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อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2552 ซึ่งสวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดรวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ 
ที่มีจัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามาปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมในสวนของแผนที่พ้ืนฐาน 
ภาพถายทางอากาศออรโธสีและระบบภูมิสารสนเทศ ใหมีขอมูลทางวิชาการที่ครบถวนสมบูรณมากที่สุด
จนถึงปจจุบันโดยจัดเก็บไวในที่เดียวกัน เพ่ือใหสะดวกตอการศึกษาคนควา และนําไปใชประโยชนตอไป 
และจัดพิมพขึ้นเปนรายงานรูปเลม มีภาพประกอบคําบรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลขอมูลลงบนแผนดีวี
ดีเพ่ือเผยแพรแจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอหนวยงานราชการและผูปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ที่เกี่ยวของ 
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คําขอบคุณ 
รายงานฉบับนี้มิอาจสําเร็จลงได ถาไมไดรับความกรุณาและความรวมมือจากเจาหนาที่ในหลายๆ
หนวยงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ใหความอนุเคราะหสละเวลาในการรวบรวมรายละเอียดของ
ขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระและรูปภาพ อีกทั้งใหคําแนะนํา แกไข และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนเพ่ิมเติม
ในหลายประเด็น พรอมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน คณะทํางานใครขอขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูง ดังนี้   

 - รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาที่ดิน  
- รองอธิบดีดานปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  
- ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและจัดทําแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1  สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2  สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  และกลุมวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก  กรมพัฒนาที่ดิน 
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการขุนดานปราการชล กรมชลประทาน 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สวนที่ 1 
ความเปนมาของโครงการขนุดานปราการชล 

 
รูปที่ 1-1  ปายโครงการฯ ตั้งอยูที่ บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 
รูปที่ 1-2  ภาพถายมุมสูง เขื่อนขนุดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เริ่มกอสราง ป 2542 สรางเสร็จ ป 2547 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเขื่อนแหงนี้วา 
เขื่อนขุนดานปราการชล (KHUN DAN PRAKARNCHON DAM) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549   

เขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยูในลุมน้ํานครนายก ซึ่งเปนลุมน้ํายอย
ของลุมน้ํ าบางปะกง ลุมน้ํ านครนายกมีตนกําเนิดในอุทยานแหงชาติ เขาใหญ ซึ่งติดทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดเขาสูงประมาณ 1,000 - 1,300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล พ้ืนที่ในหุบเขา
โดยทั่วไปมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  สายน้ําไหลจากเทือกเขาใหญโดยมี
สายน้ําจากน้ําตกเหวนรก น้ําตกสาริกา และน้ําตกนางรอง ไหลมาบรรจบกันที่บานทาดาน ตําบลหินตั้ง 
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อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก แลวไหลไปบรรจบกับแมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ําบางปะกง ที่อําเภอบางน้ํา
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไหลลงสูอาวไทย 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,430 ตารางกิโลเมตร  ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอปากพลี 
และอําเภอองครักษ ของจังหวัดนครนายก ลําน้ําสายหลัก ไดแก คลองทาดาน คลองสมอปูน คลอง
นางรอง และแมน้ํานครนายก ซึ่งไหลไปบรรจบกับแมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ําบางปะกง ที่อําเภอบางน้ํา
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เริ่มกอสราง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542  เริ่มเก็บกักน้ําตั้งแตเดือนตุลาคม 2547  

เขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรางปดกั้นคลองทาดานที่ บานทาดาน 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

ลักษณะของโครงการ มีดังนี้ 
- เปนเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก (Roll Compacted Concrete หรือ RCC DAM) 
– ความสูง 93 เมตร                                                                            
- ยาว 2,594 เมตร                                                                             
– ความกวางสันเขื่อน 8 เมตร                                                                 
– ความกวางฐานเขื่อน (กวางที่สุด) 89 เมตร                                                   
- ระดับสันเขื่อน +112 เมตร เหนือระดับน้ํา ทะเลปานกลาง                                     
- ปริมาตรตัวเขื่อนทั้งหมด 4.81 ลานลูกบาศกเมตร                             
เขื่อนดินปดชองเขาตํ่า                                                                         
- เขื่อนดินยาว 350 เมตร                                                                       
- ความสูง 46 เมตร                                                                             
– ปริมาตรเข่ือนดิน 1.22 ลานลูกบาศกเมตร                                                    
อางเก็บน้ํา (Reservoir)                                                                       
- ระดับเก็บกักปกติ + 110 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง                                 
- ปริมาณน้ําเก็บกัก 224 ลานลูกบาศกเมตร                                                   
- ปริมาณฝนเฉลี่ยตอป 1,900 มิลลิเมตร                                                       
- ปริมาณน้ําทาไหลเขาอาง เฉลี่ยตอป 337 ลานลูกบาศกเมตร                                 
– พ้ืนที่รับน้ําฝน 194 ตารางกิโลเมตร                                                       
อาคารประกอบในตัวเขื่อน ประกอบดวย                                                      
- อาคารระบายน้ําลน (Spillway) ระบายนํ้าไดสูงสุดวินาทีละ 1,454 ลูกบาศกเมตร              
- อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) ระบายนํ้าไดสูงสุดวินาทีละ 42 ลูกบาศกเมตร   
- อาคารระบายน้ํา (Bottom Outlet)  ระบายน้ําไดสูงสุดวินาทีละ 182 ลูกบาศกเมตร           
- อาคารสงน้ําเขาคลองชลประทาน(Irrigation Outlet) สงน้ําไดวินาทีละ 6.05 ลูกบาศกเมตร   
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โครงการเขื่อนขุนดานปราการชลมีพ้ืนที่รับประโยชนรวมท้ังสิ้น 185,000 ไร แยกเปน  
1) พ้ืนที่ชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก ครอบคลุมพ้ืนที่ 78 หมูบาน 

6,787 ครัวเรือน พ้ืนที่รับประโยชนจํานวน 165,000ไร  
2) พ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล ครอบคลุมพ้ืนที่ 18 

หมูบาน 2,317 ครัวเรือน พ้ืนที่รับประโยชนจํานวน 20,000 ไร    

  
รูปที่ 1-3  การกอสรางเขือ่นขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

รูปที่ 1-4  บรรยากาศ ณ เขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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รูปที่ 1-5  บรรยากาศ ณ เขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

  
รูปที่ 1-6  พื้นที่รับนํ้าใตเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

  
รูปที่ 1-7  สงนํ้าใหแกพื้นที่การเกษตร 

  
รูปที่ 1-8  พื้นที่ปลูกขาวในพื้นที่โครงการฯ 
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ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ มีดังน้ี    
1. ดานการเกษตร  สงน้ําใหแกพ้ืนที่การเกษตร รวม 185,000 ไร  เกษตรกรในพื้นที่ไดรับประโยชน
จํานวน 96 หมูบาน 9,104 ครัวเรือน ประกอบดวย                                                      
      - โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก สงน้ําใหแกพ้ืนที่ 165,000 ไร                            
      - โครงการทาดานสวนขยาย สงน้ําใหแกพ้ืนที่ 14,000 ไร                                           
      - โครงการทาดานเดิม สงน้ําใหแกพ้ืนที่ 6,000 ไร  
2. ดานการอุปโภคบริโภค  น้ําที่ใชในเขตเมืองนครนายกและเขตพื้นที่สงน้ําของโครงการ จํานวน 16 
ลานลูกบาศกเมตรตอป และน้ําใชสอยของหนวยงานตางๆ จํานวน 5 ลานลูกบาศกเมตร ตอป 
3. ดานการแกไขปญหาดินเปรี้ยว โดยวิธีการใชน้ําสงเขาพ้ืนที่ ทําการขังน้ําที่ผิวดินไวใหนานที่สุดเพื่อให
ดินชุมชื้น สารประกอบไพไรทในดินไมสัมผัสอากาศ และไมเกิดกํามะถัน การใชน้ําชะลางความเปนกรด
ออกจากดิน ทําใหดินเปรี้ยวเจือจางลง หากมีการทําอยางตอเนื่อง ความเปนกรดในดินจะลดลง
ตามลําดับและสามารถปลูกพืชได 
4. ระดับปริมาณน้ําใตดินเพิ่มขึ้น โดยบอน้ําที่ใชในครัวเรือน ปจจุบันมีน้ําตลอดปจากเดิมจะแหงในชวง
ฤดูแลง และพบวาพ้ืนที่อําเภอองครักษ อําเภอเมืองบางสวน มีระดับน้ําใตดินอยูในระดับต่ํากวาผิวดิน
ทั่วไปประมาณ 1-1.5 เมตร ซึ่งเปนผลดีตอการแกไขปญหาดินเปรี้ยว 
5. แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําขนาดใหญ ปจจุบันมีการปลอยสัตวน้ําลงในเขื่อนขุนดานปราการชล ไดแก 
ปลาชนิดตางๆ กุงกามกราม ทําใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากอาชีพการทําประมงน้ําจืด 
6. ดานการอุตสาหกรรม สนับสนุนการใชน้ําใหกับโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณพ้ืนที่สองฝงแมน้ํา
นครนายก ประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
7. ดานการทองเท่ียว ปจจุบันนักทองเที่ยวสามารถลองแกงในลําน้ําไดตลอดป เพราะเขื่อนขุนดาน
ปราการชลจะเปนแหลงน้ําขนาดใหญ ที่มีภูมิทัศนที่สวยงามและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ
นักทองเที่ยว สงผลใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการทองเที่ยว 
8. ดานการแกไขปญหาภัยแลง ปญหาน้ําทวม และผลักดันน้ําเค็ม ในชวงฤดูแลง ใชน้ําประมาณ 90 
ลานลูกบาศกเมตร สงเขาพ้ืนที่เกษตร ชะลางดินเปรี้ยว และผลักดันน้ําเค็มใหไหลลงทะเลที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในฤดูฝนเข่ือนเปนเสมือนแกมลิงรองรับปริมาณน้ําหลากจากอุทยานแหงชาตเขาใหญ 
สามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่สองฝงแมน้ํานครนายกไดรอยละ 35 

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดําริวา  ....การสรางแหลงน้ําผิวดินเพ่ือกักเก็บรวบรวม

ทรัพยากรน้ําไว ประกอบกับการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือควบคุมระดับน้ําจะบรรเทาปญหาน้ําทวม ทั้ง
ยังชวยปอนน้ําใหกับพ้ืนที่การเกษตรไดอยางพอเพียง ชะลางความเปนกรดใหหมดไปจากผืนดิน ทายสุด
ผลประโยชนก็จะตกกับชาวไรชาวนาและประชาชนโดยถวนหนา.... 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการเพื่อกอสรางเข่ือนขุนดานปราการชล 
บริเวณบานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ํานครนายก
ที่เกิดขึ้นเปนประจํา  และชวยราษฎรใหมีน้ําใชในการเกษตร การอุปโภค-บริโภค  รวมทั้งเพ่ือการแกไข
ปญหาดินเปรี้ยวดวย โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุมน้ํานครนายกตอนบน 

….มีคนบอกวาโครงการพระราชดําริแตะตองไมได ขอนี้เปนความคิดที่ผิด หรือเปนความคิดที่ไม
ถูกตองนัก เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมได เมืองไทยไมเจริญ พระราชดํารินั้น ก็เปน
ความคิดของพระราชา  ถาความคิดของพระราชาแกไขไมได ก็หมายความวาเมืองไทยมีความกาวหนา
ไมได  ฝายตามพระราชดําริลูกนั้น ไดบริการประชาชนมาเปนเวลานานแลว และก็ไดผลคุมคามาแลว  
ตอนนี้มีความจําเปนที่จะสรางโครงการใหมแทนโครงการพระราชดําริเดิมนี้ก็ตองอนุญาต ฉะนั้นไดบอก
กับทางฝายที่เกี่ยวของกับการสรางเข่ือนใหมวาอนุญาตใหรื้อโครงการพระราชดําริเดิม จะไดสบายใจกัน 
มิฉะนั้นเด๋ียวจะหาวา หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรืออะไรในทํานองนั้น ถาเปนเชนนั้นก็จะทําใหเกิด
เดือดรอนกันทั่วประเทศ จึงตองบอกวา อนุญาต แมไมมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหรื้อฝายนั้น และสรางเข่ือน
อันใหญโตสูงและจุน้ําถึง 240 ลานลูกบาศกเมตร เขื่อนนี้จะชวยใหสามารถทําการเพาะปลูกเปนจํานวน
แสนไร และไมตองสรางระบบเพราะระบบมีอยูแลว… 

...โครงการนี้เปนโครงการที่อยูในวิสัยที่จะทําได แมจะตองเสียคาใชจายมิใชนอย แตถา
ดําเนินการเด๋ียวนี้ อีก 5-6 ปขางหนา เราสบาย และถาไมทําอีก 5-6 ป ขางหนา ราคาคากอสราง คา
ดําเนินการก็จะสูงขึ้นไป 2 เทา 3 เทา ลงทายก็จะตองประวิงตอไป และเมื่อประวิงตอไป ก็จะไมไดทํา เรา
ก็จะตองอดน้ําแน จะกลายเปนทะเลทรายแลว เราจะอพยพไปไหนก็ไมได… 

….ฉะนั้นการที่มาเลาใหฟงวาคิดจะสรางเขื่อนนครนายกนี้ ก็เพ่ือแกไขปญหาในอนาคต เพ่ือที่
จะตองไมเสียใจวา ทําไมเมื่อ 6 ปกอนนั้นไมไดทํา ความจริงเรื่องแมน้ํานครนายกก็ตาม แมน้ําปาสักก็
ตาม ไดมีการศึกษามาเปนเวลาแรมปแลว แตวาไมไดปฏิบัติ เพราะกลัววาคนจะโจมตี ฉะนั้นเด๋ียวนี้เรา
เสียใจ เสียใจวาไมไดทํา จนตองมาเผชิญกับภัยแลง ถาไมไดกลัว กลาทําเมื่อ 6 ป ก็นาจะสรางมาไดมาก
แลว ที่จริงวางโครงการนี้มาเปนเวลากวา 10 ปแลว… 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล 
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536

วันที่ 26 ธันวาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จฯ ตรวจภูมิประเทศที่จะสรางเข่ือน 
"บานทาดาน" (น้ําตกเหวนรก) 
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ทอดพระเนตรภูมปิระเทศคลองดาน 26 ธ.ค. 2519 บานสีสุก ต.หินตั้ง อ.เมือง จ. นครนายก 

 วันที่ 7 ธันวาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรฝาย
คลองทาดานซึ่งกอสรางแลวตามพระราชดําริ 

ฝายทาดาน (ฝายเดิม) กอสราง ป 2521 สรางแลวเสร็จ ป 2523 

 
 เร่ิมกอสราง : ฝายทาดานป 2521 สรางแลวเสร็จป 2523 
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ท่ีต้ังหัวงาน : หมูที่1 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 
พิกัด :    47 PQR 524829      
ลักษณะหัวงาน คลุมพ้ืนที่ 500 ไร                                             
   มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ชนิดของตัวฝาย : มีขนาดสูงประมาณ 10.00 ม. และ ยาว 80.00 ม. 
    - ระดับสันฝาย :  + 45.000 รทก. 
ตัวฝายสามารถระบายน้ําไดสูงสุด : 900 ม.3/วินาที 
พื้นท่ีน้ําทวมหนาฝายเมื่อระดับน้ําสูงสุด :  (+48.000รทก.) ประมาณ 70 ไร      
พื้นท่ีรับน้ํา :    152  ตร.กม. 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปจังหวัด
นครนายกอีกครั้งเพ่ือทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก  

 วันที่  9  ตุลาคม  2536  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ  สรุปไดวา  
“ ใหพิจารณาสรางอางเก็บน้ําคลองทาดาน ที่บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
โดยเรงดวนเนื่องจากอางเก็บน้ําแหงนี้อยูในบริเวณ พ้ืนที่ราบเชิงเขา สามารถเปนแหลงกักเก็บน้ําไวใช
ประโยชนแกราษฎรทางตอนลางไดเปนจํานวนมาก ” 
 วันที่ 2 มิถุนายน 2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษเขื่อนคลองทาดาน ณ 
โครงการคลองทาดาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี                      

เสด็จทรงวางศิลาฤกษเขื่อนคลองทาดาน  
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 

 หลังจากที่ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษแลว ไดเสด็จฯไปประทับยังอาคารรับรองเพ่ือเสวยพระ
กระยาหาร พระพักตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเต็มเปยมไปดวยความเบิกบานพระราชหฤทัย 
ดวยรอยยิ้ม แสดงถึงความพอพระราชหฤทัยในผลการดําเนินงานของหนวยงานและสวนราชการที่
เกี่ยวของ ที่ไดดําเนินโครงการเข่ือนคลองทาดานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเห็นเปนรูปธรรมซึ่ง
พระองคทานไดทรงมีพระราชดําริใหสรางเข่ือนแหงนี้ตั้งแตเมื่อ 25 ปที่แลว 
 วันที่ 2 มิถุนายน 2549  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามเขื่อนแหงนี้วา เขื่อนขุนดานปราการชล (KHUN DAN PRAKARNCHON DAM) 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเกี่ยวขาว ในแปลงนาสาธิต ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก  
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เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดําเนินทรงติดตามและตรวจเยี่ยมผลงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ณ โรงเรียน วัดพลอยกระจางศรี อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก                          

 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดําเนินติดตามและตรวจเยี่ยมผลงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน ตามโครงการเกษตร เพ่ืออาหารกลางวัน 
ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
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เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ. โรงเรียนวัดหุบเมย ตําบลหินตั้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายกด็จ 

  

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงโยนกลาขาว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัด
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นครนายก 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินรวมประชุมวิชาการ สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริใน
พ้ืนที่ภาคกลาง ณ หอประชุม โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนแหลงตนทุนของโครงการเขื่อนทดน้ํานครนายกและโครงการฝายทาดาน โดยสามารถ
จัดสรรน้ําใหพ้ืนที่ชลประทานได 185,000 ไร  
 2) เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกป 
 3) เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค 5,400 ครัวเรือน คิดเปนมูลคา 357 ลาน
บาท/ป 
 4) เพ่ือแกไขปญหาดินเปรี้ยวทําใหการเกษตรไดผลผลิตดี 
1.3 เปาหมาย 

1) เปนแหลงน้ําขนาดใหญที่สามารถกักเก็บและจัดสรรน้ําอยางเปนระบบใหแก พ้ืนที่
เกษตรกรรม185,000 ไร โดยมีเกษตรกรกวา 9,000 ครัวเรือนไดรับประโยชน 

2) แกไขปญหาดินเปรี้ยวและจัดการดินในพื้นที่รับน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล ใหสามารถใช
ประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ  
 3) พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เพ่ือยกระดับการดํารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 เริ่มป 2540 -2547 ในการสรางเข่ือนขุนดานปราการชล และดําเนินการตอเนื่องจนปจจุบัน 
1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 

เขื่อนขุนดานปราการชล ตั้งอยูที่ บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่ง
พ้ืนที่โครงการที่เปนเปาหมายในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ แหลงน้ํา และแกไขปญหาดินเปรี้ยวใน
จังหวัดนครนายก มีขอบเขตพื้นที่โครงการครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อําเภอ 19 ตําบล ของจังหวัดนครนายก 
ไดแก  
 1. อําเภอเมืองนครนายก ประกอบดวย ตําบลดงละคร ตําบลดอนยอ ตําบลทาชาง ตําบลสาริกา 
ตําบลหินตั้ง ตําบลศรีนาวา ตําบลศรีจุฬา ตําบลนครนายก ตําบลวังกระโจม และตําบลทาทราย 
 2. อําเภอปากพลี ประกอบดวย ตําบลเกาะโพธิ์ ตําบลปากพลี ตําบลทาเรือ ตําบลหนองแสง 
และ ตําบลเกาะพลวง 
 3. อําเภอองครักษ ประกอบดวย ตําบลทรายมูล ตําบลบางสมบูรณ และตําบลบางลูกเสือ 
 4. อําเภอบานนา ประกอบดวย ตําบลบางออ 
และพื้นที่ 2 อําเภอ 3 ตําบล ของจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก 
 1. อําเภอบานสราง ประกอบดวย ตําบลบางพลวง และตําบลบานสราง 
 2. อําเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบดวย ตําบลวัดโบสถ 
1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1) กอนการกอสรางไดดําเนินการจัดหาที่ดิน พรอมจายเงินทดแทนคาที่ดินและทรัพยสิน รวมทั้ง
เงินชดเชยการจัดที่ดินเพ่ือการอพยพใหกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบ 
 2) เริ่มกอสรางเขื่อนขุนดานปราการชล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 พรอมระบบสงน้ํา เปน
เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ใหญที่สุดในประเทศไทย สามารถกักเก็บน้ําได 224 ลานลูกบาศกเมตร พรอม
ระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํามีพ้ืนที่รวม 185,000 ไร คลองสงน้ํารวมยาว 41.440 กม. พรอมปรับปรุง
เสนทางคมนาคม 
 3) สํารวจทรัพยากรดินเพ่ือจัดทําแผนที่ดิน ในการแกไขปญหาดินเปรี้ยวโดยการใชน้ําชะลาง
ความเปรี้ยวของดินควบคูกับการใชปูนมารล 
 4) จัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่รับประโยชนโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.2549-2553 เปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงานประสานงานจัดสรร
ทรัพยากรและติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ํา คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในทุก
ดาน และมุงสูผลสัมฤทธิ์ในทุกดาน ประชาชนไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต
อยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 
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1.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
 กรมชลประทาน  
 กรมพัฒนาที่ดิน  
 กรมประมง  
 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก กรมสงเสริมการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
 กรมศิลปากร 
 กรมประชาสัมพันธ 
 จังหวัดนครนายก 

1.8 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
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คณะทํางานดานพัฒนาและสงเสริมอาชีพและยกระดับรายได ประกอบดวย 
 1. เกษตรและสหกรณจังหวัดนครนายก ประธานคณะทํางาน 
 2. เกษตรจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 3. พัฒนาการจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 4. ประมงจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 5. ปศุสัตวจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 6. สหกรณจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 8. หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก คณะทํางาน 
 9. หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครนายก คณะทํางาน 
 10. ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 4 คณะทํางาน 
 11. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครนายก  คณะทํางาน 
 12. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล คณะทํางาน 
 13. ผูอํานวยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก   คณะทํางาน 
 14. ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 5  คณะทํางาน 
 15. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต คณะทํางาน 
 16. ผูอํานวยการโครงการศึกษาทดลองการแกไขปญหาดินเปรี้ยว        

     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะทํางาน 

 17. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5   คณะทํางาน 
 18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก   คณะทํางาน 
 19. พาณิชยจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 20. แรงงานจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 21. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 22. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 23. เกษตรอําเภอเมืองนครนายก คณะทํางาน 
 24. เกษตรอําเภอปากพลี คณะทํางาน 
 25. เกษตรอําเภอองครักษ คณะทํางาน 
 26. ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร    

     สาขาจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 

 27. นายกองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่รับน้ําเขื่อนขุนดานปราการชลฯ คณะทํางาน 
 28. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
 29. หัวหนาฝายแผนงานพัฒนาการเกษตรสํานักงานเกษตรและสหกรณ 

    จังหวัดนครนายก 
คณะทํางานและ
เลขานุการ 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง 
โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไป
พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน หรือบรรเทาปญหาตาง ๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เพราะประเทศไทย 

เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือ
พลเมืองสวนใหญของประ เทศ  การ
พัฒนาการเกษตรยอมหมายถึงการชวยให
ประชาชนสวนใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายได
พอเพียงจากการจําหนายผลผลิต เปน
การสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และ
เปนความเจริญของประเทศ ดังนั้นการ
ประกอบอาชีพในดานผลิตผลที่ ไดจาก
ธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปนการปลูกขาว 

ปลูกพืชไร ปลูกผลไม หรือการทํามาหากินในดานปศุสัตว หรือประมง เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้นของ
เกษตรกรตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ  
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
วางแผนพัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงาน
กับหนวยงานของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง 
ในการจัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 1. การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใด ๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตาง ๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้น ๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
 2. การหาขอมูลในพื้นที่  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้น ๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิเชน  
  2.1 ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟา 
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อากาศ ทางน้ํา ฯลฯ 
        2.2 ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
        2.3 ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจาก
พ้ืนที่จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง 
พรอมทั้งทรงคํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับ
การลงทุนหรือไมเพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไป
พิจารณาในรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 
 3. การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการ
ใหเปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
 อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรอง
ตามหลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตอง
พิจารณาตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 
 4. การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณา
จากหนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่
เกี่ยวของจะก็จะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและ 
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ประสานแผนตาง ๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้ง
องคกรกลางที่ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไป
ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
 5. การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะ ๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยัง
โครงการนั้น ๆ  ดวยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตาง ๆ 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณีที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะทรงช้ีแนะแนวทางแกไข
ปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป 
 ผลแหงการพัฒนาที่ผานมา ดวยพระวิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไม
เพียงแตจารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรงเปน
นักพัฒนาท่ีเชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาในพื้นที่ชนบท การ
พัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาดานการประมง การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาแหลง
น้ํา การพัฒนาปาไม การพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจนการพัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาใน
พ้ืนที่พิเศษอันตราย เปนตน  

ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก
แรนแคนใหกลับเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชน
เดือดรอน ไมวาจะดวยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิ
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คุณคิดแกไขและพระราชทานความชวยเหลือดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชน
เพ่ือใหประชาชนมีความสงบสุขอยางถวนหนา 

2.3 ทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 2.3.1 การพัฒนาแหลงนํ้า 
 ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงศิริราชสมบัติ ครบ 50 ป ใน พ.ศ. 
2539 คณะรัฐมนตรี ไดเทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา โดยไดถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ํา” เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตําหนักจิตลดารโหฐาน ดวยเปนที่ประจักษแก
อาณาประชาราษฎรทั้งปวงวา “น้ําคือชีวิต” นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดานการพัฒนาแหลง น้ําเปนจํานวนมาก ไดทรงศึกษาคนควาดวยพระองคเองทั้งจาก
เอกสารและรายงานทางวิชาการที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ํา ทรงศึกษา
รายละเอียดจากแผนที่ภาพถายทางอากาศถึงพิกัดที่ตั้งหมูบานในทองถิ่นชนบทหางไกล และเสด็จ
พระราชดําเนินทรงตรวจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศจริงทรงกําหนดโครงการตาง ๆ ขึ้นบนแผนที่ จากนั้น
พระราชทานใหหนวยงานที่รับผิดชอบรับไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมซึ่งไดชวย
แกปญหาการขาดแคลนน้ําของราษฎรและทําใหราษฎรไดมีน้ําเพ่ือ อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร
ตามความตองการอยางเพียงพอในทุกฤดูกาล ความสนพระราชหฤทัยในเรื่องน้ํามิใชแตงานพัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของพสกนิกร อันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ําเทานั้นแต
ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดความสมดุลทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการ ดํารงชีวิตของมนุษย 
 "...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพ่ือการเพาะ ปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา
คนอยูได ถาไมมี น้ํา คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคน อยูไมได..." 
       พระราชดํารัส เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2529 ณ สวนจิตรลดา 
 โครงการการจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาทิ 
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ไดแกเขื่อน อางเก็บน้ํา และฝายทด
น้ําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการจัดทรัพยากรแหลงน้ําขนาด ตาง ๆ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมีจํานวนมาก กระจัดกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ ดังตัวอยาง คือ 
 1. ภาคเหนือ ไดแก เขื่อนเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อางเก็บ
น้ําแมต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนตน 
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก อางเก็บน้ําหวยเดียก อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อาง
เก็บน้ํา ลําพะยัง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 
 3. ภาคกลาง ไดแก โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําแมน้ําปาสัก จังหวัดลพบุรีและสระบุรี อางเก็บ
น้ําลองทรายทอง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และโครงการพัฒนาหวยแมเพรียว อําเภอทายาง 
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จังหวัดเพชรบุรี เปนตน 
 4. ภาคใต ไดแก โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อางเก็บน้ําใกล
บาน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อางเก็บน้ําคลองหลา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ
โครงการพัฒนาลุมน้ําคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เปนตน 
 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการรักษาตนน้ําลําธาร ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริไดแก งานพัฒนาแหลงน้ําของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ อําเภอดอยสะเก็ด 
และอางเก็บน้ําหวยโจ จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุม ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก 
การระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกขอบพรุบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 โครงการบรรเทาอุทกภัย ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก โครงการเขื่อน
เก็บกักน้ําแมน้ําปาสัก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรีและสระบุรี และโครงการเขื่อนเก็บกักน้ําบาน
ทาดานแมน้ํานครนายก เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก ที่เปนการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบอเนกประสงคที่มุงพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการชลประทาน แหลงน้ําที่ใชในการผลิตน้ําประปา และ
ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
 โครงการแกมลิง โครงการแกปญหาน้ําทวม เปนการระบายน้ําออกจากที่ลุม กรณีพ้ืนที่นั้น
เกิดน้ําทวมขังเปนประจํา แกมลิงเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับ
พ้ืนที่หนวงน้ํา (detension area) เพ่ือแกปญหาน้ําทวม มีแนวคิดจากการที่ลิงอมกลวยไวในกระพุง
แกมไวไดคราวละมาก ๆ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชกระแสอธิบายวา “ลิงโดยทั่วไปถาเราสงกลวยให
ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเขาปากเคี้ยว แลวนําไปเก็บไวที่แกมกอน ลิงจะทําอยางนี้จนกลวยหมดหวี 
หรือเต็มกระพุงแกมจากนั้นจะคอย ๆ นําออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง” 
 หนวยงานตาง ๆ เชน กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน มีการวางแผนพื้นที่แกมลิงอยาง
เปนระบบโดยสามารถจําแนกโครงการแกมลิงได 3 ขนาด คือ ใหญ กลาง และเล็ก มีวัตถุประสงค
เพ่ือชะลอน้ํา กอนที่จะจัดการระบายออกในเวลาตอมา สามารถเปนไดทั้งพ้ืนที่ของรัฐและเอกชน ใน
ปจจุบันมีพ้ืนที่แกมลิงขนาดใหญอยูทางฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ เหนือสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
กําหนดในผังการใชที่ดินเปนพื้นที่สีเขียวลาย ไมเหมาะกับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีแกมลิงเล็ก
ใหญกระจายอยูทั่วกรุงเทพฯ กวา 20 จุด 
ประโยชนของโครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 การจัดการทรัพยากรน้ํา ตามโครงการพัฒนาแหลงน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือการเกษตรเปนสําคัญ แตก็มีพัฒนาแหลงน้ําหลาย ๆ โครงการที่มีวัตถุประสงค
หลาย ๆ อยางพรอมกันแบบอเนกประสงค โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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สามารถกอใหเกิดประโยชนแก ประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวม พอสรุปไดดังนี้ 
 1. ชวยใหพ้ืนที่เพาะปลูกมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งฤดูฝน และ
ฤดูแลง ไดผลิตผลมากขึ้น และสามารถทําการเพาะปลูกครั้งที่สองได ราษฎรมีรายไดมากขึ้น 
 2. บางทองที่เคยมีน้ําทวมขัง จนไมสามารถใชทําการเพาะปลูกได หรือไมไดผลเทาที่ควร 
โครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุมโดยควบคุมระดับน้ํา เชน บริเวณขอบพรุ ทําใหพ้ืนที่แหงลง จน
สามารถจัดสรรใหราษฎรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองเขาทํากินได ชวยใหไมไปบุกรุกทําลายปาหาที่ทํา
กินแหงอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งเปนการชวยรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรของชาติไวได 
 3. เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดตาง ๆ ไว ก็มีการปลอยพันธุปลา ทําใหราษฎรตาม
หมูบานที่อยูใกลเคียง มีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือเสริมรายไดขึ้น 
 4. ราษฎรมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอยางพอเพียงตลอดป ทําใหราษฎรมีสุขภาพ
พลานามัยดีขึ้น และยังชวยใหมีแหลงน้ําสําหรับการเลี้ยงสัตวดวย 
 5. บางโครงการจะเปนประเภทเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ เชน กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ชวยลดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาลเปนอันมาก 
 6. โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการรักษาตนน้ําลําธารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการ
สรางฝายเก็บกักน้ําบริเวณตนน้ําลําธารเปนขั้น ๆ พรอมระบบกระจายน้ําจากฝายตาง ๆ ไปสูพ้ืนที่
สองฝงของลําธารทําใหพ้ืนดินชุมชื้น และปาไมตามแนวสองฝงลําธารเขียวชอุมตลอดป ลักษณะเปน
ปาเปยก สําหรับปองกันไฟปาเปนแนวกระจายทั่วบริเวณตนน้ํา ลําธาร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติมี
ความหลากหลายและอุดมสมบูรณตอไป 
 ดวยพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการ
พัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ําดังกลาว รัฐบาลและประชาชนชาวไทยทั้งมวล จึงพรอม
ใจกันนอมเกลาฯถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ํา” 
ที่มา : http://www.belovedking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=49 

 2.3.2 การแกไขปญหาดินเปร้ียว 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2540 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชกระแส กับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา) และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ถึงแนวทางการแกไขปญหาดินเปรี้ยวในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลบานพริก อําเภอบาน
นา จังหวัดนครนายก “ใหใชวิธีการทางธรรมชาติในการแกไขปญหาดินเปรี้ยว ดวยการใชเพียง
น้ําฝนชะลางความเปรี้ยวของดิน โดยการขุดสระ 2 สระตรงกลางพื้นที่ ไมใหลึกเกิน 4 เมตร เก็บ
น้ําฝนตามปริมาณน้ําฝนที่ในพื้นที่ทั้ง  50  ไร และใหทําทางน้ําไหลลงทั้ง 2 สระ ขุด 6 ไร ใหนําดินที่
ขุดได เกลี่ยดานบนใหทั่วบริเวณพื้นที่ทั้ง 50 ไร แตเนื่องจากดินที่ขุดไดเปนดินเลน จึงตองลอกเอา
หนาดินออก และกองเก็บไวกอน  แลวจึงเอาสวนที่เปนดินเปรี้ยวเกลี่ยใหเต็มพ้ืนที่ทางดานลาง 
จากนั้นจึงเอาหนาดินมากลบทับคืนจะไดระดับพ้ืนที่สูงขึ้นอีก 1 เมตร และสระจะไดความลึก 5 เมตร 
ใหสระที่ 1 เก็บน้ําใหเต็ม และสูบน้ําเปรี้ยวไปลงสระที่ 2 เมื่อความเปรี้ยวของน้ําในสระที่ 2 เปรี้ยว



สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ขุนดานปราการชล  2-7 

มากขึ้นใหใสสารบําบัด แตไมใหใสในระยะแรกทั้งนี้ยังไมใหมีการนําน้ําจากภายนอกมาชวยชะลาง
ความเปรี้ยว หรือระบายน้ําออกสูพ้ืนที่ราษฎรขางเคียง และใหมีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพดิน
และน้ําอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ใหทดลองปลูกพืชเพียงเฉพาะหญาแฝกรอบๆ สระดูวาจะขึ้น
หรือไม ถา 2- 3 ป แลวใชไมไดก็ใหนําน้ํามาใสและปลูกพืชเหมาะสมกับดิน” 

ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลบานพริก อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ที่ใชเพ่ือศึกษาการ
ทดลองแกไขปญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 130-1-55.8 ไร มีดังนี้ 
 แปลงที่ 1 ทานผูหญิงยศวดี บูรณสัมฤทธิ์อัมพรไพศาล นอมเกลาฯ ถวายเนื้อที่ 50-2-73 
ไร โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 
 แปลงที่ 2 ซื้อจากนางณิชชญา ดีสูงเนิน เนื้อที่ 31-3-20 รา ราคา 3,498,000 บาท โอน
กรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2540 
 แปลงที่ 3 ซื้อจากบริษัท 84 จํากัด (ในเครือทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) เนื้อที่ 47-3-
62.8 ไร ราคา 3,774,960 บาท โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2540 
พระราชดําริเกี่ยวกับดินเปร้ียว 
 แปลงที่ 1 ใหใชวิธีการทางธรรมชาติในการแกไขปญหาดินเปรี้ยว โดยขุดสระลงตรงกลาง
พ้ืนที่และใชวิธีถายเทน้ํา จากสระ 1 ไปยังสระ 2 เพ่ือทดสอบวาความเปรี้ยวจะลดลงหรือไม ตอมา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2544 ไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมใหใชปูนมารล ปรับสภาพน้ําเพียง
เล็กนอย แลวใสยูเรียเพื่อใหเกิดสาหราย ซึ่งจะสามารถปรับสภาพน้ําใหดีขึ้น 
 แปลงที่ 2 ใหจัดทําเปนรูปแบบทฤษฎีใหม จํานวน 3 แปลง เพ่ือเปนตัวอยางแกราษฎร 
 แปลงที่ 3 ใหดําเนินการจัดทําเปนศูนยฝกอาชีพแกราษฎร ตอมาในป 2542 ไดรับสั่งให
มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการศึกษาผลกระทบของการใชเถาลอยลิกไนท เพ่ือแกไขปญหาดินเปรี้ยว 
 การดําเนินงาน 
 แปลงที่ 1 จากการถายเทน้ําโดยใชน้ําฝนเพียงอยางเดียว ตั้งแตป 2542 ถึง 2544 รวม 19 
ครั้ง ปรากฏมาในสระทั้ง 2 สระ ยังเปนกรดรุนแรงมาก มีคา pH ระหวาง 2.3 - 3.1 และมีปริมาณ
ธาตุเหล็กและอลูมินัมเกินคากําหนด 
 กรมพัฒนาที่ดิน ไดใสปูนมารลลงในสระและใสยูเรีย เพ่ือเรงการเกิดสาหรายซึ่งคา pH ของ
น้ําเพ่ิมเปน 3.7 และมีคาคงที่ สวนคาอลูมินัมลดลง 20 หนวย แตยังเกินคามาตรฐาน 
 แปลงที่ 2 ไดดําเนินการจัดทําแปลงทฤษฎีใหม รวม 3 แปลง ซึ่งแปลง 10 ไร และ 8 ไร ได
มีการปรับคา pH ของดิน พืชมีการเจริญเติบโตดี สวนแปลง 6 ไร ซึ่งใชเพียงปูนและปุยคอกลองกน
หลุมพืชไมเจริญเติบโต 
 กรมปาไม ไดดําเนินการทดสอบไมปาบึงน้ําจืดในที่ลุมของแปลง ที่ 2 พบวาไมที่เจริญเติบโต
ไดดีคือเสม็ดขาว 
 แปลงที่ 3 ไดดําเนินการจัดสรางอาคารเอนกประสงคเสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดการ
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ฝกอบรมเกษตรกร รวม 480 ราย 

 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการศึกษาทดลอง 

การแกไขปญหาดินเปรี้ยว อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 
ทรงทอดพระเนตรพิพิธภัณฑดิน การเกิดดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคกลาง                             

โครงการศึกษาการทดลองการแกไขปญหาดินเปรี้ยว อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

การศึกษาทดลองการใชเถาลอยลิกไนทฯ โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจุฬาฯ พบวา เถา
ลอยลิกไนท มีผลตอการปรับคา pH ของดินนอยมาก มีธาตุโลหะหนักที่เปนพิษเจือปนอยู แตเถา
ลอยลิกไนทสามารถปรับสภาพโครงสรางของดินใหดีขึ้นได อีกทั้งยังมีสวนประกอบของธาตุอาหาร
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หลัก และธาตุอาหารรองของพืช 
ท่ีมา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&view=article&id=72:----
&catid=53&Itemid=76 

 2.3.3 ทฤษฎีใหม 
 ทฤษฎีใหม หรือ เกษตรทฤษฎีใหม คือหลักการจัดการเกษตรที่คิดคนขึ้นเพ่ือเปนทางเลือก
สําหรับเกษตรกรไดพ่ึงพิงตนเองอยางเขมแข็ง 
 “...หลักมีวาแบงที่ดินเปนสามสวน สวนที่หนึ่งเปนที่สําหรับปลูกขาว อีกสวนหนึ่งสําหรับ
ปลูกพืชไรพืชสวนและก็มีที่สําหรับขุดสระน้ําดําเนินการไปแลว ทําอยางธรรมดาอยางชาวบาน ใน
ที่สุดก็ไดขาวไดผักขาย...” 
         พระราชดํารัส เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ความสําคัญของทฤษฎีใหม  
 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน  
 2. มีการคํานวณโดยใชหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณนํ้าที่จะกักเก็บใหพอเพียงตอการ
เพาะปลูกไดอยางเหมาะสมตลอดป  
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน 
ทฤษฎีใหมข้ันตน 
 การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน  
 ใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
  - พ้ืนที่สวนหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน
และใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ  
  - พ้ืนที่สวนที่สอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือใชเปนอาหารประจําวัน
สําหรับครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได  
  - พ้ืนที่สวนที่สาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร 
ฯลฯ เพ่ือใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย  
  - พ้ืนที่สวนที่สี่ ประมาณ 10% เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือน
อ่ืนๆ 

หลักการและแนวทางสําคัญ  
 1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่
ประหยัดกอน ทั้งนี้ ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกันทํานอง
เดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดคาใชจายในการจางแรงงานดวย 
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  ท่ีมา : The Ruam Duey  Chuey Kan Publisher, Bangkok, Thailand 
 2. เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบครัว
หนึ่งทํานาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลัก
พ่ึงตนเองไดอยางมีอิสรภาพ  
 3. ตองมีน้ําเพ่ือการเพาะปลูก สํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอเพียง 
ดังนั้น จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกได
ตลอดป ทั้งนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอการ
เพาะปลูก 1 ไร โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร ทําพืชไร หรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) 
จะตองมีน้ํา 10,000 ลูกบาศกเมตรตอป 
 ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานวา มีพ้ืนที่ 15 ไร ก็จะสามารถกําหนดสูตรคราวๆ วา แตละแปลง 
ประกอบดวย  
 - นาขาว 5 ไร  
 - พืชไร พืชสวน 5 ไร  
 - สระน้ํา 3 ไร ขุดลึก 4 เมตร จุน้ําไดประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่
เพียงพอที่จะสํารองไวใชยามฤดูแลง  
 - ที่อยูอาศัยและอื่นๆ 2 ไร  
 รวมทั้งหมด 15 ไร 
 แตทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอม ดังนี้  
 - ถาเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึก เพ่ือปองกันไมใหน้ําระเหย
ไดมากเกินไป ซึ่งจะทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป  
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 - ถาเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ 
หรือกวางก็ได โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ํามาเติมอยูเรื่อยๆ  
 การมีสระเก็บน้ําก็เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสมํ่าเสมอทั้งป (ทรงเรียกวา Regulator 
หมายถึงการควบคุมใหดี มีระบบน้ําหมุนเวียนใชเพ่ือการเกษตรไดโดยตลอดเวลาอยางตอเนื่อง) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาแลงและระยะฝนทิ้งชวง แตมิไดหมายความวา เกษตรกรจะสามารถปลูก
ขาวนาปรังได เพราะหากนํ้าในสระเก็บน้ําไมพอ ในกรณีมีเขื่อนอยูบริเวณใกลเคียงก็อาจจะตองสูบ
น้ํามาจากเขื่อน ซึ่งจะทําใหน้ําในเขื่อนหมดได แตเกษตรกรควรทํานาในหนาฝน และเมื่อถึงฤดูแลง 
หรือฝนท้ิงชวงใหเกษตรกรใชน้ําที่เก็บตุนนั้น ใหเกิดประโยชนทางการเกษตรอยางสูงสุด โดย
พิจารณาปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือจะไดมีผลผลิตอ่ืนๆ ไวบริโภคและสามารถนําไปขายได
ตลอดทั้งป 
 4. การจัดแบงแปลงที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
คํานวณและคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หาก
เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองนอยกวานี้ หรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอัตราสวน 30:30:30:10 เปนเกณฑ
ปรับใชได กลาวคือ 
 รอยละ 30 สวนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯลฯ 
ไดดวย) บนสระอาจสรางเลาไกและบนขอบสระน้ําอาจปลูกไมยืนตนที่ไมใชน้ํามากโดยรอบได 
 รอยละ 30 สวนที่สอง ทํานา  
 รอยละ 30 สวนที่สาม ปลูกพืชไร พืชสวน (ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมเพ่ือเปนเชื้อฟน ไม
สรางบาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน) 
 รอยละ 10 สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุย
หมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชสวนครัวหลังบาน เปนตน) 
 อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวเปนสูตร หรือหลักการโดยประมาณเทานั้น สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และ
สภาพแวดลอม เชน ในกรณีภาคใตที่มีฝนตกชุก หรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ํามาเติมสระไดตอเนื่อง ก็อาจ
ลดขนาดของบอ หรือสระเก็บน้ําใหเล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไวใชประโยชนอ่ืนตอไปได  
 5. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม มีปจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ดวย และที่
สําคัญ คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดสระน้ํา เกษตรกรจะตองไดรับความ
ชวยเหลือจากสวนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  
 6. ในระหวางการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจํานวนมาก หนาดินซึ่งเปนดินดี ควรนําไป
กองไวตางหากเพื่อนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชตางๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นลาง
ที่เปนดินไมดี หรืออาจนําหนาดินมาถมทําขอบสระน้ํา หรือยกรองสําหรับปลูกไมผลก็จะไดประโยชน
อีกทางหนึ่ง 
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ประโยชนของทฤษฎีใหม  
 1. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยง
ตนเองไดตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 2. ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตางๆ ที่ใชน้ํานอยได 
โดยไมตองเบียดเบียนชลประทาน  
 3. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้สามารถสรางรายไดใหแก
เกษตรกรไดโดยไมเดือดรอนในเรื่องคาใชจายตางๆ  
 4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดย
ทางราชการไมตองชวยเหลือมากนัก ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณดวย 
ท่ีมา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10 

 สําหรับกรณีของโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นั้น เปน
ระบบชลประทานสงน้ําตามคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําโดยตรง ไมมีอางเก็บน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ 
โดยสงน้ําใหตามกลุมผูใช ตามคลองสงน้ําที่จัดตั้งขึ้นกระจายอยูในพื้นที่ตางๆโดยตรง ซึ่งเกษตรกร
สามารถสูบน้ําไปใชในพื้นที่ไดหรือในสระกักเก็บน้ําหรือสูบเขาบอปลา แตอยางไรก็ตาม ถาสามารถ
หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาอางเก็บน้ําขนาดเล็กหรืออาจเปนแหลงน้ําสาธารณประโยชน ก็จะ
ชวยใหมีปริมาณน้ําสํารองไวเพ่ือเพิ่มเติมน้ําใชใหเพียงพอ สําหรับสระกักเก็บน้ําในไรนาไดตลอดทั้งป 
 2.3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปใน “ ทางสายกลาง ”โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลก ยุคโลกาภิวัตน 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตอง
เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี  
พระบรมราโชวาท 
 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน 
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พอใชของประชาชนสวนใหญเบ้ืองตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” 

      พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517

 “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มี
ความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใช
วาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถาเรา
รักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” 

      พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2517

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
2.4 ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 อยาง 

ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริเพ่ือโครงการปลูกปาอีกลักษณะหนึ่ง 
หมายถึงการปลูกตนไม 3 ประเภท คือ ไมใชสอย ไมกินได และไมเศรษฐกิจ  ตนไมมีประโยชนทั้ง 3 
ประเภท สามารถกอประโยชนประการที่ 4 คือ ชวยอนุรักษดินและน้ํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูก
ตนไมลงในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การ
ปลูกไมใชสอย ไมผลกินได และไมเศรษฐกิจ สามารถยังประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา 
พระราชดํารัสเรื่องดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อ
พุทธศักราช 2519 

การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการ
อนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพ
ภูเขาที่เคยถูกบุกรุกจนแหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไม
สัก ไมแดง ไผ หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทํา
ใหปาอุดมสมบูรณ ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 
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2.5 หญาแฝก 
หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผงเหมือนกําแพง 

ชวยกรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดิน
เกิดการกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ 
แกปญหาดินพังทลายที่กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเดิมเคยใหผลผลิตทางการ
เกษตรสูงกลับใหผลผลิตลดลง และเมื่อมีปริมาณน้ําฝนมาก หญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของ
น้ําฝน ทําใหพ้ืนดินสามารถเก็บกักน้ําฝนไดอยางเต็มที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรง
ศึกษาถึงศักยภาพของ “หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใช
เทคโนโลยีแบบงายๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก 
อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธีอ่ืน ๆ 

การใชประโยชนจากแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา พระองคทานทรงมีพระราชดําริให
ประยุกตใชหญาแฝกสําหรับการปองกันและควบคุมการชะลางพังทลายของดิน  
 “...ควรเรงปลูกหญาแฝกใหมาก ๆ เพราะหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษดินหลาย
ประการ โดยเฉพาะดินที่มีโครงสรางแข็งดังเชนที่หวยทรายนี้ หญาแฝกจะทําหนาที่เปนเขื่อนมีชีวิตที่
จะชวยทําใหดินมีความชุมชื้น และอุดมสมบูรณมากขึ้น...” 
“...หญาแฝกมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษดิน โดยปลูกเปนแนวรั้วกั้นตามระดับชั้น 
และไดมีการศึกษาทดลองใชอยางไดผลดี ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแลว...” 
         “...การปลูกหญาแฝกบนภูเขาใหปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและในรองน้ําของภูเขา
เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน และชวยเก็บความช้ืนของดิน...” 

 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือ
อนุรักษดินและน้ําเริ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2534 – 
2536 มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญา
แฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ดวยวิธีการปลูกที่
เหมาะสม เชน ปลูกขวางแนวลาดภูเขาปองกัน
การชะลางพังทะลายของดิน ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือ
กรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูกเปนแนวกันไฟปา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป ทรงมี
พระบรมราชานุญาตใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  
เปนรางวัลระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวหญาแฝก     
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ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International Erosion  Control Association’s International  Merit 
Award  ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและน้ํา 

 
สงเสริม สภาพ แวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้  ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย  “ราก
หญาแฝกชุบสําริด”  เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา              

2.6 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตอง
มีการจัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงาย เพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไข
ปญหา ปจจัยดังกลาว ไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความ
รวมมือของเกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
ตระหนักถึงปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ได
ทรงงานหนักอยางตอเนื่องและทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการ ในเรื่องของการแกไขปญหา
และปองกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมี
ศักยภาพในการผลิตพืช เพ่ือการบริโภคและจําหนาย ตลอดจนสรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกร 
 ในการจัดการและการพัฒนาที่ ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงให
ความสําคัญในเรื่องของดิน ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่ม
โครงการจัดการและพัฒนาที่ดิน เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืช
พันธุธัญญาหารได ทรงแนะใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญ
เปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปนหนทางสรางความสมดุลของสภาพ 
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แวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่องดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่
สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 
 พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลัก
วิชาการทางปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) 
ยกตัวอยางเชน พระราชทานคําจํากัดความท่ีอานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการ
เกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆคือ 
 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
 3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอ่ืน ๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) 
,Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 

ท่ีมา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน 
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สวนที่ 3 
ขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที ่

โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 พ้ืนที่โครงการฯ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 291,210 ไร สวนใหญครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครนายกและ
บางสวนของจังหวัดปราจีนบุรี สําหรับจังหวัดนครนายกครอบคลุม 19 ตําบล ซึ่งอยูในอําเภอเมือง อําเภอ
ปากพลี  อําเภอองครักษ สําหรับจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุม 3 ตําบล อยูในเขตอําเภอบานสราง และ 
อําเภอเมือง มีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบางกระเบา อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลบานพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลคลองใหญ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

3.2 การคมนาคม 
 ใช เสนทางทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 เปนเสนทางหลักของจังหวัดที่ เชื่อมโยงสู
กรุงเทพมหานคร โดยแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่ประตูน้ํารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี เขาสูจังหวัดนครนายกผานอําเภอองครักษไปบรรจบทางหลวงแผนดิน หมายเลข 33 ที่อําเภอ
เมืองนครนายก จากนั้นแยกเขาทางหลวงหมายเลข 3239 เขาสูโครงการขุนดานปราการชลฯ 
3.3 ลักษณะสภาพพื้นที่ 

สวนใหญเปนหุบเขาและมีความสูงชัน มีเทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ) อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งเปนแนวปะทะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีฝนตกชุก   ระหวางเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  โดยเฉลี่ยมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 2,600 ถึง 2,900 มิลลิเมตร/ป  ในหนาฝน
น้ําไหลบาลงมามีปริมาณมาก  ไหลลาดเทลงมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใตและลดระดับลงอยางรวดเร็ว
ลงสูที่ราบลุมนครนายก ซึ่งมีระดับเฉลี่ยประมาณ 3-4 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลเทานั้น ประกอบกับลําน้ํา
ชวงที่ไหลลงจากเขามีความลาดชันสูง สงผลใหกระแสน้ํามีความรุนแรงและรวดเร็ว น้ําไหลบาทวมพ้ืนที่
โดยฉับพลันไดงาย สงผลใหเกิดอุทกภัยทวมพ้ืนที่ทําการเกษตร และที่อยูอาศัยชุมชนเมืองไดรับความ
เสียหายเปนอยางมากในฤดูฝน โดยมีปริมาณน้ําทาประมาณรอยละ 93 ของนํ้าทาเฉลี่ยทั้งป สวนในฤดู
แลงเกิดปญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค  ขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตรและใชในการ
อุตสาหกรรม ซึ่งสภาพเหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําเกือบทุกป นอกจากนี้พ้ืนที่บางสวนยังเปนดิน
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เปรี้ยว เนื่องจากมีกรดกํามะถันสะสมอยูในดินเปนสูงมาก สงผลใหไมสามารถทําการเกษตรได ถาไมไดรับ
การปรับปรุงพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงขอบเขตและสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการฯ 
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รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงดัชนีภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1: 4,000 
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รูปที่ 3-3  แผนที่แสดงเสนชั้นความสูง  
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3.4 สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่โครงการฯ เปนแบบทุงหญาเขตรอน (Tropical savanna climate) 
โดยมีปริมาณน้ําฝนตลอดปเทากับ 1,814 มม. มีจํานวนวันที่ฝนตกเทากับ 131 วัน  มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป
เทากับ 28.7 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยเทากับ 73.0 เปอรเซ็นตแบงออกเปน 3 ฤดูกาล
ดังตอไปนี้ 
 ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอุณหภูมิ
สูงที่สุดคือ 30.9 องศาเซลเซียส  เดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนตํ่าที่สุด คือ 5.0 มิลลิเมตร 
และมีความชื้นสัมพัทธต่ําสุดคือ 61 เปอรเซ็นต 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตทําใหฝนตกชุด โดยเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนสูงสุดคือ 352.9 มิลลิเมตร 
และมีความชื้นสัมพัทธสูงสุดอยูเดือนกันยายน คือ 82 %  สําหรับอุณหภูมิจะคอย ๆ ลดต่ําลงจนถึงปลาย
ฤดูฝนคือเดือนตุลาคมโดยมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ 19 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ระยะนี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นและแหงแลงมาจากประเทศจีน เดือนธันวาคมเปนเดือนที่มี
อุณหภูมิต่ําสุดคือ 12.2 องศาเซลเซียส และจะคอย ๆ สูงขึ้นจนถึงปลายฤดูหนาวคือเดือนกุมภาพันธซึ่งมี
อุณหภูมิสูงสุด คือ 39.1 องศาเซลเซียส  
  ตารางท่ี 3-1  ภูมิอากาศของสถานีปราจีนบุรี ในคาบ 30 ป ตัง้แตป พ.ศ. 2522-2551 

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 

เดือน เฉลี่ย
สูงสุด 

เฉลี่ย
ต่ําสุด 

เฉลี่ย ความชื้น
สัมพัทธ 

จํานวน
วันที่ฝน
ตก 

ปริมาณฝน
สูงสุดใน 1 

วัน 

การคาย
ระเหยน้ํา 

0.5 ของ
คาการ

คายระเหย
นํ้า 

ปริมาณ
นํ้าฝน
(มม.) 

ม.ค. 37.9 13.6 26.8 63 0.8 58.2 125.4 62.7 6.3 
ก.พ. 39.1 14.5 28.6 66 1.7 35.2 128.4 64.2 12.1 
มี.ค. 40.6 15.3 30.1 68 5.0 78 146.7 73.4 48.3 
เม.ย. 42.2 21.3 30.9 71 8.9 189 152.2 76.1 119.8 
พ.ค. 41.3 21.5 30.0 78 16.4 121.3 137.6 68.8 230.6 
มิ.ย. 38.4 22.2 29.3 80 18.4 109 124.1 62.1 226.7 
ก.ค. 36.5 22 28.8 81 19.3 126.6 122.5 61.3 271.7 
ส.ค. 36.2 22.2 28.6 81 22.0 194.9 118.6 59.3 349.4 
ก.ย. 36 21.5 28.5 82 20.9 194 122.7 61.4 352.9 
ต.ค. 36 19 28.5 77 13.7 171.9 116 58.0 159.6 
พ.ย. 38 16.3 27.6 67 3.7 72 126.6 63.3 31.7 
ธ.ค. 36.8 12.2 26.1 61 0.8 57.1 123.4 61.7 5.0 

รวม     131.4  1544.2 772.1 1,814.1 

  ท่ีมา สถานีปราจีนบุรีเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2522-2551) 
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รูปที่ 3-4  สมดุลของนํ้าเพื่อการเกษตรในเขตเกษตรน้ําฝน 

3.5 ธรณีวิทยา 
 ลักษณะทางธรณีสัณฐานของจังหวัดนครนายก ประกอบดวย พ้ืนที่ภูเขา คือ สวนที่ประกอบดวย
หินชนิดตางๆ ซึ่งมีชวงอายุการเกิดแกกวายุคควอเทอรนารี่ และพ้ืนที่ราบ คือ สวนที่ประกอบขึ้นดวย
ตะกอนพื้นผิว (Surficial deposits)  มีการเกิดอยูในยุคควอเทอรนารี่ (มีชวงอายุประมาณ 1.8 ลานปถึง
ปจจุบัน)  โดย สิน สินสกุล และ สิโรตม ศัลยพงษ (2541) จากแผนที่ธรณีวิทยามาตราสวน 1 : 250,000 
(รูปที่ 3-4) ของโครงการ สามารถสรุปไดดังนี้  

 ที่ สัญลักษณ ชื่อ คําอธิบาย 

 1  PTrkr หินภูเขาไฟเขาใหญ 2 (หินไรโอไลต กลุมเขาใหญ) 

 2  PTrku  หิน ภู เขา ไฟ เขา ใหญ  1  (หิน ภู เขา ไฟแยกประ เภทไม ได
ประกอบดวยหินไรโอไลต หินแอนดีไซต) 

 3  Qa ตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว สะสม
ตัวตามรองน้ํา คันดินแมน้ํา และแองน้ําทวมถึง อยูในยุคโฮโลซีน
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รูปที่ 3-5  แผนที่แสดงธรณีวิทยา 
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3.6 ทรัพยากรดิน 
 จากการสํารวจดิน พบวา สภาพภูมิประเทศโดยรวมของพื้นที่ ประกอบดวย พ้ืนที่ราบซ่ึงเกิดจาก
ตะกอนลําน้ํายุคปจจุบัน พัดพามาทับถมอยูบนตะกอนน้ําทะเลในยุคกอน สลับกับพ้ืนที่เนินเขาซึ่งหลงเหลือ
จากกระบวนการกัดกรอนของภูเขาหินตะกอนเนื้อหยาบ ลักษณะดังกลาว ทําใหพบลักษณะดินซึ่งจําแนก
ตามสภาพพ้ืนที่และสมบัติทางกายภาพของดินออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 1. พื้นท่ีราบลุม  พบในบริเวณพื้นที่ราบลุมทางตอนลางของพื้นที่ ลักษณะของดินเปนดินเหนียวที่
มีการระบายน้ําเลวและมักพบปญหาน้ําแชขังบนผิวดินชวงระยะเวลานานในฤดูฝน  ดินที่พบแบงออกเปน 
4 กลุม ไดแก 
   1.1 กลุมดินเปรี้ยวจัดตื้น  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,026 ไร หรือรอยละ 1.04 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนดิน
ที่มีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก พบชั้นดินที่มีสารประกอบกํามะถันสูงภายในความลึก 50 ซม.จากผิว
ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ดินที่พบไดแก กลุมชุดดินที่ 10 ซึ่งประกอบดวย ชุดดิน
องครักษที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Ok-clA) และ ชุดดินองครักษที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวน
ปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Ok-clA/rb) 

 
รูปที่ 3-6  หนาตัดชุดดินองครักษ 

ชุดดินองครักษ (Ongkharak Series : Ok) 
      เกิดจากตะกอนน้ํากรอยที่ถูกพัดพามาทับถมบนที่ราบลุมน้ํา
ทวมถึง ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ โดยมี
ความลาดชันอยูระหวาง 0-1 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําเลว 
เปนดินลึก (> 100 ซม.) ดินบนเปนดินเหนียว สีดํา หรือสีเทาเขม 
มีจุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรด
รุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินบนตอนลางเปนดิน
เหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา และเปนดินเลนสีเทาเขม มี
จุดประสีแดง สีน้ําตาลแก และมีจุดประสีเหลืองฟางขาวภายใน
ระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรง
มาก (pH 4.0) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวทะเล สีเทาถึงสีเทา
เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก (pH 4.5)  

 ปญหาการใชประโยชนที่ดินของดินชุดนี้คือความเปนกรดที่รุนแรงมากของดิน หรือเปนดินเปรี้ยว
จัดตื้นภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดินทําใหพืชที่ปลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอยางชัดเจน และ
มีเหล็กหรืออะลูมินั่มที่ละลายออกมามากเกินไปจนเปนพิษตอพืชที่ปลูก และมีน้ําทวมขังลึก 1 เมตร นาน 
6-7 เดือน  

ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การควบคุมระดับน้ําใตดินเพ่ือไมใหดินมีโอกาสแหงซึ่ง
เปนสาเหตุใหดินเกิดกรดกํามะถันหรือดินเปรี้ยวจัดมาก รวมท้ังการพัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําใน
แปลงปลูกเพื่อใชน้ําเปนตัวลางความเปนกรดของดิน และควบคุมไมใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น 
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  1.2 กลุมดินเปร้ียวจัด  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 162,273 ไร หรือรอยละ 55.72 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนดิน
ที่มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก พบชั้นดินที่มีสารประกอบกํามะถันสูงระหวางความลึก 50-100 ซม.จากผิว
ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ดินที่พบไดแก กลุมชุดดินที่ 11 ซึ่งประกอบดวย ชุดดินรังสิต
ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Rs-clA) และ ชุดดินรังสิตที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวที่
มีการยกรอง (Rs-clA/rb) 

 
รูปที่ 3-7  หนาตัดชุดดินรังสิต 

ชุดดินรังสิต (Rangsit Series : Rs) 
      เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเลในอดีตที่ถูกทับถม
โดยตะกอนน้ําพาในบริเวณที่เปนที่ราบน้ําทวมถึงในปจจุบัน 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดชัน    0-1 เปอรเซ็นต ดินมีการ
ระบายน้ําคอนขางเลว เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีดําหรือ
สีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรง
มากถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่
ผิวหนาดินในฤดูแลง ดินบนตอนลางสีน้ําตาลปนเทา หรือน้ําตาล
ปนเทาเขม มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ที่ระดับความลึก
ประมาณ 50-100 ซม. พบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโร
ไซท ดินลางมีลักษณะเปนดินเหนียวและพบรอยไถลและผิวหนา
อัดมันของเนื้อดิน ชั้นดินที่ระดับความลึกกวา 100-150 ซม. ลง
ไปมีลักษณะเปนดินเลน ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก (pH 
นอยกวา 4.0)  

 ปญหาการใชประโยชนที่ดินไดแก ดินเปนกรดจัดมากหรือดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในชวงความ
ลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ทําใหเกิดการตรึงของธาตุอาหาร และมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก มีโครงสราง
ของดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก มักขาดแคลน
แหลงน้ําจืด มีน้ําทวมขังเปนเวลานาน ในฤดูฝน 

ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดินไดแกการควบคุมระดับน้ําใตดินเพ่ือไมใหดินมีโอกาสแหงซึ่งเปน
สาเหตุใหดินเกิดกรดกํามะถันหรือดินเปรี้ยวจัด รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
เพ่ือใชน้ําเปนตัวลางความเปนกรดของดิน และควบคุมไมใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น 
  1.3 กลุมดินกรดจัด  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 17,743 ไร หรือรอยละ 6.09 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนดินที่มี
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด พบชั้นดินที่มีสารประกอบกํามะถันสูงภายในความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน 
ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ดินเหลานี้ไดแก กลุมดินที่ 2 ซึ่งประกอบดวย ชุดดิน
มหาโพธิที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Ma-clA) และ ชุดดินมหาโพธิที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวน
ปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Ma-clA/rb) 
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รูปที่ 3-8  หนาตัดชุดดินมหาโพธิ์ 

ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series : Ma) 
      เกิดจากตะกอนน้ําที่ถูกพัดพามาทับถมบนที่ราบลุมตะกอน
น้ําพา พบบนที่ราบระหวางพ้ืนที่ที่อยูภายใตอิทธิพลของตะกอน
น้ําจืดและตะกอนน้ํากรอย สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําเลว เปนดินลึก ดินบน
เปนดินเหนียวมีสีดําหรือสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดรุนแรงมากมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินบน
ตอนลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
เทา มีจุดประสีแดงและสีเหลืองปนน้ําตาล พบจุดประสีเหลืองฟาง
ขาวลึกกวา 1 เมตรจากผิวดิน พบรอยไถลและหนาอัดมันในเนื้อ
ดิน ดินจะแตกระแหงเมื่อแหง ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางเปนดินเลนเหนียวสีเทา
เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5)  

 ปญหาการใชประโยชนที่ดินไดแกความเปนกรดจัดของดินจําเปนตองมีการแกความเปนกรดโดย
การใสปูนขาวหรือปูนมารลและมีการใสปุยอินทรียเพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติของดินควบคูกันไป 
  1.4 กลุมดินกรดเล็กนอย  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8,285 ไร หรือรอยละ 2.85 ของพื้นที่ทั้งหมด  เปนดิน
ที่มีปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอย ไมพบชั้นดินที่มีสารประกอบกํามะถันสูงภายในความลึก 200 ซม. จากผิวดิน 
มีความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินเหลานี้ไดแก กลุมดินชุดที่ 4 ซึ่งประกอบดวย ชุดดินชุมแสง (Cs-nona-
siclA) ชุดดินชุมแสงที่ยกรองมีชั้นดินรวนเหนียวปนทรายแปง (Cs-nona-siclA/rb) และชุดดินชุมแสงที่มี
ชั้นดินรวนเหนียวปนทรายแปงมาทับถมบนผิวดินหนา 25-30ซม .(Cs-nona-siclA/ow) 

 
รูปที่ 3-9  หนาตัดชุดดินชุมแสง 

ชุดดินชุมแสง (Chum Saeng Series : Cs) 
     เกิดจากตะกอนน้ําที่ถูกพัดพามาทับถมบนตะพักลําน้ําใหม พบ
บนสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ดิน
มีการระบายน้ําเลว เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีน้ําตาลปน
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดิน
บนตอนลางเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล
เขม สีเทาปนชมพู  หรือสีเทาปนนํ้าตาล มีจุดประสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 
5.0-5.5)  ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง 

 ปญหาการใชประโยชนที่ดินของดินชุดนี้ไดแกการมีน้ําทวมขังบนผิวดินในบางโอกาสซึ่งอาจทําให
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พืชไดรับความเสียหายได ควรมีการใสปุยอินทรียเพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินและปรับปรุงระดับ
ความอุดมสมบูรณของดิน 
 2. พื้นท่ีราบลุมปานกลาง  พบในบริเวณพื้นที่ราบทางตอนกลางของพื้นที่ ลักษณะของดินเปนดิน
ที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวและเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย 
และไมพบชั้นดินที่มีสารประกอบกํามะถันสูงภายในความลึก 200 ซม.จากผิวดิน ดินที่พบแบงออกเปน 3 
กลุม ไดแก 
    2.1 กลุมดินเหนียว  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,274 ไร หรือรอยละ 3.53 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนดินที่มี
เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางต่ํา ดินเหลานี้ไดแก กลุมดิน
ที่ 6 ซึ่งประกอบดวย ชุดดินมโนรมย (Mn-siclA) 

 
รูปที่ 3-10  หนาตัดชุดดินมโนรมย 

ชุดดินมโนรมย  (Monorom Series : Mn) 
     เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบนตะพักลําน้ําหรือที่ราบ
ตะกอนน้ําพา สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
มีความลาดชัน 0-2 เปอร เซ็นต ดินมีการระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว เปนดินลึก  ดินบนเปนดินรวน หรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนลางเปนดิน
เหนียวสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-
6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาถึงสีเทา หรือ
สีเทาออน มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง มักพบศิลาแลงออน 
กอนเหล็กและแมงกานิสสะสมอยูในดินลางหรือตลอดชั้นหนาตัด
ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-
6.5) 

 ปญหาการใชประโยชนที่ดินของดินชุดนี้ไดแกการมีน้ําทวมขังบนผิวดินในชวงฤดูฝนเปนระยะ
เวลานานท่ีจะทําความเสียหายใหแกพืชที่ดอน เชน พืชไร ไมผล ซึ่งจําเปนตองมีระบบการระบายน้ําเชน 
การขุดคู ยกรอง และควรมีการใสปุยอินทรีย เชนปุยหมัก ปุยคอก เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ
และเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติของดิน 
    2.2 กลุมดินทรายแปง  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5,496 ไร หรือรอยละ 1.89 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนดินที่
มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา ดินเหลานี้ ไดแก 
กลุมดินที่ 15 และ 16 ซึ่งประกอบดวย ชุดดินศรีเทพที่มีธาตุเปนดางสูง (Sri-hb-silA) และชุดดินหินกองที่
มีธาตุเปนดางสูง (Hk-hb-silA) 
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รูปที่ 3-11  หนาตัดชุดดินศรเีทพ 

ชุดดินศรีเทพ (Sri Thep Series : Sri)  
     เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ํา สวนต่ําของเนิน
ตะกอนรูปพัด หรือที่ราบระหวางเขา 0-2 เปอรเซ็นต ดินมีการ
ระบายนํ้าเลว เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สี
น้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงถึงดินรวน
ปนดินเหนียว สีเทาปนชมพูหรือสีเทาปนน้ําตาลออน มีจุดประสี
น้ําตาลแก สีแดง และสีแดงปนเหลือง พบศิลาแลงออนและกอน
ลูกรังปะปนอยูในดิน 5-50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ปญหาการใช
ประโยชนที่ดินของดินชุดนี้ไดแกสภาพการระบายน้ําเลวทําเกิด
สภาพน้ําแชขังบนผิว ดินในชวงฤดูฝน การปลูกพืชที่ดอน เชน 

พืชไร ไมผล จําเปนตองมีระบบการระบายน้ําที่เหมาะสม เชน การขุดคู ยกรอง รวมทั้งการไถพรวนที่ลึก
เนื่องจากมักพบดินแนนบริเวณใตชั้นไถพรวน การใสปุยบํารุงดินมีความจําเปนเนื่องจากระดับความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา โดยเฉพาะการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยหมัก จะเปนการชวยปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพของดิน 
    2.3 กลุมดินรวนละเอียด  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,478 ไร หรือรอยละ 1.19 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เปนดิน
ที่มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา และพบชั้นดินเหนียวภายในความ
ลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ดินดังกลาวไดแก กลุมชุดดินที่18 ซึ่งประกอบดวย ชุดดินขามทะเลสอที่มีดิน
ลางเปนดินเหนียว (Kts-slA/c.sub) ลักษณะทั่วไปของกลุมชุดดินที่ 18 เปนกลุมดินที่มีเนื้อดินบนเปนดิน
รวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง
ปะปน เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปน
ดินลึก สวนใหญมีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) สวนดินชั้นลางมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
ดางเล็กนอย (pH 6.0-7.5)       
           ปญหาการใชประโยชนที่ดินที่สําคัญของดินเหลานี้ ไดแก เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย พืชมี
โอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําและดินมีความอุดมสมบูรณต่ําควรมีการใสปุยบํารุงดิน 
 3. พื้นท่ีดอน  พบในบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ ลักษณะของดินเปนดินระบายน้ําดีปานกลางถึง
ดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย ดินที่พบแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
   3.1 กลุมดินทรายแปง  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,250 ไร หรือรอยละ 1.46 ของพื้นที่ทั้งหมดเปนดินที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง การระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณ
คอนขางต่ําถึงปานกลาง ดินดังกลาวไดแก กลุมชุดดินที่ 15B และ 33B ซื่งประกอบดวย ชุดดินศรีเทพที่มี
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ธาตุเปนดางสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว (Sri-hb,gm-silB) ชุดดินกําแพงเพชร (Kp-
lB) และ ชุดดินกําแพงเพชรที่เนื้อดินไมลดลงในดินลาง (Kp-lB/nolt) 

 
รูปที่ 3-12  หนาตัดชุดดินกําแพงเพชร 

ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet Series : Kp) 
       เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา  พบบนสภาพ
พ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความ
ลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง เปนดิน
ลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสี
น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-
7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทราย
แปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  
       ปญหาการใชประโยชนที่ดินของดินชุดนี้ไดแกดินใตชั้นไถ
พรวนมักจะแนนทึบเนื่องจากใชปลูกพืชไรมานาน จึงควรไถพรวน
ใหลึกกวาปกติเพ่ือทําลายชั้นดาน ควรมีการใสปุยบํารุงดินเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต โดยเฉพาะปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอกเพื่อ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 

   3.2 กลุมดินรวนละเอียด  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6,613 ไร หรือรอยละ 2.27 ของพื้นที่ทั้งหมด เปนดิน
ที่มีเนื้อดินรวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี มีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเหลานี้ไดแก 
กลุมชุดดินที่ 18B, 35B, 38B, และ 56C ซึ่งประกอบดวย ชุดดินบัวลายที่เปนดินลึกถึงชั้นกอนกรวดมาก 
(Bli-slB/d4g) ชุดดินคงที่เปนดินลึกถึงชั้นกอนกรวดมาก (Kng-slB/d4g) ชุดดินโพนงามที่มีสีน้ําตาล 
(Png-br-slC/d3g) ชุดดินสตึก (Suk-slB) และ ชุดดินเชียงใหม  (Cm-lB) 

 
รูปที่ 3-13  หนาตัดชุดดินโพนงาม 

ชุดดินโพนงาม (Phon Ngam Series : Png) 
เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและหินควอรตไซท 

บริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมา
เปนระยะทางใกล ๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา สภาพพ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 
เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกถึงลึกปานกลางถึงชั้น
หินพ้ืนภายใน 100-150 ซม. จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปน
ทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขม หรือสีน้ําตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดิน
ลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.6-5.5) 
 ปญหาการใชประโยชนที่ดินไดแกดินมีความอุดมสมบูรณ 
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เชน ปุยหมัก ปุยคอก เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 

 
รูปที่ 3-14  หนาตัดชุดดินสตึก 

ชุดดินสตึก (Satuk Series : Suk) 
เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบน

พ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน สภาพพ้ืนที่มีลักษณลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต 
ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย
หรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขม หรือสีน้ําตาลเขม 
ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย น้ําตาล
แก สีน้ําตาลปนเหลือง  หรอืสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเปนกรด
จัดมาก (pH 4.6-5.0) ในดินลาง 
 ปญหาการใชประโยชนที่ดินไดแกดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ําจําเปนตองใสปุยบํารุงดิน โดยเฉพาะปุยอินทรีย 
เชน ปุยหมัก ปุยคอก เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 

 
รูปที่ 3-15  หนาตัดชุดดินเชียงใหม 

ชุดดินเชียงใหม (Chiang Mai Series : Cm) 
      เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา สภาพพ้ืนที่มี
ลักษณะราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 
0-3 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง เปนดินลึกมาก 
ดินบนเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนปนทราย 
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
ปนทรายแปง สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลปน
เทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 
ดินชุดนี้เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง แตควรมีการใส
ปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก เ พ่ือปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน  

 4. พื้นท่ีอื่นๆ หมายถึง พ้ืนที่ที่ไมจําแนกเปนดิน แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้    
  4.1 พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา หนวยแผนที่ดิน ไดแก ML       มีเนื้อที่  42,089 ไร
 4.2 พ้ืนที่แหลงน้ํา หนวยแผนที่ดิน ไดแก W                 มีเนื้อที่  10,129 ไร
 4.3 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง หนวยแผนที่ดิน ไดแก U   มีเนื้อที่  16,758 ไร
 4.4 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน หนวยแผนที่ดิน ไดแก SC         มีเนื้อที่  796 ไร
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รูปที่ 3-16  แผนที่ดินโครงการฯ 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
 จากรายงานผลการสํารวจสภาพการใชที่ดิน ปพ.ศ. 2550 ของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน พ้ืนที่โครงการเขื่อนขุนดานปราการชลมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 291,210 ไร มีการใชที่ดินโดยสรุปดังนี้ 
 1. นาขาว  โดยมีการปลูกกระจายอยูทั่วไป แตปจจุบันอยูในสภาพถูกทิ้งรางเปนสวนใหญ 
บางสวนทางตอนลางของพ้ืนที่โครงการไดถูกปรับเปลี่ยนมาปลูกตนยูคาลิปตัส และเปลี่ยนมาเปนบอเลี้ยง
ปลา 
 2. ไมยืนตน  ไดแก ตนยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ และกระถินเทพา โดยมีการปลูกกระจายอยูใน
ตอนลางของพื้นที่โครงการแทนพื้นที่นาขาว 
 3. ไมผล  สวนใหญเปนแปลงไมผลผสม โดยมีการปลูกอยูในตอนบนของพื้นที่โครงการบริเวณ
ใกลเคียงกับตัวเขื่อนและมีสวนสมทิ้งรางอยูบริเวณตอนลางของพื้นที่โครงการดวย 
 4. พืชผัก   
 5. โรงเรือนและสถานที่เพาะเล้ียงสัตว  ไดแก บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกุง โรงเรือนเลี้ยงไก และบอ
เลี้ยงปลาที่มีโรงเรือนเลี้ยงไกอยูดานบน พ้ืนที่เหลานี้พบกระจายอยูในตอนลางของพื้นที่โครงการ 
 6. พ้ืนที่ปาไม อยูทางตอนบนของพื้นที่โครงการฯ  
 7. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  ไดแก ทุงหญา ปาละเมาะ พ้ืนที่ลุม และบอลูกรัง รวมถึงแปลงปลูกผัก
เล็กๆนอยๆ 
 8. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งกอสราง ไดแก เขตตัวเมือง หมูบาน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงสีขาว 
รีสอรท รีสอรททิ้งราง และที่ดินจัดสรรทิ้งราง 
 9. แหลงน้ํา  ไดแก แมน้ํา ลําคลอง อางเก็บน้ํา และบอน้ําในไรนา โดยพบกระจายอยูทั่วไปใน
พ้ืนที่โครงการ 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางดินและการใชประโยชนที่ดินพบวา พ้ืนที่โครงการสวนใหญซึ่ง
เปนดินเปรี้ยวจัดปานกลาง เปนพ้ืนที่ปลูกไมผลยกรองซึ่งปจจุบันไดถูกทิ้งรางเปนสวนใหญ และมีการปลูก
ไมโตเร็วโดยการยกรองเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่นาบางสวนในบริเวณที่เปนดินเปรี้ยวจัดไดถูกเปลี่ยนแปลงใชเปนพ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตวน้ําเพ่ิมขึ้น ซึ่งพบบริเวณตอนลางของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 3-17  แผนที่สภาพการใชที่ดินโครงการฯ ป พ.ศ. 2550 
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ตารางที่ 3-2  แสดงสภาพการใชที่ดินโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พื้นท่ี สัญลักษณ การใชท่ีดิน ไร รอยละ 

  นาขาว   
A100 นาราง 4,581.56 1.57
A101 นา 204,117.60 70.09

รวมทั้งหมด 208,699.16 71.67
  ไมยืนตน   
A301 ไมยืนตนผสม 275.24 0.09 
A304 ยูคาลิปตัส 11,296.4 3.88 
A307 สนประดิพัทธ 93.63 0.03 
A308 กระถิน 105.3 0.04 

รวมทั้งหมด 11,770.57 4.04
  ไมผล  
A400 ไมผลผสมราง 772.45 0.27
A401 ไมผลผสม 3,192.28 1.10
A402 สม 36.4 0.01
A407 มะมวง 627.8 0.22
A411 กลวย 45.5 0.02
A419 มังคุด 80.44 0.03

รวมทั้งหมด 4,754.87 1.63
  พืชผัก  
A502 พืชผัก 153 

รวมทั้งหมด 153 0.05
  โรงเรือนและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว  
A703 โรงเรือนเลี้ยวสัตวปก 119.84 0.04
A703/A902 โรงเรือนเลี้ยวสัตวปก/สถานที่เพาะเล้ียงปลา 289.05 0.10
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 2,300.16 0.79
A900/A902 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง/สถานที่เพาะเล้ียงปลา 53.93 0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม 1,574.44 0.54
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 18,620.24 6.39
A902/A401 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/ไมผลผสม 32.69 0.01
A902/A703 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 96.5 0.03
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) แสดงสภาพการใชที่ดินโครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พื้นท่ี สัญลักษณ การใชท่ีดิน ไร รอยละ 

A902/A903 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/สถานที่เพาะเล้ียงกุง 1,696.3 0.58
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 7,746.42 2.66
                                รวมทั้งหมด 32,529.66 11.17
  พื้นท่ีปา   
F101 ปาดิบสมบูรณ 390.70 0.13
F201 ปาผลัดใบสมบูรณ 836.80 0.29

รวมทั้งหมด 1,227.50 0.42
  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด  
M1 ทุงหญา และไมละเมาะ 6,307.69 2.17
M2 พ้ืนที่ลุม 181.75 0.06
M3 เหมืองแร บอขุด 433.01 0.15

รวมทั้งหมด 6,922.45 2.38
  พื้นท่ีชุมชน  
U200 หมูบานราง 443.44 0.15
U201 หมูบาน 3,408.64 1.17
U201/A401 หมูบาน/ไมผลผสม 13,146.88 4.51
U201/A902 หมูบาน/สถานที่เพาะเล้ียงปลา 740.65 0.25
U201/M1 หมูบาน/ทุงหญา และไมละเมาะ 29.34 0.01
U3 สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 904.03 0.31
U405 ถนน 336.80 0.12
U5 ยานอุตสาหกรรม 182.80 0.06

รวมทั้งหมด 19,192.58 6.59
 แหลงน้ํา  
W101 แมน้ําลําคลอง 4,218.36 1.45
W201 อางเก็บน้ํา 658.15 0.23
W202 บอน้ําในไรนา 1,083.70 0.37

รวมทั้งหมด 5,960.21 2.05
รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 291,210 100
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
 ตนน้ําของแมน้ํานครนายกเกิดจากเทือกเขาเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดเขาสูงประมาณ 1,000-1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเล พ้ืนที่ในหุบเขามีความ
สูงเฉลี่ย 400 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลแลวลาดเทมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต แลวลดระดับลงอยางรวดเร็ว
ลงสูที่ราบลุมของแมน้ํานครนายก ลําน้ําชวงลงจากเขามีความลาดชันสูงซึ่งทําใหเกิดน้ําไหลบาทวม
ฉับพลันไดงาย  ลําน้ําหลักชวงตนน้ําถึงจุดบรรจบของคลองทาดานกับแมน้ํานครนายก ยาวประมาณ 33 
กิโลเมตร และถึงจุดบรรจบแมน้ํานครนายกกับแมน้ําปราจีนบุรีที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
 ดวยทรงทราบถึงความทุกขรอนของราษฎรชาวนครนายก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราชดํารัส แกขาราชการกรมชลประทาน ใหพิจารณาวางโครงการและกอสรางเขื่อนคลองทาดาน ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนการใชน้ําในหนาแลงของจังหวัดนครนายก นอกจากนี้ดินสวนใหญ เปนดินเปรี้ยว ดังนั้น 
การกอสรางเข่ือนจะชวยปรับปรุงคุณภาพดินโดยที่น้ําจากเขื่อนจะทําใหดินมีความชุมชื้น ระดับความ
เปรี้ยวของดินจะลดลงและยังสามารถปองกันน้ําทวมตัวเมืองนครนายกดวย 
 อางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล อยูในลุมน้ํานครนายก ซึ่งเปนลุมน้ํายอยของลุมน้ําบางปะกง 
ลุมน้ํานครนายกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,433 ตารางกิโลเมตร ลําน้ําสายหลัก ไดแก คลองสมอปูน คลองทาดาน 
และแมน้ํานครนายก ลําน้ําสาขาไดแก คลองนางรอง คลองวังตะไคร คลองมะเด่ือ คลองสําพุงแหง คลอง
บอ คลองสาริกา คลองสีเสียด คลองหวยทราย คลองหินแกว และคลองบานนา เปนตน 
        สภาพน้ําทา  ของอางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ขอมูลน้ําทา
เฉลี่ยมากที่สดุเดือนสิงหาคม มีปริมาณ 70.87 ลาน ลบ.ม. น้ําทาเฉลี่ยนอยที่สุดเดือนมีนาคม มีปริมาณ 
0.66 ลาน ลบ.ม.รวมปริมาณน้ําเฉลี่ยทั้งหมด 292.45 ลาน ลบ.ม. 

กราฟแสดงปริมาณน้ําทารายเดือนเฉล่ียของ
อางเก็บน้ําเข่ือนขุนดานปราการชล
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ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย

ปริมาณน้ําสูงสุดรายเดือน

ปริมาณน้ําต่ําสุดรายเดือน

 
โครงขายลําน้ําสาขาแมน้ํานครนายก ลําคลองทาดานมีเขื่อนขุนดานปราการชลฯ ปดกั้นเพ่ือ

ควบคุมปริมาณน้ํา ปองกันน้ําทวมจังหวัดนครนายก ดานทายเขื่อนขุนดานปราการชล ยังมีลําน้ําสาขา
หลักที่น้ําไหลลงสูแมน้ํานครนายก ไดแก คลองนางรอง คลองวังตะไคร คลองมะเดื่อ คลองสัมพุงแหง 
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คลองสาริกา คลองบอ คลองขนุน คลองสีเสียด คลองขุนแกว และคลองหวยทราย  

 
หมายเหตุ  รทก. ยอมาจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง        cms.=cubic meters (หนวยความจุ ลูกบาศกเมตร) 

 ระบบสงน้ําและระบายน้ํา  
    อางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 20,000 ไรอยูในเขตอําเภอเมือง 
ทองที่ 5 ตําบลคือ ตําบลหินตั้ง ตําบลศรีนาวา ตําบลบานใหญ ตําบลเกาะหวาย และตําบลเกาะโพธิ์  
จังหวัดนครนายก  ซึ่งมีระบบสงน้ําและระบายน้ํา ดังนี้ 
     - คลองสงน้ํา 7 สาย รวม 41,541 กิโลเมตรและอาคารในคลองสงน้ํารวม 234 แหง 
     - คลองระบายน้ํา 4 สาย รวม 22.41 กิโลเมตร และอาคารในคลองระบายน้ํา รวม 24 แหง 
 แหลงกักเก็บน้ํา 
    โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล แหลงน้ําตนทุนเปนอางเก็บน้ําเขื่อนขุน
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ดานปราการชล มีพ้ืนที่รับน้ําฝน 194 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดและปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ําและ
แผนบริหารจัดการน้ํา มีดังนี้ 

แผนการบริหารจัดการอางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล ป 2552 
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จํานวนพ้ืนที่การเกษตรที่รับประโยชนจากอางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล 
จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรับประโยชน (ไร) 

ฤดูแลง ฤดูฝน 
  

ลําดับท่ี 
 

 
โครงการ 

 ขาว พืชไร พืชสวน ขาว พืชไร พืชสวน 

1 โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรกัษานครนายก 

50,000 2,000 18,570 145,000 1,000 18,570 

2 
  

โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรกัษาเขื่อนขุนดาน
ปราการชล 

3,020 
  

- 
  

4,540 
  

11,450 
  

- 
  

4,540 
  

    ความตองการใชน้ําชลประทาน 
  เขื่อนขุนดานปราการชล มีความตองการใชน้ําตลอดป ดังนี้ 

ลําดับที่ กิจกรรมการใชน้ําของอางเก็บน้ํา ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) 
1 อุปโภค บริโภค 10.78 

2 การเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานของอางเก็บน้ํา 
เขื่อนขุนดานปราการชล จํานวน 20,000 ไร 

35.74 

3 การเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานของโครงการสงน่ํา 
และบํารุงรักษานครนายก จํานวน 165,000 ไร 

157.89 

4 รักษาระบบนิเวศดานทายน้ํา เพ่ือพรองน้ํา 65.6 
5 ผลักดันน้ําเค็ม 30 

รวม 300.01  
3.9 ทรัพยากรปาไม 
 จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินพบวามีพ้ืนที่ปาอยูใน
โครงการบริเวณตําบลศรีนาวา และตําบลหินตั้ง ซึ่งมีทั้งปาดิบสมบูรณ และปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อที่
ประมาณ 1,200 ไร 
3.10 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

จากการสํารวจพ้ืนที่ของโครงการฯมีจํานวน 96 หมูบาน พบวามีประชากรทั้งสิ้นรวม39,981 คน 
จํานวน 10,148 ครัวเรือน จํานวนแรงงาน17,659 คน รายไดเฉลี่ยตอคนตอป 32,158 คน วิถีชีวิตเรียบ
งายทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก 
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ปการผลิต 2546/47 คนในครัวเรือนเฉลี่ย 4.54 คนตอครัวเรือน มากกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 
67.84  อยูในวัยแรงงาน (อายุ 12-60 ป) วัยแรงงานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนอยมีรอยละ 78.57  และวัย
แรงงานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลางมีรอยละ 71.43 สัดสวนวัยแรงงานใกลเคียงกัน และวัยแรงงานใน
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมากมีรอยละ 57.30 โดยรวมนับถือศาสนาพุทธมากกวาศาสนาอิสลาม (รอยละ 
77.53 และ 22.47 ตามลําดับ)  

สวนใหญไดรับการศึกษารอยละ 72.69 ของจํานวนคนทั้งหมด และสวนใหญรอยละ 45.59 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเพียงรอยละ 1.79 เทานั้น  

จํานวนคนที่ทําการเกษตรมีมากกวาจํานวนคนที่ทํางานนอกการเกษตรประมาณ 2 เทา ในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง มีครัวเรือนถึงรอยละ 91.89 ที่ประกอบอาชีพเดียว ผูที่ประกอบอาชีพเดียวเปนผู
ที่ทําการเกษตรรอยละ 50.97 และนอกการเกษตรรอยละ 32.90 สําหรับผูที่ประกอบอาชีพมากกวา 1 
อาชีพนั้น นอกจากอาชีพการเกษตรแลว ยังมีอาชีพนอกการเกษตร ไดแก รับราชการ คาขาย ทํางาน
ประจํา และรับจาง เปนตน  
 ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม/สถาบัน ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร กองทุน
หมูบาน และสหกรณการเกษตรคิดเปนรอยละ 55.77 ของครัวเรือนทั้งหมด  

ครัวเรือนถือครองที่ดินเฉลี่ย 40.09 ไรตอครัวเรือน เปนที่ดินของตนเอง 18.74 ไร หรือรอยละ 
46.74 ของเนื้อที่ถือครองทั้งหมด และเปนที่เชา 19.98 ไร หรือรอยละ 49.84 ที่ดินเขาทําเปลา 1.37 ไร 
หรือรอยละ 3.42 ที่ดินเขาทําเปลามีอยูในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมากเทานั้น จํานวนเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยของ
เกษตรกรพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลางมีมากที่สุดคือ 43.44 ไรตอครัวเรือน รองลงมาไดแกเนื้อที่ถือครอง
เฉลี่ยของเกษตรกรพื้นที่ดินเปร้ียวจัดนอย คือ 42.14 ไรตอครัวเรือน  และจํานวนเนื้อที่ถือครองที่นอย
ที่สุดเปนจํานวนเน้ือที่ถือครองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาก คือ 34.24 ไรตอครัวเรือน  

 ครัวเรือนเกษตรมีรายไดจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว แตเนื่องจากมีคาใชจายในการผลิต
สูง ทําใหเมื่อหักคาใชจายในการผลิตออกแลว ครัวเรือนมีรายไดจากการผลิตทางการเกษตรสุทธิเพียง 
23,540.28 บาทตอครัวเรือน (รอยละ 23.14)  นอกจากนั้นยังมีรายไดนอกการเกษตรอีกจํานวน 
78,202.88 บาทตอครัวเรือน (รอยละ 76.86) แตเนื่องจากครัวเรือนมีรายจายนอกการเกษตรที่ใชจาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเครื่องนุงหม  คาใชจายในครัวเรือน และคารักษาพยาบาล จํานวน 72,006.37 บาท
ตอครัวเรือน สงผลใหมีรายไดสุทธิของครัวเรือนคงเหลือเทากับ 29,736.79 บาทตอครัวเรือน หรือ 
6,867.62 บาทตอหัวตอป ซึ่งนับวายังต่ํากวารายไดสุทธิเฉลี่ย ของครัวเรือนเกษตรจังหวัดนครนายกปการ
ผลิต 2544/45 อยูมาก กลาวคือรายไดสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดเฉลี่ย 171,666.15 บาท และ
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 41,068.46 บาท ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนอย ครัวเรือนมีรายไดสุทธิมากที่สุดคือ 
40,004.47 รองลงมาเปนพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดมาก 30,063.94 บาท และพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง มี
รายไดสุทธินอยที่สุด 21,929.19 บาท เนื่องจากครัวเรือนมีคาใชจายในการครองชีพสูง 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ 
ประมาณ 291,210 ไร การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ไดกําหนดเปนเขตใหญๆ โดยไดทําการ
วิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน สภาพปญหาและเศรษฐกิจ
สังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ดังนี้ 
4.1 ขบวนการวิเคราะหการจัดเขตการใชที่ดิน 

การวิเคราะหผลการสํารวจดิน  
ตอนบนของพื้นที่โครงการซึ่งเปนบริเวณพ้ืนที่ราบปานกลางและบริเวณพ้ืนที่ดอน เปนดินที่ไมมีปญหา 

มากนักในการทําการเกษตร บริเวณน้ีเปนพ้ืนที่โครงการทาดานเดิมและโครงการทาดานสวนขยาย ซึ่งอยูใน
ตําบลหินตั้ง ตําบลบานใหญ ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง ตําบลเกาะหวาย ตําบลเกาะโพธิ์ อําเภอปากพลี 

ตอนลางของพ้ืนที่โครงการ พบปญหาดินเปรี้ยว ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ดินเปรี้ยวจัดมาก ดิน
เปรี้ยวจัดปานกลาง ดินเปรี้ยวจัดนอย แตพ้ืนที่สวนใหญเปนดินเปรี้ยวจัดปานกลาง สามารถทําการเกษตรได
ถามีการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม 

ปญหาสําคัญที่เปนขอจํากัดตอการใชที่ดิน 
1. ดินเปรี้ยวจัด มีคาความเปนกรดรุนแรงมาก และมีสารประกอบกํามะถันเกิดขึ้นในชั้นดิน ทําใหมีสาร

พวกเหล็กและอะลูมินั่ม ละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุอาหารบางชนิดที่จําเปนตอพืชถูกตรึงไวใน
ดิน พืชไมสามารถนําธาตุอาหารมาใชใหเปนประโยชนได 

2. ดินปนกรวด เปนอุปสรรคตอการไถพรวน และทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต รากพืชไมสามารถ
ชอนไชลงได 

3. ดินที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําและเส่ือมลง เนื่องจากวัตถุตนกําเนิดดินมีองคประกอบที่
จะใหแรธาตุอาหารพืชมีปริมาณนอย กระบวนการสลายตัวของวัตถุตนกําเนิดดินดําเนินไปอยางรวดเร็ว ขณะ 
เดียวกันดินถูกชะลางแรธาตุอาหารพืชออกไปในชวงฤดูฝน นอกจากนั้นที่ดินใชเพาะปลูกติดตอกันเปน
เวลานาน ขาดการบํารุงรักษาเทาที่ควร ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

วิเคราะหความเหมาะสมของที่ดิน กอนการกําหนดแผนการใชที่ดินจําเปนตองวิเคราะหความ
เหมาะสมของที่ดิน โดยการนําปจจัยคุณภาพของที่ดินกับปจจัยหรือความตองการของดานพืชหรือประเภท
การใชที่ดินที่ไดเลือกไว มาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาระดับชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชนั้นๆ 

นาขาวในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดมาก ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินองครักษ เปนดินที่ไมเหมาะสมกับการทํานา 
เพราะมี ความเปนกรดรุนแรงมาก pH ดินแหง ต่ํากวา 4.0 ผลผลิตขาวนอยกวา 15 ถังตอไร บางพ้ืนที่ถูก
ทิ้งราง แตถาตองการปลูกพืชจะตองมีการจัดการดินเปนพิเศษ 
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นาขาวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินรังสิต เปนดินที่มีความเหมาะสมเล็กนอย
สําหรับทํานา โดยความเปนกรดของดินเปนอุปสรรคในการปลูกขาว จะตองมีการจัดการดินเปนพิเศษเพ่ือการ
ปลูกขาว  pH ดินแหง 4.0-4.5 ขาวมีการตอบสนองตอการใชปุยต่ํา ผลผลิตขาวไดประมาณ 15-25 ถังตอไร 

นาขาวในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดนอย ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินมหาโพธิ์ เปนดินที่เหมาะสมสําหรับทํานา pH
ดินแหง 4.5-5.5 ผลผลิตขาวไดประมาณ 25-35 ถังตอไร  

การปรัปรุงดินเปรี้ยวจัด มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ การควบคุมระดับใตดินเพ่ือปองกันหรือ
ยับยั้งการเกิดกรดกํามะถัน การแกไขความเปนกรดโดยการใชน้ําชลประทานชะลาง หรือ/และ การใชวัสดุปูน
ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูก และการเลือกชนิดของพืชทึ่ปลูกใหเหมาะสม 

นาขาวในพื้นที่ที่ไมมีปญหาดินเปรี้ยวจัด มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับทํานา 
สําหรับในพ้ืนที่โครงการทาดานเดิม และโครงการทาดานสวนขยาย ไดดําเนินการสํารวจและแกไข

ปญหาดินเปรี้ยวโดยการใชน้ําชะลางความเปรี้ยวของดิน ควบคูกับการใชปูนมารล เสร็จเรียบรอยแลว 
สามารถวางแผนและดําเนินการเพาะปลูกไดเต็มพ้ืนที่ 

การวิเคราะหรูปแบบการใชที่ดิน มีการใชที่ดินเปน 7 รูปแบบ คือ 
1. การทํานาขาว มีการปลูกขาวอยูทั่วไป แตปจจุบันถูกทิ้งรางเปนสวนใหญ ทางตอนลางของพื้นที่ 

ปรับเปลี่ยนมาปลูกไมโตเร็ว เชน ตนยูคาลิปตัส และพื้นที่ทํานาถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวน้ําเพ่ิมขึ้น 
2. การปลูกไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ไดแก ตนยูคาลิปตัส ตนสนประดิพัทธ และตนกระถินเทพา ปลูก

กระจายในพื้นที่ตอนลางของพื้นที่ แทนที่พ้ืนที่ทํานาขาว มีการปลูกไมโตเร็วโดยการยกรองเพ่ิมขึ้น 
3. การปลูกไมผล สวนใหญเปนแปลงไมผลผสม อยูตอนบนของพื้นที่ใกลเคียงกับตัวเขื่อนขุนดาน

ปราการชลฯ  และมีสวนสมทิ้งรางอยูตอนลางของพื้นที่ ปจจุบันพ้ืนที่ปลูกไมผลโดยการยกรองจะถูกทิ้งราง 
4. โรงเรือนและสถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ไดแก โรงเรือนเล้ียงไก บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกุง และบอ

เลี้ยงปลาที่มีโรงเรือนเลี้ยงไกอยูดานบน การใชที่ดินแบบนี้กระจายอยูในตอนลางของพื้นที่ 
5. พ้ืนที่ปาไม อยูตอนบนของพื้นที่ 
6. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ไดแก บริเวณที่เปนทุงหญา ไมละเมาะ พ้ืนที่ลุม และบอลูกรัง รวมถึงแปลงปลูก

พืชผักเล็กๆนอยๆ 
7. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งกอสราง ไดแก ที่ตั้งตัวอําเภอ หมูบาน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ  โรงสีขาว 

รีสอรท รีสอรททิ้งราง และที่ดินจัดสรรทิ้งราง 
การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมโดย

สัมภาษณขอมูลจากครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดินตั้งอยูในโครงการ สรุปเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-1  การวิเคราะหตนทุนการใชประโยชนที่ดินโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  
                     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปการผลิต 2547/48 
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ตารางที่ 4-2  การวิเคราะหผลตอบแทนการใชประโยชนที่ดินโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  
                     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปการผลิต 2547/48 
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4.2 การจัดเขตการใชที่ดิน 
การวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรดิน การใชประโยชนที่ดิน สภาพปญหาและเศรษฐกิจสังคมของ

เกษตรกรในพื้นที่โครงการ สามารถกําหนดการจัดเขตการใชที่ดิน ในพื้นที่โครงการฯ ได 10 เขต ดังนี้ 
 1 เขตทํานา 
 2 เขตปลูกผลไม 
 3 เขตทํานาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดมาก 
 4 เขตทํานาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง 
 5 เขตทํานาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดนอย 
 6 เขตปลูกไมโตเร็ว 
 7 เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 8 เขตปาไม 
 9 เขตชุมชน 
 10 เขตแหลงน้ํา 

 
รูปที่ 4-1  ภาพมุมสูงของเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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รูปที่ 4-2  แผนที่แสดงการจัดเขตการใชที่ดิน 
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4.2.1 เขตทํานา  
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 28,034 ไร หรือรอยละ 9.63 ของพื้นที่โครงการฯ เปนบริเวณที่มีความเหมาะสมตอการ
ปลูกขาว สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุม ไมมีปญหาดินเปรี้ยวจัด แตบางบริเวณอาจพบปญหาดินปนทรายบาง 
โดยพบกระจัดกระจายอยูทางตอนบนของพื้นที่ ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัมตอไร 

สําหรับแนวทางการจัดการพื้นที่บริเวณนี้ ไดแก การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ สงเสริมการ
ทําการเกษตรแบบบูรณาการและผสมผสาน สงเสริมการปลูกพืชไร-พืชผักอายุสั้นในฤดูแลง และสงเสริมการ
ทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม 

พบอยูใน กลุมดินชุดที่ 4 ไดแก ชุดดินชุมแสง (Cs-nona-siclA) ชุดดินชุมแสงที่ยกรองมีชั้นดินรวน
เหนียวปนทรายแปง (Cs-nona-siclA/rb) และ ชุดดินชุมแสงที่มีชั้นดินรวนเหนียวปนทรายแปงมาทับถมบน
ผิวดินหนา 25-30ซม .(Cs-nona-siclA/ow)  กลุมดินที่ 6 ไดแก ชุดดินมโนรมย (Mn-siclA) กลุมดินที่ 15 
และ 16 ไดแก ชุดดินศรีเทพที่มีธาตุเปนดางสูง (Sri-hb-silA) และชุดดินหินกองที่มีธาตุเปนดางสูง (Hk-hb-
silA) และ กลุมชุดดินที่ 18 ไดแก ชุดดินขามทะเลสอที่มีดินลางเปนดินเหนียว (Kts-slA/c.sub) 

 
รูปท่ี 4-3  แผนที่แสดงเขตทํานาในพื้นที่ไมมีปญหาดินเปรี้ยว 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ขุนดานปราการชล  4-8 

รูปที่ 4-4  เขตทาํนาในพื้นที่ไมมีปญหาดินเปรี้ยว                                       
 4.2.2 เขตปลูกไมผล 
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 9,572 ไร หรือรอยละ 3.29 ของพ้ืนที่โครงการฯ สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ดอนอยู 
บริเวณตอนเหนือและบางสวนอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่โครงการฯ ดินบริเวณนี้มีความเหมาะสมสําหรับ 

 
รูปที่ 4-5  แผนที่แสดงเขตปลูกไมผล 
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ปลูกไมผล ไมยืนตน และพืชไร พืชผักทั่วไป ไมผลสวนใหญเปนสวนผสม ไดแก มะมวง ขนุน สมโอ มะปราง 
และมะยงชิด เปนตน 
 แนวทางการจัดการดินในเขตปลูกไมผล คือการปรับปรุงบํารุงดินและการอนุรักษดินและน้ํา ตาม
คําแนะนําทั่วๆ ไปได หรืออาจสงเสริมทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม หรือเกษตรผสมผสาน และสามารถปลูก
พืชไร พืชผักอายุสั้นในฤดูแลงถามีน้ําชลประทานเพียงพอ สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย หรือเกษตรกรรม
ปลอดสารพิษ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งบริเวณนี้ไมมีปญหาในการทําการเกษตร และมี
ศักยภาพที่ดีในการพัฒนาการเกษตร 

พบอยูใน กลุมชุดดินที่ 15B และ 33B ไดแก ชุดดินศรีเทพที่มีธาตุเปนดางสูงและมีการระบายน้ําดี
ปานกลางถึงคอนขางเลว (Sri-hb,gm-silB) ชุดดินกําแพงเพชร (Kp-lB) และ ชุดดินกําแพงเพชรที่เนื้อดินไม
ลดลงในดินลาง (Kp-lB/nolt) และ กลุมชุดดินที่ 18B, 35B, 38B, และ 56C ไดแก ชุดดินบัวลายที่เปนดิน
ลึกถึงชั้นกอนกรวดมาก (Bli-slB/d4g) ชุดดินคงที่เปนดินลึกถึงชั้นกอนกรวดมาก (Kng-slB/d4g) ชุดดิน
โพนงามที่มีสีน้ําตาล (Png-br-slC/d3g) ชุดดินสตึก (Suk-slB) และ ชุดดินเชียงใหม  (Cm-lB) 

รูปที่ 4-6  สวนไมผล รูปที่ 4-7  ขนุนและมะยงชิด 

 4.2.3 เขตทาํนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดมาก 
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 1,074 ไร หรือรอยละ 0.37 ของพ้ืนที่โครงการฯ พ้ืนที่เหลานี้พบกระจายอยูทางดาน
ตะวันตกของพื้นที่ เปนพ้ืนที่ราบลุมที่มีปญหาดินเปรี้ยวจัดมาก การปลูกขาวมักไมไดผลเนื่องจากผลผลิตต่ํา
มาก พ้ืนที่บางสวนถูกใชในการปลูกไมโตเร็วหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การใชพ้ืนที่เหลานี้ทําการเพาะปลูก
จําเปนตองมีมาตรการในการปรับปรุงดินที่เหมาะสมและใชเงินทุนคอนขางสูง ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ยประมาณ 
300 กิโลกรัมตอไร หรือ 30 ถังตอไร  

พบอยูใน กลุมชุดดินที่ 10 ไดแก ชุดดินองครักษที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Ok-clA) 
และ ชุดดินองครักษที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Ok-clA/rb) 
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รูปที่ 4-8  แผนที่แสดงเขตทํานาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาก 

  
รูปที่ 4-9  เขตทาํนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาก                                         
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 4.2.4 เขตทาํนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดปานกลาง 
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 152,976 ไร หรือรอยละ 52.53 ของพื้นที่โครงการฯ  พ้ืนที่สวนใหญอยูบริเวณ
ตอนกลางและตอนลางของพ้ืนที่ พบกระจายเปนบริเวณกวาง มีสภาพเปนที่ราบลุมใชในการปลูกขาว บาง
บริเวณเปนที่ลุมต่ํามากน้ําทวมขังสูงจําเปนตองใชขาวพันธุขึ้นน้ํา บางบริเวณไดถูกใชในการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา และปลูกไมโตเร็ว การปลูกพืชในบริเวณพื้นที่เหลานี้จําเปนตองมีการใสปูนเพ่ือปรับสภาพความเปนกรด
เปนดางของดินรวมทั้งมาตรการแกไขปญหานํ้าทวมขังที่เหมาะสม ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ยประมาณ 427.08 
กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวนาปรังเฉลี่ยประมาณ 527.35 กิโลกรัมตอไร  

พบอยูใน กลุมชุดดินที่ 11 ไดแก  ชุดดินรังสิตที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Rs-clA) และ 
ชุดดินรังสิตที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Rs-clA/rb) 

 
รูปที่ 4-10  แผนที่แสดงเขตทํานาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง 
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รูปที่ 4-11  เขตทํานาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง 

 4.2.5 เขตทํานาพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดนอย 
เนื้อที่ทั้งสิ้น 17,689 ไร หรือรอยละ 6.07 ของพื้นที่โครงการฯ เปนบริเวณที่มีปญหาดินเปรี้ยวไมรุน 

 
รูปที่ 4-12   แผนที่แสดงเขตทํานาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนอย 
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แรงมากนัก การปลูกขาวในพื้นที่เหลานี้ยังมีความจําเปนตองมีการใสปูนเพ่ือแกไขความเปนกรดของดิน 
รวมท้ังการเพ่ิมอินทรียวัตถุเพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน พ้ืนที่เหลานี้พบกระจายคอนไปทาง
ตอนบนของพื้นที่ และมีพ้ืนที่บางสวนอยูใกลแหลงน้ําไดถูกพัฒนาเปนพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผลผลิตขาวนา
ปเฉลี่ยประมาณ 450 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวนาปรังเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัมตอไร  

พบอยูใน กลุมดินที่ 2 ไดแก ชุดดินมหาโพธิที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Ma-clA) และ 
ชุดดินมหาโพธิที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Ma-clA/rb) 

รูปที่ 4-13   เขตทํานาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนอย 

การจัดการพื้นที่ดินเปร้ียวจัดเพื่อการปลูกขาว 
เนื่องจากปญหาความเปนกรดของดิน ทําใหมีสารพวกเหล็กและอะลูมินั่ม ละลายออกมามากจนเปน

พิษตอพืช และการขาดแคลนธาตุอาหารพืชไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของดินเปรี้ยว
ใหเหมาะกับการปลูกขาว จําเปนตองมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ทั้งทางดานดิน ดานน้ํา และดานพืช อยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือควบคูกันไป 

การจัดการดานดิน โดยการใสปูนมารลชวยปรับคา pH ของดินไดอยางชะงัดแตตองใชปริมาณมาก  
ใสปูนมารล 1 ครั้ง จะมีผลตกคางอยางนอย 5 ป ดินเปรี้ยวจัดนอยใสปูนมารล 0.5 ตันตอไร รวมกับปุยเคมี 
หรืออาจใสแตปุยเคมีอยางเดียวก็พอเพียง สําหรับดินเปรี้ยวจัดปานกลางใสปูนมารล 0.5-1.0 ตันตอไร รวม 
กับปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม และสําหรับดินเปรี้ยวจัดมาก การปรับปรุงโดยใชปูนมารลมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง ใสปูนมารล 1.0-2.0 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 

การจัดการดานน้ําชะลางกรดออกจากดิน โดยทําการขังน้ําในแปลงแลวระบายน้ําออกเปนระยะๆ
รวมกับการใสปูนมารล ชวยเสริมใหขาวมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะสําหรับ
พ้ืนที่ที่มีน้ําชลประทานเพราะสามารถปลอยน้ําขังไดตามระยะเวลาที่ตองการ 

การใชพันธุขาวที่เหมาะสมทนดินเปรี้ยว คัดเลือกพันธุที่เหมาะกับความสูงของระดับน้ําในพื้นที่ ดังนี้ 
1. ระดับน้ําลึกนอยกวา 60 เซนติเมตร ใชพันธุขาวมะลิ105 หรือหอมนายพราน และพันธุขาว

ลูกผสม กข. ตางๆ 
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รูปที่ 4-14  พันธุขาวหอมมะลิ105 รูปที่ 4-15  พันธุขาว กข. 27 

       2. ระดับน้ําลึก 60-80 เซนติเมตร ใชพันธุตะเภาแกว106 หรือ กข. 27 
       3. ระดับน้ําลึกมากกวา 1 เมตร ใชพันธุขาวเล็บมือนาง111  ปราจีน  พลายงาม และขาว กข. 19 
พันธุขาวเล็บมือนาง111 ทนแลง ทนน้ําลึก และขึ้นน้ําไดดีจนถึงระดับ 4 เมตร พันธุขาวปราจีนทนน้ําลึก 5-8 
เมตร  พันธุขาวพลายงาม ทนน้ําลึกไดดีจนถึงระดับ 4 เมตร 

   
รูปที่ 4-16  พันธุขาว

เล็บมือนาง111 
รูปที่ 4-17  พันธุขาวพลายงาม รูปที่ 4-18  พันธุขาวปราจีนบุรี 

การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดใหเหมาะสมตอการปลูกพืช 
ปูนมารลที่กรมพัฒนาที่ดิน แจกใหกับเกษตรกรที่มีปญหาดินเปร้ียวจัดนําไปปรับปรุงดิน แลวให

ปลูกถั่วพุมหรือพืชปุยสดตางๆ  จากนั้นไถกลบเปนปุยพืชสด หวานปุยเคมีตามอัตราแนะนํา  และฉีดพนน้ํา
หมักชีวภาพจาก พด.2  ขาวที่ปลูกจะเจริญเตบิโตไดดี ใหผลผลิตสูงขึ้น  
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รูปที่ 4-19  โรงงานปูนมารล 

  
รูปที่ 4-20  ใสปูนมารลในแปลงปลูก 

  
รูปที่ 4-21  ปลูกถั่วพุมหรือพืชปุยสดตางๆ  จากนั้นไถกลบเปนปุยพืชสด 

  
รูปที่ 4-22  หวานปุย รูปที่ 4-23  ฉีดพนนํ้าหมักชีวภาพจาก พด.2   



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ขุนดานปราการชล  4-16 

  
รูปที่ 4-24  ขาวที่ปลูกจะเจริญเตบิโตไดดี ใหผลผลิตสูงขึ้น 

 4.2.6 เขตปลูกไมโตเร็ว 
         เนื้อที่ทั้งสิ้น 11,675 ไร หรือรอยละ 4.01 ของพื้นที่โครงการฯ สวนใหญปลูกยูคาลิปตัสและสน
ประดิพัทธ โดยเฉพาะยูคาลิปตัส พบปลูกบริเวณดานลางของพ้ืนที่ การปลูกใชวีธียกรองและทําเปนแปลง
สําหรับ การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกไมเศรษฐกิจโตเร็ว พบวาไมยืนตนบางชนิด เชน ยูคาลิปตัส  

 
รูปที่ 4-25  แผนที่แสดงเขตปลูกไมโตเร็ว 
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สนประดิพัทธ และกระถินเทพา เปนไมโตเร็วที่สามารถขึ้นไดดีในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยไมจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงดิน แตอาจจําเปนตองมีการปรับสภาพพื้นที่บาง โดยการยกรองเพื่อไมใหมีน้ําแชขังเปนระยะ
เวลานาน หลีกเลี่ยงการนําชั้นดินที่มีสารประกอบกํามะถันมาไวบนสันรองปลูกพืช การใชปุยอินทรียและ
ปุยเคมีเสริมเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก 

พบอยูใน กลุมชุดดินที่ 10 ไดแก ชุดดินองครักษที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Ok-clA) 
และ ชุดดินองครักษที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Ok-clA/rb) และ กลุมชุดดินที่ 11 
ไดแก  ชุดดินรังสิตที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Rs-clA) และ ชุดดินรังสิตที่มีเนื้อดินบนเปนดิน
รวนปนดินเหนียวที่มีการยกรอง (Rs-clA/rb) 

  
รูปที่ 4-26  ไมโตเร็วในพื้นที่โครงการฯ  

4.2.7 เขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
เนื้อที่ทั้งสิ้น 42,089 ไร หรือรอยละ 14.45 ของพ้ืนที่โครงการฯ เปนที่ราบลุมบริเวณตอนกลางและ

ตอนลาง โดยพบกระจายอยูทั่วไปในบริเวณที่ใกลแหลงน้ํา จากการขุดบอเลี้ยงสัตวน้ํา จะทําใหดินชั้นลางที่มี
สารประกอบกํามะถันสัมผัสกับอากาศและกลายเปนกรดอยางรุนแรง เมื่อฝนตกก็จะชะลางกรดที่มีคา pH ต่ํา
กวา 4.0 ลงไปในบอ เปนสาเหตุทําใหปลาและกุงตาย pH 6.5-8.0 เปนระดับที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การแกไขคือการใชปูนแกไขความเปนกรด เทาที่ใชกันอยูก็มี ปูนขาว ปูนมารล และหินปูนฝุน 

 
รูปที่ 4-27  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในโครงการ 
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รูปที่ 4-28  แผนที่แสดงเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

4.2.8 เขตปาไม 
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 1,214 ไร หรือรอยละ 0.42 ของพื้นที่โครงการฯ เปนเขาหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก
วา 35 เปอรเซ็นต พบอยูทางตอนบนของพื้นที่ สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนปาไมตามธรรมชาติไมเหมาะที่จะ
นํามาใชในดานเกษตรกรรม ควรสงวนรักษาไวใหเปนปาตามธรรมชาติ สงวนไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร 

 
รูปที่ 4-29  ปาไม 
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รูปที่ 4-30  แผนที่แสดงเขตปาไม 

4.2.9 เขตชุมชน 
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 16,758 ไร หรือรอยละ 5.75 ของพื้นที่โครงการฯ ไดแกบริเวณที่เปนที่อยูอาศัย สถานที่
ราชการ และสิ่งกอสรางตางๆ  

  
รูปที่ 4-31  แหลงชุมชน 
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รูปที่ 4-32  แผนที่แสดงเขตชุมชนและเขตแหลงนํ้า 

4.2.10 เขตแหลงนํ้า 
 เนื้อที่ทั้งสิ้น 10,129 ไร หรือรอยละ 3.48 ของพ้ืนที่โครงการฯ ไดแกบริเวณที่เปนแมน้ํา ลําคลอง 
อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําในไรนา แนวทางการจัดการแหลงน้ําใหอยูในสภาพที่สมบูรณ คือสงเสริมการปลูก
หญาแฝกโดยรอบบริเวณแหลงน้ํา เพ่ือปองกันตะกอนที่ถูกชะลางพังทลายลงมาสะสม ทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน 

  
รูปที่ 4-33 แมนํ้านครนายก รูปที่ 4-34 แหลงนํ้าในไรนา 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

5.1. งานพัฒนาท่ีดิน ป 2550 
    5.1.1 พัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา 
 1. สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 200,000 กลา 

  
ปลูกแฝกริมทางที่มีภูเขา ปลูกแฝกริมสระนํ้า 

  
กลาแฝก แฝกที่วางเรียงกันพรอมปลูก 

 2. โครงการแหลงน้ําในไรนา 1,260 ลบ.  (ขุดบอน้ํา  จํานวน 26 บอ) 

  
สระนํ้าประจําไรนา งานขุดบอนํ้าในไรนา 
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บอนํ้าประจําไรนา บอนํ้าประจําไรนา 

 3. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
  - ปรับปรุงคุณภาพดิน สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน(ปูนมารล , โดโลไมท) 

  
ตรวจเช็คปูนมารล ขนยายไปยังพื้นที่ของเกษตรกร 

  
พื้นที่ของเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเขาไปปรับปรุง พื้นที่ของเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเขาไปปรับปรุง 
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  - สงเสริมการใชปุยพืชสด 

  
แปลงสาธิตจุดเรยีนรูพืชปุยสด (ปอเทือง) ไถกลบพืชปุยสด (ปอเทือง) 

  
ไถกลบพืชปุยสด (ปอเทือง) ไถกลบพืชปุยสด (ถ่ัว) 

 4. พัฒนาการเกษตรอินทรีย 
  - สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย - ชีวภาพ 

  
ใหความรูเก่ียวเรื่องเกษตรอินทรีย อธิบายขั้นตอนการผลิตปุยชีวภาพ 
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เกษตรกรชวยกันเตรียมวัสดุเพื่อทาํปุย นําวัสดุ (เศษผัก) ที่เตรียมไวลงถังเพื่อทําปุย พด.2 

  - ตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

  
จัดตั้งกลุมเกษตรกร จัดประชุมอบรมใหเกษตรกร 

  
จัดอบรมเกษตรกร รณรงคเกษตรกรใหใชสารอินทรียทดแทนสารเคม ี
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  รณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช (ไถกลบตอซัง) 

  
รณรงคการไถกลบตอซัง รณรงคการไถกลบตอซัง 

5.1.2  โครงการ ทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดแบบบูรณาการ 
เพ่ือเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่ที่มีปญหาดินเปรี้ยวจัดนั้น พบอยูบริเวณตอนลางของโครงการ ปจจุบันพ้ืนที่ที่ปลูกไมผล
โดยการยกรองจะถูกทิ้งรางและมีการปลูกไมโตเร็วเพ่ิมขึ้น และพื้นที่นาบางสวนมีการเปลี่ยนแปลงใชเปน
สถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การทํานาในพ้ืนที่ที่มีปญหาดินเปรี้ยวจัดมากและเปรี้ยวจัดปานกลาง พบวา ขาวใหผลผลิตต่ํา
มาก 30 และ 42-52 ถังตอไรตามลําดับ มีการใชปูนนอยมากประมาณ100-126 กิโลกรัมตอไร เทานั้น 
เนื่องจากเกษตรกรมีฐานะยากจนและขาดความรูทางวิชาการที่ถูกตอง จึงไมสามารถพัฒนาพ้ืนที่ดิน
เปรี้ยวจัดใหมีประสิทธภิาพสูงได  

จากการศึกษาวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา ในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น สามารถปลูกขาวใหไดผลผลิตสูงขึ้นได จําเปนตองทําการปรับปรุงแกไขโดยใชหลายๆ วิธีการรวม 
กัน เชน การใชน้ําลางกรดออกจากดิน ใสวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน และเพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหแกดินโดยใชปุยพืชสด ปุยหมัก และปุยคอก ตลอดจนการไถกลบตอซังขาว และเลือกปลูกขาว
พันธุที่มีการสงเสริม จะชวยเพ่ิมผลผลิตและรายไดใหเกษตรกรไดอยางยั่งยืน นอกจากนั้นการทําการ 
เกษตรแบบผสมผสาน ไรนาสวนผสม ก็เปนวิธีการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน ลด
ความเส่ียง และเพิ่มรายไดใหเกษตรกรอยางตอเนื่องตลอดป  ดังนั้นการสาธิตทดสอบวิธีการพัฒนาพ้ืนที่ 
ดินเปรี้ยวจัด โดยการใชน้ําลางกรดออกจากดิน แลวใสวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ใชปุยพืชสด 
และปุยอินทรียน้ํารวมดวย จึงเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดและยั่งยืน  
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุมวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวและนานอกเขตชลประทาน 

สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  
 กลุมวิชาการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดในโครงการเขื่อนคลองทาดาน อันเนื่องมาจากพระราช ดําริ ต.

ดอนยอ  และตําบลทาชางอ. เมือง  จ. นครนายก 
ระยะเวลาดําเนินการ 

เริ่มตน มกราคม 2550 สิ้นสุด มีนาคม 2552                                     
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 6 เดือน 

เปาหมายดําเนินการ 
ดําเนินการในพื้นที่   200  ไร/ป  ในปงบประมาณ 2550 และ                  
พ้ืนที่ 100 ไร ในปงบประมาณ 2552                                          
ระยะดําเนินการ 2 ป 6 เดือน 

วิธีดําเนินการ 
1. คัดเลือกพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก  ป 2550 จํานวน 200 ไร    
  เกษตรกรจํานวน 18 ราย และ ป 2551 พ้ืนที่ 100 ไร เกษตรกรจํานวน 3  ราย   
2. เก็บตัวอยางดินวิเคราะหความเปนกรด-ดางของดิน ความตองการปูน และปริมาณธาตุอาหาร 
   ในดินกอนการทดลอง 
3. ขังน้ําในนาขาว แลวระบายออก เพ่ือลางกรดออกจากดิน 
4.  แบงพ้ืนที่เปน 2 สวน โดยทําการไถกลบตอซังและเผาตอซัง และหวานปูนมารลตามปริมาณ 

 ความตองการปูนของดิน  
5. ปลูกพืชปุยสด(ถั่วพุมดํา) แลวไถกลบ เตรียมดินปลูกขาว 
6. ปลูกขาวตามวิธีของเกษตรกร  ใสปุยเคมีอัตราแนะนํา ใสปุยอินทรียน้ํา 15 ลิตรตอไร 3 ครั้ง  
   เมื่อขาวอายุ 30  50  และ 60 วันหลังงอก 
6.  เก็บขอมูลผลผลิตขาวที่ได 
7.  วิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
8.  สรุปผลการทดลอง และ เขียนรายงาน  

       10. นําเทคโนโลยีที่ไดไปสงเสริมเผยแพรวิธีการ/ขยายผลสูเกษตรกรรายอื่นๆ 
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แนวทางการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดใหเหมาะสมตอการปลูกพืช 
เนื่องจากบริเวณที่ราบลุมตอนกลางและตอนลางของโครงการฯ    สวนใหญสภาพปญหา     

ดินเปรี้ยวจัด เปนดินที่ศักยภาพในการผลิตต่ํา เมื่อเทียบกับดินทั่วๆไป เนื่องจากสภาพปญหาบางประการ 
ผลกระทบตอการปลูกพืช ไดแก  

1.4.1 ปญหาการระบายน้ําและการไหลซึมของน้ําในดินชั้นลาง ศักยภาพในพื้นที่ราบลุม ซึ่งมีเนือ้
ดินเหนียวจัด การระบายน้ําจึงเปนตัวกลางสําคัญที่ชวยคาดคะเนศักยภาพในการใชประโยชนที่ดิน ดิน
เปรี้ยวสวนใหญระบายน้ําชามาก เนื่องจากเนื้อดินเหนียวจัดดังกลาวทําใหจํากัดการใชประโยชน 
 1.4.2 ปญหาขีดความอุดมสมบูรณของผลตอบสนองที่คาดคะเนตอปริมาณไนโตรเจน (N) และ
ปริมาณฟอสฟอรัส (P) สภาพภูมิอากาศ และสมบัติทางกายภาพของดิน เปนปจจัยสําคัญตอผลผลิต 
ภายใตการจัดการดินเปรี้ยวที่ดีแลว คาดวามีการตอบสนองตอปุยของพืช อยางไรก็ตามตองคํานึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งขึ้นอยูกับตลาดและราคาผลผลิตดวย 

1.4.3 ปญหาการจัดการดานดินและดานน้ํา สวนใหญเปนปญหาจัดการเกี่ยวกับแหลงน้ํา คือมีน้ํา
ทวมในฤดูฝน และการขาดน้ําในฤดูแลง เปนชวงเวลานานหลายเดือนในแตละป สําหรับปญหาการ
จัดการดานดิน เปนปญหารองลงมา ซึ่งขณะนี้สามารถแกไขไดดีพอสมควรระดับหนึ่ง 

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ การควบคุมระดับน้ําใตดินเพ่ือปองกัน
หรือยับยั้งการเกิดกรดกํามะถัน การแกไขความเปนกรดโดยใชน้ําชลประทานชะลาง หรือ/และ การใช
วัสดุปูนปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหเหมาะสมกับพืชที่จะปลูก และการเลือกชนิดของพืชที่ปลูกใหเหมาะสม 

สําหรับพืชเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนพืชลมลุก พืชไร พืชหลัก หรือไมผล จะปลูกไดก็ตอเมื่อ
ดินไดรับการปรับปรุงแลว แตถาไมมีการปรับปรุง ไมที่แนะนําใหปลูก ควรเปนไมใชสอย ไมโตเร็ว เชน 
สนประดิพัทธ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส สําหรับหญาเลี้ยงสัตว ถาตองการปลูกหญาคุณภาพดี จําเปน 
ตองมีการปรับปรุงดินกอน 
 การปรับปรุงดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืช โดยการใชน้ําชะลางความเปนกรดของดินเปนวิธีการ
ที่งายหากมีตนทุนน้ํามากพอ แตจําเปนตองใชเวลาอยางนอย 2 – 3 ป และตองกระทําอยางตอเนื่อง และมี
การควบคุมน้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบกํามะถัน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปพบอยูในระดับความ
ลึกประมาณ 100 – 150 เซนติเมตรจากผิวดิน การใชวัสดุปูนเปนการชวยปรับคาความเปนกรดหรือคา 
pH ของดินไดอยางชะงัด แตจําเปนตองใชปริมาณมาก อาจจะตองใชถึง 1-2 ตันตอไร และใสประมาณ 
4-5 ปตอครั้ง ซึ่งเปนภาระที่หนักสําหรับเกษตรกร ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือ การใชน้ําชะลางความเปน
กรดควบคูไปกับการใชวัสดุปูน วัสดุปูนที่ใชควรใชปริมาณเพียงเล็กนอย พอที่จะปรับคาความเปนกรด
ของดินใหอยูในระดับที่พืชพอขึ้นไดแลวใชน้ําชวยภายหลัง   จากการศึกษาอัตราปูนที่เหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกขาว นั้น อัตราปูนที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตขาวจะแตกตางกัน
ไป เชน ดินเปรี้ยวจัดนอย ความเปนกรดของดินไมรุนแรงมาก การใสปูนมารลมีผลเพียงเล็กนอยตอ
ผลผลิตขาว แนะนําใหใชปูนมารลอัตรา 0.5 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี หรืออาจใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว ก็
เพียงพอ สําหรับดินเปรี้ยวจัดปานกลาง อัตราปูนที่เหมาะสมอยางยิ่งควรจะเปน 0.5 – 1.0 ตันตอไร 
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รวมกับปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม และดินเปรี้ยวจัดมาก  การปรับปรุงโดยใชปูนมีความจําเปนอยางยิ่ง 
อัตราปูนที่ใชควรจะเปน 1 – 2 ตัน/ไร และควรจะใชควบคูกับปุยเคมี 
5.1.3  โครงการ 80 พรรษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เข่ือนขุนดานปราการชล      
       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม   
       พระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หนวยงานรับผิดชอบ เปนการบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กิจกรรมดําเนินการ ในสวนของกรมพัฒนาที่ดิน ไดแก 
 1. โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนขุนดานปราการชล เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร(นาขาว) หมู 6 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก หนวยงานดําเนินการ 
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน หนวยงานประสาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สพพ. ในพื้นที่ 1,100 ไร 
    - ปรับปรุงดินเปรี้ยว ดวยปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมารล) 550 ตัน  
     - ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด ถั่วพุมดํา 8.8 ตัน  
 2. โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนขุนดานปราการชล เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร (ไมผล) งานสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินเปรี้ยว หมู 1-9 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก หนวยงานดําเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1(กลุม
วิชาการฯ) หนวยงานประสาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กลุมวางแผนฯ ฝายสํารวจฯ กลุมวิเคราะห
ดิน สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน(สวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว) สพพ. ในพื้นที่ 
400 ไร 
        3.  สงเสริมการปรับปรุงดินเปรี้ยว  

การดําเนินการมีดังนี้ 
1. โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนขุนดานปราการชล เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ

คุณภาพชีวิตเกษตรกร(นาขาว) หมู 6 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
- คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ ใหตรงกับจุดประสงคของโครงการฯ และตรวจสอบคุณภาพดิน ครอบคลุม 
บานศรีนาวา ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พ้ืนที่ 1,100 ไร 
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- ชี้แจง โครงการฯ แกหมอดินประจําตําบลศรีนาวา ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่คัดเลือกดําเนินการ เพ่ือ

ประชาสัมพันธใหแกเกษตรกรเพื่อเขารวมโครงการตอไป ณ บานหมอดินประจําตําบลศรีนาวา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 2 เมษายน 2550 

- จัดประชุมชี้แจงจุดประสงคของโครงการฯ รายละเอียดของโครงการฯ การดําเนินงาน แก
ผูเขารวมโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลาวัดบานเกาะเรียง ตําบลศรีนาวา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งสิ้น 83 ราย 

  
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ขุนดานปราการชล  5-10 

- จัดนิทรรศการเผยแพรการดําเนินงาน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ บริเวณที่ทําการ
เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 

  
- จัดซื้อและแจกจายปูนมารลแกเกษตรที่เขารวมดําเนินงานจํานวน 550 ตัน โดยไดรับปูน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 

  
- จัดซื้อและแจกจายพืชปุยสด (ถั่วพุมดํา) จํานวน 8.8 ตัน ไดรับเมล็ดพันธุพืชปุยสด  

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 
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- ติดตามประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 

 
- พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
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- หวานปูนและไถกลบปูน โดยการรณรงคในเกษตรกรทราบผลดีและการปฏิบัติตามหลักการ
ที่ถูกตอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 

  
- หวานพืชปุยสด (ถั่วพุมดํา) ในแปลงเกษตรกร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 (อายุ 10 วัน) 

  

รายชื่อเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 83 ราย 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ หมู จํานวนไร(ถือครอง) 

1 นายทองเติม ศิราวงค 114 6 30 
2 นายวิเชียร ใจเอื้อ 32/1 6 30 
3 นางสนอง ทองสะอาด 90 6 40 
4 นางสังเกตุ สชีมภู 108 6 50 
5 นายสมพงษ นุมนวล 88/1 6 50 
6 นายเจรียญ เตชะดี 25 6 60 
7 นางสมบุญ ศรีจันทร 13/1 6 10 
8 นางพเยาว เงินคํา 32 6 20 
9 นายสุทัศน สนสงา 86/1 6 40 

10 นายบุญยืน สนสงา 86/2 6 40 
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11 นางจําลอง เชื้ออาษา 24 6 40 
12 นางจันทร สลับสม 70 6 20 
13 นายเชื่อม โกศลกิจ 30/1 6 30 
14 นายจรูญ มหาทรัพย 42/1 6 37 
15 นายวชิระ มวงประเสริฐ 45 6 25 
16 นางจินตนา พรเลิศ 30/2 6 50 
17 นายสัมฤทธิ์ ทอนชัย 90/1 6 20 
18 นางสนวน ยอดสรอย 25/3 6 40 
19 นางสุรพร ใจเอ้ือ 15/2 6 20 
20 นายเพียร โพประเทศ 20 6 20 
21 น.ส.บัวลา เพ่ิมสวัสด์ิ 30 6 20 
22 นางบุญมา บางเส็ง 46/1 6 20 
23 นายแสน อวนเกาะเรียง 46 6 20 
24 นางนอม พรคลาย 5 6 13 
25 นางหนึ่งฤทัย สุยพันธ 119 6 13 
26 นายทองอินทร พรมมา 4/1 6 7 
27 นายประยูร คนมั่น 10 6 28 
28 นายจรัญ รุนประพันธ 66 6 18 
29 นายอุกกฤษา มงคลยงค 132 6 40 
30 นายดํารงค บุบผาชาติ 46/2 6 30 
31 นางสนั่น พรมมา 4 6 30 
32 นางสําราญ หอมทวี 68 6 43 
33 นายบุญมี แขกระจาง 72 6 14 
34 นายหรรษา วงคภู 11/2 6 35 
35 นายไพโรจน ปรางจันทร 11 6 8 
36 นายบุญชวย เพ่ิมสวัสด์ิ 21/1 6 17 
37 น.ส.บุญชิต สนสงา 29 6 35 
38 นายธงชัย โสภา 67 6 30 
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39 นายศิริ จ่ันศิริ 21 6 80 
40 นายณรงค เจริญสุข 40 6 4 
41 นายมนัส ปลื้มใจ 65 6 56 
42 น.ส.มณฑา ตุคง 39 6 8 
43 นายไพบูลย พรมมา 44 6 19 
44 นางลัดดาวัลย พรมมา 44/1 6 9 
45 นางหอ นอยศรี 76 6 7 
46 นางสะอาด ศรีโมรา 76/1 6 5 
47 นายทองอินทร พรมมา 4/1 6 7 
48 นายกัณหา แขกระจาง 72/1 6 64 
49 นางอัมพร มาลาดวง 85 6 20 
50 นายปราโมทย หมื่นราษฏร 106 6 17 
51 นางลวน แสงทอง 36 6 20 
52 นายจําเนียร บางเส็ง 71 6 25 
53 นางเรียง หนมูี 71/1 6 40 
54 นายจันทรา สีหาพรหม 78 6 37 
55 นางเกิด โสภา 93 6 48 
56 นายยนต หนูเรียง 36/1 6 35 
57 นางพลอย โสภา 47 6 15 
58 นางพันทอง จันทา 8 6 80 
59 นางสมพงษ เทพชุมพร 54 6 40 
60 นางบุญมี เตชะดี 19/1 6 30 
61 นายสัมยา แดงกอ 53/2 6 85 
62 นายลมูล สีหาพรหม 54/1 6 20 
63 นายราม พ่ึงเนตร 8/1 6 35 
64 นายสวัสด์ิ พ่ึงเนตร 8/1 6 30 
65 นางบุญพา อาษามั่น 56/2 6 42 
66 นายประดิษฐ แจมศรี 95/1 6 35 
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67 นายแฉลม นาคละมาย 17/2 6 15 
68 นายบรรหาร สิงหทอง 37/1 6 30 
69 นางบุญมี สมบูรณ 55 6 30 
70 นางอนงค โกศลกิจ 61 6 50 
71 นายปุน กาหล่ํา 61/1 6 20 
72 นางสําเนียง โสภา 56 6 20 
73 นายสํารวย พรมหา 61/2 6 29 
74 นายสาคร บุญสมบัติ 89/1 6 25 
75 นายจิณณวัตร หนูเรียง 60/1 6 25 
76 นางบัวไข ทองสี 38 6 50 
77 นายทวี โพธิ์เรียง 17/3 6 36 
78 นายบัวลา งามอาการ 57/1 6 50 
79 นายศุภชัย สิงหทอง 37/2 6 40 
80 นายสมชาย สิงหทอง 37 6 50 
81 นายชัยชาญ สิงหทอง 37/3 6 35 
82 นายธวัช คํานึง 98 6 45 
83 นายวิเชียร จันทา 94/2 6 50 
2. โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เขื่อนขุนดานปราการชล เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกร (ไมผล) งานสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินเปรี้ยว หมู 1-9 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 
  - จัดนิทรรศการเผยแพรการดําเนินงานของโครงการ โครงการ 80 พรรษา พัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรเขื่อนขุนดานปราการชล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ 
บริเวณที่ทําการเขื่อนขุนดานปราการชล    

- แนะนําวิธีการปรับปรุงดินดวยปูนมารลแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
  - แนะนําเกษตรกรปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียน้ํา 
  - ติดตามประเมินผลโครงการ 
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5.2. งานชลประทาน 
 2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  พ้ืนที่ระบบสงน้ําและระบายน้ํา 185,000 ไร 
  2.1.1 โครงการทาดานเดิมและสวนขยาย (20,000 ไร) 
   - มีคลองสายใหญและคลองซอย 
   - กอสรางคลองสงน้ําเสร็จแลว 41.440 กม. 
   - คลองระบายน้ํารวมยาว 22.41 กม. อาคารในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา 
จํานวน 260  แหง 
   - ปจจุบันกําลังกอสรางระบบคันคูน้ําเขาสูพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  2.1.2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก (165,000 ไร) 
   - ทําคลองดาดคอนกรีต 60.800  กม. 
   - กอสรางคลองสงน้ําสายใหม 2 สาย ยาว 24.820 กม. พรอมอาคาร 
   - ปรับปรุงและกอสรางอาคาร 19 แหง แยกเปน ปตร. 14 แหง สะพาน
คอนกรีต 3 แหง และทอระบายน้ํา 2 แหง 
  2.1.3 การกอสรางระบบสงน้ําและกลุมผูใชน้ําในพื้นที่รับน้ําเขื่อนขุนดานฯ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
   - โครงการชลประทาน  -  โครงการสงน้ําและบํารุงรกัษาเขื่อนขุนดานฯ 
   - โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก  -  สํานักงานกอสราง 5 

 
ระบบสงนํ้าในพื้นที ่

5.3. โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพในพื้นที่รับนํ้า  
 5.3.1 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน กปร. ในปงบประมาณ 2549 

โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ 
1) โครงการชุมชนเขมแข็งดวยวิธีสหกรณ สํานักงานสหกรณจ.

นครนายก 
27,000 บาท
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2) โครงการจัดตั้งจุดสาธิตการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุย สํานักงานประมง จ.
นครนายก 

336,000 บาท

3) โครงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.
นครนายก 

250,000 บาท

4) โครงการสนับสนุนการสงเสริมและพัฒนา 
   อาชีพพ้ืนที่รับน้ําเขื่อนขุนดานปราการชลฯ 

สนง.เกษตรและสหกรณ     
จ.นครนายก 

30,000 บาท

5) โครงการบริหารการพัฒนา สนง.จังหวัดนครนายก 20,000 บาท
6) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย 100,000 บาท
7) โครงการสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 150,000 บาท
8) โครงการสงเสริมการปลูกขาวพันธุดี(นาปรัง) 50,000 บาท
9) โครงการพัฒนาคุณภาพสมโอ 90,000 บาท
10) โครงการจัดการผลผลิตถายทอดเทคโนโลยี 
การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

50,000 บาท

11) โครงการไรนาสวนผสม 250,000 บาท
12) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ 150,000 บาท
13) โครงการประชาสัมพันธเขื่อนขุนดานฯ 

สนง.เกษตรจังหวัด
นครนายก 
 

200,000 บาท
รวม 1,703,000 บาท

 5.3.2 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน กปร. ในปงบประมาณ 2550 
โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ 

1) โครงการกลุมผลิตภัณฑดอกไมเทียน หมู 4 อบต.บานใหญ 25,210 บาท
2) โครงการกลุมพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผา หมู 5 อบต.บานใหญ 50,195 บาท
3) โครงกลุมผลิตน้ํายาเอนกประสงค  หมู 5 อบต.บานใหญ 50,000 บาท
4) โครงการกลุมแมบานดอกไมเทียน หมู 4   อบต.บานใหญ 67,715 บาท
5) โครงการกลุมแปรรูปอาหารและขนมหวาน อบต.บานใหญ 50,000 บาท
6) บริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่รับน้ําเขื่อนขุนดานฯ สนง.จังหวัดนครนายก 10,000 บาท
7) โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพแกะสลักจากไมไผ 
    

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครนายก 

62,000 บาท

8) โครงการประชาสัมพันธเขื่อนขุนดานฯ สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด 128,500 บาท
9) โครงการชุมชนเขมแข็งดวยวิธีการสหกรณ สนง.สหกรณจังหวัดฯ 28,000 บาท
10) โครงการติดตามและประเมินผลพัฒนาและ 
สงเสริมอาชีพในพ้ืนที่รับน้ําเขื่อนขุนดานปราการชลฯ 

สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดฯ 

25,000 บาท

รวม 496,620 บาท
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5.3.3 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน กปร. ในปงบประมาณ 2551 
โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ 

1) สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ   100,000 บาท
2) สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง   180,000 บาท
3) สงเสริมการปรับปรุงคุณภาพขาว 1,560,000 บาท
4) แปรรูปน้ําผลไมและสมุนไพรพรอมดื่ม   95,200 บาท
5) สงเสริมการผลิตและใชเชื้อราควบคุม 
   ศัตรูพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครนายก 
 

248,140 บาท

6) สนับสนุนเมล็ดพันธุถั่วพุมดําและปอเทือง สถานีพัฒนาที่ดิน
นครนายก 

1,050,000 บาท

7) สนับสนุนปูนมารล  สถานีพัฒนาที่ดิน
นครนายก 

1,000,000 บาท

8) ฝกอบรมทักษะดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพ 
    

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครนายก 

99,000 บาท

9) บริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่รับน้ําโครงการเขื่อน 
   ขุนดานปราการชล  

สํานักงานจังหวัด
นครนายก 

10,000 บาท  

รวม 4,342,340 บาท
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อ่ืนๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้ง
แผนซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงาน
ตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 โครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System ) มีลักษณะ 
เฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดาน
ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพื้นโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามา
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มี
ความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควา
อางอิง 
 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  มีทั้งขอมูลแบบ   shape file    ซึ่งมีลักษณะเปนเสน 

(Line)  จุด (Point)  พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon)  และ
ขอมูลแบบจุด หรือ raster (Geo Tiff) 

 ขอมูลเชิงบรรยาย(Attributes)  เปนขอมูลแบบ DBase files (.dbf) และ Excel files 
(.xls) 

 ขอมูลเชิงภาพ  เปนขอมูลแบบ JPEG (.jpg) ถายในพื้นที่จริง  
 ประกอบดวย ชั้นขอมูล ที่สําคัญไดแก ขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน ทางน้ํา 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐานลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:25,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง 
(DEM) แผนที่ดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่
ธรณีวิทยาและขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใช
ที่ดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย   :ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 bnd_ขุนดาน ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

2 loc_ขุนดาน ที่ตั้งสํานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ point จากการแปรภาพออรโธสี 

3 province_
ขุนดาน 

ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 amphoe_ขุน
ดาน 

ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 tambon_ขุน
ดาน 

ขอบเขตตําบลของ
โครงการ polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 village_นย หมูบานและสถานที่สําคัญ
จังหวัดนครนายก point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 village_ปจ หมูบานและสถานที่สําคัญ
จังหวัดปราจีนบุรี point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 road_นย ถนน จังหวัดนครนายก line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

9 road_ปจ ถนน จังหวัดปราจีนบุรี line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

10 stream_นย ทางน้ํา จังหวัดนครนายก line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

11 stream_ปจ ทางน้ํา จังหวัดปราจีนบุรี line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

12 province_
นย 

ขอบเขตการปกครอง 
จังหวัดนครนายก 

polygon 
 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

13 province_
ปจ 

ขอบเขตการปกครอง 
จังหวัดปราจีนบุรี 

polygon 
 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : L7018 
ความหมาย   :แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 L7018_ขุน
ดาน 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 5237-3 
ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 ที่
ยกมาเปนตัวอยาง 

raster 
(.tif) 

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและใส
คาพิกัดโดยสวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน ป 
2552 

 
Folder name : ORTHO 
ความหมาย   : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 ortho25k47_  
ขุนดาน 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000 polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 52373NE 
ไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000 ที่ยกมาเปน
ตัวอยาง 

raster 
(.tif) 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 
boundary_ 
ortho 
 

ขอบเขตตัวอยางภาพ  
ออรโธสี 1:25,000 polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 

 
Folder name : DEM 
ความหมาย   : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_ขุนดาน ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 

แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : WEATHER 
ความหมาย   : ขอมูลภูมิอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 

2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
Folder name : SOIL 
ความหมาย   : แผนที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soil_ขุนดาน แผนที่ดินโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2 SOILPROFILE ขอมูลภาพหนาตัดดิน doc สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย   : แผนที่ธรณีวิทยา 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 geo250k_ขุน
ดาน 

แผนที่ธรณีวิทยา มาตรา
สวน 1:250,000 polygon กรมทรัพยากรธรณี 

 
Folder name : LANDUSE 
ความหมาย   : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lu2550_ขุน
ดาน 

แผนที่สภาพการใชที่ดิน
ป พ.ศ. 2550 polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช

ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย   : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาดใหญ point กรมชลประทาน 
2 irr_project_m โครงการชลประทานขนาดกลาง point กรมชลประทาน 
3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาดเล็ก point กรมชลประทาน 
4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน  polygon กรมชลประทาน 

6 reservoir แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอเก็บน้ํา polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
นครนายก 

 
Folder name : RDPZone 
ความหมาย   : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lut_ขุนดาน 
ผังการใชประโยชนที่ดินของ
โครงการ (Land Utilization 
Type) 

polygon 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
นครนายก 

2 building อาคารสํานักงานในโครงการ xls 

- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
นครนายก 
- สวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ สสว. 

Folder name : PICTURE 
ความหมาย   : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

 soilcons 
 building 
 lerncenter 
 farmwater 
 reservior 

ไฟลภาพในพื้นที่จริง jpg สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ (สสว.) 
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6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ท่ี ช่ือโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง
3 โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม
4 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน
6 ศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน
7 ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน
8 ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน
9 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิรินธร พิจิตร
10 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลูกปา ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
11 โครงการจัดการพัฒนาท่ีดนิฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
12 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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เอกสารอางอิง 
1. กรมชลประทาน   ไมระบุ  พ.ศ.  กําเนิดดวยพระบารมีเขื่อนขุนดานปราการชล                                      
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2530  ทรัพยากรดินในประเทศไทย เอกสารวิชาการฉบับที่ 82.                                
         กองสํารวจและจําแนกดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 2534  คูมือการใชแผนที่กลุมดิน เพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย  
 เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 
7. กระทรวงวัฒนธรรม 2550  สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรอบ 60 ป
 แหงการครองราชย 
8. กระทรวงศึกษาธิการ 2543  ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง 
9. มูลนิธิพระดาบส 2551  คําสอนพอ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
 พอเพียง 
10. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับมูลนิธิในประเทศไทย 
11. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538          
        52 ป แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
12. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540   
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
13. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544   
 ใตรมบารมี 20 ป ที่ กปร. 
14. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครนายก 2550  แผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่รับน้ํา 
 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล (พ.ศ. 2549-2553) 
15. สํานักงานโครงการขนาดใหญ ไมระบุ พ .ศ .  เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก        
        เอกสารเผยแพร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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16. สํานักงานโครงการขนาดใหญ ไมระบุ พ.ศ. ทาดานนิวส กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
17. สํานักงานโครงการขนาดใหญ 2552  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล   
         ร า ย ง านป ร ะ กอบวิ ช า สั ม มน า  ก รมชลป ร ะ ท าน  ก ร ะ ท ร ว ง เ กษต ร แ ล ะ สหก รณ 
18. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 2549  รายงานการสํารวจดิน การใชที่ดิน และวางแผน 
 การใชที่ ดิน โครงการเขื่อนคลองทาดานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กรมพัฒนาที่ ดิน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
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รายนามผูจดัทํา 

 
ท่ีปรึกษา 
 นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีดานวิชาการ 
 นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
 นายศิริพงษ  อินทรมงคล ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
   
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายสมพร  ผาตินาวิน ผูอํานวยการสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
   
หัวหนาโครงการ 
 นางสาวประทุมพร  ฟนเพ็ง นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวรุงนภา  ตะวันรอน นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาววรวรรณ แยมผอง นักสํารวจดินชํานาญการ 
   
ผูชวยหัวหนาโครงการ 
 นางสาวสุธินี  วดีศิริศักดิ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

(ผูชวยหัวหนาโครงการ) 
   
คณะเจาหนาท่ี 
 นางสาวปภาวี  สุขพิทักษ นักวิชาการเกษตร 
 นายวิษณุ  บุญสิ้ว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวกาญจนา  ศิขรินกุล เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวขวัญตา  ไชยทิพย เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 นางสาวสุภาพร  แซโงว เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวศิริวรรณ  ปานเพียร เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวจันทนา  มณีโชติ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
   
   
   
   
   


