






  น.ส. อารีรัตน์  พูนปาล จบ ป.ตรี วทบ. สาขาพชืผกั มหาวทิยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ อดตี 
: อาจารย์คณะวชิาพชืศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขต
จันทบุรี ต าแหน่งงานปัจจุบนั : เกษตรกร เจ้าของสวนร่วมสมัย  
  แผนกหัวคดิและลงมือ  บริหารงานทัว่ไป   
   : วทิยากรบรรยายเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  
   - ทฤษฎใีหม่  - การลดต้นทุนการผลติ 
   - การปลูกผกัอนิทรีย์ - วทิยากรกระบวนการ 
   - การเพาะเห็ด  - ฯลฯ 
                       ผู้จัดการธนาคารต้นไม้สาขาแก่งหางแมว จันทบุรี (ร่วมสมัย) 



เกษตรอนิทรีย์ แบบยัง่ยนื 
เหตุเกดิ ณ ทีแ่ห่งนี ้
         ในช่วงแรกๆ นั้นสวนท ำเกษตรแบบผสมผสำน มีทั้งกำรท ำไร่มนัส ำปะหลงั , สวนทุเรียน , สวนเงำะ , 
สวนมงัคุด , สวนลองกอง , นำขำ้วไวท้ำนเอง , เล้ียงปลำ  เล้ียงสตัว ์รูปแบบกำรท ำเกษตรของเรำยงัตอ้งพึ่ง
สำรเคมีและมีกำรใชปุ๋้ยอินทรียบ์ำงส่วน รำยไดท่ี้ไดม้ำนั้นไม่เพียงพอ กบัรำยจ่ำยท่ีไดจ่้ำยออกไป สุขภำพก็
เสีย  ส่ิงแวดลอ้มอ่อนแอ  ดินเส่ือมโทรม แต่ในช่วงแรกนั้นเรำยงัไม่ไดค้  ำนึงถึงผลเหล่ำน้ีเลย เน่ืองจำกกำร
ท ำเกษตรในสมยัก่อนนั้นท ำกำรเกษตรแบบตำมกระแส  ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยมำกมำย  ในกำรซ้ือสำรเคมี 
ปุ๋ยเคมีท่ีมีรำคำแพง และผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บสำรเคมีท่ีเกษตรกรนั้นใชด้ว้ย เรำตอ้งกำรท่ีจะลดตน้ทุนท่ีใชใ้ห้
มีปริมำณท่ีนอ้ยลง ร่วมทั้งตอ้งกำรท่ีจะหลีกเล่ียงสำรเคมี และท่ีส ำคญัทำงสวนไดเ้กิดพำยลุมแรงท ำลำยสวน
ของเรำเสียหำยเป็นอนัมำก  และดว้ยปัญหำหน้ีสิน 
        จุดหกัเหกม็ำถึง ในปี พ.ศ.2542  เกิดภยัทำงธรรมชำติท ำใหเ้รำไดมี้ควำมคิดใหม่ๆ เกิดข้ึน  และเรำกคิ็ด
วำ่มนัย ัง่ยนื  นั้นคือกำรท ำ 
“เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง” ตำมแนวพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั 
  



เร่ิมท าเกษตรอนิทรีย์จริงจงั   

 สวนร่วมสมัยได้เร่ิมท าใน พ.ศ. 2542 หลงัจาก
เหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านไปแล้วน้ัน เร่ิมจากการค้าขายผกั และ
เร่ิมปลูกผกัต่างๆ ไว้เพือ่บริโภค และส่วนทีเ่หลอืกน็ าไป
จ าหน่าย  ซ่ึงในช่วงแรกยงัใช้สารเคมร่ีวมกบัการท าเกษตร
อนิทรีย์ แต่เมือ่ผ่านไปสักระยะหน่ึง จึงลด  ละ  เลกิ การใช้
สารเคมทีั้ง ปุ๋ ย สารก าจัดศัตรูพชื ในทีสุ่ด   

เราไดพ้บวา่ 

เกษตรอนิทรีย์ แบบยัง่ยนื 



ส่ิงที่ไม่คาดฝันกเ็กดิขึน้ 
     หมดหนีสิ้น  ดนิดขีึน้ สภาพแวดล้อมภายในสวนดขีึน้ สังเกตุจากนก, แมลงทีเ่ป็น
ประโยชน์  สุขภาพสมบรูณ์  มเีวลาพอทีจ่ะไปด าเนินกจิกรรมอืน่ๆมองเห็นจ านวนผกัที่
เหลอืจากการบริโภคและการขายเหลอืทิง้เป็นจ านวนมากและพชืผลทางการเกษตรทีร่าคา
ถูกมากแต่ชาวสวนไม่รู้จะน าไปท าอะไร กป็ล่อยให้หลุดร่วง   จึงมแีนวความคดิน าพชืผล
เหล่าน้ันมาเพิม่มูลค่า โดยการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ให้คุ้มค่าทีสุ่ด  นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายใน
การประกอบอาชีพ ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอกีด้วย  ส่ิงต่างๆที่เร่ิมท าทลีะอย่าง 
เร่ิมจากส่ิงที่ถนัด และขยายต่อไปทีละอย่าง  เป็นผลท าให้สามารถพึง่พาตนเอง  พออยู่  พอ
กนิ  พอใช้  มีความร่มเยน็พอ  ที่จะน าส่ิงต่างๆเหล่านีเ้ผยแพร่สู่เพือ่น  ให้สามารถช่วยเหลอื
ตนเองได้โดยไม่หวงวชิา 

เกษตรอนิทรีย์ แบบยัง่ยนื 





 เลีย้งปลา สวนผกัอนิทรีย์ตามฤดูกาล        ปลูกข้าวแบบอนิทรีย์ 

   ไร่มันส าปะหลัง             สวนยางพารา  สวนผลไม้ 

 ผลติปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยน ้าชีวภาพ  เพาะเห็ดธรรมชาติ 

 ปลูกพชืสมุนไพร ปลูกไม้ป่ายนืต้น   ปลูกไม้ดอกไม้ประดบั 

     ฅนมีน ้ายา   กระดาษจากใบสับประรด           ฅนเอาถ่าน /น ้าส้มควนัไม้ 

     จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการพึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

      แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร         พลงังานทดแทน     โรงงานปุ๋ยมีชีวติ 

                            ฯลฯ 







ปรับปรุงบ ารุงดินกนัก่อนนะ 

ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์นะจ๊ะ 



โตแล้วจะ.....น่ากนิเปล่า ? 

เราจะโต...เราจะโต 

สวนผกัของเราเอง ใน
ฤดูหนาวจ้า 



ผู้เช่ียวชาญก าลงัท าแปลงกนั
อยู่นะ 

ปุ๋ยอนิทรีย์แท้ๆจ้ามเีป็นต่อน ๆ เลยนะ 





น่ียงัไง ผลของความตั้งใจ 





































































เราก าลงัท าให้เกดิ....ต้นกล้า 

น่ีแหละแม่โพสพ..ของเรา 



เราจะโต เราจะโต 





น่ีคือผลผลติทีก่ าลงัจะเป็นอาหาร มือ้หลกั 
ของเราในอนาคตก่อน...และคือความ 

ภาคภูมใิจของเรา 













 



 



 



 



 





 



 



 



ผลไม้จากสวน 

ปลูกอย่างธรรมชาติ 

ปลอดภัย 

ไร้สารพษิ 

เราใส่ใจผู้บริโภค 





 



 



 



 



 











• สมุนไพร  7 รส ป้องกนัก ำจดัแมลง • สมุนไพรรักษำโรคเบ้ืองตน้ 

     สมุนไพรพึ่งพำตนเอง 





 



 



 





 



 





ดำหลำ 
หนำ้ววั 
กลว้ยไม ้
 ฯลฯ 



 









 





 





เรำมีควำมสุข 
เพรำะเรำกินผกัปลอดสำร ร ำขำ้วอินทรีย ์

รู้ไหม? เจำ้นำยตั้งช่ือเรำดว้ยนะ 
อยำกรู้จกัเรำไหม? มำหำเรำท่ี 

สวนร่วมสมยัแลว้จะไดรู้้จกัเรำนะจะ 



 









 



 





 



 









 







 







บ่อเลีย้งปลาของเราเอง 

เราเลีย้งทั้งในกระชัง และ 
บ่อดนิ 

กบัขำ้วม้ือส ำคญัของเรำ......... 
กินเยอะ ๆจำไดไ้ม่โง่ 













 



 



• ผลิตพลงังำนชีวมวล ใชใ้นหุงตม้ เผำ่ถ่ำนคุณภำพถ่ำนคำร์บอน 
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์สบู่  ยำสีฟัน  ถ่ำนดูดกล่ิน  ป้องกนักำร
รบกวนของคล่ืนรังสี เป็นตน้ 

• น ้ำสม้ควนัไมเ้ป็นผลประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรเผำถ่ำน  น ำมำใชเ้ป็น
สำรไล่แมลง  ฮอร์โมน ฯลฯ 



 



 



 





แชมพมูะกรูด 
น ้ำยำเอนกประสงค ์
สบู่ 
ยำสีฟัน 
น ้ำยำบว้นปำก 
ฯลฯ 



ธนำคำรตน้ไม ้สวสัดิกำรท่ีย ัง่ยนืแห่งชีวติ 

เนน้ปลูกไมย้นื เช่น  ยำงนำ  ตะเคียน ประดู่ กนัเกรำ ฯลฯ 
 ปลูกไม ้ 3  อยำ่งไดป้ระโยชน์ 4 อยำ่ง ได ้ ไมใ้ชส้อย  ไมกิ้นได ้ไม้
เศรษฐกิจ และไดอ้นุรักษดิ์นและ น ้ำ 
 ในพื้นท่ีหน่ึงตอ้งมีไมอ้ยำ่งนอ้ย  5 ระดบั  คือ  สูง กลำง ต ่ำเต้ีย  เร่ียดิน 
และใตดิ้น เป็นตน้ 



 



 





 





















 



 





กลุ่มเกษตรพึง่ตนเอง 
 รวมกลุ่มชุมชน ผสมปุ๋ยอนิทรีย์ใช้เอง เพือ่ลดต้นทุน 



เกษตรแบบอินทรียท่ี์อยำกบอกต่อ 
 

น้ีแหละการท าเกษตรแบบอินทรียท่ี์อยำกบอกต่อ 
 





• เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์ 
–  ออกร้านเผยแพร่ผกัทีผ่ลติได้เอง 

 
ตั้งใจขายกนัอย่างเดยีว
เลย มองกล้องหน่อย 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



























 



เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนววถีิพ่ึงพำตนเอง 



เศรษฐกจิพอเพยีง  
 พอมพีอกนิ   กแ็ปลว่าเศรษฐกจิพอเพยีงน่ันเอง 

ถ้าแต่ละคนพอมีพอกนิ...กใ็ช้ได้ 

ยิง่ถ้าทั้งประเทศพอมีพอกนิ...กย็ิง่ด ี 









ปลูกความคดิแบบพอเพยีง 

• รู้จักพึง่พาตนเอง มชีีวติสมถะ  เรียบง่าย 

• รู้จักพอ  พออยู่  พอกนิพอใช้ 

• รู้จักให้  แบ่งปัน  เอือ้เฟ้ือ เกือ้กลู 

• รู้จักรักษา  อนุรักษ์  แปรรูป รู้จักออม 

• รู้จ าหน่าย 



ฝึกเทคนิคธรรมชาติ 
 

แปลงขยะเป็นน า้สกดัชีวภาพ  

ท าสมุนไพรไล่แมลง   การบริหารแมลงศัตรูพชื 
 





ฝึกจัดการตนเอง 

•จัดการตนเอง  - การใช้ชีวติ 

        - การจัดการฟาร์ม 
 

 

จัดการสังคม, ชุมชน, ชาติ 
 



การเร่ิมต้น 
 • ต้องมีความม่ันใจ  มีความศรัทธา  มุ่งม่ัน 

• มีความเพยีร  ความพยายาม มานะ บากบั่น 

• มีการทบทวน ใคร่ครวญ 

 







กว่าจะมาเป็นสวนร่วม
สมัย อุปสรรค 

ควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ 

ควำมคิด 

กำร
ยอมรับ 

ทุน 

http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=7&post_id=87495&


เบือ้งหลงัส่ิงที่ท่านเห็น 
•ทุน             แรง+น ้ ำใจ 
•มูลค่ำ            ประมำณค่ำมิได ้  
•ก ำลงัใจ         พี่นอ้ง ลุง   ป้ำ  นำ้ อำ 
ตำ ยำย (ไม่ใช่พี่นอ้งแต่คือเพื่อน)                 



แรงบันดาลใจ 
• ใครคนหน่ึงคนน้ันไม่เคยเห็น พระทรงเป็นแรงใจอนัยิง่ใหญ่ 

• ใครคนหน่ึงคนน้ันอยู่ในใจ เอาใส่ไว้เหนือเกล้าหลกัปรัญญา 

•พระประทานแนวทางเพือ่กนิอยู่ ใช้ความรู้คุณธรรมน าทุกส่ิง 

• สามห่วงทีท่ าได้มอียู่จริง  ให้คดิเห็นเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 
 

แต่งโดย วชิรปำนี พนูปำล 



ส่ิงแวดล้อม 
• สุขภาพดขีึน้ 

•ดินดีขึน้ 

• ส่ิงแวดล้อมดีขึน้ 

•น ้าดีขึน้ 

• ส่ิงมีชีวติที่หายไปกลบัมา 



วตัถุ 
•มคีนมาดูงานมากขึน้ 

•สมาชิกเพิม่ขึน้ 

•เพือ่นมากขึน้ 

•เกดิเคร่ือข่ายการเรียนรู้ 

•เกดิองค์ความรู้ใหม่ 
 



วตัถุ 
• มีใบรับระกนัเกษตรอินทรีย ์Oraganic thailand 

• รำงวลัศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตวอิ์นทรียช์นะเลิศระดบัเขตพื้นท่ี ๒๕๕๔ 
• รำงวลัศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตวอิ์นทรียช์นะเลิศระดบัประเทศ ๒๕๕๔ 
• รำงวลัศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตวอิ์นทรียช์นะเลิศระดบัเขตพื้นท่ี ๒๕๕๓ 
• รำงวลัศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตวอิ์นทรียช์นะเลิศอนัดบั๓ระดบัประเทศ

๒๕๕๓ 
• รำงวลัเกษตรกรดีเด่นดำ้นเกษตรอินทรีย ์ ปี๒๕๕๔ 

 
 



วฒันธรรม 
• ร่วมสมยั คือกำรน ำส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมวฒันธรรมควำมเป็นอยูม่ำผสม

รวมกนักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
• ส่งเสริมกำรเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม วิถีชีวิตชำวนำไทย ขวญัขำ้ว

กบันกัเรียน 
• รักษำวฒันธรรมกำรอยูอ่ยำ่งพึ่งพำอำศยักนั แบ่งปัน ช่วยเหลือกนั 



อำคำรร่วมใจ 
 

Befor 

แต่
เดิม
คือเลำ้
หมู 



อำคำรร่วมใจ 
 

After 

ไม่มี
ค่ำแรง 



อำคำรร่วมใจ 
 

After 

ใชแ้ต่
น ้ำใจ 



อาคารร่วมใจ 
 

After 

จนได้
อำคำร 



จดังำนธนำคำรตน้ไม ้
 

After 
กลำง
คืนเรำ
กท็  ำ 



จดังำนธนำคำรตน้ไม ้
 

After 
กลำง
คืนเรำ
กท็  ำ 



ผลส าเร็จเกดิจาก 

• ความสามคัค ี

• มนี า้ใจช่วยเหลอืกนั 

• อดทนเพือ่การเปลีย่นแปลงทีด่ี 

• ความมุ่งหวงัเพือ่ให้เพือ่นเรามคีวามรู้ 

• ความเพยีรพยายาม 

• ความมุ่งมัน่ตั้งใจจริง 

จึงมี
วนันี ้




