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คำนำ 
 นายจนัทรท ีประทมุภา เปนเกษตรกรทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลศิถวยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม ในโครงการประกวด 
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
และหนวยงานภาคีไดรวมกันจัดขึ้นเมื่อป 2550  
 หลังจากไดรับรางวัลดังกลาวแลว นายจันทรทีฯ ไดอุทิศตัวเพื่อการขยาย
ผลแนวพระราชดำริ โดยถายทอดและแบงปนความรูประสบการณดานการทำ
เกษตรทฤษฎีใหมใหแกผูสนใจมาโดยตลอด กระทั่งในป 2553 สำนักงาน กปร. 
พิจารณาจัดตั้งนายจันทรทีฯ เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 
และจัดพิมพคูมือตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม เพ่ือใชประกอบการศึกษาเรียนรู ณ พ้ืนท่ีทำเกษตร
ของนายจันทรทีฯ ซึ่งมีผูสนใจนำไปศึกษาปฏิบัติเปนจำนวนมาก ในป 2555 
สำนกังาน กปร. จงึเหน็ควรจดัพมิพคูมอืฯ ดงักลาวเปนครัง้ที ่2 โดยนายจนัทรทฯี 
ไดเพิ่มเติมความรูเรื่อง การทำน้ำยาอเนกประสงค น้ำจุลินทรียมะกรูด และ  
การทำฮอรโมนไข ทำใหคูมือฉบับน้ีมีความนาสนใจมากข้ึน 
 สดุทายนี ้สำนกังาน กปร. ขอขอบคณุนายจนัทรท ีประทมุภา เปนอยางยิง่ 
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพคูมือฉบับนี้ โดยหวังเปน
อยางยิ่งวาจะเปนประโยชนแกผูที่ตองการพึ่งพาตนเอง ลดรายจาย และ    
สรางรายได เงินออม อันเปนพื้นฐานของการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
มาใชในการดำเนินชีวิตตอไป 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) 
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1. ขอมูลสวนตัว 
1.1 ประวัติครอบครัว 
 นายจนัทรท ีประทมุภา เกดิในป พ.ศ. 2481 ภมูลิำเนาเดมิ 
อยูบานเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปจจุบันอายุ 
72 ป สมรสกับนางสำเภา ประทุมภา มีบุตรท้ังหมด 4 คน 
ปจจุบนัอยูบานเลขที ่138 หมูที ่6 บานโนนรงั ตำบลตลาดไทร 
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 089-948-4737 
1.2 ประวัติการศึกษา 
  จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
  จบการศึกษาระดับนักธรรมโท 
1.3 ประวัติการทำงาน 
 นายจันทรที ประทุมภา สรางฐานะครอบครัวอยางพากเพียร ซื่อตรงดวยการ
ประกอบอาชีพเปนพอคารับซ้ือเสนไหมแลวนำไปขายตอพรอมกับไดทำนาควบคูไปดวยใน
พืน้ท่ี 22 ไร พฒันาจนกระทัง่มรีานขายของชำ ตัง้โรงสขีาว เล้ียงหมูกวา 80 ตวั และไดชือ่วา
เปนครอบครัวที่มีฐานะคอนขางดี 
 ป พ.ศ. 2524 นายจันทรที เกิดความโลภ อยากรวย รับเปนนายหนาหาคนไปทำงาน
ตางประเทศ รวบรวมเงินจากคนงานคนละ 25,000 ถึง 40,000 บาท ไดเงินมาทั้งหมด     
2 แสนเศษ แลวนำเงินไปใหบริษัทรับสงแรงงานไปตางประเทศเพื่อทำวีซา ปรากฏวา 
บริษัทเชิดเงินหนีไป นายจันทรทีตองรับผิดชอบหาเงินมาใชคืนทั้งหมด 
 การเปลี่ยนฐานะครอบครัวอยางกะทันหัน จากที่เคยมีฐานะคอนขางดีมาเปนหน้ีกวา
สองแสนทำใหพอจันทรที คิดฆาตัวตาย แตภรรยา (แมสำเภา) ไดใหสติไว 
 นายจันทรที ไดนำที่นาไปจำนอง ขายโรงสี ขายสินทรัพยทุกอยางที่มี ยังไมสามารถ
คืนเงินใหคนงานไดหมด ถูกตามทวงหน้ี ติฉิน ขูฆา เกิดทุกขแสนสาหัส ทุกคนในครอบครัว
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ทำงานรับจางทุกอยาง เชน ขุดดิน ตัดตนไม เลื่อยไม เปนคนงานในไรนา ตอมาพอจันทรที
ไดไปเปนคนงานตางประเทศไดเงินกอนหน่ึงกลับมาไถนาที่จำนองไวคืน แลวยึดอาชีพทำนา
ซึ่งวิถีดำเนินชีวิตก็ไมดีขึ้น เนื่องจากการดำรงชีวิตตองซื้อทุกอยาง กระทั่งไดยินขาวเรื่องการ
ทำเกษตรผสมผสานของพอผาย สรอยสระกลาง ปราชญชาวบานและไดมีโอกาสรวมกลุม
เพื่อนบานท่ีสนใจไปดูพื้นท่ีจริงและไดพูดคุยแลกเปล่ียนความรู การพบทางออกจากทุกข
ดวยการเรียนรูวถิเีกษตรผสมผสาน พึง่ตนเอง และพึง่พากนัเองของเครือขายปราชญชาวบาน 
 นายจันทรทีจึงไดขุดสระน้ำในที่ตนเองพรอมกับการทำวิจัยวิถีการดำเนินชีวิตของ
ครอบครัวโดยไดสำรวจขอมูล เรื่องแรกที่สำรวจ คือ เรื่องรายจายของครอบครัวเพื่อไปตอบ
คำถามที่วา จะอุดรูรั่วเรื่องรายจายของครอบครัวอยางไร จากขอมูลที่สำรวจมาไดพบวา 
รายจายของครอบครัวที่มากที่สุดนั้นอยูที่เรื่องอาหารการกิน ที่ตองกินเปนประจำทุกวัน/
หลักจากนั้นไปสำรวจขอมูลเรื่องสิ่งที่รานคาขายได โดยเฉพาะพืชผักที่คนในชุมชนซื้อไป
รับประทาน เพ่ือดูวาเขาขายอะไรบาง แลวไปคนหาขอมูลเรื่องการเพาะปลูกเพื่อจะสามารถ
ปลูกพืชไดนอกฤดูและปลูกไดตอเน่ืองตลอดท้ังป ซึ่งสำหรับการปลูกพืชนอกฤดูนั้นเพ่ือที่จะ
สามารถขายไดราคาท่ีดีกวา 
 การเร่ิมลงมอืปฏบิตัทิีย่ดึหลกัการ ทำเพือ่กิน เพือ่อยู (กอนคดิถงึการทำเพ่ือขายเพ่ือรวย) 
เมื่อเร่ิมลงมือปลูกนั้น ครอบครัวพอจันทรทีไดเร่ิมปลูกพืชผักประเภทท่ีคนในครอบครัวชอบ
กิน ครบทุกชนิดที่ชอบกิน เพื่อไมตองซื้อกิน โดยปลูกคละเคลาใหมีหลายอยางอยูดวยกัน
บนขอบบอ นอกจากน้ันยังไดปลูกไมผลดวย เชน กลวย นอยหนา มะมวง เปนตน และได
ปลอยปลาลงในบอ โดยเนนท่ีปลากินพืช เพื่อไมตองซื้ออาหารใหแตเล้ียงดวยพืชผักที่กินใน
ชีวิตประจำวัน ตรงยอดออนน้ันใหคนกิน สวนใบแกเปนอาหารปลา 
 
2. ปฏิบัติการเพื่อปลดหนี้ 
 2.1 การปฏิบัติที่มีความพยายามลดตนทุนการผลิตจนกระท่ังไมลงทุนเลย 
  ไมวาจะลงมือทำกิจการอะไร นายจันทรทียึดหลักไมลงทุน หรือลงทุนนอยที่สุด 
เชน การปลูกมะมวง แรกสุดยอมลงทุนซื้อแมพันธุเพียง 3 ตน แลวมาขยายพันธุเอาเอง 
หรืออยางปลาท่ีปลอยลงบอก็เลือกท่ีปลากินพืช เพื่อไมตองซ้ือหัวอาหาร พืชผักนอกจาก
เลือกปลูกประเภทท่ีครอบครัวชอบกินแลว ตอมาไดเลือกปลูกประเภทท่ีขายได และขายได
ราคาดีเมื่อปลูกนอกฤดู ซึ่งการปลูกนอกฤดูนั้น ตองไมใชสารเคมี แตไดใชวิธีธรรมชาติเรียน
รูนิสัยพืชเพื่อปลูกนอกฤดูได เชน คะนาและผักชีจีน (ราคานอกฤดูกิโลละรอยกวาบาท)    
ใชวิธีนำสแลนมากางเพื่อใหเกิดรม แลวใหน้ำสม่ำเสมอ สามารถเก็บผลผลิตมาขายได 
ตลอดท้ังป นอกจากน้ีเพื่อลดตนทุนการผลิต การปลูกตองคำนึงถึงสภาวะของปริมาณน้ำ 
โดยชวงน้ำมากใหปลูกมาก เมื่อน้ำนอยใหปลูกเฉพาะท่ีครอบครัวตองกินเปนประจำ 
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 2.2 การปฏิบัติที่มีความพยายามแสวงหาความรูเชิงวิชาการสมัยใหมมา
พฒันาวธิกีารผลติ 
  ความรูในการขยายพันธุพืช เชน การตอน ทาบหรือตอก่ิง 
หรือการเพาะพันธุปลา เปนตน พอจันทรทีไมเคยมีความรูมากอน 
ที่ผานมาเคยมีประสบการณแตในเร่ืองการทำนาเม่ือตองมาทำ
เกษตรผสมผสาน จึงเกิดความคิดไปขอความรูจากครูที่สอนดาน
การเกษตร จากโรงเรียนมธัยมใกลบานทัง้ๆ ทีไ่มเคยรูจกักันมากอน 
ผลผลิตจากวิธีการเกษตรผสมผสาน ไมเพียงไดกินไดอยูอยาง
อุดมสมบูรณ แตยังปลดหนี้กอนใหญไดในเวลาไมนาน 
 2.3 การจัดสรรรายไดเพื่อการใชหนี้ 
  ยดึหลักการไมเหนยีวหน้ี/มนีอยใชคนืนอย/มมีากใชคนืมาก/
ไมเกบ็สะสมเปนกอนใหญแลวจงึใชคนื เพราะอาจใชเงนิระหวางการเกบ็ออม
เพราะอาจมีรายจายฉุกเฉินได 
 2.4 ยึดหลักธรรม และปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัย 
  ความสำเร็จของการปลดหน้ีตองอาศยัหลกัธรรม ไดแก ความซือ่สัตย การพึง่ตนเอง 
โดยใชศีล 5 เปนฐานราก ประกอบกับตองมีความอดทน อดกล้ัน ขยัน มุมานะ มีความเพียร
พยายาม และมุงมั่น มีความรวมมือกันภายในครอบครัว ซึ่งนายจันทรทีประสบความสำเร็จ
ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหมจนไดรับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เปนบทพิสูจนหลักธรรมและคุณลักษณะขางตน เน่ืองจากการทำเกษตรทฤษฎีใหมของนาย
จันทรทีเร่ิมตนจากจุดเล็กๆ กอนตามหลักความพอประมาณ แลวจึงคอยๆ ขยายใหญขึ้น
และทำตอเนื่องเรื่อยมา ซึ่งจะตองอาศัยความรอบคอบ รอบรู ความรวมมืออยางแข็งขัน
ของสมาชิกภายในครอบครัวในการทำงานในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม สงผลใหครอบครัวมี
ภูมิคุมกัน ไมวาเศรษฐกิจภายนอกจะตกต่ำไปเพียงไรก็ตาม 
 
องคความรูของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
การนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแกวิกฤติในครอบครัว ประกอบดวย 
 1. มีการวางแผนท่ีดี 
 2. สรางองคความรู 
 3. มีใจรักและศรัทธาในงานท่ีทำ เนนการพึ่งตนเอง 
 4. ตองมีความขยัน หมั่นเพียร อดทน อดกลั้น อดออม 
 5. ลดรายจาย 
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 6. เพ่ิมรายได 
    สรางความสามัคคีในครอบครัว รวมดวยชวยกันทำจากเล็กไปหาใหญ 
    ขยายผลผลิตในสวน เชน พืชผักสวนครัว ไมผล ไมยืนตน เลี้ยงสัตว เชน ไก 
เปด ปลา เปนตน 
    เพาะกลาไมเพื่อปลูกเองในสวน และเผื่อจำหนายเพื่อเปนรายไดเสริม 
 7. การออม 
    ออมดิน ออมน้ำ ออมสัตว ออมตนไม ออมกัลยาณมิตร และออมเงิน 
 8. มีการรวมกลุมสรางเครือขาย ขยายองคความรูสูชุมชน (มีของดีแลวบอกตอ) 
 
ฝากบอก ถาใครอยากหายจน ไมมีหน้ี ใหนอมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน     
การดำเนินชีวิต มีความขยัน หมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย มีคุณธรรม มีความเอื้ออาทร
เผื่อแผ แบงปนซึ่งกนัและกัน 
 
แบงปนความรู 
 การทำแปลงผักถาวร โดย นายสุวัฒนชัย จำปามูล โทร 08-1074-2843 
สิ่งที่ตองเตรียม : 1. ฟาง 2. แกลบดิบ – แกลบดำ 
    3. ปุยคอก 4. เศษวชัพชืใบไมเปยกและแหง กิง่ไมเล็กๆ ตนกลวย  
       ผักตบชวาหรืออื่นๆ ที่ยอยสลายได 
ขนาดแปลงผัก ขนาดแปลงผักกวาง 1 ม. ยาว 4 ม. ลึก 50 ซม. 

สำรวจคาใชจายในครัวเรือน แลวปลูกทุกอยางที่กิน กินทุก
อยางที่ปลูก ปลูกพืชผักสวนครัว ไมผลและไมยืนตน 
เลิกใชปุยเคมี สารเคมีทุกชนิด แลวหันมาทำปุยชีวภาพใชเอง 
หยดุเผาตอซังขาว ทำปุยพชืสด และสมนุไพรขบัไลแมลงใชเอง 
ปลูกไมยืนตนเพื่อเปนเงินออม เปนบำนาญชีวิต 
เลี้ยงสัตวใหญไวใชแรงงาน  และเลี้ยงสัตวเล็กไวเปนอาหาร 
ทำเครือ่งใชในครวัเรอืนใชเอง เชน นำ้ยาลางจาน แชมพ ูสบู ฯลฯ 
ลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
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วิธีทำ 
 1. ชัน้ที ่1 นำฟางทีเ่ตรยีมไวมารองกนหลมุใหไดความหนาประมาณ 10 ซม. รดนำ้ใหเปยก 
 2. ชัน้ที ่2 นำแกลบดบิ-แกลบดำ เทลงในหลุมใหทัว่ ใหไดความหนาประมาณ 5 – 10 ซม. 
 3. ชั้นที่ 3 นำปุยคอกเทลงใหทั่วหลุมใหไดความหนาประมาณ 5 – 10 ซม. 
 4. ชัน้ที ่4 นำเศษวัชพชืใบไมเปยกและแหง กิง่ไมเล็กๆ ตนกลวย ผกัตบชวาหรืออืน่ๆ 
ที่ยอยสลายไดมาวางลงในหลุมแลว ใชมีดสับใหเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อใหยอยสลายไดงาย 
 5. ชัน้ที ่5 นำฟางอกีสวนหน่ึงมาคลมุใหทัว่หลมุอกีรอบใหไดความหนาประมาณ 5 – 10 ซม. 
 6. ชั้นสุดทาย ชั้นท่ี 6 ใหนำดินมากลบหลุมใหนูนสูงกวาพื้นประมาณ 5 – 10 ซม. 
 7. ทิ้งไวประมาณ 15 – 30 วัน สามารถนำพืชผัก ผลไม ไมยืนตนลงปลูกไดเลย 
ประโยชนที่จะไดรับ คือ 1) พืชผักงอกงาม ถาเปนตนไมจะมีลำตนที่ใหญแข็งแรง โตเร็ว
และออกดอก ออกผลเร็ว 2) ประหยัดเวลา และดูแลรักษางาย และ 3) ประหยัดน้ำ รดน้ำ
ครั้งเดียวสามารถอยูไดถึง 7 วัน 
 
 ปุยหมักชีวภาพ (ชนิดผง)  
โดย นายวิชติ ประทุมภา 
โทร 08-1779-0562 และ 
08-5097-9730 
วัสดุ/อุปกรณ :   
 1. มูลสัตวแหง  
(ทุบหรือบดใหละเอียด) 1 ถุงปุย  
 2. แกลบดนิ (แกลบเหลือง) 1 ถงุปุย 
 3. รำละเอียด (รำออน) ½ ถุงปุย   
 4. กากน้ำตาล  2  แกว 
 5. น้ำหมักชีวภาพ 2 แกว 
 6. น้ำสะอาด 10 – 12 ลิตร 
วิธีทำ นำมูลสัตวกับแกลบมาคลุกเคลาใหเขากัน นำกากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพและน้ำ
สะอาดมาผสมใหเขากันแลว เทรดมูลสัตวกับแกลบดำท่ีเตรียมไว คลุกเคลาใหเขากันอีก
รอบใหไดความช้ืนประมาณ 50% โดยใชมือกำวัสดุที่ผสมกันเรียบรอยแลวบีบใหแนน เมื่อ
แบมือออกแลววัสดุยดึติดกันเปนกอนไดโดยที่ไมมีน้ำไหลออกมาแสดงวาใชไดแลว แตถาบีบ
แลวยังมีน้ำไหลออกมาหรือปุยไมเปนกอนใหเติมน้ำหัวเชื้อจุลินทรียลงไปอีกจนกวาจะปน
เปนกอนได   
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 ขั้นตอนตอไป ใหนำรำละเอียดมาผสมใหเขากันกับปุยที่หมักไว และทิ้งไวประมาณ 7 
วัน การหมักสามารถทำได 2 วิธี คือ 
 1. กองไวกับพื้นใหสูงประมาณ 1 คืบ ใชถุงกระสอบคลุมไว โดยวิธีนี้ตองกลับกองปุย
ตอนเชาทุกวันจนกวาจะครบ 7 วัน 
 2. หมักใสถุงปุย โดยการใสจะใส 2 สวน 3 ของถุงปุย แลวมัดปากถุงไมตองแนน  
ใหมีรูระบายอากาศดวย ทิ้งไวประมาณ 7 วัน นำไปใชไดเลย 
หมายเหตุ การใสถุงปุย เวลาใสไมควรยกถุงปุยกระแทกเพราะจะทำใหปุยอัดกัน          
แนนจนเกินไป จะทำใหปุยเนาเหม็นได 
วธิใีช สามารถใชไดกบัพชืทัว่ไป อตัราการใชไมแนนอนข้ึนอยูกบัสภาพพ้ืนดนิ ถาดนิรวนซยุด ี
ก็ไมตองใสมาก แตถาดินไมดีจำเปนตองใสจำนวนมากๆ ในพื้นที่นาขาวใชประมาณ 100 
กิโลกรัม/ไร ควรใสปุยชนิดนี้ในชวงการไถกลบตอซังขาว 
 
 ปุยหมักชีวภาพ (ชนิดน้ำ) 
 1. สูตรเศษอาหาร 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. เศษอาหาร 3 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 2 แกว 
 3. น้ำหมักชีวภาพ 2 แกว 4. น้ำเปลา 8 – 10 ลิตร 
 5. ถังหมัก 1 ใบ   
วิธีทำ นำวัสดุ/อุปกรณ ตั้งแตขอ 1 – 4 มาเทรวมกันลงในถังหมัก แลวคลุกเคลาใหเขากัน
ปดฝาถังหมักทิ้งไว 3 เดือน (ตั้งไวในท่ีรม) 
วิธีใช 1. นำปุยหมักชีวภาพชนิดน้ำ 3 – 4 ชอนโตะ 
 2. กากน้ำตาล 3 – 4 ชอนโตะ 
 3. น้ำเปลา 10 ลิตร 
 นำมาผสมใหเขากัน สามารถใชรดโคนตนไมหรือฉีดพนทางใบไมหรือพืชผักตางๆ ได 
หมายเหตุ ในการรดน้ำตนไมดวยน้ำหมักชีวภาพควรรดน้ำในตอนเย็น 
 
 2. สูตรน้ำซาวขาว (สูตรขี้เกียจ) 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. น้ำซาวขาว 1 ลิตร 2. น้ำตาลทราย 2 ชอนโตะ 
 3. น้ำหมักชีวภาพ (หรือยาคู) 2 ชอนโตะ 4. ขวดพลาสติก  ขนาด 1.25  ลิตร 
วิธีทำ นำสวนผสมทุกอยางคลุกเคลาใหเขากัน นำมาบรรจุลงในขวดพลาสติก ท้ิงไวประมาณ   
7 วัน ตั้งไวในที่รม และวิธีการใชเหมือนกับสูตรเศษอาหาร 
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 การตอนกิง่ไมผล ไมยนืตน ไมประดบั โดย นายประจวบ ชยันา (จวบ) โทร 08-4430-9504 
หัวใจของการตอนกิ่ง คือ มีดตองคมและสะอาด และปาดแผลใหเรียบ เสร็จภายใน 1 นาที 
วัสดุ/อุปกรณ :   
 1. กรรไกร 2. ขุยมะพราวบดละเอียดพรอมภาชนะใส 
 3. มีดคัทเตอร 4. เชอืกฟาง ยาว 50 เซนตเิมตร โดยประมาณ จำนวน 2 เสน 
 5. น้ำพรอมภาชนะ 6. ถุงใส ขนาด 4 x 6 นิ้ว (สำหรับกิ่งเทาดินสอ) 
 ไมผลมอียู 2 กลุมใหญๆ  คอื กลุมท่ีมลีกูดก  กลุมน้ีเรยีกวา กลุมตวัเมีย และกลุมทีไ่มมลีกู  
กลุมนี้เรียกวา กลุมตัวผู 
 กิง่ไม แบงออกเปน 3 กิง่ใหญๆ  คอื ก่ิงงามหรอืเรยีกวากิง่เคลาอสีาน คอืกิง่ใหญกิง่แรก 
หามตัด กิ่งกระโดง คือ กิ่งที่งอกออกจากโคนตนแซกข้ึนตรงกลาง กิ่งนี้จะสวยมาก แตเขา
จะไมออกลกู ใหตดัทิง้เลย  และก่ิงนำ้คาง หรอืกิง่แขนงเลก็ๆ คอื กิง่น้ีไมมีประโยชน เขาจะดดู
กินน้ำเลี้ยงจากตนแม เปนท่ีหลบซอนตัวของแมลงตางๆ ใหลูกเล็กและไมดก ใหตัดทิ้งเลย 
 กิ่งไมที่ไมควรเลือก มีอยู 2 กลุมใหญๆ คือ กิ่งที่อยูในทรงพุมกลางๆ กิ่งพวกนี้ เขาจะ
ไมคอยมลีกู ถงึมจีะไมดก และก่ิงทีค่ลมุดนิ กิง่พวกน้ีถงึตอนเอาไปปลูกไดแตกจ็ะไมขึน้ตรง 
 กิง่ทีค่วรเลือกไปเปนแมพนัธุ มอียู 2 กลุม คอื กิง่ทีม่แีนวตัง้ตรง ไมออน ไมแกจนเกนิไป 
และกิ่งที่อยูบริเวณรอบนอกท่ีถูกแสงแดดมากท่ีสุด 
 การผสมขุยมะพราว 
 1. เอาภาชนะท่ีเตรียมมาใสขุยมะพราวตามตองการ 
 2. นำน้ำที่เตรียมไวมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน 
 3. ใชมือจับขุยมะพราวที่คลุกเคลากันแลวมาลองบีบแนนๆ แลวแบมือออก ดูวาขุย
มะพราวเกาะกันแนนเปนกอนหรือไม ถาไมก็ใหเติมน้ำเขาไปอีกแตอยาใหเปยกมาก แลว
ลองบีบดูใหมอีกครั้ง ขุยมะพราวตองไมแตกออกจากกันและตองไมมีน้ำไหลออกมา 
 4. นำถุงใสที่เตรียมไวมาใสขุยมะพราวใหพอเหมาะไมแนน และไมหลวมจนเกินไป 
ใชมือบีบถุงประมาณ 2 – 3 ครั้ง เพื่อทำการไลลมออกแลวพับปากถุงเปน 3 พับ แลวเอา
มีดคัทเตอรผาตรงกลาง 
 วิธีควั่นกิ่งไม 
 1. พอไดกิ่งไมมาแลว ตองดูยอดเปนสีเขียวหั่นไมได 
 2. ตรงกานเปนสีเขียวก็หั่นไมได 
 3. ตรงผิวของกิ่งไมจะเปนสีน้ำตาลแกตรงนั้นหั่นไดเพราะผิวเหมือนแมของเขาแลว 
 การควั่นกิ่งไม จะตองควั่นใตตาตุมหรือตากิ่ง ตาใบก็ได และควั่นรอบกิ่งใหเปลือก
หลุดออก เมื่อแกะเปลือกออกแลวเอาสันมีดขูดเบาๆ ใหเนื้อเจริญออกหมด 
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 การหุม นำถุงที่เตรียมไวมาผาแบะออก แลวหุมท่ีบริเวณที่คว่ันไว 
 วิธีมัดเชือก มัดขางบนกอน เขาเรียกวาเนาไวไมใหแนน และมัดขางลางใหแนน
แลวไปมัดขางบนใหแนนจนหมุนไมได ถาหากหมุนไดถือวาไมผาน 
 ปญหาที่ตองระวัง คือ น้ำระเหยออกจากขุยมะพราวแหงกอนออกราก และน้ำไหล
เขาเมือ่มฝีนตกเกิดการเนากอนรากงอก ทัง้นี ้ผลดขีองการตอนก่ิง คอื ไดกนิผล ไมกลายพนัธุ 
สวนผลเสีย คือไมมีรากแกว อาจโคนลมงาย เมื่อเจอพายุฝนรุนแรง 
 ระยะเวลาออกราก หลังจากตอนแลวประมาณ 18 วัน จะออกรากระยะเวลาในการ
ตัดกิ่งไปปลูกประมาณ 45 – 90 วัน หรือรากแกเปนสีน้ำตาลเหมือนผิวของลำตนแม 
 การปกชำ ตัดออกจากตน (เอาถุงออก) ตัดเชือกออก แลวนำไปชำที่ถุงที่เตรียมไว
อยางนอย 15 วัน ถึงจะเอาไปปลูก 
 
  การเสริมราก ไมผล โดย นายประสาร พลแสน 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. มีดคัทเตอร 2. กรรไกรตัดแตงกิ่ง 
 3. เทปใส 4. กิ่งไมที่เตรียมไวตอน 
วิธีทำ นำกิ่งตอนมาปลูกประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป หลังจากนั้นนำเมล็ดไมผลท่ีแข็งแรงที่เรา
ตองการนำมาเพาะกลาใหงอกประมาณ 4 – 5 ฟุต หรือนำเอาเมล็ดมาปลูกขางตนไมที่เรา
จะเสริมรากหางกันประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร  หลังจากนั้น นำยอดไมมาทาบกับตนไม
ที่จะเสริมราก แลวตัดยอดไมเปนรูปปากฉลาม สวนตนไมที่จะนำไปทาบใหตัดเปนรูปตัวยู 
 แลวนำกลาเพาะไมที่ตัดเปนรูปปากฉลามนำมาเสียบเขาดวยกัน แลวนำเทปใสมาพัน
จากขางบนลงมาขางลาง พันใหแนนไมใหน้ำไหลเขาไปได ปองกันไมใหลำตนและยอดเนา
ปลอยท้ิงไวประมาณ 15 – 20 วัน ถาตนที่เพาะกลาดวยเมล็ดแตกยอดใหตัดทิ้ง เพราะ
ตนไมที่เราทำการเสริมรากจะไมเจริญงอกงามหรืออาจตายได 
ประโยชนของการเสริมราก 
 1. ตนไมที่เสริมรากไมกลายพันธุ ใหผลดกและใหญ รสชาติเหมือนเดิม 
 2. มีรากแกวที่แข็งแรงเจริญเติบโตไดเร็ว ปองกันลม มีความแข็งแรง 
 3. เปนการทำสาวตนไมทางราก 
หมายเหตุ ในการเสริมรากตนไมตองใชไมตระกูลเดียวกันเทาน้ัน ในการเสริมราก          
แตถาเปนมะมวง แนะนำใหเอาเมล็ดมะมวงกะลอนจะดี เพราะทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ 
ไดดีมากไมผลทุกชนิดสามารถนำมาเสริมรากได ถาเปนก่ิงไมใหตอนกิ่งที่นำมาปลูกไมวาจะ
เปนกิ่งไมตอนที่หลากหลาย 
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 การเปล่ียนยอดไม 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. มีดคัทเตอร 2. ปากกาเคมี 
 3. กรรไกรแตงกิ่ง 4. ตนตอท่ีเลือก 
 5. เทปใส 6. ยอดไมพันธุดี 
หัวใจในการปฏิบัติ ใหเปนไมผลพันธุดี ในการเปล่ียนยอดไม วัสดุ/อุปกรณทุกอยาง ตอง
สะอาดและไมเปนสนิม ตนตอท่ีเหมาะสมตองเทาดามปากกาหรือโตกวาได แตหามเล็กกวา
ปากกา การเก็บยอดท่ีจะนำมาเปล่ียนตองเปนยอดพันธุที่ดีกวา และการรักษายอดพันธุที่
จะนำมาเปลี่ยนตองรักษาไมใหเหี่ยว ตัดยอดใหยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เอาใบออก
ทันที ใหเอาถุงพลาสติกใสเอาน้ำกรอกถุงแลวเทน้ำทิ้งเหลือไวพอชุมถุงพลาสติก พันใหแนน
เก็บไวในที่ที่มีอากาศเย็น 
วิธีทำ ตองเปนไมตระกูลเดียวกันเทานั้น จึงจะเปล่ียนยอดได ตัดยอดท่ีเตรียมมาใหเหลือ 
10 เซนติเมตร เอามาวัดที่ตนตออยางสูงหรือเหมาะสมประมาณ 100 เซนติเมตร ตัดกิ่งที่มี
สิ่งกีดขวางออกเพ่ือใหมีพื้นท่ีในการพันเทปใส 
 เอายอดท่ีเตรียมมาวางทาบแลวเอาปากกาเคมีทำเครื่องหมายไวตามยอด แลวเอามีด
กรีดตามรอยใหเหลือเสนปากกาเคมี (ใหกรีดในเสนปากกาเคมี) แลวตัดดานบนฉลามหรือ
เหลาใหแหลม อยาใหมีคลื่นและแตงปลายยอดซาย ขวา และหลังใหแหลม แลวเสียบเขา
ตรงท่ีเราแกะเปลือกออกไดเลย แลวเอาเทปใสพันจากขางลางข้ึนขางบน (น้ำใหมไมใหเขา 
น้ำเกาไมใหออก) 
 การตรวจสอบดูวาจะติดหรือไมติด รอดูประมาณ 2 สัปดาห ถายอดใดมีสีดำแสดงวา
ไมติด แตถาเปนสีเขียวไมตองทำอะไรเลย รออีกเดือน จะเห็นยอดแตกออกตามตากิ่งไม 
แลวทำการตัดไดเลย 
ผลดีของการเปล่ียนยอด คือ พืชไมกลายพันธุ และมีรากแกวที่อายุยืน แข็งแรง 
 
  เพาะถ่ัวงอกแบบตัดราก โดย ดวงจันทร จำปามูล โทร 08-1074-2843 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. เมล็ดถั่วงอก 2. ถังพลาสติกเจาะรู 
 3. ตะกราพลาสติก 4. น้ำรอน 1  ลิตร 
 5. น้ำเย็น 1  ลิตร 6. กะละมัง 
 7. ตะแกรงพลาสติกเบอร 10 (ตัดเปนวงกลมขนาดพอเหมาะกับถังพลาสติก)    
 8. กระสอบปาน (ตัดเปนวงกลมขนาดเทากันกับตะแกรงพลาสติก) 
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วิธีทำ 
 1. นำเมล็ดถั่วงอกมาลางน้ำใหสะอาด (เลือกเมล็ดที่ลอยน้ำออกทิ้ง) 
 2. นำน้ำรอน 1 ลิตร น้ำเย็น 1 ลิตร มาเทรวมกัน แลวนำเมล็ดถั่วงอกที่เตรียมไวลง
ไปแช 4 – 6 ชั่วโมง 
 3. นำกระสอบปานทีเ่ตรยีมไวมาแชนำ้ใหเปยก แลวนำไปวางในถังพลาสติกทีเ่ตรยีมไว 
จากน้ันนำตะแกรงท่ีเตรียมไวมาวางทับกระสอบปานอกีรอบ แลวนำเมล็ดถัว่งอกมาโรยใหทัว่
แลวเกลี่ยใหสม่ำเสมอ 
หมายเหตุ ในหนึ่งถังพลาสติกสามารถทำไดหลายชั้นตามความตองการ 
 
  การเพาะเมล็ดผกัหวานปา โดย นายสวุฒันชยั จำปามลู โทร. 08-1074-2843 
สิ่งที่ตองเตรียม : 1. เมล็ดผักหวานปาที่สุกแลว 2. ปุยคอก 
 3. แกลบดิบ แกลบดำ 4. ปุยน้ำชีวภาพ 
 5. ดินรวนซุย 6. ถุงเพาะขนาด 3 x 7 นิ้ว 
 7. พลาสติกแผนหรือผายาง  
วิธีผสมดินผกัหวานปา 
 1. นำปุยคอก แกลบดบิ แกลบดำ และดนิรวนซุย มาผสมใหเขากนัในอตัราสวน 1 ตอ 1 
 2. นำปุยน้ำชีวภาพจำนวน 1 ลิตร ตอน้ำ 10 ลิตร ผสมใหเขากันแลว ใชบัวรดน้ำรด
กองปุยหมักที่เตรียมไว ผสมใหเขากันใหไดความชื้นประมาณ 40 – 50% 
 3. นำถุงเพาะมากรอกดินท่ีเตรียมไว 
 4. ใชผายางปูพื้นท่ีที่จะวางตนกลาผักหวานปา เพื่อปองกันไมใหรากผักหวานปาลง
ไปในพ้ืนดิน 
ฤดูการเก็บเมล็ดผักหวานปา การเก็บเมล็ดผักหวานปาจะอยูในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกป 
การเพาะเมล็ดผักหวานปา ใหนำเมล็ดผักหวานปามาบีบใหเปลือกแตกออกเหลือแตเนื้อ
และแกน (ในการบีบเมล็ดใหใสถุงมือยางเพราะในเมล็ดผักหวานปามีสารสีขาวท่ีมีฤทธ์ิกัด
มือจนบางทำใหมีเลือดซิบๆ เกิดขึ้นได) 
 เมื่อบีบเมล็ดใหเหลือแตเน้ือและแกนเสร็จแลว ใหเทใสผายางท่ีรองไวในกะละมังที่มี
น้ำใสไว ทำการรวบผายางนวดใหเนื้อหลุดออกเหลือไวแตแกนเมล็ด เทน้ำในกะละมังทิ้ง นำ
ปูนขาวมาคลุกเขากับแกนเมล็ดเพ่ือปองกันเช้ือราและแมลงรบกวน  แลวจึงนำไปลงในถุง
เพาะท่ีมีดินผสมกับแกลบดำโดยวิธีลงใหวางฝงเพียงคร่ึงแกนเมล็ดไมกลบใหมิด (มีผูใชวิธี
เจาะดินเปนชองแลวหยอดเมล็ด กลบดินจนมิดปรากฏวา เนาตายเกือบหมด โดยไดฝงเมล็ด
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วิธีนี้ 60 – 70 เมล็ด เกิดเพียง 7 ตน ยอดโผลพนดินเพียง 2 เซนติเมตร แตรากยาวถึง 20 
เซนติเมตร เมื่อยายมาปลูกปรากฏวา รากขาดจึงไมแนใจวาจะรอด) 
 ชวงเวลาผานไปหลังฝงแกนเมล็ด ประมาณ 3 – 7 วัน จะแตกคลายถั่วงอกรากลงลึก 
(รากงอกลงลึกเพราะสังเกตจากสวนท่ีทดลองเพาะใสขวดพลาสติกใส)  ชวงแตกเปนถั่วงอก 
จะอยูในลักษณะนี้คอนขางนาน ใชเวลาประมาณ 30 – 40 วัน จึงจะแทงยอดข้ึนบนดิน 
 การปลูกลงดินอัตราการรอดจะสูง หากนำลงดินในชวงที่เปนถั่วงอก และดูแลใหดิน
ในพื้นที่ปลูกมีความชุมชื้น  หากปลูกในชวงที่แทงยอดพนดินแลว รากอาจลงลึกมาก     
เมือ่เคลือ่นยายอาจทำใหรากขาดได การเจรญิเตบิโตของตนผักหวาน มลีกัษณะคลายเปานอย 
คือ รากจะแผออกไปท่ีเรียกวาไหล แลวผักหวานตนใหมจะแทงยอดข้ึนเหนือพื้นดินจากไหล
เหลานั้น 
วิธีปลูกผักหวานปาใหโตเร็ว ขุดหลุมใหไดขนาดกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  
และลกึ 50 เซนตเิมตร ใสฟาง ปุยคอก  แกลบดิบ แกลบดำ และดนิรวนซยุ แลวผสมใหเขากนั 
รดน้ำดวยปุยน้ำชีวภาพใหเปยกท้ิงไวประมาณ 7 วัน นำตนกลาผักหวานปาลงปลูกไดเลย 
 การปลูกผักหวานปาสามารถปลูกควบคูกับพืชชนิดอื่นได เชน ตนตะขบ ตนกระทอน 
ตนมะรุม ตนยางนา ตนแดง ตนฝาง ตนพยุง ตนแค ตนนอยหนา ตนลำไย ตนผักเสม็ด 
เปนตน และผักหวานปา เมื่ออายุ 2-3 ปสามารถเก็บกินไดเลย 
การดูแลรักษา ผักหวานไมถูกกับน้ำขัง ฉะนั้นเวลาฝนตกจึงไมควรเดินหรือพาสัตวเล้ียงไป
เดินใกลตนผักหวานในรัศมี 1 เมตร เพราะจะทำใหเกิดหลุมน้ำขังขึ้นได อยารดน้ำแรงๆ   
ไมรดใสตนหรือรดใสใบ แตใหรดน้ำบริเวณราก และไมใหใสสารเคมีใดๆ 
 
 การเพาะเมล็ด ยางนา โดย นายสมบูรณ สาลาด 
โทร. 085-417-7702 
เตรียมวัสดุ/อุปกรณ : 
 1. ถุงดำ 2. ปุยคอก 
 3. แกลบดำ 4. แกลบดิบ 
 5. ดินรวนซุย 6. เมล็ดพันธุที่เราตองการเพาะปลูก 
อัตราสวนในการผสมดิน ดินรวนซุย ปุยคอก แกลบดำ และแกลบดิบ อยางละ 1 สวน   
ฤดูการเก็บเมล็ดพันธุ จะอยูในชวง เดือน เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม ของทุกป 
วิธีทำ นำอัตราสวนในการผสมดินที่เตรียมไวมาคลุกเคลาใหเขากันแลวรดน้ำใหชุม หมักท้ิง
ไวประมาณ 7-10 วัน แลวนำมากรอกใสถุงดำ ขณะที่กรอกใสถุงดำไมตองอัดดินใหแนนจน
เกินไป ใหจับปากถุงกระแทกเบาๆ แลวใสดินใหเต็มพอดีถุง แลวนำเมล็ดที่เตรียมไว         



13จันทรที  ประทุมภา 

(เมล็ดยางนา) มาเสียบลงดินประมาณคร่ึงเมล็ด ทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห เมล็ดยางนาจะ
งอก ใหรดน้ำทุกวันพอชุมไมตองเปยกจนน้ำขัง เก็บไวในที่รมมีแดดรำไร ตนกลาที่งอกได
ประมาณ 1-2 เดือน สามารถนำไปปลูกไดแตจะออนแอเพราะรากจะไมคอยแข็งแรง      
ถาตนกลายางนาปลูกไดผลด ีคือตนกลาที่มีอายุตั้งแต 1-2 ปขึ้นไป 
เคล็ดลับ เมล็ดยางนากอนนำมาเพาะตองนำไปแชน้ำ 2 คืน แลวนำเมล็ดยางนามาใสไวใน
กระสอบปานรดน้ำใหชุมทิ้งไวประมาณ 3 คืนแลวเปดดู รากจะงอกเปนสีขาว แลวนำมาปก
ชำลงในถุงดำที่เราเตรียมไวหลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห ตนยางนาจะงอกแลวดูแลรดน้ำ
พอชุมทุกวัน ตนกลาจะตายยาก 
 
  การเพาะพันธุปลา โดย นายสุวัฒนชยั จำปามูล  
โทร. 08-1074-2843 
 1. การเพาะพันธุปลาดุก  
การเตรียมบอซีเมนต ขนาด กวาง 120 เซนติเมตร ยาว 2-3 เมตร  
มีทอระบาย PVC ขนาด 1½ - 2 นิ้ว  และมีรางน้ำซีเมนตระบายน้ำได 
ขั้นตอนการเตรียมบออนุบาลลูกปลา 
 1. สูบน้ำออกจากบอใหหมด ทำความสะอาดบริเวณในบอและขอบบอ 
 2. นำปนูขาวและปุยคอก (ขีว้วัและข้ีไกพนัธุไข) โรยบรเิวณในบอและขอบบอ (สตูร 1 
งานใชขีว้วั 100 กก. ขีไ้ก 50 กก. ปนูขาว 10-20 กก.) ทิง้ไว 7 วนั แลวนำนำ้เขาบอในวนัที ่8 
อุปกรณที่ตองเตรียม : 
 1. ยาเม็ดโมติเนี่ยมเอ็ม 2. ฮอรโมนฉีดปลา 
 3. น้ำกล่ัน 90 ไมโครกรัม 4. ครกบดยา 
 5. สลิ่งฉีดยา 6. มีดคัตเตอร 
 7. ขนไก 2  กานมัดติดกัน 8. ผาเขียว ขนาดพอประมาณกับบอ 
 9. บอซีเมนต   
วิธีผสมยา บดยาเม็ดโมติเนียมเอ็มใหละเอียด น้ำยาฮอรโมน 10 ไมโคร น้ำกล่ัน 90 ไมโคร 
ผสมใหเขากัน  (แมพันธุหนัก 1 กก.  ตอน้ำยา 100 ไมโคร) 
เวลาในการฉีดฮอรโมน 
 1. ฉีดยาเวลา 19.00 – 20.00 น.  
 2. รีดไขเวลา 04.00 – 05.00 น. 
 3. ผาตัดเอาฮอรโมนจากพอพันธุมาผสมกับไขของแมพันธุ  คนใหเขากัน 
 4. นำไขลงบอเวลา 06.00 น. โดยประมาณ 
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วิธีการคัดแมพันธุ พอพันธุ : แมพันธุปลาดุก 1 กก. (แมไข) และพอพันธุปลาดุก 1 ตัว     
(ตัวที่สมบูรณ) ตอแมพันธุ 3 กก. 
**ขอสังเกต** ลูกปลาจะติดใหเห็นภายใน 1 สัปดาหตอจากน้ันใหอาหารพอสมควร  
อาหารคือหัวอาหารปลาดุกเล็ก 
 
 2. การเพาะพันธุปลาตะเพียน  
อุปกรณที่ตองเตรียม : 
 1. แมพันธุ 1 ตัว ตอพอพันธุ 2 – 3 กก. 2. นำ้ยาฮอรโมน 20 ไมโคร 
 3. ยาเม็ดโมดิเนียม – เอ็ม 1 เม็ด ตอแมพันธุปลา 1 กก. 4. น้ำกล่ัน 80 กก. 
วิธีผสม 
 1. นำแมพันธุปลามาฉีดยา เวลา 18.00 น. 
 2. นำแมพันธุปลาออกจากบอพัก เวลา 01.00 น. 
 3. เวลาประมาณ  12.00 น. ปลาจะออกเปนตัว ใหออกซิเจนตลอดระยะเวลา 4 วัน 
 4. ยายลูกปลาลงบออนุบาลตอนเชาของวันท่ี 4  
 5. ปลาจะขึ้นใหเห็นภายใน 15 วัน (ถาติด) 
อาหารปลาตะเพียน คือ รำออน เอาปลาปนผสมรำออน (สูตรรำออน 2 สวน ปลาปน     
1 สวน)  คลุกใหเขากัน แลวหวานลงบอใหกินวันละ 2 เวลา เชา - เย็น  
 
 3. การเพาะพันธุปลานิล – ปลาทับทิม 
สิ่งที่ตองเตรียม 
 1. บอสำหรับเลี้ยงปลานิล – ปลาทับทิม 
 2. สูบน้ำออกจากบอใหหมด ทำความสะอาดบริเวณในบอและขอบบอ ทิ้งไว 7 วัน 
นำปุยคอก ขี้วัว ขี้ไก ปูนขาว โรยบริเวณในบอ (ปุยคอก ขี้วัว ขี้ควาย 50-100 กก. ปูนขาว 
15-20 กก.) 
 3. นำน้ำเขาบอในวันท่ี 8 
 4. คัดพอพันธุแมพันธุลงบอไดเลย (พอพันธุ 1 ตัว ตอแมพันธุ 2-5 ตัว) 
วิธีดูแลรกัษา 
 1. นำปุยน้ำชีวภาพลงในบอเอนละ 1 ครั้ง 
 2. โรยเกลือดิบ 10-15 กก. ทุกๆ 1 เดือน จะชวยใหปลาไมเปนแผล ปองกันปลิง 
เห็บมาเกาะติดตัวปลา และชวยใหปลามีรสชาติอรอยและมีสีสวยงาม 
การใหอาหารปลา ควรเปนอาหารท่ีมาจากธรรมชาติ เชน รำขาวแบบหยาบหรือออนก็ได  
ขี้วัว ผักบุง ฟาง ตนกลวย เปนตน 
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เคล็ดลับการใหปลาออกลูกบอย 
 1. ใชเคร่ืองสูบน้ำหรือไดรโวลตปมน้ำใหหมุนเวียนอยูในบอ 
 2. ถามีประตูน้ำสามารถผานบอไดยิ่งดี 
 3. ถามีน้ำใหมเปลี่ยนเขาบอก็ยิ่งดี 
** ขอสังเกต**  
 การเพาะพันธุปลานิล – ปลาทับทิม เปนการขยายพันธุที่งายและไดผลดี ประหยัด
เวลาและประหยัดเงินดวย  
 
  อาหารปลาธรรมชาติ โดย นายณัฐพล จำปามูล (ต้ัม)  โทร 08-7957-5693 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. ขาวแหง 5 กิโลกรัม 2. รำออน 5 กิโลกรัม 
 3. ปลาปนหรือกระดูกปน 1 กิโลกรัม (ถามี) 4. กากมะพราว 2 กิโลกรัม 
 5. กากถั่วเหลือง 2 กิโลกรัม 6. มันสำปะหลังบด 2 กิโลกรัม 
 7. กากน้ำตาล 1 แกว 8. น้ำหมักชีวภาพ 1 แกว 
ขั้นตอนการทำ 
 1. ขาวแหงตมใหเหนียว จากนั้นใหนำกากน้ำตาลและน้ำหมักชีวภาพมาผสม
คลุกเคลาใหเขากัน ใหไดความช้ืนประมาณ 30 % 
 2. นำรำออน ปลาปน กากมะพราว และมันสำปะหลังมาคลุกเคลาใหเขากัน 
 3. เสร็จแลวนำสวนผสมทุกอยางท่ีเตรียมไวมาคลุกเคลาใหเขากัน แลวนำมาตากให
แหง ประมาณ 3 – 4 วัน 
 4. นำมาบรรจุใสถุง เปนอันเสร็จ 
 
  การเผาถานดวยถงันำ้มนั 200 ลติร โดย นายสาม ปรุะหลา โทร 08-8475-7550 
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. ถังน้ำมัน 200 ลิตร 1  ถัง (เจาะรูกนถังประมาณ 40 – 42 รู) 
 2. ทอเหล็กยาว 60 เซนติเมตร 1  ทอน 
 3. ไมไผเสนผาศูนยกลาง ขนาด 3 – 4  นิ้ว ยาว 4 – 5 เมตร 1 ทอน 
 4. กอนอิฐบล็อก 3  กอน 
วิธีทำ นำกอนอิฐบล็อก จำนวน 3 กอน มาวางใหเปน 3 มุม ระยะหางเทาๆ กัน เพื่อทำ
เปนฐานรองถังน้ำมัน 200 ลิตร นำก่ิงไมที่เราเตรียมไวมาตัดใหเล็กพอที่จะสามารถวางเรียง
กันในถังแบบแนวนอนไดจนเต็มถัง นำฝาถังมาปด แลวนำไฟมาจุดขางลางตรงกนถัง รอดู
จนกวาไมในถังน้ำมันจะติดไฟ เมื่อไมติดไฟแลวใหปลอยทิ้งไวประมาณ 8 ชั่วโมง ขณะที่
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ปลอยไฟออก เราจะเก็บเอาน้ำสมควันไมเก็บไวใชประโยชนไดอีก เราสามารถดูควันได เม่ือ
ควันไฟเปนสีขาว เราสามารถเก็บเอาน้ำสมควันไมไดแลว ในการเก็บเอาน้ำสมควันไมนั้น 
สามารถทำไดโดยการเอาขวดน้ำตัดครึ่งรอยเชือกเปนหูหิ้วเพื่อนำไปรองน้ำสมควันไม 
สามารถเก็บน้ำสมควันไมไดเรื่อยๆ จนกวาควันจะเปลี่ยนเปนสีเทาหรือดำ เมื่อควันเปลี่ยน
เปนสีดำแลวทิ้งไวครึ่งชั่วโมงแลวใหดับไฟในถัง 
วิธีดับไฟในถัง ใหนำกอนอิฐบล็อกท้ัง 3 กอนออก กนถังน้ำมันตองวางติดกับพื้นราบสนิท 
วธิปีดทอนไฟบน นำเอาผาหอดนิพอประมาณแลวนำมาชุบนำแลวนำไปปดทอนเหลก็ดานบน 
หลังจากปดไฟหมดแลวใหทิ้งไว 1 คืน แลวนำถานมาใชไดเลย 
 
  แกสชีวภาพจากมูลสัตว โดย นายณัฐพล จำปามูล โทร 08-7957-5639 
 การใชแกสชีวภาพจากมูลสัตว เปนสิ่งที่จำเปนกับเกษตรกรที่เล้ียงสัตวเพราะเรามี
วัตถุดิบ คือ มูลสัตวซึ่งการที่จะนำแกสชีวภาพมาใชไดก็ไมมีวิธีการซับซอนแตอยางใด   
เพียงใชวิธีการดักแกสไวเทานั้นและหาวิธีนำแกสมาใช 
วัสดุ/อุปกรณ 
 1. ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ใบ 
 2. ถังพลาสติก ขนาดเล็กกวา 200 ลิตร นิดหนอย  จำนวน  1  ใบ 
 3. ขอตอทอเติม ทอลด ขนาด 2 นิ้ว ใชตอทอเติมมูลสัตวและระบายมูลสัตว 
 4. ขอตอและสายยางในการนำแกสมาใช 
ขั้นตอนการทำ 
 1. นำถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร มาเจาะตอทอเติมที่ดานบน (ขางถัง) และเจาะ
ตอทอระบายที่ดานลาง (ขางถัง) 
 2. นำถังพลาสติกขนาดเล็กกวา 200 ลิตร นิดหนอย มาเจาะปากถัง และตอ      
ทอแกสออกที่กนถัง 
 3. นำมูลสัตวที่มีมาเติมในถังใบใหญ (มูลสด) ปริมาณ 1 : 3 ของถัง แลวเติมน้ำให
เติมตรงทอระบาย 
 4. ใหนำถังใบเลก็สวมลงในถังใบใหญแลวเปดวาลวไลอากาศออกใหหมด 
 5. ปดวาลว รอใหแกสเต็มถังแลวจึงจะสามารถเปดใชแกสได 
 6. ใหเติมแกสวันละ 1 กิโลกรัม อัตราสวน 1 : 1 คือ มูลสัตว 1 สวน และน้ำ 1 สวน 
ผสมใหเขากันแลวเติมลงถัง 
ประโยชนที่ไดรับ คือ ประหยัดและชวยลดคาครองชีพลง รวมทั้งเปนการนำของขวัญที่มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชน 
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  การทำน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช น้ำมันสัตวที่ใชแลว  
(แบบอยางงาย) โดย นายณัฐพล จำปามูล โทร 08-7957-5693 
วัสดุ/อุปกรณ (อัตราสวน/น้ำมัน 500 ซีซี) 
 1. น้ำมันพืชเกาที่ใชแลวผานการกรองและตมไลน้ำ 500 ซีซี  
 2. เมทิวแอลกฮอลล (ความบริสุทธิ์ 95% ขึ้นไป) 125 ซีซี 
 3. โปรแตสเซียมไฮรดรอกไซด หรือโซดาไฟ  1  ชอนชา 
 4. ไฮโดรมิเตอรวัดคาความถวงจำเพาะท่ีเบากวาน้ำ 
 5. ภาชนะอุนน้ำมัน 6.  กระดาษลิตมัสวัดคา pH (กรด – ดาง) 
 7. ขวดแกวมีฝาปดสำหรับผสมสารละลาย  8. ปรอทวัดอุณหภูมิ  
 9. ขวดพลาสติกใสแบบหนาสำหรับเขยาน้ำมัน  
ขั้นตอนการทำ (อัตราสวน/น้ำมัน 500 ซีซี) 
 1. นำน้ำมันพืชใชแลว 500 ซีซี มาผสมน้ำสะอาดในอัตราสวนไมเกิน 1/10 น้ำ     
1 สวน น้ำมัน 10 สวน ในหมอที่เตรียมไวแลวนำมาตมไลน้ำโดยใชไฟออนๆ จนน้ำหมดยก
ลงจากเตาท้ิงไวใหตกตะกอน 1 – 2 วัน แลวเลือกเอาสวนท่ีใสมาเพ่ือทำน้ำมันไบโอดีเซล 
 2. นำน้ำมันที่ผานการตมไลน้ำแลวมาอุนใหไดอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส 
แลวนำมาเทลงในขวดพลาสติกท่ีเตรียมไว รอการผสมกันกับสารละลายท่ีเตรียมไว 
 3. ใหนำโปรแตสเซ่ียม ประมาณ 1 ชอนชา มาผสมกับเมทานอล 125 ซีซี โดยให
เอาเมทานอลเทใสขวดแกวกอน แลวจึงนำโปรแตสเซี่ยม มาเทใสเมทานอลปดฝาใหแนน
เขยาขวดใหโปรแตสเซียมละลายหมด 
 4. ใหนำสารละลายท่ีผสมแลวมาเทลงในน้ำมันที่อุนไดอุณหภูมิ 50 – 55 องศา
เซลเซียส แลวปดฝาเขยาใหทำปฏิกิริยากันประมาณ 5 – 10 นาที แลวจึงนำมาเทลงในขวด
ที่ตัดกนเจาะรูผูกสายหอยไว ทิ้งใหแยกชั้นประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร น้ำมันจะแยกชั้นให
เห็น แขวนตากแดดไวประมาณ 1 วัน แลวใหปลอยชั้นลางทิ้งใหหมดแลวนำสวนที่ใสมาวัด
คา pH ถาคา pH ยังไมได 7 ใหนำน้ำมาลางในอัตราสวนไมเกิน 5%  โดยใชสเปรฉีดน้ำฉีด
ลงไปไมเกิน 3% แลวท้ิงใหแยกช้ันโดยการแขวนตากแดดแลวปลอยช้ันลางท้ิงใหหมด นำ
สวนที่ใสมาวัดคา pH อีกครั้ง 
 5. ในการวัดคาใหใชกระดาษลิตมัสจุมลงในน้ำมันเทียบคาใหไดคา pH = 7 สามารถ
นำไปใชกับเครื่องยนตรอบต่ำไดเลย (ใหทำการกรองกอนนำไปใช) 
 6. การวัดคาความถวงจำเพาะของน้ำมันไบโอดีเซลมีคาระหวาง 0.850 – 0.900 
ขอควรระวัง! ในการผสมสารไมควรใหสารสัมผัสรางกาย การผสมใหเอาโปรแตสเซ่ียม 
หรือโซดาไฟเทลงในเมทานอลเทานั้น หาม! เทเมทานอลใสโปรแตสเซ่ียมหรือโซดาไฟ
เพราะจะทำใหเกิดไฟลุกได 
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  การอัดอิฐดินซีเมนต โดย นายเสรี เที่ยงนิด 
การคัดเลือกดินที่ใชทำอิฐ ใหเปดหนาดินลึก 1 ศอก หรือ 50 เซนติเมตร ไมใชดินสวนนี้ 
ชั้นถัดไปใหนำมาใชซึ่งจะเปนชั้นดินประกอบดวย ทราย 80% และดินเหนียว 20% 
การตรวจสอบคุณภาพของดิน ตักดินที่ตองการตรวจใสขวดแกวใสขนาด 1 ลิตร            
(ขวดน้ำปลา) ครึ่งขวด ใสเกลือแกง 2 – 3 ชอนโตะ ใสน้ำคอนขวด แลวเขยาใหเขาเปนเน้ือ
เดียวกัน ปลอยทิ้งไว 5 – 6 ชั่วโมงหรือ 1 คืน ดินท่ีใชทำอิฐดินซีเมนตไดดีจะเปนลักษณะ
ดินในขวดแบงเปน 3 สวน สวนบนสุดเปนน้ำใส ถัดลงมาคือสวนที่เปนดินเหนียวมีลักษณะ
เหมือนวุนประมาณ 10 – 20% ของปริมาณวัสดุในขวด และสวนท่ี 3 เปนดินทรายตกตะกอน
อยู 80% ตามปกติดินที่จะใชทำอิฐควรเปนดินแหง 
ปูนซีเมนตที่ใช ใชปูนซีเมนตตามทองตลาดใชไดทุกยี่หอ แตปูนตราเสือจะทำไดงาย นิ่ม   
ปูนตรานกจะทำยากมากเพราะจะแหงเร็วมาก สวนปูนตราชางอิฐจะแข็งแรงมาก 
อัตราสวนผสมปูน : ดิน 1 : 5 ถังพลาสติกท่ีใชในงานกอสราง ซึ่งจะไดอิฐ 50 กอน 
     1 : 6  ไดอิฐ 60 กอน 
     1 : 7  ไดอิฐ 70 กอน 
อัตราที่ใชทำอิฐ ตั้งแต 1 : 4 ถึงไมเปน 1 : 7 ใชน้ำรดประมาณ 2 บัวรดน้ำ พอใหชื้น หยิบ
ดินกำไวในมือ คลายมือออกดินยังคงรูปกอนไวได 
วิธีการทำอิฐ คลุกเคลาสวนผสมเบื้องตนใหเขากันจนดีแลว ใชน้ำจากบัวรดน้ำรดแลวเคลา
ใหเขากัน ใชกระปองน้ำมันเครื่องขนาด 5 ลิตร เปนเครื่องมือตวงตักดินชั่งน้ำหนักใหได
กระปองละ 5.3 – 5.5 กิโลกรัม โดยพิจารณาจากกอนอิฐที่ไดไมใหขนาดที่สูงกวาเคร่ือง เท
ดินลงในเคร่ือง ใชมืออัดดินท่ีมุมเครื่องทั้ง 4 ดาน ที่เหลือเพียงเทดินใหเต็มใชฝามือทุบเบาๆ 
แลวทำการอัด อิฐท่ีไดมาตรฐานเม่ือทำเสร็จแลว ใหตรวจโดยวัดสวนสูง กวาง ยาว แตละ
ดาน จะตองเทากันจึงจะไดมาตรฐาน  เครื่องอัดอิฐดิน ปกติเม่ือทำการอัดอิฐดินได 30,000 
กอน เคร่ืองจะสึก ตองมีการปรับแตงใชสังกะสีหรือแผนทองรองพ้ืน 
ขนาดของอิฐมาตรฐาน : กวาง  125 เซนติเมตร 
 ยาว 25 เซนติเมตร 
 สูง 9.5 – 10 เซนติเมตร  
 น้ำหนัก 4.5 – 5 กิโลกรัม 
เทคนคิการกอสราง ตานแรงอดัได 4 ตนั/พืน้ท่ีกอสรางขนาด 1 ตารางเมตร/ใชอฐิ 40 – 44 กอน 
  การเทคานตองใหญกวาบานปกติ 5 เซนติเมตร 
  การวางอิฐ ใชมือสองขางประคองเอียง 45 องศา กดใหชิด แลวใชคอนยางเคาะ 
  ใชเอ็นคูเพ่ือจับระดับ 
  การกอเสาจะมีหลายแบบ 
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 เสา 2 กอน เสา 4 กอน  เสารูปตัว T 
 เสา 3 กอน เสารูปตัว U  เสารูปตัว L 
  การวางอิฐใหไขวกันแบบกิน 1 กิน 2 กิน 3 เพื่อความแข็งแรงของส่ิงกอสราง 
  เมื่อกอได 5 แถว ใหหยอดน้ำปูนครั้งหน่ึง เม่ือหยอดน้ำปูนแลวใหทำความสะอาด
แลวกอตอไดเลย 
สวนผสมน้ำปูนที่หยอด ปูน 1 สวน/ทราย 2 สวน ใสน้ำตามสมควร สวนการแตงอิฐที่
แหวงใหโปะหรือตกแตงดวยปูน อัตราสวนผสม ปูน/ทราย 1 : 1 สวน 
การวางอิฐ  ใหวางอิฐไขวสลับ ใชกระสอบปานหรือผาคลุม รดน้ำเชาเย็น หามตากแดด 
หมายเหตุ อิฐที่ทำเสร็จแลวหากจะมีการโยกยายหามรดน้ำเด็ดขาด 
 
 ฮอรโมนไข โดย นายวชิติ ประทุมภา โทร. 08-1779-0562 และ 08-5097-9730  
วัสดุ/อุปกรณ : 
 1. ไขไก 7 ฟอง 2. กากน้ำตาล ½ กิโลกรัม 
 3. นมจืด 1 กลอง 4. นมเปรี้ยว (ยาคูลย) 1 ขวด 
 5. แปงขาวหมาก 1 กอน (บดละเอียด)  
 6. ขวดพลาสติก ขนาด 1.25 ลิตร 1 ใบ 
 7. เหยือกน้ำ 1 ใบ  
วธิทีำ นำกากน้ำตาลและไขไกทีเ่ตรียมไวเทลงในเหยือกน้ำแลวคนใหเขากนั จากน้ันนำนมจืด 
นมเปรีย้ว (ยาคลูย) และแปงขาวหมากบดละเอียดเทรวมกันลงในเหยอืกนำ้แลวคนใหเขากนั
อกีประมาณ 1 นาท ีเสร็จแลวนำสวนผสมท่ีไดทัง้หมดบรรจุลงในขวดพลาสติกหมักทิง้ไว 7 วนั 
สามารถนำไปใชไดเลย 
อัตราสวนในการใชงาน 2 ชอนโตะ ตอน้ำ 20 ลิตร 
วิธีใช ฉีดพนพืชผักตอนเย็น 10-15 วัน ตอ 1 ครั้ง 
หมายเหตุ : ฝาขวดพลาสติกควรเจาะรูเพื่อระบายอากาศ ควรเก็บไวในที่รม และควรใชให
หมดภายใน 3 เดือน 
เคล็ดลับท่ีบอกตอ พืชผักจะแข็งแรง มีผลดก ภูมิตานทานปองกันโรค เชื้อราตางๆ หากใช
กับขาว เมล็ดขาวก็จะสมบูรณมีน้ำหนักดี 
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 น้ำยาอเนกประสงค โดย อำพร มาลัยศรี โทร. 08-0151-0284 
สวนผสม : 
 1. N 70  1 กิโลกรัม 2. น้ำหมักมะกรูด 4 ลิตร 
 3. เกลือ 1 กิโลกรัม 4. น้ำสะอาด 12 กิโลกรัม 
 5. ผงฟอง 1 ขีด  
วิธีทำ 
 1. นำน้ำมะกรูด ผงฟองและน้ำสะอาดผสมกัน 
 2. นำ N 70 ใสลงในถังกวน  เติมเกลือทั้งหมดลงไป แตยังไมตองกวน 
 3. ตักน้ำที่ผสมกันแลว 1 ลิตร เทลงในถังกวน แลวกวนไปทางเด่ียวกันจนสวนผสม
ละลายเขากัน 
 4. เติมน้ำผสมจุลินทรียลงไปเรื่อยๆ สลับกับกวนจนน้ำหมด 
 5. เมือ่กวนเขากนัหมดแลว พกัฟอง 4-5 ชัว่โมง กรอกใสขวดเก็บไวใช (เกบ็ไวในทีร่ม) 
ประโยชน ใชซักผา ลางจาน ลางรถ ลางหองน้ำ สระผม ฯลฯ 
 
  น้ำจุลินทรียมะกรูด 
สวนประกอบ มะกรูด 3 สวน น้ำตาลทรายแดง 1 สวน น้ำสะอาด 10 สวน (3:1:10) 
วิธีทำ นำมะกรูดลางใหสะอาด ผาครึ่งเทใสถังหมัก (ถังทึบแสง) นำน้ำตาลทรายแดงผสม
กับน้ำสะอาดแลวเทใสในถังหมัก กวนใหเขากันปดฝาใหสนิท หมักทิ้งไว 90 วัน (3 เดือน) 
กรอกเก็บไวใชไดเลย 
หมายเหตุ : เก็บไวในที่รม อากาศถายเทไดสะดวก (ราคาชุดละ 200 บาท) 
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นางคอสหมะ  แลแมแน
นายแสนหมั้น  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
เรอืนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
โรงพยาบาลหนองมวงไข
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่นส จำกัด
บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท ซองเดอรไทยออรกานิคฟูด จำกัด

ประชาชนในพื้นที่หางไกล
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
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