เพอร์ มาคัลเชอร์ (Permaculture)
หาก “ฟูกูโอกะ” ผู้เ ป็ นดัง บิดาของเกษตรธรรมชาติ กล่าวว่า เป้าหมายสูง สุดของเกษตรกรรม ไม่ใช่การ
เพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์ แห่งความเป็ นมนุษย์ “บิล มอลลิสัน (Bill Mollison)” ผู้ก่อตัง้
แนวคิดเพอร์ มาคัลเชอร์ ก็จะพูดถึงความสาคัญของการออกแบบ และมีความเชื่อว่าการออกแบบสภาพแวดล้ อมและ
องค์ประกอบที่ดีจะทาให้ ธรรมชาติ ทางานได้ เต็มที่และรวดเร็วกว่าการรอให้ ธรรมชาติกลับเข้ าสู่สมดุลด้ วยตนเอง โดย
กล่าวถึงหัวใจของการทาเกษตรที่ยดึ ธรรมนูญ 3 อย่าง คือ “รักษ์โลก รักษ์มนุษย์ และ แบ่งปั นส่วนเกิน”
หรื ออีกนัยหนึ่ง ในขณะที่ ฟูกโู อกะ มุ่งเน้ นที่ "การไม่กระทา" แต่ บิล มอลลิสนั เน้ นที่ "การลงมือกระทา" เพื่อ
วางองค์ประกอบต่างๆ ในจุดและเวลาที่เหมาะสม เพื่อเสริ มการทางานของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ทัง้ 2 แนวคิดต่าง
มุง่ เน้ นที่เป้าหมายเดียวกันคือการทางานร่วมกับธรรมชาติ เน้ นความหลากหลาย และการลด "การกระทา" ของมนุษย์
ในระยะยาว (Teerapan L, 2556)
โดยการออกแบบเพอร์ มาคัลเชอร์ จะอยูบ่ นหลักการพื ้นฐาน 12 ข้ อ คือ (Teerapan L, อ้ างแล้ ว)
1. การเฝ้าสังเกตและทางานกับธรรมชาติ : การให้ เวลากับการเฝ้าสัง เกตธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมจะทาให้
ออกแบบระบบได้ เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะในสวนของตนเอง
2. การดักเก็บ และสะสมทรัพยากร : การพัฒนาระบบที่จะดักเก็บทรัพยากรในช่วงที่มีมากที่สดุ และนามาใช้
ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน
3. ได้ รับผลผลิตจากระบบ : ต้ องออกแบบระบบให้ ได้ ผลผลิตที่มนุษย์ต้องการด้ วย
4. กากับดูแล และแก้ ไ ขด้ วยตัวเอง : เพื่ อระบบสามารถทางานได้ ในระยะยาว จะต้ องหมั่นสารวจความ
ผิดปกติ และแก้ ไขระบบ
5. ใช้ และให้ คณ
ุ ค่ากับทรัพยากรหมุนเวียนและบริ การ : การใช้ ทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจะช่วยปรับพฤติกรรมการบริโภค และลดการพึง่ พิงทรัพยากรที่ใช้ แล้ วหมดไป
6. ลดการสร้ างของเสีย : โดยการให้ คณ
ุ ค่ากับทุกทรัพยากรที่มี จะค้ นพบว่าของเสียจากระบบหนึ่งอาจจะเป็ น
ประโยชน์กบั อีกระบบหนึง่ เมื่อบริหารการใช้ งานของเสียดีๆ ก็จะไม่มีของเสีย
7. ออกแบบจากรูปแบบก่อนจะลงรายละเอียด : เมื่อย้ อนกลับมาดูภาพใหญ่จะสังเกตเห็นรูปแบบในธรรมชาติ
และสังคม รูปแบบเหล่านี ้สามารถใช้ งานเป็ นแกนหลักในการออกแบบก่อนที่จะใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไป
8. การทางานร่ วมกันมากกว่าการทางานแยกกัน : โดยการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมจะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และทาให้ องค์ประกอบทางานเกื ้อหนุนกัน
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9. การแก้ ปัญหาขนาดเล็กและช้ าๆ : ระบบขนาดเล็ก และช้ าจะสามารถบารุ งรักษาได้ ง่ายกว่าระบบขนาด
ใหญ่ๆ เป็ นการใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่น และสร้ างผลผลิตที่ยงั่ ยืนกว่า
10. ให้ คณ
ุ ค่า และรู้จกั ใช้ งานความหลากหลาย : ความหลากหลายจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม และ
ใช้ ประโยชน์จากสภาพแวดล้ อมที่เกื ้อหนุนกัน
11. ให้ คณ
ุ ค่าและรู้ จกั ใช้ งานพื ้นที่ขอบ : รอยเชื่อมต่อขององค์ประกอบต่างๆ เป็ นบริ เวณที่สิ่งน่าสนใจต่างๆ
มักจะเกิดขึ ้น ซึง่ มักจะเป็ นองค์ประกอบที่มีคณ
ุ ค่า ความหลากหลาย และมีประสิทธิผลมากที่สดุ ในระบบ
12. ใช้ งาน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์ : สามารถที่จะสร้ างผลกระทบในเชิงบวกจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฝ้าสังเกตธรรมชาติอย่างรอบคอบ และเข้ าไปช่วยส่งเสริ มการทางานของธรรมชาติใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม

(แหล่งที่มา http://www.soilandsoul.org.uk/images/permaculture-principles-icons-11.png)

ทังนี
้ ้ บิล มอลลิสนั จะเน้ นการจัดรูปแบบโดยมีหวั ใจสาคัญอยูท่ ี่เรื่ อง “พลังงาน” ถ้ าหากวางรูปแบบไม่ดี ก็จะมี
การใช้ พลังงานมากเกินไป ทาให้ เกิดการสูญเสียพลังงาน การใส่แรงหรื อใส่อะไรเข้ าไปในระบบมากเกินไป แม้ ว่าจะทา
ให้ ผลผลิตเกิดมาก แต่ก็จะทาให้ เสียพลังงานมากเช่นกัน และยังทาให้ เกิดขยะเกิดมลพิษมากขึน้ ฉะนันในการท
้
า
เรื อกสวนไร่นา ถ้ าหากว่าต้ องลงแรงมากเกินไป ก็แสดงว่ามีความไม่สมดุลของพลังงาน (อาภรณ์ ภูมิพนั นา, 2537)
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เทคนิคการเกษตรในแบบเพอร์ มาคัลเชอร์
แม้ ว่าเพอร์ มาคัล เชอร์ จะพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้ องกับ นิเวศวิทยา ความยั่งยื น เกษตรอินทรี ย์ การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบบ้ าน การรี ไซเคิล การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ใน
ภาคปฏิบตั ิมกั จะมุ่งเน้ นไปที่การผลิตที่สนับสนุนการดารงอยู่ของมนุษย์และสังคมอย่างยืนยาว หลักของความถาวร
ของการเพาะปลูก คือ เมื่ อมี การนาผลผลิ ตอออกมาจากดิน ก็ต้องเอาอาหารกลับคืนสู่ดิน จึงจะสามารถทาการ
เพาะปลูกได้ ตลอดไป
พื ้นที่ที่จะใช้ ทาการเกษตรไม่จาเป็ นต้ องเป็ นพื ้นที่ใหญ่โต จะมีขนาดเท่าใดก็ได้ สิ่งสาคัญคือ การสร้ างส่วนที่ จะ
เป็ นโรงทาปุ๋ย โดยการปลูกพืชที่เป็ นปุ๋ยพืชสดลงไป เช่น พืชตระกูลถัว่ มะแฮะ แคฝรั่ง กระถินณรงค์ ขี ้เหล็ก ต้ นกล้ วย
และกลุม่ พืชตรึงไนโตรเจนอื่นๆ ซึง่ สามารถตัดใบลงมาคลุมดิน รากของพืชเหล่านี ้ก็จะช่วยชอนไชพรวนดิน ส่วนกิ่งก้ าน
ก็จะเป็ นได้ ทงปุ
ั ้ ๋ ยสดและปุ๋ยแห้ ง (ปุ๋ยพืชสดๆ จะมีไนโตรเจนมาก แต่ป๋ ยแห้
ุ งๆ ไม่มีไนโตรเจน)
ในการใช้ พืชต้ นแห้ งทาปุ๋ย จะต้ องไม่นาวัสดุพวกกระดาษ ขี ้เลื่อย หรื อต้ นไม้ แห้ งลงคลุกเคล้ าในดิน เพราะ
ขณะที่พืชต้ นแห้ งๆ ถูกย่อยสลายจะมีการดึงไนโตรเจนออกจากดิน ทาให้ ดินสูญเสียไนโตรเจนไป แต่ถ้าเป็ นพืชสด
สามารถผสมคลุกเคล้ ากับดินได้ เลย ถ้ าเกษตรกรทาการเกษตรโดยไม่ไถ ก็ไม่จาเป็ นต้ องไถพืช บารุงดิน ในการปลูกข้ าว
พืชที่ดีที่สุดในการคุมวัชพืชคือ ถั่วดา เพราะเวลาเอาน ้าเข้ านา ถั่วจะเฉาและไม่สร้ างปั ญหาแพร่ ขยายจนกลายเป็ น
วัชพืช ทังยั
้ งช่วยให้ ป๋ ยกั
ุ บดินด้ วย พอเอาน ้าออก ถัว่ จะกลับฟื น้ ขึ ้น สามารถเก็บผลผลิตเป็ นอาหารได้
ในพื ้นที่เล็กๆ อาจใช้ ฟางและแกลบคลุมดินเพื่อป้องกันการสูญเสียน ้า ในเมืองหาฟางได้ ยากก็อาจปลูกมันเทศ
แทน ส่วนพื ้นที่ใหญ่ๆ อาจเป็ นการยากในการเตรี ยมวัสดุคลุม ต้ องใช้ เวลาหลายปี ต้ องทาทีละส่วน บางคนใช้ เวลา 5 ปี
สาหรับพื ้นที่ 5 ไร่ แต่การปลูกพืชคลุมดินก็มีความสาคัญเพื่อช่วยควบคุมหญ้ า นอกจากนี ้ในพื ้นที่ใหญ่ ต้ องใช้ ระบบไม่
ใช้ วสั ดุนอกระบบ เช่น การปลูกกล้ วย เมื่อมีใบรกก็ตดั กิ่งและใบลงคลุมดิน เป็ นระบบที่สามารถใช้ แรงงานในครัวเรื อน
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ พืชคลุมดิน เพราะฉะนัน้ ถ้ ามีทางเลือก ควรเลือกพืชคลุมดินที่เหมาะสมที่สุด และ
โดยทัว่ ไปพืชใบเล็กจะมีคณ
ุ สมบัตกิ ารคลุมดินที่เหมาะสมกว่าพืชใบใหญ่
ทังนี
้ ้ มีเทคนิคและวิธีการสาหรับผู้ที่สนใจนาแนวทางเพอร์ มาคัลเชอร์ มาใช้ หลายประการ ดังนี ้ (อาภรณ์ ภูมิ
พันนา, อ้ างแล้ ว)
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1. การเลือกพืชเกษตร
ต้ นไม้ ที่จะเป็ นหลักในการบารุงดินจะต้ องปลูกก่อน ส่วนต้ นไม้ เสริมยังไม่ต้องปลูกก็ได้ ต้ นไม้ บางชนิดควรปลูก
ด้ วยเมล็ด บางชนิดควรปลูกด้ วยต้ นกล้ าที่เพาะชาแข็งแรงดีกว่า บิล มอลลิสนั แนะนาว่าให้ เขียนรายชื่อพืชที่อยากจะ
ปลูกทังหมด
้
แล้ วนาไปถามคนเฒ่าคนแก่วา่ ควรปลูกพืชอะไร เมื่อไหร่ และจะเก็บได้ เมื่อไหร่
พืชผักตระกูลถัว่ ธัญพืช และผัก จะเป็ นพืชที่
สามารถปลูกด้ วยกันได้ อย่างดีจนสามารถเรี ยกว่าเป็ นพี่
น้ อง 3 คน เช่น การปลูกพืชตระกูลถัว่ ข้ าวโพด และ
ฟั กทองในหลุมเดียวกัน พืชตระกูลถัว่ จะให้ ไนโตรเจนกับ
ฟั กทองและข้ าวโพด ส่วนฟั กทองจะมีใบที่คลุมดินให้ ดนิ
เย็น และรักษาความชุม่ ชื ้นให้ พืชตระกูลถัว่ และข้ าวโพด
ส่วนข้ าวโพดเป็ นพืชที่มีความสูง จะทาหน้ าที่ป้องกันลม
และเป็ นค้ างให้ ถวั่ เลื ้อยขึ ้นไปได้
(แหล่งที่มา http://flusterbuster.com/wp-content/uploads/
2013/03/Patio-3-Sisters-Garden-GFS.jpg)

2. การเตรี ยมแปลงเพาะปลูก
ในพื ้นที่เล็กๆ เช่น สวนครัว หลังจากกาหนดขอบเขตพื ้นที่แล้ ว ให้ ทาการดายหญ้ าคลุมไว้ ชนหนึ
ั ้ ง่ แล้ วจึงเอา
กระดาษแข็งหรื อกระดาษอะไรก็ได้ วางคลุมหญ้ าให้ มิด ให้ หนาพอสมควร เอาน ้ามาพรมให้ กระดาษแฉะ แล้ วจึงเอา
ฟางคลุมไว้ อีกชันหนึ
้ ง่ ก่อนเอาหน้ าดินหรื อปุ๋ยหมักมาทับไว้ ปิ ดหน้ าด้ วยแกลบผุๆ หรื อ แกลบสด หรื อ แกลบเผา
จากนันรดน
้
้าอีกรอบ รวมแล้ วเหนือดินจะมีวสั ดุปกคลุมทังหมด
้
5 ชัน้ (ดังรูป)
ชันที
้ ่ 4 หน้ าดิน/ปุ๋ยหมัก

ชันที
้ ่ 5 แกลบผุ

ชันที
้ ่ 3 ฟาง
ชันที
้ ่ 2 กระดาษแข็ง
ชันที
้ ่ 1 หญ้ า
ชันดิ
้ นเดิม
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การเตรี ยมแปลงวิธีนี ้ทาให้ ไม่ต้องตัดหญ้ า จากนันน
้ ามันแกวมาปลูก แล้ วเอาต้ นกล้ วยใส่ แล้ วทิ ้งไว้ เฉยๆ ต้ น
พืชที่ปลูกลงไปจะขึ ้นมาเอง วัสดุที่ใส่ลงไปเป็ นชันๆ
้ นันจะกลายเป็
้
นปุ๋ย ประมาณ 6 เดือนก็กลับมารดน ้า แล้ วจะปลูก
พืชได้ ตามต้ องการ เมื่อปลูกไปแล้ วก็ไม่ต้องกลับไปทาอะไรอีก ปี แรกต้ องรดน ้าโดยเฉพาะในช่วงแล้ งจัด แต่เมื่อขึ ้นปี ที่
2 ก็ไม่จาเป็ นต้ องรดน ้าอีก
3. การปลูกพืชหลายชนิดพร้ อมกัน
ไม่ใช่ของเสียหายที่จะปลูกต้ นไม้ ไว้ ใกล้ ๆ กัน ถ้ าเห็นว่าปลูกแบบนี ้แล้ วส่งผลดี จึงต้ องมีการบันทึกข้ อมูลเก็บไว้
ตลอด ส่วนวิธีการปลูกพืชหลายชนิดด้ วยวิธีง่ายๆ มี 3 วิธี คือ
- หว่านสุม่ พืชพันธุ์แต่ละกลุม่ แต่ละวงศ์จะไม่แย่งอาหารกัน อาจจะนาเมล็ดพันธุ์แต่ละกลุม่ มารวมกันแล้ ว
หว่านไปพร้ อมกัน หรื อ จะหว่านแต่ละกลุม่ ในพื ้นที่เดียวกันก็ได้
- หว่านเป็ นเส้ น จะหยอดอะไรก็หยอดให้ เป็ นเส้ นๆ ไป อาจมีการสลับไปใช้ พืชที่จะใช้ ขบั ไล่ป้องกันแมลง
ศัตรูพืชแซมเข้ าไปในระหว่างเส้ นและรอบๆ เช่น ดอกทานตะวันหรื อดาวเรื อง การหยอดเป็ นเส้ นโค้ งจะได้
พืชมากกว่าเส้ นตรง
- ต้ นไม้ ควรปลูกต้ นไม้ เป็ นหลักและเป็ นพี่เลี ้ยง แล้ วจึงเอาผักที่ต้องการใส่เข้ าไป เช่น แคฝรั่งซึง่ เป็ นทัง้
ต้ นไม้ ใหญ่ ให้ แร่ธาตุอาหารแก่ดนิ และช่วยบารุงผักด้ วย
พืชที่ปลูก
ตระกูลหอม (เช่น หอมใหญ่
หอมแดง กระเทียม กระเทียมใบ
ต้ นหอม กุยช่าย เป็ นต้ น)
ตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ แขก ถัว่ พู
ถัว่ ฝั กยาว ถัว่ แปบ ถัว่ เหลือง
แครอท
ข้ าวโพด

ช่ วยพืช
ผลไม้ ตา่ งๆ มะเขือเทศ พริ ก มัน
มะเขือยาว แครอท ตระกูลกะหลา่

ถูกช่ วยโดยพืช
แครอท

หลีกเลี่ยงการปลูกร่ วมกับพืช
ตระกูลถัว่ พาร์ สลีย์

ข้ าวโพด ผักโขม ผักสลัด ผักชีลาว
แครอท บีท ผักกาดหัว ตระกูล
น ้าเต้ า สตรอเบอร์ รี่
มะเขือเทศ ตระกูลหอม
ตระกูลถัว่

มะเขือยาว

มะเขือเทศ พริ ก พริ กไทย ตระกูล
หอม ตระกูลกะหลา่ บร็ อคโคลี่

ตระกูลหอม ถัว่ ลินิน
ตระกูลถัว่ ทานตะวัน
ตระกูลน ้าเต้ า ผักบุ้ง
มันฝรั่ง

ผักชีลาว ผักกาดหัว
มะเขือเทศ ขึ ้นฉ่าย

ดาวเรื อง

พืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะมะเขือ
เทศ พริ ก ตระกูลน ้าเต้ า และ
ตระกูลกะหลา่
(ที่มา : http://www.bansuanporpeang.com/node/19558)
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4. การปลูกพืชหมุนเวียน
พืชแต่ละชนิดกินอาหารต่างกัน และสร้ างธาตุอาหารที่ตา่ งกันด้ วย การปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิดในพื ้นดิน
จะทาให้ การใช้ ธาตุอาหารและการสร้ างธาตุอาหารสมดุล การหมุนเวียนนี ้จะทาในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปก็ได้ วิธีการ
ที่ง่ายที่สดุ คือ การแบ่งพื ้นที่เป็ นส่วนๆ ถ้ าแบ่งได้ 4 ส่วน ก็กาหนดตัวพืช 4 ชนิด หรื อ ถ้ าแบ่งเป็ น 10 ส่วน ก็อาจใช้ พืช
5 ชนิดก็ได้ โดยแปลงที่ 1 กับ 6 ใช้ พืชชนิดเดียวกัน เป็ นต้ น
ยกตัวอย่าง การปลูกผักในระบบเพอร์ มาคัลเชอร์ โดยแบ่งพื ้นที่ปลูกเป็ น 8 แปลง และกิจกรรมพืชที่ปลูกมี 8
กิจกรรมคือ
กิจกรรม 0 ทาความสะอาดพื ้นที่ โดยใช้
แทรกเตอร์ สตั ว์เข้ าไปช่วยทาความสะอาด
กิจกรรม 1 ปลูกผักใบเขียว เช่น กะหล่าปลี
ผักกาด ฯลฯ
กิจกรรม 2 ปลูกพืชหัว ที่มีใบสีเขียว เช่น มัน
เทศ มันแกว เผือก แครอท ฟั กทอง ฯลฯ
กิจกรรม 3 ปลูกดอกไม้ พวกทานตะวัน
ดาวเรื อง
และมีการสลับกิจกรรมการปลูกดังนี ้
รอบการปลูกที่
1
1
0
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7

กิจกรรม 4 ปลูกพืชไร่ เช่น ข้ าวโพด พริก
มะเขือ มะเขือเทศ หอม
กิจกรรม 5 ปลูกผลไม้ และผักที่เป็ นไม้ ยืนต้ น
เช่น กล้ วย มะละกอ กระถิน
กิจกรรม 6 ปลูกผักอะไรก็ได้ ที่อยากปลูก
เช่น สมุนไพรต่างๆ
กิจกรรม 7 ปลูกพืชตระกูลถัว่ ต่างๆ เช่น ถัว่
ดา ถัว่ แดง ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลืองฯ

แปลงที่
2

3

4

5

6

7

8

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4

0
1
2
3

0
1
2

0
1

0
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ก่อนที่จะลงพืชในที่ดนิ ให้ นาแทรกเตอร์ ไก่หรื อแทรกเตอร์ หมูที่เลี ้ยงไว้ มาทาความสะอาดพื ้นที่ก่อน ไก่และหมู
จะเก็บกินเศษซากพืช แมลง และรากต้ นไม้ ตา่ งๆ จนดินสะอาด จากนันอาจเอาปู
้
นขาวโรยบางๆ ลงบนดิน (ปูนขาว 3
กิโลกรัม สาหรับพื ้นที่ประมาณ 1 ไร่) เมื่อทาความสะอาด 1 แปลงแล้ ว พืชชนิดแรกที่ควรปลูกเป็ นพืชใบเขียวที่เป็ นพืช
ใบห่อเป็ นหัว เช่น กระหล่าปลี ใขณะที่ลงพืชใบห่อเป็ นหัวในแปลงที่ 1 ก็ทาความสะอาดแปลงที่ 2 จังหวะของการทา
กิจกรรมปลูกพืชในแต่ละแปลงจะไล่กนั ไปเรื่ อยๆ ยิ่งมีแปลงปลูกมากก็จะปลูกพืชได้ มาก ชนิด ถ้ ามีมากกว่า 5 แปลง
พืชปิ ดท้ ายควรจะเป็ นพืชตระกูลถัว่ สัก 2 รายการ
การทาเกษตรแบบนี ้ เป็ นการเตรี ยมการสาหรับอนาคต การปลูกพืชแต่ละรอบ จะหลงเหลืออาหารให้ กบั ไก่ใน
ดิน เมื่อไก่ทางานครบก็จะกลับมาที่เดิมได้ กินอาหารของมัน หากมีการใส่ปนู ขาวลงไปด้ วยสักนิดเพื่อช่วยสร้ างเปลือก
ไข่วงจรจะครบรอบและสามารถใช้ พื ้นดินได้ อย่างถาวร ทังนี
้ ้ อาจใช้ หอยทุกชนิดที่เปลือกแข็งแทนปูนขาวได้ โดยการ
บดหอยให้ ละเอียด โดยให้ ไก่กินในขันตอนการท
้
าความสะอาด เปลือกหอยที่เหลือก็จะผสมในดินช่วยลดความเป็ น
กรดของดินลง (เนื่องจากการปรับปรุงดินด้ วยปุ๋ยพืชสดจะให้ ไนโตรเจนมากทาให้ ดนิ เป็ นกรดได้ )
การตัดสินคัดเลือกพืชมาปลูกจะต้ องพิจารณาว่าพืชชนิดนันมี
้ บทบาทอะไรบ้ าง บารุงดิน หรื อทาอะไรให้ บ้าง
ปลูกแล้ วมีประโยชน์แค่ไหน ถ้ าปลูกแล้ วแทบไม่ต้องทาอะไรเลย ก็เป็ นพืชที่ถกู ต้ อง แต่ถ้าปลูกแล้ วต้ องทางานหนักขึ ้น
พืชชนิดนี ้ก็ไม่นา่ จะนามาปลูก

เพอร์ มาคัลเชอร์ ในปั จจุบัน
ทุกวันนี ้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทาเพอร์ มาคัลเชอร์ จานวนมาก ผู้ที่สนใจแนวทางนี ้สามารถค้ นหาและเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองอย่างสะดวกสบาย รวมทังมี
้ แหล่งเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบตั ิการทาเพอร์ มาคัลเชอร์ กระจายอยู่ทวั่ โลก มีหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บใบประกาศและใบปริ ญญา จนบางครัง้ สิ่งที่เป็ นความท้ าทายของการศึกษา
แนวคิดนี ้ไม่ใช่การค้ นหาคาตอบให้ กบั สิ่งที่ไม่ร้ ู แต่เป็ นการตอบให้ ได้ ว่ามีอะไรบ้ างที่ยงั ไม่ร้ ู
แนวทางการศึกษาความรู้ด้านเพอร์ มาคัลเชอร์ ที่สะดวกและรวดเร็วคือการสืบค้ นจากเวปไซต์ตา่ งๆ ที่มีอยู่
มากมาย อาทิเช่น (Permaculture Apprentice, 2015a)
- Permies Forum (https://permies.com/forums) เวปไซต์เกี่ยวกับเพอร์ มาคัลเชอร์ ที่ใหญ่ที่สดุ
- PRI-Permaculture Research Institute (http://permaculturenews.org/) เวปไซต์ที่รวบรวมบทความ
เกี่ยวกับเพอร์ มาคัลเชอร์ ไว้ มากที่สดุ
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- Permaculture Global (https://permacultureglobal.org/) เวปไซต์ที่แสดงให้ เห็นถึงรายชื่อของผู้คนและ
สถานที่ที่มีการทาเพอร์ มาคัลเชอร์ ทวั่ โลก
- Plants For The Future Database (http://www.pfaf.org/) เวปไซต์ที่รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพืชที่กินหรื อ
ใช้ ประโยชน์ได้ ไว้ มากกว่า 7,000 ชนิด
- Permaculture Voices Podcast (http://www.permaculturevoices.com/blog-2/podcast-2/) เวปไซต์
ที่รวบรวมไฟล์เสียงเกี่ยวกับภาคปฏิบตั หิ รื อคาแนะนาในการทาเพอร์ มาคัลเชอร์
นอกจากปริมาณข้ อมูลและองค์ความรู้ที่มีมากมายมหาศาลแล้ ว ยังมีเวปไซต์ที่กล่าวถึงเกษตรกร หรื อ องค์กร
ที่พฒ
ั นาฟาร์ มหรื อแปลงการผลิตตามแนวทางเพอร์ มาคัลเชอร์ จานวนมากทัว่ โลก ให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ เข้ าไปศึกษาเรี ยนรู้
ทังนี
้ ้ มีตวั อย่างที่แสดงให้ เห็นถึงการประสบความสาเร็จทังในแง่
้
ของระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อาทิ
เช่น (Permaculture Apprentice, 2015b)
1. Paradise Lot/Food Forest Farm
สวนหลังบ้ านเนื ้อที่ 1 งาน ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ของ Eric Toensmeier และ Jonathan Bates
ที่ใช้ เวลาพัฒนากว่า 10 ปี จนกระทัง่ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของผู้ที่สนใจ
แหล่งที่มาของรายได้ ในปั จจุบนั ร้ อยละ 50 มาจากการเพาะชากล้ าพันธุ์ไม้ ขาย ร้ อยละ 20 มาจากการศึกษา
ดูงาน จัดฝึ กอบรม และการเป็ นวิทยากร ร้ อยละ 20 มาจากการเป็ นที่ปรึกษา ร้ อยละ 5 มาจากการท่องเที่ยว และ ที่
เหลือร้ อยละ 5 มาจากการขายผลผลิตในแปลง และการตีมลู ค่าอาหารเป็ นตัวเงิน
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2. Whole Systems Design
การทาสวนในระดับครัวเรื อน เนื ้อที่ 25 ไร่ (ในพื ้นที่ชนบท) รัฐเวอรมอนต์ สหรัฐอเมริกา ของ Ben Falk ที่ใช้
เวลาพัฒนา 10 ปี และกลายเป็ นแบบอย่างให้ คนที่สนใจนาไปขยายผลต่อ
แหล่งที่มาของรายได้ ในปั จจุบนั ร้ อยละ 50 มาจากการให้ คาปรึกษา ออกแบบและก่อสร้ าง ร้ อยละ 30 มาจาก
การศึกษาดูงาน จัดฝึ กอบรม และการเป็ นวิทยากร ร้ อยละ 10 มาจากการลดค่าใช้ จา่ ยด้ านอาหาร พลังงาน ที่อยู่
อาศัย ร้ อยละ 8 มาจากการเพาะชากล้ าไม้ ขาย และที่เหลือร้ อยละ 2 มาจากการท่องเที่ยว

3. Miracle Farms
การทาสวนผลไม้ เชิงพาณิชย์ เนื ้อที่ 12.5 ไร่ ในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ของ Stefan Sobkowiak ที่ใช้ เวลา
ในการพัฒนายาวนานกว่า 22 ปี
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ปั จจุบนั แหล่งรายได้ ของ Miracle Farms ร้ อยละ 70 มาจากการขายผลผลิตในสวน เช่น สมุนไพร ดอกไม้
ผลไม้ พืชผัก ต่างๆ ร้ อยละ 20 มาจากการศึกษาดูงาน จัดฝึ กอบรม และการเป็ นวิทยากร ร้ อยละ 2 มาจากการเป็ นที่
ปรึกษา และ ที่เหลือร้ อยละ 8 มาจากการท่องเที่ยว
จากตัวอย่างทัง้ 3 กรณี พบว่ากว่าระบบจะสมดุลและลงตัว ต้ องผ่านการทางานอย่างหนักเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 5-10 ปี (ขึ ้นกับขนาดพื ้นที่และความหลากหลายของระบบ) ยังไม่นบั รวมว่าเมื่อจัดสร้ างแปลงจนเสร็ จสมบูรณ์
แล้ วจะนามาซึ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตหรื อไม่เพียงใด หลายกรณีพบว่าพื ้นที่แปลงการ
ผลิตที่มีขนาดใหญ่กว่า มีโอกาสในการสร้ างรายได้ จากผลผลิตได้ มากกว่าแปลงที่มีขนาดเล็ก แต่ขึ ้นกับชนิดพืช สัตว์
และความหลากหลายในแปลงเป็ นสาคัญ รวมทังรายได้
้
จากแหล่งอื่นๆ เช่น การเพาะชากล้ าไม้ ขาย การให้ คาปรึกษา
การพัฒนาแปลงเกษตรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ศึกษาดูงานได้ มาก เป็ นต้ น

เพอร์ มาคัลเชอร์ กับความเป็ นนวัตกรรม
หากกล่าวอย่างรวบรัด แนวคิดแบบเพอร์ มาคับเชอร์ คือ การคิดวางแผนและ “ลงมือกระทา” เพื่อนาไปสู่การ
“ไม่ต้องกระทา” ในระยะยาว โดยหัวใจอยู่ที่การใช้ พลังงาน และความสมดุลของระบบ หากระบบออกแบบมาดีจะมี
ความยัง่ ยืน ใช้ ทงพลั
ั ้ งงานและแรงงานน้ อยที่สดุ
แนวทางเพอร์ มาคัลเชอร์ จึงเป็ นเรื่ องที่สอดคล้ องกับวิถีการเกษตรแบบยัง่ ยืน แม้ ต้นกาเนิดแนวคิดจะมาจาก
ประเทศตะวันตก แต่หลักการและเทคนิคต่างๆ สามารถนามาปรับใช้ กบั การเกษตรในประเทศตะวันออกได้ เป็ นอย่างดี
เห็นได้ จากปั จจุบนั มีแปลงที่ทาเพอร์ มาคัลเจอร์ ในประเทศไทยจานวนมาก (จากฐานข้ อมูลของเวปไซต์ Permaculture
Global ระบุว่ามีกว่า 30 แห่ง) และหลายแห่งก็ได้ พฒ
ั นามาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ฝึกอบรมให้ กบั ผู้ที่สนใจทังที
้ ่เป็ นคนไทย
และคนต่างชาติ (ดังตัวอย่างที่จะแสดงให้ เห็นในบทความชิ ้นต่อไป)
หากลองพิจารณากันอย่างละเอียด จะพบว่าการที่แนวทางเพอร์ มาคัลเจอร์ มาเติบโตในประเทศไทยได้ เป็ น
อย่างดี เพราะมีความสอดคล้ องทัง้ ในเรื่ องหลักคิดและวิถีปฏิบัติของสังคมไทยแต่ดงั ้ เดิม ใช่หรื อไม่ว่าการเกษตร
สมัยก่อนก็เป็ นการเกษตรที่เน้ นความสมดุล และความมุง่ หมายของการผลิตก็ไม่ใช่ผลกาไรที่มาจากการขายสินค้ าเป็ น
หลัก อีกทังภู
้ มิปัญญาดังเดิ
้ มหลายต่อหลายด้ านก็พิสูจน์แล้ วว่านามาซึ่ งประสิทธิ ภาพในการผลิตและพึ่งพิงการใช้
พลังงานจากภายนอกน้ อยที่สดุ เช่น การเลือกปลูกพืชให้ เหมาะสมกับฤดูกาล (ดูแลรักษาง่าย ต้ นไม้ เติบโตแข็งแรงดี)
การทาสวนสมรมในภาคใต้ (สร้ างความหลากหลายของพืชพรรณในพืน้ ที่เดียวกัน) การออกแบบบ้ านไม้ หลังคาจั่ว
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(เพื่อระบายน ้าฝน) และบ้ านที่มีใต้ ถุนสูง (เพื่อระบายความร้ อน เพิ่มประโยชน์ใช้ สอยและหลีกหนีจากสัตว์รบกวน)
หรื อแม้ กระทัง่ การผลิตเครื่ องใช้ ไม้ สอยจากวัสดุธรรมชาติ เป็ นต้ น
ในแง่หนึ่ง ข้ อเด่นของเพอร์ มาคัลเจอร์ อาจไม่ใช่การนาภูมิปัญญามาประยุกต์ในการผลิต หากแต่เป็ นการ
สามารถหยิบยกสิ่งเหล่านี ้มาอธิบายได้ อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ โดยแฝงด้ วยความเป็ นศิลปะและปรัชญาเข้ าไว้ ด้วยกัน
และที่สาคัญคือตอบสนองต่อสถานการณ์โลกในปั จจุบนั ที่กาลังเผชิญกับปั ญหาวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้ อม

(แหล่งที่มา https://studio7cultivate.files.wordpress.com/2011/11/2-permaculture-420x840-23_11_2011.jpg)

ที่น่าสนใจ คือ นอกเหนือจากการอธิบายความเป็ นไปเป็ นมาตามแนวทางของเพอร์ มาคัลเจอร์ เกษตรกรรุ่ น
ใหม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี ้บนฐานความรู้ภมู ิปัญญาแบบไทยๆ ได้ มากน้ อยเพียงใด ซึ่งไม่แน่ว่าเมื่อ ได้ ทาการศึกษา
แลกเปลี่ยนกันอย่างจริ งจัง อาจทาให้ ค้นพบเทคนิค แนวทาง หรื อ ระบบที่ดีกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม เพราะเป็ น
นวัตกรรมที่พฒ
ั นาต่อยอดบนบริบทสังคมไทย
*******************************************
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