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 รายงานผลการดำเนินการ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

โครงการฟื้นฟูพื้นท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำเป็นโครงการท่ีพัฒนาจากพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการนำ
กุ้งกุลาดำเข้ามาเล้ียงในพื้นท่ีน้ำจืด ซึ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์ โดยการเล้ียงกุ้งกุลาดำนั้นจะมีการเปิด
หน้าดินเพื่อขุดบ่อลึกประมาณ 1.5 – 2 เมตร จะทำให้ตะกอนน้ำเค็มทะเลท่ีมีอยู่ในดินเดิม (ซึ่งเป็นดินเค็มอยู่
แล้ว) ระดับล่างถูกเปิดขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำเค็มหรือเกลือเข้ามาเติมลงในบ่อท่ีขุด ดังนั้นดินจึงมีการ
สะสมเกลือเพิ่มมากขึ้น ท้ังในแนวราบและแนวด่ิง เป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดการแพร่ของเกลือ (กระจาย) สู่พื้นท่ี
ข้างเคียง เป็นปัญหาดินเค็ม และเกิดเป็นกรณีพิพาทของเกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีอยู่ข้างเคียง เมื่อมีการเล้ียง
ต่อเนื่องในระยะยาว จะทำให้ดินเค็มไม่สามารถปลูกพืชและเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม เมื่อบ่อเล้ียง
กุ้งติดเช้ือโรคก็ไม่สามารถเล้ียงในท่ีเดิมได้ จำเป็นต้องย้ายไปทำในพื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป พื้นท่ีเดิมจึงเป็นพื้นท่ีร้างไม่
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให้เป็นปัญหาในการฟื้นฟูท่ีดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร     

โครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีเคยเล้ียงกุ้งกุลาดำ กรมพัฒนาท่ีดินได้ดำเนินการเพื่อปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีเคยผ่าน
การเล้ียงกุ้งกุลาดำมาทำการเกษตรให้มีความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2541 ท่ีให้ยกเลิกการเล้ียง
กุ้งกุลาดำในพื้นท่ีน้ำจืด และได้ให้กรมพัฒนาท่ีดินได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำท่ี
ได้รับผลกระทบ โดยดำเนินการฟื้นฟูให้สามารถนำพื้นท่ีกลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกได้อีกครั้ง ซึ่ง
กรมพัฒนาท่ีดินโดยสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร ได้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีพื้นท่ีท่ีได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้จำนวน 1,224 ไร่ 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแล้วได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูจำนวน 152 ราย 

สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
การใช้แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
 - เมื่อเกษตรกรตกลงเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำเรียบร้อยแล้ว นักวิชาการ
เกษตรของสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร จะเข้าไปแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมถูกต้องกับสภาพ
พื้นท่ีของเกษตรกรแต่ละราย โดยใช้แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เพื่อให้
พืชท่ีปลูกเจริญเติบโตได้ดี และได้ผลผลิตสูงสุด 
 - การปลูกหญ้าแฝกตามแนวร่องสวน โดยใช้หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สุราษฎร์ธานีหรือสงขลา3 ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสามารถเจริญเติมโตได้ดีมาปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในร่องสวน ใน
กรณีทำการยกร่องใหม่ ทำให้ร่องน้ำไม่ต้ืนเขิน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการลอกเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ส่วนใบสามารถตัดมาคลุมต้นพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความช้ืนในดินและต้นพืชได้ 

- การปลูกพืชผสมผสาน โดยให้เกษตรกรปลูกพืชหลักซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี เช่น มะพร้าว ลำไย ซึ่งกว่าจะให้ผลผลิตจะใช้ระยะเวลานาน จึงแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชรอง

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการโดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด 16และอยู่
ในรูปแบบ .doc หรือ.docxเท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 10 ข้อ 
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 หลายๆชนิด เช่น ข้าวโพด กล้วย ผักสวนครัว เพื่อใช้ในการบริโภคและสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ทันที 
ในระหว่างท่ีรอพืชหลัก ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 - การเล้ียงปลาในร่องสวน โดยจะแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรเ ล้ียงปลา เช่น ปลาตะเพียน ปลา
นวลจันทร์ ในร่องสวน เพื่อนำมาบริโภคและสามารถนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้อีก
ทางหนึ่ง 
 ทุกกิจกรรมจะดำเนินการไปควบคู่กันกับการพัฒนาการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้หลายทางและตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกร 

ผลผลิตของโครงการฯ 
1. พื้นท่ีแปลงกุ้งร้างได้ถูกปรับปรุงให้เปล่ียนเป็นสวนไม้ผลและได้กลับมาใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอีกครั้ง 
2. เกิดจุดเรียนรู้ เพื่อศึกษาดูงานการปรับเปล่ียนพื้นท่ีแปลงกุ้งร้างให้เป็นสวนไม้ผลการทำการเกษตร

แบบผสมผสาน การเล้ียงปลาในร่องสวนและการใช้หญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินให้แก่เกษตรกร
ผู้สนใจในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีรกร้าง ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งอย่างยั่งยนื 

ผลลัพธ ์
1. ถ้าไม่ดำเนินโครงการฯ พื้นท่ีจะถูกท้ิงร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และจะทำให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายไป
ยังพื้นท่ีข้างเคียง 
2. ถ้าดำเนินโครงการฯ จะแก้ปัญหา ดังนี้ 

- พื้นท่ีกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสามารถทำการเกษตรด้านการเพาะปลูกพืชได้  
- ลดปัญหาการกระจายตัวของพื้นท่ีดินเค็ม 
- เกษตรกรสามารถทำการเกษตรด้านการเพาะปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน 

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นท่ี 

หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการท่ีได้รับผลกระทบเป็นใคร จำนวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม 
ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 

โครงการฟื้นฟูพื้นท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำเป็นโครงการท่ีพัฒนาจากพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการนำ
กุ้งกุลาดำเข้ามาเล้ียงในพื้นท่ีน้ำจืด ซึ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์ โดยการเล้ียงกุ้งกุลาดำนั้นจะมีการเปิด
หน้าดินเพื่อขุดบ่อลึกประมาณ 1.5 – 2 เมตร จะทำให้ตะกอนน้ำเค็มทะเลท่ีมีอยู่ในดินเดิม (ซึ่งเป็นดินเค็มอยู่
แล้ว) ระดับล่างถูกเปิดขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำเค็มหรือเกลือเข้ามาเติมลงในบ่อท่ีขุด ดังนั้นดินจึงมีการ
สะสมเกลือเพิ่มมากขึ้น ท้ังในแนวราบและแนวด่ิง เป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดการแพร่ของเกลือ (กระจาย) สู่พื้นท่ี
ข้างเคียง เป็นปัญหาดินเค็ม และเกิดการกระทบกระท่ังจนเกิดเป็นกรณีพิพาทของเกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีอยู่
ข้างเคียงบ่อกุ้งอีกด้วย เมื่อมีการเล้ียงกุ้งฯต่อเนื่องในระยะยาว จะทำให้ดินเค็มไม่สามารถปลูกพืชและเกิด
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม เมื่อบ่อเล้ียงกุ้งติดเช้ือโรคก็ไม่สามารถเล้ียงในท่ีเดิมได้ จำเป็นต้องย้ายไปทำใน
พื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป พื้นท่ีเดิมจึงเป็นพื้นท่ีร้างไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให้เป็นปัญหาในการฟื้นฟูท่ีดินเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร     
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โครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีเคยเล้ียงกุ้งกุลาดำ กรมพัฒนาท่ีดินได้ดำเนินการเพื่อปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีเคยผ่าน

การเล้ียงกุ้งกุลาดำมาทำการเกษตรให้มีความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2541 ท่ีให้ยกเลิกการเล้ียง
กุ้งกุลาดำในพื้นท่ีน้ำจืด และได้ให้กรมพัฒนาท่ีดินได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งกุลาดำท่ี
ได้รับผลกระทบ โดยดำเนินการฟื้นฟูให้สามารถนำพื้นท่ีกลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกได้อีกครั้ ง ซึ่ง
กรมพัฒนาท่ีดินโดยสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร ได้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีพื้นท่ีท่ีได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้จำนวน 1,224 ไร่ 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแล้วได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูจำนวน 152 ราย  

ก่อนดำเนินโครงการฯ 

     

หลังดำเนินโครงการฯ 
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มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ จะมีปัญหาความเค็มของดินหรือบางพื้นท่ีมีปัญหาท้ังดินเค็ม
และดินเปรี้ยวจัดรวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้นการนำพื้นท่ีดังกล่าวไปปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการ
จัดการเป็นพิเศษ เพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมกับการปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ ซึ่งสามารถทำได้
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 2.1 ปรับสภาพพื้นท่ีให้เหมาะสมกับพืชท่ีปลูก โดยล้มคันบ่อปรับพื้นท่ีให้สม่ำเสมอสำหรับปลูกข้าว
หรือยกเป็นร่องสวนสำหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
 2.2 ล้างดิน โดยใช้น้ำฝนหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติขังในพื้นท่ีประมาณ 7 วัน เพื่อให้เกลือละลาย
ออกมา แล้วจึงระบายน้ำออกและปฏิบัติเช่นนี้ซ้ำอีก 2-3 ครั้ง ก่อนทำการปลูกพืช 
 2.3  ใช้วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนชนิดต่างๆ ในดินท่ีมีความเป็นกรดสูง (หรือดินเปรี้ยว) หรือใส่ยิปซั่ม
ในดินเค็มท่ีเป็นด่าง โดยใส่วัสดุปรับปรุงดินดังกล่าวข้างต้น แล้วบ่ม 7 วันก่อนขังน้ำแล้วทำการล้างดิน 3 ครั้ง 
 2.4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน หรือปลูกพืชปุ๋ยสดสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 

2.5 คัดเลือกพันธุ์พืชทนเค็มมาปลูก 
 

ขอบเขตของปัญหาและผลกระทบจากพื้นท่ีท่ีเคยผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำมีดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเปล่ียนไป มีการปรับสภาพพื้นท่ี มีการปรับสภาพพื้นท่ีและขุดบ่อ ดิน
บนที่มีความอุดมสมบูรณ์จะนำมาเป็นคนบ่อ ระบบร่องน้ำธรรมชาติถูกกลบหรือปิดกั้นโดยบ่อกุ้ง 
 2. เกิดการสะสมของเกลือในดินบริเวณบ่อกุ้ง 
 3. เกิดการแพร่กระจายของความเค็มไปสู่พื้นท่ีข้างเคียง ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชท่ีปลูก 
 4. ของเสียท่ีปล่อยจากบ่อกุ้ง น้ำล้างบ่อกุ้ง ตะกอนและขี้กุ้งเมื่อถูกถ่ายออกจากบ่อ จะทำให้
สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม เกิดการขัดแย้งในการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของเกษตรกรเปล่ียนแปลงไป 
 

3. อธิบายข้ันตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนา
อย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

โครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำของจังหวัดสมุทรสาคร มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
 3.1 การใช้แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
 เมื่อเกษตรกรตกลงเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำเรียบร้อยแล้ว นักวิชาการ
เกษตรของสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร จะเข้าไปแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมถูกต้องกับสภาพ
พื้นท่ีของเกษตรกรแต่ละราย โดยใช้แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เพื่อให้
พืชท่ีปลูกเจริญเติบโตได้ดี และได้ผลผลิตสูงสุด 
 3.2 การปลูกหญ้าแฝกตามแนวร่องสวน โดยใช้หญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สุราษฎร์ธานีหรือสงขลา3 ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสามารถเจริญเติมโตได้ดีมาปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในร่องสวน ใน
กรณีทำการยกร่องใหม่ ทำให้ร่องน้ำไม่ต้ืนเขิน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการลอกเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ส่วนใบสามารถตัดมาคลุมต้นพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความช้ืนในดินและต้นพืชได้ 
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  3.3 การปลูกพืชผสมผสาน โดยให้เกษตรกรปลูกพืชหลักซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี เช่น มะพร้าว ลำไย ซึ่งกว่าจะให้ผลผลิตจะใช้ระยะเวลานาน จึงแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชรอง
หลายๆชนิด เช่น ข้าวโพด กล้วย ผักสวนครัว เพื่อใช้ในการบริโภคและสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ทันที 
ในระหว่างท่ีรอพืชหลัก ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.4 การเล้ียงปลาในร่องสวน โดยจะแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงปลา เช่น ปลาตะเพียน        
ปลานวลจันทร์ ในร่องสวน เพื่อนำมาบริโภคและสามารถนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้
อีกทางหนึ่ง 
 ทุกกิจกรรมจะดำเนินการไปควบคู่กันกับการพัฒนาการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้หลายทางและตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 

4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
- กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนท่ี สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 ลงสำรวจพื้นท่ี, ออกแบบและเขียนแบบ

โครงสร้างใหม่ท่ีจะทำการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับศักยภาพของดินและความต้องการของเกษตรกร 
- กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 เข้ามาเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการ

ปรับปรุงดิน และส่งตัวอย่างดิน ให้กลุ่มวิเคราะห์ดินของสำนักงานพฒันาท่ีดินเขต 10 ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดินพร้อมท้ังให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรเป็นรายแปลง รวมทั้งเป็นการเปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ดินก่อนและหลังการปรับปรุงบำรุงดิน 

 
- กลุ่มหมอดินทุกระดับในจังหวัดสมุทรสาคร ทำการประชาสัมพันธ์โครงการฯให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นท่ีของตนเอง อีกท้ังร่วมกนัช่วยเหลือเกษตรกรในการเฟ้นหาผู้
ท่ีได้รับผลกระทบฯ ร่วมรับสมัครและร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเล้ียงกุ้งกุลาดำเพื่อ
เข้าร่วมโครงการฯต่อไป 

 
มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีสำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวชี้วัดท่ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

5.1 ผลผลิตของโครงการฯ 
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 5.1.1 พื้นท่ีแปลงกุ้งร้างได้ถูกปรับปรุงให้เปล่ียนเป็นสวนไม้ผลไม้ยืนต้นและได้กลับมาใช้ประโยชน์จาก
พื้นท่ีอีกครั้ง 

5.1.2 เกิดจุดเรียนรู้ เพื่อศึกษาดูงานการปรับเปล่ียนพื้นท่ีแปลงกุ้งร้างให้เป็นสวนไม้ผลการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน การเล้ียงปลาในร่องสวนและการใช้หญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน
ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีรกรา้ง ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน 

5.2 ผลลัพธ์ 

5.2.1 ถ้าไม่ดำเนินโครงการฯ พื้นท่ีจะถูกท้ิงร้างไมไ่ด้ใช้ประโยชน์และจะทำให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยาย
ไปยังพื้นท่ีข้างเคียง 

5.2.2 ถ้าดำเนินโครงการฯ จะแก้ปัญหา ดังนี้ 

-  พื้นท่ีกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสามารถทำการเกษตรด้านการเพาะปลูกพืชได้  

-  ลดปัญหาการกระจายตัวของพื้นท่ีดินเค็ม 

-  เกษตรกรสามารถทำการเกษตรด้านการเพาะปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน 
 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 

-  เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีท่ีเคยรกร้างกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเต็มท่ี 
 
-  เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการใช้พื้นท่ีโดยใช้แผนท่ีเกษตรแบบเชิงรุก (Zoning 

by Agri-Map) ปรับเปล่ียนพื้นท่ีรกร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
-  เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร และมี่ความมั่นคงทาง

อาชีพ 
-  เกษตรกรได้ทำงานในพื้นท่ีของตนเองได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ไม่ต้องออกไปรับจ้างทำงาน

นอกพื้นท่ี 
 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

- สภาพแวดล้อมดีขึ้นเพราะเกิดการพัฒนาพื้นท่ีจากรกร้างว่างเปล่าสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
และ ลดการนำน้ำเค็มมาเข้าใช้ในพื้นท่ีน้ำจืด 

- ดินได้รับการการปรับปรุงจนสามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เกษตรกรสามารถใช้พื้นท่ีทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
- เกษตรกรฟื้นฟูแปลงกุ้งร้างและใช้หญ้าแฝกทำให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. มีการประเมินผลท่ีเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ และ
ผลการประเมินเป็นอย่างไร 

มีการตรวจสอบ ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement) ทุกปี  โดยมีการแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จ (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของงานระดับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต10 ใน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ กิจกรรมย่อย : ฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ โดยใช้วิธีการ      
สุ่มตัวอย่างแปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ และออกสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
เกษตรกรในพื้นท่ี เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและความพึงพอใจของเกษตรกร    
ท่ีได้รับบริการ เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 การประเมินด้านวิชาการ มีการติดตามประเมินผลคุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยมีกลุ่มวางแผนการใช้
ท่ีดินของ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 เข้ามาเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการปรับปรุงดิน และส่งให้กลุ่ม
วิเคราะห์ดินของสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพร้อมท้ังให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรเป็นรายแปลง รวมท้ังเป็นการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการ
ปรับปรุงบำรุงดินมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งการประเมินผลคุณภาพของดินพบว่า 

- ดินหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีคุณสมบัติทางเคมีท่ีดีขึ้นกว่าช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 
70 % 
 

และการประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า  
- เกษตรกรร้อยละ 100  มีความพึงพอใจต่อโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ 
- เกษตรกรร้อยละ  97 เห็นด้วยว่าช่วยให้กลับมาใช้พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เกษตรกรร้อยละ  97 เห็นด้วยว่าช่วยลดการอพยพโยกย้ายแรงงานออกนอกพื้นท่ีได้ 
- เกษตรกรร้อยละ  95 เห็นด้วยว่าสามารถแก้ปัญหาการแพร่ขยายของดินเค็มได้ 
- เกษตรกรร้อยละ  93 เห็นด้วยว่าช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไร 
เนื่องจากมีเกษตรกรได้รับผลกระทบในการเล้ียงกุ้งฯ อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีเกษตรกรยื่นเอกสาร

สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเช่นกัน จึงเกิดปัญหาการรอคิวเข้าร่วมโครงการนาน จนเกษตรกรบาง
รายเกิดความไม่พอใจ 
การจัดการผลกระทบดังกล่าว 

- ทำการช้ีแจงให้เกษตรกรเข้าใจในข้อจำกัดของตัวโครงการ 
- ลงวันท่ีในเอกสารท่ีเกษตรกรยื่นสมัครให้ชัดเจนเพื่อเรียงลำดับคนท่ีเข้าก่อน – หลัง และเริ่มจากคนท่ี

เข้าก่อนมาตามลำดับ 
 

มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยาย
ผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไร 
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 การขยายผลโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรท่ีประสบ
ปัญหาด้านต่างๆในการเล้ียงกุ้งกุลาดำของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการเล้ียงกุ้งกุลาดำ สู่เกษตรกรในหลายช่องทาง เช่น การอบรมให้
ความรู้กับเกษตรกรตามเวทีต่างๆ ในพื้นท่ี การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ของหมอดินอาสาระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับ
ตำบลและระดับหมู่บ้านให้ส่ือสารต่อแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้
เกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมโครงการฯและเห็นประโยชน์และประสบความสำเร็จท่ีได้รับจากโครงการนี้ ก็ได้มีการ
ถ่ายทอดจากเกษตรกรสู่เกษตรกรด้วยกันเอง ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ี
ผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำอีกเป็นจำนวนมาก 

 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

การดำเนินการโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาดำนับว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายท่ี 2 คือยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืนในหัวข้อท่ี 2.4 สร้าง
หลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุ้มกันท่ี
จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ และจะช่วยพัฒนาท่ีดิน
และคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573 และเป้าหมายท่ี 12 คือการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตท่ียั่งยืน ในหัวข้อท่ี 12.2 คือการบรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 - ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการท่ีรัฐบาลประกาศให้ยกเลิกการเล้ียงกุ้งกุลาดำในพื้นท่ีน้ำจืด
สามารถนำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

------------------------------------------------------- 


