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คํานํา

  เอกสารคําแนะนํา เร่ือง  ถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน  สาขาอาชีพไรนา
สวนผสม ประจําป 2561 ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทางการสงเสริม

การเกษตรหรือเปนกรณีตัวอยาง การสงเสริมการทําไรนาสวนผสมของ

เกษตรกรที่เกิดข้ึนจริง จากการดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานในฟารมของ

เกษตรกร ซึ่งรูปแบบดังกลาวสามารถประชาสัมพันธเผยแพรสูเกษตรกร

และบุคคลทั่วไปที่สนใจใหเกิดแรงบันดาลใจ สามารถนําไปประยุกต ปรับใช

ใหเกิดประโยชนตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่

  กรมสงเสรมิการเกษตร ขอขอบพระคณุในความรวมมอืเปนอยางดยีิง่

จากหนวยงาน เจาหนาที่ และเกษตรกรที่เกี่ยวของในการใหขอมูล ทําให

การถอดบทเรียนในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึงขอขอบคุณทุก ๆ ทาน

มา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ผลที่ไดจากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ 

จะเปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อพัฒนาเกษตรกร และเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรตอไป

กรมสงเสริมการเกษตร
2562



   หนา

บทนํา     1

แผนที่ แสดงที่ตั้งฟารมเกษตรกร  2  

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561  

  นายใจ  สุวรรณกิจ   3

เกษตรกรดีเดนระดับเขต สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 

 นายเริ่ม  อุดมฉวี   7

 นายทองพูล  โฉมสะอาด  10

 นายสมพร  ดาวลอย  13

 นายอํานวย  ศรีสุข  16

 นายวิริยะ  แสนอุน  19

 นางสมพาน  ผิวละออง  22

 นายพิชิต  ชูมณี  25

 นายชาญ  มั่นฤทธิ์  28

สารบัญ



บทนํา
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  การเกษตรของไทยในอดีตเปนการทําการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยอาศัย
ความอุดมสมบูรณจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไมประสบปญหามากนัก 
แตปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร มีการใชเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใหเพียงพอแกการบริโภคของประชากร และเพื่อการสงออกเปนรายได
เขาสูประเทศ จึงทําใหการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบปญหา ทั้งปญหา
ภัยธรรมชาติ ไมวาจะเปนการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ตลอดจนความแปรปรวน
ดานการตลาด กอใหเกิดผลผลิตและรายไดที่ไมมั่นคง
  จากปญหาดังกลาว การทาํไรนาสวนผสม จงึเปนทางเลอืกอกีรปูแบบหนึง่
ของเกษตรกร โดยเปลี่ยนจากการทําการเกษตรเพียงอยางเดียว มาทํากิจกรรม
การเกษตรหลาย ๆ อยาง เพื่อเพิ่มระดับรายได ลดรายจาย และขยายโอกาส
สามารถหมุนเวียนการใชทรัพยากรในฟารมไดมากขึ้น สรางความสมดุลใหกับ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดระบบนิเวศเกษตรของชุมชนดีขึ้น เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิต มีความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพการเกษตรตอไป
  การถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ดานไรนาสวนผสม 
เปนการดึงความรูจากการทํางาน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน และ

ปจจัยความสําเร็จที่เกี่ยวของ เพื่อเปนตนแบบ
ในการพัฒนาการทํางานของเกษตรกรที่

ประกอบอาชีพไรนาสวนผสม ใหประสบผล
สําเร็จในระยะเวลาที่สั้นลง และสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาไรนาสวนผสมไดตามความ
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
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แผนท่ีแสดงท่ีต้ังฟารมเกษตรกร

นายใจ  สุวรรณกิจ

นายทองพลู โฉมสะอาด

นางสมพาน ผิวละออง

นายเริ่ม อุดมฉวี

นายวิริยะ แสนอุน

นายชาญ มั่นฤทธิ์

นายอํานวย ศรีสุข

นายสมพร ดาวลอย

นายพิชิต ชูมณี

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร2



เกษตรกรดีเดนแหงชาติ 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561
ที่อยู   :  บานเลขที่ 224 หมูที่ 2 
   ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน 
   จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 3537 1313

 แปลงที่  1  ต.ปาบอน อ.ปาบอน จ.พัทลุง พื้นที่ 6 ไร 2 งาน ปลูกยางพารา
 แปลงที่  2  ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง พื้นที่ 13 ไร 2 งาน ปลูกยางพารา
 แปลงท่ี   3   ต.ฝาละมี อ. ปากพะยูน จ.พัทลุง พ้ืนท่ี 12 ไร 1 งาน ทําไรนาสวนผสม

 
       พื้นที่ 12 ไร 1 งาน มีแผนผังดังนี้
   นาขาว จํานวน 1 ไร 1 งาน (พันธุสังขหยด)
   ยางพารา จํานวน 4 ไร
   สระน้ํา/คูน้ํา เพื่อใช้น้ําทางการเกษตร และเลี้ยงปลา จํานวน 2 ไร
   ไมผล ไดแก มะนาว (GAP) ลองกอง (GAP) กระทอน (GAP) 
    สมเขียวหวาน สมโอ ละมุด มะมวง เงาะ ทุเรียน ทุเรียนเทศ 
    ฝรั่ง มะกรูด หมาก กลวย มะพราว สมจุก สมโชกุน
   พืช ผัก ไดแก ถั่วฝกยาว ผักคะนา ผักกาดขาว กวางตุง ผักบุง
   เลี้ยงสัตว ไดแก เปด ไก เลี้ยงผึ้งโพรงไทย
   ที่อยูอาศัย/โรงเก็บอุปกรณ
   ปลูกหญาแฝก รอบ ๆ สระน้ํา

แปลงที่  1  ต.ปาบอน อ.ปาบอน จ.พัทลุง พื้นที่ 6 ไร 2 งาน ปลูกยางพารา

พื้นที่การเกษตร

ไรนาสวนผสม

นายใจ  สุวรรณกิจ
เกษตรกรดีเดนแหงชาติ 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561
ที่อยู   :  บานเลขที่ 224 หมูที่ 2 
   ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน 
   จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 3537 1313
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รูปแบบแผนผังฟารม นายใจ สุวรรณกิจ

ปฏิทินการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร4

คูน้ํา

ยางพารา
พื้นที่ 4 ไร

สระน้ําเลี้ยงปลา
กินพืชพื้นที่ 2 ไร

ไมผล

ไมผลผสมผสาน
พื้นที่ 5 ไร

ไมผล
ไมผล

ไมผล

คูน้ํา

คูน้ํา

คูน้ํา

คูน้ํา

คูน้ํา

คูน้ํา

ไมผล

นาขาวพื้นที่ 1 ไร
1 งาน

หมายเหตุ ไมผล ไดแก
มะนาว สมโอ สมเขียวหวาน
ละมุด กระทอน เงาะ มะมวง
ลองกอง ทุเรียนเทศ มะกรูด
ฝรั่ง หมาก กลวย มะพราว
สมจุก

หวาน ไถ,ตัดหญา ใสปุย ตัดแตงกิ่ง,ดอก เก็บเกี่ยว แตงรัง

ชนิดพืช/สัตว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขาวสังขหยด

มะนาว

ยางพารา

กระทอน

มะพราวน้ําหอม

ลองกอง

ผึ้งโพรงไทย

เก็บเกี่ยว หวาน ใสปุย ใสปุย

ไถ,ตัดหญา

ตัดแตงก่ิง,ดอก

ตัดแตงก่ิง,ดอก

ตัดแตงก่ิง,ดอก

เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว

ตัดแตงก่ิง,ดอก

ตัดแตงก่ิง,ดอก

ไถ,ตัดหญา

ใสปุย

ใสปุย

ใสปุย

ใสปุย

แตงรังแตงรัง

ใสปุย

ใสปุย

ใสปุย

ใสปุยใสปุย

ใสปุย ใสปุยตัดแตงก่ิง,ดอก

เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว

ไถ,ตัดหญา



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

  เดิมเปดอูซอมเครื่องยนต ทํานา และทําสวนยางพารา เริ่มศึกษาดูงาน
โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9 อ.บางแกว จ.พัทลุง และจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จ 
ประกอบกับป 2534 ราคาขาวตกตํ่า จึงเปลี่ยนมาทําไรนาสวนผสม เนนใชแรงงาน
ในครัวเรือนเปนหลักลดการพึ่งปจจัยภายนอก ป 2538 เลิกใชปุยเคมี หยุดเผาตอซัง 
ใชวิธี ไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการทํานาเปนปุยพืชสด ทําปุยหมัก 
น้ําหมักชีวภาพใชเอง ปรับปรุงดิน ปลูกหญาแฝก เพื่ออนุรักษดินและน้ํา 
   รวมกลุมเกษตรกร จํานวน 30 คน ลดตนทุนการผลิตโดยลดการใชปุยเคมี 
และสารเคมี โดยขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการผลิตปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ
จากสํานักงานพัฒนาที่ดินพัทลุง

แนวคิด/หลักการทํางาน : ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
            ในตัวที่ดี มีความเอื้ออาทรที่ดีตอกันในชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. คํานึงถึงความตองการของตลาด
 2. วางแผนการผลิตตามความตองการของตลาด
 3. กําหนดปฏิทินการปลูกพืช
 4. คิดคนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ และนําเทคโนโลยีมาใชในฟารม เชน 
  ทําคันไถแบบเหล็ก (ผาน) แทนไม ประดิษฐอุปกรณหอผลกระทอน
  ปองกันแมลงวันทองผลิตกับดักแมลงวันทอง เสริมรากยางพารา 2 ตน
  เปนตนเดียวกัน ใชหลักฟสิกสวางทอระบายน้ําเขา-ออกฟารม โดย
  ไมตองใชเครื่องปมน้ํา ขายผลผลิตทางอินเตอรเน็ต
 5. พัฒนาผลผลิตใหปลอดภัยตอผูบริโภค โดยการผลิตสินคาไปสู GAP
 6. จําหนายผลผลิตโดยตรงสูผูบริโภค

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา

แนวคิด/หลักการทํางาน : ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา
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 7. แปรรูปผลผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เชน แปรรูปน้ํามันมะพราว 
  ขนมเคกใบเตย การจาํหนายกิง่พนัธุพชื แปรรปูน้าํมะนาว กระทอนทรงเครือ่ง 
  เคกมะพราว      
 8. จดบันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟารมโดยแยกบัญชีเปนรายพืช 
  และแสดงงบประมาณฟารม
 9. จัดทําแผนผังฟารม เพื่อจะไดรูวาการปฏิบัติงานสวนไหนจะตองวาง
  ตําแหนงใหอยูในจุดใดจึงสะดวกใชประโยชนตอการทําฟารม
 10. ศึกษาเรียนรูตลอดเวลาเพื่อพัฒนากิจกรรมในฟารม 

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

ภาพกิจกรรมแปลง นายใจ  สุวรรณกิจ

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร6



 จํานวน 27 ไร แบงระบบการทําฟารมเปน 4 สวน
  พื้นที่ 1 ไร เปนที่อยูอาศัย เก็บอุปกรณการเกษตร ปลูกพืชผัก
  พื้นที่ 7 ไร ขุดสระน้ําจํานวน 2 สระ ขนาด 4 ไร และ 3 ไร/เลี้ยงปลานิล
   ปลาตะเพียน
  พื้นที่ 12 ไร ปลูกขาวปลอดสารพิษ ไดแก ขาวหอมมะลิ 105 และ กข.6
  พื้นที่ 7 ไร ทําไรนาสวนผสม ไดแก องุน มะพราว กลวย มะมวง ลําไย 

จํานวน 27 ไร แบงระบบการทําฟารมเปน 4 สวน

พื้นที่การเกษตร

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

เกษตรกรดีเดนระดับเขต 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 136 หมูที่ 5 
   บานกุดนาดี ตําบลเสือโคก 
   อําเภอวาปปทุม 
   จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท : 06 3040 8504

เกษตรกรดีเดนระดับเขต 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 136 หมูที่ 5 
   บานกุดนาดี ตําบลเสือโคก 
   อําเภอวาปปทุม 
   จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท : 06 3040 8504

นายเริ่ม  อุดมฉวี

ถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 57

รูปแบบแผนผังฟารม นายเริ่ม อุดมฉวี

ไมผล

บอน้ํา

ไมผล

ไมผลบอน้ํา

แปลงองุุน แปลงองุุน

นาขาว



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

ปฏิทินการเก็บเกี่ยว

เดือน
กิจกรรม

ลําไย

มะมวง

มะนาว

มะพราว

ขนุน

ขาว

กลวย

องุน

ฝรั่ง

ปลาธรรมชาติ

กลาไม

กุงฝอย บริโภคในครัวเรือน

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

 เดิมปลูกขาวและพืชหมุนเวียน ประสบปญหาภัยแลง ราคาขาวถูก เริ่มศึกษา
ดูงานในพื้นที่ตาง ๆ และนําศาสตรพระราชามาปรับใช และปรับเปลี่ยนพื้นที่นามาทํา
ไรนาสวนผสมและปลูกองุน ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และใชแรงงานจางตาม
ฤดูกาล วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับพื้นที่ ผลิตปุยอินทรีย และปุยน้ําหมักชีวภาพ 
ใชเพื่อลดตนทุนการผลิต และลดการใชสารเคมี ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

แนวคิด/หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาชนิดพืชที่จะปลูก
 2. ดูความตองการของตลาด
 3. นําดินไปตรวจวิเคราะหเพื่อใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน
 4. กูเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
  จํานวน 400,000 บาท ลงทุน
 5. วางแผนการผลิตในกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับพื้นที่

 เดิมปลูกขาวและพืชหมุนเวียน ประสบปญหาภัยแลง ราคาขาวถูก เริ่มศึกษา

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา

แนวคิด/หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร8

ปฏิทินการเก็บเกี่ยว



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

  6. กําหนดปฏิทินในการปลูกพืช

  7. จัดทําแผนผังฟารม

  8. คัดเลือกพันธุพืชที่เหมาะสมกอนนํามาเพาะปลูกในแปลง

  9. ขุดสระเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง

 10. เก็บเกี่ยวพืชในระยะที่เหมาะสม

 11. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการตัดแตงกิ่งดูแลรักษา

 12. จําหนายผลผลติในตลาดทองถิน่ โดยใชรถโมบายเคลือ่นที/่ประชาสมัพนัธ

 13. ขยายพันธุพืชไวปลูกเองในสวนและจําหนาย หลากหลายสายพันธุ

  ใหลูกคาเลือกซื้อ

 14. ขายพันธุองุนทั่วประเทศ พรอมรับดูแลสวนและใหคําแนะนํา

 15. แปรรูปองุน เชน องุนดอง ไวนองุน

 16. จดบันทึกบัญชีฟารม

 17. ศึกษาหาความรูตลอดเวลา

ภาพกิจกรรมแปลง นายเริ่ม  อุดมฉวี

ถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 59



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

  พื้นที่ของตนเอง 33 ไร พื้นที่เชา 27 ไร แบงพื้นที่เปน 4 สวน
   สวนที่  1  ปลูกขาวหอมมะลิ 105 จํานวน 10 ไร
   สวนที่  2   ปลูกพืชผักผลไม จํานวน 40 ไร
      ปลูกมะนาว/ปลูกถั่วลิสงระหวางแถว จํานวน 20 ไร
      ปลูกพริกขี้หนู จํานวน 10 ไร
      ปลูกผักอนามัย จํานวน 3 ไร
      ปลูกไมผล (มะมวง, กลวย, สมโอ, มะพราว) จํานวน 5 ไร
      ปลูกขาวโพดหวาน จํานวน 2 ไร
      ปลูกกลวยน้ําวาเปนแนวกันลม

   สวนที่  3   เลี้ยงสัตว
      ไกปา 200 ตัว (ไมขาย) เพ่ืออนุรักษและกําจัดวัชพืช/แมลงศัตรูพืช
      เลี้ยงเปด
   สวนที่  4   ขุดสระเก็บน้ํา/เลี้ยงปลา จํานวน 5 ไร 3 สระ 
            (ขนาด 1 ไร จํานวน 2 สระ, 3 ไร จํานวน 1 สระ)

เกษตรกรดีเดนระดับเขต 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 18/1 หมูที่ 6 
   ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว   
   จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท : 08 5254 3002, 08 5284 3002

พื้นที่ของตนเอง 33 ไร พื้นที่เชา 27 ไร แบงพื้นที่เปน 4 สวน

พื้นที่การเกษตร

เกษตรกรดีเดนระดับเขต 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561
ที่อยู  : บานเลขที่ 18/1 หมูที่ 6 
   ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท : 08 5254 3002, 08 5284 3002

นายทองพูล  โฉมสะอาด
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

รูปแบบแผนผังฟารม นายทองพูล โฉมสะอาด

 เริ่มจากทํานา 5 ไร ปลูกพืชผัก/พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตวทั่วไปไวบริโภค ตอมา
มีแนวคิดปรับพื้นที่มาทําเกษตรทฤษฎีใหม แบงพื้นที่ออกเปน 30:30:30:10 
ดวยความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน ใฝหาความรูวิทยาการสมัยใหมมาใช
ปรับปรุงสวนตลอดเวลา นําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสมไมทําลายสิ่งแวดลอม 
เชน ทําน้ําหมักจากชีวภาพดวยเปลือกมะนาวเพื่อกําจัดวัชพืช ทําน้ําหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร/ยาสูบ ทําฮอรโมนไข ลดการใชสารเคมี ประดิษฐอุปกรณกรรไกรตอนกิ่งไม 
เนนการใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และใชแรงงานจางตามฤดูกาล วางแผนการผลิต
แผนการตลาด หาตลาดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ มีเทคนิคในการทํางาน 
คือ “ตองกําเงินได”

 เริ่มจากทํานา 5 ไร ปลูกพืชผัก/พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตวทั่วไปไวบริโภค ตอมา

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา

11

พริกขี้หนู
เพื่อเศรษฐกิจ

10 ไร

ขาวโพดยืดอายุ

ขาวโพดยืดอายุ

กลวยน้ําวากันลม

กลวยน้ําวากันลม

มะนาวสรางเครือขาย
ถั่วลิสงพรวนดิน 10 ไร

มะมวง/กลวย/สมโอ/
มะพราว/อื่นๆ 5 ไร

นาขาว 10 ไร

พืชผักอนามัย
3 ไร

บอปลา 1 ไร

บอปลา 1 ไร

บานพักอาศัย
หองผลิตนํ้ามะนาว

บอปลารักนํ้า 3 ไร

ศาลา ศพก.

ปศุสัตว/สัตวปก

มะนาวสรางเครือขาย
ถั่วลิสงพรวนดิน 10 ไร



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

แนวคิด / หลักการทํางาน : ยึดหลักการของทฤษฎีใหม
แนวทางการดําเนินงาน
 1. ศึกษาหาความรูตลอดเวลา/ชางสังเกต
 2. วางแผนการผลิตกิจกรรมตาง ๆ   ของฟารม  แบงพ้ืนท่ีออกเปน  30:30:30:10
 3. สรางแหลงน้ําสํารองเพื่อใชในฟารมตลอดทั้งป
 4. วางแผนดานการตลาด ทั้งตลาดภายใน ไดแก ตลาดไท และตลาด
  ภายนอก เชน เวียดนาม ลาว เขมร
  5.  ผสมพันธุมะนาวระหวางพันธุไตหวันกับพันธุทูลเกลาไดผลมะนาว 
     แลวนําเมล็ดไปปลูกไดสายพันธุใหม ตั้งชื่อวา “มะนาวพันธุหอมแปดร้ิว” 
     มีคุณสมบัติใหผลผลิตสูง ลูกใหญ เปลือกบาง นํ้าเยอะ รสชาติดี 
     มีกล่ินหอม ใหผลผลิตเร็ว เก็บไดนาน
  6.  นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในฟารม และคิดคนอุปกรณการตอนกิ่งมะนาว 
     เชน การใชวัสดุ (พลาสติกสีดําคลุมแปลงกําจัดวัชพืช) ประดิษฐมีด
     ตอนกิ่งมะนาว
 7. แปรรูปผลผลิต เชน ทําน้ํามะนาวพรอมดื่ม ทํามะนาวดอง ขายตลาด
  ทองถิ่นและตางจังหวัด
 8. ขายกิ่งพันธุมะนาวพรอมกับรับปลูก และดูแลใหคําแนะนําทั่วประเทศ
 9. จัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟารม

ภาพกิจกรรมแปลง นายทองพูล โฉมสะอาด
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

  พื้นที่ของตนเองทั้งหมด 105 ไร ดําเนินกิจกรรมการเกษตร ดังนี้
   1.  ปลูกขาว จํานวน 91 ไร
   2.  ปลูกพืชผสมผสาน จํานวน 11 ไร 1 งาน ไดแก
     พริกขี้หนูสวน จํานวน 2 งาน
     ไผลืมแลง จํานวน 2 ไร
     ชะอม จํานวน 1 ไร
     กลวย จํานวน 2 ไร
     มะนาว จํานวน 20 ตน
     มะละกอ (ฮอลแลนด)/แขกดํา จํานวน 2 ไร
     พุทรานมสด จํานวน 1 ไร 2 งาน
     ตะไคร จํานวน 2 ไร
     ผักสวนครัว จํานวน 1 งาน
   3.  ที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว และทําประมง จํานวน 2 ไร 1 งาน
     เลี้ยงไกไข จํานวน 150 ตัว
     เลี้ยงเปด จํานวน 6 ตัว
     เลี้ยงหานขาว จํานวน 6 ตัว
     เลี้ยงปลา (ปลานิล, ปลาตะเพียน และปลาสวาย) ในพื้นที่ 1 ไร

เกษตรกรดีเดนระดับเขต  
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561
ที่อยู  : บานเลขที่ 50 หมูที่ 1 
   ตําบลสี่คลอง อําเภอเมืองลพบุรี  
   จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 08 6122 1982

พื้นที่ของตนเองทั้งหมด 105 ไร ดําเนินกิจกรรมการเกษตร ดังนี้

พื้นที่การเกษตร

สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561
ที่อยู  : บานเลขที่ 50 หมูที่ 1 
   ตําบลสี่คลอง อําเภอเมืองลพบุรี 
   จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 08 6122 1982

นายสมพร  ดาวลอย
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

รูปแบบแผนผังฟารม นายสมพร ดาวลอย

 มีพื้นฐานทางครอบครัวดานอาชีพเกษตรกรรมจึงประกอบอาชีพทําการเกษตร
ตั้งแตรุนบรรพบุรุษ โดยมีพื้นที่ทํากินเปนของตนเองทั้งหมด 105 ไร (ทํานา) 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2505 – 2556 และมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด เนื่องจากมีปญหาราคา
ขาวตกต่ํา ดานภัยธรรมชาติ (น้ําทวม) และตองการลดรายจายในครัวเรือน จึงสนใจ
ที่จะปลูกพืชใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนระยะเวลา 20 ป มีการผลิตที่พึ่งตนเองดวยวิธีงาย ๆ คอยเปนคอยไปตามกําลัง 
ใหพอมีพอกินกอนแลวคอยขยายขึ้น ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง มีการผลิตขาว
ไวบริโภคพอเพียงตลอดป มีการปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตวที่จําเปน

 มีพื้นฐานทางครอบครัวดานอาชีพเกษตรกรรมจึงประกอบอาชีพทําการเกษตร

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา
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พริกขี้หนูสวน

ชะอม

มะละกอ

ตะไคร

กลวย

กลวย มะเขือ ไผลืมแลง

นาขาว

นาขาว

ผักกางมุง

มะนาว

ปุยอินทรีย

พุทรานมสด

บอเลี้ยงปลา

คอกหมู/เลาไก

ผักสวนครัว

เลาเปด/เลาหาน



5

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

แนวคิด/หลักการทํางาน : เหลือกินหรือใช ก็แจกจายใหกับเพื่อนบาน 
          ถามีเยอะมากจึงเริ่มขาย
แนวทางการดําเนินงาน
  1.  วางแผนการผลิตพืช และกิจกรรมตาง ๆ ของฟารม
  2.  มีการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการผลิต
  3.  ใชวัสดุจากสวนเพื่อทํานํ้าหมักหนอกลวยและหัวปลีสําหรับปรับปรุงดิน 
     และทําน้ําหมัก พด. 7 รวมกับสมุนไพรในสวนเพื่อหมักสารกําจัดแมลง
  4.  ใชเปลือกถั่วและฟางขาวที่เหลือจากแปลงนาสําหรับเปนวัสดุในการ
     ทําปุยหมัก
  5.  นําผลผลิตเกษตรที่ไดมาทําสินคาแปรรูป เชน กลวยอบเนย หนอไมดอง 
     เคกกลวยหอม เปนตน
  6.  เทคนิคพิเศษสําหรับการปลูกตะไคร ใชวิธีปลูกแบบดํานา เมื่อตะไคร
     ครบ 6 เดือน จะเร่ิมตัดรอบแรกได เทคนิคน้ีจะแตกตางจากคนอ่ืน ทําให
     สามารถเก็บผลผลิตไดถึง 3 คร้ัง วิธีการตัดตนตะไคร คือ ตองตัดตนตะไคร
     ใหเสมอกับดิน เพื่อใหตนแตกกอไดอีกครั้ง จึงทําใหเก็บไดหลายรอบ
  7.  มีอาหารที่ปลอดภัยไวบริโภคในครัวเรือน สุขภาพดีขึ้น
  8.  จัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟารม

ภาพกิจกรรมแปลง นายสมพร ดาวลอย
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

  พื้นที่ของตนเอง 23 ไร พื้นที่เชา 23 ไร แบงพื้นที่เปน 4 สวน
   สวนที่  1  ปลูกขาว จํานวน 3 ไร
   สวนที่  2  ปลูกพืชผสมผสาน จํานวน 9 ไร ไดแก ไมผล (กลวยน้ําวา 
กลวยหอม มะมวง มะพราว), ผักสวนครัวผักพื้นบาน สมุนไพร, ไมใชสอย (ยูคาลิปตัส) 
พืชอาหารสัตว (หญาแฝก หญาเปยร มันสําปะหลัง)
   สวนที่ 3  ขุดสระเก็บน้ํา/เลี้ยงปลา จํานวน 4 ไร 5 สระ ขนาดกวาง 
15 เมตร ยาว 30 เมตร และสูง 1.5 เมตร เลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาบึก ปลาตะเพียน 
ปลาสลิด ปลาแรด ปลาทับทิม), ปลาสวยงาม (ปลาคารฟ ปลากัด), กบ, กุงฝอย 
กุงกามกราม
   สวนที่  4  พื้นที่พักอาศัย อาคาร และเลี้ยงสัตว จํานวน 7 ไร เลี้ยงหมูขุน, 
ไกไข, หาน และไกแจ

เกษตรกรดีเดนระดับเขต 
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 13 หมูที่ 6 
   ตาํบลหนองบอ อาํเภอสองพีน่อง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท : 06 5640 2079

พื้นที่ของตนเอง 23 ไร พื้นที่เชา 23 ไร แบงพื้นที่เปน 4 สวน

พื้นที่การเกษตร

สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 13 หมูที่ 6 
   ตาํบลหนองบอ อาํเภอสองพีน่อง 
   จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท : 06 5640 2079

นายอํานวย  ศรีสุข
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

รูปแบบแผนผังฟารม นายอํานวย ศรีสุข

 เร่ิมตนอาชีพดานการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยทํานาสลับกับ
ทําไรออย ซึ่งในแตละปจะดูจากราคาของผลผลิตนั้น ๆ ถาปไหนราคาขาวดีก็จะทํานา 
ปไหนราคาออยดีก็จะทําออย ตอเน่ืองเรื่อยมาจนถึงระยะหนึ่งประสบกับปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูงขึ้น และดินเสื่อมสภาพ ประกอบกับเมื่อป 2542 
ไดรับการเลือกตั้งใหเปนผูใหญบาน และไดรับการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม และไดเห็นผลสําเร็จของการนอมนํา
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งเปนสิ่งที่จุดประกายใหตนเองเกิดความคิด
ในการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตร และเปนจุดเริ่มใหตนเองหันมาทําการเกษตร
แบบผสมผสานจนถึงปจจุบัน

 เร่ิมตนอาชีพดานการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยทํานาสลับกับ

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา
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บอปลาคารฟ

บอปลานิล-ปลาตะเพียน

แปลงผัก

บอน้ ําหมัก

บอปลาแรด-ปลาทับทิม

แปลงผัก

อาคารไบโอดีเซล

ท่ีอยูอาศัย 3 ไร

นาขาว 3 ไร

บอกุงฝอย-กามกราม
บอปลากดเหลือง

แปลงพืชผสมผสาน 4.2 ไร

แปลงพืชผสมผสาน 4 ไร

บอ
ปลาสลิด

มะมวง/กลวย/ผัก

อาคาร 4 ไร



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

แนวคิด / หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดําเนินงาน
 1.  บรหิารจัดการทรพัยากรดินและนํ้าทีมี่อยูอยางจาํกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ

 2.  มีการขุดคูสงน้ําไปยังพื้นที่ที่ทําการเกษตรอยางทั่วถึง 

 3.  ลดการใชสารเคมีโดยการใชปุยนําหมัก

 4.  ใชเครื่องปมน้ําดูดปุยน้ําหมักจากบอน้ําหมักเขามาไวในถังพัก และ

  กระจายออกตามแนวทอน้ําที่วางไว

 5.  มีการวางแผนการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

 6.  มกีารจดัการฟารม  มีการวางตําแหนงของแตละกจิกรรมใหมคีวามตอเนือ่ง

  และสอดคลองกัน มีประโยชนเกื้อกูลกัน

แนวคิด / หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

ภาพกิจกรรมแปลง นายอํานวย ศรีสุข
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

  พื้นที่การเกษตร พื้นที่ของตนเอง 9 ไร พื้นที่เชา 23 ไร แบงพื้นที่เปน 4 สวน
   สวนที่  1  ปลูกขาว จํานวน 4 ไร
   สวนที่  2  ปลูกพืชผสมผสาน จํานวน 3.5 ไร ไดแก ไมผล ไมยืนตน 
พืชไรและพืชผัก เชน มะนาว มะมวง ลําไย หนอไม พืชผัก ฯลฯ ไมใชสอย 
เชน สัก เปนตน
   สวนที่  3  ขุดสระน้ํา ทําเปนแหลงกักเก็บน้ํา และเลี้ยงปลา กุงฝอย 
จํานวน 1.5 ไร 
   สวนที่  4  พื้นที่พักอาศัย และเลี้ยงสัตว เชน ไก จํานวน 1 ไร 

เกษตรกรดีเดนระดับเขต  
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 98 หมูที่ 12 
   ตาํบลบานเวยีง อาํเภอรองกวาง  
   จังหวัดแพร
โทรศัพท : 08 6132 1460

 พื้นที่การเกษตร พื้นที่ของตนเอง 9 ไร พื้นที่เชา 23 ไร แบงพื้นที่เปน 4 สวน

พื้นที่การเกษตร

สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 98 หมูที่ 12 
   ตาํบลบานเวยีง อาํเภอรองกวาง 
   จังหวัดแพร
โทรศัพท : 08 6132 1460

นายวิริยะ  แสนอุน
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

รูปแบบแผนผังฟารม นายวิริยะ แสนอุน

 เริ่มสนใจในอาชีพการเกษตรตั้งแตเด็ก ๆ ศึกษาหาความรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหนวยงานตาง ๆ และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดําริ 
เริ่มดําเนินการปรับพื้นที่วางระบบการปลูกพืช ไดแก ปลูกมะมวง ลําไย สะเดา มะขาม 
พืชผัก ปลูกมะนาวแบบแกลงดิน ทํามะนาวนอกฤดูกาลพันธุตาฮิติ จนสามารถทําให
มีรายไดเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป ในป 2559 สมัครเขารวม
โครงการ young smart farmer เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดสินคาเกษตรไดอยางมืออาชีพ การเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรรุนใหม 
เพื่อพัฒนาสูการเปนผูประกอบการมืออาชีพ 

 เริ่มสนใจในอาชีพการเกษตรตั้งแตเด็ก ๆ ศึกษาหาความรูเรื่องเศรษฐกิจ

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา
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สระน้ํา/เลี้ยงปลา 

มะนาว

หองน้ํา

นาขาว

แปลงปลูกพืชผัก 

นาขาวไมผลตางๆ

โรงเลี้ยงไกสระน้ํา/เลี้ยงปลา 



5

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

แนวคิด / หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดําเนินงาน
 1.  นําเทคโนโลยีมาปรับใชในพื้นที่การเกษตร ปรับสภาพดิน เพื่อใหดิน
  มีความอุดมสมบูรณ
 2.  ดําเนินกิจกรรมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การนําเศษวัชพืช เศษใบไมแหง
  มาทําเปนปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
 3.  ไถกลบตอซังแทนการเผา เปนการไมทําลายจุลินทรียในดิน ธาตุอาหารในดิน
 4.  การนําเศษวัชพืช ฟางขาว เปลือกขาวโพด มาคลุมดิน โคนตนไมผล 
  คลุมแปลงผัก เพื่อรักษาความชุมชื้นและทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตในดิน
 5.  การสนับสนุนใหเยาวชนในชุมชนเขามาทํากิจกรรมการเกษตรในพื้นที่
  ของตนเอง 
 6.  มีการวางแผนการผลิตของตนเองใหผลผลิตออกสูตลาดไดตลอดท้ังป  
  โดยเฉพาะชวงนอกฤดูกาลเพื่อใหผลผลิตมีราคาดี
 7.  ลดการผูกขาดดานราคาจากพอคาคนกลางโดยการนําสินคาท่ีผลิตไดภายในสวน
  นําไปจําหนายเองในตลาดทั้งในตลาดภายในชุมชนและนอกชุมชน 
 8.  กระจายความเสี่ยง โดยการปลูกพืชที่สามารถใหผลผลิตทั้งในระยะสั้น
  และระยะยาว
 9.  มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟารม
 10. เปนจุดสาธิตใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบผสมผสานและยังเปน
  แหลงสาธิตประจําอําเภอ 

ภาพกิจกรรมแปลง นายวิริยะ แสนอุน
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

  พื้นที่ของตนเอง 11 ไร ดําเนินกิจกรรมการเกษตร ดังนี้
   1.  การทํานา จํานวน 3 ไร ไดผลผลิตเฉลี่ยปละ 400 กก./ไร
   2.  ที่อยูอาศัย ทําประมง และปศุสัตว ในพื้นที่ จํานวน 3 ไร 
     มีบอปลานิล ปลาตะเพียน และปลาสวาย จํานวน 1 บอ
     มีปลาธรรมชาติ เชน ปลาดุกอุย ปลาชอน ฯลฯ จํานวน 2 บอ
     มีปลาหมอเทศ และปลาดุก จํานวน 1 บอ
     มีวัวพันธุพื้นเมืองและพันธุผสม จํานวน 9 ตัว
     เลี้ยงเปดและไกพื้นเมือง  
     เลี้ยงกบ จํานวน 1 บอ
   3.  การปลูกไมยืนตน หรือไมผล
     ตนยางนา จํานวน 200 ตน
     ตนสักทอง จํานวน 30 ตน
     ตนตะกู จํานวน 50 ตน
     หมาก จํานวน 600 ตน
     มะมวง จํานวน 50 ตน
     สมโอ จํานวน 20 ตน
     ฝรั่ง จํานวน 30 ตน
     กลวยหอมทองและกลวยน้ําวา จํานวน 200 ตน
     ไผตง และไผเลี้ยงหวาน จํานวน 20 กอ

เกษตรกรดีเดนระดับเขต  
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 298 หมูที่ 20 
   ตําบลโสน อําเภอขุขันธ 
   จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศัพท : 08 6878 5189

พื้นที่ของตนเอง 11 ไร ดําเนินกิจกรรมการเกษตร ดังนี้พื้นที่ของตนเอง 11 ไร ดําเนินกิจกรรมการเกษตร ดังนี้

พื้นที่การเกษตร

สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 298 หมูที่ 20 
   ตําบลโสน อําเภอขุขันธ 
   จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศัพท : 08 6878 5189

นางสมพาน  ผิวละออง
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

รูปแบบแผนผังฟารม นางสมพาน ผิวละออง

 เปนผู ท่ีมีความขยันและอดทนสูงในการประกอบอาชีพ มีความพยายาม
ที่จะสรางความมั่นคงใหครอบครัวเปนพื้นฐานที่ดีไวใหลูก ๆ สืบทอดตอไป ป 2531 
เริ่มทําอาชีพการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําแบบลองผิดลองถูกประสบปญหาตาง ๆ
มากมาย เชน รายจายมากกวารายรับ ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาสารเคมีตกคาง
ในไรนาสงผลใหเกิดความเจ็บปวย ป พ.ศ. 2542 ตัดสินใจทําไรนาสวนผสม พื้นที่
จํานวน 11 ไร มาทําเกษตรแบบผสมผสาน มีการจัดสรรที่ดินที่มีอยูเพื่อปลูกพืช
เลี้ยงสัตว โดยไดนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง
การดําเนินชีวิตมาเปนแนวทางปฏิบัติ 

 เปนผู ท่ีมีความขยันและอดทนสูงในการประกอบอาชีพ มีความพยายาม

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา
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หมาก/ยางนา/ตะกู

มะพราว

ขาวโพด/ถั่วเขียว

กลวย/นาขาว

คอกวัว/คอกหมู

เลาเปด/เลาไก
มะมวง

แกนตะวัน

สมโอ/มะกอกน้ํา

พริก/มะเขือ

ผักสลัด

สมโอ

มะนาว/มะดัน

หมาก

นาขาว นาขาว

เพาะเห็ด/ยางนา/ตะกู/มะมวง

บอปลา

โรงเพาะเห็ด

ยางนา/หวาย/ตะกู

ไผ/กระทอน

กลวย

หมาก

ชะอม

ชะอม

มะมวง/สมุนไพร

เรือนเพาะชํา

ฝรั่ง/มะมวง

ผักสลัด

ฝรั่ง/มะมวง

ผักสลัด

ฝร่ัง/มะนาว/มะมวง

มะนาว



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

แนวคิด / หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดําเนินงาน
 1.  ขายผลผลิตในสวนเพื่อใหมีรายได รายวัน รายเดือน และรายป 
  สามารถสรางความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ 
 2.  สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยไวบริโภคในครัวเรือนอยางพอเพียง 
 3.  ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เชน ปุยคอก ปุยอินทรีย 
  และน้ําหมักชีวภาพที่ทําเอง เปนตน
 4.  ปลูกถั่วเขียว ถั่วพรา และปอเทือง พืชคลุมดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ  
  เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณในดิน
 5.  เลี้ยงไกพื้นเมืองในสวนผลไม เพื่อใหไกกินหญาเปนอาหารและชวยกําจัด
  วัชพืชและแมลงศัตรูพืชในสวน รวมทั้งมูลไกยังเปนปุยใหกับไมผล
 5.  ลด เลิกการใชสารเคมีตาง ๆ 
 6.  จัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟารม
 7.  ปลูกไมยืนตนเพื่ออนุรักษและเปนไมใชสอย

แนวคิด / หลักการทํางาน : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

ภาพกิจกรรมแปลง นางสมพาน ผิวละออง
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

  พื้นที่ของตนเอง 12 ไร ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
   1.  นาขาว จํานวน 3 ไร
   2.  แหลงน้ํา สระกักเก็บน้ํา จํานวน 2 ไร 
        บอน้ําตื้น (กวาง 1 เมตร ลึก 7 เมตร) จํานวน 3 บอ
   3.  พืชผัก  จํานวน 1 ไร 
   4.  ไมผล พืชสมุนไพรและเลี้ยงสัตว จํานวน 3 ไร
   5.  ที่อยูอาศัย จํานวน 1 ไร 

เกษตรกรดีเดนระดับเขต  
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561
ที่อยู  : บานเลขที่ 223 หมูที่ 9 
   ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง  
   จังหวัดกระบี่
โทรศัพท : 08 1958 9566

พื้นที่ของตนเอง 12 ไร ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้พื้นที่ของตนเอง 12 ไร ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

พื้นที่การเกษตร

นายพิชิต  ชูมณี
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รูปแบบแผนผังฟารม นายพิชิต  ชูมณี

รานคาพอเพียง

โรงผักกางมุง

สระน้ํา/เลี้ยงปลา

โรงผักกางมุง

โรงผักกางมุง

สระน้ํา/เลี้ยงปลา

สระน้ํา/เลี้ยงปลา

บานดิน

ไมผล

บานดิน

บานดิน

บานดิน

ศูนยการเรียนรู

บอปลาดุก

ผักสวนครัว/สมุนไพร

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบานเกาะไทร

พลังงานบานทุง/โรงปุย
โรงสีขาว



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

 จบการศึกษาระดับประโยควิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางไฟฟากําลัง 
ประกอบอาชีพเปดบริษัทรับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาภายในอาคารและนอกอาคาร 
ที่จังหวัดภูเก็ต ป 2540 เศรษฐกิจตกตํ่าเกิดภาวะฟองสบูแตกกลับมาพัฒนาทําการ
เกษตรในพื้นท่ีของตนเอง จํานวน 12 ไร แตเน่ืองจากพื้นที่เปนนารางสภาพดินเปน
ดินเหนียวปนลูกรัง ไมเหมาะสําหรับการทําการเกษตร ตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว
ศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากเอกสารวิชาการและจากเจาหนาที่หนวยงานราชการ
จึงไดใชหลักคิดนอมนําพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในการทําไรนาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาทําไรนาสวนผสมอยางจริงจัง เริ่มวางแผนการผลิต พื้นที่
จํานวน 12 ไร แบงพื้นที่ออกเปนสัดสวนตามเกษตรทฤษฏีใหม คือ 30:30:30:10 
โดยแบงพื้นที่  ทํานาขาวคุณธรรม ผักคุณธรรม และพืชสมุนไพร สวนผลไม 
เชน มะนาว ไผหวาน มะละกอ และเลี้ยงปลา เลี้ยงเตาเพื่อการอนุรักษ เลี้ยงไก
เพื่อบริโภคในครัวเรือน ผลิตสารไลแมลงใชเองในสวน มีการจัดระบบการปลูกขาว 
การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทําประมง แบบครบวงจรในไรนาสวนผสม 

 จบการศึกษาระดับประโยควิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางไฟฟากําลัง 

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

แนวคิด / หลักการทํางาน : คิด ทํา สําเร็จ บอกตอ และ เกิดมาทั้งที เอาดีใหได 
               ตายไปทั้งที ขอฝากความดีเอาไวใหแผนดิน
แนวทางการดําเนินงาน
 1.  ศึกษาหาความรู
 2.  คิดคนรูปแบบและขนาดของโรงเรือนปลูกผักกางมุง สามารถควบคุม
  ตนทุนในการสรางโรงเรอืนผักกางมุงใหต่ํากวาโรงเรอืนแบบไฮโดรโปนกิส
 3.  การทําปลาสม (ปลานิล, ปลาตะเพียน) ปลาดุกรา ขายในชุมชน
 4.  ขยายพันธุดวยการตอนกิ่งมะนาว
 5.  ปลูกไมในกระถางไวแจกและจําหนาย
 6.  ขายผักคุณธรรม โดยไมผานพอคาคนกลาง
 7.  ปลูกขาว สีขาวไวกินเอง
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังถอดบทเรียนเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 5

 8.  นําเศษอาหารที่เหลือใชในครัวเรือน มาทําแกสหุงตม เปนพลังงาน
  ในครัวเรือน
 9.  นําเศษผักและผลไม มาทําปุยหมักน้ํา ใชแจกแกชุมชนและไวใชเอง
 10.  นํามูลสัตวและแกลบมาทําเปนปุยหมักชีวภาพ เพื่อใชเองและจําหนาย
 11.  นําเศษหญามาทําปุย
 12.  นําสับปะรดมาหมักเพื่อทําผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค 
  เชน ลางจาน ซักผา

ภาพกิจกรรมแปลงของ นายพิชิต  ชูมณี
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร4 กรมสงเสริมการเกษตร

เกษตรกรดีเดนระดับเขต  
สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 100 หมูที่ 5 
   ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม  
   จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท : 08 9708 3633

พื้นที่การเกษตร

สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ประจําป 2561 
ที่อยู  : บานเลขที่ 100 หมูที่ 5 
   ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม 
   จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท : 08 9708 3633

นายชาญ  มั่นฤทธิ์ 
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  พื้นที่ของตนเอง จํานวน 15 ไร แบงทํากิจกรรมการเกษตร ดังนี้
   1.  ทํานาปลูกขาว จํานวน 9 ไร
   2.  ทําไรนาสวนผสม จํานวน 6 ไร ประกอบดวย 
     ปลูกพืชผักสวนครัว ไดแก ชะอม ตะไคร มะเขือ ถั่วฝกยาว
     - ชะอม จํานวน 2,000 ตน จํานวน 2 ไร
     - ตะไคร จํานวน 2,000 ตน จํานวน 2 งาน
     เลี้ยงปลา จํานวน 3 บอ ไดแก ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ 
     เลี้ยงกบ จํานวน 2 กระชัง

รูปแบบแผนผังฟารม นายชาญ  มั่นฤทธิ์

บอปลา
สวนชะอม

บอกบ

กอไผ

บอปลา

บอปลา

มะพราว/มะขาม

โรงเรือน

ถั่วฝกยาว

กลวยหอมทอง/ตะไคร/
มะเขือ

ตะไคร

มะนาว/ตะไคร
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 เดิมประกอบอาชีพทํานาเพียงอยางเดียวเปนหนี้สินตลอดเวลา คาปุยเคมี 
คายาเคมี คาปจจัยการทํานา ตอมาไดรับความรูจากเจาหนาที่การสงเสริมการเกษตร 
เรือ่งเกษตรทฤษฎใีหมและหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงเริ่มนํามาปรับใชและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

 เดิมประกอบอาชีพทํานาเพียงอยางเดียวเปนหนี้สินตลอดเวลา คาปุยเคมี 

จุดเริ่มตนสูการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหา

กระบวนการดําเนินงาน / ขั้นตอนการดําเนินงานสูการพัฒนา

แนวคิด /  หลักการทํางาน : อยูดีกินดีดวยวิถีพึ่งตนเองตามรอยพระราชดําริ 
          เกษตรทฤษฎีใหม  เศรษฐกิจพอเพียง  ดวยการพ่ึงตนเอง
          ปลูกทุกอยางท่ีกินและกินทุกอยางท่ีปลูก ลดรายจาย
          และเพ่ิมรายไดใหครอบครัว
แนวทางการดําเนินงาน
 1.  ตองการลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
 2.  ศึกษาหาความรูจากอินเตอร เน็ต อานหนังสือ และศึกษาดูงาน
  เพื่อพัฒนาอาชีพ
 3.  วางแผนจัดระบบการปลูกพืช เพ่ือใหมีรายไดรายวัน รายสัปดาห รายเดือน
   รายป โดยกําหนดปฏิทินในการปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว (หาน)
 4.  นําเทคโนโลยีมาประยุกตใช เชน การทําจุลินทรียสังเคราะหแสง, 
  ฮอรโมนเรงดอก
 5.  วางแผนการตลาดจาํหนายผลผลติใหกลุมผลติน้าํพรกิในอาํเภอพรหมพริาม
   ชุมชนใกลเคียง แมคาตลาดนัด และประชาชนทั่วไป
 6.  จัดทําแผนผังฟารม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
 7.  จดบันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟารม

ภาพกิจกรรมแปลงของ นายชาญ มั่นฤทธิ์
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ที่ปรึกษา
นายสําราญ  สาราบรรณ             อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

วาที่รอยตรี ดร.สมสวย  ปญญาสิทธิ์   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

นางดาเรศร  กิตติโยภาส               รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

นางอัญชลี  สุวจิตตานนท            ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

นางวุฒินัย  ยุวนานนท  ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

เรียบเรียง 
นางสมคิด  นุมปราณี  ผูอํานวยการกลุมจัดการฟารมและเกษตรกรรมยั่งยืน

นางเนตรนริศ  ผดุงศิลป  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ

นางสาวพิมประภา  สินค้ําคูณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

นางสาวเสาวณิต  เทพมงคล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

นางสาวพีรชา  มณีชาติ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ  นพพูน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอารียวรรณ  เหลืองทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

กลุมจัดการฟารมและเกษตรกรรมยั่งยืน

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

บรรณาธิการ
นางรุจิพร  จารุพงศ                   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร

นางสาวอําไพพงษ  เกาะเทียน      นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร   

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี  

กรมสงเสริมการเกษตร

ออกแบบ 

กลุมโรงพิมพ  สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี  กรมสงเสริมการเกษตร
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