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การเสวนาทางวิชาการครั ้งแรกนี ้  ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  นายอภิชาต จงสกุล  ใหเกียรติ      
เปนผูบรรยายพิเศษหัวขอ “โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบานยูโย” ดังนี้  

“โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบานยูโย” เปนโครงการในพระราชดําริที่ถือเปนพื้นท่ี 
การพัฒนาแบบบูรณาการ จากพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ดานการพัฒนาทรัพยากรดินอยางตอเนื่อง  

ในป 2489 หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชย ไดเสด็จพระราชดําเนิน         
ไปทุกหัวเมือง เพ่ือทอดพระเนตรพ้ืนท่ีและทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังจ ังหว ัด
นราธ ิวาสครั้งแรกเม่ือว ันท่ี 24 ม ีนาคม พ.ศ. 2502 โดยรถไฟ หล ังจากนั้นป 2516 จึ ง ม ีก า ร ก อ ส ร า ง
พ ร ะ ต ำ ห น ัก ท ัก ษ ิณ ร าชนิเ วศน  ข้ึนเพ ื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ ื่อเปนท่ีประทับ 

จากการท่ีพระองค เสด็จฯเยี่ยมราษฎร ทรงได ศึกษาขอมูลจากเอกสารและแผนท่ีตางๆ  
ทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ีจริง พรอมท้ังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเจาหนาท่ีและราษฎรท่ีเขาเฝารับเสด็จ 
ถึงการประกอบอาชีพและชีวิตความเปนอยู โดยทรงรับทราบและพบเห็นปญหาของราษฎรดวยพระองคเอง 
พระองคจึงทรงศึกษาขอมูลตางๆ เพ่ือทรงหาแนวทางการชวยเหลือราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพบวา ราษฎรในพ้ืนท่ีไมสามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีในการทําเกษตรกรรมไดเนื่องจากสภาพดินมีปญหา     
ดินเปรี้ยวและดินพรุ พระองคจึงไดทรงศึกษาเพ่ือท่ีจะหาแนวทางแกไข การศึกษาดังกลาวจึงเปนท่ีมา  

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 1   
ห ัว ข อ  “โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบานยูโย” 

วันอังคารท่ี 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 - 11.30 น . 
โดย นายอภิชาต จงสกุล อธ ิบ ด ีก รมพ ัฒ น าท ี่ด ิน  
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ของการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ อ่ืนๆ อีก 5 แหง ท่ัวประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                                
ไดพระราชทานความหมายของคําวา “ศูนยศึกษาการพัฒนา” ไวดังนี้  

“ศูนย” หมายถึง จุดศูนยกลางหรือแหลงรวมของการศึกษาตางๆ  
“ศึกษา” หมายถึง การศึกษาการพัฒนา  
ดังนั้น ศูนยศึกษาการพัฒนาจึงหมายถึง แหลงรวมในการศึกษาวาจะพัฒนาอยางไรจึงจะไดผล 

จากนั้นจะตามดวยชื่อของสถานท่ีท่ีศูนยนั้นตั้งอยู เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร เปนตน จากนั้นจึงลงทายดวย “อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ซ่ึงปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนา 
มีท้ังหมด 6 แหง โดยแตละศูนยจะเปนตัวแทนของปญหาในแตละพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรประสบปญหา เชน 
ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประสบปญหาเรื่องน้ําและปาไม ภาคตะวันออกประสบปญหาเรื่องการทําประมง
ชายฝงและดินท่ีไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได และภาคใตประสบปญหาพ้ืนท่ีดินพรุ  

สําหรับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เริ่มตนข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๔  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จเยี่ยมราษฎร พระองคทรงพบพ้ืนท่ีถูกปลอยท้ิงรางจํานวนมาก 
เกษตรกรไมสามารถใชประโยชนท่ีดินเพ่ือทํากินได ทําใหพระองคทรงสงสัยวาทําไมเกษตรกรจึงไมสามารถใช
ประโยชนท่ีดินทํากินได โดยทรงพบวาบริเวณนั้นเปนพ้ืนท่ีลุมต่ําและดินเปนกรดจัด จึงทรงมีพระราชดํารัส  
สั่งใหเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของเขาไปศึกษาถึงปญหาและวิธีแกไขพ้ืนท่ีซ่ึงพบวามีลักษณะลุมต่ํา น้ําทวมขัง 
เม่ือระบายน้ําออกก็จะพบปญหาดินเปนกรดจัด ฤดูแลงจะมีไฟไหมและขอบดินของบริเวณนั้นจะเปนดินทรายจัด
มีความอุดมสมบูรณต่ํา และหากขุดดินลึกลงไปประมาณ ๕๐ เซนติเมตร จะพบชั้นดินดานเปราะ (ชุดดินบาน
ทอน) จากปญหาดังกลาวจึงทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ข้ึนโดยใหหนวยงาน
ตางๆเขามาศึกษาและพัฒนารวมกันแบบผสมผสาน เชน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว  
กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานกองทุนฯสวนยาง เปนตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงต องการ 
ใหศ ูนย ศ ึกษาการพัฒนานี้เป ็น one stop service ค ือ เป ็นศ ูนย กลางแห งการศ ึกษาและพัฒนา เม่ือเข ามา  
ในศ ูนย ศ ึกษาฯ สามารถนำความรูไปใชประโยชนไดท้ังหมด โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) มีมติใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ วันท่ี ๖ มกราคม 
๒๕๒๕ ณ บานพิกุลทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และมีการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีองคมนตรีเปนประธานและมีคณะอนุกรรมการ กรมพัฒนาท่ีดิน
เปนหนวยงานหลักดูแลศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี           
พระราชดํารัสถึงศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ วา เปนศูนยแหงการสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง ทุกดาน ของชีวิตประชาชนท่ีจะหาเลี้ยงชีพในทองท่ี ไดเห็นวิทยาการแผนใหมและ
สามารถศึกษาวิธีการจะทํามาหากินใหมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีดิน 

พ้ืนท่ีในจังหวัดนราธิวาส เปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา มีน้ํา
ทวมขังตลอดท้ังป ดังแสดงในภาพท่ี 1 มีการทับถม
ของซากพืชมาเปนเวลานับพันปและมีการสลายตัวเปน
อินทรียวัตถุในดินทําใหดินในบริเวณนี้มีอินทรียวัตถุ 
ในดินมากกวา ๘๐% ถึง ๙๐% มีระบบนิเวศท่ีซับซอน 
มีธารน้ําท่ีไหลชาๆ มีการสลายตัวของอินทรียวัตถุใน
ดิน ทําใหน้ําในพรุมีสีดํา  

 

 

พรุ เปน พ้ืน ท่ี เสี่ ยงต อการ ถูกทําลายและ 
เสื่อมโทรมไดงาย ดังแสดงในภาพท่ี 2 เพราะถาน้ําใน
พรุไมมีการไหล น้ําจะขังทําใหน้ําเนาและตนไมในพ้ืนท่ี
จะตาย ถาน้ําในพรุแหงตนไมในบริเวณนั้นก็จะตาย 
เพราะระบบนิเวศในพรุเปลี่ยนไป ลักษณะของตนไมใน
พรุจะคลายคลึงกับตนไมในพ้ืนท่ีปาชายเลน คือ มี
ระบบรากคํ้ายัน ระบบรากหายใจ เนื่องจากดินมีน้ําขัง 
ดังนั้นเม่ือน้ําแหงก็จะทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดทําการ 
ศึกษามูลคาของปาพรุจากการใชประโยชนของชาวบานพบวามีมูลคานับพันลานบาท   เนื่องจากปาพรุ             
มีความอุดมสมบูรณ แตเม่ือมีการทําลายปาพรุพ้ืนท่ีบริเวณนั้นก็จะมีปาเสม็ดข้ึนมาแทนทําใหระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองอนุรักษปาพรุไว  

การเกิดพรุ 

พ้ืนท่ีการเกิดพรุแตเดิมนั้นเปนพ้ืนท่ีชายทะเล
ท่ัวไป เม่ือชายฝงทะเลของภาคใตฝงตะวันออกเกิด 
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศเกิดการยกตัว
ของแผนดิน ข้ึนทําให เ กิดสภาพดินเปนลอนคลื่น  
ดังแสดงในภาพท่ี 3 มีการลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก 
ประกอบกับน้ําทะเลมีการข้ึนลงตลอดเวลาทําใหเกิด
สันทรายและเม่ือน้ําทะเลลดลงสันทรายจะลอมปด       
ดังแสดงในภาพท่ี 4 ทําใหเกิดเปนแอง สงผลใหน้ํา
หยุดนิ่งแลวเกิดการสะสมของดินเหนียวตะกอนทะเล
ทําให พ้ืน ท่ีบริ เวณนั้นตื้น ข้ึน  จนแอง ท่ีลุมพัฒนา           
เปนพ้ืนท่ีพรุ  

 

ภาพท่ี 3 สภาพพ้ืนท่ีลอนคลื่นและลาดเอียง 
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ภาพท่ี 6 บึงนํ้าจืด มีการสะสมของ 
ซากพืชเปนชั้นอินทรีย 

 
 
 
 

 
 
 
 

น้ําในแองเริ่มกลายเปนน้ํากรอยทําใหพืชท่ีสามารถทนเค็มสามารถเจริญเติบโตได ดังแสดงในภาพท่ี 5  
เม่ือเวลาผานไปมีน้ําจากแหลงอ่ืน เชน น้ําฝนสะสมในแองทําใหน้ํากรอยกลายเปนน้ําจืดในท่ีสุด สงผลให       

พืชท่ีเจริญเติบโตในน้ําเค็มไมสามารถดํารงชีวิตตอไปได 
ทําใหพืชตายเกิดการทับถมกันจํานวนมากจึงกอใหเกิด
ชั้นดินอินทรียหนาข้ึนมากกวา 1 เมตร ทับถมบนดิน
ตะกอนทะเลในท่ีสุดก็มีไมพุมเจริญเติบโตข้ึน ดังแสดง
ในภาพท่ี  6  และมีวิ วัฒนาการทําให มี ไม ใหญ         
ข้ึนหนาแนนเปนปาพรุท่ีอุดมสมบูรณ แตยังมีน้ําทวม
ขัง โดยดินชั้นลางเปนชั้นดินตะกอนทะเลสีเทาและทับ
ถมดวยชั้นดินอินทรียท่ีมีความหนาข้ึนเรื่อยๆ ดังแสดง
ในภาพท่ี 7 สภาพเดิมของปาพรุบาเจาะเปน              
หาดทรายและสภาพพ้ืนท่ีเดิมของปาพรุโตะแดง            
เปนปาชายเลนจึงทําใหความรุนแรงของชั้นดินตะกอน
ทะเลแตกตางกัน ในปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ ไดจัดใหพ้ืนท่ีเหลานี้เปนปาสงวนทําใหปาพรุโตะแดงยังมีความอุดมสมบูรณ แตปาพรุบาเจาะไดมี
การตัดไมทําลายปา มีปาเสม็ดข้ึนมาแทนท่ี ทําใหไมมีน้ําทวมขังท้ังป จึงเกิดไฟไหมในชวงฤดูแลงและเปน
ปญหาสําคัญของปาพรุ ดังแสดงในภาพท่ี 8 

 
 

 

 

 

 

 
  

ภาพท่ี 7 เกิดชั้นดินอินทรียมีตนไมใหญขึ้นหนาแนน ภาพท่ี 8 สภาพพ้ืนท่ีพรุในปจจุบัน 

ภาพท่ี 4 สันทรายลอมปดจนเกิดเปนแอง ภาพท่ี 5 แองท่ีลุมพัฒนาเปนพ้ืนท่ีพรุ 
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ดินในพรุมี ๒ ชนิด ไดแก ดินอินทรีย จะมีตะกอนดินเหนียวขางลาง และมีเศษซากพืชทับถมกัน
ปริมาณมาก และเปนชั้นหนามากกวา 40 เซนติเมตร จากผิวดิน สําหรับดินเปรี้ยวจัดนั้น จะมีตะกอนดินเหนียว 
อยูขางลาง และบริเวณดินของขอบพรุจะเปนทราย ซ่ึงจะมีลักษณะเปนทรายจัด บางชวงมีการสะสม              
ของอินทรียวัตถุทําใหเกิดชั้นดินดานเปราะ เชน ชุดดินบานทอน  

การเกิดดินเปรี้ยว 

การเกิดดินเปรี้ยว มีสาเหตุจากดินเลนตะกอนทะเลอยูชั้นลาง ดังแสดงในภาพท่ี 9 มีสวนประกอบ  
ของกํามะถันท่ีเรียกวาสารไพไรทในปริมาณมาก เนื่องจากน้ําทะเลมีเกลือในปริมาณมาก เม่ือดินอยูในสภาพ 
น้ําขังจะมีจุลินทรียท่ีหายใจโดยใชออกซิเจนทําใหกลายเปนซัลไฟท เม่ือจับตัวกับเหล็กกลายเปนสารไพไรท  
ซ่ึงเปนสารอินทรียในปริมาณมาก สารชนิดนี้เม่ืออยูในสภาพน้ําทวมขังจะมีสภาพเปนกลาง แตเม่ือน้ําแหง  
หรือมีการระบายน้ําออกทําใหออกซิเจนซึมลงในดินและจะทําปฏิกิริยากับสารไพไรทเกิดเปนกรดกํามะถัน      
ดังแสดงในภาพท่ี 10 และทําใหดินในพ้ืนท่ีบริเวณนั้นกลายเปนดินเปรี้ยวจัด และเม่ือดินเปยกอีกครั้ง        
กรดกํามะถันก็จะกระจายไปท่ัวท้ังหนาดิน และการท่ีดินเกิดการเปยกสลับกับดินแหงบอยๆจะทําใหเกิดดิน
เปรี้ยวจัดท่ีรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงทราบถึงปญหาดังกลาวจึงมีรับสั่ง ใหมีการ
ทดลองทําดินใหเปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ําให
แหงและศึกษาวิธีการแกดินเปรี้ยว เพ่ือนําผล
ไปแกปญหาดินเปรี้ยวใหแกราษฎรท่ีมีปญหา
เรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให ทํา
โครงการศึกษาทดลองในเวลา 2 ป และพืชท่ี
ทําการทดลองควรเปนขาว จึงไดมีการทดลอง
ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะ (ภาพท่ี 11) 
โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 
  

ภาพท่ี 9 การเกิดดินเปรี้ยว ภาพท่ี 10 การเกิดกรดซัลฟุริค 

ภาพท่ี 11 หนาตัดชุดดินมูโนะ 
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ภาพท่ี 12 การทดลองในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวชวงท่ี 1 

ระยะท่ี 1 (ม.ค. 2529 - ก.ย. 2530) 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดิน โดยเปรียบเทียบระหวางดินท่ีปลอยท้ิงตามธรรมชาติกับดินท่ีทํา
ใหแหงและเปยกสลับกัน ดังแสดงในภาพท่ี 12 เม่ือครบกําหนดเจาหนาท่ีไดนําผลการทดลองกราบบังคมทูล
ทราบฝาละอองธุลีพระบาท และไดทรงมีพระราชดํารัสใหดําเนินการศึกษาตอเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาดิน
เปรี้ยวจัดตอไป และใหเปลี่ยนแปลงวิธีการสูบน้ําเขาน้ําออกในแตละแปลงใหมโดยแบงชวงระยะเวลาท่ีทําใหดิน
แหงและเปยกในแตละแปลงใหแตกตางกัน ดังแสดงในภาพท่ี 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 13 การทดลองทําใหดินแหงและเปยกในแตละแปลงใหแตกตางกัน 
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ระยะท่ี 2 (ต.ค. 2530 - ธ.ค. 2532) 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน เปรียบเทียบระหวางระยะเวลาท่ีทําใหดินแหงและเปยก 
แตกตางกัน ดังแสดงในภาพท่ี 14 และผลการทดลองพบวาการปลอยใหชวงเวลาดินแหงนานกวาชวงเวลา
เปยกมากๆ จะทําใหดินเปรี้ยวจัดเร็วข้ึน ขาวไมสามารถเจริญเติบโตและขาวจะตาย หลังการปกดํา 1 เดือน 
จากนั้นเจาหนาท่ีไดนําผลการทดลองกราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดทรงมี
พระราชดํารัสใหเริ่มดําเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดิน โดยศึกษาปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดท่ีไมสามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจไดแลว ใหสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได เจาหนาท่ีจึงไดทําการทดลองชวงท่ี 3 ดังแสดงในภาพท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 16 การปรับเปลี่ยนชวงเวลาทําใหดินแหงและเปยกแตกตาง

  

ภาพท่ี 14 การทดลองในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวชวงท่ี 2 

ภาพท่ี 15 การทดลองในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวชวงท่ี 3 
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ระยะท่ี 3 (ม.ค. 2533 - ปจจุบัน) 

ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดดวยวิธีการตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 15 ผลการทดลอง พบวา
ปริมาณกรดและอลูมินัมในดินลดลง สามารถปลูกขาวและใหผลผลิตได ดังแสดงในภาพท่ี 16 แตในปแรก
ผลผลิตจะต่ํา แตผลผลิตจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ในปตอมา เจาหนาท่ีไดนําผลการทดลองกราบบังคมทูลถวายรายงาน
และทรงมีพระราชดํารัสวาเปนความสําเร็จท่ีทําใหดินหายโกรธ เม่ือดินหายโกรธจึงสามารถนําดินไปใช
ประโยชนไดเหมือนดินธรรมดาท่ัวไป แกลงดินใหโกรธ จนไมสามารถปลูกพืชได จากนั้นจึงดูแลดิน ใหน้ําทํางาน
รวมกับดิน ดินจึงหายโกรธจนสามารถปลูกพืชและใหผลผลิตได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับการยกรองปลูกพืชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งใหเก็บหนาดินสีดํา ดังแสดงในภาพ
ท่ี 17 ไวเพราะเปนท่ีอยูของจุลินทรียและธาตุอาหาร เม่ือขุดยกรองแลวหากเอาหนาดินไปท้ิงจะทําใหดินชั้น
ลางไมมีธาตุอาหารและไมมีอินทรียวัตถุและการขุดเอาหนาดินตะกอนทะเลไวดานบนจะทําใหดินเปรี้ยวจัดและ
เม่ือขุดแลวใหเอาหนาดินไปกองไวดานบนและไมใหขุดลงไปถึงชั้นไพไรท ดังแสดงในภาพท่ี 18 และภาพท่ี 19 
และในการแกดินเปรี้ยวยังจะตองควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนและไมใหดินแหง ดังแสดงใน                  
ภาพท่ี 20 หลังจากแกไขแลว จึงดําเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจตอไป (ภาพท่ี 21-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 16 ตนขาวท่ีปลูกในแปลงทดลองพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว ชวงท่ี 3 

ภาพท่ี 17 วิธีการขุดยกรองพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวโดยรักษาหนาดินไว 
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ภาพท่ี 18 วิธีการขุดยกรองพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวโดยรักษาหนาดินดีไว 

ภาพท่ี 19 วิธีการขุดยกรองพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวโดยรักษาหนาดินดีไว 

ภาพท่ี 20 วิธีการขุดยกรองพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวโดยรักษาหนาดินดีไว 



 

10 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีตัวอยางการบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตร 

 จากผลการศึกษาโครงการแกลงดิน  
กรมพัฒนาท่ีดินได เผยแพรความรูสู ชุมชน         
(ภาพท่ี 23) โดยถายทอดวิธีการและการพัฒนา 
พ้ืนท่ีบานยูโย อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ซ่ึง ได รับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ        
ท่ีเก่ียวของมากมาย เชน กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมชลประทาน กรมสง เสริม
การเกษตร และกรมปศุสัตว เปนตน ซ่ึงทุกฝาย
ทํางานกันแบบบูรณาการเพ่ือสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

สภาพปญหาพ้ืนท่ีบานยูโย 

พ้ืนท่ีบานยูโยประสบปญหาสภาพดินเปรี้ยวจัด
เนื้อท่ีกวา 3,000 ไร ดังแสดงในแผนท่ีภาพถายทาง
อากาศ (ภาพท่ี 24) โดยในชวงฤดูแลงจะเกิดไฟไหมและ
ในช วงฤดูฝนจะม ีน้ําทวมขัง  เกษตรกรไมสามารถใช
ปร ะ โยชน จ ากพ ื้น ท่ี ไ ด จึ ง ต  อ งปล  อยพ ื้น ท่ี ร า ง ไ ว           
การดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีบานยูโยนั้นใชรูปแบบของ
เกษตรทฤษฎีใหม และการศึกษาการปรับปรุงบอน้ําใน
ดินเปรี้ยว (ภาพท่ี 25) 
  

ภาพท่ี 21 การปลูกพืชยกรองใน 

แปลงทดลองพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 

ภาพท่ี 22 สภาพพ้ืนท่ีปจจุบันของ 

พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวหลังการทดลอง 

ภาพท่ี 23 การประชุมเกษตรกรใน 

พ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจงรายละเอียด 

ภาพท่ี 24 แผนท่ีภาพถายทางอากาศบานยูโย 
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ภาพท่ี 25 สภาพปญหาพ้ืนท่ีบานยูโย 

ภาพท่ี 26 สะพานยกนํ้า 

ภาพท่ี 27 คลองสงนํ้า 

ภาพท่ี 28 สะพานยกบอกักเก็บนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เนื่องจากภูมิประเทศดานทิศตะวันตกของ
จังหวัดนราธิวาส เปนเทือกเขาและพ้ืนท่ีราบลุม เม่ือ
ฝนตกน้ําจากเทือกเขาจะไหลผานปาพรุโตะแดงแลว
เกิดการปนเปอนจากน้ําสีดําในพรุและผานพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยว เม่ือนําน้ํามาใชทางการเกษตรทําใหผลผลิตไม
ไดผล ทางทิศเหนือของพรุโตะแดงมีคลองสุไหงปาดี 
แตไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนไดเนื่องจากหนาฝน
น้ําจะมีสีดํา  และหนาแลงน้ํ าจะมีความเปนกรด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสให
จัดทําโครงการผันน้ําจืดจากคลองสุไหงปาดีมาใชใน
พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวบานยูโย สําหรับเจือจางความเปรี้ยว
ของดิน  จึ ง ไดพระราชทานแนวความคิดให กับ
เจาหนาท่ีในการผันน้ําจืดจากคลองสุไหงปาดีมาใช    
3 แนวทาง คือ การทําคันซีเมนตปองกันน้ําดีไมให
ปนเปอน ซ่ึงมีคาใชจายสูงมาก การทําสะพานยกน้ํา
เพ่ือใหน้ําวิ่งผานทางสะพาน แตอาจจะตองใชเสาเข็ม
ในการเจาะท่ีลึกอาจจะมีคาใชจายท่ีสูง และการทํา
สะพานน้ําเม่ือถึงพรุโตะแดงใหทําแพลูกบวบสงน้ํามา 
ซ่ึ งแนวทางนี้ อ าจจะไมทนตอสภาพธรรมชาติ 
เจาหนาท่ีจึงไดมอบหมายใหคณะวิศวกรรมศาสตร                                                    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการศึกษาท้ัง 3 
แนวทาง พบวาวิธีการทําสะพานยกน้ําและคลองสงน้ํา 
(ภาพท่ี 26-29) เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดและใชเสาเข็มใน
การเจาะประมาณ 2 เมตร เจาหนาท่ีจึงไดเลือกวิธีการ
ทําสะพานยกน้ําในการผันน้ําจืดจากคลองสุไหงปาดี
ยาว 12 กิโลเมตร ใชเวลาในการสรางประมาณ 1 ป
เศษจึ งแล ว เสร็ จ  เ ม่ือสร า งสะพานยกน้ํ า เสร็ จ             
ก็พบปญหาคือในชวงฤดูฝนบานยูโยไมตองการน้ําจาก  
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ภาพท่ี 29 สะพานและคลองสงนํ้าในปจจุบัน 

สะพานยกน้ําแตในชวงฤดูแลงบานยูโยจะขาดแคลนน้ําใช 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสใหสราง
บอกักเก็บน้ําไวใชโดยขุดบอไวจํานวน 5 จุดๆ ละ 2 บอ 
รวมท้ังสิ้น 10 บอ (ภาพท่ี 28) แตเนื่องจากลักษณะดิน
เปนดินเปรี้ยว น้ํ า ท่ีจะกักเก็บลงสู ในบอจะเปนกรด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชกระแสให
หาแนวทางแกไข เจาหนาท่ีจึงใชวิธีการดานขอบสระดวย
หินปูน พบวา เม่ือน้ําลงสูในสระแลวคา pH อยู ท่ี 5.8 
เพ่ิมข้ึนจากคา pH เดิม (4.0) จึงไดนําวิธีการนี้ไปใชกับทุก
บอ ทําใหสามารถนําน้ําไปใชประโยชนไดและภาพท่ี 30 
แสดงการใชประโยชนพ้ืนท่ียูโยในปจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน อภิชาต จงสกุล ไดกลาวปดทายไวในการบรรยายพิเศษ “องคความรูสู 
ปดินสากล 2558” ไวดังนี้  

“การพัฒนาดานการเกษตรไมสามารถทําใหประสบความสําเร็จไดภายในวันเดียว ซ่ึงวิธีการใน 
การพัฒนานั้นมีข้ันตอนมากมาย ในแตละพ้ืนท่ีมีปญหายากงายแตกตางกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆ 
ปญหาเหลานั้นบางทานในท่ีนี้อาจจะไมเคยมีโอกาสไดสัมผัส แตถาหากมีการเอาเรื่องราวของประสบการณ 
มาเลาสูกันฟง และมีการบันทึกองคความรูไวก็จะสามารถถายทอดไปยังขาราชการหรือคนรุนหลังท่ีเขามา 
ทํางานได” 
 

 

ภาพท่ี 30 การใชประโยชนพ้ืนท่ียูโยในปจจุบัน 
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ภาพท่ี 1 นางปราณี สีหบัณฑ 

รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาท่ีดิน  

ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดินเค็ม  

 
 

 

 

 

การเสวนาทางวิชาการครั้งท่ี 2 ไดรับเกียรติจาก นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 5 นางปราณี สีหบัณฑ รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 5 นางนุงนุช ศรีพุม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ และนางระเบียบ สละ เกษตรกรตัวอยาง
ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มจากจังหวัดขอนแกน มาเปนวิทยากรในการเสวนาฯ ในครั้งนี้  

โดยในการเสวนาฯ นางปราณี สีหบัณฑ รักษาการ
ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาท่ีดิน สํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 5 ไดกลาวถึงปญหาดินเค็ม ไววา      
ดินเค็มเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของเกษตรกรในภาค
ตะวั นออก เ ฉีย ง เหนื อ  ซ่ึ ง ส งผลกระทบต อกา ร
เจริญเติบโตของพืช และยังสงผลกระทบตอสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย สําหรับพ้ืนท่ีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปญหาพ้ืนท่ีดินเค็ม
เปนบริเวณกวาง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 17.8 
ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 29 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช 
ท้ังภาค เนื่องจากดินเค็มทําใหโครงสรางของดินเสีย  
ดินแนน ทึบ และความเค็มแพรกระจายไปยังแหลงน้ํา
อ่ืนๆ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอพืช สัตว และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะขาวซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจ
หลักท่ีปลูกมากในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม
พัฒนาท่ีดินโดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหาดินเค็ม จึงไดเขาไปดําเนินการ
แกไขปญหาดินเค็ม พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาสวนใหญจะพบใน
พ้ืนท่ีของอําเภอโคราช จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ขอนแกน ดังนั้นทางสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ จึงได
ทําการเลือกพ้ืนท่ีของตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 

768,000 ไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีประสบปญหาดินเค็มอยางรุนแรง เกษตรกรไมสามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีเพ่ือการ
เพาะปลูกได นอกจากนี้ยังมีน้ําเค็มจากพ้ืนท่ี ดังกลาวไหลลงสูพ้ืนท่ีลุมปะปนไปกับแหลงน้ําตามธรรมชาติ ทําให
พ้ืนท่ีนาและแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีน้ําเค็มไหลผานกลายสภาพเปนดินเค็ม  
 
 
 
 

การเสวนาทางวิชาการ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 2   
หัวขอ “หนวยงานบูรณาการ สรางสานพ้ืนท่ีดินเค็ม” 

วันศุกรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา 14.00 - 16.30 น.  
ณ หองประชุมช้ัน ๒ กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

14 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

    

ภาพท่ี 4 ระบบวิศวกรรมการระบายนํ้าใตดิน  

(Sub drain) 

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีตําบลเมืองเพีย 

 สาเหตุการเลือกพ้ืนท่ี ตําบลเมืองเพีย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 เ นื่ อ ง จ ากตํ า บล เ มื อ ง เ พี ย  มี ลั กษณะของ          
ภูมิประเทศเปนท่ีลุมน้ํา พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนแองกระทะ    
ซ่ึงบริเวณขอบของแองกระทะจะเปนพ้ืนท่ีดินเค็ม เม่ือเขาสู
ฤดูฝนจะมีการชะลางเอาคราบเกลือลงมากองท่ีกนกระทะ 
ในขณะเดียวกันบริเวณกนกระทะจะเปนบริเวณของโดม
เกลือท่ีมีชั้นหินเกลืออยูใกลชั้นผิวดินมากท่ีสุด 

 
 
 

 

 ระดับความรุนแรงของดินเค็มแบงออกเปน ๔ ระดับดังนี้ 

๑. พ้ืนท่ีดินเค็มมากหรือเค็มจัด 
๒. พ้ืนท่ีดินเค็มปานกลาง 
๓. พ้ืนท่ีดินเค็มนอย 
๔. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการแพรกระจายดินเค็ม 

 ระบบเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการแกไขปญหาดินเค็ม 

 สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มมีการนําระบบเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินเขาชวยแกไขปญหาซ่ึง
สามารถแบงออกได ๒ ระบบ คือ 1. ระบบวิศวกรรม และ 2. ระบบพืช ซ่ึงในแตละระบบมีความเหมาะสมใน
การแกไขปญหาพ้ืนท่ีดินเค็มในระดับความรุนแรงของดินเค็มท่ีแตกตางกันไป 

1. ระบบวิศวกรรม 

 1.1 ดานระบบวิศวกรรมในพ้ืนท่ีดินเค็มจัด  

ในพ้ืนท่ีดินเค็มจัดจะมีการนําระบบวิศวกรรม
เขามาชวยแก ไขปญหาพ้ืนท่ีดินเ ค็มโดยทางสํานัก
วิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (สวพ.) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
จะวางแผนการสรางระบบระบายน้ําใตดิน (Sub drain) 
เพ่ือลางดินเกลือในพ้ืนท่ีดินเค็มซ่ึงเปนการเลียนแบบการ
ระบายน้ําในสนามกอลฟ คือจะมีการฝงทออยูใตดินลึก
ประมาณ ๑.๒๐ เมตร โดยแตละทอจะมีระยะหาง ๒๐ 
เมตร สวนบริเวณบนผิวดินจะมีการปรับใหเปนกระทงนา
เพ่ือใหเกษตรกรสามารถขังน้ําไวในกระทงนา จากนั้นน้ํา
จะซึมลงไปในชั้นดินขางลางและจะไหลไปรวมในทอท่ีฝง

ไวใตดินและระบายออกทางทอสูคลองหลัก ดังนั้นเม่ือเราลางดินเปนเวลา ๑ ป ความเค็มของดินจะลดลง
ประมาณ ๒๐ – ๓๐% เม่ือเขาสูปท่ี ๓ เกษตรกรจึงสามารถปลูกขาวบนกระทงนาได แตพบวาผลผลิตของขาว
คอนขางต่ํา แตอยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวเปนขอบงชี้ใหเกษตรกรเห็นวาถาเกษตรกรมีการจัดการดินเค็มท่ีดี 
ถูกตอง และเหมาะสม เกษตรกรก็สามารถใชประโยชนจากดินเค็มไดปกติ 
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ภาพท่ี 5 การสรางทอลอดระบายเกลือ 
(Open drain) 

ภาพท่ี 6 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 

ภาพท่ี 7 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 

วิธีการตอไป เปนวิธีการทางดานวิศวกรรมท่ี
เลียนแบบวิธีการของเกษตรกร โดยการสรางทอลอดระบาย
เกลือ (Open drain) แตปญหาท่ีเกษตรกรพบคือ พ้ืนท่ีนา
ของเกษตรกรคนใดท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูงจะไมประสบปญหาดิน
เค็มแตพ้ืนท่ีของเกษตรกรคนใดท่ีอยูในพ้ืนท่ีต่ํา น้ําเค็มจาก
พ้ืนท่ีอ่ืนจะไหลเขามาในพ้ืนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
จึงเขาไปจัดการปญหาโดยการขุดคลองหลักเขาไปในพ้ืน
ท่ีดินเค็มแลวตอทอใหน้ําเค็มไดระบายออกมาจากพ้ืนท่ีของ
เกษตรกรเพ่ือใหน้ําเค็มไหลมารวมกันในคลองหลักโดยท่ี
น้ําเค็มจะอยูในพ้ืนท่ีท่ีจํากัดไวไมใหเกิดการแพรกระจาย 
โดยเฉพาะในฤดูแลงน้ําในคลองหลักก็จะแหง เกลือจะตกตะกอนอยูบริเวณขางใตคลองหลักท่ีขุดไวโดยท่ีไมมี
การแพรกระจาย  

 

1.2 ดานระบบวิศวกรรมในพ้ืนท่ีดินเค็มนอย – ปานกลาง 

สําหรับในพ้ืนท่ีดินเค็มนอย – ปานกลาง ระบบ
วิศวกรรมท่ีนําเขามาใชคือ การปรับรูปแปลงนาลักษณะ
ท่ี 1 เปนการเลียนแบบระบบการอนุรักษดินและน้ําใน
พ้ืนท่ีลุมดอน โดยมีการปรับเปลี่ยนขนาดของคันนาใหมี
ขนาดใหญ ข้ึน  เ พ่ือ ให เกษตรกรสามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนเปนรายไดเสริมในระหวางท่ีรอการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเค็ม เพราะโดยปกติพ้ืนท่ีบริเวณคันนา
หรือกระทงนาจะมีขนาดเล็ก เพ่ือใชในการกักเก็บน้ํา 
เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนนอย พ้ืนท่ีคอนขางแหงแลงจึง
ประสบปญหาพ้ืนท่ีดินเค็ม แตดวยภูมิปญญาชาวบาน
เกษตรกรจึงไดทําคันนาหรือกระทงนา เพ่ือกักเก็บน้ําไว
เปนชวงๆ ทําใหพ้ืนท่ีสูงมีคราบเกลือแตพ้ืนท่ีต่ําจะไมมี
คราบเกลือ และดวยเทคนิคการปรับรูปแปลงนาเปนการ
ปรับพ้ืนท่ีกระทงนาใหเปนพ้ืนท่ีราบสมํ่าเสมอกัน จึงทํา
ใหไมมีคราบเกลือเพราะคราบเกลือจะอยูบริเวณขอบ
ของคันนาท่ีเปนพ้ืนท่ีสูงกวาระดับทองนาและเม่ือเขาสู
ฤดูฝนเกลือบริเวณขอบคันนาจะถูกชะลางออกไปยัง
บริเวณขอบของคันนาหรือกระทงนา โดยจะไมแพรเขา
ไปในกระทงนา การปรับปรุงแปลงนาลักษณะท่ี ๒ เปน
การเลียนแบบโพลเดอร (Polder) คือการขุดคลองใหมี
น้ําลอมรอบโพลเดอร เม่ือฝนตกน้ําฝนจะชะลางคราบ
เกลือลงในรองลึกจึงทําใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชไดใน
พ้ืนท่ีโพลเดอร 
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ภาพท่ี 8 การปลูกหญาด๊ิกซ่ี 

ภาพท่ี 9 การปลกูพืชบนคันนา 

ภาพท่ี 10 การไถกลบตอซังขาว 

ภาพท่ี 11 ผลิตภัณฑขาวหอม “ดินเค็ม” 

2. ระบบพืช 

  ๒.๑. ระบบพืชในพ้ืนท่ีดินเค็มจัด 

 ในพ้ืนท่ีดินเค็มจัดสงเสริมการปลูกหญาชอบ 
เกลือ (หญาดิ๊กซ่ี) หญาพันธุพ้ืนเมือง และกระถินออสเตรเลีย 
Acasiaampliceps 

๒.๒ ระบบพืชในพ้ืนท่ีดินเค็มนอย – ปานกลาง 

1) มีการสงเสริมใหมีการปลูกพืชปุยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ 
บนคันนา เชน ถ่ัวพรา เปนตน  

2) การปลูกไมทนเค็มบนคันนา และขอบทางลําเลียง เชน    
ยูคาลิปตัส และ กระถินออสเตรเลีย 

3) การสงเสริมการปลูกโสนอัฟริกัน เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ 
ขายใหกับทางกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) สงเสริมกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีดินเค็มนอย-ปานกลาง 
(2) ใหเมล็ดพันธุโสนอัฟริกันแกกลุมเกษตรกร 
(3) อบรมใหความรู/ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ 

 (4) การรับซ้ือเมล็ดพันธุจากเกษตรกร ในราคาตาม
มาตรฐานท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 กําหนด 

4) สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน โดยการ 
นําเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรไปสงเสริมใหกับเกษตรกรท่ี
ประสบปญหาพ้ืนท่ีดินเค็มใชปลูกกอนปลูกพืชหลัก 

๕) การไถกลบตอซังขาว เปนการนําวิธีการจากระบบ
อนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีลุมดอน มาปรับใชในพ้ืนท่ีดินเค็ม เนื่องจาก
พ้ืนท่ีดินเค็มบางพ้ืนท่ีไดมีการปรับปรุงฟนฟูใหดินมีศักยภาพท่ีดีสงผลให
ขาวมีผลผลิตท่ีดีและยังสงผลใหตอซังขาวมีคุณภาพท่ีดีดวย ดังนั้นการ
ไถกลบตอซังขาวตองรีบไถกลบหลังจากท่ีมีการเก่ียวขาว เพ่ือใหได
อินทรียวัตถุในปริมาณท่ีมากพอ เนื่องจากพ้ืนท่ีดินเค็มจะมีลมแรงและ
อากาศรอนทําใหการยอยสลายของตอซังขาวเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

๖) สงเสริมพันธุขาวหอมทนเค็มท่ีเหมาะสม ในพ้ืนท่ีดิน
เค็มเกษตรกรจะปลูกขาว ๓ สายพันธุ ไดแก  

(1) พันธุ กข ๑๕ เปนพันธุขาวเบา อายุประมาณ 
๙๐ ถึง 100 วัน ซ่ึงจะสุกแกเร็วกวาพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ 

   (2) พันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ เปนพันธุท่ีมีคุณภาพ 
มากกวาพันธุ กข ๑๕ ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากผลผลิตเร็วข้ึน และ
สามารถปลูกไดตลอดป มีอายุการเก็บเก่ียวประมาณ 120 วัน  

(3) พันธุขาวเหนียว กข ๖ 
 
 

 







 

เร่ืองเลาเขาหินซอน 19 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  การเสวนาทางวิชาการครั้งนี ้ ทานอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 14 และปจจุบันเปนที่ปรึกษา       
กรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษความรูและประสบการณ
ดานการพัฒนาที่ดิน และดานการบริหารจัดการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื ่องมาจาก
พระราชดําริ ในหัวขอ “เรื่องเลาเขาหินซอน” 

 

ท้ังนี้ ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายอภิชาต จงสกุล ประธานในการรับฟงการบรรยาย ไดกลาว
เปดการบรรยายพิเศษ ครั้งนี้วา “ประสบการณในการทํางานเปนสิ่งสําคัญ เพราะวิธีการในการพัฒนานั้น
มีข้ันตอนมากมาย ในแตละพ้ืนท่ีมีปญหายากงายแตกตางกันไป  ซึ่งปญหาเหลานั้นบางทานในที่นี้อาจจะ
ไมเคยมีโอกาสไดสัมผัส การท่ีทานที่ปรึกษากรมฯ นําเรื่องราวประสบการณในการทํางาน มาเลาสูกันฟง 
ก็จะชวยใหเราไดมีโอกาสบันทึกประวัติศาสตรการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน และบันทึกองคความรูท่ีจะ
นําไปถายทอดเพ่ือประโยชนในการทํางานของขาราชการหรือคนรุนหลังตอไป ” 

 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 14 และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ไดเลา
ประสบการณจากท่ีเคยทํางานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ  มากกวา 6 ป วา เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาเปดพระบวรราชานุสาวรีย ของ
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีนั้น 
ไดมีราษฎรนอมเกลาฯ ถวายท่ีดิน บริเวณตําบลเขาหินซอน เพ่ือตองการใหสรางพระตําหนัก ดวยเห็นวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปท่ีไหน ก็พยายามท่ีจะพัฒนาทําใหท่ีดินอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 3 
หัวขอ “เรื่องเลาเขาหินซอน” 

วันจันทร ท่ี 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
โดย นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน 

 



 

20 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

 
ภาพท่ี 1 สภาพพ้ืนท่ีกอนดําเนินการ พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

  ทานไดอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ดินดวยวา กอนหนาที่จะไดทํางานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
ไดเคยเห็นภาพของพ้ืนท่ีเนื่องจากเคยไดร วมทําวิทยานิพนธที ่บางปะกง ( ที ่เปน สถานีพัฒนาที ่ด ิน
ฉะเชิงเทราในปจจุบัน) กับ คุณชูเกียรติ ลิ่มอรุณ  คุณโสภณ จันทรเจริญสุข และคุณสุวิทย สระทองคํา         
ในสมัยกอนบริเวณพื้นที่เขาหินซอนมีดินและพ้ืนท่ีปาอุดมสมบูรณ ตอมาผืนดินเสื่อมโทรมลง ไมสามารถ        
ทําการเกษตรได ดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื้อดินเปนทราย มีการชะลางพังทลายของดินสูง มีการปลูก
มันสําปะหลังติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน ผลผลิตที่ไดต่ําลงมาก  มีการตัดทําลาย
ปาแลวปลูกพืชไร เชน ขาวโพด และ มันสําปะหลัง เปนตน ทําใหดินจืดและกลายเปนดินทราย มีแรธาตุ
นอย ในฤดูแลงมีการชะลางเนื่องจากลมพัด(wind erosion) ในฤดูฝนมีการชะลางเนื่องจากน้ําเซาะ
(water erosion) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหฟนฟูดินเสื่อมโทรม  ถาหากไมชวยกัน 
ลงทายประเทศไทยท้ังประเทศจะกลายเปนทะเลทรายหมด  เจาหนาท่ีก็เขาใจและพยายามหาวิธีท่ีจะฟนฟูดิน
ใหเปนดินท่ีใชประโยชนได    

    
  เม่ือเริ่มตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน สิ่งแรกท่ีพวกเราเห็นคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงถือแผนท่ี  ทานทรงวางแผนวาตรงไหนจะสรางแหลงน้ําได  ตรงไหนเปนทางน้ําท่ีจะสรางความชุมชื้น  
เพราะหัวใจของการทําการเกษตรคือตองมีน้ํา ท่ีเขาหินซอนก็เชนกัน ทานทรงแนะนําเรื่องน้ําเปนเรื่องแรก 
เนนหนักในเรื่องชลประทาน วาจะสรางแหลงน้ําท่ีใด หลังจากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยหวานพืชบํารุงดิน          
พืชตระกูลถ่ัว ท้ังกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน ตางก็ชวยกันปลูกใน 4 – 5 ปแรก เพราะตนไมดั้งเดิม
คอนขางเหลือนอย ตนไมไมคอยข้ึน ก็ปลอยใหลูกไมข้ึนพรอมท้ังปลูกแซมในท่ีโลง ทําใหเราไดขอคิดวาการท่ีจะ
ทําอะไรไมใชวาเริ่มไดเลย เราตองนับถอยหลัง โดยท่ีเขาหินซอนนั้น กอนอ่ืนเลยใหรีบดําเนินการเรื่องแหลงน้ํา
เสียกอน  ดีท่ีสุดสําหรับแหลงน้ําคือปาไม  จึงเริ่มมีการปลูกไมนํา ไมโตเร็ว พวกกระถินยักษ  กระถินณรงค          
ไมใชสอยก็เริ่มโตข้ึนมา พืชพันธุไมดั้งเดิมก็เติบโตไดดี  
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ภาพท่ี 2  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ี 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2525 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากหนังสือ 80 ทศวรรษแหงการพัฒนา  
จัดทําโดย สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจถึงธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึงปญหาธรรมชาติ หากเรา
ตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ ไดมีพระราชดําริ เรื่องการปลูกปาโดยไมตองปลูก 
ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ  หรือแมกระท่ังการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง       
ไดแก ปลูกไมเศรษฐกิจ ไมผล และไมฟน นอกจากไดประโยชนตามชื่อของไมแลว ประโยชนท่ีสี่ก็คือ ยังชวย
รักษาความชุมชื้นใหแกพ้ืนดินดวย ซ่ึงเปนแนวทางในการอนุรักษดินและน้ําท่ีเก่ียวของกับงานของกรมพัฒนาท่ีดิน
โดยตรง  
  ทานที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษโต แนะนํารายการโทรทัศนท่ีไดมีการนําผูรู
ท้ังหลายมาพูดถึงแนวทางการพัฒนาการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร ชื่อรายการ “คุยจริงใจสไตลหมอชัย”
ชอง True Vision วันอาทิตย  ชวง 2 – 3 ทุม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีพวกเราควรติดตาม เนื่องจากกรมพัฒนาท่ีดินตอง
ตระหนักอยูเสมอในฐานะท่ีเราคือผูตั้งตน คือ ดิน ดังนั้น ไมวาจะอยางไรก็ตาม เราตองใหผูเก่ียวของรูศักยภาพ
และขอจํากัดของดินในพ้ืนท่ีของเขา และบริหารจัดการเองได ถึงแมวาเขาจะมีขอจํากัดตางๆ  ท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะหของเราไดทันที  แตเม่ือใดก็ตามท่ีเขาพ่ึงพาตนเองได เขาจะไดจัดซ้ือ
จัดหามาดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินไดเองตามท่ีเราไดเคยแนะนํา โดยท่ีไมตองมาพ่ึงพาเรา    

 

ทศพิธราชธรรม 
  เม่ือเริ่มกอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเริ่มทําโครงการ
ตางๆ ในระยะแรก ท่ีไมมีความพรอมในการทํางานมากนัก และทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคมา
ใชในการดําเนินงานท้ังสิ้น พระองคทรงงานตามทศพิธราชธรรมซ่ึงขาราชการควรจะจดจํา และนําไปเปน
ตนแบบในการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว ทศพิธราชธรรม 
ประกอบดวยหลักธรรม 10 ประการ ไดแก 
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1. ทาน คือ การให ซ่ึงไดแก อามิสทาน(การใหสิ่งของ) ธรรมทาน(การใหความรู) และอภัยทาน 
2. ศีล คือ การมีความประพฤติดีงาม  สํารวม กาย วาจา ใจ ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี ให

เปนท่ีเคารพนับถือของประชาชน 
3. ปริจจาคะ คือ การบริจาค  การเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม  
4. อาชชวะ  คือ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง

ประชาชน ซ่ือตรงตอคําพูด ซ่ือตรงตอวิชาชีพ ซ่ือตรงตอเวลา ซ่ือตรงตอตัวเอง  
5. มัททวะ คือ การมีอัธยาศัยดี ซ่ึงถาเปนยุคนี้ ตองเรียกวามีความใจกวางในการรับฟงให

ประชาชนติติงได ไมดื้อ ไมรั้น ไมบาหรือมัวเมาในอํานาจ 
6. ตปะ คือ การบําเพ็ญความเพียร เพ่ือกําจัดความเกียจครานและความชั่ว พยายามลดกิเลส

ของตน เม่ือเห็นผลประโยชนวิ่งผานหนา ตปะ จะเปนสิ่งเหนี่ยวรั้งไมใหคนดีเสียคน 
7. อักโกธะ คือ การไมถือโกรธ ไมผูกพยาบาท หรือจงเกลียดจงชังคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใด

กลุมหนึ่ง นักปกครองใด ครองธรรมะขอนี้ไมได ก็อาจจะนําไปสูการสรางความอยุติธรรมในการตัดสินใจ 
8. อวิหิงสา  คือ การไมเบียดเบียน อันไดแก ประชาชน เพ่ือนรวมงาน ลูกนองของตน 

หนวยงาน และครอบครัวของตนเอง เพราะการเบียดเบียน นําไปสูการเอาเปรียบ ทําใหเสียนิสัยและนําไปสู
พฤติกรรมคอรรัปชั่น  

9. ขันติ คือ การมีความอดทน อดกลั้น ตอแรงกดดันตางๆ  
10. อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดในธรรม  ในการทํางาน อยาใหประชาชนเคลือบแคลงสงสัย                 

นั่นคือการทํางานอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา  
 

  ขอฝากไววาท้ัง 10 ประการนี้ หากเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดศึกษาและพยายามนําไปปฏิบัติ โดย
เรียนรูจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ก็จะทําใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนท่ี
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนได เราตองประพฤติตนเปนแบบอยาง เทาท่ีเห็นการขับเคลื่อนงานหมอดินอาสา
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประมาณไดวามีอยูครึ่งหนึ่งท่ีเขามีความเขาใจ ยอมรับ และรวมมือกับเราในการพัฒนา
งานตางๆ  เราตองมีความเพียร ตองอดทน และท่ีสําคัญตองไมเบียดเบียน ไมทุจริตคอรรัปชั่น วันนี้สิ่งท่ีทําให
เราพัฒนาไมทันสิงคโปร เกาหลีใต เวียดนาม เพราะยังมีเรื่องของการทุจริต คอรรัปชั่น    
 

  ดังนั้น ในการทํางาน ควรศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย โดยทรงเนน“การพัฒนาคน” 
เปนตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชนของปวงชน  การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม
และการพึ่งตนเอง โดยรูจักประมาณตนและดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง มีเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมดําเนินการไดอยางประหยัด และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) รวบรวมหลักการทรงงานไวถึง           
๒๓ หลักการ  ซ่ึงสามารถนอมนําไปปฏิบัติในวาระและโอกาสตางๆตามความเหมาะสม ไดแก  ๑. ศึกษา 
ขอมูลอยางเปนระบบ  ๒.ระเบิดจากขางใน  ๓.แกปญหาท่ีจุดเล็ก ๔.ทําตามลําดับข้ัน  ๕.ภูมิสังคม  ๖.องครวม 
๗.ไมติดตํารา  ๘.ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  ๙.ทําใหงาย  ๑๐.การมีสวนรวม  ๑๑.ประโยชน
สวนรวม  1๒.บริการรวมท่ีจุดเดียว  ๑๓.ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ  ๑๔.ใชอธรรมปราบอธรรม  ๑๕.ปลูก
ปาในใจคน  ๑๖.ขาดทุนคือกําไร  ๑๗.การพ่ึงตนเอง  ๑๘.พออยูพอกิน  ๑๙.เศรษฐกิจพอเพียง  ๒๐.ความ
ซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน  ๒๑.ทํางานอยางมีความสุข  ๒๒.ความเพียร : พระมหาชนก  ๒๓. รู รัก สามัคคี 
  จากประสบการณของผมท่ีไดทํางานท่ีเขาหินซอนตั้งแตป พ.ศ.2540 รวมประมาณ 6 ปเศษ ก็เห็น
การดําเนินงานท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนไปในลักษณะ“ทําตามลําดับข้ัน” อยางบูรณาการ โดย
มีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยู 4 – 5 ประการหลักๆ  



 

เร่ืองเลาเขาหินซอน 23 

 

  ประการแรก คือ ตองศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ วิเคราะหหาตนเหตุของปญหา พระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัวทรงมองปญหาในภาพรวม(Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คือ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ท่ีคนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก 
อยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน มันไมไดเปนการแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพ่ือท่ีจะใหอยูใน
สภาพท่ีคิดได  แบบ(Macro) นี้เขาจะทําแบบรื้อท้ังหมด ฉันไมเห็นดวย..อยางบานคนอยูเราบอก บานนี้มันผุ
ตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมท่ีจะไปซอมเอาตกลงรื้อบานนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยูท่ีไหน ไมมีท่ีอยู...วิธีทํา ตองคอยๆ 
ทํา จะไประเบิดหมดไมได ”    
  ประการท่ีสอง คือ สรางความเขาใจ โดยเราตองทําเปนข้ันตอน ทรงตรัสวา“ตองระเบิดจากขางใน” 
หมายความวา ตองทําใหคนท่ีเราเขาไปพัฒนามีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนา มิใชการนําเอาบุคคลจากสังคม
ภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานท่ียังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว การพัฒนาใดๆ ตองคํานึงถึงสภาพ 
ภูมิประเทศ ลักษณะนิสัยใจคอของคน ตองสรางความเขาใจ เขาถึง จึงจะเกิดการพัฒนา ทําอยางไรจึงจะทําให
เขาเขาใจวาสิ่งท่ีเราเสนอให เปนสิ่งท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได  นี่คือความแตกตางระหวาง 
Teaching กับ Coaching ตองเอาคนเปนศูนยกลาง  
  ประการท่ีสาม คือ การพ่ึงพาตนเอง จะเห็นไดวาในระยะหลังเรามีปจจัยการผลิตโดยไดแจกจายปจจัย
ตางๆ ไป  โดยไมคํานึงถึงความสอดคลองกับสิ่งท่ีเขาจะนําไปใช นําไปปฏิบัติได  นอยคนท่ีไดรับแจกปจจัยการ
ผลิตไปแลวนําไปใช บางครั้งมีจํานวนไมพอท่ีจะใชสําหรับทํางานจริง  ฝายขาราชการเองก็ไมไดลงมือทํางานจริงจัง
เพราะมัวแตเสียเวลาไปแจกจายของ  จึงฝากขอคิดไวดวยวา เบื้องตนควรแกไขปญหาเฉพาะหนา เพ่ือให
ประชาชนมีความแข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตไดตอไป  แลวข้ันตอไปก็คือการพัฒนาใหสามารถ “พ่ึงตนเองได” 
ในท่ีสุด   
  ประการท่ีสี่ คือ การแลกเปลี่ยนความรูและการถายทอดเทคโนโลยี   เม่ือรู เขาใจ ก็จะคอยๆ เพ่ิมการ
พ่ึงพาตนเองได ศูนยศึกษาการพัฒนาทุกศูนยเปนแหลงท่ีรวบรวมกําลังเจาหนาท่ีจากทุกกรม กอง ท้ังในดาน
เกษตรหรือดานสังคม มีตนทาง คือ ผูเปนเจาหนาท่ีจะใหประโยชน และปลายทาง คือ ประชาชนจะไดรับ
ประโยชน  

 ประการท่ีหา คือ ความบริบูรณขององคความรู ใหเขาสามารถขับเคลื่อนตนเองไปได สิ่งนี้ตองเกิดจาก
ความเพียร ใหดูตัวอยางจากพระราชนิพนธ เรื่อง “พระมหาชนก” กษัตริยผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝง     
ก็ยังวายน้ําตอไป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเริ่มทําโครงการตางๆ ท่ีระยะแรกไมมีความพรอม       
ในการทํางาน แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย มุงม่ันพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองตอไป 

 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  การริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนชวงระยะเวลาเดียวกับท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
เริ่มตนในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนศูนยศึกษาการพัฒนาแหงแรก 
กอนท่ีจะมีศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหงอ่ืนๆ ตามมา รวมท้ังสิ้นมี 6 แหงในปจจุบัน                  
คือ  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนยศึกษาการพัฒนา            
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ          
จ.สกลนคร  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เพชรบุรี และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.จันทบุรี 
 

 



 

24 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสวนหนึ่งในหลายๆ ภารกิจดานการพัฒนา     
พ้ืนท่ีดิน ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยธรรม และอีกหลายๆ 
รางวัล  หากไปศึกษาคนควาเรื่องศูนยศึกษาการพัฒนาท้ัง 6 ศูนยใหดีก็จะเห็นวา ท้ัง 6 ศูนยเปนเรื่องของการ
พัฒนาลุมน้ํายอยๆ ทุกแหง  ใหมีน้ํา มีปาตนน้ํา มีการพัฒนาทรัพยากรดิน และมีการบริหารจัดการ ไมวาจะ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการประมง ทุกศูนยฯ จะเหมือนกัน  เพียงแตสภาพปญหาแตกตางกัน เชน             
ทางภาคเหนือซ่ึงมีปญหาปาตนน้ํา  ตองเนนการปลูกปา ท่ีสกลนครมีสภาพปาเสื่อมโทรม ตองสงวนปา           
เพ่ิมแหลงน้ําและแกปญหาดินเค็มบางสวนท่ีพิกุลทองดินเปนพรุ ตองมีการแยกใหชัดวาตรงไหนท่ีตองอนุรักษไว
หามแตะตอง และตรงไหนท่ีตองพัฒนา ตัวอยางท่ีเห็นชัดเจนคือท่ีบานยูโย ซ่ึงทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน          
คนปจจุบัน ไดบรรยายพิเศษในคราวท่ีแลว ท่ีหวยทรายคือปาเกาท่ีเปนเขตราชนิเวศ ตอนหลังก็ถูกบุกรุกปลูก     
สัปปะรด ดินก็ตื้น ดินเสื่อมโทรม ท่ีคุงกระเบนเปนการพัฒนาชายฝงท่ีเปนแหลงตนกําเนิดสัตวน้ําจะดูแลรักษา
อยางไร  ท่ีเขาหินซอนนี่คือพลิกทะเลทราย จะตองฟนฟูสภาพดินอยางไรใหทําการเกษตรได เปนตน   
 

การบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  แรกๆ ไมไดใชชื่อวาศูนยศึกษา เปนเพียงโครงการซ่ึงดูแล
โดยกองๆ หนึ่งในสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนื่องจากเปนการกอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาแหงแรก 
จึงใหนําหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมดําเนินงานในพ้ืนท่ีในลักษณะผสมผสาน มี กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไม กรมประมง กรมปศุสัตว กรมชลประทาน กรมพัฒนาชุมชน           
กรมโยธาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา และมีหนวยงานนอกศูนยฯ โดยมีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนหนวยงานหลักประสานการทํางานในรูปคณะกรรมการ ขอดี คือ หนวยงานจากหลายกระทรวงไดเขามา
ปฏิบัติงานรวมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณพัฒนาดานการเพาะปลูก กระทรวงมหาดไทยพัฒนาอาชีพ 
กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม  โดยสรางหลักสูตรไมใหเหมือนวิทยาลัยเกษตรท่ัวๆ ไป         
แตตองการเนนใหมีการลงมือปฏิบัติจริง  พระองคทานทรงพัฒนาท้ังคนและงาน  พัฒนาตั้งแตขาราชการ โดย
พยายามฝกใหพวกเราคิดและทํางานรวมกันใหได  มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน ไมชิงดีชิงเดน ไมแยงกัน
ทํางาน  หากทุกหนวยงานทํางานประสานกันได มีความตั้งใจท่ีจะทํา เขาใจกัน ก็จะขับเคลื่อนงานไดงาย        
ทานไดเนนเรื่องนี้  สําหรับ ขอเสีย นั้นคือธรรมชาติของคน จะตางคนตางอยู  ไมประสานกันและมีการ
กระทบกระท่ังกัน  ชิงดีชิงเดน แยงกันทําแลวงานก็ลมเหลว  การมีคณะกรรมการหลายคณะเปนลักษณะท่ี
เรียกวา “มากหมอมากความ ทํางานไมได” งานไมกาวหนาเนื่องจากปญหาเรื่องคน จะเห็นไดวาศูนยศึกษาการ
พัฒนาแหงอ่ืนๆ  ท่ีตั้งในภายหลังจะไมมีหนวยงานมากเหมือนท่ี ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน        
ในป 2522  2523 และ 2527 หลังจากนั้นก็ไมเสด็จติดตอกันเปนเวลา 13 ป จนกระท่ังป 2540            
ชวงระยะเวลาตั้งแต ป 2527 – 2540 ท่ีคณะเจาหนาท่ีท่ีบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนรอท่ีจะรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั้น ทางคณะกรรมการก็พยายามสรางความรวมมือ ทบทวนกระแส         
พระราชดํารัส และลงมือปฏิบัติตามใหครบถวน ตามลําดับข้ันตอนท่ีทรงแนะนํา 5 เรื่อง ท้ังนี้ มี 4 เรื่องท่ี
ปฏิบัติไดครบเกือบสมบูรณ คือ การพัฒนาสภาพแวดลอม ดิน น้ํา ปาไม การทดลอง วิจัย สาธิต การสราง
แหลงศึกษาเรียนรูการพัฒนาและแหลงพักผอนหยอนใจ การสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต จนกระท่ัง         
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ี            
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อีกครั้ง (ภาพท่ี 3) ซ่ึงข้ันตอนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขาหินซอนท่ีพระบาทสมเด็จ          
พระเจาอยูหัวทรงแนะนําไว มีดังนี้ 



 

เร่ืองเลาเขาหินซอน 25 

 

 

ภาพท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ี 
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2540 

 

ท่ีมา :  ขอมูลจากหนังสือ 80 ทศวรรษแหงการพัฒนา  
         จัดทําโดย สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  
 

  1. พัฒนาสภาพแวดลอม ดิน น้ํา ปาไม  :  ไดฟนฟูปาไม โดยเปลี่ยนจากวิธีการเพาะยูคาลิปตัส        
และกระถินณรงคแจก มาเปนวิธีการปลูกไมยืนตนทองถ่ิน โดยมีการบํารุงรักษาไมพันธุเดิม ปลูกไมโตเร็ว ปลูก
ไมมีคาหายากทางเศรษฐกิจ รวมรวมพันธุไมตามหลักอนุกรมวิธาน  
  2. ทดลอง วิจัย สาธิต :  ไดดําเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ฟนฟูดินเสื่อมโทรม อินทรียวัตถุ
ต่ํา ปุยอินทรีย ปุยเคมี การอนุรักษดินและน้ํา หญาแฝก คันดิน บอดักตะกอน  

ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งไมใหยึดติดกับตํารา หลักการคือ 
พ้ืนท่ี 15 ไร ประกอบดวย นา 30% พืช 30% น้ํา 30% ท่ีอยูอาศัย 10% ซ่ึงไดจากการประเมินวาท่ีนา
จํานวนเทาใดจึงจะพอปลูกขาวสําหรับ  3 – 5 คน พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว 15 ไรนี้ก็นํามาจากสถิติพ้ืนท่ีถือครองโดย
เฉลี่ย ดังนั้น สําหรับครอบครัวท่ีมีพ้ืนท่ีไมถึง 15 ไร ก็ใหยอขนาดลงมา และท่ีทรงมีรับสั่งวาตองสรางโรงสี
ขนาดเล็กประจําหมูบาน ก็เนื่องมาจากโรงสีใหญ ๆ ไมรับสีขาวใหกับเกษตรกรรายยอย    
 3. สรางแหลงศึกษาเรียนรูการพัฒนาและแหลงพักผอนหยอนใจ :  ทําหนาท่ีเสมือน ศูนยรวมการพัฒนา
แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) กลาวคือ เปนท้ังศูนยสรรพวิทยาการ และการพักผอนหยอนใจไปในคราวเดียวกัน  
  4. สรางพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต :  ไดดําเนินการจัดสรางสวนปาสมุนไพร โดยชวงแรกไดไปขอ
สมุนไพรมาจากศาลาชีวกโกมารทัติ ของ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ท่ีเปนอธิบดีกรมปาไมในสมัยนั้น ขอพันธุพืช
สมุนไพร ขอคนท่ีเกงทางดาน Botany มาทําสวนสมุนไพร  จากเดิมท่ีมีสมุนไพรอยูไมก่ีตน จนขณะนี้กลายเปน
สวนสมุนไพรท่ีใหญ  พ้ืนท่ีเพียง 10 ไร แตมีสมุนไพรหลากหลายมาก  
  5. ขยายผลการพัฒนาสูหมูบานรอบศูนยฯ : ในชวงป 2540 การดําเนินการดานการขยายผลยังไม
ประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร สํานักงาน กปร. พยายามนําผลการพัฒนาไปสูประชาคม  โดยใหขยายไปขาม
จังหวัดท่ีอยูในภูมิภาคนั้น  และใหผูวาราชการจังหวัดเขาไปเรียนรู อบรมตอเนื่อง และนําไปปฏิบัติตอจึงจะ
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ขยายผลออกไปได  การขยายผลการพัฒนาสูหมูบานรอบศูนยเปนไปไดยาก และยังไมประสบผลสําเร็จ แตก็ได
มีการวางข้ันตอนในการขยายผล โดยเริ่มจากการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน             
ตั้งกองทุน และสรางชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้ตองดําเนินการตอเนื่องและตองไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณ   

การทําเขตพัฒนาท่ีดินเปนงานบูรณาการ  ท่ีประสบปญหาในขณะนี้ ก็ คือไม เกิดการบูรณาการ            
เพราะงบประมาณอยูของใครของมัน  ตัวอยางเชน เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินสรางบอจิ๋ว กรมประมงก็ไมนําพันธุปลามา
ปลอยเนื่องจากไมใชแหลงน้ําตามธรรมชาติ  ดังนั้น ในการทําเขตพัฒนาท่ีดินใหบรรลุผล เกษตรกรอยูดี กินดี            
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เจาหนาท่ีตองมีการแบงงาน วางระบบงาน และตองลงมาทํางานท่ีเดียวกัน ขอเสนอวางาน         
ของสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีควรเนน มีอยู 4 เรื่องหลักๆ  คือ  

  1)  เขตพัฒนาท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินทุกสถานีท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินเดียวกัน  
ควรแบงงาน แลวรวมมือกันทํางานแบบบูรณาการ  
   2)  สถานีพัฒนาท่ีดินทุกสถานีตองกระจายงานไปสูอําเภอท่ีตนเองรับผิดชอบ 

3) จัดทําแปลงสาธิต ศูนยเรียนรู ของหมอดินอาสาประจําตําบล 
   4)  วินิจฉัยคุณภาพดิน สถานีพัฒนาท่ีดินเปนผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี จึงตองเปนผูวินิจฉัยคุณภาพดิน 
เพ่ือท่ีจะอธิบายเกษตรกรไดวาควรจะทําอยางไรกับพ้ืนท่ีดิน  
  อยากจะขอฝากทางผูบริหารของกรมพัฒนาท่ีดินไวดวยวา ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ มีแหลง
น้ําท้ังในและนอกศูนยฯ ท่ีเปนประโยชนตอการรักษาความชื้นในดิน และเปนตัวอยางท่ีดีใหกับคนรุนหลัง         
ท่ีเขาไปศึกษาดูงาน พ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการดิน จึงขอใหนําขาราชการรุนหลังเขาไป
ศึกษา ดูงานพรอมกับการปลูกฝงการทํางานแบบ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา รูรักสามัคคี และมีความอดทนในการ
แกไขทรัพยากรดิน” เพราะจะทําใหเขาใจและนําแนวคิดการบริหารจัดการไปใชประโยชนในการผลักดันเรื่อง
เขตพัฒนาท่ีดินไดตอไป ซ่ึงจะทําใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนท่ีพ่ึงของประชาชนได เปนองคกรท่ีมีความม่ันคงยั่งยืน 
ตอไป   
  และขอฝากถึงเด็กรุนหลังวา เทคโนโลยีสมัยใหมนี้มีมากท่ีจะใชในการติดตอสื่อสารกัน แตเรายังขาด          
การทํางานเปนทีม เราตองเปนทีมกอน กอนท่ีจะไปรวมกับทีมอ่ืนเขา  ขอใหเห็นความสําคัญของการใสใจกัน และ
ชวยกัน recheck ขอมูล อยาไปบอกวาผิดหรือถูก  เพราะงานดานการพัฒนาพ้ืนท่ีดิน ตองทํางานเปนทีมจึงจะทําได          
ในวงกวาง  อยากใหเด็กรุนหลังมีจิตสํานึกและทบทวนงานดานพัฒนาท่ีผานมาวา ทําไมสภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม          
จึงเสื่อมโทรมลงท้ังท่ีมีแผนการพัฒนา และมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทําไมกอตั้งกระทรวง
เกษตรและสหกรณมา 100 กวาป  ปจจุบันเกษตรกรก็ยังยากจน เราจะตองปรับตัวในการทํางานดานการพัฒนา   
เราตองตระหนักแลววางานพัฒนาไมใชงานท่ีจะมานั่งอยูหนาคอมพิวเตอร  แตเปนงานบริหารจัดการระยะยาว          
เราตองยึดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแบบอยาง   
  อีกเรื่องหนึ่ง ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดสรางระบบอนุรักษดินและน้ําไว ท้ังการสรางคันดิน ข้ันบันไดดิน  
และปลูกหญาแฝก  จากคําบอกเลาประสบการณของอธิบดีหลายทาน บอกวา ถาทําคันดิน ชาวบานจะไมคอย
ยอมรับ ก็ใหทําเปนถนนไปเลย แตมีขอเสียคือคาใชจายสูง  เรื่องหญาแฝก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          
ทรงตรากตรําศึกษาแปลงสาธิตการปลูกหญาแฝกดวยพระองคเอง กอนท่ีจะมาสอนพวกเรา ดังนั้น ขอฝากให
ทางผูบริหารชวยดูแลในเรื่องหญาแฝก  เรื่องคันดิน เรื่องข้ันบันไดดิน ท่ีกรมฯ เคยไดสรางไว รองรอยตรงนี้
สําคัญ ตอนนี้หลายแหงถูกไถท้ิง  บางแหงก็กลายเปนแหลงขุดทราย ก็ขอฝากใหชวยดูแลพ้ืนท่ีนั้นๆ ดวย เด็ก
รุนหลังจะไดมีตนแบบใหศึกษาเรียนรู  
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การเสวนาทางวิชาการครั้งท่ี 4 นี้ ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายอภิชาต จงสกุล ใหเกียรติเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวขอ “การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี พรุโตะแดง” ซ่ึงทานอธิบดีไดบรรยายพิเศษไว ดังนี้  
 สืบเนื่องจากการบรรยายพิเศษในครั้งท่ี 1 ไดกลาวถึงการเกิดพ้ืนท่ีพรุ ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝงทะเล ทําใหมีการลอมปดพ้ืนท่ีบางสวน จนกระท่ังเกิดเปนลากูน และมีวิวัฒนาการจนกลายเปนพ้ืนท่ี 
ปาพรุในท่ีสุด  โดยการบรรยายพิเศษในครั้งท่ี 4 ยังคงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีปาพรุ แตจะมุงเนน                      
ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุในเชิงการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลทรัพยากรปาพรุโดยได
นําเสนอการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส มาเปนกรณีศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
อธิบายและเปรียบเทียบปริมาณน้ําผิวดิน-น้ําใตดิน ปริมาณน้ําฝนท่ีเขา-ออกบริเวณพ้ืนท่ีพรุโตะแดง เพ่ือใชใน
การคํานวณความสมดุลน้ําเบื้องตนเปนรายเดือนของพ้ืนท่ีพรุโตะแดงและเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนําไปใช
ประโยชนในโครงการตางๆ ในอนาคต ตลอดจนเขาใจเก่ียวกับน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงปาพรุท่ีสมบูรณท่ีสุด       
แหงเดียวในประเทศไทย 
  การศึกษาการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงไดดําเนินการข้ึนเม่ือป พ.. 2543-2546 ขอมูล
การศึกษาดังกลาว ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการพิกุลทอง 2 ทศวรรษ อีกท้ังยังไดกราบบังคมทูลถวาย
รายงานผลการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เม่ือครั้งเสด็จฯ  ทรงงานท่ีศูนย          
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริดวย  โดยการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา 
ในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงในสมัยกอนยังไมมีรูปแบบการศึกษาท่ีชัดเจน การศึกษาในครั้งนี้จึงถือวาเปนกรณีศึกษาท่ีมี
ท้ังการศึกษาพ้ืนท่ี การเก็บขอมูลปริมาณน้ําท่ีเขา-ออกภายในพ้ืนท่ีพรุ เพ่ือศึกษาถึงปริมาณน้ําสูงสุด-ต่ําสุด 
วาควรอยูปริมาณเทาไหร รวมถึงการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุอยางไรไมใหเกิดความแหงแลง หรือเกิดน้ํา
ทวมขัง โดยการศึกษาขอมูลตางๆและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ซ่ึงในการวิเคราะหนอกจากจะใชความรู
ทางดานอุทกวิทยาแลวยังใชความรูทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาเปนเครื่องมือในการศึกษา
เรื่องของน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุอีกดวย 

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 4  
ห ัว ข อ“การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง” 

วันพฤหัสบดี ท่ี 22 มกราคม 2558 เวลา10.00 - 12.00 น . 
โดยนายอภิชาต จงสกุล  อธ ิบ ด ีก รมพ ัฒ น าท ี่ด ิน  

 



 

28 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

ภาพท่ี 2 ลักษณะพ้ืนท่ีปาพร ุ

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส และพ้ืนท่ีปาพร ุ

 

ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีปาพรุ 

 พ้ืนท่ีปาพรุในจังหวัดนราธิวาสมี

ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร แตในปจจุบันพ้ืนท่ี

ปาพรุท่ีมีความอุดมสมบูรณเหลืออยูเพียง

ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร  สวนพ้ืนท่ีท่ีเหลือ

เปนปาพรุเสื่อมโทรมโดยจังหวัดนราธิวาส มี

ปาพรุใหญๆ อยู 2 แหง คือ พรุบาเจาะ อยู

ทางตอนเหนือของจังหวัดนราธิวาส และพรุ

โตะแดง อยูทางตอนใตของจังหวัดนราธิวาส 

ซ่ึงปาพรุโตะแดงเปนปาพรุท่ีมีความอุดม

สมบูรณท่ีสุดในประเทศไทย ลักษณะพ้ืนท่ี

พรุเปนท่ีลุมน้ําจืด น้ําในพรุเปนกรดออนๆ 

ซ่ึงเปนผลมาจากการสลายตัวของใบไมและซากพืชภายในพรุทําใหเกิดเปนกรดอินทรียท่ีมีคา pH ประมาณ 

๔.๕ – ๕.๐ นอกจากนี้ภายในพรุโตะแดงยังมีพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตตางๆอีกหลากหลายชนิดท่ีควรคาแกการ

อนุรักษไว สําหรับพ้ืนท่ีพรุไดแบงออกเปน 3 เขต ดังนี้ 

๑. เขตสงวน (Preservation zone) เปนเขตปาพรุท่ีมีความอุดม
สมบูรณ 

๒. เขตอนุรักษ (Conservation zone) เปนเขตปาพรุท่ีสามารถ

ฟนฟูใหมีความสมบูรณได  

๓. เขตพัฒนา (Development zone) เปนเขตปาพรุท่ีมีความ

เสื่อมโทรม มีการบุกรุกและมีปาเสม็ดข้ึนทดแทนพืชพรรณเดิม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาไปดูแลแกไขปญหาและฟนฟูสภาพ

พ้ืนท่ีใหดี ข้ึน เพ่ือใหพ้ืนท่ีดังกลาวสามารถนํามาใชประโยชนทางดาน

เกษตรกรรมไดโดยไดดําเนินการทดลองปลูกขาว พืชผัก และไมผลตางๆ ซ่ึง

ปรากฏวาไมสามารถใหผลผลิตได เนื่องจากในฤดูฝนมักเกิดอุทกภัยทําใหพืชผลทางการเกษตรถูกน้ําทวมขัง 

สวนในฤดูแลง มักเกิดสภาวะแหงแลงและขาดแคลนน้ําติดตอกันเปนเวลานาน สรางความเสียหายตอผลผลิต

ทางการเกษตรเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังไดมีการทดลองปลูกปาลมน้ํามัน โดยเม่ือปาลมน้ํามันอายุ ๓ ป 

ไดเริ่มใหผลผลิตแตคอนขางต่ําเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํามากอีกท้ังคาใชจายในการดูแล

คอนขางสูงทําใหไมคุมทุนกับผลผลิตท่ีได จึงไดมีการปลอยใหปาเสม็ดข้ึนในพ้ืนท่ีปาพรุเสื่อมโทรมแทน จากนั้น

จึงศึกษาการใชประโยชนจากปาเสม็ด โดยการจัดสรรพ้ืนท่ีดังกลาวเปนสหกรณนิคม เชน สหกรณนิคมบาเจาะ 

สหกรณนิคมป2เหล็ง2 จากปญหาดังกลาวจึงนํามาสูการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาพรุ

ท่ีสมบูรณท่ีสุดในประเทศไทยเอาไวตอไปในอนาคต 
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ภาพท่ี 8 แผนท่ีแสดงการคาดการณระดับนํ้า 

ในเดือนกันยายน 2544 

ภาพท่ี 9 แผนท่ีแสดงการคาดการณระดับผิวดิน 

ในเดือนกันยายน 2544 

 

ตัวอยางแผนท่ีแสดงการคาดการณระดับน้ําและการคาดการณระดับผิวดินในเดือนกันยายน 2544 

ของพ้ืนท่ีพรุโตะแดง 

 

 

การประเมินสมดุลน้ําในพรุโตะแดง โดยการเปรียบเทียบจากสมการสมดุลน้ํากับการคํานวณโดยใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 จากการประเมินสมดุลน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ๒ กระบวนการคือ การใชสมการสมดุลน้ําเบื้องตนในการ

คํานวณหาปริมาณน้ํากับการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินปริมาณน้ําจากการเปรียบเทียบท้ัง 2 

วิธี ทําใหทราบวาปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงในแตละเดือนท่ีทําการศึกษานั้นมีปริมาณน้ําท่ีใกลเคียงกัน 

 

แผนท่ีแสดงการคาดการณระดับน้ําในเดือน
กันยายน 2544 โดยใชระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร(GIS)คาดการณวาในแตละ
เดือนระดับน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงมีปริมาณ
เทาไหร ซ่ึงเปนระดับน้ําตามความลึกของน้ํา
ท่ีวัดได 
 

          แผนท่ีแสดงขอมูลระดับผิวดินในพ้ืนท่ี
พรุโตะแดงวาระดับผิวดินอยูในระดับใด โดยการ
สุมเจาะระดับความลึกของผิวดินขางใตโดยรอบ 
จากนั้นใชระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร
(GIS)สรางขอมูลแผนท่ีข้ึน 
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ภาพท่ี 7 กราฟเสนแสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง โดยวิธีการใชสมการสมดุลนํ้า

เบ้ืองตนและวิธีการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินปริมาณนํ้า 

 

 

 
 จากผลการศึกษาทําใหมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ใหมีความสมดุลไมมากเกินไป        
หรือนอยเกินไป เชน ถาเดือนใดปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีพรุนอยกวาท่ีคํานวณ กรมชลประทานจะดําเนินการบริหาร
จัดการน้ําโดยการปดประตูน้ําท้ัง 8 แหงทันที มิฉะนั้นน้ําจะแหงหรือถาเดือนใดมีปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีพรุมากกวา
ท่ีคํานวณ กรมชลประทานจะดําเนินบริหารจัดการน้ําโดยการเปดประตูน้ําท้ัง 8 แหง เพ่ือระบายน้ําออกใหมาก
ท่ีสุด กรมชลประทานไดยึดแนวทางนี้ในการบริหารจัดการน้ํามาโดยตลอดและยังคงรักษาความสมดุลของน้ํา 
ในพรุไวได 

ทานอธิบดีอภิชาต จงสกุล ไดกลาวท้ิงทายในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้วา “ใหคิดเสียวาพรุโตะแดง
เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศท่ีเราไมสามารถสรางข้ึนมาได ธรรมชาตินั้นตองใชเวลานับพันปกวาจะ
สรางธรรมชาติอันสวยงามนี้ ข้ึนมาแตเรากลับสามารถทําลายไดในพริบตา  ฉะนั้น ชวยกันรักษาไว 
กรมพัฒนาท่ีดินนั้นเปนหนึ่งในหนวยงานท่ีดูแลพรุโตะแดง ภารกิจของเราคือ งานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ท่ีจะตองรักษาพรุโตะแดงไวใหลูกหลาน เพราะทรัพยากรท้ังหลายในโลกนี้มันไมใชเปนของเรามันเปนของ
ลูกหลานเราท่ีเรายืมมาใชกอนเพราะฉะนั้นอยาใชจนหมด จนกระท่ังลูกหลานไมมี...”  
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การเสวนาทางวิชาการครั ้งนี ้เปนการบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “แฝกสรางดินท่ีเขาชะงุม”โดย      
ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน คนท่ี 9  นายสิมา โมรากุล ใหเกียรติเปนผูบรรยายพิเศษ ซึ่งทานไดบรรยายพิเศษ
ไวดังนี้ 
ประวัติความเปนมาของโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ประวัติความเปนมาของโครงการศึกษาวิธีการ
ฟ น ฟู ท่ี ดิ น เสื่ อม โทรม เขาชะ งุ ม อัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี เปน โครงการ ท่ี มีจุ ด เริ่ มตน เ ม่ือประมาณ 
พ.ศ . 2528 โดยอดีตนายตํารวจทานหนึ่งนามวา  
พลตํารวจตรีทักษ ปทมสิงห ณ อยุธยา ไดนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายท่ีดินบริเวณหมูท่ี 2 บานเขาเขียว-
เขาเสด็จ ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ซ่ึงแตเดิมเปนฟารมปศุสัตวเนื้อท่ีประมาณ  
694 ไร 2 งาน 38 ตารางวา แดพระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัว ซ่ึงในขณะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดมีแนวคิดในการจัดทําโครงการเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส         
ท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดิน 
ดําเนินการสํารวจและศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงจากการสํารวจพบวาพ้ืนท่ีบริเวณหมูท่ี 2          
บานเขาเขียว-เขาเสด็จ ตําบลเขาชะงุม เปนพ้ืนท่ีท่ียากตอการพัฒนาเปนอยางยิ่ง เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปน 
ดินรวนปนทราย บางสวนเปนดินลูกรังท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม แหงแลง และความอุดมสมบูรณต่ํา อีกท้ังหนาดิน
ลูกรังบางสวนยังถูกขุดไปใชประโยชนดานอ่ืนอีกดวย โดยปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี คือ ดินเกิดการชะลาง
พังทลายสูง จนไมสามารถปลูกพืชได พ้ืนท่ีมีความแหงแลงเพราะเปนพ้ืนท่ีอับฝน และปาไมถูกตัดทําลาย 

 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อม

โทรมเขาชะงุม ตามแนวพระราชดําริเมื่อป พ.ศ. 2529 

 

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 5  
ห ัว ข อ“แฝกสรางดินท่ีเขาชะงุม” 

วันศุกร ท่ี  27 กุมภาพันธ 2558 เวลา 10.00 - 12.00น . 
โดย นายสิมา โมรากุล อธ ิบ ด ีก รมพ ัฒ น าท ี่ด ิน  คน ท ี่ 9  
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ภาพท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงปลูกหญาแฝก เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2535 

 

 

 

 กรมพัฒนาท่ีดินไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการบริหารงานโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดิน 
เสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ         
ในระยะแรก กรมพัฒนาท่ีดินไดสงเจาหนาท่ีเขาสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล รวมท้ังศึกษาแนวทางในการพัฒนา
พ้ืนท่ีดังกลาวอยางละเอียด หลังจากนั้นกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ และเม่ือแผนดังกลาวแลวเสร็จหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
แผนการพัฒนาโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมฯ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงเปน
รายละเอียดเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา เชน แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนบอลูกรัง ซ่ึงเกิดจาก
การขุดหนาดินลูกรังเปนบริเวณกวาง  ไดมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวโดยการปรับปรุงใหเปน
แหลงเก็บกักน้ํา สวนบางพ้ืนท่ีท่ีมีการ ชะลางพังทลายของหนาดิน ไดมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี
ดังกลาวโดยการใชระบบการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นชอบกับการดําเนินงาน
ของโครงการพรอมท้ังพระราชทาน 2พระบรมราชานุ 2ญาตใหใชชื่อโครงการตามท่ีเสนอไป คือ “โครงการศึกษา
วิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําร”ิ 

โดยระยะตอมาของการดําเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดซ้ือท่ีดินท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ีโครงการ
จํานวน 91 ไร 3 งาน 81 ตารางวา ซ่ึงปลอยไวตามธรรมชาติ โดยไมเขาไปทําอะไรเพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีมี
การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีราษฎร เกษตรกร ชื่อ นายสี วรรณเทวี นอมเกลานอมกระหมอมถวายท่ีดินเพ่ิมเติมซ่ึง
อยูติดกับพ้ืนท่ีโครงการทางทิศเหนือ จํานวน 63 ไร 1 งาน 3 ตารางวา และ นางสาววรรณา พูนผล นอมเกลา
นอมกระหมอมถวายท่ีดินเพ่ิมเติมซ่ึงอยูติดกับพ้ืนท่ีโครงการทางทิศตะวันออก จํานวน 20 ไร โดยปจจุบันมีพ้ืนท่ี
รวมท้ังหมดจํานวน 849 ไร 3 งาน 22 ตารางวา  

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เริ่มวางแผน 
การพัฒนาในป 2528 การวางแผนการพัฒนาเนนหนักในเรื่องการอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
โดยการสรางคันดิน การสรางแหลงน้ําเพ่ือเก็บกักความชื้น การปรับปรุงบํารุงดินในรูปแบบตางๆ ดวย
อินทรียวัตถุ การใชปุยหมัก ปุยพืชสด และน้ําหมักชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการนําหญาแฝกมาใช
ประโยชนตามแนวพระราชดําริ ท้ังในการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน เพ่ือฟนฟูดินท่ีมีสภาพ 
เสื่อมโทรม และการรักษาความชุมชื้นในดิน โดยในการพัฒนาพ้ืนท่ียังไดประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ อาทิ กรมชลประทาน รับผิดชอบในการสํารวจและการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงน้ํา กรมวิชาการเกษตร 
รับผิดชอบดานการศึกษาวิจัยพันธุพืชตางๆ ท่ีสามารถปลูกในพ้ืนท่ีของโครงการได เปนตน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ โดยการปลูกหญาแฝก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริ
เรื่องหญาแฝกในวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2535 โดยมี
ใจความวา  

“ให ใชหญาแฝกมาชวยในการปองกันการ 
ชะลางพังทลายของหนาดิน การใชหญาแฝกเพ่ือการ
อนุรักษดินและน้ํา ปองกันดินท่ีถูกกัดเซาะเปนรองลึก 
การปลูกหญาแฝกเปนแนวแทนคันดิน” 
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  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว ท ร ง มี

พระราชดําริใหนําหญาแฝกมาใชประโยชน ในดาน      

การฟนฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดลอม  

รวมถึง การพัฒนาท่ีดิน และการอนุรักษดินและน้ํา  

ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานแรกท่ีเริ่มตนนํา 

หญาแฝกมาใชประโยชน  โดยกรมพัฒนาท่ีดินได

ดําเนินการรวบรวมสายพันธุหญาแฝกจากทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ

ศึ ก ษ า  ค น ค ว า  ท ด ล อ ง  แ ล ะ วิ จั ย  ท้ั ง นี้ ไ ด รั บ 

การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(กปร.) และไดจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาหญาแฝก

รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ โดยไดรับความรวมมือจาก

นักวิชาการ และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการภาคสนามใน

การ ศึกษา คนคว า  และวิ จั ย  จนกระ ท่ั งผลการ

ดําเนินงานมีความกาวหนาเปนอยางมาก โดยกรม

พัฒนาท่ีดินไดดําเนินการจัดตั้งศูนยขยายพันธุหญาแฝก

ข้ึนท้ังหมด 20 แหงท่ัวประเทศ ท้ังนี้พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงาน

ตางๆ เก่ียวกับหญาแฝกเปนระยะๆ เชน ในการคัดเลือกพันธุท่ีใชในการขยายพันธุหญาแฝก ทรงพระราชทาน

พระราชดําริใหคัดเลือกพันธุท่ีไมสามารถขยายพันธุดวยเมล็ด นอกจากนี้ยังทรงมีรับสั่งใหปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ี

ของโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมฯ เพ่ือลดหรือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ซ่ึง

เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดรองน้ําท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญในพ้ืนท่ีโครงการ 

สํ า ห รั บ วิ ธี ก า รป ลู กหญ า แฝ ก ในลั กษณ ะ            

รูปตัววีขวางรองน้ํานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          

ทรงพระราชทานคําแนะนําในการปลูกหญาแฝก      

ในลักษณะตัววีคว่ํา โดยหันแหลมของรูปตัววีข้ึนรับน้ํา 

วิธีการนี้สามารถชวยกระจายแรงของน้ําท่ีไหลบา

ออกเปนสองทาง ชวยลดความแรงของน้ําไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการปลูกแฝกในลักษณะข้ันบันไดใน

แนวระดับดวย 

 ภาพท่ี 11 การปลูกหญาแฝกรูปวีควํ่าขวางทางนํ้าไหล 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แนวหญาแฝกทายอางเก็บนํ้าเขาชะงุม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 การปลูกหญาแฝกครึง่วงกลมลอม 

ตนไมผล ไมยืนตน 
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ภาพท่ี 15 การไถกลบพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุง

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การใชพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

หลังจากปลูกหญาแฝกได 1 ป หญาแฝกจะ

เจริญเติบโตจนเต็มพ้ืนท่ี เม่ือปลูกเปนแถวขวางความ

ลาดเทบริเวณทายอางเก็บน้ําเขาชะงุมซ่ึงเปนดินลูกรัง 

พบวามีหญาข้ึนบริเวณเหนือแนวแฝก แสดงใหเห็นวา

แนวหญาแฝกชวยในการรักษาความชุมชื้นในดิน 

จนกระท่ังทําใหมีพืชพันธุตางๆ  สามารถเจริญเติบโต

นับเปนการแสดงถึงการใชหญาแฝกในการฟนฟูสภาพ

ดินท่ีเสื่อมโทรมใหเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เรียกได

วาเปนตัวอยางของแฝกสรางดิน 

 

การพัฒนาพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ โดยการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

ดังท่ีกลาวไปแลวขางตนเก่ียวกับปญหาความ
เสื่อมโทรม และการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ี
โครงการ ไดมีการแกไขปญหาดังกลาวโดยการใช
วิธีการปรับปรุงบํารุงดิน ท้ังวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน
เฉพาะหลุมในพ้ืนท่ีท่ีคอนขางแข็งหรือมีลักษณะเปน
ดินลูกรัง การใชปุยพืชสด การใชปุยหมัก และการใช
ระบบอนุรักษดินและน้ํา นอกจากนี้ยังไดมีการทดลอง
ปลูกนุนในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงเปนเสมือนตัวชี้วัดของผล
การปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีโครงการอีกดวย 

 
เม่ือป 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโครงการศึกษาวิธีการฟนฟู

ท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือทรงทอดพระเนตรโครงการ ทรงมีรับสั่งวา ทรงพอ
พระราชหฤทัยในการดําเนินงานโครงการนี้ ซ่ึงสรางความภาคภูมิใจแกขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินเปนอยางยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 12 พืชคลุมดินเจริญเติบโตเหนือแนวหญา

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 การปรับปรุงบํารุงดินเฉพาะหลุม 
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ภาพท่ี 16 การใชปุยหมักในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 แปลงนุนในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารสัเกี่ยวกับแปลงนุน ในป 2535 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงปลูกตนประดู เมื่อวันท่ี15 กรกฎาคม 2539 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ ดานการอนุรักษปาไม 

 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริ
เรื่องปาไมในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ .2539 โดยมี
ใจความวา  
  “ใหชวยดูแลรักษาปา อยาไปรังแกปา ถาปลอย 
ท้ิงไวไมใหใครรบกวน ระยะเวลา 30-40 ป ปาแหงนี้    
จะฟนคืนสภาพจากปาเต็งรังเปนปาเบญจพรรณ” 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จพระ
ราชดํ า เนิน เยี่ ยมโครงการ ศึกษาวิ ธี การฟ น ฟู ท่ีดิ น 
เสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2539  ทรงปลูกตนประดู และทรงเสด็จ

ทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการและปาไม ในพ้ืนท่ีโครงการ โดยทรงมีรับสั่งมอบหมายใหขาราชการใน
พ้ืนท่ีชี้แจงกับชาวบาน โดยขอความรวมมือจากชาวบานไมใหนําสัตวข้ึนไปเลี้ยงบนเขาและหามตัดฟนบนเขาอีก
ท้ังยังทรงมีรับสั่งอีกวาปาไมไมตองเขาไปปลูกปาเพ่ิมเติมแตใชการปลูกปาโดยไมตองปลูก โดยใชวิธีการลอมรั้ว
พ้ืนท่ีท่ีทําการทดลองแลวปลอยทิ้งไวเฉยๆ ไมใหคนไปรบกวนธรรมชาติ ธรรมชาติจะสามารถฟนตัวไดเอง
และกลับกลายเปนปาอีกครั ้งโดยทางกรมพัฒนาท่ีดินไดมีการเก็บตัวอยางดินจากพ้ืนท่ีท่ีทดลองดังกลาว     



 

แฝกสรางดินท่ีเขาชะงุม 43 

 

ภาพท่ี 20 การสํารวจและดูแลปาไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 การดูแลรกัษาไฟปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุในดิน การสะสมพืชพรรณตางๆ จากผลการศึกษาพบวา พ้ืนท่ีท่ีทําการ
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุในดินดีข้ึน กลายเปนปาท่ีอุดมสมบูรณข้ึนซ่ึงใชระยะเวลาพอสมควร
ในการฟนฟูปาเหลานี้ โดยจะเห็นไดวาตั้งแต พ.ศ.2529 – 2539 สภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ความกาวหนาของโครงการในจากอดีตถึงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24 อาคารสํานักงานเดิม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 อาคารสํานักงานในปจจุบัน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ปายหนาโครงการเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ปายหนาโครงการปจจุบัน 
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บทสงทาย 

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการ           
ท่ีดําเนินงานโดยกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาส                   
ท่ีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ผลการดําเนินงานตั้งแตอดีตถึงปจจุบันประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง 
จ าก พ้ืน ท่ี ท่ี แทบไม ส ามารถใช ประ โ ยชน ท่ี ดิ น ในการ ทํ าการ เกษตร ได สู ก า รฟ น ฟูปรั บปรุ งดิ น 
เสื่อมโทรมใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถพลิกฟนผืนดินท่ีแหงแลงใหกลับมา
สมบูรณ เปนแหลงตนน้ํา และแหลงอาศัยของสัตวตางๆ ไดเรียกไดวาเปนโครงการตนแบบสําหรับเกษตรกร
และผูสนใจไดเปนอยางดี 

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการท่ีสราง
ความภาคภูมิใจแกกรมพัฒนาท่ีดินเปนอยางยิ่ง ซ่ึงในการดําเนินงานโครงการเปนการทํางานดวยความสํานึก
ของความเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การดําเนินงานโครงการในปจจุบันจึงมีการพัฒนา
พ้ืนท่ีท่ีมีความกาวหนามาก ไมวาจะเปนการทําเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยใชหญาแฝก การพัฒนา
พ้ืนท่ีโดยการปรับปรุงบํารุงดิน รวมท้ังดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  

การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ นายสิมา โมรากุล ไดกลาวท้ิงทายถึงขอคิดในความเปนขาราชการไว                 
โดยมีใจความวา  

“ผมเช่ือม่ันวา ขาราชการตองมีจิตสํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความมุงม่ันท่ีจะกระทํา    
ในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ผลสําเร็จของงานไมวาจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ            
ส่ิงเหลานี้จะเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และนําไปสูความภาคภูมิใจในตนเองและวงศตระกูล ท่ีไดทําไวกับ
ประเทศชาติ” 
 และยังไดยึดถือโอวาทของทานประธานองคมนตรี หมอมหลวงเดช สนิทวงศ โดยมีใจความวา  

“พระเจาอยูหัวทรงมีพสกนิกร 40 ลานคน (ประมาณป 2515) อยูบนบาของพระองคทาน           
พวกเราขาราชการ จะมีสวนในการแบงเบา พระราชภาระของพระองคทานไดก็จะเปนการถวาย           
ความจงรักภักดีและสนองคุณตอแผนดิน” 

 

ภาพท่ี 26 สภาพพ้ืนท่ีโครงการฯ ถายจากทิศใต – เหนือ เมื่อป พ.ศ. 2529 

ภาพท่ี 27 สภาพพ้ืนท่ีโครงการฯ ถายจากทิศใต – เหนือ เมื่อป พ.ศ. 2558 



โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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"  



โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห 51 

 

       
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
   
       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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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 



โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห 67 

 

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  
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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 
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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 
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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 
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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     
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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  
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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  
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การเสวนาทางวิชาการครั้งท่ี 8 นี้ เปนการเสวนาในหัวขอ “ตํานานการสํารวจดิน” ไดรับเกียรติจาก
ทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูและประสบการณ ประกอบดวย นายเฉลียว แจงไพร อดีตผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสุรพล เจริญพงศ  อดีตผู อํานวยการกองสํารวจและจําแนกดิน              
นายพิชัย วิชัยดิษฐ อดีตผูอํานวยการกองสํารวจและจําแนกดิน และ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ ผูเชี่ยวชาญ      
ดานสํารวจจําแนกดิน ท่ีจะมาถายทอดความรู หลักการและวิธีการสํารวจดิน และเลาถึงประสบการณ           
ในการปฏิบัติงานสํารวจดิน ตลอดจนใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหนักสํารวจดินรุนหลัง
ไดนําไปใชในงานดานสํารวจจําแนกดินตอไป โดยมี นายสมศักดิ์ สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบาย          
และแผนการใชท่ีดิน เปนผูดําเนินรายการ  

ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ประธานในการรับฟงการเสวนาไดกลาวเปดการเสวนา
ทางวิชาการองคความรูสูปดินสากล ป 2558 ครั้งท่ี 8 วา “วันนี้เปนโอกาสอันดี ผมเองในนามของอธิบดี          
กรมพัฒนาท่ีดินและนายกสมาคมอนุรักษดินและน้ํา ถือวาพวกเราไดรับเกียรติและยินดีอยางยิ่งท่ีพ่ีๆ นักสํารวจดิน 
ซ่ึงเปนรุนบุกเบิกและสรางมาตรฐานงานสํารวจดินและผลงานตางๆ อีกมากมายใหกับกรมพัฒนาท่ีดินจะมาเลา
เรื่องราวตางๆ ใหพวกเราฟง สิ่งท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจัดเสวนาทุกๆ เดือน ท้ัง 12 ครั้ง ไดขออนุญาตใหมี            
การถอดเทป จัดพิมพรวมเลมเพ่ือเปนประวัติศาสตรของกรมพัฒนาท่ีดิน ใหเด็กรุนหลังไดเห็นภาพจาก               
ผูท่ีทํางานกันจริงๆ และทราบวารุนพ่ีๆ ทํางานยากลําบากกันอยางไร จะไดมีตํานานเลาขานถึงผลงานตางๆ 
ของรุนบุกเบิกของกรมพัฒนาท่ีดิน และขอมอบเวทีใหผูอํานวยการสมศักดิ์ สุขจันทร ดําเนินการเสวนาตอไป”  

 

การเสวนาทางวิชาการ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 8 
หัวขอ “ตํานานการสํารวจดนิ” 

วันศุกร ท่ี  22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น . 
 โดย  ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ ผูเช่ียวชาญดานสํารวจและจําแนกดิน   
  นายเฉลียว  แจงไพร      อดีตผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
  นายสุรพล  เจริญพงศ    อดีตผูอํานวยการกองสํารวจจําแนกดิน   
  นายพิชัย วิชัยดิษฐ        อดีตผูอํานวยการกองสํารวจจําแนกดิน  
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นายสมศักดิ์ สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน ผูดําเนินการเสวนาไดเกริ่นนําวา 
“วันนี้ ถือวาเราจะไดยอนไปในตํานานในอดีตไมนอยกวา 50 ป ทานวิทยากรผูมีเกียรติท่ีกรมฯ ไดเชิญมาใน
วันนี้ ลวนแลวแตมีความเชี่ยวชาญจากการท่ีแตละทานไดทํางานอยางจริงจังอยางมุงม่ัน จนเกิดเปนตํานาน
ข้ึนมา ทุกสิ่งทุกอยางกวาจะเปนตํานานนั้น ตองผานพนเวลาในการทําจริง มีท้ังดีและไมดี แตวาตํานานท่ีจะเลา
ในวันนี้ลวนแลวแตเปนเรื่องจริงท่ีเปนเรื่องดี ผมเองเปนคนรุนหลัง แมจะเคยสดับรับฟงเรื่องราวตางๆ มาบาง
แตก็ไมละเอียดถ่ีถวน วันนี้จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะมีโอกาส รับฟงพ่ีๆ ซ่ึงแตละทานมีองคความรูจากการทํางาน
สํารวจดินมาไมต่ํา 50 ป รวม 4 ทานเปนสองรอยป  ซ่ึงเวลาเพียงครึ่งวันก็คงจะเลาไมหมด ทานแรกท่ีผมจะ
เรียนเชิญมาเลาเรื่องงานสํารวจดินของประเทศไทย คือ ทานอดีตผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทานเฉลียว แจงไพร” 

 
 

ตอนท่ี 1 ตํานานการสํารวจดินของประเทศไทย 
 โดย นายเฉลียว  แจงไพร อดีตผูตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 

ทานอดีตผูตรวจราชการฯ เฉลียว แจงไพร : สวัสดีผูเขารวมการเสวนาทุกทาน ผมขอขอบคุณทานอธิบดี 
ท่ีไดใหผมมาเปนวิทยากรในวันนี้ ผมไดแจงกับทางผูดําเนินรายการวาการเสวนาวันนี้ควรจะเปนตํานานการสํารวจ
ดินเฉพาะในประเทศไทย วันนี้ผมจะพูดเปนสองสวน สวนแรก คือ การสํารวจดินกอนกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน           
ในป พ.ศ.2506 และอีกสวนหนึ่ง คือ การสํารวจดินและการทําแผนท่ีดินหลังจากกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน  

สําหรับการสํารวจดินในประเทศไทยกอนตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน สมัยนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ           
มีงานสํารวจดิน 3 หนวยงาน  คือ กรมขาว กรมกสิกรรม และกรมชลประทาน  การสํารวจดินในประเทศไทย          
เริ่มในป พ.ศ.2478  โดยมี Dr.Robert Larimore Pendleton นักวิทยาศาสตรทางดินและการเกษตร ชาวอเมริกัน 
ผูเชี่ยวชาญดานดินและการเกษตร เปนท่ีปรึกษาของกระทรวงเกษตรฯ (สมัยนั้นชื่อกระทรวงเกษตราธิการ)    

ภาพท่ี 1 Dr.Robert Larimore Pendleton
นักวิทยาศาสตรทางดินและการเกษตรชาวอเมริกัน  

 

Dr.Pendleton เริ่มทําการสํารวจดินโดยทําแผนท่ีดิน
คอนขางหยาบในมาตราสวน 1 : 2,500,000 และ
เปนแผนท่ีขนาดเล็ก ในสมัยนั้นการคมนาคมคอนขาง
ลําบาก ใชทางรถไฟ ใช เกวียนในการขนสัมภาระ         
การสํารวจ ใชการลองแพ  Dr.Pendleton ใชแผนท่ี
หลายชนิดประกอบการจัดทําแผนท่ีดิน ไดแก แผนท่ี
ทางธรณีวิทยา (Surface Rocks Map) ของประเทศไทย
ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม  แผนท่ี
ของกรมปาไม แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร 
และใชขอมูลดานสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

Dr.Pendleton ถือหลักทฤษฎีท่ีวาลักษณะดินยอมเกิดจากวัตถุตนกําเนิด ดินท่ีเกิดจากสภาพปาไมท่ี
เหมือนกันยอมจะมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ตามทฤษฎีของ Hans Jenny เรื่อง Soil Forming 
Factors ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ   

 1. สภาพภูมิอากาศ  (Climate)  
2. พืชพันธุ  (Vegetation) 
3. ธรณีสันฐานภูมิประเทศ(Topography) 
4. วัตถุตนกําเนิด (Parent material) 
5. ระยะเวลาการเกิดดิน (Time) 
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Dr.Pendleton ใชทฤษฎีของ Hans Jenny 
ในการกําหนดขอบเขตของดินในประเทศไทย และได
จัดทําแผนท่ีดินฉบับแรก มาตราสวน  1 : 2,500,000 
เปนลักษณะของ Soil Group คือรวมชุดดินท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันมาไวในกลุมแผนท่ีเดียวกัน มีหนวยของ
แผนท่ีท้ังประเทศประมาณ 21 หนวย การกําหนดชื่อ
ของหนวยแผนท่ีดินนั้น Dr.Pendleton ใชชื่อของ
สถานท่ี ท่ีทานพบดินเปนครั้งแรก แลวตามดวยลักษณะ
ของดิน เชน Bangkok clay (ดินเหนียวกรุงเทพ)            
และมีชื่อเรียกตางๆ  อีก 21 หนวย  ปจจุบันชุดดินใน 
Soil Group มีหนวยชุดดินที่สํารวจในภายหลังอีก         
เปนจํานวนมาก  

ภาพท่ี 2 ทานผูตรวจฯ เฉลียว แจงไพร 
ขณะออกภาคสนาม 

 
 

 
  ตัวอยางเชน ดินโคราช (Korat fine sandy loam) เม่ือเรามาสํารวจในภายหลัง พบวามีชุดดินตางๆ 
รวมอยู ในนั้น  เชน  ชุดดินยโสธร ชุดดินสะตึก  ชุดดินวาริน  ชุดดินหลมสัก ชุดดินโพนพิสัยฯลฯ                     
ซ่ึง Dr.Pendleton ไมไดแยกออกมาเพราะมาตราสวนของแผนท่ีมีขนาดเล็ก แตในบันทึกการสํารวจนั้น 

Dr.Pendleton บันทึกไวอยางละเอียดวาในกลุมดินท่ี
ทานเรียกวาดินโคราชนั้น มีดินอะไรท่ีแตกตางกัน           
แมศักยภาพในการใชประโยชนดิน จะใกลเคียงกัน แต
สันฐานของดิน(Soil Morphology) นั้นแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะสีของดิน เชน Bangkok 
Clay มีดินรวมอยูหลายชุด เชน ชุดดินรังสิต ชุดดิน
องครักษ ชุดดินจันทบุรี การตั้งชื่อดินโดยใชชื่อสถานท่ี
แลวกํากับดวยชั้นอนุภาคดินของเนื้อดินบนนั้นเพ่ือชวย
ในการจดจํานั้น แมวา จะไมถูกตองตามหลักวิชา แต 
Dr.Pendleton ก็ ใ ช วิ ธี นี้ เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ทํ า ให พ ว ก เ ร า         
จํ า ได  ฉะนั้ น เ รายกให  Dr.Pendleton เปนผู ท่ี ได
พยายามสํารวจดินของประเทศตามปจจัยท่ีใหกําเนิด

ดิน  และใชวิธีนี้จัดทําแผนท่ีดินฉบับแรกข้ึนมาและไดใชประโยชนกันอยางกวางขวาง  และมีการจัดทําแผนท่ี 
Exploration Soil Survey เปนการสํารวจสภาพของดินท่ัวไปของประเทศ เพ่ือใหไดขอมูลดินอยางกวางๆ 
สําหรับใชในการวางแผนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในดานการเกษตร   

Dr.Pendleton ไดเก็บตัวอยางดินและวิเคราะหดินเปนจํานวนมาก ซ่ึงไดมีการรวบรวมผลงานของ
ทานไวเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนักสํารวจดินรุนหลัง Dr.Pendleton ทานเขามาเมืองไทย เม่ือป พ.ศ.2478 
กอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหวางสงครามโลกทานถูกจับเปนเชลยศึกของญี่ปุนแลวถูกแลกเปลี่ยนไปอเมริกา
สองครั้ง Dr.Pendleton กลับมาประเทศไทยครั้งสุดทายในป พ.ศ.2489 และเสียชีวิตในป พ.ศ.2500 
ผลงานของ Dr.Pendleton เปนพ้ืนฐานสําหรับนักสํารวจดินรุนตอมาไดใชเปนพ้ืนฐานในการสํารวจดิน           
ใหมีความละเอียดมากข้ึน ในชวงท่ี Dr.Pendleton กลับไปสหรัฐอเมริกา 2 ครั้งนั้น ดร.สาโรช มนตระกูล 
ไดมาทํางานตอจาก Dr.Pendleton 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนท่ีดินของประเทศไทย 
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ดร.สาโรช มนตระกูล (Dr.Sarot Montrakun) เปนชาวฟลิปปนส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
การเกษตรทางดานปฐพีวิทยา และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.สาโรช ขอติดตาม 
Dr.Pendleton  มาประเทศไทย และไดแตงงานกับเจาประยงค มนตระกูล ชาวจังหวัดเชียงราย  

  ดร .สาโรช มาดําเนินการสํารวจดินตอจาก
Dr.Pendleton โดยเนนการสํารวจระดับโครงการเปน
สวนใหญ  เทา ท่ีผมเห็นรายงานตางๆ ท่ี ดร .สาโรช        
ทําไวก็มีโครงการลําพระเพลิงฯ โครงการทุงสัมฤทธิ์ฯ 
โครงการลําตะคองฯ โครงการแมกลองฯ ซ่ึงมีการสํารวจ
ดินระดับ ท่ีละเอียดข้ึนกวาเดิมเพราะการคมนาคม        
สะดวกข้ึนและเปนงานท่ีทําในลักษณะโครงการ จากนั้น            
ดร .สาโรช ก็ปรับปรุงแผนท่ีของ Dr.Pendleton ใหมี
ความละเอียดข้ึนแตแผนท่ีชุดดินยังเหมือนเดิม  
     
   

จนกระท่ังชวงป พ.ศ.2504 เนื่องจากมีภัยคอมมิวนิสตท่ีเขาแทรกแซงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รัฐบาลจึงมีนโยบายใหไปสํารวจดินระดับจังหวัดท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงตอนนั้น                
มีหนวยงานระดับกรม 2 หนวยงาน ท่ีดําเนินการสํารวจดินและทํา Exploration Survey คือ กรมการขาว 
และกรมกสิกรรม    

- กรมการขาว ดําเนินการสํารวจดินท่ี จ.กาฬสินธุ โดยมี ดร.สาโรช มนตระกูล เปนหัวเรือใหญ 
(หัวหนาโครงการ)  

- กรมกสิกรรม ดําเนินการสํารวจดินท่ี จ.รอยเอ็ด โดยมี ดร.สมาน พาณิชยพงส เปนหัวเรือใหญ                               
ในการสํารวจดินครั้งนี้ ไดรับความชวยเหลือจาก USOM (United States Operations Mission) และไดมีการ
ดําเนินการสํารวจดินระดับจังหวัดใน จ.กาฬสินธุ และ จ.รอยเอ็ด จนแลวเสร็จ   

 
ในป พ.ศ. 2505 ผูเชี่ยวชาญอีกทานหนึ่งเขามาในประเทศไทย คือ Dr.Frank R. Moormann              

ชาวเนเธอรแลนด  เปนผู เชี่ยวชาญขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO) 
Dr.Moormann มาเปนท่ีปรึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานทํางานท่ีกรมการขาว ตั้งแต          
พ.ศ.2505 โดยประสานงานรวมกับกองกสิกรรมและ
เทคโนโลยขีองกรมกสิกรรม  

ในป พ.ศ.2506 ปท่ีกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน 
กองสํารวจท่ีดินเปนหนวยงานหนึ่งของโครงสราง                  
กรม พัฒนา ท่ี ดิ น  ประกอบด ว ย  4  ฝ า ย  ได แ ก         
ฝายบริหาร (สารบรรณ) ฝายสํารวจ ฝายวิเคราะหดิน 
และฝายทําแผนท่ีทรัพยากรดิน นับวาเปนการจัด
โครงสรางท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะทําใหสามารถบูรณาการ
งานสํารวจดินไดอยางรวดเร็ว และมีการประสานงาน
กันอยางมีประสิทธิภาพเพราะมีอํานาจสั่งการไดหมด 
ในกอง เ ดียว กัน  แตภ ายหลั ง มี การแยกออกไป             
เปนกองตางๆ ทําใหการประสานงาน คอนขางชา           
ตางจากโครงสรางแบบเดิม 

 

ภาพท่ี 4 ดร.สาโรช  มนตระกูล 

ภาพท่ี 5    Dr.Frank R. Moormann  
   ผูเชี่ยวชาญของ องคการอาหารและ    
   การเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
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ในปนี้เอง Dr.Moormann คิดจะปรับปรุงแผนท่ีดินของประเทศไทยใหม โดยใหแลวเสร็จภายในป 
พ.ศ.2510 เพ่ือจะเสนอ FAO ตอไป โดยปรับปรุงแผนท่ีดินของ Dr.Pendleton ท่ีไดเผยแพรไปกอนหนานี้ ใช
ระบบการจําแนกดินของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ท่ีจัดทําข้ึนในป ค.ศ.1906 และนํามาเผยแพรในป 
ค.ศ.1938 ซ่ึงเปนระบบการจําแนกดินในระดับ Great Group โดย Dr.Moormann ไดยึดหลักการจําแนกดิน
ท่ี Dr.R.Dudal พัฒนาข้ึนในป ค.ศ.1964 เปนการปรับใชระบบการจําแนกดินของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1949 มาเปนระบบของ Dr.Moormann ระบบการจําแนกนี้ นาจะเรียกวาหนวยของ
แผนท่ีดินระดับชุดดิน ชื่อ Majors Soil of Southeast Asia ซ่ึงพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในประเทศตางๆ ในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต เพราะ Dr.R.Dudal และ Dr.Moormann เคยปฏิบัติงานในประเทศเหลานี้มากอน เชน 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส เม่ือคิดท่ีจะพัฒนาแผนท่ีดินใหม Dr.Moormann ก็ไดรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวาจาง ดร.สันทัด โรจนสุนทร มาเปนผูรวมงาน เนื่องจากมีพ้ืนความรู         
และประสบการณในการจําแนกดินทางดานธรณีวิทยาและภาษาอังกฤษดี การท่ีจะเรงจัดทําแผนท่ีดิน          
ใหสําเร็จภายใน 4 ป Dr.Moormann ใชวิธีกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาของแตละภาค ใชงบประมาณ           
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษา (Study Area) ดังนี้  

- ภาคกลาง  เลือกพ้ืนท่ี กรุงเทพฯ  จ.นนทบุรี  จ.นครสวรรค  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกพ้ืนท่ี จ. ขอนแกน  
- ภาคเหนือ  เลือกพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม  
- ภาคใต  เลือกพ้ืนท่ี จ.สงขลา  

 
สาเหตุท่ีทหารอเมริกัน ใหกรมพัฒนาท่ีดินไปดําเนินการ 
สํารวจสภาพดิน เพราะมีบทเรียนจากสงครามโลก 
ครั้งท่ีสอง ท่ีทหารอเมริกันยกพลข้ึนบก ท่ีประเทศ
ฟลิปปนส เนื่องจากไมได มีการสํารวจสภาพของ          
พ้ืนท่ีดินกอน ทําใหมีความลําบากในการเคลื่อนยาย
รถถังขนาดใหญ ทหารอเมริกันถูกโจมตีโดยทหาร
ญี่ปุน เกิดสูญเสียมากมาย เ ม่ือทหารอเมริ กันได
บทเรียนไป ครั้งนั้น จึงคิดวาเม่ือสงครามเวียดนาม
เสร็จสิ้น จะตองศึกษาสภาพของดิน จึงไดใหทางกรม
พัฒนาท่ีดินทําการสํารวจดิน ใชวิธีการเชนเดียวกับท่ี 
Dr.Pendleton ใช โดยศึกษาปจจัยท่ีใหกําเนิดดิน กําหนดขอบเขตหรือชนิดของดิน และสามารถทําแผนท่ีดิน
ไดเสร็จภายใน 4 ป ซ่ึงเปน หนวยแผนท่ีดินในระดับ Great Group  

หลังจากนั้น Dr.Moormann จึงไดเสนอโครงการไปยัง UNDP พัฒนาโครงการข้ึนสําหรับกรมพัฒนาท่ีดิน 
ซ่ึงเรียกวาโครงการ Strengthening Soil Survey and Land Classification ซ่ึงเริ่มข้ึนในป พ.ศ. 2510          
มีเปาหมายใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป และดําเนินการแลวเสร็จในป 2516     

ในชวงการสํารวจดินตามโครงการ Strengthening Soil Survey and Land Classification ไดมี
การขยายการทําแผนท่ีระดับจังหวัดไปในภาคตางๆ ของประเทศ เพ่ือใหจังหวัดตางๆ นําไปใชในการวางแผน
พัฒนาการเกษตรและการชลประทาน โดยเฉพาะโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ การจัดทําแผนท่ีดิน
ระดับจังหวัดในแตละภาคนั้นมีมาตราสวนตางกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแผนท่ีดินระดับจังหวัด 
มาตราสวน 1 : 100,000 สวนภาคกลางจะมีแผนท่ีโครงการซ่ึงมีประมาณ 10 – 12 โครงการ โดยแผนท่ี          
ในภาคกลางจะมีมาตราสวน 1 : 50,000 และยังมีการทําแผนท่ีในระดับชุดดิน และระดับชุดดินสัมพันธ                     
คือ Association (ประกอบดวย 2 ชุดดินข้ึนไป) จากนั้นก็ขยายไปยังภาคเหนือ ท่ีราบสูงตอนกลาง และภาคใต   

ภาพท่ี 6 นักสํารวจดินออกภาคสนาม 
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ชวงท่ีมีโครงการ UNDP ท่ีประเทศท่ีสาม ก็ยังมี

โครงการชวยเหลืออีกทางหนึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
อีกสวนหนึ่งเปนความชวยเหลือในดานเครื่องมือ การ
สํารวจดินในแตภาคจะมีผูเชี่ยวชาญการสํารวจดินจาก 
FAO มาใหคําปรึกษางานสํารวจดิน งานแผนท่ี งาน
วิเคราะหดิน ตลอดจนเครื่องไมเครื่องมือและยานพาหนะ
จํานวนมาก  และอีกสวนหนึ่งเปนความชวยเหลือในดาน
การพัฒนาบุคลากร คือ บุคลากรดานสํารวจและจําแนกดิน
ไดรับทุนไปศึกษาดานสํารวจจําแนกดินในระดับปริญญาตรี 
โท และ เอก และระดับประกาศนียบัตร ทานท่ีนั่งอยูในท่ีนี้
หลายๆ ทานไดรับทุนจากโครงการ Strengthening Soil 
Survey and Land Classification ไปศึกษาตอท่ีสหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม อังกฤษ ไปศึกษา              
ในเรื่อง Soil Survey เรื่อง Aerial Photo Interpretation for Soil Survey และอ่ืนๆ  เพ่ือท่ีนํามาใชปรับปรุงงาน 
ดานการสํารวจจําแนกดิน  

โครงการ Strengthening Soil Survey and Land Classification ทําใหงานสํารวจดินมีความ 
กาวหนาท้ังดานคุณภาพและปริมาณ เผยแพรไปยังสวนราชการตางๆ สหรัฐอเมริกาไดสงผู ท่ีมีความรู         
ความเชี่ยวชาญดานวินิจฉัยคุณภาพของดินมาปฏิบัติงาน เพราะการสํารวจดินอยางเดียวนั้นคงไมพอ ตองมี 
การวินิจฉัยคุณภาพเพ่ือหากําลังการผลิตของดินแตละชุด และเราไดสรางคูมือการวินิจฉัยคุณภาพดินของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และวางวิธีการท่ีจะใหมีการทําแผนท่ีชุดดินอยางละเอียดเพ่ือเปน Guide line แตเปนท่ี
นาเสียดายวางานนั้นไดถูกยกเลิกไปโดยโครงสรางของกรมพัฒนาท่ีดินเอง  การศึกษากําลังผลิตของดิน          
จึงตองถูกยกเลิกไปดวย   

 ผมจําไดวาการเลี้ยงฉลองการสิ้นสุดโครงการ Strengthening Soil Survey and Land Classification 
ท่ีโรงแรมรีเจนท เจาหนาท่ีท่ีเปนตัวแทนจาก FAO ไดกลาวชมเชยกรมพัฒนาท่ีดินอยางมาก วาเปนโครงการ    
ท่ีสรางความสําเร็จอยางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนๆ คือคุณภาพของงาน ปริมาณของงานดี                 
มีความรวดเร็ว และการพัฒนาบุคลากรเปนไปไดอยางดี สามารถสรางบุคลากรดานการสํารวจดินไดจํานวนมาก 
มีการปรับปรุงการบรรยายลักษณะของชุดดิน เม่ือสิ้นสุดโครงการแลว สามารถจัดทําคําบรรยายลักษณะของชุดดินได
สําเร็จพอสมควร มี 2 สวน คือ สวนท่ีเปนแผนสีขาว มีการตั้งชื่อชุดดินแลวสําหรับแผนท่ีท่ีมีขอมูลมากเพียงพอ 
กับอีกสวนหนึ่งท่ีเปนแผนสีเหลืองท่ีรอการตั้งชื่อถาวรโดยตองศึกษารายละเอียดเฉพาะทางเพ่ิมเติมกอนท่ีจะให
ชื่อตอไป  ผูเชี่ยวชาญท่ีมาแทน Dr.Moormann ในชวง 2 – 3 ปหลัง ไดใหความเห็นวาประเทศไทยจะตอง
สรางคูมือการสํารวจดินของประเทศไทย ก็ไดมอบหมายใหผมกับ Dr.Frank J. Dent จัดทําคูมือการสํารวจดิน
ของประเทศไทย จนสําเร็จกอนท่ีจะสิ้นสุดโครงการ นับเปนคูมือฉบับแรกของประเทศไทยท่ีเปนประโยชน  
อยางยิ่งตองานสํารวจดินในขณะนั้น   

หลังจากโครงการสิ้นสุดแลว กองสํารวจท่ีดิน ก็มอบหมายให ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ กับ คุณชิงชัย           
จงภักดี ศึกษาปรับปรุงแผนท่ีดินท่ี Dr.Moormann กับ ดร.สันทัด โรจนสุนทร จัดทําไว โดยใหใชหนวย           
แผนท่ีดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ซ่ึงระบบนี้ไดถูกนํามาทดลองใชในประเทศไทย            
ตั้งแตป 2510 และไดใชมาจนกระท่ังถึงในปจจุบัน  

อยากจะยอนกลับไปเรื่องระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) วาเกิดข้ึนมาไดอยางไร หลังจาก
สหรัฐอเมริกาไดพัฒนาระบบการจําแนกดินข้ึนในป ค .ศ .1949 และใชเวลานานในการพัฒนา Soil 
Taxonomy โดยเริ่มตั้งแตป ค.ศ.1951 โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดมอบหมายให Dr.Guy 

ภาพท่ี 7 แผนท่ีดินในมาตราสวน 1 : 100,000 
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D.Smith เปนหัวเรือใหญในการจัดทํา Dr.Guy D. Smith ไดจัดประชุมกลุมยอยหลายครั้ง มีการอภิปราย
โตตอบและปรับปรุงแกไข 6 ครั้ง และเสนอฉบับรางข้ึนมาในป 1960 เปนฉบับท่ี 7 เรียกวา “Seventh 
Approximation” หรือ“ระบบ Comprehensive Soil Classification System”(CSCS) คือ ตองการ        
ใหระบบการจําแนกดินเปนระบบสากล ทุกประเทศใชแลวเขาใจ จึงจัดการประชุมใหญท่ีเมืองแมดิสัน             
รัฐวิสคอนซิล ในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ.1960 มีนักสํารวจดินจากนานาประเทศเขารวมประชุม ซ่ึงประเทศไทย
มี ดร.สาโรช มนตระกูล เปนตัวแทนไปรวมประชุม หลังจากกลับจากประชุม ดร.สาโรช ไดนําระบบการจําแนก
ดินฉบับรางท่ีเรียกวา Seventh Approximation มาทดลองใชและแจกจาย ใหสวนราชการนําไปศึกษา ขอเสีย
ของระบบนี้คือ ใชภาษาคอนขางจะยุงยาก ภาษาท่ีใชในการจําแนก มีหลากหลาย มีท้ังภาษาละติน ภาษากรีซ 
ภาษาฝรั่งเศส ขอดีคือมีข้ันตอนในการจําแนกหลายระดับ ซ่ึงเรื่องนี้ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ จะมาเลาตอไป   

หลังจากท่ีนําระบบ Seventh Approximation     
มาทดลองใชแลวเห็นวาดี กรมพัฒนาท่ีดินก็ไดมอบหมาย
ให ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ ปรับปรุงแผนท่ีใหมโดยใชระดับ 
Great soils group และกลุมดินตั้งแตสองกลุมข้ึนไปใน
หนวยแผนท่ีเดียวกัน (หนวยสัมพันธของกลุมดินหลัก) 
สรางแผนท่ีในมาตราสวน 1 : 1,000,000 ออกมา ซ่ึง
เปนแผนท่ีฉบับท่ีไดรับการยอมรับวาดี ใหขอมูลท่ีละเอียด
ข้ึน และผมเขาใจวา ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ ไดปรับปรุง
แกไขแผนท่ีอีกครั้งในเวลาตอมา ถึงแมวา Seventh 

Approximation จะไดรับการยอมรับ  แตการบรรยายชุด
ดินนั้นเรายังรักษาการจําแนกดินเดิมไวเปน ระบบประจํา
ชาติ (National Soil Classification System) คือใชของ 
Dr. R. Dudal และ Dr.Moormann และมีการจําแนกของ USDA ตาม Soil Taxonomy ท่ีมีข้ันตอนตางๆ  
แตสิ่งท่ีทําให Soil Taxonomy ลาชา คือ ตองการขอมูลท่ีละเอียดมาก ตองเก็บตัวอยางดินมาศึกษาวิเคราะห 
อยางไรก็ตามประเทศไทย ก็ยอมรับแลววาระบบนี้เปนระบบสากล แตวามีกลุมประเทศท่ีไมยอมรับระบบ Soil 
Taxonomy คือกลุมประเทศคอมมิวนิสต เพราะเขายอมรับหลักการสํารวจและจําแนกดินของโดคูเชฟ            
(V.V. Dokuchaev) ซ่ึงเปนระบบเกาแกท่ีประเทศรัสเซียไดพัฒนาข้ึนมาใชและสอนในโรงเรียนของเขา ระบบ
ของเขามีเพียง 3 Order ในขณะท่ี Soil Taxonomy ในป ค.ศ.1960 มีถึง 10 order และยังมีเพ่ิมมาในตอน
หลังป ค.ศ.1975 อีก 2 order ซ่ึงนักวิทยาศาสตรในกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกามีพัฒนาข้ึน คือ 
Gelisols หมายถึง ดินเขตหนาวท่ีแข็งตัวในข้ัวโลกเหนือ กับอีกประเภทหนึ่งคือ Andisols หมายถึง ดินท่ีเกิด
จากอิทธิพลของภูเขาไฟ รวมเปน 12 order โดยมีท่ีใชในประเทศไทยท้ังสิ้น 9 order 

ในขณะนั้น นอกจากระบบการสํารวจจําแนกดินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดแลว ยังมีงาน
สํารวจดินระดับจังหวัดท่ีจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป พ.ศ.2524 ซ่ึงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4  แตเนื่องจากมี 2 จังหวัดท่ีมีปญหาผูกอการราย ไมสามารถจะเขาไปสํารวจดินได            
คือ จังหวัดสุราษฎรธานี กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตองขยายเวลาการสํารวจภาคสนามไปเสร็จสิ้น            
ในป พ.ศ. 2527  สวนการทําแผนท่ีนั้นไมทราบวาแลวเสร็จในปไหน  

 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แผนท่ีในมาตราสวน 1 : 1,000,000 
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ในป พ.ศ.2527 กรมพัฒนาท่ีดินไดปรับโครงสรางใหมโดยตั้งสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 - 12  และ
มี “ฝายสํารวจจําแนกและวางแผนท่ีดินในระดับไรนา” อยูในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน กําหนดใหทําหนาท่ีสํารวจ
ดินอยางละเอียด ใชมาตราสวนไมเกิน 1 : 10,000 แตควรจะเปนมาตราสวน 1 : 4,000 เพ่ือท่ีจะใช
ประโยชนในการวางแผนอนุรักษดินและน้ําระดับไรนาของเกษตรกร  เพ่ือท่ีจะทําใหผลของงานสํารวจดิน               
ถึงมือเกษตรกรจริงๆ  เพราะการสํารวจดินในระดับประเทศนั้นสวนมากเกษตรกรไมไดรับประโยชนเทาใด  
ฉะนั้น จึงขอใหเราเนนการทํางานไปท่ีการสํารวจดินอยางละเอียด และขอใหจัดโครงสรางการทํางาน                  
ของกรมฯ เพ่ือใหเกษตรกรไดรับประโยชนมากท่ีสุด ตามท่ีผมไดเรียนใหทราบ  

สําหรับตํานานการสํารวจดินกอนป 2527 ผมก็ขอจบเพียงเทานี้ ทานตอไปก็จะมาบรรยายเรื่องความ
เจริญกาวหนาในการทําแผนท่ีของประเทศไทยตอไป ขอบพระคุณมากครับ 

ผอ.สมศักดิ์ สุขจันทร : ขอขอบคุณ คุณเฉลียวมากครับ ขอเชิญ ผอ.สุรพล เจริญพงศ ทานจะมาเลา
ตํานานการสํารวจดินหลังจากป 2527 และเทคนิคในการสอนงานใหกับนองๆ นักสํารวจดิน 

     
ตอนท่ี 2  ตํานานการสํารวจดินหลังจากป 2527  และเทคนิคในการสอนงานนักสํารวจดิน        
โดย ผอ. สุรพล เจริญพงศ    
 

ผอ.สุรพล เจริญพงศ : กราบเรียนทานอธิบดี             
ท านอดีตอธิบดี  ท านรองอธิบดี  และนองๆ ผมยินดี                   
เปนอยางยิ่งท่ีไดรับเกียรติมาเปนสวนหนึ่งของตํานานการ
สํารวจดิน  สําหรับประวัติของผม ผมเรียนมาทางสํารวจดิน 
จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เ ม่ือป พ.ศ .2505                
ผมเปนลูกศิษย ดร.สาโรช มนตระกูล ทําวิทยานิพนธดานการ
สํารวจดินท่ีนิคมสรางตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สมัยท่ี
ผมเรียนนั้น ไมมีแผนท่ีทางอากาศ ตองใชแผนท่ีพ้ืนฐานมาทํา
เปนแผนท่ี Base Map  หลังจากจบการศึกษา จึงมาทํางานท่ี
กองกสิกรรมเคมี แผนกสํารวจดิน เปนแผนกเล็กๆ  ทํางาน
เปนลูกสายท่ีภาคอีสาน กลางวันทํางานหนัก ศึกษาเรียนรู
งานภาพถายทางอากาศจากหัวหนาสาย สวนชวงกลางคืนก็มี 
Workshop   

ผมไดรับเอกสารของกองสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน ชื่อ “5 ทศวรรษ สํารวจดินไทย” ซ่ึงมี
รายละเอียดเก่ียวกับตํานานการสํารวจดินดีมาก แตขอติงนิดหนึ่งวาเอกสารฉบับนี้ไมปรากฏ วัน เดือน  ปท่ี
พิมพ และยังมีบุคลากรท่ีทําประโยชนใหกับงานสํารวจดินอีกหลายทานท่ีไมไดกลาวถึงในฉบับนี้ เชน           
Dr.Hari Eswaran ทานเพ่ิงจะเสียชีวิตเม่ือปท่ีแลว ทานมีบทบาทชวยเหลืองานดานสํารวจดิน ใหความ
ชวยเหลือในการประชุมตางๆ ทําใหพวกเราไดรับความรูมากมาย ทานเปนคนเอเซียแตทํางานท่ีสหรัฐอเมริกา
ในกระทรวงเกษตรฯ ทานมีความผูกพันกับพวกเรามาก   
         ในภาพรวม การสํารวจดินหลังจากป 2527 คอนขางสมบูรณแบบ แตระยะตนๆ เครื่องไมเครื่องมือยัง
ไมคอยทันสมัย ไดรับงบประมาณไมมากเพราะรัฐบาลยังไมเห็นความสําคัญของงานสํารวจดิน  อีกท้ังหนวย
จําแนกดินซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของงานสํารวจดินก็ยังคลุมเครือ ซ่ึงขณะนั้นเราใชระบบจําแนกดินแบบ Great 
Soil Group โดยใชคุณสมบัติของดินทางสภาพภูมิประเทศซ่ึงเปนขอมูล เชิงคุณภาพ(Qualitative) การจําแนก
ดินจึงยังไมเปนมาตรฐานเพราะตางคนก็ตางมุมมอง  ตอมาเราใชวิธีการ Seventh Approximation หรือ Soil 
Taxonomy ซ่ึงเปนระบบการจําแนกดินท่ีเปนท่ียอมรับของตางประเทศท่ัวโลก เพราะวาระบบนี้จะใช

ภาพท่ี 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เสด็จไปท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 



 

ตํานานการสํารวจดิน 105 

 

คุณสมบัติท่ีเปนเชิงปริมาณ(Quantitative) คือ มีการตรวจสอบในหองปฏิบัติการและวัดปริมาณได ทําให
สามารถวินิจฉัยคุณสมบัติของดินภาคสนามได  อยางไรก็ตาม ระบบนี้ไดถูกจัดทําเปนหนังสือ Soil Taxonomy 
เลมหนามาก นักสํารวจดินก็กลัววาจะจําไมได  อีกท้ังยังมีภาษาลาตินและตองมีการตีความเหมือนกฎหมาย           
มีความคลุมเครือบางครั้งก็ตัดสินใจไมได ตองจัดประชุมหารือกันหลายครั้ง จึงคอนขางจะมีจุดออนหากจะนํา
ระบบ Soil Taxonomy มาใช  
 

    
ภาพท่ี 10 ผอ.สุรพล เจริญพงศ ขณะปฏิบัติงานสํารวจดินภาคสนาม 

 

ผมมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานหลายแหง การท่ีจะจําแนกดินโดยเอา Soil Taxonomy เลมใหญมาทอง
คงจะจํากันไมไหว ก็มีวิธีการทําของยากใหเปนของงาย โดยผมซ่ึงอยูในตําแหนงหัวหนาฝายมาตรฐาน ก็จัดใหมี
การทํา Workshop ให Classification ดินทีละ Series นําดินท่ีมีผลการวิเคราะหแลว  มาจัดลําดับตั้งแต 
Order/Suborder/Great Group /Sub Group  Family/Series ตองใหเหตุผลวาดินเปน Order หรือ 
Suborder นั้นๆ เพราะอะไร  ตองเขียนมาใหชัดเจน เราจะไปตามอยาง ดร.พิสุทธ ไมได เพราะทานเกง  ทาน
คิดรวบยอดออกมาเปน family ไดเลย แตผมไมคอยแมนจึงชา Soil Taxonomy เปนระบบท่ีเรามีหลักฐาน
ยืนยันไดวาดีมีมาตรฐาน  ไมทราบวาทางกองสํารวจดินจะยังมีเอกสารการจัดลําดับเหลานี้อยูหรือไม เพราะเปน
เอกสารท่ีมีประโยชน ท่ีแสดงถึงเหตุผลท่ีดินถูกจัดอยูใน Series ตางๆ    

 

 
ภาพท่ี 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติดานการสํารวจและจําแนกดิน 
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จุดประสงคอีกอยางหนึ่งท่ีเรานําระบบ Soil Taxonomy มาใชคือ สามารถเปนตัว Transfer 
Technology สามารถถายทอดวิชาการกันได เชน เราอยูกันคนละประเทศ หากบราซิล หรืออเมริกา มีการ 
Classification ดินตรงกันกับประเทศไทย  ดินก็ยอมคลายคลึงกัน  ดังนั้น การวิจัยดินตางๆ ท่ัวโลก ท่ีมีผลวิจัย
เก่ียวกับดินประเภทเดียวกับประเทศไทย เราก็ไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปเริ่มตนจากศูนย  เราสามารถตอยอด
ถายทอดเทคโนโลยีมาใช ไมวาจะเปนเรื่องของการแนะนําการปลูกพืช ความเหมาะสมของพืช  หรือคําแนะนํา
การใชปุย ก็จะนํามาใชอางอิงกันได นี่คือประโยชนของ Soil Taxonomy   

   
ภาพท่ี 12 เครื่องมือและอุปกรณในการสํารวจดิน 

 

ขอฝากนองๆ วา ผมก็ยังเห็นจุดออนเรื่องการทํางานดาน Soil Taxonomy  สวนใหญเปนเพียงการ
จัดทําแผนท่ีดินออกมาใหสําเร็จ  แตในความจริงตัวแผนท่ีดินเปนขอมูลดิบ การท่ีจะนําไปใชประโยชนใหถึงมือ
เกษตรกร หรือหนวยงานตางๆ นั้นจะตองมีการแปลความหมาย (Interpretation) ผมเห็นวาเราตองแปล
ผลงานการสํารวจดินใหสะดวกตอการนําไปใช  เชน ระบุวาเหมาะสมท่ีจะใชปลูกพืชอะไร ใชปุยอะไร เชนนี้
แลว Soil Taxonomy ก็จะมีประโยชนมาก   

อยากใหนองๆ หูตากวางข้ึนในการ Transfer technology  ใชระบบอินเตอรเนตไป search หาดูวา
หนวยดินท่ีเราจําแนกไวตางๆ เหลานี้  มีใครนําไปใชประโยชนอยางไรบาง แลวอางอิงมาใชกันไดเลย จะได        
ไมตองเริ่มตนทําเองใหมท้ังหมด   

 

 
ภาพท่ี 13 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

ผมวามาตรฐานการสํารวจดินของเราในสมัยนี้กับสมัยกอนนั้นมีมาตรฐานเดียวกัน แตจะแตกตางกัน
บางในเรื่องของสภาพพ้ืนท่ี เชน ผมรับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคใต ผมก็ยอมรับวาภาคใตมีพ้ืนท่ีคอนขางจะ
ละเอียดออน สภาพพ้ืนท่ีจะแคบ มีภูเขา ทะเล สภาพพ้ืนท่ีมีความแปรผันมาก ดินจึงแตกตางกันมาก อีกท้ัง
สภาพภูมิอากาศมีความชุมชื้นเปน Udic Soil Moisture Regime นี่คือสาเหตุท่ีเราจัดตั้งชุดดินในภาคใตมาก มี
เปน 10 - 100 Series  เพราะไมสามารถนํา Series ของภาคอีสาน หรือภาคเหนือมาใชกําหนดในภาคใตได 



 

ตํานานการสํารวจดิน 107 

 

เพราะเปนคนละ Great Group จึงตองตั้ง Series ดินข้ึนมาใหม  ซ่ึงการจะตั้ง Series ใหมตองขุดหลุมดินอยาง
นอย 4 – 5  Profile ตามสถานท่ีตางๆ เพ่ือหาคาเฉลี่ยและดูความแตกตาง  ทําใหลูกนองตองทํางานหนักมาก
ข้ึน งานชิ้นนี้ไมไดถูกกําหนดวาเปนเนื้องานในกองสํารวจซ่ึงจะวัดวาเดือนนี้เราสํารวจดินก่ีไร ก่ีตารางกิโลเมตร 
แตไมเคยถามวาทํา Profile ก่ี Profile จุดนี้ทําใหผูท่ีทํางานภาคใตเสียเปรียบ  ก็เลยมีความประทับใจวาผมไดมี
ผูรวมงานท่ีดี ทุกคนมีความเสียสละ มีความรวมมือรวมใจกันทํางาน  

ตั้งแตผมจบมหาวิทยาลัยมาผมก็ทํางานท่ีกองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน จนกระท่ังเกษียณ ไมไดยาย
ไปไหนเลย งานสํารวจดินลําบากและเสี่ยงภัย เราใชชีวิตอยูบนรถยนต 30 กวาป ผมเองทํางานท่ีภาคใต
จนกระท่ังเกษียณ ทํางานท่ีภาคใตก็เสี่ยง อุบัติเหตุทางรถยนตก็มี บางครั้งก็เจอสัตวปา เจองูจงอาง                     
มีผูกอการรายเยอะ เวลาออกพ้ืนท่ีก็จะใชวิธีฝากเนื้อฝากตัวกับชาวบาน กับคนทําสวนยาง ก็จะไมมีปญหาเรื่อง
ความปลอดภัย แตมีอยูครั้งหนึ่งท่ีคนของเราถูกจับไปจากบริเวณขางถนนจังหวัดพัทลุง จับไปสัมภาษณหนึ่งวัน
แลวจึงปลอยตัวกลับมา   

ผอ.สมศักดิ์ สุขจันทร :  ในระยะกลางซ่ึงผมเพ่ิงมารับราชการใหมๆ  ยุคนั้นจะมีนักสํารวจดินสิงหเหนือ 
เสืออีสาน คือ สมัยกอนใครอยูภาคไหนก็จะสํารวจดินจนเชี่ยวชาญ มีสิงหเหนือ เสือใต เสืออีสาน บุคคลหนึ่ง          
ท่ีผมกลาวไดวา คือเสืออีสานอยางแทจริง ท่ีเปนผูไดร่ําเรียนจากตางประเทศและนําความรูจากตางประเทศเขา
มาใช  และไดนําความรูทางดานการสํารวจดินมาประยุกตใชกับสาขาตางๆ อยางมากมาย และรวมมือกับ
ตางประเทศหลายๆ โครงการ เปนผูผลักดันสงเสริมใหนองๆ ไดไปทํางานตางประเทศ  เปนผูท่ีใหความสําคัญ
กับการเก็บตัวอยางดิน  ใครเคยไดเขาพิพิธภัณฑดินจะเห็นวาตัวอยางดินท่ีโชวอยูนั้น ก็มาจากท่ีพ่ีๆ ไดตั้งใจเก็บ
มา ทานผูนี้คือ ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ  

 
 

   ตอนท่ี 3  การจําแนกดินของประเทศไทย 
          โดย ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ   
 

ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ :  กราบเรียนทานอธิบดี และอดีตอธิบดี และนองๆ ผมจะมาพูดถึงการสํารวจดินรุน
สุดทาย ผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ.2508  ตอนนั้นกรมพัฒนาท่ีดิน อยูใน
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติไมไดอยูในกระทรวงเกษตรฯ  พวกเราทํางานท่ีนี่แตไปรับเงินเดือนท่ีราชดําเนิน 
พอสิ้นเดือนก็หยุดงานตองข้ึนรถไปรับเงินเดือนท่ีถนนราชดําเนิน เขามาใหมๆ ตอนนั้นสบายเหลือเกิน  มีคน
บอกอยายายนะอยูชวยกันทํางาน  ไมเหมือนกับสมัยนี้  ตอนนั้นผมเรียนจบมาก็ไดบรรจุเลยภายใน 3 - 6 
เดือน เปนถึงนักเกษตรโท ชั้นโทสมัยนั้นหายากนะครับ มีนายอําเภอท่ีเปนชั้นโท  เราเขามาปแรกๆ                
ป พ.ศ.2508 - 2509 เปนชั้นโทแลว เงินเดือน 1,200 บาท เรียกวาดังมากๆ แลวก็อยูเรื่อยๆ ไปจนกระท่ัง
เกษียณ  แรกๆ เลยอยูกับพ่ีบรรจง เย็นมนัส  นักสํารวจดินนี่แปลกตรงท่ีเขามานี่ดัง พออยูๆ ไปก็จะลด
ความสําคัญลง  พอเราสงรายงานแลวความสําคัญก็ลดลง พอเขาเอาผลงานเราไปใชไดแลวก็ไมจําเปนตอง         
ใชเรา แรกๆ ตอนท่ีเขาทํางานผมก็ถามวา ถาเราหมดงานแลวเราจะทําอะไร ทานผูอํานวยการก็ตอบวาไมมีจบ
หรอก อยางไรก็ใหอยูจนถึงเกษียณ  ผมก็คิดวาถาสํารวจดินในระดับจังหวัดหมดแลว จะไปทําอะไรตอไป ตอมา
ผมก็ไดมาทํางานท่ีภาคกลางกับพ่ีบรรจง เย็นมนัส  เปนโครงการสํารวจเรื่องดินเปรี้ยวในเขตลุมน้ําเจาพระยา  
มีผูเชี่ยวชาญมารวมทํางานกันหลายคนเพราะเปนโครงการท่ีนาสนใจ   
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ภาพท่ี 14 ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ ขณะปฏิบัติงานสํารวจดินภาคสนาม 

 

มีชาวตางประเทศชื่อ มิสเตอร Mr.Vander Kevie เขามาทํางานกับเราเปน Part time ดวยความท่ีเขาก็วัยรุน 
เราก็วัยรุน ก็ทะเลาะกันแตก็รักกันดี กินเหลาแลวจะเถียงกันเรื่องวิชาการ  เรื่องอ่ืนไมคอยคุยกัน  ชอบคุยเรื่อง
วิชาการ แลวทะเลาะกันทุกที บางทีผมก็แกลง Mr.Kevie ถึงขนาดเทน้ําดื่มท้ิงตอนออกภาคสนาม ถึงบายสอง
โมงหิวน้ํา เราก็กินน้ําขางทางไปเรื่อยๆ  Mr.Kevie ไมมีน้ําดื่มก็หัวเสียใหญ  แมวาจะทะเลาะกัน แต Mr.Kevie  

ก็ชวยสนับสนุนใหผมไปเรียนตอตางประเทศ ในป พ.ศ.2515 ผมไดไปศึกษาตอท่ีประเทศอังกฤษ  หลังจากนั้น 
Mr.Kevie   ก็ยายไปทํางานเปนฑูตอยูท่ีจากาตา ประเทศอินโดนีเซีย  ตอมาผมไดไปทํางานท่ี สปป.ลาว  ไปเปน
ผูเชี่ยวชาญสอนงานเขา ผมก็โดนแกลงสะบักสะบอม เหมือนกับบาปกรรมตามทัน  

หลังจากท่ีผมกลับมาจากเรียนท่ีประเทศอังกฤษ ก็ไดไปทํางานท่ีหนองพลับ ชวยงาน ทานอธิบดี        
สิทธิลาภ วสุวัต ท่ีโครงการจัดพัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงค  หนองพลับ-กลัดหลวง ก็ไปสํารวจดิน                 
และวางแผน  ตั้งแตแรกสมัยท่ียังเปนปา ไมมีอะไรเลย เราไปทํา Detailed Survey ในปา  โดยตองตัดตนไม          
เปนปลอง ทุกๆ  100 เมตร และเจาะดินลงไปทุก 200 เมตร ทําเปนตาราง Grid ในภาพถายทางอากาศ                 
1: 40,000 สมัยนั้นภาพถายทางอากาศก็เหมือนกับกระดาษดําๆ แผนหนึ่งละครับ  มองไมเห็นอะไรเลย           
มีแตปาดําๆ ไมมีอะไรเลย แปลอะไรก็ไมเห็น เวลาจะไปสํารวจดินก็จับ Bearing ทิศเอา ถูกบางผิดบาง ตองมี
นายพรานนํา บางทีเดินหลงเปนกิโลเลย  พอเสร็จงานโครงการฯ ท่ีหนองพลับ  ผมก็ยายมาทํางานท่ี                  
ภาคอีสาน รูปแบบการทํางานท่ีอีสานไมคอยยุงยาก สวนใหญเปน Sandstone ภูเขาก็ไมสูง ความลาดชันไม
มาก ดินคอนขางเปนทราย  ปาก็ไมใชปาดิบ สวนใหญเปนปา Dipterocarp แตสิ่งหนึ่งท่ี Unique คือ เปน
ลักษณะเฉพาะของภาคอีสานก็คือ “หินเกลือ” ซ่ึงมีอยูภาคเดียวในประเทศไทย คือ The Mahasarakham 
Formation จะมีชั้นหินเกลืออยูขางลางซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดปญหาดินเค็ม   
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ภาพท่ี 15 ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ ขณะปฏิบัติงานสํารวจพ้ืนท่ีดินเค็ม 

 
ตอมา จึงไดออกสํารวจดินเค็ม  ดินเค็มท่ีภาคอีสานไมเหมือนดินเค็มชายทะเล  ดินเค็มภาคอีสานจะ

เกิดเปนหยอมๆ แลวก็เกิดเปนๆ หายๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาลและการใชประโยชนท่ีดิน  ฉะนั้นจุด
ท่ีใกลเคียงกัน หางกันเพียง 20 - 30 เมตร ก็จะตางกันอยางสิ้นเชิง  เพราะฉะนั้นหลักการ Classification 
ของ USDA จะใชไมไดกับท่ีนี่เพราะความแปรปรวน (Variation) สูงมาก ตองใชวิธีอ่ืน  กําหนดความรุนแรง   
ของดินเค็มโดยการใชคาเกลือเปนตัวกําหนด  ในภาพท่ีเห็นเปนสีขาวๆ คือ  คราบเกลือท่ีข้ึนมาในหนาแลง          
ท่ีเห็นหวงสีสมๆ คือเครื่อง Electromagnetic  เครื่องนี้สามารถ Detect ความเค็มใตดินไดตั้งแตความลึก 25 
เมตรข้ึนมา  15 - 20 เมตร  หรือ 5 - 10 เมตร แลวแตระดับความลึกท่ีตองการ อันนี้เปนหัวใจของการเกิด
ดินเค็ม  มีความรวมมือจาก ASIAR (Australia Centre for International Agricultural Research) ของ 
Australia  ข้ันแรกจะหาวิธีวาจะทําอยางไรจึงจะรูลวงหนาไดวาพ้ืนท่ีตรงไหนจะกลายเปนดินเค็ม  เพราะเรารู
วาใตดินตรงไหนอันตราย อาจจะไมเกิดวันนี้ แตก็มีแนวโนมจะเกิดได  เพราะในระดับความลึก 5 เมตรนี่ดินเริ่ม
เค็มแลว จะใชวิธีเจาะดินก็คงเปนไปไมได   ก็ตองใชเครื่องมือพวกนี้และทําแผนท่ีระดับความเค็มของชั้นใตดิน
ข้ึน  นอกจากนี้ก็มีการฝงทอ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 20 เมตร จะเห็นทอเยอะแยะไปหมดในระดับความ
ลึกตางๆ กัน มีการเก็บตัวอยางน้ํา วัดระดับน้ําดูวาในแตละเดือน น้ําข้ึน - ลงเทาไร  มีคาของความเค็มแตกตาง
กันอยางไร บางแหงน้ําขางบนเค็มนอย ขางลางเค็มมาก บางแหงน้ําขางบนเค็มมาก ขางลางเค็มนอย           
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีปาจะมีระดับน้ําใตดินลึกกวา  
การสํารวจดินเค็มจึงเปนอีกโครงการหนึ่งท่ีถูกเพ่ิมข้ึนมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากชวงหลังงาน
สํารวจดินไมเนนในเรื่องการจําแนกดินเพราะกลายเปนงานประจําไปแลว ฉะนั้นตองหาเรื่องใหมมาขาย              
ก็คือทํางานรวมกับ JICA เรื่องดินเค็ม   
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ภาพท่ี 16 โครงการพระราชดํารท่ีิ หวยซอน - หวยซ้ัว 

 

ผมอยูท่ีจังหวัดนครพนม ผมจําได ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ ซ่ึงเปน ผอ.กองสํารวจดิน ไดไปเยี่ยมซ่ึง               
ตอนนั้นท่ีนครพนมมีผูกอการรายเยอะมากไมมีใครมาดูแลเรื่องความปลอดภัยใหพวกเราเลย  ปกติจะมี 
อาสาสมัครเขามาดูแล วันหนึ่งนายสมพร กลิ่นพงษา ผูวาราชการจังหวัดนครพนมในสมัยนั้น ทานมาทานขาว
ดวย ทานเปนนักเรียนสวนกุหลาบรุนเดียวกับ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ เราก็เลยเรียนทานผูวาฯ ไปวาพวกเรา
ลําบาก  ไปทํางานไมมีใครคุมกันเลย  ผูวาฯ เลยจัดอาสาสมัครมาให แตจริงๆ แลวไมคอยมีอันตราย ท่ีอยูกัน
มาไดเพราะมนุษยสัมพันธดี กลุมเราอยู ท่ีไหนก็จะมีชาวบานมาคุยกับเรา กลุมแรกท่ีมาคุยกับเราคือครู       
แคมปนักสํารวจดินของเราเปน Bar Open ใครไมมีอะไรกิน ก็มาแวะแคมปสํารวจดินไมมีผิดหวัง              
ฉะนั้น จึงเปนท่ีรูจักของชาวบานเปนอยางดี   

จากงานท่ีเราทําท่ีภาคอีสาน ผมก็เลยไดทํางานโครงการพระราชดําริท่ี หวยซอน-หวยซ้ัว สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเม่ือป พ .ศ .2537 ท่ีสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว พระบาทสมเด็จ              
พระเจาอยูหัวฯ ก็เลยมีพระราชดําริจัดตั้งศูนยศึกษาคนควาพัฒนาเพ่ือการเกษตรของหวยซอน - หวยซ้ัวข้ึน  
ชวงแรกเปนการรวมมือกัน 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ไทย ลาว โดยออสเตรเลีย เปนผูสนับสนุนรายใหญท่ีจะ
สรางสะพานขามแมน้ําโขง แตชวงหลังๆ ออสเตรเลียก็ถอนตัวออกไป กรมฯไดรับมอบหมายใหหาพ้ืนท่ีเพ่ือจะ
ตั้งศูนยศึกษาคนควาพัฒนาเพ่ือการเกษตรของโครงการฯ หวยซอน - หวยซ้ัว พ้ืนท่ีแปลงแรกท่ี สปป.ลาว 
จัดสรรใหมีการคมนาคมสะดวก อยูใกลถนนใหญ เปนพ้ืนท่ีดอน แตผมมองวาหากจะใชพ้ืนท่ีแปลงนี้ทําแปลง
สาธิตก็จะลําบาก เพราะพ้ืนท่ีดินเปนรูปแบบ(pattern) เดียว ไมมีความหลายหลายของพ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีดอน ท่ี
จะใชในการศึกษาเรื่อง Soil management หรือ เรื่องการทํานา เหตุผลท่ี สปป.ลาว ไมไดใหพ้ืนท่ีลุม  
เนื่องจาก สปป.ลาวมีพ้ืนท่ีราบท้ังประเทศ 2 แหงเทานั้นท่ีใชปลูกขาวเลี้ยงคนท้ัง 8 ลานคน คือ ท่ีราบเวียง
จันทร และท่ีราบสะหวันนะเขต จึงหวงพ้ืนท่ีลุมมาก เราจึงทําเรื่องไปขอ สปป.ลาว วาขอพ้ืนท่ีมีท่ีท้ังท่ีดอนและ
ท่ีลุม  เราตองมี Tripified Soil Catena ของดินภาคอีสานท่ีเปนเหมือนคัมภีรในสมัยนั้น ซ่ึงจะมี ชุดดินยโสธร 
ชุดดินวาริน   ชุดดินโคราช ชุดดินรอยเอ็ด ในท่ีสุดเราก็หาไดพ้ืนท่ี 300 กวาไร ก็มาแบงกันระหวางกรมตางๆ 
เพ่ือจัดตั้งศูนยฯ หวยซอน - หวยซ้ัว  

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2537 พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินไปเปดศูนยศึกษาคนควา
พัฒนาเพ่ือการเกษตรของหวยซอน - หวยซ้ัว  ขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีโครงการของทาน           
อยู ท่ีนั่นแลว เปนโครงการเด็กกําพรา อยู ท่ีหลัก 67 ท่ีบานหวยคง  สวนบานหวยซอน - หวยซ้ัว                        
อยูหลักท่ี 22 ผมจําไดวาวันท่ี 6 เมษายน 2537  ขณะท่ีเตรียมการรับเสด็จนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ทานมา
บอกวาพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวฯ สงสัยวาทําไมบอเลี้ยงปลาท่ีโรงเรียนเด็กกําพราของสมเด็จพระเทพฯ           
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จึงเก็บน้ําไมได ใหผมไปหาสาเหตุ พรุงนี้จะเอาคําตอบ ผมก็กังวลวาจะทําอยางไรดี ไปตัวคนเดียว สวานก็ไมมี 
อะไรก็ไมมี  แลวตองหาคําตอบใหไดภายในพรุงนี้  ผมนอนไมหลับ พอตอนเชา ดร.สุเมธ ทานก็ใหรถมาหนึ่งคัน
แลวอวยพรวาโชคดีนะ ขับรถไปถึงหลัก 67 สมัยนั้นลาวเดินทางยาก ไปถึงประมาณ 10 โมงกวาแลว ผมก็ไป
เดินงงๆ อยูวาจะทําอยางไรดีถึงจะรูสาเหตุวาทําไมบอถึงเก็บน้ําไมได  เดินไปจนกระท่ังไดยินเสียงคนคุยกัน 
เปนสิ่งท่ีผมดีใจท่ีสุดตั้งแตผมไดทํางานมา ดีใจมากกวาได ซี 7 อีก เพราะเจอคนกําลังขุดบอใกลๆ กับท่ีสระ
เลี้ยงปลา บอลึกประมาณ 5 - 6 เมตร  ผมก็ไตลงไปดูแลว Sketch รูปลงมา เขียน Profile ลงไปถึง 5 เมตร 
ปรากฏวาท่ีเราเห็นเปนชั้นตะกอนขางบน ขางลางลงไปจะเปน Granular base หนา 2 เมตร ต่ํากวา 
Granular base ลงไปเปนทราย  ก็ทํารูปและเขียนขอมูลในภาคสนามเสร็จผมก็รีบกลับไมไดพักทานขาว 
เพราะ ดร.สุเมธ ทานสั่งวาใหนําขอมูลกลับมาแลวตองสงใหทานมนูญเขียนใหม กอนท่ีจะสงแฟกซเขาวัง            
ผมกลับมาถึงก็พบ ดร.สุเมธ คอยอยูแลว บอกใหเอามาสงดวนเลยทานทวงมาแลว จึงตองแฟกซไปท้ังๆ ท่ีเปน
ตนราง (Draft) ในสนาม วันนั้นเปนวันท่ี 7 เมษายน 2537  

พอวันท่ี 9 เมษายน 2537  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จไปท่ีบานเด็กกําพรา พระองคทาน              
ก็ ไปยืน ท่ีสระน้ํ านั่ น  ดร .สุ เมธ  บอกว า  “ตั ว ใครตั ว มัน  นะคุณ” ผมยิ่ งตกใจเพราะส งตนร าง ไป                          
โดยไมมีขอมูลอธิบายประกอบเลย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รับสั่งคําแรกวา....“ท่ีสงไปนะ เขาใจ”    
แลวพระองคทานทรงถามตอวา “แลวจะทําอยางไร เก็บน้ําไมไดทําอยางไร” ผมก็คิดวาทําคอนกรีตคงเปนไปไมได 
เพราะตนทุนสูงมากและไมใชวัตถุประสงค ผมก็เลยกราบทูลพระองคทานไปวาจะใชวิธีปูพลาสติก พระองค
ทานก็ถาม “ท่ีนี่ท่ีไหน” ผมก็ตอบวา “ท่ีลาวครับ” พระองคทานก็ถามตอวา “ในลาวนี่เขาเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย
ไหม” ผมก็ตอบวา “เลี้ยงครับ”  พระองคทานก็ถามวา “แลวจะปูพลาสติกไดรึ”  ทานทรงสอนตอไปใหดูใน
แผนท่ีวาเลยไปอีก 2 - 3 กิโลเมตรเปนท่ีลุม ท่ีเปนหนองน้ําธรรมชาติอยู ตรงนั้นจะตองเปนดินเหนียว ทําไมจึง
ไมไปเอาดินเหนียวจากท่ีนั่นมาใส   

เรื่องนี้ทําใหผมเขาใจเลยวาเรามีความรูอยางเดียวแตไมเคยประมวล ไมเคยประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทานอยูกรุงเทพฯ  ทานมีแผนท่ีแผนเดียว  ทานยังหาคําตอบได
ดีกวาเราเสียอีก  ท้ังๆ ท่ีผมทํางานมาอายุเกือบ 50 ปมีประสบการณเยอะ  ทําใหเราไดคิดเลยวาทุกอยางควร
ตรวจสอบและประเมิน ไมใชแตเจาะดินอยางเดียวแลวทําขอมูลดินแลวก็ไมไดใชประโยชนใหดีท่ีสุดเทาท่ี           
จะทําได 

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทานเคยไปศึกษาเรื่องดิน ซ่ึง ดร.พิสุทธิ์ คงจะมาเลาใหฟงตอไป มีหลุม Profile 
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทานลงไปตั้ง 6 หลุม ทานไปอยูท่ีภาคอีสานศึกษาเรื่องดินเค็ม ใชเครื่องไมเครื่องมือตางๆ 
กลางวันดูเรื่องสัญฐานดิน  กลางคืนจะตองไปประชุมวิเคราะหกัน เหมือนท่ีพวกเราทําทุกอยาง สมเด็จพระเทพ
ฯ ทานลงไปในหลุม Profile อากาศรอนทานก็ลงไปท้ัง 2 วัน แลวกลางคืนตองมาอภิปรายกันวาเปนอยางไร
บาง มีปญหาอะไร ฉะนั้น สมเด็จพระเทพฯ ทานศึกษาจริงๆ เหมือนกัน เราจึงไดมุมมองวาทุกสิ่งทุกอยาง        
ท่ีเราจะทํา เราควรทําไปดวยใจรัก  ควรจะปรับปรุงตัวเราใหดี  

ตอนนั้นผมมาทํางานของ JICA  รวมกับประเทศญี่ปุนๆ สรางศูนยอยูท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5   
ซ่ึงทําใหเราไดประโยชนกลับมาเยอะ ไมวาจะเปนวิธีการทํา Soil Monolith  วิธีการถายรูปฯลฯ แตกอน
ภาพถายเรายังไมทันสมัย ภาพดาวเทียม สมัยนั้นระยะ 80 เมตรถึงจะมองเห็นรายละเอียดได  บริเวณท่ีจะทํา 
Detail ก็ตองใชบอลลูน ใชแกสฮีเลียม มีปญหาบาง ตอนท่ีมาทํางานท่ีเขมราช เราก็เอาบอลลูนลูกแรกของ
ญี่ปุนข้ึน ปรากฏวาขาดมันลอยไปท้ังกลอง  ตัวบอลลูนไมเทาไร แตกลองท่ีอยูในบอลลูนราคาเปนหม่ืน เราจึง
ตองไปแจงความท่ีโรงพักบอกวาลูกโปงขาด แตโรงพักไมยอมรับแจงความ  เราก็ตองอธิบายวาในลูกโปงนั้นมี
กลองราคาตั้งหลายหม่ืน หายไมไดเพราะลูกโปงมันไปถึงลาวแลวตองรับแจงความ ก็เลยเปนบทเรียนวาถาเรา
จะทําอะไร ตองตรวจสอบสภาพตางๆ ใหดี จะสํารวจโดยใชบอลลูนก็ตองตรวจสอบใหดี ไมใชเอาเชือกเกามา
ตอๆ กัน แลวเกิดปญหาแบบนี้ 
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อีกเรื่องหนึ่งท่ีเปนประโยชนกับเรามากท่ีสุดมาจนถึงทุกวันนี้คือ การทํา Soil Monolith สมัยกอน
ยุงยากมากกวาจะทําไดแตละชิ้น ใชเงินมาก ตองใชหอง lab เตรียมกาวซ่ึงแพงมาก ตอมาเราไปดูงานท่ี
ประเทศญี่ปุน เราไปดูพิพิธภัณฑ เขาใชกาวลาเท็กซธรรมดามาใชทําตนแบบ Soil Monolith กาวลาเท็กซ
กระปองละ 50 - 60 บาท นํามาละลายน้ําฉีดเขาใสกลองไม เม่ือเริ่มแข็งแลวก็ตัดมาเปนชิ้นๆ  คาใชจายถูกลง
กวาเดิมมาก เหลือชิ้นละไมเกิน 500 บาท  เวลาท่ีมีการประชุมดินโลกก็มีหลายประเทศท่ีเขามาดูวาเราทํา 
Soil Monolith ไดอยางไร  องคความรูเหลานี้เกิดจากการทํางานรวมกับประเทศญี่ปุน คุณสมศักดิ์ สุขจันทร 
เปนผูท่ีรับงานมาสานตอ ปจจุบันในศูนยศึกษาคนควาพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีผลงานท่ีเปน
อนุสรณจากงานของ JICA อยู   

ชวงกอนท่ีผมจะเกษียณ ราวๆ ป 2540 - 2545 นั้นเปนปทองของ IT ของกองสํารวจดินและของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  เพราะมีการรวบรวมขอมูลแผนท่ีท้ังหมดมาเขาในระบบ GIS ในสมัยของทานอธิบดี อรรถ สมราง 
โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําขอมูลในระบบ GIS  ทํา Soil view สามารถเรียกใชขอมูล             
ไดอยางละเอียด มีการใชดาวเทียม และซอฟแวรตางๆ เพ่ือท่ีจะแปลขอมูล การไปรวมงานกับกระทรวง ICT 
ตอนนั้นก็มีคุณผริดา คุณีพงษ ทําเรื่องการวินิจฉัยคุณภาพดิน  มี ผอ.สมพร ผาตินาวิน และคุณประทุมพร ฟนเพ็ง 
เปนผูชวยในการทํางานดาน GIS ชึ่งงานตางๆ ก็เขาสูระบบสากล จนกระท่ังผมปลดเกษียณไป เม่ือป            
พ.ศ.2545 ซ่ึงขณะนั้นเปนผูอํานวยการกองสํารวจดินคนท่ี 9  และเปนผูอํานวยการกองสํารวจดิน คนสุดทาย
ท่ีเปนนักสํารวจดิน จนกระท่ังถึงทุกวันนี้ ขอบคุณครับ   

ผอ.สมศักดิ์ สุขจันทร : ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ ก็ไดเลาถึงการท่ีไดมีโอกาสรับใชถวายงานให
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  วาไดใชองคความรูทางดานสํารวจดินไปประยุกตใชในการถวายงาน                                
ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเปนอยางมาก  และบุคคลสําคัญทานสุดทายท่ีจะมาเลาถึงความสัมพันธ
ระหวางงานสํารวจดินกับนานาชาติ  คือ ผชช.ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ  
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   ตอนท่ี 4  ความสัมพันธระหวางงานสํารวจดินกับนานาชาติ   
          โดย ผูเช่ียวชาญ.ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ 
 

ผชช.ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ : ผมเริ่มรับราชการป พ.ศ.2๕๐๘ ท่ีกองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ตอมาเปลี่ยนเปนกระทรวงเกษตรและสหกรณ งานสํารวจดินของกรมพัฒนาท่ีดิน
กอนนั้นทํางานวิจัยกันเอง ตอมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๗ ประเทศไทยเริ่มไดรับความชวยเหลือจาก          
ชาวตางประเทศมากข้ึน และนักสํารวจดินของกรมฯ หลายคนก็ไดรับทุนจากAID (Agency for International  
Development) ไปศึกษาในตางประเทศ รวมท้ังผมก็ไดรับทุน AID ไปศึกษาระดับปริญญาโทดานสํารวจดิน         
ท่ีรัฐอิลินอยด ประเทศสหรัฐอเมริกา ชวงนั้นเปนชวงเวลาท่ี AID เฟองฟู นักสํารวจดินไดรับทุนกันเยอะ          
เพราะถือวางานสํารวจดินเปนงานพ้ืนฐานท่ีตองใชในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาการเกษตร ซ่ึง AID           
ใหความชวยเหลือดานบุคลากรอยูระยะหนึ่ง  

ตอมาองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดเขามาชวยเหลือตอในเรื่องเครื่องมือ
สํารวจดิน ไดแก เข็มทิศ สวานเจาะดิน รถยนต ฯลฯ โดยมี Dr.Frank R. Moomann ผูเชี่ยวชาญของ FAO 
ชาวเนเธอรแลนด เปนผูบุกเบิกเขามาปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญสํารวจจําแนกดินรวมกับนักสํารวจดินไทย 
ในขณะนั้นกรมพัฒนาท่ีดินมีผูเชี่ยวชาญประจําทุกภาค ผูเชี่ยวชาญทุกคนเพ่ิงจบปริญญาตรีมาใหมๆ ก็มาเปน 
Expert เลย  ซ่ึงสวนใหญจะเปนชาวเนเธอรแลนด  มีผูเชี่ยวชาญทํางานท่ีภาคใต คือ Dr.Frank J. Dent           
ชาวอังกฤษเขามาเปน Spectraining Soil Survey and Classification ถือวาผมโชคดีท่ีไดทํางานรวมกับ    
Dr.Dent เพราะคุยกับทานรูเรื่อง ทานรูจักนิสัยของคนไทย  

ผมไดลงไปทํางานท่ีภาคใต จากนั้น ผอ.สุรพล เจริญพงศ ซ่ึงไดรับทุนและเรียนจบดานการสํารวจ
จําแนกดินจากรัฐมิสซิสซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดมารวมทํางานบุกเบิกการสํารวจดินทางภาคใตดวยกัน 
มีการจัดประชุม สํารวจดิน เก็บตัวอยางดิน ดูหลุมดิน ซ่ึงทําใหมีขอมูลดินตางๆ ทางภาคใตมากมาย การทํางาน
กับผูเชี่ยวชาญตางประเทศทําใหรับความรู เนื่องจากชาวตางประเทศจะเอาความรูจากตําราของตางประเทศ 
มาอานใหฟง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนั้นงานวิชาการดานสํารวจดินทางภาคใตจึงมีความเขมขนเปนอยางมาก  

จากความสัมพันธอันดีกับประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.๒๕๒๑ ประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกประเทศ
ไทยเปนสถานท่ีศึกษาดินในเขตรอนเปนครั้งแรก มีการจัด workshop ใหญข้ึนในประเทศไทย มีนักสํารวจดิน 
ท่ีมีชื่อเสียงเดินทางมารวมงานในครั้งนั้นมากมายหลายทาน ท้ังจาก ยุโรป สหรัฐอเมริกา อเมริกาใตทําให          
นักสํารวจดินในยุคนั้น ไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการกับนักสํารวจดินระดับโลก         
หลายทาน ท่ีนาภูมิใจท่ีสุดคือ Dr.Guy D. Smith ผูไดรับการยกยองใหเปน “Father of Soil Taxonomy” 
ทานไดเขารวมประชุมครั้งนั้นดวย ตอนนั้นทานก็อายุ 70 กวาปแลว   

ในป พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๗ เรามีการประชุมนานาชาติตลอด กองสํารวจดินมีการจัดประชุมนานาชาติ 
2 - 3 ครั้งตอป ไมใชเฉพาะเรื่อง Soil survey อยางเดียว ยังมี Soil Laboratory ดวย ในแถบ Southeast 
Asia ประเทศไทยถือวาเปน Center ในการ Training ดาน Soil survey ดาน Interpretation และดาน Soil 
Lab  มีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศหลายทานเขามารวมกันทํา Lab เชน Dr.Osborne J.F. ก็มาทํา Lab ดาน
ดินเปรี้ยวและการเกิด Sulfur  
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ในการจัดประชุมนานาชาติทุกครั้งท่ีมีการศึกษา ดูงาน ผมจะทําหนาท่ีเปนไกดบรรยายเก่ียวกับ              
เรื่องการสํารวจดิน และทางลําเลียงน้ํา ซ่ึงเราก็ไดรับการชื่นชมจากนานาชาติ     

 

   
 

 
ภาพท่ี 18 ผชช.ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ ขณะปฏิบัติงานสํารวจดินภาคสนาม 

มีอีกทานหนึ่ง ท่ีผมอยากจะพูดถึง ผมวาทานมีบุญคุณสําคัญตองานสํารวจดินและงานพัฒนาท่ีดินของ
ประเทศไทยพอสมควรในฐานะชาวตางประเทศ คือ Dr.Hari Eswaran ทานเปนชาวมาเลเซีย  ทานทํางานดาน 
Soil Taxonomy ท่ีสหรัฐอเมริกา ทานถือพาสปอรต 2 ใบ ทานอยูท่ีสหรัฐอเมริกาตลอด ทานเปนผูเชี่ยวชาญ
จากสถาบันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของ USDA (USDA Natural Resources Conservation Service) 
มารวมทํางานเก่ียวกับ Soil Taxonomy ของประเทศไทยและเราไดมอบรางวัล “Soil Sciencetist 
Representative of  Asian Country” ใหกับ Dr.Hari Eswaran   

ตอมาใน ป พ.ศ.2557 ไดทํางานดานสํารวจดินรวมกับผูเชี่ยวชาญจากสถาบัน ITC  เวลาท่ีออก
ปฏิบัติงานภาคสนามผมชื่นชมผูเชี่ยวชาญเหลานี้มาก  เขาจะขุดหลุมดินทํา Profile ดิน แลวใหนักวิชาการไทย
ลงไปอธิบายธรณีสัณฐาน  Land Use และขอจํากัดของดินทางการเกษตรอยางคราวๆ และถายรูป จากนั้น
ผูเชี่ยวชาญก็จะแสดงความคิดเห็นพรอมกับเทียบเคียงอางอิงกับขอมูลในเอกสารตําราตางๆ บรรยายเสร็จก็จะ 
Classified ดิน ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งกับอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ของไทย สิ่งท่ีชวยการันตีให
เห็นเห็นวาสิ่งท่ีเขาคิดนั้นถูกตองคือ Lab Data  สมัยนั้น ดร.กรรณิการ อยูทอง เปนผูอํานวยการกองวิเคราะห
ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน มีงานทางดาน Lab Data ท่ีมีความสมบูรณแบบเปนอยางมาก มีท้ัง Chemical property 
และ Physical property มีการนําสันฐานวิทยาของดินมาทําสไลด สองกลอง บรรยายลักษณะตางๆ           
และนําตัวอยางดินจากสหรัฐอเมริกามาเปนมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบดวยทําใหมีขอมูลดินครบถวน         
ตามท่ีเขียนไวในหนังสือ Soil series Taxonomy  
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จุดออนของ Soil Taxonomy คือมีการเปลี่ยนแปลงบอยมาก ฉบับลาสุดป ค.ศ.๒๐๑4  สําหรับ

หนังสือ Soil Taxonomy นั้น ทานอธิบดีอภิชาต จงสกุล ไดมอบหมายใหผมแปลเปนภาษาไทยทําใหอานงาย
ข้ึนและยังใชอยูทุกวันนี้ หนังสือเลมนี้คงเก็บไวท่ีสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ระบบอนุกรมวิธานดิน                               
(Soil Taxonomy) นี้หลายประเทศในแถบยุโรปยังไมยอมรับ แตยังมีระบบ WRB (World Reference Base 
for Soil Resouces) ซ่ึงมีลักษณะคลายๆ กัน ทําข้ึนมาอีก 1 เลมท่ี FAO ใชกันอยู  และมีตารางเปรียบเทียบ
กันของสองระบบนี้ เม่ือวันท่ี 13 – 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ผมไดไปรวมประชุมมีการจัดตั้งกลุมเรื่องดิน        
ของประเทศทางเอเชียข้ึนมา ชื่อวา “Asian Soil Partnership”  

เรื่องท่ีเก่ียวของกับการรับใชพระยุคลบาท “การไดทํางานทางดานทรัพยากรดินรับใชเบื้องพระยุคล
บาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนับวาเปนโชคดี
ท่ีสุดของชีวิต” ผมไดไปทํางานท่ีตําบลบานโคกกระดูกหมู อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขณะนั้น                      
อธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย เปนหัวหนาศูนยพัฒนาท่ีดินนราธิวาส สงสัยวาทําไมจึงเกิดพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงเม่ือกอนพ้ืนท่ีบริเวณนั้นมีดินเปรี้ยวไมมาก จึงใหผมกับ ผอ.สุรพล เจริญพงศ เขาไปในพ้ืนท่ีจึงไดทราบวา 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดดินเปรี้ยวเพ่ิมข้ึนเกิดจากกรมชลประทานระบายน้ําออกนอกพ้ืนท่ีพรุ  ใตผิวดินพรุ                 
มีสารไพไรท (Pyrite) สารพวกนี้ถาเกิดการ Oxidized จะเกิดดินกรดทันที  ตัวที่เรงการ Oxidized        
คือการระบายน้ําออก กรมชลประทานไดรับนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดใหพัฒนาพ้ืนท่ีดินพรุ ท่ีมีอยูใน          
จังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร  
 

           
 

          
  

ภาพท่ี 19 ผชช.ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ  รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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แตการพัฒนาดินพรุดวยการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีทําใหเกิดดินเปรี้ยว พ้ืนท่ีนาของชาวบานเสียหาย

หมด ทานรองอธิบดีสิทธิลาภ วสุวัต สมัยนั้น เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาส  ผมก็ไดเขาไปรายงานสาเหตุการ

เกิดดินเปรี้ยวใหทราบ ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงแปรพระราชฐานไปจังหวัดนราธิวาส

พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ  ทานรองอธิบดีสิทธิลาภ วสุวัต ก็มีโอกาส

เลาเรื่องดังกลาวใหกับพระเจาวรวงศเธอฯ จักรพันธเพ็ญศิริ ไดทราบและทานไดใหผมเขาไปถวายรายงานให

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงทราบ ผมก็ขุดดินทายบานโคกกระดูกหมูทําหนาตัดดิน Profile ดิน  และ

ไดเขาเฝากราบบังคมทูลถวายรายงาน ผมนําหนาตัดดิน Profile ดินมาตั้ง แลวอธิบาย   พระบาทสมเด็จ        

พระเจาอยูหัวฯ ทานรับสั่งวา “ท่ีเธอพูดมาท้ังหมด  ฉันเชื่อเธอ เราลูกศิษยอาจารยเดียวกัน” ทรงรับสั่งตออีกวา 

“แตขอแยงหนอย สิ่งท่ีเธอพูดไมถูกตอง ฉันไมไดระบาย (Drain) น้ําออกจากพรุ ฉันแคเอาน้ําสวนเกินออก

เทานั้น”พระองคทานใชคําวา Evacuate น้ําออกจากพรุ ถาพระองคทรงไมเห็นดวยหรือสิ่งท่ีพูดไปไมถูกตอง

พระองคจะทรงสอน และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับสั่งวาจะสรางเข่ือน 2 แหง เพ่ือเก็บกักน้ํา คือ

เข่ือนบางลาง เพ่ือควบคุมน้ําในพ้ืนท่ีพรุ ไมใหแหงไมใหเดือดรอนอยางท่ีเธอวา   

ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเรียกผมไปเขาเฝาและทํางานรวมกับกรมชลประทาน                

ซ่ึงก็ไดมีการโตเถียงกันบอยๆ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๕ จึงมีการกอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                       

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดินพรุ พระองคทานมีรับสั่งใหผมเขามาทํางานปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว จึงมี

“โครงการแกลงดิน”ข้ึนมา และผมไดมีโอกาสเขาเฝาเพ่ือถวายรายงานตลอดระยะเวลา 5 ปตอเนื่องกัน  

มีครั้งหนึ่งท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาท่ีจังหวัด

นราธิวาส ขณะนั้นพระองคเพ่ิงทรงจบการศึกษาท่ีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย(AIT)  ดาน Remote Sensing 

พระองคทรงรับสั่งวา “เห็นพอถือแผนท่ี อานแผนท่ีทะลุปรุโปรงเกงมาก พระองคทานอยากเกงเหมือนพอ” 

ทานทรงสนพระทัยเปนอยางมากในเรื่องของแผนท่ีภาพถายทางอากาศ ทานสนพระทัยเรื่องการใชประโยชน

ท่ีดิน (Land Use) การ Classified สภาพพ้ืนท่ี สภาพพืชพรรณตางๆ  โดยใชภาพถายดาวเทียม จึงไดเกิด

โครงการข้ึนโดยไดทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยทํางานใน ป พ.ศ. 2531 - 2533  สมัยนั้นผมเปนผูถวายรายงาน

ความรูเรื่องดินท้ังหมด เวลากําหนดจุดแตละจุดในแผนท่ีตองรูสภาพพ้ืนท่ีวาเปนอยางไร สมัยนั้นอาจารย

อภิสิทธิ์ เอ่ียมหนอ เปนท่ีปรึกษาเรื่องดินโดยเฉพาะ ไดรวมกันถวายรายงานเรื่องดิน กรมปาไมถวายรายงาน

เรื่องปาไม กรมชลประทานถวายรายงานเรื่องการระบายน้ําตาง ๆ นายวารินทร บุษบรรณ เกษตรจังหวัด ถวาย

รายงานในเรื่อง Land Use การใชท่ีดิน โครงการนี้อธิบดีอภิชาต จงสกุล ก็ไดรวมทําโครงการดวย   หลังจาก

เสร็จสิ้นโครงการ พระองคทานก็ยังทรงทําตอเปนโครงการนําคาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ไปใชใน

การวางแผนการเกษตรในพ้ืนท่ี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เปนชวงท่ีผมไดทํางานตอ จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงโปรดเกลาใหผมเปนท่ีปรึกษาโครงการพระราชดําริ พระราชทานรูปมาให 1 

รูป และทรงลงพระนามมาใหดวย ซ่ึงผมก็ไดรับใชพระองคทานมาจนทุกวันนี้ 
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         ทําไมพระองคจึงสนพระทัยในเรื่องดิน เพราะทุกพระองคทรงทราบวาดินเปนรากฐานในการพัฒนาการ

เกษตร ถาดินแย ดินไมดี การพัฒนาทุกอยางก็จบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ทรงซักถาม และเรียนรูเรื่องดินอยางละเอียด พระองคทานทรงสนพระทัยในเรื่องดินเปนอยาง

มาก เชน พระองคอยากดูดินภาคอีสาน อยากดูดินจันทบุรี ระยอง ก็ไปตัดให  มีหลุมดินทานทรงลงไป

ทอดพระเนตรและอธิบายจนบางครั้งทานเห็นมดอยูในหลุมดิน ทานทรงรับสั่งวา “มดไตตองรายงานดวยม้ัย” 

พระองคทานไมทรงถือพระองค บางครั้งการทํางานกับพระองคทานก็ไมไดระมัดระวัง  มีอยูครั้งหนึ่ง ท่ีบานโคก

กระดูกหมูแลวไปขุดชุดดินบานทอนถวายพระองคทาน  ดินบานทอนเปนทรายละเอียด ชั้นดานมีสีเหลือง   

และสีน้ําตาลอยูขางลาง ผมบี้ดินและอธิบายวาดินชุดนี้เปนทรายละเอียดมากพระเจาคะ แลวลมพัดทรายไปทาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพ่ีเลี้ยงตองกระซิบบอกวาอาจารยระวังหนอย ทานแพฝุน สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ทรงรับสั่งวา “จารยไมตองบ้ี” สมัยนั้นผมพูดราชาศัพทไมถนัดและเปนคนท่ีอานหนังสือกําลัง

ภายในบอยก็พูดออกไปวา “ขานอยสมควรตายพระเจาคะ” และพระองคทรงรับสั่งตอบกลับมาวา “สมควร

ตายสักพันๆครั้ง” พระองคทานทรงเปนกันเองกับพวกเรามาก หากสงสัยในเรื่องอะไรพระองคทานจะทรงรับสั่ง

ถามทันที       

อีกครั้งหนึ่งไดตามเสด็จพระองคทานลงเรือทอดพระเนตรอางเก็บน้ําน้ําพอง ก็พูดกันถึงเรื่องดินเค็ม

ภาคอีสานวา ถาจะขุดบอน้ําตองระวังเรื่องความเค็มของดินและของน้ําจะแพรกระจายไปท่ัว ถาความเค็ม           

1 มิลลิโมล เกินขีดจํากัดแลว ยิ่งเกิน 1 มิลลิโมล ก็ยิ่งอันตราย ผมก็เลยหาทางแกลงผูวาการไฟฟาฯ           

โดยนัดแนะกับทานอภิสิทธิ์ แอบตักน้ํา 1 แกวแลวเตรียม EC meter ไวใหพรอม เอาเกลือใสลงไปแลวคน 

อธิบายเรื่องความเค็มวาถามีความเค็มเกิน 1 มิลลิโมล ใชเพ่ือการชลประทานไมไดยิ่งมากยิ่งอันตราย แลวก็ใช 

EC meter วัดลงไปในแกว ปรากฏวาคาความเค็มข้ึนมา 12 ผูวาการไฟฟาฯ ตกใจแลวพูดวา อาจารยทําไมน้ําเค็ม

อยางนี้  ผมก็ตักน้ําอีกแกวมาวัดไมถึง 1 มิลลิโมล เลยบอกไปวา ผมไดเอาเกลือใสลงไป พระองคจึงทรงรับสั่งวา 

“ชอบหลอกคนดีนัก”  
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ภาพท่ี 20  ปฏิบัติงานสํารวจดินภาคสนาม 

 

อีกเรื่องหนึ่ง ตอนท่ีผมตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พาชาวตางประเทศไปตรวจเยี่ยม   

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส และไดไปข้ึนนั่งบนรถขางหลังพระองค  พระองคทรงถามวา กลุม

ชุดดินท่ี 35 คือกลุมดินอะไร ผมจึงถามพระองควา ทําไมพระเจาคะ พระองคทานทรงรับสั่งวา “ฉันไปท่ี จ.ตรัง  

มีคนกรมพัฒนาท่ีดินมาอธิบายใหฉันฟงวา ดินในพ้ืนท่ีโครงการของทานเปนชุดดิน 35  ฉันก็ถามวาดินชุด 35 

เปนยังไง เคาก็ตอบฉันวาก็เปนดินชุด 35 พระเจาคะ ฉันถามอีกทีก็ไดคําตอบเดิม ฉันก็เลยมาถามวามันเปน

อยางไร” ผมก็เลยอธิบายใหทานฟง ดังนั้นการถวายรายงานตอพระองคทานตองรอบคอบ เตรียมขอมูลให

พรอมเปนอยางดี อธิบายหลักการและเหตุผล ถาพระองคทานมีขอสงสัยในเรื่องใดพระองคทานก็จะทรงซักถาม

ทันที และพระองคทานมีความจําแมนมาก 
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มีคราวหนึ่งเสด็จท่ีโครงการฯ จ.ลพบุรี  ผมไมอยูเดินทางไปตางประเทศ และมีการออกพ้ืนท่ีภาคสนาม 
นายปราโมทย เหมศรีชาติ ถวายรายงานแทนวา หลุมนั้น pH ขางบน 6 ขางลาง 4.5  พอมาอีกหลุมหนึ่ง       
ก็อธิบายวา หลุมนี้ pH ขางบน 4.5 ขางลางข้ึนมา 6.5 เหมือนหลุมท่ีแลวพระเจาคะ พระองคทานทรงรับสั่งวา 
“หลุมท่ีแลวไมเห็นพูดอยางนี้” คุณปราโมทยเลาใหฟงวาเคาเกือบตาย  ไมคิดวาพระองคทานจะจําได            
และ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ ไดกลาวท้ิงทายวา“กรมพัฒนาท่ีดินไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากท้ังสองพระองค
เปนอยางสูง ท่ีพระองคทานทรงมีเมตตาตอพวกเราชาวกรมพัฒนาท่ีดิน พระองคทานทรงใหความสําคัญกับดิน 
และทําใหกรมพัฒนาท่ีดินมีชื่อเสียงคนท่ัวไปรูจักกรมฯของเรา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีพวกเราควรภาคภูมิใจ” 

 
   ตอนท่ี 5  เสนอแนะแนวทางการวางอนาคตการปฏิบัติงานสํารวจและจําแนกดินของนักสํารวจดิน   
          โดย ทานผูตรวจราชการ เฉลียว  แจงไพร  
 

 ทานผูตรวจราชการ เฉลียว  แจงไพร  ไดใหแนวทางขอคิดแกนองๆ รุนหลังเพ่ือประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานดานสํารวจจําแนกดินของกรมพัฒนาท่ีดิน วาเวทีนี้ไดบอกเลาถึงตํานานตั้งแตป พ.ศ.2478 ถึง
ปจจุบัน เราควรจะนําบทเรียนท่ีจากการทํางานมากวา 50 ปไปสูอนาคต  ผมจะขอฝากไปถึงผูอํานวยการ   
กองสํารวจดินและวินิจฉัยทรัพยากรดิน เรื่องทิศทางงานสํารวจดินในอนาคตซ่ึงเปนความเห็นสวนตัวของผม         
คนเดียว  ผมอยากจะเสนอความเห็นออกเปนสองสวน คือ ดานนโยบาย และดานวิชาการ 
 

1. ดานนโยบาย  
    1.1. วางเปาหมายของงานสํารวจดิน ผมเห็นวาการปฏิบัติงานสํารวจและจําแนกดินในอนาคต 

คว ร เ ป นปร ะ โ ยช น ใ นก ารว า งแผนอนุ รั กษ ดิ น และน้ํ า ใน ไ ร น าของ เ กษตรกร  หรื อ ท่ี เ รี ย กว า                                       
Farm Conservative Planning ขอใหเราถือวาการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนาของเกษตรกรเปนหัวใจ
สําคัญ(Prime Purpose)ของงานสํารวจดิน เราตองทําใหงานสํารวจดินกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรเร็วข้ึน
ควรจะขยายงานการสํารวจดินแบบละเอียดไปยังสํานักงานพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 12 เขต ท้ังดานอัตรากําลัง                  
และงบประมาณ เพ่ือใหทํางานถึงมือเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม และควรขยายงานการวินิจฉัยคุณภาพ                 
ของดินไปสูสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตมากข้ึน เพราะผมทราบวามีสตรีได เขาสูตําแหนงนักสํารวจดิน                        
ในกรมพัฒนาท่ีดินมากข้ึน การจะออกไปทํางานในสนามจะไมคอยเหมาะสม เพราะเปนงานท่ีหนักและลําบาก 
ฉะนั้น สุภาพสตรีท่ีจะยายจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค ควรจะทํางานดานการวินิจฉัยคุณภาพของดิน               
เปนหลัก โดยยึดคูมือการวินิจฉัยคุณภาพดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักปฏิบัติคือเปรียบเทียบขอมูล
ผลผลิต ระหวางวิธีการจัดการดินของเกษตรกร กับ วิธีท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเสนอ ไมวาจะเปนเรื่อง การใชปุย  
การปรับปรุงดิน ฯลฯ  เพ่ือดูวาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาหรือไม  แลวใหนําผลท่ีไดมาโนมนาวชักจูงให
เกษตรกรยอมรับวิธีการพัฒนาดินของเรา  ผมคิดวาสิ่งนี้จําเปน  ในสหรัฐอเมริกาก็เขาเนนการวินิจฉัยคุณภาพ
ดินแบบ Farm Conservative Planning ซ่ึงเกิดประโยชนท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม   
     1.2 รื้อฟนการประชุม ASEAN Soil Conference  การประชุม ASEAN Soil Conference      
จัดข้ึนมาแลว 6 ครั้ง ครั้งแรกประเทศไทยเปนเจาภาพ เม่ือป 1971   ครั้งท่ีสองจัดข้ึนเม่ือป 1973 ประเทศ
อินโดนีเชียเปนเจาภาพ  ครั้งท่ีสามจัดท่ีประเทศมาเลเซีย  ครั้งท่ีสี่จัดท่ีประเทศไทย (เนื่องจากบรูไนไมพรอมท่ี
จะจัดประชุมครั้งท่ี 4 ซ่ึงการประชุมครั้งท่ีสี่ ท่ีประเทศไทยนี้ นอกจากมีการประชุมทางวิชาการในหองประชุม
แลว ยังมีการทํา Exploration Survey โดยไปดูงานตางจังหวัด เพ่ืออภิปรายปญหาการจําแนกดิน การใช
ประโยชนท่ีดิน การอนุรักษดินและน้ํา การวางแผนการใชท่ีดินและอ่ืนๆ อีกหลายเรื่อง  
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ตอมาเราเสนอใหจัดประชุมครั้งท่ี 5 ท่ีประเทศบรูไน แตประเทศบรูไนไมตอบรับ เนื่องจาก 
เขาไมใชประเทศเกษตรกรรม จึงยายไปจัดท่ีประเทศฟลิปปนส ซ่ึงครั้งท่ี 5 ท่ีประเทศฟลิปปนสจัดนั้น เปนการ
วิเคราะหเรื่องทางธุรกิจเทานั้น  ครั้ง ท่ี 6 จัดท่ีสิงคโปรก็เปนลักษณะของธุรกิจ และไมมีการดูงาน                 
ไมอภิปรายปญหาเรื่องสภาพพ้ืนท่ีดิน  และท่ีประชุมท่ีประเทศสิงคโปรก็ไดใหจัดประชุมครั้งหนา (ครั้งท่ี 7)            
ท่ีประเทศบรูไน  แตบรูไนไมดําเนินการ  จนกระท่ังกระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน ไดขอยกเลิก        
การประชุม ASEAN Soil Conference และใหไปรวมอยูกับการประชุมดานการเกษตร ซ่ึงในขณะนั้น          
มีการประชุมดานการเกษตรท่ีกรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ไมมีการจัดการประชุม ASEAN Soil Conference ข้ึนอีก      

       ผมเห็นวาการจัดประชุม ASEAN Soil Conference จะเปนประโยชนตอประเทศเราและ
ประเทศในกลุมอาเซียนเปนอยางมาก จะเกิดการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เปนการเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณ  ดังนั้นนักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินควรจะผลักดันใหมีการจัดประชุม ASEAN Soil 
conference   

 

  2. ดานวิชาการ  
      2.1. จัดทําการบรรยายลักษณะของชุดดินใหม  ผมขอฝากใหกองสํารวจดินและวินิจฉัยคุณภาพ

ดิน จัดทําการบรรยายลักษณะของชุดดินใหมของประเทศ  โดยใชรูปแบบมาตรฐานตามท่ีทางกระทรวงเกษตร
ของสหรัฐอเมริกาใชอยูเปนบรรทัดฐาน  
                2.2. จัดทําตารางการวินิจฉัยคุณภาพของชุดดิน ผมขอฝากกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
จัดทําตารางการวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินแตละชุด ท้ังชุดดินท่ีใชทําการเกษตรและชุดดินท่ีใชในดานวิศวกรรม  
เราเคยทําตารางการวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินแตละชุดประกอบการรายงานการสํารวจดิน โดยเฉพาะการ
บรรยายลักษณะดินท่ีเคยถูกกําหนดไวในแผนขาว แผนเหลือง  แตหลังจาก ป ค.ศ. 2006 ไดมีการจัดตั้งชุด
ดินข้ึนมาจํานวนมาก จึงควรทําตารางการวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินแตละชุดใหเสร็จสมบูรณ เพ่ือใช
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหวางประเทศในกลุมอาเซียน  เพราะในอนาคตจะตองประสานกับตางประเทศมากข้ึน 
อาจจะตองทําแผนท่ีดินของกลุมประเทศภาคีอาเซียน เพ่ือใชในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี   

      2.3 รื้อฟนการทํา International Correlation Meeting ในประเทศกลุมภาคีอาเซียน           
เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลเรื่องดินของประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงอาจจะมีความจําเปนในอนาคต  

 
นายสมศักดิ์ สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กลาวสรุป “ตํานานสํารวจดินนั้น

ยาวนานมากกวา 50 ป ยังมีผูรวมงานอีกมากมายท่ีอยูในตํานานซ่ึงทานวิทยากรท้ัง 4 ทานไมสามารถ             
จะนํามาเลาท้ังหมดไดในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง และผมขอขอบพระคุณ ทานผูตรวจฯ เฉลียว แจงไพร                       
ทาน ผอ.สุรพล เจริญพงษ ทาน ผอ.พิชัย วิชัยดิษฐ และทาน ผชช.ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ เปนอยางสูง                  
ท่ีไดมาเลาเรื่องราวซ่ึงจะเปนประโยชนตอพวกเราและรุนลูกหลานตอไป ” 
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นายพิษณุ อัตถวิโรจน กลาวชมเชยทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน         

ท่ีไดมีแนวคิดท่ีจัดใหมีการเสวนาข้ึนซ่ึงถือเปนประโยชนแกกรมฯ อยางยิ่ง 
 ลําดับแรกผมขอนําเสนอเรื่องของปจจัยท่ีเอ้ือและจําเปนตอการ

สรางงานใหแกกรมฯ ของตนเองดังนี้ 
1. ความเปนนักคิด ชางสังเกต และนักใชโอกาสเปน คิดวาเปน

คุณสมบัติสวนตัวท่ีสามารถฝกฝนได  
2. ความมุงม่ัน  ตั้งใจ ไมวาจะเปนผูบริหารระดับใด คิดวา

คุณสมบัติอยางหนึ่งท่ีทานตองมี คือ ความมุงม่ัน ตั้งใจ ท่ีจะสรางงานใหกับ
กรมพัฒนาท่ีดิน ผมไดตั้งปณิธานในการทํางานในฐานะนักบริหารวาสิ่งแรก 

ท่ีตองทํา ตองทํางานของกรมฯหรืองานท่ีเปนนโยบายใหแลวเสร็จโดยใหเวลา
กับสวนนี้ 60% สวนท่ี 2 ใชเวลาประมาณ 20%  ในการคิดสรางงานใหม
ข้ึนมา และท่ีเหลืออีก 20% คือ สรางงาน และสรางคน 

3. ส่ิงท่ีควรคิดและทําในการสรางงาน คิดเสมอวาของดีของ
กรมฯมีมากมาย จุดแข็งของกรมฯซ่ึงมีหลายอยาง เชน soil series ซ่ึงมีมากกวา 
120 ซีรียท่ัวประเทศ เรื่องนี้มีกรมพัฒนาท่ีดินท่ีทําไดท่ีเดียวและยังมีสารเรง
หลายชนิดท่ีกรมฯสรางข้ึน รวมท้ังภาพถายออรโธสีซ่ึงกรมฯผลิตข้ึนมาถือวาเปน
ผลงานอีกชิ้นหนึ่งท่ีกรมฯสรางข้ึน ควรจะนํามาใชประโยชนใหมากท่ีสุด 

4. หาจุดท่ีตองแกไข คือ หาจุดออนของกรมฯ ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีผูบริหารระดับสูงของกรมฯจะตองแกไข 

5. การใชงานผูบริหาร หรือตองใชนายใหเปน นักสงเสริมฯ 
มักกลาวไววา “ลูกนองท่ีดีจะตองใชนายใหเปน เชน ทําอยางไรจะทํา
ใหผูบริหารไปตรวจงาน ไปดูงานของเราใหได” 

6. การสรางเครือขายในการทํางาน เพราะถาเราทํางาน
คนเดียวไมได ไมมีเครือขาย ก็จะสรางงานไมได 

7. การติดตามและประเมินผลงาน(หรือระเบิดจากขางใน
ซ่ึงเปนพระราชดํารัสของในหลวง) เพ่ือใหรูขอเท็จจริง รูถึงปญหา 
ขอดีและขอเสียของเราใหมากท่ีสุด 

8. การจัดโครงสรางของกรมฯ เรื่องนี้ผมคิดวาเหมาะสมแลว 
เพราะไดมีการยอสวนและครบถวนแลว 

9. การใหอํานาจเบ็ดเสร็จแก ผอ.สพข. ผอ.สพด. ผอ.กอง 
ตางๆ ของกรมฯ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดีแลว หลายครั้ง 

 

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 9  
ห ัว ข อ  “กําเนิดหมอดินอาสา กูรูของชุมชน” 

วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 255๘ เวลา ๑๐.๐0 – 1๒.๐0 น . 
โดย นายพิษณุ อัตถวิโรจน  อดีตผ ูอ ําน วยก ารส ําน ัก งาน พ ัฒ น าท ี่ด ิน เข ต  9  กรมพ ัฒ น าท ี่ด ิน  
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ท่ีหัวหนาหนวยงานยอยสวนภูมิภาคบนทอแทคิดวาคนก็นอย 
งานเยอะแถมยังเรงรัด ผมวาจริงๆแลวทานมีอํานาจเปนของ
ตัวเอง มีหมอดินอาสาในสังกัดตนเองมากมาย อยูท่ีวาจะบริหาร
บุคลากรเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 

 
       

 

ลําดับตอมาจะขอกลาวเรื่อง กําเนิดและวิวัฒนาการของหมอดินอาสา (2528-2558) 
สมัยท่ีคุณอรรถ สมราง เปนผูอํานวยการกองแผนงาน ทานไดเกิดแนวคิดในการใหมีการศึกษา      

ผลการดําเนินงานของกรมฯ หลังจากถูกกดดันจากหลายฝายมากมาย โดยมอบหมายให อาจารยชุมพล รอดคําดี 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขามาทําการวิเคราะหพรอมกับผูชวยศาสตราจารย         
อีก 3 ทาน ซ่ึงใชเวลาศึกษา 1 ป ในการดูการปฏิบัติงานของขาราชการ เจาหนาท่ีของกรมฯ และไดสรุปผล
การศึกษาและการประเมินไวดังนี้ 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน มีผลงานดานดินมากมาย  
โดยเฉพาะผลงานสํารวจดินท่ัวประเทศและงานวิจัยทาง
วิชาการ ซ่ึงเม่ือป 2530 ไดประเมินผลงานของกรมฯ พบวา
มีงานวิจัยถึง 5,000 โครงการแตผลงานกระจัดกระจายยาก
แกการนําไปใช 

2) เจาหนาท่ีกรมฯ มีความรู ความ สามารถและ
ประสบการณเกี่ยวกับดินเปนอยางดี รูจักดินท่ัวประเทศ      
รูปญหา รูวิธีการแกไขเปนอยางดี 

 
3) การบริการของกรมฯ ยังเปนแบบตั้งรับ มา

โดยตลอด 
4) ภ า พ ลัก ษ ณข อ ง ก ร ม ฯ  ไ มช ัด เ จ น  คือ 

ประชาชนยังไมเขาใจภาพลักษณของกรมฯ ดีพอ ยังคิดวากรม
พัฒนาท่ีดินคือกรมท่ีดินหรือสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทําใหเกิดความสับสน 

 
สรุปวิธีแกไข 
1) ควรใชหมอดินเปนภาพลักษณของกรมฯ เพราะคนกรมพัฒนาท่ีดินเปนบุคคลท่ีมีความรูเรื่องดิน

มากท่ีสุด 
2) ควรบูรณาการผลงานของกรมฯ คือนําผลงานของกรมฯมา

บูรณาการใหม ทําใหเกิดเปนแพ็คเก็จเปนรูปเลมเพ่ือนํามาใชประโยชน
ในการดําเนินงานไดสะดวกยิ่งข้ึน 

3) ควรใหบริการงานในเชิงรุก คือ การออกไป
ใหบริการประชาชนใหมากๆดวยตนเองหรือจากผูชวยท่ีเรา
สรางข้ึนมา คือ หมอดินอาสา  
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ในป 2529 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 ไดนํารถเกาท่ีไมใชแลวมาติดปายวา หมอดินเคล่ือนท่ี 
แลวนําผลิตภัณฑของกรมฯ ออกใหบริการประชาชนตามหมูบาน 

ป 2532 สมัยทานสิทธิลาภ วสุวัต ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ทานไดเดินทางไปตรวจ
ราชการและดูงานท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินนครสวรรค ซ่ึงผมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  
จึงไดขออนุญาตนําเสนอเรื่องหมอดิน ซ่ึงทานใหความสนใจ และไดบันทึกในสมุดเยี่ยม ดังนี้ 

“เรื่องหมอดินนาสนใจ ใหดําเนินการตอไป หากขาดเหลือหรือตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
แจงใหทราบดวย” 

ป 2538 ในสมัยทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมฯไดมีโอกาสนําเสนอเรื่องหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงทานก็เห็นชอบดวยและประสงค 
ใหมีหมอดินอาสาทุกหมูบาน(สมัยนั้นมีประมาณ 65,000 หมูบาน) แตเนื่องจากกรมฯยังไมไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณใหดําเนินการดานนี้โดยเฉพาะ  ในปนั้นกรมฯจึงสรางหมอดินอาสาไดประมาณ 12,000 
หมูบานเทานั้น 

ในป 2539 เรื่องหมอดินอาสา ไดรับการบรรจุในแผนงานและงบประมาณประจําป ซ่ึงถือวาเปน 
กําเนิดหมอดินอยางเปนทางการตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา หลังจากนั้นกรมฯไดพัฒนาและดําเนินงานเรื่อง      
หมอดินเรื่อยมามีการพัฒนาและปรับปรุงเรื่องคูมือและองคความรูตางๆมากมาย จนกระท่ังผมเกษียณอายุ
ราชการเม่ือป 2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระท่ังป 2546 ผมทราบมาวาในสมัยทานอธิบดีบัณฑิต ตันศิริ ไดพัฒนาเลื่อนระดับหมอดินข้ึนมา

โดยพัฒนาจากหมอดินอาสาระดับหมูบานเปนหมอดินอาสาระดับตําบล และพัฒนาไปเปนหมอดินอาสาระดับ
อําเภอและหมอดินอาสาระดับจังหวัดตามลําดับ ขณะเดียวกันทานไดไปติดตอกับ ตชด.  ขอให ตชด. สราง          
ยุวหมอดินข้ึนมา  ถึงวันนี้  จากขอมูลของ ผอ.วิรัติ เรืองเลิศบุญ กรมฯ มีหมอดินอาสามากกวา 80,000 ราย          
ผมถือวาเครือขายของกรมพัฒนาท่ีดินสมบูรณมากยิ่งข้ึน อีกท้ังมีการจัดประกวดหมอดินอาสาทุกปเปนตนมา 

บทบาท หนาท่ีของ “หมอดินอาสา” 
1. เปนตัวแทนกรมฯ ประจําหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
2. ประสานงานดานการพัฒนาท่ีดินระหวางเกษตรกร และ กรมฯ 
3. เปนผูรับ - แจงขาวสาร 
4. รวมกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
5. รวมรวมและแจงความตองการ วัสดุ อุปกรณ ของเกษตรกร 
แลวแจงใหเจาหนาท่ีกรมฯ ทราบ  
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ผลกระทบ (ดานบวก) ของหมอดินอาสาท่ีมีกับกรมฯ 
1. ภาพลักษณของกรมฯ ไดรับการยอมรับจาก

เกษตรกร และหนวยงานภายนอกอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
2. สํานักงบประมาณ ยอมรับและจัดสรรแผนงาน

และงบประมาณให  
3. กิจกรรมของหมอดินอาสา ไดรับการกําหนด ให

เปนพันธกิจของกรมฯ  
4. หมอดินอาสาดีเดนของกรมฯ ไดรับพระราชทาน

โลรางวัลดานการพัฒนาท่ีดิน ในงานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
5. กรมฯ มีเครือขายหมอดินอาสาท่ัวประเทศ และมีหมอดินอาสา รวมท้ังสิ้นกวา 80,000 คน 

อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 กรม
พัฒนาท่ีดิน ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา หมอดินอาสา 
ในอนาคต  โดยตั้งเปนโจทยวา “กรมฯจะใชประโยชนหมอดิน
อาสา จํานวน 10% หรือประมาณ 8,000 คน ใหเกิด
ประสิทธิภาพใน เชิงรุกไดอยางไร”เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการอยางคราวๆ ไวดังนี้ 

1. ควรคัดเลือก หมอดินอาสา 10% หรือประมาณ 
8,000 คน คือ คัดเลือกหมอดินอาสาท่ีมีความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลทรัพยากรดินของหมูบานหรือตําบล กําหนดอายุ 

โดยพิจารณาใหอายุไมเกิน 40 ป เพ่ือมาชวยแบงเบาภารกิจของกรมฯ 
2. กําหนดกิจกรรมใหหมอดินอาสา  เชน กําหนดใหมีการเก็บตัวอยางดิน 
3. กําหนดคาตอบแทนของแตละกิจกรรม  
4. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 – 14 วัน/รุน ใหเจาหนาท่ีของกรมฯ (สวนกลาง และสวนภูมิภาค) 

เปนวิทยากร และมีการฝกอบรมวิทยากรระดับเขต เพ่ือทําการฝกอบรมและฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องในปตอๆไป 
 

 ขอซักถาม 
คุณบรรเจิดลักษณ จินตฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว  กองวิจัยและ

พัฒนาการจัดการท่ีดิน ไดสอบถามวา “เคยนํากิจกรรมหมอดินอาสาไปนําเสนอตอนไปตางประเทศ ซ่ึงมีผูให
ความสนใจและไดถามวาหมอดินอาสากําเนิดครั้งแรกท่ีประเทศไทยหรือไม”  

ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กลาววา “ผมคิดวา สามารถตอบไดเลยวาหมอดินอาสา
กําเนิดครั้งแรกจากกรมพัฒนาท่ีดินแนนอน ซ่ึงตอนแรกไมไดหมายถึง หมอดินอาสาปจจุบันนี้  แตหมอดินใน
ตอนนั้นคือขาราชการและเจาหนาท่ีดินของกรมฯ” 
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นางนวลศรี กาญจนกูล 
อดีตผูอํานวยการกองวิเคราะหดิน 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ความเปนมาของงานวิเคราะหดิน 

 

งานวิเคราะหดิน นาจะเปนหนวยงานเล็กๆ ของกองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กระทรวง
เกษตราธิการ (หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบัน) มาตั้งแตกอนหนาป 2497 สมัยนั้น กรมกสิกรรม  
มีตําแหนง ท่ีตั้งอยูท่ีตึกโบราณสีเหลือง ซ่ึงเขาใจวาเปนวังเกาของเจานายพระองคหนึ่ง ตึกนี้อยูตรงขามกับ           
การไฟฟานครหลวง หรือท่ีคนเรียกติดปากวา ไฟฟาวัดเลียบ กรมกสิกรรมแบงงานออกเปน 2 สวนใหญ           
คือ สวนกลาง และสวนภูมิภาค สวนกลางมี 1 สํานักงานเลขานุการกรม และ 5 กอง ใน 5 กองนี้               
มีกองการกสิกรรมเคมีรวมอยูดวย สําหรับสวนภูมิภาค ไดแก กสิกรรมอําเภอ กสิกรรมจังหวัด ซ่ึงสมัยนี้โอนยาย
ไปอยูกับกรมสงเสริมการเกษตร มีชื่อเรียกเปน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด 

ในกองการกสิกรรมเคมี ชื่อก็บอกแลววาเปนเรื่องของเคมีในดานกสิกรรม แบงงานในความ
รับผิดชอบเปน 5 แผนก ไดแก แผนกเคมีการกสิกรรม แผนกสํารวจดิน แผนกวิเคราะหดิน แผนกจุลินทรียดิน 
และแผนกวิจัยปุยและยากําจัดศัตรูพืช  สวนใหญจึงเปนงานในหองทดลอง  แตเม่ือ 4 – 50 ปท่ีแลว               
กรมกสิกรรมมีพ้ืนท่ีจํากัด พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการก็พลอยจํากัด ไปดวย ใน 5 แผนกนี้ 4 แผนกปฏิบัติงานอยูท่ี
ภายในตึกของกรมกสิกรรม แตอีกแผนกหนึ่ง คือ แผนกวิเคราะหดินตองไปอาศัยตึกเคมีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถานท่ีทํางาน จะตรวจสอบดิน ปุย พืช ก็รวมๆ กันอยูท่ีนี่ คนท่ีทํางานท่ีนี่        
มีความรูสึกเหมือนอยูตางจังหวัด มาถึงท่ีทํางานแลวก็ไมรูวาจะไปไหน ตัวอยางก็มีไมมาก ตัวอยางดินเปน
ตัวอยางท่ีมาจากแปลงทดลองของนักวิชาการ หรือไรนาของเกษตรกร ตัวอยางจากงานสํารวจดินไมเคยเห็น        
สักที ตัวอยางปุยท่ีเปนเจาประจํา เปนตัวอยางปุยสงจากกรมศุลกากร เปนปุยท่ีผูนําเขายื่นซองประมูล ประกวด
ราคา หรือปุยท่ีผูขายสั่งเขามาจําหนาย ท้ังหมดเปนปุยเคมี สวนใหญคือ ปุยยูเรียท่ีตองตรวจหาเปอรเซ็นต       

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 10 
ห ัว ข อ  “เรื่องเลาของชาววิเคราะหดิน” 

วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
โดย นางนวลศรี กาญจนกูล  อดีตผูอํานวยการกองวิเคราะหดิน 

 



 

126 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

ธาตุไนโตรเจนวาถูกตองตามท่ีระบุมาหรือไม นอกจากนั้น เปนปุยอินทรียท่ีไดจากการนําขยะหรือผักตบชวาเอามา
หมักและยังอยูในข้ันทดลองสงมาจาก กทม. วิเคราะหทีหนึ่งก็เหม็นไปท้ังหองปฏิบัติการเล็กๆ ท่ีมีเจาหนาท่ีอยู
ไมถึง 10 คนในหองปฏิบัติการวิเคราะหดินท่ีบางเขนนี้ ตองถือวามีของใชจํากัด ตํารับตําราก็มีนอย มีตํารา        
ท่ีนักเกษตรสวนใหญนาจะรูจักดี เพราะถือเปนประหนึ่งคัมภีรทางดานเกษตร คือ AOAC ไมวาจะมีปญหาอะไร 
ก็หาคําตอบจาก AOAC นี่แหละ ยิ่งสําหรับมือใหมเพ่ิงบรรจุดวยแลว งานตรวจสอบดินก็ดี ปุยก็ดี ไมเคยเจอ
ตัวอยางพวกนี้มากอน จะทําอยางไรจึงจะวิเคราะหได ตองเริ่มเรียนรูตั้งแตวิธีเตรียมตัวอยางโนนเทียว แลวก็ไม
รูจะถามใครกลัวเสียหนา ก็ไดอาศัย AOAC นี่แหละเปนอาจารยใหญ ลองผิดลองถูกกันไปจนกวาจะชํานาญ ไม
ตองการตํารา 

ในป 2499 มีการปรับปรุงสวนราชการภายในของกรมกสิกรรมอีกครั้งหนึ่ง มีกองใหม          
เกิดเ พ่ิมข้ึนมา ไดแก  กองพืชพันธุ  กองสงเสริมและเผยแพร  กองการยาง กองคนควาและทดลอง               
สวนกองการกสิกรรมเคมียังคงอยูเหมือนเดิม แผนกวิเคราะหท้ังหลายก็ยังมีอยูตามเดิม เครื่องไมเครื่องมือ         
มีนับชิ้นได ท่ีเปนพระเอกสมัยนั้นก็คือ Flame photometer (เครื่องวัดการเปลงแสงโดยเปลวไฟ) ท่ีทันสมัยกวา
นั้นยังไมมี 

ในป 2506 รัฐบาลจัดสวนราชการใหม มีการตั้งกระทรวงใหมเกิดข้ึน ท่ีรัฐบาลหมายม่ัน          
ปนมือวากระทรวงนี้จะเปนผูนําดานการพัฒนาประเทศสาขาตางๆ ใหประเทศพัฒนากาวหนาเทียบเทาประเทศ
ตะวันตก กระทรวงท่ีวานี้คือ กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ มีการดึงเอาหนวยงานสําคัญๆ ออกจากสังกัดเดิมมา
อยูในกระทรวงใหมนี้หลายสวนดวยกัน กรมกสิกรรม แมวาจะไมถูกยกไปไวในกระทรวงใหมท้ังหมด แตก็ถูก
แยกงานออกไปหลายงาน ตั้งเปนกรมใหมคือ กรมพัฒนาท่ีดิน งานท่ีถูกดึงมาจาก กรมกสิกรรม เอามาจัดอยูใน
กรมพัฒนาท่ีดิน ก็เชน งานสํารวจดิน งานวิเคราะหดิน พืช ปุย งานคนควาทดลอง งานบริรักษท่ีดิน และยังได
ดึงเอางานรังวัดท่ีดินมาเปนงานจําแนกท่ีดินในกรมใหมนี้อีกดวย  ดังนั้น เม่ือเริ่มตั้งกรมพัฒนาท่ีดินในป 2506 
กรมพัฒนาท่ีดินจึงมี 1 สํานักงาน และ 4 กอง คือ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองจําแนกท่ีดิน (มาจากงานรังวัดท่ีดิน กรมท่ีดิน) 
3. กองบริรักษท่ีดิน 
4. กองสํารวจท่ีดิน 
5. กองนโยบายท่ีดิน 

ถึงตอนนี้ อาจจะมีผูสงสัยอยากถามวา แลวแผนกวิเคราะหดินท้ังหลาย เชน งานวิเคราะหดิน งานวิเคราะหพืช
และปุยนั้นหายไปไหน ไมไดหายคะ ในตอนเริ่มตนไดเลาไวแลว ตัวอยางดินเปนตัวอยางท่ีมาจากแปลงทดลอง 
หรือจากไรนาเกษตรกร งานวิเคราะหสวนนี้จึงไปรวมอยูในกองบริรักษท่ีดิน รวมท้ังงานวิเคราะหพืชและปุย
อินทรียดวย เรียกวา อะไรก็ตามท่ีเก่ียวของกับความอุดมสมบูรณของดินจะถูกจัดไปรวมไวในกองบริรักษท่ีดิน
ท้ังหมดสําหรับงานวิเคราะหดินอีกสวนหนึ่ง เปนฐานวิเคราะหตัวอยางท่ีไดจากงานสํารวจดิน จึงตองถูกจัดใหไป
รวมอยูกับกองสํารวจดิน มีชื่อเรียกวาหองปฏิบัติการสําหรับงานสํารวจดิน (โดยเฉพาะ) งานนี้จึงเนนการ
วิเคราะหไปท่ีสมบัติท้ังทางเคมีและกายภาพท่ีเก่ียวของกับการสํารวจดิน ดังนั้นหองปฏิบัติการสําหรับงาน
สํารวจดินในระยะเริ่มแรก จึงมี 2 งานคืองานเคมีดินและงานกายภาพดิน ในกรมพัฒนาท่ีดินจึงมีสองงาน
วิเคราะหแยกจากกันดวยวัตถุประสงคของงาน งานหนึ่งคือวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน 
สังกัดอยูกับกองบริรักษท่ีดิน และอีกงานหนึ่งวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนงานสํารวจดิน สังกัดอยูกับกองสํารวจดิน 
สวนงานวิเคราะหดินอ่ืนๆ เชน งานจุลินทรียดิน งานวิเคราะหพืช ในระยะแรก ยังไมคอยมีงานทํามากนัก            
สวนใหญจะเปนตัวอยางพืชจากแปลงทดลอง สวนงานจุลินทรียดินยังไมไดมีการเริ่มตนอยางจริงจัง 
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การกําเนิดของกองวิเคราะหดิน 

 

หองปฏิบัติการวิเคราะหดินท้ังสองแหงอยูในสภาพดังกลาวมาหลายป 
สําหรับหองปฏิบัติการวิเคราะหของกองสํารวจดิน มีการปรับปรุงขยายงานตาม
ความรับผิดชอบของกองสํารวจดิน กลาวคือ เม่ือถึงยุคท่ี ดร. สมาน พานิชพงษ 
เปนผูอํานวยการกองสํารวจดิน ไดปรับปรุงงานดานวิเคราะหดิน เพ่ือใหได
ขอมูลหลากหลายท่ีจําเปนตองใชในการวินิจฉัยชนิดของดิน การจัดจําแนก      

กลุมดินจึงไดเพ่ิมงานวิเคราะหข้ึนอีก 2 งาน คือ งานแรของดิน และงานดานจุลปฐพีดิน ในระยะนี้ หองปฏิบัติการ
ของกองสํารวจดินไดรับความอนุเคราะหดานเครื่องมือวิทยาศาสตรมากข้ึนจากองคกร FAO และ AID นอกจาก
เครื่องมือแลว FAO ยังไดสงผูเชี่ยวชาญมาประจําอยูในหอง lab เพ่ือชวยจัดระบบงานตางๆใหกะทัดรัดข้ึน และ
เม่ือชุดปฏิบัติงานวิเคราะหท่ีกรมฯจัดใหไปประจําอยูกับ USOM เสร็จสิ้นภารกิจกลับมาประจําท่ีกรมฯ ก็ได
นําเอาเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยท่ีทาง USOM มอบใหมาใชปฏิบัติงานท่ีหองปฏิบัติการวิเคราะหอีกดวย 
หองปฏิบัติการวิเคราะหของท้ังสองกองเติบโตข้ึนเปนลําดับ ท้ังปริมาณงาน ปริมาณตัวอยางท่ีตองรับผิดชอบ 
และจํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถในการตรวจสอบวิเคราะหท่ีขยายวงกวางข้ึนเรื่อยๆ 
มากเกินกวาท่ีจะเปนเพียงหนวยงานเล็กๆอยูในกองใดกองหนึ่ง ในป พ.ศ. 2518 กรมฯจึงไดขอตั้งกอง
วิเคราะหดินไดสําเร็จ โดยการรวมหองปฏิบัติการวิเคราะหท้ังหมดเขามาเปนกอง มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกอง
วิเคราะหดิน ประกอบดวย 1 งาน 8 ฝาย คือ 

1. งานธุรการ 
2. ฝายวิเคราะหดินเพ่ืองานสํารวจและจําแนกดิน 
3. ฝายวิเคราะหดินเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรม 
4. ฝายวิเคราะหทางกายภาพดิน 
5. ฝายวิเคราะหแรของดิน 
6. ฝายจุลปฐพีดิน 
7. ฝายวิเคราะหพืชและสารปรับปรุงดิน 
8. ฝายนิเวศวิทยาของดิน 
9. ฝายนิวเคลียรเทคนิคเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

หลังจากนั้น ไดมีการปรับปรุงโครงสรางของกองใหมอีกตามท่ีเห็นวาตรงกับความรับผิดชอบของงานท่ีทํา และ
เพ่ือใหเกิดความกาวหนาสําหรับบุคลากรของกอง โดยเปลี่ยนจากงานเปนฝาย และจากฝายเปนกลุม และเม่ือ
ปรับเปลี่ยนแลวกองวิเคราะหดินจึงประกอบดวย 1 ฝาย และ 8 กลุมงานดังนี้ 

1. ฝายบริหารท่ัวไป 
2. กลุมเคมีดินท่ี 1 (คือฝายวิเคราะหดินเพ่ืองานสํารวจดิน) 
3. กลุมเคมีดินท่ี 2 
4. กลุมกายภาพดิน 
5. กลุมนิเวศวิทยาของดิน 
6. กลุมวิเคราะหพืชและสิ่งปรับปรุงดิน 
7. กลุมจุลปฐพีดิน 
8. กลุมแรของดิน 
9. กลุมนิวเคลียรเทคนิคเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
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สําหรับชื่อกลุมเคมีท่ี 1 และกลุมเคมีดินท่ี 2 นั้นเปลี่ยนจากเดิมคือ ฝายวิเคราะหดินเพ่ืองานสํารวจดินเปนกลุม
เคมีดินท่ี 1 และฝายวิเคราะหดินเพ่ือการเกษตรกรรม เปนกลุมเคมีดินท่ี 2 โดยมีเหตุผลวา เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจวาเปนการวิเคราะหสมบัติทางเคมีดินเชนเดียวกัน ตางกันท่ีเนื้องานและวัตถุประสงคของการใชขอมูล 

จากความรับผิดชอบของกองวิเคราะหดิน ซ่ึงครอบคลุมไปถึง
การตรวจสอบวิเคราะหพืช ปุย สิ่งปรับปรุงดิน รวมไปถึงงานวิจัยท้ังท่ี
เปนผลงานวิจัยของนักวิชาการของกอง และจากการรวมมือกับสวน
ราชการอ่ืนๆนอกกรมฯ และกับองคกรตางประเทศ ปจจุบันกอง
วิเคราะหดิน จึงไดรับการยกฐานะ จากกองข้ึนเปนสํานักวิทยาศาสตร
เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน เม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2516 โดยมีการ
แบงสวนภายในสํานักเปน 1 ฝายและ 7 สวนดังนี้ 

1. ฝายบริหารท่ัวไป 
2. สวนวิจัยเคมีดิน 
3. สวนวิจัยกายภาพดิน 
4. สวนวิจัยสิ่งแวดลอมของดิน 
5. สวนวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน 
6. สวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน 
7. สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน 
8. สวนวิทยบริการ 

 

ความรวมมือกับหองปฏิบัติการวิเคราะหนอกกรมฯ 

 

กอนท่ีจะมีการจัดตั้งสวนมาตรฐานและ
พัฒนาระบบการวิเคราะหดิน ในสมัยท่ีดิฉันเปน ผอ. มี
ความคิดท่ีอยากจะพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนางานโดยมี
ความเชื่ออยูอยางวา “เราตองพัฒนาคน ถาคนของเราไมมี
ความรู ไมไดรับการพัฒนา งานมันก็จะอยูแคนั้น งานก็จะไม
เจริญกาวหนา เราจะไปพูดคุยกับใครท่ีไหนก็ลาหลัง” และ
ในชวงนั้นมีผูเชี่ยวชาญมาจากตางประเทศ และไดปรึกษาวา ถาจะจัดประชุมฝกอบรมเก่ียวกับเรื่อง Lab จะ
ไดรับการชวยเหลือไหม ซ่ึงตอนนั้นมีองคกร IBSRAM อยูท่ีกรมฯ ไดชวยหาวิทยากรจากตางประเทศมาเปน
ผูบรรยาย อีกท้ังยังมีการทดสอบประสิทธิภาพของ Lab ดวย ก็เทากับวาเปนการเริ่มตนท่ีดี นอกจากทําการ
ทดลองความสามารถ Lab ของเราเองแลว เรายังมี Lab จากท่ีอ่ืนอีก โดยไดแจงไปท่ี Lab ตางๆ ตลอดจน Lab 
ของทางมหาวิทยาลัย วาถาจะเขารวมโครงการใหเก็บตัวอยางมาแลวก็แบงออกไปตาม Lab เพ่ือสงไปวิเคราะห 
เปนการแลกเปลี่ยนตัวอยางกันทํา วิทยากรก็เอาตัวอยางไปวิเคราะหดวย แลวเอาผลวิเคราะหท่ีไดจากหอง 
Lab ตางๆท่ีรวมโครงการ มาดูวามีผลเปนอยางไร  คาตางกันเยอะไหม เพ่ือท่ีจะไดเอาไปปรับปรุงแกไข Lab 
ของเราใหดีข้ึน โครงการนี้ทําใหเริ่มมีเครือขายเกิดข้ึน ซ่ึงเปนการสรางเครือขายทางดานการวิเคราะหดินข้ึนมา 
โครงการนี้ กรมฯ ควรจะใหการสนับสนุนไปเรื่อยๆเพราะวา การวิเคราะห Lab ถึงแมวาจะเปนตัวอยางดิน 
หรือจะเปนพืช ปุย ความแมนยําถือวาเปนความจําเปน เพ่ือไมใหการนําผลวิเคราะหไปใชผิดพลาด ถามี
กิจกรรมแบบนี้เกิดข้ึนเรื่อยๆ จะทําใหบุคลากรมีความตื่นตัวท่ีจะทํางาน และจะไดพัฒนางานของตัวเองใหดี
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เทากับของคนอ่ืนหรือดีมากกวาของคนอ่ืน ถาทําไดเปนสิ่งท่ีคิดวานาจะไดรับการสนับสนุน และนอกจาก Lab 
ของสวนกลางแลว Lab ทางตางจังหวัดก็จําเปน คือ Lab ตางจังหวัดงานเยอะมาก เนื่องจากตัวอยางสงเขามา
คอนขางเยอะและเจาหนาท่ีทําไมทัน ฉะนั้นเม่ือทําไมคอยทัน ความละเอียดรอบคอบก็จะลดนอยลงไป ถาหาก
วาเรามีโอกาสใหทางตางจังหวัดเขามาอยูในเครือขายหรือโครงการนี้ ก็จะมีการพัฒนางานในการวิเคราะหของ 
Lab ตามเขตตางจังหวัด ใหไดเทาเทียมกับสวนกลางซ่ึงมีเครื่องมือพรอมหรือตามสวนราชการอ่ืนๆ  หลังจาก
นั้นจึงไดมีการจัดตั้งสวนมาตรฐานและพัฒนาระบบโครงการวิเคราะหดินข้ึนภายในสํานักฯ 

 

ความรวมมือกับตางประเทศ 

 

“ทําอยางไรถึงจะพัฒนาคนของเราใหเกงและ
กาวหนา หากถาคนของเราอยูแตใน Lab จะเกงไดอยางไร” 
มีอยูทางเดียวคือ เราตองรวมมือกับตางประเทศใหคนของ
เราไดเห็นวา คนตางประเทศทํางานวิจัยกันอยางไร ซ่ึงตรงนี้
ยัง ถือวา เปนจุดออนของกองวิ เคราะหดินหรือสํานัก
วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดินในปจจุบัน เพราะเรายัง
ทํางานวิจัยกันไมคอยเปน งานวิจัยทาง Lab ไมใชเรื่องงาย
จริงๆ อาจจะตองมีงานทางแปลงทดลองมาเก่ียวของดวย 
ซ่ึงจะตองรวมมือกัน เพราะเวลา Lab ทํามา แปลงทดลอง

ทํามา ก็จะตองเขาไปสรางความรวมมือกันแปลความหมาย หรือในการท่ีจะใหคําแนะนํา อยางเชน ในกรณีการ
เกิดปญหา เรื่องพืชสวนหนึ่งในแปลงไมมีความเจริญงอกงามก็ตองดูวาเปนเพราะอะไร ทําไมเกิดอยูแคตรงนั้น 
สวนนี้เองก็ตองนํามาวิเคราะหใน Lab และนี่ก็เปนความคิดท่ีวาอยากจะใหบุคลากรของเราคิดท่ีจะทํางานวิจัย 
คือไมใชทําเปนแตงานวิเคราะห เพราะงานวิเคราะหทําบอยๆก็จําได และทํายังไงถึงจะคิดงานวิจัยข้ึนมาใหได
และใหเกิดประโยชน โดยลองดูปญหาท่ีทําวาพบปญหาอะไรบาง เอาตัวปญหาเหลานั้นข้ึนมาคิดเปนงานวิจัย 
และในชวงนั้นไดสอบถามทาง IBSRAM วาสนใจงานวิจัยของสถาบัน ORSTORM ซ่ึงเปนสถาบันวิจัยของ
ประเทศฝรั่งเศสท่ีใหญมากมีหลายสาขา งานวิจัยของสถาบันไดกระจายไปตามประเทศตางๆท่ัวโลก            
ทางสถาบันอยากจะมาทํางานวิจัยรวมกับกองวิเคราะหดิน เม่ือสถาบันไดเขามาปฏิบัติงานท่ีกรมฯ และก็เขาไป
ปฏิบัติงานในหอง Lab ทางกองวิเคราะหดินไดจัดคนเขาไปทํางานวิจัยรวมดวย เพราะวาตองการใหบุคลากร
ของเราไดเรียนรูวิธีการทําวิจัย และจะไดเห็นวาคนทําวิจัยตางประเทศเขาทํางานวิจัยกันอยางไร ซ่ึงในขณะนั้น 
กรมฯ ยังไมไดสนใจวาสถาบัน ORSTORM  ทําอะไร อยางไรก็ตามสถาบัน OSTORM ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
IRD ก็ยังทํางานรวมกับสํานักอยู หากชาววิเคราะหดินในตางจังหวัดก็ดี สนใจก็มาเขารวมกับทางสถาบันเขาได 
ไมมีความเสียหายอะไรมีแตจะไดกับได มันข้ึนอยูกับความใสใจของพวกเราเอง หวังวาความรวมมืออันนี้จะยัง
อยูตอไปอีก ตอมาคุณนพมณีก็ไดไปรวมมือกับองคกร INRA ซ่ึงก็เปนอีกองคกรหนึ่งและเปนเครือขายของ IRD 
นอกจากประเทศฝรั่งเศสแลว ก็ยังไดรวมมือกับประเทศจีนอยูระยะหนึ่ง และก็มีเยอรมันดวย แตไมไดตอเนื่อง
ยาวนานเหมือนฝรั่งเศสซ่ึงยาวนานท่ีสุดเทาท่ีไดรวมมือกันมา ตองยอมรับวาเขาเกงกวาเรา ถาเรารวมมือกับเขา
ไวในเชิงวิทยาศาสตรท้ังหลายจะไมเสียเปลา เราจะไดท้ังความรูและประสบการณ 
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เรื่องของงานวิเคราะหดินเคล่ือนท่ี 

 

ผูริเริ่มงานวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีคือ ผอ. สมนึก บัว
จันทร เปนผูท่ีมีความคิดกาวหนาอยางมาก ทานมองเห็นวา
เกษตรกรบานเราทําการเกษตรดวยประสบการณและความ
ชํานาญท่ีสั่ งสอนตอเนื่อง กันมาตั้ งแตส มัยบรรพบุรุษ 
เกษตรกรสวนใหญเม่ือสมัย 40-50 ปท่ีแลว ไมรูจักการเก็บ
ตัวอยางดินสงไปวิเคราะห ไมเขาใจถึงคุณคาและประโยชน
ของการวิเคราะหดิน  นอกเหนือจากนั้น ตัวอยางดินท่ีเกษตรกรสงไปถึงหองปฏิบัติการ กวาท่ีจะไดผลวิเคราะห
กลับไป ไมทันกับฤดูเพาะปลูกเพราะเครื่องมืออุปกรณของหอง Lab และบุคลากรท่ีมีนอยและตัวอยางท่ีมีมาก 
ผอ. สมนึก เห็นวา “เม่ือยังมีหนวยแพทยเคลื่อนท่ีไดแลวทําไมเราจะมีหนวยวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีไมได” ทานจึง
ไดมอบหมายให ดร.ณรงค ชินบุตร เปนผูรับผิดชอบงานนี้ จัดเตรียมทีมงานและอุปกรณท่ีจําเปนใสรถตูเกาๆ        
ท่ีขอแบงจากกรมฯ มาได  ออกไปตามสถานีพัฒนาท่ีดิน และไดรับความรวมมือจากทางสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ชักชวนใหเกษตรกรท่ีสมัครใจนําตัวอยางดินมาใหหนวยวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี วิเคราะหท่ีพ้ืนท่ีท่ีทางสถานี
จัดเตรียมให และใหคําแนะนําในวันเดียวกันนั้น แรกๆไดรับความสนใจจากเกษตรกรนอย แตดวยความรวมมือ
จากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดตางๆในภายหลังมีเกษตรกรนําตัวอยางมารอรับการวิเคราะหเปนจํานวนมาก          
ตองทํางานกันขามวันขามคืน ถือวางานวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีประสบความสําเร็จอยางดี และไดขยับขยายงาน
ไปอยูท่ีสํานักงานเขตทุกเขตในทุกวันนี้ 

 
อาคารสํานักวิทยาศาสตรในปจจุบัน 

 
งานสํารวจดินมีการเก็บตัวอยางมากมาย 

สมัยกอนเรามีท่ีตําดิน เตรียมดิน อยูท่ีอาคารดานหลัง 
ของสถานีพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ ซ่ึงปจจุบันคือกลุมวิจัย
และพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝกในการจัดการดิน 
บริเวณนี้เดิมมีอาคารเล็กๆอยูสองหลัง ซายหลังหนึ่ง 
ขวามือหลังหนึ่ง อาคารทางขวาเปนโรงเก็บปุย ปูนมารล 
และเก็บยางรถยนต ปดล็อคดวยกุญแจตลอดเวลา ตึก
อาคารทางซายมือมีสองชั้น ชั้นบนเก็บเอกสารของกอง
จําแนกดิน สวนพ้ืนท่ีชั้นลาง งานวิเคราะหดินใชเปนท่ีรับตัวอยาง เตรียมตัวอยาง ตากและบดตัวอยาง ขางนอก
อาคารเปนท่ีวางระหวางอาคารท้ังสองหลัง บริเวณนี้น้ําทวมขังตลอด มีแหนลอยเขียวเกือบตลอดท้ังป เวลาไป
ขนตัวอยาง หรือไปเช็คตัวอยางเราตองไตไปบนแผนไมกระดานท่ีวางเปนสะพาน เราใชพ้ืนท่ีนี้ เปนท่ีเตรียม
ตัวอยางดิน นานเปน 10-20 ป จนมีอาคารสํานักงานใหมนั่นแหละ การเตรียมตัวอยางดินมีหลายข้ันตอน  
เม่ือรับตัวอยางจากนักสํารวจดินแลว จะตองตรวจสอบวา ตรงกับใบสงตัวอยางถูกตามชั้นดินตามท่ีสงมาหรือไม 
เพราะบางทีตัวอยางบางชั้นดินก็หายไป บางทีใสถุงมาไมดี ถุงก็ขาด หรือ label หาย ก็ตองแจงผูสงตัวอยางให
มาตรวจสอบ  เม่ือถูกตองแลวถึงจะนําออกตากได เราไมมีหองอบตัวอยางท่ีดี หองอบตัวอยางดินของเราเปน
หองสี่เหลี่ยมขนาดสักสามคูณสามเมตรเห็นจะได มีชั้นตลอดผนังท้ังสามดาน อีกดานเปนประตู แตละชั้นมีไม
ระแนงตีไวเปนล็อคๆ ขนาดพอใหวางภาชนะ ซ่ึงความจริงคือจานเคลือบท่ีบรรจุตัวอยางดิน ตามท่ีเทออกมา
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จากถุงดิน แตละชั้นใชไฟดวงละประมาณ 40 แรงเทียน ติดไวเปนราว เวลาเขาไปตรวจดูตัวอยางวาแหงหรือยัง 
จะรอนเหมือนอยูในเตาอบ ดังนั้น เวลาไปตรวจดูตัวอยางก็จะพบนายเทพ คนเตรียมตัวอยางดิน ใสกางเกงตัว
เดียวเดินไปเดินมาตลอดเวลา เม่ือคนเตรียมตัวอยางมีอยูคนเดียว เครื่องบดตัวอยางก็มีอยูเครื่องเดียว          
เวลาตัวอยางเขามามากๆ พรอมๆกัน การเตรียมตัวอยางจึงเปนไปไดชามาก หนําซํ้าตัวอยางท่ีเก็บมาสง 
หลายๆ ตัวอยางเปยกมาก กวาจะตากจนแหงเอามาบดได ก็แทบวาจะลืมไปเลย กวาตัวอยางจะถึงหอง Lab  
ก็ใชเวลานาน และกวาจะวิเคราะหเสร็จ จึงมักจะเกิดการตอวาตอขานกันเปนเรื่องประจํา และเม่ือนักสํารวจดิน
นําตัวอยางเขามาสง ในเวลาใกลๆกัน หองเตรียมตัวอยางดิน ไมสามารถจะรับตัวอยางไวไดท้ังหมดเพราะพ้ืนท่ีไมพอ 
ทานเหลานั้นจึงนําตัวอยางท่ียังไมไดสงถึงหอง Lab อยางเปนเรื่องเปนราวไปวางเรียงไวตามระเบียงหนา       
หอง Lab ตั้งแตหัวตึกลามไปถึงใตบันไดข้ึนชั้นสองจนเต็มพ้ืนท่ี จนแทบไมมีทางจะเดิน บางครั้งตัวอยางดินก็ถูก
คนเตะ ตองไปตามเก็บกลับมา มิฉะนั้นตัวอยางจะขาดหายไป ฝนตกสาดลงมา ตัวอยางดินก็ตองกองอยูอยาง
นั้น กวาจะระบายไปท่ีหองเตรียมตัวอยางได ก็ตองถูกท้ิงอยูเปนเวลานาน เราจึงเริ่มมีความคิดกันวา ถาเรามีท่ี
ทํางานเปนสัดสวนของกอง จะไดรวม Lab ตางๆ ท่ีอยูกระจัดกระจายภายในกรม มาไวดวยกัน มีท่ีรับตัวอยาง 
เตรียมตัวอยางใหเปนท่ีเปนทาง คงจะทําใหสถานท่ีทํางานของกรมเปนระเบียบสวยงามข้ึน  ผอ.สมนึกก็ได
พยายามของบประมาณสรางตึกของกองวิเคราะหอยูหลายครั้ง แตไมเคยสําเร็จ จนกระท่ังมาถึงสมัยท่ีดิฉันเปน
ผูอํานวยการกอง ความคิดเรื่องขอสรางตึกใหมยังไมหายไป ขณะนั้นทาน อธพ. สิทธิลาภ เปนอธิบดีกรม ดิฉัน
ไดไปเรียนปรึกษาทาน ทานไดบอกวาใหลองตั้งงบประมาณมา ไดเรียนถามทานตอไปวา จะใหใชพ้ืนท่ีสวนไหน
ของกรม เปนท่ีสรางตึก การกําหนดพ้ืนท่ีใหไดกอน เปนข้ันตอนแรก สถาปนิก จะตองดูพ้ืนท่ี รูความตองการ
ของการใชพ้ืนท่ี จึงจะออกแบบได และสามารถกําหนดวงเงินงบประมาณได ขณะนั้นสถาปนิกไดออกแบบ และ
กําหนดวงเงินท่ีจะตองใชใหเรียบรอยแลวแตยังไมทันไดยื่นของบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงตัวทานอธิบดี 
อธิบดีทานใหมมีความคิดท่ีจะปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในกรมใหม ทานไดมอบใหคุณสุจิตร ถนอมกุล สถาปนิกของ
กองชาง ( ข่ือสมัยนั้น) กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสรางตึกใหใหม โชคดีท่ีคุณสุจิตร มีความเห็นวา พ้ืนท่ีเดิม                
ท่ีกรมกําหนดใหสรางตึกนั้นเปนท่ีชายธง การจะสรางตึกใหดูสวยงามทําไดยาก จึงไดเลือกท่ีใหมใหเปนท่ีใชสราง
อาคารสํานักวิทยาศาสตรในปจจุบัน  ท่ีตรงนี้เดิมเปนโรงรถ ใชจอดรถของกรม และอยูมาทางดานหนาของกรม 
เม่ือกําหนดท่ีไดแลวคุณสุจิตร ก็ไดออกแบบอาคารใหดวย และกําหนดวงเงินสําหรับยื่นของบประมาณ             
โชคดีอีกอยางหนึ่งท่ีสํานักงบประมาณ ไดมาตรวจสอบดูเหตุผลวาทําไมตองขอสรางตึกท่ีทําการใหม          
สํานักงบประมาณไดเห็นถึงความแออัด ความรกรุงรัง และความยากลําบากเม่ือถึงเวลาหนาฝน ตองขนตัวอยางลุยน้ํา 
นอกจากนั้น หอง Lab ตางๆก็กระจัดกระจาย อยูตามท่ีตางๆของกรม ควรจะไดรวบรวมใหอยูเปนท่ีเปนทาง
ภายในอาคารเดียวกัน สํานักงบประมาณเห็นถึงความจําเปนดังกลาวจึงไดใหการสนับสนุนเปนอยางดี ไดรับ
อนุมัติงบประมาณตามท่ีขอไป ความจริง ทุกอยางก็ทําทาวาจะจบลงดวยดี แตก็ยังอุตสาหมีอุปสรรคปญหา 
จากเศรษฐกิจของประเทศยุคฟองสบูแตก ผูรับเหมาท้ิงงาน ทําใหการกอสรางตองหยุดชะงักไปเปนป           
เม่ือถึงเวลาจะสรางตอ คากอสรางก็เปลี่ยนแปลงไปจากงบเดิมท่ีไดรับ จําเปนตองยื่นของบใหม แตเราก็ไมไดยอทอ 
ประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากกองชางและจากสํานักงบประมาณเปนอยางดียิ่ง ในท่ีสุด เราจึงไดอาคาร
สํานักวิทยาศาสตรสมกับการรอคอย ใชงบประมาณไปท้ังหมดราวๆ 50 ลาน ถือวาเปนสมบัติท่ีกองวิเคราะห
ไดมาดวยความยากลําบากและจะตองชวยกันบํารุงรักษาไวใหอยูในสภาพท่ีดีท่ีใชงานไดอีกตอไปนานๆ 

 

 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดานปฏิบัติการ ไดกลาวสรุป สิ่งท่ีอาจารยได
เรียบเรียงเลาใหฟง ทําใหไดเห็นไดรับทราบเรื่องราวของการตอสู  และนี่ ก็เปนการตอสูแคสํานักเดียว            
สํานักวิเคราะหดินซ่ึงเติบโตมาจากตั้งแตเปนกองกสิกรรมเคมี เม่ือป พ.ศ. 2497  ทานไดรอยเรื่องราวจนเกิด
เปนกระทรวงพัฒนาเกษตรแหงชาติ และมาเปนกรมพัฒนาท่ีดิน ในป พ.ศ. 2506 โดยเฉพาะในเรื่องของการ
สรางตึกตองขอขอบคุณอาจารยท่ีไดเลาถึงการตอสูท่ีกวาจะไดตึกนี้มาดวยความยากลําบากตั้งแตเริ่มตน 
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ในการคิดท่ีจะของบประมาณ ในการท่ีจะขอตอรองตางๆ และในสวนของความสัมพันธของชาววิเคราะหดินกับ
ชาวสํารวจดิน เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผานมาผมไดมารับตําแหนงท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ทาง 2 สํานักนี้ไดมีการ           
จัดอบรมรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใหนักวิทยาศาสตรกับนักสํารวจดินไดมาพบปะกัน ใหมีความเขาใจกัน 
ในเรื่องของนักสํารวจดินก็สงตัวอยางใหกับนักวิทยาศาสตรวิเคราะหดินตางๆ ซ่ึงท้ัง 2 สํานักอาจจะ               
มีความเขาใจกันหรือยังไมเขาใจกัน ก็เลยถือโอกาสมาพบปะกัน สิ่งท่ีนักวิทยาศาสตรทําลงไปมันมีคุณคามาก
แคไหนกับเศรษฐกิจของชาติ เราอาจจะมองวาแควิเคราะห pH วิเคราะห Organic Matter และก็มีการชม      
หอง Lab ตางๆซ่ึงนักสํารวจดินอาจจะเคยสํารวจมาแลวตั้งแตยังเปนนักศึกษา ท้ัง 2 สํานักนี้ก็ไดมีการรวมมือกัน 
ในการท่ีจะทําความเขาใจกัน 
 และสิ่งท่ีอาจารยไดเลาใหฟงในเรื่องของ “เรื่องเลาของชาววิเคราะหดิน” คงเปนประโยชนไมวาจะเปน
รุนเกา รุนใหม หรือรุนนอง ใหเห็นถึงความสําคัญของชาววิเคราะหดินและจะไดมองถึงอนาคตของกรมพัฒนา
ท่ีดินท่ีจะพัฒนา ไมวาจะเปนในเรื่องของการพัฒนาและวิชาการ ในเรื่องของบุคลากรตอไป 
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การเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ เปนการบรรยายพิเศษเก่ียวกับงานพัฒนาท่ีดิน ท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึง

คุณวิทูร ชินพันธุ และ ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ไดใหเกียรติเปนผูบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “เลาขานตํานานหญาแฝก”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โดยในครั้งนี้ นางกุลรัศม์ิ  อนันตพงษสุข  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เปนประธานในการรับฟง          

การบรรยาย และกลาวเปดการบรรยายพิเศษ  “องคความรูสูปดินสากลป 2558” ครั้งท่ี 11  ดังนี้ “วันนี้            
เปนเกียรติอยางยิ่ง ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดรับความอนุเคราะหจากผู ท่ีมีความรูความชํานาญดานหญาแฝก            
อยากใหทุกทานไดเก็บเก่ียวองคความรู ท่ีจะไดรับฟงในวันนี้ ใหไดมากท่ีสุด เพ่ือนําไปปรับใชในภารกิจงาน 
และพัฒนาตอยอดความรูตอไป” 
  

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 11 
หัวขอ “เลาขานตํานานหญาแฝก” 

ในวันศุกร ท่ี  14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00น . 
โดย นายวิทูร ชินพันธุ และ ดร.พิทยากร ล่ิมทอง 

 



 

134 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

นายวิทูร ชินพันธุ ไดเริ่มเลาวา : สําหรับการเสวนาในวันนี้              
ผมตีกรอบ การเลาถึงหญาแฝกเฉพาะเรื่องระบบหญาแฝก     
(Vetiver System) แตจะไมคลุมไปถึงเรื่องเทคโนโลยี (Vetiver 
Technology) กรมพัฒนาที่ดินกอตั้งในป 2506 ผมเขามา        
กรมพัฒนาท่ีดินใน ป 2509 ดังนั้น ผมจึงรูจักวงการผูกอตั้ง
บุกเบิกกรมพัฒนาท่ีดินท้ังหมด  โดยเริ่มตนชีวิตราชการ           
ผมทํางานท่ีฝาย 
ปรับปรุงบํารุงดิน  
ฝายอนุรั กษดิน
และน้ํา มีอาจารย

สนาน ริมวานิช เปนหัวหนาฝาย มีลูกนอง 50 คน และมี
อาจารยสิทธิลาภ วสุวัต เปนหัวหนางาน งานแรกท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
ไดรับใชเบื้องพระยุคลบาท คือ งานเปดพ้ืนท่ีโครงการ       
หนองพลับ- กลัดหลวง  ในป 2508 - 2509 โดยจะทํา 
เปนสหกรณเหมือน กับโครงการหุบกะพง เดิมหุบกระพงนั้น
แรนแคน เปนเขตเงาฝน (Rain Shadow) ดินเปนทราย 
ไดรับความรวมมือจากรัฐบาลอิสราเอลตั้งเปนสหกรณ  

ตอมาในป 2513 เปดพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ หนองพลับ – กลัดหลวง ไดประมาณ 200 ไร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงานท่ีอาจารยสิทธิลาภ วสุวัต จัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ตอมาในป 2514 เปดพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ หนองพลับ – กลัดหลวง เพ่ิมข้ึนอีก         
เปน 2,500 ไร ตอนนั้นผมดูแลแคมป นอนในแคมป ดูแลรถแทรกเตอรใหเขา เปนหัวหนาแคมป ในนามฝาย
ปรับปรุงบํารุงดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จปนั้น ไมมีการทําคันดิน เกษตรกรท่ีเผาถางปา           
เพ่ือปลูกสัปปะรดถูกดึงมาเขาโครงการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหท่ีทํากินรายละ 7 ไร รวมพ้ืนท่ี 
3,500 ไร ใหคุณอนันต ฝายชางรังวัด กองจําแนกดิน เปนผูแบงท่ีดินใหกับเกษตรกร เกษตรกรแตละรายไดรับท่ีดิน  

     เนื้อท่ี 7  ไร โดยใหใชปลูกถ่ัวลิสง 2 ไร ขาวโพด 3 ไร 
และเปนท่ีอยูอาศัย 1 ไร  มีกองนโยบายและแผน           
เปนผู จัด ซ้ือจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ  เมล็ดพันธุ 
ตลอดจนจัดจําหนายผลผลิต  เรื่องนี้ทําใหผมไดรับรูวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัมผัสงานพัฒนาท่ีดิน
อยางไรบาง ไมใชวาอยูดีๆ ก็มีการสงเสริมหญาแฝกข้ึนมา  

ในชวงป พ.ศ.2520 – 2530 กรมพัฒนาท่ีดินมี
การปรับโครงสรางและอัตรากําลัง ในขณะนั้น มีบุคลากร
กวา  5,000 คน  ชวงนั้นถือไดวากรมพัฒนาท่ีดิน       
เปนกรมท่ีมีผูจบปริญญาเอกมากท่ีสุดในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุก 3 ป  หลังจากการปรับโครงสราง ผมไดรับมอบหมายให
ทํางานปรับปรุงดินทรายภายใน ฝายปรับปรุงดินเสื่อมโทรม งานท่ีเคยทําเดิมเก่ียวกับการปรับปรุงดินถูกยายไป
อยูท่ีกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร พ่ีดําริ ถาวรมาส ก็มารับงานของผมดานปรับปรุงดินไปทําตอท้ังหมด 
แตท่ีผมไมไดใหไปคือวิธีการทางพืชในการปรับปรุงบํารุงดิน   
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     ปลายป 2534 มีงานเกษตรแหงชาติ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผมไดไปดูงานท่ี ดร.จเร สดากร กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงมีหนาท่ีคัดสรร
พันธุหญาแฝก เพ่ือทําน้ํามันหอมระเหย ผมจึงไดรูจักหญาแฝกจากงานนี้ 
ตอมา คุณชาญชัย ชโลธร ซ่ึงเปนหัวหนาฝายวิชาการ สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 10 บอกผมวา มีโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประสงคจะปลูกหญาแฝกท่ีเขากะป  ศูนยศึกษาฯหวยทราย ในเดือน
มีนาคม 2535  แตวาชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ปลายป 
2534  ชวงนั้นหญาแฝกตายหมดแลว จะไปหาหญาแฝกมาจากไหน          
ซ่ึงผมเองเคยทํางานเก่ียวกับโครงการความรวมมือเก่ียวกับพืชอาหารสัตว 
ซ่ึงเคยทําแปลงปลูกทดลอง 12 แปลง มี 20 ชุด แลวเก็บขอมูลมา  
Interpret  ใหเสร็จทําใหมีประสบการณ ในแปลงทดลองมีการดูแล
บํารุงรักษาตัดหญา ใหปุย ใหน้ํา ดังนั้นจึงเอาประสบการณดังกลาวมาใช  

โดยก็ไปเตรียมเนื้อท่ี 1 ไร  ท่ีโครงการหวยทราย เรารู  Morphology ของหญา ตนหญา 1 ตน ชวงวงแหวน
แหงการเจริญเติบโต(Growth Ring)  กาบจะซอน เราจะใหน้ํา ใหปุยได เม่ือผานไป 1 เดือน ซ่ึงการเตรียม
แปลงตองใชระบบการใหน้ํา จึงไดติดตอรานท่ีรับทําทอ PVC ซ่ึงเปนเพ่ือนกันจึงไดทอมาใชกอน จากนั้น         
ผมไปตั้งแตเชามืด ติดตั้งใหทันกอนนํามอเตอรข้ึนเสาไฟฟาแลวทดลองจนเสร็จ  ผมกับคุณพรกมล ไปขุดหญาแฝก
ท่ีปลูกท่ีหนองโสน ซ่ึงเหลือแหงเดียว เพราะอยูใกลหนองน้ํา ซ่ึงจะอยูตรงหวยทรายแยกไปหวยมงคล              
สวนท่ีวังกะทะในหวยทราย ตอนนั้นเชื่อวา ตายหมดแลว ซ่ึงผมไดเทียวไปดูทุกเดือน ท่ีคิดวาหญาแฝก          
ตายหมดแลวนั้น ปรากฏวาเม่ือลอกกาบสีเหลืองออกพบวาขางในมีตนออนกําลังงอกข้ึนมา  เม่ือปลูกเอียง
แนวนอนเหมือนกับปลูกตะไครจะแตกหนอออนไดเร็วภายใน 2 เดือน เปนการนําหลักความรูท่ีเรียนเรื่องขาว
มาใชประโยชน  

เดือนเมษายน พ.ศ.2535 อธิบดีสิทธิลาภ สงผมไป
สัมมนาแฝกโลกท่ีประเทศมาเลเซีย ของ DR. P K Yoon แต 
DR. P K Yoon  ไมใหเขาเพราะไมไดจองไปกอน และแจง
ยกเลิกแลวก็ไปเจอเจาหนาท่ีของกรมฯบางทานไป ในนาม

ของสํานักงานกปร . 
ผมก็ไปแตไมมีสิทธิท่ี
จะเขารวมการสัมมนา
และศึกษาดูงานเพราะ 
ผมไม ได ไปในนาม
ของ กปร. ผมเพียงแตสามารถเขาไปนั่งฟงเฉยๆ ได  แตบังเอิญวา 
ตอนออกศ ึกษ าด ูง า น  หม อม ร าช ว งศ แ ซม  แจ ม จ ร ัส  ร ัช นี              
หัวหนาศูนยศึกษาการพัฒนาเกษตรท่ีสูงทานติดธุระ ไมสามารถ          
เขารวมสัมมนาได  ผมจึงไดรับสิทธิ์ในสวนของทาน โดยไดรับแจก
เอกสาร และท่ีนั่งบนปาเจโรออกไปดูงาน ผมตั้งใจไปถายภาพสไลด
กลับมาท้ังหมด จึงไดรับประโยชนจากการสัมมนาในครั้งนั้นเปนอยางมาก 

เอกสารตางๆ และความรูจากงานสัมมนา ของ DR. P K Yoon ทําใหผมไดรับ Technology Knowhow          
อยางมากมาย    
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ในป 2536 มีแผนการพัฒนาโดยใชหญาแฝกท่ี
ไมมีเมล็ด  ในการกระจายพันธุ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน
รับผิดชอบขยายพันธุและเพาะหญาแฝกเพ่ือสงให
หนวยงานตางๆ ตอนท่ีไดรับมอบหมายจาก กปร. เราไม
มีหญาแฝกสักตน เรานึกถึงองคความรูทางพฤกษศาสตร 
และประสบการณท่ีโครงการพืชอาหารสัตว มีพ่ีเล็ก 
มอญเจริญ ดร.อภิชัย ธีรทร คุณอาทิตย ศุขเกษม และ 
คุณอนุวัชร โพธินาม มาประชุมรวมกัน พ่ีเล็กบอกใหใช
หลักของ ระบบนิเวศ Environmental Science ในการ
จัดแบงพันธุหญาแฝก  อาจารยสิทธิลาภ วสุวัติ จึงออก
คําสั่ง ใหแตละสถานีพัฒนาท่ีดินสงหญาแฝกมา  ไดมา
ท้ังหมด 52 กระถาง  สถานีละ 2 กระถาง โดยมี  ดร.วีรชัย ณ นคร มาชวยจําแนก จีนัส และ สปชี่ ไดอยาง
ถูกตอง โดยใชตารางการเก็บตัวอยาง ของ ดร.จเร ตามหลักของ FAO เพ่ือบงชี้ Geographic Location ขอบงชี้
ทางภูมิศาสตรมี 27 กลุมพันธุ จาก 52 กระถาง เรียก Ecotype เรียกเปนกลุมพันธุ และมี 1 แบบท่ีเรียกเปน
สายพันธุ คือ “ศรีลังกา” ในสมัยกอนคุณจุฑา กฤษฏามระ ทําโครงการอนุรักษดินและน้ําภาคเหนือตอจาก
โครงการไทย-ออสเตรเลีย  ไดรับเงินกู 500 ลานบาท จาก เวิลดแบงค    มีการนําหญาแฝกพันธุศรีลังกาท่ี
ไดมาจากผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันนํามาปลูกท่ีเชียงใหม ซ่ึงสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหมไดนํามาขยายพันธุตอ   

ตอมากรมพัฒนาท่ีดินจึงใหสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 1 – 12 ทําแปลงทดลองหญาแฝก และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานวิชาการหญาแฝก กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีคุณเล็ก  มอญเจริญ เปนหัวหนาใหญ  มีผม               
คุณอาทิตย คุณอนุวัชร  คุณชาญชัย ชโลธร คุณพิทักษ อินทะพันธ คุณประเสริฐ เทพนรประไพ  เปนตน        
ผมขอชมทานรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินในสมัยนั้น คือ ทานสิมา โมรากุล ท่ีทําใหแฝกท้ังประเทศมีการจัดสงไป

ยังพ้ืนท่ีแปลงวิจัยไดภายใน 1 อาทิตย ในแปลงทดลองมี 3 
Replication คัดเลือกไดหญาแฝกออกมา 10 พันธุ คือ หญา
แฝกลุม 4 พันธุ  หญาแฝกดอน  6  พันธุ ตองขยายพันธุใหได 
4 ลานถุง (หญาแฝกสด) เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ตอไป    
แตติดปญหาคือ การปลูกหญาแฝกสด 10 พันธุนั้นสถานี
พัฒนาท่ีดินจะตองมีแปลงขยายพันธุมหาศาล จึงทําไมได จึง
ทําเปนศูนยขยายพันธุหญาแฝก 20 ศูนยท่ัวประเทศ  

ในป 2536 – 2537 หญาแฝก 4 ลานถุงตองถึง
หนวยงานราชการตางๆ เพ่ือปลูกเปนแมพันธุไมใช End User 
เราใชเทคนิคของ DR.P K Yoon ท่ีไดเพาะแฝกไวท่ีสถานีวิจัย
ยางท่ีมาเลเซีย โดยใชถุง 2X8 เซนติเมตร ผลงานเรื่องนี้ทําให 
DR. P K Yoon ไดรับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
จึงไดเปนขอกําหนด วาแนวรั้วหญาแฝก 1 เมตร = 20 ถุง  
(20 X 5 = 100 เซนติเมตร) งานนี้เปนงานท่ีหนักมากๆ  ทุก
คนตองทํางานแขงกับเวลา   
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เก่ียวกับหลักวิชา Genetic  กปร.  ไมมีพันธุหญาแฝก แตไดสรางเง่ือนไขวาหากหญาแฝกกระจายพันธุ

เปนเมล็ดกรมพัฒนาท่ีดิน ตองรับผิดชอบ เพราะตองใชหญาแฝกท่ีไมมีเมล็ดในการกระจายพันธุ  เราก็ทํางาน
ไมไดมาก เพราะ Introduce ไมได ทาง กปร. ไมไดสงมา  แตเรา Selection ไดโดยนําหญาแฝกปามา          
ดร.จเร ไดจําแนกเปนแฝกปากับแฝกปลูก แฝกเปนพืชท่ีเปนมิตรกับเพ่ือนบาน แฝกท่ีเรานําออกมาจากระบบนิเวศ
จะไมมีแปลกปลอม เชน แฝกท่ีปางตอง เปนท่ีสูงยอดเขา ก็จะมีพันธุ เดียวกันในกลุมของเขาเทานั้น            
หรือท่ีวังกะทะ ท่ีหัวหิน ลักษณะเปนพ้ืนท่ีทองกะทะ ก็มีการ Purify พันธุไดโดยอยางธรรมชาติ ไดพันธุตามท่ี
คัดเลือก เราคิดจะตั้ง Phenotype Characteristic ใหถูกตองตามมาตรฐาน แลวเลือกมา 1 กอนี่เปนแผนงาน         
ท่ีตองทํา แตยังไมไดทํามาจนถึงทุกวันนี้  จึงเปนการยากท่ีจะรักษาพันธุท่ีไดรับการรับรองไวได เพราะงานหญาแฝก
เปนงานพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาท่ีประจํา ดังนั้นความถูกตองแมนยําของการ Identify พันธุจึงอยูท่ี
บุคลากร คือ จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดูแลหญาแฝก  ตางจากกรมชลประทาน ท่ีเม่ือมีโครงการ          
หรือกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทานจะใหงบประมาณและมีระบบการใหความดีความชอบ   

เรื่องแฝกเราตองกําหนดวิธีการ Certify ใหได               
ท่ีจริงแลวการเพาะปลูกหญาแฝก จะมีการผสมขามพันธุได
รอยละ 5 เราตองมีแปลง Certify พันธุไวทํา Multification  
สําหรับข้ันตอนในการกําหนดชื่อหญาแฝก ผมบอกเลยวา
ประชุมสัมมนา กปร. ครั้งท่ี 1 ท่ีจังหวัดเชียงราย ในป 
2536 นักพฤกษศาสตรบอกวาใหเปลี่ยนชื่อเรียกจากสาย
พันธุ เปนแหลงพันธุ Habitat  ลักษณะท่ีใชในการสังเกต
พันธุพืชมี 3 ปจจัย คือ Population  Community และ 
Ecosystem 

 

หญาแฝกมีขอดีอยูท่ี เปนพืชท่ีไมกาวราว(Aggressive)  เปนมิตรกับเพ่ือนบาน มีการปลูกแฝกกับไมผล 
หรือพืชอ่ืนๆ ก็ไมเปนพิษเปนภัยกับพืชผลของเกษตรกร ในระบบนิเวศของหญาแฝกจะอยูรวมกันเปนกลุมกอน
นี่เปน Natural Classification ตามหลักพฤกษศาสตร  

 

ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เสด็จหวยทราย ทานเรียก               
ผูกํากับหนวยทหาร ตชด. คายพระราม 6  
ไปวังไกลกังวล อ.หัวหิน หนวยทหาร ตชด. 
เคยมาหาพ้ืนท่ีท่ีมีการกัดเซาะ ผมเห็นวา
กรมพัฒนาท่ีดินควรทําโครงการถวายเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ พระองคทานจะมาสอน
วิธีการแกไข ทําใหดินยกตัวข้ึนมาเปน
ข้ันบันได เขาลักษณะ Sub Watershed ใน
ไรนาแตเนื่องจากหาพ้ืนท่ียาก จึงไมได
จัดทําข้ึน ซ่ึงผมชื่นชมพระองคทาน ท่ีไม
เคยตําหนิใดๆ ในเรื่องนี้เลย   
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สําหรับประเด็นท่ีผูเชี่ยวชาญฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน ถามเรื่องการท่ีนําหญาแฝกไปปลูกบริเวณ คันดิน 
แลว เกิดปญหาเมล็ดพันธุปลิวไปเจริญเปนกอๆ นั้น เคยมีการถกเถียงในเรื่องนี้ในการประชุมท่ี กปร.ครั้งท่ี 3  
ท่ี โรงแรมแอมบาสเดอร มีทานรองอธิบดีไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ เปนประธาน วันนั้นทาง กปร. เสนอขอใหกรม
พัฒนาท่ีดินยุติการศึกษาวิจัยพันธุหญาแฝก ทางกรมพัฒนาท่ีดินก็เสนอวาหากจะใหกรมพัฒนาท่ีดินยุติ ทาง 
กปร.ตองเปนผูรับผิดชอบหากมีหญาแฝกท่ีปลูกไปแลวมีผลกระทบ เชน มีการกระจายพันธุ เปนวัชพืช เคยมี
กรณีท่ีไรมันสําปะหลัง ไปปลูกเปน Demonstration Crop มีการรองเรียนวามีพันธุหญาแฝกท่ีออกดอก        
และกระจายพันธุดวยเมล็ดมาปะปน ท่ีมาของปญหา นาจะเกิดจากสถานีพัฒนาท่ีดินไมเพาะพันธุดวยตนเอง 
การไปขุดแฝกมาจากตามแหลงน้ําท่ัวไป  ในข้ันตอนปฏิบัติเราจึงตองแนะนําใหมีการเก่ียวดอกเก่ียวใบไปใช
ประโยชนชวยควบคุมดอกท่ีอาจงอกเมล็ดได 

 
ตอนนั้นผมเสนอใหกรมพัฒนาท่ีดินเปน Certified Organization  เนื่องจากมักจะมีความเขาใจผิดๆ 

วากรมพัฒนาท่ีดินสามารถ Predict หรือ Identify แยกประเภทหญาแฝกได ในขณะท่ีปลายทางคือผูท่ีรับ  
หญาแฝกไปปลูกไมใหความสําคัญทําใหมีการปลูกหญาแฝกปะปนกันไปหมดและเกิดปญหาดังกลาวข้ึน       
กปร.บอกวา แผนแมบทบังคับใหใชหญาแฝกพันธุ อินเดียใต อินเดียเหนือไดบางแตตอง Certified มา            
แต กปร. ไมไดสั่งหญาแฝกพันธุอินเดียใตเขามาใหกรมพัฒนาท่ีดิน  เราจึงตองไปเสาะแสวงหาเองและไปพบท่ี
เขาคอ ซ่ึงเปนโครงการของพลเอกพิจิตร กุลวณิชย ผมไปกับอาจารยสวัสดิ์ เพ่ือนของอาจารยจุฑา โดยผมกับ 
คุณอาทิตยก็ข้ึนไปดู และไดหญาแฝกพันธุอินเดียใตมา  5 – 6 กอ ปลูกอยูท่ีเขาคอ มีผูติงวาไดขาววาเปนหญาแฝก 
Hybrid  ผมจึงไปขอดูใบขนสงสินคา Invoice ปรากฏวา Hybrid Seed เปนชื่อของบริษัทท่ีรับจางสงสินคา
ไมใชชื่อชนิดของหญาแฝก จึงแนใจวาเปนหญาแฝกพันธุอินเดียใต  ผมก็ขอนําหญาแฝกพันธุอินเดียเหนือ          
(พันธุพระราชทาน) และพันธุอินเดียใต มาทดลองปลูกท่ีบอถํ้า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ก็เห็นวา          
ออกดอกและมีเมล็ดมากกวาพันธุศรีลังกาเสียอีก การกระจายพันธุสูพันธุประจวบของไทยเรายังไมไดเลย           
ซ่ึงการทํางานหญาแฝกเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีคาดการณในขณะนั้นไมออกวาในอนาคตจะเปนอยางไร ก็ขอนําเสนอ
ในเบื้องตนเพียงเทานี้กอน 
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อดีตผูเช่ียวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา ดร.พิทยากร ล่ิมทอง :  ผมขอขอบคุณ
ท่ีในปนี้กรมพัฒนาท่ีดิน นําเอา เรื่องหญาแฝกมาเปนประเด็นสําคัญในการจัด
เสวนาองคความรูสูปดินสากลในครั้งนี้ เรื่องหญาแฝก เปนภารกิจหลักของกรม
พัฒนาท่ีดิน หากไปดูการจัดงบประมาณจะเห็นวาในแตละปเราไดรับงบประมาณ
ดานหญาแฝกมาจํานวนหนึ่ง แลวจัดสรรไปใหสถานีพัฒนาท่ีดินเปนจํานวนมาก 
ผมเขามารับผิดชอบเรื่องหญาแฝกอยางเปนทางการ ประมาณป 2546  โดยมี
การตั้งกลุมข้ึนมาอยางเปนทางการ ผมอยูกับหญาแฝกมามากกวา 10 ป  ปแรก 
ผมตองหาขอมูลหญาแฝกใหไดมากท่ีสุด  คัมภีรหลักๆคือ พระราชดําริกับ         
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เอกสารตองยึดจาก กปร. อยางเดียว

เลยเพราะเปนทางการท่ีสุดเนื่องจากถอดมาจากสํานักพระราชวัง แลวก็ดูวาประเด็นจุดออน จุดแข็งของ          
กรมพัฒนาท่ีดิน นํามาพิจารณาเทียบกับพระราชดําริ วาจะตองดําเนินการตออยางไร จุดแข็งท่ีพ่ีๆ ทําไว คือ 
รูปแบบการอนุรักษดินและการใชประโยชนหญาแฝกในการพัฒนาท่ีดินนั้นเกือบจะครบถวนสมบูรณ แตสิ่งท่ี
เปนจุดออนมากๆ คือเรื่องของพันธุหญาแฝก ผมจึงทํา
เรื่องของบประมาณจาก กปร. มาดําเนินการเรื่องสํารวจ
พันธุ สิ่งท่ีไดมาก็คือ พบวาหญาแฝกท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
นิยมใชท้ังประเทศมี 3 พันธุ คือ พันธุศรีลังกา  พันธุสุ
ราษฎร และพันธุสงขลา 3   ซ่ึงเปนแฝกพันธุลุมท้ังสิ้น 
พันธุดอนนี่เราใชในบางพ้ืนท่ีเทานั้น  แตท่ีเปนจุดออนคือ
เราไมทราบวาหญาแฝกท่ีเราใชนั้นเปนพันธุท่ีถูกตองตรง
ตามท่ีเรากําหนดหรือไม ในขณะนั้นผมคิดอยางเดียววา 
วิชาการตองเปนวิชาการ ตองตรวจไดดวย DNA ผมจึงไป
ปรึกษาหารือกับอาจารยท่ีเกงดาน DNA พืช (ตามภาพท่ี 
1) และเรียนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินวาผมจะขอสรางหอง 
DNA Laboratory เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบพันธุหญาแฝกในระดับ DNA ได ตองเห็นชัดดวย Genotype 
เราใชเวลา 2 ปทางอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงยืนยันวาใช Primer 3 ตัว  ก็สามารถจําแนก
พันธุหญาแฝกได ผมจึงคิดวาตอไปตองสรางหองแล็บ ทานอธิบดีเห็นดวย เราจึงขอตึกมาใช แลวก็ไดอาคาร
หญาแฝกมาใชจนทุกวันนี้            

เราคิดวาพันธุหญาแฝก คือ จุดออน เนื่องจากพันธุหญาแฝกจะสลับกันไดงายมากในพ้ืนท่ี ดังนั้น
ประเด็น คือ เราตองรวมพันธุหญาแฝกในหลายๆ ลักษณะ ตั้งเปนหองปฏิบัติการแลวรวมพันธุ ในป 2546 ถึง 

ภาพท่ี 1 DNA ท่ัวไปของสายพันธุหญาแฝก 
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2547  ผมตองกําหนดกรอบการทํางานดานหญาแฝกและวางแผนการปฏิบัติการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2547 ถึง 
2549 โดยใหทานอธิบดีเห็นชอบและลงนามเพ่ือกําหนดเปนกรอบการดําเนินงาน สิ่งท่ีเรากําหนดวาตองทําคือ  

1. สํารวจและกําหนดพันธุท่ัวประเทศ  
2. ตรวจสอบและควบคุมพันธุ ดวย DNA เพราะการดู Phenotype นั้นยาก จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ

ท่ีมีประสบการณสูง แตขณะนี้เรามีเทคโนโลยีการตรวจดวย DNA เราจึงเลือกใชเทคโนโลยีการตรวจ DNA  
3. ตองรวบรวมขอมูลวิชาการใหได รวม

งานวิจัยเก่ียวกับหญาแฝกเยอะมาก มีท้ังเรื่องอนุรักษ
ดินและน้ํา การฟนฟูดิน และอ่ืน ๆ เอามาพิมพใหม
ทําเปน Digital file เขาระบบเพ่ือเรียกใชไดงาย   

4. เรื่องการขยายผล เรายังขยายผลการใช
หญาแฝกไดไมดี และเห็นวาจะตองเตรียมทําขอมูล
วิชาการ  และจัดทําเปนคูมือปฏิบัติการ  เราจึงไป
เชิญผูรู ในขณะนั้น เชน คุณนิราศ ตั้งธรรมนิยม        

คุณรังสฤษฏ สําเภาพล ผูเชี่ยวชาญอาทิตย ศุขเกษม  มาชวยกันเขียนคูมือปฏิบัติการ ตั้งแตเรื่องการขยายพันธุไปเรื่อย 
จนถึง เรื่องการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกและวิธีการปลูก เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีอยูในพ้ืนท่ียึดถือ โดยจัดทําเปนแผนพับและซีดี 

ในชวงป 2546 – 2547 เปนชวงเวลาท่ีทํางานกันหนักมาก ตองนําระบบเขาเว็บไซด ตองจัดประชุม
วิชาการดานหญาแฝก ในป 2546  และอีก 2 ปตอมา คือป 2548  และป 2550 ก็จัดอีกในนามกรมพัฒนาท่ีดิน  
ในชวงวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน และเวนชวงมาจนถึงป 2556 ครบรอบ 20 ปของการทําหญาแฝกพอดี   
ตอนท่ีจัดประชุมวิชาการก็เชิญหนวยงานตางๆ มารวมบรรยายท้ังหมด เพราะเราก็อยากจะรูเหมือนกันวาแตละ
หนวยงานทําอะไรกันบาง ขณะเดียวกันเราก็เปดโอกาสใหนักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินไดบรรยาย         
และนําเสนอผลงานวิชาการดวย   

ผลการดําเนินการดานพันธุหญาแฝก ผมไปเก็บตัวอยางหญาแฝกมาจากหลายภาค สิ่งหนึ่งท่ีเราเห็น 
คือ ความถ่ี ท่ีแตละภาคใชพันธุตางๆ ตามภาพท่ี 2   

 

 
 
 
ความเปนจริงแลวพันธุหญาแฝกในรายงานผลการสํารวจนี้จะตรงกับพันธุหญาแฝกจริงหรือไมนั้นยังเปนสิ่งท่ี
ตองทําการตรวจสอบตอไป แตก็มีการเรียกขานกันตามนี้  เปนท่ีสังเกตวา ตอนนั้นเรามุงเนนพันธุลุมอยางเดียว
ท้ังประเทศเลย ซ่ึงจําเปนตองมีการตรวจสอบตอไปวาพันธุนั้นถูกตองตรงตามพันธุหรือไม พันธุท่ีเราพูดถึง
ถูกตองหรือไม สมัยนั้นมีผูปฏิบัติงานอยู 4 คน คือ ผูเชี่ยวชาญอรุณ พงษกาญจนะ ผูเชี่ยวชาญอาทิตย ศุขเกษม   
คุณเฉลิมพล พูนจําเนิน และ คุณอภันตรี พฤกษพงษ  

ภาพท่ี 2 : พันธุหญาแฝกท่ีนิยมปลูกท่ัวประเทศ 
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ภาพท่ี 3 การเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกในหอง Laboratory  
 

ตอนท่ีเราไดทราบขอมูลการใชประโยชนหญาแฝกพวกนี้ เราคิดวาเราตองตรวจสอบพันธุใหได โดย
กําหนดใหมีการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกไว  3 แบบ คือ  

1. เก็บในกระถางรวบรวมพันธุ   
2. เก็บในรูปเนื้อเยื่อ  
3. เก็บในลักษณะ DNA  
จากแนวคิดขางตน เราจึงนํามาเขียนเปนโครงการของบประมาณเพ่ือสรางหอง Laboratory ซ่ึงใน

ขณะนั้น ทานรองอธิบดีกุลรัศม์ิ อนันตพงษสุข เปนผูวิเคราะหโครงการนี้ และเสนอกรมฯ เราก็ไดรับอนุมัติ
โครงการดังกลาวออกมาในสมัยนั้น เราจึงไดทําตึกใหม มีหองปฏิบัติการทางดานเนื้อเยื่อและการตรวจสอบจาก 
DNA ตัวหญาแฝก รวมถึงการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกดวย  

 
              ภาพท่ี 4 จัดเก็บหญาแฝกพันธุตางๆ ในกระถาง 
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เราไมไดขยายพันธุโดยเนื้อเยื่อเพราะเราเห็นวาเทคโนโลยีท่ีใชท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานพัฒนาท่ีดิน  
สามารถขยายพันธุหญาแฝกโดยการแตกหนอ และการเพาะชํา ดีอยูแลว เราเก็บเนื้อเยื่อไวสําหรับรักษาพันธุ
อยางเดียว และเราทําในกระถางดวย (ตามภาพท่ี 4) รวมถึงการปลูกในแปลงเก็บไวเ พ่ือรักษาพันธุ    
งบประมาณในการดําเนินการบางสวนไดมาจาก กปร. และบางสวนไดมาจากกรมพัฒนาท่ีดิน สําหรับอาคาร
หญาแฝกยังคงใชงานดังกลาว จนบัดนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมนั้นอยู  

อีกเรื่องหนึ่งคือ ตอนท่ีผมจะขอใหมีการตรวจสอบพันธุหญาแฝกดวย DNA ทานอธิบดีอรรถ สมราง 
ทานมีวิสัยทัศนในดานนี้ ตอนท่ีผมเสนอใหไปรวมมือกับอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานก็ใหผมไป
เขียนโครงการมา เม่ือเริ่มดําเนินการตรวจสอบพันธุหญาแฝกดวย DNA เราไดรับเครื่องมือมาพรอมกับ
เทคโนโลยีการตรวจสอบ บางชวงอาจจะกระทอนกระแทนบาง แตอาจารยทานนั้นก็คงยังสนับสนุนเรามาจนถึง
บัดนี้ ตอนนี้นาจะเขมแข็งมากข้ึนในเรื่องการตรวจสอบ DNA ผมอยากจะใหทุกทานไดเห็นวา แถบของ DNA     
ท่ีกํากับคอนขางจะชัดเจน (ตามภาพท่ี 5)  

 

 
 

ภาพท่ี 5   10 พันธุหญาแฝกท่ีกรมพัฒนาท่ีดินรับรอง 
 

  ตอนท่ีทําการตรวจสอบ DNA  เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันเราจึงใหอาจารยทดสอบท้ังหมด 3 ครั้ง          
สิ่งท่ีมีปญหามากคือเราจะนําตนพันธุท่ีถูกตองท่ีจะนํามาเปนตนแบบมาจากท่ีไหน ผมเคยคุยกับพ่ีวิทูร ชินพันธ  
และไปคุยกับ ผูอํานวยการพิสิษฐ ชี้เชิญ ซ่ึงตอนนั้นเปนผูอํานวยการท่ีราชบุรี ทานบอกวาหญาแฝกทุกพันธุ       
ถูกรวมไวท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี  เราก็ใชแหลงตรงนั้นในการตรวจสอบ DNA  ผมนําเรียนไวเลยวา           
พันธุหญาแฝกท่ีพ่ีวิทูรเอยถึงและไดเก็บมา ผลงานเหลานั้นเม่ือนํามาตรวจ DNA แลวแลวมีผลตางกันท้ังนั้น         
ท่ีผมจําไดมีอยูพันธุเดียวคือ พันธุอุดร 1 กับ พันธุอุดร 2 ท่ีมันซํ้ากัน  ฉะนั้นใน 28 พันธุนี่มี Band DNA 
ตางกันหมด มันยืนยันไดเลยวาการจัดจําแนกพันธุหญาแฝก โดย Phenotype ในสมัยนั้นใชไดเลย 

สิ่งท่ีเราทําตอไป คือเรื่องของพันธุตางประเทศ ซ่ึงมีความสับสนของแหลงท่ีมามาก เพราะมีแหลงท่ีมา
ตางกันออกไป เราแบงกลุม โดยมีพันธุญี่ปุนและพันธุพระราชทาน ใหอยูกลุม Band เดียวกัน โดยไมมีตนตอ 
สาเหตุอะไรเลย ก็หมายเหตุไววาจะตองศึกษาท่ีมาของการแบงกลุม 

อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมสงสัยมาก คือใน 10 พันธุท่ีพ่ีวิทูรคัดมานี่ มีพันธุอยูพันธุหนึ่งคือพันธุศรีลังกา ท่ีไมใช
พันธุไทย ผมไปคุยกับพ่ีวิทูร ไดคําตอบวามาจากโครงการท่ีกู World Bank  ผมไปคุยกับ ดร.ณรงค โฉมเฉลา 
ทานบอกวาเม่ือป 2524 – 2525 ทานไปนําพันธุหญาแฝกมา 2 พันธุ คือ พันธุศรีลังกา กับพันธุอินโด  
มาจาก 2 ประเทศนั้น ทานนํามาทดลองเรื่องน้ํามันหอมระเหย ป 2524 ในตอนนั้นยังไมมีโครงการหญาแฝก
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการหญาแฝกเกิดข้ึนเม่ือป 2534 ทานก็เอาสองพันธุนี้มาแลวมา
ทดลองท่ีดอยปุย จังหวัดเชียงใหม นี่คือเหตุผลวาทําไมตนตอไปอยูท่ีเชียงใหม นักวิชาการดานหญาแฝก         
ควรจะจดบันทึกเอาไวเปนความรูวาพันธุศรีลังกาไดมาจากแหลงใด นี่คือประเด็นท่ีมาท่ีไปวาทําไม 10 พันธุ        
ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดใหเปนพันธุหลักท่ีใชประโยชนในโครงการปลูกหญาแฝก จึงมีพันธุชื่อตางประเทศ             
อยูดวย เราตองยืนยันเลยวาพันธุหญาแฝก 10 พันธุท่ีคัดเลือกมานั้นเปนอยางนั้นจริง ๆ คือ ไมขยายพันธุ          
ดวยเมล็ด ไมเชนนั้นจะกลายเปนวัชพืชไป ผมขอฝากเรื่องพันธุหญาแฝก  ตอนนี้บอกไดเลยวากรมพัฒนาท่ีดิน    
มีประเด็นเรื่องพันธุหญาแฝกอยูสองประเด็น คือ  

1. เราตรวจสอบพันธุหญาแฝกดวย DNA ได   
2. เรารวบรวมพันธุหญาแฝกไว 3 ลักษณะ คือ ในกระถาง ในรูปเนื้อเยื่อ และในรูป DNA 

กอนจบการบรรยาย ผมขอย้ําเรื่องฐานขอมูลวิชาการ ซ่ึงรุนพ่ี ๆ ไดทํางานวิจัย และงานวิชาการไวนั้น ไดทํา
เปน Digital File เก็บไวในระบบแลว และนําข้ึน Web เรียกใชได ผมก็เห็นวานาจะไดข้ึน Web ไว เพ่ือท่ีรุน
นองๆ จะไดใชประโยชนได และควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

          เรื่องหนึ่งท่ีเหมือนกับเปนตํานานคือ  เรากาว
ไปถึง International Conference of Vetiver ลาสุด 
เปนครั้งท่ี 6 จัดท่ีเวียดนาม เก่ียวกับเรื่องการจัดประชุม
หญาแฝกโลก ผมขอเนนท่ีชื่อธีม  International 
Conference of Vertiver ครั้งท่ี 1 จัดท่ีจังหวัดเชียงราย 
เราใชชื่อธีมวา “Vertiver : A Miracle Grass”          
ซ่ึงชื่อนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงมี        
พระราชดํารัสเอง ก็เลยนํามาใชตั้งชื่อ ครั้งท่ี 2 จัดท่ี
จังหวัดเพชรบุรี  มีชื่อธีม “Vertiver and the 
Environment” เพราะในสมัยนั้นคนเนนเรื่องนี้          

ผมเองไดเขาไปรวมจริงจังในการจัดครั้งท่ี 3 ท่ีกวางเจา มีชื่อธีม “Vertiver and Water” ทุกครั้งท่ีจัดประชุมฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จฯ  ทุกครั้ง แตมันเหมือนกับวาเราจะตองชวยกันทําอยางไรก็ได         
ใหนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินไดรับรางวัล King Award ตอไปทุกครั้งเทาท่ีเปนไปได ครั้งท่ี 4 จัดท่ีการากัส           
ประเทศเวเนซูเอลา มีธีมชื่อ “Vetiver Grass and People” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ                 
เปนองคประธานการประชุมอีกเชนกัน และเริ่มมีประเด็น
เรื่องการใชหญาแฝกกับหัตถกรรมตั้งแตตอนนั้น และมีครั้งยอย
จัดท่ีชิลี ลาตินอเมริกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ 
อีกเชนกัน การจัดประชุมไมใหญเทาใด เพราะท่ีนั่นเพ่ิงจะ
เริ่มทํางานเก่ียวกับหญาแฝก ครั้งท่ี 5 จัดท่ี ประเทศอินเดีย 
เ น น ท่ี สถา บันน้ํ า หอมและยั ง มี เ รื่ อ งหั ต ถกร รมอยู              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปนองคประธาน
ประชุมเชนกัน International Conference of Vetiver 
ครั้งลาสุดครั้งท่ี 6 ท่ีดานัง ประเทศเวียดนาม ก็มีการ
แสดงผลงานการใชหญาแฝกทํางานหัตถกรรมเชนกัน  
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ประเด็นท่ีผมสนใจก็ คือ เราจัด International Conference of Vetiver มาท้ังหมดมีความตอเนื่องดี แตเรา
ยังไมทราบวาครั้งหนาจะจัดข้ึนท่ีใด และมีธีมเรื่องอะไร  ผมอยากจะฝากทุกคนไววา ตอนท่ีทานอธิบดีหรือ  

รองอธิบดี ทานลงมาดูเรื่องหญาแฝก ทานเห็นพวกเราทํางานก็
จะอํานวยความสะดวกให  ดังนั้น หากพวกเรามีประเด็นอะไรท่ี
คิดแลวมันเปนสิ่งดี ๆ ก็อยากจะใหบอกกลาวใหทางผูบริหาร
ไดรับทราบ ถาทานเห็นดวย ทานก็จะสนับสนุนในเรื่องตางๆ 
ประเด็นพวกนี้คอนขางสําคัญ ผมขอเลาเรื่องรางวัล King Award 
นิดนึง การไดรับรางวัลดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ ไมใชแตตัวนักวิจัย
เอง แตรวมไปถึงหนวยงานดวย การเตรียมการก็สําคัญ 
หลังจากนั้นเม่ือจัดการประชุมหญาแฝกโลก ก็มีนักวิชาการของ
กรมพัฒนาท่ีดินไดรับรางวัลตลอด ท่ีเห็นนั่งอยูหองนี้ ก็มีท้ัง  
ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน  คุณกิตติมา ศิวอาทิตยกุล            

ท่ีไดรางวัล King Award  และอีกหลายคนท่ีอยูในสวนภูมิภาค  
จุดออนอีกเรื่องหนึ่งท่ีเราวิเคราะหไดในตอนนั้น และพูดกันเสมอๆ คือ การถายทอดเทคโนโลยีไมดีพอ 

ท้ังท่ีวิชาการเราเขมแข็ง  เราจึงคิดวาตองทําคูมือ ตองทําแผนพับ โปสเตอร ในปเริ่มๆ นี่เราใชงบประมาณได
เต็มท่ีทําหลายรูปแบบ นี่คือตัวอยางโปสเตอรท่ี
ทําเรื่องสายพันธุ ตอนนี้ดูเหมือนทาง ดร.ณรงค 
โฉมเฉลา บอกวาถาคุณตรวจสอบ DNA ไดแลวนี่           
ไมตองใชคําวาสายพันธุแลว ใหใชคําวาพันธุ         
ไดเลย มันก็ปรับมาเรื่อยๆ จากแหลงพันธุ   
กลุมพันธุ  สายพันธุ แลวมาตอนนี้ใหใชพันธุนี่
เปนโปสเตอรท่ีแจกจายไปในตอนนั้น แตตอนนี้
ก็ยังทําอยูแตอาจจะทันสมัยมากข้ึน มีสีสันมากข้ึน 
เราก็พยายามเอาจุดออนท้ังหลายมาพัฒนา 
เพ่ือใหการขยายผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ผู เ ชี ่ย ว ช าญด า น เทค โ น โ ลย ีช ีว ภ าพทางด ิน          
ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน : เทาท่ีฟงดูก็ทราบวา           
หญาแฝกทนตอสภาพดินไดหลายสภาพเนื่องจากตอนนี้เปน
คณะกรรมการคัดเลือกท้ังหญาแฝกและหมอดิน ก็มักจะมี
คําถามเสมอวา พอปลูกตนไมใหญมากๆ แลวทําใหหญาแฝก
ตาย ไมทนรมเงา เม่ือหญาแฝกตายแลวเกษตรกรก็ไมได 
ปลูกทดแทนข้ึนใหม จึงอยากจะถามวามีหญาแฝกพันธุ
อะไรบางท่ีทนรมได   และอีกเรื่องหนึ่งคือ เวลาลงไปหลาย

พ้ืนท่ีแลวถามวาปลูกหญาแฝกพันธุ
อะไร เกษตรกรมักจะตอบวา พันธุ
สงขลา 3 อาจจะเปนเพราะเขา
ขยายพันธุเพ่ือแจกจาย แลวมันโตเร็วก็เลยมีพันธุนี้เยอะมาก หากเปนอยางนี้ตอไป ก็จะ
ขาดความหลากหลายของพันธุ   เราจะทําอยางไรท่ีจะแนะนําเกษตรกรใหปลูกพันธุ
หญาแฝกท่ีหลากหลายไดมากกวานี้  

อดีตผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดิน            
และน้ํา ดร.พิทยากร ลิ่มทอง : เรื่องหญา
แฝกพันธุทนรมมีอยู 2 – 3 พันธุ ท่ีมีการ
ไปดูในพ้ืนท่ี  เชนท่ีหวยขาแขง สวนใหญ
ก็จะเปนพันธุดอน  และท่ีแมแตง จังหวัด

เชียงใหม ก็เจริญเติบโตไดในท่ีรม แตก็เจริญแบบซีดๆ ไม
เหมือนกับอยูกลางแดด นาจะเปนพันธุดอน อีกพันธุหนึ่งก็เห็นท่ี
หวยขาแขง มีนักวิชาการท่ีกําลังศึกษาเรื่องนี้อยูท่ีหนองพลับ-
กลัดหลวง คือ นายดาวยศ นิลนนท นาจะไดขอมูลออกมา ดังนั้น ตัวเลขทางวิชาการนั้นสําคัญมากกวา                 
การสังเกตการณ (observe) พันธุหญาแฝกทนรมท่ีผมพูดมานี่เปนเรื่องของการสังเกตการณ ดังนั้นตองรออีก
สักพักหนึ่งจึงจะมีรายงานผลการวิจัยออกมา แตโดยมากจะเปนพันธุดอนท่ีทนรม  

 อีกเรื่องคือ ความหลากหลายของพันธุหญาแฝก ผมไดคุยกับ
นองๆ ท่ีกลุมหญาแฝกวา จุดออนตอนนี้คือเรื่องพันธุ ทําใหหมอดินไมคอย
เชื่อม่ันในความถูกตองของพันธุหญาแฝกท่ีไดรับแจกจาย เชน เม่ือเร็วๆ นี้ 
ลุงเขียนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ไดรับแจกหญาแฝกพันธุลุม แตปลูกไปแลวมัน
เปนพันธุดอน ผมก็ไปรับมาดู DNA  ผมขอฝากนองๆวาตองมีการสํารวจ
กันใหม มีการจับพิกัดตําแหนงแลวทําใหมันลึกซ้ึงกวาเดิม อยางไรก็ตาม
เม่ือผมไปคุยกับ กปร.  ทาง กปร. มีความเห็นวาพันธุท่ีเราใชอาจจะไม
สําคัญเทากับการใชประโยชน  สิ่งท่ีอยากจะทราบจริงๆ คือ พันธุแตละ
พันธุนั้นใชไดดีในสภาพแบบใด ผมบอกนองๆ ท่ีกลุมหญาแฝกวาตองไปทํา
การบานลงลึกมากกวาปจจุบันท่ีมีอยู วา พันธุนั้นเหมาะกับดินอะไร เหมาะ
กับท่ีสูงเทาใด เหมาะกับท่ีลุมหรือท่ีดอน เราตองหาจุดออนของเราแลว

ตองศึกษาลึกลงไป แลวตองเปนเชิงวิชาการ  อยานําลักษณะของการไป Observe แลวนําตัวเลขมาสรุป            
ตองเปนเชิงวิชาการ   ตองมีตัวเลขยืนยันสนับสนุนใหเห็นชัดเจน  ผมก็เปนหวงเหมือนกันวาการกระจายตัวของ 
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พันธุหญาแฝกจะไมดี ผมคิดวาท่ีเขาชะงุม จังหวัดราชบุรี และท่ี
จังหวัดรอยเอ็ด เขาก็ปลูกอยู พันธุประจวบก็ใชอยู  ผมอยาก
เห็นพันธุดอนถูกนํามาใชประโยชนมากข้ึน และท่ีอยากเห็นอีก
เรื่องหนึ่งคือหญาแฝกพันธุเลย  ซ่ึงนําไปปลูกท่ีไหนก็ไมเจริญ  
ใจผมตอนนั้นคิดวาจะนําออกจาก 10 พันธุดวยซํ้าไป แลวนํา
พันธุพระราชทานเขาไปใส แตผมก็ยังไมกลา ตอนนี้ก็ยังเปน 
10 พันธุเดิมอยู 
 

คุณกิตตินันท วรอนุวัฒนกุล : ผมคิดวาหญาแฝกเปนงานท่ีใหญในระดับของกรม และในระดับประเทศ 
หากเราทําอะไรแลวมันเกิดประโยชนผมก็วาเราก็นาจะนําไปตอยอดได แมไมใชภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ดานอนุรักษดินและน้ําก็ตาม เชน เรื่องหัตถกรรม เรื่องการทําน้ําหอม ผมเคยไดรับน้ําหอมท่ีผลิตมาจากหญาแฝก
ราคาแพงดวย ไมทราบวาทําจากรากหญาแฝกหรือไม หากเราทําใหเห็นวาหญาแฝกมีการตอยอดใชประโยชน
ไดเยอะ ตรงนี้ก็นาจะเพ่ิมมูลคาดานตางๆ ได         

ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา ดร.พิทยากร ลิ่มทอง :  สําหรับเรื่องหัตถกรรมตอนท่ีเราไปทํา
รวมกับภาคเอกชน เราก็ขยายผลตรงนี้ไมคอยดีเพราะมันตองมีรายได ตอนนี้
ไมไดปดก้ัน เขาสงเสริมใหนําใบหญาแฝกมาทําหัตถกรรม กรมพัฒนาท่ีดินเราก็มี
สวนเก่ียวของในการสงเสริมกลุมหัตถกรรม  สําหรับเรื่องการนํารากมาผลิต
น้ําหอมนั้น มีอยูครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ บอกวาไมควรนําราก
มาทําน้ําหอม ใหใชในการอนุรักษดินและน้ํา ประเด็นนั้นจึงหยุดชะงักไป ผมได
เห็นของจริงและไปถายรูปน้ําหอมคริสเตียน ดิออร รุน Vertiver ท่ีขายใน
ตางประเทศ ท่ีเซ็นทรัลลาดพราว ก็มีจําหนายครีมทาผิวรุน Vertiver ผมยังซ้ือ

มาหลอดหนึ่งตั้งไวท่ีตึกหญาแฝก  สรุปคือ หญาแฝกมีน้ําหอมท่ีรากจริง  ในการประชุมท่ีประเทศอินเดียก็ไปอยู
ท่ีสถาบันน้ําหอมท่ีเขาทําเรื่องนี้โดยตรง คนท่ีไปประชุมท่ีอินเดียคงจะทราบเรื่องนี้ดี  

รองอธิบดีกุลรัศม์ิ อนันตพงษสุข ไดกลาววา “องคความรูตางๆ ในเรื่องของหญาแฝก ท่ีทางทานวิทูร          
ชินพันธุ และอดีตผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา  ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ไดมาเลาขานตํานานหญาแฝกใหทาง
กรมพัฒนาท่ีดินไดฟง  หลายทานอาจจะยังไมทราบวามีเรื่องราวมากมาย และเปนท่ีนาจดจําอยางยิ่ง  ขอขอบคุณ
ทานวิทยากรท้ังสองทานเปนอยางมาก ท่ีเสียสละเวลาอันมีคา มาถายทอดองคความรูท่ีดี และมีประโยชนเชนนี้” 
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การเสวนาทางวิชาการครั้งท่ี 12 ในวันนี้ เปนหัวขอการเรียนรูเรื่อง “กอเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน” โดย
ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูมากประสบการณ 3 ทาน ไดแก นายสนาน ริมวานิช อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
คนท่ี 3 นายพิษณุ อัตถวิโรจน อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  1และ ดร.ณรงค ชินบุตร         1

อดีตผูอํานวยการสํานัก1วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.อภิชาต จงสกุล ประธานในการรับฟงการบรรยายไดกลาวเปดการ

บรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากลป 2558” ครั้งท่ี 12 ไววา “ขอบพระคุณวิทยากรท้ังสามทานท่ีให
เกียรติมาเลาเรื่องราวใหไดรับฟง ในการจัดเสวนาเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองปดินสากล ป 2558 ซ่ึงสหประชาชาติ
ประกาศใหปนี้เปนปดินสากล  กรมฯ ก็จัดกิจกรรมตางๆ ข้ึนมากมาย งานใหญๆก็เสร็จสิ้นไปหลายงาน และ 
ครั้งท่ี 12 ในวันนี้เปนการปดงานเสวนาวิชาการท่ีเราเคยไดเรียนเชิญรุนพ่ีของเราหลายทานมาเลาถึง
ประสบการณตางๆ วันนี้ทานอธิบดีสนานบอกวามีประเด็นหัวขอใหเลือกหลายขอ ไมวาจะเปนเรื่องอนุรักษดิน
และน้ํา เรื่องการใชประโยชนท่ีดินฯลฯ แตสิ่งท่ีพวกเราหลายคนยังไมทราบ คือ ทานอธิบดีสนาน ทานรูเรื่อง
ตั้งแตเริ่มตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน ทานเปนหนึ่งในผูกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน ผมเองเขามารับราชการ ป 2520 
หลังจากกรมฯ ตั้งมาแลว 14 ป  ฉะนั้น ผมก็ไมคอยจะรูประวัติความเปนมาของกรมฯ  ผมบอกกับทางผูจัดวา
ตองเรียนเชิญทานอธิบดีสนานฯ มาเลาวาเกิดกรมพัฒนาท่ีดินไดอยางไร สิ่งตางๆ เหลานี้เม่ือจบการบรรยาย 
กรมฯ ตองขออนุญาตบันทึกและถอดเทป เรียบเรียง จัดพิมพใหเปนเอกสารบันทึกเปนประวัติศาสตรของ         
กรมพัฒนาท่ีดิน ใหเด็กรุนใหมไดทราบความเปนมากวาจะเปนกรมพัฒนาท่ีดิน ตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ 
มากมาย  ซ่ึงจะเปนประโยชนท่ีจะไดรูถึงรากฐานความเปนมาของกรมฯ ทําใหเกิดความรักในองคกรเหมือนกับ
ท่ีสถาบันการศึกษาปลูกฝงใหเกิดความรักสถาบัน อยากใหขาราชการและพนักงานราชการเกิดความรักใน
สถาบันกรมพัฒนาท่ีดินท่ีทําใหเขามีงานทําอยูทุกวันนี้  วันนี้ไดรับเกียรติอยางสูงจากทานอธิบดีสนานฯ และคง
ไมมีใครท่ีจะรูประวัติของกรมฯ มากไปกวานี้แลว สวนอีก 2 ทาน ก็มี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 9  

การเสวนาทางวิชาการ “องคความรูสูดินสากล 2558”  คร ั้งท ี่ 1 2  
หัวขอ “กอเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน” 

ในวันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00น . 

 โดย  นายสนาน ริมวานิช     อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน คนท่ี 3 
  นายพิษณุ อัตถวิโรจน  อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  
      ดร.ณรงค ชินบุตร       อดีตผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน                 
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ทานพิษณุ อัตถวิโรจน ท่ีเคยมาเลาเรื่องกําเนิดหมอดินอาสา วันนี้ทานก็จะกลับมาเติมเต็มในเรื่องการเกิด       
กรมพัฒนาท่ีดิน 1ดร.ณรงค ชินบุตร 1 ทานทํางานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมาตั้งแตป 2511 หลังจากกอตั้งกรมฯ 5 ป 
ฉะนั้น ทานก็จะเห็นการกอรางสรางตัวของกรมฯ คงตองมอบเวทีนี้ใหทานท้ังสาม และมีการถายทอด           
ไปยังสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตทุกเขต ขอกราบเรียนเชิญทานอธิบดีสนานฯ ผอ.พิษณุ และ ผอ.ณรงค เริ่มเขาสู
การเสวนา ขอบคุณมากครับ” 
  ทานอธิบดีสนาน ริมวานิช : ผมตอบรับเชิญใหมาพูด “กอเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน” ดวยเห็นวาเปนคน
เกาแกอยูในเวลานี้ ผานการรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองอยูแลว ถึงเรื่องบุคคลท่ีทําใหเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน 
คือ ดร.บรรเจิด พลางกูร เปนหัวหนากองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร อยูแลวในเวลานั้น 
เม่ือมีกรมพัฒนาท่ีดินเกิดข้ึน ไดดําเนินงานเปนอยางเดียวกับท่ีมีอยูในกองการกสิกรรมเคมี โดยโอนงานสํารวจ
ดินท่ีเปนแผนกสํารวจดิน และเจาหนาท่ีซ่ึงมีอยูเพียง 2-3 คนไปดวย ท้ิงแผนกสํารวจดิน ไวกับกองการกสิกรรม
เคมีตามเดิม ไปตั้งเปนกองสํารวจท่ีดินข้ึน โอนงานอนุรักษดินและน้ําท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชวยเหลืออยูไปหมด
ท้ังโครงการ และงานบํารุงดินท่ีดําเนินการอยูกอน ไปสังกัดกองบริรักษท่ีดิน กับงานตามโครงการสํารวจจําแนก
ประเภทท่ีดินในกองการกสิกรรมเคมี ซ่ึงเพ่ิงเริ่มงานเม่ือป 2503 นั้นเองไปเปนกองจําแนกท่ีดิน พรอมกับ       
การตั้งกองข้ึนใหม เปนกองนโยบายท่ีดิน โอนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาตั้งตนเปนงานใหม 

อารัมภบทมาพอสมควร ขอเกริ่นนําเรื่องท่ีจะพูดกันในวันนี้ เมืองไทยเรามีความถนัดในการเพาะปลูก
มาต้ังแตกรุงสุโขทัย (เริ่มตั้งประเทศไทย) มีการสงเสริมการทําเกษตรสมัยกรุงศรีอยุธยาไดตั้งตําแหนง                      
ขุนเกษตราธิบดี เปนเสนาบดีกรมนา อันเปนหนึ่งในจัตุสดมภ เพ่ือบริหารราชการแผนดินทางดานการเกษตร 
ซ่ึงมี เวียง วัง คลัง นา แลวเปลี่ยนมาเปนกระทรวงบวงกรมในสมัยรัชกาลท่ี 5 หลังจากเสด็จกลับจากประพาส
ยุโรป ซ่ึงกระทรวงเกษตรพานิชการเปนหนึ่งในกระทรวงท่ีตั้งข้ึนใหม ตอมากระทรวงเกษตรพานิชการไดถูกยุบ
รวมเปนกรมเกษตรากร อยูในกระทรวงพระคลัง ในป พ.ศ. 2439 

ในป พ.ศ.2442 กรมเกษตรากรโอนมาเปนกระทรวงเกษตราธิการ และไดตั้งกรมชางไหมข้ึน          
ในป พ.ศ.2444 ดําเนินการเรื่องไหมกับการเพาะปลูก และในป พ.ศ.2451 กรมชางไหมเปลี่ยนชื่อไปเปน       
กรมเพาะปลูก ตอมากรมเพาะปลูกในกระทรวงเกษตราธิการถูกโอนไปอยูในกรมตรวจกสิกรรม สังกัดกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม  

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ.2475 ไดรวมกระทรวงเกษตราธิการกับ กระทรวงพาณิชยและ
คมนาคมเปนกระทรวงเดียวกัน เรียกวากระทรวงเศรษฐการ มีกรมตรวจกสิกรรม เปลี่ยนชื่อไปเปน กรมเกษตร 
และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปนกรมกสิกรรม อยูในกระทรวงเกษตร เม่ือป 2497 

ในป พ.ศ.2485 กรมเกษตรรับโอนกองเกษตรศาสตรจากรมวิทยาศาสตร มาสังกัดเปนกองเกษตรเคมี 
และเปลี่ยนชื่อเปนกองการกสิกรรมเคมี อยูในสังกัดกรมกสิกรรม เม่ือป พ.ศ.2497 

ดร.บรรเจิด พลางกูร เปนนักเรียนทุน ก.พ. สอบแขงขันชิงทุนเลาเรียนไปศึกษาวิชาเคมีการเกษตร                
จบปริญญาตรี - โท จากมหาวิทยาลัยคอรเนลล และวิชาชีวะเคมีจบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยหลุยสเซียนา 
สเตทยูนิเวอรซิตี้ สหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ.2482 - 90 เขารับราชการครั้งแรก ดํารงตําแหนงนักเกษตรตรี 
กองพืชพันธุ กรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ เม่ือป พ.ศ.2490 ไดปฏิบัติราชการมีความดีความชอบ                      
ดํารงตําแหนงหวัหนากองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม (เปลี่ยนชื่อกองและกรม ในป พ.ศ.2497)  

ขณะนั้น กองการกสิกรรมเคมี แบงสวนราชการออกเปน 1)แผนกเคมีการกสิกรรม 2)แผนก            
สํารวจดิน 3)แผนกวิเคราะหดิน 4)แผนกจุลินทรียดิน 5)แผนกวิจัยปุยและยากําจัดศัตรูพืช และมีโครงการ
บํารุงดินอยูแลวดวย (ประมาณป พ.ศ.2496) มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานดินทางการเกษตร ท่ีเปน
สิ่งจําเปนตอการปลูกพืช ศึกษาถึงลักษณะการจัดการและใชประโยชน และการบํารุงรักษา เพ่ือการคงอยูอยาง
ถาวรตลอดไป 
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เม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองสงบลงในป พ.ศ.2488 เกิดการภาวะขาดแคลนอาหารและวิทยาการ             
แผนใหมท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ียังดอยพัฒนา ประเทศไทยตกอยูในสภาวะดังกลาวเชนกัน ไดรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจจากองคการสหประชาชาติ  โดยองคการอาหารและเกษตร                             
แหงสหประชาชาติ จัดสงคณะผูเชี่ยวชาญการเกษตรมาสํารวจภาวะเกษตรของประเทศไทยในป พ.ศ.2491 
องคการฯไดทําสัญญาขอตกลงใหความชวยเหลือทางวิชาการข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2493 เปนตนมา 

เก่ียวกับเรื่องดินและปุย รัฐบาลไทยกับรัฐบาลอเมริกาไดทําสัญญาตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการ โดยองคการบริหารความม่ันคงรวมกัน (Mutual Security Agency-MSA) สงผูเชี่ยวชาญเรื่องดิน
ในประเทศรอนจากมหาวิทยาลัย John Hopkins คือ Dr.Robert Larimore Pendleton กับ Dr.H.H.love 
ผูเชี่ยวชาญทางคัดและผสมพันธุพืชจากมหาวิทยาลัย Cornell มาชวยเรื่องบํารุงพันธุขาว อยูในกรมเกษตร 
และในป  พ .ศ .2497 องคการบริหารวิ เทศกิจแห งสหรั ฐ  ( The U .S .  Fore i gn  Opera t ion                                
Administration - FOA) จัดสง Dr.E.V.Staker ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวิเคราะหและคนควาในดานดินและปุย
มาชวยทําการคนควาและฝกหัดเจาหนาท่ีในดานกสิกรรมเคมีของกรมกสิกรรม ท้ังสรางหองปฏิบัติการสําหรับ
ตรวจคุณภาพดินข้ึนท่ีสถานีกสิกรรมบางเขนดวย 

ในชวงป พ.ศ.2496-97 กองการกสิกรรมเคมี ไดเปดรับสมัครผูจบการศึกษาทางเกษตรเปนคนแรก 
คือ นายอารี  แกวงาม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารับราชการเปนนักเกษตรตรี รับหนาท่ีผูรวมทํางาน
ฝายไทย (Counterpart) ของ ดร.สเตเกอร ปฏิบัติงานทดลองคนควาเรื่องปุยไมผลรวมกับกองการคนควาและ
ทดลอง กรมกสิกรรม เม่ือผานการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญเปนเวลาอันสมควร ไดรับการคัดเลือกไปศึกษา
ฝกอบรมท่ีมหาวิทยาลัย Florida เมือง Gainsville สหรัฐอเมริกา เปนเวลา 1 ป เม่ือป พ.ศ.2498 หลังจาก
นั้นไดขอลาศึกษาตอจากกรมกสิกรรม สําเร็จปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟลอริดา จึงเดินทางกลับ 

ตอมาในป พ.ศ.2499 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือแกกระทรวงเกษตรโดยกองการ                  
กสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กรมปาไม และกรมชลประทาน รับความชวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจ                
ผานองคการพัฒนาระหวางประเทศ (Agency for International Development -AID) ในโครงการท่ีเรียกวา 
การพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย – Agricultural Development North 
East Thailand Projects เปนเรื่องของงานอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงหนวยงาน Soil Conservation Service 
แหง U.S. Department of Agriculture เปนเจาของเรื่องในทางดานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน จัดทุนการศึกษา ฝกอบรมดูงานของเจาหนาท่ีขาราชการไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศท่ีสามดวย ท้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการท่ีเขามาประจําอยูในประเทศไทยมีจํานวน 3 รุน 
ประกอบดวย Mr.E.B.Engle ระหวางป พ.ศ.2499-2501 ถัดมาเปน Mr.C.C.Girardot ระหวาง                         
ป พ.ศ.2502-07 และรุนสุดทายเปนหมูคณะ ประกอบดวย Mr.J.Dale Schott เปนหัวหนาคณะท่ีเรียก 
Participating Agency Service Agreement - PASA Team กับ Mr.Snowden ผูชํานาญการอนุรักษดิน
ดานวิศวกรรมเกษตร Mr.D.L.Gallup ผูชํานาญการดานสํารวจดินทาง Soil Interpretation ประจํากอง 
สํารวจท่ีดิน อยูเพียงปเดียว และ Mr.Oliver Rice มาแทนในครึ่งเทอมหลัง กับมีผูชวยนักปฏิบัติงานสนาม       
อีก 3 นาย คือ Mr.C.Lowe ไปประจําอยูท่ีขอนแกน Mr.Palmer ไปประจําอยูท่ีนครพนม Mr.C.A.Bordsen 
ไปประจําอยูท่ีอุบลราชธานี 

งานอนุรักษดินและน้ําตามโครงการชวยเหลือเนนการปฏิบัติงานสนามยังไรนากสิกรโดยตรง เพราะ
เปนหลักการปองกันการชะลางพังทลายของดิน ใชหนวยสนามเคลื่อนท่ี เปนงานเบื้องตนของการอนุรักษดิน
และน้ํา ดวยวิธีการปฏิบัติงานพรอมกับฝกสอนไปในตัว เริ่มตนจากการทําแผนท่ีตางๆ โดยใชกลองสองระดับ 
และอุปกรณ ทําแผนท่ีขอบเขต แผนท่ีระดับ แผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนา 
ตอมา เปนการนําวิธีการอนุรักษดินและน้ําใสลงสูแปลงไรนา อยางแรก 1)การปลูกพืชตามแนวระดับ - สํารวจ
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ทําเสนแนวท่ีมีระดับเดียวกัน ปกหลักไวรอไถพรวนดินปลูกพืช  2)คันดินก้ันน้ํา – เปนการปนคันดินขวาง   
พ้ืนท่ีลาดเทเพ่ือลดกําลังน้ําไหลบาบนผิวดิน ไมใหไหลเร็วเรงข้ึน กักน้ําเพ่ือเบนใหไหลออกไปทางขวางแทนตรง
ตอไป   3)ทางน้ําไหลดาดดวยหญา โดยเลือกเสนทางน้ําธรรมชาติกอน มีลักษณะเปนท่ีต่ําอยูชัดเจน หรือ
จัดสรางเ พ่ือรองรับน้ํ า ท่ี ไหลเบนลงมา ไมว า คันดิน ก้ันน้ํ า  หรือ คูรับน้ํ ารอบเขา พรอมปลูกหญา                              
ปะทะน้ําไหลไวดวย  4)บอน้ําในไรนา เปนเข่ือนดินก้ันน้ํา ในบริเวณท่ีลุมต่ําเหมาะสมเก็บกักน้ําไวได          
ลดปริมาณน้ําท่ีไหลลงและชะลอความแรงของน้ําไดดวย พรอมกับปลอยใหไหลตอไปจากทางน้ําลนของเข่ือน 
และมาตรการอ่ืนๆ อีกตามท่ีจําเปน 

ความชวยเหลือท่ีเปนทุนการศึกษา ไดจัดสงขาราชการไทยไปศึกษาตอท้ังปริญญาตรี และปริญญาโท 
(ปริญญาตรีมีจํานวนนอยมาก) ยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานับจํานวนไดไมต่ํากวา 75 คน อีกจํานวนหนึ่ง
ไปศึกษาฝกอบรมยังสถาบันการศึกษากับหนวยงานของสหรัฐประมาณอยางต่ํา 36 คน ตลอดจน              
จํานวนขาราชการไทยไปดูงานยังประเทศท่ีสามเปนคณะมีเปนจํานวนนับรอยๆ คน 

สําหรับเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนใชงานตามโครงการของงานอนุรักษดินและน้ํามีท้ังเครื่องจักรกล 
รถยนต (จี๊ป) เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ดังรายการปลีกยอยแสดงใหเห็นคือ รถแทรคเตอรตีนตะขาบ                
รถแทรคเตอรลอยาง พรอมอุปกรณติดทายรถแทรคเตอร - เครื่องไถพรวน เครื่องตัดหญาติดทาย                            
รถแทรคเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องเก็บเก่ียวพืช-ขาวโพด เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดพืช อุปกรณสํารวจ                      
การทําแผนท่ี - กลองสองระดับพรอมขาหยั่ง ไมอานระดับ เข็มทิศ กลอง Theodoite กลองถายรูป                    
เครื่องฉายสไลด หนังสือตําราทางวิชาการ สําหรับงานสํารวจดินไดรับเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ดวยเชนกัน 
มีอาทิ ยานพาหนะเปนรถจิ๊ป สําหรับบุกปาฝาดง  รวมถึงเรือติดทายเครื่องยนตสําหรับเดินทางไปยังสถานท่ีซ่ึง
ไมมีทางรถยนตเขาถึง อุปกรณสําหรับขุดเจาะเก็บตัวอยางดิน เพ่ือตรวจสอบและนําไปเขาทดสอบใน
หองปฏิบัติการ สมุดเทียบสี เครื่องตรวจวิเคราะหดินสนาม และอีกมากหลายรายการ  

เม่ือป พ.ศ.2498 กองการกสิกรรมเคมี ไดเปดรับผูสมัครเขามาทํางานเปนเทรนนี (ลูกจางโครงการ
ชวยเหลือ) กอนการจบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 คน คือ นายสนาน ริมวานิช  ม.ร.ว.ศรีลักษณ  
เกษมสันต และนายฤดี ณ ถลาง ขณะท่ีกําลังเรียนอยูชั้นปท่ี 5 เขาทํางานวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร กองการกสิกรรมเคมี และในป พ.ศ.2499 ไดรับการบรรจุเขาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ                
ชั้นตรี ตําแหนงนักกสิกรรมตรีเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2499 

มีงานหนึ่งเกิดข้ึนจากการทําลายปาไมอันปกคลุมผิวดินตามธรรมชาติโดยการลักลอบตัดฟนตนไม
ออกไปอยางผิดหลักการ ประกอบกับการใชท่ีดินไดเปนไปอยางไมประหยัดและถูกตอง เม่ือป พ.ศ.2503  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ไดปรารภและบัญชา พลเอกประภาส  จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย วา ตองการจะรักษาพ้ืนท่ีปาไมไวใหไดรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีประเทศ กระทรวงมหาดไทย
ไดจัดทําโครงการสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินข้ึน โดยมีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย เปนเจาของเรื่อง และมี
คณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินกําหนดใหมี “คณะสํารวจ” และเจาหนาท่ีสํารวจ เปนเจาหนาท่ีของ
หนวยราชการตางๆ ท่ีมาชวยงานตามโครงการ โดยตองผานการฝกอบรมวิชาการความรูเก่ียวกับการสํารวจ
จําแนกประเภทท่ีดิน เชน การทําแผนท่ี ความรู เ ก่ียวกับดินและธรรมชาติ วนศาสตร จากกรมท่ีดิน                          
กรมกสิกรรม กรมปาไม ฝายปกครองเปนครั้งแรกจํานวน 172 คน ท่ีศูนยฝกอบรมขาราชการกระทรวง 
มหาดไทย ณ พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2503 อันเปนท่ีมาของงานจําแนกท่ีดิน และไดมี
การอบรมเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงานสํารวจจําแนกท่ีดินทุกปติดตอกันมา ตอมาเม่ือจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2506 กองจําแนกท่ีดิน เปนสวนราชการหนึ่งในสังกัด 
รับโอนงานตามโครงการสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินจากกรมท่ีดินมาดําเนินการตอ ปรากฏมีเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับ
การอบรมและปฏิบัติงานจําแนกประเภทท่ีดินท่ีถูกโอนพรอมกับโอนงาน รวมท้ังสิ้น 65 นาย ถานับพนักงาน
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จําแนกท่ีดินพิเศษ (อ.เจริญ  สุวรรณเศรษฐ ผูมีบทบาทสูงมากของงานสํารวจจําแนกประเภทท่ีดิน กรมท่ีดิน)   
จะเปนเจาหนาท่ีซ่ึงไดเริ่มงานนี้มาแตตนไดโอนมากรมพัฒนาท่ีดิน 66 นาย ซ่ึงยังนอยไมเพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

เม่ือมีการจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ไดเสนอขอจัดตั้งสถานศึกษากรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทําพิธีเปดเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2507 และรับนักศึกษาเขาเรียนในป 2507 เปนรุนแรก 
สถานศึกษากรมพัฒนาท่ีดิน รับนักศึกษาได 3 รุน จึงไดยุบเลิกไป มีผูเขารับการศึกษาท้ังสิ้น 292 คน                 
จบการศึกษาแลวทุกคนไดรับการบรรจุเปนพนักงานจําแนกท่ีดินจัตวา เวลานี้งานสํารวจจําแนกท่ีดิน                          
ไดยุติไปแลว 

งานสํารวจดินเปนงานหลักของการเกษตรอยางหนึ่งท่ีจําเปนเบื้องตน เปนวิชาการท่ีถายทอดออก               
เปนความรูกันมานานนับรอยปในประเทศตะวันตก สําหรับประเทศไทยเราหนวยงานแรกท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ
งานสํารวจดิน ไดแก การตั้งแผนกปถพีวิทยา อยูในกองสถานีทดลอง กรมเกษตรและการประมง กระทรวง            
เกษตราธิการ เม่ือป พ.ศ.2481 มีหนาท่ีสํารวจดินเก่ียวกับการกสิกรรม ดินขาดอาหารใหกลับเปนดินดี               
ดินเหมาะแกการปลูกพืชอยางใด แกไขดินเลว ในป พ.ศ.2496 กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร มีสวนราชการ
คือ กองการกสิกรรมเคมี ตั้งแผนกสํารวจดิน มีหนาท่ีสํารวจดินในทองท่ีจังหวัดตางๆ ศึกษา minor element 
ตอจากนั้นมาไดมีการพัฒนางานสํารวจดินใหกาวหนา ดังท่ีวิทยากรดานสํารวจดินท่ีมี คุณเฉลียว  แจงไพร และ
คณะไดบรรยายผานพนมาแลว 

ตามปกติงานวิเคราะหดินจะตองมีอยูคูกับงานสํารวจดิน แยกกันอยูไมเหมาะควร เพราะเก็บตัวอยาง
ดินมาแลว ถาไมมีการวิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสเปนอยางนอยแลว จะไมเกิดความรูอันเปน
ประโยชนตอการใชข้ึนมาเลย  คงเปนเพียงวัตถุกอนดินท่ีนํามาปนเปนสิ่งของสําหรับใชงานหรือของเลน                   
เม่ือมีการตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนในป พ.ศ.2506 แผนกสํารวจดิน และแผนกวิเคราะหดินในกองการกสิกรรม
เคมี ยังคงอยูตามเดิม ไดโอนตัวบุคลากรท่ีทํางานวิเคราะหดินไปบรรจุอยูในกองสํารวจท่ีดินบาง กองบริรักษท่ีดิน
บาง จนบังเกิดผลงานตามมาดังปรากฏชัดเจน 

หลังจากดําเนินงานอนุรักษดินและน้ําชวยเหลือกสิกรบนไรนาท่ีปลูกพืชไรมีสภาพพ้ืนท่ีลาดเท ดินถูก
น้ําฝนกัดเซาะทําใหดินเสื่อมโทรม ในหลายจังหวัด อาทิ ชลบุรี ปลูกออย มันสําปะหลัง ปากชอง พระพุทธบาท 
สระบุรี ปลูกขาวโพด  อุดรธานี อ.กุมภวาป  ลําปาง อ.เกาะคา ปลูกออย ภาคใต ไปเปนครั้งคราว อ.นาบอน    
จ.นครศรีธรรมราช วางแนวปลูกยางพารา เหลานี้ ไดใชวิธีการปฏิบัติตามแบบท่ีผูเชี่ยวชาญไดอบรมฝกสอน    
จึงพิจารณาเห็นวา วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ไดใชขอมูลท่ีเกิดจากผลคนควาและรวบรวมของจริงท่ีเปนอยู                 
ในสหรัฐ นาจะมีขอมูลอันเกิดจากสภาพเปนไปของเมืองไทยเองนํามาใชใหตรงตอสภาพเปนจริง                     
ของแตละสถานท่ี จึงขออนุญาตไดรับอนุมัติใหดําเนินงานดานวิชาการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงหลักการเดิมของ
โครงการชวยเหลือมอบการคนควาตางๆ ใหกรมปาไม และกรมชลประทาน ดําเนินงานดังกลาว แตกรมกสิกรรม 
ดําเนินงานดานปฏิบัติงานสนามอยางเดียว 

ปญหาสถานท่ีดําเนินงานทดลองคนควาตางๆ เกิดข้ึนเพราะตองใชเนื้อท่ีเปนจํานวนมาก และใหมี
สถานีทดลองกระจายอยูท่ัวประเทศ ครอบคลุมลักษณะวิธีปฏิบัติไดถวนท่ัว จึงไดเริ่มตนไปขอท่ีดินของสถานี
พืชอาหารสัตวมวกเหล็ก สถานีบํารุงพันธุสัตวมวกเหล็ก กรมปศุสัตวและหนวยตํารวจมา กระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงตอมาไดยุบเลิกไปโดยอยูรวมกันบนพ้ืนท่ี 3,130 ไร ดําเนินการจนไดเนื้อท่ี 300 ไร เปนแผนท่ีบริเวณจัดตั้ง
ศูนยอนุรักษดินและน้ํา แตตองระงับไปเพราะอธิบดีกรมกสิกรรม (ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ ดํารงตําแหนง                
วันท่ี 14 มีนาคม 2503 - 1 มกราคม 2504) ขณะนั้น แนะใหไปใชในสถานีทดลองของกรมกสิกรรรมแทน              
ตอมาสถานท่ีมวกเหล็กแหงนี้ไดเปลี่ยนไปเปนโครงการฟารมโคนมไทย-เดนมารก ในป พ.ศ.2505 ผมตาม
หนวยงานสถานีพืชอาหารสัตวมวกเหล็ก และสถานีบํารุงพันธุสัตวมวกเหล็กท่ียายไปอยูปากชองในพ้ืนท่ีของ
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กรมปศุสัตว  ไปขอท่ีดินจากองวัคซีนและเซรั่ม กรมปศุสัตว ท่ีตั้งเม่ือป พ.ศ.2470 ไดท่ีดินมาใชในราชการ
อนุรักษดินและน้ําจํานวน 500 ไร จากการแบงปนของอาจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์  ผูควบคุมไรฝกนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีขอท่ีดินมาไดกอนจํานวน 1,000 ไร ตามคําเสนอแนะของหัวหนากองวัคซีนและ
เซรุม อยูในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เงินท่ีใชในการจัดตั้งศูนยอนุรักษดินและน้ําทุกรายการเปนเงิน
ตามโครงการชวยเหลือท้ังสิ้น นับเปนศูนยอนุรักษดินและน้ําแหงแรก ขณะนั้นยังอยูในสังกัดกองการกสิกรรม
เคมี กรมกสิกรรม 

ตอมาศูนยอนุรักษดินและน้ําไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอันมีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปน 
นายกรัฐมนตรี สั่งการใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณารายงานการดูงานของขาราชการ
กองการกสิกรรมเคมี และคณะรวม 4 คน ซ่ึงไดเดินทางไปดูงานเก่ียวกับการอนุรักษดินและน้ํา ณ สาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน ) โดยทุน เอ .ไอ .ดี .  ระหวางวันท่ี  2 กันยายน ถึง วัน ท่ี  3 ตุลาคม 2505 สํานักบริหาร                  
ของนายกรัฐมนตรี เสนอปลัดบัญชาการสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา งานอนุรักษดินและน้ํา            
มีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการกสิกรรม ถาสามารถดําเนินการไดก็จะเพ่ิมผลผลิตไดอีกมาก ควรจะรีบ
ขยายหรือดําเนินงานใหไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึนอยางนอยปละ 10 จังหวัด แตสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
พิจารณาแลวเห็นวา ควรสนับสนุนใหขยายงานตามกําลังงบประมาณและเจาหนาท่ีวิชาการซ่ึงในขณะนั้น                  
มีจํากัด คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2506 ใหดําเนินการตอไป  จัดตั้งศูนยอนุรักษดินและน้ํา
ข้ึนปละ 2 จังหวัด มีการเปลี่ยนชื่อศูนยอนุรักษดินและน้ํา ไปเปนศูนยพัฒนาท่ีดิน และมาเปนสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ในป พ.ศ.2527  พรอมตั้งสํานักงานเขตพัฒนาท่ีดิน จนครบท่ัวประเทศในเวลานี้  

เพ่ือใหงานอนุรักษดินและน้ํามีผลสมบูรณตอการกสิกรรมอยางท่ัวถึง หลังฝนตกน้ํายอมไหลลงสูท่ีต่ํา 
สุดแตสภาพพ้ืนท่ีเปนอยางใด กสิกรท่ีเปนเจาของท่ีดินมองเห็นวาอยูในกรอบจํากัด ครอบครองท่ีดินเทาท่ี
ตนเองมีอยู ตางคนตางทํา สมควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํากันทุกแปลงไรนา โดยรวมมือกันดวย                  
การจัดการลุมน้ํา (Watershed Management) เปนการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือใหไดน้ําท่ีมีปริมาณมากพอ คุณภาพดี 
การไหลสมํ่าเสมอ  พรอมท้ังควบคุมเสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอ่ืนๆ ในลุมน้ํานั้นดวย จึงเปนงานท่ี
จะตองมีการอนุรักษดินและน้ําเปนหลัก โดยพิจารณาเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแหงขนาดหนึ่งเพ่ือน้ํา  แตนาเสียดายท่ี
ขาดความเขาใจกันในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงเปนไรนา (Farmland) ควรตองมีการพิจารณาถึงการเปนลุมน้ําของพ้ืนท่ี
กสิกรรมท้ังมวล ไมวาจะเปนเนื้อท่ีขนาดใดก็ตาม ท่ีขาดการดําเนินงานอนุรักษลุมน้ํามาจนทุกวันนี้ 
  งานอนุรักษดินและน้ําเปนงานใหมท่ีเกิดข้ึน เพราะเมืองไทยยังขาดแคลนวิชาการอันทันสมัยและ  
กาวหนาท่ีจะนําพาใหประเทศเจริญ  จึงรับความชวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ท่ีเจริญกาวหนาในวิชาการตางๆ อยูแลว  เม่ือเริ่มตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนในป พ.ศ.2506 มีงานโครงการ  
อนุรักษดินและน้ําอยูในสังกัดกองบริรักษท่ีดิน ซ่ึงเปนงานปฏิบัติการชวยเหลือกสิกรยังไรนาโดยตรง ดวยวิธีการ
อนุรักษดินและน้ํามากหลายวิธีการ จากการฝกสอนอบรมจากผูเชี่ยวชาญ กับท้ังนักอนุรักษดินผูปฏิบัติงาน
โครงการไดรับทุนไปศึกษาวิชาการยังมหาวิทยาลัยของสหรัฐ กับมีทุนไปรับการฝกอบรมยังสถาบันหนวยงาน
อนุรักษดินของสหรัฐ เพ่ือเปนความรูและมีความชํานาญงาน และยังจัดทุนใหไปดูงานยังประเทศไตหวันอีกดวย  
งานนี้ตองใชบุคลากรสําเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมมารวมเพ่ือความสมบูรณแหงงาน ไดเปดรับสมัครผูสนใจมารวมงาน
ดวยจํานวนหนึ่ง หลังจากตั้งกรมพัฒนาท่ีดินมาระยะหนึ่ง ไดตั้งฝายชางข้ึนมาและขออนุมัติ ก.พ. ตั้งตําแหนง
รองรับ และตอมามีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2518 
กองชางเปนกองหนึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  

หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัติเม่ือป พ.ศ.2500 สําเร็จแลว แตไมไดรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรี มอบใหนายพจน สารสิน และจอมพลถนอม  กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี จนถึงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ 2502 จึงเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดสรางผลงานทางดานการปรับปรุงการบริหาร       
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และการพัฒนาประเทศไวมากมาย โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดรับการสนับสนุน 
จากตางประเทศ ทําการศึกษา คนควา วิจัย จนกระท่ังไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับท่ี 1              
(ป พ.ศ.2504 – พ.ศ.2509)  ซ่ึงแผนดังกลาวเปนแมแบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                
มาจนถึงปจจุบัน (2558) 
 ในชวงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.....        
ข้ึนใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมงานอันเปนพ้ืนฐานในทางเศรษฐกิจของชาติ มาปฏิบัติจัดทําในกระทรวง
เดียวกัน  จึงสมควรจัดใหมีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติข้ึน โดยตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนเปนกรมในสังกัด จากการ
พิจารณารายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา มีขอความหนึ่งท่ีจอมพลสฤษดิ์ กลาวตอบ
ชี้แจงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2506 ดังนี้ “ตามหลักวิชา เราตองสงวนท่ีดินไว             
ก่ีเปอรเซ็นต อะไร 25 หรือ 50 เปอรเซ็นต ซ่ึงตองรักษาเพ่ือมิใหดินของเราเสียไปกลายเปนทราย เพ่ือใหฝนตก
ลงมา  และนอกจากนั้นก็เพ่ือการอนุรักษท่ีดินของเขา ดวย เพราะฉะนั้น การพัฒนาท่ีดินสวนใหญเรื่องเก่ียวกับ
การจัดสรรท่ีดิน การอนุรักษท่ีดิน ท่ีดินท่ีไหนเหมาะแกการเลี้ยงสัตว ท่ีไหนเหมาะอะไร ประสานงานกับกระทรวง
เกษตรกับอะไรนี่ ผมยังวิตกวาจะเอาใครๆ  ฝมือตองดีนะครับ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินก็ Ph.D. ก็เห็นมีอยู
เหมือนกัน”  สภารางรัฐธรรมนูญรับหลักการและประกาศใชเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2506  
 ท่ีจริง กอนหนานี้ ในราวป พ.ศ.2504 – 05 ไมแนชัดวาเปนวัน เวลาใด ผมไดรับคําสั่งใหเขาพบ                   
ดร.บรรเจิด พลางกูร ยังหองทํางานเปนกรณีพิเศษ  ในกองการกสิกรรมเคมี ปากคลองตลาด สั่งการใหเขียน
เรื่องราวงานอนุรักษดินและน้ําของตางประเทศท่ีไดไปศึกษาและฝกอบรมท้ังดูงานมาแลวจากสหรัฐอเมริกา           
และไตหวัน ขอเรื่องในเวลา 2 – 3 วัน ตอมาไมนาน ไดรับคําสั่งใหเขียนวิธีการอนุรักษดินและน้ําท่ีใชในไรนา             
แตละวิธีการ ซ่ึงใชเวลาหลายครั้งหลายคราภายในชั่วขามคืนก็มี  ในระยะแรกไมรูเหตุผลและไมกลาซักถาม          
มากดวยคาดวาคงจะนําไปชี้แจงกับบุคคลอ่ืนหรือแถลงขาวตอหนังสือพิมพ 
 วันสําคัญในวงการเรื่องดินทางการเกษตรมาถึง มีการตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนในกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2506 แตเม่ือถึงป พ.ศ.2515 ไดโอนไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ซ่ึงในระยะแรก มีสวนราชการอยูในสังกัดเพียง 5 แผนก ดังนี้  
 1. สํานักงานเลขานุการกรม เปนไปตามแบบแผนของหนวยงานถือปฏิบัติกัน 
 2. กองสํารวจท่ีดิน ตั้งงานข้ึนมา โอนบุคลากรท่ีเปนนักสํารวจดินจากแผนกสํารวจดิน กองการกสิกรรม
เคมี ท่ีมีอยูไมก่ีคน และอีกจํานวนหนึ่งเปนนักสํารวจดินจากกรมการขาว  

    สําหรับงานสํารวจดินจะตองมีงานวิเคราะหดินเคียงขางเพ่ือการรูผลและใชประโยชนใหทันการ แผนก
วิเคราะหดินท่ีมีอยูในกองการกสิกรรมเคมี ไมไดรับการยินยอมใหโอนไปยังกรมพัฒนาท่ีดิน แตเจาหนาท่ีบางราย
สมัครใจโอนยายไปอยูสังกัดกรมตั้งข้ึนใหม อยูในกองสํารวจท่ีดิน กองบริรักษท่ีดิน เปนตน   
 3. กองจําแนกท่ีดิน เปนงานสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2503 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยรับมาดําเนินการ โดยกรมท่ีดินเปนเจาของเรื่อง ตอมามีการตั้งกรมพัฒนาท่ีดินแลวไดโอน
งานดังกลาวใหกรมพัฒนาท่ีดินรับไปดําเนินการ โดยโอนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไปสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน           
ในกองจําแนกท่ีดินดวย  
 4. กองบริรักษท่ีดิน โอนงานบํารุงดินท่ีดําเนินงานอยูในกองการกสิกรรมเคมีอยูไปเปนฝายปรับปรุง
บํารุงดิน ท้ังขยายงานใหกวางขวางอันไดแกงานดินเปรี้ยว ดินเค็ม  

สําหรับโครงการอนุรักษดินและน้ํา ไดโอนท้ังโครงการความชวยเหลือไปท้ังหมด รวมถึงศูนยอนุรักษดิน
และน้ําปากชอง ตั้งเปนฝายอนุรักษดินและน้ํา  

งานพัฒนาลุมน้ําเปนอีกสาขาหนึ่งท่ีควรจะเปนงานเบื้องแรกท่ีเปนกรอบใหญของงานท้ังมวลท่ีจะตอง
ดําเนินการกันในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติการเหลานั้น ท่ีไดกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีลุมน้ํานั้นๆ พ้ืนท่ีลุมน้ํามีขนาด
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เล็กตั้งแตเนื้อท่ีไมก่ีไรก็ได ไปจนถึงนับรอย พัน หม่ืน แสน ลานไร สุดแตจะเลือกเฉพาะบริเวณใดเจาะจงไปตั้ง
เปนฝายพัฒนาลุมน้ํา  

งานสงเสริมอนุรักษดินและน้ําเกิดข้ึนเม่ือเริ่มจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน อยูในกองบริรักษท่ีดิน ตอมา
ภายหลังไดปรับข้ึนเปนฝายสงเสริมและเผยแพรพัฒนาท่ีดิน 

5. กองนโยบายท่ีดิน เปนท้ังงานใหมและกองตั้งใหม โดยขอโอนอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาเริ่มตน  

งานอนุรักษดินและน้ําท่ีดําเนินงานมาตั้งแตเริ่มตนเปนเวลาไมนอยกวา 20 ปใน พ.ศ.2522 นั้นมี
หนวยอนุรักษดินและน้ําท่ีตั้งอยูในศูนยพัฒนาท่ีดินจังหวัดแตละแหง เพ่ือบริการชวยเหลือกสิกรในเรื่องน้ําดวย
วิธีการทําบอน้ําในไรนา (Farmpond) ตามหลักวิชาการอนุรักษดินและน้ํา ตางเรียกรองขอใหชวยเหลือกัน
อยางมาก แตกรมพัฒนาท่ีดินสามารถดําเนินการไดตามกําลังเทาท่ีมีอยู  ไมทันความตองการ  ประกอบกับ 
ส.ส. ในสภาผูแทนราษฎรขณะนั้นเรียกรองตอรัฐบาลใหกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการขยายงานใหกวางขวาง 
จัดทําเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กข้ึนตางหาก  
 กรมพัฒนาท่ีดินสั่งการใหนายสนาน ริมวานิช เปนผูดําเนินงานเขียนโครงการเสนอและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไป โดยผมและคณะ  นายสุทิน เขียวลงยา และอีกคนหนึ่งจําชื่อไมได คงเปนจากฝายชาง เขาไป
ชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาโครงการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ท่ีมีนายแพทยเสม พริ้งพวงแกว 
เปนประธาน ไดชี้แจงขอซักถามหลายประเด็น แตสรุปทายดวยคําพูด หวังจะไมมีบอเก็บลมดวยนะเพราะทาน
อางรูและพบเห็นมาแลวในภาคอีสาน 

และแลวโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดมีมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 
2522 ใหดําเนินการไดโดยใชแรงงานทดแทนเครื่องจักรใหมากท่ีสุด กับใหใชวิธีการจางเหมาเอกชนใหมาก
ท่ีสุด  จึงนับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนความตองการของกสิกรแทบทุกครัวเรือน แตคง
เปนไปไดยากหากปจจัยตางๆ ไมเอ้ืออํานวย อาทิดินเปนทรายเก็บน้ําไมอยู อาณาบริเวณรับน้ําไมเพียงพอ  
เปนตน 
 ขอฝากการทําแหลงน้ําขนาดเล็กไวพิจารณา จัดสรางบนพ้ืนท่ีมีลักษณะเหมาะสม ท่ีเขาลักษณะเปน
เข่ือนคันดินก้ันน้ํา บริเวณทายเข่ือนท่ีมีน้ําไหลลง หรือตามแนวรองน้ําท่ีมีน้ําไหลตามธรรมชาติหรือชวงฝนตก
เกิดน้ําไหลในฤดูฝน สํารวจสภาพใหถวนถ่ีจึงดําเนินการ ทําใหไดแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีสมบูรณ ตรงกับหลักการ
และวิธีการอนุรักษดินและน้ําอยางแทจริง   

นับแตบัดนั้นมา กรมพัฒนาท่ีดินไดทําหนาท่ีเปนสถาบันหลักแหงหนึ่งท่ีจําเปนในการเกษตรกรรม         
ของประเทศไทย  

  ผอ.พิษณุ อัตถวิโรจน : จากท่ีทานอธิบดีสนานไดมาเลาใหพวกเราไดฟง ผมเห็นวาการกอตั้ง            
กรมพัฒนาท่ีดิน ในป 2506 นั้นประสบผลสําเร็จไดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1)นโยบายของรัฐ                                 
2)ความชวยเหลือของรัฐบาลตางประเทศ  และมีสิ่งท่ีสําคัญ คือ กรมพัฒนาท่ีดินมีโครงการพระราชดําริ          
เปนรากฐานในการทํางาน  

จากการท่ี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดปรับโครงสรางการบริหารงานของสวนราชการ และไดกอตั้ง       
กรมพัฒนาท่ีดินมาตั้งแตเปนกองการกสิกรรมเคมี มาเปนกรมพัฒนาท่ีดิน  กรมเล็กๆ ท่ีมีกองอนุรักษท่ีดิน       
(กองบริรักษท่ีดิน) และกองสํารวจท่ีดิน ผลงานของ 2 กองนี้มีประโยชนมากมาย ทําใหพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวทรงพอพระทัย และทําใหเกิดโครงการพระราชดําริ กวา 4,000 โครงการ เชน  

- โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เปนโครงการหลัก ตั้งข้ึนในป 2525 เปนแหลงเทคโนโลยี
หลายอยาง เชน การแกปญหาดินพรุ โครงการแกลงดิน และการแกปญหาดินเค็ม ฯลฯ   
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- โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ตั้งข้ึนในป 2522 มีพ้ืนท่ี 1,825 ไร แมเปนพ้ืนท่ีเล็กๆ 
แตก็เปนตนแบบแสดงการแกไขปญหาดินได  

- โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
- โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ หนองพลับ - กลัดหลวง 
- โครงการเกษตรท่ีสูง 
- โครงการทุงกุลารองไห 
         ฯ ล ฯ 
แมวาในเวลาตอมากรมพัฒนาท่ีดินจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการแบงสวนราชการภายใตนโยบายของ

รัฐ  อยางไรก็ตามเราก็ไดสรางความตอเนื่อง เพราะไดวางโครงสรางพ้ืนฐานไวสมบูรณแลวในเรื่องของงาน
สํารวจจําแนกดิน  เรามีแผนท่ี Great Soil Group ในระดับจังหวัด ซ่ึงงานชิ้นนี้เปนงานท่ีสําคัญ                    
และมีประโยชนไปถึงมือประชาชนและหมอดินอาสาจริงๆ  การปรับอัตรากําลังในป 2540  ถือวาเปนวิกฤติ
ครั้งใหญ ท่ีลดกําลังคนภาครัฐ ทําใหขาราชการลดลงทุกป มีการบรรจุพนักงานราชการ เขามาเสริม จุดนี้ทําให
ผมคิดวาทําไมเราไมนําหมอดินอาสาท่ีเรามีอยูท่ัวประเทศกวา 80,000 คน เขามาทําหนาท่ีแทนกลุมคนท่ีหายไป 
ขอแค 10% เทานั้นก็จะชวยเปนพลังในการทําประโยชนไดอีกสวนหนึ่ง เพราะเราไมตองจายเงินเดือนเลย           
เราจายเปนคาตอบแทนเทานั้น 

อีกเรื่องหนึ่งท่ีควรนํามาคิดคือ ผู เชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการสมัยนี้ ใชซีเปนหลัก ไมได ใชขีด
ความสามารถในการทํางานเปนหลัก คําวาชํานาญการมีความหมายลึกซ้ึง  คนสมัยกอนตองลงมือทํางานดวย
ตนเองท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการวางแนวคันดินก้ันน้ํา การวางแนวเขตกอสรางแหลงน้ํา  ฉะนั้นในอดีตกับปจจุบัน
นั้นตางกัน  จึงขอใหกองการเจาหนาท่ีดูเรื่องการแยกแยะคําวาชํานาญการ หากการแตงตั้งบุคคลโดยใชซีเปน
หลักอยางเดียวจะไมชวยใหเกิดประโยชน   

การกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดินเกิดจากนโยบายของรัฐ  โครงการพระราชดําริและความชวยเหลือ          
จากตางประเทศ ในการขอความชวยเหลือจากตางประเทศนั้นผูบริหารตองมีความรูทางดานภาษาตางประเทศ 
ตอนนี้เราขาดการติดตอประสานเชื่อมโยงการทํางานกับตางประเทศ ทําใหเราดอยโอกาสในเรื่องนี้   

ตอไปขอเชิญ ดร.ณรงค ซ่ึงทานจะไดมาเลาใหฟงถึงรูปแบบวิธีการและความสําคัญในการทํางานเชิงรุก
ในการสรางหองแลบวิเคราะหดิน ผมอยากจะเสริมวาในกระบวนการท่ีทานไดสรางเอาไวเปนรูปแบบของการ
ทํางานในเชิงรุก จากเดิมท่ีสรางหนวยวิเคราะหดินภายในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  มาเปนการทํางานเชิงรุก
โดยออกไปทํางานขางนอก ถาเราทํางานแบบตั้งรับก็จะผิดเปาหมายท่ีเราเคยไดวิพากษวิจารณกันเอาไว ไมใช
เรื่องงายท่ีจะนําหอง Lab วิเคราะหดินไปสรางไวท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตทุกแหง อุปกรณเครื่องมือตางๆ 
ลวนมีราคาสูง ในอนาคตท่ีผมจะขอฝากไวคือการทํางานเชิงรุกนั้นขอใหทําตอไป และเรื่องการทํางาน           
ในหอง Lab ขอใหมีการทบทวนเรื่องความชํานาญในงานและคุณภาพของงาน  
 1 ดร.ณรงค ชินบุตร1 : นี่เปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ท่ีผมไดเขามานั่งในหองนี้อีก การทํางานบางที ก็ไม
ราบรื่น กวาท่ีจะสรางอะไรข้ึนมาได  แตก็เปนสัจธรรมวาหากเรามีความตั้งใจมุงม่ันไมทอถอยก็จะเกิดความสําเร็จ
ข้ึนไดเสมอ  ผมจบพืชไร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป 2511 ก็ไปเรรอนเลนดนตรีอยูตามไนทคลับกับวง 
KU Band สมัยกอนไมไดสมัครงาน  ก็มีหนังสือเรียกไปใหมาทํางาน  ผมไปอยูกองสํารวจดิน 3 เดือน พอหมดฤดู
ฝนก็ออกสํารวจดิน ไปสํารวจดินแถวภาคเหนือ  ตื่นเชาผมก็ไปซ้ือกับขาวมาจัดใสกลองสําหรับออกพ้ืนท่ีไปสํารวจ
จําแนกดิน  ถึงจุดหนึ่งผมก็รูสึกวา งานจําเจไมคอยนาทํา สงสัยจะไมใชทางของเราแลว ก็ไปขอเรียนปรึกษากับ
ผูใหญ ทานก็เขาใจและใหผมมาทํางานในกรมฯ   ท่ีกองวิเคราะหดิน ฝายกายภาพ(ฟสิกส) ผมทํางานกองวิเคราะห
ดินครบ 7 ฝาย ภายใน 3 ป ตั้งแตป 2515 – 2518  สาเหตุเนื่องจากนักวิทยาศาสตรสวนใหญจบจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองวิเคราะหดินไมมีผูชายมาชวยยกของ ยกตัวอยางดิน ยกน้ํากลั่น   



 

156 องคความรูสูปดินสากล 2558 

 

ในป 2518 ผมไดรับทุนไปเรียนตอปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Agronomy and Soils                
จาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนเรื่องพืชไรและการวิเคราะหดิน หายากท่ีจะมีเรียน               
เรื่องดินอยางเดียว  ผมอยู ในหอง Lab ก็อยากรูอยากเห็นและเฝามองการทํางานในหอง Lab                     
วิเคราะหดินท่ีนั่น มีความเปนระบบระเบียบมากๆ ผมถามวาเราตองออกไปแนะนําชาวบานไหม เจาหนาท่ีก็
บอกวาหลังการเก็บเก่ียว ชาวไร ชาวนาท่ีนี่จะนําตัวอยางดินสงมาใหตรวจสอบวาดินเปนกรด เปนดางอยางไร 
ทางผูเชี่ยวชาญจะออกใบสั่งผสมปุย สําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ ไมวาจะเปนขาวฟาง ขาวบาเลยฯลฯ 
เกษตรกรก็จะนําใบสั่งไปใหบริษัทปุยผลิตปุยตามสูตรคําแนะนํา หากใหคําแนะนําผิดจะถูกฟองรอง ซ่ึงผม
ประทับใจงานในเรื่องนี้มากและคิดอยูเสมอวาเม่ือไหรบานเราจะมีอยางนี้  ผมไปศึกษาตอเก่ียวกับเรื่องดิน        
และปุยเพราะอยากเรียนมาก ผมไดฝกการอานผล และการใหคําแนะนําการใชปุย การใหคําแนะนําแก
เกษตรกรตองมีผูรับรอง ซ่ึงผมมีผูท่ีเชี่ยวชาญเปนผูใหคําแนะนํา ผมฝกใหคําแนะนําจนกระท่ังอาจารยปลอยได
ก็พอดีถึงเวลากลับเมืองไทยในชวงปลายป 2522  

ผมกลับมาจากสหรัฐอเมริกา กรมพัฒนาท่ีดินมอบหมายใหผมไปอยู ท่ีฝายเทคโนโลยีรังสี                           
ซ่ึงไมเก่ียวกับท่ีผมไดเรียนมาเลย  ผมก็ดื้อไปทํางานท่ีเรียนมาเพราะไมอยากใหสูญหาย  ผมไปทําแปลงทดลอง
ท่ีศูนยฯ ระยอง  ผมไปเจอชาวตางประเทศท่ีมาทําโครงการไทย-ออสเตรเลีย ผมก็ไปขอเครื่องมือมาทํา Lab 
วิเคราะหดิน เขาก็บอกผมวาไมมีเพราะโครงการนี้เขาไปสงเสริมท่ีหอง Lab จังหวัดลําปางแลว  ตอมาผมไดไป
รวมกับโครงการไทย-ออสเตรเลีย ท่ีจังหวัดลําปาง  ไดเริ่มทํางานวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีนําเครื่องมืออุปกรณไป
เก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห แลวผมมีใบแนะนําทางการเกษตรทุกแปลง  ในชวงป 2527 -2528 กรมพัฒนาท่ีดิน
มีโครงการไปดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอลอง ไปสรางแหลงน้ําและสรางคันคลองสงน้ําระบายเขาถึงแปลง  
เตรียมแจกพ้ืนท่ีใหเกษตรกร ตอนนั้นก็มีคําถามวาหลังจากเราแจกพ้ืนท่ีใหแลว เกษตรกรเอาพ้ืนท่ีไปใช
ประโยชนอะไรไดบาง เราจะพัฒนาพ้ืนท่ีอยางไร ทําใหผมตองไปเก็บตัวอยางดินมาตรวจ พ้ืนท่ี 200 กวาแปลง
มาวิเคราะห เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ผมอาสานํารถไปวิเคราะหดินนํา Spectrophotometer เกาๆ ท่ีไดมาจาก
โครงการ AID  มี pH Meter และเครื่องมือไปเก็บตัวอยางดินกลับมาวิเคราะหท่ีหอง Lab จังหวัดลําปาง           
อีกสองวันตอมา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ไปมอบท่ีดินใหกับเกษตรกร ผมก็มีใบแนะนําเกษตรกรใหปรับปรุง
บํารุงดินทุกแปลง มีรถตูสีฟาเขียนปายวา “วิเคราะหดินเคลื่อนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน” คนก็ใหความสนใจกันมาก  
พอกลับมาท่ีกรมฯ ก็มีคนถามวาจะทําไดหรือ 

เวลาเกิดอะไรข้ึนมาใหมๆ คนจะสงสัยและบอกวาทําไมได จะเอา Spectrophotometer              
ซ่ึงเปนเครื่องมือขนาดใหญไปติดตั้งในรถวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีไดอยางไร  และมีเสียงวาผมสติเสีย เปนคนรอน
วิชา แตเขาไมเคยรูเลยวามันมีเครื่องมืออยางอ่ืนอีก เชน  Ion Analyzer  หรือ pH Meter ขนาดเทาฝามือ 
ผอ.สมนึกทานเขาใจ แตคนอ่ืนๆไมเขาใจ   

ป 2528 ขณะท่ีทานอธิบดีสนานรับประทานอาหารเชาท่ีโรงอาหาร  ผมเขาไปบอกวาจะขอทําให  
การถายทอดงานพัฒนาท่ีดินใหไปถึงชาวบาน  ผมอยากใหชาวบานใหไดใชปุยปรับปรุงดินตามสภาพของดิน 
ทานอธิบดีสนานบอกวาท่ีคุณทํานะดีแลวใหทําตอไป แตวางบประมาณของเราไมคอยจะมี และเตือนวาใหระวัง
อยาตกเปนเครื่อง มือของนักการเมือง เพราะนักการเมืองชอบเรื่องพวกนี้  และทานก็สนับสนุน                   
โดยทางศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนใหงบประมาณมา 300,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมือตางๆ           
เพ่ือใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เชน Ion Analyzer เครื่องเขยาดิน เครื่องวัดคา pH ฯลฯ เม่ือเตรียมพรอมแลว            
ผมจึงประสานงานกับทางพ้ืนท่ีวาจะเขาไปสํารวจวิเคราะหดิน ตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเตนดีใจ เพราะมองเห็นวา
งานตรงนี้ไปถึงมือประชาชนไดจริงๆ กรมอ่ืนๆ ก็ใหความสนใจในงานนี้  
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ภาพท่ี 1 รถวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี 

 

จนกระท่ังในป 2535  มี “โครงการปรับปรุงบริการวิชาการดานดินและปุย” ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินรับภาระหนาท่ีเรื่องดิน จะตองไปสํารวจตองไปแบงพ้ืนท่ีดินใหถึงมือประชาชน  
เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินบอกวาพ้ืนท่ีตรงนี้จะตองใชปุยอะไร กรมวิชาการเกษตรก็มีหนาท่ีดูเรื่องปุย ผสมปุยใหกับ
เกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตรก็ไปทําการสงเสริม ก็ทํางานสอดคลองกัน สมัยนั้นเราไดรถวิเคราะหดิน
เคลื่อนท่ีรวมท้ังเครื่องมือ ในป 2535 – 2536 รวมท้ังสิ้น 6 หนวย  อยูกองวิเคราะหดิน 4 หนวย หอง Lab 
ท่ีเชียงใหม 1 หนวย หอง Lab ท่ีพิกุลทอง 1 หนวย มีการฝกอบรมเจาหนาท่ี  ในป 2538 ไดเพ่ิมมาเปน 16 
หนวย จากโครงการปรับปรุงบริการวิชาการดานดินและปุยเราไดเครื่องไมเครื่องมือมาแลว และมีรถหมอดิน
เขามารวมดวย ตอนนั้นมีหมอดินอาสาแลวเราก็ลงพ้ืนท่ีทุกแหง ไมวาจะเปนกลางปา กลางดง ศาลาวัด เราก็มี
รถไปบริการ  

ตอนนั้นผมจําไดวา มีทานอธิบดีสนาน  ผอ.พิษณุ และผม นั่งคุยกันท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน                   
เขต 9  ทานอธิบดีบอกวาเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมีนอย งานในลักษณะนี้เราตองอาศัยคนในพ้ืนท่ี และเรา
มองแลววาการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีคงจะไมยั่งยืนเพราะมันมีขีดจํากัด  เราจึงของบจากโครงการนี้มาสราง      
หองแลบวิเคราะหดินในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 1 – 12 และไดเครื่องไมเครื่องมือเพ่ิมมาในตอนหลัง    
การวิเคราะหดินไดเติมเต็มงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ประเทศท่ีเจริญแลวเขาถือวาการวิเคราะหดินเปนขอมูล
เบื้องแรกท่ีทําใหทราบปญหาของดิน ใหสามารถจัดการดิน ปลูกพืช  และใชปุยใหถูกตองพ้ืนท่ีจริงๆ  เราอาศัย
พ้ืนท่ีในสถานีพัฒนาท่ีดิน และท่ีหนวยพัฒนาท่ีดินไปชี้แจงชาวบาน ไมมีท่ีไหนทําอยางนี้ ตางประเทศก็ไมมี 
ชาวบานเอาตัวอยางดินมาสง ขณะท่ีชาวบานรอฟงผลวิเคราะหดิน เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินก็ไดไปถายทอด
ใหความรูแกชาวบานวาทําไมเราจึงตองสํารวจวิเคราะหดิน และทําไมเราตองอนุรักษดินและน้ํา  

การวิเคราะหดิน สมัยกอนเรามี Ion Analyzer ซ่ึงใชในการวิเคราะหน้ํา แตยากในการใชวิเคราะหดิน 
เพราะในดินมีไอออนบวกเยอะ เชน หากเราจะวิเคราะหแคลเซียม จะมีแมกนีเซียม โพตัสเซียม และประจุอ่ืนๆ
ท่ีเปนบวกเขามารบกวน  กรมพัฒนาท่ีดินโดยสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (สมัยกอนคือกอง
วิเคราะหดิน) ก็ไดคิดคนพัฒนาสารละลาย Ion strength ข้ึน เพ่ือหยุดยั้งไอออนตัวอ่ืนไมใหออกฤทธิ์  เชน 
หากจะวิเคราะหแคลเซียม ก็มี Ion strength ไปกดแมกนีเซียมและโพแทสเซียมไมใหออกฤทธิ์ หากจะ
วิเคราะหแมกนีเซียม ก็ไปกดแคลเซียม โพแทสเซียมไมใหออกฤทธิ์  ซ่ึงเปนสติปญญาของคนไทย พอวิเคราะห
ดินเสร็จ เราอธิบายใหฟงวาคุณสมบัติของดินเปนอยางไร บอกวิธีแกไขดินมีปญหา และขอใหฟงกรมพัฒนาท่ีดิน
ไมใชไปซ้ือปุยมาสุมสี่สุมหา เราตองเขาไปสงเสริมเก่ียวกับการปรับปรุงดิน 
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ภาพท่ี 2  เจาหนาท่ีจากประเทศออสเตรเลีย มาศึกษาดูงานการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีของประเทศไทย 

 
ประเทศออสเตรเลียไปสงเสริมท่ีเวียดนาม ท่ีฟลิปปนส ท่ีอินโดนีเซีย เขาก็พาคนท่ีนั่นมาดูงานการ

วิเคราะหดินเคลื่อนท่ีของประเทศไทย เพ่ือเปนตัวอยางท่ีนําไปใชท่ีโนน ตอนนี้ท่ีฟลิปปนส ท่ีอินโดนีเซีย            
ท่ีเวียดนามก็กําลังทํา ผมเคยไปเสนองานเรื่องนี้ในการประชุม Food & Fertilizer Asian Pacific Region           
ท่ีประเทศเกาหลีใต  เรื่องนี้เปนงานอันดับหนึ่งในการประชุม  เนื่องจากเห็นวาเปนงานสงเสริมการปรับปรุงดิน
ไดถึงมือประชาชนจริง  หลังจากนั้นก็มีนักวิชาการหลายๆ ประเทศเขามาศึกษาดูงานท่ีประเทศไทย และไดนํา
แบบอยางการทํางานของเราไปใช  กรมพัฒนาท่ีดินก็ทํางานรวมกับหมอดินอาสา ก็ไดขยายงานไมวาจะเปน
เรื่องการบริการ การใชปุย การทําปุยอินทรียน้ํา การทําปุยหมัก มันก็เปน Package ไปพรอมกันทุกเรื่องเต็มท่ี 
ไมใชไปเฉพาะเรื่องการวิเคราะหดิน  

ผมเห็นว าส มัยนี้นองๆ เก ง  สามารถอธิบายขอมูลดินใหชาวบานฟ งเปนฉากๆ  ปจจุบัน                         
ผมยังทํางานอยูในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินใหผลผลิตของพืชดีมีคุณภาพ ผมเห็นวาการปรับปรุงบํารุงดินนั้น       
มีภาคเอกชนเขามาชวยในการชวยเหลือชาวบาน แตผมพบวายังมีแนวความคิดแบบเกาๆ อยู  คือเม่ือมีเอกชน
เชิญเราไปวิเคราะหดิน  ก็จะมีเสียงสะทอนวาเราไปทํางานใหเอกชนหรือเปลา  คิดวามีผลประโยชนเชิงธุรกิจ  
ซ่ึงท่ีจริงเอกชนเขาแคเขามาชวยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ี ไมใชมาครอบครองพ้ืนท่ี ธุรกิจ ไมมีหรอกท่ีโรงสี         
จะมีท่ีนาเยอะๆ ไวปลูกขาวเอง ไมมีหรอกท่ีโรงงานน้ําตาลตองปลูกออยเอง บริษัทเอกชนเขาเขาไปชวยให
ชาวบานมีผลผลิตมากข้ึน    

ผมประเมินตั้งแตเริ่มมีการบริการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี เห็นไดชัดเจนวาตั้งแตท่ีมีการวิเคราะหดิน ก็มี
ความตื่นตัวในเรื่องการปรับปรุงดินเพ่ิมมากข้ึน เพราะชาวบานจะเห็นประโยชนไดชัดเจนไมวาจะเพาะปลูก
อะไรก็ตามเรื่องดินตองมากอน ทางเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเองก็สนุกในการทํางานท่ีเห็นชาวบาน
กระตือรือรน เม่ือมีขอมูลตัวเลขยืนยันวาดินปวยตองแกไข ก็ทําใหคนท่ีเขาไปถายทอดเทคโนโลยีมีความเชื่อม่ัน 
ชาวบานก็รูทิศทางวาจะตองทําอะไร  ยิ่งถาเรามีผลิตภัณฑ พด. ตางๆ ไปแจก ชาวบานก็จะตื่นตัวและรับไปใช
ประโยชนได                               

แตก็มีเรื่องท่ีเราตองพัฒนา อยางท่ีทานอธิบดีสนานทานพูดวาท่ีสหรัฐเขาสงเสริมเรื่องการวิเคราะหดิน 
เขามีการวิจัยคนควาการปรับปรุงดินใหเปนรูปธรรมมาเปนรอยปแลว ฉะนั้น เม่ือไดผลการวิเคราะหดินแลวมี
ตําราเปนแนวทาง ใชขอมูลทางวิชาการเปนพ้ืนฐาน สิ่งเหลานี้ไดมาจากการคนควา การวิจัย การทดลอง แต
วิธีการใหคําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินนั้น  ไมใชนําผลการวิเคราะหดินไปแนะนําตรงๆ วาคุณตองใสโนนใสนี่  
ไปดูในตําราเขาเขียนวาการใหคําแนะนําจะตองมีความเปนศิลปะ มีลูกเลน มันเปน Gimmick  ฉะนั้น คนท่ีจะ
ทําตรงนี้ตองอาศัยคนท่ีมีประสบการณ  มองโนนมองนี่แลวนํามาประสมประสานกัน จะใชขอมูลตัวเลขอยาง
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เดียวก็จะไมถูกตองนัก ท่ีผมไดเขามาทํางานของกรมฯ เม่ือ 30 ปท่ีแลว ก็เพราะความตั้งใจท่ีจะใหมีงานนี้เกิด
ข้ึนมา เพ่ือท่ีจะสรางขอมูลมาใชสําหรับงานปรับปรุงดิน ซ่ึงเปนความตั้งใจท่ีดี แตตอนนี้เราไมไดเขาใจถองแท
วาแตละฝายแตละสวนนั้นตองแบงหนาท่ีกันทําอะไร ผมในฐานะนักวิชาการท่ีทํางานดานนี้มานานพอสมควร      
มีความเห็นวา จะตองแบงงานดานนี้ ออกเปน 3 สวน คือ วิเคราะห วิจัย และสํารวจ  

1. การวิเคราะหดิน : ผูท่ีจะทําการวิเคราะหดินตองเขาใจวิธีท่ีจะวิเคราะหดิน  และเขาใจวิธีท่ีจะนําผล
การวิเคราะหมาทํา Correlation วาธาตุอาหารดินท่ีมีนั้นตนไมนําไปใชไดไหม  ตัวเลขปริมาณธาตุอาหารนั้นไม
จําเปนตองตีความวาปริมาณสารละลายเคมีอยูในระดับมากหรือนอย  แตแคทราบวาพืชนําธาตุอาหารในดินนั้น
ไปใชไดในระดับมากหรือนอยอยางไร คนท่ีจะทําตรงนี้ตองตีความใหออกจะไดสงตอผลการวิเคราะหไปใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
 2. การวิจัย ทดลอง : ทําการทดสอบวาพ้ืนท่ีตรงนั้นตองปรับปรุงอยางไร ใหเหมาะกับการเพาะปลูก
พืชชนิดตางๆ ใหไดผลออกมาเปนตัวเลขท่ีพรอมจะนําไปใชประโยชน     
 3. การสํารวจดิน : สํารวจวาพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนดินอะไร ปลูกพืชอะไร มีการจัดการดินอยางไร  
 

จากนั้น เอางานท้ัง 3 ฝายมาบูรณาการรวมกัน ทุกอยางเปนตัวเลขท่ีเรานํามาใชได ทํางานโดยอิงพ้ืนท่ี แลวก็
ไมตองไปทําวิจัยลึกซ้ึงท่ียังไมจําเปน เอาไวมีเวลาเหลือคอยไปศึกษา ขอใหมุงทํางานท่ีเห็นวา มีประโยชนตอ
สวนรวม ตองมีจุดยืนในอนาคต  ผมก็มาแนะนําใหพวกเราไดทําตรงนี้ จะไดนําขอมูลไปใชไดจริงๆ เสียที         
การจะทํางานหากใจเราสูและมองเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวมในอนาคต อยาไปกลัว เรามีจุดยืนดวย  
ความบริสุทธิ์ใจ ใหลงมือทําไปเลย  
 

 
ภาพท่ี 3  เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําลังใหความรูใหความรูดานการวิเคราะหดิน 

 

อีกเรื่องหนึ่งของการปรับปรุงบํารุงดิน จากประสบการณผมเห็นวาอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ใน
ดินสําคัญท่ีสุด ถาอินทรียวัตถุในดินต่ําจะลําบากในเรื่องการเกษตร ดินจะขาดความอุดมสมบูรณ ผมเคยนําผล
การวิเคราะหตัวอยางดินท่ัวประเทศกวา 60,000 ตัวอยาง มานําเสนอ ในป 2543  และป 2548 พบวา
พ้ืนท่ีการเกษตรในประเทศไทยกวา 90%  มีอินทรียวัตถุต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงไมควรต่ํากวารอยละ 1.5  และ
เนื่องจากบานเราเปนเขตรอนมีการยอยสลายเร็ว  ถาเราสามารถทําใหอินทรียวัตถุในดินสูงกวารอยละ 2.5 ได
ก็จะยิ่งดี เพราะฉะนั้นการปรับปรุงดินนั้นแมเราจะใสปุย ใสสารเคมีอะไรก็ตาม  แตถาขาดความอุดมสมบูรณใน
เรื่องอินทรียวัตถุก็จะไปลําบาก  อินทรียวัตถุในดินจะชวยในเรื่องของการตรึงไนโตรเจน หากอินทรียวัตถุต่ําดิน
ก็จะขาดไนโตรเจน การเพ่ิมอินทรียวัตถุไมใชเรื่องยุงยาก หากเพ่ิมอินทรียวัตถุไดทุกอยางก็จะดีข้ึน   
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 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.อภิชาต จงสกุล ประธานในการรับฟงการบรรยาย ไดกลาวปดการบรรยาย
พิเศษ  “ขอขอบคุณทานวิทยากรท้ังสามทานท่ีไดมาเลาถึงกรมพัฒนาท่ีดินวาไดมีวิวัฒนาการตางๆ ข้ึนมากมาย 
ใหพวกเราไดรับทราบ ไดเขาใจถึงความเปนมากวาจะมาเปนกรมพัฒนาท่ีดิน รวมถึงการเกิดนวัตกรรมวิเคราะห
ดินเคลื่อนท่ี และขออนุญาตท่ีจะนําการบรรยายนั้นไปพิมพเปนเลมเพ่ือเปนเอกสารประวัติศาสตรของกรม
พัฒนาท่ีดิน  ความจริงเรื่องนี้ควรจะตองเปนเรื่องท่ี 1 แตวาเราก็ถือโอกาสใชเรื่องนี้ ปดทายในชุดการบรรยาย
ทางวิชาการ 12 เรื่องดวยกัน คิดวาเรื่องนี้ก็จะสามารถสรุปใหเห็นถึงพัฒนาการของ  กรมพัฒนาท่ีดิน ถามอง
ยอนไปกรมพัฒนาท่ีดินมีโครงการใหญๆ ท่ีมีชื่อเสียงในระดับชาติมากมาย และเราคงตองคิดตองสราง
นวัตกรรมใหมๆ ตอไป เพราะกรมพัฒนาท่ีดินก็ไมไดจบอยูแคนี้ เรายังจะอยูคูประเทศไทยไปอีกนาน   

ฉะนั้น พวกเราชาวกรมพัฒนาท่ีดินจะตองคิด สราง ทําโครงการอะไรตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอพ่ีนอง
เกษตรกร  การดูแลรักษาทรัพยากรดินตามพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดินนั้น เราไมไดดูแค 161 ลานไรท่ีเปน
พ้ืนท่ีเกษตรเทานั้น เราดูท้ัง 320 ลานไร ท่ีเปนพ้ืนท่ีดินของประเทศไทย ดูท้ังน้ําในดิน น้ําใตดินดวย ไมใชดู
เฉพาะน้ําผิวดินเทานั้น ฉะนั้น ภารกิจของเราเยอะแยะมากมาย คนของเรานอยลงๆ  ความชํานาญของพวกเรา
ก็นอยตามไปดวย ถึงแมวันนี้ใสขีดชั้นพิเศษเปนผูชํานาญการพิเศษ เปนผูเชี่ยวชาญตางๆ นั่นคือกรอบท่ีกําหนด
ในเรื่องของราชการ แตวาความชํานาญจริงๆ นั้น พวกเราตองสะสมดวยตัวของพวกเราเอง นั่นเปนสิ่งสําคัญ       
วางานจะออกมาดีหรือไมดี ถึงแมจะมีซี 10 สิบคนในกรมพัฒนาท่ีดิน แตถาไมมีความชํานาญไม มี
ความสามารถแลว  มันก็ไมมีประโยชนอะไร เราขอผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนมา แตถาไมไดทรงคุณวุฒิจริง ไมได
เชี่ยวชาญจริง ไมไดชํานาญการพิเศษจริงๆ งานของกรมพัฒนาท่ีดินก็คงไมเกิดผล  ในอดีตเรามีผูเชี่ยวชาญ
เพียงไมก่ีคนในกรมพัฒนาท่ีดิน อยางเกงก็ซี 5  ซี 6 เยอะมากท่ีสุดแลว แตพ่ีๆ เราก็สรางงาน สรางโครงการ
อะไรตางๆ  จนประสบผลสําเร็จสรางชื่อเสียงใหกรมพัฒนาท่ีดินได ในอนาคตพวกเราตองชวยกันทํา                     
ตองชวยกันสราง  ผมก็บอกตลอดเวลาท่ีกลับมาดํารงตําแหนงอยู ท่ีนี่ 2 ป วาขอใหเอางานเปนหลังพิง                        
ใชหลักวิชาการ เปนเครื่องมือในการท่ีเราจะทํางาน จะทําใหเราเขมแข็งอยูรอด ท่ีหวั่นไหววาจะโดนยุบกรม  
จะกลายเปนกรมพัฒนาแหลงน้ําหรือไม  ผมก็ไดยืนยันกับพวกเราวาใครจะมายุบกรมพัฒนาท่ีดินได นอกจาก
พวกเรากันเองนี่แหละท่ีจะทําใหกรมฯ โดนยุบ  ฉะนั้นก็ตองฝากพวกเราทุกคน  กิจกรรมลักษณะท่ีผมทําในปนี้
ท้ัง 12 ครั้ง ซ่ึงครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย แตถาพวกเราคิดวามันเปนประโยชน จะนําไปทําตอเปนการเฉลิมฉลอง
งานตางๆ  ก็ไมไดสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะปดินสากล  ก็ขอฝากไวดวย ผมก็อาจจะมารวมในฐานะอดีตบาง                 
ก็พยายามจะทําสิ่งท่ีจะเปนประโยชนกับพวกเราใหไดรับรู ไดเขาใจ และบันทึกประวัติศาสตรของกรมฯ เอาไว
ชวงหนึ่ง วันนี้ ขอขอบคุณทานวิทยากรท้ังสามทานอีกครั้ง และก็ตองขอจบเวทีการเสวนาในวันนี้ ” 
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คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ฟสิิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิง่แวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยืน  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  
- อดีตรองอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน  
- อดีตเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ อธิบดีกรมพฒันาที่ดิน (คนที่ 15) 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- Master of Agriculture มหาวิทยาลัย Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการปี พ.ศ.2506 ในต าแหน่งนกักสิกรรมตรี กรมกสิกรรม  
- อดีตผู้อ านวยการกองบรริักษ์ที่ดิน  
- รองอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน  
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 3 (พ.ศ. 2528 – 2532) 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประวัติการท างาน  
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 9 (พ.ศ.2541 – 2545) 
- อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- M.S. (Agriculture) Taxas A&I University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประวัติการท างาน  
- อดีตประธานคณะท างานยกร่างแผนแมบ่ทโครงการพฒันาทุ่งกลุาร้องไห้ 
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 10  (พ.ศ.2545 – 2548) 
- ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 
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คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  
- อดีตรองอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน 
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 11 (พ.ศ. 2548 – 2550) 
 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
- อดีตผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  เขต 9  
- อดีตรองอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน  
- อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 14 (พ.ศ.2555 – 2556) 
 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประวัติการท างาน  
- อดีตรองอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน   
- อดีตอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร 
 
 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
ประวัติการท างาน  
- อดีตรองอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน 
- อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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คุณวุฒิการศึกษา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (เกษตรกรรม) โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้  
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- Master of Agriculture มหาวิทยาลัย Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  สาขาปฐพีวิทยา 
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้เช่ียวชาญด้านการส ารวจและจ าแนกดิน  
- อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาโททางด้านการส ารวจดิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น 
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดิน  
- เป็นนักส ารวจดินที่ได้รบัเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ตติยจลุจอมเกล้าวิเศษ  
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เช่ียวชาญด้านดินจากภูมิภาคเอเชียของ FAO ในปี พ.ศ.2556 
 

 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปรญิญาโท ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน จากมหาวิทยาลัยแมคกิลล ์ 
   (McGill University) ประเทศแคนาดา 
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพฒันาทีด่ิน 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาโทด้านการส ารวจดินจาก University of Reading ประเทศอังกฤษ 
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการปี พ.ศ. 2508 กองส ารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
- หัวหน้าฝ่ายส ารวจและจ าแนกดิน   
- ผู้อ านวยการกองส ารวจและจ าแนกดิน  
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คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- Master of Agriculture (ด้านการส ารวจจ าแนกดิน) มหาวิทยาลัย Mississippi  
  ประเทศสหรัฐอเมรกิา   
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการปี พ.ศ. 2506 ในกองส ารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
- อดีตหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการส ารวจและจ าแนกดิน  
- อดีตผู้อ านวยการกองส ารวจและจ าแนกดิน  
 

 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- Master of Science (สาขา Agronomy – Soils) Mississippi  
  State University สหรัฐอเมรกิา  
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้อ านวยการกองวิเคราะห์ดิน  

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- Master of Science สาขา Soil Science จาก Oregon State University  
  ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ประวัติการท างาน  
- ได้รับรางวัลนักส่งเสริมดเีด่น ด้านการเป็นผูร้ิเริ่มให้มหีมอดินอาสา 
  ของกรมพฒันาที่ดิน จากสมาคมอนรุักษ์ดินและน้ าโลก WASWAC  
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556  
- อดีตผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา Agronomy and Soils  
  จาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการปี พ.ศ.2511  ในต าแหน่งนักเกษตรตรี กรมพฒันาที่ดิน  
- อดีตผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตรเ์พื่อการพัฒนาที่ดิน  
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คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(จุลชีววิทยาทางดิน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการในปี พ.ศ.2526 ในต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 4  
  กองจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
- อดีตผู้เช่ียวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ า 
 
 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ประวัติการท างาน  
- อดีตผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  
 
 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร)์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการปี พ.ศ. 2510 ในต าแหน่งนักวิชาการเกษตรตรี  
  กองบรริักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
- อดีตนักวิชาการเกษตร 7  ฝ่ายวิชาการ ส านักงานพฒันาทีด่ินเขต 9 
 
 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กองแผนงาน  
  กรมพัฒนาที่ดิน   
- ปัจจุบันด ารงต าแหนง่นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5  
  (รักษาการผูเ้ช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน) 
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คุณวุฒิการศึกษา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (พืชกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี   
- ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์/พชืกรรม  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประวัติการท างาน  
- บรรจเุข้ารบัราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
- ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสนิธ์ุ  
  (นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  ส านักงานพฒันาที่ดนิเขต 5) 
 

 
นางระเบียบ สละ 

 
 

 
 
- เกษตรกรตัวอย่างด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็ม จังหวัดขอนแก่น  
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 นายอภิชาต จงสกุล  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 นางอรนาฏ  โอวาทตระกลู   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  
 นางปวีณา    แสงเดือน   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  

นางกรยีาภรณ์ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
     กองแผนงาน 

  
 นางจิตตนันท์  ตามสมัคร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 นางนริศชา ภู่กลีบ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นางสาวชาสิณี  สัมฤทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 นางโสมศริิ  คุณวโรดม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายพีรพัฒน์  พจนส์มพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 นางสาวอรดี  คงสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
 นางสาวสรุีรัตน์  ดิษชัง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

 

  
 นางปวีณา  แสงเดือน   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
 นางสาวกมลพร  บุญศิร ิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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