่ี
ออกดอกพรอมๆ กับขาว ซ่ึงจะตองมีการจัดการโดยวิธีอ่ืนๆ เชน การขังน้ํา ท้ังในระยะกอนการ
หวานขาวหรือหลังจากหวานขาวก็ได จึงจะสามารถลดการแขงขันของวัชพืชดังกลาวได  ดังนั้น 
เทคนิคท่ีสําคัญจึงเปนการจัดการแบบผสมผสานจากการสังเกตและดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจะ
ทําใหสามารถจัดการวัชพืชไดแบบลงทุนตํ่า และไดผลดีท่ีสุด 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 เคร่ืองมือท่ีตองใชในการดําเนินงาน เปนปจจัยท่ีสําคัญในการใชเทคนิคนี้ โดยเฉพาะ
เคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลัง และมีใบมีดท่ีทําดวยเหล็ก จึงจะสามารถตัดวัชพืชท่ีมีขนาดใหญได 
นอกจากนี้ยังตองมีคาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันเช้ือเพลิง และแรงงานในการตัด ซ่ึงถาเปนการใชแรงงาน
ของตนเองก็จะประหยัดในจุดนี้ได 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีสามารถใชวิธีการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ กคื็อ ระยะท่ีวัชพืชสวนใหญออก
ดอก และระยะท่ีดีท่ีสุด ก็คือ ระยะต้ังทองท่ีจะทําใหลดผลตอเนื่องจากเมล็ดวัชพืชท่ีอาจจะแกพอดี 
ถาตัดในชวงออกดอก ดังนั้น การตัดในระยะต้ังทองจึงดกีวาแตก็อาจจะมีวัชพืชบางตนท่ียังไมต้ัง
ทองและอาจรอดจากการตดัไปได จึงจําเปนตองสํารวจแปลงและพิจารณาวา ระยะเวลาใดมีผลดี
ผลเสียแตกตางกันมากนอยเพียงใด แตจากการสังเกตพบวา ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนจะเปน
เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญก็คือ เคร่ืองตัดหญาสะพายหลัง ซ่ึงมีตนทุนอยูประมาณ 8,000-10,000 บาทตอ
เคร่ือง มีการส้ินเปลืองน้ํามันประมาณช่ัวโมงละ 0.5-1 ลิตร สามารถทํางานไดประมาณ 2-3 ไรตอ
วัน ซ่ึงเปนตนทุนท่ีคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับการไถพรวน แตก็ยังสูงกวาการใชน้ําแชขังท่ีมา
จากแหลงน้ําธรรมชาติ แตถาเปนการสูบน้ํานั้น การตัดวัชพืชจะยังคงถูกกวา โดยมีตนทุนอยู
ประมาณไรละ 50-100 บาท ข้ึนอยูกับราคาน้ํามันและความหนาของวัชพืช 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การตัดวัชพืชในชวงออกดอกจะทําใหลดขีดจํากัดในการทํานาท่ีมีปญหาวัชพืชแขงขัน 
และสามารถทําไดเปนจุดๆ ตามความจําเปน โดยเฉพาะในจุดท่ีมีวัชพืชมากก็สามารถตัดไดเลย แต



 77 

ในจุดท่ีไมมีวัชพืชก็ยังปลอยไวไดเชนเดิม ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการที่นําไปใชผสมผสานกับวิธีอ่ืนๆ ได
ดี การตัดวัชพืชในชวงฤดูฝนอาจนําเศษพืชท่ีไดไปเปนอาหารสัตวไดอีกทางหนึ่ง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ ในพื้นท่ีท่ีมีวัชพืชอายุยาว หรือออกดอกพรอมๆกับตนขาวจะไม
สามารถใชวิธีนี้ได นอกจากนี้พื้นท่ีท่ีมีปญหาการจัดการน้ําหรือขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงก็ไม
สามารถใชเทคนิคนี้ได  อันเนื่องมาจากจําเปนตองมีการขังน้ําหลังจากการตัด จึงจะสามารถควบคุม
วัชพืชไดดี และนอกจากน้ี วิธีการนี้ยังไมเหมาะสมกับวัชพืชท่ีมีรากเหงาหรือหัว ท่ีสามารถงอกใหม
ไดอีก ซ่ึงทําใหไมสามารถลดการแขงขันของวัชพืชได 
 

3.6  การใชสัตวแทะเล็มและการจัดการน้ําเพ่ือการกําจัดวัชพืช 
 ในอดีตมีการใชสัตวแทะเล็มในไรนา ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองปกติ ต้ังแตการเก็บเกี่ยวขาวจนถึง
การไถนาคร้ังตอไป ทําใหมีวัชพืชจํานวนนอยอยูในแปลง และเม่ือมีการแชขังของน้ําจากการตก
ของฝนคร้ังตอไปก็จะทําใหตนหญาท่ีมีขนาดเล็กเหลานั้นตายไปเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติ
แบบธรรมชาติ ในสมัยท่ีมีสัตวเล้ียงและพ่ึงพาน้ําฝนท่ีขังในนาเพื่อการทํานาในปตอไป สําหรับใน
พื้นท่ีท่ีวัชพืชยังมีความแข็งแรง ทนการแชขังของน้ําได ก็อาจจะมีการไถดะอยางนอย 1 คร้ัง แชให
วัชพืชเนาตาย แลวจึงมีการไถแปรอีกอยางนอย 1 คร้ัง เพื่อใหพืชท่ียังเหลืออยูตายไปอีก หลังจากนั้น
ก็จะมีการคราดกลับไปมา เพื่อใหวัชพืชท่ียังลอยอยูบนดินจมลงไปในดิน หรือแยกนําไปไวบนคัน
นา จนไมเปนปญหาตอการทํานาอีกตอไป ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการทํางานในอดีต แตเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงจากการใชแรงงานสัตว ไปเปนการใชเคร่ืองจักรกล เทคนิควิธีการดังกลาวจึงถูกละเลย 
ดังนั้น เม่ือมีการนําสัตวมาใชในการทําการเกษตรอีกคร้ังหนึ่ง ก็อาจจะใชเทคนิคเดียวกัน เพื่อการ
กําจัดวัชพืชได ดังนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ ก็คือ การเลียนแบบภูมิปญญาพื้นบานท่ีเคยมีในอดีต โดยการปลอยใหสัตว
แทะเล็มในแปลงนาตลอดฤดูแลงหรือกอนการทํานา จนกระท่ังมีการตกของฝนทําใหเกิดน้ําทวมขัง
ก็เก็บน้ําแชขังไวในนา จนหญาตายไปเปนสวนใหญหรือตายท้ังหมด แลวจึงระบายน้ําออกเพื่อการ
หวานขาวโดยตรงหรืออาจจะไถกอนเล็กนอยก็ได วิธีการนี้อาจปรับใชโดยการใชเคร่ืองจักรกล 
โดยเฉพาะรถตัดหญา ทําหนาท่ีแทนสัตวเล้ียง โดยการตัดทุก 1-2 สัปดาห จนกวาหญาจะหมดไป
หรือจนกวาจะมีน้ําขัง ก็จะเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถทําใหการเจริญเติบโตของวัชพืชมีนอย หรือ
วัชพืชถูกกําจัดไปจากแปลงไดอยางหมดส้ินกอนการทํานา เพื่อลดความจําเปนในการไถพรวนและ
ลดคาใชจายในการทํานาไดอีกทางหนึ่ง 
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ใชสัตวแทะเล็มหญาในแปลงนา เชน วัว ควาย 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ในข้ันตอนการดําเนินงาน ไมวาจะเปนการใชสัตวแทะเล็ม หรือการใชเคร่ืองตัดหญาแทน
กิจกรรมของสัตว จําเปนตองมีสัตว โดยเฉพาะควายท่ีสามารถแทะเล็มหญาไดแทบติดดิน และกิน
หญาในสภาพน้ําแชขังไดดีกวาวัว แตก็กรณีดังกลาวนี้ก็สามารถจัดการไดโดยการระบายนํ้าออก แต
ก็ยังมีขอจํากัดของระดับการแทะเล็มของวัวท่ีจะเหลือหญาไวมากกวาควาย และนอกจากน้ี วัว
อาจจะไมกินหญาบางชนิดท่ีมีตนแข็ง แตควายจะกินเกือบทุกอยาง ซ่ึงไดผลมากกวา 
 จากขอสังเกตในพื้นท่ีอ่ืน ท่ีมีแพะ แกะ เปนสัตวแทะเล็ม พบวา มีประสิทธิภาพสูงกวา
ควายและอาจนํามาใชเปนสัตวแทะเล็มเพื่อลดการเจริญเติบโตของวัชพืชได 
 อีกปจจัยหนึ่ง ท่ีจําเปนตองมีก็คือ ปริมาณนํ้าฝนหรือน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสามารถ
ทดเขามาแชขังวัชพืชได เพื่อลดความจําเปนในการไถพรวนหลังจากการแทะเล็มของสัตว เม่ือมีน้ํา
ทดเขามา ควรแชท้ิงไวประมาณ 10-15 วัน หญาสวนใหญก็จะตาย ซ่ึงอาจใชแรงงานคนถอนชวย
ดวย ก็จะลดประชากรของวัชพืชลงไดมาก 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีควรปลอยใหสัตวแทะเล็ม คือ ต้ังแตการเก็บเกี่ยวขาวจนถึงระยะท่ีเร่ิมมีฝนตก
ชุก จนมีน้ําขังจึงนําสัตวออกและปลอยใหน้ําแชขังใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และถามีน้ําท่ีคอนขาง
ขุนก็จะเปนขอดีท่ีทําใหหญาตายไดงายข้ึน ดังนั้น จึงควรปลอยใหสัตวแทะเล็มนานท่ีสุดจนแทบไม
เหลือหญาจึงจะไดผลดี 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญ ก็คือ สัตวเล้ียงท่ีแทะเล็มหญาไดดี เชน ควาย หรือถามี แพะ แกะ ก็จะใชได
เชนเดียวกัน แตถาไมมีสัตวเล้ียงก็จําเปนตองใชวิธีการตัดอยูเร่ือยๆ จนหญาไมสามารถเจริญเติบโต
ไดดี และเม่ือมีน้ําขังก็จะทําใหหญาตายเปนสวนใหญ หญาสวนท่ีเหลืออาจใชวิธีตัดหลังจากการ
ปลอยน้ําออก หรือน้ําแหงลง แลวปลอยน้ําแชขังอีกคร้ังหนึ่ง ทําอยางนี้ไปเร่ือยๆ จนหญาหมด ซ่ึง
จะมีลักษณะเดียวกันกับการแทะเล็มของสัตว  ดังนั้น ตนทุนจึงแทบจะไมมี ถามีสัตวเล้ียงอยูในไร
นา แตตนทุนจะไปอยูท่ีการตัดในกรณีท่ีไมมีสัตวเล้ียงเทานั้น สําหรับตนทุนเกี่ยวกับการจัดการน้ํา
นั้น ควรจะใชระบบน้ําฝนธรรมชาติ โดยทําคันดักไวเปนชวงๆ ก็จะทําใหเปนการประหยัด มี
คาใชจายตํ่า 
 ในกรณีท่ีตองใชรถตัดหญา คาใชจายท่ีตองมีคือ คารถตัดหญาประมาณ 12,000 บาทตอ
เคร่ือง และคาน้ํามัน ประมาณ 3-5 ลิตรตอวัน ซ่ึงตนทุนข้ึนอยูกับราคานํ้ามัน สวนท่ีเหลือก็คือ 
คาแรงงานในการตัด ซ่ึงอาจจางไดในอัตราแรงงานข้ันตํ่า ระหวาง 200-250 บาทตอวัน 
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 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนจากการแทะเล็มของสัตว ก็จะทําใหสัตวไดมีหญาเปนอาหาร พื้นท่ีนาก็จะ
ไดรับปุยคอกท่ีมาจากการขับถายของสัตว การขังน้ําก็จะชวยใหมีตะกอนสะสมในนามากข้ึน และ
ถาไมมีการไถพรวนก็จะทําใหดินรวนโปรง เหมาะแกการหวานขาวและการเจริญเติบโตของขาวใน
ระยะตอๆไป  ในกรณีของการทํานาโดยไมมีการไถนั้น วิธีการนี้ก็เปนวิธีการประหยัดอีกวิธีหนึ่งท่ี
ทําใหไดประโยชนครอบคลุมถึงการใชเปนพื้นท่ีเล้ียงสัตวไดอีกดวย 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ ชนิดและจํานวนสัตวเล้ียงท่ีเหมาะแกการแทะเล็มหญาชนิดตางๆ ท่ี
มีอยูในพื้นท่ี เชน ในกรณีของเกษตรกรที่มีนาจํานวนมากอาจจะตองมีควาย อยางนอย 5-6 ตัวข้ึนไป 
ท่ีสามารถแทะเล็มหญาไดหมด และยังตองมีท่ีเหลือท่ีมีหญาอุดมสมบูรณพอใหควายไดมีอาหาร
พอเพียง ท้ังนี้ เนื่องจากบริเวณแปลงนาท่ีเปนท่ีแทะเล็มของสัตวนั้นจะมีหญาไมพอ จึงจําเปนตองมี
หญาเสริมจากแปลงอ่ืน ดังนั้นจึงอาจใชแปลงนานี้เปนท่ีเล้ียงสัตว แลวนําหญาจากแปลงอ่ืนตัดมา
ใหกับสัตวในแปลงนี้ ก็จะเปนการชวยใหสัตวแทะเล็มหญาไดหมดจดมากข้ึน รวมถึงการไดธาตุ
อาหารจากหญาท่ีตัดมาจากแปลงอ่ืน ผานระบบการกินและขับถายของสัตว ก็จะเปนการบํารุงดินได
เปนอยางดี ตามรูปแบบของภูมิปญญาพ้ืนบานท่ีปรับปรุงดินโดยการยายคอกสัตวไปเร่ือยๆ  แตก็มี
ขอควรระวังในกรณีท่ีน้ําไมพอใช การปลอยใหสัตวขับถายในแปลงนาโดยตรงอาจจะเปนการขยาย
จํานวนวัชพืช ก็เปนไปได 
 

3.7  การใชน้ําหมักเขมขนกําจัดวัชพืช 
 หลักการการกําจัดวัชพืชโดยใชน้ําหมักเขมขน สืบเนื่องมาจากหลายปจจัยดวยกัน เชน ผล
ของเกลือ กรด  น้ํามัน และสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความเขมขนเกินกวาใบพืชจะทนได ซ่ึงมีวิธีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 ในข้ันตอนการปฏิบัติ เกษตรกรทั่วไปจะปฏิบัติโดยการใชสารท่ีอยูในธรรมชาติของน้ํา
หมัก ซ่ึงโดยพื้นฐานของน้ําหมักจากครัวเรือน ก็มักจะเปนความเค็มจากเกลือท่ีมีผลทําใหเกิดใบ
ไหมในวัชพืชเม่ือฉีดพน ในบางกรณีอาจใชผลของแอลกอฮอลหรือกรดท่ีเกิดจากการหมัก ซ่ึงมีผล
ตอการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด  เทคนิควิธีการท่ีสําคัญก็คือ การเลือกสัดสวนของ
สารประกอบในน้ําหมักท่ีจะทําใหเกิดสารตางๆ ตามความตองการในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงใน
กรณีนี้ยังอยูในข้ันการศึกษาของเกษตรกรเปนสวนใหญ แมจะใชไดผลบางแลวก็ยังไมเปนท่ียืนยัน
แนนอน ซ่ึงเหมาะแกการศึกษา ท้ังในเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการวา วิธีการดําเนินงานเชนใดท่ี
สามารถทําใหเกิดผลตอการกําจัดวัชพืชของน้ําหมัก ซ่ึงมีประเด็นท่ีตองพิจารณาท้ังในเชิงของ
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สวนประกอบ ระยะเวลาการหมัก ความเขมขน ระยะเวลาการฉีดพน และจุดท่ีเหมาะสมตอการฉีด
พนตามอายุของวัชพืชท่ีเปนประเด็นควรแกการศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 

 
 

น้ําหมักเขมขนท่ีทําขึ้นเอง เพื่อกําจัดวัชพชื 
 

 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรที่จําเปนตองนํามาใชในการพัฒนาน้ําหมักเพื่อการกําจัดวัชพืช สวนใหญจะเปน
สวนประกอบของแปงและน้ําตาลท่ีอาจมีไขมันเปนองคประกอบบางในบางกรณี  แตโดยหลักแลว
เปนการกําหนดสวนผสมตามวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงตองมีการจัดการท้ังตามสัดสวนและ
ระยะเวลาดังกลาวขางตน 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะแกการฉีดพนวัชพืชโดยใชน้ําหมัก สวนใหญควรดําเนินการในชวงท่ี
วัชพืชอยูในระยะตนเล็ก จนถึงระยะกําลังเจริญเติบโต ท่ีมีลักษณะลําตนไมแข็งแรงมากนัก ซ่ึงจะทํา
ใหผลของการฉีดน้ําหมักไดผลดีมากกวาการฉีดในระยะท่ีตนวัชพืชมีความแข็งแรง แตลักษณะของ
น้ําหมักก็จะเปนปจจัยกําหนด วา ควรฉีดในระยะเวลาใด ในสัดสวนเทาใด จึงจะไมทําใหเกิดผลเสีย
ตอพืชหลัก มีเพียงแตการตายของวัชพืชเทานั้น 
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 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายสวนใหญในการผลิตน้ําหมักนั้น เปนคาวัตถุดิบเพื่อนํามาใชในการหมักเปนหลัก 
ซ่ึงสวนใหญแลวจะไดแก สารประกอบอินทรียท่ีมีแปงและน้ําตาลเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงไดแก 
ผลไมและเศษอาหาร ในบางคร้ังอาจมีสารประกอบประเภทไขมัน ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหวัชพืชตายได
งาย  ในภาวะเชนนี้ ทุนและคาใชจายจึงมีไมมากนัก ยกเวนในกรณีท่ีการเพิ่มสารประกอบเพื่อให
เกิดน้ําหมักท่ีออกฤทธ์ิเฉพาะชนิดของวัชพืชท่ีจําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มข้ึน  จากขอมูลท่ีมีพบวา จะ
อยูประมาณ 30-50 บาทตอการหมัก 1 คร้ัง หรือประมาณ 200 ลิตร ซ่ึงถือวาเปนการประหยัดกวา
การใชสารเคมีจากทองตลาดโดยท่ัวไป 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญจากการฉีดน้ําหมัก ก็คือ การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีท่ีมีพิษ
ตอคนและมีผลตกคางในระยะยาว นอกจากนี้ หลังจากการฉีดน้ําหมักและมีฝนตกมาในระยะตอไป
ก็จะทําใหน้ําหมักท่ีฉีดพนเจือจางลง จนกลายเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชท่ีรอดพน
จากการฉีดพน ดังนั้น เทคนิคนี้จึงมีลักษณะเหมาะสมตอการลดการแขงขันของวัชพืชพรอมๆไปกับ
การปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการผลิตขาวและพืชอ่ืนๆ ไดอีกทางหนึ่ง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การใชน้ําหมักฉีดพนใหวัชพืชตายนั้น เปนรายละเอียดท่ีจําเปนตองมีความรู ลึกซ้ึง และยัง
ตองมีความระมัดระวังคอนขางสูงในเชิงของสัดสวนของน้ําหมักท่ีใช และชนิดของวัชพืชในแปลง
นาท่ีตองฉีด ถาเกิดความผิดพลาดอาจทําใหเกิดความเสียหายกับพืชท่ีปลูกได 
 

3.8  การผลิตและใชน้ําสมควันไม 
 น้ําสมควันไม เปนสารประกอบท่ีไดจากการกล่ัน ในกระบวนการเผาถานจากวัสดุอินทรีย
ชนิดตางๆ ซ่ึงเกิดจากการระเหยของสารอินทรียเหลานั้น หลังจากการระเหยของน้ํา กอนท่ีจะเกิด
การเปล่ียนแปลงจากไมเปนถาน จึงเปนวัสดุท่ีแยกตัวออกมาจากเนื้อไม ซ่ึงมีฤทธ์ิในการขับไลและ
หรือกําจัดแมลงตางๆ ท่ีเปนศัตรูของพืชผักหรือไมผลหลายชนิด โดยเฉพาะตัวหนอนและเพล้ียชนิด
ตางๆ ซ่ึงมีวิธีการผลิตและใช ดังตอไปนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การเผาถานเพื่อใหเกิดและสามารถเก็บกักน้ําสมควันไมได นั้น ตองมีการเผาถานในสภาพ
เตาอบใชความรอนจากภายนอกเผาอบเขาไปในเตา จนเกิดการระเหยอยางเปนข้ันตอน กลาวคือ ใน
ระยะแรก ๆ จะเปนการระเหยของน้ําท่ีอยูในเนื้อไม มีลักษณะควันสีขาว ในระยะนี้จะตองปลอยให
ควันสีขาวหมดเสียกอน จึงจะเร่ิมเปนควันสีดําจางๆ แลวจึงนําทอดักควันใหเกิดการควบแนนเปน
หยดน้ําไหลลงมาท่ีบริเวณท่ีมีขวดรองรับ ก็จะไดน้ําสมควันไมท่ีผสมนํ้าและยางไมในสัดสวนตางๆ  
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สวนผสมท่ีไดนี้จะตองนํามาวางท้ิงไวใหตกตะกอน สวนท่ีอยูดานลางจะเปนน้ํามันดินหรือยางไมท่ี
ระเหยข้ึนไปเม่ือถูกความรอน  สวนท่ีอยูดานบนจะเปนน้ําใส ใชประโยชนไมคอยดีนัก สวนท่ีมี
ลักษณะขนสีเหลืองตรงกลาง จะเปนสวนท่ีดีท่ีสุดท่ีควรแกการนํามาใช เปนสารไลแมลงหรือปราบ
ศัตรูพืช ซ่ึงอาจผสมสวนท่ีเปนน้ําใสดานบนดวยก็ได หลังจากท้ิงใหตกตะกอนประมาณ 1-2 

สัปดาห ก็สามารถนําน้ําสมท่ีไดไปผสมกับน้ําเพื่อฉีดพนในอัตราสวนตางๆ กัน ต้ังแต 1:50 จนถึง 

1:1,000 ท่ีจะมีผลตอการขับไลหรือการฆาแมลงศัตรูพืชตางๆ สําหรับเทคนิครายละเอียดในการใช
งานน้ัน จะตองมีการทดลองใชในเบื้องตนเสียกอน แลวคอยๆ เพิ่มปริมาณเพื่อความเหมาะสมใน
การใชงานในพื้นท่ีของตนเองตอไป 
 

 
 

ในขณะที่เผาไม จะตองนําทอตอปลายปลอง เพื่อใหน้ําสมควันไม ไหลเขาถังท่ีรองรับไว 
 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 วัสดุท่ีสามารถนํามาใชในการผลิตน้ําสมควันไม นั้น เปนสารประกอบหรือเศษเหลือของ
พืชใด ๆ ก็ได แตถาเปนไมเนื้อออนจะทําใหไดน้ําสมควันไมท่ีดี มากกวาสารประกอบท่ีไดจากเศษ
พืชหรือไมเนือ้แข็ง  แตกอนท่ีจะดําเนนิการเผาจําเปนตองมีการสรางเตาท่ีเหมาะสมในลักษณะคลาย
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กับเตาอบ มีปลองควันออกแนวตั้งดานตรงกันขามกันกบัปลองกอไฟท่ีอยูในระดับเดียวกันหรือตํ่า
กวาระดับพื้นเตา  หลังจากการเรียงทอนไมแลวก็ปดฝา ซ่ึงจะตองมีการใชวัสดุไมฟนเพื่อการกอไฟ
ใหเกิดความรอน เขาไปอบไมในเตาอีกคร้ังหนึ่ง ดานปลายของทอควันจะตองมีทอไมไผหรือวัสดุ
อ่ืนๆ เพื่อทําหนาท่ีเปนทอควบแนน เพื่อเก็บน้ําสมควันไม 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 น้ําสมควันไมตองมีการเตรียมการลวงหนา กอนการใชงานอยางนอย 1 เดือน ฉะนัน้ เพื่อ
ความสะดวกในการทํางานและการใชประโยชนน้ําสมควันไมจึงจําเปนตองวางแผนลวงหนา
ประมาณ 1 เดอืน หรือมากกวานั้น แตไมควรจะนานเกินไปเพราะอาจทําใหน้ําสมท่ีเก็บไวเส่ือม
คุณภาพ 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ก็คือ วัสดุในการสรางเตาอบ ทอเก็บควัน ถังเก็บน้ําสมและ
อุปกรณในการฉีดพนน้ําสมควันไม ซ่ึงจะมีคาใชจายอยูประมาณไมเกิน 500 บาทตอ 1 ชุดขนาดเล็ก 
แตถาตองการทําในปริมาณมากอาจใชงบประมาณเพ่ิมข้ึนเปน 2,000-3,000 บาท เพื่อทําระบบท่ี
ใหญข้ึนกวาเดิม และใชไดในพื้นท่ีหรือปริมาณการปลูกพืชจํานวนมาก 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีเกิดจากการใชน้ําสมควันไม จะทําใหไดถานเพื่อการหุงตมในครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพสูงกวาการใชฟน ไมมีควันฟุงกระจายในครัวเรือน แตเปนการใชควันใหเปนประโยชนเพื่อ
การกําจัดศัตรูพืช โดยไมตองใชสารเคมีท่ีเปนพิษตอมนุษยและส่ิงแวดลอม กลาวคือ น้ําสมควันไม
เปนเพียงสารประกอบอินทรียท่ีมีฤทธ์ิขับไลแมลงเปนสวนใหญ อาจจะมีการทําลายบาง ในกรณีท่ีมี
ความเขมขนสูงเทานั้น จึงไมเปนพิษภัยและเหมาะแกการทําเกษตรอินทรีย  
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการใชน้ําสมควันไม ก็คือ การวางแผนและการเตรียมการใหมีความ
พรอมตามจังหวะเวลาท่ีจําเปนตองใชน้ําสมเพื่อการกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงบางทีก็อาจจะไมตรงกับท่ี
ตองการเสียทีเดียว อันเนื่องมาจากความไมแนนอนของศัตรูพืชท่ีเกิดข้ึน ตามฤดูกาล สภาพอากาศ
และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดศัตรูพืชชนิดตางๆ ท่ีน้ําสมควันไมอาจจะแกไขไดไมท้ังหมด 
จึงจําเปนตองมีการจัดการแบบผสมผสานกับวิธีอ่ืนๆ  เชน การปลูกพืชหลายชนิด หรือหลีกเล่ียง
การปลูกพืชในระยะท่ีอาจมีศัตรูรบกวนไดงาย เปนตน  
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3.9  การกําจัดแมลงโดยระบบนิเวศน 
 

 
 

 

 
 
พืช และสัตว จะพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (ดังภาพ) มด กําลังกินแมลงชนิดหนึง่ท่ีกําลังทําลายพืช 
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 การจัดการในระบบนิเวศนเพื่อลดปญหาโรคแมลงนั้น มีหลักการต้ังแตการสรางระบบท่ี
ทําใหการเจริญเติบโตของโรคแมลงไมสามารถแพรกระจายได สภาพแวดลอมไมเหมาะสม หรือ
แมกระท่ังการทําใหเกิดศัตรูธรรมชาติคุมกันเอง จนแมลงตางๆ ไมสามารถทําความเสียหายใหกับ
ระบบการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรียได ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญในการทําเกษตรอินทรีย
โดยท่ัวไป 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญดังไดกลาวขางตนแลว คือ การสรางความหลากหลายของระบบการปลูก
พืช จนทําใหไมมีพืชชนิดใดเดน จนเปนเปาหมายของการทําลายหรือการเจริญเติบโตของศัตรูพืช  
สําหรับอีกวิธีการหนึ่ง ก็คือ การสรางระบบนิเวศนทางกายภาพท้ังดานแสง ความช้ืน และอุณหภูมิ 
ท่ีทําใหไมเกิดความเหมาะสมกับการแพรกระจายของแมลงศัตรูพืช และวิธีการสุดทาย ก็คือ การทํา
ใหเกิดระบบควบคุมกันเองระหวางส่ิงมีชีวิตตางๆ จนไมจําเปนตองใชระบบการควบคุมจาก
ภายนอก 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญในการสรางระบบนิเวศนเพื่อการควบคุมศัตรูพืชนั้น ท่ีสําคัญคือ 
การสรางความเขมแข็งของระบบการเจริญเติบโตของพืชและการลดความเขมแข็งของศัตรูพืช โดย
การจัดระบบทางกายภาพท่ีทําใหศัตรูพืชออนแอ และการจัดระบบนิเวศนท่ีทําใหแมลงตางๆ 
ขยายพันธุไดยาก มีตัวห้ําและตัวเบียนเกิดข้ึนในระบบควบคุมกันเอง การดําเนินการดังกลาว
จําเปนตองมีขนาดของพื้นท่ีกวางขวางพอสมควรที่จะทําใหระบบนิเวศนสามารถพัฒนาตนเองได 
ซ่ึงไมควรต่ํากวา 5-10 ไรข้ึนไป  แตถาเปนพื้นท่ีขนาดเล็กอาจตองจัดระบบนิเวศนใหเขมขน มีความ
หลากหลายแมกระท่ังในพื้นท่ีขนาดเล็ก ก็สามารถทําใหพื้นท่ีดังกลาวมีระบบดูแลและควบคุม
กันเองไดเปนอยางดี 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การจัดการระบบนิเวศนจําเปนตองมีการเตรียมการลวงหนา ซ่ึงตองมีการปรับเปล่ียนการ
จัดการจากระบบท่ีเส่ือมโทรมไปเปนระบบท่ีมีความสมดุล ซ่ึงปกติแลวจะใชเวลาอยางนอย 2-3 ป 
แตอาจจะเร็วกวานั้น ถามีการดูแลอยางใกลชิด โดยการปลอยระบบใหเปนธรรมชาติและมีความ
หลากหลายในตัวเองและอาจเสริมโดยการปลูกพืชหรือปลอยใหมีส่ิงมีชีวิตอยูอาศัย จากการสราง
แหลงอาหาร และไมใชสารพิษก็จะทําใหเกิดการพัฒนาการของส่ิงมีชีวิตไดอยางรวดเร็ว อยางเพียง
พอท่ีจะควบคุมศัตรูพืชได 
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 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญ ไดแก ปจจัยท่ีจะทําใหเกิดความหลากหลาย เชน การหาพันธุพืช การ
สรางความหลากหลายในพ้ืนท่ี ท้ังในเชิงของดิน น้ํา พืชพรรณ และระบบการจัดการท่ีสนับสนุน
ความหลากหลายดังกลาว เชน การไมตัดหญาบอยจนเกินไป การตัดแตงกิ่งตนไมท่ีสงเสริมใหเกิด
ความหลากหลายมากกวาการปลอยใหพืชบางชนิดข้ึนคลุมพื้นท่ี ก็จะชวยใหมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว  ในมุมนี้อาจพิจารณาไดวา การใชจายอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเปนจริง
ในแตละแปลง แตเม่ือมีความหลากหลายเกิดข้ึนในระบบของพ้ืนท่ีแลว คาใชจายตางๆ เหลานั้นก็จะ
ลดลงหรือไมใชเลย 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนจากการจัดระบบนิเวศน เปนส่ิงท่ีสําคัญในการทําเกษตรอินทรียเพื่อลดการใช
สารเคมี ซ่ึงจะเกิดผลทั้งในเชิงลดศัตรูพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินผานระบบความ
หลากหลายของธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชน้ํา ธาตุอาหาร และการผลิตท่ีมี
ตนทุนตํ่า เพื่อดําเนินงานสูการพัฒนาระบบเกษตรอินทรียท่ีสมบูรณ ธรรมชาติสามารถพึ่งตนเองได 
จนทําใหเจาของแปลงไมจําเปนตองดูแลในประเด็นนี้อีกตอไป ซ่ึงเปนผลประโยชนตอเนื่องใน
ระยะยาวจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงในระบบการผลิต 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการใชระบบนิเวศน ก็คือ จะมีปญหาในระยะแรก ๆ เม่ือระบบนิเวศน
ยังพัฒนาไมสมบูรณ ท่ีจําเปนตองใชความรูความเขาใจและการดูแลรักษาอยางละเอียดออนท่ีจะ
เอ้ืออํานวยใหระบบเกิดการพัฒนาตัวไปในทิศทางท่ีถูกตอง ซ่ึงเกษตรกรทั่วไปอาจขาดความอดทน
และใชวิธีการรุนแรงในการแกไขปญหา จนทําใหระบบนิเวศนพัฒนาตัวเองไมได หรือการ
ดําเนินการแบบขาดความเขาใจ ทําใหเกิดการพัฒนาแบบผิดทิศทางจนทําใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาไดอีกทางหน่ึง  นอกจากนี้ การพัฒนาระบบนิเวศนท่ีเกิดความหลากหลายอาจจะไมคอย
เหมาะกับความจําเปนของเกษตรกรบางรายที่ตองการผลิตเปนจํานวนมากในพื้นท่ีขนาดเล็ก ซ่ึง
จะตองเนนการผลิตเชิงเดี่ยว ซ่ึงทําใหการจัดการทําไดคอนขางยาก ตองใชความรูและความเขาใจ
คอนขางมาก แตกระน้ัน ก็ยังตองมีการจัดการอยางตอเนื่อง ไมสามารถวางมือหรือหยุดดําเนินการ
ไดดังเชนในระบบท่ีมีความหลากหลาย 
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3.10  การกําจัดหนู 
 ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของการทํานา ก็คือ มีหนูชนิดตางๆ เขามาอาศัยอยูในแปลงท่ีมี
การปกคลุมของพืชและเศษพืชอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนปญหาท่ีทําใหเกษตรกรบางรายเนนการเผาเศษ
พืช ท้ังในแปลงเกษตรและตามแนวร้ัว เพื่อลดโอกาสการอยูอาศัยของหนูและสัตวชนิดอ่ืนๆ ท่ีเปน
ศัตรูพืช จึงมีเทคนิควิธีการท่ีเกษตรกรบางกลุมพัฒนาขึ้นมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน โดยอาศัย
หลักการของระบบนิเวศนธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เม่ือมีหนูมาอยูอาศัยในแปลงนา เทคนิคหนึ่งท่ีนิยมใชในการไล นอกเหนือจากการขุดก็คือ 
การทดน้ําใหมีระดับสูง แมแตชวงเวลาอันส้ันก็สามารถทําใหหนูอพยพออกจากพื้นท่ีไปอยูในท่ี
อ่ืนๆ ได หรือถาจะใชระบบธรรมชาติโดยการปลอยใหมีงูท่ีไมมีพิษอยูอาศัย เชน งูเหลือม งูสิง ก็จะ
เปนการกําจัดหนูโดยตรง หรือแมกระท่ังการนํางูเหลือมมาเล้ียงไวในแปลงนา ก็จะทําใหหนูไมกลา
เขามาทํารังในบริเวณดังกลาว เทคนิคนี้ใชกันบาง แตไมแพรหลายนัก อันเนื่องมาจากความชอบ
และความถนัดเฉพาะตัวมีคอนขางสูงจึงจะทําใหไดผลดี  
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีจะชวยทดน้ําไดดี ก็คือ การสรางคันนาเพื่อการเก็บกักน้ํา หรือการ
สรางความหลากหลายในแปลงใหมีพุมไมเปนท่ีอยูอาศัยของศัตรูธรรมชาติของหนู ก็จะชวยใหมี
ระบบควบคุมกันเอง หรือในบางกรณีท่ีเกษตรกรใช ก็คือ การใชควันไอเสียของรถจักรยานยนตตอ
กับทอลมไปท่ีปลองรูหนู แลวเรงเคร่ืองรถจักรยานยนตก็จะสามารถไลหนูออกจากรังไดเนื่องจาก
กล่ินควันทอไอเสียดังกลาว 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะแกการดําเนินการในเบ้ืองตน ไดแก ในชวงตนฝนและปลายฤดูแลงท่ี
หนูเร่ิมจะทํารัง ถามีการทดนํ้าไลเปนระยะๆ ก็จะทําใหหนูไมมาทํารังในพ้ืนท่ีดังกลาว หรือในกรณี
ของการใชงูชนิดตางๆ ในธรรมชาติหรือจับงูมาขังก็สามารถทําไดตลอดป แตสวนใหญเกษตรกรจะ
ทําในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวท่ีมีปญหาการทําลายของหนูกับผลผลิตพืชตางๆ สําหรับในกรณีท่ีไมมีน้ํา
หรือไมตองการปลอยใหงูอยูในแปลง ก็อาจใชระบบทอไอเสียจักรยานยนตในเวลาใดก็ได 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 การดําเนินงานเพ่ือขับไลหนู หรือกําจัดหนูออกจากแปลง สวนใหญจะไมมีตนทุน ยกเวน
เปนการลงทุนเพื่อการอ่ืน แลวนํามาปรับใชเพื่อการกําจัดหนูดังกลาว เชน การทําคันนาใหญ ก็จะได
ประโยชนในการควบคุมน้ําและแกปญหาดานอ่ืนๆ โดยใชการกําจัดหนูเปนผลพลอยได การปลอย
ใหพืชเจริญเติบโตเปนพุมไม เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวธรรมชาติท่ีกําจัดหนู ก็เปนการไดประโยชน
หลายทางเชนเดียวกัน ท้ังในเชิงผลผลิต  การปรับปรุงบํารุงดิน และการรักษาระบบนิเวศนดานอ่ืนๆ   
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สําหรับการกําจัดหนูโดยใชระบบการขุดรังหรือใชควันไอเสียของรถจักรยานยนต ก็อาจจะเปน
วิธีการที่ใชเพื่อการจับหนูเปนอาหารไดเชนเดียวกัน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนของการกําจัดหนูโดยไมใชสารเคมี ก็คือ ลดการปนเปอนของสารพิษในระบบ
นิเวศน และยังอาจใชหนูเปนอาหารบริโภคไดอีกดวย และเม่ือกําจัดหนูไดแลวก็ลดความจําเปนใน
การท่ีจะตองเผาเศษพืช เพื่อหลีกเล่ียงการเขามาอยูอาศัยของหนู ท่ีเปนการสนับสนุนระบบการทํา
เกษตรอินทรียเปนอยางดี อันเนื่องมาจากการขับไลหนูก็ทําใหเกิดความจําเปนในการเผาทําลายเศษ
พืชท่ีเปนแหลงอยูอาศัยของหนู ท้ังในสภาพธรรมชาติและไรนา ซ่ึงเปนปญหาหนึ่งของการเก็บ
รักษาฟางไวในไรนา และทําใหตองหาวิธีการอนุรักษฟางโดยการไถกลบดังกลาวแลว 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการกําจัดหนู โดยใชระบบนิเวศนก็คือ เม่ือปลอยใหงูท่ีไมมีพิษเจริญ
อยูได ก็อาจมีงูท่ีมีพิษมาอยูอาศัย ซ่ึงอาจเปนอันตรายได นอกจากน้ี งูบางชนิดอาจเปนงูกินปลาซ่ึง
ทําใหเกิดความเสียหายตอการเล้ียงปลา หรือกบที่อยูในพื้นท่ีได จึงจําเปนตองคอยสอดสองหรือดัก
จับงูท่ีเปนปญหากับระบบการผลิต เพื่อทําใหระบบดังกลาวเกิดประโยชนมากกวาเกิดโทษ และเปน
ตัวอยางท่ีดี มีคนกลาเอาเยี่ยงอยาง 
 

3.11  การกําจัดปูนา 
 ปูนา เปนปญหาหนึ่งในการทํานา โดยเฉพาะการกดักินตนกลาในระยะปกดําใหมๆ  ทําให
ตนกลาขาดจากระดับโคนข้ึนมา จนทําใหเกิดชองวางในแปลงนาเปนหยอมๆ ซ่ึงเปนการเสีย
ศักยภาพการผลิตในพื้นท่ี จงึจําเปนตองมีการจัดการลดความเสียหายดังกลาว ดังนี ้
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การลดการทําลายของปูนา ควรเร่ิมต้ังแตการดักจับปูท่ีจะเขามาอยูในแปลงนา โดยการใช
ตาขายหรือไซดักปลา ซ่ึงเม่ือมีปลาติดหรือปลาตายอยูในตาขาย จะเปนปจจัยดึงดูดใหปูเขามาติดอยู
ในกับดัก แลวนําปูท่ีไดมาบริโภคหรือทําเปนปุยน้ําหมักก็ได  อีกวิธีการหนึ่ง ก็คือ การเล้ียงกบในนา
แบบธรรมชาติ อันเนื่องมาจากกบจะเปนศัตรูของปู โดยการอาศัยรูปูเปนรูอยูอาศัยของตนเอง แลว
กินปูเปนอาหาร ทําใหประชากรปูขยายพันธุไดยาก วิธีการนี้จําเปนตองมีการสรางท่ีอยูอาศัยของกบ 
เชน พุมไม กอหญา ท่ีอยูรอบๆ แหลงน้ํา ก็จะชวยใหมีการอยูอาศัยของกบและกินปูเปนอาหารได
เปนอยางด ี
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 การดักจับปู จําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสม เชน ไซ ลอบ ตาขาย ท่ีมีความ
เหมาะสมกับระดับน้ําแตกตางกัน ซ่ึงจะทําใหดักปูไดตลอดท้ังป และในกรณีท่ีใชการเล้ียงกบเปน
การกําจัดปู ก็จําเปนตองมีท่ีอยูอาศัยของกบในพ้ืนท่ีริมน้ํารอบๆ แปลงนา 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 การจับปู ควรทําท้ังปเพื่อลดโอกาสของการเพ่ิมประชากรจากภายนอกและการขยายพันธุ
จากภายใน 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ตนทุนท่ีสําคัญในการจับปู ก็คือ เคร่ืองมือตางๆ ซ่ึงปกติใชในการจับปลา แตในบางกรณี
อาจมีการขุดหลุม ใสเหยื่อ เชน ปลาตาย หรือปลารา ไวในหลุม ก็จะทําใหปูเขามากินแลวออกไมได 
ซ่ึงเปนวิธีการที่คอนขางประหยัด มีขอเสียเฉพาะความไมสะดวกในการเคล่ือนยายท่ีดักปู 
 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญจากการจับปู ก็คือ ไดปูเปนอาหารหรือทําเปนปุยน้ําหมัก และใน
ระหวางการจับปู บางคร้ังก็จะไดปลาหรือกบ เพื่อการบริโภคไดอีกทางหนึ่ง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 การกําจัดปู จําเปนตองทําอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีน้ําหลากเขามาในแปลง
นา จะตองพยายามทําประตูน้ําใหปูเดินทางเขามาไดทางเดียวเพื่อการดักจับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จากขอสังเกต จะพบวาปู จะเดินทางทวนกระแสนํ้าเขามา ภายหลังจากฝนตกแลว ประมาณ 12-24 
ช่ัวโมง ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดักปูในชวงนั้น เพื่อลดประชากรปูจากภายนอก 
 

3.12  การกําจัดหอยเชอรี่โดยการดักและการออยเหยื่อ 
 ปญหาหอยเชอรี่กัดกินตนกลาขาว เปนประเด็นใหญสําหรับพื้นท่ีท่ีมีน้ําแชขัง ท้ังท่ีเปน
ฤดูกาลหรือขังท้ังป ในกรณีท่ีเปนน้ําขังเฉพาะฤดูฝน หอยเชอร่ีจะฝงตัวอยูในโคลนเพื่อพักตัวใน
ระหวางฤดูแลง เม่ือมีฝนตกหอยเชอร่ีจะหยุดพักตัวและหาอาหาร ซ่ึงเปนระยะท่ีวัชพืชกําลังงอก
หรือมีการหวานขาวในแปลงนา ก็จะเปนแหลงอาหารของหอยเชอร่ีไดพอดี ฉะนั้น นาท่ีขังน้ําจึง
เปนแหลงเพาะพันธุของหอยเชอร่ีไดมาก ท้ังในระยะส้ันและในระยะยาว จึงจําเปนตองมีวิธีการ
กําจัดเพื่อลดผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทําลายของหอยกับตนขาว โดยเฉพาะกับขาวนาดํา ท่ีมี
ปริมาณตนตอพื้นท่ีนอยกวาขาวนาหวาน 
 



 91 

 
 

หอยเชอร่ีท่ีเก็บไดจากแปลงนา หอยท่ีมีขนาดตัวเล็กอาจใชปลากําจัดได   
 

 
 

หอยท่ีมีขนาดใหญ นํามาทําเปนปุยน้ําหมัก 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การกําจัดหอยเชอร่ี มีหลายวิธี แตวิธีท่ีงายท่ีสุดก็คือการดักจับตามทางน้ําไหล แลวนําหอย
มาทําปุยน้ําหมัก ซ่ึงพบวา ปุยน้ําหมักท่ีทําจากหอยเชอร่ีมีคุณภาพสูง ทําใหขาวเจริญเติบโตไดดี จึง
เปนวิธีการที่นิยมใชกันมาก สําหรับหอยท่ีอยูในแปลงนา จําเปนตองมีการกําจัดโดยการเก็บ 
โดยเฉพาะหอยที่มีขนาดใหญ สามารถเก็บไดสะดวก แตสําหรับหอยท่ีมีขนาดเล็กควรใชการกําจัด
โดยการเล้ียงปลาเพื่อกินหอย โดยเฉพาะปลาจาระเม็ดน้ําจืด หรือปลาเปคูแดง แตในบางกรณี
เกษตรกรนิยมใชปลายขาวหวานใหหอยกิน ซ่ึงเช่ือกันวาจะทําใหหอยตายแตก็ยังไมมีการพิสูจนท่ี
ชัดเจน หรือบางกรณีมีการกลาววา ใชปุยน้ําหมักราดลงไปในนํ้า สามารถลดการเจริญเติบโตของ
หอยเชอร่ีได แตก็ยังไมมีหลักฐานยืนยันท่ีชัดเจนเชนเดียวกัน  ดังนั้น วิธีการที่สําคัญก็คือ การดักจับ 
การตามเก็บ และการใชปลากินลูกหอย ท่ีขนาดเล็กกวา 1 นิ้วลงมา ก็จะเปนวิธีการที่ครอบคลุมและ
แกปญหาได 
 สําหรับการตามเก็บหอยเชอรี่นั้น เพื่อความสะดวกควรมีเหยื่อลอ เชน ตนมะละกอ ตน
กลวย เปลือกผลไม โยนลงไปใหลอยอยูในน้ํา หอยจะมาเกาะกินทําใหจับไดงาย ซ่ึงอาจใชสวิงตอ
ดาม แลวชอนตักข้ึนมาทําเปนน้ําหมักไดโดยสะดวก 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ในพื้นท่ีท่ีมีน้ําแชขัง จะมีการระบาดของหอยเชอรี่อยางรุนแรง ท้ังจากในแปลงและจาก
นอกแปลง แตก็เปนโอกาสอันดีท่ีจะสรางแหลงน้ําใหมีปลาคอยควบคุมประชากรหอยเชอร่ี แต
อยางไรก็ตาม ยังตองใชเวลาและแรงงานในการดักจับหอยเชอรี่ตามทางน้ําไหล หรือในแปลงนา
เปนระยะๆ จึงจะทําใหประชากรหอยเชอรี่และการทําลายเหลือนอยท่ีสุด อีกปจจัยหนึ่งในการ
ควบคุมหอยเชอร่ีก็คือ การควบคุมปริมาณนํ้า กลาวคือ เม่ือพบวามีหอยเชอร่ีระบาด จําเปนตองมี
การระบายนํ้าออก เพื่อลดการทําลายและเก็บหอยเชอร่ีไปทําปุยหมักไดงายข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากเม่ือมี
น้ํามาก หอยเชอร่ีจะซอนตัวอยูในน้ําลึกข้ึนมากัดกินขาวเฉพาะชวงกลางคืน ทําใหการเก็บเปนไปได
ยาก เม่ือระบายน้ําเขาออกไดสะดวกนั้น ก็จะทําใหหอยเชอร่ีนั้นข้ึนมากินอาหารและถูกจับไดงาย 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะกับการจับหอยเชอร่ี คือ ชวงน้ําหลาก หอยเชอร่ีจะมีการเดินทางท้ังตาม
กระแสและทวนกระแสนํ้า ข้ึนไปหากินและวางไข ดังนั้น เม่ือมีการวางกับดัก หอยเชอร่ีก็จะเขามา
ติดในกับดักท่ีสามารถนําไปใชในการทําปุยหมักได  สําหรับการเก็บในแปลงนาควรรอจนถึง
ระยะเวลาที่หอยมีขนาดโตพอสมควร ต้ังแตขนาด 1 นิ้วข้ึนไป ซ่ึงคอนขางสะดวกในการเก็บ
รวบรวม  แตสําหรับหอยท่ีมีขนาดเล็ก ควรมีการเล้ียงปลากินหอย ต้ังแตระยะเร่ิมตนของการขุดบอ 
ซ่ึงจะเปนการควบคุมประชากรหอย ต้ังแตระยะแรกไปเร่ือยๆ ท้ังนี้ จะทําใหการแพรระบาดของ
หอยเชอร่ีเกิดไดชา ระยะเวลาในชวงวันท่ีเหมาะสมในการเก็บหอยเชอร่ี ก็คือ ตอนเย็น หรือตอน
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กลางคืน ซ่ึงหอยเชอร่ีจะข้ึนมากินตนขาวท่ีระดับน้ําพอดี สามารถเก็บรวบรวมเพื่อไปทําปุยหมักได
งาย 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญในการกําจัดหอยเชอร่ีก็คือ อุปกรณกับดัก เชน ไซ ลอบ และตาขาย ท่ีใช
ดักตามทางน้ําไหล สําหรับการตามเก็บหอยเชอร่ีในนา อาจใชตาขายหรือตะแกรงชอนตัก ซ่ึงควร
ตองตอดามยาว เพื่อความสะดวกในการตัดและปองกันการจมตัวของหอยเชอร่ี กอนท่ีจะเดินไปถึง 
 สําหรับอุปกรณท่ีจะใชทําปุยน้ําหมัก ก็จําเปนตองมีถังหมัก มีกากน้ําตาลหรือผลไมรส
หวาน เปนสวนผสมสําคัญ ในอัตราสวนท่ีไมทําใหเกิดกล่ินเหม็นเหมือนเนื้อเนา โดยสังเกตจาก
กล่ินท่ีเกิดข้ึนจากการหมัก ถามีกล่ินเหม็นเนาแสดงวาน้ําตาลไมพอ หรือถามีกล่ินเหม็นเปรี้ยว 
แสดงวา มีน้ําตาลมากเกินไป จึงจําเปนตองมีการจัดสัดสวนใหพอเหมาะ และไดคุณภาพปุยน้ําหมัก
จากหอยเชอรี่ท่ีดี ซ่ึงจะเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรรายอ่ืน เพื่อรวมการกําจัดหอยเชอร่ีในระดับ
พื้นท่ี ท่ีจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน ในการกําจัดหอยเชอร่ีในวงกวาง 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีไดจากการเก็บหอยเชอรี่ ก็คือ ไดปุยน้ําหมักทดแทนปุยเคมี ท่ีมีไนโตรเจนสูง 
(แทนยูเรีย) เปนการลดความเสียหายจากการทําลายของหอยเชอร่ี และเปนโอกาสท่ีจะจับปูและปลา
ในขณะเดียวกัน 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ปญหาสําคัญของการเก็บหอย ก็คือ การโดนหอยบาด ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําให
เกษตรกรหันไปใชสารเคมี แทนการเก็บมาทําปุยหมัก และสําหรับเกษตรกรบางรายท่ีไมเขาใจ
วิธีการทําปุยหมักน้ํา ก็จะนําหอยท่ีเก็บหอยท่ีเก็บไดมาใสถุงวางท้ิงไวตามทางเดินหรือทางรถ ก็ทํา
ใหเกิดปญหามลพิษ และเปนขยะใหกับบริเวณดังกลาวได ดังนั้น ถามีการรณรงคและใหความรู
เกี่ยวกับการเก็บและใชประโยชนหอยเชอร่ีก็จะทําใหมีการกําจัดหอยเชอร่ีอยางเปนระบบ และได
ประโยชนอยางคุมคา 
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ชุดความรูท่ี   เร่ือง  ปุยอินทรีย 
 

4.1  การเพ่ิมปริมาณปุยคอก และปุยหมัก 
  
 ภายใตระบบการทําเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะในครัวเรือนท่ีเร่ิมกิจกรรมใหมมักมีขีดจํากัด
เร่ืองปริมาณปุยอินทรียท่ีมีอยูในครัวเรือน อันเนื่องมาจากระบบการพัฒนายังไมลงตัว ไมเคยชินกับ
การผลิตปุยอินทรีย ท้ังในเชิงของการรวบรวมหรือสรางข้ึนใหม ทําใหเม่ือมีการปรับเปล่ียนมาสู
ระบบเกษตรอินทรียนั้น จึงมักเผชิญปญหาของปุยอินทรียมีไมพอเพียง จึงมีการใชเทาท่ีมีหรือเพียง
เล็กนอย  สวนใหญแลวจะใชในปริมาณใกลเคียงกับปุยเคมีท่ีใชอยูเดิมในจํานวนน้ําหนักใกลเคียง
กัน ซ่ึงเปนผลใหผลผลิตจากการทําเกษตรอินทรียในปแรกๆ ตกตํ่า อันเนื่องมาจากปริมาณธาตุ
อาหารที่มีอยูในปุยอินทรียนั้นไมสามารถเทียบไดกับปริมาณธาตุอาหารในปุยเคมีจากจํานวน
น้ําหนักเทาเทียมกัน และถึงแมจะมีการใสเพิ่มบางก็เพียงเล็กนอย ไมเพียงพอตอความตองการของ
พืช โดยเฉพาะในสภาพดินท่ีเส่ือมโทรมจากการไถพรวนการใชปุยเคมีและสารเคมีมาเปนเวลา
หลายป ท่ีมีความจําเปนตองใชปุยอินทรียในการปรับปรุงดินจํานวนมากกวาปกติดวยซํ้า แตปรากฏ
วา เกษตรกรใสปุยอินทรียในอัตราท่ีตํ่ากวาปุยเคมี เม่ือเทียบกับสัดสวนของธาตุอาหาร จึงเปนเร่ือง
ธรรมดาอยูเองท่ีทําใหผลผลิตตกตํ่าและทําใหเกิดความรูสึกวา การทําเกษตรอินทรียไดผลผลิตตํ่า 
 

 
 

การรวบรวมพืชอาหารสัตว 
 



 95 

 
 

การทําปุยหมักในคอกสัตว 
 
 

 
 

การผสมวัสดตุางๆ ในการทําปุยหมัก 
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ปุยคอก ท่ีเกษตรกรกําลังขนยายจากบานไปใชประโยชนท่ีแปลงนา 
 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการสืบคนและอธิบายเทคนิควิธีการคนหาและเพิ่มจํานวนปุย
อินทรีย ท้ังจากระบบท่ีมีอยูแลวและการพัฒนาระบบข้ึนมาใหม ดังนี้ 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญท่ีทําใหเกษตรกรไมสามารถพัฒนาแหลงปุยอินทรียไดอยางรวดเร็ว ก็
เนื่องมาจากความไมเขาใจและความไมเคยชินตอระบบการอนุรักษปุยอินทรียหรือสารประกอบ
อินทรียไวในไรนาของตนเอง อันเนื่องมาจากความรูสึกท่ีวา เม่ือมีเศษพืชอยูในแปลงนานั้น 
เกษตรกรสวนใหญจะมองวาเปนขยะ รก และจําเปนตองกําจัดเพื่อใหเกิดความสวยงามของพ้ืนท่ี มี
ความโลงเตียน สะอาดสะอาน ซ่ึงเปนภาพในความรูสึกของเกษตรกรโดยท่ัวไป จึงทําใหมีการเก็บ
กวาดเศษใบไม กิ่งไม เศษหญา เศษอาหาร นําไปกองรวมกันเพื่อการเผาท้ิง การเผาดังกลาวยังรวม
ไปถึงเศษพืชอ่ืนๆ ท่ีเปนเศษเหลือจากระบบการผลิต อันรวมถึงเศษผัก เศษฟาง อาหารสัตว หรือ
แมกระท่ังมูลสัตวก็ถือวาเปนส่ิงท่ีทําใหท่ีนารก สมควรแกการกําจัดใหหมดไป 
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การทําปุยอินทรียผสมก่ิงไม ใบไม ในไรนา 
 

 ดังนั้น จุดเร่ิมตนของการเพิ่มปริมาณปุยอินทรียจึงตองเร่ิมคิดจากส่ิงท่ีมีอยูแลว เชน กิ่งไม 
ใบไม ในไรนา ท่ีเคยมีหรือท่ีตัดแตง เพื่อความเหมาะสมดานตางๆ นั้น ควรเก็บรักษาและนําไปใช
ในจุดท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเกะกะของวัสดุตางๆ เหลานั้นตอการใชพื้นท่ี นอกจากนี้พืชท่ีข้ึนอยู
ในท่ีดอนและแปลงนา ก็ควรพยายามดูแลรักษาใหเจริญเติบโตไดดี จนกระท่ังเม่ือเจริญเต็มท่ีแลว ก็
อาจตัดมารวมเปนปุยอินทรียได สําหรับพื้นที่ท่ีไมคอยมีพืชธรรมชาติข้ึนมากนัก อาจจําเปนตอง
หวานเมล็ดพืชธรรมชาติหรือเมล็ดพืชปุยสด เพื่อเพิ่มจํานวนมวลชีวภาพในพื้นท่ี ตัวอยางเชน การ
หวานถ่ัวชนิดตางๆ  งา  และพืชธรรมชาติ เชน สาบเสือ กะเพราปา  ครามขน  ซ่ึงเปนพืชท่ีเติบโตได
ดีในระยะตนฝน ก็จะทําใหไดปริมาณปุยอินทรียเพิ่มข้ึน อยางเปนธรรมชาติ หรือในบางกรณีอาจ
จําเปนตองบํารุงดินใหกับพืชเหลานี้ เพื่อใหมีการเพิ่มมวลชีวภาพมากข้ึน 
 สําหรับพื้นท่ีท่ีอยูใกลแหลงน้ํา  ลําคลอง หรือชายปา ก็อาจจะเพ่ิมปริมาณปุยอินทรียได
จากพืชท่ีเจริญเติบโตอยูในน้ํา จากใบไมรวง จากกิ่งไม ใบไม ท่ีเก็บหาไดจากบริเวณชายปาเหลานั้น 
ก็จะทําใหมีอินทรียวัตถุเพื่อการผลิตปุยไดมากข้ึน 
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การนําเศษพืชตางๆ  คลุกเคลากับดิน เพื่อทําปุยหมัก และเก็บไวไดนาน 
 
 นอกจากระบบเศษพืชแลว ยังอาจพัฒนาปริมาณปุยอินทรียไดจากกิจกรรมของสัตว เชน 
การเก็บหามูลสัตวท่ีอยูตามริมทางเดินในชุมชน หรือบริเวณท่ีสัตวพักอาศัย ก็จะทําใหไดปุยคอก
เพิ่มข้ึน แมไมมีสัตวเปนของตนเอง  ในกรณีท่ีเกษตรกรมีสัตวเปนของตนเองก็ถือวาเปนโอกาสอัน
ดีในการเพิ่มปริมาณปุยอินทรีย โดยการเก็บเกี่ยวพืชมาจากท่ีตางๆ ท้ังท่ีสัตวกินเปนอาหารได และ
สัตวไมกิน ก็จะเกิดเปนเศษเหลือในคอกสัตว ทําใหสัตวมีท่ีรองนอน และกลายเปนปุยหมักในคอก
สัตว ในระยะตอๆ มา  นอกจากนี้ยังอาจใชวัสดุอ่ืน ๆ เชน แกลบ  เศษพืชท่ีสัตวกินไมได เชน 
เปลือกมะพราว  เปลือกนุน และเศษอินทรียท่ีไดจากบริเวณใกลครัวเรือน นําไปเปนวัสดุรองคอก
สัตว ก็จะทําใหไดปุยอินทรียเพิ่มมากข้ึนจากการขับถายของสัตวเพียงอยางเดียว  อนึ่ง การรองคอก
สัตวโดยวิธีนี้ จะชวยใหมีวัสดุดูดซับส่ิงขับถายท่ีเปนของเหลว  ทําใหเกิดการเก็บกับของธาตุอาหาร
ในคอกสัตวเปนอยางดี ลดการสูญเสีย โดยการระเหยและการชะลางลงไปในดินหรือไหลออกจาก
คอกสัตวในสภาพท่ีคอกมีน้ําขังแฉะ ดังนั้น การดําเนินการดังกลาวจะทําใหเกิดคอกสัตวท่ีแหง และ
สามารถเก็บกักธาตุอาหารไดดีกวาคอกสัตวท่ีเปนโคลนเลน แฉะ  ซ่ึงไมเหมาะกับการอยูอาศัยของ
สัตวในคอก ดังนั้น การดําเนินการเพ่ิมอินทรียวัตถุโดยวิธีนี้ นอกจากจะไดอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนแลว 
ยังทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีในคอกสัตวอีกดวย 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 สภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะแกการผลิตอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนนั้น มีต้ังแตการมีวัสดุอินทรียเหลืออยู
ในบริเวณใกลๆ กับแปลงเกษตร ใกลคอกสัตว ใกลแหลงน้ํา หรือใกลปา หรือมีท่ีวางพอท่ีจะปลอย
ใหมีพืชธรรมชาติเจริญเติบโตหรือมีพื้นท่ีท่ีสามารถใชหวานเมล็ดพืชปุยสด  สําหรับพื้นท่ีท่ีจํากัด 
อาจจําเปนตองพึ่งพาแหลงอินทรียวัตถุจากภายนอก เชน บริเวณขางทางหลวง  ขางถนน  หรือวัสดุ
ท่ีเหลือจากชุมชน จากรานคา จากตลาด หรือจากโรงงานประเภทตางๆ ท่ีมีวัสดุอินทรียเปนเศษ
เหลือ และไมมีสารพิษปะปน 
 ในกรณีท่ีเกษตรกรมีสัตวเล้ียง ก็จะเปนโอกาสอันดีท่ีจะเปนตัวชวยในการรวบรวม
อินทรียวัตถุจากการแทะเล็มของสัตว หรือจากการเกี่ยวจากพ้ืนท่ีตางๆ มาใสในคอกสัตว หรือวัสดุ
รองคอกสัตว ปจจัยเหลานี้ก็จะเปนปจจัยเสริมท่ีสําคัญท่ีทําใหเกษตรกรมีวัตถุประสงคและกําลังใจ
ชัดเจนมากข้ึนในการเพิ่มปริมาณปุยอินทรีย ท่ีทําใหรูสึกเหน่ือยนอยลง อันเนื่องมาจากการทํางาน
อยางมีเปาหมายมากข้ึน 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ชวงระยะเวลาท่ีควรแกการรวบรวมและเพิ่มปริมาณปุยอินทรีย สวนใหญจะเปนชวงตน
ฝน จนถึงปลายฝน โดยเฉพาะในกรณีท่ีจําเปนตองพึ่งพาระบบทรัพยากรธรรมชาติ แตถาเปนการ
พึ่งพาระบบการเล้ียงสัตว ก็สามารถทําไดตลอดป แตในสวนของการพ่ึงพาระบบชุมชน ก็อาจมี
ฤดูกาลของผลผลิตและผลิตภัณฑท่ีทําใหเกิดสารอินทรียแตกตางกัน  ทําใหการรวบรวมตองมี
แผนการดําเนินงานท่ีคอนขางชัดเจน ก็จะทําใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกวาการทํางาน
แบบไมมีแผน 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ลักษณะของทุนท่ีตองใชในการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ สวนใหญมักจะเปนคาใชจาย
เกี่ยวของกับการเดินทาง  การขนสง หรือการเพ่ิมปริมาณในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการหาเมล็ด 
การหวาน การเก็บเกี่ยว การขน และการหมัก ซ่ึงจะมีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีทําใหเกษตรกรท่ี
คุนเคยกับระบบเคมีอาจถือวาเปนเร่ืองยุงยาก เพราะความไมเคยชินเปนสําคัญ แตเม่ือเกษตรกรเคย
ชินกับระบบนี้แลวก็จะผสมผสานกับระบบการทํางานเขากับชีวิตประจําวัน จนทําใหดูเปนปกติ ไม
เปนเร่ืองท่ีเปนภาระเพิ่มเติมแตอยางใด 
 สําหรับกรณีท่ีการเพิ่มปุยอินทรียจากระบบการเล้ียงสัตว ก็จําเปนตองมีสัตวเพิ่มข้ึน หรือ
การพัฒนาแหลงอาหารสัตว ท่ีทําใหไดอาหารสัตวมากข้ึน หรือการเก็บเกี่ยวเศษพืช ใหมากกวาท่ี
สัตวจะกินไดหมด จนกลายเปนวัสดุรองคอกและปุยอินทรียในท่ีสุด 
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 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 จากวิธีการตางๆ ในการเพิ่มอินทรียวัตถุ ท้ังในระบบเกษตร จากส่ิงแวดลอม และจาก
ระบบการเล้ียงสัตว จะเปนการอนุรักษอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในพืน้ท่ีและอาจจะมีผลตอเนื่องถึงการลด
ความจําเปนท่ีจะตองฉีดยาปราบศัตรูพืช แตกลับไปใชระบบการตัดพชืใหสัตวกินเปนอาหารแทน
การฉีดยาปราบวัชพืช ซ่ึงจะชวยลดคาใชจายและลดการปนเปอนจากสารพิษในส่ิงแวดลอม 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ มักมาจากเกษตรกรขาดความรูและความเขาใจในการเก็บรวบรวม
อินทรียวัตถุจากแหลงตางๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการปรับเปล่ียนระบบคิด จนเกษตรกรสามารถ
พัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของชีวิตเกษตรกรได  แตอยางไรก็ตาม การรวบรวมอินทรียวัตถุไวในแปลง
นา หรือการเก็บไวในคอกสัตวก็อาจทําใหเกิดปญหาเส่ียงตอการเกิดไฟไหมได โดยเฉพาะในบาง
ชวงท่ีเกษตรกรจําเปนตองกอไฟไลแมลงใหกับสัตว จึงทําใหเกิดความไมสะดวกในการดําเนินการ
ดังกลาว และจําเปนตองใชวิธีอ่ืนทดแทนการกอไฟท่ีทําใหเกษตรกรบางคนรูสึกวา ไมสะดวกท่ีจะ
เก็บปุยอินทรียไวในคอกสัตว 
 

4.2   การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
 การทําน้ําหมักชีวภาพ เปนวธีิการที่คอนขางใหมในการพฒันาระบบเกษตร ในระยะแรกๆ
การทําน้ําหมักเพื่อลดปญหามลภาวะโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมเศษอาหารไปหมักรวมกัน เพื่อลด
การแพรกระจายของแมลงตางๆ แตเม่ือรวบรวมแลวก็ยังมีกล่ินเหม็น จงึตองมีการพฒันาระบบหมัก
ท่ีทําใหไมมีกล่ิน ซ่ึงเรียกกนัวา “ขยะหอม” โดยการหมักท่ีใชกากนํ้ามันผสมกับเศษอาหารตางๆ 
เพื่อไมใหมีปญหาบูดเนา แตเกิดการหมักข้ึนแทน 
 เม่ือหมักแลว ก็มีแนวคิดวา จะนําไปใชไดอยางไรซ่ึงเร่ิมจากการนําไปฉีดพนใหกับพืช ผัก 
และพืชสวน ทําใหไดผลดี มีปญหาโรคแมลงนอยลง จึงเกิดการขยายผลไดแนวคิดใหมวา ควรผสม
สารอินทรียชนิดตางๆ จากเศษพืชท่ีปกติแลวจะไมมีแมลงรบกวน โดยคาดหวังวา ในพืชเหลานั้นจะ
มีสารอินทรียท่ีแมลงไมชอบปะปนอยู ซ่ึงนาจะละลายออกมาในกระบวนการหมัก จึงทําใหเกิดสูตร
น้ําหมักหลายชนิด เพื่อการไลแมลงหรือกําจัดโรคแตละอยาง โดยเทคนิคการลองทําลองใชไป
เร่ือยๆ จนเกิดสูตรน้ําหมักข้ึนมาจํานวนมากมาย เพื่อการผลิตไมผล พืชผัก ไมยืนตน และพืชลมลุก
ชนิดตางๆ  
 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดวา ในน้ําหมักนาจะมีฮอรโมนชนิดตางๆ เกิดข้ึนหรือมีการเพิ่ม
ฮอรโมนจากระบบพืชท่ีมีอยูแลว เชน น้ํามะพราว  เหงากลวย และพืชชนิดตางๆ ท่ีคาดวาจะมี
ฮอรโมนพืชปะปนอยู นํามากําหนดเปนสูตรหมักโดยวิธีตางๆ  ทําใหเกิดเปนสูตรน้ําหมักฮอรโมน
พืชข้ึนมาอีกสาขาหนึ่ง ดังนั้น โดยรวมจึงมีประเภทน้ําหมักอยางนอย  3 ประเภท คือ น้ําหมักท่ีเนน
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สารอาหารและกิจกรรมของจุลินทรีย น้ําหมักท่ีเนนสารไลแมลงหรือปราบศัตรูพืช และนํ้าหมักท่ี
เนนการผลิตสารฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของพืช  แตท้ังหมดนี้ก็มีหลักการพื้นฐานใกลเคียงกัน 
เพียงแตมีสวนผสมและระยะเวลาการหมักแตกตางกันเทานั้น  ในท่ีนี้จะไมขอกลาวรายละเอียด อัน
เนื่องมาจากขอมูลเหลานี้อาจสืบคนไดจากเอกสารดานการผลิตน้ําหมักโดยเฉพาะ ไดอยูแลว 
 

 
 

น้ําหมักชีวภาพ ท่ีเกษตรกรทําขึ้นใชเอง 
 

 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญของการทําน้ํ าหมัก  ก็ คือ   การรวบรวมสารหรือวัสดุ อินทรีย ท่ี มี
องคประกอบตามความตองการ เชน มีธาตุอาหาร มีสารไลแมลง  หรือมีฮอรโมน มาหมักรวมกับ
อินทรียวัตถุท่ีมีน้ําตาลเปนหลัก เพื่อทําใหเกิดกระบวนการหมัก เม่ือหมักแลว จะทําใหมีกล่ินท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวจากการเกิดสารชนิดใหมเกิดข้ึน รวมกับสารอินทรียท่ีติดมากับวัตถุเดิม ในบาง
กรณีอาจจะมีการเพิ่มจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูง (อีเอ็ม)  เพื่อเพิ่มอัตราการหมักและประชากร
ของจุลินทรียในน้ําหมัก ใหเปนไปตามความตองการของการใชประโยชน แตถาเปนน้ําหมักท่ัวไป
ก็ไมจําเปนตองใชจุลินทรียดังกลาวก็ได 
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 วิธีการที่สําคัญในการหมัก ก็คือ ตองมีน้ําตาลเปนวัสดุรองพ้ืน เพื่อลดการเนาเหม็น 
หลังจากนั้นใหเติมวัสดุท่ีจะหมักลงไปเร่ือย ๆ จนกวาจะเกิดกล่ิน ท่ีเกือบจะเนา จึงใหเพิ่มน้ําตาลลง
ไปอีก และทําเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนเต็มถัง เม่ือเต็มถังแลวใหปดฝาท้ิงไว อยางนอย 2 สัปดาหข้ึนไป ก็
สามารถนํามาใชได ในระยะแรก ๆ การหมักยังไมสมบูรณ อาจใชเปนสารท่ีใหธาตุอาหารเปนหลัก 
แตเม่ือการหมักสมบูรณแลวจะเกิดเปนสารประเภทฮอรโมน หรือสารไลแมลงชนิดตางๆ ซ่ึงมีสูตร
เฉพาะตัวในการหมักแตละสูตร ท้ังในเชิงสวนประกอบ สัดสวนผสม ระยะเวลาการหมัก และ
วิธีการใช  (ดังภาพ) 
 

 
 

การทําน้ําหมักชีวภาพของกลุมขาวอินทรีย  
 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรสําคัญท่ีตองมี ก็คือ ถังน้ําหมัก และกากน้ําตาล แตถาไมมีกากน้ําตาลอาจใชวัสดุ
ท่ีมีน้ําตาลทดแทนได เชน ผลไมสุกงอม ชนิดตางๆ โดยเฉพาะผลไมท่ีมีน้ํามาก ๆ ยิ่งดี ซ่ึงจะทําให
เกิดการหมักไดอยางรวดเร็ว เม่ือเทียบกับผลไมท่ีมีเยื่อไยมาก หรืออาจหาวัสดุอ่ืนท่ีมีน้ําตาลมาก
ทดแทนก็ได เชน การปลูกออยเพื่อหีบเอาน้ํา มาทําน้ําหมัก 
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 ในกรณีท่ีมีเศษพืชอวบน้ําหรือเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ก็อาจจะมีเศษ
วัสดุอินทรียท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อนํามาใชในการทําน้ําหมักได แตถามีสัตวท่ีเปนปญหา เชน หอยเชอร่ี 
ก็อาจนํามาใชเปนวัสดุพื้นฐานในการหมักไดเชนกัน และจะทําใหไดน้ําหมักท่ีมีคุณภาพสูงเทาๆ 
กับการหมักจากหัวปลา หรือโปรตีนจากสัตวอ่ืนๆ   
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาในการหมัก  เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให เกิดคุณภาพของน้ําหมักท่ีไดตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แตสวนใหญแลว จําเปนจะตองหมักประมาณ 1-2 เดือน ยกเวน กรณีท่ีทํา
เปนฮอรโมน อาจจะตองใชเวลามากกวา  3 เดือน ซ่ึงจําเปนตองมีการวางแผนลวงหนาตามจังหวะ
การใชประโยชนดังกลาว 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนสวนใหญท่ีตองใชในการทําน้ําหมักก็คือ ถังน้ําหมัก และวัสดุท่ีมีน้ําตาลมาก ซ่ึงถามีอยู
แลวก็จะเปนการลดตนทุนการหมักเปนอยางดี สําหรับถังน้ําหมักท่ีเหมาะสมควรจะมีความทนทาน
และมีฝาปด  ท้ังนี้เพราะเม่ือหมักแลวจะมีน้ําหนักมาก ถาวัสดุไมทนทานอาจแตกได และการมีฝา
ปดก็จะชวยลดปญหาของแมลง และลดการระเหยของน้ําท่ีตองเติมใหกับถังน้ําหมักอยูเร่ือยๆ การ
ปดฝาไวก็จะลดปญหาของกล่ินน้ําหมักเขามารบกวน ในกรณีท่ีวางไวใกลท่ีพักอาศัย  วัสดุท่ี
เหมาะสมสวนใหญในปจจุบันใชถังกาวมือสอง ราคาประมาณ 400-600 บาท ข้ึนอยูกับขนาดและ
คุณภาพ 
 สําหรับทุนในเชิงวัสดุนั้น สวนใหญมักจะใชท่ีมีอยูแลว ยกเวนกากน้ําตาล ท่ีอาจตองซ้ือ
ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ เม่ือมีความตองการใช
กากนํ้าตาลหลากหลายประโยชนมากข้ึน เชน ผลิตแอลกอฮอล หรือใชเปนอาหารสัตว ซ่ึงทําใหหา
ยากข้ึนเร่ือยๆ จึงจําเปนตองวางแผนคิดหาวัสดุทดแทนในระยะยาว 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนจากการทําน้ําหมักท่ีสําคัญ ก็คือ ลดมลภาวะจากการรวบรวมวัสดุท่ีหมักได
งายไปใสถังรวมกัน ท่ีทําใหลดกล่ิน และการขยายพันธุของแมลงชนิดตางๆ ไมวาจะเปน แมลงวัน  
แมลงหวี่  แมลงสาบ ท่ีเปนแมลงรบกวน ในชุมชน หรือในไรนา  การทําน้ําหมักยังชวยเปนแนวทาง
ในการกําจัดศัตรูพืช เชน หอยเชอร่ี หรือการใชประโยชนจากสัตวท่ีตายใหมีคุณคาสูงกวาการฝง
กลบ นอกจากนี้ การทําน้ําหมักยังเปดโอกาสใหมีการใชทดแทนสารปราบศัตรูพืช และปุยฮอรโมน 
จึงทําใหการทําน้ําหมักเปนท่ีนิยมกันอยางท่ัวไป  
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 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดของน้าํหมัก สวนใหญอยูท่ีปริมาณธาตุอาหารที่มีในน้ําหมัก โดยเฉพาะกรณีท่ีไม
ใชกากน้ําตาล หรือไมมีสารโปรตีนสูงเปนสวนประกอบ ก็จะทําใหคุณภาพของน้ําหมักนอยลง  แต
อาจใชเปนสารไลแมลง หรือสารฮอรโมนได  
 เทคนิคท่ีสําคัญในการใช ก็ตองระวังเชนเดียวกัน โดยเฉพาะพืชท่ีออนแอ ควรใชในอัตรา
ท่ีเจือจางมาก ๆ เพื่อลดอัตราเส่ียงของอาการใบไหม หรือการขาดน้ําเนื่องจากพิษของเกลือ ท่ีมี
ปะปนอยูในน้ําหมัก  ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาน้ําหมักใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ตนเองและกิจกรรมในแตละแปลง 
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ชุดความรูที่   
เร่ือง  การจัดการระบบนิเวศนในระบบเกษตรอินทรีย 

 
 ระบบนิเวศนเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการจัดระบบเกษตรอินทรีย อันเนื่องมาจากระบบ
เกษตรอินทรียเปนการจัดการท่ีเรียนแบบธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 
การพึ่งตนเอง และการประหยัด การใชทรัพยากรทุกดาน ดังนั้น การพัฒนาระบบนิเวศนจึงเปน
ความจําเปนข้ันพื้นฐานของการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงมีความหลากหลายที่จําเปนตอง
จัดการในเบ้ืองตนกอนการพัฒนาตนเองอยางนอย 3 ระบบดวยกัน ดังนี้ 
 

 
 

แปลงเกษตรผสมผสาน ของสมาชิกกลุมขาวอินทรีย อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  ท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
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5.1   ระบบไมผลและไมยืนตน 
 ระบบไมยนืตน เปนระบบท่ีจัดการคอนขางงาย เนื่องจากมีทรงพุม มีใบไมรวง มีการปก
คลุมดิน ท่ีครอบคลุมท้ังแปลง เพียงแตจัดระบบการปลูกใหเกิดความหลากหลาย ก็สามารถเกิดเปน
ระบบนิเวศนไดโดยงาย นอกจากนี้ ไมยนืตนยังเปนพื้นฐานของระบบนิเวศนท่ีจะสนับสนุนความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศนใกลเคียง หรือระบบนิเวศนท่ีเช่ือมโยงกัน เชน ปาลอมนา ปลูกพืชตามแนว
ตนไม  พืชเล้ือยพันตนไมใหญ เปนตน ซ่ึงมีการดําเนนิการไดดังตอไปนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การปลูกไมยืนตนตองพิจารณาจากขนาด  อายุ  ทรงพุมและวัตถุประสงคการใชงาน ซ่ึง
จําเปนตองแบงประเภทของตนไมเปนหลายลําดับช้ันดวยกัน เชน ไมรักษาแผนดิน ไมใชสอย ไม
ฟน ไมผล ไมสมุนไพร และไมกึ่งลมลุก ซ่ึงควรปลูกสลับกันเปนช้ันๆ โดยการกําหนดใหไมรักษา
แผนดินกระจายตัวใหเต็มพื้นท่ีกอน แลวจึงปลูกไมอ่ืนๆ แทรกสลับลงไปเร่ือยๆ โดยกําหนด
แนวคิดวา ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว จะทําใหเกิดผลอะไรตอพื้นท่ี ท่ีปลูกตนไมเหลานั้น 
ซ่ึงแนวคิดเหลานี้จะนําไปสูการกําหนดระยะหางของการปลูกตนไมแตละชนิด ซ่ึงบางชนิดจะปลูก
ใหเปนพืชรักษาแผนดิน เปนเวลาอยางนอย 50 ปข้ึนไป 
 

 
 

ไมผลและไมยนืตน ท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ระบบดินและท่ีดิน เปนปจจัยสําคัญพื้นฐานท่ีควรพิจารณาเพ่ือสรางใหเกิดระบบนิเวศน
ของตนไมเพื่อการรักษาพ้ืนท่ีท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  โดยพิจารณาจาก รูปราง  ขนาด  ความ
สูง และวัตถุประสงคของการใชงาน เพื่อทําใหเกิดความเหมาะสมทั้งในระยะส้ันและในระยะยาว 
ซ่ึงจะตองมีการพิจารณาในรายละเอียด ตามความตองการของเจาของพื้นท่ี 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะแกการพัฒนาตนไม เร่ิมต้ังแตปลายฤดูแลง ตนฤดูฝน จนถึงกลางฤดูฝน
อันเนื่องมาจากการปลูกพืชในชวงปลายฤดูแลง จะมีการแขงขันของวัชพืชคอนขางนอย พืชต้ังตัว
ไดดี แตอาจตองเสียเวลาดูแลบาง ซ่ึงเปนขอดอยของระยะการปลูกนี้ แตเม่ือจะตัดสินใจปลูกในชวง
ตนฝนก็จะทําใหเปนการประหยัดเวลาดูแล ในเชิงของการรดน้ํา แตก็จะทําใหเสียเวลาในการกําจัด
วัชพืช  สําหรับเวลาท่ีปลูกประมาณกลางฤดูฝน จะเปนชวงท่ีตองใชเวลามากในการกําจัดวัชพืช จึง
ไมคอยนิยมทํากันมากนัก ยกเวน ในสภาพท่ีมีแรงงานพอหรืออยูใกลท่ีพักอาศัย สามารถดูแลได
สะดวก ซ่ึงจะทําในเวลาใดก็ได ในลักษณะเชนนั้นการปลูกในฤดูแลงใหต้ังตัวไดกอนเขาฤดูฝน ก็
ยิ่งจะเปนขอดี ทําใหพืชผานฤดูแลงตอไปไดโดยไมตองดูแลอีกตอไป 
 ในกรณีท่ีจําเปนตองปลูกปลายฤดูฝน จะมีปญหามากท้ังวัชพืช และความจําเปนท่ีจะตอง
ดูแลผานหนาแลงตอไป ซ่ึงไมเปนท่ีนิยมกันมากนัก ยกเวนกรณีท่ีสามารถดูแลไดอยางใกลชิด 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญก็คือ คาพันธุพืช หรือคาใชจายในการเพาะกลา หรือคาใชจายในการดูแลตน
กลาท่ีขุดมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงเปนตนทุนหลักในการพัฒนาระบบนิเวศน อันเนื่องมาจากไมท่ีเหมาะสม
ในการสรางความหลากหลายนั้นอาจจะหาไดยากในทองตลาด ซ่ึงอาจจําเปนตองพัฒนาข้ึนมาเอง 
ฉะนั้น วิธีการทางเลือกหนึ่งท่ีอาจทําไดก็คือ การใชเศษใบไมรวง เพื่อการปรับปรุงดิน ซ่ึงจะชวยลด
การแขงขันของวัชพืชและสามารถเปนแหลงเมล็ดกลาไมท่ีจะงอกข้ึนเองโดยไมจําเปนตองดูแล ก็
เปนอีกวิธีหนึ่งซ่ึงทําไดงาย  แตก็ตองเสียเวลากับการขนใบไมไปเพ่ิมใหกับระบบนิเวศนท่ีตองการ
พัฒนา 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญก็คือ การพัฒนาระบบการพ่ึงตนเองของพ้ืนท่ี ไดความรมร่ืน มี
ทรัพยสินงอกเงยข้ึนในระยะยาว ไดท่ีพักผอนหยอนใจ ท่ีปลูกตนไม พืชชนิดตางๆ และไดระบบ
ทรัพยากรพื้นฐานใกลเคียงกับระบบปาไมท่ีเคยมีอยูเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการพัฒนาระบบจน
สมบูรณแลวนั้น จะเปนแหลงอาหารธรรมชาติ ท้ังผลไม ดอก ใบ ยอด ซ่ึงยังรวมถึงการเก็บเห็ดและ
พืชหัว ชนิดตางๆ ซ่ึงเคยเปนความอุดมสมบูรณของธรรมชาติมาแตเดิม 
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 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ส่ิงท่ีควรระวังมากท่ีสุด ก็คือ การจัดระบบนิเวศนท่ีตองเขาใจความตองการของพืชแตละ
ชนิดภายใตความหลากหลายเหลานั้น โดยอาจดูไดหรือเลียนแบบจากระบบธรรมชาติวา พืชชนิดใด
มีขนาดตน และมีแนวทางการพัฒนาการสูความสมบูรณไดอยางไรบาง ท้ังนี้ เนื่องมาจากไมยืนตน
ชนิดหนึ่งๆ จะมีข้ันตอนการพัฒนาการเปนระยะๆ มีการเจริญเติบโตเร็ว และชา สลับกันไปเปน
ชวงๆ ซ่ึงจะตองมีความเขาใจในการจัดการดูแลส่ิงตางๆ เหลานี้ โดยการตัดแตง หรือการตัดสาง 
หรือการปลูกเสริม ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการทํางานท่ีผานมา  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีท้ังการ
จัดการที่ใกลชิดโดยการใชความรูและความเขาใจเชิงระบบนิเวศนรวมกับการพัฒนาการตามความ
ตองการของเจาของพื้นท่ี ประเด็นสําคัญท่ีอาจเปนขีดจํากัดในระยะยาวก็คือ การสะสมอินทรียวัตถุ
ท่ีอาจทําใหเกิดไฟไหมไดงาย ซ่ึงจะเปนปญหาใหญกับพืชที่ไมคอยทนไฟ โดยเฉพาะไมผลชนิด
ตางๆ  
 

5.2   ระบบพืชเกษตร และพืชลมลุก 
 การพัฒนาระบบนิเวศนโดยใชระบบพืชลมลุก ไมพุมขนาดเล็ก และพืชเกษตรแบบ
ผสมผสาน เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถดําเนินการเพื่อท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถานการณท่ี
เปล่ียนไป ซ่ึงแตกตางจากการปลูกไมยืนตนท่ีเปล่ียนแปลงไดยาก  
 ลักษณะของระบบนิเวศนท่ีเปนไมกึ่งลมลุก หรือไมพุมขนาดเล็กนั้น จะใชงานและไดผล
เร็วกวาการปลูกไมยืนตนขนาดใหญ ซ่ึงในบางคร้ังจะถือวาเปนการเตรียมการเบ้ืองตน กอนการ
พัฒนาตอไป เม่ือสถานการณการใชท่ีดินของครอบครัวชัดเจน เพียงพอ ท่ีจะตัดสินใจดําเนินการใน
ระยะยาวได 
 ไมกึ่งลมลุกสวนใหญ มักจะเปนไมผลระยะส้ัน เชน กลวย  มะละกอ มะมวง พืชผักยืนตน
ชนิดตางๆ ท่ีสามารถปกชําไดงาย หรือขนยายไดงาย ก็จะทําใหเกิดระบบคลุมดินและพัฒนา
ทรัพยากรในพื้นท่ีไดคอนขางจะสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีการผสมผสานระหวางไมพุม และ
ไมลมลุกเขาดวยกัน ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาท่ีรวดเร็ว ใชประโยชนไดอยางหลากหลายมากข้ึน 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีวางแผนในการจัดการไว 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญ ก็คือ การจัดระบบแบบผสมผสาน มีการกําหนดเขต ตนไม และไมลมลุก
ชนิดตางๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา  แตยังคงตองรักษาความ
หลากหลายไวเชนเดิม เพื่อลดความจําเปนในการใชทรัพยากรและเวลาของเจาของพื้นท่ี 
 หลักการที่สําคัญ ก็คลายกันกับปลูกไมยืนตน แตเปนเพียงการวางแผนระยะส้ันกวา ให
ไดผลภายใน 1 ป และมีพืชบางชนิดใหผลภายใน 1-2 เดือน ซ่ึงเหมาะกับเกษตรกรรายยอย เม่ือ
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พัฒนาในข้ันตนสมบูรณแลว อาจมีการปรับเปล่ียนวัตถุประสงคโดยการเพิ่มไมยืนตนระยะยาวข้ึนก็
ได  ซ่ึงการพัฒนาเชนนี้จะทําใหระบบนิเวศนพัฒนาอยางเปนข้ันตอน คลายๆกับระบบธรรมชาติท่ี
ใชเวลาอยางคอยเปนคอยไป สวนใหญอาจจะใชเวลาถึง 10 ป เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนท่ีสมบูรณ  
แตถามีการดูแลอยางดี ประมาณ 4-5 ปก็จะมีความสมบูรณพอสมควร และสามารถพ่ึงพาตนเอง 
และเปนท่ีพึ่งพาของระบบนิเวศนใกลเคียงไดอีกดวย 
 

 
 

ปลูกตนกลวย กําหนดเขต แดน ระยะหลุมปลูกใหพอดี และเหมาะสม 
  

 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีเหมาะกับการพัฒนาระบบนิเวศน ไมพุม และไมลมลุก สวนใหญจะเปนท่ีใกลบาน
หรือหัวนา หรือริมคลอง หรือรอบบอ ท่ีมีความสะดวกในการจัดการและสามารถเปล่ียนแปลงได
งาย รวดเร็ว ตามความตองการของเจาของแปลง ซ่ึงอาจพัฒนาเปนแปลงกึ่งถาวรไปเร่ือย ๆ หรือ
ตอเนื่องเปนแปลงถาวรก็ได โดยการเพิ่มประชากรไมยืนตนระยะยาวข้ึนไปเร่ือยๆ  
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูกับแรงงานท่ีมีในการจัดการ อันเนื่องมาจากไมลมลุกสวน
ใหญจะมีอายุส้ัน ไมเกิน 1 ป หรือบางทีไมเกิน 3 เดือน อาจมีพืชอายุ 2-3 ปปะปนอยูดวย แตก็มี
พฤติกรรมคลายไมลมลุกเปนสวนใหญ จึงจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิด ท้ังการปรับปรุงดิน 
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และการใหน้ํา ท้ังนี้ รวมถึงการตัดแตงและเก็บเกี่ยวไปในขณะเดียวกัน  ซ่ึงในบางกรณีความ
เหมาะสมยังข้ึนอยูกับระบบตลาด และราคาผลผลิตถาเปนระบบการผลิตเพื่อการขาย หรือมิเชนนั้น
ก็เปนการปลูกเพื่อรักษาระบบนิเวศน ก็ใหพิจารณาจากระบบทรัพยากรเปนหลัก 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญ สวนใหญก็คือ พันธุพืชชนิดตางๆ การรดน้ํา ซ่ึงอาจจะตองมีระบบสูบน้ํา และ
ปุยอินทรียท่ีอาจตองใชในการปรับปรุงดิน ถาเปนพื้นท่ีขนาดใหญอาจตองทําแบบคอยเปนคอยไป 
เปนเวลา 1-2 ป  ถาเปนพื้นท่ีขนาดเล็กอาจทําไดทันทีท้ังหมดพรอมกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับทุน แรงงาน 
และความพรอมในระดับครัวเรือน  
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดระบบนิเวศนของไมพุม และไมลมลุก สวนใหญจะเปน
อาหารประเภท ไมผลระยะส้ัน พืชผัก ท่ีเปนท้ังดอก และใบ หรือฝก ที่เก็บเกี่ยวไดเปนชวงๆ หรือ
เก็บไดท้ังป หลังจากการพัฒนาระบบนิเวศนนี้แลวสภาพพื้นท่ีก็จะคอยๆ ดีข้ึน จนสามารถพัฒนา
เปนระบบนิเวศนถาวรไดในระยะตอไป ซ่ึงจะชวยใหเกิดการประหยัดในการดําเนินงาน และ
สามารถพึ่งตนเองได 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดของระบบนิเวศนไมลมลุก ก็สืบเนื่องมาจากมีโอกาสของการเปล่ียนแปลงใน
ระบบการผลิต ซ่ึงทําใหระบบนิเวศนขาดความสมบูรณ เพราะโดยธรรมชาติจะตองมีไมยืนตน
ขนาดใหญ ดูแลรักษาพื้นท่ี แตเม่ือระบบนั้นยังไมเกิดข้ึน ความสมบูรณก็จะยังไมเกิด ทําใหตองมี
การดูแลคอนขางมาก โดยเฉพาะในระยะส้ัน แตในระยะยาวการดูแลก็อาจลดลง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ความจําเปนในการใชงานในระดับครัวเรือนและแผนระยะยาวของการใชท่ีดินบริเวณนั้น 
 

5.3   ระบบสัตวธรรมชาติ 
 การพัฒนาระบบสัตวธรรมชาติ เปนเทคนิคท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยใหเกิดความสมบูรณและ
เช่ือมโยงกับกิจกรรมการปลูกพืช โดยเฉพาะอยางยิ่ง พืชลมลุกท่ีมีศัตรูธรรมชาติคอนขางมาก 
จําเปนตองมีความสมบูรณของระบบนิเวศน ท่ีปกติแลวจะตองมีพืชเปนพื้นฐาน แตในท่ีสุดก็จะมี
สัตวเขามาเช่ือมโยง จนเปนระบบนิเวศนท่ีสมบูรณ สามารถดูแลศัตรูพืชไดเปนอยางดี ซ่ึง
จําเปนตองใหความสําคัญเพื่อการพัฒนาการพ่ึงตนเอง ลดการใชสารพิษ และรักษาระบบนิเวศน
โดยรวมไดท้ังหมดในขณะเดียวกัน  สําหรับข้ันตอนในการดําเนินงาน มีดังนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 การจัดการท่ีสําคัญ โดยพ้ืนฐานก็คือ การจัดระบบนิเวศนของพืชเพื่อใหเปนท่ีอยูอาศัยของ
สัตว  โดยเฉพาะทรงพุมขนาดตางๆ ท้ังระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง ซ่ึงรวมถึงระดับติดดิน 
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ท่ีสามารถเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวชนิดตางๆ ได ต้ังแตแมลง แมง ไสเดือน นก งู กบ ซ่ึงสามารถเปน
ส่ิงมีชีวิตท่ีควบคุมศัตรูพืชไดเปนอยางดี จากขอมูลการดําเนินการในระดับแปลงพบวา หลังจากการ
ดําเนินงานแลว การกําจัดศัตรูพืชจะเปนเร่ืองท่ีไมจําเปนตองทําอีกตอไป เพราะธรรมชาติจะควบคุม
กันเองอยางสมบูรณแบบ ยกเวนบางกรณีในบางคร้ัง เทานั้น 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคัญ ก็คือ ระบบนิเวศนของพืชท่ีมีความหลากหลายเปนแหลงท่ีพัก
พิง แหลงอาหาร และแหลงระบบนิเวศนท่ีมีตัวห้ํา ตัวเบียน และเหยื่ออยางตอเนื่อง จึงจะทําใหมี
ความสมบูรณมากพอท่ีจะสามารถขยายผลได เม่ือมีการปลูกพืชท่ีลอแหลมตอการทําลายของ
ศัตรูพืช ดังนั้น ความรูและความเขาใจจึงคอนขางละเอียดออนมากกวาการจัดการระบบนิเวศนของ
พืช ไมวาจะเปนพืชลมลุกหรือพืชยืนตน 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 เนื่องมาจากการพัฒนาระบบนิเวศนของสัตว จําเปนตองอยูบนฐานของระบบนิเวศนของ
พืชท่ีสมบูรณ ดังนั้น ระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีแทจริงก็คือ ระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชในการพัฒนา
ระบบพืชเปนสําคัญ ถาเปนพืชลมลุกสวนใหญก็จะมีการพัฒนาในระบบท่ีมีน้ํา หรือฤดูฝน แตถา
เปนพืชยืนตน อาจเร่ิมตนในชวงตนฝน และพัฒนาตอเนื่องไปเปนเวลาอีกหลายป อยางนอย 5-6 ป
ข้ึนไป ก็จะทําใหเกิดระบบนิเวศนของสัตวท่ีสามารถดูแลพื้นท่ีไดดี  
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนในการดําเนินงาน สวนใหญจะอยูกับระบบของพืช ในสวนของสัตวนี้เปนเพียงการ
ดูแล เพื่อจัดระบบใหสมบูรณมากข้ึน โดยไมจําเปนตองลงทุนเพิ่มเติมแตอยางใด 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีไดรับ ท่ีเปนหลักก็คือ การลดการใชสารพิษเพื่อกําจัดศัตรูพืช โดยปลอยให
ส่ิงมีชีวิตควบคุมกันเองตามธรรมชาติ ทําใหเกิดความเขมแข็งของระบบนิเวศน การพึ่งพาและการ
จัดการท่ีไมจําเปนตองลงทุน เพื่อนําไปสูระบบเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ การดูแลรักษาระบบนิเวศนใหมีความสมดุล ระมัดระวังการบริหาร
จัดการพื้นท่ี ท่ีจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศนของสัตว ซ่ึงรวมถึงการเก็บเกี่ยว การตัดแตง และการ
ดูแลความหลากหลายของตนพืช ใหสามารถเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวได ก็ถือวาเพียงพอ แตก็อาจมี
ขอควรระวังดานการอยูอาศัยของศัตรูพืชบางชนิดท่ีอาจตองมีการจัดการเพ่ิมเติม เพื่อลดปญหา
ดังกลาว 
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ชุดความรูท่ี  เร่ือง  การดูแลพันธุพืช 

 
 ในระบบเกษตรที่พึ่งตนเองจําเปนตองมีพันธุพืชท่ีใชไดอยางตอเนื่องตามวัตถุประสงค
ของการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชท่ีมีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและมีผลผลิตท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของผูผลิตในการใชเปนอาหาร สมุนไพร พืชเยื่อไย พืชบํารุงดิน 
พืชอาหารสัตว และพืชท่ีใชเพื่อการปองกันศัตรูพืชหรือรักษาระบบนิเวศน พืชเหลานี้เปนพืชท้ังท่ีมี
อยูเดิมในพ้ืนท่ี หรืออาจเปนพืชท่ีนํามาจากพ้ืนท่ีอ่ืน สําหรับพืชมีอยูในพื้นท่ีนั้นอยางนอยก็จะมีการ
ปรับตัวเขากับระบบนิเวศนดั้งเดิมมาในระดับหนึ่ง แตอาจจะไมเคยชินกับระบบนิเวศนท่ีเส่ือม
โทรมหรือระบบนิเวศนในสภาพเกษตรอินทรีย จึงจําเปนตองมีเทคนิควิธีการดูแลเพิ่มข้ึน แต
สําหรับพืชท่ีนํามาจากท่ีอ่ืนนั้น จําเปนตองมีการปรับตัวเขากับสภาพพ้ืนท่ีใหม หรือระบบการ
จัดการแบบใหมในพื้นท่ีของเกษตรกรท้ังเพื่อวัตถุประสงคใกลเคียงกับของเดิมหรือวัตถุประสงค
ใหม ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดการดูแลพันธุพืชอยางใกลชิดเพื่อการพึ่งตนเองใหได ตาม
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  และโดยเฉพาะอยางยิ่งพืชเหลานี้มักไมมีการดูแลในระบบท่ัวไป ถา
ไมมีการดูแลในพื้นท่ีของชุมชนหรือครัวเรือน ก็มีแนวโนมจะสูญพันธุไดงาย สําหรับเทคนิคในการ
ดูแลนั้นไดจําแนกออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

6.1  การคัดเมล็ดพันธุ 
 
 การคัดเมล็ดพันธุเปนความจําเปนข้ันพื้นฐานของการเก็บรวบรวมและรักษาพันธุพืช เพื่อ
รักษาความบริสุทธ์ิของสายพันธุและคุณสมบัติตรงตามสายพันธุ ท้ังเพื่อการใชประโยชนโดยตรง
และเพื่อการขยายพันธุ หรือผสมพันธุใหเกิดพันธุใหมก็ได ดังนั้น การคัดเลือกเมล็ดพันธุท่ีดี จึงเปน
จุดต้ังตนท่ีสําคัญในการเก็บรักษาพันธุพืช 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการคัดเลือกเมล็ดพันธุนั้น จะตองทําความเขาใจลักษณะและคุณสมบัติ
ของเมล็ดพันธุของพืชแตละชนิดแตละสายพันธุวามีลักษณะท่ีสังเกตไดอยางชัดเจน อะไรบาง แลว
ใชขอสังเกตเหลานั้นเปนปจจัยช้ีวัดถึงความถูกตอง และสามารถจําแนกแยกเมล็ดพันธุใหเกิดความ
บริสุทธ์ิเพื่อการใชงานตอไป 
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เกษตรกร คัดพันธุพืช เชน บวบ เพื่อการขยายพันธุ 

 
 วิธีการในการคัดเลือกเมล็ดพันธุนั้น ควรเร่ิมตนจาก การเก็บรวบรวมเมล็ดจากตนท่ีมีการ
เจริญเติบโตคอนขางสมบูรณ มีลักษณะดี ตามความตองการท่ีกําหนดไวหรือถามีความหลากหลาย
ในเชิงของลักษณะก็อาจแบงจําแนกเพ่ือสรางโอกาสใหเกิดความหลากหลายของสายพันธุพืชชนิด
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นั้นๆ หลังจากการเก็บรวบรวมแลวควรมีการทําความสะอาดและนํามาคัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย 
โดยดูจากความสมบูรณและความถูกตองตามสายพันธุของเมล็ด โดยเฉพาะความสามารถในการ
งอก ซ่ึงจะตองมีวิธีการเก็บรักษาอยางสอดคลองกันกอนท่ีจะนําเมล็ดพันธุเหลานั้นเขาเก็บอยางเปน
ระบบ และควรแบงแยกชุดท่ีจะเก็บรักษาไวในฤดูกาลตอไปกับชุดท่ีจะตองปลูกขยายพันธุ และ
ลักษณะการปลูกก็จําเปนตองแยกแตละสายพันธุออกจากกัน พรอมทําปายแสดงอยางชัดเจนถึงสาย
พันธุและวันปลูก เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุตาง ๆ นอกจากนี้ ควรมีการบันทึกเพื่อทํา
ความเขาใจลักษณะรายละเอียดของเมล็ดและสายพันธุท่ีทําการคัดเลือก เพื่อเปนฐานขอมูลในการ
เรียนรูเกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุเพื่อใชในการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงมี
ลักษณะแตกตางท้ังทางดานระบบนิเวศนและการจัดการ กับระบบเกษตรเคมี ซ่ึงมีวิธีการคอนขาง
จะแตกตางกันพอสมควร 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 พื้นท่ีท่ีควรจะใชเปนระบบการคัดเลือกเมล็ดพันธุ ควรมีความกวางขวางพอสมควรเพื่อ
ปองกันการปะปนกันระหวางพันธุตางๆ อันเนื่องมาจากลักษณะของเมล็ดและลักษณะจากภายนอก
ท่ีอาจคลายคลึงกัน จึงจําเปนตองมีวิธีการแยกออกจากกันในทุกข้ันตอน ซ่ึงหลักการนี้จะตอง
ดําเนินการโดยผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุพืชและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมเพื่อจะ
ไดจําแนก และแยกสายพันธุท่ีแปลกปลอมออกจากสายพันธุแทไดทันทวงที ท้ังนี้เพราะพืชบาง
ชนิดอาจมีความตางกันในเชิงของผลและคุณภาพ แตเมล็ดอาจคลายคลึงกันได จึงตองควรระวังการ
ปะปนดังกลาว โดยการกําหนดวิธีการ การติดปายแสดง การแบงเขต ท่ีจะทําใหเกิดโอกาสการ
ปนเปอนนอยท่ีสุด 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมน้ัน ข้ึนอยูกับชนิดของพืชแตละประเภท และแตละสายพันธุ จึงทํา
ใหเวลาท่ีเหมาะสมไมสามารถกําหนดไดในภาพรวม จึงจําเปนตองมีการทําตารางเวลาเพ่ือเตือน
ความจําในการดูแลรักษาและคัดเลือกพันธุพืชอยางถูกตองตามวิธีการสังเกตท่ีถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ในข้ันตอนการดําเนินงาน มักไมคอยตองใชทุนหรือมีคาใชจายอ่ืนใด ยกเวนในกรณีของ
การเตรียมพื้นท่ีเพื่อการรักษาเมล็ดพันธุจากการขยายพันธุอยางตอเนื่อง ก็จะทําใหเกิดความจําเปน
ในการใชทุนและมีคาใชจายในการดูแลรักษาดังกลาว ต้ังแตเร่ืองการเตรียมแปลง การปลูก และการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญของทุน
และคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
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 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุเอง ก็คือ ความม่ันใจท่ีจะไดพันธุแทและตรงตามสาย
พันธุท่ีตนเองตองการ เม่ือมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุเพื่อการใชงานในพ้ืนท่ีของตนเองแลว ก็จะทําให
เกิดการพัฒนาสูเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งพาตนเองได ทางดานสายพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ระบบการ
ผลิต และความตองการของผูผลิต 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ ขนาดพื้นท่ีเพื่อการดูแลรักษา เพื่อจะใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิ มีการ
ปนเปอนนอย หรือเปล่ียนแปลงไดนอย โดยเนนการกําจัดพืชท่ีมีความแตกตางจากคุณสมบัติเดิม
ของสายพันธุ แตถาเปนพืชธรรมชาติ เกษตรกรมักจะใชความหลากหลายเพ่ือความเขมแข็งของ
ระบบเกษตรอินทรีย แตถาเปนพืชท่ีปรับปรุงแลวบางสวนก็อาจเนนเพื่อการพึ่งตนเอง ในแปลงของ
ตนเองเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเปนจริง ท้ังทางดานหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ จึงจะ
สามารถประสพผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
 

6.2  การขยายพันธุ 
 การขยายพันธุเปนความจําเปนท่ีตองปฏิบัติเพื่อทําใหไดเมล็ดท่ีตรงสายพันธุ มีความสด
ใหมอยูเสมอ มีปริมาณมากพอ และสามารถนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีเกษตรของเกษตรกรทั่วไป
ได 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการดําเนินการ ก็คือ การมุงเนนพัฒนาและรักษาระบบนิเวศนท่ี
เหมาะสมกับการเจริญและใหผลผลิตของพืชท่ีนํามาใชตามวัตถุประสงคตางๆ ของเกษตรอินทรีย 
ซ่ึงมักจะมีการปรับตัวเขากับระบบนิเวศนดั้งเดิมท่ีมักมีความแตกตางกันระหวางสายพันธุและพืช
ชนิดตางๆ  
 ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดระบบการขยายพันธุท่ีสอดคลองกับลักษณะของสายพันธุท่ีมี
อยู โดยอาศัยการตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน ท้ังหลักวิชาการและการปฏิบัติก็จะทําใหไดวิธีการ
ขยายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพสูง ไดผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีการปนเปอน หรือเขาทําลายของ
ศัตรูพืช ซ่ึงถือเปนลักษณะของเมล็ดพันธุท่ีดี 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรท่ีสําคัญ ก็คือ ขนาดพื้นท่ี การปรับลักษณะของพ้ืนท่ี และการปรับปรุงดินให
พรอมกับการขยายพันธุและตรงตามลักษณะปกติของพืชแตละชนิด โดยจําเปนตองเนนการจัดการ
ดิน ปุยอินทรีย น้ํา และแหลงน้ํา เพื่อใหตนแมพันธุมีความสมบูรณ ใหผลผลิตถูกตองและมีปริมาณ
มากพอกับการนําไปใชประโยชนในระยะตอไป 
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 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะกับการขยายพันธุ จําเปนตองพิจารณาจากคุณสมบัติของแตละสายพันธุ
วามีการขยายพันธุในรูปแบบใด ในสภาพแวดลอมใด และสามารถพัฒนาไดโดยวิธีใด และควรทํา
เอกสารเปนฐานขอมูลถึงความเหมาะสมในการดําเนินการดังกลาว เพื่อเปนการสรุปบทเรียนและ
แนวทางการจัดการใหกับคนท่ัวไปนําไปใชได หรือในกรณีท่ีมีผูดําเนินการหลายคน เอกสาร
ดังกลาวก็จะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจตรงกันวาควรมีการจัดการพืชใด ณ เวลาใด ซ่ึงอาจเปนบันทึก
ส้ันๆ เก็บไวกับเมล็ดพันธุและในเอกสารของสถานท่ีเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ เพื่อปองกันความ
สับสนและการจัดการท่ีผิดพลาดจากการใชความจําเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีหลายสาย
พันธุ เพื่อการผลิตในชวงฤดูกาลตางๆ จึงจําเปนตองมีการจดบันทึกดังกลาวอยางชัดเจน 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนและคาใชจายท่ีสําคัญในการขยายพันธุ ก็คือ การเตรียมพื้นท่ี  การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว และการรักษาเมล็ดพันธุตางๆ ท่ีไดใหอยูในสภาพท่ีสูญเสียนอยท่ีสุด ซ่ึงอาจใชภูมิปญญา
พื้นบานหรือหลักทางวิชาการเขาไปเสริมเพื่อความสมบูรณของการบริหารจัดการและประหยัด
คาใชจาย แตยังเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักการ 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนจากการขยายพันธุ ก็คือ การทําใหมีพันธุพืชไวใชในระบบเกษตรอินทรียอยาง
ตอเนื่อง ท้ังในแปลงของตนเอง ของสมาชิก และของเครือขาย การขยายพันธุดังกลาวจะชวยทําให
เกิดระบบการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาสายพันธุหรือสามารถตอยอดเพื่อการผสมพันธุใหได
พันธุใหมก็ได ในบางกรณีในระหวางการขยายพันธุพืชอาจพบเห็นวามีลักษณะพันธุท่ีแตกตางไป 
ควรมีการเก็บรวบรวม แยกไวตางหากเพื่อรักษาศักยภาพของการพัฒนาพันธุพืช อันเนื่องมาจาก
ลักษณะท่ีแตกตางไปนั้นอาจเกิดจากการผสมขาม หรือการผาเหลา ซ่ึงเปนขอดีของการพัฒนาสาย
พันธุพืชชนิดตางๆ ดังนั้น ผลประโยชนท่ีไดจึงมีความหมายตอการดํารงอยูและการพัฒนาสายพันธุ
ตางๆ เปนอยางมาก และมีความจําเปนท่ีตองทําท้ังในพ้ืนท่ีของตนเองและพ้ืนท่ีของเครือขาย ในท่ีนี้ 
เครือขายก็คือ การพิจารณาในองครวมของระบบการบริหารจัดการของกลุมและเครือขายเกษตร
อินทรียท่ีดําเนินงานอยู 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญก็คือ ในสภาพท่ีมีความหลากหลายของสายพันธุนั้น อาจจะมีบางสาย
พันธุท่ีปรับตัวไดยากในบางแปลง จึงจําเปนตองมีการขยายพันธุในหลายๆ พื้นท่ีเพื่อลดอัตราเส่ียง
ของปญหาการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต ท่ีนอกเหนือไปจากการถูกทําลายจากศัตรูพืชในบาง
พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศนไมเหมาะสม หรือเกิดจากการจัดการท่ีผิดพลาดในระดับแปลงท่ีอาจทําใหเกิด
การสูญหายของบางสายพันธุได 
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6.3  การเก็บรักษาพันธุพืช 
 
 การเก็บรักษาพันธุพืช เปนเทคนิควิธีการที่สําคัญท่ีมีความหลากหลาย มีท้ังท่ีเปนภูมิ
ปญญาพื้นบานและเปนหลักการสมัยใหม หรืออาจใชท้ังสองอยางผสมผสานกัน เพื่อการรักษาสาย
พันธุท่ีหลากหลาย หรือท่ีมีความเฉพาะในพื้นท่ีของกลุมและเครือขาย เชน มีความทนแลง ทนโรค
แมลง หรือใหคุณภาพของผลผลิตตรงตามความตองการของผูบริโภคแตละกลุมหรือแตละ
วิธีการใชประโยชน สําหรับเทคนิคการเก็บรักษาพันธุพืชมีหลายรูปแบบดังนี ้
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 ในอดีต การเก็บรักษาพันธุพืชมักเก็บไวในท่ีรม อาจอยูในสภาพเดิมของพืช เชน ในผล ใน
ฝก หรือตัดตนมามัดรวมกันไวจนกวาจะใชในการปลูกจึงนําผลหรือฝกแหงเหลานั้นมาแยกเมล็ด
ออก เพื่อการปลูกในฤดูกาลตอไป ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวก็มีพืชหลายชนิดท่ีมีความเหมาะสมที่จะ
เก็บเมล็ดพันธุโดยวิธีนี้ โดยเฉพาะพันธุพืชท่ีมีเปลือกแข็ง หรือมีเมล็ดแข็ง สามารถตานทานการเขา
ทําลายของแมลง เช้ือรา หรือความช้ืนจากอากาศ แตสําหรับพืชท่ีมีลักษณะเมล็ดออนแออาจ
จําเปนตองมีการแยกเมล็ดออกจากผล นําไปทําใหแหงในท่ีรมแลวเก็บรวบรวมไวในท่ีเย็น หรือใน
สมัยใหม ก็คือ การเก็บในตูเย็น แตในธรรมชาติบางทีการเก็บรักษาพันธุก็คือการปลูกอยางตอเนื่อง 
อันเนื่องมาจากพืชบางชนิดสูญเสียความสามารถในการงอกอยางรวดเร็ว จําเปนตองเก็บรักษาโดย
วิธีการปลูกตอเนื่องในแปลง เชน การเก็บแลวปลูก หมุนเวียนไปเร่ือยๆ  
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การเก็บรักษาพันธุผักในวัดปาสวนธรรมรวมใจ 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีจําเปนในการเก็บรักษาพันธุพืช สวนใหญจะเก่ียวของกับโรงเรือนท่ีมี
ความเย็นเพียงพอท่ีจะทําใหเมล็ดพันธุไมสูญเสียความงอก ซ่ึงสวนใหญในระบบภูมิปญญาพื้นบาน
ก็คือ การเก็บไวใตถุนบานหรือใตหลังคาหญาท่ีทําหนาที่เปนฉนวนความรอนไดดี นอกจากประเด็น
ความรอนแลวยังตองมีพื้นท่ีท่ีสามารถกันความช้ืนได หรือมีการระบายอากาศไดสะดวก ไมอับช้ืน 
ท่ีจะทําใหเกิดการสูญเสียจากเช้ือรา และนําไปสูการทําลายของแมลงอยางตอเนื่องกัน 
 นอกจากโรงเรือนแลว ยังอาจตองพิจารณาถึงภาชนะหรืออุปกรณในการเก็บท่ีอาจสามารถ
ปองกันการทําลายของแมลงไดดี ซ่ึงเปนภูมิปญญาของพ้ืนบานท่ีมีอยูเดิม 
 สําหรับเทคนิคสมัยใหมท่ีนิยมใชกันก็คือ การเก็บรักษาไวในตูเย็นช้ันลาง ซ่ึงมีความเย็น
นอยท่ีสุด สามารถรักษาเมล็ดพืชไดดี แตจําเปนตองระมัดระวังดานความช้ืนจึงจําเปนตองใชภาชนะ
ท่ีปองกันความช้ืนไดดี เพื่อใหเกิดความเย็นและแหงในขณะเดียวกัน ท่ีสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
พืชไดดี  
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาในการเก็บรักษาพันธุพืช สวนใหญมักจะเร่ิมในชวงปลายฤดูฝน หรือตนฤดูแลง 
แตก็ข้ึนอยูกับชนิดพืชและฤดูกาลท่ีปลูก ในกรณีท่ีปลูกปละคร้ังและอายุพืชคอนขางส้ัน อาจ
จําเปนตองมีเทคนิคการเก็บท่ีคอนขางดี อันเนื่องมาจากระยะเวลาการเก็บท่ียาวนาน อาจทําใหเกิด
การสูญเสียการงอกไดงาย แมกระท่ังในสภาพท่ีเก็บดีท่ีสุดก็ตาม 
 นอกจากนี้ จํานวนปท่ีเก็บก็เปนไปตามลักษณะของสายพันธุพืช ซ่ึงตองอาศัยความเขาใจ
เพื่อลดคาใชจายในการปลูกพืชบอยๆ เพื่อการรักษาสายพันธุ 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนในการเก็บรักษาสวนใหญมาจากคาใชจายท่ีเปนโรงเรือนและภาชนะท่ีใชในการเก็บ 
โดยเฉพาะในกรณีของการทํางานในระดับกลุมหรือเครือขายท่ีมีเมล็ดพืชจํานวนมาก จําเปนตองใช
พื้นท่ีเฉพาะที่ทําใหมีคาใชจายมากข้ึน แตสําหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชแบบสมัยใหมนั้น จะ
ทําใหมีทุนท่ีตองใชมากข้ึน ต้ังแตตูเย็นไปจนถึงหองเย็น ซ่ึงในระบบปกติของกลุมหรือเครือขาย
ของเกษตรกรจะไมนิยมทํากัน แตจะใชเทคนิคตามภูมิปญญาพื้นบานมากกวา ซ่ึงไมมีคาใชจายหรือ
มีก็นอยมาก 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการรักษาพันธุพืช ก็คือ การพึ่งตนเองดานเมล็ดพันธุและสายพันธุ
พืชดานตางๆ ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศนตางๆ ไดอยาง
สอดคลองกัน ซ่ึงไมสามารถทําไดในกรณีของการใชเมล็ดพันธุของผูอ่ืน หรือของสวนรวม 
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โดยเฉพาะการสรางความหลากหลายในระบบการผลิต ท้ังชนิดและพันธุเพื่อการจัดการระบบ
นิเวศนท่ีเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย ท่ีเกษตรกรจําเปนจะตองพึ่งตนเองเพียงอยางเดียว 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญในการรวบรวมพันธุ ก็คือ การใชทรัพยากรท่ีปกติแลวจะใชเพื่อการผลิต 
เพื่อการบริโภค แตเม่ือเปล่ียนวัตถุประสงคเปนการผลิตเพื่อเก็บรักษาพันธุหรือรวบรวมพันธุ ก็จะ
เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในจํานวนเทาเดิม เพื่องานท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจทําใหผลผลิตมวลรวมลดลง 
หรือมีประสิทธิภาพต่ําลง แตก็สามารถชดเชยไดจากการรวบรวมและขยายพันธุ ท่ีตรงกับ
วัตถุประสงคท่ีแทจริงของเกษตรกรแตละราย 
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ชุดความรูท่ี  เร่ือง  การเล้ียงสตัว 

 
 การเล้ียงสัตวภายใตระบบเกษตรอินทรีย เปนระบบท่ีมีความจําเปนเพื่อสรางความ
สมบูรณของระบบนิเวศน โดยอาศัยการผสมผสานกันระหวางกิจกรรมการปลุกพืชและการเล้ียง
สัตว กลาวคือ การเล้ียงสัตวจะชวยลดปจจัยท่ีมีปญหาตอการปลูกพืช เชน วัชพืช ศัตรูพืช ท่ีเปน
อุปสรรคในการปลูกพืช ถาไมมีกิจกรรมของสัตว  และเม่ือมีการเล้ียงสัตวจะชวยใหระบบการปลูก
พืชมีปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของสัตวท่ีจะชวยใหเปนการลด
ความจําเปนในการพ่ึงพิงปจจัยภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเล้ียงสัตวจะมีการรวบรวมธาตุ
อาหารจากบริเวณใกลเคียง หรือพื้นท่ีท่ีไกลออกไปจากการกินอาหารของสัตว แลวขับถายอยูใน
บริเวณพ้ืนท่ีไรนา ของเจาสัตว จึงอาจถือไดวา สัตวเปนปจจัยท่ีชวยในการกําจัดปญหาการปลูกพืช
ท้ังภายในแปลงและการนําธาตุอาหารจากภายนอกแปลงเขามาสูระบบ โดยไมมีตนทุน ท้ังนี้ 
เนื่องจากกิจกรรมการเล้ียงสัตวสามารถคืนทุนไดในตัวของมันเอง ฉะนั้น ผลพลอยไดอ่ืนๆ จึงเปน
กําไรท้ังส้ิน จึงอาจสรุปไดวา การเล้ียงสัตวเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําระบบเกษตรอินทรีย และ
การรักษาระบบนิเวศน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นของการพึ่งตนเอง 
 

7.1  การเลี้ยงปลา 
 ในระบบขาวอินทรีย มักมีระบบการจัดการน้ํา การสรางแหลงน้ํา การรวบรวมน้ํา หรือการ
ทดน้ํา ซ่ึงจะเปนโอกาสอันดีท่ีจะใชพื้นท่ี หรือปริมาณน้ําดังกลาวเพื่อการเล้ียงปลา ท้ังเพื่อการใช
ทรัพยากรในน้ํา เพื่อเปล่ียนเปนอาหารโปรตีน การกําจัดวัชพืช หรือแมกระท่ังการกําจัดศัตรูพืชท่ีอยู
ในน้ํา เชน หอยเชอร่ี เปนตน ดังนั้น ในระบบเกษตรอินทรียจึงมีความจําเปนตองเล้ียงปลาชนิด
ตางๆ เพื่อสรางความสมบูรณของระบบ โดยเทคนิควิธีการดังตอไปนี้ 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการเล้ียงปลา  ภายใตระบบเกษตรอินทรียก็คือ การสรางความ
หลากหลายตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยไมจําเปนตองพึ่งพาแหลงอาหารจากภายนอก ท้ังนี้เนื่องจาก 
ปลาชนิดตางๆ จะมีการปรับตัว ใชทรัพยากรที่มีอยูในแหลงน้ํานั้นๆ ไดเปนอยางดี มีการปรับ
จํานวนประชากรและอัตราการเจริญอยางสอดคลองกับแหลงอาหารตางๆ ตามประเภทและชนิด
ของแปลาท่ีอยูในแหลงน้ํา 
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บอเล้ียงปลาแบบพึ่งพาตนเอง 
 
 การเล้ียงปลาแบบพึ่งตนเองในระบบเกษตรอินทรีย ควรพิจารณาจากแหลงอาหารท่ีมีอยู
ในพื้นท่ี โดยเร่ิมตนจากปจจัยท่ีเปนปญหา ท่ีตองการกําจัด เชน วัชพืชน้ําตางๆ จนถึงปจจัยท่ีมีเปน
ธรรมดาในระบบนาอินทรีย และสุดทาย ก็คือปจจัยท่ีจําเปนตองจัดหาเพิ่ม โดยไมตองลงทุน เชน 
เศษวัสดุตางๆ ในครัวเรือน ในบริเวณใกลเคียง หรือจากแหลงชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเปนเศษเหลือและ
สามารถนํามาใชเปนแหลงวัตถุดิบเพื่อการเล้ียงปลาได โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบตางๆ ท่ีสามารถ
เปนอาหารปลาท่ีดี และมีผลสืบเนื่องใหเกิดการพัฒนาดินท่ีดี มีการพัฒนาน้ําและแหลงน้ําท่ีเหมาะ
กับการเจริญเติบโตของขาวและปลาในบอน้ํานั้นๆ และยังควรเปนวัสดุท่ีไมทําใหเกิดผลเสียตอ
ระบบนิเวศน หรือมิเชนนั้นก็อาจตองใชวัสดุในสัดสวนท่ีพอเหมาะ โดยสังเกตจากสภาพของดิน 
น้ํา พืช ตนขาว และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  ท่ีอยูในระบบนํ้า เปนปจจัยช้ีบงวา ควรจะจัดการเพ่ิมหรือลด
ปริมาณวัสดุหรืออินทรียวัตถุท่ีไดหรือท่ีมีใหกับระบบนา หรือบอปลา หรือกับตนขาว ซ่ึงตองมีการ
จัดการแบบเรียนรูไปเร่ือยๆ ก็จะทําใหไดชุดความรูท่ีเหมาะสมกับการเล้ียงปลาในระบบเกษตร
อินทรียไดเปนอยางดี  
 วิธีการที่สําคัญในการเล้ียงปลาท่ีตองพิจารณาก็คือ การพัฒนาแหลงน้ําท่ีเหมาะสม ท่ีควรมี
การขุดลึก ต้ืน กวาง ยาว ในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เพื่อการใชประโยชนอยางหลากหลายสําหรับปลา
แตละชนิด และการใชน้ําท่ีสอดคลองกับระบบการผลิตไดพอดี  ดังนั้น การสรางแหลงน้ําเพื่อการ
เล้ียงปลาจึงตองพิจารณาวัตถุประสงคอ่ืนๆ ประกอบดวย 
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 หลังจากการสรางแหลงน้ําแลว ปญหาท่ีมักเผชิญบอยๆ ก็คือ ปญหาน้ําขุน และนํ้าไมเขียว
เพียงพอท่ีจะเล้ียงปลาไดดี ซ่ึงตองมีวิธีการจัดการโดยใชปุยคอก ฟาง ปุยน้ําหมัก วัสดุอินทรียตางๆ 
เศษพืช วัชพืชน้ํา หรือแมกระท่ังการใชปูนขาวละลายน้ําหวาน ก็เปนวิธีการท่ีนิยมใชกันตาม
ศักยภาพของครัวเรือนและพ้ืนท่ี เพื่อจะทําใหสภาพของน้ําเหมาะสมกับการเล้ียงปลา 
 เม่ือสภาพนํ้าพรอมท่ีจะเล้ียงปลาแลว ก็จะตองพิจารณาถึงชนิดของปลาและการใหอาหาร 
ซ่ึงควรซ้ือลูกปลาหรือหาลูกปลาขนาดไมเล็กเกินไป เพื่อความอยูรอดและสามารถจัดระบบการ
เล้ียงปลาไดงาย ชนิดของปลาท่ีควรปลอย ควรมีท้ังปลากินพืช ปลากินหญา ปลาผิวน้ํา ปลาระดับ
ลึก อยางครอบคลุมระบบนิเวศน ข้ึนอยูกับขนาดความกวางหรือความลึกของบอ เพื่อสนับสนุน
ระบบการเจริญเติบโตของปลา อาจจําเปนตองมีการจัดการน้ําเพิ่มเติม ท้ังในเร่ืองความลึกของน้ําใน
นาท่ีสามารถทําใหปลาเจริญเติบโตไดดี สําหรับปลาท่ีมีขนาดตัวกวางจําเปนตองใชน้ําลึกในการหา
กิน จึงควรจัดระบบใหมีพื้นท่ีท่ีมีน้ําลึกพอสมควร เพื่อใหปลาเหลานั้นมีท่ีอยูอาศัยและเจริญเติบโต
ไดดี 
 นอกเหนือจากการดูแลน้ํา ก็มีเทคนิคท่ีตองดูแลศัตรูของปลา โดยเฉพาะงูกินปลา ซ่ึงอาจ
ใชระบบตาขายลอมแปลงนา เพื่อปองกันงูไมใหเขาไปในพ้ืนท่ีบอปลา หรือใชตาขายท่ีคอนขางถ่ี ท่ี
ทําใหงูติดกับ และสามารถจัดการไดงาย  
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรที่สําคัญในการจัดการเล้ียงปลา ก็คือ น้ํา และแหลงน้ํา ซ่ึงถาไมเหมาะสมก็อาจ
จําเปนตองพัฒนาข้ึนใหมีความกวาง อยางนอย 2-3 เมตร ความลึก อยางนอย 1-3 เมตร และความ
ยาว อยางนอย 5-10 เมตร แตหลักการท่ีดีแลว ควรทําใหมีความยาวไปตามคันนาเพื่อความสะดวก
ในการดูแล การใหอาหาร และการจับเพื่อการบริโภค 
 ทรัพยากรท่ีสําคัญพอๆ กัน ก็คือ การสรางแหลงอาหาร หรือการหาแหลงอาหารเพิ่มข้ึน 
จากท่ีมีอยูเดิมใหไดมากท่ีสุด จะเพียงพอหรือไมนั้นไมสําคัญ ท้ังนี้ เพราะปลาสามารถปรับตัวได
คอนขางกวางกับชนิดและปริมาณอาหารท่ีใหกับปลา ทําใหปลามีการเจริญเติบโตไดเร็วเม่ืออาหาร
พรอม และเจริญชาลงหรือขยายพันธุนอยลงเม่ืออาหารไมเพียงพอ  และชนิดของปลาท่ีเจริญเติบโต
ไดเร็วก็จะสอดคลองกับชนิดของอาหารท่ีปลาชนิดนั้นๆ กินเปนอาหารหลัก จึงทําใหสามารถ
สังเกตไดวา ปลาชนิดใดพึ่งพิงแหลงอาหารใดในการเจริญเติบโต และถาจะตองการสนับสนุนปลา
ชนิดอ่ืนๆ ก็จําเปนตองมีระบบการจัดการแหลงอาหารใหสอดคลองกับความตองการของปลาชนิด
นั้นๆ   
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 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะกับการเล้ียงปลา ก็คือ ชวงท่ีมีน้ําพอเพียง ซ่ึงสวนใหญจะเปนชวง
ระหวางกลางถึงปลายฤดูฝน แตในบางกรณีท่ีสามารถเก็บกักน้ําไวได ก็อาจเล้ียงปลาไดท้ังป แตชวง
ฤดูฝนก็ยังเปนชวงท่ีปลาเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด เนื่องจากมีสภาพแวดลอม  ปริมาณนํ้า และคุณภาพ
น้ําท่ีเหมาะแกการเจริญเติบโตของปลา และถามีปริมาณธาตุอาหารท่ีพอเพียงก็จะทําใหปลา
เจริญเติบโตไดเร็ว สามารถจับบริโภคไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 3-4 เดือน  
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายท่ีสําคัญก็คือ คาพัฒนาแหลงน้ํา ซ่ึงผูกพันกับคาใชจายของการขุดบอ ซ่ึงสวน
ใหญผูรับจางจะคิดเปนลูกบาศกเมตร และราคาจะข้ึนอยูกับราคาน้ํามันเช้ือเพลิง ในปจจุบันอัตรา
คาใชจายอยูท่ีประมาณ 25-30 บาท ตอลูกบาศกเมตร ท้ังนี้ รวมถึงคาจัดระบบท้ิงดินหลังจากการขุด
อีกดวย 
 คาใชจายท่ีจําเปนตองมี ก็คือ คาพันธุปลา  หรือคาการจัดหาในกรณีท่ีมีความสามารถใน
การหาพันธุปลาไดดวยตนเอง หรือมีเครือขายท่ีสามารถบริจาคพันธุปลาใหได ซ่ึงถือเปนทุนทาง
สังคมท่ีเกษตรกรแตละราย หรือแตละกลุมมีอยูแลว แตโดยสวนใหญแลวก็ยังตองมีการหาพันธุปลา
ท่ีหลากหลาย เพื่อนํามาเล้ียงในระบบนิเวศนในนาของตนเอง นอกเหนือไปจากปลาธรรมชาติท่ีจะ
มาอยูเอง เม่ือมีแหลงน้ํา และแหลงอาหาร 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 การเล้ียงปลาในระบบเกษตรอินทรีย จะทําใหไดระบบการควบคุมศัตรูพืช ไดปุย ได
อาหารธรรมชาติ ไดมีระบบจัดการแบบครบวงจรท่ีสามารถเปล่ียนวัสดุอินทรียตางๆ เปนอาหาร
ปลา เปนส่ิงขับถายของปลา และเปนปุยใหกับขาวอยางครบวงจร ซ่ึงนอกจากระบบการเล้ียงปลาจะ
ทําใหสามารถพึ่งตนเองไดแลว ยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจของครอบครัวและสมาชิกในกลุมได
อีกดวย 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขอจํากัดท่ีสําคัญในการเล้ียงปลาก็คือ การจัดการแหลงน้ํา  การรักษาพันธุปลา และการ
ปองกันศัตรูของปลาตางๆ ซ่ึงรวมถึงการลักขโมย ท่ีจะทําใหระบบการเล้ียงปลาลมเหลว จึง
จําเปนตองมีการวางแผนการจัดการแหลงน้ําท่ีดี ท่ีจะทําใหมีน้ําอยูตลอดท้ังป และอาจมีการปลอย
ปลาเพิ่มใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศนตามความตองการของเจาของท่ีนา 
 สําหรับการปองกันศัตรูปลา โดยธรรมชาตินั้นอาจใชวิธีการดักจับได แตการปองกันการ
ลักขโมยนั้น อาจอาศัยการสรางส่ิงกีดขวาง การทําร้ัว การใชกิ่งไมท่ีมีหนามกีดขวางการลักขโมย 
และท่ีสําคัญควรมีการสรางทุนทางสังคมใหสมาชิกท่ีอยูใกลเคียงดูแลแทนกันได ก็จะเปนการลด
ปญหาดังกลาวไดดี 
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7.2  การเลี้ยงวัว ควาย 
 
 การเล้ียงววั ควาย เปนปจจยัท่ีถือเปนหลักการข้ันพื้นฐานสําหรับผูทําเกษตรอินทรีย 
กลาวคือ การเล้ียงวัว ควาย จะเปนแหลงปุยอินทรียท่ีมีปริมาณมาก และสามารถทดแทนปุยเคมีได
อยางสมบูรณแบบ โดยอาศัยสูตรเบ้ืองตนวา จํานวนวัวควายท่ีมี ควรมีจํานวนเทากับจํานวนไรของ
นา ในอัตรา 1 ตัวตอ 1 ไร เปนอยางนอย หรือถามีวัวควายมากกวาจํานวนท่ีนา ก็ถือวาอุดมสมบูรณ
และไมจําเปนตองพึ่งปจจยัภายนอกอีกเลย  อันเนื่องมาจากปุยคอกท่ีมีอยูก็เพยีงพอแลว ดังนัน้ การ
เล้ียงววั ควาย จึงกลายเปนปจจัยพืน้ฐานของการทําเกษตรอินทรีย แตการดําเนนิการเพื่อการเล้ียงววั
ควายเพื่อการทําเกษตรอินทรียนั้นก็มีหลักการแตกตางกบัการเล้ียงสัตวท่ัวไป ดังนี ้
 

 
 

การเล้ียงวัว ควาย ในไรนา หลังเก็บเก่ียวขาว 
 

 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการเล้ียงวัว ควาย ก็คือ  การคัดเลือกพันธุท่ีดูแลไดงาย ท้ังในเชิงอาหาร 
การรักษาโรค และการสรางโรงเรือน เพื่อจะไดลดความจําเปนท่ีจะตองใชเวลาดูแลวัวควายเหลานั้น
เพื่อไมใหการเล้ียงวัวควาย เปนสาเหตุท่ีทําใหการทําเกษตรอินทรียมีเวลานอยจนเกินไป  
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 พันธุวัวควายท่ีเหมาะกับการเล้ียงเพื่อระบบเกษตรอินทรีย ควรจะใชพันธุพื้นบานหรือ
อยางมากก็ไมควรมีสายพันธุปนเกิน 50 เปอรเซ็นต  เพื่อลดปญหาของการสรางแหลงอาหาร การ
ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย การคลอดและการดูแลลูกออน  นอกจากน้ี วัวควายท่ีมีสายเลือดพื้นเมือง
มากนั้น จะมีราคาถูกและเหมาะกับการลงทุนในระยะแรกๆ แตในกรณีท่ีตองการเล้ียงไวขายอาจ
ผสมพันธุดวยสายเลือดท่ีมีราคาสูง แลวขายลูกเปนรายได ก็ถือเปนวิธีการเพิ่มทุนใหกับตัวเองอีก
ทางหนึ่ง 
 การสรางแหลงอาหารของการเล้ียงวัว ควาย สวนใหญจะใชแหลงอาหารธรรมชาติท่ีมี แต
อาจมีการรวบรวมเพิ่มเติม เชน การเก็บหรือเกี่ยวหญาตามคันนา หรือตามขางทาง ท่ีมีจํานวนมาก
สามารถเล้ียงวัว ควาย ไดมากมาย แตตัวเกษตรกรตองจัดระบบเวลาตัวเองเสียใหมใหพรอมท่ีจะเก็บ
เกี่ยวหญาจากแปลงตางๆ ในจังหวะที่ไมสามารถนําวัวควายไปแทะเล็มได การเก็บฟางและเศษพืช
ชนิดตางๆ ก็เปนเทคนิคท่ีสําคัญท่ีจะตองทําควบคูไปกับการสรางแหลงอาหารในพื้นท่ีของตนเอง 
นอกจากนี้ ยังอาจตองมีแหลงอาหารสํารองในกรณีจําเปน เชน  การปลูกหญาในแปลงเกษตรตาม
ริมฝงบอ หรือขางๆ แปลงเกษตรทั่วไป ก็จะเปนแหลงสํารองอาหารสัตวไดอีกทางหนึ่ง 
 การจัดการคอกสัตว ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการเล้ียงสัตวลงทุนนอย และไดปุยคอก
มาก กลาวคือ อาจตองมีการสรางคอกสัตวไวบนท่ีดอน ลดโอกาสการแชขังของน้ําและสามารถ
อนุรักษอินทรียวัตถุในรูปแบบของปุยหมักในคอกสัตวไดอีกทางหนึ่ง 
 จากการจัดการท้ัง 3 ประเด็นหลักขางตน ก็จะทําใหสามารถเล้ียงวัวควายในระบบเกษตร
อินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางปุยอินทรียแบบไมตองลงทุน อันเนื่องมาจากทุนท่ี
ลงนั้น เกี่ยวกับการเล้ียงวัวควาย ซ่ึงมีผลตอบแทนในตัวของมันเองอยูแลว จึงทําใหมีความจําเปนท่ี
จะตองเล้ียงสัตวในระบบเกษตรอินทรียอยางหลีกเล่ียงไมได 
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สภาพคอกวัวท่ีชื้นแฉะ ไมเหมาะกับการเล้ียงวัว และทําปุยหมักในคอกสัตว 

 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรที่สําคัญ ก็คือ อาหารสัตวท่ีท้ังอยูในแปลงของตนเอง อยูรอบๆ แปลงหรือ
บริเวณใกลเคียง เชน แหลงน้ํา ปาไม ทําเลเล้ียงสัตว และตามคันนาตางๆ ท่ีโดยปกติแลวเกษตรกร
เจาของนามักมีความจําเปนตองฉีดยากําจัดหญา เพื่อลดการแขงขันของหญา กับขาวท่ีปลูก ท้ังนี้ 
เจาของสัตวตองเจรจาตกลงกับเจาของนาอ่ืนๆ ใหทราบวา ตนเองจะเปนผูดูแลหญาในแปลง ไมให
เปนปญหาในการผลิตขาว ซ่ึงถือวาเปนทุนทางสังคมท่ีตองมี เพื่อใหมีอาหารสัตวอยางพอเพียงจาก
ทุกระบบท่ีพอหาได 
 เม่ือมีอาหารแลว ปจจัยตอไปก็คือ แรงงาน ท่ีจะดูแลสัตว ซ่ึงจะตองมีระบบคิดและมีการ
เตรียมตัวอยางสอดคลองกับกิจกรรมของการเล้ียงสัตว และไมขัดแยงกับกิจกรรมของการปลูกพืช 
หรือกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ  เชน การเขารวมประชุม  การมีงานบุญประเพณี  ซ่ึงทําใหตอง
จัดระบบสํารองท้ังในเชิงแรงงานหรือเชิงอาหารสัตวสํารอง ในชวงเวลาท่ีมีความจําเปน ไมสามารถ
อยูดูแลสัตวได ไมวาจะเปนการเก็บฟาง หรือการเก็บเปนหญาแหงสํารองไวในคอกสัตว และให
สัตวกินเม่ือยามจําเปน 
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 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะกับการเล้ียงสัตว จะผูกพันกับอาหารสัตวและชวงเวลาท่ีสามารถหาซ้ือ
สัตวไดงาย ซ่ึงสวนใหญแลวจะอยูประมาณปลายฤดูฝนท่ีเกษตรกรสวนใหญมีความจําเปนตองลด
ประชากรสัตว เนื่องจากอาหารสัตวมีนอย และยังอาจมีความจําเปนเกี่ยวกับการใชเงิน เพื่อใชหนี้
กองทุนตางๆ ทําใหสัตวมีราคาถูกลง ฉะนั้น ผูท่ีมีวัตถุประสงคในการเล้ียงสัตวจึงจําเปนตองมีการ
เตรียมการใหสอดคลองกับจังหวะเวลาท่ีเหมาะกับการเล้ียงสัตวดังกลาว 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญในการเล้ียงวัว ควาย ก็คือ พื้นท่ีท่ีเปนแหลงอาหารสัตว ท่ีมีต้ังแตระบบการ
ปลูกในแปลงของตนเอง บริเวณรอบแปลง บริเวณรอบแหลงน้ํา บริเวณขางถนน หรือบริเวณชายปา 
ท่ีสาธารณะและทําเลเล้ียงสัตวอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนทุนท่ีสําคัญกอนท่ีจะพิจารณาถึงทุนท่ีเปนตัวสัตว ท่ี
จะตองมีการเตรียมเงินไวซ้ือพันธุสัตว อยางนอย 20,000-30,000 บาทตอการซ้ือ 1 คร้ัง เพื่อใหได
สัตวท่ีมีคุณภาพดี ทุนท่ีสําคัญตอไปก็คือ คอกสัตวท่ีควรมีลักษณะเหมาะสม ทําใหสัตวอยูอาศัย
สบาย สุขภาพดี ดูแลไดงาย และไดปุยหมักในคอกสัตวมากเต็มตามศักยภาพ และคุณภาพท่ีควรจะ
ได สุดทายก็คือ ทุนดานแรงงาน ท่ีอาจเปนทุนท่ีมีอยูแลวในครอบครัว หรือการพึ่งพาในระบบเครือ
ญาติ ซ่ึงจะชวยใหเปนการลดตนทุนคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญของการเล้ียงวัว ควาย ก็คือ การสรางทุนสํารองในครัวเรือนไวใชเม่ือ
ยามจําเปน หรือเม่ือตองการเงินลงทุนดานหนึ่งดานใด หรือเม่ือยามฉุกเฉิน ก็สามารถขายสัตวเปน
คาใชจายได ใกลเคียงกับการฝากเงินไวกับธนาคาร ซ่ึงโดยหลักการของเกษตรกรถือวา การเล้ียง
สัตวเปนธนาคารของคนจน ท่ีมีดอกเบ้ียเพิ่มพูนและมีการสูญหายของตนทุนนอยท่ีสุด แต
ผลประโยชนท่ีสําคัญในระบบเกษตรอินทรีย ก็คือ การไดปุยคอกเพ่ือใชในการปรับปรุงดิน และผล
ตอเนื่องจากการแทะเล็มของสัตว ก็คือ การลดปญหาวัชพืชและศัตรูพืชตางๆ ท่ีมีอยูในระบบแปลง 
ซ่ึงรวมถึง  ศักยภาพของระบบการพัฒนาเศษพืชและวัชพืชตางๆ ในแปลง เปนอาหารสัตวท่ีมีมูลคา
สูงข้ึน และไดปุยคอกจากการขับถายของสัตว ซ่ึงเทียบเทากับการใชสัตวเปนโรงผลิตปุย ซ่ึงสวน
ใหญจะนับจํานวนสัตวเปนจํานวนโรงผลิตปุยของแตละครัวเรือน 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการเล้ียงวัว ควาย ก็คือ แหลงอาหารสัตว และแรงงานในการเล้ียง
สัตว ซ่ึงพบวาเปนปญหาใหญท่ีสุดในทุกพื้นท่ี อันเนื่องมาจากการพัฒนาการเกษตรที่มีการผลิตพืช
ตอเนื่อง และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีดึงแรงงานจากภาคเกษตร จนทําใหไมมีแรงงานเหลือใน
พื้นท่ีมากพอที่จะเล้ียงสัตวไดอยางตอเนื่อง  และเม่ือมีแรงงานนอยก็จําเปนตองพึ่งแหลงอาหารสัตว
ธรรมชาติมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาซอนข้ึนมาวา พื้นท่ีเล้ียงสัตวก็มีนอยลง จึงทําใหเปน
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ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะวัวควายในระบบเกษตรอินทรีย ฉะนั้น  ในพื้นท่ีท่ีทํา
ไดก็คือ ไรนาท่ีมีพื้นท่ีเหลือพอที่จะผลิตแหลงอาหารสัตว หรือ ครัวเรือนท่ีมีแรงงานเหลือพอท่ีจะ
จัดการแหลงอาหารสัตว  ท้ังการจัดหา การพัฒนา และการดูแลอาหารสัตว จนทําใหมีอาหารสัตว
เพียงพอแกการเล้ียงวัว ควาย 
 

7.3  การเลี้ยงหมู 
 แตเดิมการเล้ียงหมู เปนกิจกรรมสําหรับทุกครัวเรือน อันเนื่องมาจากการแปรรูปขาวเพ่ือ
การบริโภคดวยตนเอง จะทําใหมีรําและปลายขาวเหลือเพื่อการเล้ียงหมูในทุกครัวเรือน แตเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการสีขาวจากการทําแตละครัวเรือนเปนการรับจางสี ในระดับชุมชน จึงทําให
ทรัพยากรเพื่อการเล้ียงหมูไปรวมกันอยูท่ีเดียว คือ เจาของโรงสี ทําใหผูท่ีจะเล้ียงหมูจะตองมีตนทุน
สูงท่ีจะตองไปซ้ืออาหารสัตวจากเจาของโรงสี หรือจากตลาดท่ีมีการขายอาหารหมู ทําใหใน
บางคร้ังการเล้ียงหมูจึงกลายเปนการรับจางเล้ียง ภายใตเง่ือนไขตางๆ เชน เปนผูเล้ียงอยางเดียว ได
คาเล้ียงเปนรายตัว หรือเปนผูรับเล้ียง ซ้ืออาหารหมูเอง มีการประกันราคารับซ้ือหมูคืน เปนตน  จึง
ทําใหระบบการเล้ียงหมูในปจจุบันมีไมมากนัก และสวนใหญจะอยูกับผูมีแหลงอาหารอยูแลว 
ดังเชน กรณีของเจาของโรงสี เปนตน 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคการเล้ียงหมู ภายใตระบบเกษตรอินทรีย จําเปนตองมีการวิเคราะหอยางชัดเจนวา 
อาหารหมูท่ีมีอยูในพื้นท่ีจริงนั้น มีอยูมากนอยเพียงใด เพื่อการลดการพึ่งพาภายนอกใหเหลือนอย
ท่ีสุด  ฉะนั้นปจจัยท่ีสําคัญ ก็คือ การสีขาวบริโภคดวยตนเอง จึงจะทําใหไดรํา และปลายขาวมาก
พอท่ีจะใชเปนอาหารหมู  นอกจากน้ียังตองพิจารณาการสรางอาหารหมูจากแปลงนาของตนเอง 
เชน พืชผัก พืชน้ํา ไมผลบางชนิด ท่ีสามารถใชเปนอาหารหมูได เชน ตนกลวย มะละกอ และไมผล
อ่ืนๆ ท่ีเหลือจากการบริโภค  ท้ังนี้ รวมถึงพืชตระกูลมันท้ังหลาย เชน มันเทศ มันสําปะหลัง หรือ
พืชตระกูลบอน ท่ีสามารถใชเปนอาหารหมูได จึงทําใหมีความจําเปนตองวิเคราะหใหชัดเจนกอน
การตัดสินใจเล้ียงหมู ในระบบการพึ่งพาตนเอง 
 ฉะนั้น จํานวนหมูท่ีเล้ียงได จึงตองเร่ิมตนจากจํานวนอาหารท่ีมี และแรงงานท่ีใชในการ
จัดการอาหารหมู โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเล้ียงแบบขังคอก ก็ยิ่งตองมีการดูแลมากข้ึน ดังนั้น จึง
ควรเร่ิมตนดวยการเล้ียงเพียง 1-2 ตัว และเพื่อใหมีรายไดมากข้ึนควรเล้ียงแมหมูเพื่อผลิตลูกหมู ซ่ึง
จะทําใหมีรายไดอยางนอยปละ 2 คร้ัง ในการขายลูกหมู ในบางกรณีอาจมีการเล้ียงหมูพันธุพิเศษท่ี
ดูแลไดงาย เชน หมูปา ซ่ึงสามารถใชอาหารจากไรนา เปนอาหารหลัก แลวเสริมดวยปลายขาวหรือ
รํา หรือพืชหัวอ่ืนๆ ก็จะทําใหเปนการใชประโยชนจากปจจัยตางๆ ท่ีมีอยูในไรนาไดเปนอยางด ี
 สําหรับเทคนิคท่ีสําคัญในการเล้ียงหมูเพื่อใชทรัพยากรในทองถ่ินและเพื่อผลิตปุยหมักจาก
การเล้ียงหมู ก็คือ การเล้ียงหมูหลุม ซ่ึงมีการจัดระบบหลุมใสวัสดุอินทรีย แกลบ และสารประกอบ
อินทรียอ่ืนๆ เพื่อดูดซับของเสียท่ีเกิดจากการเล้ียงหมู ทําใหคอกหมูแหง ไมมีกล่ินเหม็น เปนท่ี
รบกวนแกผูเล้ียงหมูและบานใกลเรือนเคียง และยังทําใหไดปุยอินทรียในปริมาณมากกวาการเล้ียง
หมูธรรมดา 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรท่ีสําคัญ คือ แหลงอาหารหมู ท้ังท่ีมีอยูในพื้นท่ีของตนเองและบริเวณใกลเคียง 
เพื่อการพึ่งตนเอง แตถามีไมเพียงพอในบางฤดูกาล อาจจําเปนตองพึ่งจากนอกแปลงบาง แตเพื่อการ
พึ่งพาตัวเองมากท่ีสุด ควรมีการผลิตอาหารหมูไวในพื้นท่ีอ่ืนเปนตัวสํารอง เหลือจึงขายเปนเงินได
อีกทางหน่ึง เพื่อใหเกิดระบบท้ังพึ่งพาตนเองและเปนรายไดเสริมในขณะเดียวกัน  นอกเหนือจาก
อาหารหมู ก็คือ แรงงานท่ีใชในการเล้ียงและหาอาหาร ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตองทําทุกวัน 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียงหมู สวนใหญ ก็ควรจะเปนชวงท่ีมีอาหารหมูมาก 
แตถามีการเล้ียงหมูแบบตอเนื่องระยะเวลาจึงไมใชประเด็นสําคัญ 
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 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญในการเล้ียงหมู ก็คือ คาลูกหมู และแรงงานท่ีจําเปนตองใชในการหาและ
เตรียมอาหารหมู ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับชนิดของพันธุหมู ถาเปนพันธุหมูปาก็สามารถผลิตอาหารไดใน
แปลงของตนเอง แตถาเปนหมูพันธุ ก็อาจจําเปนตองพึ่งภายนอกมากข้ึน นอกเหนือไปจากการ
พยายามผลิตอาหารจากระบบการสีขาว และการแปรรูปอาหารท่ีจําเปนตองปรับใชใหเหมาะกับการ
เล้ียงหมู ท้ังชนิดและปริมาณ 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญในการเลี้ยงหมู ก็คือ การไดใชวัตถุดิบในแปลงเปนประโยชน มี
มูลคาสูงข้ึน แทนการใชเปนปุยหมักโดยตรง แตเม่ือนํามาใชเปนอาหารหมูแลวก็อาจจะไดปุยหมัก
และมูลคาเพิ่มเปนหมูในขณะเดียวกัน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงหมู ก็คือ รายไดเสริมเปนชวงๆ 
จากการขายหมู 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญในการเล้ียงหมู ก็คือ อาหารหมู และแรงงาน ท่ีใชในการดูแลหมู และการ
เตรียมอาหารใหหมู สําหรับประเด็นท่ีเกี่ยวของกับอาหารหมู ก็คือ พื้นท่ีท่ีใชในการผลิตอาหาร และ
ปริมาณอาหารท่ีเกิดข้ึนในระบบครัวเรือน ซ่ึงถามีมากพอก็จะชวยลดภาระในเชิงการเตรียมและผลิต
อาหารหมูไดอีกทางหน่ึง  ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะหอยางชัดเจนวา ศักยภาพในการเล้ียงหมูมีอยู
เทาใด จึงจะทําใหการเล้ียงหมูประสบผลสําเร็จอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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7.4  การเลี้ยงเปด ไก 
 
 การเล้ียงเปดไกในระบบเกษตรอินทรีย นั้น เปนเทคนิควธีิการที่ใชเสริมกิจกรรมใน
ครัวเรือนและในไรนา โดยใชเปดไก เปนปจจัยในการควบคุมศัตรูพืช วัชพืช และแมลงตางๆ ซ่ึงมี
เทคนิควิธีการในเชิงเกษตรอินทรีย ดังตอไปนี ้
 

 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการเล้ียงเปด ไก ก็คือ การพิจารณาปริมาณอาหารเปดไกท่ีมีอยูใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะเศษขาว ปลายขาว รํา สําหรับกรณีของการเล้ียงไก และแหลงน้ํา สัตวน้ํา ใน
กรณีของการเล้ียงเปด 
 การเล้ียงเปดไกในระบบเกษตรอินทรีย ควรพ่ึงพาวัตถุดิบตางๆ ในระดับครัวเรือนหรือไร
นาเปนหลัก ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานในการพิจารณาวาควรจะมีการเล้ียงเปด ไก จํานวนเทาใด และ
พันธุท่ีเล้ียงควรเปนพันธุท่ีดูแลไดงาย เหมาะสมกับสภาพการเล้ียงและการใชประโยชน ท้ังในเชิง
การใชเปนอาหารและการขาย 
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เล้ียงเปด ไก ใกลบอน้ํา ในไรนา แบบพึง่พาตนเอง 
 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรที่สําคัญ ก็คือ วัสดุเศษเหลือท่ีสามารถใชเปนอาหารเปด ไก ได อันรวมถึงระบบ
นิเวศนในไรนา ท่ีมีโอกาสใหเปดไกหาอาหารไดเองโดยธรรมชาติ ซ่ึงจะชวยใหเปดไกท่ีเล้ียงมี
บทบาทสําคัญในการกําจัดศัตรูพืช หรือศัตรูสัตว จําพวก เห็บ หมัด แมลง ท่ีไกสามารถจิกกินได 
จากการอยูอาศัยกับวัว ควาย หรือการมีหอยเชอร่ีในนาก็เปนทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีเหมาะกับ
การเล้ียงเปด 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 สําหรับการเล้ียงไก จะเล้ียงไดตลอด ภายใตเง่ือนไขวา ไกมีท่ีอาศัย ซ่ึงอาจเปนคอกไกหรือ
ตามตนไมในไรนาก็ได แตสําหรับเปดนั้น เวลาท่ีเหมาะสมสวนใหญก็นาจะเปนชวงฤดูฝน ท่ีมีน้ํา
และอาหารเหมาะกับการเล้ียงเปด 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนและคาใชจายท่ีสําคัญ ก็คือ คาพันธุเปด ไก โดยเฉพาะเปดนั้น จําเปนตองซ้ือลูกเปด แต
สําหรับไกอาจจะไมจําเปนตองซ้ือ เชน การไปขอลูกไกจากญาติพี่นองมาเล้ียงก็เปนการประหยัดได
อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ก็เปนคาอาหารท่ีอาจจําเปนตองมีในชวงท่ีขาดแคลนบางคร้ังในรอบป ซ่ึง
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อาจจะเปนปลายขาว หรือ รําขาว ท่ีซ้ือมาจากโรงสี แตถามีการสีขาวเอง ปจจัยนี้ก็จะชวยใหมีอาหาร
เปดไกไดตลอดท้ังป 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการเล้ียงเปด ไก ก็คือ อาหารสํารองในครัวเรือน หรือขายเปนรายได
ในรอบ 4-6 เดือน หรือเล้ียงบริโภคไขเปด ก็เปนการผลิตอาหารท่ีเหมาะสมในระดับครัวเรือนไดอีก
ทางหนึ่ง แตถามีการเล้ียงไกไข ก็จะไดประโยชนใกลเคียงกันกับการเลี้ยงเปด  แตอาจจําเปนตองมี
การใหอาหารมากกวาการเล้ียงไกธรรมดา 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญของการเล้ียงเปด ไก ก็คือ การระบาดของโรค ท่ีทําใหเปด ไก ตายยกฝูง 
จึงนิยมท่ีจะแยกไปเล้ียงในไรนา เพื่อลดปญหาการแพรกระจายของโรคท่ีมาจากชุมชน หรือการ
ปลอยใหเปดไกอยูในไรนา แลวจัดระบบนิเวศนใหมีอาหารอยูอยางตอเนื่อง ก็เปนการลดขอจํากัด
ดังกลาวได 
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ชุดความรูท่ี  เร่ือง  การตลาด 

 
 ระบบการตลาดขาวอินทรีย เปนระบบท่ีมีการขยายข้ึนมาใหม จากความต่ืนตัวดานสุขภาพ
ของผูบริโภค ดังนั้น จึงมีระบบและวิธีการจัดการคอนขางใหม แตก็ยังอยูในระดับการพัฒนาที่ควร
แกการศึกษาและปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม วิธีการท่ีคนพบนี้เปนแนวทางเบ้ืองตนในการทํางานเพื่อ
พัฒนาระบบตลาดขาวอินทรียเทานั้น ซ่ึงคาดวาในระยะตอไปจะมีการพัฒนาท่ีชัดเจน และเขมแข็ง
มากข้ึน  
 

8.1  การตลาดขาวอินทรีย 
 

 
 

ผลิตภณัฑขาวอินทรีย ของกลุมขาวอินทรีย ท่ีใชตราสัญลักษณขาวคุณธรรม 
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 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบขาวอินทรีย คือ การสรางกระแสความต่ืนตัวเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการปนเปอนของสารพิษในระบบเกษตรเคมี ท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ และนอกจากน้ีระบบเกษตรเคมียังเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดความเส่ือมโทรม
และมีผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบเกษตร อันเนื่องมาจากความเส่ือมโทรมของพื้นฐานระบบ
นิเวศน ท่ีมีผลตอการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร จึงจําเปนตองมีการพัฒนาใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ดังนั้น การกระตุนกระแสการตลาดจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหระบบ
สังคม มีการพึ่งพากันเองไดสูงกวาเดิม 
 แนวทางในการพัฒนาในเบ้ืองตนก็คือ การสรางความเขาใจถึงขีดจํากัดและปญหาของการ
ทําเกษตรเคมีท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค และช้ีใหเห็นทางออกของการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารท่ีผลิตโดยผูมีคุณธรรม มีวัตถุประสงคท่ีจะดูแลสังคม และ
ประเทศชาติใหทุกคนมีสุขภาพดี มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได กระแสเหลานี้จะทําใหเกิดกลุมคนท่ีมี
ความสนใจท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑจากระบบเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะผูมีการศึกษา และผูท่ีเขาใจถึง
ความจําเปนในการดูแลสุขภาพของตนเอง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท่ีมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง มี
การเจ็บปวยเล็กๆ นอย ๆ อยูเร่ือยๆ ซ่ึงอาจเขาใจวา สืบเนื่องมาจากการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพต่ํา
หรือสารพิษปนเปอน การกระตุนโดยวิธีนี้ จะเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหคนสนใจบริโภคผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย และสามารถขยายตลาดไดอยางตอเนื่อง 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคัญ ก็คือ ระบบตัวอยาง หรือแปลงตัวอยาง หรือบุคคลตัวอยาง ท่ีมี
การปฏิบัติตัวในรูปแบบของการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑอินทรีย แลวมีสุขภาพดี แข็งแรง  
และในอีกมุมหนึ่ง ก็คือ ตัวอยางในทางลบ ของคนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ เนื่องจากการปฏิบัติใน
ระบบเกษตรเคมี การผลิตท่ีใชสารพิษมาก จนถึงกับเจ็บปวย หรือในกรณีท่ีบริโภคอาหารที่ไม
ปลอดภัย จนทําใหเกิดอาการเจ็บปวย ปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัยผลัก และปจจัยดึง ทําใหคนท่ีมี
ความรูคอยๆ ขยับแนวคิดและการปฏิบัติของตนเอง เขาสูระบบการตลาด การบริโภค ผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียไดเปนอยางดี 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบตลาดเกษตรอินทรีย ก็คือ ในชวงท่ีมีกระแสของการเจ็บปวย
หรือกรณีท่ีมีขาวคราวเก่ียวกับการใชสารพิษในระบบการผลิต หรือการบริโภค สารประกอบท่ีมี
สารพิษจนทําใหเกิดการเจ็บปวย ซ่ึงเปนจังหวะอันดีท่ีจะทําใหเกิดการกระตุนความรู ความเขาใจได
อยางรวดเร็ว และสามารถพัฒนาระบบตลาดเกษตรอินทรีย ไดโดยสะดวก 
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 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญ ดานการขยายการตลาดเกษตรอินทรีย คือ ทุนทางสังคม โดยเฉพาะความ
นาเช่ือถือของผูผลิต และผูแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ซ่ึงจะทําใหเกิดความนาเช่ือถือ เปนท่ี
ยอมรับ และขยายตลาดไดโดยงาย แตสําหรับในเบ้ืองตนนั้น เนื่องจากผูบริโภคอาจยังมีไมมากนัก 
ตนทุนการตลาดจึงยังอาจสูงอยู ซ่ึงอาจแกไขไดโดยการเชื่อมโยง จากความสนิทสนมคุนเคย เปน
เคร่ืองนําทางในการพัฒนาการตลาด ก็จะลดคาใชจายดานนี้ลงไดมาก  
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญ ก็คือ การทําใหสังคมไดมีโอกาสรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาสูง 
และปลอดภัยตอการบริโภค ทําใหระบบการผลิตมีความปลอดภัยตอผูผลิตและส่ิงแวดลอมมากข้ึน  
ซ่ึงจะทําใหเกิดระบบเกษตรยั่งยืน ท้ังในระดับแปลง ระดับพื้นท่ี และระดับประเทศ 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ ความรู ความเขาใจของผูบริโภค และแรงตานจากภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเคมี ท่ีสนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรเคมี ท่ีอาจรูสึกวา การผลิตในระบบเกษตร
อินทรียทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ ท่ีทําใหเกิดแรงตาน หรือปนกระแสเพ่ือตานทานการ
แพรกระจายของระบบเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะการวาจางนักวิชาการที่มีช่ือเสียง ทําเอกสารขึ้นมา
ตอตานระบบเกษตรอินทรีย หรือแมกระท่ังการเผยแพรขอมูลเพื่อสนับสนุนเกษตรเคมี โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีใชตนทุนสูงนั้น เปนจุดแข็งของเกษตรเคมีท่ีมีประชากรใช
มากและมีกําไรสูง ทําใหกลุมคนท่ีเห็นดวยกับเกษตรอินทรียยังมีนอย และมีอิทธิพลตอผูบริโภคไม
มากนัก 
 

8.2  การแปรรูปขาวอินทรีย 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคท่ีสําคัญในการแปรรูปขาวอินทรีย ก็คือ การผลิตท่ีลดการปนเปอนจากสารพิษ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และพยายามรักษาคุณภาพของขาวอินทรียใหยังอยูเชนเดิม โดยเฉพาะการสีให
เปนขาวกลองหรือขาวซอมมือ ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญในการผลิตขาวอินทรียเพื่อการบริโภค ท้ังนี้
เพราะคุณคาของขาวกลองจะเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญ ทําใหเกิดการแพรกระจายการยอมรับ
ผลิตภัณฑขาวอินทรียไดงาย อันเนื่องมาจากถามีการสีจนเหลือแตขาวขาวแลว ความแตกตาง
ระหวางขาวอินทรีย กับขาวเคมี จะมีไมมากนัก ดังนั้น เทคนิคท่ีสําคัญก็คือ การแปรรูปท่ียังคงรักษา
คุณคาของผลิตภัณฑอินทรียอยูเชนเดิม  ถาจําเปนตองทําเปนขาวขาว เพื่อตอบสนองผูบริโภคราย
ใหมท่ียังไมคุนเคยกับขาวกลอง อาจตองสีแยกตางหาก แลวนํารําขาวจากการสีไปผสมรวม หรือไป
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ขายแยกตางหากเพื่อการบริโภคที่คลายคลึงกับขาวกลองในเบ้ืองตน  แตในระยะตอ ๆ ไป การ
บริโภคก็จะเปนไปตามธรรมชาติ โดยผูบริโภคจะเขาใจและสนใจบริโภคขาวกลอง ซ่ึงดีกวาการใช
ขาวขาวผสมรําขาว ท่ีเปนวิธีการเบ้ืองตนสําหรับผูบริโภครายใหม 
 

 
 

ขาวอินทรียท่ีบรรจุภัณฑ ออกสูตลาด และเก็บรักษาไวไดนาน 
 
 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคัญ ก็คือ เคร่ืองสีขาวท่ีมีคุณภาพสูง สามารถสีขาวกลองหรือขาว
ซอมมือไดตามความตองการ มีความสวยงาม มีกากนอย เพื่อความสะดวกในการดําเนินการและ
สามารถทําตลาดไดงาย อันเนื่องมาจากความสวยงามของเมล็ดขาวท่ีสีจากเคร่ืองสีแบบนี้ 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแปรรูปขาวนั้น ควรทําใหสอดคลองกับการตลาด กลาวคือ 
ขาวท่ีสีไวนานจะมีปญหาเร่ืองการดูแลรักษา โดยเฉพาะการทําลายของมอด และคุณภาพท่ีตํ่าลง
เนื่องมาจากการสูญหายของกลิ่นหอมของขาว เม่ือสีไวนาน  ฉะนั้น จึงควรแปรรูปใหพอดีกับการ
ขยายในระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาห ถาผลิตไดวันตอวัน จะเปนวิธีการที่ดีท่ีสุด สําหรับกรณีของการ
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สรางตลาดใหม อาจใชเคร่ืองสีรุนเล็ก เพื่อสีใหกับผูบริโภคแบบสด ๆ ใหม ๆ ซ่ึงเปนวิธีการดึงดูด
ผูบริโภคไดอีกทางหนึ่ง 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 ทุนท่ีสําคัญ ก็คือ เคร่ืองสีขาวท่ีมีราคาต้ังแต 30,000-100,000 บาทขึ้นไป ข้ึนอยูกับขนาด
และความสะดวกในการดูแลรักษา นอกจากนั้น ก็จะเปนคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณประกอบและการ
ดูแลรักษาเคร่ืองมือดังกลาว โดยเฉพาะการทําบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม ก็จะชวยใหระบบการแปรรูป
ดูสวยงาม นาซ้ือ และขยายผลไดอยางรวดเร็ว 
 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนท่ีสําคัญ ก็คือ การทําใหเกิดความต่ืนตัวดานการบริโภค ผลิตภัณฑอินทรีย 
โดยเฉพาะเม่ือผูบริโภคไดเห็นตัวอยาง ท้ังระบบการผลิต ระบบการแปรรูป และระบบการตลาด ก็
จะทําใหเกิดความสนใจ ความเขาใจ ความต้ังใจ และการชักชวนใหผูอ่ืนเขามารวมในกลุมผูบริโภค
ผลิตภัณฑอินทรียไดอีกทางหนึ่ง 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขอควรระวังท่ีสําคัญ ก็คือ คุณภาพและการดูแลรักษาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ซ่ึงมักจะ
เสียหายไดงาย เนื่องจากมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะขาวกลอง เม่ือท้ิงไวในบานเรือนธรรมดา จะมีมอด
เขาไปทําลายอยางรวดเร็ว หรือคุณภาพจะสูญหายไดรวดเร็วเชนเดียวกัน โดยเฉพาะความหอมของ
ขาว ซ่ึงอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูบริโภครายใหม ๆ ใหความสนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ
อินทรีย 
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ชุดความรูท่ี  เร่ือง  การจัดการแบบผสมผสาน 

 
 การจัดการแบบผสมผสาน เปนเทคนิคท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ดังได
กลาวแลวในบทตน ๆ แตการจัดการดังกลาวท่ีผานมา เปนเทคนิคท่ีอธิบายถึงการพัฒนาเชิงเดี่ยว
ของระบบเกษตรอินทรีย แตเม่ือมีการจัดการเชิงเดี่ยวแลว ยังจําเปนตองพิจารณาในภาพรวมเพื่อ
ความครบถวนและการดูแลระบบเกษตรอินทรียอยางถูกตอง ท่ีสามารถสงผลใหเกิดการดูแลตนเอง 
ดูแลผูอ่ืน และดูแลส่ิงแวดลอมไดอยางครอบคลุม ดังนี้ 
 

9.1  ดิน น้ํา พืช ศัตรูพืช  ระบบนิเวศน  อาหารธรรมชาติ 
 
 ก.  เทคนิคการดําเนินการ 
 เทคนิคสําคัญในการดูแลระบบนิเวศน และอาหารธรรมชาติ ก็คือ การสอดคลองกันของ
ระบบตางๆ ใหพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีการจัดการดิน น้ํา และทรัพยากรพื้นฐานใหสามารถเอ้ืออํานวย
ตอการเจริญเติบโตของพืช ลดการแพรกระจายของศัตรูพืช เกิดระบบนิเวศน ท่ียั่งยืน และยังอาจ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการของอาหารธรรมชาติอยางสอดคลองกัน 
 วิธีการท่ีสําคัญก็คือ การกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการะบบนิเวศนในไรนา แลว
คอยๆ แตกประเด็นยอยออกไปวา ควรจะมีการจัดการในดานใด อยางไรบาง เพื่อใหระบบตางๆ 
พึ่งพาอาศัยกันอยางเกื้อกูล มีความสมบูรณท่ีสามารถตอบสนองความตองการของการพัฒนาระบบ
นิเวศ การพัฒนาระบบเกษตร และการพัฒนาระบบครัวเรือนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจําเปนตองพิจารณาท้ังองครวมและองคประกอบยอย ในดานตางๆ
อยางสอดคลองกัน 
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พืช ผัก ผลไม ในแปลงเกษตรผสมผสาน ท่ีมีระบบนิเวศนท่ีดี ท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
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 ข.  ทรัพยากรพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 ทรัพยากรพื้นฐาน เปนส่ิงท่ีตองพัฒนาใหสมบูรณในแตละสวนเสียกอน แลวจึงนําสวนท่ี
สมบูรณนั้นมาพัฒนาตอเช่ือมกันใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ไมวาจะเปนการ
ปรับปรุงดินท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช เหมาะแกการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะแกการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 สําหรับทรัพยากรน้ํา ก็อาจจําเปนตองมีการบริหารจัดการใหสมบูรณ พอท่ีจะดูแลการผลิต
พืช การเล้ียงสัตว และการดูแลระบบนิเวศน ไดอีกดวย เม่ือได 2 ประเด็นพื้นฐานก็อาจนําผลท่ีไดมา
สูการจัดการข้ันตอไป โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศนในข้ัน
ตางๆ จนถึงการเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสมกับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในแตละชวง ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตาม
ความจําเปนและความตองการของเจาของพื้นท่ี เม่ือมีการเล้ียงสัตว ปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ ตามสภาพ
ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นท่ี ก็จะเกิดผลในเชิงระบบนิเวศนยอนกลับ ท่ีทําใหเกิดความสมบูรณของ
ทรัพยากรแบบพลวัตร ท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งของระบบการจัดการแมเวลาและสถานการณจะ
เปล่ียนไป ซ่ึงเปนความเขมแข็งของระบบเกษตรอินทรียภายใตสภาวะการเปล่ียนแปลงของท้ัง
ระบบนิเวศนและความตองการของเกษตรกร 
 ค.  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาท่ีควรเร่ิมตน สวนใหญควรมองในเชิงของการเตรียมการมากกวาการแกไข
ปญหา ฉะนั้น จึงควรเตรียมการลวงหนาในกิจกรรมตางๆ เชน  การปรับปรุงดินควรทํากอนการ
ปลูกพืชอยางนอย 3-6 เดือน การจัดการน้ํา ควรทํากอนฤดูฝนอยางนอย 1-2 เดือน เปนตน ท้ังนี้
เนื่องจากการจัดการตางๆ อยางสอดคลองกันนั้น ตองอาศัยความเขาใจและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
เม่ือเราไดดําเนินการไปลวงหนาแลว มักจะมีเวลาเหลือเพื่อการแกไขปญหาบางประเด็นท่ียังพบวา
เปนอุปสรรคในการดําเนินการอยู  ฉะนั้น การเร่ิมเร็วจึงมีโอกาสแกไขและพัฒนาไดดีกวาการเร่ิม
แบบฉุกละหุก ซ่ึงเม่ือมีปญหามักจะแกไขไมคอยทัน อาจจะตองเลยตามเลยหรือการแกไขในป
ตอไปก็เปนได 
 ง.  ทุนและคาใชจาย 
 คาใชจายในการดําเนินการแบบผสมผสานนี้ ถือไดวา ไมมี อันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ตางๆ เปนสวนกิจกรรมยอยท่ีเกิดข้ึนแลว การผสมผสานเปนเพยีงการจัดการเชิงแนวคิดและเชิง
หลักการเพื่อทําใหเกิดความสอดคลองกันของระบบตางๆ ท้ังระบบเกษตร ทรัพยากร และระบบการ
ผลิตแบบตางๆ ตามความตองการของเกษตรกร 
 
 
 



 143 

 จ.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลประโยชนท่ีสําคัญ ก็คือ ความเขมแข็งและความยั่งยืนของระบบการผลิต ระบบนิเวศน 
ซ่ึงทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางม่ันคง อยางถูกตองตามหลักการ และมีโอกาส
ผิดพลาดนอยท่ีสุด 
 ฉ.  ขีดจํากัดและขอควรระวัง 
 ขีดจํากัดท่ีสําคัญ ก็คือ การใชความรูท่ีไมตรงกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการนํา
ความรูมาจากท่ีอ่ืน แลวยังไมไดปรับใช อาจมีการใชความรูเพื่อการผสมผสานแบบผิดฝา ผิดตัว ก็
จะทําใหเกิดการผิดพลาดในการทํางานได แตก็ไมใชประเด็นใหญนัก อันเนื่องมาจากเม่ือมีการ
ดําเนินผิดพลาด ก็อาจแกไขไดในระยะตอไป  
 สําหรับขอท่ีควรระวัง ก็คือ การดําเนินงานท่ีไมตอเนื่อง  การมีเวลาไมเพียงพอ และความ
ผิดพลาดจากประสบการณท่ีไมตรงกับสภาพทรัพยากรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในกรณีท่ีเร่ิมกิจกรรม
ใหม ๆ ไมวาเร่ืองใดก็ตาม มักมีขอผิดพลาดเสมอ ดังนั้น เม่ือมีส่ิงใดท่ีตองเร่ิมใหมควรระมัดระวัง 
และทําแบบคอยเปนคอยไป ทีละประเด็นยอย ๆ  แลวจึงทํากิจกรรมรวมใหเกิดอีกคร้ังหนึ่ง หลังจาก
ท่ีม่ันใจในแตละกิจกรรมยอยแลว ก็จะชวยแกปญหาขอผิดพลาดไดมากข้ึน 
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 สรุป และเสนอแนะ 
 

 จากชุดความรูท้ัง 9 ชุดท่ีกลาวมา จะเห็นไดวา มีความหลากหลายของชุดความรูมากกวา
การเกษตรท่ีใชระบบเคมีในการผลิต ชุดความรูเหลานี้มีความละเอียดออนในการบริหารจัดการ 
และตองอาศัยความเขาใจ การเอาใจใส ความต้ังใจ ในการพัฒนาความรูของตนเอง ใหเพิ่มเติมมาก
ข้ึน เหมาะสมมากข้ึน กับระบบนิเวศน ระบบทรัพยากร ระบบสังคมและส่ิงแวดลอมของแตละพื้นท่ี 
ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรท่ีปฏิบัติในแนวของเกษตรอินทรีย มีชีวิตท่ีผูกพันอยางแนบแนน กับระบบ
ธรรมชาติ มีการพึ่งพาและพึ่งพิงพื้นท่ีทํากินของตนเอง ในลักษณะท่ีเปนการพัฒนาการเกษตรอยาง
แทจริง ท่ีแปลวา เปนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง โดยพิจารณาจากรากศัพทของ
การทําการเกษตรที่มีอยูในตําราการเกษตรสมัยดั้งเดิมของไทย 
 ฉะนั้น แนวทางท่ีสําคัญในการนําชุดความรูเหลานี้ไปใช ก็คือ การเขาเยี่ยมชมแปลงเกษตร
อินทรีย เพื่อการทําความเขาใจถึงเทคนิค รายละเอียด ขอเดน ขอดอย และขอควรระวัง ของแตละ
วิธีการ ซ่ึงเกษตรกรผูปฏิบัติอาจมีอยูแลวในใจ แตยังไมมีโอกาสที่จะอธิบายใหใครเขาใจอยางลึกซ้ึง 
เม่ือมีการศึกษาอยางใกลชิดก็จะทําใหเกิดผลการถายทอดความรูท่ีละเอียดออน และครบถวนมาก
พอท่ีจะนําไปใชในการปรับใชและขยายผล 
 สําหรับเทคนิคการปรับใชนั้น ควรเนนการทําความเขาใจในพื้นท่ีของตนเองกอน วา 
ทรัพยากรท่ีตนเองมีนั้น มีลักษณะเชนใด เทคนิคใดท่ีสามารถปรับใชไดดีกวา และเทคนิคใดที่เปน
แนวคิดและบทเรียน เพื่อนํามาปรับใชรวมกับเทคนิคหลักท่ีเหมาะสมมากกวา ฉะนั้น ขอคิดในการ
ปรับใชความรูก็คือ การนําบทเรียนท่ีไดของแปลงเกษตรกรท่ีทําอยูมาเปนพื้นฐานในการวางแนวคิด
เพื่อการพัฒนาในแปลงของตนเอง ภายใตระบบทรัพยากรและความตองการที่แตกตางกัน แตส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุด ก็คือ การสรางความเช่ือมโยงของแตละกิจกรรมอยางสอดคลองกัน  ในหลักการของ
การทําการเกษตรแบบบูรณาการที่มีแนวคิดสูงกวาการผสมผสานแบบธรรมดา   อันเนื่องมาจาก
การบูรณาการนั้นจะทําใหทุกสวนพัฒนาอยางสอดคลองกัน จนแทบไมเห็นวามีส่ิงใดแยกอยู
ตางหาก ซ่ึงอาจแตกตางจากการผสมผสานเล็กนอย ในจุดท่ีวา อาจจะยังมีบางปจจัยท่ียังไม
กลมกลืนกับปจจัยอ่ืน  แตก็อาจเปนเพียงการมองในเชิงแนวคิด แตในทางปฏิบัตินั้น ก็คือ การนํา
ปจจัยตางๆ มาใชอยางหลากหลายวัตถุประสงค และเกิดประโยชนอยางตอเนื่องยาวนาน ดังนั้น 
หลักการในประเด็นสุดทาย ก็คือ การจัดการระบบทรัพยากรแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย          จึงเปนแนวคิดแกนนําเพื่อจะนําความรูดานอ่ืนๆ  เขามาผสมผสานจนเกิด
การบูรณาการใหทุกกิจกรรมเกิดเปนเร่ืองเดียวกัน ไดผลตามความตองการทั้งในระยะส้ัน และระยะ
ยาว ท้ังในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับพื้นท่ี ท้ังเพื่อการแกไขปญหาในเชิงเกษตรกรรม 
ในเชิงส่ิงแวดลอม และสามารถเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดอีกดวย ฉะนั้น แนวคิดของระบบ



 145 

เกษตรอินทรียและเทคนิคตางๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมด จึงเปนหลักการสําคัญเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
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