
โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูทีด่ินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาชะงุม 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
2.ความเปนมาของโครงการ 

ความเปนมาของโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม  ตามแนวพระราชดําริ  ตําบลเขาชะงุม 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับการนอมเกลาถวายท่ีดินจํานวน
ประมาณ 700 ไร  จากราษฎรอดีตเปนนายตํารวจยศสัญญาบัตร  ซึ่งแตเดิมทําเปนฟารมปศุสัตวและปลูกพืชไร 
มีการใชที่ดินอยางผิดวิธีทําใหหนาดินเสียหาย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ เกิดสภาพความแหงแลงโดยทั่วไปจน
ไมสามารถปลูกพืชได  หรือผลผลิตลดลง  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร
จึงไดพระราชทานพระราชดําริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแหงนี้ใหกลับมีความอุดมสมบูรณ  สามารถใชใน
การเพาะปลูกได  รวมทั้งทรงยังแนะนําใหปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา  หลังจากที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริในการปรับปรุงพื้นที่แหงนี้  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2526 
หนวยงานตางๆไดสนองพระราชดําริดวยการศึกษาทดลองเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงดินในพ้ืนที่ใหกลับนํามาใช
ประโยชนในการเกษตรไดอีก  และเปนแนวทางในการปรับปรุงดินใหแกราษฎรที่อยูบริเวณใกลเคียง  ตลอดจน
เปนรูปแบบสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ  ซึ่งมีปญหาคลายๆกับที่ดินแหงนี้ 
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ในการสํารวจหาขอมูลเบ้ืองตนทางดินนี้ ไดสํารวจในป พ.ศ. 2543  และเพ่ิมเติมแปลงที่ราษฎร
นอมเกลาถวายอีก  ( ทิศเหนือ )  ในป พ.ศ. 2545  การสํารวจครั้งนี้เปนการสํารวจดินแบบละเอียด ( 
detailed soil survey )  ใชภาพถายบอลลูน มาตราสวน 1:2,000 แผนที่แนวระดับ  มาตราสวน 
1:2,000 เปนแผนที่พื้นฐานในการสํารวจและแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร  ศึกษาหาขอมูล
เบ้ืองตนแลวทําการสํารวจดินในสนามโดยการใชสวานเจาะดินลึกประมาณ 180 เซนติเมตร  หรอืถึงชั้น
สัมผัสหิน  ระยะหางระหวางหลุมประมาณ 50  เมตร  ( ในอัตราเฉลี่ย 6 ไรตอหลุม )  แบงชั้นดินทุกหลุม
เจาะแลวบันทึกขอมูล  เชน  เนื้อดิน สีดิน  การระบายน้ํา  ความลาดชันของพ้ืนที่โครงสรางของดิน  วัตถุ
ตนกําเนิดดิน  ปริมาณกอนหินหรือหินโผล การกรอนของดิน  ความเปนกรดดาง  ตลอดจนพืชพรรณ  
เปนตน  และทําการจําแนกดิน 

ตอมาโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนโครงการ
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดจัดขึ้นเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ใน
วโรกาสพระชนมายุครบ  60  พรรษา  และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  สําหรับพื้นที่นั้น  พลตํารวจตรีทักษ  
ปทมสิงห ณ อยุธยา  ไดนอมเกลาถวายที่ดินบริเวณตําบลเขาชะงุม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  เนื้อที่
ประมาณ  694  ไร  2  งาน  38  ตารางวา  ซึ่งเดิมเปนฟารมปศุสัตว  ที่ดินถูกชะลางพังทลายและทําใหเสื่อม
โทรมจนเกือบใชประโยชนไมได  อีกทั้งไดมีการขุดลูกรังไปใชประโยชนอีกดวย  และความทราบถึงพระองคทาน  
ในวันที่  4  มกราคม  2528  ไดพระราชทานพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ  จักรพันธ  ซึ่งนํา
ความกราบบังคมทูลเก่ียวกับ  โครงการการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมฯ  พระองคทานไดมีพระ
ราชกระแสดังนี้ 

- แนวทางการฟนฟูใหพัฒนาแหลงน้ําเปนที่ปลูกไมยืนตนใหมีความชุมชื้น  สวยงามตามธรรมชาติ 
- ใหใชชื่อโครงการฯ  ตามที่เสนอไปคือ  โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
- การศึกษาปรับปรุงบริเวณที่ดินเส่ือมโทรมอยางหนัก โดยวิธีการเสริมสรางแหลงน้ําปรับปรุงบอ

ดิน แกปญหาดินลูกรังและจัดระดับใหเหมาะสมเพ่ือใหมีน้ําใช 
ตอมา  นายสี  วรรณเทวี  ไดนอมเกลาถวายที่ดินเพ่ิมเติมอีก 63 ไร 1 งาน 3 ตารางวา  ซึ่งอยูติดกับ

พื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมทางทิศเหนือใหกับมูลนิธิชัยพัฒนาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ไดมีพระราชกระแสกับนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาใหพัฒนาที่ดินแปลง
ดังกลาวเปน 3 สวน คือ ใหฟนฟูสภาพปา ดําเนินการพัฒนาและปลอยไวในสภาพเดิม 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีกสวนหนึ่งที่อยูติดกับพ้ืนที่โครงการซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อเพิ่มเติมมีจํานวน 
91 ไร 3 งาน 81 ตารางวา ดังนั้น ในขณะน้ีพื้นที่โครงการมีจํานวนทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น 849 ไร 3 งาน 22 
ตารางวา 
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3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนองพระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. เปนศูนยศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟนฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมใหสามารถใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเปนรูปแบบและสงเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนที่
โครงการฯ ไดเรียนรูวิธีการจัดการดิน น้ํา และพืช อยางถูกตอง มีความย่ังยืน ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

3. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในเขตพ้ืนที่โครงการใหเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและทําการเพ่ือการ
อนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม ใหคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยางย่ังยืน 

4. เปนแหลงศึกษาดูงาน 
5. เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศน 

4. ที่ตั้งโครงการ 
โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุม  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้งอยูที่  ตําบล

เขาชะงุม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ตั้งอยูระหวางคาพิกัด x = 575147 – 575224 และระหวาง
คาพิกัด y = 1515965 - 1517558 ในระบบ  WGS84  บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุดที่ 5321 II  มี
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 849–3-22 ไร ( แปลงเดิม 699 ไร 2 งาน 51 ตารางวา แปลงก.ป.ร. 62 ไร ) 
และแปลงที่ราษฎรนอมเกลาถวาย ( ทิศเหนือ )  อีก 63 ไร 1 งาน 3 ตารางวา 

ทิศเหนือ ติดตอกับ เขาเขียว  เขาจมดง 
ทิศใต ติดตอกับ ถนนสายบานเขานอย – บานหนองกวาง 
ทิศ

ตะวันออก 
ติดตอกับ ปายูคาลิปตัส บอลูกรัง และวัดเขาเขียว – เขาเสด็จ 

ทิศ
ตะวันตก 

ติดตอกับ ที่ดินเขตบานระฆังทอง 

การคมนาคม อยูหางจากอําเภอโพธาราม  ไปตามถนนสายโพธาราม – เขาชองพราน  แลวเลี้ยว
ซายเขาถนนสายบานโปง – เขางู  และแยกขวาเขาถนนสายบานเขานอย – บานหนองกวาง  รวม
ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร 
5. ระยะเวลาดําเนินงาน 

เริ่มดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2529 - ปจจุบัน 
 
 



สภาพพ้ืนที่โครงการโดยรอบ 

เมื่อป พ.ศ.. 2529 

เมื่อป พ.ศ.. 2535 

เมื่อป พ.ศ.. 2537 
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สภาพพ้ืนที่โครงการโดยรอบ 

 

เมื่อป พ.ศ.. 2545 

ปปจจุบัน 

 

ปปจจุบัน 
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สภาพพ้ืนที่โครงการโดยรอบ 

 
แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําร ิ

 
เกษตรทฤษฎีใหมเขาชะงุม 

แหลงน้ําในพ้ืนที่โครงการ 
- อางเก็บน้ําขนาดความจุ 60,000 ลูกบาศกเมตร 1 อาง 
( ขุดลอกเพ่ิมเติมอีก 60,000 ลูกบาศกเมตร ) 
- สระน้ําขนาดเล็ก จํานวน 12 สระ 

 
อางเก็บนํ้าขนาดความจุ 60,000 ลูกบาศกเมตร 
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6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 

กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

 
จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

 
จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

กิจกรรมการสาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 

 
สาธิตการอนุรักษดินและนํ้า 

 
สาธิตการอนุรักษดินและนํ้า 
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กิจกรรมการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ พด.1 พด.7 

 
ปุยหมักและปุยนํ้าชีวภาพ พด.1 พด.7 

 
ปุยหมักและปุยนํ้าชีวภาพ พด.1 พด.7 

กิจกรรมการใชปุยพืชสด 

 
ปุยพืชสด 

 
ปุยพืชสด 
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กิจกรรมการปลูกแฝกในพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

 
ปลูกแฝกในพื้นที่เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 

 
ปลูกแฝกในพื้นที่เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 

กิจกรรมการแจกจายแฝกใหกับหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกร 

 
แจกจายแฝกใหกับหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกร 

 
แจกจายแฝกใหกับหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกร 
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กิจกรรมแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม 

  
ยุงขาว ปลูกผัก 

  
ขาวไร เพาะเห็ดนางฟา 

กิจกรรมแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม ( ปจจุบัน ) 

  
ปลูกผักกวางตุง ปลูกมะเขือ 

  
เพาะเห็ดนางฟา เลี้ยงปลาดุก 
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กิจกรรมศึกษานิเวศวิทยาของปา การวางแปลงตัวอยางถาวร บริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา 

 
ศึกษานิเวศวิทยาของปา 

 
ศึกษานิเวศวิทยาของปา 

กิจกรรมวิจัยการฟนฟูดินปนกรวด โดยการใชหญาแฝกและถั่วรวมกับปุยอินทรียสูตร พด.2 

 
วิจัยการฟนฟูดินปนกรวด 

 
วิจัยการฟนฟูดินปนกรวด 
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กิจกรรมศึกษาความชื้นในดินโดยการปลูกแฝกรวมกับไมผล 

 
ศึกษาความชื้นในดิน 

 
ศึกษาความชื้นในดิน 

กิจกรรมศึกษาการดูดซับไนเตรทของแฝกในการบําบัดน้ําเสีย 

 
ศึกษาการดูดซับไนเตรทของแฝก 

 
ศึกษาการดูดซับไนเตรทของแฝก 
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กิจกรรมทดลองใชปุยอินทรียอัดเม็ด รวมกับปุยเคมีและปุยชีวภาพในการปลูกขาวโพดหวาน 

 
ทดลองใชปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยเคมีและปุยชีวภาพในการปลูกขาวโพดหวาน 

 
ทดลองใชปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยเคมีและปุยชีวภาพในการปลูกขาวโพดหวาน 

กิจกรรมศึกษาผลการใชปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยหมักและปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 

 
การใชปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยหมักและปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 

 
การใชปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยหมักและปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
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กิจกรรมศึกษาพันธุพืชสมุนไพร 

 
ศึกษาพันธุพืชสมุนไพร 

 
ศึกษาพันธุพืชสมุนไพร 

กิจกรรมศึกษาวิธีการปรับปรุงดินกลุมชุดดินที่ 48 ( ชุดดินทายาง )ที่เหมาะสมกับการปลูกผัก 

 
การปลูกผักอินทรีย 

กิจกรรมศึกษาการเจริญเติบโตของสมโอ ที่มีการปลูกแฝกรวมเปนแนว 

 
การปลูกแฝกรวมเปนแนว 
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กิจกรรมศึกษามวลชีวภาพของหญาแฝกที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม 

  
การศึกษามวลชีวภาพ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 

  
พันธุแฝกสําหรับสงเสริม 10 สายพันธุ รวบรวมพันธุแฝกในประเทศไทย 28 สายพันธุ 

  
รวบรวมพันธุแฝกในประเทศไทย 28 สายพันธุ พันธุแฝกศรีลังกา 

  
พันธุแฝกราชบุรี พันธุแฝกกําแพงเพชร,นครสวรรค 
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กิจกรรมแปลงทดสอบการปลูกสบูดําเพ่ือเปนพืชทดแทนพลังงาน 

 
แปลงทดสอบการปลูกสบูดํา 

กิจกรรมงานศึกษาทดลองและทดสอบการปลูกพืช 

 
ศึกษาทดลองและทดสอบการปลูกพืช 

กิจกรรมฝกอบรมยุวชน หลักสูตร “ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท ” 

 
ฝกอบรมหลักสูตร “ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท ” 

 
ฝกอบรมหลักสูตร “ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท ” 
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กิจกรรมฝกอบรมยุวชน หลักสูตร “ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท ” 

 
ฝกอบรมหลักสูตร “ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท ” 

 
ฝกอบรมหลักสูตร “ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท ” 

กิจกรรมใหหนวยงานตาง ๆ เยาวชนมาศึกษาดูงาน และถายทําสารคดี 

 
รายการ ปล รักเมืองไทย มาถายทําสารคดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 

 
องคการบริหารสวนตําบลตานี จังหวัดสุรินทร มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 
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กิจกรรมใหหนวยงานตาง ๆ เยาวชนมาศึกษาดูงาน และถายทําสารคดี 

 
วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 

 
การประชุมเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 

 
การประชุมเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 

 
การศึกษาดูงานของผูฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 

 
การศึกษาดูงานของผูฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 
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กิจกรรมฐานเรียนรูเพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษาดูงาน มีฐานเรียนรูดังตอไปนี้ 
ฐานความลับของดิน 

 
หลุม profile soil และรายละเอียดของดิน 

 
หลุม profile soil และผูเยี่ยมชมฟงการบรรยายรายละเอียดของดนิ 

 
หลุม profile soil และผูบรรยายหลุม profile soil 

 
ผูเยี่ยมชมและฟงการบรรยายรายละเอียดของดิน 
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ฐานน้ํายาสารพัดประโยชน 

 
ผูเยี่ยมชมฐานน้ํายาสารพัดประโยชนและชมการสาธิตนํ้ายาสารพัดประโยชน 

 
นํ้ายาสารพัดประโยชนและการสาธิตของผูเยี่ยมชม 

ฐานปุยอินทรียน้ํา 

 
คณะผูเยี่ยมชมฐานการทําปุยอินทรียนํ้า 

 
สารเรงพด.2 สารเรงพด.6 และสาธิตการทําปุยอินทรียนํ้า 
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ฐานปุยหมัก 

 
ผูเยี่ยมชมฐานปุยหมักและฟงการบรรยาย 

 
สารเรงพด.1สารเรงพด.3  และกองปุยหมัก 

ฐานจักรยานน้ําเพ่ือการเกษตร 

 
ผูเยี่ยมชมฐานจักรยานนํ้าเพื่อการเกษตร 

 
ผูเยี่ยมชมฐานจักรยานนํ้าเพื่อการเกษตร 
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ฐานคนเอาถาน ( น้ําสมควันไม ) 

 
ฐานคนเอาถานและผูเยี่ยมชมรับฟงการบรรยาย 

 
ผูเยี่ยมชมและคณะนักเรียนรับฟงการบรรยาย 

 
ผูเยี่ยมชมและคณะนักเรียนรับฟงการบรรยาย 

  
หมอดินอาสาและผูเยี่ยมชมรับฟงการบรรยาย 
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ฐานมหัศจรรยหญาแฝกและปุยพืชสดเพ่ือการปรับปรุงดิน 

 
ฐานมหัศจรรยหญาแฝกและปุยพืชสดเพ่ือการปรับปรุงดินและผูเยี่ยมชม 

 
คณะนักเรียนเย่ียมชมฐานมหัศจรรยหญาแฝกและปุยพืชสดเพ่ือการปรับปรุงดิน 

ฐานพืชสมุนไพร 

 
คณะนักเรียนเย่ียมชมฐานพืชสมุนไพร 

 
คณะนักเรียนและผูเยี่ยมชมฐานพืชสมุนไพร 
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7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1. ทําใหพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียงเกิดความชุมชื้นขึ้น เปนการรักษาปาไมธรรมชาติและ

เปนแหลงตนน้ําลําธาร 
2. ทําใหพื้นที่โครงการฯ สามารถใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพ่ือใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจตามธรรมชาติแกประชาชนทั่วไป 

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
กรมประมง 
กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมชลประทาน 
กรมปศุสัตว 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 
 


