เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชู
ตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง.....
.....ความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผา
ใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมาก
นัก อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริงอาจลาสมัย คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจที่
ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา แต
เมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได......
.....ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้งหมดแมแตครึง่ ก็ไม
ตองอาจสักเศษหนึ่งสวนสี่ ก็จะสามารถอยูได การแกไขอาจจะตองใชเวลาไมใชงายๆ โดยมากคนก็
ใจรอนเพราะเดือนรอนแตถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแกไขได.....
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 นั้น
เปนแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานเปนปรัชญาในการดํารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะ พอดี มี
เหตุ ผ ล และความไม ป ระมาท ซึ่ ง พระองค ท รงถื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยพระองค เ องอย า งต อ เนื่ อ งยาวนาน
ดํารงชีวิตเปนแบบอยางไดสมบูรณ อีกทั้งไดพระราชทานพระราชดําริใหแกคนไทยนําไปปฏิบัติตั้งแตป
2517 จนถึงปจจุบัน ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกลาวหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได
นําไปปรับใช และประสบผลสําเร็จมาแลวอยางมากมาย
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองได ใหมีความเพียงพอกับตัวเองอยูไดโดยไมตองเดือนรอน โดย
ตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมมุงหวังจะทุมเท
สรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแคเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอจะ
พึ่งตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปตามลําดับตอไปได
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม ป ระมาท โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การสร า งภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว
ตลอดจนใชความรู ความอดทน และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา ซึ่งมี
คํานิยามและสรุปเปนภาพรวม ดังนี้

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมมากและไมนอยเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
y ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
y การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกลและไกล
y เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน
มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
y เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย อดทน และมีความ
เพียรในการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
y

สรุปแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุมกัน

ความรู

คุณธรรม

นําสู
ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม
สมดุล / มั่นคง / ยังยืน

หลักของความพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอเพียง ดังนี้
1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
2. จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอื่นได คนที่ไมรูจักพอจะรักคนอื่นไมเปน
3. สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอมทําใหยังชีพและทํามาหากินได
เชน ทําเกษตรผสมผสาน ไดทั้งอาหารและสิ่งแวดลอม
4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถแกปญหาตางๆ
ได เชน ปญหาสังคม ความยากจน สิ่งแวดลอม
5. ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง
6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธอยู
กั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ ห ลากหลาย เศรษฐกิ จ ควรสั ม พั น ธ แ ละเติ บ โตขึ้ น จากรากฐานทาง
วัฒนธรรม จึงจะมั่นคง
7. มี ค วามมั่ น คงพอเพี ย ง ทํ า ให เ กิ ด ความสุ ข อบอุ น มี กํ า ลั ง ใจในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ไม ใ ช
เปลี่ยนแปลงไปมาอยางกะทันหันจนรับไมได สุขภาพจิตเสีย เครียดรุนแรงจนคิดฆาตัวตาย
หรือหันไปสูอบายมุข
วิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตของแตละคนยอมแตกตางกันไปตามปจจัยพื้นฐาน แบบแผนของสังคมและสิ่งรอบขาง
ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต แตทุกคนยังมีความตองการที่ประสบความสําเร็จในชีวิต โดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนความจําเปนพื้นฐานที่แตละคนมีความตองการไมเทากัน ตามแตโอกาสของการ
พัฒนาการที่แตกตางกันออกไป เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ การสรางรายได การใช
ประโยชนจากทรัพยากร หากคนไหนไมรูจักที่จะพิจารณายอมจะเกิดปญหาในระดับครอบครัวจนถึง
ประเทศชาติได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงชี้แนะและพระราชทานแนวทางในการดํารงชีวิต
ในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขของความรูและ
คุณธรรมที่เรียกวาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว โดยสรุปเปนแนวทางการพัฒนาชีวิต
ตามลําดับคือ
1. คนหาความตองการของตนเองใหพบวา มีความตองการอะไร มีเปาหมายในการดําเนิน ชีวิต
อยางไร เชน ตองการมีชีวิตที่มั่นคง กาวหนา มีความอิสระ มีเวลาสําหรับครอบครัวและสังคม มี
ทรัพยสินเพียงพอ มีความสุขหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง
2. วิเคราะหขอมูลตนเองและครอบครัว จะทําใหรูสถานภาพภายในของตนเอง รูถึงปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของ ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ เชน ความรูความสามารถ

ชื่อเสียง ความมั่นคง รายได รายจาย การออม และคุณธรรมของตนเอง วิถีการดํารงชีวิต สภาวะ
เศรษฐกิจ ทัศนคติ วัฒนธรรม ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว
3. วางแผนในการดําเนินชีวิต โดย
3.1 พัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.2 สรางนิสัยที่มีความคิดกาวหนา มุงมั่นในเปาหมายชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด
ตัดสินใจแกปญหาเปนระบบโดยใชความรู สรางวินัยทางการเงิน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และครอบครัว
3.3 หมั่นบริหารจิตใจใหมีความซื่อสัตย สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี มีศีลธรรม
3.4 ควบคุมจิตใจใหตนเองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 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 มีความเชื่อมั่น มีระบบคิดเปนขั้นเปนตอน มีแรงจูงใจ
กลาคิดกลาทํา ไมทอถอยหรือขาดกําลังใจ เมื่อประสบปญหาในชีวิต
5.3 ไดลด ละ เลิก สิ่งฟุมเฟอย เชน รถปายแดง โทรศัพทมือถือ สถานเริงรมณ เหลา
บุหรี่ การพนัน
การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
จากการเปลี่ย นแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล อมทางธรรมชาติไ ดสงผล
กระทบตอวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางเลี่ยงไมได ทุกวันนี้กิจกรรมการเกษตรจึงประสบปญหา ตนทุนการ
ผลิตสูง ตลาดไมแนนอน ผลผลิตตกต่ํา เสี่ยงตอภัยธรรมชาติ ทําใหมีรายไดไมเพียงพอและเปนหนี้สิน
จึงมีความจําเปนตองปรับระบบการเกษตรของครอบครัวใหสอดคลองกับสภาวะการผลิตและการตลาด
ในปจจุบัน ตามความเหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร โดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะทําให
ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนตลอดไป โดยยึดหลักการ
ประกอบอาชีพดังนี้
1. ลดรายจาย เพื่อเปนการประหยัด ลดรายจายในครัวเรือน และเปนผลดีตอสุขภาพโดยการ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เลี้ยงปลาอยางงาย สําหรับบริโภคในครัวเรือนทําใหลดรายจายในครอบครัว
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรม สรางความรักความอบอุนใน
ครอบครัว เปนเกราะปองกันโรคภัยใหกับสถาบันครอบครัว

2. เพิ่มรายได เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันในชีวิตโดยการใชทรัพยากรที่มีอยูในครัวเรือน ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการสรางรายได เชนการถนอมและแปรรูปอาหาร การหัตถกรรม รวมไปถึงการปลูก
พืช เลี้ยงสัตวอยางงาย ใชทุนต่ําหรือวัตถุดิบที่มีอยูแลว จําหนายใหกับชุมชนใกลบาน
3. ขยายโอกาส เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยการรวมมือ
สรางอาชีพไดอยางเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา บุตรหลานไดรับการศึกษาสูงขึ้นตามอัตภาพ
ชุม ชนมี ค วามเข ม แข็ ง สามารถรวมกลุมกั น เพื่อหาตลาด แหลง เงิน ทุน และเครื อขา ยมาใช ใ นการ
ประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
4. เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงได ดวยการทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวกอน ถามีเหลือจึงจําหนายเปน
รายได เชน การเกษตรผสมผสาน วนเกษตร หรือ เกษตรทฤษฎีใหม ที่มีการแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ
มีพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผล สระน้ํา คอกสัตว และบริเวณบาน เพื่อใหมีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย
ที่ เ กื้ อ หนุ น และผสมผสานกั น ด ว ยความเหมาะสม มี ผ ลผลิ ต ออกทุ ก ฤดู ก าล มี ร ายได ป ระจํ า วั น
รายสัปดาห รายเดือน และรายป
เกษตรผสมผสาน
เปนระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยมี
กิจกรรมแตละชนิดเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา
ไดอยางเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูน
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว เศรษฐกิจและผลพลอย
ไดจากการปลูกพืชจะเปนประโยชนตอกิจกรรมการเลี้ยงสัตว และผลที่ไดจากการเลี้ยงสัตวจะเปน
ประโยชนตอพืช
หลักการของเกษตรผสมผสาน
1. ตองมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต 2 กิจกรรมขึ้นไป โดยการทําการเกษตรทั้งสองกิจกรรมนั้น
ตองทําในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันแตเหลื่อมเวลากัน ซึ่งกิจกรรมเหลานั้นจะ
ประกอบไปดวยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว และสามารถผสมผสานระหวางการปลูกพืชตางชนิดหรือ
การเลี้ยงสัตวตางชนิดก็ได
2. การเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมเกษตรตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรใน
ระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น เกิดขึ้นทั้งจากการใชแรธาตุอาหารรวมทั้งอากาศและพลังงาน เชน
การหมุนเวียนใชประโยชนจากมูลสัตวใหเปนประโยชนกับพืช และใหเศษพืชเปนอาหารสัตว โดยมี
กระบวนการใชประโยชนทั้งโดยตรงหรือโดยออม เชน ผานการหมักของจุลินทรียเสียกอน

ลักษณะการผสมผสานในระบบการเกษตร
แบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ ตามลักษณะกิจกรรม คือ
1. การปลูกพืชแบบผสมผสาน เปนการอาศัยหลักการความสัมพันธระหวางพืช สิ่งมีชีวิตและ
จุลินทรียตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติ มาจัดการและปรับใชในระบบการเกษตร เชน
การปลูกมะคาเดเมียแซมปา การปลูกหวายแซมปา การปลูกพริกไทยในสวนปา
2. การผสมผสานการเลี้ยงสัตว เปนการใชหลักความสัมพันธระหวางสัตวกับสัตว เชนเดียวกับ
การผสมผสานกันระหวางพืช เนื่องจากสัตวแตละชนิดสามารถจะมีความเกี่ยวของและสัมพันธกันระบบ
นิเวศได เชน การเลี้ยงหมูควบคูกับการเลี้ยงปลา การเลี้ยงเปดหรือไกรวมกับปลา การเลี้ยงปลาแบบ
ผสมผสาน
3. การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว เปนรูปแบบการเกษตรที่สอดคลองกับสมดุลของแร
ธาตุ พลังงาน และมีการเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมการผลิตตางๆ และใกลเคียงกับระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงเปดในนาขาว การเลี้ยงหมูและ
ปลูกผัก การเลี้ยงสัตวปลูกพืชไรและพืชผัก
ขอควรพิจารณาในการทําการเกษตรผสมผสาน
กอนที่เกษตรกรจะตัดสินใจในการทําการเกษตรผสมผสานตองพิจารณาถึงความพรอมของ
ตนเองในทุกดานและปจจัยภายนอกตางๆ ที่อาจเขามากระทบตอกิจกรรมการเกษตรผสมผสานได การ
ทํากิจกรรมนี้จึงจะประสบผลสําเร็จ เพราะเปนกิจกรรมการเกษตรที่ตองใชทั้งความพรอมในทุกดาน
ความรูที่หลากหลาย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตั้งแตการวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด
ขอควรพิจารณาที่ตองคํานึงในการทําการเกษตรผสมผสานประกอบดวย
1. ดานพื้นที่
1.1 กรณีที่เกษตรกรที่พื้นที่มากใหแบงพื้นที่บางสวนมาทํากิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพื่อ
เปนการฝกประสบการณและไมใหขาดรายไดจากกิจกรรมเดิม
1.2 กรณีที่เปนพื้นที่สูง ที่มีการหักลางถางพงมาทําพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพตางๆ การ
ทํ า เกษตรผสมผสานจะช ว ยรัก ษาหรื อ ชะลอความสูญ เสีย ได ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยทํ า ในรู ป แบบของ
วนเกษตร
1.3 กรณีที่เปนพื้นที่ราบเชิงเขา สวนใหญจะเปนพื้นที่อาศัยน้ําฝนมีการปลูกพืชไร ไมผล
ขาวไร การจัดการในรูปแบบเกษตรผสมผสานทําไดโดยการปลูกไมผล ไมยืนตนหลากหลายรวมกับ
ปลูกปา ประเภทไมใชสอย เพื่อกอใหเกิดประโยชนทั้งดานการเก็บผลผลิตและการอนุรักษปา แตมี
ขอจํากัดเรื่องของความลาดชันไมเกิน 30% หนาดินลึกกวา 1 เมตร ดินชั้นลางตองไมเปนดินดาน
1.4 กรณีที่เปนพื้นที่ดอน ที่มีการปลูกพืชไรเศรษฐกิจตางๆ เชิงเดี่ยวเปนหลัก ลักษณะ
ของการทํ า กิ จ กรรมผสมผสาน อาจอยู ใ นรู ป แบบของการปลู ก พื ช แซมโดยใช พื ช ตระกู ล ถั่ ว แซม

ในขาวโพด มันสําปะหลัง หรืออาจใชพื้นที่มาดําเนินการเลี้ยงปศุสัตว และปลูกพืชอาหารสัตวควบคู
กันไป
1.5 กรณีที่เปนพื้นที่ลุม พื้นที่สวนใหญจะเปนนาขาว อาจพิจารณาการทํากิจกรรมที่มีการ
ใชรูปแบบเดิมเปนหลัก เชน การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงกบในนาขาว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะ
เปนที่ลุมมาก น้ําทวมเปนประจํา แตถาเปนพื้นที่ลุมทั่วไปและตองการปลูกไมผล ตองยกรองปลูก มีคัน
ดินลอมรอบ บริเวณรองโดยรอบใชเลี้ยงสัตวน้ําที่เหมาะสมได
1.6 กรณีที่สภาพดินมีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินพรุ และดินมีปญหาอื่นๆ ตองมี
การปรับปรุงสภาพดินใหเหมาะสมกอนการปลูกพืช
2. ดานแหลงน้ํา
2.1 ควรมีสระน้ํา คูคลอง รองน้ํา อางเก็บน้ํา หรือแหลงน้ําประจําไรนา เพื่อเสริมในฤดู
แลงใหไดประมาณ 30% ของพื้นที่
2.2 แหลงน้ําสํารองที่มีอยูควรพิจารณาใชเลี้ยงปลาเพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีนและเพิ่ม
รายไดแกครอบครัว ขณะเดียวกันน้ําในบอจะใชในการปลูกผักสวนครัวรอบบริเวณบอ ดินเลนในบอที่
ขุดลอกทุกปจะเปนแหลงของธาตุอาหารสําหรับกิจกรรมการปลูกพืชไดดวย
2.3 กรณีที่ขาดแคลนน้ําสํารอง ตองมีบอน้ําบาดาลสําหรับใชในฤดูและอยางพอเพีย ง
โดยเฉพาะพืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ
3. ดานการลงทุน
3.1 ตองพิจารณาเงินทุนที่มีอยูใหสอดคลองกับชนิดและกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะใน
ระยะแรกที่ใชเงินลงทุนคอนขางสูง ดังนั้นจึงควรพิจารณากิจกรรมที่ใหผลตอบแทนเร็วในชวงแรกๆ
3.2 กรณีที่กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ควรวางแผนการใชจายเงิน และผลตอบแทนใน
ลักษณะที่มีรายไดประจํา เปนกิจกรรมไมเสี่ยง แมจะเปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ก็ตอง
กอใหเกิดรายไดดวย
4. ดานเกษตรกร
4.1 มีความขยันขันแข็ง กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ใหม มีความคิดเชิงธุรกิจ
4.2
มีความรอบรู ติดตามขาวสารเปนประจํา และมีทักษะในการวางแผน และ
งบประมาณแรงงานในการผลิตอยางเหมาะสม
4.3 มีแรงงานทําการเกษตรอยางนอย 3 คน ตอพื้นที่ 10 ไร
5. ดานกิจกรรมการผลิต
5.1 มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ใชบริโภคในครัวเรือนได หากมีเหลือสามารถ
จําหนายในตลาดทองถิ่นได หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตผลอื่นๆ ไดเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและถนอม
คุณภาพของอาหาร

5.2 เปนกิจกรรมที่สามารถประสานสอดคลองกับกิจกรรมอื่นๆ ได และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่จะเปนประโยชนอื่นๆ
5.3 มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ การดูแลไมยุงยากมากเกินไป และเปนกิจรรมที่ไม
พึ่งพิงปจจัยภายนอกจนเกินไป หรือสามารถปรับใชปจจัยที่มีอยูสําหรับทํากิจกรรม โดยไมสงผล
กระทบตอผลผลิตหรือคุณภาพผลิตผล
5.4 กรณีที่กูเงินมาลงทุนตองเปนกิจรรมที่ไมเสี่ยง สามารถใหผลตอบแทนเร็ว หรือให
ผลตอบแทนเปนตัวเงินที่คุมคาแกการลงทุน
6. ดานรายได
6.1 พิจารณากิจกรรมกอใหเกิดรายไดเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป ทั้ง
ที่เปนรายไดหลัก รายไดรองและรายไดเสริม โดยมีกิจรรมที่ใหผลตอบแทนเร็วในชวงเวลาสั้นๆ และ
มีรายไดสูงมั่นคงในระยะยาว
6.2 พิจารณากิจกรรมปลูกพืชหมุนเวียนหรือเลี้ยงสัตวเปนรุนๆ เพื่อใหมีจําหนายอยาง
ตอเนื่อง มีความยั่งยืน
6.3 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือไมกอรายได ไมใหผลผลิต แตมีความจําเปนตองทํา เชน
การศึกษา ทดลองในเบื้องตน ควรพิจารณาทําแตนอยกอน เมื่อไดผลจึงลงมือทําไดเต็มที่
กิจกรรมเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การทําการเกษตรแบบผสมผสานสามารถเลือกรูปแบบไดตามศักยภาพและความตองการ
ของเกษตรกร โดยพิ จ ารณาเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ ใ นแต ล ะกิ จ รรม ทั้ ง นี้ เ กษตรกรต อ งมี ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกตอง เหมาะสม การทํากิจรรมเกษตรผสมผสานจึงจะสําเร็จได
ผังเชื่อมโยงความสัมพันธกิจกรรมเกษตรผสมผสาน
อาหาร / ของใช

อาหารสัตว
กิจกรรมพืช
ผลพลอยได /
เศษเหลือ

กิจกรรมประมง

กิจกรรมปศุสตั ว

มูล/ขี้เลน/น้ํา/ของเสีย

มูล/ของเสีย/สัตวตาย

ปุย

บอหมัก กองหมัก
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จากผังเชื่อมโยงความสัมพันธ มีกิจกรรมที่ประกอบเกื้อหนุนกันในแตละรูปแบบซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมพืช ทั้งกิจกรรมพืชเดี่ยวหรือการผสมผสานกันระหวางพืช ตองมีสวนเกี่ยวของกัน
ตามผังเชื่อมโยงความสัมพันธ คือ ผลผลิตใชเปนอาหารมนุษย อาหารสัตว ผลพลอยไดอื่นๆ อาจ
นํามาใชเปนอาหารสัตว เปนผลิตผลของใชสําหรับมนุษย เปนปจจัยการผลิตสําหรับการปลูกพืช เชน
ทําปุยหมัก จากนั้นนําปุยมาใชกับการปลูกพืชไดอีก
2. กิจกรรมประมง มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมพืชและปศุสัตว คือ ผลผลิตจากพืช และมูล/
ของเสียและผลิตผลจากปศุสัตว สามารถนํามาใชเลี้ยงปลาได มูล ขี้เลน หรือน้ําจากบอปลาสามารถ
นํามาทําปุยเพื่อปอนใหพืชใชประโยชนได นอกจากนี้อาจยังมีการเกื้อกูลกันในกิจกรรมของการเลี้ยง
ปลาแบบผสมผสานกั บปลาอื่น ๆ ที่ มีอุปนิสัย หากิ น ตางกัน ในบอเดี ย วกัน เพื่อ ใช ทรัพ ยากรใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุด การเลี้ยงปลารวมกับกิจกรรมปศุสัตว เชน หมู ไก เปด จะชวยกําจัดมูลของเสีย
และกลิ่นเหม็น กลายมาเปนอาหารของปลา หรือการเลี้ยงสัตวน้ําควบคูไปกับการปลูกพืช เชน การ
เลี้ยงปลาเลี้ยงกบในนาขาว การเลี้ยงปลาในรองสวน เปนตน
3. กิจกรรมปศุสัตว เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกันไดทั้งกิจกรรมพืช และกิจกรรมประมงดังที่
กลาวไปแลว คือ รับอาหารจากพืชมาใชแลวสัตวถายมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการทําปุยหมักคืน
ให กั บ พื ช หรื อ เป น อาหารสั ต ว โดยเฉพาะการทํ า ปุ ย หมั ก นั้ น ควรผ า นกระบวนการหมั ก ให ไ ด
กาชชีวภาพเสียกอน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับภาวะโลกรอน นอกจากนั้นจะชวยฆาเชื้อโรค พยาธิใน
มูลสัตวและเรงการยอยสลายใหเร็วขึ้น เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนในเวลาอันรวดเร็ว
คําแนะนํากิจกรรมเกษตรผสมผสานแตละดาน
1. เกษตรผสมผสานดานพืช
กิจกรรมการผสมผสานของพืชมีอยูหลายรูปแบบ การจะเลือกใชขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ความ
เหมาะสม ความชํานาญ ความตองการของเกษตรกร และรวมไปถึงการตลาด คานิยม และประเพณี
วัฒนธรรมอีกดวย หากจะแบงประเภทของการเกษตรผสมผสานตามลักษณะกิจกรรมหรือพื้นที่หลัก
อาจแบงไดดังนี้
1.1 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวเปนพืชหลัก พื้นที่ทําการเกษตรสวนใหญจะเปนนาขาว
การที่จะผสมผสานกิจกรรมเขาไปใหเกื้อกูลกันอาจทําไดทั้งในรูปแบบของพืชกับพืช เชน การปลูกพืช
ตระกูลถั่ว พืชผัก พืชเศรษฐกิจอื่นๆ กอนหรือหลังฤดูกาลทํานา
1.2 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีพืชไรเปนหลัก กิจกรรมการเกษตรสวนใหญเปนพืชไรใน
ลักษณะของการปลูกรวมกัน เชน การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมในแถวพืชหลัก เชน ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ฝาย หรือการผสมผสานรวมกับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว เชน การปลูกพืชอาหารสัตว ควบคู
กับการเลี้ยงสัตว

1.3 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีพืชผักเปนหลัก เปนกิจกรรมการเกษตรที่ใชพื้นที่นอยและให
ผลผลิตในระยะเวลารวดเร็ว สามารถทําใหเ กิดการผสมผสานในลักษณะพืชกับพืชทั้งรูปแบบการ
ปลูกรวมและการปลูกเหลื่อมฤดูกับพืชผักดวยกันเองหรือขาว พืชไร และไมผลตางๆ เชน การปลูก
หอมแดงกับผักชี การปลูกถั่วฝกยาวกับคะนา การปลูกถั่วฝกยาวกับขาวโพดหวาน การปลูกผักกาด
กวางตุงแซมในสวนลําไย หรือกิจกรรมผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว เชน การปลูกผักบนขอบบอปลา
1.4 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีไมผลเปนพืชหลักเปนการผสมผสานกิจกรรมดานพืชกับพืช
เชน การใชไมผลตางชนิดปลูกรวมและปลูกแซมกัน เชน โกโกแซมในสวนมะพราว ผักหวานปาแซม
ลําไย การปลูกพืชผักและพืชตระกูลถั่วในแถวไมผลเปนตน หรือรูปแบบการผสมผสานดานพืชกับสัตว
เชน การเลี้ยงโคหรือแพะในสวนไมผล การเลี้ยงไกพื้นเมืองในสวนลําไย
1.5 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีไมปาหลากชนิดเปนหลัก หรือวนเกษตร ซึ่งเปนการผสมผสาน
สภาพแวดลอมของปาและสภาพแวดลอมทางการเกษตรของคนเขาดวยกัน เกิดความเกื้อกูลกันดาน
นิเวศวิทยาของปา มีการจัดสรรหวงเวลาที่ปลูก พื้นที่ และพันธุไม เพื่อพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศ
ทั้งนี้อาจมีการปลูกพื้นที่หลากหลายชนิดตามระดับความสูงและประโยชนใชสอบ ดังนี้
1) ระดับบน เปนไมยืนตน ความสูงประมาณ 30 เมตร เชน ตะแบบ ประดู สักทอง
สําหรับเปนไมใชสอยหรือทําที่อยูอาศัย เปนหลัก
2) ระดับสูง เปนพืชเศรษฐกิจ ความสูงประมาณ 20 เมตร เชน มะพราว หมาก
ยางพารา สะตอ สําหรับเปนไมใชบริโภคเปนหลัก
3) ระดับปานกลาง เปนพืชพื้นบานและพืชปาที่ชอบรมเงา ความสูงประมาณ 7-10
เมตร เชน มังคุด ลางสาด ลองกอง
4) ระดับต่ํา เปนไมผลทรงพุม สูงประมาณ 3-5 เมตร สําหรับใชเปนอาหาร เชน
มะละกอ
5) ระดับลาง เปนไมพุมและพืชผักสําหรับใชเปนอาหาร เชน มะเขือพวง
6) ระดับหนาดิน เปนพืชพื้นบานยืนตนหรือพืชลมลุก เชน ผักหวานปา กาแฟ
7) ระดับผิวดิน เปนพืชผักกินใบ ผล ลําตน อาจเปนพืชผักอายุสั้นหรือพืชยืนตนขามป
ก็ได เชน คะนา กวางตุง ผักชี
8) พื ชเถาเลื้ อย เปนพืชผักที่กินไดทั้งลําตน ใบ ผล และอยูอาศัยกับไมห ลัก เชน
ผักบุง บัวบก พริกไทย ตําลึง มะระขี้นก หวาย
9) ไมลมลุกที่มีเหงาหรือลําตนอยูใตดิน สําหรับใชบริโภคเปนอาหาร เชน ขา ขิง
ตะไคร กระชาย บุก
10) พืชในน้ํา เปนทั้งพืชอาหาร พืชใชสอยและไมประดับ เชน แหว บัว คลา

โดยหลักปฏิบัติทั่วไปของวนเกษตรจะตองรูจัดเลือกชนิดตนไมใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
หาพันธุไดงาย ดูแลรักษาไดไมยากจนเกินไป และเปนพันธุไมที่แข็งแรง สามารถเลี้ยงตัวเองได มี
หลักการเลือกพันธุไมโดยทั่วไป ดังนี้
1) มีระบบรากลึก เพื่อชวยดูดธาตุอาหารจากดินดานลางสูใบ เมื่อใบรวงหลนสูพื้นดิน
จุลินทรียจะยอยสลายใหเกิดธาตุอาหารไปกับพืชที่มีระบบรากตื้นที่ผิวดินไดถือไดวาเปนการเคลื่อนยาย
ธาตุอาหารในดินอยางหนึ่ง
2) เปนพืชตระกูลถั่ว เพื่อชวยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนแกดิน
รอบขาง เปนประโยชนตอพืชใกลเคียง
3) เปนตนไมโตชา เพื่อชวยเปนแนวกันลมและทิ้งเศษซากพืชที่เปนประโยชนไดเร็ว
ขึ้น
4) มีทรงพุมโปรง เพื่อใหพืชที่อยูระดับลางลงไป มีโอกาสไดรับแสง ทําใหเกิดการ
ปรุงอาหารและการเจริญเติบโตไดดี
5) มีใบขนาดเล็ก เพื่อใหมีการยอยสลายและเกิดประโยชนไดเร็วขึ้นทั้งในแงของการให
ธาตุอาหารคืนสูดิน และปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหดีขึ้นดวย
6) มีการทิ้งใบเสมอ เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบไดเร็วขึ้นและ
เปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
7) เศษซากพืชไมมีพิษ เพื่อไมใหคุณสมบัติที่ดีของดินเปลี่ยนไป เชน ความเปนกรด
เปนดาง เกิดสารพิษตกคางหรือยอยสลายยาก ทําใหพืชอื่นโตชา
8) มีการแตกหนอดี ชวยลดตนทุนในการปลูกใหม เมื่อมีการติดฟนไปใชประโยชน
9) ใหเนื้อไมคุณภาพดี เพื่อใชประโยชนในการบานเรือน เฟอรนิเจอร เครื่องใชตางๆ
กอประโยชนไดดีกวาพืชอาหารในระยะทาง
10) ใหผลผลิตหลากหลาย เพื่อประโยชนในแงของการใชสอยอยางสูงสูดทั้งในดาน
อาหาร เชื้อเพลิง ยารักษาโรค และการใชสอยตางๆ
2. เกษตรผสมผสานดานประมง
2.1 การเลี้ยงปลาน้ําจืดแบบรวม
1) เปนปลาที่หาพันธุงาย เลี้ยงงาย โตเร็ว ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมไดดี
เปนที่ตองการของตลาด
2) เปนปลากินพืช สามารถใชวัสดุหรือพืชผักในทองถิ่นเปนอาหารเสริมไดจะชวยลด
ตนทุนการผลิต อาจมีการใหอาหารสมทบ เชน รํา ปลายขาวหรือขาวโพดตมสุกได
3) เปนปลาที่หากินในน้ําตางระดับกัน ไมรบกวนกัน กินอาหารตางชนิดกัน เพื่อใช
ประโยชนอาหารในน้ําไดเต็มที่

4) บอขนาด 1 ไร ขุดลึก 2 เมตร หรือไมนอยกวา 400 ตารางเมตร เก็บน้ําไดไมนอย
กวา 8 เดือน โดยเปนที่ราบลุมใกลแหลงน้ํา ดินเปนดินเหนียว
5) ชนิดปลาและสัดสวนตองสัมพันธกันตามคําแนะนํา แตรวมแลวตองไมเกิน 3-4 ตัว
ตอ พื้นที่ผิวน้ํา 1 ตารางเมตร
2.2 การเลี้ยงปลารวมกับไกไข
1) เปนการใชประโยชนจากมูลไกในการเพิ่มผลผลิตปลา เพื่อลดตนทุนการเลี้ยงปลา
กอใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องรอบบอปลา เชน การปลูกพืชโดยใชน้ําจากบอปลา เปนการลองความ
เสี่ยงจากการทํากิจกรรมการเกษตรเพียงอยางเดียว
2) จะตองมีบอเลี้ยงปลาอยางนอย 400 ตารางเมตร เก็บกักน้ําได
3) ปรับสภาพดินและน้ํา โดยใชฟางหรือปุยหมัก มีการใสปุยคอก 100-200 กก./ไร
4) เลี้ยงไกไขอายุ 20 สัปดาห บนบอ ประมาณ 100-200 ตัว โดยใชระยะเวลาเลี้ยง
10 เดือน
5) ปลอยปลานิล : ไน : ตะเพียน : นวลจันทร อัตรา 2 :1 : 2 : 1 จํานวน 1,200-2,000 ตัว
โดยใชเวลาเลี้ยง 5 เดือน
2.3 การเลี้ยงปลารวมกับการเลี้ยงเปดไข
1) เป น การใช ป ระโยชน จ ากมู ล เป ด ช ว ยเพิ่ ม อาหารธรรมชาติ ใ ห ป ลา ช ว ยเพิ่ ม
ออกซิเจนในน้ําจากการวายน้ําของเปด ชวยกําจัดหอยที่เปนพาหนะของโรคพยาธิและชวยควบคุม
ปริมาณปลาใหอยูในลักษณะสมดุล
2) ตองมีพื้นที่บอปลาอยางนอย 400 เมตรขึ้นไป เก็บกักน้ําไดตลอดป
3) ปรับสภาพดินและน้ําโดยใชปูนขาว ฟางขาวหรือปุยหมัก มีการใสปุยคอก 100 200 กก./ไร
4) เลี้ยงเปดไขพันธุกากิแคมเบล จํานวน 240 ตัวตอบอขนาด 1 ไร หรือ 30 ตัว ตอ
พื้นที่บอปลา 200 ตารางเมตร
5) เลี้ยงปลาที่กินอาหารไมเลือก เชน ปลานิล ปลานวลจันทรเทศ ปลาชอน ขนาด
5-7 เซนติเมตร อัตรา 3,000 ตัวตอไร
6) สรางโรงเรือนไวบนบอปลาโดยตรง พื้นที่ 1 ตารางเมตรใชเลี้ยงเปดได 5 ตัว พื้น
เลาไมควรมีชองวางเกิน 1 ตารางเซนติเมตร เพื่อใหเปดเดินสะดวกและไขไมหลนลงไปในบอปลา
2.4 การเลี้ยงปลารวมกับสุกร
1) เปนการใชประโยชนจากมูลสุกรในการเพิ่มผลผลิตปลา เพื่อลดตนทุนการเลี้ยงปลา
และกอใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องรอบบอปลา เชน การปลูกพืชโดยใชน้ําจากบอปลา ซึ่งเปนการลด
ความเสี่ยงจากกิจกรรมการเกษตรเพียงอยางเดียว
2) จะตองมีพื้นที่บอเลี้ยงปลาอยางนอย 400 ตารางเมตร เก็บกักน้ําไดตลอดป

3) ปรับสภาพดินและน้ําโดยใชฟางหรือปุยหมัก มีการใสปุยคอก 100-200 กก. ใสปูน
ขาว 160 กก./ไร
4) เลี้ยงสุกร 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
การเลี้ยง 5-6 เดือน
2.5 การเลี้ยงปลาในนาขาว
1) เปนการเพิ่มผลผลิตและใชประโยชนจากผืนนาที่มีจํากัดไดอยางสูงสุด และสงเสริม
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทํานา
2) แปลงนาควรมีขนาดตั้งแต 3-5 ไร และสามารถเก็บน้ําในการเลี้ยงปลาไดมากกวา
3 เดือน
3) ขุดรองรอบแปลง ขนาดกวาง 2 เมตร ลึก 1 เมตร เพื่อนําดินมาทําคันนาใหสูงขึ้น
4) ขุดบอรวมปลาในแปลงนา ขนาด 20-50 ตารางเมตร ลึก 1.5 เมตร
5) ปลอยปลานิล : ไน : ตะเพียน ขนาด 5-7 ซม. อัตราสวน 3: 1 : 6 จํานวน 700800 ตัวตอไร ในชวงตนขาวตั้งตัวไดแลว
2.6 การเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืช
1) เปนการใชประโยชนจากอาหารปลาและปุยที่เหลือสะสมในบอรวมทั้งซากปลา ซาก
สัตว พันธุไมน้ําที่สะสมในดินกนบอในแตละป ทั้งยังชวยลดอันตรายจากกาชพิษสะสมและแบคทีเรียที่
เปนสาเหตุของโรคปลา
2) ควรลอกโคลนเลนออกจากบอทุกป ประมาณ 2 ใน 3 พื้นที่ 1 ไร จะไดเนื้อดินที่มี
ธาตุอาหารเทียบเทาปุยเคมี 288.5 กิโลกรัม
3) ดินโคลนสด 121.2 ลูกบาศกเมตร ใชปลูกขาวในพื้นที่ 2.5 ไร ไดผลผลิตขาว
500 กิโลกรัมตอป และหากใชปลูกหญาจะไดผลผลิต 14,544 กิโลกรัม/ไร
4) การเลี้ยงปลาโดยทั่วไปจะไมตอเนื่อง บออนุบาลและบอเลี้ยงจะพักตากบอชวงหนึ่ง
ซึ่งระยะเวลาดังกลาวสามารถจะปลูกพืชตางๆ ในพื้นบอโดยตรงได โดยเฉพาะพืชผักที่จะเปนอาหาร
สําหรับมนุษย และเศษใบผักจะเปนอาหารปลาบออื่นๆ ได
3. เกษตรผสมผสานดานปศุสัตว
3.1 ระบบเกษตรผสมผสานดานปศุสัตวที่เนนสัตวปกเปนระบบที่ใชพื้นที่คอนขางมาก ตอง
มีการจัดการที่เหมาะสมระหวางพืชและสัตว เชน การเลี้ยงไกพื้นเมืองหรือเปดในสวนผลไม จะได
ประโยชนจากผลผลิตที่เนาเสียเปนอาหารสัตว สัตวชวยกําจัดแมลงที่ทําลายไมผลบางชนิดและใหมูล
เปนปุยคืนสูไมผลได แตตองมีการจัดการไมใหไกหรือเปดเขาไปจิกกินผลไมในสวนไดโดยตรงหรือ
การเลี้ยงเปดไขควบคูกับการเลี้ยงปลา ตองปลอยปลาขนาดโตและแข็งแรงขอเพียงไมใหเปดจับกินได

3.2 ระบบเกษตรผสมผสานด านปศุสัตวที่เ ป น สั ตว เ ล็ก การใช พื้ น ที่ ใ นการเลี้ ย งขึ้ น อยูกั บ
กิจกรรมแตตองมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคลองกัน เชน การเลี้ยงสุกรบนบอปลาตองใช
อัตราสวนของจํานวนสุกรกับบอปลาและจํานวนปลาที่เลี้ยงใหเหมาะสม การเลี้ยงหมูหลุมตองจัดวาง
สถานที่ใหเหมาะสมและมีพืชเพื่อใชเปนอาหารอยางเพียงพอ การเลี้ยงแพะในสวนผลไมหรือสวนปา
ตองระวังไมใหแพะเขาไปทําความเสียหายกับผลิตผล ขณะที่พืชบางอยางอาจมีสารพิษหากปลอยให
สัตวแทะเล็มโดยไมจํากัดปริมาณอาจเกิดผลเสียได
3.3 ระบบเกษตรผสมผสานดานปศุสัตวที่เนนสัตวใหญเปนกิจกรรมการเลี้ยงสัตวใหญใชพื้นที่
มาก เชน การเลี้ยงโคในปาโปรงหรือสวนไมผลขนาดใหญที่ปลูกหญาเลี้ยงสัตวไวขางลาง เมื่อปลอย
ใหโคแทะเล็มหญาตองระวังไมใหเขาไปทําลายหรือรบกวนพืชผลตางๆ และตองมีการจัดการแปลงหญา
ใหเหมาะสมกับการแทะเล็มของโคเนื้อเปดโอกาสใหหญาไดเจริญเติบโตอยางเหมาะสม
4. เกษตรผสมผสานดานอื่นๆ เปนกิจกรรมการเกษตรที่จะชวยเกื้อหนุนแตละกิจกรรมใหเกิดการ
ผสมผสานกันไดอยางเหมาะสม ชวยลดตนทุนการผลิตมีการใชวัตถุดิบที่มีอยางคุมคากอใหเกิดรายได
เสริมแกครอบครัวบนพื้นฐานของการอนุรักษและมีการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน กิจกรรมเหลานี้อาจ
ชวยเสริมกิจกรรมหลักๆใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เชน การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเปนอาหารมนุษย ไก และ
ปลา การเพาะเลี้ยงปลวก เพื่อลดตนทุนอาหารสัตว การเลี้ยงไสเดือนเพื่อยอยสลายขยะและสรางปุย
อินทรีย การเลี้ยงผึ้งเพื่อชวยผสมเกสรดอกไม การทําบอกาชชีวภาพเพื่อลดปญหามลภาวะและได
ประโยชนจากพลังงานการทําน้ําสกัดชีวภาพดานวัตถุดิบที่มีเพื่อลดตนทุน ลดการใชสารเคมี การใช
กอนเห็ดเกามาเพาะเห็ดฟางและทําปุยหมัก เปนตน
อาจกลาวไดวา “การเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของเกษตรกร เพื่อเสริมแนวคิดการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ สรางพื้นฐาน
การผลิตการเกษตรใหพึ่งพาตนเองไดบนพื้นฐานของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน และสงผลใหเกษตรกรไดรูจักใชชีวิตบนความเหมาะสมสอดคลองกับภูมิสังคมที่แตกตาง
เมื่อเกษตรกรไดเขาใจในแนวคิด มีความมั่นคงของอาชีพแลวก็พรอมจะรับสิ่งใหมๆ ที่จะเปนประโยชน
และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคตอันใกลนี้
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