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เรียบเรียงโดย
งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร



คำนำ

	 การเลีย้งสตัวน์ำ้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนัน้	หากไมม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ี
อาจทำให้ได้ผลผลิตน้อยและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน	 เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกร
โดยสว่นใหญท่ำการเกษตรแบบผสมผสาน	เนน้การปลกูพชืและเลีย้งสตัวเ์ปน็สว่นใหญ	่
ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเพียงการเลี้ยงในบ่อที่เป็นน้ำใช้เพื่อการปลูกพืชเท่านั้น
จึงยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอสมควรผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยเกินไป
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 โดยส่วนงานศึกษา
และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง	จึงได้ทำการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	เพื่อให้เกษตรกร
ได้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะทำให้ได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่า	และเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยิ่ง
	 ดังนั้น	คู่มือ	 “การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน”		
เล่มนี้	 จึงเป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาแบบผสมสานอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้การ
ทำการเกษตรแบบผสมผสานแล้ว	 ยังได้ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริ
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การเลี้ยงปลานิลแดง
ร่วมกับเป็ดบาบาลี
ลูกผสมในบ่อครัวเรือน

	 งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง	 นับเป็น	
งานหนึ่งในศูนย์ศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 ซึ่งเริ่ม	
ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๒๗	มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา	
ทดลอง	 วิจัย	 เพื่อหาแนวทาง	 วิธีการและรูปแบบการพัฒนาด้าน	
การเลีย้งสตัวน์ำ้	อนัจะนำไปสูก่ารเพิม่ผลผลติดา้นการประมง	เพือ่	
ให้เกิดองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกต้อง	
เหมาะสม	 และสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและภูมิประเทศ	
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จนถึงปัจจุบัน	 มีจำนวน	
มากกว่า	 ๒๕	 เรื่อง	 นอกจากนี้	 ยังสามารถบริการให้คำแนะนำ	
และให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของ	
ทุกหน่วยงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 แก่ประชาชน	
ในพื้นที่ได้	 อันจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
และพึ่งตนเองได้ในที่สุด
	 สำหรับเรื่อง	 “การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลี	
ลกูผสม”	เปน็หนึง่ใน	๒๕	เรือ่ง	ทีม่ผีลการศกึษา	ทดลอง	วจิยัแลว้วา่		
สามารถนำไปเป็นแนวทางหรือทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งในการ	
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการประมง

๕



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

	 ๑.	 เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษา	ทดลอง	วิจัยของศูนย์ศึกษา	
การพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้สนใจ	และผู้มาศึกษาดูงาน
	 ๒.	 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	 เรื่องการเลี้ยงปลานิล	
แดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสม	 ไปสู่ประชาชนที่สนใจจะสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยง	
สัตว์น้ำ

วิธีการและผลการศึกษาวิจัย

	 งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง	 ได้ศึกษาค้นคว้า	 ทดลอง	 วิจัย
การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสม	 โดยแบ่งเป็นการสาธิตทดลองขั้นต้น		
และงานทดสอบวิจัย		มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๖



คู่มือการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน

 ๑. ศึกษาหารูปแบบการเลี้ยงสัตวน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	อาทิ	การเลี้ยง
ปลาในบอ่ครวัเรอืนขนาดเลก็,	การเลีย้งปลาในบอ่ซเีมนต,์	การเลีย้งปลาแบบผสมผสาน	
การเลี้ยงปลาในบ่อโดยการใส่ปุย	และการเลี้ยงปลาในกระชัง	เป็นต้น
 ๒. ศึกษาหาชนิดของสัตวน้ำ	 เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น	 เช่น	 ปลานิล	 ปลาช่อน		
ปลาหมอไทย	ปลานิลแดง	ปลาดุกเทศ	ปลาสวายโมง	และกบนา	เป็นต้น
	 จากข้อมูลการศึกษา	ทดลอง	และวิจัย	ที่ทำการทดสอบจนได้รูปแบบและชนิด
สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่จนสามารถนำไปส่งเสริม	 และฝึกอบรมแก่ประชาชน
ในพื้นที่นั้น	 พบว่ารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด	 ได้แก่	
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน	 และชนิดของสัตว์น้ำที่เหมาะสมได้แก่	 ปลานิลแดง
เนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานจะลดการเสี่ยงการขาดทุนจากการเลี้ยงสัตว์
เพียงอย่างเดียว	ส่วนปลานิลแดงนั้นเป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตได้ดี	ทนต่อโรค	และ
ให้ผลผลิตสูงทั้งในการเลี้ยงแบบผสมผสาน	และการเลี้ยงแบบอื่นๆ	

๗



๘ ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

	 การจำแนกสภาพพื้นที่	มี	๒	ลักษณะ	คือ
 ๑) แบบสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตวไวเหนือบอเลี้ยงปลา	 เป็นแบบที่นิยมกันมาก
ที่สุด	เพราะสะดวก	และสามารถระบายมูลสัตว์จากโรงเรือนลงสู่บ่อปลาโดยตรง	สัตว์
ที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนบนบ่อปลาจะได้ประโยชน์จากบ่อปลาในการช่วยลดอุณหภูมิ
ภายในโรงเรอืนใหต้ำ่ลง	สตัวจ์งึไมเ่ครยีด	ทำใหก้นิอาหารไดม้ากขึน้	โตเรว็	และตา้นทาน
โรคได้ดีขึ้น	ทั้งยังดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย	ประหยัดแรงงาน
   ขอเสีย	 คือ	 ต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนสูงขึ้น	 เนื่องจากต้องใช้ไม้ทำเสา
และวัสดุปูพื้นเพิ่มขึ้น	 โรงเรือนลักษณะนี้จึงเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก	 เช่น	
เป็ดหรือไก่เท่านั้น
 ๒) แบบสรางโรงเรือนแยกออกไปจากบอปลา	 แต่มีรางระบายมูลสัตว์ต่อจาก
โรงเลีย้งไปสูบ่อ่ปลา	แบบนีจ้ะพบมากในฟารม์เลีย้งสตัวใ์หญ	่เชน่	สกุร	ทีส่รา้งโรงเรอืน
เลี้ยงสัตว์อยู่ก่อนแล้วจึงขยายเนื้อที่เลี้ยงปลาโดยการขุดบ่อในภายหลัง
   ขอแนะนำ สำหรับประชาชนที่จะลงทุนเลี้ยงปลาผสมผสาน	โดยการสร้าง
โรงเรอืนและขดุบอ่เลีย้งปลานัน้	ควรใชแ้บบแรก	คอื	สรา้งโรงเรอืนไวบ้นบอ่ปลา	ถงึแมว้า่
จะต้องลงทุนเพ่ิมข้ึนแต่ผลตอบแทนในระยะยาวจะคุ้มค่ากว่าเพราะเป็นการประหยัดพ้ืนท่ี
และประหยัดแรงงานมากกว่า	 แต่หากประชาชนที่มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว	 และ
ตอ้งการเลี้ยงปลาเพิ่มเติม	จึงควรใชแ้บบที่	๒	คอืสรา้งโรงเรอืนแยกออกไปจากบอ่ปลา



๙

	 การคัดเลือกชนิดพันธุ์ปลา
	 ในการหาชนิดของพันธุ์ปลาที่เหมาะสม	 โดยการเลี้ยงแบบผสมผสานหลาย
พนัธุ	์	เชน่	ปลานลิ	ปลานลิแดง	ปลาดกุเทศ	และปลาตะเพยีนขาว	เปน็ตน้	นำมาทำการ
ทดลองเลี้ยงร่วมกับสัตว์หลายชนิด	 เช่น	สุกรลูกผสมสามสายเลือด	ไก่สามสายเลือด		
ไก่ไข่	ไก่เนื้อ	นกกระทา	เป็ดเทศ	และเป็ดบาบาลีลูกผสม	ป็นต้น	

	 ผลจากการศึกษา	 และทดลองพบว่า	
การเลี้ยง	 “ปลานิลแดง”	 ร่วมกับ	 “เป็ดบาบาลี
ลูกผสม”	 เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่อย่างยิ่ง	 ในระยะเวลา	 ๘	 เดือน	
สามารถเลี้ยงเป็ดฯ	ได้ถึง	๒	รุ่น	และเลี้ยงปลา
นิลแดงได้	๑	รุ่น		

ขั้นตอนการดำเนินงาน

	 เมื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งด้านภูมิศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 และสังคมสำหรับ
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานได้แล้ว	 ขุดบ่อปลาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ขนาดบ่อ	
๗๒	 ตารางเมตร	 มีคอกขนาด	 ๘	 ตารางเมตร	 และมีทางเดินให้เป็ดลงมาเล่นน้ำเพื่อ
ออกกำลังกายด้วย	ก่อนจะลงสัตว์เลี้ยงควรมีการเตรียมบ่อ	และทำความสะอาดคอก	
หากเป็นบ่อ	และคอกเก่าควรมีการตัดหญ้าที่ก้นบ่อและมีการลงปูนขาวในบ่อเพื่อปรับ
สภาพดินในอัตราประมาณ	 ๑	 กิโลกรัม	 สาดให้ทั่วบ่อ	 จากนั้นลงลูกเป็ดขนาดอายุ		
๒	สัปดาห์	จำนวน	๒๕	ตัวต่อรุ่น	พร้อมทั้งลงลูกปลานิลแดงขนาด	๓	-	๕	เซนติเมตร	
จำนวน	๑๕๐	ตัวต่อการเลี้ยงเป็ด	๒	รุ่น	

๙คู่มือการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๐

	 อาหารและการให้อาหาร
	 การให้อาหารจะให้เฉพาะในส่วนการเลี้ยงเป็ดเท่านั้น	 เพราะปลาจะรับเศษ	
อาหารจากเป็ด	 และยังมีแพลงตอนที่เกิดจากของเสียที่เป็ดปล่อยออกมาอีกด้วย	
และเนื่องจากปลานิลเป็นปลาในกลุ่มปลากินพืช	 จัดเป็นปลาที่กินแพลงตอนเป็น	
อาหารหลัก	 (Plankton	 Feeder)	 จึงทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในการเลี้ยง	
ลักษณะนี้

	 การจัดการระหว่างเลี้ยง
	 เมื่อระยะเวลาการเลี้ยงเข้าสู่สัปดาห์ที่	 ๔	 หรือเมื่อเห็นน้ำในบ่อเขียวจัด		
(มีความขุ่นใสน้อยกว่า	 ๖๐	 เซนติเมตร)	 ให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกประมาณ	
๕๐	เปอร์เซ็นต์	หลังจากการเปลี่ยนน้ำครั้งแรกแล้วควร	เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ	๒	สัปดาห์	
และหากจะให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น	 น้ำที่ถ่ายออกควรนำไปใช้ประโยชน์กับการเกษตร	
ด้านอื่นๆ	 เช่น	 ใช้รดพืชผักสวนครัวหรือไม้ยืนต้นอื่นๆ	 เพราะน้ำที่ถ่ายออกไปนั้น	
อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

	 การเก็บผลผลิต
	 เมื่อเป็ดอายุครบ	 ๓	 เดือนครึ่งถึง	 ๔	 เดือน	 จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ	
๒.๕	 กิโลกรัม	 จึงจะทำการจำหน่ายเป็ดได้	 และเลี้ยงเป็ดรุ่นใหม่ต่อเนื่องได้เลย	
จนถึงระยะเวลาประมาณ	 ๗	 -	 ๘	 เดือน	 จึงทำการจำหน่ายเป็ด	 และเก็บผลผลิต	
จากปลานิลแดงได้



คู่มือการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน ๑๑

การลงทุน

ตนทุน
	 ค่าพันธุ์ปลานิลแดง	๑๕๐	ตัว	ตัวละ	๐.๕	บาท	 	 รวม	 ๗๕	 บาท	
	 ค่าพันธุ์เป็ด	๕๐	ตัว	ตัวละ	๑๕	บาท	 	 	 	 รวม	 ๗๕๐	 บาท	
	 ค่าอาหารเป็ด	๗๑๑	กก.	กก.ละ	๒.๗๐	บาท	 	 รวม	 ๑,๙๑๙.๗๐		 บาท
   รวมตนทุนคาใชจาย      ๒,๗๔๔.๗๐ บาท

รายได
	 ปลานิลแดง	๒๘	กก.	กก.ละ	๓๐	บาท		 	 	 รวม	 ๘๔๐	 บาท	

เป็ด	๔๗	ตัวน้ำหนักรวม	๑๒๒	กก.	กก.ละ	๔๐	บาท	 รวม	 ๔,๘๘๐	 บาท		
   รวมรายได      ๕,๗๒๐ บาท

กำไร          ๒,๙๗๕.๓๐ บาท

	 ค่าพันธุ์ปลานิลแดง	๑๕๐	ตัว	ตัวละ	๐.๕	บาท	 	 รวม	 ๗๕	 บาท	



๑๒

	 หากเกษตรกรมีทุนในการเลี้ยงมากกว่านี้ก็สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่บ่อ
ขนาด	 ๑	 ไร่	 โดยทำการเพิ่มขนาดคอก	 อัตราการปล่อยเป็ด	 และปลานิลแดงเพิ่มขึ้น	
ซึ่งอัตรานี้จะเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีน้ำสำรองเพียงพอสำหรับการจัดการบ่อ	
หากคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาต่ำลง	 และอาจส่งผลให้ปลาตายได้	 ในช่วงเดือนที่หก
ถึงแปดของการเลี้ยง
	 เนื่องจากการเลี้ยงในพื้นที่มากขึ้น	 อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในเรื่อง
คุณภาพน้ำที่ต่ำลงในช่วงท้ายของการเลี้ยง	 อาจมีสาเหตุจากอัตราการรอดตาย
ของปลาต่ำ	 ทำให้การใช้อาหารของปลาที่เป็นแพลงตอนพืชในบ่อใช้ได้ไม่เต็มที่
อาจจะเกิดการบลูมและตายของแพลงตอนเหล่านั้น	 เพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าว
การจดัการบอ่จะตอ้งมกีารดแูลในสว่นของคณุภาพนำ้ในบอ่ตำ่โดยการเพิม่นำ้ในบอ่ทีม่ี
ความเข้มของน้ำ	 หรือความโปร่งแสงของน้ำน้อยกว่า	 ๖๐	 เซนติเมตร	 เพื่อให้ความ
เข้มข้นของน้ำต่ำลงและคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น

สรุปผลการเลี้ยงในอัตรา	๑	ไร่

ตนทุน (ไมรวมคาแรงงาน)
	 ค่าพันธุ์ปลานิลแดง	๖,๐๐๐	ตัว	ตัวละ	๐.๕	บาท	 รวม	 ๓,๐๐๐	 บาท
	 ค่าพันธุ์เป็ด	๒,๐๐๐	ตัว	ตัวละ	๑๕	บาท	 รวม	 ๓๐,๐๐๐	 บาท
	 ค่าอาหารเป็ด	๒๘,๔๔๐	กก.	กก.ละ	๒.๗๐	บาท	 รวม	 ๗๖,๗๘๘	 บาท
	 ค่าเสื่อมโรงเรือน	(๕	ปี)	ปีละ	 	 ๑,๐๐๐	 บาท
	 ค่าเสื่อมบ่อ	(๑๐	ปี)	ปีละ	 	 ๕๐๐	 บาท
  รวมคาใชจายประมาณ  ๑๑๑,๒๘๘ บาท

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๓

รายได
	 รายได้จากการขายปลานิลแดง
	 ๑,๑๒๐	กก.	กก.ละ	๓๐	บาท	 รวม	 ๓๓,๖๐๐	 บาท
	 (ปลานิลน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ	๒๓๓.๓๓	กรัมต่อตัว
	 อัตรารอดประมาณร้อยละ	๘๐)
	 รายได้จากการขายเป็ด	๔,๘๘๐	กก.	กก.ละ	๔๐	บาท	 รวม	 ๑๙๕,๒๐๐	 บาท
  รวมรายไดประมาณ  ๒๒๘,๘๐๐ บาท

กำไร     ๑๑๗,๕๑๒ บาท

๑๓คู่มือการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน





คู่มือการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕คู่มือการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน ๑๕

บทสรุป

	 ผลผลิต	 “ปลา”	 ที่ได้จากการเลี้ยงแบบผสมผสาน	 จะแปรผันไปกับชนิดและ	
ปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรือนรวมทั้งชนิดและขนาดของปลาที่ปล่อย	 นอกจากนี้ยัง	
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการเลี้ยงด้วย	 ซึ่งจากการทดลองเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน	
ที่ผ่านมา	ปัญหาที่พบมาก	คือ	อัตราการรอดชีวิตของสัตว์มีอัตราการรอดต่ำ	และจาก	
การทดลองโดยเลี้ยง	“เป็ดบาบาลีลูกผสม”	ร่วมกับ	“ปลานิลแดง”	ซึ่งเป็นปลากินพืช	
และสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยการกินแพลงตอนเป็นอาหารหลัก	 พบว่ามีความ	
เหมาะสมมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ	 มีอัตราการเจริญเติบโต	 และอัตราการรอดชีวิต	
สูงกว่า	อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วย



๑๖

	 นอกจากนี้	 เมื่อเปรียบเทียบ	 “ตนทุนคาใชจาย”	 กับ	 “รายได”	แล้ว	 จะพบว่า
ต้นทุนหลักมาจากค่าอาหารเป็ด	 คิดเป็น	 ๕๐%	 ของรายได้	 ส่วนรายได้ที่มาจากการ
จำหน่ายเป็ด	 และการจำหน่ายปลา	 ซึ่งเป็นรายได้ที่มากกว่าการเลี้ยงปลาแบบอื่นๆ
ทั้งยังลดความเสี่ยงในการขาดทุนจากการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี

	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 ผลการศึกษา	 ทดลอง	 วิจัยการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานนี้
มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนำมาสง่เสรมิกบัประชาชนทีส่นใจนำไปประยกุตใ์ชเ้ปน็แนวทาง
การเลี้ยงสัตว์	เพื่อเป็นอาชีพหลัก	หรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ





๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๘

บันทึก



คู่มือการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน ๑๙

บันทึก



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๒๐

บันทึก




