
Simple suggestions for more profitable farming from Warm Heart Foundation Page 1 

 

 

www.warmheartworldwide.org 

 

ข้อแนะน ำในกำรท ำกำรเกษตรให้ได้ผลก ำไร 
 

ข้อแนะน ำต่อไปนี ้จะเป็นแนวทำงในกำรช่วยลดต้นทุน และเป็นกำรเพิ่มผลผลิตอีกทำง 
สำมำรถท ำให้ท่ำนปลูกพืชผลได้มำก และมีคุณภำพที่ดีขึน้ 
ในขณะเดียวกันยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่เสียไปกับกำรซือ้ปุ๋ยเคมี  หรือสำรเคมีต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก ำจัดแมลง 
และวัชพืช 

 

ท ำกำรปลูกพืชหมุนเวียนทุกๆ ฤดูกำรเพำะปลูก  
 หากท าการปลกูพืชหมนุเวียน ก็จะท าให้แมลงปรับตวัไมท่นั  

ท าให้แมลงที่รบกวนในฤดเูพาะปลกูก่อนหน้าอดตายในฤดเูพาะปลกูตอ่มา  
สง่ผลท าให้จ านวนแมลงนัน้ๆ ลดลงในการเพาะปลกูตอ่ๆ ไป 

 พนัธุ์พืชที่แตกตา่งกนัออกไป มกัจะดดูซมึธาตอุาหารที่แตกตา่งกนัไปด้วย  ซึง่หากเกษตรกรปลกูพืชซ า้ๆ 
กนั  ธาตอุาหารนัน้ๆ ก็จะหมดไป  

 พืชบางชนิดให้ธาตอุาหารท่ีมีคณุคา่กลบัสูด่ิน  หากเกษตรกรปลกูพืชดงักลา่วควบคูไ่ปกบัพืชหลกั 
ก็จะเป็นการเพิม่ผลผลติได้อีกทางหนึง่  

 

 

 

 

 

 

 

กำรบ ำรุงดินให้มีสภำพดอีย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ดินก็มีชีวิต  หากขาดการบ ารุงรักษา  
ดินก็จะขาดสารอาหารทีม่ีคณุคา่และเสือ่มสภาพไปในที่สดุสง่ผลไปยงัพืชผลตามไปด้วย 

 บ ารุงรักษาดินอยา่งสม ่าเสมอ  การใสปุ่๋ ยเคมีที่มธีาตอุาหาร NPK เพียงแค ่2 ครัง้ตอ่ฤดกูาล 
ไมเ่พียงพอ  ควรเพิ่มสารอาหารในดินที่ได้จากพชืคลมุดิน เศษใบไม้ ฟางข้าว แกลบ 
ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยคอก หรือธาตคุาร์บอน ทกุๆ ครัง้ที่มีเวลา 

 ดินก็เหมือนคน  สามารถทานอาหารให้อิ่มตอ่ 1 มือ้ หากปอ้นอาหารหรือกินมากไป 
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ก็จะท าให้อิ่มมากเกินไป ซึง่ร่างกายของคน ก็เช่นเดยีวกบัดิน สามารถรับสารอาหารได้เทา่ที่ต้องการ  
นอกเหนือจากนัน้ก็จะกลายเป็นของเสยี  ก่อให้เกิดผลเสยีตามมา 

 บ ารุงรักษาดินด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ที่สามารถให้สารอาหารได้อยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอที่สง่ผลในระยะยาว 
 

ไม่ท ำกำรเผำบนพืน้ดนิที่กนิบริเวณมำกเกินไป 

 อยา่งทีก่ลา่ว วา่ดินมีชีวิต – สว่นส าคญัของดินคือ สิง่มชีีวติในดิน  ไมใ่ช่ตวัของดินเอง 

หากท าการเผาบนพืน้ดิน สิง่มชีีวติที่มีประโยชน์ก็จะถกูท าลายไป 

 ดินให้แร่ธาต ุและสารอาหารทีจ่ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตของพชื  
เกษตรกรอาจจะใสปุ่๋ ยเคมีทีม่ีแร่ธาต ุNPK ที่จ าเป็นตอ่พืชอยา่งครบถ้วน  

แตล่มืค านงึไปวา่พชืไมส่ามารถดดูซมึสารอาหารจากปุ๋ ยได้โดยตรง  สิง่มชีีวติในดนิ  เช่น จลุนิทรีย์  
เชือ้รา ไส้เดือน  จะท าการยอ่ยสลายแร่ธาตกุลายเป็นสารอาหาร สง่ตอ่ไปยงัพชื  
ดงันัน้ไมค่วรเผาสิง่ตา่งๆ ทีจ่ะเป็นการท าลายสิง่มชีีวติดงักลา่ว  

 

Waste not, want not. 

 เนือ้ที่ของทา่นไมส่ามารถคงความอดุมสมบรูณ์ได้ตลอดเวลา  หากได้แตเ่อาประโยชน์จากมนั 
สดุท้ายทา่นก็จะสญูเสยีพืน้ที่ท่ีอดุมสมบรูณ์นัน้ไป  

 คืนสิง่ที่ทา่นไมต้่องการ ที่ได้มาจากผลผลติของทา่นคืนสูพ่ืน้ที่ 
ทกุสิง่ที่ทา่นปลกูต้องการดงึอาหารจากดิน  ไมใ่ช่แคจ่ากสิง่ที่ทา่นจ าหนา่ยไป  
หากทา่นน าสิง่ที่เหลือจากการจ าหนา่ยกลบัคืนสูพ่ืน้ดิน เช่น เศษผกัผลไม้  
สารอาหารเหลา่นัน้ก็จะสะสมส าหรับพืชรุ่นต่อไป   

 

ควรปลูกพืชสลับเท่ำที่จะท ำได้  
 พืชตา่งชนิด ต้องการธาตอุาหารทีแ่ตกตา่งกนัด้วย  หากปลกูพืชหลกัชนิดเดียวซ า้ๆ 

ความต้องการธาตอุาหารจากดินก็จะซ า้แบบเดิม ทางที่ดีควรปลกูพืชสลบัที่ต้องการธาตอุาหารที่ตา่งกนั 
หากท าการปลกูพืชหลกัสกั 3 แถว ควรสลบักบัพืชชนิดอื่นอีก 3 แถว ก็จะท าให้เกิดความสมดลุ  
และพชืก็จะไมแ่ยง่ธาตอุาหารซึง่กนัและกนั 

 หากท าการปลกูพืชเดยีวที่ในพืน้ที่เดียวกนั ก็จะเป็นการให้อาหารกบัแมลงที่ชอบพืชชนิดนัน้  
แตห่ากท าการปลกูพืชชนดิอื่นสลบัแถวกนัไปก็จะท าให้แมลงศตัรูพชืสบัสน เป็นการลดอตัราแมลงศตัรูพืชได้อีกหนทางหนึง่ 

 พืชบางชนิด โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ จะเพิม่ธาตไุนโตรเจนในดิน หากท าการปลกูพืชตระกลูถัว่ควบคูไ่ปกบัพืชอื่นๆ 
ก็จะเป็นการให้ปุ๋ ยธรรมชาติไปในตวั 

 

ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหมุนเวียนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ธาตไุนโตรเจน  เป็นธาตอุาหารที่จ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตของพืช ไนโตรเจนมีมากในอากาศที่เราใช้หายใจ 
แตพ่ืชไมส่ามารถดดูซมึธาตนุีใ้นอากาศได้  เกษตรกรสว่นใหญ่จึงใช้วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีหรือยเูรีย ซึง่มีราคาสงู 900 บาทตอ่ 50 กก. 
หรือเพียงแคท่า่นปลกูพืชตระกลูถัว่หมนุเวียนแค ่ปีละครัง้หรือสองครัง้ ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการซือ้ปุ๋ ยยเูรียเลย 
แตย่งัได้ผลผลติจากถัว่อีกด้วย  
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 พืชตระกลูถัว่ – เป็นพืชที่ช่วยซอ่มแซมไนโตรเจนในดินรอบบริเวณรากของมนั  
(ถัว่บางชนิดสามารถเพิ่มธาตไุนโตเจนในดินได้ถึง 50 – 80 กก. ตอ่เนือ้ที่ 1 ไร่ ใน 1 ปี) 
หากทา่นปลกูพืชตระกลูถัว่ เช่น ถัว่ลสิง, ถัว่เหลอืง, ถัว่ด า, ข้าว, ถัว่เขียว เป็นพืชหมนุเวียน 
ก็จะเป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้กบัดินในเวลาเดียวกนั 
และยงัสามารถเก็บผลผลติถัว่เพื่อจ าหนา่ยได้อีกด้วย  

 

 

พืชปลูกร่วมเพ่ือลดศัตรูพืช 

 พืชตา่งชนิดกนัสามารถปกปอ้งพชือีกชนดิได้  
รากของพชืบางอยา่งจะปลอ่ยสารเคมีที่สามารถขบัไลแ่มลงศตัรูพชืในดินได้ 
พืชบางอยา่งมีกลิน่ฉนุซึง่แมลงไมช่อบ  
หากเกษตรกรปลกูพืชเหลา่นีก็้จะสามารถลดฆา่ใช้จ่ายในการซือ้ยาก าจดัศตัรูพืชได้ 

 

อย่ำทิง้ให้ดนิสัมผัสกับแสงแดดจ้ำ 

 คนเราคงไมอ่ยากออกไปสมัผสักบัแสงแดดอนัร้อนแรงโดยไมม่เีคร่ืองปอ้งกนั  
ดินของเราก็เช่นกนั! 

 ดินของเรามาจากโคลน เมื่อถกูแสงแดดมากเข้า ก็จะท าให้ดินแข็งและเสือ่มสภาพ 

o เมื่อท าการทดน า้หรือฝนตก  น า้ก็จะวิง่ไหลออก  ไมไ่ด้แช่อยูอ่ยา่งนัน้ 

 หากทา่นท าการใสปุ่๋ ย ปุ๋ ยก็จะชะล้างไปกบัน า้ 
 หากทา่นต้องจ่ายไปกบัน า้ทีใ่ช้ เงินของทา่นก็จะสญูไปกบัน า้ 
 หากทา่นต้องการน า้ใต้ดินในหน้าแล้ง  ความหวงัของทา่นก็จะสลายไปกบัน า้  

o เมื่อทา่นต้องการท าการเพาะปลกู ก็จะให้งานของทา่นเกิดความยุง่ยาก 

 ในการไถพรวน  ทา่นก็จะต้องใช้จ่ายไปกบัน า้มนัรถ ที่จะต้องเสยีเวลากบัการไถพรวนดินที่แข็ง 
และน า้หนกัรถแทรคเตอร์ที่มากก็จะไปกดดินให้แนน่ เป็นอปุสรรคที่ท าให้รากของพชืชอนไชได้ยาก 

 หากทา่นท าการปลกูด้วยมือ การขดุหลมุก็จะยาก  และรากของพืชที่ก าลงัเติบโตมีลกัษณะแคระแกรน 

o ดินมีสารอินทรีย์เพยีงไมก่ี่ชนิด – สารอาหารที่สิง่มีชีวิตในดินต้องการ และที่พืชของทา่นต้องการนัน้ 
ต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

 หากทา่นปลอ่ยให้ดินถกูแสงแดด ความร้อนก็จะท าให้ดินแห้ง และท าลายจลุนิทรีย์  เชือ้รา และไส้เดือนในท่ีสดุ 

 แสงแดดเป็นตวัเร่ิงให้สารอินทรย์ในดินหมดอยา่งรวดเร็ว 


