
เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ  สําคัญอยูท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา  อุมชู
ตัวเองได  ใหมีพอเพียงกับตัวเอง..... 
 .....ความพอเพียงนี้  ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว  จะตองทอผา       
ใสเอง  อยางนั้นมันเกินไป  แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร  บางส่ิง
บางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได   แตขายในท่ีไมหางไกลเทาไร  ไมตองเสียคาขนสงมาก
นัก  อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตางๆ  ก็มาบอกวาลาสมัย  จริงอาจลาสมัย  คนอ่ืนเขาตองมีการเศรษฐกิจท่ี
ตองมีการแลกเปล่ียน  เรียกวา  เปนเศรษฐกิจการคา  ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง  เลยรูสึกวาไมหรูหรา  แต
เมืองไทยเปนประเทศท่ีมีบุญอยูวา  ผลิตใหพอเพียงได...... 
 .....ถาสามารถที่จะเปล่ียนไป  ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองท้ังหมดแมแตคร่ึงกไ็ม
ตองอาจสักเศษหนึ่งสวนส่ี  ก็จะสามารถอยูได  การแกไขอาจจะตองใชเวลาไมใชงายๆ  โดยมากคนก็           
ใจรอนเพราะเดือนรอนแตถาทําต้ังแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถท่ีจะแกไขได..... 
 จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม        
พระชนพรรษา   ณ ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจิตรลดา   พระราชวังดุสิต  เม่ือวันท่ี  4  ธันวาคม  2540   นั้น
เปนแนวพระราชดําริท่ีไดพระราชทานเปนปรัชญาในการดํารงชีวิตท่ียึดหลักความพอเหมาะ  พอดี  มี
เหตุผล  และความไมประมาท   ซ่ึงพระองคทรงถือปฏิบัติดวยพระองคเองอยางตอเนื่องยาวนาน  
ดํารงชีวิตเปนแบบอยางไดสมบูรณ   อีกท้ังไดพระราชทานพระราชดําริใหแกคนไทยนําไปปฏิบัติต้ังแตป  
2517  จนถึงปจจุบัน  ซ่ึงแนวทางปฏิบัติดังกลาวหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ   เอกชน  และประชาชนได
นําไปปรับใช  และประสบผลสําเร็จมาแลวอยางมากมาย 
 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เปนเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาตัวเองได   ใหมีความเพียงพอกับตัวเองอยูไดโดยไมตองเดือนรอน  โดย
ตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีกอน  คือ  ต้ังตัวใหมีความพอกินพอใช  ไมมุงหวังจะทุมเท
สรางความเจริญ   ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแคเพียงอยางเดียว  เพราะผูท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอจะ
พึ่งตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา  และฐานะทางเศรษฐกิจสูงข้ึนไปตามลําดับตอไปได 
 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เปนการพัฒนาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท   โดยคํานึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว   
ตลอดจนใชความรู   ความอดทน  และคุณธรรม  ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา  ซ่ึงมี
คํานิยามและสรุปเปนภาพรวม  ดังนี้ 



มีภูมิคุมกัน 

 

  

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

ทางสายกลาง 

ความรู คุณธรรม 

    ความพอประมาณ   หมายถึง   ความพอดีท่ีไมมากและไมนอยเกินไป  โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน   เชน   การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

   ความมีเหตุผล   หมายถึง   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการ
กระทํานั้นๆ   อยางรอบคอบ 

   การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  หมายถึง    การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ดานตางๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ  ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ัง
ใกลและไกล 

   เง่ือนไขความรู   ประกอบดวย   ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ  ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน 
มาพิจารณาใหเช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

   เง่ือนไขคุณธรรม   หมายถึง   ความตระหนักในคุณธรรม  ความซ่ือสัตย  อดทน  และมีความ
เพียรในการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 
สรุปแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําสู 
 
 
 
 
 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม 

สมดุล / ม่ันคง / ยังยืน 



หลักของความพอเพียง 
        เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ความพอเพียง  ดังนี้ 

1. พอเพียงสําหรับทุกคน  ทุกครอบครัว  ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 
2. จิตใจพอเพียง  ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได  คนท่ีไมรูจักพอจะรักคนอ่ืนไมเปน 
3. ส่ิงแวดลอมพอเพียง  การอนุรักษและเพิ่มพูนส่ิงแวดลอมทําใหยังชีพและทํามาหากินได  

เชน  ทําเกษตรผสมผสาน   ไดท้ังอาหารและส่ิงแวดลอม 
4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง  การรวมตัวกันเปนชุมชนท่ีเขมแข็งจะทําใหสามารถแกปญหาตางๆ

ได  เชน  ปญหาสังคม  ความยากจน  ส่ิงแวดลอม 
5. ปญญาพอเพียง  มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 
6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง  เพราะวัฒนธรรม  คือ  วิถีชีวิตของกลุมชนท่ีสัมพันธอยู

กับส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลาย   เศรษฐกิจควรสัมพันธและเติบโตข้ึนจากรากฐานทาง
วัฒนธรรม  จึงจะม่ันคง 

7. มีความม่ันคงพอเพียง  ทําใหเกิดความสุขอบอุน  มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตไมใช
เปล่ียนแปลงไปมาอยางกะทันหันจนรับไมได  สุขภาพจิตเสีย  เครียดรุนแรงจนคิดฆาตัวตาย  
หรือหันไปสูอบายมุข       

 
วิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิถีชีวิตของแตละคนยอมแตกตางกันไปตามปจจัยพื้นฐาน  แบบแผนของสังคมและส่ิงรอบขาง
ท้ังในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  แตทุกคนยังมีความตองการท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต  โดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนความจําเปนพื้นฐานท่ีแตละคนมีความตองการไมเทากัน ตามแตโอกาสของการ
พัฒนาการท่ีแตกตางกันออกไป  เชน  ความรูความสามารถ  ประสบการณ  การสรางรายได  การใช
ประโยชนจากทรัพยากร   หากคนไหนไมรูจักท่ีจะพิจารณายอมจะเกิดปญหาในระดับครอบครัวจนถึง
ประเทศชาติได  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงช้ีแนะและพระราชทานแนวทางในการดํารงชีวิต
ในทางสายกลางท่ีสมดุล  คือ มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน   ภายใตเง่ือนไขของความรูและ
คุณธรรมท่ีเรียกวาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว  โดยสรุปเปนแนวทางการพัฒนาชีวิต
ตามลําดับคือ 
 1.  คนหาความตองการของตนเองใหพบวา มีความตองการอะไร  มีเปาหมายในการดําเนิน  ชีวิต
อยางไร  เชน  ตองการมีชีวิตท่ีม่ันคง  กาวหนา  มีความอิสระ  มีเวลาสําหรับครอบครัวและสังคม  มี
ทรัพยสินเพียงพอ  มีความสุขหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง 
 2.  วิเคราะหขอมูลตนเองและครอบครัว  จะทําใหรูสถานภาพภายในของตนเอง  รูถึงปจจัยตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของ  ผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  ธรรมชาติ   เชน  ความรูความสามารถ  



ช่ือเสียง  ความม่ันคง  รายได  รายจาย  การออม  และคุณธรรมของตนเอง  วิถีการดํารงชีวิต  สภาวะ
เศรษฐกิจ  ทัศนคติ  วัฒนธรรม  ฐานะทางสังคม  ฐานะทางการเงิน  และคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว 
 3.  วางแผนในการดําเนินชีวิต  โดย 
  3.1  พัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  3.2  สรางนิสัยท่ีมีความคิดกาวหนา  มุงม่ันในเปาหมายชีวิต  หม่ันพิจารณาความคิด
ตัดสินใจแกปญหาเปนระบบโดยใชความรู  สรางวินัยทางการเงิน  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  สังคม 
และครอบครัว 
  3.3  หม่ันบริหารจิตใจใหมีความซ่ือสัตย  สุจริต  รักชาติ  เสียสละ  สามัคคี  มีศีลธรรม 
  3.4  ควบคุมจิตใจใหตนเองประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม  สรางสรรค 
  3.5  พัฒนาจิตใจให ลด ละ เลิก  อบายมุข  กิเลส  ตัณหา 
  3.6  เสริมสรางและฟนฟูความรูและคุณธรรมของตนเองและครอบครัว 
  3.7  ปรับทัศนคติในเชิงบวก  และมีความเปนไปได 
 4.  จดบันทึกและทําบัญชีรับ - จาย 
 5.  สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว  โดยพิจารณา 
  5.1  รางกายมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง 
  5.2  อารมณไมเครียด  มีเหตุผล  มีความเช่ือม่ัน  มีระบบคิดเปนข้ันเปนตอน  มีแรงจูงใจ  
กลาคิดกลาทํา  ไมทอถอยหรือขาดกําลังใจ  เม่ือประสบปญหาในชีวิต 
  5.3  ไดลด ละ เลิก  ส่ิงฟุมเฟอย  เชน รถปายแดง  โทรศัพทมือถือ  สถานเริงรมณ  เหลา  
บุหร่ี   การพนัน 
 
การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
 จากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดสงผล
กระทบตอวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางเล่ียงไมได  ทุกวันนี้กิจกรรมการเกษตรจึงประสบปญหา  ตนทุนการ
ผลิตสูง  ตลาดไมแนนอน  ผลผลิตตกตํ่า  เส่ียงตอภัยธรรมชาติ   ทําใหมีรายไดไมเพียงพอและเปนหนี้สิน  
จึงมีความจําเปนตองปรับระบบการเกษตรของครอบครัวใหสอดคลองกับสภาวะการผลิตและการตลาด
ในปจจุบัน    ตามความเหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร  โดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จะทําให
ครัวเรือนเกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพ  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืนตลอดไป  โดยยึดหลักการ
ประกอบอาชีพดังนี้ 

1. ลดรายจาย  เพื่อเปนการประหยัด  ลดรายจายในครัวเรือน และเปนผลดีตอสุขภาพโดยการ 
ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได  เล้ียงปลาอยางงาย  สําหรับบริโภคในครัวเรือนทําใหลดรายจายในครอบครัว  
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรม  สรางความรักความอบอุนใน
ครอบครัว  เปนเกราะปองกันโรคภัยใหกับสถาบันครอบครัว 



2. เพิ่มรายได    เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันในชีวิตโดยการใชทรัพยากรที่มีอยูในครัวเรือน  ใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดในการสรางรายได  เชนการถนอมและแปรรูปอาหาร  การหัตถกรรม  รวมไปถึงการปลูก
พืช  เล้ียงสัตวอยางงาย  ใชทุนตํ่าหรือวัตถุดิบท่ีมีอยูแลว   จําหนายใหกับชุมชนใกลบาน 

3. ขยายโอกาส  เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง   ครอบครัวและชุมชน   โดยการรวมมือ 
สรางอาชีพไดอยางเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา  บุตรหลานไดรับการศึกษาสูงข้ึนตามอัตภาพ  
ชุมชนมีความเขมแข็ง  สามารถรวมกลุมกันเพื่อหาตลาด  แหลงเงินทุน  และเครือขายมาใชในการ
ประกอบอาชีพอยางยั่งยืน 

4. เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร  เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงได  ดวยการทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวกอน   ถามีเหลือจึงจําหนายเปน
รายได  เชน  การเกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  หรือ  เกษตรทฤษฎีใหม  ท่ีมีการแบงพื้นท่ีออกเปนสวนๆ  
มีพื้นท่ีนาขาว  พืชไร  ไมผล  สระนํ้า  คอกสัตว  และบริเวณบาน  เพื่อใหมีกิจกรรมการผลิตท่ีหลากหลาย  
ท่ีเกื้อหนุนและผสมผสานกันดวยความเหมาะสม  มีผลผลิตออกทุกฤดูกาล  มีรายไดประจําวัน                  
รายสัปดาห    รายเดือน   และรายป 
 
เกษตรผสมผสาน 
 เปนระบบเกษตรท่ีมีการปลูกพืชและมีการเล้ียงสัตวหลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน  โดยมี
กิจกรรมแตละชนิดเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา           
ไดอยางเหมาะสม  เกิดประโยชนสูงสุด  มีความสมดุลตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  และเกิดการเพ่ิมพูน
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  การเกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว  เศรษฐกิจและผลพลอย
ไดจากการปลูกพืชจะเปนประโยชนตอกิจกรรมการเล้ียงสัตว  และผลที่ไดจากการเล้ียงสัตวจะเปน
ประโยชนตอพืช 
 
หลักการของเกษตรผสมผสาน 

1. ตองมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต  2  กิจกรรมข้ึนไป  โดยการทําการเกษตรทั้งสองกิจกรรมนั้น 
ตองทําในพ้ืนท่ีและระยะเวลาเดียวกันหรือพื้นท่ีเดียวกันแตเหล่ือมเวลากัน   ซ่ึงกิจกรรมเหลานั้นจะ
ประกอบไปดวยการปลูกพืชและการเล้ียงสัตว  และสามารถผสมผสานระหวางการปลูกพืชตางชนิดหรือ
การเล้ียงสัตวตางชนิดก็ได 

2. การเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมเกษตรตางๆ  และการใชประโยชนจากทรัพยากรใน 
ระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น   เกิดข้ึนท้ังจากการใชแรธาตุอาหารรวมทั้งอากาศและพลังงาน  เชน  
การหมุนเวียนใชประโยชนจากมูลสัตวใหเปนประโยชนกับพืช  และใหเศษพืชเปนอาหารสัตว  โดยมี
กระบวนการใชประโยชนท้ังโดยตรงหรือโดยออม  เชน  ผานการหมักของจุลินทรียเสียกอน 
 



ลักษณะการผสมผสานในระบบการเกษตร 
 แบงออกไดเปน  3  กลุมใหญ   ตามลักษณะกิจกรรม  คือ 
 1.  การปลูกพืชแบบผสมผสาน   เปนการอาศัยหลักการความสัมพันธระหวางพืช  ส่ิงมีชีวิตและ 
จุลินทรียตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศตามธรรมชาติ  มาจัดการและปรับใชในระบบการเกษตร  เชน  
การปลูกมะคาเดเมียแซมปา   การปลูกหวายแซมปา   การปลูกพริกไทยในสวนปา 
 2.  การผสมผสานการเล้ียงสัตว   เปนการใชหลักความสัมพันธระหวางสัตวกับสัตว  เชนเดียวกับ  
การผสมผสานกันระหวางพืช  เนื่องจากสัตวแตละชนิดสามารถจะมีความเกี่ยวของและสัมพันธกันระบบ
นิเวศได  เชน  การเล้ียงหมูควบคูกับการเล้ียงปลา   การเล้ียงเปดหรือไกรวมกับปลา   การเล้ียงปลาแบบ
ผสมผสาน 
 3.  การปลูกพืชผสมผสานกับการเล้ียงสัตว  เปนรูปแบบการเกษตรท่ีสอดคลองกับสมดุลของแร
ธาตุ   พลังงาน   และมีการเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมการผลิตตางๆ  และใกลเคียงกับระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  ตัวอยางเชน  การเล้ียงปลาในนาขาว  การเล้ียงเปดในนาขาว  การเล้ียงหมูและ
ปลูกผัก  การเล้ียงสัตวปลูกพืชไรและพืชผัก 
 
ขอควรพิจารณาในการทําการเกษตรผสมผสาน 
 กอนท่ีเกษตรกรจะตัดสินใจในการทําการเกษตรผสมผสานตองพิจารณาถึงความพรอมของ
ตนเองในทุกดานและปจจัยภายนอกตางๆ  ท่ีอาจเขามากระทบตอกิจกรรมการเกษตรผสมผสานได  การ
ทํากิจกรรมนี้จึงจะประสบผลสําเร็จ   เพราะเปนกิจกรรมการเกษตรท่ีตองใชท้ังความพรอมในทุกดาน  
ความรูท่ีหลากหลาย   การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตั้งแตการวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด           
ขอควรพิจารณาท่ีตองคํานึงในการทําการเกษตรผสมผสานประกอบดวย 

1. ดานพื้นท่ี 
1.1   กรณีท่ีเกษตรกรที่พื้นท่ีมากใหแบงพื้นท่ีบางสวนมาทํากิจกรรมเกษตรผสมผสาน   เพื่อ 

เปนการฝกประสบการณและไมใหขาดรายไดจากกิจกรรมเดิม 
 1.2    กรณีท่ีเปนพื้นท่ีสูง   ท่ีมีการหักลางถางพงมาทําพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพตางๆ  การ
ทําเกษตรผสมผสานจะชวยรักษาหรือชะลอความสูญเสียไดในระดับหนึ่ง   โดยทําในรูปแบบของ               
วนเกษตร 
 1.3   กรณีท่ีเปนพื้นท่ีราบเชิงเขา   สวนใหญจะเปนพื้นท่ีอาศัยน้ําฝนมีการปลูกพืชไร  ไมผล  
ขาวไร  การจัดการในรูปแบบเกษตรผสมผสานทําไดโดยการปลูกไมผล   ไมยืนตนหลากหลายรวมกับ
ปลูกปา  ประเภทไมใชสอย  เพื่อกอใหเกิดประโยชนท้ังดานการเก็บผลผลิตและการอนุรักษปา  แตมี
ขอจํากัดเร่ืองของความลาดชันไมเกิน  30% หนาดินลึกกวา  1  เมตร  ดินช้ันลางตองไมเปนดินดาน 
 1.4   กรณีท่ีเปนพื้นท่ีดอน   ท่ีมีการปลูกพืชไรเศรษฐกิจตางๆ  เชิงเดี่ยวเปนหลัก  ลักษณะ
ของการทํากิจกรรมผสมผสาน   อาจอยูในรูปแบบของการปลูกพืชแซมโดยใชพืชตระกูลถ่ัวแซม                  



ในขาวโพด   มันสําปะหลัง   หรืออาจใชพื้นท่ีมาดําเนินการเล้ียงปศุสัตว   และปลูกพืชอาหารสัตวควบคู
กันไป 
 1.5   กรณีท่ีเปนพื้นท่ีลุม  พื้นท่ีสวนใหญจะเปนนาขาว  อาจพิจารณาการทํากิจกรรมท่ีมีการ
ใชรูปแบบเดิมเปนหลัก  เชน  การเล้ียงปลาในนาขาว  การเล้ียงกบในนาขาว  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ
เปนท่ีลุมมาก  น้ําทวมเปนประจํา  แตถาเปนพื้นท่ีลุมท่ัวไปและตองการปลูกไมผล  ตองยกรองปลูก  มีคัน
ดินลอมรอบ  บริเวณรองโดยรอบใชเล้ียงสัตวน้ําท่ีเหมาะสมได 
 1.6   กรณีท่ีสภาพดินมีปญหา  เชน  ดินเค็ม  ดินเปร้ียว   ดินพรุ   และดินมีปญหาอ่ืนๆ  ตองมี
การปรับปรุงสภาพดินใหเหมาะสมกอนการปลูกพืช  

2. ดานแหลงน้ํา 
2.1 ควรมีสระนํ้า  คูคลอง  รองน้ํา  อางเก็บน้ํา  หรือแหลงน้ําประจําไรนา  เพื่อเสริมในฤดู 

แลงใหไดประมาณ  30%  ของพื้นท่ี 
 2.2   แหลงน้ําสํารองท่ีมีอยูควรพิจารณาใชเล้ียงปลาเพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีนและเพิ่ม
รายไดแกครอบครัว   ขณะเดียวกันน้ําในบอจะใชในการปลูกผักสวนครัวรอบบริเวณบอ  ดินเลนในบอท่ี
ขุดลอกทุกปจะเปนแหลงของธาตุอาหารสําหรับกิจกรรมการปลูกพืชไดดวย 
 2.3   กรณีท่ีขาดแคลนน้ําสํารอง  ตองมีบอน้ําบาดาลสําหรับใชในฤดูและอยางพอเพียง  
โดยเฉพาะพืชไร  พืชผัก  ไมดอกไมประดับ 

3. ดานการลงทุน 
3.1 ตองพิจารณาเงินทุนท่ีมีอยูใหสอดคลองกับชนิดและกิจกรรมการผลิต  โดยเฉพาะใน 

ระยะแรกท่ีใชเงินลงทุนคอนขางสูง   ดังนั้นจึงควรพิจารณากิจกรรมท่ีใหผลตอบแทนเร็วในชวงแรกๆ 
 3.2   กรณีท่ีกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน   ควรวางแผนการใชจายเงิน  และผลตอบแทนใน
ลักษณะท่ีมีรายไดประจํา  เปนกิจกรรมไมเส่ียง  แมจะเปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ  ก็ตอง
กอใหเกิดรายไดดวย 

4. ดานเกษตรกร 
4.1 มีความขยันขันแข็ง  กระตือรือรน  มีความคิดสรางสรรค  ยอมรับในการเปล่ียนแปลง 

ใหม  มีความคิดเชิงธุรกิจ 
 4.2   มีความรอบรู   ติดตามขาวสารเปนประจํา  และมีทักษะในการวางแผน   และ
งบประมาณแรงงานในการผลิตอยางเหมาะสม 
 4.3   มีแรงงานทําการเกษตรอยางนอย  3  คน  ตอพื้นท่ี   10  ไร 

5. ดานกิจกรรมการผลิต 
5.1 มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม  ใชบริโภคในครัวเรือนได  หากมีเหลือสามารถ 

จําหนายในตลาดทองถ่ินได   หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตผลอื่นๆ  ไดเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและถนอม
คุณภาพของอาหาร 



5.2  เปนกิจกรรมท่ีสามารถประสานสอดคลองกับกิจกรรมอ่ืนๆ ได  และไมทําลาย 
ส่ิงแวดลอม  หรือส่ิงท่ีจะเปนประโยชนอ่ืนๆ 

5.3   มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ   การดูแลไมยุงยากมากเกินไป  และเปนกิจรรมท่ีไม 
พึ่งพิงปจจัยภายนอกจนเกินไป  หรือสามารถปรับใชปจจัยท่ีมีอยูสําหรับทํากิจกรรม   โดยไมสงผล
กระทบตอผลผลิตหรือคุณภาพผลิตผล 
 5.4   กรณีท่ีกูเงินมาลงทุนตองเปนกิจรรมท่ีไมเส่ียง   สามารถใหผลตอบแทนเร็ว  หรือให
ผลตอบแทนเปนตัวเงินท่ีคุมคาแกการลงทุน 

6. ดานรายได 
6.1   พิจารณากิจกรรมกอใหเกิดรายไดเปนรายวัน   รายสัปดาห   รายเดือน    และรายป   ท้ัง 

ท่ีเปนรายไดหลัก   รายไดรองและรายไดเสริม   โดยมีกิจรรมท่ีใหผลตอบแทนเร็วในชวงเวลาส้ันๆ  และ
มีรายไดสูงม่ันคงในระยะยาว  
 6.2   พิจารณากิจกรรมปลูกพืชหมุนเวียนหรือเล้ียงสัตวเปนรุนๆ  เพื่อใหมีจําหนายอยาง
ตอเนื่อง   มีความยั่งยืน 
 6.3   กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงหรือไมกอรายได   ไมใหผลผลิต   แตมีความจําเปนตองทํา   เชน  
การศึกษา   ทดลองในเบ้ืองตน   ควรพิจารณาทําแตนอยกอน   เม่ือไดผลจึงลงมือทําไดเต็มท่ี 
กิจกรรมเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 การทําการเกษตรแบบผสมผสานสามารถเลือกรูปแบบไดตามศักยภาพและความตองการ
ของเกษตรกร   โดยพิจารณาเช่ือมโยงความสัมพันธในแตละกิจรรม   ท้ังนี้เกษตรกรตองมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจท่ีถูกตอง  เหมาะสม   การทํากิจรรมเกษตรผสมผสานจึงจะสําเร็จได 

 
                                ผังเชื่อมโยงความสัมพนัธกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
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จากผังเช่ือมโยงความสัมพันธ   มีกิจกรรมท่ีประกอบเกื้อหนุนกันในแตละรูปแบบซ่ึงมีรายละเอียด   ดังนี้ 
 1.   กิจกรรมพืช   ท้ังกิจกรรมพืชเดี่ยวหรือการผสมผสานกันระหวางพืช   ตองมีสวนเกี่ยวของกัน
ตามผังเช่ือมโยงความสัมพันธ   คือ   ผลผลิตใชเปนอาหารมนุษย  อาหารสัตว   ผลพลอยไดอ่ืนๆ   อาจ
นํามาใชเปนอาหารสัตว  เปนผลิตผลของใชสําหรับมนุษย  เปนปจจัยการผลิตสําหรับการปลูกพืช  เชน  
ทําปุยหมัก  จากนั้นนําปุยมาใชกับการปลูกพืชไดอีก 
 2.   กิจกรรมประมง  มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมพืชและปศุสัตว  คือ  ผลผลิตจากพืช  และมูล/
ของเสียและผลิตผลจากปศุสัตว   สามารถนํามาใชเล้ียงปลาได   มูล  ข้ีเลน  หรือน้ําจากบอปลาสามารถ
นํามาทําปุยเพื่อปอนใหพืชใชประโยชนได   นอกจากน้ีอาจยังมีการเกื้อกูลกันในกิจกรรมของการเล้ียง
ปลาแบบผสมผสานกับปลาอ่ืนๆ  ท่ีมีอุปนิสัยหากินตางกันในบอเดียวกัน  เพื่อใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   การเล้ียงปลารวมกับกิจกรรมปศุสัตว  เชน  หมู   ไก  เปด  จะชวยกําจัดมูลของเสีย  
และกล่ินเหม็น   กลายมาเปนอาหารของปลา   หรือการเล้ียงสัตวน้ําควบคูไปกับการปลูกพืช  เชน  การ
เล้ียงปลาเล้ียงกบในนาขาว   การเล้ียงปลาในรองสวน  เปนตน 
 3.   กิจกรรมปศุสัตว   เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกันไดท้ังกิจกรรมพืช   และกิจกรรมประมงดังท่ี
กลาวไปแลว   คือ  รับอาหารจากพืชมาใชแลวสัตวถายมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการทําปุยหมักคืน
ใหกับพืชหรือเปนอาหารสัตว   โดยเฉพาะการทําปุยหมักนั้น  ควรผานกระบวนการหมักใหได                
กาชชีวภาพเสียกอน   เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับภาวะโลกรอน  นอกจากนั้นจะชวยฆาเช้ือโรค  พยาธิใน
มูลสัตวและเรงการยอยสลายใหเร็วข้ึน    เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนในเวลาอันรวดเร็ว  
 
คําแนะนํากิจกรรมเกษตรผสมผสานแตละดาน 

1. เกษตรผสมผสานดานพืช 
กิจกรรมการผสมผสานของพืชมีอยูหลายรูปแบบ    การจะเลือกใชข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ี   ความ 

เหมาะสม   ความชํานาญ   ความตองการของเกษตรกร  และรวมไปถึงการตลาด  คานิยม  และประเพณี
วัฒนธรรมอีกดวย    หากจะแบงประเภทของการเกษตรผสมผสานตามลักษณะกิจกรรมหรือพื้นท่ีหลัก  
อาจแบงไดดังนี้ 
 1.1  ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีขาวเปนพืชหลัก   พื้นท่ีทําการเกษตรสวนใหญจะเปนนาขาว   
การท่ีจะผสมผสานกิจกรรมเขาไปใหเกื้อกูลกันอาจทําไดท้ังในรูปแบบของพืชกับพืช  เชน  การปลูกพืช
ตระกูลถ่ัว   พืชผัก   พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  กอนหรือหลังฤดูกาลทํานา 
 1.2  ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีพืชไรเปนหลัก   กิจกรรมการเกษตรสวนใหญเปนพืชไรใน
ลักษณะของการปลูกรวมกัน  เชน  การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมในแถวพืชหลัก  เชน  ขาวโพด   มัน
สําปะหลัง  ฝาย  หรือการผสมผสานรวมกับกิจกรรมการเล้ียงสัตว  เชน  การปลูกพืชอาหารสัตว  ควบคู
กับการเล้ียงสัตว 



 1.3  ระบบเกษตรผสมผสานที่มีพืชผักเปนหลัก  เปนกิจกรรมการเกษตรท่ีใชพื้นท่ีนอยและให
ผลผลิตในระยะเวลารวดเร็ว   สามารถทําใหเกิดการผสมผสานในลักษณะพืชกับพืชท้ังรูปแบบการ     
ปลูกรวมและการปลูกเหล่ือมฤดูกับพืชผักดวยกันเองหรือขาว  พืชไร  และไมผลตางๆ  เชน  การปลูก  
หอมแดงกับผักชี  การปลูกถ่ัวฝกยาวกับคะนา  การปลูกถ่ัวฝกยาวกับขาวโพดหวาน   การปลูกผักกาด
กวางตุงแซมในสวนลําไย   หรือกิจกรรมผสมผสานกับการเล้ียงสัตว  เชน   การปลูกผักบนขอบบอปลา 
 1.4  ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีไมผลเปนพืชหลักเปนการผสมผสานกิจกรรมดานพืชกับพืช  
เชน  การใชไมผลตางชนิดปลูกรวมและปลูกแซมกัน  เชน  โกโกแซมในสวนมะพราว  ผักหวานปาแซม
ลําไย  การปลูกพืชผักและพืชตระกูลถ่ัวในแถวไมผลเปนตน   หรือรูปแบบการผสมผสานดานพืชกับสัตว  
เชน  การเล้ียงโคหรือแพะในสวนไมผล    การเล้ียงไกพื้นเมืองในสวนลําไย 
 1.5  ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีไมปาหลากชนิดเปนหลัก หรือวนเกษตร   ซ่ึงเปนการผสมผสาน
สภาพแวดลอมของปาและสภาพแวดลอมทางการเกษตรของคนเขาดวยกัน  เกิดความเก้ือกูลกันดาน
นิเวศวิทยาของปา  มีการจัดสรรหวงเวลาท่ีปลูก  พื้นท่ี  และพันธุไม  เพื่อพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศ   
ท้ังนี้อาจมีการปลูกพื้นท่ีหลากหลายชนิดตามระดับความสูงและประโยชนใชสอบ  ดังนี้ 
  1) ระดับบน  เปนไมยืนตน  ความสูงประมาณ  30  เมตร  เชน  ตะแบบ  ประดู  สักทอง  
สําหรับเปนไมใชสอยหรือทําท่ีอยูอาศัย  เปนหลัก 
  2) ระดับสูง  เปนพืชเศรษฐกิจ  ความสูงประมาณ  20  เมตร  เชน  มะพราว  หมาก   
ยางพารา  สะตอ  สําหรับเปนไมใชบริโภคเปนหลัก 
  3) ระดับปานกลาง  เปนพืชพื้นบานและพืชปาท่ีชอบรมเงา  ความสูงประมาณ  7-10  
เมตร  เชน  มังคุด  ลางสาด  ลองกอง 
  4) ระดับตํ่า  เปนไมผลทรงพุม  สูงประมาณ  3-5  เมตร  สําหรับใชเปนอาหาร  เชน 
มะละกอ 
  5) ระดับลาง  เปนไมพุมและพืชผักสําหรับใชเปนอาหาร  เชน  มะเขือพวง   
  6) ระดับหนาดิน  เปนพืชพื้นบานยืนตนหรือพืชลมลุก  เชน  ผักหวานปา  กาแฟ 
  7) ระดับผิวดิน  เปนพืชผักกินใบ  ผล  ลําตน  อาจเปนพืชผักอายุส้ันหรือพืชยืนตนขามป
ก็ได  เชน  คะนา  กวางตุง  ผักชี 
  8) พืชเถาเล้ือย  เปนพืชผักท่ีกินไดท้ังลําตน  ใบ  ผล  และอยูอาศัยกับไมหลัก  เชน  
ผักบุง  บัวบก  พริกไทย  ตําลึง  มะระข้ีนก  หวาย 
  9) ไมลมลุกท่ีมีเหงาหรือลําตนอยูใตดิน  สําหรับใชบริโภคเปนอาหาร  เชน  ขา  ขิง  
ตะไคร  กระชาย  บุก 
  10) พืชในน้ํา  เปนท้ังพืชอาหาร  พืชใชสอยและไมประดับ  เชน  แหว  บัว  คลา 



 โดยหลักปฏิบัติท่ัวไปของวนเกษตรจะตองรูจัดเลือกชนิดตนไมใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอม  
หาพันธุไดงาย   ดูแลรักษาไดไมยากจนเกินไป  และเปนพันธุไมท่ีแข็งแรง   สามารถเล้ียงตัวเองได   มี
หลักการเลือกพันธุไมโดยท่ัวไป  ดังนี้ 
  1) มีระบบรากลึก   เพื่อชวยดูดธาตุอาหารจากดินดานลางสูใบ   เม่ือใบรวงหลนสูพื้นดิน                  
จุลินทรียจะยอยสลายใหเกิดธาตุอาหารไปกับพืชท่ีมีระบบรากต้ืนท่ีผิวดินไดถือไดวาเปนการเคล่ือนยาย
ธาตุอาหารในดินอยางหนึ่ง   
  2) เปนพืชตระกูลถ่ัว  เพื่อชวยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนแกดิน
รอบขาง  เปนประโยชนตอพืชใกลเคียง 
  3) เปนตนไมโตชา   เพื่อชวยเปนแนวกันลมและท้ิงเศษซากพืชท่ีเปนประโยชนไดเร็ว
ข้ึน 
  4) มีทรงพุมโปรง  เพื่อใหพืชท่ีอยูระดับลางลงไป  มีโอกาสไดรับแสง  ทําใหเกิดการ
ปรุงอาหารและการเจริญเติบโตไดดี 
  5) มีใบขนาดเล็ก  เพื่อใหมีการยอยสลายและเกิดประโยชนไดเร็วข้ึนท้ังในแงของการให
ธาตุอาหารคืนสูดิน  และปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหดีข้ึนดวย 
  6) มีการทิ้งใบเสมอ  เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบไดเร็วข้ึนและ
เปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
  7) เศษซากพืชไมมีพิษ  เพื่อไมใหคุณสมบัติท่ีดีของดินเปล่ียนไป  เชน  ความเปนกรด  
เปนดาง  เกิดสารพิษตกคางหรือยอยสลายยาก  ทําใหพืชอ่ืนโตชา 
  8) มีการแตกหนอดี  ชวยลดตนทุนในการปลูกใหม  เม่ือมีการติดฟนไปใชประโยชน 
  9) ใหเนื้อไมคุณภาพดี  เพื่อใชประโยชนในการบานเรือน  เฟอรนิเจอร  เคร่ืองใชตางๆ  
กอประโยชนไดดีกวาพืชอาหารในระยะทาง 
  10) ใหผลผลิตหลากหลาย  เพื่อประโยชนในแงของการใชสอยอยางสูงสูดท้ังในดาน
อาหาร  เช้ือเพลิง  ยารักษาโรค  และการใชสอยตางๆ 
           2.  เกษตรผสมผสานดานประมง 

2.1   การเล้ียงปลาน้ําจืดแบบรวม 
 1) เปนปลาท่ีหาพันธุงาย  เล้ียงงาย   โตเร็ว   ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมไดดี  

เปนท่ีตองการของตลาด 
 2) เปนปลากินพืช  สามารถใชวัสดุหรือพืชผักในทองถ่ินเปนอาหารเสริมไดจะชวยลด

ตนทุนการผลิต   อาจมีการใหอาหารสมทบ  เชน   รํา  ปลายขาวหรือขาวโพดตมสุกได 
 3) เปนปลาท่ีหากินในน้ําตางระดับกัน  ไมรบกวนกัน  กินอาหารตางชนิดกัน  เพื่อใช

ประโยชนอาหารในน้ําไดเต็มท่ี 



 4) บอขนาด 1  ไร  ขุดลึก  2  เมตร  หรือไมนอยกวา  400  ตารางเมตร  เก็บน้ําไดไมนอย
กวา  8  เดือน  โดยเปนท่ีราบลุมใกลแหลงน้ํา  ดินเปนดินเหนียว 

 5) ชนิดปลาและสัดสวนตองสัมพันธกันตามคําแนะนํา  แตรวมแลวตองไมเกิน  3-4  ตัว 
ตอ พื้นท่ีผิวน้ํา  1  ตารางเมตร 
            2.2  การเล้ียงปลารวมกับไกไข 
       1) เปนการใชประโยชนจากมูลไกในการเพิ่มผลผลิตปลา  เพื่อลดตนทุนการเล้ียงปลา
กอใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องรอบบอปลา  เชน  การปลูกพืชโดยใชน้ําจากบอปลา  เปนการลองความ
เส่ียงจากการทํากิจกรรมการเกษตรเพียงอยางเดียว 
   2) จะตองมีบอเล้ียงปลาอยางนอย  400  ตารางเมตร   เก็บกักน้ําได 
   3) ปรับสภาพดินและน้ํา  โดยใชฟางหรือปุยหมัก  มีการใสปุยคอก  100-200  กก./ไร 
   4) เล้ียงไกไขอายุ  20  สัปดาห  บนบอ  ประมาณ  100-200  ตัว  โดยใชระยะเวลาเล้ียง  
10  เดือน 
   5) ปลอยปลานิล : ไน : ตะเพียน : นวลจันทร  อัตรา 2 :1 : 2 : 1  จํานวน 1,200-2,000  ตัว  
โดยใชเวลาเล้ียง  5  เดือน 
 2.3  การเล้ียงปลารวมกับการเล้ียงเปดไข  
   1) เปนการใชประโยชนจากมูลเปด   ชวยเพิ่มอาหารธรรมชาติใหปลา  ชวยเพิ่ม
ออกซิเจนในน้ําจากการวายน้ําของเปด    ชวยกําจัดหอยท่ีเปนพาหนะของโรคพยาธิและชวยควบคุม
ปริมาณปลาใหอยูในลักษณะสมดุล 
   2) ตองมีพื้นท่ีบอปลาอยางนอย  400  เมตรข้ึนไป  เก็บกักน้ําไดตลอดป 
   3) ปรับสภาพดินและน้ําโดยใชปูนขาว   ฟางขาวหรือปุยหมัก  มีการใสปุยคอก  100 - 
200  กก./ไร 
   4) เล้ียงเปดไขพันธุกากิแคมเบล  จํานวน  240  ตัวตอบอขนาด  1  ไร หรือ 30  ตัว  ตอ
พื้นท่ีบอปลา  200  ตารางเมตร 
   5) เล้ียงปลาท่ีกินอาหารไมเลือก  เชน  ปลานิล  ปลานวลจันทรเทศ  ปลาชอน  ขนาด            
5-7  เซนติเมตร  อัตรา  3,000  ตัวตอไร 
   6) สรางโรงเรือนไวบนบอปลาโดยตรง  พื้นท่ี  1  ตารางเมตรใชเล้ียงเปดได  5  ตัว   พื้น
เลาไมควรมีชองวางเกิน  1  ตารางเซนติเมตร   เพื่อใหเปดเดินสะดวกและไขไมหลนลงไปในบอปลา 
 2.4  การเล้ียงปลารวมกับสุกร 
   1) เปนการใชประโยชนจากมูลสุกรในการเพ่ิมผลผลิตปลา  เพื่อลดตนทุนการเล้ียงปลา  
และกอใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องรอบบอปลา  เชน  การปลูกพืชโดยใชน้ําจากบอปลา  ซ่ึงเปนการลด
ความเส่ียงจากกิจกรรมการเกษตรเพียงอยางเดียว 
   2) จะตองมีพื้นท่ีบอเล้ียงปลาอยางนอย  400  ตารางเมตร  เก็บกักน้ําไดตลอดป 



   3) ปรับสภาพดินและน้ําโดยใชฟางหรือปุยหมัก  มีการใสปุยคอก  100-200  กก.  ใสปูน
ขาว  160  กก./ไร 
   4) เล้ียงสุกร  จํานวน  3-5  ตัว 
   5) ปลอยปลากินพืช  เชน  ปลานิล   ไน   ตะเพียน   นวลจันทร  อัตรา  2 :1 : 2 : 1   
จํานวน  1,500-2,000  ตัว   หรือปลากินเนื้อ  เชน ปลาสวาย   ดุก  อัตรา  10,000-16,000  ตัว  ใชเวลาใน
การเล้ียง   5-6  เดือน 
 2.5   การเล้ียงปลาในนาขาว 
   1) เปนการเพ่ิมผลผลิตและใชประโยชนจากผืนนาที่มีจํากัดไดอยางสูงสุด  และสงเสริม
ใหมีรายไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากการทํานา 
   2) แปลงนาควรมีขนาดต้ังแต  3-5  ไร   และสามารถเก็บน้ําในการเล้ียงปลาไดมากกวา  
3  เดือน 
   3) ขุดรองรอบแปลง ขนาดกวาง  2  เมตร  ลึก  1  เมตร  เพื่อนําดินมาทําคันนาใหสูงข้ึน 
   4) ขุดบอรวมปลาในแปลงนา ขนาด 20-50 ตารางเมตร  ลึก  1.5  เมตร 
   5) ปลอยปลานิล  : ไน  :  ตะเพียน   ขนาด  5-7  ซม.  อัตราสวน  3: 1 : 6   จํานวน  700-
800  ตัวตอไร  ในชวงตนขาวต้ังตัวไดแลว 
 2.6  การเล้ียงปลารวมกับการปลูกพืช 
   1) เปนการใชประโยชนจากอาหารปลาและปุยท่ีเหลือสะสมในบอรวมท้ังซากปลา  ซาก
สัตว  พันธุไมน้ําท่ีสะสมในดินกนบอในแตละป   ท้ังยังชวยลดอันตรายจากกาชพิษสะสมและแบคทีเรียท่ี
เปนสาเหตุของโรคปลา 
   2) ควรลอกโคลนเลนออกจากบอทุกป  ประมาณ  2 ใน 3   พื้นท่ี 1  ไร  จะไดเนื้อดินท่ีมี
ธาตุอาหารเทียบเทาปุยเคมี  288.5  กิโลกรัม 
   3) ดินโคลนสด  121.2  ลูกบาศกเมตร  ใชปลูกขาวในพ้ืนท่ี  2.5  ไร  ไดผลผลิตขาว   
500  กิโลกรัมตอป  และหากใชปลูกหญาจะไดผลผลิต  14,544  กิโลกรัม/ไร 
   4) การเล้ียงปลาโดยท่ัวไปจะไมตอเนื่อง  บออนุบาลและบอเล้ียงจะพักตากบอชวงหนึ่ง  
ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวสามารถจะปลูกพืชตางๆ  ในพื้นบอโดยตรงได  โดยเฉพาะพืชผักท่ีจะเปนอาหาร
สําหรับมนุษย  และเศษใบผักจะเปนอาหารปลาบออ่ืนๆ  ได 
             3.   เกษตรผสมผสานดานปศุสัตว 
     3.1   ระบบเกษตรผสมผสานดานปศุสัตวท่ีเนนสัตวปกเปนระบบท่ีใชพื้นท่ีคอนขางมาก   ตอง
มีการจัดการท่ีเหมาะสมระหวางพืชและสัตว   เชน  การเล้ียงไกพื้นเมืองหรือเปดในสวนผลไม   จะได
ประโยชนจากผลผลิตท่ีเนาเสียเปนอาหารสัตว   สัตวชวยกําจัดแมลงท่ีทําลายไมผลบางชนิดและใหมูล
เปนปุยคืนสูไมผลได   แตตองมีการจัดการไมใหไกหรือเปดเขาไปจิกกินผลไมในสวนไดโดยตรงหรือ
การเล้ียงเปดไขควบคูกับการเล้ียงปลา     ตองปลอยปลาขนาดโตและแข็งแรงขอเพียงไมใหเปดจับกินได 



 3.2  ระบบเกษตรผสมผสานดานปศุสัตวท่ีเปนสัตวเล็ก   การใชพื้นท่ีในการเล้ียงข้ึนอยูกับ
กิจกรรมแตตองมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกัน   เชน   การเล้ียงสุกรบนบอปลาตองใช
อัตราสวนของจํานวนสุกรกับบอปลาและจํานวนปลาท่ีเล้ียงใหเหมาะสม   การเล้ียงหมูหลุมตองจัดวาง
สถานท่ีใหเหมาะสมและมีพืชเพื่อใชเปนอาหารอยางเพียงพอ   การเล้ียงแพะในสวนผลไมหรือสวนปา   
ตองระวังไมใหแพะเขาไปทําความเสียหายกับผลิตผล   ขณะท่ีพืชบางอยางอาจมีสารพิษหากปลอยให
สัตวแทะเล็มโดยไมจํากัดปริมาณอาจเกิดผลเสียได 
 3.3  ระบบเกษตรผสมผสานดานปศุสัตวท่ีเนนสัตวใหญเปนกิจกรรมการเล้ียงสัตวใหญใชพื้นท่ี
มาก   เชน  การเล้ียงโคในปาโปรงหรือสวนไมผลขนาดใหญท่ีปลูกหญาเล้ียงสัตวไวขางลาง   เม่ือปลอย
ใหโคแทะเล็มหญาตองระวังไมใหเขาไปทําลายหรือรบกวนพืชผลตางๆ  และตองมีการจัดการแปลงหญา
ใหเหมาะสมกับการแทะเล็มของโคเน้ือเปดโอกาสใหหญาไดเจริญเติบโตอยางเหมาะสม 
4.  เกษตรผสมผสานดานอ่ืนๆ   เปนกิจกรรมการเกษตรที่จะชวยเกื้อหนุนแตละกิจกรรมใหเกิดการ
ผสมผสานกันไดอยางเหมาะสม   ชวยลดตนทุนการผลิตมีการใชวัตถุดิบท่ีมีอยางคุมคากอใหเกิดรายได
เสริมแกครอบครัวบนพื้นฐานของการอนุรักษและมีการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน   กิจกรรมเหลานี้อาจ
ชวยเสริมกิจกรรมหลักๆใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  เชน  การเล้ียงจิ้งหรีดเพื่อเปนอาหารมนุษย  ไก  และ
ปลา   การเพาะเล้ียงปลวก  เพื่อลดตนทุนอาหารสัตว   การเล้ียงไสเดือนเพื่อยอยสลายขยะและสรางปุย
อินทรีย   การเล้ียงผ้ึงเพื่อชวยผสมเกสรดอกไม   การทําบอกาชชีวภาพเพื่อลดปญหามลภาวะและได
ประโยชนจากพลังงานการทําน้ําสกัดชีวภาพดานวัตถุดิบท่ีมีเพื่อลดตนทุน   ลดการใชสารเคมี   การใช
กอนเห็ดเกามาเพาะเห็ดฟางและทําปุยหมัก  เปนตน 
 อาจกลาวไดวา    “การเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง”   เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของเกษตรกร  เพื่อเสริมแนวคิดการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ   สรางพื้นฐาน
การผลิตการเกษตรใหพึ่งพาตนเองไดบนพื้นฐานของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน   และสงผลใหเกษตรกรไดรูจักใชชีวิตบนความเหมาะสมสอดคลองกับภูมิสังคมท่ีแตกตาง   
เม่ือเกษตรกรไดเขาใจในแนวคิด   มีความม่ันคงของอาชีพแลวก็พรอมจะรับส่ิงใหมๆ  ท่ีจะเปนประโยชน
และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคตอันใกลนี้ 
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