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ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เล้ียงชีพโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของดิน

มาช้านาน แผ่นดินจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดิน อันเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ  เช่น 
บางแห่งเป็นดินเปรี้ยว ดินดาน ดินเค็ม และบางแห่งก็ไม่มีดินเลย ซึ่งทรงเรียกดินเหล่านี้ว่า “ดินแร้นแค้น” 
นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของดินยังเกิดจากการกระทำอันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน เช่น การตัดไม้
ทำลายป่า และการใช้พื้นที่โดยขาดการอนุรักษ์ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนาทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่เกษตรกรท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวพระราชด าริ สร้างดินให้มีชีวิต 
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๑. ความเสื่อมโทรมของดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติต่ำ แร่ธาตุต่าง ๆ เปล่ียนสภาพ
และถูกชะล้างไปกับน้ำได้รวดเร็ว อีกท้ังพื้นท่ีท่ีทำการเกษตรกรรมถูกใช้มาเป็นเวลานานโดยไม่มีการบำรุงรักษา 
ดังนี้ 

๑.๑ การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบำรุงดิน 
๑.๒ การปลูกพืชทำลายดิน พืชบางชนิดเติบโตเร็ว ใช้ธาตุอาหารพืชจำนวนมากเพื่อสรา้ง

ผลผลิตทำให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ได้ง่าย เช่น ยูคาลิปตัส และมันสำปะหลัง 
๑.๓ ธาตุอาหารพืชถูกทำลาย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ฮิวมัสจะถูกความร้อนทำลายไดง้่าย 

หรือเมื ่อดินเปลี่ยนสภาพไปเป็นกรด (acid) หรือด่าง (alkaline) จะทำให้พืชดูดธาตุอาหารบางชนิดไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้ 

๒. ดินมีปัญหาพิเศษไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชได้ไม่ดีหรือปลูกไม่ได้เลย ได้แก่ 
๒.๑ ดินทรายจัด (Sandy soil) มีทรายปนอยู่หนากว่า ๕๐ เซนติเมตร พบตามที่ดอนใน

ภาคอีสานและชายฝั่งทะเล ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ ไม่เหมาะต่อการปลูกพืช แต่ถ้ามีฝนตกชุกก็พอปลูก
พืชท่ีมีความทนทานได้ เช่น มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ มันสำปะหลัง และหญ้าเล้ียงสัตว์ 

๒.๒ ดินต้ืน (Shallow soil) หน้าดินมีเนื้อดินน้อยเนื่องจากมีลูกรัง กรวด และหินปูนอยู่ใน
ระดับท่ีต้ืนกว่า ๕๐ เซนติเมตร พบมากกว่าดินชนิดอื่น ควรใช้เป็นทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือปลูกไม้โตเร็วเพี่อเพิ่ม
เนื้อที่ป่า 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

ปัญหาทรัพยากรดิน 

ดินเส่ือม ดินทรายจดั ดินตืน้ 

ดินเค็ม ดินเปรีย้ว ดินพรุ 
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๒.๓ ดินเค็ม (Saline soil) เป็นดินท่ีน้ำทะเลท่วมถึง 
หรือมีหินเกลืออยู่ใต้ดินซึ่งพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบันมี
ความต้องการใช้เกลือสินเธาว์ในอุตสาหกรรมการผลิตโซดาแอช แก้ว 
เคมีภัณฑ์กรด และกระจก จึงมีการทำนาเกลือกันมาก ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูกได้กว้างขวางขึ้น 

๒.๔ ดินเป็นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว (Acid Sulfate 
soil) ส่วนใหญ่พบในบริเวณ ท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลแถบกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม    
ที่เหลือพบในภาคตะวันออกและภาคใต้ มักมีสารประกอบของไพไรต์ 
(pyrite) ผสมอยู่มาก เมื่อระบายน้ำ หรือทำให้ดินแห้ง และอากาศถ่ายเทดี 
ก็จะเปล่ียนสภาพเป็นกรดกำมะถัน 

๒.๕ ดินอินทรีย์ หรือดินพรุ (Organic soil) เกิด
จากการเน่าเปื่อยผุพังทับถมกันนับพันปีของพืชพรรณตามที่ลุ่มน้ำขัง  
สีน้ำตาลแดงคล้ำจนถึงดำ มีอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ ๒๐ จึงมีฤทธิ์
เป็นกรดจัด ช้ันล่างเป็นดินเหนียว พบมากในภาคใต้และภาคตะวันออก 

๒.๖ ดินที่ลาดชันมาก (Steep slope) จะมีความ
ลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ มักเป็นภูเขาซึ่งไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร 
(ปกติพื้นที่ที่ลาดชันเกินร้อยละ ๑๕ จะไม่ใช้ปลูกพืชเพราะดินจะพัง
ได้ง่าย และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน) 

๒.๗ ดินที่ชุ่มน้ำหรือที่ลุ่มน้ำขัง (Wetland) จะมีน้ำขัง
อยู่เป็นเวลานานหรืออาจขังท้ังปี จึงใช้ปลูกพืชได้เฉพาะริมฝ่ังเท่านั้น เช่น 
ทะเลสาบสงขลา บึงบอระเพ็ดและกว๊านพะเยา 

๒.๘ ดินเป็นพิษ (Toxic soil) เพราะเกิดการสะสมของสารพิษจากการท้ิงของเสีย ขยะท่ี
มีสารพิษ การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต และสาร
กัมมันตรังสีจากการทดลอง หรือ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
  

ดินลาดชนัมาก 

ดินลาดชนัมาก 

ดินเป็นพิษ 
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๓. สภาพภูมิอากาศไม่อำนวย เนื่องจากการเพาะปลูกส่วนใหญ่ในประเทศ ยังอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ
เป็นหลัก (Rainfed Cultivation) ช่วงการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ทำให้พืชที ่ปลูกได้ร ับผลกระทบ
กระเทือน หรือเสียหายเนื่องจากฝนตกมากเกินไป หรือฝนท้ิงช่วงทำให้พืชขาดแคลนน้ำได้ 

๔. การชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินเส่ือมโทรมรุนแรงท่ีสุด และเป็นปัญหาท่ีสำคัญท่ีจะต้องแก้ไข 
เพื่อรักษาคุณภาพของดินให้เหมาะสม และให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานาน ๆ การชะล้างพังทลายของดินใน
ประเทศไทยท่ีต้องการดูแล ป้องกันและรักษาไว้มีจำนวนมากถึง ๑๓๔.๕๔ ล้านไร่ หรือเท่ากับ ๔๑.๙๕ เปอร์เซ็นต์ 
พื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ 
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ด้วยพระปรีชาสามารถทรงจำแนกสภาพดินที่มีปัญหาของประเทศตามภูมิภาคต่าง  ๆ และ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและทดลองสืบหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาดินในภูมิภาคนั้น ๆ และเป็นตัวอย่างในการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน การขยายพันธุ์ เพื ่ออนุรักษ์ดินและบำรุงดิน และสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง โดยทรงมี
พระราชดำริว่า 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ได้พระราชทานหลักการแก้ไขปัญหาด้วยประโยคที่กะทัดรัด เรียบง่าย คือ ปรับปรุงน้ำ
ปรับปรุงดิน และเลือกกิจกรรม (พืช สัตว์เล้ียง) 
  

แนวพระราชดำริสู่การพัฒนา : สร้างดินให้มีชีวิต 

“...การปรบัปรุงทีด่ินนัน้ตอ้งอนรุกัษ์ผวิดิน ซ่ึงมีความอดุมสมบูรณ์

ไว้ไม่ให้ไถ หรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้น ที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะ

รักษาความชุ่มช้ืนของผืนดิน...” 



   
 

 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

6 

แบบจำลองการฟื้นฟูบำรุงดินที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหาการชะลา้งพังทลาย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ แห่งท่ัวประเทศ รวมท้ังพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี ท่ีมีสภาพปัญหาต่างกันตามภูมิสังคม ตลอดจนเป็น
แหล่งศึกษาดูงานและนำความรู้ไปปรับใช้ตามสภาพปัญหาพื้นท่ี โดยทรงเขียนไว้ในเอกสารพระราชทานดังนี้ 

 
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
: ดินทราย มีแร่ธาตุน้อย 
๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
: หิน กรวด แห้งแล้ง 
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
: ดินเปรี้ยวจัด 
๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
: ดินทราย มีแร่ธาตุน้อย ดินดาน 
๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
: ดินทราย ดินเค็ม ขาดน้ำ 
๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ     
: ดินเค็ม 
๗. โครงการเขาชะงุ้ม : ดินแข็ง ดิน-หินลูกรัง 
๘. โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา : ขาดน้ำ 
๙. โครงการปากพนัง : น้ำเค็ม ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด 
๑๐. ท่ีดิน ต.บ้านพริก อ.บ้านนา : ดินเปรี้ยว น้ำท่วม น้ำแล้ง 
๑๑. โครงการหนองพลับ-กลัดหลวง : ดินลูกรัง ดินดาน 
๑๒. โครงการหุบกระพง-ดอนห้วยขุน : ดินทราย มีแร่ธาตุน้อย ดินดาน ขาดน้ำ 
๑๓. โครงการสหกรณ์สันกำแพง : ดินลูกรัง ขาดน้ำ 
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๑) ดินทราย : ต้องเพิ่มกันชนให้ดิน 
 ดินทราย (Sandy) มีลักษณะโปร่งน้ำและรากพืชผ่านไปได้ง่าย มีอาหารพืชอยู่น้อยในฤดูฝนต้นไม้
ท่ีปลูกจะงอกงามดี เพราะมีน้ำบริบูรณ์ แต่ฤดูแล้งมีน้ำไม่เพียงพอ ต้นไม้มักเหี่ยวแห้ง ต้นไม้ท่ีปลูกใหม่มักจะตาย 
เพราะร้อนและแห้งจัด วิธีแก้ไขก็ต้องเพิ่มความช้ืนและอินทรียวัตถุท่ีจะทำหน้าท่ีเสมือนกันชนแก่ดินให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน 
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นตัวอย่างความสำเร็จท่ีสามารถแก้ไขปัญหาดินทรายมีแร่ธาตุน้อย อันมีสาเหตุมาจากคนทำลายป่า แล้วปลูก
พืชไร่ เช่น ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งทำให้ดินจืดและกลายเป็นดินทรายไปในท่ีสุด ในฤดูแล้งแรงลมจะพัด
เอาหน้าดินไปหมด ในฤดูฝนหน้าดินจะถูกชะล้างไปกับกระแสน้ำ 
 
 

สภาพพืน้ทีใ่นอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไรไ้มต้น้ แหง้แลง้เยี่ยงทะเลทราย 
“...ถา้หากว่าบอกว่าดินไม่ดี ไม่ช่วย ไม่ท า ลงทา้ยประเทศไทยทัง้ประเทศจะ
กลายเป็นทะเลทรายหมด...” 

สภาพปัจจุบนั ผลจากการพฒันาตามแนวพระราชด าริ เมื่อวนัที ่๒๓ เมษายน 
๒๕๔๐ ไดพ้ระราชทานพระราชด าริความว่า “…ทีเ่ขาหินซอ้น 
หลายฝ่ายช่วยกัน ใชเ้วลา ๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบา้นไดท้ีอ่ืน่เลย
ท าง่ายขึ้น ตอ้งอดทน แลว้เป็นไง ก็ไดป้ระโยชน์ ชาวบา้นมีความสุข เราก็สขุ 
ที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันส าปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนีด้ีขึ ้น แต่ก็เย็นสบายดี 
เปล่ียนแปลงไปมาก...” 

๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พรอ้มดว้ยสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ บริเวณพืน้ที่เขาหินซ้อน
อย่างเป็นทางการ 
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 การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 
คือ สร้างอ่างเก็บน้ำเพื ่อนำน้ำไปใช ้ใน
การเกษตร ทำให้เกิดความชุ่มชื ้นแก่ดิน 
และช ่วยฟ ื ้นฟูสภาพป่าให้ค ืนส ู ่ความ
สมบูรณ์ ส่วนท่ีลาดชันก็ปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวระดับ ซึ่งหญ้าแฝกมีระบบรากเกาะ
เกี่ยวเหมือนกำแพงธรรมชาติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และแบ่งพื้นท่ีไว้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้
ความชุ่มชื้นแก่ดิน ปลูกพืชสมุนไพรไม้ผล และพืชล้มลุก เพราะพืชเหล่านี้ต้องการปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก  
ปุ๋ยหมัก อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจะทำให้ดินคืนสู่ความสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ หลังการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดี และ
เป็นพื้นท่ีสาธิตการพัฒนาดินทรายต่อไป 

๒) ดินเป็นหิน กรวด และแห้งแล้ง : ต้องยึดดินและช่วยให้ชื้น 
 ดินเป็นหิน กรวด มีลักษณะเช่นเดียวกับดินทราย หน้าดินถูกชะล้างจนเกล้ียงเหลือแต่หินและกรวดซึ่ง
พืชไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้ 
  
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป่าขุนแม่กวง แต่สภาพป่าถูกบุกรุกทำลายไปมาก ทำให้หน้าดินถูกกระแสน้ำและลมพัดพาจนหมด 
เนื่องจากไม่มีป่าหรือต้นไม้คอยพยุงไว้ 
 

“...เรื่องเดิม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ไปตรวจ
เขื ่อนห้วยฮ่องไคร้ตอนล่าง ซึ ่งสร้างขึ ้นสำหรับช่วย
ราษฎรในบริเวณสหกรณ์ส ันกำแพงได้ปร ึกษากับ     
นายทินกร คมกฤต ผู้เชี่ยวชาญปศุสัตว์เรื่องลู่ทางที่จะใช้
บริเวณเหนือเขื ่อนสำหรับการเลี ้ยงโคนม เขาบอกว่า    
มีแต่หิน อาจเลี ้ยงได้สักสองสามตัวเท่านั ้น ไม่คุ ้มค่า
ลงทุน ครั ้งนั ้นได้คิดว่า ถ้าได้พื ้นที่นั้นมา จะสามารถ   
ทำให้คนอิจฉาภายในห้าปี...”  
  

 การแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่แห่งนี้ ทรงมีพระราชดำริให้ใช้อ่างเก็บน้ำและหญ้าแฝกเช่นเดียวกันกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เมื่อดินมีความช้ืนขึ้นแล้ว ป่าจะเริ่มฟื้นตัว แปรเป็นสภาพป่าสมบูรณ์โดยมี
การปลูกเสริมให้บ้างตามสมควร หลังเริ่มการพัฒนามาประมาณ ๒๐ ปี ปัจจุบันแหล่งต้นน้ำของห้วยฮ่องไคร้ฯ 
ก็ฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิม 
  

สภาพพืน้ทีเ่มือ่ปี ๒๕๒๗ ภาพในปี ๒๕๔๘ 
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ผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ พบว่า ธาตุอาหารในดินมีเพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๒๖ มีธาตุอาหาร
ในดินไม่เกิน ๑ เปอร์เซ็นต์ (ของน้ำหนักดิน) เมื่อปี ๒๕๔๙ พบธาตุอาหารเพิ่มเป็น ๓ - ๔ เปอร์เซ็นต์ (ของ
น้ำหนักดิน) อัตราการชะล้างหน้าดิน มีปริมาณลดลงจากช่วงปี ๒๕๒๖ - ๒๕๓๐ มีจำนวน ๙.๑ ตัน/เอเคอร์/ปี 
เป็น ๑.๒ ตัน/ตารางกิโลเมตร/ปี ในช่วงปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ 

๓) ดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง : ต้องสร้างของดี ซ้อนบนขอเลว 
ดินดาน หรือดินแข็ง และดินลูกรัง มีลักษณะเป็นดินเนื้อละเอียด 

น้ำหนักมาก น้ำและอากาศผ่านเข้าออกได้ยาก ฤดูแล้งจะแห้งแข็ง
แตกระแหง รากไม้แทรกเข้าไปได้ยาก จึงปลูกพืชได้ไม่ค่อยเจริญเติบโต 

เม ื ่ อว ันท ี ่  ๕ เมษายน ๒๕๒๖ เสด ็จพระราชดำเน ินไป
ทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย ทรงพบเห็นสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ทรงมีรับส่ังตอนหนึ่งว่า 

“...หากปล่อยท้ิงไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในท่ีสุด...” 
“...เราจะสร้างของดี ซ้อนบนของเลวนั้นต้องสร้างผิวดินใหม่ข้ึนมา...” 

พระราชดำรัส ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
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ศูนย์ ศึ กษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุร ี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา    
ดินดาน ดินแข็ง ดินลูกรัง ตามแนวพระราชดำริ
โดยใช้วิธีดังนี้ 

- สร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำหลักเพื่อ 
เก็บกักน้ำรักษาความชุ่มชื ้น และนำน้ำไปใช้
อย่างประหยัดตามความจำเป็น 
 - ฟื ้นฟูไม ้เศรษฐกิจทางการเกษตร เช่น      
ไม้ผล และพืชล้มลุก ปรับปรุงหน้าดินโดยใช้ 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด โดยปลูกพืชตระกูลถั่วแล้ว
ไถกลบ ปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดเทขนาน
กันหลาย ๆ แนว เพื่อป้องกันมิให้ดินถูกชะล้าง
พังทลาย ลดปริมาณน้ำไหลบ่าผ่านหน้าดินและ
รักษาความชุ่มช้ืน 
 ผลของการดำเน ินงานในช ่วง ๓๐ ปี   
สภาพพื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
ซึ่งเคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ได้แปรเปลี่ยนเป็น
พื้นท่ีสีเขียวและมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภาพพืน้ที่ในอดีต 

สภาพพืน้ที่ป่าปัจจุบนั 
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โครงการศึกษาวิธ ีการฟื้นฟูที ่ดินเสื่อมโทรม  
เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรีเป็นอีกตัวอย่างของการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินแข็ง ดิน-หินลูกรัง 
เดิมเป็นฟาร์มปศุสัตว์ พื้นที่ถูกชะล้างพังทลาย มีสภาพ
เสื่อมโทรมจนเกือบใช้ประโยชน์ไม่ได้ อีกทั้งได้มีการขุด
ดินลูกรังไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปร ุงฟ ื ้นฟ ูที ่ด ินเส ื ่อมโทรมตามแนว
พระราชดำริ โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และการ
ปลูกพืช เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด
บำรุงดิน การใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูดินและรักษาความชุ่มช้ืน
ในดิน และการปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถั่วลาย ถั่วคาโลโปเนียม 
จะพบว่า การเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น 
จากเดิมท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุ ๐.๕๘ เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น
เป็น ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 

 
  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฯ 
และทรงปลูกต้นประดู่บริเวณอ่างเก็บน ้าเขาชะงุ้ม เมื่อวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 

ตน้ประดู่และแปลงแฝก
ใน 

ภาพอดีตเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ 
 

ภาพปัจจุบนั 
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๔) ดินถูกชะล้าง (Soil erosion) : ช่วยเหลือด้วย
กำแพงที่มีชีวิต 
 ดินถูกชะล้าง คือ ดินที ่อุดมสมบูรณ์แต่ถูก
กระแสน้ำและลมพัดพาเอาหน้าดินที่มีอินทรียวัตถุ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชไปหมด 
ทรงมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาหน้าดินถูกชะล้างโดย
ใช้กำแพงท่ีมีชีวิต 

 “...ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน 
ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดิน
เส่ือมโทรม...” 
 “...ให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วยเพราะหญ้าแฝกมี
ประโยชน์ในการช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายช่วยรักษา
หน้าดิน ช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน ใบอ่อนยังเป็น
อาหารสัตว์ได้อีกด้วย...” 

 การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจะมี
พระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกเป็นตัวสำคัญด้วยเสมอ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ำนี้ เริ่มขึ้นในช่วงปี ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ มีการค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อนำหญ้าแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นท่ี
ด้วยวิธีการปลูกท่ีเหมาะสม เช่น ปลูกขวางทางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหล่งน้ำเพื่อกรองมลภาวะในน้ำ 
หรือปลูกเป็นแนวกันไฟป่า จากการทรงงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างจริงจังต่อเนื่องนับสิบปีมีพระบรมราชานุญาติ 
ให้มูลนิธิชัยพัฒนาก่อตั ้งรางวัล “The King of Thailand Vetiver Award” เป็นรางวัลระดับสากล เพื่อ
สนับสนุนการทำงานและวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝก 

๕) ดินเปร้ียว หรือดินพรุ : ทำให้ดินโกรธ โดยแกล้งดิน 
 ดินพรุ เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นชั้นหนาอย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป 
และน้ำท่วมขัง พื้นที่พรุมีสภาพความเป็นกรดระหว่าง ๔.๕ - ๖.๐ วิธีการแก้ไขดินเปรี้ยว หรือ ดินพรุ ที่ทรง
เรียกว่า แกล้งดิน โดยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกัน จนกลายเป็นดินที่เปรี้ยวหรือเป็นกรดจัดจนพืชไม่
สามารถข้ึนและเติบโตได้ จึงแก้ไขความเป็นกรดจัดของดินโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งวิธีท่ีดีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การ
ใช้น้ำชะล้างดินควบคู่กับการใช้ปูนผนวกกับการควบคุมระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ลึกไม่เกิน ๑ เมตร  เพื่อป้องกัน
ไม่ให้แร่กำมะถันที่อยู่ในดินช้ันล่างสัมผัสกับอากาศในดินและปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าราษฎรใน
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงขาดแคลนที ่ทำกิน 
ทรงมีพระราชดำริที ่จะปรับปรุงดินพรุให้ใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรเป็นท่ีทำกินของราษฎรได้ มีพระราชดำรัสให้ต้ัง 
“โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ” ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๒๔ เพื่อ
ศึกษาและปรับปรุงพื ้นที ่ดินพรุ โดยพระราชทานแนว
ทางแก้ ไ ขปัญหาด้ วยกระบวนการที่ ทร ง เรี ยกว่ า  
“แกล้งดิน” 
 ศูนย์ศ ึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ ได้แนะนำให้
เกษตรกรรู้จักวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน การส่งเสริมและการ
สาธิตกิจกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำนา
ปลูกข้าว จนกระทั่งราษฎรในพื้นที ่ดังกล่าวสามารถทำ
การเกษตร สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวได้มากขึ้น ซึ ่งมี
หลายรายที ่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
การเกษตรหลังจากได้รับการฟื้นฟูสภาพดิน 

 

 โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี ้ยว  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกทรงมี
พระราชดำริให้ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมู่บ้านหนองคันจาม 
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ในท่ีดินของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลง
ท่ี ๑ ให้ศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้วิธีทางธรรมชาติแปลงท่ี ๒ ให้พิจารณาใช้ระบบน้ำและใช้ปูน
แก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ นอกจากนั้นให้พิจารณาพัฒนาปรับปรุงดินและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ด้วย และสำหรับแปลงที่ ๓ ให้จัดทำศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตร”การดำเนินงานที่ผ่านมา 
พบว่า มีพืชหลายชนิดท่ีสามารถข้ึนได้ดีในพื้นท่ีดินเปรี้ยว โดยไม่ต้องใช้วัสดุปูนในการปรับปรุงดิน ประกอบด้วย 
ไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน ฝรั่ง และเสาวรส และไม้ใช้สอย เช่น ยางนา ตะเคียน กระถินเทพา และเสม็ด 
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๖) ดินเค็ม : ต้องล้างความเค็ม 
  ดินเค็ม คือ ดินที ่มีเกลืออยู ่ในปริมาณมาก มีความเป็นด่างสูง จนมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพืช การแก้ไขปัญหาดินเค็ม โดยใช้ระบบชลประทานในการล้าง
เกลือท่ีตกค้างบริเวณผิวดินและบริเวณลำห้วย เพื่อให้น้ำในลำห้วยเจือจางสามารถนำมาใช้สอย
ได้ตามปกติ 

 
โครงการแก ้ ไขป ัญหาด ินเค็ม

บริเวณห้วยบ่อแดง อำเภอบ้านม่วง 
จังหว ัดสกลนคร ซ ึ ่งม ีการทำนาเกลือ
บริเวณลำห้วย ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันท่ี 
๑๗ พฤศจ ิกายน ๒๕๓๓ ให ้ข ุดลอก      
ลำห้วยบ่อแดง ห้วยซาง ในท้องท่ีอำเภอ
บ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส พร้อมยกคัน
ดินให้สูง ป้องกันน้ำเกลือไหลลงสู่ลำห้วย 
และระบายน้ำเค็มที่ปล่อยลงมาจากการ
ทำนาเกลือทางต้นน้ำ ให้ไหลสู ่แม ่น้ำ
สงครามได้โดยเร็ว ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้
น้ำเค็มเอ่อล้นตล่ิงเข้าไปท่วมนาข้าว ทำให้
เกษตรกรที่ทำนาสามารถใช้น้ำในลำห้วย
ปลูกข้าวได้ และก็ให้ผู้ประกอบการทำนา
เกลือขุดบ่อขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ำท่ีจะ
ปล่อยทิ้งจากนาเกลือทั ้งหมดเก็บไว้รอ
การระเหย หรือไหลลงในดินโดยเจาะบ่อ
บาดาลเล็ก ๆ ด้วยวิธีนี้ชาวนาเกลือและ
ชาวนาข้าวจึงอยู ่รวมกันได้โดยไม่ต้อง
ทะเลาะกัน 
 

 

รูปแบบการแสดงระบบการท านาเกลือสินเธาวต์ามแนวพระราชด าริ 
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แกล้งดิน : ทำใหด้ินโกรธ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
 ทรงพระราชทานพระราชดำริ “โครงการแกล้งดิน” โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริ ดำเนินการศึกษา ทดลอง เพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ได้ความว่า 

  

 

 

วิธีการแก้ไขดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริเป็นวิธีการที่ตรงข้ามกับวิธีการทั่วไป  ที่ต้องการลดปัญหา 
แต่เป็นการสร้างหรือเพิ่มให้ปัญหามีความรุนแรงขึ้นด้วยกระบวนการท่ีทรงเรียกว่า “แกล้งดิน” โดยทำให้ดิน
แห้งและเปียกสลับกัน เมื่อดินถูกแกล้งสลับไปสลับมา จนกลายเป็นดินที่เปรี ้ยวหรือเป็นกรดจัด จนพืชไม่
สามารถข้ึนและเติบโตได้ จึงให้หาทางแก้ไขความเป็นกรดจัดของดินโดยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการเสาะหาวิธีท่ีดี
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การใช้น้ำชะล้างดินควบคู่กับการใช้ปูนผนวกกับการควบคุมระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ลึกไม่เกิน 
๑ เมตร 
 

“...ดว้ยพืน้ทีจ่ านวนมากในจังหวดันราธิวาส เป็นทีลุ่่มต ่า มีน า้ขงั
ตลอดปี ดินมีคุณภาพต ่า ซึ่งพืน้ที่ทัง้หมดประมาณสามแสนไร่ เกษตรกร
จ านวนมากไม่มีที่ท ากิน แมเ้มื่อระบายออกจากพืน้ที่ทัง้หมดแลว้ยงัยากที่
จะใชป้ระโยชนท์างการเกษตรใหไ้ดผ้ล...” 

 “...ใหม้ีการท าลองท าดินใหเ้ปรีย้วจดั โดยการระบายน ้าใหแ้หง้
และศึกษาการแกดิ้นเปรีย้วเพือ่น าผลไปแกป้ัญหาดินเปรีย้วใหแ้ก่ราษฎรที่
มีปัญหาในเรื่องนี ้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ท าโครงการศึกษา
ทดลองในก าหนด ๒ ปี และพชืทีท่ าการทดลองควรเป็นขา้ว...” 
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 “โครงการแกล้งดินเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งท่ีพูดมา ๓ ปี หรือ ๔ ปีแล้ว ต้องการ
น้ำสำหรับมาทำให้ดินทำงาน ดินทำงานแล้วดินจะหายโกรธ อันนี้ไม่มีใครเช่ือ 
และมาทำที่นี ่ก็ได้ผล ดังนั้นผลงานของเราที่ทำที่นี ่เป็นงานสำคัญที่สุด  เชื ่อว่า  
ชาวต่างประเทศเขามาดูเราทำอย่างนี้แล้วเขาก็พอใจเขามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ 
หาตำราทำไม่ได้...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
 

 ผลจากการศึกษาจากโครงการแกล้งดิน ได้นำมา
จัดทำเป็นตำราชื่อ “คู่มือการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวจัด
เพื่อการเกษตร” พร้อมกันนั้น ได้นำเทคโนโลยีที ่ได้ไป
ดำเนินการในพื้นท่ีดินเปรี้ยวอื่น ๆ ท่ีมีสภาพคล้ายคลึงกัน 
เช่น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และนครนายก เป็น
ต้น 
 

 สิทธิบัตร “โครงการแกล้งดิน” 

 โครงการแกล้งดิน เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการ
ท ี ่ ได ้ร ับส ิทธ ิบ ัตรการประด ิษฐ ์  ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว โดยกรมทร ัพย ์สิน 
ทางปัญญา ได้ออกให้ ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ในเรื่อง
“กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะสม
แก่การเพาะปลูก” ในสาขาวิศวกรรมที ่เก ี ่ยวกับการ
ปรับปรุงดิน 
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 เมื่อผลของการศึกษาทดลองสำเร็จชั้นหนึ่ง ได้นำผลการศึกษาทดลองขยายผลสู่พื้นที่ทำการเกษตรของ
ราษฎร ท่ีประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัด ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีพระราชดำรัสว่า 

 “...พื ้นที ่บริเวณบ้านโคกอิฐและโคกในเป็นดินเปรี ้ยว เกษตรกรมีความต้องการจะปลูกข้าว ทาง
ชลประทานได้จัดส่งน้ำชลประทานให้ ก็ให้พัฒนาดินเปรี้ยวเหล่านี้ให้ใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ประสานชลประทาน...” 

 จากการพัฒนาบ้านโคกอิฐและบ้านโคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสปรากฏว่า ราษฎร
ในพื้นท่ีดังกล่าว สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ท่ีเคยได้ข้าวไร่ละ ๕๐ – ๑๐๐ กิโลกรัม ตอนนี้เพิ่มขึ้น
ไปถึง ๔๐๐ - ๕๐๐ กิโลกรัม มีข้าวพอกินและเหลือขายด้วย นอกจากนั้นยังปลูกผักสวนครัวเป็นรายได้เสริม มี
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๓,๑๗๔ บาทต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๘.๖ ผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว  
บ้านโคกอิฐ โคกใน จนสามารถทำนาได้ปีละ ๒ ครั้ง ทำให้ชุมชนเกษตรกรส่วนหนึ่งในพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกใน 
โคกกระท่อมและโคกไผ่ ได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน ปัจจุบันกลุ่มมี
เงินทุนหมุนเวียน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว โดยเฉพาะการฟื้นฟูพื้นท่ีนาร้าง 
บ้านโคกอิฐ-โคกใน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกข้าว มีการขุดยกร่องทำการเกษตรผสมผสาน และขุดยกร่อง
เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันพร้อมท้ังจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่อง 
  

แกล้งดินสำเร็จแล้วราษฎรได้ประโยชน์อะไร 
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เดช บรมนาถบพิตร.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  .  ๒๕๕๕.  จอมปราชญ์

แห่งการพัฒนา ปราชญ์แห่งดิน.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด 
(มหาชน) 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  ๒๕๕๖.  ดิน น้ำ ลม ไฟ 
สมดุลส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทโกลเด้นท์ ไทม์ พริ้นต้ิง จำกัด 
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