เอกสารค�ำแนะน�ำที่ 1/2560

ไร่นาสวนผสม

พิมพ์ครั้งที่ 3 : (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) จ�ำนวน 5,000 เล่ม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
จัดพิมพ์
: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพ์ที่
: บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ค�ำน�ำ
เอกสารค�ำแนะน�ำความรูท้ างการเกษตร เรือ่ ง ไร่นาสวนผสม
จัดท�ำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท�ำไร่นาสวนผสม
และเป็นแนวทางในการขยายผลแนวความคิดไปสู่ภาคปฏิบัติ
ในไร่นาของเกษตรกร ดังนั้น เนื้อหาในเอกสารค�ำแนะน�ำเล่มนี้
จึงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการท�ำไร่นาสวนผสม ปัจจัย
ในการพิจารณารูปแบบการท�ำไร่นาสวนผสม การปรับเปลี่ยนสภาพ
พื้นที่นามาเป็นไร่นาสวนผสมในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ลุ่ม
พื้นที่ดอน ตัวอย่างของเกษตรกรที่ท�ำไร่นาสวนผสมประสบความ
ส�ำเร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการท�ำไร่นาสวนผสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมส่งเสริมการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้
คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากได้น�ำไปศึกษาและปฏิบัติ
ให้บังเกิดผลในไร่นา  นอกจากนี้หากมีปัญหาและข้อเสนอแนะ
ประการใดสามารถขอค� ำ แนะน� ำ ได้ ที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ส� ำ นั ก งานเกษตรอ� ำ เภอ
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การเกษตรของไทยในอดีตเป็นการท�ำการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยอาศัย
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ จ ากธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ไม่ ป ระสบปั ญ หามากนั ก
แต่ ป ั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ อั น เนื่ อ งมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชากรและเพื่อการส่งออกเป็นรายได้
เข้าสู่ประเทศ จึงท�ำให้การท�ำการเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหามากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการขาดความสมดุลทางธรรมชาติ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
รวมทั้งด้านการตลาดซึ่งนับวันจะแปรปรวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปัญหาดังกล่าว
การท�ำไร่นาสวนผสมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะลดความเสี่ยงที่เกิด
จากภัยธรรมชาติและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต โดยการท�ำการเกษตร
หลาย ๆ อย่าง เพื่อเพิ่มระดับรายได้สามารถหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในไร่นา
ได้มากขึ้น สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติท�ำให้ระบบนิเวศเกษตรของชุมชน
ดีขึ้น เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในการที่จะประกอบอาชีพ
การเกษตรต่อไป
ไร่นาสวนผสม

1

ไร่นาสวนผสม เป็นการท�ำกิจกรรมการเกษตร
หลาย ๆ อย่าง (ตั้งแต่ 2 อย่าง) เพื่อตอบสนองต่อการบริโภค
และลดความเสี่ ย งจากราคาผลผลิ ต และภั ย ธรรมชาติ
ซึ่งกิจกรรมการเกษตรไม่จ�ำเป็นต้องเกื้อกูลกัน เช่น การเลี้ยงไก่
สุกร รวมกับการปลูกพืช การปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าว
การเลี้ยงปลาในร่องสวนไม้ผลหรือสวนผัก หรืออาจจะมีการ
เกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรมการผลิต โดยน�ำเศษเหลือของ
กิจกรรมหนึ่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอีกกิจกรรมหนึ่ง เช่น
เศษพืชผักเป็นอาหารสุกร มูลสุกรเป็นอาหารปลา  น�้ำจาก
บ่ อ ปลาน� ำ ไปรดพื ช ผั ก เป็ น ต้ น ลั ก ษณะการท� ำ กิ จ กรรม
หลาย ๆ อย่ า งเช่ น นี้ เกษตรกรจะมี ร ายได้ จ ากผลผลิ ต ที่
หลากหลาย มีการกระจายการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดทั้งปี มีความรักและผูกพันกับไร่นา  มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานและผลผลิ ต ของตนเอง ไม่ อ ยากทิ้ ง ไร่ น าไปที่ อื่ น
เกษตรกรมี ร ายได้ ต ลอดปี แ ละลดค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การ
ซื้ออาหาร เช่น ผัก ผลไม้ และแหล่งอาหารโปรตีน เช่น
ปลา ไก่ เป็นต้น
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วัตถุประสงค์

ของการทำ�ไร่นาสวนผสม
1

เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
จากกิจกรรมการปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด หรือ
จากการผสมผสานกิจกรรมทั้งพืช สัตว์ ประมง

2

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน
ทุน แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

3

เพื่อลดความเสี่ยงในการด�ำเนินกิจกรรมการเกษตรจากภัยธรรมชาติ
และความผันผวนของราคาผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

4

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพตามวิชาการเกษตรแผนใหม่
ทั้งด้านการผลิตและการจ�ำหน่าย โดยยึดหลักปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย มีรายได้ต่อเนื่องและก�ำไรสูงสุด

5

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวางแผนและงบประมาณการผลิต
รวมทั้งจดบันทึกและท�ำบัญชีไร่นา

ไร่นาสวนผสม

3

ประโยชน์จากการทำ�ไร่นาสวนผสม
1. เพื่อเพิ่มระดับรายได้ และมีรายได้รายวัน รายสัปดาห์
		 รายเดือน รายปี
		
n รายได้รายวัน ได้แก่ กิจกรรมพืชผัก (ผักกินใบ ผักบุ้ง ผักกระเฉด
ตะไคร้ ขิง ข่า  กะเพรา  เป็นต้น) กิจกรรมสัตว์ (ไก่ และเป็ดไข่
และการเลี้ยงโคนม)
		
n รายได้รายสัปดาห์ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ผักบางชนิด (ชะอม
กระถิน ผักกินใบ)
		
n รายได้รายเดือน หรือตามฤดูกาลผลิต 2 – 4 เดือน กิจกรรมการ
ปลูกพืชผัก ท�ำนา ท�ำไร่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ เป็ด และสุกร
ตลอดจนการเลี้ยงปลาและกบ
		
n รายได้รายปี เป็นประจ�ำทุกปี ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลและไม้ยืนต้น
พืชไร่อายุยาว (สับปะรด มันส�ำปะหลัง) การเลี้ยงสัตว์ใหญ่
(โคเนื้อ สุกรขุน)
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2. เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการตลาดที่แปรปรวน
เนื่องจากกิจกรรมด้านไร่นาสวนผสมมีความหลากหลายของกิจกรรม
การเกษตรจึงท�ำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพ อายุการเก็บเกี่ยวและผลผลิต
ที่ออกจ�ำหน่ายมีความแตกต่างกันและสามารถช่วยลดการระบาดของโรคและ
ศัตรูพืชลงได้ตลอดจนในบางครั้งราคาผลผลิตบางชนิดตกต�่ำแต่บางชนิดราคาสูง
หรือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
3. เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกให้น้อยลง
		โดยพึ่งพาทรัพยากรในไร่นามากขึ้น
ในระบบการผลิตไร่นาสวนผสมมีความหลากหลาย
กิ จ กรรมการเกษตรสามารถหมุ น เวี ย นการใช้ ท รั พ ยากรในไร่ น า 
หรือกิจกรรมการเกษตรในไร่นาได้มากขึ้น เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยพืชสด มูลสัตว์เป็นอาหารปลา  ก๊าซชีวภาพ การใช้ปัจจัยการผลิต
บางชนิดร่วมกัน เช่น ด้านแรงงานการดูแลรักษา ด้านเครื่องมืออุปกรณ์
การผลิต ด้านปุ๋ยและธาตุอาหารเสริม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทดแทนการ
ใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกที่มากและเกินขอบเขต ซึ่งจะส่งผลต่อ
สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิต
ไร่นาสวนผสม
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4. กิจกรรมหลากหลายมีทั้งกิจกรรมเพิ่มรายได้
		มีอาหารไว้บริโภคและใช้สอยในครัวเรือน
กิจกรรมการเกษตรในไร่นาสวนผสมอาจจะมีทั้งพืช สัตว์ และประมง
หรืออาจจะมีพืชกับสัตว์ หรือกลุ่มของพืชอายุสั้นกับอายุยาวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
และวัตถุประสงค์ของเกษตรกร ส�ำหรับกลุ่มกิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
		
4.1 กลุ่มกิจกรรมเพิ่มรายได้ (เน้นด้านเศรษฐกิจ) ได้แก่ ไม้ผล
พืชผักเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่เศรษฐกิจ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
เป็นต้น) ข้าวมีคุณภาพดี เช่น ข้าวขาวมะลิ 105 ข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้
มีสัตว์บกและสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ (โคนม สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ กบ นกกระทา  ปลาดุก
ปลาสลิด ปลากะพงขาวในกระชัง)
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4.2 กลุ่มกิจกรรมด้านอาหาร ได้แก่ กิจกรรมข้าวนาปี พืชอาหารสัตว์
บางชนิด (ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง) พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ผล
ไม้ยืนต้นบางชนิด (กล้วย มะละกอ มะพร้าว ไผ่ตง เป็นต้น) การเลี้ยงปลาน�้ำจืด
ในสระน�้ำขนาดเล็กในไร่นา (ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน และปลาดุก)
นอกจากนี้ สัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่ไข่ และเป็ดไข่
4.3 กิจกรรมด้านการใช้สอย เช่น การปลูกไผ่รวก ไผ่สีสุก สะเดาเทียม
กระถินณรงค์ กล้วย (ใบตอง) เป็นต้น
		
4.4 กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามจุดประสงค์ของ
ระบบการผลิต เช่น การปลูกพืชแนวกันลม ได้แก่ กระถิน ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
ไผ่ตา่ ง ๆ
5. ในระยะยาว สร้างความสมดุลทางธรรมชาติทำ�ให้
		
สภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศของไร่นาและชุมชนเกษตรดีขึ้น
เนื่องจากในระบบการผลิตรูปแบบไร่นาสวนผสมของประเทศไทย
เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ในระบบการผลิตควบคู่กับการท�ำนาและ
เลี้ ย งสั ต ว์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมการเกษตรที่ ส ร้ า งโอกาสด้ า นการตลาดแก่ เ กษตรกร
ดังนั้น การมีไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นการสร้างความร่มรื่น รักษาความชื้นในระบบ
การผลิตของไร่นา  การใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร โดยการ
หมุ น เวี ย นการใช้ ท รั พ ยากรในไร่ น าและพึ่ ง พาปั จ จั ย การผลิ ต ภายนอกน้ อ ยลง
จะท�ำให้ระบบนิเวศเกษตรดีขึ้น

ไร่นาสวนผสม
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ปัจจัยที่สำ�คัญในการทำ�ไร่นาสวนผสม
1.	ที่ดิน
เกษตรกรควรมีที่ดินเป็นของตนเองมากกว่าการเช่าเพราะการท�ำ
ไร่ น าสวนผสมมี ก ารปลู ก ไม้ ผ ล ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลานานกว่ า จะได้ ผ ลผลิ ต ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินก็มีส่วนส�ำคัญในการเลือกกิจกรรม แต่ความอุดมสมบูรณ์
ของดินสามารถปรับปรุงได้
2. แรงงาน
เกษตรกรควรใช้แรงงานในครอบครัวอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
เช่น การกระจายการใช้แรงงานตลอดปี การใช้แรงงานให้เหมาะสมกับวิทยาการ
แผนใหม่และวิทยาการพื้นบ้านให้ผสมกลมกลืนกันไป การใช้แรงงานผสมผสาน
หรือทดแทนกันระหว่างแรงงานคน แรงงานสัตว์ และเครื่องทุ่นแรง
3.	ทุน
เกษตรกรต้องมีการใช้ทุนในรูปแบบของเงินสดโดยการซื้อปัจจัย
การผลิตเท่าที่จ�ำเป็นซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่ มีการหมุนเวียนการใช้
ปัจจัยการผลิตจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
4. การจัดการ
เกษตรกรต้องมีลักษณะการเป็นผู้จัดการมีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจ
ในระบบการผลิตในไร่นา  เช่น จะผลิตอะไร พืชหรือสัตว์หรือประมง จะผลิต
ที่ไหน จะผลิตโดยวิธีใด (ผลิตอย่างไร) จะผลิตจ�ำนวนเท่าไร จะผลิตเมื่อไร จะผลิต
(ซื้อและขาย) กับใครที่ไหน และ หมั่นค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ติดตามความ
เคลื่อนไหวของภาวะตลาดและราคาเพื่อลดความเสี่ยง ถ้าเกษตรกรมีการวางแผน
และงบประมาณอย่างดีจะก่อให้เกิดผลตอบแทน ก�ำไรสูงสุด
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การพิจารณารูปแบบการทำ�ไร่นาสวนผสม
ด้านพื้นที่
1. เกษตรกรแบ่งพื้นที่บางส่วนมาจัดท�ำไร่นาสวนผสมซึ่งในระยะแรก
รายได้ที่เกิดจากการท�ำไร่นาสวนผสม ยังมีรายได้ไม่มากนัก จะมีรายได้จากบางส่วน
ของกิจกรรมเท่านั้น เช่น พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ สัตว์และประมง
2. ในกรณีสภาพพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ท�ำนาเดิม หากเกษตรกรคิดจะปลูก
ไม้ผลควรที่จะยกร่องไม้ผลและมีคันดินล้อมรอบแปลงไม้ผล เนื่องจากในฤดูฝน
จะมีน�้ำมาก อาจจะท่วมแปลงท�ำให้เกิดความเสียหายได้
3. ในกรณีสภาพพื้นที่ค่อนข้างลุ่มมากมีน�้ำท่วมเป็นประจ�ำเกษตรกร
อาจจะขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลา หรือท�ำนาบัว นาผักบุ้ง นาผักกระเฉด เป็นต้น
4. ส�ำหรับพื้นที่ดอนในการท�ำสวนไม้ผลควรมีสภาพพื้นที่มีความลาดชัน
ไม่เกิน 30% สภาพดินมีหน้าดินลึกกว่า  1 เมตร และดินชั้นล่างต้องไม่เป็นดินดาน
แข็งหรือศิลาแลง
5. ในกรณี ที่ ส ภาพดิ น ที่ มี ป ั ญ หา  เช่ น ดิ น เค็ ม ดิ น เปรี้ ย วและดิ น
ที่มีปัญหาอื่น ๆ ควรด�ำเนินการปรับปรุงดินเหล่านี้เสียก่อน โดยวิธีการทางวิชาการ
เช่น การเพิ่มวัสดุลงไปในดิน (ปูนขาว ปูนมาร์ล แกลบ เป็นต้น) การใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมัก การท�ำปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชหมุนเวียนบ�ำรุงดิน เป็นต้น
ไร่นาสวนผสม
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ด้านแหล่งน�ำ้
1. ควรมีสระน�้ำ คูคลอง ร่องน�้ำ
หรือแหล่งน�้ำ ระดับไร่นาเสริมในฤดูแล้ง
ประมาณ 30% ของพื้นที่ โดยประมาณการ
ไว้ ว ่ า พื้ น ที่ ก ารเกษตร 1 ไร่ มี ค วาม
ต้องการน�้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร เช่น
พื้นที่การเกษตร 10 ไร่ ควรมีแหล่งน�้ำ
ซึ่ ง สามารถมี ค วามจุ ข องนํ้ า ประมาณ
10,000 ลูกบาศก์เมตร
2. บ่อน�้ำบาดาล เพื่อใช้ในฤดูแล้งโดยเฉพาะพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
3. บ่อปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ ในฤดูแล้งสามารถ
อาศัยน�้ำในบ่อใช้กับพืชบริเวณขอบบ่อปลา พืชผักสวนครัว เป็นต้น
4. อาศัยน�้ำชลประทาน การสูบน�้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
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ด้านการผลิต
1. ในการผลิตทางการเกษตรควรพิจารณากิจกรรมการเกษตร (พืช สัตว์
ประมง) ในเชิงกิจกรรม
		
n
กิจกรรมที่ท�ำรายได้ (ด้านเศรษฐกิจ) เช่น ไม้ผล พืชผักเศรษฐกิจ
ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ สัตว์และประมง
		
n
กิจกรรมด้านอาหาร เช่น ข้าว พืชไร่ พืชผักสวนครัว พืชผัก
สมุนไพรไม้ผลบางชนิด (มะพร้าว กล้วย มะละกอ ไผ่ตง) การเลี้ยงปลา  และ
การลี้ยงสัตว์ปีก เป็นต้น
		
n
กิจกรรมด้านใช้สอย เช่น ไผ่รวก ไผ่สีสุก สะเดาเทียม กระถินเทพา 
ยูคาลิปตัส สัก เป็นต้น
		
n
กิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม แต่ละพื้นที่
2. กรณีปลูกไม้ผลในช่วงระยะ 1 – 3 ปีแรก ยังไม่ให้ผลผลิตและรายได้
เกษตรกรควรปลูกพืชแซมระหว่างแถวในสวนไม้ผล เช่น พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้
ประดับหรือไม้ผลบางชนิด เช่น มะละกอ กล้วย เป็นต้น
3. กรณีแปลงไม้ผลพื้นที่ลุ่มจะต้องจัดท�ำคันดินล้อมรอบแปลงไม้ผล
พื้นที่บริเวณดังกล่าวสามารถปลูกมะพร้าวอ่อน กล้วย มะละกอ ไผ่ตง พืชผัก
ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
4. การปลูกไม้ผลบางครั้งสามารถปลูกแบบผสมผสานกันได้ในแปลง
เดียวกัน เช่น มะม่วงกับขนุน กระท้อนกับส้มโอ หรือพืชผัก เช่น มะเขือ พริก
แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น
ไร่นาสวนผสม
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5. เกษตรกรควรมีพื้นที่ส่วนหนึ่งส�ำหรับปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนเพื่อ
ท�ำรายได้ ซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าพื้นที่ท�ำเงิน หรือพื้นที่ฉกฉวยโอกาส ในการ
ปลูกพืชผักเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
กิจกรรมปลูกพืชไร่ กิจกรรมเหล่านี้ควรเป็นกิจกรรมอายุสั้นให้ผลตอบแทนสูง
6. ในระบบการผลิ ต ทางเกษตรที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในไร่ น าของเกษตรกร
เกษตรกรจะมีพื้นที่ผลิตข้าวไว้บริโภคและจ�ำหน่ายบางส่วนถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรม
อื่น ๆ ก็ตาม นอกจากนี้ กิจกรรมหนึ่งที่ควรได้รับการพิจารณา  คือเลี้ยงปลาในนาข้าว
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เสริ ม รายได้ แ ละมี แ หล่ ง อาหารโปรตี น ไว้ บ ริ โ ภค สภาพพื้ น ที่
ที่จะท�ำการผลิตควรควบคุมระดับน�้ำได้และอยู่ใกล้บา้ น
7. บ่อปลาที่จะประกอบเป็นกิจกรรมหนึ่งในไร่นาสวนผสมควรอยู่ใกล้บ้าน
การคมนาคมสะดวกสามารถจัดการเรื่องน�้ำได้ ลักษณะดินควรเป็นดินเหนียว หรือ
ดินเหนียวปนทราย และสามารถเก็บกักน�้ำได้อย่างน้อย 6 – 8 เดือน
8. กิจกรรมด้านการผลิตพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนการ
เลี้ยงสัตว์และประมงกิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างจะอาศัยแรงงานมาก และการดูแล
เป็นพิเศษจะท�ำการผลิตมากไม่ได้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านแรงงาน การเน่าเสีย
การตลาด การเจริญเติบโตถึงขีดจ�ำกัดแต่ยังคงต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น
ค่าอาหาร ค่ายาเคมีและค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการวางแผนการผลิต
และการตลาดเป็นอย่างดีโดยท�ำการผลิตเป็นรุ่น ๆ
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ด้านเงินทุน
1. งบประมาณการลงทุนในการท�ำไร่นาสวนผสมในระยะแรกจะมี
ค่าลงทุนค่อนข้างสูง เช่น การปรับสภาพพื้นที่ปลูกพืช การขุดบ่อปลาเพื่อสร้าง
แหล่งน�้ำ การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในระยะแรก ๆ ของการผลิตกิจกรรม (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมจะเริ่มให้
ผลผลิต) ดังนั้น ควรพิจารณากิจกรรมเสริมให้ผลเร็วในช่วงแรก ๆ เพื่อที่จะน�ำราย
ได้มาเพื่อการด�ำรงชีพและด�ำเนินการผลิต
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการผลิตไร่นาสวนผสม ต้อง
พิ จ ารณาถึ ง ชนิ ด และจ� ำ นวนกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ งบประมาณเงิ น ทุ น
ที่มีอยู่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายด้านพันธุ์พืชและสัตว์ ค่าปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์
ค่าสารเคมี ค่าแรงงานจ้างและอื่น ๆ ซึ่งจะต้องหมุนเวียนเกิดขึ้นในฟาร์มอยู่ตลอด
เวลาในช่วงการผลิตนั้น ๆ
ไร่นาสวนผสม
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3. ในกรณีที่เกษตรกรกู้ยืมเงินจากแหล่งสถาบันการเงินควรตระหนัก
ถึงการวางแผนการใช้จ่ายเงินและผลตอบแทนในลักษณะกระแสเงินสดของฟาร์ม
(รายได้รายจ่ายในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี)
		
n พิ จ ารณารายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะช่ ว งและเวลาชนิ ด กิ จ กรรม
ในด้านงบเงินค่าลงทุนและเงินค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการผลิต
		
n พิจารณาผลตอบแทน (รายได้) จากกิจกรรมแต่ละชนิดและแต่ละ
ช่วงเวลาให้เกิดรายได้สูงกว่ารายจ่ายและเพียงพอต่อการด�ำรงชีพและการผลิต
		
n การช� ำ ระเงิ น คื น แก่ ส ถาบั น การเงิ น ว่ า  ควรจะเป็ น เงิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ยเท่าไหร่นั้น ควรพิจารณาเงินทุนที่เกษตรกรจะต้องใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น
			2 เงินทุนส�ำหรับเพื่อการด�ำรงชีพในครัวเรือนทั้งด้านอุปโภค
และบริโภค
			2 เงินทุนส�ำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ด้านสังคม ด้านการศึกษา 
ด้านศาสนา ด้านบันเทิง
			2 เงินทุนส�ำหรับด้านการลงทุนในการผลิตกิจกรรมต่อไป
			2 เงินทุนส�ำหรับด้านประกันสังคมการด�ำรงชีพ กล่าวคือ
ความเสี่ยงทั้งด้านการด�ำรงชีพ และด้านการผลิต
			2 เงินทุนส�ำรอง หรือเก็บออมเพื่ออนาคต
			2 อื่น ๆ
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ด้านรายได้
การพิจารณาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในแง่ของผลตอบแทน
ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณและระยะเวลาตอบแทนความมั่ น คงของผลตอบแทน ขนาด
ของกิจกรรม การเคลื่อนไหวของราคา  ปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ด้วย
1. ควรพิจารณาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมีรายได้หลายทางจากพืช สัตว์
และประมง ในลักษณะรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เป็นต้น
2. พิจารณาว่ากิจกรรมใดควรเป็นรายได้หลัก รายได้รอง และรายได้เสริม
จากกิจกรรมที่ต้องการผลิตภายในฟาร์ม
3. กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทน (รายได้) ในระยะยาวในช่วงแรกยังไม่มีผลผลิต
หรือรายได้ ควรจะมีกิจกรรมเสริมในระยะแรกเพื่อให้เกิดรายได้ในช่วงแรก ๆ
4. ควรพิจารณารายได้ทเี่ กิดขึน้ จากการปลูกพืชหมุนเวียนและกิจกรรม
ที่จัดสรรโดยการทยอยปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นรุ่น ๆ
5. ควรพิจารณาถึงความเสีย่ งของกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ โดยจะต้อง
เสี่ยงกับภาวะความแปรปรวนของราคาผลผลิต การตลาดและภัยธรรมชาติ
6. พิจารณาด้านรายได้ของกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนเร็วในช่วงสั้น ๆ
ของการผลิตและให้รายได้สูง หรือพิจารณาด้านรายได้ระยะยาวที่มั่นคง
หรื อ รายได้ ที่ ไ ม่ มี ค วามแปรปรวนมากนั ก
เช่ น การเลี้ ย งปลา  ทั้ ง นี้
ควรผสมผสานกันและดูความ
ต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก
ด้วยในการพิจารณา
		

ไร่นาสวนผสม

15

ด้านเกษตรกร
1. เกษตรกรควรเป็นคนขยันขันแข็ง กระตือรือร้น และมีความคิด
สร้างสรรค์ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มีแนวความคิดเชิงธุรกิจติดตาม
ความเคลื่อนไหว ด้านราคา ชนิดผลิตผลการเกษตรและการตลาดอยู่ตลอดเวลา
2. มีแรงงานครอบครัวส�ำหรับท�ำการเกษตรอย่างน้อย 3 คน ต่อพื้นที่
ไร่นาสวนผสม 10 ไร่
3. เกษตรกรควรมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวางแผน
และการจั ด การด้ า นทรั พ ยากรด้ า นแรงงาน ด้ า นเวลา  และกิ จ กรรมการผลิ ต
ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น
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การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นามาเป็นไร่นาสวนผสม
(สภาพพื้นที่ลุ่ม)
เหตุผล
1. สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการท�ำนาปีและนาปรัง
2. ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอต่อการท�ำนาปรัง
3. รายได้หลักจากอาชีพท�ำนาหรือกิจกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอ
4. การผลิตกิจกรรมการเกษตรเพียงชนิดเดียวอาจจะมีความเสี่ยงจาก
ราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติ
5. รายได้จากการท�ำไร่นาสวนผสมดีกว่าการท�ำนา และสามารถมีรายได้
ต่อเนื่องในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี จากกิจกรรมหลากหลาย
6. มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและเกื้อกูลกันในระดับไร่นาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. เป็นแหล่งอาหารและใช้สอยในครัวเรือน
8. เป็นการสร้างระบบนิเวศเกษตรภายในฟาร์มและชุมชนเพื่อให้เกิด
ความสมดุลทางธรรมชาติ

ไร่นาสวนผสม
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ข้อควรพิจารณา
1. เกษตรกรมีพื้นที่เป็นของตนเอง
2. มีแหล่งน�้ำเพียงพอต่อการเกษตรตลอดปี
3. แรงงานครัวเรือนอย่างน้อย 3 คน
4. แบ่งพื้นที่เพื่อการท�ำไร่นาสวนผสมในระยะแรกประมาณ 5 - 10 ไร่
5. หากสภาพพื้นที่ลุ่มซึ่งมีระดับน�้ำใต้ดินสูงหรือสภาพพื้นที่มีน�้ำขัง
จ�ำเป็นต้องยกร่องและท�ำคันล้อม ในกรณีท�ำไร่นาสวนผสมที่มีไม้ผลและการปลูก
พืชแซมในไม้ผล
6. เกษตรกรเป็นคนขยันขันแข็งและมีความสนใจในกิจกรรมของไร่นา
สวนผสม
7. ปลูกพืชแซมในไม้ผลและพื้นที่ขอบบ่อปลาให้เกิดประโยชน์
8. พื้นที่บ่อปลาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ควรอยู่ใกล้บ้านและสะดวกต่อ
การถ่ายเทน�้ำและของเสีย
9. พื้นที่บ่อปลาควรเก็บกักน�้ำได้ประมาณ 6 - 8 เดือน ลักษณะดิน
ควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
10. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนยกร่อง ขุดบ่อปลาและโรงเรือน โดยเฉลี่ย
สามารถใช้ได้ 3 - 5 ปี จึงจะซ่อมแซม หรือปรับปรุงใหม่
11. รายละเอี ย ดให้ พิ จ ารณาจากทางเลื อ กของพื ช สั ต ว์ แ ละประมง
แต่ละชนิดเพื่อประกอบการเลือกกิจกรรม เพื่อท�ำการผลิตแบบไร่นาสวนผสม
12. ชนิดของกิจกรรมในรูปแบบไร่นาสวนผสมสามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ ความต้องการของตลาดและความพร้อมของเกษตรกร
ในกรณีสภาพพื้นที่นาน�้ำลึก อาจจะท�ำนาบัว นาผักบุ้ง นาผักกระเฉด
บ่อปลา  เป็นต้น พื้นที่ขอบบ่อสามารถปลูกมะละกอ กล้วย มะพร้าวน�้ำหอม
พืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ
สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่และสุกรบนพื้นที่ขอบบ่อปลาได้
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รูปแบบจำ�ลอง ไร่นาสวนผสมสภาพพื้นที่ราบและลุ่ม
: ลักษณะดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย
: อาศัยน�้ำชลประทาน และบ่อบาดาลระดับน�ำ้ ตื้น
: แรงงานครัวเรือนอย่างน้อย 3 คน
: พื้นที่ขนาด 10 ไร่

ไร่นาสวนผสม
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การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นามาเป็นไร่นาสวนผสม
(สภาพพื้นที่ดอน)
เหตุผล
1. สภาพบางพื้นที่เหมาะสมต่อการท�ำไร่นาสวนผสม และให้ผลตอบแทน
ดีกว่าการท�ำนาหรือท�ำไร่เพียงอย่างเดียว
2. รายได้หลักจากอาชีพท�ำนาท�ำไร่หรือกิจกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอ
3. การผลิตกิจกรรมการเกษตรเพียงชนิดเดียวท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การผลิตเนื่องจากราคาผลิตผลแปรปรวนและเกิดภัยธรรมชาติ
4. รายได้จากการท�ำไร่นาสวนผสมดีกว่าการท�ำนา  ท�ำไร่ และสามารถ
มีรายได้ต่อเนื่อง ในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี จากกิจกรรม
ที่หลากหลาย
5. มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและเกื้อกูลกันในระดับฟาร์ม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
6. เป็นแหล่งอาหารและใช้สอยในครัวเรือน
7. เป็นการสร้างระบบนิเวศเกษตรภายในฟาร์มและชุมชน เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทางธรรมชาติ
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ข้อควรพิจารณา
1. แบ่งพื้นที่เพื่อการท�ำไร่นาสวนผสมในระยะแรกประมาณ 5 – 10 ไร่
2. หากสภาพพื้นที่ดอนให้ไถปรับพื้นที่ให้สม�่ำเสมอ และจัดการพื้นที่ให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะท�ำไร่นาสวนผสมตามเงื่อนไขของกิจกรรมแต่ละชนิด
3. เกษตรกรมีพื้นที่เป็นของตนเอง
4. มีแหล่งน�้ำและปริมาณน�้ำเพียงพอในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
5. แรงงานครัวเรือนอย่างน้อย 3 คน
6. เกษตรกรเป็นคนขยันขันแข็งและมีความสนใจในกิจกรรมของไร่นา
สวนผสม
7. ปลูกพืชแซมในไม้ผล ไม้ยนื ต้นและพืน้ ทีข่ อบบ่อปลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
8. พื้นที่บ่อปลาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ควรอยู่ใกล้บ้านและสะดวกต่อ
การถ่ายเทน�้ำและของเสีย
9. พื้นที่บ่อปลาควรเก็บกักน�้ำได้ประมาณ 6 – 8 เดือน ลักษณะดิน
ควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
10. ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนสร้างโรงเรือนและขุดบ่อปลาโดยเฉลีย่ สามารถ
ใช้ได้ 3 – 5 ปี จึงจะซ่อมแซม หรือปรับปรุงใหม่
11. รายละเอียดให้พิจารณาจากทางเลือกของพืช สัตว์ และประมง
แต่ละชนิดเพื่อประกอบการเลือกกิจกรรม เพื่อท�ำการผลิตแบบไร่นาสวนผสม
12. ชนิดของกิจกรรมในรูปแบบไร่นาสวนผสมสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ ค วามต้ อ งการของตลาดและความพร้ อ มของ
เกษตรกร

ไร่นาสวนผสม
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รูปแบบจำ�ลอง ไร่นาสวนผสมสภาพพื้นที่ดอน
: ลักษณะดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย
: อาศัยน�้ำฝน
: แรงงานครัวเรือนอย่างน้อย 3 คน
: พื้นที่ขนาด 10 ไร่
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กรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จ
ในการทำ�เกษตรรูปแบบไร่นาสวนผสม
เกษตรกรตัวอย่าง นางรำ�พึง อินทร์สำ�ราญ
เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ประจ�ำปี 2558
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3 ต�ำบลหนองไผ่
อ�ำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  โทรศัพท์ 08 5634 2273

การบริหารจัดการไร่นาสวนผสม

มีการจัดระบบการปลูกพืช ประมง และฟาร์มปศุสัตว์ ในพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ มีการวางแผนการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการปลูกพืช ประมง เลี้ยงสัตว์ โดยทุกกิจกรรมมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
สภาพทั่วไปของฟาร์ม พื้นที่การจัดไร่นาสวนผสมจ�ำนวน 54 ไร่ มีการด�ำเนินการดังนี้
ส่วนที่ 1 แปลงปลูกข้าว ประมาณ 43 ไร่
ส่วนที่ 2 จัดการแบบไร่นาสวนผสม ประมาณ 11 ไร่ (ข้าว+พืช+สัตว์+ประมง)

ไร่นาสวนผสม
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ปฏิทินกิจกรรมการเกษตร
ที่

ชนิดกิจกรรม

จำ�นวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ท�ำนาข้าวหอมมะลิ
ปลูกถั่วพร้า
ปอเทือง
กล้วยน�้ำว้า
ไผ่หม่าจู
ไผ่ตงลืมแล้ง
มะนาวในวงบ่อซีเมนต์
ผักหวานป่า
ชะอม
หม่อน
แคแดง
มะเขือพวง
อ้อย
ตะไคร้
ตะไคร้หอม

48 ไร่
42 ไร่
42 ไร่
60 ต้น
4 กอ
40 กอ
60 ต้น
40 ต้น
20 ต้น
60 ต้น
20 ต้น
20 ต้น
20 ต้น
100 กอ
100 กอ
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ระยะเวลาดำ�เนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ

ที่

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชนิดกิจกรรม

ข่า
ผักกางมุ้ง
ไม้พยุง
ไม้ยางนา
ไม้มะค่าโมง
ไม้แดง
สะเดา
ขี้เหล็ก
ยางพารา
เลี้ยงกบ
เลี้ยงหมูป่า
เลี้ยงหมูบ้าน
เลี้ยงไก่
เลี้ยงเป็ด (ไข่)
เลี้ยงปลานิล

จำ�นวน

ระยะเวลาดำ�เนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หมายเหตุ

6 กอ
1 หลัง
100 ต้น
100 ต้น
100 ต้น
100 ต้น
100 ต้น
500 ต้น
30 ต้น
5,000 ตัว
60 ตัว
4 ตัว
40 ตัว
40 ตัว
1,000 ตัว

ไร่นาสวนผสม
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การเงินและบัญชี
ปี 2555
ที่

ปี 2556

ปี 2557

ชนิดกิจกรรม

จำ�นวน

ลงทุน
(บาท)

1 ท�ำนาข้าวหอม
มะลิ
2 ปลูกถั่วพร้า

48 ไร่

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

3 ปอเทือง
4 กล้วยน�้ำว้า
5 ไผ่หม่าจู
6 ไผ่ตงลืมแล้ง
7 มะนาวในวงบ่อ
ซีเมนต์
8 ผักหวานป่า

42 ไร่

ได้รับ
สนับสนุน
42 ไร่
ได้รับ
สนับสนุน
60 ต้น เพาะเอง
4 กอ
ได้รับ
สนับสนุน
40 กอ ได้รับ
สนับสนุน
60 ต้น 3,000

รายได้
(บาท)

-

เป็นปุ๋ยพืชสด

-

-

-

-

-

เป็นปุ๋ยพืชสด

4,000
-

-

5,000
-

-

6,000
-

ใช้ท�ำอาหาร

-

-

-

-

-

4,000

-

4,000

-

3,000

ได้รับ
สนับสนุน
ได้รับ
สนับสนุน
ได้รับ
สนับสนุน
ได้รับ
สนับสนุน
-

-

-

-

-

-

-

ยังไม่เก็บ
ผลผลิต
ใช้ท�ำอาหาร

-

-

-

ท�ำท่อนพันธุ์

-

-

3,000

ขายเมล็ด

2,000
-

-

500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 ต้น

-

-

10 หม่อน

60 ต้น

-

-

11 แคแดง

20 ต้น

-

-

12 มะเขือพวง
13 อ้อย

20 ต้น
20 ต้น

16 ข่า

26

6 กอ

ได้รับ
สนับสนุน
-

กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ

-

9 ชะอม

100 กอ

รายได้
(บาท)

-

-

15 ตะไคร้หอม

ลงทุน
(บาท)

-

-

14 ตะไคร้

รายได้
(บาท)

-

40 ต้น

เพาะเอง
ได้รับ
สนับสนุน
100 กอ
-

ลงทุน
(บาท)

2,000
-

ได้รับ
สนับสนุน
ได้รับ
สนับสนุน

ยังไม่เก็บ
ผลผลิต

ใช้ผลิตน�้ำหมัก
ชีวภาพ
ใช้ท�ำอาหาร
ใช้ผลิต
สารไล่แมลง
ใช้ท�ำอาหาร

ปี 2555
ที่

ชนิดกิจกรรม

17 ผักกางมุ้ง
18 ไม้พยุง
19 ไม้ยางนา
20 ไม้มะค่าโมง
21 ไม้แดง
22 สะเดา
23 ขี้เหล็ก
24 ยางพารา
25 เลี้ยงกบ
26 เลีย้ งหมูป่า
27 เลีย้ งหมูบ้าน
28 เลี้ยงไก่
29 เลี้ยงเป็ด (ไข่)
30 เลี้ยงปลานิล

ปี 2556

จำ�นวน

ลงทุน
(บาท)

รายได้
(บาท)

1 หลัง
100 ต้น

-

-

ลงทุน
(บาท)

รายได้
(บาท)

ปี 2557
ลงทุน
(บาท)

รายได้
(บาท)

หมายเหตุ

2,000 10,000 2,000 5,000
ได้รับ
สนับสนุน
100 ต้น
ได้รับ
สนับสนุน
100 ต้น
ได้รับ
สนับสนุน
100 ต้น
ได้รับ
สนับสนุน
100 ต้น
ได้รับ
สนับสนุน
500 ต้น
ได้รับ
สนับสนุน
30 ต้น
ได้รับ
สนับสนุน
5,000 ตัว 5,000 20,000 5,000 20,000 5,000 20,000
60 ตัว 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000
4 ตัว
ได้รับ
ยังไม่จ�ำหน่าย
สนับสนุน
40 ตัว 2,000 5,000 2,000 5,000 2,000 3,000
40 ตัว 2,000 5,000 2,000 5,000 2,000 5,000
1,000 ตัว
ได้รับ
2,000 10,000
สนับสนุน
ไร่นาสวนผสม
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บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2547. รูปแบบไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับจังหวัด.
โรงพิ ม พ์ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง ประเทศไทยจ� ำ กั ด
79 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2543. ไร่นาสวนผสม. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่ ง ประเทศไทยจ� ำ กั ด 79 ถนนงามวงศ์ ว าน
ลาดยาว จตุจักร กทม.
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กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารคำ�แนะนำ�ที่

1/2560

ไร่นาสวนผสม
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสงกรานต์ ภักดีคง
นายประสงค์ ประไพตระกูล
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เรียบเรียง

นางคนึงนิตย์ ทองลิ่ม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมประภา สินค�้ำคูณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
นางสาวเสาวณิต เทพมงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพีรชา มณีชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาภรณ์ นพพูน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอารีย์วรรณ เหลืองทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดทำ�

นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นางสาวอ�ำไพพงษ์ เกาะเทียน
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร

w w w . d o a e . g o . t h

ที่ปรึกษา

