บทคัดยอ
โครงการการจัดการเชิงระบบการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อนุรักษตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระบบ
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว และจับสัตวน้ำของเกษตรกรในพื้นที่อนุญาตใหใชประโยชนในเขตอนุรักษตนน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์กอนมี
โครงการ (2) เพื่อประยุกตการจัดการการเกษตรเชิงระบบดวยเทคโนโลยีการปลูกพืชดวยวิธีการทำการเกษตรดีที่เหมาะสม การ
เลี้ยงสัตวมาตรฐานฟารม การแปรรูปสินคาเกษตรมาตรฐานความสะอาด การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การผลิตพลังงาน
ทดแทน เขาสูระบบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อนุญาตใหใชประโยชนในเขตอนุรักษตนน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ (3) เพื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของระบบการผลิตเดิมกับการจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม (4) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จและไมสำเร็จของการจัดการเชิงระบบในพื้นที่โครงการ โดยตำเนินงานในพื้นที่ปกครองตำบลทา
แฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ หมู 2 งอมมด และหมู 8 หวยไผ พื้นที่ปาสงวนปาแมจริม อุทยานแหงชาติลำน้ำนาน และ
อุทยานศรีนาน ราว 20,000 ไร เกษตรกรเขารวมโครงการ 26 ครัวเรือน พื้นที่ครอบครองทำประโยชน 1,200 ไร ดวยการจัดวาง
ระบบการเกษตร วัสดุ อุปกรณ และวิชาการที่จำเปนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในระบบการเกษตรดังกลาว เพื่อใหราษฎรอยูในพื้นที่
ปาสงวน รักษาธรรมชาติ และใชประโยชนอยางยั่งยืน
ผลการพบวา ระบบการผลิตกอนมีโครงการประกอบดวยระบบขาวโพด (ดวยการใชสารเคมีกำจัดวัชพืช)-ถั่วเขียว-โคที่
กลับมาจากปาอนุรักษ ขาว-โคที่กลับมาจากปาอนุรักษ การจับปลาในแมน้ำนานและแปรรูปเบื้องตน มีระบบเกษตรผสมผสานอยู
บาง และการหาของปา โครงการไดจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม ตามนโยบายของสำนักอุทยานลำน้ำนาน ที่สนับสนุนให
ราษฎรอยู ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความเปนธรรมชาติอยางยั่งยืน ดวยการนำโคพื้นเมืองเขาไปเลี้ยงไดใน
เขตอุทยานในชวงฤดูฝน และนำกลับเขาสูพื้นที่ทำการเกษตรในชวงฤดูแลง การลดการสารเคมีในการปลูกพืชหลักเพื่อนำของเหลือ
จากฟารมเปนอาหารโค การสนับสนุนการปลูกขาวใหเพียงพอกับการบริโภคตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม การจับปลาและ
แปรรูปตามมาตรฐานความสะอาด รวมกับกิจกรรมเสริมระบบ ไดแก การผลิตพลังงานทดแทน (บอหมักกาซชีวภาพ) การปลูกพริก
ในระบบวนเกษตร การปลูกหญาในพื้นที่ธนาคารอาหารสัตวและพื้นที่ปลูกขาวโพดเดิม เตาเผาถานแกลบและผลิตน้ำสมควันไม
การผลิตปุยชีวภาพและปุย อินทรีย ผลการดำเนินโครงการในปแรก พบวา ไมมีการเผาปา ลาสัตวในพื้นที่อุทยาน ยังไมสามารถลด
การใชสารเคมีกำจัดวัชพืชในการปลูกขาวโพดได แตสามารถลดพื้นที่ปลูกขาวโพดมาเปนการปลูกหญาคุณภาพสำหรับเปนอาหาร
โคไดประมาณ 200 ไร จาก 1,040 ไร แตยังไมมีการจัดการตัดหญาเพื่อเปนอาหารโคมรชวงฤดูแลง การปลูกขาวไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
ทั้งปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานจีเอพี การปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง) ดำเนินการไมไดเพราะขาดน้ำ การปลูกพริกไดผลผลิต
ต่ำกวาเปาหมาย ปญหาน้ำทวมแปลงปลูกและศัตรูพืชระบาด การเลี้ยงไกพื้นเมืองยังไมไดจำหนายผลผลิตสูตลาด การจัดการของ
เหลือจากฟารมเพื่อใชเปนอาหารโคดีขึ้น แตยังไมมีการปรับปรุงคุณภาพเปนอาหารหมัก การสรางคอกรวม เพื่อรวบรวมโคและ
ปรับปรุงคุณภาพดานสุขภาพสัตวกอนออกสูตลาด ประสบความสำเร็จ มูลคาโคเพิ่มขึ้นทุกระดับตัวละ 300 บาท (สองระดับกอน
จำหนายใหพอคา) การนำโคตกเกรดเขาแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปรรูป ผานการทดสอบ การจับปลาและแปรรูป ไดผลิตภัณฑที่
หลากหลาย จำหนายไดภายในพื้นที่ มูลคาปลาเพิ่มขึ้นจากปลาสด กิโลกรัมละ 30 บาท เปนผลิตภัณฑตาง ๆ มูลคาเพิ่มขึ้นราวรอย
ละ 70 กิจกรรมการปลูกปาในพื้นที่อนุรักษยังอยูรอดเปนสวนใหญ ผลการดำเนินการในปแรก ไดนำไปสูการจัดทำแผนงานและ
งบประมาณสนับสนุนระบบการผลิตที่โครงการวางไวในดานโค การปลูกหญา การปลูกขาว ควบคูกับการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล การขยายกลุมโคเนื้อและแปรรูปปลาเพิ่มเติม และการจัดทำเกษตรแปลงใหญเลี้ยงโค ผลการใชงบประมาณ
1,048,840 บาท จาก สกว. ชวยสรางผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 1,304,314 บาทตอป

-8-

Abstract
The objectives of Agricultural System Management in Water-shed Conservative Aarea, Sirikit Dam were
(1) to study crop systems, animal husbandry and fishing in the area before project; (2) to apply the agricultural
system management by good agricultural practice, farm standard, food safety, agricultural waste management,
and alternative energy substitution; (3) to analyze the economic value, social and environment of the previous
agricultural system and the new proposed system; and (4) to study the successful factors and unsuccessful
factors of the new system. The target areas were in administrative region of Tambon Tha Faek, Amphor Num
Pad, Mu 2 and 8, 20,000 rai in Maejrim conservative forest, Lumnam Nan and Srinan national parks. 26
households participated the project, occupied the agricultural area of 1,200 rai. The project planed the
agricultural system, supported necessary material, equipment and academic person and knowledge under the
target of people participation to live in the forest area, to conserve natural resource and sustain usefulness.
The results revealed that the production systems before project included maize (weed control
chemical)-mungbean-beef cattle (return back from the conservative area), rice-beef cattle from conservative
area, fishing in the river and fish processing, mixed farming system, and natural product harvested in the forest.
The project arranged the activities to support farmer group under the policy of Lan Num Nan conservative
officer to allow farmers raise beef cattle in the rainy season in the conservative area and to bring them back in
the agricultural area in the dry season. Moreover, farmers had to help protect the forest. The next activities
were to decrease the chemical utilization in maize cultivation to collect the waste for animal feed, and to
support rice cultivation for household consumption to meet the good agricultural practice standard. The final
major activity was fishing and fish processing under the food safety standard. The additional activity included
alternative energy substitution (biogas digester), chilly cultivation in the agro-forestry, high quality grass growing
the feed bank area and maize cultivation area, charcoal furnace for charcoal and wood vinegar, bio-fertilizer
and organic fertilizer. The first year implementation results were not unburning the forest for wildlife catching,
unsuccessful in decrease chemical use in maize cultivation but the high quality grass could substitute in 200
rai of maize area from total area of 1,040 rai. The grass had not yet cultivated for feed in the dry season. Rice
cultivation increased both quality and quantity under the GAP standard. The soybean cultivation after rice was
not able to grow due to the lack of water. Chilly production was much lower than the target due to flooding
and the outbreak of nematode. Native chicken products were not able to sell to the market. Waste
management for feed was improved but the fermented feed was not operated. Animal stall to collect beef
cattle and health improvement was successful, the beef cattle value increased 600 bath per head from farm
to market. Non-market grade cattle were processed and the meat production passed the taste to the local
people. Fishing and fish processing diversified into various products and they were sold in the local market.
Processed fish products increased from the fresh fish (30 bath per kilogram) by 70 percent. The results of the
first year project have led to the plan and budget allocation in the budget year 2562 of Subdistrict
Administration Organization in terms of beef cattle production, high quality grass growing, rice cultivation. The
followings are allocation of land for community in the forest area, the expansion of the beef cattle and fish
processing group, and large scale farming of beef cattle under the Department of Livestock Development and
the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. The support budget, 1,048,840 baht from TFR was able
to create incremental net return 1,304,314 baht per year.
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