
เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ 



  ระบบเกษตรกรรมที่จะน ำไปสู่กำรเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ด ำเนินกำรมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน และท ำให้ ผู้ปฏิบัติมีควำมสับสนในกำรให้ควำมหมำยและวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง ได้แก่ระบบเกษตรผสมผสำนและระบบ ไร่นำสวนผสม  
 ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบกำรเกษตรที่มีกำรเพำะปลูกพชื
หรือกำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง  ๆ  ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภำยใต้กำรเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกนัอยำ่งมีประสิทธภิำพ
สูงสุด โดยอำศัยหลักกำรอยู่รวมกนัระหว่ำงพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมกำรอยู่รวมกันอำจจะอยู่ในรูปควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพืชกับพชื  พืชกับสัตว  ์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้  ระบบ เกษตรผสมผสำนจะประสบผลส ำเร็จได้ จะต้องมีกำร
วำงรูปแบบ และด ำเนินกำร โดยให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่ำงเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
เศรษฐกิจ สังคม มีกำรใช้แรงงำน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย กำรผลิตและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนรู้จักน ำวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิตชนิดหนึ่งมำหมุน เวียนใช้ประโยชน์กบักำรผลิตอีกชนิดหนึ่งกับกำรผลิตอีก
ชนิดหนึ่งหรือหลำยชนิด  ภำยในไร่นำแบบครบวงจร ตัวอย่ำงกิจกรรมดังกล่ำว เช่น กำรเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลำ 
กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว กำรเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้   เป็นต้น 

 ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming System) เป็นระบบกำรเกษตรที่มี
กิจกรรมกำรผลิตหลำย ๆ กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรบริโภคหรือลดควำมเส่ียงจำกรำคำ ผลิตผลที่มีควำมไม่
แน่นอนเท่ำนัน้   โดยมิได้มีกำรจัดกำรให้กิจกรรมกำรผลิตเหล่ำนั้นมีกำรผสมผสำนเกื้อกลูกันเพื่อ ลดต้นทุนกำรผลิต 
และค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมเหมอืนเกษตรผสมผสำนกำรท ำไร่นำสวนผสมอำจมกีำรเกื้อกูลกันจำก กิจกรรมกำรผลิต
บ้ำง แต่กลไกกำรเกิดขึ้นนั้นเป็นแบบ “เป็นไปเอง” มิใช่เกิดจำก “ความรู้ ความเข้าใจ” อย่ำงไร ก็ตำมไร่นำสวนผสม 
สำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของเกษตรกรผู้ด ำเนินกำรให้เปน็กำรด ำเนนิกำรในลักษณะ ของระบบเกษตร
ผสมผสำนได้ 



 ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบกำรเกษตรที่มีกำร
เพำะปลูกพืชหรือกำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง  ๆ  ชนิดอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันภำยใต้กำรเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกัน
และกันอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยอำศัยหลักกำรอยู่รวมกันระหว่ำงพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมกำร
อยู่รวมกันอำจจะอยู่ในรูปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพืชกับพืช  พืชกับสัตว  ์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้  ระบบ 
เกษตรผสมผสำนจะประสบผลส ำเรจ็ได้ จะต้องมีกำรวำงรูปแบบ และด ำเนินกำร โดยให้ควำมส ำคัญ
ต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม มีกำรใช้
แรงงำน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย กำรผลิตและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนรู้จักน ำ
วัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิตชนิดหนึ่งมำหมุน เวียนใช้ประโยชน์กับกำรผลิตอีกชนิดหนึ่งกับกำรผลิตอีก
ชนิดหนึ่งหรือหลำยชนิด  ภำยในไร่นำแบบครบวงจร ตัวอย่ำงกิจกรรมดังกล่ำว เช่น กำรเลี้ยงไก่ หรือ
สุกรบนบ่อปลำ กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว กำรเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้   เป็นต้น 

1. แบ่งตามกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่เป็นหลัก 
 1.1 ระบบเกษตรผสมผสำนที่ยึดกิจกรรมพืชเป็นหลัก ซ่ึงกิจกรรมที่ด ำเนินกำรนี้จะมพีืชเป็นรำยได้หลัก 
 1.2 ระบบเกษตรผสมผสำนที่ยึดกิจกรรมเล้ียงสัตว์เป็นหลัก ซ่ึงกำรด ำเนินกำรเลี้ยงสัตว์จะเป็นรำยได้หลัก 
 1.3 ระบบเกษตรผสมผสำนที่ยึดกิจกรรมประมงเป็นหลัก ซ่ึงจะมีกิจกรรมเล้ียงสัตว์น้ ำเปน็รำยได้หลัก 
 1.4 ระบบเกษตรผสมผสำนแบบไร่นำป่ำผสมหรือวนเกษตรเป็นระบบทีม่ีกำรจัดกำรป่ำไม้เปน็หลักร่วมกบั
กำรเกษตร ทุกแขนง อำจประกอบด้วยกำรปลูกพชืเกษตรในสวนป่ำ 

  กำรปลูกพืชเกษตรร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์ในสวนป่ำระบบนี้มุ่ง หวังที่จะให้เป็นตัวกลำงเพือ่ผ่อนคลำยควำม
ต้องกำรที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมกับควำมต้องกำรป่ำไม ้เพื่อควบคุมสิ่ง แวดล้อมให้สำมำรถด ำเนินควบคู่กันไปโดย
ค ำนึงถึงสภำพทำงสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเพณี   รวมทั้งช่วย พัฒนำควำมเป็นอยูข่องรำษฎรที่เกี่ยวขอ้ง 
ระบบวนเกษตรที่ดีควรสำมำรถเพิ่มกำรซึมซับน้ ำ รักษำน้ ำใต้ดิน ลดกำรสูญ เสียดิน ลักษณะพันธุ์พืชที่ใชค้วรเป็นทรง
พุ่มเพื่อลดควำมรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดินสำมำรถรักษำสภำพดุลย์ ของสภำวะแวดล้อมให้เหมำะสมกับพชื
ที่ปลูกร่วม เช่น บังร่มเงำ พำยุ ฝน อีกทั้งควบคุมสภำพควำมชุม่ชืน้และอุณหภมูิ ให้ดี พันธุ์ไม้ที่ปลูกควรมีรำกลึกพอที่
สำมำรถหมุนเวยีนธำตุอำหำรในระดับที่ลึกขึ้นมำสู่บริเวณผิวดิน เป็นประโยชน์ต่อ พืชรำกตื้นที่ปลูกร่วม โดยรวมทั้ง
ระบบควรให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรหลำยด้ำน เช่น ผลผลิตในรูปอำหำร ยำรักษำ โรค ไม้ฟืน ไม้สร้ำงบ้ำนและ
รำยได้ สิ่งส ำคัญที่สุดควรเป็นระบบที่อนุรักษ์ดินและน้ ำได้ดีปลูกได้หลำยสภำพแวดล้อม และง่ำยต่อกำรปฏิบัติใน
สภำพของเกษตรกรวนเกษตรที่พอประยกุต์ใช้ในประเทศไทยมีอยู่ 3 ระบบใหญ่ คือ ระบบป่ำ ไม้-ไร่นำ, ระบบป่ำไม้-
เล้ียงสัตว์ และระบบเลี้ยงสัตว์-ป่ำไม้-ไร่นำ ซ่ึงวิธีกำรน ำแต่ละระบบไปประยุกต์ใช้ย่อมขึ้นอยูก่ับ สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ 
ของพื้นที่เป็นเกณฑ์ 

2. แบ่งตามวิธีการด าเนินการ 
 2.1 ระบบเกษตรผสมผสำนที่มีกำรใช้สำรเคมี ในระบบกำรผลิตจะมีกำรใชส้ำรเคมีในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อ
จุดประสงค์ ให้ได้ผลผลิตและรำยได้สูงสุด 
 2.2 ระบบกำรเกษตรอินทรีย์หลีกเล่ียงกำรใช้สำรเคมีทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี ยำปรำบศัตรูพืช ฮอร์โมน สำรเคมีใน
อำหำร สัตว์ ค ำนึงถึงกำรสงวนรักษำอินทรีย์วตัถุในดินด้วยกำรปลูกพืชหมนุเวยีนกำรปลูกพืชคลุมดิน ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ย
หมัก ใช้ เศษอินทรีย์วัตถุจำกไร่นำ มุ่งสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่พืชด้วยกำรบ ำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ก็จะ
อยู่ในรูป ปลอดสำรพิษ 
 2.3 ระบบกำรเกษตรธรรมชำติ เป็นระบบกำรเกษตรที่ใช้หลักกำรจัดระบบกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ประสำน
ควำม ร่วมมือกับธรรมชำติอย่ำงสอดคล้องและเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั งดเว้นกิจกรรมที่ไม่จ ำเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ ไม่มี
กำร พรวนดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ก ำจัดวัชพืช ไม่ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้จะมีกำรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ใช้วัสดุ
เศษ พืชคลุมดิน อำศัยกำรควบคุมโรคแมลงศัตรูด้วยกลไกกำรควบคุมกันเองของสิ่งมีชีวติตำมธรรมชำติ กำรปลูกพืช
ใน ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมสมดุลย์ทำงนิเวศวิทยำ 

3. แบ่งตามประเภทของพืชส าคัญเป็นหลัก 
 3.1 ระบบเกษตรผสมผสำนที่มีข้ำวเป็นพืชหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่นำท ำกำรปลูกขำ้วนำปเีป็นพชืหลักกำร
ผสม ผสำนกิจกรรมเข้ำไปให้เกือ้กูลอำจท ำได้ทั้งในรูปแบบของพืช-พชืเชน่กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชผัก พืชเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ก่อนหรือหลังฤดูกำลท ำนำ อีกระบบหนึ่งที่นับได้ว่ำมีควำมส ำคัญเชน่กัน แต่ยังไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงมำกนักในแง่
ของกำร เกษตรผสมผสำน แต่จะมีควำมสัมพันธก์บัวถิีชวีิตของเกษตรกรในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำอยู่ค่อนขำ้งมำกและมใีห้
เห็นอยู่ทั่ว ๆ ไปในพื้นที่นำดอนอำศัยน้ ำฝนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ระบบต้นไม้ในนำข้ำว ต้นไม้เหล่ำนี้มีทั้ง
เป็นป่ำดั้ง เดิม และเป็นป่ำไม้ทีช่ำวบ้ำนปลูกขึน้ใหมห่รือเกดิจำกกำรแพร่พันธุ์ตำมธรรมชำติ ภำยหลังต้นไม้เหล่ำนี้จะ
อยู่ทั้งในนำ บนคันนำ ที่สูง เช่น จอมปลวก หรือบริเวณเถียงนำ เป็นต้น ที่พบเห็นโดยทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ยำงนำ 
ตะเคียนทอง กะบำก สะแบง ไม้รัง จำมจุรี มะขำม มะม่วง เป็นต้น นับได้ว่ำเป็นทรัพยำกรเอนกประสงค์ใช้เป็นอำหำร
และยำแก่มนษุย์ อำหำรสัตว์ เช้ือเพลิง ไม้ก่อสร้ำง ไม้ใช้สอยขนำดเล็ก ผลิตภัณฑ์จำกต้นไม้น ำไปใช้ประโยชน์ เช่น น้ ำ
ยำง ท ำคบไต้ ครั่ง เครื่องจุดไฟ ให้ร่มเงำ นอกจำกนี้ยงัช่วยรักษำคันนำใหค้งรูป สำมรถเก็บกักน้ ำ ทั้งนี้เนื่องด้วยดิน
โดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็น ทรำย มีโครงสร้ำงอ่อนแอ ไม่สำมำรถสร้ำงคันนำให้ทนทำน เว้นเสียแต่จะมีสิ่งมำเสริมหรือยึด
ไว้ ต้นไม้ยังใช้เป็นหลัก ที่เก็บฟำงข้ำวมำสุมไว ้ส ำหรับเอำไว้เล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง ระบบพืชในนำขำ้วทีน่ับวำ่เป็นคู่
สมพงษ์และมีควำมยั่งยืนมำ ช้ำนำน ได้แก่กำรปลูกตำลร่วมกับระบบกำรปลูกขำ้ว ที่พบเห็นกันในพื้นที่บำงส่วนของ
ภำคกลำง ภำคเหนือตอนล่ำงและ ภำคใต้ เป็นต้น เป็นลักษณะกำรปลูกต้นตำลบนคันนำเป็นส่วนใหญ่ และมีบำงส่วน
ที่ต้นตำลขึ้นอยู่ในกระทงนำ เกษตรกร ได้ทั้งผลผลิตข้ำวและผลิตภัณฑ์จำกตำล ซ่ึงอำจอยู่ในรูปของน้ ำหวำนน้ ำมำ
เค่ียวเป็นน้ ำตำล ผลตำลอ่อน ผลตำลแก่น ำมำ ท ำขนมต่ำง ๆ ได้ ต้นตำลที่มีอำยุมำก ผลผลิตลดลง สำมำรถแปร
สภำพเนื้อไม้มำใชใ้นอตุสำหกรรมก่อสร้ำงได้ด้วย เช่น ท ำเฟอร์นิเจอร์ต่ำง ๆ อีกรูปแบบหนึ่งที่ปัจจบุันมกีำรด ำเนินกำร
กันมำกขึ้นในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ กำรน ำ ปลำเข้ำมำร่วมระบบ ซ่ึงท ำได้ทั้งในลักษณะกำรเลี้ยงปลำใน 



นำข้ำว กำรผสมผสำน พืช-สัตว์-ปลำ เช่น กำรแปรเปลี่ยน พื้นที่นำบำงส่วนเป็นร่องสวนปลูกไม้ผลเลี้ยงปลำในร่อง
สวน เล้ียงสัตว์ปีก โค โดยใช้เศษอำหำรจำกพืชต่ำง ๆ ในฟำร์ม ให้เป็นอำหำรสัตว์ได้ด้วย 
 3.2 ระบบเกษตรผสมผสำนที่มีพืชไร่เป็นพืชหลัก กำรผสมผสำนกิจกรรม พืช-พืช เช่น ลักษณะกำรปลูกพืช
ตระกูลถั่ว แซมในแถวพืชหลัก เช่น ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ฝ้ำย เป็นต้น ส ำหรับรูปแบบของกิจกรรม พืช-สัตว์ เช่น 
ปลูกพืชอำหำร สัตว์ต่ำง ๆ ควบคู่กับกำรเลี้ยงโค กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น 
 3.3 ระบบเกษตรผสมผสำนที่มีไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นพืชหลัก กำรผสมผสำนกิจกรรม พืช-พืช เช่น กำรใช้ไม้ผลต่ำง
ชนิด ปลูกแซม เช่น ในกรณีโกโก้แซมในสวนมะพร้ำว กำรปลูกพืชตระกูลถั่วในแถวไม้ผลยืนต้น กำรปลูกพืชต่ำงระดับ 
เป็นต้น รูปแบบกิจกรรม พืช-สัตว์ โดยกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น โคในสวนไม้ผล สวนยำงพำรำ กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ใน
แถวไม้ผล ไม้ยืนต้น แล้วเล้ียงโคควบคู่จะมีกำรเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั 

4. แบ่งตามลักษณะของสภาพพ้ืนที่เป็นตัวก าหนด 
 4.1 ระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นที่สูง ลักษณะของพื้นที่จะอยูใ่นที่ของภูเขำซ่ึงเดิมเป็นพื้นที่ป่ำแต่ได้ถูกหกัล้ำง
ถำงพง มำท ำพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพต่ำง ๆ ส่วนใหญ่พื้นที่มีควำมลำดชันระหว่ำง 10-50% ดั้งเดิมเกษตรกรจะปลูก
พืชใน ลักษณะเชิงเดี่ยวอำยสุั้น เช่น ข้ำว ข้ำวโพด พืชตระกูลถั่ว ผักต่ำง ๆ ซ่ึงมักจะเกิดปัญหำของกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรม ชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรชะล้ำงหน้ำดินสูง ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงรวดเร็ว มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตพืชใน    ระยะยำว ฉะนั้น รูปแบบของกำรท ำกำรเกษตรผสมผสำนจะช่วยรักษำหรือชะลอควำมสูญเสียลงได้
ระดับหนึ่ง  กำร ด ำเนินกำรอำจท ำในรูปของวนเกษตร กำรปลูกไม้ผลไม้เมืองหนำวชนดิต่ำง ๆ ผสมผสำน เช่น ได้มี
กำรศึกษำระบบพืช แซมของไม้ผลเมืองหนำว ได้แก่ บ๊วยแซมด้วยท้อ บ๊วยแซมด้วยพลับ พลับแซมด้วยท้อ และพลับ
แซมด้วยพลับ ทั้งนี้ กำรจัดกำรดินโดยท ำขั้นบันได เพื่อลดกำรพังทะลำยของดินพร้อมทั้งท ำกำรปลูกหญ้ำแฝกตำม
ขอบบันได ผลกำรศึกษำ ในระยะแรกขณะที่ไม้ผลยังไม่ให้ผลผลิต ได้น ำพืชอำยุสั้นปลูกในแถวไม้ผล ได้แก่ ถั่วแดง 
และข้ำวไร่ ซ่ึงได้ผลผลิตถั่ว แดง 82 กก./ไร่ ข้ำวไร่เจ้ำฮ่อ และข้ำวเจ้ำอำขำ่ ให้ผลผลิต 302 และ 319 กก./ไร่ 
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้กำรเจริญ เติบโตของแฝกค่อนข้ำงดี มีใบแฝกปริมำณมำก ซ่ึงจะท ำกำรเกี่ยวใบแฝกแล้วน ำมำ
กองเป็นระยะในระหวำ่งขัน้บันได และให้สลำยตัวใช้เป็นปุ๋ยหมักและเพิม่อินทรีย์วตัถุ เกิดประโยชน์ต่อไม้ผลหลัก มี
กำรศึกษำในรูปแบบอืน่ ๆ ที่เหมำะสม ได้แก่ กำรผสมผสำนระบบปลูกพืชร่วมกับแถบไม้พุ่ม (Alley Cropping) หรือ
แถบหญ้ำ (Grass Strip Cropping) ตำมแนวระดับในพื้นที่ควำมลำดชัน 10-50% ตัวอย่ำงของไม้แถบ เช่น กระถิน 
แคฝร่ัง แคบ้ำน  ถั่วมะแฮะ ครำมป่ำ ต้นเสียว เป็นต้น ส ำหรับพืชแซมในแถวไม้พุม่ ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว พืชอำหำร
สัตว์ เช่น ถั่วด ำ ถั่วเล็บมือนำง ถั่วแปบ ถั่วนิ้วนำงแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง หญ้ำรูซ่ี เนเปียร์ กินี บำเฮีย แฝกหอม เป็น
ต้น 

 4.2 ระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นที่รำบเชิงเขำ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทีด่อนอำศัยน้ ำฝน มีกำรปลูกพืชไร่ชนิดต่ำง 
ๆ เป็นหลัก รองลงมำจะเป็นไม้ผลยืนต้น ข้ำวไร่ กำรจัดกำรในรูปผสมผสำน ได้แก่ กำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ตลอดจน
ไม้  ้ใช้สอยร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชนท์ั้งในด้ำนผลผลิต รำยได้ ตลอดจนสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติดีขึ้นได้ กำร
ปลูก พืชเศรษฐกิจแซมด้วยพืชอำหำรสัตว์ ซ่ึงมีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปลูกขำ้วไร่แซมด้วยพืชอำหำรสัตว์พวกเซ็น
โตรซีมำ และแกรมสไตโล จะท ำให้ทั้งผลผลิตข้ำวและถั่วต่ำง ๆ ซ่ึงใช้เป็นอำหำรสัตว์ได้ต่อไป กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกพืชไร่  ่เศรษฐกิจอำยุสั้น หรือข้ำวไร่บำงส่วน มำท ำกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอำหำรสัตว์ประเภทต่ำง ๆ 
ควบคู่กันไป จะเป็นกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของระบบได้มำกขึ้นและช่วยลดควำมเส่ียง 
 
 4.3 ระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นที่ดอน โดยทั่วไปในพื้นที่ดอนจะมกีำรปลูกพืชไร่เศรษฐกิจต่ำง ๆ เชิงเด่ียวเป็น
หลัก ลักษณะของกำรท ำกำรเกษตรผสมผสำนอำจท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น ลักษณะกำรปลูกพืชแซม โดยใช้พืชตระกูล
ถั่วแซม ในแถวพืชหลักต่ำง ๆ เช่น ข้ำวโพด ฝ้ำย มันส ำปะหลัง ฯลฯ กำรเปลี่ยนพื้นที่เป็นไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย
ผสมผสำน และอำจจะมีพชืตระกูลถั่วแซมในแถวพืชหลักในระยะแรก ๆ อีกแนวทำงหนึ่ง ได้แก่ กำรใช้พื้นที่มำ
ด ำเนินกำรเลี้ยง ปศุสัตว์ เช่น โค และปลูกพืชอำหำรสัตว์ควบคู่กันไป เป็นต้น 
 
 4.4 ระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นที่รำบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นนำขำ้วแบบแผนกำรปลูกพืชส่วนใหญ่จะเปน็ขำ้ว 
อย่ำงเดียว ข้ำว-ข้ำว, ข้ำว-พืชไร่เศรษฐกิจ, ข้ำว-พืชผักเศรษฐกิจ, พืชผัก-ข้ำว-พืชไร,่ พืชไร-่ข้ำว-พืชไร่ เป็นต้น กำรจะ
ปลูกพืชได้มำกครั้งในรอบปีขึ้นอยูก่ับระบบกำรชลประทำนเป็นหลัก กำรเกษตรแบบผสมผสำนในพื้นที่นี้จะมี  ีรูปแบบ
และกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเชน่เดียวกับที่กล่ำวไวแ้ล้วในข้อ 3.1 (ระบบเกษตรผสมผสำนที่มีข้ำวเป็นพืชหลัก) ส ำหรับใน
พื้นที่ที่มีระดับน้ ำสูง นอกจำกจะท ำกำรปลูกขำ้วขึน้น้ ำแล้ว ยังมีลู่ทำงพัฒนำและปรับเปลี่ยนพื้นทีเ่พื่อท ำ กิจกรรมกำร
เล้ียงปลำในบ่อได้ด้วยรูปแบบกำรเกษตรผสมผสำนหลัก ๆ ตำมที่กล่ำวมำแล้วนี้ยงัอำจแบ่งย่อยออกไปได้  ้อีกหลำย
รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวำ่จะใช้หลักกำรอะไรมำเป็นตัวก ำหนด ซ่ึงจะมีควำมคิดหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป เช่น กำรใช้
ลักษณะของทรัพยำกรน้ ำเปน็ตัวก ำหนดก็จะมีรูปแบบเกษตรผสมผสำนแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ เกษตรผสมผสำน ใน
พื้นที่เขตใช้น้ ำฝนและเกษตรผสมผสำนในพื้นที่เขตชลประทำน นอกจำกนี้ในเขตชลประทำนกส็ำมำรถแบ่งเปน็กลุ่ม 
ย่อยได้อีกตำมระบบของชลประทำน คือ ชลประทำนที่มีเขื่อนกกัเกบ็น้ ำและมีคลองส่งน้ ำไปในไร่-นำชลประทำนโดย 
กำรสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำจำกแหล่งน้ ำ ระบบบ่อบำดำลน้ ำตื้น น้ ำลึก ตลอดจนระบบกำรใช้น้ ำหยด เป็นต้น นอกจำกนี้ กำร
ใช้ คุณสมบัติของดินเป็นตัวก ำหนด ก็จะสำมำรถก ำหนดรูปแบบของกำรเกษตรผสมผสำนได้ดังนี้ คือ เกษตร
ผสมผสำนใน พื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ดินด่ำง และพื้นที่ดินพรุ เป็นต้น ถึงแม้จะมีกำรแบง่รูปแบบกำรเกษตร
ผสมผสำนได้  ้หลำยอย่ำง แต่กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย พืช-พืช  พืช-สัตว พืช-ปลำ สัตว์-
ปลำและพืช-สัตว์- ปลำ จะมีลักษณะเป็นไปในท ำนองเดียวกนั แล้วแต่ว่ำในรูปแบบต่ำง ๆ จะมีศักยภำพในกำร
ด ำเนินกำรมำกน้อยแตกต่ำง กันออกไปตำมลักษณะพื้นที่ ทรัพยำกร และสภำพเศรษฐกิจ สังคม อย่ำงไรก็ตำมกำรที่
จะน ำองค์ประกอบด้ำน พืช สัตว์ ประมง มำด ำเนินกำรผสมผสำนเข้ำด้วยกนัในระบบกำรเกษตรนั้น ย่อมที่จะมีทัง้
ปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกลูและเชิงแข่งขนั ท ำลำยกัน ซ่ึงพอที่จะกล่ำวได้ดังนี้ 



เกษตรผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูล 
1. เกื้อกูลกันระหว่างพืชกับพืช 
 1.1 พืชตระกูลถั่วช่วยตรึงธำตุไนโตรเจนให้กบัพืชชนดิอื่น 
 1.2 พืชยืนต้นให้ร่มเงำกับพืชที่ต้องกำรแสงแดดน้อย เช่น กำแฟ โกโก้ ชำ สมุนไพร ฯลฯ 
 1.3 พืชเป็นอำหำรและที่อยูอ่ำศัยให้กบัแมลงศัตรูธรรมชำติ เพื่อช่วยก ำจัดศัตรูพืชไม่ให้เกิดระบำดกับพชืชนิดอื่น 
ๆ เช่น กำรปลูกถั่วลิสงระหว่ำงแถวในแปลงข้ำวโพด จะช่วยใหแ้มลงศัตรูธรรมชำติได้มำอำศัยอยู่ในถั่วลิสงมำก และ
จะช่วยก ำจดัแมลงศัตรูของข้ำวโพด 
 1.4 พืชยืนต้นเป็นที่อยู่อำศัยและอำหำรแก่พชืประเภทเถำและกำฝำก เช่น พริกไทย พลู ดีปลี กล้วยไม้ ฯลฯ 
 1.5 พืชที่ปลูกแซมระหว่ำงแถวพืชหลัก จะช่วยป้องกันไม่ใหว้ัชพืชขึน้แย่งอำหำรกบัพืชหลักที่ปลูก เช่น กำรปลูก
พืช ตระกูลถั่วเศรษฐกิจในแถวข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ฝ้ำย เป็นต้น 
 1.6 พืชแซมระหว่ำงแถวไมย้ืนต้นในระยะเร่ิมปลูกจะช่วยบงัลมบังแดด และเก็บควำมชื้นในดินให้กับพืชยนืต้น 
เช่น กำรปลูกกล้วยแซมในแถวไม้ผลต่ำง ๆ ในแถวยำงพำรำ เป็นต้น 
 1.7 พืชช่วยไล่และท ำลำยแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ำมำท ำลำยพชืที่ต้องกำรอำรักขำ เช่น ตะไคร้หอม ถั่วลิสง 
ดำวเรือง แมงลัก โหระพำ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง ฯลฯ 

2. เกื้อกูลกันระหว่างพืช สัตว์ ประมง 
 2.1 เศษเหลือของพืชจำกกำรบริโภคของมนุษย์ใชเ้ป็นอำหำรสัตว์และปลำ 
 2.2 พืชยืนต้นช่วยบังลม บังแดด บังฝน ให้กับสัตว์ 
 2.3 พืชสมุนไพรเป็นยำรักษำโรคให้กับสัตว์ 
 2.4 ปลำช่วยกินแมลงศัตรูพืช วัชพืช ให้กับพืชที่ปลูกในสภำพน้ ำท่วมขัง เช่น ข้ำว 
 2.5 ปลำช่วยให้อินทรีย์วตัถุกับพืช จำกกำรถ่ำยมูลตกตะกอนในบอ่เลี้ยงปลำ ซ่ึงสำมำรถน ำมำใช้เป็นปุ๋ยกับพืชได้ 
 2.6 ห่ำน เป็ด แพะ วัว ควำย ฯลฯ ช่วยก ำจัดวัชพืชในสวนไมผ้ล ไม้ยืนต้น 
 2.7 มูลสัตว์ทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยกับพืช 
 2.8 ผึ้งช่วยผสมเกสรในกำรติดผลของพืช 
 2.9 แมลงที่เป็นประโยชน์หลำยชนดิได้อำศัยพืชเป็นอำหำรและที่อยูอ่ำศัย 
 2.10 จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลำยซำกพืชและสัตว์ให้กลับกลำยเป็นปุ๋ย 
 2.11 แมลงศัตรูธรรมชำติหลำยชนิด ช่วยควบคุมประชำกรแมลงศัตรูพืชไม่ให้ขยำยพันธุม์ำกจนเกิดกำรแพร่
ระบำด ต่อพืชที่ปลูก 

เกษตรผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับพืช 

เกษตรผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์เชิง เกื้อกูลกันระหว่างพืช สัตว์ ประมง 



เกษตรผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงแข่งขันท าลาย 
1. แข่งขันท าลายระหว่างพืชกับพืช 
 1.1 พืชแย่งอำหำร น้ ำและแสงแดด กับพืชอื่น เช่น กำรปลูกยูคำลิปตัสร่วมกับพืชไร่และข้ำว ซ่ึงมีกำรศึกษำพบว่ำ 
ยูคำลิปตัสแย่งน้ ำธำตุอำหำรจำกต้นปอและข้ำว เป็นต้น มีผลท ำให้พืชเหล่ำนั้นได้ผลผลิตลดลง 
 1.2 พืชเป็นอำหำรและที่อยูอ่ำศัยอยำ่งต่อเน่ืองของศัตรูพืชและพืชในนิเวศน์เดียวกัน เช่น ข้ำวโพดเป็นพืชอำศัย
ของ หนอนเจำะสมออเมริกันและเพลี้ยออ่นของฝ้ำย 
 
2. แข่งขันท าลายระหว่างพืช สัตว์ ประมง 
 2.1 กำรเลี้ยงสัตว์จ ำนวนมำกเกนิไป จะให้ปริมำณพืชทั้งในสภำพที่ปลูกไว้และในสภำพธรรมชำติไม่เพียงพอ เกิด
ควำมไม่สมดุลย์ ซ่ึงจะมีผลต่อสภำพแวดล้อมเส่ือมลงได้ 
 2.2 มูลสัตว์จำกกำรเลี้ยงสัตว์มีจ ำนวนมำกเกินไป เช่น กำรเลี้ยงหมูมำกเกินไปมีกำรจัดกำรไม่ดีพอ จะเกิดมลพิษ
ต่อ ทรัพยำกรธรรมชำติรอบด้ำนทั้งในเรื่องของน้ ำเสีย อำกำศเป็นพิษหรือกำรเลี้ยงกุง้กุลำด ำในหลำยท้องที่กป็ระสบ 
ปัญหำเกิดภำวะน้ ำเน่ำเสีย เป็นต้น 
 2.3 กำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชจะเกิดพิษตกค้ำงในน้ ำ และผลิตผลที่เป็นพิษต่อสัตว์และปลำ 
 2.4 กำรปลูกพืชเพื่อให้ผลผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งสูงสุด ก ำไรสูงสุด โดยมีกำรใช้ปัจจยักำรผลิตหลำยด้ำนรวมทั้ง 
สำรเคมีต่ำง ๆ จะมีผลท ำให้สภำพแวดล้อมของสัตว์ที่เป็นประโยชน์ เช่น แมลงศัตรูธรรมชำติลดจ ำนวนลง เปิด 
โอกำสให้ศัตรูพืชเพิ่มปริมำณขึ้นและจะท ำควำมเสียหำยให้แก่พชืปลูก 

ปัจจัยและความส าเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน 

  กำรด ำเนินงำนวจิัยและพัฒนำระบบกำรเกษตรผสมผสำนมีหลำยหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ได้พัฒนำงำนวิจัยและส่งเสริมให้เกษตรกรด ำเนินกำร หน่วยงำนดังกล่ำวได้แก ่กรมวิชำกำรเกษตร ซ่ึงมี
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 1-8 เป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนภมูิภำค กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยมีส ำนัก งำน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำหรับนโยบำยของรัฐบำลในขณะนีย้ังได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของระบบ กำร
ผสมผสำนว่ำ เป็นระบบที่สำมำรถจะแกป้ัญหำกำรว่ำงงำนของประชำกรและลดควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบอำชีพ 
ทำงกำรเกษตรของเกษตรกรได้ จึงมีนโยบำยกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมระบบแผนกำรผลิตของเกษตรกรโดยเร่ิมโครง 
กำรต้ังแต่ปี 2535 เป็นต้นมำ และได้ยึดหลักกำรที่ส ำคัญ 3 ประกำรคือ 

  ประการที่ 1 จะเน้นกำรพัฒนำทีต่ัวเกษตรกรให้เป็นผู้ริเริ่มคิดเอง ท ำเองจนในที่สุดสำมำรถพัฒนำไปใน
ทิศทำงที่  ี่พึ่งตนเองได้ และจะเป็นผู้ก ำหนดแผนกำรผลิตของตนเอง 
  ประการที่ 2 แผนกำรผลิตของเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจำกกำรผลิตพืชเดี่ยว เช่น ข้ำว หรือพืชไร่ชนิดใดชนิด
หนึ่ง มำท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน ซ่ึงรวมถึงกำรผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ กำรเลี้ยงสัตว์และกำร
ประมง โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศและควำมสอดคล้องกับทรัพยำกรของพื้นที่นั้นเป็นหลัก 

  ประการที่ 3 ส ำหรับบทบำทของเจ้ำหนำ้ที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นให้ควำมรู้และทำงเลือก
ในกำร และทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพ เพื่อให้เกษตรกรตัดสินใจ ปรึกษำหำรือคิดร่วมกับเกษตรกรและให้กำร
สนับสนุน ตำมที่จ ำเป็น 

  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่ำว มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรในปี 
2535-2537 รวมพื้นที่ 42 จังหวัด และเพิ่มครบทุกจังหวัดในปี 2539 ผลของกำรด ำเนินงำนปรำกฎวำ่มเีกษตรกร 
จ ำนวนหนึ่งประสบผลส ำเร็จ และมีเกษตรกรอีกจ ำนวนหนึ่งไมป่ระสบควำมส ำเร็จ ในด้ำนระบบเกษตรผสมผสำน 
ทั้งนี้เพรำะระบบเกษตรผสมผสำนเป็นระบบที่ต้องมีกำรวำงแผน มีกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรผลิตในระดับไร่นำและ 
กำรจัดกำรในด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ ทุน แรงงำน และกำรตลำด ซ่ึงปัจจัยและควำมส ำเร็จ 
ของระบบเกษตรผสมผสำน โดยกำรสรุปผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศสำมำรถ
สรุป ได้ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนการผลิต 
            เกษตรกรต้องสำมำรถวำงแผนกำรผลิต ภำยในฟำร์มของตัวเองได้อยำ่งถกูต้องในท ำนองที่เรียกวำ่ต้องมี
ภำย ในฟำร์มของตัวเองได้อย่ำงถูกต้องในท ำนองที่เรียกวำ่ต้องมีควำมรู้  ู้เขำรู้เรำจึงจะสำมำรถท ำใหัมกีำรวำงแผนได้
อย่ำง ถูกต้อง โดยองค์ประกอบควำมรู้เขำและรู้เรำทีส่ ำคัญในกำรวำงแผน ได้แก่ 
 1.1 ต้องมีพื้นที่ถือครองของตนเอง กำรเช่ำที่ดินจำกผู้อื่นมำด ำเนินกำร เกษตรกรจะได้กล้ำที่จะวำงแผนลงทุน
อย่ำง ถำวร เพรำะเกรงว่ำเมื่อด ำเนินกำรไประยะหนึ่งแล้วอำจจะถกูบอกเลิกเช่ำได้ 
 1.2 ต้องทรำบข้อมูลพื้นฐำนภำยในฟำร์มของตัวเองเป็นอยำ่งดี ข้อมูลดังกล่ำว ได้แก่ ข้อมูลทำงด้ำนลักษณะพื้นที่ 
ดิน แหล่งน้ ำ ซ่ึงนับว่ำมีควำมส ำคัญ จะสำมำรถช่วยในกำรวำงแผนภำยในฟำร์มได้อย่ำงถกูต้อง 
 1.3 ต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตพืชหลำยชนิด เช่น ข้ำว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชผัก กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ กำรปศุสัตว์ และกำรประมง ถ้ำขำดควำมรู้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จ ำเป็นต้องไป
ขวนขวำย หำควำมรู้ โดยกำรไปศึกษำดูงำน รวมทั้งเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนทีส่ำมำรถให้ควำมรู้นั้นได้ 
 1.4 ต้องมีทุนเริ่มต้นและทุนหมุนเวียนภำยในฟำร์มพอสมควร ซ่ึงกำรมีทุนส ำรองไว้จะสำมำรถให้กำรวำงแผน
ด ำเนิน กิจกรรมที่ผสมผสำนกันเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
 1.5 ต้องเป็นผู้มีควำมมำนะอดทน ขยันขันแข็ง และมีแรงงำนที่พอเพียง เหมำะสมกับกิจกรรมภำยในฟำร์ม ทั้งนี้
เพรำะ กำรท ำกำรเกษตรจะเห็นผลส ำเร็จได้ต้องใช้เวลำและประสบกำรณ์ในกำรแกป้ัญหำ ซ่ึงจะมีอยู่ตลอดเวลำ และ
สำมำรถ ปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลำ เพื่อให้แก้ปัญหำได้ทันเหตุกำรณ์ 



2. ด้านการจัดการ 
 เกษตรกรผู้ที่ด ำเนินกำรระบบเกษตรผสมผสำนจะประสบควำมส ำเร็จได้ ควรจะต้องมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมใน
ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีควำมสำมำรถจดักำรวำงแผนกำรใช้แหล่งน้ ำที่มอียูใ่นกำรผลิตพืชชนิดต่ำง ๆ กำรเพำะเล้ียงเห็ด
เศรษฐกิจ กำรปศุสัตว์ และกำรประมง ได้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพพื้นที่ ดิน ทุน แรงงำน รวมทั้งกำรตลำด ซ่ึงจะ
ท ำให้  ้เกษตรกรมีรำยได้อย่ำงเพียงพอ อันประกอบด้วยรำยได้ประจ ำวนั ประจ ำสัปดำห์ ประจ ำเดือน และรำยได้
ประจ ำฤดูกำล ในกำรนี้เกษตรกรควรจะมีกำรจัดกำรท ำบัญชีฟำร์ม เพื่อแสดงรำยรับ-รำยจ่ำยภำยในฟำร์ม 
 2.2 เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ จัดกำรเทคโนโลยีส ำหรับกำรผลิตพืชชนิดต่ำง ๆ กำรเพำะเล้ียงเห็ดเศรษฐกิจ 
กำร ปศุสัตว์ และกำรประมงได้เหมำะสม มีกำรหมุนเวยีนน ำสิ่งเหลือใช้ภำยในฟำร์มมำใชป้ระโยชน์ทีก่่อให้เกดิกำร
สนับ สนุนเกื้อกูลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน โดยจะส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัด
ศัตรูพืช อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ ซ่ึงจะน ำไปสู่ระบบกำรเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประโยชน์ที่ได้รับของระบบเกษตรผสมผสาน 

  ระบบเกษตรผสมผสำนเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกจิกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปใน
พื้นที่  ่เดียวกัน และกิจกรรมเหล่ำนี้จะมีกำรเกือ้กลูประโยชน์ซ่ึงกันและกันไมท่ำงใดก็ทำงหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นระบบที่
น ำไปสู่ กำรเกษตร แบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) จึงก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่มคีวำม
แปรปรวนในแต่ละปี ซ่ึงมีแนวโน้มจะรุนแรงมำกขึน้ เช่น เกิดภำวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ ำท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงเป็น
ปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรมกำรเกษตรเพียง อย่ำงเดียว เช่น ข้ำว หรือพืชไร่ ดังนั้น หน่วย
งำนวิจัยและพัฒนำของกรมวิชำกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรบำงส่วนจึงได้  ้พยำยำมศึกษำและพัฒนำกำรแปรเปลี่ยน
พื้นที่นำหรือไร่นำบำงส่วนมำด ำเนินกำรระบบเกษตรผสมผสำนที่มีหลำย ๆ ปลูกพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก) กำรเลี้ยงสัตว์ 
หรือกำรเลี้ยงปลำทดแทนรำยได้จำกกำรปลูกข้ำวหรือพชืไร่ที่อำจเสียหำย จำกสภำวะฝนแล้งหรือน้ ำทว่ม 

 2. ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต ในกำรด ำเนินระบบกำรเกษตรที่มีเพยีงกิจกรรมเดียว ที่มี  ี
กำรผลิตเป็นจ ำนวนมำก ผลผลิตที่ได้เมื่อออกสู่ตลำดพร้อมกัน ไม่ว่ำจะเปน็ข้ำว พืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผัก เมื่อมีปริมำณ 
เกินควำมต้องกำรของตลำดย่อมท ำให้รำคำของผลผลิตต่ ำลง กำรแปรเปลี่ยนพื้นที่นำหรือไร่บำงส่วนมำด ำเนินกำร 
ระบบเกษตรผสมผสำนจะสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมผันแปรของรำคำผลผลิตในตลำดลงได้ เนื่องจำกเกษตร 
กรสำมำรถจะเลือกชนิดพืชปลูกและเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดได้เป็นอยำ่งดี ตัวอย่ำงกำร
แก้  ้ปัญหำดังกล่ำว ได้แก่ ผลกำรวิจัยและพัฒนำระบบเกษตรผสมผสำนของ ไพรัช ด้วยพิบูลย์ (2531) พบว่ำกำรแปร  

กำรแปรเปลี่ยนพื้นที่นำ 1 ใน 4 ของพื้นที่นำทั้งหมดเป็นร่องสวนปลูกไม้ผลร่วมกับพชืแซมของเกษตรกรต ำบลบ้ำน 
แหลม อ ำเภอบำงปลำมำ้ จังหวัดสุพรรณบุรี สำมำรถลดควำมเส่ียงจำกรำคำผลผลิตข้ำวที่ไม่แน่นอนและช่วยให้
เกษตร กรมีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เช่นเดียวกับรำยงำนของ โกวิทย์ นวลวัฒน์ และคณะ (2533) ที่พบว่ำเกษตรกร
ที่ด ำเนิน กำรระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นที่จังหวดัลพบุรี สมุทรปรำกำร สกลนคร และจังหวัดชุมพร จะมีรำยได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,281, 217, 75 และ 334 ตำมล ำดับ 



 3. ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรปลูกขำ้ว หรือพืชไร่เพียงอย่ำงเดียว 
เกษตรกรจะมีควำมเส่ียงอยำ่งมำกเมือ่เกดิกำรระบำดของศัตรูพืชขึ้น เช่น กรณีกำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล 
และโรคใบหงิกอย่ำงรุนแรงในปี 2532-2533 ท ำให้พื้นที่ปลูกข้ำวทั่วประเทศ โดยเฉพำะในเขตภำคกลำงได้รับควำม 
เสียหำยอย่ำงมำก เกษตรกรต้องประสบควำมสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ โดยไม่มีรำยได้จำกกิจกรรมอื่นมำเจอืจนุครอบครัว
ได้ ดังนั้น กำรแก้ปัญหำหลังจำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจงึได้มีกำรวิจยัและพัฒนำระบบเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสม
กับ สภำพพื้นที่นำ ที่มีกำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลและโรคใบหงิกและจำกผลกำรด ำเนินงำนวิจยัของ 
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ก.) ในพื้นที่ต ำบลสิงโตทอง อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ พบว่ำ
ระบบเกษตร ผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพทำงกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร มีอยู่ด้วยกัน 3 
รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 ข้ำว + ไม้ผลบนร่องสวน + บ่อปลำ 
  รูปแบบที่ 2 ข้ำว + ไม้ผลบนร่องสวน + ไม้ดอกไม้ประดับ 
  รูปแบบที่ 3 ข้ำว + บ่อปลำ + ไม้ผลรอบบ่อปลำ + ไก่บนบ่อปลำ 
 โดยทั้ง 3 รูปแบบช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 115, 156 และ 299 ตำมล ำดับ เช่นเดียวกับรำยงำน
ของ Calora (1974, Hoppe (1976), IRRI (1983) ที่ว่ำ กำรจัดระบบกำรปลูกพืชและระบบเกษตรผสมผสำนเพื่อ ลด
กิจกรรมกำรปลูกข้ำว ซ่ึงเป็นพืชอำหำรของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล จะช่วยยบัยั้งชพีจักร (life cycle) ขอเพลี้ย 
กระโดดสีน้ ำตำลได้ 

 4. ช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายไดต้ลอดปี กำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำนซึ่งมีกิจกรรมหลำยกิจกรรม ใน
พื้นที่เดียวกัน จะก่อประโยชนใ์นด้ำนท ำใหเ้กษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นและมีรำยได้อยำ่งต่อเนื่อง ซ่ึงอำจจะเป็นรำยได้ 
รำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยได้ประจ ำฤดูกำล จำกกำรด ำเนนิงำนวจิัยและพัฒนำของส ำนกัวจิัยและ
พัฒนำกำร เกษตรเขตที่ 6 ที่บ้ำนโคกกรำด (หมู่ 8) ต ำบลทัพรำช อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรท่ีเคยมี
รำยได้จำก กำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวเมื่อแปรเปลี่ยนพื้นทีน่ำบำงส่วนเปน็ระบบเกษตรผสมผสำน จะมีรำยได้
ประจ ำวันจำกกำร ขำยพืชผัก รำยได้ประจ ำสัปดำห์จำกำรเพำะเห็ดฟำงในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-เม.ย.) รำยได้
ประจ ำเดือนจำกไมผ้ลอำยุสั้น ได้แก่ กล้วย ฝร่ัง ละมุด และรำยได้ประจ ำฤดูกำลจำกขำ้ว ข้ำวโพดหวำน ถั่วลิสง ถั่ว
เขียว ที่ปลูกหลังนำ ตัวอย่ำงกำร ด ำเนินกิจกรรมระบบเกษตรผสมผสำนของนำยจวน หอมมิ่ง เกษตรกรบ้ำนโคก
กรำด ที่ได้ร่วมด ำเนินกำรระบบเกษตร ผสมผสำน ตั้งแต่ปี 2537 พบว่ำในปี 2540 จะมีรำยได้ประจ ำวนัจำกกำรขำย
พืชผัก (ถั่ว แตงกวำ ผักบุ้ง คะน้ำ ผักชี ต้นหอม ผักกะเฉด) เฉลี่ยวันละ 30.42 บำท รำยได้ประจ ำสัปดำห์จำกกำร
ขำยเห็ดฟำง 47.5 บำท/สัปดำห์ รำยได้  ้ประจ ำเดือนจำกฝร่ัง กล้วย ละมุด มะละกอ 896.25 บำท รำยได้ประจ ำ
ฤดูกำลจำกกำรขำยขำ้ว 7,399 บำท ข้ำวโพด หวำน 1,545 บำท ถั่วลิสง 1,009 บำท 



 5. ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ์ (Species Diversity) กำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำน ซ่ึง
จะมีกิจกรรมหลำกหลำยในพื้นที่เดียวกัน พบว่ำท ำให้เกดิควำมหลำกหลำยทำง ชีวพันธุ์ (Species Diversity) เกิดขึ้น
ในพื้นที่ จำกกำรศึกษำระบบเกษตรผสมผสำนตำมแนวพระรำชด ำริทฤษฎี ใหม่ ที่บ้ำนโคกกรำด ต ำบลทัพรำช อ ำเภอ
ตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว ของประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ข.) พบว่ำมีควำมหลำกหลำยทำงชีวพันธุ์
เพิ่มขึ้นจำก 12 ชนิด เป็น 25 ชนิดซ่ึงจะช่วยท ำให้ระบบนิเวศน์วิทยำในพืน้ที่ดีขึ้น  

 6. ช่วยกระจายการใช้แรงงาน ท ำให้มีงำนท ำตลอดปี เป็นกำรลดปัญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนออกนอกภำค
กำร เกษตร และในสภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำของประเทศขณะนี ้ท ำให้เกิดปัญหำคนว่ำงงำนจ ำนวนมำก ระบบเกษตร
ผสม ผสำนจะรองรับแรงงำนเหล่ำนีไ้ด้ ทั้งนี้เน่ืองมำจำกระบบเกษตรผสมผสำน มีกิจกรรมหลำยกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมมีกำร ใช้แรงงำนแตกต่ำงกันไป เมื่อรวมกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไว้ด้วยกันในระบบเกษตรผสมผสำนจึงมีกำรใช้
แรงงำนมำกขึ้น มีกำรกระจำยแรงงำนไปตำมกจิกรรมต่ำง ๆ ตลอดปี เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกษตรที่มีกจิกรรม
เดียว เช่น ข้ำวหรือพืช ไร่ ผำสุก ทองพูล และคณะ (2540) ได้สรุปผลกำรวิจัยและพัฒนำระบบเกษตรผสมผสำนใน
พื้นที่สภำพไร่อำศัยน้ ำฝน ต ำบลหนองหว้ำ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่ำระบบเกษตรผสมผสำนจะมีกำร
ใช้แรงงำนตลอดทั้งปี 265 วันงำน เมื่อเทียบกับกำรปลูกข้ำวโพดเหลื่อมด้วยถั่วเหลือง ซ่ึงพบว่ำมีกำรใช้แรงงำนเพียง 
19 วันงำนเท่ำนัน้ในท ำนอง เดียวกัน ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ข.) พบว่ำเกษตรกรบ้ำนโคกกรำด ต ำบล
ทัพรำช อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว ที่ด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำน จะมีกำรใช้แรงงำนตลอดทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.) 
267 วันงำนเม่ือเทียบกบั กำรปลูกข้ำวในพืน้ที่ 5 ไร่ เท่ำกัน จะมีกำรใช้แรงงำนเพียง 61 วันงำน และสำมำรถลด
ปัญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ออกจำกพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 87 

7. ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับไร่นา เป็นกำรช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรใน
ระดับไร่นำ ไม่ให้เส่ือมสลำยหรือถูกใช้ใหห้มดไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งนี้เน่ืองจำกระบบ เกษตรผสมผสำนจะมีกำรเกื้อกลู
ประโยชน์ต่อกันสอดคล้องกับรำยงำนของ Manwan (1995), Yuan และคณะ (1995) พัฒน์ วิบูลย์เจริญผล (2539) 
และชนวน รัตนวรำหะ (2540) จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำระบบเกษตรผสมผสำน ที่เหมำะสมกับสภำพพืน้ที่นำเขต
ชลประทำน ต ำบลสิงโตทอง อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ ของประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ก.) 
โดยกำรแปรเปลี่ยนพื้นที่นำบำงส่วนประมำณ 2 ไร่ เป็นบ่อปลำ ปลูกไม้ผลรอบบ่อปลำ และเล้ียงไก่เนื้อบนบ่อปลำ (  
หมายเหตุ ไก่เนื้อหรือไก่กระทงจะเล้ียงประมำณ 3,000 ตัวต่อรุ่น และใน 1 ปี จะเล้ียงประ มำณ 4 รุ่น) จำก
กำรศึกษำพบว่ำนอกจำกจะช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 299 แล้วพบว่ำมูลและอำหำรของไก่  ่ที่ตกลงไปใน
บ่อปลำ จะช่วยเพิม่ธำตุอำหำรให้แก่พืชอำหำรของปลำ ท ำให้ปลำมีอำหำรอุดมสมบูรณ์ แต่เม่ือมีมำกเกินไป จะแย่ง
อำกำศในน้ ำกบัปลำ (น้ ำจะมีสีเขียวเขม้) ท ำให้ปลำขำดอำกำศ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรระบำยน้ ำออกจำกบอ่ปลำโดย 
ปล่อยลงนำข้ำว จำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2537-2539 พบว่ำเกษตรกรสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยในนำขำ้ว
จำก เดิมเคยใช้อัตรำ 50 กก./ไร่ เหลือเพียง 21.4 กก./ไร่ หรือพื้นที่ 7 ไร่ ใช้ปุ๋ย 3 กระสอบ จำกผลกำรสุ่มตัวอย่ำง
ผลผลิต พบว่ำ แปลงของเกษตรกรที่มีกำรใส่ปุ๋ยอตัรำ 50 กก./ไร่ จะได้ผลผลิต 764 กก./ไร่ แต่แปลงที่ใ่ส่น้ ำจำกบ่อ
เล้ียงปลำ ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ย 21.4 กก./ไร่ จะได้ผลผลิต 759 กก./ไร่ ซึ่งแตกต่ำงกันไม่มำกนัก ช่วยให้เกษตรกร 

สำมำรถลดต้นทุน กำรผลิตข้ำวลงได้ ในท ำนองเดียวกัน ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ข.) รำยงำนไว้ว่ำ
ระบบเกษตรผสมผสำน ตำมแนวพระรำชด ำริทฤษฎีใหม ่ที่บ้ำนโคกกรำด ต ำบลทัพรำช อ ำเภอตำพระยำ จังหวัด
สระแก้วช่วยท ำให้เกิดกำร หมุนเวียนของกจิกรรมต่ำง ๆ ในแปลงของเกษตรกร จำก 0 เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
กิจกรรมพืชกับพืช โดยเศษซำก ถั่วลิสง ถั่วเขียว ที่ปลูกหลังข้ำว และถั่วพร้ำที่ปลูกแซมระหวำ่งแถวของไม้ผล จะเป็น
ปุ๋ยให้กับข้ำวและไมผ้ล กิจกรรม พืชกับไก่ เศษซำกพืชและข้ำวเปลือกจะเปน็อำหำรของไก่ มูลไก่จะเป็นปุ๋ยของพชื 
กิจกรรมพืชกับปลา เศษซำกพืช จะเป็นอำหำรของปลำ น้ ำจำกบ่อปลำใชใ้นกำรปลูกพืชผัก พืชไร่และไม้ผล กิจกรรม
สัตว์กับปลา มูลไก่จะช่วยเพิ่ม ธำตุอำหำรให้กับพชื อำหำรของปลำในบ่อ เป็นต้น นอกจำกนีใ้นกำรด ำเนนิกิจกรรม
ระบบเกษตรผสมผสำนยังช่วย อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติไม่ให้ถกูท ำลำย ดังตัวอย่ำงที่เดิมเกษตรกรจะปลูกข้ำว
ในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งจะหำของ ป่ำและเผำถ่ำนขำย เพื่อหำรำยได้มำจนุเจอืครอบครัว แต่ภำยหลังจำกกำร
ด ำเนินกำรระบบเกษตรผสมผสำน เกษตรกร สำมำรถมีรำยได้จำกกำรขำยผลผลิต ข้ำว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไข่ไก่ ปลำ 
จึงสำมำรถเลิกหำของป่ำและเผำถ่ำนขำยอนั เป็นกำรลดปัญหำกำรท ำลำยป่ำในระดับหนึง่ พูลสวัสดิ์ อำจละกะ และ
คณะ (2536) และประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (2536) รำยงำนว่ำ ระบบเกษตรผสมผสำนที่มีกำรปลูกพืชที่มีควำม
หลำกหลำยผสมผสำนกันและมีกำรเกือ้กลูซ่ึงกันและ กันในลักษณะของกำรปลูกต่ำงระดับ (Multistorey) โดย
เลียนแบบลักษณะป่ำธรรมชำติ จะท ำให้ควำมสมดุลย์ของ ระบบนิเวศน์วิทยำเป็นไปอยำ่งเหมำะสม เช่น กำร
หมุนเวียนของธำตุอำหำรในระบบกำรควบคุมโรคและแมลงเป็นไป ตำมธรรมชำติ ลดกำรใช้สำรเคมี เพิ่มควำมยั่งยืน
ในกำรให้ผลผลิต เป็นต้น 

 8. ช่วยให้เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในกำรด ำเนินระบบเกษตรผสมผสำนที่มี
หลำยกิจกรรมช่วยท ำให้เกษตรกรสำมำรถมอีำหำรไว้บริโภคในครอบครัวครบ ทุกหมู่ โดยอำหำรประเภท
คำร์โบไฮเดรตจะได้จำกข้ำว ข้ำวโพด อำหำรประเภทโปรตีน จะได้จำกไก่ ปลำ พืชตระกูลถั่ว อำหำรประเภทวติำมนิ 
เส้นใยจำกพืชผักผลไม้และเห็ดฟำง ช่วยท ำให้เกษตรกรสำมำรถลดค่ำใช้จำ่ยค่ำอำหำรและมีกำร ปรับปรุงคุณภำพ
โภชนำกำรและสุขภำพของเกษตรกรในท้องถิ่นใหด้ีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับรำยงำนของ ชนวน  รัตนวรำหะ 
(2540)นอกจำกนี้ กนก ผลำรักษ์ และสุจินต์ สิมำรักษ์ (2533) ได้รำยงำนไว้ว่ำระบบเกษตรผสมผสำนที่มี  ีกำรเลี้ยง
ปลำหรือท ำประมงหลังบ้ำน ช่วยท ำให้เกษตรกรต ำบลบ้ำนค้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอำหำรโปรตีน จำกปลำ
ไว้บริโภคในครัวเรือน ประมำณ 39-46 กก./ครัวเรือน/ปี โดยทยอยจับกินได้ตลอดปี 

9. ช่วยท าให้คุณภาพชวีิตของเกษตรกรดีขึ้น กำรด ำเนินกิจกรรมในระบบเกษตรผสมผสำนช่วยท ำให้มีกำร กระจำย
กำรใช้แรงงำนท ำให้มีงำนท ำตลอดทั้งปี และมีกำรกระจำยรำยได้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกำรลดปัญหำกำร 
เคลื่อนย้ำยแรงงำนออกจำกภำคกำรเกษตรไปสู่ภำคอื่น ๆ เช่น ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรขำยบริกำรต่ำง ๆ ซ่ึงมักก่อ
ให้ เกิดปัญหำตำมมำ เช่น ปัญหำอำชญำกร ในเมืองและต่ำงประเทศ ปัญหำโรคไหลตำยที่ประเทศสิงคโปร์ ปัญหำยำ
เสพย์ ติด ปัญหำโรคเอดส์ เป็นต้น เมื่อไม่มีกำรอพยพแรงงำนออกจำกท้องถิน่ ท ำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหนำ้ทั้ง
พ่อ แม่ ลูก ช่วยท ำให้สภำพจิตใจดีขึ้น สภำพทำงสังคมในท้องถิ่นดีขึ้น ช่วยท ำให้คุณภำพชีวติของเกษตรกรดีขึ้น 
อำภำภรณ์ แสงพรรค (2537) ได้ท ำกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนระบบเกษตรผสมผสำนโดยท ำกำรส ำรวจ 



ครัวเรือนเกษตร กร จ ำนวน 35 ครัวเรือน ในพื้นที่อ ำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ำคุณภำพชีวติของครัวเรือน
เกษตรกรที่ทะระบบ เกษตรผสมผสำนดีกว่ำครัวเรือนที่ไม่ได้ท ำ กล่ำวคือ มีกำรเจ็บป่วยรุนแรง และเสียค่ำ
รักษำพยำบำลน้อยกวำ่ นอกจำกนี ้ผลกำรด ำเนินงำนระบบเกษตรผสมผสำนที่บ้ำนโคกกรำด ต ำบลทัพรำช อ ำเภอตำ
พระยำ จังหวัดสระแก้ว ของประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2539) สำมำรถช่วยท ำให้เกษตรกรที่ชื่อ นำยแกะ เจียว
รัมย์ สมำชิกคนหนึ่งของโครงกำรฯ ได้เปลี่ยนแปลงจำกชำยขี้เหล้ำเมำยำประจ ำหมู่บ้ำน มำเป็นครอบครัวที่มีรำยได้
ประจ ำวันมำกที่สุดในหมู่บ้ำนจำกกำร ขำยผักที่ปลูกแซมในร่องสวน โดยมีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 50 บำท/วัน และ
สำมำรถยกบ้ำนหลังใหม่แทนกระต๊อบ หลังเก่ำ คุณภำพชีวิตดีขึ้น เช่นเดียวกับเกษตรกรรำยอื่น ๆ ที่ร่วมด ำเนินงำน 

สรุป 

  กำรด ำเนินกำรระบบเกษตรผสมผสำนจะเป็นระบบกำรเกษตรที่ให้ผลผลิตกับเกษตรกรทั้งในด้ำนกำรมี
อำหำรเพียงพอ แก่กำรบริโภค กำรเพิ่มกำรมีงำนท ำ กำรมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินกจิกรรม
กระแสหลัก ลดกำร เคลื่อนย้ำยแรงงำน สำมำรถใช้ทรัพยำกรภำยในฟำร์มได้อยำ่งมีประสิทธภิำพและสำมำรถ
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมไม่ให้ เส่ือมโทรม รักษำสมดุลย์ของธรรมชำติไว้ แต่อย่ำงไรก็ดีระบบกำรท ำฟำร์มผสมผสำนใน
แต่ละสภำพของท้องถิ่นจะมี ควำมแตกต่ำงกันในด้ำนกิจกรรมที่จะมำด ำเนินกำร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กบักำรวำงแผนกำร
จัดกำรที่จะให้ประสบควำมส ำเร็จ ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับสภำพ เง่ือนไขทำงด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ สังคม 
ของเกษตรกรแต่ละรำยซ่ึงจะมีควำม แตกต่ำงกัน 
 
การด าเนินการระบบเกษตรผสมผสานจะมีข้อได้เปรียบและข้อจ ากัด ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อได้เปรียบของการท าระบบเกษตรผสมผสาน คือ 
 1.1 ลดควำมเส่ียงเนื่องจำกควำมแปรปรวนของสภำพลมฟำ้อำกำศ รำคำผลผลิตที่ไม่แน่นอนและกำรระบำดของ
ศัตรู พืช 
 1.2 ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรภำยในฟำร์ม ได้แก่ ที่ดิน แรงงำนและเงินทุน 
 1.3 มีอำหำรเพียงพอแก่กำรบริโภคภำยในครัวเรือน และมีรำยได้อย่ำงต่อเนืองตลอดปี 
 1.4 กำรใช้แรงงำนสม่ ำเสมอตลอดปี จึงท ำให้ลดปัญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกภำคกำรเกษตรไปสู่ภำคอื่น ๆ 
 1.5 เกษตรกรจะมีเศรษฐกิจที่พอเพียง จึงเป็นผลให้มีสภำพควำมเปน็อยูแ่ละมคุีณภำพชวีติที่ดีขึ้น 
 1.6 เป็นระบบกำรเกษตรที่เหมำะสมกับเกษตรกรรำยย่อย 
2. ข้อจ ากัดของการท าระบบเกษตรผสมผสาน คือ 
 2.1 เกษตรกรจะต้องมีที่ดิน ทุน แรงงำน ที่เหมำะสม 
 2.2 เกษตรกรจะต้องมีควำมมำนะ อดทน และขยันขันแขง็ 
 2.3 ต้องมีกำรวำงแผนและกำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในฟำร์มตลอดจนเทคโนโลยีในกำรผลิตที่เหมำะสม
สอดคล้อง สอดคล้องกับระบบกำรตลำดในท้องถิ่นและในระดับภูมิภำค 




