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การศึกษาการเกษตรย่ังยืนตามแนวพระราชดาํริทฤษฎีใหม� 
ถาวร  มีชัย, ป�ญญา  เอ่ียมอ�อน และรอสะดี  มะรอเซะ 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย�อ 

การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม� ดำเนินงานในป3 2537-2545 ในพ้ืนท่ี
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อท่ี 23 ไร�ในชุดดินมูโนะ 
(Mu)  ซ่ึงเปCนดินเปรี้ยวจัด เปCนการทดสอบวิธีการทําการเกษตรผสมผสานโดยประยุกต�พระราชดําริเก่ียวกับ
การแบ�งพ้ืนท่ีเพ่ือดูความสัมพันธ�ในการใชFประโยชน�ท่ีดินกับการใชFนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยนําผลการทดลองการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกพืชชนิดต�างๆ ท่ีประสบความสำเร็จ แลFวนํามาจัดรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน
ในลักษณะพ้ืนท่ีของเกษตรกร ครอบครัวหนึ่งใหFสามารถหมุนเวียนใชFประโยชน�ท่ีดินไดFตลอดท้ังป3โดยดูความ
สัมพันธ�ของการใชFประโยชน�จากท่ีดินกับการใชFนํ้า จากการจัดแบ�งพ้ืนท่ีตามสัดส�วนคือ 20-30-40-10 คือ 
20% พ้ืนท่ีแหล�งน้ำ 30% พ้ืนท่ีนาขFาว 40% พ้ืนท่ีพืชไร�พืชสวน และ 10%  พ้ืนท่ีท่ีอยู�อาศัยและเลี้ยงสัตว�
ระยะเวลาต้ังแต�มิถุนายน 2537–มิถุนายน 2545 ผลจากการดําเนินการ การทําการเกษตรแบบผสมผสานมี
การปลูกพืชหลายชนิดในฟาร�มช�วยลดการทําลายของแมลงศัตรูพืชเกษตรกรเนFนการใชFปุNยอินทรีย�เปCนหลัก
และมีการหมุนเวียนอินทรียวัตถุภายในแปลง รวมท้ังปลูกพืชเพ่ือใชFสกัดเปCนสารไล�แมลง เช�น สะเดา ตะไครF
หอม เปCนตFน ส�งผลใหFคุณสมบัติของดินดีข้ึนตามลำดับ เกษตรกรสามารถหมุนเวียนการใชFแรงงานและมีรายไดF
จากการจัดการพืชและสัตว�ตลอดท้ังป3 ซ่ึงเปCนแนวทางหนึ่งในการแกFไขป�ญหาการขาดแคลนนํ้าช�วงฤดูแลFงใน
พ้ืนท่ีของเกษตรกรไดF สามารถท่ีจะใชFเปCนตFนแบบแก�เกษตรกรนําไปประยุกต�ใชFใหFเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเอง
ไดF 
 
 
คำสำคัญ : ทฤษฎีใหม� ชุดดินมูโนะ 

หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาวิธีการเกษตรยั่งยืนตามทฤษฎีใหม� เปCนการรวมแนวทางทําการเกษตรแบบยั่งยืนและทฤษฎี
ใหม�เก่ียวกับนํ้าเพ่ือการเกษตรเขFาดFวยกัน โดยยึดหลักธรรมชาติ การเกษตรยั่งยืนเปCนการทําการเกษตรโดย   
มุ�งการใชFทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างเหมาะสมและเกิดประโยชน�สูงสุด (เกษตรยั่งยืน, 2534) คํานึงถึงการรักษา   
สมดุลย�ของธรรมชาติและสิ่งแวดลFอมใหFสามารถใชFประโยชน�พ้ืนท่ีนั้นยาวนานสืบต�อไป โครงการนี้ได F
ดําเนินการในชุดดินมูโนะมีสภาพ เปCนดินเปรี้ยวจัดปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยท่ัวไปไม�สามารถใหFผลผลิตไดFดินมี
ปฏิกิริยาเปCนกรดจัดจึงมีผลกระทบ  ต�อการเจริญเติบโตของพืช ในภาคใตFของประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีดินท่ีมี   
ป�ญหาเปCนดินเปรี้ยวจัดและเกษตรกรละท้ิงพ้ืนท่ีเหล�านี้ไปเปCนจํานวนมาก ฉะนั้นโครงการนี้ไดFนําวิธีการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดFทําการศึกษาทดลองและประสบความสําเร็จนํามา
ประยุกต�ใชFใหFเขFากับแนวทฤษฎีใหม�เก่ียวกับนํ้าเพ่ือการเกษตรอันเปCนแนวทางซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจFาอยู�หัว
ฯ ทรงศึกษาเพ่ือหาแนวทางแกFไขป�ญหาการขาดแคลนนํ้าในช�วงฤดูแลFง 
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 โดยหลักทฤษฎีใหม�เปCนความสัมพันธ�การใชFประโยชน�ท่ีดินและการใชFนํ้า มีอัตราการจัดแบ�งพ้ืนท่ี
โดยท่ัวไปคือ 30-30-30-10 โดยประมาณ คือ 30% พ้ืนท่ีแหล�งน้ำ 30% พ้ืนท่ีนาขFาว 30% พ้ืนท่ีพืชไร�พืชสวน 
และ 10%  พ้ืนท่ีท่ีอยู�อาศัยและเลี้ยงสัตว� (“ทฤษฎีใหม�” วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, 2537) ซ่ึงอาจจะปรับสัด   
ส�วนไปตามประเภทของพืช สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศใหFเหมาะสมไดF ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ไดFนําแนวทฤษฎีใหม�ของพระองค�มาศึกษาแลFวปรับสัดส�วนใหFเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีภาคใตF โดยปรับลด
พ้ืนท่ีแหล�งนํ้า 20% และเพ่ิมพ้ืนท่ีพืชไร�พืชสวนเปCน 40% ของพ้ืนท่ีซ่ึงจะไดFอัตราส�วนการจัดแบ�งพ้ืนท่ีเปCน 20-
30-40-10 คือ 20% พ้ืนท่ีแหล�งน้ำ 30% พ้ืนท่ีนาขFาว 40% พ้ืนท่ีพืชไร�พืชสวน และ 10% พ้ืนท่ีท่ีอยู�อาศัยและ
เลี้ยงสัตว� และไดFจัดทําแปลงสาธิตภายในศูนย�ฯ เพ่ือใชFเปCนตFนแบบและแนวทางขยายผลสู�เกษตรกรในโอกาส 
ต�อไป 

อุปกรณ,และวิธีการ 

1. อุปกรณ, 
 1.1 ไมFผล เช�น ขนุน ทุเรียน มะม�วง ละมุด มะพรFาวนํ้าหอม 
 1.2 เมล็ดพันธุ�พืช 
 1.3 ปลาตะเพียน 
 1.4 ตFนมะลิ 
2. วิธีการ 
    พ้ืนท่ีดําเนินการ 23 ไร� ทําการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีและแบ�งเปCนสัดส�วนต�างๆ ดังนี้ 
 2.1 พ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยู�อาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก 2.25 ไร� (10% ของพ้ืน) ใชFสรFางท่ีพักอาศัยโรง
เก็บเครื่องมือเกษตร, โรงเลี้ยงไก�, เปCดเรือนเพาะชํา, โรงเพาะเห็ด และถนนหนทางเพ่ืออํานวยความสะดวก
ภายในพ้ืนท่ี 
 2.2 พ้ืนท่ีแหล�งนํ้า 4.5 (20% ของพ้ืนท่ี) นํ้าท่ีใชFในโครงการนอกจากนํ้าฝนตามธรรมชาติแลFวยัง
สามารถรับนํ้าจากอ�างเก็บนํ้าใกลFบFานเพ่ือเติมใหFกับแหล�งนํ้าภายในโครงการไดFตลอดป3 สำหรับแหล�งเก็บนํ้าใน
โครงการนั้นกักเก็บนํ้าไวF 2 แหล�งคือ 
  1) สระนํ้า พ้ืนท่ี 2,000 ตารางเมตรขุดลึก 2.5 เมตรจุนํ้าไดFประมาณ 5,000 ลูกบาศก�เมตร
เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินการมีสภาพเปCนดินเปรี้ยวจัดหลังจากขุดสระนํ้าแลFวไดFดําเนินการปรับสภาพนํ้าในสระโดย
ใส�หินปูนฝุVนอัตรา 5 ตัน/ไร� สามารถปรับสภาพนํ้าจาก pH 3.8 เปCน 6.7 จากนั้นจึงเลี้ยงปลานิล และปลา    
ตะเพียนขาวอัตรา 5 ตัวต�อตารางเมตรรวม 10,000 ตัวมีการดูแลใหFอาหารเปCนประจําทุกวัน คันดินรอบ
สระนํ้าพ้ืนท่ี 1 งานปรับปรุงดินแลFวปลูกไมFผล ไดFแก� มะม�วง และละมุด 
  2) คูนํ้า รวมพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าไดF 7,000 ลูกบาศก�เมตร เปCนพ้ืนท่ีคลองส�งนํ้าและคูนํ้าระหว�าง  
ร�องแปลงไมFผลพืชไร� และแปลงผักและแปลงไมFดอก 
  ดังนั้นรวมปริมาณนํ้ากักเก็บไดFภายในโครงการท้ังสิ้น 12,000 ลูกบาศก�เมตร 
 2.3 นาขFาว พ้ืนท่ี 7 ไร� (30% ของพ้ืนท่ี) เนื่องจากสภาพดินเปCนดินเปรี้ยวจัด ดังนั้นก�อนปลูกขFาวไดF
ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใส�หินปูนฝุVน 1.5 ตัน/ไร� แบ�งแปลงปลูกขFาวออกเปCน 2 ส�วน ส�วนแรก   
ปลูกขFาวลักษณะท่ัวไปอย�างเดียว และส�วนท่ี 2 ไดFทําการทดสอบเลี้ยงปลาในนาขFาวโดยทําการขุดคูนํ้า, ปลาใน
, ปลาตะเพียนขาวขนาดลําตัวยาว 3.5 ซม. อัตราส�วน 2 ตัวต�อตารางเมตรส�วนคันดินรอบแลงนาไดFปรับปรุง
ดินและปลูกไมFผลคือ ชมพู�เปCนพืชหลักแซมดFวยกลFวย และมะละกอ 
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 2.4 พืชไร�พืชสวนพ้ืนท่ี 9.25 ไร� (40% ของพ้ืนท่ี) 
  1) แปลงพืชไร�พ้ืนท่ี 2 ไร�ขุดยกร�องแลFวปรับปรุงดินโดยใส�หินปูนฝุVนอัตรา 1.5 ตัน/ไร� แลFว 
ดําเนินการปลูกพืชไร�ชนิดต�างๆ เช�น ขFาวโพดหวาน และถ่ัวเขียวหมุนเวียนกันไปตลอดป3 
  2) สวนผักพ้ืนท่ี 0.75 ไร� เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมค�อนขFางลุ �ม ซ่ึงขุดยกร�องแปลงขนาดกวFาง 7 
เมตร คูนํ้ากวFาง 1 เมตรลึก 60 ซม. โดยเอาหนFาดินเกลี่ยบนสันร�อง จากนั้นใส�หินปูนฝุVนอัตรา 2.5 ตัน/ไร� เพ่ือ
ปรับสภาพความเปCนกรดของดินและใส�ปุNยคอก เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ใหFกับดินแลFวปลูกผักชนิดต�างๆ ใหF
เหมาะสมกับฤดูกาล 
  3) ไมFผล พ้ืนท่ี 6.25 ไร� ไดFดําเนินการขุดยกร�อง เพ่ือปลูกไมFผล โดยสันร�องขนาดกวFาง 8 
เมตรคูนํ้ากวFาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร โดยขุดเอาหนFาดิน (0-40 ซม.) ไวFกลางสันร�องจากนั้นใส�หินปูนฝุVนอัตรา 
2 ตัน/ไร�บนสันร�อง แลFวเตรียมหลุมเพ่ือปลูกไมFผล โดยขุดหลุมขนาด 50x50 ซม. แลFวใส�หินปูนฝุVนเพ่ือปรับ
สภาพความเปCนกรดของดินอัตรา 2 กก./หลุม แลFวใส�ปุ Nยหมัก ปุNยคอกอัตรา 10 กก./หลุม แลFวปลูกไมFผล
ชนิดต�างๆ คือ ขนุน กระทFอน ชมพู� ทุเรียน มะม�วง ละมุด มะพรFาวนํ้าหอม เปCนพืชหลักแซมดFวย กลFวยและ
สับปะรด เพ่ือเปCนพืชรายไดFในช�วงท่ีพืชหลักยังไม�ใหFผลผลิต 
  4) ไมFดอก พ้ืนท่ี 0.25 ไร�ขุดยกร�องขนาดร�องกวFาง 7 เมตรคูนํ้ากวFาง 1 เมตรลึก 60 ซม. เอา
หนFาดินเกลี่ยบนสันร�องแลFวใส�หินปูนฝุVนอัตรา 1.5 ตัน/ไร� และปุNยคอกเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินแลFวปลูกดอกไมF 
คือ ดอกมะลิ 
 2.5 การจัดการน้ำภายในโครงการ แหล�งนํ้าท่ีใชFในโครงการไดFจาก 2 แหล�ง คือ นํ้าฝน และนํ้า
ชลประทานโดยในช�วงฤดูฝนอาศัยนํ้าฝนในการเพาะปลูกพืชและเก็บกักนํ้าฝนในสระนํ้าและคูคลองเม่ือปริมาณ
น้ำลดลงจนถึงระดับวิกฤตจะอาศัยแหล�งนํ้าจากอ�างเก็บนํ้าใกลFบFาน ซ่ึงสามารถจะนํ้าไดFประมาณ 2 ลFานลูก  
บาศก�เมตร เปCนอ�างเก็บนํ้าใหญ�ค�อยเติมใหFกับสระน้ำและคูคลองในโครงการสําหรับใชFในฤดูแหFง 
  ทฤษฎีใหม�ท่ีสมบูรณ� : อ�างใหญ� เติมอ�างเล็ก อ�างเล็ก เติมสระน้ำ 

     : แม�นํ้าบางนรา-อ�างเก็บนํ้าใกลFบFาน-สระนํ้าในแปลง 
 2.6 การใหFน้ำกับพืช พ้ืนท่ีท้ังหมด 23 ไร� พ้ืนท่ีทำการเกษตร 16.25 ไร� พืชตFองการใชFนํ้า 9,880 ม3/ป3 
และปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บไดF 12,000 ม3 ฉะนั้นปริมาณนํ้าเพียงพอท่ีจะใชFในการเพาะปลูกพืชไดFตลอดท้ังป3 
นอกจากนี้มีการจัดแบ�งพ้ืนท่ีโดยยืดแนวทฤษฎีใหม�แลFว การดําเนินกิจกรรมการปลูกพืชไดFมุ�งเนFนเขFาสู�ระบบ
การเกษตรยั่งยืน โดยยืดแนวทางดังนี้ คือ ยึดหลักธรรมชาติ ปลูกพืชในลักษณะผสมผสานมีการปลูกพืชหลาย
ชนิดเพ่ือลดการทําลายของแมลงศัตรูพืช ไม�มีการใชFยาฆ�าแมลง ปลูกพืชไล�แมลงและใชFสกัดเปCนสารป`องกัน
ศัตรูพืช ไดFแก� ข�า, ตะไครFหอม และสะเดา ใชFปุNยอินทรีย�เปCนหลักไม�นําอินทรียวัตถุออกจากแปลง ปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว�เก้ือกูลกัน เช�น การเลี้ยงปลาในนาขFาว 
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 2.7 ค�าลงทุนและผลตอบแทน 
หน�วย : บาท 

กิจกรรม ป3ที่ 1 ป3ที่ 2 ป3ที่ 3 ป3ที่ 4 ป3ที่ 5 ป3ที่ 6 ป3ที่ 7 
ค�าคงทุนคงท่ี               
- แหล�งน้ำและขุดยกร�อง 148,500 - - - - - - - - - - - - - 
- วัสดุปรับปรุงดิน - - - - - - - - - - - - - - 
- ที่อยู�อาศัย 13,620 - - - - - - - - - - - - - 
- ติดต้ังระบบใหFน้ำ 64,300 - - - - - 68,000 - - - - - - - 

รวม 226,420 - - - - - 68,000 - - - - - - - 
ค�าลงทุนผันแปร               
- นาขFาว 10,096 15,936 10,820 15,960 13,020 27,440 16,480 27,810 15,360 25,187 16,200 26,560 16,800 26,896 
- พืชไร� พืชสวน 19,239 9,936 12,361 43,130 12,305 53,897 17,431 64,041 16,650 55,733 26,876 65,385 20,865 58,613 
- เห็ด 6,000 11,250 2,230 5,130 3,600 5,442 3,460 4,948 2,086 4,652 2,120 4,439 1,800 4,021 
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว�               
- เปCด ไก� 1,125 1,885 45 2,230 11,250 18,845 12,800 24,872 20,600 31,174 12,460 23,892 34,705 49,003 
- ปลา 3,600 13,878 4,200 12,935 16,800 25,016 18,100 24,354 19,688 26,698 15,860 24,691 16,280 23,203 

รวม 10,060 52,885 30,061 79,403 56,800 130,640 68,271 146,025 73,384 73,384 73,516 144,967 90,450 161,736 
ผลตอบแทน 12,825 49,342 73,665 77,754 70,060 71,451 71,286 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนไม�รวมค�าลงทุนคงท่ี 

ผลการศึกษาและวิจารณ, 

 การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามทฤษฎีใหม�ดําเนินการในชุดดินมูโนะ ซ่ึงเปCนดินเปรี้ยวจัดโดยจัด      
แบ�งพ้ืนท่ีเพ่ือดูความสัมพันธ�ในการใชFประโยชน�จากท่ีดินกับปริมาณนํ้า โดยมุ�งเนFนการเพาะปลูกไปสู�แนวทาง
การเกษตรแบบยั่ งยืนโดยยึดหลักธรรมชาติ การปลูกพืชแบบผสมผสานให Fมี พืชหลายชนิดภายใน             
ฟาร�ม สามารถช�วยลดการทําลายของแมลงศัตรูพืช รวมท้ังไดFปลูกพืชเพ่ือใชFป`องกันศัตรูพืช ไดFแก �สะเดา, ข�า, 
ตะไครFหมอ และใชFสารสกัดจากพืช เช�น สะเดานํ้า, บอระเพ็ดนํ้า เปCนตFน มีผลใหFแมลงและสัตว�ท่ีเป Cน        
ประโยชน� เช�น ต�อ, แตนเบียฬ, แมงมุม และก้ิงก�า เพ่ิมจํานวนมากข้ึนเปCนลำดับ การเพาะปลูกพืชมุ�งเนFนการ
ใชFปุNย อินทรีย�เปCนหลักและหมุนเวียนอินทรียวัตถุ โดยไม�นําอินทรียวัตถุออกจากแปลง ส�งผลใหFคุณสมบัติของ
ดินและนํ้าดีข้ึนเปCนลำดับ โดยเฉพาะการใส�หินปูนฝุVนอัตรา 5 ตัน/พ้ืนท่ีบ�อ 1 ไร�สามารถใชFในการเพาะปลูกพืช
และเลี้ยงปลาไดFเหมือนบ�อดินท่ัวไปในส�วนนาขFาวจากการใส�หินปูนฝุVนในอัตรา 1.5 ตัน/ไร� ปรากฏว�าสามารถ
ยกระดับค�า pH ของดินจาก 4.05 เปCน 5.39 และมีปริมาณอลูมินั่มลดลงจาก 5.5 meg/100g เปCน 1.34  
meg/100g ซ่ึงสามารถปลูกขFาวโพดหวานและถ่ัวเขียวไดFผลดีเช�นเดียวกันแปลงผักและไมFดอกใส�หินปูนฝุVน  
อัตรา 2.5 ตัน/ไร� สามารถยกระดับค�า pH ของดินจาก 3 ข้ึนสูงกว�า 5 ท้ังสองแปลงสามารถปลูกมะลิและผัก
ชนิดต�างๆ เช�น คะนํ้า, กวางตุFง, พริก, มะเขือ, ถ่ัวฝ�กยาว พืชชนิดดังกล�าวเจริญเติบโตไดFดี ส�วนแปลงไมFผลจาก
การใส�หินปูนฝุVนบนสันร�องอัตรา 2 ตัน/ไร� และใส�หินปูนฝุVนอัตรา 2 กก./หลุมร�วมกับปุNยคอก 10 กก./หลุม
ปรากฏว�า ไมFผลชนิดต�างๆ ท่ีปลูก ไดFแก� ขนุน, กระทFอน, ชมพู�, มะม�วง, ละมุด และมะพรFาวนํ้าหอม เจริญ   
เติบโตไดFอย�างดี รวมท้ังพืชแซม ไดFแก� กลFวย และสับปะรด สามารถเจริญเติบโตไดFอย�างดีเช�นกัน ในส�วน
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว� ไดFแก� เปCดชวา ซ่ึงเปCนสัตว�เลี้ยงง�ายทนทานต�อโรคและสภาพแวดลFอมต�างๆ ไดFดี
ปรากฏว�า เปCนท่ีเลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีอัตราการแลกเนื้ออยู�ในเกณฑ�ดีคือประมาณ 2-2.5 ต�อ 1 เช�นเดียว   
กับปลาท่ีเลี้ยงในบ�อนํ้าเปรี้ยวท่ีปรับสภาพแลFวปลามีการเจริญเติบโตไดFดีนํ้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 200-300 
กรัม/ตัวเม่ืออายุ 6 เดือน 

 ดFานความสัมพันธ�ของการใชFประโยชน�จากท่ีดินกับปริมาณนํ้า จากการศึกษาปริมาณความตFองการนํ้า
ของพืชแต�ละชนิดและปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยของจังหวัดนราธิวาส ทําใหFทราบว�าการจัดเก็บแหล�งนํ้าภายใน
ฟาร�มใหFมีปริมาณพ้ืนท่ีโดยเฉลี่ย 20% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดสามารถท่ีจะจัดสรรนํ้าใหFกับการเพาะปลูกพืชชนิด    
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ต�างๆ ภายในฟาร�มไดFตลอดป3 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 16 ไร� 1 งานปริมาณความตFองการนํ้าของพืช
ตลอดฤดูกาลประมาณ 9,880 ลูกบาศก�เมตร/ป3 แหล�งเก็บนํ้าภายในฟาร�มสามารถกักเก็บไดFโดยเฉลี่ย 1,200 
ลูกบาศ�กเมตร ซ่ึงปริมาณนํ้าเพียงพอท่ีจะใชFในการปลูกพืชไดFตลอดท้ังป3 

สรุป 

 จากการศึกษาวิธีการเกษตรยั่งยืนตามทฤษฎีใหม�เก่ียวกับนํ้าเพ่ือการเกษตร ซ่ึงเนFนการจัดฟาร�มของ
เกษตรกรครอบครัวหนึ่ง ใหFมีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว�แบบผสมผสานตามแนวเกษตรยั่งยืน เกษตรกร
สามารถหมุนเวียนการใชFแรงงานภายในครอบครัวไดFตลอดท้ังป3 การปลูกพืชหลายชนิดภายในฟาร�มนอกจาก
จะช�วยลดปริมาณการทําลายของแมลงศัตรูพืชแลFว เกษตรกรยังมีรายไดFหมุนเวียนจากพืชและสัตว�แต�ละชนิด
ตลอดท้ังป3 อันเปCนแนวทางหนึ่งในการส�งเสริมใหFเกษตรกรมีรายไดFเพ่ิมมากข้ึนและลดป�ญหาดFานสังคม การ
อพยพแรงงานเขFาสู �ตัวเมือง การกักเก็บแหล�งนํ้าขนาดเล็กไวFในฟาร�มของเกษตรกรแต�ละครอบครัวก็เปCน       
วิธีการหนึ่ง ซ่ึงช�วยลดป�ญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าในช�วงฤดูแลFง ซ่ึงจากการศึกษานี้การกักเก็บนํ้าไวFใชFใน   
ฟาร�มประมาณ 20% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดเพ่ือท่ีจะจัดสรรใหFกับพืชในช�วงฤดูแลFงก็เพียงพอต�อการทําฟาร�มของ
เกษตรกรครอบครัวหนึ่งไดFผลการศึกษานี้ สารมารถท่ีจะใชFเปCนตFนแบบเพ่ือใหFเกษตรกรและผูFสนใจนํามา   
ประยุกต�ใชFเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเองไดF 
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