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 พระราชดําริเขื่อนขุนดานปราการชล 
สรางคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

             “ขจัดภัยแลง – น้าํทวม - ดินเปรี้ยว” 
 

บทความที่ 29 / 2551 
ประกิต  เพ็งวิชัย  /  เรียบเรียง 

 
พระราชดําริเข่ือนขุนดานปราการชล 
ความเปนมาชื่อเดิม “เข่ือนคลองทาดาน” 
  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณากอสราง
เขื่อนคลองทาดาน ณ  บานทาดาน  ตําบลหินตั้ง  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2536  เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ํานครนายก มีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรม 185,000  ไร และเพื่ออุปโภค
บริโภค  รวมทั้งแกไขปญหาดินเปรี้ยว  ลักษณะเปนเขื่อนคอนกรีตบดอัด สูง 93 เมตร  ยาว 2,594 เมตร  เก็บกัก
น้ําได 224  ลานลูกบาศกเมตร  เร่ิมกอสรางเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542   นอกจากนี้ยังชวยบรรเทาปญหาอุทกภัย
และไขปญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก ดวย 
 และวันเสารที่ 2  มิถุนายน 2544  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ
โครงการฯ ซ่ึงนําความปลื้มปติมาสูประชาชนในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกลเคียงอยางหาที่สุดไมได 

ตอมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2549  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระราชทานชื่อ “เขื่อนคลองทา
ดาน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”   เปนชื่อใหมวา  “เขื่อนขุนดานปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”   
นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

จากความทุกขรอนของราษฎร จังหวัดนครนายก  ที่ตองเผชิญกับปญหาภัยแลง  ภัยน้ําทวม และ
ปญหาดินเปร้ียวเปนประจําทุกป โดยพื้นที่โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปน
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พื้นที่เปาหมายในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ แหลงน้ํา  และแกไขปญหาดินเปรี้ยวในจังหวัดนครนายก  ซ่ึง
ขอบเขตพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ 4  อําเภอ  19  ตําบลของจังหวัดนครนายก  ไดแก  

 
1. อําเภอเมืองนครนายก ประกอบดวยตาํบลดงละคร  ตําบลดอนยอ ตาํบลทาชาง  ตําบลสาริกา  ตาํบล

หินตัง้  ตาํบลศรีนาวา  ตําบลศรีจุฬา  ตําบลนครนายก  ตาํบลวังกระโจม  และตําบลทาทราย    
2. อําเภอปากพลี ประกอบดวยตําบลเกาะโพธิ์  ตําบลปากพลี  ตําบลทาเรือ  ตาํบลหนองแสง  และตาํบล

เกาะพลวง   
3.  อําเภอองครกัษ  ประกอบดวยตาํบลทรายมูล  ตําบลบางสมบูรณ และตําบลบางลูกเสือ   
4. อําเภอบานนา  ประกอบดวยตําบลบางออ และพื้นที ่2 อําเภอ  3  ตําบลของจังหวดัปราจีนบุรี  ไดแก 
     1.อําเภอบานสราง  ประกอบดวยตําบลบางพลวง  และตําบลบานสราง  

     2.อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ประกอบดวยตําบลวัดโบสถ 
 

“เขื่อนขุนดานปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  จัดตั้งเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําตนทุนใหกับ
พื้นที่ลุมน้ําสาขานครนายกตอนบน ชวยเหลือเกษตรกรตอนลางของจังหวัดนครนายก มีน้ําทําการเพาะปลูก 
อุปโภค บริโภค และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป  จากการสํารวจพื้นที่เปาหมายในการ
ดําเนินการสงเสริมพัฒนาอาชีพในโครงการฯ จํานวน 96 หมูบาน พบวา มีจํานวนประชากรทั้งสิ้นรวม 
39,981 คน จํานวนครัวเรือน 10,148 หลังคาเรือน จํานวนแรงงานที่ประกอบอาชีพและมีรายได 17,659 คน 
และรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 32,158 บาท วิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ินเปนสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่
เรียบงายทําเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ปญหาสําคัญในภาพรวมของจังหวัดนครนายก1 คือพื้นที่สวนใหญ
รอยละ69.70 ของจังหวัดดินไมเหมาะสมกับการเกษตร  ไดแก ดินเปรี้ยวจัด  ขาดความอุดมสมบูรณ 
และมีอินทรียวัตถุนอย  เปนตน  

จากตนกําเนิด ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญซ่ึงสวนหนึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ํานครนายก ที่กลายเปนสายน้ํา
เสนเลือดหลอเล้ียงพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองนครนายก  อําเภอบนนา  อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก  ติดตอกับอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ซ่ึงแมน้ํานครนายกไหลมาบรรจบกับ
แมน้ําปราจีนบุรี  กลายเปนแมน้ําบางปะกงกอนไหลลงสูอาวไทย 
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ดวยลักษณะภูมิประเทศบริเวณลุมน้ําเปนหุบเขาแคบๆ และพื้นที่สูงชัน  ประกอบกับมีผิวดินตื้นและ
ลาดเทมาก  ระดับน้ําใตดินมีนอยมากเปนเหตุใหเกิดน้ําไหลบาอยางรุนแรงในชวงฤดูฝน  และน้ําทวมขัง
บริเวณพื้นที่ราบเปนเวลานาน  ซํ้ายังมีปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง   

ลักษณะดินโดยทั่วไป มีลักษณะแตกตางกันออกไป ทั้งดินบนที่ดอนและที่ราบลุมตั้งแตบริเวณที่
ราบลุมตอนลาง อําเภอองครักษ อําเภอปากพลีจนถึงอําเภอเมืองนครนายก สวนใหญเปนดินเหนียวมี
ความเปนกรดสูงหรือที่เรียกวาดินเปรี้ยวจัด เกษตรกรมักจะใชประโยชนที่ดินดวยการทํานา การปลูก
ไมผล ไมยืนตนและไมโตเร็วตางๆ โดยการยกรองเพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง และในบริเวณดังกลาวยังคงมี
สวนที่เปนพื้นที่ราบลุม  เฉพาะบางบริเวณใชประโยชนในการทํานา 2 คร้ัง หรืออาจปลูกพืชอายุส้ันในฤดูแลง 
เนื่องจากมีระบบการชลประทานครอบคลุมอยู หรือใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ ถัดจากบริเวณเหลานี้ขึ้นไปทาง
ตอนเหนือของอําเภอเมือง และอําเภอปากพลี เปนพื้นที่ราบคอนขางลุมปานกลาง แตดินมักจะมีทรายปน
อยูซ่ึงก็สามารถใชประโยชนในการทํานาไดเชนเดียวกัน หลังจากนั้นพื้นที่คอย  ๆยกตวัสูงขึน้เลก็นอยมสีภาพเปน
ที่ดอนสลับที่เนินบาง เปนดินรวน ดินรวนเหนียวปนทราย และดินรวนปนทราย  

 

กรมพัฒนาที่ดินเรงสนองพระราชดําริและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
ในพื้นที่โครงการเขื่อนขนุดานปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 

พื้นที่โครงการเขื่อนขุนดานปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  แบงพื้นที่ราบลุม ที่มีปญหาดิน
เปรี้ยวจัดและดินกรดเล็กนอย มีพื้นที่ประมาณ 191,327 ไร  จากพื้นที่ทั้งหมด 291,210 ไร  และพบวาพื้นที่ 
สวนใหญเปนพื้นที่นา  รองลงมาคือ ปลูกไมยืนตน  ไมผล และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว  เปนตน 
 จากการใชพื้นที่ที่มีปญหาดนิเปรี้ยวจัดในการทํานา  พบวา ขาวใหผลผลิตต่ํามาก 30-40 ถังตอไร
เทานั้น  เนื่องจากเกษตรกรมีฐานะยากจนและขาดความรูทางวิชาการที่ถูกตอง จึงไมสามารถพัฒนาพื้นที่ดนิ
เปรี้ยวจดัใหมปีระสิทธิภาพสูงได 
 กรมพัฒนาที่ดิน  ไดทําการสํารวจสภาพปญหาและการใชประโยชนที่ดินและแนะนําสงเสริม
เกษตรกรในพื้นที่ดังกลาว ใหรูถึงสภาพปญหาและวิธีการแกไขดินเปรี้ยวจัดใหดินดีขึ้น  ปลูกพืชงาม ได
ผลผลิตสูงขึ้น  โดยแนะนําใหเกษตรกรใชน้ําขังในนาแลวระบายออกลางกรดออกจากดิน  ใชปูนมารลปรับ
ปรุงดิน  บํารุงดินดวยปุยพืชสด  แก  ปอเทือง  และถ่ัวพุมดํา  ผลิตและใชปุยอินทรียน้ํา เพื่อลดการใชปุยเคมี 
และลดตนทุนการผลิต  ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

  



 4 

 นอกจากนั้น  กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสาธิตการใชวัสดุปูนมารล และไถกลบตอซังขาว หมักไว
กอนปลูกพืชตระกูลถ่ัว เพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด ในพื้นที่นา  ตําบลดอนยอ  ตําบลทาชาง  อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก  พื้นที่ 300 ไร  เพื่อเปนตัวอยางใหเกษตรกรเห็นประโยชนและนําไปปฏิบัติ 
 ปที่ผานมา  เกษตรกรในพื้นที่รับน้ําเขื่อนขุนดานปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เขตพื้นที่
โครงการทาดานสวนขยาย  หมู 2  ตําบลศรีนาวา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก   พื้นที่นา 1,100 ไร และ
พื้นที่โครงการทาดานเดิม  ที่ตําบลหินตั้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก   พื้นที่ปลูกไมผล 400 ไร  ไดรับปูน
มารลและเมล็ดพันธุถ่ัวพุมดําไปปรับปรุงบํารุงดิน  ซ่ึงทําใหไดผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากเดิม  เกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น และไมผลที่ปลูกเจริญเติบโตดีขึ้น 
 กรมพัฒนาที่ดินไดเรงรัดและสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ใหปรับปรุงแกไขดินเปรี้ยวจัด โดยวิธีการตางๆ อยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิต และเพิ่มรายไดใหเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาว 

พื้นที่ในโครงการฯ สวนใหญจะเปนเขตทํานาที่มีปญหาดินเปรี้ยวจัด   จึงนํามาสูการแกไขดวยการ
พัฒนาแหลงน้ําและการเก็บกักน้ํา เพื่อประโยชนจากระบบชลประทาน  และแกปญหาดินเปรี้ยวจัดโดยการ
ใชน้ํา ชลประทานจากเขื่อนคลองทาดานเพื่อการปลูกขาว เพื่อทําการเกษตรทฤษฎีใหม  

ในการปลูกพืชอ่ืนที่นอกเหนือไปจากขาว  และการเลี้ยงสัตวน้ํานั้น  สามารถใชปูนมารล หรือวัสดุ
ปรับปรุงดินชนิดอ่ืนเพื่อลดความเปนกรดของดิน  โดยมีแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงจากการใชวัสดุปูน
ในอัตราที่เหมาะสม และการที่มีน้ําชลประทานที่สามารถปลูกพืชตลอดทั้งปจะเปนการแกปญหาดินเปรี้ยวจัด
วิธีการหนึ่งดวย  นอกจากนี้ควรมีการใชปุยอินทรียไดแก ปุยหมักหรือปุยพืชสดในการเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน  ตลอดจนการแกปญหาทางกายภาพของดินเหลานี้ซ่ึงเปนดินเหนียวจัด  น้ําซึมไดยากทําให
พืชมีปญหาเรื่องการระบายน้ําออกจากระบบราก   เมื่อทําการปลูกพืชไร  พืชผัก และไมผลที่ตองการดินที่มี
การระบายน้ําดี  ควรมีการใหธาตุอาหารพืชทั้งชนิดและปริมาณที่เหมาะสมตามความตองการของพืชที่ได
นะนําไวจากหนวยงานตาง ๆ  แ   

สําหรับในเขตพื้นที่เกษตรกรรมของโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ทั้งหมดนั้น เกษตรกรสามารถนําพื้นที่ดินที่มีขนาดเล็กหรือแปลงเล็กเนื้อที่ประมาณ 15 ไร โดยใชแนวทาง
ทฤษฎีใหมมาบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุดได โดยเฉพาะในสวนของ
โครงการทาดานเดิมและโครงการทาดานสวนขยายซึ่งอยูดานตอนบนของพื้นที่ใกลกับเขื่อนคลองทาดาน มี
ศักยภาพในการไดรับน้ําชลประทานกอนพื้นที่อ่ืน นอกจากนี้ยังอยูในเขตเกษตรกรรมที่ไมมีปญหาของดิน
เปรี้ยวจัด จึงมีโอกาสคอนขางสูงกวาบริเวณอื่น สวนบริเวณตอนลางที่อยูในสวนของโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษานครนายก   พื้นที่สวนใหญจะอยูในเขตเกษตรกรรมที่มีปญหาดินเปรี้ยวจัด จึงจําเปนตองมีการ
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จัดการปรับปรุงสภาพของดินและน้ําใหเหมาะสมเสียกอน  โดยใชแนวทางการจัดการดินและน้ําเชนเดียวกัน
กับที่เสนอแนะไวในเรื่องการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกขาว การปลูกพืชไรพืชผัก การปลูกไมผล การปลูกไม
โตเร็วและการปรับปรุงสภาพน้ําในบอเล้ียงปลา ทั้งในเขตที่มีปญหาดินเปรี้ยวจัดและในเขตที่มีการพัฒนาที่ดิน
แลว ดังนั้นจะเห็นไดวาการประยุกตใชเกษตรแบบทฤษฎีใหมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถทําได ถาสามารถ
จัดการแกไขปญหาดินเปรี้ยวและน้ําเปรี้ยวได แตอยางไรก็ตามมีขอควรคํานึงถึงการระมัดระวังไมนําชั้นดินที่มี
สารประกอบกํามะถันขึ้นมาใชประโยชน ซ่ึงจะทําใหมีปญหาดินเปรี้ยวจัดรุนแรงขึ้นและตองลงทุนดานการ
จัดการสูงขึ้น นอกจากนี้ถาหากดําเนินการดานการเกษตรกรรมอื่นๆ ที่ไดผลดีอยูแลวไมควรปรับเปลี่ยนมาทํา
ทฤษฎีใหมเพราะไมจําเปน และถามีสระน้ําอยูแลวไมจําเปนตองขุดสระใหม เพียงแตปรับปรุงใหสามารถเก็บ
กักน้ําไดก็พอ หรือถาหากสภาพภูมิประเทศไมเหมาะสมทําทฤษฏีใหมไมได ก็ตองหาหนทางอื่นที่เหมาะสม
ตอไป โดยคํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรบูรณาการ เกษตรอินทรียและ
เกษตรเชิงนิเวศน เปนตน 

จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินในพื้นที่โครงการทั้งหมด 291,210 ไร นําพื้นที่โครงการเขื่อนขุนดาน
ปราการชล    สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 1. พื้นที่นาขาว  มีพื้นที่ทั้งหมด 196,826 ไร หรือรอยละ 67.59 ของพื้นที่โครงการ  โดยมีการ
ปลูกกระจายอยูทั่วไป  แตปจจุบันอยูในสภาพถูกทิ้งรางเปนสวนใหญ   บางสวนทางตอนลางของพื้นที่
โครงการปรับเปลี่ยนมาปลูกตนยูคาลิปตัส  และเปลี่ยนมาเปนบอเล้ียงปลา     
 2. พื้นที่ไมยืนตน  มีพื้นที่ทั้งหมด 11,065 ไร หรือรอยละ 3.80 ของพื้นที่โครงการ ไดแก  ตนยูคาลิปตัส  
สนประดิพัทธ  และกระถินเทพา  โดยมีการปลูกกระจายอยูในตอนลางของพื้นที่โครงการแทนพื้นที่นาขาว 
 3.พื้นที่ไมผล  มีพื้นที่ทั้งหมด 9,889 ไร หรือรอยละ 3.40 ของพื้นที่โครงการ  สวนใหญเปนแปลงไม
ผล โดยมีการปลูกอยูในตอนบนของพื้นที่โครงการบริเวณใกลเคียงกับตัวเขื่อนฯและมีสวนสมทิ้งรางอยู
บริเวณตอนลางของพื้นที่โครงการดวย 
 4.โรงเรือนและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว  มีพื้นที่ทั้งหมด 42,089 ไร  หรือรอยละ 14.45 ของพื้นที่
โครงการ  ไดแก  บอเล้ียงปลา  บอเล้ียงกุง  โรงเรือนเลี้ยงไก  และบอเล้ียงปลาที่มีโรงเรือนเลี้ยงไกอยูดานบน  
โดยมีการปลูกกระจายอยูในตอนลางของพื้นที่โครงการ 
 5.  พื้นที่ชุมชนและสิ่งกอสราง   มีพื้นที่ทั้งหมด  16,794 ไร  หรือรอยละ 5.77  ของพื้นที่โครงการ  ไดแก 
เขตตัวเมือง  เขตอําเภอ  หมูบาน  วัด  โรงเรียน  สถานที่ราชการ  โรงสีขาวรีสอรท    รีสอรททิ้งราง และที่ดิน
จัดสรรทิ้งราง   

6.  แหลงน้ํา  มีพื้นที่ทั้งหมด  10,129 ไร หรือรอยละ 3.48  ของพื้นที่โครงการ   ไดแกแมน้ําลําคลอง   
อางเก็บน้ํา และบอน้ําในไรนา  โดยมีกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่โครงการ 
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 7.  พื้นที่ปา  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,200 ไร หรือรอยละ 0.41 ของพื้นที่โครงการ     
 8.  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  มีพื้นที่ทั้งหมด  3,218 ไร หรือรอยละ 1.11 ของพื้นที่โครงการ ไดแก ทุงหญา  ไม
ละเมาะ  พื้นที่ลุม  และบอลูกรัง  รวมถึงแปลงปลูกพืชผักเล็กนอย 

 ปจจุบันพื้นที่ปลูกไมผลทําการยกรองจะถูกทิ้งราง และมีการปลูกไมโต เร็วโดยการยกรอง

เพิ่มขึ้น และพื้นที่นาบางสวนในบริเวณดินเปรี้ยวจัด ไดถูกเปลี่ยนแปลงใชเปนสถานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงพบอยูบริเวณตอนลางของโครงการฯ 

 วันนี้การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ

ดวยกัน ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป  และ เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร 
สําหรับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร เปนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เนนการพึ่งพาตนเอง

เกษตรกรจะใชความรูความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะแหลงน้ํา และกิจกรรมการเกษตรได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และความตองการของเกษตรกรเองดวยการนําเรื่องทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง 
: ฐานการผลิตความพอเพียงมาใชในไรนาของตนเอง โดยเริ่มจากการผลิต จะตองทําในลักษณะพึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรในไรนาและทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนใหญ ใหมีความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร
นา มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริมรายได ใชแรงงานในครอบครัวทํางานอยางเต็มที่ลดตนทุนในการผลิต 
ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช เล้ียงสัตว และประมง  ในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด   

นับไดวาโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหงนี้ ไดแผขยายความ

มุงมั่นที่จะขจัดปญหาที่ส่ังสมมานานหลายป ทั้งปญหาน้ําทวมในหนาฝน  ปญหาน้ําแลงในชวงฤดูแลง  
ปญหาดินเปรี้ยว ดวยการพัฒนาดินเปรี้ยว  พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทานขนาดใหญที่สามารถเก็บกัก
และจัดสรรน้ํา เพื่อดําเนินกิจกรรมทุกประเภทภายในลุมน้ํานครนายกและพื้นที่ใกลเคียงใหราษฎรและ
เกษตรกรไดอยูดีมีสุขอยางพอเพียง. 

…………………………………. 
 

ประกิต  เพ็งวชัิย / เรียบเรียง 
          นักวิชการเผยแพร 6 ว 
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