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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)(ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 จากสถานการณ์ท่ัวโลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปลายปี
พ.ศ. 2562 รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ ท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน
เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตสภาวะวิกฤติ กรมพัฒนาท่ีดินได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และดำเนินการกำหนด
มาตรการและจัดทำแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับกรอบแนวทางและมาตรการท่ีรัฐบาลกำหนด 

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีส่วนสำคัญกับการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร หากไม่สามารถให้บริการได้ จะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ประกอบ
กับสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้แรงงานเกิดการว่างงานและกลับคืนถิ่น กรมจึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่  เพื่อให้
สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด ดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน ดำเนินงานสืบสานแนวพระราชดำริ ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และ
สาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบบูรณาการ พร้อมท้ัง
ให้บริการองค์ความรู้แบบ "ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)" เพื่อให้ประชาชนเข้า
มาศึกษาเรียนรู้ และนำไปเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีผ่านมา ศูนย์ฯ ไม่
สามารถให้บริการผู้รับบริการประชาชนได้ด้วยวิธีการปกติ ได้ตระหนักถึงกระบวนการและวิธีการในการ
ให้บริการ ที่จะไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการ ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ ท่ีกำหนดให้มีการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้านวิชาการ ได้มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสืบค้นระบบออนไลน์ การจัดทำคลิป
วิดีโอถ่ายทอดองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์และในเวปเพจของศูนย์ฯ ด้านการส่งเสริมและขยายผล ได้
มีการจัดทำหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเชิงรุกแบบกลุ่มย่อยลงให้ความรู้ในพื้นที่หมู่บ้านขยายผล การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทำให้การดำเนินงานท่ีผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์ฯ ก็ยังมีผลลัพธ์
ของการดำเนินการให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดู
งานในศูนย์ฯ การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใน
พื้นท่ีขยายผล ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ  
 นอกจากนี้ กรมพัฒนาท่ีดินได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หากเกิดการระบาดระรอกใหม่ ซึ่งจะทำให้งานบริการของกรมฯ มีความต่อเนืองไม่หยุดชะงัก 
 
มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่หน่วยงานเผชิญในช่วงสถานการณ์โควิด 19  
  จากสถานการณ์ท่ัวโลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปลายปี 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งประเทศไทย ทำให้เกิดสภาวะวิกฤติท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เมื่อวันท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ.2563 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและมาตรการ การบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 

รายงานผลการดำเนินการ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน
เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต  
 กรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงมาตรการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา 2019 ตามบันทึก สป.กษ. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/1260 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  โดยดำเนินการตั้ง
ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรมพัฒนาท่ีดิน ตามคำส่ังกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 312/2563 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563 และออกประกาศมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้แก่ ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ รณรงค์บุคลากรสวมหน้ากากอนามัย และจัดให้มี
สบู่หรือเจลแอลกอฮอร์ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ ห้ามบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ กำหนดให้มีการ
ทำงานแบบ Work from home และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามาตรฐานเดียวกัน เป็น
ต้น และจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) จากมาตรการดังกล่าว 

จากสถานการณ์และมาตรการข้างต้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ที่มีส่วนสำคัญกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
หากไม่สามารถให้บริการได้ จะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวให้แรงงานเกิดการว่างงานและกลับคืนถิ่น กรมจึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทและภูมิสังคมของแต่ละพื้นท่ี  เพื่อให้สามารถดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องให้บริการองค์ความรู้แบบ "ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One stop service)" ดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สืบสานแนวพระราชดำริ ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และ
สาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบบูรณาการ และนำองค์
ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นคู่มือ ตำรา หลักสูตรอบรม พร้อมทั้งให้บริการองค์ความรู้แบบ  "ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)" โดยให้บริการประชาชนในการเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา เยี่ยมชมใน
พื้นที่ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อไป ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์ฯ ได้บันทึกการเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ฯ ไว้ตั้งแต่ปี 2556-2563 มีผู้เข้าเย่ียมชมท้ังหมด 371,679 ราย ซึ่งจะขอแยกประเภทผู้เข้าเย่ียมชมศูนย์ฯ 
4 ปีย้อนหลังต้ังแต่ปี 2560-2563 โดยผู้รับบริการเป็นกลุ่มท่ีหลากหลาย ดังสรุปไว้ในตารางนี้ 

 
ประเภทของผู้เย่ียมชม

ศูนย์ศึกษาฯ 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 รวม 

คณะ ราย คณะ ราย คณะ ราย คณะ ราย คณะ ราย 
ข้าราชการ 86 3,983 94 3,574 132 4,758 69 5,045 381 17,360 
อาจารย์-นักเรียน/นักศึกษา 332 28,701 208 22,865 411 40,963 208 14,092 1159 106,621 
เกษตรกร 64 7,248 68 4,744 66 4,520 73 2,827 271 19,339 
อบต./เทศบาล 4 368 5 232 4 235 9 753 22 1,588 
ชาวต่างประเทศ 11 287 15 431 29 1,162 10 241 65 2,121 
สื่อมวลชน 32 380 33 276 15 85 3 50 83 791 
กลุ่ม/สมาชิก 34 2,767 18 2,449 26 1,032 1 48 79 6,296 
ประชาชนทั่วไป 76 10,050 98 8,351 68 6.135 115 3,252 357 21,659 
รวมทั้งสิ้น 639 53,784 539 42,922 751 52,761 488 26,308 2417 175,775 
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จากสถิติการเข้าเย่ียมชมท่ีมีผู้รับบริการท่ีลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 ศูนย์ฯ 
ไม่สามารถให้บริการผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกอบรมพัฒนาอาชีพได้ด้วยวิธีการปกติเหมือนที่ผา่นมา 
ศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงกระบวนการ และวิธีการในการให้บริการที่จะไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19 จึงได้มี
การปรับเปล่ียนการให้บริการท้ังในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านการส่งเสริมและขยายผล เช่น 
กำหนดให้มีการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ท้ังการจัดจุดคัดกรองในการเปิดให้
เข้าเยี่ยมชม การเว้นระยะห่าง การปรับปรุงฐานข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
สืบค้นระบบออนไลน์ การจัดทำคลิปวิดีโอถ่ายทอดองค์ความรู้ การตั้งไลน์กลุ่มเฉพาะให้เกษตรกรมีเครือข่าย
การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดทำหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเชิงรุกแบบกลุ่มย่อย 5-10 คน ใน
พื้นท่ีหมู่บ้านเดียวกัน 
2. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการและการบริหารจัดการ ซ่ึงส่งผลกระทบในระดับใด  
 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2560-2562 มีผู้เข้ารับบริการศึกษาดูงานเฉลี่ยประมาณ 
49,822 ราย ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยอดผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานลดลงเหลือเพียง 
26,308 ราย (ตารางในข้อที่ 1) ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบได้แก่ หน่วยงานราชการ อาจารย์-นักเรียน/นักศึกษา 
เกษตรกร อบต./เทศบาล ชาวต่างประเทศ ส่ือมวลชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป เช่นเดียวกับงานส่งเสริม
และขยายผลในพื้นที่เกษตรกรที่มีเป้าหมายในการอบรมให้ความรู้ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการ
เกษตรกร ในปี 2563 จำนวน 683 ราย ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต  เกษตรกร
ก็จะไม่มีความรู้ในการจัดการดินที่ถูกต้อง อีกทั้งต้องเพิ่มภาระต้นทุนการผลิตในการซื้อปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร คิดเป็นจำนวนเงิน 2,180,291 บาท เฉลี่ยรายละ 3,192 บาท/ราย ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง จึงต้องหาแนวทางในการปรับเปล่ียนการให้บริการและการจัดการตามแนวทางวถีิใหมต่่อไป  
มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
3. แสดงวิธีการบริหารจัดการหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุก ที่มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  
  จากนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีวิธีการ
บริหารจัดการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงาน ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านการบริหารจัดการ ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล 
ศูนย์ฯ ได้มีการงดเยี่ยมชม และกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสารณสุขอย่างเคร่งครัด กำหนดจุดเข้า-ออกศูนย์ฯ และจุดรับพัสดุ 
ไปรษณีย์เพียงจุดเดียว (ประตู 1) ให้มีจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้มา
ติดต่อราชการต้องมีการสแกนแอฟพลิเคชันไทยชนะ หรือลงชื่อในสมุดบันทึก 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่างทางสังคม 
การจัดประชุมต้องมีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม และ
การจัดพื้นที่ดูงานแบบการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าชมมีจุดล้างมือ จุดวางเจล
แอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ในส่วนของการจัดงานประจำปีของศูนย์ฯ 
ก็ได้มีการเปลี ่ยนรูปแบบการจัดงานประจำปี เป็นการเปิดบ้านของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ การจำกัดผู้เข้าชมและใช้มาตรการ
ป้องกันโควิด มีการจัดกิจกรรม Live สด จุดดูงานและหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ันผ่านเว็ปเพจของศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้ท่ีไม่ได้เข้ามาเย่ียมชม ได้ศึกษาอยู่ทางบ้านได้  
 2. ด้านวิชาการ (รักษา)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำเอาผล
การศึกษา ทดลอง วิจัย ท่ีได้จากการบูรณาการของงานต่าง ๆ ท้ังด้านดิน น้ำ ป่า
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ไม้ ปศุสัตว์ ประมงการพัฒนาอาชีพ มารวบรวมไว้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ในระบบออนไลน์ ท่ีผู้รับบริการ
สามารถเข้ามาสืบค้น เรียนรู้ได้ และมีการสร้างระบบ QR code ติดไว้ตามจุดดูงานต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบ
สำหรับเกษตรกร และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีภูมิสังคมของตนเองต่อไป 

3. ด้านส่งเสริมและขยายผล  (ต ่อยอด) ศูนย์ฯ ได้จ ัดทำ
ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ ที่มี
พระราชดำริให้ดำเนินการ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาพื ้นท่ี
เกษตรกรต่อไป ซึ่งในปี 2563 ได้นำองค์ความรู ้ไปขยายผลในพื ้นท่ี
การเกษตร ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การขุดยกร่อง จำนวน 250 
ไร่ การสร้างทางลำเลียงระยะทาง 10 กิโลเมตร และการซ่อมคลองระบาย
น้ำระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้ใช้พื้นที่เพาะปลูก ช่วยให้
เกษตรกรให้ในการคมนาคมท่ีสะดวก และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ดี
ยิ่งขึ้น ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ที่ต้องมีการฝึกอบรม นั้น ศูนย์ฯ 
ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุก ที่ให้
นักวิชาการลงพื้นที่ไปอบรมเกษตรกรแบบกลุ่มย่อย 5-10 คนต่อกลุ่มใน
หมู่บ้าน เพื่อลดการแออัด และลดความเสี่ยงการระบาดของโรค โดยเป็น
การอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติจริง และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกร 
เพราะการอบรมน้อยคน ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนักวิชาการได้ง่าย 
และนักวิชาการก็ได้ลงไปอธิบายในพื้นที่จริง ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้
ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ศูนย์ฯ ยังได้มีโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในยามวิกฤติตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ท่ีได้ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชผักเก็บสำรองไว้ ซึ่งได้นำมาช่วยแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดการ Lock down ไม่ให้ประชาชนในพื้นท่ีเดินทางออกไปไหนด้วย 
4. อธิบายการวางแผน การคาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากรอย่างไร 
รวมทั้ง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI Big Data Blockchains และการวิเคราะห์ข้อมูล      
เพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ผลลัพธ์อย่างไร  
  กรมพัฒนาที่ดินได้มีการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานวิถีใหม่ (New Normal) ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมหารือ
การดำเนินงานวิถีใหม่ ซึ่งจากการประชุมหารือ ได้ข้อสรุปว่าเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติเช่นนี้ ศูนย์ฯ คาดการณ์ว่า 
เกษตรกรไม่สามารถเข้ามารับองค์ความรู้ในรูปแบบปกติได้ จึงควรปรับรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย
การรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ คู่มือ ในระบบออนไลน์ มีการวางแผนจัดทำ
หลักสูตรเรียน Online ผ่านระบบ Zoom หรือชุดองค์ความรู้ จัดการสอนและสาธิตทางไกลผ่านระบบ 
Facebook Live เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาและทุกท่ี 

ขุดยอกร่อง 250 ไร ่

อบรมปฏิบัติการเชิงรุก 

เส้นทางลำเลียง 10 กม. 
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5. โปรดระบุบทบาทของหน่วยงานและบทบาทของกลุ่มหรือภาคส่วนอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลงาน ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร  

 สำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานมีที่มี
บทบาทในการสน ับสน ุนบ ุคลากร งบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และมอบนโยบายการดำเนินงานวิถีใหม่  
 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เป็นหน่วยงานที่มีบาทบาทในการสนับสนุนบุคลากรนักวิชาการ งบประมาณ
ในการบริหารงาน และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และมอบนโยบายการดำเนินงานวิถีใหม่ 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานพัฒนาท่ีดิน ในฐานะของเลขานุการโครงการศูนย์ฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นผู้ดำเนินการหลักมากกว่าร้อยละ 70  มีหน้าท่ีในการรวบรวมแผนงบประมาณในภาพรวมของ
โครงการ และนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการขับเคล่ือนโครงการให้สอดคล้องตามแนววิถีใหม่ ท้ังในด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ การจัดตั้งจุดคัดกรอง การเว้นยะห่างในการศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดทำ
ฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมขยาย
ผล ได้แก ่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกกลุ่มย่อย เป็นต้น  
 หน่วยงานร่วม ได้แก่ งานปศุสัตว์ ประมง วิชาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ป่าไม้ ส่งเสริม
อุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการร่วมหาแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนข้อมมูลงานวิจัย และข้อมูลวิชาการ
ให้กับงานพัฒนาท่ีดิน เป็นผู้รวบรวมและดำเนินการต่อไป 

6. อธิบายการสร้างการรับรู้เข้าใจไม่ให้เกิดความตระหนก และสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 
  จากหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ซักซ้อมมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019และ
นโยบายสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จึงได้จัดการสร้างการรับรู ้ให้กับเจ้าหน้าที่ และ
คนงานภายในศูนย์ฯ โดยการประกาศหน้าเสาธงในตอนเช้า
หลังจากเคารพธงชาติเสร็จ มีนักวิชาการมาพูดหน้าเสาธง ถึง
สถานการณ์การระบาดของโรค ด้วยภาษาไทย และภาษายาวี 
(เนื่องจากคนงานส่วนใหญ่ส่ือสารภาษาไทยได้น้อย) การปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะการป้องกันโรคการสร้างจุด
คัดกรอง การสร้างจุดล้างมือ การวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯ สำหรับเจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีมา
ติดต่อ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
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มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
7. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ 

รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ  
จากการดำเนินโครงการ ผลผลิต (Output) สำคัญท่ี

เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา สามารถสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 
1. จำนวนงานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดินท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่าน
เวปไซต์ของศูนย์ฯ จำนวน 112 เรื่อง จากทั้งหมด 122 เรื่อง 
คิดเป็น 92% และจำนวนคู่มือทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ในเวปไซต์ของศูนย์ฯ จำนวน 24 เรื่อง คิดเป็น 100% ซึ่งจาก
สถิติการเข้าเยี่ยมชมหน้าเวปไซต์ของศูนย์ในปี 2563 มีผู้เข้า
ม า ย ั ง ห น ้ า เ ว ป ไ ซ ต ์ ข อ ง ศ ู น ย์ ฯ  5 3 , 3 2 0  ค รั้ ง 

(http://www.pikunthong.com)  

 2. การทำคลิปวิดีทัศน์ลงในช่อง You tube “SARA-D วิถี
เกษตรกับศูนย์ศ ึกษาการพัฒนาพิกุลทอง” จำนวน 9 เร ื ่อง 
ยกตัวอย่างเช่น 1) การปลูกแก้วมังกรในพื้นท่ีดินทราย 2) การบำรุง
ดินโดยใช้วัสดุธรรมชาติ 3) การผสมปุ๋ยใช้เอง และ4) การปลูกผักกูด
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งมีผู้รับชมรวมทุกรายการทั้งหมด 11,894 
ครั้ง และคลิปวีดีทัศน์รายการตามรอยพ่อ แชร์ลงในเว็ปไซต์ของ
ศูนย์ฯ และเฟสบุ๊คของศูนย์ฯ ได้แก่เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หนทาง
อยู่รอดในวิกฤต โควิด 19, วิถีชาวนา บนความพอเพียงในวกิฤต 
COVID-19 และการถ่ายทดสดกิจกรรมภายในงานชมศูนย์ “สืบ
สาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่” อาทิ การถ่ายทอดสด
การฝึกอบรม การถ่ายทอดสด กิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งมีผู้
รับชมรวมทุกรายการท้ังหมด 19,329 ครั้ง  3. การจัดทำ
รายการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ ๊คไลฟ์ เพื่อเป็นช่องทาง
สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ โดยการจัดเป็น
รายการไลฟ์สด ภายใต้ชื่อ “มาแกแต แลพิกุลทอง” ใน
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ซึ ่งได้ออกอากาศไป
แล้วเมื่อวันศุกร์ ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564)  
 4. การอบรมโดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิง
รุกกลุ่มย่อย 5-10 คนต่อพื้นท่ี รวมทั้งสิ ้น 14 หลักสูตร 
โดยเป้าหมายการฝึกอบรมในปี 2563 จำนวน 683 ราย 

SARA-D 
วิถีเกษตรฯ 

ช่อง Live สดรายการ “มาแกแต แลพิกุลทอง” 

งานวิจัย คู่มือทางวิชาการ 

http://www.pikunthong.com/
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สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้จำนวน 683 ราย คิดเป็น 100% ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรการจัดการสวนไม้ผล
คุณภาพแบบครบวงจร การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผล การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ผักบนพื้นที่ดินทรายจัด การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อผลิตผักสู่ตลาด การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาด 
เป็นต้น  
 5. โครงการพัฒนาพื้นท่ีด้านการพัฒนาท่ีดิน รวมทั้งส้ิน 12 โครงการ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 586 
ราย สามารถดำเนินการได้ 100% ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกแก้วมังกร 
โครงการการจัดการสวนไม้ผลผสมผสานในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์  โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบ
ผสมผสานบ้านปีแนมูดอ โครงการพัฒนาพื้นที่การทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่หมู่บ้านปศุสัตว์ -เกษตร     
มูโนะ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นท่ีดินเปรี้ยวที่มีการขุดยกร่องบ้านโคกชุมบก เป็นต้น  
 6. การปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน เป้าหมายการขุดยกร่อง จำนวน 250 ไร่ การสร้างทางลำเลียงระยะทาง 
10 กิโลเมตร และการซ่อมคลองระบายน้ำระยะทาง 2 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ทุกโครงการ  
 7. เกษตรกรที ่ได้ร ับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 4,184 ราย ได้แก่ 
วัสดุปรับปรุงดิน (หินปูนฝุ่น ปูนขาว  โดโลไมท์) จำนวน 2 28 ราย 
เมล็ดพันธุ์พืช จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
ยามวิกฤติ จำนวน 3,932 ราย และ พันธุ์พืช จำนวน 24 ราย 
 8. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ที ่สนใจเข้ามา
เรียนรู้ โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ซึ ่งผู ้ที ่สนใจส่วนใหญ่จะเป็น
ประชาชนในวัยทำงานที่ได้รับผลกรทบช่วงโควิด-19 และว่างงาน 
จำนวน 587 ราย จำนวน 15 หลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรการประกอบชุดปลูกผักยกแคร่อย่างง่าย การ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การทำระบบน้ำแบบประหยัด (แอร์แว) การผลิตไบโอดีเซลอย่างง่าย และการทำสบู่
เหลวล้างมือ เป็นต้น 
 จากการดำเนินงานในช่วงโควิด 19 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการทั้งผู้เข้ามาศึกษาดูงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยสอบถามความพึงพอใจ 4 หัวข้อ 
ได้แก่ 1) กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) วิทยากร 3) การอำนวยความสะดวก และ 4) คุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่งศูนย์ศึกษาฯ ได้ทำการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 413 ราย พบว่า เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.01 และมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.99 จากการตอบแบบสอบถามระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เกษตรกรให้การตอบรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
พื้นท่ีเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้อย่างจริงจัง สามารถโต้ตอบคำถามได้อย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และแก้ไขข้อสงสัยของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในพื้นท่ีแปลงเกษตรของเกษตรกรโดยตรง รวมถึงเกษตรกรยังสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติใช้
ในพื้นท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

8. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
 1. ประชาชนสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์/พระราชกรณียกิจ/การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาทรงงานใน
พื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส 

การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผักช่วยเหลือเกษตรกร 
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 2. ได้ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ ท้ังองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน ปศุสัตว์ วิชาการเกษตร ประมง ป่าไม้ ซึ่งวิถีใหม่ในการดำเนินงาน 
หากผู้รับบริการไม่สามารถมาศึกษาด้วยต้นเอง ก็สามารถสืบค้นองค์ความรู้ได้จากฐานข้อมูลท่ีทางศูนย์ได้แขวน
ไว้ในระบบออนไลน์ มีความสะดวกและรวดเร็วหลายช่องทางมากขึ้น ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติประกอบอาชีพได้ 
 3. พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นท่ีศูนย์สาขา พื้นท่ีท่ีมีพระราชดำริให้ดำเนินการ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามเกิดภัยพิบัติโรคระบาด  
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
 9. มีแผนการดำเนินการสำหรับการป้องกันในอนาคต และการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
และการให้บริการอย่างไร 
  กรมพัฒนาท่ีดินกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) ในการให้บริการท่ีจำเป็น ในช่วงเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติการระบาดของเช้ือไวสัสโคโรน่า 
ระลอกท่ี 1 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤติ ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ช่วยบรรเทาความเสียหาย และ
สร้างความมั่นใจและเชื่อมั ่นของผู้รับบริการและเจ้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้แผนการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องที่จัดทำขึ้นสามารถรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 8 ได้รูปแบบ  คือ อัคคีภัย 
อุทกภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม การชุมนุมประท้วง การป้องกันและควบคุมสารเคมี เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง และเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง โดยวิเคราะห์ผลกระทบกับทรัพยากร 5 ด้าน คือ ผลกระทบด้าน
อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน ผลกระทบด้านการจัดหาหรือจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ ผลกระทบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก และผลกระทบต่อผู้ให้บริการ มีการจัดตั้งทีมงาน
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (Business Continuity Plan team) ซึ่งประกอบด้วยคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมพัฒนาท่ีดิน คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน และทีมบริหารความต่อเนื่องโดยร่วมมือ
กันดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว ซึ่งในช่วงก่อนเกิดสภาวะวิกฤติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้จัดทำแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของศูนย์ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งได้เสนอแผนบริหาร
ความต่อเนื่องท่ีจะดำเนินการในระยะท่ีเกิดสภาวะวิกฤติ ดังนี้       
 1. ด้านการบริหารจัดการ   (1.1) การกำหนดรูปแบบการเข้าชมงานภายในศูนย์ฯ กำหนดให้มีการ
ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดการจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ 
การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคม (1.2) จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่นักวิชาการ
ของศูนย์ฯ ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านส่ือออนไลน์ 
 2. ด้านวิชาการ (2.1) รวบรวมงานวิจัยท่ีเหลือลงในระบบออนไลน์ (2.2) จัดทำคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอด
องค์ความรู้ของศูนย์ฯ ผ่านส่ือออนไลน์ให้สอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมการติดตามข่าวสารของผู้คน
ในยุคสมัยใหม่ (2.3) จัดทำหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หรือชุดองค์ความรู้ จัดการ
สอนและสาธิตทางไกลผ่านระบบ Facebook Live เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาและทุกท่ี 
 3. ด้านงานขยายผล (3.1) จัดทำหลักสูตร อบรมปฏิบัติการเชิงรุกแบบกลุ่มย่อยในพื้นท่ี เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร (3.2) จัดตั้งทำ
กลุ่มไลน์ในชื่อ “ศูนย์พิกุลทองฯ ช่วยได้” โดยนำเกษตรกรในพื้นท่ีขยายผลของศูนย์ฯ มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ และให้เกษตรกรมีเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป (3.3) การจัดทีมขยายผลเคลื่อนท่ีบริการ 
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(Mobile team) โดยการรวมเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานพัฒนาท่ีดิน ปศุสัตว์ วิชาการเกษตร ประมง ป่าไม้ จัดทำ
แผนลงพื้นท่ีพร้อมกันในรูปแบบทีม เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในทุกๆ ด้านในคราวเดียว 
 4. ด้านการตลาด การจัดต้ังตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการตลาด จัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร
ในพื้นท่ี ขยายผล รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปของศูนย์ฯ  
10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติที่เก่ียวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
  การนำเอาองค์ความรู้จากศูนย์ฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุค New Normal          ทำ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพท่ี
มั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นท่ีซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น (People) การน้อมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการพัฒนาพื้นท่ี และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเน้นการพัฒนา
ดินให้เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมจากพื้นท่ีดินกรด ดินทรายจัด และดินอินทรีย์ให้สามารถประกอบอาชีพ
ที ่มั ่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ ่มขึ ้น สามารถดูแลคนในครอบครัวได้และคุณภาพชีวิตที ่ด ีขึ้น             
เมื่อประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าประสงค์ที่ 1.4 สร้างหลักประกันว่าชายหญิงทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและ
เปราะบางมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความ
มั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2.3 เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก เป้าประสงค์ที่ 2.4 มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชนโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชน และ
สิ ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ ่มก ันทำงาน ประกอบอาชีพและดูแล รักษา และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรประชาชนในพื้นท่ี และผู้ประกอบการรายย่อย รวมท้ังกระจาย
กิจกรรมต่างๆ ไปสู่กลุ่มอาชีพในพื้นที่ภายในและภายนอกจังหวัดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทําให้เกิดห่วงโซ่
ธุรกิจท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน และลดความเหล่ือมล้ำของคนเมืองและชนบท ซึ่งช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Planet) ยุทธศาสตร์ท่ี
สำค ัญในการพ ัฒนาประเทศและท ิศทางการพ ัฒนาของโลกคือ การสร ้างความม ั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ศึกษาและทดลองการแก้ไขปัญหาดินที่ไม่มี
คุณภาพและไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชใดๆ ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และการพัฒนาฟื้นฟูป่าพรุจน
ประสบผลสำเร็จ เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดการ
เส่ือมโทรมของท่ีดิน และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าประสงค์
ที่ 15.3 ทำให้ระบบนิเวศได้รับการดูแลและฟื้นฟูจนเกิดความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไปถึง
คนรุ่นหลังซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  


