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เรียนรู้คู่สัตว์เลี้ยง

คลินิกสมุนไพร  โรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน
รักพอเริ่มที่พอเพียงกับเกษตรกรบานแพว

อาหารอร่อยจากสวน

เพสโตร็อกเก็ต...เมนูงายๆ  เก็บผักไดในสวน
น้ำพริกเห็ดหอม...เมนูสุขภาพจากแมถึงลูก

พาเที่ยวธรรมชาติ

วิถีอินทรีย  พอเพียงและแบงปน  ณ ชุมพรคาบานา  

สัมผัสธรรมชาต ิ  เกษตรอินทรีย  ที่ไรปลูกรัก

งานฝีมือจากสวน

สบูออรแกนิก  ปลอดภัย  สบายผิว  

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ตะลุยช็อปผลิตภัณฑออรแกนิก

ข่าวสารในสวน

มะลิเฉลิมนรินทรของคนไทย
มารูจักเครื่องดักแมลงวันทองอยางงายกัน

เริ่มลงมือ

สรางสวนเกษตรอินทรียดวยตัวเอง
หลัก 10 ประการเมื่อเริ่มทำเกษตรอินทรีย
ปลูกผักในเมือง  เรื่องที่ทุกคนทำได  

สวนผัก ASEAN  สานรักบานฉันบานเธอ
ธรรมชาติ...พลังขับเคลื่อนสูสวนเกษตรอินทรีย
พันพรรณ...สวนเกษตรพันธุแท    

บีบีฟารม...ฟารมอินทรียเนนสุขภาพ  รสชาติอรอย 

พลิกผืนทรายใหกลายเปนทุงนา
นักปรุงดิน...มืออาชีพ
มาปลูกผักหวานปา ผักพื้นบานปลอดสารกัน
ปลูกพืชธรรมชาติ...ไวหมชีวิต
มาทำปุยอินทรียกัน
ดินคืออะไร    

หลักสี ่  พื้นที่ผักอินทรียลอยฟา  

RAIN FOREST FARM : ไมฉีด  ไมพน (สารเคมี)
เพื่อคนและแมลงอยูรวมกัน
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 ทุกวันนี้รอบตัวเราเต็มไปดวยสารเคมีปนเปอนในอากาศและอาหาร  อีกทั้งอากาศท่ีรอนมากข้ึนทุกวัน  นั่นเปน 
เพราะความรอนจากพื้นโลกไปทำลายชั้นบรรยากาศซึ่งเปนตัวกรองความรอน  ทำใหแสงแดดสาดสองลงมาอยางเต็มที่ 
สงผลใหผูคนเจ็บปวยกันงาย  สิ่งนี้เองที่ทำใหคนหันมาใสใจสุขภาพและสิ่งแวดลอมกันมากขึ้น   และหันมาพ่ึงวิถี  
“เกษตรอินทรีย” หรือ “ออรแกนิก” ซึ่งเปนที่นิยมในขณะนี้
 สำหรับตัวฉันเอง คำวาเกษตรอินทรียหรือออรแกนิกเขามาอยูในชีวิตนับตั้งแตยางเขาสูวัย 35  ซึ่งเปนชวงที่ 
คร่ำเครงกับการงาน  พักผอนไมเพียงพอ  กินอาหารท่ีไมมีประโยชน  จนสุขภาพเริ่มแยลง  นั่นเปนแรงบันดาลใจ 
ที่ทำใหฉันหันมาดูแลสุขภาพ  เลือกกินอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคม ี  และออกกำลังกายทุกสัปดาห  แตทำอยางไร 
ใหเราไดกินแตอาหารที่ปลอดภัยละ  คำตอบของฉันก็คือ  ปลูกผักผลไมกินเองคงจะด ี  แตไมมีพื้นที่จะทำอยางไร    
 สิ่งนี้เองที่ทำใหฉันอยากมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเอาไวสำหรับปลูกพืชผักผลไมไวเก็บกินเอง  ทำกินเองบาง  แตดวย 
ความไมพรอมดานการเงิน  มันทำใหฉันไดแตรอคอยเพ่ือสานฝนใหสำเร็จ  จนวัยเขาเลขส่ีความฝนของฉันก็เร่ิมเปนจริง 
 เม่ือมีโอกาสครอบครองท่ีดินผืนเล็ก ๆ  ฉันก็เร่ิมลงมือโดยนำความรูท่ีไดร่ำเรียนมาปฏิบัติ  และหวังวาจะไดผลผลิต 
ไวกินกันในบานอยางสบาย  ๆ  โดยเนนพืชหลากหลายชนิดในรูปแบบไรนาสวนผสม  แตเมื่อลงมือทำจริงจัง  ฉัน 
ก็พบวา  “ถาเราไมฉีดยา  ไมใสปุย  ไมใชอะไร  ๆ  แลวเราจะไดผลผลิตหรือ  สวนของฉันคงมีแตแมลง  โรคพืช 
ผักผลไมของเราคงไมอรอยเหมือนกับคนอื่นแน ๆ”  สารพัดเรื่องที่ครุนคิด  
 ฉันลองหาขอมูลจากเว็บไซตตาง  ๆ  ที่กลาวถึงเกษตรอินทรีย  โดยเฉพาะเว็บไซต “เกษตรพอเพียง” ที่หลายคน 
มาแลกเปล่ียนประสบการณการทำสวนที่แตกตางกันไป  และสอบถามผูรูอีกหลายทาน  ฉันจึงตัดสินใจวาตองทำ 
สวนเกษตรอินทรียใหได  
 หลังจากที่ฉันเริ่มลงมือจัดการพ้ืนที่ตั้งแตวางแปลน   ไถพรวนดิน  ติดตั้งระบบน้ำ  และปลูกพืชที่ตองการ 
ผานไปแคหนึ่งปสี่เดือน  ฉันก็พบวาความฝนของฉันเปนจริงแลว  ก็เพราะผลไมในสวนเร่ิมใหผลผลิตมากมาย  ทุกครั้ง 
ที่มาบานสวน  ฉันไดออกกำลังกายดวยการทำสวน  ดูแลตนไมนานาชนิด  ไดเก็บผลผลิตกลับบานมากิน  ทั้งฝร่ัง 
กลวยสารพัดพันธุ  มะละกอ  สลับเปลี่ยนกันไป  บางวันไดเก็บดอกแค  พริกข้ีหนู  มะนาว  มะกรูด  ตะไคร 
กะเพรา  โหระพามาทำกับขาว  วาง  ๆ  ก็สอยมะขามเปรี้ยวจากสวนขาง ๆ มาทำแกงสม  เพียงแคนี้ก็ทำใหสุขภาพ 
และสิ่งแวดลอมรอบตัวเราดีขึ้นแลว
 มีบางที่ทำใหฉันทอใจ  โดยเฉพาะชวงที่แมลงศัตรูพืชระบาด  แตฉันก็ไดกำลังใจท่ีดีจากพ่ีนอง  คุณลุงขางสวน 
และที่สำคัญคือ  คุณบี - พักตรวิภา  ปญญาพรวิจิตร  แหงบีบีฟารม  ที่ใหสัมภาษณไวในหนังสือเลมนี้  ผูใหกำลังใจ 
และใหคำแนะนำดี ๆ มากมาย  จนฉันเอาชนะอุปสรรคเหลาน้ันมาได  แมผลผลิตของฉันจะไมสวยงามนากินเหมือนกับ 
ที่ขายในตลาด  แตก็มั่นใจวาทุกคนในครอบครัวและคนใกลตัวของฉันไดกินอาหารปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน 
อยางแนนอน  
 ที่เลามาทั้งหมดนี้ เปนเพียงประสบการณเล็ก  ๆ  นอย  ๆ  ที่ผานมาในชีวิต   และอยากใหผูที่สนใจทำสวน 
เกษตรอินทรียลองลงมือทำดูบาง  อาจเร่ิมจากพื้นที่เล็ก  ๆ  ปลูกผักไวที่บานสักสองสามชนิด  แลวคอยขยับขยาย 
พื้นที่ใหใหญขึ้น  โดยศึกษาเพิ่มเติมจากประสบการณของอีกหลายทานที่ใหสัมภาษณไวในหนังสือเลมนี้  แลวจะรูวา 
“เกษตรอินทรียคือวิถีพอเพียง” ที่ทำไดไมยาก  และยังทำใหเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง ๆ คะ

อุไร  จิรมงคลการ 
สำนักพิมพ์บ้านและสวน

จากใจบ.ก.
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GARDEN & FARM 009

 ในยุคท่ีมีแตความเรงรีบตองแขงกับเวลาเชนน้ี  ส่ิงจำเปนนอกจากปจจัย 4 สำหรับคนเมืองอยางเรา 
หลายคนคงฝนวาอยากมีบานบนพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ทามกลางสวนผัก  ผลไม  ท่ีไมใชยาฆาแมลงและสารเคมีใด ๆ 
ปลูกไวเก็บกินกันในบาน  และใชเปนพ้ืนท่ีพักผอน  คลายความเครียดจากหนาท่ีการงานของทุกคน 
ในครอบครัว  อยางที่เรียกกันวา  “เกษตรอินทรีย  วิถีพอเพียง”
 หลายคนเมื่อไดยินคำวา “เกษตรอินทรีย”  มักนึกถึงการปลูกพืชผัก  ผลไมกินเอง  โดยไมใช 
ยาฆาแมลง   ปุยเคมี   หรือสารเคมีใด  ๆ   ชวยใหพืชผักผลไมที่เราปลูกปราศจากสารเคมีที่สงผล 
ตอรางกาย  เชน  การปลูกผักสวนครัว  อยางกะเพรา  โหระพา  พริก  ขา  ตะไคร  มะกรูด  มะนาว 
แค  ถั่วฝกยาว  หรือไมผลอยางมะมวงไวหลังบาน  เพียงแคนี้ก็เปนจุดเริ่มตนของเกษตรอินทรีย 
วิถีพอเพียงแลว  
 สำหรับความหมายของคำวา  “เกษตรอินทรีย” (Organic) นั้น  คุณวิฑูรย  เลี่ยนจำรูญ 
ผูอำนวยการมูลนิธิชีววิถี  ใหความหมายวา  “เกษตรอินทรีย  คือ  ระบบการผลิตที่ใหความสำคัญกับ 
ดิน  ระบบนิเวศ  มนุษย และส่ิงมีชีวิตอ่ืน  ๆ  ผสมผสานความรูพ้ืนบานกับความรูทางวิทยาศาสตร 
เขาดวยกัน   กอใหเกิดการผลิตที่ยั่งยืน สงเสริมใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม   โดยคำนึงถึง 
คุณภาพชีวิตของผูคนและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ที่สำคัญคือ ไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต  ไมสง 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ ตัว  ซึ่งเปนหัวใจของการทำเกษตรอินทรียนั่นเอง”
 นอกจากความหมายขางตน  สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ [International Federation 
of Organic Agriculture Movement (IFOAM)] ไดใหความหมายไววา  “เกษตรอินทรีย  คือ  ระบบ 
การเกษตรที่ผลิตอาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม  สังคม  และเศรษฐกิจ  โดยมีหลัก 
สำคัญอยูที่การปรับปรุงบำรุงดิน  การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช  สัตว  และระบบนิเวศ 
การเกษตร”

คุณวิฑูรย  เลี่ยนจำรูญ  ผูทำงานดาน
เกษตรทางเลือกมายาวนานหลายสิบป

มารู้จักเกษตรอินทรีย์

 ในอดีตคนไทยคุนเคยกับเกษตรกรรมพ้ืนบานที่มีการ 
ปลูกพืชผัก  ผลไม  สมุนไพรหลากหลายชนิดที่ตองใชใน 
ครัวเรือนไวรอบ  ๆ บาน  เพ่ือชวยลดรายจายในครัวเรือนและ 
แจกจายผลผลิตใหกับเพื่อนบาน  อีกทั้งพรรณไมเหลานี้ยังให 
รมเงากับบานเรือน  ลดความรอนจากแสงแดด  ชวยดักจับ 
กรองฝุนและเสียง  ท่ีสำคัญคือ  การปลูกตนไมหลากหลายชนิด 
ไวรอบบานยังเสมือนเปนการสรางระบบนิเวศเล็ก  ๆ  ใหกับ 
สิ่งมีชีวิตอีกดวย  นี่เองคือวิถีเกษตรอินทรียที่คนไทยปฏิบัติ 
กันมาแตโบราณ
 และเมื่อความเจริญดานเศรษฐกิจ   สังคม   และ 
เทคโนโลยีตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ 
ผูคนจึงมีมากขึ้นตาม   สงผลใหคานิยมและความคิดของ 

เรื่อง : กนกกาญจน  เอี่ยมสะอาด, 
  อุไร  จิรมงคลการ 

ภาพ : ธนาวุฒ ิ  โชติประดิษฐมารู้จักสวน

เกษตรอินทรีย์คืออะไร

ตัวอย่าง



ไทรใหญแผกิ่งกานสรางความรมเย็นแกบานพัก
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คนไทยเปลี่ยนไป   พฤติกรรมการกินอยูของคนจึงเปล่ียน 
จากปลูกพืชไวกินเองในบานมาเปนการเลือกซื้อผักผลไม 
และอาหารสำเร็จรูปมาบริโภคแทน  เพราะสะดวกสบาย 
โดยเฉพาะผูที่ตองทำงานแขงกับเวลา  สิ่งนี้เองที่ทำใหเรา 
สัมผัสกับสารเคมีท่ีอยูรอบ ๆ ทุกวันกันอยางไมรูตัว  โดยเฉพาะ 
สารเคมีที่ปะปนอยูในอาหารที่ขายกันในทองตลาด
 ปจจุบันผูคนหันมาสนใจเรื่อง  “เกษตรอินทรีย   วิถี 
พอเพียง” กันอยางจริงจัง  โดยมีแรงบันดาลใจจากพอหลวง 
ของชาวไทย  จนอยากลงมือทำเองบาง  แตการจะเร่ิมทำใน 
สิ่งที่เราไมเคยทำมากอนนับเปนเร่ืองยากเต็มที  สุดทายตอง 
ใชวิธีเลือกซื้ออาหารสุขภาพหรืออาหารออรแกนิกแทน 

ดร.วิวัฒน  ศัลยกำธร

เกษตรอินทรีย ์  ศาสตร์ของพระราชา

 จากประสบการณของ  ดร.วิวัฒน  ศัลยกำธร  หรือ  อาจารยยักษ 
ผูศรัทธาในแนวทางดังกลาว และลงมือพลิกฟนผืนดินอันแหงแลง  40 ไร 
ที่ตำบลมาบเอื้อง  อำเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  ดวยวิถีเกษตรพอเพียง 
ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จนทำใหพื้นที่ดังกลาว 
กลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง

 “มาบเอื้องเปนพ้ืนที่แหงแลงที่สุด   ดินเลว   น้ำนอย   เปนเขต 
อุตสาหกรรม  เปนพ้ืนท่ีเงาฝนและอยูนอกเขตชลประทาน  ผมเร่ิมปรับเปล่ียน 
พื้นที่นี้ดวยการปลูกปากอน” อาจารยยักษอธิบาย  
 อาจารยสามารถพลิกพื้นที่นี้ใหกลับมาสมบูรณอีกครั้งดวยการปลูกปา 
เพื่อใหธรรมชาติพึ่งพากันเอง  เริ่มจากปลูกไมใหญ  เชน  หวา  ไทร  กราง 
ทิ้งไวใหนกไดกินไดอาศัย  เกิดความรมเย็นและใหเนื้อไมที่ดี  แลวคอยปลูก 
พืชอาหาร  เนนปลูกขาว  พืชผักที่ปลอดจากสารเคมีรอยเปอรเซ็นต  และ 
ดำเนินชีวิตอยางไมเบียดเบียนธรรมชาติ

แตจะแนใจไดอยางไรวา อาหารสุขภาพท่ีมีราคาแพงเหลาน้ัน 
ปลอดภัยจากสารเคมีที่นำมาปรุงแตง   สุดทายก็กลับมาสู 
ภาวะการกินอาหารไมเลือกเหมือนเดิม  เพราะสูราคาไมไหว 
ผลกระทบที่ตามมาก็คือ  การสะสมสารพิษที่กินเขาไปไวใน 
รางกายมากข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมรูตัว  แมจะไมแสดงออกในชวง 
เวลาสั้น  แตจะสงผลใหถูกคุกคามจากโรคตาง ๆ ในอีกไมนาน

 น่ีคือเหตุผลหนึ่งที่อยากให้ทุกคน
ตระหนักถึงคำว่า “เกษตรอินทรีย์

วิถีพอเพียง” มากขึ้น

ตัวอย่าง



มุมหนึ่งของพื้นที่ปาที่ชุมชื้นและอุดมสมบูรณ

เริ่มปลูกไมตนขนาดใหญเพื่อใหมีรมเงา จากนั้นจึงปลูกไมตนที่มีขนาดเล็กลงมา แลวปลูกไมพุมและไมคลุมดินอื่น ๆ  

ปลูกหญาแฝกรอบแปลงผักเพื่อเพิ่มความชื้นและลดการชะลาง
ของหนาดิน
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การสร้างพื้นที่ป่า 

＊ ปลูกปาตามความสูง  โดยพืชที่อาจารย  
เลือกปลูกตองเปนทั้งพืชกินได   ใชเนื้อไม  
มากอสรางบานเรือนหรืออุปกรณการเกษตร  
และชวยอนุรักษดินและน้ำ  ดังนี้ 
 เริ่มจากปลูกไมตนขนาดใหญ   เชน  
ตะเคียน  ยางนา  มะคาโมง  สะตอ  มะพราว  
เม่ือตนเริ่มเติบโตจึงปลูกไมตนที่มีความสูง  
รองลงมา   เชน   ผักหวานปา   ติ้ ว   พลู  
กำลังเสือโครง  กลวย  ตามดวยไมพุมเตี้ย  

 อาจารยกลาววา  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหคุณคากับภูมิปญญาไทย เนน 
การพ่ึงตนเอง  พระองคทรงใชคำวา Sufficient  น่ันคือปลูกไวกินเอง  ปลูกใหลูกกิน  ปลูกให 
พอแมกิน  ปลูกใหครอบครัวตัวเองกิน  การทำเกษตรแบบนี้ภาษาไทยเรียกวา กสิกรรม 
ไมใชสารพิษ  เปนกสิกรรมธรรมชาติ  เปนเกษตรอินทรียแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราทำ 
กันมา

 เมื่อพื้นที่อุดมสมบูรณและปลูกพืชไดตามตองการ  อาจารยเร่ิมทำปุยใชเองใสในนา 
และแปลงผัก  ผืนนากวาสิบไรท่ีศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองเต็มไปดวยรวงขาวสีทองอราม

สภาพปาปลูก 3 ช้ัน  ไดประโยชน
4 อยาง

เชน   ผักหวานบาน   มะนาว   พริกไทย     
ยานาง  เสาวรส  ไมผิวดิน  เชน  ผักเสี้ยน    
มะเขือเทศ  สะระแหน  และไมหัวใตดิน    
เชน  ขา  ตะไคร  ไพล  เผือก  มัน  บุก    
กลอย   
 หลังปลูกอาจารยใชฟางขาวคลุมรอบ  
หลุมปลูกเพื่อรักษาความชื้น  ใหรากแผขยาย  
และจุลนิทรยีในดนิเตบิโต  จากนัน้จงึใสปุยคอก  
เปนอาหารเลี้ยงพืชตอไป 

ตัวอย่าง
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