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องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 

 
 



ก 

ค ำน ำ 

  ภูมิ ปัญญ ำท้ อ งถิ่ น เป็ น สิ่ งส ำค ัญ ที่ จะช่ วยพ ัฒ น ำประช ำชน 

เด็กและเยำวชน  ให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงอำชีพเพื่อให้เกิดรำยได ้ 

ดงัจะเห็นได้จำกพระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศกัรำช 2542 

( ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร  2 5 4 2  ห น้ ำ  2 )  บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ ำ 

ในกระบวนกำรเรียนรูเ้พือ่ควำมเจรญิงอกงำมของสงัคมโดยกำรถำ่ยทอดควำมรู ้

กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนทำงวฒันธรรม กำรสรำ้งสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำ 

มุ่งปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดี ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ต ล อ ด จ น ก ำ ร อ นุ ร ั ก ษ์ ท ร ั พ ย ำ ก ร ท ำ ง ธ ร ร ม ช ำ ต ิ

และสิง่แวดลอ้มอยำ่งสมดุลและย ั่งยืน  

 

 ควำมส ำคญัและกำรใช้ภูมปิญัญำทอ้งถิน่ในเรื่องกำรเรียนรูไ้มว่่ำจะเป็นใ

น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  ก ำ ร เ รี ย น รู้ ต ำ ม อ ั ธ ย ำ ศ ั ย ข อ ง ผู้ ที่ ส น ใ จ 

เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ร ั ฐ บ ำ ล ทุ ก ส ม ั ย ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร อ ย่ ำ ง ต่ อ เ น่ื อ ง 

และในแผนกำรศกึษำแหง่ชำตทิุกฉบบัทีจ่ดัท ำล้วนแตม่ีนโยบำยและเป้ำหมำยก

ำรด ำ เนิ น งำน ที่ มุ่ ง เน้ น ว ัต ถุ ป ระ ส งค์ ให้ พ ัฒ น ำคน อ ย่ ำ งรอบด้ ำน 

สร้ ำ งส ังคม ไท ย ให้ เ ป็ น ส ังคม คุณ ธ รรมภู มิ ปัญ ญ ำแ ละก ำร เรี ย น รู ้

กำรพฒันำสภำพแวดล้อมของสงัคมเป็นฐำนในกำรพฒันำสงัคม คุณธรรม 

ภูมปิญัญำและกำรเรียนรู ้ 

  กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียงไดเ้ล็งเห็นถงึควำมส ำคญัของกำรเรียนรูจ้ำกภูมปิั

ญญำทอ้งถิน่  

จงึไดจ้ดัท ำขอ้มูลแผนทีแ่หลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีอ่งค์กำรบรหิำ

รสว่นต ำบลเวียง เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 พ.ศ.2562  

เพือ่ใช้เป็นขอ้มูลในกำรคน้หำแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ ตอ่ไป 
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แหลง่เรียนรูเ้กษตรผสมผสำน เศรษฐกจิพอเพียง บำ้นแมปู่นหลวง 

  ขอ้มูลเกีย่วกบัแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 
    เกษตรผสมผสำน คือ    

  ระบบเกษตรผสมผสำน (Integrated Farming System) 

เป็นระบบกำรเกษตรทีม่กีำรเพำะปลูกพชืหรือกำรเล้ียงสตัว์ตำ่งๆ 

ชนิดอยูใ่นพื้นทีเ่ดียวกนัภำยใตก้ำรเกื้อกูล 

ประโยชน์ตอ่กนัและกนัอยำ่งมีประสทิธภิำพสูงสุด 

โดยอำศยัหลกักำรอยูร่วมกนัระหวำ่งพืช สตัว์ 

และสิง่แวดลอ้มกำรอยูร่วมกนัอำจจะอยูใ่นรูปควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพชืกบัพชื 

พืชกบัสตัว์ หรือสตัว์กบัสตัว์ก็ได้  

  ระบบเกษตรผสมผสำนจะประสบผลส ำเร็จได ้จะตอ้งมีกำรวำงรูปแบบ 

และด ำเนินกำร โดยใหค้วำมส ำคญัตอ่กจิกรรม 

แตล่ะชนิดอยำ่งเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ เศรษฐกจิ สงัคม 

มีกำรใช้แรงงำน เงนิทนุ ทีด่นิ ปจัจยั 

กำรผลติและทรพัยำกรธรรมชำตอิยำ่งมีประสทิธภิำพ 

ตลอดจนรูจ้กัน ำวสัดุเหลือใช้จำกกำรผลติชนิดหน่ึงมำหมุนเวียนใช้ประโยชน์กบั

กำรผลติอีกชนิดหน่ึง หรือหลำยชนิดภำยในไรน่ำแบบครบวงจร 

ตวัอยำ่งกจิกรรมดงักลำ่ว คือ กำรเล้ียงไก ่หรือสุกรบนบอ่ปลำ 

กำรเล้ียงปลำในนำขำ้ว กำรเล้ียงผึง้ในสวนผลไม ้เป็นตน้ 

   ตำมแนวคดิดงักลำ่วมีหลกักำรพืน้ฐำนทีส่ ำคญั 2 ประกำร คือ 

  1) ตอ้งมีกจิกรรมกำรเกษตรต ัง้แต ่2 กจิกรรมขึน้ไป 

   2) ตอ้งเกดิกำรเกื้อกูลประโยชน์ระหวำ่งกจิกรรมตำ่งๆ 

  ระบบไรน่ำสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming 

System) เป็นระบบกำรเกษตรทีม่กีจิกรรมกำรผลติหลำยๆ กจิกรรม 

เพือ่ตอบสนองตอ่กำรบรโิภคหรือลดควำมเสีย่งจำกรำคำ 

ผลติผลทีม่ีควำมไมแ่น่นอนเทำ่นัน้ 

โดยมไิดม้ีกำรจดักำรใหก้จิกรรมกำรผลติเหลำ่นัน้มีกำรผสมผสำนเกื้อกูลกนั 

เพือ่ลดตน้ทุนในกำรผลติหรือค ำนึงถงึสภำพแวดลอ้มเหมือนเกษตรผสมผสำน 

แตก่ำรท ำไรน่ำสวนผสม อำจมกีำรเกื้อกูลกนัจำกกจิกรรมกำรผลติบำ้ง 

แตก่ลไกกำรเกดิขึน้นัน้เป็นแบบ “เป็นไปเอง” มใิช่เกดิจำก “ควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจ” อยำ่งไร ก็ตำมไรน่ำสวนผสม 

สำมำรถพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของเกษตรกรผูด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นกำรด ำเนิ

นกำรในลกัษณะของระบบเกษตรผสมผสำนได ้



  

 จำกกำรท ำเกษตรกระแสหลกัโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรท ำเกษตรเชิงเดีย่

วหรือกำรผลติสนิคำ้ เกษตรชนิดเดียว เกดิปญัหำหลำยๆ ดำ้นคือ 

  1) รำยไดข้องครวัเรือนไมม่ีเสถยีรภำพ 

  2) เศษวสัดุจำกพืชและมูลสตัว์ไมไ่ดน้ ำไปใช้ประโยชน์ 

  3) กำรผลติสนิคำ้เดีย่วบำงชนิดใช้เงนิลงทนุมำก 

   4) ครวัเรือนตอ้งพึง่พงิอำหำรจำกภำยนอก 

   ดงันัน้จงึเกดิแนวคดิในกำรทีห่ำระบบกำรผลติในไรน่ำ 

ทีส่ำมำรถใช้ประโยชน์จำกพืน้ทีท่ ำกนิขนำดเล็ก เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรผลิต 

ลดกำรพึง่พงิเงนิทนุ ปจัจยักำรผลติและอำหำรจำกภำยนอก เศษพืชและมูลสตัว์ 

ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกจิกรรมกำรผลติ 

ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในไรน่ำและท ำใหผ้ลผลติและรำยไดเ้พิม่ขึน้ระบบกำรผลิ

ตดงักลำ่วคอื เกษตรผสมผสำน         
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  วตัถุประสงค์ของกำรเกษตรผสมผสำน 

  1.เพือ่ใหเ้กดิควำมม ั่นคงดำ้นรำยได ้

    2.เพือ่ลดกำรพึง่พำดำ้นเงนิทุน ปจัจยักำรผลติ 

และอำหำรจำกภำยนอก 

   3.เพือ่ใหเ้กดิกำรประหยดัทำงขอบขำ่ย 

   4.เพิม่รำยไดจ้ำกพื้นทีเ่กษตรขนำดยอ่ยทีจ่ ำกดั 

   นอกจำกน้ียงัมี กำรเพิม่พูนควำมอุดมสมบรูณ์ของทรพัยำกรธรรมชำต ิ

ลดกำรท ำลำยสิง่แวดลอ้ม ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมเป็นอสิระในกำรด ำรงชีวติ      

   วธิีกำรแบง่สดัสว่นกจิกรรมเกษตรระบบผสมผสำน 

   

 เกษตรผสมผสำนเป็นแนวทำงหรือหลกัในกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิและ

น ้ำ เพือ่กำรเกษตรในทีด่นิขนำดเล็กใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ 

ดว้ยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัไดพ้ระรำชทำนพระรำชด ำรน้ีิ 

เพือ่เป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกร กำรจดักำรพื้นทีแ่บง่ไดเ้ป็น 4 สว่น คือ 

30:30:30:10 30:30ดงัน้ี.-                                    

    ขุดสระเก็บกกัน ้ำ 

    พื้นทีป่ระมำณ 30% ใหข้ดุสระเก็บกกัน ้ำ เพือ่ใหม้นี ้ำใช ้

สม ่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกกัน ้ำฝนในฤดฝูน และใช้เสรมิกำรปลูกพืชในฤดูแลง้ 

หรือระยะฝนทิง้ช่วง ตลอดจนกำรเล้ียงสตัว์ และพืชน ้ำตำ่งๆ เชน่ ผกับุง้ 



ผกักระเฉด โสน ฯลฯ 

   ปลูกขำ้ว 

   พื้นทีป่ระมำณ 30 % ใหป้ลูกขำ้วในฤดูฝน 

เพือ่ใช้เป็นอำหำรประจ ำวนัส ำหรบัครวัเรือนใหเ้พียงพอตลอดปี 

โดยไมต่อ้งซ้ือหำในรำคำแพง เป็นกำรลดคำ่ใช้จำ่ย และสำมำรถพึง่ตนเองได ้

   ปลูกผลไม ้ไมย้นืตน้ พืชไร ่พชืผกั  

    พื้นทีป่ระมำณ 30 % ใหป้ลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืไร ่พืชผกั 

พืชสมุนไพร ฯลฯ อยำ่งผสมผสำนกนั และหลำกหลำยในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

เพือ่ใช้เป็นอำหำรประจ ำวนั หำกเหลือจำกกำรบรโิภคก็น ำไปขำยได้ 

     เป็นทีอ่ยูอ่ำศยั และอืน่ๆ 

    พื้นทีป่ระมำณ 10 % ใช้เป็นทีอ่ยูอ่ำศยั เล้ียงสตัว์ ถนนหนทำง คนัดนิ 

โรงเรือนและสิง่กอ่สรำ้งอืน่ๆ รวมท ัง้คอกเล้ียงสตัว์ เรือนเพำะช ำ 

ฉำงเก็บผลติผลกำรเกษตร ฯลฯ น่ีเป็นทฤษฎปีฏบิตัจิรงิ 

พื้นทีเ่ป็นนำท ัง้หมดหรือไรส่วนดว้ย 

    จุดเดน่ของกำรเกษตรผสมผสำน  

   1) กำรลดควำมเสีย่งและควำมไมแ่น่นอนของรำยได ้

   2) รำยไดส้ม ่ำเสมอ 

    3) กำรประหยดัทำงขอบขำ่ย คำ่ใช้จำ่ยในไรน่ำลดลง 

มีรำยไดสุ้ทธเิพิม่มำกขึน้ 

   4) ลดกำรพึง่พงิจำกภำยนอก 

    5) ลดกำรวำ่งงำนตำมฤดกูำล มีงำนท ำท ัง้ปี 

ท ำใหล้ดกำรอพยพแรงงำน 
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   ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกกำรท ำเกษตรผสมผสำน  

   

 ระบบเกษตรผสมผสำนเป็นรูปแบบหน่ึงของระบบเกษตรกรรมทีมี่กจิ

กรรมต ัง้แต ่2 กจิกรรมขึน้ไปในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

และกจิกรรมเหลำ่น้ีจะมีกำรเกื้อกูลประโยชน์ซึง่กนัและกนัไมท่ำงใดก็ทำงหน่ึง 

ดงันัน้ จงึเป็นระบบทีน่ ำไปสู ่กำรเกษตรแบบย ั่งยนื (Sustainable 

Agriculture) จงึกอ่ใหเ้กดิผลดีและประโยชน์ในดำ้นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

   1. ลดควำมเสีย่งจำกควำมแปรปรวนของสภำพลม ฟ้ำ อำกำศ 

จำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีม่ีควำมแปรปรวนในแตล่ะปี 

ซึง่มีแนวโน้มจะรุนแรงมำกขึน้ เชน่ เกดิภำวะฝนแลง้ ฝนทิง้ช่วง 



น ้ำทว่มฉบัพลนั เป็นตน้ 

จงึเป็นปญัหำทีก่อ่ใหเ้กดิควำมเสียหำยตอ่เกษตรกรทีม่ีกจิกรรมกำรเกษตรเพยีง 

อยำ่งเดยีว เชน่ ขำ้ว หรือพืชไร ่ดงันัน้ 

หน่วยงำนวจิยัและพฒันำของกรมวชิำกำรเกษตร 

รวมท ัง้เกษตรกรบำงสว่นจงึไดพ้ยำยำมศกึษำและพฒันำกำรแปรเปลีย่นพื้นทีน่ำ

หรือไรน่ำบำงสว่นมำด ำเนินกำรระบบเกษตรผสมผสำนทีม่คีวำมหลำกหลำย 

เช่น ปลูกพชืสวน (ไมผ้ล พืชผกั) กำรเล้ียงสตัว์ 

หรือกำรเล้ียงปลำทดแทนรำยไดจ้ำกกำรปลูกขำ้วหรือพืชไรท่ีอ่ำจเสียหำย 

จำกสภำวะฝนแลง้หรือน ้ำทว่ม 

    2. ลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของรำคำผลผลติ 

ในกำรด ำเนินระบบกำรเกษตรทีม่ีเพยีงกจิกรรมเดียว 

ทีม่ีกำรผลติเป็นจ ำนวนมำก ผลผลติทีไ่ดเ้มือ่ออกสูต่ลำดพรอ้มกนั 

ไมว่ำ่จะเป็นขำ้ว พชืไร ่ไมผ้ล หรือพืชผกั เมือ่มีปรมิำณ 

เกนิควำมตอ้งกำรของตลำดยอ่มท ำใหร้ำคำของผลผลติต ่ำลง 

กำรแปรเปลีย่นพืน้ทีน่ำหรือไรบ่ำงสว่นมำด ำเนินกำร 

ระบบเกษตรผสมผสำนจะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของรำคำ

ผลผลติในตลำดลงได ้

เน่ืองจำกเกษตรกรสำมำรถเลือกชนิดพชืปลูกและเลือกกจิกรรมใหส้อดคล้องกบั

ควำมตอ้งกำรของตลำดไดเ้ป็นอยำ่งดี 

   3. ลดควำมเสีย่งจำกกำรระบำดของศตัรูพชื 

ในกำรด ำเนินกจิกรรมกำรปลูกขำ้ว หรือพชืไรเ่พียงอยำ่งเดยีว 

เกษตรกรจะมีควำมเสีย่งอยำ่งมำกเมือ่เกดิกำรระบำดของศตัรูพชืขึน้ เชน่ 

กรณีกำรระบำดของเพล้ียกระโดดสนี ้ำตำล และโรคใบหงกิอยำ่งรุนแรงในปี 

2532-2533 ท ำใหพ้ืน้ทีป่ลูกขำ้วท ั่วประเทศ 

โดยเฉพำะในเขตภำคกลำงไดร้บัควำมเสียหำยอยำ่งมำก 

เกษตรกรตอ้งประสบควำมสูญเสียคร ัง้ยิง่ใหญ ่

โดยไมม่ีรำยไดจ้ำกกจิกรรมอืน่มำเจือจุนครอบครวั 

    4. ช่วยเพิม่รำยไดแ้ละกระจำยรำยไดต้ลอดปี 

กำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำน 

ซึง่จะมีกจิกรรมหลำยกจิกรรมในพืน้ทีเ่ดียวกนั 

ท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดเ้พิม่ขึน้และมีรำยไดอ้ยำ่งตอ่เน่ือง ซึง่อำจจะเป็นรำยได ้

รำยวนั รำยสปัดำห์ รำยเดือน และรำยไดป้ระจ ำฤดูกำล ตวัอยำ่งเช่น 

มีรำยไดป้ระจ ำวนัจำกกำร ขำยพืชผกั 

รำยไดป้ระจ ำสปัดำห์จำกกำรเพำะเห็ดฟำงในช่วงฤดูแลง้ (ม.ค.-เม.ย.) 



รำยไดป้ระจ ำเดือนจำกไมผ้ลอำยุส ัน้ ไดแ้ก ่กลว้ย ฝร ั่ง ละมุด 

และรำยไดป้ระจ ำฤดกูำลจำกขำ้ว ขำ้วโพดหวำน ถ ั่วลสิง ถ ั่วเขยีว ทีป่ลูกหลงันำ 

   5. ช่วยกอ่ใหเ้กดิควำมหลำกหลำยทำงชีวพนัธุ์ (Species Diversity) 

กำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำน ซึง่จะมีกจิกรรมหลำกหลำยในพื้นทีเ่ดียวกนั 

พบวำ่ท ำใหเ้กดิควำมหลำกหลำยทำง ชีวพนัธุ ์(Species Diversity) 

เกดิขึน้ในพื้นที ่
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   6. ช่วยกระจำยกำรใช้แรงงำน ท ำใหม้ีงำนท ำตลอดปี 

เป็นกำรลดปญัหำกำรเคลือ่นยำ้ยแรงงำนออกนอกภำคกำรเกษตร 

และในสภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำของประเทศขณะน้ี 

ท ำใหเ้กดิปญัหำคนวำ่งงำนจ ำนวนมำก 

ระบบเกษตรผสมผสำนจะรองรบัแรงงำนเหลำ่น้ีได ้

ท ัง้น้ีเน่ืองมำจำกระบบเกษตรผสมผสำน มกีจิกรรม 

หลำยกจิกรรมแตล่ะกจิกรรมมีกำร ใช้แรงงำนแตกตำ่งกนัไป 

เมือ่รวมกจิกรรมตำ่ง ๆ เหลำ่น้ีไวด้ว้ยกนัในระบบเกษตรผสมผสำน 

จงึมีกำรใช้แรงงำนมำกขึน้ มีกำรกระจำยแรงงำนไปตำมกจิกรรมตำ่งๆ ตลอดปี 

เมือ่เปรียบเทยีบกบัระบบเกษตรทีม่กีจิกรรมเดียว ดงัเชน่ ขำ้วหรือพชื ไร ่

และสำมำรถลดปญัหำกำรเคลือ่นยำ้ยแรงงำน ออกจำกพื้นทีไ่ดถ้งึรอ้ยละ 87 

   7. ช่วยกอ่ใหเ้กดิกำรหมนุเวียน (Recycling) ของกจิกรรมตำ่งๆ 

ในระดบัไรน่ำ เป็นกำรช่วยอนุรกัษ์ทรพัยำกรในระดบัไรน่ำ 

ไมใ่หเ้สือ่มสลำยหรือถกูใช้ใหห้มดไปอยำ่งรวดเร็ว ท ัง้น้ีเน่ืองจำกระบบ 

เกษตรผสมผสำนจะมีกำรเกื้อกูลประโยชน์ตอ่กนั เช่น ปลูกไมผ้ลรอบบอ่ปลำ 

และเล้ียงไกเ่น้ือบนบอ่ปลำ แลว้พบวำ่มูลและอำหำรของไก ่ทีต่กลงไปในบอ่ปลำ 

จะช่วยเพิม่ธำตุอำหำรใหแ้กพ่ืชอำหำรของปลำ ท ำใหป้ลำมีอำหำรอุดมสมบูรณ์ 

แตเ่มือ่มีมำกเกนิไป จะแยง่อำกำศในน ้ำกบัปลำ (น ้ำจะมีสีเขยีวเขม้) 

ท ำใหป้ลำขำดอำกำศ จงึจ ำเป็นตอ้งมกีำรระบำยน ้ำออกจำกบอ่ปลำโดย 

ปลอ่ยลงนำขำ้ว 

จำกผลกำรด ำเนินงำนน้ีจะพบวำ่เกษตรกรสำมำรถลดปรมิำณกำรใช้ปุ๋ ยในนำขำ้

วได ้จำกผลกำรสุม่ตวัอยำ่งผลผลติ พบวำ่ 

แปลงของเกษตรกรทีม่ีกำรใสปุ่๋ ยอตัรำ 50 กก./ไร ่จะไดผ้ลผลติ 764 กก./ไร ่

แตแ่ปลงทีใ่สน่ ้ำจำกบอ่เล้ียงปลำ รว่มกบักำรใช้ปุ๋ ย 21.4 กก./ไร ่จะไดผ้ลผลติ 

759 กก./ไร ่ซึง่แตกตำ่งกนัไมม่ำกนกั ช่วยใหเ้กษตรกรสำมำรถลดตน้ทนุ 

กำรผลติขำ้วลงได ้ 



   8. ช่วยใหเ้กษตรกรมีอำหำรเพยีงพอตอ่กำรบรโิภคภำยในครวัเรือน 

ในกำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำนทีม่หีลำยกจิกรรมช่วยท ำใหเ้กษตรกรสำมำ

รถมีอำหำรไวบ้รโิภคในครอบครวัครบทกุหมู ่

โดยอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรตจะไดจ้ำกขำ้ว ขำ้วโพด 

อำหำรประเภทโปรตนี จะไดจ้ำกไก ่ปลำ พืชตระกูลถ ั่ว อำหำรประเภทวติำมนิ 

เสน้ใยจำกพชืผกัผลไมแ้ละเห็ดฟำง 

ช่วยท ำใหเ้กษตรกรสำมำรถลดคำ่ใช้จำ่ยคำ่อำหำรและมีกำร 

ปรบัปรุงคุณภำพโภชนำกำรและสุขภำพของเกษตรกรในทอ้งถิน่ใหด้ขีึน้ 

   9. ช่วยท ำใหค้ณุภำพชีวติของเกษตรกรดขีึน้ 

กำรด ำเนินกจิกรรมในระบบเกษตรผสมผสำนช่วยท ำให้มกีำรกระจำยกำรใช้แร

งงำนท ำใหม้ีงำนท ำตลอดท ัง้ปี และมีกำรกระจำยรำยไดจ้ำกกจิกรรมตำ่ง ๆ 

เป็นกำรลดปญัหำกำร เคลือ่นยำ้ยแรงงำนออกจำกภำคกำรเกษตรไปสูภ่ำคอืน่ ๆ 

เช่น ภำคอตุสำหกรรม ภำคกำรขำยบรกิำรตำ่ง ๆ 

เมือ่ไมม่ีกำรอพยพแรงงำนออกจำกทอ้งถิน่ 

ท ำใหค้รอบครวัไดอ้ยูก่นัพรอ้มหน้ำท ัง้พอ่ แม ่ลูก ช่วยท ำใหส้ภำพจติใจดีขึน้ 

สภำพทำงสงัคมในทอ้งถิน่ดีขึน้ ช่วยท ำใหคุ้ณภำพชีวติของเกษตรกรดขีึน้  

   สรุป  

   เกษตรผสมผสำน คือ 

ระบบกำรเกษตรทีม่ีกำรปลูกพชืและหรือมีกำรเล้ียงสตัว์หลำยชนิด 

ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยทีก่จิกรรมแตล่ะชนิด 

จะตอ้งเกื้อกูลประโยชน์ตอ่กนัไดอ้ยำ่งมีประสทิธภิำพ 

เป็นกำรใช้ทรพัยำกรทีม่ีอยูอ่ยำ่งเหมำะสมเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

มีควำมสมดุลของสภำพแวดลอ้มและเพิม่พูนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรพัยำกรธ

รรมชำต ิ

เป็นกระบวนกำรทีม่ีกำรจดักำรอยำ่งมีระบบสำมำรถน ำไปบูรณำกำรใช้ไดก้บัทุ

กพืน้ทีแ่ละทกุภูมศิำสตร์ เป็นแนวคดิทีท่ ำไดจ้รงิ 

แกป้ญัหำไดจ้รงิและสำมำรถพฒันำคุณภำพชีวติไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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   เกษตรผสมผสำน เศรษฐกจิพอเพยีง บำ้นแมปู่นหลวง 
เป็นวถิชีีวติแบบชำวเขำทีย่ดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ปลูกพืชเมืองหนำว 
ผลไมเ้มืองหนำว กำแฟ เป็นตน้     
โดยไดร้บักำรสง่เสรมิจำกมูลนิธโิครงกำรหลวงแมปู่นหลวง 
ถือไดว้ำ่เป็นแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 



ใหแ้กผู่ท้ีส่นใจไดเ้ขำ้ไปศกึษำเรียนรูว้ถิีชีวติกำรสรำ้งอำชีพของชนเผำ่บนพืน้ที่
สูงกบัภูมปิญัญำด ัง้เดมิตำมรอยพอ่ในหลวงรชักำรที ่9 
เพือ่เป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวติแบบวถิีพอเพียงสืบทอดใหแ้กลู่กหลำน 
แหลง่เรียนรูต้ ัง้อยูบ่ำ้นแมปู่นหลวง หมูท่ี ่8 ต ำบลเวียง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
จงัหวดัเชียงรำย 
 

 
ลงชื่อ      จริภทัร  โพทะยำ      ผูบ้นัทกึขอ้มูล        ลงชื่อ       กติตพิงษ์  วงษำ       
ผูต้รวจสอบและอนุมตั ิ 
        (นำงสำวจริภทัร  โพทะยำ)             (นำยกติตพิงษ์     
วงษำ) 
      ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ                  
นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
   วนัที ่ 1  พฤษภำคม   พ.ศ.2562          วนัที ่1  พฤษภำคม  
พ.ศ.2562 
 
ลงชื่อ    กำญจนำ  กองน้อย พยำน     ลงชื่อ  ยำ้ยเจรญิ  เช้ือเมืองพำน    
พยำน                              
        (นำงสำวกำญจนำ  กองน้อย)            (นำยยำ้ยเจรญิ    
เช้ือเมืองพำน) 
        นกัจดักำรท ั่วไป ช ำนำญกำร                      
ปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
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แหลง่เรียนรูเ้กษตรผสมผสำน เศรษฐกจิพอเพียง บำ้นหนองยำว 

  ขอ้มูลเกีย่วกบัแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 
    เกษตรผสมผสำน คือ    

  ระบบเกษตรผสมผสำน (Integrated Farming System) 

เป็นระบบกำรเกษตรทีม่กีำรเพำะปลูกพชืหรือกำรเล้ียงสตัว์ตำ่งๆ 

ชนิดอยูใ่นพื้นทีเ่ดียวกนัภำยใตก้ำรเกื้อกูล 

ประโยชน์ตอ่กนัและกนัอยำ่งมีประสทิธภิำพสูงสุด 

โดยอำศยัหลกักำรอยูร่วมกนัระหวำ่งพืช สตัว์ 

และสิง่แวดลอ้มกำรอยูร่วมกนัอำจจะอยูใ่นรูปควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพชืกบัพืช 

พืชกบัสตัว์ หรือสตัว์กบัสตัว์ก็ได้  

  ระบบเกษตรผสมผสำนจะประสบผลส ำเร็จได ้จะตอ้งมีกำรวำงรูปแบบ 

และด ำเนินกำร โดยใหค้วำมส ำคญัตอ่กจิกรรม 

แตล่ะชนิดอยำ่งเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ เศรษฐกจิ สงัคม 

มีกำรใช้แรงงำน เงนิทนุ ทีด่นิ ปจัจยั 

กำรผลติและทรพัยำกรธรรมชำตอิยำ่งมีประสทิธภิำพ 

ตลอดจนรูจ้กัน ำวสัดุเหลือใช้จำกกำรผลติชนิดหน่ึงมำหมุนเวียนใช้ประโยชน์กบั

กำรผลติอีกชนิดหน่ึง หรือหลำยชนิดภำยในไรน่ำแบบครบวงจร 

ตวัอยำ่งกจิกรรมดงักลำ่ว คือ กำรเล้ียงไก ่หรือสุกรบนบอ่ปลำ 

กำรเล้ียงปลำในนำขำ้ว กำรเล้ียงผึง้ในสวนผลไม ้เป็นตน้ 

   ตำมแนวคดิดงักลำ่วมีหลกักำรพืน้ฐำนทีส่ ำคญั 2 ประกำร คือ 

  1) ตอ้งมีกจิกรรมกำรเกษตรต ัง้แต ่2 กจิกรรมขึน้ไป 

   2) ตอ้งเกดิกำรเกื้อกูลประโยชน์ระหวำ่งกจิกรรมตำ่งๆ 

  ระบบไรน่ำสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming 

System) เป็นระบบกำรเกษตรทีม่กีจิกรรมกำรผลติหลำยๆ กจิกรรม 

เพือ่ตอบสนองตอ่กำรบรโิภคหรือลดควำมเสีย่งจำกรำคำ 

ผลติผลทีม่ีควำมไมแ่น่นอนเทำ่นัน้ 

โดยมไิดม้ีกำรจดักำรใหก้จิกรรมกำรผลติเหลำ่นัน้มีกำรผสมผสำนเกื้อกูลกนั 

เพือ่ลดตน้ทุนในกำรผลติหรือค ำนึงถงึสภำพแวดลอ้มเหมือนเกษตรผสมผสำน 

แตก่ำรท ำไรน่ำสวนผสม อำจมกีำรเกื้อกูลกนัจำกกจิกรรมกำรผลติบำ้ง 

แตก่ลไกกำรเกดิขึน้นัน้เป็นแบบ “เป็นไปเอง” มใิช่เกดิจำก “ควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจ” อยำ่งไร ก็ตำมไรน่ำสวนผสม 



สำมำรถพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของเกษตรกรผูด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นกำรด ำเนิ

นกำรในลกัษณะของระบบเกษตรผสมผสำนได ้

  

 จำกกำรท ำเกษตรกระแสหลกัโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรท ำเกษตรเชิงเดีย่

วหรือกำรผลติสนิคำ้ เกษตรชนิดเดียว เกดิปญัหำหลำยๆ ดำ้นคือ 

  1) รำยไดข้องครวัเรือนไมม่ีเสถยีรภำพ 

  2) เศษวสัดุจำกพืชและมูลสตัว์ไมไ่ดน้ ำไปใช้ประโยชน์ 

  3) กำรผลติสนิคำ้เดีย่วบำงชนิดใช้เงนิลงทนุมำก 

   4) ครวัเรือนตอ้งพึง่พงิอำหำรจำกภำยนอก 

   ดงันัน้จงึเกดิแนวคดิในกำรทีห่ำระบบกำรผลติในไรน่ำ 

ทีส่ำมำรถใช้ประโยชน์จำกพืน้ทีท่ ำกนิขนำดเล็ก เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรผลติ 

ลดกำรพึง่พงิเงนิทนุ ปจัจยักำรผลติและอำหำรจำกภำยนอก เศษพืชและมูลสตัว์ 

ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกจิกรรมกำรผลติ 

ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในไรน่ำและท ำใหผ้ลผลติและรำยไดเ้พิม่ขึน้ระบบกำรผลิ

ตดงักลำ่วคอื เกษตรผสมผสำน         
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  วตัถุประสงค์ของกำรเกษตรผสมผสำน 

  1.เพือ่ใหเ้กดิควำมม ั่นคงดำ้นรำยได ้

    2.เพือ่ลดกำรพึง่พำดำ้นเงนิทุน ปจัจยักำรผลติ 

และอำหำรจำกภำยนอก 

   3.เพือ่ใหเ้กดิกำรประหยดัทำงขอบขำ่ย 

   4.เพิม่รำยไดจ้ำกพื้นทีเ่กษตรขนำดยอ่ยทีจ่ ำกดั 

   นอกจำกน้ียงัมี กำรเพิม่พูนควำมอุดมสมบรูณ์ของทรพัยำกรธรรมชำต ิ

ลดกำรท ำลำยสิง่แวดลอ้ม ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมเป็นอิสระในกำรด ำรงชีวติ      

   วธิีกำรแบง่สดัสว่นกจิกรรมเกษตรระบบผสมผสำน 

   

 เกษตรผสมผสำนเป็นแนวทำงหรือหลกัในกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิและ

น ้ำ เพือ่กำรเกษตรในทีด่นิขนำดเล็กใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ 

ดว้ยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัไดพ้ระรำชทำนพระรำชด ำรน้ีิ 

เพือ่เป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกร กำรจดักำรพื้นทีแ่บง่ไดเ้ป็น 4 สว่น คือ 

30:30:30:10 30:30ดงัน้ี.-                                    

    ขุดสระเก็บกกัน ้ำ 



    พื้นทีป่ระมำณ 30% ใหข้ดุสระเก็บกกัน ้ำ เพือ่ใหม้นี ้ำใช ้

สม ่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกกัน ้ำฝนในฤดฝูน และใช้เสรมิกำรปลูกพืชในฤดูแลง้ 

หรือระยะฝนทิง้ช่วง ตลอดจนกำรเล้ียงสตัว์ และพืชน ้ำตำ่งๆ เชน่ ผกับุง้ 

ผกักระเฉด โสน ฯลฯ 

   ปลูกขำ้ว 

   พื้นทีป่ระมำณ 30 % ใหป้ลูกขำ้วในฤดูฝน 

เพือ่ใช้เป็นอำหำรประจ ำวนัส ำหรบัครวัเรือนใหเ้พียงพอตลอดปี 

โดยไมต่อ้งซ้ือหำในรำคำแพง เป็นกำรลดคำ่ใช้จำ่ย และสำมำรถพึง่ตนเองได ้

   ปลูกผลไม ้ไมย้นืตน้ พืชไร ่พืชผกั  

    พื้นทีป่ระมำณ 30 % ใหป้ลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืไร ่พืชผกั 

พืชสมุนไพร ฯลฯ อยำ่งผสมผสำนกนั และหลำกหลำยในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

เพือ่ใช้เป็นอำหำรประจ ำวนั หำกเหลือจำกกำรบรโิภคก็น ำไปขำยได้ 

     เป็นทีอ่ยูอ่ำศยั และอืน่ๆ 

    พื้นทีป่ระมำณ 10 % ใช้เป็นทีอ่ยูอ่ำศยั เล้ียงสตัว์ ถนนหนทำง คนัดนิ 

โรงเรือนและสิง่กอ่สรำ้งอืน่ๆ รวมท ัง้คอกเล้ียงสตัว์ เรือนเพำะช ำ 

ฉำงเก็บผลติผลกำรเกษตร ฯลฯ น่ีเป็นทฤษฎปีฏบิตัจิรงิ 

พื้นทีเ่ป็นนำท ัง้หมดหรือไรส่วนดว้ย 

    จุดเดน่ของกำรเกษตรผสมผสำน  

   1) กำรลดควำมเสีย่งและควำมไมแ่น่นอนของรำยได ้

   2) รำยไดส้ม ่ำเสมอ 

    3) กำรประหยดัทำงขอบขำ่ย คำ่ใช้จำ่ยในไรน่ำลดลง 

มีรำยไดสุ้ทธเิพิม่มำกขึน้ 

   4) ลดกำรพึง่พงิจำกภำยนอก 

    5) ลดกำรวำ่งงำนตำมฤดกูำล มีงำนท ำท ัง้ปี 

ท ำใหล้ดกำรอพยพแรงงำน 
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   ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกกำรท ำเกษตรผสมผสำน  

   

 ระบบเกษตรผสมผสำนเป็นรูปแบบหน่ึงของระบบเกษตรกรรมทีมี่กจิ

กรรมต ัง้แต ่2 กจิกรรมขึน้ไปในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

และกจิกรรมเหลำ่น้ีจะมีกำรเกื้อกูลประโยชน์ซึง่กนัและกนัไมท่ำงใดก็ทำงหน่ึง 

ดงันัน้ จงึเป็นระบบทีน่ ำไปสู ่กำรเกษตรแบบย ั่งยนื (Sustainable 

Agriculture) จงึกอ่ใหเ้กดิผลดีและประโยชน์ในดำ้นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปน้ี 



   1. ลดควำมเสีย่งจำกควำมแปรปรวนของสภำพลม ฟ้ำ อำกำศ 

จำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีม่ีควำมแปรปรวนในแตล่ะปี 

ซึง่มีแนวโน้มจะรุนแรงมำกขึน้ เชน่ เกดิภำวะฝนแลง้ ฝนทิง้ช่วง 

น ้ำทว่มฉบัพลนั เป็นตน้ 

จงึเป็นปญัหำทีก่อ่ใหเ้กดิควำมเสียหำยตอ่เกษตรกรทีม่ีกจิกรรมกำรเกษตรเพยีง 

อยำ่งเดยีว เชน่ ขำ้ว หรือพืชไร ่ดงันัน้ 

หน่วยงำนวจิยัและพฒันำของกรมวชิำกำรเกษตร 

รวมท ัง้เกษตรกรบำงสว่นจงึไดพ้ยำยำมศกึษำและพฒันำกำรแปรเปลีย่นพื้นทีน่ำ

หรือไรน่ำบำงสว่นมำด ำเนินกำรระบบเกษตรผสมผสำนทีม่คีวำมหลำกหลำย 

เช่น ปลูกพชืสวน (ไมผ้ล พืชผกั) กำรเล้ียงสตัว์ 

หรือกำรเล้ียงปลำทดแทนรำยไดจ้ำกกำรปลูกขำ้วหรือพืชไรท่ีอ่ำจเสียหำย 

จำกสภำวะฝนแลง้หรือน ้ำทว่ม 

    2. ลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของรำคำผลผลติ 

ในกำรด ำเนินระบบกำรเกษตรทีม่ีเพยีงกจิกรรมเดียว 

ทีม่ีกำรผลติเป็นจ ำนวนมำก ผลผลติทีไ่ดเ้มือ่ออกสูต่ลำดพรอ้มกนั 

ไมว่ำ่จะเป็นขำ้ว พชืไร ่ไมผ้ล หรือพืชผกั เมือ่มีปรมิำณ 

เกนิควำมตอ้งกำรของตลำดยอ่มท ำใหร้ำคำของผลผลติต ่ำลง 

กำรแปรเปลีย่นพืน้ทีน่ำหรือไรบ่ำงสว่นมำด ำเนินกำร 

ระบบเกษตรผสมผสำนจะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของรำคำ

ผลผลติในตลำดลงได ้

เน่ืองจำกเกษตรกรสำมำรถเลือกชนิดพชืปลูกและเลือกกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

ควำมตอ้งกำรของตลำดไดเ้ป็นอยำ่งดี 

   3. ลดควำมเสีย่งจำกกำรระบำดของศตัรูพชื 

ในกำรด ำเนินกจิกรรมกำรปลูกขำ้ว หรือพชืไรเ่พียงอยำ่งเดยีว 

เกษตรกรจะมีควำมเสีย่งอยำ่งมำกเมือ่เกดิกำรระบำดของศตัรูพชืขึน้ เชน่ 

กรณีกำรระบำดของเพล้ียกระโดดสนี ้ำตำล และโรคใบหงกิอยำ่งรุนแรงในปี 

2532-2533 ท ำใหพ้ืน้ทีป่ลูกขำ้วท ั่วประเทศ 

โดยเฉพำะในเขตภำคกลำงไดร้บัควำมเสียหำยอยำ่งมำก 

เกษตรกรตอ้งประสบควำมสูญเสียคร ัง้ยิง่ใหญ ่

โดยไมม่ีรำยไดจ้ำกกจิกรรมอืน่มำเจือจุนครอบครวั 

    4. ช่วยเพิม่รำยไดแ้ละกระจำยรำยไดต้ลอดปี 

กำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำน 

ซึง่จะมีกจิกรรมหลำยกจิกรรมในพืน้ทีเ่ดียวกนั 

ท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดเ้พิม่ขึน้และมีรำยไดอ้ยำ่งตอ่เน่ือง ซึง่อำจจะเป็นรำยได ้

รำยวนั รำยสปัดำห์ รำยเดือน และรำยไดป้ระจ ำฤดูกำล ตวัอยำ่งเช่น 



มีรำยไดป้ระจ ำวนัจำกกำร ขำยพืชผกั 

รำยไดป้ระจ ำสปัดำห์จำกกำรเพำะเห็ดฟำงในช่วงฤดูแลง้ (ม.ค.-เม.ย.) 

รำยไดป้ระจ ำเดือนจำกไมผ้ลอำยุส ัน้ ไดแ้ก ่กลว้ย ฝร ั่ง ละมุด 

และรำยไดป้ระจ ำฤดกูำลจำกขำ้ว ขำ้วโพดหวำน ถ ั่วลสิง ถ ั่วเขยีว ทีป่ลูกหลงันำ 

   5. ช่วยกอ่ใหเ้กดิควำมหลำกหลำยทำงชีวพนัธุ์ (Species Diversity) 

กำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำน ซึง่จะมีกจิกรรมหลำกหลำยในพื้นทีเ่ดียวกนั 

พบวำ่ท ำใหเ้กดิควำมหลำกหลำยทำง ชีวพนัธุ ์(Species Diversity) 

เกดิขึน้ในพื้นที ่
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   6. ช่วยกระจำยกำรใช้แรงงำน ท ำใหม้ีงำนท ำตลอดปี 

เป็นกำรลดปญัหำกำรเคลือ่นยำ้ยแรงงำนออกนอกภำคกำรเกษตร 

และในสภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำของประเทศขณะน้ี 

ท ำใหเ้กดิปญัหำคนวำ่งงำนจ ำนวนมำก 

ระบบเกษตรผสมผสำนจะรองรบัแรงงำนเหลำ่น้ีได ้

ท ัง้น้ีเน่ืองมำจำกระบบเกษตรผสมผสำน มกีจิกรรม 

หลำยกจิกรรมแตล่ะกจิกรรมมีกำร ใช้แรงงำนแตกตำ่งกนัไป 

เมือ่รวมกจิกรรมตำ่ง ๆ เหลำ่น้ีไวด้ว้ยกนัในระบบเกษตรผสมผสำน 

จงึมีกำรใช้แรงงำนมำกขึน้ มีกำรกระจำยแรงงำนไปตำมกจิกรรมตำ่งๆ ตลอดปี 

เมือ่เปรียบเทยีบกบัระบบเกษตรทีม่กีจิกรรมเดียว ดงัเชน่ ขำ้วหรือพชื ไร ่

และสำมำรถลดปญัหำกำรเคลือ่นยำ้ยแรงงำน ออกจำกพื้นทีไ่ดถ้งึรอ้ยละ 87 

   7. ช่วยกอ่ใหเ้กดิกำรหมนุเวียน (Recycling) ของกจิกรรมตำ่งๆ 

ในระดบัไรน่ำ เป็นกำรช่วยอนุรกัษ์ทรพัยำกรในระดบัไรน่ำ 

ไมใ่หเ้สือ่มสลำยหรือถกูใช้ใหห้มดไปอยำ่งรวดเร็ว ท ัง้น้ีเน่ืองจำกระบบ 

เกษตรผสมผสำนจะมีกำรเกื้อกูลประโยชน์ตอ่กนั เช่น ปลูกไมผ้ลรอบบอ่ปลำ 

และเล้ียงไกเ่น้ือบนบอ่ปลำ แลว้พบวำ่มูลและอำหำรของไก ่ทีต่กลงไปในบอ่ปลำ 

จะช่วยเพิม่ธำตุอำหำรใหแ้กพ่ืชอำหำรของปลำ ท ำใหป้ลำมีอำหำรอุดมสมบูรณ์ 

แตเ่มือ่มีมำกเกนิไป จะแยง่อำกำศในน ้ำกบัปลำ (น ้ำจะมีสีเขยีวเขม้) 

ท ำใหป้ลำขำดอำกำศ จงึจ ำเป็นตอ้งมกีำรระบำยน ้ำออกจำกบอ่ปลำโดย 

ปลอ่ยลงนำขำ้ว 

จำกผลกำรด ำเนินงำนน้ีจะพบวำ่เกษตรกรสำมำรถลดปรมิำณกำรใช้ปุ๋ ยในนำขำ้

วได ้จำกผลกำรสุม่ตวัอยำ่งผลผลติ พบว่ำ 

แปลงของเกษตรกรทีม่ีกำรใสปุ่๋ ยอตัรำ 50 กก./ไร ่จะไดผ้ลผลติ 764 กก./ไร ่

แตแ่ปลงทีใ่สน่ ้ำจำกบอ่เล้ียงปลำ รว่มกบักำรใช้ปุ๋ ย 21.4 กก./ไร ่จะไดผ้ลผลติ 



759 กก./ไร ่ซึง่แตกตำ่งกนัไมม่ำกนกั ช่วยใหเ้กษตรกรสำมำรถลดตน้ทนุ 

กำรผลติขำ้วลงได ้ 

   8. ช่วยใหเ้กษตรกรมีอำหำรเพยีงพอตอ่กำรบรโิภคภำยในครวัเรือน 

ในกำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำนทีม่หีลำยกจิกรรมช่วยท ำใหเ้กษตรกรสำมำ

รถมีอำหำรไวบ้รโิภคในครอบครวัครบทกุหมู ่

โดยอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรตจะไดจ้ำกขำ้ว ขำ้วโพด 

อำหำรประเภทโปรตนี จะไดจ้ำกไก ่ปลำ พืชตระกูลถ ั่ว อำหำรประเภทวติำมนิ 

เสน้ใยจำกพชืผกัผลไมแ้ละเห็ดฟำง 

ช่วยท ำใหเ้กษตรกรสำมำรถลดคำ่ใช้จำ่ยคำ่อำหำรและมีกำร 

ปรบัปรุงคุณภำพโภชนำกำรและสุขภำพของเกษตรกรในทอ้งถิน่ใหด้ขีึน้ 

   9. ช่วยท ำใหค้ณุภำพชีวติของเกษตรกรดขีึน้ 

กำรด ำเนินกจิกรรมในระบบเกษตรผสมผสำนช่วยท ำใหม้กีำรกระจำยกำรใช้แร

งงำนท ำใหม้ีงำนท ำตลอดท ัง้ปี และมีกำรกระจำยรำยไดจ้ำกกจิกรรมตำ่ง ๆ 

เป็นกำรลดปญัหำกำร เคลือ่นยำ้ยแรงงำนออกจำกภำคกำรเกษตรไปสูภ่ำคอืน่ ๆ 

เช่น ภำคอตุสำหกรรม ภำคกำรขำยบรกิำรตำ่ง ๆ 

เมือ่ไมม่ีกำรอพยพแรงงำนออกจำกทอ้งถิน่ 

ท ำใหค้รอบครวัไดอ้ยูก่นัพรอ้มหน้ำท ัง้พอ่ แม ่ลูก ช่วยท ำใหส้ภำพจติใจดีขึน้ 

สภำพทำงสงัคมในทอ้งถิน่ดีขึน้ ช่วยท ำใหคุ้ณภำพชีวติของเกษตรกรดขีึน้  

   สรุป  

   เกษตรผสมผสำน คือ 

ระบบกำรเกษตรทีม่ีกำรปลูกพชืและหรือมีกำรเล้ียงสตัว์หลำยชนิด 

ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยทีก่จิกรรมแตล่ะชนิด 

จะตอ้งเกื้อกูลประโยชน์ตอ่กนัไดอ้ยำ่งมีประสทิธภิำพ 

เป็นกำรใช้ทรพัยำกรทีม่ีอยูอ่ยำ่งเหมำะสมเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

มีควำมสมดุลของสภำพแวดลอ้มและเพิม่พูนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรพัยำกรธ

รรมชำต ิ

เป็นกระบวนกำรทีม่ีกำรจดักำรอยำ่งมีระบบสำมำรถน ำไปบูรณำกำรใช้ไดก้บัทุ

กพืน้ทีแ่ละทกุภูมศิำสตร์ เป็นแนวคดิทีท่ ำไดจ้รงิ 

แกป้ญัหำไดจ้รงิและสำมำรถพฒันำคุณภำพชีวติไดเ้ป็นอยำ่งดี 

13 
 

   เกษตรผสมผสำน เศรษฐกจิพอเพยีง บำ้นหนองยำว 
ถือไดว้ำ่เป็นแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 
ใหแ้กผู่ท้ีส่นใจไดเ้ขำ้ไปศกึษำเรียนรูว้ถิีชีวติกำรสรำ้งอำชีพกบัภูมปิญัญำด ัง้เดมิ



ตำมรอยพอ่ในหลวงรชักำรที ่9 
เพือ่เป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวติแบบวถิีพอเพียงสืบทอดใหแ้กลู่กหลำน  
แหลง่เรียนรูต้ ัง้อยูบ่ำ้นหนองยำว หมูท่ี ่4 ต ำบลเวียง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
จงัหวดัเชียงรำย 
 

 
ลงชื่อ      จริภทัร  โพทะยำ      ผูบ้นัทกึขอ้มูล        ลงชื่อ       กติตพิงษ์  วงษำ       
ผูต้รวจสอบและอนุมตั ิ 
        (นำงสำวจริภทัร  โพทะยำ)             (นำยกติตพิงษ์     
วงษำ) 
      ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ                  
นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
   วนัที ่ 1  พฤษภำคม   พ.ศ.2562          วนัที ่1  พฤษภำคม  
พ.ศ.2562 
 
ลงชื่อ    กำญจนำ  กองน้อย พยำน     ลงชื่อ  ยำ้ยเจรญิ  เช้ือเมืองพำน    
พยำน                              
        (นำงสำวกำญจนำ  กองน้อย)            (นำยยำ้ยเจรญิ    
เช้ือเมืองพำน) 
        นกัจดักำรท ั่วไป ช ำนำญกำร                      
ปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
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แหลง่เรียนรูก้ำรผลติขำ้วอนิทรีย์แบบครบวงจร    

ขอ้มูลเกีย่วกบัแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 
   ขำ้วอนิทรีย์ คืออะไร 

   ขำ้วอนิทรีย์ (Organic rice) 
เป็นขำ้วทีไ่ดจ้ำกกำรผลติแบบเกษตรอนิทรีย์ (Organic agriculture หรือ 
Organic Farming) ซึง่เป็นวธิีกำรผลติทีห่ลีกเลีย่งกำรใช้สำรเคมี 
หรือสำรสงัเครำะห์ตำ่งๆ เป็นตน้วำ่ ปุ๋ ยเคมี สำรควบคุมกำรเจรญิเตบิโต 
สำรควบคุมและก ำจดัวชัพชื 
สำรป้องกนัก ำจดัโรคแมลงและสตัว์ศตัรูขำ้วในทกุข ัน้ตอนกำรผลติและในระหว่
ำงกำรเก็บรกัษำผลผลติ หำกมีควำมจ ำเป็น 
แนะน ำใหใ้ช้วสัดุจำกธรรมชำตแิละสำรสกดัจำกพชืทีไ่มม่ีพษิตอ่คน 
หรือไมม่ีสำรพษิตกคำ้งปนเป้ือนในผลติผลในดนิและน ้ำ 
ในขณะเดยีวกนัก็เป็นกำรรกัษำสภำพแวดลอ้ม 
ท ำใหไ้ดผ้ลติผลขำ้วทีม่ีคุณภำพดี 
ปลอดภยัจำกอนัตรำยของผลตกคำ้งสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมีสุขอนำมยัและคุณภำพชี
วติทีด่ ี

  ขำ้วอนิทรีย์กบัปลอดสำร ตำ่งกนัอยำ่งไร 

   ขำ้วอนิทรีย์ (Organic Rice) คือ 
ขำ้วทีไ่ดจ้ำกกำรปลูกโดยไมใ่ช้สำรเคม ี
หรือสำรสงัเครำะห์อืน่ใดทีไ่มใ่ช่จำกธรรมชำต ิท ัง้ยำฆำ่หญำ้ ฆำ่แมลง ปุ๋ ยเคมี 
รวมไปถงึสำรเคมีทีใ่ช้ระหวำ่งเก็บรกัษำผลผลติ เชน่ยำกนัเช้ือรำ 
เคลือบฆำ่เช้ือตำ่งๆ 
  ขำ้วปลอดสำรพษิ (Non-toxic Rice) หมำยถงึ 
ขำ้วทีไ่ดจ้ำกกำรปลูกดว้ยวธิีGAP หรือ Good Agriculture Practice 
ซึง่ตำมค ำอธบิำยของกรมกำรขำ้ว ระบุวำ่คือ 
ขำ้วทีไ่ดจ้ำกกำรปฏบิตัใินกำรผลติพชืเพือ่ใหผ้ลผลติไดม้ำตรฐำนปลอดภยั 
ปลอดศตัรูพืช และคุณภำพถกูใจ โดยไมไ่ดร้ะบุวำ่ ไมใ่ช้สำรเคมี 
ขำ้วปลอดสำร จงึหมำยถงึขำ้วทีย่งัใช้สำรเคมีในกำรปลูกได ้
โดยก ำหนดใหใ้ช้ในระยะปลอดภยั คือ ระยะออกดอก หรือระยะทีข่ำ้วออกรวง 
เพือ่มใิหม้กีำรตกคำ้งในปรมิำณทีร่ะบุวำ่ อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่ป็นอนัตรำย 
ซึง่ขอ้ดตีำมทีน่กัวชิำกำร สนบัสนุนแนวทำงน้ีกลำ่วถงึคอื ขำ้วหรือพชืผกั GAP 
งำมกวำ่ทีไ่ดจ้ำกกำรปลูกแบบอนิทรีย์ 
ส ำหรบัขำ้วอนิทรีย์น ัน้ 



ไมเ่พียงไมใ่ช้สำรเคมีอยำ่งสิน้เชิงในกระบวนกำรกำรผลติ 
แมแ้ตเ่มล็ดพนัธุ์ก็อนุโลมใหซ้ื้อจำกตลำดเมล็ดพนัธุ์ไดใ้นช่วงสองปีแรกทีเ่ริม่ท ำ
กำรผลติเทำ่นัน้ หลงัจำกนัน้ตอ้งผลติเมล็ดพนัธุ์เอง หรือไดจ้ำกแหลง่ทีเ่ชื่อถือได ้
เพือ่หลีกเลีย่งเมล็ดพนัธุ์อืน่ทีอ่ำจผำ่นกำรคลุกสำรเคมีป้องกนัเช้ือรำและแบคทีเรี
ยอำจกลำ่วไดว้ำ่ ขำ้วหรือพชือนิทรีย์ หมำยถงึ 
ผลผลติทีใ่หค้วำมส ำคญักบักำรปลูกทีไ่มท่ ำลำยสิง่แวดลอ้ม 
เสรมิสรำ้งฟ้ืนฟูระบบนิเวศและกลไกของธรรมชำตไิปพรอ้มกบัเรือ่งสุขภำพ 
มใิช่เพยีงค ำนึงถงึผลผลติทีอ่ำจมีสำรเคมตีกคำ้งในเกณฑท์ีไ่มเ่ป็นอนัตรำยเทำ่นั้
น ดว้ยเหตน้ีุ แมแ้ตส่ำรจำธรรมชำตทิีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ ตน้ไหลแดง 
หรือตน้โลต่ิน๊ ทีใ่ชก้ ำจดัศตัรูพชืก็หำ้มใช้ เพรำะท ำใหกุ้ง้ปลำตำย 
นอกจำกหำ้มใช้สำรเคมีแลว้ ยงัค ำนึงถงึกำรปนเป้ือนในแหลง่น ้ำ 
จงึมีขอ้จ ำกดัใกลเ้คยีงกนัในกำรใหพ้ืน้ทีป่ลูกตอ้งหำ่งจำกชุมชนพอสมควรและป
ลูกพืชทีม่คีวำมสำมำรถในกำรกรองและดดูซบัสำรตะก ั่ว ปรอท 
และโลหะตำ่งๆฯ กำรปลูกพชือนิทรีย ์จงึจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบ ควบคุม 
และรบัรองคุณภำพ โดยหน่วยงำนทีไ่ดม้ำตรฐำน 
ซึง่ในประเทศไทยหน่วยงำนตรวจสอบและก ำหนดมำตรฐำนทีไ่ดร้บักำรยอมรบั 
ถือไดว้ำ่ “กำรผลติขำ้วอนิทรีย์” พนัธข์ำ้วทีป่ลูก ขำ้วไรซ์เบอรีอ่อแกนิก 
ขำ้วกลอ้งมะล ิขำ้ว กข 43  เป็นแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 
ใหแ้กผู่ท้ีส่นใจไดเ้ขำ้ไปศกึษำเรียนรูว้ถิีชีวติกำรสรำ้งอำชีพได ้ 
แหลง่เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง “กำรผลติขำ้วอนิทรีย์แบบครบวงจร”  ต ัง้อยูห่มูท่ี ่
12 บำ้นหนองยำวพฒันำ ต ำบลเวียงอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จงัหวดัเชียงรำย 
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     นกัจดักำรท ั่วไปช ำนำญกำร                      
ปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

ภำพประกอบ 
 



 
 

 
 

 

 

 

18 

แหลง่เรียนรูก้ำรเพำะเล้ียงกบ   

  ขอ้มูลเกีย่วกบัแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่ 



 กำรเพำะเล้ียงกบ  
   เน่ืองจำกปจัจุบนัธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มไมอ่ ำนวย 
ท ำใหก้บธรรมชำตมิีปรมิำณลดลงไมพ่อกบักำรบรโิภคของเกษตรกร 
และควำมไมรู่ท้นัในกำรใช้สำรเคมกี ำจดัวชัพชื ก ำจดัหอยเชอรี ่
และก ำจดัแมลงตำ่ง ๆ ท ำใหเ้ป็นภยัคุกคำมตอ่กบและสิง่มีชีวติอืน่ ๆ 
มีปรมิำณลดลง     ดงันัน้จงึไดม้ีเกษตรกรไดน้ ำกบมำเล้ียงเพือ่กำรบรโิภค 
และเพือ่กำรคำ้มที ัง้ประสบผลส ำเร็จและขำดทนุ 
ฉะนัน้ผูม้คีวำมประสงค์จะเล้ียงตอ้งมคีวำมช ำนำญและเรียนรู ้
จงึจะส ำเร็จไดไ้มข่ำดทุน  
 
   กำรเพำะพนัธุก์บท ำได ้2 วธิ ี 
   1) กำรเพำะแบบธรรมช ำต ิ
เมือ่ถงึฤดูกำลผสมพนัธุค์นืใดฝนตกใหจ้บัพอ่แมล่งบอ่ผสม 
กบจะผสมพนัธุ์ตำมธรรมชำต ิ 
   2) กำรเพำะแบบผสมเทยีม 
โดยกำรฉีดฮอร์โมนเพือ่กระตุน้ใหก้บมีควำมพรอ้มในกำรผสมพนัธุ์  
  
 กบเป็นสตัว์ครึง่บกครึง่น ้ำทีค่นไทยรูจ้กักนัดีและนิยมบรโิภคกนัมำนำ
นแลว้ กบทีบ่รโิภคเป็นกบทีไ่ดจ้ำกกำรจบัจำกธรรมชำต ิ
ซึง่จะมีอยูม่ำกมำยตำมแหลง่ตำ่ง ๆ โดยเฉพำะฤดูฝนจะมีกบมำกเป็นพเิศษ และ 
จะหำบรโิภคไดย้ำกในฤดูแลง้  
แตป่จัจุบนัปรมิำณกบตำมธรรมชำตไิดล้ดลงกวำ่เดมิมำก 
เพรำะไขก่บถูกปุ๋ ยเคมีและย ำฆำ่หญำ้ไขก่บจะไมฟ่กัออกมำเป็นตวั 
ไขก่บจะจมลงในน ้ำ รวมท ัง้สำรเคมตีำ่ง ๆ เช่น ย ำฆำ่แมลง 
ท ำใหลู้กกบวยัออ่นตำย จ ำนวนกบในปจัจุบนัเหลือเพียงน้อยนิด 
จงึเป็นสิง่ทีเ่กษตรกรหรือผูท้ีส่นใจท ั่วไปหนัมำเพำะพนัธุ์และเล้ียงกบกนัมำกขึน้ 
เพือ่ใหก้บอยูคู่ธ่รรมชำตติลอดไป 
กบเป็นสตัว์เลือดเย็นและเป็นสตัว์ครึง่บกครึง่น ้ำ หำยใจได ้2 ทำง คอื 
ทำงปอดและทำงผวิหนงั สำมำรถด ำรงชีวติอยูไ่ดท้ ัง้บนบกและในน ้ำ 
และสำมำรถปรบัสีผวิใหก้ลมกลืนกบัธรรมช ำตหิรือสภำพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยำ่งด ี
  
  กำรเล้ียงกบในบอ่ซีเมนต์  
   เป็นกำรเล้ียงกบทีม่ีผูนิ้ยมกนัมำกในปจัจุบนัเพรำะดแูลรกัษำงำ่ย 
กบมีควำมเป็นอยูด่ีเจรญิเตบิโตด ี
อีกท ัง้เป็นกำรสะดวกสบำยตอ่ผูเ้ล้ียงในดำ้นกำรดูแลและรกัษำบอ่กบดงักลำ่วน้ีส
รำ้งดว้ยแผน่ซีเมนตห์รืออฐิบล็อก และฉำบดว้ยปนูซีเมนต์ 
ปูนทีฉ่ำบจะหน ำเป็นพเิศษตรงสว่นลำ่งทีเ่ก็บขงัน ้ำ คอืมีควำมสูงจำกพื้นเพยีง 1 
ฟุต พืน้ลำ่งเทปูนหนำเพือ่รองรบัน ้ำและมีทอ่ระบำยอยูต่รงสว่นทีล่ำดสุด 
น ้ำวสัดุลอยน ้ำ เชน่ ไมก้ระดำน ขอนไม ้ตน้มะพรำ้ว 
ทิง้ใหล้อยน ้ำเพือ่ใหก้บขึน้ไปเป็นทีอ่ำศยัอยู ่
บำงแหง่ในสว่นพืน้ทีใ่ตน้ ้ำยงัเป็นทีเ่ล้ียงปลำดุกไดอ้ีก 



โดยปลอ่ยปลำดกุลงเล้ียงรว่มกบักบในอตัรำกบ 100 ตวั ตอ่ ปลำดกุ 20 ตวั 
ซึง่เป็นผลดีเมือ่เปรียบเทียบเห็นไดช้ดัคือ 
ปลำดุกจะช่วยท ำควำมสะอำดภำยในบอ่โดยเก็บเศษอำหำรและมูลกบกนิ 
ท ำใหน้ ้ำในบอ่สะอำดและอยูไ่ดน้ำนกวำ่ บอ่ทีไ่มไ่ดป้ลอ่ยปลำดุก 
ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรทุน่แรงงำนแลว้ ยงัท ำใหผู้เ้ล้ียงรำยไดเ้พิม่ขึน้อีกดว้ย 
อีกท ัง้ระยะเวลำเล้ียงตลอดจนกำรจ ำหน่ำยกบและปลำดุกอยูใ่นเวลำเดยีวกนั 
บอ่เล้ียงกบแบบน้ี ขนำด 3 x 4 เมตร ปลอ่ยกบลงเล้ียงได ้1,000 ตวั 
และปลอ่ยปลำดุกอกี 200 ตวั  
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  แนวโน้มกำรเล้ียงกบในอนำคต  
   กบเป็นสตัว์เศรษฐกจิชนิดหน่ึง ซึง่ตลำดบรโิภคท ัง้ในและตำ่งประเทศ 
เช่น สเปน ฮอ่งกง สงิคโปร์ ญีปุ่่น เยอรมนั สหรฐัอเมรกิำ ฯลฯ 
ส ำหรบัผูเ้ล้ียงกบหำกหลีกเลีย่งช่วงทีม่ีกำรจบักนั 
ในแหลง่ธรรมช ำตก็ิจะช่วยลดปญัหำดำ้นรำคำตกต ่ำ  
แตอ่ยำ่งไรก็ตำมจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดลอ้มท ำใหแ้หลง่ทีอ่ยูอ่ำศยัเล้ียง
ตำมธรรมชำตขิองกบลดลง ดงันัน้แนวโน้มกำรเล้ียงกบในอนำคต 
จงึนบัไดว้ำ่มีลูท่ำงแจม่ใส ไมม่ีปญัหำดำ้นกำรจ ำหน่ำย 
และรำคำก็ดีมผีลคุม้ค ่ำตอ่กำรลงทนุลงแรง 
สำมำรถสง่เป็นสนิค ำ้ออกช่วยกำรขำดดุลใหแ้กป่ระเทศไทยอกีทำงหน่ึงดว้ย  
 
 กำรเพำะเล้ียงกบ ถือไดว้ำ่เป็นแหลง่เรียนรูภู้มปิญัญำทอ้งถิน่   
ใหแ้กผู่ท้ีส่นใจไดเ้ขำ้ไปศกึษำเรียนรูว้ถิีชีวติกำรสรำ้งอำชีพกบัภูมปิญัญำชำวบำ้
นทีส่ืบทอดใหแ้กลู่กหลำน แหลง่เรียนรูต้ ัง้อยู ่ หมูท่ี ่12 บำ้นหนองยำวพฒันำ 
ต ำบลเวียง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จงัหวดัเชียงรำย 
 
ลงชื่อ    จริภทัร  โพทะยำ     ผูบ้นัทกึขอ้มูล        ลงชื่อ       กติตพิงษ์  วงษำ         
ผูต้รวจสอบและอนุมตั ิ 
      (นำงสำวจริภทัร  โพทะยำ)           (นำยกติตพิงษ์    วงษำ) 
    ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ                
นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
 วนัที ่ 1  พฤษภำคม   พ.ศ.2562       วนัที ่1  พฤษภำคม  พ.ศ.2562 
 

ลงชื่อ   กำญจนำ  กองน้อย     พยำน   ลงชื่อ   ยำ้ยเจรญิ  เช้ือเมืองพำน     
พยำน                                 



     (นำงสำวกำญจนำ  กองน้อย)                  (นำยยำ้ยเจรญิ    
เช้ือเมืองพำน) 
    นกัจดักำรท ั่วไป ช ำนำญกำร                 
ปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียง 
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