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คํานํา 
 
 คูมือการถายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้ ใชสําหรับการดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาระบบเกษตร
อินทรียย่ังยืน ดวยการพ่ึงพาพลังงานแสงอาทิตย โดยการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในเขตจังหวัดกําแพงเพชร” ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
และความชวยเหลือในการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยคูมือการถายทอด
เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรียย่ังยืน ดวย
การพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย ใหกับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
 คูมือการถายทอดเทคโนโลยี มีเนื้อหาประกอบดวย 1) ภูมิปญญา
ทองถ่ินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ภูมิปญญาทองถ่ินในการ
พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ย่ังยืน และ 3) การประยุกตใชพลังงาน
แสงอาทิตยกับการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย 
 คณะผูดําเนินงานหวังวาคูมือการถายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้ จะ
เปนประโยชนตอเกษตรกรและประชาชนในชุมชนทองถิ่น ขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และผูท่ีสนใจในการพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรียยั่งยืน ดวยการพ่ึงพาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนในการใชพลังงานสืบไป 
    

 
คณะผูดําเนินงาน 
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เรื่องที่ 1 
ภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทนํา 

การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดกลายเปนแนว
ทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินอยางเห็นไดชัด โดยจะเห็นวาเปนการ
เชื่อมโยงแหลงความรูตางๆ เขาดวยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลซึ่ง
กันและกันในชุมชนและนอกชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน สามารถสนับสนุนการสรางองคความรูใหมๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ในทุกๆ ดานของชุมชนทองถ่ินอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เปนเทคนิควิธี 
เปนองคความรูของชาวบาน โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนิน
ชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  
 
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่น อาจแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 เปนเรื่องที่เก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ

พ้ืนฐานขององคแหงความรูที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา เชน การ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ของแตละทองถิ่น เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
โดยการพ่ึงพาธรรมชาติมาใชประโยชนเพ่ือการยังชีพ  

กลุมที่ 2 เปนเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี เปนตัวชี้ที่สําคัญตอการแสดงออกถึงภูมิปญญาของชุมชนตอการ
ดําเนินชีวิต เชน ประเพณีการบวชนาค เขาพรรษา ออกพรรษา วันสําคัญ
ทางศาสนา ขึ้นบานใหม แตงงาน นอกจากนั้นยังมีศิลปกรรมพื้นบาน เชน 
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เครื่องปนดินเผา งานแกะสลัก งานปนหลอ ดวยโลหะการกอสราง อาคาร
ที่อยูอาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟอนรําและเพลงพ้ืนบาน เปนตน 

กลุมที่ 3 เปนเรื่องของการประกอบอาชีพ ในแตละทองถิ่นที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับสมัย เปนการปรับการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่น กลับเขาสูการเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ เชน 
การทําวนเกษตร ทําการเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบพ่ึงตนเอง 
การทําสวนสมุนไพรและการแพทย แผนโบราณ 

กลุมท่ี 4 เปนเรื่องราวแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่ชาวบานนํามาใชในชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนอิทธิพลของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนต โดย
จัดระบบการถายเทน้ําและคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การคิดคนวิธีที่จะ
กรองน้ําใหใสเพื่อเพาะฟกลูกปลาใหรอดตาย การประดิษฐเครื่องนวดขาว
แบบประหยัด และการคิดสรางอางเก็บน้ําจากอางเก็บน้ําบนภูเขาลงมาใช
ปลูกพืชสวน 
 
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

1. การทําใหดูเปนตัวอยาง ถือวาเปนวิธีการถายทอดของผูอาวุโส 
หรือผูเฒาผูแก โดยเปนตัวอยางของคนในครอบครัว ญาติพี่นอง ชุมชน
เดียวกัน 

2. การคิดรวมกัน เปนการกระตุนใหสมาชิกในชุมชนไดแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ อยางเปนธรรมชาติ มีการ
แลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอยางมีเหตุผลเปดโอกาสถายทอดภูมิปญญา
ซึ่งกันและกัน 

3. การสรางสรรคกิจกรรม โดยการขยายเครือขายระดับบุคคล 
ระดับกลุม ใหมากเพราะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาหลากหลาย และ
นํามาพัฒนากิจกรรมที่กระทําอยู 
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4. การบรรยาย หรือเวทีชาวบาน เปนกิจกรรมสําคัญสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การวิเคราะหและสังเคราะหประสบการณของชาวบาน
รวมกันอันจะสงผลใหสมาชิกของชุมชนมีความรู ความสามารถสูงขึ้น 

 
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสิ่งที่สั่งสมกันมาแตอดีต 
2. ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่งที่ เรื่องของการจัดความสัมพันธ

ระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 
3. ภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอดโดยผานกระบวนการทางจารีต

ประเพณี  วิ ถีชีวิ ตและพิ ธีกรรมต างๆ ให เ กิดความสมดุลระหว าง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ เหลานั้น 

4. ภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหเกิดความสงบสุขทั้งในชุมชน หมูบาน 
หรือในสวนตัวของชาวบาน 

5. ภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหคนในชุมชนพึ่งตนเองได ลดการ
พ่ึงตนเองจากสังคมภายนอก มีสวนรวมในการจัดการชุมชนของตน ทราบ
ถึงความตองการของตน เขาใจตนเอง และเปนการปลูกสํานึกในการรับรูใน
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
 
แนวทางในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของไทย  

1. การศึกษาคนควาวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในดาน
ตางๆ ของภูมิปญญาทองถ่ินในแตละภูมิภาค  

2. การอนุรักษ ควรปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนทองถิ่นตระหนัก
ถึงคุณคา แกนสาระและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ  
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3. การฟนฟู ควรมีการเลือกสรรภูมิปญญาที่กําลังจะสูญหาย หรือ
ที่สูญหายไปแลว มาทําใหมีคุณคาและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตใน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

4. การพัฒนา ควรมีการปรับปรุงภูมิปญญาทองถ่ินใหมีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต  

5. การถายทอด โดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปถายทอดใหแกคน
ในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

6. สงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขาย
การสืบสานและพัฒนาภูมิปญญาของชุมชนตางๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

7. การเผยแพรแลกเปลี่ยน โดยการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ใหเกิดการเผยแพรแลกเปลี่ยนภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 
โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ  
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
 
หลักแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช
ความรูความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและ
การกระทํา 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และ
วิกฤตเพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอยางเปนขั้น ตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 
พรอมๆ กัน ดังนี้ 

   1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและ
ไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการ
บริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

   2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ 
อยางรอบคอบ 

   3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับ
พอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 

   1) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมา
พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 
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   2) เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร 
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
ความรูและเทคโนโลยี 
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เรื่องที่ 2 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรียยั่งยืน 

 
บทนํา 

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ใหความสําคัญกับความสมดุลของระบบ
นิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดีและเพียงพอตอเกษตรกรและผูบริโภค การ
พ่ึงพาตนเอง รวมท้ังการใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่น หลักการสําคัญ
ที่สุดที่มีรวมกันของเกษตรกรรมย่ังยืน มีจุดมุงหมายเพ่ือการผลิตอาหาร
และปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตมากกวาผลิตเพื่อการสงออก มีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
ระบบการผลิต การบริโภค และการใชทรัพยากรในทองถ่ินมีความสมดุล 
อาหารที่ผลิตไดเปนอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  
 
ความหมายของเกษตรกรรมย่ังยืน 

เกษตรกรรมยั่งยืน เปนระบบเกษตรกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ผสมผสานและเชื่อมโยงระหวางดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว การ
เลิกหรือลดการใชทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค ตลอดจนเนนการใช
เทคนิคท่ีเปนหรือปรับใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของ
ทองถ่ินนั้นๆ ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

1. ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาการจัดการดินและการ
หมุนเวียนการปลูกพืชที่ชวยเพ่ิมผลผลิต ลดการพ่ึงพาเครื่องจักรและ
สารเคมีเพ่ือการเกษตร ทั้งปุยและสารปองกันกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

2. ความยั่ งยืนดานสิ่ งแวดลอม ด วยการปกปองและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทนตลอดจนนําทรัพยากรธรรมชาติ
กลับมาเวียนใชใหม เชน ที่ดิน (ดิน) น้ําและสิ่งมีชีวิตในปา หลีกเลี่ยงการใช
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สารเคมีสังเคราะหที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โครงสรางของดิน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. ความยั่งยืนดานสังคม ดวยการใชแรงงานที่มีอยูใหมากขึ้น อยาง
นอยสําหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและ
ความเปนปกแผนในสังคม 
 
เกษตรอินทรีย 

เกษตรอินทรีย เปนระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารดวยความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเนนหลักการปรับปรุงบํารุงดิน 
เคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตวและระบบนิเวศ ลดการใช
ปจจัยการผลิตจากภายนอกและไมใชสารเคมีเพ่ือการเกษตร ทั้งปุยเคมี ยา
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมทั้งฮอรโมนสังเคราะหที่กระตุนการเจริญเติบโต
ของพืชและสัตว ตลอดจนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการทําเกษตรอินทรียย่ังยืน 

ภูมิปญญาทองถ่ินในการทําเกษตรอินทรียยั่งยืน เปนการนําเอาภูมิ
ปญญาของนายวุฒิเสก ทิพันธ ปราชญชาวบานซึ่งไดรับรางวัลผญาดีศรี
ลานนา ดานเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2559 จากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. ภาคเหนือ) ในการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. การปลูกพืชผักสวนครัว และผักปลอดสารพิษ  
    1.1 การปลูกพืชผักสวนครัว 

        การปลูกพืชผักสวนครัว มีหลักปฏิบัติ 5 ประการ ไดแก 
การเลือกเมล็ดพันธุ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต 
และการจําหนาย โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการปลูกพืชผักสวนครัว 
ดังนี้ 
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        วัสดุอุปกรณที่ใชในการปลูกพืชผกัสวนครัว 
        1) เมล็ดพันธุ / กิ่งพันธุ 
        2) มูลไสเดือน / ปุยหมักชีวภาพ 
        3) น้ําหมักมูลไสเดือน / น้ําหมักชีวภาพ / น้ําหมักจุลินทรีย  
        4) แกลบดํา 
        5) ฟาง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 การปลูกพืชผักสวนครัว 
 

     ข้ันตอน / วิธีทํา 
     1) ขัน้ตอนการเตรียมดิน การเตรียมดินในการปลูกผักตองปรับ

โครงสรางดินใหมีความรวนซุย ถาดินมีความหนาแนนมาก มีการใชมานาน
ขาดธาตุอาหาร ควรจะตองปลูกพืชจําพวกตระกูลถ่ัวแลวไถกลบในชวงดอก
บานเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 
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       2) แปลงเพาะกลาตองผสมดินดวยปุยหมักชีวภาพหรือ
แกลบดําอยางละ 1 ปบตอ 2 ตารางเมตร คลุกเคลาใหเขากันกับดินทุบ
ละเอียดหรืออาจนํามูลที่หมักหรือมูลสัตวที่ผานการหมักทิ้งไว 2 ป มาผสม
กับดินจอมปลวกหรือดินขลุยไผ หรือหนาดินทั่วไป อัตราสวน ใชดิน 1 ตอ
มูลสัตว 1 อัตราสวน มูลที่หมักหรือทิ้งไว 1 ป อัตราสวนใชดิน 2 ตอมูล
สัตว 1 หวานเมล็ด คลุมดวยฟางหางๆ รดน้ําใหชุมชื้นอยูเสมอทุกวัน พอ
ตนกลามีอายุประมาณ 15-20 วัน ก็ยายตนกลาไปเพาะปลูกได 

        3) แปลงผักควรมีทางเดินหรือรองระบายน้ําเวลามีฝนตก
ควรใสปุยหมักชีวภาพประมาณ 500 กรัม ถึง 1 กิโลกรัมตอ 1 ตารางเมตร 
คลุกเคลาใหเขากัน ผสมดินดวยจอบ คราด หรือรถแทรกเตอรขนาดเล็ก 
หรือใสปุยหมักชีวภาพเปนแนวยาวตลอดแปลงเพ่ือปลูกผักโดยการหยอด
เมล็ดเปนแนวยาวตลอดแปลง 

        ตนทุนในการปลูกพืชผักสวนครัว (คิดตนทุนในการปลูก
พืชผักสวนครัว ในพ้ืนที่ 1 ไร) มีรายละเอียด ดังนี ้

        1) เมล็ดพันธุผักสวนครัว จํานวน 5 ซองๆ ละ 20 บาท เปน
เงิน 100 บาท (1 ซอง มเีมล็ดพันธุประมาณ 300-500 เมล็ด) 

        2) แกลบดํา จํานวน 10 กระสอบๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 
600 บาท 

        3) ฟาง จํานวน 20 กอนๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 500 บาท 
        4) มูลไสเดือน / ปุยหมักชีวภาพ (ทําใชเอง)  
        5) น้ําหมักมูลไสเดือน / น้ําหมักชีวภาพ / น้ําหมักจุลินทรีย 

(ทําใชเอง) 
        รวมตนทุนในการปลูกพืชผักสวนครัว ในพ้ืนที่ 1 ไร เปนเงิน

ทั้งสิ้น 1,200 บาท 
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   1.2 การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
        การปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะชวยลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตรและลดสารปนเปอนจากการตกคางของสารเคมีในผลผลิต ลด
ตนทุนการผลิตและลดปญหาหนี้สินเกษตรกร โดยทั่วไป วิธีการปลูกและ
ดูแลรักษาที่งายโดยใชปุยหมักชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพและสารไลแมลงที่
สามารถผลิตเองไดทั้งหมดและวัสดุที่หาไดในทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด
และขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ดังนี้ 

        วัสดุอุปกรณที่ใชในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
        1) เมล็ดพันธุ 
        2) มูลไสเดือน / ปุยหมักชีวภาพ 
        3) น้ําหมักมูลไสเดือน / น้ําหมักชีวภาพ / น้ําหมักจุลินทรีย  
        4) กากน้ําตาล 
        5) แกลบดํา / ขุยมะพราว 
        6) ฟาง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
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        ข้ันตอน / วิธีทํา 
        1) ขุดดินที่จะทําแปลงผักใหลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร 

กวางประมาณ 1 เมตร ยาวตามตองการโดยเอาดินที่ขุดออกไวขางแปลง 
        2) โรยมูลไสเดือน / ปุยหมักชีวภาพลงในแปลงประมาณ 

10 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
        3) เอาหนาดินที่ขุดออกลงใสคลุกใหเขากันกับปุยในสูงกวา

ระดับเดิมพอประมาณ 
        4) นํากากน้ําตาลกับน้ําหมักมูลไสเดือน / น้ําหมักชีวภาพ / 

น้ําหมัก จุลินทรีย อยางละ 1 ชอน ผสมกับน้ําที่เตรียมไวรดแปลงใหชุมวัน
ละครั้งติดตอกัน 7 วัน 

        5) พรวนดินที่แปลงคราดใหเรียบ 
        6) รดน้ําใหชุมทุกวัน รดน้ําหมักมูลไสเดือน / น้ําหมัก

ชีวภาพ / น้ําหมักจุลินทรีย ทุก 7 วัน และพรวนดินทุก 3 สัปดาห 
        ตนทุนในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (คิดตนทุนในการ

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ในพ้ืนที่ 1 ไร) มีรายละเอียด ดังนี ้
        1) เมล็ดพันธุ จํานวน 5 ซองๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 100 

บาท (1 ซอง มีเมล็ดพันธุประมาณ 300-500 เมล็ด) 
        2) แกลบดํา/ขุยมะพราว จํานวน 10 กระสอบๆ ละ 60 

บาท เปนเงนิ 600 บาท 
        3) ฟาง จํานวน 20 กอนๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 500 บาท 
        4) กากน้ําตาล จํานวน 5 ลิตรๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 100 

บาท 
        5) มูลไสเดือน / ปุยหมักชีวภาพ (ทําใชเอง)  
        6) น้ําหมักมูลไสเดือน / น้ําหมักชีวภาพ / น้ําหมักจุลินทรีย 

(ทําใชเอง) 
        รวมตนทุนในการปลูกพืชผักสวนครัว ในพ้ืนที่ 1 ไร เปนเงิน

ทั้งสิ้น 1,300 บาท 
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2. การปลูกพืชไรดิน  
   การปลูกพืชไรดิน หรือ การปลูกพืชโดยไมใชดิน เปนการปลูก

พืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดิน โดยการใชวัสดุปลูกตางๆ ในการปลูก 
เชน น้ํา ทราย กรวด ดินเผา หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมใชดิน ซึ่งพืชจะสามารถ
เจริญเติบโตบนวัสดุปลูกไดจากการไดรับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีน้ํา
ผสมกับปุย หรือธาตุอาหารตางๆ ที่พืชตองการผานทางรากพืช โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนการปลูกพืชไรดิน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 วิธีการปลูกพืชไรดิน 
 

   วัสดุอุปกรณทีใ่ชในการปลูกพืชไรดิน 
       1) โรงเรือน รูปแบบของโรงเรือนตองมีความแข็งแรง อากาศ
ถายเทไดสะดวก อยูในที่โลงแจง  

   2) ภาชนะและวัสดุท่ีใชในการปลูก  
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      2.1) ภาชนะที่ใชในการปลูก ควรเปนภาชนะที่เหมาะสมตอ
ระบบปลูก มีความแข็งแรง สะอาด ไมเปนอันตราย ตอรากผักและ
สภาพแวดลอม นอกจากนี้ควรมีราคาถูก หาซื้อไดงาย สะดวกตอการ 
ติดตั้งและการใชงาน  

      2.2) วัสดุปลูก ตองเปนวัสดุที่เก่ียวของกับการใหออกซิเจน 
ธาตุอาหารและชวยในการเจริญเติบโตของรากผัก เปนที่เกาะยึดค้ํายันตน
ผัก เปนแหลงสะสมน้ําและอาหาร และเปนแหลงท่ีใหอากาศแกผัก  

   3) ปุยหรือธาตุอาหารพืช การปลูกผักไฮโดรโปนิกสเปนการให
ผักที่ปลูกไดรับสารอาหารพืช หรือสารละลายธาตุอาหารพืช ที่ไดจากการ
นําธาตุอาหาร (แมปุย) ผสมกับน้ํา  

   4) น้ํา ท่ีใชตองมาจากแหลงน้ําที่ดี มีคุณภาพดีและมีปริมาณ
เพียงพอตอ การปลูก กอนที่นํามาใชในการปลูกผักควรมีการนําตัวอยางน้ํา
ไปตรวจคุณภาพกอน  

   5) ระบบไฟฟา ใชเพ่ือเปนตนกําลังของพลังงานที่ขาดไมได ควร
มีระบบ ไฟสํารองสําหรับบางชวงที่มีปญหาเก่ียวกับระบบไฟฟา 

   6) ปม ใชสําหรับสงและกอใหเกิดการไหลเวียนของสารละลาย
ธาตุอาหารพชื และใหออกซิเจนแกรากพืช  

   7) เมล็ดพันธุผักหรือกลาผักที่จะใชปลูก ควรเลือกพันธุที่ตลาด
ตองการ ตนกลามีความสําคัญตอการปลูกผักไฮโดรโปนิกสมาก เนื่องจาก
ทําใหพืชสามารถเจริญเติบโตและตั้งตัวไดเร็ว เมล็ดพันธุท่ีดีตองมีลักษณะ
ตรงตามพันธุ มีเปอรเช็นตความงอกสูง  

   8) วัสดุและอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของกับการเตรียมสารละลาย 
ธาตุอาหารพืช  

       8.1) ถังใสสารละลายธาตุอาหารพืช ขนาดของถังขึ้นอยูกับ
ระบบของการปลูก เพ่ือกักเก็บสารละลายธาตุอาหารใหเพียงพอ โดยทั่วไป
จะฝงถังใสสารละลายธาตุอาหารพืชไวใตดิน เพ่ือลดอุณหภูมิของสารละลาย
และชวยลดการระเหยของสารละลายไดอีกดวย  
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       8.2) เครื่องชั่ง วัด ตวง ใชตวงปริมาณปุยหรือสารอาหารที่ใช
ในการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส  

   9) อุปกรณสําหรับการตรวจวัดและควบคุมสารละลายธาตุ
อาหารพืช เครื่องมือตรวจวัดคาความเปนกรดเปนดางของสารละลายธาตุ
อาหารพืช (PH meter) เครื่องมือตรวจวัดคาการนําไฟฟาของสารละลาย
ธาตุอาหารพืช (Electrical Conductivity meter) 

    ตนทุนในการปลูกพืชไรดิน (คิดตนทุนในการปลูกพืชไรดิน 
จํานวน 20 หลุม) มีรายละเอียด ดังนี ้

    1) เมล็ดพันธุผักสลัดแบบเคลือบ จํานวน 20 เมล็ดๆ ละ 2 
บาท เปนเงนิ 40 บาท  

    2) รางปลูกพืชไรดินพรอมระบบน้ํา ขนาด 20 หลุม จํานวน 1 
ชุดๆ ละ 3,250 บาท เปนเงิน 3,250 บาท 

    3) ถวยปลูก จํานวน 20 ถวยๆ ละ 2 บาท เปนเงิน 40 บาท 
    4) วัสดุปลูก จํานวน 1 แผนๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 20 บาท 
    5) ปุยน้ํา จํานน 1 ชุดๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 150 บาท 
    รวมตนทุนในการปลูกพืชไรดนิ จํานวน 20 หลุม เปนเงินทั้งสิ้น 

3,500 บาท 
3. การเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อทําปุยอินทรีย 
   การเลี้ยงไสเดือนมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความเหมาะสมของผู

เลี้ยง ตั้งแตแบบงายๆ ใชวัสดุในทองถ่ินลงทนุนอย ไปจนถึงการทําโรงเรือน
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมท่ีลงทุนสูง เชน กออิฐฉาบปูนเปนบล็อกเลี้ยงก็ได 
หรือถาผลิตปุยขนาดใหญอาจสรางโรงเรือนถาวร มีระบบการเลี้ยงที่เปน
ระบบตั้งแตการใหอาหารไปจนถึงการเก็บปุย นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยง
ดวยอุปกรณขนาดเล็ก ในครัวเรือน ซึ่งอาจประยุกตใชวัสดุที่มีอยูทั่วไปมา
ใชก็ได เชน กะละมัง ถังพลาสติก วงบอปูนซีเมนต เปนตน  
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ภาพท่ี 2.4 การเลี้ยงไสเดือนดินโดยกออิฐฉาบปูน ทําเปนบล็อกเลี้ยง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 การเลี้ยงไสเดือนดินในกะละมังพลาสติก 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 การเลี้ยงไสเดือนดนิในลิ้นชักพลาสติก 
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ภาพท่ี 2.7 วิธีการเลี้ยงไสเดอืนดิน 
 
   วิธีการเลี้ยงไสเดือน  
   1) หาภาชนะหรือวัสดุที่จะนํามาเลี้ยงไสเดือน เชน วงบอ

ปูนซีเมนต กะละมังพลาสติก หรือลิ้นชักพลาสติก มาเจาะรูเพ่ือระบายน้ํา  
   2) นําภาชนะหรือวัสดุที่จะนํามาเลี้ยง ไปไวในบริเวณที่รม ไม

โดนแดดหรือฝน อากาศถายเทสะดวก  
   3) ถาเปนวงบอปูนซีเมนตควรลางดวยน้ําสะอาด 2-3 รอบ แลว

แชดวยตนกลวยทิ้งไว 3-5 วัน เพ่ือลดความเคม็ของปูนซีเมนต  
   4) ใสพ้ืนเลี้ยง (ดินรวนผสมมูลวัวอัตรา 4 ตอ 1) หนา 3 นิ้ว 

แลวรดน้ําใหความชื้น 80-90 เปอรเซ็นต 
   5) ใสไสเดือน 1,000 ตัว ในพ้ืนที่ขนาด 1 ตารางเมตร 
   6) ทาสบูหรือน้ํายาลางจานบริเวณขอบภาชนะหรือวัสดุที่จะ

นํามาเลี้ยง เปนแถบกวาง 1-2 นิ้ว ปองกันไสเดือนหน ี 
   7) เติมมูลวัวและเศษขยะอินทรียบางๆ อยาใหเกิดความรอน

จากการหมัก  
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   8) ปดฝาบอดวยวัสดุแผนเรียบที่หาไดในพ้ืนที่ เชน ไมอัด ฟว
เจอรบอรด ที่เจาะรูระบายอากาศ บริเวณฝา  

   9) คอยสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของไสเดือนและอาจเติม
ขยะอินทรียใหมีปริมาณเหมาะสมกับการยอยของไสเดือน โดยเฉลี่ย
ไสเดือนจะกินอาหารหมดประมาณ 5-7 วัน   

    ตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน (คิดตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน ใน
พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร) มีรายละเอียด ดังนี ้

    1) ไสเดือนดิน จํานวน 1 กิโลกรัมๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 
800 บาท  

    2) ดินสําหรับเลี้ยงไสเดือนดินผสมขี้วัว จํานวน 10 กิโลกรัมๆ 
ละ 20 บาท เปนเงิน 200 บาท 

    รวมตนทุนในการเลี้ยงไสเดือน ในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร เปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,000 บาท 
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เรื่องที่ 3 
การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยกับการพัฒนาระบบเกษตรอนิทรีย 

 
บทนํา         

เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางการ
เกษตรของชุมชนเปาหมาย ตองเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหชุมชนสามารถลด
การใชพลังงานฟุมเฟอยจากกิจกรรมทางการเกษตร ลดคาใชจายทางดาน
พลังงานของชุมชนสามารถใชงานไดอยางยั่งยืน ซึ่งตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการใชงานเทคโนโลยีทางดานพลังงานทดแทนของชุมชน 
 
พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆ อันจะ
ทําใหสิ่ งแวดลอมเปนพิษ เซลลแสงอาทิตยจึ งเปนสิ่ งประดิษฐทาง
อิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชผลิตไฟฟา เนื่องจากสามารถเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง  

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 พลังงานแสงอาทิตย 
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การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยกับระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตร 
1. ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย เปนการประยุกตนําแผงเซลล

แสงอาทิตยมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาใหกับสูบน้ํา เปนระบบเซลล
แสงอาทิตยแบบอิสระ โดยไมมีการเชื่อมตอเขากับสายสงของการไฟฟา 

2. สวนประกอบของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย 
แผงเซลลแสงอาทิตย ระบบควบคุมทางไฟฟา เครื่องแปลงกระแสไฟฟา
สําหรับสูบน้ํา และปมสูบน้ํา  

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 สวนประกอบหลักของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 
 

   2.1 แผงเซลลแสงอาทิตย เปนอุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนรูป
พลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟากระแสตรง ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตกับระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยไดโดยตรง 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 แผงเซลลแสงอาทิตย 



 21 

   2.2 ระบบควบคุมทางไฟฟา เปนระบบที่ใชการควบคุมการ
ทํางานของสูบน้ํา ซึ่งเครื่องควบคุมการทํางานแผงวงจร ควบคุมการทํางาน
ของระบบสูบน้ํา เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ 
           

 
 

ภาพท่ี 3.4 ระบบควบคุมทางไฟฟา 
 

         1) เครื่องควบคุมการทํางาน เปนเครื่องใชในการคุมควบ
การทํางานของสูบน้ํา โดยจะสงคําสั่งไปยังแผงวงจรท่ีใชในการควบคุมการ
ทํางานของระบบสูบน้ํา เพ่ือใหเปด-ปดการทํางานของสูบน้ํา 

         2) แผงวงจรที่ใชในการควบคุมการทํางานของระบบสูบน้ํา 
คือ แผงวงจรที่ใชในการเปด-ปดการทํางานของสูบน้ํา 

         3) เครื่องควบคุมการประจุไฟฟา เปนอุปกรณท่ีทําหนาที่
ควบคุมการประจุ และคายประจุไฟฟาของแบตเตอรี่ รวมถึงทําหนาที่
ปองกันความเสียหายที่จะกอใหเกิดกับแบตเตอรี่และอุปกรณไฟฟา 

         4) แบตเตอรี่ เปนอุปกรณที่ใชในการสะสมพลังงานไฟฟา 
สําหรับจายพลังงานไฟฟาใหแกเครื่องควบคุมการทํางานและแผงวงจรท่ีใช
ในการควบคุมการทํางานของระบบสูบน้ํา 
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   2.3 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา เปนอุปกรณที่แปลงไฟฟาจาก
ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ เพ่ือใหใช กับเครื่องใชไฟฟา
กระแสสลับทั่วไปได 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา 
 

    2.4 ปมสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย เปนปมสูบน้ําที่ใชพลังงาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาดวยแผงเซลลแสงอาทิตย 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 ปมสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 
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3. จุดเดนและจุดดอยของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 
   3.1 จุดเดน 
        1) เปนการประยุกตใชพลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งเปน

พลังงานสะอาดและไมมีวันหมด 
        2) สามารถติดตั้งเพ่ือผลิตไฟฟาไดทุกพื้นที่บนพ้ืนโลก 
        3) ไมตองใชเชื้อเพลิงอ่ืนใดนอกจากแสงอาทิตย รวมถึงไมมี

การเผาไหมจึงไมเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม 
        4) ไมมี อุปกรณใดๆ เคลื่อนไหวขณะทํางาน จึงไมเ กิด

มลภาวะดานเสียง 
        5) การติดตั้งทําไดงายและสะดวก เคลื่อนยายไดสะดวก 
        6) เปนระบบที่มีการบํารุงรกัษานอยมาก 
        7) ลดการใชพลังงานสิ้นเปลืองในการผลิตกระแสไฟฟา เชน 

น้ํามัน กาซธรรมชาต ิและถานหิน เปนตน 
   3.2 จุดดอย 
        1) สามารถใชไฟฟาไดอยางจํากัด (ตามที่ออกแบบไว) 
        2) ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาคอนขางต่ําจึงตองใชพื้นท่ี

คอนขางมากในการผลิตกระแสไฟฟา โดยจะตองใชพื้นที่ประมาณ 10 
ตารางเมตร ในการผลิตไฟฟา 1 กิโลวัตต สูงสุด 

 
การประยุกตใช เทคโนโลยีการสูบน้ําเพื่อการเกษตรดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนย
เครือขาย) อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี
การสูบน้ําเพื่อการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 250 วัตต ไป
ประยุกตใชกับระบบน้ําหยดในการทําผักอินทรีย พบวา เครื่องสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตยสามารถสูบน้ําไดปริมาณ 1,500 ลิตรตอชั่วโมง ที่ความ
ลึกประมาณ 10 เมตร และสงน้ําในแนวราบไดประมาณ 200 ถึง 300 เมตร  
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ภาพท่ี 3.7 เทคโนโลยีการสูบน้ําเพื่อการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 

ตนทุนเทคโนโลยีการสูบน้ําเพ่ือการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 250 วัตต มีรายละเอียด ดังนี ้
 1. แผงโซลาเซลล 250 วัตต จํานวน 1 แผงๆ ละ 4,950 บาท   
 2. ปมชัก 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท  
 3. มอเตอร 24 โวลต ดีซ ี250 วัตต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,500 บาท  
 4. เหล็กโครงสรางโซลาปม ชุดละ 2,000 บาท  
 5. วงจรควบคุมการทํางานโซลาปม ชุดละ 4,000 บาท  
 ราคาตนทุนของเทคโนโลยีการสูบน้ําเพื่อการเกษตรดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด 250 วัตต รวมทั้งสิ้น 14,950 บาท  
  คาไฟฟาที่ใชจริงในการทําผักอินทรีย ขนาดโรงเรือน กวาง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร มีคาใชจายไฟฟาประมาณ 300 บาทตอเดือน ถา 12 เดือน 
คิดเปนเงิน 3,600 บาท (12x300)  
 ความคุมทุนของเทคโนโลยีการสูบน้ําเพ่ือการเกษตรดวยพลังงาน
แสงอาทิตย อยูที่ 4.15 ป (14,950/3,600)  
 ความคุมทุนของแผงโซลาเซลลอยูที่ 1.375 ป (4,950/3,600) 
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