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คำนำ 
 นายประพันธ ศรีสุวรรณ เปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ
หนวยงานภาคีไดรวมกันจัดข้ึนเมื่อป 2552 โดยไดรับรางวัลโลเกียรติยศ
นายกรัฐมนตรี ในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม ดวยความต้ังใจจริงและความ
เสียสละประโยชนสวนตน คุณประพันธุมีความประสงคที่ตองการเผยแพร    
องคความรูดานการเกษตรอินทรียสูประชาชนท่ีสนใจ สำนักงาน กปร. จึงไดพิจารณา
จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. ในป 2555 เพื่อเปน
แหลงถายทอดและขยายสรางองคความรู ประสบการณดานเกษตรทฤษฎีใหม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
สังคมที่สำคัญ 
 โดยในเบ้ืองตน สำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพเอกสารคูมือตัวอยางความ
สำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม 
ของนายประพันธ ศรีสุวรรณ ตำบลบานปน อำเภอลอง จังหวัดแพร เพ่ือเผยแพรวิธี
คดิและวิธกีารทำเกษตรทฤษฎีใหมของนายประพันธ ศรีสวุรรณ สำนักงาน กปร. 
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฯ เลมนี้ จะเปนประโยชนและสรางแรงบันดาลใจใหแก
เกษตรกรอื่นๆ ไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตร
ทฤษฎีใหมไปประยุกตใช เพื่อใหสามารถเลี้ยงตัวเองได มีอาหารบริโภคตลอดป 
และมีรายไดไวใชจาย ซ่ึงเปนการทำเกษตรกรรมท่ีเนนการพ่ึงพาตนเองในเบ้ืองตน 
และตอยอดรวมกลุมสรางเครือขายตอไป 
 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) 
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1. ขอมูลสวนตัว 
1.1 ประวัติครอบครัว 
 นายประพันธ ศรีสุวรรณ เกิดในป 2505          
 ภูมิลำเนาเดิม อยูที่บานยางเนิ้ง อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 
 ปจจบุนัอาย ุ50 ป สมรสกับนางจริานาถ ศรสีวุรรณ 
มีบุตร 2 คน และอยูบานเลขที่ 12/5 หมู 1 บานนาสาร 
ตำบลบานปน อำเภอลอง จังหวัดแพร 54150 โทรศัพท   
08 5252 2835 
 
1.2 ประวัติการศึกษา 
 ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (ม.ศ.3) 
 
1.3 ประวัติการทำงาน 
 เมื่อป 2539 ชีวิตเกษตรกรเร่ิมขึ้นโดยการจับจองพื้นที่แหงแลงที่ไมมี
ตนไมเลยสักตน ลุงประพันธเร่ิมเขามาพัฒนาปลูกพืชสวน และของบจากสำนักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท (รสช.) เพื่อมาขุดบอน้ำใชในการเกษตรรวมทั้งเลี้ยงปลา   
ใชเวลาในการพัฒนาพื้นที่เตรียมดินขุดบอเปนเวลา 1 ป และเร่ิมทำเกษตรเม่ือป 
2540 ปลูกมะขาม 50 ตน และปลูกมะมวง 50 ตน เพราะชวงนั้นราคาดีมาก  
นอกจากน้ี ลงุยงัไดซือ้พนัธุปลานลิมาจากประมงอำเภออีก 2,000 ตวั ราคาตวัละ 
1 บาท ใชเวลาเล้ียง 4 เดือน หมดคาอาหารไป 3,000 บาท ลงทุนรวม 5,000 
บาท แตกลับขายไดปลาเงินเพียง 700 บาท เพราะปลาตายไปเปนจำนวนมาก 
สวนที่รอดก็ไมไดขนาดมีทั้งเล็กบางใหญบาง ทำใหขายไมไดราคาและขาดทุน  
ชวงน้ันจึงตองอดทนมากเพราะไมมีรายได การเลี้ยงปลาก็ยังขาดทุนอยูเร่ือยๆ 
จนเขาปที่ 3 มะขามและมะมวงเร่ิมออกดอกออกผล ความหวังใกลจะเปน  
ความจรงิหลงัจากทีร่อคอยมานาน และหมดเงินคาบำรุงรกัษา คายา คาปุยไปกวา 
20,000 บาท แตราคาตลาดกลับพลกิผนั ทำใหลงุขายผลผลิตไดเงินเพยีง 6,000 บาท 
ขาดทุนถึง 14,000 บาท แตลุงก็ยังไมทอและลุกขึ้นสูตอไป ลงทุนคายากับคาปุย
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ไปอีก 5,000 บาท ดวยหวังวาจะได
กำไรรวบยอดท้ังปที่ผานมาและปนี้ 
แตราคาผลผลิตในตลาดย่ิงตกต่ำเปน
ปที่สอง ลุงประพันธจึงขายไดเงินเพียง 
3,000 บาท รวม 2 ป ไดเงิน 9,000 บาท
จากการลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท 
และระยะเวลารอคอยถึง 4 ป 
 ดานการประมง หลงัจากทีข่าดทนุ
จากการเลี้ยงปลาจึงไปสอบถามจาก
ประมงอำเภอและไดคำตอบวา ลูกปลา
นิลรุนที่ขายใหลุงนั้นเปนรุนทดลอง  
ที่ไดจากการผสมพันธุแบบใหม ปลามี
เปอรเซ็นตการรอดต่ำ ประมงอำเภอ
จะรับผิดชอบโดยเสนอใหซื้อพันธุ   
ปลาดุกรุนใหมในราคาพิเศษ จากปกติ
ตัวละ 1 บาท เหลือเพียงตัวละ 50 
สตางค ลุงจึงไดซ้ือมา 4,000 ตัว ในราคา
2,000 บาท 
 บอน้ำของลุงประพันธในขณะ
นั้นลึก 4 เมตร และเปนบอขุดใหม แต    
ไมสามารถกักเก็บน้ำได ปกติจะใสน้ำ
ประมาณ 1.5 – 2 เมตร เมือ่ผานไป 2 วนั 
น้ำในบอจะแหงเหลือแตโคลนกนบอ 
ตองผันน้ำจากลำเหมืองเขาบอทุกวัน
เพ่ือใหปลามีน้ำอยูตลอด และเมื่อได
พันธุปลาดุกมาจึงนำมาปลอยลงในบอ
ทั้งหมด และไดผันน้ำเขามาในบอเต็ม
ความจ ุ4 เมตร ปรากฏวา ปลอยปลาไป 
2 วัน ปลาลอยขึ้นมาตายเกือบพันตัว 
ลงุกช็อนปลาทีต่ายขึน้มารวม 2 วนั ได 

1,500 ตัว และรีบไปถามสาเหตุจาก
ประมงอำเภอซ่ึงไดคำตอบวา “ปลา
มันดิกน้ำตาย” (ดิกน้ำ ภาษาเหนือ
หมายความวาจมน้ำ) เพราะลุงเอา
ลูกปลาไปปลอยในน้ำท่ีลึกเกินไป ปลา
ขนาดเล็กไมสามารถวายจากกนบอมา
ถึงพ้ืนน้ำเพ่ือรับแสง รับอาหารได หมด
แรงระหวางทางจึงตายไปเปนจำนวนมาก
จะตองเลี้ยงในน้ำตื้นประมาณ 1 เมตร
เทานั้น  
 ลงุเหลอืลูกปลาเพยีง 1,500 ตวั 
จาก 4,000 ตัว จึงเล้ียงตอไปอีก         
4 เดือน หมดคาอาหาร 2,000 บาท 
เมือ่ถงึเวลาจบัขายไดทัง้หมด 1,500 ตวั 
ซึ่งประมงอำเภอแนะนำวิธีการจับปลา
ดุกขายวา ตองจับข้ึนมาพักเพ่ือใหปลา
ปรับตัวในบอพัก 2 วันแลวจึงคอยขาย 
ลุงจึงไดลงทุนสรางบอพักรูปส่ีเหลี่ยม
ผืนผา ขนาดกวาง 1.8 เมตร ยาว 5 เมตร
ลึก 0.8 เมตร กอดวยอิฐบล็อก พ้ืนเทปูน
เมื่อสรางบอพักเสร็จเรียบรอย จึงได
จับปลาทั้งหมด 1,500 ตัว รุงเชาวัน
แรกปลาหายจากบอไปกวาคร่ึง เพราะ
ลุงใสน้ำในบอพักมากเกินไป ปลาจึง
กระโดดหนีมานอนตายขางบอ สวนท่ี
เหลือกลับมีแผลเหวอะหวะที่ทองปลา 
เนื่องจากทองปลาถูกับพื้นบอที่เทปูน
หยาบๆ ทำใหขายไมไดราคาอีกครั้ง 
และไดเงินเพียง 2,000 บาท ขาดทุน
อีกเชนเคย 
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2. แนวทางปฏิบัติเพ่ือปลดหนี้  
 “ทราบเหตุแหงปญหา จึงคิดหาทางออก” 
 หลังจากการขาดทุนซ้ำซาก ลุงประพันธหันมาคิดทบทวนถึงสาเหตุที่มา
ของการขาดทุน ใชเวลาศึกษาขอมูลดวยตนเองจากหนังสือ รายการโทรทัศน 
และจากหนวยงานภาครัฐ  และไดขอสรุปวา “ขาดทุนเพราะใชตนทุนในการเกษตร
สูงเกินไป” จึงไดคิดหาวิธีการลดตนทุนดวยวิธีคิด “คนเมื่อสมัยกอนเขาทำการ
เกษตรแบบไมตองใชเงนิ ไมตองซือ้ปุย ไมตองซือ้ยาฆาแมลง ไมตองซ้ืออาหารปลา 
ทำไมเขายังอยูได ยังขายผลผลิตได ยังขายปลาได” ลุงเร่ิมตั้งสมมุติฐาน      
และสังเกตธรรมชาติรอบตัวในสวนที่มี เริ่มลองผิดลองถูกโดยเร่ิมจากการปลูก
พืชอ่ืนแซมตนมะมวงและมะขามท่ีมีอยูเพื่อเพ่ิมรายได ใชใบไมที่หลนพ้ืนมาทำ
เปนปุยหมักแทนการใชปุยเคมี สวนอาหารปลาน้ัน ครั้งหนึ่งลุงไปซื้อปลาที่ตลาด 
เห็นแมคาแรพุงปลาแลวเอาไสปลาทิ้ง จึงเกิดความคิดวาจะลองเอาไสปลามา
เปนอาหารปลาดุก เพราะธรรมชาติปลาดุกเปนปลากินเนื้ออยูแลว ไสปลาจึงนา
จะเปนอาหารได โดยนำมาสับและโยนใหปลาในบอกิน ปรากฏวา ปลาดุกแยง
กันกินจนไมมีเหลือ เกิดความคิดใหมๆ รอยย้ิมเร่ิมปรากฏ ความหวังเร่ิมบังเกิด
ในใจลุงประพันธอีกครั้ง 
3. องคความรูการเกษตรของศูนยเรียนรู 
 “แกปญหาทีละสวน ศึกษาทีละจุด แลวนำมาเช่ือมโยงกัน” 
 จากการที่ลุงประพันธเจอปญหาขาดทุนและเริ่มมองหาวิธีลดตนทุนใน
การเกษตรควบคูไปกับการเพิ่มผลผลิต ทำใหตองศึกษาหาความรูอยางหนัก 
และประสานความรวมมือกับเกษตรอำเภออยูเปนระยะๆ โดยใชวิธีการแกปญหา   
ทีละจุด ทีละสวน เมื่อหมดปญหาจึงนำกระบวนการผลิตทั้งหมดมาเช่ือมโยงกัน 
เพื่อลดตนทุนและสรางรายได โดยเริ่มดำเนินการปลูกพืช เล้ียงสัตว ทำประมง
ควบคูกันไปแบบ “เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งไดผลดีขึ้นเปน
ลำดับ ดังน้ี 
  แกปญหาน้ำรั่วออกจากบอ 
 น้ำเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดในการทำการเกษตร หลังจากที่ไดศึกษาหาขอมูล
แลวสรุปไดวา น้ำในบอท่ีแหงไปเปนเพราะบอยังเปนบอใหม พื้นดินใตบอและ



5ประพันธ ศรีสุวรรณ 

เก็บน้ำไดเหมือนบอน้ำทั่วๆ ไป เมือก
จากแพลงตอนไปอุดรูรั่วจนทั่วบอ 
สังเกตไดจากสีของน้ำในบอจะเปนสี
ของแพลงตอน คือ สีเขียวมรกต น้ำไม
รั่วซึมอีกตอไป น้ำจะหมดบอเม่ือนำ
ไปใชรดน้ำพืชในสวนเทานั้น ลุงเลา
อยางภาคภูมิใจวา “ขี้วัว ขี้ควาย ผมก็
ไปตักเอาตามที่ เขาเลี้ยง ไปขอเขา   
ผมอุดรูร่ัวในบอโดยไมเสียเงินสักบาท” 
 ทำเกษตรอินทรีย : ปลูกพืช
แบบไรนาสวนผสม 
 สาเหตุที่สำคัญที่ทำใหขาดทุน
มาตลอดก็คือการลงทุนสูง เพราะใช
ปุยเคมีและสารเคมี แตพืชผลท่ีไดมี
ราคาตกต่ำ และผลผลิตไมแนนอน  
ลุงจึงเลิกแนวคิดการเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให
ไดผลผลิตที่หลากหลายแบบไรนาสวน
ผสม เลิกใชสารเคมีเด็ดขาด และเปล่ียน
เปนเกษตรอินทรียทันที การปรับสภาพ
พื้ น ที่ ส ภ าพดิ น อ ย า ง เ ป น ร ะบบ       
จะสามารถทำได ดังนี้ 
 1. การใชปุยอินทรียและปุย
ชีวภาพ ปุยอินทรีย ไดแก ปุยหมัก ปุย
น้ำชีวภาพ และปุยพืชสด ปุยจุลินทรีย
ชีวภาพเหลานี้ จะใหทั้งธาตุหลัก ธาตุ
อาหารรองแกพืช อยางครบถวนจึงใช
ทดแทนปุยเคมีได 

วิธีคลุมดินโดยใชเศษหญา 

บริเวณผนังบอยังมีรอยแยกรอยแตก 
ทำใหน้ำซึมออกไป แกไขโดยการนำ  
“แพลงตอน” มาปลอยลงในบอ เพ่ือ
ใหแพลงตอนจับตัวกันเปน “เมือก” 
แล ว เ มือกพวก น้ีจะไป อุดรอย ร่ัว     
รอยแยกตางๆ ในท่ีสุด แพลงตอนท่ี
นำมาปลอยในบอน้ำนี้ ลุงอานจาก
วารสารเกษตรท่ีแนะนำวา ไมตองไป
หาซ้ือใหเปลืองเงิน ใหใชขี้วัว ขี้ควาย
สดๆ โยนลงในบอ พวกเชื้อแบคทีเรีย
ในข้ีวัวขี้ควายน้ีแหละเปนแพลงตอน
อยางดี (แพลงตอน คือ ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก)
ทีจ่ะไปชวยอดุรรูัว่ดงักลาว ผลปรากฏวา 
จากท่ีเคยตองผันนำ้เขาบอทกุ  ๆ2 – 3 วนั 
หลังจากใสขี้วัวขี้ควายลงไปทุกวัน 
ตดิตอกนัเปนเวลา 6 เดอืน นำ้เริม่ไมรัว่ 
บอกักเก็บน้ำไดดีขึ้น ผันน้ำครั้งหนึ่ง
อยูไดประมาณ 10 – 15 วนั จงึเอาขีว้วั
ใสไปในบออยูเร่ือยๆ ทุกวันจนเวลาผาน
ไปประมาณ 18 เดือน บอสามารถกัก
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 2. การคลมุดนิ ทำไดโดยใชเศษพชืตางๆ จากไร – นา เชน ฟางหญาแหง 
ตนถั่ว ใบไม ขุยมะพราว เศษเหลือท้ิงจากไรนา หรือกระดาษหนังสือพิมพ 
พลาสติกคลุมดิน หรือการปลูกพืชคลุมดิน ประโยชนของการคลุมดิน ไดแก 
ชวยปองกันการชะลางของหนาดินและรักษาความชุมชื้นของดินซึ่งเปนการ
อนุรักษดินและน้ำ ชวยทำใหหนาดินออนนุมสะดวกตอการไชชอนของรากพืช 
ทำใหพืชเจริญเติบโต ผลผลิตดีและมีคุณภาพ 
 3. การปลูกพืชหมุนเวียน แตละชนิดตองการธาตุอาหารแตกตางกันทั้ง
ชนิดและปริมาณ อีกท้ังระบบรากยังมีความแตกตางกันท้ังในดานการแผกวาง
และหย่ังลึก ถามีการจัดระบบการปลูกพืชอยางเหมาะสมแลว ทำใหการใชธาตุอาหาร
มีทั้งที่ถูกใชและสะสมสลับกันไป รวมทั้งดินไมขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่ง 
 ขั้นตอนในการปลูกพืชอินทรียแบบไรตนทุน สรุปไดดังนี้ 
  1) มองหาพืชที่สามารถปลูกและโตไดดีในสภาพพ้ืนที่ของเรา       
อยาพยายามเอาพืชที่ไมเขากับพื้นท่ีมาปลูก แลวใสปุย ใหยาบังคับใหออกดอก
ออกผล เพราะจะเปนการเพ่ิมตนทุน ซึ่งลุงประพันธเลือกปลูกพืชสวนที่สามารถ
โตไดในสภาพอากาศภาคเหนือถึง 26 ชนิด ไดแก ขาว ไมสัก มะนาว กระทอน 
สมโอ ชมพู ละมุด ฝรั่งแปนสีทอง ลำไย มะมวง ลางสาด เงาะ ขนุน กลวย 
มะพราว มะขามหวาน ลิ้นจี่ ผักคะนา กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก พริก ตะไคร 
กะเพรา มะกรูด ผักเชียงดา และผักหวานปา 
  2) ศึกษาธรรมชาติของพืชท่ีปลูกใหเขาใจอยางถองแท โดยการอาน
หนังสือ วารสาร ดูรายการโทรทัศน และท่ีสำคัญตองประสานความรวมมือกับ
หนวยงานทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
  3) เม่ือทราบถึงธรรมชาติของพืชแตละชนิดที่จะปลูกแลว ควรดูแล
พืชเหลานั้นตามธรรมชาติ โดยใชหลักการ “ใหระบบนิเวศนดูแลกันเอง”     
การปลูกพืชหลากหลายชนิดจะทำใหดินมีความสมบูรณ ระบบนิเวศนจะเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติเหมือนตนไมในปาซึ่งไมตองใหยาหรือใสปุย แตตนไมสามารถ
เจริญงอกงามไดตามธรรมชาติ 
  4) ใหน้ำสม่ำเสมอ หากจำเปนตองใหปุยบำรุงควรใชปุยหมักหรือ     
น้ำหมักชีวภาพ อยาใชสารเคมีเด็ดขาด 
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  5) ควรปลูก เก็บเกี่ยว และขายตามฤดูกาล เพื่อจะใหเปนไปตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศน  
 การเลือกพ้ืนที่ทำเกษตรแบบไรนาสวนผสมนั้น แหลงน้ำเปนสิ่งสำคัญ
ตองมีน้ำพอสำหรับเพาะปลูกตลอดป และอยูหางจากพ้ืนที่เกษตรท่ีใชสารเคมี
อยางนอย 0.5 กิโลเมตร เพ่ือปองกันมิใหเขาในสวนของเราได ท้ังน้ี ควรมีเสนทาง
คมนาคมสะดวกท่ีพอคาสามารถเขามาซ้ือผลผลิตไดงาย จะไดไมตองไปสงผลผลิต
เองซึ่งเปนการลดตนทุนไดอีกทางหน่ึง 
  แบบแปลนพ้ืนที่สวนศรีสุวรรณ 
 สวนศรีสุวรรณ มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร แบงพื้นที่ใชสอยไดอยางคุมคา ดังนี้ 
 1. ทำนา 3 ไร 
 2. ปลูกไมสัก 700 ตน 
 3. ปลูกมะนาวนอกฤดู 50 ตน 
 4. ปลูกไมผลตางๆ ไดแก กระทอน สมโอ ชมพู ละมุด ฝร่ังแปนสีทอง 
ลำไย มะมวง ลางสาด เงาะ ขนุน กลวย 
มะพราว มะขามหวาน และลิ้นจี่ 
 5. ปลูกผักอินทรีย 2 ไร ผักท่ีปลูก
ไดแก ผักคะนา กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก พริก 
ตะไคร กะเพรา มะกรูด ผักเชียงดา และ
ผักหวานปา 
 6. เลี้ยงปลา 2 บอ แบงเปน  
    บออนุบาล ขนาด 0.5 งาน 
    บอเลี้ยง ขนาด 1.5 งาน 

การวางระบบทอเพื่อใหน้ำแปลงผักไดทุกเวลา 

แผนผังการใชพื้นที่ของสวนศรีสุวรรณ ้ ่
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 7. เลี้ยงกบในบอดิน 350 ตัว 
 8. เลี้ยงหมูแมพันธุ 3 ตัว 
 9. เลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง 150 ตัว 
 10. เลี้ยงมดแดง  
  ปลูกผักอินทรียมีแตกำไร มีขั้นตอนและวิธีการดูแล ดังนี้ 
 1. การไถพรวนและเตรียมแปลง ตองทำการไถพรวนใหพื้นท่ีในแปลง
โลงแจงพรอมที่จะทำการวางรูปแบบแปลง ซึ่งจะตองวางไปตามตะวัน เนื่องจาก
พืชใชแสงแดดปรุงอาหารและแสงแดดฆาเชื้อโรค ควรมีขนาดความกวางไมเกิน       
1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ หากพื้นที่ที่ทำแปลงปลูกพืช
ไมทันใหเอาพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียวหรือถั่วมะแฮะมาหวานคลุมดินเพื่อทำ
เปนปุยพืชสดซึ่งเปนการปรับปรุงบำรุงดินไปพรอมกับการปองกันแมลงที่จะมา
วางไขในพงหญาดวย 
 2. ปลูกพชืสมนุไพรไลแมลง ปลูกกอนท่ีจะปลูกพชืหลกั คอื พชืผกัตางๆ  
(เสริมกับการปองกัน) พืชสมุนไพรท่ีกันแมลงรอบนอก เชน สะเดา ชะอม ตะไคร 
หอม ขา เปนตน ใหปลูกหางกัน 2 เมตรโดยรอบพ้ืนที่ สวนตนดานในกันแมลง
ในระดับต่ำโดยปลูกพืชสมุนไพรเต้ียลงมา เชน ดาวเรือง กะเพรา โหระพา 
ตะไครหอม พริกตางๆ ปลูกหางกัน 1 เมตร และที่จะลืมไมไดเลยก็คือ จะตอง
ปลูกตะไครหอมทุกๆ 3 เมตร แซมโดยรอบพ้ืนที่ดานในดวย 
 3. การแยกแปลงปลูกยกแปลงเพ่ือปลูกพืชผัก กอนปลูกจะตองมีการ
ปรับสภาพดินในแปลงปลูกโดยการใสปุยคอกจากมูลสัตวที่ตากแหงแลว       
จะใสมากนอยข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของดินที่จะทำแปลงปลูกพืชอินทรีย  
(หามใชมูลสัตวสด) ทำการพรวนคลุกดินใหทั่วทิ้งไว 7 วัน 
 4. ปลูกพืชสมุนไพรกันแมลง ใหปลูกที่ขอบแปลงกอน เชน กุยฉาย 
ค่ืนฉาย และระหวางแปลงกท็ำการปลกูกะเพรา โหระพา พริกตางๆ เพ่ือปองกัน
แมลงกอนจะปลูกพืชผัก พอครบกำหนด 7 วัน พรวนดินอีกคร้ังแลวนำเมล็ด
พันธุพืชมาหวาน ซึ่งเมล็ดพันธุพืชสวนใหญจะคลุกสารเคมีจึงตองนำเอาเมล็ด
พันธุมาลาง โดยการนำเมล็ดพันธุพืชแชลงไปในน้ำที่มีความรอน (50-55    
องศาเซลเชียส) นาน 30 นาท ีซึ่งสามารถวัดอุณภูมิไดดวยความรูสึกของตัวเรา                   
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หากเอา
นิว้มือจุมลงไป
แลวทนความรอนได
ก็ใชได หลังจากน้ัน นำขึ้นมาคลุก
กับกากสะเดาหรือสะเดาผงแลวจึงนำไปหวานลง
แปลงที่เตรียมไวคลุมฟางและรดน้ำ 
 5. การเตรียมน้ำสมุนไพรไลแมลง กอนรดน้ำทุกวันควรขยำขยี้        
ใบตะไครหอม แลวใชไมเล็กๆ ตีใบกะเพรา โหระพา ขา ฯลฯ เพื่อใหเกิดกลิ่น
จากพืชสมุนไพรออกไลแมลง ควรพนสารสะเดาอยางตอเน่ืองทุกๆ 3 – 7 วัน 
เปนการกันกอนแก เมื่อไมใชสารเคมี จึงควรดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
 6. การเก็บเก่ียว เมื่อถึงอายุควรเก็บเก่ียวทันที ทั้งนี้ ในระยะแรก
ผลผลิตจะไดนอยกวาพืชเคมี ประมาณ 30% แตมีผลดีคือทำใหสุขภาพของ    
ผูผลิตดีขึ้น มีสิ่งแวดลอมดี รายไดมากกวาพืชเคมี และเมื่อทำอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนผลผลิตจะไมตางกับการปลูกพืชที่ใชสารเคมีเลย 
 7. ปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากท่ีเก็บเก่ียวพืชแรกไปแลว ไมควรปลูก
พืชชนิดเดียวกับพืชแรก เชน ในแปลงที่ 1 ปลูกผักกาดเขียวปลีไดผลผลิตดี หลัง
เก็บผลผลิตไปแลวปลูกซ้ำอีกจะไมไดผลเลย ควรปลูกสลับชนิดกัน เชน ปลูกผัก
กาดเขียวปลีแลวตามดวยผักบุงจีน เก็บผักบุงจีนแลวตามดวยผักกาดหัว เก็บผัก
กาดหัวแลวตามดวยผักปวยเลง เก็บปวยเลงตามดวยต้ังโอ ทำเชนนี้ทุกๆ แปลง
ที่ปลูกแลวจะไดผลผลิตดี 
 8. การปลูกพืชอินทรีย ปลูกไดทั้งแนวต้ังและแนวนอนซ่ึงตองปลูกพืช
สมุนไพรกอนและตอเน่ือง โดยปลูกสลับลงไปในแปลงพืชผักเสมอ ท้ังน้ี พืชสมุนไพร
ตางๆ ไมไดปลูกเอาไวเฉยๆ จะตองทำใหเกิดการช้ำ จะไดมีกลิ่นไลแมลง     

มดแดงที่ไตจากไม 
ไปยังแปลงผัก 
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การปลูกพืชแนวต้ัง คือ พืชที่ขึ้นคาง 
เชน ถ่ัวฝกยาว มะระจีน ฯลฯ และแนว
นอน คือ พืชผักตางๆ เชน คะนา 
กะหล่ำปลี ปวยเลง ตั้งโอ ฯลฯ และ
ปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย 
 9. การปลูกพืชสมุนไพรใน
แปลงเพ่ือไลแมลง ยังสามารถนำเอา
พืชสมุนไพรเหลานี้ไปขายเพ่ิมรายได
อีกทางหนึ่งดวย หลังจากเก็บเกี่ยวพืช
ผักแลว  ควรรีบทำความสะอาดแปลง
ไมควรท้ิงเศษพืชท่ีมีโรคแมลงไวในแปลง 
ตองเอาไปทำลายนอกแปลง  สวนเศษ
พืชที่ไมมีโรคแมลงก็ใหสับลงแปลง  
เปนปุยตอไป 
 หลักการเลือกพ้ืนที่ ในการทำ
ผักอินทรียนั้น ตองใหความสำคัญกับ
แหลงน้ำ การคมนาคม และหางจากผู
ท่ีใชสารเคมี รวมท้ังพ้ืนท่ีไมควรลาดเอียง

เล้ียงรังมดแดงไวบนตนไมกลาง
แปลงผัก 

มีความราบเรียบ สม่ำเสมอ ตนผักจะ
ไดเติบโตเทากัน และขายไดราคาดี 
 เคล็ดลับการดูแลผักของลุง
ประพันธ คือ เล้ียงมดแดงไวกำจัดแมลง
ศัตรูพืชตางๆ โดยปลูกตนไมใหญไว
กลางแปลงผัก จากน้ันนำมดแดงมาปลอย
ซึ่งธรรมชาติของมดแดงจะชอบขยาย
อาณาจักรของตนเองอยูแลว เมื่อได
มาอยูบนตนไมโดยไมมีใครรบกวนมัน
กจ็ะทำรงับนตนไมนัน้ และขยายรงัไปเรือ่ย  ๆ
จนมีจำนวนมดแดงเต็มตนไมไปหมด 
เมื่อมีปญหาหนอนหรือแมลงรบกวน
ผัก ลุงก็แคเอาไมมาพาดจากตนไมที่ 
เลี้ยงมดแดงไวไปหาแปลงผัก กองทัพ
มดแดงก็จะเดินทางไปจัดการกับเจา
หนอนและแมลงอยางรวดเร็ว เพราะ
พวกหนอน พวกแมลงน้ีเปนอาหาร
โปรดของมดแดงอยูแลว วธิงีายๆ แคนี้
ก็สามารถกำจัดศัตรูพืชไดโดยไมตอง
ใชสารเคมี 
 อีกเคล็ดลับหนึ่ง คือ การปลอย
ใหวัชพืชข้ึนในแปลงผัก ลุงบอกวาแปลง
ผักที่รกๆ เมื่อเวลากลางคืนจะมีอึ่งอาง 

การเล้ียงมดแดง 
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คางคก รวมถึงงู ออกมาคอยจับแมลง
กินเปนการรวมมือกับมดแดงในการ
กำจัดแมลงไดเปนอยางดี 
  กาลักน้ำ : ระบบชลประทาน
ไรตนทุน 
 การทำสวนเกษตร ตนทุนอยาง
หนึ่งคือระบบชลประทาน เมื่อกอนมี
ปญหาเร่ืองการเอาน้ำในบอไปใชใน
การเกษตรมาก เมื่อเวลาฤดูที่น้ำหลาก
น้ำในบอจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ ทำใหมีปญหากับการเล้ียงปลา
น้ำลึกเกินไปปลาจะตาย ตองไปเชา
เคร่ืองสูบน้ำมาสูบออก ตนทุนก็แสนแพง
คาเชาเครื่องสูบน้ำวันละ 250 บาท 
คาน้ำมันท่ีใชกับเคร่ืองอีกวันละ 200 บาท
ตกตนทุนวันละ 450 บาท  
 ถาน้ำหลากครึ่งเดือน ตองสูบ
ออกทุกวัน มีคาใชจายสูงถึง 6,750 
บาท นอกจากน้ี เวลาจะใชน้ำในบอไป
รดน้ำผัก รดน้ำพืชผลหรือใหหมูกินก็
ตองไปเชาเครื่องสูบอีก สรุปก็คือ ตอง

ปลูกผักบนบอเลี้ยงปลา 

แปลงผักท่ีเต็มไปดวยวัชพืช 
เชาเคร่ืองสูบเกือบทุกวัน ใชตนทุนมาก
และไมคุม หากจะลงทุนซ้ือเคร่ืองสูบ
น้ำมาใชก็ยังไมถือวาเปนการลดตนทุน
ที่แทจริง เพราะยังตองจายคาน้ำมัน 
 ลุงประพันธคิดไมตกในเรื่องนี้ 
จนวันหน่ึงขณะท่ีกำลังทำสวนอยู ไดยิน
เสียงภรรยาบนวา กะละมังที่ใชซักผา
ตองรั่วแนๆ เพราะใสน้ำไวสักพักน้ำ      
จะแหงไป ลุงจึงไปซ้ือแถบปะกะละมัง
เพื่อซอมกะละมังซักผาใหภรรยา 
ปรากฏวา หารอยร่ัวไมเจอ จึงเกิดความ
สงสัยวาน้ำในกะละมังหายไปไดอยางไร 
เมื่อเฝาสังเกตดูก็พบวา แทที่จริงแลว
น้ำในกะละมังไหลออกจากกะละมัง
ทางสายยางท่ีภรรยาแชคาไว เปน
หลักการ “กาลักน้ำ” จึงไดนำหลักการ
นี้มาปรับใชในสวนของตนเอง เมื่อหา
ขอมูลเพ่ิมเติมและไปขอความรูจากการ
ประปาในอำเภอแลว ทำใหสามารถ
นำระบบกาลักน้ำมาใชกับสวนของ
ตนเองไดเปนผลสำเร็จ ทำใหมีน้ำใชใน
สวนตลอดท้ังป โดยไมทวมบอปลาอีก
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 4. ตนทุนในการวางระบบทอ 
และสปริงเกอรของสวนศรีสุวรรณท้ัง
สวน (11 ไร) อยูที่ 20,000 บาท 
 ถึ ง แม ร ะบบกา ลั กน้ ำ จ ะ มี
ประโยชนมาก แตมีขอพึงระวังอยู คือ 
ระวัง ทอแตก จึงไมควรฝงทอตางๆ  
ไวใตดิน เนื่องจากเราตองหมั่นเดิน
สำรวจทออยูเสมอ หากมีทอแตกอากาศ
จะเขาไปในทอจะทำใหไมสามารถดูด
น้ำมาใชได และการฝงไวใตดิน เม่ือเกิด
ปญหาน้ี เราจะหาจุดเกิดเหตุไมพบ 
ตองเสียเวลา ร้ือออกมาท้ังระบบซ่ึงเสีย
เงินมาก จึงควรเอาทอไวบนดินดีที่สุด 
อาจจะดู ไมสวยงามแตประโยชนใชสอย
นั้นสำคัญกวา 

ระบบกาลักน้ำเพื่อเปลี่ยนน้ำในบอ 

ภาพจำลองระบบการทำงานของ
กาลักน้ำในสวนศรีสุวรรณ 

ตอไป และท่ีสำคัญ คือ ไมตองใชเคร่ือง
สูบน้ำ มีเพียงตนทุนในการวางระบบ
ทอทั้งสวนประมาณ 20,000 บาท
เทานั้น ซึ่งลุงประพันธบอกวาคุมคา
มากๆ และเพียงปเดียวก็สามารถคืน
ทุนได 
 หลักการและขั้นตอนในการวาง
ระบบกาลักน้ำ มีดังนี้ 
 1. หลักการของกาลักน้ำ คือ 
การทำใหเกิดสุญญากาศในทอ เม่ือเปด
วาลวน้ำจะเกิดแรงดูดข้ึนเองภายใน
ทอ และน้ำจะถูกดูดจากแหลงน้ำไปสู
พืชผักโดยจะตองมีการวางทอแบบครบ
วงจร 
 2. วางระบบทอโดยมีปลาย
ขางหนึ่งอยูในแหลงน้ำ เดินทอข้ึนมา 
และตอทอสามทาง ใหมีวาลวเปด – ปด 
ทางหนึ่งเปนทางเดินของน้ำ ทางหนึ่ง
เปนทางระบายลม (อากาศ) ออกจากทอ 
 3. เดินทอไปสูแปลงเกษตรได
ตามตองการ แตละแปลงควรมีวาลว
เปดปดไวเฉพาะ เผื่อเวลาตองการใช
เปนบางจุด จะไดสามารถควบคุมได 
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  เลี้ยงปลา : จากขาดทุนกลับ
เปนรายได 
 การประมงในสวนศรีสุวรรณ 
เปนส่ิงท่ีลุงประพันธภาคภูมิใจมาก จาก
ที่ขาดทุนเปนหม่ืนๆ ในระยะเร่ิมตน 
ปจจุบันนี้ กำไรจากการเล้ียงปลาถือ
เปนรายไดหลักของครอบครัว เม่ือกอน
ตองซ้ืออาหารปลาจากบริษัท แตเมื่อ
ศึกษาธรรมชาติแลวพบวา ปลาท้ังสอง
เปนปลากินเน้ือจึงขอไสปลาจากตลาด
มาสับใหปลากินทุกวันซึ่งเปนอาหาร         
ท่ีไมมีตนทุน เพราะแมคาจะตองท้ิงอยู
แลว ถึงเวลาก็ไปเอามาสับใหละเอียด
แลวโยนใหปลากิน ท้ังน้ี ลุงไดตอหลอด
ไฟนีออนไปท่ีบอปลา และเปดไฟใน
ตอนกลางคืนเพ่ือลอแมลงท่ีบินมาตอม
ไฟ เมื่อหมดแรงก็รวงลงไปในบอเปน
อาหารเสริมของปลา และปลาของลุง

แข็งแรงดี ตัวโตและเน้ือแนน นอกจากน้ี 
เมื่ อกอนเลี้ ย งปลาดุกกับปลานิล     
ในบอเดียวกันไมได เพราะปลาท้ังสอง
ประเภทนี้เปนปลากินเนื้อ มันจะกัด
และกินกันเองทำใหจำนวนปลาในบอ
ลดลง แตปจจุบันลุงสามารถเล้ียงปลา
ทั้งสองในบอเดียวกันได วิธีการงายๆ 
ก็คือ เอาสแลนมาก้ันอาณาเขตของใคร
ของมันเทานั้นก็สามารถใชสอยพื้นที่
ไดอยางคุมคามากขึ้นแลว สวนเร่ือง
อาหารปลาน้ัน สามารถใหอาหารอยาง
เดียวไดไมมีปญหาอะไร 

บอเลี้ยงปลาอยูกลางพื้นท่ี 

บอเล้ียงปลามีการก้ันสแลน ทำใหเล้ียง
ปลานิลกับปลาดุกดวยกันได 

แผนผังบอเลี้ยงปลาของสวนศรีสุวรรณ 
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 บอเลี้ยงปลาของสวนศรีสุวรรณเปนบอดิน มีขนาดความกวาง 8 เมตร 
ยาว 15 เมตร ลึก 4 เมตร ความจุน้ำ 480 ลูกบาศกเมตร ภายในบอมีการแบง
พื้นที่กั้นสแลนขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 5 เมตร เพื่อเล้ียงปลาดุก จำนวน 
1,000 ตัว สวนที่เหลือสำหรับเลี้ยงปลานิล 2,500 ตัว 
 นอกจากบอเล้ียงปลาแลว ควรมีบออนุบาลและบอพักปลา เพ่ือใช
อนุบาลลูกปลา และใชพักปลาหลังจากจับขึ้นมากอนสงขาย ลุงไดทำบอปูนกอ
ดวยอฐิบลอ็ก พืน้ปดูวยกระเบ้ือง ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร ลกึ 0.8 เมตร 
ความจุน้ำ 7.2 ลูกบาศกเมตร 
 ขั้นตอนการเล้ียงปลาดุก มีดังนี้ 
 1. เตรียมบอ ทำความสะอาดบอลอกเลนใหมากท่ีสุด ใสปูนขาวอัตรา 
60 – 100 กิโลกรัม/ไร ตากบอใหแหง ประมาณ 7 – 15 วัน นำปุยคอกใสถุง
แขวนไวตามมุมบอประมาณ 60 – 100 กิโลกรัม/ไร เพื่อเพ่ิมอาหารธรรมชาติ 
เติมน้ำ 40 – 50 เซนติเมตร ทิ้งไว 3 – 5 วัน จนน้ำเปนสีเขียว 
 2. การเตรียมปลา การเลือกซื้อลูกปลา ควรพิจารณาปจจัยตางๆ ดงันี้ 
   ความนาเชื่อถือและไวใจไดเรื่องคุณภาพ 
   มีการคัดเลือกพอแมพันธุ เพื่อใหไดพันธุที่มีคุณภาพ 

บออนุบาลปลาท่ีปูกระเบื้อง
ปองกันทองปลาเปนแผล 

แผนผังบอเลี้ยงปลาของสวนศรีสุวรรณ 
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   มีความชำนาญในการขนสงลูกปลา 
   การวายนำ้ตองปราดเปรียว ไมวายควงสวาน หรอืลอยตวัตัง้ฉากพ้ืนบอ 
   ลำตวัสมบรูณ หนวด หาง ครบี ไมกรอน ไมมบีาดแผล จดุหรอืปยุขาวเกาะ 
   ขนาดลูกปลาตองเสมอกัน 
 3. เมื่อไดลูกปลามาแลวขั้นตอนตอไปคือ การอนุบาลลูกปลากอนปลอย
ลงบอจริง วิธีการคือใสน้ำสะอาดลงในบออนุบาลใหลึกประมาณ 0.4 เมตร   
จากนัน้นำลกูปลาทัง้ถงุใสลงไปใสแบบมดัถงุไวอยางนัน้ ไมตองแกะออก เพราะถา 
แกะออก เวลาจะปลอยลงบอจริงตองมาจับกันใหม ปลาอาจบาดเจ็บและตายได 
 4. อนุบาลปลาไวประมาณคร่ึงวัน จากนั้นปลอยปลาลงในบอจริง ดูแล
ใหอาหารตามปกติ ประมาณ 4 เดือนจับขายได 
 5. เมื่อถึงเวลาจับขายใหใชวิธีการวิดน้ำออก บอ ปลาจะบอบช้ำนอย
ที่สุดจากน้ันจับมาพักไวที่บอพัก 2 วัน จึงสงขาย 
 6. อาหารของปลาดุกท่ีลุงประพันธใหคือ ไสปลาสับและใชไฟลอแมลง
มาเปนอาหาร ไมใชอาหารสำเร็จรูป 
 7. ตนทุนในการเลี้ยงปลาดุก ซื้อลูกปลา คร้ังละ 1,000 ตัว ตัวละ      
1 บาท เปนเงิน 1,000 บาท ตอ 1 บอ 
 ขอพึงระวัง 
 1. หากจำเปนตองใชน้ำจากบอปลาในการเกษตร การเตรียมบอแบบ
ปลอยน้ำออกหมดไมสามารถทำได จึงควรมีบอน้ำสำรองในการเกษตรในชวง
เตรียมบอปลา สวนศรีสุวรรณมีบอน้ำ 2 บอ สามารถใชสลับกันได 
 2. การอนุบาลปลาไมตองปลอยปลาออกจากถุง เพราะเม่ือถึงเวลา
ปลอยลงบอจริง ตองมาจับกันใหมปลาจะบอบช้ำและตายได 
 3. การพักปลา ควรพักปลาไว 2 วันกอนสงขาย เพ่ือใหปลาปรับตัว 
หากไมพักปลา ปลาอาจตายระหวางขนสงทำใหเกิดความเสียหายได การพัก
ปลาใหใสน้ำลงในบอพักแคประมาณ 0.1 เมตรเทานั้น ใหเพียงแคหลอเลี้ยงปลา
ไว เพราะหากใสมากปลาจะกระโดดออกจากบอ มาตายขางๆ บอ และพื้นของ
บอควรปูดวยกระเบ้ืองใหเรียบ เพราะหากพื้นบอไมเรียบ ทองปลาจะขูดกับพื้น
บอเปนแผล ทำใหเสียราคา 
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 มะนาวนอกฤดู : ผลผลิตจากภูมิปญญา 
 ถึงแมลุงประพันธจะบอกอยูเสมอวา การทำเกษตรอินทรียเปนเรื่องของ
ระบบนิเวศนที่ดูแลกันและกันอยางสมดุล และอยาทำอะไรท่ีฝนธรรมชาติ     
ฝนฤดูกาลเพราะจะทำใหระบบนิเวศนเสียไป แตบางอยางมีขอยกเวน หากการ
ปลูกนอกฤดูนั้นไมตองใชสารเคมี และไมทำลายระบบนิเวศนของสวนก็สามารถ
ทำได เปนที่มาของแนวคิดเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองซ่ึงตอน
แรกยังไมรูจะปลูกอะไรท่ีสามารถออกผลผลิตนอกฤดูได บังเอิญไปเห็นตนมะนาว   
ที่ปลูกไวกำลังจะตายก็รีบบำรุง รดน้ำ ใหปุยหมักชีวภาพ ปรากฏวา ตนมะนาว
นั้นแข็งแรงขึ้นและท่ีนาแปลกคือ พอแข็งแรงแลวยังออกดอก และกลายดอกผล
ตามมา ทั้งๆ ที่ยังไมถึงฤดูกาลและตนอื่นๆ ในสวนยังไมออกเลย จึงไดแนวคิด 
ในการทำมะนาวนอกฤดูกาล จากน้ันเริม่ศกึษาขอมลู ยิง่พบวา สามารถทำไดจรงิๆ 
โดยไมตองใชสารเคมี หลักการงายมากน้ันคือ ตองทำใหมะนาว ตนนัน้ใกลจะ
ตายจากนัน้รบีบำรงุทนัท ีเมือ่มะนาวกลับมาแข็งแรงดีแลวจะใหผล ถึงแมจะยังไมใช
ฤดูกาลที่จะออกผล 
 ขั้นตอนการปลูกมะนาวนอกฤดู มีดังนี้ 
 1. เลือกวัสดุที่จะใชปลูก ปกติแลวเกษตรกรท่ัวไปจะใชทอซีเมนตในการ
ปลูก แตลุงบอกวาแบบน้ันตนทุนสูง จึงใชยางรถยนตเกาแทนได เพราะมีคุณสมบัติ
เหมือนทอซเีมนต และไมผดิหลักการท่ีตองปลูกไมใหรากมะนาวลงไปในดินจริงๆ 
คือใหรากลอยอยูในวัสดุที่ปลูกนั่นเอง 
 2. นำยางรถยนตเกามาวางซอนกัน 3 ชั้น จากน้ันเตรียมดินใสในยาง
เพ่ือปลูกมะนาว ดินท่ีนำมาตองเปนหนาดินท่ีดี มีความอุดมสมบูรณเพราะมะนาว
ตองการแรธาตุอาหารครบถวนเพื่อเจริญเติบโตจนใหดอกใหผลได เอาดิน       
3 สวน ผสมคลุกเคลากันกับปุยคอก 2 สวน ใสแกลบดำคลุกเขาไปอีก 1 สวน 
ถามีเปลือกถั่วใสลงไปดวย เมื่อคลุกเคลาดวย
กันดีแลวหมักทิ้งไวประมาณ 15 วัน เพื่อไมให 
มีปญหาเวลาเอาใสบอยางแลวไปหมักในบอ 
ทำใหมีความรอนกระทบตอรากของมะนาว 
ทำใหเนาตาย เมื่อหมักแลวเอาใสบอยางจน 

ภาพจำลองการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล 
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ลนพูนปากบอ เพราะ
เวลาเราใหน้ำดินที่ใสไว
มันจะยุบตัวลง ตองเพ่ิมดิน
จนเต็มอยูเสมอ 
 3. พันธุมะนาวท่ีจะปลูกให
เลือกซ้ือหามาปลูกไดทุกพันธุท่ีเราอยาก
กินหรืออยากขาย ซ่ึงมะนาวแปนพันธุตางๆ
จะเปนที่นิยม เมื่อซื้อกิ่งพันธุมะนาว
ใหดูระบบรากที่แข็งแรง มีโรคติดมา
หรือไม ดูใบที่สมบูรณ ไมมีโรค 
 4. กา ร ให น้ ำ จ ะ ให ทุ ก วั น 
ตอนเชากอน 09.00 น. เพราะมะนาว
สังเคราะหแสงไดดีที่สุด ใหปุยเปนน้ำ
หมักชีวภาพสัปดาหละครั้ง 
 5. ดูแลไป 8 เดือน มะนาวจะ
ออกดอกและผลตามปกติ 
 6. เม่ือเก็บผลมะนาวแลวตน
มะนาวจะโทรม ใหดูแลตามปกติโดย
ใหน้ำและน้ำหมักชีวภาพ ผานไป
ประมาณ 2 สัปดาห ตนมะนาวจะแข็ง
แรงเหมือนเดิม สังเกตไดจากใบจะกลับ
มามีสีเขียวเปนมัน 
 7. เมื่ อตนมะนาวแข็งแรง
ดีแลว หยุดใหน้ำ ใหปุย ตนมะนาวจะ
ขาดน้ำและแรธาตุ รากไมสามารถไป
หาอาหารไดเน่ืองจากอยูในบอยาง ตน
มะนาวจะเหี่ยวใกลตาย ขั้นตอนหยุด
ใหอาหารน้ีใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห 

 8. เมื่ อตนมะนาวใกลตาย
เต็มท่ี ใหรีบบำรุงโดยการรดน้ำชวงเชา
ตามปกติแตเพ่ิมปริมาณน้ำหมักชีวภาพ
จากสัปดาหละ 1 ขัน เปนสัปดาห 3 
ขัน โดยใหแบบวันเวนวันติดตอกันเปน
เวลา 1 เดือน 
 9. หนึง่เดือนผานไป ตนมะนาว
จะกลับมาแข็งแรงดังเดิม จะตอบแทน
เราดวยการออกดอก และตามดวยผล
มะนาวซึ่งเราสามารถเก็บขายไดราคา
ดีมาก เพราะเปนชวงนอกฤดูกาล 
 10. ชวงที่มะนาวราคาแพง
ที่สุด คือ ชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 
ดงันัน้ หากตองการขายมะนาวในชวงน้ี 
ใหเร่ิมตนกระบวนการต้ังแตกลางเดือน

ตนมะนาวในบอยาง 

เพราะ
ดินท่ีใสไว
ตองเพ่ิมดิน

มะนาวนอกฤดูกาล 
ราคาผลละ 10 บาท 
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ธันวาคม มะนาวตามฤดูกาลขายลูก
ละ 2 บาท แตมะนาวนอกฤดูสามารถ
ขายไดถึงลูกละ 10 บาท 
 การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล 
ต อ ง อ า ศั ย ค ว า ม ช ำ น า ญ แ ล ะ
ประสบการณ  ท่ีสำคัญตองรูจักมะนาว
ในสวนของตนเองทุกตนเปนอยางดี 
สวนของลุงนั้นปลูกไว 50 ตน รอบๆ 
บอน้ำ ลุงประพันธบอกวา ลุงรูจักมันดี
ทุกตน ตนไหนเปนยังไง ตนไหนแข็ง
แรง ตนไหนชอบงอแงลุงรูหมด ซ่ึงการ
รูจักตนไมในสวนของเราทุกตนจะทำให
เราสังเกตรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของ
โรคและแมลงตางๆ ที่จะมาทำลาย
ตนไมของเราซ่ึงมีจุดท่ีพึงระวัง คือ 
 1. เราจะตองใหน้ำสม่ำเสมอ
ไมมากหรือนอยจนเกินไป หมั่นตรวจ
ดูโรค แมลงไมใหเกิดจนมากเกินไป 
ถาเราพบโรคแมลงก็ใชวิธีตัดแตงเอา
ออกไปท้ิงไกลๆ ที่สำคัญมาก คือ การ
ตัดแตงใหมะนาวท้ังตนไดรับแสงแดด
ทั่วถึง ถามีแมลง พวกเพล้ีย หนอนเขา
กัดกินก็ใชมดแดงเขามาจัดการ ลุงจะ
เลี้ยงดูตนมะนาวในวงบอน้ีไปเร่ือยๆ 
จนอายุประมาณ 8 เดือน โดยปลอย
ใหมีลูกตามปกติไมตองบังคับสักปหนึ่ง 
 2. เมื่อเห็นวา มะนาวพรอม
สมบูรณที่จะบังคับใหออกนอกฤดูได 

คือ มีอายุตั้งแต 8 เดือนขึ้นไป ในชวง
เดือนพฤษภาคมเปนตนไป มะนาวจะ
ทยอยออกดอกเราตองเด็ดดอกและ
ผลมะนาวท้ิงไป เพราะปลอยให
ออกดอกออกผล ทำใหพอเราจะบังคับ
ใหออกดอกตนไมสมบูรณพอที่จะมีลูก
ซำ้อกี ซึง่จะเปนสาเหตใุหตนมะนาวตายได 
 สรางบำนาญใหตนเองดวย
การปลูกตนสัก 
 ในพื้นที่ 11 ไรของสวนศรี
สุวรรณ ลุงประพันธแบงพ้ืนที่ 1 ใน 3 
เพื่อปลูกตนสัก จำนวน 700 เพื่อเปน
บำนาญใหกับตนเองตอนแกซึ่งไดเร่ิม
ปลูกตนสักมาต้ังแตป 2543 และในป 
2553 ตนสักของลุงท้ัง 700 ตน สูงเกิน
กวา 3 เมตร มีเสนรอบวงประมาณ 
40 เซนติเมตร สาเหตุที่ปลูกเนื่องจาก
ไมสักก็เหมือนทองคำ ยังไงก็ขายได
ราคาและราคาก็แพงขึ้นเร่ือยๆ ดวย 
การปลูกตนสักน้ัน ไมยุงยากไมตองดูแล 
รดน้ำแคในชวง 3 ปแรก จากนั้นก็เลิก
ดูแลไปเลย ตอนน้ีตนสักของลุงสูงใหญ
เปนรมเงาและเปนปาในสวน เพราะ
ลุงไมไดเขาไปถอนหรือฟนวัชพืชที่โคน
ตนเลยดวยความต้ังใจที่จะทำใหเปน
ปาเพ่ือใหเกิดระบบนิเวศนในสวนซ่ึงมี
นก มีกระรอก และมีงูสิงหที่คอยจับ
แมลงศัตรูพืชกิน คอยดูแลพืชสวนให
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โดยไมตองทำอะไร ในป 2563 ตนสัก
อาย ุ 20 ป ที่จะตัดขายมีราคาเพ่ิมขึ้น 
ถึงตนละ 10,000 บาท หากตัดขาย
ทั้งหมดจะไดเงินบำนาญ ไวใชตอนแก
ประมาณ 7,000,000 บาทเลยทีเดยีว 
 การปลูกตนสักไมมีอะไรยุงยาก
ไมตองไปซื้อพันธุ ลุงเก็บเมล็ดตนสักที่
ตกอยูเกลื่อนกลาดใตตนสักมาเพาะ 
เม่ือเปนตนแข็งแรงดีแลวก็นำลงดินปลูก 
มีขั้นตอนการปลูกตนสัก ดังนี้ 
 1. นำเม็ดท่ีเก็บมาแชในน้ำไว 
1 คืน จากน้ันนำมาเพาะในแกลบดำ    
ไมตองรดน้ำเพาะไวประมาณ 2 สัปดาห 
จะงอกเปนตนออน 
 2. ดแูลตนออนโดยการพรมน้ำ 
เชาเย็นติดตอกัน 1 เดือน ตนออนจะ
แข็งแรง จากน้ันยายลงปลูกในถุงดำท่ี
ใหดินผสมปุยคอกอยางละสวน 

 3. ดูแลดวยการรดน้ำเชาเย็น
เปนเวลา 1 เดือน โดยนำดูแลในท่ีแจง    
มีแสงแดดสงถึง เมื่ออายุได 2 เดือน
ครึ่งก็พรอมท่ีจะนำลงปลูกในพื้นที่จริง 
 4. เตรียมหลุมขนาดกวาง    
1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1 เมตร 
รองพ้ืนดวยปุยคอกและราดดวยน้ำหมัก
ชีวภาพ จากน้ันนำตนสักลงปลูกใหราก 
จมลงดิน ประมาณ 30 เซนติเมตร   
ใชไมไผเหลาดามลำตนไวกันลม 
 5. ดูแลใหน้ำทุกเชาและราด
ดวยน้ำหมักชีวภาพสัปดาหละคร้ังติดตอ
กัน ประมาณ 2 – 3 ป ตนสักจะแข็ง
แรงเต็มที่จากนั้นไมตองดูแลอีกตอไป 
 6. ตนสักพรอมที่จะตัดขาย
ควรมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ไมสักพันธุ     
ท่ีนิยมและเปนท่ีตองการของตลาดมาก
ที่สุด คือ ไมสักทอง 

ปาสักในสวนศรีสุวรรณที่แบงพื้นที่ปลูก 
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 ขอพึงระวัง เนื่องจากไมสักเปน
ไมเศรษฐกิจของประเทศจึงมีการอนุรักษ
การปลูกหรือตัดไมสักจะมีกฎระเบียบ
มีขั้นตอนที่คอนขางซับซอน ผูที่สนใจ
จะปลูก ลุงประพันธแนะนำวาใหศึกษา
ขั้นตอนเหลานี้ใหดี เพราะอาจเกิด
ปญหาตามมาได จึงควรปรึกษาเกษตร
อำเภอกอนลงมือปลูก 
 เมื่อลงมือทำปญหาหมดไป 
รอยยิ้มจึงเกิดขึ้น 
 จากท่ีลมเหลว ขาดทุนมาตลอด 
กลับกลายเปนเกษตรกรท่ีมีแตกำไร  
เปนเกษตรอินทรียทั้งระบบ ไมพึ่งพา
ปจจัยภายนอก ไมใชสารเคมี ไมใช
เคร่ืองจักร ทุกวันนี้ลุงบอกวา “ชีวิต
ลุงมีแตกำไร” สุขภาพของทุกคนใน
ครอบครัวดีขึ้น เพราะรับประทาน
อาหารปลอดสารพิษทุกวัน รายไดมาก
ขึ้นจากแตเดิมมาก ไมมีคำวาขาดทุน
อีกตอไป การสงผลผลิตออกขายน้ัน 

เอกสารอางอิง : ดร.ทิพยสุดา ตั้งตระกูล และคณะ.2554. ไป “ลอง” เกษตรปลอดภัย...ไปสวนศรีสุวรรณ. 
สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 

หากเปนไมผล ปลาและกบสวนใหญ
จะมีพอคาเขามารับซ้ือ สวนพวกพืช
ผักลุงกับภรรยาจะออกไปขายเองท่ี
ตลาดทุกวันพุธและวันศุกร 
 ผลจากการทำงานเกษตรอยาง
มุงม่ันและรูจักศึกษาหาความรูอยูเสมอ 
สวนศรีสุวรรณของลุงประพันธ จึงได
รับการประกาศใหเปนสวนเกษตร
อินทรีย และไดรับใบรับรองผลิตภัณฑ
อินทรียมาตรฐานประเทศไทยของกรม
วิชาการเกษตร เพ่ือรับรองวาผลผลิต
จากสวนศรีสุวรรณทุกชนิด ไมวาจะ
เปนพืชหรือสัตวจะปลอดสารเคมี 
ปลอดภัยแกผูบริโภคแนนอน เปน
รางวัลท่ีรับรองผลผลิตจากสวนน้ี ทำให
สินคาขายไดราคาดี และเปนที่นิยม
เนือ่งจากเปนอาหารปลอดภัยไรสารพษิ 
 

ผลิตภัณฑปลอดสารพิษจาก
สวนศรีสุวรรณ 



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางคอสหมะ  แลแมแน
นายแสนหม้ัน  อินทรไชยา
นายสมพงษ  พรผล
นายสุพจน  โคมณี
ชุมชนบานดอกบัว
ชุมชนบางรักนอย
ชุมชนบานทาเรือ
ชุมชนบานบางโรง
นางเปรียวจันทร  ตะตนยาง
นายจันทรที  ประทุมภา
นายสำรอง  แตงพลับ
นายประพันธ  ศรีสุวรรณ
กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ
กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน
บานไทรใหญ
กลุมขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
เรอืนจำชั่วคราวเขากล้ิง
โรงพยาบาลหนองมวงไข
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่นส จำกัด
บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท ซองเดอรไทยออรกานิคฟูด จำกัด

ประชาชนในพ้ืนที่หางไกล
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชมุชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง

หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดยอม

นราธิวาส
อุดรธานี
พังงา
นครสวรรค
พะเยา
นนทบุรี
นครพนม
ภูเก็ต
เชียงราย
นครราชสีมา
เพชรบุรี
แพร
พะเยา
นนทบุรี

ยโสธร
กรุงเทพฯ

กระบี่
เพชรบุรี
แพร
บุรีรัมย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ตรัง
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี

08 9295 1198
08 6167 8524
08 9593 8193
08 1041 0911
08 9430 4286
08 1316 0805
08 8335 5819
0 7626 0090
08 1706 9687
08 9948 4737
08 9076 4325
08 5252 2835
08 1023 8350
08 0076 8989

08 8073 4277
0 2280 0180 ตอ 2331-2

0 7568 7141 ตอ 112
08 9486 1509
0 5464 7458-9
0 4463 2101
0 2335 4658
0 2739 8000
0 2683 7322-3
0 7528 0200-9 ตอ 157
0 7626 1555-6
08 1489 9323

ลำดับ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน กปร. ประเภท จังหวัด โทรศัพท



สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท 0-2447-8500-6
http://www.rdpb.go.th
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