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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 ั ค รขอร ั บร าง ว ั 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  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ-นามสกุล  นายวิโรจน์ ปิ่นพรม          

ตำแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ        

สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ/สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12          

เบอร์โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 123 เบอร์โทรสาร 073-631034     

โทรศัพท์มือถือ  0872925792  e-mail  pinviroj@gmail.com     

3.2 ช่ือ-นามสกุล  นายอนัส มะรอเซะ          

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร             

สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ/สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12     

เบอร์โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 141 เบอร์โทรสาร 073-631034     

โทรศัพท์มือถือ      063- 6569040            e-mail     anas.maroseh18@gmail.com                    

3.3 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวกาญจนา อินแก้ว          

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร                    

สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ/สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12     

เบอร์โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 141 เบอร์โทรสาร 073-631034     

โทรศัพท์มือถือ  082-4369190  e-mail  Kanph004@gmail.com       

 
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

กรมพัฒนาที่ดิน (พด .) เป็นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่  17 
ธันวาคม 2557 ในข้อ (6) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดินและด้านอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื นบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม” และได้ปลูกฝังค่านิยม“THAI LDD”เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมให้แก่
บุคลากร  

กรมพัฒนาท่ีดินยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการราชการทรัพยากรท่ีดิน
ได้กำหนดยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และได้จัดตั้งสำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต (สพข.) เขต12 ขึ้นมาทำหน้าท่ีรับผิดชอบรับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและมีการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ฟื้นฟูดินมีปัญหา 
พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และพันธกิจข้อ 6 สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการพัฒนาที่ดินและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ ได้จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น
ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง 
และบ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินงานในลักษณะผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ ช่วยเหลือราษฎรท่ีเดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์จากท่ีทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้กำหนดแผนงานส่งเสริมการพัฒนาท่ีดินแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การดำเนินโครงการ “ปีแนมูดอร่วมสร้าง 
ฟื้นฟูสวนร้าง สร้างความยั่งยืน” ณ พื้นที่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที ่  10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

“ปีแนมูดอร่วมสร้าง ฟื้นฟูสวนร้าง สร้างความยั่งยืน” 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร  
โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยให้จัดรูป
ที่ดินในพื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ให้เป็นที่ทำกินและจัดส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรให้ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นท่ี 
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135-0-00 ไร่ ลักษณะสภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ดินมีลักษณะเป็นดินเปรี้ยว
ถึงเปรี้ยวจัด สภาพความเป็นกรด (pH 4.5-5.5) ชุดดินที่พบมี 2 ชุดดิน คือ ชุดดิน โคกเคียน (Khok Khain series: 
Ko) เนื้อที่ 40.67 ไร่ และหน่วยผสมของชุดดินลำแก่น (Lam Kaen series: Lam)  กับชุดดินรือเสาะ (Ruso series: 
Ro) เนื้อที่ 94.33 ไร่ ในปี 2527 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาที่ดินได้นำผลการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีดินมีปัญหาท่ีสำเร็จแล้วไปขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการเพื่อปลูกข้าว ร่วมกับกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังออกจากพื้นที่ให้เกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดปี มีหน่วยงานราชการในจังหวัดนราธิวาส
ร่วมบูรณาการดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำท่ีดินทำกิน จนเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ แต่หลังจากปี 2534 
เกษตรกรมีการทำนาน้อยลง เนื่องจากประสบปัญหาจากศัตรูธรรมชาติ เช่น หนู นก เข้าทำลายผลผลิต ทำให้ผลผลิต
ข้าวที่ได้ค่อนข้างต่ำเป็นประจำทุกปี ไม่คุ้มต่อการลงทุน จากสภาพปัญหาดังกล่าว เกษตรกรต้องการปรับเปล่ียนพื้นท่ี
ปลูกไม้ผลผสมผสาน และในปี 2537 ศูนย์ฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
พระราชดำริในรูปแบบไร่นาสวนผสม โดยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 (ขุดคู-ยก
ร่อง) ขุดลอกคูและคลองส่งน้ำ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทำการเกษตร 
เนื้อที่ 131-2-68 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีขุดยกร่อง 48 แปลง เนื้อที่รวม 93-1-04 ไร่ และพื้นท่ีไม่ได้ ขุดยกร่อง จำนวน 14 
แปลง เนื้อที่รวม 38-1-64 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีบ่อปลา 20 บ่อ และ
จัดทำเป็นเส้นทางลำเลียงขนย้ายผลผลิตในโครงการฯ เนื้อที่ 3-1-32 ไร่ (ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร) แต่เนื่องจาก 
เกษตรกรขาดทักษะการจัดการสวนและการบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่ไดร้ับ
ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรทิ้งให้สวนรกร้าง เกษตรกรมีฐานะยากจน จากการสำรวจข้อมูลรายได้ในปี 2560 
พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากทุกแหล่งเฉล่ียเท่ากับ 54,000 บาท/คน/ปี ซึ่งมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ระดับจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่บางรายต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นนอกภาค
การเกษตร (รับจ้างท่ัวไป) และย้ายถ่ินฐานไปทำงานต่างถิ่น (ประเทศมาเลเซีย)  

2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ังระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จำนวน
เท่าไร) 

   โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ตั้งอยู่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่  10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ขอบเขตโครงการฯ จำนวน 135-0-00 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบไร่นาสวนผสม แต่สภาพปัญหาดินเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัด ไม่สามารถทำการเกษตรได้
อย่างเต็มท่ี ประกอบกับเกษตรกรขาดทักษะการจัดการสวนและการบริหารจัดการพื้นท่ีทำการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้ไม่ได้รับผลผลิตทางการเกษตร ไม่มีรายได้เล้ียงครัวเรือน  ส่งผลให้เกษตรกรต้องย้ายถ่ินฐาน
ไปทำงานรับจ้างต่างถิ่น (ต่างจังหวัด , ประเทศมาเลเซีย) เพื่อรับจ้างหางานเล้ียงชีพจุนเจือครอบครัวและความอยู่
รอด โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับกระทบดังกล่าว จำนวน 53 ราย (ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาจากหลากหลาย
พื ้นที ่ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่ดังกล่าว) ประกอบด้วย เกษตรกร  หมู ่ที ่  6  บ้ านบาตาปาเซ หมู ่ที ่  10              
บ้ านปีแนมูดอ หมู ่ที ่  11 บ้ านกำปงบารู  และหมู ่ที ่  12 บ้ านบู เก๊ะกือจิตำบลบูกิต  อำเภอเจาะไอร้อง         
จังหวัดนราธิวาส  
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3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื ่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร ้าง 
การมีส่วนร่วม  

กรมพัฒนาท่ีดินกำหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช่ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีการสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 
และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงานพัฒนาที่ดินในระดับพื้นท่ี มีการมอบอำนาจใน
การบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู ้ อุปกรณ์และเครื ่องมือ แผนงาน/โครงการ  และงบประมาณ             
โดยสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งการจัดเวที
ประชุม/จัดทำประชาพิจารณ์ ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และส่งเสริมการทำงานแบบกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งจัดตั้งหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบในการช่วยถ่ายทอดความรู ้และ
เทคโนโลยี และประสานการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำจนงานประสบความสำเร็จ
บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  

    4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรู ปธรรม (อธิบายในประเด็น   
        ต่อไปนี้ 1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม 
        ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 

กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดย 1) สื่อสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือ
รูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 2) สร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากร
ทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถามปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา  3) วางระบบ
การติดตามงาน โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการระดับกรม ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน           
และติดตามผลงานทั ้งผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี ้ว ัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  และ               
4) จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ    
ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 
 
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 

5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ 
 1) เพื่อการจัดระบบท่ีดินและพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัด ให้สามารถทำการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก และอุปโภค–บริโภค รวมถึงการระบายน้ำออกจากพื้นท่ีแปลงเกษตร 
3) เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะจัดการฟื้นฟูสวนร้างและบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรผสมผสานอย่างถูกต้อง 
4) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นำราษฎรคืนถิ่น สร้างรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
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    6. โครงการมีรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่ อย่างไร 
รวมท้ังมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าดำเนินการ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ จนเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรตั้งแต่ริเริ่มโครงการ รับรู้ ข้อมูลสภาพปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน สำรวจพื้นที่ ให้ความเห็น ร่วมวางแผนและตัดสินใจหาทางออก ร่วมลงมือทำกิจกรรม และร่วม
ติดตามประเมินผล ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ขั ้นที ่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร ( Inform)/การรับฟัง
ความคิดเห็น เริ่มต้นจากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหา
และความต้องการของเกษตรกรที่ประสบปัญหายากจน ประกอบ
กับจัดทำประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการของเกษตรกร โดย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (งานพัฒนาที่ดิน งานประมง             
งานส่งเสริมการเกษตร) ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง 
ชลประทาน กำนันตำบลบูกิต และผู้ใหญ่บ้านปีแนมูดอ หลังจาก
นั้น ได้ทำการศึกษา สำรวจสภาพพื้นท่ี ลักษณะดิน โครงสร้างพื้นท่ี 
การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ มีพื้นที่ทั้งหมด 135-0-00 ไร่ 
เกษตรกร 53 ราย โดยมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการทำการเกษตร เนื้อที่ 131-2-68 ไร่ จำนวน 62 แปลง แบ่งเป็น
พื้นท่ีขุดยกร่อง 48 แปลง เนื้อที่รวม 93-1-04 ไร่ และพื้นท่ีไม่ได้ขุดยกร่อง จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 38-1-64 ไร่ 
ปลูกไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งหนึ่งปีจะมีรายได้แค่ครั้งเดียวจากไม้ผล มีบ่อปลา 20 บ่อ 
และเป็นเส้นทางลำเลียงขนย้ายผลผลิต เนื้อที่ 3-1-32 ไร่ (2 กิโลเมตร) เกษตรกรขาดทักษะการจัดการสวนไม้ผล การ
บริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ไม่สามารถได้รับผลผลิตเท่าที่ควร ไม่มีรายได้จากภาค
เกษตร ส่งผลให้เกษตรกรต้องทิ้งพื้นที่และครอบครัวไปประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปต่างถิ่น รวมถึงประมวลผลการ
จัดทำประชาพิจารณ์ โดยเกษตรกรต้องการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ขุดคูยกร่อง/ขุดลอกคูน้ำแปลงเกษตร
และบ่อปลา) จำนวน 53 ราย ต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย ด้านพืช จำนวน 46 ราย ต้องการให้ส่งเสริมการ
จัดการสวนไม้ผล จำนวน 26 ราย ต้องการให้ส่งเสริมการทำประมง จำนวน 24 ราย ต้องการให้ส่งเสริมการเล้ียงแพะ 
จำนวน 20 ราย ต้องการให้ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปีก (ไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง) 25 ราย ต้องการให้ส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงชันโรง 
จำนวน 8 ราย และต้องการให้จัดทัศนศึกษาดูงานต่างพื้นที่ เพื ่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จำนวน 53 ราย  

ขั้นที่ 2 การปรึกษาหารือ (Consult) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดประชุมคณะปฏิบัติการในพื้นท่ี
ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ มีหน่วยงานส่วนราชการบูรณาการประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงปญัหา 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ร่วมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมติท่ีประชุม พบว่า ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ฯ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีแผนการดำเนินงานท่ี
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหน่วยงานส่วนราชการแต่ละหน่วยพิจารณาแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือ จัดทำโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณของแต่ละกรม 
เพื่อพัฒนาฟื้นฟูการทำการเกษตรผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุง
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บำรุงดิน การจัดการสวนไม้ผลแบบครบวงจร การปลูกพืชผักแซมระหว่างร่องไม้ผล การเล้ียงปศุสัตว์ (แพะ ไก่) การทำ
ประมง (เล้ียงปลาในบ่อดินและกระชัง) การเพาะเห็ดเสริมรายได้ การพัฒนาศักยภาพด้วยการนำเกษตรกรทัศนศึกษา
ดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดทำแปลงต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานในพื้นท่ี เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและการยอมรับจากชาวบ้านในการนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเองต่อไป 

ขั้นที่ 3 การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) /ให้เกษตรกรเข้ามาร่วมทำร่วมตัดสินใจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ และหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมบูรณาการส่งเสริมและฟื้นฟูการทำการเกษตรผสมผสาน 
โดย 1) ส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลผสมผสาน จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพครบวงจรและการ
จัดต้ังกลุ่มไม้ผลผสมผสาน” สาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ผลตามหลักวิชาการ สาธิตการผสมปุ๋ยใช้เอง สาธิตการใช้ฮอร์โมนส
ปีดบูม และฮอร์โมนนูริช เพื่อเร่งการออกดอกและติดผลของทุเรียน จำนวน 26 ราย 2) ส่งเสริมการปลูกผักใน
ท้องร่อง จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกผักแซมระหว่างร่องสวนไม้ผล
ผสมผสาน" สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก สาธิตการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้วัสดุปูน สาธิตการทำ/การ
ใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ จากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 46 ราย 3) ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเล้ียงชันโรง จำนวน 8 ราย 4) จัดทัศนศึกษาดูงาน นำเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายปลูกพืชผัก
แซมระหว่างร่องสวนไม้ผลในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 40 ราย 5) ส่งเสริมการทำประมง จัดอบรมหลักสูตร 
“การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแล้ว” จำนวน 24 ราย 6) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ จัดอบรมการเลี้ยง
แพะ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงไก่ไข่หลังบ้าน จำนวน 53 ราย 7) ส่งเสริมการปลูกพืชผักบริเวณบ้านเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน และการปลูกผักยกแคร่ จำนวน 7 ราย 8) จัดทำแปลงสาธิตการบริหารจัดการสวนไม้ผล
ผสมผสานและปลูกพืชผักระหว่างร่องสวนไม้ผล แปลงนายมะราเซ  มะซาลี ผู้ใหญ่บ้านปีแนมูดอ จำนวน 1 แปลง 
โดยให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้เป็นความรู้ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกร 
ตลอดจนเป็นแปลงต้นแบบด้านการสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื ้นที ่และต่างพื ้นท่ี              
ซึ่งเกษตรกรได้ตัดสินใจปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงาน
ส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส 

ขั้นที่ 4 ความร่วมมือ (Collaboration) เมื่อเกษตรกรตัดสินใจร่วมที่จะแก้ไขปัญหา โดยการปรับเปลี่ยน
พื้นที่สวนไม้ผลที่รกร้างเป็นสวนเกษตรผสมผสาน และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมของแต่ละหน่วยงาน และสำนักงาน กปร. ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นในรูปแบบลักษณะ
การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น งานพัฒนาที่ดิน              
งานชลประทาน งานประมง งานปศุสัตว์ งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ
จัดการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นท่ีและการ
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ โดยในการดำเนินการจะมีกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงาน กปร. เป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลทุก ๆ ไตรมาส หลังจากท่ีเกษตรกรได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ กับหน่วยงานส่วนราชการ จนสามารถจัดการและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรผสมผสานและได้รับผลผลิตแล้ว เกษตรกรไดม้ี
การหารือกันในชุมชนถึงกระบวนการจัดการผลผลิตพืชผักและไม้ผล โดยเกษตรกรมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิต
สินค้าการเกษตรแล้วจำหน่าย สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ เกษตรกรรวมกลุ่มซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมปุ๋ยใช้เอง 
จะได้ในราคาที่ถูกกว่าการแยกซื้อรายเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ปุ๋ยตามอัตราที่เหมาะสมของพืชแต่ละ
ชนิด รวมทั้งเกษตรกรยังมีการติดตามให้คำแนะนำซึ่งกันและกันในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร การปฏิบัติกับ
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ไม้ผลแต่ละระยะตามปฏิทินกิจกรรม อาทิ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบำรุงต้น การใส่ปุ๋ยและฮอร์โมนเร่งการออกดอก 
และการใส่ปุ๋ยบำรุงผล ตลอดจนวางแผนช่วงระยะเวลา การปลูกพืชผัก เพื่อการผลิตผักสลับหมุนเวียนหลากหลาย
ชนิดโดยท่ีผลผลิตจะไม่ล้นตลาด  

   7. มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง/กรม

พัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง มูลนิธิปิดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง/สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้มีส่วนได้สวนเสียหลัก 
  เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ เป็นกลไกหลัก (Key Actor) โดยมีนายมะราเซ มะซาลี 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูจัดการพื้นท่ีการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ การรวมกลุ่มเกษตรผสมผสาน และการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรให้กับชุมชนในเวลาว่าง คือ        
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)       
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทเป็นผู้จัดการเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม  (Network Manager)         
และให้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น การสาธิตการ
ปรับปรุงดินโดยการใช้หินปูนฝุ่น การใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ การส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร    
การส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก/กล้าพันธุ์ผัก การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผล การจัดการและวางแผนปฏิทินกิจกรรมการจัดการสวนไม้ผลคุณภาพอย่าง
ครบวงจร การปลูกพืชผักแซมระหว่างร่องสวนไม้ผล เป็นต้น อีกท้ังยังเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีบทบาท
เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
สนับสนุนองค์ความรู้การใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพในการบำรุงดิน พร้อมสาธิตการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ถูกหลักวิชาการ เพิ่มศักยภาพของทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นที่ฐานทางการเกษตร ทำให้
สามารถเพิ่มผลผลิตไม้ผล พื้นท่ีการปลูกพืชผักและพืชอื่นๆ ได้ สนับสนุนกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ขุดคูยกร่อง 
ขุดบ่อ ขุดลอกคลองส่งน้ำ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน กปร. 
เพื่อของบประมาณสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านปีแนมูดอ 
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร การจัดการและวางแผนปฏิทินกิจกรรมจัดการสวนไม้ผล จัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผล การปลูกพืชผักแซมระหวา่ง
ร่องสวนไม้ผล ส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก/กล้าพันธุ์ผัก ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ด้วยการศึกษาดูงาน และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชผักระหว่างร่องสวนไม้ผลผสมผสาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ร่วมดำเนินการ อาทิ กรมชลประทาน เข้ามาจัดสร้างคลองส่งน้ำภายในพื้นท่ีโครงการ ให้ความรู้การบริหาร
จัดการน้ำในพื้นท่ี พร้อมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อดำเนินการควบคุมการส่งน้ำให้มีการแบ่งปันน้ำอย่างท่ัวถึง 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักแบบยกแคร่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดทำแคร่และเมล็ดพันธุ์ผกัต่างๆ 
ส่งเสริมปลูกพืชผักบริเวณบ้าน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร คือ แปรรูปผลิตภัณฑ์
กระจูดเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม กรมประมง ส่งเสริมการเล้ียงปลานิลในบ่อดินและกระชัง ให้ความรู้ด้านประมง 
สนับสนุนพันธุ ์ปลา กระชังปลา และอาหารปลา กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงแพะและสัตว์ปีก การจัดการด้าน
สุขาภิบาลสัตว์ วิธีการผสมและให้อาหารสัตว์ สนับสนุนพันธุ์แพะ ไก่พันธุ์ลูกผสมและพันธุ์พื้นเมือง กรมวิชาการเกษตร 
ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุง เพื่อเสริมรายได้ วิธีการเพาะเห็ดในถุงและการเก็บเกี่ยว สนับสนุนก้อนเช้ือเห็ด กรมพัฒนาชุมชน 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการฯ ระยะ 3 ปี กรมการปกครอง สนับสนุนถนนคอนกรีต เพื่อสัญจร
ครอบคลุมพื้นที่โครงการ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นผู้ประสานงานกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และจัดทำบัญชีผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีการวาง
แผนการใช้จ่ายและการจัดการผลผลิต เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเกิดความยั่งยืนใน
ชุมชน 

   8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทางของ 
  การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

การขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนในการผลักดันทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะ
ปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ  ดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานภายนอกกรมฯ (สำนักงาน กปร., กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง,            
กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมชลประทาน, กรมสาธารณสุข และกรมการปกครอง) ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรใน
พื้นที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) มีการจัดเวทีประชุม และสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยี โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมการ
เพิ่มผลผลิตไม้ผลคุณภาพ การส่งเสริมการปลูกผักบนร่องสวน เน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติจริงใน
พื้นท่ี ในรูปแบบของการสาธิต และการจัดทำเป็นแปลงทดสอบในพื้นท่ี ลงมือทำให้เห็นถึงความสำเร็จ ทำให้ประชาชน
เข้าใจมากยิ่งขึ้นและเกิดการยอมรับ และหน่วยงานราชการต่างๆ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้าง
เสริมความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย ผ่านการพูดคุย ซักถาม ปัญหาโดยตรงกับเกษตรกร พร้อมทั้ง ได้มีการนำกลุ่ม
เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้ท่ีประสบผลสำเร็จ ลงพื้นท่ีติดตาม
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มีการเรียนรู้ พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมี  นายมะราเซ  
มะชาลี ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เมื่อมีปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เข้มแข็ง ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   9. โครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 (1) ปัญหาดินเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัด มีธาตุอาหารในดินต่ำ ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ         
แก้ไขโดยการใช้วัสดุปูน (หินปูนฝุ่น/โดโลไมท์) อัตรา 0.5-1.0 ตันต่อไร่ ปรับสภาพดินควบคู่กับการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา      
1.0-2.0 ตันต่อไร่ เพื่อการบำรุงดิน และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ (OM) ธาตุอาหาร N P K ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินสำหรับปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (2) ปัญหาไม่สามารถดึงดูดให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู ้ร ่วมกันได้ในช่วงแรก ซึ ่งวิธ ีการแก้ไขปัญหา คือ             
การทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง โดยผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ริเริ่มในการฟื้นฟูการทำการเกษตรผสมผสานบนดินเปรี้ยวถึง
เปรี้ยวจัดจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจและการยอมรับจากชาวบ้านในการนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นท่ีของ
ตนเองต่อไป 

 (3) ปัญหาราคาสินค้าผลผลิตเกษตรตกต่ำ และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง แก้ไขปัญหา        
โดยรวมกลุ่มเกษตรกร จัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาได้อย่างเป็น
ธรรม  

 (4) ปัญหาต้นทุนการผลิตปุ๋ยมีราคาสูง ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา คือ รวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดซื้อแม่ปุ๋ยมา
ผสมปุ๋ยใช้เอง ซึ่งการรวมกลุ่มซื้อจะได้ในราคาที่ถูกกว่าการแยกซื้อรายเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้ปุ๋ย
ตามอัตราท่ีเหมาะสมพืชแต่ละชนิด 

 (5) ปัญหาการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย แก้ไขปัญหาได้โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน 
จัดตั ้ง Group Line “ปีแนมูดอโมเดล” สำหร ับเป็นช่องทางการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ                 
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทันถ้วนที 
 
มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
   10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี ้วัด 
        ท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 
 1) ผลผลิต การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ฟื้นฟูสวนไม้ผลรกร้างที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ จนทำให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ สร้างรายได้พืชผัก พืชไร่และไม้ผล สร้างความยั่งยืนแก่
เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการพัฒนาหมูบ่้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอ้ร้อง จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
  (1) พื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด/สวนรกร้างท่ีไม่สามารถทำการเกษตรได้ จำนวน 135 ไร่ ได้รับการพัฒนา ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการประกอบอาชีพเกษตรทางการเกษตรได้ แบ่งเป็นพื้นท่ีใช้
สอย จำนวน 131.67 ไร่ ประกอบด้วย ยางพารา 29.54 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 1.42 ไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสาน 101.04 
ไร่ บ่อน้ำ 1.67 ไร่ พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ (เส้นทางลำเลียง) จำนวน 3.33 ไร่ 
  (2) เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 135-0-00 ไร่ เกษตรกรสามารถบริหาร
จัดการแปลงไม้ผลผสมผสาน เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง และสามารถได้รับผลผลิตอย่างต่อเนื่องทุกปี และเกษตรกร
บางรายมีการปลูกพืชผักแซมระหว่างร่องสวนไม้ผล จำนวน 20 ราย เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือบริโภคก็จำหน่าย
สร้างรายได้ระหว่างการเก็บเกี่ยผลผลิตไม้ผล 
  (3) เกิดแปลงต้นแบบและแปลงสาธิตด้านการจัดการสวนไม้ผลครบวงจรและการปลูกผักแซม
ระหว่างร่องสวนไม้ผลในพื้นที่ร่มเงาในพื้นท่ี แปลง นายมะราเซ  มะซาลี ผู้ใหญ่บ้านปีแนมูดอ จำนวน 1 แปลง      
เนื้อที่ 2-0-80 ไร่ มีการปลูกทุเรียน และมีการปลูกผักแซมระหว่างร่อง อาทิ ผักกูด ดาหลา มะเขือยาว มะเขือพวง 
ถั่วฝักยาว แตงกวา เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2563 สามารถเก็บผลผลิตทุเรียนรวมเฉลี่ย 780-880 กิโลกรัมต่อปี   
มีรายได้เฉลี่ย 50,700-57,200 บาทต่อปี และสามารถเก็บผลผลิตพืชผักรวมเฉลี่ย จำนวน 859 กิโลกรัม ไว้สำหรับ
บริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายเพื่อนบ้าน (สร้างแรงจูงใจ) จำนวน 206 กิโลกรัม และจำหน่าย จำนวน 653 กิโลกรัม 
คิดเป็นรายได้เฉล่ีย 11,220 บาทต่อป ี    
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 2) ผลลัพธ์ ศูนย์ศึกษาฯ ได้สำรวจและเก็บข้อมูลรายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 53 ราย ระยะเวลา 3 ปี พบว่า เกษตรมีรายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 28,940 บาท/คน/ปี ดังตารางต่อไปนี้ตาราง
แสดง รายได้ของเกษตรกรท่ีทำการเกษตรผสมผสาน(ปลูกพืชผักและไม้ผล) ในพื้นท่ีท่ีเคยท้ิงร้าง 

รายการ รายการย่อย ก่อน
ดำเนินการ 

ปี 2561  
(บาทต่อป)ี 

ปี 2562  
(บาทต่อป)ี 

ปี 2563  
(บาทต่อป)ี 

1. รายได้ภาคเกษตร 1.1 รายได้จากไม้ผล 0 7,200 10,755 15,000 
 1.2 รายได้จากพืชผัก 0 0 400 700 
 1.3 รายได้อื่นๆ * 0 20,275 17,592 14,900 
 รายได้รวม 0 27,475 28,747 30,600 
2. รายได้นอกภาคเกษตร รับจ้างท่ัวไป (นอกพื้นท่ี) 54,000 53,200 54,140 56,100 
 รวมรายได้ทั้งสิ้น 54,000 80,675 82,887 86,700 

หมายเหตุ : * รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และยางพารา 
        พืชผัก เกษตรกรปลูกโดยเน้นการบริโภค เหลือบริโภคจัดจำหน่าย สร้างรายได้เสริม 

 จากการสำรวจข้อมูลรายได้ของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ปี 2563 จำนวน 53 ราย 
โดยศูนย์ศึกษาฯ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากทุกแหล่งเฉลี่ยเท่ากับ 86,700 บาท/คน/ปี มีค่าสูงกว่าข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส ที่มีรายได้ของประชาชนเฉลี่ยเท่ากับ 56,436 บาท/คน/ปี 
ซึ่งรายได้ของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ก่อนดำเนินโครงการฯ มีรายได้ค่าเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์
ข้อมูล จปฐ. และเมื ่อดำเนินโครงการ เกษตรกรมีรายได้เพิ ่มขึ ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย จปฐ.ของจังหวัดนราธิวาส           
จำนวน 42 ราย คิดเป็น 79 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรในพื้นที่โครงการฯ มีความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ในครัวเรือน และที่สำคัญราษฎรมีการคืนถิ่น ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

 3) ผลกระทบ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ โดยชุมชนได้ร่วมกันสะท้อนถึงสภาพ
ปัญหา/ความต้องการ โดยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมในการรับรู ้ปัญหาที่แท้จริง เกษตรกรได้รับองค์ความรู้/
นวัตกรรม รวมถึงงบประมาณท่ีส่วนราชการสนับสนุนสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตรงจุด ได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน จากผลการดำเนินงาน ทำให้เกษตรกรมีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือสามารถจำหน่าย อีก
ทั้งยังสร้างรายได้จากไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง เกษตรกรมีการจัดการสวนที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทำให้ได้รับผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ สามารถผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย นับเป็นตัวอย่างของ
ความสำเร็จในพื้นที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ของจังหวัด คือ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังจะเห็นได้ว่า ปัจจัยท่ีสำคัญมากท่ีจะทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ
นั้น คือ การสร้างความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกร ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและสะท้อน
ปัญหาซึ่งกันและกัน ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ นอกจากนี้ เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ
ระหว่างหน่วยงภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่น (Build Confidence) ลดความตึงเครียดและความ
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ขัดแย้งของสถานการณ์ไม่สงบ
ในพื ้นท่ี ตลอดจนการ เข้าใจ 
เข ้ าถ ึ ง  พ ัฒนา  เจ ้ าหน ้ า ท่ี
หน่วยงานมีความเข้าใจ และ
เข้าถึงประชาชน จนสามารถ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และพัฒนาพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความสุข 
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน)  
    12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่
สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 
 1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ เกษตรกรสามารถร่วมวางแผนการพัฒนาพื้นท่ีทำ
การเกษตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยและร่วมแก้ไขปัญหา ติดตามให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน ตลอดจนชักชวนกลุ่ม
เกษตรกรพื้นท่ีข้างเคียง/ภายนอกโครงการฯ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นท่ีแปลงเกษตร แล้วนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของ
ตนเองได้ จนสามารถขยายผลแก่เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงและรวมกลุ่มเกษตรกรไปแล้วกว่า 122 ราย โดยมีการรวมกลุ่ม
เคร ือข่ายระหว่างเกษตรกรในพื ้นท่ีโครงการฯ กับเกษตรกรนอกโครงการ ประกอบด้วย กลุ ่มปลูกพืชผัก               
จำนวน 35 ราย กลุ ่มจัดการสวนไม้ผล จำนวน 15 ราย กลุ ่มกองทุนการบริหารจัดการปุ ๋ย/ฮอร ์โมนไม ้ผล             
จำนวน 17 ราย กลุ่มทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 25 ราย กลุ่มจัดการผลผลิตและรวบรวมผลผลิตเพื่อการ
จำหน่าย จำนวน 22 ราย นอกจากนี้กลุ ่มแม่บ้านมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็น        
ส่วนหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน 
 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

ผลจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    
มีการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรผสมผสาน การจัดการสวนไม้ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปลูกพืชผักไว้บริโภคและ
จำหน่ายจนประสบผลสำเร็จ สามารถพึ่งพาและยืนด้วยลำแข็งของตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   
จึงได้นำโมเดลต้นแบบการพัฒนาพื้นท่ีโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอไปขยายผลในพื้นท่ีหมู่บ้านบริวารของศูนย์ศึกษาฯ  
ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกับหมู่บ้านปีแนมูดอ โดยการจัดทำโครงการจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร โครงการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลบนพื้นที่ขุดยกร่อง บรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ    
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562-2563 ได้ดำเนินโครงการแล้วในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ประกอบด้วย บ้านยาบี 
หมู่ที ่ 1 ตำบลกะลุวอ บ้านเปล หมู่ที ่ 3 บ้านพิกุลทอง หมู่ที ่ 6 บ้านครี หมู่ที ่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง           
จังหวัดนราธิวาส พื้นท่ีศูนย์สาขาที่ 3 หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ บ้านตอหลัง-ทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้    
ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฯ ได้มีแผนดำเนินการโครงการในพื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จำนวน 5 หมู่บ้าน 32 ราย           
พื้นท่ีศูนย์สาขาท่ี 4 จำนวน 1 หมู่บ้าน 10 ราย และพื้นท่ีท่ีพระราชดำริให้ดำเนินการ จำนวน 4 หมู่บ้าน 45 ราย โดยการ
ดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีการนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปศึกษาเรียนรู้ดูงานในพื้นที่หมู่บ้านปีแนมูดออีกด้วย      
                               


