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สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   
การจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

                          องคความรูพื้นฐานเร่ือง “เกษตรผสมผสาน” 

ความรูเกษตรผสมผสาน  

     เกษตรผสมผสาน  (Integrated farming) ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลากหลาย

ชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแตละชนิดเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใช

ทรัพยากรที่มีอยูในไรนาอยางเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง และ

เกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว เศษซากและผล

พลอยไดจากการปลูกพืชจะเปนประโยชนตอกจิกรรมการเลี้ยงสัตว ในทางตรงกันขาม ผลที่ไดจากการเลี้ยง

สัตวก็จะเปนประโยชนตอพืชดวยเชนกัน  

หลักการของ "เกษตรผสมผสาน"  

หลักการพื้นฐานของระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานมีอยูอยางนอย 2 ประการสําคัญๆ คือ 

         1) ตองมีกิจกรรมการเกษตรต้ังแต 2 กิจกรรมเปนตนไป โดยการทําการเกษตรทั้งสองกิจกรรมน้ัน ตอง

ทําในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ันควรประกอบไปดวยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว และ

สามารถผสมผสานระหวางการปลูกพืชตางชนิด หรือการเลี้ยงสัตวตางชนิดกันได 

         2) การเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมเกษตรตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรในระบบ

เกษตรแบบผสมผสานน้ัน เกิดข้ึนทั้งจากวงจรการใชแรธาตุอาหารรวมทั้งอากาศ และพลังงาน เชน การ

หมุนเวียนใชประโยชนจากมูลสัตวใหเปนประโยชนกับพืช และใหเศษพืชเปนอาหารสัตว โดยที่กระบวนการใช

ประโยชนจะเปนไปทั้งโดยตรงหรือโดยออม เชน ผานการหมักของจุลินทรียเสียกอน 

ท้ังน้ี ลักษณะการผสมผสานในระบบเกษตร สามารถแบงออกได เชน 

การปลูกพืชแบบผสมผสาน เปนการอาศัยหลักการความสัมพันธระหวางพืช สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย

ตางๆ ที่เกิดข้ึนในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใชในระบบการเกษตร ตัวอยางเชน การปลูก

ตาลโตนดในนาขาว การปลูกพริกไทยรวมกับมะพราว การปลูกพืชไรผสมกับถ่ัว การปลูกทุเรียนรวมกับสะตอ 

การปลูกระกําในสวนยาง เปนตน โดยที่ย่ิงมีความหลากหลายของพืชปลูกมากเทาใด ก็จะสามารถเพิ่ม

เสถียรภาพใหกับระบบมากข้ึนเทาน้ัน 

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว หลักการผสมผสานเปนไปเชนเดียวกับการผสมผสานระหวางพืช 

เน่ืองจากสัตวชนิดหน่ึงจะมีความสัมพันธกับสัตวอีกชนิดหน่ึงและเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน พืช และ

จุลินทรีย ตัวอยางของระบบการผสมผสานการเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงหมูควบคูกับปลา การเลี้ยงเปดหรือไก

รวมกับปลา การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เปนตน 

อยางไรก็ตาม การผสมผสานการเลี้ยงสัตวเพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถสรางระบบที่สมบูรณ ได

เหมือนกับการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 
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ทําเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ ในการทํา  “เกษตรผสมผสาน” โดยปลูกพืชผักผสมผสานหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน  

ตอไปน้ีเปนแบบอยางกับเกษตรกรได โดยจัดพื้นที่แปลงเกษตรใหเหมาะสมในพื้นที่ที่จํากัด เชนพื้นที่  6 ไร 2 

งาน แบงดังน้ี 

                    1.  จัดเปนที่อยูอาศัย ( ปลูกบาน, คอกสัตว)   ประมาณ 1 ไร 

                    2.  ขุดสระ 3 บอ ไวเก็บนํ้าใชในการเกษตรชวงฤดูแลงและเลี้ยงปลา ประมาณ 2.5 ไร   

                    3.  ปลูกไมผล /ไมยืนตนตามคันคูและคันแดนรอบ ประมาณ 1 ไร 

                    4.  เปนแปลงนาขาว  ประมาณ     1.5  ไร   

                    5.  เปนแปลงผักถาวร ประมาณ     2  งาน 

กิจกรรมในแปลง  ดําเนินกิจกรรมเกษตรกรรมย่ังยืนแบบผสมผสาน  ซึ่งเปนการทําเกษตรที่เอื้อตอธรรมชาติ    

ไมทําลายสิ่งแวดลอม ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร ไมใชสารเคมีในการเกษตร ใชจุลินทรียชีวภาพเปนตัวนํา 

ทําปุยหมักชีวภาพ/ทํานํ้าหมักสมุนไพรไลแมลง  ทํานํ้าหมักจุลินทรีย  ปุยนํ้าหมักชีวภาพ  เผาถานสกัดนํ้าสม

ควันไม  เพาะเห็ดขอนจากขอนไม  ปลูกพืชผักปลอดสาร เลี้ยงสัตว  ซึ่งดําเนินการเกษตร 4 ดานหลัก ดังน้ี 

                ดานพืช ไดแก ทํานาป  เก็บไวบริโภคในครัวเรือน  ใชสายพันธุทองถ่ิน (อนุรักษพันธุกรรม)  

                ปลูกไมผล  ไวบริโภคและขายเพิ่มรายได  เชน  มะมวง  มะพราว  นอยหนา พุทรา ขนุน มะขาม

มะขามเทศ สมโอ ละมุด  ฝรั่ง แกวมังกร มะยม  ทับทิม    เปนตน 

                ปลูกไมยืนตน  ไวใชสอยเปนบํานาญชีวิต เชน ประดู  พยุง คูน จามจุรี สะเดา ข้ีเหล็ก ยูคาลิปตัส   

สักทอง  นุน ชาด  กระบก  กระถินณรงค  ยางนา   กฤษณา  เปนตน  

                ปลูกพืชผัก  ไวบริโภคใหเพียงพอในครัวเรือนตลอดทั้งป และขายเพิ่มรายได เชน  เพกา  ผักต้ิว   

ผักเม็ก  ไผตางๆ หวาย  หนาดนอย  แค  มะละกอ  มะกรูด  มะกร่ํา   มะรุม   มะนาว   มะกอก  กระถิน  

กลวย  ผักหวานบาน  ผักกานตง  ผักออมแซบ    ผักพาย  ดีปลาชอน แปะตําปง ตําลึง  ขจร  ชะอม  ขา  

ตะไคร  พริก  มะเขือ  มะเขือพวง  แมงลัก  มะเขือเทศ โหรพา  กระเพา  บวบตางๆ  นํ้าเตา  ถ่ัวฝกยาว  

ขาวโพด  ฟกทอง  หนอไมฝรั่ง  เสาวรส  และผักตางๆ ฯลฯ  

                ปลูกพืชสมุนไพร  เปนสวนสําคัญกับการทําเกษตรกรรมย่ังยืนแบบผสมผสานที่เปนอินทรีย 

จําเปนตองมีสมุนไพรเพื่อปองกันและใชขับไลแมลงพรอมกับปองกันและรักษาโรคตางๆ ดวย  เชน วานตางๆ

ฯลฯ  ขมิ้น ออืทือ  หญาหนวดแมว  ตําแยแมว  โดไมรูลม โลต๊ิน  หนอนตายยาก  กลอย  มะเกลือ  ตะไคร

หอม  สบูดํา  บอระเพ็ด ไพล  ฟาทะลายโจน และฯลฯ 

                ปลูกไมดอก /ไมประดับ  เพื่อขายเพิ่มรายได  ประดับสวยงาม  เปนมงคลแกครอบครัว เชน  

ดาวเรือง  สรอยทอง  พุทธรักษา  ชาฮกเกี้ยน  เทียนทอง  หมากนวล  ไมมงคลตางๆ ฯลฯ ปลูกพืชปุยสด เชน  

โสน  ถ่ัวพุม  ถ่ัวพรา  ปอเทือง เปนตน เพื่อเปนการปรับปรุงบํารุงดินใหดีข้ึน 
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ดานสัตว  ไดแกเลี้ยงหมูหลุม ไวกําจัดขยะ/กําจัดวัชพืช (เศษอาหาร,เศษพืชผัก) ขายเพิ่มรายได

ใชมูลทําปุยชีวภาพ / ทํากาซชีวภาพหุงตมในครัวเรือน 

                เลี้ยงเปด /ไก /  ไวบริโภคเพียงพอในครัวเรือนตลอดทั้งป  และขายเพิ่มรายได ใชมูลทําปุย

ชีวภาพ / 

                ทํากาซชีวภาพหุงตมในครัวเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด  ไวบริโภคเพียงพอในครัวเรือนตลอดทั้งป  และขาย

เพิ่มรายได ใชมูลทําปุยชีวภาพ /  ทํากาซชีวภาพหุงตมในครัวเรือน 

                ดานประมง  ไดแก เลี้ยงปลา / กบ  ในบอดิน บอพลาสติก และในนาขาว ไวบริโภคเพียงพอใน

ครัวเรือนตลอดทั้งป และขายเพิ่มรายได 

                ดานสิ่งแวดลอม ไดแก  ใชจุลินทรีย.ในการเกษตร รดหรือฉีดพนพืชผัก/ตอซังกอนไถกลบ กําจัด

กลิ่นเหม็นในหองนํ้าหองสวม รองระบายนํ้า คลอง ปองกันนํ้าเสียในบอปลา/กบ/คอกสัตว/ผสมอาหารใหสัตว

กินในสัดสวนที่พอเหมาะปองกันโรค ฯลฯทําความสะอาดบริเวณบาน จัดภูมิทัศนใหดูดีอยูเสมอ 

ระบบเกษตรผสมผสาน หมายถึง ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน  มีการ

เกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

              - อาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืชกับพืช หรือพืชกับสัตว และสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธกัน

อยางเหมาะสม 

              - มีการใชปจจัยการผลิต ที่ดิน แรงงาน ทุน  และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

              - รวมถึงการหมุนเวียนนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหน่ึง มาใชใหเกิดประโยชนกับการผลิต 

อีกชนิดหน่ึง เชน การเลี้ยงไกบนบอปลา  การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไมแนวทางการดําเนินงานระบบเกษตร

ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการประหยัด(ไมตองซื้อ) ตัวอยางคือ- ปลูกเอง เชน  ปลูกขาว 

ขา ตะไคร ใบมะกรูด พริก มะนาว โหระพา ใบแมงลัก เปนตน 

               - ผลิตเอง  เชน   ทําแชมพู สบู  นํ้ายาลางจาน  ปุยชีวภาพ ใชเอง เปนตน 

                 "ปลูกเอง ผลิตใชเองในครัวเรือน"  "พอกินเหลือขาย"  "มีขาวไวกินคือภูมิคุมกัน" 

แนวทางจัดการดิน "ตนไมจะงาม ดินตองดี" 

ตองมีการตรวจวิเคราะหดินทุกป  เพื่อใหทราบวาขาดธาตุอาหารอะไร มีคา PH เทาไหรและอินทรียวัตถุในดิน

มีมากหรือนอยจะไดปรับปรุงบํารุงดินไดถูกตอง 

แนวทางการสรางรายไดรายวัน 

       สามารถเก็บผลผลิตไดทุกวันเชนการปลูกพืชหมุนเวียน(สัปดาหละ10แปลง)การเพาะเห็ดหมุนเวียน 

(เดือนละ  500กอน)การปลูกพืชไรหมุนเวียน(เดือนละ 1-2 ไร)ไมดอกหมุนเวียน 

(2สัปดาห/แปลง)และการผลิตไมประดับหมุนเวียน(สัปดาหละ100ตน) 
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แนวการสรางรายไดรายเดือน 

       ปลูกพืชที่เก็บผลผลิตไดเดือนละครั้ง มะพราว กลวย มะละกอ ชมพู ฝรั่ง   เปนตน 

แนวการสรางรายไดรายป 

     ปลูกพืชที่เก็บผลผลิตไดปละครั้ง เชน   สมโอ มะมวง ลําไย กะทอน ทํานาขาว   เลี้ยงเปดและเลี้ยงไก 

แนวทางการปลูกพืชระยะยาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

     ปลูกพืชระยะยาวสรางมูลคา ไมปาตางๆเชน    สัก  ยางนา พะยูง 

     ปลูกพืชเปนแนวรอบพื้นที่เพื่อปองกันลม และไดประโยชนจากเน้ือไมในอนาคต 

แนวทางการตลาด    

- ขายตรง      

- สมัครสมาชิกโรงงาน 

- การรวมกลุมเกษตรกร 

- จัดอบรม    SML OTOP และ ถายทอดเทคโนโลยี 

  ประโยขนจากการทําเกษตรผสมผสาน(ขอไดเปรียบ) 

- ลดความเสี่ยง ความแปรปรวน ลม ฟา อากาศ 

- ลดความเสี่ยง ความแปรปรวน  ราคาผลผลิต 

- ลดความเสี่ยง ความแปรปรวน ระบาดศัตรูพืช 

- เพิ่มรายไดกระจายรายไดตลอดป  รายวัน รายเดือน  รายป 

- มีความหลากหลายของพืช โดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที ่

- ชวยการกระจายรายได ใหมีการจางแรงงานลดปญหาการวางงาน 

- เกิดการหมุนเวียนกิจกรรมตางๆไรนา สามารถใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- อาหารเพียงพอบริโภคในครัวเรือน 

- ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในกลุมเกษตรกร 

 

        ขอจํากัดของเกษตรผสมผสาน 

-  เกษตรกรมีที่ดิน   แรงงาน  ทุน เหมาะสมกับการเกษตรที่เลือก 

-  มีความขยัน อดทน 

-  มีการวางแผนจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม 

-  มีระบบการตลาดที่ดี 
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สรุป------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       ระบบเกษตรผสมผสาน สามารถใชเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร  ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเกษตรกร

แตละราย คือตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

- ตองขยัน 

- มีแรงงานครอบครัวเพียงพอ 

- มีที่ดินเปนของตัวเอง 

- เกษตรกรตองมีความพรอมในการจดัการไดแก  หาความรู ขอมูล มีความคิดสรางสรรค  ชอบสังเกต  

ชางจดจํา และมีความต้ังใจจริงจึงจะประสบความสําเร็จ 

ระบบเกษตรกรรมที่ จะนําไปสูการเกษตรย่ังยืนโดยมีรูปแบบที่ดําเนินการมีลักษณะใกลเคียงกัน และทําใหผู

ปฏิบัติมีความสับสนในการใหความหมายและวิธีปฏิบัติทีถู่กตองไดแกระบบเกษตรผสมผสานและระบบ ไรนา

สวนผสม 

รูปแบบของระบบ เกษตรผสมผสานท่ีควรนํามาพิจารณาวางแผนดําเนินการ 

1. แบงตามกิจกรรมที่ดําเนินการอยูเปนหลกั 

     1.1 ระบบเกษตรผสมผสานที่ยึดกิจกรรมพืชเปนหลัก 

     1.2 ระบบเกษตรผสมผสานที่ยึดกิจกรรมเลี้ยงสัตวเปนหลกั 

     1.3 ระบบเกษตรผสมผสานที่ยึดกิจกรรมประมงเปนหลัก 

     1.4 ระบบเกษตรผสมผสานแบบไรนาปาผสมหรือวนเกษตร 

2. แบงตามวิธีการดําเนินการ 

     2.1 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีการใชสารเคม ี

     2.2 ระบบการเกษตรอินทรียหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทุกชนิด 

3. แบงตามประเภทของพืชสําคัญเปนหลัก 

     3.1 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาวเปนพืชหลัก   

     3.2 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีพืชไรเปนพืชหลัก 

     3.3 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีไมผล ไมยืนตนเปนพืชหลัก 

4. แบงตามลักษณะของสภาพพื้นที่เปนตัวกําหนด 

     4.1 ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่สูง 

     4.2 ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบเชิงเขา 

     4.3 ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดอน 

     4.4 ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบลุม  

 



6 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   
การจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

 

ขอไดเปรียบและขอจํากัดของระบบเกษตรแบบผสมผสาน  

  1. ขอไดเปรียบของการทําระบบเกษตรผสมผสานคือ 

       1.1 ลดความเสี่ยงเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพลมฟาอากาศราคาผลผลิตที่ไมแนนอนและการ

ระบาดของศัตรู พืช 

       1.2 ลดตนทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรภายในฟารม ไดแก ที่ดินแรงงานและเงินทุน 

       1.3 มีอาหารเพียงพอแกการบริโภคภายในครัวเรือนและมีรายไดอยางตอเนืองตลอดป 

       1.4 การใชแรงงานสม่ําเสมอตลอดปจึงทําใหลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคการเกษตรไปสู

ภาคอื่น ๆ 

       1.5 เกษตรกรจะมีเศรษฐกิจที่พอเพียงจึงเปนผลใหมีสภาพความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

       1.6 เปนระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย 

2. ขอจํากัดของการทําระบบเกษตรผสมผสานคือ 

        2.1 เกษตรกรจะตองมีที่ดิน ทุน แรงงาน ที่เหมาะสม 

        2.2 เกษตรกรจะตองมีความมานะ อดทน และขยันขันแข็ง 

        2.3 ตองมีการวางแผนและการจัดการทรัพยากรภายในฟารมตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม

สอดคลอง สอดคลองกับระบบการตลาดในทองถ่ินและในระดับภูมิภาค 

ความหมายของระบบเกษตรผสมผสาน และระบบไรนาสวนผสม 

ระบบเกษตรกรรมที่จะนําไปสูการเกษตรย่ังยืน โดยมีรูปแบบที่ดําเนินการมีลักษณะใกลเคียงกัน และทําให ผู

ปฏิบัติมีความสับสนในการใหความหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ไดแกระบบเกษตรผสมผสานและระบบ ไรนา

สวนผสม ในที่น้ีจึงขอใหคําจํากัดความรวมทั้งความหมายของคําทั้ง 2 คํา ดังตอไปน้ี 

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เปน ระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการ

เลี้ยงสัตวตาง  ๆ  ชนิดอยูในพื้นที่เดียวกันภายใตการเกื้อกูล ประโยชนตอกันและกนัอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอมการอยูรวมกันอาจจะอยูในรูปความสัมพันธ

ระหวางพืชกับพืช  พืชกับสัตว   หรือสัตวกับสัตวก็ได  ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได จะตองมี

การวางรูปแบบ และดําเนินการ โดยใหความสําคัญตอกิจกรรม แตละชนิดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุน เวียนใชประโยชนกับการผลิตอีกชนิด

หน่ึงกับการผลิตอีกชนิดหน่ึงหรือหลาย ชนิด  ภายในไรนาแบบครบวงจร ตัวอยางกิจกรรมดังกลาว เชน การ

เลี้ยงไก หรือสุกรบนบอปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม   เปนตน 
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ระบบไรนาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming System) เปน ระบบการเกษตรที่มี

กิจกรรมการผลิตหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อตอบสนองตอการบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคา ผลิตผลที่มีความ

ไมแนนอนเทาน้ัน   โดยมิไดมีการจัดการใหกิจกรรมการผลิตเหลาน้ันมีการผสมผสานเกื้อกูลกัน เพื่อ ลดตนทุน

การผลิต และคํานึงถึงสภาพแวดลอมเหมือนเกษตรผสมผสานการทําไรนาสวนผสมอาจมีการเกื้อกูล กันจาก 

กิจกรรมการผลิตบาง แตกลไกการเกิดข้ึนน้ันเปนแบบ “เปนไปเอง” มิใชเกิดจาก “ความรู ความเขาใจ” 

อยางไรก็ตามไรนาสวนผสม สามารถพัฒนาความรูความสามารถของเกษตรกรผูดําเนินการใหเปนการ

ดําเนินการในลักษณะ ของระบบเกษตรผสมผสานได 

 

 

                                ----------------------------------------------------- 


