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เรื่อง  เกษตรผสมผสาน 

ชื่อเกษตรกร  นายวัฒนา  ใจซื่อ 
เลขประจ าตัวประชาชน  ๓๗๐๐๕๐๐๖๘๗๓๔๘ 
เกิดเมื่อ  ๒๐ เมษายน ๒๕๐๘ 
สัญชาติ  ไทย   นับถือศาสนา  พุทธ    อายุ ๕๑ ปี 
ที่ ๔๙ หมู่ ๔  ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เบอร์โทร   ๐๘๓ ๑๓๙๒๑๔๙ 
วันที่บันทึกข้อมูล   ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

 
 

๑. ความเป็นมา 
 “ ท าอย่างไรให้อยู่อย่างย่ังยืน "  ความคิดของ คุณวัฒนา  ใจซื่อ เกษตรกรหมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านยาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม หลังจากเจอมรสุมชีวิตกับความล้มเหลวในการท าอาชีพเกษตร โดยปลูกพืชเชิงเด่ียวในพ้ืนที่ 
๑๒ ไร่ของตนเอง คุณวัฒนา ใจซื่อ เล่าว่า แรกเริ่มท าอาชีพเกษตรปี พ.ศ.๒๕๓๐ น้ันปลูกฝรั่งในพ้ืนที่ทั้งหมดที่มี ได้
ราคาดีมาก เป็นที่ต้องการของตลาด มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงบ้าน มีรายได้ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท/สัปดาห์ ต่อมา
เมื่อเกษตรกรในหมู่บ้านหันมาให้ความสนใจปลูกฝรั่งกันมากข้ึนจึงก็ท าให้ราคาถูกลง ผลผลิตล้นตลาด ขายไม่ได้และ
เหลือเน่าเสียหาย ครอบครัวจึงขาดรายได้  จึงเปลี่ยนความคิดหันมาลองท าปศุสัตว์บ้างโดยเลี้ยงโคพันธ์ุชาร์โรเลส์ 
แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากต้องแบกรับภาระต้นทุนอาหารที่สูงมาก 

 ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งประสบปัญหาในการท าการเกษตรของตนเองน้ัน ปี ๒๕๕๓ มี
เจ้าหน้าท่ีเกษตรเข้ามาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าเกษตรผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ  พา
ศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพเกษตร รวมทั้งได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัด
นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชด าริ ท าให้เกิดแนวคิดอยากเปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรของ
ตนเองบ้างให้เป็นเกษตรผสมผสานเกิดการเก้ือกูลกันของกิจกรรมในสวนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยง
ปลา ปลูกพืชที่หลากหลายเช่น ปลูกข้าว ฝรั่ง กล้วยหอมทอง ชะอม มะม่วง เน้นปลูกทุกอย่าท่ีกิน เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี เน้นความยังยืนทางอาหาร ไม่ยึดติดว่าจะต้องได้ในปริมาณมากอแต่สามารถ
มีเหลือขายสร้างรายได้ตลอดหาตลาดท าการขายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้สามารถ
ก าหนดราคาได้เอง นอกจากน้ียังหันมาใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมีซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมากและได้
สุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารเคมีจนปัจจุบันประสบความส าเร็จ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดีข้ึน พ่ึงพาตนเองค่อย
เป็นค่อยไป พอกิน พอใช้ ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๒. องค์ความรู้ที่ใช้การประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ 
๒.๑ เทคนิคการท าเกษตรผสมผสาน 

- เทคนิคการปรับปรุงบ ารุงดิน 

- การควบคุมก าจัดวัชพืชในนาข้าวขายพันธ์ุ 

 



- เทคนิคการให้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ 

 ๒.๒ การน าของเหลือที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก ใช้ห่มดิน และน าไป
เป็นอาหารปลา 
 ๒.๓เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ้านยาง  
 ๒.๔  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสั่งตัดและสารชีวภัณฑ์ในนาข้าว ในต าบลบ้านยาง และเป็นที่
ยอมรับของเกษตรการทั่วไปทั้งในและนอกพ้ืนที่ด้านการผลิตข้าวพันธ์ุที่มีคุณภาพ  

 ๒.๕  เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
 ๒.๖เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มมีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกข้าวให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ประกวดศูนย์ข้าวชุมน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด  
 ๒.๗มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวในชุมชนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกข้าวต าบลบ้านยาง  
 ๒.๘  เป็นศูนย์เพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร  

๓. สรุปองค์ความรู้ที่ต้องใช้ 
 ๓.๑ การผลิต  

  - เทคนิคการฟ้ืนฟูบ ารุงดิน 
  - เทคนิคการใช้ปุ๋ยและชีวภัณฑ์  

  - เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง,ต้นฝรั่ง 

  - เทคนิคการควบคุมก าจัดวัชพืชในนาข้าวขายพันธ์ุ 
 ๓.๒ การตลาด  
  - หาตลาดเอง  
  - จ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง  
  - การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ แล้วตลาดจะเข้ามาหาเอง  

๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๔.๑ ด าเนินการท าเกษตรแบบผสมผสานเน้นให้เกิดการ  
เชื่อมโยงกันในกิจการที่ท า เช่นเศษเหลือใช้จากพืชผักใช้เป็นอาหารปลา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลผลิตที่หลากหลายสามารถเก็บขาย 
สู่ตลาดตลอดทั้งปี  
 ๔.๒ เน้นการรักษาสมดุลธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้หลักการห่มดินเข้าช่วยในการดูแลรักษาดิน งดใช้การใช้สาร 
ก าจัดวัชพืชและการลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  
ในการท าเกษตร เช่นการใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ 
ไตรโครเดอร์มาร์และบิวเวอร์เรีย 

 

 

 

 

 



๕แนวคิดในการท างาน 
 ๕.๑มีใจรักในงานที่ท า  
 ๕.๒. อดทน มีความซื่อสัตว์กับตนเอง  
 ๕.๓. เปิดใจยอมรับความรู้ใหม่ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
 ๕.๔. สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปเป็นแนวทางใน
การท าการเกษตรของตนเอง  
 ๕.๕. สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมภายในสวนไร่นา  

๖. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 ๖.๑ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรและด าเนินชีวิต ดังที่ว่า  
“ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาติทุกระดับให้มีความมั่นคงต่อคุณธรรม  คือ มีความซื่อสัตย์ อดทน ความเพียร ความรอบคอบและต้องใฝ่รู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรมโดยสม่ าเสมอ 
 ๖.๒ เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นเกษตรกรรมธรรมชาติ เลี้ยงดินห่มดิน ให้ดินเลี้ยงพืช 
 ๖.๓. ใช้วิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุคใช้ในการท าการเกษตร  

   

 

 
 

 

ผู้บันทึกความรู้  ชื่อ – สกุล  นางสาวสุภาวดี ข าอิ่ม   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สังกัด         ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม  
ติดต่อได้ที่    ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม    
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