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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน

การทรงงานของพระราชา  

 ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับสิบๆ ปี คือ ภาพที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆ 

พรอ้มดว้ยแผนทีใ่นพระหตัถแ์ละกลอ้งถา่ยภาพคลอ้งพระศอ  กลา่ว

ได้วา่ทรงใหค้วามส�าคญัเปน็อยา่งยิง่กบัการเกบ็ขอ้มลูทีล่ะเอยีดถูก

ต้อง เพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริด้านต่างๆ  ดังความส่วนหน่ึงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดท้รงถา่ยทอดไวถ้งึเร่ืองแผนทีแ่ละเครือ่ง

มือต่างๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูล

แผ่นดินว่า
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“….. แผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆ  เห็นกันทั่วไป   เพราะ

ท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกัน  การปะแผนที่เข้าด้วยกัน   ท่านทำาอย่างพิถีพิถัน   

แล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว   ก่อนที่จะเสด็จไหน ท่าน

ก็จะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด ”
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“ ....เวลาเสด็จไปกต็อ้งไปถามชาวบ้านว่าสถานทีน่ัน้

อยู่ที่ไหน ทางทิศเหนือมีอะไร ทิศใต้มีอะไร ท่านถาม

หลายๆ คนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูก

ถามนั้น ดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่ 

น้ำาไหนจากไหนไปที่ไหน บางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้อง 

ท่านจะตรวจสอบได้.... ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานสัมภาษณ์ ณ สถานีวิทยุจุฬา พ.ศ. 2529
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 ตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....เส้นทางนับหมื่นๆ 

กิโลเมตร ที่ทรงตรากตร�าเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรใน

ภูมิภาคต่างๆ  ท�าให้ทรงสัมผัสได้ถึงทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง    วันเวลาเหล่า

นัน้เปน็ประหนึง่สายใยทีค่อ่ยๆ ประสานถักทอความผกูพนัระหวา่งพระองคแ์ละราษฎร

ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน   อันเป็นพลังส�าคัญให้ทรงพระราชอุตสาหะปัดเป่าความทุกข์ยาก

ของพสกนิกรให้บรรเทาเบาบางลง   
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 ดังน้ันในการทรงงานแต่ละครั้ง.....พระองค์จทรงใช้ผืนดินผืนป่าต่างห้องทรงงาน 

ข้ามล�าห้วยล�าธารไปพร้อมอุปกรณ์คู่พระวรกาย   เพื่อศึกษาข้อมูลด้านกายภาพแท้จริง 

ไม่ใช่อิงอยู่กับต�าราและหลักวิชาการเพียงอย่างเดียว  ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้เข้าถึงปัญหา

แท้จริงของราษฎร   
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 ผูใ้กลช้ดิทีร่บัใชง้านสนองเบือ้งพระยคุลบาทไดก้ลา่ว

ถึงแผนที่ ของพระองค์ว่า จะประกอบกันอย่างน้อย 4 แผ่น 

เท่ากับ 4ระวางไปจนถึง 6 แผ่น มีมาตราส่วน 1 : 50,000 โดย

จะทรงปะติดปะต่อกัน ประกอบร่างเป็นแผ่นเดียวกัน และพับ

ตามแนวด้วยพระองค์เอง  ซ่ึงเทคนิคในการพับแผนที่ขนาด

ยกัษข์องพระองคน์ัน้เปน็สิง่ทีน่า่สนใจ  เพราะประเทศไทยแบง่

ออกเป็นภาคส่วนหลายภาค  พื้นที่แต่ละภาคก็มีรายละเอียด

ลกึลงไปตามภเูขา สนัน้�า เสน้ทางพืน้ดนิ ซึ่งเป็นใครกค็งสบัสน 

แต่พระองค์ทรงมีวิธีการพับที่พิเศษ  ซึ่งหากต้องการจะหา

ต�าแหน่งพื้นท่ีใด ก็สามารถที่จะคลี่ดูได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสีย

เวลาในการพลิกดูไปมา  และบนแผนที่นั้นก็จะเต็มไปด้วยรอย

ดินสอที่ท�าเครื่องหมายต่างๆ ไว้มากมายทั่วหน้ากระดาษ
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 บางเวลา พระองค์ทรงมีพระอารมณ์ขันก่อนการทรงงานกับเหล่า

ข้าราชการที่ถวายงานอยู่เสมอ ด้วยการตรัสว่า “ เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวคลี่โสร่งก่อน ”  

ซึ่งหมายถึงขอกางแผนที่ใหญ่ยักษ์ของพระองค์ดูเสียก่อน บ้างก็ทรงกางแผนที่บน

หน้ารถพระที่นั่ง......บ้างก็ทรงกางแผนที่กันกลางป่าเขาล�าเนาไพร ......และบางครั้ง

กท็รงกางแผนทีล่งบนพืน้ แลว้ให้ข้าราชการมานัง่ลอ้มวงกันดรูายละเอยีดท่ีพระองค์

จะทรงใชใ้นการทรงงาน...........ทรงเปน็พระมหากษตัรยิท์ีม่พีระจริยวตัรท่ีเรยีบง่าย

เป็นอย่างมาก
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อีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงขาดไม่ได้ คือ กล้องถ่ายภาพ  ซึ่งทรงสนพระราช

หฤทัยด้านการถ่ายภาพมาตั้งแต่พระชนมายุได้ 8 พรรษา โดยกล้องถ่าย

รูปตัวแรกเป็นกล้องถ่ายรูปโคโรเน็ต มิดเจ็ต สีเขียวประด�า ของฝรั่งเศส 

ราคาเพียง 2 ฟรังส์สวิส และใช้ฟิล์มราคา 25 เซนต์ ซึ่งพระองค์ได้รับ

พระราชทานจากสมเด็จพระราชชนนี  และแม้ว่าช่วงแรกในการถ่ายภาพ

อาจจะทรงไมป่ระสบความส�าเร็จ แตพ่ระองคท์รงไมล่ะตอ่ความยอ่ทอ้ ทรง

พยายามศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนด้วยพระองค์เองจนเป็นนักถ่ายรูปท่ีมี

พระปรีชาสามารถยิ่ง
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ดว้ยทรงโปรดการถา่ยภาพ  พระองคจ์งึทรงใชก้ลอ้งถา่ยภาพเพือ่ประกอบในการทรงงาน 

และพระองค์ยังโปรดการถ่ายรูปอิริยาบถต่างๆ ของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอีกด้วย 
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วิทยุสื่ อสาร   เป็นอีกหนึ่ งอุปกรณ์ที่ทาง

กรมชลประทานได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน 1 

เครื่อง โดยใช้คลื่นความถี่ของกรมชลประทานที่เหล่า

เจ้าหน้าที่ใช้กันอยู่   พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ

ด้านวิทยุสื่อสารเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงศึกษา

เทคนคิการสือ่สารวทิยอุยา่งจรงิจงัเมือ่ พ.ศ.2511 ดว้ย

ทรงตระหนักว่าการสื่อสารทางวิทยุจะเป็นสื่อที่ดีที่สุด 

ทีจ่ะชว่ยใหท้รงทราบขา่วสารและปญัหาของประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน

ทว่งท ี  นอกจากน้ีพระองคย์งัสนพระราชหฤทัยในเร่ือง

สายอากาศและสายน�าสญัญาณจนเกิดเปน็สายอากาศ

พระราชทานสุธี 1 - สุธี 2 - สุธี 3 และสุธี 4       รวม

ถึงมีพระราชด�าริให้ค้นคว้าทดลองเก่ียวกับระบบวิทยุ

ทวนซ้�าสัญญาณทางไกล    คร้ังหนึ่งพระองค์ได้

พระราชทานพระราชด�ารัสแก่คณะกรรมการประสาน

งานการจัดและบริหารคลื่นความถี่วิทยุแห่งชาติ ถึง

วินัยในการสื่อสารว่า
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 “....ขอ้สำาคญัจะตอ้งรบัผิดชอบในตนเองมากทีสุ่ด เพ่ือ

จะรักษามาตรฐาน เพราะว่าถ้าพูดอะไรไป จะมีผลสะท้อนไป

ทัว่ประเทศ เป็นการสะทอ้นถงึทกุคน ฉะน้ันต้องรูจั้กรกัษาวินยั

ของการสื่อสารให้ดี เพื่อที่จะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

และไม่รบกวนกันและกัน ทั้งไม่ทำาให้ความปลอดภัยของส่วน

รวมเสียไป...”

 พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2532                                                                                                      

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
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 เข็มทิศ  ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้งานนั้นจะอยู่ที่ด้านหลังนาฬิกาข้อ

พระกร เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่หน่อย และเจ้าเข็มทิศนี้จะบอกข้อมูลแบบก

ว้างๆ บอกทิศทาง เหนือใต้ ตะวันออก ตะวันตก ตามปกติว่า    อยู่ตรงทาง

ไหนอย่างไรระหว่างที่พระองค์ทรงยืนอยู่  ซึ่งจะทรงใช้ควบคู่ไปกับการใช้

แผนที่

 

 นอกจากนี้ ที่ขาดไม่ได้เลย คือ ดินสอ ซึ่งเป็นดินสอไม้ธรรมดาที่ชาว

บ้านท่ัวไปใช้กัน โดยตรงปลายก้นด้ามดินสอจะมียางลบอยู่ ทั้งนี้ที่พระองค์

โปรดการใช้ดินสอในการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ในสมุดงานหรือแผนที่

นั้น เป็นเพราะว่าหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้สามารถลบออกได้สะดวก

 และ บาร์รอมิเตอร์ ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระองค์จะมีบาร์รอมิเตอร์

ติดไว้เสมอ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะเป็นตัววัดความกดดันของอากาศ ความสูงจาก

ระดับน้�าทะเล ขณะทรงขับรถไปหรืออยู่ตรงจุดไหนที่พระองค์จะทรงทราบ

ว่าอยู่สูงแค่ไหนแล้ว
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ใต้ร่มพระบารมีฟื้นฟูปฐพีไทย

  “....เศรษฐกจิของเราข้ึนอยู่กับการเกษตรมาแตไ่หนแต่ไรแล้ว 

รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จาก

การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้อง

อาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำาคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำาเนิน

ก้าวหน้าไปได้ ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ....”
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 ความบางตอนจากพระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แสดงให้เห็นเป็น
ท่ีประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศ
เกษตรกรรม  ดังนั้นปัจจัยสำาคัญที่จะสร้างผลผลิต
ทางการเกษตรให้เจริญงอกงามได้ก็ย่อมต้องมี ดิน 
เป็นหน่ึงในปัจจัยพื้นฐานสำาคัญเช่นเดียวกับน้ำา   
และหากพลกิฟืน้ใหดิ้นมีความอดุมสมบูรณ ์ กจ็ะย่ิง
ทำาให้สามารถก่อเกิดผลิตผลทางการเกษตรได้
เพิ่มพูนและมีคุณภาพที่ดี   ดังพระราชดำารัสที่ได้
พระราชทาน ความตอนหนึ่งว่า
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“.... การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่

ไถหรอืลอกหนา้ดนิทิง้ไป สงวนไมย้นืตน้ทีย่งัเหลอือยูเ่พือ่ทีจ่ะรกัษาชุม่

ชื้นของผิวดิน ....”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2540

ดิน
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“….ฝ่ายกรมกองต่างๆ ก็บอกว่าแถวนี้ดินมันไม่ดี ใช้ไม่ได้ ไม่ควรจะทำาโครงการ ไม่

คุ้ม แต่ว่าก็ได้พูดว่า ดินไม่ดีนั่นเอง มีเยอะแยะในประเทศไทย ถ้าหากว่า บอกว่าที่นี่

ดิน ไม่ดี ไม่ช่วยกันทำา ลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศก็จะกลายเป็นทะเลทรายหมด เจ้า

หน้าที่ก็เข้าใจ ก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได้ ....”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ขา้ราชการเจ้าหน้าที่                                                                                                                 

เมื่อครั้งแรกเริ่มจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ                                                                    

(หนังสือสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบปีที่ 44 

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย : กรมพัฒนาที่ดิน)

ดิน
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 ดนิในโลกใบนีม้มีากมายนบัหลายหมืน่

หลายพันชนิด  และในประเทศไทยนั้นก็มีดินไม่

นอ้ยกวา่ 300 ชนดิ  แตล่ะชนดิมลีกัษณะทางเคมี

และกายภาพที่แตกต่างกันไป  บางชนิดมีความ

เหมาะสมในการน�ามาใช้ท�าการเกษตร บางชนิด

ก็เป็นดินที่มีปัญหาและมีข้อจ�ากัดในการน�ามาใช้

ประโยชน ์ และดว้ยความเป็นประเทศเกษตรกรรม  

ที่มีประชากรในภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า 40 

ลา้นคน  ใชพ้ืน้ทีท่�าการเกษตรไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 

62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ  ดังนั้นปัญหาเรื่องการ

ผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาให้ไทยก้าวไปเป็น

ครัวของโลก  รวมถงึการเสือ่มโทรมของทรัพยากร

ดินที่ใช้กันมานานจึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีการ

จัดการที่เหมาะสมโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่อง

ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ     

ดิน
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จอมราชย์ปราชญ์แห่งดิน 
  
 ความสมดุลของธรรมชาติ.....ดิน.....น้�า.....ป่าไม้  และสิ่งมีชีวิต ต่างพึ่งพิงกัน

อยา่งมปีฏสัิมพนัธแ์ละเชือ่มโยงดว้ยวถิทีางธรรมชาตอิย่างเปน็วฏัจกัร  โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด�าริทกุโครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน

แนวพระราชด�าริให้ด�าเนินการนั้นจึงเป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมให้มีสภาพดีขึ้น

ดิน
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 ในเรื่องดิน......พระองค์ ทรงศึกษาและมีแนว

พระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาดินประเภทต่างๆ   

ดว้ยกระบวนการและวธิกีารทางธรรมชาตเิปน็หลักใน

การแก้ไข อาทิ โครงการแก้ดินเปรี้ยว โครงการแกล้ง

ดิน เป็นต้น  ซึ่งหลักแนวคิดของพระองค์นี้ ได้พิสูจน์

มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง จากดินที่เสื่อมสภาพหมด

ทางฟื้นฟู  ชาวบ้านปลูกอะไรบนผืนดินนี้ก็ไม่ขึ้น ไม่

งอกงาม แต่ก็สามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์

ได้ด้วยแนวคิดธรรมชาติของในหลวง   

ดิน
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 การอนุรักษ์และพื้นฟูดิน

จากการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทั่วทุก

ภมูภิาค ปญัหาทีท่รงพบบอ่ยครัง้นัน่คอื  ปญัหาเรือ่งสภาพ

ดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก  อีกทั้งความแตกต่างของ

ปัญหาในแต่ละภูมิภาคที่ต้องเผชิญ   ดังนั้นถ้าจะให้ดิน

เหมาะแกก่ารเพาะปลกู  กจ็�าเปน็ตอ้งท�าใหด้นิอดุมดว้ยแร่

ธาตุอาหาร ดินไม่เปรี้ยวไม่เค็ม มีอินทรียวัตถุที่เพียงพอ  มี

ความชืน้ทีเ่หมาะสม และมคีวามร่วนซุยพอเหมาะ  ดงัความ

ส่วนหนึ่งจากเอกสารพระราชทานที่ทรงเขียนถึงงาน

อนุรักษ์และฟื้นฟูดิน โดยสรุปความให้เข้าใจง่ายว่าดินท่ี

เหมาะสมส�าหรับการเกษตรกรรมนั้นต้องมีคุณสมบัติ

อย่างไร  ความตอนหนึ่งว่า

ดิน
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 การอนุรักษ์และพื้นฟูดิน

	 “	ดินที่เหมาะสมสำาหรับการเกษตรกรรมต้อง
มีคุณสมบัติต่างๆ	ดังนี้	มีแร่ธาตุที่เรียกว่า	ปุ๋ย	ส่วน
ประกอบสำาคญัคอื	1)	N	(nitrogen)	ในรปู	nitrate	
2)	 P	 (phosphorus)	 ในรูป	 phosphate	 3)	 K	
(potassium)	 และแร่ธาตุ	 อื่นๆ	O	H	Mg	 Fe	 มี
ระดับ	เปรี้ยว	ด่าง	ใกล้เป็นกลาง	(pH	7)	มีความ
เค็มต่ำา	มีจุลินทรีย์	มีความชื้นพอเหมาะ	(ไม่แห้ง	ไม่
แฉะ)	มีความโปร่งพอเหมาะ	(ไม่แข็ง)	”

(อ้างอิงจากการบรรยาย ดร.วีระชัย ณ นคร 27สิงหาคม 

พ.ศ.2553ในการเสวนา "เกษตรยั่งยืนฟื้นฟูภูมิปัญญา 

พัฒนาสู่สากล” ในงาน ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 

6 และงานนิทรรศการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระ

ราชด�าริ)

ดิน

25



 ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการจัดการ
ทรัพยากรดิน  พระองค์ทรงสามารถจ�าแนกดินที่มีปัญหาตาม

ภูมิภาคต่างๆ  และได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ  เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและทดลองสืบหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ดินของภูมิภาคนั้น ๆ เช่น ทรงให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลาง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   การแก้ปัญหาดินพรุในภาคใต้ และที่ดิน

ชายฝั่งทะเล    รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงและฟื้นฟูดินท่ีเสื่อมโทรมพัง

ทลายจากการชะลา้งหนา้ดนิ ตลอดจนการท�าแปลงสาธติการพฒันาทีดิ่น

เพื่อการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรมเพื่อให้พื้นที่ที่มี

ปัญหาเรื่องดินจากหลายๆ สาเหตุกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้

อีกครั้ง

ดิน

26



 การแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดิน
ท�ากินของเกษตรกร

 ปญัหาส�าคญัชว่ง 4 ทศวรรษทีผ่า่นมา คอื ปัญหาการขาดท่ีดนิท�ากินของเกษตร   

งานจดัและพฒันาทีด่นิจงึเปน็งานแรกๆ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงใหค้วาม

ส�าคัญ   และทรงเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินหุบกะพงตามพระราชประสงค์  เมื่อพ.ศ. 

2511โดยมุง่แก้ไขปญัหาการไมม่ทีีด่นิท�ากินของเกษตรกรเปน็ส�าคญั ดงัพระราชด�ารสั

อธิบายในภายหลังที่ว่า

ดิน
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ดิน
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 "....มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและถ้าไร้

ที่ดินแล้วก็จะทำางานเป็นทาสเขาซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็น

ทาสคนอื่น แต่ถ้าเราสามารถที่จะขจัดปัญหานี้โดยเอาที่ดินจำาแนกจัดสรร

อย่างยุติธรรม อย่างมีการจัดตั้งจะเรียกว่านิคมหรือจะเรียกว่าหมู่หรือกลุ่ม 

หรือสหกรณก์ต็ามกจ็ะทำาใหค้นทีม่ชีวีติแรน้แคน้สามารถทีจ่ะพฒันาตวัเอง

ขึ้นมาได้...."

พระราชด�ารัส เมื่อ พ.ศ. 2531 ณ ส�านักงาน กปร.



ปัญหาทรัพยากรดิน

ปญัหาทรพัยากรดินในประเทศไทยอาจแบ่งออกเพือ่ใหเ้ขา้ใจได้งา่ยขึน้ ไดแ้ก่

 ดินมีปัญหาพิเศษไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์  ใช้ปลูกพืชได้ไม่ดี หรือ 

ปลูกไม่ได้เลย ได้แก่  ดินทรายจัด  ดินตื้น  ดินเค็ม  ดินเป็นกรด   ดินพรุ ดินที่ลาด

ชันมาก  ดินท่ีชุ่มน้�าหรือมีน้�าขังเป็นเวลานาน  รวมถึงดินเป็นพิษ ที่เกิดจากการ

สะสมของสารพิษ

 ความเสื่อมโทรมของดิน   หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินต่�า มี

แรธ่าตุอาหารพชืเปน็องค ์ประกอบต่�า ประกอบกบัประเทศไทยอยูใ่นเขตท่ีมฝีนตก

ชุก แร่ธาตุต่างๆ ก็อาจมีการเปลี่ยนสภาพ หรือถูกชะล้างไปกับน้�าได้อย่างรวดเร็ว   

ซึ่งสาเหตุที่ดินเกิดความเสื่อมโทรม มีอยู่หลายประการ คือ

ดิน
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๑. การปลกูพืชตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน การทีเ่กษตรกรปลกูพชืในทีด่นิท�า

กินเป็นเวลานานโดยขาดการดูแลบ�ารุงดิน ท�าให้ธาตุอาหารตามระดับความลึกของราก

พืชถูกน�าไปใช้มากเกินจนดินเสื่อม ไม่สมบูรณ์

๒. การปลกูพืชทำาลายดนิ พชืบางชนดิมกีารเจรญิเตบิโตคอ่นขา้งรวดเรว็ ซึง่จ�าเป็น

ต้องใช้แร่ธาตุมาเป็นอาหารเพื่อสร้างผลผลิตให้งอกงามเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ดินถูกดูดซับ

ล�าเลียงน�าเอาแร่ธาตุออกไปเป็นจ�านวนที่มาก และยิ่งท�าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ได้

ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ยูคาลิปตัส และมันส�าปะหลัง

๓. ธาตุอาหารพืชถูกทำาลาย หรืออยู่ในสภาพที่พืชใช้ประโยชน์แทบจะไม่ได้เลย ยก

ตัวอย่าง ฮิวมัส คืออินทรียวัตถุซึ่งเกิดจากซากพืชซากสัตว์ตายและทับถมกันเป็นเวลานานโดยมี

จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย และเกิดกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ท�าให้ดิน

มีความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ฮิวมัสเหล่านี้ก็จะถูกความร้อนท�าลายได้ง่ายและสูญ

เสียดินที่อุดมสมบูรณ์ หรือเมื่อดินเปลี่ยนสภาพไปเป็นกรด หรือด่าง จะท�าให้พืชบางชนิดไม่

สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่มีประโยชน์ตามที่ต้องการไปใช้ได้

ดิน
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แนวพระราชดำาริ...สร้างดินให้มีชีวิต

 จากปญัหาความเส่ือมโทรมของดนิทีก่ลา่วมาขา้งตน้  พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะ

สม จึงได้พระราชทานพระราชด�าริให้ด�าเนินการศึกษาทดลองเกี่ยว

กบัหญา้แฝก...วชัพชืทีม่ากคณุประโยชน ์ ทีช่าวบา้นสามารถท�าไดเ้อง 

ได้ผลดีและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าวิธีอื่นๆ  

ดิน
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 หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่  ขึ้น

เป็นกอหนาแน่น  ดังนั้นเมื่อน�ามาปลูกตามแนวระดับขวางทางลาดเท

แลว้ หญา้แฝกจะท�าหน้าท่ีเสมือนก�าแพงธรรมชาตกิรองตะกอนดนิทีถ่กู

น้�าพดัพามาใหต้กทบัถมดา้นหนา้แถวหญา้แฝก และชะลอความเรว็ของ

น้�าใหน้้�าถกูกักเก็บและไหลซมึลงไปในดนิ ท�าใหด้นิมคีวามชุม่ชืน้ขึน้  อกี

ทัง้รากหญา้แฝกทีห่ยัง่ลกึลงดนิในแนวด่ิง และแตกแขนงประสานกนัแนน่

เหมือนร่างแหเป็นเสมือนม่านใต้ดินชะลอการไหลของน้�าในดิน 

 ท�าให้ความชื้นในดินเพิ่มขึ้น และยังป้องกันการกัดเซาะของน้�าที่

ท�าให้เกิดร่องขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ยิ่งกว่านั้นรากหญ้าแฝกยัง

สามารถดูดซึมสารเคมีท่ีถูกชะล้างลงไปในดิน เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี

ป้องกันศัตรูพืช  เก็บไว้ในต้นหญ้าแฝก  เป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมี

เหล่านั้นไหลลงไปสร้างมลพิษแก่แหล่งน้�า  ด้วยคุณลักษณะที่ดีเช่นนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด�าริให้ปลูกหญ้าแฝกบริเวณ

เหนือแหล่งน้�าต่างๆ ดังความส่วนหนึ่งจากพระราชด�ารัสว่า
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 “.... หนักใจเรื่องสารเคมี เขาต้องใส่ปุ๋ยและเคมีไนเตรท ฝนตกก็ละลายไปลง

ในน้ำา อาจไปผสมกบัขา้งลา่งเปน็พษิลงไปในอา่งในบอ่ตืน้ทีเ่ขาไว้ใช้กนิ ถา้ทำาหญา้

แฝกนี่ไนเตรทจะถูกกักไว้แล้วยังเป็นปุ๋ยให้ดิน ถ้ายาพิษนั้นเข้าไปอยู่ในต้น ซึ่งเวลา

นานๆ ไปยากจ็ะสลายพร้อมกบัต้นแฝกสลายตวัเปน็ปุย๋ ตน้แฝกนีก็่จะเปน็ปุย๋สำาหรบั

พืชต่อไป โดยที่ยาฆ่าแมลงนั้นไม่เป็นพิษสลายตัว....” ดิน
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ  นับเปน็สถานที่ที่ส�าคญัใน

การศกึษา ทดลอง เกีย่วกบัหญา้แฝก  ตัง้แตก่ารรวบรวม เปรยีบเทียบสายพนัธุห์ญ้า

แฝกแหลง่ตา่งๆ การเพาะขยายพนัธุ ์ การศกึษาทดลองและน�าไปใชป้ระโยชน์  ตลอด

จนขยายผลไปสู่เกษตรกร ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นแนวทางส�าหรับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

รักษาทรัพยากรดินไม่ให้เสื่อมโทรม ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
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 พื้นที่ลาดชัน   ควรปลูกตามแนวระดับขวางแนวลาดชันของพื้นที่ หรือ

ปลูกเปน็รปูครึง่วงกลม แหงนรบัความลาดเทของพืน้ทีร่อบต้นไม ้เพือ่ลดความ

รุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน และควรจัดการแนวแถวหญ้าแฝกให้มี

จ�านวนแนวแถวที่เหมาะสมตามความลาดชันของพื้นที่

 พื้นที่ราบ   แนวการปลูกอาจปลูกหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกัน ไม่ว่า

จะเป็นการปลูกเป็นแนวแถวหน้ากระดาน รูปครึ่งวง หรือวงกลม เป็นต้น 

วัตถุประสงค์เพื่อการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน รักษาความชื้นใต้ดิน  ตลอดจน

เป็นการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุ  

 พืน้ทีว่กิฤต ิ  ในทีน่ีห้มายถึงพืน้ทีท่ีง่า่ยตอ่การชะลา้งพังทลาย อาทิ ขอบ

บ่อน้�าหรือสระน้�าที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน รอยต่อของผิวน้�ากับแนวป่าท่ีอยู่เหนือ

เขื่อนหรืออ่างเก็บน้�า แนวร่องน้�าข้างถนน พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ถูกน้�ากัดเซาะ

เป็นร่องลึก เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ยังพบว่า ก้านและใบหญ้าแฝกน้ันมีคุณสมบัติช่วยป้องกัน

ความร้อนจึงนำามาใช้สร้างยุ้งฉางด้วยหญ้าแฝกและดินเหนียว ซึ่งทำาให้เก็บข้าว

เปลือกไว้ได้นานหลายปี   อีกทั้งยังนำาไปแปรรูปเป็นเยื่อหญ้าแฝกผลิตภาชนะ

และกระดาษ ย่ิงกว่าน้ันยังนำามาใช้เป็นวัสดุแทนไม้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ส่วนขี้เถ้าก็สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ได้   ด้วยเหตุนี้เองในปี  2545 

พระองคท์รงมพีระราชดำารใิหด้ำาเนนิการดา้นสทิธบิตัรเร่ืองหญา้แฝกขึน้จำานวน 

9 ฉบับ เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของชาติ คือ

1. เส้นและวัสดุหญ้าแฝก 

2. องค์ประกอบวัสดุอัดขึ้นรูปที่มีหญ้าแฝกเป็นส่วนผสม

3. กรรมวิธีการผลิตหญ้าแฝกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรม 

4.ภาชนะบรรจุท�าจากหญ้าแฝก

5.เครื่องผลิตเส้นวัสดุหญ้าแฝก

6.ยุ้งฉางท�าจากหญ้าแฝกและดินเหนียว

7.กรรมวิธีการผลิตเถ้าหญ้าแฝก

8.แผ่นวัสดุหญ้าแฝกซีเมนต์และองค์ประกอบ

9.การใช้เถ้าหญ้าแฝกทดแทนซีเมนต์
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการวิจัยในการนำา

หญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับนานาชาติ  โดยการประชุมนานาชาติที่จัด

ขึ้นหลายครั้งนำาไปสู่การยอมรับว่า หญ้าแฝกเป็นเครื่องมือปกป้อง  อนุรักษ์ดิน

และน้ำา  และหลายประเทศนำาไปปรับใช้ด้วยวิธีต่างๆ     การประชุมนานาชาติ

วา่ดว้ยหญา้แฝกซึง่ประเทศไทยไดร้เิริม่จดัขึน้เปน็ครัง้แรก และตอ่มาประเทศอืน่ 

เชน่ จนี อนิเดีย เวเนซเูลอา จดัข้ึนโดยได้รับพระบรมราชปูถมัภ ์และพระราชทาน

รางวัลชื่อว่า  The King of Thailand Vetiver Awards   แก่ผู้มีผลงานวิจัย

และส่งเสริมหญ้าแฝก  
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 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 สมาคมควบคุมการพังทลายของ

ดินนานาชาติ   ( International Erosion Control Association ) ได้มีมติ

ทลูเกลา้ฯ ถวายรางวลั The International Merit Award  แดพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว  ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างในการน�าหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์

ดินและน้�า   และในปีเดียวกันนั้นเอง นายริชาร์ด จี กริมชอว์ หัวหน้าแผนก

การเกษตร ฝา่ยเทคนคิเอเชยีแหง่ธนาคารโลก ไดน้�าคณะเขา้เฝา้ทลูละอองธลีุ

พระบาททลูเกลา้ฯ ถวายรางวลัหญา้แฝกชบุส�ารดิ พรอ้มเกยีรตบิตัร ิเพือ่สดดุี

พระเกียรติคุณ  ในฐานะที่  ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริม
เทคโนโลยีหญ้าแฝกให้เผยแพร่ไปทั่วโลก
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ต้องสร้างของดีซ้อนบนของเลว
 “....เราจะสร้างของดี  ซ้อนบนของเลวนั้นต้องสร้างผิวดินใหม่ขึ้นมา....”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2545                                                                                                                                  

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

 ดินดานหรือดินแข็ง และดินลูกรัง มีลักษณะเป็นดินเนื้อละเอียด น้�าหนัก

มาก น้�าและอากาศผ่านเข้าออกได้ยาก เมื่อพอเข้าฤดูแล้งจะมีลักษณะแห้งแข็งและ

แตกระแหงอย่างเห็นได้ชัด รากไม้แทรกตัวเข้าไปได้ยาก จึงปลูกพืชได้ไม่เจริญเติบโต   

แนวพระราชด�าริ “สรา้งของดซีอ้นบนของเลว” จงึถูกน�ามาใชเ้ปน็วธิแีกไ้ข.....โดย

แนวทางการแก้ไขปัญหาดินดาน ดินลูกรัง ตามแนวพระราชด�าริมีดังนี้
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 สร้างอ่างเก็บน้�าตามล�าน้�าหลัก เพื่อเก็บกักน้�ารักษาความชุ่มชื้น และ

น�าน้�าไปใช้อย่างประหยัดตามความจ�าเป็น  และฟื้นฟูไม้เศรษฐกิจทางการ

เกษตร เช่น ไม้ผล และพืชล้มลุก ปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืช

ตระกูลถั่วแล้วไถกลบ และปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดเทขนานกันหลายๆ 

แนวเพื่อป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลาย ด้วยเนื่องจากดินลักษณะนี้จะไม่

เกาะตวักนัอยา่งหนาแนน่ หากปลูกหญา้แฝกจะช่วยลดปริมาณน้�าไหลบา่ผา่น

หน้าดินและรักษาความชุ่มชื้นได้ด้วย 
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ด้วยแนวทางพระราชด�ารินี้ช่วยให้ฟ้ืนฟูให้พื้นท่ีดินที่เคยเสื่อมโทรม แปรสภาพเป็นพื้นที่สี

เขียวชะอุ่มและมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น สภาพพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี    เมื่อมีน้�าก็ย่อมปลูกต้นไม้

ได้ ความชุม่ชืน้กจ็ะตามมา  แลว้ดนิก ็จะเริม่มวีวัิฒนาการตามมาอกีดว้ย ดงัท่ีได้พระราชทาน

พระราชด�าริ  ความตอนหนึ่งว่า

 “....ให้ดำาเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะ

ปลูกได้ทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่....”

 พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๙
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เพิ่มกันชนให้ดิน

 ดินทราย นับว่าเป็นปัญหาต่อการเพาะปลูก

อย่างยิ่ง  ด้วยมีลักษณะโปร่งน้�าและรากพืชผ่านไป

ได้ง่าย  มีอาหารพืชอยู่น้อยในช่วงฤดูฝน เมื่อน้�าไม่

เพยีงพอต่อความต้องการของตน้ไมก้เ็ห่ียวเฉา  ยิง่เขา้

สู่ฤดูแล้ง  ด้วยความร้อนและแล้ง  ต้นไม้ก็แห้งตาย

ไปในท่ีสุด ถึงตรงนี้วิธีแก้ไขและฟื้นฟู คือต้องเพิ่ม

ความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุที่จะท�าหน้าที่เสมือน

กันชนแก่ดินให้มากขึ้น
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แกล้งดิน
 จากการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรในเขตพื้นที่ จั งหวัดนราธิ วาส  ปี  

2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า 

การเกษตรของราษฎรในพ้ืนท่ีนี้ได้ผลผลิตไม่ดี 

เนือ่งจากพืน้ทีท่�าการเกษตรนัน้เป็นพืน้ท่ีพร ุ ดิน

มีสารประกอบก�ามะถันหรือสารไพไรท์อยู่มาก 

เม่ือชาวบ้านชักน้�าออกจากพรุเพื่อมาใช้ท�าการ

เกษตร ดินแห้งสารประกอบไพไรท์ก็จะท�า

ปฏิกิริยากับอากาศ ปล่อยกรดก�ามะถันออกมา 

ดนิบริเวณนัน้จึงมีสภาพเปรีย้วจดัท�าใหเ้พาะปลกู

ไมไ่ดผ้ล พระองคจ์งึมพีระราชด�ารใิหส้ว่นราชการ

ต่างๆ  พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่

พรุที่มีน้� าแช่ ขังตลอดปีให้ เ กิดประโยชน์ใน

ทางการเกษตรมากที่สุด  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พกิลุทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจ.นราธิวาส  

จึงได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ  “แกล้งดิน”   
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 ด้วยการท�าให้ดินแห้งและเปียกสลับกัน

เพือ่เรง่ปฏิกิรยิาทางเคมีของสารประกอบไพไรท ์ 

ให้ดินเกิดเป็นกรดจัดจนถึงที่สุด จากนั้นใช้น้�า

ชะลา้งดนิคูก่บัการใชป้นูขาวลดความเปร้ียว และ

ควบคมุระดับน้�าใตด้นิไว ้ ไม่ให้ก�ามะถันในดนิชัน้

ล่างสัมผัสอากาศเพื่อลดการปล่อยกรดก�ามะถัน  

ทรงเรยีกแนวทางการใช้น้�าชะลา้งดนิเปรีย้วนีว้า่ 

ระบบซักผ้า  เมื่อความเปรี้ยวลดลงก็บ�ารุงดินให้

สามารถปลูกพืชได้  พระองค์ได้พระราชทาน

แนวทางการแก้ไขดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ต่างๆ ไว้อีก

หลายแห่งหลายครั้ง  ซึ่งผลส�าเร็จของการศึกษา

โครงการแกล้ ง ดิน น้ัน  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงสรุปไว้โดยละเอียด  เมื่อวันที่ 

5 ตุลาคม พ.ศ.2535  ดังความส่วนหนึ่งว่า
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 “....โครงการแกล้งดินนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พูดมา 3ปีแล้วหรือ 4 ปีกว่าแล้ว ต้องการ

น้ำาสำาหรับมาให้ดินทำางาน  ดินทำางานแล้ว ดินจะหายโกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วก็มาทำาที่นี้แล้ว

มนัไดผ้ล ดงันัน้ ผลงานของเราทีท่ำาทีน่ีเ่ปน็งานสำาคญัทีส่ดุ เชือ่วา่ชาวตา่งประเทศเขามาดเูราทำา

อย่างนี้แล้วเขาก็พอใจ เขามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ หาตำาราไม่ได้....”
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ล้างความเค็ม

 “....การทำานาเกลอืในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทีก่ำาลงัเปน็
ปญัหาดว้ยการปล่อยน้ำาเคม็ลงไรน่าและแหลง่น้ำาจนราษฎรปลูก
พืชผักไม่ได้นั้น หากจะพิจารณาจัดพื้นที่ที่เหมาะสม และทำาร่อง
น้ำาสำาหรับปล่อยน้ำาเค็มให้ระบายลงไปรวมอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งที่
นั้นจะต้องทำาเป็นบึงหรือสระขนาดใหญ่พอเพียงที่จะเก็บน้ำาเค็ม
ทีป่ล่อยมาไวไ้ด ้ซึง่ตอ่ไปอาจจะเปน็บงึน้ำาเคม็คลา้ยๆ Dead Sea 
แหง่ใหม ่กจ็ะชว่ยแกป้ญัหาใหท้ัง้ผูท้ำานาเกลอืและผูท้ำานาไร ่และ
น้ำาเค็มที่ปล่อยออกไปจากนาเกลือนี้เป็นน้ำาที่ตกตะกอนจากการ
ทำานาเกลือมาแลว้ ดงันัน้ความเคม็จงึมีไมม่ากนกั จงึเปน็ลักษณะ
น้ำากร่อยไปรวมอยู่ในบึงน้ำาเค็ม ซึ่งเมื่อฝนตกมาผสมก็จะทำาให้
ความเคม็เจอืจางลงไปอกี ซึง่อาจหาพนัธ์ุปลาหรอือาจจะเปน็กุง้
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไปเลี้ยงต่อไปได้อีกด้วย....”

พระราชด�ารัส ระหว่างเสด็จแปรพระราชฐาน 

ระหว่างเมื่อวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2532    ณ  ต�าหนักภูพานราชนิเวศน์    

เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขกรณีนาข้าวของราษฎรกลายเป็นดินเค็ม
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 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานพระราชด�ารใินการแกไ้ขปญัหาดิน

เคม็โดยใชร้ะบบชลประทานในการลา้งเกลอืทีต่กคา้งบริเวณผวิดนิและบรเิวณล�าหว้ย 

เพื่อให้น้�าในล�าห้วยเจือจางสามารถน�ามาใช้สอยได้ตามปกติ  เช่น โครงการแก้ไข

ปัญหาดินเค็มบริเวณห้วยบ่อแดง อ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการท�านา

เกลือบริเวณล�าห้วย  พระองค์ได้มีพระราชด�าริให้ขุดลอกล�าห้วยบ่อแดง พร้อมยก

คันดินให้สูง เพื่อป้องกันน้�าเกลือไหลลงสู่ล�าห้วย  และระบายน้�าเค็มจากการท�านา

เกลอืทางตน้น้�า ใหไ้หลสูแ่มน่้�าสารคามไดโ้ดยเรว็ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หน้้�าเคม็เออ่ล้นเขา้

ท่วมนาขา้ว  และเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพีท�านาขา้วสามารถใชน้้�าในการเพาะปลูก

และเลี้ยงสัตว์ได้   ทั้งนี้ผู้ประกอบการท�านาเกลือจะต้องจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งที่บริเวณ

ลานตากเกลือ ขุดเป็นสระเกบ็น้�าขนาดใหญส่�าหรับรองรับน้�าเคม็ท่ีปล่อยท้ิงจากลาน

ตากเกลือทั้งหมด เก็บไว้ในสระเพื่อรอการระเหยหรือไหลลงในดินโดยบ่อบาดาล

เล็กๆ ที่ขุดขึ้น เพื่อระบายน้�าลงสู่ชั้นน้�าเค็มใต้ดินที่สูบขึ้นมา
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  ไม่เพียงแต่พระราชด�าริของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางการแก้ไขปัญหา

พื้นที่ดินเค็มจัดให้เป็นพื้นที่ดินที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อการเพาะปลูกเท่านั้น  แม้แต่สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     ก็ทรงตระหนักถึงปัญหานี้และห่วงใยราษฎรไม่น้อยเช่นกัน 

โดยในปี  2542  ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดหาพื้นที่ด�าเนินการทดลองพัฒนาและปรับปรุง

พื้นที่ดินเค็มให้ประสบผลส�าเร็จ  กรมพัฒนาที่ดินและกองทัพภาคที่ 2 ได้น้อมรับพระราช

เสาวนยี ์เลอืกพืน้ทีด่นิเค็ม 730 ไร ่ในต�าบลสระจระเข้  อ�าเภอดา่นขุนทด จงัหวดันครราชสมีา 

ทีใ่นอดตีเคยเปน็นาข้าว แต่แล้วก็ไม่สามารถเพาะปลกูไดอ้กี เนือ่งจากมคีราบเกลอืบนผวิดนิ

มาก มาปรับรูปแปลงนาจัดท�าระบบระบายน้�า ท�าให้เกลือในดินชั้นบนถูกน้�าฝนชะล้างออก

ไปอยู่ในคูรับน้�า    จากนั้นทรงให้มีการปลูกต้นกระถินออสเตรเลีย ซึ่งเป็นต้นไม้ตระกูลถั่วที่

ทนความเคม็จดั ปลูกเรยีงรายบนคนันาและพืน้ทีดิ่นเคม็จดัทีป่ลกูพชือืน่ไมไ่ด ้และปลกูหญ้า

ดิกซี ซึ่งเป็นหญ้าชอบเกลือ เพื่อคลุมพื้นที่ดินป้องกันการระเหยน้�าจากผิวดินซ่ึงได้ผลเป็น

อยา่งด ี เพราะนอกจากจะชว่ยฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้มทีเ่สือ่มโทรมใหก้ลบัดขีึน้แลว้   เกษตรกร

ก็สามารถกลับมาใช้พ้ืนที่ท�ามาหากินและปลูกข้าวได้  น�ามาซึ่งความอยู่ดีกินดีของราษฎร

ด้วยพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์.....
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ยึดดินและช่วยให้ชื้น
 ปัญหาด้านดินอีกประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้

ความสนพระราชหฤทัย น่ันคือพื้นที่ที่ดินเป็นหิน กรวด ซ่ึงมีลักษณะเช่น

เดยีวกับดินทราย คือหน้าดนิถกูชะลา้งจนเกลีย้งเหลอืแตหิ่นและกรวด  นัน่

หมายความวา่จะเพาะปลูกพชืพนัธุใ์ด  เมลด็พนัธุเ์หลา่นัน้กไ็มส่ามารถทีจ่ะ

เจรญิเติบโตขึน้มาได้พระองคจ์งึทรงใหม้กีารศกึษาและเริม่วางแนวทางการ

จัดการดินรวมถึงวิธีการแก้ไข โดยให้มีการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อ

งไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่  บริเวณป่าขุนแม่กวง          

      

 ซึ่งก่อนหน้านั้น สภาพป่าบริเวณนี้ถูกบุกรุกท�าลายไปมาก  ท�าให้

หน้าดินถูกกระแสน้�าและลมพัดพาจนหมด เนื่องจากไม่มีต้นไม้คอยพยุงไว้   

พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชด�ารใินการแกไ้ขและฟืน้ฟดูนิทีเ่ปน็

หิน กรวด ไว้ได้อย่างสัมพันธ์และส่งผลดีเชื่อมต่อกันตามธรรมชาติ  ด้วย

การสร้างอ่างเก็บน้�าและฝายตามร่องห้วยฮ่องไคร้ และห้วยแม่ลาย เป็นระ

ยะๆ  เพือ่เกบ็กกัน้�าและสรา้งความชุม่ชืน้ใหแ้กป่า่และดนิ   และเมือ่มคีวาม

ชุ่มชื้น  ป่าก็จะเริ่มฟื้นตัว จนในที่สุดแปรสภาพเป็นป่าสมบูรณ์   รวมทั้งมี

การปลูกไม้เสริมบ้างตามความจ�าเป็น เน้นปลูกไม้ 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 

อยา่ง   หลงัเริม่การพัฒนามาประมาณ  20 ป ีปจัจบุนัแหลง่ตน้น้�าของพืน้ที่

ห้วยฮ่องไคร้ได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์  มีไม้ยึดและปกคลุมหน้าดิน  ช่วยให้

ดินไม่ถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายๆ อีกต่อไป    
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ......กับการแก้ปัญหาดิน

 ดว้ยความแตกตา่งทางลกัษณะของภูมปิระเทศและภูมสิงัคม  ท�าให้ปญัหาด้านเกษตรกรรมในแตล่ะ

พื้นของประเทศไทยน้ันท่ีมีความแตกต่างกัน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด�าริก่อตั้งศูนย์

ศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิึน้ตามทอ้งทีต่า่งๆ  โดยมเีปา้หมายท่ีส�าคญัคอื ความเปน็อยู่

ที่ดีขึ้นของราษฎร  พัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ด้วยการส่งเสริมความรู้ เทคนิควิชาการ

ที่ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์และสังคมวิทยาของ

แต่ละท้องถิ่น  ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
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 “.... การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ในสังคมวิทยา  

ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่น

ไม่ได้ เราต้องแนะนำา  เราต้องเราไปช่วยคน  โดยที่จะคิดให้เข้าเข้ากับเราไม่ได้  แต่

ถ้าเราเข้าไปแล้ว  เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ

หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ....”
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 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”  

แต่ละแห่งล้วนมีลักษณะปัญหาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิภาค  โดย

เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาดินเสื่อมโทรม  ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญของการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม   เมื่อ  “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”  สถานที่รวบรวม

สรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้า ทดลองวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมใน

ลักษณะแบบจ�าลองย่อส่วนครอบคลุมปัญหาเรื่องดิน น้�า และ  ป่าไม้ ได้ลง

หลักปักฐานในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้เกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจ 

สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และน�าไปแก้ไขได้

ตรงจุดปัญหา  ดังท่ีมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่งไว้

อย่างชัดเจน ดังนี้
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ จ. ฉะเชิงเทรา

“ป่าหาย..น้ำาแห้ง..ดินเลว ... ก็พัฒนาได้”
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 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแห่งนี้  ถือเป็นแห่งแรกที่ได้พระราชทาน

พระราชดำาริให้จัดตั้งขึ้น   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522  เพื่อแก้ปัญหา

สภาพดินทรายเสื่อมโทรม  พระองค์ทรงแนะนำาให้สร้างอ่างเก็บน้ำา วางระบบ

ชลประทาน  ตลอดจนเร่งปลูกป่าสร้างความชุ่มชื้นไว้ในดิน  ยิ่งกว่านั้นการ

ปลูกพืชคลุมดิน พร้อมกับปลูกหญ้าแฝกเสริม  จะช่วยให้ปัญหาการชะล้าง

พังทลายของดินค่อยๆ ลดลง   และในที่สุด......  ดินทรายไร้แร่ธาตุก็ได้กลับ

กลายเป็นดินดีที่อุดมด้วยธาตุอาหารอันเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชอีก

ครั้ง    จากการสำารวจพื้นที่เกษตรกรรมเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 พบว่า พื้นที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ จำานวน 1,895 ไร ่ได้รบัการพฒันาจนมสีดัส่วนพืน้ทีเ่กษตรกรรม

เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปี พ.ศ.2522  ที่เกือบจะเป็นทะเลทรายอย่างมาก  

   

  (32 ปี ผลสำาเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต: สำานักงาน กปร.)
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 ศนูยศึ์กษาแหง่นี ้จงึถอืเปน็ตวัอย่างแหง่ความส�าเรจ็ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาดนิทราย

มีแร่ธาตุน้อยได้อย่างดีเยี่ยม   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ถึงปัญหาและทรงวาง

แนวทางแก้ไขฟื้นฟูดิน ไว้ในข้อมูลที่ทรงบันทึกและทรงวิเคราะห์ปัญหาดินต่างๆ ของ

ศูนย์ศึกษาต่างๆ ด้วยพระองค์เอง  แก่ส�านักงาน กปร. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2540  

ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า
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 “.... ปัญหาที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำาเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : 2522..

 มีการตัดป่าแล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดและมันสำาปะหลัง ซึ่งทำาให้

ดินจืดและกลายเป็นดินทราย ในฤดูแล้งก็จะมีการชะล้างเนื่องจากลมพัด 

(Wind Erosion) ในฤดูฝนมีการชะล้างเนื่องจากน้ำาเซาะ (Water 

Erosion)”

 “....ทีดิ่นทีอ่ยูใ่นร่องหว้ยมคุีณภาพพอใชไ้ด้ไมม่ปีญัหามาก ใชปุ้ย๋ตาม

ปกติที่บนเนิน ปรากฏว่าเป็นดินทราย ดินดานและหิน ต้องปลูกหญ้าตาม

แนวระดับเพ่ือยึดดินและให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ดิน (ทราย) ที่ไม่ปลูกหญ้าถูก

ชะล้างเมื่อฝนตก ปลูกต้นไม้นานาชนิดเพื่อรักษาความชื้น” 
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 ซึ่งแนวพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาดิน

ทรายนั้น สรุปได้ดังนี้ คือที่ดินบริเวณที่มีความลาด

ชันและเป็นที่ดอน ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ 

เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสาเหตุ

ตัวการส�าคัญที่ท�าให้ไม่สามารถเพาะปลูกหรือใช้

ประโยชน์จากดินได้เท่าท่ีควร พร้อมกันนี้พระองค์

ยังทรงให้มีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เพื่อปลูกหญ้า

แฝกส�าหรับเพิม่ความชุม่ชืน้ให้แกพ้ื่นทีส่วนสมนุไพร 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ผล และพืชล้มลุกปลอด

สารพษิ   นอกจากนีย้งัมวีธิแีกไ้ขปญัหาตามแนวพระ

ราชด�าริ เพิม่เตมิดว้ยการสร้างอ่างเกบ็น้�าจ�านวน 18 

แห่ง ในพื้นที่ลุ่มน้�าโจน ซึ่งเป็นลุ่มน้�าหลักของ

โครงการ เพื่อน�าน้�าไปใช้ในการพัฒนาการเกษตร 

และขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ด้านการชะลอน้�า 

ท�าให้เพิม่ความชุ่มชืน้แกด่ินและช่วยฟื้นฟูสภาพป่า

ไม้ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
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 สว่นท่ีดินบรเิวณรอ่งหว้ย พระองคท์รงเคยรบัสัง่แลว้วา่เปน็ดนิไมมี่ปญัหา 

จึงทรงให้จัดท�าแปลงสาธิตการพัฒนาการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” โดย

การขุดสระน้�าเพื่อเป็นแหล่งน้�าส�ารอง    ผลส�าเร็จจากการแก้ปัญหาดินได้เผย

แพร่สู่เกษตรกรรอบศูนย์ฯ เริ่มต้นจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้�า ด้วยการ

ขุดบ่อน้�าประจ�าไร่นา  การวางระบบชลประทาน  การปรับรูปแปลงนา  การใช้

หญา้แฝกปอ้งกนัดนิพงัทลาย   ควบคูไ่ปการสง่เสริมการท�าเกษตรแบบผสมผสาน 

พร้อมทั้งปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด   

 จากผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น.....พระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่งด้วยความ

พอพระราชหฤทยัในคราวเสด็จฯ พร้อมดว้ยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีไปทอดพระเนตรผลการด�าเนนิงานของศนูยศ์กึษาการพฒันาเขา

หินซ้อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2540  ความว่า
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 “.... ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา 15 ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบ

ช่วยชาวบ้านได้ ที่อื่นเลยทำาง่ายขึ้น ต้องอดทน แล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ 

ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข ที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำาปะหลังยังไม่ขึ้นเลย 

เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมาก ....”ดิน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำาริ จ. จันทบุรี

 “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ......

จากยอดเขาสู่ท้องทะเล”

ดิน
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 แหล่งความรู้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  การส่งเสริมการทำาประมง

อย่างครบวงจร  รวมถึงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่ดินเค็มแห่งนี้  ได้ก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 28ธันวาคม พ.ศ.2524  โดยมีการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล  ในลักษณะสหวิทยาการ  

โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างรายได้และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมในหลาก

หลายกิจกรรม  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ อาชีพของราษฎรบริเวณรอบๆ ศูนย์ฯ  

 ด้วยการพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้ตามแนวภูเขาจ�านวน 11,370 ไร่ โดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน สร้างฝายต้นน้�าล�าธาร 500 แห่ง พร้อมท้ังปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลาย

ของดิน ท�าให้ป่าไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศ

ป่าชายเลนจ�านวน 1,300 ไร่ ป่าชายเลนธรรมชาติในอ่าวคุ้งกระเบน 721.37 ไร่    ส่วนในพื้นที่รอย

ต่อป่าชายเลนและเชิงเขาก็ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม  ชาวบ้านจะได้รับความรู้ใน

การแก้ปัญหาดินเค็ม  ตลอดจนเรียนรู้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ  
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 โดยสง่เสรมิการทำานาขา้ว ปลกูพชืไร ่ไมผ้ล เชน่ 

เงาะ ทุเรียน มังคุด ในรูปแบบเกษตรผสมผสานและ

เกษตรอินทรีย์ โดยผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในกิจกรรม

การเกษตร เพื่อ ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่า

แมลง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร และสามารถลด

ต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 11-68 เปอร์เซ็นต์ 

 รวมไปถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

และการจดัวางระบบชลประทานเพือ่สง่เสรมิการเลีย้ง

กุง้ระบบปิดเพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม ท�าใหส้ภาพแวดลอ้ม

ชายฝัง่และในอา่วมคีณุภาพดขีึน้  กระทัง่กลายมาเปน็

สถานที่ท่องเที่ยงเชิงพัฒนาในปัจจุบัน สร้างขวัญและ

ก�าลังใจให้กับเกษตรกร และชาวประมงพื้นบ้านเป็น

อย่างมาก  (32 ปี ผลส�าเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต: ส�านักงานกปร.)

ดิน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมา
จากพระราชดำาริ จ. นราธิวาส

 “ป่าพรุเสื่อมโทรม .. สะสมดินเปรี้ยว .. แกล้งดิน

อย่างเดียว .. พัฒนาได้ยั่งยืน”

ดิน
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 ณ พื้นที่สุดชายแดนของประเทศ.....ห่างจากพระต�าหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์ไปประมาณ 4 กิโลเมตร  บนพื้นที่เสื่อมโทรมชาย

ขอบพรุโต๊ะแดง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ถือก�าเนิดขึ้น

เมือ่วนัที ่6 มกราคม พ.ศ.2525  เพือ่เปน็ศนูยร์วมการแกป้ญัหา

ส�าคัญของภาคใต้  นั่นคือ ปัญหาดินเปร้ียว พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทฤษฎีแกล้งดิน ขณะเดียวกันได้

พระราชทานพระราชด�าริในการจัดหาแหล่งน้�า และการวางระบบ

ชลประทานต่างๆ เพ่ือสร้างแหล่งน้�าต้นทุนส�าหรับการเพาะปลูก 

พร้อมท้ังเป็นกลไลในการรักษาระดับน้�าใต้ดินให้คงที่ เพื่อป้องกัน

การเกิดดินเปรี้ยวและน้�าเปร้ียว  และจากการน�าแนวพระราชด�าริ

ทฤษฎใีหมม่าด�าเนนิงานในพืน้ทีด่นิเปรีย้ว และปรบัสดัสว่นใหเ้หมาะ

สมส�าหรับพื้นที่ภาคใต้

ดิน

65



  โดยปรับลดพื้นที่แหล่งน้�าเหลือ 20%  เนื่องจากภาคใต้มี

ปริมาณน้�าฝนสูงกว่าภาคอื่น และเพิ่มพื้นที่พืชไร่ พืชสวน เป็น 40% 

ของพื้นท่ี  ซึ่งจะได้อัตราส่วนการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 10-20-30-40 

และได้จัดท�าแปลงสาธิตการปลูกพืชตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ใน

พื้นที่ดินเปรี้ยวชุดดินมูโนะ  ด�าเนินการพื้นที่ 23 ไร่ ท�าการส�ารวจ

สภาพพื้นที่ พบว่าเป็นดินเปรี้ยวจัด จ�าเป็นต้องมีการปรับสภาพน้�า

ในสระ โดยใสห่นิปูนฝุน่ สามารถปรบัสภาพน้�าจาก pH 3.8 เปน็ 6.7 

ได ้และปรับปรงุดินโดยการใสห่นิปนูฝุน่ และปุย๋คอก ซึง่ผลส�าเรจ็ใน

ครั้งน้ีมีการขยายผลไปยังหมู่บ้าน และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ 

ท�าให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย เกษตรกรที่เข้ามาอบรม

ศึกษาและน�าไปปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ ก็สามารถหาเลี้ยงชีพ

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 (32 ปี ผลส�าเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

: ส�านักงาน กปร.)

ดิน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จ. สกลนคร

“สร้างน้�า .. 

เพิ่มป่า .. 

พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง”

ดิน
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 ที่นี่คือต้นแบบของการแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมบนแผ่นดินอีสาน 

ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2525  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน�าแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปริมาณน้�าใน

พืน้ท่ี  โดยเร่งสร้างอา่งเก็บน้�า ฝายต้นน้�าล�าธาร ตลอดจนวางระบบชลประทาน

ต่างๆ ให้ครอบคลุม  เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน  ขณะเดียวกันทรงส่ง

เสริมให้ปลูกป่าทดแทนควบคู่ไปกับการศึกษา ทดลอง และพัฒนางานเกษตร

สาขาต่างๆ บนพื้นดินซึ่งเป็นดินปนทราย เค็ม และขาดแคลนน้�า และเน้น

แนวทางปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูก น�ามาสู่การด�าเนินการด้วย

เทคนิคง่ายๆ ที่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรน�าไปใช้ในไร่นาได้ไม่ยาก นั่นคือการ

ระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วและการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด 

ดิน
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 ตลอดจนปลูกหญ้าแฝกตามร่องหิน เพื่อป้องกันการชะล้างพัง

ทลายของดินและเปน็การเพิม่หนา้ดนิ รวมทัง้การปลกูพชืในดนิลกูรังใน

ระบบไร่นาสวนผสม มา จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ   3 ทศวรรษ 

และมผีลการศกึษาทดลองกวา่ 200 เรือ่ง ผลส�าเรจ็จากการศึกษา ทดลอง 

และวิจัย สามารถน�าไปขยายผลเป็นแนวทางในด้านอนุรักษ์ป่าไม้ สร้าง

แหล่งน้�า การด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรกรได้    อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการพลิกผืนดินที่เคยแห้งแล้งในภาคอีสาน ให้กลายเป็น

ดินที่อุดมด้วยคุณประโยชน์ทางชีวภาพที่หลากหลาย   
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 และมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น  ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ จงึเปรยีบได้ดัง่ “แม่
แบบการพฒันาของภาคอสีาน” อยา่งแทจ้รงิ (32 ป ีผลสำาเรจ็ศนูย์
ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารแิละประวัติศาสตรศ์นูย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ : สำานักงาน กปร.) 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ. เชียงใหม่

“ต้นทางคือป่าไม้ 

.. ปลายทางคือประมง

 .. ระหว่างทางคือเกษตรกรรม”
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 การฟืน้ฟปูา่นับเปน็งานหลกัของศนูยก์ารศกึษาการพฒันาหว้ยฮอ่

งไคร้ฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11ธันวาคม พ.ศ.2525  เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพ

ป่าไม้ท่ีถูกท�าลายจนดินเส่ือมสภาพกลายเป็นหินและกรวด โดยการ

พฒันาปา่ไมท้ั้งระบบน้�าฝนและระบบชลประทานในรูปแบบการสร้างอา่ง

เก็บน้�า และฝายชะลอน้�า เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่  
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 ยิ่งกว่าน้ันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน�าให้ปลูกไม้ 3 อย่างให้

ประโยชน ์4 อยา่ง  ซึง่จะชว่ยใหช้าวบ้านรู้จักใชป้ระโยชนจ์ากป่าไดอ้ยา่งถูกวธิ ี ท�าให้

ผืนป่าต้นน้�าที่ถูกท�าลาย ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นจนเป็นป่าที่สมบูรณ์  เปลี่ยนสภาพจากป่า

เต็งรังเสื่อมโทรมเป็นป่าเบญจพรรณ และมีความหนาแน่นของต้นไม้เพิ่มขึ้น ซึ่ง

ปจัจบุันมีทัง้ไม้พืน้ลา่ง ไม้พุม่ ไม้ขนาดกลางและไมข้นาดสูงกว่า 15 เมตร    และดว้ย

คณุภาพชีวิตทีด่ขีึน้ของประชาชนในพืน้ทีร่อบๆ ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้ 

เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความส�าเร็จในการพัฒนา  และนับเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

ลุม่น้�าตามแนวพระราชด�ารทิีเ่ปน็ตน้แบบขององคค์วามรู้ในการสร้างฝายตน้น้�าล�าธาร  

ที่สามารถน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งต้นน้�า

ล�าธารให้สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

ดิน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จ. เพชรบุรี

 “ฟื้นดิน .. คืนป่า .. พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ดิน
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 ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเนือ่งมา

จากพระราชด�าริ  ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 

พ.ศ.2526   นับเ ป็นรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบผล

ส�าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการน�าไปประยุกต์ใช้

เพื่อการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ  ที่มีปัญหาใกล้เคียง

กัน จากสภาพดินดานและดินทรายที่ไร้ค่า ได้รับ

การพลิกฟื้นด้วยพระราชด�าริให้พัฒนาแหล่งน้�า

และระบบชลประทาน  รวมถงึการสรา้งฝายตน้น้�า

ล�าธารตามช่องเขา  ควบคู่กับการใช้หญ้าแฝก...

วัชพืชมหัศจรรย์ 
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 เคร่ืองมือสำาคญัท่ีพระองคท์รงใชต้อ่สูก้บัดนิดานแขง็ไร้ประโยชนอ์นัเกดิ

จากการตดัไมแ้ละการปลกูพชืไรซ่้�าๆ ในทีเ่ดมิเปน็เวลานานนบัสบิๆ ป ี จนดิน

จืดกลายเป็นทรายให้กลายเป็นดินดี ที่สร้างพืชผลให้เจริญงอกงามได้อีกครั้ง   

ซึ่งการใช้วิธีนี้เป็นการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดินดานตามแนวพระราชด�าริ ท่ีได้

พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ ความตอนหนึ่งว่า
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 “...ดนิแข็ง เปน็ดานอยา่งนีท้ำาอะไรไมไ่ด ้แตถ่า้เราปลกูหญา้แฝกดว้ยวธิกีาร

ทีเ่หมาะสม เมือ่ฝนตกลงมาความชืน้จะอยูใ่นดนิบริเวณเรอืนรากของหญ้าแฝกทีล่งราก

ลึกโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางทางลาดชัน แนวหญ้าแฝกก็

เปรียบเหมือนกับกำาแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต ที่จะช่วยหยุดยั้งการพลังทลายของดิน 

ชะลอความเรว็ของน้ำาทีไ่หลบ่่า สามารถกกัเกบ็ตะกอนดิน ใหเ้กดิหนา้ดนิและความชืน้

ใต้ดิน เมื่อเกิดหน้าดินและดินมีความชื้นจะปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้และอีกประการหนึ่ง

รากของหญา้แฝกแข็งเป็นพิเศษ อาจสามารถเจาะลงไปในดนิทีแ่ขง็เปน็ดนิดานได.้..”

ดิน
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ดิน

79

 ในขณะเดยีว กนัเกษตรกรกจ็ะไดรั้บความรู้ในการท�าเกษตรผสมผสานแทน

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  โดยมีศูนย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนพืชพรรณ  ตลอด

จนปัจจัยการผลิตต่างๆ  ผลแห่งความส�าเร็จอันน่าชื่นใจนี้ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขา ต้นน้�า 

ล�าธาร สตัวป์า่ แมแ้ตร่าษฎรท่ีไดอ้าศัยอยูใ่นผนืแผน่ดนินี ้ก็ไดร้บัการพฒันาจนสามารถ

พึง่พาตนเองได้ตามวถีิแห่งความพอเพยีง โดยมชีวิีตความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ตามล�าดบั     (32 

ปี ผลส�าเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ : ส�านักงาน กปร.)



พระเจ้าแผ่นดิน....
พระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่าง

ของความเรียบง่ายไม่ถือพระองค์  ท�าให้พสกนิกรได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ

ดวงใจของแผ่นดินพระองค์นี้อยู่เสมอ  อย่างที่เราได้เห็นบ่อยครั้งจากการ

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ต่างๆ   พระองค์จะโน้ม

พระวรกายเขา้ไปรบัฟงัทกุขส์ขุจากราษฎรอยา่งใกลช้ดิ   หรือจะทรงหารือ

เรื่องความเดือดร้อนต่างๆ กับชาวบ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่    พื้นที่ตรง

ไหนเหมาะสม.....พระองค์ก็จะทรงย่อพระวรกาย  ย่อพระชานุประทับลง

อย่างเป็นกันเองโดยไม่ได้มีความเดียดฉันท์ใดๆ ทั้งสิ้น   ภาพการทรงงาน

เหล่าน้ีได้สร้างความประทับใจ และความอิ่มเอมในหัวใจให้แก่ราษฎรทุก

ครั้งที่พบเห็น   กล่าวได้ว่า แม้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ อันสื่อถึงพระ

ราชสถานะว่าเป็นประมุขของประเทศ  แต่ทว่า “ทรงติดดิน” 
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 มีบันทึกหนึ่งที่ยืนยันได้ถึงความที่พระองค์ทรงติดดิน อันอาจ

เนื่องจากทรงได้รับการอบรมบ่มเพาะมาจาก “สมเด็จย่า”  สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นอย่างดี โดยมีพระราโชวาทสอน

ในพระองค์ว่า    “เธอชื่อว่าภูมิพล  แปลว่า กำาลังของแผ่นดิน แม่

ก็อยากจะให้เธออยู่ติดดิน”   และพระองค์เอง  ก็เคยได้ตรัสถึงคำา

สอนนี้ไว้ว่า    “ เมื่อฟังคำาพูดนั้นแล้ว ก็คิดว่าแม่จะสอนเราและมีจุด

มุ่งหมายอยากให้เราเป็นคนติดดิน ” 
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 และนั่นคงเป็นจริงดังค�ากล่าวของ พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล ประธานรัฐสภา

ท่ีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันท่ี 5 

ธันวาคม พ.ศ.2525  ความตอนหนึ่งว่า

 “... ด้วยพระราชจริยาวัตรอันประเสริฐสุดนี้ แม้ชาวต่างชาติที่ได้

แวะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพียงไม่กี่วัน ยังถึงกับอุทานออกมาว่า 

ช่างเหลือเชื่ออะไรเช่นนั้น ที่พระมหากษัตริย์ไทยจะรู้สภาพชีวิตของ

ราษฎรละเอียดลออถึงเพียงนี้....”

ดิน
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 ยิง่กวา่นัน้ในบรรดาคำาเรยีกพระมหากษตัรยิข์องไทย  คำาวา่  พระเจา้แผน่ดนิ  

หมายถึง พระผู้ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดิน  เป็นการยืนยันว่าผืนแผ่นดินจะได้รับการ

ปกป้องคุ้มครอง  นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่า  เหตุใดพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงอทิุศพระวรกายทรงงานหนกั เพือ่ประโยชนส์ขุของปวงชนชาว

ไทยเสมอมา.   
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แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับดิน


