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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมี จุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการน้ําในแปลงเกษตรอินทรียของ นายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกร
บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ทําการศึกษา
ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2553 เก็บและรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
สํารวจ  การสังเกต และการสัมภาษณ 

ผลการศึกษาพบวา  แนวทางการบริหารจัดการน้ําในแปลง
เกษตรอินทรีย  โดยวิธีการใชองคความรู  ในการแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ํา โดยการขุดบอกักเก็บนํ้าจากคลองชลประทาน เพื่อใหมีนํ้าใชใน
แปลงเกษตรตลอดทั้งป  การแกไขปญหาคุณภาพน้ํา การปลูกพืชแบบ
นิเวศเกษตร การรักษาความชื้นดิน มีการนําเทคโนโลยีการใชระบบทอ
ภายในพื้นที่แปลงเกษตร  
 โดยนายสวาสดิ์  พุทธรรมา ไดนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรอินทรีย  รวมทั้งความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ  เชน  
การศึกษาดูงาน  การศึกษาหาความรูโดยการอานหนังสือ การทดลอง
ดวยตนเอง  นํามาประยุกต ปรับปรุง ใชในการบริหารจัดการนํ้าในแปลง
เกษตรอินทรีย  โดยใชทรัพยากรน้ําที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด  และมีนํ้าใชทําการเกษตรไดตลอดทั้งป เปนผลใหมีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย  พออยู  พอกิน  สามารถเลี้ยงครอบครัว  
 
คําสําคัญ:  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, เกษตรอินทรีย,  
               ภูมิปญญาทองถ่ิน     
 
1.  บทนํา 

นํ้า เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ มีความสําคัญที่ สุดตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ความตองการใช
ทรัพยากรน้ํามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และคาดวาจะเปนทรัพยากรที่มี
ขอจํากัดในอนาคตอันใกล อันเน่ืองมาจากปญหาการขาดแคลนน้ํา หรือ
แหลงนํ้าเสื่อมโทรม จึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญตอการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา เพื่อใหไดนํ้าที่มีปริมาณพอเหมาะเพียงพอแกความ
ตองการ มีคุณภาพดี เหมาะสมในการใชลดการสูญเสียนํ้าจากการใช
ประโยชนในดานตางๆ และสามารถนําน้ําที่ใชแลวหมุนเวียนกลับมาใช
ประโยชนไดอีก 

นายสวาสดิ์  พุทธรรมา (เกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนา
สวนผสม จังหวัดขอนแกน ป พ.ศ.2552 : สํานักงานเกษตรกรอําเภอ
เมืองขอนแกน)  เปนเกษตรกรตัวอยางผูหน่ึงที่ประสบความสําเร็จในชีวิต   
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม     โดยการ 
นอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต และการนําแนวคิดเกษตรธรรมชาติมาใช
ในพื้นที่แปลงเกษตรของตน  เพื่อแกปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะปญหานํ้าปนเปอนจากสารเคมี การบําบัดนํ้าเสียที่นํ้าใชแลว
จากครัวเรือน   สามารถนํามาหมุนเวียนใชไดอีกดวย  ภูมิปญญาทองถ่ิน

และเทคโนโลยี     ที่ไมใชตนทุนการผลิตสูง  ดังน้ันผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาการบริการจัดการน้ําภายในแปลงเกษตรอินทรีย
ชีวภาพของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา ที่มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน 
และเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการน้ํามาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ไดอยางประหยัดและคุมคา สามารถมีนํ้าสําหรับใช
ทําการเกษตรไดตลอดทั้ งป  และเพื่อไดขอมูลมาใช เปน
แหลงขอมูลเบ้ืองตนในการนําน้ําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
 
2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
2.1 อุปกรณ 
           1.  กลองบันทึกภาพ 
           2.  สมุดบันทึก 
           3.  เครื่องบันทึกเสียง 
2.2 วิธีการศึกษา 

    1. กําหนด วางแผนและสํารวจพื้นที่แปลงเกษตร 
อินทรีย 
      2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรัพยากรน้ํา 
     3. วางแผนการเก็บขอมูล และสรางเครื่องมือในา
รวิจัย  
      4. ดําเนินการวิจัย ไดแก การสํารวจ การสังเกต 
และการสัมภาษณ พรอมบันทึกขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา   
     5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก วิเคราะห
ขอมูลตามวัตถุที่กําหนด  
 
3.  ผลการทดลอง  และอภิปรายผล 

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในแปลงเกษตรอินทรียชีวภาพของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา เปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เนนการเก็บขอมูลเชิง
ลึก    โดยการสํารวจ  การสังเกต  และการสัมภาษณ (Interview 
guide)  ไดใหขอมูลถึงรูปแบบวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ภายในแปลงเกษตรอินทรียชีวภาพ จนประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี
ผูวิจัยไดแยกผลการศึกษาออกเปน 3 ประเด็น ไดแก   

1.  ศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการน้ํา
ภายในแปลงเกษตรอินทรีย 

ผลจากการสัมภาษณทําใหทราบถึงแนวทางการ
บริหารการจัดการทรัพยากรน้ําภายในแปลงเกษตรอินทรีย โดย
เกษตรกรภายในชุมชนมี  การรวมกลุมจัดตั้งเปนสหกรณผูใชนํ้า
เพื่อการเกษตรขึ้น  และบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ มี
การคัดเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารงาน ซ่ึงมีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการแกปญหาการใชทรัพยากร



นํ้าอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตแนวคิด   “การดําเนินชีวิต
แบบเกษตรอินทรีย” 

การดําเนินชีวิตแบบเกษตรอินทรียน้ัน ไดมีการบูรณาการ
เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ 
ดําเนินชีวิตดวยซ่ึงมี รายละเอียด ดังน้ี 

1.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู       
5 สวน หรือ เพื่องายตอการจดจํา และนําไปปฏิบัต ิอาจเรียกวา  
3 หวง  2  เงื่อนไข ดังน้ี      

       1.1.1 องคประกอบดานลักษณะความพอเพียง ตอง
ประกอบดวย 3 หวง  ดังน้ี 
                           • ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอย
เกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นเชนการผลิต
และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ อาจกลาวอีกนัยหน่ึง คือการยึด
ตนอยูบนทางสายกลางก็เปนได  
                           • ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณา
จากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการ
กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
                           • การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัว
ใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดย
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกลและไกล คือการเตรียมพรอมรับมือกับการแกปญหาตางๆ
ที่อาจเกิดข้ึน  
                          1.1.2 องคประกอบดานเงื่อนไข ความพอเพียงตอง
อาศัย 2 เงื่อนไข ดังน้ี  
                           • เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย ความรอบรู
เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนํา
ความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  
                           • เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง
ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมี
ความอดทน  มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1 แผนภูมิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2 เกษตรอินทรีย เปนการทําการเกษตรแบบเรียบงาย เนน

การทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด ซ่ึงหลักการดําเนินชีวิต 
ดังน้ี 
  1.2.1 พึ่งพาตนเอง โดยปลูกพืชทุกอยางที่กินไดและกิน
ทุกอยางที่ปลูก ทําใหพอมี พอกิน พออยูใช  ระบบปลูกพืชหมุนเวียน 
ระบบเกษตรอินทรีย ลดคาใชจายที่ไมจําเปนใหเหลือนอยที่สุด 

 1.2.2 พอประมาณ โดยเริ่มการทําเกษตรจาก
เร่ืองงายๆ ตามความรูความสามารถและตามความเหมาะสมกับ
สภาพของตน ไมทํามากจนดูแลไมไหว 
  1.2.3 เดินสายกลาง คือ ประพฤติตนใหการ
เขาถึงหลักความจริงที่เปนทางสายกลางตามธรรมชาติ และการ
ปฏิบัติที่ เปนกลางตามกฎธรรมชาติ หรือรูความจริงรูกฎ
ธรรมชาติแลว ก็นํามาใชในทางที่เปนประโยชน เชน การทํางาน
ตางๆ ไมควรจะตึง หรือหยอนเกินไป  
  1.2.4 มีภูมิคุมกัน “นํ้า คือชีวิต” เพื่อเพ่ิมและ
ประทังผลผลิตและอาหาร ใหขุดสระในไรนาหรือมีแหลงนํ้า
สํารองไวใชในฤดูแลง การปลูกพืชก็ควรปลูกผสมผสานกัน จะ
ทําใหเกิดโรคแมลงศัตรูพืชและความเสียหายจากธรรมชาติ
นอยลงมาก เพราะมีภูมิคุมกันซ่ึงกันและกัน 
  1.2.5 มีเหตุผล ในการทํางานตองใชความรู 
สติปญญาพิจารณาเหตุผล กอนที่จะทําการงานใดๆ เชน การ
ปลูกพืชตองพิจารณาความเหมาะสมตามฤดูกาลและความ
ตองการของตลาด ควรขยันหม่ันใฝหาความรูใหมๆ จากตํารา
เอกสาร และผูรู 
  1.2.6 มีความสามัคคี กับบุคคลในครอบครัว
และเพื่อนบาน มีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือแลกเปลี่ยนผลิตผล 
การรวมกลุมกันชวยเหลือดานความรู และเทคโนโลยี   
 1.2.7 เปนคนดี ตองมีศีลธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน ลดเวนอบายมุขทุกประเภท ใจกวาง 
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการออมไวเพื่ออนาคต เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง 
 จากการศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขางตนน้ี นายสวาสดิ์  พุทธรรมา ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทําเกษตรอินทรีย  ทําใหมีผลผลิตที่ได
ปลอดภัยจากสารพิษ ทําใหสุขภาพดีทั้งผูผลิตและผูบริโภค  
เปนการลดรายจายในครัวเรือน  ลดตนทุนการผลิต ปญหา
หน้ีสินลดนอยลง  เกิดการเกษตรที่ยั่งยืน  สามารถนําไปขยาย
ผลตอญาติพี่นอง ชุมชน  และสรางเครือขาย  สรางกลไก
การตลาดเปนของตนเองได  จนเปนผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต
แบบเกษตรอินทรีย  ดังแสดงในรูปที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 แผนผังผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตแบบเกษตรอินทรีย 

 

ดิน 
1. ดินมีธาตุอาหารเพิ่ม 
2. ดินมีความชื้นดิน 

นํ้า 
1  มีนํ้าใชในการเกษตร 
    ตลอดป 
2  มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
3  เกิดสิ่งประดิษฐ 
   ดานเทคโนโลยี

ครอบครัว 
1  วิถีชีวิตครอบครัวดีข้ึน         
2  บริโภคอาหารปลอดภัย 
3  อยูอยางพอเพียงและ
ย่ังยืน 
4  เปนแบบอยางอยาง
เกษตรกรอื่นๆ 
5  มีรายได / ลดรายจาย 

ชุมชน 
1. ลดปญหาความยากจน 
2. ทําการเกษตรแบบไม
ทําลาย 
    ระบบนิเวศนและ
สิ่งแวดลอม 
3. อยูอยางพอเพียงและ
ย่ังยืน 

พืช 
1  มีผลผลิตสูง คุณภาพดี 
2  ปลอดสารเคมี 
3  ปลูกพืชไดทุกฤดูกาล 
6  มีผลผลิตหลากหลาย 

 
ผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

แบบเกษตรอินทรีย  
ของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา 

1. ผูนําดานพัฒนาชุมชน         
2. เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
3. วิทยากรเผยแพรความรู 
4. ศูนยการเรียนรูเกษตรแบบยั่งยืน 
    และเปนจุดสาธิตเกษตรแบบพอเพียง 



  2.  สภาพปญหาการใชน้ํา 
    จากการสัมภาษณพบวา นายสวาสดิ์ พุทธรรมา เดิมได

อาศัยกอสรางบานในเขตเทศบาลขอนแกนพื้นที่ 86 ตารางวา ตอมาได
ขายบานเดิมและออกไปซื้อที่ดินเพื่อทําการเกษตรที่บานหวยชัน ตําบล
ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนกน จํานวน 6 ไร  ในพื้นที่น้ันมีคลองสงนํ้า
จากเขื่อนอุบลรัตน ไหลผาน ซ่ึงเปนคลองชลประทานสายที่ 28  บริเวณ
ที่ยายไปอยูใหมน้ันเปนพื้นที่ทํานา มีจํานวน 60 แปลง ที่ใชนํ้าจากคลอง
ชลประทานรวมกัน สวนพื้นที่แปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  
พุทธรรมา สภาพพื้นที่เดิมมีลักษณะเปนที่นาทั้งหมด จึงไดทําการปรับ
พื้นที่ ขุดบอเก็บนํ้าพื้นที่ 2 ไร ลึก 1.5 เมตร สวนบริเวณอื่น ๆ ก็นําดิน
มาถมเพิ่มเติม และทําการปลูกพืชตาง ๆ เชน ผักสวนครัว ปลูกไมดอก 
เลี้ยงสัตว เชน เปด ไก หาน หมู แตพื้นที่น้ีมักจะถูกนํ้าทวมในชวงหนา
ฝน จึงไดขายสัตวเลี้ยงไปหมด จากนั้นจึงไดนําดินมาถมใหสูงข้ึนเพื่อ
ปองกันนํ้าทวม และไดนําแนวคิดเกษตรธรรมชาติมาใชในฟารมโดยทํา
การเกษตรหลายอยาง ไดแก ผลิตและใชปุยชีวภาพจากขยะและมูลสัตว 
การทําปุยโบกาฉิ ผลิตนํ้าหมักสมุนไพรไลแมลง  การทําแปลงผักแบบ
ถาวร การปลูกไผเลี้ยงนอกฤดู การปลูกฝรั่ง การเลี้ยงหมูในหลุม การ
เลี้ยงกบในกระชังและในบอพลาสติก การเลี้ยงปลาอินทรีย เปนตน  
                นํ้าที่ไดจากคลองชลประทานนั้น มีส่ิงปนเปอนจากสารเคมี
เปนจํานวนมาก เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีในการทํา
การเกษตร เชน การใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช  และมีการชําระลางเครื่องมือลงในลําคลอง ซ่ึงสงผลเสียตอการ
ทําแปลงเกษตรอินทรีย เกิดสารพิษตกคาง อันตรายตอผูผลิตและ
ผูบริโภคและทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม  การเพาะปลูกในฤดูแลง มี
ปญหาการขาดแคลนน้ําเนื่องจากเขื่อนไดปลอยนํ้านอย ทําใหเกษตรกรที่
ปลูกขาวทํานาปรังเกิดการแยงนํ้าใชในการทําการเกษตร   

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3  สัมภาษณนายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกรดีเดนดาน   
          เกษตรอินทรียชีวภาพ  และการสํารวจพื้นที่ 
 

3.  แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยี    
แนวทางในการแกไขปญหานํ้ามี 2 วิธี คือ  

3.1 การใชองคความรูแกปญหาการขาดแคลนน้ํา 
ปจจัยที่สําคัญของการทําการเกษตรคือ นํ้า ดังน้ันภายใน

แปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  พุทธรรมานั้น  จะดําเนินการจัดสรร
พื้นที่ที่มีอยูอยางคุมคา  ซ่ึงไดแก การจัดพื้นที่ในการอยูอาศัย  การ
เพาะปลูก  เลี้ยงสัตว  และแหลงเก็บนํ้า  โดยนายสวาสดิ์ไดสละพื้นที่ดิน
ขุดสระน้ําจํานวน 3 ไร เพื่อจะไดสระน้ําที่มากพอสําหรับเก็บกักนํ้าไวใช
ทําการเกษตรตลอดทั้งป พรอมทั้งเปนสระน้ําเพื่อพักนํ้าที่ผานการบําบัด
ฟนฟูสภาพ 
นํ้าเสีย ใหมีคุณสมบัติทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ที่พรอมนํากลับไป
หมุนเวียนใชภายในแปลงเกษตรอินทรีย  ดังแสดงในรูปที่ 4  
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4   สระนํ้าที่ใชกักเก็บนํ้าและบําบัดฟนฟูคุณสมบัติของนํ้า
เพื่อใชการเกษตร 

 
3.2 การบริหารจดัการทรัพยากรน้ําโดยใชภูมิ

ปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยี   
     3.2.1 การใชนํ้าหมักจุลินทรีย หรือEM บอล ที่มี

ประสิทธิภาพ ชวยพื้นฟูสภาพน้ําใหมีคุณสมบัติทั้งทางเคมีและ
ทางกายภาพ ที่พรอมนํากลับไปหมุนเวียนใชภายในแปลง
เกษตรอินทรีย 

 
 
 

                  
 
 
 

                รูปท่ี 5  Em Ball 
 
                       3.2.2 การใชเครื่องปมนํ้าและทอนํ้า ผล
การศึกษาพบวา ภายในแปลงเกษตรอินทรียมีการติดตั้งเครื่อง
ปมนํ้าและเครื่องสูบนํ้าจากบอบําบัด เพื่อหมุนเวียนใชภายใน
แปลงเกษตรอินทรีย ดังแสดงใน  ดังแสดงในรูปที่ 6 
            

 
 

        
 

 
     

                           รูปท่ี 6 เครื่องปมนํ้า 
   

3.2.3 การปลูกพืชแบบนิเวศเกษตร เปน
การ 

ปลูกพืชที่เอื้อประโยชนตอกัน  เพื่อเปนการใชทรัพยากรดินและ
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังน้ี   

1. ปลูกพืชหลายชนิดในแปลง
เดียวกัน  

เชน  ในแปลงผักปลูกมะละกอ แซมลงไป  เม่ือเวลาที่รดน้ําตน
ใหญตนเล็กๆ  ก็จะไดรับนํ้าพรอมกันไปดวย 

2. ปลูกตนกลวยแซมกับตนไมอื่น  
กลวยเปนพืชที่สามารถปลูกเปนตนพี่เลี้ยงพืชอื่นไดเปนอยางดี 
ตนกลวยชวยใหเปนแหลงความชุมชื้น เพราะกลวยเปนพืชที่เก็บ



นํ้าในลําตนได 5-10 ลิตร พืชอ่ืนสามารถอาศัยดูดนํ้าเลี้ยงจากตนกลวย
และใบกลวยยังชวย บังแดดและลมใหกับพืชได   

          3. ปลูกพืชทนแลงและพืชอายุส้ันในฤดูแลง มี
การปลูกพืชที่มีอายุส้ัน ใชนํ้านอยเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็ว เชน ถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลืองและผักชนิดตางๆ เกษตรกรสามารถปลูกและเก็บผลผลิตได
กอนที่จะเกิดความเสียหายจากภัยแลง เน่ืองจากการขาดน้ํา ดังแสดงใน
รูปที่ 7 และรูปที่ 8 
 
 
 
 

 
                                         

รูปท่ี 7 ปลูกพืชแซมในแปลงเกษตร                         
รูปท่ี 8 ปลูกตนกลวยชวยใหความชุมชื้นแกพืชอื่น 

 
3.2.4 การใชหลักจุลภูมิอากาศ  เปนการนํา 

ปจจัยภูมิอากาศของอากาศใกลๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธกับการ
ดํารงชีวิตของพืช และสัตว  มีวิธีการดังน้ี 

1.การปลูกไมยืนตนตามคันนาและขอบสระน้ํา 
เพื่อลดอุณหภูมิ  ความรอน  ลดแรงปะทะจากลมและลดการระเหยของ
นํ้า 
  2.การใชอินทรียวัตถุคลุมดินสําหรับแปลงที่เพิ่ง
ปลูกใหมหรือปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นของดิน 
  3.การปลูกพืชเถาเลื้อยหรือพืชแซมอายุส้ัน การ
ปลูกพืชเถาสามารถ ทําใหเกิดนํ้าคางตามธรรมชาติได   สวนพืชแซม
อายุส้ัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็ว ลดระยะเวลาในการเพาะปลูก 
 
4.  สรุปผล 

1.  ศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําในแปลง
เกษตรอินทรีย 

2.  ศึกษาสภาพปญหาทรัพยากรน้ํา 
3.  ศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลย ี   
การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแปลงเกษตร

เกษตรอินทรีย ของ นายสวาสดิ์  พุทธรรมา สามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังน้ี 

1. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพบวา มีการบริหาร
การจัดการทรัพยากรน้ําในแปลงเกษตรอินทรีย 2  วิธี คือ การดําเนิน
ชีวิตภายใตแนวคิดแบบเกษตรอินทรียและการบูรณาการตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             2. สภาพปญหาทรัพยากรน้ํา การการศึกษาพบวาน้ําที่ใชใน
แปลงเกษตรเกษตรอินทรีย คือนํ้าที่ไดจากคลองชลประทานแตมีส่ิง
ปนเปอนจากสารเคมีเปนจํานวนมาก เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญใช
สารเคมีในการทําการเกษตร และการชําระลางเครื่องมือลงในลําคลอง ซ่ึง
สงผลเสียตอการทําแปลงเกษตรอินทรีย เกิดสารพิษตกคาง อันตรายตอ
ผูผลิตและผูบริโภค ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม  และการเพาะปลูก
ในฤดูแลง มีปญหาการขาดแคลนน้ํา   

3. แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยี  พบวา มี
แนวทาง 2 วิธีคือ การใชองคความรูแกปญหาการขาดแคลนน้ํา 
ดวยการขุดสระกักเก็บนํ้า และการบริหารจัดการโดยใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยี  คือ การใชนํ้าหมักจุลินทรีย 
หรือEM บอล  ชวยพื้นฟูสภาพน้ํา  และนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ผอนแรงคนโดยนําเครื่องสูบนํ้ามาผันนํ้าจากสระน้ําที่ผานการ
ฟนฟูสภาพน้ําเพื่อใชในการเกษตรที่ปลอดสารพิษ  ทําใหพืชผัก
ที่ปลูกไมเปนอันตรายกับผูบริโภคและผูผลิตเอง 

4. การสรางสื่อนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน พบวา องคความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยสามารถ
นําไปสรางสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนให
เกิดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย  

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวามีการบริหารจัดการนํ้า
ในแปลงเกษตรอินทรีย  ใหพอเพียงโดยการจัดสรรพื้นที่ขุดสระ
เพื่อกักเก็บนํ้า  ทําใหมีนํ้าใชเพื่อทําการเกษตรมากขึ้น  และยัง
สามารถใช นํ้าในสระและพื้นที่บริเวณรอบๆสระในการทํา
กิจกรรมตางๆ  ไดแก  การปลูกพืชอายุส้ัน  การปลูกผัก ปลูก
พืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นของดิน และการปลูกไมผลแซม
สลับกันไปเพื่อสรางระบบนิเวศที่เหมาะสมทั้งในฤดูแลงและฤดู
ฝน รวมถึงการเลี้ยงปลาในสระที่ขุดไดตลอดปอีกดวย  ซ่ึง
หลักการนี้สอดคลองกับหลักเกษตรทฤษฎีใหมที่วา เกษตร
ทฤษฎีใหม เปนแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากร
ระดับไรนาคือที่ดินในการปลูกพืช  ทําที่อยูอาศัยและนํ้าในการ
เลี้ยงสัตว เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชน
สูงสุด (www.chaipat.or.th) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัณฑิ
รา  นันทพงษ (2547)  ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคม การผลิต การตลาดและกระบวนการเรียนรูของเกษตรกร
ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม  

นายสวาสดิ์  พุทธรรมา  ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิตในการทําเกษตรอินทรียที่มีระบบการผลิตที่คํานึงถึง
สภาพแวดลอมรักษาสมดุลของธรรมชาติ  หลีกเลี่ยงการใช
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุย
คอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ  ในการปรับปรุงบํารุง
ดินใหมีความอุดมสมบูรณ รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบาน
มาใชประโยชนดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มูลนิธิชุมชน
ทองถ่ินพัฒนา (2548)  ที่ศึกษาการวิจัยเกษตรอินทรีย ลดหน้ีแก
จน ผลของความสําเร็จน้ีเกิดจากนายสวัสดิ์  พุทธรรมาไดยึดถือ 
“พระบรมราโชวาท”พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่
พระราชทานแก นิ สิตที่ สํ า เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙  เปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตการทําการเกษตร  ที่มีความวา   “การที่จะ
ประกอบกิจการใดๆ ใหเจริญเปนผลดีนั้น ยอมตองอาศัย
ความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตย สุจริต เปน
รากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตเมตตากรุณา 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชน ใหเกิด
แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย”   ปจจุบันน้ีนายสวาสดิ์  
พุทธรรมา  ไดเปนผูนําดานพัฒนาชุมชน โดยเปนวิทยากร



เผยแพรความรู ของศูนยการเรียนรูเกษตรแบบยั่งยืนและเปนสถานที่
สาธิตเกษตรแบบพอเพียง  โดยเปนตัวอยางหน่ึงในการสรางชีวิตแบบพอ
อยู พอกิน เลี้ยงครอบครัวได  เกิดข้ึนจริง มีรูปธรรมที่จับตองได มี
พื้นฐานม่ันคงและพัฒนาทั้ง 3 ระดับ คือ พึ่งตนเองระดับครอบครัว พึ่งพา
อาศัยกันระดับชุมชน และเครือขาย  โดยผลผลิตที่ออกมานั้นมีผูบริโภค
มารับซ้ือในแปลงเกษตรโดยไมตองหาแหลงจําหนาย  นอกจากนี้ยัง
สามารถพัฒนาสมาชิกครอบครัวใหเปนคนดี  มีคุณธรรมเสียสละ
ชวยเหลือสังคมเปนแบบอยางที่ดีตอชุมชนและสังคม  ดังแสดงในรูปที่  6 
 

 
 

รูปท่ี 9  การดําเนินชีวิตแบบเกษตรอินทรีย 
 
5.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งน้ี  สามารถนําไปใชในการเรียน  การ
สอน  ดังน้ี 

1. การทําเกษตรอินทรีย 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในการเกษตร 
 3. การใชชีวิตพออยู พอกิน พึ่งพาตนเองได 
 4. การประหยัดทรัพยากรน้ํา 
 นักเรียนนําไปประยุกตปฏิบัติจริงใหเกิดประโยชนได  และ
เปนการเกิดการเรียนรู นําความรูไปปรับใชในการดํารงชีวิตของตนได
สามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรตอชุมชนและสังคม  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้ ง น้ี สําเร็จลุลวงได  โดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ตามโครงการครุวิจัย ที่ใหการ
สนับสนุนงบประมาณ  ขอขอบพระคุณ  คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนกน ที่อนุเคาระหดานสถานที่และเคร่ืองมือในการศึกษา 
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยรรยงค  อินทรมวง  และ
อาจารยดร.อัจฉรา  บุปผาพันธ  อาจารยที่ปรึกษาชวยใหคําปรึกษา
แนะนํา  และขอขอบพระคุณ    นายสวาสดิ์  พุทธรรมา  เกษตรกรดีเดน 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม และครอบครัว ที่อนุเคราะหใหขอมูลและ

ขอบคุณคณะพี่เลี้ยงทุกคนที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ และ
สงเสริมในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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