
นายสเุมธ  ทบัทิมทองกลุม่สง่เสริมอาชพีการเกษตรเกษตรผสมผสาน 
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กิจกรรมทางการเกษตร 
เกษตรผสมผสาน ในพืน้ท่ี 22 ไร ่ ประกอบดว้ย ทํานา ทําสวน ไทรประดบั ชะอม  

มะรมุ ไก่ไข ่ และปลาเบญจพรรณในรอ่งสวนและคนัลอ้มในนา  

การศึกษา 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ประกาศนียบตัรวิชาชพีช ัน้สูง) 

การท าการเกษตร 
 นายสุเมธ  ทบัทิมทอง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี9 ตําบลดอนพุทรา  

อําเภอดอนตูมจงัหวดันครปฐม  เริม่ตน้จากการทํางานในโรงงาน และทําใหพ้บว่า  

การทํางานโดยเป็นลูกจา้งคนอื่นไม่มีความสุขและเม่ือบิดาอายุมากขึน้ จึงคิดกลบั 

มาทําอาชพีการเกษตร คือ การทํานา ซึง่บรรพบุรษุไดทํ้าไว ้ และพบว่า การทํา 

อาชพีการเกษตร เป็นอาชพีท่ีอิสระ เป็นอาชพีท่ีเป็นนายของตวัเอง ย่ิงขยนัมาก 

ก็ย่ิงมีเงินมาก ถา้ขีเ้กียจก็มีเงินนอ้ย 

 นายสุเมธ  ทบัทิมทอง ทํานามาแลว้20 ปี ทําใหฐ้านะทางเศรษฐกิจดีขึน้ แต่ปัจจบุนัดว้ยสภาพอากาศทํา
ใหไ้ม่สามารถทํานาไดดี้เหมือนท่ีผ่านมา ทําใหร้ายไดไ้ม่ต่อเน่ือง จึงเริม่ปลูกพืชอื่นๆ เพ่ือใหเ้กิดรายไดทุ้กวนั จึงหาขอ้มูล
เกี่ยวกบัพืชท่ีจะปลูก จึงเริม่จากการปลูกกลว้ย เน่ืองจากกลว้ยเป็นพืชท่ีปลูกและดูแลง่าย  

 สวนของนายสุเมธ  ทบัทิมทอง ปลูกพืชแบบยกรอ่ง รอ่งกวา้ง 2 เมตร ระหว่างรอ่งกวา้ง 1.5 เมตร เพ่ือ
เก็บกกันํ้าไวใ้ช ้ และปล่อยปลา กลางรอ่งปลูกมะนาว มะม่วง มะกรดู ลําไย ดา้นขา้งรอ่งจะปลูกกลว้ยและมะพรา้ว พืน้ท่ี
ว่างภายในรอ่งก็จะปลูกฟัก และฟักทอง และการใหนํ้้าโดยการใชเ้รือรดนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซึง่นายสุเมธ ทบัทิมทอง ไดป้รบัเปลี่ยนการทําการเกษตรจากบรรพบุรษุ โดยการลดการใชส้ารเคมีมาใช ้
จลิุนทรียใ์นการป้องกนักําจดัศตัรพืูช มีการวิเคราะหดิ์นก่อนการใชปุ๋้ย และการนําเอาเทคโนโลยีมาใชซ้ึง่ความรูท่ี้นํามา
ปรบัใชไ้ดม้าจากการศึกษาหาความรูจ้าก Youtubeและการอบรมศึกษาดูงาน 

การปลูกและดูแลรกัษา 
· มะม่วง ขดุหลุมปลูกขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ก่อนปลูกจะรองกน้หลุมดว้ยขีว้วั ขยุมะพรา้ว และเชือ้ราไตรโคเดอร ์

มา  เพ่ือป้องกนักําจดัเชือ้รา 

นายสุเมธ  ทบัทิมทอง 
ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

 

ปลูกพืชแบบผสมผสานในร่องสวน 
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· กลว้ยนํ้าวา้ ปลูกพนัธุ ์ ปากชอ่ง 50 จะใชก้ลว้ยท่ีไดจ้ากการเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือ เน่ืองจากปลอดโรค 

· ไทรเกาหลี (ไทรประดบั) ตอ้งผูกยอดและแต่งยอดขา้งตน้ไทรเกาหลีทุกเดือน หลงัตดัแต่งใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 30 – 20 - 0 
โดยเริม่แต่งตน้ไทรเกาหลี ตัง้แต่อายุ 1 เดือนขึน้ไป และเม่ือตน้ไทรเกาหลีอายุครบ 1 ปี ก็สามารถขดุลอ้มไปจาํหน่าย
ได ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคทางการเกษตร 
 
1. การใชก้าบมะพรา้วคลุมโคนมะนาวเพ่ือรกัษาความชืน้ในดิน 
2. การใชฮ้อรโ์มนไข ่ ฉีดพ่นชว่งเชา้ สปัดาหล์ะครัง้ หรือชว่งท่ี 
พืชใกลอ้อกดอก อตัราส่วน ฮอรโ์มนไข ่ 100 ซซี ี ต่อ นํ้า 
 20 ลิตร 
3.การใชนํ้้าหมกัปลา (ปุ๋ยปลา) รว่มกบัฮอรโ์มนไข ่ อตัราส่วน 
200 ซซี ี ต่อ นํ้า 20 ลิตร 
 
 

 
 
 
4. การเลีย้งไก่ เลีย้งแบบขงัในกรง แต่อาหารนอกจากอาหาร 
ไก่ไขแ่ลว้ ก็จะผสมผกัตบชวาเขา้ไปดว้ย นอกจากเป็นอาหาร  
   แลว้ไก่ก็จะไดคุ้ย้เขีย่ ทําใหไ้ก่ไม่เครียด จากการโดนขงัในกรง 
 
การตลาด 
มีคนมารวบรวมผลผลิตไปจาํหน่ายท่ีตลาดไท 

 

 

ใชก้าบมะพรา้วคลุมโคนมะนาว 

ลดความเครียดของไก ่ โดยใหไ้กไ่ดคุ้ย้เขีย่ 

ตน้ไทรเกาหลี (ไทรประดบั) 
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การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยพระ 

 
เรื่อง   การปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามมาตรฐาน GAP  
ชื่อเกษตรกร นายสมพงษ์ ไพรสีม่วง 
 วันเดือนปีเกิด 25 มิถุนายน 2487 
 ที่อยู่   บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม  
    จังหวัดนครปฐม 
 โทรศัพท0์81-757-2502 
ความเป็นมาในการท าผักตามมาตรฐาน GAP 

นายสมพงษ์ ไพรสีม่วง ท าการเกษตรมาโดยตลอดเริ่มจากการท านา
เป็นหลัก และเลี้ยงวัวฝูง วัวขุนเลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรด ต่อมาราคาเปลือกสับปะรดเพิ่มขึ้นเลี้ยงวัวไม่ไหวเลิกเลี้ยงไป 
แล้วก็ได้ซื้อพันธุ์ต้นทุเรียน 100 ต้น สลับกับชมพู่ 100 ต้น เนื่องด้วยดินเค็มไม่เหมาะกับการปลูกทุเรียนจึงท าให้
ทุเรียนตายหมดทุกต้น เหลือชมพู่ต่อมาลูกชมพู่ไม่ค่อยโต ผลผลิตไม่ดีก็ล้มต้นชมพู่  จากนั้นเลี้ยงหมูแต่ราคาหมู
ก าหนดไม่ได้ขายแล้วขาดทุน จึงเลิกเลี้ยงหมู  ต่อมาเลี้ยงไก่ด าพันธุ์สามสายเกิดโรคระบาดจึงเลิกเลี้ยง ต่อมาปลูกเห็ด
นางฟ้าภูฐานท าได้ฤดูเดียวก็เลิกท า แล้วได้หันมาเลี้ยงนกกระทารวมทั้งฟักลูกนกเองท ามา 4 ปี แล้วเกิดโรคไข้หวัดนก
จึงเลิกท า ในระหว่างเลี้ยงนกกระทาก็ได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลูกโหระพา กะเพรา   

ท าการเกษตรมาโดยตลอดชีวิต ลองผิดลองถูกเรื่อยมา   และได้มาพบบริษัทที่ท าผัก ผลไม้ส่งออก 
ต่อจากนั้นมาก็ได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเรื่อยมา และการจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออกต้องได้รับมาตรฐาน GAP จึงจะสามารถ
ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งนายสมพงษ์ ไพรสีม่วง ได้เรียนรู้มาตรฐาน GAP จากแหล่งต่างๆเช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทส่งออกผัก และก็เรียนรู้เรื่อยมาจนปัจจุบันสามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่ง 
GAP ได้ไร่ละประมาณ 15 กิโลกรัม  

 

องค์ความรู้ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
 การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ประสบความส าเร็จไม่ได้ท าแล้วส าเร็จเลย การแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการ

จนถึงการปรับเปลี่ยนวิธีมาโดยตลอดจนท าให้เกิดความส าเร็จในปัจจุบัน วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยใช้หลัก GAP เริ่ม
จากเตรียมดิน หน่อไม้ฝรั่งชอบดินร่วนปนทราย ถ้าดินเราเป็นดินเหนียวหรือดินนา ให้ใช้ปุ๋ยคอก แกลบใส่เพื่อปรับ
สภาพดินให้ร่วนก่อนปลูกได้ พื้นที่ต้องมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง แปลงที่ปลูกจะต้องไถดะ 1 รอบ ไถ
ละเอียด 1 รอบ และปั่นยกร่อง 1รอบ โดยไถให้พ้ืนที่แปลงนูนตรงกลางและลาดเทออกด้านข้างเพ่ือไม่ให้มีน้ าขังนาน
ในแปลง ซึ่งจะท าให้เกิดโรคเน่า และจะต้องมีร่องระบายน้ ารอบๆพ้ืนที่ ระยะระหว่างร่องปลูก 1.2 เมตร 
 เมล็ดพันธุ์ ถ้าเป็นพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศมีราคาแพง กิโลกรัมละหนึ่งหมื่นกว่าบาท ซึ่งแพงมาก
ส าหรับแปลงนี้เริ่มจากการไปดูแปลงของเกษตรกรที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ว่าต้นแม่สมบูรณ์หรือไม่ จึง
เลือกเมล็ดพันธุ์จากแหล่งนั้นมา 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ 1.3 ขีด (เมล็ด 1 กิโลกรัมปลูกได้ประมาณ 8 ไร่  )เมล็ดที่จะใช้เพาะ
ต้องแช่น้ าไว้ 24 ชั่วโมง และเม่ือแช่ครบ 12 ชั่วโมงแรกให้เปลี่ยนน้ าที่แช่ ถ้าแช่รวดเดียวจะท าให้น้ าเน่าท าให้เมล็ด

งอกไม่ดี จากนั้นน าเมล็ดมาหว่านในแปลงเพาะไม่ให้หนาเกินไปท าให้ต้นสมบูรณ์ เพาะไว้นาน 2 เดือน แล้วจึงแยกต้น
ไปปลูกในแปลงที่ไถยกร่องไว้ ปลูกระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูกในร่องแล้วใช้จอบกลบก็จะไม่มีร่องที่ท าไว้แต่
แรก 
 การดูแล ถอนหญ้า และถอนต้นเล็กๆทิ้ง ปลูกจนอายุครบ 1 เดือนครึ่ง พูนโคนแต่อย่าให้กลบหน่อจน
มิด โรยปุ๋ยหมักบนดินที่พูนโคนข้ึน ขึงเชือกหัวท้ายเพ่ือกันไม่ให้ต้นล้ม คอยถอนต้นเล็กๆออก ถอนหญ้า รดน้ าเรื่อยๆ 
จนอายุ 2 เดือนครึ่งพูนโคนอีกครั้งโดยโกยดินขึ้นมาจนเกิดร่องใหม่ โรยปุ๋ยหมักอีกครั้ง กลบด้วยแกลบ รดน้ าโดยใช้
สปริงเกอร์ 1 ไร่ใช้หัวสปริงเกอร์ 100 หัว การรดน้ าจะรดตอนสายหลังจากเก็บหน่อไม้ฝรั่งแล้ว หากรดตอนเย็นจะท า
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ให้เกิดน้ าค้างหรือชื้นตอนกลางคืนท าให้เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ จนอายุหน่อไม้ฝรั่งได้ 3 เดือน เริ่มเก็บหน่อได้ 
ฤดูฝนจะเกิดโรคกุ้งแห้งได้ง่าย หน่อไม้ฝรั่งจะแห้งตายต้องถอนทิ้งและเผาท าลายไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ส าหรับ
หนอนเจาะหน่ออ่อนถ้าก าจัดวัชพืชท าแปลงให้สะอาดก็จะเป็นการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยและสามารถมองเห็นหนอน
ได้ วิธีก าจัดหนอนใช้เชื้อ BT ชนิดผงอัตราส่วน500 กรัมต่อน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น  
 การเก็บเกี่ยว ช่วงแรกๆเก็บหน่อได้น้อย ไร่ละไม่เกิน 1 กิโลกรัม แต่จะอาศัยช่วงนี้เป็นการหัดเก็บ
หน่อไม้ฝรั่งไปในตัว เพราะถ้าไม่ช านาญจะท าให้ยอดหน่อหักได้ท าให้ราคาตก  หน่อท่ีจะถอนได้ต้องโผล่พ้นดินออกมา
ประมาณ 1 คืบ และให้มีสีเขียวไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ก็จะเก็บได้ เพราะถ้าเก็บหน่ออ่อนเกินไปหน่อจะมีสีซีดขาว
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หน่อไม้ฝรั่งอายุ 3-7 เดือน สามารถเก็บหน่อได้ไร่ละ 10 – 20 กิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเก็บได้
ทุกวัน ควรเก็บตอนเช้ามืดหน่อจะไม่บานเสียราคา หลังจากอายุหน่อไม้ฝรั่งได้ 7 เดือน ก็จะต้องพักต้น โดยการถอน
ต้นเก่าท้ิง เหลือหน่อที่จะขึ้นมาใหม่ ใส่ปุ๋ยหมักถอนหญ้ารดน้ าตามปกติ ประมาณ 1 เดือนก็จะเริ่มเก็บหน่อได้อีกครั้ง 
จากนี้เก็บ 2 เดือนก็จะพักต้น 1 เดือนสลับกันไปเรื่อยๆ  1 ปีจะเก็บได้ 4 รอบ เก็บไปเรื่อยๆ ถ้าดูแลดีๆปลูกครั้งหนึ่ง
จะเก็บผลผลิตได้เกือบ 8 ปี จนสังเกตว่าผลผลิตไม่คุ้มค่าก็ต้องพักดินเว้นที่ไม่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 2 ปี แล้วค่อยกลับมา
ปลูกใหม่ได้ แต่ในระหว่างพักดินที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งสามารถปลูกพืชอ่ืนได้ เช่น ผักบุ้งจีน กะเพรา โหระพา ไม่ควรปลูก
หน่อไม้ฝรั่งติดต่อกันจะท าให้เกิดโรคท่ีเกิดกับหน่อไม่ฝรั่งสะสมท าให้ได้ผลผลิตไม่ดี 
 การปลูกหน่อไม้ฝรั่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากประสบการณ์ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในงานและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนท่ีสนใจได้ 
 

การตลาด 
 ปัจจุบันขายตามเกรดของหน่อไม้ฝรั่ง เกรด A กิโลกรัมละ 80 บาท B กิโลกรัมละ 60 บาท C กิโลกรัม
ละ 40 บาท ถ้าตกเกรดจะท าให้ราคาเหลือกิโลกรัมละ 20 บาท ขายให้กับบริษัท เค .ซี.เฟรช จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ส่งออกผักไปยังต่างประเทศ 
 
สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 
การผลิต 
 ใช้การสังเกต และการดูแลอย่างพิถีพิถัน ประกอบกับใช้มาตรฐาน GAP ในการปลูกผักจนท าให้ได้
หน่อไม้ฝรั่งตามความต้องการของตลาดและบริษัทท่ีรับซื้อ 
 

การตลาด 
 มีการรวมกลุ่มและได้ราคาประกันจากบริษัทท่ีรับซื้อโดยราคากลุ่มจะเป็นผู้ก าหนดโดยค านวณจาก
ต้นทุนการผลิต แต่ถ้าราคาข้ึนผักของที่นี่ก็ไม่ข้ึน ราคาลงต่ าของที่นี่ก็ยังคงได้ในราคาประกันจึงท าให้เกษตรกรสามารถ
มีรายได้สม่ าเสมอโดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาตามตลาดทั่วไป 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 -ลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนวิธีให้เหมาะสม จนประสบความส าเร็จ 
 -หาความรู้ ไม่หยุดเรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับอาชีพของตนเอง 
 

แนวคิดในการท างาน 
  การปรับแนวคิดและการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ เนื่องด้วยมาตรฐาน GAP จะมีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาท าให้การท างานส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

หลักในการประกอบอาชีพการเกษตร 



หน้า 5 

 เมื่อลงมือท าแล้วก็เอาใจใส่ ดูแลตั้งแต่ดิน สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมี จะท าให้การเกษตรยั่งยืน ทั้ง
ด้านทรัพยากร และสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเกษตรเอง และการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถ
ต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตรได้ 
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