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การเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ เปนการบรรยายพิเศษในหัวขอ “เกิดศูนยพิกุลทอง” ซ่ึงทานอธิบดี       
กรมพัฒนาท่ีดินคนท่ี 11 นายชัยวัฒน สิทธิบุศย ใหเกียรติเปนผูบรรยายพิเศษความรูเ ก่ียวกับประวัติ         
ความเปนมาและการกอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 

ประธานในการรับฟงการบรรยาย ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กลาววา “วันนี้เปน
โอกาสอันดีของขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีจะไดรับฟงประวัติท่ีสําคัญ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ผมกับทานชัยวัฒน สิทธิบุศย ไดทํางานดวยกันอยางตอเนื่องยาวนานท่ีภาคใต            
โดยทานชัยวัฒน  ไดทํางานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาอยางยาวนาน ฉะนั้นประสบการณการทํางาน
ของทานชัยวัฒน ในโครงการพระราชดําริมีอยูมากมาย ถาไมมีอธิบดีชัยวัฒน  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คงจะไมกาวหนาและเปนท่ีรูจักในทุกวันนี้ นับเปนโอกาสอันดีท่ีทานจะมาเลาวา
กวาจะเปนศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อยางทุกวันนี้เราเหนื่อยยากกันขนาดไหน จากท่ีไมมีอะไรเลยจริงๆ 
จนกลายมาเปนงานท่ีเชิดหนาชูตาของกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 

ทานอธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย ไดเลาถึงพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและประวัติ         
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังอธิบายถึงประโยชนของงานพัฒนาท่ีดิน
ในการดําเนินโครงการพระราชดําริ และในตอนทายเปนการเสนอใหพิจารณาการนํารูปแบบของศูนยศึกษา      
การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปใชพัฒนาการเกษตรของประเทศ ดังนี้ 

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 7  
หัวขอ “เกิดศูนยพิกุลทอง” 

ใน วันศุกร ท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
โดย นายชัยวัฒน สิทธิบุศย อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน คนท่ี 11 
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ภาพท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปในแปลงทดลอง 

ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
ภาพท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ในแปลงทดลองของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูเขาขางหลังคือภูเขาตันหยง คนท่ัวไปเรียกวาพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน       
แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกวา “บาน” ซ่ึงคงจะมีในประเทศนี้ประเทศเดียวท่ีมีพระมหากษัตริย
เดินตามทุงนา คันนา  

 

เรื่อง “เกิดศูนยพิกุลทอง” ท่ีจะมาเลาในวันนี้ มีท้ังหมด 4 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 เรื่องเกิดศูนยพิกุลทอง   
ตอนท่ี 2 พระราชดําริท่ีเก่ียวกับศูนยพิกุลทอง  
ตอนท่ี 3 การวางแผนการใชท่ีดินและใชขอมูลดินในการพัฒนางานโครงการพระราชดําริ 
ตอนท่ี 4 รูปแบบการพัฒนาการเกษตรของประเทศ    
 

ผมทํางานท่ีจังหวัดนราธิวาสมาตั้งแตป 2521 แตกอนหนาเคยไปสํารวจสมรรถนะและวินิจฉัย
คุณภาพดินท่ีจังหวัดนราธิวาส เม่ือป 2515– 2517 โดยตั้งแตป 2521 ผมยายจากกองจําแนกท่ีดิน ไปอยู
กองบริรักษท่ีดิน สมัยนั้นมีนายสมปอง นิลพันธ ท่ีทํางานอยูท่ีจังหวัดนราธิวาสกับผม กอนหนาท่ีผมจะยายไป     
ก็ไดไปดพ้ืูนท่ีท่ีตําบลโคกกระดูกหมูแลวเห็นวามีแตปาและขณะนั้นเกิดน้ําทวมรอบๆ  ก็ตั้งใจวาจะไมขอยายไป
จังหวัดนราธิวาส แตในท่ีสุดผมก็ไดตัดสินใจยายไปทํางานท่ีจังหวัดนราธิวาส ตั้งแตป 2521 มาเปนเวลา        
กวา 10 ป  
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ตอนท่ี 1  เกิดศูนยพิกุลทอง  
 

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาจังหวัด
นราธิวาสเปนครั้งแรก และเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศนครั้งแรก  
ปพ.ศ. 2516 และในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกป จะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ          
และเยี่ยมราษฎรท่ีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียง ปละ 2 เดือน สมัยนั้นจะไมมีการแจงลวงหนาวา         
จะเสด็จท่ีไหน อยางไร  

 

 
   ภาพท่ี 2 รถยนตพระท่ีน่ังเมื่อครั้งเสด็จไปจังหวัดนราธิวาส ครั้งแรกในป  พ.ศ. 2502 

 

การเสด็จพระราชดําเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมราษฎร  ขบวนเสด็จจะมีรถตํารวจนํา 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงขับรถเอง ขบวนเสด็จมีรถ 60 – 70 คัน พระองคทานจะเสด็จไปตาม
แผนท่ี ทานใหความสําคัญกับแผนท่ี Base Map  1 ตอ 50,000 มาก ทรงรับสั่งวาโครงการพิกุลทองตองมี
กรมแผนท่ีทหารมามีสวนเก่ียวของ โครงการพิกุลทองท้ังหมดนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดูจากแผนท่ี 
Base Map สวนใหญพ้ืนท่ีท่ีพระองคทานจะเสด็จฯ ไปมักจะไมทราบลวงหนา เม่ือพระองคทานเจอราษฎร เจอ
เกษตรกรก็จะจอดรถแลวซักถามวา ดินเปนอยางไร น้ําเปนอยางไร ปลูกขาวไดไหม ปลูกถ่ัวไดไหม พระองค
ทานทราบขอมูลเบื้องลึกจริงๆ ซ่ึงพวกขาราชการอาจจะไมทราบ อยางตอนท่ีผมไปอยูท่ีจังหวัดนราธิวาสใหมๆ 
ผมก็ไมทราบเรื่องพรุ และสมัยกอนเราไมไดสํารวจพรุกันมาก เพราะสมัยนั้นไมมีรถ ถาจะไปในพรุมีวิธีเดียว      
คือนั่งเรือไป พระองคทานหาขอมูลอยางจริงจังในพ้ืนท่ี ทานเสด็จไปกลางปา เจอเกษตรกร ก็สอบถามเรื่องตางๆ 
วาประชาชนคิดอยางไร ลองนึกดูก็จะเห็นภาพเกษตรกรเดินอยูในสวนยางลึกๆ วันดีคืนดีก็เจอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เสด็จเขามาในสวนปา สวนยาง ในพ้ืนท่ีหางไกล 
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ภาพท่ี 3 เปนภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ท่ีจังหวัดนราธิวาส 

 
ป 2517 – 2518 เกิดน้ําทวมใหญในพ้ืนท่ีภาคใต ประมาณ 10 วัน ผมจําไดดีวาขณะนั้น ผมทํางาน

สํารวจและจําแนกดินท่ีจังหวัดสงขลา สองขางทางหลวงจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ผมไดข้ึนเครื่องบินเปน
ครั้งแรก ขณะนั้นเปนขาราชการชั้นโทของกองจําแนกดิน มีโทรเลขจากกรมพัฒนาท่ีดินแจงวาใหข้ึนเครื่องบิน
ได ผมจึงได ข้ึนเครื่องบินจากอําเภอหาดใหญไปกรุงเทพฯ ชวงนั้นน้ําทวมมาก มีราษฎรไปกราบทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในชวงเสด็จแปรพระราชฐาน ณ จังหวัดนราธิวาสวาน้ําทวมทําใหขาวเสียหาย 
โตะอิหมามกราบทูลในหลวงวาขาวเสียหายมาก อีกคนคือ เจาอาวาสวัดตอหลัง ท่ีอําเภอตากใบ ทานบอกวา
ทานเองนี่แหละท่ีไปทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา “ทานตองมาชวยราษฎร เพราะน้ําทวมปนั้นเสียหาย
มากจริงๆ” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็รับสั่งวาถาจะปองกันไมใหน้ําทวมพ้ืนท่ีนาขาวของจังหวัดนราธิวาส 
ก็ตองระบายน้ําสวนเกินออกจากพ้ืนท่ีพรุ มีพระราชดําริใหขุดคลองระบายน้ําท่ีคลองน้ําแหลง ขุดคลองระบาย
น้ําท่ีพรุบาเจาะ ผมจําไดแมนเลยวาพระองคทานใชคําวา evacuate ไมใช drainage แตเปนการชักน้ําสวนเกิน
ออกจากพ้ืนท่ีพรุของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือปองกันพ้ืนท่ีน้ําทวมนา เม่ือชักน้ําออกจะมีพ้ืนท่ีพรุซ่ึงปกติจะมีน้ําแช
ขังเปนปๆ พ้ืนท่ีนี้ก็จะแหงข้ึนมา สมัยนั้นยังไมมีใครท่ีมีความรูเรื่องดินพรุ สวนราชการก็บอกวาเม่ือพ้ืนท่ีแหง 
ถามีดินมีน้ําก็จะใชปลูกขาวได มีแตกรมพัฒนาท่ีดินท่ีไดทํารายงานการสํารวจดินโดยนายสุรพล เจริญพงษ    
ไดทํารายงานโครงการพรุบาเจาะและโครงการพรุโตะแดง บอกวาเรายังไมมีขอมูลเรื่องพรุมาก ฉะนั้น        
หากจะพัฒนาอะไรก็ควรศึกษาเรื่องพรุใหถองแทกอน หลังจากระบายน้ําออกก็มีพ้ืนท่ีพรุเกิดข้ึนนับแสนไร         
จึงไดมีการจัดตั้งสหกรณนิคมบาเจาะข้ึนเพราะคาดวาพ้ืนท่ีพรุ จะปลูกขาวได ปรากฏวาเม่ือตั้งสหกรณนิคมแลว
ก็ยังปลูกขาวไมได  ปลูกขาวไดเฉพาะขอบๆ พรุ  ซ่ึงเปนท่ีดินตะกอนน้ําจืด ทําใหผมไดยินคําวา “ขาดทุนกําไร” 
คือมีพ้ืนท่ีพรุเกิดข้ึนหนึ่งแสนไร เราก็ไดกําไรหนึ่งแสนไร  แตเราสามารถใชประโยชนไดเฉพาะพ้ืนท่ีขอบๆ พรุ 
แทนท่ีเราจะไดกําไรหนึ่งแสน เราก็ขาดทุนกําไร จากภาพสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส (ภาพท่ี 4) จะเห็นวา
มีภูเขาอยูตรงกลางของจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีพรุตอนบนคือพรุบาเจาะ ตอนลางคือพรุโตะแดง สีเหลืองๆ คือ พ้ืนท่ีนา 
ถาจะทํานาก็ตองระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีพรุใหไดเพ่ือปองกันอุทกภัย  โมเดลนี้กรมพัฒนาท่ีดินทําข้ึนในสมัยนั้น 
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พ้ืนท่ีภูเขา 1,073,013 ไร (40 %) 
พ้ืนท่ีดอน    793,233 ไร (33 %) 
พ้ืนท่ีทํานา    246,873 ไร (  9 %) 
พ้ืนท่ีดินทราย      74,881 ไร (  3 %) 
พ้ืนท่ีพรุ      261,860 ไร (10 %) 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาส 
 

ตั้ งแตป  2519 ถึง 2522 พระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรพ้ืนท่ีตางๆ  ในจังหวัด
นราธิวาส  ทานสนพระทัยเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ี  
พ้ืนท่ีท่ียังไมไดพัฒนาและพัฒนายากคือพ้ืนท่ีพรุ  
เม่ือป 2523 ผมเปนหัวหนาศูนยพัฒนาท่ีดิน
นราธิวาส มีโอกาสรวมโตะเสวย ดานหนึ่งคือ      
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และแมทัพภาค 4 
และอีกดานหนึ่งคือ นายชางจากกรมชลประทาน
และหัวหนาศูนยพัฒนาท่ีดินนราธิวาสพระองคทาน 
ก็รับสั่งถึงเรื่องพ้ืนท่ีดินพรุ โคกชุมบก โคกอิฐ       
โคกในพรุโตะแดง คืออยากจะบอกวาพระบาท สมเด็จประเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยตลอด 
เดือนสิงหาคมป 2524 ทรงเสด็จท่ีพรุกาบแดง(พรุหมากแดง) ซ่ึงอยูดานหลังสถานีพัฒนาท่ีดินนราธิวาสปจจุบันนี้ 
เพ่ือดูปญหาของการเพาะปลูกพืชในพ้ืนท่ีพรุ  
         สําหรับเรื่องการใชขอมูลชุดดิน ในสมัยกอนมีอยู 2 หนวยงานคือ กองจําแนกดิน และกองสํารวจดินท่ีจะ
ใชขอมูลชุดดิน  ผมนําขอมูลดิน Soil Map ของจังหวัดนราธิวาสมาใชประโยชนไดดีมาก พบวาขอมูลดินท่ี
จังหวัดนราธิวาสมีดินกรดกํามะถันอยู 2,000 กวาไร มีดินชุดชะอําชุดเดียวท่ีเปน Acid Sulfate Soil เม่ือผม
ยายไปเม่ือป 2521 – 2522 ผมพบจาโรไซตท่ีนั่น ซ่ึงผมเคยพบมากอนท่ีรังสิต และแปดริ้ว มาพบอีกครั้ง            
ท่ีจังหวัดนราธิวาสจากท่ีเม่ือกอนไมเคยมี  ผมจึงมาคุยกับ ดร.สมาน  พาณิชยพงส วาเหมือนผมจะพบจาโรโซต 
ชวงนั้นป 2524 ก็ให ดร.พิสุทธิ์ วิจารณสรณ มาดูพบวาเปนดินเปรี้ยวมากแลว น้ําก็เปรี้ยว สภาพเปลี่ยนไปจาก
เดิมท่ีเคยสํารวจ เม่ือป 2509 ซ่ึงไมมีดินเปรี้ยวมากเทาใด ดร.พิสุทธิ์ วิจารณสรณ ไดรายงานเรื่องนี้ให           
นายสิทธิลาภ วสุวัติ รองอธิบดี ในสมัยนั้น ซ่ึงมาตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาท่ีดินนราธิวาส เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 
2524 และทานสิทธิลาภ  เห็นวาดินในพ้ืนท่ีพรุเปลี่ยนเปนดินกรดกํามะถันมาก เลยบอกวาถามีโอกาส              
ตองกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ประกอบกับทราบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระทัย
การพัฒนาพ้ืนท่ีพรุ  ศูนยพัฒนาท่ีดินนราธิวาสจึงไดเชิญเสด็จมาดูการพัฒนาแปลงพ้ืนท่ีพรุ ซ่ึงมี  2 แปลง คือ 
แปลงท่ีปลูกพืชไมข้ึน กับ แปลงท่ีใสปูนขาวเล็กนอยแลวปลูกพืชข้ึน  
 

ภาพท่ี 5 สภาพพ้ืนท่ีพรุ ในจังหวัดนราธิวาส 



 

84 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2524 หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพรุกาบแดง พระองคทาน        
ไดเสด็จเขามาในศูนยพัฒนาท่ีดินนราธิวาส ดร.พิสุทธิ์ วิจารณสรณ และ ดร.สําราญ สมบัติพานิช  ถวาย
รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงดินในพ้ืนท่ีพรุของจังหวัดนราธิวาสวาเปลี่ยนเปนดินเปรี้ยว หลังจากนั้นอีก 2-3
วัน ผมไดตามเสด็จท่ีคลองบางเตย อําเภอตากใบ ผมไดยินชัดเจนวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่ง       
กับกรมชลประทานวาทางกรมพัฒนาท่ีดินพูดถูกวาดินเปนดินเปรี้ยว สมัยนั้น กรมพัฒนาท่ีดินจะบอกวาระบายน้ํา
แลวดินเปรี้ยวซ่ึงขัดแยงกับกรมชลประทาน ถาดูขาวหนังสือพิมพ ในสมัยนั้นก็จะทราบวาขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน
กับกรมชลประทานมักจะขัดแยงกัน  

   

เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับ
ทราบวา ดินเปลี่ยนแปลงไป จึงมีพระราชดําริ       
“...ใหสวนราชการตางๆ ดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาพ้ืนท่ีพรุรวมกันในลักษณะผสมผสาน ...” 
ศูนย ศึกษาการ พัฒนาพิกุลทองจึ ง ได เ กิด ข้ึน
หลังจากท่ีมีพระราชดําริ นี่คือรูปชวงแรกๆ           
(ภาพท่ี 6) ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมีนายชัยชาญ ชโลธร  เปน 
หัวหนาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง    
มาจากพระราชดําริ    
 

       
 

 
 

 
ภาพท่ี 7 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
 
 

ภาพท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ 
พระราชดําเนินไปในพ้ืนท่ีปา ณ เขาสาํนัก 
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หลังจากท่ีมีพระราชดําริ และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีหมู 6 บานพิกุลทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เม่ือวันท่ี 6 
มกราคม 2525  โดยคณะอนุกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย ผูวาราชการ  จังหวัดนราธิวาสเปนประธาน 
และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนเลขานุการฯ ชวงแรกๆ ทาง
จังหวัดและทางกระทรวงตางๆ ก็คิดวาจะไดเขามาดูแล   แตในคําสั่งไดกําหนดมาวาผูอํานวยการศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตองมาจากกรมพัฒนาท่ีดิน นี่คือภาพของศูนยศึกษา         
การพัฒนาพิกุลทอง สมัยแรกๆ (ภาพท่ี 8) 

 

 
ภาพท่ี  8 ภาพของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ สมัยแรกๆ 

 

 
ภาพท่ี  9 อางเก็บนํ้าใกลบานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 
แหลงน้ําในภาพท่ี 9 คือ อางเก็บน้ําใกลบาน ซ่ึงเปนอางเก็บน้ําท่ีใชในศูนยศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีเนื้อท่ีประมาณ 1,200 ไร หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ บอกวา สาเหตุ
ท่ีเรียกอางเก็บน้ําใกลบาน เพราะอยูใกลพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน  
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ภาพท่ี 10 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาในแปลงพิกุลทอง 

 

ชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ มาประทับแรมท่ีจังหวัดนราธิวาส เดือนสิงหาคม ถึง        
เดือนกันยายน พวกเราขาราชการก็จะไปรอตามเสด็จท่ีหนาตําหนักประมาณบายสอง นายชัยชาญ ชโลธร 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับผมก็ไปตามเสด็จ ขณะนั้นพระองคทานเสด็จมาดูพรุเล็ก          
พรุนอยท่ีอยูภายในบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แลวมีพระราชดําริ ใหเลี้ยงปลาในสภาพน้ําไหล        
ในพ้ืนท่ีพรุ ตรงบริเวณสวน 50 ป เม่ือทหารเขาไปเดินในปาพรุ  ชวงนั้นมีนกเปดน้ําบินเต็มทองฟา ตั้งแตกอตั้ง
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ในป 2526 พระองคทานเสด็จเขามาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทุกป 
ภาพท่ี 10 เปนภาพท่ีทานเสด็จในแปลงทดลองในศูนยพิกุลทองฯ เม่ือกอนเราทดลองปลูกพืช เชน สมโอ  
มะพราว ปาลมน้ํามัน ฯลฯ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอธิบายเรื่องการขุดรองปลูกพืชในดินพรุ พระองค
ทานใหขุดเอาหนาดินไวตรงกลาง  เอาดินชั้นลางไวขอบๆ พ้ืนท่ีพรุ   
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 11 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาท่ี “โครงการแกลงดิน” 
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ภาพท่ี 11 เปนภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาท่ีโครงการแกลงดิน                
ภาพท่ี 12 เปนภาพขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเปนครั้งแรก 
ท่ีพระองคทานบอกวาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นี้โชวได แขงขันไดกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
และพระองคทานขอบใจพวกเรา 

 
  

   
ภาพท่ี 12 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 

กอนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทานไดรับสั่งในโตะ
เสวยวา ถาเสด็จมาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นี้ไมตองบอกลวงหนาไดไหม พวกเราก็ตอบวาได  
แลวมีอยูวันหนึ่งที่ทุกหนวยงานก็บอกวาทานงดเสด็จออก ทุกคนจึงตางก็แยกยายไปที่ตางๆ กันหมด 
ขณะท่ีผมก็นั่งคุยกับหัวหนาฝายวิชาการ (นายเกรียงศักดิ์ หงษโต) ตอนนั้นประมาณ 5 โมงเย็นมีโทรศัพท
มาถามวา ผู อํานวยการศูนยศ ึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อยู ไหม อีก 5 นาทีใหไปรอที่หนาประตู 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวจะเสด็จ พระองคทานรับสั ่งว าอยากจะมาดูหญาแฝกของศูนยศึกษา      
การพัฒนาพิกุลทองฯ  เพราะถาจะดูหญาแฝกทํางานตองมาดูตอนฝนตก เพราะฝนตกหนักมาก  ตอนนั้น 
ตอนแรกผมจะนําเสด็จไปยังจุดที่เราปลูกหญาแฝก 28 สายพันธุ   พระองคทานบอกไมใช จะไปดู           
หญาแฝกทํางานตอนฝนตก  ผมจึงนําเสด็จไปท่ีขอบสระตามท่ีเห็นในภาพท่ี 13  พระองคทานเห็นแลวบอกวา
หางไป ฟนหลอ บอกใหปลูก 5 เซนติเมตร  ซึ่งตอนนั้นผมปลูก 10 – 12 เซนติเมตร จากนั้นพระองค
ทานไปติดตาม “โครงการแกลงดิน” ตอ วันนั้นก็มีผมกับทานเกรียงศักดิ์ หงษโต รับเสด็จ ไมมีเวลาให
เตรียมตัว ในภาพก็จะเห็นวาใสกางเกงยีนส ใสเสื้อแขนสั้นไปยืนรับเสด็จ   

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เรื่องหญาแฝก 
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ตอนท่ี 2 ตามรอยพระราชดําริ : ศูนยพิกุลทอง  
 

 

เรื่องท่ีจะคุยใหพวกเราฟงคือ มีพระราชดําริอะไรท่ีเราทํากันบางภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา “...จุดประสงค         
ของการจัดต้ังศูนยศึกษาฯ เพ่ือเปนการสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ... ” ศูนยศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง         
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีอยูในจังหวัดนราธิวาสเปนศูนยศึกษาท่ีเนนทางดานคนควาวิจัยและบริการในชีวิต
ความเปนอยูในภาคใต หนักไปในทางดินท่ีเปนพรุซ่ึงเปนปญหามาก เพราะวายังไมไดศึกษาพอ  และเก่ียวของ
กับกรมกองหลายกรมกอง ซ่ึงอาจจะยังไมปรองดองกัน คือไมเขาใจกัน ก็มาวิจัยพรอมกันทีเดียวจะไดมีความ
เขาใจกันได…” หลังๆ พอไดมาทํางานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก็ไดมาทําวิจัยรวมกันก็เปนเพ่ือนกัน 
ตอนนั้นไดทํางานกับนายสามารถ โชคคณาพิทักษ กรมชลประทาน การทํางานท่ีศูนยการศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองฯ เราทํากันหลายสิ่งหลายอยางซ่ึงก็เปนพระราชดําริท้ังนั้น การพัฒนาโครงการตางๆ ตามรูปแบบ   
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีรูปแบบการพัฒนา ท่ีผมรวบรวมมาก็มีอยู 6 เรื่อง ดังนี้   

1. เปนแหลงท่ีรวมการศึกษา เพ่ือดูวาทําอยางไรจะพัฒนาไดผล 
2. พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต 
3. ศูนยบริการ ณ จุดเดียว 
4. ผสมผสาน / บูรณาการ 
5. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
6. การพัฒนาคน และโรงเรียนฝกหัดขาราชการ 

 

เรื่องท่ี 1  คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงท่ีรวมการศึกษา 
เพ่ือดูวาทําอยางไรจะพัฒนาไดผล ไดมีการ Research and Development (R & D) และไดมีการศึกษา        
หาวิธีการพัฒนาในหลายโครงการ  ยกตัวอยาง 

 

โครงการท่ี 1 การปรับปรุงดิน เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบวาดินในพรุ คือ ดินอินทรีย 
มีความเปนกรดสูง พระองคทานก็รับสั่งใหนําดินอินทรียไปผสมกับปูนขาว แลวนําไปปรับปรุงดินทราย เราก็
ทดลองนําดินอินทรีย 1 ตัน ใสปูนขาว 17 กิโลกรัม คลุกกันท้ิงไวสัก 2 – 3 สัปดาห จาก pH 4 ข้ึนมาเปน pH 
5 - 6  โครงการนี้ทําท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกิดจากท่ีประชุมจังหวัด
นราธิวาส เขาจะขยายสนามบินจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงจะขุดดินพรุ ดินอินทรีย 30,000 ตันท้ิงทะเล  เราอยูในท่ี
ประชุมก็บอกวาดินนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบอกวา ถานําไปผสมกับปูนขาวก็จะนําไปใชปรับปรุงดิน 
ตอนนั้นทางสนามบินดีใจปแรกๆไมคอยมีใครอยากไดเทาไร พอปท่ีสองเริ่มแยงกันนําไปใชปลูกพืชผัก   

 

โครงการท่ี 2 โครงการแกลงดิน แบงเปน 6 แปลง เรื่องดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          
ทรงรับสั่งวาเราศึกษาดินเปรี้ยวโดยมาทดลองใชท่ีหมูบานรอบศูนยสาขากอน ทานบอกวาใหเวลาศึกษา
โครงการแกลงดิน 3 ป จนกวาโครงการบางนราจะเสร็จ เม่ือศึกษาไดผลดีแลว ใหนําไปขยายท่ี โคกอิฐ โคกใน         
โคกกระทอม  บานยูโย นี่คือภาพแปลงแกลงดิน มี 6 แปลง  แปลงท่ี 1  ใสดินอยางเดียว  แปลงท่ี 2              
ใชน้ําอยางเดียว  แปลงท่ี 3 ใชน้ํากับดินผสมกัน แปลงท่ี 4 ใหเราปรับปรุงแลวท้ิงไว  ดูวาดินจะกลับมาเปรี้ยวอีกไหม 
ปรากฏวาก็กลับมาเปรี้ยวอีก แปลงท่ี 5 เราปลูกผัก แปลงท่ี 6 ใหท้ิงไวเฉยๆ  โครงการวิจัยแกลงดินนี้ เราเริ่ม
ในป 2528  นี่ก็ผานมา 30 ปก็ยังวิจัยอยู  โดยเฉพาะแปลงท่ี 6 ท่ีเราท้ิงไวเฉยๆ เพ่ือดูวาจะมีพืชอะไร            
ข้ึนมาบาง  ถาเราพูดในแงนักวิชาการ พระองคทานเปนเหมือนหัวหนาโครงการวิจัย เพราะสวนใหญการทํางาน
เปนพระราชดําริท้ังสิ้น มีอยูแปลงหนึ่งตอนนั้นเราศึกษาวาควรจะแชน้ํา 4 สัปดาห สารพิษจะออกมามาก 
ขอมูลนี้เปนของหัวหนาฝายวิเคราะห ดินในขณะนั้นคือทานอธิบดีอภิชาต จงสกุล   
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ภาพท่ี 14 แปลงทดลองโครงการแกลงดิน  6 แปลง  

 
 

เม่ือประมาณป 2531 – 2532 อีกเรื่องท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งเก่ียวกับดินเปรี้ยว 
วาเรามีขอมูลเรื่อง  ดินเปรี้ยวนอยมากไมเหมือนดินเค็มท่ีมีขอมูลมาก  โครงการแกลงดินทําใหนักวิชาการ         
รูเรื่องดินเปรี้ยวมากข้ึน  ขณะนี้ในแปลงแกลงดินภายในศูนยฯ แปลงท่ีไมใสปูนเลยก็ปลูกขาวข้ึนไดดี  สมัยนั้น
ขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินบอกผมวาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เงินเยอะเลยเอาดินดีมาถม เสมือนกับวา
เราไปเอาดินดีมาถมตกแตงเอง แลวปลูกขาวกัน แตจริงๆ แลวไมใชอยางนั้น ปจจุบันน้ําในศูนยศึกษา            
การพัฒนาพิกุลทองฯ ก็ประมาณ pH 5 – 6 ปลูกขาวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไมตองใสปูนก็ปลูกขาว
ข้ึน เพราะมีโพลเดอร (Polder) รอบ ไมใหน้ําท่ีอ่ืนเขามาไดโครงการพิกุลทองเราทํางานไมยาก เพราะสวนใหญ
เราทํางานตามพระราชดําริ มีคนชี้นําอยูแลว ตอนตามเสด็จใหมๆ เราอยูแถวหลังสุด สักพักหนึ่งเรามาอยู
ขางหนา ท่ีโคกอิฐ โคกใน ท่ีเราดีใจมากคือ พระองคทานรับสั่งวา “...เราเคยมาโคกอิฐ - โคกใน มาดูเขาชี้ตรง
นั้น ๆ เขาทํา แตวา เขาไดเพียง 5 - 10 ถัง แตตอนนี้ไดข้ึนไปถึง 40 - 50 ถัง ก็ใชไดแลว ตอไปดินจะไม
เปรี้ยวแลว เพราะวาทําใหเปรี้ยวเต็มท่ีแลว โดยท่ีขุดอะไร ๆ ทําใหเปรี้ยว แลวก็ระบาย  รูสึกวานับวันเขาจะ       
ดีข้ึน อันนี้สิเปนชัยชนะท่ีดีใจมากท่ีใชงานไดแลว ชาวบานเขาก็ดีข้ึน แตกอนชาวบานเขาตองซ้ือขาวกิน เดี๋ยวนี้
เขามีขาวอาจจะขายได...” 

 

โครงการท่ี 3 คือ การปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีพรุ เราเริ่มทดลองปลูกครั้งแรกใน ป 2528 – 2529 
ทดลองปลูกในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 8 ไร  แตมีน้ําทวมเขามา ปาลมตายหมด ปตอมาเราก็หนุน 
โพลเดอร รอบศูนยใหสูงข้ึนแลวปลูกใหม ก็ใหผลผลิตสูงปาลมน้ํามันเติบโตไดดีในดินชุดระแงะ ดินชุดมูโนะ         
ซ่ีงเราใชวิธีขุดยกรองปลูก ประมาณ  ป พ.ศ. 2532 - 2533 นายอรรถ  สมราง ผูอํานวยการกองแผนงาน         
ในสมัยนั้น บอกวาทาง กปร. เห็นวาเราตั้งศูนยพิกุลทองมา 10 ปแลว ตอนนี้มีพืชอะไรท่ีปลูกในพรุไดบาง          
สมัยนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องปาลมน้ํามันในดินพรุมาก มาเลเซียก็กําลังเริ่มปลูกปาลมน้ํามันในดินพรุ  เราก็เลยตอง
เริ่มนําปาลมน้ํามันไปปลูกในพ้ืนท่ีดินพรุ ท่ีพรุบาเจาะทุกปน้ําก็ทวม ฝนก็แลง ไฟก็ติด สมัยนั้นเตรียมดิน        
ยากมาก ใครไปทําท่ีพรุบาเจาะก็บนกันทุกคน ครั้งแรกท่ีเราไปปลูกคืออยากใหมันตาย จะไดบอกไดวาปลูก         
ไมข้ึน ปรากฏวาเติบโตไดดีเลยทดลองปลูก 20 ไร ขุดดินลึกบาง ตื้นบางเพ่ือทดลอง ผมก็ไปคุยกับทางสํานัก
พระราชวัง ซ่ึงขณะนั้นเปนหวงวาพ้ืนท่ีพรุจะใชทําอะไรไดบาง ตอนนั้นทางสํานักพระราชวังก็ไปเรียกบริษัท          
ยูนิลีเวอรซ่ึงเขาปลูกปาลมน้ํามันท่ีกระบี่จํานวนมาก และไดมีผูเชี่ยวชาญมาจากอเมริกาใตมาดูพ้ืนท่ี ก็บอกวา 
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นาจะปลูกปาลมน้ํามันได แนวโนมมีโอกาสดีมาก แตกอนปลูกตองศึกษาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้น
ปลูกไป 20 ไรแลว ทานทรงมีรับสั่งวาควรท่ีจะขยายโรงงานผลิตน้ํามันปาลม โดยขยายเทาท่ีโรงงานผลิตน้ํามัน
ปาลมในศูนยจะรับผิดชอบได คือประมาณ  1,000 – 2,000 ไร เราเลยไปทําท่ีพรุบาเจาะ 1,000 ไร            
สมัยนั้นพวกเรารูเรื่องปาลมน้ํามันนอยมาก เรื่องปรับปรุงดินเตรียมดินกรมพัฒนาท่ีดินเราทํา แตเรื่องพืชเราให
กรมวิชาการเกษตร เราสั่งเมล็ดปาลมน้ํามันจากคอสตาริกา เมล็ดละ 12 บาท ปลูกแลวไดผลดี ท่ีเปนหวงคือ 
โครงการพ้ืนท่ีพรุนี้ เราเคยแบงโซนพ้ืนท่ีเปนเขตอนุรักษ เขตสงวน และเขตพัฒนา โดยจะทําเขตอนุรักษเปน
เขตสงวน สวนเขตพัฒนาเราจะใชเพ่ือการเกษตร แตขณะนี้ปาลมน้ํามันเต็มโครงการพรุบาเจาะไปหมดแลว
ไดผลดีบาง ไมดีบาง  

   
ภาพท่ี  15  แสดงการปลูกพันธุปาลมนํ้ามันท่ีพรุบาเจาะ 

 

  เรื ่องที่ 2 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งวา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นั ้น            
เปรียบ เสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต เราก็พยายามทําตามพระราชดําริ มีพ้ืนท่ีแสดงการปลูกพืช แซมยาง
เชน สละ กาแฟ  หวายฯลฯ  การทํานาขาวในดินเปรี้ยว การเลี้ยงสัตว อางเก็บน้ําใกลบาน  ทําใหผูที่มา
เท่ียวชมศูนยเสมือนไดมาพักผอนหยอนใจ เหมือนไดมาเท่ียวสวนสาธารณะโดยไดความรูกลับไปท่ีศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จะมีการจัดงาน“ชมศูนยศึกษาพัฒนาความรู ดูนิทรรศการ” ปหนึ่งๆ มีผูท่ีมาเยี่ยมชม
ศูนยนับหม่ืนคน 

เรื่องที่ 3 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนศูนยบริการ ณ จุดเดียว มีหนวยงานหลัก และ
หนวยงานรวมดําเนินงานครอบคลุมทุกดาน ประชาชน เกษตรกร เขามาศึกษา เรียนรู และติดตอราชการไดใน
ท่ีเดียวกัน เรามีการพัฒนาหมูบานรอบศูนย มีเจาหนาท่ีบริการครบถวนแบบ One Stop Service    

เรื่องท่ี 4 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีการดําเนินงานลักษณะผสมผสาน/บูรณาการ เปน
ศูนยบริการ ณ จุดเดียว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งวา “ … ใหสวนราชการตางๆ ศึกษาและพัฒนา
พ้ืนท่ีพรุรวมกันในลักษณะผสมผสาน...”  เม่ือกอนเราเรียกวาเปนการดําเนินการในลักษณะผสมผสาน ในสมัยนี้
เราเรียกวาบูรณาการ หนวยงานท่ีเขามาทํางานในศูนยพิกุลทองฯ ประกอบดวย กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการ
เกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดนราธิวาส กรมชลประทาน กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาสเขต 1 สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
นราธิวาสเขต 2 สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาสเขต 3 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน                
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรมการพัฒนาชุมชน 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส 
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ภาพท่ี 16 พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิตในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

เรื่องที่ 5  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   มีการบริหารและดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
และคณะทํางาน โดยมีแผนแมบทกํากับการดําเนินงาน 

เรื่องท่ี 6  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคน “โรงเรียนฝกหัดขาราชการ” 
คงจะมีท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  แหงเดียวท่ีตอนเชาๆ มีการยืนตรงเคารพธงชาติ ก็ยังมีอยูจนถึง
ปจจุบัน ผมไปอยูตอนแรกๆ คนรอบๆ ศูนยพูดภาษายาวี ปจจุบันพูดภาษาไทยไดมากขึ้น เกษตรกรใน
หมูบานรอบศูนยมีประมาณ 1,000 กวาราย เราเก็บขอมูลไว จัดฝกอบรมเพื่อเตรียมเกษตรกรใหพรอม
รับการพัฒนา  นักวิชาการโครงการก็เปนท้ังนักวิจัยและนักเผยแพร อีกเรื่องหนึ่ง คือ หมอมเจาจักรพันธ
เพ็ญศิริ จักรพันธุ บอกกับผมวาที่พระองคทานตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาขึ้นมานั้นมีความประสงคจะให
เหมือน โรงเรียนฝกหัดขาราชการใหรูจักทํางานรวมกันเปนการทํางานผสมผสาน ผมวาตอนนั้นทานคง
ตระหนักวาขาราชการทํางานรวมกันยาก แตเพื่อนรวมงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  สมัยที่ผม
อยูก็ทํางานกันดี เปนเพ่ือนกันหมด  ผูเคยทํางานรวมกันมาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก็เปนอธิบดี
กันหลายคน คลายๆ วาจะเปนโรงเรียนฝกหัดอธิบดี   
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ตอนท่ี 3  โครงการพระราชดําริ กับการใชขอมูลดิน และการจัดการดิน  
 

 โครงการพระราชดําริ เราใชขอมูลดิน และการจัดการดิน เราใชชวยเหลือเกษตรกรไดอยางไรบาง 
ชวยเหลือประเทศชาติไดอยางไร ทานอธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย อยากใหทุกคนเห็นความสําคัญของการใช
ประโยชนของการใชขอมูลของชุดดิน  ระบบอนุรักษดินและน้ํา และการวางแผนการใชท่ีดิน ซ่ึงการดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ซ่ึงเปนแนวทางเดียวกับการ
อนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ 

• การใชขอมูลดินและแผนท่ีดิน 

• การใชระบบอนุรักษดินและน้ํา 

• การวางแผนการใชท่ีดิน 
ยกตัวอยาง การจัดทําเขตการใชท่ีดิน (Zoning) ในพ้ืนท่ีพรุท่ีแรก ใชขอมูลชุดดิน ขอมูล land use และ Soil map  
มาแบงเขตสงวน เขตอนุรักษ และเขตพัฒนา ซ่ึงถาเราไมใชการใชขอมูลดิน และการจัดการดิน เราคงแบง          
เขตการใชท่ีดินไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพท่ี 17 การกําหนดเขตการใชท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส 
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ภาพท่ี 18 การปลูกขาวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 
  

        ภาพที่ 18  มี 3 ภาพ ภาพแรกเปนพื้นที่ปลูกขาวแลวตาย เพราะดินเปรี้ยวจัด น้ําเปรี้ยวจัด         

ภาพถัดมาจัดการดินไดดีขึ้น เพราะใชขอมูลจากแผนที่ชุดดิน land use และขอมูลเขตการใชที่ดิน      

มาบริหารจัดการวาตรงไหนเปนดินเปรี้ยวบาง โดยใชหลักวิชาการแกลงดินมาพัฒนาพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงเปนประโยชน

อยางมาก ขอมูลชุดดิน ทําใหรูวาดินตรงไหนเปรี้ยวบางไมเปรี้ยวบาง ดินเปรี้ยวควรทําอยางไร เพราะฉะนั้น         

ชุดดินใชประโยชนกับการแกไขดินเปรี้ยวไดเปนอยางดี  จะเลาถึงประสบการณในการทํางานลงพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1. โครงการหนึ่ง (ไมขอระบุชื่อโครงการ)  ไมไดใชขอมูลชุดดินในการดําเนินการ โครงการดังกลาว         

ของบประมาณ พัฒนาปรับปรุงดินดวยหินปูนฝุน มาแลวไมต่ํากวา 10 ป ท้ังท่ีบริเวณนั้น เปนดินตะกอนน้ําจืด

คงไมใชขอมูลชุดดิน ดินโคกเค็ม ดินบางนารา แตโครงการนี้ขอหินปูนฝุน ซ่ึงทางกองแผนงานก็จัดใหทุกป            

คิดวาคงไมไดใชขอมูลชุดดินในการดําเนินงาน เม่ือผม เปน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12            

จึงไดยกเลิกโครงการดังกลาวไป เพราะไมเห็นประโยชนกับโครงการดังกลาว 

            2 .  โครงการฟารมตัวอย างตามพระราชดําริ           

จ. นราธิวาส  กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลัก ออกแบบ

แทบทุกโครงการ มีโครงการหนึ่ง โครงการบานบาฆาบือซา 

เปนตัวอยางของการใชประโยชนจากชุดดิน โครงการบาน

บาฆาบือซาอยูไมไกลจากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

จัดทําเปนฟารมตัวอยางของจังหวัดนราธิวาส แหลงน้ําท่ีนั้น 

จริงๆ เปนดินชุดนราธิวาส ดินชุดกาบแดง ดินชุดตนไทร ซ่ึงใน

การจัดทําฟารมตัวอยางถาไมมีแหลงน้ําก็ทําไมได โครงการ 

ดังกลาวกรมพัฒนาท่ีดิน ดูเรื่องดิน กรมชลประทานดูเรื่อง “ขุดแหลงน้ํา” กรมชลประทานบอกวาขุดแหลงน้ํา

ไมได ถาขุดแลวดินเปรี้ยว เพราะเปนดินชุดกาบแดง ดินชุดตนไทร จึงไมไดขุด แตกรมพัฒนาท่ีดินก็บอกวา        

ถาไมมีแหลงน้ําจะพัฒนาไดอยางไรนักสํารวจดินเราจึงไปเจาะดินดู ปรากฏวาเปนชั้นท่ีมี acid sulfate soil          

หนา 80 เซนติเมตร ดินทราย เรารูลักษณะ Profile ของดิน ขุดออกใหหมด 1 - 2 เมตร แลวเอาดินไปท้ิง

หางๆ ซ่ึงแหลงน้ําก็ยังใชอยูถึงปจจุบันนี้     

 

 

ภาพท่ี 19 โครงการฟารมตัวอยางตาม
พระราชดําร ิ
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 3. โครงการหนองบัวนากงอยู อําเภอรือเสาะ สถานท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพายเรือ            

กับสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  มีอยูวันหนึ่ง ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะทอดพระเนตร บริเวณพรุนากง

อีกครั้ง แตตอนนั้นมีกระจูดข้ึนเต็มไปหมด คงจะพายเรือไมไดแลว แมทัพภาค 4 ถามกรมชลประทาน           

วาจะขุดดินไดไหม  กรมชลประทานบอกขุดไมไดหรอกเปนดินเปรี้ยว  กรมพัฒนาท่ีดินบอกดินขุดได              

เพราะดูจากแผนท่ี Soil map บริเวณขอบๆ เปนดินบางนารา รอบๆ เปนดินตะกอนน้ําจืดท้ังนั้น เลยใหหัวหนา

ฝายวิเคราะหดิน ไปดูวามีกํามะถันเยอะไหม ปรากฏวาวิเคราะหแลวไมมีซัลเฟอร ก็ขุดได ไมทําใหดินเปรี้ยว 

ดังนั้นถารูเรื่องชุดดิน ก็ขอใหรูจริงและนําไปใชประโยชนใหได 

         4. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัด

พัทลุงพ้ืนท่ีเปนดินตะกอนน้ําจืด โครงการนี้มีขนาดกวาง  

80 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร จังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดท่ี

ยากจนท่ีสุดของภาคใตและหาซ้ือท่ีดินยาก โครงการฟารม

ตัวอยางนี้ เปนความสามารถของผูวาราชการจังหวัดท่ีหา

ท่ีดินมาได มีขนาดพ้ืนท่ีกวาง  80 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร 

มีลักษณะเหมือนเสนกวยเตี๋ยว ท่ีดินแปลงนี้ทราบจาก

วิศวกร  นายวินัย  อักษรพันธ  ว า เปนโครงการแรก                

ท่ีนักสํารวจดิน วิศวกร นักวิชาการเกษตร เดินไปดวยกัน ออกแบบโครงการไปดวยกัน ตอนแรกก็งงวาไมรูจะทํา

อยางไร จนสรุปวาออกแบบขุดเปนคลองระบายน้ํายาว  4 กิโลเมตร ซ่ึงพันเอกประยุทธ จันทรโอชา ในตอนนั้น

ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เคยบอกวา โครงการฟารมตัวอยางนี้ Advantage มีประโยชน

ดีมาก สงน้ําไดท่ัวถึง ท้ังหมดนี้คือการใชประโยชนจากชุดดินแผนท่ีดิน  

 5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุแฆแฆ อธิบดีอภิชาต จงสกุล คงจําไดดี มีการใชประโยชนจาก Soil map 

และขอมูลชุดดินโดยตรง ทําใหชวยประหยัดงบประมาณของประเทศได และลดปญหาอ่ืนๆ อีกมากเทาไร          

ถามีการขุดกันจริงๆ  ท่ีขุดไปแลวนั่น เรียกวา พ้ืนท่ีพรุแฆแฆเล็ก แตพ้ืนท่ีพรุแฆแฆใหญกําลังจะขุด งบประมาณ

นาจะประมาณ 800 ลานบาท ถาดูจาก Base map เขียนวาเปนท่ีลุมน้ําขัง แตถาดูจาก Soil map         

กรมพัฒนาท่ีดินบอกวาเปนดินชุดบานธร เพราะดินชุดบานธรบางแหงก็เปนท่ีลุม เหมือนกับทางเขาศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ  จริงๆ แลวเปนดินทราย กรมชลประทานจะขุดพ้ืนท่ีดินทราย กวางประมาณ 30 - 40 

กิโลเมตร ยาว 18 - 30 กิโลเมตร เรารูวาเปนดินชุดบานธร พ้ืนท่ีเปนดินทราย ขุดไปคงไมไดประโยชน 

โครงการนี้ก็ยกเลิกไปในท่ีสุด ท้ังท่ีมีเปาหมายจะทําอยูแลว งบประมาณเกือบ 1,000 ลานบาท  และนี่คือ

ประโยชนของแผนท่ีดิน ประโยชนของ Soil Series   กรมพัฒนาท่ีดินเปนกรมฯ เดียวท่ีทําการสํารวจดิน           

ตอนท่ีผมอยูนราธิวาส ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสพูดถึงอยางชัดเจน พูดเปนประจําเก่ียวกับดินชุดบานธร       

ครั้งหนึ่งผมเคยบรรยายตอนท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จ บอกวาดินในทุกตารางนิ้วในประเทศไทย            

กรมพัฒนาท่ีดินตั้งชื่อไวหมดแลว มีอยูครั้งหนึ่งผมรับเสด็จท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

ทรงตรัสถามดินนี้ชื่ออะไร จึงอยากจะบอกวาเรื่องชุดดินนั้นสําคัญมากมีกรมพัฒนาท่ีดินท่ีทําอยูกรมเดียว           

กรมอ่ืนไมมีนักสํารวจดิน  

 

ภาพท่ี 20 โครงการฟารมตัวอยางตาม
พระราชดําร ิจ.พัทลุง 
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 6. คันดินปองกันน้ําบานเปล พ้ืนท่ีนี้เปนการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา บานเปลเปนหมูบาน

บริวารรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หมูบานเปลอยูปลายคลองระบายน้ําแหงหนึ่ง มีชื่อวา คลองวาป 

ถาน้ําทวมก็จะไหลผานบานเปล ทํานาไมไดมาตลอด เพราะมีน้ําเปรี้ยวไหลผาน จากการท่ีเราไปดูดิน พบวา

เปนดินดีเปนดินคลองนกกระทุม ไมมีดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวอยูลึก แตทําไมปลูกขาวไมได  ปลูกผักไมได ทําอะไร

ไมไดในตอนนั้น มีนักอนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงตอนนั้น ผมเปนหัวหนาศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ ซ่ึงกําลังศึกษาโครงการแกลงดินอยูพอดี นักอนุรักษดินและน้ําก็บอกวาใหทําคันดินปองกัน           

ไมใหน้ําเปรี้ยวเขามาในพ้ืนท่ีบานเปลก็จะสามารถปลูกขาวได ปลูกผักได  จึงทําคันดินประมาณ 400 เมตร  

ก้ันไมใหน้ําเปรี้ยวท่ีมาจากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯไหลผานออกทะเลผานทางบานเปล  เม่ือทําคันดิน

เสร็จแลวก็ใชประโยชนไดดี ปลูกผักไดดีมาก ปจจุบันบานเปลเปนแหลงปลูกผักของจังหวัดนราธิวาส         

เพราะเราใช Soil map เราถึงรูวาดินตรงนั้นไมเปรี้ยว เราจึงใชวิธีการอนุรักษดินและน้ําในการทําคันดิน 

เบี่ยงเบนน้ําใหไปลงคลองระบายน้ําท้ังหมด อันนี้คือ ประโยชนของการใชชุดดิน และระบบการอนุรักษดินและน้ํา  

 7. โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวบานโคกกระทอม  พ้ืนท่ีเปนดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงรับสั่งกับผม โดยตรงวาใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปชวยปรับปรุงดินเปรี้ยวท่ีบานโคกกระทอม ทําให

ปลูกขาวใหได เราจึงเขาไปตั้งเปนโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวบานโคกกระทอม  ตอนหลังปลูกขาวไดดี เดิมบาน

โคกกระทอมมีท้ังดินเปรี้ยวและดินจืด จากการศึกษาพบวาเปนดินชุดตากใบ และดินชุดยูโนะ ซ่ึงอยูติดกัน 

พ้ืนท่ีไมสามารถปลูกขาวได เพราะมีน้ําไหลบาจากพรุโตะแดง จึงทําคันดินก้ัน ระหวางดินชุดยูโนะ กับดินชุด

ตากใบเปนดินตะกอนน้ําจืด ตะกอนดินกํามะถัน ชุดดินท่ีมีไพไรต มีจาโรไซต นั้นอยูลึก 1 เมตร 20 เซนติเมตร 

ปลูกขาวไดไมมีปญหา ใสปูนหนอยยิ่งดี กรมพัฒนาท่ีดินยุคนั้นมีชื่อเสียงมาก สามารถพัฒนาดินท่ีปลูกขาวไมได 

ใหปลูกขาวได เพราะเรารูจักใชชุดดิน และใชระบบการอนุรักษดินและน้ําเขามาชวย และนําความรู             

จากโครงการแกลงดินเขาไปใช 

  8. โครงการพัฒนาลุมน้ําบางนาราท่ีบานโคก เปนดินตะกอนน้ําจืด ชาวบานท้ิงราง มาเปนเวลา         

กวา10 ป ไมเคยใชประโยชนเลย กลายเปนท่ีรกราง ตนหญาข้ึนสูง ใชประโยชนอะไรไมได เพราะมีน้ําไหลบาจาก

พรุโตะแดง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จึงชวยทําคันดิน คันนาให เพราะวาเปนดินจืดสามารถใชทํานา 

ปลูกขาวได  จนปจจุบันท่ีบานโคก ปลูกขาวไดดีมากตอนนี้ เปนเพราะเรารูวาชุดดิน เปนอยางไร สามารถนําไป

แกปญหาในพ้ืนท่ีบางนาราได  

  ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ก็อยากจะใหพวกเราใชขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ไมวาจะเปนชุดดิน ขอมูลดิน 

แผนท่ีดิน ระบบการอนุรักษดินและน้ํา ไปชวยใชพัฒนางานของทุกทาน จะกอประโยชนมาก เพราะขอมูล

ดินนั้นสําคัญมากในการทําการเกษตร 
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ตอนท่ี 4 โครงการพระราชดําริ  
  

โครงการพระราชดําริกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย  ตลอดระยะเวลาท่ีทํางานท่ีศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จนมาเปนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ถึงแมเกษียณแลวก็ยังมี

โอกาสไดไปดูงานโครงการตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน และโครงการพระราชดําริอ่ืนๆ โครงการท่ีจะนํารูปแบบ

ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปใชใหไดผลดี ตองมีพ้ืนฐาน 4 ขอ  คือ 

1. ตองทํางานในลักษณะผสมผสาน มีหนวยงานหลัก   

2. บริหารงาน โดย คณะกรรมการและคณะทํางาน  

3. ตองเปนการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา พืช ปาไม คน และสิ่งแวดลอม จึงจะพัฒนาการเกษตรไดดี 

4. ใชแผนแมบทเปนเครื่องมือในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ตองรูใครทําอะไร ทําท่ีไหน อยางไร

งบประมาณเทาไร ในแผนแมบทตองมีใหหมด 
 

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.อภิชาต จงสกุล  กลาวสรุปวา ทุกทานคงจะไดรับฟงและเห็นถึงความ

ยากลําบากของการดําเนินงาน กวาจะมาถึงวันนี้ของโครงการตางๆ ภายในศูนยศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง       

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผมเองก็ไดเรียนรูจากทานอธิบดีชัยวัฒน  สิทธิบุศย ทานสอนเกือบทุกเรื่องสมัยท่ีอยู

จังหวัดนราธิวาส ในวันนี้  ทุกทานไดรับความรูทราบความเปนมาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง           

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากตนฉบับ แตดวยเวลาจํากัดอาจจะยังถายทอดออกมาไมไดมาก วันนี้ตอง

ขอขอบคุณทานอธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย เปนอยางสูง  
 


