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แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

(Thailand Public Service Awards)  
 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

                               รางวัลบรูณาการการบรกิารท่ีเป็นเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 

               รางวัลการพฒันาการบริการท่ีเป็นเลิศ 

       รางวลัพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

    ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

    ชื่อส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน………………………………………….. ตําแหน่ง ………………………………………… 

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร…………………………………… 

e – Mail…………………………………………………….  

 

 

 

 



ผลสําเร็จของโครงการแกลง้ดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

กรมพัฒนาที่ดิน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

นายกิตติศักด์ิ ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  073-631033 ต่อ 123 

073-631034  089-2979304 

k.a.r.n_29@hotmail.com 
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แบบฟอร์มที่ 2 

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบ้ืองต้น 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 
คําอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ีตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 
 
ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลศิ 

 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงานที่มกีารปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน  
  ประกอบด้วย ส่วนราชการอย่างน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา 
  ในกํากับของรัฐ) และหน่วยงานของรฐัประเภทอื่น เช่น ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น องค์การมหาชน 
  รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และ/หรอืองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ใน
  กํากับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น 
  เป็นผลงานที่มกีารจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน  
   เป็นผลงานที่มผีลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการ
  ปรับปรุงบริการ  
   เป็นผลงานที่มกีารดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  เป็นผลงานที่มแีผนการดําเนินการร่วมกันต้ังแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ
  แต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 
   เป็นผลงานที่มีลักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว 
  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ  
  (e-Service) 
  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
  เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ 
  ให้บริการเชิงรุก 
  เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผลสําเร็จของโครงการแกลง้ดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กรมพัฒนาที่ดิน 
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แบบฟอร์มที่ 3    

แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 

แบบฟอร์มบทสรุปสาระสาํคญัของผลงานที่เสนอขอรบัรางวัล (Executive Summary) 

 
ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลงานโดยย่อ :  

นับต้ังแต่ปี 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณ   
ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทรงพบเห็น
ราษฎรประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเร่ืองพ้ืนที่ดินทํากิน โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสท่ีมีพ้ืนที่   
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่าที่เรียกว่า “พ้ืนที่พรุ” มีนํ้าท่วมขังตลอดเวลา ถึงแม้มีการระบายนํ้าออกแล้วก็ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ จึงทรงมีพระราชดําริให้จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง      
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริขึ้นในปี 2526 เพ่ือศึกษาทดลองวิจัยหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ โดยมี
พระราชดําริ “...ให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องเข้ามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมกัน          
แบบผสมผสาน...” แล้วนําผลสําเร็จจากการศึกษาน้ีไปขยายผลการพัฒนาพื้นที่ของราษฎร ประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจะได้เป็น 2 ทาง คือ ต้นทางคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ฝึกหัดการทํางานร่วมกันได้ความรู้ในการพัฒนา 
และปลายทางคือ ราษฎรได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการทํามาหากินได้ 

“โครงการแกล้งดิน” เป็นโครงการสําคัญโครงการหน่ึงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
ได้พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียวจัด “...ให้มีการทดลองทําดินให้เปรี้ยวจัดโดย
การระบายนํ้าให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพ่ือนําผลไปแก้ปัญหาดินเปร้ียวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหา   
ในเรื่องน้ีในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทําโครงการศึกษาทดลองในกําหนด 2 ปี และพืชทําการทดลองควร
เป็นข้าว...” ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้สนองพระราชดําริทําการศึกษาทดลองวิจัยโดยเริ่มจากการ 
“แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพ่ือเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดสารประกอบกํามะถันที่เรียกว่า “สารไพไรท์” ในช้ันหน้าตัดดิน และในขณะที่ดินแห้งสารไพไรท์
จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดกรดกํามะถันขึ้น ทําให้ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด เป็นการ“แกล้งดิน
ให้เปร้ียวสุดขีด” ซึ่งเป็นจุดที่พืชพรรณธรรมชาติและพืชเศรษฐกิจต่างๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จากน้ันให้
หาวิธีการปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การใช้นํ้าล้างดิน การใช้วัสดุปูนไปสะเทินกรด และการใช้นํ้าล้าง
ดินควบคู่กับการใช้วัสดุปูน จนสามารถแก้ความเป็นกรดของดินได้เป็นผลสําเร็จ ข้าวที่ปลูกสามารถเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตได้ดี และได้นําองค์ความรู้จากโครงการแกล้งดินไปศึกษาวิจัยในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ือ
การปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ จนพืชต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้นําองค์ความรู้จากโครงการแกล้งดินไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร 2 ทาง คือ 1) เกษตรกรเข้ามารับองค์ความรู้จากศูนย์ ฯ โดยการเข้ามาศึกษา     
ดูงานซึ่งจะได้รับความรู้ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ และได้จัดทําแปลงสาธิตในงาน
ด้านต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” สําหรับให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจที่เข้ามา

รางวัลบูรณาการการบริการที่เปน็เลิศ 

ผลสําเร็จของโครงการแกลง้ดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กรมพัฒนาที่ดิน 
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ศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ ได้นําไปเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําเกษตรกรจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้นําความรู้          
ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป และ 2) การนําองค์ความรู้ส่งถึงมือเกษตรกร 
โดยเจ้าหน้าที่ได้นําความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้จํานวน 25 ศูนย์ 
ในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ ฯ คือ พ้ืนที่หมู่บ้านบริวารรอบศูนย์ พ้ืนที่ศูนย์สาขา และพ้ืนที่ที่มีพระราชดําริให้
ดําเนินการ มีการจัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้และจัดอบรมให้หัวหน้าศูนย์เรียนรู้มีความเข้าใจในองค์
ความรู้ของโครงการแกล้งดิน สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเกษตรในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ได้  

ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ทิ้งร้างหรือทําการเกษตรไม่ได้ผล เช่น บ้านโคกอิฐ-โคกในซึ่งเดิมสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม    
เป็นพ้ืนที่นาร้าง สภาพดินเป็นดินเปรี้ยวจัดและขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ ศูนย์ ฯ 
ได้เข้าไปแนะนําการปรับปรุงดินเพ่ือปลูกข้าว ทําให้สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตถึง 50-60 ถัง/ไร่ ซึ่งเดิม       
ให้ผลผลิตเพียง 5-10 ถัง/ไร่ สําหรับการปลูกปาล์มนํ้ามันในจังหวัดนราธิวาสซึ่งพบว่าก่อน ปี 2530 ไม่มี    
การปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส หลังจากศูนย์ ฯ ได้นําความรู้จากโครงการแกล้งดินไปแนะนํา
ส่งเสริมการปลูกปาล์มในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันในจังหวัดนราธิวาสไม่ตํ่ากว่า 
50,000 ไร่ และปาล์มนํ้ามันให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตัน/ไร่ และเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดนราธิวาสเป็นเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ ฯ ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทํากิน
โดยเฉลี่ย 3 ไร่/ราย มีอาชีพทําสวนยาง สวนผลไม้ ทํานา และรับจ้างทั่วไป ไม่นิยมปลูกผักไว้บริโภคเอง 
หลังจากที่ศูนย์ ฯ ได้เข้าไปส่งเสริมให้มีการปลูกผักในบริเวณรอบบ้าน ปัจจุบันร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้หัน
มาปลูกผักสวนครัวบริโภคเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและได้ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค และ
นอกจากน้ี เกษตรกรให้ความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม เช่น การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพารา (1,000 ก้อน) ซึ่งสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรถึง 10,000-20,000 บาท/ครัวเรือน/ครั้ง      
จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ของเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พบว่า เกษตรกร      
มีรายได้เฉลี่ย 60,244 บาท/คน/ปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานของเกษตรกรในปี 2544 
ซึ่งมีรายได้เพียง 41,752 บาท/คน/ปี  
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แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่พรุมากถึง 261,860 ไร่ ซึ่งเดิมสภาพพ้ืนที่พรุส่วนใหญ่ยังคง

สภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์มีพืชพรรณธรรมชาติที่เรียกว่า “ป่าพรุ” ขึ้นอย่างหนาแน่น มีน้ําท่วมขังตลอดทั้งปี 
แต่เน่ืองจากความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรมีมากขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่เหล่าน้ีเป็นป่าที่ปล่อยให้
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าทําให้มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือใช้ทําการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณขอบพรุที่ติดกับสันทราย
หรือที่ดอนที่ขนาบพรุอยู่ เกษตรกรมีการระบายนํ้าออกเพ่ือใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตร แต่ด้วยสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวจัดส่วนใหญ่จึงใช้ในการทํานาข้าว แต่การระบายน้ําออกจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวทําให้ดินกลายเป็นดินเปร้ียวจัด ดินมีปฏิกิริยาความเป็นกรดรุนแรงมากการปลูกข้าวในพ้ืนที่
ดังกล่าวมักจะให้ผลผลิตตํ่ามาก พ้ืนที่เหล่าน้ีจึงถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้าง 

นับต้ังแต่ปี 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือทรงเย่ียมราษฎร
ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทรงพบเห็นราษฎรประสบปัญหาความทุกข์ยาก โดยเฉพาะปัญหา
พ้ืนที่ดินทํากินที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ จึงทรงมีพระราชดําริให้จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง      
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริขึ้นในปี 2526 เพ่ือศึกษาทดลองวิจัยหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ โดยมี
พระราชดําริ “...ให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องเข้ามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมกัน          
แบบผสมผสาน...” แล้วนําผลสําเร็จจากการศึกษาน้ีไปขยายผลการพัฒนาพ้ืนที่ของราษฎร ศูนย์ศึกษา      
การพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้ทําการศึกษาการจัดการดินเปร้ียวจัดภายใต้ “โครงการแกล้งดิน” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นผลสําเร็จ โดยผสมผสานวิธีการจัดการดิน จัดการนํ้า และจัดการพืช    
เข้าดัวยกัน ทําให้สามารถพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการปลูกข้าวและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
 
2. ผู้นาํเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนนิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของโครงการ  

2.1 ผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ 
2.2 ผู้ดําเนินการ: หน่วยงานร่วมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้แก่ งานพัฒนาที่ดิน 

งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานป่าไม้ งานหม่อนไหม งานปศุสัตว์ งานประมง งานส่งเสริม
อุตสาหกรรม และงานควบคุมโรคติดต่อ 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ: เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ เกษตรกร
และประชาชนที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ เกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาอบรม ศึกษาดูงานภายในศูนย์ และผู้นําท้องถิ่นหรือผู้นําเกษตรกรที่เข้ามาอบรม ศึกษา
ดูงานภายในศูนย์ เพ่ือนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร 
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3. ผลงานท่ีเปน็ความคิดรเิริม่ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    สภาพพ้ืนที่ลุ่มตํ่าส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสเป็นดินเปรี้ยวจัด ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทอง ได้ศึกษาการจัดการดินเปร้ียวจัดภายใต้ “โครงการแกล้งดิน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็น
ผลสําเร็จ ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และจัดทําเป็นคู่มือและหลักสูตรสําหรับฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร        
ในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด รวมถึงฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชนหรือผู้นําเกษตรกร
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปส่งเสริมปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้นําองค์ความรู้จากโครงการแกล้งดินไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร 2 ทาง คือ 1) เกษตรกรเข้ามารับองค์ความรู้จากศูนย์ ฯ โดยเข้ามาศึกษาดูงาน
ภายในศูนย์จะได้รับความรู้ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่น งานพัฒนาที่ดินได้
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผล ปาล์มนํ้ามัน และการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด งานปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการผลิตอาหารข้นสําหรับแพะและไก่พ้ืนเมือง งานประมงถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงบ่อดินเปรี้ยวและการปรับปรุงนํ้าเปรี้ยวเพ่ือเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาดุก  
ปลานิล ปลาตะเพียน งานวิชาการเกษตรถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกผัก พืชไร่ 
ปาล์มนํ้ามัน ไม้ดอก รวมถึงการส่งเสริมการทําอาชีพเสริมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เช่น การเพาะเห็ดฟางโดยการ
ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา งานหม่อนไหมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกหม่อนสําหรับเลี้ยงไหมและหม่อนกินผลสด งานส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดในด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์งานจักสานต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์งาน
จักสานจากกระจูด จากหญ้าแฝก และปาหนัน นอกจากการพัฒนาอาชีพแล้วศูนย์ได้นําองค์ความรู้จาก
โครงการแกล้งดินไปใช้ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าพรุเสื่อมโดยงานป่าไม้ ซึ่งมีการทํางานร่วมกันระหว่าง
กรมป่าไม้และกรมอุทยาน ฯ โดยมีการเพาะชํากล้าไม้ไว้แจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการและเกษตรกรเพ่ือนําไป
ปลูกในพ้ืนที่ขอบพรุหรือป่าพรุเสื่อมโทรม ทั้งน้ีหน่วยงานที่ทํางานบูรณาการร่วมกันภายในศูนย์ ฯ ได้จัดทํา
แปลงสาธิตในงานด้านต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” สําหรับให้เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ ได้นําไปเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําเกษตรกรจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้
นําความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป และ 2) การนําองค์ความรู้ส่งถึงมือ
เกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ได้นําความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ และได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้จํานวน 
25 ศูนย์ ในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ ฯ คือ พ้ืนที่หมู่บ้านบริวารรอบศูนย์ พ้ืนที่ศูนย์สาขา และพ้ืนที่ที่มี
พระราชดําริให้ดําเนินการ มีการจัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้และจัดอบรมให้หัวหน้าศูนย์เรียนรู้มีความ
เข้าใจในองค์ความรู้ของโครงการแกล้งดิน สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเกษตรในด้านต่าง ๆ รวมถึง
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ได้  
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4. กลยุทธ์ทีน่าํมาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
การพัฒนาบริการเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จใช้กลยุทธ์ 3 ด้านด้วยกัน คือ  
4.1กลยุทธ์ด้านแปลงสาธิต หลังจากศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดภายใต้ “โครงการ    

แกล้งดิน” เป็นผลสําเร็จ ได้มีการจัดทําแปลงสาธิตไว้ภายในศูนย์ ฯ ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิต” เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาศึกษาดูงานหรือเข้ามาฝึกปฏิบัติสามารถนําไปเป็นต้นแบบ
และประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้จัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรที่เป็นศูนย์เรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบด้วย 

4.2 กลยุทธ์ด้านองค์ความรู้ ได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโครงการแกล้งดิน มาจัดทําเป็น
ตํารา คู่มือ แผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ พร้อมทั้งนําองค์ความรู้จัดเป็นนิทรรศการไว้ให้ศึกษาในพ้ืนที่
แปลงแกล้งดินด้วย นอกจากน้ี ยังได้จัดทําเป็นหลักสูตรเพ่ือฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยในช่วงกว่า 30 
ปีที่ผ่านมาศูนย์ได้นําองค์ความรู้จากโครงการแกล้งดินไปศึกษาทดลองวิจัยและนําไปแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ในด้านต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรหรือชุมชน เช่น ในด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าพรุ ได้แก่ แนวทางการฟ้ืนฟูป่าพรุ     
การปลูกและแปรรูปได้เสม็ดข้าวในพ้ืนที่พรุ การปลูกและแปรรูปปาล์มสาคู ในด้านการปรับปรุงดินเปร้ียวจัด
เพ่ือการปลูกพืช ได้แก่ การปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่พรุ การปลูกมะพร้าวนํ้าหอมในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด        
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกอ้อยคั้นนํ้า และการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ด้านการ
ประมง ได้แก่ การปรับปรุงบ่อดินในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดเพ่ือการเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ ด้านการปศุสัตว์ ได้แก่   
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารข้นสําหรับไก่พ้ืนเมือง และด้านการพัฒนา
อาชีพเสริมอ่ืน ๆ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด เพ่ือเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง
ด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา การจัดทําผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก       
เส้นใยพืช เช่น หญ้าแฝก กระจูด ปาหนัน เป็นต้น 

4.3 กลยุทธ์ด้านบุคลากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด  
ที่ได้จากการศึกษาโครงการแกล้งดิน จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่าน้ีให้กับเกษตรกรรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ ฯ นอกจากน้ี ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนที่ขยายผล คือ 
พ้ืนที่หมู่บ้านบริวาร 13 หมู่บ้าน ศูนย์สาขา 4 แห่ง และพ้ืนที่ที่มีพระราชดําริให้ดําเนินการ เพ่ือความสะดวกใน
การประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ มีการจัดทําแปลงสาธิตการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดโดยใช้ 
องค์ความรู้จากโครงการแกล้งดิน และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ จนสามารถเป็นวิทยากรให้
คําแนะนําการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ได้ 

 
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 

5.1 ทรัพยากรด้านบุคคลมีดังน้ี 
1) เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ 
2) เกษตรกรและประชาชนที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ 
3) เกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ เข้าไปส่งเสริมให้องค์ความรู้ในพ้ืนที่ 
4) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาอบรม ศึกษาดูงานภายในศูนย์ เพ่ือนํา

องค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร 
5) ผู้ นําท้องถิ่นหรือผู้ นําเกษตรกรที่ เข้ามาอบรม ศึกษาดูงานภายในศูนย์ เพ่ือนํา         

องค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร 
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6. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
 

6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา 
1) รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจาก “โครงการแกล้งดิน” 

เพ่ือจัดทําเป็นตํารา คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการต่าง ๆ  
2) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรของศูนย์ ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง

ดินเปรี้ยวจัด และสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้ 
3) จัดทําหลักสูตรสําหรับฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่

เกษตรของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้นําชุมชนหรือผู้นําเกษตรกรเพ่ือให้สามารถนําไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ของตนเองต่อไปได้ 

4) เจ้าหน้าที่เกษตรของศูนย์ ฯ นําองค์ความรู้จากโครงการแกล้งดินไปแนะนําเกษตรกรใน
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

 

6.2  การนําไปปฏิบัติ 
การนําผลสําเร็จในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจากโครงการแกล้งดินไปใช้ในการส่งเสริม

พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ทําได้ 2 ทาง คือ  
1) เกษตรกรเข้ามารับองค์ความรู้จากศูนย์ ฯ โดยเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ซึ่งมีการ

จัดทําแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดในงานด้านต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 
สําหรับให้เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจท่ีเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ ได้นําไปเป็นต้นแบบในการ
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตรของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ผู้นําชุมชนหรือผู้นําเกษตรกรเพื่อให้สามารถนําไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 
ของตนเองต่อไปได้ 

2) การนําองค์ความรู้ส่งถึงมือเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ได้นําความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริม
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ และได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้จํานวน 25 ศูนย์ ในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ ฯ คือ พ้ืนที่หมู่บ้าน
บริวารรอบศูนย์ พ้ืนที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดําริให้ดําเนินการ มีการจัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่    
ศูนย์เรียนรู้และจัดอบรมให้หัวหน้าศูนย์เรียนรู้มีความเข้าใจในองค์ความรู้ของโครงการแกล้งดิน สามารถ
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเกษตรในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร  
ในพ้ืนที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ได้  

 

6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
1) สํารวจและติดตามผลการดําเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด  
2) ออกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจการใช้ประโยชน์การจัดการพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด และความ

พึงพอใจในการรับองค์ความรู้ 
3) สํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ของเกษตรกรในพ้ืนที่ก่อนและหลังการนํา 

ผลสําเร็จของโครงการแกล้งดินไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
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7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
7.1 ปัญหาและอุปสรรค  

1) เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด  
2) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ ซึ่งมีการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่รวมถึงการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงได้ช้า  
3) เจ้าหน้าที่เกษตรมีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายที่ทํางานบ่อยครั้ง ทําให้ขาดความ

ต่อเน่ืองในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 

7.2 วิธีการบริหารจัดการ 
1) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการดินเปร้ียวจัด และ

พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร  
2) จัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่เกษตรกรเพ่ือเป็นต้นแบบควบคู่กับการนําไปประยุกต์ใช้ใน

พ้ืนที่ของตนเอง 
 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
8.1 พ้ืนที่ ดินเปรี้ยวจัดได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ทิ้งร้างหรือทําการเกษตรไม่ได้ผล เช่น บ้านโคกอิฐ-โคกในซึ่งเดิมสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ลุ่ม เป็นพ้ืนที่นาร้าง สภาพดินเป็นดินเปรี้ยวจัดและขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรไม่สามารถ        
ปลูกพืชได้ ศูนย์ ฯ ได้เข้าไปแนะนําการปรับปรุงดินเพ่ือปลูกข้าว สามารถให้ผลผลิตถึง 50-60 ถัง/ไร่ ซึ่งเดิมให้
ผลผลิตเพียง 5-10 ถัง/ไร่  

8.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ของเกษตรกรใน
พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 60,244 บาท/คน/ปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูล    
ความจําเป็นพ้ืนฐานของเกษตรกรในปี 2544 ซึ่งมีรายได้เพียง 41,752 บาท/คน/ปี  

 

 
9. การสรา้งความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

จากการที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้นําความรู้จากโครงการแกล้งดินไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ และได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้จํานวน 25 ศูนย์ ในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ ฯ คือ พ้ืนที่หมู่บ้าน
บริวารรอบศูนย์ พ้ืนที่ศูนย์สาขา และพ้ืนที่ที่มีพระราชดําริให้ดําเนินการ โดยมีการจัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่
ศูนย์เรียนรู้และจัดอบรมให้หัวหน้าศูนย์เรียนรู้มีความเข้าใจในองค์ความรู้ของโครงการแกล้งดิน สามารถ
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเกษตรในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ได้ ทําให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้มากย่ิงขึ้นและมีต้นแบบให้เห็น
ชัดเจนว่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์แล้วจะมีผลให้เกิดความย่ังยืนในแง่ของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ    
ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการง่ายที่จะเกิดการยอมรับในระดับชุมชน เมื่อความสําเร็จของการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้             
ได้ถูกเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติแล้วจะทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ อ่ืนที่มีรูปแบบของปัญหาที่      
คล้ายคลึงกัน สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้กว้างขึ้น ไม่ได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของศูนย์ 
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10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดให้เกษตรกรมีความเข้าใจและนําไปปฏิบัติใน

พ้ืนที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ถ่ายทอดต้องมีความรู้ที่ถ่องแท้ และจําเป็นต้องมีลําดับขั้นตอนใน
การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ มีการอธิบายอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย และเพ่ือให้เกษตรกรได้
เห็นถึงความสําคัญของการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการเกษตร จําเป็นต้องมีแปลงสาธิตให้ดูเป็นต้นแบบ     
ซึ่งในศูนย์ฯ ได้จัดทําแปลงสาธิตไว้ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพ่ือให้เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ เข้าใจง่ายและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 


