
 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
 
 
 

คำช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 

กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  
 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 

ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  
  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื ้นที ่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 



 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 
1. ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  
3. ชื่อผลงาน/โครงการ ด่านช้าง โมเดล : การจัดการดินเค็มโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและ 

                         ทรัพยากรดินท่ียั่งยืน 
4. ผู้ประสานงาน  

4.1 นายจักรพันธ์  เภาสระคู    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
        กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3   เบอร์โทรศัพท์ 044-371397 
        เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-8434641                                  เบอร์โทรสาร 044-371397 
        e – Mail yom42@hotmail.com 

4.2 นางภัทรานิษฐ์  ช่วยสระน้อย     ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  เบอร์โทรศัพท์ 044-371397 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-5461695                                 เบอร์โทรสาร 044-371397 
e – Mail phatranitch@gmail.com 
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3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
มิติท่ี 1 : ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน)    
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติ  

1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ที่แสดงว่าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

           กรมพัฒนาท่ีดินได้ให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคเกษตรกร โดยได้ให้วิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงาน คือ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วม” และได้กำหนดพันธกิจ (ข้อท่ี 5) เพื่อสนับสนุนแนวทางการมีส่วนร่วม คือ พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร 
หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตและยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง และกำหนดยุทธศาสตร์ (ข้อ 5) 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และ ข้อ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย  

จากนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการและ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborative) ทำให้เกิดโครงการการแก้ปัญหาในพื้นท่ีดินเค็มและดินทราย
เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและ
มองเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ทรัพยากรดินเกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ
ด่านช้าง โมเดล: การจัดการดินเค็มโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและทรัพยากรดินท่ียั่งยืน 

1.2  มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ท่ีเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  กรมพัฒนาท่ีดินมีนโยบายมุ่งเน้นใหบุ้คลากรและหน่วยงานภายใต้สังกัดทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคเกษตรกร โดยผู้บริหารสื่อสารถึงบุคลากรและหน่วยงานผ่านหลายช่องทาง ได้แก่  การมอบนโยบายในท่ี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน, การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา, การออกคำส่ังการให้ปฏิบัติงาน 
ส่ือโซเชียลมเีดียและส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น คู่มือ/ยุทธศาสตร์  

1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏบิัติงาน หรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กรมพัฒนาท่ีดิน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ดำเนินงานแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นท่ีอำเภอ 

บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ตั้งแต่ปี 
2557 จนถึงปัจจุบัน หน้าท่ีหลักของสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหมอดินอาสา ผู้นำ
ชุมชน ผู้นำเกษตรกร เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เริ่มต้ังแต่การลงพื้นท่ีเพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหาของดินเค็ม เปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้เสนอถึงสภาพปัญหาและร่วมรับฟังคำแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดินเค็ม มีการทำประชาคม การทำ
แผนที่ถือครองและแผนที่ดินเค็ม การสำรวจออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ำล่วงหน้า การจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของ
เกษตรกร การติดตามและประเมินผลโครงการ และร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นพี่เล้ียงให้กับเกษตรกรร่วมโครงการ  

 มิติท่ี 2: การทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (45 คะแนน) 
2.  การส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือผลงาน  

2.1 ท่ีมาหรือความสำคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  
ดินเค็มเป็นดินที่เป็นปัญหาสำคัญต่อการทำการเกษตร ทำให้พืชมีผลผลิตพืชต่ำ ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็มทั้งหมด

ประมาณ 11.5 ล้านไร่ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีดินเค็มมากท่ีสุดและรุนแรงท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีดินเค็มประมาณ 3.0 
ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีดินเค็มน้อย 1.35 ล้านไร่ พื้นท่ีดินเค็มปานกลาง 1.47 ล้านไร่ และพื้นท่ีดินเค็มดินเค็มจัดทำการเกษตรไม่ได้ถึง 
0.18 ล้านไร ่(สมศักด์ิ, 2548) ในตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ชุดดินท่ีพบเป็นชุดดินกุลาร้องไห้ และชุดดิน
ห้วยแถลง มปีัญหาหลัก  ๆคือ ดินเค็มเป็นชุดดินกุลาร้องไห้ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเนื้อดินเป็นดินทราย ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว



 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ได้ผลผลิตเฉล่ียเพียง 300 กิโลกรัมต่อไร่ ชุดดินห้วยแถลงเป็นดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เกษตรกรขาดการปรับปรุงบำรุงดิน 
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร เกษตรกรเน้นการใช้
ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยเฉล่ียอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับค่าแรงงานและค่าจ้างมีอัตรา
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ยิ่งทำให้เกษตรกรต้องเส่ียงต่อสภาวะขาดทุกมากยิ่งขึ้น โดย จากรายงานของสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ปี 2558 
พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนปลูกข้าวและมันสำปะหลังก่อนเข้าร่วมโครงการเฉล่ียเท่ากับ 4,220 และ 4,690 บาทต่อไร่ตามลำดับ เมื่อ
คิดรายได้จากการขายข้าวกิโลกรัมละ 12 บาท ราคาขายมันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าว
เท่ากับ 3,600 บาทต่อไร่ และมันสำปะหลัง 6,000 บาทต่อไร่ตามลำดับ เป็นผลให้เกษตรกรขาดทุนจากการปลูกข้าวเป็นเงิน 620 
บาทต่อไร่ ในขณะท่ีได้กำไรจากมันสำปะหลังเพียงเล็กน้อยเท่ากับ 1,310 บาทต่อไร่ ส่งผลใหร้ายได้ท่ีได้รับไม่เพียงพอสำหรับการ
ใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งปัญหาดินเค็มมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ ้นทั้งต่อเกษตรกร ทรัพยากรดิน เศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยดูได้จากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ปี 2562 มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย 102,797 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 11,194 ราย (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2562) มีผลให้เกษตรกรที่อยู่ในวัยแรงงานต้องออกหางานทำใน
เมืองเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ปล่อยให้เด็กอยู่บ้านตามลำพังกับผู้สูงอายุ ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นและอาจก่อให้เกิดปัญหายา
เสพติดตามมา ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรย่ำแย่ลงเรื่อย  ๆ  

ขณะเดียวกันการใช้ท่ีดินของเกษตรกรยังขาดรปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ร่วมกับปัญหา
ภัยแล้งซึ่งมีความรุนแรงขึ้นทุกๆปี หากปล่อยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมต่อไปเพราะขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการดินเค็ม ยิ่งเป็นการเร่งให้ทรัพยากรดินนั้นเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็วจนในท่ีสุดไม่สามารถปลูกพืช
ได้ จะเกิดการอพยพแรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความเสี่ยงสูงมากท่ีพื้นที่ดินเค็มจะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและ
สามารถเกิดการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในอนาคต ถ้าไม่ได้แก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

สำหรับแนวทางการพัฒนาเริ่มต้นจากความต้องการของผู้นำชุมชนซึ่งได้รับข้อมูลทางด้านวิชาการจากสำนักงาน
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ต่อมาผู้นำชุมชนและเกษตรกรเข้ามาขอความช่วยเหลือให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทางสำนักงาน
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จึงได้จัดทำและดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นท่ีอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปปีัจจุบัน โดยการใช้วิธีกลร่วมกับวิธีพืชในการจัดการดินเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีเนินรับน้ำ
และในพื้นท่ีให้น้ำ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) แก้ไขปัญหาพื้นท่ีดินเค็มและป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดยใช้วิธีการท่ี
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและลงทุนน้อย 2) พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินเค็มให้มีศักยภาพ สามารถปลูกพืชเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม เพิ่มผลผลิตพืชเพื่อการบริโภคและผลิตเป็นพืชเศรษฐกิจ และ 3) หาแนวทางสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในพื้นท่ีดินเค็มให้กินดีอยู่ดี ซึ่งการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและชุมชน คือการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม การจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางของกรมพัฒนาท่ีดิน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลการทบต่อสภาพแวดล้อมท้ังในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีทรัพยากรท่ีดินไว้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปและเกษตรกรกินดีอยู่ดี  

      2.2 รูปแบบหรือขั ้นตอนหรือวิธ ีการที ่ใช้ในการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื ้นที ่ ตั ้งแต่การริเริ ่ม ไปจนถึง 
การกำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 

สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการดินมีปัญหา โดย 
นักวิชาการเกษตรลงพื้นท่ีตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้พบกับนายปกรณ์ ประวันนา และผู้นำชุมชน 
ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือให้แก้ปัญหาดินเค็ม ดินทรายและการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของพี่น้องในชุมชน ทางสำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 3 ได้ลงไปทำประชาคม สำรวจสภาพปัญหาดินเค็มสำรวจสภาพปัญหาดินทรายและความต้องการแหล่งน้ำทำ
การเกษตร จากนั้นได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นท่ีลุ่มน้ำย่อยเพื่อขอรับงบประมาณ
จากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและชุมชน มีการจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของ



 

 

5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

เกษตรกร จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นท่ีดินเค็ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพัฒนาท่ีดินสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดย
ทุกกิจกรรมมีการติดตามประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการทุกป ี

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในขั้นตอนการทำงาน 1) การจัดทำแปลงสาธิตในพื้นท่ีของเกษตรกร เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 การปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือบนคันนา และการขุดบ่อ
บาดาลในพื้นท่ีของตนเองตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 2) การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นท่ีดินเค็มจำนวน 3 แห่ง เพื่อให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรรายอื่น 3) การติดตามและประเมินผลงาน
โครงการ เกษตรร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4) การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตข้าว กลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง โดยกรมพัฒนา
ที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต วิทยากรและองค์ความรู้และเทคโนโลยี สถานท่ี และค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกร  
อาหารและเครื่องดื่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการ  เพื่อให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยใช้การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีประชาคม การจัดเวทีเสวนา 
การสร้างเครือข่าย และการสำรวจความพึงพอใจ  

2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นท่ี 
โครงการด่านช้าง โมเดล: การจัดการดินเค็มโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและทรัพยากรดินท่ียั่งยืน 

มีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และได้รับผลกระทบทางบวก จากการดำเนินงาน ได้แก่ ในพื้นที่เนินรับน้ำท่ี
เป็นดินทราย มกีารใช้น้ำจากบ่อบาดาลเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ขณะท่ีในพื้นท่ีให้น้ำ มีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
ข้าวในพื้นท่ีดินเค็มน้อยและดินเค็มปานกลาง สำหรับพื้นท่ีดินเค็มจัดท่ีไม่สามารถปลูกได้ มีการฟื้นฟูด้วยต้นกระถินออกเตร
เลียและหญ้าชอบเกลือเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและส่ิงมีชีวิตในดินและบนดินเกิดสมดุลของส่ิงแวดล้อม  ในการนี้กรมพัฒนาท่ีดิน โดย
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิต ในการจัดทำแปลง
สาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร (บ่อบาดาล ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือบนคันนา 
และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม) และมียังหลายหน่วยงานร่วมดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ บริษัทสยามฟอเรสที 
จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ และพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง  
 ในการดำเนินงานของโครงการมีกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่เริ ่มโครงการจนถึงการ
ดำเนินงานในแปลงนา การดูแลรักษาพืชพรรณต่าง  ๆการใส่ปัจจัยการผลิต ร่วมเก็บตัวอย่างดิน และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็น
ต้น คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นเพียงผู้ผู้ส่งเสริม
สนับสนุน (Facilitator) โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนและหมอดินอาสา ทำการประชาคมและรับสมัครเกษตรกรที่มี
ความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ มีรูปแบบการดำเนินงานถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร โดย
มีบริษัทสยามฟอเรสที จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ และพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนโครงการ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น และถ่ายทอด
องค์ความรู้  และมีผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนเป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) ช่วยในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
การขยายผลสู่กลุ่มเครือข่ายต่างๆ  โดยมีเกษตรกร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการทำงาน (Partnership) 

2.4 การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จัดกิจกรรมเวทีเสวนาในปี 2557-2560 เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ขั้นตอนการทำงานการ

แก้ปัญหาดินเค็มและดินทราย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร โดยสรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถ
นำไปปรับใช้ในพื้นท่ีทำการเกษตรของตนเอง  
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การจัดทำวีดิโอเผยแพร่ทางโทรทัศน์ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา
ออกอากาศ 05.00 -05.30 น. เผยแพร่การดำเนินงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทางเพจกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 3 รวมท้ังจัดทำคู่มือและแผ่นพับเรื่องดินเค็มแก้ได้ท่ีโคราชสำหรับแจกเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ 

การเผยแพร่ผลงานการจัดการดินเค็มในที่ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2559 “พัฒนาที่ดิน ลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต” วันที่ 28-31 สิงหาคม 2559 การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อน
คุณภาพชีวิต เกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 และการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 
“วิชาการพัฒนาที ่ดินก้าวไกล ไทยยั ่งยืน” วันที ่ 21-23 สิงหาคม 2561 และร่วมการประชุมวิชาการดินเค็มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 เมษายน 2559 ครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 เมษายน 2560 และครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 
มิถุนายน 2561 

การมาศึกษาดูงานด้านการจัดการดินเค็มของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงเกษตร จากประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชาและ 
สปป.ลาว จำนวน 14 ราย ในช่วงเดือนมีนาคม 2560  

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
สมาคมดินปุ๋ยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการ Decision Support for Mainstreming 
and Scaling up of Sustainable Land Management (DS-SLM) ในป ี2561-2562 โดยได้คัดเลือกให้เทคโนโลยีการปลูกไม้
ทนเค็มกระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) บนคันนาในพื้นที่ดินเค็ม และแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้น
ท่ีดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มของสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 เป็นเทคโนโลยีท่ีได้ถูกบันทึกลงในระบบ WOCAT 
เพื่อนำไปเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นท่ีเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 

 
มิติที่ 3: การบรรลุผลสำเร็จ (40 คะแนน) 
3. การสรุปบทเรียนความสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย  

3.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ท่ีส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม และประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้นของประชาชน) 

 3.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 1) ผลผลิตข้าว ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยท่ีราคาขายเฉล่ียกิโลกรัม

ละ 12 บาท ทำใหม้ีรายได้เฉล่ีย 3,600 บาทต่อไร่ หักต้นทุนการผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,220 บาท เกษตรกรจะขาดทุนเฉล่ียไร่ละ 
620 บาท หลังเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 6 ปี พบว่าได้ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 415 กิโลกรัมต่อไร่ โดยท่ีราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 
12 บาท ทำให้มีรายได้เฉล่ีย 4,980 บาทต่อไร่ หักต้นทุนการผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,148 บาท เกษตรกรได้กำไรเฉล่ียไร่ 832 บาท 
หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมต้ีนทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากไร่ละ 570 บาท เป็น 208 บาท หรือลดลงร้อยละ 36.5 มี
มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 38.3 

 2) การใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำตื้นเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกร 30 ราย ในพื้นที่ 150 ไร่ ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรได้ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยที่ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท มีรายได้เฉลี่ย 6,000 
บาทต่อไร่ หักต้นทุนการผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,690 บาท เกษตรกรจะได้กำไรเฉล่ีย 1,310 บาทต่อไร ่ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 6 
ปี เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักชนิดต่างๆ และได้ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ย 4,200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยท่ีราคาขายเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 8,400 บาทต่อไร่ หักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,596 บาท เกษตรกรจะได้กำไร
เฉลี่ยไร่ละ 3,804 บาท หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากไร่ละ 635 บาท เป็น 241 บาท 
หรือลดลงร้อยละ 37.9 มีมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 40.0 

 3) เกษตรกรมีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากกิ่งก้านของกระถินออสเตรเลีย โดยนำไปทำฝืนและเผาถ่านใช้แทน
ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน 



 

 

7 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

  4) ใช้ประโยชน์จากหญ้าด๊ิกซี่เป็นอาหารสัตว์เล้ียง 
 3.1.2 ด้านสังคม 

  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเรื่องการดำเนินงานร่วมกัน เกิดการช่วยเหลือ   ซึ่งกัน
และกันภายในกลุ่ม มีการสร้างเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต เช่น กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ 

 3.1.3 ด้านส่ิงแวดล้อม 
1) พื้นท่ีดินเค็มน้อยและดินเค็มปานกลางจำนวน 1,755 ไร่ ของเกษตรกรจำนวน 85 ราย เมื่อปลูกยูคาลิปตัสบน

คันนาจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและมีร่มเงาให้คนและสัตว์ได้หลบแดด เมื่อต้นยูคาลิปตัสอายุครบ 4 ปีสามารถตัดขายได้ใน
ราคาเฉล่ียต้นละ 100 บาท ในพื้นท่ี 1 ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายยูคาลิปตัสจำนวน 8,000 บาท  อีกท้ังการ
ไถกลบตอซัง และไถกลบพืชปุ๋ยสดจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินเพิ่มขึ้น และ ค่า pH ของดินเป็นกลาง ค่าการนำไฟฟ้าลดลงทำให้ความเค็มของดินลดลง 
นอกจากนี้ยังพบไส้เดือนดินในดินเพิ่มขึ้น ในไร่นาก็พบ ปูนา ปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง กุ้งฝอย และแมลงมากขึ้น  

 2) พื้นที่ดินเค็มจัดจำนวน 370 ไร่ ของเกษตรกรจำนวน 14 ราย ภายหลังการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 และ
ปลูกกระถินออสเตรเลียร่วมกับหญ้าดิ๊กซี่บนคันนาในระยะเวลา 2 ปี ต้นกระถินออสเตรเลียเติบโตเป็นร่วมเงาให้กับคน
และสัตว์เล้ียง เมื่อมีต้นไม้ยามลมพัดมาอากาศก็เย็นสบาย ส่วนหญ้าด๊ิกซี่วัวก็สามารถเล็มเป็นอาหารได้ เมื่อใบของกระถิน
ออสเตรเลียและหญ้าดิ๊กซี่ร่วงหล่นลงดินจะย่อยสลายเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินดีขึ้น ความเค็มของดิน
ลดลง และในปีท่ี 4 พื้นท่ีดินเค็มจัดกส็ามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับปลูกข้าวได้ถึงร้อยละ 40  

 3) การงดเผาตอซังในพื้นท่ีโครงการจำนวน 2,125 ไร่ ของเกษตรกรจำนวน 99 ราย เป็นการลดมลพิษทางอากาศ 
ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรข้างเคียงให้หันมาเห็นความสำคัญของการไถ
กลบตอซัง 

3.2 ผลสำเร็จ ของโครงการท่ีสามารถนำไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินโครงการจนเป็นผลสำเร็จ 


