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ตามที่ประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติกําหนดใหวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ป เปน “วันดินโลก”
และกําหนดใหป 2558 เปน “ปดิน สากล” ดังนั้น ในฐานะที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบและมีสวนผลักดัน
ให อ งค ก รต า งๆ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรดิ น และเพื ่อ รว มเฉลิม ฉลองปด ิน สากล
กรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงความสําคัญของการอนุรักษดินและการแกไขปญ หาของ
ดินเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งนี้ไดจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการองคความรูสูปดิน สากลป 2558 เกี่ย วกับ
การจัดการทรัพยากรดิน โดยการเสวนาทางวิชาการครั้งนี้เปนการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ งานพัฒ นาที่ดิน
กับการกอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อใหบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินไดมีโอกาสไดทราบถึงความ
เกี่ย วขอ งของกรมพัฒ นาที่ดิน กับ ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ ซึ่ง อธิบ ดีก รมพัฒ นาที่ดิน คนที่ 11
นายชัยวัฒน สิทธิบุศย ใหเกียรติเปนผูบรรยายพิเศษความรูเกี่ย วกับ ประวัติความเปน มาและการกอตั้ง
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ประธานในการรับ ฟงการบรรยาย นายอภิช าต จงสกุล อธิบ ดีก รมพัฒ นาที่ดิน กลา วเปดการ
บรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากลป 2558” ครั้งที่ 7 ดังนี้ “วัน นี้เปน โอกาสอัน ดีของขาราชการ
พนัก งานราชการ และเจาหนา ที่ของกรมพัฒ นาที่ดิน ที่จ ะไดรับ ฟงประวัติที่สํา คัญ ของกรมพัฒ นาที่ดิน
ผมกับ ทา นชัย วัฒ น สิท ธิบ ุศ ย ไดทํา งานดว ยกัน อยา งตอ เนื ่อ งยาวนานที่ภ าคใต โดยทา นชัย วัฒ น
สิทธิบุศย ไดทํางานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาอยางยาวนาน ฉะนั้นประสบการณการทํางาน
ของทา นชัย วัฒ น สิท ธิบุศ ย ในโครงการพระราชดํ า ริมีอ ยู ม ากมาย ถา ไมมีอ ธิบ ดีช ัย วัฒ น สิท ธิบ ุศ ย
ศูน ยศ ึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ คงจะไมก า วหนา และเปน ที ่รู จ ัก ในทุก วัน นี ้ นั บเปน โอกาสอัน ดี ที่
ทานชัยวัฒน สิทธิบุศยจะมาเลาวา กวาจะเปนศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอยางทุกวันนี้ เราเหนื่อยยากกัน
ขนาดไหน จากที่ไมมีอะไรเลยจริงๆ จนกลายมาเปนงานที่เชิดหนาชูตาของกรมพัฒนาที่ดิน”
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ทา นอธิบ ดีชัย วัฒ น สิท ธิบ ุศ ย ไดเ ลา ถึง พระราชดํา ริข องพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว และ
ประวัติศาสตรของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมทั้งอธิบายถึงประโยชนของงานพัฒนาที่ดินในการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริ และในตอนทายเปนการเสนอใหพิจารณาการนํารูปแบบของศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ไปใชพัฒนาการเกษตรของประเทศ ดังนี้

ภาพที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปในแปลงทดลอง
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ภาพที ่ 1 พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูห ัว เสด็จ ฯ ในแปลงทดลองของศูน ยศึก ษาการพัฒ นา
พิก ุล ทองฯ ภูเ ขาขา งหลัง คือ ภูเ ขาตัน หยง คนทั ่ว ไปเรีย กวา พระตํ า หนัก ทัก ษิณ ราชนิเ วศน
แตพ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยู ห ัว ทรงเรีย กวา “บา น” ซึ ่ง คงจะมีใ นประเทศนี ้ป ระเทศเดีย วที ่มี
พระมหากษัตริยเดิน ตามทุงนา คันนา
เรื่อง “เกิดศูนยพิกุล ทอง” ที่จะมาเลาในวันนี้ มีทั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เรื่องเกิดศูนยพิกุล ทอง
ตอนที่ 2 พระราชดําริที่เกี่ยวกับศูนยพิกุล ทอง
ตอนที่ 3 การวางแผนการใชที่ดิน และใชขอมูลดินในการพัฒ นางานโครงการพระราชดําริ
ตอนที่ 4 รูปแบบการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ผมทํางานที่จังหวัดนราธิวาสมาตั้งแตป 2521 แตกอนหนาเคยไปสํา รวจสมรรถนะและวินิจ ฉัย
คุณภาพดินที่จังหวัดนราธิว าส เมื่อป 2515– 2517 โดยตั้งแตป 2521 ผมยายจากกองจําแนกที่ดิน
ไปอยูกองบริรักษที่ดิน สมัย นั้น มีน ายสมปอง นิล พัน ธ ที่ทํา งานอยูที่จังหวัดนราธิว าสกับ ผม กอนหนา ที่
ผมจะยา ยไป ก็ไ ดไ ปดูพื้น ที่ที่ตํา บลโคกกระดูก หมูแ ลว เห็น วา มีแตปา และขณะนั้น เกิด น้ํา ทว มรอบๆ ก็
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ตั้ง ใจวา จะไมข อยา ยไปจัง หวัด นราธิว าส แตใ นที่สุด ผมก็ไ ดตัด สิน ใจยา ยไปทํา งานที่จัง หวัด นราธิว าส
ตั้งแตป 2521 มาเปนเวลากวา 10 ป
ตอนที่ 1 เกิดศูนยพิกุลทอง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาจังหวัด
นราธิว าสเปน ครั้ง แรก และเสด็จ ฯ แปรพระราชฐานมาประทับ แรม ณ พระตํา หนัก ทัก ษิณ ราชนิเวศน
ครั้งแรกป พ.ศ.2516 ในชว งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกัน ยายนของทุกป จะเสด็จ มาปฏิบัติพระราช
กรณียกิจและเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียง ปละ 2 เดือน สมัย นั้น จะไมมีการแจง
ลวงหนาวาจะเสด็จที่ไหน อยางไร

ภาพที่ 2 รถยนตพระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จไปจังหวัดนราธิวาส ครั้งแรกในป พ.ศ. 2502
การเสด็จพระราชดําเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมราษฎร ขบวนเสด็จจะมีรถตํารวจ
นํา โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงขับรถเอง ขบวนเสด็จมีรถ 60 – 70 คัน พระองคทานจะ
เสด็จไปตามแผนที่ ทานใหความสําคัญกับแผนที่ Base Map 1 : 50,000 มาก ทรงรับสั่งวาโครงการ
พิกุล ทองตอ งมีกรมแผนที่ทหารมามีสว นเกี่ย วของ โครงการพิกุล ทองทั้งหมดนั้น พระบาทสมเด็จ พระ
เจา อยูหัว ดูจ ากแผนที่ Base Map สว นใหญพื้น ที่ที่พระองคทานจะเสด็จ ฯ ไปมักจะไมทราบลว งหนา
เมื่อ พระองคทา นเจอราษฎร เจอเกษตรกรก็จ ะจอดรถแลว ซัก ถามวา ดิน เปน อยา งไร น้ํา เปน อยา งไร
ปลูก ขา วไดไ หม ปลูก ถั่ว ไดไ หม พระองคทา นทราบขอ มูล เบื้อ งลึก จริง ๆ ซึ่ง พวกขา ราชการอาจจะไม
ทราบ อยางตอนที่ผมไปอยูที่จังหวัดนราธิวาสใหมๆ ผมก็ไมทราบเรื่องพรุ และสมัย กอนเราไมไดสํารวจ
พรุก ัน มาก เพราะสมัย นั ้น ไมม ีร ถ ถา จะไปในพรุม ีว ิธ ีเ ดีย วคือ นั ่ง เรือ ไป พระองคท า นหาขอ มูล
อยางจริงจังในพื้น ที่ ทา นเสด็จ ไปกลางปา เจอเกษตรกร ก็ส อบถามเรื่องตางๆ วาประชาชนคิดอยางไร
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ลองนึกดูก็จ ะเห็น ภาพเกษตรกรเดิน อยูในสวนยางลึกๆ วัน ดีคืน ดีก็เจอพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ
เสด็จเขามาในสวนปา สวนยาง ในพื้นที่หางไกล

ภาพที่ 3 เปนภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนราธิวาส
ป 2517 – 2518 เกิด น้ํา ทว มใหญใ นพื้น ที่ภ าคใต ประมาณ 10 วัน ผมจํา ไดดีวา ขณะนั้น
ผมทํางานสํารวจดิน จําแนกดินที่จังหวัดสงขลา สองขางทางหลวงจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาผมไดขึ้น
เครื่อ งบิน เปน ครั้งแรก ขณะนั้น เปน ขาราชการชั้น โทของกองจํา แนกดิน มีโ ทรเลขทางกรมพัฒ นาที่ดิน
แจงไปวาใหขึ้นเครื่องบินได ผมจึงไดขึ้นเครื่องบินจากอําเภอหาดใหญไปกรุงเทพฯ ชวงนั้นน้ําทวมมาก มี
ราษฎรไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในชวงเสด็จแปรพระราชฐาน ณ จังหวัดนราธิว าสวา น้ํา
ทวมทําใหขาวเสียหาย โตะอิหมามกราบทูล ในหลวงวาขาวเสีย หายมาก อีกคนคือ เจาอาวาสวัดตอหลัง
ที่อําเภอตากใบ ทา นบอกวา ทา นเองนี่แหละที่ไปทูล พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว วา “ทานตองมาชว ย
ราษฎร เพราะน้ําทวมปนั้นเสียหายมากจริงๆ” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็บอกวาถาจะปองกันไมให
น้ําทวมพื้นที่นาขาวของจังหวัดนราธิวาส ก็ตองระบายน้ําสวนเกินออกจากพื้นที่พรุ มีพระราชดํา ริใหขุด
คลองระบายน้ําที่คลองน้ํา แหลง ขุดคลองระบายน้ํา ที่พรุบ าเจาะ ผมจําไดแมน เลยวาพระองคทานใชคํา
วา evacuate ไมใช drainage แตเ ปน การชัก น้ํา สว นเกิน ออกจากพื้น ที่พรุของจัง หวัดนราธิว าส เพื่อ
ปองกัน พื้น ที่น้ํา ทว มนา เมื่อ ชักน้ําออกจะมีพื้น ที่พรุซึ่งปกติจ ะมีน้ํา แชขังเปน ปๆ พื้น ที่นี้ก็จ ะแหงขึ้น มา
สมัยนั้นยังไมมีใครที่มีความรูเรื่องดินพรุ สวนราชการก็บอกวาเมื่อพื้นที่แหง ถามีดิน มีน้ําก็จ ะใชป ลูกขาว
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ได มีแตกรมพัฒนาที่ดินที่ไดทํารายงานการสํารวจดินโดยนายสุรพล เจริญพงษ ไดทํารายงานโครงการพรุ
บาเจาะและโครงการพรุโ ตะแดง บอกวาเรายังไมมีขอมูล เรื่องพรุมาก ฉะนั้น หากจะพัฒ นาอะไรก็ควร
ศึก ษาเรื่อ งพรุใ หถอ งแทกอ น หลัง จากระบายน้ํา ออกก็มีพื้น ที่พ รุเ กิด ขึ้น นับ แสนไร จึง ไดมีก ารจัด ตั้ง
สหกรณนิคมบาเจาะขึ้นเพราะคาดวาพื้นที่พรุ จะปลูกขาวได ปรากฏวาเมื่อตั้งสหกรณนิคมแลวก็ยังปลูก
ขาวไมได ปลูกขาวไดเฉพาะขอบๆ พรุ ซึ่งเปน ที่ดิน ตะกอนน้ําจืด ทําใหผ มไดยิน คําวา “ขาดทุน กําไร”
คือ มีพื้น ที่พ รุเ กิด ขึ้น หนึ่ง แสนไร เราก็ไ ดกํา ไรหนึ่ง แสนไร แตเ ราสามารถใชป ระโยชนไ ดเ ฉพาะพื้น ที่
ขอบๆ พรุ แทนที่เ ราจะไดกํา ไรหนึ่ง แสน เราก็ข าดทุน กํา ไรจากภาพสภาพพื้น ที่ข องจัง หวัด นราธิว าส
(ภาพที่ 4) จะเห็นวามีภูเขาอยูตรงกลางของจังหวัด นราธิว าส พื้น ที่พรุตอนบนคือพรุบ าเจาะ ตอนลาง
คือพรุโตะแดง
สีเหลืองๆ คือ พื้นที่นาถาจะทํานาก็ตองระบายน้ําออกจากพื้นที่พรุใหไดเ พื่อ
ปองกันอุทกภัย โมเดลนี้กรมพัฒนาที่ดินทําขึ้นในสมัยนั้น

พื้นที่ภูเขา
1,073,013 ไร (40 %)
พื้นที่ดอน
793,233 ไร (33 %)
พื้นที่ทํานา
246,873 ไร ( 9 %)
พื้นที่ดินทราย
74,881 ไร ( 3 %)
พื้นที่พรุ
261,860 ไร (10 %)

ภาพที่ 4 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาส
ตั้ง แตป 2519 ถึง 2522 พระบาทสมเด็จ
พระเจา อยูห ัว เสด็จ เยี ่ย มราษฎรพื้น ที่ตา งๆ
ในจังหวัดนราธิวาส ทานสนพระทัยเรื่องการ
พัฒ นาพื ้น ที ่ พื ้น ที ่ที ่ย ัง ไมไ ดพ ัฒ นาแล ะ
พัฒ นายากคือ พื้น ที่พ รุ เมื่อป 2523 ผมเปน
หัวหนาศูนยพัฒนาที่ดินนราธิวาส มีโอกาสรวม
โต ะ เสวย ด า นหนึ่ ง คื อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นราธิวาส และแมทัพภาค 4 และ อีกดานหนึ่ง
คือ นายชางจากกรมชลประทานและหัว หนา
ศูน ยพ ัฒ นาที ่ด ิน นราธิว าสพระองคท า นก็
รับ สั่ง ถึง เรื่อ งพื้น ที่ดิน พรุ โคกชุม บก โคกอิฐ
โคกใน พรุโตะแดง คืออยากจะบอกวา

ภาพที่ 5 สภาพพื้นที่พรุ ในจังหวัดนราธิวาส
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พระบาทสมเด็จ ประเจา อยูหัว ทรงสนพระทัย ในการพัฒ นาพื้น ที่โ ดยตลอด เดือ นสิง หาคมป 2524
ทรงเสด็จที่พรุกาบแดง(พรุห มากแดง) ซึ่งอยูดานหลังสถานีพัฒ นาที่ดินนราธิว าสปจ จุบัน นี้ เพื่อดูปญ หา
ของการเพาะปลูกพืชในพื้นที่พรุ
สําหรับเรื่องการใชขอมูลชุดดิน ในสมัยกอนมีอยู 2 หนวยงานคือ กองจําแนกดิน และกองสํารวจ
ดิน ที่จ ะใชขอมูล ชุด ดิน ผมนําขอมูล ดิน Soil Map ของจังหวัดนราธิว าสมาใชป ระโยชนไดดีมาก พบวา
ขอ มูล ดิน ที่จ ัง หวัด นราธิว าสมีดิน กรดกํา มะถัน อยู  2,000 กวา ไร มีดิน ชุด ชะอํา ชุด เดีย วที่เ ปน Acid
Sulfate Soil เมื่อผมยา ยไปเมื่อป 2521 – 2522 ผมพบจาโรไซดที่นั่น ผมเคยพบจาโรไซดมากอนที่
รัง สิต ที่แ ปดริ้ว และมาพบอีก ครั้ง ที่จัง หวัด นราธิว าสจากที่เ มื่อ กอ นไมเ คยมี ผมจึง มาคุย กับ ดร.สมาน
พานิช พงส วา เหมือ นผมจะพบจาโรโซต ชว งนั้น ป 2524 ก็ใ ห ดร.พิสุท ธิ์ วิจ ารณส รณ มาดูพ บวา เปน
ดินเปรี้ยวมากแลว น้ําก็เ ปรี้ย ว สภาพเปลี่ย นไปจากเดิมที่เคยสํารวจ เมื่อป 2509 ซึ่ง ไมมีดิน เปรี้ย วมาก
เทาใด ดร.พิสุทธิ์ วิจารณสรณ ไดร ายงานเรื่องนี้ใหน ายสิทธิล าภ วสุวัติ รองอธิบ ดีในสมัย นั้น ซึ่งมาตรวจ
เยี่ย มศูน ยพัฒ นาที่ดิน นราธิว าส เมื่อ วัน ที่ 12 สิง หาคม 2524 และทา นสิท ธิล าภ วสุวัติ เห็น วา ดิน ใน
พื้นที่พรุเปลี่ยนเปนดินกรดกํามะถันมาก เลยบอกวาถามีโอกาสตองกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประกอบกับทราบวา พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทรงสนพระทัย การพัฒ นาพื้น ที่พ รุ ศูน ยพัฒ นาที่ดิน
นราธิวาสจึงไดเชิญเสด็จมาดูการพัฒนาแปลงพื้นที่พรุ ซึ่งมี 2 แปลง คือ แปลงที่ป ลูกพืช ไมขึ้น กับ แปลง
ที่ใสปูนขาวเล็กนอยแลวปลูกพืชขึ้น
วันที่ 24 สิงหาคม 2524 หลังจากที่พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว เสด็จ พรุกาบแดง พระองค
ทา นไดเ สด็จ เขามาในศูน ยพัฒ นาที่ดิน นราธิว าส ดร.พิสุทธิ์ วิจ ารณส รณ และ ดร.สําราญ สมบัติพ านิช
ถวายรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงดินในพื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาสวาเปลี่ย นเปน ดิน เปรี้ย ว หลังจาก
นั้น อีก 2-3วัน ผมไดต ามเสด็จ ที่ค ลองบางเตย อํา เภอตากใบ ผมไดยิน ชัด เจนวา พระบาทสมเด็จ พระ
เจา อยูหัว ทรงรับ สั่ง กับ กรมชลประทานวา ทางกรมพัฒ นาที่ดิน พูด ถูก วา ดิน เปน ดิน เปรี้ย ว สมัย นั้น กรม
พัฒนาที่ดินจะบอกวาระบายน้ําแลวดินเปรี้ยวซึ่งขัดแยงกับกรมชลประทาน ถาดูขาวหนังสือพิมพในสมัย
นั้นก็จะทราบวาขอมูลของทางกรมพัฒนาที่ดินกับกรมชลประทานมักจะขัดแยง
เมื่อพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ไดรับ
ทราบวา ดิน เปลี่ย นแปลงไป จึง มีพ ระราชดํา ริ
“...ใหสว นราชการตางๆ ดํา เนิน การศึกษาและ
พัฒนาพื้นที่พรุรวมกันในลักษณะผสมผสาน ...”
ศูน ยศ ึก ษาการพัฒ นาพิก ุล ทองจึง ไดเ กิด ขึ ้น
หลัง จากที่มีพ ระราชดํา ริ นี่คือ รูป ชว งแรกๆ
(ภาพที ่ 6 ) ที ่พ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยู ห ัว
เสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนาย
ชัย ชาญ ชโลธร เปน หัว หนา ศูน ยศ ึก ษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ
ภาพทื่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปในพื้นที่ปา ณ เขาสํานัก
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ภาพทื่ 7 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หลัง จากที ่ม ีพ ระราชดํ า ริ คณะรัฐ มนตรีไ ดเ ห็น ชอบจัด ตั ้ง ศูน ยศ ึก ษาการพัฒ นาพิก ุล ทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่หมู 6 บานพิกุลทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิว าส เมื่อวัน ที่ 6
มกราคม 2525 โดยคณะอนุก รรมการดําเนิน งาน ประกอบดว ย ผูวาราชการจัง หวัด นราธิว าสเปน
ประธาน และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนเลขานุการฯ โดยชวงแรกๆ ทางจังหวัด
และทางกระทรวงตางๆ ก็คิดวาจะไดเ ขามาดูแล แตในคําสั่งไดกําหนดมาวาผูอํานวยการศูน ยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ตองมาจากกรมพัฒ นาที่ดิน นี่คือภาพของศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทอง สมัย แรกๆ
(ภาพที่ 7)

ภาพที่ 8 ภาพของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ สมัยแรกๆ
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ภาพที่ 9 อางเก็บน้าํ ใกลบานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
แหลงน้ําในภาพที่ 9 คือ อางเก็บน้ําใกลบาน ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่ใชในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ มีเ นื้อ ที่ป ระมาณ 1,200 ไร หมอ มเจา จัก รพัน ธเ พ็ญ ศิริ จัก รพัน ธุ บอกวา สาเหตุที่เ รีย กอา ง
เก็บน้ําใกลบาน เพราะอยูใกลพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน

ภาพที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาในแปลงพิกุลทอง
ชวงที่ทานมาประทับแรมที่จังหวัดนราธิวาส เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พวกเราขาราชการ
ก็จ ะไปรอตามเสด็จ ที่ห นา ตํา หนัก ประมาณบา ยสอง นายชัย ชาญ ชโลธร ผูอํา นวยการศูน ยศึก ษาการ
พัฒ นาพิกุล ทองฯ กับ ผมก็ไปตามเสด็จ ขณะนั้น ทานเสด็จ มาดูพรุเ ล็ก พรุนอ ยที่อ ยูภ ายในบริเวณศูน ย
ศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทอง แลว มีพระราชดําริ ใหเลี้ย งปลาในสภาพน้ําไหลในพื้น ที่พรุ ตรงบริเวณสวน
50 ป เมื่อ ทหารเขา ไปเดิน ในปา พรุ ชว งนั้น มีน กเปด น้ํา บิน เต็ม ทอ งฟา ตั้ง แตกอ ตั้ง ศูน ยศึก ษาการ
พัฒ นาพิกุล ทองฯ ในป 2526 ทานเสด็จ เขา มาที่ศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองทุกป ภาพที่ 10 เปน
ภาพที่ทา นเสด็จ ในแปลงทดลองในศูน ยพิกุล ทอง เมื่อ กอ นเราทดลองปลูก พืช เชน สม โอ มะพรา ว
ปาลมน้ํา มัน ฯลฯ พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ไดอธิบ ายเรื่องการขุดรองปลูกพืช ในดิน พรุ พระองค
ทานใหขุดเอาหนาดินไวตรงกลาง เอาดินชั้นลางไวขอบๆ พื้นที่พรุ
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ภาพที่ 11 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาที่ “โครงการแกลงดิน”
ภาพที่ 11 เป น ภาพที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาที่ โ ครงการแกล ง ดิ น
ภาพที่ 12 เปนภาพขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเปนครั้งแรกที่
พระองคทานบอกวาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นี้โชวได แขงขันไดกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร และ
พระองคทานขอบใจพวกเรา

ภาพที่ 12 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
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กอ นที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว จะเสด็จ ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ ทา นไดรับ สั่ง ใน
โตะเสวยวา ถาเสด็จมาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นี้ไมตองบอกลวงหนาไดไหม พวกเราก็บ อกวา
ได แลวมีอยูวันหนึ่งที่ทุกหนวยงานก็บอกวาทานงดเสด็จ ออก ทุกคนจึงตางก็แยกยายไปที่ตางๆ กัน หมด
ขณะที ่ผ มก็นั ่ง คุย กับ หัว หนา ฝา ยวิช าการ (นายเกรีย งศัก ดิ ์ หงสโ ต) ตอนนั ้น ประมาณ 5 โมงเย็น
มีโทรศัพทมาถามวา ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อยูไหม อีก 5 นาทีใหไปรอที่หนาประตู
พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว จะเสด็จ พระองคทา นรับ สั่ง วา อยากจะมาดูห ญา แฝกของศูน ยศึก ษาการ
พัฒ นาพิกุล ทองฯ เพราะถา จะดูห ญา แฝกทํา งานตอ งมาดูต อนฝนตก เพราะฝนตกหนัก มากตอนนั้น
ตอนแรกผมจะนํา เสด็จ ไปยัง จุด ที่เ ราปลูก หญา แฝก 28 สายพัน ธุ พระองคทา นบอกไมใ ช จะไปดูห ญา
แฝกทํางานตอนฝนตก ผมจึงนําเสด็จไปที่ขอบสระตามที่เห็นในภาพที่ 13 พระองคทานเห็นแลวบอกวา
หางไป ฟน หลอ บอกใหป ลูก 5 เซนติเมตร ซึ่งตอนนั้น ผมปลูก 10 – 12 เซนติเ มตร จากนั้น พระองค
ทา นไปติด ตาม “โครงการแกลง ดิน ” ตอ วัน นั้น ก็มีผ มกับ ทา นเกรีย งศัก ดิ์ หงษโ ต รับ เสด็จ ไมมีเวลาให
เตรียมตัว ในภาพก็จะเห็นวาใสกางเกงยีนส ใสเสื้อแขนสั้นไปยืนรับเสด็จ

ภาพที่ 13 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เรื่องหญาแฝก
ตอนที่ 2 ตามรอยพระราชดําริ : ศูนยพิกุลทอง
เรื่องที่จะคุยใหพวกเราฟงคือ มีพระราชดํา ริอะไรที่เ ราทํากัน บางภายในศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล
ทอง ฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริ “...จุดประสงค
ของการจัดตั้งศูนยศึกษาฯ เพื่อเปนการสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ... ” ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ที่อยูในจังหวัดนราธิวาสเปนศูน ยศึกษาที่เนน ทางดานคน ควาวิจัย และบริการในชีวิตความเปน อยูในภาคใต
หนักไปในทางดิน ที่เปน พรุซึ่งเปน ปญ หามาก เพราะวายังไมไดศึกษาพอ และเกี่ย วของกับ กรมกองหลาย
กรมกอง ซึ่งอาจจะยังไมปรองดองกัน คือไมเขาใจกัน ก็มาวิจัยพรอมกันทีเดียวจะไดมี ความเขาใจกันได…”
หลัง ๆ พอไดม าทํา งานศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ ก็ไ ดม าทํา วิจัย รว มกัน ก็เ ปน เพื่อ นกัน ตอนนั้น ได
ทํางานกับ นายสามารถ โชคคณาพิทักษ กรมชลประทาน การทํางานที่ศูน ยการศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทอง
เราทํา กัน หลายสิ่ง หลายอยา งซึ่ง ก็เ ปน พระราชดํา ริทั้งนั้น การพัฒ นาโครงการตางๆ ตามรูป แบบของศูน ย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีรูปแบบการพัฒนา ที่ผมรวบรวมมาก็มีอยู 6 เรื่อง ดังนี้
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1. เปนแหลงที่รวมการศึกษา เพื่อดูวาทําอยางไรจะพัฒนาไดผล
2. พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต
3. ศูนยบริการ ณ จุดเดียว
4. ผสมผสาน / บูรณาการ
5. คณะกรรมการบริหารโครงการ
6. การพัฒนาคน และโรงเรียนฝกหัดขาราชการ
เรื่องที่ 1 คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนแหลงที่รวมการศึกษา เพื่อดูวาทําอยางไรจะ
พัฒ นาไดผ ล ไดมีการ Research and Development (R & D) และไดมีการศึกษาหาวิธีการพัฒ นาใน
หลายโครงการ ยกตัวอยาง
โครงการที่ 1 การปรับ ปรุงดิน เมื่อพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทรงทราบวา ดิน ในพรุคือ ดิน
อินทรีย มีความเปนกรดสูง พระองคทานก็รับสั่งใหนําดินอินทรียไปผสมกับปูนขาว แลวนําไปปรับปรุงดิน
ทราย เราก็ทดลองนําดินอินทรีย 1 ตัน ใสปูนขาว 17 กิโ ลกรัม คลุกกัน ทิ้งไวสัก 2 – 3 สัป ดาห จาก
pH 4 ขึ้นมาเปน pH 5 - 6 โครงการนี้ทําที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกิดจากที่ป ระชุมจังหวัด
นราธิวาส เขาจะขยายสนามบินจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะขุดดินพรุ ดินอินทรีย 30,000 ตันทิ้งทะเล เรา
อยูในที่ประชุมก็บอกวา ดินนี้พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว บอกวา ถานําไปผสมกับ ปูนขาวก็จ ะนําไปใช
ปรับปรุงดิน ตอนนั้นทางสนามบินดีใจปแรกๆไมคอยมีใครอยากไดเทาไร พอปที่ส องเริ่ม แยงกัน นําไปใช
ปลูกพืชผัก
โครงการที่ 2 โครงการแกลงดิน แบงเปน 6 แปลง เรื่องดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงรับ สั่งวาเราศึกษาดิน เปรี้ย วโดยมาทดลองใชที่ห มูบานรอบศูน ยส าขากอน ทานบอกวาใหเวลาศึกษา
โครงการแกลง ดิน 3 ป จนกวา โครงการบางนราจะเสร็จ เมื่อศึกษาไดผ ลดีแลว ใหนํา ไปขยายที่ โคกอิฐ
โคกใน โคกกระทอม บานยูโย นี่คือภาพแปลงแกลงดิน มี 6 แปลง แปลงที่ 1 ใสดินอยางเดีย ว แปลง
ที่ 2 ใชน้ําอยางเดียว แปลงที่ 3 ใชน้ํากับดินผสมกัน แปลงที่ 4 ใหเราปรับปรุงแลวทิ้งไว ดูวาดินจะ
กลับ มาเปรี ้ย วอีก ไหม ปรากฏวา ก็ก ลับ มา
เปรี้ย วอีก แปลงที่ 5 เราปลูก ผัก แปลงที่ 6
ใหทิ้งไวเฉยๆ โครงการวิจัยแกลงดินนี้ เราเริ่ม
ในป 2528 นี ่ก ็ผ า นมา 30 ปก ็ย ัง วิจ ัย อยู
โดยเฉพาะแปลงที่ 6 ที่เราทิ้งไวเฉยๆ เพื่อดูวา
จะมีพ ืช อะไรขึ ้น มาบา ง ถา เราพูด ในแง
นักวิชาการ พระองคทานเปน เหมือนหัว หนา
โครงการวิจัย เพราะสวนใหญการทํางานเป น
พระราชดําริ ทั้งสิ้น มีอยูแปลงหนึ่งตอนนั้น เรา
ศึก ษาวา ควรจะแชน้ํา 4 สัป ดาห สารพิษ จะ
ออกมามาก ขอ มูล นี ้เ ปน ของหัว หนา ฝา ย
วิเ คราะหดิน ในขณะนั้น คือ ทา นอธิบ ดีอ ภิช าต
จงสกุล
ภาพที่ 14 แปลงทดลองโครงการแกลงดิน 6 แปลง
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เมื่อ ประมาณป 2531 – 2532 อีก เรื่อ งที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทรงรับ สั่ง เกี่ย วกับ
ดินเปรี้ยว วาเรามีขอมูลเรื่อง ดินเปรี้ยวนอยมากไมเหมือนดินเค็มที่มีขอมูล มาก โครงการแกลงดิน ทํา
ใหนักวิชาการรูเรื่องดินเปรี้ยวมากขึ้น ขณะนี้ในแปลงแกลงดิน ภายในศูน ยฯ แปลงที่ไมใสปูน เลยก็ป ลูก
ขาวขึ้นไดดี สมัยนั้นขาราชการกรมพัฒนาที่ดินบอกผมวาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล ทองฯ เงิน เยอะเลย
เอาดินดีมาถม เสมือนกับวาเราไปเอาดินดีมาถมตกแตงเอง แลวปลูกขาวกัน แตจริงๆ แลวไมใชอยางนั้น
ปจ จุบัน น้ําในศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองก็ป ระมาณ pH 5 – 6 ปลูกขาวในศูน ยศึกษาการพัฒ นา
พิกุล ทองฯ เราไมตอ งใสปูน ก็ป ลูก ขา วขึ้น เพราะมีโ พลเดอร (Polder) รอบ ไมใ หน้ํา ที่อื่น เขา มาได
โครงการพิกุล ทองเราทํา งานไมย าก เพราะสว นใหญเราทํางานตามพระราชดําริ มีคนชี้นําอยูแ ลว ตอน
ตามเสด็จ ใหมๆ เราอยูแ ถวหลัง สุด สัก พัก หนึ่ง เรามาอยูขา งหนา ที่โ คกอิฐ โคกใน ที่เ ราดีใ จมากคือ
พระองคทานรับสั่งวา “...เราเคยมาโคกอิฐ - โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้น ๆ เขาทํา แตวา เขาไดเพีย ง 5 10 ถัง แตตอนนี้ไดขึ้น ไปถึง 40 - 50 ถัง ก็ใชไดแลว ตอไปดิน จะไมเปรี้ย วแลว เพราะวาทําใหเปรี้ย ว
เต็มที่แลว โดยที่ขุดอะไร ๆ ทําใหเปรี้ยว แลวก็ระบาย รูสึกวานับวันเขาจะดีขึ้น อันนี้สิเปน ชัยชนะที่
ดีใจมากที่ใชงานไดแลว ชาวบานเขาก็ดีขึ้น แตกอนชาวบานเขาตองซื้อขาวกิน เดี๋ย วนี้เขามีขาวอาจจะ
ขายได...”
โครงการที ่ 3 คือ การปลูก ปาลม น้ํ า มัน ในพื ้น ที ่พ รุ เราเริ ่ม ทดล องปลูก ครั ้ง แรกใน
ป 2528 – 2529 ทดลองปลูกในศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ 8 ไร แตมีน้ําทว มเขา มา ปาลม
ตายหมด ปตอมาเราก็หนุนโพลเดอร รอบศูนยใหสูงขึ้นแลวปลูกใหม ก็ใหผลผลิตสูงปาลมน้ํามันเติบโตได
ดีใ นดิน ชุด ระแงะ ดิน ชุด มูโ นะ ซี ่ง เราใชว ิธ ีข ุด ยกรอ งปลูก ประมาณป พ.ศ. 2532 - 2533
นายอรรถ สมรา ง ผูอํานวยการกองแผนงาน ในสมัย นั้น บอกวา ทาง กปร. เห็น วา เราตั้งศูน ยพิกุล ทอง
มา 10 ปแลว ตอนนี้มีพืช อะไรที่ป ลูก ในพรุไดบาง สมัย นั้น ก็มีการพูดถึงเรื่องปาลมน้ํามัน ในดิน พรุมาก
มาเลเซีย ก็กํา ลัง เริ่ม ปลูก ปาลม น้ํา มัน ในดิน พรุ เราก็เ ลยตอ งเริ่ม นํา ปาลม น้ํา มัน ไปปลูก ในพื้น ที่ดิน พรุ
ที่พรุบ าเจาะทุกปน้ําก็ทว ม ฝนก็แลง ไฟก็ติด สมัย นั้น เตรีย มดิน ยากมาก ใครไปทําที่พรุบ าเจาะก็บน กัน
ทุก คน ครั้ง แรกที่เ ราไปปลูก คือ อยากใหมัน ตาย จะไดบ อกไดวา ปลูก ไมขึ้น ปรากฏวา เติบ โตไดดีเ ลย
ทดลองปลูก 20 ไร ขุด ดิน ลึก บา ง ตื ้น บา งเพื ่อ ทดลอง ผมก็ไ ปคุย กับ ทางสํ า นัก พระราชวัง
ซึ่ง ขณะนั้น เปน หว งวา พื้น ที่พ รุจ ะใชทํา อะไรไดบาง ตอนนั้น ทางสํานัก พระราชวังก็ไ ปเรีย กบริษัท ยูนิลี
เวอรซึ่งเขาปลูกปาลมน้ํามันที่กระบี่จํานวนมาก และไดมีผูเชี่ยวชาญมาจากอเมริกาใตมาดูพื้นที่ ก็บอกวา
นา จะปลูก ปาลม น้ํา มัน ได แนวโนม มีโ อกาสดีม าก แตกอ นปลูก ตอ งศึก ษาความเหมาะสมอีก ครั้ง หนึ่ง
ตอนนั้น ปลูก ไป 20 ไรแ ลว ทา นทรงมีรับ สั่ง วา ควรที่จ ะขยายโรงงานผลิต น้ํา มัน ปาลม ขยายเทา ที่
โรงงานผลิตน้ํามันปาลมในศูนยจะไดผิดชอบได คือประมาณ 1,000 – 2,000 ไร เราเลยไปทําที่พรุ
บาเจาะ 1,000 ไร สมัย นั้น พวกเรารูเ รื่อ งปาลม น้ํา มัน นอ ยมาก เรื่อ งปรับ ปรุง ดิน เตรีย มดิน กรม
พัฒ นาที ่ดิน เราทํา แตเ รื่อ งพืช เราใหก รมวิช าการเกษตร เราสั ่ง เมล็ด ปาลม น้ํา มัน จากคอสตาริก า
เมล็ด ละ 12 บาท ปลูก แลว ไดผ ลดี ที่เ ปน หว งคือ โครงการพื้น ที่พรุนี้ เราเคยแบง โซนพื้น ที่ เปน เขต
อนุรักษ เขตสงวน และเขตพัฒ นา โดยจะทําเขตอนุรักษเปน เขตสงวน สว นเขตพัฒ นา เราจะใชเ พื่อ
การเกษตร แตขณะนี้ปาลมน้ํามันเต็มโครงการพรุบาเจาะไปหมดแลว ไดผลดีบาง ไมดีบาง
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ภาพที่ 15 แสดงการปลูกพันธุปาลมน้ํามันที่พรุบาเจาะ
เรื่อ งที่ 2 ที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทรงรับ สั่ง วา ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทอง ฯ นั้น
เปรีย บ เสมือ นพิพิธ ภัณ ฑธ รรมชาติที่มีช ีว ิต เราก็พ ยายามทําตามพระราชดํา ริ มีพื้น ที่แ สดงการปลูก พืช
แซมยาง
เชน สละ กาแฟ หวายฯลฯ การทํา นาขาวในดิน
เปรี้ยว การเลี้ย งสัตว อางเก็บ น้ําใกลบาน ทําใหผู
ที ่ม าเที ่ย วชมศูน ยเ สมือ นไดม าพัก ผอ นหยอ นใจ
เหมือ นไดม าเที ่ย วสวนสาธารณะโดยไดค วามรู
กลับ ไป ที่ศูน ยศ ึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ จะมี
ก า ร จ ัด ง า น “ช ม ศ ูน ย ศ ึก ษ า พ ัฒ น า ค ว า ม รู
ดูนิท รรศการ” ปห นึ่ง ๆ มีผูที่ม าเยี่ย มชมศูน ยน ับ
หมื่นคน

ภาพที่ 16 พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ
เรื่อ งที่ 3 ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทอง เปนศูนยบริการ ณ จุดเดียว มีหนวยงานหลัก และ
หนวยงานรวมดําเนินงานครอบคลุมทุกดาน ประชาชน เกษตรกร เขามาศึกษา เรียนรู และติดตอราชการได
ในที่เดียวกัน เรามีการพัฒนาหมูบานรอบศูนย มีเจาหนาที่บริการครบถวนแบบ One Stop Service
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เรื่อ งที่ 4 ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทอง มีการดําเนินงานลักษณะผสมผสาน/บูรณาการ เปน
ศูนยบริการ ณ จุดเดียว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่ง วา “ … ใหสว นราชการตางๆ ศึกษาและ
พัฒ นาพื้น ที่พรุรว มกัน ในลักษณะผสมผสาน...” เมื่อกอ นเราเรีย กวา เปน การดําเนิน การในลักษณะ
ผสมผสาน ในสมัย นี้เ ราเรีย กวา บูร ณาการ หนว ยงานที่เ ขา มาทํา งานในศูน ยพิกุล ทองประกอบดว ย
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรม
ประมง กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะห การทําสวนยางจังหวัดนราธิวาส กรมชลประทาน
กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส สํานักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1
สํานักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 สํานักงานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 3 สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
เรื่องที่ 5 ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ มีการบริหารและดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
และคณะทํางาน โดยมีแผนแมบทกํากับการดําเนินงาน
เรื่องที่ 6 ศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทอง มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน “โรงเรียนฝกหัดขาราชการ”
คงจะมีที่ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ แหง เดีย วที่ต อนเชา ๆ มีก ารยืน ตรงเคารพธงชาติ ก็ยัง มีอ ยู
จนถึง ปจ จุบ ัน ผมไปอยู ต อนแรกๆ คนรอบๆ ศูน ยพูด ภาษายาวี ปจ จุบ ัน พูด ภาษาไทยไดม ากขึ้น
เกษตรกรในหมูบา นรอบศูน ยมีป ระมาณ 1,000 กวา ราย เราเก็บ ขอ มูล ไว จัด ฝก อบรมเพื่อ เตรีย ม
เกษตรกรใหพรอมรับ การพัฒนา นักวิชาการโครงการก็เปน ทั้งนักวิจัย และนักเผยแพร อีกเรื่องหนึ่งคือ
หมอ มเจา จัก รพัน ธเ พ็ญ ศิริ จัก รพัน ธุ บอกกับ ผมวา ที่พ ระองคทา นตั้ง ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาขึ้น มานั้น มี
ความประสงคจะใหเหมือน โรงเรียนฝกหัดขาราชการใหรูจักทํางานรวมกันเปนการทํางานผสมผสาน ผม
วา ตอนนั้น ทา นคงตระหนัก วา ขา ราชการทํา งานรว มกัน ยาก แตเ พื่อ นรว มงานที่ศูน ยศึก ษาการพัฒ นา
พิกุลทองฯ สมัยที่ผมอยูก็ทํางานกันดี เปน เพื่อนกัน หมด ผูเคยทํางานรว มกัน มาที่ศูน ยศึกษาการพัฒ นา
พิกุลทองฯ ก็เปนอธิบดีกันหลายคน คลายๆ วาจะเปนโรงเรียนฝกหัดอธิบดี
ตอนที่ 3 โครงการพระราชดําริ กับการใชขอมูลดิน และการจัดการดิน
โครงการพระราชดํา ริ เราใชขอมูล ดิน และการจัดการดิน เราใชชว ยเหลือ เกษตรกรไดอ ยางไร
บา ง ชว ยเหลือ ประเทศชาติไ ดอ ยา งไร ทา นอธิบ ดีชัย วัฒ น สิท ธิบุศ ย อยากใหทุก คนเห็น ความสํา คัญ
ของการใชประโยชนของการใชขอมูล ของชุดดิน ระบบอนุรักษดิน และน้ํา และการวางแผนการใชที่ดิน
ซึ่งการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ซึ่งเปนแนวทาง
เดียวกับการอนุรักษดินและน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน คือ
• การใชขอมูลดินและแผนที่ดิน
• การใชระบบอนุรักษดินและนา
• การวางแผนการใชที่ดิน
ยกตัวอยาง การจัดทําเขตการใชที่ดิน (Zoning) ในพื้นที่พรุที่แรก ใชขอมูลชุดดิน ขอมูล land use และ
soil map มาแบงเขตสงวน เขตอนุรักษ และเขตพัฒนา ซึ่งถาเราไมใชการใชขอมูลดิน และการจัดการดิน
เราคงแบงเขตการใชที่ดินไมได
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ภาพที่ 17 การกําหนดเขตการใชที่ดินบริเวณพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 18 การปลูกขาวในพื้นที่ดินเปรี้ยว
ภาพที่ 18 มี 3 ภาพ ภาพแรกเปน พื้น ที่ป ลูก ขา วแลว ตาย เพราะดิน เปรี้ย วจัด น้ํา เปรี้ย วจัด
ภาพถัด มาจัดการดิน ไดดีขึ้น เพราะใชขอ มูล จากแผนที่ชุด ดิน land use และขอ มูล เขตการใชที่ดิน
มาบริห ารจัด การวา ตรงไหนเปน ดิน เปรี้ย วบา ง โดยใชห ลัก วิช าการแกลง ดิน มาพัฒ นาพื้น ที่นั้น ซึ่ง เปน
ประโยชนอยางมาก ขอมูลชุดดิน ทําใหรูวาดินตรงไหนเปรี้ยวบางไมเปรี้ยวบาง ดินเปรี้ยวควรทําอยางไร
เพราะฉะนั้น ชุด ดิน ใชป ระโยชนกับ การแกไขดิน เปรี้ย วไดเปน อยา งดี จะเลาถึงประสบการณในการ
ทํางานลงพื้นที่ ดังนี้
1. โครงการหนึ่ง (ไมข อระบุชื่อ โครงการ) ไมไ ดใ ชขอ มูล ชุด ดิน ในการดํา เนิน การ โครงการ
ดังกลาวของบประมาณ พัฒ นาปรับ ปรุงดิน ดว ยหิน ปูน ฝุน มาแลว ไมต่ํากวา 10 ป ทั้งที่บ ริเวณนั้น เปน
ดินตะกอนน้ําจืดคงไมใชขอมูล ชุดดิน ดิน โคกเค็ม ดิน บางนารา แตโ ครงการนี้ขอหิน ปูน ฝุน ซึ่งทางกอง
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แผนงานก็จัดใหทุกป คิดวาคงไมไดใชขอมูล ชุดดิน ในการดําเนิน งาน เมื่อผม เปน ผอ. สพข. 12 จึงได
ยกเลิกโครงการดังกลาวไป เพราะไมเห็นประโยชนกับโครงการดังกลาว
2. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จ. นราธิวาส
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป น หน ว ยงานหลั ก ออกแบบแทบทุ ก
โครงการ มี โ ครงการหนึ่ ง โครงการบ า นบาฆาบื อ ซา
เปนตัวอยางของการใชประโยชนจากชุดดิน โครงการบาน
บาฆาบือซาอยูไมไกลจากศูนยศึกษาการพัฒ นาพิกุลทองฯ
จัดทําเปนฟารมตัวอยางของจังหวัดนราธิวาส แหลงน้ําที่นั้น
จริงๆ เปน ดิน ชุ ดนราธิว าส ดิน ชุดกาบแดง ดิ น ชุดต น ไทร
ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า ฟาร ม ตั ว อย า งถ า ไม มี แ หล ง น้ํ า ก็ ทํ า ไม ไ ด
โครงการดังกลาวกรมพัฒนาที่ดินดูเรื่องดิน กรมชลประทาน
ดูเรื่อง “ขุดแหลงน้ํา” กรมชลประทานบอกวาขุดแหลงน้ําไมได ถาขุดแลวดินเปรี้ยว เพราะเปนดินชุดกาบแดง
ดินชุดตนไทร จึงไมไดขุด แตกรมพัฒนาที่ดินก็บอกวาถาไมมีแหลงน้ําจะพัฒนาไดอยางไรนักสํารวจดินเราจึง
ไปเจาะดินดู ปรากฏวาเปนชั้นที่มี acid sulfate soil หนา 80 เซนติเมตร ดินทราย เรารูลักษณะ Profile
ของดิน ขุดออกใหหมด 1 - 2 เมตร แลวเอาดินไปทิ้งหางๆ ซึ่งแหลงน้ําก็ยังใชอยูถึงปจจุบันนี้
3. โครงการหนองบัวนากงอยู อําเภอรือเสาะ สถานที่ที่ส มเด็จ พระเจาอยูหัว พายเรือกับ สมเด็จ
พระราชินี มีอยูวันหนึ่งรวมโตะเสวย อยากที่จ ะทอดพระเนตร ณ บริเวณพรุน ากงอีกครั้ง แตตอนนั้น มี
กระจูด ขึ้น เต็ม ไปหมด คงจะพายเรือ ไมไ ดแ ลว แมทัพ ภาค 4 ถามกรมชลประทานวา ขุด ดิน ไดไ หม
กรมชลประทานบอกขุดไมไดหรอกเปนดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดินบอกดินขุดได ปรากฏวาขุดได เพราะดู
จากแผนที่ Soil map บริเวณขอบๆ เปนดินบางนารา รอบๆ เปนดินตะกอนน้ําจืดทั้งนั้น เลยใหหัว หนา
ฝา ยวิเ คราะหดิน ไปดูวา มีกํา มะถัน เยอะไหม ปรากฏวา วิเ คราะหแ ลว ไมมีซัล เฟอร ก็ขุด ไดไ มเ ปรี้ย ว
ดังนั้นถารูเรื่องชุดดิน ก็ขอใหรูจริงและนําไปใชประโยชนใหได
4. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง
พื้ น ที่ เ ป น ดิ น ตะกอนน้ํ า จื ด โครงการนี้ มี ข นาดกว า ง
80 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร จัง หวัด พัท ลุงเปน จัง หวัด ที่
ยากจนที่สุด ของภาคใตแ ละหาซื้อ ที่ดิน ยาก โครงการ
ฟารมตัวอยางนี้เปนความสามารถของผูวาราชการที่หา
ที ่ด ิน มาได มีข นาดพื ้น ที ่ก ว า ง 80 เมตร ยาว 4
กิโลเมตร มีลักษณะเหมือนเสน กว ยเตี๋ย ว ที่ดิน แปลงนี้
ทราบจากวิศ ว กร นายวิน ัย อัก ษรพัน ธ วา เปน
โครงการแรกที ่ นัก สํ า รวจดิน วิศ วกร นัก วิช าการ
เกษตร เดิน ไปดว ยกัน ออกแบบโครงการไปดว ยกัน ตอนแรกก็ง งวา ไมรูจ ะทํ า อยา งไร จนสรุป วา
ออกแบบขุดเปนคลองระบายน้ํายาว 4 กิโลเมตร ซึ่งพัน เอกประยุทธ จัน ทรโ อชา ในตอนนั้น ตามเสด็จ
สมเด็จ พระราชินีเ คยบอกวา โครงการฟารมตัว อยางนี้ Advantage มีป ระโยชนดีมาก สงน้ํา ไดทั่ว ถึง
ทั้งหมดนี้คือการใชประโยชนจากชุดดินแผนที่ดิน
5 . โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า พื ้น ที ่พ รุแ ฆ แ ฆ อ ธิบ ดีอ ภิช า ต จ ง ส กุล ค ง จํ า ไ ดด ีใ ชป ร ะ โ ย ช น
จาก Soil map และขอมูลชุดดินโดยตรง ทําใหชว ยประหยัดงบประมาณของประเทศได และลดปญ หา
อื่น ๆ อีก มากเทาไรถา มีก ารขุดกัน จริงๆ ที่ขุด ไปแลว นั่น เรีย กวา พื้น ที่พรุแ ฆแฆเล็ก แตพื้น ที่พรุแ ฆแฆ
ใหญกําลังจะขุด งบประมาณนาจะประมาณ 800 ลานบาท ถาดูจ าก Base map เขีย นวาเปน ที่ลุมน้ํา
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ขัง แตถาดูจาก Soil map กรมพัฒนาที่ดินบอกวาเปนดินชุดบานธร เพราะดินชุดบานธรบางแหงก็เปนที่
ลุม เหมือนกับ ทางเขาศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ จริงๆ แลว เปน ดิน ทราย กรมชลประทานจะขุด
พื้น ที่ดิน ทราย กวา งประมาณ 30 - 40 กิโ ลเมตร ยาว 18 - 30 กิโ ลเมตร เรารูวาเปน ดิน ชุดบานธร
พื้นที่เปนดินทราย ขุดไปคงไมไดประโยชนอะไร โครงการนี้ก็ย กเลิกไปในที่สุด ทั้งที่มีเปาหมายจะทําอยู
แลว งบประมาณเกือ บ 1,000 ลา น และนี่คือ ประโยชนข องแผนที่ดิน ประโยชนของ Soil Series
กรมพัฒนาที่ดินเปนกรมฯ เดียวที่ทําการสํารวจดิน ตอนที่ผมอยูนราธิว าส ผูวาราชการจังหวัดนราธิว าส
พูดถึงอยางชัดเจน พูดเปน ประจําเกี่ย วกับ ดิน ชุดบานธร ครั้งหนึ่งผมเคยบรรยายตอนที่ส มเด็จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ เสด็จ บอกวาดินในทุกตารางนิ้วในประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินตั้งชื่อไวหมดแลว มีอยูครั้ง
หนึ่งผมรับเสด็จที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงตรัสถามดินนี้ชื่ออะไร จึงอยากจะ
บอกวา เรื ่อ งชุด ดิน นั ้น สํ า คัญ มากมีก รมพัฒ นาที ่ด ิน ที ่ทํ า อยู ก รมเดีย ว กรมอื ่น ไมม ีน ัก สํ า รวจดิน
เพราะฉะนั้นขอกอง/สํานักใหขอมูลชุดดินกันใหเปนประโยชน
6. คันดินปองกันน้ําบานเปล พื้นที่นี้เปนการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา บานเปลเปนหมูบาน
บริว ารรอบศูน ยศ ึก ษาการพัฒ นาพิก ุล ทอง หมู บ า นเปลอยู ป ลายคลองระบายน้ํ า แหง หนึ ่ง มีชื ่อ วา
คลองวาป ถาน้ําทวมก็จะไหลผานบานเปล ทํานาไมไดมาตลอด เพราะมีน้ําเปรี้ยวไหลผาน แตจ ากการที่
เราไปดูดิน พบวาเปนดินดีเปนดินคลองนกกระทุม ไมมีดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวอยูลึก แตทําไมปลูกขาวไมได
ปลูก ผักไมไ ด ทํา อะไรไมไดใ นตอนนั้น มีนัก อนุรัก ษดิน และน้ํา ของกรมพัฒ นาที่ดิน ซึ่ง ตอนนั้น ผมเปน
หัวหนา ศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทอง ซึ่งกําลังศึกษาโครงการแกลงดิน อยูพอดี นักอนุรักษดิน และน้ําก็
บอกวา ใหทํา คัน ดิน ปอ งกัน ไมใ หน้ํา เปรี้ย วเขา มาในพื้น ที่บา นเปลก็จ ะสามารถปลูก ขา วได ปลูก ผัก ได
จึงทําคัน ดิน ประมาณ 400 เมตร กั้น ไมใหน้ําเปรี้ย วที่มาจากศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ ไหลผาน
ออกทะเลผานทางบานเปล เมื่อทําคันดินเสร็จแลวก็ใชประโยชนไดดี ปลูกผักไดดีมาก ปจ จุบัน บานเปล
เปนแหลงปลูกผักของจังหวัดนราธิวาส เพราะเราใช Soil map เราถึงรูวาดิน ตรงนั้น ไมเปรี้ย ว เราจึงใช
วิธีการอนุรักษดินและน้ําในการทําคันดิน เบี่ยงเบนน้ําใหไปลงคลองระบายน้ําทั้งหมด อันนี้คือ ประโยชน
ของการใชชุดดิน และระบบการอนุรักษดินและน้ํา
7. โครงการพัฒ นาดิน เปรี้ย วบา นโคกกระทอ ม พื้น ที่เ ปน ดิน เปรี้ย ว พระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวทรงรับสั่งกับผม โดยตรงวาใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปชวยปรับปรุงดินเปรี้ยวที่บาน
โคกกระทอม ทําใหปลูกขาวใหได เราจึงเขาไปตั้งเปน โครงการพัฒ นาดิน เปรี้ย วบานโคกกระทอม ตอน
หลังปลูกขาวไดดี มีชื่อมาก เดิมบานโคกกระทอมมีทั้งดิน เปรี้ย วและดิน จืด จากการศึกษาพบวาเปน
ดิน ชุด ตากใบ และดิน ชุด ยูโ นะ ซึ่ง อยูติด กัน พื้น ที่ไ มส ามารถปลูกขาวได เพราะมีน้ํา ไหลบา จากพรุโ ตะ
แดง จึง ทํา คัน ดิน กั้น ระหวา งดิน ชุด ยูโ นะ กับ ดิน ชุด ตากใบเปน ดิน ตะกอนน้ํา จืด ตะกอนดิน กํา มะถัน
ชุดดินที่มีไพไรต มีจาโรโซต นั้น อยูลึก 1 เมตร 20 เซนติเมตร ปลูกขาวไดไมมีปญ หา ใสปูน หนอยยิ่งดี
กรมพัฒ นาที่ดิน ยุคนั้น มีชื่อเสีย งมาก สามารถพัฒ นาดิน ที่ป ลูกขาวไมไดใหป ลูกขาวได เพราะเรารูจักใช
ชุดดิน และใชระบบการอนุรักษดินและน้ํา เขามาชวย และนําความรูจากโครงการแกลงดินเขาไปใช
8. โครงการพัฒ นาลุ ม น้ํ า บางนาราที ่บ า นโคก เปน ดิน ตะกอนน้ํ า จืด ชาวบา นทิ ้ง รา ง
มาเปนเวลากวา 10 ป ไมเคยใชประโยชนเลย กลายเปนที่รกราง ตนหญาขึ้นสูง ใชประโยชนอะไรไมได
เพราะมีน้ําไหลบาจากพรุโตะแดง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงชวยทําคันดิน คันนา ให เพราะวา
เปนดินจืดสามารถใชทํานา ปลูกขาวได จนปจ จุบัน ที่บานโคก ปลูกขาวไดดีมากตอนนี้ เปน เพราะเรารู
วาชุดดิน เปนอยางไร สามารถเอาไปแกปญหาในพื้นที่บางนาราได
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ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ก็อยากจะใหพวกเราใชขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ไมวาจะเปนชุดดิน ขอมูลดิน
แผนที่ดิน ระบบการอนุรักษดินและน้ํา ไปชวยใชพัฒนางานของทุกทาน จะกอประโยชนมาก เพราะขอมูล
ดินนั้นสําคัญมากในการทําการเกษตร
ตอนที่ 4 โครงการพระราชดําริ
โครงการพระราชดําริกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ทํางานที่ศูนย
ศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองฯ จนมาเปน อธิบ ดีกรมพัฒ นาที่ดิน ถึงแมเกษีย ณแลว ก็ยังมีโ อกาสไดไปดูงาน
โครงการตา งๆ ของกรมพัฒ นาที่ดิน และโครงการพระราชดํา ริอื่น ๆ โครงการที่จ ะนํา เอารูป แบบของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองไปใหไดผลดี ตองมีพื้นฐาน 4 ขอ คือ
1. ตองทํางานในลักษณะผสมผสาน มีหนวยงานหลัก รูปแบบนี้ก็เอามาจากศูนยศึกษา
2. บริหารงาน โดย ตองคณะกรรมการและคณะทํางาน
3. ตองเปนการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา พืช ปาไม คน และสิ่งแวดลอม จึงจะพัฒนาการเกษตรไดดี
4. ใชแผนแมบทเปนเครื่องมือในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ตองรูใครทําอะไร ทําที่ไหน อยางไร
งบประมาณเทาไร ในแผนแมบทตองมีใหหมด
อธิบ ดีก รมพัฒ นาที่ด ิน นายอภิช าต จงสกุล กลา วสรุป ทุก ทา นคงจะไดร ับ ฟง และเห็น ถึง
ความยากลํา บากของการดํา เนิน งาน กวา จะมาถึง วัน นี้ข องโครงการตา งๆ ภายในศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ผมเองก็ไดเรียนรูจากทานอธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย ทานสอนเกือบทุกเรื่องสมัยอยูจังหวัดนราธิวาส
ในวันนี้ ทุกทานไดรับความรูทราบความเปนมาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จากตนฉบับ แตดวยเวลา
จํากัดอาจจะยังถายทอดออกมาไมไดมาก วันนี้ตองขอบคุณทานอธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย ที่ใหเกียรติกับพวก
เรา ที่มาเลาเกร็ดความรู เกร็ดเล็กเกร็ดนอยตางๆ ที่นาสนใจ

ถอดความรูโดยกลุมพัฒนาบุคคล
กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

