
 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
 
 
 

คำช้ีแจง 

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

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานท่ีเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี  
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้น ท่ีฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

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



 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน        
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน ชื่อโรงเรียน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน   สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช  สำนักงานพฒันาท่ีดินเขต 11    

3. ชื่อผลงาน/โครงการ การพัฒนาโครงสร้างดินก่อกำเนิดส้มโอทับทิมสยาม GI อัตลักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง   

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกลุ  นายกฤษณะ รามสูตร        

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ      

สำนัก/กอง สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11     

เบอร์โทรศัพท์ 075-378609        เบอร์โทรสาร 075-378609   
โทรศัพท์มือถือ  089-8986828     e-mail  E-mail : nrt01@ldd.go.th 

4.2 ชื่อ-นามสกลุ  นายพบชาย สวัสดี          

ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพฒันาท่ีดิน      

สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11       

เบอร์โทรศัพท์ 077-311110 ต่อ 223 เบอร์โทรสาร 077-312724    

โทรศัพท์มือถือ  089-9732565  e-mail  r11_20@ldd.go.th                  
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ท้ังนี้   
ในการตอบแต่ละข้อคำถาม สามารถตัดคำอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ ในกรณีท่ีอ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าท่ี 
บรรทัด เลขท่ีหน้าให้ชัดเจน ท้ังนี้ ควรแนบภารกิจสำคัญขององค์กรและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มิติท่ี 1 : ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน)    

1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติ  
1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ท่ีแสดงว่าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ซึ่งพิจารณาใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หรือ
การจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 2) ผู้บริหารขององค์กรมีการส่ือสารนโยบาย ทิศทาง มาตรการ  
ท่ีแสดงถึงการเปิดระบบราชการ  
กรมพัฒนาท่ีดิน มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีภารกิจเกี่ยวกับการสำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดิน ติดตามสถานการณ์การใช้ท่ีดิน เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตพืชเพื่อให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม
กับสมรรถนะของดิน วิจยัเพื่อการพัฒนาท่ีดินท้ังในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินมี 
ปัญหาในการทำการเกษตร และให้บริการวิเคราะห์ดิน ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุ ปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์พืช
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาท่ีดินให้ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการและทำงานแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับความร่วมมือ (Collaborative) โดยได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ในประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) รวมท้ังส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานในโครงการการพัฒนาโครงสร้างดินก่อกำเนิด
ส้มโอทับทิมสยาม GI อัตลักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง 

1.2  มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ท่ีเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กรมพัฒนาท่ีดินให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยกำหนด ค่านิยม ใน

การทำงานให้บุคลากรในองค์กรมีการบูรณาการร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน  และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์
ท่ี 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  และผู้บริหารส่ือสารถึงบุคลากร
ผ่าน ช่องทาง 1) การมอบนโยบายในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีจัดเป็นประจำทุกเดือน 2) การลงพื้นท่ีตรวจ
เย่ียม 3) คาส่ัง 4) ส่ือโทรทัศน์ และ 5) ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น คู่มือ/ยุทธศาสตร์ 

1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กรมพัฒนาท่ีดิน กำหนดให้สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 รับผิดชอบในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

รวมท้ังสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท่ีดินและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนา
ท่ีดิน ได้พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วน 

 



 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

มิติท่ี 2: การทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (45 คะแนน) 
2.  การส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือผลงาน  

2.1 ท่ีมาหรือความสำคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  
ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีท้ังหมด 35,831ไร่ ประสบปัญหา

อิทธิพลของน้ำทะเลท่วม เกิดตะกอนน้ำทะเลเนื่องจากมีเกลือละลายได้ ได้แก่ คลอไรด์ ซัลเฟต โซเดียม แคลเซียม 
และแมกนิเซียมสะสมอยู่ ผลการวิเคราะห์ค่าดินเป็นดินชุดสมุทรปราการ มีข้อจำกัดด้านตะกอนทะเลท่ีไม่
เหมาะสมในการทำเกษตรส่งผลต่อเกษตรจำนวน 17 ราย มีอาชีพปลูกส้มโอทับทิมสยามจำนวน 127.25 ไร่ และ
บ้านแสงวิมาน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 90 ราย พื้นท่ีดำเนินการประมาณ 300 ไร่ กลายเป็นสวนส้มร้าง กรม
พัฒนาท่ีดิน โดยสถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช จึงต้องร่วมมือกับเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไข
ปรับปรุงดินเค็มชายฝ่ัง ด้วยการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเล ขุดคลองระบายน้ำ นำพืชเศรษฐกิจใหม่ท่ีเหมาะสมมาปลูก 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้าวท่ีประสบปัญหาความเค็มของดิน เป็นปลูกไม้ผล ส้มโอ
ทับทิมสยาม ตามแนวทางพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ3) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการและศูนย์
เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการผลิตต่อไป 

เดิมเกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินทำนาปลูกข้าว แต่เนื่องจากสภาพปัญหาภูมิประเทศเป็นบริเวณปากแม่น้ำ 
ได้รับอิทธิพลเกลือโซเดียมจากน้ำทะเล ส่งผลให้ข้าวได้รับผลผลิตต่ำ เกษตรกรไม่สามารถดำรงชีพได้ เกษตรกรบาง
รายหันมาปลูกส้มโอ แต่เนื่องจากส้มโอเป็นไม้ยืนต้น  เกษตรกรต้องปรับโครงสร้างดินโดยการยกร่องตามหลัก
วิชาการ ให้รากส้มโอสามารถแลกเปล่ียนอากาศได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มการค้ำยัน จากการยกร่องท่ีไม่ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ ผลคือ เกิดการพังทลาย ประกอบกับการระบายน้ำไม่ดี เกิดภาวะน้ำท่วมขัง เกษตรกรขาดทุนจึง
ปล่อยเป็นสวนส้มร้าง 

แนวทางการพัฒนาเริ่มจากความต้องการของเกษตรกร ได้รับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลทางด้านวิชาการจาก
หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรได้รวมตัวปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นำเสนอโครงการขอความช่วยเหลือจาก
สำนักงาน กปร. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานตามแนวทางพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง กลุ่มแรก คือ กลุ่มเกษตรกรทำนา 
ปรับเปล่ียนยกร่องเพื่อปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื่องจากประสบปัญหาผลผลิตและราคาข้าวเปลือกตกต่ำพื้นท่ี
หมู่ท่ี 1, 3, 5,7,8,10,15, และ 17 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 127.25 ไร่ 
ให้กับเกษตรกรจำนวน 17 ราย จากการสอบถาม พบว่า ขณะนี้ส้มโอเริ่มให้ผลผลิตแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลผลิตเต็มท่ี
อายุประมาณ 7-8 ปี กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงส้มร้าง ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 13 บ้านแสงวิมาน ประสบ
ปัญหาคูท่ียกร่องเดิมต้ืนเขิน เก็บกักน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง คันร่องเดิมต่ำเกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน         
กรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุนงบประมาณในปี 2554 ให้ทางสถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช เข้าไปดำเนินการยก
ร่องแปลงส้มร้างของเกษตรกรให้ลึกและคันดินสูงกว่าเดิม เกษตรกรร่วมออกแบบกับเจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน
ในการยกร่อง ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีของแต่ละแปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 90 ราย พื้นท่ีดำเนินการประมาณ 
300 ไร่ ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม ในพื้นท่ีปากแม่น้ำซึ่งได้รับอิทธิพลของน้ำทะเล
ส่งผลให้ส้มโอทับทิมสยามมีรสชาติหวานหอมและเนื้อกุ้งเป็นสีแดงทับทิมสวยงาม  



 

 

5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

2.2 รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการท่ีใช้ในการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นท่ี ต้ังแต่การริเริ่ม ไปจนถึง 
การกำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  

สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ตระหนักถึงปัญหาในการ
ผลิตและได้วางแผนพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคีเครือข่าย  โดยรับฟังความคิดเห็น
เกษตรกรต้ังแต่ริเริ่มโครงการ รับรู้ข้อมูล ให้ความเห็น ร่วมวางแผนและตัดสินใจเลือกกิจกรรม ร่วมลงมือทำกิจกรรม 
และร่วมติดตามประเมินผล ได้ข้อสรุป 4 แผนงานหลัก ประกอบด้วย1) แผนงานปรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2) 
แผนงานเพิ่มผลผลิตส้มโอ 3) แผนงานการส่งเสริมอาชีพ และ 4) แผนพัฒนาการตลาด  

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นไปในทุกขั้นตอนของแผนงาน 1) แผนงานปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
เหมาะสมสำหรับการปลูกส้มโอ โดยมีกรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบกิจกรรมปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ยกร่องตามหลักวิชาการภายใต้ความต้องการของเกษตรกรในการกำหนดแบบ การจัดทำแผนการใช้ท่ีดินระดับ
หมู่บ้าน และฟื้นฟูพัฒนาพื้นท่ีสวนไม้ผล/สวนส้มร้าง เกษตรกรปรับสภาพดินโดยวัสดุปูน ปรับแต่งท้องและริมร่อง 
ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย 2) เป็นแผนงานท่ีเพิ่มผลผลิตส้มโอ กรมพัฒนาท่ีดินเป็นผู้รับผิดชอบ กิจกรรม
ส่งเสริมการปรับปรุงดิน เกษตรกรใส่วัสดุปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน สาธิตการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า 3) แผนงานการส่งเสริม
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประกอบด้วยการเล้ียงเป็ดไข่ กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 4) แผนพัฒนาการตลาด 
ประกอบด้วยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลล่ีส้มโอ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ า
สินค้า ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และองค์
ความรู้ IT เพื่อให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยใช้การสร้างการมีส่วนร่วม 
เช่น การสร้างเครือข่าย การจัดเวทีประชาคม การทำประชาพิจารณ์ การสำรวจความคิดเห็น  สร้างกลไกจัดหา
ทรัพยากร/ สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากร อาคารสถานท่ีจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น ค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมดำเนินโครงการ 

2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นท่ี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยตรง เป็นผลกระทบทางบวก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการปรับเปล่ียนจากการปลูกข้าวและสวนส้มร้าง
มาเป็นการปลูกส้มโอทับทิมสยาม  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
และ สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการขัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ปรับรูป
แปลงนาและระบบระบายน้ำ) ปัจจัยการผลิต และเป็นหน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน          
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ หน่วยงานระดับท่ีร่วมบูรณาการของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กลไกหลัก (Key Actor)  คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ประกอบด้วย 

สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ปลูกส้มโอทับทิม
สยาม รับสมัครเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณารูปแบบการดำเนินตามแบบของกรม
พัฒนาท่ีดินโดยสร้างความยืดหยุ่นให้มีทางเลือกในการดำเนินการหลายแบบเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ สำนักงาน กปร.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น 
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และถ่ายทอดองค์ความรู้  ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) นายอิมรอน แสงวิมานและนายสัญญา แสงวิมาน 
ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) ช่วยขับเคล่ือน การดำเนินงาน เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การ
ขยายผลสู่กลุ่มเครือข่ายเกษตรต่างๆ  หุ้นส่วนความร่วมมือการทำงาน (Partnership) เกษตรกร หมอดินอาสา
ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนในท้องท่ี  

2.4 การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จัดกิจกรรมสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

เครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน การสรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการ และการต่อยอดโครงการกับชุมชน 
ผ่านการจัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานของหมอดินอาสา และการพัฒนาท่ีดินร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอแก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ บ้าน
แสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการสวนส้มโอภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งความรู้ทางด้านดินผ่าน Mobile Application LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชัน ท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
พัฒนาขึ้น ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย การเพาะปลูกพืช สามารถระบตุำแหน่ง
ปัจจุบัน หรือตำแหน่งท่ีต้องการผ่านการเช่ือมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS) โดยระบบแสดงข้อมูล
กลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความเหมาะสมในการปลูกพืช การจัดการดินและปุ๋ย สามารถซ้อนทับแผนท่ีฐาน 
(Base Map) แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี และแผนท่ี Google Map ให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับข้อมูลดิน คุณสมบัติดิน 
ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดินโดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดิน รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นท่ีนั้น ๆ 
ให้เหมาะสมกับชนิดพืชและข้อจํากัดต่าง ๆ เกษตรกรสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart 
Device) ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก 

มิติที่ 3: การบรรลุผลสำเร็จ (40 คะแนน) 

3. การสรุปบทเรียนความสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลเุป้าหมาย  
3.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ท่ีส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม และประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้นของประชาชน)  
การดำเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังในพื้นท่ีบ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีผลสำเร็จจากการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามีส่วนร่วม ดังนี้ 
1) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดำเนินการ ผลสำเร็จเชิงปริมาณ  

ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีสำคัญท่ีสุด การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินในการทำนา สวนส้มร้างปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี เป็นการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ทำให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีทำนาได้รายได้สุทธิไร่ละ 750 บาท ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีได้รายได้สุทธิไร่ละ 
27,500 บาท ปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินมาปลูกส้มโอทับทิมสยาม ได้รายได้สุทธิไร่ละ 63,500 บาท (อายุ 
7-8 ปี) เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้การจัดการ เรื่องดิน พืช น้ำ บัญชีในครัวเรือน คัดเลือกแปลงส้มโอเป็นจุด
เรียนรู้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการส้มโออย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลชัดเจน จัดทำแผนการใช้ท่ีดินสามารถ
นำไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป็นงานบูรณการของทุกหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร สมาชิกในกลุ่มร่วมจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน จัดทำและรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการส้มโอทับทิม



 

 

7 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

สยามบ้านแสงวิมานอย่างเป็นระบบ วิสาหกิจชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นสามารถรวบรวมผลผลิต ส่งขายตลาดท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

รายได้ของเกษตรกรท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เป็นแบบอย่างในการจัดการสวนส้มโอทับทิมสยาม ทำให้มีพื้นท่ี
ปลูกส้มโอทับทิมสยามในหมู่ท่ี 13 บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง เพิ่มข้ึนจากการสำรวจการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ในปี 2559 มีพื้นท่ีปลูกส้มโอทับทิมสยามเพิ่มขึ้นจากเดิม (ปี 2554) เพิ่มขึ้นเป็น 2,281 ไร่ ขยาย
ออกไปหมู่บ้านข้างเคียงท่ีมีลักษณะพื้นท่ีเหมาะสมอีกด้วย นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง ทำการตลาดในรูปแบบของสหกรณ์ สามารถต่อรองราคาขายส้มโอทับทิมสยามอย่างเป็นธรรม     
มีการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตส้มโอทับทิมสยามให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่พืช GI ของพื้นท่ี  ส้มโอทับทิมสยามใน
พื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังพัฒนาสู่พืช GI เป็นท่ีรู้จัก เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ ส้มโอทับทิมสยามในพื้นท่ีปาก
พนังได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนเลขท่ี : สช 55100046 Registration Number : GI 
55100046 วันท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน : ในปี 2555 ให้เป็นสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย GI THAILAND เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย รวม 11 ราย ในปี 2560 

2) ผลสำเร็จ ของโครงการท่ีสามารถนำไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินโครงการจนเป็น
ผลสำเร็จภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรส่งผลให้ มีการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพของส้มโอทับทิมสยาม 
เกษตรกรสามารถเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากเดิมท่ีมีมูลค่าการผลิตต่ำ เป็นการผลิตส้มโอทับทิมสยาม 
โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ทรัพยากรดินได้รับการดูแลรักษา ส่งผลกระทบในเชิงบวก เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
เกิดความสามัคคี ความสงบสุขในสังคม สามารถขยายผลเป็นแนวทางการบริหารจัดการเป็นต้นแบบและศูนย์
เรียนรู้ให้กับเกษตรกรท่ีต้องการปรับเปล่ียนระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างยั่งยืน 


