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จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มักประสบปญัหาการขาดแคลนนํา้  

ขาดที่ทํากิน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ 

ขาดความรู้ในการทําเกษตรกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งแต่ละภูมิภาค 

ของประเทศมีปัญหา “เฉพาะ” ที่แตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้าง 

ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดําริ

ให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้น  
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เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาที่ได้จากการศึกษา ทดลอง 

วิจัย เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติของก�รพัฒน�ที่มีชีวิต” 

และเป็น “ต้นแบบ” การบริหารจัดการที่เป็น “บูรณ�ก�ร”  

ที่นําส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว  

ร่วมกันดําเนินงานเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว ทําให้

เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้

ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งได้มีการจําลองรูปแบบตาม

ภูมิภาคนั้นๆ
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อน 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

“ป่�ห�ย นำ้�แห้ง ดินเลว ก็พัฒน�ได้”

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดําร ิ

ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ทําการฟื้นฟูสภาพของดิน โดยเน้นการปรับปรุงและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติของดินและนํ้าให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้

เกษตรกรสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

นับแต่ปี ๒๕๒๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  

ไดดํ้าเนนิงานศกึษาทดลองวจิยัจํานวน ๑๑๓ เรือ่ง และไดข้ยายผล 

ไปสู่เกษตรกรเป็นหลักสูตรฝึกอบรมจํานวน ๒๐ เรื่อง

ผลสำ�เร็จแห่งก�รพัฒน�

๑. ก�รปลูกย�งพ�ร�ในพื้นที่แห้งแล้ง 

การปลูกสร้างสวนยางพาราในท้องที่แห้งแล้ง ดําเนิน

การปลูกยางพารา ๒ พันธุ์ คือ RRIM 600 และ GT 1 โดยการ 

ใส่อินทรียวัตถุในหลุมปลูกยางพารา การคลุมโคนต้นยางพารา  

การปลูกซ่อมด้วยต้นยางพาราชําถุงท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับต้นในแปลง  

ต้นยางพาราสามารถเปดิกรดีได ้เมือ่อาย ุ๙ ป ีและทาํการทดสอบ
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พนัธุย์างพารา จาํนวน ๔ พนัธ์ุ คอื สงขลา 

๓๖ KRS 25 RRIC 110 และ RRIM 600 

โดยทดลองใส่ปุย๋อินทรียวตัถใุนหลุมปลกู

และการคลมุโคนตน้ยางพาราสามารถลด

จํานวนต้นตายจากเดิม ๘๐ เปอร์เซ็นต์  

ให้เหลือ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ได้ ต้นยาง

สามารถเปิดกรีดได้เมื่ออายุ ๘ ปี

๒. ก�รปรับปรุงวัสดุสำ�หรับเพ�ะเห็ดเศรษฐกิจ 

การเพาะเห็ดสกุลนางรม เมื่อใช้สูตรอาหารขี้เลื่อย +  

รําละเอียด + ดีเกลือ อัตรา ๑๐๐ : ๓ : ๑: ๐.๒ ส่วน ให้ผลผลิต 

ดอกเหด็เฉลีย่ ๒๐๐ - ๒๕๐ กรมั (ระยะเวลาเกบ็ผลผลติ ๔ - ๕ เดอืน)  

เมื่อใช้สูตรอาหารฟางข้าว + ขี้เลื่อย + ปูนขาว + ดีเกลือ อัตรา  

๕๐ : ๕๐ : ๑ : ๐.๒ สว่น ใหผ้ลผลติดอกเหด็เฉลีย่ ๑๘๐ - ๒๐๐ กรมั  

(ระยะเวลาเกบ็ผลผลิต ๓ - ๔ เดือน) และเมือ่ใช้สตูรอาหารเศษตน้ 

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. ทดสอบก�รปลูกข้�วข�วดอกมะลิ ๑๐๕ 

การใส่ปุ๋ยหมักธรรมชาติสามารถเพิ่มความสูงของต้น  

จํานวนต้นรวมต่อกอ และผลผลิตสูงสุดได้ใกล้เคียงกับการ 

ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่สําคัญให้กับ

เกษตรกรผู้สนใจในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี 

มาเป็นการใช้ปุ๋ยหมัก เนื่องจากได้รับผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน

๔. ก�รเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลัง 

ศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัการดนิดว้ยปุย๋อินทรย์ีเพ่ือการ

ปลกูมนัสําปะหลงัในชดุดนิจนัทกึกลุม่ชดุดนิที ่๔๔ เพือ่ศกึษาการ

เจรญิเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลงั พบวา่ คา่ความเปน็กรด 
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เป็นด่างของดินเพิ่มขึ้น ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น ธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินเพิ่มขึ้น และโพแทสเซียมที่ 

แลกเปล่ียนได้ในดินเพิม่ขึน้ การเจรญิเตบิโตมคีวามสงูสงูสดุ แตไ่ม่

แตกตา่งกนักบัการใชปุ้ย๋หมกัเพยีงอยา่งเดยีว และการใชปุ้ย๋หมกั

ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้า ส่วนการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับพืชปุ๋ยสด และ

การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดและ 

คา่ดชันกีารเกบ็เกีย่วสงูสดุ นอกจากนีก้ารใช้ปุย๋เคมใีห้ผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยมีรายได้สุทธิเท่ากับ ๖,๓๕๐ บาทต่อไร่

๕. ก�รเปรียบเทียบประสิทธิภ�พของฤทธิ์ในก�ร 

ถ�่ยพย�ธิของพืชสมุนไพรและย�ถ่�ยพย�ธิในไก่พื้นเมือง 

การทดสอบสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่ มะระขี้นก หมาก 

และมะขาม เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล พบว่า  

มะระขี้นกมีประสิทธิภาพในการลดจํานวนไข่พยาธิไส้เดือน 

หมากและมะขามมีผลต่อการลดจํานวนไข่ของพยาธิตัวตืด  

ซึง่มปีระสทิธภิาพดกีวา่ยาถา่ยพยาธมิเีบนดาโซลทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนําพืช

สมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรไทย เพื่อ

ลดต้นทุนในการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิต ทั้งยังเป็นการสร้างความ

ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคต่อไป
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทอง 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

“ป่�พรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว  

แกล้งดินอย่�งเดียว พัฒน�ได้ยั่งยืน”

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดําร ิ

ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษา ทดลอง วิจัย และ

พัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ในพ้ืนที่พรุ เพ่ือนํามา

ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

พื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จให้กับพื้นที่อื่นๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีการศึกษาทดลอง

วิจัยจํานวน ๒๕๒ เรื่อง และนําไปจัดทําหลักสูตร ๑๖ หลักสูตร

อบรมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

๑. โครงก�รแกล้งดิน เป็นการขังนํ้า ๔ สัปดาห์ แล้ว

ระบายออกควบคู่กับการใช้หินปูนฝุ่นในปริมาณน้อยสามารถ

ปรับปรงุดนิเพือ่ปลกูพชืในดนิเปรีย้วจดัได ้นบัเปน็ตน้แบบในการ

พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ต่างๆ 

๒. ก�รปรับปรุงดินเปร้ียวจัดโดยวิธีก�รขุดยกร่อง

เพื่อปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ต้องรักษาหน้าดินไว้ให้หนาขึ้น 

โดยการเปิดหน้าดินออกแล้วทําการขุดยกร่อง จากนั้นนําหน้าดิน
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เดิมมาเสริมบนร่อง และ

ต้องไม่ขุดชั้นดินที่มีสาร 

ต้นกําเนิดให้ เกิดกรด 

(ไพไรต์ : Fes) ขึ้นมา  

และรักษาระดับนํ้ า ใน

ท้ อ ง ร่ อ ง ใ ห้ อยู่ เ หนื อ 

พื้นดินที่มีสารซึ่ ง เป็น 

ต้นกําเนิดให้เกิดกรด

๓. โครงก�รเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพ้ืนที่และปรับ

สัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของ

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยประมาณ ๒๕,๐๐๐ 

มิลลเิมตรตอ่ป ีคอื ๑๐ - ๒๐ - ๓๐ - ๔๐  ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์เปน็ทีอ่ยูอ่าศยั

เลีย้งสตัว ์๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นแหลง่นํา้ ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์เปน็นาขา้ว  

และ ๔๐ เปอรเ์ซน็ต ์เปน็พชืไร ่พชืสวน และทาํการปรบัปรงุสภาพ

ความเป็นกรดของดินด้วยหินปูนฝุ่น 

๔. ก�รปรับปรุงดินพรุเพื่อปลูกป�ล์มนำ้�มัน พบว่า 

ปาลม์นํา้มนัสามารถเจรญิเตบิโตไดดี้ในพ้ืนทีด่นิพร ุโดยทนสภาวะ

แห้งแล้งและนํ้าท่วมได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง

๕. พลังง�นท�งเลือก (ไบโอดีเซล) โรงงานสกัดและ

แปรรูปนํ้ามันปาล์ม ในช่วงแรกใช้วิธีทอดผลปาล์มในกระทะ  
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ใช้เครื่องหีบแรงคน ต่อมาพัฒนาเครื่องแยก

ผลปาล์มจากทะลาย และการทอดผลปาล์ม

ภายใต้ระบบสุญญากาศ ต่อมาปี ๒๕๔๕ 

นํานํ้ามันปาล์มดิบมาทดลองผลิตนํ้ามัน 

ไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

๖. พันธ์ุหญ้�ท่ีเหม�ะสมในพ้ืนท่ี 

ดินเปร้ียว การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ 

ลุ่มต่ํา ต้องปรับพื้นที่ไม่ให้นํ้าท่วมแช่ขังเป็น

เวลานาน โดยวธิกีารขดุยกรอ่ง หรอืการจดัทํา

คูระบายนํ้า ปรับปรุงดินด้วยหินปูนฝุ่น พันธุ์

หญ้าท่ีสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง  

ได้แก่ หญ้ามอริซัส หญ้าชันกาด หญ้าไคไร 

และหญ้าพลิแคทูลัม ตามลําดับ

๗. ก�รเลี้ยงเป็ดเทศขุนหลังบ้�น

เสริมร�ยได้ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาสได้นําผลงานวิจัยไป

แนะนาํใหเ้กษตรกรผสมอาหารขน้ขึน้ใชเ้อง เพือ่เปน็การแกป้ญัหา

อาหารมีราคาแพง ซ่ึงการขุนเป็ดเทศจะใช้อาหาร ๙.๕ กิโลกรัม  

คิดเป็น ๖๔ บาทต่อตัว ค่าพันธุ์เป็ดเทศ ราคา ๑๕ บาทต่อตัว 

ระยะเวลาในการเลี้ยง ๘๐ - ๙๐ วัน เป็ดจะมีนํ้าหนักเฉลี่ย ๓.๑ 

กิโลกรัมต่อตัว
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๘. ก�รจัดก�รแปลงพืชอ�ห�รสัตว์เพ่ือเลี้ยงแพะ  

การปลูกพืชอาหารสัตว์แซมในระหว่างแถวมะพร้าว และแถวยางพารา  

จะเป็นการปรับปรุงสวน เพื่อการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ ชนิด

ของพืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกได้ดีในสวนมะพร้าวและ

สวนยางพารา ได้แก่ หญ้ากินนี หญ้ากินนีสีม่วง หญ้ารูซี่ และ 

หญ้าซิกแนลเลื้อย เป็นต้น

๙. ก�รผลิตพันธุ์ไก่ส�มส�ยเลือด ดําเนินการทดลอง

ผลิตไก่เนื้อ ๓ สายพันธุ์ โดยสามารถเจริญเติบโตเร็ว สามารถ 

ขนุสง่ขายตลาดไดภ้ายในเวลาไมเ่กนิ ๑๖ สปัดาห ์มคีวามตา้นทาน

โรคดี เลี้ยงง่าย มีนํ้าหนักส่งขายเฉลี่ยประมาณ ๑.๗ กิโลกรัม 

ต่อตัว ในการผลิตสามารถจําหน่ายได้กําไรตัวละ ๒๖ บาท

๑๐. โครงก�รส่งเสริมก�รปลกูข�้วทนเปรีย้ว พันธุข์า้ว

ทนดนิเปรีย้ว ๑๐ สายพนัธุ ์ไดแ้ก ่ลกูแดง อัลซมัดลูละห์ ขา้วเขยีว- 

ดอนทราย รวงยาว ขา้วขาว ชอ่จําปา ช้องนาง ขาวนอ้ย กระดงังา 

และสีร่วง ซึง่ขา้วสายพนัธุเ์หลา่นี ้จะเปน็ขา้วไวแสง เหมาะสาํหรบั

ปลกูนาป ีเปน็ทีน่ยิมของประชาชนในพ้ืนทีโ่ดยสามารถดําเนนิการ

พัฒนาเป็นข้าวสายพันธุ์ประจําถิ่นต่อไปได้ 

๑๑. ก�รปลูกพืชแซมย�ง การปลูกระกําร่วมกับ

ยางพารา เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างระหว่างแถวยางเพิ่มรายได้ 

ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยปลูกระกําหวาน ซึง่สามารถปลูก 
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เปน็พชืรว่มกบัยางได้ด ีจะใหผ้ลผลติเมือ่อาย ุ๔ - ๕ ป ีระกาํหวาน

อาย ุ๑๐ ปีขึน้ไป จะให้ผลผลติเฉล่ียกอละ ๑๐ กโิลกรมั เสรมิรายได ้

ให้เกษตรกร ๕,๘๐๐ บาทต่อไร่ต่อปี

๑๒. ก�รเพ�ะเห็ดฟ�งกองเตี้ยในสวนย�ง สูตรเพาะ

เหด็ฟางกองเต้ียทีเ่หมาะสมในสวนยางพาราคือขีเ้ลือ่ยไมย้างพารา 

+ ผักตบชวา + ปุ๋ยหมัก ได้ผลผลิตเฉล่ีย ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัมต่อกอง

๑๓. ก�รคัดเลือกพันธ์ุไม้เพ่ือใช้ปลูกฟื้นฟูป่�พรุ 

การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับใช้ปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าพรุ

เสือ่มโทรม พบวา่ กะบยุเขม็ใหญ่และสะเตยีว เปน็พนัธุไ์มท้ีม่คีวาม

รอดตายสงู หวา้นํา้ กะบยุ ตงัหนใหญ ่และขีห้นอนพร ุเปน็พนัธุไ์ม ้

ที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็ว 

๑๔. ก�รใช้ประโยชน์

ไม้เสม็ดข�ว ไม้เสม็ดขาวเป็น

พนัธุไ์มท้ีม่ลีกัษณะพเิศษ กลา่ว

คอื สามารถเจรญิเตบิโตในพืน้ที่

พรุเสือ่มโทรมไดด้มีาก สามารถ

เจริญเติบโตได้เร็ว เจริญเติบโต 

ได้ในสภาพนํ้าท่วม เป็นไม้ที่

สามารถนําส่วนต่างๆ มาใช้

ประโยชน์ได้หลายอย่าง
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๑๕. ก�รเลี้ยงปล�ในบ่อดินเปรี้ยว

 ๑) ปลาท่ีเลี้ยงต้องสามารถ 

ทนกรดได้ดี ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสลิด 

ปลาแรด ปลาหมอไทย และปลาบู่ เป็นต้น

 ๒) การปรับปรุงบ่อ ใส่วัสดุปูน

ลงในบ่อ เพื่อลดความเป็นกรด โดยใส่ตาม

ความต้องการปูนของดิน

 ๓) การเลี้ยงควรติดตามผล

การเลี้ยงโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน

๑๖. ก�รเลี้ยงปล�ในกระชัง

 ๑) ปลาทีเ่ลีย้งตอ้งทนกรดไดด้ ีปลาทีม่คีวามเหมาะสม

สําหรับเลี้ยงในกระชัง ได้แก่ ปลาแรด ปลาบู่ และปลาหมอไทย 

เป็นต้น

 ๒) การเลือกท่ีเล้ียง ควรเลือกบริเวณท่ีมีการไหลเวียน 

ของกระแสนํ้าได้ดี และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการปล่อยของเสีย

 ๓) การเลี้ยงควรจะหลีกเลี่ยงการเลี้ยงในฤดูฝน

หรือฤดูนํ้าหลาก โดยเริ่มเลี้ยงหลังจากหมดฤดูฝนเลี้ยงต่อไป 

จากฤดูร้อน จนเข้าฤดูฝนจึงเริ่มจับปลาจําหน่ายหรือบริโภค
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบน 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

“ก�รพัฒน�จ�กยอดเข�สู่ท้องทะเล”

จากปัญหาดินเค็ม ป่าชายเลนถูกบุกรุกแผ้วถาง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริให้ทําการ

ศึกษาพฒันาพืน้ทีใ่นเขตทีด่นิชายทะเล เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้

และเห็นความสําคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบนฯ 

ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย ไปแล้วจํานวน ๑๔๑ เรื่อง และได้ขยายผล

สู่เกษตรกร
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ผลสำ�เร็จแห่งก�รพัฒน�

๑. ด้�นก�รอนุรักษ์ดิน นำ้� และป่�ไม้ 

ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริในการ

พฒันาและฟืน้ฟรูะบบนิเวศป่าไม้ โดยการกอ่สรา้ง

ฝายต้นนํ้าลําธารจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย  

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จนทําให้ 

ปา่ไมท้ัง้ปา่บกและปา่ชายเลนกลับคนืสภาพความ

อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ของสตัวป์า่และสตัวน์ํา้ อกีทัง้ชมุชน

มีแหล่งนํ้าใช้จากการสร้างฝาย

๒. ด้�นก�รส่งเสริมและพฒัน�ก�รเพ�ะเลีย้งสตัวน์ำ�้

ช�ยฝั่ง 

จัดสรรพื้นท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบน 

จํานวน ๗๒๘ ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งแก่คน 

ในท้องถิ่น เพื่อให้มีอาชีพและฐานะความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น ส่งผลทางอ้อมต่อการที่คนในท้องถิ่น 

มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรม 

ให้ฟื้นคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ในส่วนของการ 

ส่งเสริมการเล้ียงกุ้งทะเลได้มีการดําเนินการศึกษา  
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ทดลอง วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝ่ัง ในรูปแบบที่สามารถ

ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยความเรียบง่ายและประหยัด เป็นที่

ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

๓. ด้�นก�รจัดก�รระบบชลประท�นนำ้�เค็มเพื่อก�ร

เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง 

อ่าวคุ้งกระเบนมีสภาพเป็นอ่าวปิด ในช่วงท่ีผ่านมาเกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งได้รับแรงจูงใจในด้านราคา ส่งผลให้ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  

โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น  

ปริมาณนํ้าทิ้งซึ่งมีธาตุอาหารปริมาณสูงเจือปนอยู่ จึงถูกระบาย

ออกสู่อ่าวคุ้งกระเบนในปริมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ธรรมชาติ

ไม่สามารถบําบัดนํ้าที่มีการเจือปนสูงได้หมด ทําให้เกิดการสะสม

อยู่ในอ่าวคุ้งกระเบน เกิดการระบาดของโรคสัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยง 

สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร การจัดการระบบชลประทาน

นํ้าเค็มเร่ิมดําเนินการเม่ือปี ๒๕๔๒ จากการตรวจคุณภาพนํ้า 

ในอ่าวคุ้งกระเบนเปรียบเทียบกับ

คณุภาพนํา้ทะเลชายฝัง่เดอืนละครัง้  

พบว่า คุณภาพนํ้าทะเลในอ่าว 

คุ้งกระเบนมีคุณภาพดีและอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน
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๔. ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรช�ยฝั่ง 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้รณรงค์ให้คน 

ในท้องถิ่นเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

และร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันป่า

ชายเลนบริเวณอ่าวคุง้กระเบนมีพืน้ทีร่วม ๑,๓๐๐ ไร ่และหญา้ทะเล

มีพื้นที่รวม ๖๑๗ ไร่ สัตว์นํ้าวัยอ่อนจึงมีแหล่งอาหารและหลบภัย  

มีการปล่อยพนัธุส์ตัวน์ํา้ชายฝัง่ มากกวา่ปลีะ ๒๐ ลา้นตวั การสรา้ง

ทีอ่ยูอ่าศยัของสัตวท์ะเล (ปะการงัเทยีม) เพือ่สรา้งสมดลุของระบบ

นิเวศชายฝั่ง ตลอดจนส่งเสริมให้การอนุรักษ์ปะการังธรรมชาติ 

และหอยมือเสือ มีการเพิ่มประชากรปูม้าโดยจัดทําธนาคารปูม้า 

และสง่เสริมใหช้าวประมงรวบรวมปไูขแ่ก ่ปลีะ ๑,๕๐๐ ตวั มาฝาก 

ไว้ที่ธนาคารเพื่อให้ลูกปูม้าหลายล้านตัวมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติ
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๕. ก�รเพ�ะเลีย้งปล�ก�รต์นูเพือ่ทดแทนก�รจบัจ�ก

ธรรมช�ติ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้นิยม

เลี้ยงปลาทะเลสวยงามเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์นํ้าชายฝั่งของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

จึงได้ทําการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพ่ือ

จําหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตแทน

การจับจากธรรมชาติ และส่วนหนึ่ง

ปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อเพิ่มจํานวนปลา

การ์ตูนในธรรมชาติด้วย ปลาการ์ตูน

เป็นปลาที่อยู่ในทะเลลึก บริเวณที่มี

ปะการังหรือดอกไม้ทะเล เพื่อใช้เป็น

ที่หลบภัย แต่สามารถนํามาเลี้ยงและ 

เพาะพันธุใ์นโรงเพาะฟกัสัตวน์ํา้ได้ ในปจัจบุนัศนูยฯ์ มปีลาการต์นู

ทั้งหมด ๑๑ ชนิด และสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้ว ๗ ชนิด คือ  

ปลาการ์ตูนพันธุ์ส้มขาว ปลาการ์ตูนพันธุ์ลายปล้อง ปลาการ์ตูน 

พันธ์ุอานม้า ปลาการ์ตูนพันธ์ุมะเขือเทศ ปลาการ์ตูนพันธ์ุแก้มหนาม  

ปลาการ์ตูนพันธุ์เบอร์คูลาร์ และปลาการ์ตูนดํา
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

“สร้�งนำ้� เพิ่มป�่ พัฒน�ชีวิตที่พอเพียง”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มีภูมิประเทศ และทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 

ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น จึงมีการศึกษาถึงปัญหาสภาพท้องถิ่น 

หรือวิถีชีวิตของราษฎร เพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม

กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้

ศึกษา ทดลอง วิจัย จํานวน ๒๗๓ เรื่อง และได้แปลงเป็นหลักสูตร

ฝึกอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้จํานวน ๑๙ เรื่อง

ผลสำ�เร็จแห่งก�รพัฒน�

๑. ส�ยธ�รชีวิตศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นเสมือนแบบจําลองเพ่ือศึกษาวิธี

การพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยได้น้อมนําแนว 

พระราชดํารมิาใช ้ดงันี ้๑. การปลกูปา่โดยไมต่อ้งปลูก ๒. ปา่เปยีก 

(Wet Fire Break) ๓. การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  

๔. ปลูกป่าในใจคน
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๒. โคเนื้อภูพ�น เป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อคุณภาพดีที่มี

ความนุ่ม ไขมันแทรกเกรดสูง ที่สําคัญคือมีสัดส่วนของกรดไขมัน 

ไม่อิ่มตัว : กรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าโคทั่วไปคือเท่ากับ ๒.๐ : ๒.๒ 

ปลอดภัยต่อการบริโภค ใช้ระยะเวลาในการขุนเฉล่ีย ๔๔๗ วัน 

ราษฎรสามารถมีรายได้จากการเลี้ยงเฉลี่ยตัวละ ๑๕,๒๕๑ บาท

๓. ไก่ดำ�ภูพ�น เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ ได้ศึกษาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่ดําพันธุ์ดี 

ทนโรค เล้ียงง่าย โตเร็ว สร้างรายได้ 

ให้แก่ เกษตรกร ซึ่งไก่รุ่นนํ้าหนัก  

๑ กิโลกรัม ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท 

เม่ือเปรียบเทียบราคาไก่เนื้อทั่วไปจะ

จําหน่ายได้เพียงตัวละ ๗๐ - ๘๐ บาท

เท่านั้น
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๔. สุกรภูพ�น เกิดจากการพัฒนา 

สายพนัธุจ์ากสุกร ๔ สายพนัธุท์ีม่จีดุเดน่แตกตา่ง 

กันคือ พันธุ์เหมยซาน พันธุ์พื้นเมืองสกลนคร 

พนัธุด์รูอ๊กเจอรซ์ี ่และพนัธุแ์ลนดเ์รซ เพ่ือใหไ้ด้

สกุรทีม่ลีกัษณะเลีย้งงา่ย โตเรว็ ใหล้กูดก ปรบัตวั 

เข้ากับสถานการณ์การเลี้ยงของเกษตรกรได้ดี 

๕. ข�้วพนัธุส์กลนคร เปน็ขา้วเหนยีว

ที่ปลูกได้ทั้งในสภาพนาดอน นาชลประทาน 

และสภาพไรภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถ

ปลูกได้ท้ังปี คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกล่ิน

หอมไม่ไวต่อช่วงแสง

๖. ข้�วข�วดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นข้าวเจ้ามีกล่ินหอม 

ชนิดไวต่อช่วงแสง ลักษณะประจําพันธุ์ เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ  

๑๐๔ เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสง ลําต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาว 

ค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทํามุมกับคอรวง เมล็ดข้าวรูปร่าง 

เรยีวยาว ขา้วเปลือกสีฟาง คณุภาพขา้วสกุ นุม่ มกีลิน่หอม ผลผลติ 

เฉลี่ย ๔๕๐ กิโลกรัมต่อไร่

๗. ล้ินจีพ่นัธุ ์นพ. ๑ เป็นสายพนัธุท์ีส่ามารถเจรญิเตบิโต

ไดด้ใีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดินทีเ่หมาะสมคอื ดนิรว่นปนทราย 

และดินตะกอน ใบยาวหนาเป็นมัน ผลมีรสหวานอมเปรี้ยว 
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เล็กน้อย มีลักษณะเด่นคือออกดอกเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยว

ได้ในเดือนเมษายนของทุกปี ทําให้จําหน่ายได้ราคาดี 

ผลผลิต ๖๕ - ๘๐ กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (อายุ ๘ ปี) ผลเป็น

รูปหัวใจ เปลือกหนา หนามทู่ สีแดงเรื่อ ไหล่กว้าง ขนาดผลใหญ่ 

จํานวน ๓๓ - ๓๘ ผลต่อกิโลกรัม ออกดอกติดผลทุกปี รสหวาน 

อมเปรี้ยวเล็กน้อย

๘. ก�รเลีย้งสตัวป์กีเพือ่ควบคมุศตัรู

พืชสวนไม้ผล การเล้ียงสัตว์ปีก ได้แก่ ห่าน 

และไก่ เพื่อควบคุมศัตรูพืชในสวนผลไม้ คือ 

การพึง่ตนเอง ใชธ้รรมชาติชว่ยธรรมชาต ิมาเปน็ 

แนวทางในการควบคุมศัตรพืชในสวนไม้ผล 

๙. ก�รผลิตวุ้นเส้นจ�กถั่วเขียว 

เมลด็ถัว่เขยีวมคีารโ์บไฮเดรตเปน็สว่นประกอบ

อยู่ถึงร้อยละ ๕๖ จึงสามารถผลิตเป็นแป้ง 

ทีม่คีณุภาพ นาํไปแปรรปูเปน็ผลติภัณฑว์ุน้เสน้ 

ที่เหนียวนุ่ม ไม่เป่ือยยุ่ย เป็นที่ต้องการและ

นยิมบรโิภคกนัทัว่ไป ตน้ทนุเมลด็ถัว่เขยีว ๑๐๐ 

กิโลกรัม ผลิตแป้งถั่วเขียว ๒๐ กิโลกรัม เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาด

เล็ก สามารถผลิตวุ้นเส้นได้ ๔๓ กิโลกรัมต่อวัน โดยใช้ถั่วเขียว 

๒๔๐ กิโลกรัม
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๑๐. ก�รเลี้ยงปล�นิลแดงร่วม

กับเป็ดบ�บ�ลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน 

เป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาแบบผสม

ผสานที่ดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ทางภาคอีสานอย่างย่ิง โดยระยะเวลา ๘ เดือน 

สามารถเลี้ยงเป็ดได้ถึง ๒ รุ่น และเล้ียง 

ปลานิลแดงได้ ๑ รุ่น และต้นทุนหลัก

มาจากค่าอาหารเป็ดมากกว่าร้อยละ ๕๐  

ส่วนผลกําไรที่ ไ ด้จะมาจากการขาย 

เป็ดและปลา ซ่ึงเป็นรายได้ที่มากกว่าการ

เลี้ยงปลาแบบอื่นๆ 

๑๑. ก�รเลี้ยงปล�ดุกในบ่อซีเมนต์ เป็นการเล้ียง

สัตว์นํ้าในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีนํ้าใช้ในการทําการ

เกษตรอย่างจํากัด โดยพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง คือ ปลาดุกเทศหรือ 

ปลาดกุยกัษ ์เนือ่งจากโตเรว็มาก สามารถกนิอาหารไดแ้ทบทกุชนดิ  

ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นเพียง ๒ - ๓ เดือน ก็สามารถจําหน่ายหรือ

บริโภคได้แล้ว

๑๒. เกษตรทฤษฎใีหม ่คอื การบรหิารจดัการทรพัยากร

โดยเฉพาะดินและนํ้าที่มีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีการ

คํานวณตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดําเนิน

ชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 
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๑๓. ก�รจัดก�รดินเค็มเพ่ือปลูกข้�ว ดินเค็มเป็น

ปญัหาสาํคญัมากอยา่งหนึง่ตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลติของพชื  

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม เกษตรกร

สามารถเลือกปลูกพืชทนเค็ม หรือพืชชอบเกลือ และควรเลือก

ชนิดพืชปลูกให้เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ลุ่มนํ้าขัง ควรปลูกข้าว  

จะทําให้ผลผลิตเพิ่มได้ จาก ๑๐ - ๑๕ ถังต่อไร่ เป็น ๓๐ - ๕๐ ถัง

ต่อไร่ และควรใหอ้นิทรยีวตัถใุนการปรบัปรงุบาํรงุดนิ เช่น ปุย๋หมกั 

ปุ๋ยคอก แกลบ หรือพืชปุ๋ยสด 



ผ
ลสำาเร็จสู่ประชาชน

25

๑๔. ก�รจัดก�รดินลูกรังเพ่ือปลูกไม้ผล คือ การ

ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การใช้ประโยชน์

ดินลูกรังในการทําทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ การปลูกพืชไร่หรือพืชที่มี 

รากตืน้ตอ้งใสปุ่ย๋และรกัษาความชืน้ดว้ยวสัดคุลมุดนิ หรอืการปลกู 

ไม้ผลต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติ แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก

หรอืปุย๋คอก จากนัน้คลมุโคนตน้ดว้ยเศษหญ้า เพ่ือรักษาความช้ืน  

ซึ่งจะช่วยให้การปลูกพืชได้ผลผลิตดี

๑๕. ก�รเพ�ะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพ้ืนเมือง  

เห็ด มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจให้ประโยชน์ด้านอาหารและ 

ยาสมนุไพร โดยได้มกีารเพาะเห็ดในสภาพแวดลอ้มของศนูย์ฯ และ 

ได้นําวัสดุเหลือใช้ในด้านเกษตรกรรมและด้านอ่ืนๆ มาเป็นวัสดุ 

เพาะปรบัปรงุการเพาะเหด็ชนดิตา่งๆ เช่น การเพาะเหด็สกลุนางรม  

ได้แก่ เห็ดภูฐาน เห็ดนางฟ้า ซึ่งได้ผลผลิตดีในช่วงกุมภาพันธ์ - 

ตุลาคม

๑๖. ก�รผลิตย�งพ�ร� ยางพาราพันธุ์ดีเหมาะสมกับ 

สภาพดินและภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  

PR 225 และ RRIM 600 ซึ่งให้ผลเทียบเท่าผลผลิตนํ้ายาของทาง

ภาคใต้ ยางพันธุ์ PR 225 มีการเจริญของต้นดีที่สุดในขณะที่ยาง 

RRIM 600 ให้ผลผลิตนํ้ายางสูงสุด
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๑๗. หม่อนพันธ์ุสกลนครและไหมพันธุ์น�งตุ่ย

สกลนคร มีลักษณะเด่น คือ มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง 

ไดด้ ีขยายพนัธุง์า่ย โตเรว็ ผลผลติใบสดได ้๓,๕๐๗ กโิลกรมัตอ่ไร ่ 

มคีวามตา้นทานโรคและแมลง สขีองรงัไหมเหลอืง รปูรา่งรงัไหมวงร ี 

รอยย่นบนผิวรังละเอียด ลักษณะดีเด่นเลี้ยงง่าย ผลผลิตสูง โดย

เส้นไหม ๑ กิโลกรัมขายได้ ๑,๓๐๐ - ๑,๖๐๐ บาท

๑๘. ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กพืชสมุนไพร สมุนไพร

ถูกนํามาใช้สารพัดประโยชน์และถูกแปรรูปออกมาในแบบต่างๆ 

เช่น การทําลูกประคบสมุนไพรแห้ง (นํ้าหนัก ๒๕๐ กรัม) โดยมี

สมุนไพรท่ีใช้เป็นส่วนประกอบหลักคอื ไพล ขมิน้ ตะไคร้ ใบมะกรูด 

ใบมะขาม พิมเสน การบูร และเกลือ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 

๑,๘๐๐ - ๒,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

๑๙. ก�รผลิตผ�้ย้อมคร�ม ต้นครามเป็นไม้พุ่มตระกูล

ถั่ว ชอบนํ้าน้อย แดดจัด ใบครามสด หรือทั้งกิ่งทั้งใบแก่และใบ

อ่อน ประมาณ ๘ กิโลกรัม จะได้เนื้อครามปนปูนขาว ๑ กิโลกรัม 

ย้อมฝ้ายได้ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ กรัม จึงต้องปลูกต้นครามค่อน

ข้างมาก ขั้นตอนในการเตรียมนํ้าย้อมต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด

ประมาณ ๗ วัน การทอผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้เฉล่ีย 

๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

“ฟื้นดิน คืนป่� พัฒน�คุณภ�พชีวิต”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจาก 

พระราชดําริ มีการบุกรุก แผ้วถางป่า ทําลายป่า ทําการเกษตร

อย่างผิดวิธี ทําให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ 

ความสมดลุทางธรรมชาตถิกูทาํลาย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

พระราชทานพระราชดาํรใิหศ้กึษารปูแบบการพฒันาเกษตรกรรม

ที่เหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์และปลูกป่าจัดหาแหล่งนํ้า  

โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ดังเดิม ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย  

จนประสบผลสําเร็จ จํานวน ๗๗ เรื่อง
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ผลสำ�เร็จแห่งก�รพัฒน�

๑. ก�รปรับปรุงดินที่แข็งเป็นด�นเพื่อก�รปลูกไม้

ยืนต้นโดยใช้หญ้�แฝกต�มแนวพระร�ชดำ�ริ พบว่าการปลูก

หญา้แฝกเปน็ปจัจยัสําคญัในการปรบัปรงุดนิทีแ่ขง็เปน็ดานใหเ้ปน็ 

ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตได้ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

โดยเฉพาะการชอนไชของรากจะทําให้เกิดรูพรุน ช่วยลดความ

หนาแน่นรวมของดินที่สูงให้ตํ่าลงจนพืชต่างๆ สามารถขึ้นอยู่ได้ 

ราก ใบ ท่ีเน่าเป่ือยจะชว่ยให้มีอินทรียวตัถใุนดนิ รพูรนุจะทาํใหม้นีํา้  

อากาศ และจุลินทรีย์ในดิน ทําให้ส่วนประกอบของดินเหมาะสม 

ต่อการเจริญเติบโตของพืชดีขึ้น 

๒. ก�รสร้�งระบบกระจ�ยคว�มชุ่มชื้นต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ พบว่า ฝายจะช่วยชะลอความเร็วของนํ้าให้ไหลลง

ไปสู่เบื้องล่าง สังเกตได้จากการกัดเซาะตามร่องนํ้าต่างๆ ลดลง 

นอกจากนี้ยังมีตะกอนดินและเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่สะสมเพ่ิมขึ้นใน

แต่ละปีแทรกเข้าไปอยู่ในผนังของฝาย นํ้าจะซึมลงไปในดินช้าๆ  

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณพื้นดินบริเวณฝายมีความชุ่มชื้นสะสม 

มากขึน้ในแตล่ะปทีีผ่า่นมา ซึง่สงัเกตไดจ้ากการมพีชืจาํพวกหญา้

ขึ้นอยู่รอบๆ 
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ก�รสร�้งคันดินกั้นนำ้� (Terracing)

เลือกพื้นที่รับนํ้า จากนั้นทําการขยายให้กว้างและลึก 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ โดยดินท่ีขุดข้ึนจะไม่ต้องเปล่ียนแปลง 

หรือไปขวางทางนํ้าที่ไหลเข้ามาตามธรรมชาติ

ก�รสร�้งคันดินเบนนำ้� (Diversion)

เป็นการเชือ่มต่อคนัดนิก้ันนํา้ ทีเ่ชือ่มตอ่กนัไดเ้ขา้ดว้ยกนั 

เป็นแนวขวางทางนํ้าในพื้นที่ บริเวณใดเป็นพื้นที่ตํ่าก็ใช้ดินถม 

เสริมขึ้นเป็นคันดิน บริเวณใดเป็นพื้นที่สูงก็ใช้วิธีขุดร่องทําการ

จัดระดับให้นํ้าไหลถ่ายเทเข้าหากัน เมื่อมีการวางระดับในระยะ 

ที่เหมาะสม นํ้าจะถูกกระจายครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นแทนที่ 

จะไหลอยูใ่นแนวรอ่งนํา้แตเ่พยีงอยา่งเดยีว ทําใหเ้กดิความชุม่ชืน้

กระจายครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มีผลเกื้อกูลกับการปลูกป่าเพ่ือ

ฟื้นฟูสภาพป่า นอกจากนี้ยังเป็นแนวป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของดินทางหนึ่งด้วย 

๓. ก�รบริห�รจัดก�รนำ้ �และ 

ก�รพัฒน�แหล่งนำ้�ด้วยระบบเครือข่�ย

อ�่งเก็บนำ้�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

ระบบเครือข่ายอ่างเก็บนํ้า เป็นการ

ผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาณมาก มาช่วย

เหลืออ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาณน้อยกว่า ระบบ
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เครือขา่ยอา่งเกบ็นํา้เปน็การใชน้ํา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยผนันํา้ 

ปริมาณส่วนเกินของอ่างเก็บนํ้าตัวแม่ ซึ่งจะต้องล้นอ่างฯ  

เป็นประจําเข้าสู่ระบบ ทําให้สามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร

ได้เป็นวงกว้างและทั่วถึง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีศ่นูยศ์กึษาการพฒันาห้วยทรายอันเนือ่งมาจาก 

พระราชดําริ

๔. ก�รฟื้นฟูสภ�พป่�ไม้บนพ้ืนที่ภูเข�ด้วยระบบ 

ป�่เปียกหรือภูเข�ป่�

จัดตั้งสถานีสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบนํ้าจาก

ระบบชลประทานของระบบเครือข่ายอ่างเก็บนํ้าส่งขึ้นไปบน 

เขาเสวยกะปใินระดบัท่ีสงูท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถสง่นํา้ไปได ้และสรา้ง

บ่อพักนํ้าไว้ ณ จุดที่สามารถส่งนํ้าขึ้นไปถึงพร้อมกับสร้างระบบ

ท่อให้นํ้าไหลลงมาทางด้านล่าง พร้อมกับติดตั้งหัวจ่ายนํ้าแบบ

สปริงเกอร์เป็นระบบกระจายนํ้าเพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้กับพ้ืนที่ 

ที่ต้องการ จากความสําเร็จของระบบดังกล่าวได้ขยายออกไป

ทําการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่บริเวณเขารังแร้งและเขาบ่อขิง โดย

ทําการติดตั้งระบบสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อ

จ่ายนํ้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซ่ึงผลการดําเนินการทําให้พื้นที่

ป่าบริเวณภูเขาทั้งสามแห่งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งระบบ 

“ป่าเปียก” หรือ “ภูเขาป่า” ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จนถึงปัจจุบัน 
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

“ต้นท�งเป็นป�่ไม้ ปล�ยท�งเป็นประมง  

ระหว�่งท�งเป็นเกษตรกรรม”

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดําริ

ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการ

พัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่

แก่ราษฎรให้สามารถนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  

ศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้ ไดท้าํการศกึษา ทดลอง วจิยั

ไปแล้ว ๒๑๘ เรื่อง และได้แปลงเป็นหลักสูตรเพื่อเกษตรกรอบรม 

๑๙ หลักสูตร

ผลสำ�เร็จแห่งก�รพัฒน�

๑. ฝ�ยต้นนำ�้ลำ�ธ�รเพือ่ก�รฟืน้ฟู

นิเวศลุ่มนำ้�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

ฝายต้นนํ้าลําธารเป็นสิ่งก่อสร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยมีหลักการคือ

 ๑. ลดความรุนแรงของกระแสนํ้าไหลในลําห้วย 

ทําให้ระยะเวลาการไหลของนํ้าเพิ่มมากขึ้นความชุ่มช้ืนเกิดขึ้น 

ในพื้นที่ลุ่มนํ้ามากขึ้น



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

3232

 ๒. ดักเก็บตะกอนที่ ไหลมา 

กบันํา้ ชว่ยลดตะกอนในแหลง่เกบ็กกันํา้ทีอ่ยู่ 

ตอนล่างให้ยืดอายุการต้ืนเขิน และคุณภาพน้ํา 

มีตะกอนปะปนน้อย

 ๓. ความชุ่มชื้นและตะกอน

หน้าดินอุดมสมบูรณ์ที่เก็บกักไว้ได้ ช่วยให้

เกิดการฟื้นตัวเพิ่มความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้า และเป็น

แหล่งนํ้าบริโภคของสิ่งที่มีชีวิต

๒. ระบบนิเวศลุ่มนำ้�ที่ยั่งยืน

การพัฒนาให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง

เกื้อกูลเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยง 

“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง 

ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” การพัฒนาที่

สัมพันธ์เชื่อมโยงบนฐานความอุดมสมบูรณ์

ของนิเวศลุ่มนํ้าเป็นองค์รวมต่อกัน ความสําคัญองค์ความรู้ 

ในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ําอันเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารตาม

แนวพระราชดําริ คือ การพัฒนาป่า ๓ วิธี การปลูกไม้ ๓ อย่าง  

ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกป่าในใจคน การใช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้แบบวนเกษตร
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๓. ก�รปลูกหญ�้แฝกในพื้นที่ลุ่มนำ้�

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากยาว  

หยัง่ลึก แพรก่ระจายเปน็ลกัษณะตาขา่ยลงไปใน

ดนิ อายยุนืและไมต่อ้งดแูลมาก สามารถปรบัตวั

เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีในพื้นที่ต้นนํ้าและกลางนํ้า การ

ปลกูหญา้แฝกกจ็ะปลกูแทนคนัดนิเพ่ืออนรุกัษ์ดนิและนํา้ ปลูกเพ่ือ

ควบคุมร่องนํ้า และการกระจายของนํ้า และปลูกในพื้นที่เกษตร 

เช่น สวนไม้ผลเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และปลูกร่วมในแปลงพืชไร่

สําหรับพื้นที่ปลายนํ้า การปลูกเพื่อลดการพังทลายของ 

ตลิ่ง คลอง หรือสระนํ้า ตลอดจนเส้นทางลําเลียงต่างๆ

๔. ก�รสร�้งต้นพันธุ์หญ้�แฝกจ�กเมล็ด

การเจริญเติบโตของระบบรากของหญ้าแฝกจากเมล็ด

พบว่ารากมีการเจริญเติบโตแข็งแรงและหยั่งลึกได้ไม่น้อยกว่า

ต้นที่มาจากการแยกหน่อ ได้มีการศึกษาทดลอง “การขยายพันธุ์

หญ้าแฝกจากเมล็ด” และได้พัฒนาต่อเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ 

หญา้แฝกจากเมล็ดอีกหลายโครงการ ดว้ยหลกัการและเหตผุลทีว่า่ 

“ตน้หญ้าแฝกทีเ่จรญิเติบโตจากเมลด็มกีารเจริญเติบโตทีแ่ขง็แรง 

การขยายพันธุ์จากเมล็ดทําได้ง่าย ใช้ต้นทุนตํ่า จึงช่วยลดความ 

ยุ่งยากในการผลิตต้นพันธุ์หญ้าแฝกได้มากมาย” ผลการทดลอง

ที่ได้เหล่านี้กําลังได้รับการพัฒนาให้เป็นวิธีต้นแบบในการผลิต 

ต้นพันธุ์หญ้าแฝกจากเมล็ด
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๕. ก�รจัดก�รดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย์

แนวท�งในก�รจัดก�รดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย์  

มีดังนี้ การเตรียมพื้นที่ปลูกผักถ้าพื้นที่มีความลาดชัน ควรปลูก

หญ้าแฝกเป็นแนวขวางความลาดชัน โดยให้แต่ละแนวห่างกัน 

๘ - ๑๐ เมตร ระยะห่างของร่องแปลง ๕๐ เซนติเมตร โดยตัด 

ใบหญ้าแฝกรองพื้น และรดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ อัตรา ๑ : ๒๐  

แล้วทําการข้ึนแปลงทับร่องใบหญ้าแฝก ส่วนในการปลูกผักคร้ังต่อไป  

ใหน้าํใบหญ้าแฝกหรือใบหญ้าในพืน้ทีแ่ปลงทีต่ดัสบัมาคลกุในรอ่ง

ระหว่างแปลงผัก ราดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ อัตรา ๑ : ๒๐ จากนั้น

แบ่งดินจากแปลงครึ่งหนึ่งมากลบเพื่อขึ้นแปลงใหม่ ใส่ปุ๋ยหมัก  

๓ ตันต่อไร่ ก่อนปลูกผัก หลังจากปลูกผักแล้วพ่นนํ้าหมักชีวภาพ 

อัตรา ๑ : ๕๐๐ ทุก ๗ วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

๖. ก�รฟืน้ฟดิูนด้วยปุ๋ยหมกัใบไมแ้ละนำ�้หมกัชวีภ�พ

เพื่อก�รผลิตพืช

ปุย๋หมกัใบไม ้ชว่ยด้านการปรบัปรงุสมบตัทิางกายภาพดนิ  

ทําให้ดนิรว่นซยุ การระบายอากาศ และการอุ้มนํา้ของดนิดขีึน้ อัตรา

และวิธีการใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่การเกษตร ใช้ปุ๋ยหมักอัตราเฉลี่ย  

๒ ตันต่อไร่ และแปลงปลูกไม้ผลยืนต้น ใช้ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม 

หรือตามแนวทรงพุ่ม อัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อต้น

นํา้หมกัชวีภาพ เปน็นํา้หมกัทีไ่ดจ้ากการหมกัเศษช้ินสว่น

ของพืชและสัตว์ กากนํ้าตาลและนํ้า โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อย
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สลาย นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์จะมี

ธาตุอาหารพืชมากกว่าผลิตจากพืช

๗. ก�รปลกูและขย�ยพนัธุส์ม้โอ 

(พันธุ์ข�วใหญ่, พันธุ์ข�วทองดี)

ลักษณะประจำ�พันธุ์ข�วใหญ่  

: ลักษณะผลกลมสูง ผิวผลเรียบมีสีเขียว 

อมเหลือง กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้ง 

ค่อนข้างใหญ่ มีนํ้ามากแต่ไม่แฉะ มีรสหวานอมเปร้ียวเล็กน้อย 

มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นํ้าหนักเฉลี่ย ๑,๑๕๐ กรัมต่อผล

ลักษณะประจำ�พันธุ์ข�วทองดี : ลักษณะผลมีรูปทรง

กลมแป้น ที่หัวมีจีบเล็กน้อย ผิวผลเรียบมีสีเขียว เนื้อกุ้งฉํ่านํ้า 

สีชมพูอ่อน มีรสหวานไม่อมเปร้ียว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน 

นํ้าหนักเฉลี่ย ๑,๐๒๐ กรัมต่อผล

ตน้ทนุเริม่ตน้ตอ่การปลกูสม้โอตอ่ไร ่ระยะปลกู ๘ x ๘ เมตร  

เป็นเงินประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๘. ก�รปลูกผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ

จะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสาร 

ปนเปื้อนจากการตกค้างในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลด

ปัญหาหนี้สิน

ต้นทุนการผลิตการปลูกผักปลอดสารพิษ (พื้นที่ ๑ ไร่) 

แบบผสมผสาน เป็นเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๙. ก�รเพ�ะเห็ดเศรษฐกิจและต้นทุน

ขัน้ตอนการผลิตเหด็ในถงุพลาสตกิสามารถทําได ้

ดงัน้ีคือ การผลติเชือ้บรสิทุธิ ์(แมเ่ชือ้) การผลติหวัเชือ้บน 

เมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อ) การผลิตก้อนเชื้อและการเปิดดอก 

(ก้อนเชื้อเห็ด) ซึ่งเป็นการทําแบบครบวงจรในการผลิต 

เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

การผลิตเห็ดในโรงเรือนเปดิดอก ขนาด ๔ x ๖ เมตร  

มีต้นทนุระหวา่ง ๕,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท แลว้แตช่นดิของ

เห็ด เม่ือเก็บผลผลิตขายสู่ตลาดสามารถทํากําไรเมื่อหัก

ค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ระหว่าง ๔,๐๐๐ - ๘,๕๒๐ บาท

๑๐. ก�รผลิตไม้ดอกนอกฤดู

เป็นเทคโนโลยีทางเลือกสําหรับเกษตรกร ให้สามารถ

วางแผนการผลิตให้พืชออกดอกตามเทศกาลหรือช่วงเวลาที่ 

ผูบ้รโิภคมีความต้องการใชไ้ม้ดอกในปรมิาณมาก เชน่ งานไมด้อก 

ไม้ประดับ วันวาเลนไทน์ เป็นต้น ไม้ดอกหลายชนิดสามารถปลูก

ให้ออกดอกนอกฤดูได้ เช่น แกลดิโอลัส ปทุมมา กระเจียว และ

ว่านสี่ทิศ

๑๑. พืชอ�ห�รสัตว์ในพื้นที่ป่�โปร่ง

พันธ์ุกินนีสีม่วง มีลักษณะใบเรียวยาวเหมือนใบตะไคร้ 

ทรงพุ่มตั้งตรง สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดในอัตรา ๒ กิโลกรัม

ต่อไร ่ใช้วธิีหว่านลงบนแปลงหญ้าทีไ่ถพรวนและกําจัดวัชพชืแลว้ 
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หรือปลกูดว้ยวธิแียกกอ ใหผ้ลผลิต ๑.๕ - ๒ ตนัตอ่ไรต่อ่ป ีมโีปรตนี

ประมาณ ๑๐ - ๑๔ เปอร์เซ็นต์ เหมาะสําหรับตัดเกี่ยวให้สัตว์กิน

พันธุ์รูซี่ เป็นหญ้าที่แตกกอดี ใบดก ลักษณะ

ลําต้นกึ่งเลื้อย ต้นสูงปานกลางมีไหลเลื้อยตามดิน ปลูก

ขยายพันธ์ุได้ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์สามารถปรับตัว

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. ก�รเลี้ยงกบน�โดยวิธีเกษตรธรรมช�ติ

กบนาหรือกบพื้นเมืองเป็นกบขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่ 

ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ด้านหลังมีสีนํ้าตาลและมีจุดดํา  

ด้านท้องสีขาว ที่ริมฝีปากมีแถบสีดํา ใต้คางอาจมีจุดดําหรือลาย

สีดํา

การเลี้ยงกบนา มีการเลี้ยงหลายแบบ ได้แก่ บ่อซีเมนต์

และถังซีเมนต์ชนิดกลม บ่อดิน ก�รเลี้ยงในกระชัง บริเวณ 

พื้นที่ที่มีบ่อนํ้า หรือมีสระนํ้าขนาดใหญ่ หรือมีร่องนํ้าไหลผ่าน

กบนามีข้อดี คือ โตเร็ว สามารถจับขายได้ในระยะเวลา

เพียง ๓ - ๔ เดือน ส่วนข้อเสีย คือ ตกใจง่ายและมีนิสัยดุร้าย  

กัดกินกันเอง



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

3838

ต้นทุนและกำ�ไร

ระยะเวล�

ในก�รเลี้ยง

(เดือน)

ต้นทุน/ตัว

(บ�ท)

ร�ค�ที่

ข�ยได้/ตัว

(บ�ท)

นำ้�หนัก

โดยเฉลี่ย

(กรัม)

กำ�ไร/ตัว

(บ�ท)

๔ ๕.๘๔ ๑๓ - ๑๕ ๒๐๐ - ๒๕๐ ๗.๑๖ - ๙.๑๖

๑๒ ๓๖.๘๐ ๒๐๐ - ๒๕๐ ๓๐๐ - ๓๕๐ ๑๖.๓๒ - ๒๑๓.๒

๑๓. ก�รเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมช�ติ

กบบลูฟรอ็ก เปน็กบขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่มถีิน่กาํเนดิ

ในทวปีอเมริกาเหนอื เมือ่โตเตม็ทีด่า้นหลงัมสีเีขยีวปนนํา้ตาลเขม้ 
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มีจุดประสีน้ําตาลทั่วตัวส่วนหัวด้านหน้ามีสีเขียว ที่ขามีลายพาด

ขวาง เพศเมียมีวงหูเล็กกว่าตา ลําตัวมีสีอ่อนใต้คางมีสีขาวครีม 

ส่วนท้องอูมและมีขนาดใหญ่ เพศผู้มีวงหูใหญ่กว่าตา ในช่วงฤดู

สบืพนัธ์ุลาํตัวมีสีเขม้ขึน้และท่ีใต้คางมสีเีหลอืงหรอืเหลอืงปนเขยีว 

การเล้ียงกบบูลฟร็อกในปัจจุบัน ได้แก่ บ่อซีเมนต์และ 

ถังซีเมนต์ชนิดกลม และการเลี้ยงในกระชัง พื้นที่มีบ่อนํ้าหรือ 

สระนํ้าขนาดใหญ่ หรือมีร่องนํ้าไหลผ่าน 

การเล้ียงกบบูลฟร็อกน้ันมีข้อดี คือ เลี้ยงได้ตลอดปี 

แม้กระทั่งในฤดูหนาว แต่มีข้อเสีย คือ โตช้าและยังไม่เป็นที่รู้จัก

อย่างแพร่หลาย

ต้นทุนและกำ�ไร

ระยะเวล�

ในก�รเลี้ยง

(เดือน)

ต้นทุน/ตัว

(บ�ท)

ร�ค�ที่

ข�ยได้/ตัว

(บ�ท)

นำ้�หนัก

โดยเฉลี่ย

(กรัม)

กำ�ไร/ตัว

(บ�ท)

๘ ๑๔.๙๙ ๒๔ ๒๐๐ - ๒๕๐ ๙.๐๑

๑๒ ๓๖.๖๖ ๔๕ - ๕๐ ๓๐๐ - ๓๕๐ ๘.๓๔ - ๑๓.๓๔

๑๘ ๗๗.๒๙ ๓๐๐ - ๕๐๐ ๔๐๐ - ๕๐๐ ๒๒๒.๗๑ - 

๔๒๒.๗๑
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๑๔. ก�รเลี้ยงแพะนมซ�แน - แองโกลนูเบียน

แพะนมลูกผสมพนัธ์ุซาแนน - แองโกลนเูบยีน เปน็ลกูผสม

ระหว่างพันธุ์ซาแนน และพันธุ์แองโกลนูเบียน สามารถเลี้ยงได้ดี 

ในสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง เน่ืองจากสามารถปรับตัวต่อ 

สภาพอากาศร้อนหรือหนาวชื้นได้ดีให้นมประมาณตัวละ ๑.๕ - 

๒.๒ กิโลกรัมต่อวัน นาน ๑๒๐ - ๑๕๐ วัน ให้ลูกปีละ ๒ คอก  

คอกละ ๒ - ๓ ตัว และมีอายุประมาณ ๑๒ - ๑๔ ปี

การเล้ียงแพะนม ควรจะมพีืน้ทีสํ่าหรบัปลกูพชือาหารสตัว์

ให้แพะกิน พร้อมทั้งนํ้ากินที่สะอาดอย่างเพียงพอ ควรมีโรงเรือน 

ที่ยกระดับจากพื้น มีการตรวจโรคที่สําคัญและฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคประจํา อีกทั้งควรถ่ายพยาธิอย่างสมํ่าเสมอ 

การลงทุนเลี้ยงแพะนมจะให้ผลตอบแทนทั้งจากการ 

จําหนา่ยนํา้นม ปุย๋มลูแพะ และลกูแพะ สามารถคุม้ทนุภายใน ๒ ปี

๑๕. ก�รเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่ห�งดำ�

ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดํา ขนของลําตัวสีดํา สร้อยคอ 

และหลงัสปีระดู ่ปากและแขง้สดีาํ ในตาสเีหลือง โตเตม็ทีห่นกั ๒.๘ 

- ๓.๕ กิโลกรัม เริ่มวางไข่เมื่ออายุ ๖ เดือน ให้ไข่ปีละ ๑๒๐ - ๑๘๐ 

ฟองตอ่แม่ และผลติลูกไก่ไดปี้ละ ๔๐ - ๖๐ ตวัตอ่แม ่เหมาะสาํหรบั 

นําไปปรับปรุงพันธ์ุกับไก่พื้นเมืองที่มีขนาดเล็กอยู่ ให้ได้ไก่ที่มี

ขนาดโตขึ้น ทนทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศใน

พื้นที่ได้ดี การเล้ียงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดํา ควรมีพื้นที่
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สําหรับการเล้ียงแบบธรรมชาติ หรือทําคอกขังแต่มีลานปล่อย

บ้าง ควรมีการให้วัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ และกําจัดพยาธิ

ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอด้วย

การลงทุนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดําสามารถ 

ให้ผลตอบแทนจากการขายลูกไก่และมูลไก่ สามารถคุ้มทุนในปี 

ที่ ๒ เมื่อมีแม่ไก่ทดแทนเพิ่มขึ้น

๑๖. ก�รเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซ�น

สุกรพันธ์ุ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพันธ์” 

เป็นสุกรจากประเทศจีน ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่นาํมา

เผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้เลี้ยงต่อไป สุกรเหมยซาน 

เปน็สกุรทีก่นิอาหารทีค่ณุภาพตํา่ได ้มลีกูดกประมาณ ๑๖ - ๒๑ ตวั 

ตอ่แมต่อ่คอก ทนตอ่สภาพอากาศหนาวช้ืนของทีส่งูไดด้ ีเปน็หนุม่

สาวเร็ว (๔ - ๖ เดือน) มีเนื้อน้อยมันมาก เมื่อนํามาผสมกับสุกร

พันธุ์อื่นๆ จะได้ลูกผสมที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น

การเล้ียงสุกรลูกผสมเหมยซานในพ้ืนท่ีสูง มีอากาศหนาวเย็น 

และพื้นที่จํากัด ควรเลี้ยงในหลุม (สุกรหลุม) เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลสุกร 

ไว้ใช้และสร้างความอบอุ่นให้แก่สุกร ในพ้ืนท่ีราบเชิงเขาควรเป็นคอก 

พื้นคอนกรีตหรือพื้นไม้ เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด 

การลงทุนเล้ียงสุกรลูกผสมเหมยซานสามารถให้ผลตอบแทน 

คุ้มทุนในปีที่ ๒
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๑๗. ก�รเพ�ะเลี้ยงปล�นิลในกระชัง

การผลิตลูกพันธ์ุปลานิลในกระชังต้องทําการคัดพ่อ - แม่พันธ์ุ  

ที่แข็งแรงและสมบูรณ์เพศ อายุตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ลงเพาะใน

กระชังขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๒ เมตร อัตราส่วน

พ่อพันธุ์ ๑ ตัว : แม่พันธุ์ ๒ ตัว ความหนาแน่น ๓ ตัวต่อลูกบาศก์-

เมตร ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมกันเองในกระชังนาน ๔๕ วัน  

จงึทาํการเก็บรวบรวมลกูปลา ในการเพาะเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ ์๑๕๐ ตวั  

ผลผลิตลูกปลาที่ได้เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ ตัวต่อกระชัง และสามารถ

อนุบาลลูกปลาจนมีขนาดความยาว ๓ - ๕ เซนติเมตร ใช้ระยะ

เวลา ๑๕ วัน มีอัตราการรอดตาย ๘๐ - ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ลูกปลาที่

ได้สามารถนําไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

๑๘. ก�รเ ล้ียงปล�กดหลวงในบ่อ

ซีเมนต์กลมระบบนำ้�ไหลผ่�น

ปลากดหลวงเป็นปลาหนัง ลักษณะคล้าย 

ปลากดคัง เลี้ยงง่ายมีอัตราการเจริญเติบโต 

ดีกว่าปลากดพื้นเมือง ไม่กินกันเอง อัตราการ

รอดตายสูง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

ปลาดีมาก รวมทั้งเนื้อปลามีสีขาวใส รสชาติดี 

สามารถนําไปปรุงเป็นอาหารไทยได้ดีทุกชนิด 

ปลากดหลวงมีราคาขายสูงถึงประมาณ ๑๐๐ - 

๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม ในการเลี้ยงปลากดหลวง  
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เริ่มปล่อยลูกปลาขนาดความยาว ๕ นิ้ว อัตราความหนาแน่น  

๕ - ๖ ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไม่ตํ่ากว่า  

๓๐ เปอร์เซ็นต์ในปริมาณ ๓ - ๕ เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว  

แบ่งให้วันละ ๒ มื้อ เช้า - เย็น ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน ๔ เดือน  

จะไดป้ลามนีํา้หนกัเฉลีย่ ๕๐๐ - ๖๐๐ กรัม อัตราการเปล่ียนอาหาร

เป็นเนื้อเฉลี่ย ๑.๓๗ และมีอัตราการรอดตาย ๙๖ เปอร์เซ็นต์

๑๙. ก�รเลี้ยงปล�ดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลมควรปล่อย

ลกูปลาขนาด ๒ - ๓ เซนติเมตร ในอัตรา ๕๐ - ๗๐ ตวัตอ่ตารางเมตร  

ใหอ้าหารเมด็สาํเรจ็รปูโปรตนีไมต่ํา่กวา่ ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์ในปรมิาณ 

๓ - ๕ เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว แบ่งให้ ๒ มื้อ เช้า - เย็น ปลาจะ

เจริญเติบโตได้ ขนาด ๑๐๐ - ๒๐๐ กรัมต่อตัว ในระยะเวลาเลี้ยง 

๙๐ วัน อัตราการรอดตาย ๘๐ เปอร์เซ็นต์

________________________
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