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บทคัดยอ  
 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม  กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  ได
ดําเนินการศึกษาระบบเกษตรผสมผสานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูที่ประสบผลสําเร็จจาก
การศึกษาในงานตางๆ ไดแก งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมงานปรับปรุงบํารุงดิน งานปศุสัตว และงาน
ประมง  เผยแพรสูเกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน ดําเนินการในพื้นที่ 12 ไร มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ผล
การศึกษาพบวา การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวสามารถลดตนทุนการผลิตได เน่ืองจากการดําเนินงานดังกลาวมีการ
เกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถใหผลผลิตทั้งในดานมีอาหารเพียงพอตอการ
บริโภค การมีรายไดอยางตอเน่ือง ลดความเสี่ยงจากการดําเนินกิจกรรมหลัก และสามารถใชทรัพยากรภายใน
ฟารมอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหารได 
 
คําสําคัญ: ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ, ระบบเกษตรผสมผสาน 
 
Abstract  
 Integrated farming system was studied at Puparn Royal Development and Study 
Centre in the area of 12 rais. The objective of the study was to knowledge transfer 
agricultural technologies which include arable crop, live stock, fish cultivation and soil 
improvement to the farmer. The study found that this integrated farming system could 
reduce production cost because each activity was related and supported each other. Various 
productivities in the system can provide sufficient food for household consumption and can 
earn income from production throughout the year, this reducing economic and productivity 
risk. The study also found that integrated farming system could utilize farm resources more 
intensively and could provide food security and a decent quality of life at a farm level. 
 
Keywords: puparn royal development and study centre, intergrated farming system 
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บทนํา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดต้ัง ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ข้ึน 

ในวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 เพื่อใหมีการศึกษา ทดลอง งานพัฒนาการเกษตรตางๆ ตามความ
เหมาะสมสําหรับเปนตัวอยางใหราษฎรนําไปปฏิบัติตอไป และเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะ
จัดต้ังเปนศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ บริเวณบานนานกเคา ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2526 และทรงเสด็จพระราชดําเนินติดตามการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาภู
พานฯ ในระหวางป 2526 – 2537 และไดพระราชทานกระแสพระราชดําริ เพื่อใหหนวยงานราชการตางๆ 
รวมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีตัวอยางพระราชดําริ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
เกษตรผสมผสานคือ 

การดําเนินงานแบบไรนาสวนผสม ในกิจกรรมระบบการทําฟารมน้ัน จะไดผลดีมากในเขตที่มีนํ้า
ชลประทาน ซึ่งศูนยศึกษาฯ น้ี การเพาะปลูกพืชตางๆ ก็ไดผลดีพอสมควร ก็จะเปนสวนที่นาสนใจ สําหรับ
แสดงใหประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงานได จะตองพิจารณาหาพื้นที่ที่แสดงใหเห็นวาจะสามารถปลูกพืชให
ไดผลดี ในพื้นที่ที่ไมมีนํ้าชลประทานดวย ทั้งน้ีเพราะพื้นที่ทําการเกษตรโดยอาศัยนํ้าฝนเพียงอยางเดียว ซึ่ง
เรียกวา เกษตรนํ้าฝนน้ัน เปนพื้นที่สวนใหญของประเทศจะมีพื้นที่ที่มีนํ้าชลประทานสนับสนุนไดอยางสมบูรณ 
เพียงประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่ ที่เกษตรกรใชทํากินกันทั้งหมด ปญหาจึงสงผลใหเกษตรกรที่ทําการ
เพาะปลูกขาดแคลนนํ้าอยูเสมอถาฝนทิ้งชวงเกิน 7 วัน ก็จะทําใหผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจึงมีรายไดนอย
และยากไรในที่สุด จึงมีพระราชดําริใหแกไขเพื่อบรรเทาปญหาใหเบาบางลง โดยอาศัยหนองบึงธรรมชาติที่มีอยู
เดิมและดําเนินการขุดลอก ปรับปรุงและยกคันดินใหสูง ก็จะสามารถเก็บกักนํ้าใหมากข้ึน หลังจากน้ันก็จะ
แนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการใชประโยชนไดมากข้ึน ถาเกษตรกรขยันก็จะทําการเกษตรบริเวณ
รอบๆ หนองนํ้าได รวมถึงการรวมกลุมเลี้ยงปลาอยางเปนระบบดวย นอกจากน้ีควรปลูกกกตามริมหนองนํ้า
สําหรับจักรสาน และปลูกบัวไวเก็บดอกและเม็ดจําหนายไดอีกทางหน่ึง 

การดําเนินงานในพื้นที่ที่มีนํ้าชลประทานสมบูรณดีแลวน้ัน จะตองแสดงใหเกษตรกรเห็นวาเมื่อมีนํ้า
ชลประทานสมบูรณแลว เกษตรกรสามารถไดผลผลิตเพิ่มมากข้ึน มีรายไดเพิ่มมากข้ึน เชน การปลูกพืชเพียง 2 
ไร ก็จะสามารถไดผลผลิตเทากับการปลูกพืชจํานวน 10 ไร เกษตรกรก็จะเห็นประโยชนและรวมมือสนับสนุน
โครงการฯ ราษฎรที่มีที่ดินอยูเดิม 20 ไร เมื่อมีโครงการชลประทานมาถึง มีการปรับปรุงพื้นที่ดีแลว ก็จะ
สามารถแบงพื้นที่จํานวน 10 ไร ใหคนอื่นคนละ 3-4 ไร ก็จะทําใหมีจํานวนเกษตรกรมีพื้นที่ทํากินเพิ่มข้ึนอีก 3-
4 ราย โดยตนเองอาจจะเก็บไวเพียง 10 ไร แตสามารถทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณ ก็จะไดผลผลิต
เหมือนกับทําในพื้นที่ดิน 50 ไร ตามแบบเดิม การทําเชนน้ีก็จะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนมากข้ึน และ
กระจายไดทั่วถึงมากข้ึนดวย 

งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ไดนอมนําแนว
พระราชดําริในการดําเนินการเรื่องระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming system) ซึ่งมีการเพาะปลูก
พืชและการเลี้ยงสัตว อยูในพื้นที่เดียวกันภายใตการเกื้อกูล ประโยชนตอกันและกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอม การอยูรวมกันอาจจะอยูในรูปความสัมพันธ
ระหวางพืชกับพืช พืชกับสัตว หรือสัตวกับสัตว ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได จะตองมีการวาง
รูปแบบ และดําเนินการโดยใหความสําคัญตอกิจกรรม แตละชนิดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุนเวียนใชประโยชนกับการผลิตอีกชนิด
หน่ึงหรือหลายชนิด ภายในไรนาแบบครบวงจร ทําใหเกิดความย่ังยืนในดานอาหาร และรายได  
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วัตถุประสงค  
  เพื่อเผยแพรองคความรูที่ไดศึกษา ทดลองภายในศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งประสบผลสําเร็จ
และสามารถถายทอดใหกับเกษตรกรหรือผูสนใจไดเขามาศึกษาดูงานภายในกิจกรรมไดนําไปเปนแบบอยางใน
การดําเนินกิจกรรมของตนเองได 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาในครั้งน้ีดําเนินการภายในกิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ พื้นที่ 12 ไร ประกอบดวยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว พืชที่ปลูกไดแก พืชผัก ไมผล ขาว การ
เลี้ยงสัตวไดแก การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไก การเลี้ยงหาน การเลี้ยงสุกร และการเลี้ยงจิ้งหรีด 
นอกจากน้ีแลวมีการใชวัตถุดิบจากการดําเนินกิจกรรมมาผลิตนํ้าสมควันไม และการทําปุยหมัก  
ผลการศึกษา  
 การปลูกพืชผักไดแก ผักสลัด กะหล่ําปลี และบล็อคโคลี่ มีการใชชีวินทรีย ไดแก เช้ือราไตรโคเดอรมา
สด มาใชในการควบคุมโรค ผลการศึกษาพบวา สามารถปองกันโรคโคนเนาและรากเนาในแปลงปลูกผักในฤดู
ฝนได สวนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย Steinerrnema  thailandense  จาก สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร สามารถควบคุมหนอนหอใบผักได 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การปลูกพืชผัก 
 
การปลูกขาวในฤดูนาป โดยใชขาวพันธุดีซึ่งเปนพันธุแนะนําของทางราชการคือ พันธุกข 6 และขาว

ดอกมะลิ 105 ปลูกในพื้นที่ 2 ไร ซึ่งขาวทั้ง 2 พันธุใหผลผลิต 560 และ 450 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
หลังจากปลูกขาวแลวมีการปลูกพืชหมุนเวียนหลังนาไดแก ถ่ัวพุม ที่เปนพืชบํารุงดิน ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อใช
เปนอาหารในการเลี้ยงสัตวเชน ไก สุกร หาน และจิ้งหรีด สวนตนขาวโพดและซังสามารถนําไปใชในการทําปุย
หมัก 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การปลูกขาวและพืชหลังนา 
ระบบการปลูกไมผลแบบผสมผสานที่มี ลิ้นจี่ ลําไย และมะปราง เปนพืชหลัก สวนกลวย และฝรั่ง เปน

พืชรอง ถ่ัวพุมฝกสด และขาวโพดหวาน เปนพืชแซม ในพื้นที่ 1.5 ไร แซมลงในระหวางแถวของไมผลดังกลาว 
เก็บเกี่ยวผลผลิตของถ่ัวพุมฝกสด และขาวโพดหวานไดตลอดฤดูกาลปลูก 
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ภาพท่ี 3 ระบบการปลูกไมผล 
 
การทําสวนสมตํา เน่ืองจากสมตําเปนอาหารที่นิยมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถ

บริโภคไดตลอดป ดําเนินการปลูกในพื้นที่ 50 ตารางวา ประกอบดวย ตนมะละกอ พริก มะเขือเทศ มะนาว 
และถ่ัวฝกยาว และพืชผักที่เปนผักเคียงเชน บอนหวาน มะเขือเปราะ กระถิน และอื่นๆ สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของพืชผักไดตลอดฤดูกาล โดยหมุนเวียนการปลูกพืชไปตลอดทั้งป ทําใหเกิดการใชทรัพยากรไดอยาง
คุมคาและมีอาหารบริโภคไดตลอดป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การทําสวนสมตํา 
 

การเลี้ยงสัตวปกเพื่อควบคุมศัตรูพืชในสวนสมโอ โดยการเลี้ยงหานสามารถกําจัดวัชพืชในแปลงสมโอ
ได เน่ืองจากหานกินตนหญาซึ่งเปนวัชพืชที่อยูในแปลง หาน 5 ตัว สามารถควบคุมวัชพืชในแปลงสมโอ พื้นที่ 
2 ไร ไดภายใน 1 เดือน สวนการเลี้ยงไกพื้นเมืองสามารถควบคุมการทําลายของหนอนกินใบ และหนอนเจาะ
ผลสมโอ จากการสุมตรวจไมพบการทําลายของหนอนศัตรูสมโอ โดยอัตราการเลี้ยงไกที่เหมาะสม จํานวน 100 
ตัว/ไร และใชมูลไกและหานเปนปุยคอก ซึ่งพื้นที่ 1 ไร สามารถผลิตปุยคอกได 800 กิโลกรัม ทําใหลดตนทุน
ในการใชปุยเคมีได นอกจากน้ีแลวยังจําหนายไก และหานเพื่อเปนรายได 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 การเลี้ยงสัตวปกเพื่อควบคุมศัตรูพืชในสวนสมโอ 
การเลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งหรีดเปนอาหารประเภทโปรตีนที่สามารถบริโภคไดงายในทองถ่ิน จาการศึกษาการ

เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุทองแดง ขนาดกรง 1x2 เมตร สามารถเลี้ยงไดจํานวน 20 ถาด (ไขจิ้งหรีด) ใหอาหารที่ผลิต
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เองในทองถ่ินเชน เศษผัก ใบมันสําปะหลัง ใชระยะเวลาในการเลี้ยง 3 เดือน การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 รุนตอกรง จะ
ใหนํ้าหนักจิ้งหรีดตัวเต็มวัย 5 กิโลกรัม  

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การเลี้ยงจิ้งหรีด 
การเลี้ยงปลานิลแดงรวมกับเปดบาบารีลูกผสม เลี้ยงในบอที่มีขนาด 72 ตารางเมตร เลี้ยงปลาได 150 

ตัว ราคาปลาตัวละ 0.50 บาท ขนาดของเลาเปดบนบอปลามีขนาด 8 ตารางเมตร สามารถเลี้ยงเปดได 50 ตัว 
ราคาพันธุเปดตัวละ 15 บาท การเลี้ยงใหอาหารเฉพาะในสวนของเปด ซึ่งปลานิลแดงจะรับเศษอาหารจากเปด 
และแพลงตอนที่เกิดจากของเสียที่เปดปลอยออกมา ปลาจะกินอาหารคือ แพลงตอนเน่ืองจากปลานิลแดงเปน
ปลาที่กินพืชและสามารถเจริญเติบโตไดดีจากการกินแพลงตอนเปนอาหารหลัก ซึ่งปลาชนิดน้ีจะมีความ
เหมาะสมมากกวาปลาชนิดอื่น เน่ืองจากมีอัตราการอยูรอดชีวิตสูงกวา โดยในระยะเวลา 8 เดือนสามารถเลี้ยง
เปดได 2 รุน และเลี้ยงปลานิลแดงได 1 รุน ดังจะเห็นไดวาตนทุนหลักจะเกิดจากอาหารเปดซึ่งมีมากกวา 50 
% (ตารางที่ 1) สวนกําไรจะมาจากการขายเปดและขายปลา ซึ่งสามารถที่จะลดความเสี่ยงจากการเลี้ยงปลา
แบบอื่นๆ ไดดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 การเลี้ยงปลานิลแดงรวมกับเปดบาบารีลูกผสม 

 
 ตารางท่ี 1 คาใชจายในการเลี้ยงปลานิลแดงและเปดบาบารีลูกผสม 

รายการ การเลี้ยงปลานิลแดง การเลี้ยงเปดบาบาร ี
ตนทุน(คาพันธุและอาหาร) 75 2,669 
รายได(การจําหนายปลาและเปด) 840 4,880 
กําไร 765 2,211 
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การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต สามารถเลี้ยงในบอซีเมนตทั้งแบบเหลี่ยมและแบบกลม สําหรับวิธีที่ใช
ศึกษาจะเลี้ยงในบอวงกลม ที่มีเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร สามารถเลี้ยงปลาดุกได 100 ตัว ราคาพันธุปลาดุกตัว
ละ 0.20 บาท คาอาหารตลอดการเลี้ยง 15 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 22.50 บาท มีการใหอาหารปลาดุก
แบบลอยนํ้า ใชระยะเวลาในการเลี้ยง 2 เดือน สามารถนํามาจําหนายและบริโภคได ซึ่งการเลี้ยง 1 บอวงกลม 
สามารถใหผลผลิตปลาดุก โดยเฉลี่ย 10 กิโลกรัม จําหนายไดกิโลกรัมละ 45 บาท (ตารางที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 
 
 ตารางท่ี 2 คาใชจายในการเลี้ยงปลาดุก  

รายการ การเลี้ยงปลาดุก 
ตนทุน(คาพันธุและอาหาร) 357 
รายได(การจําหนายปลา) 450 
กําไร 93 

 
การเลี้ยงสุกรพันธุภูพาน1 และ ภูพาน 2 เปนสุกรที่ไดรับการพัฒนาพันธุมาจากงานปศุสัตว ของศูนย

ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สุกรดังกลาวมีลักษณะทนทานตอสภาพแวดลอมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดดี 
สามารถเลี้ยงแบบปลอย เลี้ยงหลังบาน เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือ เปลี่ยนเปนเน้ือสัตวได และยังจําหนาย
เสมือนคลังออมสินประจําบานได เลี้ยงสุกรภายในพื้นที่ 9 ตารางเมตร สามารถเลี้ยงสุกรได จํานวน 6 ตัว ให
อาหารเม็ดที่ผลิตไดเองจากการใชทรัพยากรที่มีอยูในกิจกรรมเชน รําขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และเศษผัก เปน
ตน สวนมูลสุกรนํามาใชเปนปุยคอกในการปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป  

 
 
 

 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 9 การเลี้ยงสุกรภูพาน 
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ภาพท่ี 10 การเลี้ยงไกดําภูพาน 
การเลี้ยงไกดําภูพาน เปนไกดําที่ไดรับการพัฒนาพันธุมาจากงานปศุสัตว ของศูนยศึกษาการพัฒนาภู

พานฯ มีลักษณะขนดํา หนังดํา แขงดํา เน้ือเทาดํา และกระดูกดํา(ภาพที่ 10) มีความทนทานตอโรคและ
สภาพแวดลอมไดดี โดยแมพันธุ 5 ตัว ตอพอพันธุ 1 ตัว แมไกจะออกไขปละ 3 ชุดๆละ 10-15 ฟอง สามารถ
ฟกออกเปนตัวได 10-12 ตัว ในปหน่ึงจะไดลูกไก 30-40 ตัว ราคาจําหนายไกดําภูพานไดมากกวาไกพื้นเมืองถึง 
3 เทาตัว ซึ่งจําหนายไดตัวละ 200-250 บาท ในขณะที่ไกพื้นเมืองจําหนายไดตัวละ 60-80 บาท ทําใหมีรายได
ประมาณ 7,500-10,000 บาทตอป 

                                              
วิจารณและสรุปผล  

กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ไดดําเนินการศึกษาที่สามารถนํามาจัดสรางรูปแบบ
วิธีการจัดระบบเกษตรในสภาพพื้นที่เกษตรอาศัยนํ้าฝน และพื้นที่ในเขตชลประทาน อันไดแก ระบบการปลูก
ขาว พืชไร พืชผัก พืชสวน และการเลี้ยงสัตว ที่มีการเผยแพรสูเกษตรกรและผูที่สนใจมามาศึกษาดูงาน
(สํานักงาน กปร. , 2553) ซึ่งระบบเกษตรผสมผสานจะใหผลผลิตในดานการมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค มี
รายไดอยางตอเน่ือง ลดความเสี่ยงจากการดําเนินกิจกรรมหลัก และมีการใชทรัพยากรภายในฟารมอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร เปนรูปแบบหน่ึงของระบบเกษตรกรรมที่มีการเกื้อกูล
ประโยชนซึ่งกัน เปนระบบที่นําไปสูการเกษตรแบบย่ังยืน (sustainable agriculture) และกอใหเกิดผลดีใน
ดานตางๆ 

ทั้งน้ีระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได จะตองมีการวางรูปแบบและดําเนินการ โดยให
ความสําคัญตอกิจกรรมแตละชนิดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การใช
แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุนเวียนใชประโยชนกับการผลิตอีกชนิดหน่ึง
หรือหลายชนิดภายในไรนาแบบครบวงจร ตัวอยางกิจกรรมดังกลาว เชน การเลี้ยงเปดบนบอปลา การเลี้ยง
สัตวปกในสวนสมโอ การปลูกพืชหมุนเวียน ดังเชนการรายงานของ สํานักงาน กปร. (2542) กลาววา ผลจาก
การพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ที่มีการพลิกผืนแผนดินที่เคยแหงแลง ขาดความอุดมสมบูรณของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกลายเปนผืนดินที่อุดมดวยทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายและพรอมดวยคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน สมดังปณิธานที่ใหศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปรียบเสมือน พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต และ
เปนแมแบบของการพัฒนาอีสาน อยางแทจริง จากการศึกษา ดูงานของเกษตรกรและผูที่สนใจปละหลายพัน
คน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งตนเองได 
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