เพอร์ มาคัลเชอร์ (ในทางปฏิบัต)ิ
(Permaculture in Practice)
บทความที่แล้ วได้ กล่าวถึง แนวคิดและหลักการเบื ้องต้ นของการทาเกษตรในแนวทางเพอร์ มาคัลเชอร์ ซึ่ง
รายละเอี ย ดของแนวคิด เหล่า นี ส้ ามารถหาข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ทั่ว ไป เนื อ้ หาในบทความชิ น้ นี จ้ ะลอง
ยกตัวอย่างการนาทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านกรณีศกึ ษาต่างๆ
1. บันได 9 ขัน้ สู่การทาฟาร์ มเพอร์ มาคัลเจอร์
หลายครัง้ ที่เกษตรกรรุ่ นใหม่อยากเริ่ มต้ นทาการเกษตรในแนวทางเพอร์ มาคัลเจอร์ และแม้ ว่าจะศึกษาหา
ความรู้พื ้นฐานจากแหล่งต่างๆ หรื อแม้ แต่ได้ เข้ าคอร์ สฝึ กการออกแบบแล้ วก็ยงั ไม่สามารถนามาปรับใช้ ได้ อย่างชัดเจน
Mr. William ผู้จดั ทาเว็บไซต์ permacultureapprentice.com ได้ กล่าวถึงแนวทางสาหรับการเริ่ มต้ นทาฟาร์ มเพอร์ มา
คัลเจอร์ อย่างน่าสนใจ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ทาความเข้ าใจสภาพพืน้ ที่ ในกรณี ที่มีพื น้ ที่การเกษตรอยู่แล้ ว สิ่งสาคัญที่ต้องรู้ เกี่ ยวกับแปลงของ
ตนเอง คือ สภาพดินฟ้าอากาศ และ สภาพพื ้นที่ภูมิประเทศ วิธีง่ายๆ คือ การใช้ โปรแกรม Google Earth ดูภาพพื ้นที่
และบันทึกภาพไว้ (ถ่ายภาพ screen shot) จากนันลากเส้
้
นแสดงอาณาเขตของที่ดิน และดูลกั ษณะภูมิประเทศ
รวมทังเก็
้ บข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศในอดีตและแนวโน้ มในอนาคต
ขันที
้ ่ 2 พัฒนาแหล่งน ้าเป็ นอย่างแรก เพราะน ้าเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการพัฒนาฟาร์ ม การเก็บกักและกระจาย
น ้าไปใช้ ขึ ้นกับการออกแบบจัดสร้ างในพื ้นที่ อีกทังการพั
้
ฒนาแหล่งน ้าเหล่านี ้ ไม่ว่าจะเป็ นทางเบี่ยงน ้า ร่ องชะลอน ้า
หนอง บึง คู คลอง จะเป็ นองค์ประกอบหลักที่ สิ่ง ก่อสร้ างหรื อการปลูกพื ช พันธุ์ อื่นๆ จะถูกออกแบบให้ สอดรั บใน
ภายหลัง ซึง่ การพัฒนาแหล่งน ้าในแปลงรวมถึง
1) แหล่งเก็บกับน ้า (Water Storage) โดยพิจารณาถึงปริ มาณน ้าที่ต้องการใช้ สาหรับกิ จกรรมต่างๆ ในแปลง
ตลอดปี เพื่อออกแบบขนาดเก็บกัก และพื ้นที่รวบรวมน ้าให้ ไหลลงสู่แหล่งเก็บกักเหล่านี ้ ถ้ าเป็ นไปได้ แหล่งเก็บกักน ้าที่
ดีควรอยูใ่ นตาแหน่งที่สงู เพื่อง่ายต่อการนามาใช้ หรื อ การสร้ างถังเก็บน ้าบนที่สงู ในจุดที่มีความจาเป็ น ซึ่งการกระจาย
ด้ วยระบบท่อมักจะเป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพกว่าระบบอื่นๆ
2) แหล่งรวบรวมน ้า (Water Harvesting)
แนวทางเบื ้องต้ นคือใช้ การรวบรวมน ้าจากผิวดินและน ้าฝนลงไปสู่แหล่งเก็บกักน ้า หากเป็ นพื ้นที่ต่าการใช้ บ่อ
น ้าเพื่อนาน ้าลงไปเก็บในชันหิ
้ นใต้ ดินก็ เป็ นอีกแนวทางหนึ่ง แล้ วจึงให้ ปั๊ มน ้าสูบขึ ้นมาเก็บในสระน ้าหรื อแท็งค์น ้า หรื อ
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นาไปใช้ เมื่อต้ องการ การทาร่ องน ้าตามแนวภูมิประเทศเพื่อนาน ้าไปยังสระเก็บนา้ ก็เป็ นแนวทางที่ดี นอกจากนี ้การ
สร้ างถนนในฟาร์ มก็เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่สาคัญในระบบรวบรวมน ้าในฟาร์ ม
3) การสร้ างโครงข่ายกระจายน ้า (Reticulation of water)
หลักการสาคัญข้ อหนึง่ คือต้ องพยายามชะลอ กระจาย และเก็บน ้าฝนและน ้าท่าที่ไหลผ่านฟาร์ ม ซึ่งแนวทางที่
ใช้ คือ การสร้ างร่ องนา้ สาหรับชะลอนา้ เก็บนา้ หรื อ เบี่ยงนา้ ไปตามความต้ องการ ซึ่งการสร้ างร่ องนา้ ในจานวนที่
เหมาะสมกระจายอยูใ่ นแปลงจะทาให้ พื ้นที่มีความชุม่ ชื ้นได้ เป็ นอย่างดี
ขัน้ ที่ 3 ระบุเส้ นทางขนส่งของฟาร์ ม เป็ นการกาหนดเส้ นทางเข้ าออกและเส้ นทางถนนภายในฟาร์ ม ซึ่ง
พิจารณาจากลักษณะพื ้นที่และสภาพดินฟ้าอากาศ และแหล่งเก็บกับน ้าในฟาร์ ม (ที่ออกแบบไว้ ก่อนหน้ านี ้) เส้ นทาง
ถนนที่เ หมาะสมควรอยู่บนเนินหรื อสันเขา เพราะจะทาให้ ถนนแห้ ง ไม่มี นา้ ท่วมขัง ดูแลรักษาง่ าย หรื อ อาจเป็ น
เส้ นทางตามแนวเขตพื น้ ที่หรื อแนวคูคนั ร่ องนา้ ซึ่งการสร้ างถนนส่ง ผลต่อระบบการจัดการนา้ และการป้องกันการ
พังทลายของดินได้ เป็ นอย่างดี
ขันที
้ ่ 4 ปรับปรุ งและสร้ างอาคารต่างๆ แรกที่สดุ ให้ เริ่ มต้ นจากการปรับปรุงสิ่งก่อสร้ างที่มีอยู่ และต่อเติมจาก
ของเดิมออกไป ก่อนที่จะสร้ างขึ ้นมาใหม่หากมีความจาเป็ น ซึ่งการสร้ างอาคารหลังใหม่ควรพิจารณาองค์ประกอบ
ด้ านพื ้นที่ แหล่งนา้ ถนนที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ านี ้ โดยอาคารเหล่านี ้ควรให้ มีแสงแดดส่องเข้ าถึง มีการป้องกันลม ถ้ า
เป็ นไปได้ ควรอยู่ต่ากว่าแหล่งเก็บกักน ้าเพื่อสามารถนาน ้ามาใช้ ในอาคารได้ สะดวก นอกจากนี ้ควรพิจารณาถึงการใช้
พลังงานในอาคาร รวมถึงการผลิตพลังงานเอาไว้ ใช้ เองภายในอาคาร
ขันที
้ ่ 5 สร้ างแนวรัว้ เพื่อแบ่งโซนพื ้นที่ สาหรับรอบเขตพื ้นที่อาจใช้ แนวต้ นไม้ เป็ นแนวรัว้ ส่วนภายในแปลงอาจ
มีการแบ่งโซนพื ้นที่การเพาะปลูกประเภทต่างๆ หรื อการล้ อมรัว้ ชัว่ คราวเพื่อให้ ขยับขยายในอนาคตหากต้ องการนา
สัตว์มาเลี ้ยงในฟาร์ ม
ขันที
้ ่ 6 เริ่มต้ นปรับปรุงดิน การปรับปรุงดินขึ ้นกับสิ่งที่ต้องการเพาะปลูก แม้ การปรับปรุงดินจะใช้ เวลาไม่นาน
แต่การเริ่ มต้ นปรับปรุ งดินให้ เร็ วที่สุดจะส่งผลต่อการพัฒนาแปลงเพาะปลูก การปรับปรุงดินอาจเริ่ มต้ นทาในขันตอน
้
การเตรี ยมพื ้นที่ สร้ างแหล่งเก็บน ้า หรื อ ถนนภายในฟาร์ ม ซึ่งเทคนิคการปรับปรุ งดินอาจใช้ วิธีการง่ายๆ เช่น การไถ
พรวน การปลูกพืชคลุมดิน หรื อการใช้ จลุ ินทรี ย์ชว่ ยในกระบวนการปรับปรุงดินร่วมด้ วย
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ขันที
้ ่ 7 เริ่ มต้ นทาการเพาะปลูก เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน ้ามีพร้ อม การเข้ าออกฟาร์ มทาได้ สะดวก
ก็ถึงขันตอนการวางแผนเพาะปลู
้
ก ในอันดับแรกๆ ควรเริ่ มต้ นจากการปลูกพืชกันลม แล้ วจึงจะเลื อกปลูกระยะสันเพื
้ ่อ
สามารถสร้ างรายได้ ในระยะแรก ก่อนที่จะปลูกพืชยืนต้ น ไม้ ผล หรื อ ปลูกป่ าไม้ ในระยะต่อไป
ขันที
้ ่ 8 นาสัตว์มาเลี ้ยง เนื่องจากการเลี ้ยงสัตว์เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ระบบนิเวศมีความสมดุล ไก่และสุกรเป็ น
สัตว์ที่ควรนามาเลี ้ยงก่อนเนื่องจากดูแลง่ายและให้ ผลตอบแทนเร็ ว การมีรัว้ ภายในฟาร์ มจะเป็ นประโยชน์ในการแบ่ง
โซนการเลี ้ยงและป้องกันสัตว์ไปรบกวนต้ นไม้ ที่ปลูกไว้ หรื อ สามารถกัน้ พื ้นที่ให้ สตั ว์แทนรถแทรกเตอร์ เพื่อทาความ
สะอาดพื ้นที่ได้ หากมีความพร้ อมก็สามารถขยายเป็ นฟาร์ มปศุสตั ว์ขนาดใหญ่มากขึ ้นในอนาคต
ขันที
้ ่ 9 สร้ างเศรษฐกิจในฟาร์ ม เป็ นการสร้ างผลตอบแทนจากผลผลิตในฟาร์ ม ส่วนหนึ่งขึ ้นกับความสามารถ
ในการเล่าเรื่ องราวของฟาร์ มให้ กบั ชุมชนและกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย ซึง่ อาจไม่ใช่เรื่ องง่ายในตอนเริ่ มต้ น ตัวช่วยที่ดี คือ
การใช้ ช่องทางโซเชียลมีเดียในการสร้ างการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ทังนี
้ ้ ต้ องควบคูไ่ ปกับการผลิ ตสินค้ าที่ตรงความ
ต้ องการและมีวิธีการจัดส่งสินค้ าไปสูม่ ือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ขันตอนข้
้
างต้ นอาจใช้ ระยะเวลานานและใช้ งบประมาณในระดับหนึ่ง บางครัง้ อาจข้ ามบางขันตอนไปก่
้
อน
แล้ วค่อยกลับมาทาเมื่อมีงบประมาณและเวลาที่เหมาะสมก็ได้ ทังนี
้ ก้ ารทาฟาร์ มให้ ประสบผลสาเร็ จมีข้อที่ ควรให้
ความสาคัญหลายประการ เช่น
- ให้ ความสาคัญกับการวางแผนที่ดีและการออกแบบพื ้นที่ให้ เหมาะสมที่สดุ
- ลดค่าใช้ จา่ ยลงให้ มากที่สดุ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ ชีวิตให้ เรี ยบง่าย
- วางแผนการเก็บออมเงินไว้ เมื่อยังมีรายได้ ประจา เพื่อใช้ ในยามต้ องการ
- เริ่มต้ นแผนธุรกิจอย่างง่ายๆ ด้ วยการคิดว่าจะอยูอ่ ย่างไรในอีก 18 เดือนข้ างหน้ า
- ทาการตลาดแบบง่ายด้ วยการขายตรง เริ่มต้ นจากการสร้ างลูกค้ าเพียง 1 คน ก่อนขยับขยาย
- มีการทาบันทึกรายรับรายจ่าย เพื่อนามาบริหารจัดการเศรษฐกิจครอบครัว
- ลงทุนด้ านการศึกษาดูงาน หาคนที่สามารถไปเรี ยนรู้ได้ และเรี ยนรู้จากเขา
- สิ่งที่สาคัญต้ องได้ รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนในครอบครัว
- เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ าย ให้ คดิ ถึงผลที่จะเกิดขึ ้น และวางแผนรองรับเอาไว้ ก่อน
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2. PANYA PROJECT ฟาร์ มเพอร์ มาคัลเจอร์ ในภาคเหนือ
“ปั ญญา โปรเจค” เป็ นโครงการเกี่ยวกับการทาเพอร์ มาคัลเจอร์ ที่ไม่แสวงหากาไร ก่อตังในปี
้
2546 บนเนื ้อที่
กว่า 20 ไร่ ในบ้ านแม่โจ้ ตาบลบ้ านเป้า อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย Christian Shearer โดยมุ่งเน้ นให้ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ แรงบันดาลใจและการฝึ กฝนผู้ที่สนใจจากทัว่ โลก ผ่านการใช้ ชีวิตและเรี ยนรู้ จากคอร์ สฝึ กอบรมและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึง่ “ปั ญญา โปรเจค” ถูกออกแบบและดาเนินการโดยหลักเพอร์ มาคัลเจอร์ เพื่อให้
เป็ นตัวอย่างของการพึง่ ตนเองอย่างยัง่ ยืนและเป็ นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ
ทังนี
้ ้ แนวทางการพัฒนามิติด้านเกษตรของ “ปั ญญา โปรเจค” มีการจัดการสวนแบ่งออกได้ เป็ น 3 โซนหลักๆ
คือ สวนระดับชัน้ (contour garden) สวนเกษตรระบบชีวพลวัต (biodynamic garden) และ สวนป่ า (forest
garden) โดยจะมีสวนขนาดเล็กกระจายตัวอยู่รอบๆ บ้ านแต่ละหลัง อีกทังมี
้ การปลูกไม้ ผล ไม้ พ่มุ และต้ นไม้ นานา
ชนิดทัว่ บริเวณ พื ้นที่สว่ นใหญ่จงึ ใช้ ไปกับการผลิตพืชอาหาร กลายเป็ นแหล่งอาหารที่สวยงาม1
1) สวนระดับชัน้ หรื อ สวนของครัว
เป็ นสวนที่จดั สรรตามลาดับความสูงของพื ้นที่ในบริเวณหน้ าอาคารอเนกประสงค์และห้ องครัว ทาให้ สะดวกใน
การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิตมาใช้ ในครัวในแต่ละวัน โดยเน้ นการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล เช่น
มะเขือเทศ มะเขือยาว พริ ก มันฝรั่ง ข้ าวโพด ฟั กทอง แครอท ผักขม ผักกาดหอม ถัว่ และสมุนไพรหลากหลายชนิด
แปลงเพาะปลูกส่วนใหญ่มีการนาไม้ ไผ่มาเป็ นขอบกัน้ รอบด้ านแล้ วใส่ดินผสมปุ๋ยหมักลงไปหลายชัน้ รวมทังในการ
้
ปลูกพืชผักจะมีการหมุนเวียนกันปลูก ส่วนระบบการให้ น ้าใช้ ระบบชลประทานน ้าหยด

1

เรียบเรียงจาก https://kaiconfusion.wordpress.com/2012/06/12/introduction-alternative-lifestyle-panya-project-organic-farming/
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2) สวนเกษตรระบบชีวพลวัต
เป็ นสวนที่ แตกต่างจากสวนอื่นๆ ในพื น้ ที่ สร้ าง
ขึน้ บนแนวคิด เกษตรระบบชีวพลวัต (biodynamic) โดย
ใช้ หลักการทางดาราศาสตร์ มากาหนดปฏิทินการหยอด
เมล็ดเพาะปลูก เนื่องจากแนวคิดชีวพลวัต มีการมองทุก
อย่างแบบองค์รวม และพิจ ารณาปั จ จัย ที่ มากระทบต่อ
ระบบนิเวศอย่างหลากหลายมากกว่าระบบการเกษตร
แบบทัว่ ไป ปฏิทินการหยอดเมล็ดเพาะปลูกจะสังเกตจาก
ดวงจั น ทร์ และผลกระทบที่ มี ต่ อ ดิ น และพื ช รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในระดับจุลภาคและมหภาค
3) สวนป่ า หรื อ ป่ าอาหาร
เป็ นส่วนที่ออกแบบให้ ใกล้ เคียงกับป่ าไม้ ตามธรรมชาติ ในขณะที่สวนแบบอื่นๆ จะต้ องมีเพาะปลูก การดูแล
รักษา และเก็บเกี่ยวเป็ นประจา แต่สวนป่ ามีเพียงการปลูกในครัง้ แรก และดูแลรักษาในช่วงที่ยงั มีอายุน้อยๆ หลังจาก
นันระบบจะเข้
้
าสูส่ มดุล ในช่วงแรกการใส่ป๋ ยจะช่
ุ
วยให้ ระบบสวนป่ าเข้ าที่เข้ าทางเร็ วขึ ้น หากมีการออกแบบที่ดีในที่สดุ
ระบบจะดูแลตัวเอง และไม่ต้องใส่ปัจจัยการผลิตอะไรเข้ าไปอีกเลย ตรงกันข้ ามสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต อาหาร ยา
รักษาโรค ไม้ ใช้ สอยจากสวนป่ าได้ ตลอดไป (ถ้ ามีการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม)
นอกจากการจัดสรรพื ้นที่สวนเป็ น 3 ประเภทแล้ ว “ปั ญญา โปรเจค” ยังให้ ความสาคัญกับการผลิตปุ๋ยใช้ เอง
ภายในพื ้นที่ โดยใช้ กระบวนการหมักเป็ นเวลา 18 วัน รวมทังมี
้ การสร้ างเรื อนเพาะชาสาหรับพืชผักที่จาเป็ นต้ องปลูก
ด้ วยต้ นกล้ า ก่อนที่จะย้ ายลงไปปลูกตามแปลงที่เตรี ยมไว้ อีกทังมี
้ การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้ เองในฟาร์ มด้ วย
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3. Cool guesthouse กับแปลงเพอร์ มาคัลเจอร์ ในพืน้ ที่เมือง
แนวทางเพอร์ มาคัลเจอร์ นอกจากใช้ กับการทาเกษตรในพื ้นที่ชนบทแล้ ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ กับการทา
สวนในเขตเมืองได้ ดังตัวอย่างของ Cool guesthouse ที่พกั ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ได้ มีการพัฒนาแปลงเพอร์ มาคัล
เจอร์ ในพื ้นที่บริ เวณที่พกั มายาวนานกว่า 6 ปี เนื่องจากเจ้ าของที่พกั เห็นความสาคัญของแนวทางการดารงชีวิตและ
การประกอบธุรกิจ ที่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้ อมน้ อยที่ สุด ซึ่งรู ปแบบการพัฒ นาแปลงเพอร์ มาคัลเจอร์ ของ Cool
guesthouse ที่ผา่ นมา เช่น2
- เปลี่ยนชนิดของพืชภายในที่พกั ให้ เป็ นประเภทที่กินได้ หรื อใช้ เป็ นสมุนไพรได้
- สร้ างแปลงปลูกผักแบบประหยัดน ้า (wicking beds) จานวน 5 แปลง และ
แปลงหนึง่ ทาการปลูกต้ นกล้ วย ซึง่ สามารถเติบโตได้ ดี
- สร้ างกระบะปลูกต้ นไม้ เ พื่อปลูกต้ นมะละกอ กล้ วยสายพันธุ์ต่างๆ กาแฟ
ผักกาดขาว มะรุม ฯลฯ
- ทาปุ๋ยหมักด้ วยวิธีตา่ งๆ 3 วิธี คือ ปุ๋ยหมักมูลไส้ เดือน ปุ๋ยหมักแบบกลับกอง
และปุ๋ยโบกาชิ โดยใช้ วตั ถุดบิ ส่วนใหญ่จากของเหลือใช้ ในครัว
- ขุดบ่อน ้าเพื่อนามาใช้ ในที่พกั โดยไม่ต้องใช้ น ้าจากระบบประปาของเมือง
- มีความพยายามในการนาน ้าทิ ้งจากการซักล้ างมารี ไซเคิลใช้ กบั การรดต้ นไม้
และนาไปใช้ กบั ห้ องสุขา โดยใช้ ปั๊มที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
- มีการพัฒนาสวนผักแนวตังในพื
้ ้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เป็ นต้ น

2

เรี ยบเรี ยงจาก http://coolguesthouse.com/urban-permaculture-chiang-mai/
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4. เทคนิคแปลงถาวร (Hugelkultur)
เทคนิคที่ โดดเด่นประการหนึ่ง ของการเกษตรแบบเพอร์ ม าคัลเจอร์ คือ “Hugelkultur” ที่ มักใช้ คาแปลใน
ภาษาไทยว่า “การทาเกษตรบนคันดิน”
Hugelkultur คือวิธีการทาเกษตรที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ ว่าในบริ เวณต้ นไม้ หรื อกิ่งไม้ ที่ล้มที่ร่วงทับถม
กันในป่ านัน้ จะเป็ นพื ้นที่ที่สามารถรักษาความชื ้นได้ ดีกว่าบริ เวณอื่นๆ โดยรอบ และมักจะมีตะไคร่ มอส หรื อเห็ดเกาะ
ตามขอนไม้ โดยเฉพาะในหน้ าแล้ ง ดินบริเวณขอนไม้ ก็จะมีความชื ้นมากกว่าบริ เวณอื่น เมื่อไม้ ย่อยสลายก็จะทาให้ ดิน
บริเวณใกล้ ๆ ขอนไม้ มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณอื่นด้ วย ตลอดระยะเวลานานนับ 10 ปี หลังจากที่เศษซากพืช
ถูกย่อยสลายจนหมดสิ ้นแล้ ว บริเวณดังกล่าวก็จะกลายเป็ นกองดิน (mound) ที่มีธาตุอาหารมากมาย
จากแนวคิดดังกล่าวนามาสูก่ ารดัดแปลงพื ้นที่ในแปลงเกษตรให้ สามารถเพาะปลูกได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ต้องรดนา้ ใส่ป๋ ยหรื
ุ อพรวนดินยกร่ องใหม่บ่อยๆ เหมือนกับการขึน้ แปลงเพาะปลูกทั่วไป เมื่อสร้ างแล้ วก็สามารถ
เพาะปลูกไปได้ นานๆ ทาให้ หลายคนเรี ยกเทคนิคนี ้ว่าเป็ นการสร้ าง “แปลงถาวร” ก็ได้ โดยหัวใจสาคัญของการทา
แปลงถาวร คือการวางชันของวั
้
สดุธรรมชาติซ้อนทับกัน เรี ยงจากท่อนไม้ ขนาดใหญ่ กิ่งไม้ เล็กๆ เศษหญ้ า ฟาง เศษ
พืชผัก ปุ๋ยหมัก ไปจนถึงการใช้ ดินปิ ดทับอีกครัง้ ซึ่งยิ่งสามารถทากองวัสดุให้ ใหญ่และกว้ างเท่าไรก็ยิ่งได้ แปลงที่มี
ความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกได้ นานเท่านัน้
4. คลุมชันบนสุ
้
ดด้ วยหน้ าดินให้ มคี วามหนา

ประมาณ 2.5 ซม. ก็พร้ อมที่จะใช้ ปลูกพืชได้ เลย
(หรื อหากต้ องการใช้ เศษฟางคลุมทับอีกชันเพื
้ ่อ
รักษาความชื ้นและป้องกันหญ้ าขึ ้นก็ได้ )
3. โรยปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ยคอกเป็ นชันบางๆ
้
อาจพ่นน ้า

หมักจุลนิ ทรี ย์เพื่อช่วยให้ วสั ดุยอ่ ยสลายง่าย
2. คลุมกองไม้ ด้วยเศษหญ้ าหรื อฟาง หรื อพืชผักที่

สามารถย่อยสลายได้ ง่าย (หากใช้ หญ้ าสด ต้ องวาง
ให้ รากหงายขึ ้นเพื่อไม่ให้ หญ้ างอกได้ ง่ายๆ)
1. วางกองกิ่งไม้ และท่อนไม้ ตามความยาวของพื ้นที่ที่

เตรี ยมไว้ ให้ สงู ประมาณ 30-60 ซม. จากพื ้นดิน หรื อ
ลึกลงไปในดินก็ได้ ทาการอัดกองท่อนไม้ เหล่านี ้ให้
แน่น โดยใช้ ด้ามจอบหรื อขึ ้นไปเหยียบบนกองไม้
(พยายามคละขนาดและจัดวางไม้ ให้ แน่นด้ วย)

7

โดยทั่วไปขนาดแปลงถาวรที่เ หมาะสม คือ กว้ างประมาณ 1 เมตร ยาว 2 เมตร และสูงประมาณ 1 เมตร
เพื่อให้ ทางานได้ ง่าย ที่สาคัญคือ กิ่งไม้ หรื อท่อนไม้ ที่นามาวางควรเป็ นไม้ ที่ย่อยสลายง่าย (จาพวกไม้ เนื ้ออ่อน) ควร
หลีกเลี่ยงไม้ ที่มีสารต่อต้ านการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไม้ ซีดาร์ หรื อไม้ วอลนัทสีดา
นอกจากนี ้การทาแปลงถาวรสามารถประยุกต์ใช้ วัสดุที่มีอยู่ในบ้ านได้ เช่น ใช้ ก้อนฟางอัดแน่นแทนท่อนไม้
หรื อ ใช้ ท่อนไม้ สนๆ
ั ้ วางในแนวตังแทนแนวนอน
้
หรื อ ในกรณีที่เรามีที่จากัด อาจทาแปลงถาวรในลักษณะเป็ นแปลง
เล็กๆ แทนก็ได้ วิธีการดังภาพด้ านล่าง

1. เลือกพื ้นที่ทาแปลงถาวรขนาด

2. เกลีย่ เศษใบไม้ ออกข้ างๆ ด้ วย

3. เตรี ยมวัสดุ ได้ แก่ กิ่งไม้ ปุ๋ยหมัก (ทา

เล็ก บริ เวณที่มใี บไม้ ปกคลุม

ช้ อนพรวนดิน

เอง) เศษผัก ปุ๋ยอินทรี ย์/ปุ๋ยคอก

4. โรยปุ๋ยอินทรี ย์บางๆ

5. วางเศษกิ่งไม้ ลงบนดิน
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6. โรยปุ๋ยหมัก (ทาเอง) ทับอีกชัน้

7. นาเศษพืชผักมาปิ ดทับหน้ า

8. กองเศษพืชผักให้ สงู เท่าที่ทาได้

9. ปล่อยทิ ้งไว้ จะเริ่ มกระบวนการ

(ในรูปกองวัสดุมีความสูงจากดิน
ประมาณ 45 ซม.)

ย่อยสลาย กองวัสดุจะยุบลงและ
เริ่ มเปลีย่ นสี เป็ นอันใช้ ได้

การทาแปลงถาวรขนาดเล็กข้ างต้ น นอกจากจะทาให้ มีสถานที่ปลูกต้ นไม้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และไม่ต้อง
ดูแลรดน ้ามากนักแล้ ว ยังเป็ นแนวทางในการช่วยจัดการเศษกิ่งไม้ และเศษพืชผักในบ้ านเรื อนได้ เป็ นอย่างดี (แทนการ
นาไปเผาหรื อทิ ้งเป็ นขยะ) อีกด้ วย จึงมักเหมาะกับการทาเกษตรในเมือง
อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ลืมว่าเทคนิคการทาแปลงถาวรนี ้ มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อแก้ ปัญหาการเพาะปลูกพืช
ในพื ้นที่แห้ งแล้ ง หรื อ ในกรณีที่ไม่สามารถรดน ้าต้ นไม้ ได้ เป็ นเวลานานๆ ดังนัน้ พื ้นที่ที่ฝนฟ้าสม่าเสมอ หรื อ สามารถ
จัดหาแหล่งน ้ามาใช้ ในการเพาะปลูกได้ เพียงพอ ก็ไม่มีความจาเป็ นต้ องสร้ างแปลงถาวรไว้ ใช้ หรื อในกรณีที่พื ้นที่สวนมี
ความชื ้นค่อนข้ างมาก การทาแปลงถาวรโดยการขุดดินลึกลงไปก็ไม่เหมาะสมเพราะจะทาให้ รากพืชเน่าจากความชื ้นที่
มากเกินไป ฉะนันก่
้ อนสร้ างแปลงถาวรต้ องพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื ้นที่ หากการทาแปลงเพาะปลูกแบบ
ทัว่ ๆ ไปได้ ผลดีอยูแ่ ล้ ว การทาแปลงถาวรก็อาจไม่จาเป็ นเลยก็ได้ ....

อ้ างอิง
http://permacultureapprentice.com/the-ultimate-guide-to-starting-a-profitable-permaculture-farm/
http://permacultureapprentice.com/how-to-set-up-a-permaculture-farm/
https://deepgreenpermaculture.com/diy-instructions/hugelkultur-bed-construction/
http://www.kasetorganic.com/hugelkultur.html
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