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วนเกษตรครอบครัว
AGROFORESTRY FAMILY

จําลอง   ปอคํา

วนเกษตรครอบครวั

ชดุประสบการณ์การทํางาน 
UHDP 16 ปี

 ( 2542 – 2558 )
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U H D P

O UHDP

Oก่อตัง้โดย (1997)

O วิสยัทศัน์และภารกิจ UHDP

Oยทุธศาสตร์ของ UHDP

O UHDP ทําอะไรบ้าง

เพ ื่อเป็นสถานที่  
(สํานักงาน  บ้านพักและห้อง
ประชุมและศูนย์การเรียนรู้ให้
กลุ่มเป้าหมายท่ีทํางาน)

เพ ื่อการผลิตและการ
สาธ ิตงานด้านต่างๆ  

(ด้านการเกษตร ,เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม และอ่ืนๆ)

เพ ื่อการระดมทุนเลีย้ง
ตนเอง (การผลิตในแปลง
การเกษตร , ให้บริการต่างๆ
ด้านการอบรมและการจัด

กิจกรรมต่าง )ๆ

เพ ื่อการศกึษาทดลอง
งานต่างๆ ที่สนใจ (ด้าน
การเกษตร ,เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม และอ่ืนๆเพ่ืองาน
พฒันา)

4 วตัถุประสงคก์าร

ก่อตัง้ศูนยฯ์



30/10/2015

3

ทําไมต้องทําวนเกษตรครอบครัวมีเหตผุลหลกั 2 ประการ

ต้องการเพิ่ม
แหลง่อาหารและ
ไม้ใช้สอยใน
ครอบครัว

ท่ีดินมีจํากดั

แหลง่ผลติอาหารใน
ธรรมชาติเส่ือมโทรม

สิง่แวดล้อมท่ีดี เป็นแหลง่รายได้

สอดคล้องกบัแนวคิดของนายหลวง

การปลกูไม้ 3 อยา่ง แตมี่ประโยชน์ 4 อยา่ง   พระองค์มี

พระราชดาํรัส ดังนี ้
การ  ใช้วิธ ีปลูกไม้ 3 อย่าง  

คือ  ไม้ใช้สอย   ไม้กินได้    ไม้เศรษฐกิจ 
 ประโยชน์  4 อย่าง  นอกกจากสามารถช่วยอนุรักษ์ดนิและนํา้”

• พออยู่  
• พอกิน 
• พอใช้ 
• ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
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ทําไมจงึเรียกวา่ วนเกษตร ครอบครัว

ใช้พืน้ท่ีในเขต
หวัไร่ปลายนา

มีการปลกูพืช
ตา่งๆผสมกบั
พืชป่าท่ีมีอยู่

มีการจดัการ
แบบง่าย

ใช้องค์ความรู้ภมิู
ปัญญาผสมกบั
วิชาการใหม่ๆ

เน้นเพ่ือใช้ใน
ครอบครัว

วนเกษตรครอบครัว คือ
      เกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูมีท่ีดิน
จํากดัทําให้การผลติจากแปลง
เกษตรไมพ่อเพียง  จงึใช้พืน้ท่ีวา่ง
เปลา่หรือพืน้ท่ีไร่ท่ีเส่ือมโทรม ไม่
สามารถปลกูพืชการเกษตรแบบ
ปกติได้ดี มาทําวนเกษตร        โดย  เน้นการปลกูพืชท่ี

หลากหลายทัง้พืชป่าพืชสวน  เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ในครอบครัว มี
อาหาร ไม้ใช้สอย และมีรายได้เสริม
ให้กบัครอบครัว สามารถอยูไ่ด้ และ
ยัง่ยืน
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กิจกรรมท่ีทําในวนเกษตรครอบครัว

การอนรัุกษ์พืชพนัธุ์ธรรมชาติท่ีมีอยู่

การปลกูพืชท่ีต้องการและใช้ประโยชน์

การเลีย้งสตัว์เลีย้ง

การเลีย้งผึง้แบบธรรมชาติ

การเลีย้งหนอไม้ไผ่

ประโยชน์ของวนเกษตรครอบครัว

ไมทํ่าลาย
พืน้ท่ีป่า

สิง่แวดล้อมท่ีดีอาหาร

สมนุไพร

ไม้ใช้สอย

มีความยัง่ยืนในการใช้
พืน้ท่ี มีนํา้

มีรายได้

เป็นทางเลือกท่ีดี
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รูปแบบวนเกษตรครอบครัว

O ในไร่

O พืน้ท่ีหวัไร่ปลายนา

O ในสวนผลไม้

Oสวนหลงับ้าน

O พืน้ท่ีในเขตป่าชมุชน

การเลือกพืน้ท่ีทําวนเกษตรครอบครัว

ที่ดนิท ี่สามารถใช้ได้
1.ในพืน้ท่ีเขตป่าเส่ือมแตต้่องทํา
ข้อตกลงกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้อง
2. ท่ีดนิในเขตป่าชมุชนของหมูบ้่าน  แต่
ต้องทําข้อตกลงกนัในชมุชนให้ชดัเจน
3. ท่ีดนิหวัไร่ปลายนาของเรา
4.ท่ีดนิไร่หมนุเวียนของเรา
5. ท่ีสวนผลไม้ของเรา
6.สวนหลงับ้าน

พืน้ท่ี ท่ีดินเป็นปัจจยัแรก
ในการทําวนเกษตร
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พืชท่ีปลกูในแปลงวนเกษตรครอบครัว

♣ ไม้ไผ ่  ชนิด
ตา่งๆ

♣ พืชตระกลูปาล์ม   
ตา๋ว  เตา่ร้าง 
และหวายชนิด
ตา่งๆ

♣ ต้างหลวง

♣ ผกัหวาน  
ผกัหวานป่า  
ผกัหวานบ้าน

♣ ต้นไม้ป่าชนิด
ตา่งๆ

♣ ชา
♣ กาแฟ

♣ พืชอาหารสตัว์
♣ กล้วย
♣ จะคาน
♣ ผลไม้
♣ อ่ืนๆ ฯลฯ

พืชท่ีให้อาหาร  พืชท่ีใช้เป็นไม้โครงสร้าง งานจดัสานและ
ไม้ฟืน  พืชสมนุไพร รวมทัง้พืชท่ีเป็นอาหารสตัว์

เรือนเพาะชําความสําคญั  เกษตรกรท่ีทําแปลงวนเกษตร
ทกุคนควรมี เรือนเพาะชําเป็นของตนเอง 
เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีขยายพนัธุ์พืชตา่งๆท่ีเรา
ต้องการเพราะทําให้ง่าย สะดวกในระยะ
ยาว

ประโยชน์ของเรือนเพาะชํา
1.เพาะเลีย้ง ขยายพนัธุ์พืชท่ีหาจาก
ตลาดทัว่ไปไมไ่ด้
2.ประหยดัลดคา่ใช้จ่ายเร่ืองกล้าไม้
3. สร้างรายได้ให้เกษตรกรจากการ
ขายกล้าไม้

สิง่ท่ีจําเป็น ในการทําเรือน
เพาะชํา
 สถานท่ี
 นํา้
 วสัดอุปุกรณ์ท่ีจําเป็น
 เมลด็และก่ิงพนัธุ์ท่ีดีตรง

ตามความต้องการ
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รูปแบบ
ทาํง่าย

ประหยัด

มีคุณภาพ

ทาํต่อเนื่อง

ทาํตามที่ต้องการ
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การจดัการดแูลแปลงวนเกษตรครอบครัว

O มีเรือนเพาะชําไว้เอง

O การจดัการเร่ืองเวลาปลกู

O ให้ปลกูเสริมทกุๆปี

O การกําจดัวชัพืช

O การให้ปุ๋ ย

O ความเข้าใจของชมุชน

O การจดัการระบบนํา้

O การจดัการควบคมุไฟป่า

O การจดัการควบคมุสตัว์เลีย้งท่ีเข้ามาในแปลงวนเกษตร

ตารางเวลาในการจดัการวนเกษตร

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.

การจดัการเรือเพาะชํา

การเตรียมพืน้ท่ี

การปลกู

การจดัวชัพืช

การให้ปุ๋ ย

การคลมุโคนต้น

การให้นํา้

การจดัการไฟป่า

ปอ้งกนัสตัว์เลีย้ง ก่อน
ปลกู
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ข้อท้าทายในการทําวนเกษตรครอบครัว

O เมลด็และกล้าพนัธุ์ท่ีดี

O สทิธิในท่ีดนิ

O ไฟป่า

O ความเข้าใจของชมุชน

O สตัว์เลีย้งท่ีปลอ่ย

O ระบบนํา้

O ตลาดผลผลติ

เกษตรกรชนบทต้องมีวนเกษตร
ทกุครอบครัว ...เพราะ รักษา
ส่ิงแวดล้อมของโลกและมี
อาหารทีป่ลอดภัย

สรุป
มีคนกล่าวไว้ว่า ... ให้เรา

ปลูกทุกอย่าง   ที่เรากิน

กินทุกอย่าง   ที่เราปลูก

สิ่งแวดล้อมธรรมชาตยิั่ งยืน  คนและชุมชนกจ็ะยั่งยืน
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แลกเปลี่ยน

จบนาํเสนอ


