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กจิกรรมเพิม่เติม 

การออกแบบกิจกรรมด้านการพฒันาการเกษตร ในการถ่ายทอดความรู้และการประยุกต์ใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพฒันาพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability) ใหแ้ก่ชุมชนเพิ่มเติม มีดงัน้ี 

1.การออกแบบพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” 

2.การท าการเกษตรแบบนวเกษตร 

3.การปรับปรุงบ ารุงดิน 

4.การจดัการทรัพยากรน ้า 

1.การออกแบบพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ 

 “เกษตรทฤษฎีใหม่” คือศาสตร์ท่ีเน้นการออกแบบพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ มีการจดัการทรัพยากรน ้ า

จดัสรรพื้นท่ีเพื่อใช้ในการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์และท่ีอยู่อาศยั โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ของพื้นท่ี 

รวมทั้งเกษตรกรสามารถใชท้รัพยากรในพื้นท่ีของตนเองให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด ช่วยเพิ่มความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน และเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ 

 โซน (Zone)  

 การออกแบบพื้นท่ีโดยค านึงถึงความถ่ีในการเขา้ใช้งานพื้นท่ีแต่ละจุด หรือท่ีเรียกว่า โซน (Zone) 

ทั้งบา้นพกัอาศยั พื้นท่ีเพาะปลูก ป่า และสัตวเ์ล้ียง 

 การออกแบบพื้นท่ีโดยค านึงถึงความถ่ีในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี จะช่วยลดการใชท้รัพยากรและพลงังานได ้

เช่น การออกแบบพื้นท่ีท ากองปุ๋ยหมกัไวใ้กลก้บัพื้นท่ีเล้ียงไก่ จะท าให้ลดเวลาและพลงังานในการขนยา้ย

เม่ือตอ้งการน ามูลสัตวม์าใชท้  าปุ๋ยหมกั ทุกคร้ังท่ีเราเดินไปให้อาหารไก่ เราก็สามารถใชเ้วลาเดียวกนัเอาเศษ

อาหารจากครัวเรือนไปไวท่ี้กองปุ๋ยหมกั อีกทั้งไก่ท่ีเล้ียงไวใ้กลก้องปุ๋ย ก็จะมาช่วยกลบักองปุ๋ยหมกัเพื่อคุย้

เข่ียหาหนอนและแมลงต่าง ๆ เป็นอาหาร 

โซน 0. พื้นท่ีพกัอาศยั เป็นพื้นท่ีใชง้านภายในอาคารเป็นหลกั มีการอาศยัอยูภ่ายในตลอดวนั 

โซน 1. พื้นท่ีท่ีตอ้งดูแลและเขา้ใชง้านเป็นประจ าทุกวนั เช่นแปลงผกัสวนครัว ท่ีอยูข่องสัตวเ์ล้ียง

ขนาดเล็ก พื้นท่ีท าปุ๋ยหมกั ควรออกแบบพื้นท่ีใหใ้กลก้บัท่ีพกัอาศยั 

โซน 2. พื้นท่ีท่ีตอ้งดูแลและเขา้ใชง้านสัปดาห์ละคร้ัง เช่นไมผ้ลตน้เต้ีย พืชลน้ลุกระยะยาว บ่อเก็บ

น ้า สัตวน์ ้า เล้ียงผึ้ง 
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โซน 3. พื้นท่ีท่ีตอ้งดูแลและเขา้ใชง้านเดือนละคร้ังหรือเขา้ไปวนัละคร้ังโดยใชเ้วลาเพียงเล็กนอ้ย 

เช่น ไมผ้ลตน้ใหญ่ พืชไร่ คอกสัตวใ์หญ่  

โซน 4. พื้นท่ีท่ีตอ้งดูแลและเขา้ใชง้านฤดูกาลละคร้ัง เช่น พื้นท่ีปล่อยสัตวใ์หญ่ ไมใ้ชส้อย 

โซน 5. พื้นท่ีไม่ตอ้งการดูแลมากเพียงเขา้ไปสังเกต เช่นป่าธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ แสดงการออกแบบโซนพ้ืนท่ีตามความถ่ีในการใชง้าน (ภาพจาก chengcheufarm) 

 ภาพประกอบข้างบนเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง เพื่อแนะน าแนวทาง ซ่ึงผู ้ท่ีน าไปปฏิบัติสามารถ

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมได ้โดยท่ีโซนหน่ึงอาจจะอยูใ่กลโ้ซนสามก็ได ้หรือในพื้นท่ีทั้งหมดอาจจะมีแค่โซน

หน่ึงและสองก็ได้เช่นกนั หลกัการส าคญัของการออกแบบพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตอ้งตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของเจา้ของพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด1 

2.การท าการเกษตรแบบนวเกษตร 

วนเกษตร เป็นระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชท่ี้ดินท าการเกษตรและพื้นท่ีป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน โดย

มีการปลูกพืชและเล้ียงสัตวท่ี์มีความสอดคลอ้งเก้ือกูลกบัระบบนิเวศป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน 

วนเกษตรช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ท าให้ผลผลิตทั้งพืชและสัตวเ์พิ่มมากข้ึน เนน้การมี

กินมีใช้ภายในครัวเรือน มีการน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เกษตรกรใช้ชีวิต

ผสมผสาน กลมกลืนกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการปลูกพืชพรรณสมุนไพรชนิดต่าง ๆ 

ก่อให้เกิดอาหาร ยารักษาโรค และส่ิงของใชส้อย มีการสร้างสวสัดิการให้แก่ชีวิตในระยะยาวโดยการปลูก

ป่าซ่ึงจะไดมี้ไมไ้วใ้ชก่้อสร้างหรือตดัไปขายเพื่อเป็นรายไดท่ี้ไม่ตอ้งลงทุนมาก มีการางแผนการใชท่ี้ดินอยา่ง
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มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผลผลิตทาง การเกษตรเพิ่มข้ึน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งมีการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและพนัธ์ุพืช สัตวน์ ้ า ท่ีด ารงอยูไ่ดใ้นระบบนิเวศท่ีมีความ

สมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ2  

การออกแบบพื้นท่ีท่ีมีการแบบโซน ป่าธรรมชาติ จะเป็นโซนท่ีปล่อยให้ธรรมชาติจดัการตวัเอง แต่

ในระบบวนเกษตรมกันิยมปลูกตน้ไมต้ระกูลถัว่ (Nitrogen-fixing tree), ไมพุ้่ม ไมผ้ล ผสมผสานกบัไมป่้า 

ซ่ึงพื้นท่ีปลูกตน้ไมส่้วนน้ีเราหวงัผลและเน้ือไม ้ในโซนสองและสาม จ าเป็นตอ้งมีการจดัการ ทั้งการตดัแต่ง

ก่ิงและตดัหญา้ โดยเราตอ้งศึกษาและเขา้ใจต าแหน่งการตดัแต่งก่ิง ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตดัแต่งก่ิง ซ่ึง

จะช่วยใหต้น้ไมใ้หผ้ลผลิตท่ีสูงกวา่การปล่อยไวต้ามธรรมชาติ 

เทคนิคท่ีใชจ้ดัการพื้นท่ีวนเกษตร 

2.1 Chop and drop 

2.2 Alley crop 

2.3 Forest gardening 

2.4 Tropical banana guild 

2.1 Chop and drop 

 วนเกษตรมกันิยมปลูกพืชตระกูลถัว่ (Nitrogen-fixing tree), ไมพุ้่ม ไมผ้ล ผสมผสานกบัไมป่้า ใน

ระบบน้ีพืชตระกูลถัว่ ซ่ึงใชเ้ป็นพืชบ ารุงดินและคลุมดินให้กบัตน้ไม ้เม่ือถึงระยะท่ีเหมาะสมพืชตระกูลถัว่

จะถูกตดัให้สั้ นลงเพื่อให้ไมพุ้่มและไมผ้ลไดเ้จริญเติบโต โดยส่วนของพืชตระกูลถัว่ท่ีตดัจะใช้ห่มดินให้

ตน้ไมเ้พื่อรักษาความชุ่มช่ืน 

2.2 Alley crop 

 เป็นสวนวนเกษตรท่ีปลูกไมย้นืตน้เป็นแถวสลบักบัพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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2.3 Forest gardening 

 เป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดให้อยูใ่นแปลงเดียวแต่มีความสูงต่างระดบักนั โดยอาศยัลกัษณะ

ความแตกต่างของพืชท่ีมีความสูงต ่ามาอยู่ร่วมกัน ท าให้เกิดการเก้ือกูลกันเหมือนป่าธรรมชาติ สร้าง

ประโยชน์มากมายหลายอยา่งและสามารถใชพ้ื้นท่ีทุกตารางเมตรไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

 1.ไมใ้หญ่ทรงสูง หรือไมเ้รือนยอดชั้นบน ไมจ้  าพวกน้ีจะมีเรือนยอดสูงกวา่ระดบัของพุ่มเรือนยอด

ของพืชอ่ืนทั้งหมด เพราะฉะนั้นเรือนยอดของพืชจะไดรั้บแสงเต็มท่ีทั้งดา้นบนและดา้นขา้ง ไมพ้วกน้ีจะโต 

กวา่ไมใ้นบริเวณเดียวกนัและมีเรือนยอดเจริญดี 

 2.ไมร้ะดบักลาง ซ่ึงเป็นชั้นท่ีมีความสูงเป็นรองจากกลุ่มไมย้นืตน้ ไมก้ลุ่มน้ีไดแ้ก่ ไมผ้ล  

 3.ไมพุ้ม่เต้ียเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นอาหารและยารักษาโรค  

 4.ไมเ้ล้ือย เราสามารถปลูกไมเ้ล้ือยส าหรับเป็นอาหาร โดยปลูกไวใ้ตไ้มใ้หญ่ 

 5.พืชประเภทไมห้วัเพื่อเป็นอาหาร เช่น มนัเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    รูปภาพแสดง ระดบัชั้นต่าง ๆ ของพืช 
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2.4 Tropical banana guild 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เรียกเทคนิคน้ีว่า การปลูกพืชแบบหลุมพอเพียง เป็นแนวคิดในการปลูกตน้ไม้

หลายชนิดรวมกนัหน่ึงหลุม ดว้ยการปลูกพืชให้ต่างชนิด และต่างระดบักนั ให้ตน้ไมแ้ต่ละชนิดพึ่งพาอาศยั

กนัและกนั เช่น ตน้ไมใ้หญ่ เป็นร่มเงาให้ตน้ไมเ้ล็ก พืชเล้ือยคลุมหน้าดินลดการระเหยของน ้ าในหน้าดิน 

ช่วยใหพ้ืชในหลุมทนแลง้ไดดี้ หรือ พืชสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิแสบร้อย ช่วยขบัไล่แมลงท่ีจะบุกรุกเขา้มาในสวน3
  

 หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจดัการส่ิงท่ีอยูใ่นหลุม เร่ิมจากเตรียมพื้นท่ีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

1 เมตร แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นรูปส่ีเหล่ียม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมน้ี ลงได้ถึง 4-5 

ประเภทในหลุมเดียว  

 มีการใช้ตน้กล้วย เป็นไมพ้ี่เล้ียง เพื่อให้ร่มเงา เก็บกกัน ้ า ในช่วงหน้าแห้ง กล้วยท่ีนิยมปลูกเช่น 

กลว้ยน ้ าวา้ ทิศทางการปลูกควรปลูกในทิศตะวนัตก เพื่อในช่วงเวลากลางวนัท่ีแดดร้อนจงั กลว้ยจะช่วยบงั

แสงแดด เป็นพี่เล้ียงใหพ้ืชท่ีไม่ชอบแดดมาก กลว้ยจะตกเครือใหผ้ลผลิตเม่ือมีอายุครบปี พร้อมกบัไมย้ืนตน้

ท่ีปลูกก็เร่ิมโต เราสามารถตดัตดักลว้ยท่ีเป็นไมพ้ี่เล้ียงออกให ้ไมย้นืตน้ไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี 

 

 

วธีิการ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เตรียมพื้นท่ีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1 เมตร 

2.น าปุ๋ยหมกั 1 กระสอบโรยใหท้ัว่ และพรวนดินใหเ้ขา้กนั 

3.น าตน้กลว้ยปลูกตรงกลางหลุม 

4.ปลูกไมย้นื ไมผ้ล ผกัอายสุั้นปลูกกระจายภายในหลุม 

เช่น ขนุน มะละกอ พริก มะเขือ สมุนไพรและถัว่ต่าง ๆ 

5.ปลูกพืชคลุมดินลอ้มรอบหลุมเพื่อป้องกนัหญา้ 

6.รดน ้า 1-3 วนัต่อคร้ัง 
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3.การปรับปรุงบ ารุงดิน 

 สภาพดินในพื้นท่ีตวนเป็นดินทรายท่ีไม่มีสารอาหาร ไม่กกัเก็บน ้ า และอินทรียวตัถุ เม่ือฝนตกก็ถูก

ชะลา้งไปกบัน ้าฝนไดง่้าย การจะปลูกพืชใหไ้ดผ้ลผลิตสูง จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพดิน ดงัน้ี 

 3.1 No dig gardening 

 เป็นการท าแปลงผกัโดยก่อข้ึนมาจากพื้นเดิม โดยไม่มีขอ้จ ากดัว่าพื้นนั้นจะเป็นพื้นดินท่ีดีหรือไม่ 

แต่เป็นการสร้างแปลงข้ึนมาใหม่ใหมี้ความหนามากเพียงพอท่ีจะปลูกพืชได ้และรักษาความช้ืนในดินเอาไว ้ 

 ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก 

1.เตรียมแปลงปลูกจากวสัดุเหลือใช ้เช่น กอ้นอิฐ ก่ิงไม ้ก่อเป็นแปลงรูปส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 1 เมตร ส่วน

ความยาวท าไดต้ามชอบ โรยปุ๋ยหมกัเช่นข้ีววั ข้ีไก่ ทีละชั้นจนทัว่แปลงเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน   

2.น าวสัดุเหลือใชท่ี้ยอ่ยสลายได ้เช่น กล่องกระดาษลงั หนงัสือพิมพ ์หรือเศษผา้ มาปูรองพื้นล่างสุด พื้นท่ี

ส่วนน้ีท าหนา้ท่ีเก็บความช้ืนไวใ้นแปลงปลูกและป้องกนัไม่ใหห้ญา้หรือวชัพืชแทงข้ึนมาแยง่อาหารพืชผกั  

 3.โรยใบไมแ้หง้ ทบัหนาๆ ใส่มูลสัตวล์งไปอีกชั้น แลว้รดน ้าใหชุ่้ม ชั้นน้ีควรท าใหห้นาสักหน่อยประมาณ 

8 เซนติเมตร อินทรียวตัถุเหล่าน้ีจะค่อยๆยอ่ยสลายกลายเป็นดินและธาตุอาหารเล้ียงพืชผกัในอนาคตโดยท่ี

ไม่ตอ้งเติมปุ๋ย  

4.รดน ้าแต่ละชั้นใหชุ่้ม และกลบทบัชั้นสุดทา้ยดว้ยดิน คลุมแปลงดว้ยฟางขา้วหรือกระดาษหนงัสือพิมพ ์รด

น ้าใหชุ่้ม ฟางหรือกระดาษหนงัสือพิมพช์ั้นนอกสุดน้ีท าหนา้น้ีท่ีเก็บรักษาความช้ืนในดินเอาไวท้  าใหไ้ม่ตอ้ง

รดน ้าบ่อย ๆ  

 

 

 

 

 

รูปภาพ แสดงการท าแปลงผกัแบบ No dig gardening 
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4.การจดัการทรัพยากรน ้า 

 การใชน้ ้าทิ้ง (greywater)ในครัวเรือนเพื่อใชป้ลูกผกั เช่น น ้ าจากการลา้งจาน ซกัผา้ หรืออาบน ้า มา

ใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมท่ี้ปลูกไวใ้นครัวเรือน โดยออกแบบพื้นท่ีใหมี้แปลงผกัใกลก้บับริเวณท่ีใช้

น ้า 

       รูปภาพ พ้ืนท่ีใชน้ ้ าลา้งจานของชาวบา้น   

     

 

 

 

 

 

       รูปภาพ การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท าแปลงผกัเพ่ือ

                    ใชป้ระโยชน์จากน ้ าท้ิงจากการลา้งจาน 

  

  

 

 

 

 

 

 

อา้งอิง 

1 chengcheufarm 

2 https://www.opsmoac.go.th/sustainable_agri-sustainable_agri-preview 

3 https://www.opsmoac.go.th/pattani-article 
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ภาคผนวก 

Agroforestry Systems 

Agroforestry is a systems that grow trees to aid in the provision of agricultural products. 

Good examples include orchards, nitrogen-fixing tree, alley cropping, and forest gardens 

Forest gardening 

The idea of forest gardening is growing the things we need in a divers. Forest gardening 

has several golds. For instance, we want to design that if we compare a monoculture orchard to 

a forest garden of the same size, we hope to receive more overall value from the polyculture. 

Another goal is for a forest garden to become a largely self-maintaining system. 

A forest garden can have several layers: 

The tall tree layer. The upper canopy layer require the most space and have the biggest impact 

on resources (sunlight, water and nutrients). 

The lower tree layer. This layer is where most fruit tree live. 

The shrub layer. This perennial layer is full of  woody plants in a range of sizes that produce 

food and fibers and provide wildlife habitat. 

The vine layer. We can grow productive vines in our forest garden for food. These can be 

trellised up the trees. 

The root layer. The underground dimension, we can benefit from a variety of root crops. 

          

         Layers of a forest garden 
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Alley cropping 

 For production-focused systems, alley cropping is a concept that deserves more 

attention. Incorporating bands of tree crops into fields of annual grains, pulses, and vegetables 

offers a number of benefits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alley cropping system intersperses rows of young fruit trees and berry bushes with rows 

of annual vegetables. 
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Tropical Banana Guild 

In a tropical banana guild, The banana provides sun and wind protection, soil moisture 

conservation and juicy mulch. Meanwhile, all the other plants provide various to help the fruit 

tree get established. 

How to make tropical banana guild. 

Step 1. Prepare the soil (diameter 1 sq.m.) for planting 

Step 2. Add fertilizer (compost, manure, or a mixture) and till the soil 

Step 3. Plant banana in the center 

Step 4. Plant fruit trees around banana 

Step 5. Plant the cover tree around circle 

Step 6. Water the trees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropical Banana Guild 
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No dig gardening 

There are many variations of how we can build a “no dig gardening”, but they all use the 

same underlying principle, which is soil building. No-dig gardens can be constructed anywhere 

because this technique creates soil. 

As a brief description, the way the technique of no-dig gardening works is that of 

different organic materials such as pea straw, lucerne, animal manure, finely-chopped prunings, 

kitchen scraps, compost and laid down in layers over each other to create what is essentially a 

thick, flat composting system that fills a garden bed.1 

How to build a no dig garden 

Step 1. Preparing the ground 

 

Step 2. Lay down newspaper 

Step 3. Lay down organic matter, manure & compost 

Step 4. Water and make pockets of compost in top layer and plant up 

 

 

 

       1https://deepgreenpermaculture.com/diy-

instructions/no-dig-gardening/ 
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Greywater 

Greywater refers to the water that come from sources not containing human waste. This 

includes kitchen sinks, bathroom and shower. In places where water conservation is a high 

priority, this greywater can be used to help irrigate a productive landscape. 

     

    Greywater from kitchen 

 

 

 

 

 

 

 

    Make garden bed for used greywater from kitchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


