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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 

 
 
 
 
 
คำช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
 กรุณาทำเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี  
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือผลงาน 
ท่ีมีการดำเนินการไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
(สพม . )  ซ ึ ่ ง แต ่ ละ เขตพ ื ้ นท ี ่ ฯ  สามารถสม ัคร ได ้ ไ ม ่ เก ิ น  1  โร ง เร ี ยน  และส ่ งสม ั ครขอร ับรางว ั ลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน         
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

3. ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกลุ นายดนัย พรอำนวยลาภ          

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ        

สำนัก/กอง สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7      

เบอร์โทรศัพท์ 054 -059813 เบอร์โทรสาร 054-059814      

โทรศัพท์มือถือ  0895108513   e-mail  danai58@yahoo.com   

3.2 ชื่อ-นามสกลุ  นายธัญพสิิษฐ์ คำปา         

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน         

สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7      

เบอร์โทรศัพท์ 054 -059813  เบอร์โทรสาร 054-059814     

โทรศัพท์มือถือ  0871722961  e-mail         

3. ชื่อ-นามสกลุ  นางสนุีย์รัตน์ โลหะโชติ         

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาท่ีดิน        

สำนัก/กอง  กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7     

เบอร์โทรศัพท์ 054 -771588  เบอร์โทรสาร 054-771644     

โทรศัพท์มือถือ  0926916692  e-mail         

 
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ความยาวต้องไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมเอกสารแนบ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  

(โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  
สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ที่มาของปัญหา การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินการโดยย่อ) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A 4  โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16  

วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าลั๊วะ ฟื้นดินฟื้นป่าพลิกวิกฤต ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

ชาวเผ่าล๊ัวะท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบ้านกอก หมู่ท่ี 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดอยภูคาและป่าผาแดง ภายใต้โครงการพระราชดำริในพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ในปี พ.ศ.2543 เกษตรกรชาวเผ่าลั๊วะได้ประสบปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจากสภาพพื้นที่มี
ความลาดชันสูง  วิถีชีวิตชาวเผาลั๊วะทำเกษตรในลักษณะแบบไร่เลื่อนลอย มีการถางเผาเศษวัชพืช การทำเกษตรท่ี
ลาดชันส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และขาดระบบน้ำเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม เส้นทางการคมนาคมท่ียังคงเป็นทางดิน ทำให้การเดินทางเข้า-ออก
พื้นที่ยากลำบาก ชาวเผ่าล๊ัวะยังขาดความรู้ด้านการทำการเกษตร ทั้งเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุง 
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และยังมีความเชื่อว่าทำมากได้มาก ก่อให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นทุกปี กรม
พัฒนาท่ีดิน โดยให้สถานีพัฒนาท่ีดินน่านดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรชาวเผ่าล๊ัวะได้ร่วมกันทุก
ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ มีหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินร่วมทำฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่น (โครงการพัฒนาบ้านกอก-จูน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และมณฑลทหารบกที่ 38 ) มาช่วยกันบูรณาการสำรวจพื้นที่และแหล่งน้ำ ปรับพื้นที่นาขั้นบันได ตรวจ
สภาพดิน เตรียมดิน ปรับปรุงบำรุงดิน ก่อสร้างที่เก็บน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ โดยทุกขั้นตอนในการทำงานจะมีหมอดิน
อาสา กลไกหลัก (Key Actor) คือ นายพัฒนา พนะสัน ซึ่งเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน  นำแนวร่วมกลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรแกนนำ หน่วยงานให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวแบบครบวงจร เกษตรกรพร้อมทำตาม พร้อมทั้งสร้าง
จิตสำนึกในเรื่องการรักษาป่าต้นน้ำ จนในปี 2559 ได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดได้ จำนวน 504 ไร่ ทุกครัวเรื อน 
พร้อมท้ังถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ ผลิตปุ๋ยหมัก ไม่ต่ำกว่าปี 30 ตัน หว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 
ปีละ 100 ไร่ และใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นข้าว จนสามารถ
ผลิตข้าวได้ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เป็น 8,459 ไร่ ลดการบุกรุกทำลายป่า และลดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีข้าวพอกิน ฟื้นดินได้รับ
ฟื้นฟู ฟื้นป่าได้รับการอนุรักษ์ เกิดความสมดุลของธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  ขยายผลในการสร้างอาชีพเพิ่มเติมในกลุ่มวิชาหกิจ
ชุมชน การปลูกกาแฟ (บริเวณพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น) ทำให้มีพืชทางเลือกสร้างรายได้ท่ียั่งยืนแก่ชุมชน 

 

 

 



 

แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
  
4  

   

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร 
เกษตรกรชนเขาเผ่าล๊ัวะอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบ้าน 

4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจูนใต้ บ้านจูนเหนือ บ้านกอกหลวงและบ้านกอกน้อย เกษตรกร จำนวน 461 คน 116 ครัวเรือน 
พื้นท่ีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก โดยขอบเขตหมู่บ้านเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน้ำห้วยไทและห้วยสะกาด มีพื้นท่ีประมาณ 14,337 ไร่ สภาพพื้นท่ีเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อนผสมกับร่องเขาที่มีความลึกและลาดชันมาก ส่วนพื้นที่เนินเขามีความลาดชันระหว่าง 12-35 
เปอร์เซ็นต์ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900-1,000 เมตร และพื้นท่ีค่อนข้างราบ ริมลำน้ำเป็นส่วนท่ีต่ำท่ีสุด
ประมาณ 800-900 เมตร มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ชนเขาเผ่าล๊ัวะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดย
ยังคงยึดถือวิธีปฏิบัติของการทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย หรือไร่หมุนเวียน ได้แก่ ข้าวไร่ โดยมีการเผาถางเศษ
วัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง เกิดการสูญเสียหน้าดิน ทำให้ธาตุ
อาหารในดินถูกชะล้างออกไป ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ต่ำ (10-20 ถังต่อไร่ หรือ 100 – 
200 กิโลกรัมต่อไร่)  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริโภค และจึงทำให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น แสดงตามภาพท่ี 1 สาเหตุท่ีทำ

ให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อทำการเกษตร มีดังนี้ 1) ชนเขาเ ผ่า
ล๊ัวะมีข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังปี และ
ไม่มีทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพ จึงมีการเกษตรแบบไร่
เลื่อนลอย  ปลูกข้าวซ้ำพื้นที่เดิมไม่ได้ สืบเนื่องมาจากสภาพ
ข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  การชะล้างพังทลายสูง 
ไม่มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ  และไม่มีระบบน้ำเพื่อใช้ทำ
การเกษตร 2) ชนเขาเผ่าล๊ัวะ จะพบปัญหาด้านเส้นทาง
คมนาคมที่ใช้ติดต่อกับหมู่บ้านข้างเคียง มีเพียงเส้นทางเดียว 
คือ ถนนจากหมู่บ้าน ไปยังบ้านสกาดกลาง ตำบลสกาด อำเภอ

ปัว ซึ่งสภาพเป็นถนนดินลำลองลัดเลาะตามไหล่เขา พื้นผิวถนนแคบไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ฤดูฝน ไม่สามารถใช้ถนนได้เนื่องจากสภาพถนนล่ืน และฐานะทางการเงินไม่มั่นคง รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการครอง
ชีพ 3) ชนเขาเผ่าล๊ัวะขาดองค์ความรู้ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการ
ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว แม้ว่าเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จะมีประสบการณ์การปลูกข้าวไร่มาไม่ต่ำกว่า 30 ปี 
แต่ไม่สามารถพัฒนาความรู้จากประสบการณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นท่ีได้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึง
การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 4) ความเชื่อว่า “ทำมากได้มาก” ในชุมชนยังคงให้การยอมรับกับผู้ที่มี
ความสามารถทำข้าวไร่ในพื้นที่กว้างๆ หรือทำปีละหลายแปลงว่าเป็นคนเก่งในชุมชน แต่มองข้ามปัจจัยอื่น  ๆ ที่มีผล
ต่อผลผลิตท่ีได้จากการทำข้าวไร่ เช่น การท่ีใช้ความรู้ เทคนิคเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งสถานการณ์จริงปรากฏผลในทางตรง
ข้ามกัน เพราะไม่สามารถบำรุง ดูแลรักษาแปลงปลูกข้าวได้ท่ัวถึง กล่าวได้ว่า ความเช่ือเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นปัจจัย

ภาพที่ 1 สภาพพืน้ที่ก่อนดำเนินการ 
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สนับสนุนการทำไร่เล่ือนลอย อีกประการหนึ่ง การแก้ปัญหาจึงต้องคำนึงถึงทัศนคติ และความเช่ือท่ีมีอยู่เดิมประกอบ
กัน 

2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ังระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบ  

 ชาวเขาเผ่าล๊ัวะ อาศัยอยู่ท่ีบ้านกอก - จูน หมู่ท่ี 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน พื้นท่ีครอบคลุม 14,337 ไร่  ซึ่ง
เป็นโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 
2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา 4 ด้าน จำนวน 116 ครัวเรือน 461 คน ซึ่งพื้นท่ีบ้านกอก-จูน ต้ังอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง  ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน้ำห้วยไทและห้วยสะกาด  ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของ
ลำน้ำปั้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่น้ำน่าน 

3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื ่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร ้าง 
การมีส่วนร่วม  
กรมพัฒนาท่ีดิน มีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บน

พื้นฐานการมีส่วนร่วม และมีพันธกิจสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาท่ีดิน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการและ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborative) รวมทั้งวางโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้เกษตรกรมี
จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ผ่านการร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารดำเนินงานต่าง ๆ ข้อมูลองค์ความรู้ รวมประชุมประชา
วิจารณ์ เกษตรกรคัดเลือกพื้นท่ีดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนงบประมาณในการทำเป็นลักษณะแปลง
สาธิต เกิดการพัฒนาในด้านอาชีพและรายได้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองต่อยอดการผลิต เนื่องจากปัญหามี
ความเชื่อมโยงและมีผลกระทบกับเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการในแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ภาคเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ตัวแทนจิตอาสา และเกษตรกร 
    4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

กรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับผิดชอบในการบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินงาน มีการประชุมวางแผนร่วมกันใน
ระดับคณะทำงาน และกำหนดความรับผิดชอบในลักษณะเป็นทีมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย  
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีสามารถแก้ไขปัญหา ตามพันธกิจในพื้นที่ได้ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดยกำหนด ค่านิยมในการทำงาน ใหบุ้คลากรในองค์กรบูรณาการการทำงานทุกภาค
ส่วน  และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับหมอดินอาสา 
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วม และผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย ช่องทาง 1) การมอบนโยบายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ
ทุกเดือน 2) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 3) คำสั่ง 4) สื่อโทรทัศน์ และ 5) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ/ยุทธศาสตร์ 6) Website 
และส่ือออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น Line Facebook 
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มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  

จากสภาพปัญหาของพื้นที่ทำการเกษตรของชนเขาเผ่าล๊ัวะ บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัด
น่าน นั้น จึงได้มีโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2543 วัตถุประสงค์ใน
การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้พิจารณาจัดแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร 2) ด้านการพัฒนาป่าไม้ ให้พิจารณาจัดระเบียบชุมชนให้แก่เกษตรกร โดยจัดทำเป็นหมู่บ้านป่าไม้ 
ท้ังนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่กับป่าไม้ได้ โดยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ปลูกป่าเสริมบริเวณพื้นท่ีลาดชัน 
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและให้ปลูกแฝกในบริเวณท่ีมีการพังทลายของดิน ท้ังนี้เพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารต่อไป 3) 
ด้านการพัฒนาอาชีพ ให้พิจารณาส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตร ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การทำนาแบบขั้นบนัได 
เพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรให้น้อยลง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความชำนาญในการทอผ้า เพื่อเป็น
อาชีพเสริม ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ อย่างถูกวิธีเพื่อเป็นอาหาร หากมีเหลือก็สามรถนำไปขาย
เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พิจารณาส่งเสริมให้เกษตรกรมีการศึกษา สามารถพูด
ภาษาไทยได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้
เกษตรกรอยู่ดีกินดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในท่ีสุด     

6. โครงการมีรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่      
        อย่างไร รวมท้ังมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี การทำไร่เล่ือนลอย ปัญหาการชะล้างพังทลายและเพิ่มผลผลิตข้าว
ให้เพียงพอต่อการบริโภคของชาวเผ่าล๊ัวะ เดิมเกษตรกร 1 ครอบครัว มีสมาชิก 4-5 คน ทำการปลูกข้าวไร่แบบไร่เล่ือน
ลอย 10-15 ไร่ หมุนเวียนในลักษณะของป่าเหล่า จะใช้พื้นที่มากถึง 40-60 ไร่ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ดินเปลืองมาก 
ผลผลิตที่ได้ต่ำ และเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดินสูง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ซึ่งในหนึ่งปี 1 ครอบครัวต้อง
บริโภคข้าว 1,000-1,500 กิโลกรัม ในปี 2551 หน่วยงานร่วมบูรณาการสำรวจข้อมูล พบว่า เกษตรกรมีทั้งสิ้น 107 
ครัวเรือน และมีเป้าหมายจัดการพื้นที่ให้เกษตรกรปลูกข้าว 500 ไร่ เพื่อให้มีข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภค โดย
พิจารณาปรับพื้นท่ีให้ปลูกข้าว 2-3 ไร่ ภายใต้การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ไม่น้อยกว่า 
1,000 กิโลกรัม สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ จึงร่วมบูรณาการพิจารณากำหนดรูปแบบและ
ขั้นตอนการดำเนินการโดยอาศัยหลักการ ระเบิดจากภายในสู่ภายนอก โดยยึดเกษตรกรเป็นหลัก กิจกรรมต่างๆ 
เกษตรกรต้องสมัครใจและลงมือทำด้วยตนเอง โดยที่หน่วยงานจะให้การสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ และปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มเป็นรูปธรรมในปี 2551 ซึ่งได้เริ่มทำจัดฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
โดยการใช้โปรแกรม ArcGIS ประกอบไปด้วย ข้อมูลแหล่งน้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำต้นทุน ถังพักน้ำขนาดต่างๆ และระบบ
กระจายน้ำ พื้นที่นาขั้นบันได และเส้นทางคมนาคม นำมาวางแผนร่วมกันกับหน่วยงาน และเกษตรกร ในการวาง
แผนการปรับพื้นที่นาขั้นบันได การปลูกข้าว การใช้น้ำ เพราะการทำนา ส่วนใหญ่ เกษตรกรจะทำการเตรียมดิน
ช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งพบว่า ปี 2551 มีพื้นท่ีนาขั้นบันได จำนวน 30 ไร่ จากนั้นจึงได้
ประชุมเกษตรกรสำรวจความต้องการในการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันได แล้วนัดหมายลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม
ของพื้นท่ี ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบน้ำชลประทาน โดยมีโครงการพัฒนา
บ้านกอก-จูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าไม้โครงการ) นักเกษตรในพระองค์ มณฑลทหารบกที่ 38 (ทหารใน



 

 

 
แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
7 

  

พื้นท่ี) โครงการชลประทานน่าน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน และเกษตรกรที่สนใจร่วมพิจารณา การพิจารณาจะคำนึงถึง
ความพร้อมของตัวเกษตรกรในการเข้าร่วมปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดของตนเองเป็นหลัก (แรงงาน) โดยสถานีพฒันา
ที่ดินสนับสนุนงบประมาณช่วยเกษตรกรเป็นค่าอาหาร ไร่ละ 3,000 บาท ส่วนในพื้นที่ที่สามารถใช้เครื่องจักรกลใน
การปรับนาขั้นบันไดได้ สถานีพัฒนาท่ีดินและป่าไม้โครงการฯ จะช่วยดำเนินการปรับพื้นท่ีให้ ทำให้ปี 2551 ปรับพื้นท่ี
นาขั้นบันไดได้จำนวน 132 ไร่ ปี 2552 ปรับได้ 174 ไร่ ปี 2553 ปรับได้ 153 ไร่ และปี 2555 ปรับได้ 15 ไร่ รวม
จำนวนนาขั ้นบันได 504 ไร่ (ภาพตามลิงค์ https://1drv.ms/u/s!AmAvkIPF7N7hoCE6529mEBf7UGit) จาก
ฐานข้อมูล GIS ทำให้สามารถแบ่งลักษณะนาขั้นบันไดได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) นาสันเขา เป็นพื้นที่นาที่อยู่บริเวณสัน
เขา ความลาดชันระหว่าง 2-12 เปอร์เซ็นต์ ดินเก็บกักน้ำได้ดีปานกลาง บางพื้นท่ีจะมีปัญหาเรื่องน้ำบ้าง สามารถปลูก
พืชหลังนาได้ 2) นาไหล่เขา เป็นพื้นท่ีนาท่ีอยู่บริเวณไหล่เขา ความลาดชันระหว่าง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ดินเก็บกักน้ำได้
ดีปานกลาง ต้องให้มีน้ำเล้ียงตลอด ช่วงขาดน้ำจะให้ต้นข้าวเสียหาย บริเวณท่ีมีน้ำสามารถปลูกพืชหลังนาได้ 3) นาข้าง

ห้วย เป็นพื้นที่นาที่อยู ่บริเวณ
ข้างห้วย ความลาดชันระหว่าง  
12-20 เปอร์เซ็นต์ ดินเก็บกักน้ำ
ได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ ข้าวให้
ผลผลิตสูง สามารถปลูกพืชหลัง
นาได้ดีมาก (ภาพท่ี 2) วิธีการ
เตรียมดิน เนื่องจากเป็นสภาพ
พื้นที่ลาดชันสูง เนื้อดินเป็นดิน 
ร่วนปนดินเหนียว การระบาย

น้ำดีจำเป็นต้องเตรียมดินก่อนปลูกข้าว (ทหาร นักเกษตรในพระองค์ พัฒนาที่ดิน ป่าไม้ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และ
เกษตรกร ร่วมดำเนินการ) โดยการใช้จอบ และรถไถพรวนดินขนาดเล็ก 1) นาใหม่ขุดปีแรก ให้ตีดินจนเละตอนทำ
เทือก ทำลายโครงสร้างดิน 2) นาเก่าปีท่ี 2-3 ไถดินให้ลึกประมาณ 10-15 ซม. ระวังอย่าให้เกินกว่า 20 ซม. จากนั้นตี
ดินจนเละตอนทำเทือก 3) ใส่ปูนโดโลไมท์ อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ช่วงเตรียมดินก่อนปลูกข้าว โดยหว่านปูน
ช่วงไถพรวน หรือตอนเทือก 4) ใส่วัสดุอินทรีย์ เพื่อให้ไปอุดหรือเคลือบผิวหน้าดินไว้ หรือสร้างเมือกเกาะผิวหน้าดิน 
เพื่อให้ดินเกาะยึดตัวป้องกันหรือลดไม่ให้น้ำไหลลงไปยังช้ันดินตอนล่างอย่างรวดเร็ว 5) ควบคุมน้ำ โดยในช่วงแรกต้อง
ปล่อยน้ำอย่างช้า ๆ เพื่อให้ดินอยู่ตัวในระยะแรก และระวังไม่ให้น้ำไหลล้นจากพื้นท่ี เนื่องจากคันดินยังไม่แข็งแรงมาก 
การปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าว ใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านก่อนการปลูกข้าว 45 วัน จากนั้น
สับกลบ ใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งขั้นตอนนี้ สถานพัฒนาที่ดินน่าน ได้ให้ความแนะนำและถ่ายทอดความรู้ 
พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการและเกษตรกรเจ้าของแปลง และมีนายพัฒนา พนะสัน ซึ่งเป็นหมอ
ดินอาสาประจำหมู่บ้าน ช่วยติดตามและทำความเข้าใจขั้นตอนการปรับปรุงบำรุงดิน การวางแผนการปลูกข้าว ทาง
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ดำเนินการวางแผนร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกร โดยอาศัยแผนท่ี GIS ท่ีได้จัดทำขึ้นมาพิจารณา 
โดยแบ่งตามรอบการใช้น้ำ ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มผู้ใช้น้ำ (กลุ่มห้วยสกาด สันซับป่าไร่ สันสะกี สันกอกหลวง และสัน
สะถ่อน) โดยมีนายส่วน พนะสันต์ เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกับหน่วยงาน ช่วยในการบริหารน้ำในพื้นท่ี โดยปลูก
ข้าวพันธุ์ข้าวแพร่ 1, ข้าวห้าว, ข้าวซิว, ข้าวกายขาว, ข้าวกายแดง, ข้าวสันป่าตอง การลงมือปลูกข้าวเกษตรกรจะ

https://1drv.ms/u/s!AmAvkIPF7N7hoCE6529mEBf7UGit
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ดำเนินการเอง โดยหน่วยงานร่วมเอามื้อลงดำนาด้วยกัน เพื่อเริ่มฤดูการปลูกข้าว เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว พื้นท่ีของเกษตรกร
ท่ีมีน้ำ หรือใกล้แหล่งน้ำ จะมีการปลูกพืชหลังนาเพิ่มรายได้ ต่อไป 

7. มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 
การดำเนินการจัดทำนาขั้นบันได ต้องได้รับความร่วมมือกันหลายภาคส่วน เพื่อกำหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดย

พิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน ลักษณะดิน แหล่งน้ำ และลักษณะพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วม ดังนี้ กลไกหลัก (Key Actor) คือ นายพัฒนา พนะสัน ซึ่งเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านร่วมประสานงาน
ระหว่างเกษตรกรบ้านกอกกับหน่วยงาน และกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ประกอบด้วย สถานี
พัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ (GIS) กำหนด
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ เทคนิคการปรับพื้นที่นาขั้นบันได ตรวจสภาพดิน เตรียมดิน และปรับปรุงบำรุงดิน  
โครงการส่วนพระองค์ ถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร และจัดทำแผนงาน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ให้ความรู้แก่
เกษตรกรเรื ่องการปลูกข้าว เตรียมเมล็ดพันธุ ์ จัดทำแผนการปลูกข้าว จัดการโรคและแมลงศัตรูพืช  โครงการ
ชลประทานน่าน จัดการแหล่งน้ำ ระบบกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ บริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำ  ป่าไม้โครงการฯ จัดทำ
ฐานข้อมูลเกษตรกร ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกร อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ทหารในพื้นท่ี 
ประสานงานระหว่างเกษตรกรในพื้นที่กับหน่วยงาน พร้อมลงแรงร่วมขุดนาขั้นบันไดกับเกษตรกร จังหวัด/อำเภอ/
อบจ./อบต. สนับสนุนปัจจัยท่ีจำเป็น ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถไถพรวนดินขนาดเล็ก การปรับเส้นทางคมนาคม
ในช่วงฤดูแล้ง ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) คือ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้โครงการฯ ช่วยขับเคล่ือนแผนงาน ประสานงาน
กับชุมชนและหน่วยงาน เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นท่ี จัดทำแผนงานและประสาน
หน่วยงานร่วมมือ ท้ังภาครัฐและเอกชน (Partnership) 
 8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทางของ 

  การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นไปในทุกขั้นตอน 1) การศึกษาข้อมูล เพื่อทำฐานข้อมูล GIS โดยมีสถานีพัฒนา

ที่ดินน่าน เป็นหน่วยงานหลัก เข้าบูรณาการกับป่าไม้โครงการ ทหารในพื้นที่ และเกษตรกรแกนนำ ช่วยให้ข้อมูลต้นน้ำ
แหล่งน้ำ และเส้นทางเดินสำรวจพื้นท่ี 2) สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะปรับนาขั้นบันได ผ่านแกนนำเกษตรกร 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้มาลงรายช่ือท่ีป่าไม้โครงการ 3) วางแผนลงสำรวจพื้นท่ี โดยการจัดกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่บริเวณเดียวกัน (กลุ่ม
สันเขาเดียวกัน) เข้าสำรวจพร้อมกัน จะมีป่าไม้โครงการ ทหาร พัฒนาที่ดิน ชลประทาน และเกษตรกร 4) พัฒนาที่ดินให้
ความรู้วิธีการปรับพื้นท่ี พร้อมทำแนวระดับ และสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ไร่ละ 3,000 บาทให้กับเกษตรกรท่ีขุดปรับพื้นท่ี
ของตนเอง พื้นที่ที่เครื่องจักรกลเข้าดำเนินการได้ป่าไม้โครงการ และสถานีพัฒนาที่ดินน่าน เข้าดำเนินการเอง ซึ่งรถไถ
แทรกเตอร์ ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.น่าน 5) การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว ได้รับการสนับสนุนรถไถพรวนขนาดเล็กจาก
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และหน่วนงานทหาร นำเข้ามาส่วนทุ่นแรงให้กับเกษตรกร ส่วนเกษตรกรที่พอมีกำลังจะให้จอบในการ
เตรียมดินเอง 6) การปรับปรุงบำรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สนับสนุนเศษวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และ
เมล็ดพันธุ ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) โดยให้เกษตรกรกลุ่มทำนาขั้นบันได (นายพัฒนา พนะสัน ผู้ประสานงานหลัก) เป็น
ผู้ดำเนินการ 7) การวางแผนการปลูกข้าว คณะทำงานฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาแผนการปลูกข้าว ต้ังแต่เริ่มกระทุ้งกล้าข้าว 
จนถึงรอบการปลูกข้าว ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างรอบการใช้น้ำด้วย ในส่วนนี้กลุ่มผู้ใช้น้ำ จะบริหารจัดการใช้น้ำให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 8) การดูแลรักษาต้นข้าว คณะทำงานฯ โดยเฉพาะนักเกษตรในพระองค์ และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จะ
เป็นหน่วยงานหลักให้คำแนะนำเรื่องโรคแมลงศัตรูข้าว ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะได้รับความเสียหายจากโรค
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และแมลงศัตรูพืชเป็นระยะ 9) การปลูกพืชหลังนา สำนักงานเกษตรอำเภอปัว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ผัก และพืชตระกูลถั่ว ท่ีใช้น้ำน้อย  
   9. โครงการมปัีญหาอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร 
 ด้านกายภาพ จากสภาพพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตร และโครงสร้างของดินมีคุณภาพ
ต่ำ การจะทำการเกษตรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณสูง ตลอดจน
ปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในด้านการผลิตมีราคาสูงและยุ่งยากลำบากในทางปฏิบัติ เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน
ค่อนข้างทุรกันดาร ทำให้การพัฒนาเป็นไปในลักษณะแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป โดยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ 
 ด้านชุมชน เกษตรกรในชุมชน มีระดับการศึกษาไม่สูงนัก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิธีการทำ
การเกษตร ตลอดจนการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปลูกฝังค่านิยมท่ี
ตอบสนองต่อการทำการเกษตรตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่กับการปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ซึ่งจำเป็นท่ีจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น (Intensive Farming) และคุ้มค่ามากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจำกัด อีก
ทั้งจะต้องเสริมการสร้างอาชีพที่เป๋ยมิตรกับป่าอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกษตรกรในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และมี
รายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน 
มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
   10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี ้วัด 
        ท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

10.1 ผลผลิต (Output) ของการดำเนินงานโครงการ  
 10.1.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในรูปแบบนาขั้นบันได ให้กับเกษตรกรบ้านกอก หมู่ท่ี 11 

ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 504 ไร ่ 
 10.1.2 การปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ 1) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก โดยถ่ายทอดความรู้การผลิตและการ

ใช้ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมให้ผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปีละ 30 ตัน (ต้ังแต่ปี 2559 – 2563) รวมทั้งส้ิน 150 
ตัน 2) สาธิตการน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งจุลินทรีย์ พด.2 โดยถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้น้ำหมักในนาข้าว 
พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมให้ผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ ปีละ 6,000 ลิตร (ต้ังแต่ปี 2559 – 2563) รวม
ท้ังส้ิน 30,000 ลิตร 3) สาธิตการใช้พืชปุ๋ยสด ทำแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ไถกลบปอเทืองในนา
ขั้นบันได) ปีละ 100 ไร่ (ต้ังแต่ปี 2559 – 2563) รวมทั้งส้ิน 500 ไร่ 

 10.1.3 เกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการทำนาขั้นบันได จำนวน 116 ครัวเรือน 137 ครอบครัว 
10.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 1) สามารถป้องกัน และลดการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดิน 2) พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,400 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 8,459 ไร่ ลดการบุกรุกทำลายป่า 3) 
แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำในลำห้วย ห้วยผาผึ้ง 61,245 ลบ.ม. ห้วยพิ 110,581 ลบ.ม. ห้วยสะกาด 71,452 ลบ.ม. ห้วย
เหงียน 40,830 ลบ.ม. ห้วยไท 265,394 ลบ.ม. ห้วยโซน 244,979 ลบ.ม. รวม 794,481 ลบ.ม. 4) ผลผลิตข้าวเปลือก
เพิ่มมากขึ้น จากเดิมปลูกข้าวไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10-15 ถัง/ไร่ (100 – 150 กิโลกรัมต่อไร่) ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น
ข้าวนาดำ (ข้าวพันธุ์แพร่ 1) ผลผลิตข้าว 13,950 / 11,004 / 12,459 / 12,731 / 11,132 / 11,401 / 13,555 ถัง (ปี 
2554 / 2555 / 2556 / 2557 / 2558 /2559 /2560 ตามลำดับ) เฉล่ีย 45 ถังต่อไร่ (450 กิโลกรัมต่อไร่) ทำให้มีข้าว
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนทุกหลังคาเรือน 5) มีอาชีพปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ เช่น ปลูกผักสวนครัว ถั่ว
เหลือง ถั่วลิสง มีรายได้ 220,700 บาท 6) คุณภาพดินดีขึ้น เหมาะสมกับการทำการปลูกข้าว และพืชอื่น ๆ  
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   11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ท่ีสำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให ้  ชัดเจน
เชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 
การดำเนินงานของสถานีพัฒนาท่ีดินน่าน ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาท่ีดิน 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เป็นพันธกิจของกรมพัฒนา
ที่ดิน ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านกอก-จูน และขยายผลในรูปแบบแปลงสาธิต ได้แก่ การปรับนา
ขั้นบันได ผลการดำเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2555 เนื้อท่ี 504 ไร ่สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ผลการดำเนินงานต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2550 – 2563 จำนวน 2,043 ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยหมัก ผลการดำเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2563 
จำนวน 180 ไร่ สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2563 จำนวน 1,316 ไร่ และ
สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ผลการดำเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2556 จำนวน 176 ไร่ ผู้ได้รับบริการเป็น
เกษตรกรบ้านกอก หมู่ท่ี 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านกอกหลวง กอกเหนือ จูนเหนือ และ
จูนใต้ จำนวน 116 ครัวเรือน 461 ราย ได้รับประโยชน์ในการผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และมีรายได้
เพิ่ม ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     
        
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
    12. หน่วยงานมกีารด าเนินการอย่างไรเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื  

เนื่องจากการทำนาขั้นบันได เป็นการทำงานที่จำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ กรม
พัฒนาท่ีดินจึงเป็นหน่วยงานเดียวที่ให้บริการปรับนาขั้นบันได พร้อมวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวต่อ
ไร่สูงสุดตามศักยภาพของสภาพดิน ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ีบ้านกอก ได้นำความรู้ท่ีได้จากการดำเนินงานท่ีผ่านมาไป
ปรับสภาพพื้นท่ีเพิ่มเติม ซ่อมแซม เสริม เติมแต่งพื้นที่นาของตนเอง ให้สามารถปลูกข้าวและพืชอื่นเพิ่มรายได้ 
นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบ้านข้างเคียงมีความสนใจและขอเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เมื่อปี 2553 เกษตรกรบ้านสกาด 
ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้มาศึกษาดูงานในการปรับพื้นที่นาขั้นบันได และได้ดำเนินการปรับพื้นที่ ในปี 
2560 จำนวน 82 ไร่ เกษตรกร 17 ราย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก เข้ามาดูงานและนำ
รูปแบบและวิธีการไปปรับใช้ในพื้นท่ี แผนงานการขยายผลโครงการของหน่วยงาน จะเป็นแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตข้าว และพัฒนาพื้นที่บริเวณที่เป็นป่าให้มีรายได้ เช่น มีการปลูกกาแฟ เมี่ยง และพืชสมุนไพร อื่นๆ ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น  
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