
บทน�ำ  การปลูกพืชแบบขี้เกียจคืออะไร
เป็นวิธีท�าการเกษตรที่ไม่ถอนวัชพืช ไม่พรวนดิน ปล่อยให้ธรรมชาติสร้างสมดุลเอง

การปลูกพืชแบบขี้เกียจคือ 

การปลูกผักท่ามกลางวัชพืช

คนที่พื้นฐานเป็นคนข้ีเกียจอย่างผมไม่ค่อยถอน

วัชพืชสักเท่าไร แต่คอยตัดเพื่อคุมความสูงบ้าง

ตามความเหมาะสมส�าหรับไม่ให้พืชผักตาย 

เพราะการปลูกพืชท่ามกลางวัชพืชเหล่านี้ก็มี

ข้อดีหลายประการ
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ปล่อยวัชพืชไว้ เมื่อวัชพืชโตแทนที่จะเอา

ออกก็เพียงใช้เคียวเกี่ยวให้สั้น เท่านี้ก็ช่วย

เรื่องการเจริญเติบโตของผักได้แล้ว  เมื่อตัด

วัชพืชแล้วให้น�ามาคลุมดินบริเวณโคนพืชผัก 

วัชพืชเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารให้ดิน 

และท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ

ไม่เอาวัชพืชออก  

ใช้วิธีตัดอย่างเดียว

หลังเก็บเกี่ยวผักแล้ว ไม่ต้องกลบและ 

สร้างคันดินใหม่ เพื่อรักษาโครงสร้างดินที่

รากพืชหรือวัชพืชสร้างขึ้น คันดินที่สร้างขึ้น

แต่ละครั้งใช้ได้ประมาณ 5 ปี แต่หาก 

ขุดหลุมเพื่อปลูกพืชให้ถอนวัชพืช 

ออกแล้วพรวนดินบ้าง

สร้างคันดินครั้งหนึ่ง 

ใช้ได้นาน

ใช้วิธีปลูกพืชแบบผสม (ดูหน้า 31)  

หรือพืชมากชนิดเท่าที่จะท�าได้ เป็นหนึ่งใน

การปลูกพืชแบบ “ขี้เกียจ”  ช่วยให้สิ่งมีชีวิต 

ในดินหรือวัชพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

หลากหลายขึ้น ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์ 

และช่วยให้แมลงศัตรูพืช 

ไม่มารบกวน

หากจ�านวนและประเภทสารอินทรีย์ 

เพิ่มขึ้นแล้ว แม้ไม่ใส่ปุ๋ยพืชก็เติบโตได้ดี 

หรือหากจะใส่ก็ใส่เพียงนิดเดียว ท�าให้ 

แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวน ได้พืชผัก 

รสชาติดั้งเดิมและเก็บรักษาได้นาน

ปลูกพืชหมุนเวียน
ใส่ปุ๋ยโดยดูจากสภาพดิน

การปลูกพืชแบบขี้เกียจคืออะไร
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วิธีการปลูกผักแบบใหม่  
ไม่ต้องใช้ทั้งเงินและแรง ใช้เพียงหญ้า
วิธีปลูกแบบ “ขี้เกียจ” ไม่พรวนดิน  ไม่ถอนหญ้ำ  ไม่ใช้แรง

ผมขอแนะน�าสวนแบบ “ข้ีเกียจ” ของผมให้รู้จัก อย่างแรก สวนผมปลูกผักโดยไม่ถอนวัชพืช  
ไม่ค่อยพรวนดิน 

แม้แต่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยใส่ หรือถ้าใส่ ก็มักใส่เป็นกากพืชน้�ามันหรือแกลบปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น
ท่านอาจคิดว่า “ขี้เกียจขนาดนั้น ผักจะโตหรือ” ก็เป็นได้ แต่ผักโตครับ  
นอกจากนี้ ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ท�าอะไรเลย
แม้ผมจะไม่ถอนวัชพืช แต่ก็ใช้เคียวตัดวัชพืชและน�ามาปูที่คันดินเพื่อควบคุมวัชพืช  การปลูกพืช

แบบขี้เกียจนั้นต้องตัดวัชพืชอย่างสม่�าเสมอ ห้ามละเลยเด็ดขาด
เพียงแค่ตัดวัชพืชมาปูที่คันดินก็เพียงพอแล้ว นี่ถือเป็นข้อดีของการปลูกพืชแบบข้ีเกียจ  ไม่ต้อง

คอยถอนวัชพืชในฤดูร้อน พืชไม่ค่อยเป็นโรค แมลงศัตรูพืชก็ไม่มารังควาน ไม่ต้องพยายามมากก็ปลูกผัก
โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงได้  การเกษตรแบบนี้ต่อให้เราแก่ตัวลง เร่ียวแรงไม่ดีเหมือนเดิม ก็ยังสนุกกับ
การปลูกผักสวนครัวได้

หำกใช้หญ้ำเป็น ดินจะอุดมสมบูรณ์
วิธีการปลูกพืชแบบ “ข้ีเกียจ” ของผมนั้นเป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้หญ้าวิธีหนึ่ง หากใช้หญ้าเป็น

ดินจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นตามล�าดับ 
ดังที่จะอธิบายในบทที่ 1 วัชพืชที่โดนตัดกลายเป็นอาหารให้กับรากหญ้าหรือรากพืชผักในดิน 

และยังช่วยเพ่ิมสารอินทรีย์ในดินได้ด้วย สารอินทรีย์ในดินเหล่าน้ีช่วยท�าให้เกิดการพรวนดินตามธรรมชาติ 
ทั้งยังช่วยระบายน้�า อุ้มน้�า และท�าให้โครงสร้างดินจับตัวกัน

ในดินท่ีอุดมสมบูรณ์ หากมีปริมาณสารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ (ชีวมวล) 
1 หน่วย จะมีสิ่งมีชีวิตในดิน (เช่น ไส้เดือน) กว่า 10 เท่า และมีอินทรียวัตถุ (เช่น เชื้อราและแบคทีเรีย) 
กว่า 100 เท่า  กล่าวกันว่าในดินที่อุดมสมบูรณ์ 1 กรัมมีอินทรียวัตถุอยู่หลายร้อยล้านชีวิตทีเดียว

เกี่ยววัชพืชแล้วปูที่คันดิน
การปลูกพืชแบบข้ีเกียจใช้วิธีการตัดควบคุมความสูง

ของวัชพืชเพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืชผัก 
โดยเฉพาะเม่ือพืชผักยังเล็กต้องตัดวัชพืชโดยรอบสม่�าเสมอ 
และน�าวัชพืชที่ตัดออกเหล่านั้นกองสุมไว้บนคันดิน

พืชผักที่ปลูกในสวนแบบน้ีจะค่อยๆ เติบโตด้วยการใช้
รากดูดซึมธาตุอาหารท่ีส่ิงมีชีวิตในดินปล่อยออกมาอย่างช้าๆ  
จึงไม่จ�าเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหมักเพิ่ม
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ก่อนหน้านี้ สวนที่ผมเช่ามานั้นเป็นดินเหนียว เมื่อฝนตกดินมักเละ หรือฝนแล้งดินก็แตกระแหง 
แต่เมื่อใช้วิธีปลูกพืชแบบขี้เกียจอย่างต่อเนื่อง ดินก็จับตัวเป็นก้อน และทำาให้พืชผักในสวนน้ีเติบโต 
ได้แข็งแรง (แน่นอนว่าวัชพืชก็แข็งแรงเช่นกัน)

ไม่ก่อให้เกิดอาการของโรค
การไม่เกิดโรคก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจของการปลูกพืชแบบขี้เกียจ 
จำานวนสิ่งมีชีวิตในดินท่ีมากขึ้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชซึ่งส่งผลเสียต่อพืชผักได้ 

แม้แบคทีเรียเหล่านั้นจะไม่หายไป แต่จำานวนก็น้อยลงจนไม่ก่อให้เกิดอาการของโรค
หลายคนที่ปลูกผักสวนครัวที่บ้านมักให้ปุ๋ยมากเกินไปเพราะคิดว่าย่ิงให้ปุ๋ยย่ิงได้ผลผลิตดี แต่

กลับเป็นไปทำาลายสมดุลส่ิงมีชีวิตภายในดินจนแบคทีเรียอันเป็นต้นเหตุของโรคพืชแพร่พันธ์ุ ไม่เกิดผลดีเลย
แม้แต่ประการเดียว

ขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงการจ่ายเงินแพงๆ ซื้อสารปรับปรุงดินที่มีแบคทีเรียมาใช้ว่าถือเป็นเรื่อง
เปล่าประโยชน์  แต่หากปลูกพืชแบบขี้เกียจในสวนด้วยการใช้หญ้าให้เกิดประโยชน์ จะไม่ทำาให้เกิดความ
เสียหายจากการปลูกพืชติดต่อกัน

ใช่ว่าไม่พรวนดินเลย
ถึงจะกล่าวว่าการปลูกพืชแบบขี้เกียจไม่ต้องพรวนดิน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องพรวนดินเลย 

ควรถอนหญ้าแล้วพรวนดินก่อนหว่านเมล็ดหรือลงกล้า เม่ือเก็บเกี่ยวผักกินหัวแล้วจึงพลิกหน้าดิน หรือ
เมื่อคันดินพังก็ปรับปรุง  หัวใจสำาคัญคือการไม่พรวนดิน หรือเพียงแต่ “พรวนดินเฉพาะที่”

เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชผักก็ตัดเอาเฉพาะผลผลิต ปล่อยโคนต้นและรากไว้ในดิน (ดูภาพประกอบ
ในหน้า 23) จะเห็นว่าในดินมีรากพืชผักอยู่ ซึ่งช่วยเสริมการทำางานของสิ่งมีชีวิตในดินได้

แมลงศัตรูพืชไม่กล�้ากราย ผักโตอย่างสวยงาม
การปลูกพืชแบบข้ีเกียจต้องไม่ให้ปุ๋ยมากเกินความจำาเป็น 

ช่วยให้พืชผักเติบโตอย่างแข็งแรง แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวน  
พืชผักที่ได้จะมีใบสีอ่อนซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของผักแตกต่างไปตาม
แต่ละชนิด เช่น หากเป็นผักหญ้าจากป่าอาจมีสีเขียวสด

พรวนดินเฉพาะที่
เม่ือสร้างคันดิน 1 ครั้งให้ใช้

ต่อเนื่องไปสักระยะ สิ่งสำาคัญคือการ
ใช้โครงสร้างดินที่สิ่งมีชีวิตภายในดิน
และรากพืชสร้างไว้ หรือเมื่อลงกล้า
ก็พรวนดินเฉพาะบริเวณที่จะปลูก
โดยพยายามพรวนดินน้อยที่สุด

การปลูกพืชแบบขี้เกียจคืออะไร
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หากมีสิ่งมีชีวิตในดินมาก  
แมลงศัตรูพืชจะสร้างความเสียหายได้น้อยลง
สวนที่รกด้วยวัชพืชเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยชั้นดีของสิ่งมีชีวิต

ถ้าดูภาพสวนในหน้า 13 ทุกท่านคงรู้สึกประหลาดใจ มันดูเหมือนพงหญ้าเลยใช่ไหม น่ันเพราะ
ปล่อยให้วัชพืชขึ้นตามใจชอบ แต่เราคอยเกี่ยวและน�ามาปูพื้นอย่างสม่�าเสมอ

ที่ผ่านมาพบว่าสวนที่ปลูกพืชแบบขี้เกียจอย่างต่อเนื่องนั้นมีวัชพืชขึ้นอยู่กว่า 50 ชนิดเลยทีเดียว
วัชพืชหลากหลายชนิดเช่นนี้ช่วยให้สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดินมีความหลากหลายมากข้ึน เป็น

หนึ่งในสาเหตุที่สวนเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลเสียจากการปลูกพืชติดต่อกัน
ลองมองไปบริเวณผิวดินกันบ้าง  สวนที่มีวัชพืชข้ึนรกเช่นนี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมาย แน่นอน

ว่ามีแมลงที่กัดกินสร้างความเสียหายแก่พืชผักด้วย แต่ก็มีศัตรูตามธรรมชาติ (ตั๊กแตนต�าข้าว แมงมุม 
ด้วงเต่า กบต้นไม้ และอื่นๆ) ที่คอยช่วยจับกินอาศัยอยู่มาก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้สวนที่ใช้วิธีปลูกพืชแบบข้ีเกียจของผมแทบไม่มีแมลงศัตรูพืชมา 
กล้�ากราย แม้ใบของพืชผักอาจโดนกัดแทะบ้าง แต่แมลงศัตรูพืชเหล่านั้นก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว

ในบทท่ี 1 จะกล่าวถึงแนวคิดและพ้ืนฐานของการปลูกพืชแบบข้ีเกียจ บทท่ี 2 กล่าวถึงการเร่ิมลงมือ
ท�า บทที่ 3 อธิบายวิธีการปลูกพืชแบบขี้เกียจ โดยมีค�าแนะน�าสภาพของสวนที่ปลูกพืชแบบขี้เกียจ ดังนี้

ศัตรูตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในสวน  1  แมงมุมหลายชนิด 

ในสวน  2  ด้วงเต่าจับเพล้ียกิน  3  ต๊ักแตนต�าข้าวเป็นผู้พิทักษ์

รักษาสวน คอยกินตั๊กแตนและผีเสื้อจ�านวนมาก  4  กบ

ต้นไม้ก็ช่วยกินแมลงจ�านวนมากเช่นกัน

แผนภาพการปลูกพืชแบบขี้เกียจ

ไม่ถอนหญ้า แต่ตัดแล้วใช้ประโยชน์

สิ่งมีชีวิตใต้ดินและบนดินเพิ่มจ�านวน

ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นตามธรรมชาติ

ใช้ปุ๋ยน้อยในการปลูกพืชผัก

สิ่งส�าคัญ แมลงพาหะน�าโรคถูกยับยั้ง 
โดยธรรมชาติ

1

2 4

3
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ตอน 1 แปลงผักแบบขี้เกียจ  
ลดความเสียหายจากการปลูกพืชติดต่อกัน
แปลงผักนี้อย่างกับทุ่งหญ้ารกเรื้อเลย…

ในบทท่ี 1 แนะนำ�ถึงพื้นฐ�นก�รปลูกพืชแบบข้ีเกียจ 
แต่ก่อนอื่นจะกล่�วถึงแปลงผักแบบขี้เกียจสักเล็กน้อย

ไม่ถอนหญ้าแต่ใช้วิธีตัดแล้วนำามาปูพื้น ใช้คันดินซ้ำาๆ 
ไม่พรวนดินใหม่ ให้ปุ๋ยเพียงเล็กน้อย เหล่านี้คือลักษณะเด่น
ของวิธีปลูกพืชแบบขี้เกียจ  เพร�ะฉะนั้น ลองดูภ�พแล้วน่�จะ
เข้�ใจได้ว่�ทำ�ไมเหมือนทุ่งหญ้�รกเรื้อ

ความน่าสนใจของการปลูกพืชวิธีนี้คือ ในสวนพืชผัก
แบบขี้เกียจนั้นไม่เคยเกิดความเสียหายจากการปลูกพืชติดต่อ
กันเลยแม้แต่ครั้งเดียว

พืชผักบางชนิดเมื่อปลูกติดต่อกันอาจจะเกิดความ 
เสียห�ยได้ง่�ย เช่น ถั่วลันเต� ถั่วป�กอ้� ห�กปลูกติดต่อกัน
เกิน 4-5 ปี หรือพืชวงศ์มะเขือ วงศ์แตง หากปลูกติดต่อกัน
เกิน 2-3 ปีโดยไม่เว้นระยะจะเกิดความเสียหายได้

ทว่�ในแปลงผักแบบขี้เกียจนี้ปลูกทั้งถั่วลันเต�และ
มะเขือเทศติดต่อกันในพื้นท่ีเดิมทุกปี แต่พืชผักเติบโตได้ดีโดย
ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นเพร�ะว่�ปลูกในสวนที่มีสภ�พเป็นทุ่งหญ้�นั่นเอง
ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจาก

การปลูกพืชซ้ำาๆ ในพื้นที่เดิม  การปลูกพืชผักแบบขี้เกียจใช้
ประโยชน์จากวัชพืชอย่างชาญฉลาดและใช้โครงสร้างเดียวกับ
ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ ทำาให้สวนเกิดสภาพคล้ายทุ่งหญ้าตาม
ธรรมชาติซึ่งมีพืชพรรณนานาชนิด ผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุท่ี
ทำาให้แปลงผักไม่ได้รับความเสียหายจากการปลูกพืชติดต่อกัน

ความเสียหายจากการปลูกพืชติดต่อกันเป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดจากมนุษย์พรวนดินและใส่ปุ๋ย หรือทำาให้ชีวชาติ (พืช
และสัตว์ซึ่งอยู่ในที่เฉพาะหนึ่งๆ) คลายความซับซ้อนลงจน
ทำ�ล�ยสมดุลสิ่งมีชีวิตในดินนั่นเอง

ฟักทองที่เติบโตท่�มกล�งวัชพืชจะพันเถ�ไปกับ

วัชพืชขณะยืดยาวออก หากปลูกด้วยวิธีแบบข้ีเกียจ

จะปลูกติดต่อกันได้

กระเทียมเป็นหนึ่งในพืชที่ไม่ค่อยเกิดความเสียหาย

จ�กก�รปลูกพืชติดต่อกัน เมื่อกระเทียมโตจะทำ�ให้

ดินอุดมสมบูรณ์ด้วย จึงเป็นผักท่ีควรปลูกไว้หลายๆ ท่ี

ฟักทอง

กระเทียม
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

มะเขือเทศ

ปลูกมะเขือเทศติดต่อกันในสวนที่ปล่อยให้วัชพืชขึ้น 

ตามใจชอบ  ทั้งนี้ เนื่องจากจ�านวนและชนิดของ 

สิ่งมีชีวิตในดินมากและหลากหลาย ท�าให้ดินมี 

ความอุดมสมบูรณ์มาก จึงช่วยระงับโรคในดินได้

13
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ตอน 2 จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตภายในดินขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มาของดิน
ดินเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตภำยในดินช่วยให้พืชผักเติบโต
สารอินทรีย์ในดินท่ีพืชผักเติบโตดีนั้นมีทั้งเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียหรือเชื้อรา เห็บ ไส้เดือน 

หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตในดินขนาดใหญ่ เช่น หนูนา ตัวตุ่น หรือกล่าวโดยรวมว่าสิ่งมีชีวิตในดินหลากชนิด 
ต่างช่วยท�างานอยู่โดยใช้สารอินทรีย์ในดิน (รากพืชผัก สิ่งมีชีวิตในดินที่ตายแล้ว หรือปุ๋ยที่ใส่เพิ่มเข้ามา) 
เป็นอาหารและหมุนเวียนพลังงานเป็นโซ่อาหารโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุขัย

หลายท่านอาจคิดว่าพืชผักเติบโตได้โดยอาศัยปุ๋ยที่เราใส่ แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น
จริงอยู่ หากให้กากพืชน้�ามันหรือร�าข้าว พืชจะโตดี แต่สารอินทรีย์เหล่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อพืชผัก

โดยตรง หากแต่สิ่งมีชีวิตในดินช่วยย่อยสลาย จึงท�าให้ธาตุอาหารเหล่านั้นส่งผลต่อพืชผัก คือพืชผัก
เจริญเติบโตได้ด้วยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน กล่าวได้ว่ากากพืชน้�ามันและร�าข้าวไม่ใช่อาหารของพืชผัก 
แต่เป็นอาหารของดินนั่นเอง

ดังนั้น จุดส�าคัญท่ีต้องใส่ใจคือ สารอินทรีย์อันเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มจ�านวนสิ่งมีชีวิตในดินนั้น
ท�างานได้อย่างราบรื่นหรือไม่

สำรอนิทรย์ีและสิง่มีชีวติในดนิเป็นพืน้ฐำนของผลติภำพดนิในกำรปลกูพชืแบบเกษตรอนิทรย์ี
เรามักได้ยินค�าว่า “ผลิตภาพดิน” ซ่ึงหมายถึงความสามารถของดินในการเพาะปลูกผลผลิต แล้ว

แหล่งก�าเนิดของผลิตภาพดินคืออะไร

ไส้เดือนกินสารอินทรีย์ใน

ดิน จากนั้นปล่อยมูลกลมๆ 

ออกมา ไส้เดือนเปรียบเสมือน

เคร่ืองพรวนดินตามธรรมชาติ 

ท�าให้ดินจับตัวเป็นก้อน อีกท้ัง

ในล�าไส้ยังมีจุลินทรีย์ช่วยตรึง

ไนโตรเจนในอากาศจ�านวน

มาก
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บทที่ 1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าในดินมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมาย ทั้งรากพืชผักและวัชพืชจำานวนไม่น้อย 
ไม่ว่าที่ยังมีชีวิตหรือที่ตายแล้ว รวมกันแล้วมีธาตุอาหารที่เก็บรักษาไว้ไม่น้อย

ดินเก็บรักษาธาตุอาหารไว้ขณะส่ิงมีชีวิตยังมีชีวิต และเม่ือตายลงธาตุอาหารเหล่าน้ันก็ถูกย่อยสลาย
ให้พืชได้นำาไปใช้ เมื่อพืชถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกิน ดินก็เก็บธาตุอาหารที่ได้นั้นไว้อีก

เมื่อลองมองดูภายในดิน...
! สารอินทรีย์ในดิน

รากพืชผักหรือวัชพืชทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล้วอัดแน่นเบียดเสียดกันเต็มไปหมด
@ จุลินทรีย์ในดิน

แม้ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีหน้าที่อะไร แต่มีมวลชีวภาพ (biomass) มาก
# สัตว์ในดิน

ตัวตุ่น หนูนา ไส้เดือน หนอนกรินดัล แมงคาเรือง ก้ิงกือ เห็บ แมลงหางดีด พยาธิตัวกลม และ
อ่ืนๆ สัตว์เหล่านี้ทำาหน้าท่ีเพิ่มผลิตภาพดินหรือเป็นต้นกำาเนิดของผลิตภาพดินนั่นเอง  ในสวนอินทรีย์ 
สิ่งมีชีวิตและสารอินทรีย์ในดินช่วยเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพของดิน ทำาให้พืชผักเจริญเติบโต

ทางเคมีมีการวัดค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity-
CEC) ของดิน เพื่อบ่งช้ีผลิตภาพดิน แต่ตัวเลขน้ันไม่เหมาะนำามาใช้เพาะปลูกแบบอินทรีย์ ทั้งจุลินทรีย์ 
และสารอินทรีย์ในดินนั้นไม่เกี่ยวกับ CEC 

หากให้สารอินทรีย์แก่ดินอย่างเพียงพอจนทำาให้สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้นแล้ว ก็ไม่จำาเป็นต้องให้ปุ๋ย
ปริมาณมาก การให้ปุ๋ยควรคำานึงถึงการให้ธาตุอาหารเสริมในส่วนที่ได้รับไม่เพียงพอ

แม้คอยให้ปุ๋ยเรื่อยๆ แต่เมื่อถึงระยะหนึ่ง ปริมาณผลผลิตที่ได้จะถึงขีดจำากัด กลับกัน หากให้ปุ๋ย
มากเกินไปจะทำาให้เกิดแมลงศัตรูพืช ถือเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์อย่างยิ่ง

ผมทำาปุ๋ยโบกาฉิ (ดูหน้า 53 ประกอบ) แต่ก็ใช้น้อยมาก ผมให้ปุ๋ยในปริมาณที่คิดว่า “ให้แค่น้ันจะ
พอหรือ”  ในสวนที่มีสิ่งมีชีวิตในดินมาก ให้เท่านั้นก็เพียงพอสำาหรับการเจริญเติบโตของพืชผัก

หากต้องการดินในอุดมคติ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในดินจะดีที่สุด

สวนที่ปลูกพืชแบบข้ีเกียจ 

หญ้าที่ตัดแล้วนำามาปูไว้จะ

กลายเป็นอาหารแก่สิ่งมีชีวิต

ในดิน และผลิตภาพดินจะ

เพิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติ
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สิ่งมีชีวิตในดินหลากชนิดช่วยยับยั้งการเกิดแมลงศัตรูพืช
หากชีวชาติ*เสื่อม แมลงศัตรูพืชจะแพร่พันธุ์

แมลงศัตรูพืชที่เข้ามารุกล้ำาสวนเกิดจากสิ่งมีชีวิตในดินไม่หลากหลาย ทำาให้ชีวชาติเสื่อมลง
เน่ืองจากในดินมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ ทำาให้แมลงศัตรูพืชไม่แพร่กระจาย แม้

แบคทีเรียที่ก่อโรคไม่ได้หายไปแต่มีจำานวนน้อยจึงถูกกดไว้ ทำาให้ก่อความเสียหายไม่มากนั่นเอง  ส่วน 
ชีวชาติเสื่อมมักมีสาเหตุจากการให้ปุ๋ยเคมีปลูกพืชผัก เนื่องจากปุ๋ยเคมีไม่ใช่อาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน

นอกจากนี้ สาเหตุท่ีชีวชาติเสื่อมยังเป็นเพราะการใช้ยาฆ่าแมลงกำาจัดศัตรูพืชด้วย ซึ่งยิ่งทำาให้ 
ชีวชาติและบริเวณหน้าดินเสื่อมลงจนกลายเป็นสวนที่มีแมลงศัตรูพืชมาก ส่งผลเสียอย่างยิ่ง

เรื่องที่อยากเตือนคือ แม้ใช้วิธีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ แต่หากให้ปุ๋ยที่ธาตุอาหารเข้มข้นสูง
หรือปุ๋ยที่มีสารอินทรีย์มากเกินไปก็ทำาให้ชีวชาติเสื่อมลงและแมลงศัตรูพืชระบาดมากขึ้นได้เช่นกัน

อนึ่ง พืชผักท่ีเติบโตมาในสวนเช่นนี้มักรสชาติไม่ดีเพราะได้รับไนเตรตมากเกินไป ทำาให้นอกจาก
จะไม่อร่อยแล้ว หากกินเข้าไปอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายด้วย  นอกจากนี้ หากให้ปุ๋ยหมักที่ยังหมักไม่
สมบูรณ์หรือสารอินทรีย์เช่นจากหญ้าที่เกี่ยวได้ไม่นานมากเกินไป ก็จะเกิดผลกระทบต่อรากของพืชผักได้

ดังนั้น จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมดินให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ท�าให้หน้าดินเป็นสวนส�าหรับปลูกพืชหลายชนิด
สิ่งที่ควรต้องเพิ่มไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตใน

ดินเท่านั้น กุญแจสำาคัญที่ทำาให้พืชผักเจริญเติบโต
คือ สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายเท่าไรและทำางาน
ได้ดีหรือไม่

แทนที่จะปลูกผักเพียงชนิดเดียวเท่านั้น 
ควรปลูกแบบ “ผสมผสาน” “ปลูกแซม” เพื่อให้ได้
ผักหลายชนิด เพียงเท่านี้สิ่งมีชีวิตในดินก็เพิ่มขึ้น
ได้แล้ว ทั้งการปลูกแบบผสมผสานและการปลูก
แซมต่างเป็นวิธีการเพาะปลูกท่ีมีมาช้านาน โดยจะ
อธิบายอย่างละเอียดในหน้า 31-32

นี่เป็นเหตุผลเดียวกับการใช้วัชพืชในสวน
อย่างชาญฉลาด การมีอยู่หรือไม่มีของวัชพืชนั้น
ทำาให้เกิดความแตกต่างมาก  หากดินไม่มีวัชพืช
เลย รากของสิ่งมีชีวิตในดินก็ลดลง การปลูกพืช
แบบขี้เกียจนั้นปล่อยให้วัชพืชขึ้นตามใจชอบแต่ก็
ไม่ได้ปล่อยปละละเลย คือดูแลให้อยู่ร่วมกันได้น่ันเอง

ปุ๋ยหมักเป็นอาหารของ 

สิ่งมีชีวิตในดิน ในดินที่

เพิ่งเริ่มปลูกพืชผักเป็น

ครั้ งแรกควรผสมปุ๋ย

หมักและใบไม้แห้งใน

ปริมาณพอเหมาะ หรือ

กล่าวอย่างถูกต้องคือ 

ให้อาหารดินด้วยปุ๋ย

หมัก จากนั้นให้ดินช่วย

ทำาให้พืชผักเจริญเติบโต

คิดทบทวนว่า “ใช้ปุ๋ยปลูกผัก”  
นั้นดีหรือไม่ และหันมาใช้ดินปลูกผัก  
(= เพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน) กันเถอะ

* ชีวชาติ (biota) หมายถึง สิ่งมีชีวิตประเภทพืชและสัตว์
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

หำกสิง่มีชวีติในดนิเพิม่ข้ึน จะช่วยให้กำรหมุนเวยีนของสสำรดีข้ึน
กำรเพำะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่แค่ใส่สำรอินทรีย์เข้ำไปเท่ำนั้น

ถ้าอย่างนั้นต้องท�าอย่างไรจึงจะเพิ่มจ�านวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตในดินได้
ค�าตอบคือ การให้สารอินทรีย์ปริมาณพอเหมาะแก่ดินหรือให้อาหารแก่สิ่งมีชีวิตในดิน  ทั้งนี้  

ไม่ควรให้สารอินทรีย์สุ่มส่ีสุ่มห้า เพราะส่ิงมีชีวิตในดินมีอาหารท่ีชอบแตกต่างกัน เพ่ือให้มีส่ิงมีชีวิตหลากหลาย
จึงต้องดัดแปลงวิธีการให้อาหารด้วย

ตัวอย่างเช่น หากให้ปุ๋ยคอกจากสัตว์ซ่ึงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ�าทุกปี สิ่งมีชีวิตในดิน
จะลดลง ท�าให้ชีวชาติเสื่อม ดินจึงมีสภาพที่เอื้อให้แมลงศัตรูพืชสร้างความเสียหายต่อพืชผักได้

นอกจากนี้ หากให้ปุ๋ยหมักที่มีกลิ่นเหม็นจากการหมักไม่สมบูรณ์มากๆ ในคร้ังเดียว จะท�าให้ 
สิ่งมีชีวิตในดินที่สร้างความเสียหายแก่พืชผักเติบโตเร็ว แทนที่ผักจะโตกลับกลายเป็นท�าลายผักแทน

ตั้งแต่บทที่ 2 เป็นต้นไป ผมจะแนะน�าวิธีให้อาหารดินเพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและท�างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีนี้ไม่ยากเกินความสามารถ เพียงแค่ให้สารอินทรีย์หลากหลายชนิดเป็นประจ�าเท่านั้น
จากนั้นปล่อยให้วัชพืชโตตามธรรมชาติ แล้วหม่ันตัดควบคุมความยาวเพื่อช่วยให้ส่ิงมีชีวิตในดินมี

ความหลากหลายต่อไป

สร้ำงโรงงำนย่อยสำรอินทรีย์
สิ่งมีชีวิตในดินมีจ�านวนและประเภทเพิ่มข้ึน ท�าให้

โครงสร้างเม็ดดินแข็งแรงขึ้น
ดินท่ีมีโครงสร้างสมบูรณ์ เมื่อได้รับสารอินทรีย์จะ

ค่อยๆ เกิดการย่อยสลาย
ตัวอย่างเช่น เห็บย่อยสลายใบไม้แห้งด้วยการกิน 

จากนั้นมูลที่เห็บปล่อยออกมาก็เป็นธาตุอาหารของรา 
แมลงหางดีดกินราแล้วย่อยสลาย เช่นนี้ท�าให้สารอินทรีย์ใน
สวนค่อยๆ ย่อยสลาย

ด้วยการร่วมมือกันอย่างยอดเย่ียมของส่ิงมีชีวิตใน
ดิน ท�าให้เกิดการย่อยสลายไปเร่ือยๆ จนสุดท้ายได้ผลผลิต
เป็นธาตุอาหาร (สารอนินทรีย์ เช่น สารประกอบไนโตรเจน) 
และพืชดูดซึมเข้าไปทางราก เรียกได้ว่าเป็นโรงงานย่อยสาร
อินทรีย์นั่นเอง

วัฏจักรชีวิตแบบสลับของสิ่งมีชีวิตในดินนั้นมีระยะ
เวลาสั้น เม่ือตายแล้วสารอินทรีย์ก็ถูกย่อยสลายและกลับ
เข้าสู่วัฏจักรของสสารต่อไป

หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน

พืชผัก

ธา
ตุอ

าห
าร

สารอินทรีย์

เม
ื่อต

าย
แล

้วก
็ถูก

น�า
มา

ใช
้ให

ม่

รากหรือซากที่เหลือถูกน�ากลับมาใช้ใหม่

สิ่งมีชีวิตในดิน
สิ่งมีชีวิตในดินย่อย

สลายสารอินทรีย์

เพิ่มจ�านวนสิ่งมีชีวิต 

ในดิน
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ตอน 3 ดินช่วยให้พืชผักเติบโต
กำรท�ำงำนของโครงสร้ำงเม็ดดิน

ดินที่เม็ดดินเล็กและใหญ่รวมตัวกัน  เป็นดินในอุดมคติส�ำหรับกำรปลูกพืชผัก
กล่าวถึงค�าว่า “โครงสร้างเม็ดดิน” มาหลายครั้ง จึงขออธิบายดังนี้
หากลองหยิบดินจากสวนท่ีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มาวางบนฝ่ามือ จะเห็นว่ามีทั้งดินเม็ด

ใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 1 เซนติเมตร และดินเม็ดเล็กขนาดไม่กี่มิลลิเมตรผสมกัน  หากลอง
เขย่าดูจะเห็นว่าระหว่างเม็ดดินมีช่องว่างซ่ึงมีรากพืชผักหรือรากหญ้าปะปนอยู่รวมถึงความชื้น แต่เมื่อ 
ก�ามือแล้วดินไม่ติดฝ่ามือ นี่เรียกว่ามี “โครงสร้างเม็ดดิน”

ดินที่โครงสร้างเม็ดดินพัฒนาแล้วมีลักษณะเด่นคืออุ้มน้�าได้ดี ระบายน้�าได้ และยังถ่ายเทอากาศ
สะดวก มีธาตุอาหารสมดุล ท�าให้พืชผักเติบโตแข็งแรง เป็นดินในฝันส�าหรับการเพาะปลูกพืชผัก

สิ่งส�าคัญคือ ในสวนที่ดินมีโครงสร้างเม็ดดินที่พัฒนาแล้วนั้นมีแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหาย
แก่พืชผักเกิดข้ึนน้อยคร้ัง แน่นอนว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆ พืชผักย่อมเติบโตได้ดีแม้ให้ปุ๋ยน้อย ได้รสชาติ
และคุณค่าทางโภชนาการแบบดั้งเดิม เป็นผักที่กินได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้สุขภาพดี

เนื่องจาก “ผักเติบโตจากดิน”  ดังนั้น หากจะเริ่มเพาะปลูกพืชผักต้องรู้จักดินเสียก่อน
ต่อไปจะอธิบายว่าโครงสร้างเม็ดดินเป็นเช่นไร ต้องท�าอย่างไรโครงสร้างเม็ดดินจึงจะพัฒนา

ดินที่มีโครงสร้างเม็ดดินทั้งด้านการกักเก็บน�้าและการระบายน�้า

กักเก็บน�้า

เม่ือฝนตก ปริมาณน้�า

ในดินจะเพิ่มข้ึน แม้ตอนที่

ฝนไม่ตก น้�าที่กักเก็บไว้จะ

ค่อยๆ ถูกปล่อยออกมา 

เม็ดดินท�าหน้าที่อุ้มน้�า

ถ่ายเทอากาศได้ดี

ดินมีช่องว่างมากท�าให้

มีอากาศแทรกอยู่มาก จึง

ให้ออกซิเจนได้เพียงพอต่อ

ความต้องการของพืช เม่ือ

ฝนตกช่องว่างในดินจะถูก

ถมและจะดึงอากาศใหม่

จากบนดินมาสะสมต่อไป

กักเก็บธาตุอาหาร

เม็ดดินจะจับธาตุอาหารไว้ ท�าให้เมื่อฝนตก ธาตุ

อาหารถูกชะไปกับน้�าได้ยากข้ึน สิ่งมีชีวิตมากมายใน

ดินก็เป็นธาตุอาหารภายในดินด้วยเช่นกัน

ระบายน�้าได้ดี

เมื่อฝนตก น้�าส่วนเกินจะไหลผ่านช่องว่างลงไป

ด้านล่าง น่ีเป็นเหตุผลท่ีท�าให้ระบายน้�าได้ดี ช่องว่างเล็กๆ 

ท�างานคล้ายหลอดเลือดฝอยล�าเลียงน้�าลงไปใต้ดิน
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ดินในแปลงที่ประกอบด้วยดินเม็ดใหญ่และดินเม็ดเล็ก

มีช่องว่างภายในดินพอเหมาะ

มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินพอเหมาะจึงมีอากาศ 

กักเก็บไว้มาก ท�าให้ดินที่โครงสร้างเม็ดดินพัฒนาแล้ว

เบาและอ่อนนุ่ม รวมทั้งถ่ายเทอากาศและน้�าจากการ

มีช่องว่างภายในดินได้

ดินเม็ดใหญ่

ดินเม็ดเล็กรวมตัวกันกลายเป็นดินเม็ดใหญ่ หาก

ใช้นิ้วบี้แรงๆ จะเห็นว่าโครงสร้างแข็งแรง ดินไม่แตก

ออกเมื่อฝนตกหนัก

ดินในสวนที่ 

แมลงศัตรูพืช 

ไม่มารบกวน 

คือดินที่ 

“โครงสร้าง 

เม็ดดิน”  

พัฒนาแล้ว!

ดินเม็ดเล็ก

มีเม็ดดินขนาดเล็กไม่กี่มิลลิเมตรอยู่นับไม่ถ้วน 

เม็ดดินแตกยาก เพราะเกิดจากดินเม็ดละเอียดเช่น 

ดินทรายหรือดินเหนียวที่เกาะติดกัน  ท�าไมจึงกลาย

เป็นเม็ดดินได้ ดูค�าอธิบายที่หน้า 21

รากพืช

จะเห็นว่ามีรากพืชเล็กๆ มากมาย รากเหล่านี้เป็น

รากของหญ้าหรือผักที่เหลือหลังเก็บเกี่ยว รากที่เหลือ

ในดินเหล่านี้มีหน้าที่ส�าคัญอย่างไร ดูค�าอธิบายที่ 

หน้า 21

ดินในสวนที่ปลูกพืชแบบขี้เกียจ

เป็นดินที่มีคุณภาพและหนัก แต่เมื่อลองเขย่าดู 

จะพบว่าโครงสร้างเม็ดดินมีการพัฒนา เพราะใช้วิธี 

ท�าสวนโดยปล่อยให้มีวัชพืช ท�าให้เหล่าสิ่งมีชีวิตในดิน

หลายชนิดท�างาน แม้ฝนจะตกหนักแต่น้�าไม่ขัง

19

Lazy Farming 001-152.indd   19 9/14/62 BE   9:25 PM



กำรท�ำงำนของรำกพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน

รำกพชืเป็นสว่ำน ไส้เดือนเป็นเครือ่งพรวนดินขนำดเลก็
ต้องท�าอย่างไรโครงสร้างเม็ดดินจึงจะพัฒนา หมั่นพรวนดิน

บ่อยๆ ท�าให้ดินละเอียดและมีอากาศเข้าไปมากๆ ก็พอแล้วใช่ไหม 
น่าเสียดายที่นั่นไม่ถูกต้อง

ดินทรายหรือดินเหนียวท่ีเป็นก้อนเกิดจากการท�างานของ
สิ่งมีชีวิตมากมายภายในดิน ท้ังรากพืชผักท่ีแห้งแล้วและสิ่งมีชีวิต
ในดินที่กินรากเหล่านั้นท�างานและปล่อยของเหลวท่ีท�าหน้าท่ี
เหมือนกาวติดเชื่อมดินทราย ดินเหนียว ซากพืช และมูลไส้เดือน
เข้าด้วยกัน ท�าให้เกิดเป็นก้อนดิน

นอกจากนี้ รากพืชเปรียบเหมือนสว่านที่เจาะรูมากมาย
ช่วยย่อยดินที่แข็งได้  ดังนั้น สิ่งที่พรวนดินแท้จริงแล้วคือพืชและ 
สิ่งมีชีวิตในดินนั่นเอง

สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในดิน เช่น เห็บ แมลงหางดีด และไส้เดือน กินสารอินทรีย์ในดินแล้วถ่ายมูล
ออกมา จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินให้ละเอียด

ลองจินตนาการว่าไส้เดือนก�าลังกินอาหารอย่างเชื่องช้าอยู่ในดิน พอกินเข้าไปแล้วก็ค่อยๆ ถ่าย
ออกมาราวกับเป็นเคร่ืองพรวนดินขนาดเล็ก สิ่งมีชีวิตในดินเหล่านี้จะผสมดินอยู่เสมอ และช่วยพรวนดิน
ตามธรรมชาติท�าให้ดินอ่อนนิ่ม

กล่าวคือ หากไม่มีสิ่งมีชีวิตภายในดินหรือพืชผัก โครงสร้างเม็ดดินจะไม่พัฒนานั่นเอง

เหลอืหญ้าไว้หรอืปลกูพชืวงศ์หญ้าแลว้ปลอ่ย

ให้รากโตในดิน เนื่องจากสารอินทรีย์คือ

อาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน  เม่ือมีรากเยอะ 

สิ่งมีชีวิตในดินก็จะเพิ่มจ�านวนและความ

หลากหลาย ดินถูกพรวนโดยธรรมชาติ 

ท�าให้โครงสร้างเม็ดดินพัฒนา

รากพืช 
เต็มไปหมด!
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1

2

3

บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

โครงสร้ำงเม็ดดินในสวนแนวลึก

ให้มีโครงสร้ำงเม็ดดินแค่ส่วนผิวดนิก็พอ
รากของพืชผักหรือสิ่งมีชีวิตในดินพรวนดินได้ลึกเท่าใด
ลองดูดินที่ใช้วิธี เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์กัน จากรูปคือสภาพดินที่ลองขุดลึกลงไป  

60 เซนติเมตร บริเวณผิวดินมีสีด�าและอ่อนนุ่มอันเป็นหลักฐานว่ามีสารอินทรีย์อุดมสมบูรณ์  
นอกจากนี้ ยังมองเห็นรากพืชชอนไชไปจนลึก 

เราจึงใช้คราดเพียงอย่างเดียวไถพรวนดินลึกๆ ไม่ได้ 
นอกจากจะซ้ือรถแทรกเตอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง
มาไถพรวนดิน

เพราะฉะนั้น การปลูกพืชผักสวนครัวใช้เพียง
รากของพืชผักก็เพียงพอ ช่วยให้พรวนดินได้ตาม
ธรรมชาติ ไม่ต้องเสียแรงและเวลามากมาย บริเวณ 
ผิวดินมีออกซิเจนมากจึงเป็นที่มั่นของสิ่งมีชีวิตในดิน
ให้ท�างานได้ดี  ดังนั้น โครงสร้างเม็ดดินบริเวณผิวดิน
จึงพัฒนา

บางคร้ังผักอาจชอนไชรากลึกลงไป แต่ส่วนมาก
รากมักอยู่บริเวณผิวดิน

ลองขุดดินบริเวณทางเดินในสวนที่ท�าเกษตรอินทรีย์

ติดต่อกันมา 7 ปี ความลึกประมาณ 60 เซนติเมตร 

1  ชั้นผิวดิน  2  ดินชั้นกลาง  3  ดินชั้นล่าง

1  ชั้นผิวดิน

โครงสร้างเม็ดดินพัฒนา มีความ

อ่อนนุ่ม สีค่อนข้างหม่นเพราะมี

รากพืชที่ตายแล้วจ�านวนมาก มี

รากแก้วของหญ้าและพืชผัก รวมถึง

มีสิ่งมีชีวิตในดินมากมาย

2  ดินชั้นกลาง

ดินที่ลึกลงไปกว่า 20 เซนติเมตร  

สีดินอ่อนลงเพราะซากของรากพืช

ลดลงไปเร่ือยๆ  ในดินที่จับตัวเป็น

ก้อนจะมองเห็นรากไม้ขนาดใหญ่

ได้ชัดเจน

3  ดินชั้นล่าง

ดินที่ลึกลงไปเกิน 40 เซนติเมตร

เป็นดินหนักที่เกาะตัวกันแน่น มอง

เห็นรากพืชเล็กน้อยเพราะพืช

ต้องการน้�า จึงส่งรากลงไปลึกกว่า

ที่เราคิด
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ตอน 4 สร้างคันดินแค่ครั้งเดียวดีจริงหรือ
ไม่ท�ำลำยโครงสร้ำงเม็ดดิน  ใช้คันดินอย่ำงคุ้มค่ำ

ปกติแล้วผมไม่พรวนดิน การเพาะปลูกแบบไม่พรวนดินก็คือ เมื่อสร้างคันดินข้ึนมา 1 คร้ังก็ใช้
ปลูกผักต่อเรื่อยๆ หลายครั้ง

ดังที่เคยกล่าวไปว่ารากพืชท�าหน้าท่ีเป็นสว่าน สัตว์ในดินท�าหน้าที่เป็นเคร่ืองพรวนดินขนาดเล็ก 
ช่วยพรวนดินตามธรรมชาติท�าให้เกิดโครงสร้างเม็ดดินข้ึนมา อุตส่าห์มีโครงสร้างเม็ดดินที่ดีเช่นนี้แล้ว 
จึงน่าเสียดายหากจะพังทิ้ง  ดังนั้น การปลูกพืชแบบขี้เกียจจึงควรใช้คันดินนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

หากพรวนดินจะเป็นการท�าลายความสมดุลของส่ิงมีชีวิตในดิน เสี่ยงที่แมลงศัตรูพืชจะออกมา
อาละวาดมากข้ึน จึงไม่ควรท�าสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน และช่วยรักษาสภาพที่มั่นคงเช่นนี้
ด้วยการคอยเกี่ยววัชพืชมาปูบนดิน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตในดินท�างานได้ดี

การปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่องก็ส�าคัญเช่นกัน
เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชผัก ผมจะท�าความสะอาดโดยตัดต้นและเหลือรากไว้ในดิน รากก็จะกลาย

เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน และเม่ือรากย่อยสลายจะเกิดท่อเล็กๆ มากมาย ท�าให้การระบายน้�าและ
อากาศดีขึ้น กลายเป็นที่อยู่ชั้นดีของสิ่งมีชีวิตในดินด้วย

ผ่ำนไป 5 ปีจึงค่อยสร้ำงคันดินใหม่
การปลูกพืชแบบขี้เกียจโดยไม่พรวนดินนั้น เมื่อสร้างคันดินขึ้นครั้งแรกจะใช้ต่อเนื่องประมาณ 5 ปี
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้นานเกินกว่านี้ เพราะรากพืชผักและวัชพืชจะเบียดเสียดกันเกินไป
ควรใช้คราดหรือพล่ัวแทงลงไปในดินเพื่อพลิกดิน และต้องพรวนดินให้ดีก่อนสร้างคันดินใหม่  

แม้รากพืชจะผสมกับดินก็ไม่เป็นไรเพราะจะเกิดการย่อยสลายไปเอง

คันดินที่ใช้วิธีการปลูกพืชแบบข้ีเกียจไม่พรวนดิน เนื่องจากเป็นสวนที่มี 

น้�าอยู่ใต้ดินค่อนข้างสูงจึงต้องสร้างคันดินให้สูงข้ึน หลังสร้างคันดินแล้ว

ปล่อยให้วัชพืชโต จึงค่อยปลูกพืชผักท่ามกลางวัชพืช

 ไม่ท�าลายโครงสร้างดินที่สิ่งมีชีวิต 
ในดินสร้างไว้

 รากของพืชผักหรือวัชพืชที่เหลือ
ภายในดินกลายเป็นอาหารแก่ 
สิ่งมีชีวิตในดิน

 ไม่เปลืองแรงสร้างคันดินใหม่

ข้อดีของการไม่พรวนดิน
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

มีรากพืชผักที่ปลูกคร้ังก่อนหรือรากต้นหญ้าในดินซ่ึงกลายเป็นอาหารของ 

สิ่งมีชีวิตในดิน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความแข็งแรงให้ดิน โครงสร้าง

เม็ดดินไม่เสียหายจึงระบายน้�าได้ดี อีกทั้งช่วยให้พืชผักที่ปลูกภายหลังเติบโต 

ได้ดี

เม่ือเก็บเกี่ยวพืชผักเสร็จ จากนั้นถอนหญ้าหรือรากไปจนหมดแล้วสร้างคันดิน

ใหม่ ที่อยู่อันอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในดินที่อยู่ในโครงสร้างเม็ดดินถูกท�าลาย 

ใช้เวลานานกว่าชีวชาติจะกลับมาสมบูรณ์ ไส้เดือนถูกคราดหรือเคร่ืองมืออ่ืน

เกี่ยวจนตาย

● มีรากพืชหลงเหลืออยู่
● โครงสร้างเม็ดดินแข็งแรง
● ระบายอากาศและน้�าได้ดี
● อุดมด้วยสิ่งมีชีวิตในดิน

● ดินแตกตัว
● สิ่งมีชีวิตในดินลดลง
● ดินแน่นเมื่อฝนตก
● ดินชั้นล่างเกิดชั้นดินแข็งได้ง่าย

ภาพประกอบสวนที่ไม่พรวนดิน

ภาพประกอบสวนที่พรวนดิน
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ตอน 5 ใช้หญ้าคลุมดินช่วยเพิ่มปุ๋ยในดิน
ตัดวัชพืชบริเวณเหนือโคนประมำณ 5  เซนติเมตร
ด้วยเคียว

ในดินมีเมล็ดพันธุ์วัชพืชมากมาย ท�าให้มันเกิดข้ึนมา
เร่ือยๆ  การปลูกพืชแบบข้ีเกียจมีจุดส�าคัญคือ ใช้เคียวคอยเกี่ยว
วัชพืชเหล่านี้เพื่อควบคุมไม่ให้มาเบียดเบียนพืชผัก รวมถึงเกี่ยว
วัชพืชที่ ข้ึนมาบนคันดินหรือทางเดินแล้วน�าไปปูบริเวณที่ว่าง
ระหว่างพืชผัก

ขณะที่ผักยังเป็นกล้าเล็กให้สับวัชพืชละเอียดจะช่วยเสริม
การเจริญเติบโตของพืชผักได้ เมื่อผักโตแล้วจึงคอยตัดควบคุม
ความยาววัชพืชให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้มารบกวนพืชผัก

ควรตัดวัชพืชเหนือโคนข้ึนมาประมาณ 5 เซนติเมตร หาก
ท�าเช่นนี้วัชพืชจะโตขึ้นมาใหม่ (ค�าอธิบายในหน้าถัดไป)

เม่ือตัดวัชพืชแล้วให้น�าไปกองรอบๆ ผัก ผมเรียกวิธีนี้ว่า 
“การใช้หญ้าคลุมดิน” ซ่ึงช่วยเพ่ิมส่ิงมีชีวิตในสวนและเป็นส่วนส�าคัญ
ที่ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นตามธรรมชาติ

การใช้หญ้าคลุมดินมีประโยชน์มากมาย ประการแรกคือ 
ช่วยป้องกันไม่ให้ดินแห้ง รักษาความชื้นให้อยู่ในระดับพอเหมาะ 
และยังป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องถึงดินโดยตรง รักษาอุณหภูมิดิน 
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชผัก และช่วยให้อุณหภูมิลดใน
ฤดูร้อน อีกทั้งยังท�าหน้าที่เหมือนผ้าห่มช่วยให้อบอุ่นในฤดูหนาว

หากดินรักษาความชื้นและอุณหภูมิได้พอเหมาะ สิ่งมีชีวิต
ในดินจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หญ้าคลุมดินยังช่วยป้องกันไม่ให้ดินถูกชะไป
กับน้�าตอนฝนตกด้วย ขณะเดียวกันก็ช่วยไม่ให้โคลนกระเด็น
กระจัดกระจายซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ

หากปูหญ้าหนาๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืชข้ึนมากเกินไป 
แต่ต้องระวังอย่าปูหญ้าหนาๆ บนคันดินท่ีมีลักษณะเป็นดินเหนียว 
เพราะจะท�าให้ออกซิเจนในดินไม่เพียงพอ

1  การตัดหญ้าแล้วน�ามาปูหนาๆ ช่วยลด

การเกิดของวัชพืชใหม่ๆ ได้  2  ขณะพืช 

ยังเป็นกล้าอ่อน ควรสับวัชพืชรอบต้นเป็น

ชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มาเบียดเบียน

พืชผัก

สัตว์กินพืชคอยเล็มวัชพืชโดยเหลือไว้เพียง

ความสูงเท่าริมฝีปาก ยังเหลือต้นอ่อนอยู่

ท�าให้วัชพืชโตใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว เป็น

เทคนิคส�าหรับการปลูกพืชแบบข้ีเกียจ คือ 

ตัดให้เหลือไว้ 5 เซนติเมตร

1

2
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

1  ตอนที่ต้องการชะลอการเติบโตของวัชพืชให้ตัดจนสั้นระดิน  

2  เม่ือต้องการน�าวัชพืชไปคลุมดิน ให้ตัดโดยเหลือความยาวไว้  

5 เซนติเมตร ช่วยกระตุ้นให้ต้นอ่อนโตเร็วขึ้น

ใช้เคียวเกี่ยววัชพืชเหนือโคน 5 เซนติเมตร

ใช้เคียวคมๆ เกี่ยววัชพืชให้ขาดในทีเดียวช่วยให้วัชพืช

ข้ึนใหม่เร็วข้ึน เมื่อวัชพืชโตแล้วคอยใช้เคียวตัดเหนือ

โคนประมาณ 5 เซนติเมตร ช่วยกระตุ้นให้วัชพืชโตใหม่

เรื่อยๆ

ควบคุมการเติบโตของวัชพืชด้วยการตัดให้ได้ความยาวที่เหมาะสม

เม่ือลองสังเกตวัชพืชดูจะเห็นว่ามีต้นอ่อน

ผุดข้ึนระหว่างวัชพืชท่ีสูงประมาณ 5 เซนติเมตร

จากผิวดิน หากวัชพืชข้ึนเยอะให้ลองตัดวัชพืช

จนสั้นระพื้น  วัชพืชใช้เวลาพอสมควรกว่าจะ

แตกหน่อใหม่ ช่วยท�าให้วัชพืชโตช้าลงได้

ในทางกลับกัน หากคิดว่าวัชพืชโตช้าเกินไป 

ให้ตัดจนสั้นเหลือประมาณ 5 เซนติเมตรจาก

โคนตามปกติ โดยเหลือต้นอ่อนไว้ เมื่อโดนตัด

บางส่วน วัชพืชจะกระตุ้นต้นอ่อนให้โตและกลับ

มาโตเร็วข้ึนอีก ใช้วิธีการเหล่านี้ควบคุมวัชพืช

ในสวนได้

ใช้หญ้าที่ตัดมาคลุมดิน

เม่ือตัดวัชพืชแล้ว น�าไปกองรวมกันท่ีมุมสวนสักคร่ึงวัน 

ปล่อยให้แห้งจะท�าให้นิ่มลงและใช้ปูได้ง่าย น�าไปปู

บริเวณโคนพืชผักหรือที่ว่างระหว่างต้นโดยรอบ แล้ว

น�ามาสุมเพิ่มเมื่อตัดวัชพืชใหม่

1 2
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ภายใต้หญ้าท่ีคลุมดินเป็นสวรรค์
ของสิ่งมีชีวิตในดิน
สารอินทรีย์ในดินถูกย่อยสลาย ดินจับตัวเป็นก้อน
มากขึ้น

ใต้หญ้าท่ีใช้คลุมดินมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง ลองแอบดูกันเถอะ
หญ้าที่อยู่ติดกับดินกำาลังเน่าเปื่อย ทั้งยังเห็นว่าดินเริ่ม

จับตัวเป็นรูปเป็นร่างด้วย แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตในดินกำาลัง
ทำางานอย่างขยันขันแข็ง

สำาหรับสิ่งมีชีวิตในดิน ดินเปลือยท่ีไม่มีหญ้าคลุมนั้น
อาศัยอยู่ได้ยาก สิ่งมีชีวิตในดินแพ้ทางรังสียูวีอย่างมาก แต่หาก
มีหญ้าคลุมกั้นระหว่างผืนดิน รังสียูวีก็ส่องลงมายากขึ้น

ใต้หญ้าท่ีคลุมอยู่น้ันมีอุณหภูมิและความช้ืนท่ีพอเหมาะ 
มีอาหารมากมาย เปรียบได้กับสรวงสวรรค์ของสิ่งมีชีวิตในดิน
นั่นเอง

เมื่อมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น 
ไส้เดือน เห็บ หรือจุลินทรีย์ในดิน เช่น แบคทีเรียแอกติโนไมซีตส์ 
(Actinomycetes) จะช่วยย่อยสลายหญ้าที่คลุมดิน

เราจะมองเห็นกิ้งกือหลายตัวกำาลังกินหญ้า ท่ีหญ้ามีรา
ขาวๆ ติดอยู่ด้วย น่ันคือแบคทีเรียแอกติโนไมซีตส์ เป็นแบคทีเรีย
ท่ีอ่อนแอมาก แต่แบคทีเรียน้ีที่เพิ่มจำานวนขึ้นหมายความว่า 
ในดินมีจุลินทรีย์ต่างๆ อาศัยอยู่

จากภาพจะเข้าใจได้ว่าสิ่งมีชีวิตในดินทั้งหลายทำางาน
เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

หากพลิกดินขึ้นมาดูคงเห็นไส้เดือนด้วย แต่เราไม่ควร
รบกวนมัน  เพราะฉะน้ัน เราสังเกตดินกันเท่าน้ีก็เพียงพอ กลับไป
ที่เรื่องหญ้าคลุมดินอีกครั้งกันเถอะ

ดินจับตัวเป็นก้อนตามธรรมชาติ

ภายใต้หญ้าที่คลุมดินอยู่ ดินจะจับตัว

เป็นก้อนโดยที่เราไม่รู้ กระบวนการ

ของธรรมชาตินั้นน่าตื่นตายิ่ง ดินถูก

พรวนตามธรรมชาติตั้งแต่ส่วนผิวดิน 

ช่วยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

กิ้งกือช่วยย่อยสลายวัชพืชแห้ง

ก้ิงกือท�าหน้าท่ีคล้ายไส้เดือน เป็นตัวแทนของส่ิงมีชีวิต

ในดิน เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของสารอินทรีย์ในดิน 

เป็นผู้กินใบไม้หรือหญ้าแห้งปริมาณมาก ขณะยังเป็น

ตัวอ่อนจะอยู่ในดินหลายปี จึงอยู่ในสวนท่ีพรวนดินไม่ได้

แบคทีเรียแอกติโนไมซีตส์เป็นจุลินทรีย์ในดิน

แบคทีเรียแอกติโนไมซีตส์เจริญเติบโตแบบเส้นใยและ

ปล่อยสปอร์  กลิ่นที่เรารับรู้เมื่อเข้าไปในป่าหรือภูเขา

ก็เป็นกลิ่นจากแบคทีเรียแอกติโนไมซีตส์

27
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หากต้องการดินในอุดมคติ   

ปล่อยให้เป็นหน้าที่สิ่งมีชีวิตในดิน 
จะดีที่สุด
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ตอน 6 วิธีใช้หญ้าอย่างชาญฉลาด
เมื่อผ่ำนไปหลำยปีแล้วจึงตัดรำกหญ้ำทิ้ง

ก่อนเร่ิมเพาะปลูกไปกับหญ้า ผมมีเร่ืองท่ีอยากเตือนหลายประการ เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการ
สร้างดินที่ดีเพื่อให้ได้ผักมีรสชาติอร่อย  ประการแรกคือ การควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้า
! ไม่ปล่อยให้หญ้าแผ่กระจายไปทั่ว

หากหญ้าแผ่กระจายมากเกินไป พืชผักจะไม่เจริญเติบโต การจัดการในเวลาที่เหมาะสมจึงส�าคัญ
มาก แต่ถึงอย่างนั้นหากตัดสั้นเกินไปหญ้าจะโตยาก หรือหากปล่อยไว้ยาวแล้วจึงตัด เม่ือเอาไปคลุมดิน 
ก็จะย่อยสลายยากเกินไป

ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่ควรใช้คือตัดเม่ือหญ้ายาวเกิน 30 เซนติเมตร ดังท่ีอธิบายจุดส�าคัญในการ 
ตัดหญ้าไว้ในหน้า 24-25 คือควรตัดให้เหลือ 5 เซนติเมตรจากโคนต้นแล้วน�าไปคลุมคันดิน  นอกจากนี้ 
ยังควรตัดหญ้าก่อนดอกบาน เพราะหากเมล็ดหญ้าไปติดที่ใดเพิ่ม หญ้าจะแพร่กระจายมากขึ้น

อีกทั้งยังมีหญ้าพวก “พืชสองปี” ที่จะแตกยอดตอนฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว และเมื่อถึงฤดูร้อนดอก
จะบาน  เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูงข้ึนจึงเติบโตพร้อมๆ กัน ท�าให้จัดการยาก  ดังนั้น เม่ือหมดฤดูฝน
ควรตัดเล็มหญ้าเหล่านี้ตั้งแต่ยังเล็ก

มะเขือเทศผลเล็กที่ปลูกในคันดินสูงเพื่อการระบายน้�าที่ดี รอบๆ คันดินปูด้วยหญ้าที่ตัดมาซ้�าๆ หลายคร้ัง ช่วงเดือน

ตุลาคมดอกจะเริ่มบานและติดผล เป็นมะเขือเทศผลเล็กแต่รสชาติหวานอร่อย
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@ ตัดรากหญ้า
เมื่อเพาะปลูกพร้อมกับหญ้า

สักระยะแล้วควรตัดรากหญ้า 1 ครั้ง 
เพราะเมื่อปลูกพืชผักแบบขี้เกียจสัก
ระยะ ไม่ว่าสวนน้ันจะเคยมีสภาพเป็น
ดินทรายหรือดินเหนียวก็จะเปลี่ยน 
เป็นดินที่มีชีวิตขึ้นมา ทว่าหากปล่อย
ไว้หลายปี รากหญ้าจะแผ่ขยายมาก
เกินไปจนติดกันเป็นพรม ทำาให้น้ำา
ไหลผ่านได้ยาก โดยเฉพาะพืชวงศ์
หญ้าที่รากมักแผ่ขยายได้รวดเร็ว

ใช้จอบหรือเสียมตัดรากหญ้า 
โดยฟันหรือแทงถี่ๆ ดินจะอ่อนน่ิม จึง
พลิกกลับด้านข้ึนมาได้ง่าย ไม่ต้องใช้
แรงมากก็ได้ แค่ใช้จอบหรือเสียมฟัน
หรือแทงลงไปก็เพียงพอ
# ต้องปราบตัวตุ่น

เมื่อเพาะปลูกไปพร้อมกับ
หญ้าสักระยะหนึ่ง ในดินจะมีตัวตุ่น
เพิ่มขึ้น ไส้เดือนเป็นอาหารโปรดของ
ตัวตุ่น และเพื่อหาอาหารมันจึงขุด
โพรงไปทั่วดินข้างใต้พืชผักที่กำาลัง
เจริญเติบโต  นอกจากนี้ ยังมีหนูนาที่
ใช้โพรงที่ตัวตุ่นขุดไว้ ทำาให้มีโพรง
เพิ่มขึ้น หรือมากัดแทะพืชผักจน
สร้างความเสียหายได้

หากเพาะปลูกโดยไม่พรวน
ดินต่อเนื่องไป 5 ปี ควรกำาจัดตัวตุ่น
พร้อมกับการพรวนดินทั่วพื้นที่ใน
สวนสักครั้ง

ท้ังน้ี อาจเตรียม “ร้านอาหาร” 
สำาหรับตัวตุ่นไว้ท่ีมุมสวน โดยนำาเศษ
ผักเหลือทิ้งมาวางไว้ให้ทุกวัน ที่ที่วาง
เศษผักจะมีไส้เดือนเพิ่มขึ้น ตัวตุ่นจะ
ไปรวมตัวกันท่ีน่ันและไม่ขุดโพรงใต้ดิน

หากตัดพืชสองปีตั้งแต่ยังต้นเล็กๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนจะจัดการดูแลได้ง่ายขึ้น  เมื่อ

เข้าสู่เดือนธันวาคมควรตัดวัชพืชที่ขึ้นตามทางเดินทิ้ง

1  แปลงต้นหอมที่ใช้หญ้าคลุมไว้อย่างสวยงาม ต้นหอมที่ปลูกที่นี่มีจุดเด่นคือ

ปริมาณรากเยอะมาก  2  นี่คือแปลงบร็อกโคลี มีหญ้าใบกลมและอ่อนนิ่มเยอะ 

แสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์  3  นี่คือแปลงแครอต เพราะมีหญ้าคลุมจึงทำาให้แครอต

เติบโตแข็งแรงแม้โดนแดดมาก

1

2

3
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บทที่ 1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ตอน 7 ใช้หญ้าปลูกแซมเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้ดิน
เพิ่มความหลากหลายให้สิ่งมีชีวิตในดิน

การปลูกผักหลายชนิดอย่างต่อเนื่องคือเคล็ดลับทำาให้คุณภาพดินดี เพราะหากในดินมีรากของ
พืชผักหลายชนิด สิ่งมีชีวิตในดินที่คอยทำาหน้าที่ย่อยสลายก็มีความหลากหลายมากขึ้น ดัดแปลงวิธีการ
เพาะปลูกบ้าง ช่วยสร้างสวนที่แมลงศัตรูพืชไม่มาระรานได้

ก่อนอื่น ขอแนะนำาวิธีการปลูกพืชแซม (intercropping)
การปลูกพืชแซมคือ การปลูกพืชผักชนิดใหม่แซมระหว่างแถวทันทีที่ปลูกพืชชนิดแรกเสร็จ 

เนื่องจากเป็นการปลูกพืชต่อเนื่องจึงไม่ต้องพรวนดิน (เรียกว่าพรวนไม่ได้ก็ได้) หรือเรียกได้ว่าเป็นการ
ปลูกพืชแบบไม่พรวนดินนั่นเอง เช่น ขณะเก็บเกี่ยวมะเขือเทศหรือมะเขือม่วงก็ลงเมล็ดผักฤดูหนาว เช่น 
หัวไช้เท้า โคะมะสึนะ หรือปวยเล้ง

เมื่อเก็บเกี่ยวพืชผักที่ปลูกก่อนเสร็จแล้ว ให้ตัดและทำาความสะอาดพื้นที่ปลูก พืชผักที่ปลูก 
ภายหลังจะได้รับแสงแดดเพียงพอ และปล่อยรากพืชผักท่ีปลูกก่อนซึ่งเหลืออยู่ในดินท้ิงไว้เพ่ือให้เป็น
อาหารสิ่งมีชีวิตในดิน

วิธีการปลูกพืชแบบขี้เกียจจะค่อยๆ ขยับหญ้าท่ีปูระหว่างหลุมพืชท่ีปลูกก่อนเล็กน้อย ก่อนจะ
หว่านเมล็ดพืชผักสำาหรับปลูกภายหลัง ไม่ต้องให้ปุ๋ยหลัก (เพราะให้ไม่ได้) คอยปลูกโดยสังเกตจากการ
เจริญเติบโตแล้วจึงให้ปุ๋ยเสริม

ต่อมาคือ การปลูกพืชแบบผสม (mixed cropping)
การปลูกพืชแบบผสมคือ การปลูกพืชหลายชนิด

พรอ้มกนั มักใช้วธิกีารปลูกพชืรว่มกนั (companion plant)
วิธีที่ผมใช้อยู่คือ ปลูกมะเขือเทศผสมกับถั่วเหลือง 

โดยการหว่านถั่วเหลืองไว้ด้านข้างคันดินที่ปลูกมะเขือเทศ
ถั่วเหลืองดูดซึมน้ำาในดินมากทำาให้มะเขือเทศที่ 

ไม่ถูกกับความชื้นเติบโตได้ดี  ทั้งยังมีประโยชน์ช่วยให้
มะเขือเทศได้รับไนโตรเจนส่วนเกินจากกระบวนการตรึง
ไนโตรเจนของถั่วด้วย

นอกจากนี้ ยังมีผักวงศ์มะเขือกับผักวงศ์พลับพลึง 
ผักวงศ์แตงกับผักวงศ์พลับพลึง และอื่นๆ แนะนำาให้ใช้ผัก
วงศ์มะเขือหรือวงศ์แตง เพราะช่วยยับยั้งการเกิดโรคในดิน

จากน้ันลองใช้วิธี “หว่านแบบเด็กเล่น” โดยใช้เมล็ด
เทอร์นิป โคะมะสึนะ ผักกาดเขียวปลี มิซุนะ กวางตุ้งฮ่องเต้ 
ผักกาดหอมใบแดงหรือผักอื่นๆ ผสมกันแล้วหว่านให้ทั่ว

เมื่อหว่านแบบเด็กเล่นแล้ว ผักแต่ละชนิดจะแข่ง
กันโต แต่แทนท่ีจะโตแบบพรวดพราดก็จะโตแบบข้ีเกียจ 
เม่ือผักโตให้ใช้กรรไกรคอยตัดจากดินเพ่ือเก็บเก่ียว ก็จะมี
ผักกินใบแสนอร่อยให้เก็บยาวนาน

ตัวอย่างของการใช้วิธี “หว่านแบบเด็กเล่น”  โดยผสม

เมล็ดพันธุ์โคะมะสึนะ เทอร์นิป ผักกาดเขียวปลี และ

อื่นๆ เข้าด้วยกันก่อนหว่าน ทำาให้ผักทุกชนิดเติบโตดี
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เทคนิคกำรปลูกพืชที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตในดิน 
มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น

ปลูกแครอต ผักกาดหอม และกะหล่�าปลีผสมกัน ผักแต่ละชนิด

จะเกิดแมลงศัตรูพืชยากข้ึน เป็นผักที่เข้ากันได้ดีและเหมาะปลูก

ด้วยกัน

ปลูกสตรอว์เบอร์รีผสมกับต้นหอม ช่วยป้องกันโรคในดินของ 

สตรอว์เบอร์รี (โรคสตรอว์เบอร์รีเหี่ยว) จึงเหมาะปลูกร่วมกัน

ปลูกแครอตแซมหอมหัวใหญ่ แครอตช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช

ของหอมหัวใหญ่ (แมลงวันหอมหัวใหญ่) เหมาะปลูกร่วมกัน

ปลูกบร็อกโคลีผสมกับถั่วลันเตา เมื่อเวลาผ่านไปสัก 1 ปี ตาที่

ซอกใบบร็อกโคลีจะโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วงที่เร่ิมเก็บเกี่ยว

ถั่วลันเตาได้พอดี

32

Lazy Farming 001-152.indd   32 9/14/62 BE   9:25 PM



บทที่ 1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ตอน 8 ปรับปรุงดินปลูกได้ภายใน 1 ปี
พืชวงศ์ถั่วและวงศ์หญ้าช่วยดูแลดิน

ใช้ปุ๋ยพืชสดเพาะปลูก ช่วยให้คุณภาพดินดีขึ้นโดยทุ่นทั้งแรงและเวลา
การทำาดินในสวนเกษตรอินทรีย์ให้อุดมสมบูรณ์ กล่าวกันว่าอย่างน้อยท่ีสุดต้องใช้เวลาถึง 3 ปี 

แต่จากประสบการณ์จริงของผม ใช้เวลาเพียง 1 ปีก็ทำาให้ดินดีขึ้นได้
หากต้องการทำาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ข้ึนควรปลูกพืชวงศ์ถั่ว เพราะทำาให้ในดินมีไนโตรเจน

มากขึ้น ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ (ดูภาพประกอบในหน้า 39)
ในสวนท่ีดินแตกระแหง การระบายอากาศและน้ำาไม่ดี หากปลูกพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่วจะช่วยให้

ดินนุ่มขึ้นได้  การปลูกพืชวงศ์หญ้าจะทำาให้ผิวดินมีรากฝอยแผ่อยู่มากมาย ได้ธรรมชาติช่วยพรวนดิน 
ส่วนการปลูกพืชวงศ์ถั่วนั้นไม่มีรากฝอยเช่นพืชวงศ์หญ้าแต่จะแทงรากแก้วลึกลงดิน

การทำา “ปุ๋ยพืชสด” จะปลูกถั่วเหลืองหรือข้าวโพดก็ได้เพราะเมล็ดพันธ์ุราคาถูก ทั้งยังหว่านได้ 
ทั่วแปลง หรือใช้พืชวงศ์ถั่ว เช่น แฮรีเวตช์ (hairy vetch) คริมสันโคลเวอร์ (crimson clover) หรือ 
พืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวฟ่าง ซึ่งนิยมใช้ทำาปุ๋ยพืชสดก็ได้เช่นกัน

การปลูกพืชผักเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดนี้ทำาให้สวนได้รับสารอินทรีย์มากมาย  นอกจากน้ี ยังใช้เป็น
วัสดุคลุมดินได้ด้วย

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเพาะปลูกคือฤดูกาล  ในฤดูร้อนควรให้ปุ๋ยพืชสดที่ทำาจาก “หญ้าฤดูร้อน”  ส่วน
ฤดูฝนให้ปุ๋ยพืชสดจาก “หญ้าฤดูฝน” คือการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมกับฤดูกาลเช่นเดียวกับการปลูก 
พืชผัก ทำาให้การเพาะปลูกได้ผลดี

สวนดินเหนียวจัดที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยปุ๋ยพืชสด
สวนท่ีผมเคยเช่ามาเมื่อก่อนมีสภาพเป็นที่นาร้าง ไม่ได้พรวนดินจึงทำาให้การระบายน้ำาแย่มาก 

เป็นดินเหนียวจัดขนาดที่ฝนตก 1 วัน น้ำาจะขังอยู่อย่างนั้น 3 วันเลยทีเดียว
สิ่งแรกที่ผมทำาก็คือ หว่านเมล็ดพืชสกุลโสนหรือปอ ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ถั่วท่ีมักใช้เป็นปุ๋ยพืชสด 

ทั่วสวน  ปอมีรากที่ตรงใหญ่ ผมจึงใช้รากปอทำาให้ดินแข็งๆ เกิดช่องว่าง  พืชสกุลโสนช่วยให้เกิดหลุมใน
ดินดานและได้รับการไถพรวน ทำาให้ระบายน้ำาได้ดีข้ึน หลุมในดินเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะไม่ตันจนกว่าเวลาผ่านไป 
5-6 ปี

ผมหว่านปอเพื่อเป็นอาหารให้ดิน ช่วยให้ดินที่แห้งแตกอุดมสมบูรณ์ขึ้น
ก่อนปลูกพืช 2 ชนิดนี้ ดินดังกล่าวปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ขึ้น แต่เมื่อปลูกดูครั้งเดียวก็กลายเป็นดิน

ที่ปลูกพืชผักได้งอกงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ปอเติบโตดีแม้ฝนตกก็ไม่มีน้ำาท่วมขังด้วย
พืชที่ใช้ทำาปุ๋ยพืชสดนั้นไม่ต้องดูแลมากก็เติบโตดี และทำาให้ดินดีขึ้นได้ไม่ยาก  หน้าถัดไปผมจะ

แนะนำาวิธีทำาให้ดินดีขึ้นที่น่าสนใจอีก 1 วิธีที่ผมลงมือปฏิบัติจริง
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พืชชนิดที่แนะน�าให้ปลูกร่วมกับพืชผัก

หว่านเมล็ดในช่วงอากาศเย็น ปล่อยให้โตจนถึงฤดูร้อนปีถัดไป

เรดโคลเวอร์ คริมสันโคลเวอร์ แฮรีเวตช์ ไวต์โคลเวอร์ หรือพืชอื่นๆ  

ที่เลื้อยไปตามพื้นดินแล้วแผ่รากออกกว้างจะแพร่พันธุ์ได้ง่าย ท�าให้ล�าบากภายหลัง  

จึงไม่ควรใช้ในสวน

หว่านเมล็ดในช่วงอากาศอุ่น ปล่อยให้โตจนถึงฤดูฝน

ปอ โสน และอื่นๆ

หว่านเมล็ดช่วงที่อากาศเย็น ปล่อยให้โต 

จนถึงฤดูร้อนปีถัดไป

ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวสาลี หญ้าไรย์อิตาลี 

(Italian ryegrass) หญ้าไรย์อังกฤษ (English 

ryegrass) เป็นต้น

หว่านเมล็ดช่วงที่อากาศอุ่น ปล่อยให้โต 

จนถึงฤดูฝน

หญ้ากินี หญ้าเนเปียร์ หญ้าซูดาน  

ข้าวฟ่าง หญ้าโรดส์ เป็นต้น

วงศ์ถั่ว

วงศ์หญ้ำ

หว่านแฮรีเวตช์เป็นแถว เถาจะโตเหมือนพรมคลุม 

คันดิน ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดวัชพืช เมื่อเกี่ยวออก 

น�ามาใช้คลุมดินได้

โรยข้าวฟ่างระหว่างคันดิน เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

แล้วน�ามาคลุมคันดิน ใช้เป็นก�าแพงป้องกันแมลงศัตรูพืชแก่พืชผักได้

ถั่วแระญี่ปุ่นที่นิยมปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก็เป็นผักที่

ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ เม่ือตาย ซากจะกลายเป็นปุ๋ย

ให้ดิน เม่ือแห้งแล้วยังน�าไปท�าข้ีเถ้าไม้ได้ด้วย (ดูภาพ

ประกอบในหน้า 56)
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ย้ำยบ้ำนให้สิ่งมีชีวิตในดิน

เพิม่สิง่มีชวิีตในดนิให้ท่ัวท้ังสวนเม่ือผ่ำนไปครึง่ปี
วิธีที่ต้องท�าเพื่อช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์มากข้ึน นั่นคือการย้ายดินที่คาดว่ามีสิ่งมีชีวิตในดินอุดม

สมบูรณ์มายังสวนของตัวเอง เรียกว่า “กลยุทธ์ย้ายบ้านให้สิ่งมีชีวิตในดิน”
เร่ิมจากใช้ถาดอบขนมเปล่าเพื่อน�าไปตักดินที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติหรือจากสวนเกษตร

อินทรีย์ที่มีพืชผักเติบโตพอประมาณ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วตักดินมาให้เต็มถาด
วิธีตักดินให้ท�าตามด้านซ้ายมือ หากใช้ถาดอบขนมจะย้ายดินได้โดยไม่ท�าลายโครงสร้างของดิน 

ถ้าไม่มีให้ใช้พลั่วหรือถังก็ได้ จุดส�าคัญคือตอนตักต้องระวังอย่าท�าลายจิตวิญญาณของดินโดยค่อยๆ ตัก
ขึ้นมาหรือย้ายดินโดยไม่คุ้ยดินนั่นเอง

ดินปริมาณเล็กน้อยในถาดอบขนมนี้ แค่ย้ายลงใส่กลางสวนขนาด 50 ĭ 50 เมตร จะส่งผลให้ 
สิ่งมีชีวิตในดินแพร่กระจายภายในครึ่งปี และท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้

หลังการเคล่ือนย้ายให้ใช้วิธีปลูกพืชแบบข้ีเกียจอย่างต่อเนื่อง (ตัดหญ้าแล้วน�ามาคลุมคันดิน) 
เป็นการให้อาหารสิ่งมีชีวิตในดินอย่างเพียงพอ

1  ใส่ดินในถาดอบขนม

ใช้ถาดอบขนมขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร ลึก

ประมาณ 10-15 เซนติเมตรคว่�าลงบนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 

เหยียบด้วยเท้าให้ถาดจมลงไป ใช้พลั่วขุดถาดที่มีดิน

อัดแน่นอยู่ขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จ

2  น�าถาดใส่ดินกลับ

น�าถาดอบขนมที่มีดินอัดอยู่แน่นกลับบ้านโดยเร็ว 

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในดินไวต่อแสงอัลตราไวโอเลต  

ควรใช้ฝาปิดหรือหากไม่มีควรน�าใส่ลังกระดาษ
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3  ขุดหลุมแล้วย้ายดิน

ขุดหลุมขนาดใหญ่กว่าถาดอบขนมบริเวณกลางสวน 

เคาะดินออกจากถาดลงในหลุม พยายามไม่ท�าลาย

สภาพดินที่น�ากลับมา จากนั้นใส่ดินลงในหลุม

4  กลบให้เรียบ

กลบดินที่ขุดมาให้เรียบ ฝังให้ไม่เหลือช่องว่าง 

เท่านี้การเคล่ือนย้ายดินก็เสร็จสิ้น เมื่อผ่านไป

คร่ึงปี สิ่งมีชีวิตในดินจะแพร่กระจายในสวน

ขนาด 50 ตารางเมตร หากฝังไว้หลายๆ ที่ใน

สวนจะช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้น
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ตอน 9 ผักที่อร่อยจะมีสีอ่อน
ผักที่ได้รับธำตุอำหำรมำกเกินไปมักรสชำติไม่อร่อยและเก็บไว้ได้ไม่นำน 

การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์คือวิธีปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
ยาฆ่าแมลง

แต่ผักปลอดสารพิษเหล่านี้ หากให้ปุ๋ยคอกอันอุดมไปด้วยธาตุอาหาร (โดยเฉพาะไนโตรเจน) 
มากเข้า รสชาติจะไม่อร่อยหรือต่างไปจากรสด้ังเดิมได้ โดยผักเหล่าน้ีจะเติบโตเร็วแต่มีกล่ินฉุน อมน้�า และ
เสียรสชาติ ท้ังยังท�าให้เกิดปัญหาการเก็บรักษา กล่าวคือ เมื่อทิ้งไว้ไม่นานหลังเก็บเกี่ยวจะเร่ิมเน่าเสีย
และส่งกลิ่นเหม็น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเกษตรสมัยใหม่ซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากปลูกพืชผัก

ผักท่ีได้รับธาตุอาหารมากเกินไปเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชมาก จึงกลับไปท�าการเกษตรโดยไม่ใช้
ยาฆ่าแมลงได้ยาก  อย่างไรก็ตาม แม้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นแกลบหรือกากพืชน้�ามันซ่ึงได้ผลชะงัด แต่ก็ควร
หลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไป 

หากต้องการปลูกผักให้ได้รสชาติอร่อยขอแนะน�าให้ใช้ปุ๋ยคอกที่มีส่วนผสมของพืช ท�าให้ดินอุดม
สมบูรณ์ด้วยการเพิ่มจ�านวนสิ่งมีชีวิตภายในดิน ปล่อยให้พืชผักดูดซึมธาตุอาหารทีละน้อยแล้วจึงเติบโต 
เม่ือท�าเช่นนั้นแล้วจะเห็นความแตกต่างของสีใบ ผักท่ีได้รับธาตุอาหารมากเกินไปสะสมไนโตรเจนเป็น
ปริมาณมากท�าให้ใบมีสีเขียวค่อนไปทางด�า แต่ผักที่ได้รับธาตุอาหารอย่างเหมาะสมจะมีใบสีเขียวอ่อน 
ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของผัก หรือก็คือเป็น “ผักที่แท้จริง”

ผักที่ปลูกโดยวิธีขี้เกียจก็เป็นเช่นนั้น นั่นคือมีใบสีใกล้เคียงกับหญ้าที่เกิดขึ้นรอบๆ นั่นเอง
นอกจากนี้ ใบของผักที่แท้จริงมีจุดเด่นคือ มีสมมาตรทั้งซ้ายขวา มองดูแล้วเติบโตสวย  ตัวอย่าง

ที่ดี เช่น หัวไช้เท้าในหน้าถัดไปซึ่งใบหัวไช้เท้าเติบโตอย่างไม่มีปัญหาใดๆ และได้สัดส่วนสวยงาม

ปริมำณที่เก็บเกี่ยวได้กับรสชำติแปรผกผันกัน!
พืชผักท่ีค่อยๆ เติบโตโดยได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ได้ดูจากสีใบและลักษณะ

ดั้งเดิมเท่านั้น แน่นอนว่ารสชาติก็เป็นรสชาติดั้งเดิมของผักนั้นๆ ด้วย ไม่มีกลิ่นฉุน กินแล้วรู้สึกอร่อย  
ทั้งยังเก็บรักษาได้นาน เมื่อปล่อยทิ้งไว้หลังเก็บเกี่ยวอาจมีเชื้อรา
เกิดข้ึนบ้าง แต่โดยปกติแล้วจะมีปริมาณน้�าน้อย เก็บรักษาได้เหมือน
มัมมี่ ไม่เน่าเสียเหมือนผักที่ได้รับธาตุอาหารมากเกินไป

ต้องเลือกว่าจะให้ปุ๋ยมากๆ เพื่อเก็บเกี่ยวผักอวบอ้วนแต่
กลวงในปริมาณมากๆ หรือจะให้ปุ๋ยในปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ผัก
ที่แท้จริงค่อยๆ เติบโต เราเป็นผู้ก�าหนดเอง แต่อย่าลืมว่าปริมาณ
ที่เก็บเกี่ยวได้กับรสชาติแปรผกผันกัน

ผมแนะน�าให้ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ซ่ึงใช้ปุ๋ยน้อยปลูกพืชผัก
สวนครัว แน่นอนว่าการปลูกแบบขี้เกียจนี้ก็ใช้ปุ๋ยน้อยเช่นกัน

เม่ือปล่อยหัวไช้เท้าท่ีปลูกด้วยวิธีให้ปุ๋ยน้อย

ไว้สักระยะ หัวไช้เท้าไม่เน่าแต่กลับยับย่น 

ในทางกลับกัน หากให้ปุ๋ยมากเกินไปก็จะ

ท�าให้ผักเน่าเสียง่าย
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ผักที่อร่อยมีใบสีอ่อน

สวนที่ใช้วิธีปลูกพืชแบบข้ีเกียจโดยตัดหญ้ามาคลุมคันดิน

ขณะปลูกผักนั้น ผักที่ได้จะมีใบสีเขียวอ่อน ไม่มีกลิ่นฉุน แต่

ความเข้มของสีใบก็ต่างไปตามแต่ละชนิด เช่น มะเขือม่วงมีใบ

สีปนม่วง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าผักทุกชนิดมีใบสีเขียวอ่อน 

ควรฝึกสายตาสังเกตผักแต่ละชนิดให้ดี เพื่อระวังไม่ให้ผักรับ

ธาตุอาหารมากเกินไป

ผักที่เติบโตอย่างพอเหมาะมีใบสมมาตร

จากภาพจะเห็นว่าใบหัวไช้เท้าด้านซ้ายมือมีหยักใบแตก

ออกมาในต�าแหน่งเดียวกัน มีความสมมาตรสวยงาม หากได้

รับธาตุอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ความสมดุลจะถูก

ท�าลายและกลายเป็นใบท่ีมีรูปร่างบิดเบ้ียว เช่นใบหัวไช้เท้า 

ใบขวาที่รูปร่างมีปัญหานั่นเอง
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ตอน 10 ทำาไมผักจึงโตได้ด้วยปุ๋ยเพียงเล็กน้อย
“รำก” ของพืชช่วยท�ำให้ดินอุดมสมบูรณ์

ผมไม่ค่อยใช้ปุ๋ยคอกมูลสัตว์เช่นมูลไก่หรืออ่ืนๆ แน่นอนว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงสักนิดด้วย 
วิธีการปลูกพืชแบบขี้เกียจมักใช้หญ้าและขอยืมพลังจากธรรมชาติเป็นหลัก

หากต้องการเพิ่มธาตุอาหารแก่ดินให้ปลูกพืชวงศ์ถั่วหรือวงศ์หญ้า (ดูหน้า 33-34 ประกอบ)  
ขออธิบายสาเหตุที่เพียงปลูกพืชก็ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้ดังต่อไปนี้

ก่อนอ่ืน ในรากพืชวงศ์ถั่วมีปมติดอยู่ แท้จริงแล้วปมนั้นคือแบคทีเรียมีชีวิตท่ีชื่อ “ไรโซเบียม”   
ไรโซเบียมเป็นปรสิตในปมรากของพืชวงศ์ถั่ว คอยจับตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศให้กลายเป็น
สารประกอบไนโตรเจน พืชวงศ์ถั่วรับสารประกอบไนโตรเจนผ่านแบคทีเรียไรโซเบียมในราก ท�าให้เติบโต
แข็งแรงและออกผลถั่ว แต่ก็ใช่ว่าจะได้รับสารประกอบไนโตรเจนแบบฟรีๆ เพราะถั่วก็ให้น้�าตาลที่ได้จาก
การสังเคราะห์ด้วยแสงในปริมาณที่เหมาะสมแก่ไรโซเบียมเช่นกัน กล่าวคือ พืชวงศ์ถั่วเลี้ยงแบคทีเรีย 
ไรโซเบียมไว้  ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้พืชวงศ์ถั่วเติบโตได้แม้ในพื้นท่ีท่ีไม่มีปุ๋ยก็เพราะใช้แบคทีเรียไรโซเบียม
นั่นเอง

ทว่าหากในดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์บ้างเลย พืชวงศ์ถั่วก็ไม่อาจเลี้ยงแบคทีเรียไรโซเบียมได้ 
เนื่องจากไม่มีธาตุอาหารไปหล่อเล้ียงอย่างเพียงพอ หากปลูกถั่วเหลืองในแปลง สารประกอบไนโตรเจนท่ี
แบคทีเรียไรโซเบียมสร้างบางส่วนจะหลงเหลืออยู่ในดิน ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นเองตามธรรมชาติ

พืชอีกชนิดท่ีช่วยท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์คือพืชวงศ์หญ้าซ่ึงมักแผ่รากอยู่บริเวณผิวดินตื้นๆ เม่ือ
เวลาผ่านไปสักระยะแล้วจึงตัด (เหลือรากไว้) จึงจะได้ผลดี เพื่อให้รากซึ่งเป็นสารอินทรีย์ผสมกันในดิน

แบคทีเรียไรโซเบียมที่อาศัย

ร่วมกันกับรากพืชวงศ์ถั่ว

ในภาพคือรากของแฮรีเวตช์ 

พืชวงศ์ถั่วส�าหรับท�าปุ๋ยพืชสด 

ก้อนสีชมพูเข้มที่ติดอยู่บริเวณ

รากคือปมราก แบคที เ รีย 

ไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากนี้จะ

ตรึงแก๊สไนโตรเจน (N2) ใน 

อากาศให้เป็นสารประกอบ

ไนโตรเจนหรือแอมโมเนีย (NH3)
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ราก

โครงข่ายไมคอร์ไรซาท�าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกับพืชต้นอื่นด้วย

เส้นใยไมคอร์ไรซาสร้างโครงข่ายด้วยการเชื่อมต่อกับรากพืชต้นอื่น 

ทำาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมซ่ึงมีความยืดหยุ่น รวมทั้งแบ่งปันธาตุ

อาหารที่จำาเป็นซึ่งกันและกัน  ในสวนที่ใช้วิธีปลูกพืชแบบข้ีเกียจนี้  

โครงข่ายไมคอร์ไรซามีหน้าที่สำาคัญทีเดียว

โครงข่ายไมคอร์ไรซาท�าให้รวบรวม
ธาตุอาหารได้ในบริเวณกว้าง

■ ความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกัน 
ของไมคอร์ไรซากับพืช

ราก 
พชื

รา 
ไม

คอร ์
ไร
ซา

น�า้ตาล

น�า้ แรธ่าตุ

เส้นใยไมคอร์ไรซา

สปอร์

ขนรากน้ำา  
แร่ธาตุ

น้ำาตาล

ไม่ว่าจะหญ้าหรือพืช ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินซึ่งเราเกี่ยวออกมาล้วนมีธาตุอาหารมากมาย ให้นำาไป
คลุมดินหรือปูตามทางเดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยได้

โครงข่ายไมคอร์ไรซาช่วยรวบรวมธาตุอาหารได้จากพื้นที่บริเวณกว้าง
การทำางานของ “เอนโดไมคอร์ไรซา” ท่ีอาศัยในรากพืชก็สำาคัญเช่นกัน  เอนโดไมคอร์ไรซาจะปล่อย

เส้นใยออกมาในแนวตั้งและแนวนอนในพืชหลายชนิด จากนั้นจะรวบรวมธาตุอาหารและน้ำาจากพื้นที่
รอบๆ เป็นบริเวณกว้างแก่พืช เส้นใยไมคอร์ไรซามีขนาดเล็กและยาวกว่ารากพืช ทำาให้รวบรวม 
ธาตุอาหารและน้ำาได้กว้างไกลกว่าบริเวณที่รากพืชและขนรากส่งไปถึงนับ 10,000-100,000 เท่า

ปกติราไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่กับพืชผักในป่าตามธรรมชาติ แต่ไม่มีอยู่ในสวนซึ่งมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ 
นั่นเพราะพืชไม่จำาเป็นต้องเลี้ยงไมคอร์ไรซาไว้

การทำาเกษตรอินทรีย์ซึ่งใช้ปุ๋ยน้อยและในสวนท่ีเพาะปลูกโดยวิถีธรรมชาติมักมีราไมคอร์ไรซาอยู่ 
ทำาให้แม้จะใช้ปุ๋ยน้อยหรือไม่ใช้ปุ๋ยเลย ก็ยังปลูกพืชผักให้เจริญเติบโตได้นั่นเอง
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บทที่  1  ใช้หญ้าปลูกผัก

ผักที่มี “ควำมกล้ำ” จะโตดี

ในสวนท่ีใช้ปุ๋ยมำก รำกจะใหญ่   
ในสวนท่ีใช้วิธีปลกูพืชแบบข้ีเกียจ 
รำกจะละเอยีดและเยอะ

ลองสังเกตที่รากพืชผักกันดูอีก
สักนิด รากของพืชผักที่ โตในสวนที่  
ท�าการเกษตรอินทรีย์แบบข้ีเกียจซ่ึงใช้ 
ปุ๋ยน้อย กับพืชผักที่เติบโตในสวนที่ใช้ปุ๋ย
เคมีนั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน 
อย่างในภาพคือต้นหอมที่ปลูกในสวน
ด้วยวิธีปลูกพืชแบบข้ีเกียจ มีลักษณะเด่น
อยู่ที่ปริมาณรากค่อนข้างมาก เพราะราก
ต้องหาและรวบรวมธาตุอาหารเอง ท�าให้
รากเล็กและยาวท�างานกันอย่างแข็งขัน 
และไม่ได้เป็นเช่นนี้ เฉพาะกับต้นหอม
เท่านั้น

ผมเรียกผักท่ีเติบโตและแผ่ราก
ออกไปเช่นนี้ว่ามี “ความกล้า”

ในทางกลับกัน หากให้ปุ๋ยเคมีซ่ึง
เมื่อเจอน้�าก็ละลาย ท�าให้รากดูดไปใช้ได้
ง่ายดาย เปรียบได้กับการให้อาหารผ่าน
สายน้�าเกลือ พืชผักไม่ต้องล�าบากยืดราก
ออกไป จึงท�าให้ปริมาณรากลดลง

การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันท�าให้สาร
อินทรีย์ในดิน (ราก) ลดลง นั่นคือท�าให้
ส่ิงมีชีวิตในดินลดลงหรือความหลากหลาย
ในดินหายไป ท�าให้เกิดปัญหา

1  ดึงรากต้นหอมเพื่อเก็บเกี่ยว ปล่อยให้วัชพืชข้ึนกระจายทั้งบน

คันดินและทางเดิน  2  มีจุดเด่นที่ปริมาณรากต้นหอมเยอะ ราก

ต้นหอมหากล้างเอาดินออกแล้ว น�าไปท�าเท็มปุระหรือชุบแป้งทอด

ก็อร่อย ทั้งยังเหมาะกินเป็นกับแกล้มเบียร์ด้วย

1

2
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f f
วิธีที่ต้องท�ำเพื่อช่วยให้ดิน 

อุดมสมบูรณ์มำกขึ้น คือ กำรย้ำยดิน 
ที่คำดว่ำมีสิ่งมีชีวิตในดินอุดมสมบูรณ ์

มำยังสวนของตัวเอง
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