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แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
 

   รางวัลการพัฒนาการบรกิาร 
 

 
 
 

 
 

ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอก
แบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     การพัฒนาที่ดินบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน : หมู่บ้านนอแล ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง     

      จังหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อหน่วยงาน :     ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 

    เป็นผลงานที่พัฒนาการให้บริการ โดยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 

  เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ผลงานไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว  
  เป็นผลงานที่มีการพัฒนาบริการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล 
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   บทสรุปสาระส าคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวลั (Executive Summary) 

 
 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินการ 
 

 

ประเภทรางวัล  :     การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงาน  :     การพัฒนาที่ดินบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน : หมู่บ้านนอแล ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง  

      จังหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อหน่วยงาน :     ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

สรุปผลงานโดยย่อ :  
 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เริ่มด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด าริว่าพ้ืนที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและมี
สภาพไม่ลาดชันนัก น่าจะใช้เป็นที่ส าหรับพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น และ
หยุดยั้งการท าลายต้นน้ าล าธาร เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริข้างต้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการหลวงจึงเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว ตัวอย่างของพ้ืนที่ที่เข้าไปด าเนินการได้แก่ พ้ืนที่
ในชุมชนบ้านนอแล ซึ่งเป็นชนเผ่าปะหล่องหรือดาละอ้ัง ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ การเข้าไปด าเนินงานในช่วงแรกมีการส ารวจสภาพการใช้ดินเดิม หาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน มีการจัดท าระบบบอนุรักษ์ดินและน้ าแบบคูรับน้ าขอบเขา ยังไม่มีการน าระบบน้ า
เข้าไปสนับสนุน การแก้ปัญหายังไม่ครอบคลุมนัก ในปี พ.ศ. 2546 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีแนวคิดที่จะ
ส่งเสริมให้เป็นแปลงปลูกผัก ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงจึงได้มีการส ารวจพ้ืนที่อีกครั้ง เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาต่อยอด โดยสรุปงานคร่าวๆ ดังนี้ 
 
1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

บ้านนอแลเป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทย – พม่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีความลาดชัน
ค่อนข้างสูง มีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกอยู่ตามไหล่เขาและบริเวณหุบเขา มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ค่อนข้างสูงมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งต้นน้ าล าธาร 
และสัตว์ป่าถูกบุกรุกท าลายลงอย่างรวดเร็ว การท าเกษตรกรรมขาดระบบการจัดการที่ดี อาศัยน้ าฝนในการท า
การเกษตร มีการเตรียมดินเพ่ือปลูกผัก ข้าวไร่ ข้าวโพด ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชาวเขาท าให้มีการรบกวน
หน้าดินบ่อยครั้ง ลักษณะของการใช้พ้ืนที่เช่นนี้ ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย เกิดการ
สูญเสียของชั้นดินที่มีธาตุอาหารพืช ท าให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกรจึงมี
การหมุนเวียนเปลี่ยนพื้นที่เพ่ือท าการเพาะปลูก ท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าไม้ เพื่อมาใช้เป็นพ้ืนที่การเกษตร
มากขึ้น การแก้ปัญหาในเบื้องต้นศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ให้ และทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกผักเมืองหนาว 
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1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงร่วมกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้มีการประชุมร่วมกัน

เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้านนอแล สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการ
ปลูกผักเมืองหนาว เนื่องจากภูมิอากาศเอ้ืออ านวย ทางศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงจึงเข้าส ารวจ
พ้ืนที่และประชุมประชาพิจารณ์ร่วมกับคนในชุมชนเพ่ือวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ จากการส ารวจได้แบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 แปลง คือ แปลง A จ านวน 73 ไร่ แปลง B จ านวน 32 ไร่ และแปลง C จ านวน 60 ไร่ รวมทั้งหมด
เป็น 165 ไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวมีความลาดชันอยู่ระหว่าง 20-50 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีแหล่งน้ า ดินมีความเสื่อมโทรม จึง
ต้องพัฒนาแบบครบวงจร กิจกรรมที่เข้าท าคือ การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแบบขั้นบันไดดินไม่
ต่อเนื่อง ในด้านแหล่งน้ ากรมชลประทานได้จัดหาแหล่งน้ าจากหมู่บ้านขอบด้งแล้วส่งมายังบ้านนอแล และทาง
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้กระจายน้ าต้นทุนเข้าสู่แปลงเกษตรกร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ าใน
แต่ละแปลงตามที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้แบ่งแปลงไว้ โดยแบ่งเป็นแปลงละ 1 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับ
ผลประโยชน์ จ านวน 109 คน ซึ่งมีแผนส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์เพื่อส่งออกต่างประเทศ   

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเส้นทางล าเลียงภูเขาเพ่ือขนย้ายผลผลิตออกจากแปลงสู่โรงคัดบรรจุของ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร การจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้า ใจใน
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันการพังทลายของดิน การดูแลรักษา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น การปลูกแฝกเสริมขอบของขั้นบันได 
เพ่ือป้องกันดินทรุดตัว การใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้น สนับสนุนการปรับปรุงดินด้วยพืชตระกูล
ถั่ว (ถั่วพุ่มด า) เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร ปรับสภาพดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และสารอินทรีย์ชีวภาพอ่ืน ๆ โดยใช้จุลินทรีย์สารเร่ง พด ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยก่อสร้างอาคารเพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก และ      
น้ าหมักชีวภาพ สนับสนุนถังหมักและกากน้ าตาลเพ่ือใช้ในการผลิต โดยเกษตรกรมีการแบ่งกลุ่มจ านวน 24 
กลุ่ม เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ พด. 2 สารไล่แมลง พด. 7  โดยใช้เศษวัสดุจากในแปลงมาผลิต 

 
1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

จากการเข้าด าเนินการในพ้ืนที่บ้านนอแลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ที่ได้ท าไว้ยังคงมีสภาพที่ดี มีแนวหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการทรุดตัว  การบริหารจัดการน้ าในแปลงเกษตรกร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรยังคงท ากินในพ้ืนที่เดิม  ด้านทรัพยากรดินจากการวิเคราะห์ดินตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ปรับสภาพดินด้วยปูนโดโลไมท์ มีค่า pH ที่สูงขึ้น ปริมาณอินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม มีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน  

 ในด้านเศรษฐกิจรายรับจากการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรมีมูลค่าสูงขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 เกษตรกรมีรายรับเฉลี่ย 55,000 บาทต่อปี 

 ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าว ยังเป็นจุดเรียนรู้ที่ให้บุคลากรภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามา
ศึกษาดูงานปีละไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ลดพ้ืนที่การปลูกพืชสารเสพติด และเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 

2. ทรัพยากรป่าไม้ มีป่าที่ปลูกทดแทน มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้น 
3. ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 
4. คุณภาพดินในการเพาะปลูกดีขึ้นจากการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรหยุดการท าไร่เลื่อน

ลอยท าให้สภาพป่าฟ้ืนคืน 
5. สามารถใช้พื้นที่ท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

ด้านคุณภาพชีวิต 
1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น สามารถดูแลรักษาระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ า และปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
2. เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต 
3. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
4. ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในแปลง 

 
1.5 จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความส าเร็จ 
 ความส าเร็จในการพัฒนาพ้ืนที่บ้านนอแล สิ่งส าคัญคือ การปรับเปลี่ยนวิถีการท าเกษตรกรรมแบบไร่
เลื่อนลอยมาสู่ระบบการเกษตรแบบใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดพ้ืนที่การท าการเกษตรแบบใช้
พ้ืนที่มาก มาสู่การใช้พ้ืนที่น้อย แล้วให้ผลผลิตตอบแทนสูง จากอดีตที่มีการใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรมาก
และอาศัยน้ าฝน มาเป็นการท าการเกษตรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีระบบน้ าเข้าสู่แปลงเกษตรกร และมี
การปลูกผักอินทรีย์ ท าให้มีการผลิตพืชได้ตลอดปี และใช้พ้ืนที่ไม่มาก เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัญหา  
ยาเสพติดลดน้อยลง ซึ่งปัจจัยหลักท่ีท าให้ประสบความส าเร็จคือ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและคนในชุมชนบ้านนอแล เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน ถ้าขาดความร่วมมือจากส่วนใด
ส่วนหนึ่งความส าเร็จก็ไม่สามารถเกิดขึ้น การให้ความรู้ ท าความเข้าใจกับชุมชนในการใช้พ้ืนที่อย่างถูกวิธี และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การท าแปลงเกษตรตัวอย่าง ท าให้เกษตรกรได้เห็นประโยชน์ และเกษตรกร
ลงมือปฏิบัติและได้ผลผลิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแบบครบวงจรที่มีทั้งการก่อสร้างขั้นบันได การก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดเล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การก่อสร้างเส้นทางล าเลียงภูเขาเพ่ือขนย้ายผลผลิตจากแปลงสู่โรง
คัดบรรจุ รวมถึงการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่เกษตรกรมีการตั้งกลุ่มเพ่ือผลิต      
ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในแปลงของเกษตรกรเอง ท าให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่นั้นได้อย่างยั่งยืน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
ซึ่งปัจจัยความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่สนับสนุน ความเข้าใจ และการยอมรับถึงวิธีการ
แก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที ่
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เริ่มด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ทรงมีพระราชด าริว่าพ้ืนที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่ าไม้อยู่เลยและมีสภาพไม่
ลาดชันนัก น่าจะใช้เป็นที่ส าหรับพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น และหยุดยั้งการ
ท าลายต้นน้ าล าธาร เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริข้างต้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวงจึงเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว ตัวอย่างของพ้ืนที่ที่เข้าไปด าเนินการได้แก่ พ้ืนที่ในชุมชนบ้าน
นอแล ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทย – พม่า ชุมชนบ้านนอแลเป็น
ชนเผ่าปะหล่องที่อพยพจากประเทศพม่าเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่ที่หมู่ 14  ต าบลม่อน
ปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 500500 เมตร N 2201300 เมตร สูงจากระดับทะเล ปานกลางประมาณ 
1,400 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีความลาดชันค่อนข้างสูง มีพ้ืนที่เพาะปลูก อยู่ตามไหล่เขาและ
บริเวณหุบเขามีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างสูงมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลายด้าน ซึ่งปัญหาหลักคือ การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินไม่ถูกต้อง  ส่งผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การบุกรุกป่าเพ่ือเป็นพื้นที่เกษตรแบบเลื่อนลอย ท าให้ป่าไม้และแหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลายสัตว์ป่า
ถูกบุกรุกและสูญหายอย่างรวดเร็ว  

2. การปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นสิ่งเสพติด ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
3. การท าการเกษตรในพ้ืนที่ลาดชันโดยไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
4.  การเตรียมดินเพ่ือปลูกพืช ท าให้มีการรบกวนหน้าดินบ่อยครั้ง ลักษณะของการใช้ พ้ืนที่เช่นนี้ ท าให้

ง่ายต่อการสูญเสียของชั้นดินที่มีธาตุอาหารพืช ท าให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
การเข้าด าเนินงานในช่วงแรกมีการส ารวจสภาพการใช้ดินเดิม หาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
อย่างยั่งยืน มีการจัดท าระบบบอนุรักษ์ดินและน้ าแบบคูรับน้ าขอบเขา แต่ยังไม่มีการน าระบบน้ าเข้าไปสนับสนุน 
การแก้ปัญหายังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร 
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รูปแสดงการปฏิบัติงานเดิม โดยการท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และส่งเสริมปลูกพืชผัก 
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แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 

 
2. ผู้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเสนอความต้องการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด าเนินการบ้านนอแลให้ศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โดยมีแผนส่งเสริมและต้องการแปลงต้นแบบการปลูกผักอินทรีย์ โดยมี
เกษตรกรในพ้ืนที่บ้านนอแลเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเน้นการจัด
ระเบียบการใช้ที่ดิน ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการปลูกผักในระบบอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานร่วมกัน
วิเคราะห์พื้นที่และหาแนวทางการท างานในแต่ละส่วน เช่น  

- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ท าหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรบ้าน
นอแล 

- กรมป่าไม้ ส่งเสริมและสนับสนุนต้นไม้เพ่ือปลูกป่าบริเวณยอดเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
- กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อพ้ืนที่ท าเกษตร โดยจัดระบบส่งน้ าและบ่อพักน้ าให้

ครอบคลุมพ้ืนทีเ่กษตรกรรมเป้าหมาย 
- หน่วยงานความมั่นคง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน และปัญหาสิ่งเสพติด 
- ชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแลคนในหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือ น าเสนอปัญหาและความต้องการให้

หน่วยงาน และปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปสนับสนุน 
- ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  กรมพัฒนาที่ดิน รับผิดชอบการวิเคราะห์ พ้ืนที่

เกษตรกรรมที่มีการใช้ที่ดินผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมต่อสมรรถนี่ดิน เช่น การท าการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ าล า
ธาร พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินและความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ดินขาด

( ด าเนินการในแต่ละแปลงของเกษตรกร ) 

 พ้ืนที่บ้านนอแล 

แปลงเกษตรกร 1 , 2 , 3 … 

ปัญหา 

ระบบอนุรักษ์ 

ดินและน้ า 
 

ปรับปรุง 

บ ารุงดิน 
 

ส่งเสริมการ 

ปลูกผัก 
 

แก้ไข แก้ไข 

แก้ไข 
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ความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตต่ า จากนั้น ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดินท าหน้าที่
ด าเนินการลดปัญหาของการใช้ที่ดินที่ผิดสมรรถนะ โดยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า กระจายน้ าจากบ่อ
ชลประทานเข้าแปลงเกษตรกรพร้อมทั้งติดมาตรวัดน้ า ก่อสร้างเส้นทางล าเลียงภูเขา น าเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ มาฟ้ืนฟูปรับปรุงดินในพ้ืนที่บ้านนอแล เช่น การส ารวจออกแบบ ความรู้ทางวิศวกรรม
โยธา การวิเคราะห์ดิน การใช้สารเร่งต่าง ๆ หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด ฯลฯ เข้าสนับสนุนในพื้นที่ด าเนินงาน 

โดยที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการร่ วมกันแบบบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ ในส่วนที่ รับผิดชอบ             
เพ่ือตอบสนองและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแปลงต้นแบบในการปลูกผักอินทรีย์ 
 
3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

แนวคิดริเริ่มในการจัดรูปแบบการเกษตรที่บ้านนอแล เกิดจากรูปแบบแปลงรวมที่เคยมีการจัดท าที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง โดยพ้ืนฐานแนวคิดเกิดจากการท าการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ ศูนย์ฯ 
ขุนวาง ที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้ท าการเกษตรอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นแปลงรวมใหญ่ ท าให้การเข้าไป
ส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ยากล าบาก การด าเนินงานติดตามผลขาดความต่อเนื่อง จึงเกิดความคิดท่ีจะน าเกษตรกร
ที่มีแปลงอยู่อย่างกระจัดกระจายมาท าเกษตรในพ้ืนที่เดียวกัน โดยมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสม ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวประสบความส าเร็จได้ดีเป็นที่น่าพอใจ ในพ้ืนที่บ้านนอแล แปลงเกษตรของเกษตรกรมีอยู่อย่างกระจัด
กระจายเช่นเดียวกับที่ศูนย์ฯ ขุนวาง และการเข้าไปสนับสนุนของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงใน
ระยะแรก สนับสนุนตามที่เกษตรกรร้องขอความอนุเคราะห์มาในแต่ละราย ซึ่งไม่เป็นแบบครบวงจร ท าให้การ
ส่งเสริมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงน าวิธีการจากศูนย์ฯ ขุนวางมาใช้ที่บ้านนอแล ประกอบกับในขณะนั้น
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีความคิดที่จะส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ และต้องการแปลงต้นแบบในการปลูกผัก
อินทรีย์เต็มรูปแบบ เพ่ือให้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ าของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(IFOAM Basic Standards) ดังนั้นเมื่อเริ่มน ารูปแบบดังกล่าวเข้ามาปรับใช้ในพ้ืนที่บ้านนอแล การพัฒนาพ้ืนที่
ถือเป็นการพัฒนาเต็มรูปแบบ หรือพัฒนาแบบครบวงจร โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน และ           
รวมกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดมาสนับสนุนในพ้ืนที่บ้านนอแล ทั้งการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน การส ารวจเพ่ือวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าด้วย
มาตรการที่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน พืชปลูก ความลาดชันของพ้ืนที่  การก่อสร้างเส้นทางล าเลียง         
เพ่ือความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกจากแปลงเกษตรและท าให้ผลผลิตเกิดความเสี ยหายน้อยที่สุด         
การก่อสร้างระบบชลประทาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรอย่างประหยัด  และ            
เพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งชีวภาพ
ทดแทนการใช้สารเคมี การปลูกผักและระบบการปลูกผักอย่างเข้มข้น มาด าเนินการในพ้ืนที่บ้านนอแล          
เพ่ือลดการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมแบบหมุนเวียน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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รูปพ้ืนที่ด าเนินการแปลง A B และ C หลังก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และปลูกพืช ท าเกษตร
แบบครบวงจร ตามการปฏิบัติการใหม่ แสดงดังนี้ 
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รูปแบบการท างาน 
 แบบดั้งเดิมเป็นการท างานแบบต่างคนต่างท าแล้วน ามาปฏิบัติ 

1. มีการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน โดยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
2. การก่อสร้างเส้นทางล าเลียง 
3. วิเคราะห์ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ส่งเสริมการปลูกผัก 

 แบบใหม่เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันก่อนแล้วน าไปปฏิบัติร่วมกัน 
1. มีการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน โดยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
2. การก่อสร้างเส้นทางล าเลียง 
3. จัดหาแหล่งน้ าการเกษตร 
4. วิเคราะห์ดิน ปรับปรุงบ ารุงดินอย่างต่อเนื่อง 
5. การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งชีวภาพการปลูกผัก 
6. ส่งเสริมการปลูกผักอย่างเข้มข้น 

( ท าเป็นแปลงรวม โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือน ) 
 

 

พ้ืนที่บ้านนอแล 

แปลงเกษตรกร 1 , 2 , 3 … 

แปลงเกษตรกรรวม 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม่ 

แก้ไข 

ปัญหา ปลูกป่า 

บริเวณ 
ยอดเขา 

ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 

ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ 

แก้ไข 

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

ระบบชลประทาน 

ระบบเส้นทางล าเลียงภูเขา 
 

วิเคราะห์และปรับปรุง
บ ารุงดิน 

ระบบชลประทาน 

 

ปัญหา 
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4. กลยุทธ์ที่น ามาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลส าเร็จ 
การด าเนินการพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์หลักเป็นการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ลดปัญหา

การบุกรุกพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การ
ด าเนินการมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

การประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เช่น การท าการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ท าให้เกิดการบุกรุกป่า โดยชาวบ้าน
แต่ละครอบครัวต่างบุกรุกป่าเพ่ือท าแปลงเกษตรของตนเอง ท าให้การควบคุมดูแลท าได้ยาก การใช้ที่ดินผิดวิธี 
การปลูกฝิ่น ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงคิดวิเคราะห์โครงการเพ่ือน ามาแก้ปัญหาดังกล่าว การให้เกษตรกรมา
ท าแปลงเกษตรในพ้ืนที่เดียวเป็นแปลงใหญ่ และมีการพัฒนาแบบครบวงจร  อาจลดปัญหาต่าง ๆ ได้ จึง
วิเคราะห์พ้ืนที่และคาดการณ์ถึงวิธีแก้ปัญหารวมถึงการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นวิเคราะห์ใน
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือหาวิธีแก้ไขและใครเป็นผู้ด าเนินการ โดยเริ่มจาก 

การจัดระเบียบการใช้ที่ดิน โดยมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งการท าการเกษตรดั้งเดิมเป็นการใช้
ที่ดินที่ผิดสมรรถนะ และท าไร่เลื่อนลอย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร โดยใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมโยธาเข้ามาชะลอผลกระทบ จึงได้รูปแบบของมาตรการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ ขั้นตอนนี้ศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างเส้นทางล าเลียงเพ่ือขนส่งผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่ตลาด โดยการก่อสร้างเริ่มต้นจาก
แปลงเกษตรจนเส้นทางสายหลัก ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน 

จัดหาแหล่งน้ าการเกษตร เพราะน้ าเป็นปัจจัยหลักของการปลูกผัก ถ้าสามารถจัดหาน้ ามายังพ้ืนที่
เกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ท าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง สามารถลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ ขั้นตอนนี้ด าเนินการ
โดยกรมชลประทาน 

การกระจายน้ าเข้าสู่แปลงของเกษตรกรทุกแปลง รวมถึงการติดมาตรวัดน้ าขั้นตอนนี้ด าเนินการ
โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน 

วิเคราะห์ดิน และปรับปรุงบ ารุงดิน เมื่อมีการก่อสร้างระบบต่าง ๆ เสร็จ โครงสร้างของดินจะถูก
กระทบกระเทือน ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์ถึงสภาพของดินในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุง ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรสามารถที่จะใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง   
กรมพัฒนาที่ดิน 

การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งชีวภาพ พ้ืนที่แปลงตัวอย่างการปลูกผักอินทรีย์การใช้สารเคมี
จึงเป็นสิ่งต้องห้าม แต่การปลูกพืชโดยไม่ใช้เคมีต้องมีสิ่งเข้ามาทดแทน ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
สารชีวภาพในการท าการเกษตร จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพของชีวิตที่ดี
ขึ้น ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน  

การจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้าใจในมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ป้องกันการพังทลายของดิน การดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
เช่น การปลูกแฝกเสริมขอบขั้นบันได เพ่ือป้องกันดินทรุดตัว การใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้น 
สนับสนุนการปรับปรุงดินด้วยพืชตระกูลถั่ว (ถั่วพุ่มด า) เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร  
ปรับสภาพดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และสารอินทรีย์
ชีวภาพอ่ืน ๆ โดยใช้จุลินทรีย์สารเร่ง พด. ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนา
ที่ดิน โดยก่อสร้างเป็นอาคารเพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนถังหมักและกากน้ าตาล
เพ่ือใช้ในการผลิต โดยเกษตรกรมีการแบ่งกลุ่มจ านวน 24 กลุ่ม เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ พด. 2  
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สารไล่แมลง พด. 7  โดยใช้เศษวัสดุจากในแปลงมาผลิต ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการ
หลวง กรมพัฒนาที่ดิน  

ส่งเสริมการปลูกผักอย่างเข้มข้น ในการปลูกพืชแบบต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยเป็นที่
ปรึกษาและพ่ีเลี้ยง คอยแนะน าและถ่ายทอดวิธีการปลูกผักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติด าเนินการโดยมูลนิธิโครงการหลวง 

ซึ่งแต่ละข้ันตอนที่กล่าวมานั้น ส่งผลให้ดินในพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น เกษตรกรสามารถปลูกผักได้ปีละ        
3-4 ครั้ง เกษตรกรเข้าใจการปรับปรุงบ ารุงดิน สามารถบริหารจัดการแปลงตัวเองได้ ท าให้มีรายได้ทดแทนการ 
ปลูกฝิ่น  

 
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ 

ในการด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว ใช้งบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้กรมพัฒนาที่ดิน  โดยแบ่ง
ออกเป็นสามขั้นตอน 

ขั้นตอนแรก เป็นการส ารวจออกแบบ  
ส ารวจโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ท าการรังวัดพ้ืนที่ เพ่ือเก็บ

ข้อมูลสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ออกแบบ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ช่วยในการท างาน เพ่ือให้การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่เจ้าหน้า
ส ารวจภาคสนามส่งเข้ามา เมื่อออกแบบเสร็จ จัดส่งของบประมาณในปีถัดไป งบประมาณในการส ารวจ
ออกแบบเป็นเงิน 33,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2545 

ขั้นตอนที่สอง เป็นการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
เมื่อได้รับงบประมาณในปีต่อมา ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่มีการออกแบบไว้ โดยเจ้าหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเป็นผู้ด าเนินการ ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่เช่น รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด
ต่าง ๆ และใช้แรงงานในพ้ืนที่เข้าร่วมในการก่อสร้าง งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 895,950 บาท เมื่อปี 
พ.ศ. 2545 

การกระจายน้ าเข้าสู่แปลงเกษตรกร พร้อมทั้งติดมาตรวัดน้ าทุกแปลง เพ่ือควบคุมการใช้น้ าของ
เกษตรกร โดยควบคุมการท างานโดยเจ้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง งบประมาณในการ
ก่อสร้างเป็นเงิน 3,813,209 บาท  ส่วนของกรมชลประทานที่หาน้ าต้นทุนมาให้ในพ้ืนที่ใช้งบประมาณ 15 ล้าน
บาท  

ขั้นตอนที่สาม การปรับปรุงบ ารุงดิน 
เมื่อการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้วเสร็จ จะเข้าสู่กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งชีวภาพต่าง ๆ ปุ๋ยหมัก พืชปุ๋ยสด ฯลฯ อีกทั้งการส่งเสริม
การปลูกพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงในการส่งเสริมการปลูก ขั้นตอนนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรผ่านกรมพัฒนาที่ดินและที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงใน
การด าเนินการ  

 
6. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ 

6.1 ล าดับขั้นตอนในการพัฒนา  
โครงการหลวงเสนอความต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด าเนินงานตรวจสอบพ้ืนที่ ในส่วนของ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน รับผิดชอบการวิเคราะห์พ้ืนที่เกษตรกรรม ก าหนด
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ขอบเขตการท างาน ประชุมเกษตรกรในพ้ืนที่ จากนั้นเจ้าหน้าของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงหลวงจะเข้า
ท าการรังวัดส ารวจพ้ืนที่ เก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ออกแบบที่อยู่ในส่วน
ของส านักงานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและท าการออกแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจะใช้รูปแบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความลาดขันของพ้ืนที่และความเหมาะสมของดิน ชนิดพืช รวมทั้งความ
ต้องการของผู้เสนอแนวคิด  เมื่อออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่แล้ว การพัฒนาทางด้าน
การขนส่งและระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่จะถูกออกแบบให้คลอบคุมพ้ืนที่ด าเนินการ เมื่อวางแผนทั้งระบบของ
การพัฒนาก็น าแผนงานเข้าสู่การของบประมาณในการก่อสร้างต่อไป 

6.2  ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่มีการออกแบบไว้ โดย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นผู้ด าเนินการเอง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เช่น รถ
แทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาดต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญเป็นผู้ควบคุมงานโดยตลอด และใช้แรงงานในพ้ืนที่
เข้าร่วมในการก่อสร้าง ทั้งนี้ก่อนการเริ่มก่อสร้างจะมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจถึงลักษณะการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่เกษตรกร ก าหนดขอบเขตการท างาน เจ้าหน้าจะเริ่มท าการแผ้วถางวางแนวตามแบบที่ก าหนด โดยใน
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อยใช้เครื่องจักรในการก่อสร้าง ส่วนในที่ที่มีความลาดชั้นสูงจะใช้แรงงานคนในการขุด
เพ่ือก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เมื่อด าเนินการเสร็จจึงจัดสรรพ้ืนที่ให้เกษตรกร เพ่ือที่จะก่อสร้างระบบ
กระจายน้ าในพ้ืนที่ โดยการกระจายน้ าจะกระจายจากบ่อพักน้ าที่กรมชลประทานสร้างให้เข้าสู่แปลงเกษตรกร
แต่ละราย จากนั้นด าเนนการตรวจสอบพื้นที่และก าหนดเส้นทางล าเลียงขนส่งผลผลิต เจ้าหน้าที่จะท าการส่อง
กล้องวางแนวก าหนดเส้นทาง เครื่องจักรด าเนินการก่อสร้าง เมื่อแผนการพัฒนาก่อสร้างส าเร็จ เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงจะด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์หาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการปรับปรุงบ ารุงดินต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงจะถ่ายทอดให้ความรู้วิธีการ
ปลูกผักอินทรีย์แก่เกษตรกรเป็น าดับต่อไป  

 เมื่อแผนการพัฒนาเริ่มด าเนินการปลูกผักอินทรีย์ เจ้าหน้าที่จะคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่เกษตรกรและ
เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งติดตามประเมินผลที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 

6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาพ้ืนที่ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกรอย่างไรนั้นสามารถ

ด าเนินการได้จากการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการท าการเกษตร โดยเก็บ
ตัวอย่างดินในพ้ืนที่บ้านนอแล ส่งให้กรมพัฒนาที่ดินน าไปวิเคราะห์เพ่ือหาความอุดมสมบู รณ์ของดิน, 
โครงสร้างดินและสมรรถนะของพ้ืนที่เกษตร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพ่ือใช้ในการด าเนินการปรับปรุงบ ารุง
ดิน น าข้อมูลวิเคราะห์ต่าง ๆ เทียบกับผลผลิตและรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งของการปลูกพืชผัก  หากพบว่า 
ผลผลิตผักอินทรีย์ผลผลิตและรายได้เพ่ิมขึ้นจนถึงในระดับท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลของการวิเคราะห์ดินมีการ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์น้อยลงจากเดิม แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาพ้ืนที่บ้านนอแลแบบเต็มรูปแบบประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนานี้ได้ 

 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 

ปญัหาที่พบมากที่สุดของการบริหารจัดการคือ การสื่อสารกับเกษตรกรชาวเขาและวัฒนธรรมชนเผ่า
กับการท าการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นชนเผ่าพ้ืนที่สูงใช้ภาษาชนเผ่า ถือเป็นอุปสรรคในการ
สื่อสาร รวมถึงการยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตเดิม เช่นการท าไร่เลื่อนลอย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนให้ท าตาม
ค าแนะน าจึงเป็นเรื่องยาก อีกทั้งการเข้าด าเนินการเปลี่ยนแปลงจากความเคยชินแบบเดิม ยังเป็นเรื่องใหม่
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ส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรไม่ค่อยให้ความร่วมมือในช่วงแรก ทางศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวงจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประจ าในพ้ืนที่เพ่ือไปคลุกคลีอยู่ในชุมชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง” 
เข้าถึงวิถีชีวิต ท างานเคียงข้างเกษตรกร ประพฤติตนเสมือนเพ่ือนบ้านและคนในชุมชนเดียวกัน  เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจและให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้เกษตรกรชาวเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 
จากนั้นก็เริ่มให้เกษตรกรเรียนรู้ในสิ่งที่เราด าเนินการ โดยการด าเนินการช่วงแรก ท าการส ารวจพ้ืนที่และจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชชนิดใหม่ แก่เกษตรกร ซึ่งการเปิดพ้ืนที่และจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า เกษตรกรไม่ค่อยเห็นด้วย เนื่องจากการท าระบบเป็นขั้นบันไดดินไม่ต่อเนื่องท าให้หน้าดิน
สูญเสียไป พืชที่ปลูกในระบบไม่ค่อยเจริญเติบโต แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงมือท าเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร โดยการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร ก่อสร้างเส้นทางล าลียงภูเขาและปลูกพืชชนิดใหม่ที่เรียกว่าพืช
สร้างรายได้ หรือพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเดิม เมื่อพืชที่ปลูกให้ผลผลิต น าไปขายสร้างรายได้ที่ดี 
เกษตรกรในพ้ืนที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจและความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการแบบต่อเนื่องในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรท าวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน
เองในแต่ละแปลงของเกษตรกร เช่นการท าปุ๋ยหมัก การปลูกหญ้าแฝก การใช้พืชปุ๋ยสดและการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ ในการท าการเกษตร เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมพูนผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น ปัจจุบัน
พ้ืนที่เกษตรดังกล่าวมีการปลูกพืชผักที่โครงการหลวงส่งเสริม มีการใช้ที่ดินและมีการปรับปรุงบ ารุงดินอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน ผลผลิตมั่งค่ังเกิดความเป็นอยู่ที่ม่ันคง 

 
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 

จากการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 41 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการ
หลวง เข้าไปสนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่บ้านนอแล ความส าเร็จหรือผลส าเร็จที่ประจักษ์ได้ด้วย
สายตาคือ สภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง จากที่เป็นภูเขาหัวโล้น มีแต่ไร่เลื่อนลอย กลับแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาที่
มีต้นไม้ปกคลุม พ้ืนที่ปลูกพืชผักเป็นสัดส่วน มีแปลงพืชผักเมืองหนาวอินทรีย์ที่สร้างรายได้ตลอดทั้งปี ท าให้
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น และเมื่อการท าแปลงเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีคนเข้า
มาดูงานอย่างไม่ขาดสาย จึงเป็นแหล่งดูงาน แหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายเพ่ิมในชุมชนทั้งจากการทอผ้าขาย 
ขายเครื่องประดับ งานหัตถกรรมต่าง ๆ สินค้าชนเผ่า และผลิตผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแยก
ผลส าเร็จเป็นด้านได้ดังนี้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 
2. คุณภาพดินในการเพาะปลูกดีข้ึน เกษตรกรไม่บุกรุกป่าเพ่ือเป็นที่ดินท ากิน 
3. ใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่น้อย ผลตอบแทนสูง 
4. สามารถใช้พื้นที่ท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
5. ทรัพยากรดิน น้ า และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ความส าเร็จในด้านสิ่งแวดล้อม คือทรัพยากรจะไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างผิดสมรรถนะ อีกทั้งยัง
ชะลอปัญหาผลกระทบของการชะล้างพ้ืนที่ ที่จะเกิดกับพ้ืนที่ราบ ท าให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้ยั่งยืน โดยที่ไม่ต้อง
ย้ายพื้นที่การเกษตรตราบใดที่สิ่งแวดล้อมไม่สูญเสียและอยู่คู่กับชุมชน ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านนอแล
เป็นส าคัญ ดังวิถีชีวิตที่ว่า “ป่าอยู่คนอยู่ ป่าม้วยคนม้วย” โดยผลสัมฤทธิ์ดูได้จากการวิเคราะห์ดินในแปลง
เกษตรกรรมและสภาพนิเวศน์วิทยาป่าไม้ท่ีอยู่ในพ้ืนที่ยังคงสมบูรณ์ 
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ด้านคุณภาพชีวิต 
1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น สามารถดูแลรักษาระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
2. ผลผลิตจากการเกษตรมีคุณภาพ และปริมาณมากขึ้น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ท าให้

ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น 
3. ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในแปลง 
4. ครอบครัวมีความสุขอยู่กันพร้อมหน้า ลูกหลานกลับมาอยู่บ้าน 

ความส าเร็จในด้านคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาที่ดูปัจจัยพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาเสร็จ โดย
สามารถวัดคุณภาพชีวิตจากความเป็นอยู่ สุขภาพของคนในครอบครัว รายได้ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
รอยยิ้มของชาวบ้านกับความสุขที่เกิดข้ึน ซึ่งการพัฒนาด้านนี้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรง แม้ความส าเร็จของ
เกษตรกรชาวเขาอาจมาจากการจ าหน่ายผลผลิตจากการวางแผนการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง หรือจาก
ไหนก็ตาม ซึ่งอาจไม่ได้มาจากการพัฒนาที่ดินโดยตรง แต่งานพัฒนาที่ดินเปรียบเสมือนผู้วางรากฐานโครงสร้าง 
และเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าเท่านั้น หากการด าเนินงานดังกล่าวไม่เพียงแต่ท าให้ เกษตรชาวเขามีสุข 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นอกจากจะประสบความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานให้ตรงตามแผน และเป้าหมายแล้ว แต่ยังมีความภาคภูมิใจ และสุขใจเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็น
ความส าเร็จของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในฐานะผู้ให้เช่นกัน 
 
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ความส าเร็จเริ่มเกิดเมื่อปี 2552-2553 หลังจากนั้นเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้เป็นชุมชน
ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดิน  ฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน เป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่น เช่น เกษตรกรปลูกชา 
(อินทรีย์) และสตรอเบอร์รี่ (GAP) บ้านนอแล อีกทั้งแปลงนี้ยังเป็นแปลงต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ของ
โครงการหลวง ที่จะน าไปเป็นต้นแบบในพ้ืนที่ต่างๆ ในโครงการหลวงและเป็นแปลงศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์
ของหน่วยงานและผู้สนใจภายนอกที่ต้องการศึกษา เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถน าไปขยายผลในพื้นที่ตัวเองเป็นการ
ต่อยอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป เป็นการสร้างความยั่งยืนของพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไป 

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ  

ความส าเร็จในการพัฒนาพ้ืนที่บ้านนอแล ปัจจัยหลักที่ท าให้ประสบความส าเร็จคือ ทุกส่วนงานมี
ความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนในชุมชนบ้านนอแล ถ้าขาดความร่วมมือจากส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ความส าเร็จก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนที่บ้านนอแล ได้ให้บทเรียนไว้ว่า การจะพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินผิดสมรรถนะ พื้นที่มีความลาดชันสูงและขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชนเผ่า จะต้องวางแผน
การพัฒนาเต็มรูปแบบ เพราะในการพัฒนาพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ด าเนินการมาเป็นการพัฒนาที่ไม่เต็มรูปแบบ ท าให้
การพัฒนาขาดความต่อเนื่องไม่เห็นเป็นรูปธรรม รายได้จากการเกษตรไม่ทัดเทียมกับการปลูกฝิ่น ผลที่เกิดขึ้น
ท าให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่น การพัฒนาจึงไม่สัมฤทธิ์ผล แต่การด าเนินการบ้านนอแล มีการวางแผนพัฒนา
เต็มรูปแบบ มีการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมก่อนและหลังด าเนินการ รวมทั้งการได้รับงบด าเนินงานที่
สามารถด าเนินการได้ การพัฒนาจึงประสบผลส าเร็จ ชุมชนบ้านนอแลได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ท าให้
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น แปลงที่พัฒนาก็สามารถเป็นต้นแบบของการปลูกผักอินทรีย์ของโครงการหลวง
ได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ 
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 ในการด าเนินการนี้ถ้าจะให้การพัฒนาที่บ้านนอแลเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่ในส่วนต่าง ๆ ใน
อนาคตบ้านนอแลจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต้องร่วมบูรณาการอย่างสม่ าเสมอเช่นปัจจุบัน 
และหาวิธีที่ท าให้เกษตรกรชาวเขาอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีแม้จะประสบความส าเร็จในการพัฒนาแต่ยัง
ต้องรับฟังข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เสมอ ดังนั้น จึงขอยกข้อเสนอแนะในเรื่องการวางแผนและการของบประมาณ 
เพราะการวางแผนการด าเนินงานในจุดเริ่มต้นเป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จอย่างยิ่ง การท างานแบบบูรณาการ
ของชุมชนและหน่วยงานด าเนินการในพ้ืนที่จะเป็นตัวที่ผลักดันให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ ในส่วนของ
งบประมาณงานพัฒนาที่ผ่านมามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จึงต้องใช้เวลานานในการพัฒนาให้
ทั่วถึงและครบถ้วน ส าหรับปัจจัยรองที่เกษตรกรสามารถท าได้เอง ควรให้เกษตรกร ช่วยเหลือตนเอง เพ่ือให้
การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนสืบไป 


