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	 เอกสำรค�ำแนะน�ำควำมรูท้ำงกำรเกษตร	เรือ่ง	ไร่นาสวนผสม 
จัดท�ำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรท�ำไร่นำสวนผสม	 
และเป็นแนวทำงในกำรขยำยผลแนวควำมคิดไปสู ่ภำคปฏิบัติ 
ในไร่นำของเกษตรกร	 ดังนั้น	 เน้ือหำในเอกสำรค�ำแนะน�ำเล่มนี้	 
จึงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกำรท�ำไร่นำสวนผสม	 ปัจจัย 
ในกำรพิจำรณำรูปแบบกำรท�ำไร่นำสวนผสม	กำรปรับเปลี่ยนสภำพ
พ้ืนที่นำมำเป็นไร่นำสวนผสมในสภำพพื้นที่ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 พื้นที่ลุ่ม	
พื้นที่ดอน	 ตัวอย่ำงของเกษตรกรที่ท�ำไร่นำสวนผสมประสบควำม
ส�ำเร็จ	 ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรประกอบกำรตัดสินใจ 
ของเกษตรกรในกำรท�ำไร่นำสวนผสมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 เอกสำรเล่มนี้ 
คงเป็นประโยชน์ไม่มำกก็น้อย	 หำกได้น�ำไปศึกษำและปฏิบัต ิ
ให้บังเกิดผลในไร่นำ	 นอกจำกนี้หำกมีปัญหำและข้อเสนอแนะ 
ประกำรใดสำมำรถขอค�ำแนะน�ำได ้ที่ศูนย ์ เรียนรู ้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ	 
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด	 และกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 
ถนนพหลโยธิน	 เขตจตุจักร	 ก รุง เทพมหำนคร	 10900	 
โทรศัพท์	0	2940	6055
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
	 กำรเกษตรของไทยในอดีตเป็นกำรท�ำกำรเกษตรเพื่อยังชีพ	 โดยอำศัย 
ควำมอุดมสมบูรณ์จำกธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 จึงไม่ประสบปัญหำมำกนัก	 
แต่ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติอันเน่ืองมำจำก 
กำรเพิ่มข้ึนของจ�ำนวนประชำกร	 มีกำรใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรแผนใหม่เพื่อเพิ่ม 
ผลผลิตให้เพียงพอแก่กำรบริโภคของประชำกรและเพ่ือกำรส่งออกเป็นรำยได้ 
เข้ำสู่ประเทศ	 จึงท�ำให้กำรท�ำกำรเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหำมำกขึ้น	 ไม่ว่ำจะ
เป็นปัญหำกำรขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ	 กำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืช	 
รวมทั้งด้ำนกำรตลำดซึ่งนับวันจะแปรปรวนมำกขึ้นเร่ือย	 ๆ	 จำกปัญหำดังกล่ำว	 
กำรท�ำไร่นำสวนผสมจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะลดควำมเสี่ยงที่เกิด 
จำกภัยธรรมชำติและควำมไม่แน่นอนของรำคำผลผลิต	 โดยกำรท�ำกำรเกษตร 
หลำย	 ๆ	 อย่ำง	 เพื่อเพิ่มระดับรำยได้สำมำรถหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรในไร่นำ 
ได้มำกขึ้น	 สร้ำงควำมสมดุลให้กับธรรมชำติท�ำให้ระบบนิเวศเกษตรของชุมชน 
ดีขึ้น	 เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีและมีควำมมั่นคงในกำรที่จะประกอบอำชีพ
กำรเกษตรต่อไป
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 ไร่นาสวนผสม เป็นกำรท�ำกิจกรรมกำรเกษตร
หลำย	ๆ	อยำ่ง	(ตั้งแต	่2	อย่ำง)	เพื่อตอบสนองต่อกำรบริโภค 
และลดควำมเสี่ยงจำกรำคำผลผลิตและภัยธรรมชำต	ิ 
ซึ่งกิจกรรมกำรเกษตรไม่จ�ำเป็นต้องเกื้อกูลกัน	 เช่น	 กำรเลี้ยงไก	่ 
สุกร	 รวมกับกำรปลูกพืช	 กำรปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้ำว	
กำรเลี้ยงปลำในร่องสวนไม้ผลหรือสวนผัก	 หรืออำจจะมีกำร
เกื้อกูลกันระหว่ำงกิจกรรมกำรผลิต	 โดยน�ำเศษเหลือของ
กิจกรรมหนึ่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอีกกิจกรรมหนึ่ง	 เช่น	
เศษพืชผักเป็นอำหำรสุกร	 มูลสุกรเป็นอำหำรปลำ	 น�้ำจำก 
บ่อปลำน�ำไปรดพืชผัก	 เป ็นต้น	 ลักษณะกำรท�ำกิจกรรม 
หลำย	 ๆ	 อย่ำงเช่นนี้	 เกษตรกรจะมีรำยได้จำกผลผลิตที่ 
หลำกหลำย	 มีกำรกระจำยกำรใช้แรงงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตลอดทั้งปี	 มีควำมรักและผูกพันกับไร่นำ	 มีควำมภำคภูมิใจ 
ในผลงำนและผลผลิตของตนเอง	 ไม่อยำกท้ิงไร่นำไปท่ีอื่น	 
เกษตรกรมีรำยได ้ตลอดปีและลดค่ำใช ้จ ่ำยส�ำหรับกำร 
ซื้ออำหำร	 เช่น	 ผัก	 ผลไม้	 และแหล่งอำหำรโปรตีน	 เช่น	 
ปลำ	ไก่	เป็นต้น
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วัตถุประสงค์
ของการทำ�ไร่นาสวนผสม

1
เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

จากกิจกรรมการปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด หรือ 
จากการผสมผสานกิจกรรมทั้งพืช สัตว์ ประมง

2
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน  

ทุน แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

3
เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินกิจกรรมการเกษตรจากภัยธรรมชาต ิ
และความผันผวนของราคาผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจ 

เลือกกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

4
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพตามวิชาการเกษตรแผนใหม่ 

ทั้งด้านการผลิตและการจ�าหน่าย โดยยึดหลักปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย มีรายได้ต่อเนื่องและก�าไรสูงสุด

5
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวางแผนและงบประมาณการผลิต 

รวมทั้งจดบันทึกและท�าบัญชีไร่นา
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ประโยชน์จากการทำ�ไร่นาสวนผสม

 1. เพื่อเพิ่มระดับรายได้ และมีรายได้รายวัน รายสัปดาห์  
  รายเดือน รายปี
  n รายได้รายวัน	ได้แก่	กิจกรรมพืชผัก	(ผักกินใบ	ผักบุ้ง	ผักกระเฉด	

ตะไคร้	 ขิง	 ข่ำ	 กะเพรำ	 เป็นต้น)	 กิจกรรมสัตว์	 (ไก่	 และเป็ดไข	่ 
และกำรเลี้ยงโคนม)	

  n รายได้รายสัปดาห์	 ได้แก่	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 ผักบำงชนิด	 (ชะอม	
กระถิน	ผักกินใบ)

  n รายได้รายเดือน	หรือตำมฤดูกำลผลิต	2	–	4	เดือน	กิจกรรมกำร 
ปลูกพืชผัก	ท�ำนำ	ท�ำไร่	กำรเลี้ยงสัตว์	 เช่น	ไก่เนื้อ	 เป็ด	และสุกร	
ตลอดจนกำรเลี้ยงปลำและกบ

  n รายได้รายปี	 เป็นประจ�ำทุกปี	 ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลและไม้ยืนต้น 
พืชไร่อำยุยำว	 (สับปะรด	 มันส�ำปะหลัง)	 กำรเลี้ยงสัตว์ใหญ	่ 
(โคเนื้อ	สุกรขุน)
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 2. เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการตลาดทำี่แปรปรวน
	 	 เน่ืองจำกกิจกรรมด้ำนไร่นำสวนผสมมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรม
กำรเกษตรจึงท�ำให้เกิดควำมหลำกหลำยด้ำนชีวภำพ	 อำยุกำรเก็บเกี่ยวและผลผลิต
ที่ออกจ�ำหน่ำยมีควำมแตกต่ำงกันและสำมำรถช่วยลดกำรระบำดของโรคและ 
ศัตรูพืชลงได้ตลอดจนในบำงครั้งรำคำผลผลิตบำงชนิดตกต�่ำแต่บำงชนิดรำคำสูง 
หรือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ

 3. เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกให้น้อยลง 
  โดยพึ่งพาทำรัพยากรในไร่นามากขึ้น
	 	 ในระบบกำรผลิตไร่นำสวนผสมมีควำมหลำกหลำย	
กิจกรรมกำรเกษตรสำมำรถหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรในไร่นำ	 
หรือกิจกรรมกำรเกษตรในไร่นำได้มำกขึ้น	 เช่น	 ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยหมัก	 
ปุ๋ยพืชสด	 มูลสัตว์เป็นอำหำรปลำ	 ก๊ำซชีวภำพ	 กำรใช้ปัจจัยกำรผลิต
บำงชนิดร่วมกัน	เช่น	ดำ้นแรงงำนกำรดูแลรักษำ	ดำ้นเครื่องมืออุปกรณ์
กำรผลิต	 ด้ำนปุ๋ยและธำตุอำหำรเสริม	 เป็นต้น	 ท้ังนี้เพื่อทดแทนกำร 
ใช้ปัจจัยกำรผลิตภำยนอกที่มำกและเกินขอบเขต	 ซึ่งจะส่งผลต่อ 
สภำพธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระบบกำรผลิต
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 4. กิจกรรมหลากหลายมีทำั้งกิจกรรมเพิ่มรายได้  
  มีอาหารไว้บริโภคและใช้สอยในครัวเรือน
	 	 กิจกรรมกำรเกษตรในไร่นำสวนผสมอำจจะมีท้ังพืช	 สัตว์	 และประมง
หรืออำจจะมีพืชกับสัตว์	 หรือกลุ่มของพืชอำยุสั้นกับอำยุยำวขึ้นอยู่กับสภำพพื้นที่	
และวัตถุประสงค์ของเกษตรกร	ส�ำหรับกลุ่มกิจกรรม	สำมำรถแบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	
ดังนี้
  4.1 กลุ่มกิจกรรมเพิ่มรายได้ (เน้นด้านเศรษฐกิจ)	 ได้แก่	 ไม้ผล	 
พืชผักเศรษฐกิจ	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 พืชไร่เศรษฐกิจ	 (ข้ำวโพด	 ถั่วเหลือง	 ถั่วเขียว
เป็นต้น)	 ข้ำวมีคุณภำพดี	 เช่น	 ข้ำวขำวมะลิ	 105	 ข้ำวญ่ีปุ่น	 เป็นต้น	 นอกจำกน้ี 
มีสัตว์บกและสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ	 (โคนม	 สุกร	 ไก่ไข่	 ไก่เน้ือ	 กบ	 นกกระทำ	 ปลำดุก	 
ปลำสลิด	ปลำกะพงขำวในกระชัง)
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 5. ในระยะยาว สร้างความสมดุลทำางธรรมชาติทำ�ให ้
  สภาพแวดล้อมทำางระบบนิเวศของไร่นาและชุมชนเกษตรดีขึ้น
	 	 เนื่องจำกในระบบกำรผลิตรูปแบบไร่นำสวนผสมของประเทศไทย
เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น	 ในระบบกำรผลิตควบคู่กับกำรท�ำนำและ 
เล้ียงสัตว์ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรเกษตรที่สร้ำงโอกำสด้ำนกำรตลำดแก่เกษตรกร	 
ดังนั้น	 กำรมีไม้ผลไม้ยืนต้น	 เป็นกำรสร้ำงควำมร่มร่ืน	 รักษำควำมชื้นในระบบ 
กำรผลิตของไร่นำ	 กำรใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจำกเศษวัสดุกำรเกษตร	 โดยกำร
หมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรในไร่นำและพึ่งพำปัจจัยกำรผลิตภำยนอกน้อยลง 
จะท�ำให้ระบบนิเวศเกษตรดีขึ้น

  4.2 กลุ่มกิจกรรมด้านอาหาร	ได้แก่	กิจกรรมข้ำวนำปี	พืชอำหำรสัตว ์
บำงชนิด	(ข้ำวโพด	ข้ำวฟ่ำง	ถั่วเหลือง	ถั่วลิสง)	พืชผักสวนครัว	พืชสมุนไพร	ไม้ผล
ไม้ยืนต้นบำงชนิด	 (กล้วย	 มะละกอ	 มะพร้ำว	 ไผ่ตง	 เป็นต้น)	 กำรเลี้ยงปลำน�้ำจืด 
ในสระน�้ำขนำดเล็กในไร่นำ	 (ปลำไน	ปลำนิล	ปลำตะเพียน	ปลำช่อน	และปลำดุก)
นอกจำกนี้	สัตว์ปีกโดยเฉพำะไก่เนื้อ	ไก่พันธุ์พื้นเมือง	ไก่ไข	่และเป็ดไข่
  4.3 กิจกรรมด้านการใช้สอย เช่น	กำรปลูกไผ่รวก	ไผ่สีสุก	สะเดำเทียม	
กระถินณรงค์	กล้วย	(ใบตอง)	เป็นต้น
  4.4 กิจกรรมอื่น ๆ	 ตำมควำมเหมำะสมหรือตำมจุดประสงค์ของ 
ระบบกำรผลิต	เช่น	กำรปลูกพืชแนวกันลม	ได้แก่	กระถิน	ยูคำลิปตัส	สะเดำเทียม	
ไผ่ต่ำง	ๆ
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ปัจจัยท่ีำส�คัญในการทำ�ไร่นาสวนผสม

 1. ทำี่ดิน
	 	 เกษตรกรควรมีที่ดินเป็นของตนเองมำกกว่ำกำรเช่ำเพรำะกำรท�ำ 
ไร ่นำสวนผสมมีกำรปลูกไม้ผล	 ซึ่งต ้องใช้เวลำนำนกว่ำจะได้ผลผลิตควำม 
อุดมสมบูรณ์ของดินก็มีส่วนส�ำคัญในกำรเลือกกิจกรรม	 แต่ควำมอุดมสมบูรณ์ 
ของดินสำมำรถปรับปรุงได้

 2. แรงงาน
	 	 เกษตรกรควรใช้แรงงำนในครอบครัวอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ	 
เช่น	 กำรกระจำยกำรใช้แรงงำนตลอดปี	 กำรใช้แรงงำนให้เหมำะสมกับวิทยำกำร
แผนใหม่และวิทยำกำรพื้นบ้ำนให้ผสมกลมกลืนกันไป	 กำรใช้แรงงำนผสมผสำน 
หรือทดแทนกันระหวำ่งแรงงำนคน	แรงงำนสัตว	์และเครื่องทุ่นแรง

 3. ทำุน
	 	 เกษตรกรต้องมีกำรใช้ทุนในรูปแบบของเงินสดโดยกำรซื้อปัจจัย 
กำรผลิตเท่ำที่จ�ำเป็นซึ่งเป็นกำรเริ่มต้นจำกเล็กไปหำใหญ่	 มีกำรหมุนเวียนกำรใช้
ปัจจัยกำรผลิตจะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้

 4. การจัดการ
	 	 เกษตรกรต้องมีลักษณะกำรเป็นผู้จัดกำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำตัดสินใจ 
ในระบบกำรผลิตในไร่นำ	 เช่น	 จะผลิตอะไร	 พืชหรือสัตว์หรือประมง	 จะผลิต 
ที่ไหน	จะผลิตโดยวิธีใด	(ผลิตอย่ำงไร)	จะผลิตจ�ำนวนเท่ำไร	จะผลิตเมื่อไร	จะผลิต	 
(ซื้อและขำย)	 กับใครที่ไหน	 และ	 หมั่นค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่	 ๆ	 ติดตำมควำม 
เคล่ือนไหวของภำวะตลำดและรำคำเพื่อลดควำมเสี่ยง	 ถ้ำเกษตรกรมีกำรวำงแผน 
และงบประมำณอยำ่งดีจะก่อให้เกิดผลตอบแทน	ก�ำไรสูงสุด
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การพิจารณารูปแบบการทำ�ไร่นาสวนผสม

 ด้านพื้นท่ีำ
	 1.	 เกษตรกรแบ่งพื้นที่บำงส่วนมำจัดท�ำไร่นำสวนผสมซึ่งในระยะแรก 
รำยได้ที่เกิดจำกกำรท�ำไร่นำสวนผสม	ยังมีรำยได้ไม่มำกนัก	จะมีรำยได้จำกบำงส่วน
ของกิจกรรมเท่ำนั้น	เช่น	พืชผัก	พืชไร	่ไม้ดอกไม้ประดับ	สัตว์และประมง
	 2.	 ในกรณีสภำพพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ท�ำนำเดิม	 หำกเกษตรกรคิดจะปลูก 
ไม้ผลควรที่จะยกร่องไม้ผลและมีคันดินล้อมรอบแปลงไม้ผล	 เน่ืองจำกในฤดูฝน 
จะมีน�้ำมำก	อำจจะท่วมแปลงท�ำให้เกิดควำมเสียหำยได้
	 3.	 ในกรณีสภำพพื้นที่ค่อนข้ำงลุ่มมำกมีน�้ำท่วมเป็นประจ�ำเกษตรกร 
อำจจะขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลำ	หรือท�ำนำบัว	นำผักบุ้ง	นำผักกระเฉด	เป็นต้น
	 4.	 ส�ำหรับพื้นที่ดอนในกำรท�ำสวนไม้ผลควรมีสภำพพื้นที่มีควำมลำดชัน
ไม่เกิน	30%	สภำพดินมีหน้ำดินลึกกวำ่	1	 เมตร	และดินชั้นลำ่งต้องไม่เป็นดินดำน
แข็งหรือศิลำแลง
	 5.	 ในกรณีที่สภำพดินที่มีป ัญหำ	 เช่น	 ดินเค็ม	 ดินเปรี้ยวและดิน 
ที่มีปัญหำอื่น	ๆ	ควรด�ำเนินกำรปรับปรุงดินเหล่ำนี้เสียก่อน	โดยวิธีกำรทำงวิชำกำร	 
เช่น	 กำรเพ่ิมวัสดุลงไปในดิน	 (ปูนขำว	 ปูนมำร์ล	 แกลบ	 เป็นต้น)	 กำรใส่ปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยหมัก	กำรท�ำปุ๋ยพืชสด	กำรปลูกพืชหมุนเวียนบ�ำรุงดิน	เป็นต้น
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 ด้านแหล่งน�า้
	 1.	 ควรมีสระน�้ำ	คูคลอง	ร่องน�้ำ	 
หรือแหล่งน�้ำ	 ระดับไร่นำเสริมในฤดูแล้ง
ประมำณ	 30%	 ของพื้นที่	 โดยประมำณกำร 
ไว ้ว ่ำพื้นที่กำรเกษตร	 1	 ไร ่	 มีควำม
ต้องกำรน�้ำ	 1,000	 ลูกบำศก์เมตร	 เช่น	
พื้นที่กำรเกษตร	 10	 ไร่	 ควรมีแหล่งน�้ำ
ซึ่งสำมำรถมีควำมจุของน�้ำประมำณ	
10,000	ลูกบำศก์เมตร
	 2.	 บ่อน�้ำบำดำล	เพื่อใช้ในฤดูแล้งโดยเฉพำะพืชไร่	พืชผัก	ไม้ดอกไม้ประดับ
	 3.	 บ่อปลำเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนและเพิ่มรำยได้	 ในฤดูแล้งสำมำรถ 
อำศัยน�้ำในบ่อใช้กับพืชบริเวณขอบบ่อปลำ	พืชผักสวนครัว	เป็นต้น
	 4.	 อำศัยน�้ำชลประทำน	กำรสูบน�้ำด้วยพลังงำนไฟฟำ้	เป็นต้น
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 ด้านการผลิต
	 1.	 ในกำรผลิตทำงกำรเกษตรควรพิจำรณำกิจกรรมกำรเกษตร	 (พืช	 สัตว	์
ประมง)	ในเชิงกิจกรรม	
  n กิจกรรมที่ท�ำรำยได้	 (ด้ำนเศรษฐกิจ)	 เช่น	 ไม้ผล	 พืชผักเศรษฐกิจ	 
ไม้ดอกไม้ประดับ	พืชไร	่สัตว์และประมง
  n	 กิจกรรมด้ำนอำหำร	 เช่น	 ข้ำว	 พืชไร่	 พืชผักสวนครัว	 พืชผัก 
สมุนไพรไม้ผลบำงชนิด	 (มะพร้ำว	 กล้วย	 มะละกอ	 ไผ่ตง)	 กำรเลี้ยงปลำ	 และ 
กำรลี้ยงสัตว์ปีก	เป็นต้น
  n กิจกรรมดำ้นใช้สอย	เช่น	ไผ่รวก	ไผ่สีสุก	สะเดำเทียม	กระถินเทพำ	
ยูคำลิปตัส	สัก	เป็นต้น
  n กิจกรรมด้ำนอื่น	 ๆ	 ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละฟำร์ม	 แต่ละพื้นที่
	 2.	 กรณีปลูกไม้ผลในช่วงระยะ	 1	 –	 3	ปีแรก	 ยังไม่ให้ผลผลิตและรำยได ้
เกษตรกรควรปลูกพืชแซมระหว่ำงแถวในสวนไม้ผล	 เช่น	 พืชผัก	 พืชไร่	 ไม้ดอกไม้
ประดับหรือไม้ผลบำงชนิด	เช่น	มะละกอ	กล้วย	เป็นต้น
	 3.	 กรณีแปลงไม้ผลพื้นที่ลุ ่มจะต้องจัดท�ำคันดินล้อมรอบแปลงไม้ผล 
พ้ืนที่บริเวณดังกล่ำวสำมำรถปลูกมะพร้ำวอ่อน	 กล้วย	 มะละกอ	 ไผ่ตง	 พืชผัก	 
ไม้ดอกไม้ประดับ	เป็นต้น
	 4.	 กำรปลูกไม้ผลบำงครั้งสำมำรถปลูกแบบผสมผสำนกันได้ในแปลง
เดียวกัน	 เช่น	 มะม่วงกับขนุน	 กระท้อนกับส้มโอ	 หรือพืชผัก	 เช่น	 มะเขือ	 พริก	 
แตงกวำ	ถั่วฝักยำว	เป็นต้น
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	 5.	 เกษตรกรควรมีพื้นที่ส่วนหนึ่งส�ำหรับปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนเพื่อ 
ท�ำรำยได้	 ซึ่งเรำอำจจะเรียกได้ว่ำพื้นที่ท�ำเงิน	 หรือพ้ืนที่ฉกฉวยโอกำส	 ในกำร 
ปลูกพืชผักเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น	 และระดับประเทศ	 กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	
กิจกรรมปลูกพืชไร่	กิจกรรมเหล่ำนี้ควรเป็นกิจกรรมอำยุสั้นให้ผลตอบแทนสูง
	 6.	 ในระบบกำรผลิตทำงเกษตรที่เกิดขึ้นจริงในไร่นำของเกษตรกร	 
เกษตรกรจะมีพื้นที่ผลิตข้ำวไว้บริโภคและจ�ำหน่ำยบำงส่วนถึงแม้ว่ำจะมีกิจกรรม 
อ่ืน	 ๆ	 ก็ตำม	 นอกจำกนี้	 กิจกรรมหนึ่งที่ควรได้รับกำรพิจำรณำ	 คือเล้ียงปลำในนำข้ำว	 
จุดประสงค์เพื่อเสริมรำยได้และมีแหล่งอำหำรโปรตีนไว้บริโภค	 สภำพพื้นที่ 
ที่จะท�ำกำรผลิตควรควบคุมระดับน�้ำได้และอยู่ใกล้บำ้น
	 7.	 บ่อปลำที่จะประกอบเป็นกิจกรรมหน่ึงในไร่นำสวนผสมควรอยู่ใกล้บ้ำน
กำรคมนำคมสะดวกสำมำรถจัดกำรเรื่องน�้ำได้	 ลักษณะดินควรเป็นดินเหนียว	 หรือ
ดินเหนียวปนทรำย	และสำมำรถเก็บกักน�้ำได้อย่ำงน้อย	6	–	8	เดือน
	 8.	 กิจกรรมด้ำนกำรผลิตพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ	 ตลอดจนกำร 
เล้ียงสัตว์และประมงกิจกรรมเหล่ำนี้ค่อนข้ำงจะอำศัยแรงงำนมำก	 และกำรดูแล 
เป็นพิเศษจะท�ำกำรผลิตมำกไม่ได้	 เนื่องจำกข้อจ�ำกัดด้ำนแรงงำน	 กำรเน่ำเสีย	 
กำรตลำด	 กำรเจริญเติบโตถึงขีดจ�ำกัดแต่ยังคงต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต	 เช่น	 
คำ่อำหำร	ค่ำยำเคมีและคำ่จ้ำงแรงงำน	 เป็นต้น	ดังนั้น	 ควรมีกำรวำงแผนกำรผลิต
และกำรตลำดเป็นอย่ำงดีโดยท�ำกำรผลิตเป็นรุ่น	ๆ
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 ด้านเงินทำุน
 1. งบประมาณการลงทุนในการท�าไร่นาสวนผสมในระยะแรกจะมี 
ค่าลงทุนค่อนข้างสูง	 เช่น	 กำรปรับสภำพพื้นที่ปลูกพืช	 กำรขุดบ่อปลำเพ่ือสร้ำง 
แหล่งน�้ำ	 กำรสร้ำงโรงเรือนและอุปกรณ์กำรเกษตร	 ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 
ในระยะแรก	 ๆ	 ของกำรผลิตกิจกรรม	 (ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมจะเร่ิมให้
ผลผลิต)	ดังนั้น	ควรพิจำรณำกิจกรรมเสริมให้ผลเร็วในช่วงแรก	ๆ	 เพื่อที่จะน�ำรำย
ได้มำเพื่อกำรด�ำรงชีพและด�ำเนินกำรผลิต
 2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการผลิตไร่นาสวนผสม	 ต้อง
พิจำรณำถึงชนิดและจ�ำนวนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมำณเงินทุน 
ที่มีอยู่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพันธุ์พืชและสัตว์	 ค่ำปุ๋ยเคมี	 อำหำรสัตว์	 
ค่ำสำรเคมี	 ค่ำแรงงำนจ้ำงและอ่ืน	 ๆ	 ซ่ึงจะต้องหมุนเวียนเกิดขึ้นในฟำร์มอยู่ตลอด 
เวลำในช่วงกำรผลิตนั้น	ๆ
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 3. ในกรณีที่เกษตรกรกู้ยืมเงินจากแหล่งสถาบันการเงินควรตระหนัก 
ถึงการวางแผนการใช้จ่ายเงินและผลตอบแทนในลักษณะกระแสเงินสดของฟาร์ม 
(รำยได้รำยจ่ำยในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี)
  n	 พิจำรณำรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงและเวลำชนิดกิจกรรม	 
ในด้ำนงบเงินค่ำลงทุนและเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรผลิต
  n	 พิจำรณำผลตอบแทน	 (รำยได้)	จำกกิจกรรมแต่ละชนิดและแต่ละ
ช่วงเวลำให้เกิดรำยได้สูงกว่ำรำยจ่ำยและเพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพและกำรผลิต
  n	 กำรช�ำระเงินคืนแก่สถำบันกำรเงินว่ำ	 ควรจะเป็นเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเท่ำไหร่นั้น	 ควรพิจำรณำเงินทุนที่เกษตรกรจะต้องใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน	
เช่น
   2	 เงินทุนส�ำหรับเพื่อกำรด�ำรงชีพในครัวเรือนทั้งด้ำนอุปโภค
	 	 	 	 และบริโภค
   2	 เงินทุนส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยทั่วไป	 เช่น	 ด้ำนสังคม	 ด้ำนกำรศึกษำ	

ดำ้นศำสนำ	ด้ำนบันเทิง
   2	 เงินทุนส�ำหรับดำ้นกำรลงทุนในกำรผลิตกิจกรรมต่อไป
   2	 เงินทุนส�ำหรับดำ้นประกันสังคมกำรด�ำรงชีพ	กลำ่วคือ	
	 	 	 	 ควำมเสี่ยงทั้งด้ำนกำรด�ำรงชีพ	และด้ำนกำรผลิต
   2	 เงินทุนส�ำรอง	หรือเก็บออมเพื่ออนำคต
   2	 อื่น	ๆ
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 ด้านรายได้
	 กำรพิจำรณำผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมในแง่ของผลตอบแทน 
ท้ังด้ำนปริมำณและระยะเวลำตอบแทนควำมมั่นคงของผลตอบแทน	 ขนำด 
ของกิจกรรม	 กำรเคลื่อนไหวของรำคำ	 ปริมำณกำรผลิตและคุณภำพของผลผลิต	
เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำมจะต้องพิจำรณำในประเด็นเหลำ่นี้ด้วย
	 1.	 ควรพิจำรณำจำกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมีรำยได้หลำยทำงจำกพืช	 สัตว์
และประมง	ในลักษณะรำยได้รำยวัน	รำยสัปดำห	์รำยเดือน	และรำยป	ีเป็นต้น
	 2. พิจำรณำว่ำกิจกรรมใดควรเป็นรำยได้หลัก	 รำยได้รอง	 และรำยได้เสริม
จำกกิจกรรมที่ต้องกำรผลิตภำยในฟำร์ม
	 3. กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทน	(รำยได้)	ในระยะยำวในช่วงแรกยังไม่มีผลผลิต
หรือรำยได้	ควรจะมีกิจกรรมเสริมในระยะแรกเพื่อให้เกิดรำยได้ในช่วงแรก	ๆ
	 4.	 ควรพจิำรณำรำยได้ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปลกูพืชหมนุเวยีนและกิจกรรม 
ที่จัดสรรโดยกำรทยอยปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นรุ่น	ๆ
	 5.	 ควรพจิำรณำถงึควำมเสีย่งของกจิกรรมทีก่่อให้เกิดรำยได้	โดยจะต้อง
เสี่ยงกับภำวะควำมแปรปรวนของรำคำผลผลิต	กำรตลำดและภัยธรรมชำติ
	 6.	 พิจำรณำด้ำนรำยได้ของกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนเร็วในช่วงสั้น	 ๆ	 
ของกำรผลิตและให้รำยได้สูง	 หรือพิจำรณำด้ำนรำยได้ระยะยำวที่มั่นคง 
หรือรำยได ้ที่ ไม ่มีควำมแปรปรวนมำกนัก	 
เช ่น	 กำรเลี้ยงปลำ	 ทั้ งนี ้
ควรผสมผสำนกนัและดคูวำม
ต้องกำรของเกษตรกรเป็นหลกั
ด้วยในกำรพิจำรณำ
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 ด้านเกษตรกร
	 1.	 เกษตรกรควรเป็นคนขยันขันแข็ง	 กระตือรือร้น	 และมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์	 ยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลงใหม่	 ๆ	 มีแนวควำมคิดเชิงธุรกิจติดตำม 
ควำมเคลื่อนไหว	ดำ้นรำคำ	ชนิดผลิตผลกำรเกษตรและกำรตลำดอยู่ตลอดเวลำ
	 2.	 มีแรงงำนครอบครัวส�ำหรับท�ำกำรเกษตรอย่ำงน้อย	 3	 คน	 ต่อพื้นที ่
ไร่นำสวนผสม	10	ไร่
	 3.	 เกษตรกรควรมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ	 และทักษะในกำรวำงแผน 
และกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรด้ำนแรงงำน	 ด้ำนเวลำ	 และกิจกรรมกำรผลิต 
ได้เป็นอย่ำงด	ีเป็นต้น
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การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นท่ีำนามาเป็นไร่นาสวนผสม 
(สภาพพื้นทำี่ลุ่ม)

 เหตุผล
	 1.	 สภำพพื้นที่ไม่เหมำะสมต่อกำรท�ำนำปีและนำปรัง
	 2.	 ปริมำณน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรท�ำนำปรัง
	 3.	 รำยได้หลักจำกอำชีพท�ำนำหรือกิจกรรมอยำ่งเดียวไม่เพียงพอ
	 4.	 กำรผลิตกิจกรรมกำรเกษตรเพียงชนิดเดียวอำจจะมีควำมเสี่ยงจำก 
รำคำผลผลิตและภัยธรรมชำติ
	 5.	 รำยได้จำกกำรท�ำไร่นำสวนผสมดีกว่ำกำรท�ำนำ	 และสำมำรถมีรำยได ้
ต่อเนื่องในลักษณะรำยวัน	รำยสัปดำห์	รำยเดือน	และรำยปี	จำกกิจกรรมหลำกหลำย
	 6.	 มีกำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียนและเกื้อกูลกันในระดับไร่นำเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด
	 7.	 เป็นแหล่งอำหำรและใช้สอยในครัวเรือน
	 8.	 เป็นกำรสร้ำงระบบนิเวศเกษตรภำยในฟำร์มและชุมชนเพื่อให้เกิด 
ควำมสมดุลทำงธรรมชำติ
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 ข้อควรพิจารณา
	 1.	 เกษตรกรมีพื้นที่เป็นของตนเอง
	 2.	 มีแหล่งน�้ำเพียงพอต่อกำรเกษตรตลอดปี
	 3.	 แรงงำนครัวเรือนอยำ่งน้อย	3	คน
	 4.	 แบ่งพื้นที่เพื่อกำรท�ำไร่นำสวนผสมในระยะแรกประมำณ	5	-	10	ไร่
	 5.	 หำกสภำพพื้นที่ลุ ่มซึ่งมีระดับน�้ำใต้ดินสูงหรือสภำพพ้ืนที่มีน�้ำขัง	 
จ�ำเป็นต้องยกร่องและท�ำคันล้อม	 ในกรณีท�ำไร่นำสวนผสมที่มีไม้ผลและกำรปลูก 
พืชแซมในไม้ผล
	 6.	 เกษตรกรเป็นคนขยันขันแข็งและมีควำมสนใจในกิจกรรมของไร่นำ 
สวนผสม
	 7.	 ปลูกพืชแซมในไม้ผลและพื้นที่ขอบบ่อปลำให้เกิดประโยชน์
	 8.	 พื้นที่บ่อปลำและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ควรอยู่ใกล้บ้ำนและสะดวกต่อ 
กำรถ่ำยเทน�้ำและของเสีย
	 9.	 พื้นที่บ่อปลำควรเก็บกักน�้ำได้ประมำณ	 6	 -	 8	 เดือน	 ลักษณะดิน 
ควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย
	 10.	ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนยกร่อง	 ขุดบ่อปลำและโรงเรือน	 โดยเฉลี่ย 
สำมำรถใช้ได	้3	-	5	ป	ีจึงจะซ่อมแซม	หรือปรับปรุงใหม่
	 11.	รำยละเอียดให้พิจำรณำจำกทำงเลือกของพืช	 สัตว ์และประมง 
แต่ละชนิดเพื่อประกอบกำรเลือกกิจกรรม	เพื่อท�ำกำรผลิตแบบไร่นำสวนผสม
	 12.	ชนิดของกิจกรรมในรูปแบบไร่นำสวนผสมสำมำรถปรับเปลี่ยนตำม 
ควำมเหมำะสมของพื้นที่	ควำมต้องกำรของตลำดและควำมพร้อมของเกษตรกร	
	 ในกรณีสภำพพื้นที่นำน�้ำลึก	 อำจจะท�ำนำบัว	 นำผักบุ้ง	 นำผักกระเฉด	 
บ่อปลำ	 เป็นต้น	 พ้ืนที่ขอบบ่อสำมำรถปลูกมะละกอ	 กล้วย	 มะพร้ำวน�้ำหอม	 
พืชผักสวนครัว	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 และพืชสมุนไพร	 เป็นต้น	 นอกจำกน้ียังสำมำรถ
สร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่และสุกรบนพื้นที่ขอบบ่อปลำได้
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 รูปแบบจ�ลอง ไร่นาสวนผสมสภาพพื้นทำี่ราบและลุ่ม
 : ลักษณะดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย
 : อาศัยน�้าชลประทาน และบ่อบาดาลระดับน�้าตื้น
 : แรงงานครัวเรือนอย่างน้อย 3 คน
 : พื้นที่ขนาด 10 ไร่
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การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นท่ีำนามาเป็นไร่นาสวนผสม 
(สภาพพื้นทำี่ดอน)

 เหตุผล
	 1.	 สภำพบำงพื้นที่เหมำะสมต่อกำรท�ำไร่นำสวนผสม	 และให้ผลตอบแทน 
ดีกว่ำกำรท�ำนำหรือท�ำไร่เพียงอยำ่งเดียว
	 2.	 รำยได้หลักจำกอำชีพท�ำนำท�ำไร่หรือกิจกรรมอยำ่งเดียวไม่เพียงพอ
	 3.	 กำรผลิตกิจกรรมกำรเกษตรเพียงชนิดเดียวท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ 
กำรผลิตเนื่องจำกรำคำผลิตผลแปรปรวนและเกิดภัยธรรมชำติ
	 4.	 รำยได้จำกกำรท�ำไร่นำสวนผสมดีกว่ำกำรท�ำนำ	ท�ำไร่	 และสำมำรถ 
มีรำยได้ต่อเนื่อง	ในลักษณะรำยวัน	รำยสัปดำห์	รำยเดือน	และรำยป	ีจำกกิจกรรม
ที่หลำกหลำย
	 5.	 มีกำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียนและเกื้อกูลกันในระดับฟำร์ม	 เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด
	 6.	 เป็นแหล่งอำหำรและใช้สอยในครัวเรือน
	 7.	 เป็นกำรสร้ำงระบบนิเวศเกษตรภำยในฟำร์มและชุมชน	 เพื่อให้เกิด 
ควำมสมดุลทำงธรรมชำติ
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 ข้อควรพิจารณา
	 1.	 แบ่งพื้นที่เพื่อกำรท�ำไร่นำสวนผสมในระยะแรกประมำณ	5	–	10	ไร่
	 2.	 หำกสภำพพื้นที่ดอนให้ไถปรับพื้นที่ให้สม�่ำเสมอ	และจัดกำรพื้นที่ให้ 
อยู่ในสภำพพร้อมที่จะท�ำไร่นำสวนผสมตำมเงื่อนไขของกิจกรรมแต่ละชนิด
	 3.	 เกษตรกรมีพื้นที่เป็นของตนเอง
	 4.	 มีแหล่งน�้ำและปริมำณน�้ำเพียงพอในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์
	 5.	 แรงงำนครัวเรือนอยำ่งน้อย	3	คน
	 6.	 เกษตรกรเป็นคนขยันขันแข็งและมีควำมสนใจในกิจกรรมของไร่นำ 
สวนผสม
	 7.	 ปลกูพชืแซมในไม้ผล	ไม้ยนืต้นและพืน้ทีข่อบบ่อปลำให้เกดิประโยชน์
สูงสุด
	 8.	 พื้นที่บ่อปลำและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ควรอยู่ใกล้บ้ำนและสะดวกต่อ 
กำรถ่ำยเทน�้ำและของเสีย
	 9.	 พ้ืนท่ีบ่อปลำควรเก็บกักน�้ำได้ประมำณ	 6	 –	 8	 เดือน	 ลักษณะดิน 
ควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย
	 10.	ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุสร้ำงโรงเรอืนและขดุบ่อปลำโดยเฉลีย่สำมำรถ
ใช้ได	้3	–	5	ปี	จึงจะซ่อมแซม	หรือปรับปรุงใหม่
	 11.	รำยละเอียดให้พิจำรณำจำกทำงเลือกของพืช	 สัตว์	 และประมง 
แต่ละชนิดเพื่อประกอบกำรเลือกกิจกรรม	เพื่อท�ำกำรผลิตแบบไร่นำสวนผสม
	 12.	ชนิดของกิจกรรมในรูปแบบไร่นำสวนผสมสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ 
ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ควำมต้องกำรของตลำดและควำมพร้อมของ 
เกษตรกร
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 รูปแบบจ�ลอง ไร่นาสวนผสมสภาพพื้นทำี่ดอน
 : ลักษณะดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย
 : อาศัยน�้าฝน
 : แรงงานครัวเรือนอย่างน้อย 3 คน
 : พื้นที่ขนาด 10 ไร่
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กรณีตัวอย่างเกษตรกรท่ีำประสบความส�เร็จ 
ในการทำ�เกษตรรูปแบบไร่นาสวนผสม

เกษตรกรตัวอย่าง นางร�พึง อินทำร์ส�ราญ
เกษตรกรดีเด่น	สำขำไร่นำสวนผสม	ประจ�ำปี	2558
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้ำนเลขที่	118	หมู	่3	ต�ำบลหนองไผ่
อ�ำเภอชุมพลบุร	ีจังหวัดสุรินทร	์	โทรศัพท	์08	5634	2273

 การบริหารจัดการไร่นาสวนผสม
 มีกำรจัดระบบกำรปลูกพืช	 ประมง	 และฟำร์มปศุสัตว์	 ในพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน ์
อย่ำงเต็มที่	 มีกำรวำงแผนกำรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	บริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรปลูกพืช	ประมง	เลี้ยงสัตว์	โดยทุกกิจกรรมมีกำรเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน	
	 สภำพทั่วไปของฟำร์ม	พื้นที่กำรจัดไร่นำสวนผสมจ�ำนวน	54	ไร่	มีกำรด�ำเนินกำรดังนี้
 ส่วนที่ 1	 แปลงปลูกข้ำว	ประมำณ	43	ไร่	
 ส่วนที่ 2 จัดกำรแบบไร่นำสวนผสม	ประมำณ	11	ไร่	(ข้ำว+พืช+สัตว์+ประมง)
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ทำี่ ชนิดกิจกรรม จ�นวน
ระยะเวลาด�เนินการ

หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ท�ำนำข้ำวหอมมะลิ 48	ไร่

2 ปลูกถั่วพรำ้ 42	ไร่

3 ปอเทือง 42	ไร่

4 กล้วยน�้ำว้ำ 60	ต้น

5 ไผ่หม่ำจู 4	กอ

6 ไผ่ตงลืมแล้ง 40	กอ

7 มะนำวในวงบ่อซีเมนต์ 60	ต้น

8 ผักหวำนป่ำ 40	ต้น

9 ชะอม 20	ต้น

10 หม่อน 60	ต้น

11 แคแดง 20	ต้น

12 มะเขือพวง 20	ต้น

13 อ้อย 20	ต้น

14 ตะไคร้ 100	กอ

15 ตะไคร้หอม 100	กอ

 ปฏทิำินกิจกรรมการเกษตร
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ทำี่ ชนิดกิจกรรม จ�นวน
ระยะเวลาด�เนินการ

หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

16 ข่ำ 6	กอ

17 ผักกำงมุ้ง 1	หลัง

18 ไม้พยุง 100	ต้น

19 ไม้ยำงนำ 100	ต้น

20 ไม้มะค่ำโมง 100	ต้น

21 ไม้แดง 100	ต้น

22 สะเดำ 100	ต้น

23 ขี้เหล็ก 500	ต้น

24 ยำงพำรำ 30	ต้น

25 เลี้ยงกบ 5,000	ตัว

26 เลี้ยงหมูป่ำ 60	ตัว

27 เลี้ยงหมูบ้ำน 4	ตัว

28 เลี้ยงไก่ 40	ตัว

29 เลี้ยงเป็ด	(ไข่) 40	ตัว

30 เลี้ยงปลำนิล 1,000	ตัว
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ทำี่ ชนิดกิจกรรม จ�นวน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

หมายเหตุลงทำุน 
(บาทำ)

รายได้ 
(บาทำ)

ลงทุำน 
(บาทำ)

รายได้ 
(บาทำ)

ลงทำุน 
(บาทำ)

รายได้ 
(บาทำ)

1 ท�ำนำข้ำวหอม
มะลิ

48	ไร่ 80,000 320,000 70,000 340,000 72,000 450,000

2 ปลูกถั่วพรำ้ 42	ไร่ ได้รับ
สนับสนุน

- - - - - เป็นปุ๋ยพืชสด

3 ปอเทือง 42	ไร่ ได้รับ
สนับสนุน

- - - - - เป็นปุ๋ยพืชสด

4 กล้วยน�้ำวำ้ 60	ต้น เพำะเอง 4,000 - 5,000 - 6,000

5 ไผ่หมำ่จู 4	กอ ได้รับ
สนับสนุน

- - - - - ใช้ท�ำอำหำร

6 ไผ่ตงลืมแล้ง 40	กอ ได้รับ
สนับสนุน

- - - - - ยังไม่เก็บ
ผลผลิต

7 มะนำวในวงบ่อ
ซีเมนต์

60	ต้น 3,000 4,000 - 4,000 - 3,000

8 ผักหวำนป่ำ 40	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - - ยังไม่เก็บ
ผลผลิต

9 ชะอม 20	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - - ใช้ท�ำอำหำร

10 หม่อน 60	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - - ท�ำท่อนพันธุ์

11 แคแดง 20	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - 3,000 ขำยเมล็ด

12 มะเขือพวง 20	ต้น เพำะเอง 2,000 - 2,000 - 500

13 อ้อย 20	ต้น ได้รับ
สนับสนุน

- - - - - ใช้ผลิตน�้ำหมัก
ชีวภำพ

14 ตะไคร้ 100	กอ - - ได้รับ
สนับสนุน

- - - ใช้ท�ำอำหำร

15 ตะไคร้หอม 100	กอ ได้รับ
สนับสนุน

- - - - - ใช้ผลิต 
สำรไล่แมลง

16 ข่ำ 6	กอ - - ได้รับ
สนับสนุน

- - - ใช้ท�ำอำหำร

 การเงินและบัญชี

กรมส่งเสริมการเกษตร26



ทำี่ ชนิดกิจกรรม จ�นวน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

หมายเหตุลงทำุน 
(บาทำ)

รายได้ 
(บาทำ)

ลงทุำน 
(บาทำ)

รายได้ 
(บาทำ)

ลงทำุน 
(บาทำ)

รายได้ 
(บาทำ)

17 ผักกำงมุ้ง 1	หลัง - - 2,000 10,000 2,000 5,000

18 ไม้พยุง 100	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

19 ไม้ยำงนำ 100	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

20 ไม้มะคำ่โมง 100	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

21 ไม้แดง 100	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

22 สะเดำ 100	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

23 ขี้เหล็ก 500	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

24 ยำงพำรำ 30	ต้น - - ได้รับ
สนับสนุน

- - -

25 เลี้ยงกบ 5,000	ตัว 5,000 20,000 5,000 20,000 5,000 20,000

26 เลี้ยงหมูปำ่ 60	ตัว 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000

27 เลี้ยงหมูบำ้น 4	ตัว - - ได้รับ
สนับสนุน

- - - ยังไม่จ�ำหน่ำย

28 เลี้ยงไก่ 40	ตัว 2,000 5,000 2,000 5,000 2,000 3,000

29 เลี้ยงเป็ด	(ไข่) 40	ตัว 2,000 5,000 2,000 5,000 2,000 5,000

30 เลี้ยงปลำนิล 1,000	ตัว - - ได้รับ
สนับสนุน

- 2,000 10,000
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร.	 2547.	 รูปแบบไร่นำสวนผสมดีเด่นระดับจังหวัด.	 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ำกัด	 
79	ถนนงำมวงศ์วำน	ลำดยำว	จตุจักร	กทม.

กรมส่งเสริมกำรเกษตร.	 2543.	 ไร่นำสวนผสม.	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
กำรเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ำกัด	 79	 ถนนงำมวงศ์วำน	 
ลำดยำว	จตุจักร	กทม.

บรรณานุกรม
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เอกสารค�แนะน�ทำี่ 1/2560

ทำี่ปรึกษา
นำยสมชำย	ชำญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร

นำยสงกรำนต์	ภักดีคง	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยบริหำร

นำยประสงค์	ประไพตระกูล	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยวิชำกำร

นำยสุดสำคร	ภัทรกุลนิษฐ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยส่งเสริมและฝึกอบรม

นำงอัญชลี	สุวจิตตำนนท์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยี

นำงจิระนุช	ชำญณรงค์กุล	 ผู้อ�ำนวยกำรกองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร

เรียบเรียง 
นำงคนึงนิตย์	ทองลิ่ม	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มจัดกำรฟำร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

นำงสำวอรวรรณ	คงอภิรักษ์	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวพิมประภำ	สินค�้ำคูณ	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญกำร

นำงสำวเสำวณิต	เทพมงคล	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร

นำงสำวพีรชำ	มณีชำติ	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร

นำงสำวรัตนำภรณ์	นพพูน	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร

นำงสำวอำรีย์วรรณ	เหลืองทอง	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร

กลุ่มจัดกำรฟำร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

จัดทำ�
นำงอมรทิพย์	ภิรมย์บูรณ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร

นำงสำวอ�ำไพพงษ	์เกำะเทียน	 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร

กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	

ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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