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 รายงานผลการดำเนินการ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)   
ปรับรูปแปลงนาพัฒนาที่ดินสร้างทางเลือกชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียงลุ่มน้ำปากพนัง 

เป้าหมายของการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ การพัฒนาอาชีพให้
เกษตรกรมีการอยู่ดีกินดี มีการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถคงอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
การดำเนินงานพัฒนาในพื้นท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นไปในลักษณะบูรณาการ ภายใต้การประสานความร่วมมือของ 
สนง.กปร.และหน่วยงานระดับจังหวัด ผ่านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และภาคีเครือข่าย ทำให้การพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำ
ปากพนังท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 2 ล้านไร่เศษ เป็นมาโดยลำดับ ผ่านปฐมบทจากการสร้างประตูกันน้ำเค็มในปี 2539  
ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำปากพนังมีความหลากหลาย ต้ังแต่ฝ่ังตะวันตกท่ีเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงเป็นเขตป่าไม้ และต้น
น้ำลำธาร ถัดลงมาเป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขาเกษตรกรใช้ประโยชน์ ท่ีดินในการปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน              
ช่วงตอนกลางเป็นท่ีลุ่มระหว่างสันทราย และส่วนสุดท้ายเป็นพื้นท่ีราบน้ำท่วมถึงติดชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออก 
แนวทางการพัฒนาตามพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นไปตามหลักแนวทางพระราชดำริ ความว่า หน่วยงานของรัฐ 
ต้องมีหน้าท่ีจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะบริการหรือ สาธิต ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการ
ผลิต เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำในระดับไร่นา การปรับโครงสร้าง(ยกร่อง) เพื่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เป็นต้น กรมพัฒนาท่ีดินได้กำหนดเขตในการพัฒนา ประกอบด้วย การอนุรักษ์พื้นท่ีต้นน้ำลำธารในพื้นท่ีภูเขาสูงผ่าน
การรับรู้และมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกในการรักษาต้นน้ำลำธาร ในพื้นท่ีลาดเชิงเขากำหนดมาตรการทางพืช ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในทางปฏิบัติ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาใน
พื้นท่ีตอนกลางซึ่งเป็นท่ีลุ่มระหว่างสันทราย ทรัพยากรดินเป็นดินเปรี้ยว (acid sulfate soil) ในการสาธิตปรับสภาพ
ดินโดยใช้หินปูนบด การแกล้งดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าว การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 (ยกร่อง) ปลูกปาล์มน้ำมัน 
และสาธิตการใช้วัสดุปูนสะเทินความเป็นกรด เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งผลให้เกิดการการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเกิดประสิทธิผล เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงขึ้น ในพื้นท่ีตอนล่างท่ีเหมาะกับการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มีการ
พัฒนาปรับรูปแปลงนาให้คันนาสูงขึ้น ได้รับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ในส่วนพื้นท่ีราบชายฝ่ังด้านตะวันออก แนวทะเลก็มี
การปรับรูปแปลงนา (ยกร่อง) ในการทำไร่นาสวนผสม การพัฒนาสวนส้มโอทับทิมสยามในพื้นท่ีบ้านแสงวิมาน ต่อมา
ส้มโอทับทิมสยามเป็นท่ีต้องการ เกษตรกรมีการขยายพื้นท่ี มีการพัฒนาหาแนวทางการต่อยอดการจัดการสวนให้
เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิตจาการใช้ปุ๋ยคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้สารเคมี เพื่อรักษาสภาพดิน และระบบ
นิเวศ ส่งผลให้เกิดต้นแบบการบริหารจัดการตามพันธกิจ และการจัดการดินท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของกรมพัฒนาท่ีดินในการขับเคล่ือนงานพัฒนาพื้นท่ี ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และพื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดพัทลุง และสงขลา ประกอบด้วย การปรับแผนงานให้มีความเหมาะสม
กับสภาวะปัจจุบัน กำหนดพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาพื้นท่ีการปลูกข้าว การปรับรูปแปลงนาเพื่อปลูกปาล์ม
น้ำมัน การพัฒนาโซนไม้ผล GI เป็นต้น ซึ่งต้องมี best practice และ ต้นแบบ (model) ในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 10 ข้อ  
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 มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นท่ี 

หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการท่ีได้รับผลกระทบเป็นใคร จำนวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม 
ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
ปัจจุบันเนื่องจากเวลาผ่านไป “ลุ่มน้ำปากพนัง” ท่ีเคย

อุดมสมบูรณ์กลับมีปัญหาหลายประการ เกิดขึ้น ด้วยสาเหตุ
จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป จำนวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น 
แต่ป่าไม้ ต้นน้ำลำธารท่ีลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว (โซน 1) 
ทำให้ปริมาณน้ำจืดท่ีดินดูดซับไว้ได้ลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำ
ในแม่น้ำปากพนังในช่วงฤดูแล้งลดปริมาณลงมาก ประกอบ
กับลักษณะของแม่น้ำปากพนังมีระดับท้องน้ำอยู่ต่ำกว่า
ระดับน้ำทะเลและมีความลาดชันน้อย เมื่อน้ำจืดทางด้านต้น
น้ำมีปริมาณน้อยทำให้น้ำเค็มสามารถรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำ
ปากพนัง และลำน้ำสาขาเป็นระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร 
ในพื้นท่ีลาดเชิงเขา(โซน 2) เกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินในการ
ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน เกษตรกรขาดการจัดการดินท่ีเหมาะสมไม่มีการอนุรักษ์ดินในพื้นท่ี ส่งผลให้
เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ดินเส่ือมและความอุดมสมบูรณ์ลดลง ถัดจากพื้นท่ีลาดเชิงเขาเข้าสู่
ตอนกลางของพื้นท่ีลุ่มน้ำ เป็นพื้นท่ีลุ่มระหว่างสันทราย (โซน 3) ซึ่งเกษตรกรใช้ประโยชนท่ีดินในการปลูกข้าว 
แต่ได้ผลผลิตต่ำเนื่องจากประสบปัญหาดินเปรี้ยว และส่วนสุดท้ายเป็นพื้นท่ีราบลุ่มน้ำท่วมถึงชายฝ่ังทะเล (โซน
4) เกษตรกรยังคงทำนาได้ผลผลิตดี และพื้นท่ีปากแม่น้ำซึ่งได้รับอิทธิพลของน้ำทะเล เกษตรกรสามารถปลูก
ส้มโอทับทิมสยาม GI แต่ก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูมรสุมเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ต้นส้มโอเส่ือม
โทรม ผลผลิตลดลงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้พื้นท่ีตอนใต้ของลุ่มน้ำปากพนังยังมีพรุควนเคร็ง ซึ่งเป็นพื้นท่ีลุ่ม
ขนาดใหญ่ประมาณ 200,000 ไร่ มีน้ำท่วมขังตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูฝน มีสารไพไรท์อยู่ ในช้ันดิน ทำให้ดินมี
สภาพเป็นกรดและปัญหาน้ำเปรี้ยว ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ รวมทั้งน้ำเน่าเสียจากการ
ทำนากุ้งได้ไหลลงในลำน้ำต่างๆ จนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ กลายเป็นปัญหาท่ีขัดแย้งระหว่าง
ชาวนาข้าวและชาวนากุ้งอีกด้วย ปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมากและพื้นท่ี
ลุ่มน้ำเป็นพื้นท่ีลุ่มราบแบนมีความลาดชันน้อย ประกอบกับภาวะอุทกภัยมักจะเกิดในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำ
ให้ระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ยาก สภาพน้ำท่วมจึงทำความเสียหายให้แก่พื้นท่ีเพาะปลูก และพื้นท่ีชุมชนเมือง
เป็นบริเวณกว้าง น้ำจืดขาดแคลน-น้ำเค็ม-น้ำเปรี้ยว และน้ำเสีย จึงเป็นปัญหาท่ีชาวลุ่มน้ำปากพนังต้องเผชิญ
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาจากการ
จัดการทรัพยากรดินน้ำและอื่นๆ อย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เป็นสาเหตุให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการทำนาได้รับความเสียหาย ผลผลิตตกต่ำ ราษฎรมีฐานะยากจน ปัญหาเหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งต้อง
รีบดำเนินการแก้ไขและพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนัง ตามแนวพระราชดำริ จึงเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยพลิกฟื้น
ความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ลุ่มน้ำปากพนัง ดังเช่นในอดีตท่ีผ่านมาได้  
มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
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 พื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นท่ีครอบคลุม 2,243,764 ไร่ ใน
พื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 10 อำเภอ รวมถึงพื้นท่ีบางส่วนของอำเภอป่าพะยอม อำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง และบางส่วนของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการเปล่ียนแปลงตามสภาพธรรมชาติ และ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ส่งผลให้พื้นท่ีในเขตลุ่มน้ำปากพนังมีสภาพและสภาวะแวดล้อมแตกต่างไปจากเดิม 
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการด้วยกัน คือ 1) ปัญหาน้ำท่วม ช่วงฤดูฝนของทุกปี กลุ่มประชาชนและเกษตรกร 
ตอนกลางและตอนล่างของพื้นท่ีได้รับผลกระทบคิดเป็น 62.20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นท่ีลุ่มน้ำ (ตุลาคม - 
ธันวาคม) และช่วงน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากสภาพพื้น ท่ีเป็นท่ีราบท้องกระทะ มีระดับใกล้เคียงกับ
ระดับน้ำทะเล การระบายน้ำออกมีน้อย และมีส่ิงก่อสร้างกีดขวาง ทางน้ำเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้การระบายน้ำ
เป็นไปได้ช้า 2) ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มประชาชนและเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบคิดเป็น 
86.60 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำ เก็บน้ำต้นทุนอย่างพอเพียง ประกอบกับความต้องการน้ำจืดมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดทวีความรุนแรงขึ้นโดยลำดับ 3) ปัญหาน้ำเค็มรุกตัว มี
ผลกระทบกับกลุ่มประชาชนและเกษตรกร พื้นท่ีชายฝ่ังและบริเวณปากแม่น้ำ จากการแพร่กระจายในพื้นท่ี
เป็นบริเวณกว้างขึ้นลึกเข้าไปในแม่น้ำปากพนังมากกว่า 100 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากท้องแม่น้ำมี
ความลาดชันน้อยมาก ขาดแคลนน้ำจืดท่ีจะใช้ผลัดดันน้ำทะเลน้อยลงทุกปี จากการใช้น้ำบริเวณพื้นท่ีต้นน้ำ
เพิ่มขึ้น ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองในพื้นท่ีมีความเค็มไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้นานถึง 9 เดือน/ปี 
(มกราคม - กันยายน) 4) ปัญหาน้ำเปรี้ยว ตอนกลางของพื้นท่ี เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบคิดเป็น 24.10 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นท่ีลุ่มน้ำ มีสภาพลุ่มต่ำน้ำท่วมขังตลอดปีคือ พรุควนเคร็ง พรุคลองฆ้อง สภาพดินเป็นดินพรุ
มีสารประกอบไพไรท์ตกตะกอนอยู่ เมื่อระดับน้ำลดลงจนช้ันไพไรท์สัมผัสกับอากาศจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 
ทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดและน้ำเปรี้ยว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในลำน้ำไม่สามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการเกษตรกรรมได้ 5) ปัญหาน้ำเสียจากแหล่งชุมชน กลุ่มประชาชและเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบในพื้นท่ี
ชุมชน และ 6) ปัญหาความไม่เหมาะสมของทรัพยากรดิน ตามธรรมชาติในการทำการเกษตร จากปัญหาดิน
เปรี้ยวตอนกลางของพื้นท่ีลุ่มน้ำ กลุ่มประชาชนและเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบคิดเป็น 24.10 เปอร์เซ็นต์ 

กรมพัฒนาท่ีดิน มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน ส่งผลให้ดินมีศักยภาพการ
ผลิตพืชสูงขึ้น ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสเกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน กรม
พัฒนาท่ีดินให้ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการและทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ 
(Collaborative) รวมท้ังวางโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้เกษตรกรมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ผ่านการ
ร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร ดำเนินงานต่างๆ ข้อมูลองค์ความรู้ ร่วมประชุมประชาวิจารณ์ เกษตรกรคัดเลือก
พื้นท่ีดำเนินกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท่ีดิน เกิดการพัฒนาในด้านอาชีพ และรายได้เกิดความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ต่อยอดการผลิต สนับสนุนงบประมาณในเชิงสาธิต เนื่องจากปัญหามีความเกี่ยว
โยงและมีผลกระทบกับประชาชนในหลายภาคส่วนท้ังในด้านการพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่รวมถึงการบริหาร
จัดการทรพยากรในพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างท้ังลุ่มน้ำส่งผลให้มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากร่วมบูรณาการในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
ตัวแทนจิตอาสา และเกษตรกร  

  กรมพัฒนาท่ีดิน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 และ12 รับผิดชอบในการบูรณาการการทำงานร่วมกับ 
สนง.กปร.และหน่วยงานในพื้นท่ี รวมท้ังสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดินและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงาน
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 แบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาท่ีดิน ได้พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผนร่วมกันในระดับคณะทำงาน และกำหนดความรับผิดชอบในลักษณะเป็น
ทีมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย  งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีสามารถแก้ไขปัญหา ตามพันธกิจในพื้นท่ีได้ 
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยกำหนด ค่านิยม ในการทำงานให้บุคลากรใน
องค์กรมีการบูรณาการร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน  และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และผู้บริหารส่ือสารถึงบุคลากรผ่าน ช่องทาง 1) การมอบ
นโยบายในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีจัดเป็นประจำทุกเดือน 2) การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 3) คำส่ัง 4) ส่ือโทรทัศน์ 
และ 5) ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น คู่มือ/ยุทธศาสตร์ 

จากการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหา และส่งผลกระทบเชิงลบให้การประกอบอาชีพ  ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดิน
เป็นหน่วยงานหนึ่งในหลายหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนัง มาโดยลำดับ โครงการท่ี
เกษตรกรได้รับประโยชน์ภายใต้การพัฒนาท่ีดิน ผ่านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน จากการ
ประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอแนะ การตัดสินใจ และนำไปสู่การผลิต จนก่อให้เกิดรายได้ บรรลุเป้าหมาย
แห่งการพัฒนาอาชีพ คือ โครงการ ปรับรูปแปลงนาพัฒนาท่ีดินสร้างทางเลือกชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียงลุ่มน้ำปากพนัง 
ท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ใช้แนวทางการพัฒนาโดยดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ภายใต้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทรัพยากรดินให้สามารถเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืนโดยเน้นการปรับ
รุงโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน 2) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดินให้แก่เกษตรกร และชุมชนแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างไร 
(ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

แนวทางการพัฒนาเป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ รัฐต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร เกษตรกรสามารถต่อยอดการผลิตได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานเริ่มจากความต้องการของเกษตรกร ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และข้อมูลทางด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรได้รวมตัวปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นำเสนอ
โครงการขอความช่วยเหลือจากระดับตำบลผ่านศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานตามแนวทางพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง กลุ่มแรก คือ กลุ่มเกษตรกรทำนา
ในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตและราคาข้าวเปลือกตกต่ำ  บางบริเวณปล่อยให้เป็นท่ีรกร้าง หน่วยงาน
พัฒนาท่ีดิน ใช้แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการปรับรูปแปลงนาเปล่ียนพื้นท่ีโดยยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการและต่อยอดในการผลิตปาล์มน้ำมัน ดำเนินการในพื้นท่ี ตำบลแหลม ตำบลควนชะ
ลิก อำเภอหัวไทร ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด ตำลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลเคร็ง ตำบลขอนหาด 
อำเภอชะวด ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 36,536 ไร่ ให้กับเกษตรกรจำนวน 2,435 
ราย  กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากและในบางฤดูก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจาก
ไม่มีท่ีกักเก็บน้ำ โดยพื้นท่ีท่ีดำเนินการกระจายตัวในพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนัง ในอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะ
อวด อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง อำเภอพระพรหม เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการ 1) การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี1 (โดยการยกคันนาใหม่) ทำการปรับรูปแปลงนาไปจำนวน 42,558 ไร่ 
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 เกษตรกรจำนวน 2,127 ราย 2) การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 (การขุดคูยกร่องรอบนา) เพื่อปลูกพืชผัก ไม้ผลบนคัน 
และยังปลูกข้าวในนา ทำการปรับรูปแปลงนาไปจำนวน 5,931 ไร่ เกษตรกรจำนวน 493 ราย และ3) การปรับรูปแปลงนา
ลักษณะท่ี 3 (ยกร่องท้ังแปลงเพื่อปลูกไม้ผล พืชผัก ทำเกษตรผสมผสาน) ทำการปรับรูปแปลงนาไปจำนวน 5,150 ไร่ 
เกษตรกรจำนวน 1,030 ราย ในการทำนาเกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าวจำนวน 14,596 
ไร่ ส่งเสริมให้ทำนาอินทรีย์ ผลิตข้าวปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มเกษตรกรบริเวณปากแม่น้ำได้รับอิทธิพล
ของน้ำทะเล เดิมเกษตรกรปลูกข้าวแต่เนื่องจากความเค็มของน้ำทะเล ทำให้ข้าวได้ผลผลิตต่ำมาก เกษตรกรมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาท่ีดินในการ การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 ยกร่องท้ังแปลงเพื่อปลูกส้มโอทับทิมสยาม 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 90 ราย พื้นท่ีดำเนินการประมาณ 300 ไร่ ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิม
สยาม ในพื้นท่ีปากแม่น้ำซึ่งได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลส่งผลให้ส้มโอทับทิมสยามมีรสชาติหวานหอมและเนื้อกุ้งเป็นสีแดง
ทับทิมสวยงาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต้นแบบการพัฒนา ปรับรูปแปลงนา พัฒนาท่ีดิน สร้างทางเลือกชีวิต ตามวิถีเกษตรพอเพียง ลุ่มน้ำปากพนัง 
  
 
 
 
 
 

ภาพการปรับโครงสร้างพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกส้มโอทับทิมสยาม GI และมะพร้าว 
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 หลังการพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มท่ีปลูกข้าวสามารถมีคันนาสูงขึ้น และร่องน้ำลึกขึ้น (ปรับรูปแปลงนาลักษณะ
ท่ี 1 และ 2 ) สามารถเก็บน้ำและความช้ืนได้มากขึ้น ผลผลิตข้าวสูงขึ้น ถ้าดินเป็นดินเปรี้ยว (acid sulfate soil) เพิ่ม
เทคโนโลยีการจัดการดินโดยใส่หินปูนฝุ่น (สะเทิน) และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน บนคันนาสามารถปลูกพืชสวนครัว 
และร่องน้ำสามารถเล้ียงปลาได้ ส่วนในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถพัฒนาโดยการยกร่อง(ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะท่ี 3) เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการปลูกปาล์มน้ำมัน ส้มโอ มะพร้าวต้นเต้ีย ถ้าดินเป็นดินเปรี้ยว 
(acid sulfate soil) เพิ่มเทคโนโลยีการจัดการดินโดยใส่ปูนโดโลไมต์ (สะเทิน) และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

กรมพัฒนาท่ีดินสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ความสำเร็จผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดินให้แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตรกรในท่ีต่าง  ๆจัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานของหมอดิน
อาสา และการพัฒนาท่ีดินร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังฯ 
ให้คำปรึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอแก่เกษตรกร จัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดดินผ่านศูนย์ฯ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านดินผ่าน Mobile Application LDD Soil Guide เป็นแอป
พลิเคชัน ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินพัฒนาขึ้น ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย การเพาะปลูก
พืช สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบัน หรือตำแหน่งท่ีต้องการผ่านการเช่ือมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS) 
โดยระบบแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความเหมาะสมในการปลูกพืช การจัดการดินและปุ๋ย และแผนท่ี
ทรัพยากรดิน ให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับข้อมูลดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดิน โดยมีคําแนะนํา
แนวทางการจัดการดิน รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นท่ีนั้น ๆ  ให้เหมาะสมกับชนิดพืชและข้อจํากัดต่าง  ๆเกษตรกร
สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
ในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก 
4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

การดำเนินโครงการ ปรับรูปแปลงนาพัฒนาที่ดินสร้างทางเลือกชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียงลุ่มน้ำปากพนัง 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปลูกปาล์ม
น้ำมัน และไม้ผล GI ส้มโอทับทิมสยาม ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นผลกระทบทางบวก ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดในพื้นท่ีปลูกข้าว เกษตรกรไถปรับพื้นท่ีพร้อมใส่วัสดุปูน (หินปูนบด) เพื่อให้น้ำ
ชะล้างปูนออกมาอย่างช้าๆ สะเทินลดความเป็นกรดของดิน ข้าวสามารถดูดกินธาตุอาหารในดินได้ (ค่า pH เป็นกลาง) 
เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หมายความว่าดินมีธาตุอาหารได้อยู่แล้วเกษตรกรก็ไม่ควรใส่ธาตุนั้นเพิ่มเติม ทำให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ กลุ่มเกษตรกรท่ีเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการปลูกปาล์มน้ำมัน หรือ ไม้ผล
ยืนต้น กรมพัฒนาท่ีดินมีแบบโครงสร้างท่ีเรียกว่าปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 เกษตรกรต้องศึกษาและทำความเข้าใจ 
การปลูกและผลิต ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล จากกรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานบูรณาการในพื้นท่ี 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 และ สถานีพัฒนาท่ีดิน
นครศรีธรรมราช เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแนะนำส่งเสริมการใช้หินปูนบด            
เพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวในกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการปลูกข้าว จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ปรับรูปแปลงนาและระบบระบาย
น้ำ) ปัจจัยการผลิตในการปลูกปาล์มน้ำมันและไม้ผล เป็นหน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ หน่วยงานระดับท่ีร่วมบูรณาการของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  กลไกหลัก (Key Actor)  คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) 
ประกอบด้วย สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน และผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม รับสมัครเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณา
รูปแบบการดำเนินตามแบบของกรมพัฒนาท่ีดินโดยสร้างความยืดหยุ่นให้มีทางเลือกในการดำเนินการหลายแบบเพื่อให้
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 เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็น และถ่ายทอดองค์ความรู้  ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)  นายอิมรอน    แสงวิมานและนาย
สัญญา แสงวิมาน ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) ช่วยขับเคล่ือน การดำเนินงาน เช่น การประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ การขยายผลสู่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร หุ้นส่วนความร่วมมือการทำงาน (Partnership) เกษตรกร หมอดินอาสา 
มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีสำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวชี้วัดท่ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,000 ราย พื้นท่ีดำเนินการ 214,377 ไร่ 
ได้รับการฟื้นฟูโดยการปรับรูปแปลงนา ลักษณะท่ี 1 และ2 เป็นการยกคันนาและปรับร่องน้ำให้เหมาะสมใน
การผลิตข้าว ส่วนการเปล่ียนแปลงจากการปลูกข้าวในพื้นท่ีไม่เหมาะสม ยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน หรือไม้ผล 
ผ่านการลงมือปฏิบัติของเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน เกิดผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรมี
รายได้สุทธิเพิ่มข้ึน เป็นตัวช้ีวัดความสำเร็จท่ีสำคัญท่ีสุด การใช้ประโยชน์ท่ีดินในการทำนาในพื้นท่ีดินเปรี้ยวท่ี
ปรับเปล่ียนมาปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีทำนาได้รายได้สุทธิไร่ละ 3,000 บาทต่อไร่
ต่อปี เมื่อปรับเปล่ียนมาปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด ทำให้มีรายได้สุทธิไร่ละ 18,000 บาทต่อไร่ต่อปี
(ปาล์มอายุ 5-10 ปี) ปัจจุบันปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตเต็มท่ีในพื้นท่ีประมาณ 35,800 ไร่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
มากกว่า 420 ล้านบาทต่อปี ท้ังยังเกิดการจ้างงานให้ประชาชนในพื้นท่ีอีกต่อหนึ่ง โดยแรงงานมีรายได้เฉล่ีย
จากการตัดผลปาล์มน้ำมัน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช เฉล่ีย 550 บาทต่อวัน การทำเกษตรแบบผสมผสานมีรายได้จาก
การปลูกพืชผัก มากกว่า 25,000 บาทต่อไร่ต่อปี จากการปลูกมะพร้าวมากกว่า 15,000 บาทต่อไร่ต่อปี ส่วน
ในสภาวะวิกฤตจากน้ำกร่อยทำให้ปลูกข้าวไม่ได้ผล เกษตรกรพบโอกาสในการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ทำให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ 130,353.81 บาทต่อไร่ (อายุ 7-8 ปี)  
6. ประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

การดำเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการพัฒนาในพื้นท่ีเป็นพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรผู้รับบริการและขยายผลในเชิงสาธิต ประกอบด้วย เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการดิน สามารถแปลผลวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และปรับปรุงบำรุงดินได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน อาทิเช่น 
การแปลผลค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เพื่อนำไปสู่การปรับสภาพความเป็นกรดด้วย หินปูนฝุ่น และโดโล
ไมท์ เกษตรกรได้รับการบริการเชิงสาธิตการปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 (ขุดคันดิน) ผลการดำเนินงานต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2550 - 2563 รวมเนื้อท่ี 42,558 ไร่ การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 (ขุดคูรอบแปลงนา) ผลการ
ดำเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2563 รวมเนื้อท่ี 5,931 ไร่การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 (ขุดคูยกร่อง) ผลการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ 2550 – 2563 รวม เนื้อท่ี 5,150 ไร่ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2539 – 2563 รวมเนื้อท่ี 109,196 ไร่ กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามัน ผล
การดำเนินงานต้ังแต่ปีประมาณปี 2551 - 2563 รวมเนื้อท่ี 36,536 ไร่ การปรับปรุงพื้นบ่อกุ้งท่ีมีสภาพเป็นท่ีร้าง/ท่ีท้ิง
ร้าง โดยการฟื้นฟูและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดยกร่อง) เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจดำเนินการปีงบประมาณ 
2554 - 2563 รวมเนื้อท่ี 250 ไร่ กิจกรรมสาธิต/ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน ผลการดำเนินงานต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2545 – 2563 รวมเนื้อท่ี 59,271 ไร่ ผู้ท่ีได้รับบริการเป็นเกษตรกร กลุ่มต่าง  ๆประกอบด้วย กลุ่มปลูกข้าว
ในดินเปรี้ยว กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล มะพร้าวและส้มโอทับทิมสยาม กลุ่ม
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 เกษตรกรผู้ผ่านการเล้ียงกุ้ง เป็นต้น เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในระบบการผลิตต่างๆ และประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มรายได้ พัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของลุ่มน้ำปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. มีการประเมินผลท่ีเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ และ
ผลการประเมินเป็นอย่างไร 
 การประเมินโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี8 (สศท.8) ประจำปี 2563 ครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ซึ่งประกอบด้วย10 อำเภอ 73 ตำบล 592 หมู่บ้าน 
125,688 ครัวเรือน) โดยประเมินจากกิจกรรมท่ีดำเนินการกับเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน้ำฯ โดยตรง พบว่าความ
รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับพึงพอใจมากร้อยละ 92.17 การได้รับความรู้/คำแนะนำไปใช้อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากร้อยละ 93.37 และพบว่าค่าดัชนีด้านเศรษฐกิจ เท่ากับร้อยละ 90.19 จัดอยู่ในการพัฒนา
ระดับดีมาก ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเท่ากับร้อยละ 84.53 จัดอยู่ในระดับดี 
8. มีการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไร 

ในการพัฒนาปรับรูปแปลงนาพัฒนาที่ดินสร้างทางเลือกชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียงลุ่มน้ำปากพนัง ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะแนวทางการจัดการดินและน้ำในสภาพดินท่ีมีข้อจำกัดใน
การทำการเกษตรท่ีแตกต่างกัน เช่น ดินเปรี้ยว น้ำเปรี้ยว ดินเค็ม น้ำกร่อย เป็นต้น ซึ่งต้องยอมรับว่า ระดับขีด
ความสามารถของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับการรับรู้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติแตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจ  
เพื่อนำไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยาย
ผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไร 

กรมพัฒนาท่ีดินได้รับนโยบายจากอธิบดี กรมพัฒนาท่ีดิน ถ่ายทอดมาสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี  ประกอบด้วย 
การกำหนด ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นท่ีตามพันธกิจท่ีเหมาะสม นำไปสู่แนวทางการจัดการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
(best practices) ในการจัดการดินและพัฒนาพื้นท่ีตลอดเวลาท่ีผ่านมา ประมาณ 25 ปี จากปฐมบท เป็นต้นแบบ
การจัดการดินผ่านกลุ่มเกษตรกรซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกข้าวในดินเปรี้ยว กลุ่มผู้ยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน กลุ่ม
ผลิตข้าว และกลุ่มผู้ยกร่องปลูกไม้ผล (ส้มโอทับทิมสยาม มะพร้าวต้นเต้ีย) 

มีการต้ังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตร กลุ่มปลูกข้าวในพื้นท่ีดินเปรี้ยวบ้านควนโถ๊ะ ตำบลแหลม 
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎแีกล้งดิน 
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 โดยมีนายมนูญ ชุมทองโด เป็นผู้นำตัวอย่างในการจัดการดินเปรี้ยวในการปลูกข้าว ซึ่งมีการปรับปรุงดินโดยใช้
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินช่วยให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยการใช้หินปูนฝุ่นไถกลบลงในดินเปรี้ยวเพื่อปรับค่าความ
เป็นกรดของดินจากเดิมได้ผลผลิตข้าว 454 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 704 กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ี
ได้รับการปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1,2 เกษตรกรผู้นำคือ นายวิไล แก้วจันทร บ้านปากเหมือง ตำบลควนชะลิก 
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกคันนาใหม่ให้มีความสูงและกว้างขึ้นเพื่อให้กักเก็บน้ำมากขึ้น ผลผลิตข้าว
ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำเป็นโครงการคันนาเงิน คันนาทอง โดยการปลูกพืชอาหารสัตว์(หญ้าเนเปีย) บนคันนาเพื่อใช้
เล้ียงวัว ปลูกพืชผัก และเล้ียงปลาในร่องสวนเสริมรายได้ กลุ่มผู้ปลูกพืชผักตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรผู้เป็นต้นแบบ นายสมศักด์ิ คงเมือง จากเดิมท่ีปลูกข้าวพื้นท่ีประสบปัญหาน้ำท่วม
ขังซ้ำซากปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผัก เช่นฟักทอง คะน้า กวางตุ้ง ฟักเขียว รวมถึงมี
การปลูกพืชหลักเช่น มะพร้าว ส้มโอทับทิมสยาม และเล้ียงปลาในร่องน้ำ กลุ่มเกษตรกรผู้ปรับเปล่ียนพื้นท่ีดิน
เปรี้ยวในการปลูกปาล์มน้ำมัน จากเดิมท่ีเป็นพื้นท่ีน้ำท่วมขังดินเปรี้ยวจัด ปลูกข้าวได้เพียง 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรปรับเปล่ียนพื้นท่ีเข้าร่วมโครงโดยการยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันและมีการวิเคราะห์ดินและใช้ปูนตาม
คำแนะนำของกรมพัฒนาท่ีดินในการปรับสภาพดินให้เหมาะสม โดยเกษตรกร นางอังคนา มากแก้ว ตำบลควนชะ
ลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการจดบัญชีได้ผลผลิตเฉล่ียถึง 5,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี นายประ
จิณ ทองหวาน ได้ผลผลิตเฉล่ียถึง 5,400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งเกินค่าเฉล่ียของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 2,900 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยโครงการยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นท่ีดินเปรี้ยวได้ดำเนินการไปแล้ว 36,536 ไร่ซึ่งให้
ผลผลิตเต็มท่ีแล้วกว่า 35,800 ไร่ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพรวมท้ังจ้างงานเช่นแรงงานในการจัดการสวนการเก็บผลิต
ผลิตทำให้ชาวบ้านในพื้นท่ีดินเปรี้ยวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การวางแผนในการขยายผลประกอบด้วย 2 กระบวนงานคือ 1) การปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร และผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อการขยายผล 
โซนท่ี 1 พื้นท่ีสูงชัน พื้นท่ีดำเนินการในขอบเขต 301,455 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าไม้ 129,350 ไร่) แผนงานในการ
ขยายผล สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสูง ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำ  
และศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ดินและน้ำ โซน 2 ท่ีลาดเชิงเขา  
พื้นท่ีดำเนินการในขอบเขต 547,627 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าไม้ 4,160 ไร่)  
แผนงานในการขยายผล การใช้คันซากทางปาล์มกันดินตามแนวขวาง                                                                    
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  
สาธิตและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพยางพาราและปาล์มน้ำมัน                                          
โซนท่ี 3 ท่ีลุ่มระหว่างสันทราย พื้นท่ีดินเปรี้ยววและพรุ                                                                              
พื้นท่ีดำเนินการในขอบเขต 540,883 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าไม้ 147,162 ไร่) จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 
2561 ของกรมพัฒนาท่ีดิน เหลือพื้นท่ีดำเนินการท่ีเป็นนาข้าวและนาร้างประมาณ 15,000 ไร่  
แผนงานในการขยายผล โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว ดำเนินการปีละ 100 ไร่ โดย
การยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นท่ีดินเปรี้ยวประมาณ 15,000 ไร่ (ยังไม่ทราบเอกสารการถือครองสิทธิ์
ท่ีดิน) แผนระหว่างปี 2565-2568 ดำเนินการจำนวนท้ังส้ิน 400 ไร่ โครงการเพิ่มศักยภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน
โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปูนในพื้นท่ีดินเปรี้ยว ดำเนินการปีละ 2,000 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปูน ในพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นท่ีดินเปรี้ยว แผนระหว่างปี 2565 -2568 
ดำเนินการจำนวนท้ังส้ิน 8,000 ไร่  โซนท่ี 4 ท่ีราบลุ่มน้ำท่วมถึงและพื้นท่ีชายฝ่ัง พื้นท่ีดำเนินการในขอบเขต 
853,807 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าไม้ 60,661 ไร่) พื้นท่ีดำเนินการท่ีเป็นพื้นท่ีราบน้ำท่วมถึง (นาข้าว นาร้าง) 256,025 
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             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 ไร่ แผนงานในการขยายผล โซนท่ี 4.1 พื้นท่ีราบน้ำท่วมถึงเขตน้ำจืด โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มต่ำเพื่อการปลูก
ส้มโอทับทิมสยาม GI ลุ่มน้ำปากพนังดำเนินการปีละ 100 ไร่ โดยการยกร่องเพื่อปลูกส้มโอทับทิมสยาม แผน
ระหว่างปี 2565-2568 ดำเนินการจำนวนท้ังส้ิน 400 ไร่ โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเก็บกักน้ำในนาข้าว 
ดำเนินการปีละ 700 ไร่ โดยการยกคันนาใหม่ (แบบ 1) แผนระหว่างปี 2565-2568 ดำเนินการจำนวนท้ังส้ิน 
2,800 ไร่ โครงการปรุงพื้นท่ีรอบนาข้าวเพื่อเพิ่มทางเลือกผลผลิตทางเกษตร ดำเนินการปีละ 200 ไร่ โดยการ
ยกคันนาใหม่ (แบบ 2) แผนระหว่างปี 2565-2568 ดำเนินการจำนวนท้ังส้ิน 800 ไร่ โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีราบลุ่มน้ำท่วมถึง  ดำเนินการปีละ 500 ไร่ โดยการยกร่องเพื่อการทำเกษตร
ผสมผสาน (แบบ 3) แผนระหว่างปี 2565-2568 ดำเนินการจำนวนท้ังส้ิน 2,000 ไร่ 

การวางแผนในการขยายผลในกระบวนงานท่ี 2 คือ ต้นแบบการดำเนินการดังกล่าวมีการขยายพื้นท่ี
และจำนวนเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ พื้นท่ีท้ังหมดกลายเป็นจุดเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษา
ดูงาน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรวางระบบการปรับรูปแปลงนาให้เหมาะสม การปลูกพืช โดยกำหนด
ชนิดพืช ช่วงเวลาการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามความต้องการของตลาด 
ส่งเสริม/สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ร่วมโครงการด้านการผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย เพื่อก้าวไปสู่การผลิตพืชอินทรีย์ จัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ีต้นแบบฯ 
และพื้นท่ีอื่นๆ จัดทำเป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน “ต้นแบบการพัฒนาการปรับรูปแปลงนาพัฒนาท่ีดินสร้างทางเลือก
ชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียง” และแนวทางการจัดการปฏิบัติท่ีเหมาะสม (best practices) จองกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว กลุ่มเกษตรกรยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน และไม้ผล เพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป 
10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

เป้าหมายของการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ การพัฒนาอาชีพ
ให้เกษตรกรมีการอยู่ดีกินดี มีการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถคงอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ปะกอบด้วยเป้าหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
การลดปัญหาความยากจน ต้องมีการสร้างรายได้จากการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาส่งผลให้เกษตรกรใช้ท่ีดินอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีให้สูงขึ้น ลดต้นทุนด้านการจัดการ หรือเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชท่ี
ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น ส่งผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน พันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดินยังเน้นหนักในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ             
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตใน  

เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และ
การมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 


