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คำ�นำ�
“๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” สำ�นักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำ�นักงบประมาณ
และสำ � นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ (สำ � นั ก งาน
กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา เป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีไ่ ด้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
พระราชดำ�ริ พระปรีชาสามารถและผลสำ�เร็จจากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริที่ก่อให้เกิด
คุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักการทรงงาน, รากฐานความมั่นคงของมนุษย์, นํ้าคือชีวิต, ปราชญ์แห่งดิน,
รักษ์ปา่ : รักษาสิง่ แวดล้อม, วิถแี ห่งดุลยภาพ, ทฤษฎีใหม่, ชะลอนํา้ : เพิม่ ความชุม่ ชืน้ , กำ�แพงธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ ,
พลังงานสีเขียว, จากนํา้ เสียสูน่ าํ้ ใส, พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ , ผลสำ�เร็จสูป่ ระชาชน และพระเกียรติเกริกไกร
โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่
ปวงประชา” เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและสามารถเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ประกอบกับเพือ่ ให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วมในการสานต่อและถ่ายทอด
แนวพระราชดำ�ริได้อย่างชัดเจน เหมาะสม ผ่านการเรียนรูจ้ ากหนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ทัง้ ๑๔ เล่ม
ที่มีลักษณะที่เรียบง่ายสามารถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย อันนำ�ไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
องค์กร และประเทศชาติ ให้บังเกิดความสุขและความยั่งยืนตลอดไป
			 คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
		
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(สำ�นักงาน กปร.)
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เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มกั ประสบปัญหาการขาดแคลนนํา้
ขาดที่ ทำ�กิ น ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
ขาดความรู้ในการทำ�เกษตรกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งแต่ละภูมิภาค
ของประเทศมีปัญหา “เฉพาะ” ที่แตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้าง
ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
ให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ” ขึ้น

เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาที่ได้จากการศึกษา ทดลอง
วิจัย เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิต”
และเป็น “ต้นแบบ” การบริหารจัดการที่เป็น “บูรณาการ”
ที่นำ�ส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว
ร่ ว มกั น ดำ�เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ในที่ เ ดี ย ว ทำ�ให้
เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้
ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งได้มีการจำ�ลองรูปแบบตาม
ภูมิภาคนั้นๆ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
“ป่าหาย นํ้าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ทำ�การฟื้ น ฟู ส ภาพของดิ น โดยเน้ น การปรั บ ปรุ ง และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของดินและนํ้าให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
นับแต่ปี ๒๕๒๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
ได้ดำ�เนินงานศึกษาทดลองวิจยั จำ�นวน ๑๑๓ เรือ่ ง และได้ขยายผล
ไปสู่เกษตรกรเป็นหลักสูตรฝึกอบรมจำ�นวน ๒๐ เรื่อง
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ผลสำ�เร็จแห่งการพัฒนา
๑. การปลูกยางพาราในพื้นที่แห้งแล้ง
การปลูกสร้างสวนยางพาราในท้องที่แห้งแล้ง ดำ�เนิน
การปลูกยางพารา ๒ พันธุ์ คือ RRIM 600 และ GT 1 โดยการ
ใส่อินทรียวัตถุในหลุมปลูกยางพารา การคลุมโคนต้นยางพารา
การปลูกซ่อมด้วยต้นยางพาราชำ�ถุงทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกับต้นในแปลง
ต้นยางพาราสามารถเปิดกรีดได้ เมือ่ อายุ ๙ ปี และทำ�การทดสอบ
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พันธุย์ างพารา จำ�นวน ๔ พันธุ์ คือ สงขลา
๓๖ KRS 25 RRIC 110 และ RRIM 600
โดยทดลองใส่ปยุ๋ อินทรียวัตถุในหลุมปลูก
และการคลุมโคนต้นยางพาราสามารถลด
จำ�นวนต้นตายจากเดิม ๘๐ เปอร์เซ็นต์
ให้ เ หลื อ ๔๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ด้ ต้ น ยาง
สามารถเปิดกรีดได้เมื่ออายุ ๘ ปี
๒. การปรับปรุงวัสดุสำ�หรับเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
การเพาะเห็ดสกุลนางรม เมื่อใช้สูตรอาหารขี้เลื่อย +
รำ�ละเอียด + ดีเกลือ อัตรา ๑๐๐ : ๓ : ๑: ๐.๒ ส่วน ให้ผลผลิต
ดอกเห็ดเฉลีย่ ๒๐๐ - ๒๕๐ กรัม (ระยะเวลาเก็บผลผลิต ๔ - ๕ เดือน)
เมื่อใช้สูตรอาหารฟางข้าว + ขี้เลื่อย + ปูนขาว + ดีเกลือ อัตรา
๕๐ : ๕๐ : ๑ : ๐.๒ ส่วน ให้ผลผลิตดอกเห็ดเฉลีย่ ๑๘๐ - ๒๐๐ กรัม
(ระยะเวลาเก็บผลผลิต ๓ - ๔ เดือน) และเมือ่ ใช้สตู รอาหารเศษต้น
และเปลือกถั่วเหลือง + ปูนขาว + ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา
๕๐ : ๑ : ๑ ส่วน โดยนํ้าหนักแห้งหมักเป็นเวลา ๖ วัน ให้ผลผลิต
ดอกเห็ดสดเฉลี่ย ๑๒๐ - ๑๘๐ กรัม (ระยะเวลาเก็บผลผลิต ๒ ๓ เดือน ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกใช้สูตรอาหารได้ทั้ง ๓ สูตร
เนื่องจากให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน
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๓. ทดสอบการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
การใส่ปุ๋ยหมักธรรมชาติสามารถเพิ่มความสูงของต้น
จำ�นวนต้ น รวมต่ อ กอ และผลผลิ ต สู ง สุ ด ได้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การ
ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่สำ�คัญให้กับ
เกษตรกรผู้ ส นใจในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต จากการใช้ ปุ๋ ย เคมี
มาเป็นการใช้ปุ๋ยหมัก เนื่องจากได้รับผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน
๔. การเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการดินด้วยปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ การ
ปลูกมันสำ�ปะหลังในชุดดินจันทึกกลุม่ ชุดดินที่ ๔๔ เพือ่ ศึกษาการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำ�ปะหลัง พบว่า ค่าความเป็นกรด
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เป็นด่างของดินเพิ่มขึ้น ปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ธาตุอาหาร
ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น เพิ่ ม ขึ้ น และโพแทสเซี ย มที่
แลกเปลีย่ นได้ในดินเพิม่ ขึน้ การเจริญเติบโตมีความสูงสูงสุด แต่ไม่
แตกต่างกันกับการใช้ปยุ๋ หมักเพียงอย่างเดียว และการใช้ปยุ๋ หมัก
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้า ส่วนการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับพืชปุ๋ยสด และ
การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังสดและ
ค่าดัชนีการเก็บเกีย่ วสูงสุด นอกจากนีก้ ารใช้ปยุ๋ เคมีให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยมีรายได้สุทธิเท่ากับ ๖,๓๕๐ บาทต่อไร่
๕. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการ
ถ่ายพยาธิของพืชสมุนไพรและยาถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง
การทดสอบสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่ มะระขี้นก หมาก
และมะขาม เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล พบว่า
มะระขี้ น กมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดจำ�นวนไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ น
หมากและมะขามมี ผ ลต่ อ การลดจำ�นวนไข่ ข องพยาธิ ตั ว ตื ด
ซึง่ มีประสิทธิภาพดีกว่ายาถ่ายพยาธิมเี บนดาโซลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำ�พืช
สมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรไทย เพื่อ
ลดต้นทุนในการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิต ทั้งยังเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
“ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว
แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษา ทดลอง วิจัย และ
พัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำ�มา
ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแห่งความสำ�เร็จให้กับพื้นที่อื่นๆ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีการศึกษาทดลอง
วิจัยจำ�นวน ๒๕๒ เรื่อง และนำ�ไปจัดทำ�หลักสูตร ๑๖ หลักสูตร
อบรมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ
๑. โครงการแกล้งดิน เป็นการขังนํ้า ๔ สัปดาห์ แล้ว
ระบายออกควบคู่กับการใช้หินปูนฝุ่นในปริมาณน้อยสามารถ
ปรับปรุงดินเพือ่ ปลูกพืชในดินเปรีย้ วจัดได้ นับเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ต่างๆ
๒. การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยวิธีการขุดยกร่อง
เพื่อปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ต้องรักษาหน้าดินไว้ให้หนาขึ้น
โดยการเปิดหน้าดินออกแล้วทำ�การขุดยกร่อง จากนั้นนำ�หน้าดิน
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เดิมมาเสริมบนร่อง และ
ต้องไม่ขุดชั้นดินที่มีสาร
ต้ น กำ�เนิ ด ให้ เ กิ ด กรด
(ไพไรต์ : Fes) ขึ้น มา
และรั ก ษาระดั บ นํ้ า ใน
ท้ อ ง ร่ อ ง ใ ห้ อ ยู่ เ ห นื อ
พื้ น ดิ น ที่ มี ส ารซึ่ ง เป็ น
ต้นกำ�เนิดให้เกิดกรด
๓. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่และปรับ
สั ด ส่ ว นให้ เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศของ
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยประมาณ ๒๕,๐๐๐
มิลลิเมตรต่อปี คือ ๑๐ - ๒๐ - ๓๐ - ๔๐ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
เลีย้ งสัตว์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งนํา้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นนาข้าว
และ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชไร่ พืชสวน และทำ�การปรับปรุงสภาพ
ความเป็นกรดของดินด้วยหินปูนฝุ่น
๔. การปรับปรุงดินพรุเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามัน พบว่า
ปาล์มนํา้ มันสามารถเจริญเติบโตได้ดใี นพืน้ ทีด่ นิ พรุ โดยทนสภาวะ
แห้งแล้งและนํ้าท่วมได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
๕. พลังงานทางเลือก (ไบโอดีเซล) โรงงานสกัดและ
แปรรูป นํ้ า มั น ปาล์ ม ในช่ ว งแรกใช้วิธีทอดผลปาล์ม ในกระทะ
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ใช้เครื่องหีบแรงคน ต่อมาพัฒนาเครื่องแยก
ผลปาล์มจากทะลาย และการทอดผลปาล์ม
ภายใต้ ร ะบบสุ ญ ญากาศ ต่ อ มาปี ๒๕๔๕
นำ�นํ้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ มาทดลองผลิ ต นํ้ า มั น
ไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
๖. พันธุ์หญ้าที่เหมาะสมในพื้นที่
ดินเปรี้ยว การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่
ลุ่มตํ่า ต้องปรับพื้นที่ไม่ให้นํ้าท่วมแช่ขังเป็น
เวลานาน โดยวิธกี ารขุดยกร่อง หรือการจัดทำ�
คูระบายนํ้า ปรับปรุงดินด้วยหินปูนฝุน่ พันธ์ุ
หญ้าที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง
ได้แก่ หญ้ามอริซัส หญ้าชันกาด หญ้าไคไร
และหญ้าพลิแคทูลัม ตามลำ�ดับ
๗. การเลี้ยงเป็ดเทศขุนหลังบ้าน
เสริมรายได้ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาสได้นำ�ผลงานวิจัยไป
แนะนำ�ให้เกษตรกรผสมอาหารข้นขึน้ ใช้เอง เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หา
อาหารมีราคาแพง ซึ่งการขุนเป็ดเทศจะใช้อาหาร ๙.๕ กิโลกรัม
คิดเป็น ๖๔ บาทต่อตัว ค่าพันธุ์เป็ดเทศ ราคา ๑๕ บาทต่อตัว
ระยะเวลาในการเลี้ยง ๘๐ - ๙๐ วัน เป็ดจะมีนํ้าหนักเฉลี่ย ๓.๑
กิโลกรัมต่อตัว
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๘. การจั ด การแปลงพื ชอาหารสั ต ว์ เพื่ อเลี้ ยงแพะ
การปลูกพืชอาหารสัตว์แซมในระหว่างแถวมะพร้าว และแถวยางพารา
จะเป็นการปรับปรุงสวน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและรายได้ ชนิด
ของพื ช อาหารสั ต ว์ ที่ ส ามารถปลู ก ได้ ดี ใ นสวนมะพร้ า วและ
สวนยางพารา ได้แก่ หญ้ากินนี หญ้ากินนีสีม่วง หญ้ารูซี่ และ
หญ้าซิกแนลเลื้อย เป็นต้น
๙. การผลิตพันธุ์ไก่สามสายเลือด ดำ�เนินการทดลอง
ผลิตไก่เนื้อ ๓ สายพันธุ์ โดยสามารถเจริญเติบโตเร็ว สามารถ
ขุนส่งขายตลาดได้ภายในเวลาไม่เกิน ๑๖ สัปดาห์ มีความต้านทาน
โรคดี เลี้ยงง่าย มีนํ้าหนักส่งขายเฉลี่ยประมาณ ๑.๗ กิโลกรัม
ต่อตัว ในการผลิตสามารถจำ�หน่ายได้กำ�ไรตัวละ ๒๖ บาท
๑๐. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวทนเปรีย้ ว พันธุข์ า้ ว
ทนดินเปรีย้ ว ๑๐ สายพันธุ์ ได้แก่ ลูกแดง อัลซัมดูลละห์ ข้าวเขียวดอนทราย รวงยาว ข้าวขาว ช่อจำ�ปา ช้องนาง ขาวน้อย กระดังงา
และสีร่ วง ซึง่ ข้าวสายพันธุเ์ หล่านี้ จะเป็นข้าวไวแสง เหมาะสำ�หรับ
ปลูกนาปี เป็นทีน่ ยิ มของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยสามารถดำ�เนินการ
พัฒนาเป็นข้าวสายพันธุ์ประจำ�ถิ่นต่อไปได้
๑๑. การปลู ก พื ช แซมยาง การปลู ก ระกำ�ร่ ว มกั บ
ยางพารา เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างระหว่างแถวยางเพิ่มรายได้
ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยปลูกระกำ�หวาน ซึง่ สามารถปลูก
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เป็นพืชร่วมกับยางได้ดี จะให้ผลผลิตเมือ่ อายุ ๔ - ๕ ปี ระกำ�หวาน
อายุ ๑๐ ปีขนึ้ ไป จะให้ผลผลิตเฉลีย่ กอละ ๑๐ กิโลกรัม เสริมรายได้
ให้เกษตรกร ๕,๘๐๐ บาทต่อไร่ต่อปี
๑๒. การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนยาง สูตรเพาะ
เห็ดฟางกองเตีย้ ทีเ่ หมาะสมในสวนยางพาราคือขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารา
+ ผักตบชวา + ปุย๋ หมัก ได้ผลผลิตเฉลีย่ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัมต่อกอง
๑๓. การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ไ ม้ เ พื่ อ ใช้ ป ลู ก ฟื้ น ฟู ป่ า พรุ
การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำ�หรับใช้ปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าพรุ
เสือ่ มโทรม พบว่า กะบุยเข็มใหญ่และสะเตียว เป็นพันธุไ์ ม้ทมี่ คี วาม
รอดตายสูง หว้านํา้ กะบุย ตังหนใหญ่ และขีห้ นอนพรุ เป็นพันธุไ์ ม้
ที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว
๑๔. การใช้ประโยชน์
ไม้เสม็ดขาว ไม้เสม็ดขาวเป็น
พันธุไ์ ม้ทมี่ ลี กั ษณะพิเศษ กล่าว
คือ สามารถเจริญเติบโตในพืน้ ที่
พรุเสือ่ มโทรมได้ดมี าก สามารถ
เจริญเติบโตได้เร็ว เจริญเติบโต
ได้ ใ นสภาพนํ้ า ท่ ว ม เป็ น ไม้ ที่
สามารถนำ�ส่ ว นต่ า งๆ มาใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง
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๑๕. การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว
๑) ปลาที่ เ ลี้ ย งต้ อ งสามารถ
ทนกรดได้ดี ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสลิด
ปลาแรด ปลาหมอไทย และปลาบู่ เป็นต้น
๒) การปรับปรุงบ่อ ใส่วัสดุปูน
ลงในบ่อ เพื่อลดความเป็นกรด โดยใส่ตาม
ความต้องการปูนของดิน
๓) การเลี้ ย งควรติ ด ตามผล
การเลี้ยงโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน
๑๖. การเลี้ยงปลาในกระชัง
๑) ปลาทีเ่ ลีย้ งต้องทนกรดได้ดี ปลาทีม่ คี วามเหมาะสม
สำ�หรับเลี้ยงในกระชัง ได้แก่ ปลาแรด ปลาบู่ และปลาหมอไทย
เป็นต้น
๒) การเลือกทีเ่ ลีย้ ง ควรเลือกบริเวณทีม่ กี ารไหลเวียน
ของกระแสนํ้าได้ดี และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการปล่อยของเสีย
๓) การเลี้ ย งควรจะหลี ก เลี่ ย งการเลี้ ย งในฤดู ฝ น
หรือฤดูนํ้าหลาก โดยเริ่มเลี้ยงหลังจากหมดฤดูฝนเลี้ยงต่อไป
จากฤดูร้อน จนเข้าฤดูฝนจึงเริ่มจับปลาจำ�หน่ายหรือบริโภค
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
“การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล”
จากปั ญ หาดิ น เค็ ม ป่ า ชายเลนถู ก บุ ก รุ ก แผ้ ว ถาง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำ�ริให้ทำ�การ
ศึกษาพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตทีด่ นิ ชายทะเล เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
และเห็นความสำ�คัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนฯ
ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย ไปแล้วจำ�นวน ๑๔๑ เรื่อง และได้ขยายผล
สู่เกษตรกร
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๑. ด้านการอนุรักษ์ดิน นํ้า และป่าไม้
ดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริในการ
พัฒนาและฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่าไม้ โดยการก่อสร้าง
ฝายต้ น นํ้ า ลำ�ธารจากวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ห าได้ ง่ า ย
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จนทำ�ให้
ป่าไม้ทงั้ ป่าบกและป่าชายเลนกลับคืนสภาพความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Biodiversity) ของสัตว์ปา่ และสัตว์นาํ้ อีกทัง้ ชุมชน
มีแหล่งนํ้าใช้จากการสร้างฝาย
๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้
ชายฝั่ง
จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบน
จำ�นวน ๗๒๘ ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งแก่คน
ในท้องถิ่น เพื่อให้มีอาชีพและฐานะความเป็นอยู่
ที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ การที่ ค นในท้ อ งถิ่ น
มี ส่ ว นร่ ว มในการฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลนเสื่ อ มโทรม
ให้ฟื้นคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ในส่วนของการ
ส่งเสริมการเลีย้ งกุง้ ทะเลได้มกี ารดำ�เนินการศึกษา
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ทดลอง วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ในรูปแบบที่สามารถ
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยความเรียบง่ายและประหยัด เป็นที่
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
๓. ด้านการจัดการระบบชลประทานนํ้าเค็มเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง
อ่าวคุง้ กระเบนมีสภาพเป็นอ่าวปิด ในช่วงทีผ่ า่ นมาเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งได้รับแรงจูงใจในด้านราคา ส่งผลให้
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ นํ้ า ชายฝั่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง กุ ล าดำ�ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งหนาแน่ น
ปริมาณนํ้าทิ้งซึ่งมีธาตุอาหารปริมาณสูงเจือปนอยู่ จึงถูกระบาย
ออกสู่อ่าวคุ้งกระเบนในปริมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ธรรมชาติ
ไม่สามารถบำ�บัดนํ้าที่มีการเจือปนสูงได้หมด ทำ�ให้เกิดการสะสม
อยู่ในอ่าวคุ้งกระเบน เกิดการระบาดของโรคสัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยง
สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร การจัดการระบบชลประทาน
นํ้าเค็มเริ่มดำ�เนินการเมื่อปี ๒๕๔๒ จากการตรวจคุณภาพนํ้า
ในอ่าวคุ้งกระเบนเปรียบเทียบกับ
คุณภาพนํา้ ทะเลชายฝัง่ เดือนละครัง้
พบว่ า คุ ณ ภาพนํ้ า ทะเลในอ่ า ว
คุ้ ง กระเบนมี คุ ณ ภาพดี แ ละอยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน
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๔. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้รณรงค์ให้คน
ในท้องถิ่นเห็นถึงคุณค่าและความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันป่า
ชายเลนบริเวณอ่าวคุง้ กระเบนมีพนื้ ทีร่ วม ๑,๓๐๐ ไร่ และหญ้าทะเล
มีพื้นที่รวม ๖๑๗ ไร่ สัตว์นํ้าวัยอ่อนจึงมีแหล่งอาหารและหลบภัย
มีการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ ชายฝัง่ มากกว่าปีละ ๒๐ ล้านตัว การสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพือ่ สร้างสมดุลของระบบ
นิเวศชายฝั่ง ตลอดจนส่งเสริมให้การอนุรักษ์ปะการังธรรมชาติ
และหอยมือเสือ มีการเพิ่มประชากรปูม้าโดยจัดทำ�ธนาคารปูม้า
และส่งเสริมให้ชาวประมงรวบรวมปูไข่แก่ ปีละ ๑,๕๐๐ ตัว มาฝาก
ไว้ที่ธนาคารเพื่อให้ลูกปูม้าหลายล้านตัวมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติ
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๕. การเพาะเลีย้ งปลาการ์ตนู เพือ่ ทดแทนการจับจาก
ธรรมชาติ
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี ผู้ นิ ย ม
เลี้ยงปลาทะเลสวยงามเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์นํ้าชายฝั่งของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
จึงได้ทำ�การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อ
จำ�หน่ า ยให้ กั บ เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต แทน
การจั บ จากธรรมชาติ และส่ ว นหนึ่ ง
ปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อเพิ่มจำ�นวนปลา
การ์ตูนในธรรมชาติด้วย ปลาการ์ตูน
เป็นปลาที่อยู่ในทะเลลึก บริเวณที่มี
ปะการังหรือดอกไม้ทะเล เพื่อใช้เป็น
ที่หลบภัย แต่สามารถนำ�มาเลี้ยงและ
เพาะพันธุใ์ นโรงเพาะฟักสัตว์นาํ้ ได้ ในปัจจุบนั ศูนย์ฯ มีปลาการ์ตนู
ทั้งหมด ๑๑ ชนิด และสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้ว ๗ ชนิด คือ
ปลาการ์ตูนพันธุ์ส้มขาว ปลาการ์ตูนพันธุ์ลายปล้อง ปลาการ์ตูน
พันธุอ์ านม้า ปลาการ์ตนู พันธุม์ ะเขือเทศ ปลาการ์ตนู พันธุแ์ ก้มหนาม
ปลาการ์ตูนพันธุ์เบอร์คูลาร์ และปลาการ์ตูนดำ�

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
“สร้างนํ้า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
มีภูมิประเทศ และทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น จึงมีการศึกษาถึงปัญหาสภาพท้องถิ่น
หรือวิถีชีวิตของราษฎร เพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้
ศึกษา ทดลอง วิจัย จำ�นวน ๒๗๓ เรื่อง และได้แปลงเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้จำ�นวน ๑๙ เรื่อง
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๑. สายธารชีวิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นเสมือนแบบจำ�ลองเพื่อศึกษาวิธี
การพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยได้น้อมนำ�แนว
พระราชดำ�ริมาใช้ ดังนี้ ๑. การปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก ๒. ป่าเปียก
(Wet Fire Break) ๓. การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
๔. ปลูกป่าในใจคน
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๒. โคเนื้อภูพาน เป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อคุณภาพดีที่มี
ความนุ่ม ไขมันแทรกเกรดสูง ที่สำ�คัญคือมีสัดส่วนของกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัว : กรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าโคทั่วไปคือเท่ากับ ๒.๐ : ๒.๒
ปลอดภัยต่อการบริโภค ใช้ระยะเวลาในการขุนเฉลี่ย ๔๔๗ วัน
ราษฎรสามารถมีรายได้จากการเลี้ยงเฉลี่ยตัวละ ๑๕,๒๕๑ บาท
๓. ไก่ ดำ � ภู พ าน เป็ น สายพั น ธุ์ ใ หม่ ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการ
พัฒนาภูพานฯ ได้ศึกษาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่ดำ�พันธุ์ดี
ทนโรค เลี้ยงง่าย โตเร็ว สร้างรายได้
ให้ แ ก่ เ กษตรกร ซึ่ ง ไก่ รุ่ น นํ้ า หนั ก
๑ กิโลกรัม ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท
เมื่อเปรียบเทียบราคาไก่เนื้อทั่วไปจะ
จำ�หน่ายได้เพียงตัวละ ๗๐ - ๘๐ บาท
เท่านั้น
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๔. สุ ก รภู พ าน เกิ ด จากการพั ฒ นา
สายพันธุจ์ ากสุกร ๔ สายพันธุท์ มี่ จี ดุ เด่นแตกต่าง
กันคือ พันธุ์เหมยซาน พันธุ์พื้นเมืองสกลนคร
พันธุด์ รู อ๊ กเจอร์ซี่ และพันธุแ์ ลนด์เรซ เพือ่ ให้ได้
สุกรทีม่ ลี กั ษณะเลีย้ งง่าย โตเร็ว ให้ลกู ดก ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์การเลี้ยงของเกษตรกรได้ดี
๕. ข้าวพันธุส์ กลนคร เป็นข้าวเหนียว
ที่ปลูกได้ทั้งในสภาพนาดอน นาชลประทาน
และสภาพไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
ปลูกได้ทง้ั ปี คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุม่ มีกลิน่
หอมไม่ไวต่อช่วงแสง
๖. ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เป็ น ข้ า วเจ้ า มี ก ลิ่ น หอม
ชนิดไวต่อช่วงแสง ลักษณะประจำ�พันธุ์ เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ
๑๐๔ เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสง ลำ�ต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาว
ค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำ�มุมกับคอรวง เมล็ดข้าวรูปร่าง
เรียวยาว ข้าวเปลือกสีฟาง คุณภาพข้าวสุก นุม่ มีกลิน่ หอม ผลผลิต
เฉลี่ย ๔๕๐ กิโลกรัมต่อไร่
๗. ลิน้ จีพ่ นั ธุ์ นพ. ๑ เป็นสายพันธุท์ สี่ ามารถเจริญเติบโต
ได้ดใี นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินทีเ่ หมาะสมคือ ดินร่วนปนทราย
และดิ น ตะกอน ใบยาวหนาเป็ น มั น ผลมี ร สหวานอมเปรี้ ย ว
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เล็กน้อย มีลักษณะเด่นคือออกดอกเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยว
ได้ในเดือนเมษายนของทุกปี ทำ�ให้จำ�หน่ายได้ราคาดี
ผลผลิต ๖๕ - ๘๐ กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (อายุ ๘ ปี) ผลเป็น
รูปหัวใจ เปลือกหนา หนามทู่ สีแดงเรื่อ ไหล่กว้าง ขนาดผลใหญ่
จำ�นวน ๓๓ - ๓๘ ผลต่อกิโลกรัม ออกดอกติดผลทุกปี รสหวาน
อมเปรี้ยวเล็กน้อย
๘. การเลีย้ งสัตว์ปกี เพือ่ ควบคุมศัตรู
พืชสวนไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ ห่าน
และไก่ เพื่อควบคุมศัตรูพืชในสวนผลไม้ คือ
การพึง่ ตนเอง ใช้ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ มาเป็น
แนวทางในการควบคุมศัตรพืชในสวนไม้ผล
๙. การผลิ ต วุ้ น เส้ น จากถั่ ว เขี ย ว
เมล็ดถัว่ เขียวมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ
อยู่ ถึ ง ร้ อ ยละ ๕๖ จึ ง สามารถผลิ ต เป็ น แป้ ง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์วนุ้ เส้น
ที่เหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ย เป็นที่ต้องการและ
นิยมบริโภคกันทัว่ ไป ต้นทุนเมล็ดถัว่ เขียว ๑๐๐
กิโลกรัม ผลิตแป้งถั่วเขียว ๒๐ กิโลกรัม เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาด
เล็ก สามารถผลิตวุ้นเส้นได้ ๔๓ กิโลกรัมต่อวัน โดยใช้ถั่วเขียว
๒๔๐ กิโลกรัม
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๑๐. การเลี้ยงปลานิลแดงร่วม
กับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน
เป็ น แนวทางในการเลี้ ย งปลาแบบผสม
ผสานที่ ดี แ ละเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
ทางภาคอีสานอย่างยิง่ โดยระยะเวลา ๘ เดือน
สามารถเลี้ยงเป็ดได้ถึง ๒ รุ่น และเลี้ยง
ปลานิ ล แดงได้ ๑ รุ่ น และต้ น ทุ น หลั ก
มาจากค่าอาหารเป็ดมากกว่าร้อยละ ๕๐
ส่ ว นผลกำ�ไรที่ ไ ด้ จ ะมาจากการขาย
เป็ดและปลา ซึ่งเป็นรายได้ที่มากกว่าการ
เลี้ยงปลาแบบอื่นๆ
๑๑. การเลี้ ย งปลาดุ ก ในบ่ อ ซี เ มนต์ เป็ น การเลี้ ย ง
สัตว์นํ้าในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีนํ้าใช้ในการทำ�การ
เกษตรอย่างจำ�กัด โดยพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง คือ ปลาดุกเทศหรือ
ปลาดุกยักษ์ เนือ่ งจากโตเร็วมาก สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด
ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นเพียง ๒ - ๓ เดือน ก็สามารถจำ�หน่ายหรือ
บริโภคได้แล้ว
๑๒. เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการทรัพยากร
โดยเฉพาะดินและนํ้าที่มีอยู่จำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีการ
คำ�นวณตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำ�เนิน
ชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
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๑๓. การจั ด การดิ น เค็ ม เพื่ อ ปลู ก ข้ า ว ดิ น เค็ ม เป็ น
ปัญหาสำ�คัญมากอย่างหนึง่ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
สามารถเลือกปลูกพืชทนเค็ม หรือพืชชอบเกลือ และควรเลือก
ชนิ ด พื ช ปลู ก ให้ เ หมาะสม เช่ น พื้ น ที่ ลุ่ ม นํ้ า ขั ง ควรปลู ก ข้ า ว
จะทำ�ให้ผลผลิตเพิ่มได้ จาก ๑๐ - ๑๕ ถังต่อไร่ เป็น ๓๐ - ๕๐ ถัง
ต่อไร่ และควรให้อนิ ทรียวัตถุในการปรับปรุงบำ�รุงดิน เช่น ปุย๋ หมัก
ปุ๋ยคอก แกลบ หรือพืชปุ๋ยสด

25
ผลสำ�เร็จสู่ประชาชน

๑๔. การจั ด การดิ น ลู ก รั ง เพื่ อ ปลู ก ไม้ ผ ล คื อ การ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การใช้ประโยชน์
ดินลูกรังในการทำ�ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชไร่หรือพืชที่มี
รากตืน้ ต้องใส่ปยุ๋ และรักษาความชืน้ ด้วยวัสดุคลุมดิน หรือการปลูก
ไม้ผลต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติ แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุย๋ คอก จากนัน้ คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้า เพือ่ รักษาความชืน้
ซึ่งจะช่วยให้การปลูกพืชได้ผลผลิตดี
๑๕. การเพาะเห็ ด เศรษฐกิ จ และเห็ ด พื้ น เมื อ ง
เห็ด มีความสำ�คัญทางด้านเศรษฐกิจให้ประโยชน์ด้านอาหารและ
ยาสมุนไพร โดยได้มกี ารเพาะเห็ดในสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ และ
ได้นำ�วัสดุเหลือใช้ในด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ มาเป็นวัสดุ
เพาะปรับปรุงการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เช่น การเพาะเห็ดสกุลนางรม
ได้แก่ เห็ดภูฐาน เห็ดนางฟ้า ซึ่งได้ผลผลิตดีในช่วงกุมภาพันธ์ ตุลาคม
๑๖. การผลิตยางพารา ยางพาราพันธุ์ดีเหมาะสมกับ
สภาพดิ น และภู มิ อ ากาศของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ
PR 225 และ RRIM 600 ซึ่งให้ผลเทียบเท่าผลผลิตนํ้ายาของทาง
ภาคใต้ ยางพันธุ์ PR 225 มีการเจริญของต้นดีที่สุดในขณะที่ยาง
RRIM 600 ให้ผลผลิตนํ้ายางสูงสุด
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๑๗. หม่ อ นพั น ธุ์ ส กลนครและไหมพั น ธุ์ น างตุ่ ย
สกลนคร มีลักษณะเด่น คือ มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง
ได้ดี ขยายพันธุง์ า่ ย โตเร็ว ผลผลิตใบสดได้ ๓,๕๐๗ กิโลกรัมต่อไร่
มีความต้านทานโรคและแมลง สีของรังไหมเหลือง รูปร่างรังไหมวงรี
รอยย่นบนผิวรังละเอียด ลักษณะดีเด่นเลี้ยงง่าย ผลผลิตสูง โดย
เส้นไหม ๑ กิโลกรัมขายได้ ๑,๓๐๐ - ๑,๖๐๐ บาท
๑๘. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร สมุนไพร
ถูกนำ�มาใช้สารพัดประโยชน์และถูกแปรรูปออกมาในแบบต่างๆ
เช่น การทำ�ลูกประคบสมุนไพรแห้ง (นํ้าหนัก ๒๕๐ กรัม) โดยมี
สมุนไพรทีใ่ ช้เป็นส่วนประกอบหลักคือ ไพล ขมิน้ ตะไคร้ ใบมะกรูด
ใบมะขาม พิมเสน การบูร และเกลือ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย
๑,๘๐๐ - ๒,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
๑๙. การผลิตผ้าย้อมคราม ต้นครามเป็นไม้พุ่มตระกูล
ถั่ว ชอบนํ้าน้อย แดดจัด ใบครามสด หรือทั้งกิ่งทั้งใบแก่และใบ
อ่อน ประมาณ ๘ กิโลกรัม จะได้เนื้อครามปนปูนขาว ๑ กิโลกรัม
ย้อมฝ้ายได้ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ กรัม จึงต้องปลูกต้นครามค่อน
ข้างมาก ขั้นตอนในการเตรียมนํ้าย้อมต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด
ประมาณ ๗ วัน การทอผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย
๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
“ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ มีการบุกรุก แผ้วถางป่า ทำ�ลายป่า ทำ�การเกษตร
อย่างผิดวิธี ทำ�ให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ
ความสมดุลทางธรรมชาติถกู ทำ�ลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระราชดำ�ริให้ศกึ ษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรม
ที่ เ หมาะสมควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละปลู ก ป่ า จั ด หาแหล่ ง นํ้ า
โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ดังเดิม ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย
จนประสบผลสำ�เร็จ จำ�นวน ๗๗ เรื่อง
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๑. การปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานเพื่อการปลูกไม้
ยืนต้นโดยใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำ�ริ พบว่าการปลูก
หญ้าแฝกเป็นปัจจัยสำ�คัญในการปรับปรุงดินทีแ่ ข็งเป็นดานให้เป็น
ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตได้ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
โดยเฉพาะการชอนไชของรากจะทำ�ให้เกิดรูพรุน ช่วยลดความ
หนาแน่นรวมของดินที่สูงให้ตํ่าลงจนพืชต่างๆ สามารถขึ้นอยู่ได้
ราก ใบ ทีเ่ น่าเปือ่ ยจะช่วยให้มอี นิ ทรียวัตถุในดิน รูพรุนจะทำ�ให้มนี าํ้
อากาศ และจุลินทรีย์ในดิน ทำ�ให้ส่วนประกอบของดินเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืชดีขึ้น
๒. การสร้ า งระบบกระจายความชุ่ ม ชื้ น ตามแนว
พระราชดำ�ริ พบว่า ฝายจะช่วยชะลอความเร็วของนํ้าให้ไหลลง
ไปสู่เบื้องล่าง สังเกตได้จากการกัดเซาะตามร่องนํ้าต่างๆ ลดลง
นอกจากนี้ยังมีตะกอนดินและเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่สะสมเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปีแทรกเข้าไปอยู่ในผนังของฝาย นํ้าจะซึมลงไปในดินช้าๆ
ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณพื้นดินบริเวณฝายมีความชุ่มชื้นสะสม
มากขึน้ ในแต่ละปีทผี่ า่ นมา ซึง่ สังเกตได้จากการมีพชื จำ�พวกหญ้า
ขึ้นอยู่รอบๆ
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การสร้างคันดินกั้นนํ้า (Terracing)
เลือกพื้นที่รับนํ้า จากนั้นทำ�การขยายให้กว้างและลึก
เพือ่ เพิม่ ปริมาณในการกักเก็บ โดยดินทีข่ ดุ ขึน้ จะไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
หรือไปขวางทางนํ้าที่ไหลเข้ามาตามธรรมชาติ
การสร้างคันดินเบนนํ้า (Diversion)
เป็นการเชือ่ มต่อคันดินกัน้ นํา้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกันได้เข้าด้วยกัน
เป็นแนวขวางทางนํ้าในพื้นที่ บริเวณใดเป็นพื้นที่ตํ่าก็ใช้ดินถม
เสริมขึ้นเป็นคันดิน บริเวณใดเป็นพื้นที่สูงก็ใช้วิธีขุดร่องทำ�การ
จัดระดับให้นํ้าไหลถ่ายเทเข้าหากัน เมื่อมีการวางระดับในระยะ
ที่เหมาะสม นํ้าจะถูกกระจายครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นแทนที่
จะไหลอยูใ่ นแนวร่องนํา้ แต่เพียงอย่างเดียว ทำ�ให้เกิดความชุม่ ชืน้
กระจายครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มีผลเกื้อกูลกับการปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพป่า นอกจากนี้ยังเป็นแนวป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินทางหนึ่งด้วย
๓. การบริ ห ารจั ด การนํ้ า และ
การพัฒนาแหล่งนํ้าด้วยระบบเครือข่าย
อ่างเก็บนํ้าตามแนวพระราชดำ�ริ
ระบบเครือข่ายอ่างเก็บนํ้า เป็นการ
ผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาณมาก มาช่วย
เหลืออ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาณน้อยกว่า ระบบ
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เครือข่ายอ่างเก็บนํา้ เป็นการใช้นาํ้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผันนํา้
ปริ ม าณส่ ว นเกิ น ของอ่ า งเก็ บ นํ้ า ตั ว แม่ ซึ่ ง จะต้ อ งล้ น อ่ า งฯ
เป็นประจำ�เข้าสู่ระบบ ทำ�ให้สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร
ได้เป็นวงกว้างและทั่วถึง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำ�ริ
๔. การฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า ไม้ บ นพื้ น ที่ ภู เ ขาด้ ว ยระบบ
ป่าเปียกหรือภูเขาป่า
จัดตั้งสถานีสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบนํ้าจาก
ระบบชลประทานของระบบเครื อ ข่ า ยอ่ า งเก็ บ นํ้ า ส่ ง ขึ้ น ไปบน
เขาเสวยกะปิในระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถส่งนํา้ ไปได้ และสร้าง
บ่อพักนํ้าไว้ ณ จุดที่สามารถส่งนํ้าขึ้นไปถึงพร้อมกับสร้างระบบ
ท่อให้นํ้าไหลลงมาทางด้านล่าง พร้อมกับติดตั้งหัวจ่ายนํ้าแบบ
สปริงเกอร์เป็นระบบกระจายนํ้าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
ที่ต้องการ จากความสำ�เร็จของระบบดังกล่าวได้ขยายออกไป
ทำ�การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่บริเวณเขารังแร้งและเขาบ่อขิง โดย
ทำ�การติดตั้งระบบสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อ
จ่ายนํ้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผลการดำ�เนินการทำ�ให้พื้นที่
ป่าบริเวณภูเขาทั้งสามแห่งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งระบบ
“ป่าเปียก” หรือ “ภูเขาป่า” ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง
ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่
แก่ ร าษฎรให้ ส ามารถนำ�องค์ ค วามรู้ ไ ปปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ทำ�การศึกษา ทดลอง วิจยั
ไปแล้ว ๒๑๘ เรื่อง และได้แปลงเป็นหลักสูตรเพื่อเกษตรกรอบรม
๑๙ หลักสูตร

๑. ฝายต้นนาํ้ ลำ�ธารเพือ่ การฟืน้ ฟู
นิเวศลุ่มนํ้าตามแนวพระราชดำ�ริ
ฝายต้นนํ้าลำ�ธารเป็นสิ่งก่อสร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีหลักการคือ
๑. ลดความรุ น แรงของกระแสนํ้ า ไหลในลำ�ห้ ว ย
ทำ�ให้ระยะเวลาการไหลของนํ้าเพิ่มมากขึ้นความชุ่มชื้นเกิดขึ้น
ในพื้นที่ลุ่มนํ้ามากขึ้น
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๒. ดั ก เก็ บ ตะกอนที่ ไ หลมา
กับนํา้ ช่วยลดตะกอนในแหล่งเก็บกักนํา้ ทีอ่ ยู่
ตอนล่างให้ยดื อายุการตืน้ เขิน และคุณภาพนํา้
มีตะกอนปะปนน้อย
๓. ความชุ่ ม ชื้ น และตะกอน
หน้าดินอุดมสมบูรณ์ที่เก็บกักไว้ได้ ช่วยให้
เกิ ด การฟื้ น ตั ว เพิ่ ม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้า และเป็น
แหล่งนํ้าบริโภคของสิ่งที่มีชีวิต
๒. ระบบนิเวศลุ่มนํ้าที่ยั่งยืน
การพัฒนาให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง
เกื้ อ กู ล เป็ น รู ป แบบการพั ฒ นาที่ เ ชื่ อ มโยง
“ต้ น ทางเป็ น ป่ า ไม้ ปลายทางเป็ น ประมง
ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” การพัฒนาที่
สัมพันธ์เชื่อมโยงบนฐานความอุดมสมบูรณ์
ของนิ เ วศลุ่ ม นํ้ า เป็ น องค์ ร วมต่ อ กั น ความสำ�คั ญ องค์ ค วามรู้
ในการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าอันเป็นแหล่ ง ต้ น นํ้ า ลำ�ธารตาม
แนวพระราชดำ�ริ คือ การพัฒนาป่า ๓ วิธี การปลูกไม้ ๓ อย่าง
ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกป่าในใจคน การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้แบบวนเกษตร
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๓. การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มนํ้า
หญ้ า แฝกเป็ น พื ช ที่ มี ร ะบบรากยาว
หยัง่ ลึก แพร่กระจายเป็นลักษณะตาข่ายลงไปใน
ดิน อายุยนื และไม่ตอ้ งดูแลมาก สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีในพื้นที่ต้นนํ้าและกลางนํ้า การ
ปลูกหญ้าแฝกก็จะปลูกแทนคันดินเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ ปลูกเพือ่
ควบคุมร่องนํ้า และการกระจายของนํ้า และปลูกในพื้นที่เกษตร
เช่น สวนไม้ผลเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และปลูกร่วมในแปลงพืชไร่
สำ�หรับพื้นที่ปลายนํ้า การปลูกเพื่อลดการพังทลายของ
ตลิ่ง คลอง หรือสระนํ้า ตลอดจนเส้นทางลำ�เลียงต่างๆ
๔. การสร้างต้นพันธุ์หญ้าแฝกจากเมล็ด
การเจริญเติบโตของระบบรากของหญ้าแฝกจากเมล็ด
พบว่ารากมีการเจริญเติบโตแข็งแรงและหยั่งลึกได้ไม่น้อยกว่า
ต้นที่มาจากการแยกหน่อ ได้มีการศึกษาทดลอง “การขยายพันธุ์
หญ้าแฝกจากเมล็ด” และได้พัฒนาต่อเกี่ยวกับการขยายพันธุ์
หญ้าแฝกจากเมล็ดอีกหลายโครงการ ด้วยหลักการและเหตุผลทีว่ า่
“ต้นหญ้าแฝกทีเ่ จริญเติบโตจากเมล็ดมีการเจริญเติบโตทีแ่ ข็งแรง
การขยายพันธุ์จากเมล็ดทำ�ได้ง่าย ใช้ต้นทุนตํ่า จึงช่วยลดความ
ยุ่งยากในการผลิตต้นพันธุ์หญ้าแฝกได้มากมาย” ผลการทดลอง
ที่ได้เหล่านี้กำ�ลังได้รับการพัฒนาให้เป็นวิธีต้นแบบในการผลิต
ต้นพันธุ์หญ้าแฝกจากเมล็ด
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๕. การจัดการดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย์
แนวทางในการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย์
มีดังนี้ การเตรียมพื้นที่ปลูกผักถ้าพื้นที่มีความลาดชัน ควรปลูก
หญ้าแฝกเป็นแนวขวางความลาดชัน โดยให้แต่ละแนวห่างกัน
๘ - ๑๐ เมตร ระยะห่างของร่องแปลง ๕๐ เซนติเมตร โดยตัด
ใบหญ้าแฝกรองพื้น และรดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ อัตรา ๑ : ๒๐
แล้วทำ�การขึน้ แปลงทับร่องใบหญ้าแฝก ส่วนในการปลูกผักครัง้ ต่อไป
ให้นำ�ใบหญ้าแฝกหรือใบหญ้าในพืน้ ทีแ่ ปลงทีต่ ดั สับมาคลุกในร่อง
ระหว่างแปลงผัก ราดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ อัตรา ๑ : ๒๐ จากนั้น
แบ่งดินจากแปลงครึ่งหนึ่งมากลบเพื่อขึ้นแปลงใหม่ ใส่ปุ๋ยหมัก
๓ ตันต่อไร่ ก่อนปลูกผัก หลังจากปลูกผักแล้วพ่นนํ้าหมักชีวภาพ
อัตรา ๑ : ๕๐๐ ทุก ๗ วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
๖. การฟืน้ ฟูดนิ ด้วยปุย๋ หมักใบไม้และนาํ้ หมักชีวภาพ
เพื่อการผลิตพืช
ปุย๋ หมักใบไม้ ช่วยด้านการปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพดิน
ทำ�ให้ดนิ ร่วนซุย การระบายอากาศ และการอุม้ นํา้ ของดินดีขนึ้ อัตรา
และวิธีการใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่การเกษตร ใช้ปุ๋ยหมักอัตราเฉลี่ย
๒ ตันต่อไร่ และแปลงปลูกไม้ผลยืนต้น ใช้ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม
หรือตามแนวทรงพุ่ม อัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อต้น
นํา้ หมักชีวภาพ เป็นนํา้ หมักทีไ่ ด้จากการหมักเศษชิน้ ส่วน
ของพืชและสัตว์ กากนํ้าตาลและนํ้า โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อย
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สลาย นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์จะมี
ธาตุอาหารพืชมากกว่าผลิตจากพืช
๗. การปลูกและขยายพันธุส์ ม้ โอ
(พันธุ์ขาวใหญ่, พันธุ์ขาวทองดี)
ลั ก ษณะประจำ � พั น ธุ์ ข าวใหญ่
: ลักษณะผลกลมสูง ผิวผลเรียบมีสีเขียว
อมเหลือง กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้ง
ค่อนข้างใหญ่ มีนํ้ามากแต่ไม่แฉะ มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นํ้าหนักเฉลี่ย ๑,๑๕๐ กรัมต่อผล
ลักษณะประจำ�พันธุ์ขาวทองดี : ลักษณะผลมีรูปทรง
กลมแป้น ที่หัวมีจีบเล็กน้อย ผิวผลเรียบมีสีเขียว เนื้อกุ้งฉํ่านํ้า
สีชมพูอ่อน มีรสหวานไม่อมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน
นํ้าหนักเฉลี่ย ๑,๐๒๐ กรัมต่อผล
ต้นทุนเริม่ ต้นต่อการปลูกส้มโอต่อไร่ ระยะปลูก ๘ x ๘ เมตร
เป็นเงินประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๘. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
จะช่ ว ยลดการใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรและลดสาร
ปนเปื้อนจากการตกค้างในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลด
ปัญหาหนี้สิน
ต้นทุนการผลิตการปลูกผักปลอดสารพิษ (พื้นที่ ๑ ไร่)
แบบผสมผสาน เป็นเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๙. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและต้นทุน
ขัน้ ตอนการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกสามารถทำ�ได้
ดังนีค้ อื การผลิตเชือ้ บริสทุ ธิ์ (แม่เชือ้ ) การผลิตหัวเชือ้ บน
เมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อ) การผลิตก้อนเชื้อและการเปิดดอก
(ก้อนเชื้อเห็ด) ซึ่งเป็นการทำ�แบบครบวงจรในการผลิต
เกษตรกรสามารถนำ�ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
การผลิตเห็ดในโรงเรือนเปิดดอก ขนาด ๔ x ๖ เมตร
มีตน้ ทุนระหว่าง ๕,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท แล้วแต่ชนิดของ
เห็ด เมื่อเก็บผลผลิตขายสู่ตลาดสามารถทำ�กำ�ไรเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ระหว่าง ๔,๐๐๐ - ๘,๕๒๐ บาท
๑๐. การผลิตไม้ดอกนอกฤดู
เป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำ�หรับเกษตรกร ให้สามารถ
วางแผนการผลิตให้พืชออกดอกตามเทศกาลหรื อช่ว งเวลาที่
ผูบ้ ริโภคมีความต้องการใช้ไม้ดอกในปริมาณมาก เช่น งานไม้ดอก
ไม้ประดับ วันวาเลนไทน์ เป็นต้น ไม้ดอกหลายชนิดสามารถปลูก
ให้ออกดอกนอกฤดูได้ เช่น แกลดิโอลัส ปทุมมา กระเจียว และ
ว่านสี่ทิศ
๑๑. พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าโปร่ง
พันธุ์กินนีสีม่วง มีลักษณะใบเรียวยาวเหมือนใบตะไคร้
ทรงพุ่มตั้งตรง สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดในอัตรา ๒ กิโลกรัม
ต่อไร่ ใช้วธิ ีหว่านลงบนแปลงหญ้าทีไ่ ถพรวนและกำ�จัดวัชพืชแล้ว
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หรือปลูกด้วยวิธแี ยกกอ ให้ผลผลิต ๑.๕ - ๒ ตันต่อไร่ตอ่ ปี มีโปรตีน
ประมาณ ๑๐ - ๑๔ เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำ�หรับตัดเกี่ยวให้สัตว์กิน
พันธุ์รูซี่ เป็นหญ้าที่แตกกอดี ใบดก ลักษณะ
ลำ�ต้นกึ่งเลื้อย ต้นสูงปานกลางมีไหลเลื้อยตามดิน ปลูก
ขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์สามารถปรับตัว
ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดินดอนที่มีการระบายนํ้าดี ให้ผลผลิต
ประมาณ ๒ - ๓ ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีนประมาณ ๘ - ๙
เปอร์เซ็นต์ เหมาะทั้งปลูกให้สัตว์เข้าแทะเล็มและตัดให้กิน
การลงทุนใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท ราคา
ขายเป็นหญ้าสด (ไร่ละ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๑.๕๐ บาท)
หากลงทุน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม จะได้ประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท
๑๒. การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
กบนาหรือกบพื้นเมืองเป็นกบขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่
ตั ว ผู้ มี ข นาดเล็ ก กว่ า ตั ว เมี ย ด้ า นหลั ง มี สี นํ้ า ตาลและมี จุ ด ดำ�
ด้านท้องสีขาว ที่ริมฝีปากมีแถบสีดำ� ใต้คางอาจมีจุดดำ�หรือลาย
สีดำ�
การเลี้ยงกบนา มีการเลี้ยงหลายแบบ ได้แก่ บ่อซีเมนต์
และถังซีเมนต์ชนิดกลม บ่อดิน การเลี้ยงในกระชัง บริเวณ
พื้นที่ที่มีบ่อนํ้า หรือมีสระนํ้าขนาดใหญ่ หรือมีร่องนํ้าไหลผ่าน
กบนามีข้อดี คือ โตเร็ว สามารถจับขายได้ในระยะเวลา
เพียง ๓ - ๔ เดือน ส่วนข้อเสีย คือ ตกใจง่ายและมีนิสัยดุร้าย
กัดกินกันเอง

ต้นทุนและกำ�ไร

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา

38

ระยะเวลา ต้นทุน/ตัว ราคาที่
ในการเลี้ยง (บาท) ขายได้/ตัว
(เดือน)
(บาท)
๑๓ - ๑๕

นํ้าหนัก
โดยเฉลี่ย
(กรัม)

กำ�ไร/ตัว
(บาท)

๔

๕.๘๔

๒๐๐ - ๒๕๐ ๗.๑๖ - ๙.๑๖

๑๒

๓๖.๘๐ ๒๐๐ - ๒๕๐ ๓๐๐ - ๓๕๐ ๑๖.๓๒ - ๒๑๓.๒

๑๓. การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
กบบูลฟร็อก เป็นกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีถนิ่ กำ�เนิด
ในทวีปอเมริกาเหนือ เมือ่ โตเต็มทีด่ า้ นหลังมีสเี ขียวปนนํา้ ตาลเข้ม

มีจุดประสีนํ้าตาลทั่วตัวส่วนหัวด้านหน้ามีสีเขียว ที่ขามีลายพาด
ขวาง เพศเมียมีวงหูเล็กกว่าตา ลำ�ตัวมีสีอ่อนใต้คางมีสีขาวครีม
ส่วนท้องอูมและมีขนาดใหญ่ เพศผู้มีวงหูใหญ่กว่าตา ในช่วงฤดู
สืบพันธุล์ ำ�ตัวมีสเี ข้มขึน้ และทีใ่ ต้คางมีสเี หลืองหรือเหลืองปนเขียว
การเลี้ยงกบบูลฟร็อกในปัจจุบัน ได้แก่ บ่อซีเมนต์และ
ถังซีเมนต์ชนิดกลม และการเลี้ยงในกระชัง พื้นที่มีบ่อนํ้าหรือ
สระนํ้าขนาดใหญ่ หรือมีร่องนํ้าไหลผ่าน
การเลี้ ย งกบบู ล ฟร็ อ กนั้ น มี ข้ อ ดี คื อ เลี้ ย งได้ ต ลอดปี
แม้กระทั่งในฤดูหนาว แต่มีข้อเสีย คือ โตช้าและยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
ต้นทุนและกำ�ไร
นํ้าหนัก
โดยเฉลี่ย
(กรัม)

กำ�ไร/ตัว
(บาท)

๒๐๐ - ๒๕๐

๙.๐๑

๘

๑๔.๙๙

๒๔

๑๒

๓๖.๖๖

๔๕ - ๕๐

๑๘

๗๗.๒๙ ๓๐๐ - ๕๐๐ ๔๐๐ - ๕๐๐

๓๐๐ - ๓๕๐ ๘.๓๔ - ๑๓.๓๔
๒๒๒.๗๑ ๔๒๒.๗๑
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ระยะเวลา ต้นทุน/ตัว ราคาที่
ในการเลี้ยง (บาท) ขายได้/ตัว
(เดือน)
(บาท)

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา

40

๑๔. การเลี้ยงแพะนมซาแน - แองโกลนูเบียน
แพะนมลูกผสมพันธุซ์ าแนน - แองโกลนูเบียน เป็นลูกผสม
ระหว่างพันธุ์ซาแนน และพันธุ์แองโกลนูเบียน สามารถเลี้ยงได้ดี
ในสภาพพื้ น ที่ ร าบและพื้ น ที่ สู ง เนื่ อ งจากสามารถปรั บ ตั ว ต่ อ
สภาพอากาศร้อนหรือหนาวชื้นได้ดีให้นมประมาณตัวละ ๑.๕ ๒.๒ กิโลกรัมต่อวัน นาน ๑๒๐ - ๑๕๐ วัน ให้ลูกปีละ ๒ คอก
คอกละ ๒ - ๓ ตัว และมีอายุประมาณ ๑๒ - ๑๔ ปี
การเลีย้ งแพะนม ควรจะมีพนื้ ทีส่ ำ�หรับปลูกพืชอาหารสัตว์
ให้แพะกิน พร้อมทั้งนํ้ากินที่สะอาดอย่างเพียงพอ ควรมีโรงเรือน
ที่ยกระดับจากพื้น มีการตรวจโรคที่สำ�คัญและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคประจำ� อีกทั้งควรถ่ายพยาธิอย่างสมํ่าเสมอ
การลงทุ น เลี้ ย งแพะนมจะให้ ผ ลตอบแทนทั้ ง จากการ
จำ�หน่ายนํา้ นม ปุย๋ มูลแพะ และลูกแพะ สามารถคุม้ ทุนภายใน ๒ ปี
๑๕. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ�
ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ� ขนของลำ�ตัวสีดำ� สร้อยคอ
และหลังสีประดู่ ปากและแข้งสีดำ� ในตาสีเหลือง โตเต็มทีห่ นัก ๒.๘
- ๓.๕ กิโลกรัม เริ่มวางไข่เมื่ออายุ ๖ เดือน ให้ไข่ปีละ ๑๒๐ - ๑๘๐
ฟองต่อแม่ และผลิตลูกไก่ได้ปลี ะ ๔๐ - ๖๐ ตัวต่อแม่ เหมาะสำ�หรับ
นำ�ไปปรับปรุงพันธุ์กับไก่พื้นเมืองที่มีขนาดเล็กอยู่ ให้ได้ไก่ที่มี
ขนาดโตขึ้น ทนทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศใน
พื้นที่ได้ดี การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ� ควรมีพื้นที่
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สำ�หรับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือทำ�คอกขังแต่มีลานปล่อย
บ้าง ควรมีการให้วัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ และกำ�จัดพยาธิ
ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอด้วย
การลงทุ น เลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งพัน ธุ์ป ระดู่ห างดำ�สามารถ
ให้ผลตอบแทนจากการขายลูกไก่และมูลไก่ สามารถคุ้มทุนในปี
ที่ ๒ เมื่อมีแม่ไก่ทดแทนเพิ่มขึ้น
๑๖. การเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซาน
สุกรพันธุ์ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพันธ์”
เป็นสุกรจากประเทศจีน ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ นำ�มา
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้เลี้ยงต่อไป สุกรเหมยซาน
เป็นสุกรทีก่ นิ อาหารทีค่ ณ
ุ ภาพตํา่ ได้ มีลกู ดกประมาณ ๑๖ - ๒๑ ตัว
ต่อแม่ตอ่ คอก ทนต่อสภาพอากาศหนาวชืน้ ของทีส่ งู ได้ดี เป็นหนุม่
สาวเร็ว (๔ - ๖ เดือน) มีเนื้อน้อยมันมาก เมื่อนำ�มาผสมกับสุกร
พันธุ์อื่นๆ จะได้ลูกผสมที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น
การเลีย้ งสุกรลูกผสมเหมยซานในพืน้ ทีส่ งู มีอากาศหนาวเย็น
และพื้นที่จำ�กัด ควรเลี้ยงในหลุม (สุกรหลุม) เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลสุกร
ไว้ใช้และสร้างความอบอุน่ ให้แก่สกุ ร ในพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาควรเป็นคอก
พื้นคอนกรีตหรือพื้นไม้ เพื่อสะดวกในการทำ�ความสะอาด
การลงทุนเลีย้ งสุกรลูกผสมเหมยซานสามารถให้ผลตอบแทน
คุ้มทุนในปีที่ ๒
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๑๗. การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
การผลิตลูกพันธุป์ ลานิลในกระชังต้องทำ�การคัดพ่อ - แม่พนั ธุ์
ที่แข็งแรงและสมบูรณ์เพศ อายุตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ลงเพาะใน
กระชังขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๒ เมตร อัตราส่วน
พ่อพันธุ์ ๑ ตัว : แม่พันธุ์ ๒ ตัว ความหนาแน่น ๓ ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมกันเองในกระชังนาน ๔๕ วัน
จึงทำ�การเก็บรวบรวมลูกปลา ในการเพาะเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุ์ ๑๕๐ ตัว
ผลผลิตลูกปลาที่ได้เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ ตัวต่อกระชัง และสามารถ
อนุบาลลูกปลาจนมีขนาดความยาว ๓ - ๕ เซนติเมตร ใช้ระยะ
เวลา ๑๕ วัน มีอัตราการรอดตาย ๘๐ - ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ลูกปลาที่
ได้สามารถนำ�ไปจำ�หน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
๑๘. การเลี้ ย งปลากดหลวงในบ่ อ
ซีเมนต์กลมระบบนํ้าไหลผ่าน
ปลากดหลวงเป็นปลาหนัง ลักษณะคล้าย
ปลากดคั ง เลี้ ย งง่ า ยมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
ดี ก ว่ า ปลากดพื้ น เมื อ ง ไม่ กิ น กั น เอง อั ต ราการ
รอดตายสูง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ปลาดี ม าก รวมทั้ ง เนื้ อ ปลามี สี ข าวใส รสชาติ ดี
สามารถนำ�ไปปรุ ง เป็ น อาหารไทยได้ ดี ทุ ก ชนิ ด
ปลากดหลวงมี ร าคาขายสู ง ถึ ง ประมาณ ๑๐๐ ๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม ในการเลี้ยงปลากดหลวง
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เริ่มปล่อยลูกปลาขนาดความยาว ๕ นิ้ว อัตราความหนาแน่น
๕ - ๖ ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปโปรตีนไม่ตํ่ากว่า
๓๐ เปอร์เซ็นต์ในปริมาณ ๓ - ๕ เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว
แบ่งให้วันละ ๒ มื้อ เช้า - เย็น ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน ๔ เดือน
จะได้ปลามีนาํ้ หนักเฉลีย่ ๕๐๐ - ๖๐๐ กรัม อัตราการเปลีย่ นอาหาร
เป็นเนื้อเฉลี่ย ๑.๓๗ และมีอัตราการรอดตาย ๙๖ เปอร์เซ็นต์
๑๙. การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม
การเลี้ ย งปลาดุ ก บิ๊ ก อุ ย ในบ่ อ ซี เ มนต์ ก ลมควรปล่ อ ย
ลูกปลาขนาด ๒ - ๓ เซนติเมตร ในอัตรา ๕๐ - ๗๐ ตัวต่อตารางเมตร
ให้อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปโปรตีนไม่ตาํ่ กว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ
๓ - ๕ เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว แบ่งให้ ๒ มื้อ เช้า - เย็น ปลาจะ
เจริญเติบโตได้ ขนาด ๑๐๐ - ๒๐๐ กรัมต่อตัว ในระยะเวลาเลี้ยง
๙๐ วัน อัตราการรอดตาย ๘๐ เปอร์เซ็นต์
________________________
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