


การบริหารจัดการนํ้าในพืน้ท่ีแปลงสาธติงานศึกษา ทดลอง วิจัย 



การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนทีแ่ปลงสาธิต งานศึกษา ทดลอง วิจัย 
ศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

          ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีหน�าท่ีหลักในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหารูปแบบในการพัฒนา
พ้ืนท่ีพรุแบบบูรณาการ และนําองค�ความรู�ท่ีได�มาจัดทําเป*นคู+มือ ตํารา หลักสูตรอบรม พร�อมท้ังให�บริการองค�
ความรู�แบบ "ศูนย�บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยมุ+งเน�นการจัดทําเป*นแปลงสาธิต
และจัดแสดงไว�ในรูปแบบของ "พิพิธภัณฑ	ธรรมชาติท่ีมีชีวิต" 
          พ้ืนท่ีภายในศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย� จําเป*นต�อง
มีการจัดการดินและน้ําท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงนอกจากจะเป*นปCจจัยสําคัญต+อการ
เจริญเติบโตของพืชแล�ว น้ํายังเป*นปCจจัยสําคัญในการจัดการดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริตาม “โครงการ
แกล+งดิน"  ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
          ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได�รวบรวมข�อมูลการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิต จํานวน 
308 ไร+ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยเพ่ือเป*นแนวทางการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและ
ดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุ และเพ่ือเป*นต�นแบบสําหรับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได�เข�ามาศึกษาดูงานได�
นําไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาอาชีพให�เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีภูมิสังคมของตนเองต+อไป

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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ตารางท่ี 1 การใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ลําดับ

ท่ี
พ้ืนท่ีศูนย"ฯ

เนื้อท่ี 
การใช+ประโยชน"

ไร0 %

1 แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง 

วิจัย 

510 29.31

     - พ้ืนท่ีดอน 202 11.61 อาคารสํานักงานหน+วยงานร+วมต+างๆ โรงงานสกัด

และแปรรูปน้ํามันปาล�ม ห�องประชุม อาคาร

ฝSกอบรม และท่ีพัก
     - พ้ืนท่ีลุ+ม 308 17.70 แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยเพ่ือเป*นแนว

ทางการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย�

ในพ้ืนท่ีพรุ
2 อ+างเก็บน้ําใกล�บ�าน 1,030 59.20 แหล+งน้ําเพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีแปลงวิจัย/ทดลอง

ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพ้ืนท่ี

เกษตรกรรอบโครงการ
3 พ้ืนท่ีสวนยางเขาสํานัก 200 11.49 แปลงวิจัยการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 

พ้ืนท่ีรวม 1,740 100.00พ้ืนท่ีดอน พ้ืนท่ีลุ0ม

พ้ืนท่ีอ0างเก็บน้ําใกล+บ+าน พ้ืนท่ีสวนยางเขาสํานัก

ภาพท่ี 2 การใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีภายในศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

พ้ืนท่ีศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

          ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,740 ไร+ แบ+งออกเป*น 3 ส+วน คือ 1) พ้ืนท่ีส+วนท่ีเป*น
แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ในรูปแบบพิพิธภัณฑ�ธรรมชาติทีมีชีวิต (พ้ืนท่ีดอน, พ้ืนท่ีลุ+ม) 2) อ+างเก็บน้ํา
ใกล�บ�าน และ 3) พ้ืนท่ีสวนยางเขาสํานัก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 ภาพท่ี 2 และ 3
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ภาพท่ี 3 ขอบเขตพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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ตารางท่ี 2 การใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ภายในศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ลําดับ

ท่ี
การใช+ประโยชน"

เนื้อท่ี
หมายเหตุ

ไร0 %

1 แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย 133.8 43.4 เป*นพ้ืนท่ีท่ีได�นําเอาผลการศึกษา ทดลอง 

วิจัย มาจัดทําเป*นแปลงสาธิต จัดแสดงไว�ใน

รูปแบบของพิพิธภัณฑ�ธรรมชาติท่ีมีชีวิต 

สําหรับเป*นต�นแบบให�ผู�ท่ีสนใจเข�ามาศึกษา

ดูงาน
2 สวนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส

ต+างๆ

42.5 13.8 เป*นพ้ืนท่ีท่ีได�จัดทําข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัวและพระบรม

วงศานุวงศ�ในวโรกาสต+างๆ 
3 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 131.7 42.8 เป*นพ้ืนท่ีส+วนท่ีเป*นถนน พ้ืนท่ีปลูกไม�ยืนต�น 

ไม�ดอก ไม�ประดับต+างๆ 
พ้ืนท่ีรวม 308.0 100.0

พ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

          แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัยเป*นส+วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ�ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ท่ีได�มีการรวบรวมผล
การศึกษาทดลอง วิจัย ในรูปแบบแปลงสาธิต สําหรับเป*นต�นแบบในการศึกษาดูงานและได�รวบรวมส+วนท่ีเป*น
สวนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต+าง ๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 308 ไร+ โดยมีการใช�ประโยชน�ท่ีดินและลักษณะดิน ดังนี้
       1) การใช+ประโยชน"ท่ีดินในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย 
          การใช�ประโยชน�ท่ีดินในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ประกอบด�วยแปลงสาธิตงานทดลอง วิจัย 
อาทิ แปลงสาธิตโครงการแกล�งดิน แปลงสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด แปลงสาธิตการ
ปลูกข�าว ไม�ผล ไม�ยืนต�น พืชไร+และพืชผักต+างๆ และสวนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต+างๆ อาทิ สวน 50 ป\ 
ครองราชย� สวน 72 พรรษา สวน 76 พรรษา และสวนพฤกษศาสตร�พันธุ�ไม�ม+วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4
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ภาพท่ี 4 การใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ภายในศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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       2) ลักษณะดินในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย 
          แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย มีลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและบางส+วนเป*นดินอินทรีย� ชุดดิน
เปรี้ยวจัดท่ีพบ คือ ชุดดินระแงะ (Ra) และชุดดินมูโน_ะ (Mu) ส+วนชุดดินอินทรีย�ท่ีพบ คือ ชุดดินนราธิวาส (Nw) 
และชุดดินกาบแดง (Kd) (ภาพท่ี 5) 

ภาพท่ี 5 ชุดดินท่ีพบในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณความจุของสระเก็บน้ํา คู คลองและร+องสวนในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย

ประเภท
พ้ืนท่ี ปริมาณความจุน้ํา

(ลูกบาศก"เมตร)ตารางเมตร ไร0

สระเก็บน้ํา 54,774 34 82,161
คู คลอง ร+องสวน 86,014 54 86,014

รวม 140,788 88 168,175

ภาพท่ี 6 พ้ืนท่ีสระเก็บน้ํา คู คลอง และร+องสวน ภายในแปลงพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย

การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย

       1) การจัดการน้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
          พ้ืนท่ีกักเก็บน้ําในแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ประกอบด�วย สระเก็บน้ํา พ้ืนท่ีคู คลอง และร+อง
สวน (ภาพท่ี 6) ซ่ึงทําหน�าท่ีเป*นแก�มลิงในช+วงฤดูฝนและกักเก็บน้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง อีกท้ังใช�เป*นแหล+งน้ําสําหรับ
การเพาะปลูกพืชภายในแปลง และทําหน�าท่ีช+วยรักษาระดับน้ําใต�ดินให�อยู+เหนือชั้นความเป*นกรด (ชั้นไพไรท�) 
ปfองกันไม+ให�ออกซิเจนในอากาศแทรกซึมไปสัมผัสกับไพไรท� ซ่ึงเป*นต�นเหตุให�เกิดกรดกํามะถันเพ่ิมเติมในดิน 
โดยพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําดังกล+าวมีความสามารถในการกักเก็บน้ํารวม 168,175 ลูกบาศก�เมตร   (ตารางท่ี 3)
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          การจัดการและควบคุมปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ดําเนินการโดยทําแนว
คันดินสูง 2 เมตร จากระดับพ้ืนท่ีเดิม รอบพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือปfองกันน้ําท+วมขังใน
พ้ืนท่ี ก+อสร�างประตูรับน้ํา จํานวน 6 จุด บริเวณแนวคันดิน เพ่ือรับน้ําเข�าสู+แปลงและติดต้ังเครื่องสูบน้ํา จํานวน 
4 เครื่อง บริเวณโรงสูบน้ําเพ่ือระบายน้ําออก (ภาพท่ี 7 และ 8)

ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา ประตูรับน้ํา และโรงสูบน้ําภายในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย
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ภาพท่ี 8 ประตูรับน้ําและโรงสูบน้ําภายในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย

          แหล+งน้ําท่ีใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ประกอบด�วย
                    (1) อ+างเก็บน้ําใกล�บ�าน : เป*นแหล+งน้ําขนาดใหญ+ท่ีอยู+ในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,030 ไร+ มีความสามารถในการเก็บกักน้ําสูงสุด 4.5 ล�านลูกบาศก�เมตร แต+ในสภาวะปกติจะ
เก็บกักน้ําไว�เพียง 3.7 ล�านลูกบาศก�เมตร โดยส+งเข�าสู+แปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ผ+านระบบชลประทาน
ในรูปแบบคูน้ําคอนกรีต (ภาพท่ี 9)

ภาพท่ี 9 อ+างเก็บน้ําใกล�บ�านและระบบชลประทาน

          นอกจากการใช�ประโยชน�น้ําจากอ+างเก็บน้ําใกล�บ�านเพ่ือการปลูกพืชแล�ว น้ําจากอ+างเก็บน้ําใกล�บ�าน ยัง
มีความสําคัญต+อการควบคุมความเป*นกรดในดิน โดยในช+วงแรกของการจัดทําแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง 
วิจัย (ป\ พ.ศ. 2529-2537) น้ําจากอ+างเก็บน้ําใกล�บ�านถูกนํามาใช�ประโยชน�ในการล�างความเป*นกรดของดิน โดย
หลังจากการขุดคู ยกร+อง เพ่ือจัดทําแปลงปลูกพืช ทําให�ดินมีความเป*นกรดเกิดข้ึน เม่ือมีการขังน้ําในร+องแปลง 
น้ําจึงมีสภาพเป*นกรด ต�องมีการสูบน้ําเหล+านี้ออก และเติมน้ําใหม+เข�ามาเพ่ือล�างความเป*นกรด 
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          จากการเก็บข�อมูลของน้ําก+อนเข�าแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย และร+องน้ําภายในแปลง เพ่ือ
ศึกษาค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํา รวมท้ังสิ้น 7 จุด (ภาพท่ี 10) พบว+า ในช+วงป\ พ.ศ. 2529-2537 ค+าความเป*น
กรด-ด+างของน้ําก+อนเข�าสู+แปลงอยู+ท่ี 6.2-6.9 และลดลงเหลือ 3.4-5.3 ในพ้ืนท่ีร+องน้ําของแปลงปลูกพืช แต+
ภายหลังการจัดการดินเปรี้ยวจัด ท้ังการระบายน้ําท่ีมีสภาพเป*นกรด การควบคุมระดับน้ําใต�ดิน ควบคู+กับการใช�
วัสดุปูนเพ่ือปรับปรุงดินมาอย+างต+อเนื่อง พบว+า ค+าเฉลี่ยความเป*นกรด-ด+างของน้ําในร+องน้ําเพ่ิมสูงข้ึนอยู+ท่ีระดับ 
5.6-6.4 ซ่ึงอยู+ในระดับท่ีใกล�เคียงกับความเป*นกรด-ด+างของน้ําก+อนเข�าแปลง (ภาพท่ี 11) จึงไม+จําเป*นต�อง
ระบายน้ําออกเพ่ือล�างความเป*นกรดอีกต+อไป อย+างไรก็ตาม ยังคงต�องมีการใช�น้ําจากอ+างเก็บน้ําใกล�บ�าน เพ่ือ
ควบคุมระดับน้ําใต�ดินให�อยู+เหนือชั้นดินล+างท่ีมีสารประกอบไพไรท� ไม+ให�ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 
และเกิดเป*นกรดกํามะถัน

ภาพท่ี 10 จุดเก็บตัวอย+างน้ําเพ่ือวัดค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํา
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ภาพท่ี 11 ค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ในช+วงป\ พ.ศ. 2529-2562

                    (2) น้ําฝน : จากข�อมูลปริมาณน้ําฝนย�อนหลัง 30 ป\ พบว+า ฤดูฝนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 
เริ่มต�นในช+วงเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนักในช+วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม คิดเป*น 50 เปอร�เซ็นต�ของ
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกท้ังป\ (ภาพท่ี 12) โดยในช+วงดังกล+าว ปริมาณน้ําฝนมีมากเกินกว+าความสามารถในการกักเก็บ
น้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย จําเป*นต�องระบายน้ําออกทางโรงสูบน้ํา ซ่ึงมีการติดต้ังเครื่องสูบ
น้ําจํานวน 4 เครื่อง แต+ละเครื่องสามารถระบายน้ําได� 8.3 ลูกบาศก�เมตรต+อนาที โดยจํานวนวันท่ีจะต�องสูบน้ํา
ออกในแต+ละป\นั้น มีความแตกต+างกันข้ึนกับปริมาณน้ําฝนในแต+ละป\ (ตารางท่ี 4) และพบว+า ปริมาณน้ําฝนจาก
ช+วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเพียงพอต+อการใช�น้ําในพ้ืนท่ีจนถึงเดือนมกราคมโดยไม+มีความจําเป*นท่ีจะต�อง
นําน้ําจากอ+างเก็บน้ําใกล�บ�านมาใช�ประโยชน�จนถึงเดือนมกราคม
          อย+างไรก็ตาม พบว+า ปริมาณน้ําฝนในช+วงเดือนอ่ืน (กุมภาพันธ�ถึงตุลาคม) ยังไม+เพียงพอต+อปริมาณการ
ใช�น้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย โดยเฉพาะในช+วงฤดูทํานา ซ่ึงเป*นพืชท่ีมีความต�องการน้ําสูง 
เช+นเดียวกับการรักษาระดับน้ําเพ่ือควบคุมความเป*นกรดของดินในร+องสวน

ภาพท่ี 12 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสย�อนหลัง 30 ป\ (พ.ศ. 2532-2562)
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ตารางท่ี 4 ปริมาณน้ําฝนตลอดท้ังป\และจํานวนวันท่ีมีการสูบน้ําออกจากแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย 
              ในช+วงป\ พ.ศ. 2560-2562

ปA พ.ศ.
ปริมาณน้ําฝนตลอดท้ังปA จํานวนวันท่ีสูบน้ําออก

(วัน)มิลลิเมตร ลูกบาศก"เมตร

2560 4,780.6 2,355,879.7 20
2561 2,837.1 1,398,122.9 9
2562 2,310.6 1,129,344 7

       2) แนวทางการจัดการน้ําในอนาคต
          น้ําเป*นปCจจัยสําคัญในการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด โดยนอกจากจะใช�เพ่ือเพาะปลูกพืชแล�ว 
ยังจําเป*นต�องมีการใช�น้ําเพ่ือควบคุมความเป*นกรดของดินในปริมาณมาก ดังนั้น แหล+งน้ําสํารองจึงเป*นสิ่งสําคัญ
ในการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีดังกล+าว โดยเฉพาะในช+วงแรกของการใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
          จากข�อมูลผลการดําเนินงานแปลงสาธิตงานศึกษา ทดลอง วิจัย ในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
พบว+า ภายหลังการขุดคูยกร+องเพ่ือปลูกพืช จะมีความเป*นกรดเกิดข้ึนในดิน ส+งผลให�น้ําท่ีขังอยู+ในร+องสวนมี
ความเป*นกรด จําเป*นต�องระบายน้ําออกจากแปลง และต�องใช�เวลาไม+ตํ่ากว+า 8 ป\ ในการล�างความเป*นกรดนั้น
ออกไป ท้ังนี้ การรักษาระดับน้ําภายในร+องสวนของพ้ืนท่ีท่ีเป*นดินเปรี้ยวจัด มีความจําเป*นอย+างย่ิงท่ีจะต�อง
ดําเนินการอย+างต+อเนื่อง เพ่ือปfองกันการเกิดกรดเพ่ิมเติม โดยจําเป*นต�องบันทึกข�อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความเป*นกรดของน้ํา เพ่ือวางแผนการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี

          อย+างไรก็ตาม จากผลการดําเนินงานต้ังแต+ป\ พ.ศ. 2529 พบว+า แม�จะมีการบันทึกข�อมูลปริมาณน้ําฝน 
ข�อมูลความสามารถในการกักเก็บน้ําภายในพ้ืนท่ี แต+ยังคงขาดข�อมูลเชิงลึก เช+น ข�อมูลปริมาณการใช�น้ําจาก
อ+างเก็บน้ําใกล�บ�าน ซ่ึงสามารถศึกษาได�จากการติดต้ังมาตรวัดน้ํา บริเวณประตูรับน้ําก+อนเข�าสู+พ้ืนท่ี ข�อมูล
ระดับน้ําในร+องสวนท่ีจะส+งผลต+อการเปลี่ยนแปลงความเป*นกรดของดิน ตลอดจนข�อมูลการใช�น้ําในพ้ืนท่ีแยก
เป*นรายพืช ซ่ึงมีความแตกต+างกัน ข้ึนกับชนิดดิน ชนิดพืช สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําในดิน จึงจําเป*นต�อง
มีการศึกษาข�อมูลดังกล+าวเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาวางแผนการจัดการน้ําเพ่ือปลูกพืชในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดได�อย+างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม0ในพื้นท่ีดินเปร้ียวจัด



“...การพัฒนา ถ�าจะให�ได�ผลเร็ว ต�องยอมลงทุนทําท่ีกักเก็บน้ํา...การขุดสระ...อาจจะราคาแพงแต0ก็
ต�องทําให�ขนาดประหยัดท่ีสุด...ตามทฤษฎีท่ีคิดไว� . . .จะได�ข�าว 30-40 ถังต0อไร0  ป9 ท่ีแล�งไม0ได�ผล 
อาจได�เพียง 3-4 ถังต0อไร0 แต0ถ�าทําโครงการฯ...นี้ให�แบ0งพ้ืนท่ี 15 ไร0 ออกมาสัก 3 ไร0 แล�วขุดสระเก็บกักน้ํา
ไว�ช0วยทําการปลูกข�าวจะทําให�ได�ผลดีทุกป9...ได� 40 ถัง ซ่ึงจะได� 10 เท0า ของป9ท่ีได�ผลไม0ดี หรือทํานา 
15 ไร0 จึงเท0ากับทํานา 120 ไร0 ในป9ท่ีได�ผลไม0ดี ทฤษฎีนี้ดูประหลาด...แต0มันจะเปCนจริงอย0างนั้น และ
ยังได�ปลาอีก ปลูกอย0างอ่ืนเปCนรายได� ปลูกพืชน้ํา ก็ได� การปลูกพืชบนบกก็เอาน้ําจากสระมารดได�จะเปCน
รายได�อีกทางหนึ่ง...”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ โครงการพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2536 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม�ในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด

ความเปFนมา
          ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�นําแนวทางการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาศึกษา ทดลอง และ
จัดทําเป*นแปลงสาธิตในพ้ืนท่ีของศูนย�ศึกษาฯ ต้ังแต+ พ.ศ. 2537 ในพ้ืนท่ี 23 ไร+ มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ี    
โดยปรับสัดส+วนให�เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของภาคใต� มีการแบ+งสัดส+วนพ้ืนท่ี ดังนี้คือ พ้ืนท่ีแหล+งน้ํา พ้ืนท่ี
นาข�าว พ้ืนท่ีพืชไร+พืชสวน และพ้ืนท่ีท่ีเป*นท่ีอยู+อาศัย คอกสัตว� และถนนหนทาง ในสัดส+วน 20 : 30 : 40 : 10 
(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) เนื่องจากในพ้ืนท่ีภาคใต�มีปริมาณฝนค+อนข�างชุกจึงได�ปรับลดพ้ืนท่ีแหล+งน้ําเหลือ 20 % 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีพืชไร+พืชสวน เป*น 40 % ตามความถนัดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต� การจัดทําแปลงสาธิตการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดเป*นส+วนหนึ่งของ “พิพิธภัณฑ	ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” สําหรับเป*นต�นแบบให�
เกษตรกรหรือผู�สนใจท่ัวไป ได�นําไปประยุกต�ใช�ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดอ่ืน ๆ ต+อไป
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ภาพท่ี 1 แผนผังพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด

ตารางท่ี 1 การแบ+งพ้ืนท่ีการดําเนินงานแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด

กิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ (ไร0)

แหล+งน้ํา                     4.50 (20%)
นาข�าว                     7.00 (30%)
พืชไร+ พืชสวน                     9.25 (40%)
ท่ีอยู+อาศัย และเลี้ยงสัตว�                     2.25 (10%)

                         รวม                 23.00 (100%)
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          สภาพพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด มีสภาพพ้ืนท่ีเป*นท่ีลุ+มตํ่ามีน้ําท+วม
ขัง ลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและบางส+วนเป*นดินอินทรีย� ประกอบด�วย  ชุดดินระแงะ ชุดดินมูโน_ะ และ
ชุดดินนราธิวาส (ภาพท่ี 2) 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงชุดดินในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด
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ผลการดําเนินงาน 
          พ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีลุ+มตํ่ามีน้ําท+วมขัง 
ลักษณะดินเป*นดินเปรี้ยวจัดและบางส+วนเป*นดินอินทรีย� เม่ือมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในรูปแบบการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม+ มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีให�เหมาะสมกับการปลูกพืชแต+ละชนิด อาทิ การขุดคูยกร+อง สําหรับการปลูก
พืชผัก พืชไร+ ไม�ผล การปรับสภาพพ้ืนท่ีเป*นแปลงขังน้ําสําหรับปลูกข�าว การขุดสระน้ําเพ่ือเป*นแหล+งเก็บกักน้ํา
และเลี้ยงปลา พบว+าในระยะแรกดินยังคงมีสภาพเป*นดินเปรี้ยวจัด และมีความอุดมสมบูรณ�ตํ่า (ตารางท่ี 2) 
รวมถึงสภาพน้ําในสระน้ําและร+องสวนท่ีมีค+าความเป*นกรด-ด+าง (pH) เฉลี่ย 3.8 ซ่ึงเป*นกรดจัด

ตารางท่ี 2 ความอุดมสมบูรณ�ของดินก+อนการดําเนินงาน (พ.ศ. 2537)

สมบัติทางเคมี ชุดดินมูโนHะ ชุดดินระแงะ ชุดดินนราธิวาส ระดับ

pH 1:1 H2O 3.3 3.4 3.0 เป*นกรดรุนแรง

OM (%) 4.13 4.98 4.52 สูง-สูงมาก

Avail. P (mg kg-1) 7 9 5 ตํ่า

Avail. K (mg kg-1) 15 10 9 ตํ่ามาก

          การจัดการพ้ืนท่ีในแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ได�ดําเนินการโดยนํา
หลักการจาก“โครงการแกล�งดิน”มาปรับใช�ในการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังการปรับสภาพดินและการปรับสภาพน้ําใน
สระน้ําและร+องสวน การปรับสภาพดินนั้นเน�นการใช�วัสดุปูน อาทิ หินปูนบด ปูนขาว ในการปรับสภาพดิน ให�มี
ค+าความเป*นกรด-ด+างเหมาะสมกับการปลูกพืชในแต+ละชนิด ควบคู+กับการควบคุมระดับน้ําใต�ดินเพ่ือปfองกันการ
เกิดกรดเพ่ิมเติม ในขณะเดียวกันมีการบํารุงดินโดยใช�ปุrยหมัก ปุrยคอก ปุrยพืชสด รวมถึงการใช�ปุrยเคมีสําหรับพืช
บางชนิด เช+น นาข�าว เป*นต�น ทําให�ในปCจจุบัน (พ.ศ. 2562) ดินมีความอุดมสมบูรณ�เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ความอุดมสมบูรณ�ของดินแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
             (พ.ศ. 2562)

สมบัติทางเคมี นาข+าว พืชไร0 ไม+ผล ไม+ดอก

pH 1:1 H2O 4.6

กรดจัด

7.0

กลาง

5.0

กรดจัด

6.2

กรดปานกลาง
OM (%) 5.62

สูงมาก

3.62

สูง

4.83

สูงมาก

5.84

สูงมาก
Avail. P (mg kg-1) 139

สูงมาก

156

สูงมาก

31

สูง

120

สูงมาก
Avail. K (mg kg-1) 24

ตํ่ามาก

91

สูง

34

ตํ่า

60

ตํ่า
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          ส+วนการปรับสภาพน้ําในสระน้ําและร+องสวนนั้น ได�ดําเนินการตรวจสอบค+าความเป*นกรด-ด+าง อย+าง
ต+อเนื่อง โดยในร+องสวนเม่ือพบว+าค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํามีค+าตํ่ากว+า 5.0 ได�ทําการระบายน้ําออกแล�วนํา
น้ําดีจากอ+างเก็บน้ําใกล�บ�านมาเติมให�อยู+ในระดับเหนือชั้นความเป*นกรด (ชั้นไพไรท�) ใต�ดิน เพ่ือปfองกันการเกิด
กรดเพ่ิม ส+วนในสระน้ํามีการหว+านหินปูนบดเพ่ือปรับสภาพน้ําในอัตรา 5 ตันต+อไร+ หลังจากมีการตรวจเช็คและ
ปรับสภาพน้ํามาอย+างต+อเนื่องเป*นระยะเวลา 8 ป\ (ต้ังแต+ พ.ศ. 2537-2544) ทําให�น้ํามีสภาพดีข้ึน โดยปCจจุบัน
ค+าความเป*นกรด-ด+างของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน�อย โดยมีค+าเฉลี่ยอยู+ระหว+าง 5.0-6.5 ซ่ึงเป*นค+าท่ีสามารถ
น้ําไปใช�ทางการเกษตรได� 

ด�านแรงงานท่ีใช�ในการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
ได�จําลองครอบครัวเกษตรกรท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 23 ไร+ จํานวน 4 ราย สําหรับดําเนินกิจกรรมครอบคลุมท้ัง
ด�านการทํานา การปลูกพืชไร+ พืชผัก ไม�ผล เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว� (เป*ดไข+) ในการดูแลรักษา การเก็บเก่ียว
ผลผลิต การจําหน+าย รวมถึงการบันทึกข�อมูลและการทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงเป*นจํานวนแรงงานท่ีเพียงพอสําหรับ
การทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีดังกล+าว 

          จากข�อมูลผลผลิตพืช พบว+าในช+วงเริ่มดําเนินการ ส+วนใหญ+ผลผลิตพืชท่ีได�ค+อนข�างตํ่า โดยเฉพาะข�าว มี
ผลผลิตเฉลี่ยอยู+ในช+วง 180-200 กก./ไร+ เช+นเดียวกับพืชชนิดอ่ืน ๆ หลังจากท่ีมีการปรับสภาพดินและมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินอย+างต+อเนื่อง รวมถึงการควบคุมระดับน้ําใต�ดินเพ่ือปfองกันการเกิดกรดเพ่ิมเติม ทําให�ปCจจุบัน
พืชท่ีปลูกให�ผลผลิตใกล�เคียงกับการปลูกพืชในพ้ืนท่ีท่ัวไป (ข�อมูลผลผลิตเฉลี่ยป\ 2560-2562) ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4
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ตารางท่ี 4 ผลผลิตข�าว พืชผัก พืชไร+ และไม�ผล 

ชนิดพืช ผลผลิต การจัดการดิน
ข+าว - ปรับสภาพดินโดยใช�หินปูนบดอัตรา 1,500 กก./ไร+ 

- ปรับปรุงดินโดยใช�ปุrยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร+ หลัง

ปCกดํา 1 สัปดาห� และปุrยเคมี 46-0-0 อัตรา 8 กก./ไร+ ในระยะ

กําเนิดช+อดอก 

  พันธุ�หอมกระดังงา 440-540 กก./ไร+
  พันธุ�ซีบูกันตัง 5

  พันธุ�ชัยนาท 1

670-820 กก./ไร+

420-570 กก./ไร+

พืชไร+ 

(ข�าวโพดหวาน)

1,800-2,100 กก./ไร+ - ปรับปรุงสภาพดินโดยใช�หินปูนบดอัตรา 1,500 กก./ไร+

- ปรับปรุงดินโดยใช�ปุrยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร+ และ

ปุrยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร+ และเพ่ิมอินทรียวัตถุโดย

ใช�พืชปุrยสด (ปอเทือง) อัตรา 5 กก./ไร+ ไถกลบเม่ืออายุ 45-55 วัน
พืชผัก - ปรับสภาพดินโดยใช�หินปูนบดอัตรา 2,000 กก./ไร+ 

- ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช�ปุrยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร+ 

และปุrยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร+ ร+วมกับปุrยคอกอัตรา 

3,000 กก./ไร+ 

   กระเจี๊ยบเขียว 3,700-3,900 กก./ไร+
   มะเขือเปราะ 3,750-3,900 กก./ไร+
   มะเขือยาว 3,000-3,200 กก./ไร+
   บวบหอม 2,100-2,350 กก./ไร+
   บวบเหลี่ยม 950-1,100 กก./ไร+
   ถ่ัวพู 1,200-1,350 กก./ไร+
   ฟCกเขียว 1,900-2,400 กก./ไร+
   พริกชี 1,200-1,450 กก./ไร+
   ถ่ัวฝCกยาว 1,950-2,150 กก./ไร+
   โหระพา 1,850-2,000 กก./ไร+
ไม+ดอก (มะลิ) 600-950 ลิตร/ไร+ - ปรับสภาพดินโดยใช�หินปูนบดอัตรา 2,000 กก./ไร+ 

- ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช�ปุrยเคมีสูตร และปุrยเคมีสูตร 15-15-15 

อัตรา 50 กก./ไร+ ร+วมกับปุrยหมัก 3,000 กก./ไร+
ไม+ผล - ปรับสภาพดินโดยใช�หินปูนบดอัตรา 2,000 กก./ไร+ 

- ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช�ปุrยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ต�น/

ป\ และปุrยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 5 กก./ต�น/ป\ ร+วมกับปุrยคอก

อัตรา 25 กก./ต�น/ป\

   มะพร�าว 900-1,000 ลูก/ไร+
   มะละกอ 3,000-3,200 กก./ไร+
   ลองกอง 1,520 กก./ไร+
   เงาะ 3,540 กก./ไร+
   ทุเรียน 950 กก./ไร+
   มังคุด 400 กก./ไร+
เห็ด 200-300 กรัม/ก�อน ก�อนเชื้อเห็ดจํานวน 350 ก�อน

18



          เนื่องจากพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด มีสภาพพ้ืนท่ีเป*นท่ีลุ+มตํ่ามีน้ํา
ท+วมขัง จึงมีการสาธิตการเลี้ยงเป*ดไข+ เพ่ือเป*นข�อมูลให�กับเกษตรกรท่ีสนใจ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู+
บริเวณขอบพรุ โดยได�ดําเนินการในพ้ืนท่ี 400 ตารางเมตร มีการเลี้ยงเป*ดไข+พันธุ�กากีแคมปuเบลล� จํานวน 300 
ตัว โดยเริ่มเลี้ยงท่ีอายุ 1 สัปดาห� ให�อาหารสําเร็จรูป เสริมด�วยพืชผักในแปลง และต�นปาล�มสาคูท่ีตัดเป*นท+อน
ประมาณ 1 เมตร ผ+าเป*น 3 ซีกให�เป*ดจิกกินเอง เป*ดเริ่มให�ไข+เม่ืออายุ 5 เดือนจนถึง 2 ป\ ซ่ึงเป*ดสามารถให�ไข+
โดยเฉลี่ยจํานวน 160-200 ฟองต+อตัวต+อรุ+น 
           นอกจากนี้ได�มีการสาธิตการเลี้ยงปลา โดยมีการเลี้ยงปลาในนาข�าว และการเลี้ยงปลาในสระน้ํา ดังนี้ 
1) การเลี้ยงปลาในนาข�าว เป*นปลาชนิดกินพืช อาทิ ปลานิลดํา ปลานิลแดง ปลาบ�าและปลาตะเพียน ดําเนิน 
การโดยการปล+อยปลาในร+องคูและปล+อยเข�าแปลงนาหลังจากปCกดําข�าวนาปรังแล�ว 21 วัน ในอัตรา 2 ตัวต+อ
ตารางเมตร และในช+วงข�าวนาปรังออกรวงระยะพลับพลึงมีการสูบน้ําออกจากแปลงนา ปลาท่ีเลี้ยงไว�ปล+อยให�
อยู+ในร+องคู และหลังจากมีการปCกดําข�าวนาป\ 21 วัน ปล+อยน้ําท+วมแปลงและปล+อยปลาในร+องคูเข�าแปลงนาอีก
ครั้ง หลังจากมีการเก็บเก่ียวข�าวนาป\ได�ทําการจับปลาเพ่ือจําหน+าย สําหรับอาหารเลี้ยงโดยใช�อาหารสําเร็จรูป 
ในช+วงเดือนแรกโดยให�อาหาร 2 วันต+อครั้ง และ 2) การเลี้ยงปลาในสระน้ํา ซ่ึงมีขนาด 2,000 ตารางเมตร เป*น
ปลาชนิดกินพืช อาทิ ปลานิลดํา ปลานิลแดง ปลาบ�า ปลาย่ีสก และปลาตะเพียนขาว ในอัตรา 5 ตัวต+อตาราง
เมตร และเลี้ยงโดยใช�อาหารสําเร็จรูป จับปลาเม่ือมีอายุ 8 เดือน ได�ผลผลิตดังแสดงในตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 ผลผลิตปลาท่ีเลี้ยงในนาข�าวและในสระน้ํา

พันธุ"ปลา ผลผลิตเฉล่ีย 

         เลี้ยงปลาในนาข�าว (ปลานิลดํา ปลานิลแดง ปลาบ�า)

         เลี้ยงปลาในสระน้ํา

             - ปลานิลดํา ปลานิลแดง 

             - ปลาบ�า 

             - ปลาตะเพียนขาว

125-166 กิโลกรัม

80-105 กิโลกรัม

60-80 กิโลกรัม

30-60 กิโลกรัม

          ภายในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด มีพ้ืนท่ีสระน้ําขนาดความจุ 5,000 
ลูกบาศก�เมตร และคูน้ําในร+องสวนท่ีสามารถกักเก็บน้ําได� 7,000 ลูกบาศก�เมตร ซ่ึงพบว+าปริมาณน้ําจากท้ัง 2 
แหล+งนี้ ยังไม+เพียงพอต+อการใช�น้ําในพ้ืนท่ีแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ จําเป*นต�องใช�น้ําจากอ+างเก็บน้ํา
ใกล�บ�านเข�ามาเติมโดยเฉพาะในช+วงฤดูแล�ง เพ่ือให�เพียงพอต+อการใช�ประโยชน�ในการปลูกพืช และการควบคุม
ระดับน้ําใต�ดินเพ่ือปfองกันการเกิดกรดเพ่ิมเติม 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
          การทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด พบว+า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในช+วงป\แรกยังขาดทุน
อยู+เนื่องจากต�นทุนส+วนใหญ+เป*นต�นทุนคงท่ี ได�แก+ การขุดสระน้ําและขุดยกร+อง วัสดุปรับปรุงดิน (หินปูนบด) ท่ี
อยู+อาศัย และการติดต้ังระบบน้ํา เม่ือพิจารณาพบว+า จุดคุ�มทุนจะอยู+ท่ีป\ท่ี 6 (พ.ศ.2544) และหลังจากป\ท่ี 6 จะ
เริ่มมีกําไร ซ่ึงในช+วงระยะเวลา 5 ป\ล+าสุด (พ.ศ.2558-2562) มีกําไรสุทธิเท+ากับ 1,061,852 บาท เฉลี่ยป\ละ 
212,370 บาท หรือเดือนละ 17,697 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 6 ซ่ึงพบว+าสูงกว+ารายได�ครัวเรือนเฉลี่ยของ
จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีรายได�เฉลี่ยอยู+ท่ี 195,942 บาทต+อป\ (ข�อมูลความจําเป*นพ้ืนฐานระดับจังหวัดนราธิวาส, 
2562)
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ตารางท่ี 6 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิตทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดในช+วงระยะเวลา
ต้ังแต+ ป\ พ.ศ. 2538-2562

กิจกรรม
ปA

2538-2542 2543-2547 2548-2552 2553-2557 2558-2562
รายจ0าย

ต+นทุนคงที่ (1) 294,420.00 42,650.00 3,000.00 7,820.00

แหล+งน้ําและขุดยกร+อง 148,500.00

วัสดุปรับปรุงดิน (ปูน) 13,620.00 17,000.00

ที่อยู+อาศัย 64,300.00 25,650.00 3,000.00

ติดตั้งระบบน้ํา 68,000.00 7,820.00

ต+นทุนผันแปร (2) 268,751.00 431,188.00 411,588.00 636,596.00 629,497.00

ข�าว 65,776.00 73,718.00 62,451.00 103,540.00 91,125.00

พืชไร+ 23,609.00 34,090.00 41,350.00 62,165.00 68,082.00

พืชผัก 16,250.00 30,469.00 22,199.80 48,853.10 46,620.00

ไม�ผล 36,116.00 49,899.00 53,484.00 85,002.10 102,354.30

ไม�ดอก 2,011.00 781.00 1,206.10 4,419.00 4,033.80

เห็ด 17,376.00 8,806.00 8,725.00 6,780.00 11,170.00

ไข+เป*ด 46,225.00 162,585.00 173,440.00 288,143.00 208,507.00

ปลา 61,388.00 70,840.00 48,732.00 37,695.00 97,605.00

รวมรายจ0าย (1) + (2) 563,171.00 431,188.00 454,238.00 639,596.00 637,317.00
รายรับ

ข�าว 112,333.00 147,526.00 329,065.00 417,819.00 391,148.00

พืชไร+ 111,497.00 157,073.00 160,508.00 253,947.00 291,313.00

พืชผัก 75,986.00 100,705.00 69,397.00 198,208.00 185,334.00

ไม�ผล 44,622.00 101,791.00 128,981.00 264,296.00 303,192.00

ไม�ดอก 3,148.00 7,092.00 5,370.00 13,690.00 12,092.00

เห็ด 31,422.00 15,544.00 13,180.00 15,553.00 17,345.00

ไข+เป*ด 79,006.00 214,487.00 274,094.00 344,005.00 358,846.00

ปลา 102,899.00 123,299.00 76,683.00 63,871.00 139,901.00

รวมรายรับ 560,913.00 867,516.00 1,057,278.00 1,571,390.00 1,699,169.00
กําไรเบื้องต+น 292,162.00 436,328.00 645,690.00 934,794.00 1,069,672.00

(รายรับ-ต+นทุนผันแปร)
กําไรสุทธิ (รายรับ-รายจ0าย) -2,258.00 436,328.00 603,040.00 931,794.00 1,061,852.00

กําไรสุทธิสะสม -2,258.00 434,070.00 1,037,110.00 1,968,904.00 3,030,756.00
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          การทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป*นต�นแบบการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเกษตรกรและผู�สนใจท่ัวไป นําไปปรับใช�ในการทํา
การเกษตรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดอ่ืนๆ โดยในป\ พ.ศ. 2558-2562 มีคณะเข�าเย่ียมชมแปลงสาธิตการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม+ จํานวน 542 คณะ 32,337 ราย จะเห็นได�ว+าการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
ท่ีผ+านมามีความสอดคล�องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
          1) ความพอประมาณ จากข�อมูลผลการดําเนินงานในปCจจุบัน ผลตอบแทนท่ีได�จากการดําเนินการใน
พ้ืนท่ี 23 ไร+ โดยใช�แรงงาน 4 แรง มีรายได�สะสมระหว+างป\ พ.ศ. 2558-2562 เป*นเงิน 1,061,852 บาท เฉลี่ย
เป*นเงิน 212,370 บาทต+อป\ ซ่ึงเป*นรายได�เฉลี่ยท่ีสูงกว+ารายได�ครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดนราธิวาส (195,942 
บาท/ครัวเรือน) (ข�อมูลความจําเป*นพ้ืนฐานระดับจังหวัดนราธิวาส, 2562)
          2) มีเหตุผล ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี มีการแบ+งสัดส+วนพ้ืนท่ีท่ีสอดคล�องกับภูมิสังคม และสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีการแบ+งสัดส+วน น้ํา : ข�าว : พืชไร+ ไม�ผล : และท่ีอยู+อาศัย เป*น 20 : 30 : 40 : 10 เนื่องจากใน
พ้ืนท่ีภาคใต�ตอนล+างมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต+อป\สูง จึงลดสัดส+วนแหล+งน้ําเป*น 20% ของพ้ืนท่ี และเพ่ิมส+วนท่ีเป*น
พืชไร+ ไม�ผล เป*น 40% ของพ้ืนท่ี ตามความถนัดของเกษตรในพ้ืนท่ี และในการเลือกชนิดพืชท่ีปลูกเป*นพืชท่ี
สามารถเจริญเติบโตได�ในสภาพพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด เช+น ข�าว เลือกปลูกพันธุ�ซีบูกันตัง 5 หอมกระดังงา 59 และมี
การวางแผนการผลิตให�เหมาะสมกับฤดูกาล การเลือกชนิดสัตว�ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีลุ+ม มีน้ําท+วมขัง และ
เป*นท่ีนิยมบริโภคในพ้ืนท่ี เช+น เป*ดไข+ ปลาตะเพียน ปลานิล เป*นต�น
          3) มีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี จากการดําเนินการในแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
มีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เช+น ปลูกพืชท่ีหลากหลายชนิด และมีการทํานาท้ังนาป\และนาปรัง ให�ผลผลิต
สําหรับบริโภคและจําหน+ายได�ตลอดท้ังป\ เป*นรายได�สะสมในครัวเรือน การเลี้ยงปลาจะเลือกจับเฉพาะปลาท่ีมี
ขนาดโตเต็มท่ีตามความต�องการของตลาด และปล+อยให�ปลาบางส+วนมีการวางไข+ขยายพันธุ�ตามธรรมชาติต+อไป 
ทําให�มีปลาสําหรับบริโภคท้ังป\  และมีเหลือสําหรับจําหน+ายเป*นรายได�ให�ครัวเรือน เป*นการลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน
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          การทําการเกษตรทฤษฎีใหม+ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ซ่ึงเป*นพ้ืนท่ีท่ีมีข�อจํากัดทางการเกษตร เป*นพ้ืนท่ีลุ+ม
ตํ่า มีน้ําท+วมขังตลอดป\ ดังนั้น จําเป*นต�องมีองค�ความรู�ในเรื่องของการปรับสภาพดินเปรี้ยวโดยการใช�น้ําล�างดิน
หรือการใช�วัสดุปูน ควบคู+กับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ�ของดินโดยใช�ปุrยหมัก ปุrยคอก หรือใช�ปุrยพืชสด ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมตามชนิดพืช จึงจะสามารถทําให�พืชให�ผลผลิตตามท่ีต�องการได� นอกจากนี้จําเป*นต�องมีการ
วางแผนจัดการน้ําท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการใช�น้ําควบคุมระดับน้ําใต�ดิน เพ่ือปfองกันการเกิดกรดเพ่ิมเติมและ
สามารถนําน้ําในร+องคูไปใช�เพ่ือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว� และในการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดนั้น 
เกษตรกรต�องมีความอดทน มีความขยัน มีความซ่ือสัตย�ในการประกอบอาชีพ ผลิตผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความประหยัด จึงจะทําให�สามารถใช�ชีวิตได�อย+างม่ันคงและมีความสุข 
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โครงการเปFดไข0พระราชทานในพืน้ท่ีจงัหวัดนราธวิาส



โครงการเปFดไข0พระราชทานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส

“…ขอให�ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองเล้ียงเปCดเพ่ิมเติม เพ่ือส0งเสริมให�กับ โรงเรียน
ภายใต�โครงการส0งเสริมไก0ไข0พระราชทานเขตพ้ืนท่ีภาคใต�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ...” 

“…ควรส0งเสริมการเพาะขยายพันธุ	เปCด โดยการเล้ียงให�เปCนระบบเปFด  ในโรงเรียนท่ีประสบปGญหา
น้ําท0วม ได�แก0 โรงเรียนบ�านหัวเขา โรงเรียนบ�านปลักปลา และโรงเรียนบ�าน โคกสยา อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ...”

“…เห็นควรให�ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการ เล้ียงเปCด
เพ่ิมเติม เพ่ือส0งเสริมให�แก0เกษตรกร ท้ังนี้ การเล้ียงเปCดสามารถดําเนินการได�ในพ้ืนท่ี ภาคใต�ท่ีมีสภาพ
ภูมิอากาศฝนตกชุก...”

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนบ�านโคกศิลา อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2562
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วันท่ี การดําเนินงาน

18 พฤศจิกายน 2562 สํารวจความพร�อมของพ้ืนท่ีในการเลี้ยงเป*ดไข+พระราชทาน โรงเรียนบ�านโคกสยา 
โรงเรียนบ�านหัวเขา โรงเรียนบ�านปลักปลา และโรงเรียนอิสลามบูรพา พบว+า
โรงเรียนบ�านหัวเขาไม+พร�อมรับการสนับสนุนเป*ดไข+พระราชทาน เนื่องจากปCญหาลิง
รบกวน

28 มกราคม 2563 ประสานการสนับสนุนพันธุ� เป*ดไข+พระราชทาน จากศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตาม
พระราชดําริ อําเภอด+านซ�าย จังหวัดเลย จํานวน 300 ตัว ซ่ึงทางศูนย�ฯ สามารถ
สนับสนุนพันธุ� เป*ดไข+ (เป*ดสาวพร�อมออกไข+) จํานวน 300 ตัวในช+วงเดือน
พฤษภาคม 2563

แผนงาน การดําเนินงาน

งานทดสอบ เลี้ยงภายในศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ และเก็บข�อมูลการเจริญเติบโตและ
การให�ผลผลิต จํานวน 50 ตัว

งานส+งเสริมและขยายผล
(พ้ืนท่ีนําร+อง) 

- สนับสนุนพันธุ�เป*ดไข+ให�โรงเรียนในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันจํานวน 3 
โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ตัว พร�อมเก็บข�อมูลการให�ผลผลิต

- โรงเรียนปลักปลา
- โรงเรียนอิสลามบูรพา
- โรงเรียนบ�านโคกสยา

- สนับสนุนพันธุ�เป*ดไข+แก+เกษตรกรตัวอย+าง จํานวน 5 ราย รายละ 20 ตัวพร�อมเก็บ
ข�อมูลการให�ผลผลิต

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ

          งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�สนองพระราชดําริด�านการส+งเสริมการเลี้ยงเป*ดไข+
พระราชทานดังนี้

แผนการดําเนินงาน 

          ศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตามพระราชดําริ อําเภอด+านซ�าย จังหวัดเลย สามารถสนับสนุนพันธุ�เป*ดไข+
พระราชทานให�แก+งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�ในช+วงเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงจะ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานดังนี้
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