การบริหารจัดการน้ําในพืน้ ที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย

การบริหารจัดการน้ําในพื้นทีแ่ ปลงสาธิต งานศึกษา ทดลอง วิจัย
ศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีหนาที่หลักในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบในการพัฒนา
พื้นที่พรุแบบบูรณาการ และนําองคความรูที่ไดมาจัดทําเป*นคู+มือ ตํารา หลักสูตรอบรม พรอมทั้งใหบริการองค
ความรูแบบ "ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยมุ+งเนนการจัดทําเป*นแปลงสาธิต
และจัดแสดงไวในรูปแบบของ "พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต"
พื้นที่ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย จําเป*นตอง
มีการจัดการดินและน้ําที่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งนอกจากจะเป*นปCจจัยสําคัญต+อการ
เจริญเติบโตของพืชแลว น้ํายังเป*นปCจจัยสําคัญในการจัดการดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริตาม “โครงการ
แกล+งดิน" ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงไดรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แปลงสาธิต จํานวน
308 ไร+ ซึ่งไดดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อเป*นแนวทางการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและ
ดินอินทรียในพื้นที่พรุ และเพื่อเป*นตนแบบสําหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจไดเขามาศึกษาดูงานได
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิสังคมของตนเองต+อไป

ภาพที่ 1 พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
1

พื้นที่ศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,740 ไร+ แบ+งออกเป*น 3 ส+วน คือ 1) พื้นที่ส+วนที่เป*น
แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติทีมีชีวิต (พื้นที่ดอน, พื้นที่ลุ+ม) 2) อ+างเก็บน้ํา
ใกลบาน และ 3) พื้นที่สวนยางเขาสํานัก รายละเอียดดังตารางที่ 1 ภาพที่ 2 และ 3
ตารางที่ 1 การใชประโยชนพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ลําดับ
เนื้อที่
พื้นที่ศูนย"ฯ
การใช+ประโยชน"
ไร0
%
ที่
1 แปลงสาธิ ต งานศึ ก ษา ทดลอง 510 29.31
วิจัย
- พื้นที่ดอน
202 11.61 อาคารสํานักงานหน+วยงานร+วมต+างๆ โรงงานสกัด
และแปรรู ป น้ํ า มั น ปาลม หองประชุ ม อาคาร
ฝSกอบรม และที่พัก
- พื้นที่ลุ+ม
308 17.70 แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อเป*นแนว
ทางการปรั บ ปรุ ง ดิ น เปรี้ ย วจั ด และดิ น อิ น ทรี ย
ในพื้นที่พรุ
2 อ+างเก็บน้ําใกลบาน
1,030 59.20 แหล+ งน้ํ าเพื่ อสนั บ สนุ น พื้น ที่ แปลงวิ จั ย /ทดลอง
ของศูน ยศึกษาการพัฒ นาพิ กุล ทองฯ และพื้น ที่
เกษตรกรรอบโครงการ
3 พื้นที่สวนยางเขาสํานัก
200 11.49 แปลงวิจัยการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
พื้นที่รวม
1,740 100.00
พื้นที่ลุ0ม
พื้นที่ดอน

พื้นที่อ0างเก็บน้ําใกล+บ+าน

ภาพที่ 2 การใชประโยชนพื้นที่ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2

พื้นที่สวนยางเขาสํานัก

ภาพที่ 3 ขอบเขตพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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พื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยเป*นส+วนหนึ่งของพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ไดมีการรวบรวมผล
การศึกษาทดลอง วิจัย ในรูปแบบแปลงสาธิต สําหรับเป*นตนแบบในการศึกษาดูงานและไดรวบรวมส+วนที่เป*น
สวนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต+าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 308 ไร+ โดยมีการใชประโยชนที่ดินและลักษณะดิน ดังนี้
1) การใช+ประโยชน"ที่ดินในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
การใชประโยชนที่ดินในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ประกอบดวยแปลงสาธิตงานทดลอง วิจัย
อาทิ แปลงสาธิตโครงการแกลงดิน แปลงสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด แปลงสาธิตการ
ปลูกขาว ไมผล ไมยืนตน พืชไร+และพืชผักต+างๆ และสวนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต+างๆ อาทิ สวน 50 ป\
ครองราชย สวน 72 พรรษา สวน 76 พรรษา และสวนพฤกษศาสตรพันธุไมม+วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 4
ตารางที่ 2 การใชประโยชนพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ลําดับ
การใช+ประโยชน"
ที่
1 แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย

เนื้อที่
ไร0
133.8

%
43.4

2

สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นวโรกาส
ต+างๆ

42.5

13.8

3

พื้นที่อื่นๆ

131.7

42.8

พื้นที่รวม

308.0 100.0

4

หมายเหตุ
เป* น พื้ นที่ ที่ไดนําเอาผลการศึ กษา ทดลอง
วิจัย มาจัดทําเป*นแปลงสาธิต จัดแสดงไวใน
รู ป แบบของพิ พิ ธ ภั ณ ฑธรรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต
สําหรับเป*นตนแบบใหผูที่สนใจเขามาศึกษา
ดูงาน
เป*นพื้นที่ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู+หัวและพระบรม
วงศานุวงศในวโรกาสต+างๆ
เป*นพื้นที่ส+วนที่เป*นถนน พื้นที่ปลูกไมยืนตน
ไมดอก ไมประดับต+างๆ

ภาพที่ 4 การใชประโยชนพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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2) ลักษณะดินในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย มีลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและบางส+วนเป*นดินอินทรีย ชุดดิน
เปรี้ยวจัดที่พบ คือ ชุดดินระแงะ (Ra) และชุดดินมูโน_ะ (Mu) ส+วนชุดดินอินทรียที่พบ คือ ชุดดินนราธิวาส (Nw)
และชุดดินกาบแดง (Kd) (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ชุดดินที่พบในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
6

การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
1) การจัดการน้ําในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
พื้นที่กักเก็บน้ําในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ประกอบดวย สระเก็บน้ํา พื้นที่คู คลอง และร+อง
สวน (ภาพที่ 6) ซึ่งทําหนาที่เป*นแกมลิงในช+วงฤดูฝนและกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง อีกทั้งใชเป*นแหล+งน้ําสําหรับ
การเพาะปลูกพืชภายในแปลง และทําหนาที่ช+วยรักษาระดับน้ําใตดินใหอยู+เหนือชั้นความเป*นกรด (ชั้นไพไรท)
ปfองกันไม+ใหออกซิเจนในอากาศแทรกซึมไปสัมผัสกับไพไรท ซึ่งเป*นตนเหตุใหเกิดกรดกํามะถันเพิ่มเติมในดิน
โดยพื้นที่กักเก็บน้ําดังกล+าวมีความสามารถในการกักเก็บน้ํารวม 168,175 ลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปริมาณความจุของสระเก็บน้ํา คู คลองและร+องสวนในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ประเภท
สระเก็บน้ํา
คู คลอง ร+องสวน
รวม

พื้นที่
ตารางเมตร
54,774
86,014
140,788

ไร0
34
54
88

ปริมาณความจุน้ํา
(ลูกบาศก"เมตร)
82,161
86,014
168,175

ภาพที่ 6 พื้นที่สระเก็บน้ํา คู คลอง และร+องสวน ภายในแปลงพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
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การจัดการและควบคุมปริมาณน้ําในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ดําเนินการโดยทําแนว
คันดินสูง 2 เมตร จากระดับพื้นที่เดิม รอบพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อปfองกันน้ําท+วมขังใน
พื้นที่ ก+อสรางประตูรับน้ํา จํานวน 6 จุด บริเวณแนวคันดิน เพื่อรับน้ําเขาสู+แปลงและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน
4 เครื่อง บริเวณโรงสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออก (ภาพที่ 7 และ 8)

ภาพที่ 7 พื้นที่กักเก็บน้ํา ประตูรับน้ํา และโรงสูบน้ําภายในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
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ภาพที่ 8 ประตูรับน้ําและโรงสูบน้ําภายในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
แหล+งน้ําที่ใชประโยชนในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ประกอบดวย
(1) อ+างเก็บน้ําใกลบาน : เป*นแหล+งน้ําขนาดใหญ+ที่อยู+ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ครอบคลุมพื้นที่ 1,030 ไร+ มีความสามารถในการเก็บกักน้ําสูงสุด 4.5 ลานลูกบาศกเมตร แต+ในสภาวะปกติจะ
เก็บกักน้ําไวเพียง 3.7 ลานลูกบาศกเมตร โดยส+งเขาสู+แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ผ+านระบบชลประทาน
ในรูปแบบคูน้ําคอนกรีต (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 อ+างเก็บน้ําใกลบานและระบบชลประทาน
นอกจากการใชประโยชนน้ําจากอ+างเก็บน้ําใกลบานเพื่อการปลูกพืชแลว น้ําจากอ+างเก็บน้ําใกลบาน ยัง
มีความสําคัญต+อการควบคุมความเป*นกรดในดิน โดยในช+วงแรกของการจัดทําแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง
วิจัย (ป\ พ.ศ. 2529-2537) น้ําจากอ+างเก็บน้ําใกลบานถูกนํามาใชประโยชนในการลางความเป*นกรดของดิน โดย
หลังจากการขุดคู ยกร+อง เพื่อจัดทําแปลงปลูกพืช ทําใหดินมีความเป*นกรดเกิดขึ้น เมื่อมีการขังน้ําในร+องแปลง
น้ําจึงมีสภาพเป*นกรด ตองมีการสูบน้ําเหล+านี้ออก และเติมน้ําใหม+เขามาเพื่อลางความเป*นกรด
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จากการเก็บขอมูลของน้ําก+อนเขาแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย และร+องน้ําภายในแปลง เพื่อ
ศึกษาค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํา รวมทั้งสิ้น 7 จุด (ภาพที่ 10) พบว+า ในช+วงป\ พ.ศ. 2529-2537 ค+าความเป*น
กรด-ด+างของน้ําก+อนเขาสู+แปลงอยู+ที่ 6.2-6.9 และลดลงเหลือ 3.4-5.3 ในพื้นที่ร+องน้ําของแปลงปลูกพืช แต+
ภายหลังการจัดการดินเปรี้ยวจัด ทั้งการระบายน้ําที่มีสภาพเป*นกรด การควบคุมระดับน้ําใตดิน ควบคู+กับการใช
วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดินมาอย+างต+อเนื่อง พบว+า ค+าเฉลี่ยความเป*นกรด-ด+างของน้ําในร+องน้ําเพิ่มสูงขึ้นอยู+ที่ระดับ
5.6-6.4 ซึ่งอยู+ในระดับที่ใกลเคียงกับความเป*นกรด-ด+างของน้ําก+อนเขาแปลง (ภาพที่ 11) จึงไม+จําเป*นตอง
ระบายน้ําออกเพื่อลางความเป*นกรดอีกต+อไป อย+างไรก็ตาม ยังคงตองมีการใชน้ําจากอ+างเก็บน้ําใกลบาน เพื่อ
ควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยู+เหนือชั้นดินล+างที่มีสารประกอบไพไรท ไม+ใหทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ
และเกิดเป*นกรดกํามะถัน

ภาพที่ 10 จุดเก็บตัวอย+างน้ําเพื่อวัดค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํา
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ภาพที่ 11 ค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ําในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ในช+วงป\ พ.ศ. 2529-2562
(2) น้ําฝน : จากขอมูลปริมาณน้ําฝนยอนหลัง 30 ป\ พบว+า ฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เริ่มตนในช+วงเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนักในช+วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม คิดเป*น 50 เปอรเซ็นตของ
ปริมาณน้ําฝนที่ตกทั้งป\ (ภาพที่ 12) โดยในช+วงดังกล+าว ปริมาณน้ําฝนมีมากเกินกว+าความสามารถในการกักเก็บ
น้ําในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย จําเป*นตองระบายน้ําออกทางโรงสูบน้ํา ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําจํานวน 4 เครื่อง แต+ละเครื่องสามารถระบายน้ําได 8.3 ลูกบาศกเมตรต+อนาที โดยจํานวนวันที่จะตองสูบน้ํา
ออกในแต+ละป\นั้น มีความแตกต+างกันขึ้นกับปริมาณน้ําฝนในแต+ละป\ (ตารางที่ 4) และพบว+า ปริมาณน้ําฝนจาก
ช+วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเพียงพอต+อการใชน้ําในพื้นที่จนถึงเดือนมกราคมโดยไม+มีความจําเป*นที่จะตอง
นําน้ําจากอ+างเก็บน้ําใกลบานมาใชประโยชนจนถึงเดือนมกราคม
อย+างไรก็ตาม พบว+า ปริมาณน้ําฝนในช+วงเดือนอื่น (กุมภาพันธถึงตุลาคม) ยังไม+เพียงพอต+อปริมาณการ
ใชน้ําในพื้นที่แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย โดยเฉพาะในช+วงฤดูทํานา ซึ่งเป*นพืชที่มีความตองการน้ําสูง
เช+นเดียวกับการรักษาระดับน้ําเพื่อควบคุมความเป*นกรดของดินในร+องสวน

ภาพที่ 12 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยอนหลัง 30 ป\ (พ.ศ. 2532-2562)
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ตารางที่ 4 ปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งป\และจํานวนวันที่มีการสูบน้ําออกจากแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ในช+วงป\ พ.ศ. 2560-2562
ปA พ.ศ.
2560
2561
2562

ปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปA
มิลลิเมตร
ลูกบาศก"เมตร
4,780.6
2,355,879.7
2,837.1
1,398,122.9
1,129,344
2,310.6

จํานวนวันที่สูบน้ําออก
(วัน)
20
9
7

2) แนวทางการจัดการน้ําในอนาคต
น้ําเป*นปCจจัยสําคัญในการทําการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยนอกจากจะใชเพื่อเพาะปลูกพืชแลว
ยังจําเป*นตองมีการใชน้ําเพื่อควบคุมความเป*นกรดของดินในปริมาณมาก ดังนั้น แหล+งน้ําสํารองจึงเป*นสิ่งสําคัญ
ในการทําการเกษตรในพื้นที่ดังกล+าว โดยเฉพาะในช+วงแรกของการใชประโยชนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
จากขอมูลผลการดําเนินงานแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
พบว+า ภายหลังการขุดคูยกร+องเพื่อปลูกพืช จะมีความเป*นกรดเกิดขึ้นในดิน ส+งผลใหน้ําที่ขังอยู+ในร+องสวนมี
ความเป*นกรด จําเป*นตองระบายน้ําออกจากแปลง และตองใชเวลาไม+ต่ํากว+า 8 ป\ ในการลางความเป*นกรดนั้น
ออกไป ทั้งนี้ การรักษาระดับน้ําภายในร+องสวนของพื้นที่ที่เป*นดินเปรี้ยวจัด มีความจําเป*นอย+างยิ่งที่จะตอง
ดําเนินการอย+างต+อเนื่อง เพื่อปfองกันการเกิดกรดเพิ่มเติม โดยจําเป*นตองบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความเป*นกรดของน้ํา เพื่อวางแผนการระบายน้ําออกจากพื้นที่
อย+างไรก็ตาม จากผลการดําเนินงานตั้งแต+ป\ พ.ศ. 2529 พบว+า แมจะมีการบันทึกขอมูลปริมาณน้ําฝน
ขอมูลความสามารถในการกักเก็บน้ําภายในพื้นที่ แต+ยังคงขาดขอมูลเชิงลึก เช+น ขอมูลปริมาณการใชน้ําจาก
อ+างเก็บน้ําใกลบาน ซึ่งสามารถศึกษาไดจากการติดตั้งมาตรวัดน้ํา บริเวณประตูรับน้ําก+อนเขาสู+พื้นที่ ขอมูล
ระดับน้ําในร+องสวนที่จะส+งผลต+อการเปลี่ยนแปลงความเป*นกรดของดิน ตลอดจนขอมูลการใชน้ําในพื้นที่แยก
เป*นรายพืช ซึ่งมีความแตกต+างกัน ขึ้นกับชนิดดิน ชนิดพืช สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําในดิน จึงจําเป*นตอง
มีการศึกษาขอมูลดังกล+าวเพิ่มเติม เพื่อนํามาวางแผนการจัดการน้ําเพื่อปลูกพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดไดอย+างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม0ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

“...การพัฒนา ถาจะใหไดผลเร็ว ตองยอมลงทุนทําที่กักเก็บน้ํา...การขุดสระ...อาจจะราคาแพงแต0ก็
ตองทํ า ใหขนาดประหยั ด ที่ สุ ด ...ตามทฤษฎี ที่ คิ ด ไว...จะไดขาว 30-40 ถั ง ต0 อ ไร0 ป9 ที่ แ ลงไม0 ไ ดผล
อาจไดเพียง 3-4 ถังต0อไร0 แต0ถาทําโครงการฯ...นี้ใหแบ0งพื้นที่ 15 ไร0 ออกมาสัก 3 ไร0 แลวขุดสระเก็บกักน้ํา
ไวช0วยทําการปลู กขาวจะทํ าใหไดผลดี ทุกป9 ...ได 40 ถัง ซึ่งจะได 10 เท0า ของป9 ที่ไดผลไม0ดี หรือทํานา
15 ไร0 จึ งเท0 ากั บทํ า นา 120 ไร0 ในป9 ที่ไ ดผลไม0 ดี ทฤษฎีนี้ ดู ประหลาด...แต0 มันจะเปC นจริงอย0า งนั้ น และ
ยังไดปลาอีก ปลูกอย0างอื่นเปCนรายได ปลูกพืชน้ํา ก็ได การปลูกพืชบนบกก็เอาน้ําจากสระมารดไดจะเปCน
รายไดอีกทางหนึ่ง...”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ โครงการพัฒนาบริเวณพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536

ความเปFนมา
ศูน ยศึ กษาการพั ฒนาพิกุลทองฯ ไดนํ าแนวทางการทําเกษตรทฤษฎี ใหม+ ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาศึกษา ทดลอง และ
จัดทําเป*น แปลงสาธิ ตในพื้ นที่ของศู นยศึกษาฯ ตั้งแต+ พ.ศ. 2537 ในพื้นที่ 23 ไร+ มีการบริ หารจั ดการพื้น ที่
โดยปรับสัดส+วนใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของภาคใต มีการแบ+งสัดส+วนพื้นที่ ดังนี้คือ พื้นที่แหล+งน้ํา พื้นที่
นาขาว พื้นที่พืชไร+พืชสวน และพื้นที่ที่เป*นที่อยู+อาศัย คอกสัตว และถนนหนทาง ในสัดส+วน 20 : 30 : 40 : 10
(ตารางที่ 1 ภาพที่ 1) เนื่องจากในพื้นที่ภาคใตมีปริมาณฝนค+อนขางชุกจึงไดปรับลดพื้นที่แหล+งน้ําเหลือ 20 %
และเพิ่มพื้นที่พืชไร+พืชสวน เป*น 40 % ตามความถนัดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต การจัดทําแปลงสาธิตการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป*นส+วนหนึ่งของ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” สําหรับเป*นตนแบบให
เกษตรกรหรือผูสนใจทั่วไป ไดนําไปประยุกตใชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดอื่น ๆ ต+อไป
13

ตารางที่ 1 การแบ+งพื้นที่การดําเนินงานแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
กิจกรรม

พื้นที่ดําเนินการ (ไร0)

แหล+งน้ํา
นาขาว
พืชไร+ พืชสวน
ที่อยู+อาศัย และเลี้ยงสัตว
รวม

4.50 (20%)
7.00 (30%)
9.25 (40%)
2.25 (10%)
23.00 (100%)

ภาพที่ 1 แผนผังพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
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สภาพพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด มีสภาพพื้นที่เป*นที่ลุ+มต่ํามีน้ําท+วม
ขัง ลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและบางส+วนเป*นดินอินทรีย ประกอบดวย ชุดดินระแงะ ชุดดินมูโน_ะ และ
ชุดดินนราธิวาส (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงชุดดินในพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
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ผลการดําเนินงาน
พื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งดําเนินการในพื้นที่ลุ+มต่ํามีน้ําท+วมขัง
ลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและบางส+วนเป*นดินอินทรีย เมื่อมีการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม+ มีการปรับสภาพพื้นที่ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชแต+ละชนิด อาทิ การขุดคูยกร+อง สําหรับการปลูก
พืชผัก พืชไร+ ไมผล การปรับสภาพพื้นที่เป*นแปลงขังน้ําสําหรับปลูกขาว การขุดสระน้ําเพื่อเป*นแหล+งเก็บกักน้ํา
และเลี้ยงปลา พบว+าในระยะแรกดินยังคงมีสภาพเป*นดินเปรี้ยวจัด และมีความอุดมสมบูรณต่ํา (ตารางที่ 2)
รวมถึงสภาพน้ําในสระน้ําและร+องสวนที่มีค+าความเป*นกรด-ด+าง (pH) เฉลี่ย 3.8 ซึ่งเป*นกรดจัด
ตารางที่ 2 ความอุดมสมบูรณของดินก+อนการดําเนินงาน (พ.ศ. 2537)
สมบัติทางเคมี

ชุดดินมูโนHะ

ชุดดินระแงะ

ชุดดินนราธิวาส

pH 1:1 H2O
OM (%)
Avail. P (mg kg-1)
Avail. K (mg kg-1)

3.3
4.13
7
15

3.4
4.98
9
10

3.0
4.52
5
9

ระดับ
เป*นกรดรุนแรง
สูง-สูงมาก
ต่ํา
ต่ํามาก

การจั ด การพื้ น ที่ ในแปลงสาธิ ต การทํ าเกษตรทฤษฎี ใหม+ ในพื้ น ที่ ดิ นเปรี้ ย วจัด ไดดําเนิ น การโดยนํ า
หลักการจาก“โครงการแกลงดิน”มาปรับใชในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งการปรับสภาพดินและการปรับสภาพน้ําใน
สระน้ําและร+องสวน การปรับสภาพดินนั้นเนนการใชวัสดุปูน อาทิ หินปูนบด ปูนขาว ในการปรับสภาพดิน ใหมี
ค+าความเป*นกรด-ด+างเหมาะสมกับการปลูกพืชในแต+ละชนิด ควบคู+กับการควบคุมระดับน้ําใตดินเพื่อปfองกันการ
เกิดกรดเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันมีการบํารุงดินโดยใชปุrยหมัก ปุrยคอก ปุrยพืชสด รวมถึงการใชปุrยเคมีสําหรับพืช
บางชนิด เช+น นาขาว เป*นตน ทําใหในปCจจุบัน (พ.ศ. 2562) ดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความอุดมสมบูรณของดินแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
(พ.ศ. 2562)
สมบัติทางเคมี
pH 1:1 H2O
OM (%)
Avail. P (mg kg-1)
Avail. K (mg kg-1)

นาข+าว

พืชไร0

ไม+ผล

ไม+ดอก

4.6
กรดจัด
5.62
สูงมาก
139
สูงมาก
24
ต่ํามาก

7.0
กลาง
3.62
สูง
156
สูงมาก
91
สูง

5.0
กรดจัด
4.83
สูงมาก
31
สูง
34
ต่ํา

6.2
กรดปานกลาง
5.84
สูงมาก
120
สูงมาก
60
ต่ํา
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ส+วนการปรับสภาพน้ําในสระน้ําและร+องสวนนั้น ไดดําเนินการตรวจสอบค+าความเป*นกรด-ด+าง อย+าง
ต+อเนื่อง โดยในร+องสวนเมื่อพบว+าค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํามีค+าต่ํากว+า 5.0 ไดทําการระบายน้ําออกแลวนํา
น้ําดีจากอ+างเก็บน้ําใกลบานมาเติมใหอยู+ในระดับเหนือชั้นความเป*นกรด (ชั้นไพไรท) ใตดิน เพื่อปfองกันการเกิด
กรดเพิ่ม ส+วนในสระน้ํามีการหว+านหินปูนบดเพื่อปรับสภาพน้ําในอัตรา 5 ตันต+อไร+ หลังจากมีการตรวจเช็คและ
ปรับสภาพน้ํามาอย+างต+อเนื่องเป*นระยะเวลา 8 ป\ (ตั้งแต+ พ.ศ. 2537-2544) ทําใหน้ํามีสภาพดีขึ้น โดยปCจจุบัน
ค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยมีค+าเฉลี่ยอยู+ระหว+าง 5.0-6.5 ซึ่งเป*นค+าที่สามารถ
น้ําไปใชทางการเกษตรได
ดานแรงงานที่ใชในการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ไดจําลองครอบครัวเกษตรกรที่รับผิดชอบในพื้นที่ 23 ไร+ จํานวน 4 ราย สําหรับดําเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง
ดานการทํานา การปลูกพืชไร+ พืชผัก ไมผล เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว (เป*ดไข+) ในการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การจําหน+าย รวมถึงการบันทึกขอมูลและการทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป*นจํานวนแรงงานที่เพียงพอสําหรับ
การทํากิจกรรมในพื้นที่ดังกล+าว

จากขอมูลผลผลิตพืช พบว+าในช+วงเริ่มดําเนินการ ส+วนใหญ+ผลผลิตพืชที่ไดค+อนขางต่ํา โดยเฉพาะขาว มี
ผลผลิตเฉลี่ยอยู+ในช+วง 180-200 กก./ไร+ เช+นเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ หลังจากที่มีการปรับสภาพดินและมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินอย+างต+อเนื่อง รวมถึงการควบคุมระดับน้ําใตดินเพื่อปfองกันการเกิดกรดเพิ่มเติม ทําใหปCจจุบัน
พืชที่ปลูกใหผลผลิตใกลเคียงกับการปลูกพืชในพื้นที่ทั่วไป (ขอมูลผลผลิตเฉลี่ยป\ 2560-2562) ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลผลิตขาว พืชผัก พืชไร+ และไมผล
ชนิดพืช

ผลผลิต

ข+าว
พันธุหอมกระดังงา 440-540 กก./ไร+
พันธุซีบูกันตัง 5
670-820 กก./ไร+
พันธุชัยนาท 1
420-570 กก./ไร+
พืชไร+
1,800-2,100 กก./ไร+
(ขาวโพดหวาน)

พืชผัก
กระเจี๊ยบเขียว
มะเขือเปราะ
มะเขือยาว
บวบหอม
บวบเหลี่ยม
ถั่วพู
ฟCกเขียว
พริกชี
ถั่วฝCกยาว
โหระพา
ไม+ดอก (มะลิ)

ไม+ผล
มะพราว
มะละกอ
ลองกอง
เงาะ
ทุเรียน
มังคุด
เห็ด

การจัดการดิน
- ปรับสภาพดินโดยใชหินปูนบดอัตรา 1,500 กก./ไร+
- ปรับปรุงดินโดยใชปุrยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร+ หลัง
ปCกดํา 1 สัปดาห และปุrย เคมี 46-0-0 อัต รา 8 กก./ไร+ ในระยะ
กําเนิดช+อดอก
- ปรับปรุงสภาพดินโดยใชหินปูนบดอัตรา 1,500 กก./ไร+
- ปรั บปรุงดินโดยใชปุr ยเคมี สูตร 46-0-0 อั ตรา 25 กก./ไร+ และ
ปุrยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร+ และเพิ่มอินทรียวัตถุโดย
ใชพืชปุrยสด (ปอเทือง) อัตรา 5 กก./ไร+ ไถกลบเมื่ออายุ 45-55 วัน
- ปรับสภาพดินโดยใชหินปูนบดอัตรา 2,000 กก./ไร+
- ปรั บปรุงบํ ารุ งดิ น โดยใชปุrย เคมี สูต ร 46-0-0 อัต รา 5 กก./ไร+
และปุrยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร+ ร+วมกับปุrยคอกอัตรา
3,000 กก./ไร+

3,700-3,900 กก./ไร+
3,750-3,900 กก./ไร+
3,000-3,200 กก./ไร+
2,100-2,350 กก./ไร+
950-1,100 กก./ไร+
1,200-1,350 กก./ไร+
1,900-2,400 กก./ไร+
1,200-1,450 กก./ไร+
1,950-2,150 กก./ไร+
1,850-2,000 กก./ไร+
600-950 ลิตร/ไร+ - ปรับสภาพดินโดยใชหินปูนบดอัตรา 2,000 กก./ไร+
- ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุrยเคมีสูตร และปุrยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 50 กก./ไร+ ร+วมกับปุrยหมัก 3,000 กก./ไร+
- ปรับสภาพดินโดยใชหินปูนบดอัตรา 2,000 กก./ไร+
900-1,000 ลูก/ไร+ - ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุrยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน/
3,000-3,200 กก./ไร+ ป\ และปุrยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 5 กก./ตน/ป\ ร+วมกับปุrยคอก
1,520 กก./ไร+
อัตรา 25 กก./ตน/ป\
3,540 กก./ไร+
950 กก./ไร+
400 กก./ไร+
200-300 กรัม/กอน กอนเชื้อเห็ดจํานวน 350 กอน
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เนื่องจากพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด มีสภาพพื้นที่เป*นที่ลุ+มต่ํามีน้ํา
ท+วมขัง จึงมีการสาธิตการเลี้ยงเป*ดไข+ เพื่อเป*นขอมูลใหกับเกษตรกรที่สนใจ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู+
บริเวณขอบพรุ โดยไดดําเนินการในพื้นที่ 400 ตารางเมตร มีการเลี้ยงเป*ดไข+พันธุกากีแคมปuเบลล จํานวน 300
ตัว โดยเริ่มเลี้ยงที่อายุ 1 สัปดาห ใหอาหารสําเร็จรูป เสริมดวยพืชผักในแปลง และตนปาลมสาคูที่ตัดเป*นท+อน
ประมาณ 1 เมตร ผ+าเป*น 3 ซีกใหเป*ดจิกกินเอง เป*ดเริ่มใหไข+เมื่ออายุ 5 เดือนจนถึง 2 ป\ ซึ่งเป*ดสามารถใหไข+
โดยเฉลี่ยจํานวน 160-200 ฟองต+อตัวต+อรุ+น
นอกจากนี้ไดมีการสาธิตการเลี้ยงปลา โดยมีการเลี้ยงปลาในนาขาว และการเลี้ยงปลาในสระน้ํา ดังนี้
1) การเลี้ยงปลาในนาขาว เป*นปลาชนิดกินพืช อาทิ ปลานิลดํา ปลานิลแดง ปลาบาและปลาตะเพียน ดําเนิน
การโดยการปล+อยปลาในร+องคูและปล+อยเขาแปลงนาหลังจากปCกดําขาวนาปรังแลว 21 วัน ในอัตรา 2 ตัวต+อ
ตารางเมตร และในช+วงขาวนาปรังออกรวงระยะพลับพลึงมีการสูบน้ําออกจากแปลงนา ปลาที่เลี้ยงไวปล+อยให
อยู+ในร+องคู และหลังจากมีการปCกดําขาวนาป\ 21 วัน ปล+อยน้ําท+วมแปลงและปล+อยปลาในร+องคูเขาแปลงนาอีก
ครั้ง หลังจากมีการเก็บเกี่ยวขาวนาป\ไดทําการจับปลาเพื่อจําหน+าย สําหรับอาหารเลี้ยงโดยใชอาหารสําเร็จรูป
ในช+วงเดือนแรกโดยใหอาหาร 2 วันต+อครั้ง และ 2) การเลี้ยงปลาในสระน้ํา ซึ่งมีขนาด 2,000 ตารางเมตร เป*น
ปลาชนิดกินพืช อาทิ ปลานิลดํา ปลานิลแดง ปลาบา ปลายี่สก และปลาตะเพียนขาว ในอัตรา 5 ตัวต+อตาราง
เมตร และเลี้ยงโดยใชอาหารสําเร็จรูป จับปลาเมื่อมีอายุ 8 เดือน ไดผลผลิตดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลผลิตปลาที่เลี้ยงในนาขาวและในสระน้ํา
พันธุ"ปลา
เลี้ยงปลาในนาขาว (ปลานิลดํา ปลานิลแดง ปลาบา)
เลี้ยงปลาในสระน้ํา
- ปลานิลดํา ปลานิลแดง
- ปลาบา
- ปลาตะเพียนขาว

ผลผลิตเฉลี่ย
125-166 กิโลกรัม
80-105 กิโลกรัม
60-80 กิโลกรัม
30-60 กิโลกรัม

ภายในพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด มีพื้นที่สระน้ําขนาดความจุ 5,000
ลูกบาศกเมตร และคูน้ําในร+องสวนที่สามารถกักเก็บน้ําได 7,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งพบว+าปริมาณน้ําจากทั้ง 2
แหล+งนี้ ยังไม+เพียงพอต+อการใชน้ําในพื้นที่แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ จําเป*นตองใชน้ําจากอ+างเก็บน้ํา
ใกลบานเขามาเติมโดยเฉพาะในช+วงฤดูแลง เพื่อใหเพียงพอต+อการใชประโยชนในการปลูกพืช และการควบคุม
ระดับน้ําใตดินเพื่อปfองกันการเกิดกรดเพิ่มเติม
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
การทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด พบว+า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในช+วงป\แรกยังขาดทุน
อยู+เนื่องจากตนทุนส+วนใหญ+เป*นตนทุนคงที่ ไดแก+ การขุดสระน้ําและขุดยกร+อง วัสดุปรับปรุงดิน (หินปูนบด) ที่
อยู+อาศัย และการติดตั้งระบบน้ํา เมื่อพิจารณาพบว+า จุดคุมทุนจะอยู+ที่ป\ที่ 6 (พ.ศ.2544) และหลังจากป\ที่ 6 จะ
เริ่มมีกําไร ซึ่งในช+วงระยะเวลา 5 ป\ล+าสุด (พ.ศ.2558-2562) มีกําไรสุทธิเท+ากับ 1,061,852 บาท เฉลี่ยป\ละ
212,370 บาท หรือเดือนละ 17,697 บาท ดังแสดงในตารางที่ 6 ซึ่งพบว+าสูงกว+ารายไดครัวเรือนเฉลี่ยของ
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยอยู+ที่ 195,942 บาทต+อป\ (ขอมูลความจําเป*นพื้นฐานระดับจังหวัดนราธิวาส,
2562)
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ตารางที่ 6 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิตทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในช+วงระยะเวลา
ตั้งแต+ ป\ พ.ศ. 2538-2562
กิจกรรม
รายจ0าย
ต+นทุนคงที่ (1)
แหล+งน้ําและขุดยกร+อง
วัสดุปรับปรุงดิน (ปูน)
ที่อยู+อาศัย
ติดตั้งระบบน้ํา
ต+นทุนผันแปร (2)
ขาว
พืชไร+
พืชผัก
ไมผล
ไมดอก
เห็ด
ไข+เป*ด
ปลา
รวมรายจ0าย (1) + (2)
รายรับ
ขาว
พืชไร+
พืชผัก
ไมผล
ไมดอก
เห็ด
ไข+เป*ด
ปลา
รวมรายรับ
กําไรเบื้องต+น
(รายรับ-ต+นทุนผันแปร)
กําไรสุทธิ (รายรับ-รายจ0าย)
กําไรสุทธิสะสม

2538-2542

2543-2547

ปA
2548-2552

2553-2557

2558-2562

42,650.00

3,000.00

7,820.00

17,000.00
25,650.00

3,000.00

294,420.00
148,500.00
13,620.00
64,300.00
68,000.00
268,751.00
65,776.00
23,609.00
16,250.00
36,116.00
2,011.00
17,376.00
46,225.00
61,388.00
563,171.00

431,188.00
73,718.00
34,090.00
30,469.00
49,899.00
781.00
8,806.00
162,585.00
70,840.00
431,188.00

411,588.00
62,451.00
41,350.00
22,199.80
53,484.00
1,206.10
8,725.00
173,440.00
48,732.00
454,238.00

112,333.00
111,497.00
75,986.00
44,622.00
3,148.00
31,422.00
79,006.00
102,899.00
560,913.00
292,162.00

147,526.00
157,073.00
100,705.00
101,791.00
7,092.00
15,544.00
214,487.00
123,299.00
867,516.00
436,328.00

329,065.00
417,819.00
391,148.00
160,508.00
253,947.00
291,313.00
69,397.00
198,208.00
185,334.00
128,981.00
264,296.00
303,192.00
5,370.00
13,690.00
12,092.00
13,180.00
15,553.00
17,345.00
274,094.00
344,005.00
358,846.00
76,683.00
63,871.00
139,901.00
1,057,278.00 1,571,390.00 1,699,169.00
645,690.00 934,794.00 1,069,672.00

-2,258.00
-2,258.00

436,328.00
434,070.00

603,040.00 931,794.00 1,061,852.00
1,037,110.00 1,968,904.00 3,030,756.00
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636,596.00
103,540.00
62,165.00
48,853.10
85,002.10
4,419.00
6,780.00
288,143.00
37,695.00
639,596.00

7,820.00
629,497.00
91,125.00
68,082.00
46,620.00
102,354.30
4,033.80
11,170.00
208,507.00
97,605.00
637,317.00

การทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป*นตนแบบการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป นําไปปรับใชในการทํา
การเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดอื่นๆ โดยในป\ พ.ศ. 2558-2562 มีคณะเขาเยี่ยมชมแปลงสาธิตการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม+ จํานวน 542 คณะ 32,337 ราย จะเห็นไดว+าการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ที่ผ+านมามีความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1) ความพอประมาณ จากขอมูลผลการดําเนินงานในปCจจุบัน ผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินการใน
พื้นที่ 23 ไร+ โดยใชแรงงาน 4 แรง มีรายไดสะสมระหว+างป\ พ.ศ. 2558-2562 เป*นเงิน 1,061,852 บาท เฉลี่ย
เป*นเงิน 212,370 บาทต+อป\ ซึ่งเป*นรายไดเฉลี่ยที่สูงกว+ารายไดครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดนราธิวาส (195,942
บาท/ครัวเรือน) (ขอมูลความจําเป*นพื้นฐานระดับจังหวัดนราธิวาส, 2562)
2) มี เหตุผ ล ในการบริห ารจัด การพื้นที่ มีการแบ+งสัดส+ วนพื้น ที่ที่ส อดคลองกั บภูมิสั งคม และสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีการแบ+งสัดส+วน น้ํา : ขาว : พืชไร+ ไมผล : และที่อยู+อาศัย เป*น 20 : 30 : 40 : 10 เนื่องจากใน
พื้นที่ภาคใตตอนล+างมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต+อป\สูง จึงลดสัดส+วนแหล+งน้ําเป*น 20% ของพื้นที่ และเพิ่มส+วนที่เป*น
พืชไร+ ไมผล เป*น 40% ของพื้นที่ ตามความถนัดของเกษตรในพื้นที่ และในการเลือกชนิดพืชที่ปลูกเป*นพืชที่
สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เช+น ขาว เลือกปลูกพันธุซีบูกันตัง 5 หอมกระดังงา 59 และมี
การวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับฤดูกาล การเลือกชนิดสัตวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ+ม มีน้ําท+วมขัง และ
เป*นที่นิยมบริโภคในพื้นที่ เช+น เป*ดไข+ ปลาตะเพียน ปลานิล เป*นตน
3) มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี จากการดําเนินการในแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
มีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช+น ปลูกพืชที่หลากหลายชนิด และมีการทํานาทั้งนาป\และนาปรัง ใหผลผลิต
สําหรับบริโภคและจําหน+ายไดตลอดทั้งป\ เป*นรายไดสะสมในครัวเรือน การเลี้ยงปลาจะเลือกจับเฉพาะปลาที่มี
ขนาดโตเต็มที่ตามความตองการของตลาด และปล+อยใหปลาบางส+วนมีการวางไข+ขยายพันธุตามธรรมชาติต+อไป
ทําใหมีปลาสําหรับบริโภคทั้งป\ และมีเหลือสําหรับจําหน+ายเป*นรายไดใหครัวเรือน เป*นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
21

การทําการเกษตรทฤษฎีใหม+ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งเป*นพื้นที่ที่มีขอจํากัดทางการเกษตร เป*นพื้นที่ลุ+ม
ต่ํา มีน้ําท+วมขังตลอดป\ ดังนั้น จําเป*นตองมีองคความรูในเรื่องของการปรับสภาพดินเปรี้ยวโดยการใชน้ําลางดิน
หรือการใชวัสดุปูน ควบคู+กับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินโดยใชปุrยหมัก ปุrยคอก หรือใชปุrยพืชสด ใน
ปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดพืช จึงจะสามารถทําใหพืชใหผลผลิตตามที่ตองการได นอกจากนี้จําเป*นตองมีการ
วางแผนจัดการน้ําที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใชน้ําควบคุมระดับน้ําใตดิน เพื่อปfองกันการเกิดกรดเพิ่มเติมและ
สามารถนําน้ําในร+องคูไปใชเพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว และในการทําการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนั้น
เกษตรกรตองมี ค วามอดทน มี ค วามขยั น มี ค วามซื่ อ สั ต ยในการประกอบอาชี พ ผลิ ต ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความประหยัด จึงจะทําใหสามารถใชชีวิตไดอย+างมั่นคงและมีความสุข
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โครงการเปFดไข0พระราชทานในพืน้ ที่จงั หวัดนราธิวาส

โครงการเปFดไข0พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

“…ขอใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองเลี้ยงเปCดเพิ่มเติม เพื่อส0งเสริมใหกับ โรงเรียน
ภายใตโครงการส0งเสริมไก0ไข0พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ...”
“…ควรส0งเสริมการเพาะขยายพันธุเปCด โดยการเลี้ยงใหเปCนระบบเปFด ในโรงเรียนที่ประสบปGญหา
น้ําท0วม ไดแก0 โรงเรียนบานหัวเขา โรงเรียนบานปลักปลา และโรงเรียนบาน โคกสยา อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ...”
“…เห็นควรใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการ เลี้ยงเปCด
เพิ่มเติม เพื่อส0งเสริมใหแก0เกษตรกร ทั้งนี้ การเลี้ยงเปCดสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ ภาคใตที่มีสภาพ
ภูมิอากาศฝนตกชุก...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนบานโคกศิลา อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
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การดําเนินงานสนองพระราชดําริ
งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดสนองพระราชดําริดานการส+งเสริมการเลี้ยงเป*ดไข+
พระราชทานดังนี้
วันที่
18 พฤศจิกายน 2562

28 มกราคม 2563

การดําเนินงาน
สํารวจความพรอมของพื้นที่ในการเลี้ยงเป*ดไข+พระราชทาน โรงเรียนบานโคกสยา
โรงเรี ย นบานหั ว เขา โรงเรี ย นบานปลั ก ปลา และโรงเรี ย นอิ ส ลามบู ร พา พบว+ า
โรงเรียนบานหัวเขาไม+พรอมรับการสนับสนุนเป*ดไข+พระราชทาน เนื่องจากปCญหาลิง
รบกวน
ประสานการสนั บ สนุ น พั น ธุ เป* ด ไข+ พ ระราชทาน จากศู น ยพั ฒ นาปศุ สั ต วตาม
พระราชดําริ อําเภอด+านซาย จังหวัดเลย จํานวน 300 ตัว ซึ่งทางศูนยฯ สามารถ
สนั บ สนุ น พั น ธุ เป* ด ไข+ (เป* ด สาวพรอมออกไข+ ) จํ า นวน 300 ตั ว ในช+ ว งเดื อ น
พฤษภาคม 2563

แผนการดําเนินงาน
ศู น ยพั ฒ นาปศุ สั ต วตามพระราชดํ า ริ อํ า เภอด+ า นซาย จั ง หวั ด เลย สามารถสนั บ สนุ น พั น ธุ เป* ด ไข+
พระราชทานใหแก+ งานปศุ สั ต ว ศู น ยศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุล ทองฯ ไดในช+ ว งเดื อ นพฤษภาคม 2563 ซึ่ ง จะ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานดังนี้
แผนงาน
งานทดสอบ
งานส+งเสริมและขยายผล
(พื้นที่นําร+อง)

การดําเนินงาน
เลี้ยงภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ และเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและ
การใหผลผลิต จํานวน 50 ตัว
- สนับสนุนพันธุเป*ดไข+ใหโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจํานวน 3
โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ตัว พรอมเก็บขอมูลการใหผลผลิต
- โรงเรียนปลักปลา
- โรงเรียนอิสลามบูรพา
- โรงเรียนบานโคกสยา
- สนับสนุนพันธุเป*ดไข+แก+เกษตรกรตัวอย+าง จํานวน 5 ราย รายละ 20 ตัวพรอมเก็บ
ขอมูลการใหผลผลิต
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