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	 ปรชัญาชวีติปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 

วัฒนธรรม	 ส่งผลต่อความเป็นอยู ่ของทุกคน	 

หากไม่ปรับตัวให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงก็ก่อให้เกิด

ความทุกข์	ตามมา

	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานไว้เป็นหลักความคิดและการปฏิบัติทีจ่ะ

ช่วยป้องกนัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้	สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ทกุระดบัต้ังแต่บคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	

สังคม	ธุรกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 สามารถน�าไปใช้ได้ง่ายๆ 

เช่น	 การจะท�าอะไรต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงพอ 

การจะปฏิบัติอย ่างไรต ้องมีคุณธรรมก�ากับ  

เช่น	 ซื่อสัตย์	 อดทน	 ขยัน	 แบ่งปัน	 เมื่อมีสิ่งเหล่านี้	 

ความมเีหตผุล	พอประมาณ	มภีมูคิุม้กนั	 กเ็ป็นไปโดย

อัตโนมัติ

ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/สมดุล
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร 

มีสติปัญญา แบ่งปัน

พอประมาณ

น�าไปสู่

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล

ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
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ภารกิจของศูนย์
	 พ.ศ.2525	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภู มิ พลอดุ ลย เดชมีพร ะ ร าชด� า ริ

ให้จัดตั้งศูนย์ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว 

เพื่อสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกรที่หลัก 

กิโลเมตรที่	 2	ถนนด่านซ้าย	 บ้านเดิ่น	 ต�าบล

ด่านซ้าย	อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ในที่ดิน

จ�านวน	39	ไร่	ต่อมาทรงพบว่าบริเวณข้างเคียง

เป็นท่ีดินสาธารณะส�าหรับเลี้ยงสัตว์ที่อ�าเภอ

ด่านซ้ายสงวนไว้	 จ�านวนประมาณ	 1,200	 ไร่	

จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปด�าเนินการส�ารวจพื้นที่	

เพื่อพัฒนาให้เป ็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว ์	 

และพระราชทานเปลี่ยนช่ือโครงการเป ็น	

“โครงการศนูย์พฒันาปศสุตัว์ ตามพระราชด�าริ 
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”

ภารกิจของศูนย์
	 วิจัยพัฒนาผลิตสัตว์เพื่อส่งเสริมแก่

ประชาชนและโรงเรียนในพืน้ที	่และสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

กองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ

 กรมปศุ สั ต ว ์ จั ดตั้ ง กองงานพระ

ราชด� า ริ แล ะกิ จกรรมพิ เศษขึ้ น เ มื่ อ วั นที่	

18	 กุมภาพันธ์	 2556	 เพื่อปฏิบัติภารกิจ

ในการสนองงานโครงการพระราชด� าริ

ด้านการปศุสัตว์ของทุกพระองค์	 และการ

น้อมน�าแนวพระราชด�าริ 	 มาปฏิบัติในการ

เลี้ยงสัตว์	 เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและ

ขยายผลไปสู ่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 

มีนางเรืองสุรีย์	 วงษ์ทองสาลี	 ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้อ�านวยการกองงานพระราชด�าริและกิจกรรม

พิเศษคนแรก

ภารกิจ
	 -	 ศึ กษา 	 วิ เ ค รา ะห ์ 	 วิ จั ยพัฒนา	 

ด้านปศุสัตว์ตามแนวพระราชด�าริ

	 -	 จัดท�าแผนงานงบประมาณโครงการ

พระราชด�าริ	 โครงการหลวง	 และโครงการ 

ในพระราชานุเคราะห์

	 -	 บริหารจัดการธนาคารโคกระบือเพื่อ

เกษตรกรตามพระราชด�าริ

	 -	 สนับสนุนการด�าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ

กรมปศุสัตว์
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3371 

โทรสาร 0 2653 4930 
E-mail: drasa2@dld.go.th 

www.royal.dld.go.th 

	 ค�าว่า	 “ธนาคารโค-กระบือ”	 เป็นศัพท์ท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช	ทรงคิดขึ้น	หมายถึง	ศูนย์กลางรวบรวมโคและ

กระบอืโดยมบีญัชคีวบคมุดแูลรกัษา	แจกจ่ายให้ยมื

เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร	และเพิ่มปริมาณ

โคและกระบือตามหลักการธนาคาร

	 เมือ่วนัที	่30	มถินุายน	พ.ศ.	2522	พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสร็จ

พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันา

ที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี	 ในครั้งนั้นราษฎรได้

ถวายฎีกาว่าขาดแคลนวัวควายใช้ไถนา	ต้องเช่ามา

ใช้งานในราคาแพงมาก	จงึพระราชทานพระราชด�าริ

ให้กรมปศุสัตว์หาทางช่วยเหลือราษฎรโดยการตั้ง

ธนาคารโค-กระบือ	ขึ้น

ก�าเนิดธนาคาร
โค-กระบือ

เพื่อการเกษตรกร ตามพระราชด�าริ

ธนาคารโค-กระบือนี้ 
เป็นพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านการเกษตร 
ที่แก้ไขปัญหาแก่
เกษตรกรได้ตรง

	 ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร 

รายย่อยมีโค-กระบือ	 ใช้เพื่อการผลิตจ�าหน่าย	 

ลูก	 มูล	 ใช้ในกิจกรรมการเกษตร	 ท�ากิจกรรมกลุ่ม

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เป็นทรัพย์สินที่มีการลงทุนต�่า	

สอนให้ผูร้บัมคีวามซือ่สตัย์	สจุรติ	และเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่

	 การเสด็จพระราชด�าเนินปฏบัิตพิระราชกรณี

กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 

เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกครั้งจะพระราชทานสิ่งของ	

พันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 เพื่อให้ราษฎรได้น�าไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว	

	 พระราชทานสัตว์พันธุ ์ดีเพื่อน�าไปเลี้ยง

ปรับปรุงพันธุ์กับสัตว์พื้นเมืองท่ีราษฎรมีอยู่	 ท�าให้

ได้ลูกที่แข็งแรง	 โตไว	 ได้ประโยชน์เร็วขึ้น	 ทรงเน้นให้

เลี้ยงไก่ไข่	สุกร	และ	โคนม	ทรงแนะน�าให้บริโภคไข่และ

นมเพือ่เป็นอาหารโปรตนี	เพือ่พฒันาสขุภาพอนามยั

ให้สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาก่อน	ต่อมาทรงให้มี

ธนาคารโค-กระบือ	เพื่อเกษตรกร	ตามพระราชด�าริ	

เพือ่ช่วยในเรือ่งการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	และ

พระราชทานการเลีย้งโคนมจนเป็นอาชพีทีส่ร้างราย

ได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในปัจจุบัน

“ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์นั้น ต้องแยก

เป็น ๒ ส่วน คือ ส�าหรับคนที่เลี้ยงสัตว์จริงจัง ไปซื้อ

อาหารสัตว์มาให้ มีอาหารเสริมต่างๆ และมีอีกส่วน

หนึ่งส�าหรับชาวบ้านแท้ๆ ในขั้นต�่ากว่า ถ้าเราคิดจะ

เลี้ยงขั้นสูงตลอดเวลา ชาวบ้านเขาก็สู้ ไม่ไหว ถ้ามี

อะไรผิดปกติไปหน่อยจะล่มจมเป็นหนี้ ... แต่ถ้าแจก

ชาวบ้านที่พื้นๆ ต้องให้อะไรที่ง่ายที่สุด”
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พระราชทานพันธุ์สัตว์
เพื่อพัฒนาประเทศ

“...ถ้าหากว่าเราส่งเสริมให้ท�าอะไรที่ใช้เทคโนโลยี 

มันต้องเป็นหน้ี เม่ือเป็นหน้ีแล้วถ้าได้ก�าไรมาไม่ไปใช้

หน้ี ผลสุดท้ายก็พอกไปพอกมา แล้วรัฐบาลก็ต้อง

ยกหนี้ให้หรือต้องปลดหนี้ให้ เสียงบประมาณเป็น

พันล้าน คงได้เผชิญกับปัญหานี้ เพราะเห็นว่าเรา

ส่งเสริมให้ใช้วิทยาการสูงพอสมควร ค่อยๆ เพิ่ม

ขึ้นไป อันนี้ขอเตือนอยู่นิด สมมติว่าไอ้ตัวนี้มันดี มัน

ดก มันเลี้ยงง่ายก็น่าจะผสมพันธุ์แท้ไว้มากๆ เพราะ

ถ้าไปผสมกับตัวอื่นที่ได้ผลดี เหมือนกัน ดีกว่าเลี้ยง

ง่าย ก็จึงแจก...”
“...ควรส่งเสริมให้เลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง เพราะ

ลูกสุกรพันธุ ์พื้นเมืองราคาถูกกว่า เกษตรกร

สามารถหาได้ง่าย อาหารสุกรควรใช้ปลาหมอเทศ

เพราะให้โปรตีนสูง แต่ควรประสานเรื่องนี้กับกรม

ประมง...”
“...ควรส่งเสรมิขยายพนัธุแ์ท้สกุรเหมยซานให้มาก

ขึน้ โดยให้คดัเลอืกพนัธุท์ีเ่หมาะสม ลกูดก เพือ่ทีจ่ะได้

น�าไปส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงมากขึ้น...” 

พระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร

	 จากแนวทางการพัฒนาประ เทศโดย

พระราชทานพันธุ ์สัตว ์ 	 ท�าให ้ มีหลายประเทศ

น้อมเกล้าฯ	 ถวายพันธุ์สัตว์ต่างๆ	 เพื่อทรงใช้ใน

โครงการพระราชด�าริ	 เช่น	 กระบือเมซานี	 โคนม	 

โคทาจิมะ	 สุกรจินหัว	 สุกรเหมยซาน	 เป็ดอี้เหลียง	 

แพะแบลคเบงกอล	เป็นต้น



สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ

กรมปศุสัตว์
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3371 

โทรสาร 0 2653 4930 
E-mail: drasa2@dld.go.th 

www.royal.dld.go.th 

	 การเล้ียงโคนมเป็นอาชพี	ในประเทศไทย 

เกดิขึน้ได้เป็นเพราะพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่	๙	ทรงวางรากฐานไว้อย่างเป็นระบบ 

ทรงทดลองท�าด ้วยพระองค ์ เองตั้ งแต ่ 

การเลี้ยง	การผลิต	การตลาด	 เพื่อเป็นแหล่ง

เรยีนรู้ให้แก่ประชาชน	ทรงวางโครงสร้างอาชพี

การเลีย้งโคนมให้กบัเกษตรกรรายย่อยรวมตวั 

ตั้งสหกรณ์ด�าเนินกิจกรรมตั้งแต่ส ่งเสริม 

การเล้ียง	 การจ�าหน่ายผลผลิต	พระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้เกษตรกรสมาชกิสหกรณ์โคนม

ทั่วประเทศเข้าเฝ้าในโครงการส่วนพระองค์ 

สวนจิตรลดา	 เป็นประจ�าทุกปี	 การเลี้ยงโคนม

ของเกษตรกรไทยเป็นอาชีพท่ีม่ันคงได้ถึง

ปัจจบุนั	ด้วยพระอจัฉรยิะภาพทีไ่ด้พระราชทาน

เป็นแนวทางไว้

พระบิดา
แห่งการโคนมไทย

พระอัจฉริยภาพด้าน
การพัฒนาการเกษตร

“การเลี้ยงโคนมนั้น เป็นอาชีพที่ดีส�าหรับ 

คนไทย เหมาะกับประเทศไทย และถ้าใช้หลักวิชา

ทีเ่หมาะสมกจ็ะท�าให้มคีวามเจรญิและมรีายได้ด”ี

 “... การตัง้เป็นกลุ่มสหกรณ์สมาชกิแต่ละคน

มีความส�าคัญ ...

 ...และสหกรณ์เป็นทางออกทีจ่ะปฏบิตัใินอาชพี

การเลี้ยงโคนมได้ เพราะต้องมีก�าลังร่วมกัน 

ผลติได้ด ีจ�าหน่ายได้ด ีความร่วมมอืกนัใช้ความ

รู้ทางวิชาการเผื่อแผ่กัน ...”
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

พระบดิาแห่งการโคนมไทย พระอจัฉรยิภาพ

ด้านการพฒันาการเกษตร
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	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชนินีาถ	ในราชกาลที	่๙	เสดจ็พระราชด�าเนนิ

เ ย่ียมราษฎร	 และทรงงานโครงการตาม 

พระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 ทอด

พระเนตรเห็นไก่ขนสีเหลืองอ่อนของชาวเขา 

เลี้ยงไว ้	 จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก  ่

เจ้าหน้าทีท่ีร่บัเสดจ็ฯ	ว่า	ควรอนุรักษ์และขยายพนัธุ์ 

ไก่พันธุ์นี้ไว้	พร้อมพระราชทาน	ชื่อว่า	ไก่ชี้ฟ้า

	 กรมปศสุตัว์	จงึออกส�ารวจและรวบรวม

พันธุ์ไก่ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ	น�ามา

อนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์จ�านวน	๓	สายพันธุ์	คือ	

ไก่ชี้ฟ้า	ไก่ฟ้าหลวง	และไก่แม่ฮ่องสอน		

ไก่ชี้ฟ้า (CheeFah Chicken) 
	 ถิน่ก�าเนดิและแหล่งทีเ่ลีย้ง	 

ไก ่ชี้ฟ ้า	 เป ็นไก ่พันธุ ์พื้นเมือง 

ในท้องถิ่นที่ชาวไทยภูเขา	 ในเขต

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	อ�าเภอเทงิ	อ�าเภอเวยีงแก่น	

จังหวัดเชียงราย	ส่วนมากเลี้ยงในพื้นที่สูง

ไก่ชี้ฟ้า/ ไก่ฟ้าหลวง

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 เพศผู้	มลีกัษณะขนสร้อยคอและหลงัสี
เหลืองอ่อน	ขนล�าตัวและหางมีสีด�า	หงอนจักร	

ขอบตา	ปาก	แข้ง	ผิวหนัง	เนื้อ	มีสีด�า

 เพศเมีย	 มีขนล�าตัวและหางสีด�า	 ขน
สร้อยคอสเีหลอืงอ่อน	หงอนจกัร	ขอบตา	ปาก	

แข้ง	ผิวหนัง	เนื้อ	ในมีสีด�า

ไก่ฟ้าหลวง (Fah Luang Chicken)
 ถิ่นก�าเนิดและแหล่งที่เลี้ยง	

ไก่ฟ้าหลวงเป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขา 

ในเขตอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 

เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ในเขตที่สูง	 อ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 เพศผู้	 มีขนสร้อยคอและหลังสีเหลือง
เข้มหรือน�้าตาลแดง

 เพศเมีย	มีขนล�าตัว	และหางสีด�า	มีขน
สร้อยคอสีเหลืองเข้มหรือน�้าตาลแดง

พระมารดา
แห่งการคุ ้มครอง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
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	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชนินีาถ	ได้รบัการถวายพระนาม	“พระมารดา
แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชวีภาพ” 
เนื่องด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเป็นที่

ประจักษ์ชัดทั้งในชาวไทยและชาวต่างประเทศ

	 ปี	 2543	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯ	 เย่ียมราษฎรใน

พืน้ที	่จ.แม่ฮ่องสอน	ทรงเป็นห่วงราษฎรมแีหล่ง

อาหารโปรตีนไม่เพียงพอ	แหล่งโปรตีนที่คนใน

พื้นที่สูงน�ามารับประทานจะเป็น	 “เขียดแลว” 
หรือกบภูเขา	 แต่วิถีการท�าเกษตรด้วยการเผา

ป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	ท�าให้แหล่งโปรตีนใน

ธรรมชาตหิาได้ยากและใกล้สญูพนัธ์ุ	ทรงมพีระ

ราชด�าริให้หาแหล่งโปรตีนอย่างอื่นมาทดแทน 

ทรงแนะน�าให้เลีย้งไก่พืน้เมอืง	“ไก่แม่ฮ่องสอน” 
นอกจากจะช่วยให้ราษฎรในพ้ืนที่สูงมีแหล่ง

โปรตีนแล้ว	 ยังเป็นกุศโลบายช่วยลดการเผา

ป่าไปในตัว

ไก่แม่ฮ่องสอน

 ไก่แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Chicken) 
	 เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นที่เลี้ยงกันใน

ชนบทเกือบทุกๆ	อ�าเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

เกษตรกรทีเ่ลีย้งมทีัง้เกษตรกรในหมูบ้่านต่างๆ	

และรวมทั้งชาวเขาในเขตที่สูงไม่ว่าจะเป็นชาว

กะเหรี่ยง	มูเซอ	ลีซอ	ฯลฯ	ลักษณะทั่วไปของ

ไก่พันธุ์น้ีคล้ายกับไก่ป่า	 คาดว่าเป็นไก่ท่ีมีต้น

พันธุ์มาจากไก่ป่า

ความพิเศษของไก่แม่ฮ่องสอน
	 เน้ือแน่น	 หนังบางกรอบ	 กระดูกเล็ก

คล้ายกนันก	รสชาตดิ	ีอร่อย	โดยเฉพาะเมือ่น�า

มาประกอบการท�าอาหารพืน้เมอืงแม่ฮ่องสอน	

“อุ๊บ”	 ปัจจุบันมีการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็น
ระบบการผลิตมากข้ึน	 มีการรวมกลุ่มผลิต

ไก่ในชุมชนต่างๆ	 ทั้งจังหวัด	 สร้างรายได้แก่

เกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้	เป็นการน�าเอาความหลาก

หลายมาใช้ประโยชน์	และอนุรกัษ์ไว้ใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

พระมารดา
แห่งการคุ ้มครอง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ



ลักษณะเด่นพิเศษ 

 เพศผู้	มลีกัษณะขนสร้อยคอและหลงัสี
เหลืองอ่อน	ขนล�าตัวและหางมีสีด�า	หงอนจักร	

ขอบตา	ปาก	แข้ง	ผิวหนัง	เนื้อ	มีสีด�า

 เพศเมีย	 มีขนล�าตัวและหางสีด�า	 ขน
สร้อยคอสเีหลอืงอ่อน	หงอนจกัร	ขอบตา	ปาก	

แข้ง	ผิวหนัง	เนื้อ	ในมีสีด�า

ไก่ฟ้าหลวง (Fah Luang Chicken)
 ถิ่นก�าเนิดและแหล่งที่เลี้ยง	

ไก่ฟ้าหลวงเป็นไก่พ้ืนเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขา 

ในเขตอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 

เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ในเขตที่สูง	 อ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 เพศผู้	 มีขนสร้อยคอและหลังสีเหลือง
เข้มหรือน�้าตาลแดง

 เพศเมีย	มีขนล�าตัว	และหางสีด�า	มีขน
สร้อยคอสีเหลืองเข้มหรือน�้าตาลแดง

พระมารดา
แห่งการคุ ้มครอง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
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จินหัว (Jinhua)

“...ข้าพเจ้ามีความโชคดีเหลือเกินที่ได้รับ

ความช่วยเหลือจากเพื่อน จากเมืองจีน จาก

สาธารณรฐัประชาชนจนี กจ็ะส่งสกุรพนัธุจ์นิหวั 

ซึ่งน่าสนใจมากและก็รู้สึกว่าเนื้ออร่อย ชาวจีน

เขาบอกว่าท�าแฮมอร่อยมาก... เขาก็ถวาย

มาเพื่อช่วยในโครงการช่วยเหลือประชาชน... 

เพื่อให้เพาะเลี้ยงเป็นอาหารโปรตีนส�าหรับ

คนไทย...”
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก ่

คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

	 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 

น้อมเกล้าฯ	 ถวายสุกรพันธุ์จินหัวแด่สมเด็จ

พระนางเจ ้ าสิ ริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

ในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2542	 จ�านวน	 2	 คู ่	 

โดยเมื่อวันที่ 	 23	 พฤษภาคม	 2542	 ทรง

พระราชทานให้กรมปศสุตัว์เลีย้งและขยายพนัธุ์ 

ส่งให้ฟาร์มตวัอย่างอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

และขยายผลลูกผสมสู่ประชาชนในโครงการ 

ตามพระราชด� า ริสม เด็ จพระนาง เจ ้ าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์

แปรรูปลักษณะทั่วไปของสุกรพันธุ์จินหัว

 

 สุกรพันธุ์จินหัว	 หรืออีกชื่อหนึ่งว่า	
“two end black”	 มีถิ่นก�าเนิดในจังหวัด	 
Zhejiang	 มณฑลเซี่ยงไฮ้	 ล�าตัวสีขาว	 และ 

มีสีด�าที่ส ่วนหัวและสะโพก	 มีเต้านมเฉลี่ย	 

16	เต้า	อายุโตเต็มวัย	(เป็นแม่สาว)	3-4	เดือน	

จ�านวนลูกเฉลี่ย	 14.3	 ตัวต่อคอก	 น�้าหนัก 

พ่อพันธุ์	140	ก.ก.	แม่พันธุ์โตเต็มที่	110	ก.ก.	

น�้าหนักส่งตลาดประมาณ	83	ก.ก.

ความพิเศษของสุกรพันธุ์จินหัว 

	 เนื้ออร่อย	 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

ก็อร่อย	ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน	คือ	Jinhua	

ham	 จินหัวแดดเดียว	 และ	 เบคอนจินหัว	 

ที่ประกอบเป็นอาหาร	 เช่น	 สเต็ก	 ข้าวขาหม	ู 

ซึ่งมีรสชาติอร่อย

ขาวด�าเลิศรส
ผสานสองวัฒนธรรม

ไทย - จีน
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	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 เสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมราษฎร

ที่	 จ.แม่ฮ่องสอน	 เม่ือเดือนกุมภาพันธ์	 2538	

ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุง

สายพันธุ ์แกะของราษฎรให้มีคุณภาพดีขึ้น

โดยน�าพันธุ์แกะจากต่างประเทศมาปรับปรุง 

พันธุ์	 ท่ีสถานีเกษตรย่อยปางตอง	 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	 และให้น�าพันธุ์แกะที่พัฒนาแล้ว 

ไปส่งเสริมในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแกะและกลุ่ม 

ทอผ ้าขนแกะ	 รวมท้ังกระจายพันธุ ์ แกะ 

ไปสู่เกษตรกรพื้นท่ี

ต ่ างๆ	 เพื่อ เลี้ ยง

และท�าผลิตภัณฑ์

ขนแกะท่ีมีคุณภาพ

จ�าหน่ายเป็นรายได้	

โดยชาวไทยภูเขาทุกคนรู ้สึกซาบซ้ึงในพระ

มหากรุณาธิคุณ	 ที่ท�าให้พวกเขาอยู ่บนผืน

แผ่นดินไทยได้อย่างภาคภูมิใจเช่นเดียวกับ

ชาวไทยทั่วไป

ขนแกะและแพะนม พระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระสกนิกร

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยูข่องราษฎรในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิง่ทรงมพีระราชด�าริ

ให้ทกุฝ่ายร่วมกนัให้ความช่วยเหลอืและพฒันา

อาชีพให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู ่อย่าง 

สงบสุขเช่นที่เคยผ่านมา	ในการนี้	มีราษฎรเป็น

จ�านวนมากขอรบัพระราชทานความช่วยเหลือ 

ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและ 

การปศุสัตว์	 โดยเกษตรกรหลายรายมีความ

ต้องการจะเลีย้งแพะนม	จงึทรงมพีระราชกระแส 

รับส่ังให้กรมปศุสัตว์จัดหาและน�าเข้าแพะนม

จากต่างประเทศเพื่อมาปรับปรุงพันธุ ์และ

ขยายพันธุ์ส่งเสริมให้ราษฎร์ในพื้นที่	3	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 เพื่อเป็นอาหาร	 และอาชีพ 

ซ่ึงสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ

ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม

“....ให้ความส�าคญักบัราษฎรในพืน้ทีอ่นัเป็น

กุญแจส�าคัญในการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์

หากได้รบัการส่งเสรมิความรูแ้ละปลกูจติส�านกึ

ในการเป็นเจ้าของสู่แนวทางการปลกูเองดูแลเอง

และใช้เองอย่างเกิดผล...” 
พระราชด�ารสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

วันที่ 29 มกราคม 2542



สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ
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ห่านหวัสงิโต/เป็ดอีเ้หลยีง

“ ข้าพเจ้ามีความโชคดีเหลือเกินที่ได้รับความ

ช่วยเหลือจากเพื่อน จากเมืองจีน จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน...

    ...และเขาก็ให้เป็ดพิเศษ ซึ่งเขาบอกว่าเลี้ยงแค่ 

๔๐ วัน ก็รับประทานได้ เขาบอกเป็ดนี้ได้ช่วยให้คน

จีนรวยมาหลายรายแล้ว เป็ดพันธุ์อี้เหลียง เขาก็

ถวายมาเพือ่ช่วยในโครงการช่วยเหลอืประชาชน... 

    ...และปีนี้ก็ทราบว่าทางจีนจะส่งไข่ห่านพันธุ์

หัวสิงโต เห็นเขาว่าห่านหัวสิงโตนี่ยังไม่มีที่ไหนเลย 

ใหญ่มาก และเนื้อดีอร่อยมาก ...เพื่อให้เพาะเลี้ยง

เป็นอาหารโปรตีนส�าหรับคนไทย ”
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก ่

คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

	 รฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจีนได้ตระหนกั 

ถึงพระราชปฏิภาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์

พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่๙	ทีท่รงพระราชทาน

ความช่วยเหลือให้ราษฎรของพระองค์มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	 จึงได้ถวายไข่ห่านหัวสิงโต (shitou 
Goose)	 ซ่ึงเป็นห่านพื้นเมืองของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 จ�านวน	 ๑๐๐	ฟอง	 เพื่อทรงใช้ใน

โครงการตามพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	๑๕	มกราคม	

๒๕๕๑	น�าไปฟักและเล้ียงขยายพนัธุท่ี์ศนูย์วจิยัและ

บ�ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อส่งไป

ยังโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ	ต่างๆ

 เป็ดพันธุ์อี้เหลียง  (Yi-Liang Duck)	เป็น
เป็ดเนื้อพันธุ์พื้นเมืองของเมืองคุนหมิง	 มณฑล 

ยนูาน		สาธารณรฐัประชาชนจนี		ซึง่เป็นเป็ดทีโ่ตเรว็	

ท�าให้ผู้เลี้ยงได้รับผลตอบแทนในเวลาสั้นๆ

	 สาธารณรฐัประชาชนจนี	น้อมเกล้าฯ	ถวาย

ลูกเป็ดอี้เหลียงอายุ		๑	วัน	เพศผู้	๑๕	ตัว	เพศเมีย	

๕๐	ตัว	 รวม	๖๕	ตัว	 วันที่	 ๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๓	

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ใน

รชักาลที	่๙		และได้มพีระราชเสาวนีย์ให้กรมปศสุตัว์

น�าไปเลีย้งอนบุาลและขยายพนัธุส์นับสนุนโครงการ

ฟาร์มตัวอย่าง	และโครงการตามพระราชด�าริอื่นๆ	

ตลอดจนศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

	 ปัจจบุนัเป็ดอีเ้หลยีงกระจายอยูใ่นโครงการ

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริทั่วประเทศ	 มี

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ออกจ�าหน่ายแก่ประชาชน	 โดย

มีหน่วยงานกรมปศุสัตว์เลี้ยงรักษา	 คัดเลือก	 และ

ปรับปรุงพันธุ์

พนัธุส์ตัว์พระราชทาน
กระชบัความสมัพนัธ์
สองแผ่นดนิไทย - จนี


