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ตามรอยพระยุคลบาท...“โครงการแกลงดิน” 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทความที่ 012 /2552 
 ประกิต   เพ็งวิชัย : เรียบเรียง 

                                                 น.ส.สมพิศ   ทองเลิศ  : ขอมูล 
 

“...ใหมีการทดลองทําดินใหเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ําใหแหง และศึกษาวิธีการแกดินเปรี้ยว 
เพื่อนําผลไปแกปญหาดินเปรี้ยวใหแกราษฎรที่มีปญหาในเรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยใหทํา
โครงการศึกษาทดลองในกําหนด ๒ ป และพืชที่ทดลองควรเปนขาว...”  
            พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 16 กันยายน 2527 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานแนวทางในการศึกษาวิธีแกไขปญหาดินเปรี้ยวจัด โดย
เริ่มตนจากการเรงดินใหเปนกรดจัด จนถึงจุดที่ไมสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ได ซ่ึงวิธีการเรงดินใหเปนกรดจัด
รุนแรงนี้ พระองคทรงเรียกวา “แกลงดิน” หรือ “การทําใหดินโกรธ” จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินใหกลับมา
ใชประโยชน               
 
ดินเปร้ียวจัด 

ดินเปรี้ยวจัด เปนดินที่มีตะกอนทะเล (Marine clay) อยูช้ันลาง มีสารไพไรทปริมาณสูง เมื่อดินอยูใน
สภาพ น้ําขัง สารนี้จะคงรูป แตเมื่อระบายน้ําออก ดินแหงลง อากาศจะแทรกลงไปทําปฏิกิริยากับสารไพไรท 
ทําใหเกิดกรดกํามะถันและสารประกอบจาโรไซต ที่ทําใหดินเปนกรดจัด 
 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อัน
เ นื่ อ ง ม า จ า กพร ะ ร า ชดํ า ริ  ไ ด นํ า แน ว
พระราชดําริมาทําการ ศึกษา คนควา และ
ทดลอง หาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อให
สามารถปลูกพืชได    
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ช้ันดินตะกอนทะเล               สารจาโรไซท 
                                               สีเหลืองฟางขาว 

   ดินในสภาพน้ําขัง      ดินในสภาพแหง 

 
 

เร่ิมดําเนินการชวงท่ี 1 เดือนมกราคม  2529 - 
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กันยายน 2530  โดยแบงพืน้ที่ออกเปน 6 แปลง ทําการแกลงดินใหเปรีย้วจดั โดยการระบายน้ําเขา ออก ดังนี ้
 แปลงที่ 1-4   สูบน้ําเขา-ออก กระตุนใหเกิดกรด 
 แปลงที่ 5-6   ปลอยไวตามธรรมชาติ  
 

เร่ิมดําเนินการชวงท่ี 2 เดือนตุลาคม 2530 - ธันวาคม 2532 โดยปรับชวงเวลาทําใหดนิแหงและเปยก
สลับกัน ดังนี ้

• น้ําทวมแปลง 4 เดือน ปลอยใหดนิแหง 8 เดือน 

• น้ําทวมแปลง 1 เดือน ปลอยใหดนิแหง 2 เดือน 

• น้ําทวมแปลง 4 เดือน ปลอยใหดนิแหง 6 เดือน 
       เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเกิดกรด จากนั้นปลูกขาวทดสอบความรุนแรงของกรด 

 
เร่ิมดําเนินการชวงที่ 3 เดือนมกราคม 2533 ถึงปจจุบัน โดยศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อ

ปลูกพืช โดยแบงการศึกษาออกเปน 6 แปลง 
        แปลงที่ 1 ใชน้ําลางความเปนกรด ทดลองปลูกขาว  
        แปลงที่ 2 ใชปูนปรับสภาพกรด ทดลองปลูกขาว 
        แปลงที่ 3 ใชน้ําลางความเปนกรดควบคูกับการใชปูน ทดลองปลูกขาว 
        แปลงที่ 5  ทดลองปลูกพืชผัก พืชไร และไมผล 
        แปลงที่ 4   และ 6  ปลอยทิ้งไวตามธรรมชาติ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดและพืชพรรณในดินเปรี้ยวจัด   
 
สรุปผลโครงการแกลงดิน 

• การทําใหดินเปรี้ยวที่มีสารประกอบไพไรทในดินชั้นลางแหงและเปยกสลับกัน ชวยเรงปฏิกิริยาเคมี  
ทําใหดินเปนกรดมากขึ้นจนถึงจุดที่สามารถทําอันตรายตอพืชเศรษฐกิจทั้งหลายไดในระยะเวลา 2-4 ป 

• การควบคุมน้ําใตดินใหอยูในระดับความลึกเหนือช้ันดินที่มีสารไพไรท (80-100 ซม.) 
ตลอดเวลา จะชวยปองกันไมใหเกิดกรดกํามะถัน 

• น้ําสามารถใชชะลางความเปนกรดได ซ่ึงตองใชระยะเวลาอยางตอเนื่อง (5-7 ป) ขาวให 
ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก./ไร   การระบายน้ําออกเพื่อชะลางความเปนกรด 4 สัปดาห/คร้ัง จะใหผลดีกวาวิธีอ่ืน 

• การพัฒนาดินเปรี้ยวถาจะใหสามารถทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน (Sustainable agriculture)   
จําเปนตองมีระบบชลประทาน เพื่อควบคุมน้ําใตดิน และใชน้ําชะลางกรดและสารพิษ 

• การใสหินปูนฝุนทําใหขาวเจริญเติบโตและใหผลผลิตดี ปูนอัตรา 1/2 ของความตองการปูน  
(1.5 ตัน/ไร)  ขาวใหผลผลิตเทียบเทากับการใสปูนเต็มอัตราแนะนํา 
 

• การใสปูนอัตราต่ํา (คร่ึงหนึ่งของความตองการปูน)  เพื่อสะเทินกรด ควบคูกับการขังน้ํา  
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4  สัปดาห แลวระบายออก จะปลูกขาวไดผลดีที่สุด 

• การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชไร พืชผัก ไมผล จําเปนตองใสหินปูนฝุนรวมกับการ 
ใสปุยตามอัตราแนะนํา 

• การปลูกไมผลในดินเปรี้ยวจัด ควรยกรองเพื่อปองกันน้ําทวม และจะชวยลางกรดบนคันดินลงสูคู 
ดานลาง  การยกรองไมใหนําเอาดินดานลางมากลบบนดินชั้นบน 

• หลังจากปรับปรุงดินแลว ควรใชประโยชนที่ดินอยางตอเนื่อง 

• ดินเปรี้ยวจัดในสภาพที่ไมถูกรบกวน ความเปนกรดของดินจะเปลี่ยนแปลงเล็กนอย  แตจะมีพืชพรรณ 
ธรรมชาติที่ทนทานความเปนกรดขึ้นหลายชนิด    ในสภาพที่ระดับน้ําใตดินอยูตื้นตลอดทั้งป   ผลการศึกษาจาก
โครงการแกลงดิน ไดนํามาจัดทําเปนตํารา ซ่ึงเขียนขึ้นจากการทดลองในพื้นที่จริง ช่ือ  “คูมือการปรับปรุงดิน
เปร้ียวจัดเพื่อการเกษตร” พรอมกันนั้น ไดนําเทคโนโลยีที่ได  ไปดําเนินการในพื้นที่ดินเปรี้ยวอ่ืน ๆ  

 
 เมื่อวันที่ 21 มถุินายน 2550 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ ( สํานักงาน กปร.) ไดยืน่ขอจดสิทธิบัตรโครงการแกลงดนิ ไปยงักรมทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตร 
การประดิษฐ ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
ออกให ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550    
เรื่อง “กระบวนการการปรับปรุง
ดินเปร้ียวเพื่อใหเหมาะแกการ
เพาะปลูก” (โครงการแกลงดิน) 
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ
การปรับปรุงดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการประดิษฐ 
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ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ 
กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปร้ียวเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูก  (โครงการแกลงดิน) 
สาขาวิทยาการที่เก่ียวของกับการประดิษฐ 
 

 วิศวกรรมในสวนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดิน โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวใหเปนดินที่
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกพืช 
 

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวของ 
 การเพาะปลูกพืช  โดยเฉพาะพืชทางเศรษฐกิจ  เพื่อใหไดผลผลิตจํานวนมากขึ้น  มีความจําเปนตองนํา
เทคโนโลยีตางๆ  ทางการเกษตรมาใช  โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพดินที่มีคุณสมบัติเปนดินเปรี้ยว  ซ่ึงเปนดิน
ที่ถือวามีกรดในดินเปนปริมาณมาก  จนทําใหผลผลิตของพืชที่ปลูกลดลงหรือไมไดผล  ความเปรี้ยวของดิน
ดังกลาว  เกิดจากการที่ดินมีกรดกํามะถันเกิดขึ้น  ดังนั้นจึงมีช่ือทางวิชาการอีกอยางหนึ่งวา  “ดินกรดกํามะถัน  
(acid sulfate soil)” ซึ่งกรดกํามะถันที่เกิดขึ้นในดิน เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ดินมีสารประกอบกํามะถัน  
(สารประกอบไพไรท)  เมื่อดินแหงสารประกอบกํามะถันจะทําปฏิกิริยากับอากาศ  (ออกซิเจน)  ใหกรดกํามะถัน
ออกมา ในขณะเดียวกันถามีการระบายน้ําออกไปจากดิน  หรือทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานๆ  จะทําใหดินมี
ความเปรี้ยวมากขึ้น  มีผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรเปนอยางมาก  ทําใหปลูกพืชไดนอยชนิด  
และใหผลผลิตต่ํา  พืชที่ปลูกมักไดผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรงของกรดที่เกิดขึ้นในดินและเกิดจากการ
ละลายออกมา  ของธาตุบางชนิด  เชน อลูมิเนียม  เหล็ก  และแมงกานีส  จนถึงระดับที่เปนพิษตอพืช อีกทั้งทําให
ธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหารพืชถูกตรึงทําใหอยูในรูปที่พืชไมสามารถดูดเอาไปใชได  ถามีการขุดบอน้ํา  
น้ําในบอก็จะเปรี้ยวจนเลี้ยงปลาไมได 
 

ลักษณะและความมุงหมายการประดิษฐโดยยอ 
 การประดิษฐนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาที่ไดกลาวไวขางตน  โดยการจัดใหมีกระบวนการ  
“แกลงดิน”  จนทําใหดินเปรี้ยวจัด  จากนั้นใหหาทางปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูก  
กระบวนการ  “แกลงดิน”  หมายถึง  การเรงปฏิกิริยาเคมีในดิน  ทําใหดินที่มีสารประกอบกํามะถันอยูในดินเกิด
กรดกํามะถันสะสมอยูในดินเปนปริมาณมากจนถึงระดับที่ทําใหดินเปรี้ยวจัดไมอาจใชปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน  
ขาว  ขาวโพด  พืชผัก  และถ่ัวตางๆ  ไดกระบวนการเรงปฏิกิริยาเคมีของดินใหเปนกรด  หรือใหเปรี้ยวมากขึ้น  
กระทําโดยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกันเปนระยะๆ  จนกระทั่งดินเปนกรดจัด  สวนวิธีการปรับปรุงหรือ
แกไขสภาพดินเปรี้ยว  เพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูก  สามารถกระทําได  โดยการควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยู
ในระดับที่กําหนด  โดยการวางระบบชลประทาน  เพื่อปองกันการเกิดกรดกํามะถันอันเกิดมาจากชั้นดินที่มี
สารประกอบกํามะถันแหง  หรือถูกกับอากาศ  การใชน้ําชะลางควบคูไปกับการใชวัสดุปูน  การปรับปรุงสภาพ
พื้นที่ใหเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูก  และการชนิดของพืชที่จะปลูกใหเหมาะสม 
 
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
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 โครงการ “แกลงดิน”  เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานพระราชดําริใหศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ดําเนินการศึกษาทดลอง  โดยเริ่มจากกระบวนการที่ทรง
เรียกวา  “แกลงดิน”  เปนกระบวนการเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน  โดยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกัน  เมื่อ
ดินแหง ดินจะสัมผัสกับอากาศ  ทําใหสารประกอบไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจนปลดปลอยอนุมูลออกมา
และเมื่อดินเปยก  ซัลเฟตจะผสมกับน้ํากลายเปนกรดอีกครั้ง เมื่อดินถูกทําใหแหงและเปยกสลับไปมาจะ
กลายเปนดินที่เปรี้ยวจัดหรือเปนกรดจัด  จนพืชไมสามารถขึ้นหรือเติบโตไดหรือไมใหผลผลิต  จากนั้นจึงหา
ทางแกไขความเปนกรดจัดของดิน  โดยวิธีการตางๆ 
 

กระบวนการแกลงดินและการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูกตามการประดิษฐนี้  
ประกอบดวยขั้นตอนของการแกลงดิน  

- โดยการทําใหดินมีคาความเปนกรด  หรือคา  H+ ,  Al+++และ  Fe++    เพิ่มขึน้  หรือทําใหดนิเปรี้ยวจัด   
โดยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกันไปเปนระยะๆ  เชน  อยางนอย  3  คร้ังตอหนึ่งป  โดยใหมีระยะเวลาของ
ดินแหงและเปยกตางกนั  และเก็บตวัอยางดนิมาทําการวิเคราะหหาคา. H+ , Al  และ  Fe  ทุกระยะ  เชน  ทุกๆ  15  วัน  
เปนตน  จนกระทั่งคาของความเปนกรด  (extractable  acidity)  หรือคา H+ ,  Al+++  และ  Fe++    เพิ่มขึ้นจนเปน
พาตอพืชไมสามารถทําการเพาะปลูกได  ซ่ึงมีคาความเปนกรดอยูในชวงระหวาง  pH 3.0 – 4.0  และ 

- การปรับปรุงดิน โดยมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปนี้  หรือหลายข้ันตอนรวมกันที่ประกอบดวย 
ขั้นตอนของ 

- การใชน้ําชะลางความเปนกรดใหออกไปจากดินทุก  2 – 6  สัปดาห  โดยที่เหมาะสมทุก  3-5  สัปดาห 
และที่เหมาะสมที่สุดทุก  4  สัปดาห  เพื่อลดความเปนกรดในดินลง  และ/หรือ 

- การใชน้ําชะลางความเปนกรดใหออกไปจากดินทุก  2 – 6  สัปดาห  โดยที่เหมาะสมทุก  3-5 สัปดาห 
และท่ีเหมาะสมที่สุดทุก  4  สัปดาห  ควบคูไปกับการใชวัสดุปูนอัตราสวนโดยประมาณ  1400  กก./ไร  และ/
หรือ 

-  การใชวัสดุปูนเพียงอยางเดียวในอัตราสวนตางๆ  กัน  ในอัตราสวนระหวาง  350  ถึง  1400  กก./ไร   
และ/หรือ 

- การใชวัสดุปูนฝุนในอัตราสวนไมเกิน  3.2  ตันตอพื้นที่  1  ไร  ควบคูไปกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 
ไมเกิน  3  ตันตอพื้นที่  1  ไร 

        การปรับปรุงดินดังกลาวขางตน  จะมีการควบคุมปริมาณน้ําใตดินใหมีระดับที่คงที่โดยใหมีระดับ 
ไมเกิน  1  เมตรจากระดับผิวดิน 

 

การทดลอง 
 โดยการแบงพื้นที่ทดลองออกเปน  6  แปลง  มีการควบคุมปริมาณน้ําใตดินใหมีระดับคงที่ไมเกิน 

 1 เมตร จากระดับผิวดิน  ดินกอนทําการทดลองมีคาความเปนกรด(pH)อยูระหวาง 4.0 – 4.5   
 
 



 6

 
 การดําเนินการตามกระบวนการตามการประดิษฐนี้จะดําเนินการพรอมกันไปกับการเปรียบเทียบ 

กับการปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ  โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานแบงออกเปน  3  ชวง  ปรากฏผลการ
ทดลองดังตอไปนี้ 

 ชวงที่  1 
ชวงนี้เปนการ  “แกลงดิน”  ชวงแรก  โดยแปลง  1 – 4  ทําใหดินแหงและเปยกสลับกันอยางนอย   

3  คร้ัง  ในรอบป  สวนแปลงที่  5  และ  6  ปลอยตามธรรมชาติ (แปลงควบคุม (Control))  มีการเก็บตัวอยางดิน  
เพื่อวิเคราะหหาคา  pH, H+ , Al  และ  Fe  ทุก  15  วัน 

 ชวงที่  2 
 ชวงนี้เปนการ  “แกลงดิน”  ชวงที่  2  โดยแปลง  1 – 3  ทําใหดินแหงและเปยกสลับกัน ซ่ึงแตละ 

แปลงมีระยะเวลาของดินแหงและเปยกตางกัน  สําหรับแปลงที่  4  เปนการทดสอบการปรับปรุงดินเบื้องตน  
โดยแบงออกเปน  2  แปลงยอย  แปลงยอยที  1  ปลอยตามธรรมชาติ  แปลงยอยที่  2  ทดสอบการปลูกขาวโดย
ใชปุยฟอสเฟต  และหินปูนฝุน  สวนแปลงที่  5  ทําใหดินแหงและเปยกโดยไมถายน้ําออก  สําหรับแปลงที่  6  
ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ  ทุกแปลงจะเก็บตัวอยางดินทุก  15  วัน  เพื่อวิเคราะหคาทางเคมีตาง  ๆ เหมือนชวงที่  1   

 ชวงที่  3 
 ชวงนี้เปนการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเพื่อปลูกขาว  โดยการใชน้ําชะลางกรดในแปลงที่  1   

แปลงที่  2  ใชน้ําชะลางควบคูไปกับการใชวัสดุปูน  แปลงที่  3  ใชวัสดุปูนอยางเดียว  แตมีหลายอัตรา  สําหรับ
แปลงที่ 5  ใชวัสดุปูนและปุยชนิดตางๆ  ปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืชลมลุก  สวนแปลงที่  4  และ  6  ปลอยตาม
ธรรมชาติ (แปลง  Control)  เก็บตัวอยางดินในแตละแปลงทุกเดือน เพื่อหาคาทางเคมี  เหมือนชวงที่ 1 และ
บันทึกผลผลิตของพืชที่ปลูกทุกครั้ง 
 
ผลการทดลองในแปลงทดลองตางๆ  ในแตละชวงสรุปไดดังนี้ 

 ผลการดําเนินงานชวงท่ี  1  (กระบวนการแกลงดิน  ชวงท่ี  1) 
 จากการทําใหดินแปลงที่  1 – 4  แหงและเปยกสลับกัน  ผลทําใหคาของความเปนกรด   

(extractable  acidity)  หรือ  คา  H+ ,  Al+++และ  Fe++  ของแปลงทั้ง  4  ดังกลาวมีแนวโนมวาเพิ่มขึ้นมากกวา
แปลง  5 – 6  ซ่ึงเปนแปลง  control  หรือแปลงปลอยตามธรรมชาติ 

 จาการทดลอง  พบวา  ถ่ัวเขยีว  ถ่ัวลิสง  ขาวโพด  ผักบุงจีน  ที่ปลูกในทุกแปลงตายหมด ไมวาจะ 
มีการใสปุยหรือไมใส  สําหรับขาวพันธุ  กข 7  พอขึ้นได  และไมใหผลผลิตเนื่องจากมีเมล็ดลีบเปนจํานวนมาก  
แมวาจะมีการใสปุยก็ตาม 
 
 
 
ผลการดําเนินงานในชวงท่ี  2  (กระบวนการแกลงดิน  ชวงท่ี  2) 
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 การทําใหดินแหงอยางนอย  6  เดือนในรอบป  ทําใหคาความเปนกรด  (คา  H+)  ของแปลง 
ทดลองที่  1 – 5  เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน  และมีคา  pH  ของดินอยูระหวาง  3.5 – 4.0  ปริมาณเหล็ก  (Fe)  และ
อลูมินัม  (Al)  ของดินลางเพิ่มขึ้น  และเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนกวาดินชั้นบน  สําหรับแปลงควบคุม  
(control)  (แปลงที่  6)  คาความเปนกรด  ปริมาณเหล็กและอลูมินัมเปลี่ยนแปลงนอย 

 ผลการทดลองปลูกพืช  เชน  ขาวโพดหวาน  ผักคะนา  และถ่ัวลิสง  ที่ปลูกทุกแปลงตายหมด 
ในระยะไมเกิน  20  วัน  สวนการปลูกขาว  (พันธุ  กข 21)  หลังปกดําไมเกิน  1  เดือน  ขาวตายหมด  สําหรับ
แปลงที่  4  ไดมีการทดสอบการใชวัสดุปูน  (lime  dust)  ควบคูกับการใสปุยฟอสฟอรัสที่เปน  rock  phosphate  
และ diammonium  phosphate  และปุยโพแทสเซี่ยม (KCI)  สําหรับปลูกขาว  ปรากฏวาขาวไดผลผลิตถึง  300 – 400  
กก./ไร   
 
ผลการดําเนินงานในชวงท่ี  3  (กระบวนการแกไขความเปนกรดของดิน  เพื่อใหปลูกพืชได) 

 ชวงนี้เปนชวงหลังจากแปลงทดลองตางๆ  ไดผานกระบวนการ  “แกลงดิน” ซ่ึงเปนกระบวนการ 
ที่ทําใหดินเปนกรดจัดจนพืชเศรษฐกิจไมอาจขึ้นได  ซ่ึงผลการดําเนินการในชวงที่  3  สรุปไดดังนี้ 
 แปลงทดลองที่  1  มีการใชน้ําชะลางทุก  2,4  และ6  สัปดาหตามลําดับ  ผลการทดลองปรากฏวา  ในปแรก  
การชะลางมีผลนอยมากตอการเพาะปลูก  ยังคงใหผลผลิตนอยมาก  อยางไรก็ตามการใชน้ําชะลางทุก  4  
สัปดาห   มีแนวโนมวาใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาการชะลางทุก  2  และ  6  สัปดาห  และหลังจากปแรกของการใช
น้ําชะลาง  ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จนถึงปที่  6  เฉล่ียประมาณ  300 – 500  กก./ไร 

แปลงทดลองที่ 2  ใชน้ําชะลางความเปนกรดควบคูไปกับการใชวัสดุปูน โดยมีการใชน้ําชะลางทุก  2, 4   
และ6  สัปดาห  คือ  เอาน้ําแชขังแลวระบายออกทุก   2,4  และ6  สัปดาห  ผลการทดลองปรากฏวา  ปแรกให
ผลผลิตนอย  (100 – 200  กก./ไร)  และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จนถึงปที่  6  จะใหผลผลิตสูงสุด  (400 – 550  
กก./ไร) 
 แปลงทดลองท่ี  3  ใชหินปูนฝุนเพื่อแกไขความเปนกรดในอัตราตางๆ  เชน  350  กก./ไร,700  กก./ไร  
และ 1400  กก./ไร  ตามลําดับ  ผลการทดลองปรากฏวา  การใชหินปูนฝุนทุกอัตรามีผลตอผลผลิต  อยางเห็นไดชัด  
และการใชอัตรา  1400  กก./ไร  มีแนวโนมวาใหผลผลิตสูงกวาอัตราอ่ืน  โดยใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  400 – 600  
กก./ไร  จนกระทั่งถึงประมาณปที่  9  จากนั้นมี  แนวโนมใหผลผลิตลดลง 
 แปลงทดลองท่ี  4  เปนการติดตามการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดิน  หลังจากมีการปรับปรุงและ
ปลอยทิ้งไวโดยไมมีการใชประโยชน  ผลการทดลองปรากฏวา  คาของความเปนกรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจนถึง
คาเกินพิกัดที่ทําอันตรายตอพืช 
 แปลงทดลองที่  5  เปนการปรับปรุงดินโดยใชวัสดุปรับปรุงดินตางๆ  เชน  วัสดุปูน  ปุยอินทรีย  และ
ปุยเคมี  เพื่อใชปลูกพืช  ภายหลังจากการแกลงดินใหเปรี้ยวจัด  โดยการใสวัสดุปูนในอัตรา  3.2  ตัน/ไร  ควบคู
กับการใสปุยอินทรียใน  อัตรา  3  ตัน/ไร  และใชปุยเคมีตามอัตราที่  กําหนด  ผลการทดลองปรากฏวา  พืชทุกชนิด
เจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูง 
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 แปลงทดลองที่  6  เปนแปลงที่ปลอยตามธรรมชาติ  ผลการทดลองปรากฏวา  คาเปนกรดของดินมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย  แตยังมีคาเกินพิกัดที่พืชเศรษฐกิจจะขึ้นและใหผลผลิตได 
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ  อาจจะเปนที่เขาใจไดอยางชัดเจน  และสามารถกระทําไดโดยผูที่มี
ความชํานาญในวิทยาการดานนี้  ทั้งนี้อาจจะอยูภายใตขอบเขตและเจตนาของการประดิษฐนี้  ดังปรากฏตามขอ
ถือสิทธิที่แนบมาดวย 
 

 วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด  เหมือนกับที่กลาวไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดย
สมบูรณ การนําการประดิษฐไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และหัตถกรรม 
 การปรับสภาพดินเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูกตามการประดิษฐนี้  สามารถทําใหสภาพดินที่ไม
เหมาะแกการเพาะปลูกใหกลายเปนดินที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช  โดยเฉพาะพืชทาง
เศรษฐกิจที่สามารถใหผลผลิตไดมากขึ้น  เชน  ขาว  ขาวโพด  พืชผัก  และไมยืนตน  เปนตน  ซ่ึงสามารถ
ประยุกตใชในทางเกษตรกรรมได 

 
ขอถือสิทธิ 

1. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูก  ประกอบดวยข้ันตอนของ 
-  การแกลงดิน  เพื่อทําใหดินมีคาความเปนกรด  หรือคา  H+ ,  Al+++และ  Fe++    เพิ่มขึ้น  หรือทําใหดิน

เปรี้ยวจัด  โดยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกัน  จนกระทั่งคาของความเปนกรดเพิ่มขึ้นจนเปนพิษตอพืช  ไม
สามารถทําการเพาะปลูกได  และ 

- การปรับปรุงดิน  โดยมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปนี้  หรือหลายขั้นตอนรวมกันที่ประกอบดวย
ขั้นตอนของ 

- การใชน้ําชะลางความเปนกรดใหออกไปจากดินทุก  2 – 6  สัปดาห  เพื่อลดความเปนกรดในดินลง  
และ/หรือ 

- การใชน้ําชะลางความเปนกรดใหออกไปจากดินทุก  2 – 6  สัปดาห  ควบคูไปกับการใชวัสดุปูน
อัตราสวนโดยประมาณ  1,400  กก./ไร  และ/หรือ 

-  การใชวัสดุปูนเพียงอยางเดียวในอัตราสวนตางๆ  กัน  และ/หรือ 
- การใชวัสดุปูนในอัตราสวนไมเกิน  3.2  ตันตอพื้นที่  1  ไร  ควบคูไปกับการใชปุยอินทรียในอัตราไมเกิน  

3  ตันตอพื้นที่  1  ไร 
2. กระบวนการตามขอ  1  ยังประกอบดวยการควบคุมปริมาณน้ําใตดินใหมีระดับที่คงที่ไมเกิน  1  เมตร  

จากระดับผิวดิน 
3. กระบวนการตามขอ  1  หรือ  2  ที่ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด  โดยการทําใหดินแหง

และเปยกสลับกันไปเปนระยะๆ  อยางนอย  3  ครั้งตอหนึ่งป  และใหมีระยะเวลาของดินแหงและเปยกตางกัน 
4. กระบวนการตามขอ  1  ถึง  3  ขอใดขอหนึ่ง  ที่ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดเพิ่มขึ้น  จน

มีคาความเปนกรดอยูในชวงระหวาง  pH  3.0 – 4.0 
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5. กระบวนการตามขอ  1  ถึง  4  ขอใดขอหนึ่ง  ที่ซ่ึงการใชน้ําชะลางความเปนกรดในขั้นตอนการ
ปรับปรุงดิน  โดยที่เหมาะสมมากกวา  จะใชน้ําชะลางทุก  3 – 5  สัปดาห  และที่เหมาะสมที่สุดทุก  4  สัปดาห 

6. กระบวนการตามขอ  1  ถึง  5  ขอใดขอหนึ่ง  ที่ซ่ึงการชะลางความเปนกรดในขั้นตอนการปรับปรุงดิน  
โดยการใชน้ําชะลางความเปนกรดควบคูไปกับการใชหินปูนฝุน  จะใชน้ําชะลางทุก 3 – 5  สัปดาห  และท่ี
เหมาะสมที่สุดทุก  4  สัปดาห 

7. กระบวนการตามขอ 6  ที่ซ่ึงการใชน้ําชะลางความเปนกรดในขั้นตอนการปรับปรุงดิน  ที่ใชน้ําชะลาง
ความเปนกรดควบคูไปกับการใชหินปูนฝุน  โดยใชหินปูนฝุนตอพื้นที่ในสัดสวนระหวาง  350  ถึง  1,400  กก./ไร 

8. กระบวนการตามขอ  1  ถึง  7  ขอใดขอหนึ่ง  ที่ซ่ึงวัสดุปรับปรุงดินดังกลาวเปนหินปูนฝุน  ปุยอินทรีย  
และ/หรือปุยเคมี 

9. กระบวนการตามขอ  8  ที่ซ่ึงการปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืช  โดยการใสหินปูนฝุนตอพื้นที่ในสัดสวน
ไมเกิน  3.2  ตัน/ไร  ควบคูกับการใสปุยหมักตอพื้นที่ในสัดสวนไมเกิน  3  ตัน/ไร 
 

บทสรุปการประดิษฐ 
 การประดิษฐนี้เปนกระบวนการวิศวกรรมทางดานการเกษตรและทางดานปฐพีวิทยา  ประกอบดวย  
กระบวนการที่ทําใหดินที่มีสารประกอบกํามะถัน  (สารไพไรท)  ถูกเรงปฏิกิริยาเคมี  โดยทําใหดินแหงและ
เปยกสลับกันจนทําใหดินเปนกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด  ซ่ึงกระบวนการนี้เรียกวา  กระบวนการ “แกลงดิน”  เมื่อ
ดินเปรี้ยวจนถึงจุดที่พืชเศรษฐกิจสําคัญ ไมอาจขึ้นได  แลวทําการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวดังกลาวใหเหมาะสม
แกการเพาะปลูก 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ ( สํานักงาน กปร.) ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรโครงการแกลงดิน ไปยังกรมทรัพยสินทางปญญา    
 
สิทธิบัตรแกลงดิน 
 

สิทธิบัตรการประดิษฐ ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ออกให ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2550    
เร่ือง “กระบวนการการปรับปรุงดินเปร้ียวเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูก” (โครงการแกลงดิน) ในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวของกับการปรับปรุงดิน 

..................................................... 
 
 

              (นางตุลญา  จงสกุล) 
                                                                 เลขานุการกรม 
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