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วนเกษตรครอบครัว
AGROFORESTRY FAMILY

จําลอง ปอคํา

วนเกษตรครอบครัว
ชุดประสบการณ์การทํางาน
UHDP 16 ปี
( 2542 – 2558 )
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UHDP
O UHDP

O ก่อตังโดย
้ (1997)
O วิสยั ทัศน์และภารกิจ UHDP
O ยุทธศาสตร์ ของ UHDP
O UHDP

ทําอะไรบ้ าง

เพื่อ เป็ นสถานที่
(สํานักงาน บ้านพักและห้อง
ประชุมและศูนย์ การเรี ยนรู้ให้
กลุ่มเป้าหมายทีท่ ํางาน)

เพื่อ การผลิต และการ
สาธิต งานด้ านต่ างๆ
(ด้ านการเกษตร ,เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และอื่นๆ)

4 วัตถุประสงค์การ
ก่อตัง้ ศูนย์ฯ

เพื่อ การระดมทุน เลีย้ ง
ตนเอง (การผลิ ตในแปลง
การเกษตร , ให้บริ การต่างๆ
ด้านการอบรมและการจัด
กิ จกรรมต่างๆ)

เพื่อ การศึก ษาทดลอง
งานต่ างๆ ที่ส นใจ (ด้ าน
การเกษตร ,เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และอื่นๆเพื่องาน
พัฒนา)
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ทําไมต้ องทําวนเกษตรครอบครัวมีเหตุผลหลัก 2 ประการ
ที่ดินมีจํากัด
แหล่งผลิตอาหารใน
ธรรมชาติเสื่อมโทรม
ต้ องการเพิ่ม
แหล่งอาหารและ
ไม้ ใช้ สอยใน
ครอบครัว

สิง่ แวดล้ อมที่ดี

เป็ นแหล่งรายได้

สอดคล้ องกับแนวคิดของนายหลวง
การปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง พระองค์ ม ี
พระราชดํารั ส ดังนี ้
การ ใช้ วิธ ีป ลูก ไม้ 3 อย่ าง

คือ ไม้ ใ ช้ ส อย ไม้ ก ิน ได้ ไม้ เ ศรษฐกิจ
ประโยชน์ 4 อย่ าง นอกกจากสามารถช่ วยอนุร ัก ษ์ ด นิ และนํา้ ”

•
•
•
•

พออยู่
พอกิน
พอใช้
ประโยชน์ ต่ อ ระบบนิเ วศน์
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ทําไมจึงเรี ยกว่า วนเกษตร ครอบครัว
ใช้ พื ้นที่ในเขต
หัวไร่ปลายนา

มีการจัดการ
แบบง่าย

มีการปลูกพืช
ต่างๆผสมกับ
พืชป่ าที่มีอยู่
เน้ นเพื่อใช้ ใน
ครอบครัว
ใช้ องค์ความรู้ภมู ิ
ปั ญญาผสมกับ
วิชาการใหม่ๆ

วนเกษตรครอบครัว คือ
เกษตรกรบนพื ้นที่สงู มีที่ดิน
จํากัดทําให้ การผลิตจากแปลง
เกษตรไม่พอเพียง จึงใช้ พื ้นที่วา่ ง
เปล่าหรื อพื ้นที่ไร่ที่เสื่อมโทรม ไม่
สามารถปลูกพืชการเกษตรแบบ
ปกติได้ ดี มาทําวนเกษตร

โดย เน้ นการปลูกพืชที่
หลากหลายทังพื
้ ชป่ าพืชสวน เพื่อ
การใช้ ประโยชน์ในครอบครัว มี
อาหาร ไม้ ใช้ สอย และมีรายได้ เสริม
ให้ กบั ครอบครัว สามารถอยูไ่ ด้ และ
ยัง่ ยืน
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กิจกรรมที่ทําในวนเกษตรครอบครัว
การอนุรักษ์ พืชพันธุ์ธรรมชาติที่มีอยู่
การเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง
การเลี ้ยงหนอไม้ ไผ่
การเลี ้ยงผึ ้งแบบธรรมชาติ
การปลูกพืชที่ต้องการและใช้ ประโยชน์

ประโยชน์ของวนเกษตรครอบครัว
อาหาร

เป็ นทางเลือกที่ดี

ไม่ทําลาย
พื ้นที่ป่า

สิง่ แวดล้ อมที่ดี

ไม้ ใช้ สอย
มีรายได้

มีความยัง่ ยืนในการใช้
พื ้นที่

สมุนไพร

มีนํ ้า
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รูปแบบวนเกษตรครอบครัว
O ในไร่
O พื ้นที่หวั ไร่ ปลายนา
O ในสวนผลไม้
O สวนหลังบ้ าน
O พื ้นที่ในเขตป่ าชุมชน

การเลือกพื ้นที่ทําวนเกษตรครอบครัว
พื ้นที่ ที่ดินเป็ นปั จจัยแรก
ในการทําวนเกษตร

ที่ด นิ ที่ส ามารถใช้ ไ ด้

1.ในพื ้นที่เขตป่ าเสื่อมแต่ต้องทํา
ข้ อตกลงกับเจ้ าหน้ าที่รัฐที่เกี่ยวข้ อง
2. ที่ดนิ ในเขตป่ าชุมชนของหมูบ่ ้ าน แต่
ต้ องทําข้ อตกลงกันในชุมชนให้ ชดั เจน
3. ที่ดนิ หัวไร่ปลายนาของเรา
4.ที่ดนิ ไร่หมุนเวียนของเรา
5. ที่สวนผลไม้ ของเรา
6.สวนหลังบ้ าน
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พืชที่ปลูกในแปลงวนเกษตรครอบครัว
พืชที่ให้ อาหาร พืชที่ใช้ เป็ นไม้ โครงสร้ าง งานจัดสานและ
ไม้ ฟืน พืชสมุนไพร รวมทังพื
้ ชที่เป็ นอาหารสัตว์

♣ ไม้ ไผ่ ชนิด ♣
ต่างๆ
♣ พืชตระกูลปาล์ม
ต๋าว เต่าร้ าง ♣
และหวายชนิด
ต่างๆ
♣
♣ ต้ างหลวง
♣

ผักหวาน
ผักหวานป่ า
ผักหวานบ้ าน
ต้ นไม้ ป่าชนิด
ต่างๆ
ชา
กาแฟ

ความสําคัญ เกษตรกรที่ทําแปลงวนเกษตร
ทุกคนควรมี เรื อนเพาะชําเป็ นของตนเอง
เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ขยายพันธุ์พืชต่างๆที่เรา
ต้ องการเพราะทําให้ ง่าย สะดวกในระยะ
ยาว
สิง่ ที่จําเป็ น ในการทําเรื อน
เพาะชํา
 สถานที่
 นํ ้า
 วัสดุอปุ กรณ์ที่จําเป็ น
 เมล็ดและกิ่งพันธุ์ที่ดีตรง
ตามความต้ องการ

♣
♣
♣
♣
♣

พืชอาหารสัตว์
กล้ วย
จะคาน
ผลไม้
อื่นๆ ฯลฯ

เรื อนเพาะชํา

ประโยชน์ของเรื อนเพาะชํา
1.เพาะเลี ้ยง ขยายพันธุ์พืชที่หาจาก
ตลาดทัว่ ไปไม่ได้
2.ประหยัดลดค่าใช้ จ่ายเรื่ องกล้ าไม้
3. สร้ างรายได้ ให้ เกษตรกรจากการ
ขายกล้ าไม้
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ทําง่ าย

รูปแบบ

ประหยัด
มีคุณภาพ

ทําตามที่ต้ อ งการ

ทําต่ อ เนื่อ ง
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การจัดการดูแลแปลงวนเกษตรครอบครัว
O มีเรื อนเพาะชําไว้ เอง
O การจัดการเรื่ องเวลาปลูก
O ให้ ปลูกเสริ มทุกๆปี
O การกําจัดวัชพืช
O การให้ ปยุ๋
O ความเข้ าใจของชุมชน
O การจัดการระบบนํ ้า
O การจัดการควบคุมไฟป่ า
O การจัดการควบคุมสัตว์เลี ้ยงที่เข้ ามาในแปลงวนเกษตร

ตารางเวลาในการจัดการวนเกษตร
รายการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

การจัดการเรื อเพาะชํา

การเตรี ยมพื ้นที่
การปลูก
การจัดวัชพืช
การให้ ปยุ๋
การคลุมโคนต้ น
การให้ นํ ้า
การจัดการไฟป่ า
ป้องกันสัตว์เลี ้ยง

ก่อน
ปลูก
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ข้ อท้ าทายในการทําวนเกษตรครอบครัว
O เมล็ดและกล้ าพันธุ์ที่ดี
O สิทธิในที่ดน
ิ
O ไฟป่ า
O ความเข้ าใจของชุมชน
O สัตว์เลี ้ยงที่ปล่อย
O ระบบนํ ้า
O ตลาดผลผลิต

เกษตรกรชนบทต้ องมีวนเกษตร
ทุกครอบครัว ...เพราะ รั กษา
สิ่งแวดล้ อมของโลกและมี
อาหารทีป่ ลอดภัย

สรุ ป
มีค นกล่ าวไว้ ว่า ... ให้ เ รา

ปลูก ทุก อย่ าง ที่เ รากิน
กิน ทุก อย่ าง ที่เ ราปลูก
สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติย่ งั ยืน คนและชุม ชนก็จ ะยั่งยืน
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จบนําเสนอ

แลกเปลี่ย น
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