
แกล้งดิน 
 

แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ําไว้ใน
พื้นท  ่ีจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ําออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้
ในการเพาะปลูกได้ 
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ เย่ียมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรงพบว่า ดินในพื้นที่พรุท่ีมีการชักน้ําออก เพื่อ
จะนําท่ีดินมาใช้ทําการเกษตรนั้น แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ทําให้เพาะปลูกไม่ได้ผล จึงมีพระราชดําริให้ส่วนราชการต่าง ๆ พิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพื้นที่พรุท่ีมีน้ําแช่ขังตลอดปีให้เกิด ประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุด และให้คํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ด้วย การแปรสภาพเป็นดิน
เปรี้ยวจัด เนื่องจากดินมีลักษณะเป็นเศษอินทรียวัตถุ หรือซากพืชเน่าเปื่อยอยู่ข้างบน และมีระดับความลึก ๑ - ๒ เมตร เป็นดินเลนสีเทาปนน้ําเงิน ซ่ึงมี
สารประกอบกํามะถัน ท่ีเรียกว่า สารประกอบไพไรท์ (Pyrite : FeS2) อยู่มาก 
 

 
 

ดังนั้น เมื่อดินแห้ง สารไพไรท์จะทําปฏิกิริยากับอากาศ ปลดปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินแปรสภาพเป็นดินกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงได้ดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ " แกล้งดิน " เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน 
เริ่มจากวิธีการ " แกล้งดินให้เปรี้ยว " คือทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซ่ึงจะไปกระตุ้นให้สารไพไรท์ทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนในอากาศ ปลดปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น " แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด " จนกระทั่งถึงจุดท่ีพืชไม่สามารถเจริญงอก
งามได้ จากนั้นจงึหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้ วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริ คือควบคมุระดับน้ําใต้ดิน เพื่อ
ป้องกันการเกิดกรดกํามะถัน จึงต้องควบคุมน้ําใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรท์ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ 



 
 
 
 

จากการทดลอง ทําให้พบว่า วิธีการปรับปรุงดินตามสภาพของดินและความเหมาะสม มีอยู่ ๓ วิธีการด้วยกัน คือ 
• ใช้น้ําชะล้างความเป็นกรด เพราะเมื่อดินหายเปรี้ยว จะมีค่า pH เพิ่มขึ้น หากใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

และฟอสเฟต ก็จะทําให้พืชให้ผลผลิตได้ 
• ใช้ปูนมาร์ลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน 
• ใช้ท้ังสองวิธีข้างต้นผสมกัน 
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ทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
ท่ีมาของรูป: ปฏิทิน ธนาคารกรุงเทพปี พ.ศ.2542 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2524 ทรงพบว่าหลังจากมีการชักน้ําออกจากพื้นที่พรุเพื่อจะ
ได้มีพื้นที่ ใช้ทําการเกษตรและเป็นการบรรเทาอุทกภัยนั้น ปรากฎว่าดินในพื้นที่พรุแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ทําให้เพาะปลูกไม่ได้ผล จึงมีพระราชดําริ
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พรุท่ีมีน้ําแช่ขังตลอดปีให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุดและให้คาํนึงถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ด้วย การแปรสภาพ เป็นดินเปรี้ยวจัด เนื่องจากดินมีลักษณะเป็นเศษอินทรีย์วัตถุหรือซากพืชเน่าเปื่อยอยู่ข้างบนและมีระดับ
ความลึก 1-2 เมตร เป็นดินเลนสีเทาปนน้ําเงิน ซ่ึงมีสารประกอบกํามะถัน ท่ีเรียกว่า สารประกอบไพไรท์ (pyrite : FeS2) อยู่มาก ดังนั้น เมื่อดินแห้ง สาร
ไพไรท์จะทําปฏิกิริยากับอากาศปลดปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินแปรสภาพเป็นดินกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ จึงได้ดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ "แกล้งดิน"  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจากวิธีการ "แกล้งดินให้
เปรี้ยว" ด้วยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซ่ึงจะไป กระตุ้นให้สารไพไรท์ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 
ปลดปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น "แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด" จนกระทั่งถึงจุดท่ีพืช ไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจงึหา
วิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้ วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริ มีดังนี้  
 
1. ควบคุมระดับน้ําใต้ดิน เพื่อป้องกันการเกิดกรดกํามะถัน จึงต้องควบคุมน้ําใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรท์ทําปฏกิิริยา
กับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์  
2.การปรับปรุงดิน มี 3 วิธีการ ตามสภาพของดินและความเหมาะสม คือ  



• ใช้น้ําชะล้างความเป็นกรด เมื่อล้างดินเปรี้ยวให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH เพิ่มขึ้นอีกท้ังสารละลายเหล็กและอลูมินั่มท่ีเป็นพิษเจือจางลงจนทํา
ให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้าหากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตก็สามารถให้ผลผลิตได้  

• การใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนฝุ่นซ่ึงปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน  
• การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ําชะล้างและควบคุมระดับน้ําใต้ดิน เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ท่ีสุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ซ่ึงดินเป็นกรดจัดรุนแรง 

และถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน  
3. การปรับสภาพพื้นที่ มีอยู่ 2 วิธี คือ  

• การปรับระดับผิวหน้าดิน ด้วยวิธีการ คือ  
o ปรับระดับผิวหน้าดินให้มีความลาดเอียง เพื่อให้น้ําไหลไปสู่คลองระบายน้ํา  
o ตกแต่งแปลงนาและคันนาใหม่ เพื่อให้เก็บกักน้ําและระบายน้ําออกไปได้  

• การยกร่องปลูกพืช สําหรับพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ให้ผลตอบแทนสูง ถ้าให้ได้ผลต้องมีแหล่งน้ําชลประทานเพื่อขังและถ่ายเทน้ําได้
เมื่อน้ําในร่องเป็นกรดจัด การยกร่องปลูกพืชยืนต้นหรือไม้ผล ต้องคํานึงถึงการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่นั้น หากมีโอกาสเสี่ยงสูงก็ไม่ควรทํา หรืออาจ
ยกร่องแบบเตี้ย ๆ พืชที่ปลูกเปลี่ยนเป็นพืชล้มลุกหรือพืชผัก และควรปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับข้าวได้  

  
วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการเกษตร 
1. เพื่อใช้ปลูกข้าว  

• เขตชลประทาน  
- ดินที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูนอัตรา 1.5 ตัน/ไร่  
- ดินที่มีค่า pH ระหว่าง 4.0-4.5 ใช้ในอัตรา 1 ตัน/ไร่  

• เขตเกษตรน้ําฝน  
- ดินที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูนในอัตรา 2.5 ตัน/ไร่  
- ดินที่มีค่า pH ระหว่าง 4.0-4.5 ใช้ปูนอัตรา 1.5 ตัน/ไร่  

• ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยว  
หลังจากหว่านปูนให้ทําการไถแปร และปล่อยน้ําให้แช่ขังในนาประมาณ 10 วัน จากนั้นระบายน้ําออกเพื่อชะล้างสารพิษ และขังน้ําใหม่เพื่อรอ
ปักดํา  

2. เพื่อใช้ปลูกพืชล้มลุก  
• การปลูกพืชผัก มีวิธีการ คือ  

o ยกร่อง กว้าง 6-7 เมตร คูระบายน้ํากว้าง 1.5 เมตร และลึก 50 ซม.  
o ไถพรวนดินและตากดินทิ้งไว้ 3-5 วัน  
o ทําแปลงย่อยบนสันร่อง ยกแปลงให้สูง 25-30 ซม. กว้าง 1-2 เมตร เพื่อระบายน้ําบนสันร่องและเพื่อป้องกันไม่ให้แปลงย่อยแฉะ 

เมื่อรดน้ําหรือเมื่อมีฝนตก  
o ใส่หินปูนฝุ่นหรือดินมาร์ล 2-3 ตัน/ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ท้ิงไว้ 15 วัน  
o ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ 5 ตัน/ไร่ ก่อนปลูก 1 วัน เพื่อปรับปรุงดิน  

• การปลูกพืชไร่บางชนิด กระทําได้ 2 วิธี คือ  
o แบบยกร่องสวนและแบบปลูกเป็นพืชครั้งท่ี 2 หลังจากการทํานา  

 การปลูกพืชไร่แบบยกร่องสวนมีวิธีเตรียมพื้นที่เช่นเดียว 
กับการปลูกพืชผัก  

 การปลูกพืชไร่หลังฤดูทํานา ซ่ึงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน  
การเตรียมพื้นที่ต้องยกแนวร่องให้สูงกว่าการปลูกบนพื้นที่ดอน 10-20 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําแช่ขังถ้ามีฝนตกผิดฤดู ถ้าพื้นที่นั้นได้รับการ
ปรับปรุงโดยการใช้ปูนมาแล้ว คาดว่าคงไม่จําเป็นต้องใช้ปูนอีก  

3. เพื่อปลูกไม้ผล  
• สร้างคันดินกั้นน้าํล้อมรอบแปลงเพื่อป้องกันน้ําขัง และติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกตามต้องการ  
• ยกร่องปลูกพืชตามวิธีการปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกไม้ผล  
• น้ําในคูระบายน้ําจะเป็นน้ําเปรี้ยว ต้องระบายออกเมื่อเปรี้ยวจัดและสูบน้ําจืดมาแทน ช่วงเวลาถ่ายน้ํา 3-4 เดือนต่อครั้ง  
• ควบคุมระดับน้ําในคูระบายน้ํา ไม่ให้ต่ํากว่าชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์ เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาท่ีจะทําให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น  
• ใส่ปูน อาจเป็นปูนขาว ปูนมาร์ล หรือหินปูนฝุ่น โดยหว่านท่ัวท้ังร่องที่ปลูกอัตรา 1-2 ตัน/ไร่  
• กําหนดระยะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพืช  
• ขุดหลุม กว้าง ยาว และลึก 50-100 ซม. แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ท้ิงไว้ 1-2 เดือน เพื่อฆ่าเชื้อโรค เอาส่วนที่เป็นหน้าดินผสมปุ๋ยคอก 

หรือปุ๋ยหมัก หรือบางส่วนของดินชั้นล่างแล้วกลบลงไปในหลุมให้เต็ม ใส่ปุ๋ยหมัก 1 กก./ต้น โดยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับปูนในอัตรา 15 กก./
หลุม  



• ดูแลปราบวัชพืช โรค แมลง และให้น้ําตามปกติ สําหรับการใช้ปุ๋ยบํารุงดินขึ้นกับความต้องการและชนิดของพืชท่ีจะปลูก 
 
คลังปญญาไทย 

 

          หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกันมาบ้างแล้ว ชื่อของโครงการแต่ละโครงการล้วนสะดุดหูชวนให้สนใจติดตาม
ว่าเป็นโครงการอะไร ซ่ึงแต่ละชื่อของโครงการล้วนเป็นเหตุเป็นผลทั้งสิ้น บางชื่อก็มีความหมายตรงตามชื่อ โดยมิต้องอ้อมค้อมตีความ เช่น โครงการแก้ม
ลิง คือการนําน้ําในขนะที่มีมาก ๆ มาพักไว้ท่ีบ่อเก็บและค่อย ๆ ระบายออกไป โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก เช่นเดียวกับลิง เมื่อได้รับอาหารมาก
ก็จะรีบกินทั้งหมดแล้วเอาไปเก็บไว้ท่ีกระพุ้งแก้ม จากนั้นค่อย ๆ นําออกมาเคี้ยวบริโภคภายหลัง หรือโครงการ แกล้งดิน ก็มีความหมายหรือภารกิจท่ีทํา
ตรงตามชื่อโครงการ คือทรงใช้วิธีแก้ไขดินที่เปรี้ยวจัดให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้โดยวิธีแกล้งดิน  

          ท่านผู้อ่านจะได้ทราบว่าวิธีแกล้งดินนั้นเป็นอย่างไร รวมท้ังเกษตรกรที่ประสบปัญหาดินเปร้ียวจัดก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ประโยช์ในการฟื้นฟู
และแก้ไขดินในพื้นที่ของท่านได้ เพราะโครงการนี้ผ่านการทดลองปฏิบัติอย่างได้ผลมาแล้ว 

ที่มาของโครงการ 
          สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจงัหวัดต่าง ๆ อยู่อย่าง
สมํ่าเสมอในการเสด็จแปรพระราชฐานทุกครั้งมิได้เพื่อทรงพกัผ่อนเช่นสามัญชนทั่วไป แต่จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรหรือติดตาม
โครงการต่าง ๆ ท่ีทรงริเริ่มหรือมีพระราชดําริไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความสะดวกแด่พระประมุขของชาติ รัฐบาลจึงสร้างพระตําหนักน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นที่ประทับในคราวเสด็จแปรพระราชฐานไว้ในหลายจังหวัด เช่น พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ ท่ี
จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น  
          จากการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ ทําให้ทรงทราวว่าราษฎรมีความเดือดร้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของ
เกษตร เช่น การขาดแคลนที่ทํากินหรือปัญหาในพื้นที่พรุซ่ึงมีน้ําขังอยู่ตลอดปี แม้สามารถทําให้น้ําแห้งได้ ดินในพื้นที่เหล่านั้นก็ยังเป็นดินเปรี้ยวจัด ทํา
การเกษตรได้ผลน้อยไม่คุ้มทุนพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ว่ามีความจํานงเร่งด่วนที่จะต้องพระราชทานความช่วยเหลือ ดังจะเห็นได้จากความ
ตอนหนึ่งในพระราชดํารัสต่อไปนี้  
 
          “ ..ท่ีท่ีน้ําท่วมนี่หาประโยชน์ไม่ได้ถ้าเราจะทําให้มันโผล่พ้นน้ําขึ้นมา มีการระบายน้ําออกไป ก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของการทํามา
หากินอย่างมหาศาล..”  
          พระองค์ทรงมอบให้หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พรุซ่ึงมีน้ําแช่ขังอยู่ตลอดปี มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการทําเกษตรให้ได้มากท่ีสุด โดยต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าพรุด้วย  
          การที่ดินในป่าพรุเป็นดินเปรี้ยวจัดก็เพราะ ดินเหลา่นี้เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุคือรากพืชเน่าเปื่อยอยู่ข้างบน และในระดับความลึกประมาณ 1-2 
เมตร มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนน้ําเงินซ่ึงมีสารประกอบไพไรต์หรือกํามะถันอยู่มาก ดังนั้น เมื่อดินแห้ง กรดกํามะถันก็จะทําปฏิกิริยากัอากาศทําให้
แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดพระองค์จึงมีพระราชประสงค์จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับราษฎร  
          เม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริ อันเป็นต้นกําเนิดของโครงการ แกล้งดิน ท่ีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า “..ให้มีการทดลองทําดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ําให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนําผลไปแก้ปัญหาดิน
เปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทําโครงการศึกษาทดลองในกําหนด 2 ปี ..”  
          โครงการ “ แกล้งดิน” จงึกําเนิดขึ้นโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นหน่วยดําเนินการสนองพระราชดําริ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นกรดของดินกํามะถัน 
 
การดําเนินงาน 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%8725.jpg
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87


          วิธีดําเนินการในโครงการ เริ่มจากการแกล้งดินให้เปรี้ยวโดยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซ่ึงจะไปกระตุ้น
สารประกอบกํามะถันหรือสารประกอบไพไรต์ ให้ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศส่งผลให้ดินเป็นกรดจัดคือต้องการ “แกล้งดินให้เปรี้ยวจนสุดขีด” จน
พืชเศรษฐกินต่างๆ ไม่สามารถเจริญงอกงามให้ผลผลิตได้ จากนั้นจึงหา  
 
วิธีปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ โดยมแีนวพระราชดําริดังนี้ 
1. แก้ไขโดยวิธีการควบคุมระดับน้ําใต้ดิน พยายามคุมน้ําใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนซึ่งมีสารประกอบไพไรต์ เป็นการป้องกันมิให้สารประกอบไพไรต์ทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
          1.1 วางระบบการระบายน้ําท่ัวท้ังพื้นที่  
          1.2 ระบายน้ําเฉพาะส่วนบนออก เพื่อชะล้างกรด  
          1.3 รักษาระดับน้ําในคูระบายน้ําให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า 1 เมตรจากผิวดินตลอดทั้งปี  
 
2. แก้ไขโดยวิธีปรับปรงุดินตามแนวพระราชดําริ โครงการนี้จะมีวิธีปรับปรุงดิน 3 วิธีอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและตามสภาพของดิน คือ  
          วิธีการท่ี 1 ใช้น้ําชะล้างความเป็นกรด ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
          -ใช้น้ําชะล้างดินเพื่อล้างกรด ทําให้ค่า pH เพิ่มขึ้น โดยวิธีการปล่อยน้ําให้ท่วมขังแปลงแล้วระบายออก ทําเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง โดยเว้นให้ห่าง
กันประมาณ 1-2 สัปดาห์  
          -ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือในฤดูแห้ง ดังนั้น การชะล้างควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการช้ําชลประทาน การใช้น้ําชะล้างความเป็นกรด
ต้องกระทําต่อเนื่องและต้องหวังผลในระยะยาวมิใช่กระทําเพียง 1 หรือ 2 ครั้งเท่านั้นวิธีนี้เป็นวิธีท่ีง่ายที่สุด แต่จําเป็นต้องมีน้ํามากพอที่จะใช้ชะล้างดิน
ควบคู่ไปกับการควบคุมระดับน้ําใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์มาก  
          -เมื่อดินคลายความเปรี้ยวลงแล้วจะมีค่า pH เพิ่มขึ้น อีกท้ังสารละลายเหล็กและอะลูมินัมท่ีเป็นพิษก็เจือจางลงจนทําให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้
ดีถ้าหากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตเช่วยก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีถ้าหากใช้ปุ๋ยในโตรเจนและฟอสเฟตช่วยก็สามารถทําการเกษตรได้  
          วิธีการท่ี 2 การแก้ไขดินเปรี้ยวโดยใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน คือ  
          -ใช้วัสดุปูนที่หาได้ง่ายในท้องที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ล (mar) สําหรับภาคกลาง หรือปูนฝุ่น ( lime dust ) สําหรับภาคใต้ หว่านให้ท่ัว 1-4 ตันต่อไรแ่ล้ว
ไถแปรหรือพลิกกลบคืน ( ปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในความเป็นกรดของดิน )  
          วิธีการท่ี 3 การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้าํชะล้างและควบคุมระดับน้ําใต้ดินเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ท่ีสุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ซ่ึงดินเป็นกรดจัด
รุนแรงหรือถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าเป็นเวลานาน  
 
วิธีการแก้ไข ให้ปฏิบัติไปตามลําดับขั้นตอนดังนี้  
          -หว่านปูนให้ท่ัวพ้ืนที่ โดยใช้ปูน 1-2 ตนัต่อไร่ แล้วไถกลบ  
          -ใช้น้ําชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดิน  
          -ควบคุมน้ําใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์มากเพื่อป้องกันมืให้ทําปฏิกริยากับออกซิเจน เพราะจะทําดินกลายเป็นกรด  
 
3. การปรับสภาพพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ดินเปร้ียวในแถบนี้เป็นป่าพรุ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม จึงทําการระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้ลําบาก จําเป็นตอ้งมี
การปรับสภาพพื้นที่ ซ่ึงโดยทั่วไปทํากันอยู่ 2 วิธี คือ  
          3.1 การปรับผิวหน้าดิน โดยการทําให้ผิวหน้าดินลาดเอียงเพื่อให้น้ําไหลออกไปสู่คลองระบายน้ําได้หรือถ้าเป็นการทํานาก็จัดตกแต่งแปลงนาและ
คันนาให้สามารถเก็บกักน้ําและสามารถระบายน้ําออกได้ถ้าต้องการ  
          3.2 การยกร่องปลูกพืช วิธีนี้ใช้สําหรับพ้ืนที่ท่ีจะทําการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น แต่วิธีนี้จําเป็นจะต้องมีแหล่งน้ําชลประทาน เพราะ
จะต้องขังน้ําไว้ในร่องเพื่อใชถ่ายเทเปลี่ยน เมื่อน้ําในร่องเป็นกรดจัด  
          ในการขุดร่องนี้ เกษตรกรจะต้องทราบว่าในพื้นที่นั้นมีดินชั้นเลนซึ่งเป็นดินท่ีมีสารประกอบไพไรต์มากอยู่ลึกในระดับใด เพราะเมื่อขุดร่องจะให้ลึก
เพียงระดับดินเลนนั้น โดยท่ัวไปจะลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร 
 
ขั้นตอนการขุดร่องสวน มีดังนี้ 
          1. วางแนวร่องให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูก ซ่ึงโดยทั่วไปสันร่องสวนจะกว้างประมาณ 1-1.5 เมตร  
          2. ระหว่างร่องที่จะขุดคู ให้ใช้แทรกเตอร์ปาดหน้าดินมาวางไว้กลางสันร่อง ดินเหล่านี้จะเปรี้ยวจัด แต่ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุสูงและค่อนข้าง
ร่วนซุยจึงมีประโยชน์มาก หากจะนํามากองไว้ช่วงกลางสันร่องต้องทําดังนี้ เพื่อไม่ให้หน้าดินดังกล่าวถูกดินที่ขุดขึ้นมาจากคูกลบหมด  
          3. ขุดดินจากคูท่ีวางแนวไว้มากลยบริเวณขอบสันร่อง ซ่ึงหน้าดินถูกปาดไปแล้ว การทําเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดสันร่อง ควรให้สูงอย่างน้อย 50 
เซนติเมตรเพราะเหมาะที่จะปลูกไม้ปหรือไม้ยืนต้นต่าง ๆ  
          4. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่ม ควรมีคันดินล้อมรอบสวน คันดินควรอัดแน่นเพื่อป้องกันน้ําซึมและควรมีระดับความสูงมากพอที่จะป้องกันน้ําท่วม
ในช่วงฤดูฝนได้ด้วย  



          5. จําเปน็ต้องมีการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําเข้า-ออก ได้เมื่อต้องการโดยทั่ว ๆ ไปแล้วน้ําท่ีจะนําเอาไปขังในร่องสวน หากปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 
3-4 เดือน ต่อครั้ง แล้วดูดน้ําชลประทานเข้ามาในร่องสวนเพื่อใช้รดน้ําต้นไม้ดังเดิม  
          การยกร่องปลูกพืชยืต้นหรือไม้ผล จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพิจารณาก่อนว่าน้ําท่วมถึงหรือไม่ หากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมสูงก็ไม่ควรจะทํา 
เพราะไม้ผลเป็นพืชที่ให้ผลระยะยาวหรืออย่างน้อย 5-10 ปี ถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมาจะสร้างความเสียหายให้แก่พืชสวนก็หมายถึงเงินทุนสูญเปล่า  
          ถ้าคาดว่าพื้นที่ดังกล่าวเสี่ยงจากการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นเป็นพืชล้มลุกหรือพืชผักโดยปลูกหมุนเวียนกับข้าวคือปล่อยให้น้ําท่วมร่องในฤดูฝน
แล้วปลูกข้าวบนสันร่อง ก็จะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายเพราะไม่จําเป็นต้องสูบน้ําออก พอพ้นฤดูฝนก็ปลูกพืชผักหรือพืชล้มลุกตามความต้องการของตลาด ช่วยให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น  
 
วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการเกษตร 
1.เพื่อปลูกข้าว ในเขตชลประทาน ถ้าดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูนในอัตราส่วนประมาณ 1.5 ตันต่อไร่ และถ้าดินมีค่า pH ระหว่าง 4.0-4.5 ให้ใช้ปูน
ในอัตรา 1 ตันต่อไร่ ในเขตเกษตรน้ําฝน ดินที่มีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูนในอัตราประมาณ 2.5 ตันต่อไร่และถ้าดินมีค่า pH ระหว่าง 4.0-4.5 ใช้ปูนใน
อัตรา 1.5 ตันต่อไร่  
ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว  
          1.เมื่อหว่านปูนแล้วให้ทําการไถแปร  
          2.ปล่อยน้ําเข้าในนาแล้วแช่ขังไว้ประมาณ 10 วัน  
          3.จากนั้นให้ระบายน้ําออกเป็นการชะล้างสารพิษ  
          4.ปล่อยน้ําเข้าไปขังใหม่เพื่อใช้ในการปักดํา  
 
2. เพื่อปลูกพืชล้มลุก จะแยกเป็นการปลูกผักและการปลูกพืชไร่  
 
          2.1 การปลูกพืชผัก มีลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ  
                    1) ยกร่องสวน โดยใช้สันร่องมีขนาดกว้างประมาณ 6-7 เมตร มีคูระบายน้ํากว้าง 1.5 เมตรและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร หรือลึกพอถึง
ระดับขั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์มาก  
                    2) ไถพรวนดิน แล้วตากท้ิงไว้ 3-5 วัน  
                    3) ทําแปลงย่อยบนสันร่อง โดยยกแปลงให้สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ1-2 เมตร เพื่อระบายน้ําบนสันร่องและเพื่อ
ป้องกันไมใ่ห้แปลงย่อยแฉะเม่ือรดน้ําหรือเมื่อมีฝนตก  
                    4) ใส่วัสดุปูนเพื่อลดความเป็นกรดของดินคือใช้หินปูนฝุ่นหรือปูนมาร์ลอัตราประมาณ 2-3 ตันต่อไร่หรือประมาณ 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร โดยการคลุกเคล้าปูนให้เข้ากับดินและทิ้งไว้ 15 วัน  
                    5) ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรียในอัตรา 5 ตันต่อไร่หรือประมาณ 3 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยใส่ก่อนปลูก 1 วันเพื่อปรบัปรุงดิน
ให้ร่วนซุยมีส่วนประกอบของดินดี  
 
          2.2 การปลูกพืชไร่บางชนิด อาจกระทําได้ 2 วิธี คือ แบบยกร่องสวนและแบบปลูกสลับหลังฤดูทํานา การปลูกพืชไร่แบบยกร่องสวนเป็นการปลูก
พืชไร่แบบถาวร มีวิธีเตรียมพื้นที่แบบเดียวกับการปลูกพืชผัก สําหรับการปลูกพืชไร่แบบปลูกสลับหลังฤดูทํานาจะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนหรือหลังจากฝน
หยุดตกแล้วการเตรียมพื้นที่ก็เนเดียวกันการเตรียมเพื่อการปลูกพืชไร่ท่ัว ๆ ไห แต่อาจต้องยกแนวร่องปลูกพืชไร่ให้สูงกว่าการปลูกบนพื้นที่ดินตอน
ประมาณ 10-20 เซนติเมตรเพื้อป้องกันมิให้น้ําแช่ขัง ถ้ามีฝนตกผิดฤดูหรือถ้าดินในบริเวณนั้นเคยได้รับ การปรับปรุงโดยใช้ปูนมาแล้ว คาดว่าคงไม่
จําเป็นต้องใช้ปูนอีก  
 
3. เพื่อปลูกไม้ผล ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้  
          1) สร้างคันดินกั้นน้ําขนาดใหญ่ล้อมรอบแปลง เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในฤดูฝน พร้อมทั้งติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกตามต้องการ ขนาด
ของเครื่องสูบน้ําขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ท่ีจะสูบและปริมาตรน้ําฝน โดยประมาณจากปริมาตรของฝนที่ตกลงมาเป็นประจํา  
          2) ทําการยกร่องปลูกพืชตามวิธีการปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกไม้ผลดังท่ีกล่าวแล้ว  
          3) น้ําในคูระบายน้ําจะเป็นน้ําเปรี้ยว ต้องทําการระบายออกเมื่อเปรี้ยวจัดและสูบน้ําจืดมาแทนใหม่ ช่วงเวลาถ่ายน้ําประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง  
          4) ควบคุมระดับน้ําในคูระบายน้ําไม่ให้ต่ําว่าชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์มาก เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาท่ีจะทําให้ดินมีความเป็นกรดเพื่ม
ขึ้น  
          5) ใส่ปูน อาจเป็นปูนขาว ปูนมาร์ล หรือหินปูนฝุ่น ตามแต่จะหาได้ภายในพ้ืนที่ โดยหว่านทั่วท้ังร่องที่ปลูกในอัตราประมาณ 1-2 ตันต่อไร่  
          6) ระยะเวลาที่ปลูกกําหนดให้เหมาะสมตามชนิดของพืช  
          7) ขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง ยาว และลึก 50-100 เซนติเมตร แยกดินชั้นบนและชั้นล่างไว้ตา่งหาก ตากท้ิงไว้ 1-2 เดือนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เอาส่วนที่
เป็นหน้าดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือบางส่วนของดินชั้นล่าง แล้วกลบลงไปในหลุมให้เต็ม ปุ๋ยหมักใส่ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อตัน โดยผสมคลุกเคล้าให้
เข้ากับปูนในอัตราประมาณ 15 กิโลกรัมต่อหลุม  



          8) ดูแลปราบวัชพืช ดรค แมลง และให้น้ําตามปกติ สําหรับการใช้ปุ๋ยบํารุงดินให้พิจารณาตามความเหมาะสม  
          จากแนวพระราชดําริในทฤษฎี “ แกล้งดิน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้
ทําการศึกษาวิจัยต่อและสรุปผลได้ดังนี้  
          ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกํามะถัน เพื่อเร่งให้ดินเป็นกรดจัดรุนแรง โดยการทําให้ดินแห้งเปียกสลับกัน จากนั้นจึงศึกษา
วิธีการปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช คือ  
          แบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 6 แปลง แลงท่ี 1-4 ทดสอบขังน้ําไว้ 4 สัปดาห์แล้วปล่อยให้แห้ง 8 สัปดาห์สลับกันไป แปลงท่ี 5 และ 6 ปล่อยไปตามสภาพ
ธรรมชาติ นําดินจากพื้นที่ท้ัง 6 แปลงมาตรวจวิเคราะห์พบว่าการทําให้ดินแห้งและเมื่อทดลองต่อไปก็พบว่า ย่ิงปล่อยให้ดินแห้งนานมากขึ้น ความเป็นกรด
จะรุนแรงมากกว่าการใหน้้ําขังนาน ๆ และการใช้น้ําหมุนเวียนไม่มีการระบายออก จะทําให้ความเป็นกรดและสารพิษในดินสะสมมากขึ้น  
          ต่อมาได้ดําเนินการปรับปรุงดิน โดยการใช้น้ําชะล้างแล้วใสหิ่นปูนฝุ่นในปริมาณน้อย สามารถปรับปรุงดินกรดกํามะถันได้อย่างดี การใช้น้ําชะล้าง
พียงอย่างเดียวก็ได้ผลเช่นกัน แต่ต้องใช้เวลานานกว่า และหลังจากปรับปรุงดินแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช้ประโยชน์จะทําให้ดินกลับเป็นกรดจัดรุนแรงขึ้นอีก 
และถ้าปล่อยดินให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการปรับปรุง จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นกรดจัดน้อยกว่า  
          ด้วยพระเมตตา บัดนี้พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมืใช่พื้นที่ไร้ประโยชน์อีกแล้ว แต่สามารถนํามาทําการเกษรตได้ท้ังปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วต่างๆ อ้อย งา มัน
เทศ พืชผัก ไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชอาหารสัตว์ และขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้ผลดีจนนําไปสู่ชีวิตท่ีดีขึ้นของราษฏรในแถบนั้น ซ่ึงต่างพากันสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิรู้ลืม  
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:  
-หนังสือดินคือสินทรัพย์ตามแนวพระราชดําริ  
-หนังสือดินกับการผลิตพืช  
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  

ป่าหาย น้ําแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้ 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสว่า เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความว่า  
"ประวัติมีว่าตอนแรกมีท่ีดิน 264 ไร่ ท่ีผู้ใหญ่บ้านให้เพื่อสร้างตําหนัก ในปี 2552 ท่ีเชิงเขาหินซ้อนใกล้วัดเขาหินซ้อนก็เลยถามผู้ท่ีให้ 
ท่ีนั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างตําหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทําในท่ีนั้น"  
และทรงมีพระราชดําไว้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   1) พัฒนาให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ 
   2) พัฒนาพื้นี่รอบนอกศูนย์ศึกษาฯ ให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
   3) ให้นําวิธีการที่ได้ผลมาแล้ว ถูกต้อง ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดําเนินการ 
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราฃฃชดําริ ดําเนินการจัดต้ัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แห่งแรกในจํานวน 6 ศูนย์ฯ ท่ัวประเทศ ตั้งอยู่ท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่  
 



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 
1,740 ไร่  
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทาน ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ความว่า " ..ด้วยพ้ืนที่ฎจํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มตํ่า มีน้ําขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ํา ซ่ึงพื้น 
ท่ีท้ังหมดประมาณ 3 แสนไร่ เกษตรกรจํานวนมากไม่มีท่ีทํากิน แม้เม่ือระบายน้ําออกจากพื้นที่หมดแล้ว ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทาง 
การเกษตรให้ได้ผล ท้ังนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ ทําให้เกิดกรดกํามะถัน เมื่อดินแห้งทําให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น 
ดังนั้น เห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบ 
ผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุในโอกาสต่อไป...." การศึกษาพัฒนาได้ดําเนิน 
การในหลากหลายสาขาวิฃาในลักษะบูรณาการโดยส่วนราชการต่าง ๆ  

โครงการที่ประสบผลสําเร็จและมีการขยายผลการพัฒนา ได้แก่  

- โครงการแกล้งดิน 

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวทางในการศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด โดยริริ่มต้นจากการเร่งดินให้เป็นกรดจัด 
จนถึงจุดท่ีไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใด ๆ ซ่ึงวิธีการเร่งดินให้เป็นกรดจัดรุนแรงนี้ พระองค์ทรงเรียกว่า การแกล้งดิน หรือ การทําให้ 
ดินโกรธ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินให้กลับมาใช้ประโยชน์  

 

แล้วระบายออกควบคู่ไปกับการใช้หินปูนฝุ่นในปริมาณน้อยร่วมกับ 
การใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้อย่างดี 
และได้นํามาใช้เพื่อปลูกพืชไร่ พืชผัก และยกร่องเพื่อการปลูกไม้ผลารศึกษา
พบว่า การใช้น้ําล้างดินโดยขังน้ําไว้นาน 4 สัปดาห์ 
แล้วระบายออกควบคู่ไปกับการใช้หินปูนฝุ่นในปริมาณน้อยร่วมกับ 
การใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้อย่างดี 
และได้นํามาใช้เพื่อปลูกพืชไร่ พืชผัก และยกร่องเพื่อการปลูก 

- การปรับปรุงพืน้ที่พรุ  

พรุ เป็นพื้นที่ลุ่ม น้ําท่วมขัง ดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ ซ่ึงเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชท่ีเน่าเปื่อยทับถมเป็นชั้นหนา 
ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน ตะกอนทะเลที่มีสารไพไรต์สะสมอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงหากสัมผัสกับอากาศ จะปลด 
ปล่อยกรดกํามะถันออกมาเป็นสาเหตุท่ีทําให้ดินเปรี้ยว พื้นที่พรุในจังหวดันราธิวาส มีเนื้อที่ 261,860 ไร่ เป็นพรุใหญ่ ๆ 2 แห่ง 
คือ พรุบาเจาะ มีเนื้อที่ 52,736 ไร่ และพรุโต๊ะแดง มีเนื้อที่ 209,124 ไร่  

ผลสําเร็จของการปรับปรุงพื้นที่ดินพรุ ทํา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่เพื่อ

 
 

- พื้นที่ดินพรุหลังจากการ 
ปรับปรุงใช้เพื่อการปลูกข้าว 

 
- พื้นที่ดินพรุหลังจากการปรับ 
ปรุงใช้เพื่อการปลูกปาล์มน้ํามัน 



การปลูกข้าว ปาล์มน้ํามัน 
และมีพื้นที่บางส่วนใช้ปลูกพืชอื่น ๆ เช่น 
ถั่วเขียว ข้าวโพด เป็นต้น 

-โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

    โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ ได้ดัดแปลงสัดส่วนการใช้ท่ีดินของที่อยู่อาศัย - แหล่งน้ํานาข้าว -พืชไร่ พืชสวน จากสูตร 
10-30-30-30 เป็น 120-20-30-40 โดยลดขนาดพื้นที่แหล่งน้ําลง เพิ่มพื้ท่ีปลูกไม้ผลตามความถนัดของเกษตรกร มีการปรับปรุง 
ดินเปรี้ยวจัด โดยการใส่ปินปูนฝุ่น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 

การพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการดําเนิน 
งานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ 38 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
มีพื้นที่จํานวน 1,7778,266 ไร่ โดยศูนย์ฯให้การสนับสนุนด้านกําหนดเขตการใช้ท่ีดิน การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน้ํา การพัฒนา 
โครงการสรา้งพืน้ฐาน เช่น ก่อสร้างระบบการการใช้น้ําชลประทาน ก่อสร้างเส้นทางลําเลียงภูเขา และก่อสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตพืชผักฯ 

ผลสําเร็จของกรมพัฒนาที่ดินของศูนย์ปฏิบัติการฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 - 2553 

กิจกรรมวางแผนพัฒนาที่ดิน และก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา รวม 114,103 ไร่  

  

 

  

การก่อสร้างแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง การก่อสร้างแบบคันดินแบบน้ํา อาคารชะลอความเร็วของน้ํา 

โครงการทุ่งกุลาร้องไห้ 

 
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ขนาด 2.1 ล้านไร่ โดยปัญหาของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในขณะนั้นพบว่าประชาชนกว่า 
400,000 คน ประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเค็ม การเกิดน้ําท่วมท่ีรุนแรง การขาดแคลน้ําในช่วงฤดูเพาะปลูก 
การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคม แลปัญหาสิทธิการถือครองที่ดินทํากิน ตลอดจนปัญหาขาดการถ่ายทอดเทคโน 
โลยีด้านการเกษตร ทําให้มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการผลิตทางการเกษตร เป็นสาเหตุให้ราษฏรในพื้นที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน 
รัฐบาลโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าดําเนินการสํารวจและวางแผนการใช้ท่ีดินเพื่อการพัฒนาการเกษตรกรรมในเนื้อ 
ท่ี 2.1ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2514 : ซ่ึงต่อมาได้นําโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการตามที่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2519  
การดําเนินการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาท่ีดิน ประมง และปศุสัตว์ ฯลฯ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ 
องค์กรต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุัน ทําให้ราษฏร์กว่า 600,000 คน ใน 1,048 หมู่บ้าน ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้มีรายได้ต่อหัว 



เพิ่มขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่าตัวในแต่ละปี และสามารถทําการผลิตในระดับนี้ได้ทุก  
4 ใน 5 ปี จากเดิมท่ีจะผลิตได้ทุก ๆ 1 ใน 5 ปี 

 

 
 

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ก่อนการ
พัฒนา  

 
 
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้หลังการพัฒนา  

 
 


