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     การเสวนาทางวิชาการครั้งท่ี ๖ นี้ เปนการเสวนาในหัวขอ “โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห” 
โดยมี  ดร.อรรถ  สมราง  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  คนท่ี 10 นายทรงศักดิ์  วงศภูมิวัฒน อดีตรองอธิบดี           
กรมพัฒนาท่ีดินและเปนอดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นายโสภณ ชมชาญ อดีตผูเชี่ยวชาญดานการ         
วางแผนการใชท่ีดิน นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ใหเกียรติรวมเสวนาฯ 
โดยทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.อภิชาต จงสกุล ใหเกียรติเปนประธานรับฟงการเสวนาฯ  
     ทานแรกท่ีรวมเสวนาฯ คืออธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินคนท่ี 10 ดร.อรรถ สมราง ไดกลาวไวดังนี้  

   กอนตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน ชวงหลังสงครามเย็น ป ๒๔๘๗ – ๒๕๐๖ สหรัฐอเมริกาไดเขามา
ชวยเหลือประเทศไทยในดานเศรษฐกิจ โดยสงผูเชี่ยวชาญเขามาในประเทศไทย และใหมีการจัดตั้งหนวยงาน
ราชการไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และในป ๒๕๐๖ ไดมีการจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน สภาพัฒนและ
หนวยงานอ่ืนๆ ข้ึน โดยสหรัฐอเมริกาใหเงินทุนชวยเหลือ ดานอุปกรณตางๆ และสงคนไปศึกษาตอ           
ยังตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชาติ 

   กรมพัฒนาท่ีดิน ไดมีการกอตั้งข้ึนจากการหารือกับผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา กับคณะ
ของทานบุญชนะ อัตถากร และ ดร.เถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ์ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2506 โดยสังกัด
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ 

 

การเสวนาทางวิชาการ “องคความรูสูดินสากล 2558”  คร ั้งท ี่ 6  
หัวขอ “โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห” 

วันอังคารท่ี 2๔ มีนาคม 255๘ เวลา ๑๐.๐0 – 1๒.๐0 น . 
โดย ดร.อรรถ  สมราง               อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน คนท่ี 10 

 นายโสภณ ชมชาญ           อดีตผูเช่ียวชาญดานการวางแผน การใชท่ีดิน 
 นายทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน   อดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ          อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5                  
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    ดร.เถลิง  ธํารงนาวาสวัสดิ์     ดร.บรรเจิด พลางกูร   
   ครั้งแรกมีแผนอนุรักษพ้ืนท่ีประเทศไทยไวครึ่งหนึ่ง เพ่ือทําปาไมถาวร (โดยใหกองจําแนกดิน

เปนผูรับผิดชอบ) และปาสงวน สวนอีกครึ่งหนึ่งนํามาพัฒนาประเทศเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดมีการสํารวจดิน พบวาดินมีปญหามากมาย เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม          
ซ่ึงกองบริรักษท่ีดินไดทําการคนควาการแกไขปญหาดินดังกลาว และไดมีการจัดตั้งสถานีอนุรักษดินและน้ํา 
และสถานีบํารุงดินข้ึน รวม ๒๐ แหง เพ่ือรองรับงานสํารวจดิน และใหกองนโยบายท่ีดิน ทําหนาท่ีเก็บขอมูล
ดานสํามะโนท่ีดิน ฯลฯ จนเปนเหตุใหตองต้ังสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมข้ึน เพ่ือแกไขความ       
เหลื่อมล้ํา และชวยเหลือเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากิน 

   ป 2514 ไดมีการสํารวจทุงกุลารองไห และจัดตั้งศูนยดําเนินงานในป 2520 
   ป ๒๕๑๘ มีการแบงสวนราชการใหม สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาระบบการจําแนกตําแหนง      

ซี ๑ – ซี ๑๑ โดยใหมีฝายแผนงานเกิดข้ึนในกองนโยบายท่ีดิน มีหนาท่ีจัดทําแผนงานและงบประมาณ          
กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดินไดรับมาไมถึงรอยลานบาทและอยูอันดับท่ี 9 จาก 12 
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ียากจน การจะได
งบประมาณนั้นจะตองจัดทําและเสนอโครงการผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติแลว จึงจะไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ จากนั้นสํานักงบประมาณจึงจะจัดสรรงบประมาณใหได  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดเขามาชวยเหลือในการจัดฝกอบรมดานการบริหาร
โครงการใหแกเจาหนาท่ี และ คณะบุคคลของกอง/สํานักตางๆ ไดแก ดร.ไพบูลย ประโมจนีย  ผูเชี่ยวชาญ
โสภณ  ชมชาญ ผูเชี่ยวชาญมนู  ศรีขจร  ผูเชี่ยวชาญปรัชญา ธัญญาดี และทานอ่ืนๆ จึงมาชวยกันจัดทํา
แผนงานและงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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   วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห ไดกําเนิดข้ึน และไดรับการบรรจุใน
แผนแมบทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีนายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 
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   ในระหวางการดําเนินโครงการ ไดมีการจัดทําโครงการแรก คือ โครงการแหลงน้ําขนาดเล็ก 
ซ่ึงในป ๒๕๒๓ ไดรับงบประมาณเบื้องตน ๒๕ ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๕ (๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ไดมีการนํา

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ภาคเหนือ โครงการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต โครงการไมใชสอย
ชุมชน มาบรรจุในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จากผลดังกลาวทําใหกรมพัฒนาท่ีดิน ไดรับ
งบประมาณเพ่ิมข้ึน มาอยูในอันดับท่ี  2 – 3 ของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   ป ๒๕๒๕ ไดมีการเจรจากับสํานักงาน กพ. ทําใหกรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต ๑๒ เขต เพ่ือรองรับการบริหารแบบพ้ืนท่ี และกองสวนกลาง ๑๐ กอง  

   ป ๒๕๓๐ ไดมีการเจรจากับอาจารยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหมาอบรม
เจาหนาท่ีของรัฐ ผูนําเกษตรกรท่ัวไป เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี และมาชวยงานของกรมฯ ซ่ึงผูนําเกษตรกร
ท่ีมาชวยงานของกรมฯ นั้นเรียกวาหมอดินอาสาจากนั้นเปนตนมา  

   ป ๒๕๓๘ กรมพัฒนาท่ีดิน เขาสูยุคดิจิตอล มีการนําระบบ GIS เขามาใช และในอีก ๔ ป
ตอมาไดมีการตั้งศูนยสารสนเทศข้ึน  

   ป 2543 มีการพัฒนาปุยหมักใหเปนปุยชีวภาพ มีปุยชีวภาพตางๆ ตั้งแต พด.๑ ถึง   พด.๑๒ 
และตอมาไดตั้งกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินในปจจุบัน  

   ดร.อรรถ  สมราง ไดกลาวสรุป วา“กรมพัฒนาท่ีดิน จะมุงรักษาทรัพยากรท่ีดินใหประชาชน
ไดมีโอกาสเรียนรูเพ่ือใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานดินตอไป” 
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  ลําดับตอมา นายโสภณ ชมชาญ  อดีตผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการใชท่ีดิน ไดบรรยาย
ในหัวขอ “เสี้ยวหนึ่งของกาลเวลากับการพัฒนาทุงกุลารองไห” ดังนี้  

   เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๑๖  ดร.สมาน  พาณิชยพงษ ผูอํานวยการกองจําแนกในขณะนั้น 
ไดมอบหมายใหดําเนินการวางแผนการใชที่ดินในทุงกุลารองไห เมื่อเดินทางไปทุงกุลารองไหครั้งแรก    
ก็พบวามีสภาพ “บนฟาบมีน้ํา  ในดินซํ้ามีแตทราย”ดังท่ีผูคนกลาวขานไวในอดีต 

   จากแผนท่ีดินทุงกุลารองไหเพียง 1 แผน ท่ี ดร.สมาน  พาณิชยพงษ มอบใหไดรวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร เช น ขอมูลบางประการในการพัฒนาที ่ด ินทุ งกุลาร องไหของอาจารยส ุว ิทย         
สระทองคํา  ขอมูลจากรายงานการสํารวจทําแผนท่ีของประเทศไทยของพระวิภาคภูวดล เจากรมแผนท่ี
ทหารคนแรก ท่ีรายงานไววาเม่ือวันท่ี   21 กุมภาพันธ 2525 ไดเดินทางไปพักในทุงกุลารองไห พบวา
มีรองรอยน้ําทวมท่ีสูง 4 ฟุต รวมท้ังรายงานของ ดร.สาโรช  มนตระกูล  ท่ีมีขอมูลหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทุงกุลารองไห  
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    ในป 2517 ไดเขาไปปฏิบัติงานในทุงกุลารองไห ตลอดทั้งป
เพื่อจัดทํารายงานวางแผนการใชที ่ดินในเดือนธันวาคม 2517  
กองสํารวจดินไดจัดพิมพ รายงานการสํารวจดินทุงกุลารองไห ซึ่ง
เปนผลงานของ คุณศิริชัย กิตยารักษ และคุณประสงค ยี่สอง 

 
 
 
 
 
  
 

    ภายหล ังตรวจสอบความถ ูกต องข อม ูลด ินท ี่ใช ในรายงาน
วา งแผน การ ใช ท ี่ด ิน ก ับ ร าย งายก ารส ํา รว จด ิน ฉบ ับ น ี้แ ล ว   เม ื่อ เด ือ น
มกราคม 2518 กองจ ําแนกด ินได พ ิมพ รายงาน “ท ุงก ุลาร องไห  ภาค 1 
ข อม ูลเบ ื้องต นและการวางแผนการใช ท ี่ด ิน” ซ ึ่งเป นรายงานวางแผนการ
ใช ท ี่ด ิน เล มแรกของกรมพ ัฒนาท ี่ด ิน  
    เอกสารเล มน ี้ได ร ับการแปลเป นภาษาอ ังกฤษโดยสถานท ูตออสเตรเล ียในเวลาต อมา  
    สาระส ําค ัญของแผนการใช ท ี่ด ินฉบ ับน ี้ม ี 5 เร ื่อง ค ือ 
    1 .  ต อ งม ีแ ห ล งน ้ํา  
    2 .  ม ีก า รพ ัฒ น าท ี่ด ิน  
    3 .  ต อ งส ร า งถน น เพ ราะ เข า ไป ไม ได เล ย  
    4 .  ก ารถ ือ ค รอ งท ี่ด ิน ต อ งม ีก า รจ ัด ก าร  ป ฏ ิร ูป ท ี่ด ิน  
    5 .  ด าน ก าร เกษ ต รท ุง ก ุล า ร อ ง ไห  ค ว รม ีก า ร ใช ท ี่ด ิน  2  ป ระ เภ ท  ค ือ  ท ําน า  ก ับ เล ี้ย งส ัต ว  
    ต อมาเม ื่อว ันท ี่ 13 ก ันยายน 2519 ได ร ับค ําส ั่งจากท านอธ ิบด ีกรมพ ัฒนาท ี่ด ิน  (ดร .อน ันต  โกเมศ )  
ให ร วมเด ินทางไปต อนร ับร ัฐมนตร ีช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นายไกรสร ต ันต ิพงศ ) ท ี่จะ ไปตรวจ
ราชการและด ูสภาพข อเท ็จจร ิง ท ุงก ุลาร องไห  
    ภายหล ังจากน ั้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ได เสนอเร ื่องน ี้เข าส ูการพ ิจารณาของคณะรัฐมนตร ี 
เม ื่อว ันท ี่ 21 ก ันยายน 2519 ซ ึ่งคณ ะร ัฐมนตร ีม ีมต ิร ับหล ักการ การพ ัฒนาท ุงก ุลาร องไห และให ส วนราชการ           
ท ี่เก ี่ยวข องให การสน ับสน ุน โครงการพ ัฒนาท ุงก ุลาร องไห  และมอบหมายให ส ําน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ
เศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาต ิบรรจ ุโครงการด ังกล าว ไว ในแผนพ ัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาต ิ ฉบ ับท ี่ 4 
และให กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ ิจ ารณ าแต งต ั้งคณ ะกรรมการพ ัฒ นาท ุงก ุล าร อ งไห เพ ื่อด ํา เน ินการตาม
โครงการ ฯ ต อไป รวมท ั้งให ส ําน ักงบประมาณจ ัดสรรเง ินงบกลางป งบประมาณ  พ .ศ . 2520 จ ํานวน 5 ล านบาท 
เพ ื่อด ําเน ินการพ ัฒนา ฯ โดยจ ัดต ั้งส ําน ักงานข ึ้นในท ุงก ุลาร องไห ตามท ี่ร ัฐมนตร ี ช วยว าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  (นายไกรสร ต ันต ิพงศ ) เสนอ ปรากฏว ามต ิย ังไม ช ัดเจนจ ึงขอใหม  
     คณ ะรัฐมนตร ีม ีการประช ุม เม ื่อว ันท ี่ 29 ก ันยายน 2519  เร ื่อ ง  ขออน ุม ัต ิหล ักการนโยบายการ
พ ัฒนาท ุงก ุลาร องไห  ซ ึ่งม ีมต ิอน ุม ัต ิตามท ี่ร ัฐมนตร ีช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นายไกรสร ต ันต ิพงศ ) 
เสนอให แก ไขเพ ิ่ม เต ิมมต ิคณะร ัฐมนตร ีเม ื่อว ันท ี่ 21 ก ันยายน 2519 เก ี่ยวก ับนโยบายการพ ัฒนาท ุงก ุลาร องไห    
ในข อ 4 เป นด ังน ี้ "4 . ให ส ําน ักงบประมาณจ ัดสรรเง ินงบกลางป งบประมาณ  พ .ศ . 2520 จ ํานวน 5 ล านบาท     
ให กรมพ ัฒนาท ี่ด ิน เพ ื่อด ํา เน ินการพ ัฒนา ฯ  โดยจ ัดต ั้งส ําน ักงานข ึ้น ในท ุงก ุลาร องไห  ตามท ี่ร ัฐมนตร ีช วยว าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นายไกรสร ต ันต ิพงศ ) เสนอ"  
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       ในระยะต อมาได ม ีก ารจ ัดท ําแผนแม บท โครงการพ ัฒ นาท ุงก ุล าร องไห  แล ว เสร ็จ ใน เด ือนม ีน าคม 
2522 และได น ํา เสนอคณ ะรัฐมนตร ี เม ื่อว ันท ี่ 9 ต ุล าคม 2522 คณ ะรัฐมนตร ีม ีมต ิร ับหล ักการ แผนแม บท
โค ร ง ก า รพ ัฒ น า ท ุ ง ก ุล า ร อ ง ไ ห   ต า ม ท ี่ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต รแ ล ะ ส ห ก ร ณ เ ส น อ  แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ให ส ํา น ัก ง า น
คณ ะกรรมการพ ัฒ นา เศรษฐก ิจและส ังคมแห งช าต ิ ร ับ ไปพ ิจ ารณ าใน รายละ เอ ียดและป ร ับปร ุง ให เป น แผน ท ี่
สมบ ูรณ  แล วบรรจ ุไว ในแผนพ ัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาต ิ ฉบ ับท ี่ 4 และฉบ ับท ี่ 5 ต อไป ส ําหร ับการ
ด ํา เน ิน ก า ร ต าม แ ผ น แ ม บ ท โค ร งก า ร  ฯ  ใ น ป งบ ป ร ะ ม าณ  2 5 2 3  ให ด ํา เน ิน ก า ร ไป ก อ น ได ต า ม ก ํา ล ัง เ ง ิน
งบประมาณ  
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   จะเห ็น ได ว าโครงการน ี้กว าจะได แผนแม บทถอดออกมาปฏ ิบ ัต ิใช เวลาต ั้งแต ป  2516-2522 รวม 
5 ร ัฐบาล  ค ือ 

1  โค รงก าร  5  ร ัฐบ าล  
 2 5 1 6  อาจารย  ส ัญ ญ า  ธรรมศ ัก ด ิ์ (น ายก ร ัฐ มน ตร )ี  
 2 5 1 7  ม .ร .ว . ค ึก ฤทธ ิ์  ป รา โมช  (น ายก ร ัฐ มน ตร )ี  
 2 5 1 8  ม .ร .ว . เสน ีย   ป ราโมช  (น ายก ร ัฐ มน ตร )ี  
  (รมช .ไก รส ร  ต ัน ต ิพ งศ )  
 2 5 2 0  น ายธาน ิน ท   ก ร ัยว ิเช ีย ร  (น ายก ร ัฐ มน ตร )ี  
 2 5 2 2  พ ล เอก เก ร ีย งศ ักด ิ์  ช มน ัน ท  (น ายก ร ัฐ มน ตร )ี  
  (รมช .ดร .อาภ รณ   ศ ร ีพ ิพ ัฒ น ) 

 
      ทานโสภณ  ชมชาญ  อดีตผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ไดกลาว
สรุปวา โครงการนี้สําเร็จเพราะมีฐานขอมูลจากท่ีคุณศิริชัย และคุณเผด็จและท่ีไดรวบรวมมา งานมีความ
ตอเนื่อง ดูไดจาก 1 โครงการ 5 รัฐบาล ถากองแผนงานทําไมตอเนื่อง ทําๆหยุดๆ ไมมีทางสําเร็จ มีการทํางาน
เปนทีม ไมใชกองแผนงานทํางานอยูคนเดียว และตองเขาใจระบบราชการ  
 

    “หนึ่งนโยบาย หลายปฏิบัติ” (Centralized Policy Decentralized Operation) นั่นก็คือ       
หนึ่งนโยบาย คือการพัฒนาทุงกุลารองไห จนสําเร็จ แตหลายสวนตองรวมกันปฏิบัติ 
 
 

 
 
ลําดับตอมา นายฉลอง เทพวิทักษกิจ  อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณและรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ไดกลาวในหัวขอ “วิธีการ
บริหาร วางแผน และบริหารแผนแมบท” ดังนี้ 
 
 
กอนป พ.ศ.2514  
     พ้ืนท่ีและสภาพภูมิประเทศ ทุงกุลารองไห มีพ้ืนท่ี 2.1 
ลานไร เปนแองกระทะขนาดใหญ รอบๆขอบเขตเปนพ้ืนท่ีสูงและคอย
ลาดต่ําลงสูตอนกลางครอบคลุมปลายเขตจังหวัด 5 จังหวัดไดแก 
รอยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร และมหาสารคาม มีลักษณะเปนทุง

โลง แหงแลง และเปนดินเค็ม มีความอุดมสมบรูณต่ํา ซ่ึงผลผลิตขาวตอไรต่ํา ประมาณ 15 ถัง ตอไร สภาพ
เศรษฐกิจข้ึนอยูกับการขาย เชน ปลา เกลือ โค สวนขาวมีไวสําหรับบริโภค 
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ความยาวของพ้ืนที่วัดไดประมาณ 150 กิโลเมตร 

สวนกวางที่สุดของพ้ืนทีว่ดัไดประมาณ 50 กิโลเมตร 
 

     สาเหตุท่ีทุงกวางแหงนี้ไดชื่อวาทุงกุลารองไหนั้น ก็ดวยมีเรื่องเลากันวา พวกกุลาซ่ึงเปนพวก  
ท่ีเดินทางคาขายระหวางเมืองตางๆ ในสมัยโบราณ ซ่ึงไดชื่อวาเปนนักตอสู คือ มีความเขมแข็ง อดทนเปนเยี่ยม   
แตเม่ือพวกกุลาเดินทางมาถึงทุงนี้ ไดรับความทุกขยากลําบากเปนอันมาก จนถึงกับรองไห เพราะตลอดทุงนี้   
ไมมีน้ําหรือตนไมใหญเลย ฤดูแลงแผนดินก็แหงแลง แตกระแหง ในทุงแหงนี้มีทุงยอยๆ หลายแหง เชน        
ทุงปูปาหลาน  ทุงหมาหลง   ทุงหลวง  ทุงราศีไศล ฯลฯ  
 
 
ในปพ.ศ.2514 – 2519 

  เริ่ ม มีการศึกษาขอมูลเ พ่ือนํ าเสนอขออนุ มัติ
หลั กการจั ด ทํ าแผนแมบท  โดย กําหนดขอบเขต          
การพัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหพบวา ในพ้ืนท่ีประมาณ 
17 % เปนดินเค็ม สภาพพ้ืนท่ีเปนทุงโลง การทํานา         
ยังเปนแบบเดิม คือ นาดํา สิ่ ง เหลานี้ ทําใหนําไปสู
เศรษฐกิจท่ีทุงกุลารองไหไมคอยดี 
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โครงสรางปญหาทุงกุลารองไห 
     ปญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ ดินทรายจัด ดินเค็ม
บางสวน ขาดแคลนน้ําในตนฤดูฝนและน้ําทวมในปลายฤดูเพาะปลูก 
 

 
ปญหาขาดเสนทางคมนาคม ท่ีใชไดตลอดปอยางท่ัวถึง 
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ปญหาการเพ่ิมประชากรในอัตราสูง  อพยพเขามาจับจองท่ีทํากิน 

 
สรุปปญหาทุงกุลารองไห 
    ดานดิน เปนดินเค็ม ดินกรด ดินขาดอินทรียวัตถุ      
ในอดีตการดํานาท่ีนี่ตองใชไมไผจิ้มลงไป เพราะเปนดินทรายแปง 
พวกนี้  ไมวาจะเปนดินเค็ม ดินกรด ดินไมอุดมสมบรูณ มันนําไปสู
การผลิตใหผลผลิตต่ํา รายไดจะต่ําตามมา 
    ดานน้ํา ในหนาฝน น้ําเจิ่งนองไปหมด ไมสามารถ    
ปลูกขาวได เพราะพ้ืนท่ีในทุงกุลารองไห ประมาณ 4 – 5 แสนไร       
เปนแองกระทะ พอหนาแลงก็แลงมาก รถไมสามารถวิ่งเขาไปได
เพราะติดทราย พอหนาฝนก็ติดโคลน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
    ดานเสนทางคมนาคม เดินทางไมไดลําบากมาก ทําใหการพัฒนาตางๆไปไมถึง 
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    โครงสรางปญหาท่ีสรุปไดในชวงนั้น ไมวาจะเปน ดานดิน ดานน้ํา ดานเสนทางคมนาคม        
การเพ่ิมข้ึนของประชากร นําไปสูรายไดต่ํา ผลผลิตต่ํา นี่คือเหตุท่ีจัดทําแผนพัฒนาทุงกุลารองไหในชวงนั้น 

 
การเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียของเกษตรกร 
 

รายการ รายไดเฉล่ีย (บาท)/คน/ป 
1. ในเขตทุงกุลารองไห 1,100 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,499 

3. ประเทศไทย 8,412 
 

แผนภูมิการบริหารโครงการ (ระยะท่ี 1)  

 
     จะเห็นไดวาตองมีการพัฒนา       
ถาไมมีการพัฒนาประชากรท่ีทุงกุลารองไหจะ
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ลําบาก รัฐบาลจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทุงกุลารองไห โดยคณะกรรมการฯ ได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯท้ังหมด 5 คณะอนุกรรมการฯ ท่ีจะจัดทําแผนแมบท คือ 
     1. คณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทพัฒนาทุงกุลารองไห 
     2. คณะอนุกรรมการรายงานผลแหลงน้ํา   
     3. คณะอนุกรรมการวางแผนเสนทาง  
     4. คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาอาชีพ  
     5. คณะอนุกรรมการการใชท่ีดิน 
     โดยท้ังหมดนี้ไดรับมอบหมายใหไปพัฒนาแตละดานตามโครงสรางปญหาท่ีไดกลาวไว ไมวาจะ
เปนดานน้ํา ดานเสนทางคมนาคมตางๆ เพ่ือจะเอาไปวางแผนในแผนแมบท  
     แผนแมบทไดรับความเห็นชอบในป พ.ศ. 2522 เปนแผนบูรณาการแผนแรกในประเทศไทย
ท่ีรวมหลายกระทรวง มีประมาณ 3 – 4 กระทรวง และหนวยงานประมาณ 20 กรม ท่ีเขาไปดําเนินการ       
ในทุงกุลารองไห  
 

เปาหมายการพัฒนาทุงกุลารองไห 
    เพ่ือเรงฟนฟูเศรษฐกิจ ใหประชากรมีความเปนอยูดีข้ึน มีรายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพ่ิมข้ึนใหทัดเทียม
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการกระจายรายได และใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา
การเพ่ิม และปรับปรุงคุณภาพประชากร 
 

ระดับการพัฒนา 
    หากการพัฒนาในระดับปกติแลว จะเกิดปญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังทางดานกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม การเมือง จึงกําหนดแผนเรงรัดการพัฒนาข้ึน เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท้ังการพัฒนา               
ดานเกษตรกรรม การบริการ พ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

แนวทางการเรงรัดพัฒนามี 3 แนวทาง 
   สาขาพัฒนาเสนทาง สาขาแหลงน้ํา และสาขาพัฒนาอาชีพ 
 

การกําหนดชวงเรงรัดพัฒนา 
    กําหนดใหป พ.ศ.2522 – 2529 เปนชวงเรงรัดการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ           
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และ 5 (8ป) กําหนดไว 2 ระยะ 
    ระยะแรก  ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ใชเวลา 3 ป (พ.ศ.2522 – 2524) เพ่ือยกระดับ   
ทุงกุลารองไห ใหอยูในระดับปกติ เปนการปูพ้ืนฐานการพัฒนาทุกสาขา ท้ังเสนทางคมนาคมและการพัฒนา    
แหลงน้ําขนาดเล็ก 
    ระยะท่ีสอง  ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ใชเวลา 5 ป (พ.ศ.2525 – 2529) เพ่ือเรงรัด   
การพัฒนาทุกสาขาใหเสร็จสิ้น โดยเฉพาะดานการพัฒนาแหลงน้ําและการพัฒนาอาชีพ 
 
 
ตัวนําในการพัฒนา 
     1. ดําเนินการวางแผนการใชท่ีดิน
อยางละเอียดใน พ้ืนท่ี  1.95 ลานไร  ภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ใชเปนหลักในการใชท่ีดิน
อยางถูกตองตามสมรรถนะของท่ีดิน 
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การวิเคราะหโครงการ 

     2. ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินและปรับปรุงระบบการถือครองท่ีดิน ซ่ึง สปก.กรมท่ีดินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 เปนการปองกันการอพยพเขามาจับจองท่ีดินทํากิน 
     3. การดําเนินการจัดตั้งนิคมหมูบานสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณจัดตั้งนิคมหมูบาน
สหกรณ ในเขตปฏิรูปท่ีดินของ สปก. 200,000 ไร ตอ 1 หมูบานนิคมสหกรณ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
6 ป ในชวงป 2522-2527  รวม 100 หมูบาน แบงเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 จํานวน 30 หมูบาน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 จํานวน 70 หมูบาน 
 

การเรงรัดพัฒนา 
     สาขาพัฒนาเสนทาง กรมทางหลวงและ รพช. สรางและปรับปรุงถนนเพ่ิม 953 กิโลเมตร     
ถนนขนานลําน้ํา และยกระดับถนนใหสูงข้ึน เพ่ือปองกันน้ําเออลนเขาไปในเขตทุงกุลารองไห ดําเนินการในชวง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ระยะทาง 321 กิโลเมตร จะสามารถลดอุทกภัยได โดยกันน้ําในแมน้ํามูลท่ีจะเออเขา
พ้ืนท่ีชวงปลายฤดูฝน 
     สาขาพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการเพาะปลูก ปศุสัตว และอุปโภคบริโภค ดําเนินการในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ประกอบดวยบอน้ําในไรนา 200 บอ เหมืองฝาย 7 แหง บอบาดาล 218 บอ     
สรางฝายก้ันแมน้ํามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร โรงสูบน้ําดวยไฟฟา 1 แหง 

 
วิธี OUT PUT LOGFRAME รายสาขาการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนการนําแผนแมบทมาสรุปเปนตาราง 

     สาขาพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรกรรม ไดแก เพ่ิมการผลิตพืช โดยเฉพาะขาวขาว
ดอกมะลิ 105 หรือขาวหอมมะลิ มีการปลูกปาท้ังท่ีเปนผืนและปลูกสองขางทาง ปลูกยูคาลิปตัส (ท่ีอําเภอเกษตร
วิสัยปลูกพืชหลายชนิด แตมีข้ึนอยูพันธุเดียว คือ ยูคาลิปตัส) ดานปศุสัตว มีโค กระบือนอยมาก มีการทําทุงหญา 
เลี้ยงสัตว เนนการผสมเทียม ประมงเนนการปลอยปลาใหมากข้ึน ทดแทนปลาธรรมชาติท่ีหายไปจากการสรางถนน 

 

รูปแบบการบริหารโครงการ 
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project network ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมบริหารโครงการ ซ่ึงนํารูปแบบมาจากวิศวกรเวลากอสรางงาน 
 

การขับเคล่ือนโครงการ (ระยะท่ี 1) 
 

   การขับเคลื่อนครั้ งแรก คือ การขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารโครงการ ซ่ึง ครม .  เปน                 
ผูแตงตั้งมีอยู 2 สวน 

 
     1. ตั้งอนุกรรมการดําเนินงานท่ี
สวนกลาง โดยมีทานสนาน ริมวานิช รองอธิบดี
กรมพัฒนาท่ีดิน ในขณะนั้น เปนประธาน และ
ทานอรรถ สมราง เปนเลขานุการ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังหมดเปนอนุกรรมการ สําหรับ
อ นุ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ส า น ข อ ง ฝ า ย
กระทรวงมหาดไทย มีกระทรวงมหาดไทยเปน
เจาภาพสวนอนุกรรมการสวนภูมิภาคจะเนนอยู 
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2 จังหวัด คือ จังหวัดรอยเอ็ด กับจังหวัดสุรินทร  ในตัวอนุกรรมการสวนกลาง ซ่ึงรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
เปนประธาน ตรงนี้เปนตัวหลักในการขับเคลื่อนสวนกลางท้ังหมด โดยการนําแผนแมบทท่ีผาน ครม.แลว เปน
กรอบการจัดทําแผนงานและแตกทําเปนแผนงานประจําป เขาประชุม วาหนวยงานไหนมีเปาหมายอะไรบาง 
โดยถอดเปาหมายจากแผนแมบทลงมาใส วากรมไหน มีกิจกรรมตองทําทางเทาไร ทําถนน สรางเข่ือน ทุก
หนวยงานลงมาใสในแผนฯ ในคณะอนุกรรมการชุดนี้มีผูแทนงบประมาณอยูดวย เพ่ือเห็นชอบในแผนงาน
งบประมาณตอปท่ีจะทํากอนหนา 1 ป เม่ือเห็นชอบแลวใหทุกหนวยงานทําคําขอตั้งงบประมาณตามแผนท่ีได
กําหนดไวท้ังหมด แลวสงแผนไปใหสํานักงบประมาณ พองบประมาณผานรัฐสภาก็มาปรับแผนใหมวาตกลงแลว 
แตละกรมไดงบประมาณเทาไร พอไดงบประมาณแลวมาปรับแผนเปนปไป ปรับแผนเสร็จก็มาจัดทําเปนแผน
ประจําป โดยแยกเปนรายจังหวัดวาแตละจังหวัดมีกรมไหนเขาไปดําเนินการอยางไรบาง หลังจากนั้นก็สง
แผนปฏิบัติงานประจําปไปท่ีจังหวัด          มีอนุกรรมการจังหวัดรอยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทรเปนตัวขับเคลื่อน 
แผนนี้เปนตัวปฏิบัติ ขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี หลังจากนั้นเราก็เขาไปติดตามงานในพ้ืนท่ี เราใชการประชุม
อนุกรรมการ เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนดานการพิจารณาเรื่องแผนฯ และเรื่องติดตามผลงาน รายงาน
ความกาวหนาตางๆ ทุกหนวยงานจะมีงบประมาณทุกจังหวัด และในชวงท่ีมีการขับเคลื่อน ทานรองกุลรัศม์ิ 
อนันตพงษสุข รองอธิบดีดานบริหาร ก็ไดเขามาชวยในการขับเคลื่อนและประสานงานดานตางๆ นี่คือรูปแบบ
ระยะแรกใน 8 ปแรก ทําใหทุงกุลารองไหใน 8 ปแรกดําเนินการและบรรลุผลไปไดมาก และหลังจากหมดแผน
เรงรัด 8 ป ก็ไดมีแผนการพัฒนาฯ อยางตอเนื่อง           จนครบ 25 ป ตามแผนแมบท 

ซ่ึงหลังจากนั้นพอครบ 25 ป ไดมีโครงสรางแผนแมบทข้ึนมาใหม เพ่ือใหการพัฒนาทุงกุลา
รองไหเปนไปอยางตอเนื่อง  
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โครงสรางแผนแมบท จะเนนในเรื่องของ “ขาวหอมมะลิ” เปนหลัก มีแบงเปนเขต สาขา    

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ประสิทธิภาพของขาวหอมมะลิ ตรงนี้จะมีความชัดเจนวาเนนในเรื่องขาวหอม
มะลิ เพราะขาวหอมมะลิเริ่มมีชื่อเสียงและสามารถจะเปนตัวนําในการพัฒนาได และมีเรื่องของสงเสริมอาชีพ
อ่ืนๆ การประชาสัมพันธเรื่องตางๆ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนฝายเลขานุการ เขามาทําทุงกุลารองไห 
ชวงนี้คือหลุดมาจากกรมพัฒนาท่ีดิน ก็จะเปนของ สศก. โดยอนุกรรมการนี้ ไปอยูภายใตคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ เปนประธานและให สศก. เปน
ฝายเลขานุการ และอนุกรรมการก็แตงตั้งอนุกรรมการข้ึนมาคือ อนุกรรมการบริหารทุงกุลารองไห อนุกรรมการ
ดําเนินงานแลวก็ตั้งสวนภูมิภาค ตอนนี้ขับเคลื่อนท้ังหมด 5 จังหวัด  
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     ทานอรรถ สมราง ไดกลาวสรุป หัวขอ “วิธีการบริหารวางแผน และบริหารแผนแมบท” วา 
     กระบวนการวางแผนแมบท อันดับแรกท่ีใชในการวางแผน คือหลักของพระพุทธศาสนา    
โดยใชอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โครงการทุกโครงการ พระพุทธเจาไดบอกใหละวาง ทุกขอยูไหน 
ปญหาแหงทุกข ปญหาคือทุกข เหตุของปญหาคืออะไร จะแกยังไง อันดับท่ี 2 ใช MBO (Management By 
Objective) และอันดับท่ี 3 ท่ีทานรองปลัดฉลอง กลาวไปแลว คือ Logical Flamework Network และ CPM 
การวิเคราะห กระบวนการคิด วาคุมไมคุม ใช IRR B.C./Ratio และยังมี กระบวนการวางแผนการบริหาร
โครงการ วาจะบริหารอยางไร และสัมฤทธิ์ผลไดอยางไร  
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ทานตอมา คือ ทานทรงศักดิ์  วงศภูมิวัฒน อดีตอธิบดี          
กรมสงเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ได
กลาวบรรยายไว ดังนี้ 
 
 
 
 
 

งานปรับปรุงพ้ืนที่นา 
โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห 
 

   โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห  ถือกําเนิดมาดวยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กันยายน.2519   
โดยเห็นชอบตามหลักการพัฒนาท่ีนําเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในอันท่ีจะจัดใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ี
ทุงกุลารองไห  ซ่ึงเปนดินแดนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ํา จากเหตุ – ปจจัยตางๆจํานวนมากมายสงผลให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีกวา 400,000 ชีวิตในขณะนั้นมีความเปนอยู ท้ังในดานรายได ฐานะ และคุณภาพชีวิต     
ท่ีย่ําแย ดังนั้นเปาหมายของการพัฒนาคือ เพ่ือฟนฟูสถานะความเปนอยูของเกษตรกรในเขตทุงกุลารองไห         
ใหเทาเทียมกันกับความเปนอยูของเกษตรกรในเขตพัฒนาแลวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหได 
   ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตนกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมอบหมายใหกรม
พัฒนาท่ีดินเปนองคกรนําท่ีจะอํานวยการ และบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนราชการ ตามบทบาทและ
หนาท่ีกวา 20 สวนราชการเขาดวยกันท้ังจากสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน กับท้ังจัดใหมีการเสริม
การดําเนินงานแบบการมีสวนรวมของประชาชนชาวทุงกุลารองไห  เขามาดวยอยางตอเนื่องและอยางจริงจัง
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2524 สงผลใหทุกวันนี้วงจรความยากจนขนแคนตลอดจนการขาดแคลนภาคธุรกิจ 
ธุรกรรมท้ังหลาย ของชาวทุงกุลารองไหไดถูกทําลายลงไปแลวเปนสวนใหญและหนึ่งในความพยายามแกไข
ปญหาตางๆของชาวทุงกุลารองไหนั่นก็คือ การดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีนา ของสํานักวิศวกรรม
เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน หรือกองชางในขณะนั้น (2524 – 2554 ) ซ่ึงเปนหนึ่งโครงการยอย  ในหลายๆโครงการ
ยอยท่ีรวมตัวกันเขาเปนโครงการใหญ คือ.โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีนา คือ รูปแบบ
หนึ่งของโครงการท่ีมีการประยุกตใชหลักวิชาทางวิศวกรรมโยธาและหลักวิชาทางวิศวกรรมเกษตรสาขาการ
อนุรักษดินและน้ําเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือแกปญหาตางๆ ของทุงกุลารองไหทางกายภาพท่ีมีผลกระทบดานลบตอ
การดํารงชีวิตของชาวทุงกุลารองไหสวนใหญท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนดานการเมือง
และความม่ันคงอีกดวย  
 

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
   “ทุงกุลารองไห” มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.1 ลานไร สภาพภูมิประเทศเปนลักษณะแองกระทะขนาดใหญ
รอบๆ ชายทุงจะเปนท่ีสูงและคอยๆลาดมาจรดพ้ืนท่ีตอนกลางซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนท่ีราบลุมรอยตอของ
จังหวัด 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต คือ 

- จังหวัดรอยเอ็ด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 986,807 ไร หรือ ประมาณรอยละ 46.8 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด.           
อยูในทองท่ี 4 อําเภอ คือ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ (ท่ีตั้งโครงการพัฒนาทุงกุลา
รองไห) อําเภอปทุมรัตน และอําเภอโพนทราย ครอบคลุมท้ังหมด 36 ตําบล 422 หมูบาน 
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- จังหวัดสุรินทร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 575,993 ไร หรือ ประมาณรอยละ 27.3 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด.              
อยูในทองท่ี 2 อําเภอ คือ อําเภอทาตูม อําเภอชุมพลบุรี ครอบคลุมท้ังหมด 17 ตําบล 267 
หมูบาน 

- จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อท่ีท้ังหมด 193,890 ไร หรือ ประมาณรอยละ 9.2 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด
เปนบางสวนของอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครอบคลุม 5 ตําบล 100 หมูบาน 

- จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 287,000 ไร หรือ ประมาณรอยละ 13.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด.
อยูในทองท่ี 2 อําเภอ คือ อําเภอราศีไศล อําเภอศิลาลาด ครอบคลุม 17 ตําบล 234 หมูบาน 

- จังหวัดยโสธร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 64,000 ไร หรือ ประมาณรอยละ 3.1 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด.อยูใน
ทองท่ีบางสวนของอําเภอมหาชนะชัย และอําเภอคอวัง ครอบคลุม 7 ตําบล 68 หมูบาน  

พ้ืนท่ีทุงกุลารองไหมี.ความยาวของพ้ืนท่ีจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกวัดไดประมาณ 150 กิโลเมตร และ
ความกวางสุดของพ้ืนท่ีวัดจากทิศเหนือถึงทิศใตวัดไดประมาณ 50 กิโลเมตร  
  

 
ขอบเขตของจังหวัดตางๆ 5 จังหวัดในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
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ภาพมุมสูงของพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 

 
แมน้ําท่ีสําคัญของทุงกุลารองไห มีดังนี้  

  แมน้ํามูล  เปนเสนแนวเขตตลอดความยาวของพ้ืนท่ี อยูทางทิศใตของพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห  
 ลําพังชู  เปนเสนแนวเขต อยูทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
 ลําพลับพลา อยูตอนกลางของพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห  
 ลําเสียวใหญ  มาจากอําเภอบรบือ ผานทางเหนือตอนกลางของชายทุงกุลารองไห  
 ลําเสียวนอย มาจากทางตอนเหนือของทุงกุลารองไหมาบรรจบกับลําเสียวใหญ 
 ลําเตา   มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทุงกุลารองไหมาบรรจบกับลําเสียวใหญ 
 

ปญหาของทุงกุลารองไหกับการทํานา 
  ทุงกุลารองไหจะมีสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสมแกการทํานาในยุครวมสมัยปจจุบันเปนอยางยิ่ง          
ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นเปนภาพรวมในรูปของการท่ีท่ีดินของทุงกุลารองไห.เปนท่ีดินประเภทใหผลตอบแทนต่ํา
ไมคุมคาการลงทุนเม่ือพิจารณาลึกลงไปจะพบวามีเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดเปนปญหาดังกลาวดังนี้ 

1) ชาวทุงกุลารองไหสวนใหญเปนชาวนา และทํานาเพียงอยางเดียว โดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 
2) บริเวณเขตทุงกุลารองไห มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยปละ 1,300 มิลลิเมตร และโดยท่ี            

รอยละ 80 ของปริมาณน้ําฝนท้ังป จะตกอยูในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คือ นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง 
เดือนตุลาคมของทุกป และจะมีฝนตกหนักตอเนื่องกัน 2 ชวง โดยมีชวงแลงค่ันกลางระหวางฝนตกหนักท้ัง  2 ชวงนั้น 

3) ฝนตกหนักชวงแรกคือ.ชวงฤดูกาลเพาะปลูก ในระหวางเดือนพฤษภาคม.ถึง.เดือนมิถุนายน 
ในระยะนี้ชาวนาตองเตรียมแปลงตกกลาและแปลงนา บางปฝนชวงนี้มาลาชาแตบางปก็มาเร็วซ่ึงไมแนนอนเสมอไป 

4) หลังจากฝนชวงแรกนี้ ก็จะเกิดฝนท้ิงชวง โดยจะมีระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห 
คือในระหวางกลางเดือนกรกฎาคม – ตนสิงหาคมซ่ึงก็ไมแนนอนเสมอไป เพราะบางปอาจมาลาชาหรือบางปก็
อาจจะมาเร็วกวานี้ และในระยะนี้ชาวนามีความตองการน้ํา เพ่ือใชหลอเลี้ยงแปลงตกกลาใหรอดตายจากการ
ขาดน้ํา และเจริญเติบโตพอท่ีจะใชปกดําได เม่ือฝนตกหนักในชวงท่ีสอง ความตองการใชน้ําในระยะนี้จะตองมี
เพียงพอสําหรับหลอเลี้ยงแปลงกลา โดยคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ รอยละ 5 ถึง 7 ของพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด 

5)  โดยท่ัวไปแลวในทางปฏิบัติ.ชาวนาจะเริ่มดํานาเม่ือฝนตกหนักในชวงท่ีสอง.คือระหวาง
ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงตนเดือนสิงหาคม หากวาฝนชวงนี้มาเร็วชาวนาก็จะประสบกับปญหาการเตรียมแปลง
เพาะปลูก เนื่องจากมีน้ําอยูในแปลงนาจํานวนมาก และอาจมีระดับน้ําในแปลงนาสูงกวา 50 เซนติเมตร
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ในขณะไถนา แตถาหากฝนชวงนี้มาลาชาท้ิงหางฝนชวงแรกมากๆ ก็จะทําใหตนกลาท่ีเตรียมไวเสียหาย จนไม
สามารถนํามาปกดําได แตท้ังนี้ไมวาฝนชวงนี้จะมาลาชาหรือมาเร็วก็ตาม ปริมาณน้ําฝนในชวงนี้ก็จะมากกวา
ปริมาณน้ําฝนในชวงแรก และจะตกหนักมากจนทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมพ้ืนท่ีนา ทําใหตนขาวท่ีเพ่ิงปกดําใหมๆ
เสียหายน้ําท่ีทวมในลักษณะเชนนี้เรียกวา สภาวะน้ําทวมอันเกิดจากฝนท่ีตกหนักในพ้ืนท่ีท่ีไมมีทางระบายออก
ไดท้ังนี้ก็เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศของทุงกุลารองไห เปนท่ีราบลุมแบบแองกระทะขนาดใหญมีความลาดเท
ของพ้ืนท่ีจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออกดวยความลาดชันต่ํามากๆคือ.ประมาณ 1 ตอ 15,000.(ทุกๆ.15 
กิโลเมตรจะมีระดับต่ําลงมา 1 เมตร ) ความลาดชันแบบนี้มองดวยตาเปลาจะถือวาราบเรียบเปนกระจกไป
จนถึงความลาดชันท่ีมีความท่ีมีความลาดชันประมาณ.1 ตอ 5,000 (ทุกๆ .5.กิโลเมตร จะมีระดับต่ําลงมา 1 
เมตร ) ความลาดเทแบบนี้ ขนาดนี้ก็ยังดูราบเรียบเปนกระจกอยูเหมือนเดิม.ดังนั้น.ลักษณะการระบายน้ําตาม
ระบบปกติของพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห แบบนี้ จะมีรูปแบบการระบายน้ํา โดยอาศัยสิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ ไมใชโดยมนุษย มีหลายรูปแบบตอเนื่องกันตามลักษณะการไหลของน้ําดวย คือ การไหลของน้ําใน
ระดับพ้ืนท่ีราบเรียบเปนกระจกนี้จะเริ่มตนการไหลแบบเปนแผน แผไปท้ังพ้ืนท่ี เพ่ือหาทางออกลงในพ้ืนท่ีต่ํา
จนในท่ีสุดก็เริ่มรวมตัวกันเปนรองเล็กๆ ใหเห็นแตคนยังเดินขามได ตอจากนั้นการไหลก็จะเริ่มมีขนาดใหญข้ึน 
มีการกัดเซาะหนาดินลึกลงไปกลายเปนรองลึก.ซ่ึงชาวบานจะเรียกทางน้ําแบบนี้วา โศก รองน้ําแบบนี้จะมี
ขนาดกวางข้ึน ลึกข้ึนจนเดินขามไดดวยความยากลําบาก เกวียนจะขามไมไดเลยถายังมีน้ําไหลอยู น้ําท่ีระบาย
ผานโศกก็จะสะสมเพ่ิมมากข้ึนจนเพ่ิมขนาดของโศก กลายเปนสิ่งท่ีเรียกวารอง เปนรองหมาอีขาวรองลูกนก 
จากรองนี้ การไหลก็พัฒนาไปสูการไหลในปริมาณสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนมากข้ึนขนาดของรองก็จะกวางและลึกข้ึน
กลายเปนหวย.จากหวยการระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน ท้ังปริมาณและความเร็วจนกลายเปนคลอง.หรือท่ีชาวนา
เรียกวา.ลํา เชน ลําพลับพลา ลําเสียวนอย เปนตน.ณ.จุดนี้ การไหลของน้ําเริ่มจะมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน
แตอาจจะไมท้ังปก็ได จนกวาจะมีการพัฒนาการไปเปนแม คือ แมน้ํา เชน แมน้ํามูล หรือ แมมูล ท่ีมีการไหล
ของน้ํามีการระบายน้ําตอเนื่องตลอดท้ังปรองน้ําตามธรรมชาติตามลําดับท่ีกลาวมานี้บางก็ตื้นเขินโดยธรรมชาติ 
บางก็ถูกขุดเปนบอดักปลากลางลําน้ําหรือสรางเปนฝายดินเล็กๆเพ่ือดักจับปลาและเปนทางขามลําน้ําของ
ชาวบานประกอบกับพ้ืนท่ีเหลานี้คือพ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีนี้จึงมีคันนานับลานๆคัน สภาพท่ีมีสิ่งกีดขวางมากมายเชนนี้ 
มีผลใหเกิดการชะลอของน้ําท่ีไหลโดยธรรมชาติ กลับมาสรางปญหาน้ําทวม – อุทกภัยใหเกิดข้ึนอยางรุนแรง
โดยการรูเทาไมถึงการณของชาวนาเองอีกสวนหนึ่งดวยลักษณะภูมิประเทศท่ีราบเรียบแบบนี้เม่ือตองประสบ
กับฝนท่ีตกหนักในฤดูฝนก็จะทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีนาเปนเวลานานจนกอใหเกิดเปนอุทกภัยทําให
ตนกลาหรือตนขาวท่ีปลูกอยูในนาเสียหาย.ท้ังนี้ โอกาสท่ีจะเกิดอุทกภัยในทุงกุลารองไหจะมีถึง 2 ครั้ง.ในฤดูทํานาป 
เพราะอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียท่ีนําฝนเขามาในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง 
มิถุนายน.ทุกป กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟกท่ีนําฝนเขามา
ในชวงเดือนสิงหาคม–กันยายน ทุกปเชนกัน ปริมาณน้ําฝนรวมท่ีไดจากมรสุมลูกหลังมักจะมีมากกวาปริมาณ
น้ําฝนท่ีไดจากมรสุมลูกแรก อุทกภัยจากมรสุมลูกหลังจึงรุนแรงมากกวามรสุมลูกแรก อยางไรก็ตามข้ึนชื่อวา 
อุทกภัย ไมวาจะเปนอุทกภัยจากมรสุมลูกแรกขณะท่ีตนขาวยังอายุนอยหรือมีลักษณะเปนตนกลาอยู หรือเปน
อุทกภัยจากมรสุมลูกหลังขณะท่ีตนขาวเติบโตดีแลวก็ตาม อุทกภัยก็จะทําลายตนขาวท้ัง2 ระยะไดโดยสิ้นเชิง
ท้ังสิ้น ยิ่งไปกวานั้นจากกรณีศึกษาระบบสภาพภูมิอากาศดังกลาวเราจะพบชองวางระหวางมรสุมท้ัง 2 ลูก  
เปนชวงท่ีไมมีฝนซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวาระยะ“.ฝนท้ิงชวง”.ซ่ึงมักเกิดข้ึนระหวางกลางเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือน
สิงหาคมของทุกปชวงวางเวนฝนนี้จะแทรกเขามาทําลายตนขาวในฤดูนาปไดอีกระลอกหนึ่งเปนภัยท่ีตรงขามกับ
อุทกภัย.คือ ภัยแลงกลางฤดูเพาะปลูกขาวนาป อุทกภัยและภัยแลงท่ีเกิดข้ึนสลับกันในฤดูทํานาปของ          
ทุงกุลารองไหเชนนี้ สงผลใหการทํานาในทุงกุลารองไหไดผลนอยการทํานาเชิงพาณิชยจึงไมไดผลความตกต่ํา      
ทางเศรษฐกิจจึงเกิดข้ึนท่ัวไป.ดวยเหตุนี้ประการหนึ่ง 
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6) ดินในทุงกุลารองไหไมเพียงแต จะขาดความอุดมสมบูรณเพราะสวนใหญหนาดิน                 
จะเปนทรายจัดขาดอินทรียวัตถุ (มีอินทรียวัตถุนอยกวารอยละ 1)และขาดธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของตนขาว บางสวนยังเปนดินเค็มและสภาวะดินเค็มก็มีแนวโนมวาจะแพรกระจายเพ่ิมมากข้ึน
(จากรอยละ 17 ของพ้ืนท่ีในป 2517 เปนรอยละ.27.ของพ้ืนท่ีในป2527). เพราะทุงกุลารองไหตั้งอยูบนชั้น
หินชุดมหาสารคามซ่ึงเปนชั้นหินเกลือเกลือเหลานี้มีโอกาสท่ีจะทะลักข้ึนมาสูผิวดินหรือระดับรากพืช                   
ท่ีเพาะปลูก เชนขาวไดโดยงาย หากระบบนิเวศนของเกลืออยูในสภาวะท่ีเหมาะสม 

7) เนื่องจากพ้ืนท่ีแองกระทะขนาดใหญนี้ไมสามารถควบคุมน้ําไดจึงทําใหเกิดสภาวะ               
ขาดแคลนน้ําและสภาวะน้ําทวมเกิดข้ึนสลับกันในชวงทํานาปทําใหตนขาวไดรับความเครียดไมนอยไปกวา    
ตัวเกษตรกรเองปรากฏการณนี้ไมเพียงแตจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนขาวสภาวะแหงสลับเปยก
นั้นยังเปนตัวการเรงเราใหเกลือทะลักข้ึนมาสูผิวดินเกิดการแพรกระจายของดินเค็มเพ่ิมมากข้ึนดังกลาวแลว
ขางตน ยิ่งไปกวานั้นถามวลของน้ําในดินในระบบรากของตนขาวลดนอยลงทําใหเกิดชองวางในดิน.อากาศ              
จะเขาไปแทนท่ีในระยะเวลาไมนาน( 5 วัน ) คาความเปนกรดเปนดาง.( pH ) ของดินก็จะลดลงอยางรวดเร็ว             
ทําใหดินคายพิษอลูมิเนียมออกมาท้ังดินเค็มดินเปนพิษอลูมิเนียมและดินท่ีแหงแลงเพราะขาดแคลนน้ํา จะมีผล
ทําใหตนขาวเหี่ยวเฉาและตายไปในท่ีสุด นับเปนภัยพิบัติท่ีซํ้าเติมแกชาวทุงกุลารองไหอีกสวนหนึ่งดวย 

8) ทุงกุลารองไหเปนท่ีราบลุมกวางใหญแตขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน ดังนั้น การประกอบ
อาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในทุงกุลารองไหจึงมีฐานการผลิตท่ีแคบ กลาวคือสวนใหญจะมีอาชีพ                
ท่ีข้ึนอยูกับการทํานาปเพียงอยางเดียวสวนนาปรังนั้นไมตองพูดถึงเพราะแหลงน้ําตนทุนมีนอยมาก เม่ือผานพน
ฤดูฝนแลงก็จะเกิดสภาพแหงแลงโดยท่ัวไปและเม่ือเก็บเก่ียวขาวนาปแลวเสร็จจะมีการปลูกพืชครั้งท่ี 2              
และประกอบอาชีพอ่ืนเพียงเล็กนอยหรือแทบไมมีอาชีพในบางพ้ืนท่ี ถาปใดการทํานาปไดผลผลิตนอยหรือไดรับ                      
ความเสียหาย ผลกระทบท่ีเกษตรไดรับจะมีมาก เนื่องจากไมสามารถนํารายไดจากภาคการผลิตอ่ืนมาทดแทน
ได ชาวทุงกุลารองไหจึงตองอพยพไปทํามาหากินในตัวเมืองหรือเมืองหลวงตอไป 

9)  ถนนท่ีใชไดทุกฤดูกาลในเขตทุงกุลารองไหมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะฤดูฝนอีกท้ังท่ีดิน               
สวนใหญเปนท่ีดินตาบอด กลาวคือรอยละ 80 ของท่ีดินในทุงกุลารองไหจะไมมีทางเขาออกแปลงนาท่ีเปนทาง
สาธารณะประโยชน  ทําใหการขนสงเครื่องไม เครื่องมือและปจจัยการผลิตเขา ถึง พ้ืน ท่ีนาไดดวย                        
ความยากลําบากและมีราคาคางวดท่ีเก่ียวกับดานการคมนาคมการขนสงและการลําเลียงปจจัยการผลิต        
และผลผลิตแพงกวาปกติเปนเทาตัวท่ีดินเหลานั้น จึงใหผลตอบแทนนอยและมีคุณคาทางเศรษฐกิจท่ีต่ํามาก 

 

มโนทัศนของงานโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีนา 
     จากปญหาของทุงกุลารองไหกับการทํานาท้ัง 5 ขอ ดังกลาวแลวขางตน คําตอบรวบยอดของการ

แกปญหาท้ัง 9 ขอ คือ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถลดหรือควบคุมความรุนแรงของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา
และสามารถนําน้ําสวนเกินนั้น กลับมาใชเปนการชลประทานเสริม เพ่ือควบคุมความรุนแรงของภัยแลง           
และการเกิดพิษอลูมิเนียม ในระบบ รากตนขาวในสภาวะ ฝนท้ิงชวง ทําใหชาวทุงกุลารองไหสามารถทํานาป         
ใหไดผลดีอยางนอยปละครั้งเพ่ือใหชาวนาไดรายไดเพ่ิมข้ึนเทากับนาปในท่ีอ่ืนๆของประเทศกับท้ังตองควบคุม 
มิใหเกิดการแพรกระจายของดินเค็ม เปนการเพ่ิมเติมควบคูไปกับการควบคุมความรุนแรงของดินเค็มท่ีมีอยู
กอนแลว หรือท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเปนพิษเปนภัยแกการทํานาปและการปลูกพืชอ่ืนๆท้ังท่ีควบคูไปกับการทํานาป
และหลังฤดูทํานาปของชาวนาทุงกุลารองไหอีกตอไปเทากับทําใหโอกาสท่ีจะขยายฐานการผลิตท่ีแคบก็จะมี
มากข้ึน 

   คําตอบท่ีเปนรูปธรรมท่ีสุด คือ การจัดให มีการทําระบบควบคุมการระบายน้ํา ซ่ึงมี
องคประกอบมากกวาการบริหารอุทกภัย และการบริหารภัยแลง อันเนื่องมาจากสภาวะฝนท้ิงชวง เพราะระบบ
ควบคุมการระบายน้ํานี้จะประกอบดวยสิ่งกอสรางตางๆ ดังนี้  



 

68 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

1) จัดสรางระบบควบคุมการระบายน้ําผิวดินสวนเกินจนกอใหเกิดเปนอุทกภัยทําลายนาขาว
และระบายเกลือควบคูไปกับการกอสรางระบบเก็บเก่ียว.น้ําท้ังจากน้ําฝนในพ้ืนท่ี.โดยการสรางบอน้ําในไรนา
แบบสระเก็บน้ํา.และฝายในคลองระบายน้ําซ่ึงทําหนาท่ีเปนอาคารควบคุมน้ํา ไปกับการขุดลอกคลองธรรมชาติ
ท่ีตื้นเขินภายในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหเองและทําการทดน้ําผันน้ําจากน้ําทาในลําน้ําหรือแมน้ําในพ้ืนท่ีใกลเคียง
(ยกเวนน้ําใตดินซ่ึงมีแนวโนมเปนน้ําเค็มเสียสวนใหญ).เพ่ือการชลประทานเสริมท้ังในนาปและการปลูกพืชอ่ืนๆ
หลังฤดูทํานาป.และควบคุมพิษอลูมิเนียมไมใหมาทํารายตนขาวและพืชอ่ืนๆอีกตอไป 

2) จัดสรางระบบคมนาคมในระดับไรนา หรือถนนในไรนา ซ่ึงเปนเสนทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง
ของประเทศ ถนนในไรนาเหลานี้จะทําใหผืนแผนดินหรือไรนามีชีวิตชีวาอยางแทจริงทําใหการขนสงปจจัย      
การผลิต.เชน ขาวพันธุดี ปุย.และเคมีตางๆท่ีจําเปนเขาสูไรนาโดยสะดวกและประหยัด .เม่ือการคมนาคมสะดวก
ทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงเทคโนโลยีตางๆเก่ียวกับการเกษตรไดงายเปนการสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหม        
หันมาสนใจในอาชีพเกษตรกรรมกันมากข้ึน นอกจากนี้ชาวทุงกุลารองไหยังสามารถใชเสนทางคมนาคมเหลานี้       
เพ่ือเขาถึงบริการดานอ่ืนๆของภาครัฐและภาคเอกชนไดทําใหสามารถลดอัตราการเพ่ิมประชากรในเมืองหลวง
และความแออัดในชุมชนเมืองได รวมท้ังทําใหคุณคาทางดานเศรษฐกิจท่ีดินของท่ีดินตาบอดใหสูงข้ึนอีกดวย 

3) จัดใหมีระบบปลูกพืชเชิงอนุรักษดินและน้ําท่ีสัมพันธกับการทําขาวนาปท่ีนําไปสูการสราง
รายไดเสริมท่ีเพียงพอแกการยังชีพเชนการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาและจัดใหมีการนําหลักการและแนวทาง
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ           
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช.เขามาประยุกตใชในแปลงนาของชาวนา เพ่ือสรางโอกาสในการสรางอาชีพใหมๆ
เพ่ิมข้ึนและลดอัตราเสี่ยงนอกเหนือจากการทํานาเพียงอยางเดียว ฐานเศรษฐกิจก็มีโอกาสเพ่ิมข้ึนและขยายตัว
ข้ึนตามไปดวย 

 ดังนั้น  ดวยมโนทัศนนี้ กรมพัฒนาท่ีดินก็ไดจัดใหมีการดําเนินงานปรับปรุงพ้ืนท่ีนา.โดยสรางระบบ    
คูคลอง.เพ่ือทําหนาท่ีเปนระบบควบคุมการระบายเกลือและระบายน้ําควบคูไปกับระบบเก็บเก่ียวน้ํา                
ท้ังจากน้ําฝนในพ้ืนท่ีและน้ําทาจากลําน้ําหรือแมน้ําในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือการชลประทานเสริมกับท้ังไดใชดินท่ี
ขุดข้ึนมาจากคูคลองตางๆ..มาจัดทําเปนถนนในไรนาซ่ึงควบคูไปกับคูคลองทําหนาท่ีเปนท้ังเสนทางเศรษฐกิจ
และเสนทางเพ่ือการบํารุงรักษาซอมแซมระบบคูคลองเหลานั้น.ใหดํารงอยูคูกับความเจริญของพ้ืนท่ีทุงกุลา
รองไหอยางยั่งยืนตอไป 

 

การจัดทํางาน / โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีนา 
เริ่มตนดวยการศึกษาและสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพและปญหาตางๆ ดังกลาวแลวขางตน 

ท้ัง 5 ขอแลวนําฐานขอมูลเหลานั้นมาพิจารณาออกแบบและคํานวณโดยการประยุกตใชหลักวิชาการ         
ทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเกษตรสาขาดินและน้ํามาเพ่ือแกปญหาดังกลาว 

จากฐานขอมูลท่ีมีอยู ( ขอมูลข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ ) ไมวาจะเปนแผนท่ีและแผนผังภูมิประเทศ 
ภาพถายทางอากาศ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาท่ีเปนปจจุบันและยอนหลังไป 30 ป เปนตน เราสามารถจะสราง
งานปรับปรุงพ้ืนท่ีนา หรือ อีกนัยหนึ่งงานควบคุมการระบายน้ําในพ้ืนท่ีนาของแตละพ้ืนท่ี เปาหมาย ดังนี้ 

1) จะจัดให มีการกอสรางคลองระบายน้ําแบบท่ี .1 .โดยการขุดคลองตามรูปรางหนาตา                
ตามภาพตัดขวางมาตรฐานตามรูปท่ี 1 โดยเริ่มการกอสรางในระดับแปลงนา ณ ท่ีจุดการไหลของน้ํายังเปนการ
ไหลแบบแผน และแบบรองเล็กๆ หรือแบบริ้วๆ คลองท่ีจะขุดข้ึนมานี้ จะมีขนาดท่ีสามารถระบายน้ําฝนท่ีตกลง
มาในพ้ืนท่ีเปาหมายดวยปริมาณ 200 มิลลิเมตรท่ีตกในระยะเวลา 3 วัน ใหออกไปจากพ้ืนท่ีนาใหไดภายใน          
7 วันมิเชนนั้น ขาวในนา จะเนาหากน้ําทวมสูงเกินสะดือขาวเปนเวลานานกวา 7 วันตนขาวจะเสียหายเกินกวา
รอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมขังท้ังหมด 

  



โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห 69 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อนึ่ง ตัวเลขปริมาณน้ําฝน 200 มิลลิเมตร ท่ีตกในเวลา 3 วัน เปนตัวเลขทางสถิติพ้ืนฐาน         

โดยเฉลี่ยในรอบ 30 ป ท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกๆรอบ 5 ป ในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห ซ่ึงเปนสาเหตุหลักๆท่ีเกิดข้ึน
เปนประจํา ทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมขังจนกลายเปนอุทกภัย ท้ังในชวงฝนตกหนักระหวางเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน และ ชวงสิงหาคม – กันยายน ทุกป 

 คลองระบายน้ําแบบนี้ (ระดับไรนาหรือตนน้ํา ).จะมีความลึกโดยเฉลี่ยไมเกิน 2.0 เมตร              
จากระดับผิวดินโดยท้ังนี้ข้ึนอยูกับความลึกของชั้นดินเหนียวท่ีไมเกิน 3.0 เมตรจากผิวดิน 

คลองระบายน้ําแบบท่ี 1 จะวางตัวเปนโครงขายตาขาย.มีระยะหางกันแตละเสนท้ังในแนวนอน
และแนวต้ัง เฉลี่ยไมเกิน 1.0 กิโลเมตร โดยมีอัตราไหลของน้ําในคลองท่ีขุดสรางข้ึนมาดวยความเร็ว ไมเกิน 
0.5 เมตรตอวินาที  

ดินท่ีขุดข้ึนมาจากการสรางคลองระบายน้ําชุดแรกนี้ จะถูกนําไปสรางเปนถนนในไรนาขนาบคลอง
ท้ัง 2 ขาง ขางหนึ่งเปนถนนหลักท่ีเชื่อมระหวางหมูบานกับหมูบาน อีกขางหนึ่งเปนถนนสายรองเพ่ือเชื่อมถนน
หลักกับแปลงนาของชาวนา ถนนในไรนาเหลานี้ จะสรางประโยชนใหกับชาวนาในทันทีท่ีกอสรางเสร็จ ชาวนา
สามารถใชเปนเสนทางคมนาคม สัญจรระหวางหมูบานกับหมูบานตางๆ และเพ่ือใชขนสงปจจัยการผลิต        
เชน ปุย หรือ ยาปราบศัตรูพืช เขาสูนาไดโดยสะดวก กับท้ัง เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว ถนนเหลานี้ก็จะถูกใชเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกการเขาไปเก็บเก่ียวและขนสงขาวสูยุงฉางในหมูบาน หรือ ตลาดเพ่ือขายไดทันที กับท้ัง
จะทําใหพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีเปนพ้ืนท่ีตาบอดกวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ี ลดลงเหลือเพียงรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี ถนนใน
ไรนาเหลานี้คือ เสนทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงของทุงกุลารองไหนั่นเอง 
    

ภาพตัดขวางมาตรฐานของคลองระบายนํ้า รูปแบบท่ี 1 (หนวยวัดเปนเมตร) 

 

คลองระบายนํ้าแบบท่ี 1 ท่ีกอสรางแลวเสร็จ 
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2) จะมีการกอสรางคลองระบายน้ําแบบท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ 

ภาพตัดขวางมาตรฐานของคลองระบายนํ้ารูปแบบท่ี 2 (รองนํ้าธรรมชาติระดับโศก) 
(หนวยวัดเปนเมตร) 

ภาพตัดขวางมาตรฐานของคลองระบายนํ้า รูปแบบท่ี 3 (รองนํ้าธรรมชาติระดับหวยและลํา) 
(หนวยวัดเปนเมตร) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติท่ีเปนโศกหรือหวยหรือลํา 

   

โดยคลองระบายน้ําแบบท่ี 2 จะเปนการขุดลอกและขยายโศก หรือ รองน้ําธรรมชาติในระดับท่ีถัดจากการเปน
รองน้ําแบบรองเล็กๆ หรือแบบเปนริ้ว เพ่ือรองรับการไหลของน้ําท่ีระบายมาจากคลองระบายน้ําแบบท่ี 1 ไปสู
รองน้ําธรรมชาติระดับรอง ตอจากนั้นก็จะมีการกอสรางคลองแบบท่ี 3 คือ งานขุดลอกและขยายรองตอไป          
ถึงรองน้ําระดับหวย เพ่ือถายเทน้ําสวนเกินลงไปสูรองน้ําระดับลํา (เชนลําพลับพลา, ลําเตา , ลําเสียวนอย,           
ลําเสียวใหญ เปนตน) เพ่ือใหการระบายน้ําออกจากท่ีนาสามารถดําเนินการไดตอเนื่องดวยความสะดวกไป
จนถึงแมน้ํามูลและแมน้ําโขงตามลําดับ ดินท่ีไดจากการขุดลอกคลองระบายน้ําทุกแบบท่ี 2.และ.3.ดังกลาว
ขางตนจะถูกนํามากอสรางเปนถนนในไรนาขนาบคลองท้ัง 2 ขาง เชนเดียวกันกับท่ีไดดําเนินในระบบคลอง
ระบายน้ําระดับไรนาทําใหเกิดเสนทางคมนาคมขนสงไดอยางท่ัวถึง โดยท่ัวไปทําใหเกิดความเชื่อมโยงพ้ืนท่ีนา
ทุงกุลารองไหเขากับหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัดตางๆในทุงกุลารองไหไดอยางสะดวกและงายดาย ลด
คาใชจายและระยะเวลาท่ีใชไปในกิจกรรมดานโลจิสติกสไดไมต่ํากวารอยละ 60 ของคาใชจายและระยะเวลา
เดิมท่ีใชในการเดินทางภายในทุงกุลารองไห 
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3) ในทุกๆจุดตัดของคลองระบายน้ําทุกแบบและ / หรือทุกๆทางแยกทางเชื่อมของคลองระบาย
น้ําทุกแบบกับ ณ จุดท่ีทุกๆความตางของระดับความลาดเทหลักของภูมิประเทศ จะมีการกอสรางฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กขวางคลองเปนระยะหางกันเกือบทุกๆ 1 กิโลเมตรฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเหลานี้จะทําหนาท่ี             
เปนอาคารควบคุมน้ํา โดยสันฝายเหลานี้จะมีระดับต่ํากวาผิวดินนาในบริเวณนั้นประมาณ 30 เซนติเมตร ทําให
ฝายดังกลาวทําหนาท่ี 2 อยางในเวลาเดียวกัน คือหนาท่ีอยางแรกจะระบายน้ําสวนเกินจากสันฝายออกไปจาก
ทุงนาไดโดยอัตโนมัติ อันจะเปนการปองกันมิใหเกิดอุทกภัยไดโดยทันที หนาท่ี อยางท่ี 2 ฝายดังกลาวจะเก็บ
กักน้ําไวในคลองท้ัง3 แบบทันทีเชนกันโดยจะมีน้ําเก็บกักอยูในฝายจากสันฝายจนถึงฐานของฝายจะไดน้ําเก็บ
กักไวลึกพอประมาณ คือ ไมเกิน.1.70 เมตร 3.70 เมตร และ 4.70 เมตร สําหรับคลองระบายน้ํา แบบท่ี 1           
2 และ 3 ตามลําดับ ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักไวท่ีระดับนี้จะมีเพียงพอใหชาวนาสามารถสูบกลับมาใชเลี้ยงตนขาว
ในชวงแลงท่ีฝนท้ิงชวงในชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึงตนสิงหาคมทุกปไดทันทีและแมกระท้ังการนําน้ํานี้ไปใช
ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเก่ียวนาปไดอีกดวย.และทุกระยะประมาณ 500 เมตรจะกอสรางทางขามคลอง โดยให
แปลงนาแตละรายอยูหางทางขามคลองเพียงประมาณ 250 เมตรเพ่ือใหชาวนาไดรับความสะดวก             
และประหยัดในการขนปจจัยการผลิตเขาท่ีนาและขนสงผลผลิตออกจากท่ีนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) ในทุกๆแปลงนา และทุกระยะไมเกิน 100 เมตร ตามแนวคลอง.จะมีการกอสรางทอระบายน้ํา
เขา.-ออกจากแปลงนา พรอมอาคารบังคับน้ํา ใหชาวนาท่ีมีท่ีดินติดคลอง เพ่ือใหชาวนาสามารถระบายน้ํา         
จากแปลงนาลงสูคลองเม่ือปริมาณน้ําเกินความตองการของตนขาว และสูบน้ําจากคลองเติมใหแปลงนาเม่ือขาว
เริ่มจะขาดน้ํา.ท้ังยังชวยปองกันไมใหถนนชํารุดเนื่องการระบายน้ําและสูบน้ําอีกโสตหนึ่งดวย 
 
 
 
 
 
 
 

ทางขามหรือสะพานขามคลอง 
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5) นอกจากนี้ทางโครงการยังไดจัดใหมีการขุดบอปลาขนาดประมาณ 400ลูกบาศกเมตร (กวาง 16 
เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 2 เมตร) ใหกับชาวนาทุกคนท่ียินยอมเสียสละท่ีดินใหกับทางราชการไปใช          
เพ่ือกอสรางคลองระบายน้ําและถนนในไรนา เปนการตอบแทนรายละ 1 บอเพ่ือเปนแหลงตนทุนเสริมการทํานาป
และเสริมการสรางอาชีพการเกษตรอ่ืนๆเพ่ือเปนการขยายฐานผลิตท่ีแคบใหกวางขวางออกไป เชน เลี้ยงปลา 
หรือ เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ.หลังฤดูทํานาปตามแนวทางโครงการเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตอไป 

 
บทสรุปของงานปรับปรุงพ้ืนท่ีนา 
ในป 2532 ขณะท่ีการกอสรางในงานปรับปรุงพ้ืนท่ีนาไดดําเนินการแลวเสร็จ ไปกวา 97,000 ไร  

ซ่ึงเปนปสุดทายของการทํางานพัฒนาทุงกุลารองไหระยะแรกท่ีเปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลออสเตรเลียในขณะนั้น ทางรัฐบาลออสเตรเลียไดสงผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ ชาวออสเตรเลีย           
มาประเมินความสําเร็จของโครงการ   การประเมินผลครั้งนั้นนําไปสูบทสรุปท่ีนาพึงพอใจเปนอยางยิ่ง วาอัตรา
ผลตอบแทนภายในของงานปรับปรุงพ้ืนท่ีนา.เทากับ.รอยละ 26 ซ่ึงหมายความวาอัตราดอกเบี้ยของการท่ี          
เอาเงินมาลงทุนในทุงกุลารองไห เพ่ือจัดทํางานปรับปรุงพ้ืนท่ีนาในขณะนั้น จะเทากับรอยละ 26 ซ่ึงถือวา
คุมคามาก การลงทุนในโครงการยอยนี้เปนท่ียอมรับได เพราะถาเราเอาเงินลงทุนนี้ไปฝากธนาคารพาณิชยแบบ
ฝากประจําในขณะนั้น เขาใจวาจะไดดอกเบี้ยตอบแทนคืนมาในระดับท่ีไมเกินรอยละ 10 เทานั้น 

ทุกวันนี้โครงการปรับปรุงพัฒนาทุงกุลารองไหดูเหมือนจะยุติไปแลว เพราะโครงการยอยหลายๆ  
โครงการไดหยุดดําเนินไปเปนท่ีเรียบรอยแลว ยกเวน งานปรับปรุงพ้ืนท่ีนา.ท่ีเปลี่ยนสถานะจากโครงการยอยเปน
งานปกติ ซ่ึงตองดําเนินงานตอเนื่องตอไปไมหยุดยั้งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานท่ีมีเนื้อท่ีนาอยูท่ี 1.4 ลานไร  

บัดนี้ จากรายงานสรุปเม่ือป 2557 พบวางานปรับปรุงพ้ืนท่ีนาไดดําเนินไปเรียบรอยแลว เปนเนื้อท่ี
ท้ังสิ้นประมาณ 943,000 ไร 

อนึ่ง ความสําเร็จของงานปรับปรุงพ้ืนท่ีนาทุงกุลารองๆไหนี้ จะเกิดข้ึนไมไดเลยถาหากการดําเนินงาน
ไมไดรับความรวมมือจากชาวทุงกุลารองไหซ่ึงไดเขามามีสวนรวมในการอุทิศท่ีนาของตนใหแกภาครัฐเพ่ือนําไป
ดําเนินการขุดคลองระบายน้ําและกอสรางถนนในไรนา.ทําใหการลงทุนของรัฐโดยกรมพัฒนาท่ีดินเปนการ
ลงทุนดวยสิ่งกอสราง ท่ีเปนโครงสรางข้ันพ้ืนฐานเทานั้น ไมจําเปนตองมีคาท่ีดินเพ่ือการกอสรางคลองและถนน

ทอระบายนํ้าเขา-ออกจากแปลงนา 
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ในไรนา แตประการใดและจากรายงานสรุป เม่ือป 2557 นั้น ปรากฏวาทุงกุลารองไหมีคลอง และถนนในไร
นาเพ่ิมข้ึนมากกวา 2,000 กิโลเมตร คิดเปนเนื้อท่ีท่ีชาวนาอุทิศใหทางราชการประมาณ 28,000 ไร 

ดวยอานิสงสท่ีทํารวมกันระหวางราษฎรและรัฐในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหแหงนี้ ชาวนาทุงกุลารองไห
สามารถเพ่ิมผลผลิตท้ังนาป (ขาวหอมมะลิ 105 ) ไดเพ่ิมข้ึนจากเดิมกวา 2 เทาตัว ในแตละปและสามารถ        
ทําการผลิตผลผลิตดังกลาวไดทุกๆ 4 ใน 5 ปแทนท่ีจะเปนทุกๆ 1 ใน 5 ปอยางแตกอน ความสามารถในการ
ผลิตขาวนาป ตลอดจนรายไดท่ีจากการทํานาปของชาวทุงกุลารองไหนั้นไดรับการยกระดับข้ึนจนเทียบเทากับ
ความสามารถของเกษตรกรในทุกภูมิภาคในประเทศไทยแลวในท่ีสุด 

ทายสุดแตกลับมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ก็คือ การท่ีงานปรับปรุงพ้ืนท่ีนาไดมอบโอกาสใหชาวนา          
ทุงกุลารองไหสามารถขยายฐานการผลิตของตนท่ีแคบอยู ใหไดกวางขวางข้ึน ไมใชทํานาปเพียงอยางเดียว             
อยางแตกอน เขาเหลานั้นสามารถจะยกระดับการทํานาใหสูงข้ึนเปนการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทาง
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช        
ไดอยางเต็มภาคภูมิตอไป 

ทานอธิบดีทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน  อดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรและรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน          
ไดกลาวสรุปไวในบรรยาย ไวดังนี้ 

จากแปลงแรกท่ีทําไว 4,400 ไร จนถึงวันนี้ 943,000 กวาไร ซ่ึงใหญกวาทุงรังสิต ใหญกวาลําปาว 
และยังตองทําตออีก 2,000 ไรตอป ถึงแมจะชาลง แตยังตองมีงานนี้ดํารงอยูเปนปท่ี 25-26 แลวเม่ือมีการ 
ทําแลว ยังตองมีการประเมินผล เพ่ือพัฒนาตอไป มีคําถามท่ีวาทําไมถึงทําไดนอยลง คําตอบคือ คาท่ีดินแพงข้ึน 
ซ่ึงตางจากตอนเขาทุงกุลารองไหครั้งแรก ไรหนึ่งตกประมาณ 800 บาท แตในวันนี้ไรละ 50,000 บาท 
 

 
             

 
 

     ทานตอมา คือนายพิสุทธิ์  ศาลากิจ  อดีตผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ไดบรรยายในหัวขอ “ผลกระทบและ
ผลผลิตโครงการพัฒนาทุงกุลารองไห” ดังนี้  
 
 
 
 
 

ผลกระทบโครงการพัฒนาทุงกุลารองไห 
     ดินเค็มในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห ลดลงจากเดิม 12%, 15%, 17%  และ 27%  ตามลําดับชวง
ของการพัฒนา ผลกระทบนี้เกิดข้ึนจากแนวไมบังลมเติบโตและทําหนาท่ีลดความเร็วของลมท่ีพัดผานพ้ืนท่ีทํา
ใหไมเกิดพายุหมุนทองถ่ิน อีกท้ังความเร็วลมท่ีลดลงทําใหการคายระเหยและการระเหยของน้ําลดลง          
การเสียน้ําในฤดูแลงลดลงในขณะท่ีฝนตกชะลางเกลือยังเปนปกติทําใหดินเค็มลดความรุนแรงลง ซ่ึงมีผล          
ตอการเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช  
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     ระดับน้ําใตดินมีรายงานวาระดับน้ําใตดินไมเปลี่ยนแปลงมากอยูในระดับท่ี 11 เมตร จาก  
ผิวดิน 
     การไหลบาทวม (น้ําปา) และลมพายุหมุนทองถ่ิน (ลมบาหมู หรือ ลมหัวกุด) ลดความถ่ีไป   
จนไมมีรายงานเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเริ่มตนพัฒนา 
 

 
น้ําทวม : สมัยอดีต  
              
 
 
 
 
     จากการท่ีน้ําทวมในอดีต ทําใหเกิดระบบการระบายน้ําท่ีควบคุมได และเปนระบบท่ีเชื่อมโยง
ตอเนื่องขนาดใหญและคอนขางสมบูรณ สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะคลายกัน ดินทราย   
ดินเค็ม แหงแลง และน้ําทวม 
 
 

 
 
 
 
 

การวางระบบการระบายนํ้า 
 

ผลผลิต 
     ผลผลิตขาวหอมมะลิ 105  จากทุงกุลารองไห ไดรับการยอมรับวาเปน ขาวหอมท่ีดีท่ีสุด   
ในโลก นอกจากมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนแลวยังไดรับการจดทะเบียนรับรองแหลงผลิต GI  
มีการพัฒนาขาวหอมมะลิอินทรีย มีการใช QR Code เพ่ือการตรวจสอบ 
ยอนกลับผลผลิตบางพ้ืนท่ีจะไมมีขายในประเทศเพราะตองสงออกใหบริษัท 
ตางประเทศท้ังหมด 
                       
                      
                      ทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
                      (Geographical Indication) 
      
   ตัวอยาง QR Code. 
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     เปนผลผลิตจากแหลงไมยูคาลิบตัสท่ีมากท่ีสุด ปละหลายลานตัน สําหรับอุตสาหกรรม ไดแก     
ไมปลูกสราง ไมทอนและชิ้นไมสับ ไมอัด เยื่อ กระดาษ เสนใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ผลิตไฟฟา ผลิตเชื้อเพลิง
สังเคราะห (BTL = Biomas to Liquid)  
 
 
 
    ไมยูคาลิปตัส 
 
 
 
 

การแกปญหาทุงกุลารองไห ท่ีจะตองดําเนินการตอไป 
     ควรมีการปองกันการชะลางพังทลายโดยน้ํา ซ่ึงเปนปญหาเดิม คือน้ําหลากทวมทุกปและไหล
เร็ว เม่ือหมดฤดูฝนก็จะแหงแลงจัดสลับกัน โดยถนนท่ีกอสรางเชื่อมโยงระหวางอําเภอ และหมูบานเปนเสมือน 
คันดินเบนน้ํา (Diversion) ท่ีทําหนาท่ีชะลอน้ํา เบนน้ํา และคูรับน้ํา (Control drainage system) ทําหนาท่ี
ควบคุมทิศทางและความเร็วของน้ําไปสูแหลงน้ํา อีกท้ังยังชวยกักเก็บน้ําเพ่ือสูบกลับสูแปลงนาเม่ือฝนท้ิงชวง   
มีการปรับรูปแปลงนาทําคันดินใหมีขนาดใหญและสูงข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําแทนของเดิมท่ีมีขนาดเล็กเตี้ยแคบถูกน้ํา
ชะพังไดงาย 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การชะลางโดยลม จากการเผาและทุงโลง ลมท่ีพัดแรงมากเปนลมหมุน เรียกวา “ลมหัวกุด”   
เปรียบเหมือนทอนาโดขนาดเล็ก ความเร็วของลมจะทําใหอัตราการระเหยของน้ําสูงมาก และชักนําน้ําใตดินท่ีมี
เกลือละลายอยูข้ึนมาสะสมบนผิวดินได เกลือท่ีมากจะทําลายโครงสรางดินทําใหงายตอการถูกลมหอบ 
     การปลูกไมใชสอยโตเร็วท่ีปลูกหลายชนิด จุดประสงคคือ จะใหเปนไมฟน สวนใหญจะไมเหลือ
เพราะทนตอน้ําทวม แหงแลง ไฟไหมและโรคแมลงไมได ไมท่ีเหลือรอดมากท่ีสุด คือ ยูคาลิปตัส 
 
 
 
 
 

การควบคุมการไหลบาของน้ําท่ีฝนตกมากกวา 200 มิลลิเมตร 

   ในสองวัน น้ําจะทวมแตมีการออกแบบ แบบรับน้ําท่ีมากกวา 20 เซนติเมตร (200 มิลลิเมตร) 
คือ ความสูงของกลาขาวท่ีใชปกดํา ทําใหน้ําจะไหลลงสูคลองหรือ คูรับน้ํา และควบคุมการไหลไปสูแหลง
น้ําขนาดเล็กและกักเก็บไวใช สวนเกินจะไหลลงน้ําเสียว ลําพลับพลาและแมน้ํามูล  

   ชวงขาดน้ําเม่ือฝนท้ิงชวงน้ําท่ีคางในคูรับน้ําท่ีมีอาคารชะลอน้ํา ควบคุมความเร็วในการไหล
สามารถสูบกลับไปยอนทางเดิมท่ีไหลลงมาชวยชะลอความเสียหายกับนาขาวได  

   น้ําท่ีกักเก็บไวในแปลงนาขาวสูง 20 เซนติเมตร จะเพียงพอท่ีจะทนตอภาวะฝนท้ิงชวงไดถึง 30 
วัน คันนาจึงสูง 50-80 เซนติเมตร และกวาง 50-80 เซนติเมตร ซ่ึงตอมาไดมีการสงเสริมใหปลูกไมใช
สอยโตเร็ว และ ท่ีสําคัญ คือ ยูคาลิปตัส  
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  แนวไมยูคาลิปตัส ท้ังท่ีปลูกบนพ้ืนท่ีดอน (ปลูก
ตามแนวระดับ) ริมถนน คูรับน้ํา และคันนาท่ีมีขนาด
ใหญข้ึน นอกจากชวยชะลอความเร็วของน้ําแลว ราก
ยังชวยยึดเกาะทําใหคันนาไมพังทลายงาย 

 
 
 
 

   “ตนเสียว” พบมากในพ้ืนท่ีดินเค็ม ซ่ึงจะ
ชวยเ พ่ิมอินทรียวัตถุ และท่ีสํา คัญเปนแหลงไม
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมไมอัด เยื่อและ
กระดาษ ฯลฯ 
 
 
      
 

การปรับปรุงบํารุงดิน ตองลด
การเผาฟางหลังการเก็บเก่ียว 
และควรมีการไถกลบ 
 

 
     
     การทําปุยคอก ควรเลี้ยงวัวแบบปลอยในทุงกุลารองไห เพ่ือชวยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินทางหนึ่ง และ
ใชปุยคอกมาใสนา 
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   ปุยพืชสด ท่ีใชในพ้ืนท่ี ควรใชปอเทือง  
โสนอัฟริกัน ถ่ัวพรา ในการปรับปรุงบํารุงดิน                                
                                                ปอเทือง 
 
                
                               โสนอัฟริกัน                                                        
                                                                                          
                                                                     
                                              
                      ถั่วพรา 
 
 
    ในการแกปญหาดินเค็มนั้น ควรใชแกลบเพ่ือปรับโครงสรางท่ีแนนทึบ 
 
   
 
 
 
 
             
   
   

 
 
ใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารท่ีขาด และใสปุยอินทรียชีวภาพ
ควบคูไปดวย  

 
      
 

   โสนอัฟริกัน เปนปุยพืชสดท่ีดีท่ีสุด 
 
 
 
           
 
      -   
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     มีการจัดการควบคุมน้ําดวยระบบ Land Remodelling ซ่ึงมีใชครั้งแรกในโครงการพัฒนา          
ทุงกุลารองไห และปจจุบันยังใชอยูในโครงการ 
 
     ดร.อรรถ  สมราง  ไดกลาวสรุปดังนี้ “อะไรท่ีทําแลวไมไดผล ก็หยุดทําการพัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลา
รองไห 2.1 ลานไร วันนี้ทําไปแลวลานไร จากศูนยบาท มีการดูแลทรัพยากรดินไดอยางดี จากเกือบจะเปน
ทะเลทรายกลายเปนไมสักทองก็มาเลาสูกันฟงวาทํากันอยางไร” 
 
     ดร.อภิชาต  จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ไดกลาวสรุป ดังนี้ 
     ผมไดมีโอกาสเขาไปในทุงกุลารองไห เม่ือป 2524 พบวามีการปลูกยูคาลิปตัส เยอะมากก็ไป
ทําการทดลองเก็บใบยูคาลิปตัส ใสถุงตาขาย ไปฝงดิน ดูอัตราการยอยสลาย เก็บดินรอบโคน รอบพุมตางๆ 
เพ่ือทํางานวิจัยทดสอบ มิฉะนั้นจะไมมีขอมูลไปโตแยง สวนขาวหอมมะลิเปนขาวไวแสง ถาปลูกนอกฤดู 
ผลผลิตจะลดต่ําลงแนนอน  
     ตอมาคือทุงหมาหิว กรมพัฒนาท่ีดินไดจางมหาวิทยาลัยมหิดลใหจัดทําแผนพัฒนาทุงหมาหิว 
ท่ี จ.อุบลราชธานี ไวแลว แตขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และเพ่ิงไดเริ่มตั้งงบประมาณ ในป 2558      
ลักษณะคงไมแตกตางจากทุงกุลารองไหตอนเริ่มตนเทาไหร รูปแบบของการพัฒนาจะนําไปใชท่ีทุงหมาหิว      
ปนี้เริ่มทําเปนปแรก คงตองมีงานอีกหลายเรื่องท่ียังตองขับเคลื่อนกันตอไป ท่ีจัดใหมีการบรรยายในวันนี้                
ในประเด็นเรื่องของทุงกุลารองไห เพ่ืออยากใหขาราชการปจจุบันในกรมพัฒนาท่ีดินไดเห็นวิธีการทํางานของ
พ่ีๆ วาไมใชทํางานงายๆ แบบทุกวันนี้ ถนนหนทางยากลําบากแคไหน ใหเขาใจ วันนี้ทํางานสบายกวาเม่ือกอน 
เพราะฉะนั้นจะตองพัฒนาไดดีกวา เปนคลื่นลูกใหม ตองทําใหดีกวาคลื่นลูกเกา อยากใหรับฟงและบันทึก
ประวัติศาสตรในชวงหนึ่งของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการท่ีทําโครงการสําคัญๆ ตรงนี้ไว อธิบดีอรรถ สมราง                 
ไดกลาวถึงอยูตลอดเวลาของความสําเร็จของโครงการพัฒนาทุงกุลารองไห อยากใหขาราชการรุนใหมไดรับฟง 
สิ่งท่ีทําในวันนี้จะเปนประโยชนตอกรมพัฒนาท่ีดิน ตอโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีจะทํากันตอไป 
 

 


