ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ ได้

คำ�นำ�
หนังสือ “ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ฉบับนี้เป็นการจัดพิมพ์โดยกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการทรัพยากรดิน
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการดินที่มีปัญหา ที่พระราชทานพระราชดำาริให้
จัดทำาขึ้นเป็นจำานวนมากมายหลายโครงการ อาทิ โครงการ “แกล้งดิน” ที่ดำาเนินงานใน
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เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โครงการ “หญ้าแฝก” ที่นำามาใช้ปลูก
เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในรูปแบบต่าง ๆ โครงการปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก
ในพื้นที่ดินลูกรังหรือดินปนหินของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตลอดจนการจัดการดินทรายที่เสื่อมโทรมเพื่อให้สามารถ
กลับมาใช้ทำาการเกษตรได้ หรือใช้ปลูกสร้างสวนป่า เพือ่ ให้เป็นพื้นที่สเี ขียวของโครงการ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น
ซึ่งทุก ๆ โครงการที่ยกตัวอย่างมากล่าวในที่นี้ มิเพียงแต่จะทำาให้ทรัพยากรดินได้รับ
การฟื้นฟูกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และทำาให้การปลูกพืชได้ผลอย่างยั่งยืนแล้ว
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังได้รับการอนุรักษ์และสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ
เป็นอเนกประการ
จึงนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระราชทานพระราชดำาริ
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ุ
อย่างหาที่สุดมิได้
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บทที่ ๑
บทนำา

พระราชปณิ ธ านในการบำ า บั ด ทุ ก ข์ บำ า รุ ง สุ ข และยกระดั บ ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชน
ชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีหนี้สิน ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ทำาให้
ราษฎรทุกหมูเ่ หล่าผาสุกด้วยโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ ทีม่ จี าำ นวนมากถึง ๔,๖๘๕ โครงการ
ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทั้งมวลได้รับการอนุรักษ์ ทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับว่าเป็น
พระมหากรุ ณ าธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ป วงประชาและเป็นแรงบันดาลใจที่สำาคัญ ซึ่งจะส่งพลังให้
คนไทยทั้งหลายดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ปัจจัยสำาคัญประการหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทางกายภาพทีท่ รงให้ความสนพระราชหฤทัย
เสมอมา คือ ทรัพยากรดินหรือทรัพยากรทีด่ นิ ซึง่ เป็นรากฐานสำาคัญในการนำามาใช้ผลิตทางการเกษตร
และเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และลดผลกระทบที่มักจะ
เกิดขึ้นและทำาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม หากมีการใช้ประโยชน์หรือมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม
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จากการสำ า รวจทรั พ ยากรดิ น ของประเทศไทย โดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น พบว่ า ทรั พ ยากร
ที่ ดิ น ของประเทศจำ า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑๕๐ ล้ า นไร่ ถู ก นำ า มาใช้ ใ นการผลิ ต ทางการเกษตร
ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสำาปะหลัง
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ม ากพอที่ จ ะเลี้ ย งประชากรไทย และสามารถส่ ง ออกนำ า รายได้ เข้ า ประเทศ
แต่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งประเทศของพืชเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงตำ่าอยู่ และค่อนข้างน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตประเทศอื่น ๆ เช่น จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น
ในขณะเดียวกันทรัพยากรที่ดิน ในปัจจุบันกำาลังประสบปัญหาการเสื่อมโทรมมากขึ้น ปัญหาดังกล่าว
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ได้แก่ ดินแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรียวัตถุน้อย ดินแน่นทึบ
ไม่โปร่งหรือไม่ร่วนซุย ดินเป็นชั้นดาน และหน้าดินถูกชะล้างพังทลายเป็นพื้นที่กว้างขวาง เป็นต้น
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ทรงทราบเป็ น อย่ า งดี ร ะหว่ า งที่ เ สด็ จ พระราชดำ า เนิ น ไปยั ง ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
ทั่วประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ซึ่งทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมเป็นสาเหตุสำาคัญ
ประการหนึ่ ง ที่ ทำ า ให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ พ ระองค์ ส นพระราชหฤทั ย
และพระราชทานพระราชดำาริมากมายหลายประการ ซึ่งพระราชดำาริในการจัดการทรัพยากรดิน
เป็นเรือ่ งทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการเรียนรู้ การบันทึกไว้เป็นประวัตศิ าสตร์ และสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะนำาไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ
ตราบนานเท่านาน
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บทที่ ๒

แม่อยากให้
เธออยู่กับดิน
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บทที่ ๒

ñ/
แม่อยากให้เธออยู่กับดิน

เวลา ๐๘.๔๕ น. เช้ า ของวั น จั น ทร์ ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเคมบริ ด จ์
(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเมานต์ ออเบิร์น) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ ห้วงเวลาเดียวกับที่บรรยากาศแห่งมงคลนิมิตได้ปกคลุมไปทั่วสยามประเทศ แม้ว่า
สถานการณ์ของบ้านเมืองในยามนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลำาบากทางเศรษฐกิจ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ ทรงต้องดำาเนินนโยบายดุลยภาพเพือ่ รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนได้รับผล
กระทบจากภาวะฝืดเคือง การรักษาความมัธยัสถ์ยิ่งทำาให้ทุกคนโหยหานำ้าทิพย์แห่งความหวังอันเป็น
อนาคตของบ้านเมืองมากขึ้น

๑/

คัดลอกมาจากหนังสือ แม่อยากให้เธออยู่กับดิน
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ยิ่งกว่านั้น ความขัดเคืองในหมู่นักคิดและชนชั้นนำาของประเทศที่เชื่อมต่อกับกระแสธารของ
ความคิดทางการเมืองจากยุโรป ยิง่ ทำาให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอยูใ่ นสถานการณ์
ทีย่ ากลำาบากทรงกระทำาทุกวิถที างเพือ่ ประคับประคองเศรษฐกิจและการเมืองให้กา้ วพ้นไปสูท่ างออก
ทีท่ รงตัง้ พระราชปณิธานไว้ แม้วา่ จะไม่ทนั กับความต้องการของกลุม่ ปัญญาชนสยามบางกลุม่ อันนำาไป
สู่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕ ก็ตาม
ท่ า มกลางบรรยากาศที่ น่ า วิ ต กกั ง วลต่ อ อนาคตของประเทศเช่ น นี้ โทรเลขที่ ส มเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีไปถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เพื่ อ ทรงแจ้ ง พระประสู ติ ก ารของพระโอรสองค์ ที่ ส องที่ เ กิ ด แต่ ส มเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ลอดุ ล ยเดช
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ให้ทรงทราบ
นั้นเป็นประหนึ่งจุดเริ่มต้นของแสงทิพย์ที่ทอแสงจากแดนไกล สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงนำาความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยทันทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามแก่เจ้าชายน้อยผู้ประสูติ ณ แดนไกลว่า
“ภูมิพลอดุลเดช”
ในบันทึกของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา ฯ ได้ทรงเล่าถึงการตัง้ พระนามของ
พระอนุชาองค์เล็กไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์” ว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๗๐ ตอบกลับไปว่า
“Your son’s name is Bhumibala Aduladeja” พร้อมกับทรงแนบลายพระราชหัตถ์ของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปในครานั้นด้วย
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“ภูมพิ ลอดุลยเดช” เป็นคำาทีส่ มาสกันเป็นพระนามของเจ้าชายน้อยทีป่ ระสูตแิ ต่แดนไกลใน
วันนั้น ซึ่งหมายถึง “พระองค์ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินผู้ทรงอำ�น�จที่มิอ�จเทียบได้”
บันทึกของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์” ได้ทรงกล่าวไว้ว่า
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เคยมี รั บ สั่ ง กั บ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถึงความหมายของพระนาม “ภูมพิ ล” ไว้วา่ “...อันทีจ่ ริงเธอก็ชอื่
ภูมิพล ที่แปลว่� กำ�ลังของแผ่นดิน แม่อย�กให้เธออยู่กับดิน...”
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชปรารภ
ถึงสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคยรับสั่งในครั้งนั้นว่า
“...แม่ก็คงจะสอนเร� และมีจุดมุ่งหม�ยว่� อย�กให้เร�ติดดินและอย�กให้ทำ�ง�นแก่
ประช�ชน...”
ความหมายแห่งพระนามนีผ้ กู พันอนาคตของเจ้าชายองค์นอ้ ยกับแผ่นดินสยามนับตัง้ แต่วนั นัน้
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เทือกเขาอาโรซ่า (Arosa) รัฐกรีซองส์ (Grisons) สมาพันธรัฐสวิส
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บทที่ ๓

ประกายเริ่มต้น
แห่งความสนพระราชหฤทัย
ในเรื่องทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดล้อม
11

ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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บทที่ ๓

ประกายเริ่มต้นแห่งความสนพระราชหฤทัย
ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สนพระราชหฤทัยปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
ตั้งแต่เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงมองและเข้าใจ
ถึงความจริงในทฤษฎีความสมดุลในธรรมชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ นำ้า ดิน และสิ่งมีชีวิต
มีการพึ่งพิงและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดัง
พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๑๒ ซึ่งพระราชทานแก่คณะกรรมการ
สโมสรไลออนส์ ส ากล ภาค ๓๑๐ ณ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึง่ ว่า
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“...อ�จมีบ�งคนเข้�ใจว่� ทำ�ไมจึงสนใจเรือ่ งชลประท�น หรือเรือ่ งป่�ไม้ จำ�ได้
ว่�เมื่ออ�ยุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ต�ยไปแล้ว สอนเรื่อง
วิทย�ศ�สตร์ เรื่องก�รอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่� ภูเข�ต้องมีป่�ไม้ อย่�งนั้นเม็ดฝน
ตกลงม�แล้ว จะชะดินลงม�เร็วทำ�ให้ไหลต�มนำ้�ไป ไปทำ�ให้เสียห�ย ดินหมดจ�ก
ภูเข� เพร�ะไหลต�มส�ยนำ้�ไป ก็เป็นหลักของป่�ไม้เรื่องก�รอนุรักษ์ดิน และเป็น
หลักของชลประท�นทีว่ �่ ถ้�เร�ไม่รกั ษ�ป่�ไม้ข�้ งบน จะทำ�ให้เดือดร้อนตลอดตัง้ แต่
ภูเข�จะหมดไปกระทั่งก�รมีตะกอนลงม�ในเขื่อน มีตะกอนลงม�ในแม่นำ้�ทำ�ให้
นำ้�ท่วม นี่นะ เรียนม�ตั้งแต่อ�ยุ ๑๐ ขวบ...”
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร (ราชบัณฑิต) กล่าวว่า ประกายแห่งความ
สนพระราชหฤทัยเรื่องดิน ได้เริ่มตั้งแต่พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่เขาเต่า
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๐๖ ณ ที่นั้น ดร. เอฟ อาร์ มอร์แมน (F.R. Moorman)
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดินจากองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เจาะดินถวายให้
ทอดพระเนตรและถวายรายงานว่า ดินบริเวณนี้
ไม่ดี ถึงขนาดทรงมีพระราชปรารภว่า “ดินทีเ่ ข�เต่�
เลวที่สุดในโลก”คือ เป็นดินที่มีทั้งความเปรี้ยว
และความเค็ม จึงพระราชทานพระราชดำาริให้ใช้
พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สร้างอ่างเก็บนำ้า แทนที่จะนำา
พื้ น ที่ ม าใช้ ทำ า เกษตรตามพระราชดำ า ริ แ ต่ แรก
เนื่องจากเป็นดินปัญหา อ่างเก็บนำ้าเขาเต่านี้ถือว่า
เป็นอ่างเก็บนำา้ ชลประทานแห่งแรกทีพ่ ระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จาำ นวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสร้าง
เหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นั้ น นำ า มาซึ่ ง ความสน
พระราชหฤทั ย ในเรื่ อ งทรั พ ยากรดิ น ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ในทุ ก มิ ติ ข องการแก้ ป ั ญ หาที่
เกี่ยวกับดินต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งทรงเริ่มต้น

พระราชทานพระราชดำาริเกีย่ วกับ
งานด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น ใน
โครงการตามพระราชประสงค์
หุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อ ปี ๒๕๑๑ ซึ่งเป็น
โครงการแรกที่มีพระราชดำาริให้
ดำาเนินการเพื่อช่วยให้เกษตรกรมี
ที่ ทำ า กิ น และทรงห่ ว งเรื่ อ งการ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น ที่ เ หมาะสม จึ ง มี
พระราชดำารัสว่า
ดร.เอฟ อาร์ มอร์แมน ถวายคำาอธิบายเรื่องการแพร่กระจาย
ของรากหญ้าแฝกในก้อนดิน

“... ก�รปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีคว�มสมบูรณ์ไว้ ไม่ไถ หรือ
ลอกเอ�หน้�ดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษ�คว�มชุ่มชื้นของ
ผืนดิน...”
ความสนพระราชหฤทัยในเรือ่ งการจัดการทรัพยากรดินยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง แม้กระทัง่ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงซึ่งทรงริเริ่มให้ดำาเนินการเมื่อปี ๒๕๑๒ เพื่อยุติการปลูกฝิ่นของชาวเขา ที่เป็นปัญหา
อย่างรุนแรงทางสังคมและเป็นการทำาลายสภาพแวดล้อมในที่สูงชัน ดังพระราชดำารัสความตอนหนึ่ง
ว่า

อ่างเก็บนำ้าเขาเต่า สร้างในปี ๒๕๐๖ เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริแห่งแรก
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“...สิ่งแรกที่เร�ต้องกระทำ�คือ สำ�รวจดินและนำ้� สำ�หรับเรื่องของดิน
เร�ต้องทร�บ อย่�งแน่นอนว่� ส่วนไหนเป็นบริเวณที่ชัน ดินไม่ดี หรือไม่ก็หน้�ดินตื้น
ที่เหล่�นี้เร�กำ�หนดให้เป็นป่� โดยขีดเส้นกั้นอย่�งชัดแจ้ง กันไม่ให้ไหลม�
กินที่ป่� กับทั้งไม่ให้มีก�รปลูกป่� ในที่ซึ่งเหม�ะแก่ก�รทำ�ไร่น�สวนอีกด้วย
วงต่อไปก็คือปลูกป่�ในที่ซึ่งควรเป็นป่� แต่โล้นเตียนไปแล้ว ส่วนที่ที่เหม�ะสม
สำ�หรับก�รเกษตรนั้น เร�จะปล่อยให้เพ�ะปลูกกันก็ไม่ดี เพร�ะบนดอยนั้นส่วน
ม�กไม่เป็นที่ร�บ ถ้�มีก�รไถพรวนกัน ดินก็จะไหลลงเนินไป เร�ต้องรักษ�มันไว้
โดยทำ�ขั้นบันได ทำ�ท�งระบ�ยนำ้�ต�มเส้นระดับหรือปลูกหญ้�แฝก…”
จากตัวอย่างพระราชดำารัสทีไ่ ด้อญ
ั เชิญมาดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในเรื่องทรัพยากรดิน ซึ่งแนวทางในการจัดการดิน
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการดินปัญหา เป็นเรื่องที่ได้พระราชทานพระราชดำาริ
ให้ดำาเนินการมาโดยตลอด
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บทที่ ๔

ประมวลเวลาแห่งพระราชดำาริ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาที่ดิน
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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บทที่ ๔
ประมวลเวลาแห่งพระราชดำาริ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
ช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลานานถึงเจ็ดทศวรรษ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ทุกภูมิภาคของประเทศ แม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารปานใด ทำาให้ทรงทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้พระราชทานพระราชดำาริให้จัดทำา
โครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นจำานวนมากถึง ๔,๖๘๕ โครงการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
ยั่ ง ยื น และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สมดุ ล ของธรรมชาติ ท่ี เ หมาะสม โครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ พ ระราชทาน
พระราชดำาริครอบคลุมศาสตร์ต่าง ๆ มากมายหลายสาขา อาทิ ทางด้านการเกษตร การสหกรณ์
การพัฒนาทีด่ นิ การพัฒนาแหล่งนำา้ การชลประทาน การพัฒนาและอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ การบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อม การวิทยุสอื่ สาร การทำาฝนเทียม การคมนาคม ตลอดจนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
เป็นต้น
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริให้จัดทำาโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งส่วนหนึ่งของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินหรือการจัดการ
ทรัพยากรดินเพือ่ ให้เกษตรกรมีทดี่ นิ ทำากินเลีย้ งตัวเอง และครอบครัวอย่างยัง่ ยืน พืน้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ประกอบ
การเกษตรได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถให้ผลผลิตต่าง ๆ คุ้มค่ากับการลงทุน ในขณะเดียวกัน
ทรั พ ยากรที่ ดิ น ได้ รั บ การทำ า นุ บำ า รุ ง จนสามารถใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมน้อยทีส่ ดุ การจัดตัง้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทีด่ นิ
หรือการจัดการทรัพยากรดินดังกล่าว จากการประมวลมาจากเอกสารอ้างอิง ซึง่ จัดพิมพ์โดยสำานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) สามารถ
นำามารวบรวมตามลำาดับเวลาที่พระราชทานพระราชดำาริเป็นครั้งแรก จนกระทั่งโครงการดังกล่าวได้
ประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และโครงการส่วนใหญ่ได้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน
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ดร.บรรเจิด พลางกูร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถวายรายงาน
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๙

๑. ทศวรรษที่ ๑ (ปี ๒๕๐๐-๒๕๑๐)
๑.๑ ปี ๒๕๐๖
โครงการอ่างเก็บนำ้าเขาเต่า อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุดทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของอ่างเก็บนำา้ เขาเต่า เป็นพืน้ ทีข่ องทุง่ ตะกาด ซึง่ เป็นจุดแรกทีท่ อดพระเนตรดิน
ที่ ดร. เอฟ อาร์ มอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านดินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเจาะ
ถวายพร้อมกับอธิบายว่าเป็นดินทั้งเปรี้ยวและเค็ม ซึ่งทรงมีพระราชปรารภว่า
“ดินเข�เต่�เป็นดินที่เลวที่สุดในโลก”
๑.๒ ปี ๒๕๐๙
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโครงการจัดที่ดินเพื่อให้ราษฎรมีที่ทำากินในลักษณะหมู่บ้านเกษตรกรโดยจัดให้
ครอบครัวที่ขาดแคลนที่ทำากิน ครอบครัวละ ๒๕ ไร่ เข้ามาอยู่อาศัยและทำาประโยชน์ เป็นโครงการ
สนองพระราชดำาริในด้านการอนุรกั ษ์ดนิ การปรับปรุงดิน และการแก้ไขปัญหาด้านการชะล้างพังทลาย
ของดิน เพื่อให้ดินได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม
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เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการทดลองปลูกผัก โครงการหลวงห้วยลึก อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

๒. ทศวรรษที่ ๒ (ปี ๒๕๑๑-๒๕๒๐)
๒.๑ ปี ๒๕๑๒
โครงการพัฒนาเกษตรที่สูง (โครงการหลวง)
เป็นโครงการพระราชดำาริในการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ ทำาการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ของภาคเหนือ
เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำาไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา
๒.๒ ปี ๒๕๑๔
โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโครงการเพือ่ จัดสรรทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรและมีการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้สามารถทำาการเกษตรได้
๒.๓ ปี ๒๕๑๕
โครงการจัดพัฒนาทีด่ นิ ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และจังหวัดเพชรบุรี
เป็นโครงการจัดสรรที่ดินทำากินให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำากิน และมีการพัฒนาที่ดินเพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีอาชีพหลักที่มั่นคงและมีรายได้พอเลี้ยง
ครอบครัวอย่างยั่งยืน
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เสด็จ ฯ ไปดอนขุนห้วย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖

๓. ทศวรรษที่ ๓ (ปี ๒๕๒๑-๒๕๓๐) :
ทศวรรษแห่งการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน ๖ แห่ง
พระราชดำารัสในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีดังนี้
“…วัตถุประสงค์ของก�รตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� ก็คือก�รพัฒน�ที่ทำ�กิน
ของร�ษฎรให้มคี ว�มอุดมสมบูรณ์ขนึ้ โดยก�รพัฒน�ทีด่ นิ พัฒน�แหล่งนำ�้ ตลอด
จนฟื้นฟูป่�และใช้หลักวิช�ก�รเกษตรในก�รว�งแผนก�รเพ�ะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจ�กก�รบริจ�คจ�กผู้มีจิตศรัทธ�เป็นทุนในก�รพัฒน� ซึ่ง
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�จะเป็นฟ�ร์มตัวอย่�งที่เกษตรกรทั่วไปและเจ้�หน้�ที่
ฝ่�ยพัฒน�ส�ม�รถม�เยีย่ มชมก�รส�ธิตเกีย่ วกับเกษตรกรรรม เพือ่ เป็นก�รศึกษ�
ห�คว�มรู้ นอกจ�กนัน้ ยังทำ�หน้�ทีเ่ ป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�พืน้ ทีร่ อบ ๆ บริเวณ
โครงก�รให้มีคว�มเจริญขึ้น เมื่อร�ษฎรเริ่มมีสภ�พคว�มเป็นอยู่ดีขึ้น ก็อ�จ
พิจ�รณ�จัดตั้งโรงสีข้�วสำ�หรับหมู่บ้�นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนตั้งธน�ค�รข้�ว
ของแต่ละหมู่บ้�น เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตัวเองได้ในที่สุด…”
๓.๑ ปี ๒๕๒๒
จั ด ตั้ ง โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
ณ ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุง
และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพเป็นพื้นที่สีเขียว มีการพัฒนาแหล่งนำ้าและมีการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
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เสด็จ ฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๓.๒ ปี ๒๕๒๔
จั ด ตั้ ง โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
ณ ตำ า บลกะลุ ว อเหนื อ อำ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าส โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นา
พื้นที่ดินเปรี้ยวให้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ให้ได้และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกันพืน้ ทีป่ า่ พรุได้รบั การอนุรกั ษ์และได้รบั การฟืน้ ฟูในส่วนทีเ่ สือ่ มโทรม เพือ่ รักษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พรุ
๓.๓ ปี ๒๕๒๔
จั ด ตั้ ง โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ ้ ง กระเบนอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
ณ อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาวิจัยการทำาประมงชายฝั่ง
ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันป่าชายเลนบริเวณขอบชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์
ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งผลของการศึกษาสามารถนำามาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาประมงชายฝั่ง
ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
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เสด็จ ฯ ไปพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

๓.๔ ปี ๒๕๒๕
จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ณ ตำาบลนานกเค้า
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาแหล่งนำ้า สภาพป่าและสภาพดินซึ่ง
เสื่อมโทรม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ซึ่ง
เป็นต้นแบบในการนำาไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะทางภูมิสังคม
คล้ายคลึงกัน
๓.๕ ปี ๒๕๒๕
จั ด ตั้ ง โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
ณ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ จัดทำาเป็นต้นแบบในการพัฒนาป่า
ต้นนำ้าลำาธารในพื้นที่ภูเขา ซึ่งเสื่อมโทรม รูปแบบของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว คือ การพัฒนาแหล่งนำ้า
อาทิ การสร้างอ่างเก็บนำ้าและฝายต้นนำ้าลำาธาร การฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน
มีการศึกษาเพื่อหาวิธีใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมโดยสภาพแวดล้อมไม่ถูกทำาลาย
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เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเต็งรังในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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เสด็จ ฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘

๓.๖ ปี ๒๕๒๖
จั ด ตั้ ง โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
ณ ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน
ที่เสื่อมโทรมอันเกิดมาจากการทำาการเกษตรมาช้านาน โดยการพัฒนาแหล่งนำ้า การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพดิน สภาพพื้นที่
และความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีความสุขในชีวิตตามอัตภาพของตนเอง

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ก่อนพัฒนา
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การวางระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

เสด็จ ฯ ไปโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะตามพระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๕

๓.๗ ปี ๒๕๒๖
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะตามพระราชดำาริ ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
เป็ น โครงการนำ า นำ้ า ชลประทานที่ ส ่ ง มาจากโครงการชลประทานมู โ นะ เพื่ อ ไปชะล้ า ง
ความเปรีย้ วให้ออกไปจากดินและปรับปรุงดินเปรีย้ วให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ เพือ่ ใช้ปลูกข้าวและทำาการเกษตร
อื่น ๆ ที่เหมาะสม
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เสด็จ ฯ ไปโครงการแกล้งดินในพื้นที่พรุของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓

๓.๘ ปี ๒๕๒๗
โครงการ “แกล้งดิน”
เป็นโครงการศึกษาทดลองเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาดินเปรี้ยว ในพื้นที่ลุ่มตำ่าหรือพื้นที่พรุ
ของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยการนำาดินในทีล่ มุ่ ซึง่ ดินชัน้ ล่างมีสารประกอบ
กำามะถันมาระบายนำ้าออกให้แห้ง เพื่อเร่งการเกิดกรดกำามะถัน จนทำาให้ดินเป็นกรดจัดมากจนไม่อาจ
ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทรงเรียกว่าเป็นการ “แกล้งดิน” จากนั้นให้หาวิธีการ
ปรับปรุงดินด้วยวิธีต่าง ๆ จนทำาให้
ดินดังกล่าวสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวจนได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ โครงการนี้ถือว่าเป็น
โครงการศึ ก ษาทดสอบวิ จั ย เพื่ อ
ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง แนวทางการพั ฒ นาที่
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์
ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ซึ่งโครงการ “แกล้งดิน”
ในปัจจุบนั ยังคงดำาเนินการอยูแ่ ละได้
บันทึกข้อมูลการดำาเนินงานโครงการ
แปลงทดลอง โครงการ “แกล้งดิน”
ไว้อย่างต่อเนื่อง
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พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เสด็จ ฯ ไปโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

๓.๙ ปี ๒๕๒๘
จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ณ ตำาบลเขาชะงุม้ อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ปรับปรุงและฟืน้ ฟูพนื้ ที่
ดินลูกรัง และดินปนหิน ที่เสื่อมโทรม โดยการพัฒนาแหล่งนำ้า การฟื้นฟูสภาพป่าให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพดินและ
สภาพภูมิประเทศ
๓.๑๐ ปี ๒๕๒๙
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกยาง ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการนี้เป็นโครงการย่อยของโครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จัดทำาขึ้นเพื่อนำานำ้าจากโครงการชลประทานมูโนะไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว

30

อ่างเก็บนำ้าในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

๔. ทศวรรษที่ ๔ (ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๐)
๔.๑ ปี ๒๕๓๑
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เป็นโครงการเพื่อสร้างประตูระบายนำ้าปากพนัง บริเวณปากแม่นำ้าปากพนัง เพื่อเก็บกักนำ้า
ป้องกันนำ้าเค็มเข้าไปในแม่นำ้า และระบายนำ้าออกสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหานำ้าท่วม นำ้าที่เก็บกักไว้มี
ประโยชน์ในการนำาไปใช้พัฒนาพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่
โครงการซึ่งมีนับแสนไร่
๔.๒ ปี ๒๕๓๓
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการแกล้งดิน เพือ่ นำาเอาวิธกี ารปรับปรุงดินเปรีย้ วจัด
ไปใช้สำาหรับปลูกข้าวให้แก่ราษฎรที่เคยปลูกข้าวไม่ได้ผลจนได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจ และราษฎร
มีข้าวเพียงพอสำาหรับการบริโภค
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เสด็จ ฯ ไปทรงปลูกหญ้าแฝกในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

๔.๓ ปี ๒๕๓๓
โครงการโคกกูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลพร่อน ตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
เป็นโครงการนำานำ้าจืดจากคลองชลประทานมูโนะไปชะล้างดินเปรี้ยว เพื่อใช้สำาหรับ
การเพาะปลูก
๔.๔ ปี ๒๕๓๔
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เป็นโครงการที่ได้พระราชทานพระราชดำาริให้นำาหญ้าแฝกมาใช้ปลูกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่มีความลาดเอียง โดยใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นสถานที่สำาคัญ
ในการศึกษาวิจยั เพือ่ สนองพระราชดำาริเกีย่ วกับเรือ่ งหญ้าแฝกในทุกมิติ อาทิ การเพาะและขยายพันธุ์
การหาวิธีการปลูกที่เหมาะสม การนำาหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริม
เพือ่ ขยายผลไปสูเ่ กษตรกรให้นาำ หญ้าแฝกไปปลูก เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในไร่นา
ของตนเอง
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เสด็จ ฯ ไปพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บนำ้าแม่อาวน้อย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าแม่อาวฯ อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕

๔.๕ ปี ๒๕๓๕
โครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัด
เชียงราย
เป็ น โครงการที่ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุง เร่งขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อนำาไปปลูกในพื้นที่
ดอยตุงซึ่งเป็นพื้นที่สูงชัน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพื่ออนุรักษ์ดินและนำ้า
๔.๖ ปี ๒๕๓๕
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
เป็นโครงการที่มีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำาแนกดิน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การปรับปรุงฟืน้ ฟูสภาพดิน และการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภ�พก�รปลูกหญ้�แฝกในพื้นที่สูง
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ทรงปลูกหญ้าแฝกพื้นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕

๔.๗ ปี ๒๕๓๕
โครงการหลวงแม่ลาน้อย
บ้ า นดง ตำ า บลห้ ว ยห้ อ ม อำ า เภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระราชทานพระราชดำาริ
ให้เร่งปลูกหญ้าแฝก บริเวณพื้นที่ที่
เป็ น ภู เ ขา เพราะมี ก ารชะล้ า ง
พังทลายเกิดขึน้ ในอัตราค่อนข้างสูง
โดยให้ราษฎรร่วมปลูกด้วย และให้
ปลูกก่อนฤดูฝนโดยมีการใช้นำ้าช่วย
เป็นกรณีพิเศษ
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เสด็จ ฯ ไปพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางตองฯ อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

๔.๘ ปี ๒๕๓๕
โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ ตำาบลหมอกจำาแป่ อำาเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้พระราชทานพระราชดำาริให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกบริเวณพืน้ ทีด่ นิ ทีถ่ กู กัดเซาะ และบริเวณ
แหล่งนำ้า โดยปลูกก่อนฤดูฝน ๑ เดือน หญ้าแฝกที่ปลูกเมื่อได้รับนำ้าฝนเจริญงอกงามดี และช่วยเก็บ
กักอินทรียวัตถุและซากพืชบริเวณหน้าแนวหญ้าแฝกทีป่ ลูกโดยการปลูกป่า และจัดทำาสวนพฤกษศาสตร์
ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและนำ้า
๔.๙ ปี ๒๕๓๕
โครงการปลู ก ป่ า ชั ย พั ฒ นา-แม่ ฟ ้ า หลวง ตำ า บลหนองพลั บ อำ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ และตำาบลไร่ใหม่พัฒนา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
แห่งแผ่นดิน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งนำ้า และฟื้นฟูสภาพดิน และป้องกันการชะล้างทลายหน้าดินโดย
การปลูกหญ้าแฝก

สภาพความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากการปลูกสับปะรด
ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน ๒๐ ปี ก่อนการดำาเนินงาน
โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
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โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี ๒๕๔๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงปลูกหญ้าแฝก บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ
อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

37

ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เสด็จ ฯ ไปพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆฯ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖

๔.๑๐ ปี ๒๕๓๕
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลบางเก่า และตำาบล
ปะเสยะวอ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เป็นการพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นพรุเสื่อมโทรม ดินเป็นดินเปรี้ยว และมีนำ้าท่วมขังมาก
ในฤดูฝน หลังการพัฒนา พื้นที่นี้สามารถนำามาใช้ทำาการเกษตรได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือให้
เกษตรกรมีที่ทำากินเพิ่มขึ้น และเลี้ยงตัวเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆฯ
อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ก่อนการพัฒนา
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พรุแฆแฆ หลังการพัฒนา

๔.๑๑ ปี ๒๕๓๙
โครงการพั ฒ นาดิ น เปรี้ ย ว
บ้านโคกกระท่อม อำาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
เป็นโครงการปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ
เปรี้ ย วเพื่ อ ใช้ ป ลู ก ข้ า ว ทำ า ให้ ร าษฎร
สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของตนเองได้
และมีข้าวเพียงพอสำาหรับการบริโภค
๔.๑๒ ปี ๒๕๓๙
เสด็จ ฯ ไปโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย อำาเภอตากใบ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ า้ นยูโย
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ ตำ า บล
บางขุนทอง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เป็นโครงการที่นำานำ้าจากคลองสุไหงปาดี ผ่านสะพานนำ้าเพื่อนำามาใช้พัฒนาดินเปรี้ยว
บริเวณบ้านยูโย สำาหรับทำาการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าว ทำาให้ราษฎรในบริเวณโครงการมี
ความเป็นอยู่และฐานะดีขึ้น
๔.๑๓ ปี ๒๕๔๐
โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้ วอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ ในทีด่ นิ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา ตำาบลบ้านพริก อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เป็นโครงการศึกษาทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวและนำ้าเปรี้ยวในพื้นที่จังหวัด
นครนายก โดยมีวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวของภาคกลาง อาทิ การใช้
นำ้าชะล้างความเป็นกรดของดินโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งทรง
เรียกว่าเป็น “ทฤษฎีใหม่เบือ้ งต้น” การยกร่องปลูกพืชโดย
ไม่เอาดินล่างมาทับหน้าดินบน การใช้วัสดุปูน และสาธิต
การทำาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ
หลังจากดินและนำ้าได้รับการปรับปรุงแล้ว
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เสด็จ ฯ ไปโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

แปลงทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวฯ
อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
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บทที่ ๕

โทรสาร
พระราชทานเรื่องดิน
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บทที่ ๕

โทรสารพระราชทานเรื่องดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำาคัญกับ
ทรัพยากรดิน ด้วยทรงเห็นว่าดินเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจำาเป็นต้องมีการ
ทำานุบำารุงหากมีการใช้ประโยชน์ หรือจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหากเป็นดินที่เป็นปัญหาที่ใช้ปลูก
พืชไม่ค่อยขึ้นหรือให้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มกับการลงทุน และทำาให้สมดุลทางธรรมชาติเสียไป
แนวทางพระราชดำาริให้ดาำ เนินการเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรดิน เป็นแนวทางทีต่ งั้ อยูบ่ นหลัก
วิชาการทางปฐพีศาสตร์โดยแท้ ถึงแม้จะมิได้ทรงเป็นนักปฐพีวิทยา ดังตัวอย่างบทความเกี่ยวกับเรื่อง
การพัฒนาดิน (Soil Development) ทีท่ รงพิมพ์และพระราชทานให้แก่สาำ นักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดังได้ถ่ายสำาเนามาไว้ทั้งหมด ได้ดังนี้
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ถ้าจะนำาคำาจำากัดความที่พระราชทานเอาไว้ข้างต้นมาขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึน้ จะเห็นว่าดินทีเ่ หมาะสมในการทำาการเกษตร หรือทีเ่ รียกว่าเป็นดินดีนนั้ มีองค์ประกอบสำาคัญ
๔ ประการจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ ถ้าขาดคุณภาพของดินจะลดลงและเป็นปัญหาในการผลิต
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑) ต้องมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืช ที่เรียกว่า ปุ๋ยในจำานวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของพืชที่ปลูก ธาตุอาหารเหล่านี้ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจน (H) แมกนีเซียม (Mg) และเหล็ก (Fe) เป็นต้น

แร่ธาตุอาหารในดิน และทางอากาศ ที่ทรงเรียกว่า “ปุ๋ย”
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๒) ต้องมีสภาพทางเคมีเหมาะสม ได้แก่ สภาพความเป็นกรด (ความเปรี้ยว) ความเป็นด่าง
เหมาะสม (มีค่า pH ประมาณ ๗) และมีความเค็มตำ่าหรือไม่เค็ม เป็นต้น
๓) ต้องมีสภาพทางชีวภาพเหมาะสม ได้แก่ มีจุลินทรีย์ต่าง ๆ และมีสัตว์เล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ใน
ดินเป็นจำานวนมากพอที่จะช่วยย่อยสลายซากพืชที่ทับถมอยู่บนดินให้ผุพังสลายตัวแปรสภาพเป็น
อินทรียวัตถุ ฮิวมัสหรือขุยอินทรีย์ ทำาให้ดินร่วนซุยมีความสามารถในการอุ้มนำ้า ช่วยดูดซับแร่ธาตุ
อาหารหรือปลดปล่อยอาหารให้มีประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น
จุลินทรีย์ในดินที่สำาคัญที่ทำาประโยชน์ให้แก่ดิน โดยทั่ว ๆ ไปแบ่งออกเป็น ๒ พวก ได้แก่
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ที่รากพืชตระกูลถั่ว จุลินทรีย์พวกนี้สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนจากอากาศในดินให้
มาเป็นอาหารของตนเองและทำาให้เกิดปมที่รากถั่ว ซึ่งพืชสามารถเอาไนโตรเจนไปใช้ได้ จุลินทรีย์เหล่านี้
เป็นประโยชน์ในแง่ของการทำาให้ดนิ มีไนโตรเจน แต่จะอยูไ่ ด้ตอ้ งอาศัยอยูก่ บั รากถัว่ พึง่ พาอาศัยซึง่ กัน
และกัน ตัวอย่างชนิดจุลินทรีย์ ได้แก่ จุลินทรีย์ไรโซเบียม (Rhizobium sp.) จุลินทรีย์อีกประเภทหนึ่ง
เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ได้อย่างอิสระในดินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ เมื่อตายลงก็จะ
ปลดปล่อยไนโตรเจนให้แก่ดนิ บางชนิดสามารถปลดปล่อยกรดออกมาซึง่ กรดบางอย่างสามารถละลาย
ธาตุฟอสเฟตในดินให้พืชดูดซับไปใช้ อย่างไรก็ตามธาตุอาหารที่ได้จากจุลินทรีย์ในดิน จากเชื้อราหรือ
จากสัตว์เล็ก ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินมีนอ้ ยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชทีป่ ลูกเพือ่ ใช้เป็นแหล่ง
อาหารสำาคัญของมนุษย์
๔) ต้องมีสภาพทางกายภาพเหมาะสม หมายถึง ดินจะต้องมีความโปร่ง มีความร่วนซุย และ
ไม่แข็งหรือเป็นชัน้ ดานแน่นทึบ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวทำาให้รากพืชสามารถดูดนำา้ และอาหารไปใช้ได้อย่าง
สมบูรณ์ ปัจจัยที่ทำาให้ดินมีสภาพทางกายภาพดังกล่าวเหมาะสม ได้แก่ อินทรียวัตถุในดิน วิธีการ
ไถพรวน ลักษณะของเนื้อดินตลอดจนลักษณะของสภาพพื้นที่ ถ้าเป็นที่ดอนจะไม่มีปัญหาเรื่อง
นำ้าแช่ขงั แต่ถา้ เป็นทีล่ มุ่ นำ้ามักแช่ขงั และมีระดับนำา้ ใต้ดนิ อยูต่ นื้ การแก้ไขปัญหาเพือ่ นำามาใช้ปลูกพืชไร่
หรือไม้ผลซึ่งไม่ชอบนำ้าขังและจำาเป็นต้องลงทุนสูงในการยกร่องและต้องมีคันดินล้อมรอบเพื่อ
สูบนำ้าออกในฤดูฝน ซึ่งความจริงแล้วควรเลือกพืชที่ชอบนำ้า เช่น ข้าวจะเหมาะสมกว่า เพราะไม่ต้อง
ลงทุนสูงในการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
นอกจากข้อความคัดลอกมาจากเรือ่ ง คุณสมบัตติ า่ ง ๆ ของดินทีเ่ หมาะสมสำาหรับทำาการเกษตร
ยังพระราชทานพระราชวินจิ ฉัยถึงเรือ่ งดินทีม่ ปี ญ
ั หา ในพืน้ ทีโ่ ครงการต่าง ๆ ทีม่ พี ระราชดำาริให้ดาำ เนิน
การ โดยทรงกล่าวถึง ต้นเหตุของปัญหา และ การแก้ปัญหา ซึ่งได้ถ่ายสำาเนามาดังนี้
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
อำ�เภอพนมส�รค�ม จังหวัดฉะเชิงเทร�
ปัญห� : ดินทร�ย มีแร่ธ�ตุน้อย
ก�รแก้ไข
1) สร้างอ่างเก็บนำ้า
2) บริเวณร่องห้วยจัดทำาแปลงสาธิต
“ทฤษฎีใหม่”
3) ปลูกแฝกบริเวณที่ดอน
4) ปลูกพืชไม้ผลและพืชล้มลุก
โดยปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปัญห� : ดินเป็นหินกรวด
และแห้งแล้ง
ก�รแก้ไข
1) สร้างอ่างเก็บนำ้าและฝายกั้นนำ้า
ลำาธาร
2) เมื่อมีความชื้น ป่าเริ่มฟื้นตัว
และปลูกเสริมตามความจำาเป็น
3) บริเวณที่ลาดชันน้อยฟื้นฟูดิน
ด้วยการปลูกพืชที่เหมาะสม
ทำาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปลูกหญ้าแฝก
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส

ปัญห� : ดินเปรี้ยวจัด
ก�รแก้ไข : โครงการแกล้งดิน
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
ปัญห� : ดินทราย

มีแร่ธาตุน้อย ดินดาน

ก�รแก้ไข

1) สร้างอ่างเก็บนำ้า
2) ปลูกป่า
“แบบไม่ต้องปลูก”
3) ปลูกแฝกตามร่องห้วยและ
ปลูกควบคู่ไปกับไม้โตเร็ว
4) ปรับปรุงบำารุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ ปลูก
พืชหมุนเวียนและ
ปลูกพืชปุ๋ยสด
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ปัญห� : ดินทราย ดินเค็ม ขาดนำ้า
ก�รแก้ไข :
1) สร้างอ่างเก็บนำ้าและ
ฝายต้นนำ้าลำาธาร
2) พัฒนาป่าไม้
3) ปรับปรุงบำารุงด้วยอินทรียวัตถุ
ปลูกพืชหมุนเวียน
4) กระทุ้งลูกรังให้แตกแล้วเอา
ดินล่างมาผสมกับดินลูกรัง
ข้างบนแล้วไถกลบ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
อำ�เภอท่�ใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1) อนุรักษ์ป่าชายเลน
2) ทำาประมง “ระบบปิด”
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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พื้นที่พรุ ก่อนการพัฒนา

อ่างเก็บนำ้าใกล้บ้าน

แปลงทดลองข้าวโครงการแกล้งดิน

แปลงควบคุม (ปล่อยตามธรรมชาติ) โครงการแกล้งดิน

แปลงยกร่องปลูกมะพร้าว

ดินพรุที่มีวัสดุอินทรีย์มาก
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ดินทรายที่มีชั้นดาน
(ดินชุดบ้านทอน)
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บทที่ ๖

แนวทางการจัดการดิน
ที่มีปัญหาตามพระราชดำาริ
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บทที่ ๖

แนวทางการจัดการดินที่มีปัญหา
ตามพระราชดำาริ
ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้ทรงงานด้านการพัฒนาการเกษตรอยู่เสมอ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ และด้วยเหตุที่ดินเป็นปัจจัยสำาคัญใน
การผลิตทางการเกษตร ซึง่ ประเทศไทย มีทงั้ ดินทีเ่ ป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา ปัญหาด้านคุณภาพ
ของดินมีทั้งปัญหาทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชที่ปลูก ทำาให้การปลูก
พืชไม่ประสบผลสำาเร็จหรือได้รับผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุน และจากผลการสำารวจดินโดย
กรมพัฒนาที่ดิน พบว่ามีดินที่มีปัญหามีปริมาณรวมกันทั้งประเทศเป็นจำานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐
ล้านไร่
การแก้ไขดินทีก่ าำ ลังเป็นปัญหาอันเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ไม่เหมาะสม หรือการ
แก้ไขดินปัญหาทีเ่ กิดเองตามธรรมชาติมหี ลายวิธี แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ยและ
ต้องคำานึงถึงปัจจัยหลายประการในการแก้ไขปัญหา ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรของรัฐ ความร่วมมือและความขยันขันแข็งของเกษตรกร แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ดูเหมือนจะง่ายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของการใช้ ท รั พ ยากรดิ น ของประเทศในทุ ก ภู มิ ภ าค จากระยะเวลา
อันยาวนานที่ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการหาวิธีการแก้ไข
สภาพดินที่เป็นปัญหาในการผลิตทางการเกษตร ดังมีพระราชดำารัสกับบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทเมื่อคราวเสด็จพระราชดำาเนินไปเปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรแห่งชาติ อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า
“…สมเด็จพระเทพรัตน ฯ เคยถ�มว่�ทำ�ไมจึงทำ�เฉพ�ะดินย�ก ๆ หรือ
ทำ�แต่ดนิ ปัญห� ก็อธิบ�ยให้ฟงั ว่�ดินย�ก ๆ นัน้ ไม่มคี นทำ�จึงต้องทำ� ถ้�ทำ�ได้กจ็ ะ
มีประโยชน์ เมื่อก่อนเข�ไม่เข้�ใจ แต่เดี๋ยวนี้เข�เข้�ใจแล้ว ดินดี ๆ จะไม่ทำ�…”
วิธกี ารจัดการแก้ไขดินปัญหาทีพ่ ระราชทานพระราชดำาริให้ดาำ เนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
โดยทรงศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อให้รู้สาเหตุของปัญหา แล้วจึงค้นคิดวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการ
แก้ไขปัญหาต้องเป็นวิธกี ารทีเ่ กษตรกรหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถนำาไปใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาได้โดยง่าย
ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน
ตัวอย่างการแก้ไขดินที่มีปัญหาตามพระราชดำาริ พอกล่าวสรุปเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ ดังนี้
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๖.๑ ก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยว
ดินเปรี้ยวเป็นดินกรดชนิดหนึ่งที่ถือว่ามีกรดในดินเป็นปริมาณมาก จนทำาให้ผลผลิตของพืชที่
ปลูกลดลง หรือไม่ได้ผล ดินเปรี้ยวเหล่านี้โดยมากจะพบบริเวณที่ราบลุ่มตามชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๖ ล้านไร่ และจะพบมากทีส่ ดุ ในบริเวณทีร่ าบลุม่ ภาคกลางของประเทศ
และบริเวณที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งทะเลของภาคใต้ ความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวของดินดังกล่าว
เกิดจากการที่ดินมีกรดกำามะถันเกิดขึ้น ซึ่งกรดกำามะถันที่เกิดขึ้นในดินมีสาเหตุมาจากการที่ดินมี
สารประกอบกำามะถัน (สารประกอบไพไรต์) ปะปน เมื่อดินแห้งสารประกอบกำามะถันจะทำาปฏิกิริยา
กับอากาศปลดปล่อยกรดกำามะถันออกมา ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีส่วนกระตุ้นทำาให้กรดมีปริมาณ
มากขึ้น ถ้ามีการระบายนำ้าออกไปจากดินหรือทำาให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานาน ๆ ดินกรดประเภทนี้
ใช้นามศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า “acid sulfate soil” และเหตุที่ความเป็นกรดของดินเกิดจากกรด
กำามะถันจึงมีชื่อทางวิชาการอีกอย่างหนึ่งว่า “ดินกรดกำามะถัน”
ดินเปรี้ยวมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นอย่างมาก ทำาให้ปลูกพืชได้
น้อยชนิด และให้ผลผลิตตำ่า ถ้ามีการขุดบ่อ นำ้าในบ่อก็จะเปรี้ยวจนเลี้ยงปลาไม่ได้ พืชที่ปลูกมักได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรงของกรดที่เกิดขึ้นในดิน และเกิดจากการละลายออกมาของธาตุ
บางชนิด เช่น อลูมิเนียม เหล็ก และแมงกานีส จนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืช อีกทั้งทำาให้ธาตุฟอสฟอรัส
ซึ่งเป็นธาตุอาหารพืชหลักถูกตรึงทำาให้อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดเอาไปใช้ได้

ตัวอย่�งดินเปรี้ยว
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ดินเปรี้ยวภาคกลาง

ดินเปรี้ยวในพื้นที่พรุภาคใต้

ค่าความเป็นกรด (pH) < 4.5

ข้าวที่ปลูกไม่ได้ผล

ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
พระราชดำาเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
เป็นประจำาทุกปี ตัง้ แต่ปี ๒๕๑๗ ระหว่างเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยีย่ มราษฎร ทรงทราบถึงปัญหา
ดินเปรี้ยวในจังหวัดนราธิวาส จึงพระราชทานพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๔ ดังมีพระราชดำารัส ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัด
นราธิวาส ความตอนหนึ่งว่า
“...ด้วยพื้นที่จำ�นวนม�กในจังหวัดนร�ธิว�สเป็นที่ลุ่มตำ่� มีนำ้�ขังตลอดปี
ดินมีคุณภ�พตำ่� ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจำ�นวนม�กไม่มีที่
ทำ�กิน แม้เมื่อระบ�ยนำ้�ออกจ�กพื้นที่หมดแล้ว ยังย�กที่จะให้ประโยชน์ท�งก�ร
เกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจ�กดินมีส�รประกอบไพไรต์ ทำ�ให้เกิดกรดกำ�มะถัน
เมื่อดินแห้งทำ�ให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้น เห็นสมควรที่จะมีก�ร
ปรับปรุงพัฒน� โดยให้มีหน่วยง�นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้�ม�ดำ�เนินก�รศึกษ�และ
พัฒน�พื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผส�น และนำ�ผลสำ�เร็จของโครงก�รไปเป็น
แบบอย่�งในก�รที่จะพัฒน�พื้นที่ดินพรุในโอก�สต่อไป...”
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พื้นที่ดินเปรี้ยวในจังหวัดนราธิวาส พบมากในพื้นที่พรุและมีจำานวนนับแสนไร่ที่ใช้ทำาการเกษตรไม่ได้ผล

หลังการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้พระราชทานพระราชดำาริเพิ่มเติมระหว่าง
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงงานในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
ดินเปรี้ยว หรือดินในพื้นที่พรุดังนี้
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“...ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ที่อยู่ในจังหวัดนร�ธิว�ส เป็นศูนย์ศึกษ�ที่เน้นท�ง
ด้�นค้นคว้�วิจัยและบริก�รในชีวิตคว�มเป็นอยู่ในภ�คใต้ หนักไปในท�งดินที่เป็น
พรุ ซึ่งเป็นปัญห�ม�ก เพร�ะว่�ยังไม่ได้ศึกษ�พอและเกี่ยวข้องกับกรมกองหล�ย
กรมกอง ซึ่งอ�จจะยังไม่ปรองดองกันคือไม่เข้�ใจกัน ก็ม�วิจัยพร้อมกันทีเดียวจะ
ได้มีคว�มเข้�ใจกันได้...”
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เสด็จ ฯ ไปพื้นที่โครงการแกล้งดิน ศูนย์การศึกษาพิกุลทองฯ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓

พระราชทานพระราชดำาริให้ดำาเนินการโครงการ “แกล้งดิน” ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๗
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“...ให้ดำ�เนินก�รทดลองปรับปรุงดิน โดยใช้ rock phosphate ในพื้นที่พรุ
เปรียบเทียบกับหินฝุ่น โดยจัดห�วัสดุ rock phosphate จ�กแหล่งท้องถิ่น เช่น
ที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช หรือท้องที่ใกล้เคียงม�ทดลองดู ดังนั้น จึงมอบหม�ยให้
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทอง เป็นผู้รับผิดชอบ...”
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วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗
ณ บ้านโคกชุมบก ตำาบลขุนทอง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“...ขย�ยโครงก�รชลประท�นมูโนะ เป็นระยะที่ ๒ ก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยว
หลังหมู่บ้�นโคกชุมบก โดยแก้ไขด้วยวิธีขุดลอกคลองจ�กโคกย�งม�เชื่อมต่อ
คลองบ�งเตย แล้วขุดคลองซอย เพื่อให้มีนำ้�หล่อเลี้ยงดิน จะแก้ไขภ�วก�รณ์
เกิดกรดในดินได้ ให้ชลประท�นคำ�นวณค่�ก่อสร้�งได้ อำ�เภอต�กใบช่วยสำ�รวจ
เส้นท�งและก�รจัดซื้อที่ดินบริเวณแนวคลอง...”
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“…เป็นทีท่ ร�บกันดีแล้ว หน้�ทีข่ องศูนย์ศกึ ษ�ก�รพัฒน� ก็คอื ศึกษ�วิธพี ฒ
ั น�
ท้องถิน่ ซึง่ รวมถึงวิธแี ก้ปญ
ั ห�ให้เกษตรกรด้วย ขณะนีบ้ �งพืน้ ทีร่ �ษฎรกำ�ลังประสบ
ปัญห�เรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กินกล�ยสภ�พเป็นดินเปรีย้ วในลักษณะต่�ง ๆ ไม่ส�ม�รถทำ�ก�ร
เพ�ะปลูกได้ ท�งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�จึงควรกำ�หนดพื้นที่ในเขตศูนย์ฯ มีสภ�พ
คล้�ยคลึงกับทีด่ นิ ทีม่ ปี ญ
ั ห�แต่ละแห่ง แล้วสร้�งสถ�นก�รณ์ให้เหมือนกับพืน้ ทีจ่ ริง
ทีส่ ดุ โดยใช้วชิ �ก�รเข้�ช่วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษ�ว่�พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั ห�นัน้ ค่อย ๆ เสือ่ มสภ�พ
ลงในรูปใด ใช้เวล�เท่�ใดในแต่ละขัน้ ตอน จ�กนัน้ จึงจะศึกษ�วิธกี �รแก้ไขและฟืน้ ฟู
คว�มสมบูรณ์ของดินที่มีปัญห�เท่�ที่จะทำ�ได้ แล้วจึงเผยแพร่คว�มรู้ให้เกษตรกร
เข้�ใจต่อไป…”
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แปลงทดลอง
ข้�ว
แปลงปล่อยทิ้งร้�ง

แปลงทดลอง
ข้�ว

แปลงทดลอง
ข้�ว

แปลงควบคุม

แปลงทดลอง
ปลูกพืช
ผัก หรือ
พืชล้มลุก

มีพระราชดำาริให้ดำาเนินการโครงการ “แกล้งดิน” ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗

“...ให้มีก�รทดลองทำ�ดินให้เปรี้ยวจัด โดยก�รระบ�ยนำ้�ให้แห้งและศึกษ�วิธี
ก�รแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำ�ผลไปแก้ปัญห�ดินเปรี้ยวให้แก่ร�ษฎรที่มีปัญห�ในเรื่องนี้
ในเขตจังหวัดนร�ธิว�ส โดยให้ทำ�โครงก�รศึกษ�ทดลองในกำ�หนด ๒ ปี และพืช
ที่ทำ�ก�รทดลองปลูกควรเป็นข้�ว...”
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“…ให้ด�ำ เนินก�รศึกษ�ต่อ เพือ่ เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ดินเปรีย้ วจัดต่อไป…”

แปลงทดลองปลูกข้าว

แปลงทดลองปลูกข้าวแล้วปล่อยทิ้งร้าง
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มีพระราชดำาริให้ไปปรับปรุงดินเปรี้ยวบ้านโคกอิฐ-โคกใน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“…เปลี่ยนแปลงวิธีก�รสูบนำ้�เข้�ออกในแต่ละแปลงใหม่ โดยแบ่งช่วงระยะ
เวล�ที่ทำ�ให้ดินแห้งและเปียก ในแต่ละแปลงให้แตกต่�งกัน…”
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓
ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“…สภ�พพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วในบ้�นโคกอิฐ บ้�นโคกใน เกษตรกรมีคว�มต้องก�ร
จะปลูกข้�ว ท�งชลประท�นได้จัดส่งนำ้�ชลประท�นม�ให้ ให้ดำ�เนินก�รพัฒน�
ดินเปรีย้ วให้เป็นประโยชน์ได้ และให้ประส�นง�นกับชลประท�นว่� จะต้องควบคุม
ระดับนำ้�ใต้ดินอยู่เท่�ใด…”

แปลงควบคุม
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แปลงปลูกพืชล้มลุก

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“…เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงและแก้ไขปัญห�เรื่องดิน ให้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ปลูก
พืชเศรษฐกิจได้ ควรพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร คือ... พิจ�รณ�ท�งเลือกในก�รปรับปรุง
ซึ่งมีก�รใช้วัสดุปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภ�พ ใช้นำ้�ชะล้�งคว�มเป็นกรดของดิน
ก�รใช้วธิ เี ขตกรรม และก�รปลูกพืชทนเปรีย้ วให้ท�ำ แปลงทดลองให้สภ�พเหมือนกับ
ที่บ้�นโคกอิฐ-โคกใน และศึกษ�ก�รปรับปรุงดินให้เสร็จให้ได้ภ�ยใน ๑ ปี และนำ�ไป
ดำ�เนินก�รที่บ้�นโคกอิฐ-โคกใน…”
“…ก�รยกร่องในก�รปลูกไม้ยนื ต้นในดินเปรีย้ วให้เปิดหน้�ดินออกก่อนแล้วขุด
ดินล่�งม�เสริมบริเวณสันร่อง และนำ�หน้�ดินเข้�ม�อีกครึง่ หนึง่ จะทำ�ให้สนั ร่องปลูก
พืชสูงขึ้น…”
“…ศึกษ�ก�รใช้ปูนและวัสดุปรับปรุงดินในพื้นที่พรุที่มีอินทรียวัตถุสูง จะช่วย
ให้พืชส�ม�รถใช้ธ�ตุอ�ห�รไนโตรเจนและแร่ธ�ตุได้เพิ่มม�กขึ้น…”
“…เรื่องก�รศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเป็นกรดของดินกรดกำ�มะถัน ให้
ดำ�เนินก�รศึกษ� แปลงที่ ๑-๕ ต�มที่กรมพัฒน�ที่ดินเสนอ…”
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“...โครงก�รแกล้งดินนีเ้ ป็นเหตุผลอย่�งหนึง่ ทีพ่ ดู ม� ๓ ปีแล้วหรือ ๔ ปีกว่�แล้ว
ต้องก�รนำ้�สำ�หรับม�ให้ดินทำ�ง�น ดินทำ�ง�นแล้ว ดินจะห�ยโกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อ
แล้วก็ม�ทำ�ที่นี้แล้วมันได้ผล ดังนั้น ผลง�นของเร�ที่ทำ�ที่นี่เป็นง�นสำ�คัญที่สุด
เชื่อว่�ช�วต่�งประเทศเข�ม�ดูเร�ทำ�อย่�งนี้แล้วเข�ก็พอใจ เข�มีปัญห�แล้วเข�
ก็ไม่ได้แก้ ห�ตำ�ร�ไม่ได้...”
“...โครงก�รปรับปรุงดินเปรีย้ วควรดำ�เนินก�รต่อไปในแง่ของก�รศึกษ�ทดลอง
และก�รขย�ยผลก�รทดลองต้องดูอย่�งนี้ ทิง้ ดินเอ�ไว้ปหี นึง่ แล้วจะกลับเปลีย่ นหรือ
เปล่� เพร�ะว่�คว�มเปรี้ยวมันเป็นชั้นดินที่เป็นซัลเฟอร์ (sulfur) แล้วก็ถ้�เร�เปิด
ให้มีนำ้� อ�ก�ศลงไป ให้เป็นซัลเฟอร์ออกไซด์ ซึ่งซัลเฟอร์ออกไซด์เอ�นำ้�เข้�ไปอีกที
ไปละล�ยซัลเฟอร์ออกไซด์กก็ ล�ยเป็นใส่ออกไซด์ลงไป ก็เป็นกรด sulfuric acid แต่
ถ้�สมมุตวิ �่ เร�ใส่อยูต่ ลอดเวล� ชัน้ ดินทีเ่ ป็นซัลเฟอร์นนั้ ถูกกันไว้ไม่ให้โดนออกซิเจน
แล้วตอนนี้ไม่เพิ่ม acid โดยหลักก�รเป็นอย่�งนั้น แต่ห�กว่�ต่อไปในแปลงต่�ง ๆ
เพิม่ ก�รทดลองอีก เมือ่ ได้ผลแล้วทิง้ ไว้มนั จะกลับไปสูส่ ภ�พเดิมหรือไม่ แล้วเมือ่ คว�ม
เป็นกรดเพิ่มขึ้นใหม่ จะพัฒน�ให้กลับคืนม�สู่สภ�พนี้ได้ ต้องใช้เวล� อ�จจะใช้เวล�
สักปีเดียว ดูสภ�พว่�ปีไหนไม่ได้ใช้ดิน มันจะเสื่อมลงไปเท่�ไรแล้วจะกลับคืนม�เร็ว
เท่�ใด...”

67

ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“...เมือ่ มีก�รแก้ไขทีก่ ล่�วม�แล้ว ก�รใช้น�ำ้ ก็ส�ม�รถลดคว�มเป็นกรดของดิน
จนส�ม�รถปลูกพืชได้ผลดี แล้วให้ปล่อยทิ้งไว้เพื่อศึกษ�ดูว่� กำ�มะถันที่อยู่ในดินจะ
ทำ�ปฏิกิริย�กับออกซิเจนแล้วทำ�ให้เกิดกรดอีกหรือไม่ ถ้�เกิดกรดขึ้นม�อีกก็ให้แก้ไข
ใหม่ดูว่�จะใช้เวล�น�นเท่�ไหร่...”
“...ง�นทดลองนี้เหมือนเป็นตำ�ร� ควรทำ�เป็นตำ�ร�ที่จะนำ�ไปใช้ในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวอื่น ๆ ในพื้นที่อื่นอ�จจะไม่ต้องมีก�รแบ่งเป็นแปลงย่อยเช่นนี้ คันดินที่สร้�ง
เพื่อกั้นนำ้�ก็อ�จจะใช้คลองชลประท�นสร้�งถนน สะพ�น ก�รศึกษ�จึงต้องทำ�แบบ
นี้...”
“...ดูว่�ก�รใส่ปูนครั้งเดียวปีแรกจะให้ประโยชน์ได้น�นเท่�ใด ก�รใช้ปูน
อย่�งเดียวคงไม่เกิดประโยชน์ม�ก ต้องมีนำ้�ร่วมด้วย ปูนร�ค�ไม่แพง แต่ค่�ขนส่ง
แพง เกษตรกรลงทุนสูง และมีนำ้� เกษตรกรก็ส�ม�รถปลูกพืชได้ตลอดมีปัญห�
อีกอย่�งก็คือ เกษตรกรข�ดแรงง�นที่จะหว่�นปูนด้วย...”
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕
ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“...เร�เคยม�โคกอิฐ-โคกใน ม�ดูเข�ชี้ตรงนั้น ๆ เข�ทำ� แต่ว่�เข�ได้เพียง ๕ ถัง
๑๐ ถัง แต่ตอนนีไ้ ด้ขนึ้ ไปถึง ๔๐-๔๕ ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปดินจะไม่เปรีย้ วแล้ว เพร�ะ
ว่�ทำ�ให้เปรี้ยวเต็มที่แล้ว โดยที่ขุดอะไร ๆ ทำ�ให้เปรี้ยวแล้วก็ระบ�ย รู้สึกว่�นับวัน
เข�จะดีขึ้น อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจม�กที่ใช้ง�นได้แล้ว ช�วบ้�นเข�ก็ดีขึ้น แต่ก่อน
ช�วบ้�นเข�ต้องซื้อข้�ว เดี๋ยวนี้เข�มีข้�วอ�จจะข�ยได้…”
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖
ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“...ง�นด้�นก�รศึกษ�พัฒน� ให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ จัดทำ�แปลง
ส�ธิตก�รแก้ปัญห�ดินเปรี้ยวในบริเวณพื้นที่บ�้ นยูโย และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้
ร�ษฎรเห็นรูปแบบก�รปรับปรุงคุณภ�พดินเปรี้ยวให้ส�ม�รถเพ�ะปลูกได้...”
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เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรหน้าตัดดิน บริเวณโครงการแกล้งดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
“...ก�รศึกษ�หน้�ตัดดินวิศวกรรมภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ
เนื่องจ�กดินพื้นที่พรุเป็นดินที่อ่อนไม่ส�ม�รถรับนำ้�หนักได้ จำ�เป็นต้องมีก�รตอก
เส�เข็ม ซึง่ ชัน้ ด�นทีเ่ ป็นหินแข็งจะอยูล่ กึ ม�กอ�จถึง ๔๐ เมตร เพือ่ ให้ทร�บข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะชั้นดินในพื้นที่พรุ รวมทั้งคว�มลึกของชั้นหิน จึงให้ขุดเจ�ะทำ�
หน้�ตัดดิน เพื่อไว้ใช้ศึกษ�หน้�ตัดดินในพื้นที่พรุอันจะเป็นข้อมูลสำ�คัญในด้�น
วิศวกรรมสำ�หรับง�นก่อสร้�งต่�ง ๆ ในพื้นที่พรุ...”
“...ศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเป็นกรดของดินกรดกำ�มะถันโครงก�ร
แกล้งดินไปอีกน�น ๆ เพื่อติดต�มดูว่�คว�มเป็นกรดของดินจะอยู่ได้เท่�ไร...”
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
ณ อาคารบังคับนำ้าบางเตย ๒ ตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“...ก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวบ้�นโคกกระท่อม ตำ�บลพร่อน อำ�เภอต�กใบ
จังหวัดนร�ธิว�ส มีนำ้�ชลประท�นดีอยู่แล้ว แต่ดินเป็นดินเปรี้ยวเกษตรกร
ไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ ขอให้ศนู ย์ศกึ ษ�ก�รพัฒน�พิกลุ ทอง ดำ�เนินก�รพัฒน�
ในลักษณะเดียวกับบ้�นโคกอิฐ โคกใน...”
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วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๙
ณ สนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
“...นำ�ผลง�นและก�รศึกษ�วิจัยก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของศูนย์ศึกษ�
ไปใช้ในก�รพัฒน� บ้�นยูโย...”
๖.๑.๑ ก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยวต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวได้พระราชทานพระราชดำาริ ให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗ โดยทรงเรียกการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวว่าเป็นโครงการ “แกล้งดิน” ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
การดำาเนินการจัดทำาโครงการ “แกล้งดิน” ดังกล่าว เริ่มต้นจากการศึกษาลักษณะของ
ดินจนถึงระดับความลึก ๒ เมตร ซึ่งพบว่า ดินในบริเวณพื้นที่พรุของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เป็นดินเหนียวที่พบชั้นดินเลนสีเทาปนนำ้าเงินในระดับความลึกประมาณ ๑ เมตร ซึ่งเป็นชั้นที่มี
สารประกอบกำามะถันที่เรียกว่าไพไรต์ (FeS2) สะสมอยู่ ชั้นนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศจะทำาปฏิกิริยา
กับออกซิเจนให้กรดกำามะถัน (H2SO4) ออกมาทำาให้ดินแปรสภาพเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด แต่ถ้ามี
นำา้ แช่ขงั ปฏิกริ ยิ าการเกิดกรดดังกล่าวจะไม่มี ดังนัน้ กระบวนการ “แกล้งดิน” คือการทำาให้ดนิ ในแปลง
ทดลองดังกล่าวแห้ง-เปียกสลับกันไป โดยการสูบนำ้าเข้าออกตามระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อให้ออกซิเจน
ได้ทำาปฏิกิริยากับสารประกอบกำามะถัน การทำาให้ดินแห้งและเปียกสลับกันในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน
พระองค์ทรงเรียกกระบวนการนี้ว่า “เป็นก�รแกล้งดิน” จึงได้ชื่อว่าเป็นโครงการ “แกล้งดิน”
หลังจากการดำาเนินงาน “แกล้งดิน” มาเป็นเวลาประมาณ ๓ ปี ค่าความเป็นกรดของ
ดิน หรือค่า pH ของดินลดลงเหลือประมาณ ๓.๘-๔.๐ จากนัน้ ได้ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรากฏ
ว่าพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว พืชผัก ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ ตายหมด เมื่อดินเปรี้ยวจนปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริในเวลา
ต่อมาให้ดำาเนินการแก้ไขให้ดินดังกล่าวให้สามารถนำามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว
ให้ได้ ซึ่งผลการดำาเนินงานพอสรุปได้ดังนี้
การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อนำามาใช้ปลูกพืชมีหลักสำาคัญ ๔ ประการ ที่จำาเป็นต้อง
ดำาเนินการ คือ
๑) ต้องควบคุมระดับนำ้าใต้ดินให้ไม่ตำ่ากว่า ๑ เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ดินชั้นล่าง
(ซึ่งมีสารประกอบกำามะถันมาก) แห้งหรือสัมผัสกับอากาศ แล้วปลดปล่อยกรดกำามะถันออกมา ดังนั้น
จึงต้องมีแหล่งนำ้าจากระบบชลประทานเข้ามาช่วย
๒) ใช้นาำ้ ชลประทานชะล้างกรด และสารพิษให้ออกไปจากดิน ระยะเวลาของการชะล้าง
ประมาณ ๒-๔ อาทิตย์ต่อครั้ง
๓) ใช้วัสดุปูนแก้ไขความเป็นกรดของดินและนำ้า วัสดุปูน ได้แก่ ปูนขาว ปูนมาร์ล
ปูนโดโลไมท์ หรือหินปูนฝุน่ อัตราของปูนทีใ่ ส่ผนั แปรไปแล้วแต่ละชนิดของพืชทีป่ ลูก และความรุนแรง
ของกรด โดยทั่ว ๆ ไปอัตราที่ใช้อยู่ระหว่าง ๑-๓ ตันต่อไร่ ถ้าใช้วัสดุปูนควบคู่ไปกับการใช้นำ้าชะล้าง
สามารถลดปริมาณการใช้ปูนได้มากถึงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ

70

๔) ใช้พันธุ์พืชทนเปรี้ยว
ตัวอย่างพันธุ์ข้าวทนเปรี้ยว : ข้าวหอมดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าวปทุมธานี ๑ ข้าว กข ๓๑
กข ๔๑ กข ๔๗ กข ๔๘ และข้าวลูกแดง เป็นต้น
ตัวอย่างไม้ผลทนเปรี้ยว : มะม่วง ขนุน กระท้อน มะกอกนำ้า มะขาม ฝรั่ง ละมุด มะดัน
และไผ่ไต้หวัน เป็นต้น
ตัวอย่างไม้โตเร็วทนเปรี้ยว : ขึ้นได้ดีโดยไม่ต้องปรับปรุงดิน ได้แก่ สนประดิพัทธ์
ยูคาลิปตัส กระถินเทพา สะเดา หว้า มะฮอกกานี และเสม็ด เป็นต้น
พื้นที่ดินเปรี้ยวหลังได้รับการปรับปรุงดิน สามารถใช้ปลูกข้าวได้เป็นอย่างดี และถ้าจะ
ใช้ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล จำาเป็นต้องมีการยกร่อง โดยไม่ให้เอาดินล่างจากคูนำ้ามาทับหน้าดินเดิม
บนสันร่อง มีคันดินล้อมรอบ และมีการติดตั้งเครื่องสูบนำ้าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนำ้าท่วม ยิ่งไปกว่านั้น
ดินเปรี้ยวหากได้รับการปรับปรุง และมีแหล่งนำ้าชลประทานสามารถนำามาใช้ทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำาริได้เป็นอย่างดี สำาหรับหญ้าเลี้ยงสัตว์ ถ้าต้องการปลูกหญ้าคุณภาพดีจำาเป็นต้องมี
การปรับปรุงดิน ส่วนการขุดบ่อเลี้ยงปลาบนพื้นที่ดินเปรี้ยว จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพนำ้า
และดิน ปลาที่แนะนำาให้เลี้ยง ได้แก่ ปลาดุกอุยเทศ ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียนขาว เป็นต้น

ไม้โตเร็วทนเปรี้ยว

เสม็ด

สะเดา

มะฮอกกานี

หว้า

กระถินเทพา

ยูคาลิปตัส

สนประดิพัทธ์

กก
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๖.๑.๒ ก�รนำ�ผลง�นโครงก�ร “แกล้งดิน” ไปเผยแพร่
ผลของการดำาเนินงานของโครงการ “แกล้งดิน” ได้มีการนำาเอาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ของเกษตรกรซึ่งมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมากมายหลายแห่ง โครงการนำาร่องซึ่งเป็นโครงการแรก
ตามพระราชดำาริ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดบริเวณบ้านโคกอิฐ บ้านโคกใน อำาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มดำาเนินการเมื่อปี ๒๕๓๓
จากผลของการดำาเนินงานดังกล่าวปรากฏว่า การพัฒนาดินเปรี้ยวได้ประสบผลสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ดังพระราชดำารัสเมื่อคราวเสด็จพระราชดำาเนินไปบ้านโคกอิฐ - โคกใน
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...เร�เคยม�โคกอิฐ-โคกใน ม�ดูเข�ชี้ตรงนั้น ๆ เข�ทำ� แต่ว่�เข�ได้เพียง
๕ ถัง ๑๐ ถัง แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง ๔๐-๔๕ ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปดินจะไม่เปรี้ยว
แล้ว เพร�ะว่�ทำ�ให้เปรี้ยวเต็มที่แล้ว โดยที่ขุดอะไร ๆ ทำ�ให้เปรี้ยวแล้วก็ระบ�ย
รู้สึกว่�นับวันเข�จะดีขึ้น อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจม�กที่ใช้ง�นได้แล้ว ช�วบ้�นเข�
ก็ดีขึ้น แต่ก่อนช�วบ้�นเข�ต้องซื้อข้�ว เดี๋ยวนี้เข�มีข้�วอ�จจะข�ยได้…”

พื้นที่นาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ก่อนปรับปรุงดิน

พื้นที่นาบ้านโคกอิฐ-โคกใน หลังปรับปรุงดิน

ปัจจุบันมีการนำาเอาวิธีการปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยวของโครงการ “แกล้งดิน” ไปใช้และ
ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมากมายหลายแห่งและหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา
ดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคใต้ โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการ
ชลประทานเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เป็นต้น ซึ่งเรื่องการพัฒนาดินเปรี้ยวในจังหวัด
นครนายก พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทาน
พระราชดำารัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...ที่ที่เปรี้ยวนี่ก็คือที่ อำ�เภอบ้�นน� จังหวัดนครน�ยก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ชื่อ
“นครน�ยก” ไม่ใช่น�ยกรัฐมนตรี เป็น “น�ยก” คือว่�น�เข�ยกภ�ษี เพร�ะว่�
ทุกปี ผลจะไม่ได้ตั้งแต่สมัยเก่� แต่ว่�ถ้�ห�กว่�ทำ�ให้ดินห�ยเปรี้ยวลง หรือห�วิธีที่
จะทำ�ก�รกสิกรรมในที่เปรี้ยวนี้ได้อย่�งดี อย่�งได้ผล ก็จะเป็นจังหวัดที่อ�จจะต้อง
เปลี่ยนชื่อจังหวัด อ�จจะให้ชื่อว่� “น�สมบูรณ์” อะไรอย่�งนั้น แต่ที่จังหวัด
นครน�ยกนี่ มีที่น�เป็นแสนไร่ ก็ “น�ยก” ทั้งนั้น ถ้�ส�ม�รถทำ�ก�รทดลองเป็น
ผลสำ�เร็จ เข้�ใจว่�จะทำ�ให้คนมีร�ยได้ม�กขึ้น...”
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ดังนั้นเพื่อเป็นการสาธิตการพัฒนาดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคกลาง จึงได้พระราชทาน
พระราชดำาริให้จัดตั้งโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ณ ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อปี ๒๕๔๐ ซึ่งผลการดำาเนินงาน
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์

๖.๒ ก�รแก้ไขปัญห�ดินที่ถูกชะล้�งพังทล�ยหรือถูกกัดกร่อน (soil erosion)
การชะล้างพังทลายของดินในทีน่ ี้ หมายถึง การชะล้างพังทลายทีเ่ กิดจากนำา้ ทีไ่ หลบ่าผ่านหน้าดิน
ไปตามความลาดชันเมื่อมีฝนตก ทำาให้หน้าดินถูกพัดพาหายไปหรือเกิดเป็นร่องลึกกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปในพื้นที่
ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยนำ้า แตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณนำ้าฝนและลักษณะของเม็ดฝน ลักษณะดิน ลักษณะของความลาดชันหรือ
ลาดเอียง ลักษณะของพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมดิน และการจัดการดิน โดยทั่ว ๆ ไปพื้นที่ที่นำามาใช้ทำา
เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และมีการไถพรวนไม่ถูกวิธี จะเกิดการชะล้างพังทลาย
มากกว่าพื้นที่ที่มีป่าปกคลุมในพื้นที่ที่มีปัจจัยอื่นคล้ายคลึงกัน ลักษณะของการชะล้างพังทลายของดิน
มีหลายรูปแบบ เมื่อหน้าดินถูกชะล้างพังทลายความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เคยมีจะหายไป ตะกอนดิน
จะถูกพัดพาไปสะสมตามแหล่งนำ้า ทำาให้นำ้ามีตะกอนขุ่นสีแดงและลำานำ้าตื้นเขิน การที่ลำานำ้าต่าง ๆ ใน
ฤดูฝนมีตะกอนขุน่ สีแดงเกิดขึน้ บ่งชีว้ า่ บริเวณต้นนำ้าลำาธารมีการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึน้ จำาเป็น
ต้องได้รับการแก้ไข และถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ทั่วไปตามลำานำ้าต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ แต่สังคมก็ยังไม่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการด้านการอนุรักษ์ดินและนำ้า สามารถกระทำาได้ ๒ วิธี
คือ วิธีกล และวิธีพืช ดังนี้
๑) วิธีกล (mechanical method) เป็นวิธีที่ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้
ความรุนแรงของการไหลบ่าของนำ้าผ่านหน้าดินลดลง เมื่อนำ้าไหลช้าลง ความรุนแรงในการชะล้าง
พังทลายหน้าดินของนำา้ ก็จะลดลง วิธกี ลดังกล่าว ได้แก่ การไถพรวนขวางความลาดชันก่อนทีจ่ ะปลูกพืช
การทำาคันดินขวางความลาดชันและการทำาขั้นบันไดดิน เป็นต้น การป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินด้วยวิธกี ลในแปลงของเกษตรกรของประเทศไทยมีไม่มาก แม้แต่การไถพรวนขวางความลาดชัน
ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะเกษตรกรใช้การจ้างไถพื้นที่ด้วยรถแทรกเตอร์
ที่มักจะต้องการไถในลักษณะขึ้น-ลง ตามความลาดชันของพื้นที่ เนื่องจากทำาได้ง่ายและเสร็จเร็วกว่า
การไถขวางความลาดชัน
๒) วิธีพืช (vegetative method) เป็นวิธีการป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน
โดยใช้การปลูกพืช ซึ่งลงทุนน้อย เกษตรกรสามารถดำาเนินการได้ง่าย ได้แก่ การปลูกพืชคลุมดิน
การปลูกพืชเป็นแนวขวางความลาดชัน หรือปลูกพืชอนุรักษ์ดินเป็นแนวหรือเป็นแถวสลับกับแถบ
พืชไร่ เป็นต้น พืชอนุรักษ์ดินที่จะนำามาใช้ปลูกเป็นแนวขวางความลาดชันอาจเป็นพืชตระกูลถั่ว
หรือตระกูลหญ้าก็ได้
การใช้วิธีพืชเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นวิธีการสำาคัญที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยและ
พระราชทานพระราชดำาริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำาหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินทั่วประเทศ
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ลักษณะของก�รชะล้�งพังทล�ยของดินรูปแบบต่�ง ๆ
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ผิวดินถูกพัดพาไปกับนำ้า

ผิวดินถูกกัดเซาะเป็นร่อง

ดินถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกมาก

แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน
อย่างรุนแรงในอดีต

การไถพรวนขึ้นลงตามความลาดชัน
ทำาให้ดินถูกชะล้างพังทลายได้

การทำาขั้นบันไดดินไม่เหมาะสม
ก็เป็นเหตุให้ดินชะล้างพังทลายได้

ตัวอย่�งก�รจัดก�รดินโดยวิธีกล เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน

การไถพรวนขวางทางลาดชันเพื่อปลูกพืช

คันดินเบนนำ้า

ขั้นบันไดดิน

คันคูรับนำ้าขอบเขา

ตัวอย่�งก�รจัดก�รดินโดยวิธีพืช เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน

การปลูกพืชคลุมดิน (cover crop)

การคลุมดินด้วยเศษพืช (mulching)
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พระร�ชท�นวิธีก�รแก้ไขปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน
โดยก�รปลูกหญ้�แฝกในรูปแบบต่�ง ๆ ซึ่งถือได้ว่�เป็นก�รจัดก�รดินโดยวิธีพืช

แปลงขยายพันธุ์ของหญ้าแฝก

แฝกดอน
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การหยั่งรากลงลึกของหญ้าแฝก

แฝกลุ่ม

๖.๒.๑ ประมวลพระร�ชดำ�ริในก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
(สำานักงาน กปร.) ได้รวบรวมพระราชดำารัสและพระราชดำาริเกีย่ วกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ เริม่ แรกนับแต่วนั ที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๓๔ จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
รวมทั้งสิ้น ๓๐ ครั้ง ดังนี้
๑) วันที่ ๒๒ และ ๒๙ มิถุน�ยน ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ณ สวนจิตรลดา และ ณ วังไกลกังวล
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๑.๑) ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
๑.๒) การดำ า เนิ น การศึ ก ษาทดลองการปลู ก หญ้ า แฝกให้ พิ จ ารณาลั ก ษณะ
ภูมิประเทศ ซึ่งแบ่งได้ ๒ ลักษณะดังนี้
๑.๒.๑) การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขาให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวาง
ความลาดชันและในร่องนำ้าของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นในดิน
ไว้ด้วย
๑.๒.๒) การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบให้ดำาเนินการในลักษณะ ดังนี้
- ปลูกโดยรอบแปลง
- ปลูกในแปลง แปลงละ ๑ หรือ ๒ แนว
- สำาหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
๑.๓) ผลของการศึกษาทดลอง ควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของ
ลำาต้นและราก ความสามารถในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน และการเก็บความชื้นในดิน
และพันธุ์หญ้าแฝกต่าง ๆ ด้วย
๒) วันที่ ๕ กรกฎ�คม ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชดำาริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและนำ้าด้วยหญ้าแฝกกับ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำานวยการ
สำานักงานกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน และ พ.ต.อ.ธีรเดช รอดโพธิ์ทอง ผู้อำานวยการโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ณ วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๒.๑) ได้ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติมานานแล้ว โดยพบว่า
ในแต่ละพื้นที่จะเปิดหน้าดินแล้วทำาการเกษตร เช่น การยกร่องพรวนดินซึ่งยังถือว่าเป็นวิธีการที่
ผิดธรรมชาติทจ่ี ะเกิดปัญหาในอนาคต จึงทรงแนะนำาให้ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทำาการเกษตร
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อย่างไม่ทาำ ลายธรรมชาติ เช่น การไม่ไถพรวนเปิดหน้าดิน เปลือยดิน เป็นต้น โดยให้ทกุ โครงการในศูนย์
ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ ทำาเป็นตัวอย่างแล้วหาทางแนะนำาให้ราษฎรทำาตามต่อไป
๒.๒) ได้ทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วย
หญ้าแฝก จึงให้ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทำาการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพือ่ อนุรกั ษ์หน้าดิน
โดยปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกในพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ เช่น ขอบร่องนำ้า แปลงมะม่วงหิมพานต์ บริเวณ
ที่ลาดชัน หรือตามร่องนำ้าธรรมชาตินำาหินไปกั้นเป็นฝายเล็ก ๆ แล้วปลูกหญ้าแฝกด้านหน้าหรือในพื้นที่
ทำาการเกษตร เช่น แปลงปลูกข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้บันทึกภาพก่อนดำาเนินการและหลังดำาเนินการ
ไว้เป็นหลักฐานและให้ทุกโครงการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทำาเป็นตัวอย่าง
๓) วันที่ ๗ กรกฎ�คม ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรโครงการพระราชดำาริ
สวนหาดทรายใหญ่ อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีพระราชดำารัส ความตอนหนึ่งว่า
“…ขอให้ปลูกหญ้�แฝกไว้ด้วย เพร�ะหญ้�แฝกมีประโยชน์ม�กในก�รช่วยยึด
ดินไม่ให้พังทล�ยช่วยรักษ�หน้�ดิน โดยเฉพ�ะที่โครงก�รฯ นี้มีที่ล�ดชันหล�ยแห่ง
นอกจ�กนี้หญ้�แฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้�แฝกยังเป็น
อ�ห�รสัตว์ได้อีกด้วย…”
๔) วันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มพี ระราชดำาริ
ณ โต๊ะเสวยที่ ๑ ภายในพระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดนนำาหญ้าแฝกไปปลูกตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ และหมู่บ้านใกล้เคียง แล้วขยาย
ไปปลูกทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากหญ้าแฝกมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมในการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ โดยการปลูก
เป็นแนวรั้วกั้นตามระดับชั้น และได้มีการศึกษาทดลองใช้อย่างได้ผลดีในประเทศแถบเอเชียหลาย
ประเทศแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกหญ้าแฝกยังส่งผลให้การเพาะปลูกพืชอื่น ๆ ระหว่างแนวรั้ว
หญ้าแฝกได้ผลผลิตมากขึ้น
๕) วันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตามการดำาเนินงานของโครงการหลวง ณ ที่ทำาการตำาบลห้วยแก้ว
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก
ซึ่งได้เก็บรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองจากท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งของต่างประเทศ และพื้นที่ทดลอง
ปลูกหญ้าแฝกขวางร่องนำ้า เพื่อลดความแรงของนำ้าและสะสมอินทรียวัตถุบริเวณหน้าแถวหญ้าแฝก
หลั ง จากนั้ น ทั้ ง สามพระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ ฯ ไปทอดพระเนตรแปลงขยายพั น ธุ ์ ห ญ้ า แฝก
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แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก

ณ สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริ ดังนี้
๕.๑) หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผง
เหมือนกำาแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนำามาศึกษาและทดลองปลูก
๕.๒) การปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะระหว่างต้นต่างกัน ๑๐-๑๕
เซนติเมตร ทำาให้ไม่เปลืองพื้นที่ ดูแลรักษาง่าย ควรทำาการทดลองปลูกในร่องนำ้าและบนพื้นที่ลาดชัน
ให้มากเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
๕.๓) การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวความคิดใหม่ ควรปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไร
มากนัก แต่ผลทีไ่ ด้จะดีมาก และการปลูกไม่จาำ เป็นต้องไปปลูกในทีข่ องเกษตรกร ขอให้ปลูกกันในสถานี
พัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เป็นแบบอย่างเพือ่ คัดพันธุห์ าพันธุท์ ดี่ ที ไี่ ม่ขยายพันธุโ์ ดยการออกดอก ต้องดูวา่ ปลูกแล้ว
มีพันธุ์ไหนที่ทนแล้ง ในหน้าแล้งยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้ โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝนจะทำาให้เกษตรกรในพื้นที่
ข้างเคียงเห็น
๖) วันที่ ๒๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำ า เนิ น ไปทรงติ ด ตาม
การดำ า เนิ น งานของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ ฯ อำ า เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการจัดสรรนำ้า
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เสด็จ ฯ ไปพื้นที่แปลงปลูกหญ้าแฝก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สพข. 6 จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

และปรับปรุงบำารุงรักษา กรมชลประทาน และนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร.
เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จถวายงาน
ในการนี้ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกหญ้าแฝกในแปลงทดลองของศูนย์ฯ
และได้พระราชทานพระราชดำาริ โดยสรุปดังนี้
๖.๑) ให้ดาำ เนินการปลูกหญ้าแฝก ซึง่ จะช่วยทัง้ การอนุรกั ษ์ดนิ และนำา้ โดยรากของหญ้าแฝก
จะอุม้ นำา้ ไว้ซงึ่ จะช่วยให้เกิดความชุม่ ชืน้ ในดินอันจะสามารถปลูกพืชอืน่ ๆ เช่น ข้าวโพดหรือต้นไม้ยนื ต้น
อื่น ๆ ในบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝกได้ และคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของหญ้าแฝกก็คือ หญ้าแฝกจะเป็น
ตัวกักเก็บไนโตรเจนและกำาจัดสิ่งเป็นพิษหรือสารเคมีอื่น ๆ ไม่ให้ไหลลงไปยังแม่นำ้าลำาคลอง โดยกักให้
ไหลลงไปใต้ดินแทน
๖.๒) ให้ดำาเนินการศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปพร้อม ๆ กันเพื่อที่
จะได้นำาไปส่งเสริมและขยายพันธุ์ที่อื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะตามไหล่เขาที่จะมีการพังทลายของดินมาก
เช่น ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ และที่วัดญาณสังวรารามก็ควรจะปลูก
เช่นกัน และทรงแนะนำาวิธีการปลูกว่าควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหน้าฝนประมาณ ๓ เดือน เพื่อที่จะให้
ต้นหญ้าแฝกแข็งแรงพอที่จะทนต่อความแรงของนำ้าในหน้าฝนได้ และยังทรงให้ศึกษาทดลองการ
ปลูกหญ้าแฝกในร่องนำา้ ในลักษณะทีเ่ ป็นฝายชะลอนำา้ ด้วย ตลอดจนทีส่ งู ชันริมถนนทีเ่ ห็นดินเปลือยอยู่
ให้นำาหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อป้องกันดินพังทลายด้วย
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๗) วันที่ ๑๙ มีน�คม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมชมศูนย์พัฒนา
การเกษตรที่สูงปางตอง ตำาบลหมอกจำาแป่ อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริ ในส่วนของการปลูก
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า ให้พิจารณาปลูกก่อนหน้าฝนสัก ๓ เดือน ในกรณีที่พื้นที่มีนำ้า
พอที่จะมารดต้นหญ้าแฝก เพราะจะทำาให้หญ้าแฝกแข็งแรงเมื่อถึงหน้าฝนจะทนต่อความแรงของนำ้า
ในหน้าฝนได้
๘) วันที่ ๑๔ พฤษภ�คม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริกบั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน ซึง่ มีสาระ
สำาคัญ ดังนี้
๘.๑) ให้เร่งดำาเนินการปลูกหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยภายใน ๒ ปี
ถึงแม้การดำาเนินงานอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณบ้างก็ควรได้ดำาเนินการ
๘.๒) การคัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝกควรเป็นพันธุ์ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
๘.๓) วิธีการปลูกเมื่อแยกหน่อควรมีรากประมาณ ๑๕ เซนติเมตร เมื่อนำาไปปลูก
ในพื้นที่ไม่จำาเป็นต้องตัดถุงเพราะรากหญ้าแฝกจะสามารถขยายมานอกถุงได้
๘.๔) การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกทั้งในพื้นที่เพื่อการเกษตร ขอบสระหรือแหล่งนำ้า
ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนสามารถปลูกในบริเวณที่เป็นร่องนำ้า เพื่อกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลไปสู่
แหล่งเก็บนำ้าและรากหญ้าแฝกซึ่งหนาแน่นจะมีส่วนในการเก็บความชุ่มชื้นในดินได้
๘.๕) สำาหรับโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้ดาำ เนินการปลูกในบริเวณ
หมู่บ้านมุสลิมเป็นแนวเพื่อเพิ่มปริมาณของหน้าดิน สำาหรับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้มฯ ให้ดำาเนินการปลูกในส่วนบนที่ติดกับเขาเขียว โดยให้ปลูกติดกันเป็นแถวเดียว โดยให้
นำาหน้าดินมาใส่เพิ่มเติมในระยะต้น เมื่อหญ้าแฝกขึ้นดีแล้วจะช่วยเพิ่มปริมาณหน้าดินได้
๙) วันที่ ๘ มิถุน�ยน ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ที่อำาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้
พระราชทานพระราชดำาริ สรุปดังนี้
๙.๑) การคัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝกนั้น เป็นสิ่งสำาคัญที่ควรระมัดระวังอย่างมาก
ควรเลือกพันธุท์ ไ่ี ม่สามารถกระจายพันธุไ์ ด้โดยเมล็ด เพราะถ้าเป็นพันธุท์ แี่ พร่กระจายโดยทางเมล็ดแล้ว
จะเป็นอันตราย
๙.๒) การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เก็บกักนำ้าของอ่างเก็บนำ้า ควรปลูกตามแนวระดับ
โดยรอบอ่างเก็บนำ้า จำานวน ๓ แนว คือ
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๒ ประการ คือ

- แนวที่ ๑ ปลูกตามแนวระดับสูงเท่ากับระดับเก็บกักนำ้า
- แนวที่ ๒ ปลูกตามแนวสูงกว่าระดับเก็บกักนำ้า ๒๐ เซนติเมตร
- แนวที่ ๓ ปลูกตามแนวตำ่ากว่าระดับเก็บกักนำ้า ๒๐ เซนติเมตร
(เพราะว่านำ้ามักจะถึงระดับเก็บกัก)
การปลู ก หญ้ า แฝกเป็ น แนวรอบพื้ น ที่ เ ก็ บ กั ก นำ้ า จะให้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งน้ อ ย

๙.๒.๑) ป้องกันดินพังทลายลงไปในอ่างเก็บนำ้า ทำาให้อ่างเก็บนำ้าไม่ตื้นเขิน
และถ้าต้องการขุดดินในอ่างไปใช้ประโยชน์กส็ ามารถนำาเครือ่ งจักรวิง่ ข้ามแนวหญ้าแฝกไปขุดได้เพราะ
หญ้าแฝกจะไม่ตาย
๙.๒.๒) การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรอบ ๆ อ่างเก็บนำ้าจะช่วยรักษาหน้าดิน
เหนืออ่าง ทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์ข้ึนอันจะเป็นการช่วยให้ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่รับนำ้าสมบูรณ์ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
๙.๓) ควรทดลองปลูกในดินที่มีชั้นดานลงไปเล็กน้อยแล้วปลูกหญ้าแฝก และ
หลังจากนั้นปล่อยให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตเป็นระยะเวลา ๒-๓ ปี จึงศึกษาว่ารากสามารถชอนไชผ่าน
ชั้นดาน (หรือระเบิดดาน) ไปได้เพียงใด
๙.๔) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะของนำ้าในร่องนำ้าให้พิจารณา
ดำาเนินการ ดังนี้
๙.๔.๑) ในกรณีที่ร่องนำ้ามีขนาดกว้างและลึก ให้ปลูกหญ้าแฝกในลักษณะ
ตัววีควำ่าในร่องนำ้าแล้วปลูกต่อเป็นแนวยาวไปตามเส้นชั้นความสูงในลักษณะก้างปลา โดยมีระยะห่าง
ระหว่างแถวตามแนวตั้ง ๑ เมตร เพื่อชะลอการกัดเซาะร่องนำ้า และกระจายนำ้าให้ไหลซึมลงในดิน
หน้าแนวหญ้าแฝก
๙.๔.๒) ปลู ก เป็ น แนวตรงขวางร่ อ งนำ้ า เพื่ อ ช่ ว ยในการเก็ บ กั ก ตะกอน
ไว้ในร่องนำ้า จนในที่สุดร่องนำ้าก็จะมีดินตะกอนทับถมจนเต็ม
๙.๕) ควรทดลองปลูกหญ้าแฝกในบริเวณที่มีหญ้าคาระบาด เพื่อศึกษาดูว่า
หญ้าแฝกจะสามารถควบคุมหญ้าคาได้หรือไม่ วิธีการปฏิบัติก็คือปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบหญ้าคา
หลังจากที่หญ้าแฝกตั้งตัวดีแล้ว ให้จุดไฟเผาหญ้าคา เพื่อดูว่าหญ้าแฝกสามารถป้องกันไฟลุกลาม
ได้มากน้อยเพียงใด
๙.๖) ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล ซึง่ จะสามารถป้องกันไม่ให้ดนิ รอบ ๆ ต้นไม้
เป็นหลุม ในขณะเดียวกันก็สามารถตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ไม้ผลได้
๙.๗) การปลูกหญ้าแฝกในแปลงที่เพาะปลูกพืชสามารถทำาได้หลายรูปแบบ เช่น
- ปลูกโดยรอบแปลง
- ปลูกในแปลง แปลงละ ๑ หรือ ๒ แถว
- สำาหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
๙.๘) การปลูกหญ้าแฝกบนพืน้ ทีภ่ เู ขา ให้ปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและ
ในร่องนำ้าของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นของดิน
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๑๐) วันที่ ๖ กรกฎ�คม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมโครงการพระราชดำาริ
สวนหาดทรายใหญ่ ทอดพระเนตรแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขา และได้พระราชทาน
พระราชดำาริ สรุปได้ดังนี้
๑) ควรปลูกให้ชิดกว่านี้เพราะยังไม่แน่ใจว่าหญ้าแฝกที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์อะไร และมี
ลักษณะอย่างไร ต่อจากนัน้ ได้ทรงปลูกหญ้าแฝกในแปลงทดลองทีไ่ ด้เตรียมไว้ โดยใช้พนั ธุท์ รี่ วบรวมจาก
เขาเต่า
๒) หลั ง จากนั้ น อี ก ๕ วั น พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ได้มีรับสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกมาตรวจสอบหญ้าแฝกที่โครงการฯ ผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่า พันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์ที่ดีมาก จึงมีพระราชดำาริให้ขยายเพิ่มเติม
เพื่อที่จะให้พื้นที่อื่น ๆ นำาไปปลูกต่อไป
๑๑) วันที่ ๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทอดพระเนตรโครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทราย ฯ อำ า เภอชะอำ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ทรงปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่แปลงทดลองปลูกหญ้าแฝกท้ายอ่างเก็บนำ้า และได้พระราชทาน
พระราชดำาริกับข้าราชการที่เฝ้า ฯ รับเสด็จ สรุปดังนี้
๑) ควรเร่งปลูกหญ้าแฝกให้มาก ๆ เพราะหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษ์ดิน
หลายประการ โดยเฉพาะดินที่มีโครงสร้างแข็ง ดังเช่นที่ห้วยทรายนี้ หญ้าแฝกจะทำาหน้าที่เป็นเขื่อนที่
มีชีวิตที่จะช่วยทำาให้ดินมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
๒) ในการปลูกหญ้าแฝกตามแนวลาดเอียง ควรให้แต่ละแถวห่างกันมากขึน้ ประมาณ ๑-๒
เมตร ตามแนวดิ่ง เพื่อประหยัดหน่อพันธุ์ แต่ควรปลูกชิด ๆ กัน เพื่อให้หญ้าแฝกมีผลเร็วขึ้น ถ้าจะปลูก
ไม้ผลควรปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมต้นไม้ผลคล้ายฮวงซุ้ย
๓) ควรปลูกหญ้าแฝกเหนือแหล่งนำ้า เพื่อเป็นแนวป้องกันตะกอนและดูดซับสารเคมี
ตลอดจนของเสียต่าง ๆ ทีไ่ หลลงในแหล่งนำา้ เพราะหญ้าแฝกจะดูดซับสารพิษต่าง ๆ ไว้ในรากและลำาต้น
ได้นานจนสารเคมีนั้นสลายตัวเป็นปุ๋ยสำาหรับพืชต่อไป
๑๒) วันที่ ๒๘ สิงห�คม ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำ า รั ส แก่ น ายสุ เ มธ ตั น ติ เวชกุ ล เลขาธิ ก าร กปร. ณ พระตำ า หนั ก จิ ต รลดารโหฐาน
ความตอนหนึ่งว่า
“…ก�รปลูกหญ้�แฝกถ้�ปลูกเป็นกอใหญ่และห่�งประม�ณ ๑๕ เซนติเมตร ถ้�
ปลูกใกล้ ๆ คือ ๒ - ๓ เซนติเมตร และใช้กอเล็กก็จะเชื่อว่�เมื่อเติบโตมักจะปิดแถว
ได้ดีกว่� คว�มสิ้นเปลืองของหญ้�แฝกก็อ�จจะน้อยกว่� หลังจ�กปลูกก็จะติดกันได้
ผลภ�ยในไม่กเี่ ดือน แต่อย่�งกอทีป่ ลูกห่�งกว่�จะได้ผลก็ ๒ ปี เพร�ะฉะนัน้ ไม่ทนั ก�รณ์
ที่ดอยตุงนั้นเพ�ะปลูกหน�ม�กจึงสิ้นเปลืองม�กแต่เป็นก�รทดลองหวังผลรวดเร็ว

83

ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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สรุปได้ว่� ต้องทำ�กอเล็กลงไปหน่อยแล้วก็ปลูกให้ใกล้และชิดกัน สำ�หรับระยะห่�ง
ของแต่ละแถว แต่เป็นแนวล�ดเท ๒ เมตรต่อแถว แล้วก็อยู่บนและตำ่�ลงม�
ส่องระดับลงม�ให้ได้ระดับ ๒ เมตร ก็อ�จจะไม่ถงึ ๒ เมตรก็ได้ ประม�ณ ๑.๕๐ เมตร
สะดวกกว่ � เพร�ะประม�ณคว�มสู ง ของคนซึ่ ง ถ้ � ๒ เมตร ต้ อ งเขย่ ง ส่ อ ง
แต่ ถ ้ � ส่ อ งระดั บ นี้ ก็ จ ะสะดวกกว่ � ทำ � แถวให้ ไ ด้ ข น�นกั บ ท�งเทแล้ ว ก็ อี ก แถว
ลงม�จะส่องได้พอดี เดินส่องได้สะดวก...”
๑๓) วันที่ ๑๕ กรกฎ�คม ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรการดำาเนินโครงการ
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้พระราชทาน
พระราชดำาริเกี่ยวกับหญ้าแฝก (เพิ่มเติม) กับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายจริย์ ตุลยานนท์ นายสวัสดิ์
วัฒนายากร นายรุ่งเรือง จุลชาต นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายสิทธิลาภ วสุวัต นายสิมา โมรากุล
นายพยุง นพสุวรรณ และข้าราชการที่รอรับเสด็จ สรุปดังนี้
๑๓.๑) ทรงเน้นถึงระยะปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกให้ชิด โดยให้ระยะห่างระหว่างต้น
๕ เซนติเมตร
๑๓.๒) การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ รักษาความชุม่ ชืน้ ในดินให้แก่ไม้ผลและไม้ยนื ต้น ในลักษณะ
เป็นแนววงกลมรอบโคนต้นไม้นนั้ อาจก่อให้เกิดปัญหารากของหญ้าแฝกทีม่ จี าำ นวนมากเกินไป จะแย่ง
อาหารจากต้นไม้ อันจะเป็นการสกัดกั้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก ให้เปลี่ยนเป็นการปลูกเป็น
แบบครึ่งวงกลมด้านล่างของความลาดชัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพื่อช่วยให้หญ้าแฝกได้ทำาหน้าที่รักษา
ความชุ่มชื้นในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๑๓.๓) การวางแนวปลูกหญ้าแฝกแบบรูปตัววีควำ่า (^) เพื่อแก้ไขการเกิดร่องนำ้าแบบลึก
ที่เกิดจากการกัดเซาะของนำ้า (gully erosion) ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับพาดผ่านร่องนำ้า และ
ให้ระดับของแนวหญ้าแฝกตอนบน (ปลายแหลมของตัววีควำ่า) มีระดับสูงกว่าด้านล่าง เมื่อนำ้าไหลลง
มาตามความลาดเทของพืน้ ทีม่ าถึงแนวหญ้าแฝก ซึง่ จะช่วยลดการกัดเซาะในร่องนำา้ และจะช่วยให้เกิด
การทับถมของตะกอนในร่องนำ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓.๔) ให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกโดยใช้สว่านเจาะดิน เจาะลึกลงไปในชั้นของดินลูกรัง
จากนั้นให้ใช้ดินดีใส่ในหลุมที่สว่านเจาะแล้ว จึงปลูกหญ้าแฝก รากหญ้าแฝกจะเจริญเติบโตหยั่งลึก
ลงไปในชั้นหินลูกรังได้ดียิ่ง
๑๓.๕) ให้พิจารณาปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการพื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้มฯ ให้ทั่วพื้นที่
๑๔) วันที่ ๖ สิงห�คม ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พร้ อ มด้ ว ย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้ ว ยทรายฯ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ พ ระราชทานพระราชดำ า ริ เ กี่ ย วกั บ หญ้ า แฝก (เพิ่ ม เติ ม ) กั บ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายประวิทย์ ทับทิมอ่อน นายชัยชาญ ชโลธร และข้าราชการที่รอรับเสด็จ
สรุปดังนี้

๑๔.๑) การปลูกหญ้าแฝก ถ้าปลูกแนวชิดกันมาก ๆ หรือปลูกรอบโคนไม้ผลเป็นแบบวงกลม
ถ้าปลูกใกล้ต้นไม้มากเกินไป จะทำาให้ต้นไม้ขาดนำ้าเพราะหญ้าแฝกใช้นำ้ามากและนำ้าจะซึมหารากไม้ผล
ได้ยาก เพราะรากหญ้าแฝกกั้นไว้ ที่ปลูกไว้เป็นครึ่งวงกลมและกอชิดกันนั้นถูกต้องแล้ว
๑๔.๒) บริเวณพืน้ ทีป่ ลูกป่าเชิงเขาทองอย่าทำาแบบปอกเปลือก ปุย๋ จากเขาจะลงมา ดินและ
นำา้ จากเขาจะลงมา ควรต่อขยายแนวหญ้าแฝกออกไปอีก ควรปลูกเป็นรูปตัววีควำา่ (^) ในไม่ชา้ ก็จะเต็ม
ร่อง ในที่เป็นร่องนำ้าลึกควรทำาคันดินหรือคันหินขวางนำ้าก่อน เพื่อทำาเป็นฝายชะลอนำ้า อย่าปลูกลงไป
ในร่องนำ้าโดยตรง นอกจากนั้นพื้นที่ระหว่างแถวหญ้าแฝกดินจะมีคุณภาพดีขึ้น น่าจะให้เกษตรกรปลูก
พืชล้มลุก
ทัง้ นี้ การปลูกหญ้าแฝกโดยใช้สว่านเจาะดิน ซึง่ ได้ใช้สว่านเจาะดินแบบมือหมุน เจาะ
เป็นบางส่วนที่เขาชะงุ้มฯ ขุดให้เป็นร่อง เพื่อให้รากหญ้าแฝกชอนไชไปในดิน
- วิธีการปลูกหญ้าแฝกแซมในช่องว่างแนวรั้วหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน ให้ใช้สว่าน
เจาะตามแนวช่องว่าง โดยใส่ปุ๋ยหมักลงไปตามร่อง
- ควรใช้กรรไกรตัดหญ้าแฝกให้มีความสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ดินที่อยู่ระหว่าง
แถวหญ้าแฝกจะอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยธาตุอาหาร ซึ่งควรปลูกพืชล้มลุกหรือไม้ผลแซม
๑๔.๓) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขช่องว่างระหว่างแนวรั้วหญ้าแฝก ให้ปลูกโดยการ
ขุ ด เป็ น ร่ อ งตามแนวช่ อ งว่ า ง และใช้ ดิ น ผสมปุ ๋ ย หมั ก ใส่ ใ นร่ อ งแล้ ว ปลู ก หญ้ า แฝกให้ ชิ ด ติ ด กั น
ระยะห่างไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ตามแนวช่องว่างแล้วให้ตัดใบหญ้าแฝกหัวท้ายช่องว่างให้เหลือ
๓๐ เซนติเมตร เพื่อให้หญ้าแฝกที่ปลูกใหม่ได้รับแสงแดด ควรให้นำ้าอย่างสมำ่าเสมอจนกว่าหญ้าแฝกจะ
ตั้งตัวได้ ดินที่ทับถมเหนือแนวรั้วหญ้าแฝกเป็นดินที่ดีมาก ดินลึกถึง ๓๕ เซนติเมตร ขอให้เร่งรัด
หญ้าแฝกแก้ไขช่องว่างเพื่อให้แนวรั้วหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยให้ดินดียิ่งขึ้น
๑๕) วันที่ ๓ เมษ�ยน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ดังนี้
๑๕.๑) จุดเสด็จ ฯ ที่ ๑ งานศึกษาทดลองการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อพัฒนาดินดาน
ท้ายอ่างเก็บนำ้าห้วยทรายฯ ได้พระราชทานพระราชดำาริ ดังนี้
- ให้หาวิธีเจาะลงไปในชั้นดินดานแล้วนำาดินที่มีความร่วนซุยใส่ลงไปในหลุมสำาหรับ
ปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้รากหญ้าแฝกสามารถทะลุดินดานไปได้ หญ้าแฝกจะนำาความชื้นไประเบิดดินให้
ร่วนซุยมากขึ้น
- ให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับระยะห่างระหว่างต้นประมาณ
๕ เซนติเมตร เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน และช่วยทำาให้เกิดหน้าดินมาทับถมกันบริเวณแนวรั้ว
หญ้าแฝกซึ่งต่อไปจะใช้ดินทำาการเพาะปลูกได้
- การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบต้นไม้ควรปลูกแบบฮวงซุย้ (ครึง่ วงกลม) เพือ่ ช่วยเก็บกัก
ความชื้นให้แก่ต้นไม้
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๕.๒) จุดเสด็จ ฯ ที่ ๒ งานอนุรักษ์ดินและนำ้าบริเวณลุ่มนำ้าเขาบ่อขิงได้พระราชทาน
พระราชดำาริ ดังนี้
- ให้ปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนวระดับเมื่อเวลาฝนตกลงมา จะพัดพาเศษใบไม้
มาติดอยู่ที่แนวหญ้าแฝกเป็นการทำาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยกรมป่าไม้มีหน้าที่ปลูกป่า และ
กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จะเป็นหน่วยงานกลาง
ที่ประสานให้ทั้ง ๒ หน่วยงานร่วมกันดำาเนินการ
๑๖) วันที่ ๒๓ เมษ�ยน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้พระราชทานพระราชดำาริ
สรุปดังนี้
๑๖.๑) จุดเสด็จ ฯ ที่ ๑ บนสันเขื่อนอ่างเก็บนำ้าห้วยเจ๊ก สรุปได้ดังนี้
เรื่องการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบแนวป่าไม้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยทำาให้ดินมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อใบไม้ย่อยสลาย ส่วนหญ้าแฝกที่
ปลูกในระหว่างไม้ยืนต้นจะไม่ตาย แต่ชะงักการเจริญเติบโตระยะหนึ่ง เมื่อมีการตัดไม้ออกหญ้าแฝกก็
จะเจริญได้อกี ครัง้ ให้ปลูกหญ้าแฝกในดินดาน โดยระเบิดดินดานเป็นหลุมแล้วปลูกหญ้าแฝกลงในหลุม
เพื่อดันชั้นดินดานให้แตกสามารถดักตะกอนตลอดจนใบไม้ทำาให้เกิดดินใหม่ขึ้น
๑๖.๒) จุดเสด็จ ฯ ที่ ๒ ณ ศาลาทรงงานบริเวณอุทยานมัจฉา มีพระราชดำาริกับ
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สรุปได้ดังนี้
ให้ศึกษาการปลูกหญ้าแฝกในดินดานของตำาบลเขาหินซ้อน ซึ่งได้เคยให้ทำาใน
ดินดานที่เขาชะงุ้ม (โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ อำาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี) และห้วยทราย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี) มาแล้ว
๑๗) วันที่ ๙ พฤษภ�คม ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังแปลงนาสาธิตในสวนจิตรลดา และ
ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในเรื่องอนุรักษ์ดิน สรุปดังนี้
การอนุรักษ์ดินก็ต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ นอกเหนือจากการ
แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามที่พระราชทานพระราชดำาริแล้ว การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำาให้
กว้างขวางเพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย ได้ทดลองทำาครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ และทีโ่ ครงการศึกษาวิธกี ารฟืน้ ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้ ฯ ด้วย ตลอดจนเข้าไปดำาเนินการ
เป็นตัวอย่างที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อีกหลายแห่งจึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ดำาเนินการในบริเวณที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและนำ้าในพื้นที่เสื่อมโทรมต่าง ๆ ด้วย
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๑๘) วันที่ ๒๔ กรกฎ�คม ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
พระราชทานพระบรมราโชวาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก ขออัญเชิญมาไว้ ณ ที่นี้
“...ทุกคนควรจะได้สนใจสังเกตศึกษ�เรื่องร�ว บุคคล และสิ่งต่�ง ๆ ที่แวดล้อม
และเกี่ยวข้องกับตัวเองให้ม�ก อย่�ละเลยหรือมองข้�มแม้สิ่งเล็กน้อย เช่นต้นหญ้�
ซึ่งถ้�ศึกษ�พิจ�รณ�ให้ดีก็จะก่อให้เกิดปัญญ�ได้ หญ้�นั้นมีทั้งหญ้�ที่เป็นวัชพืช
ซึ่งเป็นโทษ และหญ้�ที่มีคุณอย่�งหญ้�แฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งแก่ก�รอนุรักษ์
ดินและนำ�้ เพร�ะมีร�กทีห่ ยัง่ ลึกแผ่กระจ�ยลงไปตรง ๆ ทำ�ให้อมุ้ นำ�้ และยึดเหนีย่ วดิน
ได้มนั่ คง และมีล�ำ ต้นชิดติดกันแน่นหน� ทำ�ให้ดกั ตะกอนดินและรักษ�หน้�ดินได้ด.ี ..”
๑๙) วันที่ ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
พระราชทานพระบรมราโชวาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก ขออัญเชิญมาไว้ ณ ที่นี้
“...ในวันนี้ ใคร่จะกล่�วเพิ่มเติมแก่ท่�นทั้งหล�ยว่� สิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้น
จะต้องใช้ให้ถกู ต้องต�มหลักวิช� และเหม�ะสมแก่สภ�พก�รณ์ทวั่ ไปด้วย จึงจะได้ผล
ที่พึงประสงค์ อย่�งเช่นก�รปลูกหญ้�แฝก จะต้องปลูกให้ชิดติดกันเป็นแผง และว�ง
แนวให้เหม�ะสมกับลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้นว่� บนพื้นที่สูง จะต้องปลูกต�มแนว
ขว�งของคว�มล�ดชันและร่องนำ้� บนพื้นที่ร�บ จะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูก
ต�มร่องสลับกับพืชไร่ ในพืน้ ทีเ่ ก็บกักนำ�้ จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งนำ�้ หญ้�แฝก
ที่ปลูกโดยหลักวิธีดังนี้ จะช่วยป้องกันก�รพังทล�ยของหน้�ดิน รักษ�คว�มชุ่มชื้น
ในดิน เก็บกักตะกอนดินและส�รพิษต่�ง ๆ ไม่ให้ไหลลงแหล่งนำ้� ซึ่งจะอำ�นวยผล
เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งแก่ก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ตลอดจนก�รฟื้นฟูดินและป่�ไม้ให้
สมบูรณ์ขึ้น บัณฑิตผู้จะออกไปเริ่มต้นชีวิตก�รง�นต่อไป จึงควรจะได้ศึกษ�พิจ�รณ�
เรื่องคว�มถูกต้องเหม�ะสมที่กล่�วนี้ให้ทร�บชัด...”
๒๐) วันที่ ๒๓ มิถุน�ยน ๒๕๔๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำารัส ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน อำาเภอชะอำา จังหวัด
เพชรบุรี ความตอนหนึ่งว่า
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“...อ�จไม่เข้�ใจว่� ทำ�ไมดินนั้นสมบูรณ์ได้ จะอธิบ�ยเล็กน้อยว่� ภูเข�ที่อยู่
เหนือดินนั้นมีต้นไม้ และเมื่อใบไม้ร่วงลงม� ฝนก็ชะใบไม้นั้นลงม� ถ้�เร�ไม่ปลูก
หญ้�แฝกหรือระมัดระวังไม่ให้ใบไม้หรือสิง่ ทีม่ �จ�กภูเข�นัน้ ไหลลงไปในห้วยทีอ่ ยูข่ �้ ง
ล่�งก็ไม่ส�ม�รถที่จะฟื้นฟูดิน แต่โดยที่ปลูกหญ้�แฝกและทำ�คันกั้นไม่ให้ตะกอน
เหล่�นัน้ ไหลลงไปในห้วย ก็ส�ม�รถฟืน้ ฟูสร้�งดินทีใ่ ช้ได้ส�ำ หรับก�รเพ�ะปลูก นอกจ�ก
นั้นถ้�ห�กว่�ไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้ ดินนั้นจะหมดไปเลย เหลือแต่ดินด�นและทร�ย และ
ดินทีอ่ �จเป็นดินสมบูรณ์กไ็ หลลงไปในห้วย ซึง่ จะทำ�ให้หว้ ยนัน้ ตืน้ เขิน เมือ่ ห้วยตืน้ เขิน
นำ�้ ทีล่ งม�จ�กภูเข�ก็ทว่ มในทีร่ �บ นอกจ�กนัน้ นำ�้ ทีล่ งจ�กภูเข�นัน้ จะลงม�โดยรวดเร็ว
เพร�ะภูเข�นั้นมีต้นไม้น้อย ทำ�ให้นำ้�ลงม�โดยฉับพลันและท่วม...”
๒๑) วันที่ ๑๔ กรกฎ�คม ๒๕๔๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำารัสเกี่ยวกับหญ้าแฝก ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้อสำ�คัญทีม่ �เพร�ะว่�ทีด่ นิ ในเมืองไทยมันมีนอ้ ยลงทีจ่ ะใช้ง�นได้ จึงต้องห�
ที่เลว ๆ ให้พัฒน�ขึ้นเป็นที่ที่ใช้ได้ และให้คว�มสำ�คัญของโครงก�รนี้เป็นยังไง ต้อง
ลงมือหล�ยฝ่�ย กรมพัฒน�ที่ดินและกรมป่�ไม้ศึกษ� และถ้�ทำ�ได้แล้วเมืองไทยนี้
ไม่อับจน...”
“...หญ้�แฝกนี้จะกักนำ้�และปุ๋ยที่ม�จ�กภูเข� ภูเข�เป็นเครื่องปฏิกรณ์นำ้�และ
ปุ๋ยไม่ต้องเอ�ปุ๋ยที่ไหน พัฒน�ดินก็สบ�ย ก็อ�ศัยชลประท�นแล้วก็ป่�ไม้...”
“...เร�จะสร้�งของดีซอ้ นบนของเลวนัน่ อย่�ไปนึกไปใช้ด�นอันนีเ้ พร�ะด�นอัน
นีไ้ ม่มอี �ห�รและแข็งเหลือเกิน ต้องสร้�งผิวดินใหม่ขนึ้ ม� หญ้�แฝกเร�เจ�ะดินลงไป
แล้วเอ�ดินที่มีอ�ห�รลงไป หญ้�แฝกก็ส�ม�รถชอนไชอยู่ได้ แล้วหญ้�แฝกนั้นเวล�
นำ้�ฝนชะม�จ�กภูเข�จะชะล้�งใบไม้ม�ติดหญ้�แฝก ก็จะเป็นดินที่ใช้ได้ ดินนี้จะเพิ่ม
ขึ้นไป แล้วก็ดินนี้น�นไปจะเป็นดิน...”
๒๒) วันที่ ๒๐ เมษ�ยน ๒๕๔๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณพื้นที่เขาบ่อขิง)
สรุปดังนี้
๒๒.๑) ให้ทดลองปลูกไม้สาธรร่วมกับหญ้าแฝกต่อไป และทำาการศึกษากับไม้ชนิดอื่น ๆ
ว่า ชนิดใดจะเหมาะสมกับพื้นที่ดินดานได้ดี
๒๒.๒) การแก้ไขดินเลวโดยวิธีทางธรรมชาติ โดย
(๑) ปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้ดินดานแตกตัวจะทำาให้นำ้าซึมผ่านไปได้
(๒) ปลูกต้นไม้ควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝก ต้นไม้จะเจริญเติบโตในดินดานได้
เนื่องจากหญ้าแฝกให้นำ้าและช่วยตรึงไนโตรเจน
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๒๓) วันที่ ๑๒ เมษ�ยน ๒๕๔๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำาริ
กับ หม่อมราชวงศ์ แซม แจ่มจรัส รัชนี เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
กรุงเทพฯ สรุปดังนี้
๒๓.๑) การนำาร่องการใช้หญ้าแฝกกับดินเหนียวในการก่อสร้างยุง้ ฉางราคาถูกเป็นตัวอย่าง
แก่กสิกรรมในชนบท ให้ทาำ การทดลองเก็บข้าวเปลือกจริงเพือ่ พิจารณาลูท่ างการควบคุมความร้อนทีเ่ กิด
จากการเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในยุ้งฉางแบบนี้ และให้ใช้หลังคายุ้งฉางแบบบ้านของชาวเอสกิโม (Igloo)
เพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนและความชื้นที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้าวเปลือกและให้มีการศึกษาเพื่อการ
ป้องกันความเสียหายของพื้นผิวภายนอกของยุ้งฉางเมื่อถูกความชื้น
๒๓.๒) ให้ศึกษาเรื่องหญ้าแฝกและสกัดสาระสำาคัญมาเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันกำาจัด
ปลวกให้มีการศึกษาการพัฒนาเยื่อหญ้าแฝกให้ปลวกไม่สามารถทำาลายได้ โดยการพิจารณากำาจัดสาร
ที่เป็นอาหารของปลวกเสียตั้งแต่ต้นจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อนำาไปประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
๒๓.๓) การใช้หญ้าแฝกเป็นวัสดุแทนไม้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และตกแต่งภายใน โดย
ให้มกี ารศึกษาความคงทนของแผ่นไม้อดั หญ้าแฝกต่อสภาพการทำาลายของปลวก และการศึกษาเพือ่ หา
วัสดุภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำาเข้าวัสดุที่เป็นตัวประสานจากต่างประเทศ
๒๓.๔) การใช้หญ้าแฝกเป็นวัสดุกอ่ สร้างทางวิศวกรรมทีป่ ระหยัด ปลอดมลภาวะ ประหยัด
พลังงานชาวบ้านสามารถทำาได้เองโดยเถ้าหญ้าแฝก สัดส่วนการใช้เถ้าหญ้าแฝกเป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์
และผลที่ได้รับโดยเน้นเรื่องความแข็งแรง ความทนทาน ส่วนการประยุกต์ใช้เยื่อหญ้าแฝกเป็นวัสดุ
เสริมแรง สัดส่วนการใช้เถ้าหญ้าแฝกโดยเน้นเรื่องการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและทดแทน
การใช้วัสดุสังเคราะห์
๒๓.๕) การแสดงแบบจำาลองการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างชลศาสตร์ของการไหลลักษณะ
การกัดเซาะและการกักเก็บตะกอนของระบบแถบหญ้าแฝก ดังนี้
(๑) ให้มีการขยายแบบจำาลองจากแบบจำาลองแสดงแนวคิดเป็นแบบจำาลองที่
สามารถเก็บข้อมูลได้ถกู ต้องและเป็นทีย่ อมรับทางวิศวกรรม รวมทัง้ ให้มกี ารทดสอบเพือ่ ยืนยันข้อมูลใน
ภูมิประเทศจริงด้วย
(๒) ให้นำาข้อมูลที่ได้รับจากแบบจำาลองไปประยุกต์ใช้แถบหญ้าแฝกเพื่อลดความ
เสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรม
(๓) ให้มกี ารศึกษาการใช้แถบหญ้าแฝกและพืชพันธุล์ ดหรือป้องกันสารไนเตรท จาก
การทำาการเกษตรซึมซับลงในดิน ลงไปปนเปื้อนกับแหล่งนำ้าใต้ดินในระดับล่าง
(๔) การใช้ความชุ่มชื้นของแถบหญ้าแฝกลดหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก
ไฟป่า
(๕) รูปแบบการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชรายได้แบบครบวงจร โดยเน้นการ
จัดกลุม่ กสิกรรมเพือ่ ให้สามารถควบคุมปริมาณ คุณภาพและสายพันธุท์ กี่ าำ หนดได้ เพือ่ เป็นการแยกออก
จากการส่งเสริมการปลูกเพื่อป้องกันรักษาดิน โดยให้ระมัดระวังการปลูกแยกจากระบบอนุรักษ์ ซึ่ง
หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรายได้สู่เกษตรกรก็ให้ทำาไปโดยให้วิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง ในการลดต้นทุน
การผลิตให้ขยายพันธุ์โดยใช้ทิลเลอร์ที่แยกออกมา
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๒๓.๖) แนวทางการใช้เยือ่ หญ้าแฝกเป็นอุตสาหกรรมภาชนะเมลามีน โดยให้มกี ารพิจารณา
ผลิตภาชนะหรือเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับสีตามธรรมชาติของเยื่อหญ้าแฝก และให้พิจารณาจดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีนจากเยื่อหญ้าแฝกได้
๒๓.๗) ลูท่ างการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาผลงานวิจยั ค้นคว้าและผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
ของมูลนิธิโครงการหลวงมีดังนี้
(๑) ให้คณะทำางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหญ้าแฝก เร่งรัดการดำาเนินการตามที่
ได้คิดริเริ่มไว้ต่อไป เพราะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(๒) ผลงานใดที่สามารถดำาเนินการจดสิทธิบัตรได้ ขอให้คณะทำางานสิทธิบัตร
หญ้าแฝกรีบดำาเนินการเพื่อจะได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปในภายหน้า
๒๔) วันที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๔๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทาน
พระราชดำารัสกับ นายกรัฐมนตรี ณ วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความว่า
“...ในก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่ ต้องมีก�รปรับปรุงเปิดพื้นที่เป็นอันม�ก โดย
เฉพ�ะพื้นที่เชิงเข� ควรที่จะต้องมีก�รใช้หญ้�แฝกปลูกเป็นพืชนำ� เพื่อฟื้นคืนสภ�พ
พื้นที่และภูมิทัศน์และคว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นั้นอย่�งได้ผล...”
๒๕) วันที่ ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริ ณ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของบริษทั ปตท. จำากัด (มหาชน) อำาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๒๕.๑) ควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหรือพร้อมกับปลูกป่าโดยเฉพาะที่ลาดชัน โดยต้องปลูกให้
ถูกวิธี คือขวางแนวลาดชันเพราะในแผนที่ ปตท. แสดงการปลูกป่าจะเป็นแนวลงมาเหมือนที่ชาวเขา
ปลูกกะหลำ่า โดยให้สังเกตที่ลำาห้วยด้านล่างภูเขาจะเห็นดินลงไปกองอยู่เต็ม
๒๕.๒) ควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันไฟป่าของแปลงปลูกป่า เพราะการปลูกป่าของ
หน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟ ต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจป่า ขอให้ใช้วิธีปลูกหญ้าแฝก
เป็นแนวเพราะหญ้าแฝกนั้นต่างกับหญ้าคาซึ่งหน้าแล้งจะแห้งติดไฟง่าย แต่หญ้าแฝกหน้าแล้งจะเขียว
เพราะมีรากลึกดูดความชื้นตลอดเวลาจะเป็นแนวกันไฟโดยธรรมชาติ
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๒๖) วันที่ ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริกับ ฯพณฯ นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
และคณะวิจัย ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๒๖.๑) หญ้าแฝกเป็นพืชอเนกประสงค์ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
นอกจากคุณประโยชน์หลักของหญ้าแฝกทีใ่ ช้ปลูกเพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยฟืน้ ฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว รากของหญ้าแฝกทีแ่ ผ่หยัง่ ลึกลงไปในดินยังช่วยดูดซับสารพิษทีป่ นเปือ้ น
มากับนำา้ ทีไ่ หลผ่าน อีกทั้งคุณสมบัติพเิ ศษของกอและใบหญ้าแฝกทีป่ ลูกล้อมรอบพืน้ ทีเ่ กษตร ยังมีสว่ น
ช่วยในการป้องกันปลวกและหนูไม่ให้เข้ามาทำาความเสียหายให้กบั พืชและผลิตผลในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ รวมทัง้
ใช้ป้องกันงูได้อีกด้วย

๒๖.๒) ปลวกมีหลายชนิดบางชนิดก็ทำาลายบ้านเรือน แต่หลายชนิดก็มีประโยชน์ทำาให้ดินดี
และปลวกที่กินหญ้าแฝกยังไม่ตายทันที เพียงแต่ทำาให้ปวดท้องเท่านั้น
๒๖.๓) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟ เป็นประโยชน์ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของ
หญ้าแฝกที่จะช่วยลดความเสียหายจากไฟป่า ไม่ว่าจะเป็นในป่าปลูกหรือป่าธรรมชาติ
๒๖.๔) ควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหรือร่วมกับแปลงปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะบนภูเขาจะช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและป้องกันไฟป่าได้เพราะหญ้าแฝกทนไฟ ใบจะสดตลอดปีและราก
ทีห่ ยัง่ ลึกลงในดินจะช่วยดูดความชืน้ ไว้ ดังนัน้ การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ เป็นแนวกันไฟจะช่วยป้องกันไฟป่า
ในฤดูแล้งได้
๒๖.๕) การปลูกยูคาลิปตัสและสนบนภูเขา มักเกิดไฟไหม้ทกุ ปี ควรพิจารณาปลูกหญ้าแฝก
ร่วม
๒๖.๖) การนำาใบหญ้าแฝกมาอัดเป็นแผ่นและนำาไปใช้ประโยชน์ทดแทนไม้จริงจะช่วยลด
การนำาเข้าไม้ รวมทั้งลดการตัดไม้ทำาลายป่าลงได้ แต่เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตแผ่นหญ้าแฝกอัดใช้กาว
ซึ่งต้องนำาเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาใช้กาวซึ่งผลิตขึ้นภายในประเทศที่
มีคุณภาพดีและราคาถูกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศ
๒๖.๗) การนำารากหญ้าแฝกมาสกัดนำ้ามันหอมระเหย ถึงแม้ว่ามีราคาแพงควรมีการศึกษา
พัฒนาเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อผลิตโดยเฉพาะ ไม่ควรมีการขุดกอหญ้าแฝกเพื่อนำารากมาใช้ใน
การนำาไปสกัดนำ้ามันหอมระเหย
๒๖.๘) สำาหรับใบหญ้าแฝกที่นำามาใช้เป็นวัตถุดิบนั้น ควรมีการศึกษาด้วยว่าหากมีการ
ส่งเสริมและดำาเนินการในระดับอุตสาหกรรม แล้วจะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ โดยปกติหญ้าแฝกจะมี
ใบมากและมีการเจริญเติบโตได้เร็ว ควรมีการศึกษาให้มีการนำาใบไปใช้อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับวัตถุประสงค์หลักคือการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นหาก
จะใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ควรพิจารณาเตรียมพืน้ ที่ เพือ่ การปลูกโดยเฉพาะและควรวิจยั การนำาวัตถุดบิ อืน่
ที่เหมาะสมมาเป็นส่วนผสมในการทำาแผ่นไม้อัดด้วย
๒๗) วันที่ ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริกับหม่อมราชวงศ์ แซม แจ่มจรัส รัชนี และคณะทำางานโครงการพัฒนาหญ้าแฝกเพื่อเป็น
พืชเศรษฐกิจ โครงการหลวง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๒๗.๑) ต้องรีบดำาเนินการจดสิทธิบตั รสายพันธุห์ ญ้าแฝกของไทยไว้ทงั้ หมด ก่อนทีจ่ ะมีใคร
มานำาไปใช้ประโยชน์ และให้รบี ศึกษาหาวิธดี าำ เนินการ แม้แต่ชนิดทีไ่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะนำาไปใช้กต็ อ้ งจดไว้
ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ใครนำาไปใช้อย่างผิด ๆ
๒๗.๒) กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง บำารุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
หญ้าแฝกเป็นพืชตัวหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้ ก็ให้ดำาเนินการทำาให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย
๒๗.๓) ต้องให้ชาวบ้านมีความเข้าใจและมีหญ้าแฝกให้เขาปลูกเพียงพอ ขณะนี้ไม่เพียงพอ
ยังขาดอีกมาก หากยังไม่มีกล้าพอ จะปลูกไปทีละ ๑๐ ๕๐ หรือ ๑๐๐ เมตรก็ได้ แล้วขยายจากที่นั่นไป
ปลูกได้อีกไม่นานก็จะเต็มพื้นที่
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๗.๔) ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของรัฐบาลว่าให้ช่วย
สนับสนุนโครงการหญ้าแฝกด้วย เพราะจะยังให้เกิดผลดีโดยรวมต่อผืนแผ่นดินทั้งประเทศใน
วันข้างหน้า
๒๗.๕) การปลูกหญ้าแฝก จะต้องปลูกให้ถกู ต้องด้วย ไม่ให้มคี วามห่างมากเกินไปจนเป็น
ช่อง ก็จะไม่สามารถกั้นนำ้า กักตะกอนดินฮิวมัสต่าง ๆ ไว้ได้ และเมื่อปลูกเป็นชั้น ๆ ตามเนิน จะช่วย
เป็นกำาแพงกั้นนำ้าที่ไหลบ่าลงมาได้ ที่เห็นว่าเหมาะสมก็คือความห่างประมาณ ๕ เซนติเมตร ซึ่งเมื่อ
หญ้าแฝกเติบโตก็จะขยายออกมาชนกันเป็นแถวแน่น มีประสิทธิภาพ
๒๗.๖) หญ้าแฝกช่วยกักเก็บไนโตรเจน เพราะพืชดูดนำ้าไปใช้ได้ ไนโตรเจนหากซึมลงไป
ใต้ดนิ หรือรัว่ ไหลลงไปในแหล่งนำา้ ก็จะเกิดปฏิกริ ยิ าเป็นสารพิษ ยากแก่การกำาจัด ดังนัน้ จึงนำาไปใช้ชว่ ย
ด้านสิ่งแวดล้อมได้
๒๘) วันที่ ๔ สิงห�คม ๒๕๔๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำารัสแก่คณ
ุ หญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
“...ต้องปลูกต�มแนวขว�งล�ดเข�จะเก็บนำ้�ได้ ถ้�ปลูกต�มแนวล�ด ดิน
จะไหลหมด หญ้�แฝกมีหล�ยชนิด ชนิดที่ดีปลูกแล้วไม่ออกดอก ไม่เหมือนหญ้�ค�
หลังค�ที่มุงหญ้�แฝกทนม�ก หญ้�แฝกดีใบหน�ไม่ติดไฟง่�ยปลูกขว�งเป็นระยะ ๆ
หญ้�ค�ติดไฟง่�ยในหน้�แล้ง ปลูกใต้ต้นไม้ช่วยซับนำ้� หญ้�แฝกช่วยไม่ให้หญ้�ค�
ขึ้น หญ้�แฝกช่วยทั้งแล้งทั้งท่วม...”
๒๙) วันที่ ๓๑ สิงห�คม ๒๕๕๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำารัสกับฯพณฯ นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีใจความดังนี้
“…หญ้�แฝกนีไ้ ด้ศกึ ษ�ม�เป็นเวล�ถึงสิบเจ็ดปี อย่�งทีท่ �่ นองคมนตรีได้กล่�ว
เมื่อตะกี้ ซึ่งก็นับว่�เป็นเวล�ช้�น�น แต่เป็นเวล�ที่เป็นประโยชน์ม�กและได้ผล
อย่�งยิ่ง เป็นสิ่งที่น่�มหัศจรรย์ ที่หญ้�ชนิดเดียวได้รับก�รศึกษ�น�นถึงขน�ด
สิบเจ็ดปี แต่ต้องเข้�ใจว่�หญ้�แฝกมีหล�ยชนิด และถ้�ไม่ได้ศึกษ�ก็ไม่ได้ประโยชน์
ขึ้นม�อย่�งที่ได้เกิดขึ้น
สิบเจ็ดปีนี่เกิดประโยชน์อย่�งยิ่ง เพร�ะว่�เวล�ทดลองต่�ง ๆ ได้ปร�กฏว่�
หญ้�แฝกหรือหญ้�ทีค่ ล้�ย ๆ หญ้�แฝก ได้ท�ำ ประโยชน์ในด้�นต่�ง ๆ ซึง่ น่�มหัศจรรย์
ที่หญ้�เพียงบ�งชนิดได้ประโยชน์ในที่ต่�ง ๆ หญ้�แฝกบ�งชนิดได้เกิดประโยชน์
ในที่ลักษณะเป็นที่ร�บ บ�งแห่งก็ได้ประโยชน์ในที่ต่�งกัน เช่น บนภูเข� ดินลึกก็มี
ดินตื้นก็มี เรื่องดินลึกนั้นได้ปร�กฏว่�ร�กได้หยั่งลงไปถึงห้�หกเมตร แล้วก็ลงไปได้
ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ได้นึกว่�หญ้�จะลงไปลึก ข้อสำ�คัญ หญ้�นี้ได้หยั่งลงไปห้�หกเมตร
และไม่ได้แผ่ออกไปข้�ง ๆ แสดงว่�ไม่ไปรังคว�นร�กพืชที่เป็นประโยชน์
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อันนี้ตอนต้น ได้ไปเฝ้�สมเด็จพระบรมร�ชชนนี ซึ่งท่�นเวล�นั้นทรงไม่สบ�ย
ทำ�ให้ท่�นมีคว�ม เรียกว่� เซ็ง ในชีวิต ก็ได้ไปเฝ้�ที่วังสระประทุม ซึ่งเวล�นั้นบอกได้
ว่�ท่�นใช้คำ�ว่�เซ็งน่ะ ไม่เกินคว�มหม�ยของสภ�พของท่�น ได้ไปกร�บบังคมทูลว่�
เดี๋ยวนี้ขอแรงท่�นทำ�ประโยชน์กับพืชอย่�งหนึ่ง ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั่วทั้งประเทศ
ท่�นรู้สึกว่�เกิดครึกครื้นขึ้นม� ท่�นบอกว่�มีหรือ นึกว่�ทำ�หมดแล้วศึกษ�อะไร ๆ
หมดแล้ว เลยบอก เปล่�นี่เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ศึกษ�หรือศึกษ�น้อย น้อยม�ก ก็เลยเล่�
ให้ท่�นฟังเรื่องคว�มมหัศจรรย์ของหญ้�แฝก ซึ่งเป็นหญ้�ธรรมด� แต่ว่�มีคุณสมบัติ
ที่จะช่วยให้พืชในที่ต่�ง ๆ มีประโยชน์ขึ้นม�อย่�งมหัศจรรย์ คือว่�ไม่ได้นึกเลยว่�
จะใช้หญ้�ธรรมด�นี้ม�ทำ�ให้ก�รเพ�ะปลูกดีขึ้น
ท่�นก็บอกว่�จะไปทำ�ที่ไหน ก็กร�บบังคมทูลว่� ทำ�ในที่ที่เคยทรงปฏิบัติ ก็คือ
ในทีภ่ เู ข�ส่วนหนึง่ ทีภ่ เู ข�นัน้ ก็คอื ทีท่ โี่ ปรดม�ก ทีด่ อยตุง ซึง่ ถ้�ไม่ได้ใช้หญ้�แฝกนี้ จะ
ทำ�ให้ที่แถวนั้นไม่เจริญ แล้วเจริญอย่�งไร ก็ทำ�ให้ที่ที่ต�มปรกติเร�เห็น ไม่หญ้�ก็พืช
ต่�ง ๆ ขึน้ ไม่เป็นปรกติ หม�ยคว�มว่�หญ้�ไปคลุม ไปปกคลุมที่ ทำ�ให้ทนี่ นั้ ไม่สมบูรณ์
แต่ว่�หญ้�แฝกนี้ ถ้�เลือกทดลองหญ้�แฝกที่เป็นประโยชน์จ�กหญ้�แฝกหล�ยชนิด
จะทำ�ให้ดี ที่แถวนั้นเจริญดีขึ้น โดยทำ�ให้ที่เหล่�นั้นมีคว�มสมบูรณ์ขึ้น ด้วยก�รเลือก
หญ้�ที่เหม�ะสม และปลูกในท�งที่เหม�ะสม ที่ถูกต้อง จะทำ�ให้ที่เหล่�นั้นส�ม�รถทำ�
ประโยชน์ได้ เร�ก็ทูลท่�นว่� จะทำ�ให้ที่เหล่�นั้นมีคว�มเจริญ จะใช้ประโยชน์ของที่
นั้นได้ดีม�ก แล้วเล่�ให้ท่�นฟังว่� จะทำ�ให้ที่เหล่�นั้นเจริญงอกง�มอย่�งมหัศจรรย์
แล้วเล่�ให้ท่�นฟังว่�มีวิธีปลูกอย่�งไร และวิธีเลือกหญ้�แฝกชนิดต่�ง ๆ
ท่�นก็ตนื่ เต้น แต่ท�่ นบอกว่� จะไปทำ�อะไรได้ ก็ทลู ว่�ถ้�ทรงพร้อม ท่�นไปเดีย๋ ว
นี้ก็ได้ ท่�นก็ตื่นเต้น เลยเรียกคนของท่�น บอกว่� เอ้� ตกลง เดี๋ยวนี้แข็งแรงพอแล้ว
จะไปได้ คว�มจริงท่�นก็เพิ่งเริ่มแข็งแรง แต่ท่�นครึกครื้นม�ก ท่�นบอกไปเดี๋ยวนี้เลย
ลงท้�ยหญ้�แฝกเป็นหญ้�มหัศจรรย์ที่ทำ�ให้ท่�นแข็งแรงทันที คนที่จะทำ�ก็เกิดคว�ม
ดีใจ ในที่สุด เสด็จไปภ�ยในไม่กี่วัน เสด็จไปดอยตุง แล้วก็ขอให้คนนำ�หญ้�ชนิด
ต่�ง ๆ ม� เลยทูลว่�ให้ไปปลูกหญ้�ชนิดต่�ง ๆ ในที่ต่�ง ๆ เพื่อทดลอง บอกได้ว่�
ท่�นครึกครืน้ ม�ก รูส้ กึ ท่�นดีใจม�กทีม่ งี �นทีจ่ ะทำ� เพร�ะเวล�นัน้ ท่�นกำ�ลังเดือดร้อน
ในจิตใจ เพร�ะว่�หมอบอกว่�ไม่ได้ เสด็จไปไม่ได้ ท่�นก็บอกว่�ทำ�ไมจะไม่ได้ แล้วใน
ที่สุดท่�นก็ไป แล้วก็ไปเป็นคนภูเข� เสด็จไปได้อย่�งประหล�ด หม�ยคว�มว่�ท่�น
ออกไปทันที ออกเดินน่ะ แล้วก็ออกไปปลูกหญ้� ภ�ยในไม่กี่วัน หญ้�นั่นน่ะก็เจริญ
งอกง�มออกม� ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประหล�ด
หญ้�บ�งชนิดก็ได้หยั่งลงไปลึก อย่�งที่บอกตะกี้ว่�สี่ห้�เมตร บ�งชนิดก็ถึง
หกเมตร ในระหว่�งทีห่ ญ้�บ�งชนิดก็ลงไปเพียงส�มเมตร แล้วก็ลงไปหกเมตรนี้ เท่�กับ
ไปปกคลุมที่ ทำ�ให้ทเี่ หล่�นัน้ ส�ม�รถทีจ่ ะป้องกันดินทีป่ รกติจะทล�ยลงม� ดินทีไ่ ด้รบั
ก�รปกป้องของหญ้�แฝกก็แข็งแรง ทำ�ให้ส�ม�รถที่จะทำ�ต�มที่ต้องก�ร เป็นต้น ต�ม
ที่ต้องก�รคือให้บริเวณนั้นไม่มีก�รทล�ยลงม� เช่น ข้�งถนน ทำ�ให้ถนนได้รับก�ร
ปกป้องไม่ให้ดินทล�ยลงม� ภ�ยในไม่กี่วันก็จับดินข้�งถนนอย่�งแน่นแฟ้น ซึ่งก็เป็น
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เป้�หม�ยอย่�งหนึ่ง ที่จะให้ปลูกสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ทล�ยลงม� แล้วปร�กฏว่�ดินข้�ง
ถนนก็ไม่ทล�ย อย่�งเช่น ท�งที่ขึ้นไปดอยตุงก็เป็นดินที่ปลอดภัย และทำ�ให้ถนน
นั้น ๆ แข็งแรง ซึ่งเป็นผลที่มหัศจรรย์ เป็นผลของก�รปลูกหญ้�แฝก นอกจ�กนั้น
ก็ทำ�ให้ก�รปลูกต้นไม้ข้�งถนนส�ม�รถปลูกได้อย่�งปลอดภัย ซึ่งก็เป็นผลแรกที่ได้
นอกจ�กนั้น ก็ได้ป้องกันที่ที่มันทล�ยลงม�แล้วทำ�ให้เสียห�ยต่อก�รเพ�ะปลูก
ฉะนั้น เรียกได้ว่�ภ�ยในไม่กี่วัน ผู้ที่รับหน้�ที่ไปถว�ยคำ�แนะนำ�ก็ดีใจ ที่เห็น
ว่�ก�รเพ�ะปลูกหญ้�แฝกในท�งที่ถูกต้อง ได้เกิดบรรลุผลขึ้นม� ข้อสำ�คัญจะต้อง
ศึกษ�ว่�ใช้หญ้�แฝกชนิดใดที่จะขึ้นได้ บริเวณใดที่จะขึ้นได้ดี และไม่ทำ�ให้เสียห�ย
ต่อดิน เพร�ะว่�บ�งแห่งจะขึน้ ได้อย่�งดีตอ้ งมีคว�มกว้�งของดินทีไ่ ด้ชว่ ย ซึง่ ก็แปลก
ทีบ่ �งแห่งจะต้องปลูกให้ห�่ ง ห่�งกันเป็นแนว เมตรเดียวก็มี แล้วแต่คว�มชันของดิน
ภ�ยในไม่กวี่ นั ท่�นได้สง่ แบบ แล้วก็ขน�ดของก�รปลูก เวล�นัน้ เร�ก็ไปเชียงใหม่แล้ว
ก็เห็นว่�เป็นบริเวณที่ห่�งกันไม่กี่เมตร บ�งแห่งก็ห่�งกันหล�ยเมตร สำ�หรับปลูก
หญ้�แฝก ฉะนั้น ก็ได้ผลภ�ยในไม่กี่เดือน ได้ผลของก�รปลูกพืช ซึ่งก็ย�ก ตอนนั้น
ย�กทีจ่ ะได้ผลขึน้ ม�ได้ในระยะเวล�อันสัน้ อย่�งนัน้ ทำ�ให้ทดี่ นิ เหล่�นัน้ เป็นประโยชน์
เร�ก็เห็นได้ว่�ดินที่ได้รับก�รป้องกันจ�กพืชง่�ย ๆ อย่�งเดียว ทำ�ให้ดินเหล่�นั้นมี
ประโยชน์ขนึ้ ม� ก�รทดลองและผลของก�รเพ�ะปลูก โดยม�กก็จะได้ผลภ�ยในหล�ย
เดือน แต่นี่ภ�ยในไม่กี่เดือน ได้ประโยชน์ของก�รปลูกและทดลอง
ฉะนั้น เรื่องที่ได้ทดลองหญ้�แฝกนั้นได้ประโยชน์อย่�งยิ่ง แล้วก็ผู้ที่ได้ทำ�ก็เกิด
ตืน่ เต้นเหมือนกัน แม้จะรูว้ �่ หญ้�แฝกนีจ่ ะเป็นประโยชน์ แต่ไม่ได้นกึ ว่�จะได้ประโยชน์
ม�กม�ยอย่�งนี้ ภ�ยในไม่กเี่ ดือน ได้ท�ำ ทีด่ นิ กว้�งขว�งได้เกิดประโยชน์ขนึ้ ม� ฉะนัน้
ก็เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้เจ้�หน้�ทีท่ งั้ หล�ยได้คว�มตืน่ เต้นและดีใจทีไ่ ด้ท�ำ ผูท้ ที่ �ำ นัน้ ก็เป็นผูท้ ี่
มีคว�มรูท้ �งก�รพัฒน�ดิน แต่ไม่ใช่อย่�งนัน้ เท่�นัน้ เป็นผูท้ สี่ �ม�รถจะปลูกพืชอย่�ง
หนึ่ง และทดลองพืชอย่�งหนึ่งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ต่อไปที่สำ�คัญก็คือ จะต้องดู
ว่�หญ้�แฝกที่มีในเมืองไทยมีหล�ยชนิด ทั้งบนภูเข� ทั้งบนที่ร�บ ทั้งใกล้ทะเลก็มี ก็
หม�ยคว�มว่�มีที่จะต้องศึกษ�ม�กม�ย และภ�ยในสิบเจ็ดปีที่ได้ทำ�ก�รทดสอบนี้
ถึงต้องขอขอบใจที่ท่�นทั้งหล�ยได้ทำ�ประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รเกษตรและ
ก�รเพ�ะปลูก โดยเฉพ�ะในเมืองไทยก็ได้ช่วยให้ประเทศมีคว�มเจริญขึ้นอย่�งม�ก
อย่�งแปลกประหล�ด ฉะนั้น ต้องขอบใจท่�นที่ได้ช่วยกันทำ� มีคนหล�ยคนไม่เชื่อว่�
หญ้�ธรรมด�นีอ้ ย่�งเดียวจะช่วยประเทศให้รอดพ้นจ�กอันตร�ยหล�ยอย่�ง คนบ�งคน
ก็บอกว่�หญ้�นีม้ นั เป็นวัชพืช แต่คนทีไ่ ด้ศกึ ษ�ออกม�ยืนยันว่�หญ้�แฝกนีไ้ ม่ใช่วชั พืช
แต่เป็นหญ้�ทีม่ หัศจรรย์ เป็นหญ้�ทีช่ ว่ ยประเทศช�ติ ฉะนัน้ ทีท่ �่ นได้ท�ำ ม�เป็นเวล�
แรมปี เป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง และเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศช�ติให้รอดพ้นจ�กอันตร�ย
หล�ยอย่�ง ก็ต้องขอบใจท่�น ที่ได้ตั้งใจทำ�ง�น แม้จะเป็นง�นที่เหน็ดเหนื่อย เพร�ะ
ต้องไปทุกแห่ง แล้วต้องไปห�หญ้�ม� หญ้�นี่มีน�น�ชนิดนะ แล้วก็ต้องห�วิธีที่จะ
ปลูกให้ดีที่สุด ได้ไปเห็นบ�งแห่ง เจ้�หน้�ที่ได้ตั้งใจปลูกให้ดีที่สุด ให้ได้ม�กที่สุด แล้ว
ได้ผลจริง ๆ
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ฉะนั้น ก็ต้องบอกท่�น ง�นท่�นเป็นง�นที่ย�กอย่�งหนึ่ง แต่ในที่สุดก็เป็นง�นที่
ได้ประโยชน์อย่�งยิ่ง และได้เกิดประโยชน์อย่�งม�ก เหน็ดเหนื่อยที่ในก�รทำ�ต้องไป
ทุกแห่ง และจะต้องพย�ย�มต่อสูเ้ พือ่ ดูว�่ ทีไ่ หนเหม�ะสมในก�รทำ�ก�รเพ�ะปลูกหญ้�
แฝก และทำ�ก�รศึกษ�ให้ดีที่สุด แต่ในที่สุดก็ได้ผลในก�รทำ�ง�นนี้ ได้ประโยชน์ขึ้นม�
อย่�งยิ่ง น่�ตื่นเต้น อย่�งเช่นที่สมเด็จพระบรมร�ชชนนีท่�นมีคว�มตื่นเต้นในก�ร
ปลูกหญ้�แฝก ปลูกหญ้�นี่นะหญ้�ธรรมด� ปลูกหญ้�เพื่อช่วยก�รเกษตรกรรม สร้�ง
คว�มเจริญแก่ก�รเกษตรและก�รศึกษ�ของก�รสร้�ง แม้จะสร้�งถนน สร้�งไร่น�
ให้ได้ผลดีที่สุด
ก็ต้องขอขอบใจท่�นที่ได้ช่วยกันทำ� ต้องบอกว่�ด้วยคว�มเหน็ดเหนื่อย แล้ว
วันนีท้ �่ นก็ได้ประโยชน์ ตอนนีไ้ ด้ผลดีและยังมีผลต่อไปอีกม�กม�ย ก็ตอ้ งขอบใจท่�น
ทั้งหล�ยที่มีคว�มเพียรอย่�งนี้…”
๓๐) วันที่ ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช มีใจความสำาคัญดังนี้
เดิมเคยมีดินถล่มครั้งใหญ่ที่ตำาบลกระทูน อำาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เนื่องจากมีพายุดีเปรสชั่นเข้าก่อนหน้านั้น ๓ – ๔ วัน
ครัน้ ถึงวันที่ ๒๒ มีฝนตกใหญ่บริเวณพืน้ ทีเ่ ชิงเขาทีช่ าวบ้านทำาสวนยางพารา ดินอุม้ นำา้ ไว้
ไม่ไหว ก็พังทลายทำาความเสียหายทั้งพื้นที่เชิงเขาและบริเวณชายเขาด้านล่างที่ดินถล่ม
ไปทับถม
ในกรณีทั่ว ๆ ไป ให้ใช้ความระมัดระวังในการดำาเนินงาน เพราะแม้กระทั่ง
หญ้าแฝกซึง่ ตามหลักจะป้องกันดินพังทลาย ก็อาจจะเป็นตัวการให้ดนิ ถล่มได้ เพราะราก
เจาะลึ ก ทำ า ให้ ดิ น แตกแยก และนำ า นำ้ า ลงไปอาจจะเป็ น เหตุ ใ ห้ ดิ น พั ง ทลายเสี ย เอง
ตลอดจนการปลูกต้นไม้มักจะใช้ต้นไม้โตเร็วซึ่งส่วนมากไม่มีรากแก้ว ก็จะไม่ยึดดินไว้ได้
ฉะนั้น ควรศึกษาอย่างรอบคอบว่าโครงสร้างดินลักษณะใด ควรจะดำาเนินการอย่างไร
ปลูกพืชชนิดไหน จะได้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ หรือแม้กระทั่งการทดลองใช้
กระสอบพลาสติกแบบมีปีกก็ต้องระมัดระวัง ศึกษาสภาพพื้นที่ให้ดีเพราะอาจจะ
เหมาะสมกับบางพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถใช้แบบเดียวกันได้ทั้งหมด
ทรงกังวลเรื่องการใช้พื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันที่รุกขึ้นไปบนเขา เข้าไปในป่า
การเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งเมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยในปี ๒๕๐๔ นั้น ประเทศไทยมี
ประชากร ๑๘ ล้านคน ขณะนี้มีเกือบ ๗๐ ล้านคนแล้ว จึงมีความต้องการพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มเติม แต่ที่ดินในพื้นที่ราบก็มีเจ้าของหมดหากเข้าไปเพาะปลูกใช้ประโยชน์ก็เป็นการ
บุกรุกผิดกฎหมาย ยิ่งขับไล่ ก็ย่ิงรุกขึ้นไปบนเขาเข้าในป่ามากขึ้น จึงเห็นพื้นที่ปลูกยาง
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ปลูกปาล์ม ปลูกไม้โตเร็วต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ พื้นที่ดินถล่มก็
เพิ่มขึ้นตามมา ดินถล่มสร้างความเสียหายอย่างมาก กว่าจะฟื้นหน้าดินมาใช้เพาะปลูกอีก
ก็ใช้เวลาหลายปี เมือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ หม่ขนึ้ ไปบนเขาก็สร้างถนน ถนนทีส่ ร้างผิดไปขวางทางนำา้
ก่อความเสียหายทั้งนำ้าท่วมและดินถล่ม เห็นทั้งที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ชุมพร ภาคเหนือและทีเ่ พิง่ เกิดเมือ่ เดือนมีนาคมนีท้ อี่ าำ เภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ อำาเภอ
นบพิตาำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นภาพสะพานพัง ถนนเสียหาย ต้องใช้สะพานเชือกกัน
การจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีท่ าำ มาหากินจะต้องใช้เวลาแก้ไขอีกนาน ระหว่างนีก้ ต็ อ้ งหาวิธกี าร
ที่เหมาะให้อยู่ได้ไม่ให้เกิดเสียหายอันตรายให้ชาวบ้านป้องกันตนเองได้ จัดการปัญหา
ดินถล่มจากการบุกรุกนี้ได้อย่างถาวร
ทรงเล่าถึงประสบการณ์ปัญหานำ้าท่วมที่เกิดจากการสร้างถนนและวิธีการที่ทรง
แก้ไขปัญหานำา้ ท่วมว่า เมือ่ ก่อสร้างถนนสีช่ อ่ งทางหน้าวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เสร็จใหม่ ๆ มีฝนตกหนัก นำ้าไหลตามแนวถนนมาท่วม บริเวณหน้า
วังไกลกังวลฝั่งตะวันตกเพราะเป็นพื้นที่ตำ่า เกาะกลางถนนขวางนำ้าไว้ไม่ให้ไหล จึงมี
พระราชกระแสรับสัง่ ให้ทบุ เกาะกลางถนนให้นาำ้ ไหลผ่านวังไกลกังวลไปลงทะเลแก้ปญ
ั หา
นำ้าท่วมได้ ต่อมาวางท่อระบายนำ้า แต่นำ้าก็ยังท่วม และขังอยู่บริเวณสถานีจ่ายกระแส
ไฟฟ้าเจ้าหน้าทีน่ าำ กระสอบมากัน้ รอบสถานีแล้วสูบออก นำา้ ไหลวนอยูอ่ ย่างนัน้ ต้องรับสัง่
ให้หยุดสูบ แล้วทำาทางระบายนำ้าลงทะเล จะเห็นได้ว่าการสูบนำ้าไม่ใช่ทางแก้ไขเสมอไป
การจัดการนำ้าไปเก็บหรือระบายให้ถูกต้องจะดีกว่า
พระราชทานพระราชดำาริว่า หากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่ต้นเหตุ คือ การปรับที่ดิน
ทำากิน ที่อยู่อาศัย อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก็จะต้องใช้เวลา ๑๐-๒๐ ปี ไม่ทันกับความ
เสียหายทีร่ นุ แรงและขยายตัวไปทัว่ ทุกภาคจึงจำาเป็นต้องศึกษา วิจยั ทดลองให้ได้คาำ ตอบ
ว่าจะปลูกพืชอย่างไร ให้มรี ากแก้วลึก สลับกับหญ้าแฝก หรือพืชอืน่ ทีเ่ หมาะสมตามสภาพ
เช่น ที่ร่มไม่มีแดดก็อาจใช้ต้นไคร้นำ้า จัดการร่องนำ้าไม่ให้นำ้ามากัดเซาะ เพราะหากนำ้าซึม
ลงไปได้ทงั้ ดิน ถนน สะพาน ก็ทลายลง การกระทำาอย่างนีจ้ ะเหมาะสมกับความลาดเอียง
อย่างไร ต้องปรับความลาดเอียงช่วยหรือไม่ และหากพืน้ ทีช่ นั มากจะต้องเสริมโครงสร้าง
เข้าไปอย่างไร หากจะสร้างถนนในพื้นที่เสี่ยงภัยเหล่านี้จะต้องสร้างอย่างไรไม่ให้นำ้า
กัดเซาะและพังทลายเป็นอันตรายกับคน เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาโจทย์ คือ มูลนิธินำ้า
ควรสนับสนุนส่งเสริมหรือทำาวิจัยให้ได้แนวทางการจัดการปัญหาให้ได้ แล้วเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์ ถึงแม้คนเหล่านี้จะทำาผิดและละเมิดกฎหมาย และหากจะแก้ปัญหา
เหล่านี้ทั้งประเทศเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ จึงต้องทำาตัวอย่างให้ชัดเจนแล้วค่อยขยายผล
ให้ชุมชนอื่นทำา
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๖.๒.๒ สรุปคุณสมบัติของหญ้�แฝกที่มีผลต่อก�รป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน
หญ้าแฝกเป็นพืชที่ขึ้นอยู่โดยทั่วไปในประเทศไทย การที่ทรงเลือกหญ้าแฝกมาปลูกเป็น
แนวขวางความลาดเท เพื่อไม่ให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายเมื่อมีการปลูกพืชบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
เนื่องจากหญ้าแฝกมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีรากยาวและมีปริมาณมากสามารถยึดดินได้เป็นอย่างดี
(๒) ขึ้นได้ทั่วไปในประเทศไทย และขยายพันธุ์ง่าย
(๓) ไม่กลายเป็นวัชพืช เนื่องจากขึ้นเป็นกอ รากไม่อาจแตกเป็นต้นใหม่ได้ และส่วนใหญ่
เมล็ดไม่สมบูรณ์งอกได้ยาก ไม่แพร่กระจายเหมือนหญ้าชนิดอื่นที่เป็นวัชพืช เช่น หญ้าคา และ
หญ้าขจรจบ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การปลูกหญ้าแฝกต้องรู้วิธีการปลูก โดยจะต้องปลูกกลางแจ้ง และปลูกใน
ต้นฤดูฝน โดยทั่ว ๆ ไปใช้หญ้าแฝกที่ชำาไว้ในถุงใช้ปลูกได้ดีกว่าการปลูกโดยใช้การแยกต้นมาปลูกหลุม
ละต้น การปลูกหญ้าแฝกต้องพยายามปลูกให้ชิดกันหรือให้มีระยะห่างประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร
เพื่อให้หญ้าแฝกเมื่อแตกกอจะได้ชิดกันเป็นแนว ซึ่งแนวหญ้าแฝกดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเรียกว่า “เป็นกำ�แพงที่มีชีวิต” แนวหญ้าแฝกดังกล่าวจะทำา
หน้าที่ชะลอความรุนแรงของนำ้าที่ไหลบ่าผ่านหน้าดิน สามารถป้องกันไม่ให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย
ได้โดยง่าย แต่แนวหญ้าแฝกดังกล่าวเมื่อปลูกไปแล้วจำาเป็นต้องมีการดูแลบำารุงรักษา และป้องกันไม่ให้
วัชพืชต่าง ๆ เช่น หญ้าคา หรือต้นสาบเสือขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญ้าคา ถ้าขึ้นมาก ๆ หญ้าแฝก
จะตาย ยิ่งมีต้นสาบเสือและไม้พุ่มต่าง ๆ ขึ้นมาปกคลุม หญ้าแฝกจะตายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจาก
หญ้าแฝกไม่ชอบขึ้นในที่ร่มหรือในที่ที่มีพืชอื่นขึ้นปกคลุม แนวหญ้าแฝกที่ปราศจากการดูแลรักษาที่ดี
มักตายเป็นหย่อม ๆ ทำาให้การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยหญ้าแฝกไม่ค่อยได้ผล แนว
หญ้าแฝกที่ตายเป็นหย่อม ๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเรียกว่า
“แฝกฟันหลอ” ซึ่งเป็นลักษณะการปลูกหญ้าแฝกที่ไม่พึงประสงค์ การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวาง
ความลาดชัน (slope) และปลูกเป็นแนวขนานกันไป ระยะห่างระหว่างแนวหญ้าแฝกขึ้นอยู่กับ
ความยาวของความลาดชันและองศาหรือเปอร์เซ็นต์ของความลาดชัน หญ้าแฝกจะมีประโยชน์ใน
การใช้ปอ้ งกันการชะล้างพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี ถ้าพืน้ ทีน่ นั้ มีความลาดชันไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์
(๒๕ องศา) แต่ถ้าจะให้เหมาะสมแล้วควรปลูกบนพื้นที่ความลาดชันน้อยกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ สำาหรับ
สภาพพืน้ ทีท่ คี่ วามลาดชันสูงมาก ๆ นอกจากจะปลูกหญ้าแฝกแล้ว อาจต้องมีวธิ กี ารอืน่ ๆ ช่วยด้วย เช่น
การปลูกพืชคุลมดิน ทำาขั้นบันไดดินหรือทำาร่องระบายนำ้าระหว่างแถวหญ้าแฝกทุก ๒-๓ แนว
ในลักษณะคันคูรับนำ้าขอบเขา (hillside ditch)
หญ้าแฝกนอกจากจะมีประโยชน์ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแล้ว ยังมี
ประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น นำามาใช้ทำาเป็นตับเพื่อมุงหลังคา ชาวบ้านเรียกว่า แฝกมุงหลังคา ซึ่งโดย
ปกติการปลูกหญ้าแฝกจำาเป็นต้องมีการตัดใบออกไปในช่วงปลายฤดูฝน โดยจะตัดเหนือพื้นดินขึ้นมา
ประมาณ ๒ คืบ หรือประมาณ ๓๐ เซนติเมตร การตัดใบออกจะช่วยทำาให้หญ้าแฝกทนได้ดีในช่วง
ฤดูแล้ง ในช่วงนี้ถึงแม้จะมีไฟเข้ามาและหญ้าแฝกถูกเผาไหม้ รากยังคงไม่ตายและจะผลิใบออกมาอีก
เมื่อมีฝน ถ้าไม่นำาใบหญ้าแฝกมาทำาเป็นตับสำาหรับมุงหลังคา สามารถนำามาใช้คลุมดินเพื่อทำาให้ดินชื้น
ยิ่งไปกว่านั้นการปลูกหญ้าแฝกยังช่วยทำาให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดีขึ้น
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รูปแบบก�รปลูกแฝกด้วยวิธีต่�ง ๆ เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน
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ก�รใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของหญ้�แฝก

ส่วนต่าง ๆ ของหญ้าแฝกใช้เป็นส่วนประกอบในการทำาปุ๋ยหมัก

ใบหญ้าแฝกใช้คลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ใบหญ้าแฝก
ที่ตัดออกมา ใช้ทำาประโยชน์
ได้หลาย ๆ อย่าง

ใช้หญ้าแฝกทำาเป็นตับสำาหรับมุงหลังคา

ใช้สานทำาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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๖.๒.๓ ก�รศึกษ�วิจัยและถ่�ยทอดเทคโนโลยีเรื่องก�รปลูกหญ้�แฝก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริให้ตั้งขึ้นตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ไว้ ๖ ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบความสำาเร็จของการพัฒนาแบบผสมผสานที่เกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไปเข้าไปศึกษา เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ด้วยเหตุดงั กล่าวศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ จึงเป็นสถานทีท่ สี่ าำ คัญในการศึกษาทดลองและ
ดำาเนินการสนองพระราชดำาริเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างมากมาย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรวบรวม
และเปรียบเทียบสายพันธุ์หญ้าแฝกแหล่งต่าง ๆ มีการเพาะในแปลงขยายพันธุ์ มีการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง เพือ่ นำาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการขยายผลไปสูเ่ กษตรกร ทัง้ นีย้ งั มีการอบรม
ให้ความรูแ้ ละจัดทำาสาธิตการปลูกหญ้าแฝกในลักษณะต่าง ๆ ไว้ในศูนย์ฯ เพือ่ ให้ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป
ได้ศึกษา และมีการแจกจ่ายพันธุ์หญ้าแฝกให้กับผู้ที่สนใจด้วย ในขณะเดียวกันทางกรมพัฒนาที่ดินก็มี
ส่วนสำาคัญในการปฏิบตั งิ านสนองพระราชดำาริเกีย่ วกับเรือ่ งหญ้าแฝกด้วย อาทิ การศึกษาทดลองต่าง ๆ
การผลิตเพื่อแจกจ่าย และขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ และประชาชนที่ต้องการ
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๖.๓ ก�รแก้ไขปัญห�ดินทร�ย
ดินทรายในทีน่ หี้ มายถึง ดินทรายทีเ่ กิดตามธรรมชาติพบอยูท่ วั่ ๆ ไปในประเทศไทย และมีเนือ้ ที่
ประมาณ ๙ ล้านไร่ ดินทรายดังกล่าวมีลักษณะคล้าย ๆ กับดินทรายที่นำามาใช้ในการผสมซีเมนต์
เพื่อใช้ในการก่อสร้างทั่วไป การนำาดินทรายมาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจจะมีปัญหาเรื่องดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตาำ่ หรือดินมีธาตุอาหารน้อย และดินมีความสามารถในการอุม้ นำา้ ตำา่ ดังนัน้ ในช่วงทีฝ่ นแล้ง
พืชทีป่ ลูกจะเหีย่ วเฉาและตายได้งา่ ยถ้าขาดนำา้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าเป็นพืน้ ทีล่ าดเอียง เมือ่ ฝนตกจะเกิดการ
ชะล้างพังทลายได้ง่าย ถ้าใช้ดินในบริเวณนั้นปลูกพืชต่อเนื่องกันโดยไม่มีการใช้ปุ๋ยบำารุงดิน พืชที่ปลูก
จะให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้ผลผลิต
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวอย่าง
ความสำาเร็จทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาดินทราย อันมีสาเหตุมาจากคนทำาลายป่าแล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด
และมันสำาปะหลัง ซึง่ ทำาให้ดนิ จืดลงอย่างรวดเร็ว มิหนำาซำา้ ในฤดูฝนหน้าดินจะถูกชะล้างไปกับกระแสนำา้
ทำาให้ต้องปล่อยทิ้งร้างมีสภาพเหมือนทะเลทราย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริ
ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ ในคราวเสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงเปิดศาลพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างนั้นมีราษฎร ๗ ราย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน บริเวณหมู่ ๒
ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างพระตำาหนักประทับพักแรม
ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะทรงรับเอาที่ดินมา
เข้าไว้ในโครงการ พระองค์ตรัสถามราษฎรที่น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินว่า ถ้าหากไม่สร้างตำาหนัก แต่สร้าง
เป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เมื่อราษฎรตอบว่ายินดีจึงมีพระราชดำารัสว่า
“…ถ้�ห�กบอกว่�ดินไม่ดี ไม่ชว่ ย ไม่ท�ำ ลงท้�ยประเทศไทยทัง้ ประเทศจะกล�ย
เป็นทะเลทร�ยหมด...”
ด้วยเหตุดังกล่าวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ปรับปรุงและฟืน้ ฟูพนื้ ทีด่ นิ เสือ่ มโทรมซึง่ ส่วนใหญ่เป็นดินทรายให้กลับฟืน้ คืนชีวติ ขึน้ มาเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว
ที่อุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ในโทรสารที่พระราชทานแก่สำานักงาน กปร. นั้น ทรงบันทึกและวิเคราะห์อย่างแยบยลเปรียบ
ประดุจนักวิชาการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ว่า
“…เป็นดินทร�ย มีแร่ธ�ตุน้อย...”
“…ทีด่ นิ ทีอ่ ยูร่ อ่ งห้วยมีคณ
ุ ภ�พพอใช้ได้ ไม่มปี ญ
ั ห�ม�ก ใช้ปยุ๋ ต�มปกติทบี่ นเนิน
ปร�กฏว่�เป็นทร�ย ดินด�นและหิน ต้องปลูกหญ้�ต�มแนวระดับ เพื่อยึดดินและ
ให้เกิดปุย๋ อินทรีย์ ดิน (ทร�ย) ทีไ่ ม่ปลูกหญ้� ถูกชะล้�งเมือ่ ฝนตก ปลูกต้นไม้น�น�ชนิด
เพื่อรักษ�คว�มชุ่มชื้น…”
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ลักษณะดินและลักษณะพื้นที่ของเขาหินซ้อนก่อนปี ๒๕๒๒ ซึ่งเสื่อมโทรมเหมือนทะเลทราย
และหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย

ก่อนที่จะดำาเนินการด้านการปรับปรุงบำารุงดินทรงให้เริ่มต้นด้วยการสร้างแหล่งนำ้า เพื่อให้
สามารถนำานำ้ามาใช้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยพระราชทานพระราชดำารัสว่า
“…ก่อนอื่นได้สร้�งเขื่อนกั้นห้วยเจ็ก ซึ่งมีนำ้�ซับ (พิกัด QR 715208) เมื่อไป
ทำ�พิธีเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้� ฯ ที่วัดเข�หินซ้อน ได้ไปสำ�รวจพื้นที่และ
กำ�หนดที่ทำ�เขื่อน (๘ สิงห�คม ๒๕๒๒) ต่อจ�กนั้นได้สร้�งอ่�งเก็บนำ้�เพิ่มเติม
(นอกเขต) คือ อ่�งห้วยสำ�โรงเหนือและห้วยสำ�โรงใต้…”
เมื่อมีแหล่งนำ้าบ้างแล้วการพัฒนาพื้นที่ดินจึงได้เริ่มต้น โดยพระราชทานพระราชดำารัสให้เป็น
แนวทางในการดำาเนินงานว่า
“...เมื่อพัฒน�นำ้�ขึ้นม�บ้�งแล้ว ก็เริ่มปลูกพืชไร่ และเลี้ยงปล�ในที่ลุ่ม ส่วน
ทีอ่ ยูบ่ นเนิน ก็เลีย้ งปศุสตั ว์ ปลูกหญ้� และต้นไม้ผลและป่� ก�รเลีย้ งปศุสตั ว์ ปลูกหญ้�
และต้นไม้นี้ จะทำ�ให้ดินมีคุณภ�พดีขึ้น ในที่สุดจะใช้ที่ดินได้ทั้งหมด กรรมวิธีนี้อ�จ
ต้องใช้เวล�น�น จะส�ม�รถเปลีย่ นจ�กกระบวนก�รทีไ่ ปท�งเสือ่ ม ม�เป็นท�งพัฒน�
ให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์…”
จากแนวพระราชดำาริดังที่ได้ยกตัวอย่างมากล่าวข้างต้น พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ จำานวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาจนกลับกลายเป็น
พื้นที่สีเขียว ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าปลูกทดแทน พื้นที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และแปลงสาธิตการ
ทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนมีอ่างเก็บนำ้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำานวน ๙ อ่าง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการ
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ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ
ตำ�บลเข�หินซ้อน อำ�เภอพนมส�รค�ม จังหวัดฉะเชิงเทร�

เสด็จ ฯ ไปศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐

เสด็จ ฯ ไปศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐

แปลงสาธิตการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบอ่างและพืน้ ทีล่ าดชัน เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินควบคูก่ นั ไปด้วย
จากการดำาเนินงานดังกล่าว พอสรุปได้วา่ การจัดการแก้ไขปัญหาดินทรายตามแนวพระราชดำาริ
ควรมีวิธีการดังต่อไปนี้
๖.๓.๑) หาแหล่งนำ้า ดังเช่น การจัดสร้างอ่างเก็บนำ้าในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ และในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนำ้าหลักของโครงการ คือ ลุ่มนำ้าโจน โดยมีการสร้างอ่างเก็บนำ้า
ถึง ๑๘ แห่ง เพือ่ นำานำา้ ไปใช้ในการพัฒนาการเกษตร และขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ดา้ นการชะลอนำา้
ทำาให้เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดิน และช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์
๖.๓.๒) ทีด่ นิ บริเวณทีม่ คี วามลาดชันและเป็นทีด่ อน ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับเพือ่ ป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน พร้อมแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ เพื่อปลูกหญ้าแฝกสำาหรับเพิ่มความชุ่มชื้นให้
แก่พื้นที่
๖.๓.๓) ปลูกพืชผสมผสานกันหลาย ๆ อย่าง เช่น ปลูกสมุนไพร ทำาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ปลูกไม้ผลและพืชล้มลุกปลอดสารพิษ การปลูกไม้ผลและพืชล้มลุกจำาเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือ
ปุย๋ หมัก เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ อย่างต่อเนือ่ ง สำาหรับนำา้ ทีใ่ ช้รดพืช จะใช้นาำ้ จากอ่างซึง่ ส่งมาตาม
คลองชลประทานขนาดเล็ก
๖.๓.๔) ปลูกป่าทดแทนป่าซึ่งเสื่อมโทรมหรือหมดสภาพไปแล้ว
หลังจากการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี พืน้ ทีด่ นิ ของศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ปัญหา
การชะล้างพังทลายของดินหมดไป สามารถใช้พนื้ ทีส่ าธิตหรือเป็นพืน้ ทีต่ วั อย่างของการพัฒนาดินทราย
ที่เคยเสื่อมโทรมได้
จากผลของการดำาเนินการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดำาริ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านรู ้ สึ ก ดี ใ จและปลื้ ม ใจเป็ น ล้ น พ้ น ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำารัสด้วยความพอพระราชหฤทัยในคราว
เสด็จพระราชดำาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตร
ผลการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ ความว่า
“…ที่เข�หินซ้อน หล�ยฝ่�ยช่วยกันใช้เวล� ๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วย
ช�วบ้�นได้ ที่อื่นเลยทำ�ง่�ยขึ้น ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ ช�วบ้�นมี
คว�มสุ ข เร�ก็ สุ ข ที่ นี่ เ มื่ อ ก่ อ นปลู ก มั น สำ � ปะหลั ง ยั ง ไม่ ข้ึ น เลย เดี๋ ย วนี้ ดี ขึ้ น
แต่ก็เย็นสบ�ยดี เปลี่ยนแปลงไปม�ก…”
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๖.๔ ก�รแก้ไขปัญห�ดินตื้น
ดินตื้นในที่นี้ หมายถึง ดินที่พบชั้นดินที่มีเศษหิน กรวด หรือลูกรังปะปน เป็นปริมาณมากกว่า
ร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตร หรือพบชัน้ หิน หรือชัน้ ทีเ่ ป็นศิลาแลงในระดับความลึกภายใน ๕๐ เซนติเมตร
จากผิวดิน การที่ดินมีเศษหิน กรวด หรือลูกรังปะปนอยู่เป็นปริมาณมากทำาให้มีผลต่อการชอนไชของ
รากพืช ดินมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารน้อย นำ้าซึมผ่านได้ง่ายหรือทำาให้ดินไม่อุ้มนำ้า เสี่ยง
ต่อการขาดแคลนนำ้าในช่วงไม่มีฝน ซึ่งโดยภาพรวมสภาพปัญหาดังกล่าวมีผลต่อการเจริญเติบโต หรือ
การให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทั้งหลายที่ปลูก ถ้าชั้นดังกล่าวเป็นชั้นหินแข็ง หรือชั้นศิลาแลง ทำาให้
เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากไปหาธาตุอาหารสำาหรับพืชเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และทำาให้การ
ไถพรวนยากลำาบากเป็นทวีคูณหรือไถไม่ลง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงบรรยายลักษณะ
โดยสรุ ป ของดิ น ดั ง กล่ า วในโทรสารพระราชทานว่ า เป็ น ดิ น แข็ ง ดิ น -หิ น ลู ก รั ง และดิ น ลู ก รั ง
และทรงบรรยายว่าพบที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ โครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง และโครงการสหกรณ์
หมู่บ้านสันกำาแพง เป็นต้น
แนวทางตามพระราชดำาริในการแก้ไขปัญหาดินตื้นและดินลูกรัง มีดังนี้
๖.๔.๑ ก�รแก้ไขปัญห�ดินตื้นที่เป็นหินกรวดและชั้นหินแข็ง
รูปแบบการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณป่าขุนแม่กวง เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่าง
หนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ดินตื้นและอยู่ในเขตต้นนำ้าลำาธาร ให้ฟื้นฟู และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ดังกล่าวมีพระราชดำาริให้จดั ตัง้ เมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๒๕ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ ก่อนการตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็น
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และเป็นไร่เลื่อนลอย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงวิเคราะห์สภาพดินดังปรากฏในโทรสารพระราชทาน บางตอนดังนี้
“…ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ : หิน กรวด แห้งแล้ง…”
สำาหรับต้นเหตุของปัญหานั้น ทรงอธิบายว่า
“…มีก�รตัดป่� ในฤดูฝนจะมีก�รชะล้�ง เนื่องจ�กนำ้�เซ�ะจนเหลือแต่หิน
กรวด…”
ในการพัฒนาระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ นั้น ได้พระราชทาน
พระราชดำาริ ดังนี้
๑) ส่วนล่างของพื้นที่มีอ่างเก็บนำ้าห้วยฮ่องไคร้ นอกจากนั้น ร่องห้วยต่าง ๆ แห้งหมด
ต้องสร้างอ่างเก็บนำ้าและฝายเพื่อกลับคืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ และพัฒนาคุณภาพของดิน
๒) เริ่มด้วยการผันนำ้าจากห้วยนำ้าแม่ลาย และปล่อยนำ้าลงมาเก็บไว้ในอ่างนำ้าเล็ก ๆ
ทีไ่ ด้สร้างลดหลัน่ ลงมาจากยอดของพืน้ ทีจ่ นถึงอ่างเก็บนำา้ ห้วยฮ่องไคร้ นอกจากนีไ้ ด้สร้างฝายชะลอนำา้
ในร่องห้วยเล็ก ๆ และได้ผันจากอ่างเก็บนำ้าเล็ก ๆ ลงไปในร่องห้วยนำ้าเล็กนั้น เมื่อระบบนำ้าเริ่มทำางาน
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ภ�พเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปที่โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ

เสด็จ ฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

เสด็จ ฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

108

ต้นไม้ที่ถูกทำาลายก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นจนเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องปลูกขึ้นใหม่มากนัก ส่วนที่มีความ
ลาดชันน้อยและใกล้อ่างเก็บนำ้าห้วยฮ่องไคร้ก็สามารถปลูกพืชไร่ ในอ่างเก็บนำ้าห้วยฮ่องไคร้ก็สามารถ
เลี้ยงปลา การสร้างระบบนำ้า กระทำาระหว่าง ปี ๒๕๒๗ กับ ปี ๒๕๓๒
๓) เมื่อมีระบบแล้ว จึงแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขต ๆ
ก. ในที่สูงและที่ที่เคยเป็นป่าสมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้เป็นป่าไม้ โดยแบ่งเป็นเขต ๆ
- ส่วนทีม่ นี าำ้ เลีย้ งจากระบบตลอดเวลา (ฝายชะลอนำา้ และเหมืองทีม่ นี าำ้ หล่อเลีย้ ง)
- ส่วนที่มีห้วยแห้ง แต่รับนำ้าเป็นครั้งคราว (ฝายชะลอนำ้าที่รับนำ้าฝน หรือจาก
ระบบเป็นครั้งคราว)
- ส่วนที่มีห้วยแห้งที่รับนำ้าตามธรรมชาติ (มีฝายชะลอนำ้าที่รับแต่นำ้าฝน)
- ส่วนที่มีห้วยแห้งที่รับนำ้าตามธรรมชาติ (ไม่มีฝายชะลอนำ้าที่รับนำ้าฝน)
ใน ๔ กรณีนี้ ให้มีการปลูกต้นไม้เสริมบ้าง ไม่ปลูกเสริมบ้าง
ข. นอกจากนี้ ให้ทำาการฟื้นฟูดินซึ่งส่วนมากเป็นหิน กรวดทราย และดินลูกรัง
ให้สามารถทำาเป็นทุ่งหญ้าสำาหรับปศุสัตว์บ้าง ปลูกพืชไร่บ้าง พืชสวนบ้าง
ค. ที่ใกล้อ่างเก็บนำ้าห้วยฮ่องไคร้ ให้ทำานาข้าว
ง. ทีใ่ กล้อา่ งเก็บนำา้ ห้วยฮ่องไคร้ ให้เลีย้ งปลา โดยตัง้ เป็นกลุม่ หรือสหกรณ์การประมง
หลังจากดำาเนินการมาประมาณห้าปี ก็เริ่มเห็นผลของการปฏิบัติ หลังจากดำาเนินการมา
ประมาณ ๑๐ ปี ก็ได้เห็นผลของการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น การอนุรักษ์ดินโดยใช้นำ้าและหญ้าแฝก
ควบคู่กันจะสามารถทำาให้พื้นที่นี้มีความสมบูรณ์เต็มที่
จากพระราชดำาริทพี่ ระราชทานให้กบั เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานต่าง ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านในโครงการ
ได้น้อมนำาเอาไปปฏิบัติจนสามารถพัฒนาพื้นที่โครงการทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม มีแหล่งนำ้า
อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ในหุบเขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่มาก (น้อยกว่า ๑๐ องศา หรือน้อยกว่า
๒๐ เปอร์เซ็นต์) ก็ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นที่ปลูกพืชเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นวนเกษตร
พืชผักสวนครัว พืชอาหารสัตว์ และพืชสมุนไพร ทัง้ เป็นแบบเกษตรประณีต และแบบชาวบ้านทีป่ ฏิบตั ิ
กันอยู่ แต่เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ นิ ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นดินค่อนข้างตืน้ และมีปญ
ั หาเรือ่ งการชะล้างพังทลาย
ของดิน จึงได้ทำาการปรับปรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ หรือใช้พืชตระกูลถั่วปลูกสลับ
ระหว่ า งแถวพื ช หลั ก หรื อ ปลู ก เป็ น พื ช หมุ น เวี ย น ตลอดจนมี ก ารปลู ก หญ้ า แฝกเป็ น แนวขวาง
ความลาดชันในพื้นที่ที่ใช้ทำาการเกษตรทั้งหมด เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินตื้น ซึ่งพบทั่วไปในเขตพื้นที่ภูเขา
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน ซึ่งเป็นเขตต้นนำ้าลำาธาร พระราชทานพระราชดำาริให้เน้นในเรื่องการพัฒนา
แหล่งนำ้ารูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่ การรักษาป่า หรือการปลูกป่า เพิ่มเติมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
เพื่อให้ป่ารักษาหน้าดิน และสภาพแวดล้อม สำาหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย ทรงแนะนำาให้ปลูกพืช
ที่เหมาะสม เช่น การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวาง
ความลาดชัน เป็นต้น
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ผลสำ�เร็จของก�รพัฒน�พื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ
ซึ่งพื้นที่ดินเป็น “หิน กรวด แห้งแล้ง” (ดินตื้น)
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ผลของการพัฒนาในช่วง ๓๕ ปีที่ผ่านมา ป่าในพื้นที่โครงการได้แปรสภาพเป็นป่าเกือบ
สมบูรณ์ แหล่งต้นนำ้าของห้วยฮ่องไคร้ ได้กลับฟื้นคืนสภาพดังเดิม การชะล้างพังทลายของดินหมดไป
ดินในพื้นที่หุบเขาที่มีความลาดชันน้อย ได้รับการฟื้นฟูทำาการเกษตรควบคู่ไปกับการรักษาป่าและ
สภาพแวดล้อม ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาเช่นนี้ ราษฎรและหน่วยงานด้านป่าไม้สามารถนำาเอาไปใช้
ปฏิบัติได้ในพื้นที่อื่น ๆ ได้
๖.๔.๒ ก�รแก้ไขปัญห�ดินลูกรัง
ดินลูกรัง เป็นดินตื้นประเภทหนึ่ง ที่มีทั้งประเภทที่เป็นลูกรังเล็ก ๆ ปนกับดิน หรือแข็ง
จนเป็นศิลาแลง ซึ่งมีรับสั่งว่าเป็น “ดินแม่รัง” ซึ่งชั้น “ที่เป็นลูกรังหรือแม่รัง” จะต้องพบภายใน ๕๐
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินพวกนี้เป็นปัญหามาก เนื่องจากแทบไม่มีหน้าดินเลย มิหนำาซำ้ายังจับตัวเป็น
ดานแข็ง รากพืชหรือรากไม้ชอนไชไปหาอาหารได้ยาก ทำาให้พืชไม่ค่อยเจริญเติบโต ยิ่งไปกว่านั้น
ดินลูกรังยังมีความสามารถในการอุ้มนำ้าตำ่า ถ้าพื้นที่มีความลาดชัน หน้าดินมักถูกชะล้างพังทลายได้
โดยง่าย
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดินตื้นที่เป็นดินลูกรัง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ คือ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ตำาบลเขาชะงุ้ม อำาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในบริเวณดังกล่าว
โดย พลตำารวจตรีศรีทักษ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้ า จั ก รพั น ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ เมื่ อ วั น ที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๘ ให้ จั ด ตั้ ง เป็ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำาริ และได้พระราชทานพระราชดำารัสเป็นระยะ ๆ ดังนี้
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า
“…ดำ�เนินก�รศึกษ�ห�วิธีก�รปรับปรุงดินเสื่อม ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์
ในก�รเพ�ะปลูก ให้ทดสอบว�งแผนและจัดระบบก�รปลูกพืชที่เหม�ะสมกับ
สภ�พพื้นที่…”
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ ความตอนหนึ่งว่า
“…เรื่องต้นไม้ขึ้นเอง มีอีกแห่งหนึ่งที่ท่�นทั้งหล�ยก็ควรจะไปได้ เพร�ะไปง่�ย
คือโครงก�รเข�ชะงุ้ม ที่จังหวัดร�ชบุรี ที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเข� เป็นที่ที่ป่�เสียไป
เป็นป่�เสื่อมโทรม ที่เรียกว่�ป่�เสื่อมโทรมเพร�ะมันไม่มีต้นไม้ ไม่มีชิ้นดี เริ่มทำ�
โครงก�รนั้นม�ประม�ณ ๗ ปีเหมือนกัน ไปดูเมื่อสัก ๒ ปี หลังจ�กทิ้งป่�นั้นไว้ ๕ ปี
ตรงนัน้ ไม่ได้ท�ำ อะไรเลย แต่ป�่ เจริญเติบโตขึน้ ม�เป็นป่�อุดมสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งไปปลูก
สักต้นเดียว คือว่�ก�รปลูกป่�นี้สำ�คัญอยู่ที่ปล่อยให้เข�ขึ้นได้ คืออย่�ไปตอแยต้นไม้
อย่�ไปรังแกต้นไม้ เพียงแต่ว่�คุ้มครองเข�หน่อย เข�ขึ้นเอง…”
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และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความว่า
“...ให้ช่วยดูแลป่� อย่�ไปรังแก ถ้�ปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครรบกวนระยะเวล�
๓๐-๔๐ ปี ป่�แห่งนี้จะฟื้นคืนสภ�พจ�กป่�เต็งรังเป็นป่�เบญจพรรณ...”
ยิ่งไปกว่านั้น ได้ทรงวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ให้เห็นภาพพจน์อย่างชัดแจ้ง ดังที่ปรากฏในโทรสารพระราชทานดังนี้
โครงก�รเข�ชะงุ้ม อำ�เภอโพธ�ร�ม จังหวัดร�ชบุรี : มีก�รทำ�ล�ยป่�ไม้และก�รขุด
ดินลูกรัง นำ�ไปใช้สำ�หรับก�รสร้�งถนน ส่วนที่มีหญ้�มีก�รต้อนปศุสัตว์ม�กินหญ้�ม�กเกินไป
จนหมด (over-grazing) ส่วนที่ยังมีต้นไม้ต้นไม้ถูกตัดไปทำ�ฟืน ต้นไม้เติบโตขึ้นไม่ทัน ทั้งสองอย่�ง
ทำ�ให้เกิดก�รชะล้�งดินผิวไปหมด (soil erosion) เหลือแต่ดินลูกรัง ซึ่งแม้จะมีแร่ธ�ตุที่เหม�ะสม
อยู่บ้�งแต่ไม่ส�ม�รถรองรับก�รเจริญเติบโตของพืชเพร�ะข�ดจุลินทรีย์
สำาหรับแนวทางในการจัดการพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังและเป็นดินปนหินในพื้นที่โครงการ
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ พอสรุปได้ดังนี้
(๑) สร้างอ่างเก็บนำ้าตามลำานำ้าหลัก เพื่อเก็บกักนำ้ารักษาความชุ่มชื้น และนำานำ้าไปใช้
อย่างประหยัดตามความจำาเป็น
(๒) ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ และปลูกหญ้า
แฝกขวางแนวลาดเทขนานกันหลาย ๆ แนว เพือ่ ป้องกันไม่ให้ดนิ ถูกชะล้างพังทลาย ลดปริมาณนำา้ ไหลบ่า
ผ่านหน้าดินและรักษาความชุ่มชื้น
(๓) ปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นไม้ใช้สอย เช่น สะเดา สำาหรับบริเวณที่พอมีหน้าดินอยู่บ้าง
ปลูกไม้ผลที่ทนแล้ง เช่น มะม่วง และมะขาม
(๔) พืน้ ทีท่ เี่ ป็นป่าเสือ่ มโทรมบริเวณภูเขาซึง่ เป็นดินปนหินปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาติ ไม่
ไปบุกรุกทำาลายหรือเผาป่า
เรื่ อ งที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ทั้ ง หมด เป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น เพี ย งเสี้ ย วหนึ่ ง ของ
พระราชกรณียกิจทางด้านการจัดการทรัพยากรดินเพือ่ นำามาใช้ในการเกษตร ควบคูไ่ ปกับการรักษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติ
อย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลาอันยาวนานไม่นอ้ ยกว่าครึง่ ศตวรรษ แนวพระราชดำาริตา่ ง ๆ ได้รบั การทดสอบ
เชิงวิชาการว่า สามารถนำาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในทุกภูมิภาค ซึ่งยังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ
การพัฒนาดิน การอนุรกั ษ์ดนิ การปรับปรุงคุณภาพดิน และการจัดการทรัพยากรดินทีเ่ ป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการผลิตทางการเกษตรของประเทศ และเป็นองค์ประกอบสำาคัญของสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องรักษาไว้
ซึ่งความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
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เสด็จ ฯ ไปโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕

ดินในพื้นที่โครงการฯ

ดินแม่รัง

สภาพดินในโครงการฯ ซึ่งทรงบันทึกว่าเป็น
“ดินแข็ง ดิน – หินลูกรัง ” ซึ่งเป็นดินตื้น

สวนป่า

ดินปนหิน

ปลูกพืชล้มลุก

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ
จังหวัดราชบุรี

ป่าขึ้นตามธรรมชาติ
(ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก)
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ภาพถ่าย ปี ๒๕๒๙ (ก่อนการพัฒนา)

ภาพถ่าย ปี ๒๕๖๐ (หลังการพัฒนา)

พื้นที่โครงก�รศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้มฯ (หลังจ�กก�รพัฒน�)
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บทที่ ๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงสอนเรื่องดิน
แก่นักเรียน
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บทที่ ๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงสอนเรื่องดินแก่นักเรียน

เพื่อแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการที่ทรงรอบรู้เรื่องทรัพยากรดินเป็นอย่างดี จึงได้นำาเรื่อง
ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นกั เรียนโรงเรียนวังไกลกังวลตามเสด็จพระราชดำาเนิน
และทรงอธิบายเรื่องดินให้แก่นักเรียนดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๔๔ เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการอ่างเก็บนำา้ เขาเต่า บ้านเขาเต่า อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอธิบายเรือ่ งดินให้แก่นกั เรียน
และข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งพอสรุปความโดยสังเขปได้ดังนี้
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๗.๑ ดินบริเวณหน้�โรงเรียนเทศบ�ลเข�เต่�
โรงเรียนเทศบาลเขาเต่าเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว เป็นที่ลุ่มตำ่าที่เรียกว่าตะกาด หรือ ลากูน (lagoon)
ซึ่งเป็นคำาศัพท์ที่ใช้เรียกบริเวณที่ลุ่มตำ่าชายฝั่งทะเลที่มีช่องเปิดให้นำ้าทะเลเข้าถึง ซึ่งในช่วงเวลานั้น
มีพระราชดำาริให้สร้างอ่างเก็บนำ้าโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินเพียง ๖๐,๐๐๐ บาท
อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้น (หม่อมหลวงชูชาติ กำาภู) กราบบังคมทูลว่า บริเวณนี้น่าจะใช้ทำานาได้
ถ้ามีการสร้างอ่างเก็บนำา้ ในทีส่ งู ถัดขึน้ ไป แล้วนำานำา้ มาใช้ในการทำานา ซึง่ ในเวลานัน้ ดร. เอฟ อาร์ มอร์แมน
ผู้เชี่ยวชาญด้านดินของสำานักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้เจาะดินถวายให้
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ทอดพระเนตร ทำาให้ทรงทราบว่า ดินบริเวณนี้เป็นดินไม่ดี เป็นดินที่ทั้งเปรี้ยวและเค็ม จึงมีรับสั่งให้
ใช้บริเวณนี้เป็นที่สร้างอ่างเก็บนำ้า แทนที่จะใช้ทำานา หลังจากทำาเขื่อนกักเก็บนำ้า คุณภาพของนำ้าดีขึ้น
ตามลำาดับ ชาวบ้านบริเวณบ้านเขาเต่าสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าโครงการ
อ่างเก็บนำ้าเขาเต่าเป็นโครงการแรกที่พระราชทานพระราชดำาริให้สร้างอ่างเก็บนำ้าขึ้น
เพื่ อ ประกอบคำ า อธิ บ ายเรื่ อ งดิ น ได้ รั บ สั่ ง ให้ ดร.พิ สุ ท ธิ์ วิ จ ารสรณ์ ผู ้ เชี่ ย วชาญจาก
กรมพัฒนาที่ดิน และคณะ เจาะดินขึ้นถวายให้ทอดพระเนตร จนถึงระดับความลึกประมาณ
๓ เมตร ระหว่างการเจาะดิน ทรงอธิบายแก่นักเรียนว่า ดินช่วงตอนบนที่เจ�ะขึ้นม�เป็นดินถม ซึ่ง
ดินชัน้ บนสุดเป็นดินลูกรัง ดินชัน้ ถัดลงไปเป็นดินทร�ย ส่วนชัน้ ดินในระดับคว�มลึกประม�ณ ๑๕๐
เซนติเมตรลงไป เป็นดินเดิมก่อนถมซึง่ เป็นดินเลวทีส่ ดุ ในโลก เพร�ะดินทัง้ เปรีย้ วและเค็ม เหมือน
กับดินที่ ดร. เอฟ อาร์ มอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านดินของสำานักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ เคยเจาะขึ้นมาถวายให้ทอดพระเนตรเมื่อ ๓๐ ปีล่วงมาแล้ว
จากนัน้ ทรงอธิบายต่อว่า ถึงแม้วา่ เป็นดินไม่ดี แต่กส็ ามารถแก้ไขได้โดยวิธกี ารง่าย ๆ ถ้าต้องการ
นำามาใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้พระราชทานพระราชดำาริให้นำาดินทรายจากหาดทรายมา
ถมบนดินเดิม แล้วทับหน้าด้วยดินลูกรังที่นำามาจากริมถนนบริเวณขอบอ่างเก็บนำ้าที่อยู่ติดกับเขาเต่า
หลังจากปลูกหญ้า หน้าดินก็จะเริม่ ดีขนึ้ เพราะมีจลุ นิ ทรียช์ ว่ ยทำางาน และช่วยสร้างอินทรียวัตถุให้แก่
ดิน นาน ๆ เข้าดินก็มีคุณภาพดีขึ้นจนใช้ปลูกพืชต่าง ๆ ได้อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เรื่องนี้เป็นไปใน
ทำานองเดียวกันกับโครงการศึกษาวิธกี ารฟืน้ ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้ ฯ จังหวัดราชบุรี ซึง่ พืน้ ดินเป็น
ดินลูกรังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ จึงมีรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บนำ้า ปลูกหญ้าแฝกและพืชบำารุงดินต่าง ๆ
เมื่อมีนำ้าและมีการปลูกพืชดังกล่าว นาน ๆ เข้า หน้าดินก็จะมีอินทรียวัตถุและมีธาตุอาหารต่าง ๆ
มากพอที่จะทำาให้พืชต่าง ๆ ที่ปลูกไว้เจริญงอกงาม ไม่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าอีกต่อไป

119

ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทรงอธิบายถึงเรือ่ งการเกิดดินเปรีย้ วว่า ดินเปรีย้ วเป็นดินกรดจัด สังเกตดูจะพบจุดประสีเหลือง
ฟางข้าว ที่เรียกว่า จาโรไซต์มอตเทิลส์ (jarosite mottles) ดินพวกนี้มีกำามะถันสะสมอยู่มาก ถ้าดิน
นี้ไม่แห้ง ปฏิกิริยาเคมีก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าดินแห้ง กำามะถัน (S) ในดินจะทำาปฏิกิริยากับอากาศ (O2)
กลายเป็น SO3 (ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์) ต่อมาเมื่อ SO3 ทำาปฏิกิริยากับนำ้า (H2O) จะเกิดเป็นกรด
กำามะถัน (H2SO4) ทำาให้ดนิ มีสภาพเป็นกรดรุนแรงมาก ใช้ปลูกพืชไม่ได้ ถ้าไม่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไข
ความจริงแล้วดินในบริเวณทีเ่ ป็นทีต่ งั้ โรงเรียนเทศบาลเขาเต่านีต้ ามธรรมชาติเป็นดินกรดจัด แต่ตอ่ มา
มีนำ้าทะเลเข้าถึง พอนำ้าทะเลลดเกลือจะถูกสะสมอยู่บนหน้าดิน ทำาให้ดินนี้เป็นทั้งดินเปรี้ยวและ
ดินเค็ม ซึ่งจัดเป็นดินที่มีคุณภาพเลวใช้ปลูกอะไรไม่ได้
เรือ่ งการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้ ว ได้มพี ระราชดำารัสถึงโครงการแกล้งดิน ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำาริให้จัดทำาขึ้น และได้รับผลสำาเร็จมาแล้ว
โดยใช้นำ้าชลประทานล้างความเป็นกรดออกไปจากดิน ควบคู่ไปกับการใส่หินปูนฝุ่น เพื่อให้ปูนช่วย
สะเทินความเป็นกรด
โดยสรุป ณ จุดนี้ ทรงอธิบายถึงความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บนำ้าเขาเต่า และลักษณะดิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บนำ้า ซึ่งเป็นดินที่เกิดในพื้นที่ตะกาด มีลักษณะเป็นทั้งดินเปรี้ยวและ
ดินเค็มที่ใช้ประโยชน์อันใดมิได้ แต่ถ้าจะคิดนำามาใช้ก็สามารถกระทำาได้ หากฉลาดคิดและฉลาดทำา
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๗.๒ ดินบริเวณขอบอ่�งเก็บนำ้�เข�เต่�ท�งด้�นทิศเหนือ
จุดที่สองซึ่งห่างจากจุดแรกประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินมาถึง พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงอธิบายว่า เมือ่ นานมาแล้วได้เสด็จ
พระราชดำาเนินผ่านบริเวณนี้ ซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขา เกษตรกรบริเวณนี้ปลูกสับปะรดกันมาก แต่มี
ปัญหาเรื่องหน้าดินถูกชะล้างพังทลายไปทับถมบริเวณขอบอ่างเก็บนำ้า จนกระทั่งหน้าดินหายไป
เกือบหมด ทำาให้ปลูกสับปะรดไม่ได้ผล จึงอยากพานักเรียนมาดูวา่ จะพบร่องรอยการทับถมของดิน
ที่ถูกชะล้างพังทลายมาจากพื้นที่ลาดชันตอนบนหรือไม่
เรื่องนี้มีรับสั่งถึงการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยการปลูกหญ้าแฝกขวาง
แนวลาดเทของพื้นที่ ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ได้พิสูจน์แล้วว่าหญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการยึดดินได้เป็น
อย่างดี ช่วยลดปัญหาเรือ่ งการชะล้างพังทลายของดินได้เป็นอย่างมาก แต่เนือ่ งจากปัจจุบนั บริเวณ
นี้แปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ปลูกไม้ยืนต้น จึงไม่ค่อยสะดวกในการปลูกหญ้าแฝก
จากการตรวจสอบดินในระดับความลึกประมาณ ๒ เมตร เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ได้แสดง
วิธีตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) และค่าการนำาไฟฟ้าของดินให้ทอดพระเนตร พบว่า
ดินเป็นด่างจัดและมีก้อนปูนปะปน จึงทรงอธิบายว่าค่าการนำาไฟฟ้าของดินเกี่ยวข้องกับปริมาณ
เกลือในดิน ถ้าดินมีเกลือมาก ค่าการนำาไฟฟ้าของดินก็จะมีมาก ทำาให้ทราบปริมาณเกลือในดิน
โดยประมาณได้เป็นอย่างดี ทีต่ รงนีแ้ ตกต่างไปจากดินทีห่ น้าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่า ถึงแม้วา่ จะอยู่
ไม่หา่ งกันนัก จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ถ้าพบก้อนปูนมาก ก็อาจนำาไปใช้แก้ไขปัญหาดินเปรีย้ วในพืน้ ที่
หน้าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่าได้โดยไม่ต้องหาวัสดุปูนจากที่ไกล ๆ
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ก่อนเสด็จพระราชดำาเนินกลับ ได้พระราชทานพระราชดำาริถงึ หลักการสร้างอ่างเก็บนำา้ เพิม่
เติมว่า ความจริงแล้วควรสร้างจากที่สูงแล้วปล่อยนำ้าลงมาใช้ข้างล่าง แต่ที่อ่างเก็บนำ้าเขาเต่า
ทำากลับกัน เพราะดินข้างล่างใช้ทำานาไม่ได้จึงใช้ทำาเป็นอ่างเก็บนำ้าแทน แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้
โดยสูบนำา้ ไปเก็บไว้บนทีส่ งู แล้วปล่อยนำา้ ลงมาใช้ขา้ งล่าง ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักวิชาการ
เข้าช่วย เหมือนกับการทำาฝนเทียมทีต่ อ้ งเรียนรูว้ ชิ าฟิสกิ ส์ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม การทำาฝนเทียมไม่ใช่
ทำาได้งา่ ย ๆ ต้องมีวธิ ยี งุ่ ยากพอสมควร แล้วคราวหลังจะพานักเรียนไปดู ในการศึกษาทางปฐพีวทิ ยา
ก็เช่นกัน ต้องมีความรูท้ งั้ ทางเคมีและฟิสกิ ส์ มิฉะนัน้ จะเข้าใจได้ยาก รับสัง่ ต่อไปว่าการทีพ่ านักเรียน
มาดูที่นี่ใช้คนมาก ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรม กองต่าง ๆ
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำาบล ดังนั้นการเรียนรู้คราวนี้เป็นการเรียนรู้จากของจริงที่ต้องจดจำา
เอาไว้ จดแล้วไม่จำาใช้ไม่ได้ จากนั้น เสด็จพระราชดำาเนินกลับ เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น.
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การพัฒนาพื้นที่สูง
ตามพระราชดำาริ :
โครงการหลวง
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บทที่ ๘

การพัฒนาพื้นที่สูงตามพระราชดำาริ :
ñ/
โครงการหลวง

ในระยะแรก ๆ ของการพัฒนาพื้นที่สูงตามพระราชดำาริ คือ ประมาณปี ๒๕๑๐-๒๕๑๒ พื้นที่
ทั้ ง หมดเป็ น ป่ า เขาอย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่ มี ถ นนมี แ ต่ ห นทางเดิ น ลั ด เลาะไปตามไหล่ เขา กองกำ า ลั ง
ติดอาวุธมักจะเป็นกองคาราวานฝิ่น หรือมิฉะนั้นก็เป็นกองกำาลังของกองพล ๙๓ ซึ่งถูกกองทัพ
เมาเซตุงโจมตีถอยร่นเข้ามาในประเทศไทย หรือไม่ก็อาจเป็นกองกำาลังกระเหรี่ยงและว้าแดง เป็นต้น
กองกำาลังพวกนี้มักจะมีประวัติต่อสู้กับกองกำาลังของพม่าส่วนกลางซึ่งส่งกำาลังมาโจมตีเป็นครั้งคราว
แต่ไม่สามารถยุติกองกำาลังเสรีเหล่านี้ได้ กองกำาลังเหล่านี้มีเจตนาที่จะทรงไว้ซึ่งอำานาจทำาให้ชาวเขา
อยูอ่ ย่างเสรีและปลูกฝิน่ เป็นอาชีพ และมีการทำาลายป่าค่อนข้างชัดเจน เมือ่ เกิดการกัดกร่อนดังกล่าว
จะทำาให้เกิดการพังทลาย ดินถล่ม เป็นธรรมดาทัว่ ไป และมักจะพบในบริเวณทีม่ สี ภาพเขาหัวโล้นแทบ
ทั้งนั้น
คัดลอกจากหนังสือ แม่อยากให้เธออยู่กับดิน

๑/
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำาริตงั้ โครงการ
หลวงขึ้นเพื่อยุติการปลูกฝิ่นโดยชาวเขา ในตอนแรกใช้ชื่อว่า โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา
และได้เปลี่ยนอีกหลายชื่อ จนเป็นโครงการหลวงและเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในที่สุดเมื่อปี ๒๕๓๕
ในระยะนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระราชวงศ์โดยเฉพาะสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ได้เคยเสด็จด้วยเป็นประจำา สิ่งที่ทรงทำาเป็นกิจวัตร ก็คือ ทรงติดตามผลการดำาเนินงาน
ต่าง ๆ ว่าก้าวหน้าไปเพียงใด โครงการหลวงสร้างความแปลกใหม่ขึ้นในพื้นที่ที่สูงโดยส่งคนไปประจำา
ตามศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงต่าง ๆ การทีเ่ สด็จไป
ทรงเยี่ ย มเป็ น ประจำ า สร้ า งขวั ญ และกำ า ลั ง ใจ
เป็นอย่างสูงกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง
รวมทั้ ง ชาวเขาทุ ก หมู ่ เ หล่ า ก็ จ ะออกมารั บ เสด็ จ
อย่างพร้อมเพรียงกัน

พื้นที่สูง ที่มีการตัดไม้ทำาลายป่าเพื่อทำาเป็นไร่ฝิ่นในอดีต โดยชาวไทยภูเขา ก่อนปี ๒๔๙๙
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เสด็จ ฯ ไปหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาขุนวาง อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

สิง่ ทีเ่ ป็นผลชัดเจนในมูลนิธโิ ครงการหลวง ก็คอื พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมองเป็นองค์รวมมากขึ้น หรือพูดได้ว่า
มองเป็นระบบนิเวศ ชาวเขาจะต้องดีขน้ึ มีอาชีพ เราช่วยขายผลผลิตได้นาำ เงินคืนให้แก่ชาวเขา ซึง่ ทำาให้
ชาวเขายอมรับว่าทีเ่ ราให้เขาทำานัน้ ถูกต้อง สิง่ ทีเ่ ราขอต่อไปก็คอื ขอให้เขาช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และดินให้คงอยูแ่ ละช่วย
อนุรักษ์อย่างถูกวิธี เพราะคน
เหล่ า นี้ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต ้ น นำ้ า จึ ง
ต้องปฏิบัติตน ที่จะไม่ทำาให้
คนที่อยู่ข้างล่างเดือดร้อน
เมื่ อ เกี่ ย วกั บ คน จึ ง
ต้องดำาเนินการแบบบูรณาการ
แต่ ล ะส่ ว นทำ า หน้ า ที่ ข อง
ตนเอง เริ่ ม งาน เริ่ ม อาชี พ
ยุตกิ ารปลูกพืชเสพติด ยุตกิ าร
ตั ด ไม้ ทำ า ลายป่ า และการ
เคลือ่ นย้ายทีอ่ ยูเ่ รือ่ ย ๆ มีถนน
หนทาง มีไฟฟ้า มีความเป็นอยู่
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เสด็จ ฯ ไปบ้านหนองหอยเก่า-ใหม่ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

ดีขึ้น กิจกรรมนี้ใช้เวลาและจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน มีตัวแทนที่เป็นตัวแบบ (model)
มีการทดสอบตัวแบบเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน ด้วยการจำาลองสถานการณ์ (simulation) ต้นแบบ
ทีเ่ ราพบประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ ๆ อยู่ ๓ ปัจจัย ได้แก่ อาชีพของชาวเขา การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เหมือนกัน
จึงต้องดูเป็นที่ ๆ ไป
สิ่ ง สำ า คั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการปลู ก ฝิ ่ น ในพื้ น ที่ ป ่ า สงวนของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ ทรงเข้าพระทัยถึงหัวใจของชาวบ้านไม่ว่า
จะเป็นชาวเราหรือชาวเขาเป็นอย่างดี และไม่ได้ทรงมองว่าชาวบ้านเหล่านั้นบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งต้อง
พร้อมที่จะช่วยเขาและต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ดังพระราชดำารัส เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๑๖ ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน ความว่า
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เสด็จ ฯ ไปพื้นที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๒

“…ในป่�สงวนฯ ซึง่ ท�งร�ชก�รได้ขดี เส้นว่� เป็นป่�สงวนหรือป่�จำ�แนก แต่ว�่
เร�ขีดเส้นไว้ประช�ชนก็มีอยู่ในนั้น แล้วเร�จะเอ�กฎหม�ยป่�สงวนไปบังคับคน
ที่อยู่ในป่�ที่ยังไม่ได้สงวนแล้วพึ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนกระด�ษก็ชอบกล
อยู่ แต่มีปัญห�เกิดขึ้นเมื่อขีดเส้นแล้ว ประช�ชนที่อยู่ในนั้นกล�ยเป็นผู้ฝ่�ฝืน
กฎหม�ยไป ถ้�ดูในท�งกฎหม�ยเข�ก็ฝ�่ ฝืน เพร�ะว่�ตร�ม�เป็นกฎหม�ยโดยชอบ
ธรรม แต่ว่�ถ้�ต�มธรรมช�ติใครเป็นผู้ทำ�ผิดกฎหม�ย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพร�ะ
ว่�บุคคลที่อยู่ในป่�นั้นเข�อยู่ก่อน เข�มีสิทธิในก�รเป็นมนุษย์ หม�ยคว�มว่�ท�ง
ร�ชก�รบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหม�ยบ้�นเมือง…”
การทรงงานบนที่สูงซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของโครงการหลวง เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ จากการ
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาในบริเวณต่าง ๆ ทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองซึ่ง
เปรียบเสมือนการประพาสต้นบนดอย ตามทีห่ ม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงนิพนธ์เอาไว้ การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพืน้ ทีส่ งู พอสรุปโดยสังเขปได้
ดังนี้

๘.๑ แนวท�งในก�รบูรณ�ก�รข้อมูล
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงบูรณาการข้อมูล
ทั้งหมดเข้าด้วยกันทำาให้เกิดโครงการที่ไม่เคยมีใครทำามาก่อนเลยและมีความสำาคัญมาก ข้อมูล
๔ ประการ ที่ทรงใช้ในการตัดสินพระราชหฤทัย คือ
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๘.๑.๑ ทรงทราบว่าชาวเขาได้รบั เงินจากการขาย
ฝิ่น ไม่ได้มากกว่าการขายท้อพื้นเมืองดิบที่นำาไปใช้ดอง
เท่าไรนัก
๘.๑.๒ ทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทดลองใช้ทอ้ พันธุด์ เี สียบบนท้อพืน้ เมืองได้ผลผลิตทีด่ ี ซึง่
น่าจะนำาลงไปขายข้างล่างได้ราคา
๘.๑.๓ หากให้ชาวเขาปลูกท้อซึ่งเสมือนป่ากินได้
ก็จะทำาให้ชาวเขาไม่เคลื่อนย้ายหักล้างถางพงเพราะมี
ผลผลิตเป็นประจำาทุกปี ซึ่งจะไม่เป็นการทำาลายดินและ
ทำาลายป่า และยังมีอาชีพที่ถาวรอีกด้วย ปัญหาของการ
พังทลายของดินบนทีส่ งู มีอยูม่ ากและทัว่ ไป หากปล่อยให้
ชาวเขาทำาไร่เลื่อนลอยอยู่
๘.๑.๔ การตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพื้นที่
ทุรกันดารและมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำาเพื่อช่วยเหลือ
และแนะนำาชาวเขา เป็นนวัตกรรมที่สำาคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเมื่อขณะนั้นที่สูงภาคเหนือยังมีปัญหาความ
มั่นคงอยู่มาก
จนถึงปัจจุบัน ๔๘ ปี หลังจากการก่อตั้งโครงการ
หลวงขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๒ ถือว่าเป็นโครงการส่วนพระองค์
โดยทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม ให้
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้นำาในการปฏิบัติ ต่อมา

130

ได้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอยู่ ๓๙ แห่ง
ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำาพูน แม่ฮ่องสอน และตาก

๘.๒ พระร�ชดำ�ริด้�นก�รพัฒน�ที่ดินในพื้นที่โครงก�รหลวง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาที่ดินนั้นได้พระราชทานพระราชดำารัสความตอนหนึ่งว่า
“…พืน้ ทีส่ มควรทีจ่ ะเข้�ทำ�ก�รพัฒน�และจัดทีด่ นิ ให้ร�ษฎรและช�วเข�เข้�
ทำ�กินเป็นหลักแหล่งถ�วร…”
โดยทรงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน และกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมดำาเนินงาน
จะเห็นได้ว่าพระราชดำารัสข้างต้นทรงให้มีการกำาหนดเขตการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง พื้นที่ไหนควรให้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่การเกษตร
และเป็ น พื้ น ที่ป ่า อีก ทั้ง ในพื้นที่ก ารเกษตร ทรงให้มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนำ้าในพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูงอีกด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัย
ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากการปลู ก หญ้ า แฝกเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และนำ้ า ฟื ้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มที่
เสื่ อ มโทรมอั น เนื่ อ งมาจากการชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น ในพื้ น ที่ สู ง ที่ มี ค วามลาดชั น ดั ง นั้ น
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เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๓๕
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรราชินนี าถ
และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ ไปเป็นการ
ส่ ว นพระองค์ ณ แปลงขยายพั น ธุ ์
หญ้าแฝก สำานักงานโครงการหลวง และ
มีพระราชดำาริให้นาำ พันธุห์ ญ้าแฝกมาปลูก
ให้ เ ป็ น เสมื อ นพุ ่ ม หญ้ า เพื่ อ ทดสอบ
การตั้งตัวและเป็นแหล่งสาธิตแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
และเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรแปลงปลูกหญ้าแฝก
เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนำา้ ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านดง) อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และทรงปลูกหญ้าแฝก ให้เจ้าหน้าที่นำาไปขยายพันธุ์และส่งให้พื้นที่เกษตรต่อไป
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๘.๓ ก�รสนองพระร�ชดำ�ริด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างจริงจังเมื่อปี ๒๕๑๙ โดย
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาที่ดิน มีเจ้าหน้าที่จากกองบริรักษ์ที่ดิน กองสำารวจดิน และกองจำาแนกดิน
เข้าสำารวจบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ จัดที่ดินทำากิน ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า และปรับปรุงบำารุงดิน
โดยใช้งบประมาณจากกองบริรักษ์ที่ดินบางส่วน และได้เงินสมทบจากโครงการหลวงอีกจำานวนหนึ่ง
ปี ๒๕๒๒ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์อาำ นวยการโครงการหลวงได้ทาำ หนังสือถึงสำานักงบประมาณ
ขอให้สนับสนุนโครงการหลวง โดยจัดงบประมาณให้แก่โครงการหลวงพัฒนาที่ดินเป็นการเฉพาะ
กรมพัฒนาที่ดินจึงได้รับงบประมาณเพื่อดำาเนินการโครงการหลวงพัฒนาที่ดิน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
โครงการพัฒนาชาวเขา โดยเริ่มได้รับงบประมาณและเครื่องจักรกลจากรัฐบาล เพื่อปฏิบัติงานสนอง
พระราชดำาริให้ลุล่วงไปด้วยดี
ปี ๒๕๒๗ โครงการหลวงพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ” สังกัดสำานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๖ โดยมีลกั ษณะการดำาเนินงานเรียกว่า “ขอจัดพัฒนาทีด่ นิ ”
ในเขตพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมหรือป่าทีถ่ กู ทำาลาย โดยเข้าไปดำาเนินการจัดทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร และจัดทีอ่ ยู่
อาศัยให้แก่ชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบ และก่อนการเข้าดำาเนินการทุกครั้งต้องมีการขออนุญาต
จากกรมป่าไม้
ปี ๒๕๓๖ กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้มคี าำ สัง่ ยกฐานะฝ่ายปฏิบตั กิ ารโครงการหลวง สำานักงานพัฒนาทีด่ นิ
เขต ๖ ขึ้นเป็น “สำานักงานพัฒนาที่ดินที่สูง”
ปี ๒๕๔๖ สำานักงานพัฒนาทีด่ นิ ทีส่ งู ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการหลวงภาคเหนือ”
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของมูลนิธิโครงการหลวง
เป็นต้นมา
และในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการหลวงหลายหน่วยงานมีความเห็น
ว่าชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ” ไม่ได้สื่อภารกิจที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ จึงได้
ขออนุมตั กิ รมพัฒนาทีด่ นิ เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็นการภายในเป็น “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง”
โดยใช้ตัวย่อว่า “ศพล.”
ปัจจุบนั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวงทำาหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนกรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุน
การดำาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ดิน
และนำ้า ได้แก่ การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า
ด้านการพัฒนาพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างระบบส่งนำ้าชลประทาน การก่อสร้างเส้นทางลำาเลียงภูเขา
ด้านการปรับปรุงและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่ ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ส่งเสริม
การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และด้านวิจัยปัญหา
สาธิต ทดลอง ด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ คุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

๘.๔ ผลสัมฤทธิ์ของโครงก�รหลวงบนพื้นที่สูง
พระราชวิ นิ จ ฉั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโครงการหลวงล้ ว นเป็ น แนวคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น
เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนบนดอยอย่างสิ้นเชิง ทำาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ดังนี้
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(๑) มีการปลูกพืชแบบใหม่ที่มีตลาดหลายร้อยชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และผักสมุนไพร มีการ
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเลี้ยงปลาเทราท์ กุ้งก้ามแดง และปลาสตอร์เจียน
(๒) เลิกปลูกพืชเสพติดโดยหันมาปลูกพืชทดแทนฝิ่นตามคำาแนะนำาของนักวิชาการของ
โครงการหลวง โดยช่วยในการขายและคืนเงินให้กบั เกษตรกรชาวเขาซึง่ เป็นผลดีกบั โครงการหลวงมาก
(๓) สิ่งที่เกิดใหม่และสำาคัญอย่างยิ่งก็คือ “การมีจิตสำานึกที่มาจากความเชื่อถือ” โดยชุมชน
ชาวเขาต่อโครงการหลวง ทำาให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึง่ และทำาให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ กว่าเดิม
(๔) สืบเนื่องจากพระราชดำารัสที่ว่า
“...เร�ต้องข�ยผลิตผลให้ได้ และนำ�เงินม�คืนช�วเข�...”
โครงการหลวงจึงต้องสร้างงานที่ครบวงจรจากการสอนให้ปลูก โดยมีมาตรการอนุรักษ์ดิน
ต่อจากนั้น ยังต้องมีมาตรการหลังเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการขายซึ่งสร้างความลำาบากให้กับ
โครงการหลวงเป็นอย่างมากในตอนแรก ๆ โดยมีงานของฝ่ายวิจัย เพื่อทดสอบทดลอง ฝ่ายโลจิสติกส์
และฝ่ายตลาด รวมทั้งการดูแลให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
(๕) โครงการหลวงทำาให้สามารถอยูอ่ าศัยและใช้พนื้ ทีบ่ นดอยได้ ชาวเขาจึงมีความรูส้ กึ หวงแหน
พื้นที่ทำากิน และช่วยดูแลอนุรักษ์ดิน นำ้า ป่าไม้ เป็นอย่างดีตามจิตสำานึกที่เกิดขึ้น
(๖) ชาวเขาในเขตโครงการหลวงไม่ยา้ ยพืน้ ทีท่ าำ กิน เลิกทำาไร่เลือ่ นลอยซึง่ เป็นผลดีตอ่ การอนุรกั ษ์
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
(๗) สร้างความมัน่ คงให้เกิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทยโดยสันติวธิ มี คี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ทำาให้
ลดความหวาดระแวงในแง่ต่าง ๆ ลง เผ่าต่าง ๆ อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข
(๘) นับว่าเป็นงานพัฒนาชนบทพื้นที่สูงที่ได้ผล และมีความยั่งยืนสามารถนำาเอาไปถ่ายทอดใน
ที่สูงอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศได้
(๙) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้ “คน” เป็น
ศูนย์กลาง ดังนั้นงานทุกกิจกรรมจึงมองที่ “องค์รวม” และมอง “ระบบนิเวศ” เป็นหลักถือว่าเป็น
บูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนหรือองค์กร
ต่างประเทศ และไม่ว่าจะเป็น ดิน นำ้า ป่าไม้ คมนาคม สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรมชนเผ่า
(๑๐) ในรูปของต้นแบบ (model) มีกิจกรรมหลักที่เป็นโซ่มูลค่าอยู่ ๓ เรื่อง ได้แก่
(๑๐.๑) ความสามารถในการผลิตที่แข่งขันได้มีคุณภาพ
(๑๐.๒) การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาจากจิตสำานึก
(๑๐.๓) ชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้ โดยยึด “คน” เป็นหลัก
เมื่อทบทวนพระราชดำาริที่พระราชทานเมื่อปี ๒๕๑๗ ซึ่งถือว่าเริ่มโครงการหลวงได้ใหม่ ๆ
พบว่า โครงการหลวงได้ทำางานสนองเบื้องพระยุคลบาทไปมากทีเดียว และมีความชัดเจนในหลาย ๆ
เรื่อง จนถึงขั้นที่จะนำาไปถ่ายทอดในบริเวณอื่น ๆ ได้ จริง ๆ แล้วขอบเขตของโครงการหลวงมีเพียงแค่
๑๐-๑๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สูงทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นคงเป็นเหมือนการเริ่มต้นกิจกรรมอีกครั้ง
หนึ่งที่สำาคัญมาก นั่นคือ ถ่ายทอดวิทยายุทธของโครงการหลวงไปทั่วบริเวณที่สูงภาคเหนือ และอาจ
รวมไปถึงที่สูงของประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง (GMS) ซึ่งยังมีพื้นที่สูงอีกมากที่ต้องพัฒนา และ
คงหวังว่า ต้นแบบของโครงการหลวง คือ Royal Project Foundation Sustainable Development
หรื อ ROFSUD model คงจะได้ มี ก ารเผยแพร่ อ อกไปในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ซึ่ ง นั บ เป็ น การเผยแพร่
พระราชกรณียกิจที่สำาคัญยิ่งไปสู่พสกนิกรอื่น ๆ ตามเบื้องพระยุคลบาท
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พระอัจฉริยภาพ
เกริกไกรไปทั่วหล้า
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บทที่ 9
พระอัจฉริยภาพเกริกไกรไปทั่วหล้า
การพัฒนาทรัพยากรที่ดินตามแนวพระราชดำาริที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือว่าเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของ
พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงดำาเนินงาน
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ แนวพระราชดำาริต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินได้รับ
การทดสอบทางวิทยาการว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและจัดการ
ทรัพยากรที่ดินได้เป็นอย่างดีในทุกภูมิภาคของประเทศ ยังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการแก้ไขดินปัญหา
การอนุรักษ์ดินและนำ้า และการปรับปรุงบำารุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
พืชที่ปลูกให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ คุ้มกับการลงทุนและช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น หากดำารงชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่
ประจักษ์และยอมรับ ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศด้วย โดยได้รับการทูลเกล้า ฯ
ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณจากองค์กรระหว่างประเทศมากถึง ๓๒ รางวัล และได้รับการทูลเกล้า ฯ
ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิร์ วมมากกว่า ๒๑ ปริญญาบัตร ซึง่ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์
ได้ทรงสร้างคุณูปการต่าง ๆ มากมายเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั่วสากลโลก
โดยมีตัวอย่างของการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
๑) รางวัล Tele Food Medal ทูลเกล้า ฯ ถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการเกษตร และเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒
๒) สมาคมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนานาชาติ (International Erosion Control
Association) ทูลเกล้า ฯ ถวายราชสดุดี ให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักอนุรักษ์ดินและนำ้าดีเด่นของโลก
(Honor Excellence in Soil and Water Conservation and Natural Resource Protection
International and Award-King of Thailand) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
๓) ฝ่ า ยวิ ช าการของภู มิ ภ าคเอเชี ย ของธนาคารโลก (World Bank’s Asia Technical
Department) ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลหญ้าแฝกชุบสำาริด (Vetiver Grass Bronze Award) เพื่อเทิด
พระเกียรติทไี่ ด้พระราชทานพระราชดำาริให้ปลูกหญ้าแฝกเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนำา้ เมือ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖
๔) สำานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตร
เลขที่ ๒๒๖๓๗ แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ วั น ที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ภายใต้ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ “กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยว เพื่อให้เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)”
๕) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS)
ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ และขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ใช้ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม
ของทุกปีเป็น “วันดินโลก (World Soil Day)” เพือ่ รณรงค์ให้ทกุ ชาติตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรดิน
ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ
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สมาคมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนานาชาติ (International Erosion Control Association)
ทูลเกล้า ฯ ถวายราชสดุดี ให้เป็นพระมหากษัตริย์นักอนุรักษ์ดินและนำ้าดีเด่นของโลก
เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

รางวัล Tele Food Medal
ซึ่งทูลเกล้า ฯ ถวาย
โดย FAO กรุงโรม
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒
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รางวัลรากหญ้าแฝกชุบสำาริด
ซึ่งทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยธนาคารโลก
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖

คณะผู้บริหารของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences)
และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้า ฯ เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญสดุดี “Humanitarian Soil Scientist”
ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด “ง�นเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบ�ทสมเด็ จ พระเจ้ � อยู ่ หั ว
นักวิทย�ศ�สตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก ๕ ธันว�คม” เพื่อเป็นการสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัล
“นักวิทย�ศ�สตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๕๕ เป็ น พระองค์ แรกจากสหภาพวิ ท ยาศาสตร์ ท างดิ น นานาชาติ (IUSS) และเป็ น การจั ด งาน
เฉลิมฉลองวันดินโลก ๕ ธันวาคม โดยจัดพร้อมกันกับสำานักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และนานาประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การจัดงานดังกล่าว ยังมีการจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ในการทรงงานด้านการจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศได้เรียนรู้ โดยงาน
ดังกล่าว ได้จดั ทีศ่ นู ย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร และทีอ่ าคารสำานักงานใหญ่ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
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กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)

นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ในวั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๕ โดยได้ ท รงลงพระนามาภิ ไ ธยบนแผ่ น ดิ น เหนี ย วเพื่ อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
การเฉลิมฉลองวันดินโลก ๕ ธันวาคม ซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานและผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ต่างซาบซึ้ง
และปีติยินดีเป็นล้นพ้น
ประเด็นสำาคัญยิ่ง และมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงสำาหรับวงการปฐพีทั่วโลก คือ สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ได้ลงมติจากการประชุมครั้งที่ ๖๘
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำานักงานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองวันดินโลก
(World Soil Day) ให้ ต รงกั บ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม และขอให้ ทุ ก ประเทศร่ ว มกั น เฉลิ ม ฉลอง
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี การกำาหนดเป็นวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร กำ า หนดขึ้ น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ที่ ท รงปฏิ บั ติ
พระราชกรณียกิจนานัปการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดินที่ใช้ในการปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขดินที่มี
ปัญหาทางการเกษตร เพื่อให้สามารถนำามาใช้ปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ตำ่า ดินลูกรัง และดินที่มีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลาย เป็นต้น
นอกจากทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกแล้ว
ยังประกาศให้ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล (International Year of Soil in 2015) อีกด้วย โดยใช้หัวข้อ
(Theme) ของการเฉลิมฉลองว่า “Healthy Soils for a Healthy Life” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า
“ดินดีชีวีเป็นสุข”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานวันดินโลก
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

นิทรรศการวันดินโลก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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ทรงลงพระนามาภิไธยลงบนแผ่นดินเหนียว
ที่ระบุข้อความว่าวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันดินโลก

ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันดินโลก

สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ ได้ประก�ศอย่�งเป็นท�งก�ร
ให้วันที่ ๕ ธันว�คม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันว�คม ๒๕๕๖
ณ สำ�นักง�นใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก�
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ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ ฯ
แทนพระองค์ ตามคำากราบบังคมทูลเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ไปทรงร่วม
งานเฉลิมฉลองวันดินโลกและเริ่มการจัดงานเฉลิมฉลองปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ อย่างเป็นทางการ และ
เชิญพระราชดำารัสหัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” ไปพระราชทานในงานเฉลิมฉลอง
ดังกล่าว ณ สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
มีมติรบั รองให้วนั ที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีซงึ่ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นวันดินโลก และให้ปี ๒๕๕๘
เป็นปีดินสากล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน พระราชดำารัสในหัวข้อ
ดังกล่าวของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้อัญเชิญสำาเนามาไว้ดังนี้
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Royal Message of His Majesty the King of Thailand
Delivered by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha
on the Occasion of the Celebration of the 1st World Soil Day and
Launch of the International Year of Soils at the United Nations
Headquarters, New York City, the United States of America
on Friday, 5th of December, B.E.2557 (2014)
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Distinguished participants,
In compliance with the thoughtful request of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, I am pleased to share a few thoughts with the present
assembly who are here gathered to celebrate the World Soil Day and to launch the
International Year of Soils.
It would not be incorrect to say that soil lies at the heart of human survival a
vital endowment given by mother nature from which we derive the essentials of life
itself, be they food, medicine, clothing, shelter or energy. Soils and human life are
inseparably intertwined: if soil are allowed to retain their quality and fertility, so will
they sustain for us a better quality of life.
Today, however, the world is confronted, generally, by two sets of challenges.
First, there is the degradation of the once fertile soils through wasteful use and mismanagement. This condition is brought about, notably, by farming without replenishing
soil nutrients, slash and burn agriculture following heavy deforestation, post-harvest
stubble burning, and, not least, the prolonged unrelenting use of chemical fertilizers.
These malpractices exact heavy costs, most prominent among which are the steep
fall in agricultural productivity in terms of both quality and quantity, ecological imbalances, environmental pollutions and hydro-geological devastation such as landslides
and floodings. Secondly, there is the problem of infertility in the types of soil which
are in themselves unfit for cultivation.
These challenges, so outlined, have direct repercussions on food security of
the world population as the amount of arable land is outstripped by the sheer pace
of population growth. In order to ensure a viable, long-term food security and a sustainable ecosystem, these issues must be addressed as an urgent priority with the
commitment to adopt the best practices in soil conservation, soil reconditioning and
enrichment to make soils fit and ready for cultivation.
The adoption by the United Nations General Assembly of the landmark Resolution to declare the 5th December of every year the World Soil Day and to launch 2015
as the International Year of Soils, is a highly propitious occasion to raise the awareness
of the international community on the central role of soils in our lives. I truly wish
to commend the Food and Agriculture Organization of the United Nations and all of
you for your dedication to our common cause. I much hope that such resolve and
the close cooperation displayed will be the key to achieving an appropriate way to
conserve, enrich and manage soil resources leading to a better life for all.
Again, I applaud you all for your most admirable contributions and I wish to
extend my best wishes for every success in this important undertaking.
Thank you.

สำาหรับปี ๒๕๕๙ ก็ได้มีการจัดงานวันดินโลกที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ที่สำานักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดยใช้หัวข้อการจัดงานว่า “Soils and Pulses, a Symbiosis for Life” ซึ่งแปลว่า “ดินและ
ถั่ว...เกื้อกูลชีวิต” โดยการจัดงานดังกล่าวหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้จัดงานโดย
ใช้หัวข้อดังกล่าว เพื่อเฉลิมฉลองวันดินโลก ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยิ่งไปกว่านั้น การจัดงาน
ดังกล่าวที่นครนิวยอร์ก และที่กรุงโรม ได้มีการกล่าวเปิดเป็น video message ซึ่งทางคณะผู้จัด
ได้ขอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติต่อการ
ประชุม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงขออัญเชิญคำากล่าวที่ได้พระราชทานมาไว้ ณ ที่นี้
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Video message addressed by
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
for the World Soil Day 2016
“Soils and pulses, a symbiosis for life and for halting soil degradation”
Friday 2 December 2016, 09.30 - 12.30 hrs.
Conference Room 12, Conference Building,
United Nations Headquarters
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Ladies and Gentlemen,
The Issues of environment and natural resources related to sustainable
development are variable and diverse from region to region. Among these issues,
soil or land resource plays great important role not only for food product to provide
nutrition and income, but also for other products such as medicine, cloths, shelters
and other ecosystem services.
It is worth mentioning that the global food security requires healthy soils to
provide sufficient food for growing population estimated by the FAO to increase from
current 7 billions up to 9 billions in 2050. But the amount of arable land is limited.
Approximately 33% of the earth services of the degraded soils and unfortunately about
40% of this infertile soil is in the poor and underdeveloped countries.
Soil degradation is the direct cause of decline in food productivity. The
degradation factors are mainly erosion by water and wind, lost of wetlands,
deforestation and loss of biodiversity. This damaging factors are also found
connected with climate changes the scarcity of arable land has also in the encroachment of marginal lands such as hilly or steep slopes for slash and burn cultivation. The
practice produces less, but damages more. It deteriorates soil and the environment
extensively causing landslide, severe soil erosion, fertility lost flood and drought.
The issue aforementioned are therefore, of very serious consequences and have
direct impact on economic growth and poverty alleviation. To solve these problems
we need all the concerned sectors in society to make a joint effort. The sound and
appropriate land use policies, national regional and international, should be laid
down with solid information and knowledge scientifically, acquired followed by well
planed programs and activities and implemented with well trained personnel. To
raise the awareness of soil resource the 68th session of the United Nation General
Assembly on the 20th of December 2013 has declared the 5th of December, H.M King
Bhumibol’s birthday, to be the world soil day in recognition to His Majesties untirely
efforts in researching and conducting essential projects on sustainable use of soils, soil
improvement and conservation for more than 40 years.
I do believe that the celebration of the World Soil Day will be a significant
platform in promoting a platform and education on soils in all regions and nations. I
do think that all of us has an obligation drive together utilizing this valuable resource
wisely and therefore conserving it for the future generations.
Finally, I would like to express my sincere thanks to all who have been working
deligently in making the world Soil Day an important event in our life.
Thank you.

และที่สำาคัญยิ่ง คือ ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีพิธีสดุดีพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ในวั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม
๒๕๕๙ ที่ สำ า นั ก งานใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ นครนิ ว ยอร์ ก (United Nations General
Assembly Plenary Meeting to pay tribute to the memory of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej of Thailand) ซึ่งได้นำาคำากล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยบุคคลสำาคัญของสำานักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก มาแสดงไว้ดังนี้
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H.E. Mr. Peter Thomson, President
of the 71st Session of the UN
General Assembly
Secretary-General,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
This morning, we meet to pay tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand,
who passed away on 13 October 2016
His late Majesty King Bhumibol reigned for 70 years, making him one of the longest serving
Monarchs in human history.
He was revered by his people, and admired throughout the world, for his grace, dignity and
humility and steadfast dedication to his country and people.
At his Coronation, he declared “We shall reign with righteousness for the benefits and
happiness of the Siamese people” – it was a commitment he worked tirelessly to fulfil
throughout his life.
King Bhumibol was beloved as the “People’s King”, and through the thousands of
development projects that he initiated over his lifetime, he oversaw a period of profound
social, economic and development transformation across the country, significantly improving
the livelihoods and wellbeing of the Thai people.
King Bhumibol was also a force for peace and unity within Thailand and the broader region,
and was a strong supporter of the multilateral system. His achievements throughout his life
led to numerous awards from the United Nations and beyond, including the UN Development
Programme’s first Human Development Lifetime Achievement Award, in 2006
King Bhumibol was also a committed environmentalist. He played a leading role in the
promotion of soil science and conservation, and was a leader in sustainable land resource
management.
Under King Bhumibol’s leadership, Thailand raised global awareness of the importance of soil
as a resource for poverty reduction, climate change adaptation, sustainable development,
and security.
In 2013, the General Assembly recognised these efforts by designating 5 December – the same
date as the King’s birthday – as World Soil Day, as well as 2015 on the International Year of
Soils.
King Bhumibol was one of the most venerated global leaders of our time. His profound
legacy to people and nation of Thailand, and the world at large, will always be remembered.
On behalf of the General Assembly I extend our most sincere condolences to the Government,
the Royal Family, and the people of Thailand, as we mourn His Majesty the King’s passing.
Our hearts and thoughts are with the Thai people at this time.
I now request the General Assembly to rise to observe a minute of silence in memory of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej.
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H.E. Mr. Ban Ki Moon
UN Secretary-General
Your Excellency Mr. Peter Thomson, President of the General Assembly,
Excellencies,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,
We come together to pay tribute to the life and legacy of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej, Rama IX, of Thailand – the world’s longest-reigning monarch.
On behalf of the United Nations, I once again express most profound condolences to Her
Majesty Queen Sirikit, the Royal Family, the Government of Thailand and the Thai people.
A visionary and a humanitarian, King Bhumibol was loved and revered by the people of
Thailand and respected around the world.
I had the honour of meeting King Bhumibol during a visit to Thailand in 2007, and long
admired his dedication to improving his country and the lives of its people, particularly the
most vulnerable.
Throughout seven decades, King Bhumibol served as a stabilising force in Thailand, notably
during times of political turmoil and tensions.
The outpouring of grief from the Thai people on his passing is testimony to the King’s
tremendous influence across the country and recognition of his life-long work to better
the lives of his people.
King Bhumibol’s commitment to sustainable development and national resilience helped
move the country through its various development phases and towards becoming a vibrant
economy.
In recognition of his work, King Bhumibol was awarded the first United Nations Human
Development Lifetime Achievement Award in 2006.
The United Nations recognises and pays tribute to the remarkable life that His Majesty
King Bhumibol led and joins all those who loved the revered King in offering heart-felt
condolences.
In the spirit of the late King, the United Nations looks forward to further strengthening
the partnership with the Royal Thai Government and the people of Thailand to advance
democracy, development, peace and human rights for all.
Thank you.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

H.E. Samantha Power, U.S.
Permanent Representative to
the United Nations
Good morning, everybody. This is one of the many days that I feel very privileged to
represent the host country of the United Nations so as to have the chance to address you
on such an important occasion.
On behalf of the United States, I wish to convey our deepest condolences and most heartfelt condolences to Her Majesty Queen Sirikit, her children and grandchildren, and to the
people of Thailand on the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. His Majesty was
not only a lifelong friend and partner to the United States, but he also had deep personal
ties to our nation.
The King’s parents met in Cambridge, Massachusetts, where both were studying medicine
– his father at Harvard, and his mother at Simmons College. His Majesty only lived there as
an infant, but his presence is still very much felt in Cambridge.
I can speak with a bit of authority on this subject because, before I had the privilege of
serving in the Obama Administration, I was a professor in Cambridge at Harvard’s Kennedy
School of Government. And my walk to and from campus often took me through King
Bhumibol Square, which sits adjacent to the Kennedy School, and was named in honor of
his birth.
Walking through King Bhumibol Square, it is not uncommon to see Thai people who had
come to pay homage to His Majesty, taking photographs next to the plaque bearing his name
in the square. There are several places like that in Cambridge. In the nearby Brigham and
Women’s Hospital, where His Majesty’s mother once worked, hardly a day goes by when
Thai visitors do not come by bearing gifts, flowers, or small, handwritten notes. That is the
kind of devotion His Majesty inspired in the Thai people.
Nearly two decades ago, a journalist asked the King how he wanted to be remembered. He
replied that he cared very little about how history remembered him. He said, “If they want
to write about me in a good way, they should write how I do things that are useful.”
In the eyes of His Majesty, doing things that were useful meant finding a way to solve the
problems that affected real people – most importantly, the vulnerable and marginalized
people. And, as the King saw it, the only way to know what was useful – and to understand
the problems people were facing – was to get out into the field, into the places where
people lived. So the King traveled constantly within his country, in particular to the poor
and rural parts, where – over the course of his tenure – he would develop thousands of
development projects.
But it wasn’t just that His Majesty went to these places – we see leaders do that a fair
amount – it was also how he went. He made a point of meeting directly with locals – be
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they fishermen, rubber or rice farmers, or primary school students. When he met with officials, he would choose those working at the very grassroots – agronomists, schoolteachers,
policemen.
And His Majesty was more than just a keen observer. Being useful meant helping fix the
problems that he encountered, and empowering the Thai people to do the same. He had
a mind that was at once kinetic and deliberate, creative – as we have heard – and scientific.
Over the course of his life, he registered nearly 40 patents and trademarks – often for inventions that he built, tested, and modified himself – and most of which aimed at tackling
everyday problems faced by the poor. This is completely extraordinary.
Take the invention nicknamed the “monkey’s cheeks,” which he designed to address the
perennial floods that Thailand experiences. His Majesty remembered seeing as a child the
way that monkeys would store chewed bananas in their cheeks so that they could eat them
late, and built a system of small reservoirs that worked using a similar principle – storing
excess water during heavy rains that could be used later for irrigation. The system of the
“monkey’s cheeks” is still being used across Thailand today. Many of the King’s inventions
fit this pattern – merging conservation with human development. He was decades ahead
of the curve in recognizing that what was environmentally sustainable was crucial to the
long term health of communities.
Let me conclude. In June 1960, His Majesty returned to the United States at the invitation
of then-President Dwight Eisenhower. He was asked to address a joint session of the U.S.
Congress. He was just 32 years old.
Speaking to Congress, His Majesty said that he had accepted the invitation in part because
of what he called “the natural human desire to see my birthplace” – Cambridge – which
he returned to on that trip. But he also came, he said, to affirm our two nations’ unique
friendship and shared values. As he put it, “Friendship of one government for another is an
important thing. But it is friendship of one people for another that assuredly guarantees
peace and progress.”
His Majesty told members of the U.S. Congress that there was one tradition valued above
all others for the Thai people – the commitment to family. He said, “The members of a
family are expected to help one another whenever there is a need for assistance. The
giving of aid is a merit in itself. The giver does not expect to hear others sing his praises
every day; nor does he expect any return. The receiver is nevertheless grateful. He too, in
his turn, will carry out his obligations.
Now the King was speaking about the bonds and generosity among members of Thai
families. But in retrospect, his words can just as easily be applied to the way that he lived
his life. A life of always looking for ways to be useful to those in need. A life of giving, and
of serving, every single day. Not to earn praise, not to get something in return, but rather
because that is what one does for family. And His Majesty considered all the people of
Thailand to be his family. How fortunate the Thai people were to have had His Majesty as
a member of their family. And how fortunate we are to be able to learn from the way that
this remarkable king chose to live his life.
Thank you.

151

ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บรรณ�นุกรม
กรมพัฒนาที่ดิน. ๒๕๕๐. ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย. บริษัทประชุมช่าง จำากัด. ๑๘๕ หน้า
___________. ๒๕๕๑. รวมใจภักดิ์ รักษ์ดินรักษ์นำ้า เทิดไท้องค์ราชัน. ที่ระลึกครบรอบ ๔๕ ปี
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๘๐ หน้า
___________. ๒๕๕๔. ๘๔ พรรษามหาราชา ตามรอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน. โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด. ๒๓๙ หน้า
___________. ๒๕๕๕. แม่อยากให้เธออยู่กับดิน. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จำากัด.
___________. ๒๕๕๕. ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๔๙ ปี.
ที่ระลึกครบรอบ ๔๙ ปี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๑๖๘ หน้า
___________. ๒๕๕๗. ๕๑ ปี พัฒนาที่ดิน สู่เกษตรสีเขียว. ที่ระลึกครบรอบ ๕๑ ปี
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ๑๗๕ หน้า
___________. ๒๕๕๘. คู่มือการพัฒนาที่ดิน สำาหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. ๒๔๒ หน้า
___________. ๒๕๕๘. พระราชกรณียกิจ จากฟากฟ้าสู่แดนดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
๑๐๘ หน้า
___________. ๒๕๕๘. วันดินโลก ๕ ธันวาคม : World Soil Day. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
๑๕ หน้า
กระทรวงพาณิชย์. ๒๕๕๔. อัจฉริยราชา ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน. สายธุรกิจโรงพิมพ์.
๑๖๗ หน้า
โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. มปป. คู่มือการ ทำา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยว. มูลนิธิชัยพัฒนา. ๑๔ หน้า
___________. มปป. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา. ๑๖ หน้า
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. ๒๕๓๖. คู่มือการปรังปรุง
ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร. ๗๔ หน้า
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ๒๕๕๘. พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน. บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์
(๑๙๗๗) จำากัด.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. ๒๕๕๐. อันนี้สิเป็นชัยชนะ...
๘๐ พรรษา พิกุลทองเทิดไท้. โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก. ๒๐๓ หน้า
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. ๒๕๕๓. คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
เพื่อการเกษตร. ๗๖ หน้า
สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย. ๒๕๕๖. ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา ๕ ธันวา วันดินโลก :
เรื่องที่ ๓ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ใน วารสารดินและปุ๋ย ๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ ฉบับพิเศษ จดหมายเหตุวันดินโลก. หน้า ๔๑-๔๔
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. ๒๕๔๒.
ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. บริษัทอมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน). ๑๗๖ หน้า
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___________. ๒๕๔๗. อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำากัด. ๒๑๗ หน้า
___________. ๒๕๕๕. ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. บริษัทจุดทองจำากัด.
๓๙๗ หน้า
___________. ๒๕๕๕. ผลสำาเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่
ปวงประชา. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน). ๒๔๗ หน้า
___________. ๒๕๕๖. ๔๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน. บจก. สุขุมวิทมีเดีย
มาร์เก็ตติ้ง. ๑๗๙ หน้า
___________. ๒๕๕๗. ร้อยเรื่องราว : เกร็ดการทรงงาน. บจก.สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง. ๑๘๘ หน้า
สำานักงานจังหวัดนราธิวาส. ๒๕๔๓. ๗๒ พรรษา นราฯ ราษฎร์ รวมใจเทิด ในหลวง.
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน.
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). ๒๕๕๐. เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ เล่ม ๑.
โครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐.
๑๗๓ หน้า
___________. ๒๕๕๐. เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ เล่ม ๒. โครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐. ๑๘๕ หน้า
สำานักราชเลขาธิการ. ๒๕๓๗. ประมวลพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
ปี พุทธศักราช ๒๕๓๗. สำานักราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค์
___________. ๒๕๔๐. ประมวลพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
พุทธศักราช ๒๕๔๐. สำานักราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค์
___________. ๒๕๔๑. ประมวลพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
พุทธศักราช ๒๕๔๑. สำานักราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค์
___________. ๒๕๕๒. ประมวลพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
พุทธศักราช ๒๕๕๒. สำานักราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค์
สำานักสำารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. ๒๕๕๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการจัดพัฒนาที่ดิน
ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง. กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์

http://www.siamrath.co.th/n/๒๒๖๔
http://www.tsdf.or.th/en/seminar-event/๑๐๖๓๑/tribute-to-the-king
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http://ag.alltech.com/crop/en/news/soil-%E๒%๘๐%๙๓-our-silent-ally-feeding-world
https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_๕๐๙๔
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jpeg?๑๔๖๓๔๒๒๒๖๖
https://www.fluenta.com/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๑๒/Soil.jpg
https://pxhere.com/th/photo/๘๔๘๘๕๙
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ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้ดำ�เนินง�นจัดทำ�หนังสือ
ดวงใจของราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำานวน ๑๑,๐๐๐ เล่ม

คณะที่ปรึกษ�
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สันทัด โรจนสุนทร
นายดนุชา สินธวานนท์
นายสุรเดช เตียวตระกูล
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง

ราชบัณฑิต
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คณะผู้จัดทำ�
นายพิสุทธิ์
นางสาวศรีนิตย์
นางสาวจินจะนะ
นางสาวมทิรา
นายสถาพร
นายสมโสถติ์
นายอนุวัชร
นางสายหยุด
นางนุชสุพร
นางกิตติมา
นางสาวสุมิตรา
นางสาวนฤกมล
นางสาวรวิยา
นางสาวดวงสมร

154

วิจารสรณ์
บุญทอง
แก้วไทรแย้ม
ภัคทิพวดี
ใจอารีย์
ดำาเนินงาม
โพธินาม
เพ็ชรสุข
กฤษฎาธาร
ศิวอาทิตย์กุล
วัฒนา
จันทร์จิราวุฒิกุล
ทองย่น
เด่นดวง

กรมพัฒนาที่ดิน
สำานักงาน กปร.
สำานักงาน กปร.
สำานักงาน กปร.
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

