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ปลูกผักปลอดสาร
ISBN: 9789740616696

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 172 x 239 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แนะนำการปลูกผักไว้รับประทานเอง แม้มีพื้นที่น้อย เช่น ดาดฟ้า ตึกแถว
เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดโลกร้อน ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ว่าง
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธิตการปลูกอย่างละเอียด

สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง
ISBN: 9786165270984

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 188 x 210 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: พบสวนสวยในอุดมคติกว่า 14 รูปแบบที่จัดตามงบประมาณ

พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกด้านที่ถูกใช้จริงในการจัดสวนด้วยตนเองซึ่งจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดแต่ละสวนให้อยูในงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อให้คุณเล

ไม้ดอกแต่งสวนสวย
ISBN: 9786165274883

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 216 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แนะนำพันธุ์ไม้ที่นิยมนำมาจัดสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดอกยืนต้น
เหมาะสำหรับนักจัดสวน และผู้ที่กำลังมองหาพันธุ์ไม้มาเติมสีสันให้สวน

จัดสวนถาด
ISBN: 9786165270564

ราคา: 199 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 192 x 217 x 16 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 156 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: จัดสวนถาด...เป็นแนวคิดการจำลองทิวทัศน์ธรรมชาติ เช่น น้ำตก แมกไม้ สายธาร
ทะเลทราย โดยนำมาย่อส่วนลงในถาดอย่างลงตัว ให้มีความสวยงาม

จัดสวนด้วยตนเอง (สวนธรรมชาติ)
ISBN: 9789749415900

ราคา: 89 บาท

รายละเอียดแบบย่อ: สื่อการสอนชุดนี้ได้แนะนำ และสาธิตการจัดสวนธรรมชาติ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
กับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถว

100 แบบสวนถาด
ISBN: 9786165271202

ราคา: 160 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 13 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 228 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นำเสนอวิธีการจัดสวนถาดสวยงามกว่า 100 แบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
จนกระทั่งสามารถนำไปประยุกต์เป็นสไตล์ส่วนตัว
พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอนโดยมีรายละเอียดของการเลือกใช้พันธุ์ไม้
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จัดสวน
ISBN: 9786165274357

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 241 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจและสามารถจัดสวนในบ้านได้เอง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสวน พรรณไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ตัวอย่างสวนสำหรับทาวเฮ้าส์ประเภทของการจัดสวนรวมไปถึงแนะนำสถานที่ซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนในราคาย่อมเยา
สิ่งที่น่ารู้ที่คั...

จัดสวนสวยในพื้นที่จำกัด
ISBN: 9786165276290

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือจัดสวนสำหรับพื้นที่แคบ เช่น ระเบียงคอนโด ดาดฟ้าตึกแถว หรือทาวน์เฮ้าส์ จัดเองได้
ไม่ต้องจ้าง! แปลงโฉมพื้นที่แคบๆ ให้เป็นสวนสวยขนาดย่อม
ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และรื่นรมย์กับธรรมชาติใกล้ตัว ที่คุณก็สามารถสร้างเองได้!

สุขภาพดี ด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน
ISBN: 9786165278478

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 10 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 160 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แนะนำสรรพคุณทางยา และวิธีการใช้ประโยชน์จากพืชผักสวนครัว 70 ชนิด เพื่อบริโภค
และประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนตำ่ทำง่าย
ISBN: 9786165277037

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 188 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จัก Hydroponics การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เรียนรู้การทำ Hydro Box
กล่องปลูกพืชราคาถูก ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ คำแนะนำการเพาะต้นกล้า
วิธีปลูกการใช้ปุ๋ย การดูแล ตลอดจนการเก็บเกี่ยว

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786165277914

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 120 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "มะนาว" เป็นพืชที่อยู่คู่คนไทยมานานและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงชนิดหนึ่ง

ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร
ISBN: 9786165278508

ราคา: 140 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 144 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร" เล่มนี้
แนะนำการปลูกมะนาวสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจอยากลองปลูกมะนาว
อาทิการปลูกมะนาวลงดิน มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มะนาวในกระถาง
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กล้วย ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 9786165279062

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 211 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "กล้วย ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้อธิบายทุกขั้นตอนการปลูกกล้วยโดยละเอียด เข้าใจง่าย
ปลูกได้จริง
พร้อมวิธีดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีและยังมีช่องทางทำเงินด้วยการแปรรูปอาหารจากกล้วยถึง

เพาะเห็ดขาย
ISBN: 9786165279079

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 211 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 108 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "เห็ด" เป็นอาหารที่มักถูกพูดถึงในเชิงสุขภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีน
ไม่มีไขมันมีปริมาณน้ำตาลและเกลือน้อย อุดมไปด้วยวิตามินมีประโยชน์มากมายต่อรางกาย
เช่น ช่วยบำรุงระบบต่างๆ ของร่างกาย ช่วยป้องกันโรคเป็นต้น
อีกทั้งเห็ดแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณต่า...

ปลูกไผ่
ISBN: 9786165279284

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 210 x 11 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 180 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือการปลูกไผ่และการดูแลรักษาอย่างละเอียด เผยเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์
การเร่งราก การดูแล แนะนำวิธีการเก็บเกี่ยว
พร้อมเทคนิคการตลาดและแหล่งการซื้อขายไผ่
มีบทสัมภาษณ์เจ้าของสวนผู้ปลูกไผ่พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับการปลูกไผ่ที่พลาดไม่ได้

ปลูกมะนาวในกระถาง
ISBN: 9786165279871

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 211 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 90 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือการปลูกมะนาวในกระถาง โตง่าย ให้ผลดก แม้มีพื้นที่จำกัด เทคนิคการบังคับมะนาว
ให้ออกผลนอกฤดูอย่างง่าย โดย อาจารย์ประเวศ แสงเพชร
นักวิชาการเกษตร(อดีตข้าราชการ) กรมวิชาการเกษตร

ปลูกมะกรูดตัดใบขาย
ISBN: 9786165279888

ราคา: 125 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 211 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 100 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: คู่มือการปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิด เพิ่มจำนวนผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคง
คำแนะนำการเข้าสู่ตลาดส่งออก และตลาดภายในประเทศ โดย ศิวาวุธ สงวนทรัพย์
เจ้าของ"สวนมะกรูดบ้านคุณปู่"

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน
ISBN: 9786165279611

ราคา: 180 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 146 x 212 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 256 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อคิดทุกอย่างที่ควรรู้และปฏิบัติ โดย "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ผู้บริหาร
ifarm
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Index By Product Name
รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

100 แบบสวนถาด( เกษตร )

P-HOB-66

1

กล้วย ฉบับสมบูรณ์( เกษตร )

P-HOB-115

2

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์(
เกษตร )

P-HOB-109

2

จัดสวน( เกษตร )

P-HOB-71

1

จัดสวนด้วยตนเอง
(สวนธรรมชาติ)( เกษตร )

I-HOB-8

1

จัดสวนถาด( เกษตร )

P-HOB-48

1

จัดสวนสวยในพื้นที่จำกัด(
เกษตร )

P-HOB-98

2

ปลูกผักปลอดสาร( เกษตร )

P-HOB-13

1

ปลูกมะกรูดตัดใบขาย( เกษตร )

P-HOB-127

3

ปลูกมะนาวในกระถาง( เกษตร ) P-HOB-126

3

ปลูกมะนาวให้รวย
สไตล์สวนโชควิเชียร( เกษตร )

P-HOB-111

2

ปลูกไผ่( เกษตร )

P-HOB-123

3

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน(
เกษตร )

P-HOB-124

3

สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง(
เกษตร )

P-HOB-53

1

สุขภาพดี
ด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน(
เกษตร )

P-HEA-48

2

เพาะเห็ดขาย( เกษตร )

P-HOB-116

3

ไม้ดอกแต่งสวนสวย( เกษตร )

P-HOB-80

1

ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน
ต้นทุนตำ่ทำง่าย( เกษตร )

P-HOB-104

2
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