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ฝายตนน้ำลำธาร เพื่อการฟนฟูนิเวศลุมน้ำตามแนวพระราชดำริ 
พระราชดำริ 
 “ฝายตนน้ำลำธาร” ตามแนวพระราชดำริ คือ สิ่งกอสรางขึ้นกั้นรองน้ำรองหวยขนาดเล็ก
บนพื้นที่ตนน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรม เพื่อทำหนาที่ในการชวยชะลอการไหลหลากและความ
รุนแรงในการไหลของน้ำใหชาลง และชวยกักตะกอนหนาดินไมใหสูญเสียไปทับถมบริเวณพื้นที่
ลุมน้ำตอนลาง ซึ่งความชุมชื้นที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ตนน้ำจะชวยในการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ำ และเปน
วิธีการอนุรักษดินและน้ำวิธีการหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมีพระราชดำริ เกี่ยวกับ
ฝายตนน้ำลำธารเนื่องในวาระตางๆ ระหวางการทรงงานในพื้นที่ตางๆ จะขอยกมาเพื่อใหเขาใจถึง
หลักการพอสังเขป เชน  
 
 “...หลักการฟนฟูแหลงตนน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม 
จะตองพยายามขยายความชุมชื้นจากรองน้ำทุกรอง โดย
การกอสรางฝายกั้นรองดังกลาว เพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับ
พื้นที่สูงในแนวรองน้ำเปนระยะๆ...” 
 
 “...ควรดำเนินการสรางเขื่อนขนาดเล็กราคาถูก 
กั้นน้ำบริเวณเหนือฝายขึ้นไปเปนระยะๆ เพื่อทำใหเกิดอาง
น้ำเล็กๆ ซึ่งจะชวยหลอเลี้ยงปาไมตามแนวรองน้ำทำใหมี
ความชุมชื้นขึ้น...” 
 
 “…สำรวจหาทำเลสรางฝายตนน้ำลำธารในระดับสูงที่ใกลบริเวณยอดเขามากที่สุดเทาที่
จะเปนได ออกแบบใหสามารถเก็บกักน้ำไวไดปริมาณมากพอสมควรเปนเวลานาน 2 เดือน ซึ่งจะ
ทำใหมีประสิทธิภาพสูงกวาฝายตนน้ำลำธารที่เคยสรางมากอนหนานี้ทั้งหมด ท่ีมักจะเก็บกักน้ำได
เพียงชั่วระยะหนึ่ง และจะอยูในระดับต่ำจากยอดเขาคอนขางมาก...” 
 
 “...สำหรับตัวฝายนั้น ตองใชเทคนิคในการปองกันน้ำซึม โดยทดลองใชวัสดุกันน้ำซึมราคา
ถูกหลายๆชนิด เพื่อใหสามารถใชเก็บกักน้ำไดผลดีที่สุด นอกจากนั้นโครงการนี้เมื่อทำไดสำเร็จแม
จำเปนจะตองใชเวลาคอนขางมาก แตจะเปนตัวอยางที่ดีสำหรับการฟนฟูสภาพปาที่แหงแลงใน
พื้นที่อื่นในอนาคต...” 
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หลักการของฝายตนน้ำลำธาร  

ประโยชนตอวิถีชุมชน 

 ฝายตนน้ำลำธารเปนสิ่งกอสรางตามภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม นำรูปแบบมาประยุกตใช
เพื่อการฟนฟูนิเวศลุมน้ำ โดยมีหลักการ คือ 
 1. ลดความรุนแรงของกระแสน้ำไหลในลำหวย 
ทำใหระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้น
เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ำมากขึ้น และแผกระจายความชุมชื้น
ออกไปเปนวงกวางจากสองฝงลำหวย 
 2. ดักเก็บตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ชวยลดตะกอน
ในแหลงเก็บกักน้ำท่ีอยูตอนลางใหยืดอายุการตื้นเขิน และ
คุณภาพน้ำมีตะกอนปะปนนอย 
 3. ความชุมชื้น และตะกอนหนาดินอุดมสมบูรณ
ที่เก็บกักไวได ชวยใหเกิดการฟนตัวเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ำ และเปนแหลงน้ำ
บริโภคของสิ่งที่มีชีวิต 

 ฝายตนนำ้ลำธาร เปนเครือ่งมอืหนึง่เพือ่การพฒันา
ระบบนิเวศลุมน้ำเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำหนาท่ีแหลงตนนำ้ลำธารใหเกดิความอดุมสมบูรณ
และเอื้อตอชุมชนไดอยางยั่งยืน “น้ำ คือ ชีวิต” คือ การ
ดำรงอยูของชุมชนที่เชื่อมโยงถึงคุณภาพแหลงตนน้ำลำธาร 

 
 “...ขอใหสนับสนุนงานปลูกปาของเจาหนาที่ปาไม โดยการสรางทำนบเก็บกักน้ำหรือฝาย 
เกบ็กกันำ้ในลกัษณะทบึและเกบ็นำ้ไดดตีามรองนำ้ตางๆ ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาใชเครือ่งมอืงายๆ  
ที่มีความคลองตัวที่จะนำไปใชในการขุดเจาะพื้นดิน และทดลองฉีดอัดซีเมนตบางๆ ลงไป หรืออาจ
จะทดลองใชวิธีการปองกันการซึมของน้ำดวยวิธีการอื่นๆ เชน การผสมยางมะตอยหรือใชพลาสติก
เปนสวนประกอบ เพื่อใหฝายเหลานี้สามารถเก็บน้ำเพื่อชวยในฤดูแลงสัก 2 - 3 เดือน ก็จะเปนการ
เพียงพอที่จะทำใหกลาไมแข็งแรงได...”  
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การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง 

ตนทุนในการเลี้ยงพอแมพันธุเพื่อผลิตลูกปลาจำหนาย 

ตนทุนและรายไดในการผลิตลูกปลาจำหนาย (10,000 ตัวตอกระชัง) 

ตนทุนและรายไดในการเลี้ยงปลานิล (500 ตัวตอกระชัง) 

 ปลานิล เปนปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด สามารถแพรขยายพันธุ
เองไดอยางรวดเร็ว ผสมพันธุวางไขไดตลอดทั้งป โดยธรรมชาติกอนการผสมพันธุปลานิลเพศผูจะ
ตองขุดหลุมเพื่อเปนที่สำหรับการผสมพันธุวางไข แตปลาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผสม
พันธุวางไขไดในกระชัง โดยไมจำเปนตองขุดหลุม ดังนั้นการเพาะพันธุปลานิลในกระชังจึงเปนอีกวิธี
การหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ไมมีพื้นที่ในการสรางบอ แตมีพื้นที่อยูใกลแหลงน้ำขนาดใหญ เชน 
อางเก็บน้ำ สามารถสรางกระชังเลี้ยงปลาได และการสรางกระชังมีตนทุนที่นอยกวาการขุดบอ  
 การผลิตลูกพันธุปลานิลในกระชัง ตองทำการคัดพอ – แมพันธุ ท่ีแข็งแรงและสมบูรณเพศ  
อายุต้ังแต 4 เดือนข้ึนไป ลงเพาะในกระชังขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 2 เมตร  อัตราสวนพอ
พันธุ 1 ตัว: แมพันธุ 2 ตัว ความหนาแนน 3 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลอยใหพอแมพันธุผสมกันเอง
ในกระชังนาน 45 วัน จึงทำการเก็บรวบรวมลูกปลา ในการเพาะเลี้ยงพอแมพันธุ 150 ตัว ผลผลิต
ลูกปลาที่ไดเฉลี่ย 10,000 ตัวตอกระชัง  และสามารถอนุบาลลูกปลาจนมีขนาดความยาว 3 – 5 
ซม.ใชระยะเวลา 15 วัน มีอัตราการรอดตายสูงถึง 80 – 85 เปอรเซ็นต 

 คาพอแมพันธุปลา จำนวน 150 ตัว 7,500 บาทตอกระชัง 
 คาอาหารเม็ดสำเร็จรูป  590 บาทตอเดือน 

ระยะเวลา 
ในการเลี้ยง 

ระยะเวลา 
ในการเลี้ยง 

1 เดือน 

6 เดือน 

ตนทุนการเลี้ยง 
ตอตัว 

ตนทุนการเลี้ยง 
ตอตัว 

0.14 บาท 

10 - 15 บาท 

ขนาดของลูกปลา 
โดยเฉลี่ย 

น้ำหนักปลาโดย
เฉลี่ยตอกิโลกรัม 

3-5 เซนติเมตร 

3 - 4 ตัว 

ราคาขายลูก 
ปลาตอตัว 

ราคาที่ขายได 
ตอกิโลกรัม 

0.20 บาท 

50 - 60 บาท 

กำไรขายลูก 
ปลาตอตัว 

กำไร 
ตอกิโลกรัม 

0.06 บาท 

15 - 20 บาท 
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การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนตกลม 

ตนทุนและรายไดในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 

บอซีเมนตกลม ปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนตกลม 

 ปลาดุกบิ๊กอุยเปนปลาที่เกิดจากการผสมขามพันธุระหวางปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ 
สามารถขยายพันธุไดดี อัตราการเจริญเติบโตคอนขางดี ทนทานตอโรคสูง มีรสชาติอรอย การเลี้ยง
ปลาดุกบิ๊กอุย ในบอซีเมนตกลมเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่การใชสอยและมีน้ำไว
ใชในการเลี้ยงปลาอยูอยางจำกัด  
 
 การเลีย้งปลาดกุบิก๊อยุในบอซเีมนตกลมควรปลอยลกูปลาขนาด 2 – 3 ซม.ในอตัรา 50 – 70 
ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนไมต่ำกวา 30 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 3 –5 เปอรเซ็นต
ของน้ำหนักตัว แบงให 2 มื้อ เชา – เย็น ปลาจะเจริญเติบโตได ขนาด 100 – 200 กรัมตอตัว ใน
ระยะเวลาเลีย้ง 90 วนั อตัราการรอดตายสงูถงึ 80 เปอรเซน็ต สามารถใชอาหารธรรมชาตชินดิตาง ๆ 
ทดแทนอาหารเม็ดได เชน ปลวก ไสเดือน หรือปลาเปด เพื่อลดตนทุนในการซื้ออาหารสำเร็จรูป
ทำใหไดผลกำไรมากขึ้น 

ระยะเวลา 
ในการเลี้ยง 

3 เดือน 

ตนทุนการเลี้ยง 
ตอกิโลกรัม 

27 - 38 บาท 

น้ำหนักปลาโดย
เฉลี่ยตอกิโลกรัม 

5 - 7 ตัว 

ราคาที่ขายได 
ตอกิโลกรัม 

40 - 45 บาท 

กำไร 
ตอกิโลกรัม 

12 - 13 บาท 

บอซเมนตกลมบอซี มนตกลม ปลาดุกบกอุยในบอซเมนตกลมปลาดกบิ๊กอยในบอซี มนตกลม

ำเร็จที่โดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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การเลี้ยงปลากดหลวงในบอซีเมนตกลมระบบน้ำไหลผาน 

ตนทุนและรายไดในการเลี้ยงปลากดหลวง 

ปลากดหลวงรุน ปลากดหลวงโตเต็มวัย 

 ปลากดหลวงเปนปลาหนัง ลักษณะคลายปลากดคัง เลี้ยงงายมีอัตราการเจริญเติบโตดี
กวาปลากดพื้นเมือง ไมกินกันเอง อัตราการรอดตายสูง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อปลาดี
มาก รวมทั้งเนื้อปลามีสีขาวใส รสชาติดี สามารถนำไปปรุงเปนอาหารไทยไดดีทุกชนิด ปลากดหลวง
มีราคาขายสูงถึงประมาณ 100 – 120 บาท/กก. ในการเลี้ยงปลากดหลวง เริ่มปลอยลูกปลาขนาด
ความยาว 5 นิ้ว อัตราความหนาแนน 5-6 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนไมต่ำ
กวา 30 เปอรเซ็นตในปริมาณ 3 - 5 เปอรเซ็นตของน้ำหนักตัว แบงใหวันละ 2 มื้อ เชา – เย็น     
ใชระยะเลาเลี้ยงนาน 4 เดือน จะไดปลามีน้ำหนักเฉลี่ย 500 – 600 กรัม อัตราการเปลี่ยนอาหาร
ทำใหไดเนื้อเฉลี่ย 1.37 และมีอัตราการรอดตายสูงถึง 96 เปอรเซ็นต 
 
 การเลี้ยงปลากดหลวงในบอซีเมนตระบบน้ำไหลผานเปนแนวทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร  
ที่มีพื้นที่อยูในเขตชลประทานหรือมีน้ำมากพอที่จะปลอยน้ำไหลผานบอ จากที่สูงลงสูที่ต่ำ       
เพื่อเปนการใชน้ำชวยเพิ่มออกซิเจนใหกับปลาแทนการใชเครื่องใหอากาศ ซึ่งเปนการสิ้นเปลือง 
น้ำมันหรือไฟฟาและระบบน้ำท่ีไหลผานบอยังชวยลางตะกอน สิ่งปฏิกูลในบอปลา ทำใหบอปลา
สะอาด สงผลใหปลามีสุขภาพดี ไมเครียด โตเร็ว สามารถปลอยปลาในอัตราที่หนาแนนกวาปกติได  

ระยะเวลา 
ในการเลี้ยง 

4 เดือน 

ตนทุนการเลี้ยง 
ตอกิโลกรัม 

40 - 45 บาท 

น้ำหนักปลาโดย
เฉลี่ยตอกิโลกรัม 

2 ตัว 

ราคาที่ขายได 
ตอกิโลกรัม 

100 - 120 บาท 
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การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

 กบบูลฟร็อก เปนกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีถิ่น
กำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือทางดานตะวันออกของประเทศสหรัฐ
อเมริกาเรื่อยไปจนถึงตอนกลางของประเทศ ตอมามีการนำไป
เลี้ยงแพรกระจายทางดานตะวันตกของประเทศ  
 
 กบบูลฟร็อกเมื่อโตเต็มที่ดานหลังมีสีเขียวปนสีน้ำตาล
เขม มีจุดประสีน้ำตาลทั่วตัว สวนหัวดานหนามีสีเขียว ที่ขามีลาย
พาดขวาง แยกเพศไดโดยสังเกตจากลักษณะภายนอกคือ เพศ
เมียมีวงหูเล็กกวาตา ลำตัวมีสีออนใตคางมีสีขาวครีม สวนทอง
อูมและมีขนาดใหญ เพศผูมีวงหูใหญกวาตา ในชวงฤดูสืบพันธุลำ
ตัวมีสีเขมขึ้นและที่ใตคางมีสีเหลืองหรือเหลืองปนเขียว ไมมีถุง
เสียง (vocal sac) แตมีกลองเสียงทำใหสามารถสงเสียงรองดัง
คลายวัวไดยินเปนระยะไกล  กบชนิดน้ีจึงมีช่ือสามัญวา กบบูลฟร็อก 
หรือ กบกระทิง  
 
 
รูปแบบบอเลี้ยงกบ บอเลี้ยงกบในปจจุบันทำไดหลายแบบ ไดแก 
 1) บอซีเมนต และถังซีเมนตชนิดกลม ที่สามารถกักเก็บน้ำลึก 30 - 50 เซนติเมตร       
มีหลังคาหรือสิ่งคลุมปดบังแสงบางสวน  
 2) การเลี้ยงในกระชัง บริเวณพื้นที่ๆมีบอน้ำ หรือมีสระน้ำขนาดใหญ หรือมีรองน้ำไหล
ผาน สามารถทำกระชังเลี้ยงกบได กระชังใชไดดีในการเลี้ยง ตั้งแตการอนุบาลลูกออด ลูกกบเล็ก 
ไปจนถึงกบใหญและพอแมพันธุ โดยเฉพาะใชอนุบาลลูกออดกบบูลฟร็อก ลูกออดจะโตเร็วและ
สมบูรณ  

กบบูลฟร็อกเพศผู 

พอแมพันธุกบบูลฟร็อก 
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ลูกออดกบบลูฟร็อก 

ตนทุนในการเลี้ยงกบบูลฟร็อก 

ระยะเวลา 
ในการเลี้ยง 

8 เดือน 
12 เดือน 
18 เดือน 

ตนทุนการเลี้ยง  
ตอ กบ 1 ตัว 
14.99 บาท 
36.66 บาท 
77.29 บาท 

ราคาที่ขายได  
ตอ 1 ตัว 
24 บาท 

45 - 50 บาท 
300 - 500 บาท 

น้ำหนักกบโดยเฉล่ีย 

200 - 250 กรัม 
300 - 350 กรัม 
400 - 500 กรัม 

กบรุน 
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การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 
 กบนา หรือ กบพื้นเมือง เปนกบขนาดกลาง ที่พบอยู
ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย เมื่อโตเต็มที่ตัวผูมีขนาดเล็กกวา
ตัวเมีย มีน้ำหนักตั้งแต 200 – 400 กรัม ดานหลังมีสีน้ำตาลและ
มีจุดดำ ดานทองสีขาว ที่ริมฝปากมีแถบสีดำ ใตคางอาจมีจุดดำ
หรือลายสีดำ ขาหนาและขาหลังมีความยาวปานกลาง เทาหนามี 
4 นิ้ว ไมมีแผนหนังยึดติด สวนเทาหลังมี 5 นิ้ว  
รูปแบบบอเลี้ยงกบ บอเลี้ยงกบในปจจุบันทำไดหลายแบบ ไดแก 
 1) บอซีเมนต และถังซีเมนตชนิดกลม ควรเปนบอที่
กักเก็บน้ำลึก 30-50 เซนติเมตร บอแบบนี้สามารถดัดแปลงนำไป
ใชในการเลี้ยงแบบตางๆ เชน การขยายพันธุ เลี้ยงกบเนื้อและพอแมพันธุ การอนุบาลลูกออดและ
ลูกกบเล็ก    
 2) บอดิน การลงทุนต่ำบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศหนาวสามารถใชเลี้ยงพอแมพันธุกบนาขาม
ฤดูกาลไดดี สามารถทำเปนบอพักกบนาชั่วคราวในกรณีที่ตองการลดอาหารเพื่อใหกบพักตัวในชวง
ฤดูหนาวกอนนำไปขาย 
 3) การเลี้ยงในกระชัง บริเวณพื้นที่ๆ มีบอน้ำ หรือมีสระน้ำขนาดใหญ หรือมีรองน้ำไหล
ผาน สามารถทำกระชังเลี้ยงกบได    

พอพันธุกบนา 

กบนาระยะขึ้นกระดาน ลูกออดกบนา กบรุน 

ตนทุนในการเลี้ยงกบนา 
ระยะเวลา 
ในการเลี้ยง 

4 เดือน 
12 เดือน 

ตนทุนการเลี้ยง  
ตอ กบ 1 ตัว 
5.84 บาท 
36.80 บาท 

ราคาที่ขายได  
ตอ 1 ตัว 

13 - 15 บาท 
200 - 250 บาท 

น้ำหนักกบโดยเฉล่ีย 

200 - 250 กรัม 
300 - 400 กรัม 

กบนาระยะขึ้้้นกระดาน ลกออดกบนากบรน
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การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและตนทุนการผลิต 
 ขั้นตอนการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกสามารถทำได ดังนี้คือ การผลิตเชื้อบริสุทธิ์ (แมเชื้อ)  
การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อ) การผลิตกอนเชื้อและการเปดดอก (กอนเชื้อเห็ด)          
ซึ่งเปนการทำแบบครบวงจรในการผลิต เกษตรกรสามารถนำไปปรับใชหรือประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
การผลิตเห็ดในโรงเรือนเปดดอก ขนาด 4 x 6 เมตร 

ชนิดเห็ด 

เห็ดนางรม 
เปลือกถั่วเหลือง : 

ขี้เลื่อยไม 
ยางพารา (75:25) 

เห็ดหลินจือ 
เศษไมมะมวง 

เห็ดหอม 
ขี้เลื่อยไม 
ฉำฉา 

เห็ดนางฟา 
ภูฐานขี้เลื่อย 
ไมกระทอน : 
ขี้เลื่อยไม
ยางพารา  
(50:50) 

4 บาท/กอน 
2,000 

200 กรัม 
400 กก. 
(2 รุน) 

30 - 35 

30 

66 

8,000 

12,000 
4,000 

5 บาท/กอน 
1,000 

120 กรัม 
120 กก. 
(1 รุน) 

100 -120 

61 

70 

5,000 

12,000 
7,000 

6 บาท/กอน 
2,000 

34.20 กรัม (สด) 
68.40 กก. (สด)   
13.68 กก. (แหง) 

(1รุน) 

1,500 (น้ำหนักแหง) 

49 

45 

12,000 

20,520 
8,520 

4 บาท/กอน 
2,000 

260 กรัม 
520 กก. (2 รุน) 

30-35 

24 

106 

8,000 

15,600 
7,600 

ตนทุน/กอน 
ความจุ (กอน/โรง) 
ผลผลิต (กรัม/กอน) 
ผลผลิต (กก./โรง) 

ราคาผลผลิต  
(บาท/กก.) 
ระยะเวลาบมกอนเชื้อ 
(วัน)  
ระยะเวลาเก็บผลผลิต 
(วัน)  
ตนทุนผันแปรทั้งหมด 
(บาท) 
รายไดสุทธิ (บาท) 
กำไร (บาท/โรง) 
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เห็ดนางรม เห็ดหลินจือ 

เห็ดหอม 

วัสดุในการเพาะเห็ด ขี้เลื่อยไมยางพารา ขี้เลื่อยไมฉำฉา 
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พอไกพันธุประดูหางดำ ลูกไกประดูหางดำอายุ 7 วัน แมไกพันธุประดูหางดำ พอไไไกพััันธปประดหางดำำำ ลกไไไกปประดหางดำำำอาย 7 วััันแมไไไกพััันธปประดหางดำำำ

การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดำ 
 ไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดำ ไดรับการรวบรวมและพัฒนาสายพันธุจากไกพื้นเมืองภาค
เหนือ โดยศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวเชียงใหม เพื่อใหเปนไกที่ใหผลผลิตดี มีความตานทานตอโรค
และสภาพอากาศของภาคเหนือ ขนาดโตเต็มท่ีหนัก 2.8 - 3.5 กก. เริ่มวางไขเมื่ออายุ 6 เดือน ใหไข
ปละ 120 - 180 ฟอง/แม และผลิตลูกไกไดปละ 40 - 60 ตัว/แม สามารถฟกไขและเลี้ยงลูกเอง 
เหมาะสำหรับนำไปปรับปรุงพันธุกับไกพื้นเมืองที่มีขนาดเล็กอยู ใหไดไกที่มีขนาดโตขึ้น ทนทานตอ
โรคและปรับตัวเขากับสภาพอากาศในพื้นที่ไดดี 
การจัดการเลี้ยงดู 
 ควรมีพื้นที่สำหรับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือทำคอกขังแตมีลานปลอยบาง ไกจะได
ออกกำลังแข็งแรงและหากินอาหารตามธรรมชาติจะเปนการลดตนทุน สำหรับเลาไกก็ควรจะมั่นคง
แข็งแรง กันแดดกันฝนไดดี โดยเฉพาะศัตรูไก เชน สุนัข แมว งูหรือพังพอน เปนตน มีรังไขเพียงพอ
กับจำนวนแมไก และมีชั้นหรือคอนสำหรับเปนที่เกาะนอนของไกในตอนกลางคืน ควรมีการให
วัคซีนปองกันโรค ถายพยาธิ และกำจัดพยาธิภายนอกอยางสม่ำเสมอดวย 
 
การลงทุน 
คาพอแมพันธุไก (ผู 2 ตัว เมีย 10 ตัว) จำนวน 12 ตัวๆ ละ 250 บาท  3,000 บาท 
คาอาหารสำเร็จรูป (เสริมตัวละ 1.2 ขีด/ตัว/วัน) 300 กก.ๆ ละ 15 บาท  4,500 บาท 
คาเวชภัณฑ (ยาถายพยาธิ, วัคซีน, วิตามิน)   500 บาท 
คาใชจายอื่นๆ (ไฟฟา, อุปกรณการเลี้ยง)  2,000 บาท 
   รวม 10,000 บาท 
 
ผลตอบแทน  
มูลคาลูกไก 300 ตัวๆ ละ 50 บาท 15,000 บาท 
คามูลไก 5 กระสอบๆ ละ 20 กก.ๆ ละ 5 บาท   500 บาท 
   รวม 15,500 บาท 
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การเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซาน 
 สุกรพันธุ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพันธ” เปนสุกรจากประเทศจีนซึ่งไดทูลเกลาถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาเผยแพรใหกับเกษตรกรไดเลี้ยงตอไป 
สุกรเหมยซาน เปนสุกรที่กินอาหารที่คุณภาพต่ำได มีลูกดกประมาณ 16 - 21 ตัว/แม/ครอก ทนตอ
สภาพอากาศหนาวชื้นของที่สูงไดดี เปนหนุมสาวเร็ว (4 - 6 เดือน) มีเนื้อนอยมันมาก เมื่อนำมา
ผสมกับสุกรพันธุอื่นๆ จะไดลูกผสมที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ ไดศึกษาทดลองโดยนำมาผสมกับพอพันธดูร็อคเจอรซี่ และพันธุลารจไวท เพื่อให
ไดลูกผสมเหมยซานที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น และหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ 

การจัดการเลี้ยงดู 
 ในสภาพพื้นที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและพื้นที่จำกัด ควรเลี้ยงในหลุม (สุกรหลุม) เพื่อให
ไดปุยมูลสุกรไวใชและสรางความอบอุนใหแกสุกรไดดี ในสภาพพื้นที่ราบเชิงเขาควรเปนคอกพื้น
คอนกรีตหรือพื้นไม เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด อาหารที่ใชควรหาไดในทองถิ่น เชน        
ตนกลวย ใบกระถิน รำขาว ปลายขาว ขาวโพด ผักผลไมตางๆ และผสมกับหัวอาหารสำเร็จรูป
เล็กนอย เพื่อมิใหสุกรขาดสารอาหารและโตเร็ว มีการฉีดวัคซีนปองกันโรคและถายพยาธิสม่ำเสมอ 
การลงทุน 
คาสุกรอายุ 2 เดือน 4 ตัวๆ ละ 1,200 บาท  4,800 บาท 
คาอาหาร (ตัวละ 75 กก.) 300 กก.ๆ ละ 18 บาท  5,400 บาท 
คาเวชภัณฑ (วัคซีน, ยาถายพยาธิ)  1,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆ (อุปกรณการเลี้ยง, ไฟฟา, น้ำมันเชื้อเพลิง)  3,000 บาท 
   รวม 14,200 บาท 
ผลตอบแทน 
คาขายสุกร (อายุ 6 เดือน หนักตัวละ 60กก.) กก. ละ 40 บาท ปละ 2 รุน 19,200 บาท 
คาปุยคอก (30 กระสอบๆ ละ 30 กก.) 900 กก. ละ 4 บาท 2 ครั้ง/ป  7,200 บาท 
   รวม 26,400 บาท 

ลูกผสมเหมยซาน-ดูร็อคเจอรซี่ แมพันธุเหมยซาน 
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การเลี้ยงแพะนมซาแนน - แองโกล 
พันธุแพะนม 
 แพะนมลูกผสมพันธุซาแนน-แองโกลนูเบียน เปนลูกผสมระหวางพันธุซาแนน และพันธุ
แองโกลนูเบียน เปนแพะนมที่สามารถเลี้ยงไดดีในสภาพพื้นที่ราบ และพื้นที่สูง เนื่องจากสามารถ
ปรับตัวตอสภาพอากาศรอนหรือหนาวชื้นไดดี ใหนมประมาณตัวละ 1.5 – 2.2 กิโลกรัมตอวัน   
นาน 120 - 150 วัน ใหลูกปละ 2 ครอกๆ ละ 2 – 3 ตัว และมีอายุประมาณ 12 - 14 ป 

การจัดการเลี้ยงดู 
 การเลี้ยงแพะนมเพื่อเปนอาชีพหรือเสริมรายได 
ควรจะมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตวใหแพะกิน ถาเปน
พื้นที่ราบและอยูในเขตชลประทาน ประมาณ 1 ไร/ตัว ถา
อยูนอกเขตชลประทานหรือพื้นที่สูง ควรมีพื้นที่ประมาณ   
2 - 4 ไร/ตัว (ในกรณีเลี้ยงขังคอกแลวตัดหญาใหกิน) แพะ
มักจะเลือกกินอาหารเอง เชน ใบไม ตนกระถิน ตนไมยราพ
ยักษ และตองเสริมอาหารขน, แรธาตุ พรอมท้ังน้ำกินท่ีสะอาด
อยางเพียงพอ ควรมีโรงเรือนที่ยกระดับจากพื้น เนื่องจาก
แพะชอบความสะอาดและอากาศถายเท มีการตรวจโรคที่
สำคัญและฉีดวัคซีนปองกันโรคประจำ อีกทั้งควรถายพยาธิ
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหแพะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

พันธุซาแนน พันธุแองโกลนูเบียน 



19 ผลสำเร็จที่โดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14

การลงทุน 
คาพอแมพันธุแพะ จำนวน 5 ตัว (ผู 1 ตัว เมีย 4 ตัว) ตัวๆ ละ 4,000 บาท 20,000 บาท 
คาอาหารขน (ตัวละ 0.5 กก./ตัว/วัน ขณะใหนม) 16,000 บาท 
คาเวชภัณฑ (ยารักษา, ยาถายพยาธิ, แรธาตุบำรุง) 15,000 บาท 
คาใชจายอื่น (คาน้ำ, คาไฟฟา, คาน้ำมันเชื้อเพลิง)  6,000 บาท 
คาอุปกรณการเลี้ยงและรีดนม 10,000 บาท 
   รวม 67,000 บาท 
 
ผลตอบแทน 
คาจำหนายนำ้นมสด (ตวัละ 1.5 กก. 120ว นั 2 รอบ/ป) 1,440 กก.ๆ ละ 40 บาท 57,600 บาท 
คาปุยมูลแพะ (ตัวละ 3 กระสอบ/ป กระสอบละ 20 กก.) 300 กก.ๆ ละ 2 บาท   600 บาท 
มูลคาลูกแพะ (แมละ 2 ตัว 2 ครอก/ป) 16 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 32,000     บาท 
   รวม 90,200 บาท 
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ผักปลอดสารพิษ 

การเตรียมแปลง 

ผััักปปลอดสารพิิิษ

การเตรยมแปลงการเตรีีียมแปปลง

การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปอน
จากการตกคางในผลผลิต ลดตนทุนการผลิตและลดปญหาหนี้สิน การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
จะชวยเพิ่มรายได ของผลผลิต เกษตรกรสามารถปลูก พืชผัก พืชสมุนไพร ผักพื้นบาน รวมกัน  
แบบผสมผสานไวรับประทานเองและจำหนายเปนรายไดครอบครัว มีสวนรวมใหผูบริโภคมีโอกาส
เลือกผักที่ปลอดภัยตอการบริโภค สงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพดี รวมถึงทำใหสิ่งแวดลอมดี 
ตนทุนการผลิต การปลูกผักปลอดสารพิษ (พื้นที่ 1 ไร)  แบบผสมผสาน    
 คาเตรียมดิน คาไถพรวน  1,000   บาท 
 คาปุยคอก ปุยหมัก คาปุยเคมี คากากน้ำตาล  3,950 บาท 
 คาเมล็ดพันธุ คาตนกลาผักตามฤดูกาล  4,200 บาท 
 คาสายยาง 1 มวน คากระบะเพาะเมล็ด  1,950 บาท 
 คากาวเหนียว จำนวน 2 กระปอง (กระปองละ 60 บาท)   120 บาท 
 คาถุงเหลือง จำนวน 3 กิโลกรัม   120 บาท 
 คาอื่นๆ    500 บาท 
   รวม 11,840   บาท 
รายได และกำไร  
 
 
 ผักเขียวกวางตุง 
 คะนา 
 ผักบุง 
 ผักกาดฮองเต 

 
ราคาขาย 

 (บาทตอกิโลกรัม) 
15-20 
15-20 
20-25 
15-30 

 
รายได  

(บาทตอไร) 
14,440 
21,660 
15,188 
14,459 

 
กำไร 

(บาทตอไร) 
2,600 
9,820 
3,348 
2,619 

 
ชนิดผัก 



19 ผลสำเร็จที่โดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16

การปลูกและขยายพันธุสมโอ (พันธุขาวใหญ, พันธุขาวทองดี) 
 พันธุขาวใหญ : ลักษณะผลกลมสูง ผิวผลเรียบมีสีเขียวอมเหลือง กุงมีสีขาวอมเหลือง 
ขนาดกุงคอนขางใหญ มีน้ำมากแตไมแฉะ มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย มีกล่ินหอมเฉพาะตัว 
น้ำหนักเฉลี่ย 1,150 กรัมตอผล 
 พันธุขาวทองดี : ลักษณะผลมีรูปทรงกลมแปน ที่มีหัวจีบเล็กนอย ผิวผลเรียบมีสีเขียว 
เนื้อกุงฉ่ำน้ำ สีชมพูออน มีรสหวานไมอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน น้ำหนักเฉลี่ย 1,020 
กรัมตอผล 
 
ขอมูลการปลูกสมโอตอไร ระยะปลูก 8x8 เมตร     
ตนทุนการผลิต   
คาไถพรวนเตรียมดิน    600 บาท 
คากิ่งพันธุ ตนละ 30 บาท (จำนวน 25ตน)   750 บาท 
คาจางขุดหลุมๆ ละ 20 บาท   500 บาท 
คาปุยคอก/ปุยหมัก  21,574 บาท 
คาวางระบบน้ำ   3,000 บาท 
   รวมเปน 26,424 บาท 
ผลผลิตรวม    1,875 กิโลกรัม 
รายได      37,500 บาท 
กำไร/ขาดทุน  11,076 บาท 

พันธุทองดี พันธุขาวใหญ 
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การจัดการดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย 
 ปจจุบันพื้นที่ถือครองของเกษตรกรในภาคเหนือมีนอย 
โดยเฉลี่ยไมเกิน คนละ 10 ไร และลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ
เปนพื้นที่ดอนและมีความลาดชัน อีกทั้งที่ดินยังมีขอจำกัดตอ
การใชประโยชน คือดินมีคุณสมบัติไมเหมาะสำหรับการปลูกพืช 
เชนดินตื้นซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืชและการไถ
พรวน ดังนั้นถาสามารถนำดินที่มีปญหาลักษณะนี้มาทำการปลูก
ผักอินทรียซึ่งเปนพืชที่ใหผลตอบแทนสูงและสามารถปลูกได
ตลอดป ตลอดจนมีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค จึงเปน
สิ่งที่ทาทายในการผลิต 
 แนวทางในการจดัการดนิตืน้เพือ่ปลกูผกัอนิทรยี  มดีงันี ้ 
 การเตรียมพื้นที่ปลูกผักถาพื้นที่มีความลาดชัน ควรมี
การปลูกหญาแฝกเปนแนวขวางความลาดชัน โดยใหแตละแนว
หางกัน 8 - 10 เมตร มีการเตรียมแปลงในพื้นที่ระหวางแนว
หญาแฝก เตรียมแปลงปลูกครั้งแรก ขนาด 1.20 X 10 เมตร ระยะหางรองแปลง 50 เซนติเมตร 
โดยตัดใบหญาแฝกรองพื้น และรดดวยน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 1 : 20 แลวทำการขึ้นแปลงทับรองใบ
หญาแฝก สวนในการปลูกผักครั้งตอไป ก็จะนำใบหญาแฝกหรือใบหญาในพื้นที่แปลงที่ตัดสับมา
คลุกในรองระหวางแปลงผักราดดวยน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 1 : 20 จากนั้นแบงดินจากแปลงครึ่ง
หนึ่งมากลบเพื่อขึ้นแปลงใหม ซึ่งจะทำการเตรียมแปลงโดยสลับระหวางแปลงและรองน้ำทุกป     
ใสปุยหมัก 3 ตัน/ไร กอนปลูกผัก หลังจากปลูกผักแลวพนน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 1 : 500 ทุก 7 วัน 
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว 

19 ำ ็ ไ  ั ื่ ำ 17็ ี่โ  ศ ศึ ั  ฮ็
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การฟนฟูดินดวยปุยหมักใบไมและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการผลิตพืช 
 เศษใบไมเปนวัสดุที่หางายและมีมากในทุกท่ี เกษตรกรสวนใหญทำการกำจัดโดยการเผา
ซึ่งจะเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม และเพื่อเปนการลดมลภาวะทางอากาศจึงไดแนะนำใหมีการนำเศษ
ใบไมเหลานี้มาทำปุยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดินใหดีขึ้นและเปนการลดตนทุนในการใชปุยเคมีของ
เกษตรกร 
 ปุยหมักใบไม เปนปุยอินทรียชนิดหนึ่งเกิดจากการนำเศษใบไมหรือเศษหญาแหง มาหมัก
รวมกันและผานกระบวนการยอยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรียจนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเปนวัสดุที่
มีลักษณะออนนุม เปอยยุย ไมแข็งกระดาง และมีสีน้ำตาลปนดำ ประโยชนปุยหมักจะชวยดานการ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดิน ทำใหดินรวนซุย การระบายอากาศ และการอุมน้ำของดินดีขึ้น เปน
แหลงธาตุอาหารพืช และแหลงอาหารของจุลินทรียดิน อัตราและวิธีการใชปุยหมักในพ้ืนท่ีการเกษตร ใน
แปลงปลูกพืชไร แปลงปลูกขาว แปลงปลูกพืชผัก แปลงปลูกไมดอก ใชปุยหมัก อัตราเฉลี่ย 2 ตัน/
ไร และแปลงปลูกไมผลยืนตน ใชปุยหมักรองกนหลุมหรือตามแนวทรงพุม อัตรา 25 กิโลกรัม/ตน 

 น้ำหมักชีวภาพ เปนน้ำหมักท่ีไดจากการหมักเศษชิ้นสวนของพืชและสัตว กากน้ำตาลและ
นำ้ โดยใชจลุนิทรยีเปนตวัยอยสลาย นำ้หมกัชวีภาพ จะมธีาตุอาหารพชืมากหรอืนอยขึน้อยูกบัวัสดุ  
ที่นำมาใชหมัก น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตวจะมีธาตุอาหารพืชมากกวาผลิตจากพืช อัตราและวิธี
การใชน้ำหมักในพื้นที่แปลงเกษตร ใชไดหลายรูปแบบ เชน การใชแชเมล็ดขาว การใชฉีดพนหรือรด
ลงดินระหวางเตรียมดินหรือไถกลบตอซัง การใชรดหรือฉีดพนพืชผักในอัตรา 1 : 500 ทุก 7 วัน 
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ระบบนิเวศลุมน้ำที่ยั่งยืน 
พระราชดำริ  
 เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2527 ไดพระราช
ทานพระราชดำริถึงเปาหมายของโครงการไวตอนหนึ่งวา      
“...เปาหมายหลักของโครงการนี้ คือ การฟนฟูและอนุรักษ
บริเวณตนน้ำหวยฮองไครซึ่งมีสภาพแหงแลงโดยเรงดวน โดย
ทดลองใชวิธีการใหมๆ เชน การผันน้ำจากอางเก็บน้ำในระดับ
บนลงไปตามแนวรองน้ำตางๆ เพื่อชวยใหความชุมชื้นคอยๆ 
แผขยายตัวออกไป สำหรับน้ำสวนท่ีเหลือก็จะไหลลงอางเก็บน้ำ
ในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใชประโยชนทางดานการเกษตรตอไป ในการนี้ควรเริ่มปลูกปาทดแทน
ตามแนวรองน้ำ ซึ่งมีความชุมชื้นมากกวาบริเวณสันเขาจึงจะทำใหเห็นผลโดยเร็ว นอกจากนั้นยัง
เปนการประหยัดกลาไมและปลอดภัยจากไฟปาดวย เมื่อรองน้ำดังกลาวมีความชุมชื้นเพิ่มขึ้น ลำดับ
ตอไปก็ควรสรางฝายตนน้ำเปนระยะๆ เพื่อคอยๆ เก็บกักน้ำไวแลวตอทอไมไผสงน้ำออกทั้งสองฝง
รองน้ำอันจะเปนการชวยแผขยายแนวความชุมชื้นออกไปตลอดแนวรองน้ำ สำหรับดานการประมง
ก็ควรเริ่มควบคุมบริหารการรักษาพันธุปลาและจับปลาใหเปนระเบียบ โดยใหราษฎรมีสวนรวมได
รับประโยชนเทาเทียมกัน สวนเรื่องการกสิกรรม เกษตรกรรม และการปศุสัตว เชน เรื่องการปลูก
พชืเศรษฐกจิและการเลีย้งโคนม ก็นาจะพจิารณาจดัต้ังกลุมโดยอาจคอยๆ ขยายกจิการเปนลกัษณะ
สหกรณหรือสหพันธ ทั้งนี้จะตองศึกษาเรื่องการเกษตรอุตสาหกรรมควบคูไปดวย เพราะเมื่อประสบ
ภาวะผลผลิตไมวาประเภทใดลนตลาดจะไดสามารถแปรสภาพใหสามารถถนอมรักษาไวไดนาน  
โดยสามารถทยอยสงไปจำหนายภายหลังได…” 
รูปแบบแหงความสำเร็จ  
 การฟนฟูนิ เวศลุ มน้ ำห วยฮองไครตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯที่ไดทรงพระราชแนวทางใหไว ผานเวลามากวา 20 ป ลุมน้ำหวยฮองไคร ไดเปลี่ยน
สภาพจากพื้นที่ลุมน้ำเสื่อมโทรม ดินเลว แหงแลง ปาเสื่อมโทรม ไฟไหมปาทุกป จากสภาพที่แทบไร
คุณคาไมสามารถใชประโยชน กลายเปนลุมน้ำที่มีระบบนิเวศที่มีผืนปาหลากหลาย ดินมีพัฒนาการ
อุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ สภาพแวดลอมมีความชุมชื้นมีความอุดมสมบูรณ มีระบบนิเวศลุมน้ำ
ที่เอื้อตอการพัฒนาวิถีชีวิตคนลุมน้ำใหคนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน 
องคความรูในการอนุรักษนิเวศลุมน้ำอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ   
 การพัฒนาใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูล เปนรูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยง “ตนทางเปน
ปาไม ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปนเกษตรกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ” การพัฒนาที่
สัมพันธเชื่อมโยงบนฐานความอุดมสมบูรณของนิเวศลุมน้ำ เปนองครวมตอกัน ความสำคัญองค
ความรูในการจัดการทรัพยากรลุมน้ำอันเปนแหลงตนน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ คือ การพัฒนา
ปา 3 วิธี การปลูกไม 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง การปลูกปาในใจคน การใชประโยชนทรัพยากร
ปาไมแบบวนเกษตร   
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 พันธุหญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปาโปรง ซึ่งใหผลผลิต
มากและทนตอความแหงแลงไดดี จำนวน 2 ชนิด 
 เปนหญาที่มีอายุหลายป มีลักษณะใบเรียวยาวเหมือนใบ
ตะไคร ทรงพุมตั้งตรง สามารถขยายพันธุดวย เมล็ดในอัตรา 2 กก./ไร 
ใชวิธีหวานลงบนแปลงหญาท่ีไถพรวนและกำจัดวัชพืชแลว หรือปลูก
ดวยวิธีแยกกอ ใหผลผลิต 1.5 - 2 ตัน/ไร/ป มีโปรตีนประมาณ       
10 - 14% เหมาะสำหรับตัดเกี่ยวใหสัตวกิน 
 เปนหญาที่มีอายุหลายป แตกกอดี มีใบดก ลักษณะลำตนกึ่ง
เลื้อย ตนสูงปานกลางมีไหลเลื้อยตาม ดิน ปลูกขยายพันธุไดดวยเมล็ด
และหนอพันธุสามารถปรับตัวขึ้นไดดีในพื้นที่ดินดอนที่มีการระบาย 
นำ้ด ีและมกีารแพรกระจายของฝนด ีใหผลผลติประมาณ 2 - 3 ตนั/ไร/ป 
มีโปรตีนประมาณ 8 - 9 เปอรเซ็นต เหมาะทั้งปลูกใหสัตวเขาแทะเล็ม
และตัดใหกิน 
การจัดการดูแล 
 ควรเตรยีมดนิดวยการไถพรวน รองพืน้ดวยปุยคอก อตัรา 2 - 4 ตนั/ไร และรองพืน้ดวยปุย 
สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 50 กก./ไร ถาปลูกดวยเมล็ด ในอัตรา 1 - 2 กก./ไร หวานหรือหยอดลง
หลุมหางกัน 30-50 ซม. หรือนำเมล็ดไปเพาะในแปลงจนมีอายุได 1 เดือนจึงนำไปปลูกเชนเดียวกับ
การปลูกดวยกอ โดยปลูกหางกัน 50 x 50 ซม. ใหน้ำในระยะแรกวันเวนวัน เม่ือตนหญาติดดีแลว
ใหน้ำอาทิตยละครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวหลังปลูก 60 วัน และครั้งตอไปทุก 45 วัน ทุกครั้งที่ตัดควร
หวานปุย 46 - 0 - 0 อัตรา 20 กก./ไร และปราบวัชพืชดวย 
 ในระยะเวลาปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว เมื่ออากาศแหงดี สามารถตัดเพื่อทำหญาแหงเก็บ
ไวสำรองในฤดูแลง 
การลงทุน 
คาเตรียมดิน (ไรละ 800 บาท) 5 ไร  3,000 บาท 
คาเมล็ดหญา (ไรละ 2 กก.) 10 กก.ๆ ละ 90 บาท   900 บาท 
คาปุย (ไรละ 50 กก.) 250 กก.ๆ ละ 24 บาท  6,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆ (น้ำมันเชื้อเพลิง, ยาปองกันมด)  3,000 บาท 
   รวม 12,900 บาท 
ผลตอบแทน 
หญาสด (ไรละ 3,000 กก.) 15,000 กก.ๆละ 1.50 บาท 22,500 บาท 
หญาจำนวนนี้สามารถเลี้ยงโคได 2 ตัว หรือ แพะแกะ 6 ตัว/ป    

พืชอาหารสัตวในพื้นที่ปาโปรง 

พันธุกินนีสีมวง 

พันธุรูซี่ 
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การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลุมน้ำ 
 ในสภาพพื้นที่ลุมน้ำ ประกอบไปดวย พื้นที่ตนน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวสวนใหญ มักมีปญหาเกี่ยวกับการสูญเสียดิน และมี
การไหลบาของน้ำฝน ดังนั้นการปลูกหญาแฝกเพื่อรักษาหนาดินและความ
ชุมชื้นในดิน จึงเปนวิธีการที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพราะเปน
วิธีที่งายและตนทุนต่ำ เกษตรกรสามารถทำไดเอง 
 หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากยาว หยั่งลึก แพรกระจายเปนลักษณะ
ตาขายลงไปในดิน อายุยืนและไมตองดูแลมาก สามารถปรับตัวเขากับสภาพ
แวดลอมตางๆ ไดดี กอนนำไปปลูกควรมีการขยายพันธุหญาแฝกเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
กลาหญาแฝก เชน การเพาะชำในถุงพลาสติก การเพาะชำแบบใชถาดหลุม 
การเพาะชำแบบแผง การเพาะชำในแปลงขนาดเล็ก และ การเพาะชำในแปลง
ขนาดใหญ ญ

รูปแบบการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลุมน้ำ 
 ในพื้นที่ตนน้ำและกลางน้ำ การปลูกหญาแฝกก็จะปลูกแทนคันดิน
เพื่ออนุรักษดินและน้ำ ปลูกเพื่อควบคุมรองน้ำ และการกระจายของน้ำ และ
ปลูกในพื้นที่เกษตรเชน สวนไมผลเพื่อรักษาความชุมชื้น และปลูกรวมในแปลง
พืชไร 
 สำหรับพื้นที่ปลายน้ำ การปลูกเพื่อลดการพังทลายของ ตล่ิง คลอง 
หรือสระน้ำ ตลอดจนเสนทางลำเลียงตางๆ  



19 ผลสำเร็จที่โดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22

เกษตรทฤษฎีใหม 
 เกษตรทฤษฎีใหม คือ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำท่ีมีอยูจำกัดให
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยูไดอยางเพียงพอ โดยเนนการพึ่งพา
ตนเองใหมากที่สุด สาเหตุที่เรียก “ทฤษฎีใหม” นั้นเนื่องจาก 
 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน 
 2. มีการคำนวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะเก็บกักใหพอเพียงตอการเพาะ
ปลูกไดอยางเหมาะสมตลอกป 
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
ขั้นของทฤษฎีใหม มี 3 ขั้นตอน ไดแก 
 ขั้นตอนที่ 1 เปนการผลิตแบบพึ่งตนเองดวยวิธีงายๆ คอยเปนคอยไปตามกำลัง พอมีพอ
กินไมอดอยาก 
 ขั้นตอนที่ 2 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงในเรื่องของการผลิต
การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา 
 ขั้นตอนที่ 3 รวมมือกับแหลงเงินและพลังงาน ตั้งและบริหารโรงสี ตั้งบริการรานสหกรณ 
ชวยกันลงทุน ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งมิใชทำอาชีพดานการเกษตร
เพียงอยางเดียว 
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การผลิตไมดอกนอกฤดู 
 ไมดอกไมประดับ เปนพืชเสริมที่ทำรายไดใหกับเกษตรกรผูผลิตไดอยางนาพอใจ       
โดยทั่วไปการปลูกไมดอกตามฤดูกาล ซึ่งมีสภาพแวดลอมเหมาะสม ทำใหพืชมีการเจริญเติบโต
สมบูรณ แข็งแรง ไดดอกมีคุณภาพดี อยางไรก็ตามราคาผลผลิตของไมดอกในฤดูมักตกต่ำ เนื่องจาก
มีพืชออกสูตลาดในปริมาณมาก นอกจากนี้ชวงเวลาจำหนายดอกไมในตลาดยังเปนชวงเวลาสั้นๆ 
ไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ดังนั้นการผลิตไมดอกนอกฤดูจึงเปนเทคโนโลยีทางเลือก
สำหรับเกษตรกร เพื่อผลิตไมดอกใหออกดอกเพื่อจำหนายไดตลอดป หรือหลายรุนตอป ทำให
สามารถวางแผนการผลิตใหพืชออกดอกตามเทศกาลหรือชวงเวลาที่ผูบริโภคมีความตองการใชไม
ดอกในปริมาณมาก เชน งานไมดอกไมประดับ วันวาเลนไทน เทศกาลคริสมาสต ปใหม เปนตน 
นอกจากนี้ยังเปนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด สามารถวางจำหนายในตลาดได
หลายชวงเวลา 
ชนิดของไมดอกที่สามารถผลิตไดตลอดป : ปทุมมาและกระเจียว แกลดิโอลัส  
พันธุพืชแนะนำ  
ปทุมมาและกระเจียวพันธุใหม 

แกลดิโอลัสพันธุใหม 

โกลเดน เรน 
(ชุดรอยัลไทย) 

พันธุเจาฟา 

บานไรเบอรกันดี้ 

พันธุ ซีเอ็มยูจีเวล 

บานไรสวีท 

บานไรซิลเวอรสตาร 

โ 

ั   ฟ

 ไ   ั ี้้

ั  ี ็ ี

 ไ  ี

 ไ  ิ ส 
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 ตนทุนการผลิตและรายไดตอไร 
 1. ปทุมมาและกระเจียว (ตอไร) : ใชหัวพันธุ ประมาณ 8000 หัวตอไร (ซื้อหัวพันธุเมื่อ
ลงทุนครั้งแรก หลังจากนั้นใชหัวพันธุจากท่ีผลิตได) 
   รายการ 
 1. ตนทุนคาหัวพันธุ (บาท) 
 2. ตนทุนคาวัสดุการเกษตร ปุย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช(บาท) 
 3. คาแรงเตรียมดิน ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว(บาท) 
   รวมตนทุน (บาท) 
ผลผลิตดอกตอไร (ดอก) (เฉลี่ย 3 ดอกตอกอ) 
รายไดจากการจำหนายดอก (บาท) (เฉลี่ยดอกละ 3 บาท) 
ผลผลิตหัวพันธุ (หัว) 
รายไดจากการจำหนายหัวพันธุ (เฉลี่ยหัวละ 3 บาท) 
รวมรายไดจากจำหนายดอกและหัวพนัธุ 
   กำไรสุทธิตอไร 
 
 2. แกลดิโอลัส ปลูกหัวพันธุแกลดิโอลัส 35,000 หัวตอไร (ซื้อหัวพันธุในปแรก ปถัดไปใช
หัวจากที่ผลิตได) 
   รายการ 
 1. ตนทุนคาหัวพันธุ (หัวละ 5 บาท) 
 2. ตนทุนคาวัสดุการเกษตร ปุย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช(บาท) 
 3. คาแรงเตรียมดิน ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว(บาท) 
   รวมตนทุน (บาท) 
ผลผลิตดอกตอไร (ดอก) (เฉลี่ย 1 ดอกตอกอ) 
รายไดจากการจำหนายดอก (บาท) (เฉลี่ยดอกละ 5 บาท) 
ผลผลิตหัวพันธุ (หัว) 
รายไดจากการจำหนายหัวพันธุ (เฉลี่ยหัวละ 5 บาท) 
รวมรายไดจากจำหนายดอกและหัวพันธุ 
   กำไรสุทธิตอไร 

 
 
 

จำนวน 
24,000 
11,000 
15,000 
50,000 
24,000 
72,000 
24,000 
72,000 

144,000 
94,000 

 
 
 

จำนวน 
175,000 
10,000 
75,000 

260,000 
35,000 

175,000 
70,000 

350,000 
525,000 
265,000 




