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การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม 

1. ปญัหา และสภาพการปฏบิตัิงานเดิมกอ่นที่จะรเิริ่มการปรบัปรุง  

ดินเค็ม  หมายถึง  ดินที่มีปรมิาณเกลือที่ ละลายอยู่ ในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผล กระทบต่อ
การเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เน่ืองจากทําให้พืชเกิดอาการขาดน้ํา  และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษใน
พืช  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 107 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ดินเค็มประมาณ 11.5 ล้านไร่ และ
พ้ืนที่การทํานามากที่สุดในประเทศไทย แต่ผลผลิตต่อไร่ตํ่า เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และมีปรมิาณธาตุ
อาหารในดินตํ่า สูญเสียอินทรียวัตถุไปได้ ง่าย ซึ่งดินเค็มทีเ่กิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเกลือทีอ่ยู่ในรูป
ของ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นส่วนใหญ ่คล้ายคลึงกับดินเค็มชายทะเล แต่ดินเค็มชายทะเลมีแมกนีเซียมใน
รูปคลอไรด์และซัลเฟตมากกว่าดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มักเกิดในที่ลุม่มนํ้ีาท่วมในฤดูฝน ส่วนใหญ่จงึเป็นนาข้าว สังเกตได้จากคราบเกลือบนผิวดินเป็นหย่อมๆ ไม่
สม่ําเสมอกันทัง้พ้ืนที่และความเค็มในช้ันดินก็แตกต่างกัน ในฤดูฝนเกลือทีดิ่นช้ันบนจะถูกนํ้าฝนชะลงไปในดิน
ช้ันล่าง และคราบเกลือจะกลับขึ้นมาปรากฏที่ผิวดินใหมใ่นช่วงแล้ง   

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าไปแก้ปัญหาดินเค็มของ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ในปี พ.ศ.2543 โดยเริ่มจากการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพียง 500 ไร่ และมีบุคคลที่ให้การ
ผลักดันการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ในขณะนั้น คือ นายสิมา โมรากุล อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายไชยสิทธ์ิ อเนก-
สัมพันธ์ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ดร.สมศรี อรุณินท์ ผู้เช่ียวชาญด้านดินเค็ม  และ นาย
รุ่งโรจน์ พ่ึงพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 หลังจากน้ัน ในปี พ.ศ.2544-2552 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเป็นปีละ 1,000 ไร่ ซึ่งในช่วงน้ีเป็นช่วงที่เกษตรกรกําลังปรับตัวให้เกิด
ความเช่ือใจและไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาว่ามีความจริงใจและต่อเน่ืองหรือไม่ เพราะแต่
ก่อนเป็นนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดจากการ Topdown ลงมาสู่เกษตรกร และถ้าเกษตรกรไม่ยอมรับ ไม่สนใจ 
ก็จะยกเลิกโครงการจากพ้ืนที่น้ัน และย้ายไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้จริงจังในการแก้ไขปัญหา และพ้ืนที่
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็ไม่ต่อเน่ือง ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนการทําแผนจากความต้องการเกษตรกรและพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและเกษตรกรจะเต็มใจและสามารถช่วยแก้ปัญหา
ยอมให้ความร่วมมือทุกๆด้าน จากน้ันการขับเคล่ือนโครงการฯเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพราะเกษตรกรเห็น
ความสําคัญ จึงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และสุดท้ายได้มีหน่วยงานเอกชน คือ บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 
(SCG) ได้มาขอความร่วมมือในการใช้พืชเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาดินเค็มโดยใช้พันธ์ุยูคาลิปตัสเน้ือเย่ือทน
เค็ม  และต่อมาก็มีห น่วยงานจาก  สํ า นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช . )  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือแม้แต่ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)ที่โครงการฯได้
เข้าดําเนินการในพ้ืนที่ ให้การยอมรับและร่วมมือในการแก้ปัญหากับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และในปี 
พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรม
พัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่จากสํานักงบประมาณมาตรวจเยี่ยมและเห็นความสําคัญจนเพ่ิมงบประมาณจากปีละ 
1,000 ไร่เป็น 7,000 ไร่ โดยมีการบูรณาการในหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
ได้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพ่ิมมากขึ้น 
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เมื่อทําการฟ้ืนฟูปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มจนสามารถให้ผลผลิตได้ในระดับหน่ึง แต่ผลผลิตต่อไร่ยังตํ่ามาก
และต้นทุนสูง และเมื่อผลิตข้าวหอม คือ ข้าวดอกมะลิ 105 ออกสู่ตลาด ผลผลิตยังขายได้ในราคาทั่วไป ซึ่งไม่
คุ้มกับการลงทุนและความเสี่ยงต่อการปลูกข้าวเพ่ือจําหน่าย ทําให้เกษตรกรต้องการยกระดับราคาข้าวที่ปลูก
ในดินเค็ม และมีตลาดรับซื้อแน่นอนในราคายุติธรรม 

2. ผู้นาํเสนอแนวทางการแกป้ญัหา ผูด้าํเนินการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

1. ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ในด้านการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอม ให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในการสนับสนุนให้มีการจัดการอบรมและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเกษตรกร 

3. ร่วมกับหน่วยงานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการให้ความรู้
แก่เกษตรกรในด้านการเพ่ิมคุณภาพของข้าว แปรรูปข้าวดินเค็ม โดยมีต้นทุนตํ่าแต่มีมูลค่าสูง 

4. ร่วมกับงานหน่วยงานเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ในด้านการทําการตลาด และการวางจําหน่ายสินค้า
ข้าวดินเค็มในท้องตลาด 

5. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในการวิเคราะห์ความหอมของข้าว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้าว
แห่งเดียวที่ได้รับการวิเคราะห์ข้าวหอมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3. ผลงานที่เปน็ความคดิรเิริ่มในการพฒันาคณุภาพการบรกิาร 

พ้ืนที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพียเป็นส่วนหน่ึงของลุ่มนํ้าเมืองเพีย ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 768,000 ไร่ 
เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินเค็มอย่างรุนแรง โดยเฉพาะพ้ืนที่ในพ้ืนที่อําเภอบ้านไผ่ บริเวณบ้านเมืองเพีย บ้านดู่ใหญ่ 
บ้านขามเรียน บ้านโนนข่า บ้านหนองบ่อ บ้านหนองเม็ก และบ้านหนองนางขวัญ ปัญหาดินเค็มเป็นปัญหา
สําคัญอย่างหน่ึงที่ทําให้ผลผลิตข้าวตํ่า เพราะดินที่มีเกลือสะสมอยู่ในปริมาณมากย่อมเป็นอันตรายต่อระบบ
รากพืช และทําให้คุณสมบัติทายกายภาพของดินเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี จึงทําให้พืชมีการเจริญเติบโตน้อยและ
ให้ผลผลิตตํ่า นอกจากน้ี นํ้าเค็มยังไหลลงไปตามที่ลุ่มปะปนกับแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ทําให้พ้ืนที่ทํานาและ
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่นํ้าเค็มไหลผ่านมีสภาพเป็นดินเค็มและขยายวงกว้างเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม  

ในพ้ืนที่ดินเค็มจะพบต้นข้าวตายเป็นหย่อมๆ ในช่วงแห้งแล้งไม่มีนํ้าขังต้นข้าวจะอ่อนแอในระยะต้น
กล้า ระยะปักดํา และระยะออกดอก อาการของข้าวที่ได้รับผลกระทบจากดินเค็ม คือ อัตราความงอกของ
เมล็ดลดลง ต้นข้าวแคระแกรนและไม่แตกกอ รากมีการเจริญเติบโตได้ไม่ดี ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต 
ดอกเป็นหมัน เมล็ดข้าวลีบ นํ้าหนักเมล็ดและโปรตีนลดลง แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพการหุงต้ม สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงบํารุงแก้ไขปัญหาดินเค็ม โดยให้มีการจัด
กิจกรรมอบรมเกษตรกรให้มีความรู้และสามารถนําเทคโนโลยีไปใช้กับพ้ืนที่ของตนเองได้ และยังสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกข้าวทนเค็ม โดยใช้พันธ์ุข้าวและพันธ์ุข้าวหอมซึ่งเป็นพืชทนเค็มปานกลาง และเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพดินมีนํ้าขัง พันธ์ุข้าวหอมท่ีเหมาะสมและเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่ทุ่งเมืองเพียจะมี 3 พันธ์ุ คือ กข 
15 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของเกษตรกรจะปลูกข้าวทั้งสามชนิด โดยมีการ
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ทํางานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยยึดพ้ืนที่ที่มีปัญหาเป็นพ้ืนที่หลัก (Area 
Approach) 

 

4. กลยุทธท์ีน่าํมาใช้ใหก้ารพฒันาบรกิารประสบผลสําเร็จ   

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มได้มีความรู้ ความสามารถในการําผลิตข้าวดินเค็ม 
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มให้มคีุณค่าและมคีณุภาพย่ิงขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรดีขึ้น  และเพ่ือให้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มมีความย่ังยืน เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของ
ตนเองได้ 

กลยุทธ์หลักที่นํามาใช้ มีวิธีการและแผนปฏิบัติการ ซึ่งดําเนินงานโดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
ดังน้ี  

1. กลยุทธ์ด้านการตลาด ดําเนินงานโดยหน่วยงานเครือซีเมนต์ไทย (SCG) สนับสนุนและดูแลด้าน
การวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มที่เกษตรกรผลิตได้ 

2. กลยุทธ์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้การขยายผลองค์
ความรู้ด้านการแก้ปัญหาดินเค็มเป็นไปอย่างกว้างขวาง จําเป็นต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ เพ่ือ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาดินเค็มในรูปแบบต่างๆ และให้เกษตรกรท่ีสนใจได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ของ
ตนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถปลูกพืชเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม เป็นเพ่ิมผลผลิต
พืชเพ่ือการบริโภคและผลิตเป็นพืชเศรษฐกิจ  
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3. กลยุทธ์ด้านดิน ดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็ม
ได้ร่วมกันทํากิจกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พ้ืนที่ดินเค็มเป็นหลัก 

4. กลยุทธ์ด้านคน ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในการเข้าร่วมอบรม และ
ทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการฟ้ืนฟูดินเค็มและการผลิตข้าวดินเค็ม เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งในด้าน
การเพ่ิมคุณภาพผลลิตข้าวดินเค็ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มมีผลผลิตและมี
คุณภาพที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับของท้องตลาดทั่วไป โดยมีต้นทุนตํ่า แต่ราคาข้าวดินเค็มมีมูลค่าสูง  

5. ทรพัยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 

    ทรัพยากรบุคคล 1. เจ้าหน้าที่ อบต. 

   2. เจ้าหน้าที่บริษัท สยามฟลอเรสทรี จํากัด (SCG) 

      3. บุคลากรจาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

   4. เกษตรกร 

   5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. ขั้นตอนสาํคญัในการพฒันาการบรกิารและการนําไปปฏบิตั ิ

6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา  

 1. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาดินเค็มซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของบ้านเมืองเพียในสภาพพ้ืนที่จริงๆ เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่น้ันๆ 

2. พิจารณาคัดเลือกคณะทํางานและเกษตรกรในพ้ืนที่ทีม่ปัีญหาดินเค็ม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีความสนใจในการปฏิบัติงาน 

3. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ได้รับประโยชน์ เป็นต้น 

4. กําหนดแนวทางในการทํางานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือพัฒนาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการได้สูงขึ้น เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

6.2  ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
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1. อบรมเกษตรกรให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในการเข้าร่วมอบรม และทํากิจกรรมที่
เก่ียวกับการฟ้ืนฟูดินเค็ม 

2. คัดเลือกเกษตรกร โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสนใจในการ
ผลิตข้าว 

3. อบรมการผลิตข้าวหอมดินเค็ม ให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการผลิตข้าวดินเค็ม เพ่ือให้เกษตรกร
ได้รับความรู้ต่างๆ ในการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตข้าวดินเค็ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ข้าว
ดินเค็มมีผลผลิตและมีคุณภาพที่ดี ซึ่งพันธ์ุข้าวทนเค็มที่เหมาะสม คือ พันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105  พันธ์ุ กข 6 
และพันธ์ุ กข 15 

 3.1 การปลูกข้าว ก่อนการปลูกข้าวบนพ้ืนที่ดินเค็ม จะมีการปรับรูปแปลงนาตามแบบระบบอนุรักษ์
ดินและนํ้า การปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน  เช่น โสนอัฟริกัน ซึ่งโสนอัฟริกันเป็นพืชตระกูลถั่วที่ทน
เค็ม และมีการใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุยคอก แกลบ เป็นต้น เพราะดินเค็มมักจะขาดความอุดมสมบูรณ์  

3.2 การคัดเลือกเมล็ด แนะนําให้เกษตรกรคัดเลือกเมล็ดที่ไม่มีสิ่งเจือปน เช่น เมล็ดลบี เมล็ดวัชพืช 
กรวด หิน ดิน ทราย แมลง และกลุ่มก้อนเช้ือราเกิน 2 %  

3.3 การดูแลรักษา ถ้าต้นข้าวขาดนํ้าจะทําให้เมล็ดลีบ ผลผลิตตกตํ่า จึงจะต้องมีการไขนํ้าเข้าแปลง 
ตลอดระยะเวลาที่ข้าวเจริญเติบโต และจะต้องดูแลกําจัดโรคและแมลงตามปกติ จนถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต  

3.4 หลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้วควรคลุมดินด้วยฟางไม่เผาตอซัง ไม่ปล่อยให้หน้าดินว่าง เพราะจะทํา
ให้ผิวดินแห้ง นํ้าในดินระเหยพาเกลื่อกลับขึ้นมาสะสมทีผ่ิวดินได้ 

3.5 การตากรวงข้าว การตากข้าวเป็นการลดความช้ืนไม่ทําให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงจะทําให้ข้าวเน่า 
โดยส่วนใหญ่มกัจะตากบนลาน 

3.5 การนวดสีโรงสีขนาดเล็ก (ไม่ขัดขาว) เพ่ือไม่ให้ข้าวดินเค็มที่เกษตรกรผลิตไม่มสีารเคมีเจือปน มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3.6 บรรจุถุงสุญญากาศ 

3.7 ส่งตลาดตามสั่ง (Make to order)  

6.3  ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

 การวิเคราะห์และสํารวจจากเกษตรกรบนพ้ืนที่ดินเค็ม ดูจากการฟ้ืนฟูปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็ม การผลิต
ข้าวดินเค็ม ว่าสามารถทําการเกษตรบนพ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงบํารุงดิน และผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
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7. ปญัหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบรหิารจัดการ 

ช่วงแรกๆเกษตรกรยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และยังไม่มคีวามเช่ือใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ามีความ
จริงใจ จริงจัง และต่อเน่ืองหรือไม่ วิธีการจัดการปัญหาคือ ปรับเปลี่ยนการทํางานตามความต้องการของ
เกษตรกร แก้ปัญหาบนพ้ืนที่จริงและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น เพ่ือให้
เกษตรกรเห็นความสําคัญ และจะได้รับการยอมรับมากขึน้ 

8. ประโยชนท์ี่ได้รบัจากการดาํเนินการพฒันาบริการ 

 ผู้บริโภค ได้รับสินค้าตรงตามความต้องการและมีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ขา้วดินเค็มไม่มีสารเคมี
เน่ืองจากไม่มีการขัดขาว จึงทําให้ผู้บริโภคมคีวามปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม 

 กลุ่มเกษตรกร ได้รับความรู้ในการผลิตข้าวดินเค็ม เกษตรกรมั่นใจและมีความมั่นคงในอาชีพการทํานา 
สร้างความย่ังยืน และสามารถขยายผลไปสูพ้ื่นที่ดินเค็มในจังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ และ
จังหวัดอุดรธานี 

9. การสร้างความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ข้าวดินเค็ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็มรวมตัวกันจัดต้ังขึ้นเพ่ือผลิตข้าวหอมพันธ์ุ
ขาวดอกมะลิ ๑o๕ ในดินเค็มให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพ่ือการยกระดับราคาขายและสามารถนําไป
แข่งขันในท้องตลาดได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มน้ีเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่มีมาตรฐานความหอมของข้าว 
ผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มได้ เกษตรกรจะได้มีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ราคาดีที่สุดตามฤดูกาล - พันธ์ุ กข ๑๕ เพราะสามารถออกสู่ตลาดเร็ว 

ราคาค่อนข้างคงที่  - พันธ์ุหอมมะลิ ๑o๕ เพราะตลาดมีความต้องการ (ราคาถูก) 

10. บทเรียนที่ได้รบัจากการดาํเนินการพฒันาบริการ คอื 

 การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร และสํารวจความต้องการของเกษตรกร เป็นสิ่งที่ต้องให้
ความสําคัญ ซึ่งจะนําไปสู่การร่วมมือและการยอมรับของเกษตรกร โดยการบูรณาการวางแผนการทํางาน
ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้ร่วมมือในการแก้ปัญหา การทํางานจึงเกิดขึ้นง่ายและเห็น
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ในพ้ืนที่ดินเค็มจริงๆ ทําให้เกษตรกรให้การยอมรับมากขึ้น และการให้ความรู้แก่
เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่ียวกับ การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบํารุงดินเค็มให้สามารถใช้ในการทําการเกษตรได้ 
และการผลิตข้าวดินเค็ม ในการเพ่ิมคุณภาพผลลิตข้าวดินเค็ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ข้าวดินเค็มมีผลผลิตและมีคุณภาพที่ดี และเพ่ือให้เกษตรกรได้นําความรู้ที่ได้รับและการปฏิบัติไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ สร้างความย่ังยืนในอาชีพได้  

 


