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ั หาความเสื่อ มโทรมของที่ดิน ภัย แล้ง และการแปรสภาพเป็ น ทะเลทราย
ปญ
(land degradation, drought and desertification) ทีเ่ กิดขึน้ ทัวไปอย่
่
างต่อเนื่อง และรุนแรง
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ สาหรับการขับเคลื่อนและขยาย
ผลกิจกรรมด้านการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ น (sustainable land management: SLM)
ควรต้องคานึงถึงความท้าทายเพื่อแก้ไขปญั หาใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านหน่ วยงานและนโยบาย
ด้า นเศรษฐกิจ และการเงิน และด้า นความรู้แ ละเทคโนโลยี ดัง นั น้ องค์ก ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้การสนับสนุ นจากกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก
(Global Environment Facility: GEF) จัดทาโครงการความร่วมมือร่วมกับประเทศต่างๆ
15 ประเทศ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อนและขยายผล
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of
Sustainable Land Management, DS-SLM) ซึ่งเป็ นโครงการทีใ่ ช้หลักการดาเนินงานแบบ
บูรณาการทัง้ ในด้านวิชาการและการปฏิบตั ิ โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงจากระดับพืน้ ที่สู่ระดับภูมภิ าค และระดับโลก ช่วยสนับสนุ นให้เกิดการขยายผล
และขับเคลื่อนการจัด การที่ดินอย่างยังยื
่ นในเชิงนโยบาย รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการ DS-SLM ดาเนินการในลักษณะร่วมกันดาเนินการระดับโลก โดยมี FAO
เป็ นหน่ วยงานหลักในการดาเนินงานร่วมกับประเทศอีกจานวน 15 ประเทศ ได้แก่ อาเจนติ
น่ า บังคลาเทศ บอสเนี ย จีน โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เลโทโซ โมร็อกโค ไนจีเรีย ปานามา
ฟิลปิ ปินส์ ตูนีเซีย ตุรกี อุซเบกิสถาน และไทย สาหรับประเทศไทย กรมพัฒนาทีด่ นิ ในฐานะ
หน่ ว ยงานหลัก ในการด าเนิ น งาน ได้ร่ ว มกับ FAO จัด ท าข้อ เสนอโครงการ Project
Identification Form (PIF) เสนอโครงการผ่า นกระบวนการพิจ ารณา กลันกรอง
่
จากหน่ วยงานประสานหลักของ GEF (GEF National Focal Point) สาหรับการจัดทา
รายงานฉบับนี้เป็ นการนาเสนอแนวทางการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีค่ ดั เลือกมาจากภูมภิ าค
ต่างๆ ของประเทศไทย ตามกรอบการทางานโครงการ DS-SLM ในระบบฐานข้อมูลของ
WOCAT เพื่ อ การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น ภั ย แล้ ง และ
การแปรสภาพเป็ น ทะเลทรายที่มีผ ลกระทบต่ อ ภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้ นการสร้างความสาคัญและความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการที่ดิน
อย่ า งยัง่ ยืน ของผู้เ กี่ ย วข้อ งและผู้มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ในภาคเกษตรกรรม และในพื้น ที่
เพือ่ การแก้ไขปญั หาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่อง และมีความยังยื
่ น
2

แนวทางการดาเนินงาน
คณะที่ปรึกษาโครงการระดับนานาชาติ (International consultant, IC) และ
ระดับชาติ (National consultant, NC) จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียด
เกี่ยวกับภาพรวมของแผนการดาเนินงาน กาหนดการ และแผนงานในการรวบรวมข้อมูล
ในภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามด้านเทคโนโลยี (Questionnaire in Technology, QT)
และแบบสอบถามด้านแนวทาง (Questionnaire in Approach, QA) ตามระบบฐานข้อมูล
ของ WOCAT และคณะที่ปรึกษาทัง้ สองประเภทได้ปรึกษาหารือและชี้แจ้งให้คณะทางาน
เก็บข้อมูลในภาคสนาม เพื่อให้เข้าใจในแบบสอบถาม QT และ QA ซึ่งรวมถึงวิธกี าร
ในการเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามโดยการสัม ภาษณ์ ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ในพื้น ที่ ได้แ ก่ ผู้ใ ช้ ท่ีดิน
หมอดินอาสา ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าทีร่ ฐั กานันหมูบ่ า้ น และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
คณะทีป่ รึกษาระดับชาติทงั ้ หมด และคณะทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
และคณะทางานได้ปรึกษาหารือกัน โดยกาหนดการเก็บข้อมูลเป็ น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
จะทางานใน 4 ภาคของประเทศ คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ซึ่งรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตกด้วย โดยคณะที่ปรึกษาจะเป็ นหัวหน้ากลุ่ม
ที่จ ะเข้า ท าการเก็บ ข้อ มูล ในแต่ ล ะภาค ทางโครงการได้ม อบเอกสารคู่ มือ แบบสอบถาม
ทัง้ ภาคภาษาอัง กฤษภาษาไทย แก่ ค ณะท างานไว้ศึก ษาและน าไปใช้ใ นการสัม ภาษณ์
ผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ในภาคสนาม หลัง จากนั ้น จัด ประชุ ม เชิง ปฏิ บ ัติ ก ารและการฝึ ก อบรม
สาหรับคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ น คณะทางาน และผูส้ ่วนเกี่ยวข้องกับ
การเก็ บ ข้อ มู ล ในแนวทางการด าเนิ น งาน และเน้ น ความเข้า ใจในพารามิเ ตอร์ ต่ า งๆ
ในแบบสอบถาม QT และ QA โดยผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศจาก WOCAT บรรยายถึง
ประสบการณ์ และรายละเอีย ดวิธีก ารเก็บ ข้อ มูล ในภาคสนาม รวมถึงการตอบข้อ สงสัย
และให้คาแนะนา
คณะทีป่ รึกษาระดับชาติทงั ้ หมด และคณะทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ต้องทาความเข้าใจในเนื้อหา และพารามิเตอร์ทงั ้ หมดในแบบสอบถามของ QT และ QA
และต้ อ งเป็ น ผู้ท่ี ส ามารถอธิบ ายได้ ถึ ง รายละเอี ย ดของกระบวนการและภารกิ จ ของ
การเก็บข้อมูลของการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
การวางแผนและจัดเตรียมกาหนดการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ QT และ QA
ตามทีจ่ ดั แบ่งไว้ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
รวมถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ นของ
แต่ละภาคจัดประชุมคณะทางาน เพื่อชี้แจ้งในรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
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การจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ น และกาหนดสถานที่ท่เี หมาะสมในการเก็บข้อมูลภาคสนามกับ
ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียต่า งๆ ตามแบบสอบถามเรื่อ งเทคโนโลยี (QT) และแบบสอบถาม
เรื่องแนวทาง (QA) ของฐานข้อมูล WOCAT เมื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่การเก็บข้อมูล
ที่ช ัด เจนแล้ว ที่ป รึก ษาและคณะท างานของแต่ ล ะภาค ต้ อ งพิจ ารณาก าหนดเส้น ทาง
ระยะเวลา และแผนงานในการปฏิบตั ิงานเพื่อเดินทางไปยัง พื้นที่ รวมถึงการจัดช่วงเวลา
ทีเ่ หมาะสมของการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามด้วย
คณะทางานแต่ละกลุ่มเดินทางเข้าพื้นที่ท่ไี ด้พจิ ารณาคัดเลือกไว้แล้ว ทาการเก็บ
ข้อมูลในภาคสนาม โดยสัมภาษณ์ผใู้ ช้ท่ดี นิ ผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องในขัน้ ตอนการจัดการ
ที่ดิน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม จดบัน ทึก ให้ค รบทุ ก ประเด็น ในแบบสอบถาม และน ามา
ปรับปรุง แก้ไข และเพิม่ เติมเมื่อเดินทางมาที่สานักงาน หลังจากนัน้ ควรจัดเตรียมข้อมูล
เพิม่ เติมจากแหล่งอ้างอิงจากภายนอก การรวบรวมรูปภาพและวีดีโอของแต่ละกิจกรรม
ทีท่ าการเก็บข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลและการให้คาบรรยายประกอบรูปภาพ
สาหรับขัน้ ตอนนี้ ท างที่ป รึก ษาโครงการระดับชาติพจิ ารณาและให้ค าแนะนากับ
ที่ป รึก ษาด้า นการจัด การที่ดินอย่า งยังยื
่ น และคณะท างาน เพื่อ ให้ข้อ มูล มีค วามสมบรูณ์
ตามสอบถาม รวมถึงการกรอกข้อมูลทัง้ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เข้าในระบบฐานข้อมูล
ของ WOCAT database หลังจากนัน้ ทีมบรรณาธิการของ WOCAT ทาการทบทวนและ
ปรับ ปรุ ง เนื้ อ หาภาษาอัง กฤษในฐานข้อ มู ล QT
และ QA และแจ้ง ให้ท างที่ป รึก ษา
ด้า นการจัด การที่ดิน อย่า งยังยื
่ น ได้ท าการแก้ไ ขข้อ มูล ในระบบ QT และ QA รวมทัง้
การด าเนิ น งานตามข้อ เสนอและค าแนะน าของที่ป รึก ษาโครงการระหว่า งประเทศ (IC)
และหน่ ว ยงานผู้ป ระสานงานโครงการระดับ ชาติ (NPCU)
ของโครงการ DS-SLM
หลังจากนัน้ คณะที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ นของแต่ละภาค ดาเนินการแก้ไข
ปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ในระบบของ WOCAT โดยสามารถประมวลการจัด การที่ดิ น
อย่างยังยื
่ น (SLMs) ในรูปแบบของ QT และ QA ได้ทงั ้ หมด 40 รูปแบบ ดังนัน้
คณะที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ นจึงได้พจิ ารณาปรับปรุง แก้ไข และเรียบเรียง
เนื้อหา เพือ่ จัดทารายงานขัน้ สุดท้ายของโครงการในด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นต่อไป
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เกณฑ์ในการคัดเลือกเทคโนโลยีและแนวทางการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น (SLM)
ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กการจั ด การที่ ดิ น อย่ า งยั ง่ ยื น
ของประเทศไทย เพื่อ จัด ท าเอกสารแบบสอบถามส าหรับ เทคโนโลยีแ ละแบบสอบถาม
สาหรับแนวทาง (QT/QA) ตามแนวทางการใช้เครื่องมือ FAO-WOCAT โดยทีค่ ณะปรึกษา
โครงการได้มกี ารประชุมและหารือกับผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิขาการของกรมพัฒนาที่ ดนิ และ
กาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ความครอบคลุม (relevance) เทคโนโลยีท่คี ดั เลือกต้องสามารถแก้ปญั หา
ความเสื่อมโทรมของทีด่ นิ ทีค่ รอบคลุมทัง้ พืน้ ทีห่ รือทัง้ ภูมภิ าค
2. ความคงทน (robust) เทคโนโลยีท่คี ดั เลือกต้องสามารถคงอยู่ได้ตามเวลา
ทีก่ าหนดและสามารถใช้งานได้ในสภาพทีห่ ลากหลาย
3. สามารถทาซ้าและถ่ายทอดได้ (replicability and transferability) เทคโนโลยี
คัด เลือ กต้อ งมีส มบัติท่ีท าซ้ า ได้แ ละสามารถถ่ า ยทอดยัง ผู้ใ ช้ท่ีดิน ได้อ ย่ า งหลากหลาย
ในสภาพทีค่ ล้ายคลึงกัน
4. ความมีประสิทธิผล (effectiveness) เทคโนโลยีต้องมีประสิทธิผลในการฟื้ นฟู
ั หา
ให้ ก ลับ สู่ ส ภาพเดิ ม การป้ องกั น ความเสื่ อ มโทรม และสามารถปรับ เข้ า กั บ ป ญ
ความเสื่อมโทรมของทีด่ นิ ทีผ่ ใู้ ช้ทด่ี นิ เผชิญอยูใ่ นพืน้ ทีห่ รือภูมภิ าคนัน้
5. ความมีป ระสิท ธิภาพ (efficiency) เทคโนโลยีต้อ งคุ้ม ค่า กับ ค่า ใช้จ่า ย
ั หาการเสื่อมโทรมของที่ดิน ในพื้น ที่ และควรให้ความสาคัญ กับ เทคโนโลยี
ในการแก้ป ญ
ที่ให้ผลตอบแทนทางสังคมที่ดี โดยเน้ นเทคโนโลยีท่สี ร้างแรงจูงใจต่อผู้มสี ่วนได้เสียหรือ
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการบรรลุถงึ ผลสาเร็จอย่างยังยื
่ น
6. การดารงชีวติ (livelihood) เทคโนโลยีท่เี ลือกต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั
การด ารงชีวิต ในพื้น ที่ และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้เ กิด ความมันคงด้
่
า นอาหารและท าให้ชีวิต
ความเป็ นอยูย่ งยื
ั่ น
7.
การสร้า งศัก ยภาพของชุ ม ชน (empowerment)
เทคโนโลยีท่ีเ ลือ ก
ต้อ งมีส่ว นสนับ สนุ น ให้ชุ มชนในท้อ งถิ่น มีศ ัก ยภาพ และคุ ณ ภาพด้า นสังคม เพื่อ อ านวย
ประโยชน์ให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส เช่นคนยากจน คนชรา ผูห้ ญิง และเด็กผูห้ ญิง เป็ นต้น
8. การไม่มผี ลกระทบต่อภายนอก (no negative externality) เทคโนโลยีทเ่ี ลือก
ต้องไม่มผี ลกระทบทีเ่ สียหายต่อด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
9. ความยังยื
่ น (sustainability) เทคโนโลยีทค่ี ดั เลือกควรมีความยังยื
่ นใน 3 ด้าน
คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
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การอนุรกั ษ์ดิน
1. QT ขัน้ บันไดดินฐาน 3 เมตร เพือ่ การปลูกชาจีนบนพืน้ ทีส่ งู
2. QA ไร่ชาขัน้ บันไดเพือ่ การอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ าบนพืน้ ทีส่ งู
3. QT การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
4. QA การคืนชีวติ ให้ผนื ดินแม่แจ่มด้วยระบบการจัดการทีด่ นิ และนา้ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
บนพืน้ ทีส่ งู
5. QT การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาเพือ่ ลดระดับน้ าตืน้ ใต้ดนิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
6. QA การให้คาแนะนาในการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากดินเค็ม
7. QT การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มในพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ ามัน
8. QA การรวมกลุม่ เกษตรกรรายย่อยเพือ่ การจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาดินเสื่อมโทรม
9. QT การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้างเพือ่ ปลูกต้นจาก

ไร่ชาขันบั
้ นไดดินเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าบนพืน้ ทีส่ งู (ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

ขันบั
้ นไดดิ นฐาน 3 เมตร เพือ่ การปลูกชาจีนบนพืน้ ที่สงู
คันดินแบบขันบั
้ นไดดินเพือ่ การปลูกชาจีนบนพืน้ ทีส่ งู

สถานที่

คาอธิ บาย
ขัน้ บันไดดิ นฐาน 3 เมตร เพื่อการปลูกชาจี นบนพื้นที่ สูง เป็ นวิ ธีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ ให้ มี
ศักยภาพทางการเกษตรสูง อานวยความสะดวกต่อการเพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิ ต
ขนส่ งสิ น ค้ าเกษตรและปั จ จัยการผลิ ต เป็ นต้ น ป้ องกัน การชะล้ า งพังทลายของดิ น ลดการ
สูญเสี ยหน้ าดิ น ป้ องกันการขาดแคลนน้ า ทาให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ที่ดินทางการเกษตรได้
อย่างยังยื
่ น
มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้าวิธกี ลชนิดขัน้ บันไดดินฐาน 3 เมตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตัง้ อยู่ใน
เขตบ้า นคุ้ม หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่ง อน อ าเภอฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ สร้า งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2542 โดย
กรมพัฒนาที่ดนิ ให้การสนับสนุ นในการสารวจ ออกแบบและจัดทาขัน้ บันไดดินแบบต่อเนื่องบริเวณ
แปลง ไม้ผลเขตหนาวเก่าของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางทีม่ สี ภาพเสือ่ มโทรม ซึง่ เดิมเกษตรกรชาวเขา
ได้บุกรุกแผ้วถางปา่ เพือ่ ปลูกฝิ่นและทาไร่เลือ่ นลอยมาอย่างต่อเนือ่ ง และในปี พ.ศ.2543 สถานีเกษตรหลวง
อ่ างขางได้คดั เลือ กเกษตรกรชาวเขาเผ่ าปะหล่ อ ง ที่มคี วามสามารถและความถนัดในการปลูกชา
จานวน 50 ครัวเรือน ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาจีน “แปลง 2000” รวม
เนื้อทีป่ ระมาณ 100 ไร่ พื้นทีม่ คี วามสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,400 เมตร ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ น
ภูเขาสลับซับซ้อนทีม่ คี วามลาดชันสูง (16-30 เปอร์เซ็นต์) เนื้อดินเป็ นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินลึกมาก
(>1.2 เมตร) การระบายน้าดี ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปานกลาง (1-3 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณน้ าฝนเฉลีย่
ตลอดปี 1,925.3 มิลลิเมตร โดยฝนจะเริม่ ตกตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี
22.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ ูงสุด 32.1 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมติ ่าสุด 3.9
องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม
การทาขัน้ บันไดดินแบบเอียงออก ขนาดฐานกว้าง 3 เมตร ในแปลงส่งเสริมการปลูกชาจีนบนพื้นทีส่ ูง
“แปลง 2000” เหมาะสมกับพื้นทีท่ ม่ี คี วามลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และดินต้องลึกไม่น้อยกว่า 1
เมตร ทาโดยใช้เครื่อ งจักรขุดและถมดิน บริเวณไหล่ เขาให้เป็ น ชัน้ ๆ ลดหลันกั
่ น เป็ น ขัน้ บัน ไดดิน
แบบต่ อ เนื่ อ ง และใช้ร ะบบการปลูก พืช คลุ ม ดิน ร่ ว มกับ การปลูกหญ้าแฝกเป็ น แถวเพื่อ รักษาขอบ
ขัน้ บันไดดิน สามารถช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและทีด่ นิ เนื่องจากขัน้ บันไดดินที่
สร้างขวางความลาดเทของพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดความยาวความลาดชันออกเป็นช่วง ๆ ทาให้ชะลอความเร็วและ
ความแรงของน้าไหลบ่า ป้องกันการพังทลายของดิน ช่วยรักษาหน้าดิน สร้างความชุ่มชื้นแก่ดนิ รักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากนี้ยงั ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านแปลงของเกษตรกร
ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศท้ายน้า ซึง่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม คือ เกษตรกรชาวเขามีความมันคงทางรายได้
่
จากการผลิตชาจีนทีใ่ ห้
ผลผลิตตลอดปี สร้างอาชีพเกษตรกรรมทีย่ งยื
ั ่ นให้กบั ครอบครัวและชุมชน
2) ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและนิเวศวิทยา คือ ลดปริมาณน้ าไหลบ่า ลดตะกอนดิน รักษาระดับธาตุ
อาหารในดิน รักษาความชืน้ ในดิน สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ พบสิง่ มีชวี ติ ได้แก่ ไส้เดือน ผึ้ง
SLM ของ WOCAT Technologies
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สถานที่ : แปลงส่งเสริมการปลูกชาจีน (แปลง 2000)
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก :
99.04081, 19.92032
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไปอย่างสม่า
เสมอในพืน้ ที่
(ประมาณ 0.1-1 ตร.กม.)
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : พ.ศ. 2542; 10-50 ปี

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
้ มทีท่ ากันอยู่ ( > 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
1/10

แมลงปอ แมงมุม แมลงเต่าทอง แมลงหางหนีบ เป็นต้น
3) ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรม คือ ทุกกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ด้รบั โอกาสการจัดสรรทีด่ นิ ทากินตามกลุ่มพืชทีต่ นเองถนัดและต้องการผลิต เคารพในการใช้ทด่ี นิ ตามโซน
การปลูก เคารพสิทธิในการใช้น้า สร้างความเข้มแข็งของสถาบันชุมชน
ทัง้ นี้ เกษตรกรชาวเขาส่วนใหญ่ให้การยอมรับการทาขัน้ บันไดดินสาหรับปลูกพืชบนพื้นทีส่ ูง จึงช่วยกันดูแลรักษา หรือซ่อมแซมด้วยตนเองห ากชารุดเล็กน้อย
เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ทัง้ นี้ภาครัฐและหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องควรให้การสนับสนุ นการในจัดทาโครงสร้างระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ าที่เหมา ะสมและงบประมาณ
ดาเนินการ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปฏิบตั เิ องได้และไม่มที ุน

ระบบพืชคลุมดินร่วมกับแถวหญ้าแฝกรักษาขัน้ บันไดดิน
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

ขันบั
้ นไดดินฐาน 3 เมตร แปลงชา 2000
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้ที่ดินทาการปลูกพืชผล
-การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม (Tree and shrub cropping) พืชทีม่ เี นื้อไม้
อายุหลายปี เก็บเกีย่ วมากกว่าหนึ่งครัง้ หลังการปลูก (ไม้ยนื ต้น/ไม้ผล ชา
กาแฟ ฯลฯ)

การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทของการเสื่อมโทรม
การกัดกร่อนของดินโดยน้า - Wt (Loss of topsoil)
: การสูญเสียดินชัน้ บนหรือการกัดกร่อนทีผ่ วิ ดิน

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน

มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน
ั งดิน/พืชคลุมดิน

การปบปรุ

การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั บิ นพืน้ ฐานของระบบนิเวศ

มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยวิ ธีพืช
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยวิธพี ชื - V2: หญ้าและไม้ยนื ต้น

SLM ของ WOCAT Technologies
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
1. การส ารวจคัดเลือ กพื้น ที่ดาเนิน การ ในช่ว งปี พ.ศ.2542-2543 ทาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประสานขอให้กรมพัฒนาทีด่ นิ ดาเนินการสารวจ
คัดเลือกพืน้ ทีภ่ เู ขาสูงทีม่ คี วามลาดชันประมาณ 20-35 เปอร์เซ็นต์ บริเวณ
แปลงปลูกไม้ผลเขตหนาวเก่าของสถานีฯ ทีไ่ ม่มรี ะบบอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า
และมีสภาพเสื่อมโทรม ให้ผลผลิตต่า เสีย่ งต่อการเกิดการชะล้างพังทลาย
และดินถล่ม เพือ่ ออกแบบและจัดทาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ าทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพพืน้ ที่ คือ ขัน้ บันไดดินฐาน 3 เมตร สาหรับใช้เป็ นแปลงส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการปลูกชาจีนเชิงอนุรกั ษ์บนพืน้ ทีด่ งั กล่าวให้แก่เกษตรกรเผ่า
ปะหล่อง เพือ่ สร้างรายได้และใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างยังยื
่ น ผลสารวจดิน
พบว่าดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 ชุดดินแม่แตง เป็ นดินลึก
มาก ดินบนเป็ นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปน
แดงเข้ม ปฏิกริ ยิ าดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่าง
เป็ น ดิน เหนีย ว สีแดงเข้มถึงสีแดง ปฏิกิร ิย าดิน เป็ น กรดจัดมากถึง เป็ น ผูเ้ ขียน : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์
กรดจัด (pH 4.5-5.5)
2. การทาการปกั หลักกาหนดแนวขุดตัง้ แต่จุดสูงสุดของพื้นที่จนถึงจุดต่ าสุดเพื่อใช้เป็ นแนวการขุดแรก จากนัน้ ปกั หลักกาหนดแนวขุดในแนวขึน้ -ลง ตามความ
ั ากับระยะห่างของขัน้ บันไดดิน เท่ากับ 3 เมตร โดยจะปกั ไม้ทจ่ี ุดกึง่ กลางของบันไดดิน จากนัน้ จึงปกั หลักวางแนวขุดในแนว
ลาดชัน มีระยะห่างระหว่างไม้ทป่ี กเท่
ระดับ แนวแรกทีจ่ ุดสูงสุดของพืน้ ทีก่ าหนดความกว้างของเส้นระดับประมาณ 3.0 เมตร และลาดเอียง 1-2 องศา เพือ่ ระบายน้าออกจากพืน้ ที่
3. การดาเนินการขุด-ถม เคลื่อนย้ายดินและปรับแต่งพื้นที่ ทาการขุดดินจากล่างขึน้ บน โดยใช้เครื่องจักรขุดดินจากขอบแปลงด้านล่างขึน้ ไ ปทาเป็ นขัน้ บันไดดิน
เหนือจุดทีข่ ดุ พร้อมทัง้ ปรับระดับแปลงให้มคี วามสม่าเสมอ จึงเคลือ่ นย้ายดิน ปรับแต่ง และบดอัดแน่น ทาขัน้ บันไดดินให้มคี วามกว้างประมาณ 3.0 เมตร เอียงเข้า
หาตลิง่ ประมาณ 1-2 องศา และให้มคี วามหนาของดินเพิม่ อีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ กันการยุบตัว โดยมีชนั ้ ของอินทรียวัตถุอยู่ชนั ้ บนสุ ด กาหนดความสูงของ
ขันบั
้ นไดดินแต่ละขันไม่
้ เกิน 1.8 เมตร ดังนัน้ จึงตัดดินลงไป 0.9 เมตร และเติมดิน 0.9 เมตร
4. การปลูกหญ้าแฝกรักษาขัน้ บันได 2 แถว โดยปลูกบริเวณเหนือแนวขัน้ บันไดดินด้านบน 1 แถว และปลูกบริเวณแนวดินถมอีก 1 แถว ใช้ระยะห่า งระหว่างต้น 10
เซนติเมตร
5. การปลูกชาจีน แปลง 2000
5.1 การคัดเลือ กเกษตรกรและจัดสรรที่ดนิ หลังจากจัดทาขัน้ บัน ไดดิน เสร็จเรีย บร้อยแล้ว ในปี พ.ศ.2543 ทางสถานีเกษตรหลวงอ่ างขางได้ค ดั เลือ กและ
จัดสรรทีด่ นิ ปลูกชาให้แก่เกษตรกรเผ่าปะหล่อง 50 ครัวเรือน ทาแปลงส่งเสริมการปลูกชาจีน 2 สายพันธุ์ คือ พันธุก์ า้ นอ่อน และพันธุเ์ บอร์ 12
5.2 ฤดูปลูกทีเ่ หมาะสม เกษตรกรจะปลูกชาจีนบนขัน้ บันไดดิน ช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม เนื่องจากหลังปลูกแล้วรากของชาจะกระทบกับ
อากาศทีค่ ่อนข้างเย็น จะสามารถเจริญเติบโตได้ดแี ละไม่ประสบปญั หาเหมือนช่วงต้นฤดูฝน
5.3 ระยะปลูก ต้นปกั ชาจะมีอายุประมาณ 10-12 เดือน ก่อนปลูก ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 1.2 เมตร ระยะระหว่างต้น 60 เซนติเมตร มีจานวนต้ นประมาณ
2,200 ต้นต่อไร่ แต่บางช่วงของขันบั
้ นไดจะปลูกแบบแถวคู่สลับฟนั ปลา เว้นระยะห่างแถวคู่ประมาณ 40-45 เซนติเมตร
6. การดูแลรักษาแปลง 2000
6.1 การใส่ ป๋ ุย เน้ น การใช้ป๋ ุยหมัก จากมูล สัต ว์ท่ผี ลิต เองในกลุ่ ม โดยการขุด ร่ อ งยาวบริเวณปลายทรงพุ่ มต้น ชา ลึก ประมาณ 15 เซนติเมตร ทัง้ สองด้า น
ใส่อ ัตรา 2 กิโ ลกรัมต่ อ ต้น ใน 1 ปี จะใส่ ประมาณ 3 ครัง้ ในช่ ว งเดือ นกุ มภาพัน ธ์ มิถุ นายน ตุ ล าคม และยังใช้ป๋ ุยน้ าอิน ทรีย์เสริมให้ก ับต้นชาเพื่อ ยืดยอดชา
ให้เขียวเข้ม อวบ ได้น้าหนักดี
6.2 การให้น้ า เป็ นการปลูกแบบอาศัยน้ าฝนเป็ นหลัก ร่วมกับระบบการให้น้ าแบบพ่นฝอย ทีม่ รี ะบบการกระจายน้ าจากบ่อ (แท็งก์) ส่งตามท่ อพีวซี ไี ปยังแปลง
ปลูก
6.3 การเก็บเกีย่ ว ชาอินทรีย์จะเริม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตตัง้ แต่เดือนเมษายน-ธันวาคม และจะพักตัวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปจั จุบนั พันธุ์เบอร์ 12 ผลผลิต
เฉลีย่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ 1 ปี เก็บได้ 5-6 ครัง้ ส่วนพันธุก์ า้ นอ่อน ผลผลิตเฉลีย่ 600 กิโลกรัมต่อไร่ 1 ปี เก็บได้ 4-5 ครัง้ ทาให้มรี ายได้เฉลีย่ ปีละ 100,000-300,000
บาท ต่อราย โดยมีผลผลิตรวมของเกษตรกรประมาณ 60,000 กิโลกรัมต่อปี
7. การบารุงรักษาเทคโนโลยีขนั ้ บันไดดินฐาน 3 เมตร แปลงชา 2000 เกษตรกรจะดาเนินการซ่อมแซมขัน้ บันไดเองในกรณีทเ่ี กิดการชารุด/ถูก กัดเซาะจากแรงน้ า
ฝนและแรงน้าไหลบ่า โดยจะซ่อมแซมในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนเมษายน ยกเว้นเกิดร่องรอยชารุดมาก ทางกรมพัฒนาทีด่ นิ จะสนับสนุ นการซ่อมบ ารุงดังกล่าว
อัตราไร่ละ 500 บาท
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
นโยบายของรัฐบาลเรือ่ งค่าแรงขันต
้ ่าเป็นปจั จัยสาคัญ

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณ ต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่
พืน้ ทีจ่ ดั ทาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้าแบบชัน้ บันไดดินต่อเนื่องฐาน 3 เมตร
ทีม่ ผี ลต่อต้นทุนของโครงการ
เนื้อที่ 15.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 96.4375 ไร่ หรือ 15.43 เฮกตาร์
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 6.25 )

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การสารวจคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ละออกแบบขัน้ บันไดดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ s ปีแรก (2541))
2. การทาหลักกาหนดแนวการขุด (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ s ปีแรก (2541))
3. ดาเนินการขุด เคลือ่ นย้ายดิน และปรับแต่งพืน้ ที่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ s ก่อนฤดูฝน (2542))
4. การปลูกหญ้าแฝกรักษาขัน้ บันได (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ v ช่วงต้นฤดูฝน (2542))
5. การปลูกชาจีน (เตรียมทีด่ นิ การปลูก) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ฤดูฝน (ส.ค.-ต.ค.43))
6. การใส่ป๋ ยุ 3 ครัง้ เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน ตุลาคม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก.พ., มิ.ย., ต.ค.)
7. การให้น้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ตลอดช่วงปลูก)
8. การใส่ป๋ ยุ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ตลอดช่วงปลูก)
9. การเก็บเกีย่ ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ A ช่วงเก็บเกีย่ ว)
10. การบารุงรักษาเทคโนโลยีขนั ้ บันไดดินฐาน 3 เมตร (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ช่วงฤดูแล้ง (เม.ย.))
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
สารวจพืน้ ที่ 1 วัน
ั
ปกแนวไม้
หลักกาหนดแนวขุด ขึน้ -ลง และแนวระดับ 1 วัน
ปลูกหญ้าแฝก ระยะห่าง 10 ซม. (1 แถว 40 ม. = 400 กล้า x 8 แถว)
แรงงานขุดดินปริมาตร 2.4 ม3/ม
อุปกรณ์
เครือ่ งจักรกลขุดปริมาตร 2.4 ม3/ม
ไม้หลัก
วัสดุด้านพืช
กล้าหญ้าแฝก (กรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุน)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

าใช้จ่ายที่
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดต่อ %ก่อของค่
ให้
เ
กิ
ดขึน้ โดย
หน่ วย (บาท) ปัจจัยนาเข้า(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

แรง
แรง
กล้า
ลบ.ม.

0.5
4.0
3,200.0
88.0

175.82
175.82
1.65
100.68

87.91
703.28
5,280.0
8,877.44

ลบ.ม.
อัน

1.0

500.0

500.0

กล้า

3,200.0
15,448.63

482.77

กิ จกรรมสาหรับบารุงรักษา
1. ซ่อมแซมขันบั
้ นไดดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ s ซ่อมฤดูแล้ง 3-5 ปี ครัง้ )
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
(พืน้ ที่จดั ทาระบบอนุรกั ษ์ดินและน้าแบบขัน้ บันไดดิ นต่อเนื่ องฐาน 3 เมตร เนื้ อที่ 15.43 ตารางกิ โลเมตร หรือ 96.4375 ไร่ หรือ 15.43 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

ปริ มาณ

แรง

1.0

าใช้จ่ายที่
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดต่อ %ก่อของค่
ให้
เ
กิ
ดขึน้ โดย
หน่ วย (บาท) ปัจจัยนาเข้า(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
แรงงานปรับแต่งขันบั
้ นได

500.0

500.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

500.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

15.63
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ

ชืน้

ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปี 1925.3 มม.
จานวนวันฝนตก 160.9 วันต่อปี •วันทีม่ ปี ริมาณฝนตกหนักสูงสุด (Daily max.)
เฉลีย่ 149.4 มม/วัน ในเดือนตุลาคม •เกิดพายุ (Thunderstorm) เฉลีย่ 57.5 วัน
ต่อปี มากสุดในเดือนพฤษภาคม เกิดขึน้ 10.5 วัน
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา DOI ANG KANG (Index station คือ 48302) Latitude
19° 55' 53.0" N Longitude 99° 2' 54.0" E สถานีอยูส่ งู จาก MSL 1529 เมตร
ปีเก็บข้อมูล ค.ศ.2006-2015 (10 ปี ย้อนหลัง)
จากข้อมูลสถานีอุตุ 48302 พบว่า ระยะเวลาช่วงทีห่ ยาดน้ าฟ้าสูงมากกว่า
ครึง่ หนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้า (PET) อยู่ระหว่าง พ.ค.-ต.ค. หรือ
ประมาณ 6 เดือน = 180 วัน จึงจัดเป็ นเขตกึง่ ชุ่มชืน้
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วยมม. 1925.3

√ กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 มม.

กึง่ แห้งแล้ง

751-1,000 มม.

แห้งแล้ง

1,001-1,500 ม.ม.
√ 1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.

ความชัน

ภูมิลกั ษณ์

ความสูง

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน

ราบเรียบ (0-2%)

ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

0-100 เมตร

บริเวณเนินเขา

ลาดเล็กน้อย (3-5%)

เนินเขา

101-500 เมตร

บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ

ปานกลาง (6-10%)

√ ไหล่เขา
ไหล่เนินเขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
√ เป็นเนิน (16-30%)
√ ชัน (31-60%)

เนินเขา

√ 1,001-1,500 เมตร
√ 1,501-2,000 เมตร

หุบเขา

2,001-2,500 เมตร

ชันมาก (>60%)

√ ไม่เกีย่ วข้อง

2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

หยาบ/เขา (ดินทราย)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/ (ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น
สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
√ > 50 เมตร

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
√ สูง
ปานกลาง
ต่า

SLM ของ WOCAT Technologies

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

เพียงพอ

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน

√ ดี
ปานกลาง

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหาหรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่

(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)

ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้

การเกิ ดน้าท่วม

(การชลประทาน)

ใช่

ใช้ประโยชน์ไม่ได้

√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ต่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
√ ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)
ทาการค้า/การตลาด

√ <10%ของรายได้ทงั ้ หมด

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์
0.5-1 เฮกตาร์
√ 1-2 เฮกตาร์
2-5 เฮกตาร์

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ
ยากจนมาก
จน

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50%ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับขอการใช้เครือ่ งจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังสัตว์

√ พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก

√ กลุ่ม/ชุมชน

อายุ

เพศ

√ หญิง
√ ชาย

เด็ก

√ ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
√ ผูส้ งู อายุ

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ
บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น
กลุ่ม

ขนาด
√ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

√ รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1.000 เฮกตาร์
1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
รายบุคคล

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ และสังคม
การผลิตพืชผล

คุณภาพพืชผล
การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต

พืน้ ทีส่ าหรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ในระหว่าง
เพาะปลูกหรือใช้งาน)
การจัดการทีด่ นิ

ความต้องการน้าจากการชลประทาน
ั ยการผลิตทางการเกษตร
ค่าใช่จ่ายของปจจั

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง
เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
√ ลดลง

ลดลง

เพิม่ ขึน้

√

ขัดขวาง

-

มีเจ้าหน้าทีส่ ถานีฯ ให้คาแนะนาส่งเสริม คัดเลือก
พันธุ์ แนะนาการปลูก การผลิตเก็บเกีย่ ว รับซือ้
ราคาประกัน มีโรงงานแปรรูปชา มีตลาด ทาให้
ผลิตชาได้อย่างยังยื
่ น (ครบวงจร)

• ไม่มกี ารเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก

√

เพิม่ ขึน้ √
เพิม่ ขึน้

-ก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นปลูกข้าวโพด ข้าวไร่
หมุนเวียน /ไร่เลือ่ นลอย เพือ่ ยังชีพ หลังการจัดการ
ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นปลูกชาอินทรียโ์ ครงการ แปลง 2000
ทาให้มรี ายได้ตลอดปี

ทาให้งา่ ยขึน้
-การใช้พน้ื ทีม่ คี วามลาดชันสูงทาการเกษตร ไร่ชา
2000 จาเป็นอย่างยิง่ ต้องมีการจัดการทีด่ นิ โดยใช้
มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้าเพือ่ จัดการพืน้ ทีใ่ ห้เกิด
ความยังยื
่ น
ลดลง
ลดลง

√

-หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นค่าใช้จ่าย
เพิม่ จากเดิมไม่มาก เพราะมีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มูลโคใช้เอง ยกเว้น ซื้อยาชีวภัณฑ์กาจัดโรคแมลง
จากสหกรณ์ และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ขัน้ บันไดดิน
รายได้จากฟาร์ม
ความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจ
ภาระงาน

ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

-ก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมีรายได้พอยังชีพ
หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมีรายได้เพิม่ มากขึน้
-หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเกษตรกรมีรายได้
พอๆ กันไม่เกิดความเหลือ่ มล้า
ลดลง

√

- มีภาระงานเพิม่ ขึน้ เนื่องจากต้องมีการดูแลต้น
ชาและขัน้ บันไดดินอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้า

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ
-เจ้าหน้าทีส่ ถานีฯ จัดพืน้ ทีก่ ารใช้ทด่ี นิ ตามกลุ่มพืช
(zoning) หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทุกกลุ่ม
ชาติพนั ธุไ์ ด้รบั โอกาสรับการจัดสรรทีด่ นิ ทากินตาม
กลุ่มพืชทีต่ นเองถนัดและต้องการผลิต

สถาบันของชุมชน

SLM ของ WOCAT Technologies

อ่อนแอลง

√

เสริมให้แข็งแรง
-มีการรวมกลุ่มผลิตพืชต่างๆ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ชุมชนเข้มแข็งขึน้
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ผลกระทบ
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ ง
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
น้าไหลบ่าทีผ่ วิ ดิน

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
-ผูใ้ ช้ทด่ี นิ มีความรู้

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
-ก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเกิดน้าไหลบ่า ร่องลึก
-หลังมีการจัดการทีด่ นิ ปริมาณน้าไหลบ่าลดลง

ความชืน้ ในดิน
สิง่ ปกคลุมดิน

√
√

ลดลง
ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปรับปรุงดีขน้ึ
-ก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมีพชื คลุมดิน
เฉพาะฤดูฝน เพราะปลูกข้าวไร่ ข้าวโพดอาศัยน้าฝน
-หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมีพชื คลุมดิน
(ชา+หญ้า) ตลอดทัง้ ปี

การปกคลุมด้วยพืช

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
-ก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมีพชื คลุมดิน
เฉพาะฤดูฝน เพราะปลูกข้าวไร่ ข้าวโพดอาศัยน้าฝน
-หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมีพชื คลุมดิน
(ชา+หญ้า) ตลอดปี

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์
(ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน แมลงผสมเกสร)

ลดลง

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
-หลังการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นพบสัตว์/แมลงมาก
ขึน้ เช่น ไส้เดือน ผึง้ แมลงปอ แมงมุม แมลงต่าทอง ฯลฯ

√

เพิม่ ขึน้
-มีการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้สารและวิธกี าร
ควบคุมแบบธรรมชาติ แมลงศัตรูพชื และโรคพืช
ต่าง ๆ เกิดความสมดุลย์

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ทีถ่ ูกพัดพามา

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
-การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นขัน้ บันไดดิน+พืชปลูก
ช่วยลดความแรงของน้าไหลบ่า ลดการเกิดร่องลึก
การพังทลายของดิน

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาเนิ นการ
น้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยน้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นขัน้ บันไดดิน หญ้าแฝก
พืชคลุมดิน ช่วยลดการกัดเซาะหน้าดิน กักเก็บน้า
ลงดิน ดักตะกอนดิน ทาให้น้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยน้า
ลดลง และทาให้ดนิ ตะกอนท้ายน้าลดลง

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยน้า

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็ นค่อยไป
ฝนประจาปีเพิม่ ขึน้

ไม่ดี

ฝนตามฤดูเพิม่ ขึน้

ไม่ดี

SLM ของ WOCAT Technologies

√ ดีมาก
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
พายุฝนประจาท้องถิน่
พายุฝนฟ้าคะนองประจาท้องถิน่

ไม่ดี

ดินถล่ม

ไม่ดี

√
√

ไม่ดี

√

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%
√

√

0-10%

11-50%

11-50%

>50%

51-90%
91-100%

จาวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่ รวมทัง้ หมด
เฉพาะปลูกชาอินทรีย์ แปลง 2000 มีเกษตรกรจานวน 39 ราย ทีท่ าการเกษตรชาขัน้ บันได และยังมีพน้ื ทีแ่ ปลงปลูกพืชสมุนไพร ไม้ผล พืชผัก อื่นๆ
ทีท่ าขันบั
้ นไดดินฐาน 3 เมตร ไม่ต่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√

ไม่ใช่

สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน 








ขันบั
้ นไดดินช่วยชะลอความแรงและลดความเร็วของน้าไหลบ่าหน้า
ดิน และลดปริมาณดินตะกอน
ช่วยลดปริมาณการใช้ป๋ ยุ เนื่องจากไม่สญ
ู เสียธาตุอาหารพืชในรูปของ
๋ปุยไปกับน้าไหลบ่าและตะกอนดิน
ช่วยให้เกษตกรปฏิบตั หิ รือจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรได้งา่ ยและสะดวกมากยิง่ ขึน้

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 ขันบั
้ นไดดินช่วยชะลอความแรงและลดความเร็วของน้าไหลบ่าหน้า
ดิน และลดปริมาณการสูญเสียดิน
 ขันบั
้ นไดสามารถช่วยดักกรองน้าฝน ทาให้น้าฝนค่อยๆ แทรกซึมลง
ไปในดินได้มากขึน้ สร้างความชืน้ ในดิน น้าฝนส่วนทีเ่ กินก็จะค่อยๆ
ไหลบ่าลงไปเป็นชัน้ ๆ ตามขัน้ บันไดดิน
 เทคโนโลยีดงั กล่าวนี้ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายเรือ่ งปุ๋ย
(ทัง้ ปริมาณปุ๋ยทีใ่ ช้ และเวลาใส่ป๋ ยุ ) เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารพืช
ในปุ๋ยทีส่ ญ
ู เสียไปกับน้าไหลบ่าและตะกอนดินน้อยลง
ช่วยให้เกษตรกรสามารถปฏิบตั งิ านได้สะดวกมากขึน้ ไม่เสีย่ งต่อการ
ลืน่ ไถลจากทีส่ งู ลงไป
SLM ของ WOCAT Technologies




ั
แก้ไขปญหาได้
อย่างไร

เทคโนโลยีมคี ่าใช้จ่ายสูง/แพง
 รัฐควรช่วยสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
ต้องใช้ผมู้ คี วามรู้ ความชานาญ ในการออกแบบและก่อสร้าง
 รัฐช่วยจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ขัน้ บันไดดินชารุด
 ดูแลซ่อมแซมด้วยตนเองได้หากชารุดไม่มาก

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 เทคโนโลยีมคี ่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จาเป็นต้องใช้เครือ่ งจักรกล
 ของรัฐควรช่วยสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
 จาเป็นต้องใช้ผมู้ คี วามรู้ ความชานาญ ในการออกแบบและก่อสร้าง
 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ควรช่วยให้ความรู้ และดาเนินงานก่อสร้าง
 การเกิดความเสียหายต่อขัน้ บันไดดิน (ขัน้ บันไดดินชารุด)
จากน้าฝนและน้าไหลบ่าหน้าดิน หรือเหตุการณ์อ่นื ๆ
 ต้องจัดหางบประมาณในการดูแล ซ่อมบารุง ขัน้ บันไดดิน ประจาปี
หรือ ทุกๆ 3-5 ปี หรืองบเร่งด่วน

ขัน้ บันไดดินฐาน 3 เมตร เพื่อการปลูกชาจีนบนพื้นทีส่ งู
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ (aoy.tvong.@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 26 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
ปานิสรา ทองท้วม - วิทยากรร่วม
จาย หมอกเงิน (-) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
วีรพงษ์ เทพังธง (-) - เจ้าหน้าทีส่ ถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตาแหน่งนักวิชาการ
สนธยา บุญชู (-) - เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง ศพล.
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5726/
วีดีโอ
 https://youtu.be/1sDd5BNeAiU
ข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ


ไม่ปรากฏ

การอ้างอิ งหลักการ
-:ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์


การทาขันบั
้ นไดดินเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ าในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน้ าลาธาร (ความลาดชัน 35-60%)
: http://www.dnp.go.th/watershed/ ส่วนอานวยการ/จัดทาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้า โครงการทาขัน้ บันไดดิน.pdf

SLM ของ WOCAT Technologies

ขัน้ บันไดดินฐาน 3 เมตร เพื่อการปลูกชาจีนบนพื้นทีส่ งู
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การสัมภาษณ์เกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ แปลง 2000 (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

ไร่ชาขัน้ บันไดเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้าบนพืน้ ที่สงู
คันดินแบบขันบั
้ นไดดินสําหรับปลูกชาจีนบนพืน้ ทีส่ งู

คาอธิ บาย

สถานที่

ไร่ชาขัน้ บันไดเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้าบนพืน้ ที่สงู เป็ นวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินทาง
การเกษตรรูปแบบหนึ่ งที่ให้ความสาคัญต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรดิ น น้า พืช ควบคู่กบั การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตพืชในพืน้ ที่ที่มีความลาดชันสูงอย่างยังยื
่ น
แนวทางการใช้ประโยชน์ขนั ้ บันไดดินฐาน 3 เมตร เพื่อการปลูกชาจีนภายใต้ระบบการอนุ รกั ษ์ ดิน
และนํ้ า บนพื้น ที่สูง อย่า งยัง่ ยืน แปลง 2000 ณ สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง หมู่ ท่ี 5 ตํา บล
แม่ ง อน อํา เภอฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ มีคุณ ลักษณะเด่น คือ เป็ นมาตรการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
วิธกี ล ทีไ่ ด้รบั การออกแบบและจัดทําขัน้ บันไดดินทีม่ ฐี านความกว้างทีเ่ หมาะสมสําหรับปลูกชาจีน
อินทรียบ์ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู อย่างยังยื
่ น จัดทําระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าให้เกษตรกรชาวเขาผลิตชา
จีนคุณภาพดีสง่ โรงงานแปรรูป ช่วยสร้างรายได้ทม่ี นคง
ั ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีส่ าํ คัญยิง่ คือเพื่อลด
ปญั หาการบุกรุกปา่ ปญั หาทําไร่เลื่อนลอย ทําการเกษตรกรรมผิดวิธ ี นําไปสูก่ ารอนุ รกั ษ์ตน้ นํ้าและ
ใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ได้อย่างยังยื
่ น โดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระบวนการ
คัดเลือกและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ เพือ่ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างยังยื
่ น มีดงั นี้
ในช่วงแรกทีท่ างสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รเิ ริม่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาจีน
บนพืน้ ที่สงู (ทดแทนการปลูกฝิ่ น) ได้รบั ความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดนิ เข้ามาสํารวจ คัดเลือก
พืน้ ที่ ออกแบบและจัดทําระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าแบบขัน้ บันไดในพืน้ ที่แปลงไม้ผลเมืองหนาวเก่า
ของสถานีฯ ทีม่ สี ภาพเสือ่ มโทรม เพื่อจัดสรรทีด่ นิ ตามโซนการปลูกพืช (แต่ไม่มสี ทิ ธิถื์ อครองทีด่ นิ )
ให้แก่เกษตรกรเผ่าปะหล่องที่ได้รบั คัดเลือกและได้รบั การรับรองจากผูน้ ําของชุมชนว่ามีความถนัด
และสามารถปลูกชาจีนตามแนวทางปฏิบตั ิเกษตรดีท่เี หมาะสม (GAP) จัดตัง้ เป็ นกลุ่มชาแปลง
2000 ซึง่ ทางสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางได้จ ัด อบรมให้ค วามรู้แ ก่ ก ลุ่ ม เกษตรกรผู้ป ลู ก ชาจีน
อย่า งสมํ่า เสมอ รวมทัง้ จัด เจ้า หน้ า ที่ส่ง เสริมของสถานี ฯ เข้าไปในแปลง 2000 เพื่อให้บริก าร
คําแนะนํ าเกี่ยวกับการจัดการดิน การใส่ป๋ ุย การจัดการโรคและแมลงศัตรูชา การปลูกหญ้าแฝก
เพื่อรัก ษาขัน้ บันไดดินหรือ แนวขอบถนน สนับ สนุ นให้จ ัด ตัง้ กลุ่ม ผลิตปุ๋ ยหมัก ไว้ใช้เองเพื่อ ลด
ต้นทุน สนับสนุ นปจั จัยการผลิตต่า งๆ ให้แ ก่เกษตรกร ผ่านการเบิกจ่ายภายใต้การควบคุมของ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์การเกษตรดอยอ่างขาง สนับสนุ นเรื่องการตลาดผ่านการรับซื้อในราคาประกัน
ตามคุณ ภาพของยอดชา ตลอดจนการสนับสนุ นให้มีโรงงานแปรรูปชา ซึ่งปจั จัยต่างๆ ดังกล่า ว
ส่งผลให้เกษตรกรมีความขยัน หมันตรวจตราแปลง
่
2000 อย่างใกล้ชดิ จนเกิดความตระหนัก รู้
ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินขัน้ บันไดดินปลูกชา ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยื
่ น เพิม่ พูนทักษะ
แก่เกษตรกรให้สามารถซ่อมแซมขัน้ บันไดดินได้ดว้ ยตนเองหากชํารุดเล็กน้อย หากชํา รุ ด เสีย หาย
มากทางกรมพัฒ นาที่ดิน จะช่ ว ยดํ า เนิ น การซ่ อ มแซม ผลการดํ า เนิ น งานการส่ง เสริม การใช้
เทคโนโลยีก ารจัด การที่ด ิน เพื่อ การใช้ป ระโยชน์ ท่ีด ิน ได้อ ย่า งยังยื
่ น ป จั จุ บ ัน แปลง 2000 เป็ น
แหล่ง ผลิตชาจีนชัน้ เลิศของประเทศไทย แม้ว่าอายุของแปลงปลูก ชาจะมากถึง 20 ปี ก็ตาม แต่
ผลผลิต ชาจีน ยัง คงมีคุ ณ ภาพที่ด ี สามารถสร้า งรายได้ท่ีม นั ่ คงให้แ ก่ เกษตรกรปี ล ะ 100,000 300,000 บาทต่อราย อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่นิสติ นักศึกษา ประชาชนผูส้ นใจทัวไป
่ ได้
เรียนรู้ถงึ การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อผลิตชาจีนคุณ ภาพดีอย่า งยังยื
่ นบนพืน้ ที่สูง ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย สอดคล้องตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

SLM ของ WOCAT Approaches

ไร่ชาขันบั
้ นไดเพื่อการอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าบนพืน้ ทีส่ งู
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สถานที่ แปลงส่งเสริมการปลูกชาวจีน (แปลง 2000)
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
99.04231, 19.92632
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2542
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน
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“แปลง 2000” ไร่ชาขัน้ บันไดเพื่อการอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าบนพืน้ ทีส่ ูง
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ )

นายจาย หมอกเงิน เกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ )

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
การใช้ประโยชน์ขนบั
ั ้ นไดดินฐาน 3 เมตร สําหรับปลูกชาจีนบนพืน้ ทีส่ งู แปลง 2000 มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ส่งเสริมอาชีพการทําเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ รี ะบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าให้เกษตรกรชาวเขาผลิตชาจีนคุณภาพดีส่งโรงงานแปรรูป ช่วยสร้างรายได้ทม่ี นคงยกระดั
ั่
บคุณภาพชีวติ ทีส่ าํ คัญอย่างยิ่ง คือ เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ได้อย่างยั ่งยืนโดยไม่ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ลดปญั หาการบุกรุกปา่ อนุ รกั ษ์ตน้ นํ้าลําธาร
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: สหกรณ์การเกษตรดอยอ่างขางจะช่วยสนับสนุ นปจั จัยการผลิตต่างๆ ให้แก่เกษตรกรโดยมีเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ควบคุมและดูแลการเบิกจ่าย

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: การจัดตัง้ กลุ่มชา กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก

กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและน้า) : ไม่มสี ทิ ธิการถื
์ อครองทีด่ นิ ตามกฎหมาย แต่ได้รบั จัดสรร
ทีด่ นิ ทํากิน

นโยบาย: นโยบายภาครัฐช่วยสนับสนุนกิจกรรมงบประมาณ

การกากับดูแลที่ ดิน (การตัดสิ นใจ การนาเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้ และการบังคับใช้) : จัดระเบียบการใช้ทด่ี นิ ช่วยกันดูแล

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค: เจ้าหน้าทีส่ ถานีให้คาํ แนะนําเรือ่ งการผลิตชาจีนอย่างดี

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา: มีโรงงานแปรรูปชา ซึง่ เป็นตลาดรองรับผลผลิตทีแ่ น่นอน ประกันราคาตามคุณภาพ

ปริ มาณงานที่ ทาได้ กาลังคนที่ มีให้: เกษตรกร เผ่าปะหล่องมีทกั ษะด้านการปลูกชา
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่ นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
องค์กรทีข่ น้ึ อยู่กบั ชุมชน

เกษตรกรเผ่าปะหล่อง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา
รัฐบาลแห่งชาติ (ผูว้ างแผน ผูท้ าํ การตัดสินใจ)

นิสติ นักศึกษา ประชาชนทัวไป
่ ฝึกงาน ทัศนศึกษา
-

SLM ของ WOCAT Approaches

ไร่ชาขันบั
้ นไดเพื่อการอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าบนพืน้ ทีส่ งู
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

√

การวางแผน

√

การดําเนินการ

ระดมกําลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้จดั ทําโครงการอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าแบบขันบั
้ นได
ในแปลงไม้ผลเก่าทีเ่ สือ่ มโทรม และแจ้งให้เกษตรกรชาวเขารับรูเ้ รือ่ ง
การจัดสรรทีด่ นิ ปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวตามโซนการปลูกพืช
เกษตรกรเผ่าปะหล่องได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ปลูกชาจีน แปลง 2000
ระบบเกษตรดีทเ่ี หมาะสม (GAP)
กรมพัฒนาทีด่ นิ รับผิดชอบดําเนินการสํารวจออกแบบและจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้าแบบขันบั
้ นได (ตามทีส่ ถานีฯ ประสานขอความร่วมมือ)
เกษตรกรเผ่าปะหล่องต้องดูแลรักษา ขันบั
้ นไดดินเพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ได้ย ั ่งยืน

√

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

แผนผัง
ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
1. การจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขารอบพืน้ ทีส่ ถานีเกษตรหลวงอ่าง
ั
ขาง เพือ่ ลดปญหาการบุ
กรุกพืน้ ทีป่ า่ ลดการปลูกฝิ่น การทําไร่เลือ่ นลอย
2.การคัดเลือกพืน้ ทีส่ ง่ เสริมชาอินทรียข์ องสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้คดั เลือกพืน้ ทีแ่ ปลงไม้ผลเขต
หนาวเก่าของสถานีฯ ทีม่ สี ภาพเสือ่ มโทรม และไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้า เพือ่ ปรับสภาพพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความลาดชันสูงให้เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
3. การสํารวจ ออกแบบ และสร้างขัน้ บันไดดิน ฐาน 3 เมตร ในปี พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนในการสํารวจออกแบบและสร้างระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ โดยปรับเปลีย่ นพืน้ ทีแ่ ปลงไม้ผลเขตหนาวเก่าของสถานีฯ ให้เป็นขัน้ บันได
ดินต่อเนื่องตามระยะ VI ทีก่ าํ หนด
4.การคัดเลือกเกษตรกร ทางสถานีฯ ได้ทําการคัดเลือกเกษตรกรโดยพิจารณาจากความถนัด
ความสามารถและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดสูเ่ กษตรกรรายอืน่ ๆ ซึง่ เกษตรกรทีค่ ดั เลือกเป็นเผ่าปะ
หล่องทีไ่ ด้รบั คํารับรองจากผูน้ ําในชุมชนสามารถปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมได้โดย
การใช้ปจั จัยการผลิตต่างๆเบิกจ่ายภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้ าที่สถานี ฯ ผ่านกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรดอยอ่างขาง
5.การปลูกและการดูแลรักษา พื้น ที่ป ลูก ชาจีน แปลง 2000 เป็ น พื้น ที่ท่มี ีก ารระบายนํ้ าได้ดี
ดินมีความอุดมสมบูรณ์คา่ ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 เกษตรกรเผ่าปะหล่องปลูกชาตามคําแนะนํา
ของเจ้าหน้าทีส่ ถานีฯ โดยขุดเป็นร่องตามแนวขันบั
้ นได ลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ร่องกว้าง 30
ั าทีม่ อี ายุ 10-12 เดือน คลุมโคน
เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร โดยใช้กล้าจากกิง่ ปกชํ
ต้น เพือ่ รักษาความชืน้ 1 ไร่ จะปลูกประมาณ 2,000 ต้น ซึง่ การผลิตชาอินทรียไ์ ม่มกี ารใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมี ใช้ป๋ ยหมั
ุ กทีก่ ลุ่มผลิตกันเอง ใส่โดยขุดร่องยาวบริเวณปลายทรงพุ่มชา ลึกประมาณ 15
เซนติเมตร ทัง้ สองด้าน ใส่อตั รา 2 กิโลกรัมต่อต้น ปีละ 3 ครัง้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน
และตุลาคม โดยชาจะเริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิตตัง้ แต่เดือนเมษายน-ธันวาคม และจะพักตัวในช่วงเดือน ผูเ้ ขียน : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์
มกราคม -มีนาคม โดยพันธุ์เบอร์ 12 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์ก้านอ่อน
ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่ ในรอบ 1 ปี จะเก็บได้ 5-6 ครัง้ ผลผลิตโดยรวมอยู่ท่ี 60,000 กิโลกรัมต่อปี ทําให้มรี ายได้เฉลี่ย 100,000-300,000 บาทต่อราย
โดยทางสถานีฯ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันและสถาบันพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ช่วยเหลือเรือ่ งอาคาร เครือ่ งจักรแปรรูปและเทคนิคในการแปรรูปชา
6. การบํารุงรักษาเทคโนโลยีข นั ้ บัน ไดดิน ปลูกชาจีน บนพื้น ที่สูง เกษตรกรจะทําการซ่ อ มแซมขัน้ บัน ไดดิน ที่ชํารุดไม่มากด้วยตนเอง หากบริเวณ ใดชํารุดมาก
จําเป็นต้องให้กรมพัฒนาทีด่ นิ ช่วยซ่อมแซม นอกจากนี้ยงั ดูแลรักษาหญ้าแฝกบริเวณขอบขันบั
้ นไดดิน
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น
√ ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
√ การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)
√ นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองและควบคุมการ

ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว
นักการเมืองหรือผูน้ า
SLM ของ WOCAT Approaches

ไร่ชาขันบั
้ นไดเพื่อการอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าบนพืน้ ทีส่ งู
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง

√
√
√
√

การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
การบริการให้คาํ แนะนํา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

รูปแบบของการอบรม
กําลังดําเนินการ
√ เกษตรกรกับเกษตรกร
√ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การสาธิต

หัวข้อที่อบรม
การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ รักษาขัน้ บันไดดิน แนวขอบถนน ฯลฯ

จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส
√ ประชุมประจําเดือน
การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้
√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้
ตามระดับต่อไปนี้
อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ กเป็ นต้น
เกษตรกรเผ่าปะหล่องผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกแปลง
ไม่
√ ท้องถิน่
ส่งเสริมการปลูกชาอินทรีย์ มีความตระหนักทีจ่ ะดูแลรักษา
ใช่ เล็กน้อย
ภูมภิ าค
ขัน้ บันไดดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยื
่ น
ใช่ ปานกลาง
ประเทศ
√ ใช่ อย่างมาก
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางให้การสนับสนุนซ่อมแซมขันบั
้ นได
√ ด้านการเงิน
การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ดิน ไร่ละประมาณ 500 บาท
อุปกรณ์
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
มีการติดตามประเมินผลของแนวทางการปลูกชาจีนบนขัน้ บันไดดินบนพืน้ ทีส่ งู โดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน

√ < 2,000

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ

2,000-10,000

√ เงินสนับสนุนสําหรับปจั จัยการผลิต

10,000-100,000

√ เครดิต

10,000-100,000

แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกเพือ่ การบํารุงรักษาเทคโนโลยี รวมทัง้ สนับสนุนการดําเนินการซ่อมแซมปีละ 500 บาท

SLM ของ WOCAT Approaches

ไร่ชาขันบั
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดิน คือ
√ สมัครใจ
อาหารสําหรับการทํางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
เครดิ ต
ข้อกําหนด ปลอดดอกเบีย้
ั ยการผลิต
ผูใ้ ห้เครดิต สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง สนับสนุนปจจั
ผูร้ บั เครดิต เกษตรกรผูเ้ ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

ใช่ ปานกลาง

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นําเอาเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบํารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
√
เกษตรกรดูแลซ่อมแซมขันบั
้ นไดเป็นอย่างดี
ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดําเนิน งานของการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
√
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั สอดส่องดูแล รักษาขัน้ บันได
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดําเนินการการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือไม่
√
เกษตรกรไม่สามารถสร้างขันบั
้ นไดเองได้ แต่ซ่อมแซมจุดทีช่ าํ รุดน้อยๆ ได้
ปรับปรุงประเด็นของการถือครองทีด่ นิ หรือสิทธิในการใช้ ซึง่ ขัดขวางการนําเทคโนโลยีไปใช้ให้ดขี น้ึ
√
ขาดเอกสารสิทธิถื์ อครอง แต่ได้รบั จัดสรรทีด่ นิ ทํากิน
นําไปสู่การใช้ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ นหรือแหล่งพลังงานหรือไม่
√
ทําให้มกี ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ ผลิตชาจีนคุณภาพดีอย่างยังยื
่ น
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้ ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทําให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)
กําไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

ใช่

ภาระงานลดลง

√ ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
√ การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
ั
 ช่วยป้องกันหรือลดปญหาการชะล้
างพังทลายของดิน
 การทําขัน้ บันไดดินปลูกชาบนพืน้ ทีส่ งู มีตน้ ทุนค่าก่อสร้างสูง/แพง และต้องใช้
เครือ่ งจักร เกษตรกรไม่สามารถทําเองได้  รัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
 ช่วยให้การทําเขตกรรม การดูแลรักษาแปลงปลูกชาจีน ทําได้สะดวก
และการดําเนินงานจัดทําขัน้ บันไดดินให้แก่เกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ
มากยิง่ ขึน้
 สร้างอาชีพทีม่ นคง
ั ่ เกษตรกรมีรายได้ตลอดฤดูปลูก ทําให้ฐานะ
ความเป็นอยู่ดขี น้ึ
SLM ของ WOCAT Approaches
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

สามารถลดปญั หาการชะล้างพังทลายของดินบนพืน้ ทีส่ งู ได้
เนื่องจากขันบั
้ นไดดินมีส่วนช่วยชะลอความแรงและความเร็ว

ของนํ้าเอาไว้ ทําให้น้ําฝนบางส่วนค่อยๆ ซึมลงดิน สร้างความ
ชุ่มชืน้ แก่ดนิ และนํ้าฝนส่วนทีเ่ กินก็จะค่อยๆ ไหลบ่าลงไปตาม
ขันบั
้ นไดทีละขัน้ ไปเรือ่ ยๆ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตชาจีนแบบขัน้ บันไดบน
พืน้ ทีส่ งู ให้มปี ระสิทธิภาพและยังยื
่ น โดยเจ้าหน้าทีส่ ถานีฯ จะให้
คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการตัง้ แต่การคัดเลือกพันธุ์ วิธปี ลูก การ 
ผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ ว้ใช้กนั เองภายในกลุม่ เพือ่ ลดต้นทุน การจัดหา
ยาชีวภัณฑ์เพือ่ กําจัดโรคแมลงศัตรูชา การเก็บเกีย่ ว การรับซื้อใน
ราคาประกัน และการจัดหาโรงงานแปรรูป
ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งทรัพยากรดิน การอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้า ให้แก่เกษตรกรชาวเขา ผ่านแปลงส่งเสริมการปลูกชาจีน
แบบขันบั
้ นไดดินบนพืน้ ทีส่ งู ทําให้เกษตรกรเกิดความหวงแหน
เอาใจใส่ดแู ลแปลง 2000 เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ และยังยื
่ น







การปลูกชาขัน้ บันไดดินบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้า มีความจําเป็ นต้องอาศัย
ผูร้ แู้ ละชํานาญในการสํารวจ ออกแบบ และจัดทําขัน้ บันไดดิน ซึง่ มีตน้ ทุนค่าก่อสร้างต่อ
ตารางเมตรสูงต้องใช้เครือ่ งจักร ซึง่ เกษตรกรไม่สามารถทําเองได้  รัฐควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าทีเ่ หมาะสมบน
พืน้ ทีส่ งู รวมถึงการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงเทคโนโลยีขนั ้ บันไดดินฐาน 3 เมตร เพือ่ ให้
สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้อย่างยังยื
่ น
ระบบกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ของเกษตรกรชาวเขา เนื่องจากพืน้ ทีท่ าํ กินอยู่ในเขตปา่ สงวน
ทําให้การจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าบนพืน้ ทีส่ งู ดังกล่าวเกิดข้อจํากัด รัฐควร
ปรับปรุง แก้ไข ปญั หาเกีย่ วกับแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครอง
และควบคุมการทําเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ (aoy.tvong.@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 26 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 15 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์
- วิทยากรร่วม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
ปานิสรา ทองท้วม
- วิทยากรร่วม
จาย หมอกเงิน (-) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
วีรพงษ์ เทพังธง (-) - เจ้าหน้าทีส่ ถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตําแหน่งนักวิชาการ
สนธยา บุญชู (-) - เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง ศพล.
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5725/
ข้อมูลการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ที่ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 ไม่ปรากฏ
การอ้างอิ งหลักการ
 ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 การทําขัน้ บันไดดินเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าในพืน้ ทีป่ า่ ต้นนํ้าลําธาร (ความลาดชัน 35-60%)
: http://www.dnp.go.th/watershed/ ส่วนอํานวยการ/จัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้า โครงการทําขัน้ บันไดดิน.pdf
SLM ของ WOCAT Approaches
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การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในภาคเหนือของประเทศไทย (ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

การจัดการที่ดินแบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนื อของประเทศไทย
โคก หนอง นา โมเดล

คาอธิ บาย

สถานที่

การจัดการที่ ดินแบบผสมผสานในภาคเหนื อของประเทศไทย หรือที่ เรี ยกว่ า โคก หนอง นา
โมเดลเป็ นการจัดการที่ ดินแบบผสมผสานศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ 9) ด้านการท าเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง กับภูมิปัญญาในท้ องถิ่ น เพื่อการบริ หารจัดการน้ าและ
พัฒนาพืน้ ที่ ทาการเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ ได้อย่างยังยื
่ น
การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยศาสตร์พระราชาร่วมกับภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่น เป็ นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติน้อมนํ าศาสตร์
พระราชา ด้านการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาพื้นบ้าน
เพือ่ การบริหารจัดการนํ้าและพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ทางมูลนิธฯิ ได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจแนวคิดนี้อย่าง
ง่ายๆ โดยเรียกว่า “โคก หนอง นา โมเดล” โดยแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีอ่ อกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้ 30%
สําหรับแหล่ งนํ้ าโดยการขุดบ่อ เก็บนํ้ า ทําหนองและคลองไส้ไ ก่ 30% สําหรับทํานาปลูกข้าว 30%
สําหรับทําโคกหรือปา่ ปลูกปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คอื ปลูกไม้ใช้สอย ไม้กนิ ได้และไม้เศรษฐกิจ
เพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ มีกนิ มีอยู่ มีใช้ และมีความสมบูรณ์และความร่มเย็น และ 10% สําหรับทีอ่ ยู่
อาศัยและเลีย้ งสัตว์
การออกแบบพื้นทีต่ ้องใช้ปจั จัยหลักทีส่ ําคัญ คือ ภาวะภูมสิ งั คม โดยภูม ิ คือ สภาพทางกายภาพ เช่น
ดิน นํ้า ลม แสงแดด และสังคม คือ วัฒนธรรม ความเชือ่ ภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมทีอ่ ยู่ในพื้นทีน่ นั ้ ๆ ซึ่งในการ
ออกแบบจะให้ความสําคัญกับ “สังคม”มากกว่า “ภูม”ิ คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูค้ นทีอ่ ยู่ หากสังคมต่างกันการออกแบบก็จะต่างกันโดยสิน้ เชิง แม้ว่าภูมปิ ระเทศแบบเดียวกันก็ตาม
การประยุกต์ใช้แบบจําลอง โคก หนอง นา ในพืน้ ทีส่ งู ใช้การเปลีย่ น “เขาหัวโล้น” เป็ น “เขาหัวจุก” คือ
การฟื้ นฟูพ้นื ที่ภูเขาที่ถูกทําลายให้กลับคืนมาดังเดิม ภูมทิ ศั น์ ของพื้นที่จะต้องได้รบั การออกแบบให้
เหมาะสมกับแบบจําลองนี้โดยทีส่ ภาพภูมปิ ระเทศของพื้นทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญในการพิจารณาตําแหน่ งที่
เหมาะสมของโคก หนอง และนา นันคื
่ อ
1. โคก พืน้ ทีส่ งู ในลักษณะภูเขาเป็นโคกตามธรรมชาติอยู่แล้ว จึงเน้นการปลูก “ปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง” ได้แก่ ไม้เพือ่ บริโภค (พอกิน) เพือ่ ใช้สอยในครัวเรือน (พอใช้) และเพื่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัย (พออยู่)
ป่าทัง้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเย็น) การปลูกป่าควรมีไม้
5 ระดับ คือ ไม้ระดับสูง ไม้ชนั ้ กลาง ไม้ชนั ้ เตี้ย ไม้เรีย่ ดิน และไม้หวั ใต้ดนิ ใบไม้ทร่ี ่วงหล่นช่วยปกคลุม
หน้าดินเพิม่ ความชุ่มชืน้
2. หนอง เกิดจากการเก็บกักนํ้าไว้ในร่องเขา และเพิม่ ระดับสูงขึน้ ด้วยการทําฝายชะลอนํ้า แต่เนื่องจาก
พืน้ ทีข่ าดความชุ่มชืน้ จึงต้องเพิม่ ความชุ่มชืน้ ให้กลับคืนมาด้วยการสร้าง
- บ่อ เก็บกักนํ้ าหรือ แท็งค์น้ํ า สร้างบ่อ เก็บนํ้ า หรือ แท็ง ค์น้ํ า ไว้บ นที่สูง โดยใช้ว ัส ดุ ท่ีห าได้ง่า ย
ในพื้น ที่ เช่น ไม้ไ ผ่ ทําแท็งค์น้ํ าโครงไม้ไ ผ่ ฉาบปูน สูบนํ้ าจากฝายขึ้น บ่อ เก็บนํ้ าหรือ แท็งค์น้ํ าด้ว ย
พลัง งานทดแทน (พลัง งานแสงอาทิต ย์) เมื่อ นํ้ า เกิน ปริม าณกัก เก็บ ของบ่ อ เก็บ นํ้ า หรือ แท็ง ค์น้ํ า
ปล่ อ ยนํ้ าไหลลงคลองไส้ไ ก่ หรือ “ลําเหมือ ง”เพื่อ กระจายความชุ่มชื้น ให้ทวพื
ั ่ ้น ที่
- คลองไส้ไ ก่ ขุด ให้ม ีล ัก ษณะคดเคี้ย วและขุด ไล่ ต ามระดับ ชัน้ ความสู ง ของพื้น ที่ เพื่อ ให้น้ํ า
ไหลผ่ านทัวพื
่ ้น ที่ เพิ่มความชุ่มชื้น ให้กบั ผืน ดิน ลดพลังงานในการรดนํ้ า ต้น ไม้ ส่ ง ผลดีต่ อ การทํา
เกษตรและการปลูกพืช ผล
- ฝายชะลอนํ้ า ทํา หน้ า ที่ร ับ และชะลอนํ้ า ที่ไ หลมาทางร่ อ งเขาหรือ พื้น ที่ข ้า งเคีย งที่ไ ม่ม ีก าร
กัก เก็บ นํ้ า ช่ ว ยดัก ตะกอนดิน ไม่ใ ห้ไ หลลงมาสะสมในหนองและบ่ อ นํ้ า ด้า นล่ า ง และยัง เป็ น การ
เพิ่มแหล่ งกักเก็บนํ้ าในพื้น ที่ด้ว ย
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : 10-100 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
: 99.04081, 19.92032
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
: กระจายไปอย่างสมํ่าเสมอในพืน้ ที่ ( > 10,000 ตร.กม.)
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : พ.ศ. 2558
น้อยกว่า 10 ปี
ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
้ มทีท่ าํ กันอยู่ ( > 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทําวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
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3. นา ทํานาขัน้ บัน ได ยกหัว คัน นาสูงและกว้าง เพื่อ กัก เก็บนํ้ าฝนที่ต กลงมาไว้ในท้อ งนา และปลู ก หญ้ า แฝกป้ อ งกัน การพัง ทลายของคัน ดิน ทํ า นานํ้ า ลึก
และเป็ น นาอิน ทรีย์โ ดยการใช้น้ํ าควบคุ มวัช พืช และเร่งระดับความสูงของต้น ข้าว เพื่อ เพิ่มผลผลิต ด้ว ย
วิธกี ารกักเก็บนํ้าไว้ในพืน้ ทีโ่ คก หนอง นา โมเดล มี 3 วิธี คือ
1. เก็บนํ้าไว้ในหนอง ปรับเปลีย่ นโดยการกักเก็บนํ้าไว้ในร่องเขา และเพิม่ ระดับนํ้าให้สงู ขึน้ ด้วยการทําฝายชะลอนํ้า ต้องมีการคํานวณปริมาณนํ้าทีส่ ามารถเก็บ
ได้เพือ่ ให้พอใช้งาน ซึง่ อาจต้องสร้างฝายชะลอนํ้า ลดหลันกั
่ นลงมาหลายระดับ
2. เก็บนํ้าไว้บนโคก โดยการปลูกปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเก็บนํ้าไว้ในระบบรากของต้นไม้ทป่ี ลูกไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้ระดับสูง ไม้ชนั ้ กลาง ไม้ชนั ้ เตี้ย
ไม้เรีย่ ดิน และไม้หวั ใต้ดนิ ไม้แต่ละระดับควรต้องมีมากกว่า 21 ชนิด เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบราก เมือ่ ฝนตกลงมา รากต้นไม้ซ่ึ งต่างระดับกันจะช่วย
รักษาหน้าดิน และจะค่อยๆ ไหลซึมลงมากักเก็บนํ้าไว้ใต้ดนิ กลายเป็ นแหล่งกักเก็บนํ้ าใต้ดนิ ทีอ่ ยู่ใต้โคกนัน่ เอง ช่วยสร้างความชุ่มชื้ นในพื้นที่ และเพิม่ ความอุดม
สมบูรณ์ให้กบั ดิน
3. เก็บนํ้ าไว้ในนา ทํานาขัน้ บันได ยกหัวคันนาให้สูงและกว้าง เพื่อกักเก็บนํ้าฝนทีต่ กลงมาไว้ในคันนาด้วย เพื่อให้มนี ้ําใช้ในช่วงฝ นทิ้งช่วง ปลูกหญ้าแฝก
ป้องกันการพังทลายของคันดิน ทํานานํ้าลึก ปลูกข้าวอินทรียพ์ น้ื บ้าน โดยเริม่ จากการฟื้ นฟูดนิ ด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ คืนชีวติ เล็กๆ หรือจุลนิ ทรียใ์ ห้กลับมา ข้าว
พันธุพ์ น้ื เมืองทีเ่ ติบโตด้วยดินทีอ่ ุดมสมบูรณ์จะมีภูมคิ ุม้ กันต่อโรคและแมลง ใช้การควบคุมปริมาณนํ้าในนาเพื่อคุมหญ้า และเร่งระดับ ความสูงของต้นข้าวเพื่อเพิม่
ผลผลิต ทําให้ปลอดสารเคมี ปลอดภัยทัง้ ผูป้ ลูกและผูบ้ ริโภค บนคันนาและโดยรอบพืน้ ทีป่ ลูกพืชผักสวนครัว เลีย้ งหมู เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา

การทํานาขัน้ บันได ปลูกข้าวและทําการห่มดินด้วยฟางข้าวรักษาความชืน้
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

โคก หนอง นา บนพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือของประเทศไทย
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า/บริเวณท้ายนํ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
√ ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
 การปลูกปา่ ร่วมกับพืช
 การเก็บเกีย่ วนํ้า
 การจัดการด้านชลประทาน
(รวมถึงการลําเลียงส่งนํ้า การระบายนํ้า)
SLM ของ WOCAT Technologies

การใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน รวมถึงวนเกษตร
- การปลูกพืชร่วมกับปศุสตั ว์และการทําปา่ ไม้ (Agro-silvopastoralism)
ไม้ปา่ เช่น ประดู่ มะค่าโมง จําปา พยุง ยางนา
เพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ทางน้า แหลงน้า พืน้ ที่ ช่มุ น้า - ทางระบายนํ้า ทางนํ้า, บ่อนํ้า เขือ่ น
หนองบึง พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า
อื่น ๆ (ระบุ): แท็งค์น้า
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการ: บ่อนํ้าใหญ่ บ่อนํ้ารอง หนอง ฝายชะลอนํ้า
ระบายนํ้า (คลองไส้ไก่) และแท็งค์น้ํา สําหรับเก็บกักนํ้าไว้ในหน้าแล้ง
การใช้น้า
√ จากนํ้าฝน
นํ้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ประเภทของการเสื่อมโทรม
การเสือ่ มโทรมของดินด้านเคมี - Cn (Fertility decline):
ความอุดมสมบูรณ์ลดลง, Cp (Soil pollution): มลพิษในดิน
มาตรการอนุรกั ษ์ที่ประกอบกันเป็ นเทคโนโลยี
มาตรการจัดการพืช - A1: พืช/สิง่ ปกคลุมดิน
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยวิธพี ชื –V2: หญ้าและไม้ยนื ต้น
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยโครงสร้าง - S1: คันดิน, S3: คันคูรบั นํ้า ร่องนํ้า
ทางนํ้า, S4: คูน้ําแนวระดับ
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
สิง่ สําคัญของการทํา โคก หนอง นา บนพืน้ ทีส่ ูง คือ การขุดบ่อเพื่อเก็บกักนํ้า
โดยบ่อนํ้ าใหญ่ กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร และยาว 20 เมตร อยู่ท่พี ้นื ราบ
ด้านล่าง และขุดบ่อขัน้ บันไดอีก 2 บ่อ กว้าง 1 เมตร ลึก 0.7 เมตร และยาว
20 เมตรไว้ในแนวระดับ สร้างแท็งค์น้ําขนาด 20,000 ลิตรไว้ดา้ นบนสุด แล้ว
สูบนํ้ าจากบ่อ นํ้ าใหญ่ ข้นึ ไปเก็บไว้ท่แี ท็งค์น้ํ าด้ว ยพลังงานแสงอาทิตย์และ
ปล่อยลงในคลองไส้ไก่กว้าง 0.2-0.5 เมตรซึ่งขุดลัดเลาะเข้าไปในพื้นที่และ
ลดหลันตามแนวระดั
่
บลงมาให้ทวพื
ั ่ น้ ที่ เพื่อกระจายนํ้าและความชุ่มชื้นให้แก่
่
พืชผักสวนครัว นา ไม้ปา และไม้ผลที่ปลูกไว้ มีการกัน้ ฝายกระสอบทราย
จํานวน 6 ฝายไว้ทร่ี ่องนํ้ า เพื่อชะลอและเก็บกักนํ้ า ยังมีการเก็บนํ้าไว้ในนา
ขัน้ บันไดอีกด้วย โดยการยกคันนาให้สงู แต่กท็ าํ ได้แค่ 0.3 เมตร สามารถปลูก
ข้าวได้ปีละครัง้ ขอบคันดิน และคันนาปลูกแฝก กล้วย พืชผัก พืชสวนครัว
ต่างๆ ด้านล่างมีการเลี้ยงวัวโดยการล้อมคอก พื้นที่บางส่วนถูกกัน้ สําหรับ
ปลูกป่า บางส่วนปลูกไม้ผลผสมกับไม้ป่า มีการปลูกพืชคลุมดิน หรือปล่อย
หญ้าคลุมดินไว้ หรือทําการห่มดินด้วยฟางข้าวหรือเศษพืชอื่นๆ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ดนิ โดนแสงแดดโดยตรงและรักษาความชืน้ ในดิน
ผูเ้ ขียน : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จ่าย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายถูกคํานวณ ต่อพืน
้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 4 เฮกตาร์ (25ไร่)
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)
 สกุลเงินทีใ่ ช้คาํ นวณค่าใช้จ่าย บาท
 อัตราแลกเปลีย
่ น คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.81 บาท
 ค่าจ้างเฉลีย
่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. ขุดบ่อนํ้าใหญ่ บ่อนํ้าขันบั
้ นได และนาขัน้ บันได (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S)
2. ขุดคลองไส้ไก่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S)
3. ปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ V)
4. ปลูกพืชผัก ไม้ปา่ และไม้ผล (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ A)
5. ทําฝายชะลอนํ้าเพิม่ การกักเก็บนํ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S)
6. สร้างแท็งค์น้ํา เพือ่ เก็บนํ้าไว้ใช้ในช่วงแล้ง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S)

ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย : ไม่ปรากฏ

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
แรงงาน 5 คน / 4 วัน ทําโครงสร้างหลัก คันดิน คูรบั นํ้า
อุปกรณ์
แมคโคร 1 คัน ค่าเช่ารวมนํ้ามัน
วัสดุด้านพืช
ได้จากแหล่งสนับสนุน
วัสดุสาหรับก่อสร้าง
ฝายชะลอนํ้า (100 กระสอบ/ฝาย)
ค่าแรงงาน
อื่นๆ
วัสดุสร้างแท็งค์น้ํา 20,000 ลิตร
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
SLM ของ WOCAT Technologies

หน่ วย ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ต่อปัจจัยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรง

20.0

300.0

6,000.0

วัน

4.0

5,450.0

21,800.0

กระสอบ
แรง

600.0
42.0

4.0
300.0

2,400.0
12,600.0

แท็งค์
แรง

1.0
147.0

8,600.0
300.0

8,600.0
44,100.0
95,500.0
2,910.7

การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือของประเทศไทย
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กิ จกรรมสาหรับบารุงรักษา
ไม่ปรากฏ

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
ปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ : 1,370 มม.
ความยาวของช่วงฝนแล้ง ประมาณ 2 เดือน มีนาคมและเมษายน
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา -

ภูมิลกั ษณ์
ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
0-100 เมตร

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
√ ชัน (31-60%)
√ ชันมาก (>60%)

เนินเขา

101-500 เมตร

√ ไหล่เขา

√ 501-1,000 เมตร

√ ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
√ ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

ระดับน้าบาดาล

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

ผิวดิน

เกินพอ เช่น มีน้ําไหลบ่าสูง

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี

< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

√ ดี มีน้ําไหลตลอดปี
ปานกลาง ไม่มนี ้ําไหลตลอดปี
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
√ ตํ่า (<1%)

ลึกมาก (>120 ซ.ม.)

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จําเป็นต้องได้รบั การบําบัด)
√ เป็นนํ้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
SLM ของ WOCAT Technologies

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

√ เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า)
ทําการค้า/การตลาด

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

√ >50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ยากจนมาก

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

√ จน
√ พอมีพอกิน

การใช้กาํ ลังสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่
กึง่ เร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

√ กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์
0.5-1 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์

เพศ

อายุ

√ หญิง
√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
ขนาด
ขนาดเล็ก

√ วัยกลางคน
√ ผูส้ งู อายุ
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ
บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

ขนาดกลาง

√ ขนาดใหญ่

√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-50 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
√ เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

กลุ่ม

รายบุคคล

√ รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้น้า
รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง
√ เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี √

ดี

ตลาด

ไม่ดี √

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

นํ้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การมีน้ําไว้ให้สาํ หรับการชลประทาน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพนํ้าสําหรับการชลประทาน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ั ยการผลิตทางการเกษตร
ค่าใช่จ่ายของปจจั
รายได้จากฟาร์ม

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้ √

ภาระงาน

ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้ํา

แย่ลง

√
√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณนํ้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพนํ้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

สิง่ ปกคลุมดิน

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ตํ่ากว่าดินชัน้ C

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

มวลชีวภาพ/เหนือดินชัน้ C

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน แมลง
ผสมเกสร)

ลดลง

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช

ลดลง

การอัดแน่นของดิน

√

เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเสีย่ งจากไฟ

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยนํ้า

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การเกิดมลพิษในนํ้าบาดาลหรือแม่น้ํา

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
-

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
-
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
√

√

0-10%

1-10%

11-50%

11-50%

51-90%

>50%

91-100%

จาวนครัวเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด
ครัง้ แรกมี 32 ครัวเรือน แล้วก็กลับไปปลูกข้าวโพดเหมือนเดิม เหลือ 13 ครัวเรือน เพราะไม่มแี รงสนับสนุนจากทางราชการทีช่ ดั เจน
และหันกลับมารวมกลุ่มอีกครัง้ เพราะไม่สามารถแก้ปญั หาทัง้ หมดได้โดยเฉพาะเรือ่ งหนี้สนิ ปจั จุบนั มีทงั ้ หมด 21 ครัวเรือน
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√

ไม่ใช่

สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร









ทรัพยากรดินและนํ้าดีขน้ึ มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดการดิน
ง่ายขึน้ ปลูกอะไรก็ได้กนิ ได้ขาย ผลผลิตดีขน้ึ
พึง่ พาตนเองได้ ไม่พง่ี สารเคมี
สุขภาพอนามัยดีขน้ึ อาหารสะอาดปลอดภัย อากาศบริสุทธิ ์
สร้างเครือข่ายชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง เกิดความสามัคคี มีการเอาแรง
กัน (การร่วมแรงกันทํางานและหมุนเวียนกันไปในแปลงสมาชิก)
มีกฎระเบียบชุมชนและยึดถือ ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด







จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งในการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูพน้ื ทีข่ องตน
โดยร่วมกันจัดตัง้ กลุ่ม มีการร่วมแรงกันทํางานและหมุนเวียนกัน
ไปในแปลงสมาชิก เพือ่ การจัดการฟาร์มและระบบอนุรกั ษ์
ไปพร้อมกัน
 แนวคิดของโครงการนี้ คือ แนวทางทีย่ งยื
ั ่ นของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ พวกเขาสามารถพึง่ พาตนเองได้ ด้วยผลผลิตทาง
การเกษตรในพืน้ ที่
 โครงการนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ ปา่ ไม้/ไม้ผล
30 % แหล่งนํ้า 30 % นาข้าว 30 % และทีอ่ ยูอ่ าศัย 10 %
ซึง่ ก็คอื ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันเอง
่
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มีภาระงานมากขึน้ เพราะต้องทํางานหลายอย่างในทุกๆ วัน เช่น รดนํ้า ปลูกผัก
เลีย้ งวัว ตัดหญ้า หาอาหารของคนและสัตว์ เป็นต้น  ต้องมีการร่วมแรงกัน
ทํางานและหมุนเวียนกันไปในแปลงสมาชิก
มีความแตกต่างกันด้านความคิด  ต้องใช้กฎระเบียบ หรือแนวทางของ
กลุ่มฯ เป็นหลัก
ั บนั ยังไม่มรี ายได้เป็ นตัวเงิน แต่มกี นิ สามารถเก็บกินได้จากของทีป่ ลูก
ปจจุ
สัตว์ทเ่ี ลีย้ งไว้ และแบ่งปนั กันระหว่างครัวเรือน แลกเปลีย่ นแจกจ่ายกันในกลุ่ม
ไม่มรี ายได้แต่กไ็ ม่มคี ่าใช้จ่าย  ต้องรอเวลาจนกว่าพืชทีป่ ลูกไว้จะให้ผลผลิตที่
มากขึน้ เพือ่ พอบริโภคและขายเป็นรายได้
ไม่มกี รรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ  อยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยในการปลดหนี้
พร้อมทีจ่ ะคืนและดูแลผืนปา่ ให้เป็ นการตอบแทน
อยากมีรายได้จากการปลูกปา่ โดยคิดคํานวณจากคาร์บอนเครดิต ซึง่ น่ าจะคิดเป็ น
ั บนั รายได้หลักมาจากการ
ค่าตอบแทนบ้าง เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้ดว้ ย  ปจจุ
ทอผ้าตีนจกของแม่บา้ น

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน  ขณะนี้ นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ้ งการส่งเสริมและยกระดับโมเดลนี้เพราะเป็นการ
ผสมผสานการจัดการดินและนํ้าในแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ไม่มกี รรมสิทธิในที
์ ด่ นิ มีความจําเป็ นต้องแก้ไขปญั หานี้ในระดับชาติ 
ั
จําเป็ นต้องแก้ไขปญหานี
้ในระดับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
 ผูใ้ ช้ทด่ี นิ บางรายต้องเข้าใจรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการนี้อย่างชัดเจนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงไปยังผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ําของผูใ้ ช้ทด่ี นิ และผูใ้ ช้ทด่ี นิ ด้วย
ตนเอง  ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการจัดตัง้ สิง่ อํานวยความ
สะดวกและโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีข่ องเขา เพือ่ เติมเต็มแนวคิดของแบบจําลอง
โคกหนองนา

การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือของประเทศไทย
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 26 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563

วิ ทยากร
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
ปานิสรา ทองท้วม - วิทยากรร่วม
บุญมา แหลมคม - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ธีรศักดิ ์ สุวรรณโน - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5724/
วิ ดีโอ
 https://youtu.be/68LC8fk_58s
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ


ไม่ปรากฏ

ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์






คนเปลีย่ นโลก SS4 TAPE 28 : แม่แจ่มโมเดลพลัส (9 ก.ค. 61) 1/3:https://www.youtube.com/watch?v=k7Bex9ku_qY&feature=youtu.be
คนเปลีย่ นโลก SS4 TAPE 28 : แม่แจ่มโมเดลพลัส (9 ก.ค. 61) 2/3:https://www.youtube.com/watch?v=RwY01nOLVvs&feature=youtu.be
คนเปลีย่ นโลก SS4 TAPE 28 : แม่แจ่มโมเดลพลัส (9 ก.ค. 61) 3/3:https://www.youtube.com/watch?v=doiZ8r6Bo9I&feature=youtu.be
ภาพ 3 มิติ แสดงภูมปิ ระเทศ บ้านสองธาร อําเภอแม่แจ่ม: https://www.youtube.com/watch?v=_36pheU-GtU&feature=youtu.be
3D บ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม: https://www.youtube.com/watch?v=xe6nY7iA0Ac&feature=youtu.be
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การคืนชีวติ ให้ผนื ดินแม่แจ่มด้วยระบบการจัดการทีด่ นิ และนํ้า รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ ทีส่ งู (ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

การคืนชีวิตให้ผนื ดินแม่แจ่มด้วยระบบการจัดการที่ดินและน้า รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ ที่สงู
การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

คาอธิ บาย

สถานที่

การคืน ชี วิ ตให้ ผืน ดิ น แม่ แ จ่มด้ ว ยระบบการจัดการที่ ดิน และน้ ารูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
เป็ นก ารจัดการที่ ดินในพื้นที่ สูงแบบผสมผสานศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ 9) ด้านการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง กับภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่อบริ หารจัดการน้ าและพัฒนาพื้นที่
ทาการเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ ได้อย่างยังยื
่ น
ระบบการจัดการทีด่ นิ และนํ้า รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ ทีส่ งู ในภาคเหนือของประเทศไทย
นี้ เป็ นโมเดลต้นแบบซึ่งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติน้อมนําศาสตร์พระราชา
ด้านการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
การคืนชีวติ ให้ผนื ดินแม่แจ่มด้วยระบบการจัดการที่ดนิ และนํ้า รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บน
พื้นทีส่ ูงด้วยศาสตร์พระราชาร่วมกับภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นหรือโคก หนอง นาโมเดล พบการดําเนินการใน
พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม และพื้นที่ช นั ้ คุณภาพลุ่มนํ้ าชัน้ 1 เอบี ชัน้ 2 และ 3 ตามลําดับ ซึ่ง
ภาครัฐไม่ได้กนั พื้นทีท่ ํากินของชุมชนออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นทีช่ นั ้ คุณภาพลุ่มนํ้ า
ส่งผลทําให้ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมทีอ่ าศัยในพืน้ ทีผ่ ดิ กฎหมายทันที สิทธิในการใช้ประโยชน์และสิทธิในการ
จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อม เกษตรกรจะมีร ายได้เพิ่มขึ้น จากการบุกรุ กพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติแม่แจ่ม เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และกะหลํ่าปลี ส่งผลให้ผวิ หน้าดินเสื่อมโทรมและ
ถูกกัดเซาะจากนํ้าฝนทุกปี ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงและผลผลิตข้าวโพดก็ลดลงด้วย
การจัดการทีด่ นิ แบบผสมผสานในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยศาสตร์พระราชาร่วมกับภูมปิ ญั ญา
ท้อ งถิ่น เป็ น โมเดลต้น แบบซึ่งสถาบัน เศรษฐกิจพอเพีย งและมูล นิธิกสิกรรมธรรมชาติน้ อ มนํ าศาสตร์
พระราชา ด้านการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาพื้นบ้านเพื่อ
บริหารจัดการนํ้าและพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ซึง่ มีหลักปฏิบตั งิ ่ายๆ เรียกว่า ‚โคก หนอง นา โมเดล‛ โดยแบ่ง
สัดส่วนพืน้ ทีอ่ อกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้ (1) ร้อยละ 30 เป็นแหล่งนํ้า โดยการขุดบ่อเก็บนํ้า ทําหนอง
และคลองไส้ไก่ (2) ร้อยละ 30 เป็ นพื้นทีน่ าข้าว (3) ร้อยละ 30 เป็ นพื้นที่โคกหรือพื้นทีป่ ่า สําหรับโคก
หรือ ป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่ าง คือ ปลูก ไม้ใช้ส อย ไม้ก ิน ได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อ ให้ไ ด้
ประโยชน์ คือ มีกนิ มีอยู่ มีใช้ และมีความสมบูรณ์และความร่มเย็น และ (4) ร้อยละ 10 เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
และเลีย้ งสัตว์
การประยุกต์ใช้แบบจําลอง โคก หนอง นา ในพื้นทีส่ ูง สามารถเปลีย่ น ‚เขาหัวโล้น‛ เป็ น ‚เขาหัวจุก‛
เป็ น การฟื้ น ฟู พ้นื ที่ภูเขาที่ถูกทํา ลายให้กลับ คืน มาทัง้ นี้ ภูมทิ ศั น์ ข องพื้น ที่ต้อ งได้ร บั การออกแบบให้
เหมาะสมกับแบบจําลองนี้โดยมีสภาพภูมปิ ระเทศของพื้นที่เป็ นปจั จัยสําคัญในการพิจารณาตําแหน่ งที่
เหมาะสมของโคก หนอง และนา ดังนี้
1. โคก คือพื้นทีส่ ูงในลักษณะภูเขาซึ่งเป็ นโคกตามธรรมชาติ เน้นการปลูก ‚ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง‛ ได้แก่ ไม้เพือ่ บริโภค (พอกิน) เพือ่ ใช้สอยในครัวเรือน (พอใช้) และเพือ่ สร้างทีอ่ ยู่อาศัย (พออยู่) ปา่
ทัง้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ท่ี 4 คือช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ(พอร่มเย็น) ปา่ ประกอบด้วยไม้ 5 ระดับคือ ไม้
ระดับสูง ไม้ชนั ้ กลาง ไม้ชนั ้ เตี้ย ไม้เรีย่ ดิน และไม้หวั ใต้ดนิ ใบไม้ทร่ี ่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดินเพิม่
ความชุ่มชืน้
2. หนอง คือส่วนของฝายชะลอนํ้า บ่อดักตะกอน คลองไส้ไก่ บ่อนํ้าด้านล่าง และแท็งค์เก็บนํ้าบนทีส่ ูง
สําหรับใช้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตร โดยฝายชะลอนํ้ าในแนวระดับจะเก็บกักนํ้ าในร่อ งเขาและ
ควบคุมอัตราไหลของนํ้ า คลองไส้ไก่ ขุดให้มลี กั ษณะคดเคี้ยวและขุดไล่ตามระดับชัน้ ความสูงของพื้นที่
เพือ่ ให้น้ําไหลผ่านทัวพื
่ น้ ทีแ่ ละไหลลงสู่บ่อนํ้าด้านล่าง
3. นา เป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับปลูกข้าว เพราะข้าวเป็ นอาหารหลักของคนไทย นาขัน้ บันไดอยู่ใน
พื้นทีล่ าดเอียงปลูกข้าวเพือ่ บริโภคเองมากกว่าขายเป็นรายได้ การยกหัวคันนาสูงและกว้างเพื่อกักเก็บนํ้า
SLM ของ WOCAT Approaches

สถานที่ : ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
98.30613 , 18.46422
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ. 2558
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√

ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน
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ฝนทีต่ กลงมาไว้ในท้องนาและใช้น้ําควบคุมวัชพืช และเร่งระดับความสูงของต้นข้าวเพือ่ เพิม่ ผลผลิตด้วย ข้าวพันธุพ์ น้ื เมืองทีเ่ ติบโตด้ วยดินทีอ่ ุดมสมบูรณ์จะมีภูมคิ ุม้ กัน
ต่อโรคและแมลง

การจัดการดินด้วยระบบอนุรกั ษ์ดนิ และนํ้าในพืน้ ทีล่ าดชัน
(ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

สัมภาษณ์เกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในพืน้ ที่
(ภาพโดย : ถนอมขวัญ ทิพวงศ์)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
ั
ั
ระบบการจัดการดินและนํ้ารูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ ทีส่ งู สามารถแก้ปญหาความแห้
งแล้งช่วงหน้าแล้ง และลดปญหาหมอกควั
นทีเ่ กิดจากการเผาตอซังข้าวโพด
เงื่อนไขที่ เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การร่มมือหรือการทางานประสานกันของผูล้ งมือปฏิ บตั ิ : เอาแรงกันตลอดสัปดาห์ละ 2 ครัง้
เงื่อนไขที่ เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้


การมีไว้ให้หรือการเขาถึงแหล่งเงิ นและบริ การ : หยุดกูเ้ งินและไม่สามารถชดใช้หนี้



ปริ มาณงานที่ ได้ กาลังคนที่มีให้ : ปริมาณงานมากขึน้ ไม่มแี รงงานให้จา้ งงาน

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่

ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสี ย

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิกกลุ่ม 21 ครัวเรือน

ร่วมมือเอาแรงกันและกัน

องค์กรพัฒนาเอกชน

ศูนย์เรียนรูก้ สิกรรมธรรมชาติ

สนับสนุนความรูเ้ รือ่ งเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาคเอกชน

บริษทั เชียงใหม่วสิ าหกิจเพือ่ สังคม จํากัด

สนับสนุนพันธุพ์ ชื ไม้ผล

รัฐบาลระดับท้องถิน่

กรมปา่ ไม้

จัดทําโครงการจัดการปา่ อเนกประโยชน์เพือ่
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นด้วยศาสตร์พระราชา

รัฐบาลระดับท้องถิน่

อําเภอแม่แจ่ม

จัดทําโครงการแม่แจ่มโมเดลซึง่ เป็นความ
ร่วมมือจากภาคีหลายฝา่ ย ในการร่วมคิด
วางแผน ออกแบบเพือ่ ให้เกิดแนวทางแก้ไข
ั
ปญหาทรั
พยากรในระดับพืน้ ที

SLM ของ WOCAT Approaches
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การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้ องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง
ระดมกําลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน

จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

สภาวะแห้งแล้ง ดินไม่สามารถสร้างผลผลิตข้าวโพดและรายได้
ก่อให้เกิดหนี้สนิ ให้กบั ผูใ้ ช้ทด่ี นิ มากขึน้

√

การวางแผน

√

ทางอําเภอแม่แจ่มจัดทําโครงการคืนชีวติ ให้แม่แจ่ม ให้เกษตรกร
เข้ามาร่วมและเสนอแนวคิด รวมแรงกันทํา

√

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ร่วมกับเครือข่ายรวมแรงกันทํา โดยมีการสนับสนุนจาก
กรมปา่ ไม้ ศูนย์เรียนรูก้ สิกรรมธรรมชาติ อําเภอแม่แจ่ม
บริษทั เชียงใหม่วสิ าหกิจเพือ่ สังคม จํากัด

การดําเนินการ

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

ติดตามและประเมินผลงานโดยรมช. และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
และเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที

แผนผัง
ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
1.คัดเลือกพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย: (จาก 5 รูปแบบ บุคคล ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงานรัฐตามความ
เหมาะสมในพืน้ ที)่ ทีม่ เี ครือข่ายพืน้ ทีเ่ ข้มแข็ง ครบ 5 ภาคี ได้แก่ ราชการ วิชาการ ประชาชน
เอกชน ภาคประชาสังคมและสือ่ มวลชน เพือ่ ความยังยื
่ นและการขยายผลในรูปแบบประชารัฐ
้
2.คัดเลือกบุคคลเปาหมาย: จัดอบรมคนมีใจ ผูน้ ําชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ทีม่ ลู นิธกิ สิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง
3.จัดหลักสูตรอบรม: อบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมสูร่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียง" ของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.) มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ หลักสูตร 5 วัน 4 คืน เรียนรู้
เกีย่ วการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
เพือ่ การบริหารจัดการนํ้าและพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร และลงฝึ กปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายที่
คัดเลือกแล้ว
4.จัดเวทีประชาคม: สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม ขยายผล สร้างความเข้าใจ
5.ขยายผล: โดยคนและชุมชนในพืน้ ที่ เสนอพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการและพิจารณาอนุมตั โิ ครงการ ผู้เขียน : สมจิ ตต์ เลิ ศดิ ษยวรรณ
6.หาผูส้ นับสนุนจากภาคีต่างๆ : มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแม่แจ่ม กรมปา่ ไม้ และบริษทั เชียงใหม่วสิ าหกิจเพือ่ สังคม จํากัด
7.จัดอบรมในพืน้ ทีจ่ ริง: ผูใ้ ช้ทด่ี นิ และชุมชนจะได้รบั การอบรมตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดลในพืน้ ทีจ่ ริงทีไ่ ด้รบั อนุมตั โิ ครงการแล้ ว
8.ปรับปรุงพืน้ ทีโ่ ครงการ: โดยการปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ เน้นลงแขกลงขัน 5 ภาคี ในพืน้ ทีจ่ ริง โดยโคก หนอง นา โมเดล จะปลูกไม้ยนื ต้น และไม้ผลในพืน้ ทีส่ งู ปลูก
ข้าวในนาพืน้ ราบและในนาขันบั
้ นได รวมถึงการขุดบ่อนํ้าเพือ่ ใช้ในการเกษตร และพืน้ ทีน่ ้จี กั กลายเป็นสถานทีเ่ รียนรูแ้ ละอบรมเกษตรกรอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
ใช้แนวคิด ‘แตกตัวทัวไทย
่
เอามือ้ สามัคคี’ เพือ่ ให้เกิดการ ‘แตกตัว’ ขยายผลจากลุม่ นํ้าปา่ สักไปยังลุม่ นํ้าอืน่ ๆ โดยนํากลยุทธ์การ ‘เอามือ้ สามัคคี’ หรือ การลงแขก
ตามประเพณีดงั ้ เดิมของคนไทยมาเป็ นกลวิธใี นการขับเคลือ่ น เพือ่ ประสานความสามัคคีเชือ่ มโยงและขยายเครือข่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ยัง
เป็นการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นสภาพภูมสิ งั คมทีแ่ ตกต่างกัน
ขณะนี้ได้เพิม่ ความร่วมมือกับกรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ นิ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่แบบมาตรฐาน"โคก หนอง นา โมเดล" ออกไปสู่ประชาชนโดยตรง ถ้าชาวบ้านคนไหนไม่ม ีเงิน
อาจจะต้องรอกรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ใช้งบประมาณขุดบ่อจิว๋ มาช่วยทําโคก หนอง นา แทน
9.ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู:้ เมือ่ พืน้ ทีน่ ้ไี ด้ถูกจัดระบบ โคก หนอง นา โมเดล เต็มรูปแบบ จะถูกยกระดับเป็นศูนย์เรียนรูแ้ ละอบรมดูง านในพืน้ ที่ (Coaching) ต่อไป
ในอนาคต ขณะนี้ได้รบั ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพิม่ ขึน้ เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ นิ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
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การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ

การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)

√

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการ

√ ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น

การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)

ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง

สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตามให้
คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว

ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาํ แนะนํา
√ การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อไปนี้ รูปแบบของการอบรม

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

กําลังดําเนินการ

เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

√ เกษตรกรกับเกษตรกร
√ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การสาธิต

หัวข้อที่อบรม
มีการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง‛ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาผสมผสานกับ
ภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน

จัดการประชุมสู่สาธารณชน

√ จัดคอร์ส
การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
ทีศ่ นู ย์ถาวร

การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้

√

ไม่
ใช่ เล็กน้อย
ใช่ ปานกลาง
ใช่ อย่างมาก

ตามระดับต่อไปนี้

√

อธิ บายถึงสถาบันบทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ ก

ท้องถิน่
ภูมภิ าค
ประเทศ

ั บนั มีสมาชิกกลุ่ม 21 ครัวเรือน มีกฎระเบียบแนวทางของ
ปจจุ
กลุ่มทีต่ อ้ งยึดถือมีการประชุมและเอาแรงกัน สัปดาห์ละ 2 ครัง้

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านการเงิน

จอบ พลัว่ เสียม พันธุก์ ล้าไม้
ค่าเดินทาง ค่าน้ามัน และอาหารสาหรับการไปเอาแรง

การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

√ อุปกรณ์
√ ค่าเดินทาง
การตรวจสอบติ ดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยศูนย์เรียนรูก้ สิกรรมธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ

การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน

< 2,000
2,000-10,000
10,000-100,000

√
√

การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
เงินสนับสนุ นสําหรับปจั จัยการผลิต
เครดิต

100,000-1,000,000

√

แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

√ > 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่ แม่นยา : ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
อุปกรณ์การเกษตรแบบใช้แรงกาย เช่น จอบ เสียบ พลัว่ โดยโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ของรมช. และศูนย์เรียนรูก้ สิกรรมธรรมชาติ

การเงินแบบเต็ม

ได้รบั การช่วยเหลือทาง

ใช่ ปานกลาง

ใช่ อย่างมาก

ได้รบั การช่วยเหลือทาง

การเงินบางส่วน

อุปกรณ์: เครือ่ งมือ
เครือ่ งมือการเกษตร
การเกษตร: เมล็ด
เมล็ดพันธุแ์ ละต้นกล้าของไม้ยนื ต้นและไม้ผล

√
√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดิน คือ

√

สมัครใจ
อาหารสําหรับการทํางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
แรงจูงใจในการมีความสามารถปลดหนี้หรือพักชําระหนี้ได้

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดําเนินการการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือไม่
-

√

ปรับปรุงประเด็นของการถือครองทีด่ นิ หรือสิทธิในการใช้ ซึง่ ขัดขวางการนําเทคโนโลยีไปใช้ให้ดขี น้ึ
นําไปสูก่ ารใช้ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ นหรือแหล่งพลังงานหรือไม่
-

SLM ของ WOCAT Approaches
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา : ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
อุปกรณ์การเกษตรแบบใช้แรงกาย เช่น จอบ เสียบ พลัว่ โดยโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ของรมช. และศูนย์เรียนรูก้ สิกรรมธรรมชาติ
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นไปปฏิ บตั ิ ใช้
การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทําให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น

กําไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง
√ ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

ไม่
ใช่

ภาระงานลดลง

√ ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

ยังต้องพึง่ พาการชีน้ ําแนวทาง ซึง่ ถ้าไม่มรี ฐั เข้าช่วยพยุงไปในระยะนี้
คงไม่สามารถเดินต่อได้ เพราะปจั จุบนั ไม่เกิดรายได้จากแนวทางนี้
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ไม่มอี ํานาจการต่อรอง ทัง้ ด้านการเงิน รายได้ และตลาด

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม

√ การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
√ จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน




สภาพแวดล้อม ดิน นํ้า ปา่ กลับสู่สภาพธรรมชาติมากขึน้
ประหยัดค่าแรงงาน ค่านํ้ามัน และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสูบนํ้าเข้านา
และรดนํ้าไม้ผลและพืชปลูกต่างๆ
สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี ร่วมแรงกันทํางาน และยึดถือควบคุมโดย
ระเบียบของกลุ่ม

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ



สามารถทวงคืนผืนปา่ โดยความร่วมมือและยอมรับประชามติจาก
หลายๆ ฝา่ ย ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชน
ลดการเผาทําลายป่าไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน

SLM ของ WOCAT Approaches




ภาระหน้าทีต่ ่อวันเพิม่ ขึน้
 ทําให้ปรับปรุงดินได้มากขึน้ และสามารถเพิม่ ผลผลิตและรายได้
ยังไม่มรี ายได้เป็นตัวเงิน และยังไม่มคี วามสามารถในการลดหรือปลดหนี้ได้
 อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือเกีย่ วกับเรือ่ งหนี้ให้ แล้วจะดูแลปา่ ไม้และ
สภาพแวดล้อมอย่างดีเป็นการตอบแทน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ระยะเริม่ ต้นยังไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ เพราะขาดแคลนนํ้า
 ควรส่งเสริมพืชอายุสนั ้ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ สร้างรายได้
 มีตลาดรับซื้อผักปลอดภัยจากโรงเรียนและโรงพยาบาลในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
แต่ไม่มผี ลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ
 ควรหาวิธกี ารกักเก็บนํ้าให้ได้มากและนานขึน้ เพือ่ ให้เพียงพอต่อการผลิต

การคืนชีวติ ให้ผนื ดินแม่แจ่มด้วยระบบการจัดการทีด่ นิ และนํ้ารูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ ทีส่ งู
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ (ktb.somjit@gmail.com)
วันที่จดั ส่งเอกสาร : 25 มีนาคม 2563
วิ ทยากร

ผูต้ รวจสอบ
การอัพเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563

สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
ปานิสรา ทองท้วม - วิทยากรร่วม
บุญมา แหลมคม - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ธีรศักดิ ์ สุวรรณโน - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5719/
วิ ดีโอ : https://youtu.be/68LC8fk_58s
ข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน ที่ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ
ไม่ปรากฏ
การอ้างอิ งหลัก


-: ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
คนเปลีย่ นโลก SS4 TAPE 28 : แม่แจ่มโมเดลพลัส (9 ก.ค. 61) 1/3 : https://www.youtube.com/watch?v=k7Bex9ku_qY&feature=youtu.be
คนเปลีย่ นโลก SS4 TAPE 28 : แม่แจ่มโมเดลพลัส (9 ก.ค. 61) 2/3 : https://www.youtube.com/watch?v=RwY01nOLVvs&feature=youtu.be
คนเปลีย่ นโลก SS4 TAPE 28 : แม่แจ่มโมเดลพลัส (9 ก.ค. 61) 3/3 : https://www.youtube.com/watch?v=doiZ8r6Bo9I&feature=youtu.be
ภาพ 3 มิติ แสดงภูมปิ ระเทศ บ้านสองธาร อําเภอแม่แจ่ม : https://www.youtube.com/watch?v=_36pheU-GtU&feature=youtu.be
3D บ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม : https://www.youtube.com/watch?v=xe6nY7iA0Ac&feature=youtu.be

SLM ของ WOCAT Approaches

การคืนชีวติ ให้ผนื ดินแม่แจ่มด้วยระบบการจัดการทีด่ นิ และนํ้ารูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ ทีส่ งู
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การปลูกยูคาลิปตัสคามัลดูเลนซิส แบบสองแถวบนคันนา (ภาพโดย : วีระ โรพันดุง)

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาเพือ่ ลดระดับน้าตืน้ ใต้ดินในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
สถานที่

คาอธิ บาย
ยูคาลิ ปตัสคามัลดูเลนซิ ส พัน ธุ์ H4 สามารถทนเค็มได้แ ละมี ความสามารถในการลดระดับ
น้าเค็มตื้นใต้ดิน ทาให้ควบคุม การแพร่กระจายของความเค็มได้ การปลูกยูคาลิ ปตัสหนึ่ งแถว
หรือสองแถวบนคันนาตามแนวทิ ศตะวันออก - ตะวันตก โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร
เป็ นเทคนิ คที่ มีประสิ ทธิ ภาพและได้รบั การยอมรับจากเกษตรกรมากที่ สดุ
การปลูกยูคาลิปตัสคามัลดูเลนซิสบนคันนามีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระดับน้ าตื้นใต้ดนิ ที่มคี วามเค็มใน
พื้นทีร่ าบต่ าเป็ นมาตรการป้องกันพื้นที่จากการได้รบั ผลกระทบของเกลือ โครงการปลูกไม้ยนื ต้นทน
เค็ม ของกรมพัฒ นาที่ดิน เพื่อ ส่ ง เสริม เทคโนโลยีก ารปลูก ยูค าลิป ตัส คามัล ดูเ ลนซิส บนคัน นาเริ่ม
ดาเนิน การเมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ผู้ใช้ประโยชน์ ท่ดี ินเพื่อ ปลูกข้าวที่ไ ด้ร บั ผลกระทบจากเกลือในระดับ
ปานกลางที่อาเภอบ้านเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ให้สมั ภาษณ์ว่าที่ดนิ นี้ใช้สาหรับการปลูกทัง้ ข้าว
เหนีย ว (พันธุ์ กข 6) และข้าวเจ้า (ขาวดอกมะลิ 105) ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี 200-250 กิโ ลกรัมต่อ ไร่
เกษตรกรปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวประมาณ 10,000 ไร่ เป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื้ นฟูและป้องกันการเกิดดินเค็มจากการลดระดับน้ าตื้นใต้ดนิ (โดยการใช้พชื )
รวมทัง้ เพื่อเพิม่ รายได้และการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ มากขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้ เทคโนโลยีการปลูกยูคา
ลิ ป ตั ส บนคั น นาได้ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข้ า วที่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากเกลื อ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางจากเกษตรกรผ่านการ
ร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาทีด่ นิ บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด และองค์การบริหารส่วนตาบล โดยต้น
กล้ายูคาลิปตัสได้รบั การสนับสนุ นจากกรมพัฒนาทีด่ นิ และดาเนินการปลูกแบบแถวเดีย่ วหรือแถวคู่
การปลูกแบบแถวคู่บนคันนาจะปลูกในแนวซิกแซกตามทิศตะวันออก-ตะวันตกเพื่อป้องกันการบังแสง
และเกิดเงา ระยะห่างระหว่างต้นในแถวเท่ากับ 2 เมตร ขนาดคันนามีความกว้าง 1.5 เมตร และ สูง
0.5 เมตร เพือ่ ให้มพี น้ื ทีม่ ากพอและสะดวกต่อการเข้าถึงแปลงนา โครงการให้การสนับสนุ นด้านต้นทุน
แรงงานแก่เกษตรกรในการเตรียมดินก่อนปลูก เกษตรกรหลายคนทีอ่ ยู่นอกโครงการได้ปลูกต้นยูคา
ลิปตัสในพื้นที่กว้างมากกว่าหรือ เท่ากับ 0.5 เมตร ซื้อ ต้นกล้าราคา 1 บาทต่อต้น และปลูกในหลุ ม
ขนาด 0.3x0.3x0.3 เมตร พร้อ มปุ๋ยหมัก 0.5 กิโ ลกรัม และแกลบ 0.5 กิโ ลกรัม ที่ห าได้ในพื้น ที่
เทคโนโลยีน้ี เป็ น ที่ย อมรับของเกษตรกรเนื่อ งจากสามารถควบคุ ม ความเค็มในนาข้าวได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ท่มี ากขึ้นจากการขายไม้ต้นยูคาลิปตัส จากการสังเกตของเกษตรกร
พบว่าบริเวณทีม่ คี ราบเกลือและการตายของต้นข้าวก่อนการปลูกยูคาลิปตัส หลังการปลูกยูคาลิปตัส
และระยะเวลาผ่านไปจนสามารถตัดไม้ได้รอบที่สองแล้วไม่พบคราบเกลือบนผิวดินและผลผลิตข้าว
เพิ่ม ขึ้น อย่ า งเห็น ได้ช ดั ท าให้มรี ายได้จ ากการขายท่อ นไม้ทุก 4 ปี โดยไม้ต้น ยูค าลิปตัส มีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3.0 นิ้ว ให้ผลผลิตเฉลีย่ 16 ตันต่อไร่ สาหรับการตัดในครัง้ แรก เมือ่ ระยะเวลา 7
ปี (ตัดไม้ยูคาลิป ตัส 2 รอบ) รายได้จ ากการตัดไม้เ ฉลี่ย อยู่ท่ี 1,087 บาทต่ อ ไร่ ต่ อ ปี (ข้อ มูล จาก
เกษตรกรและบริษทั สยามฟรอเรสทรี จากัด) การลงทุนหลักคือช่วงปี แรกของการปลูก หลังจากนัน้
อาจมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสาหรับการกาจัดวัชพืช การตัดแต่งกิง่ และการใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15
รายได้เฉลี่ย จะสูงจากผลผลิต ข้าวที่มากขึ้น จาก 200-250 กิโ ลกรัม/ไร่ เป็ น 250-300 กิโ ลกรัม/ไร่
ประโยชน์ของเทคโนโลยีน้คี อื การมีสภาพอากาศในพืน้ ทีท่ ด่ี ขี น้ึ จากการปลูกต้นยูคาลิปตัส และมีความ
หลากหลายทางชีว ภาพมากขึ้นจากคุณภาพดินที่ดขี ้นึ ส่งผลให้มพี ชื และสัตว์ห ลายชนิด เช่น หญ้า
ดอกไม้ปา่ แมลงปอ และไส้เดือนดิน ในนาข้าวและบนคันนา สาหรับเกษตรกรบางคนต้องการต้นไม้
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก
102.64856, 16.10822
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร: ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ: พ.ศ. 2539; 10-50 ปีทแ่ี ล้ว

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากันอยู่
(> 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
√ จากผูใ้ ช้ทด่ี นิ ท่านอื่น

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาเพื่อลดระดับน้าตืน้ ใต้ดนิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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มากขึน้ โดยการปลูกทีร่ ะยะห่าง 1 เมตร ทาให้ตน้ ไม้มคี วามหนาแน่นมากเกินไป ทาให้เกิดการแย่งน้าระหว่างยูคาลิปตัสและข้าว

การปรับพืน้ ทีค่ นั นาก่อนการปลูกยูคาลิปตัสและการปลูก
ข้าว (ภาพโดย : วีระ โรพันดุง)

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาแบบสองแถว
(ภาพโดย : สุปราณี ศรีทาบุญ)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ

พืน้ ที่ปลูกพืช

√ ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

การปลูกพืชประจาปี

อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้า โดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ

การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม
ข้าว

√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี: 1

ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้น้า
√ จากน้าฝน
ฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี - Cn (Fertility decline) :
ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทาให้ลดลงไป
(ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน) Cs: salinization / alkalinization
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านกายภาพ - Pc: การบดอัด,
Pk: slaking และ crusting

√ ฟื้นฟูบาบัดทีด่ นิ เสือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับตัวกับสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
วนเกษตร
การจัดการน้าบาดาล
การลดการแพร่กระจายเกลือ
SLM ของ WOCAT Technologies

การย่อยสลายทางด้านชีวภาพ - Bc : การลดลงของพืชcover,
Bq: ปริมาณ / การลดลงของชีวมวล, Bs: คุณภาพและองค์ประกอบ
ของสายพันธุ์ / ความหลากหลายลดลง Bl: การสูญเสียชีวติ ในดิน
การย่อยสลายของน้า - Hg: การเปลีย่ นแปลงของน้าใต้ดนิ / น้าแข็ง
ระดับ Hq: คุณภาพน้าใต้ดนิ ลดลง
มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการทางการเกษตร - A2: อินทรียวัตถุ / ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน A5: การจัดการเมล็ดพันธุป์ รับปรุงพันธุ์
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค

1. ปลูกต้นยูคาลิปตัสคามัลดูเลนซิส พันธุ์ H4 เมือ่ ต้นกล้าอายุ 3 เดือน โดยคันนาถูก
ควบคุมให้มคี วามกว้าง 0.5 เมตร สาหรับการปลูกยูคาลิปตัสแถวเดียว หรือกว้าง 1.5
เมตร สาหรับการปลูกแบบสองแถว (เช่น การปลูกแบบแถวซิกแซก) ความสูงคันนา
0.5 เมตร ระยะห่างการปลูกระหว่างต้น 2 เมตร ตามแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก
จานวนต้นยูคาลิปตัสเท่ากับ 80 ต้นต่อไร่ หรือ 500 ต้นต่อเฮกตาร์สาหรับการปลูก
แบบสองแถว
2. เทคนิคการปลูก: ใช้ป๋ ุยหมัก 0.5 กิโลกรัม ผสมกับแกลบ 0.5 กิโลกรัม รองที่ก้น
หลุมทีม่ ขี นาด 0.3x0.3x0.3 เมตร ก่อนปลูกต้นกล้า
ผูเ้ ขียน : เชฏฐรุจ จันทร์แปลง

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน
้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 39 ไร่ ค่าบารุงรักษา ได้แก่ การกาจัดวัชพืช ตัดแต่งกิง่ พรวนดิน และใส่ป๋ ยุ รวม
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 1 ha = 6.25 ไร่ )
428 บาทต่อไร่ต่อปี การคานวณรวมทัง้ หมด 7 ปี ของการปลูก โดยปี ท่ี 4
 สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท
หลังการปลูกจะสามารถขายไม้เพื่อเป็ นรายได้เสริมได้ 5,714.3 บาทต่อไร่
 อัตราแลกเปลีย
่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท
และปีท่ี 7 ขายท่อนไม้ได้ในราคา 4,285.7 บาทต่อไร่ (รายได้จากการขายยู
 ค่าจ้างเฉลีย
่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
คาลิปตัส 2 ครัง้ คือ ปีท่ี 4 =40,000 บาทต่อไร่ และปีท่ี 7 = 30,000 บาทต่อ
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
ไร่ ดังนัน้ รายได้ร วม 7 ปี =10,000 บาทต่ อ ไร่ รายได้จากการปลูกยูค า
1. เลือกพืน้ ทีด่ นิ เค็ม (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม)
ลิปตัส = 10,000-2,388(ต้นทุนการปลูก + การบารุงรักษา 4 ปี ) = 7,612
2. จัดเตรียมพืน้ ที่ ได้แก่ การเตรียมพืน้ ทีค่ นั นา การเตรียมต้นกล้าเพือ่ ปลูก
บาทต่อ 7 ปี คิดเป็ นรายได้เฉลีย่ ต่อปี =1,087 บาทต่อไร่ต่อปี ) เมือ่ ปุ๋ยหมัก
(ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม)
และแกลบเป็ นวัตถุดบิ ทีห่ าได้จากการทาเกษตรกรรมและต้นทุนแรงงานมา
3. ให้คาปรึกษาและรับฟงั ความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรและนักวิจยั
จากเกษตรกรผู้ใช้ท่ดี ิน ดัง นัน้ รายได้อ าจสูงกว่า1,087 บาทต่ อ ไร่ ต ามที่
(ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม)
คานวณไว้
4. เตรียมแปลงสาธิต (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม)
5. การสร้างแบบจาลองและเริม่ ปลูกยูคาลิปตัส (วิธกี ารปลูกยูคาลิปตัส)
(ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม)
6. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลร่วมกัน (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่
หลังการเพาะปลูก)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ต่อปัจจัยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ค่าแรงงานปลูกยูคาลิปตัส (ค่าแรงต่อวัน 300 บาท 1 ไร่ ใช้ค่าแรง 600 บาท)

ไร่

1.0

600.0

600.0

100.0

กล้า

80.0

1.0

80.0

100.0

ปุ๋ยคอก ราคา 3.5 บาทต่อกิโลกรัม ใช้ 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม

กิโลกรัม

40.0

3.5

140.0

100.0

แกลบ ราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม ใช้ 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม

กิโลกรัม

40.0

4.0

160.0

100.0

อุปกรณ์
ต้นกล้ายูคาลิปตัส (80 ต้นต่อไร่) ต้นละ 1 บาท
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

980.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

30.63

SLM ของ WOCAT Technologies
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. การพรวนดินและตัดแต่งกิง่ หลังการปลูกปีแรก (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อช่วงฤดูฝน)
2. การกาจัดวัชพืชหลังจากปลูกปีแรก (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อช่วงฤดูฝน)
3. การใส่ป๋ ยุ หลังจากปลูกปีแรก (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อช่วงฤดูฝน)
4. การตัดไม้และขายท่อนไม้ (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ ปีท่ี 4 และ 7)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ต่อปัจจัยนาเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ค่าแรงในการกาจัดวัชพืช ตัดแต่งกิง่ และใส่ป๋ ยุ 150 บาทต่อครัง้ 2 ครัง้ ต่อ
ไร่ ต่อปี ค่าแรง 300 บาทต่อวัน

ครัง้

2.0

150.0

300.0

100.0

กิโลกรัม

4.0

13.0

52.0

100.0

แรงงาน

ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)
ราคาปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 (13 บาทต่อกิโลกรัม ใส่อตั รา 50 กรัมต่อ
ต้น:50 กรัม x 80 ต้นต่อไร่ = 4 กิโลกรัมต่อไร่
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี

352.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

11.0

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย

เขตภูมิอากาศเกษตร

<251 ม.ม.

ชืน้

251-500 ม.ม.

กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 ม.ม.

√ กึง่ แห้งแล้ง

751-1,000 ม.ม.

แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องภูมิอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 1200.0
ปริมาณฝนเฉลีย่ ต่อปีระหว่าง ปี พ.ศ. 2003 - 2012
สถานีอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุนยิ มวิทยา
อุณหภูมเิ ฉลีย่ 21-36 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ 75%

√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม.
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
>4,000 ม.ม.
ความชัน

ภูมิลกั ษณ์

√ ราบเรียบ (0-2%)

√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
0-100 เมตร

ลาดทีไ่ ม่ชนั (3-5%)

สันเขา

ปานกลาง (6-10%)

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

2,001-2,500 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,501-3,000 เมตร

SLM ของ WOCAT Technologies
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บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความชัน

ความสูง

ชันมาก (>60%)

3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

√ หยาบ/เบา (ดินทราย)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)

ตื้น (21-50 ซ.ม.)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

สูง (>3%)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ปานกลาง (1-3%)
√ ต่า (<1%)

ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
√ < 5 เมตร

เพียงพอ

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีด่ ี

5-50 เมตร

ปานกลาง

> 50 เมตร

√ ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/
การค้า)
ทาการค้า / การตลาด

ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Water quality refers to: ground
water

√ ใช่
ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่

สูง

√ ต่า

√ เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีไ่ ม่ดี (จาเป็น
ต้องได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)

ดี

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่

√ ต่า
รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

√ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

การใช้กาลังจากสัตว์

√ พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือ
เครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

เพศ
หญิง

√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์
วัยกลางคน

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

SLM ของ WOCAT Technologies
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ

ขนาด
ขนาดเล็ก

√

√ 0.5-1 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

ขนาดกลาง

บริษทั

ขนาดใหญ่

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

2-5 เฮกตาร์

กลุ่ม

5-15 เฮกตาร์

เช่า

√ รายบุคคล

รายบุคคล ไม่ได้รบั สิทธิ
สิ ทธิ ในการใช้น้า
ครอบครอง
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
√ รายบุคคล ได้รบั สิทธิครอบครอง
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

15-50 เฮกตาร์
50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดี

ไม่ดี

√
√
√

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

SLM ของ WOCAT Technologies

ดี
ดี

√
√
√
√

-

ดี
ดี
ดี
ดี

√

ดี
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น:150-200
กิโลกรัมต่อไร่
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 200-250
กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากความเค็มลดลง

คุณภาพการเพาะปลูก

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ใช้เมล็ด
ข้าวมาก
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ใช่เมล็ด
ข้าวน้อยลง เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10%

การผลิตอาหารสัตว์

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ตอซัง
น้อย
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ตอซัง
มากขึน้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10%

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ข้าว
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ข้าวและ
ยูคาลิปตัส เพิม่ ขึน้ ประมาณ 50%

พืน้ ทีก่ ารผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ภายใต้การเพาะปลูก /
การใช้งาน)

การจัดการทีด่ นิ

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 50%
พืน้ ทีบ่ นคันนาไม่มกี ารใช้ประโยชน์กอ่ นการปลูก
ยูคาลิปตัส

√

ขัดขวาง

ทาให้งา่ ยขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
การปลูกต้นไม้ขดั ขวางการเข้าถึงนาข้าว

คุณภาพของน้าดืม่

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ไม่มผี ล
ใช้น้าจากน้าฝน

ความพร้อมของน้าสาหรับปศุสตั ว์

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณน้าฝน

คุณภาพน้าสาหรับปศุสตั ว์

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณน้าฝน

ค่าใช่จ่ายของปจั จัยการผลิตทางการเกษตร

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 20%
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 20% (ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้
ในปีแรกและค่าบารุงรักษาในปีถดั มา

รายได้จากฟาร์ม

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ประมาณ
1000 บาทต่อไร่ต่อปีรายได้เสริมจากการขายไม้
ยูคาลิปตัส

SLM ของ WOCAT Technologies

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาเพื่อลดระดับน้าตืน้ ใต้ดนิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

43

7/12

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: รายได้
จากข้าว
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: รายได้
จากข้าวและการขายไม้

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 1%
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10% จากการปลูกต้นไม้และ
การบารุงรักษา

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
พึง่ พาตัวเองได้มากขึน้ จากการมีรายได้มากขึน้

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

√

แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
การมีสภาพอากาศในพืน้ ทีท่ ด่ี ขี น้ึ

โอกาสด้านนันทนาการ

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันของชุมชน

√

อ่อนแอลง

เสริมให้แข็งแรง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 20% มี
การสือ่ สารมากขึน้ ระหว่างเกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ
และผูบ้ ริหารองค์การส่วนท้องถิน่

สถาบันแห่งชาติ

√

อ่อนแอลง

เสริมให้แข็งแรง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
สถาบันระดับชาติได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้ทด่ี นิ
มากขึน้

การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือความรูเ้ รือ่ ง
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 50%
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ พบการปรากฏของคราบเกลือบนผิวดิน
น้อยลง

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
การระบายน้าส่วนเกิน

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
ระดับน้าเค็มใต้ดนิ ลดลงเนื่องจากการระบายน้า
ทางชีวภาพของต้นยูคาลิปตัส
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
แหล่งน้าใต้ดนิ / ชัน้ บาดาล

ลดลง √

เพิม่ ปริมาณน้า
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ระดับ
น้าใต้ดนิ เฉลีย่ <1 เมตร
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: ระดับ
น้าใต้ดนิ เฉลีย่ >1 เมตร ระดับน้าใต้ดนิ ลดลง
หลังจากปลูกยูคาลิปตัส 7 ปี

การระเหย

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
อากาศดีขน้ึ

ความชืน้ ในดิน

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
เนื่องจากมีเงาจากต้นไม้

สิง่ ปกคลุมดิน

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
เงาและเศษซากจากพืช

การบดอัดดิน

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
เนื่องจากคุณสมบัตขิ องดินทีด่ ขี น้ึ จากเศษซาก
พืชและกิจกรรมไส้เดือน

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%

ความเค็มของน้า

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 30%
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของข้าวเพิม่ ขึน้
เนื่องจากระดับความเค็มลดลง

พืชคลุมดิน

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 50%
พืน้ ทีบ่ นคันนาถูกใช้สาหรับปลูกยูคาลิปตัสใน
แนวทิศตะวันออก - ตะวันตก
อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 80%
ชีวมวลจากต้นยูคาลิปตัส
ความหลากหลายของพืช

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 60%
จากต้นยูคาลิปตัส หญ้า และดอกไม้ปา่ ในท้องถิน่
ความหลากหลายของสัตว์

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 50%
ไส้เดือน นก หนู มด และอื่นๆ
SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
สายพันธุแ์ มลงทีเ่ ป็นประโยชน์ (ตัวหา้ ,
ตัวเบียน,ไส้เดือน,แมลงผสมเกสร)

ลดลง

ความหลากหลายของทีอ่ ยูอ่ าศัย

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 50%
ไส้เดือนดินในพืน้ ที่

√

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 20%
แมลงปอ ไส้เดือน นก หนู มด และอืน่ ๆ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีป่ ลูกดีขน้ึ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 20%
ยูคาลิปตัสดูดซับก๊าซเรือนกระจกไว้

ภูมอิ ากาศขนาดย่อม

√

แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 20%
สภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีด่ ขี น้ึ

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
ลดระดับน้าใต้ดนิ

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ปริมาณก่อน การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 0%
ปริมาณหลัง การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 10%
การปลูกยูคาลิปตัสช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกไว้

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ต้นทุนการปลูกต้นไม้ในปีแรกเป็นต้นทุนหลักเท่านัน้ ค่าบารุงรักษาเริม่ จากปีทส่ี องจนถึงปีทต่ี ดั และขายท่อนไม้ หลังจากการตัดค่าบารุ งรักษาจะเริม่ ต้นอีกครัง้
จนกว่าจะถึงรอบต่อไป ดังนัน้ ผลประโยชน์จะสูงขึน้ เมือ่ มีรอบการตัดมากขึน้

SLM ของ WOCAT Technologies
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
อุณหภูมปิ ระจาปี ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

อุณหภูมติ ามฤดูกาล ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนประจาปี ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนตามฤดู ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

ภัยจากฝนแล้ง

ไม่ดี

√

ดีมาก

ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

ไม่ด ี

ดีมาก

ช่วงการปลูกพืชทีล่ ดลงมา

ไม่ด ี

√
√

ฤดู : ฤดูฝน
ฤดู : ฤดูฝน

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่นๆ
ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที โดยไม่ได้รบั
การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้

0-10%

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%

√ 11-50%

√ 11-50%

51-90%

>50%

91-100%

จานวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด
1600 เฮกตาร์
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่

การปลูกยูคาลิปตัสได้รบั การดัดแปลงจากการปลูกยูคาลิปตัสบนพืน้ ทีป่ ลูกกว้าง 1.5 ม.
ถึง 0.5 ม. เพือ่ ประหยัดค่าแรงในการเตรียมพืน้ ที่ และปลูกต้นกล้าในแถวเดียวแทน
สองแถว

ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้

การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
√ ระยะห่างระหว่างต้นไม้น้อยลง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 ช่วยลดระดับน้าเค็มใต้ดนิ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้
 เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากผลผลิตข้าวทีเ่ พิม่ ขึน้ และการขายไม้

 จานวนนกและหนูเข้ามาทาลายข้าวมากขึน้ ยังไม่มวี ธิ กี ารแก้ไข
 เจ้าหน้าทีอ่ าจเข้าช่วยเหลือไม่ทวถึ
ั ่ งเมือ่ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ต้องการความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าทีค่ วรเข้าถึงและให้คาปรึกษาแนะนาผูใ้ ช้ทด่ี นิ บ่อยขึน้

 สภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง อากาศเย็นลง และมีพน้ื ที่
สีเขียวมากขึน้
 มีบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ ขึน้
SLM ของ WOCAT Technologies
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 ระดับน้าใต้ดนิ ลดลงช่วยป้องกันการเกิดดินเค็มมีผลต่อการลดความ
เสือ่ มสภาพของดิน
 เพิม่ รายได้ของเกษตรกร

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 เกษตรกรไม่เข้าใจว่าต้นยูคาลิปตัสสามารถลดระดับน้าใต้ดนิ ได้อย่างไร
เจ้าหน้าทีอ่ ธิบายและสาธิตสาเหตุรวมถึงผลกระทบของการเกิดความเค็ม
 มีขอ้ ดีและข้อเสียของการปลูกยูคาลิปตัสเนื่องจากใบอาจทาให้ดนิ เสียหายและผล
จากการบังแสงอาจทาให้ผลผลิตข้าวลดลงจัดกลุ่มเกษตรกรเข้าเยีย่ มชมพืน้ ที่
ทีป่ ระสบความสาเร็จแล้วเพือ่ เรียนรูแ้ ละแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้

 ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ โดยการเพิม่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยเฉพาะกิจกรรมของไส้เดือนดินทาให้คุณสมบัตขิ องดินดี
ขึน้

การอ้างอิ ง
ผู้รวบรวม
เชฏฐรุจ จันทร์แปลง

ผู้ตรวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 14 เมษายน 2563

วิ ทยากร
สายัญ เชิญชัย - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
สุปราณี ศรีทาบุญ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
พรพนา โพธินาม - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
วีระ โรพันดุง - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
อุษา จักราช - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
เชฏฐรุจ จันทร์แปลง - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ไกรนุกลู ธรรมภินนท์ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ธวัชชัย ธราชม - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ดร. สมศรี อรุณนิ ท์ - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ

คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล WOCAT
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_5735/
วิดโี อ: https://player.vimeo.com/video/293723307

ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ถกู อ้างอิ ง
Approaches: Advisory system for planting Eucalyptus camaldulensis on rice bunds in the salt affected areas.

https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_4103/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย

โครงการ


Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide
(where the land is greener)

การอ้างอิ งหลัก


กรมพัฒนาทีด่ นิ : http://www.ldd.go.th/

ลิ งก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์


การปลูกต้นยูคาลิปตัส: วิธที ด่ี กี ว่าสาหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: http://www.ldd.go.th/
ยูคาลิปตัส: โอกาสใหม่จากสยามฟอเรสทรี: http://www.scgpackaging.com/others/forestry/eucalyptus/TH

SLM ของ WOCAT Technologies
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การรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญและเกษตรกรในพืน้ ที่ (ภาพโดย : นายวีระ โรพันดุง)

การให้คาแนะนาในการปลูกยูคาลิ ปตัส (Eucalyptus camaldulensis) บนคันนาในพืน้ ที่ที่ได้รบั
ผลกระทบจาก
สถานที่

คาอธิ บาย
รัฐบาลไทยส่งเสริ มการปลูกยูคาลิ ปตัสบนคันนาเพื่อลดระดับน้ า ใต้ ดินเค็มและป้ องกันการ
แพร่กระจายของเกลือในดิ นโดยมีความร่วมมือของเกษตรกร เจ้าของที่ ดิน บริ ษทั สยามฟอ
เรสทรี จากัด องค์การบริหารส่วนตาบล กรมพัฒนาที่ดิน และผูเ้ ชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เฉพาะทาง
ในสาขาต่าง ๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้จดั ทาโครงการปลูกไม้ยนื ต้นทนเค็มบนพืน้ ที่ท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากน้าเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการเริม่ ขึน้ ในปี 2539 ใน
การดาเนิ นการปลูก ยูค าลิป ตัส คามาลดูเลนซิสบนคัน นา วัต ถุ ประสงค์ห ลัก คือ การส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ปลูกต้นยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสบนคันนาในทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้ าเค็มที่
มีน้าใต้ดนิ เค็ม เป้าหมายการปลูก 1,000 ไร่/ปี (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)
กิจกรรมเริม่ ต้นด้วยการจัดประชุมภายใต้องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ โดยระบุพน้ื ทีท่ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ
จากเกลือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น และจัดทาแผนทีค่ วามเค็มของดิน จัดทาแปลง
สาธิตโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น และเกษตรกรบนทีด่ นิ ของเกษตรกรซึง่ เป็ นศูนย์
การเรียนรูแ้ ละสือ่ สาร ดาเนินการในพืน้ ทีเ่ รียกประชุมเกษตรกรเพื่อจัดทาแผนการทางานโดยละเอียด
และการอภิป รายถึง จุ ดแข็ง จุ ด อ่อ นของการปลูก ยูค าลิป ตัส วิธ ีก ารที่ใ ช้ค ือ แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียถึงความพึงพอใจทีจ่ ะมีสว่ นร่วมและให้การร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการ
จัดการที่ดนิ อย่างยังยื
่ น นักวิจยั และผูเ้ ชีย่ วชาญจากกรมพัฒนาที่ดนิ จัดหาเงินทุนสาหรับการเตรียม
พืน้ ทีแ่ ละการดาเนินการเพาะปลูก โดยมี บริษทั ต่าง ๆ เช่น บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด ซือ้ กล้ายูคา
ลิปตัสผ่านสัญญาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปล่อยสินเชื่อให้กบั ผูใ้ ช้ทด่ี นิ การ
ดาเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ขัน้ เตรียมการเพาะกล้า การคัดเลือกสถานทีจ่ ดั ทาแปลงสาธิต
และเตรียมพืน้ ที่คนั นาข้าว และการจัดทาแปลงสาธิตจานวน 200 ไร่ ที่บ้านขามเรียง ตาบลม่วงเปี ย
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขัน้ ตอนการประสานงานมีก ารดาเนินงาน ได้แก่ การประชุมร่วม
ระหว่างเกษตรกรและนักวิจยั การติดตามและการประเมินผลผูใ้ ช้ท่ดี นิ และการเยีย่ มชมแปลงสาธิต
จากนัน้ จึงปลูกและจัดตัง้ ไม้ยนื ต้นบนทีด่ นิ ของเกษตรกรในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากเกลือ เกษตรกร
ทีเ่ ชื่อมันจากผลของแปลงสาธิ
่
ตได้รบั การสนับสนุ นจากโครงการปลูกไม้ยนื ต้นทนเกลือบนดินเค็มใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการจัดตัง้ ตลาดสาหรับการซือ้ ขายท่อนไม้ ตลอดจนการ
ติดตามและการประเมินผลร่วมกัน ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้ท่ดี นิ ให้ความสาคัญกับ
โครงการนี้และการขยายการปลูกยูค าลิปตัสด้วยตนเองเนื่องจากมีก ารลดลงของความเค็ม รวมทัง้
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากผลผลิตข้าวทีด่ ขี น้ึ และรายได้เสริมจากการขายท่อนไม้ อย่างไรก็ตามมีผลเสียบาง
ประการจากใบยูค าลิปตัสที่ร่วงหล่นบนผิวดิน (ชาวนาบางคนเชื่อว่ายูค าลิปตัสสร้างสารประกอบ
อินทรียท์ เ่ี ป็นอันตรายต่อผลผลิตของข้าวทีเ่ รียกว่า “อัลลีโลพาธี”) และทาให้เกิดการบังแสงแดดของต้น
ข้าวทีป่ ลูก แต่จากการเยีย่ มชมในบางพืน้ ทีไ่ ม่พบผลกระทบใด ๆ นอกจากนี้ยงั ทาให้สภาพอากาศดีขน้ึ
ไส้เดือนดินในท้องถิน่ ทีเ่ คยหายไปกลับคืนมา ส่งผลให้สมบัตดิ นิ ดีขน้ึ ในทางกลับกันนกและหนูจานวน
มากทีอ่ าศัยอยูใ่ นภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ นี้กลายเป็ นผลเสียเนื่องจากทาให้ผลผลิตข้าวเสียหาย อย่างไรก็
ตามเนื่องจากมีขอ้ ดีมากกว่าข้อเสียเกษตรกรจึงยังคงใช้เทคโนโลยีน้ี และพบว่าพืน้ ที่ท่มี นี ้ าเค็มตื้น
SLM ของ WOCAT Approaches

สถานที่ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
102.72967, 16.06074
วันที่ ริเริ่ ม : 2552
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

การให้คาแนะนาในการปลูกยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสบนคันนาในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากดินเค็ม
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ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ลงพืน้ ทีท่ างานร่วมกับเกษตรกร
(ภาพโดย : วีระ โรพันดุง)

การวัดระยะห่างระหว่างต้นยูคาลิปตัสทีป่ ลูกบนคันนา
(ภาพโดย : สุปราณี ศรีทาบุญ)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
วัตถุประสงค์หลักของแนวทางนี้คอื การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ปลูกยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสบนพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากเกลือ โดยมีเป้าหมายการปลูก
1,000 ไร่ / ปี (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา: ไม่ม ี

ความพร้อม / การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริ การทางการเงิ น: ไม่ม ี

การตัง้ ค่าสถาบัน: ไม่ม ี

การทางานร่วมกัน / การประสานงาน: ไม่ม ี

นโยบาย: ไม่ม ี

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค: ไม่ม ี

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา: ไม่ม ี

ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่มีให้: ไม่ม ี
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท

เกษตรกรภายใต้โครงการปลูกยูคาลิปตัส

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่ นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
เพาะปลูกยูคาลิปตัส

การปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต.)

องค์กรทีข่ น้ึ อยู่กบั ชุมชน

เรียกประชุมในพืน้ ที่

กรมพัฒนาทีด่ นิ

เลือกพืน้ ทีเ่ พาะปลูก

กรมพัฒนาทีด่ นิ

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น / ทีป่ รึกษา
ทางด้านการเกษตร
นักวิจยั

บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด

ภาคเอกชน

ซื้อขายท่อนไม้

กรมพัฒนาทีด่ นิ

รัฐบาลแห่งชาติ (ผูว้ างแผน ผูท้ าการตัดสินใจ)

เงินทุน ผูว้ างแผน ผูม้ อี านาจตัดสินใจ

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ให้คาปรึกษาและแนะนาด้านเทคนิค

เอเจนซี่หลัก
SLM ของ WOCAT Approaches
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

การวางแผน

√

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในโครงการ
การหารือร่วมกันกับผูใ้ ช้ทด่ี นิ เกีย่ วกับแผนงานก่อนเริม่ กิจกรรม

√

การดาเนินการ
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

ระดมกาลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์
จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

√

การริเริม่ หรือการจูงใจ

√

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ /เกษตรกรในโครงการ
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในโครงการ

แผนผัง
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีของโครงการ 3 ระยะ ได้แก่ การ
เตรียมการ การประสานงาน และการลงมือทาในพืน้ ที

การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น

ผูเ้ ขียน : เชฏฐรุจ จันทร์แปลง

การตัดสิ นใจถูกทาโดย

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ นทีไ่ ด้ทาการบันทึก
√ การประเมินความรูด้ า้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
ไว้เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง

สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตามให้

ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

√ คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเพียงผูเ้ ดียว
นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
√ การวิจยั
SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

รูปแบบของการอบรม

หัวข้อที่อบรม

กาลังดาเนินการ
เกษตรกรกับเกษตรกร

√ ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต
√ จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส
การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
ทีศ่ นู ย์ถาวร
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
การวิ จยั
การวิ จยั ปฏิ บตั ิ ตามหัวข้อต่อไปนี้
สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ / การตลาด
นิเวศวิทยา

√ เทคโนโลยี

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ
< 2,000
กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
ประเทศไทย
√ 2,000-10,000
√ เงินสนับสนุนสาหรับปจั จัยการผลิต
10,000-100,000

เครดิต

100,000-1,000,000

√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา: ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ความช่วยเหลือในรูปแบบค่าแรงงานและการจัดหาต้นกล้า
แรงงาน
ได้รบั การ
ช่วยเหลือ
ทางการ
เงินบางส่วน
คันนากว้างขึน้ เนื่องจากค่าแรงงานของสถานประกอบการทีไ่ ด้รบั การอุดหนุนจากกรมพัฒนาทีด่ นิ ในขณะทีค่ ่าปลูกและค่าบารุงรักษา
รับผิดชอบโดยผูใ้ ช้ทด่ี นิ
การเกษตร : เมล็ดพันธุ์

SLM ของ WOCAT Approaches
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ได้รบั การ
สนับสนุนทาง
การเงินอย่าง
เต็มที่

√
√
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดินคือ

√ สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
สิ่ งจูงใจหรือตราสารอื่น ๆ
1. นโยบายของ บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด ในการขยายพืน้ ทีป่ ลูกเพือ่ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรม และการจัดหาตลาดในพืน้ ที่เพือ่ การซื้อขาย
2. เทคโนโลยีน้สี ่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้งา่ ย เช่น ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ จะส่งแผนงานและรายชือ่ ผูใ้ ช้
ทีด่ นิ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้กบั ธนาคาร

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

ใช่ ปานกลาง

√
√

จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลแก่เกษตรกรเพือ่ การยอมรับเทคโนโลยี
เกษตรกรนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างดีสง่ ผลให้มกี ารขยายพืน้ ทีส่ าหรับเทคโนโลยีดงั กล่าว
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถเข้าถึงเงินกูข้ องธนาคารทีส่ นับสนุนโดยแผนงานโครงการของกรมพัฒนาทีด่ นิ ตลอดจนชือ่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ที่
นาเสนอต่อธนาคาร
เกษตรกรได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นให้เหมาะกับความต้องการ
มีเทคโนโลยีอ่นื ๆ อีกมากมายทีช่ ่วยลดความเค็มของกรมพัฒนาทีด่ นิ
ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความเค็มของดินลดลงส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้
บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด จัดตัง้ ตลาดในพืน้ ทีส่ าหรับรับซื้อผลิตภัณฑ์
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนาด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
ไปปฏิ บตั ิ ใช้
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และผูใ้ ช้ทด่ี นิ

√
√
√
√
√
√

ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง
SLM ของ WOCAT Approaches
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 หมอดินอาสาชุมชนและผูน้ าชุมชนเป็นผูป้ ระสานงานในพืน้ ที่

 เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมพัฒนาทีด่ นิ เข้าไปให้คาปรึกษาแก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ เมือ่ ต้องการความ
ช่วยเหลือน้อยครัง้  เจ้าหน้าทีจ่ าเป็นต้องติดต่อกับผูใ้ ช้ทด่ี นิ และให้
คาแนะนาให้เป็นประจามากขึน้
 นกและหนูจานวนมากทาความเสียหายแก่เมล็ดข้าวในนา  เกษตรกรในบาง
พืน้ ทีน่ านกและหนูมาประกอบอาหารได้

 เกษตรกรเข้าถึงตลาดและแหล่งเพาะกล้ายูคาลิปตัสได้งา่ ย
 เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ได้ออกสารวจและติดตามในพืน้ ทีอ่ ย่าง
ต่อเนื่อง
 แจกกล้าไม้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 มีการตลาดทีด่ สี าหรับการซื้อขายในพืน้ ที่

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 เทคนิคทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับภูมทิ ศั น์ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เกษตรกรปลูกในระยะ 1 เมตร เนื่องจากคาดว่าจะได้ผลผลิตไม้เพิม่ ขึน้ โดยไม่
คานึงถึงผลเสียต่อข้าว  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลเสียของการเว้น
ระยะห่างในการปลูกทีน่ ้อยเกินไป
รายได้จากท่อนไม้ถอื ว่าต่าเกินไป  การเปลีย่ นชนิดของพืช เช่น มะกอก
 กรมพัฒนาทีด่ นิ และ บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด ได้ให้ความรูเ้ รือ่ ง
การปลูกยูคาลิปตัสเป็นประจา
มะเดือ่ อินทผลัม และทับทิม เป็นต้น
 บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด พัฒนาการตลาดครอบคลุมพืน้ ทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 แปลงสาธิตทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในพืน้ ที่

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ผูต้ รวจสอบ

เชฏฐรุจ จันทร์แปลง (Joeshua9@hotmail.com )
วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563
วิ ทยากร
สายัญ เชิญชัย - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ปราณี สีหบัณฑ์ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
สุปราณี ศรีทาบุญ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
พรพนา โพธินาม - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
วีระ โรพันดุง - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
อุษา จักราช - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
เชฏฐรุจ จันทร์แปลง - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ไกรนุกลู ธรรมภินนท์ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ธวัชชัย ธราชม - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ดร.สมศรี อรุณนิ ท์ - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_5734/
วิดโี อ: https://player.vimeo.com/video/293669953
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น ที่ ถกู อ้างอิ ง

การอัพเดทล่าสุด: 23 ธันวาคม 2563

เทคโนโลยี: Planting Eucalyptus on rice bunds to lower saline groundwater
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_4099/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the
land is greener)
การอ้างอิ งหลักการ
 กรมพัฒนาทีด่ นิ : http://www.ldd.go.th/
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา: วิธที ด่ี กี ว่าสาหรับชาวนาภาคอีสาน: http://www.ldd.go.th/
ยูคาลิปตัส โอกาสใหม่จากสยามฟอเรสทรี: http://www.scgpackaging.com/others/forestry/eucalyptus/TH
SLM ของ WOCAT Approaches
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การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มในพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามัน (ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มในพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน
สถานที่

คําอธิ บาย
การคลุ ม ดิ นในพื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม นํ้ า มัน ด้ ว ยทางใบปาล์ ม จะช่ ว ยรัก ษาความชื้ น ของดิ น
เพิ่มอินทรียวัตถุในดิ น และปกป้ องหน้ าดินจากการชะล้างพังทลาย
ปาล์มนํ้ามันเป็นพืชอุตสาหกรรมสําคัญลําดับทีห่ า้ ของประเทศไทยรองจากข้าว ยางพารา อ้อย และ
มันสําปะหลัง นับเป็นพืชทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างทางใบทีค่ อ่ นข้างสูง โดยสามารถสร้างทางใบได้ 1-2 ทาง
ใบ/เดือน หรือในปาล์มนํ้ามันทีโ่ ตเต็มทีจ่ ะมีทางใบทีถ่ ูกตัดทิ้งเป็นจํานวนมาก ฉะนัน้ เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มจําเป็นจะต้องบริหารจัดการทางใบเหล่านี้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ดินทีใ่ ช้ในการปลูกปาล์มนํ้ามัน
มักเป็ นดินเนื้อหยาบ มีอนิ ทรีย์วตั ถุต่ํามาก ค่าพีเอชของดินตํ่า และที่สําคัญ แม้ว่าจะมีการปลูกทัวไป
่
ในภาคใต้ของประเทศไทยซึง่ มีฝนรายปีค่อนข้างสูง แต่การขาดนํ้าจากการทีฝ่ นทิง้ ช่วงมักจะเกิดขีน้ เสมอ
ในช่วงฤดูแล้ง ทําให้ปาล์มนํ้ามันแสดงอาการขาดนํ้าบ่อยๆ โดยทัวไป
่ ปาล์มนํ้ามันจําเป็นต้องได้รบั นํ้าอย่าง
เพียงพอ มีการรายงานว่าปาล์มนํ้ามันมีความต้องการนํ้ ารายวันอาจสูงถึง 300 ลิตรต่อต้น เนื่องจาก
เป็นพืชทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการผลิตมวลชีวภาพและผลผลิตสูง ดังนัน้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
ในภาคใต้ ข องประเทศไทยโดยเฉพาะในจัง หวัด ตรัง ที่ม ีป ระสบการณ์ ฝ นทิ้ง ช่ ว งในช่ ว งฤดู แ ล้ ง
ได้นําเทคโนโลยีการคลุมดินโดยใช้ทางใบปาล์มไปใช้กบั พืน้ ทีท่ ป่ี ลูกปาล์มนํ้ามันเพือ่ รักษาความชืน้ ในดิน
เนื่องจากการคลุมดินด้วยทางใบปาล์มช่วยลดการระเหยนํ้าของดิน
การคลุมดินยังช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชัน เนื่องจากทางใบปาล์มจะ
ทําหน้าทีล่ ดความแรงของเม็ดฝนทีต่ กกระทบดินและลดการแตกกระจายของหน้าดิน พร้อมทัง้ ลดการชะล้าง
ของหน้าดินที่เกิดจากการไหลบ่าของนํ้ า ในขณะเดียวกัน การคลุมดินยังส่งผลดีต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดินด้วยการเพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการย่อยสลายและการปลดปล่อยธาตุอาหารจากทางใบ
ปาล์ม ลงสู่ดิน นอกจากนัน้ ในพื้น ที่ท่ีม ีก ารคลุ ม ดิน ด้ว ยทางใบปาล์ม จะมีไ ส้เ ดือ นดิน เพิ่ม ขึ้น มาก
ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ไส้เดือนดินมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศของดินตามธรรมชาติในหลายกระบวนการ
รวมถึงการรีไซเคิลวัสดุอนิ ทรีย์ การเพิม่ ธาตุอาหารในดิน และการปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยการปรับเปลีย่ น
สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีว ภาพของดิน การปรับเปลี่ย นสมบัติท งั ้ หลายเหล่ า นี้ มอี ิทธิพ ลต่ อ
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ในนิเวศวิทยาของดินบริเวณนัน้ ๆ
ถึงแม้วา่ จะไม่มกี ารก่อสร้างหรือการลงทุนเพือ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคลุมดินสําหรับพืน้ ที่
ปลูกปาล์มนํ้ามัน แต่กจิ กรรมการบํารุงรักษาจําเป็นต้องมีอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ และสามารถดําเนินการช่วง
ใหนก็ได้ในช่วงปี ทังนี
้ ้ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของใบปาล์มนํ้ามันทีถ่ กู ตัดแต่ง แรงงานในฟาร์ม และอัตราการ
สลายตัวของทางใบปาล์มนํ้ามัน วัสดุทใ่ี ช้ในระหว่างกิจกรรมการบํารุงรักษาของการคลุมดินเป็นเพียงทางใบ
ปาล์ม นํ้ามัน ใช้ได้ทงั ้ ทางใบสดและแห้ง ขัน้ ตอนและกิจกรรมต่อไปนี้ดาํ เนินการโดยเกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
(1) ตัดแต่งกิง่ ปาล์มนํ้ามัน (2) ดึงทางใบปาล์มทีไ่ ด้จากการตัดทิง้ (3) แยกทางใบปาล์มนํ้ามันออกเป็นส่วน
ฐานและส่วนบนทีม่ ใี บ (4) ใช้เฉพาะส่วนบนสําหรับการคลุมดิน (5) วางกระจายทางใบปาล์มนํ้ามันให้ทวั ่
พืน้ ทีร่ ะหว่างแถวปาล์มนํ้ามัน (6) ฉีดพ่นนํ้าหมักชีวภาพลงบนทางใบคลุมดินเพือ่ เร่งกระบวนการย่อยสลาย
(เป็ นทางเลือก) ซึ่งการใช้น้ําหมักชีวภาพจะช่วยเร่งกระบวนย่อยสลายของทางใบปาล์มให้เกิดเร็วขึ้น
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนทางใบปาล์มจึงจะย่ อยสลายหมด สําหรับพื้นที่ท่ไี ม่ได้ใช้
นํ้าหมักชีวภาพ อาจใช้เวลาหกเดือนเป็นอย่างน้อยทีจ่ ะทําให้ทางใบปาล์มย่อยสลายเสร็จ การใช้เทคโนโลยี
การคลุ มดิน นี้ ถึงแม้ไ ม่มตี ้น ทุน การซื้อ วัสดุอ่ืน ๆแต่มคี วามจําเป็ น ต้อ งใช้แรงงานในการดําเนิน การ
แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรแต่ละคนสามารถดําเนินการได้เองถ้ามีแรงงานเพียงพอ
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ประเทศไทย
คํานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : 2-10 แห่ง
ตําแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก :
99.34597, 7.67612
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี: กระจายไปอย่างสมํา่ เสมอ
ในพืน้ ที่ (ประมาณ 10 เฮกตาร์)
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดําเนิ นการ : - น้อยกว่า 10 ปี

ประเภทของการแนะนํา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
้ มทีท่ าํ กันอยู่ ( > 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทําวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก

การคลุมดินในพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ทางใบปาล์ม
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การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มช่วยรักษาความชืน้ ในดิน
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มทําให้มไี ส้เดือนดินและมูลไส้เดือนเพิม่ มากขึน้
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

การจําแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
การใช้ที่ดิน
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม : ปาล์มนํ้ามัน
การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า/บริเวณท้ายนํ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
√ ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้นํ้า
√ จากนํ้าฝน
นํ้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การกัดกร่อนของดิ นโดยนํ้า - Wt (Loss of topsoil) : การสูญเสียดิน
ชัน้ บนหรือการกัดกร่อนทีผ่ วิ ดิน
การเสือ่ มโทรมของดินทางด้านเคมี Ca (Acidification) : การเกิดกรด
(Waterlogging) : ภาวะชุ่มนํ้า

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
 การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
A1: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
-
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การเสื่อมโทรมของนํ้า - Ha (Aridification) : การเกิดความแห้งแล้ง

การคลุมดินในพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ทางใบปาล์ม
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจําเพาะด้านเทคนิ ค
การคลุมดินดําเนินการในพืน้ ทีร่ ะหว่างแถวปาล์มโดยทางใบปาล์มนํ้ามัน
ซึง่ ใช้ได้ทงทางใบสดและแห้
ั้
ง ขันตอนและกิ
้
จกรรมต่อไปนี้ดาํ เนินการโดยผูใ้ ช้ทด่ี นิ
1. นําทางใบปาล์มทีไ่ ด้จากการตัดแต่งมาแยกออกเป็นส่วนฐานและส่วนบน
2. ใช้เฉพาะส่วนบนสําหรับการคลุมดิน โดยวางกระจายให้ทวพื
ั ่ น้ ที่
ระหว่างแถวปาล์มนํ้ามัน
3. ฉีดพ่นนํ้าหมักชีวภาพลงบนทางใบคลุมดินเพือ่ เร่งกระบวนการย่อยสลาย
(เป็นทางเลือก)

(ผูเ้ ขียน : ประภา ธารเนตร)

การจัดตัง้ และการบํารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย แลค่าใช้จา่ ย
การคํานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคํานวณ: ต่อหน่วยเทคโนโลยี (หน่วยของพืน้ ที่ : 6 เฮกตาร์)
(ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คาํ นวณค่าใช้จ่าย: บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ดอลลาร์สหรัฐ): 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท

ปัจจัยที่ สาํ คัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
แรงงานสําหรับการตัดแต่งกิง่ ปาล์มนํ้ามันเพือ่ นํามาคลุมดิน

กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
 การใช้ทางใบปาล์มคลุมดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี)่ : ทําได้ตลอดทัง้ ปี
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (หน่ วยของพืน้ ที่ : 6 เฮกตาร์)
ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย ปริ มาณ
หน่ วย (บาท)

ปัจจัยนําเข้า

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ต่อปัจจัยนําเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
การใช้ทางใบปาล์มคลุมดิน

วัน

20.0

300.0

6,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

6,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

181.82

100.0

กิ จกรรมการบํารุงรักษา
 การใช้ทางใบปาล์มคลุมดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี่ : ทําได้ตลอดทัง้ ปี)
ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
หน่ วย ปริ มาณ หน่
ย
นํ
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

ปัจจัยนําเข้า
แรงงาน
การใช้ทางใบปาล์มคลุมดิน

วัน

20.0

300.0

6,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

6,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

181.82

SLM ของ WOCAT Technologies
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้

251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
√ 2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจําเพาะเรื่องอากาศ
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
ราบเรียบ (0-2%)
√ ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,001-1,500 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

เนินเขา
หุบเขา

1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตํา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)

สูง (>3%)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ระดับนํ้าบาดาล

ความเป็ นประโยชน์ ของนํ้าผิ วดิ น

คุณภาพนํ้า (ยังไม่ได้รบั การบําบัด)

ผิวดิน

เกินพอ เช่น มีน้ําไหลบ่าสูง

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี

ดี มีน้ําไหลตลอดปี
ปานกลาง ไม่มนี ้ําไหลตลอดปี

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จําเป็นต้องได้รบั การบําบัด)

ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

ปานกลาง (1-3%)
√ ตํ่า (<1%)

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)

< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
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√ ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

√ เป็นนํ้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความเค็มของนํ้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดนํ้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

√ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

√ ทําการค้า/การตลาด

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ
ยากจนมาก

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาํ ลังสัตว์

พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

√ รวย
รวยมาก

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

เพศ

อายุ
หญิง

เด็ก

√ ชาย

ผูเ้ ยาว์
วัยกลางคน

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

√ ผูส้ งู อายุ

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

0.5-1 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

บริษทั

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

1-2 เฮกตาร์

ขนาดใหญ่

2-5 เฮกตาร์

√ 5-15 เฮกตาร์
15-50 เฮกตาร์
50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

กลุ่ม

√ รายบุคคล

รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้นํ้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

นํ้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
คุณภาพดินทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ในแง่การกักเก็บความชืน้
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยลดความ
ล้มเหลวของการผลิตปาล์มนํ้ามัน

การจัดการทีด่ นิ

√

ขัดขวาง

ทําให้งา่ ยขึน้
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ /เกษตรกรใช้วสั ดุคลุมดิน (ทางใบ
ปาล์ม) ทีไ่ ด้จากในพืน้ ทีต่ วั เอง

ั ยการผลิตทางการ
ค่าใช่จ่ายของปจจั

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
การปลดปล่อยธาตุอาหารจากกระบวนการย่อย
สลายของทางใบปาล์มช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อปุ๋ยเคมีเพือ่ บํารุงรักษาปาล์มนํ้ามัน

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความ
เสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
การฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรัฐในเรือ่ งการ
จัดการอย่างยังยื
่ นและประโยชน์ของการใช้คลุม
ดินสําหรับเพิม่ ผลิตภาพของดิน

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
การสุญเสียดิน

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
การคลุมดินลดการคายระเหยของนํ้าในดิน
ดังนัน้ กล่าวได้ว่าการคลุมดินช่วยรักษา
ความชืน้ ดิน

ความชืน้ ในดิน

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มเพิม่ สิง่ ปกคลุมดิน

สิง่ ปกคลุมดิน

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มช่วยเพิม่ สิง่ ปกคลุม
ดินและรักษาหน้าดิน

อินทรียวัตถุในดิน / ตํ่ากว่าดินชัน้ C

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
กระบวนการย่อยสลายของทางใบปาล์มทําให้
อินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาํ เนิ นการ
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มช่วยกักเก็บ
คาร์บอนในดินในรูปของอินทรียวัตถุ และช่วย
ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

SLM ของ WOCAT Technologies

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√
√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก
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รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมติ ามฤดูกาล เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนตามฤดู ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นําเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจาํ นวนเท่าใดที่ ทาํ แบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง

11-50%

√ 1-10%

√ 51-90%

11-50%

91-100%

>50%
จําวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่ รวมทัง้ หมด
-

เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาํ ลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร







การคลุมดินช่วยรักษาความชืน้ ดิน เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
รักษาหน้าดินโดยลดการชะล้างพังทลายของดิน
การใช้ทางใบปาล์มคลุมดินเป็นวิธกี ารทีง่ า่ ย สะดวก และประหยัดค่าใช้จา่ ย

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 การคลุมดินโดยทางใบปาล์มเป็นวิธกี ารทีด่ าํ เนินการได้สะดวกและง่าย
สามารถส่งเสริมในพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามัน
 การคลุมดินโดยทางใบปาล์มมีค่าใช้จ่ายน้อย
 การคลุมดินช่วยรักษาความชืน้ ดิน เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
รักษาหน้าดินโดยลดการชะล้างพังทลายของดิน

SLM ของ WOCAT Technologies

การคลุมดินด้วยทางใบปาล์มนํ้ามันต้องมีการทดแทนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การย่อยสลายของทางใบ ซึง่ ความพร้อมของแรงงานส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
การบํารุงรักษา  จ้างแรงงานในพืน้ ทีใ่ นช่วงทีด่ าํ เนินการคลุมดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ถึงแม้ไม่มคี ่าใช้จ่ายชัดเจนในกระบวนการคลุมดิน แต่จาํ เป็นต้องใช้แรงงานใน
ขัน้ ตอนการตัง้ ต้นและการบํารุงรักษา  การคลุมดินควรดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป เท่าทีจ่ ะสามารถหาแรงงานในครัวเรือนได้
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 2 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
วิวฒ
ั น์ ฮ่างเต็ก - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คําอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5752/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทําเอกสารถูกทําโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ


Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

การอ้างอิ งหลัก
 Hernández, J. R. R., Pedreño, J. N., & Lucas, I. G. (2016). Evaluation of plant waste used as mulch on soil moisture retention. Spanish
Journal of SoilScience, 6(2): https://sjss.universia.net/article/viewFile/1797/1919:
 Paterson, DG. 2014. The use of palm leaf mats in soil erosion control. PhD thesis. University of Pretoria.:https://repository.up.ac.za/bitstream/
handle/2263/40270/ Paterson_Use_2014.pdf;sequence=1:
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์



Evaluation of plant waste used as mulch on soil moisture retention.: https://sjss.universia.net/article/viewFile/1797/1919
The use of palm leaf mats in soil erosion control.:https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/40270/ Paterson_Use_2014.pdf;sequence=1
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ประธานกลุ่มหัวใจแผ่นดิน (นายช่วง สิงโหพล) บรรยายกิจกรรมการจัดการดินในพืน้ ทีใ่ ห้แก่เกษตรกรผูส้ นใจ (ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดิ นเสื่อมโทรม
กลุ่มหัวใจแผ่นดิน หมู่ 5 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม

คาอธิ บาย

สถานที่

การรวมกลุม่ เกษตรกรเพื่อบริ หารจัดการพื้นที่ ดินเสื่อมโทรม พร้อมจัดตัง้ เป็ นจุดสาธิ ต ฝึ กอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อขยายผลการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเกิดขึน้ จากเกษตรกรมีปญั หาความเสื่อมโทรมของทีด่ นิ ซึ่งเป็ น
ดินทรายจัด มีสภาพเป็ นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงต่ ามาก และขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งทาให้ไม่
สามารถเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม เกษตรกรมีพ้นื ทีท่ าการเกษตรจากัด ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและ
รายได้ของครัวเรือนต่า ซึ่งกระทบความเป็ นอยู่ทด่ี แี ละความมันคงทางด้
่
านอาหารของครัวเรือน จึงเกิด
การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์พ้นื ที่ได้อย่างยังยื
่ นและเพิม่ รายได้ให้แก่ครัวเรือน
ด้วย และเป็นการเพิม่ ช่องทางหรือโอกาสในการรับรูแ้ ละถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการจัดการดิน
เพือ่ แก้ปญั หาความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ ได้
เริ่มต้น พ.ศ. 2554 เกษตรกรใช้ช่อื กลุ่มว่า “กลุ่ มหัว ใจแผ่ น ดิน หมู่ 5 ตาบลช้างซ้าย” โดย
สมาชิก ของกลุ่ ม ได้ร ับ การฝึ ก อบรมด้า นการจัด การดิน เสื่อ มโทรมจากหลายหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
โดยเฉพาะกรมพัฒนาทีด่ นิ และหน่ วยงานอื่นๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการอบรมจะเน้น
การถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารศึกษาดูงานในแปลงสาธิต ฝึกอบรมระยะสัน้ เพื่อทดลองปฏิบตั จิ ริง และดูงาน
ในพืน้ ทีด่ าเนินการจริง แล้วจึงนาความรูเ้ หล่านัน้ มาทดลองใช้ในพื้นทีข่ องตนเอง เบื้องต้น กลุ่มเกษตรกร
ได้รบั การช่วยเหลือบางส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามาส่งเสริมในพืน้ ทีจ่ ริงของเกษตรกร บางหน่วยงาน
สนับสนุ นปจั จัยการผลิต เช่น การขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ า พันธุ์หญ้าแฝก ปุ๋ยอินทรีย์ พันธุ์ปลา พันธุ์ขา้ ว
หรือพันธุ์ไม้ผล เป็ นต้น บางหน่ วยงานสนับสนุ นงบประมาณเพื่อจัดเตรียมปจั จัยการผลิตอื่นๆ หรือการ
ก่อสร้างโครงสร้างหรือโรงเรือนขนาดเล็กในพื้นทีก่ ารเกษตร ต่อมาเมือ่ เกษตรกรสามารถดาเนินกิจกรรม
ภายในพื้นทีเ่ องได้และเกษตรกรบางส่วนประสบความสาเร็จ หน่ วยงานภาครัฐก็สนับสนุ นให้พฒ
ั นาเป็ น
ศูนย์เรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริ ภายใต้การส่งเสริมของสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการพระราชดาริ และสนับสนุ นให้เป็ นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปยังเกษตรกร
อื่นๆ ทีส่ นใจ (farmer-to-farmer training) โดยใช้พน้ื ทีข่ องเกษตรกรเองเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้
องค์ความรูใ้ นการพัฒนาทีด่ นิ สาหรับการฝึ กอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ (1) การ
ทาปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ (2) การทาน้าหมัก/น้ าส้มควันไม้ (3) การปลูกพืชผัก (4) การเก็บเมล็ดพันธุ์พชื ผัก
(5) การเลีย้ งปลา (6) การปลูกไม้ผล โดยเกษตรกรร ทีม่ าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูส้ ามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต
โดยกลุ่มฯ เพือ่ เอาไปใช้ในพืน้ ทีข่ องตนเอง ซึง่ ปจั จุบนั กลุ่มหัวใจแผ่นดินมีความเข้มแข็งมากขึน้ เกษตรกร
ทัง้ ในและนอกพืน้ ทีย่ อมรับแนวทางการจัดการพืน้ ทีใ่ ห้ใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ นมากขึน้ มีผทู้ ส่ี นใจมาเรียนรู้
การดาเนิน กิจกรรมการจัดการที่ดิน ของกลุ่ มฯสามารถติดต่ อ ผ่ านหน่ ว ยงานของรัฐหรือ ประสานงาน
โดยตรงกับกลุ่ มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มหัวใจแผ่ นดินมีส มาชิกประมาณ 60 ครัวเรือ นที่ดาเนินกิจกรรมการ
จัดการพื้นที่เพื่อปรับปรุงและฟื้ นฟูพ้นื ทีใ่ ห้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสมและยังยื
่ น การดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่มเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ กิจกรรมแบบทางการ เช่น การประชุมปรึกษาหารือในประเด็นที่
สาคัญเกีย่ วกับกิจกรรมการดาเนินงานของกลุ่ม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ การร่วมกันอบรมเกษตรกรผูท้ ่ี
สนใจตามกลุ่ม และกิจกรรมแบบไม่ทางการ เช่น การรวมตัวกันผลิตปุ๋ยหมักขายเพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่กลุ่ม
เป็ นต้น ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มสามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาช่วยดาเนินกิจกรรมของกลุ่มทัง้ ในรูป
ั ยการผลิต และเครื่องมือสาหรับการดาเนินงาน สาหรับการดาเนินกิจกรรมในพื้นทีข่ อง
ของแรงงาน ปจจั
สมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างกัน มีการดัดแปลงกิจกรรมทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
ตัวเองและความสนใจส่วนตัว เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร
เป็นต้น

SLM ของ WOCAT Approaches

สถานที่ : ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก:
99.94639, 8.33504
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ. 2554
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ
ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินเสือ่ มโทรม
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ทาปุ๋ยหมักเพือ่ ใช้เองและจาหน่ าย
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

กิจกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าภายในศูนย์เรียนรู้
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
1. เพิม่ ปริมาณการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนและเพิม่ ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนของสมาชิกภายในกลุ่ม
2. สร้างความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรในพืน้ ที่ โดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกรทีม่ คี วามสนใจ หรือมีปญั หาของพืน้ ทีค่ ล้ายๆ กัน
3. เพิม่ โอกาสในการรับและถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการจัดการดินเพือ่ แก้ปญั หาความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกันในการรวมกลุ่มคือ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละสามารถเพิม่ รายได้ให้แก่ครัวเรือน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค : เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้มบี ทบาทร่วมกันในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนทัง้ องค์ความรูแ้ ละปจั จัยการผลิตเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา : สมาชิกกลุ่มเองสามารถหาปจั จัยการผลิตเพือ่ ใช้ในพืน้ ทีไ่ ด้จากตลาดในท้องถิน่ รวมถึงตลาด/
เกษตรกรในท้องถิน่ รับซื้อผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตโดยกลุ่มสมาชิกในราคาทีส่ มเหตุสมผล
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่ มีให้ : แรงงานเกษตรกรต่อครัวเรือนมีจานวนจากัด ทาให้ปริมาณงานทีท่ าได้ต่า

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ
ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ /เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม

องค์กรพัฒนาเอกชน

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้า เป็นต้น

ผูเ้ ชีย่ วชาญ การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือที่
ปรึกษาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนา
ทีด่ นิ

รัฐบาลระดับท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หน่วยงานส่วนภูมภิ าคอื่นๆ เป็นต้น

SLM ของ WOCAT Approaches

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยทัวไป
่ เกษตรกรทัง้ หญิงและชายสามารถทางานใน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าในบางครัง้
หัวหน้าครัวเรือนทีเ่ ป็นผูช้ ายมักจะลงมือดาเนินงานในส่วนที่
จะต้องใช้แรงงานหนักๆ เอง เช่น การไถนา เป็นต้น
กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในพืน้ ทีร่ วมตัวกันเพือ่ ปรึกษาหารือการ
ดาเนินกิจกรรมในพืน้ ทีท่ าการเกษตร
นักวิชาการเกษตรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ นจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการดาเนินกิจกรรม
ภายในพืน้ ทีท่ าการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตาบลและอาเภอสร้างช่องทางในการหา
เงินทุนเพือ่ ช่วยเหลือกิจกรรมของกลุม่ และสมาชิกภายในกลุ่ม
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มี
ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
รัฐบาลแห่งชาติ (ผูว้ างแผน ผูท้ าการตัดสินใจ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เช่น กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสตั ว์ กรมการข้าว เป็นต้น) และ
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการพระราชดาริ

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานทีม่ สี ่วนได้สว่ นเสียสนับสนุนองค์ความรู้
เงินทุน หรือปจั จัยการผลิตเพือ่ ดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่ม

การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้ องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

การศึกษาดูงานของสมาชิกกลุ่มฯ ในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาทางการเกษตรต่างๆ เช่น ศูนย์
ศึกษาเขาชะงุม้ เขาหินซ้อนห้วยทราย เป็นต้น โดยได้รบั การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในท้องถิน่ เช่น นายอาเภอพระพรหม องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
กรมส่งเสริมการเกษตร และสานักงานการศึกษานอกเวลา
สมาชิกกลุ่มร่วมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลหลากหลาย
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น
สมาชิกริเริมการดาเนินกิจกรรมการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นในพืน้ ที่ โดย
เกษตรกรบางส่วนได้รบั การสนับสนุ นปจั จัยการผลิต เช่น การขุดบ่อน้ า พันธุ์
ปลา พันธุพ์ ชื และวัสดุการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงาน
เช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานการศึกษานอก
เวลา และองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เป็นต้น

√

√

การดาเนินการ

การติดตามตรวจสอบหรือการ
ประเมินผล

ระดมกาลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน

การวางแผน

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

√

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรคอยติดตามและให้
คาแนะนาในการทาบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร

√

แผนผัง
กิจกรรมของกลุ่มทีด่ าเนินการตัง้ แต่เริม่ ตัง้ กลุ่ม ปี 2554 จนกระทังด
่ าเนินงาน
และสาเร็จในระดับหนึ่งและได้รบั การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริ
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ

ผูเ้ ขียน : ประภา ธารเนตร

การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม
ให้คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
√ การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองและควบคุมการ
ทาเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู

นักการเมืองหรือผูน้ า
SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง

√
√
√
√

การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
การบริการให้คาแนะนา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
รูปแบบของการอบรม

การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

หัวข้อที่อบรม

กาลังดาเนินการ

เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

√ เกษตรกรกับเกษตรกร
√ ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การฝึกอบรม: เกษตรกรในกลุ่มทีป่ ระสบความสาเร็จได้รบั การ
สนับสนุนให้เป็นวิทยากรเพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีไปยัง
เกษตรกรอื่นๆ ทีส่ นใจ (farmer-to-farmer training) โดยใช้พน้ื ที่
ของเกษตรกรเองเป็นจุดสาธิตการเรียนรูป้ ระเด็นความรูห้ ลักๆ ใน
การอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1. การทาปุ๋ยหมัก/อินทรีย์
2. การทาน้าหมัก/น้าส้มควันไม้
3. การปลูกพืชผัก
4. การเก็บเมล็ดพันธุพ์ ชื ผัก
5. การเลีย้ งปลา
6. การปลูกไม้ผล

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้

ตามระดับต่อไปนี้

ไม่

อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ กเป็ นต้น
การเสริมความเข้มแข็งแก่องค์กรอื่นๆ: สมาชิกกลุ่มบางส่วนเป็น
ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ปีกในหมูบ่ า้ น ซึง่ ศูนย์เรียนรูต้ าม
แนวพระราชดาริมกี ารเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การ
แลกเปลีย่ นแนวคิดการดาเนินงานร่วมกันและช่วยเหลือกันเมือ่ มี
การอบรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม

√ ท้องถิน่
ภูมภิ าค

√ ใช่ เล็กน้อย
ใช่ ปานกลาง

ประเทศ

ใช่ อย่างมาก

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านการเงิน

-

√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
อุปกรณ์
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
การติดตามประเมินผลการใช้ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ น: กรมตรวจสอบบัญชีและเกษตรตาบลเข้ามาติดตามการทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน

√ < 2,000
2,000-10,000
10,000-100,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สานักงาน คณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการพระราชดาริ

100,000-1,000,000

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
√ เงินสนับสนุนสาหรับปจั จัยการผลิต
√ เครดิต
แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา : ไม่ปรากฏ
SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ /ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ั ยผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุป์ ลา ต้นกล้า เป็ นต้น
ปจจั
ได้รบั การ
ได้รบั การ
ช่วยเหลือทาง ช่วยเหลือทางการ
การเงินบางส่วน เงินแบบเต็ม
การเกษตร : เมล็ด 5,000 บาท

√

การเกษตร : เมล็ด : ปุ๋ย 12,500 บาท

√
√

โครงสร้างศูนย์ 18,290 บาท
แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดิน คือ

√ สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
ั ยการผลิตทางการเกษตร
ปจจั

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง

√

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดาเนินการ การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือไม่
การอบรมและดูงานในพืน้ ทีจ่ ริงทัง้ โดยการสนับสนุนของภาครัฐและด้วยตนเอง ช่วงให้เกษตรกรมีแนวทางทีด่ แี ละเหมาะสมในการ
นามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการพืน้ ทีข่ องตนเอง
นาไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
แนวทางนี้ช่วงเพิม่ ปริมาณการผลิตสินค้าทางการเกษตรต่อหน่วยพืน้ ที่ และมีความหลากหลายของการผลิตตลอดทัง้ ปี ซึง่ ส่งผลต่อ
การเพิม่ ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการ
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้ ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง

√

√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
√ กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

ใช่ อย่างมาก

ใช่ ปานกลาง

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นาเอาเทคโนโลยี การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เกษตรกรมีแนวทางทีด่ แี ละเหมาะสมในการบริหารจัดการพืน้ ทีข่ องตนเอง

√

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

ถึงแม้จะไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีจ่ ะสามารถดาเนิน

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

กิจกรรมการจัดการทีด่ นิ ได้อย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่

เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม

นาเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ ไปใช้มคี ่าใช้จ่ายทีต่ ่าเมือ่ เปรียบเทียบกับ

การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

วิธปี กติทเ่ี กษตรเคยดาเนินการ

จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง
SLM ของ WOCAT Approaches

การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินเสือ่ มโทรม

67

5/6

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

ั
ด่ นิ มีความเสือ่ มโทรม เพือ่ การ  ขาดความร่วมมือของสมาชิกอย่างแท้จริง มีเฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ ทีใ่ ห้ความสนใจ
 เป็นศูนย์รวมของเกษตรกรผูม้ ปี ญหาที
ปรึกษาหารือ พูดคุย แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
อย่างจริงจัง ทาให้กลุ่มยังไม่มคี วามเข้มแข็งเท่าทีค่ าดหวังเอาไว้  ควรมีกจิ กรรมที่
ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หากได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน
สร้างความร่วมมือและเสียสละของสมาชิกในกลุ่ม
ภาครัฐทัง้ ในเรือ่ งของการอบรมเพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละกิจกรรมการ
ดาเนินงานของกลุ่มจะสร้างความเข้มแข็งได้มากขึน้
 เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ ทีส่ ่งเสริมให้เกษตรกรหรือผูใ้ ช้ทด่ี นิ มี
 ขาดแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานในพืน้ ที่  ควรเพิม่ การเข้าถึงแหล่ง
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากเป็นแนวทางการดาเนินกิจกรรมเกษตรแบบ
ทุนสาหรับสมาชิกกลุ่ม เพือ่ เพิม่ กาลังการผลิตในพืน้ ทีท่ าการเกษตร
ปลอดจากสารพิษ สามารถขยายผลและก่อให้เกิดความยอมรับในวง
กว้างมากยิง่ ขึน้
 คณะกรรมการของกลุ่มเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับในชุมชน ซึง่

สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือจูงใจให้คนอืน่ เข้ามาร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้
จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 เป็นแนวทางทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีทส่ี ามารถใช้ได้งา่ ย
 การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มบางส่วนยังได้รบั การสนับสนุนบางส่วนจากหน่วยงาน
สะดวก และเหมาะสาหรับพืน้ ทีท่ าการเกษตรขนาดเล็ก และเกษตรกร
ภาครัฐ ทาให้ยงั ไม่สามารถพิจารณาความยังยื
่ นอย่างแท้จริงได้  ควรมีมาตรการ
สามารถปรับแนวทางให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความต้องการ
อย่างจริงจังเพือ่ ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลงทุน/ดาเนินกิจกรรมได้ดว้ ยงบประมาณ
ของครัวเรือน
ตัวเอง รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐน้อยทีส่ ุดเพือ่ สร้างความยังยื
่ นอย่าง
แท้จริง และควรการประเมินผลมาตรการเหล่านัน้ ด้วย

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 2 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ช่วง สิงโหพล - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5755/
ข้อมูล การจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน ที่ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
่ น)
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
การอ้างอิ งหลัก
 Porntip Yenjabok and Kanjana Kaewthep. 2005. Agricultural Development Communication for New Theory Concept of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej: Communication Process for the Diffusion of New Theory Concept which Result into an Adoption by Farmers.:
http://www.lib.ku.ac.th/kujn/TAB000125490486.pdf
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 Agricultural Development Communication for New Theory Concept of His Majesty King Bhumibol Adulyadej: Communication Process for the Diffusion
of New Theory Concept which Result into an Adoption by Farmers: http://www.lib.ku.ac.th/kujn/TAB000125490486.pdf
 Office of the Royal Development Projects Board: http://www.rdpb.go.th/th
SLM ของ WOCAT Approaches
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การปลูกจากบริเวณบริเวณขอบบ่อกุง้ ร้าง (ภาพโดย: ประภา ธารเนตร)

การปรับเปลีย่ นพืน้ ที่นากุ้งร้างเพือ่ ปลูกต้นจาก
สถานที่

คาอธิ บาย
การปรับเปลี่ ยนการใช้ ที่ดิน จากนากุ้งร้ างไปเป็ นพื้นที่ ปลูก ‘จาก’ ช่ ว ยฟื้ นฟูพื้น ที่ เสื่ อมโทรม
และเพิ่ มรายได้ของครัวเรือน
การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้างมาเป็ นพื้นทีป่ ลูก ‘จาก’ (Nipa palm) เกิดจากหน่ วยงานภาครัฐ
และมหาวิทยาลัยร่วมกับเกษตรกรผูม้ ปี ญั หาทีด่ นิ เสือ่ มโทรมจากการเลีย้ งกุง้ ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การน าพื้น ที่เสื่อมโทรมเหล่ านัน้ มาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ครัว เรือน ซึ่งใน
ขณะนัน้ นากุ้ง นับ หมื่น ไร่ ท่ีอ าเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธ รรมราช ก าลัง เป็ น พื้น ที่ท่ีถูก ทิ้งร้า ง
เนื่องจากราคาและผลผลิตกุ้งตกต่ าและมีปญั หาด้านโรคกุง้ ประกอบกับการสูบน้ าเค็มเข้ามาในนากุ้ง
ในช่วงทีม่ กี ารเลีย้ งกุง้ ทาให้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทางดินทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก เกษตรกรจึง
เลิกเลี้ยงกุ้ง อย่างไรก็ตาม พื้นที่เหล่านี้มคี วามเสื่อมโทรมเกินกว่าพืชทัวไปจะเจริ
่
ญเติบโตและให้ผล
ผลิตได้ การฟื้นฟูพน้ื ทีน่ ากุง้ ร้างเพือ่ นามาปลูกพืชเศรษฐกิจจาเป็นต้องใช้เวลานานและงบประมาณทีส่ ูง
ดังนัน้ เกษตรกรจึงปล่อยพืน้ ทีเ่ หล่านี้ทง้ิ ร้าง
เมื่อ ปญั หาการทิ้งร้างของพื้น ที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์จึงได้ศ ึกษาและ
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกจากในพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้าง เนื่องจาก ‘จาก’ นับเป็นพืชทีใ่ ห้คุณค่าทัง้ ทางนิเวศวิทยาและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชาวบ้านเป็ นอย่างมาก โดยถือเป็ นอาชีพดัง้ เดิมทีเ่ ป็ นภูมปิ ญั ญามาแต่ บรรพ
บุรุษ เช่น การทาน้ าตาลจาก การทาเป็ นน้ าส้มสายชู การนามากลันเป็
่ นแอลกอฮอล์ การนาใบจากมา
ม้วนยาสูบ การนาใบจากมามุงหลังคา การนาต้นมาทาเชื้อเพลิง เป็ นต้น นอกจากนัน้ จากยังสามารถ
เติบโตได้ดใี นดินโคลน ตามปา่ ชายเลน หรือบริเวณริมคลอง มักอยู่ในช่วงทีม่ นี ้ าจืดและน้ ากร่อยปนกัน
การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่า ‘จาก’สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นพื้นทีน่ ากุง้ ร้าง และ
การปลูกจากในนากุง้ ร้างช่วยฟื้ นฟูดนิ เนื่องจาก‘จาก’เป็ นพืชทีม่ คี วามสามารถในการดูดเกลือจากดิน
ทาให้พน้ื ทีท่ ม่ี ปี ริมาณเกลือสูงสามารถกลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงปกติได้ ด้วยวิธกี ารปลูกจากและย้ายต้น
ออกไปจากพืน้ ที่ เพือ่ ไม่ให้เกลือกลับสู่ดนิ ตามเดิม และปลูกใหม่เพื่อส่งเสริมให้มกี ารดูดเกลือออกจาก
ดินมากขึน้
เกษตรกรผูป้ ระสบปญั หาพื้นทีเ่ สื่อมโทรมจากการเลี้ยงกุง้ ให้ความสนใจและปรับเปลีย่ นพื้นที่
ทิ้งร้างเหล่านัน้ มาใช้เพือ่ การปลูก”จาก’ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูก โดยเฉพาะพื้นที่
นากุง้ ร้างในตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็ นพื้นทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสม
มากในการปลูกจาก ในปจั จุบนั ‘จาก’ เป็นพืชทีท่ ารายได้ให้ชาวบ้านอย่างยังยื
่ นตลอดปี หากมีการแบ่ง
พื้นทีห่ มุนเวียนกันใช้ประโยชน์ ‘จาก’ สามารถให้ผลผลิตน้ าตาลได้เมือ่ อายุ 4-7 ปี ซึ่งได้น้ าตาลวันละ
ประมาณ 1 ปี๊ บ (ประมาณ 25 กิโลกรัม) ต่อพื้นที่ปลูก 2 ไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรวันละประมาณ
1,000 บาท แต่หากนามาแปรรูป เช่น กลันเป็
่ นแอลกอฮอล์ หรือผลิตน้ าตาล จะทารายได้มากกว่านี้
หากมีพน้ื ทีม่ ากสามารถสร้างรายได้ตลอดทัง้ ปี นอกจากนัน้ ‘ต้นจาก’ สามารถแตกกอและมีอายุยนื ยาว
นับร้อยปี โดยที่มกี ารดูแลรักษาน้อยกว่าพืชเศรษฐกิจโดยทัวไป
่ ดังนัน้ การปลูกจากจึงเป็ นทางเลือก
หนึ่งทีน่ อกจากจะช่วยฟื้นฟูดนิ เสือ่ มโทรมแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยังยื
่ นอีกด้วย

สถานที่ : ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : 2-10 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก :
100.2371, 8.20189
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไปอย่าง
สม่าเสมอในพืน้ ที่
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : มากกว่า 50 ปี (แบบดัง้ เดิม)

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
้ มทีท่ ากันอยู่ ( > 50 ปี)
√ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก

SLM ของ WOCAT Technologies

การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้างเพื่อปลูกต้นจาก
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ผลและงวงจาก สามารถนามาแปรรูป เช่น กลันเป็
่ นแอลกอฮอล์ หรือผลิตน้า
ตาล เพือ่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูก (ภาพโดย: ประภา ธารเนตร)

พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การฟื้นฟูเพือ่ ปลูกจาก (ภาพโดย: ประภา ธารเนตร)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้ าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ลดความเสือ่ มโทรมของดิน

การใช้ที่ดิน
การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ไม่ใช่
พืน้ ที่ปลูกพืช
การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม
การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่

การใช้น้า
√ จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี - Ca (Acidification): การเกิดกรด,
Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือหรือการทาให้เป็นด่าง
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านกายภาพ - Pw
(Waterlogging): ภาวะชุ่มน้า
การเสื่อมโทรมของน้า - Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง

√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
√ ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
 ก ารผันน้ าและการระบายน้ า
 ก ารป้องกัน / การจัดการพืน
้ ทีช่ ุ่มน้ า
 ก ารเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี น
ิ
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มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยการจัดการ - M1: การเปลีย่ นรูปแบบของ
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค
- พืน้ ทีป่ ลูกจากถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก พืน้ ทีป่ ระมาณ 1.3 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)
ถูกหน้าดินให้เรียบ ในขณะทีพ่ น้ื ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือถูกไถและยกร่อง
- ในพืน้ ทีร่ าบเรียบ ต้นกล้าจากถูกปลูกโดยไม่มรี ะยะปลูกทีแ่ น่ชดั ในขณะทีก่ ารปลูกจากในพืน้ ทีย่ ก
ร่องใช้ระยะปลูกประมาณ 9x9 เมตร
- พันธุจ์ ากทีใ่ ช้ ได้แก่ พันธุศ์ รีปากพนัง พันธุอ์ เี ปล้ง และพันธุอ์ ง่ึ อ่าง

(ผูเ้ ขียน : ประภา ธารเนตร)

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวน ต่อหน่วยเทคโนโลยี (หน่วยของพืน้ ที่ : 11 ไร่)
(ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย: บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ดอลลาร์สหรัฐ): 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวัน: 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การเตรียมต้นกล้าจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทาได้ตลอดทัง้ ปี)
2. การปรับปรุงพืน้ ทีป่ ลูก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูแล้ง)
3. การปลูกจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)

ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
สาหรับผูใ้ ช้ทด่ี นิ บางส่วน เนื่องจากคุณภาพดินและน้าส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของจาก เพือ่ รักษาสภาพดินและน้าทีเ่ อื้ออานวยต่อการเจริญเติบโต
ของจาก อาจกระทบต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบกับพืช
เศรษฐกิจชนิดอืน่ จากนับว่ามีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาน้อยกว่ามาก

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (หน่ วยของพืน้ ที่ : 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจ่าจัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
เตรียมพืน้ ที่

ไร่

8.0

5,000.0

40,000.0

100.0

เตรียมพืน้ ที่

ไร่

8.0

10,000.0

80,000.0

100.0

ปลูก

วัน

30.0

300.0

18,000.0

100.0

ต้น

1,000.0

10.0

10,000.0

100.0

วัสดุด้านพืช
ต้นกล้าจาก
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

148,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

4,484.85

กิจกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. แรงงานในฟาร์มและเก็บเกีย่ วน้าตาลจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทาได้ตลอดทัง้ ปี)
2. อุปกรณ์เก็บน้าตาลจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทาได้ตลอดทัง้ ปี)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (หน่ วยของพืน้ ที่ : 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

แรงงาน
ดูแลฟาร์มและเก็บเกีย่ วน้าตาลจาก
อุปกรณ์
อุปกรณ์เก็บเกีย่ วน้าตาลจาก
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
SLM ของ WOCAT Technologies

วัน

365.0

300.0

109,500.0

100.0

ชุด

1.0

5,000.0

5,000.0
114,500.0
3,469.7

100.0
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่ ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจาจัยทั
ยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
√ 2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช

√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา

101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร
เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)

สูง (>3%)

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)

ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
√ < 5 เมตร
5-50 เมตร
> 50 เมตร

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น
√ เกินพอ เช่น มีน้าไหลบ่าสูง
ดี มีน้าไหลตลอดปี
ปานกลาง ไม่มนี ้าไหลตลอดปี
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)
√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
สูง
√ ปานกลาง
√ ปานกลาง
ต่า
ต่า
เป้ าหมายทางการตลาด
รายได้จากภายนอกฟาร์ม
ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
<10% ของรายได้ทงั ้ หมด
ยากจนมาก
10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
จน
√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า)
ทาการค้า/การตลาด
พอมีพอกิน
√ >50% ของรายได้ทงั ้ หมด
√ รวย
รวยมาก
SLM ของ WOCAT Technologies
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√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล
√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังสัตว์
√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

เพศ

อายุ
หญิง

เด็ก

√ ชาย

ผูเ้ ยาว์
วัยกลางคน

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

√ ผูส้ งู อายุ

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

0.5-1 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

บริษทั

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

1-2 เฮกตาร์

ขนาดใหญ่

2-5 เฮกตาร์

กลุ่ม

√ รายบุคคล

รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

√ 5-15 เฮกตาร์
15-50 เฮกตาร์
50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต

√

ลดลง

พืน้ ทีส่ าหรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ในระหว่าง
เพาะปลูกหรือใช้งาน)
การจัดการทีด่ นิ
ค่าใช่จ่ายของปจั จัยการผลิตทางการ
รายได้จากฟาร์ม

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

√

ขัดขวาง

ทาให้งา่ ยขึน้

√ ลดลง

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ภาระงาน

√

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

เพิม่ ขึน้
ลดลง

√
√

ลดลง

การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ ง
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
การบรรเทาความขัดแย้ง

เพิม่ ขึน้

แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
เสริมให้แข็งแรง

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
คุณภาพน้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความเค็ม

ลดลง

สิง่ ปกคลุมดิน

√
√

เพิม่ ขึน้

การปกคลุมด้วยพืช
ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

เพิม่ ขึน้

ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเพือ่ นบ้าน

เพิม่ ขึน้

ลดลง

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ

√
√

เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ด้านลบอย่างมาก
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ด้านลบอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
-

SLM ของ WOCAT Technologies

การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้างเพื่อปลูกต้นจาก

74

6/8

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง

0-10%

1-10%

11-50%
√ 51-90%

√ 11-50%

91-100%

>50%
จาวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่ รวมทัง้ หมด
-

เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√

ไม่ใช่

สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร





เกษตรกรใช้ประโยชน์พน้ื ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทาให้
รายได้ในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ ลดความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ อัน
เนื่องมาจากการทานากุง้ ในอดีต นอกจากนัน้ การปลูกจากเป็นวิถี
ชีวติ ดัง้ เดิมของชุมชนในบริเวณนี้ ดังนัน้ นับว่าเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมของบรรพบุรษุ
 ต้นทุนในด้านการบารุงรักษาการดาเนินกิจกรรมในปา่ จากต่า เมือ่
เทียบกับการประกอบกิจกรรมการปลุกพืชชนิดอืน่ ต้นทุนหลักๆ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ หลังจากทีป่ ลูกจากแล้ว
สามารถใช้ประโยชน์ได้นานเนื่องจากต้นจากมีอายุยนื นับร้อยๆ ปี
ถ้าดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ต้นจากสามารถให้ผลผลิตน้าตาลได้
ยาวนาน
 ขันตอนการปรั
้
บเปลีย่ นพืน้ ทีง่ า่ ยและสามารถถ่ายทอดไปยังพืน้ ที่
ข้างเคียงอื่นๆ ได้และต้องการแรงงานเพียงเล็กน้อย
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 การจัดการพืน้ ทีป่ ลูกจากต้องการความชานาญ โดยเฉพาะการเก็บ
เกีย่ วผลผลิตน้าตาลจาเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในเรือ่ งของความ
ั
สะอาด มิฉะนัน้ อาจจะทาให้ประสบปญหาเรื
อ่ งผลผลิตน้ าตาลไม่
สะอาดเมือ่ แปรรูป ซึง่ อาจจะมูลค่าของผลิตภัณฑ์น้าตาล
 เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นจากมาใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันหรือแปรรูปเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือน เช่น ใบจาก ก้านจาก ผลจาก ช่อดอก และทางจากเป็นต้น

SLM ของ WOCAT Technologies

การขาดแคลนแรงงานทีม่ คี วามชานาญไม่ว่าจะเป็นการจัดการดินหรือกิจกรรม
อื่นๆในฟาร์มทาให้คุณภาพของดินลดลง ปริมาณความหวานน้าตาลลดลง
และท้ายทีส่ ุดลดรายได้ของครัวเรือน  หน่วยงานภาครัฐควรให้การ
ั ยอืน่ ทีจ่ าเป็ นการการ
สนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรูห้ รือปจจั
ดาเนินกิจกรรมของผูผ้ ลิต และเกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ควรศึกษาหาความรู้
เพิม่ เติมเสมอ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ผลผลิตจากทีจ่ บั ต้องได้จะปรากฏให้เห็นหลังจากปลูกมา 4 ปี นี่อาจเป็นการ
ลดกาลังใจหรือเป็นภาระให้แก่เกษตร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดูแลรักษาทีด่ นิ ให้
เหมาะสม  ชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐควรมีช่องทางทีท่ างเลือกให้การ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทาให้เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ มีรายได้สาหรับ
การจัดการพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม

การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้างเพื่อปลูกต้นจาก
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 2 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
นายโกวิท จันทรังสี - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5751/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ


Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

การอ้างอิ งหลัก


Noparat Bamroongrugs, Choathip Purintavarak, Shigeru Kato and Janice Stargard. (2004) Production of Sugar-Beating Sap from Nipa Palm in
PakPhanang Basin, Southern Thailand. Bull. Soc. Sea Water Sci. Jpn., 58, 304-312.: https://www.jstage.jst.go.jp/article/swsj1965/58/3/58_304/
_article/-char/en:
 -Noparat Bamroongrugs and Thirada Yongsatitsak. (2013). A Survey of Natural Nipa Palm Areas for Restoration of Degraded Coastal Lands in
SouthernThailand. The 2nd WASWAC World Conference the threats to land and water resources in the 21st century: prevention, mitigation and
restoration 4 – 7September 2013, Le MERIDIEN Chiang Rai Resort, Chiang Rai, Thailand.:https://www.researchgate.net/publication/
295073200_A_Survey_of_Natural_Nipa_Palm_Areas_for_Restoration_of_Degraded_Coastal_Lands_in_Southern_Thailand:
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 None: https://www.jstage.jst.go.jp/article/swsj1965/58/3/58_304/_article/-char/en
 None: https://www.researchgate.net/publication/ 295073200_A_Survey_of_Natural
_Nipa_Palm_Areas_for_Restoration_of_Degraded_Coastal_Lands_in_Southern_Thailand
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การปรับปรุงบารุงดิน
1. QT เทคโนโลยีการปลูกไม้ทนเค็มกระถินออสเตรเลียบนคันนาในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
2. QA การฟื้นฟูพน้ื ทีด่ นิ เค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยนื ต้นทนเค็ม
3. QT การปลูกพืชชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี)่ เพือ่ การฟื้นฟูดนิ เค็มจัด
4. QA การขยายผลการปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี)่ เพือ่ ควบคุมพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
5. QT เทคโนโลยีน้ําหมักชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน
6. QA ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ําหมักชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน
7. QT การใช้ปนู มาร์ลเพือ่ ปรับปรุงดินเปรีย้ วจัด
8. QT การใช้หนิ ปูนฝุน่ ปรับปรุงดินเพือ่ ทํานาข้าวในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
9. QT การปลูกปอเทืองเป็ นปุ๋ยพืชสดเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน
10. QT เทคโนโลยีป๋ ยุ สั ่งตัด
11. QA การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด

การปลูกกระถินออสเตรเลียในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด (ภาพโดย : จีรายุส สมมุตริ มั ย์)

เทคโนโลยีการปลูกไม้ทนเค็มกระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) บนคันนาในพืน้ ที่ดินเค็มจัด
การปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนา

คาอธิ บาย

สถานที่

การปลูกไม้ทนเค็มกระถิ นออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) ซึ่งมีความสามารถในการลดระดับ
น้าใต้ดิน ลดความเค็มของดิ น ทาให้สภาพแวดลอมดีขึ้น โดยปลูกแถวเดี่ยวบนคันนา ใช้ระยะ
ปลูก 2 เมตร ในแนวทิ ศตะวันออก-ตะวันตก เป็ นเทคนิ คที่ ได้รบั การยอมรับจากเกษตรกร
เทคโนโลยีการปลูกไม้ยนื ต้นทนเค็ม กระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) บนคันนาในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม
ได้นาไปใช้ในพืน้ ทีท่ าการเกษตร ของ นางหนูเรียน ทาไธสงค์ ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 10 ตาบลด่าน
ช้าง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีทม่ี าจากการลงพื้นทีส่ ่งเสริมงานพัฒนา
ทีด่ นิ ในอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ทราบว่าพื้นทีต่ รงจุดนี้มปี ญั หาดินเค็มน้อย เค็มปาน
กลาง และเค็มจัด ซึ่งเกษตรกรส่ ว นใหญ่ มอี าชีพ หลักคือ ทานา แต่ ในพื้น ที่ดินเค็มจัดเกษตรกรไม่
สามารถปลูกข้าวได้จงึ ปล่อยพื้นทีใ่ ห้รกร้างว่างเปล่า หน้าแล้งจะเห็นคราบเกลือบนผิวดิน ในปี 2556
กลุ่ มวิช าการเพื่อ การพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานด้านการ
จัดการดินเค็มในพื้นทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ของสานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5 เห็นว่าในพื้นทีด่ นิ เค็มจัดต้น
กระถินออสเตรเลียสามารถเจริญเติบโตได้ดี เมือ่ มองไปรอบๆ มีตน้ กระถินออสเตรเลียขึน้ เขียวชอุ่มอยู่
เต็มพื้นที่ นอกจากนี้กงิ่ และลาต้น กระถินออสเตรเลียยังใช้ทาฟื นหรือเผาถ่านได้ ใบที่ร่วงช่ว ยเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ พบว่าการปลูกต้นกระถินออสเตรเลียบนคันนาช่วยแก้ไขปญั หาดินเค็มได้ดี จึงได้
เสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เค็มแบบบูรณาการในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าย่อย อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขอรับงบประมาณ ปี 2557 จากกรมพัฒนาทีด่ นิ เข้าดาเนินการในพื้นที่บา้ นหนอง
เม็ก หมู่ 9 ตาบลด่านช้าง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อเนื่องมาปี 2558 กรมพัฒนาทีด่ นิ เข้า
ดาเนินการในพื้น ที่บ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ตาบลด่านช้าง อ าเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน16 ราย พืน้ ที่ 494 ไร่ ซึง่ นางหนูเรียน ได้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
68 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ ทีด่ นิ เค็มปานกลางใช้ทานา 23 ไร่ และดินเค็มจัด 45 ไร่ ซึ่งเป็ นพื้นทีท่ ป่ี ล่อยทิ้งร้าง
มีคราบเกลือ ขึ้น บนผิว ดิน เป็ น บริเวณกว้าง ในปี 2558 ได้ทาคัน นาใหม่และปรับแปลงนาให้เรีย บ
สม่าเสมอพร้อมกับปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนาแถวเดีย่ วบนคันนา ใช้ระยะปลูก 2 เมตร ห่างจาก
ขอบคันนา 50 เซนติเมตร ปลูกในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยมีจุดประสงค์ 1) เพื่อลดความเค็ม
ของดิน 2) เพื่อช่วยฟื้ นฟูโครงสร้างของดิน และเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ จากข้อมูลการสัมภาษณ์
เกษตรกรเจ้าของแปลง และเกษตรกรรายอื่นทีน่ าเทคโนโลยีไปใช้ พบว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั 1) หลังปลูก
กระถินออสเตรเลียได้ 1 ปี ต้นกระถินออสเตรเลียโตจนสูงท่วมศีรษะแตกกิง่ ก้านมากมาย เกษตรกรได้
ตัดแต่งกิง่ และก้านไปเผาถ่านใช้ในครัวเรือน 2) ต้นกระถินออสเตรเลียอายุ 1 ปี ขน้ึ ไป มีร่มเงาให้คน
และสัตว์ได้อาศัยพักคลายร้อน 3) มีหญ้าขึน้ ใต้ต้นกระถินออสเตรเลีย เกษตรกรจะเกีย่ วหญ้าไปเลี้ยง
สัตว์ พอเข้าปีท่ี 2 ต้นกระถินออสเตรเลียโตและแข็งแรงสามารถปล่อยสัตว์เลีย้ งเข้ามากินหญ้าในแปลง
ได้ 4) ขายเมล็ดพันธุก์ ระถินออสเตรเลียให้กรมพัฒนาทีด่ นิ กิโลกรัมละ 100 บาท 5) คราบเกลือบนผิว
ดิน ลดลงกว่ า เดิม มาก มีห ญ้า ขึ้น เป็ น หย่ อ มๆ เนื่ อ งมาจากเกษตรกรจะปล่ อ ยให้ใ บของกระถิน
ออสเตรเลียล่วงหล่นลงดินย่อยสลายเพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ และ 6) สภาพแวดล้อมจากเดิมเป็ น
พื้น ที่ร กร้างว่างเปล่าใช้ทาการเกษตรไม่ไ ด้ ปจั จุ บนั มีต้น กระถิน ออสเตรเลีย ขึ้น เขีย วขจีเต็มพื้น ที่
สังเกตว่ามีสตั ว์ทอ่ี าศัยอยู่ในดิน บนดิน และนก มีจานวนเพิม่ ขึน้ อากาศเย็นขึน้ เกษตรกรมีความเห็น
เหมือนกันว่าหลังปลูกกระถินออสเตรเลีย 3 ปีมพี ้นื ทีบ่ างส่วนสามารถนามาปลูกข้าวได้ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของกรมพัฒ นาที่ดิน https://www.thaigreenagro.com/ ผลวิจ ัย ลดดิน เค็ม ได้ร ายงานว่ า
กระถินออสเตรเลียบนคันนา อายุ 4 ปี ทีป่ ลูกไว้สามารถควบคุมระดับน้าใต้ดนิ เค็มให้อยู่ลกึ 1.13 เมตร
จากผิวดิน สาเหตุเพราะกระถินออสเตรเลียมีความสามารถทนเค็มได้มาก ไม่มกี ารพักตัวในช่วงแล้ง
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : บ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ตาบลด่านช้าง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : พืน้ ทีเ่ ดียว
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
102.84364, 16.34525
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : นาไปใช้เฉพาะจุด /เน้น
ทีจ่ ุดเล็กๆ
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร: ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ: พ.ศ.2539; 10-50 ปีทแ่ี ล้ว

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน(> 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
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คาอธิ บาย
และแตกกิง่ ก้านได้มาก และมีการใช้น้ามากถึง 230 มิลลิเมตร/ไร่/ปี นอกจากความยังยื
่ นในการฟื้ นฟูดนิ และระบบนิเวศ ซึ่งเห็นได้จากมีความหลากหลายของพืช
พรรณทีส่ ามารถขึ้นบนผิวดิน ทาให้มคี วามหลากหลายของแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยง รวมถึงการมีความหลากหลายของที่อยู่อาศัยของสัตว์บนดิน และในดิน
ได้แก่ นกนานาชนิด หนู ไส้เดือน กบ เขียด แมลง เป็ นต้น ทาให้มสี ตั ว์ชนิดต่างๆในพื้นที่มากขึ้น อากาศดีข้นึ เกษตรกรยังสามารถใช้ประ โยชน์ จากกระถิน
ออสเตรเลียในชีวติ ประจาวัน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย นโยบายของกรมพัฒนาทีด่ นิ ที่มุ่งแก้ไขดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก ลุ่มวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทีด่ นิ สานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3 ได้นาโครงการส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เค็มแบบบูรณาการในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าย่อย เข้ามาดาเนินงานในปี 2557 ต่อเนื่องมา
จนถึงปีปจั จุบนั ทาให้เกษตรกรมีความรูแ้ ละความเข้าใจเป็ นอย่างดี และมีความเชื่อมันว่
่ าการปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนาจะช่วยฟื้ นฟู พ้นื ทีด่ นิ เค็มจัด ให้
กลับมาใช้ทานาได้ภายหลังจากปลูกกระถิน ออสเตรเลียไปแล้ว 3 ปี ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของเกษตรกรเกิดความยังยื
่ น และพึง่ พาตัว เองได้ดี

กระถินออสเตรเลียบนคันนาอายุ 3 ปี ใช้ประโยชน์จากร่ม
เงาไว้หลบแดด และใช้หญ้าเลีย้ งสัตว์
(ภาพโดย : จักรพันธ์ เภาสระคู)

กระถินออสเตรเลียบนคันนาอายุ 2 ปี
(ภาพโดย : จักรพันธ์ เภาสระคู)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า / บริเวณท้ายน้า โดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพ / ปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

พืน้ ที่ปลูกพืช
ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ Specify: ลดความเค็มของดิน
การใช้น้า
√ จากน้าฝน
ฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี Cs: salinization/
alkalinization
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านกายภาพ Pw: waterlogging

ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูบาบัดทีด่ นิ เสือ่ มโทรมลงอย่างมาก
√ ปรับตัวกับสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

การย่อยสลายทางด้านชีวภาพ Bc: การลดลงของพืช
cover, Bq: ปริมาณ / การลดลงของชีวมวล, Bl: การสูญเสียชีวติ ในดิน
มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
มาตรการทางการเกษตร

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
ปรับปรุงพืน้ ดิน / พืชคลุมดิน
ลดความเค็มของดิน
SLM ของ WOCAT Technologies

มาตรการทางพืช - V1: ต้นไม้และไม้พุ่ม
มาตรการโครงสร้าง - S1: ขัน้ บันได
มาตรการอื่นๆ
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค

1. พืชทีส่ ามารถปลูกได้ดใี นพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด คือ กระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps)
2. การเพาะกล้ากระถินออสเตรเลีย โดยนาเมล็ดพันธุก์ ระถินออสเตรเลียไปแช่ในน้าร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ นาเมล็ดมาล้างด้วยน้าปกติ 2 ถึง 3 น้า จับดูเมล็ดไม่รอ้ นจึงเทน้าออก นาเมล็ดมาผึง่ ลม 510 นาที แล้วจึงหยอดเมล็ดลงในถุงพลาสติกขนาด 2x6 นิ้วทีบ่ รรจุดนิ ร่วนสาหรับเพาะชาไว้เรียบร้อยแล้วจานวน 5-6
เมล็ดทาทีบ่ งั แสง ดูแลรดน้า หลังเพาะ 10 วันทาการถอนแยกกล้าทีไ่ ม่สมบูรณ์ทง้ิ เหลือต้นกล้าทีแ่ ข็งแรงไว้ 2-3 ต้น
เมือ่ ต้นกล้าอายุครบ 1 เดือนขึน้ ไปจึงนาไปปลูกลงแปลง
3. การเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมเป็นแถวเดีย่ วบนคันนา ใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 2.0 เมตร จานวนต้น 80 ต้น/ไร่ โดย
ขุดหลุมปลูกให้มขี นาดกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว30 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตรใส่ป๋ ยุ หมักรองก้นหลุม
อัตรา 500 กก./ไร่
4. ปลูกกระถินออสเตรเลียลงในหลุมปลูกทีเ่ ตรียมไว้ เสร็จแล้วหว่านแกลบดิน อัตรา 1,000 กก./ไร่รอบๆโคนต้นเพือ่
ช่วยกักเก็บความชืน้
5. ดูแลรักษาโดยใส่ป๋ ยุ เคมีสตู ร 15-15-15 ไร่ละ อัตรา 10 กก./ไร่ ภายหลังปลูก 10 วัน และปลูกซ่อมต้นทีต่ าย
6. เกษตรกรดูแลรักษา ป้องกันไฟ และป้องกันสัตว์เลีย้ งมาทาลายต้นกระถินออสเตรเลีย

ผูเ้ ขียน : จักรพันธ์ เภาสระคู

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 45 ไร่
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 1 ha = 6.25 ไร่ )

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท

กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. อนุบาล กระถินออสเตรเลีย (ช่วงเวลา/ความถี:่ พฤษภาคม-กรกฎาคม)
2. เตรียมหลุมปลูก (ช่วงเวลา/ความถี:่ พฤษภาคม-กรกฎาคม)
3. ลงดินปลูก (ช่วงเวลา/ความถี:่ พฤษภาคม-กรกฎาคม)

ปัจจัยที่สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ต้น ทุน การปลูกกระถิน ออสเตรเลีย มีเพีย งครัง้ เดียวในปี แรกที่กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุ นค่ าใช้จ่ายเท่ากับ 1,340 บาท (ต้น ทุน แรงงานในการ ปลูกกระถิน
ออสเตรเลีย 600 บาท/ไร่ ค่าต้นกล้า 120 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยหมัก แกลบและปุ๋ยเคมี 620 บาท/ไร่) ค่าใช้จ่ายในปี ท่ี 1 เกษตรกรเจ้าของแปลงได้เกีย่ วหญ้าไปเลี้ยงวัว
ในช่วงปลายฤดูฝนประมาณ 3 เดือน ในพืน้ ที่ 45 ไร่ มีค่าแรงงานเท่ากับ 300บาท/ไร่ คิดเป็นเงิน 13,500 บาท ในขณะทีเ่ กษตรกรสามารถลดค่ าใช้จ่ายจากการ
เลีย้ งวัวจานวน 14 ตัว ซึง่ มีน้าหนักตัวเฉลีย่ 300 กิโลกรัม ต้องกินหญ้าสดประมาณ 30 กก./ตัว/วัน คิดเป็ นเงินทีร่ าคาหญ้าสดเท่ากับ 1.0 บาท/กก. เท่ากับ 30
บาท/ตัว/วัน เมือ่ คิดในระยะเวลา 3 เดือน จะใช้หญ้าสดเท่ากับ 2,700 กก./ตัว คิดเป็ นเงิน 2,700 บาท/ตัว ค่าใช้จ่ายในปีท่ี 2 เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ปล่อยวัว
เข้ามากินหญ้าตลอดทัง้ ปี ในแปลงปลูกกระถินออสเตรเลียและมีการตัดแต่งกิง่ กระถินออสเตรเลียไปเผาถ่านใช้ในครัวเรือน ในพืน้ ที่ 45 ไร่ เมือ่ คิดค่าแรงงาน
ของเกษตรกร เป็นเงิน 150 บาท/วัน ในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็ นเงิน 54,750 บาทคิดเป็ นค่าใช้จ่ายต่อไร่เท่ากับ 1,217 บาท ในขณะทีเ่ กษตรก รมีรายได้จากการ
ขายวัว จานวน 4 ตัวๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็ นเงิน 120,000 บาท และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการเลี้ยงวัวจานวน 14 ตัว ซึ่งมีน้ า หนักตัวเฉลีย่
300 กิโลกรัม ซึง่ ต้องกินหญ้าสดประมาณ 30 กก./ตัว/วัน คิดเป็นเงินทีร่ าคาหญ้าสดเท่ากับ 1.0 บาท/กก. เท่ากับ 30 บาท/ตัว/วัน ซึ่งเมื่อคิดในระยะเวลา 1 ปี จะ
ใช้หญ้าสดเท่ากับ 10,950 กก./ตัว คิดเป็ นเงิน 10,950 บาท/ตัว และจากการใช้ถ่านหุงต้ม จานวน 10 กระสอบๆ ละ 150 บาท เป็ นเงิน 1,500 บาท คิดเป็ น
รายได้ต่อไร่เท่ากับ 33.33 บาท และมีรายได้ทางอ้อมจากการปลูกข้าว จานวน 20 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ 5 % จากเดิม 300 กก./ไร่ เพิ่ มเป็ น 315 กก./ไร่ คิด
ราคารับซื้อข้าวเปลือกทีร่ าคา 10 บาท มีเงินเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 100 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายในปีท่ี 3 เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ปล่อยวัวเข้ามากินหญ้าตลอดทัง้ ปี ในแปลง
ปลูกกระถินออสเตรเลียและมีการตัดแต่งกิง่ กระถินออสเตรเลียไปเผาถ่านใช้ในครัวเรือน ในพื้นที่ 45 ไร่ เมือ่ คิดค่าแรงงานของเกษตรกร เป็ นเงิน 150 บาท/วัน
ใน 1 ปีคดิ เป็นเงิน 54,750 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อไร่เท่ากับ 1,217 บาท ในขณะทีเ่ กษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการเลี้ยงวัวจานวน 10 ตัว ซึ่ง
มีน้าหนักตัวเฉลีย่ 300 กิโลกรัม ซึง่ ต้องกินหญ้าสดประมาณ 30 กก./ตัว/วัน คิดเป็นเงินทีร่ าคาหญ้าสดเท่ากับ 1.0 บาท/กก. เท่ากับ 30 บาท/ตัว/วัน ซึ่งเมือ่ คิดใน
ระยะเวลา 1 ปี จะใช้ห ญ้าสดเท่ากับ 10,950 กก./ตัว คิดเป็ น เงิน 10,950 บาท/ตัว และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือ นจากการใช้ถ่ านหุงต้ม จานวน 10
กระสอบๆ ละ 150 บาทเป็ นเงิน 1,500 บาท คิดเป็ นรายได้ต่อไร่เท่ากับ 33.33 บาท และมีรายได้ทางอ้อมจากจากการปลูกข้าว จานวน 20 ไร่ ได้ ผลผลิตข้าว
เพิม่ ขึน้ 5 % จากเดิม 315 กก./ไร่ เพิม่ เป็น 330 กก./ไร่ คิดราคารับซื้อข้าวเปลือกทีร่ าคา 10 บาท มีเงินเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 100 บาท/ไร่ การปลูกกระถินออสเตรเลีย
บนคันนาในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัดภายในระยะเวลา 3 ปี พบว่าเกษตรกรมีตน้ ทุนการดูแลและการใช้ประโยชน์ในแปลงสาธิตการปลูกกระถินออสเตรเลียในพื้นที่ 45 ไร่
เท่ากับ 2,734 บาท/ไร่ ในขณะทีเ่ กษตรกรมีรายได้ทางตรงจากการขายวัวเมือ่ อายุ 2 ปี จานวน 4 ตัวๆละ 30,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท ซึ่งเป็ นวัวที่
เกษตรกรได้รบั มรดกจากพ่อแม่เมือ่ คิดต้นทุนของวัว 4 ตัวๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท และค่าแรงงานเลีย้ งวัว 4 ตัวๆละ 10 บาท เป็นเงิน 7,300 บาท
และค่าหญ้า เลีย้ งวัว 4 ตัวๆละ 13,650 บาท เป็นเงิน 54,600 บาท รวมต้นทุนการเลีย้ งวัว 4 ตัวๆ ละ 25,950 บาท เป็ นเงิน 103,800 บาท เกษตรกรมีกาไรจาก
การขายวัว 4 ตัวๆ ละ 4,050 บาท เป็นเงิน เท่ากับ 16,200 บาท นอกจากนี้ทางด้านการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจาก 1) การใช้ถ่านหุงต้ม เท่ากับ 66.66 บาท/ไร่
2) จากหญ้าเลี้ยงสัตว์ 6,680 บาท/ไร่ อีกทัง้ มีรายได้ทางอ้อมจากผลผลิตข้าวที่ได้เพิม่ ขึน้ เฉลี่ย 5 % จานวน 20 ไร่ ๆละ 200 บาท/ไร่ เป็ นเงิน 4,000 บาท
เกษตรกรเจ้าของแปลงมีความต้องการทีจ่ ะปล่อยกิง่ ก้านและใบของต้นกระถินออสเตรเลียไว้จานวนมากเพื่อช่วยลดระดับน้ าใต้ดนิ เค็ม ลดความเค็ มของดินลง
และร่มเงาไว้หลบแดดในฤดูรอ้ น นอกจากนี้จะพบว่าการปล่อยวัวเข้ามาเลี้ยงในแปลงปลูกกระถินออสเตรเลีย มีประโยชน์อย่างมาก เพราะมูลของวั วเมือ่ ย่อย
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยที่สาคัญที่ สดุ ที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สลายแล้วจะช่วยเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ และใบของกระถินออสเตรเลียก็เช่นกันเมือ่ ย่อยสลายแล้วจะช่วยเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ ต้ นของกระถินออสเตรเลียที่
ขึน้ ปกคลุมดินช่วยลดการเพิม่ ของระดับน้าใต้ดนิ เค็ม ทาให้สามารถลดความเค็มของดินลงได้ภายในระยะเวลา 3 ปี สังเกตได้จากทีม่ หี ญ้าพื้น เมืองขึน้ เป็ นหย่อมๆ
ขยายออกไป พบคราบเกลือบนผิวดินก็ลดลงเกษตรกรมีความเชือ่ มันว่
่ าถ้ามีน้ าสามารถปลูกข้าวในพื้นทีด่ นิ เค็มจัดนี้ได้ ประมาณ 8ไร่ จากพื้ นที่ 45 ไร่ ทางด้าน
สภาพแวดล้อมภายในแปลงสาธิตการปลูกกระถินออสเตรเลียจะมีอากาศเย็นสบาย มีผ้งึ นก แมลงชนิดต่างๆ และไส้เดือน นอกจากนี้มปี ลา กุ้งฝอย และปู
เพิม่ ขึน้ ทาให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารหลากหลาย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ต่อปัจจัยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

แรงงาน
ต้นทุนแรงงานในการปลูกกระถินออสเตรเลีย (ค่าแรงต่อวัน = 300 บาท 1 ไร่
ต้องเสียค่าแรงงาน 2 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท)

ไร่

1.0

600.0

600.0

100.0

กล้า

80.0

1.5

120.0

100.0

ค่าปุ๋ยหมัก 3.5 บาท / กก. อัตรา 0.5 กก. / หลุม

กก.

40.0

3.5

140.0

100.0

ค่าแกลบ 4 บาท / กก. อัตรา 1.0 กก. / หลุม

กก.

80.0

4.0

320.0

100.0

ค่าปุ๋ยเคมีสตู ร 15-15-15 20 บาท/กก. อัตรา 100 กรัม / หลุม

กก.

8.0

20.0

160.0

100.0

วัสดุปลูก
ต้นทุนกล้ากระถินออสเตรเลีย(ราคาต้นละ 1.50 บาท) พืน้ ที่ 1 ไร่ จานวน 80
ต้นๆละ 1.50 บาท เป็นเงิน 120 บาท
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

1,340.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

41.88

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. การตัดหญ้าไปเลีย้ งสัตว์ในช่วง 1 ปีหลังปลูกกระถินออสเตรเลีย (ช่วงเวลา/ความถี:่ 4 ครัง้ / ฤดูฝน)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 45 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ครัง้

2.0

150.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จา่ ยที่
ต่อปัจจัยนาเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน

ค่าใช้จ่ายในการเกีย่ วหญ้า และการตัดแต่งกิง่ 150 บาท / ครัง้ จานวน 2
ครัง้ / ปี ค่าแรง 300 บาท / วัน

300.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี

300.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

9.38
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย

เขตภูมิอากาศเกษตร

<251 ม.ม.

ชืน้

251-500 ม.ม.

กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 ม.ม.

√ กึง่ แห้งแล้ง

√ 751-1,000 ม.ม.

แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องภูมิอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 1084.95
สถานีอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุนยิ มวิทยา

√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม.
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
>4,000 ม.ม.
ความชัน

ภูมิลกั ษณ์

√ ราบเรียบ (0-2%)

√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
0-100 เมตร

ลาดทีไ่ ม่ชนั (3-5%)

สันเขา

√ 101-500 เมตร

ปานกลาง (6-10%)

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,001-1,500 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,001-2,500 เมตร

ชันมาก (>60%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณสันเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น
สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
√ ต่า (<1%)

ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน

เพียงพอ

< 5 เมตร

ดี

√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีด่ ี
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีไ่ ม่ดี (จาเป็น
ต้องได้รบั การบาบัด)
√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)

√ ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
ไม่ใช่
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

√ ต่า

√ ต่า

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/
การค้า)
ทาการค้า/การตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

√ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

√ พอมีพอกิน

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังจากสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

เพศ

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

√ หญิง

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

อายุ

ชาย

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

1-2 เฮกตาร์

√ ผูส้ งู อายุ
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ
บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

ขนาดใหญ่

2-5 เฮกตาร์

√ 5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

ผูเ้ ยาว์
วัยกลางคน

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

เด็ก

กลุ่ม
รายบุคคล ไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√ รายบุคคล ได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1,000 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
√ เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

SLM ของ WOCAT Technologies
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ดี

-

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพการเพาะปลูก

ลดลง

การผลิตอาหารสัตว์

ลดลง

คุณภาพอาหารสัตว์

ลดลง

การผลิตสัตว์

ลดลง

การผลิตไม้
คุณภาพปา่ ไม้ / ปา่ ไม้

ลดลง

การผลิตปา่ ไม่ใช้ไม้

ลดลง

√
√

เพิม่ ขึน้

√
√
√
√
√

ลดลง

ความเสีย่ งจากความล้มเหลวในการผลิต

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

√
√

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้
ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

พืน้ ทีก่ ารผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ ภายใต้การเพาะปลูก / การใช้งาน)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การจัดการทีด่ นิ

√

ขัดขวาง

ทาให้งา่ ยขึน้

การสร้างพลังงาน (เช่น พลังน้า ชีวภาพ)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

มีน้าดืม่

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพน้าดืม่

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความพร้อมของน้าสาหรับปศุสตั ว์

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพน้าสาหรับปศุสตั ว์

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความพร้อมของน้าชลประทาน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพน้าชลประทาน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความต้องการน้าชลประทาน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเกษตร ปจั จัยการผลิต

เพิม่ ขึน้

SLM ของ WOCAT Technologies

√

ลดลง
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
รายได้เกษตรกร

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความหลากหลายของแหล่งรายได้

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ภาระงาน

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม
อ่อนแอ

√

ทาให้ดขี น้ึ

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

สิทธิ ์การใช้ทด่ี นิ / น้ า

แย่ลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

โอกาสทางวัฒนธรรม (เช่น จิตวิญญาณ,ความงามอื่น ๆ)

ลดลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

โอกาสทางด้านนันทนาการ

ลดลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

สถาบันชุมชน

อ่อนแอ

√

เข้มแข็งขึน้

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอ

√

เข้มแข็งขึน้

ความมันคงทางอาหาร
่
/ ความพอเพียง

การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น / ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ความรู้

ลดลง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

สถานการณ์ทางสังคมและ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ กลุ่ม
(เพศ อายุ สถานะ ชาติพนั ธุ์ ฯลฯ )
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา

แย่ลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

ปริมาณน้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพน้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การเก็บเกีย่ ว / การเก็บน้า (น้าไหลบ่า,น้าค้าง,หิมะ )

ลดลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การระบายน้าส่วนเกิน

ลดลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

น้าบาดาลหรือระดับน้าในแอ่งน้าบาดาล

ลดลง √

การไหลของน้าบนผิวดิน

√

ทาให้ดขี น้ึ

เติมน้า
บาดาล

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

สิง่ ปกคลุมดิน

ลดลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การระเหย

การสะสมของดิน
การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน /การเกิดชัน้ ดาน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร
ความเค็ม
อินทรียวัตถุในดิน / ใต้ดนิ ชัน้ C
SLM ของ WOCAT Technologies

√

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ลดลง
เพิม่ ขึน้
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ความเป็นกรด

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

มวลชีวภาพ / เหนือดินชัน้ C

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้
√

เพิม่ ขึน้

พืชพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ ุกล้าเข้ามา

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือน ดิน แมลงผสมเกสร)

ลดลง

ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ลดลง

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากน้าท่วม

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ทีถ่ ูกพัดพามา

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิม่ ขึน้

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

ความเสีย่ งจากไฟ

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเร็วของลม

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ภูมอิ ากาศจุลภาค

แย่ลง

√

เพิม่ ขึน้

√

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

√

ลดลง

√

√

ลดลง

ทาให้ดขี น้ึ

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
น้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (น้าบาดาล น้าพุ)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การไหลของน้าคงทีแ่ ละสม่าเสมอใน ช่วงฤดูแล้ง(รวมถึงการ
ไหลน้อย)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

น้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยน้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยน้า

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

เพิม่ ขึน้

ความสามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง/ ความสามารถใน
การคัดกรอง (โดยดิน พืช พืน้ ทีช่ ุ่มน้า)

√

ลดลง

ลดลง

√

ทาให้ดขี น้ึ

ตะกอนทีถ่ ูกพัดพามาโดยลม

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเพือ่ นบ้าน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเสียหายต่อโครงสร้างพืน้ ฐานของ รัฐหรือของเอกชน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

SLM ของ WOCAT Technologies

√

ลดลง
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รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ในปีแรกของการปลูกจะเป็นต้นทุนหลักเพียงครัง้ เดียวค่าดูแลรักษาจะเริม่ หลังจากปีท่ี 1 - 2 คือการเกีย่ วหญ้าไปเลีย้ งสัตว์ หลังจากปีท่ี 2 ไปแล้วไม่มคี ่าใช้จ่าย
เพราะสามารถนาสัตว์เลีย้ งมากินหญ้าในแปลงได้ช่วยลดต้นทุนการเลีย้ งสัตว์ได้ และกิง่ ก้านก็ยงั สามารถนาไปเผาถ่านใช้ในครัวเรือนเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )

√

ภัยจากฝนแล้ง

ไม่ดี

ไฟปา่

ไม่ดี

√

ดีมาก

ไฟบนบก

ไม่ดี

√

ดีมาก

น้าท่วมฉับพลัน

ไม่ดี

√

ดีมาก

ดีมาก

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่นๆ
ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

ไม่ด ี

ช่วงการปลูกพืชทีล่ ดลงมา

ไม่ด ี

√
√

ดีมาก
ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที โดยไม่ได้รบั
การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%

√ 11-50%

√ 11-50%

51-90%

>50%

91-100%

จานวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด
4,665 ไร่
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ทดลองปลูกกระถินออสเตรเลียอายุ 2 เดือน ซึง่ มีรากโผล่
ออกจากถุงพลาสติกแล้ว จานวน 2 วิธี วิธที ่ี 1 ปลูกกระถินออสเตรเลียโดยเอาถุง
พลาสติกออก และวิธที ่ี 2 ปลูกกระถินออสเตรเลียพร้อมถุง พบว่าการเอาถุงพลาสติก
ออกแล้วปลูก ต้นกระถินออสเตรเลียจะชะงักการเจริญเติบโตในช่วงแรกทีป่ ลูกและมี
การเจริญเติบโตน้อยกว่าการปลูกกระถินออสเตรเลียพร้อมถุง

√ ใช่
ไม่ใช่

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
√

วิธกี ารปลูกกระถินออสเตรเลีย

SLM ของ WOCAT Technologies
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร









ลดระดับน้าใต้ดนิ และช่วยลดความเค็มของดินลงได้ 40 %
ในระยะเวลา 3 ปี
ลดค่าใช้จ่ายจากการนากิง่ กระถินออสเตรเลียไปเผาถ่านและใช้หญ้า
ในแปลงเลีย้ งสัตว์
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว มีร่มเงามากขึน้ มีความชืน้ ในอากาศมากขึน้
ทาให้อากาศเย็นสบายขึน้
เพิม่ จานวนพืชพรรณทีเ่ ป็นแหล่งอาศัยของสิง่ มีชวี ติ ได้แก่ ไส้เดือน
นก ปลา ผึง้ กบ เขียด และแมลง

ในช่วงระยะ1 ปีหลังจากปลูกกระถินออสเตรเลีย จะต้องคอยดูแลไม่ให้สตั ว์เลีย้ ง
เข้ามาทาลายต้น และป้องกันไฟหน้าแล้ง  ทาความเข้าใจกับเกษตรกรทีร่ ่วม
โครงการฯ หลังจากปลูกแล้ว ต้องมีส่วนร่วมดูแลป้องกันไม่ให้สตั ว์เข้ามาแทะ
เล็มหรือเหยียบย่าในแปลง และต้องทาแนวกันไฟในหน้าแล้ง เนื่องจากกระถิน
ออสเตรเลียหลังจากปลูกจนอายุ 1 ปี เป็นระยะทีก่ ระถินออสเตรเลียตัง้ ตัวและ
เจริญเติบโตและมีหญ้าขึน้ บริเวณโคนต้น ถ้ามีไฟไหม้ตน้ กระถินออสเตรเลียจะ
แตกต้นใหม่ขน้ึ มา แต่หญ้าจะตาย เมือ่ กระถินออสเตรเลียอายุ 2 ปีขน้ึ ไป
สามารถปล่อยสัตว์เลีย้ งเข้าไปแทะเล็มหญ้าในแปลงปลูกโดยทีต่ น้ กระถิน
ออสเตรเลียไม่เสียหาย

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 ลดระดับน้าใต้ดนิ ลดความเค็มของดิน เพือ่ ป้องกันการเสือ่ มโทรมของ  เกษตรกรทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกกระถิน
ดิน
ออสเตรเลีย และไม่รวู้ ่าจะไปซือ้ /ขอเมล็ดพันธุจ์ ากทีไ่ หน  เจ้าหน้าทีก่ รม
พัฒนาทีด่ นิ /เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องให้คาแนะนาหรือให้ความรูก้ บั
 ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
เกษตรกรรายอื่น เกีย่ วกับแหล่งเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การปลูกและดูแล
รักษา
 การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิม่ มาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไส้เดือน และผึง้ ทีเ่ คยหายไปขณะนี้มไี ส้เดือน
และผึง้ และแมลงทีม่ ปี ระโยชน์กลับเข้ามาในพืน้ ที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศ
เกิดความสมดุล

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
จักรพันธ์ เภาสระคู

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 มิถุนายน 2563

การอัพเดทล่าสุด: 14 มิถุนายน 2563

วิ ทยากร
หนูเรียน ทาไธสงค์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
จักรพันธ์ เภาสระคู - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
แก้วใจ อ้อชัยภูม ิ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
เสาวนีย์ ประจันศรี - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
อภิสทิ ธิ ์ ภิประโคน - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ประสิทธิ ์ ประวรรณา - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ดร.สมศรี อรุณนิ ท์ - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล WOCAT
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_5777/
วิดโี อ: https://player.vimeo.com/video/303220527
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก
 การปลูกไม้ยนื ต้นเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปราโมทย์ แย้มคลี่ :2548): http://www.ldd.go.th/
file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/P_Technical03030_1.pdf
ลิ งก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide: https://www.wocat.net/library/
media/27/


where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are
safer) :https://www.wocat.net/en/projects-and-countries/projects/drr

SLM ของ WOCAT Technologies
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การฟื้ นฟูพืน้ ที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม
สถานที่

คาอธิ บาย
กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนโครงการส่งเสริ มและพัฒนาพื้นที่ ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ ล่มุ
น้ า ย่ อ ย และโครงการปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เพื่ อ ป้ องกัน การแพร่ ก ระจายดิ น เค็ ม (ล าสะแทด)
ซึ่ งทัง้ 2 โครงการมี การด าเนิ นงานอย่ างต่ อ เนื่ อ งมาถึ งปี พ.ศ.2561 โดยมี พื้น ที่ ด าเนิ นงาน
อยู่ในเขตอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา เพื่อเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั เกษตรกร
ถึงวิ ธีการฟื้ นฟูพนื้ ที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ทนเค็ม กระถิ นออสเตรเลีย (Acacia ampliceps)
การด าเนิ นงานประกอบด้ ว ยการประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการและการจัด ท าแปลงสาธิ ต
การปลู ก กระถิ นออสเตรเลี ย จ านวน 4,665 ไร่ เพื่ อ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ส าหรับ เกษตรกร
โดยมี หมอดิ นอาสา ผู้น าชุมชน และ อบต. ช่ วยประชาสัมพัน ธ์ โครงการฯ และประสานงาน
กับเกษตรกรในพืน้ ที่
กรมพัฒนาทีด่ นิ ให้ความสาคัญกับแก้ปญั หาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มี
พื้นทีก่ ารแพร่กระจายดินเค็ม จานวน 2,572,162 ไร่ เป็ นพื้นทีด่ นิ เค็มจัด จานวน 475,204 ไร่ ( กรม
พัฒนาทีด่ นิ : 2538) หลักการในการแก้ไขปญั หาและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม คือ ลดระดับน้ า
ใต้ดนิ เค็มลง วิธกี ารหนึ่งคือการใช้พชื โดยการปลูกป่าหรือระบบการปลูกพืช ต้นไม้จะทาหน้าทีเ่ หมือน
กับเครือ่ งสูบน้ าชีวภาพ สามารถดูดน้ าใต้ดนิ ไปใช้ปริมาณมาก ทาให้ระดับน้ าใต้ดนิ ลดลง เป็ นวิธกี ารที่
ลงทุนน้อยกว่าวิธกี ารทางวิศวกรรม (สมศรี: 2535 , ปราโมทย์ 2554) กระถินออสเตรเลีย เป็ นต้นไม้ท่มี ี
ความสามารถในการทนเค็มได้สูงมาก สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นสภาพดิน เค็มจัด (สมศรี: 2540)
ปจั จุบนั กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ สานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3 กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงได้นาวิธกี าร
ระบบการปลูกพืช โดยใช้ไม้ทนเค็ม คือ กระถินออสเตรเลีย เข้ามาแก้ปญั หาในพื้นที่ดนิ เค็ม ภายใต้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เค็มแบบบูรณาการในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าย่อย กิจกรรมฟื้ นฟูพ้นื ทีด่ นิ เค็มจัด
ด้วยการปลูกไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ เริม่ ดาเนินงานปี พ.ศ. 2557 และโครงการปลูกไม้ยนื ต้นเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (ลุ่มน้ าย่อยลาสะแทด) กิจกรรมการฟื้ นฟูและป้องกันการแพร่กระจาย
ดิน เค็ม ในพื้น ที่ลุ่ มน้ าชีมูล อย่ า งมีส่ ว นร่ ว ม เริ่มด าเนิน งานปี ค.ศ. 2558 ซึ่ง ทัง้ 2 โครงการมีพ้นื ที่
ดาเนินการในเขตอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแนวทาง 1)
ั
เพือ่ แก้ไขปญหาพื
น้ ทีด่ นิ เค็มและป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดยใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ลงทุนน้อย และ 2) เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพื้นทีด่ นิ เค็มให้มศี กั ยภาพ สามารถปลูกพืชเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อม เพิม่ ผลผลิตพืชเพื่อการบริโภคและผลิตเป็ นพืชเศรษฐกิจดังนัน้ กลุ่มวิชาการเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้เข้ามาดาเนิน งานโครงการฯมี
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หมอดิน ผูน้ าชุมชน และอบต. ได้รบั รูว้ ่า
กรมพัฒนาที่ดนิ มีโครงการฯเข้ามาช่วยแก้ไขปญั หาดินเค็มในพื้นที่ พร้อมทัง้ ให้ช่วยประสานงานกับ
เกษตรกรในพืน้ ที่ ซึง่ เกษตรกรจะให้ความเคารพนับถือผูน้ าชุมชนทาให้บรรยากาศการทางานและการ
เรียนรูร้ ่วมกันทีด่ ี 2) การชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ในพื้นทีห่ มู่บา้ นเป้าหมายเพื่อให้ผนู้ าชุมชนและ
เกษตรกรเข้าใจรายละเอียดโครงการ ซึ่งทัง้ ผูน้ าชุมชนและเกษตรกรมีความรู้เกีย่ วกับสภาพพื้นทีเ่ ป็ น
อย่างดีทาให้ง่ายต่อการวางแผนเพื่อจัดทาแปลงสาธิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) การคัดเลือก
เกษตรกรทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ เกษตรกรทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการได้นนั ้ จะต้องมีพ้นื ทีด่ นิ เค็มจัดอยู่
ภายในขอบเขตโครงการตามแผนงานของกรมพัฒนาทีด่ นิ และต้องมีส่วนร่วมตัง้ แต่การเข้ารับฟงั การ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ การวางแผนผังและออกแบบแปลงสาธิต การปรับคันนาการปลูกและดูแล
รักษาต้นกระถินออสเตรเลีย 4) การให้คาแนะนากับเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ (1) การปรับ
คันนาให้เหมาะสมต่อการปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนา โดยคันนาทีป่ รับใหม่จะมีความกว้างของสัน
คันนา 1.50 เมตร (2) การปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนา ใช้ขนาดของหลุมด้านกว้าง 30 เซนติเมตร
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สถานที่ : บ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ตาบลด่านช้าง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
102.38639, 15.65708
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2557
ปี ที่ สิ้นสุด : พ.ศ.2560

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

1/6

ด้านยาว 30 เซนติเมตร และความลึก 30 เซนติเมตร ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร 5) การจัดทาแปลงสาธิตเริม่ ตัง้ แต่หลังการเก็บเกีย่ วข้ าวจะมีการปรับคันนาใน
พื้นทีข่ องเกษตรกรให้เหมาะสมต่อการปลูกกระถินออสเตรเลีย ในช่วงฤดูฝนปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนา 6) การติดตามการดาเนินงาน ในช่วง 1 ปี แรกหลัง
ปลูก กรมพัฒนาทีด่ นิ จะเข้าไปสารวจจานวนต้นทีร่ อดตายและทาการปลูกซ่อมต้นทีต่ าย ในขณะทีเ่ กษตรกรทีร่ ่วมโครงการก็มสี ่วนร่วมในการดูแล รักษาไม่ให้สตั ว์
เลีย้ งเข้ามาทาลาย และป้องกันไฟ เนื่องจากต้นกระถินออสเตรเลียอายุ 1 ปี ต้นยังไม่โตพอทีจ่ ะทนต่อการชนหรือเหยียบยาของสัตว์เลีย้ งได้ นอกจากนี้กย็ งั ไม่ทนต่อ
น้ าท่วมและไฟไหม้ ส่วนทางด้านประโยชน์ทเ่ี กษตรกรจะได้รบั คือสามารถนากิง่ ของกระถินออสเตรเลียไปเผาถ่าน หรือจะนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ย งภายในแปลงปลูก
กระถินออสเตรเลียได้หลังจากปลูกกระถินออสเตรเลียไปแล้ว 2 ปี ซึง่ ต้นกระถินออสเตรเลียจะทนต่อการชนหรือเหยียบย่าของสัตว์เลีย้ งได้ดี ปจั จุบนั กรมพัฒนาทีด่ นิ
ได้นาเทคโนโลยีไปขยายผลเพื่อแก้ปญั หาดินเค็มในพื้นทีอ่ ย่างต่อเนื่องผ่านทางโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดนิ เค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ าย่อย และ
โครงการปลูกไม้ยนื ต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (ลาสะแทด) ในพื้นที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการจัดทาแปลงสาธิตการปลูกกระถิน
ออสเตรเลียบนคันนาในพื้นทีด่ นิ เค็มจัดไปแล้ว ประมาณ 4,665 ไร่ และมีเกษตรกรนอกโครงการทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากปญั หาดินเค็มได้เข้ามาเรียนรูภ้ ายใน
แปลงสาธิตการปลูกกระถินออสเตรเลียของนางหนู -เรียน ทาไธสงค์ แล้วนาไปปฏิบตั ใิ นพื้นที่ของตนเอง จานวน 4 ราย พื้นทีจ่ านวน 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรผูป้ ลูก
กระถินออสเตรเลียทุกรายมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก หลังจากปลูกกระถินออสเตรเลีย 1 ปี จะมีหญ้าขึน้ เป็ นหย่อมๆ สามารถเกีย่ วไปเลี้ยงสั ตว์ได้ หลังจากปลูก
กระถินออสเตรเลีย 2 ปี สามารถนากิง่ ไปเผาถ่านใช้ในครัวเรือน และนาสัตว์เลี้ยงเข้ามากินหญ้าในแปลงได้ทาให้การเลี้ยงสัตว์ง่ายและสะดวกมากยิง่ ขึน้ เกษตรกร
และสัตว์เลีย้ งได้อาศัยร่มเงาหลบแดด หลังจากปลูกกระถินออสเตรเลีย 3 ปี เกษตรกรพบว่ามีพ้นื ทีบ่ างส่วนทีม่ หี ญ้าขึน้ หนาแน่ นสามารถที่ จะปลูกข้าวได้ถ้ามีน้ าฝน
เพียงพอ ทีส่ าคัญคราบเกลือบนผิวดิน มีการแพร่กระจายน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั อากาศร่มรื่นและเย็นสบาย สภาพแวดล้อมโดยรอบมีพรรณพืชและสิ่ งมีชวี ติ เข้ามา
อาศัยเพิม่ มากขึน้ ทางด้านบทบาททีจ่ ะทาให้โครงการประสบความสาเร็จประกอบไปด้วย 1) ภาครัฐ ต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่ องและทัวถึ
่ ง มีการ
ประชุมให้ความรู้ และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่ ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกระถินออสเตรเลียให้คุม้ ค่าและเกิดรายได้ 2) หมอดินอาสาจะช่วยเหลือเจ้าหน้าทีข่ อง
กรมพัฒนาทีด่ นิ ถ่ายทอดเรือ่ งการจัดการดินเค็มได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

หลังจากการศึกษาและพัฒนา

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
กลุ่มวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ร่วมมือจากผูน้ าชุมชน อบต. หมอดินอาสาประจาหมูบ่ า้ น และผูน้ าเกษตรกร เข้ามา
ช่วยประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับเกษตรกรในพืน้ ทีป่ ลูกกระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) บนคันนาในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม เพือ่ ฟื้นฟูพน้ื ทีด่ นิ เค็มให้นากลับมาใช้
ประโยชน์ทาการเกษตรได้ เนื่องจากกระถินออสเตรเลียสามารถทนเค็มและเจริญเติบโตได้ดใี นพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด จึงเหมาะสาหรับการนามาปลูกเพื่อลดระดับน้าใต้ดนิ
เค็ม ทาให้ความเค็มของดินลดลง เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะช่วยลดการแพร่กระจายดินเค็มได้ดี
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา: เกษตรกรให้ความนับถือผูน้ าชุมชน และมีความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือกัน

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: มีกองทุนหมูบ่ า้ น

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: เป็นโครงการของภาครัฐ โดยมีหน่วยงานท้องถิน่ อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์

การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : หมอดินอาสาประจาหมูบ่ า้ น ผูน้ าชุมชน และผูน้ าเกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จช่วย
ประชาสัมพันธ์ และประสานงานในพืน้ ที่
ั

นโยบาย: ภาครัฐมีนโยบายแก้ไขปญหาดิ
นเสือ่ มโทรมในพืน้ ที่

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค: มีเจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ให้ความรูใ้ นพืน้ ที่
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
-
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
นาเทคโนโลยีไปปฏิบตั ิ
นาเทคโนโลยีไปขยายผล

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น/ ทีป่ รึกษา
ทางด้านการเกษตร
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ (อบต.)

ให้ความรูแ้ ละคาแนะนาในพืน้ ที่

หาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมนาไปส่งเสริมในพืน้ ที่

ประชาสัมพันธ์และประสานงานในพืน้ ที่

ผสานงานกับพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรและอานวย
ความสะดวกเรือ่ งสังคม

การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้ องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

ระดมกาลังด้วยตนเอง

√

มีการจัดอบรม และทาแปลงสาธิตในพืน้ ที่

√

การวางแผน
การดาเนินการ

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

√

มีการทาประชาพิจารณ์แผนงานก่อนเริม่ ดาเนินการ
มีเกษตรกรบางรายเป็นแรงงานในโครงการ

√ มีหมอดินอาสาประจาหมูบ่ า้ น และผูน้ าเกษตรกรประสานงานในพืน้ ที่

แผนผัง
กระบวนการในการขับเคลือ่ นแนวทางเพือ่ ส่งเสริมให้เทคโนโลยีถูกนาไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
√ ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตามให้
คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเพียงผูเ้ ดียว

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
การประเมินความรูด้ า้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีไ่ ด้ทาการบันทึก
ไว้
เ
ป็
น
อย่
า
งดี
(การใช้
ข
อ
้
มู
ล
ในการตั
ด
สิ
น
ใจ)
√
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
√ การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

รูปแบบของการอบรม
กาลังดาเนินการ
เกษตรกรกับเกษตรกร

หัวข้อที่อบรม
การฟื้นฟูพน้ื ทีด่ นิ เค็มจัดด้วยเทคโนโลยีทเ่ี กษตรกรสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้งา่ ยและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

√ ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส
การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
ทีศ่ นู ย์ถาวร

เจ้าหน้าทีข่ องกรมพัฒนาทีด่ นิ ปฏิบตั งิ าน และติดตามงานในพืน้ ที่ พร้อมให้คาแนะนาแก่เกษตรกร 2.
หมอดินอาสา ผูน้ าชุมชน และอบต. ช่วยประชาสัมพันธ์และประสานงานในพืน้ ที่

การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ออกติดตามงานในพืน้ ที่ และสารวจอัตราการรอดตาย และทาการปลูกซ่อมในปีถดั มา
การวิ จยั
การวิ จยั ปฏิ บตั ิ ตามหัวข้อต่อไปนี้
สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ / การตลาด

กลุ่มวิจยั ดินเค็ม กรมพัฒนาทีด่ นิ ทาการวิจยั เกีย่ วกับระดับน้าใต้ดนิ เค็ม

นิเวศวิทยา

√ เทคโนโลยี
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ

√ < 2,000

กรมพัฒนาทีด่ นิ

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
√ เงินสนับสนุนสาหรับปจั จัยการผลิต

2,000-10,000
10,000-100,000

เครดิต

100,000-1,000,000

แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา: ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ปุ๋ยหมัก แกลบดิบ ต้นกล้ากระถินออสเตรเลีย ค่าปลูก และค่าใส่ป๋ ยุ เคมี
แรงงาน
ได้รบั การ
ได้รบั การ
ช่วยเหลือทางการ ช่วยเหลือทางการ
เงินบางส่วน
เงินแบบเต็ม
แรงงาน
การปลูก และดูแลรักษา
การเกษตร : ปุ๋ย
แจกปุ๋ยหมัก,แกลบดิบและปุ๋ยเคมีสตู ร 15-15-15 ฟรี
ต้นกล้า
แจกกล้าฟรี

√
√
√

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดินคือ
สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
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ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
สร้างความมันคงทางอาหารและลดรายจ่
่
ายของครัวเรือน
ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่
เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกร เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี
ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นาเอาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เกษตรกรดูแลรักษาเทคโนโลยีเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดาเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
เกษตรกรได้ปรับตัวและปรับเปลีย่ นรูปแบบของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ให้เหมาะสมกับตัวเอง

√
√
√
√
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
ไปปฏิ บตั ิ ใช้

ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง

√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

√ ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ
เกษตรกรมีความรูแ้ ละเข้าใจการปลูกกระถินออสเตรเลียมาช่วยลด
ความเค็มของดินได้ดี นอกจากนี้ยงั ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเผาถ่าน
ใช้เองในครัวเรือน และมีหญ้าสาหรับไว้เลีย้ งสัตว์

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 ต้นกระถินออสเตรเลียทนดินเค็ม ในดินเค็มจัดยิง่ โตเร็ว

 เกษตรกรนอกโครงการ ขาดความรูค้ วามเข้าใจการปลูกกระถินออสเตรเลียการใช้
ประโยชน์ และไม่ทราบแหล่งเมล็ดพันธุ์  กรมเจ้าหน้าทีข่ องกรมพัฒนาทีด่ นิ
 ลดความเค็มของดินลง ดินดีขน้ึ ทาให้มหี ญ้าขึน้ ใช้เป็นอาหารสัตว์
ประสานกับผูน้ าชุมชน หมอดิน และ อบต. ให้มกี ารประชาสัมพันธ์โครงการให้
เลีย้ งได้
เป็นไปต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง เพือ่ ให้เกษตรกรทีส่ นใจปลูกกระถินออสเตรเลียได้รู้
วิ
ธ
ก
ี
ารเพาะกล้
า
การปลู
ก แหล่งซื้อเมล็ดพันธุ์ และการใช้ประโยชน์
๋
ุ ดนิ ต้นกระถินออสเตรเลียให้ร่ม
 มีประโยชน์ กิง่ ใช้เผาถ่าน ใบให้ปยแก่
เงา และเพิม่ ความร่มรืน่ ให้พน้ื ที่
ในช่วง 1 ปีหลังจากปลูก ต้นกระถินออสเตรเลียจะตายเพราะถูกสัตว์เลีย้ งเข้ามา
 มีหมอดินอาสาอยู่ในพืน้ ทีช่ ่วยประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมพัฒนา
ทีด่ นิ
เหยียบย่าในแปลง และเมือ่ ถูกน้าท่วมหรือไฟไหม้กจ็ ะตาย  เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนา
ทีด่ นิ ออกติดตามและให้คาแนะนาเป็นระยะๆ เพือ่ ให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ช่วยกันดูแลไม่ให้สตั ว์เลีย้ งเข้ามาเหยียบย่าในแปลง และป้องกันไฟ
จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีร่ ่วมกับผูน้ าชุมชน หมอ  เกษตรกรนอกโครงการฯ ยังไม่ทราบว่าการปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนาในพืน้
ดินอาสา และอบต. สามารถให้คาแนะนากับเกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้
ทีด่ นิ เค็มจัด ช่วยลดความเค็มของดินลงได้ เมือ่ ปลูกกระถินออสเตรเลีย 3 ปีขน้ึ ไป
จะมีพน้ื ทีบ่ างส่วนของเกษตรกรทีส่ ามารถนากลับปลูกข้าวได้ ถ้ามีน้าเพียงพอ 
 มีแปลงสาธิตการปลูกกระถินออสเตรเลียในพืน้ ทีข่ องเกษตรกร.
ต้องจัดอบรมหรือให้คาแนะนาเกษตรกรให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจตรงกันรับทราบ
ตรงกันถึงประโยชน์ทเ่ี กษตรกรจะได้รบั จากการปลูกกระถินออสเตรเลีย
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย (PhatranitOn@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 10 มิถุนายน 2563
วิ ทยากร

การอัพเดทล่าสุด : 10 มิถุนายน 2563

หนูเรียน ทาไธสงค์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
มงคล เสลานอก - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ชาตรี ภานิคม - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ไพลิน ทัพศรีแก้ว - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาพู พลราช - หมอดินอาสา
ปกรณ์ ประวรรณา - ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
จักรพันธ์ เภาสระคู (phaochakkaphan729@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย (PhatranitOn@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
แก้วใจ อ้อชัยภูม ิ (KuKaewKaLDD@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
เสาวนีย์ ประจันศรี (saowanee.prachansri@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
อภิสทิ ธิ ์ ภิประโคน - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ประสิทธิ ์ ประวรรณา - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ดร.สมศรี อรุณนิ ท์ (ssarunin@gmail.com) - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_5783/
วิดโี อ: https://player.vimeo.com/video/303203677
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน ที่ ถกู อ้างอิ ง
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 

โครงการ
-

การอ้างอิ งหลักการ
 กรมพัฒนาทีด่ นิ : http://www.ldd.go.th/
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์
 -
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การปลูกหญ้าดิกซีใ่ นพืน้ ทีฟ่ ้ืนฟูดนิ เค็มจัด (ภาพโดย : ไพรัช พงษ์วเิ ชียร)

การปลูกพืชชอบเกลือ (หญ้าดิ๊ กซี่) เพือ่ การฟื้ นฟูดินเค็มจัด
สถานที่

คาอธิ บาย
การปลูกหญ้าดิ๊ กซี่ (Sporobolus virginicus) เป็ นพืชชอบเกลือ จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ ม
การใช้ ที่ดินให้ กบั เกษตรกรสูงสุดและป้ องกันไม่ให้ แพร่กระจายดิ นเค็ม หญ้ าดิ๊ กซี่
สามารถใช้ เป็ นอาหารสัตว์ กรมพัฒนาที่ ดินได้ พยายามเผยแพร่การใช้ หญ้ าดิ กซี่
เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่ที่ได้รบั ผลกระทบจากเกลืออย่างรุนแรง
การปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี่) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ ได้และลดการแพร่กระจายพืน้ ที่ดนิ เค็มของเกษตรกร หญ้าดิก๊ ซี่สามารถใช้เป็ นพืช
อาหารสัตว์สาหรับวัว ควาย กรมพัฒนาทีด่ นิ มีโครงการการส่งเสริมการปลูกหญ้าดิก๊ ซี่ในพืน้
ที่ดนิ เค็มจัดเพื่อลดการแพร่กระจายดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดนิ ได้นาเทคโนโลยีการปลูกหญ้า
ชอบเกลือเพื่อการฟื้ นฟูพน้ื ที่ดนิ เค็มจัดไปใช้ในพืน้ ที่ของ นายฉลอง หมั ่นการ บ้านเลขที่ 6
หมู่ 8 ตาบลกุดจอก อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพพืน้ ที่เป็ นที่ราบสูง มีความ
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินมีค่าการนาไฟฟ้ามากกว่า 16 เดซิซเี มนส์ต่อเมตร (dS/m) เป็ นพื้น
ที่ดนิ เค็มจัด สภาพอากาศเป็ นกึ่งแห้งแล้ง และปริม าณน้ าฝน 751-1,000 มิลลิเมตรต่อ ปี
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากพืน้ ที่มสี ภาพเป็ นดิน
เค็ม จัดจึงทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตต่ า พืชชอบเกลือ (Halophytes) คือ พืชที่เจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดีท่รี ะดับความเค็ม จัดมากๆ โดยเฉพาะหญ้าดิก๊ ซี่ (Sporobolus virginicus)
coarse type มีค วามสามารถอยู่ร อดได้ถึง 100 เปอร์เ ซ็น ต์ ในความเค็ม ระดับ 40 ppt
(NaCl) ซึ่งหญ้าดิก๊ ซี่ปรับตัวให้ม ี Vascular bundle เล็กลง สามารถปรับแรงดันออสโมติก
และมีการขับเกลือออกมาที่ต่อมที่ใบ การปลูกพืชชอบเกลือเป็ นการใช้พน้ื ที่ดนิ เค็มให้เกิด
ประโยชน์ เป็ นการปลูกพืชคลุม ดินช่วยควบคุมความชื้นบริเวณผิวดิน ป้องกันการสะสม
เกลือที่ผวิ ดิน รวมทัง้ สามารถเป็ นอาหารสัตว์ให้กบั เกษตรกรที่ทาปศุสตั ว์ โดยใบของหญ้า
จะมีเกลือที่คายออกมาทาให้ววั ชอบกินและหญ้ามีคุณภาพใกล้เคียงกับพืชอาหารสัตว์อ่นื
วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีน้ี คือ 1) ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มจัด 2) การใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3) ใช้เป็ นพืชคลุมดินและฟื้ นฟูระบบนิเวศใน
พืน้ ที่ดนิ เค็มจัด การปลูกหญ้าชอบเกลือของเกษตรกรได้รบั การสนับสนุ นจากกรมพัฒนา
ที่ดิน ภายใต้โ ครงการส่ง เสริม การพัฒ นาพื้น ที่ดินเค็ม แบบบูร ณาการในพื้นที่ลุ่ม น้ า ย่อ ย
กิจกรรมฟื้ นฟูพ้นื ที่ดนิ เค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยนื ต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย คือ เจ้าหน้ าที่ทางานร่วมกับหมอดินอาสาและผู้นาชุมชน ในการประชาสัมพันธ์
และประสานงานโครงการกับเกษตรกร โดยสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สนับสนุ นพันธุ์
หญ้าดิก๊ ซี่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี ปลูกบนคันดิน และบริเวณพืน้ ที่ดนิ เค็มจัดที่ไม่ใช้ประโยชน์ การ
ปลูกบนคันดินที่กว้าง 1.5 เมตร ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร ปลูกสลับกับการปลูกต้น
กระถินออสเตรเลียที่มรี ะยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร การขยายพันธุห์ ญ้าดิก๊ ซี่สามารถทาได้
โดยการตัดต้นยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ซึ่งมีจานวน 3 ข้อ แล้วนาไปเพาะในถุงดา เมื่อกล้า
อายุได้ 1 เดือนสามารถนาไปเพาะปลูกได้ การใช้เทคโนโลยีน้ีทาให้พ้นื ที่ดนิ เค็มจัดมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน 3 ปี เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ พืชท้องถิ่นหลายชนิด
กลับมาเจริญ เติบโต เช่น หญ้าป่าชนิดต่างๆ ส่งผลให้มสี งิ่ มีชวี ติ จาพวกแมลงปอ นก หนู
เข้ามาอาศัยในบริเวณนี้ เกษตรกรทีป่ ลูกหญ้าดิก๊ ซีบ่ นคันนาสามารถปลูกข้าวได้ และ
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : บ้านดอนแปะ เลขที่ 5 หมู่ 8 ตาบลกุดจอก
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
102.47748, 15.55688
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี: ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร: ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ: พ.ศ.2558; น้อยกว่า 10 ปี
(ไม่นานนี้)

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบเดินทีท่ าน้อยกว่า 50
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
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คาอธิ บาย
หญ้าดิก๊ ซีย่ งั สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ให้กบั วัว ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการประกอบอาชีพในพืน้ ทีต่ นเอง ลดการย้ายถิน่ ฐานไปประกอบอาชีพในพื้นที่
อื่นๆ และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยี คือ สามารถฟื้ นฟูดนิ เค็มจัดให้นามาใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ล่ี งทุนน้อย หญ้าดิก๊ ซี่สามารถ
ทดแทนอาหารสัตว์ได้ และทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ จากการขายต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซี่ให้กบั กรมพัฒนาทีด่ นิ แม้ว่าการปลูกหญ้าดิก๊ ซี่เป็ นการปรับปรุงดินเค็มทีใ่ ช้
ระยะเวลาในการฟื้ นฟูสภาพดินเค็มเห็นผลเร็วไม่เท่ากับการจัดการโดยใช้วธิ ที างวิศวกรรม แต่ลงทุนต่ากว่าวิธที างวิศวกรรม ซึ่งใช้เงินใ นการลงทุนสูง อย่างไรก็
ตามปญั หาทีพ่ บคือเกษตรกรมักจะเผาฟางข้าวหลังเก็บเกีย่ ว จึงทาให้หญ้าทีป่ ลูกเกิดความเสียหายและตายบางส่วนตนเอง ลดการย้ายถิน่ ฐานไปประกอบอาชีพใน
พื้นทีอ่ ่นื ๆ และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยี คือ สามารถฟื้ นฟูดนิ เค็มจัดให้นามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ่ลี ง ทุนน้อย หญ้าดิ๊กซี่
สามารถทดแทนอาหารสัตว์ได้ และทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ จากการขายต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซี่ให้กบั กรมพัฒนาทีด่ นิ แม้ว่าการปลูกหญ้าดิก๊ ซี่ เป็ นการปรับปรุงดิน
เค็มทีใ่ ช้ระยะเวลาในการฟื้ นฟูสภาพดินเค็มเห็นผลเร็วไม่เท่ากับการจัดการโดยใช้วธิ ที างวิศวกรรม แต่ลงทุนต่ากว่าวิธที างวิศวกรรม ซึ่ งใช้เงินในการลงทุนสูง
ั
อย่างไรก็ตามปญหาที
พ่ บคือเกษตรกรมักจะเผาฟางข้าวหลังเก็บเกีย่ ว จึงทาให้หญ้าทีป่ ลูกเกิดความเสียหายและตายบางส่วน

การปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิกซี)่ เพือ่ การฟื้นฟูดนิ เค็มอย่างรุนแรง
(ภาพโดย : จุฑารัตน์ รัตนปญั ญา)

กลไกของการทนเค็มของหญ้าโดยการขับถ่ายเกลือผ่านต่อมของใบพืช
(ภาพโดย : กมลทิพย์ ศศิธร)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้ นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้ า/บริเวณท้ายน้ าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและ
ผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี
Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือ
หรือการทาให้เป็นด่าง

ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น

กลุ่มด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
 การจัดการปศุสตั ว์และทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์
ั งดิน/พืชคลุมดิน
 การปบปรุ
 การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั บิ นพืน้ ฐานของระบบนิเวศ
SLM ของ WOCAT Technologies

การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : เกษตร-อภิบาล
(พืช-ปศุสตั ว์แบบผสมผสาน)
อื่นๆ - ระบุ: พืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกลือมาก
ข้อสังเกต: พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากเกลืออย่างรุนแรงซึง่
ไม่สามารถใช้สาหรับทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
การใช้น้า
√ จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยวิ ธีพืช
V2: หญ้าและไม้ยนื ต้น, V5: อื่นๆ
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
(ก) การขยายพันธุห์ ญ้าดิก๊ ซีส่ ามารถทาได้โดยการตัดต้นยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ซึง่ จะมี 3 ข้อ แล้วนาไปเพาะในถุงดาทีม่ สี ่วนผสมดินปุ๋ยหมัก เพือ่ เป็นวัสดุปลูก
เมือ่ กล้าอายุได้ 1 เดือน สามารถนาไปเพาะปลูกได้แล้วเตรียมดินโดยการขุดหลุมขนาด 10x10x10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ป๋ ยุ หมักจานวน 200 กรัมต่อหลุม
และปุ๋ยเคมี 15-15-15 จานวน 6.25 กรัมต่อหลุม หลังจากนัน้ คลุมด้วยแกลบประมาณ 400 กรัมต่อหลุม และมีระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร
(ข) รูปทีแ่ สดงการปลูกหญ้าดิก๊ ซีบ่ ริเวณพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัดและระหว่างคันนาปลูกกระถินออสเตรเลียเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม
(ก)

(ข)

ผูเ้ ขียน : วินยั ชมบุตร

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
นโยบายของรัฐบาลเรือ่ งค่าแรงขัน้ ต่าเป็ นปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อต้นทุนของ

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท
โครงการ

อัตราแลกเปลีย่ น คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การเพาะกล้าหญ้าดิก๊ ซี่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558)
2. การเตรียมดินเพือ่ การเพาะปลูก(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558)
3. การใช้ป๋ ยเคมี
ุ
(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้

ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ต่อปัจจัยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ต้นทุนค่าแรงในการปลูกหญ้าดิก๊ ซี่ (ค่าแรงต่อวัน = 300 บาท ค่าแรง 1 ไร่ =
1200 บาท)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
หน่ วย ปริ มาณ

ปัจจัยนาเข้า

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

วัสดุด้านพืช
ต้นกล้า 1,600.00

0.5

800.00

ราคาปุ๋ยหมัก 3.5 บาท/กิโลกรัม 0.2 กิโลกรัม/หลุม

กิโลกรัม

320.0

3.5

1,120.0

แกลบราคา 4 บาท/กิโลกรัม 0.4 กิโลกรัม/หลุม

กิโลกรัม

640.0

4.0

2,560.0

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ราคา 20 บาท/กก. 6.25 กก./หลุม

กิโลกรัม

10.0

20.0

200.0

ต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซี่ จานวน 1600 ต้น/ไร่ ต้นละ 0.5 บาท
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซต์)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

5,880.00

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

183.75

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. ไม่มกี จิ กรรมการบารุงรักษา เพราะหญ้าดิก๊ ซีส่ ามารถเจริญเติบโตและขยายพันธ์ได้เอง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ไม่ม ี)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
หน่ วย

ปัจจัยนาเข้า

ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
หน่ วย (บาท)
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน

ไม่มคี ่าใช้จ่ายแรงงานในช่วงบารุงรักษา

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย

เขตภูมิอากาศเกษตร

<251 ม.ม.

ชืน้

251-500 ม.ม.

กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 ม.ม.
√ 751-1000 ม.ม.

ข้อมูลจาเพาะเรื่องภูมิอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 1028.0
ปริมาณฝนเฉลีย่ ต่อปีระหว่าง ปี พ.ศ. 2526-2555
สถานีอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุนยิ มวิทยา
อุณหภูมเิ ฉลีย่ 21-36 องศาเซลเซียส
ความชืน้ สัมพัทธ์ 75%

√ กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

1001-1500 ม.ม.
1501-2000 ม.ม.
2001-3000 ม.ม.
3001-4000 ม.ม.
>4000 ม.ม.
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความชัน

ภูมิลกั ษณ์

√ ราบเรียบ (0-2%)

√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
0-100 เมตร

ลาดเล็กน้อย (3-5%)

เนินเขา

√ 101-500 เมตร

ปานกลาง (6-10%)

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

2,001-2,500 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,501-3,000 เมตร

ชันมาก (>60%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่ง
√ ไม่เกีย่ วข้อง

3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

√ หยาบ/เบา (ดินทราย)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

ตื้น (21-50 ซ.ม.)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น
สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
√ ต่า (<1%)

√ ลึก (81-120 ซ.ม.)
ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล

√

ผิวดิน

เพียงพอ

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน

< 5 เมตร

ดี

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)

5-10 เมตร

ปานกลาง

เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)

> 50 เมตร

ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ใช้ประโยชน์ได้

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์

ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

√ ต่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า) √ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
ทาการค้า/การตลาด

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน
√ พอมีพอกิน
รวย

การใช้กาลังสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

เพศ

อายุ

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน
สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

หญิง
√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น
กลุ่ม
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
√ ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์
√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์
50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

√ น้าฝน

เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

ถนนและการขนส่ง
น้าดืม่ และการสุขาภิบาล
บริการด้านการเงิน
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

ลดลง

การผลิตพืชทีใ่ ช้เลีย้ งปศุสตั ว์

ลดลง

การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต

√
√

การจัดการทีด่ นิ

เพิม่ ขึน้
ลดลง

ลดลง

√
√

ขัดขวาง

√

ทาให้งา่ ยขึน้

การมีน้าดืม่ ไว้ให้ใช้

ลดลง

คุณภาพน้าดืม่

ลดลง

การมีน้าไว้ให้ปศุสตั ว์

ลดลง

คุณภาพน้าสาหรับปศุสตั ว์

ลดลง

การมีน้าไว้ให้สาหรับการชลประทาน

ลดลง

คุณภาพน้าสาหรับการชลประทาน

ลดลง

ความต้องการน้าจากการชลประทาน

เพิม่ ขึน้

ค่าใช่จ่ายของปจั จัยการผลิตทางการเกษตร

เพิม่ ขึน้

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

พืน้ ทีส่ าหรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ในระหว่างเพาะปลูกหรือ
ใช้งาน)

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

√
√
√
√
√
√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง

√

ลดลง

√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

√
√

ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้า

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

โอกาสทางวัฒนธรรม (ด้านจิตวิญญาณ ทางศาสนา ด้าน
สุนทรียภาพ)

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

√
√

เสริมให้แข็งแรง
เสริมให้แข็งแรง

การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ

ลดลง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้าน สังคมและเศรษฐกิจ
(เพศ อายุสถานภาพ ความเป็นกลุ่มทางชาติพนั ธุ)์

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

ปริมาณน้า

ลดลง

เพิม่ ขึน้

คุณภาพน้า

ลดลง

การเก็บเกีย่ วหรือการกักเก็บน้า (น้าค้างหิมะ)

ลดลง

√
√
√
√

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา

น้าไหลบ่าทีผ่ วิ ดิน
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เพิม่ ขึน้
ปรับปรุงดีขน้ึ
ลดลง

7/11

ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
การระบายน้าส่วนเกิน

ลดลง

น้าบาดาลหรือระดับน้าในแอ่งน้าบาดาล

ต่าลง √

การระเหย

√

ซึมลงเติม

√
√
√

เพิม่ ขึน้

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

สิง่ ปกคลุมดิน

ลดลง

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

การสะสมของดิน

เพิม่ ขึน้

การอัดแน่นของดิน

เพิม่ ขึน้

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

เพิม่ ขึน้

ลดลง

มวลชีวภาพ/เหนือดินชัน้ C

ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง

พืชพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ ุกล้าเข้ามา

ลดลง

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือน ดิน แมลงผสมเกสร)

ลดลง

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช

ลดลง

ผลกระทบจากน้าท่วม

เพิม่ ขึน้

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ทีถ่ ูกพัดพามา

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิม่ ขึน้

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

ความเสีย่ งจากไฟ

เพิม่ ขึน้

ความเร็วของลม

เพิม่ ขึน้

ภูมอิ ากาศจุลภาค

แย่ลง

เพิม่ ขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง

√
√
√
√

เพิม่ ขึน้

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง

√
√

เพิม่ ขึน้

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง

√

ลดลง

ความเป็นกรด

ปรับปรุงดีขน้ึ
ลดลง

เพิม่ ขึน้

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

เพิม่ ขึน้

√
√
√

ลดลง

ความเค็ม

ลดลง

√
√

ลดลง

การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน /การเกิดชัน้ ดาน

ปรับปรุงดีขน้ึ

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง

√
√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

√
√
√

เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง

√

ลดลง

√

ลดลง

√
√
√
√

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

น้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยน้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

เพิม่ ขึน้

ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยน้า

เพิม่ ขึน้

√
√

น้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (น้าบาดาล น้าพุ)
การไหลของน้าคงทีแ่ ละสม่าเสมอใน ช่วงฤดูแล้ง(รวมถึงการ
ไหลน้อย)
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ผลกระทบ
ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

√

เพิม่ ขึน้

ความสามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง/ ความสามารถใน
การคัดกรอง (โดยดิน พืช พืน้ ทีช่ ุ่มน้า

ลดลง

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

ตะกอนทีถ่ ูกพัดพามาโดยลม

เพิม่ ขึน้

ลดลง

ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเพือ่ นบ้าน

เพิม่ ขึน้

ความเสียหายต่อโครงสร้างพืน้ ฐานของ รัฐหรือของเอกชน

เพิม่ ขึน้

√
√
√

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ลดลง

√

ลดลง

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

√
√

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ(ภัยพิ บตั ิ )
ภัยจากฝนแล้ง

ไม่ดี

ไฟปา่

ไม่ดี

ไฟบนบก

ไม่ดี

น้าท่วมฉับพลัน

ไม่ดี

การบุกรุกของแมลง / หนอน

ไม่ดี

√

ดีมาก

√
√
√
√

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลลัพธ์ตามที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่นๆ
ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

ไม่ดี

ช่วงการปลูกพืชทีล่ ดลงมา

ไม่ดี

√
√

ดีมาก
ดีมาก

การน้ อมเอาความรูแ้ ละการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
√

1-10%
11-50%
>50%

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
√

1-10%
11-50%
51-90%
91-100%
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้
อย่างไร
 หญ้าดิกซีเ่ ป็นพืชทีท่ นทานต่อเกลือสูงมากและหลังจากปลูกความเค็ม  เจ้าของพืน้ ทีข่ าดความรูก้ ารปลูกพืชชอบเกลือเพือ่ ลดการแพร่กระจาย
ดินเค็มจัด และไม่มที างเลือกทีจ่ ะหารายได้ทด่ี กี ว่าการปลูกหญ้าดิก๊ ซี่
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
 เจ้าหน้าทีค่ วรเข้าพบปะและถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการลดการ
แพร่กระจายดินเค็มจัดให้แก่ เกษตรกร
 สภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ส่งเสริมให้พชื ชนิดอืน่ ๆกลับมาขึน้ ในพืน้ ที่  เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมักจะเผาฟางข้าวหลังการเกีย่ ว จึงมีผลให้
หญ้าดิก๊ ซีบ่ างส่วนตาย  การประชาสัมพันธ์เป็นสิง่ จาเป็นพือ่ หยุด
เจ้าของพืน้ ทีไ่ ม่
การเผาฟางข้าว
 เจ้าของพืน้ ทีไ่ ม่ปล่อยให้พน้ื ทีว่ ่างเปล่า สามารถปลูกขยายพันธุ์
หญ้าดิก๊ ซีใ่ ห้กบั กรมพัฒนาทีด่ นิ

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 หญ้าชอบเกลือเพียงชนิดเดียว (หญ้าดิก๊ ซี)่ ทีส่ ามารถเจริญเติบโตได้  นักวิจยั และเจ้าหน้าทีท่ ุกคนต้องทาความเข้าใจกลไกขอบพืชชอบเกลือ
และความสาคัญของหญ้าดิก๊ ซีต่ ่อแผนการทางานของโครงการนี้ 
ในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
เจ้าหน้าทีจ่ าเป็นต้องได้รบั การฝึกฝนอย่างดีในระดับต่างๆ
 หลังจากปลูกหญ้าดิก๊ ซีเ่ ป็นเวลา 2-3 ปี ความเค็มของดินลดลง ส่งผล  เจ้าหน้าทีจ่ าเป็นต้องได้รบั การฝึกฝนอย่างดีในระดับต่างๆ  เจ้าหน้าที่
ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืช เช่น ผีเสือ้ นก
ควรได้รบั การฝึกอบรมและได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโครงการมากขึน้
หนู ไส้เดือน และพืชประจาถิน่ เป็นต้น

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

 เกษตรกรสามารถใช้ทด่ี นิ ของตนเองได้ครอบคลุมมากกว่าปล่อยให้
แห้งแล้ง

 โครงการนี้ตอ้ งติดตามและประเมินผลไม่เพียงพอและไม่มปี ระสิทธิภาพ
 เจ้าหน้าทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความสาคัญกับจุดอ่อนและ
อุปสรรคของความสาเร็จของโครงการมากขึน้

 หญ้าดิกซีส่ ามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เลีย้ งทาให้เจ้าของทีด่ นิ มีรายได้
เพิม่ ขึน้
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
กมลทิพย์ ศศิธร

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 16 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 1 ตุลาคม 2563

วิ ทยากร
หมันการ
่
ฉลอง - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ไพรัช พงษ์วเิ ชียร - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
กมลทิพย์ ศศิธร - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ั
จุฑารัตน์ รัตนปญญา
- ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
วินยั ชมบุตร - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ดร.สมศรี อรุณนิ ท์ - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5715/
วีดโี อ: https://player.vimeo.com/video/301738367
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
Approaches: การขยายผลการปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี)่ เพือ่ ควบคุมพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5728/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย

โครงการ


Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR)
(where people and their land are safer)



Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide
(where the land is greener)

การอ้างอิ งหลักการ


กรมพัฒนาทีด่ นิ : http://www.ldd.go.th/

ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์


บริเวณทีเ่ ป็นสีเขียว - กรณีศกึ ษาและการวิเคราะห์โครงการอนุรกั ษ์ดนิ และน้าทัวโลก:
่
https://www.wocat.net/library/media/27/



ทีซ่ ง่ึ ผูค้ นและทีด่ นิ ของตนปลอดภัยยิง่ ขึน้ - บทสรุปของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (DRR) (ทีซ่ ง่ึ ผูค้ นและทีด่ นิ ของพวก
เขาปลอดภัยยิง่ ขึน้ ): https://www.wocat.net/en/projects- and-countries/projects/drr
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ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิจยั และเจ้าของพืน้ ทีร่ ่วมกันอภิปรายถึงการใช้ประโยชน์ของหญ้าดิก๊ ซีใ่ นพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด (ภาพโดย : ไพรัช พงษ์วเิ ชียร)

การขยายผลการปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิ๊ กซี่) เพื่อควบคุมพืน้ ที่ดินเค็มจัด
สถานที่

คาอธิ บาย
รัฐ บาลส่ งเสริ มการปลูกหญ้ าดิ๊ กซี่ เพื่ อควบคุมพื้น ที่ ดิน เค็มจัดพร้ อมทัง้ ฟื้ นฟูระบบนิ เวศและ
ป้ องกันการแพร่กระจายของเกลือ ภายใต้ความร่วมมือของเจ้าของที่ ดิน เจ้าหน้ าที่ กรมพัฒนา
ที่ดิน เกษตรกร หมอดิ นอาสา เจ้าหน้ าที่ ท้องถิ่ น และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
การขยายผลการปลูกหญ้าดิ๊กซี่เพื่อควบคุมพื้นที่ทไ่ี ด้รบั อิทธิพลจากเกลือ กรมพัฒนาที่ดนิ กระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ มีโครงการฟื้นฟูพน้ื ทีด่ นิ เค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยนื ต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเริม่ ต้นโครงการเมือ่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โครงการ
นี้เป็นการสนับสนุ นการปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี่) บนพื้นทีด่ นิ เค็มจัด และทิ้งร้าง มีวตั ถุประสงค์
หลัก คือ เผยแพร่ให้เกษตรกรใช้พ้นื ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์ สูงสุด และป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดย
การปลูกหญ้าดิ๊กซี่ปกคลุมหน้าดินและการฟื้ นฟูระบบนิเวศของดินเค็มที่ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง
กิจกรรมแรกต้องมีการทาประชาพิจารณ์จากคนในชุมชน ระบุพน้ื ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลจากเกลืออย่างรุนแรง และ
จัดทาแปลงการสาธิตบนพื้นที่เกษตรกรเป็ นศูน ย์เรีย นรู้และเผยแพร่ แล้วร่วมมือ กับองค์การบริหาร
ท้องถิน่ ก่อนทีจ่ ะทาแปลงสาธิตเจ้าหน้าทีไ่ ด้จดั ประชุมเกษตรกรเพื่อระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการปลูกหญ้าดิก๊ ซีบ่ นพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด ส่วนของแปลงสาธิตประกอบด้วย
กิจกรรม 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรีย มกล้าหญ้าดิ๊กซี่ คัดเลือ กพื้น ที่ เตรีย มดิน ประชา
พิจารณ์และจัดทาแปลงสาธิตทีต่ าบลด่านช้าง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในบริเวณดินเค็มจัด
ขัน้ ตอนที่ 2 การประสาน งานร่วมกับนักวิจยั และเกษตรกรเจ้าของพื้นทีร่ ่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
และติดตามประเมินผลงาน ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ คัดเลือกเกษตรกรแล้วเจ้าหน้าทีส่ าธิตวิธกี ารปลูกและการ
ขยายพันธุห์ ญ้าดิก๊ ซี่ พร้อมทัง้ พาเกษตรกรดูงานในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบความสาเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และขันตอนที
้
่ 4 เป็นการขยายผล เจ้าหน้าทีจ่ ะนาเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 ปี มาขยายผล
และเผยแพร่ผลงานทีป่ ระสบความสาเร็จของนายฉลอง หมันการ
่
มีพน้ื ทีด่ นิ เค็มจัดทีไ่ ม่สามารถปลูกพืช
ได้ หลังจากดาเนินการเป็ นเวลา 3 ปี พบว่า พื้นทีว่ ่างเปล่าทีป่ ลูกหญ้าดิก๊ ซี่มพี ชื ชนิดอื่นๆ ขึน้ ปกคลุม
หน้าดินมากขึน้ กว่าเดิม ปลูกข้าวได้ ทาให้เกษตรกรมีรายได้ทม่ี นคง
ั ่ ลดการย้ายถิน่ ฐานและแรงงานสู่
เมืองใหญ่ ซึ่งโครงการนี้ทาให้เกษตรกร เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เจ้าหน้าที่ นักวิจยั และผูเ้ ชีย่ วชาญจากกรม
พัฒนาทีด่ นิ ได้ทางานร่วมกันในพืน้ ที่ ถึงแม้ว่าการฟื้นฟูดนิ เค็มจัดด้วยการปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊
ซี่) ซึ่ง วิธีท างพืช ที่ม ีค่ า ใช้จ่ า ยไม่สูง นัก และใช้เ วลาค่ อ นข้า งนานกว่ า การฟื้ น ฟู ดิน เค็ม ด้ว ยวิธีท าง
วิศวกรรมที่มกี ารลงทุน สูงและเห็นผลเร็ว แต่วธิ ีการปลูกหญ้าดิ๊กซี่นับว่าเป็ น วิธที ่เี กษตรกรสามารถ
ปฏิบตั เิ องได้ภายในพื้นทีต่ นเอง เมือ่ ประเมินจุดแข็งในการขยายผลเทคโนโลยีน้ีพบว่า มีหมอดินอาสา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผูน้ าท้องถิน่ เป็ นผูร้ ่วมดาเนินงาน เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งกล้า
หญ้า ดิ๊ก ซี่ไ ด้ง่า ย และไม่ม ีค่ า ใช้จ่า ย เทคโนโลยีน้ี ช่ ว ยสร้า งสภาพแวดล้อ มของดิน เค็ม จัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ดขี น้ึ มีอาสาสมัครของกรมพัฒนาทีด่ นิ และของชุมชนช่วยกระจายความรูเ้ รื่อง
การปลูกหญ้าดิกซี่อ ย่ างต่อ เนื่อ ง และมีแปลงสาธิต ในพื้น ที่ สาหรับจุดอ่ อ นในการขยายผล คือ การ
ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทวถึ
ั ่ ง กรมพัฒนาที่ดนิ ควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรบางส่วนไม่เชือ่ ว่าหญ้าดิก๊ ซีส่ ามารถทนเค็มได้ระดับเค็มจัดและหลังการปลูกจะ
ทาให้ความเค็มลดลงเจ้าหน้าทีข่ องกรมพัฒนาทีด่ นิ ควรให้ความรู้ และพาไปดูตวั อย่างทีป่ ระสบผลสาเร็จ

SLM ของ WOCAT Approaches

สถานที่ บ้านดอนแปะ เลขที่ 6 บ้านดอนแปะ หมู่ 8
ตาบลกุดจอก อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
102.47528, 15.55864
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2558
ปี ที่ สิ้นสุด : พ.ศ.2560
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ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

#/6

หญ้าดิก๊ ซีเ่ ป็นอาหารสาหรับปศุสตั ว์
(ภาพโดย : กมลทิพย์ ศศิธร)

บริเวณพืน้ ทีข่ ยายผลการควบคุมพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัดโดยการปลูกหญ้าดิก๊ ซี่
ั
(ภาพโดย : จุฑารัตน์ รัตนปญญา)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
วัตถุประสงค์หลักของวิธกี ารนี้คอื เพือ่ ส่งเสริมให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ เกิดประโยชน์สงู สุดทางการเกษตร เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นทีด่ นิ เค็มจัด โดยการปลูก
หญ้าดิก๊ ซีเ่ ป็นพืชคลุมดินและฟื้นฟูระบบนิเวศของดินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเกลืออย่างรุนแรง
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา: เจ้าของทีด่ นิ ทาตามสิง่ ทีเ่ พือ่ นบ้านปฏิบตั แิ ล้วประสบผลสาเร็จ

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : การประสานงานของหมอดินอาสาและผูน้ าชุมชนในพืน้ ที่

นโยบาย: รัฐบาลมีนโยบายป้องกันการเสือ่ มโทรมของดิน

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค: เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ ในพืน้ ที่

ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่มีให้: สาหรับผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่มีให้: สาหรับผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีไ่ ม่เข้าร่วมโครงการ

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท

กรมพัฒนาทีด่ นิ

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มี อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้นาเทคโนโลยีไปไว้ใน ปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี)่ ในพืน้ ทีด่ นิ
พืน้ ที่
เค็ม
อานวยความสะดวกทีน่ าเทคโนโลยีไปใช้
สนับสนุนโครงการให้สาเร็จ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุนการดาเนินงาน
สนับสนุนองค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณ

นักวิจยั /ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น

เป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน

แนะนา ส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รัฐบาล (ผูว้ างแผน ผูท้ าการตัดสินใจ)

เป็นผูส้ นับสนุนโครงการ

เงินทุน ผูว้ างแผน ผูม้ อี านาจตัดสินใจ

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
อบต. / เทศบาล

SLM ของ WOCAT Approaches
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การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง
ระดมกาลังด้วยตนเอง

การวางแผน

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

√

การริเริม่ หรือการจูงใจ

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

√

ชีแ้ จงข้อกาหนดกับเจ้าของทีด่ นิ เกีย่ วกับแผนงานก่อนเริม่ ดาเนินการ

√
√

การดาเนินการ
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ หรือเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เจ้าของทีด่ นิ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

แผนผัง
กระบวนการมีส่วนร่วมสีข่ นตอนของการ
ั้
พัฒนาเทคโนโลยีระหว่างองค์กร อาสาสมัคร
ชุมชนในการปรับปรุงดิน เกษตรกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
และนักวิจยั

ผูเ้ ขียน : กมลทิพย์ ศศิธร
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ นทีไ่ ด้ทาการบันทึก
√ การประเมินความรูด้ า้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
ไว้เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง

สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

่ นเป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตามให้
√ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเพียงผูเ้ ดียว

ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

นักการเมืองหรือผูน้ า
SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
√ การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปแบบของการอบรม

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

หัวข้อที่อบรม
การป้องกันและฟื้ นฟูทด่ี นิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเกลือด้วยเทคโนโลยีทม่ี ี
อยู่และเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกร

กาลังดาเนินการ

เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

เกษตรกรกับเกษตรกร

√

ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต

√

จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่

1. หมอดินอาสาเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาทีด่ นิ โดยมีหน้าทีใ่ นการให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรในพืน้ ที่
2. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการปรับปรุงดินเค็มจากกรมพัฒนาทีด่ นิ เยีย่ มชมและให้คาแนะนาแก่เกษตรกรใน
พืน้ ที

ทีศ่ นู ย์ถาวร
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปรับปรุงดินเค็มจากกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รว่ มมือกับหมอดินอาสาในการสารวจอัตราการรอดชีวติ และติดตามการเจริญเติบโตของพืชในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
การวิ จยั
การวิ จยั ปฏิ บตั ิ ตามหัวข้อต่อไปนี้
สังคมวิทยา

กลุ่มวิจยั และพัฒนาการจัดการดินเค็มทางานวิจยั เรือ่ ง “halophytes plantation and the flow path
along the landscape in Northeast Thailand” ร่วมกับ Dr. J.L. Gallagher จาก Delaware, University.

เศรษฐศาสตร์ / การตลาด
นิเวศวิทยา

√ เทคโนโลยี

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ

√ < 2,000

กรมพัฒนาทีด่ นิ

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
√ เงินสนับสนุนสาหรับปจั จัยการผลิต

2,000-10,000
10,000-100,000

เครดิต

100,000-1,000,000

แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา: ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซี่ ค่าการเตรียมปลูก เช่น ปุ๋ย แรงงานปลูก

SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
แรงงาน
ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินแบบเต็ม
ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินบางส่วน

แรงงาน
การปลูก
ต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซี่
สนับสนุนต้นกล้า

√
√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดินคือ
สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
√ จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

ใช่ ปานกลาง

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
สร้างความมันคงด้
่ านอาหารและรายได้ของครอบครัว
ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่
จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูส้ าหรับเกษตรกรเพือ่ เป็นข้อมูลสาหรับการยอมรับเทคโนโลยี
ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นาเอาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เกษตรกรนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างดีสง่ ผลให้มกี ารขยายวิธกี ารดังกล่าวไปยังพืน้ ทีท่ ก่ี ว้างขึน้
ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดาเนินงานของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
เกษตรกรได้ปรับและเปลีย่ นโมเดลของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพือ่ ให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง
นาไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้และใช้หญ้าเป็นอาหารสาหรับวัว

√
√
√
√
√

แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนาด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นไปปฏิ บตั ิ ใช้ ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)
กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ
เกษตรกรมี ความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกของการเพาะปลูก
หญ้าดิก๊ ซีม่ ากขึน้ เรือ่ ย ๆจากการทีเ่ กษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง
SLM ของ WOCAT Approaches
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

หมอดินอาสา องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ และผูน้ าชุมชนเป็นผู้
 ประสานงานในพืน้ ที่
เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซีไ่ ด้อย่าง
 ง่ายดาย
การแพร่กระจายของต้นกล้าหญ้าดิก๊ ซีท่ าโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย


การประชาสัมพันธ์ของโครงการไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
  กรมพัฒนาทีด่ นิ จาเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมโครงการฯ

จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

เทคนิคทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนสร้างขึน้ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ บน  เกษตรกรบางคนไม่เชือ่ ว่าหญ้าดิก๊ ซีน่ นั ้ ทนเค็มได้มากและจะทาให้ความเค็มของดิน
 ดินเค็มทีร่ ุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ลดลงหลังจากปลูก  เจ้าหน้าทีค่ วรสร้างความรูจ้ ากเกษตรกรทีป่ ระสบ
ความสาเร็จโดยการไปเยีย่ มเกษตรกรในพืน้ ทีบ่ อ่ ยครัง้ ภายใต้โครงการ
เทคนิคในการปลูกหญ้าดิกซีจ่ ดั ทาโดยกรมพัฒนาทีด่ นิ และอาสาสมัคร
"การปลูกหญ้าดิก๊ ซีเ่ พือ่ การฟื้นฟูพน้ื ดินเค็มจัด"
 ชุมชนในการปรับปรุงดิน
 แปลงสาธิตทีส่ าเร็จเป็นแปลงตัวอย่างในพืน้ ที่

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ผูต้ รวจสอบ
นางสาวกมลทิพย์ ศศิธร (misskamonthip@gmail.com)
วันที่จดั ส่งเอกสาร: 26 มีนาคม 2563
การอัพเดทล่าสุด: 13 เมษายน 2563
วิ ทยากร
สมศักดิ ์ อยู่บุร ี - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
รุ่งอร่าม ศรีวุฒพิ งษ์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
หนูเรียน ทาไธสงค์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
นายไพรัช พงษ์วเิ ชียร (pirach.ldd@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
นางสาวกมลทิพย์ ศศิธร (misskamonthip@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ั
นางจุฑารัตน์ รัตนปญญา
(rattanapunya041206@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
วินยั ชมบุตร (winai3898@gmail.com) - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ชัยวัฒน์ อนุโพทธิ ์การ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ดร.สมศรี อรุณนิ ท์ (ssarunin@gmail.com) - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5728/
วิดโี อ: https://player.vimeo.com/video/293715832
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
เทคโนโลยี: การปลูกพืชชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ ซี)่ เพือ่ การฟื้นฟูพน้ื ทีด่ นิ เค็มจัด https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5715/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the
land is greener)
การอ้างอิ งหลักการ
 กรมพัฒนาทีด่ นิ : http://www.ldd.go.th/
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นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 จากเศษปลา (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น)

เทคโนโลยีนํ้าหมักชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิ น
นํ้าหมักชีวภาพ

สถานที่

คําอธิ บาย
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิ น เป็ นเทคโนโลยีทางเลือกที่ ช่วยฟื้ นฟูที่ดินที่ เสื่อมโทรม จาก
การใช้ ป ระโยชนที่ ดิ น อย่ า งเข้ ม ข้ น ขาดการปรับ ปรุ ง บํา รุง ดิ น ให้ ก ลับ มาเป็ นดิ น ที่ มี productivity
สามารถให้การผลิ ตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ั
พื้นทีท่ ม่ี ปี ญหาความเสื
อ่ มโทรมของดินทางเคมีและทางกายภาพ สภาพพืน้ ทีเ่ ป็ นทีล่ ุ่ม เนื้อดินค่อนข้างเป็ นทราย
โครงสร้างดินไม่ดี มีการระบายนํ้ าค่อนข้างเลว ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดินตํ่า และความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในการปลูกข้าว แต่ประสบปญั หาผลผลิตข้าวตํ่า เกษตรกรได้
ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวมาปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ด้วยการปรับสภาพพื้นทีจ่ ากแปลงนามาขุดคูยกร่อง (ขนาดคัน
ดินปลูกพืชกว้าง 1 เมตร ปากร่องนํ้ากว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร) ปลูกทุเรียน กล้วย มะนาว พืชผัก (ชะอม)
มีการดูแล กําจัดวัชพืช/ศัตรูพชื โดยใช้สารเคมี และใส่ป๋ ยุ เคมีในอัตราสูงต่อเนื่อง ทําให้ดนิ เสื่อมโทรม ดินแน่ นทึบ
และปลูกพืชไม่ได้ผล เทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน ประกอบด้วยการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 3 สูตร
และการใช้น้ําหมักชีวภาพ ทัง้ 3 สูตร ดังนี้
1.กระบวนการผลิต นํ้าหมักชีวภาพ
วิธกี ารผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 3 สูตร มีดงั นี้
1.1 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพจากเศษปลาด้วยสารเร่ง พด.
1.2 การผลิตจุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง
1.3 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพจาก นํ้าซาวข้าว
2.วิธกี ารใช้น้ําหมักชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน
ให้นํานํ้าหมักชีวภาพทัง้ สามสูตรผสมกันในอัตรา1:1:1 ต่อนํ้า200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้
ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยนํ้าหมักชีวภาพไปกับนํ้า 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยนํ้าเปล่าอีก 30 นาที เป็ นเวลา
3 ปี (ช่วงเริม่ ต้นของการปลูกปลูกไม้ผล ) การใช้เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ฟื้นฟู
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ ทีท่ ําการเกษตรมานาน และมีการใช้ป๋ ยเคมี
ุ
ในอัตราสูงมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถทํา
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อ ปรับปรุงบํารุงดิน มีกจิ กรรมที่สําคัญในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ขันตอนการผลิ
้
ต นํ้าหมักชีวภาพ
ดําเนินการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 3 สูตรดังนี้
1.1 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพจากเศษปลาด้วยสารเร่ง พด 2 ผลิตโดยใช้ เศษปลา 10 กิโลกรัม เศษผัก/ผลไม้
10 กิโลกรัม กากนํ้าตาล 20 กิโลกรัม นํ้าซาวข้าว/หน่อกล้วยสับ 5 หน่อ และสารเร่ง พด.2 1 ซอง หมักในถังหมัก
ขนาด 120 ลิตร นาน 3 เดือน
1.2. การผลิตจุลนิ ทรีย์สงั เคราะห์แสง ผลิตโดยใช้ส่วนผสมไข่ไก่ 5 ฟอง ผงชูรส 3 ช้อนโต๊ะ นํ้ าปลา 1 แก้ว
กะปิ 1ช้อนโต๊ะ และนํ้ากรองสะอาด 20 ลิตร ผสมจนเป็ นเนื้อเดียวกัน ผสมนําในอัตรา 1.5 ลิตร ต่อนํ้า 200 ลิตร
กรอกใส่ ขวดพลาสติกใส วางตากแดด ใช้เวลา 7 วัน จะเกิดสีแดง (ในกรณีทใ่ี ช้น้ํ าบริสุทธิ)์ และใช้เวลา 1 เดือน
(ในกรณีใช้น้ําประปาทัวไป)
่
1.3 การผลิต นํ้ าหมักชีวภาพจากนํ้ าซาวข้าว ผลิต โดยใช้ นํ้ าซาวข้าว 100 ลิตร นํ้ าตาลทราย 10 กิโ ลกรัม
ยาคูลท์ 1 ขวด และซีอว๊ิ ดํา 10 มิลลิลติ ร หมักในถังหมักขนาด 120 ลิตร นาน 3 เดือน
2. ขันตอนการใช้
้
นํ้าหมักชีวภาพ เพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน การใช้ นํ้าหมักชีวภาพ เพือ่ ปรับปรุงบํารุงดินในการปลูก
พืช ให้ใช้ต่างกันไปช่วงระยะเวลาของการปลูกพืช ดังนี้
2.1 ระยะเริม่ ต้นก่อนให้ผลผลิต (ช่วงอายุไม้ผล 1-3 ปี) ให้นํานํ้าหมักชีวภาพทัง้ สามสูตรผสมกันในอัตรา 1:1:1
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สถานที่ : 62/1 หมู่ 5 ตําบลไม้เค็ด
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี ประเทศไทย
คํานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
ตําแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู
เลือก : 101.3399, 14.11998
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
: ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยัง
บริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
พืน้ ที่ค้มุ ครองถาวร: ไม่ใช่
วันที่ ในการดําเนิ นการ : พ.ศ.2540

ประเภทของการแนะนํา
√ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ าํ กัน
อยู่ ( > 50 ปี )
ในช่วงการทดลองหรือการทําวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก
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ต่อนํ้า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยนํ้าหมักชีวภาพไปกับนํ้า 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยนํ้า เปล่าอีก 30 นาที
2.2 ระยะให้ผลผลิต (ตัง้ แต่ 4 ปีขน้ึ ไป) ให้ ละลายนํ้าหมักชีวภาพจากเศษปลาด้วยสารเร่งพด.2 จํานวน 5 ลิตร : นํ้า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน
หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยนํ้าหมักชีวภาพไปกับนํ้า10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยนํ้าเปล่าอีก 30 นาที
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน 1. ทําให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ อินทรียวัตถุและจุลนิ ทรีย์ในดิน (ไส้ เดือนดิน) เพิม่ ขึน้ ดินร่วน
ซุยขึน้ ความเป็น ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินเพิม่ ขึน้ ทําให้สามารถปลูกไม้ผลและพืชผักได้ดี ให้ผลผลิตทีด่ แี ละมีคุณภาพ รวมทัง้ สามาร ถผลิตต้นพันธุ์ทุเรียน
จําหน่ายได้ในราคาสูง (180 บาท/ต้น) 2. ทําให้ตน้ ทุนการผลิตพืชลดลง เนื่องจากใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงมาเป็นวัสดุหมัก ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ชีวติ
ความเป็นอยู่ดขี น้ึ ไม่มหี นี้สนิ พึง่ พาตนเองได้ และการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม
ประเด็นทีผ่ ใู้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ ชอบ 1. เทคโนโลยีน้ีเป็ นองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการศึกษาทดลอง/ปฏิบตั จิ ริงในพื้นทีข่ องเกษตรกรต้นแบบผู้ ใช้เทคโนโลยีนําไปใช้แล้ว
เห็นผลจริงชัดเจน 2. วิธกี าร/ขัน้ ตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3. วิธกี ารใช้ นําไปใช้ได้งา่ ย สะดวกไม่ยุงยาก
4. มีการเผยแพร่เทคโนโลยีหลายช่องทาง เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้งา่ ย 5. มีสถานทีแ่ ละอุปกรณ์พร้อมในการเผยแพร่
ประเด็นทีผ่ ใู้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ ไม่ชอบ
1. เทคโนโลยีน้ี (นําหมักชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ) ไม่มกี ารตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช ทําให้ไม่ทราบปริมาณทีม่ ี
2. เกษตรกรทัวไปยั
่ งขาดแรงจูงใจในการทําและการใช้

ถังบรรจุน้ําหมักชีวภาพ (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น)

นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 จากเศษปลา (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผ

การจําแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า/บริเวณท้ายนํ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้ที่ดิน
การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ใช่ วนเกษตร
พืน้ ที่ปลูกพืช

การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
การปลูกไม้ยนื ต้นไม้พุ่ม
จํานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี : 2

ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี - Cn (Fertility decline):
ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทําให้ลดลงไป
(ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)

การใช้นํ้า
√ จากนํ้าฝน
นํ้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

การเสื่อมโทรมของดิ นทางกายภาพ - Pc (Compaction):
การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดิ นทางชีวภาพ - Bl (Loss of soil life):
การสูญเสียสิง่ มีชวี ติ ในดิน

กลุ่มการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพชื และโรคพืชแบบผสมผสาน (รวมถึงเกษตรอินทรียด์ ว้ ย)
SLM ของ WOCAT Technologies

มาตรการการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
มาตรการอื่นๆ – การผลิตและการใช้น้ําหมักชีวภาพ
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจําเพาะด้านเทคนิ ค
1. กระบวนการผลิต นํ้าหมักชีวภาพ วิธกี ารผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 3 สูตร มีดงั นี้
1.1 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพจากเศษปลาด้วยสารเร่ง พด 2 ผลิตโดยใช้ เศษ
ปลา 10 กิโลกรัม เศษผัก/ผลไม้ 10 กิโลกรัม กากนํ้าตาล 20 กิโลกรัม นํ้าซาว
ข้าว/หน่อกล้วยสับ 5 หน่อ และสารเร่ง พด.2 1 ซอง หมักในถังหมักขนาด 120
ลิตร นาน 3 เดือน
1.2.การผลิตจุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง ผลิตโดยใช้ส่วนผสมไข่ไก่ ผงชูรส 3 ช้อน
โต๊ะ นํ้าปลา 1 แก้ว กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ และนํ้ากรองสะอาด 20 ลิตร ผสมจนเป็น
เนื้อเดียวกัน ผสมนํ้าในอัตรา 1.5 ลิตร ต่อนํ้า 200 ลิตร กรอกใส่ขวดพลาสติกใส
วางตากแดด ใช้เวลา 7 วัน จะเกิดสีแดง (ในกรณีทใ่ี ช้น้ําบริสุทธิ)์ และใช้เวลา
1 เดือน (ในกรณีใช้น้ําประปาทัวไป)
่
1.3 การผลิตนํ้าหมักชีวภาพจาก นํ้าซาวข้าว ผลิตโดยใช้ นํ้าซาวข้าว 100 ลิตร
นํ้าตาลทราย 10 กิโลกรัม ยาคูลท์ 1 ขวด และซีอว๊ิ ดํา 10 มิลลิลติ ร หมักในถัง
หมักขนาด 120 ลิตร นาน 3 เดือน 2. วิธกี ารใช้น้ําหมักชีวภาพเพือ่ ปรับปรุง
บํารุงดิน ให้นํานํ้าหมักชีวภาพทัง้ สามสูตรผสมกันในอัตรา 1:1:1 ต่อนํ้า 200
ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยนํ้าหมัก
ชีวภาพไปกับนํ้า 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยนํ้าเปล่าอีก 30 นาที เป็นเวลา
3 ปี (ช่วงเริม่ ต้นของการปลูกปลูกไม้ผล )

ผูเ้ ขียน : นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์

การจัดตัง้ และการบํารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคํานวนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายถูกคํานวณต่อพืน
้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี(หน่วยของขนาดและพืน้ ที่ : 1 ไร่ ตัวแปลงค่า
จาก 1 เฮกตาร์ = 1 ha = 6.25 ไร่)
 สกุลเงินทีใ่ ช้คาํ นวณค่าใช้จ่าย บาท
 อัตราแลกเปลีย
่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0
 ค่าจ้างเฉลีย
่ ในการจ้างแรงงานต่อวัน คือ 300 บาท

ปัจจัยที่ สาํ คัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ราคาวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ เช่น กากนํ้าตาล

กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. กระบวนการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนและระหว่างการปลูกพืช)
2. วิธกี ารใช้น้ําหมักชีวภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนและระหว่างการปลูกพืช)
ปัจจัยและค่า ใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 1 ไร่)
ปัจจัยนําเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
นํ
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
จ้างผลิตนํ้าหมักชีวภาพพด.2, จุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง,นํ้าหมักชีวภาพนํ้าซาว
ข้าว

คน

2.0

300.0

600.0

100.0

ต่อท่อนํ้าสปริงเกอร์

คน

2.0

300.0

600.0

100.0

ชิน้

50.0

40.0

2,000.0

100.0

เครือ่ ง

1.0

8,000.0

8,000.0

100.0

ถังหมัก

ใบ

3.0

500.0

1,500.0

80.0

กากนํ้าตาล

ลิตร

120.0

12.0

1,440.0

80.0

กิโลกรัม

40.0

10.0

400.0

80.0

อุปกรณ์
ท่อนํ้าและข้อต่อ
ั ๊ ้า
ปมนํ
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซต์)

เศษปลา/เศษผักผลไม้ Waste

SLM ของ WOCAT Technologies
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การจัดตัง้ และการบํารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่า ใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 1 ไร่)
ปัจจัยนําเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
นํ
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

ผงชูรส/กะปิ/ไข่/ยาคูลท์/ซีอว๊ิ /นํ้าตาลทราย

หน่วย

1.0

100.0

100.0

สารเร่ง พด.2

ซอง

1.0

14.0

14.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

14,654.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

457.94

100.0

กิ จกรรมสําหรับการบํารุงรักษา
1. การใช้น้ําหมักชีวภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ )
2. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 3 เดือน/ครัง้ )
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบํารุงรักษา (ต่อ 1 ไร่ )
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ต่อปัจจัยนําเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

คน

4.0

300.0

1,200.0

100.0

ชิน้

50.0

40.0

2,000.0

100.0

ลิตร

120.0

12.0

1,440.0

80.0

เศษปลา/เศษผักผลไม้ Waste

กิโลกรัม

40.0

10.0

400.0

100.0

ผงชูรส/กะปิ/ไข่/ยาคูลท์/ซีอว๊ิ /นํ้าตาลทราย

หน่วย

1.0

100.0

100.0

100.0

สารเร่ง พด.2

ซอง

1.0

14.0

14.0

ปัจจัยนําเข้า
แรงงาน

จ้างผลิตนํ้าหมักชีวภาพพด.2,จุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง,นํ้าหมักชีวภาพ
นํ้าซาวข้าว
วัสดุด้านพืช
ท่อนํ้าและข้อต่อ
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)
กากนํ้าตาล

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบํารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี

5,154.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบํารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

161.06

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
1,001-1,500 ม.ม.
√ 1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
SLM ของ WOCAT Technologies

เขตภูมิอากาศเกษตร
√ ชืน้
กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจําเพาะเรื่องอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 2900.0
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย
3,001-4,000 ม.ม.
> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,001-1,500 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

เนินเขา
หุบเขา

1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

>4,000 เมตร

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
√ หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตํา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

√ หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
√ ตํ่า (<1%)

ระดับนํ้าบาดาล
ผิวดิน

ความเป็ นประโยชน์ ของนํ้าผิ วดิ น

คุณภาพนํ้า (ยังไม่ได้รบั การบําบัด)

ความเค็มของนํ้าเป็ นปัญหา

< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

ดี
√ ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
√ สูง
ปานกลาง
ตํ่า

SLM ของ WOCAT Technologies

เพียงพอ

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กิน
เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จําเป็นต้องได้รบั การบําบัด)
√ เป็นนํ้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดนํ้าท่วม
√ ใช่
ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
√ ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด
10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก
จน

การใช้กาํ ลังสัตว์

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

ทําการค้า/การตลาด

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

√ รวย
รวยมาก

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

เพศ

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

√ หญิง
ชาย

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

อายุ
เด็ก
ผูเ้ ยาว์
วัยกลางคน

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

1-2 เฮกตาร์
√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ขนาดใหญ่

√ ผูส้ งู อายุ
สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ
บริษทั

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

กลุ่ม
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้นํ้า

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

√ เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

นํ้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การผลิตพืชผล

√ ลดลง

เพิม่ ขึน้

จํานวนก่อนด้านการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 10 กก.
หลังจากด้านการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 30 กก.ผลทุเรียนเพิม่ ขึน้ (ต่อต้น)
คุณภาพผลผลิต

ลดลง

ั ยการผลิตทางการเกษตร
ค่าใช่จ่ายของปจจั

ลดลง

√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ั ยบางอย่างนามาใช้ในปีถดั ไปได้
ปจจั
เช่น ถังหมัก

รายได้จากฟาร์ม

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
รายได้จากการจําหน่ายต้นพันธุ์ และผล
ทุเรียน

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ลดลง

ดีขน้ึ สามารถพึง่ พาตนเองได้
สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้ํา

แย่ลง

สถาบันของชุมชน

√ ปรับปรุงดีขน้ึ
√
√

อ่อนแอลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
เสริมให้แข็งแรง
สถาบันครอบครัว

ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความ
เสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ลดลง

ดินมีอนิ ทรียว์ ตั ถุเพิม่ ขึน้ โครงสร้างดินดี
ขึน้
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
คุณภาพนํ้า

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

ลดการปนเปื้อนเนื่องจากเป็นการใช้
สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

นํ้าบาดาลหรือนํ้าในแอ่งนํ้าบาดาล

ตํ่าลง

√

ซึมลงเติม

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

สิง่ ปกคลุมดิน

ลดลง

นํ้าไหล่บ่าทีผ่ วิ ดิน

√

เพิม่ ขึน้

√ ปรับปรุงดีขน้ึ
มีหญ้าปกคลุมมีไส้เดือน

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

√

การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน/การเกิดชัน้ ดาล

เพิม่ ขึน้

√

√

ลดลง
ลดลง
ดินร่วนซุยขึน้

การอัดแน่นของดิน
การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

SLM ของ WOCAT Technologies

√

เพิม่ ขึน้
ลดลง

ลดลง
เพิม่ ขึน้
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ความเป็นกรด

√ ลดลง

เพิม่ ขึน้

pH เพิม่ ขึน้
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน แมลงผสม
เกสร)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
ไส้เดือนเพิม่ ขึน้

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากนํ้าท่วม

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

√ ลดลง

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาํ เนิ นการ
นํ้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (นํ้าบาดาล นํ้าพุ)

เพิม่ ขึน้

การเกิดมลพิษในนํ้าบาดาลหรือแม่น้ํา

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

√ ลดลง
ลดลงเนื่องจากลดการใช้สารเคมี

ความเสียหายต่อโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐหรือของ
เอกชน

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

ั ๊ ้า
การทํานํ้าหมักและการวางระบบกระจายนํ้าในแปลงจะเป็นการลงทุนในปีแรกทีส่ งู แต่ในปีถดั ไปค่าใช้จ่ายจะลดลงเพราะไม่ได้ซ้อื เพิม่ เช่น ถังหมัก ท่อนํ้า ปมนํ
มีแต่ค่าดูแลรักษาเวลาชํารุด เสียหาย เช่น ท่อนํ้าแตก อุดตัน และมีระยะเวลาการใช้ ประมาณ 4-5 ปี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
อุณหภูมปิ ระจําปี เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

อุณหภูมติ ามฤดูกาล เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

ฝนประจําปี เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

ฝนตามฤดู เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√
√

ดีมาก
ดีมาก

√
√

ฤดู: ฤดูรอ้ น

ดีมาก
ดีมาก

ฤดู: ฤดูฝน

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
นํ้าท่วมฉับพลัน

SLM ของ WOCAT Technologies
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจาํ นวนเท่าใดที่ ทาํ แบบทันที โดยไม่ได้
รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นําเทคโนโลยีไปใช้

√ 0-10%

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง

√ 1-10%

11-50%

11-50%

51-90%

>50%

91-100%

จํานวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่ทงั ้ หมด
เฉพาะอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี ในบรรดาครัวเรือนทัง้ หมดทีร่ บั เทคโนโลยีมาใช้ มีจาํ นวนเท่าใดทีน่ ํามาปฏิบตั เิ องทันที โดยไม่ได้ร ับการจูงใจด้านวัสดุหรือ
การเงินใดๆ
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กําลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่ กาํ ลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
√ การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 มีองค์ความรูจ้ ากผูป้ ฏิบตั จิ ริง/เห็นผลจริง

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ไม่ทราบปริมาณธาตุอาหารพืชในนํ้าหมัก  ให้มกี ารตรวจวิเคราะห์

 เทคโนโลยีน้เี ผยแพร่หลายช่องทาง
 มีสถานทีแ่ ละอุปกรณ์พร้อมในการเผยแพร่
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 วิธกี าร/ขันตอนการผลิ
้
ตไม่ยุ่งยากซับซ้อน

 เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจในการทํา  ให้เกษตรกรเห็นว่าลดต้นทุนได้อย่างไร
ส่งผลดีต่อพืชอย่างไร

 วิธกี ารใช้ นําไปใช้ได้งา่ ย สะดวกไม่ยงุ ยาก

 การใช้เทคโนโลยีน้ี เกษตรกรทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามต้องมีความเชือ่ มัน่ ขยันและอดทน
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิสจู น์ให้เก็บผลจากการใช้  รัฐและเกษตรกรต้อง
ร่วมมือกันสร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่เกษตรกร ด้วยการให้ความรู้ และเผยแพร่

การอ้างอิ ง
ผู้รวบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 31 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

วิ ทยากร
วันเพ็ญ สนลอย - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

SLM ของ WOCAT Technologies
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การอ้างอิ ง
คําอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5744/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
Approaches: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ําหมักชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน (Bio-fermentation Technology for Soil Improvement Learning Center) https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5745/

การจัดทําเอกสารถูกทําโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย

โครงการ


Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

การอ้างอิ งหลัก
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
-

SLM ของ WOCAT Technologies
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สาธิตการผลิตนํ้าหมักชีวภาพแก่เกษตรกร (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้าหมักชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบารุงดิ น
ศูนย์เรียนรูด้ า้ นการพัฒนาทีด่ นิ ประจําตําบลไม้เค็ด

สถานที่

คาอธิ บาย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบารุงดิ น ตาบลไม้เค็ด เป็ นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การผลิ ตและการใช้ น้ าหมักชี วภาพ ในการปรับปรุงบารุงดิ น และสร้างเครือข่ายการใช้เพื่อ
ผลิ ตพืชคุณภาพ

ศูน ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีช ีวภาพเพื่อ การปรับปรุงบํารุงดิน ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือ ง จังหวัดปราจีน บุร ี
เป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตและการใช้น้ําหมักชีวภาพ ในการฟื้ นฟูดนิ เสื่อมโทรม และปรับปรุงบํารุงดิน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณทีเ่ ป็นดินทราย ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ต่าํ เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ เป็ นผูม้ คี วามรู้
ความชํานาญ เป็นนักวิจยั และมีความภาคภูมใิ จในความสําเร็จจากการศึกษา คิดค้น และใช้เทคโนโลยี และมี
ความพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอดความรูน้ นั ้ ไปสู่เกษตรกรในชุมชนข้างเคียง โดยมีแหล่งผลิต/แปลงสาธิต ให้เข้ามา
ศึกษา/เยีย่ มชม/ดูงาน มีกระบวนการถ่ายทอดและมีความสามารถในการทําหน้าทีเ่ ป็ นวิทยากรบรรยายเพื่อ
ผลิตไม้ผลและพืชผักคุณภาพ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และการใช้น้ําหมักชีวภาพ ให้กบั เกษตรกรและผูส้ นใจทัวไปและเพื
่
่อสร้างเครือข่ายผูใ้ ช้เทคโนโลยีชวี ภาพใน
การปรับปรุงบํารุงดิน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน ฯ มีวธิ กี ารดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษา ค้นคว้า คิดค้น วิจยั (ทดลอง) สูตร/ผลิตภัณฑ์น้ําหมักชีวภาพ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอบรม ดูงาน แปลงสาธิต นิทรรศการ สือ่ สิง่ พิมพ์ รายการวิทยุ/โทรทัศน์
3. การสร้างเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ต้นพันธุ์ (ทุเรียน) ผลผลิตทุเรียน พืชผัก (ชะอม)
6. การจัดแสดงผลงานนอกสถานที่ (วันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ปี 2560)
ขัน้ ตอนการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน
1. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้ประสบผลสําเร็จจากการผลิตและใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ ในการฟื้ นฟูและ
ปรับปรุงบํารุงดินเสื่อมโทรม จัดตัง้ เป็ นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และให้การสนับสนุ นการดําเนินงาน โดย
กรมพัฒนาทีด่ นิ
2.ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้แก่ การติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ การแสดงนิทรรศการ
นอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
3. จัดทําจุดเรียนรูแ้ ละแปลงสาธิต ได้แก่ จุดเรียนรู้/การสาธิตการผลิตนํ้ าหมักชีวภาพ การทําปุ๋ยหมัก การ
ปลูกไม้ผลคุณภาพ การป้องกันกําจัดศัตรูพชื โดยการสนับสนุ นปจั จัยการผลิตจากภาครัฐ
4. จัดให้มกี ารอบรม ศึกษา ดูงาน เยี่ยมชม โดยมีหน่ วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ให้การ
สนับสนุน หรือเกษตรกรสนใจเข้ามาศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการไปเป็นวิทยากรทัง้ ในและนอกสถานที่
5. สร้างเครือข่ายผูใ้ ช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการปรับปรุงบํารุงดินและการผลิตพืชคุณภาพ จากเกษตรกรทีเ่ ข้า
มาศึกษาดูงานเอง โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม/เครือข่ายจากการเรียนรูด้ ู
งานเช่น ให้ความรู้ การสนับสนุนปจั จัยการผลิต พาไปศึกษาดูงาน
6. จัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทําให้เกิดการแลกเปลีย่ นเทคโนโลยี การเรียนรูร้ ่วมกัน และมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
7. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ เช่น การพัฒนาสูตรนํ้าหมักชีวภาพให้เหมาะสม
กับการนําไปใช้ประโยชน์
8. จัดให้มกี ารจําหน่ ายสิน ค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้น พันธุ์และผลผลิต (ทุเรีย น ลองกอง กล้วย ชะอม)
สารกัดชีวภาพ
SLM ของ WOCAT Approaches
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สถานที่ : 62/1 หมู่ 5 ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุร ี ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
101.0, 14.0
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2543
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
√ เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน
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คาอธิ บาย
ในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน มีผเู้ กีย่ วข้อง ได้แก่
- เกษตรกรเจ้าของศูนย์ถ่ายทอดฯ โดยมีบทบาท ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาเทคโนโลยี ถอดบทเรียน/องค์ความรูเ้ ทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริหาร
จัดการและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดฯ
- กลุ่มผูม้ าเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ได้แก่ เกษตรกรทัวไป
่ หมอดินอาสา นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
- กลุ่ม/เครือข่าย ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้เทคโนโลยี แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดการ ซื้อ -ขาย
- ผูบ้ ริโภค/ลูกค้า ได้แก่ เกษตรกรและประชาชนทัวไป
่ ซื้อสินค้า/ผลไม้/พืชผัก ต้นพันธุ์ และสารสกัดต่างๆ
ั
- ผู้มบี ทบาทให้การสนับสนุ น (งบประมาณ ปจจัยการผลิต การเผยแพร่ จัดนิทรรศการ เรียนรู้ดูงาน) ได้แก่ เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (ทหาร/พลเรือ น/ครู) อบต. อบจ.
สือ่ มวลชน
ประเด็นทีผ่ ใู้ ช้ทด่ี นิ /เกษตรกร ชอบในกระบวนของศูนย์ถ่ายทอดฯ ได้แก่
- การจัดทําศูนย์ถ่ายทอดฯ ทําให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพือ่ ศึกษาหาความรู้ ฝึ กปฏิบตั ิ ได้ขอ้ มูลไปปฏิบตั ิ เพือ่ แก้ไขปญั หาในการประกอบอาชีพ
- เกษตรกรเจ้าของศูนย์ถ่ายทอดฯ เป็นนักคิดค้น/วิจยั เป็นเกษตรกรต้นแบบให้แก่เกษตรกรผูส้ นใจมาเรียนรู้
- ทําให้เกิดความมันคงในอาชี
่
พของกลุ่มเครือข่ายผูใ้ ช้เทคโนโลยี (มีเครือข่ายคอยให้คาํ ปรึกษา/แนะนํา เช่น ให้ขอ้ มูลสูตร การผลิต การนําไปใช้ประโยชน์
- ทําให้มโี อกาสพบปะและแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน
ประเด็นทีผ่ ใู้ ช้ทด่ี นิ /เกษตรกร ไม่ชอบ ได้แก่
- จุดเรียนรู้ / ฐานการเรียนรู้ ในศูนย์ถ่ายทอดฯ ยังมีน้อย ควรจะเพิม่ จุดเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

สาธิตการผลิตนํ้าหมักชีวภาพแก่เกษตรกร
(ภาพโดย : นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์ นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ
นางสาวสิรพิ ร สงวนรัตน์)

วิทยากรบรรยายการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการปรับปรุงบํารุงดินและเพิม่
ผลผลิตพืช (ภาพโดย : นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์ นางสาวนฤมล
หวะสุวรรณ นางสาวสิรพิ ร สงวนรัตน์)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้าํ หมักชีวภาพ ให้กบั เกษตรกรและผูส้ นใจทัวไป
่
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา: วัฒนธรรมในท้องถิน่ มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เมือ่ เกษตรกรประสบปญั หาในการทํา
การเกษตร

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน แต่เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเงินทุนทางการเกษตรได้ดว้ ยตนเอง

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: กรมพัฒนาทีด่ นิ จัดตัง้ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ถ่ายทําวีดทิ ศั น์ และสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ ถ่ายทอด

SLM ของ WOCAT Approaches
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แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เงื่อนไขที่ เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
ั ยการ

การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผู้ลงมอปฏิ บตั ิ : กรมพัฒนาทีด่ นิ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุ นงบประมาณ และปจจั
ผลิตในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร

นโยบาย: ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารอินทรียช์ วี ภาพ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

การกากับดูแลที่ดิน (การตัดสิ นใจ การนาเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้ และการบังคับใช้): ภาครัฐส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค: ภาครัฐหลายหน่วยงาน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีส่เู กษตรกร และชุมชน

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา:มีตลาดรับซื้อผลผลิต ทีใ่ ห้ราคาสูง เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย

ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่มีให้: การถ่ายเทคโนโลยีชวี ภาพ สอนให้พง่ึ พาตนเองได้ ใช้ปจั จัยภายในฟาร์ม ดังนัน้ เกษตรกรมักใช้แรงงานตนเองใน
ครัวเรือน มีการจ้างแรงงานน้อย ทําให้ลดต้นทุนการผลิต
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้


การกากับดูแลที่ ดิน (การตัดสิ นใจการนาเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้ และการบังคับใช้) : ไม่เป็ นระบบ ดูแลไม่ท ั ่วถึง ได้รบั การสนับสนุนปจั จัย แต่เกษตรกรไม่ม ี
ความรูใ้ นเรือ่ งการนําไปใช้ และการพัฒนาต่อยอด

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่ นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่

เกษตรกรในชุมชน พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และจากพืน้ ทีอ่ น่ื
ทัวประเทศ
่

องค์กรทีข่ น้ึ อยู่กบั ชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เดินทางมาเรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ในศูนย์ถ่ายทอดฯ และนําความรูไ้ ปปฏิบตั ใิ น
พืน้ ทีข่ องตนเอง
พัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือทีป่ รึกษา กรมพัฒนาทีด่ นิ
การเกษตร
ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ทหาร

คัดเลือกให้เป็นหมอดินอาสาประจําจังหวัด
ปราจีนบุร ี และเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การ
พัฒนาทีด่ นิ แก่เกษตรกรและหมอดินอาสา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถอดบทเรียนความรูด้ า้ นการใช้
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี
เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ผลผลิตพืช และ
จัดทําเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของ
หน่วยงาน
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้
หน่วยงานพัฒนาของทหาร
ศึกษาดูงานนําความรูไ้ ปเผยแพร่ให้กบั หน่วย
พัฒนาทีอ่ ่นื ต่อไป และช่วยประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบของรายการวิทยุ

เอเจนซี่หลัก
-
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้ องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

การวางแผน

√

การดําเนินการ

√

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

ระดมกําลังด้วยตนเอง

√

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

นางวันเพ็ญ สนลอย เผยแพร่แนวทางการดําเนินชีวติ ของตนเอง ผ่านสือ่ รายการ
วิทยุของหน่วยงานทหาร (พ.ท. วีระ ใจหนักแน่น) กรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุน
เชือ้ จุลนิ ทรียส์ ารเร่ง พด.2 กากนํ้าตาล ถังหมัก
ั ยการผลิต จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ และเชิญเป็ นวิทยากร
กรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุ นปจจั
กศน. สนับสนุนเอกสาร เชิญเป็นวิทยากร นําองค์ความรูไ้ ปขยายผล เคยออก
รายการทีวเี รือ่ ง การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การทําการเกษตรทีย่ งยื
ั ่ น หน่วยงานทหาร
เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย
ั ยการผลิตปุ๋ยหมัก
พด. สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมัก สนับปจจั
นํ้าหมักชีวภาพ วัสดุปรับปรุงบํารุงดิน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย สําหรับจัดตัง้
เป็นศูนย์เรียนรูด้ า้ นการพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุนงบประมาณถ่ายทําวีดที ศั น์เรือ่ ง
การใช้เทคโนโลยีชวี ภาพปรับปรุงบํารุงดิน เผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้อย่างกว้าง
ธกส. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ กศน. สนับสนุนเอกสาร
สําหรับเผยแพร่ (สอน และสร้างแรงจูงใจ) เพือ่ ให้การขยายผลเร็วขึน้ เกษตรกร
เจ้าของเทคโนโลยี (คุณวันเพ็ญ) มีการจําหน่ายแจกจ่ายผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชวี ภาพให้เกษตรกรทีส่ นใจนําไปทดลองใช้ โฮมสเตย์ไม้เค็ด นํา
นักท่องเทีย่ วมาศึกษาดูงาน พร้อมเรียนรูค้ วบคู่กบั การลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ นําไปใช้
ในพืน้ ทีต่ นเอง
กศน. พด และหน่วยงานทหาร มีการติดตามประเมินผล

แผนผัง
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ นทีไ่ ด้ทาํ การ
√ การประเมินความรูด้ า้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
บันทึกไว้เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
√ ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง

ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตามให้
คําปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นเพียงผูเ้ ดียว
นักการเมืองหรือผูน้ ํา

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาํ แนะนํา
√ การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
√ เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

รูปแบบของการอบรม

หัวข้อที่อบรม
โครงการประชุมถอดองค์ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ป๋ ยุ อินทรีย์ เพือ่
การปรับปรุงบํารุงดิน

√ กําลังดําเนินการ
√ เกษตรกรกับเกษตรกร
√ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การสาธิต
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

เกษตรกรทีส่ นใจสามารถเข้ามาศึกษา ขอคําแนะนําได้ทศ่ี นู ย์เรียนรู้ และสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
ทาง Facebook

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร
√ เฟสบุ๊ก สวนวันเพ็ญ พันธุไ์ ม้
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้
ไม่
ใช่ เล็กน้อย

√ ใช่ ปานกลาง

ตามระดับต่อไปนี้

อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบสมาชิ กเป็ นต้น

√ ท้องถิน่
ภูมภิ าค

-

ประเทศ

ใช่ อย่างมาก
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านการเงิน

-

การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
อุปกรณ์

การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
-

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นเป็ น
จานวนดอลลาร์สหรัฐ
< 2,000

√ 2,000-10,000
10,000-100,000
100,000-1,000,000

การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน

ธกส. สนับสนุนงบประมาณ
√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
100,000 บาท ก่อสร้างอาคาร
√ เงินสนับสนุนสําหรับปจั จัยการผลิต
สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ พด.
สนับสนุน งบประมาณก่อตัง้ โรง
เครดิต
ผลิตปุ๋ยหมัก และนํ้าหมัก
√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ
ชีวภาพ

> 1,000,000
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ั ยการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ประกอบด้วย จุลนิ ทรียส์ ารเร่ง พด.2 ถังหมัก และกากนํ้าตาล
พด. สนับสนุนปจจั
ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินแบบเต็ม
ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินบางส่วน

จุลนิ ทรียส์ ารเร่ง พด.2 ถังหมัก กากนํ้าตาล
ั ยการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ)
พด. 15,000 บาท (สนับสนุนในรูปปจจั
วัสดุสาํ หรับการก่อสร้าง: หิน
ธกส. 100,000 บาท (สนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
วัสดุสาํ หรับการก่อสร้าง: หิน: ไม้
ธกส. 100,000 บาท (สนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
กระเบือ้ ง ปูน เหล็ก
ธกส. 100,000 บาท (สนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้

√
√
√
√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดินคือ
สมัครใจ
อาหารสําหรับการทํางาน
จ่ายเป็นเงินสด

√ ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
- ได้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง - มีค่าตอบแทนวิทยากร ได้ชอ่ื เสียง ได้ความภาคภูมใิ จ
SLM ของ WOCAT Approaches
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทําให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั ่ นได้
หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)
ไม่
√ ใช่
ไม่แน่ใจ

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง
ภาระงานลดลง
การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปใช้ได้เอง เนื่องจากปจั จัยการผลิต
สามารถหาได้ในท้องถิน่ ราคาไม่แพง

เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

√ จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
√ ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

SLM ของ WOCAT Approaches

ใช่ อย่างมาก

√ กําไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้
√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ใช่ ปานกลาง

แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ทําให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอํานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
เกษตรกรพึง่ พาตนเองได้ ใช้ปจั จัยในฟาร์มมาปรับปรุงดิน เห็นผลจริงสังเกตจากกายภาพของดิน จึงมีการนําความรูไ้ ปขยายผลอย่างกว้างขวาง
ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่
ผูม้ าศึกษาดูงาน เห็นผลจริงจากพืน้ ที่ และการได้รบั รางวัลต่างๆ ทําให้เกิดความเชื่อถือ กล้านําเทคโนโลยีไปทดลองปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีข่ องตนเอง
ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นําเอาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบํารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เทคโนโลยีทใ่ี ช้เห็นผลจริง เกษตรกรบางส่วนจึงนําปฏิบตั ิ
ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดําเนินงานของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
หน่วยงานรัฐ เครือ่ ข่ายกลุ่มการท่องเทีย่ ว ถอดบทเรียน นําไปขยายผล และมีการติดตามผล
ระดมกําลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสําหรับการดําเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
หน่วยงานภาครัฐ เห็นผลสําเร็จของเทคโนโลยี จึงสนับสนุ นเงินทุน ปจั จัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดําเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
หน่วยงานภาครัฐ นําเกษตรกรมาศึกษาดูงาน เจ้าของเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
ั
มีปญหาด้
านการปรับปรุงดิน การเพิม่ ผลผลิตพืช โรคพืชสามารถปรึกษาได้โดยผ่านช่องทาง Facebook Line หรือโทรศัพท์สอบถาม
ทําให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอํานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
มีกลุ่มเครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ เพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน เพิม่ ผลผลิตพืช
ช่วยบรรเทาความขัดแย้งหรือไม่
หากการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในฟาร์ม มีการขยายผลมากขึน้ จะช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษ/สารเคมีทางการเกษตรในระบบนิเวศน์
บรรเทาความ ขัดแย้งของคนในชุมชน
ทําให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอํานาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่
เปิดโอกาสให้คนทุกเพศ วัย คนพิการ มาร่วมศึกษาดูงานได้ตลอด
ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ให้เข้าร่วมในด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
หลายหน่วยงาน นํานักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน
นําไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
ผลิตอาหารปลอดภัย แก่ผบู้ ริโภค
ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดหรือไม่
สินค้าการเกษตรปลอดภัย และมีคุณภาพ ทําให้มตี ลาดรองรับกว้างขวาง
นําไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่
สมาชิกกลุ่มเครือข่าย เน้นการพึง่ พาตนเอง
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

 การจัดทําศูนย์ถ่ายทอดฯ ทําให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพือ่ ศึกษา  จุดเรียนรู้ / ฐานการเรียนรู้ ในศูนย์ถ่ายทอดยังมีน้อย → ควรจะเพิม่ จุดเรียนรู้
หาความรูฝ้ ึกปฏิบตั ิ ได้ขอ้ มูลไปปฏิบตั ิ เพือ่ แก้ไขปญั หาในการประกอบ
และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อาชีพ
เกษตรกรบางรายยังขาดแรงจูงใจ ขาดการตื่นตัวตืน่ /รับรู้ ไม่ขยันและอดทน
 เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ เป็นนักคิดค้น/วิจยั เป็นเกษตรกรต้นแบบให้แก่
เกษตรกรผูส้ นใจมาเรียนรู้
→ สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีคุณวันเพ็ญ โดยเขียนเรือ่ งราวการดําเนินชีวติ
การต่อสู้ จนประสบผลสําเร็จ สามารถพึง่ พาตนเองได้
่
พของกลุม่ เครือข่ายผูใ้ ช้เทคโนโลยี (มี
 ทําให้เกิดความมันคงในอาชี
เครือข่ายคอยให้คาํ ปรึกษา/แนะนํา เช่น ให้ขอ้ มูลสูตร การผลิต การ
นําไปใช้ประโยชน์
 ทําให้มโี อกาสพบปะและแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ →
 มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ศึกษาหาความรูต้ ลอดเวลา พร้อม แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
ทีจ่ ะถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร และผูส้ นใจ
 ลงมือทดลอง และทดสอบเทคโลยีชวี ภาพในพืน้ ทีจ่ ริง รับทราบปญั หา  ขาดองค์ความรูท้ างวิชาการ/งานวิจยั ทีม่ าสนับสนุนเทคโนโลยีชวี ภาพทีน่ ํามา
อุปสรรคทุกอย่างในการดําเนินงาน จึงสามารถตอบข้อซักถามของ
เผยแพร่ → ให้ศกึ ษาพิสจู น์ทราบทางวิทยาศาสตร์ประกอบว่าเทคโนโลยีชวี ภาพ
เกษตรกรได้ชดั เจนว่า วิธไี หนมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร
ทีใ่ ช้อยู่ ประกอบด้วยธาตุอาหาร ฮอร์โมนใดเป็นส่วนประกอบ มีประโยชน์อะไร

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย (a.boupai@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 31 มีนาคม 2563
วิ ทยากร
สมบูรณ์ เหล่าวงศ์วฒ
ั นา - ครู/อาจารย์

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

กนก ด้วงพิมพ์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
อรุญ พุ่มสุข - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
จ.ส.อ.แมน บุญยงค์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5745/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
เทคโนโลยี: เทคโนโลยีน้ําหมักชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน (Bio-fermentation Technology for Soil Improvement)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5744/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก
 ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์
 -

SLM ของ WOCAT Approaches

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ําหมักชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน

129

8/8

การใช้ปนู มาร์ลเพือ่ ปรับปรุงดินเปรีย้ วจัดในการผลิตข้าว (ภาพโดย : กัญจน์รชั ต์ ลชิตาวงศ์)

การใช้ปนู มาร์ลเพือ่ ปรับปรุงดิ นเปรีย้ วจัด
การใช้ปนู มาร์ลเพือ่ ปรับปรุงดินเปรีย้ วจัด

สถานที่

คาอธิ บาย
การใช้ปูนมาร์ลเป็ นสารปรับปรุงดิ นในนาข้าวช่ วยปรับสภาพความเป็ นกรดของดิ นและเพิ่ มผลิ ตภาพ
ของดิ นสาหรับการปลูกข้าวในพืน้ ที่ ดินเปรี้ยวจัด
เป็ นเทคโนโลยีสาหรับจัดการดินที่มคี วามเป็ นกรดซึ่งเป็ นดินปญั หาที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดของดิน การใช้ปูน
ทางการเกษตรซึง่ ประกอบด้วยไฮดรอกไซด์ สารประกอบออกไซด์ หรือคาร์บอเนตทีม่ แี คลเซียมหรือแมกนีเซียม
เป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุเหล่านี้มคี ุณสมบัตเิ ป็นด่าง การเติมลงในดินสามารถลดความเป็ นกรดของดินได้ เช่น
ปูน มาร์ล ปูน ขาว หินปูนฝุ่น ฯลฯ นี่ค ือเทคโนโลยีสาหรับการจัดการดิน เปรี้ย วจัด ซึ่งเป็ นดินปญั หาเกิดจาก
สารประกอบไพไรต์ (FeS) ทีม่ อี ยู่ในวัตถุต้นกาเนิดดิน เมือ่ สัมผัสกับอากาศจึงเกิดการออกซิไดซ์กลายเป็ นกรด
กามะถัน (H2SO4) ด้วยเหตุน้ี ควรใช้ปูนทางการเกษตรทีม่ ไี ฮดรอกไซด์ ออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต หรือ
แมกนีเซียม เป็ นสารประกอบหลักในการลดความเป็ นกรดของดิน ซึ่งปูนทางการเกษตรเกษตรส่วนใหญ่ท่ใี ช้
ได้แก่ ปูนขาว ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่น ฯลฯ ดินเปรี้ยวจัดเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าทะเลหรือน้ ากร่อยที่ม ี
สารประกอบไพไรต์ (Pyrite) สะสมอยู่ และเมือ่ ตะกอนดินทีท่ บั ถมสูงขึน้ น้าไม่ท่วมถึงจึงเกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
เคมีเกิดกรดกามะถัน (H2SO4) ขึน้ ในชัน้ ดิน และพบสารประกอบจาโรไซต์ ซึ่งมีสเี หลืองฟางข้าวในชัน้ ดิน ทาให้
ดินมีความเป็นกรดสูง ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส นอกจากนี้ยงั มี
ธาตุบางตัว เช่น อะลูมเิ นียม เหล็ก และแมงกานีส ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชทีป่ ลูก
ั ่ นตกและทางตะวันออกของคาบสมุทร
ดินเปรีย้ วจัดในประเทศไทยเกิดขึน้ ตามแนวตะวันออกชายฝงั ่ ฝงตะวั
ตอนใต้ กรมพัฒนาทีด่ นิ รายงานว่า 35% ของพื้นทีท่ เ่ี ป็ นดินเปรี้ยวจัด มีความเป็ นกรดรุนแรงปานกลางถึงกรด
รุนแรงมากให้ผลผลิตข้าวเฉลีย่ 625-1,562 กิโลกรัม/เฮกตาร์ เท่านัน้
ในปี 2506 กรมพัฒนาที่ดินได้ก่อ ตัง้ ขึ้น มา และได้กาหนดให้การปรับปรุงแก้ไ ขดินเปรี้ยวจัดเป็ น หนึ่งใน
โครงการสาคัญ และยังคงดาเนิ นต่ อเนื่องมาจนถึงปจั จุ บนั โดยมีแนวปฏิบตั ิคอื มีการแจกจ่ ายปูนมาร์ลให้แ ก่
เกษตรกรในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบปญั หา 1 ตันต่อไร่ (1 ไร่ = 40x40 เมตร = 1,600 sqm (6.25ไร่เท่ากับหนึ่งเฮกตาร์)
วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีน้คี อื
(1) ปรับปรุงดินทีม่ คี วามเป็นกรด เนื่องจากดินเป็นสิง่ จาเป็นพืน้ ฐานสาหรับการผลิตพืช
(2) เพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิตข้าว
การใช้ปูน มาร์ล ในนา ก่อนที่จะใส่ ปูน มาร์ล ควรมีการไถปรับพื้นที่และย่ อยดิน ให้ล ะเอีย ด เพราะจะทาให้
ปูนมาร์ลทาปฏิกริ ยิ ากับดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนกระสอบปูนมาร์ลเข้าไปบริเวณพื้นที่
นา หว่านปูนด้วยมือ อัตราการใช้ปนู มาร์ล 6-12 ตัน/เฮกแตร์ ขึน้ อยู่กบั ค่าความต้องการปูนของดิน
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สถานที่ : ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ,
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี: 2-10
แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู
เลือก : 101.07422, 13,9234
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
: ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยัง
บริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : 10-50 ปี
ประเภทของการแนะนา
√ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
√ เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน
อยู่ ( > 50 ปี )

ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก

1/7

การใช้ปนู มาร์ลในแปลงเกษตรผสมผสาน
(ภาพโดย : กัญจน์รชั ต์ ลชิตาวงศ์)

ไถดินหลังจากปรับปุงด้วยปูนมาร์ล (ภาพโดย : กัญจน์รชั ต์ ลชิตาวงศ์)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
√ ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้ที่ดิน
การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ใช่
พืน้ ที่ปลูกพืช การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว: cereals - rice (wetland)
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี : 2
การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่
การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี: - Ca (Acidification):
การเกิดกรด

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
 -

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยโครงสร้าง: - A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดม
A3: การรักษาหน้าดิน
(A 3.2: Reduced tillage (> 30% soilcover))
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค
-

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวน ต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 1 เฮกตาร์)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท
 ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 384 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. วิเคราะห์ดนิ ก่อนการใช้ปนู มาร์ลเพือ่ ทราบอัตราความต้องการปูน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนเตรียมดิน)
2. ควรไถพรวนพืน้ ทีก่ ่อนใส่ปนู เพราะปูนจะทาปฏิกริ ยิ ากับดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรียมดิน)
3. หว่านปูนมาร์ลให้ทวแปลง
ั่
(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรียมดิน)
4. สูบน้าเข้าในแปลงสูงถึง 10 ซม. เหนือระดับดิน ขังน้าไว้จนกระทังดิ
่ นอ่อนตัว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรียมดิน)
5. ทิง้ ไว้ประมาณ 3-7 วัน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรียมดิน)
6. ใช้ป๋ ยุ เคมีในอัตราทีแ่ นะนา (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรียมดิน)
7. เก็บเกีย่ วข้าว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูเก็บเกีย่ ว)

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ปริ มาณ หน่
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ฉีดพ่นสารกาจัดวัชพืช

บาท/เฮกตาร์

2.0

20.0

40.0

100.0

อุปกรณ์
การสูบน้า

บาท/ชัวโมง
่

10.0

100.0

100.0

100.0

บาท/เฮกตาร์
บาท/เฮกตาร์

1.0
1.0

200.0
59.0

200.0
59.0

100.0
100.0

ปูนมาร์ล

ดอลลาร์/เฮกตาร์

1.0

36.0

36.0

100.0

เมล็ดพันธุ์

ดอลลาร์/เฮกตาร์

1.0

84.0

84.0

100.0

ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)
ปุ๋ยเคมี
สารเคมีกาจัดวัชพืช
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
กิจกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ -)

519.0
16.22

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 6 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ค่าแรงงานขับรถตักดิน
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
-

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก(ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

√ สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา

เพียงพอ
√ ดี
ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)
√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง

ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่
สูง

√ ปานกลาง
ต่า

√ ปานกลาง
ต่า
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การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
√ ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10%ของรายได้ทงั ้ หมด
10-50%- ของรายได้ทงั ้ หมด
>50%ชองรายได้ทงั ้ หมด

√ ทาการค้า/การตลาด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ยากจนมาก

งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาลังสัตว์

√ พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่
กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน

เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
√ กลุ่ม/ชุมชน
สหกรณ์

อายุ

เพศ
หญิง

เด็ก

√ ชาย

ผูเ้ ยาว์
วัยกลางคน

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

1-2 เฮกตาร์
√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

ขนาดใหญ่

ผูส้ งู อายุ
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ
√

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

กลุ่ม

รายบุคคล

รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

สิ ทธิ ในการใช้น้า

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
-

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
√ อย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√
√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
-

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%
11-50%

11-50%

51-90%

√ >50%

√ 91-100%
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
√ การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
SLM ของ WOCAT Technologies
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

ั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญหาได้
อย่างไร

ปูนมาร์ลเป็นวัสดุทม่ี ฤี ทธิเป็
์ นด่างสามารถใช้ในการแก้ปญั หาของดินที่  การใช้ปนู มาร์ลมากเกินไปจะทาให้ตน้ ข้าวเหลืองเพราะข้าวไม่ชอบความเป็น
มีความเป็นกรด มีอายุการใช้งานของปูนหลายปี. การปรับปรุงดิน
ด่างสูง →ใส่ปนู ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
เปรีย้ วโดยใช้ปนู มาร์ลมีค่าใช้จ่ายไม่สงู เกษตรกรสามารถลงทุนได้การ
ใช้ปนู มาร์ลจะเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินได้มาก
 การใช้ปน
ู มาร์ลจะเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดินมากขึน้ เพิม่
แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg)ให้กบั ดิน
 การใช้ปน
ู มาร์ลจะเร่งการสลายตัวของสารอินทรียใ์ นดินและพืช
สามารถดึงเอาไนโตรเจนขึน้ มาใช้ประโยชน์ได้ดขี น้ึ
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 การใช้ปน
 การใช้ปน
ู มาร์ลจะเร่งการสลายตัวของสารอินทรียใ์ นดินและพืช
ู มาร์ลมากเกินไปจะทาให้ตน้ ข้าวเหลืองเพราะข้าวไม่ชอบความเป็นด่างสูง
สามารถดึงเอาไนโตรเจนขึน้ มาใช้ประโยชน์ได้ดขี น้ึ
→ใส่ปนู ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
 ฟอสฟอรัสยังคงอยู่ในรูปแบบทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อพืช ความเป็ นกรด
ลดลง ปริมาณเหล็กและอะลูนมั ทีล่ ะลายออกมาก็ลงลดเช่นกัน




ปูนมาร์ลมีคุณสมบัตใิ นการทาให้ดนิ ร่วนซุยขึน้

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
นิสุดา ทองคาพันธ์

ผูต้ รวจสอบ

วันที่ จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
- ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5732/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
โครงการ
ไม่ปรากฏ
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นาข้าวทีม่ กี ารใช้หนิ ปูนฝุน่ ปรับปรุงดินหมูบ่ า้ นโคกอิฐโคกใน ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)

การใช้หินปูนฝุ่ นปรับปรุงดิ นเพือ่ ทานาข้าวในพืน้ ที่ดินเปรีย้ วจัด
สถานที่

คาอธิ บาย
การใช้หินปูนฝุ่ นเป็ นสารปรับปรุงดิ นร่วมกับการจัดการน้ าช่วยปรับปรุงความเป็ นกรดของดิ น
เพื่อเพิ่ มผลผลิ ตข้าวที่ปลูกในพืน้ ที่ ดินเปรี้ยวจัดและสร้างความมันคงด้
่
านอาหารของครัวเรือน
ดินเปรีย้ วจัดเป็ นดินทีม่ สี ารไพไรท์เป็ นองค์ประกอบจานวนมาก เมือ่ ดินแห้งโดยเฉพาะในช่วง
แล้งจะทาให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันของดิ
่
น เกิดกรดกามะถันขึน้ ในดินและน้ าผิวดิน ซึ่งฤทธิ ์ของ
ความเป็ นกรดรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช เดิมพื้นทีด่ นิ เปรี้ยวจัดในภาคใต้
ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยร้างในช่วงแล้งและใช้เพื่อปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน เนื่องจากความเป็ นกรดของดิน
และน้าทีร่ ุนแรง ทาให้ธาตุอาหารทีส่ าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส
และธาตุโพแทสเซียม ปริมาณน้อย ในขณะทีธ่ าตุอะลูมเิ นียม เหล็ก และแมงกานีสเพิม่ สูงขึน้ จนอาจเป็ น
พิษต่อพืชได้ ผลผลิตข้าวทีเ่ กษตรกรได้รบั อยู่ระหว่าง 40 ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือน และความเป็ นอยู่ของเกษตรกร ด้วยเหตุน้ี เกษตรกรในหมู่บา้ นโคกอิฐโคกใน ตาบลพ
ร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงพื้นทีอ่ ่นื ๆ ทีป่ ระสบปญั หาดินเปรี้ยวจัด ได้นาแนวทางการ
จัดการดินโดยการใช้หนิ ปูนฝุน่ ร่วมกับการจัดการน้ าในพืน้ ทีน่ าเพือ่ เพิม่ ผลผลิตข้าวและสร้างความมันคง
่
ด้านอาหารของครัวเรือน
การใช้หนิ ปูนฝุน่ ร่วมกับการจัดการน้ าในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเป็ นกรด
ของดิน (เพิม่ pH ดิน) ขณะเดียวกันทีช่ ่วยลดปริมาณเหล็ก อะลูมเิ นียม และแมงกานีสให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อการเจริญเติบโตของพืช และสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมสาหรับการดาเนินกิจกรรมของ
จุลนิ ทรีย์ ซึ่งส่งผลให้ ผลิตภาพของดินเพิม่ สูงขึน้ และใช้ประโยชน์ พ้นื ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยระยะแรกใช้แนวทางการจัดการดิน ด้วยหิน ปูน ฝุ่น และการจัดการน้ า เกษตรกรได้ร บั หิน ปูน ฝุ่น
ประมาณ 1 ถึง 1.5 ตันต่อไร่และสนับสนุนทางวิชาการอื่นๆ จากหน่ วยงานภาครัฐ (เช่น ศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ กรมพัฒนาทีด่ นิ และกรมชลประทาน เป็ นต้น) เพื่อปรับปรุงพื้นทีน่ า ซึ่งขัน้ ตอนการ
ฟื้ นฟูพ้นื ทีด่ นิ เปรี้ยวจัด เริม่ ด้วยการล้างกรดในดินโดยการปล่อยน้ าให้ท่วมพื้นทีเ่ ป็ นเวลานาน 1 ถึง 2
สัปดาห์ จึงระบายน้ าออก และดาเนินการกระบวนการเดิมอีก 2 ถึง 3 ครัง้ ในขัน้ ตอนนี้ควรใส่หนิ ปูนฝุ่น
กระจายให้ทวผิ
ั ่ วดินแปลงนาและไถกลบให้ทวพื
ั ่ ้นที่ ขัน้ ตอนทีส่ ามปล่อยน้ าท่วมแปลงนาและทิ้งไว้เป็ น
เวลา 10 วันก่อนทีจ่ ะระบายน้าออกเพือ่ ล้างความเป็นกรด ในขัน้ ตอนสุดท้าย ปล่อยน้ าท่วมขังในนาเพื่อ
ทานาปลูกข้าวและรักษาระดับน้าในนาตลอดช่วงฤดูปลูก
แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมดินส่วนใหญ่ในปจั จุบนั ดาเนินการสองกิจกรรมคือ การใช้หนิ ปูนฝุ่น
1 ถึง 1.5 ตันต่ อไร่ (ทุกๆ 3 ถึง 5 ปี ) หว่านก่อนการไถพรวนดิน และการปล่อ ยน้ าท่ว มในแปลงนา
ในช่วงฤดูปลูกข้าว ซึง่ เป็นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพสาหรับการฟื้นฟูและปรับปรุงดินทีเ่ ป็ นกรดรุนแรงมาก ใน
บางกรณี เกษตรกรสามารถป้องกันกระบวนการออกซิเดชันของดินโดยการควบคุมระดับน้ าในแปลงนา
ตลอดช่ว งฤดูแล้ง แต่ความสาเร็จของการจัดการขึ้น กับความพร้อมของน้ า หากมีน้ าท่วมขังในพื้น ที่
แปลงนาได้ กระบวนการออกซิเดชันจะลดลงและช่วยลดปริมาณกรดทัป้ ลดปล่อยได้ ในเวลาเดียวกัน
และการระบายน้าออกจากแปลงนาจะช่วยให้ชะล้างกรดออกจากพืน้ ทีไ่ ด้ โดยสรุป แม้ว่าการจัดการทีด่ นิ
ต้องใช้แรงงานพิเศษ เวลา วัสดุและ/หรือการเงินเพิม่ เติม เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ พึงพอใจกับผลของการใช้
หินปูนฝุ่นเนื่อ งจากสามารถเพิ่มผลผลิต ข้าวให้สูงขึ้นมากถึง 12 เท่ า โดยผลผลิต ข้าวเฉลี่ยหลังการ
ปรับปรุงดินคิดเป็ น 470 กิโ ลกรัมต่ อไร่ ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนที่ดนิ เพื่อ ปลูกพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล เป็นต้น รวมถึงมีการนาน้ าในพื้นทีท่ ไ่ี ม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
นากลับมาใช้เพือ่ การเกษตรได้ และส่งผลต่อการเพิม่ รายได้และชีวติ ความเป็นอยู่ทด่ี ใี ห้แก่เกษตรกรผูใ้ ช้
ทีด่ นิ
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : หมูบ่ า้ นโคกอิฐโคกใน ตาบลพร่อน อาเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : 2-10 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก :
102.01084, 6.21712
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไปอย่าง
สม่าเสมอในพืน้ ที่ (1-10 ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : 10-50 ปี

ประเภทของการแนะนา
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ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
้ มทีท่ ากันอยู่ (> 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
1/8

การใช้พน้ื ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้วเพือ่ การทานาข้าว
(ภาพโดย : จรัส สิงห์ประจิม)

การเจริญเติบโตของข้าวช่วงออกรวง
(ภาพโดย : จรัส สิงห์ประจิม)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้ าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้ที่ดิน
การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ไม่ใช่
การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว : ข้าว
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี : 1
การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่

การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี - Ca (Acidification):
การเกิดกรด
การเสื่อมโทรมของน้า - Hp (Decline of surface water quality):
การลดลงของคุณภาพน้าทีผ่ วิ ดิน

กลุ่มด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั บิ นพืน้ ฐานของระบบนิเวศ

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
- A7: มาตรการอื่น ๆ
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
พื้นทีด่ นิ เปรี้ยวจัด (ประมาณ 1,063 ไร่ = 170 เฮกตาร์) ในหมู่บา้ นโคกอิฐโคกใน
ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงโดยการใช้หนิ ปูน
ฝุ่น ทาให้ผ ลผลิต ข้าวเพิม่ ขึ้น อย่ างมาก (จาก 40-100 กิโลกรัมต่ อ ไร่ เป็ น 470
กิโลกรัมต่อไร่) พันธุข์ า้ วหลักคือ ข้าวหอมกระดังงา ซึง่ เป็นพันธุพ์ น้ื เมือง ในการทา
นาหนึ่งไร่ใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วหอมกระดังงา 5 กิโลกรัม ระยะเวลาการเจริญเติบโตของ
ข้าวหอมกระดังงาตัง้ แต่เพาะปลูกถึงเก็บเกีย่ วประมาณ 5 เดือน

(ผูเ้ ขียน : ประภา ธารเนตร)

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวน: ต่อหน่วยเทคโนโลยี (หน่วย: 11 ไร่; 1 เฮกตาร์ =
6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย: บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ดอลลาร์สหรัฐ): 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การเตรียมดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
2. การประยุกต์ใช้หนิ ปูนฝุน่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
3. แรงงานปลูกข้าว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
4. การใส่ป๋ ยช่
ุ วงเพาะปลูก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)

ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
น้าท่วมขังเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเพาะปลูก
และการจัดการข้าวในแต่ละปีมากทีส่ ุด และในบางครัง้ ต้นทุนการผลิตอาจไม่
เปลีย่ นแปลง แต่กาไรจากการผลิตข้าวอาจลดลงเนื่องจากผลผลิตลดลง (หาก
การจัดการไม่เหมาะสม) ซึง่ ส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
หน่ วย ปริ มาณ

ปัจจัยนาเข้า

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
การเตรียมดินและการประยุกต์ใช้หนิ ปูนฝุน่

วัน

10.0

300.0

3,000.0

100.0

การปลูกข้าวและการดูแลรักษา

วัน

60.0

300.0

18,000.0

100.0

กิโลกรัม

55.0

25.0

1,375.0

ไร่

11.0

850.0

9,350.0

ไร่

11.0

400.0

4,400.0
36,125.0
1,094.7

วัสดุด้านพืช
เมล็ดพันธุข์ า้ ว
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต
หินปูนฝุน่
ปุ๋ย
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

100.0

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. การเตรียมดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
2. การประยุกต์ใช้หนิ ปูนฝุน่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
3. แรงงานปลูกข้าว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
4. การใส่ป๋ ยุ ช่วงเพาะปลูก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (หน่ วยของพืน้ ที่ : 1 เฮกตาร์)
หน่ วย ปริ มาณ

ปัจจัยนาเข้า

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจ่าจัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
การเตรียมดินและการประยุกต์ใช้หนิ ปูนฝุน่

วัน

10.0

300.0

3,000.0

100.0

การปลูกข้าวและการดูแลรักษา

วัน

60.0

300.0

18,000.0

100.0

กิโลกรัม

55.0

25.0

1,375.0

100.0

หินปูนฝุน่

ไร่

1,000.0

1.7

1,700.0

100.0

ปุ๋ย

ไร่

11.0

400.0

4,400.0

100.0

วัสดุด้านพืช
เมล็ดพันธุข์ า้ ว
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

28,475.0
862.88

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้

251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
√ 2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาส

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,001-1,500 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

หุบเขา

2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)

สูง (>3%)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
SLM ของ WOCAT Technologies
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น
เกินพอ เช่น มีน้าไหลบ่าสูง

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี

√ < 5 เมตร
5-50 เมตร
> 50 เมตร

√ ดี มีน้าไหลตลอดปี
ปานกลาง ไม่มนี ้าไหลตลอดปี
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
√ ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

ทาการค้า/การตลาด

√ >50% ของรายได้ทงั ้ หมด

พอมีพอกิน

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังสัตว์

√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

√ รวย
รวยมาก
ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

เพศ

อายุ
หญิง

√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์

√ วัยกลางคน
√ ผูส้ งู อายุ

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

0.5-1 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

บริษทั

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

1-2 เฮกตาร์
2-5 เฮกตาร์

√ 5-15 เฮกตาร์
15-50 เฮกตาร์
50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

ขนาดใหญ่

กลุ่ม

√ รายบุคคล

รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

√

ดี

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การผลิตพืชผล

ลดลง

การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต

ลดลง

การจัดการทีด่ นิ
การมีน้าดืม่ ไว้ให้ใช้
ั ยการผลิตทางการเกษตร
ค่าใช้จ่ายของปจจั

√ เพิม่ ขึน้
√
√
√

ขัดขวาง
ลดลง
เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้
ทาให้งา่ ย
เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ ง
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

√

ลดลง
ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
คุณภาพน้า
ความเป็นกรด

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาเนิ นการ
ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเพือ่ นบ้าน

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบ

√

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยาว

ด้านลบ

√

ด้านบวก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบ

√

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบ

√

ด้านบวก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ฝนตามฤดูเพิม่ ขึน้
SLM ของ WOCAT Technologies
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง

0-10%

1-10%

11-50%
√ 51-90%

11-50%

91-100%

√ >50%
จาวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่ รวมทัง้ หมด
-

เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 การใช้หนิ ปูนฝุน่ ช่วยปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพของดินให้เหมาะต่อ
การผลิตทางการเกษตร ทาให้ผลผลิตพืชเพิม่ ขึน้
 การใช้หนิ ปูนฝุน่ ช่วยลดการใช้ป๋ ยเคมี
ุ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 การใช้หนิ ปูนฝุน่ ช่วยปรับปรุงดิน เนื่องจากปูนจะช่วยยกค่า pH ดิน
จนถึงระดับทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกพืช นอกจากนัน้ การใส่ปนู ยังช่วย
เพิม่ ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักทีจ่ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ในขณะเดียวกัน ลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
เช่นอะลูมเิ นียม เหล็ก และแมงกานีสในดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 การใช้ปูนในนาข้าว บางครัง้ ความต้องการปูนของพื้นที่นามีค่าสูงเกินไป
อาจจะทาให้เกษตรกรมีความต้องการใช้แรงงานและเวลาทีม่ ากเกินไป 
หน่ วยงานภาครัฐ จะต้องหามาตรการทีเ่ หมาะสมให้แก่เกษตรกรในการลด
แรงงานและเวลาในการใช้หนิ ปูนฝุ่นเพื่อการจัดการดิน เช่น การใช้ปูนน้ า
เป็นต้น



การใส่ปนู ในแปลงนาอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกรผูใ้ ช้ปนู
เนื่องจากปูน มีอนุภาคขนาดเล็กอาจจะเข้าสู่ร่างการทางจมูกหรือปากได้
 เกษตรกรควรใช้ผา้ หรือหน้ากากคลุมจมูกและปาก เพือ่ ลดความเสีย่ งใน

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 2 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
จันทร์ ชาญแท้ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5753/
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การอ้างอิ ง
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ


Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

การอ้างอิ งหลัก
 The Pikunthong Royal Development Study Centre. (2014). 17 success cases in scaling up of technologies in acid sulfate soil : www.rdpb.go.th:
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์


17 success cases in scaling up of technologies in acid sulfate soil: : www.rdpb.go.th
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การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดเพือ่ การปรับปรุงดิน (ภาพโดย : พิศาล พูลเกษม)

การปลูกปอเทืองเป็ นปุ๋ยพืชสดเพือ่ การปรับปรุงบารุงดิน
ปอเทือง

สถานที่

คาอธิ บาย
การปลูกปอเทืองในนาข้าวเป็ นพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่ มอิ นทรียวัตถุ และปรับปรุงบารุงดิ น
การปลูกปอเทือง (Crotalaria juncia) เป็ นปุ๋ยพืชสด เป็ นวิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์
ของนาข้าวในเขตชลประทานของลุ่มน้ าเจ้าพระยาในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิต
ข้าวปี ล ะสองครัง้ บางรายผลิต ข้าว 5 ครัง้ ใน 2 ปี เพราะมีน้ าจากระบบชลประทาน เกษตรกรจึงทานาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้ดนิ หยุดพัก ซึ่งเป็ นผลเสียต่อโครงสร้างของดินจากการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง และการเตรีย มดิน ในขณะที่ดิน มีค วามชื้น มากท าให้โ ครงสร้างดิน เปลี่ย นแปลง เป็ น ผลให้ดิน มีค วาม
เหมาะสมในการปลูกข้าวลดลง รวมถึงอิน ทรีย วัต ถุในดิน ลดลงด้วย ส่ งผลให้เกษตรกรได้รบั ผลผลิต ข้าวต่ า
ั
เกษตรกรจึงแก้ปญหาโดยเพิ
ม่ ปริมาณการใส่ป๋ ยุ เคมี ซึ่งเป็ นการเพิม่ ค่าใช้จ่าย การปลูกปอเทืองเป็ นปุ๋ยพืชสดจึง
เป็นวิธกี ารทีใ่ ห้เกษตรกรได้จดั การพืน้ ทีน่ าของตนเองอย่างเหมาะสม ในการทดลองพื้นทีใ่ ช้งาน 1 เฮกตาร์ พื้นที่
ครึง่ หนึ่งเป็นการทางานแบบที่ 1 และส่วนทีเ่ หลือเป็นการใช้งานแบบที่ 2
การทางานแบบที่ 1 : สูบน้าลงในนาเพือ่ ทาให้ดนิ นุ่มชุ่มชื้น หากมีน้ าจานวนมาก ทาการสูบน้ าออกจนกระทังดิ
่ น
เริม่ อิม่ ตัว หรือให้ดนิ ถูกน้าท่วมเล็กน้อยแล้วทิ้งค้างคืนไว้หลังจากนัน้ ก็ระบายน้ าออก ในวันรุ่งขึน้ หว่านเมล็ดปอ
เทือง การใช้งานแบบที่ 2 : ทาการไถดินในช่วงเริม่ ต้นของการทดลองและหว่านเมล็ดปอเทืองทันที ต้นปอเทือง
เจริญเติบโตได้ประมาณ 40-50 วันหรือจนกระทังออกดอกประมาณ
่
70-80% จากนัน้ ทาการไถพรวนดินทัง้ สอง
แบบ แล้วทิง้ ไว้ 15-30 วัน จากนัน้ ทาการไถและคราดประมาณ 5-7 วัน แล้วหว่านเมล็ดข้าว เปรียบเทียบระหว่าง
การทางานแบบที่ 1 กับการทางานแบบที่ 2 พบว่าไม่แตกต่างกันในแง่ของลักษณะการทางาน อย่างไรก็ตามแบบ
ที่ 1 แสดงให้เห็นว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน หลังจากเกษตรกรปลูกต้นปอเทืองเป็ นระยะเวลา
2 ปี ทาการทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ : วิธีท่ี 1 ไถพรวนในขณะที่ดนิ แห้ง แล้ว หมักส่ ว นผสมต่ างๆ ทิ้งไว้ในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง วิธที ่ี 2 ไถพรวนในขณะทีด่ นิ เปียก (ไถดินแล้วปล่อยให้น้ าท่วม แล้วหมักส่วนผสมต่างๆ ทิ้งไว้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง) ทัง้ นี้มจี ุดแข็งและจุดอ่อนทัง้ สองวิธกี าร

สถานที่ : 50 หมูท่ ่ี 3 อาเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุร ี ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: 10-100 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู
เลือก : 14.60485, 0.0
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
: ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยัง
บริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
พืน้ ที่ค้มุ ครองถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : 10-50 ปี
ประเภทของการแนะนา
√ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน
อยู่ ( > 50 ปี )
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก
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ปอเทืองในนาข้าว (ภาพโดย : พิศาล พูลเกษม)

ปอเทืองเพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน (ภาพโดย : พิศาล พูลเกษม)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุม่ ด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
 การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

การใช้ที่ดิน



การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี:Cn (Fertility decline):
ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทาให้ลดลง
(ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน), Ca (Acidification): การเกิดกรด
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านชีวภาพ: - Bc (Reduction of
vegetation cover): การลดลงของจานวนพืชทีป่ กคลุมดิน , Bl (Loss
of soil life): การสูญเสียสิง่ มีชวี ติ ในดิน
มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการจัดการพืช: - A1: พืช/สิง่ ปกคลุมดิน, A2: อินทรียวัตถุใน

 สวนครัว

SLM ของ WOCAT Technologies

การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ไม่ใช่
พืน้ ทีป่ ลูกพืช:
การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว: cereals - rice (wetland)
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี : 2
การปลูกพืชหมุนเวียน : ใช่

ดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน, A3: การรักษาหน้าดิน (A 3.2: Reduced
tillage (> 30% soil cover)), A5: การจัดการเมล็ดพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ,์ A6: Residue management (A 6.3: collected)
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค
-

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
-

การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวน ต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 4.45 ha)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย USD

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1.0

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ ไม่ปรากฏ
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. หลังการเก็บเกีย่ วข้าว เตรียมเมล็ดปอเทือง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนมีนาคม)
2. สูบน้าเข้านาข้าว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนมีนาคม)
3. ปล่อยน้าออกให้น้าท่วมพืน้ ทีน่ าเล็กน้อย หว่านเมล็ดปอเทือง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนมีนาคม)
4. ไถกลบเมือ่ ปอเทืองอายุ 40-50 วัน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์)
5. ปล่อยทิง้ ไว้ 15-30 วัน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม)
6. ไถตากดินทิง้ ไว้ 5-7 วัน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม)

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 4.45 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
เก็บเกีย่ วเมล็ด
อื่นๆ
สูบน้า
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

ค่าใช้จ่ายต่อ ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
หน่ วย
ต่อปัจจัยนาเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
(ดอลลาร์
(ดอลลาร์
สหรัฐ)
ผูใ้ ช้ที่ดิน
สหรัฐ)

หน่ วย

ปริ มาณ

กิโลกรัม/เฮกตาร์

320.0

0.02

6.4

100.0

ไร่

10.0

30.0

300.0
306.4
306.4

100.0

กิ จกรรมการบารุงรักษา
- ไม่ปรากฏ

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
< 250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
√ 751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ

√ ชืน้
กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

-

> 4,000 ม.ม.
SLM ของ WOCAT Technologies
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา
ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร
1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น
เพียงพอ
√ ดี
ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา

หยาบ/เบา (ดินทราย)

สูง (>3%)

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
√ เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)
ทาการค้า/การตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

งานทีใ่ ช้แรงกาย

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

การใช้กาลังสัตว์

√ >50% ของรายได้ทงั ้ หมด

√ พอมีพอกิน
รวย

√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวยมาก

SLM ของ WOCAT Technologies

การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบารุงดิน

148

4/8

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
อยู่กบั ที่
√ กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

เพศ

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

√ หญิง
ชาย

กลุ่ม/ชุมชน

อายุ
เด็ก
ผูเ้ ยาว์

สหกรณ์

√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์
0.5-15 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์
√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก
√ ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน

รัฐ

เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

บริษทั

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

กลุ่ม
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1.000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

SLM ของ WOCAT Technologies
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การผลิตพืชผล

ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง

พืน้ ทีส่ าหรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ในระหว่างเพาะปลูกหรือ
ใช้งาน)

ลดลง

การจัดการทีด่ นิ

√ เพิม่ ขึน้
√ เพิม่ ขึน้
√ เพิม่ ขึน้
√

ขัดขวาง

ทาให้งา่ ยขึน้

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้า

แย่ลง

โอกาสทางวัฒนธรรม (ด้านจิตวิญญาณทางศาสนา
ด้านสุนทรียภาพ)
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ

ลดลง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
(เพศ อายุ สถานภาพ ความเป็นกลุ่มทางชาติพนั ธุ)์

แย่ลง

√
√
√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ลดลง

√
√

ปรับปรุงดีขน้ึ

√
√

เพิม่ ขึน้

ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณน้า

ลดลง

การเก็บเกีย่ วหรือการกักเก็บน้า (น้าค้างหิมะ)

ลดลง

น้าไหลบ่าทีผ่ วิ ดิน

เพิม่ ขึน้

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

การสะสมของดิน

√

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้
√

ลดลง

√

ลดลง

การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน /การเกิดชัน้ ดาน

เพิม่ ขึน้

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง

เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้
ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ

√

น้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (น้าบาดาล น้าพุ)

ลดลง

การไหลของน้าคงทีแ่ ละสม่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง
(รวมถึงการไหลน้อย)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

น้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยน้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

เพิม่ ขึน้

ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยน้า

เพิม่ ขึน้

การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

เพิม่ ขึน้

√
√
√

ความสามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง/ ความสามารถใน
การคัดกรอง (โดยดิน พืช พืน้ ทีช่ ุ่มน้า)
ตะกอนทีถ่ ูกพัดพามาโดยลม

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

SLM ของ WOCAT Technologies

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ลดลง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ลดลง

√
√
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ลดลง
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รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่าย

√

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา

√

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
-

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
√

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
√ 0-10%
11-50%

1-10%
11-50%

51-90%

>50%

91-100%
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 รัฐบาลให้การสนับสนุนเมล็ดปอเทืองแก่เกษตรกรทุกปี
 ปอเทืองเป็นพืชทีด่ แู ลง่ายและมีอตั ราการเจริญเติบโตสูง
 ปอเทืองมีความต้านทานต่อแมลงและโรค
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ หลังจากไถกลบปอเทือง 15-30 วัน ก่อน
หว่านข้าว

 แม้ว่าจะมีการสนับสนุนเมล็ดเมล็ดพันธุป์ อเทืองให้แก่เกษตรกรทุกปี แต่กย็ งั ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร → ควรมีการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์
 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินเพิม่ ขึน้ →สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมดิน ซึง่ อาจเป็นรูปแบบของสหกรณ์การเกษตร
 เกษตรกรบางรายเร่งรีบในการทานา จึงไม่ใช่เทคโนโลยีน้ี →สนับสนุนและให้การ
ฝึกอบรมแก่เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
→ แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 บางพืน้ ทีด่ นิ มีความชืน้ ต่าไม่เหมาะสมต่อการปลูกปอเทือง →ประสานงานกับ
หน่วยงานชลประทานเพือ่ ช่วยในการจัดการน้า

 เมือ่ ปอเทืองออกดอกมีความสวยงามเป็นทีป่ ระทับใจของ
นักท่องเทีย่ ว
 ปอเทืองมีความต้านทานต่อแมลงและโรค
ุ ในนาข้าว
 การปลูกปอเทืองช่วยลดอัตราการใช้ป๋ ยเคมี
SLM ของ WOCAT Technologies
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
นิสุดา ทองคาพันธ์

ผูต้ รวจสอบ

วันที่ จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
นายพิศาล พูลเกษม - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5738/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
โครงการ


-

SLM ของ WOCAT Technologies
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เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชในพืน้ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง "ปุ๋ยสังตั
่ ด" (ภาพโดย : ศิรพิ ร สุปญั ญาพาณิชย์)

เทคโนโลยีป๋ ยสั
ุ งตั
่ ด
ปุ๋ยสังตั
่ ด

สถานที่

คาอธิ บาย
เทคโนโลยีป๋ ยสั
ุ ่งตัด เป็ นเทคโนโลยีในการจัดการธาตุอาหารพืชในพืน้ ที่เฉพาะ โดยคาแนะนา
ของเทคโนโลยีขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ได้แก่ พันธุพ์ ชื
แสงแดด อุณหภูม ิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ชุดดิน ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในดิน
ขณะนัน้ นามาพิจารณาร่วมกัน โดยใช้แบบจาลองการปลูกพืชและโปรแกรมสนับสนุ นการตัดสินใจ ใช้
สาหรับให้คาแนะนาในการใส่ป๋ ยไนโตรเจน-ฟอสฟอรั
ุ
ส-โพแทสเซียม
ทัง้ นี้เนื่องจากเดิมเกษตรกรมีความเชื่อที่ผดิ ในเรื่องการใส่ป๋ ย:
ุ "ยิง่ ใส่ป๋ ยุ ยิง่ ให้ผลผลิตมาก" ซึ่ง
การใช้ไนโตรเจนมากเกินไปส่งผลให้ต้นข้าวมีสีเขียวเข้ม แมลงสามารถเข้าท าลายได้อ ย่างง่ายดาย
เพราะต้นข้าวมีความอวบน้ าการใส่ป๋ ุยในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงการใส่ป๋ ุยในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามความต้องการของพืช จะทาให้ผลผลิตสูงและมีตน้ ทุนต่า ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษ หากใช้อย่างถูกวิธี จะ
เกิดประสิท ธิภ าพสูงและคุ้ม ค่ากับการลงทุน เกษตรกรบางรายอาจใช้ป๋ ุยเคมีแล้วได้รบั ผลตอบแทน
น้ อ ยลง หรือ มีหนี้ สินเพิ่ม ขึ้น อาจเป็ นเพราะเกษตรกรใช้ป๋ ุยเคมีไม่ถูกต้อ ง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง
เกินไป เกษตรกรผูท้ ป่ี ระสบปญั หาดังกล่าวมักได้รบั คาแนะนาเกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีจากพนักงานขาย
หรือร้านค้าทีจ่ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ทางการเกษตร
กรอบแนวคิดของเทคโนโลยี คือ การใส่ป๋ ุยให้สอดคล้องกับกฎของการเรียงลาดับขัน้ ต่ าสุด คือ
ธาตุอาหารทีข่ าดแคลนมากทีส่ ดุ ซึง่ เป็ นข้อจากัดของการตอบสนองของธาตุอาหารอื่นๆ ดังนัน้ เกษตรกร
ควรทาการวิเคราะห์ดนิ ก่อนใส่ป๋ ยุ เพื่อทราบปริมาณของธาตุอาหารในดินหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดและ
ปริมาณของปุ๋ย ในความเป็ นจริง พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน วิธกี ารใส่ป๋ ยุ
และระยะเวลาการใส่ป๋ ยที
ุ เ่ หมาะสมกับช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของพืชเป็ นสิง่ สาคัญ ประเทศไทยมี
ชุดดินมากกว่า 200 ชุดดิน ชุดดินเป็ นคุณสมบัตทิ ย่ี ากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง แตกต่างจากความอุดมสมบูรณ์
ของดินซึ่งเป็ นไปตามการใช้ท่ดี นิ และวิธกี ารจัดการของเกษตรกร ดังนัน้ ข้อมูลดินในขณะนัน้ สนับสนุ น
การตัดสินใช้ป๋ ยเคมี
ุ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เรียกว่า ปุ๋ยเคมีส ั ่งตัด หรือ ปุ๋ยสั ่งตัด

สถานที่ : 42 หมู่ 5 ตาบลบ้านลา อาเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุร ี , ไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: 2-10 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่
ถูกเลือก : 100.8802, 14.07067
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช้ ณ จุดที่
เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ ที่
ขนาดเล็ก
อยู่ในพืน้ ที่ป่าสวนหรือไม่ : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : น้อยกว่า 10 ปี
(ไม่นานนี้)
ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน
อยู่ ( > 50 ปี )
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั

√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
SLM ของ WOCAT Technologies
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สาธิตเทคโนโลยีป๋ ยุ สังตั
่ ดให้แก่เกษตรกร
(ภาพโดย : ศิรพิ ร สุปญั ญาพาณิชย์ )

เทคโนโลยีป๋ ยสั
ุ ่งตัด (ภาพโดย : ศิรพิ ร สุปญั ญาพาณิชย์ )

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้ที่ดิน
การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ใช่

ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุ่มมาตรการด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
 การรบกวนดินให้น้อยทีส่ ุด
 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินแบบผสมผสาน

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี - Cp (Soil pollution):
มลพิษในดิน
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านชีวภาพ - Bc (Reduction of)
vegetation cover การลดลงของจานวนพืชทีป่ กคลุมดิน

SLM ของ WOCAT Technologies

พืน้ ที่ปลูกพืช
การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว: ข้าว
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี: 2 ครัง้ ต่อปี
ปลูกพืชหมุนเวียนหรือไม่? ไม่ใช่
การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการจัดการพืช - A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค
-

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 10.8 ดอลลาร์สหรัฐ (325 บาท/วัน)
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. เก็บตัวอย่างดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดูการเพาะปลูก)
2. ใช้ชุดทดสอบ NPK ในดินอย่างง่าย (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดูการเพาะปลูก)
3. ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีสาหรับตรวจสอบธาตุอาหารสาคัญทีจ่ าเป็นสาหรับพืช (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดูการเพาะปลูก)

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า
ประชุม/อบรม
ค่าประชุม/อบรม กลุ่มสมาชิก
อุปกรณ์
ชุดทดสอบ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
กิจกรรมสาหรับการบารุงรักษา

่ ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจาจัยทั
หน่ วย ปริ มาณ หน่
ยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

ต่อครัง้

2.0

100.0

200.0

ต่อชุด

1.0

167.0

167.0
367.0

1. เติมน้ายาทดสอบ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 1 ชุด/ปี)

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า
อุปกรณ์
น้ายาทดสอบ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

SLM ของ WOCAT Technologies
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่ ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจาจัยทั
ยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

133.0

133.0
133.0
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
-

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

√ ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น
√ เพียงพอ
ดี

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)

√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

√

เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง

√ ปานกลาง
ต่า

√ ปานกลาง
ต่า
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สารอิ นทรียวัตถุในดิ น
สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
√ ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10%ของรายได้ทงั ้ หมด
√ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50%ของรายได้ทงั ้ หมด

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เร่ร่อน

งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาลังสัตว์
√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่
กึง่ เร่ร่อน

ยากจนมาก

√ พอมีพอกิน

ทาการค้า/การตลาด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

รวยมาก
เพศ

เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
√ กลุ่ม/ชุมชน
สหกรณ์

อายุ

หญิง

เด็ก

√ ชาย

ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

1-2 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ
บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

ขนาดใหญ่

√ 2-5 เฮกตาร์
√ 5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

กลุ่ม
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√

รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1.000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล
บริการด้านการเงิน

SLM ของ WOCAT Technologies
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√
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ไม่ดี
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√
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

ลดลง

การจัดการทีด่ นิ

ขัดขวาง

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
√ เพิม่ ขึน้
√ ทาให้งา่ ยขึน้
√
√

เพิม่ ขึน้
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้าของทีด่ นิ

แย่ลง

การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ

ลดลง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ
√
√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
การสะสมของดิน
การอัดแน่นของดิน
การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร
ความเป็นกรด

ลดลง √

เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

√

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้
ลดลง

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
ความสามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง/ ความสามารถใน
การคัดกรอง (โดยดินพืช พืน้ ทีช่ ุ่มน้า)
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

√

ลดลง
เพิม่ ขึน้

ปรับปรุงดีขน้ึ

√

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก
√ ด้านบวก
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบ
อย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบ
อย่างมาก

√ ด้านบวก

อย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีค่ ่อยเป็นค่อยไป
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

SLM ของ WOCAT Technologies
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%
√ 11-50%
>50%

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%
√ 11-50%
51-90%

91-100%
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน
ุ ่งตัด สามารถลดต้นทุน ด้านปุ๋ยและเมล็ดพันธุข์ า้ ว  การวิเคราะห์ตวั อย่างดินก่อนปลูกเป็นเรือ่ งทีย่ ุ่งยาก และค่าใช้จ่ายสูง
 เทคโนโลยีป๋ ยสั
ั จัดตัง้ กลุ่ม/ ศูนย์ถ่ายทอดภายในชุมชน และใช้ชุดทดสอบดินอย่าง
เนื่องจากใส่ป๋ ยตามความต้
ุ
องการของข้าว
การแก้ไขปญหา
ง่าย (Soil test kits) ในการวิเคราะห์ดนิ เพือ่ ทราบความต้องการธาตุอาหารของพืช
 ลดการใช้สารกาจัดศัตรูพชื ลง เนื่องจากการใช้ป๋ ยุ ในประมาณที่
 การใช้ป๋ ยุ สูตรสาเร็จตามท้องตลาด มีความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าการผสมปุ๋ยใช้
ั จัดตัง้ กลุ่ม/ ศูนย์ถ่ายทอดภายในชุมชน สร้างความเข้าใจใน
เหมาะสม ทาให้ตน้ ข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง เช่น เพลีย้
เอง การแก้ไขปญหา
๋
กระโดดสีน้าตาลเจาะลาต้นข้าว
การใส่ปยตามค่
ุ
าวิเคราะห์ดนิ โดยการผสมปุ๋ยใช้เองเพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการใช้เทคโนโลยีป๋ ยุ สั ่งตัด ทาให้ประหยัดทัง้ งบประมาณและแรงงาน
 การใช้แรงงานลดลงเนื่องจากการใช้สารกาจัดศัตรูพชื ลดลง 80
เปอร์เซ็นต์
ั
ดลีบ
 คุณภาพผลผลิตดีขน้ึ ลดปญหาเล็
 สุขภาพของคนในชุมชนดีขน้ึ เนื่องจากการลดใช้สารป้องกันกาจัด
วัชพืช
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 เทคโนโลยีป๋ ยสั
ุ ่งตัดมีขอ้ ดีในแง่ของการลดต้นทุน เนื่องจากลด
ปริมาณการใช้ป๋ ยเคมี
ุ และสารกาจัดศัตรูพชื

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 จะแก้ปญั หาในทิศทางใด

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
นิสุดา ทองคาพันธ์

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 31 มีนาคม 2561

การอัพเดทล่าสุด: 28 มกราคม 2563

วิ ทยากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5746/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
โครงการ
SLM ของ WOCAT Technologies
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การสาธิตการทาการเกษตรในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดภายในศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
(ภาพโดย : ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)

การศึกษา พัฒนา และส่งเสริ มการจัดการพืน้ ที่ดินเปรีย้ วจัด
โครงการแกล้งดิน ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส

คาอธิ บาย

สถานที่

‘แกล้ง ดิ น’ เป็ นแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดิ นเปรี้ยวจัดโดยการขังน้าไว้ในพื้นที่ จนเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี ทาให้ ดิน
เปรี้ยวจัดจนถึงที่ สุด แล้วจึงระบายน้ าออกและปรับสภาพดิ นด้วยปูน จนดิ นมีสภาพดีพอ
สาหรับใช้ในการเพาะปลูกได้
ในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชริ เริม่ โครงการ “แกล้งดิน”
ั หาดิน เปรี้ย วจัด หรื อ ดิ น เป็ น กรดให้ ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรได้
เพื่อ แก้ ป ญ
จึงมีพระราชดาริให้ส่วนราชการต่างๆ พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงพืน้ ที่ และมอบหมายศูนย์ศกึ ษา
การพัฒ นาพิกุ ล ทองอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จัง หวัด นราธิว าส และกรมพัฒ นาที่ดิน พัฒ นา
โครงการวิจ ัย เพื่อ ศึก ษาแนวทางการจัด การดิน หรือ ค้น หานวัต กรรมที่เ หมาะสมส าหรับ การผลิต
ทางการเกษตรในพื้นทีด่ นิ เปรี้ยวจัด และนาองค์ความรูห้ รือเทคโนโลยีทไ่ี ด้มาส่งเสริมให้เกษตรกร/ทีม่ ี
พื้นที่ประสบปญั หาดินเปรี้ยวจัดได้นาไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ แม้ว่าพื้นที่ดนิ เปรี้ยวจัดของจังหวัด
นราธิวาสจะถูกน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเป็ นพื้นทีล่ ุ่มต่า แต่ในช่วงฤดูแล้งดินมักจะแห้ง ทาให้
สารไพไรท์ในชัน้ ดินทาปฏิกริ ยิ ากับอากาศและปลดปล่อยกรดกามะถันออกมา ส่งผลให้ดนิ มีสภาพเป็ น
ดินกรดจัดหรือเปรีย้ วจัด กระบวนการนี้ทาให้ดนิ มีค่าความเป็ นกรด (pH) ต่ามาก (pH น้อยกว่า 4) และ
เกิดสภาวะทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
การ ‘แกล้งดิน ’ เป็ นการทาให้ดินแห้งและเปี ยกสลับกันไป ทาได้โดยการขังน้ าไว้ในพื้น ที่
จนกระทังเกิ
่ ดปฏิกริ ยิ าเคมีทท่ี าให้ดนิ เปรี้ยวจัดจนถึงทีส่ ุดแล้วจึงระบายน้ าออก ทาสลับกันไปต่อเนื่อง
หลายครัง้ ในรอบปี ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการจาลองสภาพฤดูแล้งและฤดูฝนและเร่งกระบวนการออกซิเดชัน
ของสารไพไรท์ในดินให้ถงึ จุดทีด่ นิ มีสภาพเป็นกรดสูงทีส่ ุด จากนัน้ จึงทาการปรับสภาพเพือ่ ฟื้นฟูดนิ ด้วย
วัสดุปูน จนกระทังดิ
่ นมีสภาพดีพอสาหรับใช้ในการเพาะปลูกได้มกี ารทดลองปลูกพืชในสภาพเป็ นดิน
กรด เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการจัดการดินที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการที่เหมาะสมจะนาไปถ่ ายทอด
ให้แก่เกษตรกร/ผู้ใช้ท่ดี นิ หรือผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการดิน ในพื้น ที่ ซึ่งมาตรการที่เหมาะสม
ทีไ่ ด้จากการศึกษา มีดงั นี้
1. ควบคุ มระดับ น้ าใต้ดิน ให้อ ยู่เ หนื อ ชัน้ ดิน เลนที่มสี ารไพไรท์ อ ยู่ เพื่อ ป้อ งกัน ไม่ ให้ส ารไพไรท์ท า
ปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนหรือเกิดกระบวนการออกซิเดชันจนทาให้เกิดกรดกามะถันได้
2. ปรับปรุงดิน ทาได้ 3 วิธกี าร ตามสภาพของดินและความเหมาะสม คือ (1) การใช้นาชะล้างความ
เป็ น กรด เมื่อ ล้างดิน เปรี้ย วจัดให้ค ลายลงแล้ว ดิน จะมีค่ า pH เพิ่มขึ้น รวมถึงสารละลายเหล็กและ
อลูมนิ ัม ทีม่ ปี ริมาณมากและเป็ นพิษก็จะเจือจางจนทาให้พชื สามารถเจริญเติบโตได้ดี หากมีการใช้ป๋ ุย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ก็อ าจทาให้ผ ลผลิต พืช เพิ่มมากขึ้น การล้างดิน ควรดาเนิน การอย่ างน้ อ ย
2-3 ครัง้ (2) การใช้ปนู ผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เช่น ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่น เป็ นต้น ซึ่งปริมาณของปูนที่
ใช้ข้นึ กับความรุนแรงของความเป็ นกรดของดิน หรือ (3) การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้างและ
ควบคุมระดับน้ าใต้ดนิ วิธกี ารนี้เป็ นวิธกี ารที่ได้ผลดีท่สี ุด โดยเฉพาะในพื้นที่ซ่งึ ดินเป็ นกรดจัดและถูก
ปล่อยทิง้ เป็นเวลานาน
3. การปรับสภาพพื้นที่ ทาได้ 2 วิธี คือ (1) การปรับระดับผิวหน้าดิน สาหรับการปลูกข้าวหรือพืชอายุ
สัน้ บางชนิด ควรปรับระดับผิวหน้าดินให้มคี วามลาดเอียงเพื่อให้น้ าไหลไปสู่คลองระบายน้ า และควร
ตกแต่งแปลงนาและคันนาใหม่เพือ่ ให้สามารถเก็บกักน้าและระบายน้ าออกไปได้ (2) สาหรับการปลูกไม้
SLM ของ WOCAT Approaches

การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
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สถานที่ : หมูบ่ า้ นโคกอิฐ-โคกใน ตาบลพร่อน
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก:
101.87155, 6.38819
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2524
ปี ที่ สิ้นสุด: ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน
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ผลหรือพืชอายุสนั ้ อืน่ ๆควรปรับระดับของพืน้ ทีด่ ว้ ยการขุดยกร่องและไม่ควรนาดินล่างมาถมทับดินบนเพราะจะเป็นการนาดินชัน้ ทีม่ สี ารไพไรท์ขน้ึ มาไว้ดา้ นบน และควร
ใส่ปนู ร่วมกับการล้างดินออกจากพืน้ ที่ เป็นคาแนะนาทีไ่ ด้ จัดทาขึน้ 4 ปีหลังทาการศึกษาในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด ซึง่ ต่อมาหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าทีทเ่ี กีย่ วข้องยังคง
มีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกรมพัฒนาทีด่ ิ นร่วมกันส่งเสริมแนวทางที่
เหมาะสมสาหรับการจัดการดินเปรี้ยวจัดสู่เกษตรกร ทัง้ การสาธิตในพื้นทีศ่ ูนย์ศกึ ษาฯ และพื้นทีเ่ กษตรกร เป็ นแนวทางที่ส่งเสริมการร่วม มือทางานร่วมกันระหว่าง
นักวิจยั เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ และหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวิธกี ารจัดการดินเปรีย้ วจัดซึง่ เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีน่ าไปปฏิบตั ิ ทาให้พน้ื ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดทีไ่ ม่สามารถปลูก
พืชได้ โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นโคกอิฐ-โคกใน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สามารถเพิม่ ผลผลิตข้าวจากเดิม 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ น 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่า
ประสบความสาเร็จอย่างมาก เกษตรกรสามารถนาแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ ให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว พืช พืชผัก ไม้ผล เป็ นต้น และนาแหล่ง
น้าทีไ่ ม่สามารถใช้ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิม่ รายได้ของครัวเรือนและมีคุณภาพชีวติ ได้

นายสมโชค สาราญ เกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จในการ
จัดการดินเปรีย้ วจัดในพืน้ ทีเ่ กษตรผสมผสาน
(ภาพโดย: สุชน คชาทอง)

นาข้าวในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดทีม่ กี ารปรับปรุงดินโดยการใช้
หินปูนฝุน่
(ภาพโดย: จรัส สิงประจิม)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการดินและส่งเสริมแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ าการเกษตรในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด พร้อมทัง้ สร้างการยอมรับของเกษตรกร
ให้มกี ารนาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ พือ่ ปรับปรุงดิน เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีม่ พี น้ื ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
จะได้รบั การสนับสนุนเทคโนโลยี (เช่น การปรับรูปแปลงนา และวัสดุปนู ) เพือ่ ปรับปรุงดิน
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
ั

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา : เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ผูป้ ระสบปญหาดิ
นเสือ่ มโทรมมีเป้าหมายร่วมกันคือ การฟื้นฟูพน้ื ทีเ่ พือ่ นามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรและเพิม่ รายได้ให้แก่ครัวเรือน จึงก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมแรงกันในการจัดการดิน
ั ยการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: เนื่องจากหน่ วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งเงินตัง้ ต้นและปจจั
เพือ่ การประยุกต์ใช้แนวทางจัดการดิน รวมถึงสร้างความตระหนักในการปฏิบตั งิ านร่วมกันของชุมชน

การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : เนื่องจากโครงการนี้เริม่ ต้นโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทาให้
หน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมมีบทบาทอย่างจริงจังในการดาเนินงานแก้ไขปญั หา ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยส่วนกลางหรือส่วนภูมภิ าคเพือ่ ให้แผนงานประสบ
ความสาเร็จ รวมถึงการร่วมมือร่วมแรงกันในการจัดการดินของเกษตรกรผูป้ ระสบปญั หา

กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและน้า) : การมีกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ และสิทธิการใช้ทด่ี นิ ของเกษตรกร/
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ช่วยให้มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้ในพืน้ ที่ เนื่องจากเทคโนโลยีน้จี าเป็นต้องใช้กบั พืน้ ทีเ่ พาะปลูกซึง่ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการแกล้งดินจะดาเนินการควบคู่กบั
การสนับสนุนทางวิชาการและองค์ความรูอ้ ่นื ๆ ให้แก่เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้


กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและน้า) : มีอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมบางแห่งอยู่
ในพืน้ ทีพ่ รุ ซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ ุ่มน้า และผูใ้ ช้ทด่ี นิ ไม่มกี รรมสิทธิการใช้
พน้ื ทีเ่ หล่านัน้
์

SLM ของ WOCAT Approaches
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่

เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือทีป่ รึกษา
การเกษตร

นักวิชาการเกษตร

รัฐบาลแห่งชาติ (ผูว้ างแผน ผูท้ าการตัดสินใจ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
พระราชดาริ

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจแผนการดาเนินงาน
ในพืน้ ทีเ่ กษตรซึง่ โดยทัวไป
่ ผูช้ ายมักจะเป็นผูน้ าใน
การดาเนินงานรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
นักวิชาการเกษตรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการ
ทีด่ นิ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานวิจยั และ
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่
ไม่ว่าจะเป็ นการปรับรูปแปลงนา การใช้หนิ ปูนฝุน่
หรือการจัดการนา รวมถึงการจัดการหลังจากมีมกี าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในพืน้ ทีแ่ ล้ว
หน่ วยงานภาครัฐสนับสนุนเงินทุนหรือปจั จัยการผลิต
ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ สาหรับการปรับปรุงสภาพพืน้ ที

การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้ องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง
ระดมกาลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์
จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

การวางแผน

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

ในช่วงแรกของการจัดตัง้ โปรแกรม มีการสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ควบคู่กบั การประชาสัมพันธ์โครงการแกล้งดินในหมูบ่ า้ นโคกอิฐ-โคกใน อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
ั
หน่ วยงานภาครัฐเข้าไปสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีป่ ญหา

√
√

การดาเนินการ

√

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

None

√

หน่วยงานภาครัฐทาหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการดาเนินโครงการในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ในขณะทีผ่ ใู้ ช้ทด่ี นิ ได้เข้ามามีบทบาทร่วมในระหว่างการทางานของเจ้าหน้าที
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการดินอย่างยังยื
่ นและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐเป็นผูป้ ระเมินและ
ติดตามผลการดาเนินงาน
ผูน้ าชุมชนและผูใ้ ช้ทด่ี นิ ถูกสอบถามและสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และร่วมกันวางแผนการจัดทาจุดสาธิตการพัฒนาทีด่ นิ

แผนผัง
กระบวนการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองจากสานักงาน
คณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ORDPB) และกรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ นา
เทคโนโลยีไปใช้ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรของเกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในจังหวัดนราธิวาส

ผูเ้ ขียน : ประภา ธารเนตร
SLM ของ WOCAT Approaches
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้เป็น
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
√ การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
อย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น
√ สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองและควบคุมการทา
ให้คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว
นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง

√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
√ การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

√ การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

รูปแบบของการอบรม
หัวข้อที่อบรม
มีการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ จานวน 17 หลักสูตร เช่น
กาลังดาเนินการ
การสาธิตการใช้หนิ ปูนฝุน่ ในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
√ เกษตรกรกับเกษตรกร
และปุ๋ยหมักสาหรับการปรับปรุงดินเปรีย้ วจัด และการจัดการทีด่ นิ
√ ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต
เพือ่ การปรับปรุงดินเปรีย้ วจัด เป็นต้น
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้
√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้
ไม่
ใช่ เล็กน้อย
√ ใช่ ปานกลาง

ตามระดับต่อไปนี้
√ ท้องถิน่
ภูมภิ าค
ประเทศ

ใช่ อย่างมาก

อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ กเป็ นต้น
การเสริมความเข้มแข็งแก่องค์กรอื่นๆ: กลุ่มผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพือ่ พัฒนา
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ นิ ทรายเป็นกรด (กลุ่มบาเจาะ) และกลุ่มผูใ้ ช้ทด่ี นิ ที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด (กลุ่มบ้านโคก) ผูใ้ ช้
ทีด่ นิ ส่วนใหญ่นาเทคโนโลยีไปใช้ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกโดยได้รบั การ

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
หน่ วยงานภาครัฐสนับสนุ นวัสดุการผลิต เช่น หินปูนฝุน่
ด้านการเงิน
โดโลไมท์ และคอร์สอบรม
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ อุปกรณ์
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
ติดตามและประเมินผล โดย สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กรมวิชาการเกษตร สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การวิ จยั
การวิจยั กระทากับหัวข้อต่อไปนี้
สังคมวิทยา
√ เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
SLM ของ WOCAT Approaches

เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานภาครัฐ (เช่น หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การกากบของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) ดาเนินการวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมสาหรับการจัดการดินเปรีย้ วจัด
การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
การวิ จยั
นิเวศวิทยา
√ เทคโนโลยี

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
< 2,000

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ

2,000-10,000

√ เงินสนับสนุนสาหรับปจั จัยการผลิต

10,000-100,000

เครดิต

√ 10,000-100,000

√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา: ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ั ยผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุป์ ลา ต้นกล้า เป็ นต้น
ปจจั
ผลกระทบของแนวทาง
ได้รบั การ
ได้รบั การ
ช่วยเหลือทาง ช่วยเหลือทาง
การเงินบางส่วน การเงินแบบเต็ม
การเกษตร: เมล็ด

√

ปูน
การปรับรูปแปลงนา

√
√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดิน คือ

√ สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
ั ยการผลิตทางการเกษตร
ปจจั

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง

164

ใช่ อย่างมาก
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ใช่ ปานกลาง

SLM ของ WOCAT Approaches

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดาเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
การฟื้นฟูทด่ี นิ และการใช้หนิ ปูนฝุน่ ประสบความสาเร็จและได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในชุมชน ทาให้ให้พชื พรรณในพืน้ ที่
เจริญเติบโตได้ดขี น้ึ เป็นอย่างมาก ความถีห่ รือความรุนแรงของน้าท่วมในพืน้ ทีล่ ดลง และสมาชิกชุมชนตระหนักถึงเทคโนโลยีและ
แนวทางการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ตระหนักถึงการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นมากขึน้ เนื่องจากการฝึกอบรมและการปรึกษาหารือระหว่างผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในชุมชมและ
ชุมชนกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะของผูใ้ ช้ทด่ี นิ อย่างมาก
นาไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
โปรแกรมนี้เป็นแนวทางสาคัญสาหรับชุมชนในการแก้ไขปญั หาความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ ทาให้ผลิตภาพของดินดีขน้ึ อย่างมี
นัยสาคัญ และผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทาการเกษตรในพืน้ ทีข่ องตนเองเพือ่ ผลิตพืชอาหารได้อย่างยังยื
่ นมากขึน้
นาไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่
เนื่องจากผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทาการเพาะปลูกต่อไปในทีด่ นิ ของตนเองเพือ่ ผลิตพืชเศรษฐกิจ ซึง่ นอกจากจะเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ได้

√

√
√
√
5/7

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
√ กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

√ การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีการจัดการดินถือว่าต่า (เช่น หินปูนฝุน่ )
ในขณะทีป่ ระโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการผลิตและรายได้นนั ้ สูงขึน้ มาก หากแม้ไม่
มีการสนับสนุนจากภายนอก ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ยังคงสามารถจัดการพืน้ ที่
เกษตรกรรมของตนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ก็มคี วามรู้
เกีย่ วกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ ดังนัน้ บุคคล
เหล่านี้สามารถดาเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างยังยื
่ นแม้ไม่ได้รบั การ
สนับสนุน

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 การส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการดินเปรีย้ วจัดจากหน่วยงานภาครัฐ  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ ค่อนข้างสูงในช่วงเริม่ ต้นการปรับปรุงดิน  ผูใ้ ช้ดนิ ทีม่ ี
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการฟื้นฟูดนิ และช่วยให้ผใู้ ช้
งบประมาณไม่เพียงพอควรเริม่ ปรับปรุงดินในพืน้ ทีข่ นาดเล็กและค่อยๆ ขยายจน
ทีด่ นิ นาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ครอบคลุมพืน้ ที่
อย่างยังยื
่ น
 โครงการแกล้งดินและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เช่น หินปูนฝุน่ ทีไ่ ด้จาก  หากดินในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดแห้งเกินไป อาจจะทาให้การจัดการดินโดยวิธแี กล้งดินไม่
การศึกษา นอกจากจะช่วยในการปรับปรุงดินแล้ว ยังช่วยป้องกัน
ประสบความสาเร็จเท่าทีค่ วร  ติดตามและตรวจสอบค่าความเป็นกรดของดิน หาก
ั
ั
ปญหาความเสื
อ่ มโทรมของดินทีจ่ ะเกิดในอนาคตได้ เนื่องจากหินปูน
เจอปญหาดิ
นเป็ นกรดจัด ควรใส่วสั ดุปนู ให้บ่อยครัง้ มากขึน้ ร่วมกับการผันน้ าเข้าสู่พน้ื ที
่ฝุนสามารถควบคุมความเป็นกรดของดินหลังจากการใช้ในปริมาณที่
เหมาะสมกับดิน และผลจากการประยุกต์ใช้ปนู อยู่ได้นาน 3 - 5 ปี
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ  แก้ไข
ั
ปญหาได้
อย่างไร
ั ยเบือ้ งต้นทีจ่ าเป็ นในการ
 แนวทางการส่งเสริมนี้สนับสนุ นปจจั
 การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีอ่ าจจะมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู ขึน้ ในช่วงเริม่ ต้นการจัดการดินตาม
ประยุกต์ใช้องค์ความรูจ้ ากการศึกษาและจัดเป็นแนวทางทีย่ งยื
ั ่ นเพือ่
มาตรการทีเ่ หมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีจ่ ากนาข้าวเพือ่ ปลูกพืช
บรรเทาความยากจนของเกษตรกรผ่านการปรับเปลีย่ นทัศนคติของ
เศรษฐกิจอื่นๆ อาจจะต้องใช้เงินมากถึง 10,000 บาทต่อไร่ในการปรับพืน้ ทีน่ า 
คนในท้องถิน่ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถเพิม่
หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนในช่วงเริม่ ต้นของการปรับเปลีย่ น การ
รายได้ของครัวเรือน รวมถึงสามารถฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีไ่ ด้
สนับสนุนนี้อาจไม่เพียงแค่ให้สนับสนุนทางการเงิน แต่ยงั รวมถึงนโยบายต่างๆ ทีส่ ร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น
 เนื่องจากมาตรการจัดการดินสามารถประยุกต์และปรับเปลีย่ นในแต่
ละพืน้ ทีไ่ ด้ ซึง่ หมายความว่าเทคโนโลยีหรือมาตรการทีเ่ หมาะสมจะ
ได้รบั การปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับทีด่ นิ /ผูใ้ ช้ทด่ี นิ แต่ละรายได้
 หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) ให้ปจั จัยการผลิตสนับสนุนและกาหนด
นโยบายทีเ่ หมาะสมเพือ่ ช่วยผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการจัดการดินเปรีย้ วจัดและ
พัฒนาเศรษฐกิจในชนบท

SLM ของ WOCAT Approaches

การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 2 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
สายหยุด เพ็ชรสุข - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
อนุรกั ษ์ บัวคลีค่ ลาย - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
จรัส สิงประจิม - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
สมโชค สาราญ - เกษตรกร/ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5754/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น
Technologies: การใช้หนิ ปูนฝุน่ ปรับปรุงนาข้าวดินเปรีย้ วจัด https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5753/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก
 The Pikunthong Royal Development Study Centre. (2014). 17 success cases in scaling up of technologies in acid sulfate soil.:
ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 17 success cases in scaling up of technologies in acid sulfate soil: www.rdpb.go.th
 The Pikunthong Royal Development Study Centre: http://www.pikunthong.com
 Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB): www.rdpb.go.th
 Land Development Department: www.ldd.go.th
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การจัดการน้า
1. QT ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันไดบนพืน้ ทีส่ งู
2. QA แนวทางการจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาขัน้ บันไดของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
3. QT ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ ในภาคเหนือของประเทศไทย
4. QA ธนาคารนํ้าใต้ดนิ : การเติมนํ้าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ และกักเก็บนํ้าใต้ดนิ
ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
5. QT การขุดบ่อเบ้าขนมครกกักเก็บนํ้า : ธนาคารกักเก็บนํ้าในพืน้ ทีก่ ารเกษตรขนาดเล็ก
6. QT คูบงั คับนํ้า-ลําประโดงร่องนํ้าในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด

ฝายคันดินในนาขันบั
้ นไดทีใ่ ช้ในการเก็บกักนํ้าเพือ่ ปลูกข้าวบนพืน้ ทีส่ งู (ภาพโดย : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว)

ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดิ นในนาขันบั
้ นไดบนพืน้ ที่สงู
เหมืองฝายในนาขันบั
้ นไดบนพืน้ ทีส่ งู

สถานที่

คําอธิ บาย
ระบบส่งนํ้ าแบบฝายคันดิ น ในนาขัน้ บัน ไดบนพื้นที่ สูง เป็ นวิ ธีการดัง้ เดิ มของชุมชนโดยการ
สร้างฝ่ ายคันดิ นเพื่อเป็ นทางลําเลียงนํ้า นํานํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ มายังพืน้ ที่ เกษตรกรรม
ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันได ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตัง้ อยู่ท่ี บ้านดง
หมู่ท่ี 5 ตํ า บลห้ว ยห้อ ม อํ า เภอแม่ ล าน้ อ ย จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ลัก ษณะภู ม ิป ระเทศเป็ น ภู เ ขา
สลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง พืน้ ทีม่ คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 994 – 1,100 เมตร มีแม่น้ํา
สายสําคัญ คือ แม่น้ําแม่ลาน้อย ลักษณะภูมอิ ากาศมีอากาศเย็นตลอดทัง้ ปี อุณหภูมเิ ฉลี่ยตลอดทัง้ ปี
25 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมสิ ูงสุด 37 องศาเซลเซียสในช่วงเดือ นเมษายน อุณหภูมติ ่ําสุ ด 8 องศา
เซลเซียสในช่วงเดือนธันวาคม ปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี 1,500 มิลลิเมตร โดยฝนจะเริม่ ตกตัง้ แต่
เดือนมิถุ น ายน – เดือนตุ ลาคม ประชากรส่ว นใหญ่เป็ น ชนเผ่าละว้า จํานวน 147 ครัว เรือ น และมี
ประชากรทัง้ สิ้น 763 คน การใช้ ร ะบบส่ ง นํ้ า แบบฝายคัน ดิน ในนาขัน้ บัน ไดของชาวบ้ า นดง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแนวทางการจัดการนํ้าชุมชนในพืน้ ทีแ่ หล่งต้นนํ้าให้อยู่ร่วมกับพื้นทีเ่ กษตรกรรม
อย่างยังยื
่ น ลักษณะองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของเทคโนโลยี คือ เหมาะสมกับการทําการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ชัน
ใช้ห ลัก การบริห ารจัด การนํ้ า ในพื้น ที่โ ดยการผัน นํ้ า จากแหล่ ง ต้น นํ้ า ธรรมชาติม าใช้ภ ายในพื้น ที่
การเกษตรของตนเอง ช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกและยังช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินได้เป็ น
อย่างดี มีขนตอนและวิ
ั้
ธกี าร ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นทีท่ ม่ี คี วามลาดชันที่เหมาะสม (< 60 องศา) ถ้าความลาดชันสูง
การขุดปรับพืน้ ทีท่ าํ ได้ยากและได้พน้ื ทีป่ ลูกข้าวในกระทงนาทีแ่ คบ ทํางานได้ไม่สะดวก และควรเลือก
พืน้ ทีใ่ กล้แหล่งนํ้า ซึง่ สามารถทําระบบส่งนํ้ามายังแปลงนาได้
2. การขุดปรับพืน้ ทีน่ าขันบั
้ นได การขุดปรับพืน้ ทีน่ าขัน้ บันไดสามารถทําได้โดยใช้แรงงานคนหรือใช้
เครื่อ งจัก รกล การใช้แ รงงานคนเป็ น วิธีก ารที่เ หมาะสมในหลายพื้น ที่เ พราะสะดวกต่ อ การเข้า
บํารุงรักษาเมื่อเกิดการชํารุด การปรับพื้นที่นาสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การขุดดินจากล่างขึ้นบน
เป็นการขุดดินจากขอบแปลงด้านล่างขึน้ ไปทําเป็ นคันนาเหนือจุดทีข่ ุดดิน 2) การขุดดินจากบนลงล่าง
เป็นการขุดดินจากส่วนบนของแปลงทีส่ งู กว่ามาถมส่วนล่างของแปลงทีต่ ่าํ กว่า พร้อมทัง้ ปรับแปลงให้ม ี
ความสมํ่าเสมอ ฝายคันดินในนาขัน้ บันไดในพื้นที่สูงมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร และลึก 50
เซนติเมตร ทัง้ นี้ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
3. การปรับปรุงบํารุงดิน ฝายคันดินและนาขัน้ บันไดหลังจากปรับพืน้ ทีเ่ สร็จใหม่ๆ ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในแปลงจะไม่สมํ่าเสมอ โครงสร้างของดินยังไม่เหมาะสมในการทํานา จึงควรปรับปรุงบํารุงดิน
โดยการเพิม่ อินทรีย วัตถุด้วยการใส่ป๋ ุยหมัก ปุ๋ยคอก หรือใช้ป๋ ุยพืชสด นอกจากนี้จะต้องมีการปรับ
สภาพความเป็ น กรดด่า งของดิน และเพิ่ม ธาตุ อ าหาร เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซีย ม ตามค่ า
วิเคราะห์ดนิ
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สถานที่ : ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย
คํานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : 100 - 1,000 แห่ง
ตําแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
: 98.07863, 18.37966
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจง
หรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
วันที่ ในการดําเนิ นการ : มากกว่า 50 ปี (แบบดัง้ เดิม)
ประเภทของการแนะนํา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
้ มทีท่ าํ กันอยู่ ( > 50 ปี)
√ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
ในช่วงการทดลองหรือการทําวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก

1/10

4. การปลูกข้าว ในปีแรกของการขุดปรับพืน้ ทีเ่ ป็นนาขัน้ บันได บางพืน้ ทีไ่ ม่สามารถขังนํ้าได้จงึ ต้องปลูกข้าวไร่โดยการหยอดเป็ นหลุม แต่ในพื้นทีท่ ส่ี ามารถปรับ
และขังนํ้าได้สามารถปลูกข้าวโดยวิธปี กั ดํา แต่ควรใช้ระยะปกั ดําให้ถข่ี น้ึ เนื่องจากข้าวจะแตกกอน้อย โดยอาจใช้ระยะปกั ดํา 20 x 20 เซนติเมตร จํานวนกล้า 3 - 5 ต้น
ต่อจับ
5. การใส่ป๋ ยุ นาขัน้ บันไดบนพืน้ ทีส่ งู ควรเน้นการใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรโดยเฉพาะการใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ซ่งึ มีในท้องถิน่ หรือ
๋
๋
๋
เกษตรกรผลิตเอง เช่น ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด เป็ นต้น ในกรณีทไ่ี ม่เพียงพออาจใช้ป๋ ยุ เคมีเสริมเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ั
6. การให้น้ํา เพือ่ ลดปญหานํ
้ าไม่เพียงพอ และกระจายนํ้าให้กบั เกษตรกรได้อย่างทัวถึ
่ ง การบริหารจัดการนํ้ าโดยระบบเหมืองฝายในนาขัน้ บันได ช่วยทําให้การ
ทํานาและการปลูกพืชผักหลังการทํานามีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทัง้ ปี
7. การป้องกันกําจัดโรคและแมลง ข้าวทีป่ ลูกในนาขัน้ บันไดส่วนมากใช้พนั ธุข์ า้ วพืน้ เมืองทีม่ คี วามต้านทานต่อโรคและแมลงในท้องถิน่ แต่ปจั จุบนั พบการระบาด
ของแมลงบางชนิด จึงจะต้องมีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูตามคําแนะนํา และเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีด่ ว้ ย
8. การควบคุมวัชพืช การขังนํ้าในแปลงนาสามารถลดปญั หาวัชพืชได้ ถ้ายังมีวชั พืชใช้แรงงานคนกําจัด แต่ในแปลงนาทีไ่ ม่สามารถขังนํ้ าได้วชั พืชเป็ นปญั หา
สําคัญ ดังนัน้ จึงควรเตรียมดินโดยไถพรวนดินจะช่วยลดปญั หาวัชพืช แต่หลังจากปลูกข้าวแล้วจะต้องกําจัดวัชพืชอย่างน้อย 2 ครัง้ คือหลังข้าวงอก 20 – 25 วัน
และหลังข้าวงอก 40 - 45 วัน
9. การบํารุงรักษาระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันไดบนพื้นทีส่ ูง เกษตรกรมีการช่อมแซมคันดินและขุดลอกฝายส่งนํ้าจากแหล่งต้นนํ้า ธรรมชาติทเ่ี ชื่อม
มายังพืน้ ทีก่ ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คือ ก่อนปลูกข้าวและหลังเก็บเกีย่ วข้าวหรือก่อนเปลีย่ นพืชปลูกหลังจากการทํานา

คลองส่งนํ้าขนาดเล็ก (ภาพโดย : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว)

แหล่งต้นนํ้า (ภาพโดย : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว)

การจําแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้ นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
√ ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า/บริเวณท้ายนํ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
√ ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
√ ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ
√ ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

การใช้ที่ดิน

ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทของการเสื่อมโทรม
การกัดกร่อนของดิ นโดยนํ้า -

SLM ของ WOCAT Technologies

พืน้ ที่ปลูกพืช : การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
พืชหลัก : ข้าวและพืชผัก
ทางนํ้า แหล่งนํ้า พืน้ ที่ ชมุ ชน - ทางระบายนํ้า ทางนํ้า
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการ: ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดิน
การใช้นํ้า
√ จากนํ้าฝน
นํ้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
√ แหล่งนํ้าจากต้นนํ้าตามธรรมชาติ เช่น ห้วย คลอง และลําธาร เป็นต้น

ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขันบั
้ นไดบนพืน้ ทีส่ งู

168

2/10

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น


มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน ทําคันดินลดความเร็วของนํ้า

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยโครงสร้าง S1: ฝายคันดิน และนาขันบั
้ นได

ไหลบ่าและการกัดกร่อนดิน


การผันนํ้า และการระบายนํ้า

มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ ด้วยการจัดการ M7 : อื่น ๆ ระบบส่งนํ้าและการ
ผันนํ้า

แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจําเพาะด้านเทคนิ ค
ระบบส่ ง นํ้ า แบบฝายคัน ดิน ในนาขัน้ บัน ไดของเกษตรกรที่บ้ า นดง
มีลกั ษณะองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีน้ีเหมาะสมกับ
การทําการเกษตรบนพื้นที่สูงทีม่ คี วามชันมาก ส่วนใหญ่มกั มีความลาดชัน
ตัง้ แต่ 5-60 องศา ซึง่ อาศัยหลักการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ โดยการผันนํ้า
จากแหล่งต้นนํ้าธรรมชาติมาใช้ภายในพื้นทีก่ ารเกษตรของตนเอง ช่วยเพิม่
พื้นทีใ่ นการเพาะปลูกและช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินได้เป็ นอย่างดี
โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธกี ารทีส่ าํ คัญ คือ
1. การคัดเลือกพืน้ ที่ เลือกพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มคี วามลาดชันมากนัก เนื่องจากการขุด
ปรับพืน้ ทีท่ าํ ได้ค่อนข้างยากและได้พน้ื ทีป่ ลูกข้าวในกระทงนาทีแ่ คบ ทํางาน
ได้ไม่สะดวก และควรเลือกพื้นทีใ่ กล้แหล่งนํ้ า สามารถทําระบบส่งนํ้ามายัง
แปลงนาได้
2. การขุดปรับพืน้ ทีน่ าขันบั
้ นได การขุดปรับพื้นทีน่ าขัน้ บันไดสามารถทําได้
โดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรกล ในบางพื้นทีอ่ าจมีขอ้ จํากัดในการใช้
เครื่องจักรกลเนื่องจากไม่มถี นนเข้าสู่พ้นื ที่ การใช้แรงงานคนเป็ นวิธกี ารที่ ภาพโดย : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว
เหมาะสมในหลายพืน้ ทีแ่ ละง่ายต่อการบํารุงรักษาเมือ่ เกิดการชํารุด การปรับ
พืน้ ทีน่ าสามารถทําได้ 2 วิธี คือ
2.1 การขุดดินจากล่างขึน้ บน เป็นการขุดดินจากขอบแปลงด้านล่างขึน้ ไปทําเป็นคันนาเหนือจุดทีข่ ดุ ดิน พร้อมทัง้ ปรับแปลงให้มคี วามสมํ่า เสมอ การขุดปรับพื้นที่
นาแบบนี้มขี อ้ ดีคอื โครงสร้างของดินในแปลงนาจะถูกรบกวนน้อย หน้าดินไม่ถูกเคลือ่ นย้ายจึงทําให้ยงั รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเดิมไว้ ได้ สามารถทําให้น้ําขัง
ในแปลงนาได้เร็วขึน้
2.2 การขุดดินจากบนลงล่าง เป็ นการขุดดิน จากส่วนบนของแปลงที่สูงกว่ามาถมส่ วนล่ างของแปลงที่ต่ํากว่าเพื่อ ปรับให้แปลงนามีความสมํ่าเส มอ การขุด
ปรับพืน้ ทีน่ าวิธนี ้ที าํ ได้งา่ ย เกษตรกรส่วนใหญ่คุน้ เคยและสามารถใช้เครื่องจักรกลได้ แต่วธิ นี ้ีมขี อ้ จํากัดคือ หน้าดินส่วนบนของแป ลงนาจะถูกตัดออกไปเหลือแต่
ดินชัน้ ล่างความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า จึงทําให้การเจริญเติบโตของข้าวในระยะแรกไม่ค่อยดี ส่วนหน้าดินทีต่ ดั ออกไปถูกนําไปถมในส่วนล่ างของแปลงนาและปรับ
เป็ นคันนา จึงทําให้ขา้ วที่ปลูกในพื้นที่ส่วนล่างเจริญเติบโตได้ดกี ว่า การแก้ปญั หาโดยการขุดเอาดินชัน้ บนของกระทงนาทีอ่ ยู่เหนือขึ้นไปนํ าไปใส่แปลงนาที่อยู่
ด้านล่างปรับระดับให้สมํ่าเสมอ การปรับพืน้ ทีใ่ นแปลงนาให้สมํ่าเสมอทําได้โดยการปล่อยนํ้าเข้าในแปลงแล้วปรับพื้นทีใ่ ห้น้ําท่วมพื้น ทีใ่ นแปลงให้สมํ่าเสมอกัน หรือ
ถ้าไม่สามารถปล่อยนํ้าเข้าแปลงได้กใ็ ช้การสังเกตและค่อยๆ ปรับระดับให้สมํ่าเสมอ โดยฝายคันดินในนาขัน้ บันไดในพื้นทีส่ ูงมีความยาว 5 0 เมตร กว้าง 1 เมตร
และความลึก 50 เซนติเมตร ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั พืน้ ทีซ่ ง่ึ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
3. การปรับปรุงบํารุงดิน ฝายคันดินและนาขัน้ บัน ไดหลังจากปรับพื้นที่เสร็จใหม่ๆ ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ในแปลงจะไม่สมํ่าเสมอ โครงสร้ างของดินยังไม่
เหมาะสมในการทํานา ดังนัน้ จะต้องปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพิม่ อินทรียวัตถุ โดยการใส่ป๋ ยหมั
ุ ก ปุ๋ยคอก หรือการปลูกพืชตระกูลถัวแล้
่ วไถกลบเป็ นปุ๋ยพืชสด
นอกจากนี้จะต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน และเพิม่ เติมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
4. การปลูก ข้า ว ในปี แ รกๆ ของการขุด ปรับ พื้น ที่เ ป็ น นาขัน้ บัน ได บางพื้น ที่ไ ม่ส ามารถขัง นํ้ า ได้จึง ต้อ งปลูก ข้า วไร่ โดยการหยอดเป็ น หลุ ม แต่ ใ นพื้น ที่
ทีส่ ามารถปรับและขังนํ้าได้กส็ ามารถปลูกข้าวโดยวิธปี กั ดํา แต่ควรใช้ระยะปกั ดําให้ถ่ขี น้ึ เนื่องจากข้าวจะแตกกอน้อย โดยอาจใช้ระยะปกั ดํา 20 x 20 เซนติเมตร
จํานวนกล้า 3 - 5 ต้นต่อจับ
5. การใส่ป๋ ุย นาขัน้ บันไดบนพื้นที่สูงควรเน้ นการใช้ป๋ ุยอินทรีย์ เนื่องจากจะช่ วยลดต้น ทุนการผลิตให้เกษตรกรโดยเฉพาะการใช้ป๋ ุยอินทรีย์ซ่งึ สามารถหาได้
ในท้องถิน่ หรือเกษตรกรสามารถผลิตเองได้ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็ นต้น ในกรณีทไ่ี ม่เพียงพอ อาจใช้ป๋ ยุ เคมีเสริมเท่าทีจ่ าํ เป็น
6. การให้น้ํา เพื่อลดปญั หานํ้ าไม่เพียงพอ และกระจายนํ้ าให้กบั เกษตรกรได้อย่างทัวถึ
่ ง การบริหารจัดการนํ้ าโดยใช้ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน (ระบบเหมืองฝายในนา
ขันบั
้ นได) ช่วยทําให้การทํานาและการปลูกพืชผักหลังการทํานามีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทัง้ ปี
7. การป้องกันกําจัดโรคและแมลง ข้าวนาขัน้ บันไดส่วนมากใช้พนั ธุ์ขา้ วพื้นเมืองทีม่ คี วามต้านทานต่ อโรคในท้องถิ่น แต่ปจั จุบนั มีการระบาดของแมลงบางชนิด
ได้แก่ เพลีย้ อ่อนในดิน เพลีย้ กระโดดหลังขาว และแมลงบัว่ ซึง่ จะต้องมีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูต่างๆ ตามคําแนะนํา และเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีด่ ว้ ย
8. การควบคุมวัชพืช การขังนํ้ าในแปลงนาสามารถลดปญั หาวัชพืชได้ ถ้ายังมีวชั พืชก็ใช้แรงงานคนกําจัด แต่ในแปลงนาที่ไม่สามารถขังนํ้ าได้วชั พืชเป็ นปญั หา
สําคัญในการปลูกข้าว ดังนัน้ ควรเตรียมดินโดยการไถพรวนจะช่วยลดปญั หาวัชพืชได้ แต่ หลังจากปลูกข้าวแล้วจะต้องกําจัดวัชพืชอย่างน้ อย 2 ครัง้ ครัง้ แรก
หลังข้าวงอก 20 – 25 วัน และอีกครัง้ หลังข้าวงอก 40 - 45 วัน
9. การบํารุงรักษาเทคโนโลยีร ะบบส่งนํ้ าแบบฝายคันดิน ในนาขัน้ บันไดบนพื้นที่สูง เกษตรกรจะทําการช่อ มแซมคันดินและขุดลอกฝายส่งนํ้ าจาก แหล่งต้นนํ้ า
ธรรมชาติทเ่ี ชือ่ มมายังพืน้ ทีก่ ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คือ ก่อนปลูกข้าวและหลังจากการเก็บเกีย่ วข้าวหรือก่อนเปลีย่ นพืชปลูกหลังจากการทํานา
SLM ของ WOCAT Technologies
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การจัดตัง้ และการบํารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคํานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคํานวน ต่อหน่วยเทคโนโลยี (หน่วย: 1 เหมืองฝายมีความยาว 50 เมตร
กว้าง 1 เมตร มีความลึก 50 เซนติ เมตร : เหมืองฝาย)

สกุลเงินทีใ่ ช้คาํ นวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การขุดคลองขนาดเล็กเพือ่ ทําระบบส่งนํ้ามายังพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ปีแรกของการปลูก)
2. การขุดปรับพืน้ ทีแ่ ละทําฝายคันดินในนาขัน้ บันได (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ปีแรกของการปลูก)
3. การไถนาและการเตรียมดินเพือ่ การเพาะปลูก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ก่อนฤดูฝน)
4. การปรับปรุงบํารุงดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M หลังจากปรับพืน้ ที)่
5. การปลูก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ V ช่วงฤดูฝน)
6. การใส่ป๋ ยุ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลูก)
7. การให้น้ํา (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลูก)
8. การป้องกันกําจัดโรคและแมลง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลูก)
9. การควบคุมวัชพืช (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ A ช่วงการปลูก)
10. การเก็บเกีย่ ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ A ช่วงเก็บเกีย่ วผลผลิต)

ปัจจัยที่ สาํ คัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ปจั จัย ที่สําคัญที่สุดที่มผี ลกระทบต่ อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ั
คือปจจัยแรงงาน เพราะเกษตรกรจําเป็นต้องจ้างแรงงานใน
การเพาะปลูก เช่ น การทําฝาย การปลูก การดูแล ใส่ป๋ ุย
และการเก็บเกีย่ วผลผลิต ซึ่งในการขุดและปรับพื้นทีใ่ นนา
ขัน้ บั น ไดสามารถทํ า ได้ โ ดยใช้ แ รงงานคน หรื อ ใช้
เครื่อ งจัก รกล แต่ ใ นบางพื้น ที่อ าจมีข ้อ จํ า กัด ในการใช้
เครือ่ งจักรกลเนื่องจากไม่มถี นนเข้าสู่พน้ื ที่

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ (เหมืองฝายมีความยาว 50 เมตร กว้าง 1 เมตร มีความลึก 50 เซนติ เมตร)
ปัจจัยนําเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด % ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
นํ
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ทําฝาย 10 วัน ปีแรกเท่านัน้
คน
70.0
300.0
ทําฝาย 10 วัน ปีแรกเท่านัน้
คน
7.0
300.0
ช่วงดูแล 20 ครัง้
คน
40.0
300.0
ช่วงเก็บเกีย่ ว 20 ครัง้
คน
140.0
300.0
อุปกรณ์
รถไถ
คัน
1.0
3,000.0
นํ้ามันเครือ่ ง
ลิตร
20.0
30.0
วัสดุด้านพืช
เมล็ดพันธุข์ า้ ว
ถัง
3.0
100.0
เมล็ดพันธุพ์ ริก
ต้น
5,000.0
2.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)
ปุ๋ยสูตร 21-0-0
ถุง
3.0
400.0
๋ปุยสูตร 15-15-15
ถุง
3.0
700.0
๋ปุยสูตร 16-20-0
ถุง
3.0
600.0
๋ปุยคอก
ถุง
10.0
200.0
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
กิ จกรรมสําหรับการบํารุงรักษา
การซ่อมแซมฝายคันดินและขุดลอกคลองส่งนํ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ปีละ 2 ครัง้ ก่อนการปลูกพืชรอบถัดไป)

21,000.0
2,100.0
12,000.0
42,000.0

100.0
100.0
100.0
100.0

3,000.0
600.0

100.0
100.0

300.0
10,000.0

100.0
100.0

1,200.0
2,100.0
1,800.0
2,000.0
98,000.0
3,065.63

100.0
100.0
100.0
100.0

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบํารุงรักษา (เหมืองฝายมีความยาว 50 เมตร กว้าง 1 เมตร มีความลึก 50 เซนติ เมตร)
ปัจจัยนําเข้า
แรงงาน
ซ่อมฝาย 2 วัน
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
SLM ของ WOCAT Technologies
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ง้ หมด % ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
นํ
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน
300.0

1,800.0
1,800.0
56.25

100.0
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้

ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปี 1,500.0 มม.
ฝนจะเริม่ ตกตัง้ แต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจวัดอากาศโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ในกรณีทฝ่ี นตกเยอะเกินไปทีส่ ถานีตรวจวัดจะมีสญ
ั ญาณเตือนแจ้งไปที่
ศูนย์กรุงเพทฯ จากนัน้ กรุงเทพฯจะแจ้งผูใ้ หญ่บา้ นและผูใ้ หญ่บา้ น
จะแจ้งลูกบ้านให้ทราบต่อไป

√ กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 มม.

กึง่ แห้งแล้ง

751-1,000 มม.

แห้งแล้ง

ข้อมูลจําเพาะเรื่องอากาศ

√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
> 4,000 ม.ม.
ความชัน
ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
√ ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ภูมิลกั ษณ์
ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
0-100 เมตร

เนินเขา
ไหล่เขา

101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

√ ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
√ บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

√ 1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตํา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

ความเป็ นประโยชน์ ของนํ้าผิวดิ น

คุณภาพนํ้า (ยังไม่ได้รบั การบําบัด)

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

√ สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
ตํ่า (<1%)

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับนํ้าบาดาล
√ ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
> 50 เมตร

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า

SLM ของ WOCAT Technologies

เกินพอ เช่น มีน้ําไหลบ่าสูง
√ ดี มีน้ําไหลตลอดปี
ปานกลาง ไม่มนี ้ําไหลตลอดปี
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

√ เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี
เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จําเป็นต้องได้รบั การบําบัด)
เป็นนํ้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความเค็มของนํ้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดนํ้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

√ เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

√ ทําการค้า/การตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

√ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาํ ลังสัตว์

√ พอมีพอกิน

√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-50 เฮกตาร์

อายุ

เพศ

√ หญิง
√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์

√ วัยกลางคน
√ ผูส้ งู อายุ
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

กลุ่ม

รายบุคคล

√ รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้นํ้า
รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

หนี้ ธกส. และสหกรณ์ เป็นหนี้จากการส่งลูกเรียน

ไม่ดี

SLM ของ WOCAT Technologies

√

ดี

√
√
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

ลดลง

การมีน้ําดืม่ ไว้ให้ใช้

ลดลง

คุณภาพนํ้าดืม่

ลดลง

การมีน้ําไว้ให้สาํ หรับการชลประทาน

ลดลง

คุณภาพนํ้าสําหรับการชลประทาน

ลดลง

ค่าใช่จ่ายของปจั จัยการผลิตทางการเกษตร

เพิม่ ขึน้

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
√

เพิม่ ขึน้

√
√
√
√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง

√

ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้ํา

แย่ลง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ
√ ปรับปรุงดีขน้ึ
√ ปรับปรุงดีขน้ึ

(ด้านจิตวิญญาณ ทางศาสนา ด้าน
สุนทรียภาพ)

ลดลง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง

√ เสริมให้แข็งแรง
√ เสริมให้แข็งแรง

สถาบันของชุมชน
อ่อนแอลง
ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ ง
ลดลง
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณนํ้า

ลดลง

คุณภาพนํ้า

ลดลง

การเก็บเกีย่ วหรือการกักเก็บนํ้า(นํ้าค้างหิมะ)

ลดลง

นํ้าไหลบ่าทีผ่ วิ ดิน

เพิม่ ขึน้

การระบายนํ้าส่วนเกิน

ลดลง

นํ้าบาดาลหรือระดับนํ้าในแอ่งนํ้าบาดาล

ตํ่าลง

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

การสะสมของดิน

ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ตํ่ากว่าดินชัน้ C

ลดลง

ความเป็นกรด

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เพิม่ ขึน้

มวลชีวภาพ/เหนือดินชัน้ C

ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน
แมลงผสมเกสร)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ปรับปรุงดีขน้ึ
ซึมลงเติม
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากนํ้าท่วม

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง
√ ลดลง
√ ลดลง
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ผลกระทบ
ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาํ เนิ นการ
นํ้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (นํ้าบาดาล นํ้าพุ)
การไหลของนํ้าคงทีแ่ ละสมํ่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง
(รวมถึงการไหลน้อย)
นํ้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยนํ้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

เพิม่ ขึน้

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยนํ้า

เพิม่ ขึน้

การเกิดมลพิษในนํ้าบาดาลหรือแม่น้ํา

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

√
√
√
√
√

เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

√ ด้านบวกอย่างมาก

ด้านลบอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะยาว

√ ด้านบวกอย่างมาก

ด้านลบอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
อุณหภูมปิ ระจําปี
อุณหภูมติ ามฤดูกาล
อุณหภูมติ ามฤดูกาล
อุณหภูมติ ามฤดูกาล
ฝนประจําปี
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
พายุฝนประจําท้องถิน่
พายุฝนฟ้าคะนองประจําท้องถิน่
พายุลกู เห็บประจําท้องถิน่
ไฟปา่
โรคระบาด
การบุกรุกของแมลง / หนอน

ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี √
ไม่ดี √

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ฤดู: ฤดูรอ้ น
ฤดู: ฤดูฝน
ฤดู: ฤดูหนาว

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นําเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจาํ นวนเท่าใดที่ ทาํ แบบทันที โดยไม่ได้รบั
การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
0-10%
1-10%
11-50%
11-50%
51-90%
√ >50%
√ 91-100%
จําวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่ รวมทัง้ หมด
เกษตรกร 152 คน 220 โรงเรือน
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กําลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
กําหนดข้อปฏิบตั ริ ่วมกันในการไม่ใช้สารเคมีในการผลิตไม้ผล
√ ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
√

เปลีย่ นแปลงด้านการผลิต

SLM ของ WOCAT Technologies
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร











สามารถพึ่งพาตนเอง ดํารงชีวติ อยู่อย่างสมดุลระหว่างความ
ต้องการและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ครอบครัว หรือ ชุมชนได้ต าม อัตภาพ เช่น ทุก
ครัวเรือนจะปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือน
ชาวบ้านมีการนําความรูแ้ ละเทคโนโลยีการเกษตรทีเ่ หมาะสม
ไปถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากรุ่น
สู่รุ่น ทําให้เกิดการเชือ่ มต่อระหว่างเครือญาติและชุมชน และมี
ั หาหลัก ของชุ ม ชน ทํ า ให้ ก าร
การรวมกลุ่ ม เพื่อ แก้ ไ ขป ญ
ดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในพืน้ ที่
ชาวบ้าน มีส ภาพจิต ใจที่มนคง
ั ่ เข้มแข็งในการที่จะต่ อ สู้กบั
ั
ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร เ ลี้ ย ง ชี พ ก า ร พั ฒ น า ชี ว ิ ต ใ ห้
เจริญ ก้า วหน้ า ยิ่ง ขึ้น บุ ค คลหรือ ชุ ม ชนมีจิต สํ า นึ ก ในการ
พึ่ง ตนเอง มีจิต ใจใฝ่ รู้ มีคุ ณ ธรรม มีเ หตุ ผ ลในการคิด และ
ตัดสินใจ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งเรียนรูท้ างการเกษตร
เพือ่ เป็นสิง่ ดึงดูดใจให้นักท่องเทีย่ วมาชม โดยนักท่องเทีย่ วจะ
ได้ช่นื ชมความงามและพักผ่อนหย่อนใจเป็ นการสร้างโอกาส
และรายได้ให้กบั ชาวบ้านและชุมชนในพืน้ ที่

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 การเลือกใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ สามารถ
ั
แก้ไขปญหาความเสื
อ่ มโทรมของดิน ลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินและเก็บกักนํ้าไว้ในดิน
 ทําให้ชาวบ้านมีน้ําไว้ใช้ในการทําการเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี
ชาวบ้านมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีความไว้วางใจกัน
ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจแบ่งปนั ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น
 ชุมชนมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดรวมถึงมีการอนุรกั ษ์ ให้คงอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์หรือรักษาไว้ไม่ให้เสือ่ มโทรม
 การสร้างเครือข่ายการทํางาน (Networking) เครือข่ายทําให้
ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมเพือ่ นําไปสู่การพึง่ ตนเองได

SLM ของ WOCAT Technologies







ขาดกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ทํากิน ชาวบ้านสามารถทําการเกษตรบนพืน้ ทีข่ องตนเองได้แต่
ไม่มกี รรมสิทธิ ์ทางกฎหมาย เนื่องจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน ทําให้ชาวบ้าน
เกรงว่ า อาจจะต้อ งย้า ยออกจากพื้น ที่ในอนาคต  ชาวบ้า นและหัว หน้ าชุ ม ชน
ั
ต้องการแก้ไขปญหาจึ
งได้ขอความช่วยเหลือกับทางรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้มนี โยบายใน
การ ”ออกโฉนดชุมชน” ทัง้ นี้เพื่อหามุมมอง “ด้านกฎหมาย” ที่จะเข้าไปช่ว ยเหลือ
จัดการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ต่อไป
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กยากจน  โรงเรียนใน
พื้นที่ได้เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจน โดยการให้ทุนสนับสนุ นสําหรับ
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ส ามารถเข้าสู่ร ะบบการศึกษา และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในด้านค่าเล่าเรียน
การขาดสวัส ดิการด้านสุข ภาพ เนื่อ งจากพื้น ที่ห่ างไกลจากตัว เมือ งมาก ทําให้ไ ม่
สามารถเข้ารับการรักษาได้ทนั ที ในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน  ชาวบ้านไปรักษา
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมือ่ เกิดความเจ็บปว่ ย และใช้สทิ ธิการรักษาจาก
บัตรทองหรือโครงการ 30 บาทรักษาฟรีทุกโรค สําหรับภาวการณ์เจ็บปว่ ยฉุกเฉิน
ปญั หาทางด้านพลังงานและการติดต่อสื่อสารทีย่ งั ไม่มคี ุณภาพ เนื่องจากบางพื้นทีย่ งั
ขาดไฟฟ้า และพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่สญ
ั ญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม 
ชาวบ้านบางคนได้ซ้อื และติดตัง้ โซลาร์เซลล์ นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนด้วย
ตนเอง ส่ วนเรื่องสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ ตยังคงเป็ น ปญั หาอย่างมาก ใน
พืน้ ทีย่ งั ไม่สามารถแก้ไขปญั หาดังกล่าวได้

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ชาวบ้านขาดกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ทํากิน เนื่องจากพื้นทีข่ องชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ป่าสงวน ทําให้ไม่มเี อกสารสิทธิ ์ในการถือครองที่ดนิ  รัฐบาลได้มนี โยบายใน
การ ”ออกโฉนดชุมชน” ออกมาเพื่อหวังจะแก้ไขปญั หาที่ดนิ ดังกล่าว แต่การแก้ไ ข
ปญั หานี้ ค่อ นข้างยาก เนื่อ งจากเป็ น เรื่อ งเกี่ย วโยงถึงเรื่อ งระบบเศรษฐกิจ -สังคมการเมือง
 ชาวบ้านยังขาดสวัสดิการด้านหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากพืน้ ทีห่ ่างไกลจากตัวเมือง
มาก มีความยากลําบากในการเดินทางไปสถานพยาบาลเมือ่ เจ็บป่วย  รัฐบาลได้
จัดตัง้ และสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ่ง
หัวใจสําคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมทิ ่เี น้ นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รวมทัง้
บุคลากร ซึง่ เป็ นการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นเมือ่ เจ็บปว่ ยเป็ นทีพ่ ง่ึ แก่ประชาชนทีอ่ ยู่ใน
พืน้ ที
 การขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากอยู่ในพื้นทีห่ ่างไกลจากตัวเมือง ทําให้เด็กใน
พื้นที่ขาดโอกาสและความเท่าเทียมในการศึกษา ส่งผลให้เด็กเหล่านี้ไม่อยู่ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับ โดยมีสาเหตุมาจากปญั หาความยากจน  รัฐบาล มีนโยบาย
ทีจ่ ะเข้ามาแก้ไขปญั หาเด็กด้อยโอกาสอย่างจริงจัง โดยเริม่ จากสถาบันครอบครัวไป
จนถึงระดับประเทศ เพื่อที่จะให้เด็กด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็ก
ทัวไป
่ และการมอบทุนการศึกษาให้กบั เด็กเรีย นดีแต่ ขาดแคลนทุน ทรัพย์ เพื่อ ให้
เด็กๆ ในพืน้ ทีม่ โี อกาสทางการศึกษามากขึน้
 ด้านพลังงานและการสื่อ สารยังขาดแคลน พื้น ที่บางแห่ งระบบไฟฟ้ ายัง เข้าไม่ถึง
รวมทัง้ ยังขาดระบบสือ่ สารทีม่ คี ุณภาพ ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถได้รบั คําปรึกษาเมือ่
ประชาชนทีเ่ จ็บป่วยมีอาการซับซ้อนหรือเจ็บป่วยฉุ กเฉิน  รัฐบาลและหน่ วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตดิ ตัง้ โซลาร์เซลล์ นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนและเพิม่
ศักยภาพระบบเครื่องมือสื่อสาร ติดตัง้ ระบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ตและดาวเทียม
เพือ่ เชือ่ มโยงการติดต่อสือ่ สารเข้าไปยังพืน้ ทีห่ ่างไกลมากขึน้
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว (sasirin.09ldd@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 1 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด: 15 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
วิทุน ขยันใหญ่ยงิ่ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
บุญปนั ๋ คงวิไล - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
สุชาติ แก่นเจิง - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
สมนึก แก่นเจิง - ผูใ้ หญ่บา้ น
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คําอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5749/
ข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทําเอกสารถูกทําโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ


ไม่ปรากฏ

การอ้างอิ งหลักการ
-:ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์







ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง แม่ลาน้อย: สะเด็ดข่าวสีท่ ศิ : https://www.youtube.com/watch?v=818zn7JMKsU
โครงการหลวงแม่ลาน้อย: https://www.youtube.com/watch?v=M8pFfl18fC8
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย: http://www.mhsdc.org/interest510.htm
ประวัตศิ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย: http://www.mhsdc.org/rypmaenoi.htm
โครงการหลวงแม่ลาน้อย เทีย่ วตามรอยพ่อ ชมนาขัน้ บันไดแสนงาม: https://mgronline.com/travel/detail/9590000106920
การทํานาขันบั
้ นได: http://www.ricethailand.go.th/rkb/management/index.php-file=content.php&id=4.htm

SLM ของ WOCAT Technologies

ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขันบั
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แหล่งต้นนํ้าธรรมชาติจากพืน้ ทีป่ า่ ไม้บนภูเขา (ภาพโดย : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว)

แนวทางการจัดการน้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในนาขันบั
้ นไดของชุมชนบนพืน้ ที่สงู
เหมืองฝายในนาขันบั
้ นไดบนพืน้ ทีส่ งู

สถานที่

คาอธิ บาย
แนวทางการจัดการน้ าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในนาขัน้ บันไดของชุมชนบ้านดง ได้นาวิ ธีการที่ มี
ตัง้ แต่ดงั ้ เดิ มโดยการใช้ระบบส่งน้าแบบฝายคันดิ น เพื่อผันน้ าจากแหล่งธรรมชาติ มาใช้ในการ
ปลูกข้าว เป็ นแนวทางการจัดการน้ าชุมชนในพื้นที่ แหล่งต้นน้ าให้ อยู่ร่วมกับพื้นที่ เกษตรกรรม
อย่างยั ่งยืน
แนวทางการจัดการนํ้าโดยการใช้ระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันไดของชุมชนบ้านดง หมู่ท่ี 5
ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นแนวทางการจัดการนํ้ าชุมชนในพื้นทีแ่ หล่ง
ต้นนํ้าให้อยู่ร่วมกับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมอย่างยังยื
่ น สามารถแก้ไขปญั หาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรดิน
นํ้ า และปา่ ไม้ ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยี คือ เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรบนพื้นทีส่ ูงทีม่ คี วามชัน
โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการนํ้าในพื้นทีด่ ว้ ยการผันนํ้าจากแหล่งต้นนํ้าธรรมชาติมาใช้ภายในพื้นที่
การเกษตร จึงช่วยเพิม่ พื้นทีเ่ พาะปลูกและช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินได้เป็ นอย่างดี มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1. การคัดเลือกพืน้ ที่ ควรเลือกพื้นทีท่ ม่ี คี วามลาดชันน้อยกว่า 60 องศา หากความลาดชันสูง จะทํา
การขุดปรับพื้นทีไ่ ด้ยากและได้พ้นื ทีป่ ลูกข้าวในกระทงนาทีแ่ คบ ทํางานไม่สะดวก และควรเลือกพื้นที่
ใกล้แหล่งนํ้า ซึง่ สามารถทําระบบส่งนํ้ามายังแปลงนาได้
2. การขุดปรับพื้นที่ นาขัน้ บันได ทําโดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรกล การใช้แรงงานคนเป็ น
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมในหลายพื้นทีเ่ พราะสะดวกต่อการเข้าบํารุงรักษาเมือ่ เกิดการชํารุด การปรับพื้นทีน่ า
สามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การขุดดินจากล่างขึน้ บน เป็นการขุดดินจากขอบแปลงด้านล่างขึน้ ไปทําเป็ น
คันนาเหนือจุดทีข่ ดุ ดิน 2) การขุดดินจากบนลงล่าง เป็ นการขุดดินจากส่วนบนของแปลงทีส่ ูงกว่ามาถม
ส่วนล่างของแปลงทีต่ ่ํากว่า พร้อมทัง้ ปรับแปลงให้มคี วามสมํ่าเสมอ วิธที ่ี 2 นี้ทําได้ง่าย เกษตรกรส่วน
ใหญ่คุ้นเคยและสามารถใช้เครื่องจักรกลได้ การปรับพื้นที่ให้สมํ่าเสมอทําได้โดยการปล่อยนํ้ าเข้าใน
แปลงแล้วปรับพืน้ ทีใ่ ห้น้ําท่วมพืน้ ทีใ่ นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ ฝายคันดินในนาขัน้ บันไดในพื้นทีส่ ูงมีขนาด
กว้าง x ยาว เท่ากับ 1 x 50 เมตร และความลึก 50 เซนติเมตร ขึน้ กับสภาพพื้นทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
ได้ตามความเหมาะสม
3. การปรับปรุงบารุงดิ น ฝายคัน ดิน และนาขัน้ บัน ไดหลังจากปรับพื้น ที่เสร็จใหม่ๆ ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดินในแปลงจะไม่สมํ่าเสมอ โครงสร้างของดินยังไม่เหมาะสมต่อการทํานา จึงต้องปรับปรุง
บํารุงดินเพื่อเพิม่ อินทรียวัตถุโดยใส่ป๋ ยหมั
ุ ก ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชตระกูลถัวแล้
่ วไถกลบเป็ นปุ๋ยพืชสด
และจะต้องมีการปรับสภาพความเป็ นกรดด่างของดิน และเพิม่ เติมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ตามค่าการวิเคราะห์ดนิ
4. การปลูกข้าว ในปีแรกๆ ของการขุดปรับพื้นที่เป็ นนาขัน้ บันได บางพื้นทีไ่ ม่สามารถขังนํ้าได้จงึ
ต้องปลูกข้าวไร่โดยการหยอดเป็ นหลุม แต่ในพื้นทีท่ ส่ี ามารถปรับและขังนํ้าได้สามารถปลูกข้าวโดยวิธี
ปกั ดํา แต่ ค วรใช้ร ะยะป กั ดํ า ให้ถ่ีข้นึ เนื่อ งจากข้าวจะแตกกอน้ อ ย โดยอาจใช้ร ะยะปกั ดํา 20 x 20
เซนติเมตร จํานวนกล้า 3 - 5 ต้นต่อจับ
5. การใส่ป๋ ยุ นาขันบั
้ นไดบนพืน้ ทีส่ งู ควรเน้นการใช้ป๋ ยุ อินทรีย์ เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรโดยเฉพาะการใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรียซ์ ง่ึ หาได้ในท้องถิน่ หรือแนะนําให้เกษตรกรผลิตเอง เช่น ปุ๋ยคอก
๋ปุยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็ นต้น ในกรณีทไ่ี ม่เพียงพออาจใช้ป๋ ยุ เคมีเสริมเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ั
6. การให้น้า เพือ่ ลดปญหานํ
้าไม่เพียงพอ และสามารถกระจายนํ้าให้กบั เกษตรกรได้อย่างทัวถึ
่ ง การ
บริหารจัดการนํ้าโดยใช้ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน (ระบบเหมืองฝายในนาขัน้ บันได) ช่วยทําให้การทํานาและ
การปลูกพืชผักหลังการทํานามีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทัง้ ปี
SLM ของ WOCAT Approaches

สถานที่ : ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก :
98.07838, 18.34069
วันที่ ริเริ่ ม : ไม่ปรากฏ
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
√ แบบดัง้ เดิม/ แบบพืน้ เมือง

แนวทางการจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาขันบั
้ นไดของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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7. การป้องกันกําจัดโรคและแมลง ข้าวนาขัน้ บันไดส่วนมากใช้พนั ธุ์ขา้ วพื้นเมืองที่มคี วามต้านทานต่อโรคในท้องถิ่นแต่ปจั จุบนั มีการระบาดของแมลงบางชนิด
ได้แก่ เพลีย้ อ่อนในดิน เพลีย้ กระโดดหลังขาว และแมลงบัว่ ซึง่ จะต้องมีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูต่างๆ ตามคําแนะนํา และเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีด่ ว้ ย
8. การควบคุมวัชพืช การขังนํ้าในแปลงนาสามารถลดปญั หาวัชพืชได้ ถ้ายังมีวชั พืชก็ใช้แรงงานคนกําจัด สําหรับแปลงนาทีไ่ ม่สามารถขังนํ้ าได้วชั พืชเป็ นปญั หา
สําคัญ ดังนัน้ จึงควรเตรียมดินโดยการไถพรวนดินจะช่วยลดปญั หาวัชพืช และหลังจากปลูกข้าวแล้วจะต้องกําจัดวัชพืชอย่างน้อย 2 ครัง้ คือหลังข้าวงอก 20 – 25 วัน
และหลังข้าวงอก 40 - 45วัน
9. การบํารุงรักษาเทคโนโลยีระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันไดบนพืน้ ทีส่ งู เกษตรกรมีการช่อมแซมคันดินและขุดลอกฝายส่งนํ้าจากแหล่ งต้นนํ้าธรรมชาติท่ี
เชือ่ มมายังพืน้ ทีก่ ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คือ ก่อนปลูกข้าวและหลังเก็บเกีย่ วข้าวหรือก่อนจะเปลีย่ นพืชปลูกหลังจากการทํานา

ผูใ้ หญ่บา้ น (บ้านดง) และผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายรูปร่วมกัน ณ ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงแม่ลาน้อย (ภาพโดย : ชุมชนท่องเทีย่ ว Otop นวัตวิถแี ม่ฮอ่ งสอน)

คลองส่งนํ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ส่งนํ้าจากแหล่งต้นนํ้าธรรมชาติไปยังนาขัน้ บันได
(ภาพโดย : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันไดบนพืน้ ทีส่ งู ของชาวบ้านดง เพือ่ เป็นแนวทางการจัดการนํ้าชุมชนในพืน้ ทีแ่ หล่งต้นนํ้าและ
แหล่งต้นนํ้าลําธารให้อยู่รว่ มกับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมอย่างยังยื
่ น ช่วยแก้ไขปญั หาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรดิน นํ้า และปา่ ไม้ การชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจน
ช่วยเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและบรรเทาปญั หาการขาดแคลนแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตร ทําให้ชาวบ้านในพืน้ ทีม่ คี วามเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้


บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา : เป็นค่านิยมปลูกฝงั รุ่นต่อรุน่



การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผูล้ งมือปฏิ บตั ิ : ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เช่น ลงแขกเกีย่ วข้าว ช่วยเหลือซึง่ กันและกันทังทางด้
้
านเกษตรและด้านสังคม



ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา : เนื่องจากมีศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อยมารับซือ้ ผลผลิตจากเกษตรกรและได้ราคาทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้


กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ์ ในการใช้ที่ดินและน้า) : ชาวบ้านขาดเอกสารสิทธิในการถื
อครองทีด่ นิ
์
เนื่องจากพืน้ ทีอ่ ยู่ในเขตปา่ สงวน



การกากับดูแลที่ดิน (การตัดสิ นใจ การนาเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้ และการบังคับใช้) : เนื่องจากไม่มเี อกสารสิทธิในการถื
อครองทีด่ นิ ส่งผลให้ขาดอํานาจ
์
ในการตัดสินใจหรือการซือ้ ขายพืน้ ที่

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
เพศหญิงและชายวัยกลางคน

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นเจ้าของทีด่ นิ ทํากินเอง 100%

เอเจนซี่หลัก
-
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

ระดมกําลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก

การวางแผน

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

√ สภาพพืน้ ทีน่ าต้องทําทีล่ ุ่ม แต่พน้ื ทีเ่ อือ้ อํานวย ปลูกข้าวเพือ่ ยังชีพมีขา้ วกิน
√ ในอดีตเกษตรกรจะขุดฝายเองซึง่ จะขุดทีละเล็กน้อย ฝายทีใ่ ช้ทาํ จากไม้ไผ่

ั บนั ใช้ปนู ทราย และหิน ทําให้มคี วามคงทนแข็งแรงขึน้ และสิทธิการใช้
ปจจุ
น้ํา
์
ต้องขอจากเจ้าของดัง้ เดิม

แผนผัง
ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
แนวทางการจัดการนํ้ าอย่ างมีประสิทธิภาพในนาขัน้ บันไดของชุมชนบนพื้นที่สูง
อาศัย หลัก การบริห ารจัดการนํ้ า ในพื้น ที่โ ดยการผัน นํ้ า จากแหล่ ง ต้น นํ้ า ธรรมชาติ
มาใช้ภายในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ช่วยเพิม่ พื้นที่ในการเพาะปลูกและยังช่วย
ชะลอการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี มีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ เลือกพื้นทีท่ ่มี คี วามลาดชันน้อย เนื่องจากการขุดปรับพื้นที่
ทําได้ค่อนข้างยากและจะได้พ้นื ที่ปลูกข้าวในกระทงนาที่แคบ ทํางานได้ไม่สะดวก
และควรเลื อ กพื้ น ที่ ใ กล้ แ หล่ ง นํ้ า สามารถทํ า ระบบส่ ง นํ้ ามายั ง แปลงนาได้
2. การขุดปรับพืน้ ทีน่ าขัน้ บันได การขุดปรับพื้นทีน่ าขัน้ บันไดสามารถทําได้โดยใช้
แรงงานคนหรือ ใช้เครื่อ งจักรกลในบางพื้น ที่อ าจมีข ้อ จํากัดในการใช้เครื่อ งจักรกล
เนื่องจากไม่มถี นนเข้าสู่พ้นื ที่ การใช้แรงงานคนเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสมในหลายพื้นที่
และง่ายต่อการบํารุงรักษาเมือ่ เกิดการชํารุด การปรับพื้นทีน่ าสามารถทําได้ 2 วิธี คือ
2.1 การขุดดินจากล่างขึ้นบน เป็ นการขุดดินจากขอบแปลงด้านล่างขึน้ ไปทําเป็ น
คันนาเหนือจุดทีข่ ุดดิน พร้อมทัง้ ปรับแปลงให้มคี วามสมํ่าเสมอ การขุดปรับพื้นที่นา
แบบนี้ม ีข ้อ ดีคือ โครงสร้างของดิน ในแปลงนาจะถูก รบกวนน้ อ ย หน้ า ดิน จะไม่ถู ก
เคลื่อนย้ายจึงทําให้ยงั รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเดิมไว้ได้ สามารถทําให้น้ํ าขัง
ในแปลงนาได้เร็วขึน้
2.2 การขุดดินจากบนลงล่าง เป็ นการขุดดินจากส่วนบนของแปลงทีส่ ูงกว่ามาถม
ส่วนล่างของแปลงทีต่ ่ํากว่าเพื่อปรับให้แปลงนามีความสมํ่าเสมอ การขุดปรับพื้นทีน่ า
วิธีน้ีทําได้ง่ายเกษตรกรส่ ว นใหญ่ คุ้น เคยและสามารถใช้เครื่อ งจักรกลได้ แต่ ว ิธีน้ี
มีข ้อ จํา กัด คือ หน้ า ดิน ส่ ว นบนของแปลงนาจะถู ก ตัด ออกไปเหลือ แต่ ดิน ชัน้ ล่ า ง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า จึงทําให้การเจริญเติบโตของข้าวในระยะแรกไม่ค่อยดี
ส่วนหน้าดิน ที่ตดั ออกไปจะถูกนํ าไปถมในส่วนล่ างของแปลงนาและปรับเป็ นคันนา
จึงทําให้ข ้าวที่ปลูกในพื้นที่ส่ว นล่างเจริญเติบโตได้ดกี ว่า การแก้ปญั หาโดยการขุด
เอาดินชัน้ บนของกระทงนาทีอ่ ยู่เหนือขึ้นไปนํ าไปใส่แปลงนาทีอ่ ยู่ดา้ นล่างปรับระดับ
ให้สมํ่าเสมอ การปรับพืน้ ทีใ่ นแปลงนาให้สมํ่าเสมอทําได้โดยการปล่อยนํ้าเข้าในแปลง
แล้วปรับพื้นที่ให้น้ํ าท่วมพื้นที่ในแปลงให้สมํ่าเสมอกัน หรือถ้าไม่สามารถปล่ อยนํ้ า
เข้า แปลงได้ ใ ช้ก ารสัง เกตและค่ อ ยๆ ปรับ ระดับ ให้ ส มํ่ า เสมอ โดยฝายคัน ดิน
ในนาขัน้ บันไดในพื้น ที่สูงจะมีค วามยาว 50 เมตร กว้าง 1 เมตร และความลึก 50 ผูเ้ ขียน : ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว
เซนติเมตร ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั พืน้ ทีซ่ ง่ึ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
3. การปรับ ปรุง บํา รุงดิน ฝายคัน ดิน และนาขัน้ บัน ไดหลังจากปรับพื้น ที่เ สร็จ ใหม่ๆ ความอุ ด มสมบูร ณ์ ข องดิน ในแปลงจะไม่ส มํ่าเสมอ โครงสร้ างของดิน
ยังไม่เหมาะสมในการทํานา ดังนัน้ ต้องปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพิม่ อินทรียวัตถุ ใส่ป๋ ยุ หมัก ปุ๋ยคอก หรือการปลูกพืชตระกูลถัวแล้
่ วไถกลบเป็ นปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้
ต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน และเพิม่ เติมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
4. การปลูกข้าว ในปีแรกๆ ของการขุดปรับพืน้ ทีเ่ ป็นนาขันบั
้ นได บางพืน้ ทีไ่ ม่สามารถขังนํ้าได้จงึ ต้องปลูกข้าวไร่โดยการหยอดเป็นหลุม แต่ ในพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถปรับและ
ั า แต่ควรใช้ระยะปกดํ
ั าให้ถข่ี น้ึ เนื่องจากข้าวจะแตกกอน้อย โดยอาจใช้ระยะปกดํ
ั า 20 x 20 เซนติเมตร จํานวนกล้า 3 - 5 ต้นต่อจับ
ขังนํ้าได้กส็ ามารถปลูกข้าวโดยวิธปี กดํ
5. การใส่ป๋ ยุ นาขันบั
้ นไดบนพืน้ ทีส่ งู ควรเน้นการใช้ป๋ ยุ อินทรีย์ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรโดยเฉพาะการใช้ป๋ ยุ อินทรียซ์ ง่ึ สามารถหาได้ในท้องถิน่
หรือเกษตรกรสามารถผลิตเองได้ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็ นต้น ในกรณีทไ่ี ม่เพียงพออาจใช้ป๋ ยุ เคมีเสริมเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ั
6. การให้น้ํา เพือ่ ลดปญั หานํ้าไม่เพียงพอ และกระจายนํ้าให้กบั เกษตรกรได้อย่างทัวถึ
่ ง การบริหารจัดการนํ้าโดยใช้ภมู ปิ ญญาชาวบ้
าน (ระบบเหมืองฝายในนาขันบั
้ นได)
ช่วยทําให้การทํานาและการปลูกพืชผักหลังการทํานามีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทัง้ ปี
7. การป้องกันกําจัดโรคและแมลง ส่วนมากใช้พนั ธุ์ขา้ วพื้นเมืองที่มคี วามต้านทานต่ อโรค แต่ ปจั จุบนั มีการระบาดของแมลงบางชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อนในดิน
เพลีย้ กระโดดหลังขาวและแมลงบัว่ ซึง่ จะต้องมีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูต่างๆ ตามคําแนะนํา และเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีด่ ว้ ย
8. การควบคุมวัช พืช ใช้แรงงานคนถอนร่ว มกับการขังนํ้ าในแปลงนา ในแปลงนาที่ไม่ส ามารถขังนํ้ าได้ว ชั พืช เป็ นปญั หาสําคัญ ดังนัน้ ควรไถเตรีย มดิน ให้ดี
จะช่วยลดปญั หาวัชพืช และหลังจากปลูกข้าวแล้วจะต้องกําจัดวัชพืชอย่างน้ อย 2 ครัง้ ครัง้ แรกหลังข้าวงอก 20 – 25 วัน และอีกครัง้ หลังข้าวงอก 40- 45 วัน
9. การบํารุงรักษาเทคโนโลยีระบบส่งนํ้าแบบฝายคันดินในนาขัน้ บันไดบนพื้นที่สูง เกษตรกรจะทําการช่อมแซมคันดินและขุดลอกฝายส่งนํ้ าจาก แหล่งต้นนํ้ า
ธรรมชาติทเ่ี ชือ่ มมายังพืน้ ทีก่ ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คือ ก่อนทําการเพาะปลูกข้าวและหลังจากเก็บเกีย่ วข้าวหรือก่อนเปลีย่ นพืชปลูกหลังจากการทํานา
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม
ให้คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
√ การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

√ ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
การบริการให้คาํ แนะนํา

√ การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา
√ ประชาชนผูส้ นใจ

รูปแบบของการอบรม
หัวข้อที่อบรม
กําลังดําเนินการ
√ เกษตรกรกับเกษตรกร
√ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การสาธิต
√ จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้

ตามระดับต่อไปนี้

ไม่

√ ท้องถิน่
ภูมภิ าค

ใช่ เล็กน้อย
ใช่ ปานกลาง

อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ กเป็ นต้น
-

ประเทศ

√ ใช่ อย่างมาก
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

ด้านการเงิน

-

การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
อุปกรณ์
การตรวจสอบติ ดตามและประเมิ นผล
-

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน

√ < 2,000

การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ

2,000-10,000

เงินสนับสนุ นสําหรับปจั จัยการผลิต

10,000-100,000

เครดิต

100,000-1,000,000

แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
SLM ของ WOCAT Approaches
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

√

ทําให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอํานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ปรับปรุงประเด็นของการถือครองทีด่ นิ หรือสิทธิในการใช้ ซึง่ ขัดขวางการนําเทคโนโลยีไปใช้ให้ดขี น้ึ
ขาดเอกสารสิทธิ ์ในการถือครองทีด่ นิ

ใช่ ปานกลาง

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

√

ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นําเอาเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบํารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดินและนํ้า

√
√

นําไปสู่การใช้ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ นหรือแหล่งพลังงานหรือไม่
ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการใช้ทรัพยากรทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทําให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

กําไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้
การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

√ เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
√ การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

SLM ของ WOCAT Approaches
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน






ชาวบ้านมีใจรักทางการเกษตร และมีความภาคภูมใิ จในการประกอบ
อาชีพอย่างสุจริต
สามารถนําองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการเกษตรทีเ่ หมาะสมไปถ่ายทอด
ให้กบั เกษตรกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากรุ่นสู่รนุ่ ทําให้เกิดการ
เชือ่ มต่อระหว่างเครือญาติและชุมชน และมีการรวมกลุ่มเพือ่ แก้ไข
ั
ปญหาหลั
กของชุมชน ทําให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในพืน้ ที่
ชาวบ้านมีสุขภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง ได้รบั ประทานอาหารที่
ปลอดสารพิษส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
สามารถพึง่ พาตนเองได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ดํารงชีวติ อยู่
อย่างสมดุลระหว่างความต้องการและขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนได้ตามอัตภาพ เช่น ทุก
ครัวเรือนจะปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือนเอง









จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ








ชาวบ้านเลือกใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ สามารถแก้ไข
ั
ปญหาความเสื
อ่ มโทรมของดิน ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บ
กักนํ้าไว้ในดินทําให้ชาวบ้านมีน้ําไว้ใช้ในการทําการเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี
ชาวบ้านมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีความไว้วางใจกัน ช่วยเหลือ
กันด้วยความเต็มใจแบ่งปนั ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ มีความเป็ น
ปึกแผ่นเหนียวแน่น
ชุมชนมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงมีการอนุรกั ษ์ ให้คงอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์
หรือรักษาให้ดาํ รงอยู่อย่างไม่เสือ่ มโทรมไปจนหมด
การสร้างเครือข่ายการทํางาน (Networking) เครือข่ายจะทําให้ชุมชน
สามารถดําเนินกิจกรรมเพือ่ นําไปสู่การพึง่ ตนเองได้

SLM ของ WOCAT Approaches

ไม่มกี รรมสิทธิ ์ในการถือครองทีด่ นิ ทํากิน เนื่องจากพืน้ ทีข่ องชาวบ้านส่วน
ใหญ่อยู่ใน เขตปา่ สงวน  ชาวบ้านและหัวหน้าชุมชนต้องการแก้ไข
ั
ปญหาจึ
งได้ขอความช่วยเหลือกับทางรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลได้มนี โยบายในการ
“ออกโฉนดชุมชน” ทัง้ นี้เพือ่ หามุมมอง “ด้านกฎหมาย” ทีจ่ ะเข้าไป
ช่วยเหลือจัดการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ต่อ ไป
ชาวบ้านส่วนใหญ่มรี ายได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่ได้จากมาจากลูกหลานและ
เบีย้ แรงงาน  เกษตรกรในช่วงสูงอายุช่วยลูกหลานหารายได้เลีย้ ง
ครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพทางการเกษตร
การขาดสวัสดิการด้านสุขภาพ เพราะพืน้ ทีห่ ่างไกลจากตัวเมืองมาก ทําให้
ชาวบ้านไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทนั ทีในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
 ชาวบ้านไปรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมือ่ เจ็บปว่ ย
และใช้สทิ ธิการรักษาจากบัตรทองหรือโครงการ 30 บาทรักษาฟรีทุกโรค
สําหรับภาวการณ์ เจ็บปว่ ยฉุกเฉิน
ั
ปญหาทางด้
านพลังงานและการติดต่อสือ่ สารทีย่ งั ไม่มคี ุณภาพ เนื่องจาก
บางพืน้ ทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้า และพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่สญ
ั ญาณโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม  ชาวบ้านบางคนได้ซ้อื และติดตัง้ โซลาร์
เซลล์นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทน ด้วยตนเอง ส่วนเรือ่ งสัญญาณ
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตยังคงเป็ นปญั หาอย่างมาก ชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ย่ี งั
ั
ไม่สามารถแก้ไขปญหาดั
งกล่าวได้

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ชาวบ้านขาดกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ทํากิน เนื่องจากพืน้ ทีข่ องชาวบ้านส่วนใหญ่
อยู่ในเขต ปา่ สงวน ทําให้ไม่มเี อกสารสิทธิในการถื
อครองทีด่ นิ  รัฐบาล
์
ั
ได้มนี โยบายในการ ”ออกโฉนดชุมชน” ออกมาเพือ่ หวังจะแก้ไขปญหาที
ด่ นิ
ั
ดังกล่าว แต่การแก้ไขปญหานี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็ นเรือ่ งเกีย่ วโยงถึง
เรือ่ งระบบเศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง
 ชาวบ้านในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ตา่ งมีฐานะทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ดี เนื่องจากต้องเผชิญ
ั
กับปญหาและความเสี
ย่ งหลายด้าน ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม  รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยการรับซือ้ ผลผลิตทางการ
เกษตร และเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อยคอยให้
คําปรึกษาและให้ความรูก้ บั เกษตรกร ทําให้เกษตรกรสามารถมีรายได้มากขึน้
 การขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะอยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกลจากตัวเมือง ทําให้
เด็กในพืน้ ทีข่ าดโอกาสและความเท่าเทียมในการศึกษา ส่งผลให้เด็กเหล่านี้
ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีสาเหตุมาจากปญั หาความยากจน
 รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะเข้ามาแก้ไขปญั หาเด็กด้อยโอกาสอย่างจริงจัง
โดยเริม่ จากสถาบันครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะให้เด็กด้อย
โอกาสได้รบั การศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับเด็กทัวไป
่ และการมอบทุนการศึกษา
ให้กบั เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ ให้เด็ก ๆ ในพืน้ ทีม่ โี อกาสทาง
การศึกษามากขึน้
 ด้านพลังงานและการสือ่ สารยังขาดแคลน บางพืน้ ทีร่ ะบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถงึ
รวมทัง้ ขาดระบบติดต่อสือ่ สารทีม่ คี ุณภาพ ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถได้รบั
คําปรึกษา เมือ่ ประชาชนทีเ่ จ็บปว่ ยมีอาการซับซ้อนหรือเจ็บปว่ ยฉุกเฉินได้
 รัฐบาลและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตดิ ตัง้ โซลาร์เซลล์นํา
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทน และเพิม่ ศักยภาพระบบเครือ่ งมือสือ่ สาร
ติดตัง้ ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมเพือ่ เชือ่ มโยงการ
ติดต่อสือ่ สารเข้าไปยังพืน้ ทีห่ ่างไกลมากขึน้

แนวทางการจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาขันบั
้ นไดของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว (sasirin.09ldd@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 1 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
วิทุน ขยันใหญ่ยงิ่ (-) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
บุญปนั ๋ คงวิไล (-) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
สุชาติ แก่นเจิง (-) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
สมนึก แก่นเจิง (-) - ผูใ้ หญ่บา้ น
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5748/
ข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ

โครงการ
 ไม่ปรากฏ
การอ้างอิ งหลัก
 -: ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
ั นาโครงการหลวง แม่ลาน้อย: สะเด็ดข่าวสีท่ ศิ : https://www.youtube.com/watch?v=818zn7JMKsU
 ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ศนู ย์พฒ
 โครงการหลวงแม่ลาน้อย: https://www.youtube.com/watch?v=M8pFfl18fC8
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย: http://www.mhsdc.org/interest510.htm
 ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย: http://www.mhsdc.org/rypmaenoi.htm
 ประวัตศิ นู ย์พฒ
 โครงการหลวงแม่ลาน้อย เทีย่ วตามรอยพ่อ ชมนาขัน้ บันไดแสนงาม: https://mgronline.com/travel/detail/9590000106920

SLM ของ WOCAT Approaches

แนวทางการจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาขันบั
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ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)
ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดินในภาคเหนื อของประเทศไทย
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบเปิดและระบบปิด ระบบการกักเก็บนํ้า

สถานที่

คําอธิ บาย
ระบบการกัก เก็ บ นํ้ าโดยการเติ มนํ้ า ลงสู่ ร ะดับ นํ้ า ใต้ ดิ น ในภาคเหนื อของประเทศไทย
เป็ นวิธีการกักเก็บนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดินอย่างรวดเร็ว สามารถป้ องกันทัง้ นํ้าท่วมและภัยแล้ง
ธนาคารนํ้ าใต้ ดิน เป็ น แหล่ ง กัก เก็บ นํ้ าใต้ดิน ขนาดใหญ่ สามารถเก็บนํ้ าส่ ว นเกิน ในฤดูฝ น ป้อ งกัน
ั หาภัย แล้ง ใช้พ้ืน ที่น้ อ ยและต้ อ งการงบประมาณน้ อ ย แต่ ส ามารถ
การเกิด นํ้ า ท่ ว มและแก้ไ ขป ญ
เพิม่ นํ้าสํารองโดยเก็บไว้ใต้ดนิ
“ ธนาคารนํ้ าใต้ดนิ ” เป็ น หลักการจัดการนํ้ าบนพื้นฐานของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ซึ่งสามารถ
แก้ปญั หาการเกิดนํ้าท่วม ฝนแล้งและความเค็มของดินได้อย่างยังยื
่ น แนวคิดหลักคือการเก็บนํ้ าฝน
ส่ ว นเกิน ไว้ใ นช่ อ งว่ า งใต้ดิน เหมือ นนํ้ า ใต้ดิน ในช่ว งฤดูฝ น และนํ า กลับ มาใช้เ พื่อ การเกษตรและ
การบริโภคในช่วงฤดูแล้งหรือเมือ่ จําเป็น
1. ระบบบ่ อ เปิ ด ในช่ ว งฤดู ฝ น นํ้ า ฝนถู ก ชัก นํ า ให้ซึม ลึก เพื่อ เติม นํ้ า ลงในนํ้ า ใต้ ดิน บ่ อ เปิ ด
ประกอบด้วย 4 หลักการดังต่อไปนี้
(1) หลักการด้านธรณีว ิทยา เนื่อ งจากชัน้ ดิน เหนียวของประเทศไทยหนา 7-12 เมตร ซึ่งเป็ น
อุปสรรคในการซึมผ่านของนํ้ าตามธรรมชาติ ทําให้กระบวนการซึมลงสู่ใต้ดนิ ของนํ้ าจนถึงระดับนํ้ า
ใต้ดนิ ใช้เวลานับ 100 ปี ธนาคารนํ้าใต้ดนิ จึงใช้วธิ ขี ดุ บ่อเติมนํ้าโดยขุดให้ผ่านชัน้ ดินเหนียว ให้ลกึ 7-12
เมตร หรือให้ลกึ ถึงชัน้ หินอุม้ นํ้า เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาในการเติมนํ้ากลับลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ
(2) หลักการด้านแรงโน้มถ่วงของโลก นํ้าผิวดินจะไหลจากทีส่ ูงลงสู่ทต่ี ่ํา เมือ่ ขุดบ่อเพื่อช่วยเติมนํ้า
ลงสู่ธรรมชาติ ในช่วงฝนมวลของนํ้ าจํานวนมากที่อยู่ดา้ นบน จะมีน้ํ าหนักมากกว่า และจะกดทับนํ้ า
ด้านล่างให้ซมึ ผ่านชัน้ หินอุ้มนํ้ า ลงสู่ระดับนํ้ าใต้ดนิ หรือนํ้าบาดาลตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในขณะที่
หน้ าแล้ง มวลของนํ้ าลดลง นํ้ าในระดับนํ้ าใต้ดนิ ก็จะถูกผลักดัน กลับขึ้น มาในระดับนํ้ าผิว ดิน ทําให้
สามารถนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ได้
(3) หลักการด้านสูญญากาศ บ่อเติมนํ้ าช่วยธรรมชาติ ซึ่งมักขุดไว้กลางลํานํ้ า เมื่อมวลของนํ้ า
กดทับลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ นํ้าจะไปแทนทีอ่ ากาศซึง่ อยู่ใต้ดนิ อากาศก็จะต้องหาทางออก จึงจําเป็ นต้อง
ขุดบ่อลมอีก 1-2 บ่อ เพือ่ ระบายอากาศออก
(4) หลักการด้านแรงเหวี่ยงของโลก นํ้ าในระดับนํ้ าใต้ดนิ หรือนํ้ าบาดาลจะไหลจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออก การเลือกขุดบ่อเติมนํ้าหรือบ่อชาร์จนํ้า และบ่อลมต้องดูทศิ ทางการไหลของนํ้าใต้ดนิ
ด้วย การขุดบ่อเติมนํ้าหรือบ่อชาร์จนํ้าต้องอยู่ทางทิศตะวันตก และบ่อลมจะต้องขุดทางทิศตะวันออก
หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศใต้
ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน กว้าง x ยาว เท่ากับ 40 x 60 เมตร หรือ 20 x 40 เมตร ความลาดเอียง 45 องศา
ลึก 7-12 เมตร หรือลึกถึงชัน้ หินอุม้ นํ้า หรืออาจขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความต้องการ
2. ระบบบ่อปิด เป็ นการขุดบ่อเติมนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ ในระดับตื้น อยู่เหนือระดับชัน้ ดินเหนียว
ช่ว ยลดปญั หานํ้ าใช้จากครัว เรือ นหรือ นํ้ าท่ ว มขัง เป็ น แอ่ งในชุ มชน และเก็บนํ้ าฝนจากหลังคาบ้า น
เป็ นการเติมนํ้ากลับลงระดับนํ้าใต้ดนิ อีกวิธหี นึ่ง และยังเชื่อมโยงไปยังธนาคารนํ้ าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิ ด
จนเป็นเครือข่ายทีก่ ว้างขวางครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้ ขันตอนการทํ
้
าธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อปิดมีดงั นี้
(1) การขุดบ่อปิด ความกว้างยาวของปากบ่อ 1-5 เมตร ลึก 1-5 เมตร ความกว้างและความลึกตาม
สภาพพืน้ ที่ แต่ความลึกต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของปากบ่อ มักทําในบริเวณทีต่ ่าํ หรือนํ้าท่วมขัง เช่น
ถ้าเป็นบ่อวงกลม ปากบ่อ ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร และก้นบ่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เมตร ลึก
1.5 เมตร เป็นต้น
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : ตําบลวังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุร ี
จังหวัดกําแพงเพชร ประเทศไทย
คํานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: >1,000 แห่ง
ตําแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก
: 99.53881, 16.06886
: 99.53958, 16.0592
: 99.54969, 16.06352
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
: กระจายไปอย่างสมํ่าเสมอในพืน้ ที่
(ประมาณ 10-100 ตร.กม.)
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดําเนิ นการ :พ.ศ.2560; น้อยกว่า 10 ปี
ประเภทของการแนะนํา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
้ มทีท่ าํ กันอยู่ ( > 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทําวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก

ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้ าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ ในภาคเหนือของประเทศไทย
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(2) บ่อ ปิ ดต้อ งใส่ว สั ดุ ห ยาบลงในบ่อ เพื่อ ให้น้ํ าไหลซึมได้ง่ายถึงระดับนํ้ าใต้ดนิ และป้อ งกัน การพังทลายของขอบบ่อ วัส ดุ สามารถเป็ นก้อ นหิน เศษไม้
ยางรถยนต์ ขวดแก้ว (ต้องไม่มสี ารเคมี) ขวดพลาสติก (ใส่ น้ํ า 3 ใน 4 ส่ วน) และใส่ ท่อ PVC ลงตรงกลางบ่อ เพื่อใช้ระบายอากาศออก วัสดุห ยาบทัง้ หมด
ต้องตํ่ากว่าปากบ่อ 20 เซนติเมตร
(3) นําผ้าตาข่ายสีฟ้า หรือผ้าสแลนปูทบั ด้านบน กลบด้วยทรายหยาบ แล้วตามด้วยหินก่อสร้างหรือกรวดแม่น้ําใส่ให้เสมอปากบ่อ เพื่อป้องกันสิง่ ปนเปื้อนทีม่ า
กับนํ้าลงสู่บ่อ และง่ายต่อการดูแลรักษา

ฐานที1่ บ่อเติมนํ้า (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

ฐานที2่ บ่อลม (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

การจําแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า/บริเวณท้ายนํ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
√ ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

การใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน รวมถึงวนเกษตร
ทางนํ้า แหล่งนํ้า พืน้ ที่ชมุ่ นํ้า - ทางระบายนํ้า ทางนํ้า, บ่อนํ้า เขือ่ น
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการ: ธนาคารนํ้าใต้ดนิ ประกอบด้วย
บ่อเติมนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ บ่อลม และบ่อปิด
การใช้นํ้า
√ จากนํ้าฝน
นํ้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ประเภทของการเสื่อมโทรม
การเสือ่ มโทรมนํ้า - Hg (Change in groundwater): การ
เปลีย่ นแปลงของนํ้าบาดาลหรือระดับนํ้าในแอ่งนํ้าบาดาล

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
 การเก็บเกีย
่ วนํ้า
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยโครงสร้าง - S4: คูน้ําแนวระดับ หลุม, S7:
 การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลําเลียงส่งนํ้า การระบายนํ้า)
การกักเก็บนํ้า/การส่งลําเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน
 การจัดการนํ้าบาดาล
SLM ของ WOCAT Technologies

ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้ าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ ในภาคเหนือของประเทศไทย

185

2/8

แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจําเพาะด้านเทคนิ ค
ระบบบ่อเปิดใน "ธนาคารนํ้าใต้ดนิ " ใช้วธิ กี ารขุดบ่อเพือ่
เติมนํ้าผ่านชัน้ ดินเหนียวซึง่ ลึก 7-12 เมตรหรือลึกกว่า นํ้าผิวดิน
จะซึมลงไปสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝน ปริมาณ
นํ้าฝนทีม่ ากหรือมากเกินไปจะผ่านชัน้ ดินเหนียวเพือ่ สะสมใน
ระดับนํ้าใต้ดนิ ด้วยแรงโน้มถ่วงโลก โดยปกติการทําระบบบ่อเปิด
จะเลือกขุดบ่อเติมนํ้าบริเวณลํานํ้าตอนบนและมักขุดไว้กลาง
ลํานํ้า เมือ่ มวลของนํ้ากดทับลงไปทีร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ นํ้าจะเข้ามา
แทนทีอ่ ากาศในชัน้ ใต้ดนิ ทําให้อากาศก็ตอ้ งหาทางออก ดังนัน้
การใช้งานระบบนี้เราต้องขุดบ่อลม (บ่อนํ้าผิวดิน) 1-2 บ่อ
เพือ่ ให้อากาศสามารถออกมาจากชัน้ ใต้ดนิ ได้ เนื่องจากนํ้าใต้ดนิ
ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกซึง่ เป็นทิศทางการหมุนของ
โลก การขุดบ่อเติมนํ้าหรือบ่อชาร์จนํ้าต้องอยู่ทางทิศตะวันตก
และบ่อลมจะต้องขุดทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้
หรือทิศใต้ ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน กว้าง 40 เมตร ยาว 60
เมตร หรือ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลาดเอียง 45 องศา ลึก
7-12 เมตร หรือลึกถึงชัน้ หินอุม้ นํ้า หรืออาจขึน้ อยู่กบั ความ
ผูเ้ ขียน : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความต้องการ
ระบบบ่อปิด ขุดบ่อให้ความกว้างยาวของปากบ่อ 1-5 เมตร ลึก 1-5 เมตร ความกว้างและความลึกตามสภาพพืน้ ที่ แต่ความลึกต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของ
ปากบ่อ มักทําในบริเวณทีต่ ่าํ หรือนํ้าท่วมขัง เช่น ถ้าเป็นบ่อวงกลม ปากบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ก้นบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เมตร ลึก 1.5 เมตร เป็นต้น บ่อ
ปิดต้องใส่วสั ดุหยาบลงในบ่อ เพือ่ ให้น้ําไหลซึมได้งา่ ยถึงระดับนํ้าใต้ดนิ และป้องกันการพังทลายของขอบบ่อ วัสดุสามารถเป็ นก้อนหิน เศษไม้ ยางรถยนต์ ขวดแก้ว
(ต้องไม่มสี ารเคมี) ขวด พลาสติก (ใส่น้ํา 3 ใน 4 ส่วน) และใส่ท่อ PVC ลงตรงกลางบ่อ เพือ่ ใช้ระบายอากาศออก วัสดุหยาบทังหมดต้
้
องตํา่ กว่าปากบ่อ 20 เซนติเมตร
้
้
นําผ้าตาข่ายสีฟาหรือผ้าสแลนปูทบั ด้านบน นําทรายหยาบตามด้วยหินก่อสร้างหรือกรวดแม่น้ําใส่ให้เสมอปากบ่อ เพือ่ ปองกันสิง่ ปนเปื้อนทีม่ ากับนํ้า ลงสู่บ่อ และ
ง่ายต่อการดูแลรักษา

การจัดตัง้ และการบํารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคํานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาํ คัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคํานวน ต่อหน่วยเทคโนโลยี (หน่วย: มากกว่า 10,000 แห่ง ระบุปริมาตร, ความยาว : -)

สกุลเงินทีใ่ ช้คาํ นวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.81 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. อบรมและดูงาน ที่ อบต.เก่าขาม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เม.ย.60)
2. ทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดโดยการขุดเจาะบ่อเก่าของพด. จากความลึก 3 เมตร ให้ลกึ ลงเป็น 8 เมตร จํานวน 3 หลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ พ.ค.60)
3. ตรวจสอบปริมาณนํ้าในบ่อ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ช่วงฝนปี 60)
4. ทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิด โดยอบต.วังหามแห จํานวน 5 บ่อ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปี 60)
5. ทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อปิด โดยอบต.วังหามแห ชุมชน วัด โรงเรียน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปี 60)
6. ควบคุมดูแลเรือ่ งการใช้สารเคมีในบริเวณใกล้เคียงกับธนาคารนํ้าใต้ดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปี 60)
7. เผยแพร่องค์ความรูไ้ ปสู่ อบต.ข้างเคียงและเขตภาคเหนือ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ None)
8. จัดตัง้ เป็นสถาบันนํ้าใต้ดนิ กําแพงเพชร (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ None)
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้
หน่ วย ปริ มาณ

ปัจจัยนําเข้า
อุปกรณ์
ใช้เครือ่ งจักรกลในการขุด เช่น รถขุดรถขนดิน
ระบบบ่อปิด
ระบบบ่อเปิด
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี(ดอลลาร์สหรัฐ)

บ่อ
บ่อ

1.0
1.0

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
นํ
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

5,000.0
500,000.0

5,000.0
500,000.0
505,000.0
15,391.65

กิ จกรรมสาหรับบารุงรักษา
ไม่ปรากฏ
SLM ของ WOCAT Technologies
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 มม.

กึง่ แห้งแล้ง

751-1,000 มม.

แห้งแล้ง

ข้อมูลจําเพาะเรื่องอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปี : 1,383.0 มม.
ช่วงฝนแล้ง ปลายมกราคมถึงมิถุนายน (แต่มนี ้ําใช้เพียงพอแล้ว)
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา 48380 สถานีอุตุนยิ มวิทยากําแพงเพชร

√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
√ ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
√ 0-100 เมตร

เนินเขา
ไหล่เขา

101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)

ไหล่เนินเขา
เนินเขา

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร

ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

หุบเขา

2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
√ ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตํา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

ความเป็ นประโยชน์ ของนํ้าผิวดิ น

คุณภาพนํ้า (ยังไม่ได้รบั การบําบัด)

เกินพอ เช่น มีน้ําไหลบ่าสูง
ดี มีน้ําไหลตลอดปี
√ ปานกลาง ไม่มนี ้ําไหลตลอดปี
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี
เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จําเป็นต้องได้รบั การบําบัด)
√ เป็นนํ้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ตํ่า (<1%)

ลึก (81-120 ซ.ม.)
ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับนํ้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
√ > 50 เมตร

ใช้ประโยชน์ไม่ได้
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า

SLM ของ WOCAT Technologies

ความเค็มของนํ้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดนํ้าท่วม
√ ใช่
ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ตํ่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

√ ทําการค้า/การตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด
10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ยากจนมาก

งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาํ ลังสัตว์

√ พอมีพอกิน

√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

√ รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่
กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

√ กลุ่ม/ชุมชน

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

√ 5-15 เฮกตาร์
√ 15-50 เฮกตาร์
50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

√ หญิง
√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

2-5 เฮกตาร์

อายุ

เพศ

ขนาดใหญ่

√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

กลุ่ม

รายบุคคล

รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้นํ้า
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง
√ เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน

แสดงความคิดเห็น

√

สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

นํ้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี
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√
√

ดี
ดี

√

ดี

√

ดี

√

ดี

√
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม

√ เพิม่ ขึน้

การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

ลดลง

พืน้ ทีส่ าํ หรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ใน
ระหว่างเพาะปลูกหรือใช้งาน)

ลดลง

การมีน้ําไว้ให้สาํ หรับการชลประทาน

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

คุณภาพนํ้าสําหรับการชลประทาน

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ั ยการผลิตทางการเกษตร
ค่าใช่จ่ายของปจจั

เพิม่ ขึน้

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้ √

√

เพิม่ ขึน้

√

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

พืน้ ทีท่ เ่ี คยแห้งแล้ง นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้

ใช้ป๋ ยุ หมักและปอเทืองเพิม่ ขึน้

ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

สิทธิในการใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้ํา

แย่ลง

√
√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณนํ้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

คุณภาพนํ้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

นํ้าไหลบ่าทีผ่ วิ ดิน
นํ้าบาดาลหรือระดับนํ้าในแอ่งนํ้าบาดาล

ตํ่าลง

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

√ ซึมลงติน
√

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากนํ้าท่วม

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาํ เนิ นการ
การไหลของนํ้าคงทีแ่ ละสมํ่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง
(รวมถึงการไหลน้อย)

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

นํ้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยนํ้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยนํ้า

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การเกิดมลพิษในนํ้าบาดาลหรือแม่น้ํา

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงน้อยมาก
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
ภัยจากฝนแล้ง

ไม่ดี

นํ้าท่วมฉับพลัน

ไม่ดี

√ ดีมาก
√ ดีมาก

ไม่ด ี

√ ดีมาก

ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศอื่นๆ
ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นําเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจาํ นวนเท่าใดที่ ทาํ แบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%

11-50%
√

√

11-50%
51-90%

>50%

91-100%
จําวนครัวเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด
ครอบคลุมทัง้ ตําบลวังหามแห พืน้ ที่ 89.72 ตร.กม.
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กําลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√

ไม่ใช่

สภาพการเปลี่ยนแปลงที่ กาํ ลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน





ั
ลดปญหาภั
ยแล้งได้เป็นอย่างดีในพืน้ ที่ ทําให้มปี ริมาณนํ้า
พอเพียงกับการเกษตร
ป้องกันนํ้าท่วมเพราะนํ้าทีม่ ากเกินสามารถซึมลงสู่ระดับนํ้าใต้
ดินได้รวดเร็ว ไม่ท่วมขังนาน
สามารถขยายเวลาและพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกออกไปได้อกี
(ตลอดทัง้ ปี)
ผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 ระบบนี้เป็ นการจัดการนํ้าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนโดยเก็บนํ้าไว้ท่ี
ระดับนํ้าใต้ดนิ และนํานํ้ากลับมาใช้ในฤดูแล้ง
 ป้องกันแผ่นดินทรุดตัว เนื่องจากการนํานํ้าใต้ดน
ิ ขีน้ มาใช้มาก
เกินไป เพราะธนาคารนํ้าใต้ดนิ จะเติมนํ้าลงไปยังระดับนํ้าใต้ดนิ
ทําให้เกิดการสมดุลขึน้
 สามารถใช้ทรัพยากรนํ้าได้อย่างคุม้ ค่า
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เสียพืน้ ทีไ่ ปบางส่วน(อาจเป็นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์ไม่ได้) เพือ่ จัดทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ
ระบบบ่อเปิดและบ่อปิด  เสียพืน้ ทีไ่ ปเพียงเล็กน้อย เมือ่ เทียบกับประโยชน์และ
ปริมาณนํ้าทีไ่ ด้รบั ถือว่าคุม้ ค่ามาก
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ต้องรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการระบบทัง้ บ่อเปิดและบ่อปิด 
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเผยแพร่ความรูใ้ ห้ขยายออกไป แต่ตอ้ งเป็นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 การเติมนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดน
ิ โดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีในนํ้า
บาดาลได้ (ระบบบ่อเปิด)  ควรให้ความรู้ ดูแล และระมัดระวังเรือ่ งการใช้สารเคมี
ในพืน้ ทีท่ ท่ี าํ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ
 การใช้ยางรถยนต์ และขวดนํ้าพลาสติกเป็ นวัสดุทใ่ี ช้ในระบบบ่อปิด อาจเกิดการ
ย่อยสลายสารพิษลงในระดับนํ้าใต้ดนิ ได้ซง่ึ อาจไม่เห็นผลในตอนนี้ เพราะความลึก
ของระบบบ่อปิดยังอยู่เหนือระดับชัน้ ดินเหนียว  วัสดุทใ่ี ช้ในระบบบ่อปิดควรเป็น
วัสดุทย่ี ่อยสลายช้าและเป็นวัสดุตามธรรมชาติ เช่น หินก้อนใหญ่
 คุณภาพนํ้าของนํ้าใต้ดน
ิ มีความสําคัญมากและควรมีการดูแลอย่างดี  ควรจัดให้ม ี
การควบคุมคุณภาพนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ติดตามสภาพโดยรวมของระบบ
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ

ระบบการกักเก็บนํ้าโดยการเติมนํ้ าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ ในภาคเหนือของประเทศไทย
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ (ktb.somjit@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 26 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563

วิ ทยากร
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
ปานิสรา ทองท้วม - วิทยากรร่วม
ไฉน อําไพริน - นายก อบต.วังหามแห
ธวัช วาสิกานนท์ - รองปลัด อบต.วังหามแห
อุษา อยู่มาก - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ - ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นทีถ่ ูกอ้างอิง
คําอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5727/
วีดีโอ
https://youtu.be/pm_Um6Ch4ys
https://youtu.be/04FxK-_x4Vk




ข้อมูลการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทําเอกสารถูกทําโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ



โครงการ
ไม่ปรากฏ



การอ้างอิ งหลักการ
-:ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์




ธนาคารนํ้าแบบปิด รูค้ ่าพลังงาน 11 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=7KVqj84wBEI&feature=youtu.be
ธนาคารนํ้าแบบเปิด รูค้ ่าพลังงาน 18 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=8R3jXhQ54r4&feature=youtu.be
ผลลัพธ์จากการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดของตําบลวังหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=jJamR4Crsws&feature=youtu.be
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ธนาคารนํ้าใต้ดนิ : การเติมนํ้าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ และกักเก็บนํ้าใต้ดนิ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

ธนาคารนํ้าใต้ดิน : การเติมนํ้าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดินและกักเก็บนํ้าใต้ดินในเขตภาคเหนื อตอนล่างของประเทศไทย
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ : การเติมนํ้าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ และกักเก็บนํ้าใต้ดนิ

สถานที่

คําอธิ บาย
ธนาคารนํ้าใต้ดิน : การเติ มนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดินและกักเก็บนํ้าใต้ดินในเขตภาคเหนื อตอนล่าง
ของประเทศไทย จนเป็ นเครือข่ายการเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ ใช้ พื้นที่ น้อย แต่ สามารถเพิ่ ม นํ้ า
สํารองไว้ใต้ดิน
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ เป็นแหล่งกักเก็บนํ้ าใต้ดนิ ขนาดใหญ่ สามารถเก็บนํ้ าส่วนเกินในฤดูฝน ป้องกัน
ั
การเกิดนํ้าท่วม และแก้ไขปญหาภั
ยแล้ง ใช้พน้ื ทีแ่ ละต้องการงบประมาณน้อย แต่สามารถเพิม่ นํ้ าสํารอง
โดยเก็บไว้ใต้ดนิ
ระบบบ่อ เปิ ดใน "ธนาคารนํ้ าใต้ดิน " ใช้ว ิธีการขุดบ่อ เพื่อ เติมนํ้ าผ่ านชัน้ ดิน เหนีย ว ซึ่งอยู่ล ึก
7-12 เมตรหรือลึกกว่า นํ้าผิวดินจะซึมลงไปสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝน ปริมาณนํ้าฝน
ทีม่ ากหรือมากเกินไปจะผ่านชัน้ ดินเหนียวและสะสมในระดับนํ้ าใต้ดนิ ด้วยแรงโน้มถ่วงโลก โดยปกติ
การทําระบบบ่อเปิดจะเลือกขุดบ่อเติมนํ้าบริเวณลํานํ้าตอนบนและขุดไว้กลางลํานํ้า เมือ่ มวลของนํ้ากด
ทับลงไปทีร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ นํ้ าจะเข้ามาแทนทีอ่ ากาศในชัน้ ใต้ดนิ ทําให้อากาศก็ต้องหาทางออก ดังนัน้
การใช้งานระบบนี้เราต้องขุดบ่อลม (บ่อนํ้าผิวดิน) 1-2 บ่อ เพือ่ ให้อากาศสามารถออกมาจากชัน้ ใต้ดนิ ได้
เนื่องจากนํ้าใต้ดนิ ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกซึ่งเป็ นทิศทางการหมุนของโลก การขุดบ่อเติมนํ้ า
หรือบ่อเติมนํ้าต้องอยูท่ างทิศตะวันตก และบ่อลมต้องขุดทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
ทิศใต้ ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน กว้าง x ยาว เท่ากับ 40 x 60 เมตร หรือ 20 x 40 เมตร ความลาด
เอียง 45 องศา ลึก 7-12 เมตร หรือลึกถึงชัน้ หินอุ้มนํ้ า ทัง้ นี้ข้นึ อยู่ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ความต้องการ
ระบบบ่อ ปิ ด ขุด บ่อ ให้ค วามกว้างยาวของปากบ่อ 1-5 เมตร ลึก 1-5 เมตร ความกว้า งและ
ความลึกตามสภาพพื้นที่ แต่ค วามลึกต้องไม่น้อ ยกว่าความกว้างของปากบ่อ ควรทําในบริเวณที่ต่ํา
หรือ นํ้ า ท่ว มขัง เช่ น ถ้า เป็ น บ่อ วงกลม ปากบ่ อ เส้น ผ่ าศูน ย์กลาง 1 เมตร ก้น บ่ อ เส้น ผ่ า ศูน ย์ก ลาง
0.70 เมต ร ลึ ก 1.5 เมต ร เป็ น ต้ น ใส่ วั ส ดุ ห ย าบล งใน บ่ อ เพื่ อ ให้ น้ํ าไ ห ล ซึ ม ได้ ง่ า ย ถึ ง
ระดับ นํ้ าใต้ดิน และป้ อ งกัน การพังทลายของขอบบ่ อ วัส ดุ ท่ีใช้ไ ด้แ ก่ ก้อ นหิน เศษไม้ ยางรถยนต์
ขวดแก้ว (ต้องไม่มสี ารเคมี) ขวดพลาสติก (ที่บรรจุน้ํ า 3 ใน 4 ส่วน) และใส่ท่อ PVC ลงตรงกลางบ่อ
เพือ่ ใช้ระบายอากาศออก ซึง่ วัสดุหยาบทัง้ หมดต้องตํ่ากว่าปากบ่อ 20 เซนติเมตร นําผ้าตาข่ายสีฟ้าหรือ
ผ้าสแลนปูทบั ด้านบน และกลบทรายหยาบตามด้วยหินก่อสร้างหรือกรวดแม่น้ําใส่ให้เสมอปากบ่อ เพื่อ
ป้องกันสิง่ ปนเปื้อนทีม่ ากับนํ้าลงสู่บ่อ และง่ายต่อการดูแลรักษา
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สถานที่ : ตําบลวังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุร ี
จังหวัดกําแพงเพชร ประเทศไทย
ตําแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
99.53881, 16.06886
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ. 2560
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/ แบบพืน้ เมือง
√ เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/ นวัตกรรมใหม่
ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

ธนาคารนํ้าใต้ดนิ : การเติมนํ้ าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ และกักเก็บนํ้าใต้ดนิ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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สัมภาษณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กําแพงเพชรและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
(ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

สัมภาษณ์นายก อบต.วังหามแหและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
(ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

แนวทางการดําเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออํานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ ช่วยรักษาสมดุลของระดับนํ้าใต้ดนิ มีการกระจายตัวอย่างทัวถึ
่ ง สามารถแก้ปญั หานํ้าท่วมขังในฤดูฝนและภัยแล้งในช่วงแล้งได้เป็นอย่างดี
เกษตรกรสามารถขุดเจาะบ่อหรือบ่อนํ้าบาดาลเพือ่ นํานํ้าขึน้ มาใช้ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเพียงพอ
เงื่อนไขที่เอื้ออํานวยต่อการนําเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
 การร่วมมือหรือการทํางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บต
ั ิ : ทําให้เกิดเครือข่ายธนาคารนํ้าใต้ดนิ ทัง้ ระบบบ่อเปิด และบ่อปิด เชือ่ มโยง
เสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ ตําบล
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าต้องถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค : ต้องใช้เทคนิค ความรู้ งบประมาณและเครือ่ งจักรกลในการขุด
ธนาคารนํ้าระบบบ่อเปิด

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นําไปปฏิ บตั ิ ใช้
ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในพืน้ ที่

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
บริจาคพืน้ ทีใ่ นการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อ
เปิด
ั
ทําระบบบ่อปิดเพือ่ แก้ปญหานํ
้ าท่วมขังใน
โรงเรียน
สนับสนุนเงินทุนในการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ
ระบบบ่อเปิดเพือ่ ให้เกษตรกรสมาชิก มีน้ําใช้
พอเพียงกับการผลิตสินค้าเกษตรเพือ่ ส่งโรงงาน

ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

ครู เด็กนักเรียน

ภาคเอกชน

-

รัฐบาลระดับท้องถิน่

-อบต.วังหามแห

-สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนดําเนินการ
จัดสร้างธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและ
บ่อปิด ตลอดจนติดตามและดูแลรักษาด้วย

-อําเภอ จังหวัด

-สนับสนุนงบประมาณ

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อปท.จังหวัด
ภาคเหนือ และหน่วยงานต่างๆ

-ศึกษาดูงาน
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

√

การวางแผน

√

การดําเนินการ

√

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

อื่น ๆ (ระบุเช่นวิจยั )

√

ระดมกําลังด้วย
ตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือ
สนับสนุนจาก
ภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

เกิดปญั หาภัยแล้ง ขาดแคลนนํ้าทําการเกษตรในหน้าแล้ง และยัง
เกิดนํ้าท่วมขังในช่วงฤดูน้ําหลากเป็นประจํา
ไปอบรมดูงานทีอ่ บต.เก่าขาม และได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับธนาคารนํ้า
ใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและบ่อปิด นํามาปรับใช้ในพืน้ ที
ดําเนินการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดโดยเริม่ จากการขุดหลุม
ทีพ่ น้ื บ่อเก่าของพด.จากเดิม 3 เมตรให้ลกึ เป็น 8 เมตร จํานวน 3
หลุม (ในทิศเหนือ ตะวันออกและตะวันตก)
ตรวจสอบปริมาณนํ้าทีไ่ ด้จากบ่อทีด่ าํ เนินการไว้ในช่วงฝน พบว่า
มีปริมาณนํ้าเหลือมากพอสําหรับใช้ในช่วงแล้ง
เริม่ ระดมกําลังและงบประมาณในการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิด
ั บนั ปี 2561 มีจํานวนมากกว่า 15,000 บ่อ และมี
และบ่อปิด ปจจุ
นโยบายจากนายอําเภอ ให้ทุกหมูบ่ า้ นมีการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ
ระบบบ่อปิดอย่างน้อย 1 จุดต่อเดือน

แผนผัง
1.เจ้าหน้าทีจ่ าก อบต.วังหามแห ไปอบรมและศึกษาดูงาน ที่ อบต.เก่าขาม
อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนัน้ ได้เชิญทีมวิทยากรจาก อบต.
เก่าขาม มาบรรยายและลงพืน้ ทีจ่ ริงที่ อบต.วังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุร ี
จังหวัดกําแพงเพชร เมือ่ เดือนเมษายน 2560
2.ปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดกับ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กําแพงเพชร และทดลองทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดโดย
การขุดเจาะพืน้ บ่อเก่าทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ขุดไว้ และได้ตรวจสอบปริมาณนํ้าใน
บ่อทีท่ ดลองในช่วงฝนของปี 60 พบว่า มีปริมาณนํ้ามากพอทีจ่ ะใช้จนถึงช่วงแล้งได้
3.อบต.วังหามแห ได้จดั ทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิด ด้วยงบประมาณของ
อบต.เอง จํานวน 5 บ่อและได้ชกั ชวนชุมชน วัด และโรงเรียนให้ทาํ ธนาคารนํ้า
ั บนั ได้ทาํ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ มาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้
ใต้ดนิ ระบบบ่อปิด ในปจจุ
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ ตําบล
4. ทางจังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอขาณุวรลักษบุร ี เข้ามาตรวจสอบดูงาน
และเห็นประโยชน์จริง จึงได้จดั งบประมาณมาสนันสนุน อบต.วังหามแห เพือ่
ดําเนินการธนาคารนํ้าใต้ดนิ ทัง้ ระบบบ่อเปิดและระบบบ่อปิด เพือ่ ช่วยเหลือ
เกษตรกรในพืน้ ทีใ่ ห้มนี ้ําใช้ทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งนํ้าให้ยงยื
ั่ น
5.ได้จดั ตัง้ เป็นสถาบันนํ้าใต้ดนิ กําแพงเพชร ซึง่ ถือเป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ ในเขตภาคเหนือ ได้มกี ารเข้ามาศึกษาดูงานที่ อบต.วังหามแห
มากกว่า 40 กลุ่ม จํานวน 1,800 กว่าคน จาก อบต.ข้างเคียง เขตภาคเหนือ 15
จังหวัด และหน่ วยงานอื่นๆ ในปจั จุบนั ทางอําเภอขาณุวรลักษบุร ี มีนโยบายให้
ผูเ้ ขียน : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ
แต่ละหมูบ่ า้ นจัดทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อปิดอย่างน้อย 1 จุดต่อเดือน
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทําโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
√ อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม
ให้คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึก
√ ไว้เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองและควบคุม
การทาเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู

นักการเมืองหรือผูน้ า
SLM ของ WOCAT Approaches

ธนาคารนํ้าใต้ดนิ : การเติมนํ้ าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ และกักเก็บนํ้าใต้ดนิ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาํ แนะนํา
√ การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
รูปแบบของการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อที่อบรม
ธนาคารนํ้าใต้ดนิ
ต่อไปนี้
ที่หน้ างานในพืน้ ที่
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
√ เกษตรกรกับเกษตรกร
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา
√ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การสาธิต
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
√ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ เอาออก
√ จัดคอรส์
ประชุมประจําเดือน
การบริ การให้คาํ แนะนํา
การให้คาํ แนะนําถูกจัดขึน้
√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
ทีศ่ นู ย์ถาวร

√

นายก อบต.วังหามแห เอาออก

การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทําให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้
ไม่
ใช่ เล็กน้อย

ตามระดับต่อไปนี้

√ ท้องถิ่น
ภูมภิ าค
ประเทศ

√ ใช่ ปานกลาง

ใช่ อย่างมาก
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
√ ด้านการเงิน
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ อุปกรณ์
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
ติดตามและประเมินผล โดย อบต.วังหามแห มีคนเข้ามาดูงานตลอด

อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ กเป็ นต้น
จัดตัง้ เป็นสถาบันนํ้าใต้ดนิ กําแพงเพชร ถือเป็นองค์กรทีใ่ ห้ความรู้
และศึกษาดูงานด้านธนาคารนํ้าใต้ดนิ ของภาคเหนือ 15 จังหวัด

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
-

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจําปี สาํ หรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจํานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาํ หรับผู้ใช้ที่ดิน
< 2,000
2,000-10,000
10,000-100,000

เงินงบประมาณ และเงินรางวัลธรรมาภิบาล
ที่ อบต.วังหามแหได้รบั และตัง้ งบต่อเนื่อง
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564

√ 100,000-1,000,000

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
เงินสนับสนุ นสําหรับปจั จัยการผลิต
เครดิต

√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ได้รบั งบประมาณเพิม่ เติมจากทางอําเภอและจังหวัด ในการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและบ่อปิด
แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ รูแ้ ละเห็นประโยชน์ของธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและบ่อปิด สามารถทําให้มนี ้ําใช้ในการเกษตรเพิม่ ขึน้ สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี
มีโอกาสในการปลูกพืชทีส่ ร้างรายได้ดขี น้ึ “เห็นนํ้า ก็เห็นเงินแล้ว”
SLM ของ WOCAT Approaches
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ผลกระทบและสรุปคําบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ใช่ ปานกลาง

แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนําการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่
ทําให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอํานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ มีโอกาสใช้ทด่ี นิ ของตนเองมากขึน้
ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นําเอาเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบํารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เพราะผูใ้ ช้ทด่ี นิ รูจ้ กั และเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบการจัดการนํ้า
ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดําเนินงานของการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
ระบบนี้ชว่ ยทําให้เกิดการร่วมมือ / มีส่วนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้าง
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดําเนินการการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น หรือไม่
แนวทางดังกล่าวช่วยปรับปรุงเพราะองค์กรจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดําเนินการฝึกอบรม / เผยแพร่ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ ในบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
ช่วยปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
นําไปสู่การเข้าถึงเรือ่ งนํ้าและสุขาภิบาลได้ดขี น้ึ หรือไม่
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถเข้าถึงนํ้าและสุขาภิบาลได้ดขี น้ึ
ปรับปรุงความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศหรือสภาพทีร่ นุ แรงและภัยพิบตั หิ รือไม่
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึน้ การจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพมากขึน้ และความเสีย่ งในการเกิดนํ้าท่วม
และภัยแล้งลดลงอย่างเห็นได้ชดั

√
√
√
√
√
√
√

ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทําให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

กําไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้
การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

√ ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

: เพราะเครือข่ายธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและบ่อปิดเชือ่ มโยง
กันแล้ว จะสนันสนุนซึง่ กันและกัน มีการดูแลรักษาโดยเกษตรกรเอง
เพียงเล็กน้อย เพราะมีวสั ดุทไ่ี ม่ย่อยสลายง่ายเข้าไปคํ้ายันโครงสร้าง
แล้ว เช่น ยางรถยนต์ และหินก้อนใหญ่ เป็นต้น

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน





ป้องกันนํ้าท่วมและภัยแล้ง ทําให้มปี ริมาณนํ้าพอเพียงกับการเกษตร
สามารถขยายเวลาและพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกออกไปได้อกี ผลผลิต
ทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
เกษตรกรมีอาชีพทีม่ นคง
ั ่ รายได้และฐานะดีขน้ึ
ทําให้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ดีขน้ึ กว่าเดิม

SLM ของ WOCAT Approaches





ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการจัดตัง้ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ รวมถึงการ
นําไปใช้ และขยายไปสู่ผอู้ ่นื  ควรมีนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะให้งบประมาณ
อย่างต่อเนื่องเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมนี้
เกษตรกรทีจ่ ดั ทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ควรรูแ้ ละเข้าใจเทคโนโลยีน้คี ่อนข้างดี
 ควรจัดอบรม / ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับเกษตรกรในและรอบๆ
เครือข่ายนี้

ธนาคารนํ้าใต้ดนิ : การเติมนํ้ าลงสูร่ ะดับนํ้าใต้ดนิ และกักเก็บนํ้าใต้ดนิ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
ั
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 สามารถป้องกันปญหาเกี
ย่ วกับนํ้าผิวดินได้ทงั ้ นํ้าท่วมและภัยแล้งได้
โดยเก็บนํ้าจากนํ้าฝนปกติ นํ้าฝนทีม่ ากกว่าปกติ นํ้าทีไ่ หลบ่าจากที่
 การเติมนํ้าลงสู่ระดับนํ้าใต้ดนิ โดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมี
อื่นเข้ามาท่วมขังให้หมดไปและยังเก็บนํ้าทุกหยดทีผ่ ่านเข้ามาไว้ใน
ในนํ้าบาดาลได้ (ระบบบ่อเปิด)  ควรให้ความรู้ ดูแล และระมัดระวังเรือ่ ง
พืน้ ที่ โดยเก็บนํ้าไว้ทร่ี ะดับนํ้าใต้ดนิ
การใช้สารเคมีในพืน้ ทีท่ ท่ี าํ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ
้
 ปองกันแผ่นดินทรุดตัว เนื่องจากการนํานํ้าใต้ดนิ ขึน้ มาใช้มากเกินไป
เพราะธนาคารนํ้าใต้ดนิ จะเติมนํ้าลงไปยังระดับนํ้าใต้ดนิ
 การใช้ยางรถยนต์ และขวดนํ้าพลาสติกเป็นวัสดุทใ่ี ช้ในระบบบ่อปิด อาจเกิด
ทําให้เกิดการสมดุลขึน้
การย่อยสลายสารพิษลงในระดับนํ้าใต้ดนิ ได้ซง่ึ อาจไม่เห็นผลในตอนนี้ เพราะ
 เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรนํ้าได้อย่างคุม้ ค่า
ความลึกของระบบบ่อปิดยังอยู่เหนือระดับชัน้ ดินเหนียว  วัสดุทใ่ี ช้ใน
 หากสามารถเชือ่ มโยงเครือข่ายธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและบ่อ
ระบบบ่อปิด ควรเป็นวัสดุทย่ี ่อยสลายช้าและเป็นวัสดุตามธรรมชาติ เช่น หิน
ปิดได้ในระดับลุ่มนํ้า ระบบจะทําให้การใช้ทรัพยากรนํ้ามีประสิทธิภาพ
ก้อนใหญ่
อย่างสูง ทัง้ นํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดนิ
 คุณภาพนํ้าใต้ดนิ มีความสําคัญมาก ดังนัน้ การตรวจสอบคุณภาพนํ้า
 สามารถป้องกันนํ้าท่วม และลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ โดยการ
อย่างสมํ่าเสมอจึง เป็นสิง่ จําเป็น  ควรมีการตรวจเช็คคุณภาพนํ้า
เพิม่ ปริมาณนํ้าใต้ดนิ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ จะสนับสุนนนํ้าเพือ่ การเกษตร
และผลกระทบจากการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ทัง้ สองระบบอย่างต่อเนื่อง
ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ (ktb.somjit@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 25 มีนาคม 2563
วิ ทยากร
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
ปานิสรา ทองท้วม - วิทยากรร่วม
ไฉน อําไพริน (Pr_whh@hotmail.com) - นายก อบต.วังหามแห
ธวัช วาสิกานนท์ (-) - รองปลัด อบต.วังหามแห
ณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ (kpt01@ldd.go.th) - ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น

การอัพเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563

คําอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5720/
วีดีโอ
 https://youtu.be/pm_Um6Ch4ys
 https://youtu.be/04FxK-_x4Vk
ข้อมูลการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ที่ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทําเอกสารถูกทําโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 ไม่ปรากฏ
การอ้างอิ งหลัก
 -: ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 ธนาคารนํ้าแบบปิด รูค้ ่าพลังงาน 11 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=7KVqj84wBEI&feature=youtu.be
 ธนาคารนํ้าแบบเปิด รูค้ ่าพลังงาน 18 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=8R3jXhQ54r4&feature=youtu.be
 ผลลัพธ์จากการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดของตําบลวังหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=jJamR4Crsws&feature=youtu.be
 การทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ระบบเปิด : https://www.youtube.com/watch?v=Huic4TO5QDw&feature=youtu.be
 ธนาคารนํ้าใต้ดนิ เก่าขามโมเดล : https://www.youtube.com/watch?v=i7VtveZS6-o&feature=youtu.be
 สกู๊ป เก่าขามโมเดล มหัศจรรย์ธนาคารนํ้าใต้ดนิ ข่าวNBTอีสานใต้ 15 5 59 : https://www.youtube.com/watch?v=UJDXzBfXQKE&feature=youtu.be
 ขอขอบคุณนายณรงค์ ชัยจํารัสและทุกภาคส่วนทีผ่ ลักดันและสนับสนุนการทําธนาคารนํ้าใต้ดนิ ต.วังหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=qz2ewwHyBb0
 15จังหวัดภาคเหนือ ธนาคารนํ้าใต้ดนิ ตําบลวังหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=y9IFDTzoLqU
SLM ของ WOCAT Approaches
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การขุดบ่อเบ้าขนมครกกักเก็บน้า : ธนาคารกักเก็บน้าในพืน้ ที่การเกษตรขนาดเล็ก
บ่อเขาขนมครก

สถานที่

คาอธิ บาย

การขุดบ่อน้ าหรือสระน้ าเป็ นรูปสี่ เหลี่ยม เพื่อกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนที่ มีน้ าหลาก ป้ องกันการขาด สถานที่ : ศูนย์การเรียนรูบ้ า้ นทุ่งกระโปรง
จังหวัดนครนายก ประเทศไทย
น้าในพืน้ ที่ และสามารถดาเนิ นกิ จกรรมทางการเกษตรในฤดูแล้งได้
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู
การทาบ่อเบ้าขนมครกกักเก็บน้า เป็นวิธกี ารขุดพืน้ ทีท่ าแหล่งน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตร การขุดบ่อน้าหรือ
เลือก : ้
สระน้ าเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม เพื่อกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนทีม่ นี ้ าหลาก ปองกันการขาดน้ าในพื้นที่ และสามารถดาเนิน การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
กิจกรรมทางการเกษตรในฤดูแล้งได้ การขุดบ่อเบ้าขนมครกกักเก็บน้ านี้จะขุดในพื้นทีท่ าการเกษตร โดยขุดให้ : กระจายไปอย่างสม่าเสมอในพืน้ ที่
เป็ นรูปแบบกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร และลึก 10 เมตร มีความจุน้ าประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร วัดระดับน้ า
(ประมาณ. 1-10 ตร.กม.)
จากขอบบ่อสาหรับใช้ทาการเกษตรครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 6 ไร่ จะมีน้ าใช้ช่วงฤดูแล้งตลอดทัง้ ปี การขุดบ่อจะ วันที่ ในการดาเนิ นการ : 10-50 ปี
ขุดในแนวดิง่ ไม่มคี วามลาดชัน เนื่องจากเมือ่ ขุดเสร็จจะมีการนาโคลนดินเหนียวมาฉาบรอบบ่อเพื่อป้องกันการ มากกว่า 50 ปี (แบบดัง้ เดิม)
รั ่วซึมของน้า ด้านบนขอบบ่อจะปลูกหญ้าเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับพื้นทีถ่ อื
ครองทีจ่ ากัดหรือพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
เทคโนโลยีน้ีเป็ นส่วนต่อขยายจากการสร้างฝาย โดยน้ าจากฝายจะเติมปริมาณน้ าในบ่อเพื่อให้เพียงพอใน
พื้นทีก่ ารเกษตรขนาดเล็กจากเดิมสมาชิกในหมู่บา้ นทุ่งกระโปรงมีวถิ ที าการเกษตรเชิงเดีย่ ว คือ การทานาเพียง
อย่างเดียวหลังทานาจะปลูกพืชไร่เชิงเดีย่ ว เช่น ถัวฝ
่ กั ยาว มะระ ฟกั แฟง แตงกวา เป็ นต้น หลังจากมีการขุดบ่อ
เบ้า ขนมครกแล้ว จึง ได้ป รับ เปลี่ย นมาเป็ น การท าเกษตรผสมผสาน ปลูก พืช หลากหลาย ชนิ ด พืช ที่ป ลู ก
ประกอบด้วย ไม้ผล อาทิเช่น มะยงชิด ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ และ กล้วย เป็ นต้น ไม้ยนื ต้น อาทิเช่น ยางนา
กระบก และ ไผ่เลีย้ ง เป็นต้น และพืชผักพืน้ บ้าน อาทิเช่น ผักกูด แต้ว เสม็ด ชะมวง มะตูมแขก มันปู และ ตาลึง
เป็ นต้น สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกในชุมชน เป็ นการขยายแนวคิดวิถชี วี ติ แบบพอเพียง โดยผ่านกลไกศูนย์การ
เรียนรูบ้ ้านทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บ้านทุ่งกระโปรงมีครัวเรือนทัง้ หมด 110 ประเภทของการแนะนา
ครัวเรือน จากการเรียนรูแ้ ก้ไขปญั หาในพื้นทีด่ ว้ ยตนเอง และศึกษาจากธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพื้นทีช่ ุมชน √ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
โดยเริม่ เมือ่ ปี พ.ศ.2536 จากผูน้ าชุมชน 7 ครัวเรือน ดาเนินการขุดบ่อเบ้าขนมครกจานวน 7 บ่อเพื่อเป็ นแหล่ง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ า
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในการทาการเกษตรในช่ว งฤดูแล้งต่ อมาสมาชิกในชุมชนได้แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และเล็งเห็น
กันอยู่ (> 50 ปี)
ประโยชน์จากการขุดบ่อลักษณะนี้ จึงมีสมาชิกในชุมชนให้ความสนใจปฏิบตั ติ ามโดยหันมาขุดบ่อลักษณะเช่นนี้
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
เพิม่ ขึ้นเรื่อ ยๆ ปจั จุบนั มีบ่อ เบ้าขนมครกในชุมชนทัง้ สิ้น จานวน 87 บ่ อ ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเบ้าขนมครก
ทางโครงการหรือจากภายนอก
ประมาณ 6,000 บาท

SLM ของ WOCAT Technologies
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ธนาคารกักเก็บน้าในพืน้ ทีก่ ารเกษตรขนาดเล็ก
(ภาพโดย : มัณฑนา สุรยิ วงศ์พงศา)

ความหลากหลายของพืช (ภาพโดย : มัณฑนา สุรยิ วงศ์พงศา)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน
พืน้ ที่ปลูกพืช
- การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√
√
√
√
√

อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้ าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ

√ ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

- การปลูกพืชยืนต้นทีไ่ ม่มเี นื้อไม้
- การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี: 1

การใช้น้า
√ จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การกัดกร่อนของดิ นโดยน้า: Wo (Offsite degradation):
ผลกระทบนอกพืน้ ที่
มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยโครงสร้าง: - S7: การกักเก็บน้า/การส่ง
ลาเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
-

SLM ของ WOCAT Technologies
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค
-

ผูเ้ ขียน : นางสาวมัณฑนา สุรยิ วงศ์พงศา

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณ ต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. ค่าแรงงาน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดูฝน)
2. ค่ารถขุด (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดูฝน)

ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
-

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
หน่ วย ปริ มาณ หน่
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ค่าแรงการขุดดินออกมาจากบ่อ
ค่าแรงงานขับรถตักดิน
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

วัน

4.0

300.0

1,200.0

100.0

ชัวโมง
่

3.0

1,200.0

3,600.0
4,800.0
150.0

100.0

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. มีการทาความสะอาดบ่อและขุดลอก บารุงรักษาบ่อโดยขุดตะกอนออกจากก้นบ่อ
(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 10 ปีต่อ 1 ครัง้ )
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา ( ต่อ 6 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
ค่าแรงงานขับรถตักดิน

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจ่าจัยทั
หน่ วย ปริ มาณ หน่
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน
ชัวโมง
่

3

400.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)
SLM ของ WOCAT Technologies
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
-

ความชัน

ภูมิลกั ษณ์

ความสูง

√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
> 4,000 ม.ม.

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก(ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น
เพียงพอ

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน

< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร

√ ดี
ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี (จาเป็นต้อง
ได้รบั การบาบัด)
√

เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง

√ ปานกลาง
ต่า

√ ปานกลาง
ต่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
√ ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10%ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

√ >50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ทาการค้า/การตลาด

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

√ พอมีพอกิน
รวย

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

รวยมาก
เพศ

อายุ

หญิง

เด็ก

√ ชาย

ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ขนาด
√ ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์
√ 1-2 เฮกตาร์
2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

ขนาดกลาง

บริษทั

ขนาดใหญ่

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

กลุ่ม
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้
√ เพิม่ ขึน้

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

การจัดการทีด่ นิ

√

ขัดขวาง

ทาให้งา่ ยขึน้

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณน้า

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

สิง่ ปกคลุมดิน

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

น้าไหลบ่าทีผ่ วิ ดิน

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
การไหลของน้าคงทีแ่ ละสม่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง (รวมถึงการ
ไหลน้อย)
ความสามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง/ ความสามารถใน
การคัดกรอง (โดยดินพืช พืน้ ทีช่ ุ่มน้า)

√ ลดลง

เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
-

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
อุณหภูมปิ ระจาปี

ไม่ดี

√

ดีมาก

อุณหภูมติ ามฤดูกาล

ไม่ดี

√

ดีมาก

พายุเขตร้อน

ไม่ดี

พายุหมุนนอกเขตร้อน

ไม่ดี

√ ดีมาก
√ ดีมาก

พายุฝนประจาท้องถิน่

ไม่ดี

√ ดีมาก

พายุฝนฟ้าคะนองประจาท้องถิน่

ไม่ดี

√ ดีมาก

น้าท่วมตามปกติ (แม่น้า)

ไม่ดี

√ ดีมาก

น้าท่วมฉับพลัน

ไม่ดี

√ ดีมาก
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
น้าขึน้ จากพายุหรือน้าท่วมชายฝงั ่

ไม่ดี

√ ดีมาก

ดินถล่ม

ไม่ดี

√ ดีมาก

การบุกรุกของแมลง / หนอน

ไม่ดี

√ ดีมาก

ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

ไม่ดี

ช่วงการปลูกพืชทีล่ ดลงมา

ไม่ดี

√ ดีมาก
√ ดีมาก

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่นๆ

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%
11-50%

11-50%

51-90%

√ >50%

√ 91-100%
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่ กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
ั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญหาได้
อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน


บ่อเบ้าขนมครกเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมและมีตน้ ทุนต่าในการกัก
เก็บน้าไว้ใช้ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรขนาดเล็ก ทาให้มผี ลผลิตทาง
การเกษตรและรายได้เพิม่ ขึน้



บ่อน้าต้องได้รบั การดูแลรักษา เพือ่ ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าไว้ได้ตลอดทัง้ ปี
→ ขุดลอกตะกอนดินตามความจาเป็นและเหมาะสม



เป็นต้นแบบทีด่ ใี นการจัดการน้าในพืน้ ที่ สามารถนาไปขยายผลใน
แปลงเกษตรกรรายอืน่ ๆ ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงได้ ทัง้ นี้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันสามารถกาหนดราคาผลผลิตทาง
การเกษตรและจาหน่ายให้กบั พ่อค้าทีม่ ารับซื้อในพืน้ ทีไ่ ด้โดยตรง



ในด้านการเลือกพืน้ ทีท่ จ่ี ะขุดบ่อ ต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญของ
เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีใ่ นการหาทางน้าใต้ดนิ หรือตาน้า

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ →
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 เวลาผ่านไป อาจมีตะกอนทับถมในบ่ออาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของน้ าทีเ่ ก็บ
ไว้ → ควรมีการขุดตะกอนดินออกจากบ่อทุกปี หรือตามความจาเป็น

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ


เกษตรกรสามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ได้ตลอดปี



เกษตรกรมีบ่อน้าขนาดเล็กไว้ใช้ในการเพาะปลูกและผลิตอาหาร
ของตนเอง
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การอ้างอิ ง
ผู้รวบรวม
นิสุดา ทองคาพันธ์

ผู้ตรวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563

วิ ทยากร
- ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5737/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ

การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย

โครงการ
ไม่ปรากฏ

การอ้างอิ งหลัก



ลิงก์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ อี ยู่ในออนไลน์
None: http:\\www.ldd.go.th/WEB_PSD/prnew/2561/sr1-61/sr2.pdf
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คูบงั คับน้า-ลาประโดง

คูบงั คับน้า-ลาประโดงร่องน้าในพืน้ ที่ดินเปรีย้ วจัด
ลาประโดงร่องน้า

สถานที่

คาอธิ บาย
ปี พ.ศ. 2536 เกษตรกรต าบลศรีษ ะกระบือ อ าเภอองค์ร กั ษ์ จังหวัดนครนายก ร่ ว มมือ กัน เพื่อ แก้ไขปญั หา
แรงงานและก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูใ้ นการประหยัดแรงงาน การขนย้ายปจั จัยการผลิตและเครื่องมือสาหรับ
การทานา ซึง่ ต้องขนย้ายไปตามจุดต่างๆ ทีก่ ่อเกิดความลาบากสิ้นเปลืองเวลา นอกจากนัน้ ยังต้องใช้แรงงานขน
ย้ายปูนมาร์ลในแปลงนาทีไ่ ม่สามารถใช้น้ าในการควบคุมระดับความเปรี้ยวของดินได้ เนื่องจากบังคับน้ าไม่ได้
ตามต้องการจึงได้หาวิธกี ารจัดการดินและน้ าด้วยการทาคูบงั คับน้ าหรือเรียกกันว่า ลาประโดงร่องน้ า เพื่อบังคับ
น้ าในการล้างความเปรีย้ วจัดของดินสาหรับปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี และเพิม่ มากขึน้ จาก 30 ถัง เป็น 70 – 90 ถัง/
ไร่ สามารถลดต้นทุนและสะดวกรวดเร็วกว่าการไม่มลี าประโดงร่องน้า
ลาประโดงร่องน้ า จัดทาเป็ นโครงสร้างดินเป็ นคูบงั คับน้ าประกอบด้วยคูร่องน้ า กว้างประมาณ 50 – 100
เซนติเมตร ขุดให้ลกึ กว่าแปลงนาปลูกข้าวประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ าทีล่ า้ งความเปรี้ยวของดิน
จากแปลงนาได้ดแี ละรวดเร็ว คันคูน้าสองข้างของร่องน้ ามีความกว้าง 50 – 100 เซนติเมตร สูงจากแปลงนาข้าว
50 เซนติเมตร และคันคูดา้ นใดด้านหนึ่งยังสามารถดัดแปลงให้เป็นทางลาเลีย้ งในแปลงนาขนาด 1.9 – 2.5 เมตร
หรือขนาดให้สอดคล้องกับปริมาณของพื้นทีใ่ นตาบลศรีษะกระบือ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะถือครองทีด่ นิ ประมาณ
คนละ 20 – 40 ไร่ จะใช้พ้นื ที่จดั ทาคูบงั คับน้ าหรือ ล าประโดงร่อ งน้ าประมาณ 1,640 – 3,200 ตารางเมตร
เกษตรกรยินดีทจ่ี ะเสียสละพืน้ ทีบ่ างส่วนของพื้นทีน่ าในการก่อสร้าง คูบงั คับน้ า (ลาประโดง) เพื่อลดต้นทุนด้าน
ค่าจ้างแรงงาน ประหยัดเวลาในการขนย้ายปจั จัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนัน้ ยังสามารถ
บังคับน้ าในการควบคุมระดับความเปรี้ยวของดินไม่ให้กระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวส่งผลให้
เกษตรกรได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างคุม้ ค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ในการปลูกข้าวอย่างยังยืน
สืบไป

สถานที่ : อาเภอองครักษ์, จังหวัด
นครนายก ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: 2-10 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่
ถูกเลือก : 101.42578, 15.28419
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี :
วันที่ ในการดาเนิ นการ : 10-50 ปี

ประเภทของการแนะนา
√ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน
อยู่ ( > 50 ปี )
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก
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คลองสาขา-ทางระบายน้า

คูระบายน้า-ลาประโดงร่องน้า

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

พืน้ ที่ปลูกพืช

√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว: cereals - rice (wetland)
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี: 2
การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่
การใช้น้า
จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
√ การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยืน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยโครงสร้าง - S3: Graded ditches,
channels, waterways, S7 : การกักเก็บน้า/การส่งลาเลียง/อุปกรณ์
การชลประทาน, S10 : มาตรการในการประหยัดพลังงาน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยการจัดการ - M4: การเปลีย่ นแปลงช่วง
เวลาให้เหมาะแก่การทากิจกรรม

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยืน
 การรบกวนดินให้น้อยทีส่ ุด
 การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค

ผูเ้ ขียน : นายสุรชัย สุวรรณชาต

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน
้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 1-2 ha)
 สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย ดอลลาร์สหรัฐ
 อัตราแลกเปลีย
่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1.0
ค่าจ้างเฉลี่ยในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 10 ดอลลาร์สหรัฐ
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การไถ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่ นจะตกลงมา)
2. สูบน้าในนาข้าว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่ นจะตก)
3. ทาเทือก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่ นจะตก)
4. การหว่านเมล็ดข้าว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อน)
5. สูบน้าออก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่ นจะตกลงมา)
6. สูบน้าเข้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่ นจะตกลงมา)

ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
-

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

่ ง้ หมด
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจาจัยทั
ปริ มาณ หน่
ยนาเข้า
วย (บาท)
(บาท)

%ของค่าใช้จ่ายที่
ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
ผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ต้นทุนการขุดเจาะและอุปกรณ์ในการส่งน้า

บุคคล-วัน

1.0

183.0

183.0

100.0

ค่าใช้จ่ายในการขุดหนึ่งครัง้ ต่อ 3-5 ปี, แต่ละครัง้

บุคคล-วัน

1.0

166.0

166.0

100.0

1.0

3.5

3.5

100.0

1.0
1.0
1.0

0.6
3.2
1.25

0.6
3.2
1.25

100.0
100.0
100.0

1.0
1.0
1.0

0.625
3.4
0.15

0.63
3.4
0.15

100.0
100.0
100.0

อุปกรณ์
น้ามันทีใ่ ช้ในการเก็บเกีย่ ว
เฮกตาร์
วัสดุด้านพืช
หว่านเมล็ดข้าว
เฮกตาร์
การเก็บเกีย่ ว
เฮกตาร์
การขนส่งข้าวเปลือก
เฮกตาร์
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์) เฮกตาร์
การใส่ป๋ ยุ
เฮกตาร์
การฉีดพ่นสารเคมี
เฮกตาร์
น้ามันทีใ่ ช้ในการสูบน้าเข้านา
เฮกตาร์
วัสดุสาหรับก่อสร้าง
การไถ
สูบน้าเข้านา

เฮกตาร์
เฮกตาร์

1.0
1.0

1.56
0.15

1.56
0.15

100.0
100.0

ทาเทือก
สูบน้าเข้า
สูบน้าออก

เฮกตาร์
เฮกตาร์
เฮกตาร์

1.0
1.0
1.0

0.156
0.15
0.15

0.16
0.15
0.15

100.0
100.0
100.0
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
หน่ วย ปริ มาณ หน่
ย
น
าเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
วย (บาท)
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

ปัจจัยนาเข้า
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

363.9

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

363.9

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาประจาปี (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 1)

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา ( ต่อ 1-2 เฮกตาร์)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

ปริ มาณ

บุคคล-วัน

1.0

ง้ หมด ค่า%ของ
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ใช้จ่ายที่
ยนาเข้า ก่อให้
หน่ วย (บาท)
เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาประจาปี

33.0

33.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

33.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

33.0

100.0

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ

ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

-

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา
ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร
1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

√ สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ลึก (81-120 ซ.ม.)
√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
√ 5-50 เมตร
> 50 เมตร
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

เพียงพอ

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
√ (การชลประทาน)

√ ดี
ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ใช่
√ ไม่ใช่

ใช้ประโยชน์ไม่ได้
การเกิ ดน้าท่วม

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง

√ ใช่

√ ปานกลาง

ไม่ใช่

ต่า

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

√ เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
ผสมผสาน

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด
10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ทาการค้า/การตลาด

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ยากจนมาก

งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาลังสัตว์

√ พอมีพอกิน

√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

เพศ
หญิง
√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

SLM ของ WOCAT Technologies
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

1-2 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

ขนาดใหญ่

√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

√

เช่า

กลุ่ม

√ รายบุคคล

รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง

สิ ทธิ ในการใช้น้า

รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การผลิตพืชผล
การจัดการทีด่ นิ

√
√

ลดลง
ขัดขวาง

การผลิตพลังงาน (เกีย่ วข้องกับน้า ด้านชีวะ)

ลดลง

การมีน้าไว้ให้สาหรับการชลประทาน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
ทาให้งา่ ยขึน้
เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ
สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง

ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ มโทรมของ
ทีด่ นิ
สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
(เพศ อายุ สถานภาพ ความเป็นกลุ่มทางชาติพนั ธุ)์
SLM ของ WOCAT Technologies

√

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ความชืน้ ในดิน

ลดลง

ความเป็นกรด

เพิม่ ขึน้

√

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
น้าท่วมพืน้ ทีท่ า้ ยน้า (ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ)

เพิม่ ขึน้

การทับถมของดินตะกอนพืน้ ทีท่ า้ ยน้า

เพิม่ ขึน้

ความสามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง/ ความสามารถใน
การคัดกรอง (โดยดินพืช พืน้ ทีช่ ุ่มน้า)
ตะกอนทีถ่ ูกพัดพามาโดยลม

√
√

ลดลง
ลดลง

√

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ปรับปรุงดีขน้ึ
ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านลบ
มากกว่า
ด้านลบ
มากกว่า

√

ด้านบวก
มากกว่า
ด้านบวก
มากกว่า

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านลบ
มากกว่า
ด้านลบ
มากกว่า

√

ด้านบวก
มากกว่า
ด้านบวก
มากกว่า

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็ นค่อยไป
ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

√

ด้านลบ
มากกว่า

ด้านบวก
มากกว่า

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%
11-50%

11-50%

51-90%

√ >50%

√ 91-100%
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
√ การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 การควบคุมความเป็นกรดหรือด่างของดินให้อยู่ทร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม  มีการสูญเสียพืน้ ทีก่ ารเกษตรบางส่วนเพือ่ การส่งน้า การก่อสร้างคู
สาหรับการเพาะปลูกข้าว
 ความสามารถในการชะล้างและควบคุมความเป็นกรด / ด่างของ
ดิน เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายเมือ่ มีการปลูกข้าวโดยทีผ่ ลผลิต
ข้าวเพิม่ ขึน้
 ความสามารถในการปลูกพืชทีม่ อี ายุสนั ้ ซึง่ ต้องใช้น้า หลังการเก็บ
เกีย่ วข้าว
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 การลดค่าใช้จ่าย ต้นทุน ประหยัดน้ า ปุ๋ย และสารเคมี
 จะเอาชนะได้อย่างไร
 ลดเวลาในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์สาหรับการทานาและขนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากนาข้าว
 การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากนาข้าว
 ความสามารถในการปลูกพืชทีม่ อี ายุสนั ้ ซึง่ ต้องใช้น้า หลังการเก็บ
เกีย่ วข้าวด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความมันคงด้
่ านอาหาร
การพึง่ พาตนเอง สุขภาพ สิทธิในการใช้
ดนิ และน้ า สถาบันชุมชน
์
การจัดการความรู้ และการส่งเสริมความสามารถทางสังคม ความ
เท่าเทียมกันทางสังคม เป็นต้น
 มีคุณค่าและวัฒนธรรมทีด่ ตี ่อกัน ไม่ขดั แย้งเรือ่ งน้าเพราะทุกคนมี
คูน้าในพืน้ ทีข่ องตนเอง มีความมันคงด้
่ านอาหาร สามารถใช้ทด่ี นิ
เพือ่ ปลูกข้าวมากกว่าปีละครัง้
 มีกลุ่มผูใ้ ช้น้าและมีองค์กรต่างๆ ช่วยดาเนินการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ความสามารถของเกษตรกรในการใช้
ประโยชน์ดนิ น้า และพืช

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
นิสุดา ทองคาพันธ์

ผูต้ รวจสอบ : ดร.บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ ์

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 31 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 1 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5747/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
โครงการ
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คูบงั คับน้า-ลาประโดงร่องน้าในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
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เกษตรอินทรีย์
1. QT การผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศไทย
2. QA วิถปี ลูกผักอินทรีย์ ณ บ้านเมืองอาง ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธโิ ครงการหลวง
3. QT เทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน
4. QA ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม
5. QT หมูหลุมอินทรีย์
6. QT เกษตรอินทรียบ์ นพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา
ั โมเดล
7. QA กลุม่ เกษตรอินทรียป์ ถวี
8. QT เกษตรอินทรียป์ ถั วีโมเดล
9. QA กลุม่ เกษตรธรรมชาติสมั พันธ์
10. QA ศูนย์เรียนรูเ้ รื่อง ดิน น้ า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ
11. QT การจัดการดินกรดเพือ่ ปลูกพริกไทยคุณภาพ

แปลงผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือน บ้านเมืองอาง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพโดย : กมลาภา วัฒนประพัฒน์)

การผลิตผักอิ นทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ที่สงู ทางภาคเหนื อของประเทศไทย
ผักอินทรียใ์ นโรงเรือน

สถานที่

คาอธิ บาย
การผลิ ตผักอิ นทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ที่ สงู ทางภาคเหนื อของประเทศไทย เป็ นระบบการผลิ ต
พืชผักที่มีความปลอดภัยที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศและสากล ผูใ้ ช้ที่ดินมี
การจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ปัจจัยการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่พึ่งพาสารเคมี
รวมถึงมีการจัดการดิ นที่ ไม่ทาให้ที่ดินเสื่อมโทรม
พื้นทีก่ ารผลิตผักอินทรีย์ ตัง้ อยู่ทบ่ี า้ นเมืองอาง ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่
ปกครองของบ้านเมืองอางมีประมาณ 25,881 ไร่ ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นทีอ่ ยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พื้นทีม่ คี วามสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง 600 – 800 เมตร
ลักษณะภูมอิ ากาศค่อนข้างเย็นและชืน้ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ่ําสุด 1517 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนธันวาคม ปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ ตลอดปี 2,000-2,100 มิลลิเมตร โดยฝนจะ
เริม่ ตกตัง้ แต่เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวปกาเกอะญอ มีจํานวน
ครัวเรือน 219 ครัวเรือน และมีประชากรทัง้ สิน้ 588 คน วัตถุประสงค์ของการนําเทคโนโลยีการผลิตผัก
อินทรียแ์ บบโรงเรือนมาใช้ในพืน้ ที่ เพื่อต้องการปรับเปลีย่ น วิถชี วี ติ จากการขยายพื้นทีเ่ พาะปลูกเพื่อใช้
ทําไร่เลือ่ นลอย ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว ซึง่ ทําให้ระบบนิเวศน์ถูกทําลาย ดิน ถู ก กัด กร่ อ นและเสื่อ มโทรมลง
มาก ผลผลิต ตํ่า เปลี่ย นเป็ น การทํา เกษตรแบบอยู่ก ับ ที่ส ร้า งโรงเรือ นเน้ น การรัก ษา ระบบนิเวศน์
เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มส่ ง ผลให้ ม ี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ร ายได้ ต ลอดปี และสุ ข ภาพอนามัย ดี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2545 โครงการหลวงและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรได้ปรับเปลีย่ นการใช้ท่ดี นิ จากทีเ่ คยถางป่า 10 -20 ไร่ เพื่อปลูกข้าวและพืชไร่เชิงเดีย่ ว มา
ปลูกผักอินทรีย์ทใ่ี ช้พ้นื ทีป่ ระมาณ 0.5 ไร่ต่อคน มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ในระยะเริม่ แรก
ระหว่างปี พ.ศ.2545-2552 การปลูกผักอินทรีย์ยงั ไม่ได้ปลูกภายใต้โรงเรือน ต้องเผชิญกับปญั หาโรค
แมลง ผลผลิตเสียหาย ปลูกได้บางฤดูกาล ทําให้ได้ผลผลิตไม่ดเี ท่าทีค่ วร รายได้ไม่เพียงพอต่อการยัง
ชีพ ต่ อ มาในปี พ.ศ.2553 สถานีเกษตรหลวงอิน ทนนท์ไ ด้พ าเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ศูน ย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงแม่โถ ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ความรูใ้ นเรื่องการวางแผนการผลิต
และการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนไม้ไผ่กางมุง้ จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นโครงการใหม่โดยเริม่ จากการจัดตัง้ กลุ่ม
ผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าทีส่ ถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นผูส้ นับสนุนให้ความรู้ ติดตาม และหา
ตลาดให้ การปลูกผักในโรงเรือนจึงประสบผลสําเร็จเป็ นต้นแบบให้กบั คนในชุมชน การปลูกผักใช้เวลา
1 รอบการผลิตประมาณ 25 วัน 1 โรงเรือนได้ผกั ประมาณ 200 กิโลกรัม ซึ่ง 1 ปีสามารถผลิตผักได้
สูงสุด 11 รอบ มีรายได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 10 เท่าจากรายได้ในอดีต ปจั จุบนั เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ.2561 กลุ่มฯ
มีสมาชิก 153 ราย จํานวนโรงเรือน 270 โรงเรือน เป็ นกลุ่มฯ ทีม่ คี วามเข้มแข็งและเป็ นแหล่งผลิตผัก
อินทรีย์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในโครงการหลวงอินทนนท์ การผลิตพืชผักอินทรีย์ของบ้านเมืองอาง มีจุดเด่นคือ
ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (ผูท้ ่ี
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สถานที่ : บ้านเมืองอาง หมูท่ ่ี 9 หย่อมบ้านแม่ปา่ ก่อ ตําบล
บ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก
: 98.63318, 18.57894
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี
: ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ ที่
ขนาดเล็ก
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร : ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : พ.ศ.2545 ; 10-50 ปี
ประเภทของการแนะนา

การผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศไทย
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ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบแบบดังเดิ
้ มทีท่ าํ กันอยู่ ( > 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทําวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก
√ จากการไปดูงานในพืน้ ทีอ่ ่นื
1/10

ได้รบั การรับรองตามระบบนี้สามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท.ร่วมกับตรา IFOAM Accredited) และหน่ วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรของประเทศ
สิงคโปร์ [Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)] ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตผ่านมาตรฐาน มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ถงึ แหล่งทีม่ า
เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารชีวภัณฑ์ เป็ นต้น ผักทีผ่ ลิตส่วนใหญ่ม ี 9 ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง เบบี้ฮ่องเต้ คอสสลัด โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ฟิ ลเลย์ไอซ์เบิร์ก ถัวแขก
่
คะน้าฮ่องกง และเบบี้ แครอท

การล้างทําความสะอาดและคัดแยกผักทีม่ คี ุณภาพ
(ภาพโดย : กมลาภา วัฒนประพัฒน์)

การดูแลรดนํ้าผักอินทรียใ์ นโรงเรือน
(ภาพโดย : กมลาภา วัฒนประพัฒน์)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
ลดป้องกันฟื้ นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า/บริเวณท้ายนํ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
 ระบบหมุนเวียน (การปลูกพืชหมุนเวียน
การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลือ่ นลอย)
 การจัดการแมลงศัตรูพช
ื และโรคพืช รวมถึงการปรับปรุงดินดิน
เกษตรอินทรีย์
 การจัดการด้านชลประทาน
(รวมถึงการลําเลียงส่งนํ้า การระบายนํ้า)
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การใช้ที่ดิน
การใช้พนื้ ที่ปลูกพืช
- การปลูกพืชล้มลุก (Annual cropping) ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ปลูกพืช
ทีม่ อี ายุชวคราว/พื
ั่
ชฤดูเดียว ซึง่ ตามปกติจะเก็บเกีย่ วภายใน 1-2 ปี
ทางน้า แหลงน้า พืน้ ที่ ช่มุ น้า - ทางระบายนํ้า ทางนํ้า, บ่อนํ้า เขือ่ น
หนองบึง พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า
อื่น ๆ (ระบุ): แหล่งต้นนํ้าธรรมชาติร่วมกับระบบชลประทาน
โดยสร้างฝายกักเก็บนํ้าจากแหล่งต้นนํ้า ต่อท่อนํานํ้าไปเก็บไว้ในบ่อพักหรือ
แทงก์น้ํา แล้วต่อท่อเข้าแปลงเป็นรายบุคคล
การใช้น้า
จากนํ้าฝน
นํ้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
√ แหล่งนํ้าจากต้นนํ้าตามธรรมชาติ
ประเภทของการเสื่อมโทรม
การกัดกร่อนของดิ นโดยน้า
- Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชัน้ บนหรือการกัดกร่อนทีผ่ วิ
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี
- Cp (Soil pollution): มลพิษในดิน
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านชีวภาพ
- Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิง่ มีชวี ติ ในดิน
- Bp (Increase of pests/diseases): การเพิม่ ขึน้ ของศัตรูและโรคพืช
มาตรการอนุรกั ษ์ที่ประกอบกันเป็ นเทคโนโลยี
มาตรการจัดการพืช
- A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ ด้วยการจัดการ
- M2: การเปลีย่ นแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
กระบวนการผลิต ผักอิน ทรีย์ข องกลุ่ ม ผู้ผ ลิต ผักอิน ทรีย์ บ้า นเมือ งอาง
ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน IFOAM มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1.การสร้า งเครือ ข่า ย : จัด ตัง้ กลุ่ ม ผู้ผ ลิต ผัก อิน ทรีย์ รับ สมัค รสมาชิก
โดยสมาชิก ต้อ งปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บของกลุ่ ม อย่ า งเคร่ ง ครัด ดัง นี้
สมาชิกต้อ งยืน ยัน การเป็ น เกษตรกรอิน ทรีย์ทุกปี ต้อ งเข้าร่ว มประชุม
ประจําเดือนของหมู่บ้านไม่น้อ ยกว่า 6 ครัง้ ต่อ ปี ต้อ งไม่ยุ่ งเกี่ย วกับยา
เสพติด ต้องไม่ปลูกพืช 2 ระบบคือ อินทรีย์และ GAP ในเวลาเดียวกัน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่ อย่างสมํ่าเสมอ กรณีละเมิดจะมีบทลงโทษ การ
จัดตัง้ กลุม่ เพือ่ หาเงินสนับสนุนการลงทุนทําเกษตรอินทรียใ์ ห้กบั สมาชิกและ
เป็นแหล่งผลิตทีใ่ หญ่สามารถต่อรองราคาหรือหาตลาดได้งา่ ย
2. ความร่ ว มมือ แบบบู ร ณาการ : สถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท์
และศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ สู ง อิ น ทนนท์ จั ด อบรมเกี่ ย วกั บ
การทําเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี รวมถึงการพาสมาชิกกลุ่มฯ
ไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรผูป้ ระสบความสําเร็จ
3. การคัด เลือ กพื้น ที่ : ผู้นํ าและสมาชิกกลุ่ ม ฯ จัดสรรพื้น ที่ใ ห้ส มาชิก ผูเ้ ขียน : กมลาภา วัฒนประพัฒน์
เน้นการปลูกแบบพอเพียง ดังนัน้ สมาชิกแต่ละคนมีโรงเรือนได้ไม่เกิน 3 โรงเรือน ขนาดของโรงเรือน กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สูงประมาณ 3-5 เมตร
(180 ตารางเมตรต่อโรงเรือน) กลุ่มฯ มีเงินกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือการสร้างโรงเรือนให้ 60% ของค่าโรงเรือน ดังนัน้ เกษตรกรลงทุนเองอีก 40%
4. การวางแผนการผลิต ผักอิน ทรีย์ สมาชิก กลุ่ ม ฯ และเจ้าหน้ าที่ส ถานีเ กษตรหลวงอิน ทนนท์ ร่ว มกัน วางแผนการผลิต ผักอิน ทรีย์ กําหนดชนิ ดผัก ที่ปลูก
และทําปฏิทนิ การปลูกของสมาชิกเป็นรายบุคคล เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดทีร่ บั ซื้อ
ั ยการผลิต : เป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญมากปจั จัยการผลิตทัง้ หมดต้องเป็ นอินทรีย์ ดังนัน้ หากเกษตรกรจัดหาปจั จัยการผลิตมาเอง ต้องซื้อจากแหล่งผลิตที่
5. การจัดหาปจจั
น่ าเชือ่ ถือ ต้องมีหลักฐานการผลิตซึ่งเจ้าหน้าทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งทีม่ าได้ ซึ่งปจั จัยการผลิตของบ้านเมืองอางส่วนใหญ่มาจากโครงการหลวง
เช่น เมล็ดพันธุผ์ กั สารชีวภัณฑ์ ตัวหํ้าตัวเบียน สมุนไพรไล่แมลง และนํ้าทีใ่ ช้มาจากแหล่งต้นนํ้าธรรมชาติโดยการต่อท่อมาสู่แปลงเกษตรกร
6. การปลูกพืชอินทรีย์ : สมาชิกต้องปฏิบตั ติ ามปฏิทนิ การปลูกพืช ทีไ่ ด้จากการวางแผนร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ชนิดพืชทีต่ ้องปลู ก วันปลูก การควบคุมโรค
และแมลงศัตรูพชื รวมถึงจดบันทึกกิจกรรมทุกขัน้ ตอน
7. การดูแลรักษาแปลงผลิตพืชอินทรีย์ มีสมาชิกกลุ่มคอยกํากับดูแลให้สมาชิกปฏิบตั ิต ามระเบีย บและลงโทษสมาชิกหากไม่ทําตามระเบียบ และมี เจ้าหน้าที่
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามให้คําแนะนําการใช้สารชีวภัณฑ์ ตัวหํ้าตัวเบียนฯลฯ ในการควบคุมกรณีมโี รคและแมลงใน แปลง
กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ทําหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการผลิต ซึง่ ทุกขันตอนต้
้
องไม่มสี ารเคมีเจือปน สะอาดได้มาตรฐาน
8. การเก็บเกี่ยว สมาชิกกลุ่มฯ ต้องเก็บเกี่ยวตามวิธกี ารและแผนงานที่กําหนดไว้ เพื่อรักษาผักให้ได้คุ ณภาพ และหน่ วยงานกรมวิชาการแล ะมกท.จะเข้ามา
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต
9. การคัดและบรรจุ สมาชิกกลุ่มต้องล้าง คัดเลือกผักทีม่ คี ุณภาพแล้วจึงบรรจุในตะกร้าพลาสติก และนํ าส่งโรงคัดบรรจุของสถานีเกษตรหลวงอิ นทนนท์ต่อไป
ในขันตอนนี
้
้จะมีกรมวิชาการเกษตร และมกท. ติดตามตรวจสอบเรือ่ งการปนเปื้อนสารเคมีทุกขัน้ ตอนและรับรองระบบงานการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน นอกจากนี้ต้องมี
การบํารุงรักษาโรงเรือ น โดยต้อ งมีก ารล้างคราบฝุ่น บนพลาสติก คลุ มโรงเรือ นทุ กปี ปี ล ะ 1 ครัง้ เพื่อ ให้แ สงแดด สามารถส่ อ งผ่ านลงมาในแปลงได้ทวถึ
ั่ ง
และมีการเปลีย่ นพลาสติกทุก ๆ 3 ปี

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคํานวณต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 1 โรงเรือน
(180 ตารางเมตร หรือ 0.1125 ไร่) ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คาํ นวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. จัดตัง้ กลุ่มผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ปีแรกของการปลูก)
2. การคัดเลือกพืน้ ที่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก่อนการปลูก)
3. ปลูกสร้างโรงเรือน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ก่อนการปลูก)
4. วางแผนการผลิตผักอินทรีย์ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก่อนการปลูก)
ั ยการผลิต (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก่อนการปลูก)
5. การจัดหาปจจั
6. การเตรียมดินและปรับปรุงดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ระหว่างเตรียมดิน)
7. การเพาะกล้าผัก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ V ระหว่างเตรียมดิน)
8. การปลูก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลูก)
9. การป้องกันกําจัดโรคและแมลง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลูก)
10. การเก็บเกีย่ ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการเก็บเกีย่ ว)
11. การคัดและบรรจุ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M หลังเก็บเกีย่ วผลผลิต)
12. การบํารุงรักษาเทคโนโลยี (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M หลังเก็บเกีย่ วผลผลิต)
SLM ของ WOCAT TECHNOLOGIES

ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
-
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ปัจจัยและค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ (สาหรับ 1 โรงเรือน (180 ตร.ม. หรือ 0.1125 ไร่))
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

แรงงาน
สร้างโรงเรือน (เฉพาะปีแรก)
ช่วงปลูก
ช่วงดูแล
ช่วงเก็บเกีย่ ว
อุปกรณ์
สายยาง (เฉพาะปีแรก)
รถไถเตรียมดิน
วัสดุด้านพืช
เมล็ดพันธุผ์ กั
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยังการเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต(ไบโอไซด์)
ปุ๋ยคอก (ขีว้ วั )
ชีวภัณฑ์ Bt
ตัวหํ้า ตัวเบียน ได้รบั การสนับสนุน
กาวเหนียวดักแมลง
แผ่นพลาสติกเหลือง
ถุงพลาสติกเหลือง
วัสดุสาหรับก่อสร้าง
ไม้ทาํ โครง/มุง้ ตาข่าย/ผ้าพลาสติก (เฉพาะปีแรก)
ท่อ PVC (เฉพาะปีแรก)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

ง้ หมด
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า
หน่ วย (บาท)
(บาท)

% ของ
ค่าใช้จ่ายที่
ก่อให้เกิ ดขึน้
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรง
แรง
แรง
แรง

10.0
6.0
45.0
10.0

300.0
300.0
300.0
300.0

3,000.0
1800.0
13,500.0
3000.0

100.0
100.0
100.0
100.0

เส้น
ไร่

1.0
1.0

1,000.0
300.0

1,000.0
300.0

100.0
100.0

โรงเรือน

1.0

700.0

700.0

100.0

กระสอบ
ลิตร
ลิตร
แผ่น
กิโลกรัม

20.0
1.0

30.0
75.0

600.0
75.0

100.0
100.0

0.5
60.0
0.5

290.0
5.0
120.0

145.0
300.0
60.0.

100.0
100.0
100.0

โรงเรือน

1.0

14,700.0

14,700.0

40.0

ท่อ

40.0

40.0

1,600.0
40,780.0
1,274.38

100.0

หน่ วย

ปริ มาณ

คน/3 ปี
คน/3 ปี

3.0
3.0

300.0
300.0

900.0
900.0

100.0
100.0

ม้วน/3 ปี

1.0

3,700.0

3,700.0
5,500.0

100.0

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. ล้างหลังคาโรงเรือน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ หลังเก็บเกีย่ ว 1 ครัง้ ต่อปี)
2. เปลีย่ นผ้าพลาสติก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 3 ปีต่อครัง้ )
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา (สาหรับ 1 โรงเรือน/ระยะเวลา 3 ปี )
ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
ล้างหลังคาโรงเรือน ปีละ 1 ครัง้
เปลีย่ นผ้าพลาสติก (เฉพาะปีท่ี 3,6,9,...)
อุปกรณ์
ผ้าพลาสติกใส (เฉพาะปีท่ี 3,6,9,...)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี (3 ปี )
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

SLM ของ WOCAT TECHNOLOGIES

ค่าใช้จ่าย
%ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ทัง้ หมดต่
อ
ปั
จ
จั
ย
ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
นาเข้า(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

171.88
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 มม.

กึง่ แห้งแล้ง

751-1,000 มม.

แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปี 1,500.0 มม.
ฝนจะเริม่ ตกตัง้ แต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจวัดอากาศโครงการหลวงอินทนนท์

1,001-1,500 ม.ม.
√ 1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
> 4,000 ม.ม.
ความชัน
ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
√ ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ภูมิลกั ษณ์
ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ความสูง
0-100 เมตร

เนินเขา
ไหล่เขา
√ ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
√ บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

√ 1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

เกินพอ เช่น มีน้ําไหลบ่าสูง

เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินทีด่ ี

< 5 เมตร
5-50 เมตร
√ > 50 เมตร

√ ดี มีน้ําไหลตลอดปี
ปานกลาง ไม่มนี ้ําไหลตลอดปี
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

√ หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ตํ่า (<1%)

√ ลึกมาก (>120 ซ.ม.)

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง

√ ปานกลาง
ตํ่า

√ ปานกลาง
ตํ่า
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เป็นนํ้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จําเป็นต้องได้รบั การบําบัด)
√ เป็นนํ้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้
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ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/การค้า) √ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
ทําการค้า/การตลาด

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

จน

การใช้กาํ ลังสัตว์

√ พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่
กึง่ เร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

√ กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

อายุ

เพศ

√ หญิง
√ ชาย

เด็ก

√ ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
√ ผูส้ งู อายุ

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์
√ 1-2 เฮกตาร์
2-5 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

5-15 เฮกตาร์
15-50 เฮกตาร์

ขนาดใหญ่

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

กลุ่ม

รายบุคคล

√ รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง สิ ทธิ ในการใช้น้า
รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ ฐาน

แสดงความคิ ดเห็น

√

สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

นํ้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

หนี้ เฉลีย่ 20,000 บาทต่อคน

ไม่ดี
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√

-

ดี

√

ดี

√
√

การผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศไทย

219

ดี

ดี
ดี

6/10

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้
√

เพิม่ ขึน้

ปลูกผักและเก็บผลผลิตได้ 8 - 11 รอบต่อปี
ผักอินทรียท์ ผ่ี ่านมาตรฐานการรับรอง
ระดับประเทศ

คุณภาพปา่ /พืน้ ทีท่ าํ ไม้
การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้

คืนพืน้ ทีเ่ กษตรเป็นปา่ 1700 ไร่

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง

ปลูกได้ทุกฤดู มีเจ้าหน้าทีค่ อยตรวจและแนะนํา
เรือ่ งการผลิต การกําจัดโรคและแมลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

สามารถผลิตผักได้หลากหลายชนิด

พืน้ ทีส่ าํ หรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ในระหว่าง

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

เพาะปลูกหรือใช้งาน)

ใช้พน้ื ทีท่ าํ การเกษตรลดลง ใช้พน้ื ทีน่ ้อยแต่เก็บ
ผลผลิตได้หลายรอบ

ความต้องการนํ้าจากการชลประทาน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

มีสมาชิกทําผักอินทรียเ์ พิม่ ปีละ 3-4 ราย

ค่าใช่จ่ายของปจั จัยการผลิตทางการเกษตร

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ซื้อปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์

รายได้จากฟาร์ม

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

เก็บผลผลิตขายได้อย่างน้อย 8 รอบต่อปี สูงสุด
11 รอบต่อปี

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ปลูกผักต้องดูแล ทํางานทุกวันแต่งานเบา

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง

สถาบันแห่งชาติ
การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ ง
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
การบรรเทาความขัดแย้ง

อ่อนแอลง

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจ (เพศ อายุ สถานภาพ ความเป็น
กลุม่ ทางชาติพนั ธุ)์
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√ ปรับปรุงดีขน้ึ มีผกั และพืชสวนครัวทีส่ ะอาด ปลอดภัยหลากหลาย

ลดลง

ชนิดทีส่ ามารถผลิตไว้บริโภคและขายเพิม่ ขึน้ หลังจาก
ใช้การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ั
√ ปรับปรุงดีขน้ึ ก่อนใช้การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื่ นเกษตรกรมีปญหา
สุขภาพ เนือ่ งจากได้รบั สารเคมี หลังจากใช้การจัดการ
ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นสุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ใช้สารเคมี
√ ปรับปรุงดีขน้ึ

√ เสริมให้แข็งแรง
√

เสริมให้แข็งแรง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ มีการจัดอบรมให้ความรูต้ ่อเนื่อง

ลดลง

√
√

แย่ลง
แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปรับปรุงดีขน้ึ

การผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศไทย
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณนํ้า
ความชืน้ ในดิน
สิง่ ปกคลุมดิน
การสูญเสียดิน
การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน /การเกิดชัน้ ดาน
การอัดแน่นของดิน
อินทรียวัตถุในดิน/ตํ่ากว่าดินชัน้ C
การปกคลุมด้วยพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
พืชพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ ุกลํ้าเข้ามา
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์
(ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน แมลงผสมเกสร)

ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช
ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

ลดลง
เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
√ เพิม่ ขึน้
√
√

ปรับปรุงดีขน้ึ
ลดลง
ลดลง
√
ลดลง
√
√ เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
√
เพิม่ ขึน้
√
ลดลง
√
เพิม่ ขึน้
√
เพิม่ ขึน้

√

√
√

เพิม่ ขึน้
ลดลง

ใช้วธิ ธี รรมชาติรกั ษาสมดุลย์

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
นํ้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (นํ้าบาดาล นํ้าพุ)
การไหลของนํ้าคงทีแ่ ละสมํ่าเสมอในช่วงฤดูแล้ง

√ เพิม่ ขึน้

ลดลง

√

ลดลง

การเกิดมลพิษในนํ้าบาดาลหรือแม่น้ํา

เพิม่ ขึน้

ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเพือ่ นบ้าน

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

√ ลดลง
√

ลดลง

√ ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะยาว

√ ด้านบวกอย่างมาก

ด้านลบอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะยาว

√ ด้านบวกอย่างมาก

ด้านลบอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
อุณหภูมปิ ระจําปี
ไม่ดี
อุณหภูมติ ามฤดูกาล

ไม่ดี

อุณหภูมติ ามฤดูกาล
อุณหภูมติ ามฤดูกาล

ไม่ดี
ไม่ดี

ฝนประจําปี
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
พายุฝนประจําท้องถิน่
พายุลกู เห็บประจําท้องถิน่
โรคระบาด
การบุกรุกของแมลง / หนอน

ไม่ดี

SLM ของ WOCAT TECHNOLOGIES

ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี √
ไม่ดี √

√

ดีมาก

√
√
√
√

ดีมาก

ฤดู: ฤดูรอ้ น

ดีมาก
ดีมาก

ฤดู: ฤดูฝน
ฤดู: ฤดูหนาว

ดีมาก

√
√

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศไทย

221

8/10

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง

√

√

0-10%

1-10%

11-50%

11-50%

51-90%

>50%

91-100%

จาวนครัวเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด

เกษตรกร 152 คน 220 โรงเรือน

เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
√

การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน) การโยกย้ายแรงงานกลับสู่บา้ นเกิด

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน






ส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ของเกษตรกร หลังจากทีท่ าํ เกษตร
อินทรียแ์ บบมีโรงเรือน สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดขี น้ึ
สามารถปลูกพืชได้หลายรอบทําให้รายได้เพิม่ ขึน้
เกษตรกรได้รบั ความรูส้ มํ่าเสมอ เพราะมีหลายหน่วยงานเข้ามา
ให้ความรู้ มีการอบรมทุกปี มีเจ้าหน้าทีม่ าตรวจแปลง ให้ความรู้
เกีย่ วกับการจัดการโรคและแมลงศัตรูพชื รวมถึงการปรับปรุง
บํารุงดินให้เหมาะสม
พืน้ ทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณทีย่ งั ไม่มมี ลพิษ เกษตรกรทําการเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคมีมาโดยตลอด จึงเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน มีการจัดตัง้ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูผ้ ลิตพืชอินทรีย์ มีสมาชิกและมีเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่มในการผลิตพืชอินทรียข์ องชุมชน

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกผักอินทรียใ์ นโรงเรือน เป็ น
การเลือกใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ สามารถแก้ไข
ปญั หาการบุกรุกถางป่า ใช้พน้ื ทีน่ ้อยแต่มรี ายได้พออยูพ่ อกิน
ทําให้เกษตรกรคืนพืน้ ทีเ่ กษตรให้กลับเป็ นปา่ ลดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน และความเสือ่ มโทรมของดิน ส่งเสริมให้ม ี
แนวคิดรักษาปา่ รักษาธรรมชาติ
 ชาวบ้านมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีความไว้วางใจกัน
ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจแบ่งปนั ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น
 เป็ นต้นแบบการทําการเกษตรแบบพอเพียง ไม่มงุ่ หวังเพือ่
การค้า ใช้แรงงานภายในครอบครัวช่วยกันทํา เป็ นการปลูกฝงั
และให้ประสบการณ์ทาํ ให้ลกู หลานของเกษตรกรทําได้ ทําเป็น
และมีแนวคิดกลับมาทํางานในท้องถิน่ เกิดความยังยื
่ น
 การสร้างเครือข่ายการทํางาน (Networking) เครือข่ายจะทําให้
ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมเพือ่ นําไปสู่การพึง่ ตนเองได้

SLM ของ WOCAT TECHNOLOGIES








ขาดกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ทํากิน ชาวบ้านสามารถทําการเกษตรบนพืน้ ทีข่ องตนเองได้
แต่ไม่มกี รรมสิทธิทางกฎหมาย
เนื่องจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวอยู่ในเขตปา่ สงวน ทําให้
์
ชาวบ้านเกรงว่าอาจจะต้องย้ายออกจากพืน้ ทีใ่ นอนาคต  ชาวบ้านและหัวหน้า
ชุมชนต้องการให้รฐั บาลมีนโยบายในการ “ออกโฉนดชุมชน” หรือมีหลักประกันให้
ชาวบ้านสามารถใช้ทด่ี นิ ทํากินได้ในระยะยาว
เด็กยังขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากผูป้ กครองของเด็กยากจน  รัฐบาลควร
ทีจ่ ะตัง้ โรงเรียนในพืน้ ทีเ่ พือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพือ่ ให้สามารถเข้าสู่ระบบ
การศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในด้านค่าเล่าเรียน
ั
ปญหาทางด้
านพลังงานทีย่ งั ไม่ทวถึ
ั ่ ง เนื่องจากบางพืน้ ทีย่ งั ขาดแคลนไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้จดั สรรงบประมาณในการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ให้กบั หมูบ่ า้ น
เพือ่ อํานวยความสะดวกให้ทวถึ
ั่ ง
การคมนาคม ขนส่ง โดยเฉพาะถนนทางเข้าสู่หมูบ่ า้ น ยังไม่ได้รบั การพัฒนาให้
เดินทางสะดวก  หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั สรร
งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงถนน เทคอนกรีต ลาดยาง เพือ่ ให้มกี ารขนส่งและ
การเดินทางทีส่ ะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ชาวบ้านขาดกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ทํากิน เนื่องจากพืน้ ทีข่ องชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ปา่ สงวน ทําให้ไม่มเี อกสารสิทธิในการถื
อครองทีด่ นิ  รัฐบาลได้มนี โยบายในการ
์
“ออกโฉนดชุมชน” ออกมาเพือ่ หวังจะแก้ไขปญั หาทีด่ นิ ดังกล่าว แต่การแก้ไขปญั หา
นี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นเรือ่ งเกีย่ วโยงถึงเรือ่ งระบบเศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง
ั ยการผลิตทีเ่ กษตรกรยังผลิตเองไม่ได้ ต้องหาซื้อจากทีอ่ น่ื ทําให้มตี น้ ทุนการ
 ปจจั
ผลิต เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง  หน่วยงานรัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้ความรูใ้ นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลง ไว้ใช้เอง
 ในเรือ่ งของตลาดรับซื้อ และการกําหนดราคา เกษตรกรยังไม่สามารถหาตลาดรับซื้อ
ได้เอง ผลผลิตทีข่ ายได้ในปจั จุบนั ผ่านการสั ่งซื้อจากมูลนิธโิ ครงการหลวง 
เกษตรกรต้องรวมกลุ่มและสร้างแบรนด์ของตนเองจนเป็นทีย่ อมรับ จึงจะสามารถ
กําหนดราคาและมีผรู้ บั ซื้ออย่างต่อเนื่อง

การผลิตผักอินทรียใ์ นโรงเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศไทย
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ (kamalapa_w@hotmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 26 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 16 เมษายน 2563

วิ ทยากร
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว - วิทยากรร่วม
วัชรินทร์ พจนบัณฑิต - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
บุญตรี คีรภี วู ดล - เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5729/
วีดโี อ
https://youtu.be/e8dx6HP7-dw
ข้อมูลการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ น
ิ
โครงการ


ไม่ปรากฏ

การอ้างอิ งหลักการ
-:ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์
-:-
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สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีโ่ ครงการหลวงและเกษตรกรกลุม่ ปลูกผักอินทรีย์ ณ บ้านเมืองอาง (ภาพโดย : สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ)

วิถปี ลูกผักอิ นทรีย์ ณ บ้านเมืองอาง ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิ ธิโครงการหลวง
การปลูกผักอินทรียใ์ นโรงเรือน

สถานที่

คาอธิ บาย
การปลูกผักอิ นทรียข์ องกลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองอาง เกิ ดจากความร่วมมือของสมาชิ กทุกคนที่
ต้องการปรับเปลี่ ยนวิ ธี การปลูกพืชแบบเชิ งเดี่ ยวซึ่ งทาให้ ดิน เสื่ อมโทรม มาเป็ นการผลิ ตผัก
อิ นทรียท์ ี่ ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับที่ สากลยอมรับ สามารถสร้างรายได้และวิ ถีชีวิตที่
ยังยื
่ น ความสาเร็จนี้ เกิ ดจากการร่วมใจของเกษตรกรและการทางานแบบบูรณาการของหลาย
หน่ ว ยงานภายใต้ การส่ งเสริ มของมูลนิ ธิ โครงการหลวง เข้ ามาเป็ นพี่ เลี้ ยง อบรมให้ ค วามรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์และหาตลาดรับซื้อให้กบั กลุ่มเกษตรกร
พื้นทีป่ ลูกผักอินทรีย์ตงั ้ อยู่ ณ บ้านเมืองอาง เขตตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วิถีชวี ติ ในอดีตของ
เกษตรกรทีบ่ า้ นเมืองอาง ใช้ทด่ี นิ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว สลับหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ทําให้พ้นื ทีป่ ่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่รายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงผลเสียทัง้ ระบบ
นิเวศน์ และความเป็ นอยู่ของลูกหลานในอนาคต ผูน้ ํ าและเกษตรกรในพื้นที่จงึ ร่วมกันคิดแก้ไขปญั หา
ด้วยการปรับเปลี่ยนจากการมุ่งผลิตเพื่อการค้าเป็ นการผลิตแบบพอเพียงที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมใน
รูปแบบของเกษตรอินทรีย์ ซึง่ มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 1) พัฒนาระบบการผลิตแบบเกษตรผสมผสานทีม่ ี
ความหลากหลายของพืชและสัตว์ และพึง่ พาตนเองในด้านของวัสดุอนิ ทรียท์ ใ่ี ช้ภายในฟาร์ม 2) ฟื้ นฟูและ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 3) รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในฟาร์มและความยังยื
่ นของระบบนิเวศน์โดยรวม 4) ป้องกันและ
หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ทิ ่ที ําให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงยึดหลักการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วและ
การแปรรูปทีเ่ ป็นวิธกี ารธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด ขัน้ ตอน
การดําเนินงานมีดงั นี้
1. เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตัง้ กลุ่มผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ รับสมัครสมาชิก ตัง้ กฎระเบียบของกลุ่ม กรณีมคี น
ละเมิดจะมีบทลงโทษการจัดตัง้ กลุ่มเพื่อหาเงินสนับสนุ นในการลงทุนทําเกษตรอินทรีย์ให้กบั สมาชิก
และเป็นแหล่งผลิตทีใ่ หญ่สามารถต่อรองราคาหรือหาตลาดได้งา่ ย
2. การบูรณาการความร่วมมือ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีส่ งู อินทนนท์
จัดอบรมความรูก้ ารทําเกษตรอินทรียท์ ุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
3. การคัดเลือกพืน้ ที่ และปลูกสร้างโรงเรือน โดยผูน้ ําและเกษตรกรในพื้นทีค่ ดั เลือก จัดสรร เน้นการ
ปลูกเพือ่ พอเพียงไม่เน้นการค้า จึงมีระเบียบกติกาว่า สมาชิกแต่ละคนมีโรงเรือนได้ไม่เกิน 3 โรงเรือน
4. วางแผนการผลิต ผัก อิน ทรีย์ สมาชิก และเจ้าหน้ าที่ส ถานี เกษตรหลวงอิน ทนนท์ ร่ ว มกัน วาง
แผนการผลิตผักอินทรียต์ ามกําหนดการทีต่ ลาดรับซื้อต้องการ
5. การจัดหาป จั จัย การผลิต ป จั จัย ที่จะนํ า มาใช้ผ ลิต ทัง้ หมดต้อ งเป็ น อิน ทรีย์แ ละมาจากแหล่ ง ที่
น่าเชือ่ ถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถงึ ต้นทางแหล่งทีม่ าของปจั จัยการผลิต
6. การปลูกพืชอินทรีย์ เกษตรกรต้องปฏิบตั ติ ามปฏิทนิ การปลูกพืชทีร่ ่วมกันทําอย่างเคร่งครัด และจด
บันทึกกิจกรรมทุกขันตอน
้
7. การตรวจสอบการผลิต สมาชิกกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่ วยงานในพื้นที่ มีห น้าที่ติดตามให้
คําแนะนํา และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
8. การเก็บเกีย่ ว เกษตรกรต้องปฏิบตั ติ ามแผนการเก็บเกีย่ วทีก่ ําหนดไว้ การเก็บเกีย่ วต้องคํานึงถึง
การรักษาคุณภาพผลผลิต
9. การคัดและบรรจุ เป็ นขัน้ ตอนหลังการเก็บเกีย่ ว เกษตรกรต้องทําความสะอาด คัดแยก และบรรจุ
ผลผลิต ตามวิธกี ารมาตรฐานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ทุกขัน้ ตอน
10. เครือข่ายชุมชน กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันจัดงานประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้
การทําเกษตรอินทรีย์ เพือ่ เผยแพร่ส่เู กษตรกรหมูบ่ า้ นอื่น
SLM ของ WOCAT Approaches
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สถานที่ : แปลงผักอินทรียแ์ บบโรงเรือน บ้านปา่ ก่อ
หมูบ่ า้ นเมืองอาง ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก :
98.63344, 18.57896
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2545
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/ แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/ นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน
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เกษตรกรหมันสํ
่ ารวจแมลงศัตรูพชื ในแปลงผักอินทรีย์
(ภาพโดย : กมลาภา วัฒนประพัฒน์)

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตด้วยตนเอง
(ภาพโดย : กมลาภา วัฒนประพัฒน์)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
1) สร้างความมันคงทางอาชี
่
พให้เกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีรายได้พอเลีย้ งชีพ มีรายได้ทม่ี นคง
ั ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
2) สร้างระบบการผลิตอาหารทีม่ คี วามปลอดภัย เป็นแหล่งผลิตผักอินทรียท์ ม่ี คี ุณภาพ มีมาตรฐานเกษตรอินทรียร์ องรับ
3) รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นระบบทีม่ กี ารจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมทีร่ กั ษาความสมดุลของระบบนิเ วศน์ในฟาร์มและ
ความยังยื
่ นของระบบนิเวศน์โดยรวม
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
 การมีไว้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ : โครงการหลวงสนับสนุนเมล็ดพันธุผ
์ กั คุณภาพดีให้แก่เกษตรกร และหักค่าเมล็ดพันธุภ์ ายหลังจากการขายผลผลิต
๋
 การจัดตังระดั
้ บองค์กร : มีการจัดตัง้ กลุม่ ผลิตผักอินทรีย์ กลุม่ ผูใ้ ช้น้ํา กลุม่ ผลิตปุยหมัก
 การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผูล
้ งมือปฏิ บตั ิ : การสร้างเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งทําให้เกิดการช่วยเหลือกันของคนในชุมชน เมือ่ ต้องการแรงงานในการผลิต
ผักอินทรีย์
 นโยบาย : สอดคล้องกับนโยบายสร้างครัวไทยสูค
่ รัวโลก และเกษตรอินทรีย์
 ความรูเ้ กีย
่ วกับการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค : มีการบูรณาการของหลายหน่วยงานทีเ่ ข้ามาให้ความรูแ้ ละติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
 ตลาด (จัดซือ
้ ปัจจัยนาเข้า ขายผลิตภัณฑ์) และราคา : มีตลาดทีต่ อ้ งการสินค้าเกษตรอินทรียท์ ม่ี มี าตรฐาน และสามารถรับซือ้ ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ราคาสูง
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้
 กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกกหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ์ ในการใช้ที่ดินและน้า) : ไม่มเี อกสารสิทธิในการถื
อครองทีด่ นิ
์

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่ นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
เกษตรกรเผ่าปกาเก่อญอ
องค์กรทีข่ น้ึ อยู่กบั ชุมชน
รัฐบาลระดับท้องถิน่

SLM ของ WOCAT Approaches

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นผูใ้ ช้ทด่ี นิ และดูแลรักษาให้มคี วามอุดม
สมบูรณ์และไม่ปนเปื้อนสารเคมีทุกชนิด
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมอาชีพ ให้คาํ แนะนํา ความรูท้ าง
ั ยผลิต การคัดบรรจุ
วิชาการ สนับสนุนปจจั
เทศบาลตําบลบ้านหลวง หน่วยงานต่างๆ ระดับอําเภอ ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
อินทรียเ์ พือ่ ส่งเสริมและขยายผลสู่หย่อมบ้าน
และจังหวัด
อื่น ๆ
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การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

ระดมกําลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

√

เกิดปญั หาการทําเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ผลผลิตน้อย รายได้ไม่เพียงพอ ผูน้ ําชุมชน
ได้ทาํ หนังสือถวายฎีกาถึงหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง
เพือ่ ขอให้สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ปี พ.ศ.2545 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เริม่ ดําเนินการทดสอบและสาธิตการผลิตพืช
อินทรีย์

การวางแผน

√

ปีพ.ศ.2554 ไปอบรมดูงานทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่โถ ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการวาง
แผนการผลิตและการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนไม้ไผ่กางมุง้

การดําเนินการ

√

เกษตรกรดําเนินการตัง้ กลุ่มผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ กลุ่มผูใ้ ช้น้ํา ปี พ.ศ.2548-2552 ผลิตผัก
อินทรียภ์ ายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรียร์ บั รองมาตรฐานโดยกรมวิชาการเกษตร
ปีพ.ศ.2548 ตัง้ กลุ่มผูใ้ ช้น้ํา จัดสรรการใช้น้ําทําการเกษตรภายในชุมชนให้เพียงพอ
ปีพ.ศ.2553 ผลิตผักอินทรียแ์ บบโรงเรือนกางมุง้ และยกระดับการผลิตภายใต้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

ตัง้ กฎระเบียบตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และมีการตรวจสอบและลงโทษ
โดยสมาชิกกลุ่มผูผ้ ลิตผักอินทรีย์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
อินทรีย์

√

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ร่วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ,
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีส่ งู อินทนนท์ , เทศบาลตําบลบ้านหลวง , อําเภอจอมทองและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีร่ ่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียเ์ พือ่ ขยาย
กิจกรรมไปสู่หย่อมบ้านอื่นๆ ปจั จุบนั (พ.ศ.2560) บ้านเมืองอางผลิตพืชผักอินทรียท์ ม่ี ี
คุณภาพได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก 3 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียป์ ระเทศไทย (มกท.) และหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรของ
ประเทศสิงคโปร์

แผนผัง
ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
1. จัดตัง้ กลุ่มผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ เกษตรกรรวมกลุ่มรับสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ของกลุ่มอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจะมีบทลงโทษ
2. ความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงาน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และศูนย์สง่ เสริมการเกษตรทีส่ งู
อินทนนท์ จัดอบรมความรูก้ ารทําเกษตรอินทรียใ์ ห้กบั สมาชิกกลุ่มฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ และพาสมาชิก
ผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ ไปเรียนรูด้ งู านในสถานทีท่ ป่ี ระสบความสําเร็จ
3. การคัดเลือกพืน้ ที่ และปลูกสร้างโรงเรือน ผูน้ ําและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกันคัดเลือกพืน้ ที่ และจัดสรรเงิน
ช่วยเหลือปลูกสร้างโรงเรือนให้กบั สมาชิกจํานวน 2 โรงเรือนต่อคน เน้นการปลูกเพือ่ พอเพียง ดังนัน้ สมาชิก
แต่ละคนมีโรงเรือนได้ไม่เกิน 3 โรงเรือน ขนาดของโรงเรือน กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สูงประมาณ 3-5
เมตร (180 ตารางเมตรต่อโรงเรือน)
4. การวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ สมาชิกและเจ้าหน้าทีส่ ถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ร่วมกันวางแผนการ
ผลิตผักอินทรียต์ ามกําหนดการทีต่ ลาดรับซื้อต้องการ โดยกําหนดชนิดผักทีป่ ลูก วันเพาะกล้า วันปลูก จนถึง
วันตัดผลผลิต ทําเป็นปฏิทนิ การดําเนินการของเกษตรกรเป็นรายบุคคล กรณีสมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามแผน
จําเป็นต้องมีบทลงโทษ
SLM ของ WOCAT Approaches
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ั ยการผลิต เป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญมากปจั จัยทัง้ หมดต้องมาจากแหล่งทีเ่ ป็ นอินทรีย์ ดังนัน้ หากเกษตรกรจัดหาปจั จัยการผลิตมาเอง ต้องมีเอกสาร
5. การจัดหาปจจั
หลักฐานการผลิตซึง่ เจ้าหน้าทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งทีม่ าได้
6. การปลูกพืชอินทรีย์ สมาชิกต้องปฏิบตั ติ ามปฏิทนิ การปลูกพืชอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ชนิดพืชทีต่ อ้ งปลูก วันปลูก การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพชื รวมถึงจด
บันทึกกิจกรรมทุกขันตอน
้
7. การดูแลรักษาแปลงผลิตพืชอินทรีย์ มีสมาชิกกลุ่มคอยกํากับดูแลและลงโทษสมาชิก และมีเจ้าหน้าทีส่ ถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และกรมส่งเสริมการเกษตร
ติดตามให้คาํ แนะนําการใช้สารชีวภัณฑ์ ตัวหํ้าตัวเบียนฯลฯ ในการควบคุมกรณีมโี รคและแมลงในแปลง กรมวิชาการเกษตรและมกท.ทําหน้าที่ ติด ตาม ตรวจสอบ
กระบวนการผลิตต้องสะอาดได้มาตรฐาน
8. การเก็บเกีย่ ว สมาชิกกลุ่มฯ ต้องเก็บเกีย่ วตามวิธกี ารและแผนงานทีก่ าํ หนดไว้ เพือ่ รักษาผักให้ได้คุณภาพ หน่วยงานกรมวิชาการและมกท. ตรวจวิเคราะห์สาร
ตกค้างในผลผลิต
9. การคัดและบรรจุ สมาชิกกลุ่มฯ ต้องล้าง คัดเลือกผักทีม่ คี ุณภาพ แล้วจึงบรรจุในตระกร้าพลาสติก และนําส่งโรงคัดบรรจุของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ต่อไป
ในขันตอนนี
้
้จะมีกรมวิชาการเกษตรและมกท. ติดตามตรวจสอบเรือ่ งการปนเปื้อนสารเคมีทุกขัน้ ตอน และรับรองระบบงานการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น
√ ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
√ การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองและควบคุมการ

ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว
นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง

√
√
√
√
√

การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
การบริการให้คาํ แนะนํา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้
√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา
√ ประชาชนผูส้ นใจ

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้
√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร

SLM ของ WOCAT Approaches

รูปแบบของการอบรม
หัวข้อที่อบรม
กําลังดําเนินการ
การผลิตผักอินทรีย์ ทีบ่ า้ นเมืองอาง
เกษตรกรกั
บ
เกษตรกร
√
√ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การสาธิต
√ จัดการประชุมสู่สาธารณชน
√ จัดคอร์ส
√ ประชุมประจําเดือน
เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานท้องถิน่ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ความรูก้ ารผลิต ได้แก่
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้

ตามระดับต่อไปนี้

ไม่

√ ท้องถิน่
ภูมภิ าค

ใช่ เล็กน้อย
ใช่ ปานกลาง

ประเทศ

√ ใช่ อย่างมาก
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

อธิ บายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ กเป็ นต้น
จัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็ง สร้าง
รายได้ ให้ความรูแ้ ละศึกษาดูงานด้านการปลูกผักอินทรียท์ ่ี
ประสบผลสาเร็จของบ้านเมืองอาง

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

√ ด้านการเงิน
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ อุปกรณ์

-

การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
ติดตามและประเมินผล โดย สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กรมวิชาการเกษตร สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การวิ จยั
การวิจยั กระทากับหัวข้อต่อไปนี้
สังคมวิทยา

สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)

√ เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
√ นิเวศวิทยา
√ เทคโนโลยี

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
< 2,000

เงินงบประมาณโครงการหลวง
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบองค์การเทศบาลตําบล

√ 2,000-10,000
10,000-100,000
10,000-100,000

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
√ เงินสนับสนุนสําหรับปจั จัยการผลิต
√ เครดิต
√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา: ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
ได้รบั เป็นวัสดุปจั จัยการผลิต เช่น โดโลไมท์ สารเร่งพด.1 พด.2 ทางลําเลียง ฝาย แมลงตัวหํ้าตัวเบียน ปุ๋ยหมัก

√

ถนน ทางลําเลียง ฝาย

√

ได้รบั การช่วยเหลือทางการ
เงินแบบเต็ม

ได้รบั การช่วยเหลือทางการ
เงินบางส่วน

ั ยการผลิต โดโลไมท์ หัวเชือ้ จุลนิ ทรียท์ าํ ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ แมลงตัวหํ้าตัวเบียน ปุ๋ยหมัก
วัสดุปจจั

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดิน คือ

√ สมัครใจ
อาหารสําหรับการทํางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
SLM ของ WOCAT Approaches
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เครดิ ต

ข้อกําหนด ปลอดดอกเบีย้
ผูใ้ ห้เครดิต สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง กลุ่มผูผ้ ลิตพืชอินทรีย์ สนับสนุนปจั จัยการผลิต
ผูร้ บั เครดิต เกษตรกรผูเ้ ป็ นสมาชิก
แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
เห็นประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศน์ การรักษาปา่ ต้นนํ้า ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคมีความปลอดภัย สร้างรายได้ตลอดปี

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

ใช่ ปานกลาง

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นําเอาเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบํารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เกษตรกรตัง้ กลุ่มฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก ในเรือ่ งความรูแ้ ละปจั จัยการผลิต

√

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดําเนินงานของการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั สอดส่องดูแลหาบทลงโทษ

√

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดําเนินการการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
มีการอบรมให้ความรูอ้ ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

√

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
มีการถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ หาแนวร่วมการทําเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ทุกปี

√

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
มีการถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ หาแนวร่วมการทําเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ทุกปี

√

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ให้เข้าร่วมในการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ถ่ายทอดให้เยาวชน บุตรหลาน มาช่วยงาน

√

ปรับปรุงประเด็นของการถือครองทีด่ นิ หรือสิทธิในการใช้ ซึง่ ขัดขวางการนําเทคโนโลยีไปใช้ให้ดขี น้ึ
ใช้พน้ื ทีน่ ้อย ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพแต่ไม่มสี ทิ ธิในการถือครอง

√

นําไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
การผลิตมีความปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี และมีมาตรฐานรองรับความปลอดภัย

√

ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดหรือไม่
เจ้าหน้าทีป่ ระสานกับผูร้ บั ซื้อ และนําความต้องการสินค้ามาส่งให้กลุ่มผูผ้ ลิต ผลิตตามความต้องการของผูซ้ ้อื

√

นําไปสู่การใช้ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ นหรือแหล่งพลังงานหรือไม่
สามารถใช้พน้ื ทีไ่ ด้ต่อเนื่องและมีการเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ มีวสั ดุคลุมดินไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนของหน้าดิน

√

นําไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่
กลุ่มผักอินทรียส์ ามารถผลิตผักทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตลาดต้องการมาก จึงขายได้ราคาสูง

SLM ของ WOCAT Approaches
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แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้
√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทําให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

กําไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

ใช่

ภาระงานลดลง

√ ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม

√ การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสํานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
ั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญหาได้
อย่างไร

จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน







การปลูกผักอินทรียช์ ว่ ยรักษาระบบนิเวศน์ และสภาพแวดล้อม ไม่บุก
รุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ นํามาทําการเกษตร และทําให้ชุมชนมีพน้ื ทีป่ า่ เพิม่ ขึน้
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารทีป่ ลอดภัย
เกษตรกรมีอาชีพทีม่ นคง
ั ่ รายได้และฐานะดีขน้ึ
ผลิตอาหารทีม่ คี วามปลอดภัย และส่งต่อความปลอดภัยมาถึงผูบ้ ริโภค
และสิง่ แวดล้อม

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ






สอดรับกับนโยบาย ”เกษตรอินทรียแ์ ละครัวไทยสู่ครัวโลก” ของรัฐบาล
แนวทางนี้สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารทีม่ คี วามปลอดภัย
และส่งต่อความปลอดภัยมาถึงผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม
ั
แนวทางนี้ช่วยลดปญหาการบุ
กรุกพืน้ ทีป่ า่ สามารถแบ่งพืน้ ทีท่ าํ กินให้
สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ ปลูกผักอินทรีย์ สร้างรายได้ให้
เกษตรกร
แนวทางนี้ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งทรัพยากรดิน การอนุรกั ษ์
ดินและนํ้าให้แก่เกษตรกรชาวเขา สามารถใช้ทรัพยากรทีด่ นิ และ
ทรัพยากรนํ้าได้อย่างคุม้ ค่ามีการบํารุงรักษาทีถ่ ูกวิธเี ช่น ปรับปรุงบํารุง
ดินด้วยอินทรียวัตถุ ไม่ใช้สารเคมีรกั ษาให้เกิดสมดุลตามธรรมชาติ

SLM ของ WOCAT Approaches

เกษตรกรยังอ่อนแอเรือ่ งของการตลาด  ให้การส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรูเ้ รือ่ งการตลาด

แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
 ระบบกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ของเกษตรกรชาวเขา เนื่องจากพืน้ ทีท่ าํ กินอยู่ในเขต
ปา่ สงวนจึงส่งผลทําให้การจัดสรรพืน้ ทีด่ งั กล่าวเกิดข้อจํากัด  รัฐควร
ปรับปรุง แก้ไขปญั หาเกีย่ วกับแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายใน
การคุม้ ครองและควบคุมการทําเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู

วิถปี ลูกผักอินทรีย์ ณ บ้านเมืองอาง ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธโิ ครงการหลวง
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ (kamalapa_w@hotmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 25 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 14 เมษายน 2563

วิ ทยากร
กมลาภา วัฒนประพัฒน์ - วิทยากรร่วม
สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ - วิทยากรร่วม
ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ - วิทยากรร่วม
ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว - วิทยากรร่วม
วัชรินทร์ พจนบัณฑิต (-) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
บุญตรี คีรภี วู ดล (-) - เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง - ทีป่ รึกษาด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นระดับชาติ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5721/
ข้อมูลการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ที่ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 ไม่ปรากฏ
การอ้างอิ งหลัก
 -: ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์
 เมืองอางโมเดล Archives - เข้มข้น กับคนข่าวเกษตรตัวจริง – ข่าวเกษตรทํากิน 29 มกราคม: https://kasettumkin.com/tag/เมืองอางโมเดล
 The North องศาเหนือ – เมืองอางปลูกผักให้เป็นปา่ 25 มิถุนายน 2560: http://program.thaipbs.or.th/thenorth/episodes/46187
 เรียนรูร้ กั ษ์ปา่ กับอาสาเทีย่ ว...ทีห่ มูบ่ า้ น ปกาเกอะญอ “บ้านเมืองอาง” เชียงใหม่ 9 มีนาคม 2561: https://m.mgronline.com/travel/detail/9610000022292
 ผักอินทรียเ์ มืองอาง ปล่อยไก่..กําจัดศัตรูพชื 5 มิถุนายน 2558: https://www.thairath.co.th/content/502999
 วิถผี กั อินทรียท์ บ่ี า้ นเมืองอาง | ผูน้ ําด้านนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ 1 กุมภาพันธ์ 2560: https://www.svgroup.co.th/ผักอินทรียเ์ มืองอ่าง/

SLM ของ WOCAT Approaches
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เทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน (ภาพโดย : ว่าทีร่ อ้ ยตรี นันทภพ ชลเขตต์)

เทคโนโลยีการใช้ถา่ นชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงบารุงดิ น
เทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน

สถานที่

คาอธิ บาย
ถ่านชี วภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิ ตจากชี วมวลหรือสารอิ นทรี ย์ที่
ย่อยสลายได้ จ ากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลื อใช้ ท างการเกษตร เช่ น ใบไม้ กิ่ ง ไม้ หญ้ า ฟางข้ าว เหง้ า
มันสาปะหลัง ซังและต้นข้าวโพด มูลสัตว์ และกากตะกอนของเสีย เป็ นต้น
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุทอ่ี ุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวลหรือสารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายได้
จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ กิง่ ไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสาปะหลัง ซังและต้น
ข้าวโพด มูลสัตว์ และกากตะกอนของเสีย เป็ นต้น กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพเป็ นการแยกสลายชีวมวลด้วย
ความร้อ นโดยไม่ใช้อ อกซิเจน หรือ ใช้น้ อ ยกว่า เรีย กว่า ไพโรไรซิส (Pyrolysis) ซึ่งมีส องวิธีห ลักๆ คือ การ
แยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า การแยกสลายอย่างเร็วทีอ่ ุณหภูมเิ ฉลีย่ 700 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเป็นวินาที จะ
ได้ถ่านชีวภาพ 20% และการแยกสลายอย่างช้าทีอ่ ุณหภูมเิ ฉลีย่ 500 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเป็ นชัวโมง
่
จะได้
ถ่านชีวภาพมากกว่า 50% ประโยชน์ของถ่านชีวภาพมีหลายประการ ในด้านสิง่ แวดล้อม ถ่านชีวภาพช่วยลดการ
เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยกักเก็บคาร์บอนลงในดิน กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพเป็ นการแยกสลายมวลชีวภาพ
ด้วยความร้อนทาให้ได้พลังงานชีวมวลมาใช้ประโยชน์เป็ นพลังงานทดแทนในด้านการเกษตร ถ่านชีวภาพช่วย
กักเก็บน้าและธาตุอาหาร เนื่องจากมีลกั ษณะเป็นรูพรุน ทาให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์เพิม่ มากขึน้

สถานที่ : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่โกเมศ
ตาบลบ่อกวางทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุร ี ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: 2-10 แห่ง
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู
เลือก : ละติจดู 13.37596 องศาเหนือ
ลองจิจดู 101.05499 องศาตะวันออก
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไป
อย่างสมา่ เสมอในพืน้ ที่ (ประมาณ 1-10 ตร.กม.)
พืน้ ที่ค้มุ ครองถาวร : ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : น้อยกว่า 10 ปี
(ไม่นานนี้
ประเภทของการแนะนา
√ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน
อยู่ ( > 50 ปี )
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก

SLM ของ WOCAT Technologies

เทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงบารุงดิน
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เตาผลิตถ่านชีวภาพทีใ่ ช้กบั ชีวมวลแกลบโดยเฉพาะ
(ภาพโดย : ว่าทีร่ อ้ ยตรี นันทภพ ชลเขตต์)

เตาผลิตถ่านชีวภาพชนิดถังนอน
(ภาพโดย : ว่าทีร่ อ้ ยตรี นันทภพ ชลเขตต์)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
√ รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
√ ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกสภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ
√ ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
การจัดการปา่ ธรรมชาติและกึง่ ธรรมชาติ

วนเกษตร (Agroforestry)
พืน้ ที่ปลูกพืช
การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว: rice (wetland)
การปลูกพืชยืนต้นทีไ่ ม่มเี นื้อไม้ : กล้วย,มะละกอ
การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม: ไผ่,ฝกั ทอง
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี: 2 ฤดู

การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี- Ca (Acidification): การ
เกิดกรด, Cp (Soil pollution): มลพิษในดิน
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านกายภาพ- Pc (Compaction):
การอัดแน่น, Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างใน
ดินหรือรูพรุน, Pi (Soil sealing)
มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการจัดการพืช : อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน,
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยวิ ธีพืช : ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยการจัดการ- M6: การจัดการของเสีย
(การทา รีไซเคิล การเอากลับมาใช้ใหม่หรือการลดปริมาณ)
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิคของเตาผลิตถ่านชีวภาพแบบใช้งานได้กบั ชีวมวลทุกชนิด
ส่วนประกอบของอุปกรณ์และขนาดภายนอก ดังนี้
1.ชุดอุปกรณ์เตาผลิตถ่านชีวภาพ ประกอบด้วย ห้องเผาไหม้มเี ชือ้ เพลิงไม้ มี
ฐานรองรับห้องบรรจุชวี มวลตัง้ อยู่บนพืน้ ทีข่ นาด กว้าง x ยาว = 3 x 4 ตารางเมตร
ตัวเตาสูงจากพืน้ ดิน 2 เมตร ความสูงของปล่องควัน วัดจากส่วนบนของตัวเตา 2
เมตร
2.อุปกรณ์ดดู ฝุน่ ควัน ประกอบด้วยถังน้ า 200 ลิตร พัดลมดูดควัน (Induced Draft
Fan) และปล่องสเปย์น้าสูง 4 เมตร
3. ช่องทางป้อนเชือ้ เพลิงทีป่ ากเตา มีความสูง 0.6 เมตร กว้าง 0.4 เมตร ยาว 3
เมตร
4. ปริมาตรห้องบรรจุชวี มวล มีปริมาตร 200 ลิตร 2 units อัตราการผลิตถ่าน
ชีวภาพจากกิง่ ไม้แต่ละ unit 30 กิโลกรัมต่อวัน รวมกาลังผลิต 60 กิโลกรัมต่อวัน
5. ใช้พน้ื ทีต่ ดิ ตัง้ เตาผลิตถ่านชีวภาพทัง้ 2 units มีขนาด กว้าง x ยาว = 6 x 7
ตารางเมตร

ผูเ้ ขียน : ดร.พันธุศ์ กั ดิ ์ โกเมศ
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิคของเตาผลิตถ่านชีวภาพแบบใช้งานกับชีวมวลแกลบ
โดยเฉพาะส่วนประกอบของอุปกรณ์และขนาดภายนอก ดังนี้
1. ชุดอุปกรณ์เตา ประกอบด้วย ห้องบรรจุชวี มวลแกลบเป็นถังเหล็กขนาด 200
ลิตร จานวน 5 ใบ แต่ละถังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร สูง 0.9 เมตร
2. ระบบท่อรวมของทางเดินเปลวก๊าซ (Flue Gas Common Header) เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.12 เมตร ยาว 2 เมตร
3. ปล่องควัน (Flue Gas Stack) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.12 เมตร ยาว 6 เมตร
4. ชุดอุปกรณ์เปลีย่ นทิศทางเปลวก๊าซเพือ่ ดักเก็บฝุน่ ละอองจากควัน
ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ (Induced Draft Fan), ระบบท่อสูถ่ งั น้าขนาด
200 ลิตร มีปล่องระบายไอน้า
5. ปริมาตรห้องบรรจุชวี มวลแกลบเป็นถังขนาด 200 ลิตร จานวน 5 ใบ ต่อโยง
เรียงกัน อัตราการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลแกลบรวม 60 กิโลกรัมต่อวัน
6. ใช้พน้ื ทีต่ ดิ ตัง้ เตาผลิตทัง้ ชุด 5 ถังบรรจุชวี มวลแกลบมีขนาด กว้าง x ยาว =
4 x 7 ตารางเมตร

ผูเ้ ขียน : ดร.พันธุศ์ กั ดิ ์ โกเมศ

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวน ต่อหน่วยเทคโนโลยี (หน่วย: ชุดอุปกรณ์เตา, ขนาด: 0.6 เมตร * 0.9 เมตร)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย USD

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.171

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 10 USD
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. จัดหาพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เตาผลิตถ่านชีวภาพและปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นฐานรองรับเตาและระบบระบายน้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 5 วัน)
2. จัดสร้างชัน้ เก็บ Feed Stock และสถานทีเ่ ก็บถ่านชีวภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 5 วัน)
3. จัดสร้างระบบไฟฟ้าเพือ่ การใช้งานอุปกรณ์ ให้แสงสว่าง และระบบ Service Water (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 วัน)
4. สร้างชิน้ ส่วนอุปกรณ์เตาผลิตถ่านชีวภาพ อุปกรณ์ดกั ฝุน่ ละอองไอเสียและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า พร้อมประกอบเข้าใช้งาน
(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 26 วัน)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ ( ต่อหน่ วย: ชุดอุปกรณ์เตา,ขนาด: 0.6 เมตร * 0.9 เมตร
ง้ หมด
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ปริ มาณ หน่
ย
น
าเข้า
วย (บาท)
(บาท)

ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย

ติดตัง้ ชุดเตาผลิตถ่านชีวภาพ ปรับพืน้ ทีแ่ ท่นวางฐานเตาและเส้นทาง
ลาเลียงและทางระบายน้า

คน

10.0

1,055.95

10,559.50

จัดสร้างชัน้ เก็บ Feed Stock และจัดเก็บถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตได้

คน

10.0

1,055.95

10,559.50

คน

0.6

995.61

59.74

คน

0.86

482.72

430.83

คน

0.86

1,055.95

908.12

ค่าอุปกรณ์ในการสร้างเตาผลิตถ่านชีวภาพ (เตาทีใ่ ช้ได้กบั ชีวมวลทุก
ชนิด รวมกับเตาทีใ่ ช้กบั ชีวมวลแกลบ รวมเป็น 1 ชุด) ได้แก่ ถังเหล็ก
ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร, Induce Draft Fan, Electric Water Pump,
High pressurewater spray, Electric Wood Saw และอุปกรณ์
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ชุด

0.03

12,068.00

362.04

ค่าวัสดุทเ่ี ป็นเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก สกรู-น๊อต และอืน่ ๆ รวม
ประมาณ 40 รายการ เพือ่ สร้างเตา 1 ชุด

ชุด

0.3

18,095.97

542.76

%ของค่าใช้จ่ายที่
ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
ผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน

จัดสร้างระบบไฟฟ้าเพือ่ ใช้งานอุปกรณ์ ให้แสงสว่าง และ Service
Water
จัดสร้างชิน้ ส่วนอุปกรณ์เตาผลิตถ่านชีวภาพ อุปกรณ์ดกั ฝุน่ ละอองไอ
เสีย และงานประกอบชิน้ ส่วนอุปกรณ์ แรงงานระดับปานกลาง
จัดสร้างชิน้ ส่วนอุปกรณ์เตาผลิตถ่านชีวภาพ อุปกรณ์ดกั ฝุน่ ละอองไอ
เสีย และงานประกอบชิน้ ส่วนอุปกรณ์ แรงงานระดับต่า
อุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

23,120.78

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

734.34

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. การทาความสะอาดระบบท่อและหัวสเปรย์ส่งถ่ายเปลวความร้อนระหว่างห้องเผาไหม้และบรรจุชวี มวล (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆ วาระการใช้งาน 3 ครัง้ )
2. การทาความสะอาดตะแกรงแผ่นเหล็กกรุรใู ต้เต้าบรรจุชวี มวลในเตาผลิตถ่านชีวภาพจากแกลบ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆ วาระการใช้งาน 3 ครัง้ )
3. การตรวจสอบการชารุดของโลหะทีป่ ะทะความร้อนสูง (Hot Spot) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆ ปี)
4. การตรวจซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุก 2 ปี)
5. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ดกั ฝุน่ ละอองจากควันไอเสีย (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆวาระ การใช้งาน 6 ครัง้ )

ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ค่า%ของ
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยต่
อ
ใช้จ่ายที่
หน่ วย ปริ มาณ หน่ วย (บาท) ต่อปัจจัยนาเข้า ก่อให้
เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
การเตรียม Feed Stock, ขนถ่ายวัสดุชวี มวลและผลิตภัณฑ์, การผลิตถ่าน
ชีวภาพ

คน

0.06

66,374.00

3,982.44

ชุด

0.03

10,055.66

301.70

อุปกรณ์
อุปกรณ์เครือ่ งมือเบ็ดเตล็ดเพือ่ ใช้ปฏิบตั งิ าน
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
หน่ วย ปริ มาณ หน่
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

ปัจจัยนาเข้า
วัสดุด้านพืช
เศษไม้ฟืนหาซือ้ ได้ในท้องถิน่ (รวมราคาขนส่ง)

กิโลกรัม

333.3

0.91

301.70

เศษไม้ฟืนหาซือ้ ได้ในท้องถิน่ (รวมราคาขนส่ง)

กิโลกรัม

333.3

1.81

603.40

ครัง้

33.3

39.22

1,306.06

ครัง้

33.3

99.56

331.57

อื่นๆ
งานซ่อมย่อยระหว่างปี และงานตรวจซ่อมประจาปี (Yearly Inspection
and Maintenance)
พลังงานไฟฟ้าและน้าประปา
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

6,826.87

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

213.91

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
√ 1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร
ชืน้
√ กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
-

ภูมิลกั ษณ์
√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ
เนินเขา
ไหล่เขา

ความสูง
√ 0-100 เมตร
101-500 เมตร
501-1,000 เมตร

> 4,000 ม.ม.
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)
ลาดเล็กน้อย (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)
เป็นลูกคลืน่ (11-15%)
เป็นเนิน (16-30%)
ชัน (31-60%)
ชันมาก (>60%)

ไหล่เนินเขา
เนินเขา
หุบเขา

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

1,001-1,500 เมตร
1,501-2,000 เมตร
2,001-2,500 เมตร
2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

SLM ของ WOCAT Technologies

เทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงบารุงดิน

236

5/9

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
√ ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)
√ หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

√ หยาบ/เบา (ดินทราย)
ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
√ ต่า (<1%)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา

เพียงพอ
ดี
√ ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี
(จาเป็นต้องได้รบั การบาบัด)
√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
ใช้ประโยชน์ไม่ได้

หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
> 50 เมตร

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
√ สูง

การเกิ ดน้าท่วม
√ ใช่
ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง

ปานกลาง
ต่า

ปานกลาง
ต่า

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
√ ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

<10% ของรายได้ทงั ้ หมด
√ 10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก
จน

√ พอมีพอกิน

ทาการค้า/การตลาด

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือ
เครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
เพศ

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

√ 1-2 เฮกตาร์
2-5 เฮกตาร์

SLM ของ WOCAT Technologies

หญิง
√ ชาย

อายุ
เด็ก
ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
√ ผูส้ งู อายุ

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ
บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

ขนาดใหญ่

กลุ่ม
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สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
5-15 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง

ขนาด

15-20 เฮกตาร์

√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล

500-1,000 เฮกตาร์
1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

เพิม่ ขึน้

ดี

√

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม

การผลิตพลังงาน (เกีย่ วข้องกับน้า ด้านชีวะ)

ลดลง

√
√
√
√

คุณภาพน้าสาหรับการชลประทาน

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ ม
โทรมของทีด่ นิ

ลดลง

√ ปรับปรุงดีขน้ึ
√ ปรับปรุงดีขน้ึ

คุณภาพพืชผล
การผลิตพืชทีใ่ ช้เลีย้ งปศุสตั ว์
การจัดการทีด่ นิ

ลดลง
ลดลง
ขัดขวาง

เพิม่ ขึน้
ทาให้งา่ ยขึน้
เพิม่ ขึน้

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณน้า

ลดลง √

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

สิง่ ปกคลุมดิน

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้
√

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้ √

การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน /การเกิดชัน้ ดาน

เพิม่ ขึน้

SLM ของ WOCAT Technologies
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ปรับปรุงดีขน้ึ
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√
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
การอัดแน่นของดิน

เพิม่ ขึน้ √

ความเค็ม

เพิม่ ขึน้

ความเป็นกรด

เพิม่ ขึน้

มวลชีวภาพ/เหนือดินชัน้ C

ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง

ลดลง

√

ลดลง

√

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้
√

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√ ด้านบวก

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

√

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√ ด้านบวก

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
-

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
√ 1-10%

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
0-10%
√ 11-50%
51-90%

11-50%
>50%

91-100%
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่
ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
√ การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

SLM ของ WOCAT Technologies
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
ั ยการผลิต จึงช่วยลด
นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็ นปจจั
การทาวัสดุอุปกรณ์สาหรับผลิตถ่านชีวภาพมีตน้ ทุนสูงสาหรับเกษตรกรรายย่อยบาง
ต้นทุน ทาให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์เพิม่ มากขึน้
รายดังนัน้ ควรรวมกลุ่มเพือ่ สร้างวัสดุอุปกรณ์สาหรับชุมชน
วัสดุทใ่ี ช้ผลิตถ่านชีวภาพอยู่ในพืน้ ที
ไม่สามารถผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมดังนัน้ ควรคิดค้นและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ผลิต
ถ่านให้สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน
จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
-

เกิดควันซึง่ เป็นมลพิษทางอากาศ ไม่เหมาะทีจ่ ะผลิตในทีช่ ุมชนดังนัน้ ควรสร้างระบบ
ปิดเพือ่ จัดการควัน ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ →
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร
-

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
นิสุดา ทองคาพันธ์
ว่าทีร่ อ้ ยตรีนนั ทภพ ชลเขตต์

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 28 มกราคม 2562

การอัพเดทล่าสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2562

วิ ทยากร
ดร.พันธุศ์ กั ดิ ์ โกเมศ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5671/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
ไม่ปรากฏ
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด
่ นิ - ประเทศไทย

โครงการ
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่โกเมศ

การอ้างอิ งหลัก
Wageningen Agric. University (Wageningen Agric. University)-Netherlands:
Environmental Land Management and Rural Livelihood Project:

ลิ งก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์
Biochar application for land improvement: https://qcat.wocat.net/th/wocat//techno;ogies/view/technologies_4750_
Effect of Biochar Application on Soil Quality and Soil Carbon Sequestration in Acid Soils: www.abd.org
Agriculture new Theory Komes Farm: www.komesmodel.com
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กลุ่มหมูหลุมอินทรียต์ ามวิถชี ุมชน (ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม
กลุ่มหมูหลุมอินทรียต์ ามวิถชี ุมชน

สถานที่

คาอธิ บาย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็ นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม
จากเกษตรกรผู้ประสบความสาเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทัง้ มี การสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยง
หมูหลุมให้เป็ นเวที การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
แนวทางของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม เป็นกลุ่มทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรทีป่ ระกอบ
อาชีพการเลี้ยงสุกรแบบหลุม โดยเน้นการใช้จุลนิ ทรีย์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสุกรแบบหลุม
ให้กบั เกษตรกรทีม่ คี วามสนใจ และสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูเ้ ลี้ยงหมูหลุมและ
เพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการด้านการตลาด
วัตถุประสงค์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม
1 เพือ่ ให้เกษตรกรและผูส้ นใจการเลีย้ งหมูหลุม มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการเลีย้ งหมูหลุม
2 เพือ่ สร้างเครือข่ายผูเ้ ลีย้ งหมูหลุม ให้มกี ารช่วยเหลือ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
3. เพือ่ ให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลีย่ น เรียนรูแ้ ละแก้ไขปญั หาร่วมกัน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม มีวธิ กี ารดาเนินงาน ดังนี้
- ศึกษาดูงาน
- อมรมให้ความรู้ 4 เรือ่ ง คือ พันธุ์ อาหาร การจัดการ ตลาด
- จัดตัง้ เป็นกลุ่มเกษตรผูเ้ ลีย้ งหมูหลุม เพือ่ จะได้มผี ลผลิตทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของตลาด และมีอานาจ
ต่อรองได้มากขึน้ และทาให้มโี อกาสเข้าถึงทุนได้งา่ ยขึน้
- สร้างเครือข่ายหมูหลุมในจังหวัด และเชือ่ มโยงเครือข่ายทัง้ ประเทศ เพือ่ เพิม่ ความเข้มแข็งในกลุ่มอาชีพ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม มีขนั ้ ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.ศึกษา ดูงาน และเข้ารับอบรม จากสถานทีต่ ่างๆ
2.รวมกลุ่มเกษตรกร ผูส้ นใจในชุมชนทีเ่ คยเลี้ยงหมูแบบเดิม มาตัง้ กลุ่มเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเลี้ยงหมู
แบบหลุม
3.จัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม
4.จัดให้มกี ระบวนการถ่ายทอดความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง
5.การเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ โดยใช้ส่อื ต่างๆ ได้แก่ แผ่ น พับ วิดีโ อ youtube การให้ส มั ภาษณ์ ผ่ านสื่อ
โทรทัศน์ และวิทยุ
6. สร้างเครือข่ายผูเ้ ลี้ยงหมูหลุม ในระดับชุมชน และนอกชุมชน โดยจัดให้มกี ารอบรมการเลี้ยงหมูหลุมทุก
เสาร์ท่ี 3 ของเดือน
7. มีการส่งเสริมและสนับสนุน จากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมปศุสตั ว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
ในการดาเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม มีผเู้ กีย่ วข้องดังนี้
1 เกษตรกรและผูน้ าเกษตรกร มีบทบาท ร่วมเรียนรู้ ปฏิบตั ิ แลกเปลีย่ นความรู้ สนับสนุน
2. หน่ วยงานของรัฐ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุ น งบประมาณและปจั จัยการผลิต และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
3. หน่วยงานเอกชน มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีบทบาทควบคุม กากับ ดูแลพืน้ ที่
5. โรงเรียน มหาวิทยาลัย
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สถานที่ : ตาบลดอนแร่ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุร ี ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
99.75695, 13.45522
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2549
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

1/6

1.กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมเป็นทีย่ อมรับในชุมชนเนื่องจากไม่ทาลายสิง่ แวดล้อมและลดมลภาวะด้านกลิน่ ในระบบการจัดการ
2.ทาให้เกิดมีผสู้ นใจผลิตภัณฑ์หมูหลุมมากขึน้ เรือ่ ยๆเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัย
3.สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ ได้สะดวกและรวดเร็ว
4.การรวมกลุ่มทาให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรูแ้ ละให้ความช่วยเหลือกัน ตลอดจนให้ควา มสาคัญใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
5.มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือในเรือ่ งหลักวิชาการเพือ่ ให้สามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน โดยปศุสตั ว์จงั หวัด
6.ทาให้มผี สู้ นใจมาศึกษาหาความรูต้ ลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมจานวนมากทาให้คนรูจ้ กั มากขึน้ ส่งผลทาให้มตี ลาดจาหน่ายผลิต ภัณฑ์เพิม่ มากขึน้
โอกาส:
1.การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม หากมีการเลี้ยงจานวนมากขึ้น จะทาให้ขาดแคลนพืชอาหารสาหรับเป็ นวัตถุดบิ ในการเลี้ยงหมูหลุมในท้องถิ่น ดั งนัน้ ควรมีการ
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกพืชอาหารสาหรับเป็นวัตถุดบิ ในการเลีย้ งหมูหลุมให้มากขึน้ หรือศึกษาสูตรของอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดบิ ทีม่ ี
2.ราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหลุม ยังไม่แตกต่างจากราคาผลิตภัณฑ์หมูทวไป
ั ่ ดังนัน้ ควรมีการพิจารณามาตรฐานหมูหลุม เพื่อยกระดับผลิตภัณ ฑ์ทม่ี คี ุณภาพดีกว่า
ให้มรี าคาสูงขึน้

การประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม
(ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

การศึกษาดูงานภายในกลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมอินทรีย์
(ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
วัตถุประสงค์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม
1. เพือ่ ให้เกษตรกรและผูส้ นใจการเลีย้ งหมูหลุม มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการเลีย้ งหมูหลุม
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายผูเ้ ลีย้ งหมูหลุม ให้มกี ารช่วยเหลือ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ั
3. เพือ่ ให้สมาชิกเกษตรกรภายในกลุม่ มีโอกาสแลกเปลีย่ น เรียนรูแ้ ละแก้ไขปญหาร่
วมกัน
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา: 
การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: มีการเลีย้ งหมูหลุมทีย่ งยื
ั ่ นทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ย

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ปศุสตั ว์จงั หวัด ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) และเกษตรอาเภอ

การร่วมมือหรือการทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการในพืน้ ที่

กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและน้า) : สามารถใช้ทด่ี นิ ในการทาฟาร์มเลีย้ งหมูหลุมได้

นโยบาย: หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ ปศุสตั ว์จงั หวัดเข้ามาช่วยให้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค: เกษตรกรติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องได้สะดวก
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้


ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา: เนื่องจากตลาดยังไม่แพร่หลายและราคายังต่ากว่าหมูฟาร์ม



ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่มีให้: หาแรงงานทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในการเลีย้ งหรือการจัดการค่อนข้างยาก
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ
ระบุผม้ ู ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่
เกษตรกร กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุม พัฒนารูปแบบการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ความเป็นองค์กรรวมของ
ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุร ี
ระบบนิเวศน์เกษตรในฟาร์ม วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์
พลังธรรมชาติหมุนเวียนจากพลังงานแสงแดด น้าและดิน นามาปลูกพืชเลีย้ ง
สัตว์กนิ พืช นาปุ๋ยมูลสัตว์มาเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
องค์กรทีข่ น้ึ อยู่กบั ชุมชน
อบต. ดอนแร่
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น /
ทีป่ รึกษาทางด้านการเกษตร
ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา
ภาคเอกชน

ส่งเสริม และให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้านจุลนิ ทรียม์ าตรฐานการผลิตและ
การตลาด
วิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน
ราชภัฏ
บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรมปศุสตั ว์ กรมพัฒนาทีด่ นิ

เอเจนซี่หลัก
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง
ระดมกาลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

√ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิก ศึกษาค้นคว้าหาความรูแ้ ละศึกษาดูงานในพืน้ ที่

การริเริม่ หรือการจูงใจ
การวางแผน

√

การดาเนินการ

√

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√

ต่างๆ เพือ่ นามาปรับใช้ในพืน้ ทีข่ องตนเอง
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิก กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมและหน่วยงานภาครัฐ ปศุสตั ว์
จังหวัดช่วยกันวางแผนการดาเนินการให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิก ดาเนินการตามแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
มีการติดตามตรวจสอบและแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุ่มและมีการติดตามจาก
หน่วยงานภาครัฐ ปศุสตั ว์จงั หวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด

แผนผัง
เป็นขันตอนต่
้
างๆของกลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมอินทรียต์ ามวิถชี ุมชน ตาบลดอนแร่ อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร ี

การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น

ผูเ้ ขียน : นางกุลวดี สุทธาวาส

การตัดสิ นใจถูกทาโดย

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว
นักการเมืองหรือผูน้ า
SLM ของ WOCAT Approaches

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
การประเมินความรู้ ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีไ่ ด้ทาการ
บันทึกไว้เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)

√

สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

√

จากหน่วยงานภาครัฐ ปศุสตั ว์จงั หวัด
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

√ กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมอินทรียต์ ามวิถชี ุมชน

รูปแบบของการอบรม

หัวข้อที่อบรม
หมูหลุมอินทรีย์

√ กาลังดาเนินการ
√ เกษตรกรกับเกษตรกร
ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

มีเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ

ไปเยีย่ มชมสถานที่
ทีศ่ นู ย์ถาวร

√ กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมอินทรียต์ ามวิถชี ุมชน
การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
มีหน่วยงานปศุสตั ว์จงั หวัดเข้ามาช่วยให้คาแนะนาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบ SLM เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
< 2,000

การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
เงินสนับสนุ นสาหรับปจั จัยการผลิต

2,000-10,000

√ 10,000-100,000

เครดิต

100,000-1,000,000

√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา: ไม่ปรากฏ
แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ปศุสตั ว์จงั หวัด

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง

244

ใช่ อย่างมาก
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ใช่ ปานกลาง

SLM ของ WOCAT Approaches

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการบริโภคอย่างปลอดภัย
ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่
สามารถสร้างรายได้อย่างยังยื
่ น
ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นาเอาเทคโนโลยี ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ไปใช้และบารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
ช่วยรักษามลภาวะภายในชุมชน

√
√
√
4/6

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง

√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
√ กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

ใช่ อย่างมาก

แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนา ด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไป
ปฏิ บตั ิ ใช้

ใช่ ปานกลาง

ปรับปรุงความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศหรือสภาพทีร่ นุ แรงและภัยพิบตั หิ รือไม่
มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการ
นาไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่
มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการ

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดาเนินงานของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดาเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
มีหน่วยงานภาครัฐ ปศุสตั ว์จงั หวัดเข้ามาให้ความรูแ้ ละช่วยแนะนาให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
ทาให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามมารฐานเดีย่ วกัน
ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
มีการติดต่อประสานงานและมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ให้เข้าร่วมในด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
สามารถเป็นอาชีพทีย่ งยื
ั ่ นและทาให้เป็นทางเลือกของรุ่นต่อไปสามารถสานต่อได้
นาไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
เป็นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามปลอดภัยไร้สารเคมี
ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดหรือไม่
เป็นทางเลือกของผูบ้ ริโภคทีเ่ น้นความปลอดภัยจากสารเคมี
นาไปสู่การใช้ทด่ี นิ อย่างยังยื
่ นหรือแหล่งพลังงานหรือไม่

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น
ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

เพราะมีหน่วยงานภาครัฐ ปศุสตั ว์จงั หวัด เข้ามาช่วยให้คาปรึกษา
แนะนา ส่งเสริมควบคุมดูแลให้ระบบการเลีย้ งหมูหลุมเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ ทางสังคม

√ การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
√ จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
√ ความรูแ้ ละทักษะ ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

SLM ของ WOCAT Approaches
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 กลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมเป็นทีย่ อมรับในชุมชนเนื่องจากไม่ทาลาย
สิง่ แวดล้อมและลดมลภาวะด้านกลิน่ ในระบบการจัดการ
 มีพน้ื ทีแ่ ละทาเลทีต่ งั ้ เหมาะสมเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตลาดและ
ชุมชน
 มีผสู้ นใจผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เนื่องจากปลอดภัยจากสารเคมี

 การส่งเสริมการเลีย้ งหมูหลุม หากมีการเลีย้ งจานวนมากขึน้ จะทาให้ขาดแคลน
พืชอาหารสาหรับเป็นวัตถุดบิ ในการเลีย้ งหมูหลุมในท้องถิน่  ควรมีการ
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกพืชอาหารสัตว์สาหรับเป็นวัตถุดบิ ในการเลีย้ งหมูหลุม
ให้มากขึน้ หรือ ศึกษาสูตรของอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดบิ ทีม่ ี

 สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ ปศุสตั ว์จงั หวัด ได้สะดวก
และรวดเร็ว

ั่ 
 ราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหลุม ยังไม่แตกต่างจากราคาผลิตภัณฑ์หมูทวไป
ควรมีการพิจารณามาตรฐานหมูหลุม เพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพดีกว่าให้
มีราคาสูงขึน้
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

 สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการประสานงานและแลกเปลีย่ น  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทจ่ี าหน่ายยังไม่ทนั สมัยและยังไม่เป็นรูปแบบทีส่ นใจของ
ประสบการณ์ความรูแ้ ละให้ความช่วยเหลือกัน ตลอดจนให้
ผูบ้ ริโภค  ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาช่วยแนะนาส่งเสริมรูปแบบของ
ความสาคัญในกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
ผลิตภัณฑ์เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดและผูบ้ ริโภค
 มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือในเรือ่ งหลัก
 ในการเลีย้ งหมูหลุมของกลุ่มยังขาดการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทาให้ระยะเวลาการ
วิชาการเพือ่ ให้สามารถผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยปศุสตั ว์
เลีย้ งหรือการจัดการใช้เวลานาน  ปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดการโดยหาเทคโนโลยี
จังหวัด
เข้ามาช่วยจัดการเพือ่ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
่
 มีผสู้ นใจมาศึกษาหาความรูต้ ลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมู
 ตลาดการรับชือ้ ผลิตภัณฑ์ยงั อยู่ในวงจากัดยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคทัวไป
หลุมจานวนมากทาให้คนรูจ้ กั มากขึน้ ส่งผลทาให้มตี ลาดจาหน่าย
 ให้หน่วยงานภาครัฐช่วยส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ชอ่ งทาง
ผลิตภัณฑ์เพิม่ มากขึน้
social media
 ระบบการจัดการในกลุ่มผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีห่ น่วยงาน
ราชการกาหนด  ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ปศุสตั ว์จงั หวัด เข้ามาช่วย
ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
นายอภิสทิ ธิ ์ บัวปาย (a.boupai@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 เมษายน 2563
วิ ทยากร
สิงห์โตศรี สุพจน์ (supojkb@gmail.com) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ประเสริฐ กิจติสร - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
สมนึก ห่วงทอง - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
วันเพ็ญ พุทธา - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5760/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น ที่ถกู อ้างอิ ง
Technologies: หมูหลุมอินทรีย์ (Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5759/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ - ประเทศไทยไทย
โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก
 ลิ งก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 SLM ของ WOCAT Approaches
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ฟาร์มหมูหลุมอินทรีย์ (ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

หมูหลุมอินทรีย์
หมูหลุมอินทรียต์ ามวิถชี มุ ชน

คาอธิ บาย
หมูหลุ ม เป็ นการจัดการในการเลี้ ยงสุกร ด้ ว ยวิ ธี ก ารจัดการคอกและการเลี้ ย งสัต ว์แ บบ
ผสมผสานกับการทางานของจุลินทรี ย์ที่ทาให้ ได้ผลิ ตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกัก
เก็บของเสียจากคอกเป็ นปุ๋ยอิ นทรีย์ นาไปใช้ ให้เกิ ดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิ ดมลภาวะต่ อ
ชุมชน

ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั หรือผลกระทบของเทคโนโลยี
1)มีวสั ดุและวัตถุดบิ ในพืน้ ทีท่ าให้ชว่ ยลดต้นทุนการผลิต
2) ได้ป๋ ยที
ุ เ่ ป็ นประโยชน์สามารถนาไปเป็ นธาตุอาหารให้กบั พืชได้
3) ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูทป่ี ลอดภัย
โดยทัวไปการเลี
่
ย้ งสุกรในชุมชน มักจะก่อให้เกิดมลภาวะอันเนื่องมาจาก ของเสียจากการเลี้ยงสุกรได้แก่ มูล 4) ไม่เป็ นมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม และไม่มกี ลิน่ รบกวนชุมชน
สุกรน้ าเสียจากการเลีย้ งและกลิน่ ทาให้เกิดมลภาวะและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ของชุมชน 5) เป็ นอาชีพทีส่ ามารถดารงชีพได้อย่างยังยื
่ น
การจัดการเลี้ย งหมู แบบหมูหลุ ม เป็ น เทคโนโลยีทางเลือกในการลดปญั หาอันเนื่องมาจากการเลี้ยงหมู
แบบเดิม ที่ส่ง ผลกระทบชีวิต ความเป็ น อยู่ สภาวะสิ่ง แวดล้อมของชุมชนที่น าไปสู่ค วามขัด แย้งในการใช้
สถานที่
ประโยชน์จากทีด่ นิ ของชุมชน
การเลีย้ งหมูหลุม มีลกั ษณะการจัดการเฉพาะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การจัดการเลีย้ งหมูหลุมและการจัดการ
ของเสียจากการเลีย้ งหมู
1.การจัดการเลีย้ งหมูหลุม มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ คือการจัดการโรงเรือนและวิธกี ารเลีย้ ง
1.1 การจัดการโรงเรือน สร้างโรงเรือนบนพื้นทีด่ อนทีไ่ ม่มนี ้ าท่วมขัง ใช้วสั ดุทห่ี าได้ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่
หญ้าคา เป็ นต้น สร้างเป็ นลักษณะเพิงหมาแหงนหรือหน้าจัว่ โดยให้โรงเรือนมีการระบายอากาศทีด่ ี การทา
คอกหมูหลุม ในการเลี้ยงหมูหลุม ให้ทาคอกบนพื้นดิน ไม่เทพื้นซีเมนต์ แต่จะขุดหลุมลึกประมาณ 60 -70
เซนติเมตร แล้วรองก้นหลุมด้วยแกลบ ขีเ้ ลื่อย หรือขุยมะพร้าว
1.2 วิธกี ารเลีย้ งหมูหลุม ประกอบด้วย การจัดการเรื่อง อาหารได้แก่ อาหารข้นและอาหารหมัก วัตถุดบิ ต้อง
คัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ใช้สารเคมี และมีการใช้สมุนไพรผงร่วมกับการใช้น้ าหมักชีวภาพ ผสม
น้ า ให้สตั ว์กนิ เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เป็ นการป้องกันและรักษาโรค
1.3 พันธุส์ ุกรทีน่ ามาเลีย้ งในลักษณะหมูหลุม ได้แก่สายพันธุท์ น่ี ิยมนามาเลีย้ งจะเป็ นลูกผสมสามสายพันธ์ คือ
ดูรอ็ คเจอร์ซ่ี + แลนด์เลซ + ลาร์จไวท์ โดยให้อยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดือน )
2.การจัดการของเสียจากการเลีย้ งหมู ให้ใช้แกลบรองก้นหลุม แบ่งเป็ น 2 ชัน้ ชัน้ ละประมาณ 30 เซนติเมตร
ระหว่างชัน้ ใส่ดนิ แล้ว หว่านเกลือ แล้วรดน้ าหมักชีวภาพให้ชุ่ม จากนัน้ ทุกสัปดาห์ให้รดน้ าหมักชีวภาพเพื่อ
สถานที่ : พืน้ ทีต่ าบลดอนแร่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิง่ ปฏิกูลต่างๆ หลังจากเลี้ยงหมู ในแต่ละรอบของการเลี้ยง จะได้ป๋ ุย
ประเทศไทย
หมักมูลหมูหลุมพร้อมใช้
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี: พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
จุดประสงค์หรือหน้าทีข่ องเทคโนโลยี
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก
1.เพื่อให้การเลีย้ งหมูไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
99.75695, 13.45522
2.เพื่อให้ได้ป๋ ยหมั
ุ กมูลหมูหลุมทีม่ คี ุณภาพ เพื่อนาไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือ
3.เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสุกรทีป่ ลอดภัยจากสารพิษไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
เน้นไปยังบริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
ขัน้ ตอนการเลีย้ งหมูหลุม
พื้นที่ค้มุ ครองถาวร?: ไม่ใช่
1.สร้างโรงเรือน บนพืน้ ทีด่ อนทีไ่ ม่มนี ้ าท่วมขัง ให้โรงเรือนมีการระบายอากาศทีด่ ี
วันที่ในการดาเนิ นการ: พ.ศ.2549
2.สร้างคอกหมูหลุม ขนาดคอกกว้าง 4 x 4 เมตร สามารถเลีย้ งได้คอกละ 8 ตัว
ประเภทของการแนะนา
3.การเตรียมคอก
4.พันธุส์ ุกร สายพันธุท์ น่ี ิยมนามาเลีย้ งจะเป็ นลูกผสมสามสายพันธุ์
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
5.อาหารหมูหลุม วัตถุดบิ ต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ใช้สารเคมี
้
6.การปองกันและรักษาโรค ใช้การฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพทีพ่ น้ื คอกและตัวหมูทกุ 7 วัน ใช้น้ าหมักชีวภาพผสม
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากันอยู่ (> 50ปี )
น้ าให้หมูกนิ เมื่อมีอาการปว่ ยก็รกั ษาตามอาการโดยการใช้ยาสมุนไพร
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
7. การดูแลรักษา
ทางโครงการหรือจากภายนอก
√ การศึกษาดูงาน
SLM ของ WOCAT Technologies
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อะไรบ้างทีผ่ ใู้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ ชอบ
1.สามารถเลีย้ งในชุมชนได้ เนื่องจากไม่มปี ญั หาเรือ่ งกลิน่ เหม็นจากมูลสุกร และแมลงวัน
2.ได้ป๋ ยุ อินทรียท์ ม่ี คี ุณภาพ ใช้ปรับปรุงบารุงดิน ทีป่ ลูกพืชอาหารสัตว์ในพืน้ ที่ และจาหน่ ายเป็ นรายได้เสริม
3.ประหยัดแรงงานเนื่องจากไม่ตอ้ งใช้แรงงานในการเก็บกวาดมูลสุกร ทาความสะอาด คอกและล้างตัวสุกรรวม
ทัง้ ยังทาให้ประหยัดน้าใช้ในการเลีย้ งด้วย
อะไรบ้างทีผ่ ใู้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ หรือไม่ชอบ
1.กระบวนการและการเลีย้ งหมูหลุมใช้เวลามากกว่าปกติ
2.ผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
3.ยังไม่มกี ารกาหนดมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุมจากภาครัฐ
4.การเลีย้ งหมูหลุม ต้องมีพน้ื ทีป่ ลูกพืชอาหารเพือ่ เป็นวัตถุดบิ อาหารให้หมูทป่ี ลอดภัย

คอกทีใ่ ช้เลีย้ งหมูหลุม ขนาดคอกกว้าง 4 x 4 เมตร
(ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

โรงเรือนทีใ่ ช้ในการเลีย้ งหมูหลุม (ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ไม่ใช่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การทาฟาร์มปศุสตั ว์ (Ranching)

อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ

ประเภทสัตว์: สุกร

รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศที่
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

มีการจัดการปศุสตั ว์แบบผสมผสานหรือไม่? ใช่
ชนิ ด
จานวน
สุกร
90
การใช้น้า
จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
√ สระน้า
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของน้า - Hp (Decline of surface water quality):
การลดลงของคุณภาพน้าทีผ่ วิ ดิน

√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
ฟื้นฟูบาบัดทีด่ นิ เสือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุม่ ด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
 การจัดการปลูกพืชร่วมกับปศุสตั ว์

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยการจัดการ - M6: การจัดการของเสีย (การทา
รีไซเคิล การเอากลับมาใช้ใหม่หรือการลดปริมาณ)

 การจัดการของเสีย / การจัดการน้าเสีย
SLM ของ WOCAT Technologies

มาตรการอื่น ๆ - การจัดการฟาร์มปศุสตั ว์ (สุกร) อย่างยังยื
่ นด้วย
ระบบการผลิตแบบอินทรีย์
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
1. โรงเรือ นหมูห ลุ ม สร้างโรงเรือ นบนพื้น ที่
ดอนทีไ่ ม่มนี ้าท่วมขัง ไม่เทพืน้ ซีเมนต์ ใช้วสั ดุทห่ี า
ได้ตามท้องถิน่ เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา เป็ นต้น สร้าง
เป็ น ลัก ษณะเพิงหมาแหงนหรือ หน้ า จัว่ โดยให้
โรงเรือนมีการระบายอากาศทีด่ ี
2. การเตรียมคอก การเลี้ยงแบบนี้จะเป็ นพื้น
อ่ อ นและโรงเรือ นจะต้อ งสัม พัน ธ์กบั จ านวนหมู
โดยใช้มขี นาดคอกกว้าง 4x4 เมตร สามารถเลี้ยง
ได้คอกละ 8 ตัว ส่วนแม่หมูจะใช้คอกเล็กกว่าหมู
ขุนจะใช้คอกขนาด 2x3 เมตร เริม่ ด้วยการขุดพื้น
คอกลึกลงไป 60 เซนติเมตร (หรือก่ออิฐขึ้นมาก็
ได้) ในการมุงหลังคานัน้ ควรให้ตนี ชายคากว้างกัน
ไม่ให้น้ าฝนสาดเข้ามาในคอก และเมื่อตีฝ าคอก
แล้วต้องใช้อฐิ บล็อกหรือไม้ไผ่กนั ้ รอบๆ คอกลึกลงไปจากพืน้ ดินประมาณ 40-50 เซนติเมตร เพื่อกันไม่ให้หมูขุดนอกคอกได้ (การกัน้ ฝาคอกควรติ ดตัง้ ประตู
ปิด-เปิดไว้ เพือ่ ความสะดวกในการนาหมูเข้า-ออก)
3. การเตรียมวัสดุพน้ื คอก ปูพน้ื คอกโดยใช้แกลบหนา 60 เซนติเมตร แล้วใช้เกลือเม็ดครึง่ ลิตรโรยหน้าแล้วใช้น้าหมักชีวภาพ ผสมน้ า 20 ลิ ตร ราดให้ทวั ่
ช่วงนี้วสั ดุพน้ื คอกจะยังร้อนจากการทางานของจุลนิ ทรีย์ ทิง้ ไว้ประมาณ 7 วัน จึงนาหมูเข้าอยู่ได้ และควรราดน้าหมักชีวภาพลงบนพื้นคอกเพิม่ เติมทุกๆ 5-7
วัน ครัง้ ละ 10 ลิตร ภายหลังจากเริม่ เลีย้ งหมูแล้วเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิง่ ปฏิกูลต่างๆ แกลบจะทาหน้าทีด่ ูดซับความชื้นของเสียต่างๆ
ลดการเกิดแก๊สจากการสะสมของเสีย พืน้ แกลบนุ่ มเดินสบายเท้าทาให้ไม่มปี ญั หาเล็บเท้าฉีกขาด หมูชอบขุดคุย้ ดินทีเ่ ย็นสบาย นอกจากนัน้ ไม่ต้องใช้แรงงาน
และน้าจานวนมากในการทาความสะอาดโรงเรือน แกลบทีใ่ ช้รองพืน้ เมือ่ หมูอายุครบกาหนด ยังได้ขายเป็ นปุ๋ยคอกอีกด้วยสภาพแวดล้อมโดยรอบแห้งสะอาด
ไม่มสี งิ่ ปฏิกลู ให้เป็นแหล่งเพาะเชือ้ โรค
4. พันธุส์ ุกร พันธุส์ ุกรทีน่ ามาเลีย้ งในลักษณะหมูหลุม ได้แก่ สายพันธุท์ น่ี ิยมนามาเลีย้ งจะเป็นลูกผสมสามสายพันธุ์ คือ ดูรอ็ คเจอร์ ซ่ี + แลนด์เลซ + ลาร์จ
ไวท์ โดยให้อยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดือน )
5.อาหารหมูหลุม อาหารข้นและอาหารหมัก ผสมในอัตราส่วน อาหารข้น 50% และอาหารหมัก 50% เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร นอกจากนี้ยงั มีการเสริม
หญ้าสดให้กนิ ทุกวัน โดยให้กนิ ประมาณครึง่ กิโลกรัมต่อตัว สาหรับอาหารหมัก จะใช้พชื จากธรรมชาติมาหมัก คือ หยวกกล้วย 100 กิโลกรัม น้ า ตาลทราย
แดง 4 กิโลกรัม เกลือ 1 กิโลกรัม หมักทิง้ ไว้ประมาณ 4-5 วัน วัตถุดบิ ทีน่ ามาผสมเป็นอาหาร ต้องคัดเลือกว่ามาจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ใช้สารเคมีการผลิต
อาหารหมักชีวภาพในการเลีย้ งหมูหลุม น้าหมักชีวภาพเป็นเทคโนโลยีชวี ภาพท้องถิน่ ทีช่ าวบ้านสามารถทาเองได้โดยการนาเอาพืชผักผลไม้ซากสั ตว์ไปหมัก
โดยจุลนิ ทรีย์ท่มี ใี นบรรยากาศและกากน้ าตาลเป็ นอาหารของจุลนิ ทรีย์หรือการใช้หวั เชื้อทีค่ ดั เลือก การใช้สารสกัดจากสมุนไพร และสารสกั ดจากพืช โดย
กระบวนการการหมักบ่มด้วยจุลนิ ทรียท์ ม่ี ลี กั ษณะจาเพาะ ด้วยระยะเวลาและวิธกี ารหมักบ่มทีเ่ หมาะสมจะได้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นประโยชน์กบั สัต ว์การใช้สมุนไพร
ผงและการใช้น้ าหมักชีวภาพผสมน้าให้สตั ว์กนิ เป็ นการส่งเสริมสุขภาพให้กบั สัตว์ สามารถป้องกันและรักษาโรค นอกจากนี้ยงั มีการใช้สมุนไพร ในการฆ่าเชือ้
และต้านทานเชือ้ ก่อโรค
6.การให้อาหารและน้ า (1.) หมูเล็ก น้ าหนัก 15-30 กิโลกรัม ใช้อาหารข้น:อาหารหมัก=2:1, (2.) หมูรุ่น น้ าหนัก 30-60 กิโลกรัม ใช้อาหารข้น:อาหาร
หมัก=1:1, (3.) หมูใหญ่ น้าหนัก 60 กิโลกรัม ส่งตลาดใช้อาหารข้น:อาหารหมัก=1:2, (4.) แม่พนั ธุ์ พ่อพันธุ์ ใช้อาหารข้น:อาหารหมัก=1:2, ส่วนการให้น้ า ให้
ตามปกติ และควรมีถว้ ยรองน้าเพือ่ ไม่ให้เฉอะแฉะ
7. การให้ยาและการป้องกันโรค (1.) ในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กบั หมู ใช้น้ าหมักชีวภาพผสมน้ าให้หมูกนิ แต่หากอาหารหรือน้ าไม่สะอาดพอ หมู
อาจมีอาการท้องเสีย หรือขีเ้ หลวได้ (ซึง่ ปกติไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก) ต้องรักษาโดยนาใบฝรังสด
่ ใบฟ้าทะลายโจรสด และเถาบอระเพ็ดเอาให้หมูกนิ , (2.) ใช้ตา
ข่าย สาหรับกันยุงในเวลากลางคืน แต่หากเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ตี วั ริน้ ชุกชุม ควรนาเอาตะไคร้หอมมาทุบแช่น้า แล้วฉีดพ่นให้หมูในช่วงหัวค่า
8. การดูแลหมูหลุม (1.) ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพที่พ้นื คอกและตัวหมูทุก 7 วัน, (2.) ทาความสะอาดบริเวณโรงเรือ นทุกๆเดือน เติมขี้เถ้าแก ลบ 1-2
กระสอบเดือนละครัง้ ต่อคอก, (3.) ตรวจสอบน้าดืม่ หมู เปลีย่ นทีเ่ หลือสาดเข้าไปในคอกให้หญ้าสด,ผักสด ปริมาณ 1 ใน 3 ของอาหาร

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 27 ไร่
ค่าแรง
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 1 ha = 6.25 ไร่ )

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การจัดการเลีย้ งหมูหลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี)
2. การจัดการมูลจากหมูหลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 27 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
การจัดการเลีย้ งหมูหลุม

คน-วัน

210.0

300.0

63,000.0

100.0

การจัดการอาหารหมูหลุม

คน-วัน

60.0

300.0

18,000.0

100.0

การจัดการมูลหมูหลุม

คน-วัน

300.0

300.0

90,000.0

100.0

การสร้างโรงเรือน

คน-วัน

120.0

300.0

36,000.0

100.0

โรง

1.0

84,000.0

84,800.00

100.0

ตัว

90.0

3,800.0

342,000.0

100.0

กิโลกรัม

90.0

1,500.0

135,000.0

100.0

วัสดุสาหรับก่อสร้าง
ค่าวัสดุการสร้างโรงเรือน
อื่นๆ
ค่าอาหารเลีย้ งหมูหลุม
ค่าพันธุล์ กู สุกร
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

768,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

24,000.0

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. การจัดการเลีย้ งหมูหลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี)
2. การจัดการอาหารหมูหลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี)
3. การจัดการมูลหมูหลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 27 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
หน่ วย (บาท)
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

การจัดการเลีย้ งหมูหลุม

แรง

210.0

300.0

63,000.0

100.0

การจัดการอาหารหมูหลุม

แรง

60.0

300.0

18,000.0

100.0

การจัดการมูลหมูหลุม

แรง

300.0

300.0

90,000.0

100.0

แรงงาน

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

171,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

5,343.75
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย

เขตภูมิอากาศเกษตร

<250 ม.ม.

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ

√ ชืน้

251-500 ม.ม.

กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 มม.

กึง่ แห้งแล้ง

751-1000 มม.

แห้งแล้ง

ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 1210.2 อยู่ภายใต้
อิทธิพลของลมมรสุมทีพ่ ดั เวียนประจาฤดูกาล 2 ชนิด คือ
พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวเรียกว่าลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทาให้บริเวณ
จังหวัดราชบุรมี อี ากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีก
ชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ พัดจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทาให้อากาศชุ่มชืน้ และมีฝน
ตกทัวไป
่

√ 1001-1500 ม.ม.
1501-2000 ม.ม
2001-3000 ม.ม.
ภูมิลกั ษณ์

ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)

ความสูง

√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

0-100 เมตร

ลาดทีไ่ ม่ชนั (3-5%)

สันเขา

√ 101-500 เมตร

ปานกลาง (6-10%)

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

2,001-2,500 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,501-3,000 เมตร

ชันมาก (60>%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณสันเขา
√ บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

หยาบ/เบา (ดินทราย)

สูง (>3%)

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ละเอียด/หนัก(ดินเหนียว)

ละเอียด/หนัก(ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิวดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

√ ลึก (81-120 ซ.ม.)
ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
√ > 50 เมตร
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีด่ ี
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีไ่ ม่ดี (จาเป็น
ต้องได้รบั การบาบัด)
เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
√ (การชลประทาน)

√ ดี
ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Water quality refers to: ground
water

ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง

√ ปานกลาง
ต่า

เพียงพอ

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่

√ ปานกลาง
ต่า
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/
การค้า)
√ ทาการค้า/การตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

ยากจนมาก

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

พอมีพอกิน

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังจากสัตว์

√ การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

√ รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

เพศ

อายุ

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
√ กลุม่ /ชุมชน

หญิง
√ ชาย

เด็ก
ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

√ น้าฝน

กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์
√ 2-5 เฮกตาร์
5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

√

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น
กลุ่ม
รายบุคคล ไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
รายบุคคล ได้รบั สิทธิครอบครอง

เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

√

ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

√

ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

√

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√

ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี
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ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
คุณภาพพืชผล

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
ดีขน้ึ เนื่องจากมีการใช้ป๋ ยุ หมักจากมูลหมูหลุม
ทีม่ คี ุณภาพ จานวนก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : อัตราการตายของลูกสุกร >10%
หลังจากการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น : อัตรา
การตายของลูกสุกร <10% ลดการตายของ
ประชากรหมูหลุม

การผลิตสัตว์
การเสีย่ งต่อความล้มเหลวในการผลิต
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
การจัดการทีด่ นิ
การมีน้าดืม่ ไว้ให้ใช้ การมีน้าไว้ให้ปศุสตั ว์

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ขัดขวาง

√
√

ทาให้งา่ ยขึน้

ลดลง

เพิม่ ขึน้
มีตลาดหลากหลาย

คุณภาพน้าสาหรับปศุสตั ว์

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
แบ่งพืน้ ทีจ่ ดั การได้เหมาะสม

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
เอาใจใส่ในการผลิตมากขึน้

ภาระงาน

เพิม่ ขึน้

ลดลง

√

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
สามารผลิตได้อย่างยังยื
่ น

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

√

แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
สุขภาพแข็งแรง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้า

√

แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
มีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ อย่างเต็มที

การบรรเทาความขัดแย้ง

√

แย่ลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ทาให้ไม่มกี ลิน่ เหม็นรบกวน
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
มีการนามูลสุกรไปใช้ในพืน้ ที่

ความเค็ม

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ปรับปรุงดินด้วยมูลหมูหลุม

ความเป็นกรด

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
มีการใช้มลู หมูหลุมปรับปรุงดิน

ความหลากหลายของสัตว์

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
มีการเลีย้ งสัตว์ทห่ี ลากหลาย

ลดกลิน่ เหม็นในชุมชน

√

ต่าลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ลดกลิน่ จากการเลีย้ งหมูหลุม

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
-

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√ ด้านบวกอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
อุณหภูมปิ ระจาปี เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

อุณหภูมติ ามฤดูกาล เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฤดู: ฤดูรอ้ น

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
โรคระบาด

ไม่ดี

√

ดีมาก

ไม่ดี

√

ดีมาก

ผลลัพธ์ตามที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่นๆ
สัตว์ตายมากขึน้
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
√

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที โดยไม่ได้รบั
การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ

1-10%

1-10%

√

11-50%

11-50%

>50%

51-90%
91-100%

จานวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√

ใช่
ไม่ใช่

สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
√

การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร



มีวสั ดุแลวัตถุดบิ ในพืน้ ทีท่ าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต





ได้ผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัย





ไม่เป็นมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม ไม่มกี ลิน่ รบกวนชุมชน





สามารถเลีย้ งหมูหลุมในพืน้ ทีช่ ุมชนได้



เป็นอาชีพทีส่ ามารถดารงชีพได้อย่างยังยื
่ น

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ


มีพน้ื ทีท่ เ่ี หมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี



ผูใ้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ มีความรูค้ วามสามารถเป็นอย่างดี



มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน



เป็นบุคคลทีน่ ่าเชือ่ ถือเป็นทีย่ อมรับในสังคมและชุมชน
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การอ้างอิ ง
ผู้รวบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 13 เมษายน 2563

การอัพเดทล่าสุด: 13 เมษายน 2563

วิ ทยากร
สุพจน์ สิงห์โต - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5759/
ข้อมูล ด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน ที่ถกู อ้างอิ ง
Approaches: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5760/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ - ประเทศไทย
โครงการ



ไม่ปรากฏ
การอ้างอิ งหลักการ



ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์



-
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กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ภาพโดย : กุลวดี สุทธาวาส)

เกษตรอินทรียบ์ นพืน้ ที่ลาดเชิ งเขา
สถานที่

คาอธิ บาย
เกษตรอิ น ทรี ย์บนพื้น ที่ ล าดเชิ งเขา เป็ นการจัดการพื้น ที่ ดิน และน้ า ให้ สามารถผลิ ตสิ น ค้ า
ทางการเกษตรที่ ปลอดภัยได้อย่างยังยื
่ น
พื้นทีท่ าการเกษตร ทีล่ าดเชิงเขา ดินมีลกั ษณะเป็นดินร่วนปนกรวด ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย และยัง
ขาดมาตรการอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า ทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ทาการเกษตรเชิงเดีย่ ว ได้แก่
การปลูกข้าวโพดเลี้ย งสัตว์ ที่มกี ารใช้ปจั จัย การผลิต และใช้เงินลงทุ นมาก เช่ น ปุ๋ยเคมี สารก าจัด
ศัตรูพชื และวัชพืช อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน ทาให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
องค์ประกอบที่ สาคัญของเทคโนโลยีระบบเกษตรอิ นทรียบ์ นพืน้ ที่ ลาดเชิ งเขา
1.สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน ด้วยการใช้พชื ปุ๋ยสด (ปอเทือง สลับกับถัวพร้
่ า) และการใช้ป๋ ยหมั
ุ ก
2.การจัดการพื้น ที่โ ดยปลูกหญ้าแฝกบนที่ล าดเชิงเขา เพื่อ ชะลอการไหลของน้ าและแบ่งพื้น ที่ทา
การเกษตรตามความลาดชัน
3.สร้างแหล่งน้าในพืน้ ที่ เช่น ขุดสระน้า หรือ ขุดบ่อบาดาล
4.การจัดทา Buffer Zone
5.การจัดการโรคและแมลงด้วยสารชีวภัณฑ์
6. กาจัดวัชพืชด้วยวิธกี ารตัดหญ้าคลุมดิน
จุดประสงค์ของเทคโนโลยีระบบเกษตรอิ นทรียบ์ นพืน้ ที่ ลาดเชิ งเขา
1.เพือ่ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน สร้างสมดุลให้กบั ระบบนิเวศน์ และเพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ รายได้
3.เพือ่ ให้มสี ุขภาพดีขน้ึ
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ในการจัดทาระบบเกษตรอิ นทรียบ์ นพืน้ ที่ ลาดเชิ งเขา
1.สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
1.1 ปลูกพืชปุ๋ยสด โดยใช้ปอเทือง สลับกับถัวพร้
่ า ปลูก 6 ครัง้ ต่อปี ต่อเนื่อง 2 ปี
1.1.1 การปลูกปอเทือง ใช้วธิ กี ารปลูกแบบหว่าน ใช้เมล็ดประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วทาการคราด
กลบตื้นๆ หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก ปอเทืองจะเริม่ ออกดอก แล้วทาการ
ไถกลบ หลังจากนัน้ ใช้น้าหมักชีวภาพ พด. 2 (หมักจากผักและผลไม้) ฉีดพ่นให้ทวแปลง
ั่
อัตรา 5 ลิตร
ต่อไร่ผสมน้า 100 ลิตร แล้วปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ 12 -15 วัน , 1.1.2 การปลูกถัวพร้
่ า ใช้วธิ กี าร
ปลูกแบบโรยเป็ น แถว ในอัต รา 5 - 8 กิโ ลกรัมต่ อ ไร่ ซึ่งมีร ะยะระหว่างแถว 75 –100 เซนติเมตร
เมือ่ โรยเมล็ดลงในแถวแล้วกลบเมล็ดด้วยดินบางๆ หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ด
งอก ถัวพร้
่ าจะเริม่ ออกดอก แล้วทาการไถกลบ หลังจากนัน้ ใช้น้าหมักชีวภาพพด. 2 (หมักจากผักและ
ผลไม้) ฉีดพ่นให้ทวแปลง
ั่
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ผสมน้า 100 ลิตร แล้วปล่อยให้ยอ่ ยสลายประมาณ 12 -15 วัน
1.2 ใช้ป๋ ยุ หมักจากวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม และใช้น้ าหมักชีวภาพ
2. การจัดการพืน้ ที่
2.1 ปลูกหญ้าแฝก บนที่ล าดเชิงเขา เพื่อชะลอการไหลของน้ า ดักตะกอนดิน และเป็ นการควบคุ ม
แมลงศัตรูพชื
2.2 ให้จดั การพืน้ ทีแ่ ละปลูกพืชตามความลาดชัน เป็น 2 ระดับคือ
- ทีล่ าดเชิงเขา ปลูกไผ่ ไม้ผล ปา่ ใช้สอย
- ทีร่ าบ ปลูกกล้วย มะละกอ พืชผักสวนครัว ฝรัง่ สมุนไพร ไม้ผล
SLM ของ WOCAT Technologies
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สถานที่ : บ้านทุง่ นา ม.4 ต.หนองเป็ ด อ.ศรีสวัสดิ ์
จ.กาญจนบุร ี ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก
99.16547, 14.4935
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช้ ณ จุดทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือ
เน้นไปยังบริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
พื้นที่ค้มุ ครองถาวร?: ไม่ใช่
วันที่ในการดาเนิ นการ: พ.ศ.2547

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากัน(> 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก

1/10

3. สร้างแหล่งน้าในพืน้ ที่ โดยขุดสระน้าและขุดบ่อบาดาล เพือ่ ใช้ในการอุปโภค และทาการเกษตรครอบคลุมพืน้ ที่ 39ไร่ โดยการใช้ระบบสปริ งเกอร์ และให้น้ าตาม
ความลาดชันของพืน้ ที่ นอกจากนี้ มีการให้น้าหมักชีวภาพ ผ่านระบบสปริงเกอร์
4. การจัดทา Buffer Zone โดยปลูกไผ่ ปา่ ไม้ใช้สอย และขึงสแลนสูง 2.50 เมตร ในด้านทีไ่ ม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ เพือ่ ป้องกันสารเคมีทป่ี ลิวมาจากด้านข้าง
5. การจัดการ โรคและแมลง ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น น้าหมักชีวภาพ พด.7
6. กาจัดวัชพืช ด้วยวิธกี ารตัดหญ้าคลุมดิน เพือ่ รักษาความชืน้ ในดินและเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ
7 การจัดทาบัญชีฟาร์ม เพือ่ ให้ทราบต้นทุน กาไร-ขาดทุน ในการบริหารและจัดการฟาร์ม
จุดแข็งของโครงการนี้ ได้แก่
1.พืน้ ทีท่ ท่ี าการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์มากขึน้
2. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
3. ผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ ด้มคี วามปลอดภัย ไม่มสี ารพิษตกค้าง ทาให้ขายผลผลิตได้ราคาดีขน้ึ
4. ทาให้สุขภาพของเกษตรกร ดีขน้ึ ทาให้เกิดความร่วมมือของผูผ้ ลิตกับหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ ภาครัฐทีเ่ ข้ามาร่วมสนับสนุน มีโอกาสได้ร ับการรับรองมาตรฐาน
สินค้า ทาให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดและรัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ ทาให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเกษตรกร สร้างเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้มากขึน้

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้า โดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ

การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ใช่ - การปลูกพืชร่วมกับปศุสตั ว์และ
การทาปา่ ไม้ (Agro-silvopastoralism)
พืน้ ที่ปลูกพืช
การปลูกพืชยืนต้นทีไ่ ม่มเี นื้อไม้

รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

การปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม

ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ

จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี: 1

ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก
สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ

การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่

ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์

อื่น ๆ - ระบุ: การปลูกพืชร่วมกับเลีย้ งปศุสตั ว์ เช่น มะม่วง มะพร้าว หมู
ไก่
การใช้น้า
จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
√ ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูบาบัดทีด่ นิ เสือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับตัวกับสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้

√ บ่อบาดาล
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การกัดกร่อนของดิ นโดยน้ า - Wt (Loss of topsoil) : การสูญเสีย
ดินชัน้ บนหรือการกัดกร่อนทีผ่ วิ ดิน
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านเคมี - Cn (Fertility decline) :
ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ถูกทาให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านชีวภาพ - Bq (Quantity/biomass
decline) : การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ

กลุม่ ด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
 แนวกันลมหรือแนวต้านลม
 การจัดการปลูกพืชร่วมกับปศุสตั ว์
 การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

SLM ของ WOCAT Technologies

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
มาตรการจัดการพืช - A2 : อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์
ในดิน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยวิ ธีพืช - V1 : ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
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แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
ผูเ้ ขียน : นางกุลวดี สุทธาวาส
พื้นที่การเกษตร ขนาด 39 ไร่ ทิศเหนือติดเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ
ทิศใต้ตดิ ถนน
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ ในการจัดทาระบบเกษตรอิ นทรียบ์ นพื้นที่ลาดเชิ งเขา
1. สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
1.1 ปลูกพืชปุ๋ยสด โดยใช้ปอเทือง สลับกับถัวพร้
่ า ปลูก 6 ครัง้ ต่อปี ต่อเนื่อง 2 ปี
1.1.1 การปลู ก ปอเทือ ง ใช้วิธีก ารปลู ก แบบหว่ า น ใช้เ มล็ด ประมาณ 5
กิโลกรัมต่อไร่ แล้วทาการคราดกลบตืน้ ๆ หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60
วัน หลังเมล็ดงอกปอเทืองจะเริม่ ออกดอก แล้วทาการไถกลบ หลังจากนัน้
ใช้น้ าหมักชีวภาพ พด. 2 (หมักจากผักและผลไม้) ฉีดพ่นให้ทวแปลง
ั่
อัตรา
5 ลิตรต่อไร่ผสมน้ า 100 ลิตร แล้วปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ 12 -15 วัน
นางกุลวดี
สุทธาวาส
1.1.2 การปลูกถัวพร้
่ า ใช้วธิ กี ารปลูกแบบโรยเป็ นแถว ในอัตรา 5 - 8 กิโลกรัมต่อผูไร่เ้ ขีซึยง่ นมีร:ะยะระหว่
างแถว
75 – 100 เซนติเมตร เมื่อโรยเมล็ดลงในแถวแล้วกลบเมล็ดด้วยดิน
บาง ๆ หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก ถัวพร้
่ าจะเริม่ ออกดอก แล้วทาการไถกลบ หลังจากนัน้ ใช้น้ าหมักชีวภาพ พด. 2 (หมักจากผักและผลไม้) ฉีดพ่นให้
ทัวแปลง
่
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ผสมน้ า 100 ลิตร แล้วปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ 12 -15 วัน
1.2 ใช้ป๋ ยหมั
ุ กจากวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม และใช้น้ าหมักชีวภาพ
2. การจัดการพืน้ ที่
2.1 ปลูกหญ้าแฝกบนทีล่ าดเชิงเขา เพื่อชะลอการไหลของน้ า ดักตะกอนดิน และเป็ นการควบคุมแมลงศัตรูพชื
2.2 ให้จดั การพืน้ ทีแ่ ละปลูกพืชตามความลาดชัน เป็น 2 ระดับคือ
- ทีล่ าดเชิงเขา ปลูกไผ่ ไม้ผล ปา่ ใช้สอย
- ทีร่ าบ ปลูกกล้วย มะละกอ พืชผักสวนครัว ฝรัง่ สมุนไพร ไม้ผล
3. สร้างแหล่งน้ าในพืน้ ที่ โดยขุดสระน้ า และขุดบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภค และทาการเกษตรครอบคลุมพืน้ ที่ 39 ไร่ โดยการใช้ระบบสปริงเกอร์ และให้น้ าตามความลาดชัน
ของพืน้ ที่ นอกจากนี้ มีการให้น้ าหมักชีวภาพผ่านระบบสปริงเกอร์
4. การจัด ท า Buffer Zone โดยปลู ก ไผ่ ป่ า ไม้ ใ ช้ ส อย และขึง สแลนสู ง 2.50 เมตร ในด้ า นที่ไ ม่ ส ามารถปลู ก ต้ น ไม้ ไ ด้ เพื่อ ป้ องกัน สารเคมีท่ีป ลิว มาจากด้ า นข้า ง
5. การจัดการโรคและแมลง ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น น้ าหมักชีวภาพ พ.ด 7
6. กาจัดวัชพืชด้วยวิธกี ารตัดหญ้าคลุมดิน เพื่อรักษาความชืน้ ในดินและเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ
7. การจัดทาบัญชีฟาร์ม เพื่อให้ทราบต้นทุน กาไร-ขาดทุน ในการบริหารและจัดการฟาร์ม

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 39 ไร่
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 1 ha = 6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท

ปัจจัยที่ สาคัญที่ สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบน้า
3. ค่าแรงงานและขนส่ง

กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. ปรับปรุงบารุงดิน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลูก)
2. ระบบน้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูแล้ง)
3. การกาจัดวัชพืช (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างปลูก)
4. การกาจัดศัตรูพชื (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างปลูก)
5. แนวกันชน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
6. การใช้หญ้าแฝก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดูฝน)
7. การทาบัญชีฟาร์ม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ตลอดปี)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 39 ไร่)
่ ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจาจัยทั
ยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

การปรับปรุงบารุงดิน (การปลูกปอเทือง สับกลบปอเทือง ฉีดน้าหมักชีวภาพ
ใส่ป๋ ยหมั
ุ ก ใส่ปนู โดโลไมท์)

ครัง้

10.0

900.0

9,000.0

100.0

ใส่ป๋ ยหมั
ุ กปรับปรุงดิน

ครัง้

1.0

8,800.0

8,800.0

100.0

กาจัดวัชพืช

ครัง้

8.0

9,600.0

76,800.0

100.0

กาจัดศัตรูพชื

ครัง้

24.0

600.0

14,400.0

100.0

อุปกรณ์ต่อบ่อบาดาล

บ่อ

3.0

30,000.0

90,000.0

100.0

ตาข่ายพรางแสง

ม้วน

2.0

1,700.0

3,400.0

100.0

ค่าเมล็ดพันธุป์ อเทือง

กก.

63.0

33.0

2,079.0

100.0

ค่าต้นไม้ปลูกแนวกันชน

ต้น

300.0

10.0

3,000.0

100.0

พันธุก์ ล้าหญ้าแฝก

กล้า

150,000.0

0.73

109,500.0

100.0

ลิตร

50.0

20.0

1,000.0

100.0

ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน

อุปกรณ์

วัสดุด้านพืช

ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)
น้าหมักชีวภาพ
โดโลไมท์

กิโลกรัม 4,200.0

4.0

16,800.0

100.0

ปุ๋ยหมักปรับปรุงดิน

กิโลกรัม 4,500.0

4.0

18,000.0

100.0

สารไล่แมลง

ลิตร

50.0

30.0

1,500.0

100.0

ใช้ตาข่ายพรางแสงเป็นแนวกันชน

ม้วน

2.0

600.0

1,200.0

100.0

ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน

ครัง้

8.0

600.0

4,800.0

100.0

ดูแลรักษาตัดแต่งหญ้าแฝก

ครัง้

3.0

900.0

2,700.0

100.0

ไถพืน้ ที่

ไร่

21.0

500.0

10,500.0

100.0

ขุดบ่อบาดาล

บ่อ

3.0

70,000.0

210,000.0

100.0

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

583,479.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

18,233.72

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. ระบบน้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี ก่อน-หลังฤดูฝน)
2. การกาจัดวัชพืช (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 12 ครัง้ ต่อปี ระหว่างฤดูปลูกพืช)
3. การกาจัดศัตรูพชื (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 12 ครัง้ ต่อปีระหว่างฤดูปลูกพืช)
4. แนวกันชน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ ต่อปี ก่อนและหลังฤดูปลูก)
5. การใช้หญ้าแฝก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 12 ครัง้ ต่อปี ระหว่างฤดูปลูก)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 39 ไร่)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ต่อปัจจัยนาเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ค่ากาจัดวัชพืชในแปลง

ครัง้

8.0

1,200.0

9,600.0

100.0

ค่ากาจัดศัตรูพชื

ครัง้

24.0

600.0

14,400.0

100.0

ค่าซ่อมแซมแนวกันชน

ครัง้

6.0

300.0

1,800.0

100.0

ค่าตัดแต่งแนวหญ้าแฝก

ครัง้

8.0

900.0

7,200.0

100.0

เดือน

12.0

500.0

6,000.0

100.0

ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน

อื่นๆ
ค่าไฟฟ้าเกีย่ วกับระบบน้ า
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี

39,000.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

1,218.75

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<251 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร

ข้อมูลจาเพาะเรื่องภูมิอากาศ

√ ชืน้

251-500 ม.ม.

กึง่ ชุ่มชืน้

501-750 ม.ม.

กึง่ แห้งแล้ง

751-1000 ม.ม.

แห้งแล้ง

ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 1600.0
เป็นพืน้ ทีเ่ งาฝน (rain shadow) ทาให้มฝี นตกน้อย อากาศร้อนจัดในฤดู
ร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมสิ งู สุดประมาณ 44-45 องศา
เซลเซียสในเดือนเมษายน อุณหภูมติ ่าสุดในเดือนธันวาคมประมาณ 8-9
องศาเซลเซียส และอุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 27 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูฝน
เริม่ ตกจากกลางเดือนเมษายน และสิน้ สุดในช่วงกลางเดือนตุลาคม

1001-1500 ม.ม.
√ 1501-2000 ม.ม.
2001-3000 ม.ม.
3001-4000 ม.ม.
>4000 ม.ม.
ความชัน

ภูมิลกั ษณ์

ราบเรียบ (0-2%)

ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

ลาดทีไ่ ม่ชนั (3-5%)

สันเขา

√ ปานกลาง (6-10%)

ความสูง
0-100 เมตร
√ 101-500 เมตร

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

√ ไหล่เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

2,001-2,500 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,501-3,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ชันมาก (>60%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณสันเขา
√ บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
ไม่เกีย่ วข้อง

3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
√ ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก(ดินเหนียว)

ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
√ ละเอียด/หนัก(ดินเหนียว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น
สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ลึก (81-120 ซ.ม.)
ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
√ > 50 เมตร
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

เพียงพอ

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีด่ ี

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีไ่ ม่ดี (จาเป็น
√ ไม่ใช่
ต้องได้รบั การบาบัด)
√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้ (การ การเกิ ดน้าท่วม
ชลประทาน)

√ ดี
ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Water quality refers to: ground
water

ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)

√ ผสมผสาน (เพือ่ การยังชีพ/
การค้า)
ทาการค้า/การตลาด

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด
>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

√ พอมีพอกิน

ระดับของการใช้เครื่อง จักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังจากสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือ
เครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน
√ อยู่กบั ที่

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์
1-2 เฮกตาร์

ขนาดกลาง

√ ขนาดใหญ่

2-5 เฮกตาร์

√ 5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

บริษทั

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

เช่า

กลุ่ม

√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

รายบุคคล ไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√ รายบุคคล ได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

500-1,000 เฮกตาร์

√ รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

√

ดี

การศึกษา

ไม่ดี

√

ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

√

ดี

พลังงาน

ไม่ดี

ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

√
√

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

√

ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√

ดี

√
√

-

ดี
ดี

ดี

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
การผลิตพืชผล

ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง

การจัดการทีด่ นิ
การมีน้าดืม่ ไว้ให้ใช้
ั ยการผลิตทางการเกษตร
ค่าใช่จ่ายของปจจั

ขัดขวาง
ลดลง
ลดลง

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
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√
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√
√
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เพิม่ ขึน้
ทาให้งา่ ยขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง

√
√

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

อ่อนแอลง

√

เสริมให้แข็งแรง

ลดลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การสูญเสียดิน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเสีย่ งจากไฟ

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเร็วของลม

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเพือ่ นบ้าน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

สถาบันของชุมชน
ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความ
เสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาเนิ นการ

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

ด้านบวกอย่างมาก

√
√

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

ด้านบวกอย่างมาก

√
√

ด้านบวกอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
อุณหภูมปิ ระจาปี ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

อุณหภูมติ ามฤดูกาล ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนประจาปี ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนตามฤดู ลดลง

ไม่ดี

√

ดีมาก
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )

√

พายุฝนประจาท้องถิน่

ไม่ดี

ดีมาก

ภัยจากฝนแล้ง

ไม่ดี

ไฟปา่

ไม่ดี

โรคระบาด

ไม่ดี

√

ดีมาก

ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

ไม่ดี

√

ดีมาก

ช่วงการปลูกพืชทีล่ ดลงมา

ไม่ดี

√
√

ดีมาก
ดีมาก

ผลลัพธ์ตามมาที่ เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่นๆ

√

ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ ที่นาเทคโนโลยีไปใช้

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที โดยไม่ได้รบั
การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
√ 0-10%

ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
√ 1-10%

11-50%

11-50%

51-91%

>50%

91-100%

จานวนหลังคาเรือนหรือขนาดพืน้ ที่รวมทัง้ หมด
10 ครัวเรือน
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√ ใช่

ปรับลดการใช้พลังงานโดยการใช้โซล่าร์เซลล์ในการใช้น้าบาดาล

ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
√

ปรับเปลีย่ นเรือ่ งค่าใช้จ่ายต้องประหยัดมากขึน้ ต้องมีความละเอียดมากขึน้
(สังเกตมากขึน้ )

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน




1.1 พืน้ ทีท่ ท่ี าการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์มากขึน้
1.2 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
1.3 ผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ ด้มคี วามปลอดภัยไม่มสี ารพิษตกค้าง
2.1 ขายผลผลิตได้ราคาดีขน้ึ
2.2 ทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
2.3 เป็นพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถส่งผลผลิตสูต่ ลาดอย่างง่าย เส้นทางคมนาคม
สะดวก
2.4 เกษตรกรได้รบั ความรูแ้ ละมีประสบการณ์ในการทาการเกษตร
ดีกว่าเกษตรกรรายอื่นๆ
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ต้องใช้เวลาเพิม่ มากขึน้ ในการทาการเกษตรแบบระบบอินทรีย์ 
หานวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย



ต้องทาแนวกันชนแปลงตัวเองเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ป้องกันสารพิษของแปลง
เพือ่ นบ้าน ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปรับหลักเกณฑ์ทาให้เหมาะสม



ต้องเสียเวลานานและมีหลายขัน้ ตอนในการขอใบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปรับหลักเกณฑ์ทาให้เหมาะสม
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน




3.1 มีการร่วมมือของผูผ้ ลิตกับหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ ภาครัฐทีเ่ ข้า
มาร่วมสนับสนุน
3.2 ได้รบั ตราสัญลักษณ์รบั รองมาตรฐานสินค้าทาให้ผบู้ ริโภคเชือ่ มัน่
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด




ต้องใช้เวลาและแรงงานพร้อมจัดหาวัสดุในการทาปุ๋ยอินทรียใ์ ช้เอง 
หาวัสดุในพืน้ ทีน่ ามาใช้เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
ผูบ้ ริโภคยังสับสนไม่รวู้ ่าเกษตรอินทรียค์ อื อะไรให้ความรูเ้ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้
อุปสรรคเรือ่ งของราคา เนื่องจากมีตน้ ทุนสูงให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องช่วย
ประชาสัมพันธ์และหาตลาดรองรับ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ


ได้มนี โยบายของภาครัฐทีช่ ่วยสนับสนุนด้านการเกษตรอินทรีย์



เกษตรกรยังขาดการวางแผนในเรือ่ งของการใช้ทด่ี นิ อย่างเป็นระบบให้
ความรูแ้ ละข้อมูลต่างๆมากขึน้



ได้มกี ารร่วมมือของภาครัฐและผูผ้ ลิตทาให้สามารถแข่งขันได้มากขึน้



เกษตรกรยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของการปรับปรุงบารุงดินให้
หน่วยงานหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ความรูท้ ค่ี รอบคลุมรอบด้าน
เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในเรือ่ งของความต่อเนื่องของการผลิตและ
การตลาดให้เรียนรูใ้ นเรือ่ งของการผลิตและการตลาดให้รทู้ นั เหตุการณ์
ั
การกาหนดราคายังเป็ นปญหาใหญ่
เนื่องจากมีการผันผวนของราคาอยู่มาก
ให้ภาครัฐหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องช่วยกากับดูแลอย่างแท้จริง




การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 30 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

วิ ทยากร
พัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล WOCAT
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5739/
ข้อมูลด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีถ่ ูกอ้างอิง
Approaches: กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์ (Natural Agriculture Club)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5741/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ - ประเทศไทย
โครงการ



Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก



ลิ งก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์



-
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อบรมการทาเกษตรอินทรียใ์ นไม้ผล (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร)ี

กลุ่มเกษตรอิ นทรียป์ ัถวีโมเดล
ั โมเดล
ปถวี

สถานที่

คาอธิ บาย
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปถั วีโมเดล เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละสร้างเครือข่ายการผลิตผัก ผลไม้ และการแปรรูป
สินค้าเกษตรอินทรียเ์ พือ่ จาหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล เป็ นการรวมตัวกันของเกษตรกรผูผ้ ลิตผักและผลไม้ ทีต่ ้องการผลิตสินค้า
ให้ไ ด้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่ มฯมีบทบาทหน้ าที่ จัดให้มกี ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ให้คาปรึกษา
ั ยการผลิตและการตลาด แก้ไขปญั หาร่วมกัน
จัดหาปจจั
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักและผลไม้ เพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจัดการตลาด
รวมทัง้ เผยแพร่ความรูก้ ารผลิตพืชผักและผลไม้ทไ่ี ด้มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ ปสู่สาธารณะ
ั โมเดล มีวธิ กี ารดาเนินงานประกอบด้วย
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
1. รวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตผักและผลไม้
2. จัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
3. การจัดการตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ
4. เผยแพร่ความรูก้ ารผลิตพืชผักและผลไม้ทไ่ี ด้มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ ปสู่สาธารณะ
5. การจัดการด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรม ดูงาน แปลงสาธิต นิทรรศการ สือ่ สิง่ พิมพ์ เฟสบุ๊ค
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การจัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ั อาเภอมะขาม
สถานที่ : 5 หมู่ 2 ตาบลปถวี
จังหวัดจันทบุร ี ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
102.24629, 12.70255
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ. 2559
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
1. นายรัฐไท พงษ์ศกั ดิ ์ เป็ นผู้รเิ ริม่ ทาสวนไม้ผลอินทรีย์ในหมู่บ้านปถั วี ที่ประสบผลส าเร็จ มีเกษตรกร
ประเภทของแนวทาง
และผูส้ นใจมาศึกษาดูงาน ทาให้เกิดความต้องการทาเกษตรอินทรีย์
2. เกษตรกรผูส้ นใจ รวมตัวกันจัดตัง้ กลุ่มเรียกว่า “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล” เพื่อเป็ นศูนย์กลางของ
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เกษตรกรทีผ่ ลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล จัดให้มเี วทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จัดหาปจั จัยผลิต ร่วมกันวิเคราะห์และ
√ เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
แลกเปลีย่ นข้อมูลทางการตลาด โดยจัดให้มกี ารประชุมเป็นประจาทุกวันที่ 20 ของเดือน
ั
4. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวีโมเดล ได้นามาตรฐานการบริหารจัดการกลุ่มตามข้อกาหนดมาตรฐานเกษตร
ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน
อินทรีย์ ในรูปแบบ PGS (Participatory Guarantee System) ภายใต้การให้คาแนะนาจากภาครัฐ
5. กลุ่ มเกษตรอิน ทรีย์ ปถั วีโ มเดล ด าเนิ น กิจ กรรมมุ่ ง เน้ น 3 ด้า น คือ ด้านการผลิต ด้า นการตลาด
และด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ั โมเดล ได้จดั ให้มกี จิ กรรมเพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการด้านการตลาด ได้แก่
6. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
การเผยแพร่การทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม การจาหน่ ายผลผลิต การเปิดให้ผสู้ นใจเข้ามาเทีย่ วชม ดูงาน
อบรมการทาเกษตรอินทรีย์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม
ั โมเดล ได้จดั ให้มกี จิ กรรมเพือ่ สนับสนุ นด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ได้แก่ การ
7. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
เปิดสวนให้เทีย่ วฟรีกนิ ฟรี และจาหน่ายผลผลิต
8. Technology Transfer เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพือ่ สนับสนุนงานของภาครัฐ
9. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล ได้รบั การ เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการสนับสนุ นจากภาครัฐและ
เอกชน เช่น ได้รบั การสนับสนุ นเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้อินทรีย์ จากบริษัทเอกชนและได้ร บั
ั ยการผลิตจากภาครัฐ
สนับสนุนปจจั
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ในการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรียป์ ถั วีโมเดล มีผเู้ กีย่ วข้อง ได้แก่
- เกษตรกรเป็ นประธานกลุ่ม โดยมีบทบาท บริหารกลุ่ม ส่งเสริมผลักดันกลุ่ม เสียสละเวลา สถานที่ เงินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม ถ่ายทอดองค์คว ามรู้ เป็ นหน้าตาของ
กลุ่ม
- เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรียป์ ถั วีโมเดล แลกเปลีย่ นรู้ การจัดการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การล้าง คัดแยกเกรดไม้ผล การตลาด ซื้อ-ขาย ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ออกงานแสดงนิทรรศการและขายสินค้า ผ่านสือ่ ออนไลน์
- ผูส้ นใจอื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกรทัวไป
่ หมอดิน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเทีย่ ว ผูบ้ ริโภค
- ผูแ้ ทนตลาด ได้แก่ TOP suppermarket, เลม่อนฟาร์ม ญีป่ นุ่ เกาหลี ยุโรป รับซื้อผลผลิต
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา อบต. อบจ. สื่อมวลชน เอกชน มีบทบาทให้การสนับสนุ น งบประมาณ การเผยแพร่ การจัดเวทีเรียนรู้ ดูงาน สนับสนุ น
เครือ่ งจักร
ประเด็นทีเ่ กษตรกรชอบในกระบวนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล ได้แก่
- มีแหล่งเรียนรู้ ดูงาน เพือ่ ศึกษาหาข้อมูลไปแก้ไขปญั หาในการประกอบอาชีพ
- เป็นการเรียนรูก้ ารทาเกษตรอินทรีย์
- เปิดโอกาสให้เกษตรกรผูส้ นใจเข้าร่วมกลุ่ม แต่ตอ้ งทาตามมาตรฐานของกลุ่ม
- ทาให้เกิดความมั ่นคงในอาชีพในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล เนื่องจากมีการประชุมทุกเดือน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารผลิต ช่วยแก้ปญั หาของกลุ่ม ช่วยกัน
ขับเคลือ่ นและหาตลาด
- ทาให้เกิดการพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ มีความสุขในการทีไ่ ด้พบปะและแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
- เกิดความเชือ่ มันในการผลิ
่
ตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประเด็นที่ เกษตรกรไม่ชอบ ได้แก่
-จานวนสมาชิกกลุ่มฯ หากมีจานวนมากเกินไปจะทาให้มกี ารบริหารจัดการทีย่ ุ่งยาก

อบรมการทาเกษตรอินทรียใ์ นไม้ผล
(ภาพโดย : สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร)ี

ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(ภาพโดย : สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร)ี

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
ั โมเดล มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตผักและผลไม้ เพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการผลิตสินค้า
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจัดการตลาด รวมทัง้ เผยแพร่ความรูก้ ารผลิตพืชผักและผลไม้ทไ่ี ด้มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ ปสู่สาธารณะ
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา: เพราะค่านิยมของสังคมไทย คือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่กนั จึงมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั โดยไม่มกี าร
ปิดบังข้อมูล

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ: กลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กูง้ า่ ยในนามกลุ่ม แต่กลุ่มไม่กู้ เพราะไม่อยากเป็ นหนี้ แต่ประธาน
กลุ่มกูเ้ พือ่ เอาเงินมาสร้างโรงงานคัดแยก เป็นความเสียสละของผูน้ า

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: หน่ วยงานภาครัฐ ให้ความรู้ คาแนะนาการทาเกษตรอินทรีย์ สนับสนุ นปจั จัยการผลิต ตรวจรับรองแปลง ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ
สื่อสิง่ พิมพ์ VDO เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ จัดตัง้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ปถั วี โมเดล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และ อบจ.) ช่วยการติดต่ อ
ประสานกับผู้เชี่ย วชาญด้านต่ างๆ มาช่วยอบรมหรือให้ค วามรู้แก่กลุ่ ม สถาบัน การศึกษา พานักเรีย น / นักศึกษา มาอบรม ดูงาน และลงมือ ปฏิ บัติจริง
เพือ่ ให้เข้าใจกระบวนการผลิต ควบคู่การท่องเทีย่ วชุมชน เอกชนสนับสนุนเครือ่ งจักร

การร่วมมือหรือ การทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : ปจั จุบนั ติดต่อประสานงานง่ายมากกว่าขึน้ กว่าอดีต เพราะมีช่องทางการสื่อสารหลายอย่าง
โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค

นโยบาย: ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ทาให้มหี น่วยงานรัฐมาสนับสนุน

การกากับดูแลที่ ดิน (การตัดสิ นใจ การนาเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้ และการบังคับใช้) : ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นการเข้าถึงการสนั บสนุ นด้ า นเทคนิ ค: มีการจัดตัง้ กลุ่มเป็ นวิสาหกิจชุมชน ทาให้ง่ายต่อ การเข้าถึง
หน่วยงานให้การสนับสนุ น ศวพ.6 ให้คาแนะนาการทาเกษตรอินทรีย์ ตรวจสารปนเปื้ อนของน้ า สนับสนุ นปจั จัยการผลิต ตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุนปจั จัยการผลิต โปสเตอร์ป้าย ช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านการถ่ายทา วีดที ศั น์ออกอากาศทาง ทีว ี สานักงานพัฒนาชุมชน
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ั โมเดล) ป้าย สือ่ สิง่ พิมพ์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จัดตัง้ เป็นแหล่งเทีย่ วเทีย่ วชุมชน (ปถวี
ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา : หาตลาดเอง และมีตลาดวิง่ เข้าหา เงือ่ นไขคือ กลุม่ จะเป็นผูต้ งั ้ ราคาจาหน่ายเอง ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เงื่อนไขที่ เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การจัดตัง้ ระดับองค์กร: สนับสนุ นไม่ต่อเนื่อง สนับสนุนผิดกลุ่มเป้าหมาย

กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและน้า) : แปลงเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรทีไ่ ม่มโี ฉนด ไม่
สามารถขอใบรับรองมาตรฐานได้ ในบางมาตรฐาน

นโยบาย: ถ้าเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่รจู้ กั พืน้ ที่ ไม่รจู้ กั กลุ่ม มีการส่งเสริมผิดกลุ่ม ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ ทาให้สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไม่ได้การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา: ตลาดต่างประเทศทีอ่ ยู่ไกล เช่น ยุโรป ญีป่ นุ่ เกาหลี ระยะเป็ นอุปสรรคในการขนส่งผลผลิต กลุ่มต้อง
ดูแลจัดการดีเพือ่ ไม่ให้ผลไม้อนิ ทรียเ์ สียหายก่อนถึงมือผูป้ ระกอบการ (ผลไม้คงความสด สะอาด โดยไม่ใช้สารเคมี

ปริ มาณงานที่ทาได้กาลังคนที่มีให้: แรงงานในพืน้ ทีม่ นี ้อย ค่าแรงงานสูงมาก โดยเฉพาะค่าแรงงานคุณภาพยิง่ สูง เพือ่ เก็บผลิต จัดการผลผลิตอย่างดีไม่ให้
เสียหายและกลุ่ม/เกษตรกรต้องดูแลควบคุมแรงงานอย่างดี เพือ่ ให้ทาตามแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่ นาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ั
เกษตรกร ผูป้ ลูกไม้ผล ประสบปญหาเดี
ยวกัน
เช่น ปุ๋ย โรคแมลงศัตรูพชื การจัดการระบบน้ า
การตลาด จึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันในการแก้ไขปญั หา
ั โมเดล)
จัดตัง้ เป็นแหล่งเทีย่ วชุมชน (ปถวี

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ หรือชุมชนระดับท้องถิน่

เกษตรกร ผูป้ ลูกไม้ผล

องค์กรทีข่ น้ึ อยู่กบั ชุมชน

กลุ่มมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และจัดตัง้
เป็นแหล่งเทีย่ วชุมชน (ปถั วีโมเดล)

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
/ ทีป่ รึกษาทางด้านการเกษตร

ศวพ. 6

ให้คาแนะนาการทาเกษตรอินทรียต์ าม
มาตรฐานอ้างอิงตาม มกษ. 9000 เล่ม 1-2552
เกษตรอินทรีย์ บริการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อนของน้าจากแหล่งน้าสาธารณะ
สนับสนุ นปจั จัยการผลิต และตรวจรับรองแปลง
เพือ่ ออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ต่อมามีการตัง้ กฎ กติกา และมาตรฐานเกษตร
อินทรียป์ ถั วีโมเดล เพือ่ ให้สมาชิกของกลุ่ม
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และ
ตรวจสอบได้

ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

สถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน

บริษทั เอกชน

รัฐบาลระดับท้องถิน่

อบจ.และ อบต.

สือ่

สือ่ มวลชน

พานักเรียน / นักศึกษา มาอบรม ดูงาน และลง
มือปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้เข้าใจกระบวนการผลิต
ควบคู่การท่องเทีย่ วชุมชน
สนับสนุนเครือ่ งจักร เพือ่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้
ผลทีแ่ ก่ ขายไม่ได้ราคา เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ผลผลิต…รับซื้อผลผลิตของกลุ่ม
ติดต่อประสานงานกับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
เข้ามาอบรมแนะนาให้ความรูแ้ ก่สมาชิกกลุ่ม
เพือ่ การจัดการผลผลิตการคัดแยกเกรด บรรจุ
ภัณฑ์ เพือ่ เป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ เพือ่
จาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และส่งออกต่าง
ประเทศ
ช่วยประชาสัมพันธ์ ประกอบการ นักท่องเทีย่ ว

เอเจนซี่หลัก
กรมพัฒนาที่ดิน
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

การวางแผน

ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน

√

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรสมาชิก + ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ไปอบรม
ดูงาน ลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ นามาปรับใช้ในพืน้ ทีก่ ารทาเกษตรอินทรีย์

√

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรสมาชิก +เจ้าหน้าทีร่ ฐั ภายในพืน้ ที่ + เข้าร่วม
กลุ่มเพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ วิเคราะห์ตลาดและหาตลาดร่วมกัน
เปิดสวนให้เทีย่ วฟรี กินฟรี การถ่ายองค์ความรู้ การออกร้านจาหน่ายสินค้า

√

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีด่ าเนินการ + สมาชิกกลุ่ม + เจ้าหน้าทีร่ ฐั ภายในพืน้ ที่ +
นักท่องเทีย่ ว (ผูบ้ ริโภค) + ผูป้ ระกอบการ มีการสุ่มตรวจของกลุ่ม และ
มีสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตไปตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมี จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
นักท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบการ

การดาเนินการ

การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

ระดมกาลังด้วยตนเอง

ปฏิสมั พันธ์
จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

√ เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีด่ าเนินการ เพราะมีปญั หาด้านสุขภาพ จากการใช้สารเคมี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

แผนผัง
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว (ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น
√ ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตาม
ให้คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

√ ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

นักการเมืองหรือผูน้ า

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

รูปแบบของการอบรม

หัวข้อที่อบรม

√ กาลังดาเนินการ

อบรมหัวข้อที่ 1 การผลิตอาหารปลอดภัย ทัง้ ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค

เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

√ เกษตรกรกับเกษตรกร

อบรมหัวข้อที่ 2 การทาเกษตรอินทรีย์

นักเรียน / นักศึกษา

√ ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต
จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส

การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้

√ ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร

เกษตรกร นักท่องเทีย่ ว นักเรียน/ นักศึกษา ผูป้ ระกอบการ ทีส่ นใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ขอคาแนะนา ลงมือทา และควบคู่กบั การท่องเทีย่ ว จากเกษตรกรเจ้าของเทคโนโลยีปถั วีโมเดล
(แหล่งท่องเทีย่ วชุมชน) ทีส่ าคัญได้ของติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน (มีพชื ผัก ผลไม้ และผลิตแปรรูปจาก
ผลไม้อนิ ทรียจ์ าหน่าย) ติดต่อสอบถามนายรัฐไท พงษ์ศกั ดิ ์ โทร. 063-2262251 หรือ Facebook
รัฐไทศูนย์เรียนรูช้ ุมชนปถั วี Line : รัฐไท organic group

การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
ั โมเดล มีขอ้ บกพร่องในด้านการควบคุมมาตรฐานอินทรีย์ เมือ่ กลุ่มสมาชิกขยายตลาด ส่งออกผลผลิตไปญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป ประเทศเหล่านี้
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
จะมีการตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ ย่างเคร่งครัด ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความน่ าเชือ่ ถือของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถั วีโมเดล ได้
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน
< 2,000
2,000-10,000

√ 10,000-100,000

√ การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ

กรมพัฒนาทีด่ นิ
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
เอกชน

√ เงินสนับสนุนสาหรับปจั จัยการผลิต
เครดิต

10,000-100,000

√ แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา : 50000.0
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุร ี เอกชน สนับสนุ นปจั จัยการผลิตสาหรับการทาแปลงสาธิต ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ สือ่ สิง่ พิมพ์ วีดทิ ศั น์
เครือ่ งจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์

ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินแบบเต็ม
ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินบางส่วน
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ : เครือ่ งจักร
1. อาคารโรงเรือน 500,000 บาท
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ : อุปกรณ์
วัสดุการเกษตร
1. ถุงพลาสติก เชือ่ จุลนิ ทรีย์ สารเร่ง พด.2 กากน้าตาล
ถังหมัก12,000 บาท (กรมพัฒนาทีด่ นิ )

√
√
√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดินคือ
สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
จ่ายเป็นเงินสด

√ ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ
แรงรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
1. การจาหน่ายพืชผัก ไม้ผล ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ผลอินทรีย์ แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ลูกค้าทัวไปที
่ ส่ งไม้
ั ่ ผลทางออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า และตลาดต่างประเทศ
2. ค่าตอบแทนการทาหน้าทีว่ ทิ ยากร เผยแพร่ความรูจ้ ากภาครัฐ
3. ทาให้เกิดชือ่ เสียงแพร่หลาย เป็นทีร่ จู้ กั ทาให้ยงิ่ ขายผลิตของกลุ่มได้มากขึน้
4. การได้รบั รางวัลจากผลงานทีท่ า
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ผลกระทบของแนวทาง
ใช่ อย่างมาก

ใช่ ปานกลาง

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่
ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
ั โมเดล มีความเข้มแข็งเพิม่ ขึน้ ตัง้ ราคาผลผลิตได้เอง มีความมันคงในอาชี
เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการเข้าร่วมกลุม่ เกษตรอินทรีย์ ปถวี
่
พ

√

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่
ั โมเดล มีตลาดรองรับ กาหนดราคาจาหน่ ายเอง ทาให้มกี ารลงทุนเพือ่ สร้างโรงคัดแยกผลผลิต
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพือ่ จาหน่ายในห้างสรรพสินค้า และส่งออก

√

ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นาเอาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เกิดแรงบันดาลใจ อยากทาเกษตรอินทรีย์ เพราะขายได้ราคาสูง เพราะกระแสผูบ้ ริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึน้ เลือกกินผลผลิตอินทรีย์
เพิม่ มากขึน้

√

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดาเนิน งานของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
ั
กลุ่มกลุ่มเกษตรอินทรียป์ ถวีโมเดล จะมีการประชุมทุกวันที่ 20 ของเดือน เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนการผลิต และมีการเผยแพร่
ั โมเดล ช่วยตรวจสอบ/รักษามาตรฐานผลผลิตของกลุ่มเกษตร
องค์ความรูท้ ใ่ี หม่ๆ ผ่าน Facebook ของกลุ่มกลุ่มเกษตรอินทรียป์ ถวี
ั โมเดล ช่วยกันวิเคราะห์ ตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่ม
อินทรียป์ ถวี

√

ระดมกาลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสาหรับการดาเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
จัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชน ง่ายต่อการขอกูเ้ งิน แต่กลุ่มไม่กู้ เพราะไม่อยากเป็นหนี้ อยากทาตามกาลังทีม่ ี แต่ประธานกลุ่มเป็นคนกู้
เงิน เพือ่ เอาเงินมาสร้างโรงคัดแยกผลผลิต บรรจุ ก่อนจาหน่าย เป็นความเสียสละของประธาน

√

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการดาเนินการด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเกษตรกรผูใ้ ช้เทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น/สมาชิกในกลุ่ม มีการคิดริเริม่ ทดลองวิธใี หม่
เพือ่ กาจัดโรคแมลงศัตรูพชื และเผยแพร่แลกเปลีย่ นกันภายในกลุ่ม

√

ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
มีการแลกเปลีย่ นความรู้ และตรวจแปลงเพือ่ นในกลุ่มทาให้มกี ารพัฒนาความรูต้ ลอดเวลา

√

ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
เป็นกลุ่มทีเ่ ข้มแข็ง จัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชน มีการประชุมทุกเดือน เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมแก้ปญั หาด้วยกัน วิเคราะห์ตลาด และ
มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนให้ตงั ้ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน (ปถั วีโมเดล) สนับสนุ นการผลิตอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ทาให้กลุ่มมี
ความเข็มแข็งเพิม่ ขึน้

√

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ให้เข้าร่วมในด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
มีการเผยแพร่ เทคโนโลยีผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ เช่น TV Youtube เพจ Facebook Line การออกงาน/ออกร้านนอกสถานที่ เปิดให้
มาศึกษาดูงานลงมือทา ควบคู่กบั การท่องเทีย่ ว ได้ทงั ้ ความรู้ ความเพลิดเพลินไม่เบือ่ ดีกว่าเรียนรูเ้ ฉพาะในห้องเรียน และได้ของ
ฝากกลับบ้าน สถาบันการศึกษาหลายแห่ง พานักเรียน/ นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานเป็นระยะ

√

นาไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
เป็นเทคโนโลยีช่วยฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้ดนิ ดีขน้ึ ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม ปลอดภัยทัง้ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค เป็นการจัดการทรัพยากร
ดินอย่างยังยื
่ น

√

ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดหรือไม่
ผลผลิตอินทรีย์ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดมากขึน้ เพราะกระแสนิยมของผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพเพิม่ มากขึน้ ตลาดมีมากมายขึน้
กาหนดราคาผลผลิตเอง

√

นาไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่
มีการจ้างแรงงานเพิม่ ขึน้ เพราะการทาเกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรแบบประณีตทุกขัน้ ตอนกระบวนการผลิต เก็บเกีย่ ว คัดแยก ล้าง
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนัน้ ต้องใช้แรงงานมาก และเป็นแรงงานประณีต ทาให้ค่าแรงงานสูง
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แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นไปปฏิ บตั ิ ความยังยื
่ นของกิ จกรรมของแนวทาง
ใช้
การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถสามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั ่ นได้
หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)
√ กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้
ไม่

√ การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

√ ใช่

ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง
ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

เกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถดาเนินการได้เองโดยไม่ตอ้ งรอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม

√ การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย
จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
่ นทีเ่ พิม่ พูนขึน้
√ ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 มีแหล่งเรียนรู้ ดูงาน เพือ่ ศึกษาหาข้อมูลไปแก้ไขปญั หาในการ
ประกอบอาชีพ

ั
 การบริหารจัดการคนหมูม่ าก ยาก มีหลากหลายแนวคิด/ วิธกี าร เพือ่ แก้ปญหาโรคแมง
ศัตรูพชื การเร่งดอก เพิม่ ผลผลิต  แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ทีแ่ ละภูมอิ ากาศของจังหวัดจันทบุร ี

่
พ เพราะกลุ่มช่วยกันขับเคลือ่ น ร่วม
 ทาให้เกิดความมันคงในอาชี
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั เป็ นประจาทุกเดือน แบ่งปนั ปจั จัยการผลิต
ตรวจติดตามแปลงของสมาชิกกลุ่มเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ั โมเดล วิเคราะห์และหาตลาด ร่วมกัน
เกษตรอินทรียป์ ถวี

 สมาชิกกลุ่ม ไม่ว่าง ทาให้ขาดการประชุมประจาเดือน  มีการถ่ายวีดทิ ศั น์ระหว่าง
ประชุมกลุ่ม เพือ่ ให้สมาชิกทีข่ าดประชุมรับทราบข้อมูล ทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน

 ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มีราคาสูง และกลุ่มกาหนดราคาเอง เป็น
แรงจูงใจในการทาเกษตรอินทรีย์

 ขาดความรู้ และข้อปฏิบตั ิ  จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ภาครัฐควร
สนับสนุน

 เพิม่ ช่องทางให้ผบู้ ริโภคเข้าถึง พืชผัก ผลไม้อนิ ทรีย์ โดยการขาย
ผ่านออนไลน์เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน (ปถั วีโมเดล) เทีย่ วฟรี
กินฟรี

 เกิดความขัดแย้งจากกฎ กติกาของกลุ่ม มากคนมากความคิด  ร่วมพูดคุย มีการ
ติดตาม ตรวจแปลงของสมาชิก ทีต่ อ้ งสงสัย อาจทาผิดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่ม
แปลงทีผ่ ่านการรับรอง ผลผลิตจะอยู่ในระดับเกรด A ขายได้ราคาสูง เป็นการสร้าง
แรงจูงใจ

่ กบั คนทีส่ นใจจะทาเกษตรอินทรีย์
 สร้างความเชือ่ มันให้

 ท าให้เ กิด การพัฒ นาสิ่ง ใหม่ๆ มีค วามสุ ข ในการที่ไ ด้พ บปะและ  ทุนบริหารกลุ่มมีน้อย  กลุ่มจะค่อยๆ เดิน ตามกาลัง ไม่กหู้ นี้มาดาเนินงาน เพิม่ เงิน
แลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
ของกลุ่ม โดยการหักเงินจากสมาชิก ทีข่ ายผลผลิต ปีไหน ขายได้ราคา จะหักเข้ากลุ่ม
มาก แต่กลุ่มต้องยอมรับ เพือ่ เอาไว้บริหารกลุ่ม หรือชดเชยให้กลุ่มเพราะเกิดจากมีการ
 ทาให้เกิดช่องทาง และโอกาสในการเรียนรูม้ ากขึน้
ส่งคืนผลไม้อนิ ทรียจ์ ากตลาดต่างประเทศ กลุ่มจะจ่ายเงินให้เพือ่ ชดเชยค่าเสียหาย ไม่
 สุขภาพดีขน้ึ
เก็บจากสมาชิก ถ้าปีไหน ราคาผลผลิตต่า กลุ่มจะไม่หกั เงินเข้ากลุ่ม กรณีไม่มเี งินกลุ่ม
ชดเชยค่าเสียหายทีต่ ลาดส่งคืนไม้ผล ประธานกลุ่มจะออกเงินชดเชยให้ ไม่เรียกเก็บ
จากสมาชิก
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บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

ั โมเดลเข้มแข็ง เพราะผูน้ ากลุ่ม/ ประธาน เป็ น   กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถวี
ผูเ้ สียสละเวลา สถานที่ เงิน พัฒนาองค์ความรูไ้ ม่หยุด เพือ่ แก้ปญั หา
กระบวนการผลิต และเป็นหน้าตา/ภาพลักษณ์ของกลุ่ม ทาให้ผบู้ ริโภค
ผูป้ ระกอบการมันใจคุ
่ ณภาพผลผลิตเพิม่ ช่องทางหรือขยายตลาด
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ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 31 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด : 21 เมษายน 2563
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องค์กร
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แปลงไม้ผล ในสวนนายรัฐไท พงษ์ศกั ดิ ์ (ภาพโดย: นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ, นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น, นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์, นางสาวสิรพิ ร สงวนรัตน์)

เกษตรอินทรียป์ ัถวีโมเดล
ั โมเดล
เกษตรอินทรียป์ ถวี

สถานที่

คาอธิ บาย
สภาพทั ่วไป ของอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ มีลกั ษณะเป็ นดิ นร่วนปนทราย ความอุดม
สมบูรณ์ตา่ ดิ นมีความเหมาะสมสาหรับการปลูกไม้ผล ซึ่งปัจจุบนั เป็ นพืชหลักของเกษตรกรใน
บริ เวณดังกล่ าว แต่ ต้องประสบปั ญหาดิ น ขาดธาตุอาหารไม่ เพี ยงพอต่ อความต้ องการของ
ไม้ผล มีวชั พืช โรค และแมลงรบกวน จึงมีการใช้ป๋ ยเคมี
ุ
และสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชใน
ปริ มาณมากอย่างต่อเนื่ อง ก่อให้ เกิ ดการตกค้างในดิ นบริ เวณแปลงปลูกไม้ผลและในผลผลิ ต
ซึ่ งส่งผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อม รวมถึงสุขภาพของผู้ผลิ ตและผู้บริ โภค ทาให้ เกษตรกรมี
แนวคิ ดต้องการลด ละ เลิ กการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิ ตเป็ น
รูป แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ม าใช้ เ พื่อ ให้ ต นเองปลอดภัย ได้ ผ ลผลิ ต ที่ มี คุณภาพดี ป ลอดภัย ต่ อ
ผู้บริ โภค และมีโอกาสทางการตลาดที่ ดีกว่า สามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิ น เป็ น
มิ ตรที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยังยื
่ น
เกษตรอิ นทรีย์ปัถวีโมเดล เป็ นเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ ต.ปถั วี อ.มะขาม
จ.จันทุบรี ทีป่ รับเปลีย่ นวิธกี ารทาเกษตรแบบดัง้ เดิม มาทาเป็ นสวนผลไม้อนิ ทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานทีก่ าหนด ปลอดจากการใช้
สารเคมี เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย นาโดยนายรัฐไท พงษ์ศกั ดิ ์ ชาวสวน
รุ่นเก่าเป็ นหัวหน้ากลุ่ม ผู้บุกเบิกสร้างแนวทางและวางรากฐานการทาสวนผลไม้ในรูปแบบใหม่ เริม่
จากรวมกลุ่มทาสวนเกษตรอินทรีย์ 3 สวน ในปี 2554 โดยมีขอ้ กาหนดที่เป็ นมาตรการสาคัญในการ
ขับเคลือ่ นงานของกลุ่ม ดังนี้ 1) มีแหล่งน้าเฉพาะ 2) มีแนวกันชนรอบพื้นทีห่ รือ buffer zone 3) มีการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ organic Thailand และ 4) มีมาตรฐานการควบคุมการผลิตแบบ
กลุ่ม PGS แม้ว่าระหว่างทางจะต้องพบอุปสรรคมากมาย แต่เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ย่อท้อ สรรหาวิธตี ่างๆ
ทัง้ การหมักปุ๋ยใช้เอง จัดตัง้ ธนาคารชันโรง ใส่ใจทุกอย่างตัง้ แต่ดนิ น้ า อากาศ ผลผลิต ไปจนถึงมือ
ั บนั มีสมาชิกทีท่ าการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ organic Thailand และ
ผูบ้ ริโภค กระทังป
่ จจุ
มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS เพิม่ ขึ้นเป็ น 19 ส่วน มีผลผลิตจานวนมาก
พอที่สามารถจัดจาหน่ ายตลาดต่างประเทศ และ Tread Market ในชื่อสินค้า “ปถั วีโมเดล” ดังนัน้ จึง
บอกได้เลยว่าเกษตรอินทรียท์ าได้ ขายได้ อยู่ได้จริง และมีความสุข
เกษตรอินทรียป์ ถั วีโมเดล กาหนดข้อปฏิบตั ขิ องกลุ่มไว้ 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ต้องมีแหล่งน้าเฉพาะทีใ่ ช้ในการทาเกษตร หาแหล่งน้าทีจ่ ะใช้ในแปลงเกษตร โดยการขุดสระเก็บน้ า
เอง หรือใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะทีม่ นใจว่
ั ่ าไม่มกี ารปนเปื้อนสารเคมี โดยการเก็บตัวอย่างน้ าไป
ตรวจหาสิง่ ปนเปื้ อน 2. ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
ดังนี้
2.1) มีระยะปรับเปลีย่ นสู่การเป็นเกษตรอินทรียไ์ ม้ผล 8 เดือน พืชผัก/สมุนไพร 12 เดือน
2.2) ต้องมีแมลงทีเ่ ป็นประโยชน์ (ผึง้ ,ชันโรง,ตัวห้า,ตัวเบียน)
2.3) ต้องปลูกพืชสมุนไพรและไม้ปา่ สร้างระบบนิเวศน์
2.4) ทาระบบน้า เพือ่ การบาบัดน้ า และการให้ป๋ ยุ ทางน้ า
2.5) มีสถานทีท่ าและเก็บรักษาน้ าหมักสมุนไพร ปจั จัยการผลิตให้เพียงพอต่อการเกษตร
2.6) ไม่ใช้ป๋ ยเคมี
ุ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื และวัชพืช หรือปุ๋ยหมักทีเ่ กิดจากกระบวนการทางขยะ
2.7) ทาแนวกันชนทีช่ ดั เจน เพือ่ ป้องกันสารเคมีทางดิน ทางน้ า และทางอากาศ ดังนี้ สร้างแนวกันชน
รอบพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดความเสีย่ งต่างๆ รอบพืน้ ทีท่ าเกษตรอินทรีย์ เช่น แนวกันชนแบบพืช ได้แก่ การปลูก
ไม้ยนื ต้นและพืชสวนครัวทีไ่ ม่ใช่ชนิดเดียวกับพืชหลัก ได้แก่ ไม้กฤษณา ตะกู พริก กล้วย แนวกันชน
SLM ของ WOCAT Technologies

สถานที่ : แปลงไม้ผลอินทรีย/์ นายรัฐไท พงษ์ศกั ดิ ์
ต.ปถั วี อ.มะขาม จ.จันทบุร ี ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี : พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ถกู เลือก
102.24629, 12.70255
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช้ ณ จุดที่
เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร: ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ: พ.ศ. 2550

ประเภทของการแนะนา
√ ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ ากันอยู่
(> 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
ทางโครงการหรือจากภายนอก

ั โมเดล (Patawee Model: PGS Organic Production Technology)
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คาอธิ บาย
2.8) ไม่ใช้เครือ่ งมือการเกษตรร่วมกับพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สารเคมี
2.9) ไม่ใช้อุปกรณ์การเก็บเกีย่ ว บรรจุภณ
ั ฑ์ ขนส่ง ร่วมกับผลผลิตทีใ่ ช้สารเคมี
2.10) มีป้ายชือ่ สวน
2.11) ต้องมีสมุดบันทึกข้อมูลการผลิต สถิตผิ ลผลิต
2.12) สัตว์เลีย้ งต้องมีอสิ ระ
2.13) มีความเป็นธรรมต่อแรงงาน
2.14) การผลิตแบบประณีต ทัง้ ก่อนเก็บเกีย่ วระหว่างเก็บเกีย่ ว และหลังเก็บเกีย่ ว
2.15) เก็บผลผลิตแล้ว ไม่วางผลผลิตลงบนพืน้ ดิน
2.16) จัดเก็บสวนให้สะอาด เรียบร้อย ตามความเหมาะสม
2.17) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการไม่ฉดี พ่นสารเคมีกาจัดวัชพืชริมทาง และไม่พ่นหมอกควันฆ่ายุงในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
2.18) ใช้ระยะเวลาปรับเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีจ่ ากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ 3 ปี (ตามมาตรฐาน PGS ทัวไป)
่
3. ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม PGS
3.1) สมาชิกต้องมีใจรักทีจ่ ะทาเกษตรอินทรียเ์ หมือนกัน มีปญั หาในลักษณะเดีย่ วกัน ต้องการผลิตสินค้าอินทรียเ์ หมือนกัน
3.2) ใช้ชวี ติ ตามหลักเกษตรอินทรียว์ ถิ พี อเพียง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั หรือผลกระทบของเทคโนโลยีคอื
1. ได้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรทีป่ ลอดภัย และไม่มสี ารเคมีเจือปนในทุกขัน้ ตอนการผลิต
2. ระบบนิเวศน์ ดีขน้ึ ทัง้ (ดิน น้า พืช อากาศ)
3. สุขภาพดีขน้ึ ทัง้ ตัวเกษตรกรเองและผูบ้ ริโภค
4. มีโอกาสทางการตลาด
ผูใ้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ ชอบ
- ผลผลิตได้คุณภาพดีขน้ึ
- สุขภาพดีขน้ึ /สิง่ แวดล้อมดี
- รายได้เพิม่ ขึน้
- สืบทอดไปสู่รนุ่ ลูกรุ่นหลานได้
ผูใ้ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ ไม่ชอบ
- ปริมาณผลผลิตต่า
- ต้องใช้ระยะเวลานานจึงเห็นผล
- เกษตรกรทีม่ าเรียนรูย้ อมรับเทคโนโลยี แต่ไม่ปฏิบตั ติ าม

ปลูกไม้ปา่ เป็นแนวกันชน (ภาพโดย: นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ,
นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น, นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์,
นางสาวสิรพิ ร สงวนรัตน์)

แปลงไม้ผลอินทรีย์ (ภาพโดย: นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ,
นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น, นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์,
นางสาวสิรพิ ร สงวนรัตน์

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
การใช้ที่ดิน

จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลด ป้องกัน ฟื้ นฟู การเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ

การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ใช่ - วนเกษตร (Agroforestry)
พืน้ ที่ปลูกพืช

√ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์

การปลูกพืชยืนต้นทีไ่ ม่มเี นื้อไม้

ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้ า/บริเวณท้ายน้า โดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
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การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

การใช้น้า
จากน้าฝน
น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก สภาพภูมอิ ากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ

ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
√ บ่อเก็บน้าของตนเอง
√ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
√ ผลิตผลไม้ทป่ี ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูบาบัดทีด่ นิ เสือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับตัวกับสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินแบบผสมผสาน

ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสื่อมโทรมของดิ นทางด้านชีวภาพ Bl (Loss of soil life) : การสูญเสียสิง่ มีชวี ติ ในดิน ,
Bp (Increase of pests/diseases): การเพิม่ ขึน้ ของศัตรูพชื และโรคพืช

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยวิ ธีพืช - V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรกั ษ์ด้วยการจัดการ - M7: อื่นๆ

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืชแบบผสมผสาน (รวมถึงเกษตรอินทรีย์
ด้วย)

มาตรการอื่น ๆ - เกษตรอินทรียไ์ ม่ใช่สารเคมี

แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิค ของเกษตรอินทรียป์ ถั วีโมเดล มีดงั นี้
1. ระยะปลูกไม้ผล 3 ชนิด ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ระยะปลูก 8x8 เมตร
2. Buffer zone ปลูกไม้ยนื ต้น ได้แก่ ตะกู หมาก ไม้ปา่ ท้องถิน่ ปลูก 1-2 แถว
ระยะระหว่างต้น 0.5 เมตร
3. ขุดสระเก็บน้าขึน้ เอง ขนาด 40 x 80 x 3 ม.
4. วางระบบการให้น้าแบบสปริงเกอร์ทุกแถวของการปลูกไม้ยนื ต้น

ผูเ้ ขียน: สิรพิ ร สงวนรัตน์

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยที่ สาคัญที่สดุ ที่ มีผลต่อค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวณต่อพืน้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ 27 ไร่
ค่าแรงงานและการจัดการให้น้า
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 1 ha = 6.25 ไร่ )

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น (ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ) คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. มีแหล่งน้าเฉพาะ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนดาเนินการ)
2. มีขอ้ กาหนดการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ organic Thailand (ช่วง
ระยะเวลา/ความถี:่ ตลอดฤดูปลูก)
3. มีแนวกันชนรอบพืน้ ที่ (buffer zone) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ตลอดฤดูปลูก)
4. มีมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม PGS (ช่วงระยะเวลา/
ความถี:่ ตลอดฤดูปลูก)
ั โมเดล (Patawee Model: PGS Organic Production Technology)
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 27 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ต่อปัจจัยนาเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ค่าแรงปลูกไม้ผล

คน

3.0

300.0

900.0

100.0

ค่าแรงปลูกผัก

คน

2.0

300.0

600.0

100.0

ค่าแรงปลูกไม้ยนื ต้น (ไม้ปา่ )

คน

2.0

300.0

600.0

100.0

ค่าแรงตัดหญ้า

คน

2.0

300.0

600.0

100.0

โรง

1.0

10,000.0

10,000.0

100.0

เครือ่ ง

2.0

5,000.0

10,000.0

100.0

ค่าพันธุไ์ ม้ผล

ต้น

36.0

30.0

1,080.0

100.0

ค่าพันธุไ์ ม้ปา่

ต้น

20.0

40.0

800.0

100.0

ค่าเมล็ดผักสวนครัว

ซอง

10.0

15.0

150.0

100.0

ถังน้าหมัก

ถัง

4.0

450.0

1,800.0

80.0

กากน้าตาล

กิโลกรัม

40.0

10.0

400.0

80.0

เศษมะละกอ/กล้วยสุก

กิโลกรัม

80.0

10.0

800.0

100.0

ตัวอย่าง

1.0

1,000.0

1,000.0

ครัง้

4.0

200.0

800.0

อุปกรณ์
อุปกรณ์วางระบบเหวีย่ งน้าสปริงเกอร์
เครือ่ งตัดหญ้า
วัสดุด้านพืช

ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)

อื่นๆ
ค่าตรวจวิเคราะห์น้าหาสารปนเปื้อน
ค่าน้ามันตัดหญ้า
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

29,530.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

922.81

100.0

กิ จกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. ตรวจวิเคราะห์หาสิง่ ปนเปื้อนในน้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปีละ 1 ครัง้ )
2. ผลิตน้าหมักชีวภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 4 เดือนครัง้ )
3. การตัดหญ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 4 เดือนครัง้ )
4. ดูแลพืชแนวกันชน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 เดือนครัง้ )
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 1 ไร่)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ต่อปัจจัยนาเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่ วย (บาท)

คน

14.0

300.0

4,200.0

กิโลกรัม

36.0

25.0

900.0

กากน้าตาล

กิโลกรัม

40.0

10.0

400.0

80.0

เศษมะละกอ/กล้วยสุก

กิโลกรัม

80.0

10.0

800.0

100.0

ตัวอย่าง

1.0

1,000.0

1,000.0

ครัง้

4.0

200.0

800.0

ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน
ค่าแรงงาน

100.0

วัสดุดา้ นพืช
ค่าเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุ๋ยสด
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)

อื่นๆ
ค่าตรวจวิเคราะห์น้าหาสารปนเปื้อน
ค่าน้ามันตัดหญ้า
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

8,100.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

253.13

100.0

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<251 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร

ข้อมูลจาเพาะเรื่องภูมิอากาศ

√ ชืน้

ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย ม.ม. 2900.0

251-500 ม.ม.

กึง่ ชุ่มชืน้

-

501-750 ม.ม.

กึง่ แห้งแล้ง

ชือ่ สถานีอุตุนิยมวิทยา -

751-1,000 ม.ม.

แห้งแล้ง

-

1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม.
√ 2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
>4,000 ม.ม.
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สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความชัน
√ ราบเรียบ (0-2%)

ภูมิลกั ษณ์

ความสูง

ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

√ 0-100 เมตร

ลาดทีไ่ ม่ชนั (3-5%)

สันเขา

101-500 เมตร

ปานกลาง (6-10%)

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,001-1,500 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,001-2,500 เมตร

ชันมาก (>60%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณสันเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

ความลึกของดิ น
ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

หยาบ/เบา (ดินทราย)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

ความเป็ นประโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น
สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

√ ลึก (81-120 ซ.ม.)
ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล
ผิวดิน
< 5 เมตร
5-50 เมตร
√ > 50 เมตร

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีด่ ี

เพียงพอ

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ ทีไ่ ม่ดี (จาเป็น
ต้องได้รบั การบาบัด)
√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)

√ ดี
ปานกลาง

ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่
ใช่
√ ไม่ใช่
การเกิ ดน้าท่วม
ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
√ สูง
ปานกลาง
ต่า
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
mixed (subsistence/
commercial)
√ ทาการค้า/การตลาด

ความหลากหลายของแหล่งที่ อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ต่า
รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก

10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

จน

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

√ พอมีพอกิน

ระดับของการใช้เครื่องจักรกล

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย
การใช้กาลังจากสัตว์
การใช้เครือ่ งจักรหรือ
เครือ่ งยนต์

รวย
รวยมาก
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่
กึง่ เร่ร่อน
เร่ร่อน

เพศ

เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

อายุ

หญิง

√ กลุ่ม/ชุมชน

เด็ก

√ ชาย

ผูเ้ ยาว์
√ วัยกลางคน
ผูส้ งู อายุ

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
รัฐ

สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

สหกรณ์
ลูกจ้าง (บริษทั รัฐบาล)

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-1 เฮกตาร์
√ 1-2 เฮกตาร์
2-5 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น
กลุ่ม

ขนาดใหญ่

5-15 เฮกตาร์
15-20 เฮกตาร์

เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล
สิ ทธิ ในการใช้น้า
√ เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า

รายบุคคล ไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง
√ รายบุคคล ได้รบั สิทธิครอบครอง

50-100 เฮกตาร์
100-500 เฮกตาร์
500-1,000 เฮกตาร์

รายบุคคล

1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์

เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา

ไม่ดี

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ไม่ดี

การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)

ไม่ดี

ตลาด

ไม่ดี

พลังงาน

ไม่ดี

ถนนและการขนส่ง

ไม่ดี

น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√
√
√
√

ดี

-

ดี
ดี
ดี

√
√

ดี
ดี

√
√
√

ดี
ดี
ดี

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
เพิม่ ขึน้

ไม่ใช้ป๋ ยุ /สารเคมี

ลดลง

√ เพิม่ ขึน้

ปลอดภัย/ราคาดี

ลดลง

เพิม่ ขึน้

เพิม่ อินทรียวัตถุ

การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพพืชผล

√

ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ ม
โทรมของทีด่ นิ
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
คุณภาพน้า

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความชืน้ ในดิน

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การเกิดแผ่นแข็งทีผ่ วิ ดิน /การเกิดชัน้ ดาน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิม่ ขึน้

√

ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง

เพิม่ ขึน้

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน แมลงผสมเกสร)

ลดลง

√
√

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้

การจัดการศัตรูพชื และโรคพืช

ลดลง

√

ลดการปนเปื้อนสารเคมี

เลีย้ งชันโรงร่วมด้วย

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

ผลกระทบนอกพืน้ ที่ ดาเนิ นการ
การเกิดมลพิษในน้าบาดาลหรือแม่น้า

เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ผลตอบแทนระยะสัน้

ด้านลบอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว

ด้านลบอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

√

ด้านบวกอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป
ฝนประจาปี เพิม่ ขึน้

√

ไม่ดี

ดีมาก

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
√

จากทัง้ หมดที่ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที โดยไม่ได้รบั
การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
√

0-10%

1-10%

11-50%

11-50%

51-90%

>50%

91-100%

เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
√

ใช่

กาหนดข้อปฏิบตั ริ ่วมกันในการไม่ใช้สารเคมีในการผลิตไม้ผล

ไม่ใช่
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)
√

เปลีย่ นแปลงด้านการผลิต

บทสรุปหรือบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน


ผลผลิตคุณภาพดีขน้ึ





สุขภาพดีขน้ึ /สิง่ แวดล้อมดี





รายได้เพิม่ ขึน้



ผลผลิตต่า ควรวิจยั หาเทคนิคและวิธกี ารตลอดจนเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ต้องใช้ระยะเวลานานจึงเห็นผลให้ความรู้ และสร้างความเชือ่ มันแก่
่
เกษตรกร
ยอมรับเทคโนโลยีแต่ไม่ปฏิบตั ติ ามให้ความรูแ้ ละสร้างความเชือ่ มันแก่
่
เกษตรกร

สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ


ได้ผลผลิต/สินค้าเกษตรปลอดภัย ดีต่อสุขภาพทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค



การใช้สารอินทรียใ์ นกระบวนการผลิตเป็นการปรับปรุงดินอย่างยังยื
่ น
เนื่องจากเป็นการเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน ซึง่ ช่วยปรับโครงสร้าง
ดินและสนับสนุนกิจกรรมของจุลนิ ทรียใ์ นดิน ทาให้ดนิ มีความอุดม
สมบูรณ์ขน้ึ

การอ้างอิ ง
ผู้รวบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 30 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

วิ ทยากร
รัฐไท พงษ์ศกั ดิ ์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5742/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ถกู อ้างอิ ง
Approaches: กลุ่มเกษตรอินทรียป์ ถั วีโมเดล (Patawee Model: Organic Farming Group)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5743/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร


กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
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การอ้างอิ ง
โครงการ


Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

การอ้างอิ งหลักการ


Organic Farming System in the Context of Sufficiency Economy: Case Study of Organic Farmers in Mae Rim Watershed,
Chiang Mai Province / Tawan Hangsoongnern, Pongsak Angkasith, Avorn Opatpatanakit and Ruth Sirisunyluck / 30 ฉบับที่ 1
มกราคม 2557 / ISSN 0857-0841: http://journal.agri.cmu.ac.th/content.asp?JID=121&CID=911

ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์


การวิจยั และพัฒนาเกษตรอินทรีย:์ http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2137



การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรียแ์ ละการบริหารจัดการศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสานของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่:
http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/File20130418131645_21652.pdf
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การขยายผลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาญจนบุร ี (ภาพโดย : ทีมสานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10)

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ สมั พันธ์
ศูนย์ถ่ายทอดด้านเกษตรอินทรีย์ ตาบลหนองเป็ ด อาเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

สถานที่

คาอธิ บาย
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ สมั พันธ์ เป็ นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ ดาเนิ นการทาเกษตรอิ นทรี ย์
บนพืน้ ที่ลาดเชิ งเขา โดยได้จดั ให้มีศนู ย์ถ่ายทอดด้านเกษตรอิ นทรียเ์ พื่อเป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ร่วมกัน
กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์ มีแนวทางในการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียบ์ นพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา ซึง่
เป็ นการทาเกษตรกรรมที่ให้ความสาคัญกับการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศการเกษตรในระดับไร่น า
ดังนัน้ เป้าหมายของกลุ่ม คือ จาเป็ นต้องพัฒนาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์ม
ของตนเอง ส่งผลให้แนวทางการทาเกษตรแบบอินทรีย์จงึ ตัง้ อยู่บนกระบวนการแห่งการเรียนรูแ้ ละภูม ิ
ปญั ญา เพราะเกษตรกรจะต้องสังเกต ศึกษา วิเคราะห์-สังเคราะห์ และ สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการทา
การเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อ นไขทัง้ ทางกายภาพ เช่น ลักษณะของดิน ภูมอิ ากาศ รวมถึง
เศรษฐกิจ -สังคมที่แตกต่ างจากพื้น ที่อ่ืน เพื่อ คัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอิน ทรีย์ท่ีเฉพาะและ
เหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องตัวเอง
กระบวนการดาเนิ นงานเพื่อขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรธรรมชาติ สมั พันธ์
ได้ดาเนินการตามวิธกี ารต่อไปนี้
1 การสร้างความตระหนักรูข้ องเกษตรกรในพืน้ ที่ Raising Farmers’ Awareness
2 การเรียนรูจ้ ากการลงมือทาจริง Learning by Doing
3 การจัดการระบบการเรียนรูภ้ ายในกลุ่ม Farmers’ Learning System
4 การบริหารจัดการกลุ่ม Farmers’ Group Management
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
1. จัดตัง้ กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์
2. เชิญชวนเกษตรกร ทีม่ คี วามสนใจและมีความต้องการปรับเปลีย่ นมาจัดตัง้ กลุ่ม
3. จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพือ่ ดาเนินการขับเคลือ่ นกิจกรรมกลุ่ม
4. อบรมสมาชิกในกลุ่มให้มคี วามรูด้ า้ นการผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตัง้ แต่ตน้ น้า กลางน้า จนถึงปลายน้าให้ได้มาตรฐานการผลิตดินค้าเกษตรอินทรีย์
5. สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรูผ้ ่านการปฏิบตั จิ ริงภายในศูนย์เรียนรูก้ ารวางแผน
และการบริหารจัดการฟาร์มด้วยตนเอง
6. จัดให้มรี ะบบตรวจสอบภายในกลุ่มเพือ่ รักษามาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
7. ศึกษาดูงาน
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้สอ่ื ต่าง ๆ ได้แก่แผ่นพับ วิดโี อ YouTube การให้สมั ภาษณ์
ผ่านสือ่ โทรทัศน์และวิทยุ
9. ส่งเสริมและสนับสนุน จากหน่วยงาน ได้แก่กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน และการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
SLM ของ WOCAT Approaches
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สถานที่ : บ้านหนองเป็ด ตาบลหนองเป็ด
อาเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุร ี ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก
99.1745, 14.46993
วันที่ ริเริ่ ม : พ.ศ.2549
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ
ประเภทของแนวทาง
แบบดัง้ เดิม/แบบพืน้ เมือง
เป็นนวัตกรรมท้องถิน่ ล่าสุด/นวัตกรรมใหม่
√ ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

1/7

ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อการดาเนิ นงาน ได้แก่
1. เกษตรกรสมาชิกและผูน้ าเกษตรกร มีบทบาทในการถ่ายทอดความรูก้ ารจัดตัง้ กลุ่มทีม่ วี ตั ถุประสงค์รว่ มกัน
2. หน่วยงานของรัฐ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุ น งบประมาณและปจั จัยการผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. หน่วยงานเอกชน มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. ผูส้ ่งออกสินค้าเกษตรอินทรียม์ บี ทบาทในการช่วยกระจายสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ปยังต่างประเทศ
จุดแข็งของกลุ่มเกษตรธรรมชาติ สมั พันธ์
1) กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์มกี ารบูรณาการ ร่วมกันทัง้ เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน
2 การดาเนินงานแบบกลุ่มทาให้มอี านาจต่อรองและ สามารถติดต่อกับตลาดได้โดยตรง
3) การรวมกลุ่มเรียนรูท้ าให้เกิดมีความรูท้ กั ษะและประสบการณ์ในด้านเกษตรอินทรียไ์ ด้ดขี น้ึ
4) ความซื่อสัตย์ของเกษตรกรทีเ่ ป็นสมาชิก จะทาให้กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์มคี วามเข้มแข็ง
5) การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ทาให้เกษตรกรสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในพืน้ ทีข่ อง ตนเองได้อย่างเหมาะสม

การขยายผลกลุ่มเกษตรอินทรีย์
(ภาพโดย : ทีมสานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต10)

การขยายผลกลุ่มเกษตรอินทรีย์
(ภาพโดย : ทีมสานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต10)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
การตัง้ กลุ่มเกษตรธรรมชาติ สมั พันธ์ มีวตั ถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เกษตรกรมีการรวมกลุม่ ทาเกษตรอินทรียบ์ นพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา โดยให้มกี ระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านการจัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดด้านเกษตรอินทรีย์
2. เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละสามารถจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตัง้ แต่การผลิตจนถึงการตลาด
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงิ นและบริ การ : มีหน่วยงานทางการเงินมาให้แหล่งทุนเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
กองทุนหมูบ่ า้ น

การจัดตัง้ ระดับองค์กร : หน่วยมีหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ และการไฟฟ้าเขือ่ นศรีนครินทร์

การร่วมมือหรือ การทางานประสานกันของผู้ลงมือปฏิ บตั ิ : หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการในพืน้ ที่

นโยบาย : เป็นวาระแห่งชาติ

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ น การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ ค : เกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้สะดวก
รวดเร็วมีหน่วยงานสนับสนุน

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนาเข้า ขายผลิ ตภัณฑ์) และราคา : เป็นผลผลิตทีเ่ ป็นความต้องการของตลาด
เงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ ไปปฏิ บตั ิ ใช้

บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา : คนในสังคมส่วนมากยังเห็นต่างยังทาเกษตรสารเคมีทาให้ยากต่อการป้องกันการปนเปื้อนของ
สารเคมีจากแปลงรอบข้าง

กรอบแนวทางในการดาเนิ นการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ ดิน สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและน้า) : ยังขาดเอกสารสิทธิอยู
์ ่ในพืน้ ทีเ่ ขตปา่ ไม้ถาวรทาให้ขาด
สิทธิในใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ด้านต่างๆ

ปริ มาณงานที่ทาได้ กาลังคนที่มีให้ : ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงขัน้ ต่ามีราคาสูง
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรที่นาไปปฏิ บตั ิ ใช้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ อย่างไร

ระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในระดับท้องถิน่ / ชุมชนท้องถิน่

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละสมาชิกกลุม่

ครู / อาจารย์ / นักเรียน

ครู นักเรียน โรงเรียน มหาวิทยาลัย
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
หน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาชุมชน

ภาคเอกชน
ภาครัฐในระดับท้องถิน่
องค์กรระหว่างประเทศ

องค์กร FAO

อธิ บายบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
-

เข้ามาเยีย่ มเยียนให้คาปรึกษาและแนะนา

การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง

ระดมกาลังด้วย

ปฏิสมั พันธ์

จ่ายเงินหรือสนับสนุน
จากภายนอก

ไม่ลงมือ

ไม่ม ี

การริเริม่ หรือการจูงใจ

√ หน่วยงานของรัฐ กสก กพด ให้การสนับสนุนมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารต่างๆ

การวางแผน

√

หน่วยงานของรัฐและเกษตรกร ร่วมกันดาเนินการวางแผนประชุม ตรวจสอบพืน้ ที่

การดาเนินการ
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล

√
√

เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และสมาชิกภายในกลุ่ม

แผนผัง
เป็ นขัน้ ตอนต่างๆ ในการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์ โดย
เชิญชวนเกษตรกรทีม่ คี วามสนใจและมีความต้องการปรับเปลีย่ น
มาจัดตัง้ กลุ่ม โดยเริม่ จากการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อ
ดาเนินการขับเคลือ่ นกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการอบรมสมาชิกในกลุ่ม
ให้มคี วามรู้ด้านการผลิต และกระบวนการจัด การสิน ค้าเกษตร
อินทรีย์ตงั ้ แต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ให้ได้มาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการปฏิบตั ิจริงภายในศูนย์ เช่น การเรียนรู้การวางแผนและ
การบริห าร การจัด การฟาร์ ม ด้ ว ยตนเอง การจัด ให้ ม ีร ะบบ
ตรวจสอบภายในกลุ่ม เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดูงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่อื
ต่าง ๆ ได้แก่แผ่ น พับ วิดีโ อ YouTube การให้ส มั ภาษณ์ ผ่ านสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุส่งเสริมและสนับสนุ น จากหน่ วยงาน ได้แก่ กรม
พัฒนาที่ดนิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต เป็ นต้น

ผูเ้ ขียน : ทีมสานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10

การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
การตัดสิ นใจถูกทาโดย
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงผูเ้ ดียว ( ริเริม่ ด้วยตัวเอง)
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการ
ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในฐานะทีเ่ ป็นส่วนรวมของแนวทาง
่ น เป็นผูต้ ดั สินใจหลัก ทีต่ ดิ ตามให้
√ ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
คาปรึกษากับผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น เพียงผูเ้ ดียว

การตัดสิ นใจถูกตัดสิ นอยู่บนพืน้ ฐานของ
การประเมินความรูก้ ารจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ทีไ่ ด้ทาการบันทึกไว้
เป็นอย่างดี (การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ)
สิง่ ทีค่ น้ พบจากงานวิจยั

√ ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

นักการเมืองหรือผูน้ า
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การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ การบริการให้คาแนะนา
√ การเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถาบัน (การพัฒนาองค์กร)
√ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

รูปแบบของการอบรม

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา

หัวข้อที่อบรม

กาลังดาเนินการ

เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ

√ เกษตรกรกับเกษตรกร

√ นักเรียน / นักศึกษา

ใช้พน้ื ทีท่ าการสาธิต

√ จัดการประชุมสู่สาธารณชน
จัดคอร์ส
การบริ การให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาถูกจัดขึน้
ไปเยีย่ มชมสถานที่
√ ทีศ่ นู ย์ถาวร

มีเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องให้คาแนะนาอยู่เสมอ

การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
องค์กรถูกทาให้แข็งแกร่งขึน้ หรือจัดตัง้ ขึน้
ไม่
ใช่ เล็กน้อย
√ ใช่ ปานกลาง
ใช่ อย่างมาก

ตามระดับต่อไปนี้

√

อธิ บายถึงสถาบันบทบาทและความรับผิ ดชอบ สมาชิ ก

ท้องถิน่
ภูมภิ าค
ประเทศ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
กรมพัฒนาทีด่ นิ และการไฟฟ้าเขือ่ นศรีนครินทร์ให้การสนับสนุน
งบประมาณ

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
√ ด้านการเงิน

√ การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
√ อุปกรณ์
การตรวจสอบติ ดตามและประเมิ นผล
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
เป็ นจานวนดอลลาร์สหรัฐ

การบริ การหรือแรงจูงใจต่อจากนี้ ได้ถกู จัดให้สาหรับผู้ใช้ที่ดิน

< 2,000
2,000-10,000
10,000-100,000

√
√

การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ
เงินสนับสนุ นสาหรับปจั จัยการผลิต
เครดิต

√ 100,000-1,000,000

√

แรงจูงใจหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ

> 1,000,000
งบประมาณประจาปี ที่แม่นยา : 10,000.0 USD
การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์ ให้แก่ผใ้ ู ช้ที่ดิน
อาคาร อุปกรณ์การเกษตร โรงแปรรูป ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์
SLM ของ WOCAT Approaches
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินแบบเต็ม

ได้รบั การช่วยเหลือ
ทางการเงินบางส่วน

อุปกรณ์: เครือ่ งจักร
1. อาคารโรงเรือน 500,000 บาท
2. โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ 60,000 บาท
อุปกรณ์: เครือ่ งจักร: เครือ่ งมือ
1. เครือ่ งบรรจุผลิตภัณฑ์ 190,000 บาท
2. แผงโซล่าเซลล์ 160,000 บาท
การเกษตร: เมล็ด
1. เมล็ดพันธุป์ อเทือง 2,000 บาท (กรมพัฒนาทีด่ นิ )
2. กล้าหญ้าแฝก จานวน 20,000 กล้า 14,600 บาท (กรมพัฒนาทีด่ นิ )
การเกษตร: เมล็ด: ปุ๋ย
1. ปูนโดโลไมท์ จานวน 4,200 กิโลกรัม 16,800 บาท (กรมพัฒนาทีด่ นิ )

√
√
√
√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดิน คือ

√

สมัครใจ
อาหารสาหรับการทางาน
จ่ายเป็นเงินสด
ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่นๆ
กรมพัฒนาทีด่ นิ และการไฟฟ้าเขือ่ นศรีนครินทร์ชว่ ยส่งเสริมและสนับสนุ นเกษตรอินทรียท์ งั ้ วัสดุและอุปกรณ์พร้อมกับภาครัฐมีนโยบาย
ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอีกทางหนึ่ง

ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
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ใช่ อย่างมาก

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์

ใช่ ปานกลาง

SLM ของ WOCAT Approaches

ใช่ เล็กน้อย

ไม่ใช่
ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
เกษตรกรมีการทาการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีรายได้หมุนเวียน
ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่
มีการนาความรูต้ ่อยอดและมีรายได้เสริม
ช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ นาเอาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้และบารุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่
เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดาเนิน งานของด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น/ได้แนะนา/แรงจูงใจและมีหน่วยงานสนับสนุน
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพือ่ การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญ ฯลฯ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทาให้มปี ระสบการณ์ดา้ นเกษตรอินทรีย์
ปรับปรุงความรูแ้ ละความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคนอืน่ ๆ ให้ดขี น้ึ หรือไม่
ได้แนะนาให้เพือ่ นบ้านและผูใ้ ช้เกษตรอินทรียป์ รับใช้ตาม
ทาให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ ระดับท้องถิน่ มีอานาจขึน้ ปรับปรุงการเข้าร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้ดขี น้ึ หรือไม่
มีการติดต่อประสานงานและมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ให้เข้าร่วมในด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
ได้แนะนาให้ลกู หลานได้รบั รูก้ ารใช้ประโยชน์และสานต่อด้านการเกษตร
นาไปสู่ความมันคงด้
่ านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดขี น้ึ
ทาให้สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตทีป่ ลอดภัยเป็นแหล่งอาหารทีย่ งยื
ั่ น
ปรับปรุงความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศหรือสภาพทีร่ นุ แรงและภัยพิบตั หิ รือไม่
ปรับการแก้ปญั หาเรือ่ งภัยแล้งโดยการขุดบ่อบาดาล

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไปปฏิ บตั ิ ใช้ ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง

√ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถทาให้สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ ช้โดยแนวทางนี้ยงยื
ั่ น

√ กาไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้

ได้หรือไม่ (โดยไม่มกี ารสนับสนุนจากภายนอก)

การเสือ่ มของทีด่ นิ ลดลง

ไม่

√ ความเสีย่ งของภัยพิบตั ลิ ดลง

√ ใช่

ภาระงานลดลง

ไม่แน่ใจ

การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

: ทาให้สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตทีป่ ลอดภัย มีใบรับรองจากภาครัฐ
ทาให้สนิ ค้าเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดและขายรายได้สงู

กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชือ่ มแน่นทางสังคม
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

√ จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม
ประเพณีและความเชือ่ ศีลธรรม
่ น ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
√ ความรูแ้ ละทักษะการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
การปรับปรุงด้านสุนทรียภาพ
การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดแข็ง : มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์มกี ารบูรณาการร่วมกัน
ทัง้ เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน

 หน่วยงานภาครัฐยังขาดประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 ให้ภาครัฐมีนโยบายและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 การดาเนินงานแบบกลุ่มทาให้มอี านาจต่อรอง
และสามารถติดต่อกับตลาดได้โดยตรง

 ต้องใช้เวลาและความอดทนในการทาเกษตรอินทรีย์
 หาเครือ่ งเมือเครือ่ งจักรเข้ามาช่วยดาเนินการ

 การรวมกลุ่มเรียนรูท้ าให้เกิดมีความรูท้ กั ษะและประสบการณ์
ในด้านเกษตรอินทรียไ์ ด้ดขี น้ึ

 พืน้ ทีท่ าการเกษตรอย่าห่างไกลจากตลาดทาให้การขนส่งไม่สะดวกและไกล
 เพิม่ ตลาดในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงให้มากขึน้

 ความซื่อสัตย์ของเกษตรกรทีเ่ ป็นสมาชิก
จะทาให้กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์มคี วามเข้มแข็ง

 ผูบ้ ริโภคยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์
 ให้หน่วยงานภาครัฐช่วยส่งเสริมอย่างจริงจัง

 การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง
ทาให้เกษตรกรสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในพืน้ ทีข่ องตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

ั ฑ์ยงั ไม่สวยงานและทันสมัยทีจ่ ะดึงดูดผูบ้ ริโภคได้
 การบรรจุภณ
 ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาช่วยในการออกแบบ
และส่งเสริมให้เป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

 ทาให้เกิดการวางแผนการใช้ทด่ี นิ อย่างเป็นระบบ

 แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

 ทาให้เกิดสินค้าทีม่ มี าตรฐานและได้รบั การรับรองจากหน่วยงาน
ให้สนิ ค้าเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด

 ผลผลิตจากการทาเกษตรอินทรียม์ ปี ริมาณน้อยกว่าระบบเกษตรใช้สารเคมี
 รวมกลุ่มสมาชิกผูส้ นใจเรือ่ งเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ผลิตให้มากขึน้ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 การทีร่ ฐั กาหนดให้ เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายแห่งชาติทาให้เป็นที่
รูจ้ กั และมีผสู้ นใจมากขึน้
 มีช่องทางจาหน่ายผลผลิตทีห่ ลากหลายทาให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงได้งา่ ย
 ทาให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้
 ทาให้เกิดพฤติกรรมต้องการบริโภคอาหารสุขภาพมากขึน้

SLM ของ WOCAT Approaches
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การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย (a.boupai@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร : 30 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด : 21 เมษายน 2563

วิ ทยากร
พัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
มานพ เรียงรวบ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ชวลิต วิสารทเวคิน - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
ทิพยมาศ พิศจู น์ - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5741/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยังยื
่ นที่ ถกู อ้างอิ ง
เทคโนโลยี: เกษตรอินทรียบ์ นพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา (Organic Farming on Moderate Hillside Slope)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5739/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก
 ลิ งก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 -

SLM ของ WOCAT Approaches

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมั พันธ์

292

7/7

ศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ ง ดิน นํ้า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ หมูท่ ่ี 4 ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น)

ศูนย์เรียนรู้เรื่อง ดิ น น้า ปุ๋ย และการผลิ ตพริ กไทยคุณภาพ
ศูนย์พฒ
ั นาทีด่ นิ วังโตนดตําบลวังโตนด จังหวัดจันทบุร ี

สถานที่

คาอธิ บาย
ศูนย์เรี ยนรู้เรื่ อง ดิ น น้ า ปุ๋ย และการผลิ ตพริ กไทยคุณภาพ ตาบลวังโตนด เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ การ
จัดการดิ นกรด และสร้างเครือข่ายเพื่อผลิ ตพริ กไทยคุณภาพ ของจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์เรียนรูเ้ รื่อง ดิน นํ้ า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตําบลวังโตนด จังหวัดจันทบุรเี ป็ นแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการดินตื้น ดินกรด ดินเสือ่ มโทรม เพือ่ ผลิตพริกไทยคุณภาพ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ฯ
เป็ นผู้มคี วามรู้และมีความภาคภูมใิ จในความสําเร็จจากการใช้เทคโนโลยีและมีค วามพร้อ มที่จะถ่ายทอด
ความรู้นั น้ ไปสู่ ชุ ม ชนข้า งเคีย ง โดยมีแ ปลงสาธิต ให้เ ยี่ย มชมดู ง าน มีก ระบวนการถ่ า ยทอด และมี
ความสามารถในการทําหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรบรรยาย
ศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ ง ดิน นํ้า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตําบลวังโตนด จังหวัดจันทบุร ี มีเป้าหมายในการ
ดําเนิน งานเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดิน กรด ในการผลิต พริกไทยคุณภาพ และเพื่อ สร้าง
เครือข่ายผูป้ ลูกพริกไทย
กระบวนการดําเนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นของศูนย์ฯได้นําการตามวิธกี ารต่อไปนี้
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอบรม ดูงาน แปลงสาธิต นิทรรศการ สือ่ สิง่ พิมพ์
2.การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ งดิน นํ้า ปุ๋ย
3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.มีการจําหน่ ายผลิต ภัณฑ์ เช่น การจําหน่ ายเมล็ดพัน ธุ์พ ริกไทยคุ ณภาพ การจําหน่ ายผลิต ภัณฑ์ข อง
พริกไทยทัง้ สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
5.การจัดแสดงผลงานนอกสถานที่
6.มีการนําเสนอการวิเคราะห์ทางตลาด
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1. เริม่ ต้นจากภาครัฐ โดยหน่ วยในพื้นที่ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดนิ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานทีแ่ ละเกษตรกรผูป้ ระสบผลสําเร็จในการปลูกพริกไทยเป็ นศูนย์
เรียนรูฯ้ และให้การสนับสนุ นในการดําเนินงาน เช่น ก่อสร้างอาคาร ปจั จัยการผลิต เอกสารวิชาการเผยแพร่
ป้ายโฆษณา ค่าตอบแทน การจัดแสดงนอกสถานที่
2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้แก่ การติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ การออกแสดงแสดงนิทรรศการ
นอก ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทัศน์ การเป็ นวิทยากร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านภาครัฐ
3. จัดทําแปลงสาธิต ได้แก่ การปรับปรุงดิน การปลูกพริกไทยคุณภาพ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การป้องกันกําจัด
ศัตรูพชื โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
4. จัดให้มกี ารอบรม ศึกษา ดูงาน และเยีย่ มชม โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ เกษตรกรสนใจเข้ามาศึกษาด้วยตนเอง
SLM ของ WOCAT Approaches

สถานที่ : 35 หมู่ 4 ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุร ี ประเทศไทย
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู เลือก :
101.93801, 12.68648
วันที่ ริเริ่ ม : 2559
ปี ที่ สิ้นสุด : ไม่ปรากฏ

ประเภทของแนวทาง
พืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ / แบบพืน้ บ้าน
ริเริม่ โดยคนในชุมชน/ โครงการทีเ่ กิด
√ ริเริม่ โดยโครงการ/ ได้รบั การสนับสนุน
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5. มีการสร้างเครือข่ายผูป้ ลูกพริกไทย โดยการสนับสนุ นจากภาครัฐ และจากกลุ่มเกษตรกรทีเ่ ข้ามาศึกษาดูงานเอง ทําให้เกิดการแลกเปลีย่ นเ ทคโนโลยีการร่วมกัน
ั ยผลิต (เมล็ดพันธุพ์ ริกไทย) โดยร่วมกันวิเคราะห์แล แลกเปลีย่ นข้อมูลทางการตลาดซึง่ กันและกัน
จัดหาปจจั
6. ภาครัฐให้การสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม/เครือข่ายจากการเรียนรูด้ งู าน เช่น การให้ความรูโ้ ดยจัดให้มเี วทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การให้ปจั จัยการผลิต
การพาไปศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพริกไทย
7. จัดให้มกี ารจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากพริกไทย
8. มีการจัดตัง้ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่ ให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) โดยให้สมาชิกนําวัสดุอนิ ทรีย์ (เช่น วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ซากพืช มูลสัตว์) มาแลกกับปุ๋ยอินทรียท์ ก่ี ลุม่ ผลิต
9.พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศนู ย์การเรียนรูอ้ ย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการแสวงหาผูใ้ ห้การสนับสนุ น ผ่านการเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ก ารเรียนรูเ้ ช่น การเสนอ
โครงการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์จาก อบจ. เป็นต้น
ผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องและมีบทบาทต่อการดําเนินงานของศูนย์เรียนรูฯ้ ได้แก่
1. เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ โดยมีบทบาท บริหารจัดการศูนย์ฯ พัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
2. กลุ่มผูม้ าเรียนรูศ้ กึ ษาดูงาน ได้แก่เกษตรกรทัวไป
่ หมอดิน นักเรียน/นักศึกษา
3. กลุ่ม/เครือข่ายผูป้ ลูกพริกไทย แลกเปลีย่ นรูก้ ารจัดการด้านการตลาด ซื้อ -ขาย
4. ผูม้ บี ทบาทให้การสนับสนุนงบประมาณ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาํ หรับการเรียนรูด้ งู าน ได้แก่ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ อบต. อบจ. และสื่อมวลชน
จุดแข็งของศูนย์เรียนรู้ ได้แก่
1. การจัดทําศูนย์เรียนรูฯ้ ทําให้เกิดแหล่งเรียนรูด้ งู าน เพือ่ ศึกษาหาข้อมูลไปแก้ไขปญั หาในการประกอบอาชีพ
2. ทําให้เกิดความมันคงในอาชี
่
พในกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกพริกไทย เนื่องจากมีเครือข่ายคอยให้คาํ แนะนํา ส่งผลให้มขี อ้ มูลการผลิตและข้อมูล ตลาด
3. ทําให้เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ทําให้เกิดความสุขในการทีไ่ ด้มโี อกาสพบและแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน

การศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในพืน้ ที่ (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น)

การศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในพืน้ ที่ (ภาพโดย : ปาริชาติ ไผผักแว่น)

แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง
ศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ ง ดิน นํ้า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตําบลวังโตนด จังหวัดจันทบุร ี มีเป้าหมายในการดําเนินงานเพือ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินกรด
ในการผลิตพริกไทยคุณภาพ และเพือ่ สร้างเครือข่ายผูป้ ลูกพริกไทย
เงื่อนไข ข้อผูกมัด หรือข้อตกลง ที่ มีผลต่อการนาแนวคิ ดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ภายใต้โครงการ

บรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม / วัฒนาธรรม / ศาสนา : คนในชุมชนไม่เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละการนําเทคโนโลยีไปใช้

ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนและการบริ การต่าง ๆ : เกษตรกรทีเ่ ห็นความสําคัญของปญั หาในเรือ่ งดินกรด แม้มงี บประมาณน้อย เกษตรกร
สามารถซื้อปูนโดโลไมท์ใช้เอง โดยสถาบันทางการเงินในพืน้ ทีพ่ ร้อมให้การสนับสนุน

การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ จากหน่ วยงานภายนอก : สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และกรมพัฒนาทีด่ นิ จัดสรรงบประมาณมาช่วย
ขับเคลือ่ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและยังยื
่ น (มีการจัดอบรม ศึกษาดูงานในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบความสํา เร็จ และ
ั
สนับสนุนปจจัยการผลิต)

ความร่วมมือในกกิ จกรรมต่าง ๆ การประสานงานร่วมกัน และการสร้างบทบาทโดยหน่ วยงานภายนอก : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทํา
แผนคําของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เพือ่ ช่วยสนับสนุ นเกษตรกรผูป้ ลูกพริกไทยทีป่ ระสบปญั หาดินกรดจัด และปญั หาทางการเกษตรอื่น ๆ

กฎหมาย (สิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของที่ ดินและสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ ที่ดินและแหล่งน้า) : กฎหมายไม่มขี อ้ บังคับห้ามการใช้ปนู โดโลไมท์ในพืน้ ทีเ่ กษตร

นโยบายจากภาครัฐ : นโยบายด้านการเร่งฟื้นฟูทรัพยากรทีด่ นิ / ทรัพยากรดินเสือ่ มโทรม

การถือครองที่ ดิน (ความสามารถในการตัดสิ นใจและดาเนิ นการในที่ ดินทากิ น) : ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
SLM ของ WOCAT Approaches
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แนวทางการดาเนิ นการและบรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออานวย
เงื่อนไข ข้อผูกมัด หรือข้อตกลง ที่ มีผลต่อการนาแนวคิ ดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ภายใต้โครงการ

องค์ความรู้ด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น และความสามารถเข้าถึงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : องค์ความรูใ้ นเรือ่ งการจัดการดินกรดด้วย
ปูนโดโลไมท์มแี พร่หลายและตรวจวัดได้ โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดนิ สนับสนุนปูนโดโลไมท์เพือ่ ปรับปรุงดินกรด จัดตัง้ เป็ นศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ ง
ดิน นํ้า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพและธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ของจังหวัดจันทบุรมี สี ่วนร่วมบูรณาการจัดทํา
โครงการ FTA เพือ่ ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรผูป้ ลูกพริกไทยในพืน้ ทีด่ นิ กรด

การตลาด (การซื้อปัจจัยการผลิ ตและการขายสิ นค้าเกษตร) และราคาผลผลิ ต : สินค้าเกษตรมีตลาดหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตพริกไทยได้ราคาสูง เป็น
แรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกไทยเพิม่ ขึน้
เงื่อนไข ข้อผูกมัด หรือข้อตกลง ที่ เป็ นอุปสรรคต่อการนาแนวคิ ดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ภายใต้โครงการ
ั ยการผลิตและการขายสินค้าเกษตร) และราคาผลผลิต : ปูนโดโลไมท์มรี าคาแพง และต้องใช้ตามค่าวิเคราะห์ดนิ จึงจะเห็นผล

การตลาด (การซื้อปจจั

แรงงาน และทรัพยากรบุคคล : ขาดแคลนแรงงาน แรงงานในพืน้ ทีม่ นี ้อย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผูส้ งู อายุ

การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ และบทบาท
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายละเอียด / รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ในระดับท้องถิน่ / ชุมชนท้องถิน่

เกษตรกร

หน่วยงานในระดับท้องถิน่

อบต. อบจ.

ผูเ้ ชีย่ วชาญ / ทีป่ รึกษา ด้านการจัดการดินอย่างยังยื
่ น

กรมพัฒนาทีด่ นิ

ครู / อาจารย์ / นักเรียน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี

หน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศ (ผูว้ างแผนและ
ตัดสินใจ)

กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทน
เกษตรกร

บทบาทและหน้ าที่ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เห็นความสําคัญของปญั หาดินกรด ต้องมีการ
ปรับปรุงดินกรดก่อนการปลูกพืช
เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนการดําเนินงาน
และงบประมาณ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดนิ สนับสนุนปูนโดโลไมท์
จัดตัง้ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ
และเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่หมอดิน
อาสา และเกษตรกรทัวไป
่
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรเี ชิญคุณภิรมย์
เป็นวิทยากรบรรยายและดําเนินการจัดทําแปลง
สาธิตการปรับปรุงดินกรดด้วยปูนมาร์ลในนาข้าว
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทน
เกษตรกร ร่วมจัดนิทรรศการ เกีย่ วกับการใช้ปนู
โดโลไมท์ ในการผลิตพริกไทยคุณภาพ ในงาน
ประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มอาเซียน ประจําปี พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมดุสติ ธานีพทั ยา ทําให้เทคโนโลยี
ได้รบั การเผยแพร่ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง

หน่ วยงานที่มีส่วนต่อการดาเนิ นงานตามกิ จกรรมของโครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพือ่ ลดผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เป็นโครงการร่วมระหว่าง ศูนย์วจิ ยั พืชสวนจันทบุร ี สํานักงานเกษตร
จังหวัด และกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการในระยะเวลา 2 ปี (2557-2558) โดยมีกจิ กรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การศึกษาดูงานในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบผลสําเร็จ การฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู้ การตรวจวิเคราะห์ดนิ การสนับสนุนปจั จัยการผลิตและพันธุพ์ ชื การจัดทําแปลงสาธิต และตรวจสอบมาตรฐาน GAP รวมทัง้ การจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
การเกี่ยวข้องของผูใ้ ช้ที่ดินระดับท้ องถิ่ นหรือชุมชนระดับท้องถิ่ นในช่วงต่างๆ ของแนวทาง
ขับเคลือ่ นด้วยตนเอง

มีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน

สนับสนุนจากภายนอก

เฉย ๆ

ไม่มสี ่วนร่วม
การคิดริเริม่ สร้างสรรค์ / แรงจูงใจในการดําเนินโครงการ

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีด่ าํ เนินการ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ภายในพืน้ ที่

√

การวางแผนสําหรับดําเนินโครงการ

√

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีด่ าํ เนินการ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ภายในพืน้ ที่

การลงมือปฏิบตั แิ ละการดําเนินงานตามกิจกรรม

√

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีด่ าํ เนินการ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ภายในพืน้ ที่

การติดตามและประเมินผลกิจกรรมในโครงการ

√

เกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีด่ าํ เนินการ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ภายในพืน้ ที่
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น
ผูท้ ี่คดั เลือกเทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ นมาจากใครบ้าง?

การตัดสิ นใจคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืนมีพนื้ ฐานมาจาก
อะไรบ้าง?
การประเมินโดยใช้องค์ความรูแ้ ละเอกสารทีม่ อี ยู่ในด้านการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ นประกอบการตัดสินใจ
การสืบค้นจากงานวิจยั

มาจากความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพียงอย่างเดียว
ส่วนใหญ่มาจากมาจากความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทด่ี นิ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญคอย
สนับสนุน
√ มากจากความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด ผ่านการประชุมร่วมมือกัน

√ การรับฟงั ความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงส่วนบุคคลของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
ต่าง ๆ

ส่วนใหญ่มาจากมาจากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีไ่ ด้ปรึกษา หารือกับ
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ แล้ว
มาจากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญเพียงอย่างเดียว
มาจากความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนหรือนักการเมืองอืน่ ๆ

การสนับสนุนด้านเทคนิ ค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้
กิ จกรรมหรือการบริ การต่อจากนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแนวทาง
√ การสร้างขีดความสามารถของสมาชิก / การฝึกอบรม
√ การให้คาํ ปรึกษา และแนะนําแก่สมาชิก
การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาภายในองค์กร

√ การติดตามและประเมินผล
งานศึกษาวิจยั
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม
การจัดอบรมถูกจัดขึน้ สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปแบบของการอบรม

√ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาทีด่ นิ ในการปรับปรุงบํารุงดิน
√ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
√ อบรมโดยเกษตรกรถึงเกษตร
ด้วยกันเอง
√ การจัดทําพืน้ ทีแ่ ปลงสาธิต

เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม / ทีป่ รึกษา
นักเรียน / นักศึกษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึ กอบรม

การประชุมสาธารณะ
หลักสูตรคอร์สอบรม
การให้คาปรึกษา และแนะนาแก่สมาชิ ก
รูปแบบการบริ การให้คาปรึกษา
√ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําในพืน้ ทีข่ องผูใ้ ช้ทด่ี นิ

เกษตรกรทีส่ นใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรูข้ อคําแนะนําจากเกษตรกรเจ้าของเทคโนโลยีได้ทศ่ี นู ย์
เรียนรูเ้ รือ่ ง ดิน นํ้า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุร ี และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-2788035

√ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําในพืน้ ทีข่ องศูนย์โครงการที่
จัดตัง้ ถาวร
การติ ดตามและประเมิ นผล
กรมพัฒนาทีด่ นิ มีการติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะผลการตรวจวิเคราะห์ดนิ (ค่า pH)
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การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณรายปี ที่ใช้ในด้านการจัดการที่ ดินอย่าง ผูใ้ ห้การสนับสนุน
ยังยื
่ น (หน่ วยเงิ น ดอลลาร์สหรัฐ)

การบริ การหรือแรงจูงใจต่าง ๆ ที่ มอบให้กบั ผู้ใช้ที่ดิน

กรมพัฒนาทีด่ นิ และกรมส่งเสริม
√ ด้านการเงิน / ปจั จัยการผลิต อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
การเกษตร สนับสนุนการสร้างอาคาร
ั ยการผลิตโดย
เงินอุดหนุนเพือ่ ใช้ในการจัดหาปจจั
ั ยการผลิตในการจัดทํา √ เฉพาะเจาะจง
ศูนย์เรียนรูฯ้ ปจจั
แปลงสาธิต แผ่นป้ายเผยแพร่
เงินกูย้ มื
ความสําเร็จ ตลอดจนสนับสนุนการจัดตัง้
√ แรงจูงใจ หรือการสนับสนุนด้านอื่น ๆ
ธนาคารปุ๋ยอินทรียใ์ นพืน้ ที่

< 2,000
2,000-10,000

√ 10,000-100,000
100,000-1,000,000
> 1,000,000

การสนับสนุนด้านการงานและปัจจัยการผลิ ตอื่น ๆ ที่จดั หาให้กบั ผู้ใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ ถ่ายทอดความรูใ้ นการปรับปรุงดินกรด สนับสนุ นปูนโดโลไมท์และปจั จัยการผลิตอื่น ๆ สํานักงานเกษตรจังหวัด/ ศูนย์วจิ ยั พืชสวนจันทบุรสี นับสนุน
ั ยการผลิต และ ถ่ายทอดความรูภ้ ายใต้โครงการ FTA และ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย ในจังหวัดจันทบุรใี ห้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและยังยื
ปจจั
่ น

การสนับสนุนด้านการเงิ นและวัสดุอปุ กรณ์
ได้รบั การ
ได้รบั การ
ช่วยเหลือทาง ช่วยเหลือทาง
การเงินบางส่วน การเงินแบบเต็ม
วัสดุการเกษตร : เมล็ดพันธุ์
1. เมล็ดพันธุพ์ ริกไทย 13,200 บาท

√

วัสดุการเกษตร : อื่น ๆ
1. วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ปูนโดโลไมท์ ฯลฯ 22,800 บาท

√

แรงงานของผูใ้ ช้ที่ดินคือ
อาสาสมัคร
ทํางานแลกอาหาร
จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสด
ั ยการผลิตอืน่ ๆ
√ การสนับสนุนด้วยสิง่ ของหรือปจจั
การสนับสนุนด้านแรงจูงใจ หรือวัสดุอปกรณ์อ่นื ๆ
1. การจําหน่ายยอดพริกไทย Seedling แก่สมาชิกเครือข่าย ผูเ้ รียนรูด้ งู าน
2. ค่าตอบแทนการทําหน้าทีว่ ทิ ยากร เผยแพร่ความรูจ้ ากภาครัฐ
3. ทําให้เกิดชือ่ เสียงแพร่หลาย เป้นทีร่ จู้ กั ทําให้ยงิ่ ขายผลิตของศูนย์ได้มากขึน้
4. การได้รบั รางวัลจากผลงานทีท่ าํ
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
ผลกระทบของแนวทาง
มาก

ปานกลาง

เล็กน้อย

ไม่เลย
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการส่งเสริมให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ มีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ หรือไม่?
เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการปรับเปลีย่ นพืชปลูก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ต้องรอการสนับสนุนปูนโดโลไมท์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีพน้ื ฐานมาจากการตัดสินใจร่วมกันหรือไม่?
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดความรูต้ ระหนักถึงปญั หาดินกรดจัด และเห็นความสําคัญของการแก้ไขปญั หา เกษตรกรบางรายจึง
ลงทุนซื้อปูนโดโลไมท์มาใช้เอง โดยไม่รอภาครัฐสนับสนุน
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการช่วยให้ผใู้ ช้ทด่ี นิ มีการดําเนินงานตามเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่?
เมือ่ นําเทคโนโลยีไปใช้แล้วเกิดผลดี ดินดีขน้ึ ช่วยป้องกันโรครากเน่ าโคนเน่ าในทางอ้อม และผลผลิตพืชดีขน้ึ เกษตรกรข้างเคียง
จึงนําไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีข่ องตนเอง
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีความร่วมมือกันและมีการนําเทคโนโลยีการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดหรือไม่?
มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรหลายกลุ่ม ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ผลผลิตพืชของสมาชิกกลุ่ม
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการช่วยพัฒนาความรูแ้ ละขีดความสามารถของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เพือ่ การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
หรือไม่?
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเกษตรกรผูใ้ ช้เทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น ศึกษาดูงานในพืน้ ทีต่ ลอดจนภาครัฐจัด
ฝึกอบรมเพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการช่วยพัฒนาความรูแ้ ละขีดความสามารถของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอื่น ๆ หรือไม่?
มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละศึกษาดูงานในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบความสําเร็จ
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร และสร้างความร่วมมือทีม่ นคงกั
ั ่ บผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ หรือไม่?
มีกลุ่มเกษตรกรทีเ่ ข้มแข็ง
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการมีการส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุน่ ใหม่ ในส่วนร่วมในการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือไม่?
การเผยแพร่ความรูจ้ ากผูใ้ ช้เทคโนโลยีส่เู กษตรกรแปลงข้างเคียง ทําให้เกษตรกรรุ่นใหม่ตระหนักถึงปญั หาดินกรดจัด และปญั หา
นํ้า อีกทัง้ ยังสามารถนําเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีม่ กี ารเผยแพร่ความสําเร็จของผูใ้ ช้เทคโนโลยี
ด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นผ่านสือ่ ทีว ี ยูทปู หรือการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ทําให้เกษตรกร นักเรียน นิสติ และ
นักศึกษา สามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้

√
√
√
√
√

√
√
√

การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการนําไปสู่ความมันคงทางอาหารและพั
่
ฒนาความอุดมสมบูรณ์ในพืน้ ทีห่ รือไม่?
การยอมรับเทคโนโลยีช่วยฟื้นฟูและปรับปรุงดินกรดไปใช้ ส่งผลให้เกษตรกรผูใ้ ช้เทคโนโลยีสว่ นใหญ่หนั มาใช้สารอินทรียล์ ดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร ทําให้ได้ผลผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย

√

การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดหรือไม่?
ผลผลิตพริกไทยมีคุณภาพ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการนําไปสู่การจ้างงานและโอกาสในการหารายได้หรือไม่?
ช่วงดําเนินการใช้เทคโนโลยี มีการจ้างแรงงานในพืน้ ที่

√
√

ความยั ่งยืนของกิ จกรรมของแนวทาง
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถรักษาแนวทางการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
โดยปราศจากการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้หรือไม่ ?

แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่ จะนาด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไป
ปฏิ บตั ิ ใช้
√ การผลิตเพิม่ ขึน้

ไม่ได้

√ กําไรเพิม่ ขึน้ (ศักยภาพในการเพิม่ รายรับ) การลดลงของค่าใช้จ่าย
√ ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ ลดลง

√ ได้
ไม่แน่ใจ

ความเสีย่ งต่อการเกิดภัยพิบตั ลิ ดลง
การทํางานโดยไม่เกิดประสิทธิภาพลดลง
การสร้างรายได้ และค่าตอบแทน

เกษตรกรผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถดําเนินการได้เองโดยไม่ตอ้ งรอรับการสนับสนุน
จากหน่วย งานภาครัฐ

กฎ ข้อบังคับ และการบังคับใช้กฎหมาย
ชือ่ เสียง แรงกดดันทางสังคม ความร่วมมือกันของชุมชน

√ การสร้างเครือข่าย พันธมิตร กลุ่มเกษตรกร
ความตระหนักต่อการรักษาสิง่ แวดล้อม
SLM ของ WOCAT Approaches
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ผลกระทบและสรุปคาบอกกล่าว
แรงจูงใจหลักของผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อที่จะนาด้านการจัดการที่ ดินอย่างยังยื
่ น ไป
ปฏิ บตั ิ ใช้
วัฒนธรรม ความเชือ่ และประเพณี
√ การเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น
การพัฒนาความคิดเชิงนามธรรม
ความขัดแย้งลดลง

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน → แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 มีแหล่งเรียนรูด้ งู าน เพือ่ ศึกษาหาข้อมูลไปแก้ไขปญั หาในการ
ประกอบอาชีพ
่
พในกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกพริกไทย
 ทําให้เกิดความมันคงในอาชี
เนื่องจากมีเครือข่ายคอยให้คาํ แนะนําเช่น ทําให้มขี อ้ มูลการผลิต
ข้อมูลตลาด
 ทําให้เกิดทีส่ งั สรรค์ recreation ทําให้เกิดความสุขในการทีไ่ ด้มโี อกาส
พบและแลกเปลีย่ น ซึง่ กันและกัน
 มีการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง

-

 ทําให้เกิดช่องทางและโอกาสในการเรียนรูม้ ากขึน้
จุดแข็ง: ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ

จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ → แก้ไข
ั
ปญหาได้
อย่างไร

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เห็นความสําคัญของการฟื้นฟู
และปรับปรุงดินเสือ่ มโทรม และการเพิม่ ผลผลิตพืชในพืน้ ที่ จึง
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
ทําให้ชุมชน และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

-

การอ้างอิ ง
ผูร้ วบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย (a.boupai@gmail.com)

ผูต้ รวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563
วิ ทยากร
เฉลิมชล ช่างถม (c.changthom@gmail.com) - เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

บุญชัย กิง่ มณี - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
กมล ศินี (pimg134082@gmail.com) - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
จํารัส เมตตา - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ
คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5736/
ข้อมูลด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ ถกู อ้างอิ ง
เทคโนโลยี: การจัดการดินกรดเพือ่ ปลูกพริกไทยคุณภาพ (Acid Soils Management for Quality Pepper Plantation)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5733/
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
 กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย
โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

SLM ของ WOCAT Approaches
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การอ้างอิ ง
การอ้างอิ งหลักการ
 ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ในออนไลน์
 -

SLM ของ WOCAT Approaches
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การหว่านปูนโดโลไมท์เพือ่ ยกระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (ภาพโดย: ปาริชาติ ไผผักแว่น)

การจัดการดินกรดเพือ่ ปลูกพริกไทยคุณภาพ
การแก้ไขดินกรดด้วยปูน

สถานที่

คาอธิ บาย
การใช้ ปูนโดโลไมท์ตามค่ า LR ปรับปรุงดิ นกรด และปลูกถั ่วพร้า บารุงดิ น เพื่อ ปลูกพริ กไทย
คุณภาพ

พื้นทีห่ มู่ 4 ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาความเสือ่ มโทรมของดินทางเคมี
อย่างรุนแรง ดินเป็นกรด และมีปญั หาดินตื้นถึงชัน้ ลูกรังร่วมด้วย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกไม้ผล ได้แก่ เงาะ
ทุเรียน ลองกอง ไม้ยนื ต้น เช่น ยางพารา แต่ในช่วงปี 2552 การผลิตไม้ผลดังกล่าวเกิดปญั หาภาวการผลิตล้น
ตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตของไม้ผลตกต่ า เกษตรกรประสบปญั หาภาวะหนี้สนิ จึงเป็ นสาเหตุ ให้เกษตรกร
ตัดสินใจหาทางเลือกการผลิตทีม่ โี อกาสทางการตลาดที่ดกี ว่า และเห็นว่าการปลูกพริกไทยมีช่องทางการตลาด
ดีกว่า ผลผลิตสามารถเก็บไว้ได้นาน แต่กพ็ บว่า พริกไทย เป็ นพืชทีอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม เกิดโรคได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพดินทีเ่ ป็นกรดจัด พริกไทยจะเจริญเติบโตได้ชา้ ชะงักการเจริญเติบโต และเกิดโรคราก
เน่ าโคนเน่ าได้ง่าย ซึ่งเป็ นข้อจากัดและเป็ นอุปสรรคต่อการปลูกพริกไทย ทาให้ต้นพริกไทยไม่เจริญเติบโต ใบ
และลาต้นเหลือง ถึงตายในทีส่ ุด เทคโนโลยี การจัดการดินกรดฯ มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ คือ การใช้ปนู โดโลไมท์
การขุดหลุมลึก และการใช้ถวพร้
ั ่ า แต่ละองค์ประกอบมีหน้าทีส่ าคัญ ดังนี้
1.การใช้ปนู โดโลไมท์ ตามอัตราและระยะเวลาทีแ่ นะนา จะช่วยแก้ปญั หาความเป็ นกรดของดิน ทาให้ค่าpH ของ
ดินสูงขึน้ ทาให้สภาพของดินไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อ Phytophthora ทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรครากเน่ า
ซึง่ เป็นโรคทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพดินกรด
ั
2.การขุดหลุมลึก ช่วยแก้ปญหาดิ
นตื้น และบริเวณทีเ่ ป็ นดินลูกรัง ทาให้การเจริญเติบโตของต้นพริกไทยดีขน้ึ
3.การใช้ถวพร้
ั ่ า ซึง่ เป็นพืชตระกูลถัว่ ให้ปลูกในระหว่างแถวการปลูกพริกไทย สลับการปลูกตลอดทัง้ ปี เพื่อช่วย
บารุงดิน เพิม่ OM และธาตุพชื ให้แก่ดนิ และกิจกรรมต่างของจุลนิ ทรียในดินการใช้ปนู โดโลไมท์จดั การดินกรด
เพือ่ ปลูกพริกไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญั หาความเสื่อมโทรมของดินทีเ่ กิดจากความเป็ นกรด ทีไ่ ม่สามารถ
ปลูกพริกไทยให้สามารถปลูกได้โดยการใช้ปนู โดโลไมท์ เพือ่ แก้ไขปญั หาดินกรด ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.เก็บตัวอย่างดินเพือ่ ตรวจวิเคราะห์ pH,LR
2.หว่านปูนโดโลไมท์ให้ทวแปลงในอั
ั่
ตราครึง่ หนึ่งของค่า Lime requirement (LR)
3.จากนัน้ ให้ไถพรวนดิน ให้ทวทั
ั ่ ง้ แปลง
4.ในบางพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นดินลูกรัง ให้ใช้รถแบคโฮ ขุดลึก80ซม ทัง้ แปลง แล้วจึงหว่านปูน
5.พักดินทิง้ ไว้ประมาณ 3-4 เดือน
6.ทาการปลูกพริกไทย
ในการดูแลพืน้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีน้ี
1.หลังจากปลูกพริกไทยไปแล้ว 3 เดือน ให้ใส่ปนู โดโลไมท์ในอัตราครึง่ หนึง่ ของค่า LR อีกครังหนึ
้ ง่
2.ให้หมันสั
่ งเกตอาการของพริกไทย หากพบว่าใบหรือต้นเหลืองให้หว่านปูนโดโลไมท์อกี ครัง้ หนึ่ง ในอัตราเดิม
3.ให้ปลูกถัวพร้
่ าแซม ในระหว่างแถวพริกไทย หลังจากการใส่ปูนครัง้ ที่ 2 ไปแล้ว1 เดือน โดยปลูกสลับแถว
(ปลูก 1แถว เว้น 1 แถว) แล้วสับกลบหรือไถกลบต้นถัวพร้
่ าในระยะออกดอกเพื่อเป็ นปุ๋ยพืชสด เพิม่ อินทรียวัตถุ
ให้แก่ดนิ หลังจากนัน้ ให้ปลูกถัวพร้
่ าในแถวทีเ่ ว้นไว้ สลับไป อย่างต่อเนื่องจากการนาเทคโนโลยีการจัดการดิน
กรดด้วยปูนโดโลไมท์มาใช้ในการปลูกพริกไทย พบว่า การใช้เทคโนโลยีน้ีทาให้ดนิ มีค่า pH เพิม่ ขึน้ ความเป็ น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินดีขน้ึ การดาเนินงานทีผ่ ่านมา พบว่า ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน (pH) เพิม่
สูงขึ้น จากเดิม ก่อนใช้ปูน มีค่ าเท่ากับ 3.0-3.5 เป็ น 4.8-5.4 ในปจั จุบนั ค่าความต้องการปูนลดลงจาก1,200
กิโลกรัม/ไร่ ลดลงเหลือ 300 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดินมีค่าเพิม่ ขึ้นจาก 8 เป็ น 24
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็ นประโยชน์ในดินมีค่าเพิม่ ขึน้ จาก 33 เป็ น 60มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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สถานที่ : 35 หมู่ 4 ตาบลวังโตนด อาเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุร ี ประเทศไทย
คานวณการวิ เคราะห์เทคโนโลยี
: พืน้ ทีเ่ ดีย่ ว
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ ที่ถกู
เลือก : 101.93801, 12.68648
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช้ ณ จุดที่
เฉพาะเจาะลงหรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ ทีข่ นาด
เล็ก
พืน้ ที่ ค้มุ ครองอย่างถาวร: ไม่ใช่
วันที่ ในการดาเนิ นการ : พ.ศ. 2552

ประเภทของการแนะนา
ด้วยการเริม่ ของผูใ้ ช้ทด่ี นิ เอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้ เดิมทีท่ า
กันอยู่ ( > 50 ปี)
ในช่วงการทดลองหรือการทาวิจยั
√ ทางโครงการหรือจากภายนอก
1/10

ต้นพริกไทยเจริญเติบโตได้ดี ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ ได้ผลผลิตเมล็ดพริกไทยเฉลีย่ 2 ตัน/ไร่สามารถจาหน่ ายได้ในราคา 250-300 บาท/กิโลกรัม พริกไทย การ
เจริญเติบโตทีด่ ขี องต้นพริกไทย หลังจากการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ ทาให้สามารถตัดยอดเพื่อจาหน่ ายเป็ นต้นพันธุ์ ซึ่งเป็ นกิจกรรมราย ได้หลักของครัวเรือน
สามารถตัดยอดไปจาหน่ายเป็นต้นพันธุไ์ ด้ในราคา 40 บาท ต่อต้น
จุดแข็งของโครงการนี้ ได้แก่
1) เกษตรกรผูใ้ ช้เทคโนโลยีให้ความเห็นว่า จากการใช้เทคโนโลยีน้สี ามารถเห็นผลประจักษ์ได้อย่างชัดเจน
2) เกษตรกรได้มกี ารตรวจและได้รบั ผลวิเคราะห์ดนิ ทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์ เช่น ค่า pH LR ,ค่า Avai. P&K ทาให้เกิดความเชือ่ มันในเทคโนโลยี
่
3) การใช้เทคโนโลยีน้ีมหี น่ วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ น subsidy ได้แก่ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จันทบุร ี (กรมพัฒนาทีด่ นิ ) และสานักงานเกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริม
การเกษตร)
ข้อสังเกตของโครงการนี้ ได้แก่
1) ปูนโดโลไมท์มรี าคาค่อนข้างสูง(1700 baht /ton)= 53.12 USD/ton
2) ก่อนการใช้เทคโนโลยีน้ี ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ดนิ ก่อน (ค่า pH , LR)

การปลูกถัวพร้
่ าแซม ในระหว่างแถวพริกไทย
(ภาพโดย : นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น)

การใช้ปนู โดโลไมท์ในแปลงพริกไทย
(ภาพโดย : นางสาวปาริชาติ ไผผักแว่น)

การจาแนกประเภทเทคโนโลยี
จุดประสงค์หลัก
√ ปรับปรุงการผลิตให้ดขี น้ึ
√ ลดป้องกันฟื้นฟูการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
อนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
ป้องกันพืน้ ทีล่ ุ่มน้า/บริเวณท้ายน้ าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอ่นื ๆ
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก
สภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงและผลกระทบ
ชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและผลกระทบ
สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นประโยชน์
√ สร้างผลกระทบทางด้านสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์
ความมุ่งหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ ดิน
ป้องกันความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
√ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน
√ ฟื้นฟูดนิ ทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างมาก
ปรับรักษาสภาพความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ
ไม่สามารถใช้ได้
กลุ่มด้านการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืน
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินแบบผสมผสาน
การจัดการความเสือ่ มโทรมของดินทางเคมี
SLM ของ WOCAT Technologies

การใช้ที่ดิน
การใช้ทด่ี นิ แบบผสมผสานภายในพืน้ ที่ : ไม่ใช่
จานวนของฤดูเพาะปลูกต่อ 1 ปี : 1
การปลูกพืชแซม : ไม่ใช่
การปลูกพืชหมุนเวียน : ไม่ใช่

การใช้น้า
จากน้าฝน
√ น้าฝนร่วมกับการชลประทาน
การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
ที่ อยู่ของการเสื่อมโทรม
การเสือ่ มโทรมของดินทางด้านเคมี - Ca (Acidification): การเกิดกรด

มาตรการด้านการจัดการที่ ดินอย่างยั ่งยืน
มาตรการอนุรกั ษ์ดว้ ยวิธพี ชื –A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์
ในดิน A6: Residue management (A 6.4: retained)
การจัดการดินกรดเพื่อปลูกพริกไทยคุณภาพ

302

2/10

แบบแปลนทางเทคนิ ค
ข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
1.เก็บตัวอย่างดินเพือ่ ตรวจวิเคราะห์ pH, lime requirement (LR)
2.หว่านปูนโดโลไมท์ให้ทวแปลงในอั
ั่
ตราครึง่ หนึ่งของค่าวิเคราะห์ดนิ (ค่า LR)
3.ให้ไถพรวนดิน ลึก ประมาณ 15-20ซม ให้ทวทั
ั ่ ง้ แปลง
4.ในกรณีพน้ื ทีท่ เ่ี ป็นดินลูกรัง ให้ใช้รถแบคโฮล ขุดลึก 80 ซม ทัง้ แปลงแล้วจึง
หว่านปูน
5.พักดินทิง้ ไว้ประมาณ 3-4 เดือน
6.ปลูกพริกไทย ระยะระหว่างต้น 2 เมตรระยะระหว่างแถว 2 เมตร
หลังจากปลูกพริกไทยไปแล้ว 3 เดือน ให้ใส่ปนู โดโลไมท์ในอัตราเดิมอีกครัง้
7.จากนัน้ ให้สงั เกตอาการของพริกไทยหากพบว่าใบหรือต้นเหลืองให้หว่าน
ปูนโดโลไมท์อกี ครัง้ หนึ่งในอัตราเดิม
8.ปลูกถัวพร้
่ าแซม ระหว่างแถวพริกไทย โดยให้ปลูกแถวเว้นแถวสลับกันทัง้
แปลง แล้วสับกลบ/ไถกลบต้นถั ่วพร้าเป็ นปุ๋ยพืชสดในระยะออกดอก เพิม่
อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ ปลูกต่อเนื่องตลอดปี

ผูเ้ ขียน : นางสาวสิรพิ ร สงวนรัตน์

การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
การคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายถูกคานวน ต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้เทคโนโลยี (หน่วยของขนาดและพืน้ ที:่ (1ไร่)
ตัวแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)

สกุลเงินทีใ่ ช้คานวณค่าใช้จ่าย บาท

อัตราแลกเปลีย่ น คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.0 บาท

ค่าจ้างเฉลีย่ ในการจ้างแรงงานต่อวันคือ 300 บาท

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา
ค่าปูนโดโลไมท์
กิ จกรรมเพื่อการจัดตัง้
1. การตรวจวิเคราะห์ดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลูกพืช)
2. หว่านปูนโดโลไมท์ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลูกพืช)
3. ไถพรวน/ไถลึก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลูกพืช)
4. ปลูกถัวพร้
่ า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ หลังปลูกพืช)
5. สับกลบ/ไถกลบถัวพร้
่ า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 45 วัน หลังปลูก
ถัวพร้
่ า)

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการจัดตัง้ (ต่อ 1 ไร่ : 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่)
ปัจจัยนาเข้า

หน่ วย ปริ มาณ

ง้ หมด %ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ที่ ก่อให้เกิ ดขึน้
หน่ วย (บาท)
(บาท)
โดยผูใ้ ช้ที่ดิน

แรงงาน
ค่าแรงหว่านปูน
ค่าแรงปลูกถัวพร้
่ า/ไถกลบ

คน
คน

1.0
3.0

300.0
300.0

300.0
900.0

100.0
100.0

ชัวโมง
่

12.0

700.0

840.0

100.0

กิโลกรัม

30.0

28.0

840.0

ตัน

1.8

1,700.0

3,060.0

ตัวอย่าง

1.0

150.0

150.0

อุปกรณ์
ค่าเช่ารถแม็คโคปรับดิน
วัสดุด้านพืช
ถัวพร้
่ า (ปลูก 3 ครัง้ )
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซต์)
ปูนโดโลไมท์

80.0

อื่นๆ
ค่าตรวจวิเคราะห์ LR
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี

13,650.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการจัดตัง้ เทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

426.56

SLM ของ WOCAT Technologies
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การจัดตัง้ และการบารุงรักษา : กิ จกรรม ปัจจัย และค่าใช้จา่ ย
กิจกรรมสาหรับการบารุงรักษา
1. ตรวจวิเคราะห์ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 3 ปี /ครัง้ )
2. การใช้ปูนโดโลไมท์ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 1-3ปี /ครัง้ )
3. ปลูกถัวพร้
่ าบารุงดิน ตลอดปี (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปีละ3ครัง้ )

ปัจจัยและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา (ต่อ 1 ไร่ 1เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่)
ง้ หมด %ของค่าใช้จ่ายที่
ค่าใช้จ่ายต่อ ค่ต่าอใช้ปัจจา่ จัยทั
ย
น
าเข้า ก่อให้เกิ ดขึน้ โดย
หน่ วย (บาท)
(บาท)
ผูใ้ ช้ที่ดิน

หน่ วย

ปริ มาณ

ค่าแรงปลูก/ไถกลบ,สับกลบ

คน

3.0

300.0

900.0

100.0

ค่าแรงหว่านปูน

คน

1.0

100.0

100.0

100.0

กิโลกรัม

30.0

28.0

480.0

ตัน

0.6

1,700.0

1,020.0

ปัจจัยนาเข้า
แรงงาน

วัสดุด้านพืช
เมล็ดพันธุถ์ วพร้
ั ่ า(ปลูก3ครัง้ /ปี)
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของสิ่ งมีชีวิต (ไบโอไซด์)
ปูนโดโลไมท์
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี

2,860.0

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของการบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี (ดอลลาร์สหรัฐ)

89.38

80.0

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ย
<250 ม.ม.
251-500 ม.ม.
501-750 มม.
751-1,000 มม.
1,001-1,500 ม.ม.
1,501-2,000 ม.ม
√ 2,001-3,000 ม.ม.
3,001-4,000 ม.ม.
>4,000 ม.ม.
ความชัน
ราบเรียบ (0-2%)
√ ลาดเล็กน้อย (3-5%)

เขตภูมิอากาศเกษตร
√ ชืน้
กึง่ ชุ่มชืน้
กึง่ แห้งแล้ง
แห้งแล้ง

ข้อมูลจาเพาะเรื่องอากาศ
ปริมาณเฉลีย่ ฝนรายปีในหน่วย มม. 2900.0
มีฝนตกชุก 8 เดือนใน 1 ปี

ภูมิลกั ษณ์

ความสูง

√ ทีร่ าบสูง/ทีร่ าบ

√ 0-100 เมตร

เนินเขา

101-500 เมตร

ปานกลาง (6-10%)

ไหล่เขา

501-1,000 เมตร

เป็นลูกคลืน่ (11-15%)

ไหล่เนินเขา

1,001-1,500 เมตร

เป็นเนิน (16-30%)

เนินเขา

1,501-2,000 เมตร

ชัน (31-60%)

หุบเขา

2,001-2,500 เมตร

ชันมาก (>60%)

เทคโนโลยีถกู ประยุกต์ใช้ใน
บริเวณเนินเขา
บริเวณแอ่งบนทีร่ าบ
√ ไม่เกีย่ วข้อง

2,501-3,000 เมตร
3,001-4,000 เมตร
>4,000 เมตร

SLM ของ WOCAT Technologies

การจัดการดินกรดเพื่อปลูกพริกไทยคุณภาพ

304

4/10

สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความลึกของดิ น

เนื้ อดิ น (ดิ นชัน้ บน)

เนื้ อดิ น (>20 ซม.ตา่ กว่าพืน้ ผิ ว)

สารอิ นทรียวัตถุในดิ น

√ ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
ตื้น (21-50 ซ.ม.)
ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
ลึก (81-120 ซ.ม.)
ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
ระดับน้าบาดาล

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

หยาบ/เบา (ดินทราย)
√ ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)

สูง (>3%)
√ ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ความเป็ นปะโยชน์ ของน้าผิ วดิ น

คุณภาพน้า (ยังไม่ได้รบั การบาบัด)

ความเค็มของน้าเป็ นปัญหา
หรือไม่

ผิวดิน
√ < 5 เมตร

เพียงพอ
√ ดี

5-50 เมตร
> 50 เมตร

เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กิน
ใช่
เป็นน้าเพือ่ การดืม่ กินไม่ดี (จาเป็นต้อง √ ไม่ใช่
ได้รบั การบาบัด)

ปานกลาง
ไม่ดหี รือไม่มเี ลย

√ เป็นน้าใช้เพือ่ การเกษตรเท่านัน้
(การชลประทาน)
การเกิ ดน้าท่วม

ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Water quality refers to: both
ground and surface water
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์
√ สูง
ปานกลาง
ต่า

ใช่
√ ไม่ใช่

ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่
สูง
√ ปานกลาง
ต่า

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เป้ าหมายทางการตลาด
เพือ่ การยังชีพ (หาเลีย้ งตนเอง)
ผสมผสาน
(เพือ่ การยังชีพ/การค้า)

รายได้จากภายนอกฟาร์ม

ระดับความมังคั
่ งโดยเปรี
่
ยบเทียบ

√ <10% ของรายได้ทงั ้ หมด
10-50% ของรายได้ทงั ้ หมด

ยากจนมาก
จน

การใช้กาลังสัตว์

>50% ของรายได้ทงั ้ หมด

พอมีพอกิน

การใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์

√ ทาการค้า/การตลาด

√ งานทีใ่ ช้แรงกาย

√ รวย
รวยมาก

อยู่กบั ที่หรือเร่ร่อน

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

√ อยู่กบั ที่

√ เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน

กึง่ เร่ร่อน

กลุ่ม/ชุมชน

เร่ร่อน

สหกรณ์

เพศ
หญิง

√ ชาย

พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
<0.5 เฮกตาร์

ขนาด
ขนาดเล็ก

0.5-15 เฮกตาร์

√ ขนาดกลาง

เด็ก
ผูเ้ ยาว์

√ ผูส้ งู อายุ
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รัฐ
บริษทั
เป็นแบบชุมชนหรือหมูบ่ า้ น

ขนาดใหญ่
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สิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั
ระเบียบ)
เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
เช่า
√ รายบุคคล
5/10

ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ดินที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พืน้ ที่ที่ใช้ต่อครัวเรือน
5-15 เฮกตาร์

กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
รายบุคคลไม่ได้รบั สิทธิครอบครอง

สิ ทธิ ในการใช้น้า
เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จดั ระเบียบ)

15-20 เฮกตาร์

√ รายบุคคลได้รบั สิทธิครอบครอง

√ เกีย่ วกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

50-100 เฮกตาร์

เช่า

100-500 เฮกตาร์

รายบุคคล

500-1,000 เฮกตาร์
1,000-10,000 เฮกตาร์
>10,000 เฮกตาร์
เข้าถึงบริ การและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สุขภาพ

ไม่ดี

การศึกษา
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม)
ตลาด
พลังงาน
ถนนและการขนส่ง
น้าดืม่ และการสุขาภิบาล

ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี

บริการด้านการเงิน

ไม่ดี

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลกระทบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การผลิตพืชผล

ลดลง

คุณภาพผลผลิต

ลดลง

พืน้ ทีส่ าหรับการผลิต (ทีด่ นิ ใหม่ทอ่ี ยู่ในระหว่าง
เพาะปลูกหรือใช้งาน)

ลดลง

√
√

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

√ เพิม่ ขึน้
จานวนก่อนด้านการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 0-2-00 ไร่หลังจากการจัดการ
ทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 12 ไร่ ขยายพืน้ ทีป่ ลูก
เพิม่ ขึน้

การจัดการทีด่ นิ

√

ขัดขวาง

ทาให้งา่ ยขึน้
ไม่ขดั ขวางวิธกี ารจัดการดิน

การมีน้าดืม่ ไว้ให้ใช้

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
แหล่งน้าอยู่แล้ว

การมีน้าไว้ให้สาหรับการชลประทาน

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
จานวนก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น: 1
หลังจากการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น:
: 1 มีเท่าเดิม

คุณภาพน้าสาหรับการชลประทาน

ลดลง

ค่าใช่จ่ายของปจั จัยการผลิตทางการ

เพิม่ ขึน้

√
√

เพิม่ ขึน้
ลดลง
พด.สนันสนุนปูนโดโลไมท์

รายได้จากฟาร์ม

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
พริกไทยราคารับซื้อสูง
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ผลกระทบ
ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความมันคงด้
่ านอาหาร / พึง่ ตนเองได้

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ดินดีขน้ึ ผลิตอาหารได้เพิม่ ขึน้

สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ทด่ี นิ / สิทธิในการใช้น้า

แย่ลง

√

ปรับปรุงดีขน้ึ

√

ปรับปรุงดีขน้ึ
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ก่อให้เกิด
รายได้สงู การใช้น้าอยู่ในการะเบียบ
ของชุมชน

โอกาสทางวัฒนธรรม (ด้านจิตวิญญาณทางศาสนา
ด้านสุนทรียภาพ)

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ไม่ขดั ต่อวัฒนธรรมชุมชน

การจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ นหรือความรูเ้ รือ่ งความเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
จานวนก่อนด้านการจัดการทีด่ นิ
อย่างยังยื
่ น : 3 หลังจากด้านการ
จัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น : 5 ค่า pH
ดินเพิม่ ขึน้ สามารถปลูกพืชได้
หลากหลายชนิด

ผลกระทบด้านนิ เวศวิ ทยา
ปริมาณน้า

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
เท่าเดิม

คุณภาพน้า

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ดีขน้ึ

ความชืน้ ในดิน

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้ ดีขน้ึ
มีพชื ปกคลุมดิน

สิง่ ปกคลุมดิน

√

ลดลง

ปรับปรุงดีขน้ึ
ปลูกพืชหลักเต็มพืน้ ที่ และปลูกถัว่
พร้าคลุมดิน

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ากว่าดินชัน้ C

√

ลดลง

√

เพิม่ ขึน้
จานวนก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 1.6
หลังจากการจัดการทีด่ นิ อย่างยังยื
่ น:
1.6 เท่าเดิม

ความเป็นกรด

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
จานวนก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น:3
หลังจากการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 5.4 ความเป็นกรดลดลง

การปกคลุมด้วยพืช

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ปลูกพืชคลุมดินทัง้ แปลง

ชนิดพันธุท์ ใ่ี ห้ประโยชน์ (ผูล้ ่า ไส้เดือนดิน แมลงผสมเกสร)

√

ลดลง

เพิม่ ขึน้
ไส้เดือนเพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิม่ ขึน้

ลดลง
มีแหล่งน้าชลประทาน ติดกับแปลง
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ผลกระทบ
ผลกระทบนอกพืน้ ที่ดาเนิ นการ
น้าทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (น้าบาดาล น้าพุ)

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
จานวนก่อนการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 3 เมตร
หลังจากการจัดการทีด่ นิ อย่าง
ยังยื
่ น : 3 เมตร เท่าเดิม

ความเสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของ
เพือ่ นบ้าน

√

เพิม่ ขึน้

ลดลง
ไม่ส่งผลเสียหายต่อเพือ่ นบ้าน

รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

ผลประโยชน์ ที่ได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ด้านลบ
อย่างมาก
ด้านลบ
อย่างมาก

√

อุณหภูมปิ ระจาปี เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

อุณหภูมติ ามฤดูกาล เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนประจาปี เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

ฝนตามฤดู เพิม่ ขึน้

ไม่ดี

√

ดีมาก

ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

√

ด้านบวก
อย่างมาก
ด้านบวก
อย่างมาก

ระยะสัน้ คือ 1- 3 ปี ระยะยาวคือ 3-10 ปี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ค่อยเป็ นค่อยไป

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิ บตั ิ )
พายุฝนประจาท้องถิน่

ไม่ดี

√

ดีมาก

น้าท่วมตามปกติ (แม่น้า)

ไม่ดี

√

ดีมาก

ไม่ดี

√

ดีมาก

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
ช่วงการปลูกพืชทีข่ ยายออกไป

การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดินในพืน้ ที่ที่นาเทคโนโลยีไปใช้
ครัง้ เดียวหรือเป็นการทดลอง
1-10%
√ 11-50%
>50%
SLM ของ WOCAT Technologies

จากทัง้ หมดที่ ได้รบั เทคโนโลยีเข้ามามีจานวนเท่าใดที่ ทาแบบทันที
โดยไม่ได้รบั การจูงใจด้านวัสดุหรือการเงิ นใดๆ
√

0-10%
11-50%
51-90%
91-100%
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การยอมรับเทคโนโลยีและการปรับใช้
เทคโนโลยีได้รบั การปรับเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่ กาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใช่

√ ไม่ใช่
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่ กาลังเกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมอิ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การมีแรงงานไว้ให้ใช้ (เนื่องจากการอพยพย้ายถิน่ ฐาน)

บทสรุปและบทเรียนที่ได้รบั
ั
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:มุมมองของผูใ้ ช้ที่ดิน  แก้ไขปญหาได้
อย่างไร

จุดแข็ง: มุมมองของผู้ใช้ที่ดิน
 เมือ่ นาเทคโนโลยีไปปฏิบตั แิ ล้วเห็นผลจริงในเชิงประจักษ์

 ปูนโดโลไมท์มรี าคาแพง  รวมกลุ่มกันซื้อหรือผ่านทางสหกรณ์



 ขาดความรูใ้ นเรือ่ งการใช้เทคโนโลยี (ปริมาณและอัตราการใช้)  ตรวจ
วิเคราะห์ดนิ เพือ่ ทราบปริมาณและอัตราการใช้ในพืน้ ที่ และขอคาแนะนาจาก
เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ

สามารถวัดความสาเร็จของเทคโนโลยีได้ดว้ ยเครือ่ งมือทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น pH meter , LDD test kit

 มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เช่น สถานีพฒ
ั นา  การสนับสนุนวัสดุปนู โดโลไมท์ แก่เกษตรกรมีจากัด  เกษตรกรหาซือ้ เอง
ทีด่ นิ จันทบุร ี (กรมพัฒนาทีด่ นิ ) และสานักงานเกษตรจังหวัด (กรม
ในท้องถิน่ เพือ่ นามาใช้ประโยชน์- ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าท้องถิน่ ตระหนักถึง
ั
ส่งเสริมการเกษตร)
ปญหาในเรื
อ่ งความเป็ นกรดจัดของดินร่วมมือกันผลักดันให้มกี ารจัดทา
งบประมาณด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดินกรด บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน
จุดด้อย/ข้อเสีย/ความเสี่ยง:ทัศนคติ ของผู้รวบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ 
แก้ไขปญั หาได้อย่างไร

จุดแข็ง : ทัศนคติ ของผูร้ วบรวมหรือวิ ทยากรคนอื่นๆ
 เทคโนโลยีน้สี ามารถลดความเป็นกรดของดินได้ เมือ่ มีการใช้อย่าง
แพร่หลายจะทาให้ความเสือ่ มโทรมทางเคมีของดินลดลง

 ใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  อาจต้องจัดซื้อมาใช้เอง

 การทีม่ หี น่วยงานภาครัฐ สนับสนุนปจั จัยการผลิต (ปูนโดโลไมท์) และ
องค์ความรูใ้ นการปลูกพริกไทย เป็นโอกาสดีทจ่ี ะทาให้เทคโนโลยีน้ี
สามารถขยายผลไปได้มากขึน้ สร้างแรงจูงใจในการนาไปใช้มากขึน้

 ศึกษาเรียนรูเ้ พิม่ เติม  เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆทีใ่ ห้ความรู้

การอ้างอิ ง
ผู้รวบรวม
อภิสทิ ธิ ์ บัวปาย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่จดั ส่งเอกสาร: 29 มีนาคม 2563

การอัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563

วิ ทยากร
ภิรมย์ แก้ววิเชียร - ผูใ้ ช้ทด่ี นิ

คาอธิ บายฉบับเต็มในฐานข้อมูล
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5733/

ข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยั ่งยืนที่ถกู อ้างอิ ง
Approaches: ศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ ง ดิน น้า ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ (Center of Soil, Water, Fertilizer for Quality Pepper Plantation)
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5736/
SLM ของ WOCAT Technologies
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การอ้างอิ ง
การจัดทาเอกสารถูกทาโดย
องค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ - ไทย

โครงการ
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)
การอ้างอิ งหลัก
-

ลิ งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในออนไลน์
 ศึกษาการจัดการดินเปรีย้ วจัดและดินกรดเพือ่ การปลูกข้าวทีค่ ุณค่าทางโภชนาการสูง: http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2559/KC5301097.pdf
 ผลของอัตราปูนโดโลไมท์ ทีม่ ตี ่อค่า pH และจุลนิ ทรียใ์ นดินทีป่ ลูกทุเรียนพันธุห์ มอนทอง: http://old.rmutto.ac.th/fileupload/Wannasa%20Balsong
62dolomi.pdf

SLM ของ WOCAT Technologies
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โวแคท - ภาพรวมระดับโลกของแนวทางและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์
(WOCAT-World Overview of Conservation Approaches and Technologies)

แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางเพื่อการจัดการที่ดนิ อย่ างยั่งยืน
(Sustainable Land Management SLM)
Approaches

เวอร์ ชนั่ หลัก (2016)
สารบัญ
เครื่ องมือช่วยบันทึก ประเมินผล และเผยแพร่การปฏิบตั เิ อสแอลเอ็ม
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ความรู้ เบือ้ งต้ นของแบบสอบถาม
คาจากัดความ
การจั ด การที่ ดิ นอย่ า งยั่ ง ยื น (เอสแอลเอ็ม ) ในบริ บทของโวแคท (WOCAT) หมายถึ ง การใช้ ประโยชน์
ทรัพ ยากรที ่ดิน ได้แก่ ดิ น น้ า พื ช พรรณ และสัต ว์ เพื ่อที ่จ ะผลิ ตสิ น ค้าและจัด หาบริ การมาให้ตรงกับความ
ต้องการของมนุษย์ทีม่ ี การเปลี ย่ นแปลงอยู่เสมอในขณะเดี ยวกันก็ทาให้มนั่ ใจว่า ทรัพยากรเหล่านี ้จะมี ศกั ยภาพ
ในการผลิ ตระยะยาวและมี การบารุงรักษาสภาพการทาหน้าที ่ของทรัพยากรทีม่ ี ต่อสิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม คือวิ ธีการปฏิ บตั ิ ทางกายภาพต่อผืนทีด่ ิ นเพือ่ ควบคุมการเสื ่อมโทรมของที ่ดิน และเพิ่ ม
ความสามารถในการผลิ ต โดยเทคโนโลยี หนึ่งอย่างนัน้ ประกอบไปด้วยหนึ่งมาตรการหรื อหลายมาตรการ เช่น
มาตรการด้านการปลูกพืช ด้านพืชพรรณ ด้านโครงสร้าง และด้านการจัดการ
แนวทางของเอสแอลเอ็ม ได้กาหนดถึงวิ ธีการที ่จะนาเอาเทคโนโลยี เอสแอลเอ็มหนึ่งอย่างหรื อหลายอย่างไป
ปฎิ บตั ิ ใช้ โดยรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ คและวัสดุอปุ กรณ์ และการมี ส่วนร่ วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ เป็ นต้น แนวทางนี ห้ มายถึงโครงการ แผนงาน หรื อกิ จกรรมที ร่ ิ เริ่ มโดยผูใ้ ช้ทีด่ ิ นเอง
โครงร่ างงานที่เป็ นหน่ วยย่ อยสาหรับการจัดทาเอกสารและการประเมินผลการปฏิบัตเิ อสแอลเอ็ม
เป้ าหมายสุดท้ายของการจัดทาเอกสารและการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ การบริ หารที ่ดิน คื อการแบ่งปั นและการ
เผยแพร่ ความรู้ อนั มี ค่าในการจัดการที ่ดิน สนับสนุนการตัดสิ นใจที ่อิงหลักฐาน และเพิ่ มขยายการปฏิ บตั ิ ที่ได้ รับ
การระบุว่ าดี หรื อดี ที่สุด เพื ่อที ่จะบรรลุสิ่ ง เหล่ านี ้ได้นั้น และเป็ นสิ่ งส าคัญที ่จ ะต้องวิ เคราะห์ ประสบการณ์
ภาคสนามและทาความเข้าใจให้ดีขึ้นกับเหตุผลที ่อยู่เบื ้องหลังการปฏิ บตั ิ เอสแอลเอ็มได้ประสบผลสาเร็ จ โดยการ
ปฏิ บตั ิ นนั้ จะได้รับการแนะนาจากโครงการหรื อพบอยู่ในระบบแบบเดิ มๆที ป่ ฏิ บตั ิ กนั อยู่
โวแคท (WOCAT) มุ่งไปในเรื ่ องความพยายามในการป้ องกันและลดความเสื ่อมโทรมของที ่ดินและทาการฟื ้ นฟู
ที ่ดินที ่ได้เสื ่อมโทรมไปแล้วโดยการใช้ เทคโนโลยีในการจัดการที่ดินและแนวทางที่ได้ ปรั บปรุ งให้ ดีแล้ วไป
ปฏิบัติใช้ การปฏิ บตั ิ ทงั้ หมดนัน้ อาจจะรวมถึงแบบประเพณี ดงั้ เดิ มหรื อแบบพื ้นเมื อง หรื อเพิ่ งจะแนะนาเข้ามา
เมื ่อเร็ วๆนี ้จากโครงการหรื อแผนงาน โดยการรับเข้ามาหรื อการปรับโดยผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดิน หรื อว่าเป็ นนวัตกรรม
ล่าสุดก็ได้
แบบสอบถามหลักของเทคโนโลยีสาหรั บเอสแอลเอ็ม (QT) ช่วยในการอธิ บายและเข้าใจถึงการปฏิ บตั ิ การ
จัดการที ่ดิน โดยการยกประเด็นคาถามต่อไปนี ้ ได้แก่ ข้อมูลจาเพาะของเทคโนโลยี คืออะไรบ้าง ปั จจัยการผลิ ต
และค่าใช้จ่ายมี อะไรบ้าง นาไปใช้ที่ไหน (สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และมนุษย์ ) และมี ผลกระทบอะไรบ้าง
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แบบสอบถามหลักของแนวทางเอสแอลเอ็ม (QA) จะยกประเด็นคาถามถึ งวิ ธีการที ่การเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้
สัมฤทธิ ผลได้อย่ างไร (ซึ่ งรวมถึง การสร้ างขี ดความสามารถ การตัดสิ นใจ การสนับสนุนทางเทคนิ คและวัสดุ
อุปกรณ์ การเปลีย่ นโครงงานและนโยบายด้านกฎหมาย) และบุคคลใดที ่จะดาเนิ นการให้เป็ นผลสาเร็ จ (ซี ่งรวมถึง
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที เ่ กี ย่ วข้องทัง้ หมดและบทบาทของบุคคลเหล่านัน้ )
ในกรณี ของโครงการนั้น โวแคท (WOCAT) ขอให้ บันทึกเอกสารเฉพาะองค์ ประกอบหรื อกิจกรรมของ
โครงการทีเ่ กี่ยวข้ องกับเอสแอลเอ็มเท่ านั้น
แบบสอบถามหลักของเทคโนโลยี สาหรับเอสแอลเอ็ม (ตัวหลัก QT) และแบบสอบถามหลักของแนวทางเอสแอล
เอ็ม (ตัวหลัก QA ) ประกอบไปด้วยคาถามทีส่ าคัญของการจัดการทีด่ ิ นอย่างยัง่ ยื น ซึ่ งเป็ นพื น้ ฐานของฐานความรู้
โวแคท (WOCAT) โดยจะสัน้ กว่าและใช้เวลาในการกรอกน้อยกว่าแบบสอบถาม"พืน้ ฐาน"ทีใ่ ช้กนั ก่อนหน้านี ้
โครงร่ างงานของโวแคท (WOCAT) มีความยืดหยุ่นและเปิ ดกว้ าง ช่ วยทาให้ผู้ใช้สามารถรวมเอาหัวข้อที ่
เฉพาะเจาะจงไว้ด้วยกัน ซึ่ งขึ้ นอยู่กับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เพื ่อที ่จะขยายแบบสอบถามหลัก
โวแคท (WOCAT) ได้ทาให้เป็ นมาตรฐานแล้ว การพัฒนาหน่ วยย่ อยต่อไปนี ้ได้เสร็ จสิ้ นสมบรู ณ์หรื อได้มีการริ เริ่ ม
ไปแล้วคือ การปรั บตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(QC) การบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อ ากาศและประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากคาร์ บอน เศรษฐกิ จ ของเอสแอลเอ็ ม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การทาหน่วยย่อยที ่เพิ่ มขึ้นมาให้เป็ นจริ งขึ้ นอยู่กบั การริ เริ่ มของหุ้นส่วนที ่มีส่วนได้เสี ย
และการระดมทรัพยากร โดยโวแคท (WOCAT)ได้เปิ ดรับความร่ วมมื อกัน โครงการร่ วมและการพัฒนาฐานความรู้
หน่วยย่อยทัง้ หมดจะยึดอยู่กบั เวอร์ ชนั่ หลักของ QTและ QA
นอกจากนัน้ แล้วได้มีการพัฒนาเครื ่องมื อเพิ่ มเติ ม คื อแบบสอบถามของการทาแผนที่เอสแอลเอ็ม (QM) เพือ่
ใช้ในการวิ เคราะห์และแสดงการกระจายเชิ งพื ้นที ่ของเอสแอลเอ็ม กระบวนการ สาเหตุ และผลกระทบของการ
เสือ่ มโทรมของทีด่ ิ น
แบบสอบถามดังกล่าวข้างต้นเสริ มซึ่ งกันและกัน ข้อมูลทัง้ หมดที ่ถูกบันทึกลงบนแบบสอบถามโวแคท (WOCAT)
มี ไว้ให้ใช้ในฐานข้ อมูลออนไลน์ ที่เข้าถึงได้แบบเปิ ด สามารถนามาใช้เผยแพร่ ความรู้ เอสแอลเอ็มและปรับปรุ ง
การตัดสิ นใจเพือ่ นาไปปฏิ บตั ิ ใช้และส่งเสริ มการปฏิ บตั ิ เอสแอลเอ็มเพิ่มขึ้น
โปรดอ่ านข้ อสังเกตต่ อไปนี้ก่อนกรอกแบบสอบถาม
 ขอแนะนาว่าให้ทีมงานของผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มเป็ นผู้กรอกแบบสอบถามซึ่งรวมถึงผู้ใช้ ประโยชน์
ที่ดินด้ วย และควรเป็ นผู้ที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ ที่ต่างกันพร้ อมทัง้ คุ้นเคยกับรายละเอี ยดของแนวทาง
เอสแอลเอ็ม
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 ให้ ตอบทุกคาถาม ถ้าหาข้อมูลได้ยากหรื อไม่มีข้อมูลที ่แม่นยา เราขอให้คณ
ุ ทาประมาณการที ่ดีที่สดุ โดยใช้
การตัดสิ นแบบมื ออาชี พของคุณเป็ นหลัก ถ้าบางคาถามทีใ่ ช้การไม่ได้หรื อไม่ตรงประเด็นให้ระบุลงไปว่า "ไม่มี
ข้อมูล" อย่าลื มว่าคุณภาพของผลลัพธ์ ทีอ่ อกมาทัง้ หมดขึ้นอยู่กบั คุณภาพคาตอบของตุณ
 คาถามที ่มีไอคอน
ต้องตอบด้วยการไปปรึ กษากับผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดิน และจะเป็ นข้อได้เปรี ยบที ่จะตอบ
ทุกคาถามโดยการไปปรึ กษากับผูใ้ ช้ประโยชน์ทีด่ ิ น ซึ่ งทัง้ นี ก้ ็ขึ้นอยู่กบั ตัวแนวทาง
 คาถามทีม่ ี ไอคอน

จาเป็ นต้องใช้การวัดและการสังเกตการณ์ในสนาม

 คาแนะนา คาอธิ บาย คาจากัดความ และตัวอย่างซึ่งอยู่ในรู ปตัวเอี ยง ให้ใชัคาจากัดความที ่ให้ไว้ในเอกสารนี ้
แม้ว่ามันจะต่างออกไปจากคาจากัดความของคุณเองหรื อของระดับชาติ ก็ตาม (เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชัน้
ของความลาดชัน เป็ นต้น)
 ต้ องกาในช่ องสี่เหลี่ยม! ถ้าไม่มีการระบุว่า "อาจมี หลายคาตอบ" ก็กาเพียงช่องเดียว
 ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเอกสารที่ มี อ ยู่ และขอค าแนะน าจากผู้ เ ชี่ ยวชาญเอสแอลเอ็ ม คนอื่ นและผู้ ใช้
ประโยชน์ ที่ดนิ ให้ มากที่สุดเท่ าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อที่จะปรั บปรุ งคุณภาพของข้ อมูลให้ ดีขึ้น
 ถ้าคุณไม่ มี ที่ว่างพอในการเขี ยนคาตอบ ให้ใช้ ส่ วนของกระดาษที ่ว่างตรงตอนสุดท้ายของแบบสอบถาม
ส าหรับเขี ยนข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม กรุ ณาใช้ การอ้างอิ งที ่ถูกต้องเสมอกับคาถามที ่เฉพาะเจาะจงและตรงกับ
หมายเลขหน้ากระดาษของแบบสอบถาม
 แนบแบบแปลนทางเทคนิคทีด่ ี รู ปถ่ าย (รวมถึงคาอธิบาย) การอ้างอิ ง เป็ นต้น
 กรุ ณากรอกในแบบสอบถามที ่แยกออกมาต่ างหากส าหรับแต่ ละแนวทางและแต่ ละเทคโนโลยี ( นั่นคื อ
แบบสอบถามหนึ่ งฉบับต่ อหนึ่ งแนวทาง แบบสอบถามหนึ่ งฉบับต่ อ หนึ่ งเทคโนโลยี ) แนวทางหนึ่ งควร
เชื ่อมต่อกับเทคโนโลยี หนึ่งอย่างหรื อหลายอย่าง เมื ่อเอาแบบสอบถามทัง้ สองแบบรวมเข้าด้วยกัน (ทัง้ เรื ่ อง
เทคโนโลยี สาหรับเอสแอลเอ็มและแนวทางเอสแอลเอ็ม ) ก็ จะอธิ บายถึ งกรณี ศึกษาภายในพื ้นที ่หนึ่ งที ่ ได้
คัดเลือกไว้
 กรอกแบบสอบถามอย่ างรอบคอบให้ อ่านออก
 กรุ ณาใส่ ข้อมูลในฐานข้ อมูลออนไลน์ ของโวแคท(WOCAT) ดูที่ qcat.wocat.net.
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ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อของแนวทางเอสแอลเอ็ม (ซึ่งต่ อจากนีห้ มายถึงแนวทาง)
ชื่อ ...............................................................................................................................................................
ชื่อที่ใช้ ตามท้ องถิ่น: …………………………………………………………… ................................................. .
ชื ่อของแนวทางเอสแอลเอ็ม

อย่าใช้ ชื่อเหมื อนกับที ่ใช้กบั เทคโนโลยี (QT)ที ่สอดคล้องกัน พยายามหาชื ่อที ่

สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะสาคัญของแนวทาง ( ชื ่อของโครงการ แผนงาน การริ เริ่ ม ชื ่อของการดาเนิ นการหรื อ
การส่งเสริ ม หรื อวิ ธีการส่งเสริ มที น่ ามาใช้ เป็ นต้น )
ประเทศ........................................................................................................................................................

1.2 รายละเอี ยดการติดต่ อวิ ทยากรและสถาบั นที่ เกี่ ยวข้ องกั บการประเมิ นและการจั ดท าเอกสารของ
แนวทาง
ผู้รวบรวม
บุคคลที ด่ าเนิ นการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และกรอกแบบสอบถาม
หญิง
ชื่อ ......................................................................นามสกุล ....................................................................
ชาย
ชื่อองค์กร ...................................................................................................................................................
ที่อยู่องค์กร...................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................................................................................................................
อาเภอ ........................................................................
จังหวัด .................................................................................................................................................
ประเทศ ......................................................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ..................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ..........................................
อีเมล์ 1) ................................................................................................................................................
อีเมล์ 2) ......................................................................
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วิทยากรหลัก
บุค คลผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ นส่ ว นมากในแบบสอบถามนี ้ บุค คลผู้นี้ จ ะเป็ นผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น หรื อ
ผูเ้ ชี ่ยวชาญเอสแอลเอ็ม(เช่น ที ป่ รึ กษาด้านเทคนิ ค ผูท้ าการวิ จยั ) หรื อบุคลอืน่ ใดๆ
ระบุประเภทของวิ ทยากรหลัก  ผู้ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน 1  ผู้เ ชี่ ย วชาญเอสแอลเอ็ ม  อื่ น ๆ หญิง
(ระบุ)………

ชาย

ชื่อ...................................................... นามสกุล ................................................................
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่องค์กร...................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................................................................................................................
อาเภอ ........................................................................
จังหวัด ..................................................................................................................................................
ประเทศ ......................................................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ..................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ...........................................
อีเมล์ 1: ...............................................................................................................................................
อีเมล์ 2: .....................................................................
ทางเลือก: จัดหารูปภาพของวิทยากรและระบุชื่อไฟล์ที่นี่ .............................................................................
1

ผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน หมายถึงบุคคลที ่ดาเนิ นการใช้และบารุงรักษาเทคโนโลยี ที่เกี ่ยวข้องกับแนวทางนี ้ คาว่า
ผูใ้ ช้ประโยชน์ทีด่ ิ นนี ห้ มายถึงเกษตรกรรายย่อยหรื อเกษตรกรรายใหญ่ กลุ่มต่างๆ (เพศ อายุ สถานภาพ ความ
สนใจ) สหกรณ์ บริ ษัทอุตสาหกรรม (เช่น การทาเหมื องแร่ ) องค์กรของรัฐ (เช่น ป่ าของรัฐ ) เป็ นต้ น
ชื่อองค์ กรที่ช่วยอานวยความสะดวกการทาเอกสารหรื อการประเมินของแนวทาง (ถ้ าสัมพันธ์ กัน )
.................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการที่ช่วยอานวยความสะดวกการทาเอกสารหรื อการประเมินของแนวทาง (ถ้ าสัมพันธ์ กัน )
.................................................................................................................................................................
ข้อสังเกตคื อ คุณอาจจะใส่ข้อมูลจากคอมพิ วเตอร์ (อัปโหลด)เกี ่ยวกับตราเครื ่องหมายขององค์กรของคุณหรื อ
โครงการไปที ฐ่ านข้อมูลโวแคท
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ระบุเพิ่มเติมวิทยากรที่ให้ ข้อมูลเรื่ องแนวทาง(ถ้ าเกี่ยวข้ อง)

วิทยากรคนที่ 2 ผู้ใช้ ที่ดนิ ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม/ ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค อื่นๆ(ระบุ) …………..
หญิง 
ชื่อ ......................................................................นามสกุล ....................................................................
ชาย 
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................

ประเทศ .......................................

โทรศัพท์เบอร์ แรก ..................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ...........................................
อีเมล์ 1) ...............................................................................................................................................
อีเมล์ 2) ......................................................................
วิ ท ยากรคนที่ 3 ผู้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ผู้ เชี่ ย วชาญเอสแอลเอ็ ม /

ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค อื่ น ๆ

(ระบุ)…………..
หญิง 
ขื่อ ......................................................................นามสกุล ....................................................................
ชาย 
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................

ประเทศ .......................................

โทรศัพท์เบอร์ แรก ..................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ...........................................
อีเมล์ 1) ...............................................................................................................................................
อีเมล์ 2) .....................................................................
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วิทยากรคนที่ 4  ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ  ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม/ ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค  อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อ……………………………………............นามสกุล…………........................

หญิง



ชาย



ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่องค์กร....................................................................................................................................................
.........................................................................................................

ประเทศ .......................................

โทรศัพท์เบอร์ แรก ..................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ...........................................
อีเมล์ 1) ...............................................................................................................................................
อีเมล์ 2) .....................................................................
1.3 เงื่อนไขการใช้ ข้อมูลที่ได้ บันทึกผ่ านโวแคท
วันที่เก็บรวบรวมข้ อมูล (ในภาคสนาม) ………………………………………
ผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขการใช้ ข้อมูลที่บนั ทึกผ่านโวแคท
 ยอมรับ  ไม่ยอมรับ
ข้อสังเกต ถ้าหากว่าคุณไม่ ยอมรับเงื ่อนไขการใช้ข้อมู ลที ่ได้ลงบันทึ กไว้โดยโวแคท (WOCAT) คุณจะไม่
สามารถเข้าไปเพือ่ แก้ไขในฐานข้อมูลโวแคทได้
เงื่อนไขการใช้ ข้อมูลที่ได้ ลงบันทึกไว้ โดยทางโวแคท
 ข้อมูลที เ่ ก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามโวแคทจะถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลออนไลน์ ของโวแคท เพือ่ ทา
การแก้ไขและเก็บไว้ในฐานข้อมูลนี ้โดยผู้รวบรวมหรื อผู้ป้อนข้อมูลเข้าที ่ได้รับมอบหมายจากผู้รวบรวม
ความรับผิ ดชอบโดยรวมทัง้ หมดสาหรับการเก็บรวบรวมและคุณภาพของข้อมูลขึ้ นอยู่กบั ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยที ผ่ เู้ ก็บรวบรวมข้อมูล วิ ทยากร และผู้ป้อนข้อมูลเข้าจะได้รับการบันทึกไว้เป็ นการยกย่องว่า
ได้มี ส่วนช่ วยในเรื ่ องจัดทาข้อมู ลในฐานข้ อมู ล เช่ นเดี ยวกับการเก็ บรวบรวมหรื อสิ่ งตี พิ มพ์ ใดๆของ
แนวทางทีไ่ ด้รับการบันทึกไว้
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 ข้อมูลที เ่ ก็บไว้ในฐานข้อมูลโวแคทเข้าถึงได้แบบเปิ ด
 ข้อมูลได้จัดทาไว้ให้สาหรับผู้ใช้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครี เอที ฟคอมมอนส์ แสดงที ่มา - ไม่ใช้เพื ่อ
การค้า - อนุญาตแบบเดียวกับ ต้นฉบับ 3.0
คุณมีอิสระในการ
 แบ่ งปั น (Share) — ทาสาเนาและแจกจ่ายวัสดุออกไปในตัวกลางหรื อรูปแบบใดๆได้
 ปรับเปลี่ยน (Adapt) — ทาการเรี ยบเรี ยงใหม่ ดัดแปลง และสร้ างบนวัสดุอปุ กรณ์
ผูใ้ ห้อนุญาตไม่สามารถเพิกถอนเสรี ภาพนี ้ได้ตราบเท่าที ค่ ณ
ุ ปฏิ บตั ิ ตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี ้
 แสดงที่มา (Attribution) — คุณต้ องอ้ างอิงถึงเจ้ าของผลงาน จัดหาการเชื่อมโยงมาที่ลิขสิทธิ์ และระบุ
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทาขึ ้น
 ไม่ ใช้ เพื่อการค้ า(Non-commercial) — คุณไม่ได้ รับอนุญาตให้ นาวัสดุไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ทาง
การค้ า
 ใช้ ลิขสิทธิ์ผลงานเป็ นครีเอทีฟคอมมอนส์ เหมือนกัน (ShareAlike) — ถ้ าคุณทาการเรี ยบเรี ยงใหม่
ดัดแปลง และสร้ างบนวัสดุอปุ กรณ์ คุณได้ รับอนุญาตให้ แจกจ่ายงานดัดแปลงได้ เฉพาะกรณีที่ชิ ้นงาน
ดัดแปลงนันเผยแพร่
้
ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้ นฉบับ
 ไม่ มีข้อจากัดเพิ่มเติม (No additional restrictions) —คุณไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ข้อกาหนดทาง
กฎหมายหรื อมาตรการทางเทคโนโลยีที่ไปจากัดผู้อื่นทางกฎหมายในการทาสิ่งที่สญ
ั ญาอนุญาตได้
อนุญาตไว้
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ดูเงื่อนไขคาอนุญาตฉบับสมบูรณ์ได้ ที่
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode

1.4 การอ้ างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม
ระบุเทคโนโลยี ส าหรับเอสแอลเอ็ม ที่ได้ รับการส่งเสริ ม และนาไปปฏิ บตั ิใช้ โดยแนวทางนี ้ และระบุผ้ ูรวบรวม
ข้ อมูลด้ วย
เทคโนโลยี สาคัญที ่ได้รับการส่งเสริ มและนาไปปฏิ บตั ิ ใช้โดยแนวทางนี ้จะต้องอธิ บายไว้ในแบบสอบถามเรื ่ อง
เทคโนโลยี สาหรับเอสแอลเอ็ม ที ่แยกออกไปต่ างหาก โวแคทขอแนะนาว่าคุณ ควรกรอกแบบสอบถามเรื ่ อง
เทคโนโลยีก่อน แล้วจึงอธิ บายแนวทางของเทคโนโลยี ทีไ่ ด้ลงบันทึกไว้

ชื่อเทคโนโลยี

ผู้รวบรวม

1. ……………………………………………………….

……………………………………

2. ……………………………………………………….

……………………………………

3. ……………………………………………………….

……………………………………
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2. ข้ อมูลจาเพาะของแนวทางเอสแอลเอ็ม
แนวทางเอสแอลเอ็ ม หมายถึ งวิ ธีการที ่นาเอาเทคโนโลยี ส าหรับเอสแอลเอ็ม หนึ่ ง อย่างหรื อหลายอย่างไป
ปฏิ บตั ิ ใช้ รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ คและวัสดุอปุ กรณ์ ความเกี ่ยวข้องและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ยต่างๆ
เป็ นต้น แบบสอบถามนี ้อาจจะเอามาใช้บนั ทึ กแนวทางแบบใดก็ ได้นอกเหนื อ จากเทคโนโลยี เอสแอลเอ็ม ที ่
แนะนาโดยผ่านโครงการหรื อแผนงานต่างๆ โวแคทยังได้รวมการปฏิ บตั ิ เอสแอลเอ็มแบบดัง้ เดิ มที ่ทากันอยู่และ
กรณี การรับเอามาใช้ ได้ทนั ที หรื อการปรับเปลี ่ ยนเทคโนโลยี ที่มีอยู่ ถ้ าหากว่ าแนวทางที่จะต้ องทาการลง
บันทึกเกี่ยวข้ องกั บโครงการ โวแคทขอให้ คุณลงบั นทึกเพียงแค่ องค์ ประกอบเหล่ านั้ นหรื อกิจกรรม
ของโครงการที่เกี่ยวข้ องกับเอสแอลเอ็ม
2.1 คาอธิบายแบบสัน้ ของแนวทาง
สรุปแนวทางมา 1- 2 ประโยค ต้ องให้ แน่ใจด้ วยว่าการอธิบายแบบสันๆนี
้ ้ถูกต้ องแม่นยาและประกอบไปด้ วยคา
สาคัญที่ตรงประเด็น ซึ่งจะเป็ นบทเกริ่ นนาของการจัด ทาเอกสารนี ้และให้ พื ้นฐานที่สาคัญสาหรับการค้ นหา
ฐานข้ อมูล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.2 คาอธิบายแบบละเอียดของแนวทาง
คาอธิ บายแบบรายละเอี ยดของแนวทางควรจะทาให้บุคคลภายนอกมองเห็นภาพที ่รวบรัดแต่ก็ครอบคลุมเนื ้อหา
ของแนวทางได้ทงั้ หมด ดังนัน้ ควรจะนาเสนอคาถามต่างๆที ่สาคัญเช่น (1) อะไรคื อลักษณะที ่สาคัญหรื อ
คุณลักษณะที ่เห็นเด่นชัดของแนวทาง (2) อะไรคื อเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของแนวทาง (3) วิ ธีการใดที ่
ถูกเอามาใช้ (4) ขัน้ ตอนของการเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้มีอนั ไหนบ้าง (5) ผู้มีส่วนได้เสี ยมี ผู้ใดที ่เกี ่ยวข้องและ
บทบาทของบุคคลเหล่านัน้ มี อะไรบ้าง (6) สิ่ งที ่ผู้ใช้ที่ดินชอบหรื อไม่ ชอบเกี ่ยวกับแนวทาง ความยาวของ
คาอธิ บายที เ่ หมาะสมควรจะมี อกั ขระอยู่ที่ 2,500-3,000 ตัว และสูงสุดคื อ 3,500 ตัว รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม
ของคาอธิ บายอาจจะโอนย้ายไฟล์โดยการอัปโหลดเข้าฐานข้อมูลเป็ นเอกสารแยกต่างหากออกไป เริ่ มต้นด้วยเขี ยน
คาอธิ บายแต่ก็ตอ้ งตรวจทานด้วยเมื ่อตอบแบบสอบถามเสร็ จ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2.3 รู ปภาพของแนวทาง
จัดหารูปภาพมาแสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนได้ เสียกาลัง มีปฏิสมั พันธ์กนั มีการนามาตรการไปปฏิบตั ิใช้ หรื อ กาลัง
ดาเนินการอบรม เป็ นต้ น
ทาการจัดหามาอย่างน้อย 2 ไฟล์ทีเ่ ป็ นแบบดิ จิทลั ( JPG. PNG. GIF) นัน่ ก็คือไฟล์จากกล้องดิ จิทลั หรื อสแกน
จากสิ่ งพิ มพ์ ฟิ ล์ มเนกาที ฟ หรื อฟิ ล์ มสไลด์ รู ปภาพควรมี คุณภาพสูง มี ความละเอี ยดสูงในการแสดงผลของ
ภาพ และไม่ มี ก ารปรั บแต่ ง หรื อ บิ ด เบื อนจ าเป็ นต้อ งมี การบรรยายไว้ด้ว ย (ค าอธิ บ าย)รู ป ภาพควรตรงกับ
คาอธิ บายทีใ่ ห้ไว้ในหัวข้อ 2.2
ชื่อไฟล์
ของ
รู ปภาพ

คาบรรยายใต้ ภาพ การอธิบายภาพ

วันที่และ
สถานที่

ชื่อผู้ถ่ายภาพ

ข้ อสังเกตทัว่ ไปเกี่ยวกับรูปภาพ ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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2.4 วีดีโอของแนวทาง
ถ้ าหากว่ามีไฟล์ของวีดีโอที่นาเสนอกิจกรรมของแนวทาง ให้ โอนย้ ายไฟล์โดยการอัป โหลดเข้ าไปที่แพลตฟอร์ ม
ของสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่นที่ vimeo.com และ youtube.com
สาหรับแต่ละไฟล์ในตารางข้ างล่างนี ้
การเชื่อมโยง

แสดงความคิดเห็น
และคาอธิบายสัน้ ๆ

และระบุการเชื่อมโยงและคาอธิบายสันๆ
้
วันที่และ
สถานที่

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรื อสถานที่ตงั ้ ที่ได้ นาแนวทางไปใช้
ถ้าคุณได้กรอกแบบสอบถามแล้วเรื ่องเทคโนโลยี สาหรับเอสแอลเอ็มที ่ได้นาไปปฏิ บตั ิ ใช้ภายใต้แนวทางนี ้ ให้ไป
ดูข้อมูลที ใ่ ห้ไว้ในหมวดหัวข้อ QT 2.5
ประเทศ ................................................. จังหวัด ........................................................
ข้ อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตงั ้ (เช่น เขตเทศบาล เมือง เป็ นต้ น) ถ้ าเกี่ยวข้ อง
.....................................................................................................................................................
ให้ คา่ พิกดั ของศูนย์กลางของพื ้นที่ที่ได้ มีการใช้ แนวทางนี ้
ลองจิจดู ……………….

ละติจดู ………………………

ความคิดเห็น .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.6 วันที่เริ่มต้ นและสิน้ สุดของแนวทาง
ระบุปีที่เริ่ม ……………......................................................................................................................
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ถ้ าไม่ร้ ูปีที่แน่นอนให้ ประมาณวันที่ริเริ่มใช้ แนวทางนี ้
 น้ อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี ้)

 10-50 ปี

 มากกว่า 50 ปี (แบบดังเดิ
้ ม)

การสิ ้นสุดลง (ถ้ าแนวทางไม่ได้ ใช้ อีกต่อไป) ............... (ปี )
ความคิดเห็น ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.7 ประเภทของแนวทาง
แบบดังเดิ
้ ม/ แบบพื ้นเมือง
เป็ นสิ่งใหม่ท้องถิ่นที่ริเริ่ม/ นวัตกรรม
ใช้ โครงการหรื อแผนงานเป็ นฐาน
อื่นๆ (ระบุ):……………………………...
ระบุหน่วยงานทีน่ าไปปฏิ บตั ิ ใช้ในคาถาม 3.1
2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ หลักของแนวทาง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ……….
2.9 เงื่อนไขที่เกือ้ หนุนหรือเป็ นอุปสรรคต่ อการนาเอาเทคโนโลยีภายใต้ แนวทางนีไ้ ปปฏิบัตใิ ช้
เป็ นไปได้ว่ามี หลายคาตอบ ถ้าเกิ ดมี ปัจจัยทัง้ เอื ้ออานวยและเป็ นอุปสรรคต่อเงื ่อนไขที ่ให้มา ให้กาและระบุลง
ไปทัง้ สอง
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.......

เงื่อนไข

ระบุ

ธรรมเนียมประเพณี
 เอื ้ออานวย .................................................................................................................
ค่ านิยมทางสังคม
วัฒนธรรม หรือศาสนา  เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................

การเข้ าถึงแหล่ ง
 เอื ้ออานวย .................................................................................................................
ทรัพยากรทางการเงิน
และบริการทางการเงิน  เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................

สถาบั น หรื อ หน่ วยงาน  เอื ้ออานวย .................................................................................................................
ต่ างๆ
 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................
การร่ วมมือหรือการ
ประสานงานกันของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

 เอื ้ออานวย .................................................................................................................

 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................

กรอบกฎหมาย
 เอื ้ออานวย .................................................................................................................
(กฎหมายว่ าด้ วยการถือ
ครองที่ดนิ สิทธิในการ  เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................
ใช้ ท่ ดี นิ และนา้ )
นโยบายรัฐ

 เอื ้ออานวย .................................................................................................................

 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................

การดูแลกากับการใช้  เอื ้ออานวย .................................................................................................................
ที่ดนิ (การกาหนกรอบ
การใช้ ท่ ดี นิ การ
 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................
ดาเนินการ และการ
บังคับใช้ )
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เงื่อนไข

ระบุ

ความรู้ เกี่ยวกับเอสแอล  เอื ้ออานวย .................................................................................................................
เอ็ม การเข้ าถึง
หน่ วยงานที่ให้
 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................
การสบับสนุนทาง
วิชาการ/เทคนิค

ตลาด (สาหรับซือ้ ปั จจัย  เอื ้ออานวย .................................................................................................................
การผลิต หรือขาย
ผลผลิต) และราคา
 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................

ปริมาณงาน (workload)  เอื ้ออานวย .................................................................................................................
และแหล่ งแรงงาน
 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................

อื่นๆ (ระบุ) ……………  เอื ้ออานวย .................................................................................................................

 เป็ นอุปสรรค .................................................................................................................
3. การมีส่วนร่ วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1 ผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องในแนวทางนีแ้ ละบทบาท
ผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อองค์กรอะไรที่นาไป

ระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอธิบายบทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

ปฏิบตั ใิ ช้ ที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางนี ้

ถ้ ามีสว่ นเชื่อมโยงก็ให้ ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพนั ธุ์ด้วย เป็ นต้ น

ผู้ใช้ ที่ดินระดับท้ องถิ่นหรื อชุมชนระดับ ………………………………….…………………………....................
ท้ องถิ่น
...................................................................................................
องค์กรที่ขึ ้นอยูก่ บั ชุมชน

.....................................................................................

................

ผู้เชี่ ยวชาญเอสแอลเอ็ม หรื อ ที่ ปรึ กษา ......................................................................................................
การเกษตร
..................................................................................................

330

19

นักวิจยั

…………………………………………………………………………

ครู เด็กนักเรี ยน หรื อนักศึกษา

………………………………………………………………………….
...................................................................................................

องค์กรพัฒนาเอกชน

………………………………………………………………………….

ภาคเอกชน

………………………………………………………………………….

รัฐบาลระดับท้ องถิ่น

………………………………………………………………………….

รั ฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทาการ ………………………………………………………………………….
ตัดสินใจ)
...................................................................................................
องค์การระหว่างประเทศ

………………………………………………………………………….

อื่นๆ (ระบุ):

………………………………………………………………………….

ถ้ าผู้มีสว่ นได้ เสียมีหลายคนเกี่ยวข้ องให้ ระบุหน่วยงานตัวแทน .......................................................................
ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
ผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ ระดับท้ องถิ่นหรื อชุมชนระดับท้ องถิ่น หมายถึงแนวทางเกี ่ยวข้องกับผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ระดับท้องถิ่ นหรื อชุมชนระดับท้องถิ่ น แต่ไม่ใช่องค์กรระหว่างประเทศหรื อการเข้ามาแทรกแซงขององค์กรที ่ไม่ใช่
ระดับรัฐบาล
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3.2 ลักษณะการเข้ ากี่ยวข้ องของผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ หรื อชุมชนในช่วงระยะต่างๆของแนวทาง
ระบุว่าผู้ใช้ ที่ประโยชน์ที่ดินระดับท้ องถิ่นหรื อชุมชนระดับท้ องถิ่นเข้ า ไปเกี่ยวข้ องในช่วงต่างๆที่หลากหลายของ
แนวทางที่ได้ แจกแจงไว้ ข้างล่างอย่างไร
ความเกี่ยวข้ องของผู้ใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ระดับท้ องถิ่นหรือชุมชนระดับท้ องถิ่น
เชิงรุก
ไม่ เกี่ยวข้ อง
เชิงรับ
ได้ รับเงินหรื อการ
สนับสนุนอื่นๆ จาก
ภายนอก
ร่วมมดาเนิการ
ขับเคลื่อนด้ วยตนเอง

ช่ วงระยะของ
แนวทาง

ระบุผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องและอธิบายกิจกรรม
......................................................................................................

ช่ วงริเริ่มหรื อจูงใจ

     ......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

ช่ วงวางแผน

    

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

ช่ วงดาเนินการ

    

......................................................................................................
......................................................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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ช่ วงติดตาม
ตรวจสอบหรือ
ประเมินผล

......................................................................................................
     ......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

อื่นๆ (ระบุเช่ นวิจัย):      ......................................................................................................
…………………
......................................................................................................
......................................................................................................
บทบาทเกี่ยวข้ องของชุมชนระดับท้ องถิน่
เชิงรั บ: หมายถึงว่าคนในท้องถิ่ นเข้ามี ส่วนร่ วมโดยการได้ (i) รับแจ้งว่าอะไรจะเกิ ดขึ้ นหรื อได้เกิ ดขึ้นแล้ว (ii)
พวกเขาอาจจะเข้ามามี ส่วนร่ วมด้วยการได้ออกความเห็นหรื อช่วยตอบคาถามแต่ไม่มีการตัดสิ นใจ
เชิงรุ ก: ได้ รับเงินหรื อการสนั บสนุ นจากภายนอก หมายถึงว่าการที ่คนระดับท้องถิ่ นเข้าร่ วมเพื ่อ จะได้รับ
อาหาร เงิ นสด หรื อการสนับสนุนด้านวัสดุอืน่ ๆเป็ นการตอบแทน
ร่ วมด าเนิ น การ หมายถึ ง การที ่ บุ ค คลหรื อท้ อ งถิ่ น และที ม งานของโครงการท าการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ร่วมกัน พัฒนาแผนปฏิ บตั ิ การร่ วมกันและก่อตัง้ สถาบันขึ้นมาและทาการตัดสิ นใจร่ วมกัน
ถึงการใช้แหล่งทรัพยากร
การขับเคลื่ อนเอง หมายถึงการที ่คนระดับท้องถิ่ นเข้าร่ วมโดยการริ เริ่ มลงมื อปฏิ บตั ิ ด้วยตนเองเป็ น
อิ สระจากองค์กรภายนอก พวกเขาอาจจะปฏิ สมั พันธ์ กบั องค์กรภายนอกเพื ่อที ่จะได้ รับทรัพยากรหรื อ
คาแนะนาด้านเทคนิ ค แต่ยงั ควบคุมการใช้ทรัพยากรเอง
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3.3 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการทางาน(ถ้ ามี)
เป็ นการสรุ ปให้เห็ นภาพโดยชี ้ระบุให้เห็ นผู้ลงมื อปฏิ บตั ิ กิ จกรรม และขั้นตอนการดาเนิ นงานที ่สาคัญ เป็ นต้น
พิจารณาโดยการใช้สีต่างๆเพือ่ แยกแยะผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆออกจากกัน

คาอธิบาย ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผู้เขียน .........................................................................................................................................................
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ตัวอย่าง กระบวนการของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยการมี ปฏิ สมั พัน ธ์ อย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิ จัยและ
เกษตรกรในประเทศซี เรี ย
การจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกรที่สนใจปลูกมะกอก

เฟสการวินิจฉัย

การประชุมเรื่ อง พื ้นที่ที่มีปัญหาในการปลูกมะกอก
การประชุม ปั ญหาที่ต้องดาเนินการก่อน

การประชุม การแก้ ปัญหาและทางเลือก

ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อศึกษาปั ญหาและการแก้ ไขปั ญหา(เกษตรกร + นักวิจยั + การขยายผล)
ร่ วมกันกาหนดลาดับการแก้ ไขปั ญหาของพื ้นที่
ชี ้ระบุถึงนวัตกรรมระดับท้ องถิ่น

ประเด็นที่สามารถทาวิจยั ได้

เฟสการทดสอบ

การทดลองโดยเกษตรกร

วันขยายผลในภาคสนาม
การทดลองโดยผู้วิจยั

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลร่ วมกัน
กาหนดการปฏิบตั กิ ารติดตามผล

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็มสามารถเลือกใช้ ได้ มากกว่ าหนึ่งวิธี
ระบุผ้ ทู ี่ทาการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึง่ วิธีไปปฏิบตั ใิ ช้
 ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้ วยตัวเอง)
 ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มเป็ นหลัก
 ผู้ลงมือปฏิบตั ทิ งหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องในฐานะที่เป็ นส่วนร่วมของแนวทาง
 ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มที่ตดิ ตามการให้ คาปรึกษากับผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เป็ นหลัก
ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มตามลาพัง
นักการเมืองหรื อผู้นา
อื่นๆ (ระบุ): ...................................................................
อธิบาย ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ระบุวา่ การตัดสินใจทาอยูบ่ นพื ้นฐานอะไร
อาจเลือกได้หลายคาตอบ
 การประเมินความรู้เอสแอลเอ็มที่ได้ จากการบันทึกไว้ เป็ นอย่างดี ( การใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ)
 สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจยั
 ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ มีการจดบันทึกไว้ )
 อื่นๆ(ระบุ)………………………………………
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4.การสนับสนุนด้ านเทคนิค การสร้ างขีดความสามารถ และการจัดการด้ านความรู้
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถและการอบรม
ได้ มีการจัดอบรมให้ แก่ผ้ ใู ช้ ที่ดนิ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียคนอื่นๆหรื อไม่
 ไม่

ถ้ าตอบว่าไม่ ข้ ามไปที่คาถาม 4.2

 ใช่

ถ้ าตอบว่าใช่ กรุณาตอบคาถามย่อยดังต่อไปนี ้ อาจจะมีหลายคาตอบ

ให้ ระบุวา่ ใครเป็ นผู้ได้ รับการอบรม

 ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ

 เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามหรื อผู้เชี่ยวชาญ

อื่นๆ (ระบุ)................................

หากเป็ นไปได้ ให้ ระบุเพศ อายุ สถานภาพทางสังคม ชาติพนั ธุ์ของผู้เข้ ารับการอบรม เป็ นต้ น
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
รูปแบบการอบรม
 ปฏิบตั งิ านจริง

ไปเยี่ยมชมสถานที่ / เรี ยนรู้จากเกษตรกรสูเ่ กษตรกร

ใช้ พื ้นที่ทาการสาธิต

การประชุมกับสาธารณชน

หลักสูตรอบรม

อื่นๆ(ระบุ)................................................................

หัวข้ อที่อบรม ....................................................................................................................................................
ความคิดเห็น ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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4.2 การบริการให้ คาแนะนา
ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ มีการเข้ าถึงการรับบริ การให้ คาปรึกษาหรื อไม่
ไม่
ใช่

ถ้าตอบว่าไม่ ให้ไปทีค่ าถามข้อ 4.3.
ถ้าตอบว่าใช่ กรุณาตอบคาถามย่อยดังต่อไปนี ้อาจมี หลายคาตอบ

ให้ ระบุวา่ มีบริการให้ คาแนะนาหรื อไม่ ที่ทงุ่ ไร่ของผู้ใช้ ที่ดนิ ที่ศนู ย์ถาวร อื่นๆ(ระบุ):……………
............................................................................……………………………………………………………...
อธิบาย/ แสดงความคิดเห็น ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
บริการให้ คาแนะนา หมายถึงการช่วยเหลื อด้านเทคนิ คให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเจ้าหน้าที ่ด้านการส่งเสริ ม
หรื อทีป่ รึ กษาจากรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และโครงการพัฒนาต่างๆ เป็ นต้น
4.3 การสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับสถาบัน(การพัฒนาองค์ กร )
ได้ มีการจัดตังสถาบั
้
นขึ ้นมาใหม่หรื อเสริมความแข็งแกร่งให้ แก่สถาบันที่มีอยูโ่ ดยแนวทางนี ้หรื อไม่
ไม่

ใช่ เล็กน้ อย

ใช่ ปานกลาง

ใช่ อย่างมาก

ถ้าตอบว่าใช่ กรุณาตอบคาถามย่อยดังต่อไปนี ้ อาจมี หลายคาตอบ
ระบุระดับขอบเขตของสถาบันที่ได้ รับการเสริมความแข็งแกร่งหรื อจัดตังขึ
้ ้นมา
ส่วนท้ องถิ่น

ส่วนภูมิภาค

ระดับชาติ

อื่นๆ (ระบุ) ..................................................

อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็ นต้ น ......................................................................

ระบุประเภทของการให้ ความช่วยเหลือสนับสนุน
ด้ านการเงิน การสร้ างสมรรถภาพหรื อการอบรม

อุปกรณ์

อื่นๆ (ระบุ): ......................

ให้ รายละเอียดเพิ่มเติม ......................................................................................................................................
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4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางหรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

ความคิดเห็น ................................................................................................................................................

ถ้ าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดทาเอกสารนี ้มุ่งหวังที่จะนาไปใช้ สาหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่
หรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

ความคิดเห็น ................................................................................................................................................
4.5 การวิจัย
วิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางหรื อไม่
ไม่
ใช่

ถ้ าตอบว่าใช่ กรุณาตอบคาถามย่อยดังต่อไปนี ้ อาจมีหลายคาตอบ

ระบุหวั ข้ อเรื่ อง สังคมวิทยา
เทคโนโลยี

เศรษฐศาสตร์ หรื อการตลาด

นิเวศวิทยา

อื่นๆ (ระบุ):

ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ ระบุผ้ ทู าการวิจยั ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. การสนับสนุนด้ านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ จากภายนอก
การสนั บสนุ นด้ านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึ งการสนับสนุนทางด้านสิ่ งของและการเงิ นหรื อ แรงจู งใจส่งเสริ มจาก
รัฐบาลหรื อองค์กรเอกชน
คาถามเกี ่ยวกับการจัดหาเงิ นทุนจะเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของแนวทาง ซึ่ งรวมถึงการนาเอาเทคโนโลยี
ตัวเดียวหรื อหลายตัวไปปฏิ บตั ิ ใช้
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5.1 งบประจาปี สาหรับองค์ ประกอบเอสแอลเอ็มของแนวทาง
ข้อสังเกต บางโครงการหรื อแผนงานนัน้ รวมเอากิ จกรรมไว้หลายกิ จกรรมนอกจากกิ จกรรมเอสแอลเอ็ม
กรุณาคานวณหรื อประมาณเฉพาะจานวนที ่ใช้สาหรับแนวทางที ่ได้ อธิ บายไว้ที่นี้ ให้อ้างอิ งไปที ่เอกสาร
ของโครงการ
ชี ้ระบุงบประมาณประจาปี สาหรับองค์ประกอบเอสแอลเอ็มของแนวทางนี ้ (ซึ่งรวมถึงการอบรมและการส่งเสริ ม
วิจยั การนาเทคโนโลยีตวั เดียวหรื อหลายตัวไปปฏิบตั ใิ ช้ )(เป็ นจานวนเงินบาท)
ถ้ าหากว่างบประมาณประจาปี ไม่เป็ นที่ร้ ูชดั เจนแน่นอนให้ ระบุชว่ งลงไป (บาท)
< 60,000  60,000-320,000 320,000-3,200,000 3,200,000-32,000,000 > 32,000,000
แสดงความคิดเห็น (เช่น แหล่งของเงินทุน ผู้บริจาคคนสาคัญ) ............................................................................
...............................................................................................................................................................................
5.2 การสนับสนุนด้ านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ให้ แก่ ผ้ ูใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดินได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินหรื อวัสดุอุปกรณ์ ไปปฏิบตั ิใช้ เทคโนโลยี หนึ่งอย่างหรื อหลาย
อย่างหรื อไม่ (เช่น การยกเว้ นการเสียภาษี การจ่ายค่าตอบแทน การสนับสนุนอื่นๆ)
ไม่

ถ้ าไม่ ให้ ไปที่คาถาม 5.4.

ใช่

ถ้ าใช่ ให้ ระบุชนิดของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้ให้ ..............................................................
.................................................................................................................................................
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5.3 เงินอุดหนุนด้ านปั จจัยการผลิต (ซึ่งรวมถึงแรงงาน)
เงินอุดหนุน คื อเครื ่ องมื อที ่ใช้โดยรัฐหรื อผู้ลงมื อปฏิ บตั ิ ภาคเอกชนเพื ่อลดค่าใช้จ่ายของการผลิ ตหรื อเพิ่ มผล
กาไรจากกิ จกรรมที ่เฉพาะเจาะจง (Kerr,1994) เงิ นอุดหนุนอาจจะเป็ นในรู ปของเงิ นสด หรื อสิ่ งของและ
ตามปกติ แล้วจะให้ตามวัตถุประสงค์ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิ ตให้ไปทีค่ าถาม 5.4
อาจมี หลายคาตอบ
ระบุปัจจัยการผลิตที่ได้ รับการอุดหนุน

ได้ รับการช่วยเหลือใน

ระบุจานวนเงินอุดหนุน

ระดับใด
บางส่วน

ทังหมด
้ 1

ไม่มี
แรงงาน*

เครื่ องมือ
(ระบุ)





........................................................

เครื่ องจักร





........................................................

เครื่ องไม้ เครื่ องมือ





........................................................

อื่นๆ............................





........................................................





ปั จ จัย การผลิ ต เมล็ดพันธุ์
อี่นๆ
(ระบุ)

........................................................

ปุ๋ย





อื่นๆ





........................................................

............................
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ระบุปัจจัยการผลิตที่ได้ รับการอุดหนุน

ได้ รับการช่วยเหลือใน

ระบุจานวนเงินอุดหนุน

ระดับใด
บางส่วน

วัสดุก่อสร้ าง
(ระบุ)

ทังหมด
้ 1

หิน





........................................................

ไม้





........................................................

อื่นๆ









............................

โครงสร้ าง
พื ้นฐาน
(ระบุ)

อื่นๆ(ระบุ)

ถนน

........................................................
โรงเรี ยน





อื่นๆ
............................





........................................................
........................................................

............................




........................................................

1

ผูใ้ ช้ทีด่ ิ นไม่มีค่าใช้จ่าย
*ถ้ าแรงงานของผู้ใช้ ที่ดนิ เป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญสาหรับการจัดตัง/ลงทุ
้
นในเทคโนโลยี โปรดระบุด้วยว่าได้ รับ
การอุดหนุนในรูปแบบอย่างไร
ให้ เองด้ วยความสมัครใจ (ไม่ได้ รับค่าตอบแทน)

ได้ อาหารเป็ นค่าตอบแทน ได้ รับเป็ นเงินสด

ได้ วสั ดุอปุ กรณ์อื่นๆเป็ นค่าตอบแทน
แสดงความคิดเห็น ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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5.4 สินเชื่อ
แนวทางสาหรับกิจกรรมเอสแอลเอ็มนี ้มีการจัดหาสินเชื่อให้ หรื อไม่
ข้อสังเกต รวมทุกรู ปแบบของสิ นเชื อ่ ทัง้ เงิ นกูท้ วั่ ไป และเงิ นกูย้ ่อยๆ (microfinance)

ไม่มี

มี

ถ้ ามี ระบุเงื่อนไข (อัตราดอกเบี ้ย เวลาการชาระคืน เป็ นต้ น): ...............................................................................
ระบุชื่อผู้ให้ สินเชื่อ ...............................................................................................................................................
ระบุชื่อผู้รับสินเชื่อ...............................................................................................................................................
5.5 มาตรการจูงใจหรือเครื่องมืออี่นๆ
แนวทางนี ้ใช้ มาตรการจูงใจหรื อเครื่ องมืออื่นๆในการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีเอสแอลเอ็มหรื อไม่
ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนนโยบาย กฎระเบี ยบเป็ นต้น

ไม่ใช้ ใช้
ถ้ าใช้ กรุณาระบุรายละเอียดของมาตรการ ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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6. การวิเคราะห์ ผลกระทบและการประมวลสรุป
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบเป็ นสิ่ ง สาคัญ ในการประเมิ นการลงทุนในเอสแอลเอ็ ม ซึ่ ง บ่ อยครั้ ง มักจะได้รับการ
ประเมิ นและบันทึ กอย่างไม่ค่อยดี นกั กรุ ณาให้ข้อมูลมากที ่สุดเท่าที ่จะเป็ นไปได้ ข้อสังเกตคื อผลกระทบของ
เทคโนโลยีตวั เดียวหรื อหลายตัวต่อทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิ ต เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องระบุไว้ในแบบสอบถาม
เรื ่องเทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็มตามลาดับ
6.1 ผลกระทบของแนวทาง
คาว่าแนวทางนัน้ หมายถึงการนาเอาเทคโนโลยี ตวั เดี ยวหรื อหลายๆตัวไปปฏิ บตั ิ ใช้ ซึ่ งจะได้รับคาแนะนาผ่าน
ทางโครงการ แผนงานหรื อเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบดัง้ เดิ ม หรื อหมายถึ งการรับเข้ามา หรื อการปรับเปลี ่ยนซึ่ ง
ขึ้นกับพืน้ ฐานการริ เริ่ มของแต่ละคน
ถ้ าตอบว่าใช่ ให้ ระบุด้วย

ก่ อนอื ่นให้กาผลกระทบที ่เ กี ่ยวข้อง
(กาช่องทางซ้าย) สาหรับผลกระทบ

ถ้ าตอบว่าไม่ใช่ ให้ ระบุเหตุผลด้ วย
ใช่ ปานกลาง
ใช่ อย่างมาก



 

.................................................................................
.................................................................................

 ช่ ว ย ใ ห้ ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น ก า ร 
ตัดสินใจหรื อไม่



 

.................................................................................
.................................................................................

 ช่วยผู้ใช้ ที่ดินให้ นาเอาเทคโนโลยี 
เอสแอลเอ็มไปใช้ และดูแลรักษา



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................

แนวทางทาให้ ….

ไม่

ใช่ เล็กน้ อย

ทีเ่ ลือก ให้กาส่วนขนาดและให้ชี้ระบุ
เหตุผล

 เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง แก่ เ กษตรกร 
ผู้ใช้ ที่ดิน และการมีส่วนร่ วมของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ดีขึ ้นหรื อไม่

เทคโนโลยีหรื อไม่
 ปรั บ ปรุ ง ความร่ ว มมื อ กั น และ 
ความคุ้มค่าในการดาเนินงานของ
เอสแอลเอ็มหรื อไม่
 ช่วยระดมทุน หรื อช่วยให้ เข้ าถึง



แหล่งเงินทุนสาหรับการ
ดาเนินการเอสแอลเอ็มหรื อไม่
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.................................................................................
.................................................................................





 

.................................................................................
.................................................................................

 สร้ างหรื อ เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง 
ให้ แก่สถาบันหรื อก่อให้ เกิดความ



 

.................................................................................
.................................................................................





 

 เ ส ริ ม ค ว า ม เ ข้ ม แ ช็ ง แ ก่ ก ลุ่ ม 
ผู้ ด้ อ ยโอกาสทัง้ ทางสัง คมและ



 

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................

 ปรับปรุงความรู้และขีด
ความสามารถของผู้ใช้ ที่ดนิ ใน
การดาเนินการเอสแอลเอ็ม
หรื อไม่
 ปรับปรุงความรู้และขีด
ความสามารถของผู้มีสว่ นได้ เสีย
คนอื่น ๆให้ ดีขึ ้นหรื อไม่

ร่ วมมื อที่ เ หนี ยวแน่นระหว่างผู้มี
ส่วนได้ เสียต่างๆหรื อไม่
 ช่วยบรรเทาความขัดแย้ งหรื อไม่

เศรษฐกิจหรื อไม่
 ปรั บปรุ ง ความทัดเที ยมทางเพศ 
และเสริ มความเข้ มแข็ง แก่ผ้ หู ญิ ง
และเด็กผู้หญิงหรื อไม่
 ส่งเสริมให้ เยาวชนหรื อคนรุ่นต่อไป 
ของผู้ ใช้ ที่ ดิ น ให้ ใช้ เ อสแอลเอ็ ม
หรื อไม่
 ปรั บ ปรุ ง สิ ทธิ ก ารถื อ ครอบครอง 
ที่ ดินหรื อ สิ ทธิ ในการใช้ ที่ ดิน/น า้
ให้ การดาเนินการเอาเทคโนโลยี
ไปปฏิบตั ใิ ช้ ได้ สะดวกขึ ้นหรื อไม่
 น าไปสู่ค วามมั่น คงด้ า นอาหาร 
หรื อ ปรั บ ปรุ ง โภชนาการให้ ดี ขึน้
หรื อไม่
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.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

 ช่วยให้ เข้ าถึงตลาดได้ ดีขึ ้นหรื อไม่ 



 

 ช่วยปรั บปรุ งการเข้ าถึง แหล่ง นา้ 
ดึ่ม น า้ ใช้ และสุข าภิ บ าลให้ ดี ขึ น้



 



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................



 

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

หรื อไม่
 น าไปสู่ ก ารใช้ พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น 
หรื อแหล่ ง พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ขึ น้
หรื อไม่
ปรับปรุงขีดความสามารถของผู้ใช้ 
ที่ดินในการปรั บตัวใหัเข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
หรื อเหตุ ก ารณ์ สภาพ อากาศ
สุดโต่งและช่วยบรรเทาภัยพิบตั ิที
มาจากสภาพภูมิอากาศหรื อไม่
 นาไปสู่โอกาสในการว่าจ้ างงาน 
เรื่ องรายได้ หรื อไม่
 อื่นๆ (ระบุ): ………………..





 

 อื่นๆ (ระบุ): ………………..





 

การประมวลสรุปควรมุ่งไปที ่แนวทางที ่คุณได้อธิ บายไว้ในเอกสารนี ้ การประมวลสรุปในเรื ่องของเทคโนโลยี ที่
เกี ่ยวข้องกับแนวทางนี ้ ต้องไปทาในแบบสอบถามเรื ่องเทคโนโลยีเอสแอลเอ็มทีแ่ ยกออกไปต่างหาก
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6.2 ปั จจัยหลักที่จูงใจให้ เกษตรกร/ผู้ใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ นาเอสแอลเอ็มไปปฏิบัตใิ ช้
อาจมี หลายคาตอบ.
ระบุปัจจัยจูงใจหลัก
ความคิดเห็น
การผลิตที่เพิ่มขึ ้น
................................................................................
กาไร(ความสามารถ)ที่เพิ่มขึ ้นและอัตราส่วนค่าใช้ จา่ ย
ต่อผลประโยชน์ที่ลดลง
................................................................................
การเสื่อมของที่ดนิ ที่ลดลง
................................................................................
 ความเสี่ยงของภัยพิบตั ทิ ี่ลดลง
................................................................................
 ภาระงานหน้ าที่ที่ลดลง
................................................................................
การจ่ายเงินหรื อการช่วยเหลือ
................................................................................
กฎและระเบียบ(ค่าปรับ) หรื อการบังคับใช้
................................................................................
เกียรติภมู ิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม ...........................................................................
การเข้ าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครื อข่าย ............................................................................
จิตสานึกด้ านสิ่งแวดล้ อม
................................................................................
ประเพณีและความเชื่อ ศีลธรรม
................................................................................
ความรู้และทักษะเอสแอลเอ็มที่เพิ่มพูนขึ ้น
................................................................................
การปรับปรุงด้ านสุนทรี ยภาพ
................................................................................
การบรรเทาด้ านความขัดแย้ ง
................................................................................
อื่นๆ (ระบุ): …………………………………….
................................................................................
อื่นๆ(ระบุ): …………………………………….
................................................................................
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6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง
แนวทางนี ้สามารถทาให้ เกษตรกรผู้ใช้ ที่ดินนาเทคโนโลยีไปใช้ อย่างยัง่ ยืนโดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอกได้
หรื อไม่
ไม่ได้

ได้

ไม่แน่ใจ

ถ้ าตอบว่าไม่หรื อไม่แน่ใจ ให้ ชี ้ระบุและแสดงความคิดเห็น

...............................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ถ้ าตอบว่าใช่ ให้ อธิบายว่าอย่างไร .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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6.4 จุดแข็งและข้ อได้ เปรียบของแนวทาง
ในทัศนคติของผู้ใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ 1
1)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ในทัศนคติของผู้รวบรวมหรื อวิทยากรหลัก
1)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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5)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ คือบุคคลหรื อคณะบุคคลทีด่ าเนิ นการหรื อบารุงรักษาการอนุรักษ์ ที่ดิน ซึ่ งรวมถึงเกษตรกร
รายย่อยหรื อรายใหญ่ กลุ่มต่างๆ (เพศ อายุ สถานภาพ ความสนใจ ) สหกรณ์ บริ ษัทด้านอุตสาหกรรม
(เช่นการทาเหมื องแร่ ) และองค์กรของรัฐ (เช่นป่ าของรัฐ ) เป็ นต้น
1
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6.5 จุดอ่ อนและข้ อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีการแก้ ไข

จุดอ่ อนหรือข้ อเสียเปรียบ

สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ างไร

1.ในทัศนคติของผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
1.1)...........................................................................................................................................................
.............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................
........................................................................... .............................................................................

1.2) ...................................................................... .............................................................................
.............................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................... .............................................................................

1.3) ...................................................................... .............................................................................
.............................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................... .............................................................................
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1.4) ...................................................................... .............................................................................
.............................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................... .............................................................................

2)ในทัศนคติของผู้รวบรวมหรื อวิทยากรคนอื่นๆ

1) ......................................................................... ...........................................................................
.............................................................................................
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................

2) ......................................................................... .............................................................................
.................................................................................
............................................................................ .............................................................................
.......................................................................... .............................................................................

3) ......................................................................... .............................................................................
.................................................................................
. ........................................................................... .............................................................................
.......................................................................... .............................................................................

4) ......................................................................... .............................................................................
................................................................................
. ........................................................................... .............................................................................
......................................................................... .............................................................................
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7. การอ้ างอิงและการเชื่อมต่ อ
7.1 วิธีการและแหล่ งข้ อมูล
วิธีการและแหล่งข้ อมูลที่นามาใช้
ระบุ (จานวนของผู้ให้ ข้อมูล เอกสาร เป็ นต้ น)
การไปทัศนะศึกษาหรื อสารวจภาคสนาม

.........................................................................

การสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ ที่ดนิ

.........................................................................

การสัมภาษณ์ผ้ ชู านาญการ หรื อผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม

.........................................................................

การเก็บรวบรวมมาจากผู้ให้ ข้อมูลและเอกสารที่มีอยู่

.........................................................................

อื่นๆ(ระบุ): ..............................................................

.........................................................................

7.2 การอ้ างอิงถึงสิ่งตีพมิ พ์
แจกแจงรายการสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางนี ้ (รายงาน คูม่ ือ วัสดุสาหรับการอบรม กรณีศกึ ษา เป็ นต้ น )
โอนย้ ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งตีพิมพ์โดยอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ เข้ าฐานข้ อมูล
ชื่อเรื่ อง ผู้แต่ง ปี ไอเอสบีเอ็น

สถานที่และค่าใช้ จา่ ย

............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
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7.3 การเชื่อมโยงกับข้ อมูลที่มีอยู่ในออนไลน์
ชื่อเรื่ อง/คาอธิบาย

URL (ตัวชี ้แหล่งในอินเทอร์ เน็ต)

............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................ .............................................................
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โวแคท - ภาพรวมระดับโลกของแนวทางและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์
(WOCAT - World Overview of Conservation Approaches and Technologies)

แบบสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการที่ดนิ อย่ างยั่งยืน (เอสแอลเอ็ม)
(Sustainable Land Management Technologies)

เวอร์ ชนั่ หลัก(2016)
เครื่ องมือช่วยบันทึก ประเมินผล และเผยแพร่การปฏิบตั เิ อสแอล
เอ็ม

312
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สารบัญ
ความรู้ เบือ้ งต้ นของแบบสอบถาม

4

1. ข้ อมูลทั่วไป

7

2.

3.

4.

1.1 เทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม
1.2 รายละเอียดการติดต่อวิทยากรและสถาบันที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาเอกสาร
1.3 เงื่อนไขการใช้ ข้อมูลที่บนั ทึกผ่านโวแคท (WOCAT)
1.4 การประกาศเรื่ องความยัง่ ยืนของเทคโนโลยีที่ได้ อธิบายไว้
1.5 การอ้ างอิงถึงแบบสอบถามเรื่ องแนวทางเอสแอลเอ็ม
1.6 การอ้ างอิงถึงหรื อการเปรี ยบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ
คาอธิบายเรื่องเทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็ม
2. 1. คาอธิบายแบบสันของเทคโนโลยี
้
2.2 คาอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี
2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี
2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี
2.5 ประเทศ ภูมิภาค สถานที่ตงที
ั ้ ่นาเทคโนโลยีไปใช้ และได้ ครอบคลุมถึง
2.6 วันที่ของการนาเทคโนโลยีไปปฏิบตั ใิ ช้
2.7 การแนะนาเทคโนโลยี
การจัดประเภทของเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม
3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี
3.2 ประเภทของการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในปั จจุบนั ที่มีการนาเทคโนโลยีไปใช้
3.3 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชัประโยชน์ที่ดิน
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3.5 การเผยแพร่เทคโนโลยี
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4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตัง้
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ความรู้ เบือ้ งต้ นของแบบสอบถาม
คาจากัดความ
การจัดการที่ดนิ อย่ างยั่งยืน (เอสแอลเอ็ม)ในบริ บทของโวแคท (WOCAT) หมายถึงการใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
ทีด่ ิ นได้แก่ ดิ น น้า พืชพรรณ และสัตว์ เพือ่ ที ่จะผลิ ตสิ นค้าและจัดหาบริ การมาให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์
ที ม่ ี การเปลี ย่ นแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดี ยวกันก็ทาให้มนั่ ใจว่าทรัพยากรเหล่านี ้จะมี ศกั ยภาพในการผลิ ตระยะยาว
และมี การบารุงรักษาสภาพของการทาหน้าที ข่ องทรัพยากรทีม่ ี ต่อสิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยี สาหรั บ เอสแอลเอ็ม คื อวิ ธี ปฏิ บัติทางกายภาพต่อผื นที ่ดิน เพื ่อควบคุม การเสื ่อมโทรมของที ่ดิน
ส่งเสริ มความสามารถในการผลิ ต โดยเทคโนโลยี หนึ่งอย่างนัน้ ประกอบด้วยหนึ่ งมาตรการหรื อหลายมาตรการ
เช่นมาตรการด้านการปลูกพืช ด้านพืชพรรณ ด้านโครงสร้าง และด้านการจัดการ
แนวทางของเอสแอลเอ็ม ได้กาหนดถึงวิ ธีการที ่จะนาเอาเทคโนโลยี เอสแอลเอ็มหนึ่ง อย่างหรื อหลายอย่างไป
ปฏิ บตั ิ ใช้ โดยรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิ คและวัสดุอปุ กรณ์ และการมี ส่วนร่ วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ย
ต่างๆ เป็ นต้น แนวทางนีอ้ าจหมายถึงโครงการ แผนงาน หรื อกิ จกรรมทีร่ ิ เริ่ มโดยตัวของผูใ้ ช้ประโยชน์ทีด่ ิ นเอง
โครงร่ างงานที่เป็ นหน่ วยย่ อยเพื่อการจัดทาเอกสารและการประเมินผลการปฏิบัตเิ อสแอลเอ็ม
เป้ าหมายสุดท้ายของการจัดทาเอกสารและการประเมิ นผลปฏิ บตั ิ การจัดการที ่ดิน คื อการแบ่งปั นและการเผยแพร่
ความรู้ อนั มี ค่าในการจัดการที ่ดิน สนับสนุนการตัดสิ นใจที ่อิงหลักฐาน และเพิ่ มขยายการปฏิ บตั ิ ที่ดีหรื อดี ที่สุด
เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุสิ่งนี แ้ ละเป็ นสิ่ งสาคัญทีจ่ ะต้องวิ เคราะห์ประสบการณ์ ภาคสนาม และทาความเข้าใจให้ดีกบั เหตุผลที ่
อยู่เบื อ้ งหลังการปฏิ บตั ิ เอสแอลเอ็มได้ประสบผลสาเร็ จโดยไม่ต้องคานึงถึงการปฏิ บตั ิ ว่าจะได้รับการแนะนาโดยทาง
โครงการ หรื อว่าพบอยู่ในระบบแบบเดิ มๆที ป่ ฏิ บตั ิ กนั อยู่
โวแคท ( WOCAT ) มุ่งไปในเรื ่องความพยายามในการป้ องกันและลดความเสื ่อมโทรมของที ่ดินและฟื ้ นฟูที่ดินที ่ได้
เสื ่อมโทรมไปแล้ว โดยการใช้เทคโนโลยี การจัดการที ่ดินและแนวทางที ่ได้ปรับปรุงให้ดีแล้วไปปฏิ บตั ิ ใช้ การปฏิ บตั ิ
ทัง้ หมดนัน้ อาจจะรวมถึงแบบประเพณี ดงั้ เดิ มหรื อเป็ นแบบพืน้ เมื อง หรื อเพิ่ งจะแนะนาเข้ามาใหม่จากทางโครงการ
หรื อแผนงาน โดยรับเข้ามาและหรื อได้รับการปรับโดยผูใ้ ช้ประโยชน์ทีด่ ิ น หรื อว่าเป็ นนวัตกรรมล่าสุดก็ได้
แบบสอบถามหลักเรื่ องเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม (QT) ช่วยในการอธิ บายและเข้าใจถึงการปฏิ บตั ิ การจัดการที ่ดิน
โดยการยกประเด็นคาถามต่อไปนี ้ ได้แก่ ข้อมูลจาเพาะของเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง ปั จจัยการผลิ ตและค่าใช้จ่ายมี
อะไรบ้าง นาไปใช้ที่ไหน (สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และของมนุษย์ )และมี ผลกระทบอะไรบ้าง
แบบสอบถามหลักเรื่ องแนวทางเอสแอลเอ็ม (QA) ยกประเด็นคาถามพูดถึงการบรรลุผลในการดาเนิ นการได้
อย่ างไร(ซึ่ งรวมถึง การสร้ างขี ดความสามารถ การตัดสิ นใจ และการสนับสนุนด้านเทคนิ คและวัสดุอปุ กรณ์ การ
เปลี ่ยนโครงงานและนโยบายด้านกฎหมาย) และบุคคลใดที ่ดาเนิ นการให้เป็ นผลสาเร็ จ (ซึ่ งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสี ยที ่
เกี ่ยวข้องทัง้ หมดและบทบาทของบุคคลเหล่านัน้ )ในกรณี ของโครงการนั้น โวแคท(WOCAT)ขอให้คุณลงบันทึ ก
เฉพาะองค์ประกอบหรื อกิ จกรรมของโครงการทีเ่ กี ่ยวข้องกับเอสแอลเอ็ม
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แบบสอบถามหลักเรื ่ องเทคโนโลยี เอสแอลเอ็ม (ตัวหลัก QT) และแบบสอบถามหลักเรื ่ องแนวทางเอสแอลเอ็ม
(ตัวหลักQA) ประกอบไปด้วยคาถามที ่สาคัญเรื ่ องการจัดการที ่ดินอย่างยัง่ ยื น ซึ่ งเป็ นพื ้นฐานของฐานความรู้ ด้าน
โวแคท (WOCAT) โดยจะสัน้ กว่าและใช้เวลาในการกรอกน้อยกว่าแบบสอบถาม"พืน้ ฐาน"ทีใ่ ช้กนั ก่อนหน้านี ้
โครงร่ างงานของโวแคท ( WOCAT) มี ความยื ดหยุ่นและเปิ ดกว้าง จะช่วยทาให้ผู้ใช้สามารถรวมเอาหัวข้อ
เฉพาะเจาะจงที ่ขึ้ นกับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ เพื ่อที ่จะขยายการใช้ แบบสอบถามหลัก โวแคท
(WOCAT) ที ท่ าให้เป็ นมาตรฐานแล้ว การพัฒนาหน่วยย่อยต่อไปนี ้ได้เสร็ จสิ้ นสมบรู ณ์หรื อได้มีการริ เริ่ มไปแล้วคื อ
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (QC) การบรรเทาผลจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและประโยชน์ที่ได้รับจากคาร์ บอน เศรษฐกิ จของเอสแอลเอ็มและความหลากหลายทางชี วภาพ การทา
หน่วยย่อยเพิ่ มเติ มให้เป็ นจริ งขึ้ นอยู่กบั การริ เริ่ มของหุ้นส่วนที ่มีส่วนได้เสี ยและการระดมทรัพยากร โดยโวแคท
(WOCAT)จะเปิ ดรับความร่ วมมื อกัน โครงการร่ วม และการพัฒนาฐานความรู้ หน่วยย่อยทัง้ หมดจะยึดอยู่กบั เวอร์
ชัน่ หลักของ QTและ QA
ได้ มีการพัฒนาเครื่ องมือเพิ่มเติมคือแบบสอบถามเรื่ องการทาแผนที่สาหรับเอสแอลเอ็ม(QM)เพือ่ ใช้ในการวิ เคราะห์
และแสดงการกระจายเชิ งพืน้ ทีข่ องเอสแอลเอ็ม กระบวนการ สาเหตุ และผลกระทบของการเสือ่ มโทรมของทีด่ ิ น
แบบสอบถามดังกล่าวข้างต้นเสริ มกันและกัน ข้อมู ลทัง้ หมดที ่บนั ทึกลงบนแบบสอบถามโวแคท มี ไว้ให้ใช้ใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ทีเ่ ข้าถึงได้แบบเปิ ด และสามารถนาไปใช้เผยแพร่ ความรู้เอสแอลเอ็มและการตัดสิ นใจสาหรับการ
นาไปใช้และเผยแพร่ การปฏิ บตั ิ เอสแอลเอ็ม
โปรดอ่ านข้ อสังเกตต่ อไปนี้ก่อนกรอกแบบสอบถาม
 ขอแนะนาว่าให้ทีมงานของผู้เชี ่ยวชาญเอสแอลเอ็มซึ่ งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นผู้กรอกแบบสอบถาม และ
ควรเป็ นผูท้ ีม่ ี ภูมิหลังและประสบการณ์ ทีต่ ่างกัน พร้อมทัง้ คุน้ เคยกับรายละเอียดของเทคโนโลยี เอสแอลเอ็ม ( ใน
ด้านเทคนิ ค การเงิ น เศรษฐกิ จสังคม)
 ให้ตอบทุกคาถาม ถ้าหาข้อมูลได้ยากหรื อไม่มีข้อมูลที ่แม่ นยา ขอให้ทาการประมาณการที ่ดีที่สุดโดยใช้การ
ตัดสิ นแบบมื ออาชี พของคุณ ถ้าบางคาถามที ่ใช้การไม่ได้หรื อไม่ตรงประเด็นให้ระบุลงไปว่า "ไม่มีข้อมูล" อย่า
ลืมว่าคุณภาพของผลลัพธ์ ทีอ่ อกมาทัง้ หมดขึ้นอยู่กบั คุณภาพคาตอบของคุณ
 คาถามทีม่ ี ไอคอน
ต้องตอบด้วยการไปปรึ กษากับผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดิน และจะเป็ นข้อได้เปรี ยบที ่จะ
ตอบทุกคาถามโดยการไปปรึ กษากับผูใ้ ช้ประโยชน์ทีด่ ิ น ซึ่ งทัง้ นี ก้ ็ขึ้นอยู่กบั ตัวเทคโนโลยี ทีใ่ ช้นี้
 คาถามทีม่ ี ไอคอน

จาเป็ นต้องใช้การตรวจวัดและการสังเกตการณ์ในภาคสนาม

 คาแนะนา คาอธิ บาย คาจากัดความ และตัวอย่างจะอยู่ในรู ปตัวเอี ยง ให้ใชัคาจากัดความที ่ให้ไว้ในเอกสารนี ้
แม้ว่าจะต่างออกไปจากคาจากัดความของคุณเองหรื อระดับชาติ ก็ตามเช่น การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทของ
ความลาดชัน เป็ นต้น
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 ต้องกาในกล่องสีเ่ หลีย่ ม! ถ้าไม่มีการระบุว่า "อาจมี หลายคาตอบ" ให้กาเพียงกล่องเดียว
 ใช้ประโยชน์ จากเอกสารที ่มีอยู่และขอคาแนะนาจากผู้เชี ่ยวชาญเอสแอลเอ็มคนอื ่นและผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินให้
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้ดีชึ้น
 ถ้าไม่มีทีว่ ่างพอในการเขี ยนคาตอบให้ใช้ส่วนของกระดาษที ว่ ่างตรงตอนสุดท้ายของแบบสอบถามสาหรับข้อมูล
เพิ่มเติ ม กรุณาใช้การอ้างอิ งทีเ่ หมาะสมเสมอกับคาถามและหน้ากระดาษทีเ่ ฉพาะเจาะจง
 แนบแบบแปลนทางเทคนิ คทีด่ ี รู ปถ่าย (ซึ่งรวมถึงคาอธิ บายใต้รูป) การอ้างอิ ง เป็ นต้น
 กรุ ณ ากรอกในแบบสอบถามที ่แ ยกออกมาต่ า งหากส าหรั บ แต่ ละแนวทางและแต่ ล ะเทคโนโลยี (นั่นคื อ
แบบสอบถามหนึ่งฉบับต่อหนึ่งแนวทาง แบบสอบถามหนึ่งฉบับต่อหนึ่งเทคโนโลยี ) แนวทางหนึ่งควรเชื ่อมต่อ
กับเทคโนโลยี หนึ่งอย่างหรื อหลายอย่าง เมื ่อเอาแบบสอบถามทัง้ สองแบบรวมเข้าด้วยกัน(ทัง้ เรื ่องเทคโนโลยี ที่
ใช้ในเอสแอลเอ็มและแนวทางทีใ่ ช้ในเอสแอลเอ็ม) ก็จะอธิ บายถึงกรณี ศึกษาภายในพืน้ ทีห่ นึ่งที ่ได้คดั เลื อกไว้
 แบบสอบถามได้ถูกออกแบบมาให้ลงบันทึกเกี ่ยวกับเทคโนโลยี สาหรับเอสแอลเอ็ม อย่างไรก็ตามสามารถเอาไป
ใช้ได้กบั การใช้ประโยชน์ ที่ดินใดๆที ่เป็ นแบบไม่ยงั่ ยื น ถ้าวัตถุประสงค์เพือ่ ที ่จะเปรี ยบเที ยบสถานการณ์ ที่หนึ่ง
(ก่อนหรื อโดยไม่มีมาตรการเอลแอลเอ็ม) กับสถานการณ์ ที่สอง(หลังจากหรื อที ่มีมาตรการเอสแอลเอ็ม ) หรื อ
เพื ่อที ่จะประเมิ นเทคโนโลยี สองอย่างที ่ต่างกันและเปรี ยบเที ยบผลกระทบของเทคโนโลยี ภายในระบบการใช้
ที ่ดินที ่เหมื อนกัน ก็ ให้กรอกแบบสอบถามที ่แยกจากกันสองฉบับ สาหรับแบบสอบถามที ่หนึ่งต้องกรอกให้
ครบถ้ ว น ส่ ว นในแบบสอบถามที ่ ส องซึ่ ง เพี ย งพอที ่จ ะกรอกต าตอบที ่ ต่ า งออกไปจากค าตอบที ่ใ ห้ ไ ว้ ใ น
แบบสอบถามทีห่ นึ่ง ระบุการอ้างอิ งหรื อการเชื ่อมโยงระหว่างแบบสอบถามไว้ในคาถามข้อ 1.6
 กรอกแบบสอบถามอย่างรอบคอบและให้อ่านออก
 กรุณาใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ของโวแคท(WOCAT) ดูที่ qcat.wocat.net.
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1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็ม
ชื่อ................................................................................................................................................................
ชื่อตามท้ องถิ่น…………………………………………………………… ........................................................
ประเทศ ........................................................................................................................................................
1.2 รายละเอี ยดที่ ติดต่อได้ ของวิทยากรและองค์กรที่ เกี่ ยวข้ องในการประเมิ นและการจัด ทาเอกสารของ
เทคโนโลยี
ผู้รวบรวม
บุคคลที ด่ าเนิ นการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และกรอกแบบสอบถาม
หญิง
ชื่อ...................................................................... นามสกุล ....................................................................
ชาย
ชื่อองค์กร ...................................................................................................................................................
ที่อยูข่ ององค์กร .............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................................................................................................................
..................................................................................
............................................................................................................................................................
ประเทศ .....................................................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ...................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) .........................................
อีเมล์ 1 .................................................................................................................................................
อีเมล์ 2 .......................................................................
ให้ เลือกได้ : ใส่รูปภาพของผู้รวบรวมและระบุชื่อไฟล์ที่นี่ ........................................................................
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วิทยากรหลัก
บุคคลผู้ให้ข้อมูลที ่ได้บนั ทึ กลงในแบบสอบถามนี ้ อาจจะเป็ นผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดิน ผู้เชี ่ยวชาญเอส
แอลเอ็ม (ตัวอย่างเช่น ที ป่ รึ กษาด้านเทคนิ ค ผูท้ าวิ จยั ) หรื อบุคลอืน่ ๆ
ระบุประเภทวิทยากรหลัก

ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 1 ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มหรื อที่ปรึกษา

ด้ านเทคนิค

อื่นๆ(ระบุ)

หญิง
ชาย

ชื่อ ........................................................... นามสกุล ..............................................
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่องค์กร ...................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................................................................................................................
..................................................................................
.............................................................................................................................................................
ประเทศ ......................................................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ...................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ...........................................
อีเมล์ 1: ................................................................................................................................................
อีเมล์ 2: .....................................................................
ให้ เลือกได้ : จัดหารูปภาพของวิทยากรหลักและระบุชื่อไฟล์ที่นี่ ................................................................
1

ผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน คื อบุคคลหรื อบุคลที ่มีตวั ตนที ่ดาเนิ นการหรื อบารุงรักษาเทคโนโลยี คาว่าผู้ใช้ประโยชน์
ที ่ดินนี ้อาจหมายถึงเกษตรกรรายย่อยหรื อเกษตรกรรายใหญ่ กลุ่ม (เพศ อายุ สถานภาพ ความสนใจ) สหกรณ์
บริ ษัทอุตสาหกรรม (เช่นการทาเหมื องแร่ )องค์กรของรัฐ (เช่นป่ าของรัฐ )เป็ นต้น
ชื่ อ ขององค์ กรซึ่ ง ช่ วยอ านวยความสะดวกการท าเอกสารหรื อ การประเมิ น เทคโนโลยี (ถ้ า)คื อ
...................................................................................................................................................................
ชื่อของโครงการซึ่งช่ วยอานวยความสะดวกการทาเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี()คือ ....................
....................................................................................................................................................................
ข้อสังเกตคื อ คุณอาจจะใส่ข้อมูลจากคอมพิ วเตอร์ (อัปโหลด)เกี ่ยวกับตราเครื ่ องหมายขององค์ กรของคุณหรื อ
โครงการไปที ฐ่ านข้อมูลโวแคท
ระบุเพิ่มเติมวิทยากรที่ให้ ข้อมูลเรื่ องเทคโนโลยี (ถ้ าเกี่ยวข้ อง)
วิทยากรคนที่ 2 ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม/ ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค อื่นๆ(ระบุ)
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หญิง 
ชื่อ...................................................................... นามสกุล ....................................................................
ชาย 
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................ ประเทศ ........................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ...................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ...........................................
อีเมล์ 1: ................................................................................................................................................
อีเมล์ 2 : ....................................................................
วิทยากรคนที่ 3 ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม/ ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค อื่นๆ(ระบุ)…………..
หญิง 
ชื่อ...................................................................... นามสกุล ....................................................................
ชาย 
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...ประเทศ .....................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ...................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) ..........................................
อีเมล์ 1: ................................................................................................................................................
อีเมล์ 2: .....................................................................
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วิทยากรคนที่ 4  ผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ  ผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม/ ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค  อื่นๆ(ระบุ)
หญิง 
ชื่อ...................................................................... นามสกุล ....................................................................
ชาย 
ชื่อองค์กร .....................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………... ประเทศ ........................................
โทรศัพท์เบอร์ แรก ...................................................................................................................................
โทรศัพท์เบอร์ ที่ 2 (มือถือ) .........................................
อีเมล์ 1: ................................................................................................................................................
อีเมล์ 2: .....................................................................
1.3 เงื่อนไขการใช้ ข้อมูลที่ได้ บันทึกไว้ ท่ โี วแคท
วันที่เก็บรวบรวมข้ อมูล (ในภาคสนาม) ………………………………………
ผู้ เก็ บรวบ รวมและ วิ ท ยากร หลั ก ยอมรั บเงื่ อนไ ขเกี่ ยวกั บ การใช้ ข้ อมู ล ที่ บั น ทึ ก ผ่ า นท าง โวแค ท
ยอมรับ ไม่ยอมรับ
ข้ อสังเกต ถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับเงื อ่ นไขการใช้ข้อมูลที ไ่ ด้ลงบันทึกไว้โดยโวแคท (WOCAT) คุณจะไม่สามารถ
เข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลโวแคทได้
เงื่อนไขการใช้ ข้อมูลที่ได้ ลงบันทึกไว้ ผ่านทางโวแคท
 ขัอมูลที ่เก็ บรวบรวมได้จากแบบสอบถามโวแคทจะถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลออนไลน์ โวแคทเพื อ่ ทาการ
แก้ไขและเก็ บไว้ในฐานข้อมูลนี ้ โดยผู้รวบรวมหรื อเจ้าหน้าที ่ป้อนข้อมูลที ่ได้รับมอบหมายจากผู้รวบรวม
ความรับผิ ดชอบโดยรวมทัง้ หมดสาหรับการเก็ บรวบรวมและคุณภาพของข้อมูลขึ้ นอยู่กบั ผู้เก็ บรวบรวม
ข้อมูล วิ ทยากร และเจ้าหน้าที ่ป้อนข้อมูลจะได้รับการบันทึกไว้เป็ นการยกย่องว่าได้มีส่วนช่วยในเรื ่ อง
จัดทาข้อมูลในฐานข้อมูล เช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมหรื อสิ่ งตีพิมพ์ใดๆของเทคโนโลยี ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้
 ข้อมูลที เ่ ก็บไว้ในฐานข้อมูลโวแคทแป็ นการเข้าถึงได้แบบเปิ ด
 ข้อมูลได้จดั ทาไว้ให้สาหรับผู้ใช้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครี เอที ฟคอมมอนส์ แสดงที ่มา - ไม่ใช้เพือ่ การค้า
- อนุญาตแบบเดียวกับต้นฉบับ 3.0
คุณมีอิสระในการ
 แบ่ งปั น(Share) — ทาสาเนาและแจกจ่ายวัสดุออกไปอี กในตัวกลางหรื อรู ปแบบใดๆได้
 ปรั บเปลี่ยน(Adapt) — ทาการเรี ยบเรี ยงใหม่ ดัดแปลง และสร้างบนวัสดุอปุ กรณ์
: ผูใ้ ห้อนุญาตไม่สามารถเพิกถอนเสรี ภาพนีไ้ ด้ตราบเท่าที ่คณ
ุ ปฏิ บตั ิ ตามเงือ่ นไขการได้รับอนุญาตดังต่อไปนี ้
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 แสดงที่มา(Attribution) — คุณต้องอ้างอิ งถึงเจ้าของผลงาน จัดหาการเชื ่อมโยงมาที ่ลิขสิ ทธิ์ และระบุ
ถึงการเปลีย่ นแปลงทีท่ าขึ้น
 ไม่ ใช้ เพื่อการค้ า(Non-commercial) — คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นาวัสดุไปใช้เพือ่ จุดประสงค์ทางการค้า
 ต้ องใช้ ลิขสิทธิ์ผลงานเป็ นครี เอทีฟคอมมอนส์ เหมือนกัน(ShareAlike) — ถ้าคุณทาการเรี ยบเรี ยง
ใหม่ ดัดแปลง และสร้ างบนวัสดุอุปกรณ์ คุณได้รับอนุญาตให้แจกจ่ ายงานดัดแปลงได้เฉพาะกรณี ที่
ชิ้ นงานดัดแปลงนัน้ เผยแพร่ ดว้ ยสัญญาอนุญาตทีเ่ หมื อนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ
 ไม่ มีข้อจากั ดเพิ่มเติม(No additional restrictions) —คุณไม่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อ กาหนดทาง
กฎหมายหรื อมาตรการทางเทคโนโลยี ที่ไปจ ากัดผู้อื่นทางกฎหมายในการทาสิ่ ง ที ่สญ
ั ญาอนุญาตได้
อนุญาตไว้
ดูเงื่อนไขคาอนุญาตฉบับสมบูรณ์ได้ ที่ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode
1.4 การยืนยันถึงความยัง่ ยืนของเทคโนโลยีที่ใช้
สังเกตว่าแบบสอบถามโวแคท (WOCAT) มุ่งเน้นไปที ่เรื ่ องการจัดทาเอกสารและการประเมิ น ผลของการปฏิ บตั ิ เอสแอล
เอ็ม อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนี ส้ ามารถนาไปใช้ ในการอธิ บายการปฏิ บตั ิ ในการจัดการที ่ดินแบบไม่ยงั่ ยื น อี กด้วย ถ้า
คุณมี ความประสงค์ทีจ่ ะเปรี ยบเที ยบการปฏิ บตั ิ นีก้ บั เทคโนโลยี สาหรับการจัดการเอสแอลเอ็มที เ่ ฉพาะเจาะจง ในกรณี นี้
ให้ระบุการอ้างอิ งไปที เ่ ทคโนโลยี สาหรับเอสแอลเอ็มในคาถามข้อ 1.6

เทคโนโลยีที่ใช้ อาจมีปญหาบางประการต่อความเสื่อมโทรมของที่ดิน ดังนันจึ
้ งไม่อาจยืนยันว่าเป็ นเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการที่ดนิ ที่ยงั่ ยืน
มีปัญหาความยัง่ ยืน

ไม่มีปัญหาความยัง่ ยืน

ความคิดเห็น .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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1.5 การอ้ างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องแนวทางเพื่อเอสแอลเอ็ม
เพื่ อที่ จะให้ เ ข้ าใจอย่างเหมาะสมถึง การนาเทคโนโลยีนีไ้ ปปฏิบัติใช้ แนวทางเพื่ อเอสแอลเอ็ม ที่ถูกเอาเข้ าไป
เกี่ยวข้ องด้ วยต้ องได้ รับการอธิบาย ให้ ใส่ชื่อของแนวทางที่สอดคล้ องกันและผู้รวบรวมของมันไว้ ข้างล่างนี ้และให้
แน่ใจว่าได้ มีการสร้ างการเชื่อมต่อในฐานข้ อมูล
ชื่อของแนวทางเพื่อเอสแอลเอ็ม

ผู้เก็บรวบรวม

...................................................................................................................................................

...................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................

1.6 การอ้ างอิงถึงหรือการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีตัวอื่นๆ
ถ้าหากว่าเทคโนโลยี ดังที ่ได้บรรยายไว้ในแบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึ่ ง ของการประเมิ นแบบเปรี ยบเที ยบของ
เทคโนโลยีหรื อสถานการณ์ทีต่ ่างกัน กรุณาบอกรายละเอียดด้วย

ชื่อของเทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็มตัวเดียวหรือหลายตัวอื่นๆ

ผู้เก็บรวบรวม

...........................................................................................

...........................................

...........................................................................................

...........................................

...........................................................................................

...........................................

...........................................................................................

...........................................
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การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็ม
เทคโนโลยีสาหรั บเอสแอลเอ็ม เป็ นการปฏิ บตั ิ ภาคสนามที ่ควบคุมการเสื ่อมโทรมของที ่ดินและหรื อเพิ่ มผลผลิ ต
เทคโนโลยี ประกอบไปด้วยหนึ่ งมาตรการหรื อหลายมาตรการ เช่ น มาตรการด้านพื ช ไร่ ด้านพื ชพรรณ ด้าน
โครงสร้างและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสาหรับเอสแอลเอ็มเดี ่ยวควรจะครอบคลุมชุดที ่เป็ นเนื ้อเดี ยวกันของภาวะทางธรรมชาติ (ชี วกายภาพ )
และภาวะของมนุษย์ ( เศรษฐกิ จสังคม ) ซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยี จะไม่ได้รับการเอาไปประยุก ต์ใช้หรื อใช้การ
ได้กับเขตพื ้นที ่ต่างกันหรื อไม่ คล้ายคลึ งกันในเรื ่ องของภูมิอากาศ ความสูงและความลาดชันประเภทต่างๆหรื อ
ภายใต้ก ารจัด การถื อ ครองที ่ดิ น ที ่ ไ ม่ ค ล้า ยคลึ ง กัน เทคโนโลยี อาจประกอบไปด้วยหนึ่ ง มาตรการหรื อหลาย
มาตรการเอสแอลเอ็ม ( มาตรการด้านพืชไร่ ด้านพืชพรรณ ด้านโครงสร้างและด้านการจัดการ) ตัวอย่างเช่นที ่
ราบขัน้ บันไดร่ วมกับการปลูกแถบหญ้าและไถพรวนดิ นตามแนวระดับ
รายละเอียดเฉพาะพืน้ ที ่ หมายถึงข้อมูลที จ่ ดั หาไว้ในแบบสอบถามนี ้ควรจะต้องอ้างอย่างเข้มงวดถึงสถานที ่ได้รับ
การประเมิ นหรื อวิ เคราะห์ ในระหว่างช่ วงการจัดทาเอกสารของเทคโนโลยี นี้ ( เช่ นโดยการสัมภาษณ์ กบั ผู้ใช้
ประโยชน์ทีด่ ิ น การสารวจภาคสนามเป็ นต้น ) เทคโนโลยีนีอ้ าจจะได้รับการนาไปใช้หรื อใช้ในพืน้ ทีท่ ีก่ ว้างกว่า
2.1 การอธิบายแบบสัน้ ของเทคโนโลยี
สรุปเทคโนโลยี นี้มา 1- 2 ประโยค ต้องให้แน่ใจด้วยว่าการอธิ บายแบบสัน้ ๆนี ้ถูกต้องแม่นยาและประกอบไปด้วย
คาสาคัญที ่ตรงประเด็น ซึ่ งจะเป็ นบทเกริ่ นนาของการจัดทาเอกสารนี ้และเป็ นพืน้ ฐานที ่สาคัญสาหรับการค้นหา
ฐานข้อมูล
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี
การอธิ บายแบบละเอี ยดควรจะทาให้บคุ คลภายนอกมองเห็นภาพที ่รวบรัดและครอบคลุมเนื ้อหาของเทคโนโลยี ได้
หมด ดังนัน้ ควรนาเสนอคาถามต่างๆที ่สาคัญ เช่ น(1) เทคโนโลยี นาไปใช้ที่ไหน(สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ )(2) อะไรคื อลักษณะหรื อองค์ ประกอบที ่สาคัญของเทคโนโลยี (3)อะไรคื อจุดประสงค์ หรื อ
หน้าที ่ของเทคโนโลยี (4)กิ จกรรมที ่สาคัญหรื อปั จจัยการผลิ ตที ่จาเป็ นในการจัดตัง้ หรื อบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี
(5)ประโยชน์ ที่ได้รับหรื อผลกระทบของเทคโนโลยี คืออะไรบ้าง (6)อะไรบ้างที ่ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินชอบหรื อไม่ชอบ
เกี ่ ย วกับ เทคโนโลยี ความยาวของค าอธิ บ ายควรมี อัก ขระอยู่ ที่ 2,500-3,000 ตัว สู ง สุ ด จริ งๆคื อ 3,500 ตัว
รายละเอียดเพิ่มเติ มของคาอธิ บายอาจจะโอนย้ายไฟล์โดยการอัปโหลดเข้า
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ฐานข้อมูลเป็ นเอกสารแยกต่างหาก เริ่ มต้นด้วยการเขี ยนคาอธิ บายและให้ตรวจทานด้วยเมื ่อตอบแบบสอบถามเสร็ จแล้ว

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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2.3 รู ปภาพของเทคโนโลยี
จัดหารูปภาพต่างๆมาแสดงให้ เห็นถึงภาพรวมและรายละเอียดของเทคโนโลยี
ทาการจัดหามาอย่างน้อยสองไฟล์ที่เป๊ นแบบดิ จิทลั ( JPG, PNG, GIF ) ได้แก่ไฟล์ต่างๆจากกล้องดิ จิทลั หรื อ
สแกนจากสิ่ งพิ ม พ์ ฟิ ล์ ม เนกาที ฟ หรื อฟิ ล์ มสไลด์ รู ปภาพควรมี คุณภาพสู ง มี ความละเอี ยดสู ง และไม่ มีการ
ปรับแต่งหรื อบิ ดเบือน
จาเป็ นต้องมี การอธิ บาย (คาอธิ บายใต้ภาพ) สาหรับแต่ละภาพที ส่ ่งมา รู ปภาพควรตรงกับคาอธิ บายที ่ให้ไว้ในหัวข้อ
2.2 และช่วยอธิ บายรู ปวาดทางเทคนิ คในหัวข้อ 4.1
สถานที ่ที่เหมาะสมควรมี รูปภาพต่างๆที ่แสดงสถานการณ์ ก่อนและหลัง หรื อที ่มีและไม่ มีมาตรการเอสแอลเอ็ม
ภาพทีด่ ีเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจและต้องอธิ บายคุณลักษณะทีส่ าคัญของเทคโนโลยี ดว้ ย
ชื่อไฟล์ของ
รูปภาพ

คาบรรยายใต้ ภาพ การอธิบายภาพ

วันที่และ
สถานที่ตงั ้

ชื่อผู้ถ่ายภาพ

ข้ อสังเกตทัว่ ไปเกี่ยวกับรูปภาพคือ ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวอย่ าง

ภาพรวม (ซ้าย) คันดิ น Fanya juu ที ่มีแถบต้นหญ้าขึ้นเป็ นแนวอยู่บนคันดิ นซึ่ งพัฒนากลายเป็ นคันดิ นขัน้ บันได
รายละเอียด (ขวา) คันดิ น Fanya juu ในทุ่งข้าวโพดหลังจากเก็บเกี ่ยว หญ้าเนเปี ยร์ อยู่ทางส่วนบนของคันดิ นและ
เศษข้าวโพดทีต่ กค้างในร่ องน้า (ภาพถ่าย: Machakos, Kenya; H.P. Liniger)
2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี
ถ้ าหากว่ามีไฟล์วีดีโอที่นาเสนอเทคโนโลยี ให้ โอนย้ ายไฟล์โดยการอัปโหลดเข้ าไปที่แพลตฟอร์ มสาธารณะ เช่นที่
vimeo.com, youtube.com และระบุการเชื่อมโยงและคาอธิบายสันๆส
้ าหรับแต่ละไฟล์ในตารางข้ างล่างนี ้

การเชื่อมโยง

ความคิดเห็น หรื อคาอธิบายสันๆ
้
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วันที่และ
สถานที่ตงั ้

ชื่อของผู้ถ่าย
วีดีโอ
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2.5 ประเทศ ภู มิ ภาค หรื อสถานที่ตั ง้ ที่เทคโนโลยี ได้ น าไปใช้ และได้ รับการครอบคลุ มโดยการ
ประเมินนี ้
เทคโนโลยีทีไ่ ด้อธิ บายไว้อาจจะนาไปใช้ได้กบั สถานทีห่ ลากหลาย อย่างไรก็ตามข้อมูลที ่ให้ไว้ในแบบสอบถามมี อยู่
เฉพาะสถานที ่ทาการศึกษาซึ่ งได้รับการประเมิ นหรื อวิ เคราะห์ โดยกระบวนการจัดทาเอกสารนี ้ (จากการไปเยี ่ยม
ชมภาคสนาม การสัมภาษณ์ กบั ผู้ใช้ที่ดินและเอกสารรายงาน)จะไม่ รวมเอาสถานที ่อื่นๆที ่มีการใช้เทคโนโลยี ที่
เหมื อนกันแต่ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้
ประเทศ ................................................. ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด .........................................................................
ข้ อมูลจาเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตงั ้ (เช่นเขตเทศบาล เมือง เป็ นต้ น) ถ้ าเกี่ยวข้ อง
...................................................................................................................................................................
จานวนของพื ้นที่ทาการศึกษาที่ได้ รับการพิจารณาหรื อวิเคราะห์ในการจัดทาเอกสารของเทคโนโลยีนี ้
พื ้นที่เดี่ยว
พื ้นที่ 2-10 แห่ง
พื ้นที่ > 1,000 แห่ง

พื ้นที่10-100 แห่ง

พื ้นที่ 100-1,000 แห่ง

พื้นที่ทาการศึกษา หมายถึงพื ้นที ่ทาการหนึ่งอาจเป็ นแปลงเดี ่ยวหรื อพื ้นที ่ที่กว้างใหญ่กว่าซึ่ งบริ หารจัดการโดย
รายบุคคลหรื อชุมชนหนึ่งหรื อสถานทีท่ ี ่มีการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานไว้ ( เช่น ทานบกัน้ น้า )
รายละเอียดเชิงภูมิศาสตร์ (จุดพิกัด )ของพื้นที่ทาการศึกษาที่ได้ ทาการบันทึกเทคโนโลยีไว้ (พื้นที่อ้างอิง)
มีดังนี้คือ
ชื่อของสถานที่ตงั ้ ชื่อของผู้ใช้ ที่ดนิ เป็ นต้ น

ลองจิจดู

ละติจดู

ความคิดเห็น .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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2.6 วันที่ของการนาเทคโนโลยีไปปฏิบัตใิ ช้
ระบุปีที่ปฏิบตั ใิ ช้ ……………………………………
ถ้ าไม่ร้ ูปีที่ชดั เจนให้ ระบุวนั ที่โดยประมาณ
น้ อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี ้)

10-50 ปี

มากกว่า 50 ปี (แบบดังเดิ
้ ม)

2.7 การแนะนาเทคโนโลยี
ให้ ระบุวา่ ได้ แนะนาเทคโนโลยีเข้ ามาอย่างไร
ด้ วยการริเริ่มของผู้ใช้ ที่ดนิ เอง
เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบดังเดิ
้ มที่ทากันอยู่
(> 50 ปี )
ในช่วงทาการทดลองหรื อการทาวิจยั
จากโครงการหรื อการแทรกแซงจากภายนอก
อื่นๆ (ระบุ): ………………………………..

ความคิดเห็น
(ประเภทของโครงการ เป็ นต้ น)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
คาว่าดั้งเดิมและนวัตกรรม หมายถึงเทคโนโลยี ของตัวผู้ใช้ที่ดินเอง ซึ่ งครอบคลุมเทคโนโลยี ที่ใช้กนั มาหลายชัว่
รุ่นเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีทีเ่ พิ่งจะพัฒนามาเมื ่อเร็ วๆนี ้โดยผู้ใช้ที่ดินที ่มีความเป็ นนวัตกรรรม เพือ่ ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ที่เปลี ่ยนแปลง ให้ใช้คาว่า "อื ่นๆ" เมื ่อเทคโนโลยี ไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่ให้ไว้และให้ระบุว่าด้วยว่าทาไมถึ ง
เป็ นเช่นนัน้
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3. การจัดประเภทของเทคโนโลยีสาหรั บเอสแอลเอ็ม

3.1 วัตถุประสงค์ หลักของเทคโนโลยี
อาจมี ได้หลายคาตอบ
ปรับปรุงการผลิตให้ ดีขึ ้น (พืชผล อาหารสัตว์ ไม้ หรื อเส้ นใย น ้า พลังงาน)
ลด ป้องกัน ฟื น้ ฟูการเสื่อมโทรมของที่ดนิ ( ดิน น ้า พืชพรรณ)
อนุรักษ์ระบบนิเวศ
ปกป้องลุม่ น ้า หรื อพื ้นที่ท้ายน ้าโดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
รักษาสภาพหรื อปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดความเสี่ยงของภัยพิบตั (ิ เช่น สภาวะแห้ งแล้ ง น ้าท่วม แผ่นดินถล่ม)
ปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
(เช่นความยืดหยุน่ ต่อสภาวะแห้ งแล้ ง พายุ)
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ (เช่น การสะสมคาร์ บอนในดิน)
สร้ างผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจที่เป็ นประโยชน์ (เช่นเพิ่มรายได้ หรื อการจ้ างงาน)
สร้ างผลกระทบทางด้ านสังคมที่เป็ นประโยชน์ (เช่น ลดความขัดแย้ งเรื่ องทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกลุ่ม
ด้ อยโอกาส)
จุดประสงค์อื่นๆ (ระบุ)
…………………………………………………………………………………………………..
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3.2ประเภทของการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในปั จจุบันที่ได้ นาเทคโนโลยีไปใช้
ดูคาจากัดความของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทของการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ น และหมวดหมู่ย่อยข้างล่าง
เลือกประเภทของการ
ใช้ ท่ ดี นิ
ตามปกติ กาหนึ่งช่อง

เลือกหนึ่งหมวดหมู่ย่อยหรื อ ระบุผลิตภัณฑ์ หลัก บรืการหรือข้ อสังเกต
มากกว่ า
สาคัญ
อาจมี หลายคาตอบ

สุงสุดสองช่อง
พืชหลัก (พืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร):
พืน้ ที เ่ พาะปลูก

ทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์

การปลูกพืชอายุปีเดียว
การปลูกพืชอายุหลายปี
การปลูกตันไม้ และไม้ พมุ่
อื่นๆ (ระบุ): ……………

.................................................................

ทุ่งหญ้ าเลีย้ งสัตว์ ท่ ีกินอาณา
เขตกว้ าง
การยังชีพจากการเลีย้ งสัตว์
โดยเร่ ร่ อ นไปตามที่ ต่ า งๆ(โน
แมนดิซมึ่ )
โนแมนดิซึ่ม แบบก า้ กึ่ ง หรื อ
การทาทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์
การทาฟาร์ มปศุสตั ว์

ชนิดพันธุ์ของสัตว์ที่สาคัญและผลิตภัณฑ์

.................................................................
.................................................................
.................................................................
… ..............................................................
… ..............................................................
.. ...............................................................
… ..............................................................
… ..............................................................

ทุ่ ง ห ญ้ า เ ลี ้ ย ง สั ต ว์ แ บ บ ... ..............................................................
เข้ มข้ น
ตัดหญ้ าและนาไปให้ สตั ว์กิน
หรื อไม่ให้ สตั ว์แทะเล็ม
ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์ที่ได้ รับการ
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
อื่นๆ(ระบุ): …………….
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ป่ าหรื อพืน้ ทีป่ ่ า

กึ่ง-ป่ าธรรมชาติหรื อพืน้ ที่ป่า
การตัดต้ นไม้ แบบคัดเลือก
การตัดหมด
การเกษตรแบบไร่เลื่อยลอย
การตัดไม้ ที่ตายแล้ วหรื อการ
ตัดแต่งต้ นไม้ แล้ วนาออกไป
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ าทุก
ชนิดยกเว้ นไม้

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ไม้ ซุง
ไม้ ที่นามาทาเชื ้อเพลิง
ผลไม้ และถัว่
ผลิตภัณฑ์จากป่ าอื่นๆ(นา้ ผึง้ พืชที่ใช้ เป็ นยา
เป็ นต้ น)
การแทะเล็มหญ้ าหรื อการเก็บกินหญ้ า
การอนุรั ก ษ์ ห รื อ การปกป้ องทางธรรมชาติ
นันทนาการหรื อการท่องเที่ยว
การปกป้ องจากภัย อั น ตรายทางธรรมชาติ
อื่นๆ (ระบุ): ...............................................

การปลู กต้ นไม้ การปลู กป่ า
ขึน้ ใหม่
การปลูก ต้ น ไม้ พัน ธุ์ ท้อ งถิ่ น
1 ชนิด
การปลูก ต้ น ไม้ พัน ธุ์ ต่า งถิ่ น
1 ชนิด
การปลูกหลายพันธุ์รวมกัน
อื่นๆ (ระบุ): ………………..........
ผสมปนกัน (พื ช ผลต่ า งๆ/ การปลูกป่ าร่วมกับพืชไร่
ทุ่งหญ้า/ต้นไม้), ซึ่ งรวม การปลูกพื ชร่ วมกับเลี ย้ งปศุ
การปลูกป่ าร่ วมกับพืชไร่ สัตว์
การปลูกพืชร่ วมกับการเลีย้ ง
ปศุสตั ว์และการทาป่ าไม้
การเลีย้ งปศุสัตว์ ร่วมกับการ
ทาป่ าไม้
อื่นๆ (ระบุ): ………………..

ผลิตภัณฑ์หลักหรื อบริการ
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
ข้ อสังเกตุ

้ ่นฐาน ตึกอาคาร
การตัง้ ถิ่ นฐาน โครงสร้ าง การตังถิ
การจราจรทาง ถนน รถไฟ
พืน้ ฐาน
พ ลั ง ง าน ใช้ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ สายส่งไฟฟ้า
อื่นๆ (ระบุ): ......................
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ทางน้า แหล่งน้า ทีช่ ่มุ น้า ทางระบายน ้า ทางน ้า
บ่อน ้า เขื่อน
หนองบึง ที่ชมุ่ น ้า ..........
อื่นๆ (ระบุ):

ผลิตภัณฑ์หลักหรื อบริการ
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

เหมื องแร่ อุตสาหกรรม ระบุ ..................................... ผลิตภัณฑ์หลัก ...........................................
สกัดจากธรรมชาติ
ทีด่ ิ นทีไ่ ม่ให้

ระบุ ..................................... ข้ อสังเกตุ ...................................................

ผลิ ตผล
อืน่ ๆ (ระบุ): ................. ระบุ ..................................... ข้ อสังเกตุ ...................................................
ความคิดเห็น ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

ถ้ าการใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ ชีร้ ะบุการใช้
ประโยชน์ ท่ ดี ินก่ อนนาเทคโนโลยีไปปฏิบัตใิ ช้ ..........................................................................................
เลือกจากประเภทของการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ นและจากหมวดหมู่ย่อยที แ่ จกแจงไว้ข้างล่างนี ้
การใช้ ประโยชน์ ท่ีดิน หมายถึงกิ จกรรมของมนุษย์ ที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับที ่ดินโดยการใช้ประโยชน์ จากแหล่ง
ทรัพยากรหรื อก่อให้เกิ ดผลกระทบกับทรัพยากรเหล่านัน้
สิ่งที่ปกคลุมที่ดิน คื อเหล่าพืชพรรณ (ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรื อปลูก ) หรื อโครงสร้างที ่ทาโดยมนุษย์ ( เช่นตึก
อาคาร เป็ นต้น )ทีป่ กคลุมพืน้ ผิ วของโลก
ประเภทของการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ
หมวดหมู่หลัก

หมวดหมู่ย่อย

ทีดินปลูกพื ช คื อที ่ดิน
ที ่ ถู ก ใช้ ส าหรั บ ท าการ
เพาะปลู ก พื ช ผลต่ า งๆ
( พืชไร่ สวนผลไม้ )

ซีเอ : การปลูกพืชล้ มลุก (Ca: Annual cropping) หมายถึงที ่ดินที ่ใช้ปลูกพื ชที ่มีอายุ
ชัว่ คราวหรื อพืชฤดูเดี ยวซึ่ งตามปกติ จะเก็บเกี ่ยวภายในหนึ่งหรื ออย่างมากที ่สดุ ก็สองปี
(เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ผัก พืชที ป่ ลูกเป็ นอาหารสัตว์)
ซีพี : การปลูกพืชยืนต้ นที่ไม่ มีลักษณะเป็ นเนื้อไม้ (Cp: Perennial (non-woody)
cropping) หมายถึ งที ่ดินที ่ใช้ปลูกพื ชที ่มีอายุหลายปี ที ่ไม่มีลกั ษณะเป็ นเนื ้อไม้ที่จะเก็บ
เกี ่ยวหลังจากสองปี หรื อมากกว่านัน้ หรื อทาการเก็บเกี ่ยวบางส่วนของพื ชเท่านัน้ (เช่น
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อ้อย กล้วย เส้นใยพืช ส้บปะรด)
ซีที : การปลูกไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่ ุม (Ct: Tree and shrub cropping) หมายถึงพืชที ่มี
ลัก ษณะเป็ นเนื ้ อ ไม้ มี อ ายุห ลายปี โดยมี ก ารเก็ บ เกี ่ ย วพื ช ผลต่ า งๆมากกว่ า หนึ่ ง ครั้ ง
หลัง จากปลู กและตามปกติ แ ล้วจะมี อายุยืนเกิ นกว่ าห้าปี (เช่ น สวนไม้ ผลหรื อ ไม้ ผล
กาแฟ ชา องุ่น ปาล์มน้ามัน โกโก้ ไม้ทีป่ ลูกเป็ นอาหารสัตว์ )
ทุ่งหญ้ าเลี้ยงสัตว์ คื อ จีอี : ทุ่งหญ้ าเลี้ยงสัตว์ ที่ใช้ พื้นที่กว้ าง (Ge: Extensive grazing land) ปล่อยสัตว์ลง
ที ่ดินที ่ใช้สาหรับทาการ แทะเล็มในทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ ตามธรรมชาติ หรื อกึ่ งธรรมชาติ ทุ่ งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ มีไม้ยืน
เลีย้ งสัตว์
ต้น ไม้พ่มุ (พื ชพรรณทุ่งสะวันนา) หรื อพื น้ ที ่ป่าเปิ ดสาหรับปศุสตั ว์ และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่ารวมถึงหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี ้
 โนแมนดิซึ่ม (Nomadism) คนเคลือ่ นย้ายพร้อมกับสัตว์เลีย้ ง
 กึ่งโนแมนดิซึ่มหรื อแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
หมายถึ ง ว่ าเจ้าของสัตว์ มี สถานที ่พ านักถาวรซึ่ ง เป็ นที ่ทาการเพาะปลู ก
เสริ ม ฝูงสัตว์ถูกเคลื อ่ นย้ายไปยังทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ไกลๆ
 แรนชิง(Ranching) หมายถึงการปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มในทุ่งหญ้าเลี ้ยง
สัตว์ ที่มีการกาหนดขอบเขตไว้เป็ นอย่างดี การเคลื ่อนที ่ไปมากิ น ในอาณา
เขตที ่เล็กกว่าและปั จจัยการจัดการสูงกว่าเมื ่อเปรี ยบเที ยบกับกึ่งโนแมนดิ
ซึ่ ม
จี ไ อ : ทุ่ งหญ้ าเลี้ ย งสั ต ว์ เข้ มข้ นหรื อ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ ((Gi:
Intensive
grazing/fodder productio) หมายถึงทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ ที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น หรื อ
ปลูกพืชไว้ ให้ สตั ว์ลงแทะเล็มหรื อเพื่อผลิตอาหารที่มีเยื่อใยสูงใช้ เลี ้ยงปศุสตั ว์ (สาหรับการ
ตัดแล้ วขนไปคือพวกฟางข้ าว พืชตระกูลถัว่ หญ้ าหมักเป็ นต้ น) ซึ่งไม่รวมถึงพืชที่เป็ นอาหาร
สัตว์ เช่น ข้ าวโพด เมล็ดธัญพืช พืชเหล่านี ้จัดว่าเป็ นพืชปี เดียว(ดูข้างบน)ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์
เข้ มข้ นสามารถจัดเป็ นหมวดย่อยได้ ดงั ต่อไปนี ้
 ตัดและขนไปหรื อการตัดให้ สัตว์ กิน โดยตลอด (Cut-and-carry/zero
grazing)หมายถึ ง การขนพื ช อาหารสัต ว์ ไ ปให้ สัต ว์ ที่ ขัง ไว้ ใ นคอกหรื อ
บริ เวณที ่จากัดอี กที ่หนึ่งและในระบบตัดให้สตั ว์ กินตลอดนี ้ ไม่ ได้ให้สตั ว์
ออกไปแทะเล็มไม่ว่าตอนไหนก็ตาม
 ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ ท่ีได้ มีการปรั บปรุ ง (Improved pastures) หมายถึง
ทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ ที่ได้ รับการหว่านเมล็ดด้วยการผสมกันของหญ้าและ
พวกถัว่ ทีแ่ นะนา (อาจจะได้รับการใส่ปยลงไปและหรื
ุ๋
อคลุกด้วยเชื ้อด้วยไร
โซเบียเพือ่ ตรึ งไนโตรเจน)
ป่ าหรื อพื้ น ที่ ป่ า คื อ เอฟเอ็น : ป่ าตามธรรมชาติหรื อกึ่งตามธรรมชาติ (Fn: Natural or semi-natural)
ที ่ ดิ น ที ่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ หมายถึงป่ าทีส่ ่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นไม้พืน้ เมื องทีไ่ ม่ได้ปลูกโดยคน
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หลัก ๆเพื ่ อ การผลิ ต ไม้
และ ผลิ ตภ็ ณฑ์ จากป่ า
สันทนาการ และรักษา
ไว้เป็ นป่ า

 การตัดไม้ทีม่ ี การคัดเลือก( Selective felling)
 เคลียร์ เฟลลิ่ ง (Clear felling) หมายถึงการตัดไม้ทงั้ หมดในครั้งเดียว
 การเกษตรแบบไร่ เลื ่อยลอย (Shifting cultivation) หมายถึง การฟั นโค่น (การเก็บ
เกี ่ยว) ต้นไม้ในป่ าทีม่ ี ค่าเท่านัน้
 การเอาไม้ทีต่ ายแล้วออกไปหรื อการตัดแต่งกิ่ ง (ไม่มีการตัดต้นไม้)
 การใช้ประโยชน์จากป่ าที ่ไม่ใช่ไม้ (เช่น ผลไม้ ถัว่ เห็ด น้าผึ้ง พืชที ่ใช้เป็ นยา เป็ น
ต้น )
เอฟพี :สวนป่ าหรื อ การปลูกป่ าขึ้นใหม่ (Fp: Plantations, afforestations)หมายถึง
หมู่ไม้ที่ทาขึ้ นมาโดยการปลูกหรื อและปลูกด้วยเมล็ดในกระบวนการของการปลูกป่ าขื ้น
ใหม่หรื อการปลูกไม้ยืนต้นให้กลับมาเป็ นป่ าใหม่
 การปลูกไม้ชนิ ดเดี ยวสายพันธุ์ทอ้ งถิ่ น
 การปลูกไม้ชนิ ดเดี ยวสายพันธุ์ต่างถิ่ น
 การปลูกไม้สายพันธุ์ทอ้ งถิ่ นและสายพันธุ์ต่างถิ่ นปนกัน
 เอฟโอ : อืน่ ๆ (Fo: Other) เช่น การเลื อกตัดไม้จากป่ าทางธรรมชาติ และปลูกทดแทน
โดยใช้พนั ธุ์เดิ ม

ผสมผสาน
 เอ็มเอฟ : ระบบวนเกษตร (Mf: Agroforestry) หมายถึงพี น้ ที ่ใช้ปลูกพื ชไร่ และ
การผสมผสานกัน ของ ต้นไม้
รู ปแบบต่ างๆในการใช้  เอ็มพี : ระบบเกษตร-ปศุสตั ว์ (Mp: Agro-pastoralism) หมายถึ งพี ้นที ่ใช้ปลูกพื ช
ประโยชน์ ที่ดิ น ภายใน ร่ วมกับทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ ซึ่ งรวมถึงการเปลี ่ยนแปลงระหว่ างพื ชผลและปศุสตั ว์ ตาม
แ ป ล ง ที ่ ดิ น เ ดี ย ว กั น ฤดูกาล
(ร ว ม ก า ร ป ลู ก ป่ า  เอ็มเอ : ระบบเกษตร-ป่ าไม้-ปศุสตั ว์ (Ma: Agro-silvopastoralism) หมายถึงพีน้ ที ่
ร่ วมกับพืชไร่ )
ใช้ปลูกพื ช ทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ และต้นไม้ ซึ่ งรวมถึงการเปลี ่ยนแปลงระหว่างพื ชผล
และปศุสตั ว์ตามฤดูกาล
 เอ็มเอส : ระบบเกษตร-ปศุสตั ว์ (Ms: Silvo-pastoralism) หมายถึงป่ าและพืน้ ที ่ใช้
เป็ นทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์
 เอ็มโอ : อื่นๆ (Mo: Other) หมายถึงทีด่ ิ นแบบผสมผสานอืน่ ๆ
การตัง้ ถิ่ นฐาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

 เอสเอส : (Ss : Settlements ) หมายถึงทีด่ ิ นใช้ตงั้ ถิ่ นฐาน ตึก อาคาร
 เอสที : เส้ นทางการจราจร (St : Traffic lines) หมายถึงถนน ทางรถไฟ
 เอสอี : เส้ นเดินทางของพลังงาน (Se : Energy line)หมายถึ ง ท่อส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติ สายส่งกระแสไฟฟ้า
 เอสโอ : (So) หมายถึง โครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ
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ทางน้ า ห้ว งน้ า พื ้น ที ่  ดับเบิ้ลยูดี (Wd) หมายถึง ทางระบายน้า
ชุ่มน้า
 ดับเบิ้ลยูพี (Wp) หมายถึง บ่อน้า เขื ่อน
 ดับเบิ้ลยูเอส (Ws) หมายถึง หนองน้า พืน้ ทีช่ ่มุ น้า
 ดับเบิ้ ลยูโอ (Wo) หมายถึง ทางน้าอืน่ ๆ
เหมื องแร่
 ไอ (I) หมายถึง เหมื องแร่ อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ
อุต สาหกรรมสกัด จาก
ธรรมชาติ
ที่ดนิ ที่ไม่ ให้ ผลิตผล  ยู (U) หมายถึง ทีด่ ิ นซึ่งไม่ได้ทาประโยชน์ ทะเลทราย ธารน้าแข็ง เป็ นต้น
3.3 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
การส่งลาเลียงน ้าให้ แก่ที่ดนิ ที่มีการใช้ เทคโนโลยีคือ
จากน ้าฝน
ผสมกันระหว่างน ้าฝนและการชลประทาน
อื่นๆ (เช่นหลังจากน ้าท่วม): ……………............

การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

ความคิดเห็น .................................................................................................................................................
จากน้าฝน หมายถึงการปลูกและการเจริ ญเติ บโตของพืชผลนัน้ ขึ้นอยูกบั ปริ มาณน้าฝนโดยสิ้ นเชิ ง
การผสมผสานกั นระหว่ างน้ าฝนและน้ าชลประทาน หมายถึงการใช้ปริ มาณน้ าที ่มีอยู่จากัดให้แก่ พืชเมื ่อ
ปริ มาณน้าฝนไม่พอเพียงต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช ดังนัน้ เพือ่ ที ่จะเพิ่ มผลผลิ ตให้เกิ ดความเสถี ยรและน้าที ่ได้รับ
เพิ่มจากน้าชลประทานจะช่วยให้เพียงพอสาหรับการผลิ ตพืชผล
การชลประทานแบบเต็ม รู ปแบบ หมายถึงวิ ธีการหลายอย่างในการส่งลาเลี ยงน้าให้แก่พืช นอกเหนื อไปจาก
น้าฝน
ภายหลังน้าท่ วม หมายถึงภายหลังจากที ่น้ าฝนเข้าท่วมพืน้ ที ่ตามธรรมชาติ (เช่น ลาน้ าที ่มีน้ าเฉพาะฤดูฝนฝั่ ง
แม่น้า ) น้าที ่แทรกซึ มเข้าไปในดิ นจะใช้เป็ นน้ าสารองเพื อ่ การเพาะปลูกพื ช ซึ่ งพืชก็ได้ใช้น้าสารองสาหรับการตัง้
ตัวและการเจริ ญเติ บโต
จานวนของฤดูปลูกต่อปี

1

 2  3 ระบุ................................... ..........................

ความหนาแน่นของปศุสตั ว์ (ถ้ าเกี่ยวข้ อง): ...................................................................................................
3.4 กลุ่มเอสแอลเอ็มที่เทคโนโลยีขนึ ้ อยู่ด้วย
เลือกเทคโนโลยีที่ได้ อธิบายไว้ ให้ ตรงกับหนึ่งในกลุ่มเอสแอลเอ็มดังต่อไปนี ้ ถ้ าเป็ นไปไม่ได้ ก็ให้ เลือกหลายกลุ่ม
(สูงสุดแค่ 3) เพื่อเป็ นตัวแทนของเทคโนโลยี
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 การจัดการป่ าตามธรรมชาติหรื อกึ่งธรรมชาติ
 การจัดการสวนป่ า
 การปลูกป่ าร่วมกับพืช (วนเกษตร)
 แนวกันลมหรื อแนวต้ านลม
 การปิ ดล้ อมบริเวณพื ้นที่ ( หยุดการใช้ ประโยชน์ สนับสนุนการฟื น้ ฟู )
 ระบบหมุนเวียน ( การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลื่อยลอย )
 การจัดการปศุสตั ว์และการทาทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์
 การจัดการปลูกพืชและปศุสตั ว์ผสมผสานกัน
 พืชคลุมดินหรื อพรรณพืชปกคลุมที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ ว
 การรบกวนดินให้ น้อยที่สดุ
 การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
 มาตรการการปลูกพืชขวางพื ้นที่ลาดชัน
 การจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแบบผสมผสาน ( รวมถึงเกษตรอินทรี ย์ )
 พันธุ์พืชหรื อพันธุ์สตั ว์ตา่ งๆที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ ว
 วิธีการเก็บเกี่ยวน ้า
 การจัดการด้ านชลประทาน (รวมถึงการลาเลียงส่งน ้า การระบายน ้า )
 การผันน ้าและการะบายน ้า
 การจัดการน ้าบนผิวดิน ( น ้าพุ แม่น ้า ทะเลสาบ ทะเล )
 การจัดการน ้าใต้ ดนิ
 การปกป้องหรื อการจัดการพื ้นที่ชมุ่ น ้า
 การจัดการกับของเสียหรื อการจัดการน ้าเสีย
 การมีประสิทธิภาพด้ านพลังงาน
 การเลี ้ยงผึ ้งพันธุ์ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า สัตว์ปีก การทาฟาร์ มกระต่าย การทาฟาร์ มไหม เป็ นต้ น
 สวนครัว
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั จิ ากสาเหตุด้านนิเวศ
 มาตรการหลังการเก็บเกี่ยว
 อื่นๆ (ระบุ): .......................................................................................
การจัดการป่ าตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ รวม
มุม มองด้ า นการบริ หาร กฏหมาย เทคนิ ค เศรษฐกิ จ
สัง คม และสิ่ งแวดล้ อ มด้ า นการอนุ รั ก ษ์ และการใช้
ประโยชน์ป่าไม้
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พั นธุ์ พื ชหรื อพั นธุ์ สัตว์ ต่ างๆที่ ได้ รับการปรั บปรุ ง
หมายถึงการพัฒนาพันธุ์พืชหรื อพันธุ์สตั ว์ ใหม่ๆที ่ให้ผล
ประโยชน์ เช่ น การผลิ ตที ่ได้ รั บการปรั บปรุ งให้ ดี ชึ้ น
มี ความต้านทานต่อศัตรู พืชและโรคพื ชต่างๆหรื อทนต่อ
ความแล้งทนต่อสภาพสิ่ งแวดล้อมที ่มีการเปลี ่ยนแปลง
26

การจัดการสวนป่ า สวนป่ าประกอบไปด้วยต้นไม้ชนิ ด
เดี ย วกั น ที ่ มี อายุ ใ กล้ เ คี ย งกั น และได้ รั บ การปลู ก ใน
เบื ้องต้นเพื ่อ ผลิ ตไม้ และเส้นใย ตามปกติ จะได้รับการ
จัดการดูแลอย่างเข้มข้นและมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตและ
ให้ผลผลิ ตสูง

อยู่ เสมอ และตามความต้ อ งการของผู้ใ ช้ ป ระโยชน์
ที่ดนิ
การเก็ บ กั ก น้ า เพื่ อ ไว้ ใ ช้ คื อ การรวบรวมและการ
จัดการน้าท่วมหรื อน้ าฝนเพือ่ เพิ่ มปริ มาณน้าให้มีไว้ใช้
เพื ่อการใช้ประโยชน์ ภายในครัวเรื อน การเกษตรและ
การปลู กป่ าร่ วมกับพืชไร่ คื อการผสมผสานการใช้พืช บารุงเลีย้ งระบบนิ เวศ
ยื นต้นประเภทมี เนื ้อไม้กบั พื ชผลในการเกษตร และหรื อ การจัดการด้ านชลประทาน (รวมถึงการลาเลียง
สัตว์ เพื ่อผลประโยชน์ ที่หลากหลายและบริ การซึ่ งรวมถึ ง ส่ งน้ า การระบายน้ า
)มุ่ ง ในการที ่ จ ะท าให้
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรดิ นและน้ าให้ดีขึ้น เชื ้อเพลิ ง ประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าสูงขึ้ นด้วยวิ ธีการเก็บน้ าและ
อาหารสัตว์ และผลิ ตภัณฑ์ อาหารแบบทวี คูณ และที ่อยู่ การดึ ง น้ า ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น การเก็ บ กักน้ า การ
อาศัยสาหรับชนิ ดพันธุ์ทีเ่ กี ่ยวข้องกัน
แจกจ่ายและการใช้น้า
แนวกันลม หรือแนวต้ านลม คื อการปลูกต้นไม้หรื อพุ่ม
ไม้หนึ่งแถวหรื อมากกว่าโดยปลูกขวางทางลมเพื อ่ ปกป้ อง
พื ้นที ่เ พาะปลูกจากลมและเพื ่อปกป้ องการสึ กกร่ อนดิ น
ปกติ จะปลูกรอบๆขอบแปลงปลูกพืช
การปิ ดพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการ
ฟื ้ นฟู )ปิ ดล้อมรอบและปกป้ องพืน้ ที ่ของที ดินที ่เสื ่อมโทรม
จากการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ และสัตว์ เพือ่ ให้เกิ ดการ
ฟื ้ นฟูระบบนิ เวศตามธรรมชาติ ให้กลับคื นมาเหมื อนสภาพ
ก่อนที ่จะถูกรบกวน ซึ่ งได้รับการเสริ มโดยมาตรการการ
อนุรักษ์ ดา้ นพืชพรรณและโครงสร้างเพิ่มเติ ม
ระบบหมุนเวียน( การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน
การเกษตรแบบไร่ เลื่อนลอย)เป็ นวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการปลูก
ชนิ ดของพื ชผลหรื อพื ชที ่ไม่คล้ายคลึงกันหรื อต่างกันเรี ยง
กันไปเป็ นชุดในบริ เ วณเดี ยวกันตามล าดับของฤดู แล้ว
ปล่ อ ยให้มี ก ารพัก ดิ น ช่ ว งหนึ่ ง ส่ ว นการเกษตรแบบไร่
เลื ่อนลอยเป็ นระบบการเกษตรที ่แปลงที ่ดินมี การปลูกพื ช
ชัว่ คราว แล้วก็ ละทิ้ งไปและปล่อยที ่ดินย้อนกลับไปเป็ น
พื ชพรรณตามธรรมชาติ ในขณะที ่ผู้เพาะปลูกก็ย้ายไปอี ก
แปลงหนึ่ง
การเลี้ยงสัตว์ ในทุ่งหญ้ าและการจัดการทุ่งหญ้ าเลี้ยง
สัต ว์ คื อการปล่อยให้ส ัตว์ ล งแทะเล็ม ในทุ่ง หญ้าเลี ้ยง
สัต ว์ ต ามธรรมชาติ ห รื อ กึ่ ง ธรรมชาติ ที่มี ต้น ไม้ ห รื อ เป็ น
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การผั นน้ า และการระบายน้ า เป็ นการผันน้ าแบบ
ธรรมชาติ และแบบเที ยมหรื อการเอาน้ าบนผิ วดิ นและ
น้าใต้ผิวดิ นออกไปจากบริ เวณพืน้ ที ่
การจั ด การน้ า ที่ ผิว ดิน (น้ า พุ แม่ น้ า ทะเลสาบ
ทะเล )เกี ่ยวข้องกับการปกป้ องน้ าพุ แม่ น้ า และ
ทะเลสาบจากมลพิษ การเกิ ดน้าท่วม หรื อการดึงน้าที ่
มากเกิ นไปเช่นเดี ยวกันกับ มาตรการป้ องกันอันตราย
จากที ่เกิ ดจากห้วงน้าทัง้ หลาย ( เช่น การกัดเซาะฝั่ ง
แม่น้า น้าท่วม การกัดเซาะจากคลืน่ )
การจั ดการน้าใต้ ดิน เกี ่ยวข้องกับการรักษาสภาพ
การซึ มลงเติ มของน้าในแหล่งน้าใต้ดินสารองให้มนั่ คง
และการปกป้ องจากมลพิ ษ การตักตวงผลประโยชนน์
ทีม่ ากเกิ นไป การใช้เกิ นขี ดจากัด และระดับน้าใต้ดินที ่
สูงขึ้นซึ่ งนาไปสู่การสะสมของเกลื อ
การปกป้ องหรื อ การจั ด การพื้ น ที่ ช่ ุ ม น้ า คื อ การ
จัด การพื ้น ที ่ชุ่ม น้ าที ่ เ กี ่ ยวข้ องกับ การจัดด าเนิ น การ
ปรับเปลี ่ยนระดับน้ าและพื ชพรรณในพื ้นที ่ชุ่มชื ้น และ
จัดหาเขตกันชนระหว่างพืน้ ที เ่ พาะปลูกและแหล่งน้า
การจัดการของเสียหรื อการจัดการน้าเสีย คื อชุด
ของกิ จกรรมที ่รวมถึงการเก็บรวบรวม การขนส่ง การ
บาบัดและการกาจัดของเสี ย การป้ องกันการผลิ ตของ
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พื ้น ที ่ ป่ าเปิ ด เจ้ า ของสัต ว์ อ าจจะมี ถิ่ น พ านัก ถาวรใน เสี ยและการปรับเปลี ่ยนและการนามาใช้ใหม่หรื อการ
ขณะที ่การปศุสตั ว์ จะเคลื ่อนย้ายออกไปยัง ทุ่งหญ้าเลี ้ยง รี ไซเคิ ลขยะของเสีย
สัตว์ทีอ่ ยู่ไกลออกไปตามแหล่งทรัพยากรที ม่ ี อยู่
เทคโนโลยีการใช้ พลั งงานที่มีป ระสิทธิภ าพ เป็ น
การจัดการปลูกพืชและปศุสัตว์ ผสมผสานกัน คื อการ การลดปริ มาณพลังงานที ่จาเป็ นต้องใช้ในการจัดหา
ใช้ แ หล่ ง ทรั พ ยากรทั้ง ปลู ก พื ช ผลและปศุ สัต ว์ ใ ห้ เ กิ ด ผลิ ตภัณฑ์ และบริ การ เช่น การทาอาหารและการทา
ประโยชน์สูงสุดด้วยการปฏิ สมั พันธ์ กนั และการเสริ มกาลัง ให้ อ บอุ่ น การลดความต้ อ งการด้ า นเชื ้ อ เพลิ ง
กัน
( ฟอลชิ ล ไม้ )
พืชคลุมดินหรือพืชพรรณที่คลุมดินที่ได้ รับการ
การเลี้ยงผึ้ง การเพาะเลี้ยงสัตว์ น้า สัตว์ ปีก การ
ปรับปรุงแล้ ว คือมาตรการใดๆทีม่ ่งุ ไปในการปรับปรุงพืช ทาฟาร์ มกระต่ าย การทาฟาร์ มไหม เป็ นต้ น
คลุมดิ นให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็ นซากวัสดุหรื อวัสดุที่ใช้คลุม ดิ น หมายถึ งก่ อให้ เ กิ ดผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นอ าหารและ
หรื อพิชพรรณต่างๆ
การเกษตรทีใ่ ช้พืน้ ทีด่ ิ นเพียงเล็กน้อย
การรบกวนดินให้ น้อยที่สุด หมายถึงไม่มีการไถพรวน สวนในบ้ าน (สวนหลังบ้านหรื อสวนครัว) เป็ นระบบ
หรื อการรบกวนดิ นอยู่ในระดับที ่ต่ าเพี ยงแค่ในแนวเล็กๆ การทาเกษตรที ่ทาหน้าที ่ห ลายอย่ า งแบบดั้ง เดิ ม ที ่
และหรื อที ่ ค วามลึ ก ตื ้ น ๆและท าการปลู ก พื ช ด้ว ยเมล็ ด นาไปใช้กบั บริ เวณพื ้นที ่เล็ กๆบริ เวณบ้านที ่อยู่กนั เป็ น
โดยตรง
ครอบครัว ซึ่ งมี ศกั ยภาพในการลาเลี ยงอาหารที ่ไม่ใช่
อาหารหลัก (ซึ่ ง รวมถึ ง ผัก ผลไม้ สมุนไพรสัตว์ และ
การจัดการความอุดมสมบรู ณ์ของดินแบบ
ผสมผสาน มุ่งไปที ่การจัดการดิ นโดยรวมวิ ธีต่างๆด้วย ปลา) และยังให้พืน้ ที ่ว่างสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
วัส ดุ ป รั บ ปรุ ง ความอุ ด มสมบรู ณ์ ข องดิ น ร่ ว มกับ การ และการผ่อนคลาย
อนุรักษ์ ดินและน้ า โดยยึ ดอยู่บนหลักการสามประการ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตทิ ี่อยุ่บนพื้นฐาน
คื อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ม ากที ่สุด ของแหล่ ง ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ของระบบนิ เ วศ เป็ นการจัดการ การอนุรั กษ์ และ
(เช่ น การใช้ ป ุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมั ก ปุ๋ ยพื ช สดที ่ ต รึ ง ฟื ้ นฟูอย่างยัง่ ยื นของระบบนิ เวศ ด้วยการมุ่งหวังที ่จะ
ไนโตรเจนและพื ชคลุมดิ น )ทาให้เกิ ดการสูญเสี ยของธาตุ ทาให้ระบบนิ เวศ สามารถจัดหาบริ การช่ วยบรรเทา
อาหารน้อยที ่สุด และการใช้ปยอนิ
ุ๋ นทรี ย์อย่างรอบคอบ อันตราย ลดความเปราะบางและเพิ่ มการกลับสู่สภาพ
ตามความต้องการและสภาพทางเศรษฐกิ จ
เดิ มในการดารงชี พให้เร็ วขึ้น
มาตรการทาการตั ด ขวางบนที่ ลาดชั น มาตรการที ่ มาตรการหลังเก็บเกี่ยว คื อการรวมกิ จกรรมทัง้ หมด
ไดัรับการสร้างบนพืน้ ที ล่ าดชันในรู ปแบบของคันดิ น แนว ในการส่ ง มอบพื ช ผลหนึ่ ง จากการเก็ บเกี ่ยวไปที ่การ
หิ น หรื อแนวที ป่ ลูกพืชพรรณต่างๆเพือ่ ลดความเร็ วของน้า บริ โภคด้วยการสูญเสี ยให้น้อยที ่สดุ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ไหลบ่าและการกัดเซาะดิ น
สูงสุด และได้ผลตอบแทนสูงสุด สาหรับกระบวนการ
ที ่เกี ่ยวข้องทัง้ หมด เช่น การทาให้แห้ง การเก็บรักษา
การจัดการศัตรู พืชและโรคพืชแบบผสมผสาน
(รวมถึ ง เกษตรอิ น ทรี ย ) เป็ นกระบวนการในการ การทาความสะอาด การจัดและการบรรจุหีบห่อ
แก้ปัญหาเรื ่ องศัตรู พืชและโรคพืชในขณะเดี ยวกันก็ ทาให้
เกิ ดความเสีย่ งต่อคนและสิ่ งแวดล้อมให้น้อยทีส่ ดุ
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3.5 การกระจายเทคโนโลยีในฟาร์ ม/ในพืน้ ที่ศึกษา
ระบุการวางตาแหน่งหรื อการกระจายตัวของเทคโนโลยีในฟาร์ ม/ในพื ้นที่ศกึ ษา
กระจายไปอย่างสม่าเสมอบนพื ้นที่ฟาร์ ม/พื ้นที่ศกึ ษา (เช่น การคลุมดิน ชุดของคันดิน การปลูกป่ าขึ ้นใหม่ พื ้นที่
รับน ้าขนาดเล็ก )
เอาไปใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรื อเน้ นไปยังบริ เวณพืน้ ที่ขนาดเล็ก ในฟาร์ ม/ในพืน้ ที่ศึกษา (เช่น จุดที่มีนา้
เขื่อน หลุมที่ใช้ ผลิตปุ๋ยหมักคอกสัตว์ขนาดเล็ก สถานีไฟฟ้าพลังน ้า )
ถ้ าหากว่าเทคโนโลยีได้ มีการกระจายออกไปอย่างสม่าเสมอในบริเวณพื ้นที่หนึง่ ให้ ระบุปริมาณพื ้นที่ที่ได้ รับการ
ครอบคลุมถึง
<0.1ตร.กม. (62.5 ไร่)
100-1,000 ตร.กม.
0.1-1 ตร.กม.
1,000-10,000 ตร.กม.
1-10 ตร.กม.
> 10,000 ตร.กม.
10-100 ตร.กม.
ความคิดเห็น .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.6 มาตรการด้ านเอสแอลเอ็มที่ประกอบกันเป็ นเทคโนโลยี
ใช้มาตรการสาหรับเอสแอลเอ็มและหมวดหมู่ย่อยทีแ่ จกแจงไว้ข้างล่าง อาจมี ได้หลายคาตอบ
เลื อ กมาตรการส าหรั บ เอสแอล เลือกหนึง่ หมวดหมูย่ อ่ ยหรื อรหัส หรื อมากกว่านัน้ ( ดูคาจากัดความข้ างล่าง )
เอ็ม
มาตรการด้ านปลูกพืช

.......................................................................................................................

มาตรการด้ านพืชพรรณ

.......................................................................................................................

มาตรการด้ านโครงสร้ าง

......................................................................................................................

มาตรการด้ านการจัดการ

.......................................................................................................................

มาตรการอื่นๆ

......................................................................................................................
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ความคิดเห็น/ข้ อสังเกต ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
มาตรการสาหรับเอสแอลเอ็ม - ส่ วนประกอบของเทคโนโลยี
มาตรการเอสแอลเอ็มได้จดั ออกเป็ น 5 หมวดหมู่คือ ด้านการปลูกพืช ด้านพืชพรรณ ด้านโครงสร้าง ด้านการจัดการ
และอื ่นๆ มาตรการเป็ นองค์ ประกอบของเทคโนโลยี เทคโนโลยี แต่ละอย่างประกอบไปด้วยหนึ่งมาตรการหรื อใช้
หลายมาตรการรวมกัน เช่น การทาคันดิ นซึ่ งเป็ นมาตรการด้านโครงสร้ างซึ่ งบ่อยครั้งที ่จะเอาไปรวมกับมาตรการ
อืน่ ๆ เช่น หญ้าที ป่ ลูกอยู่บนคันดิ นเพือ่ ความเสถียรภาพและเป็ นอาหารใช้เลี ้ยงสัตว์ ( มาตรการด้านพืชพรรณ) หรื อ
การไถดิ นตามแนวระดับ ( มาตรการการปลูกพืช )
ชนิดของมาตรการ
มาตรการด้ านการปลูกพืช

หมวดหมู่ย่อย
ตัวอย่ าง
A1: พันธุ์พืชปกคลุมหรื อดินปก การปลู ก พื ช ผสมกัน การปลู กพื ช แซม การ
ปลูกพืชเหลื อ่ มฤดู การปลูกพืชคลุมดิ น
คลุม
A2: อิ น ท รี ย วั ต ถุ ใ น ดิ น ห รื อ การเกษตรเชิ งอนุรักษ์ การผลิ ตและการใช้ปยุ๋
หมัก ปุ๋ ยคอก การใช้ วัส ดุค ลุม ดิ น แนวขยะ
ความอุดมสมบรูณ์ของดิน
ปุ๋ ยพืชสด การปลูกพืชหมุนเวี ยน

 ปกติ เป็ นพืชปี เดียว
 ท าซ้ า เป็ นกิ จ วัต รในแต่ ล ะฤดู
หรื อเป็ นลาดับแบบหมุนเวียน A3: การบาบัดผิวดิน
 ใช้ เ วลาเป็ นช่ ว งสั้น ๆและไม่
A4: การบาบัดใต้ ผิวดิน
ถาวร
 ไม่ นาไปสู่ การเปลี ่ยนแปลงใน
หน้าตัดของพืน้ ทีล่ าดชัน
 ปกติ ไม่ขึ้นอยู่กบั ความลาดชัน A5: การจัดการเรื่ องเมล็ด พันธุ์
ที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น

การไม่ไถพรวนดิ น ไถพรวนให้น้อยที ่สดุ การไถ
พรวนตามแนวระดับ
การทาให้ดินชัน้ ล่างที ่อดั แน่นแตกออก (ชัน้ ดิ น
ทีแ่ น่นแข็ง ) ทาให้ชนั้ ดิ นที ่อดั แน่นแตกออกโดย
ใช้เครื ่องจักรกล การขุดซ้อน
การผลิ ตเมล็ดและต้นกล้า การคัดเลื อกเมล็ด
ธนาคาเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาหรื อการผลิ ตพันธุ์
พืช

A6: อื่นๆ

มาตรการด้ านพืชพรรณ

 เกี ่ ย วข้ อ งกับ การใช้ ป ระโยชน์

V1: ปลูกต้ นไม้ และพุม่ ไม้ คลุม

การปลู ก ป่ าร่ ว มกับ พื ช ไร่ แนวต้ า นลม การ
ปลูกป่ าขึ้นใหม่ แนวต้นไม้เตีย้ ๆ รั้วต้นไม้
V2: หญ้ าและไม้ เนื ้ออ่อนยืนต้ น แถบหญ้ า ที ่ ปลู ก ไปตามแนวระดับ แถบพื ช ที ่
ปลูกไปตามริ มฝั่ งแมน้า
30
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จากหญ้ า ที ่ มี อ ายุห ลายปี ไม้ V3: ตัดพืชพรรณออกหมด
แนวกันไฟ กาจัดเชื ้อเพลิ งทีก่ ่อให้เกิ ดไฟป่ า
พุ่ม หรื อต้นไม้
ตัดต้ นไม้ และพุม่ ไม้ ที่ไม่ต้องการออกไป
V4: การแทนที่หรื อการ
ใช้ระยะเวลานาน
นาออกไปของชนิดพันธุ์พืช
มักจะนาไปสู่การเปลี ่ยนแปลง
ต่างถิ่นหรื อที่รุกรานเข้ ามา
ในหน้าตัดของพืน้ ทีล่ าดชัน
V5: อื่นๆ
การเพาะชาต้ นไม้
มัก จะท าเป็ นแนวเส้ น ตรงไป
ตามแนวระดั บ หรื อต้ า นลม
ประจาปี
มักจะทาให้ป็นระยะห่างตามที ่
ลาด

มาตรการด้ านโครงสร้ าง

S1: คันดินขันบั
้ นได

Bench terraces (ความชันของร่ องคันดิน
<6%); Forward-sloping terraces (ความชัน
ของร่องคันดิน>6%)

 ใช้ระยะเวลานานหรื อถาวร
 จ าเป็ นต้ อ งใช้ ปั จจั ย ต้ น ทุ น
มากมายในเรื ่ อ งของแรงงาน
หรื อเงิ น เมื ่ อ ท าการติ ด ตั้ง ครั้ ง
แรก
 เกี ่ยวข้องกับการเคลื ่อนย้ายดิ น
และหรื อการสร้ า งด้ ว ยไม้ หิ น
ค อ น ก รี ต เ ป็ น ต้ น มั ก จ ะ
ด าเนิ น การไปเพื ่ อ ควบคุ ม น้ า
ไหลบ่ า การกั ด กร่ อน และ
ค ว า ม เ ร็ ว ล ม แ ล ะ เ พื ่ อ เ ก็ บ
รวบรวมน้าฝน
 มักจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

S2: แนวคันดิน ชายฝั่ ง

คันดินกัน้ นา้ แนวหินกัน้ นา้ (ไปตามเส้ น แนว
ระดับ หรื อการปรับลาดจนสมดุล ) แนวคัน
ดินเป็ นรูปครึ่งวงกลม ("ดวงจันทร์ ครึ่งวงกลม")

S3: คันคูรับน ้า ร่องน ้า ทางน ้า

คันคูเบนน้ า คันคูระบายน้ า ทางน้ าไว้ระบาย
และส่งน้า

S4: คัน คูรั บ น า้ ตามแนวระดับ คัน คู กั ก น้ า คัน คู น้ า ส าหรั บ การแทรกซึ ม น้ า
หลุมสาหรับการปลูก พืน้ ที ร่ ับน้าขนาดเล็ก
หลุม
S5: เขื่ อ น ชั น้ ดิ น ที่ แ น่ น แข็ ง เขื ่อนสาหรับควบคุมน้าท่วม เขื ่อนสาหรับการ
ชลประทาน ทานบทรายกัน้ ลาน้า
บ่อน ้า
S6: ก าแพง สิ่ ง กี ด ขวาง รั ว้ ไม้ การเสริ มเนิ นทรายให้มนั่ คง ทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์
หมุนเวี ยน (ใช้รั้ว )ปิ ดล้อมรอบบริ เวณ การถม
รัว้ ต่างๆ
ร่ องธาร (ฝายชะลอน้า )
S7: การกัก เก็ บ น า้ หรื อ การส่ ง การกัก เก็ บ น้ า จากหลัง คา การรั บน้ า เข้ า มา
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หน้ าตัดของพื ้นที่ลาดชัน

ล าเลี ย งหรื อ อุ ป กรณ์ ก าร ท่อ แทงค์น้า เป็ นต้น
ชลประทาน

 มัก จะเป็ นแนวเส้นตรงไปตาม
แนวระดับหรื อต้านทิ ศทางของ S8: ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล ห รื อ
ลมประจาปี
โครงสร้ างเกี่ยวกับน ้าเสีย
 มัก จะวางระยะห่ า งตามพื น้ ที่ S9: ที่พกั พิงสาหรับพืชและสัตว์
ลาดชัน
S10: ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร
ถ้ า โครงสร้ า งได้ รั บ การเสริ มให้
ประหยัดพลังงาน
มั่น คงโดยวิ ธี ก ารใช้ พื ช พรรณ ให้
เลือกมาตรการด้านพืชพรรณด้วย
S11: อื่นๆ
มาตรการด้ านการจัดการ

 เกี ่ ย วข้ อ งกับการเปลี ่ย นแปลง
พืน้ ฐานในการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ น
 ปกติ ไ ม่ เ กี ่ย วข้ อ งกับมาตรการ
ทางด้านการปลูกพื ชไร่ และทาง
โครงสร้าง
 มักจะก่อให้เกิ ดการปกคลุมด้วย
พืชพรรณ
 มัก จะไปลดความเข้ ม ขัน ของ
การใช้ประโยชน์

ชักโครกปุ๋ ยหมัก ถังเกรอะ การสร้ างพื ้นที ่ชุ่ม
น้าสาหรับการบาบัด
เรื อนกระจก คอก เรื อนเพาะชาพืช
เตาประหยัดไม้ การบุฉนวนตึก แหล่งพลังงาน
หมุ น เวี ย น (จากแสงอาทิ ต ย์ ก๊ าซชี ว ภาพ
พลังงานจากน ้า )
หลุมผลิ ตปุ๋ ยหมัก การเปลี ่ยนรู ปร่ างของพืน้ ผิ ว
(การลดความชัน)

M1: การเปลี่ ยนรู ปแบบของการ การปิ ดล้อมบริ เวณหรื อการพัก การปกป้ อง
การเปลี ่ ย นจากพื ้น ที ่ ป ลู ก พื ช ไปเป็ นทุ่ง หญ้ า
ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
เลีย้ งสัตว์ จากป่ าไปเป็ นการปลูกป่ าร่ วมกับพืช
ไร่ หรื อการปลูกป่ าใหม่
M2: การเปลี่ ย นแปลงของการ การเปลี่ยนจากการปล่อยให้แทะเล็มที ่ทงุ หญ้า
จั ด การหรื อระดั บ ความ มาเป็ นการตัดไปให้กิน (ส าหรับการป้ อนที ่
เข้ มข้ น
คอก)การเลื อกธุรกิ จฟาร์ ม ( ระดับของการนา
เครื ่ อ งจัก รกลมาใช้ ปั จ จัย การผลิ ต การท า
การค้า ) การผลิ ตพืชผักในก๊ าซเรื อนกระจก
การชลประทาน จากการปลูกพื ชเดี ่ยวไปเป็ น
การปลู ก พื ช หมุ น เวี ยน จากการปลู ก พื ช
ต่อเนือ่ งไปสู่การพักดิ นที ่ได้รับการจัดการ จาก
การเข้ าถึ ง แบบเปิ ดไปสู่ ก ารเข้ า ถึ ง แบบมี การ
ควบคุม ( ทุ่งเลี ้ยงสัตว์ ป่ า ) จากการต้อนฝูง
สัต ว์ เ ป็ นการใช้ รั้ ว ล้อ ม การปรั บ อัต ราสัต ว์
จานวนหนึ่งทีป่ ล่อยลงแทะเล็ม การปล่อยสัตว์
ลงแทะเล็มแบบหมุนเวียน
M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้ อม ไม่ รวมทางน้ าตามธรรมชาติ และบริ เวณที ่เป็ น
ทางธรรมชาติและมนุษย์ อันตราย การแยกชนิ ดของทุ่งเลี ้ยงสัตว์ การ
กระจายของแหล่งน้าโป่ ง คอกปศุสตั ว์ การจุ่ม
(ทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ ) การเพิ่มความหลากหลาย
ทางภูมิทศั น์ ทางเดิ นระหว่างต้นไม้ในป่ า
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M4: การเปลี่ ย นแปลงส าคัญ ที่
เกิดขึ ้นในเวลาช่วงประจวบ
เหมาะของการทากิจกรรม
M5: ก า ร ค ว บ คุ ม ห รื อ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
องค์ประกอบของชนิดพันธุ์
(ถ้ า เป็ นปี หรื อตามล าดับ
การหมุนเวียนอย่างที ่ทากัน
เช่ นในพื ้ น ที ่ ป ลู ก พื ช
A1)
M6: การจัด การของเสี ย (การ
ทารี ไ ซเคิ ล การเอามาใช้
ใหม่หรื อการลดปริ มาณ )
M7: อืน่ ๆ
มาตรการอื่นๆ
 ประกอบไปด้ วยมาตรการใดๆ
ที ไ่ ม่จดั อยู่ในประเภทข้างบน

การเตรี ย มที่ ดิน การปลูก การตัด พื ช พรรณ
ออกไป
การลดชนิ ดพันธุ์ ที่รุกราน การเลื อกตัด การ
ส่งเสริ มพันธุ์ ที่ต้องการ การแนะนาพันธุ์ ใหม่
เข้ามา การทาการเผามี การควบคุม (เช่นไฟ
ในป่ าที ่ได้กาหนดไว้ หรื อ ในทุ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์ )
การเผาสิ่ งตกค้าง

รวมทัง้ วิ ธีแบบเที ยมและแบบธรรมชาติ สาหรับ
การจัดการของเสีย

การเลี ้ยงผึ้ ง การท าฟาร์ ม ปศุสัตว์ ขนาดเล็ ก
(เช่น สัตว์ปีก กระต่าย)บ่อเลี ้ยงปลา การเก็ บ
รักษาอาหารและกระบวนการแปรรู ป (รวมถึ ง
การลดความสูญเสี ยหลังการเก็บเกี ่ยว )
คันดิ น (S1) +แถบหญ้าและตันไม้ที่ปลูกไป
ตามแนวคันดิ น (V2, V1) +การไถพรวนตาม
แนวระดับ (A3)

การใช้ ร่วมกัน
 ใช้เมื ่อเวลาที ่มาตรการที ่ต่างกัน
สามารถเสริ มกันได้ ดังนัน้ จึ งไป
เพิ่มประสิ ทธิ ผลของกันและกัน
 อาจจะประกอบไปด้ ว ยสอง
มาตรการข้ างต้น หรื อมากกว่ า
นัน้

การตัด ให้ สัต ว์ กิ น โดยตลอดหรื อการป้ อนที ่
คอก+ การสร้างคอกและรั้ว (S10) +หลุมผลิ ต
ปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยคอก (S12) + การใช้ปยคอก
ุ๋
และปุ๋ ยหมักในพืน้ ที ป่ ลูกพืช (A2)

3.7 รู ปแบบหลักของความเสื่อมโทรมของที่ดนิ ที่ได้ รับการแก้ ไขโดยเทคโนโลยี
การเสื่อมโทรมของทีด่ นิ หมายถึงการเสื่ อมโทรมของทรัพยากรที่ดินซึ่งรวมถึงดิน น้ า พืชพรรณและสัตว์
ใช้ประเภทของการเสื่ อมโทรมและหมวดหมู่ยอ่ ยที่ได้แจกแจงไว้ขา้ งล่างนี้ อาจมีหลายคาตอบ รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทาให้ที่ดินเสื่ อมโทรม ได้รับการบันทึกไว้โดยใช้เครื่ องมือการทาแผนที่ของโวแคท
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 การกัดกร่อนของดินโดยน ้า

...........................................................................................................

 การกัดกร่อนของดินโดยลม

...........................................................................................................

 การเสื่อมโทรมของดินทางด้ านเคมี .......................................................................................................
 การเสื่อมโทรมของดินทางด้ านกายภาพ ................................................................................................
 การเสื่อมโทรมของดินทางด้ านชีวภาพ ..................................................................................................
 การเสื่อมของน ้า

...........................................................................................................

 อื่นๆ

...........................................................................................................

ความคิดเห็นหรื อข้ อสังเกตุ(เช่น สาเหตุที่ก่อให้ เกิดการเสื่อมอันเกิดจากการกระทาโดยมนุษย์หรื อตามธรรมชาติ )
..................................................................................................... ……………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทของการเสื่อมโทรม
W หมายถึงการกัดกร่ อนของดินโดยน้า
Wt (Loss of topsoil)
การสูญเสี ยดิ นชัน้ บนหรื อการกัดกร่ อนที ่ผิวดิ น หมายถึงการเคลื ่อนย้ายดิ นชัน้
บนออกไป การกัดกร่ อนแบบแผ่นและการกัดกร่ อนเป็ นร่ อง
Wg (Gully erosion)
การกัดกร่ อนแบบร่ องธารหรื อการทาให้เกิ ดร่ องน้าเซาะ
Wm(Mass movement) การเคลือ่ นตัวของมวลดิ นหรื อดิ นถล่ม
Wr(Riverbank erosion) การกัดกร่ อนริ มฝั่ งแม่น้า
Wc(Coastal erosion) การกัดเซาะชายฝั่ ง
Wo(Offsite degradation) ผลกระทบนอกพื ้นที ่ หมายถึง การทับถมของตะกอนดิ น น้ าท่วมที ่ปลายน้ า
การทับถมของตะกอนดิ นในอ่างเก็บน้าและทางน้า
E หมายถึงการกัดกร่ อนโดยลม
Et (Loss of topsoil) การสูญเสี ยดิ นชัน้ บนหมายถึงการเคลือ่ นย้ายออกเป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน
Ed (Deflation and deposition) การกัดกร่ อนโดยลมและการทับถม หมายถึงการเคลื ่อนย้ายอนุภาคดิ น
ออกไปอย่างไม่สม่าเสมอ
Eo (Offsite degradation effect) ผลกระทบนอกบริ เวณพื ้ น ที ่ หมายถึ ง การปกคลุม ภู มิ ป ระเทศด้ ว ย
อนุภาคทรายที ล่ มพัดพามาจากแหล่งที อ่ ยู่ไกลออกไป ( การพัดพาทีม่ ากเกิ นไป )
C หมายถึงการเสื่อมโทรมของดินด้ านเคมี
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Cn (Fertility decline) ความอุดมสมบรู ณ์และปริ มาณอิ นทรี ย์วตั ถุในดิ นถูกทาให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิ ด
จากสาเหตุการกัดกร่ อน ) เช่น การชะละลาย ความอุดมสมบรู ณ์ของดิ นที ่ลดลงไปจากการทา
เหมื องแร่ การเกิ ดออกซิ เดชัน่ ของสารอาหาร และการระเหยเป็ นก๊าซ (N)
Ca (Acidification) การเกิ ดกรด หมายถึงการลดค่า pH ของดิ น
Cp (Soil pollution)
มลพิษในดิ น หมายถึงการปนเปื ้ อนของดิ นด้วยวัสดุทีเ่ ป็ นพิษ
Cs (Salinization/alkalinization) การสะสมเกลื อหรื อการทาให้เป็ นด่ าง หมายถึ งการเพิ่ ม ขึ้ นสุทธิ ของ
ปริ มาณเกลือในดิ นชัน้ บนซึ่ งนาไปสู่การลดลงของผลผลิ ต
P หมายถึงการเสื่อมโทรมของดินด้ านกายภาพ
Pc (Compaction) การอัดแน่นหมายถึงการเสื ่อมลงของโครงสร้างดิ นโดยการเหยี ยบย่าหรื อจากน้าหนักที ่
กดทับและหรื อจากความถีใ่ นการใช้เครื ่องจักรกล
Pk (Slaking and crusting ) การยื ดขยายตัวของอนุภาคดิ นเหนี ยวภายในเม็ดดิ นทาให้เกิ ดแผ่นแข็งที ่ผิว
ดิ น หมายถึงการอุดตันของรู ดว้ ยการที เ่ ป็ นดิ นเนื อ้ ละเอี ยด และพัฒนาไปเป็ นชัน้ ดิ นแน่นทึบบางๆ
ทีผ่ ิ วดิ นทาให้น้าฝนซึมผ่านได้ยาก
Pi (Soil sealing) ดิ นที ่เ ชื ่อ มปิ ด หมายถึ ง การปกคลุม พื ้นดิ นด้วยวัสดุแน่ นทึ บ (เช่ น สิ่ งก่ อสร้ าง การทา
เหมื องแร่ ถนน เป็ นต้น )
Pw (Waterlogging) การขังน้า หมายถึงผลจากการทีด่ ิ นอิ่ มตัวด้วยน้าทีก่ ่อให้เกิ ดขึ้นโดยมนุษย์
(ไม่รวมนาข้าว)
Ps (Subsidence of organic soils) การจมตัวของดิ นอิ นทรี ย์ การทรุดตัวของดิ น
Pu (Loss of bio-productive function) การสูญเสี ยของหน้าที ก่ ารผลิ ตทางชี วภาพอันเนื ่องมาจากกิ จกรรม
อืน่ ๆ
B: การเสื่อมโทรมของดินด้ านชีวภาพ
Bc (Reduction of vegetation cover) การลดลงของจ านวนพื ช พรรรณที ่ป กคลุม ดิ น หมายถึ ง การ
เพิ่มขึ ้นของพื ้นที่วา่ งเปล่าหรื อพื ้นดินที่ไม่ได้ รับการปกป้อง
Bh (Loss of habitat) การสูญเสี ยแหล่งที อ่ ยู่หมายถึงการลดลงของความหลากหลายด้านพืชพรรณ (ที ่ดิน
ที ม่ ี การพักดิ น ระบบผสมเขตพืน้ ที เ่ พาะปลูก ) การกระจายตัวของแหล่งที อ่ ยู่ทีถ่ ูกทาให้เพิ่ มขึ้น
Bq (Quantity/biomass decline) การลดลงของปริ มาณหรื อมวลชีวภาพหมายถึงการผลิตพืชพรรณที่ถกู
ทาให้ ลดลงเพื่อการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่ตา่ งกัน
Bf (Detrimenta leffects of fires) ผลเสี ยหายจากไฟซึ่ งรวมถึงความรุนแรงน้อยหรื อมาก หมายถึงที ่เกิ ด
ขึ้นกับป่ า (เช่น การถางป่ าแล้วเผา) เขตแดนในป่ าไกลๆ ทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ และพืน้ ที ป่ ลูกพืช
( การเผาซากสิ่ งตกค้าง )
Bs (Quality and species composition) องค์ประกอบหรื อความหลากหลายทางคุณภาพและชนิ ดพันธุ์
ลดลงหมายถึงการสูญเสี ยชนิ ดพันธุ์ทางธรรมชาติ เผ่าพันธุ์บนบก หญ้ายื นต้นที ่มีรสชาติ อร่ อย
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การกระจายตัวออกไปของพืชทนความเค็มที ร่ ุกล้าเข้ามา ชนิ ดที ่ไม่อร่ อย ชนิ ดพันธุ์ต่างๆหรื อพวก
วัชพืชต่างๆ
Bl (Loss of soil life) การสูญเสี ยชี วิตของดิ น หมายถึงการลดลงของสิ่ งมี ชีวิตขนาดใหญ่ในดิ นและ
สิ่ งมี ชีวิตขนาดเล็กในดิ นทัง้ ปริ มาณและคุณภาพ
Bp (Increase of pests/diseases) การเพิ่ มขึ้ นของศัตรู พืชและโรคพืช การสูญเสี ยของตัวห้ าและตัวเบี ยน
หมายถึงการลดลงของการควบคุมด้านชี วภาพ
H: หมายถึงการเสื่อมของน้า
Ha (Aridification) การทาให้เกิ ดความแห้งแล้งหมายถึงการลดปริ มาณค่าเฉลีย่ ของความชื ้นในดิ น
Hs (Change in quantity of surface water) การเปลี ่ยนแปลงปริ มาณของน้าที ่ผิวดิ น การเปลี ่ยนแปลง
รู ปแบบและการไหลของน้า (น้าท่วมขัง การไหลของน้าที ร่ ะดับสูงและต่า การเหื อดแห้งของแม่น้า
และทะเลสาบ )
Hg (Change in groundwater) การเปลีย่ นแปลงของน้าใต้ดินหรื อระดับน้าบาดาล หมายถึงการลดลงของ
ระดับน้าใต้ดินเนือ่ งจากนาเอาน้ามาใช้มากเกิ นไป หรื อการลดลงของกระบวนการเติ มน้าเข้าแอ่ง
น้าใต้ดิน หรื อการเพิ่มของระดับน้าใต้ดินซึ่งก่อให้เกิ ดน้าขังและหรื อการสะสมเกลื อ
Hp (Decline of surface water quality) การลดลงของคุณภาพน้ าที ่ผิวดิ น หมายถึงการเพิ่ มขึ้ นของ
ตะกอนและสารที ่ก่อให้เกิ ดมลพิ ษ ในแหล่งน้าจื ดอันเนื ่องมาจากแหล่งที ่เป็ นที ่เกิ ดมลพิ ษปริ มาณ
มากและการเกิ ดมลพิษทีม่ าจากบนบก
Hq (Decline of groundwater quality) การเสื ่อมคุณภาพน้าใต้ดิน ที ่เกิ ดจากการที ่มลพิ ษแทรกซึ มเข้าสู่
แหล่งน้าบาดาล
Hw (Reduction of the buffering capacity of wetland) การลดลงของความสามารถในความทนทานต่อ
การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีช่ ่มุ น้าในการรับมื อกับน้าท่วมและมลพิษ
3.8 การป้องกัน การบรรเทา และการฟื ้ นฟูการเสื่อมโทรมของที่ดนิ
กามากทีส่ ดุ สองคาตอบ
ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกบั การเสื่อมโทรมของที่ดนิ
 ป้องกันการเสื่อมโทรมของที่ดนิ
 ลดการเสื่อมโทรมของดิน
 ฟื น้ ฟูหรื อทาการบาบัดฟื น้ ฟูที่ดนิ ที่เสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก
 ปรับตัวกับสภาพการเสื่อมโทรมของที่ดนิ
 นามาใช้ การไม่ได้
ความคิดเห็นหรื อข้ อสังเกตุ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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การป้องกัน หมายถึงวิ ธีการปฏิ บตั ิ ในการจัดการที ่ดินอย่างดี ที่เหมาะสมในที ่ดินที ่มีโอกาสเกิ ดการเสื ่อมของที ่ดิน
ได้ง่าย การปฎิ บตั ิ ดงั กล่าวจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ หน้าที ่ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและด้านการผลิ ตด้วย
การทาให้ ลดลง หมายถึงการเข้าไปเกี ่ยวข้องด้วยเพือ่ มุ่งหวังที ่จะลดการเสื ่อมที ่เป็ นอยู่และหรื อหยุดการเสื ่อมที ่
จะเพิ่ มมากขึ้นต่อไป มี การปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ และหน้าที ่ให้ดีขึ้น ผลกระทบมี แนวโน้มเป็ นที ่สงั เกตุให้
เห็นได้ในช่วงเวลาอันสัน้ จนถึงปานกลาง
การฟื้ นฟูบาบัด หมายถึงสิ่ งที ่จาเป็ นต้องทาเมื ่อตอนที ่ดินเสื ่อมสภาพลงไปมากจนถึงการใช้ประโยชน์ แบบเดิ ม
นัน้ ทาไม่ได้อีกต่อไป และทีด่ ิ นนัน้ ในเชิ งปฏิ บตั ิ ไม่ให้ผลผลิ ต จึงจาเป็ นต้องมี การลงทุนที ใ่ ช้ระยะเวลานานกว่าและ
ใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าเพือ่ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบใดๆทีจ่ ะตามมา
การปรับตัว คือใช้เมื ่อการฟื ้ นฟูบาบัดสภาวะเดิ มของที ด่ ิ นไม่สามารถทาได้หรื อต้องใช้ทรัพยากรที ่มากเกิ นกว่าวิ ถี
ของผูใ้ ช้ประโบชน์ทีด่ ิ น สิ่ งนี ้หมายความว่าสภาวะของการเสื ่อมโทรมของที ่ดิน"เป็ นที ่ยอมรับ" แต่การจัดการที ่ดิน
ได้ปรับให้เหมาะสมกับการเสือ่ มโทรมของทีด่ ิ น(เช่น การปรับให้เข้ากับความเค็มของดิ นโดยการเอาพืชทนเค็มเข้า
มาปลูก )
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4. ข้ อมูลจาเพาะด้ านเทคนิค กิจกรรมการนาไปปฎิบัตใิ ช้ ปั จจัยการผลิต และค่ าใช้ จ่าย
4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี
กรุณาให้รายละเอี ยดรวบยอดของการเขี ยนแบบ ( ซึ่ งรวมมิ ติต่างๆ)ของเทคโนโลยี และชี ้ระบุข้อมูลจาเพาะด้าน
เทคนิ ค การวัด การจัดระยะห่ าง ความลาดชัน เป็ นต้น คุณสามารถจัดหาแบบแปลนหลายๆแบบมาให้ ดู
เพื ่อที ่จะแสดงให้เห็นถึง (1) ลาดับเวลาของการปฏิ บตั ิ งานหรื อ (2) องค์ ประกอบที ่ต่างกันหรื อรายละเอี ยดของ
เทคโนโลยี ให้เลื อกก็ คือคุณสามารถจัดหารู ปภาพหนึ่ งรู ปหรื อหลายๆรู ปมาให้ดูที่มีข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ คที ่
เขี ยนไว้และหรื อเขี ยนไว้บนรู ปภาพ ให้ใส่ข้อมูลลงไปให้มากที ส่ ดุ เท่าที จ่ ะเป็ นไปได้ (หรื อรู ปภาพ )
ทาการเขี ยนแบบให้ดงู ่ายและเป็ นแผงผัง การเขี ยนแบบด้านเทคนิ คนัน้ เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจ
กับเทคโนโลยี ให้สแกนแบบแปลนแล้วก็อปั โหลดสแกนนัน้ ด้วย

ผู้เขียน .............................................................................................................. . ลงวันที่ ..............................

ตัวอย่ าง แบบแปลนทางเทคนิ คชี ้ระบุ
ให้เห็นถึงข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค
มิ ติ การจัดระยะห่าง
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4.2 ข้ อมูลจาเพาะด้ านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจาเพาะด้านเทคนิ ค เช่น
มิ ติ (ความสูง ความลึก ความกว้าง ความยาว) ของโครงสร้างและองค์ประกอบทางพืชพรรณ
การจัดระยะห่างระหว่างโครงสร้างหรื อพืช มาตรการทางด้านพืชพรรณ
โครงสร้างเชิ งช่วงในแนวดิ่ งหรื อมาตรการทางด้านพืชพรรณ
องศาความลาดชัน (ก่อนและหลังจากนาเทคโนโลยีไปปฏิ บตั ิ ใช้)
การไล่ระดับทางด้านข้างของโครงสร้าง
ความจุของทานบกัน้ ลาน้า บ่อน้า เป็ นต้น
พืน้ ทีร่ ับน้าฝนและพืน้ ทีท่ ีใ่ ห้ประโยชน์ของทานบกัน้ ลาน้า บ่อน้า ระบบการเก็บกักน้าอืน่ ๆ
วัสดุก่อสร้างที น่ าไปใช้
ชนิ ดพันธุ์ทีน่ าไปใช้
ปริ มาณ หรื อความหนาแน่นของพืช ( ต่อไร่ )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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4.3 ข้ อมูลทั่วไปด้ านการคานวณปั จจัยการผลิตและค่ าใช้ จ่าย
ข้อสังเกตเรื ่องกิ จกรรมในการเอาไปปฏิ บตั ิ ใช้ ปัจจัยนาเข้าและค่าใช้จ่ายคือ
 เป็ นการยากมากที่จะกาหนดค่าใช้ จา่ ยของเทคโนโลยี ถึงอย่างไรก็ตามเราขอให้ คณ
ุ ทาการประมาณให้ ดีที่สดุ
 มี การชี ้แจงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการก่อตัง้ เริ่ มแรก (การก่อสร้ าง การริ เริ่ ม )และการบารุงรักษาหรื อ
กิ จกรรมทีท่ าประจาปี
 ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดควรคานวณโดยอิ งราคาตลาด ถ้าแรงงานเป็ นของผู้ใ ช้ประโยชน์ ที่ดินเอง ให้ระบุถึง
ค่าแรงงานจ้างที ่ทดั เที ยมกัน ถ้าปั จจัย การผลิ ตได้รับหรื อผลิ ตโดยผู้ใช้ที่ดินเองให้ระบุราคาตลาดที ่ทดั เที ยม
กัน
 ไม่รวมค่าใช้จ่ายการสร้ างความตระหนักและรับรู้ การวางแผน การอบรม การวิ จยั และการสนับสนุนด้าน
การเงิ นหรื อวัสดุ (สิ่ งเหล่านี จ้ ะได้ยกขึ้นมาพูดในแบบสอบถามเกี ่ยวกับแนวทาง )
ถ้าวัตถุประสงค์เพือ่ เปรี ยบเที ยบสองสถานการณ์ ได้แก่สถานการณ์ ภายหลังจากหรื อกับมาตรการสาหรับเอส
แอลเอ็ม(เช่น การเกษตรเพือ่ การอนุรักษ์ ) และสถานการณ์ ก่อนหรื อโดยไม่มีมาตรการเอสแอลเอ็ม ( เช่น
การเกษตรแบบดัง้ เดิ ม) ให้ทาการกรอกลงไปทัง้ สองแบบสอบถาม
 จะเป็ นการดี กว่าถ้ากิ จกรรม ปั จจัยการผลิ ตและค่าใช้จ่ายให้คานวณต่อพืน้ ที ่ที่มีการใช้เทคโนโลยี ถ้าคุณใช้
หน่ วยพื ้นที ่ตามท้องถิ่ น ให้ระบุตวั แปลงค่าระหว่ างหน่ วยท้องถิ่ นและเฮกตาร์ ให้รวมไม่ เพี ยงแต่ พื้นที ่ที่
ครอบคลุมโดยมาตรการเอสแอลเอ็ม (เช่นพืน้ ที ่ที่ครอบคลุมโดยกาแพงหิ น แนวต้นไม้ คูรับน้า ) แต่ยงั รวม
พืน้ ทีท่ ีไ่ ด้รับผลกระทบหรื อปกป้ องโดยมาตรการเอสแอลเอ็ม (เช่นพืน้ ที ร่ ะหว่างกาแพงหิ น แนวต้นไม้ คูรับ
น้า)ไว้อีกด้วย
 โดยให้เลือกถ้าไม่สามารถคานวณกิ จกรรม ปั จจัยการผลิ ต และค่าใช้จ่ายต่อพืน้ ที ่ อาจคานวณเป็ นต่อหน่วย
(เช่น เขื ่อน จุดให้น้าสัตว์ เตาประหยัดพลังงาน) หรื อต่อความยาว (ความยาวของแนวหิ นเป็ นเมตร)
ให้ ระบุวา่ ค่าใช้ จา่ ยและปั จจัยนาเข้ าได้ รับการคานวณอย่างไร
ต่อพื ้นที่ที่ใช้ เทคโนโลยีระบุขนาดและหน่วยพื ้นที่………………ไร่ ( เช่น 24 เอเคอร์ หรื อ 4.5เฮกตาร์ )
ถ้ าใช้ หน่วยพื ้นที่ตามท้ องที่ให้ ระบุตวั แปลงค่า เช่น 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่
ต่อหน่วยเทคโนโลยีระบุหน่วย…………………….. (เช่นจุดให้ น ้า เตาประหยัดพลังงานแนวหิน)
ระบุปริ มาตร ความยาว เป็ นต้ น ( ถ้ าสัมพันธ์กนั ) .............. ( เช่นแนวหินคือ 250 เมตร เขื่อนคือ
20,000 ลูกบาศ์กเมตร )
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ระบุสกุลเงินที่ใช้ คานวณค่ าใช้ จ่าย อเมริกนั ดอลลาร์ อื่นๆหรื อสกุลเงินประจาชาติ (ระบุ): Thai Baht
คุณสามารถใช้เงิ นอเมริ กันดอลลาร์ (USD)หรื อสกุลเงิ นประจาชาติ ใดๆระบุค่าใช้ จ่ายทั้งหมดโดยใช้สกุลเงิ นที ่
เหมื อนกัน
ระบุอตั ราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์ สหรัฐเป็ นสกุลเงินท้ องถิ่น (ถ้ าเกี่ยวข้ อง) คือ 1 เหรี ยญสหรัฐ = THB 32
ระบุคา่ เฉลี่ยของค่าจ้ างในการจ้ างแรงงานต่อวันคือ……………………..
4.4 กิจกรรม
แจกแจงกิ จกรรมเพือ่ การจัดตัง้ ( ตามลาดับ ) และให้ระบุช่วงเวลาทีด่ าเนิ นการ
กิจกรรม

ประเภทของมาตรการ1
(A/V/S/M/O)

ช่ วงเวลาดาเนินการ

1. .........................................................................................................................
........................
.........................
2. ..........................................................................................................................
........................
.........................
3. ..........................................................................................................................
........................
.........................
4. ..........................................................................................................................
........................
.........................
5. ..........................................................................................................................
........................
.........................
6. .........................................................................................................................
........................
.........................
7. ..........................................................................................................................
........................
.........................
8. ..........................................................................................................................
........................
.........................
9. ..........................................................................................................................
........................
.........................
10. ........................................................................................................................
........................
.........................
ความคิดเห็น .................................................................................................................................................
1

ประเภทของมาตรการ A = ทางพืชไร่ ; V = ด้านพืชพรรณ; S = ด้านโครงสร้าง; M = การจัดการ; O =มาตรการ
อืน่ ๆ (ดูข้อ 3.6)
ช่ วงเวลาที่ดาเนินการคื อเวลาในช่วงที ่กิจกรรมได้รับการดาเนิ นการ เช่น เดื อนหรื อฤดูหรื อ "หลังการเก็บเกี ่ยว
พืชผล" "ก่อนฤดูฝน "เป็ นต้น
2
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4.5 ค่ าใช้ จ่ายของปั จจัยการผลิตที่จาเป็ นสาหรับการจัดตัง้ หรือลงทุนในเทคโนโลยี
ข้ อสังเกต: ค่าใช้จ่ายและปัจจัยการผลิ ตทีร่ ะบุไว้ข้างล่าง ควรอ้างอิ งถึงพืน้ ที ่ที่ใช้เทคโนโลยี หรื อหน่วยเทคโนโลยี ที่
ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 และอ้างอิ งถึงกิ จกรรมที ่แจกแจงไว้ในหัวข้อ 4.4 ให้ใช้สกุลเงิ นตราที ่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3
ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ แจกแจงรายละเอียดต้ นทุนการจัดตังตามตารางข้
้
างล่างดังต่อไปนี ้ ให้ ชี ้ระบุลงไปถึงปั จจัยการผลิต
ถ้ าไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต้ นทุนได้ ให้ ทาการประมาณค่าใช้ จา่ ยทังหมดในการจั
้
ดตังเทคโนโลยี
้
รายการ

หน่ วย4 ปริ มาณ ค่ าใช้ จ่าย

ปั จจัยการผลิต 3

ค่ าใช้ จ่าย
ต่ อหน่ วย ทัง้ หมดของ
แต่ ละปั จจัย
การผลิต

% ของค่ าใช้ จ่ายที่

ผู้ใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ จ่ ายจริง

แรงงาน
อุปกรณ์/
เครื่องจักร/
เครื่องมือ
วั ส ดุ ด้ า น พื ช
(เมล็ ด ต้ น พัน ธุ์
เป็ นต้ น)
ปุ๋ ย แ ล ะ ส า ร
กาจัดศัตรูพชึ
วั ส ดุ ส า ห รั บ
ก่อสร้ าง
อื่นๆ

ค่าใช้ จ่ายทังหมดของการจั
้
ดตังเทคโนโลยี
้
3

ระบุปัจจัยการผลิตคือ
- แรงงานรวมจานวนคน-วันทัง้ หมดไม่ว่าจะได้รับค่าแรงหรื อไม่ก็ตาม ( เช่นช่วยโดยสมาชิ กครอบครัว )ภายใต้ “ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย”ระบุ
ค่าจ้างเป็ นวันสาหรับแรงงานทีจ่ ้าง ให้แยกความแตกต่างระหว่างแรงงานทีใ่ ช้ทกั ษะและไม่ใช้ทกั ษะ
- อุปกรณ์ รวมเครื ่องไม้เครื ่องมือ ชัว่ โมงเครื ่องจักร แรงลากของสัตว์ เป็ นต้น การคานวณค่าใช้จ่ายสาหรับชัว่ โมงเตรื ่องจักรและกาลังจากสัตว์
ควรจะอยู่บนพืน้ ฐานของค่าใช้จ่ายทีจ่ ้าง แม้ว่าผู้ใช้ประโยชน์ทีด่ ิ นเป็ นเจ้าของเครื ่องจักรหรื อสัตว์ก็ตาม
- วัสดุด้านพืช รวมถึงเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า การตัด เป็ นต้น
- ปุ๋ยและ(ไบโอไซต์ )หมายถึง ปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ยคอก ปุ๋ยอนินทรี ย์ ยากาจัดวัชพืช ยา เป็ นต้น
- วัสดุสาหรั บก่ อสร้ าง รวมถึงท่อนไม้ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง หิ น ดิ น ซี เมนต์ ท่อ แทงค์น้า เป็ นต้น
4
หน่ วย: คน-วัน กิ โลกรัม ลิ ตร ชิ้ น เป็ นต้น
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ถ้ าผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดินจ่ายค่าใช้ จ่ายจริ งน้ อยกว่า 100% ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ให้ ระบุว่าใครเป็ นผู้รับผิดชอบส่วน
ที่เหลือ..........................................................................................................................................................
ข้ อสังเกตหรื อความคิดเห็น.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.6 การบารุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึน้ เป็ นประจา
แจกแจงการบารุ งรักษาสภาพหรื อกิจกรรมที่ เกิดขึ ้นเป็ นประจาสาหรับเทคโนโลยี (เป็ นลาดับ) และให้ ระบุช่วง
ระยะเวลาด้ วย
กิจกรรม

ประเภทของ
มาตรการ1
(A/V/S/M/O)

ช่ วงระยะเวลา2/
ความถี่3

1. .........................................................................................................................
........................ ........................
2. ..........................................................................................................................
........................ ........................
3. ..........................................................................................................................
........................ ........................
4. ..........................................................................................................................
........................ ........................
5. ..........................................................................................................................
........................ ........................
6. .........................................................................................................................
........................ ........................
7. ..........................................................................................................................
........................ ........................
8. ..........................................................................................................................
........................ ........................
9. ..........................................................................................................................
........................ ........................
10. ........................................................................................................................
........................ ........................

ความคิดเห็น .................................................................................................................................................
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1

ประเภทของมาตรการ: A = ทางพืชไร่ ; V = ด้านพืชพรรณ; S = ด้านโครงสร้าง; M = การจัดการ; O =
มาตรการอืน่ ๆ ( ดูข้อ 3.6 )
ช่ วงเวลาที่ดาเนินการ: เวลาในช่ วงที ่กิจกรรมได้รับการดาเนิ นการเช่ นเดื อนหรื อฤดูหรื อ "หลังการเก็บเกี ่ยว
พืชผล""ก่อนเริ่ มฤดูฝน"เป็ นต้น
2

3

ความถี:่ เช่น ประจาปี ฤดูปลูกพืช เป็ นต้น

4.7 กิจกรรมที่เกิดขึน้ เป็ นประจา ( ต่ อปี )
ข้ อสังเกต : ค่าใช้จ่ายและปัจจัยการผลิ ตทีร่ ะบุไว้ข้างล่างควรอ้างอิ งถึงพืน้ ที ่ที่ใช้เทคโนโลยี หรื อหน่วยเทคโนโลยี ที่
ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 และอ้างอิ งถึงกิ จกรรมทีแ่ จกแจงไว้ในหัวข้อ 4.4 ให้ใช้สกุลเงิ นตราทีไ่ ด้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3
ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ แจกแจงรายละเอียดต้ นทุนการบารุ งรักษาตามตารางข้ างล่างดังต่อไปนี ้ ให้ ชี ้ระบุลงไปถึงปั จจัย
การผลิตและค่าใช้ จา่ ยต่างๆต่อปั จจัยการผลิต
ถ้ าคุณไม่ส ามารถแจกแจงรายละเอียดต้ นทุนได้ ให้ ทาการประมาณค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดในการบารุ งรักษาสภาพ
เทคโนโลยี
ปั จจัยการผลิต

หน่ วย5 ปริ มาณ ค่ าใช้ จ่าย

ระบุปัจจัยการผลิต

ค่ าใช้ จ่าย % ของค่ าใช้ จ่าย
ต่ อหน่ วย ทัง้ หมดของ ที่ผ้ ูใช้ ประโยชน์
แต่ ละปั จจัย ที่ดนิ จ่ ายจริง
การผลิต

4

แรงงาน
อุปกรณ์/
เครื่องจักร/
เครื่องยนต์
วั ส ดุ ด้ า น พื ช
(เมล็ ด ต้ น พัน ธุ์
เป็ นต้ น)
ปุ๋ ย แ ล ะ ส า ร
กาจัดศัตรูพชึ
วัสดุก่อสร้ าง

อื่นๆ
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ปั จจัยการผลิต

หน่ วย5 ปริ มาณ ค่ าใช้ จ่าย

ระบุปัจจัยการผลิต

ค่ าใช้ จ่าย % ของค่ าใช้ จ่าย
ต่ อหน่ วย ทัง้ หมดของ ที่ผ้ ูใช้ ประโยชน์
แต่ ละปั จจัย ที่ดนิ จ่ ายจริง
การผลิต

4

ค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดของการบารุ งรั กษาสภาพเทคโนโลยี

ระบุปัจจัยการผลิตคือ
- แรงงานรวมจานวนคน-วันทัง้ หมดไม่ว่าได้รับการจ่ ายค่าแรงหรื อไม่ก็ตาม (เช่นแรงงานได้มาจากสมาชิ ก
ครอบครัว)ภายใต้“ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย”ระบุค่าจ้างเป็ นวันสาหรับแรงงานทีจ่ ้าง ให้แยกความแตกต่างระหว่าง
แรงงานทีใ่ ช้ทกั ษะและไม่ใช้ทกั ษะ
-อุปกรณ์ รวมเครื ่องไม้เครื ่องมื อ ชัว่ โมงเครื ่องจักร แรงลากของสัตว์ เป็ นต้น การคานวณค่าใช้จ่ายสาหรับ
ชัว่ โมงเครื ่องจักรและกาลังจากสัตว์ควรจะอยู่บนพืน้ ฐานของค่าใช้จ่ายที จ่ ้าง แม้ว่าผูใ้ ช้ประโบชน์ ทีด่ ิ นจะเป็ น
เจ้าของเครื ่องจักรหรื อสัตว์ก็ตาม
- วัสดุด้านพืช รวมถึงเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า เป็ นต้น
-ปุ๋ยและสารกาจัดศัตรู พืช หมายถึงปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอนิ นทรี ย์ ยากาจัดวัชพืช ยา เป็ นต้น
-วัสดุสาหรับก่ อสร้ าง รวมถึงท่อนไม้ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง หิ น ดิ น ซี เมนต์ ท่อ แทงค์ เป็ นต้น
5
หน่ วย: คน-วัน กิ โลกรัม ลิ ตร ชิ้ น เป็ นต้น
4

ถ้ าผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดินจ่ายค่าใช้ จ่ายจริ งน้ อยกว่า 100% ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ให้ ระบุว่าใครเป็ นผู้รับผิดชอบส่วน
ที่เหลือ .........................................................................................................................................................
ข้ อสังเกตหรื อความคิดเห็น.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.8 ปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่ อค่ าใช้ จ่าย
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
............... ...................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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5.สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติและ
ให้รายละเอียดของสภาวะทางธรรมชาติ (ชี วกายภาพ) ของพืน้ ที ่ที่ใช้เทคโนโลยี นี้ ให้มีการอ้างอิ งถึงพืน้ ที ่ทาการ
ประเมิ นและวิ เคราะห์เทคโนโลยี กาหนึ่งช่องต่อหนึ่งคาถามเท่ านัน้ ยกเว้น ค่าพารามิ เตอร์ ของความลาดชันและ
ดิ น ( ดูการชี ้ระบุข้างล่าง ) ใช้ตรงส่วนแสดงความคิ ดเห็นเพือ่ ระบุคาตอบของคุณและข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ข้ อสังเกต: สภาพด้านสิ่ งแวดล้อมบางอย่างเช่ น องศาความลาดชัน ลักษณะดิ น คุณภาพและความเป็ น
ประโยชน์ ของน้ า เป็ นต้นอาจเปลี ่ยนไปเนื ่องมาจากผลของเทคโนโลยี นี้ อย่ างไรก็ ตามคุณได้รับการขอให้
อธิบายสภาพต่ างๆให้ เหมือนกับว่ าไม่ ได้ รับผลกระทบจากการจัดการที่ดินอย่ างยืน เมื ่อมี เหตุผลพิ เศษ
บางคาถามอาจจะไม่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในกรณี เช่นนัน้ ให้ข้ามคาถามนัน้ ไปแต่ให้ใช้ตรงส่วนที ่แสดงความ
คิ ดเห็นเพือ่ อธิ บายว่าทาไมคุณถึงข้ามไปคาถามนัน้
5.1ภูมิอากาศ
ปริมาณฝนรายปี (กาสูงสุด. 2ช่อง)
< 250 มม.

ระบุปริมาณเฉลี่ยฝนรายปี (ถ้ ารู้): ……………………….. มม.

 501-750 มม.

ข้ อมูลจาเพาะอื่นๆหรื อแสดลความคิดเห็นเรื่ องการกระจายปริมาณฝน
ตามฤดูกาล (เช่นมรสุม ฝนฤดูหนาวหรื อฤดูร้อน)จานวน/ ความยาว/
เดือนของฤดูฝน เหตุการณ์ที่เกิดฝนตกหนัก ความยาวของช่วงฝนแล้ ง ......................

 751-1,000 มม.

.............................................................................................................................

 1,001-1,500 มม.

.............................................................................................................................

 1,501-2,000 มม.

.............................................................................................................................

 2,001-3,000 มม.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศสาหรับการอ้ างอิงคือ .....................................................

 3,001-4,000 มม.

...............................................................................................................................................

 251-500 มม.

>4,000 มม.

บริเวณพื ้นที่อตุ เุ กษตร
 ชื ้น
 กึ่งชุม่ ชื ้น
 กึ่งแห้ งแล้ ง
 แห้ งแล้ ง
บริ เวณพืน้ ทีอ่ ตุ เุ กษตร

ข้ อมูลจาเพาะหรื อความคิดเห็นเรื่ องภูมิอากาศ .........................................................

.............................................................................................................................

ช่วงเวลาของการปลูกพืช ( แอลจีพี ) หมายถึง
.............................................................................................................................
ระยะเวลาในช่วงที่หยาดน ้าฟ้ามีมากกว่าครึ่งหนึง่
ของศักย์การคายระเหยน ้า (พีอีที )และอุณหภูมิ
สูงกว่า 6.5° C
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ชื้น หมายถึงช่ วงเวลาของการปลูกพืช (แอลจีพี ) > 270 วัน
กึ่งชุ่มชื ้น หมายถึง แอลจีพี 180- 269 วัน
กึ่งแห้ งแล้ งหมายถึงแอลจีพี 75-179 วัน
แห้ งแล้ ง หมายถึงแอลจีพี < 74 วัน

5.2 สภาพภูมปิ ระเทศ
ค่าเฉลี่ยความลาดชัน ( ให้กาสูงสุด 2 ช่อง)

เ ข ต พื น้ ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง
(ให้กาสูงสุด 2 ช่อง)

ราบเรี ยบ (0-2%)
ลาดที่ไม่ชนั (3-5%)
ปานกลาง (6-10%)

ที่ราบสูงหรื อที่ราบ
สันเขา
ไหล่เขา

เป็ นลูกคลื่น (11-15%)

ไหล่เนินเขา

เป็ นเนิน (16-30%)

ตีนเนิน

ชัน(31-60%)

ก้ นหุบเขา

ชันมาก (>60%)

<100 ม. จากระดับน ้าทะเล
101-500 ม. จากระดับน ้าทะเล
501-1,000 ม. จาก
ระดับน ้าทะเล
1,001-1,500 ม. จาก
ระดับน ้าทะเล
1,501-2,000 ม. จาก
ระดับน ้าทะเล
2,001-2,500 ม. จาก
ระดับน ้าทะเล
2,501-3,000 ม. จาก
ระดับน ้าทะเล
3,001-4,000 ม. จาก
ระดับน ้าทะเล
> 4,000 ม. จากระดับน ้าทะเล

*ภูมิลกั ษณ์ (ดัดแปลงจาก ISRIC 1993):
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ตารางการเปลี่ยนค่ าความลาดชัน
ความชันเป็ นองศาความชันเป็ นเปอร์ เซ็นต์
1
3

 2%
 5%

5
9
17
31
45

 8%
 16%
 30%
 60%
 100%

 ทีร่ าบสูงหรื อที่ราบ หมายถึงที ร่ าบกว้างใหญ่ทีส่ ูงต่างจากภูมิประเทศ(ความลาดชันน้อยกว่า 8%)
 สันเขา หมายถึงพืน้ ที เ่ รี ยวยาวแคบๆซึ่ งยกตัวขึ้ นสูงกว่าบริ เวณรอบๆมักจะพบอยู่บนยอดเนิ นเขาหรื อยอดเขา
 ไหล่ เขา (ซึ่ งรวมถึงผาชันหลัก ) เป็ นส่วนพื น้ ที ่ที่ขยายตัวออกไปที ่มีความสูงต่างออกไปมากกว่า 600 m ต่อ 2
km และมี ความลาดชันมากกว่า 15%
 ไหล่ เนินเขา (ซึ่ งรวมถึง หุบเขาและที ่ลาดของผาชันรอง )หมายถึงความแตกต่างของระดับความสูงที ่น้อยกว่า
600 m ต่อทุกๆ 2 kmและมี ความชันมากกว่า 8%
 ตีนเนิน หมายถึงเขตที ่มีพรมแดนอยู่ติดกับเขาที ่ชนั กว่าหรื อไหล่เนิ นเขาข้างหนึ่งและก้นหุบเขาที ่ราบหรื อที ่ราบ
สูงอี กข้างหนึ่ง
 ก้ นหุบเขา หมายถึ งแนวของพื ้นที ่ยกระดับที ่เหยี ยดยาวออกไป(ความลาดชันน้อยกว่า 8%)ซึ่ งถูกขนาบข้าง
โดยพืนทีล่ าดชันทัง้ สองข้าง
ให้ ระบุวา่ ถ้ าเทคโนโลยีได้ นาไปใช้ ใน
 สถานการณ์ในที่ลาดนูน (convex situations)
สถานการณ์ในที่ลาดแอ่นตรงส่วนที่เป็ นที่ราบเชิงเขา (concave situations)
 (ไม่เกี่ยวข้ องกัน)
คอนเวกซ์ (convex) หมายถึงสันเขา (น้าไหลออกหรือแปรทิศทางการไหลของน้า)
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คอนเคฟ (concave) หมายถึงแอ่ งบนที่ราบ (น้าไหลเข้ า )
ความคิดเห็นและข้ อ มู ลจาเพาะเพิ่มเติม เรื่ องสภาพภูมิประเทศ เช่ น ระดับความสู ง และองศาความ
ลาดชันของพืน้ ที่คือ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5.3 ดิน
ให้กา 2 ช่องต่อหนึ่งคาถาม
ความลึกของดินโดยเฉลี่ย

เนื ้อดิน (ดินชันบน)
้

อินทรี ยวัตถุที่ชนดิ
ั ้ นบน

ตื ้นมาก (0-20 ซม)
ตื ้น (21-50 ซม)
ลึกปานกลาง (51-80 ซม )
ลึก (81-120 ซม)

หยาบ/เบา (เป็ นทราย)
 ปานกลาง(ร่วน เป็ นแป้ง)
เนื ้อละเอียดหรื อเป็ นดินเหนียวจัด

สูง (>3%)
ปานกลาง (1-3%)
ต่า (<1%)

ลึกมาก (>120 ซม )

หยาบ/ เบา (เป็ นทราย)
ปานกลาง (ร่วน เป็ นแป้ง)
เนื ้อละเอียดหรื อเป็ นดินเหนียวจัด

เนื ้อดิน (> 20 ซม ต่ากว่าพื ้นผิว)
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5.4ความเป็ นประโยชน์ และคุณภาพของนา้
ให้กาหนึ่งช่องต่อหนึ่งคาถาม
ระดับนา้ ใต้ ดนิ

นา้ ที่ผิวดิน

คุณภาพนา้ (การบาบัด)

ที่ผิวดิน

เป็ นน ้าเพื่อการดื่มที่ดี

< 5ม

เกินพอ เช่น เกิดภาวะชุม่ น ้าอยูบอ่ ย
มีน ้าไหลบ่าสูง
ดี เช่น มีตลอดปี

5-50 ม

ปานกลาง เช่นไม่มีตลอดปี

> 50 ม

ไม่ดีหรื อไม่มีเลย

เป็ นน า้ เพื่ อ การดื่ ม ที่ ไ ม่ ดี (จ าเป็ นต้ อ ง
ได้ รับการบาบัด)
สาหรับใช้ เพื่อการเกษตรเท่านัน้ (การ
ชลประทาน)
ใช้ ประโยชน์ไม่ได้

ความเค็มของน ้าเป็ นปั ญหาหรื อไม่ ไม่ ใช่ระบุ …………………………………………………………....
มีการเกิดน ้าท่วมในพื ้นที่หรื อไม่

ไม่ ใช่ถ้ าใช่คือ บ่อยครัง้  เป็ นครัง้ เป็ นคราว

ความคิ ด เห็ น และข้ อ มูล จ าเพาะเพิ่ ม เติม เรื่ อ งคุณ ภาพและปริ ม าณน า้ เช่ น การแปรผัน ขึ น้ ลงตามฤดูก าล
แหล่งที่มาของมลพิษ .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้ระบุสภาวะความหลากหลายทางชี วภาพในพืน้ ที ่ที่ทาการวิ เคราะห์ เมื ่อเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานของภูมิภาค
หรื อประเทศของคุณ ให้กาหนึ่งคาตอบต่อหนึ่งคาถาม
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่
สูง
ปานกลาง
ต่า

สูง
ปานกลาง
ต่า

ความคิดเห็นและข้ อมูลจาเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ .........................................................
....................................................................................................................................................................
ความหลากหลายทางชนิ ด พั นธุ์ คื อ การวัด ความหลากหลายทางชี วภาพภายในชุม ชนของนิ เ วศหนึ่ ง ชึ่ ง
ประกอบด้วยความชุกชุมของชนิ ดพันธุ์ (จานวนชนิ ดพันธุ์ในชุมชน) และความสม่ าเสมอของชนิ ดพันธุ์ภายใน
ชุ ม ชน ชนิ ด พัน ธุ์ นั้น รวมตลอดถึ ง พื ช และสัต ว์ ทั้ง หมดที ่ อ ยู่ เ หนื อ พื ้น ดิ น และใต้ พื้น ดิ น (ดัด แปลงมาจาก
eoearth.org )
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ความหลากหลายของแหล่ งที่อยู่ หมายถึ ง ความหลากหลายของแหล่งที ่อยู่อาศัยในภูมิภาค ภูมิประเทศหรื อ
ในระบบนิ เวศนัน้ ๆ (ดัดแปลงจาก oecd.org)
5.6 ลักษณะของผู้ใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ที่นาเทคโนโลยีไปปฎิบัตใิ ช้
ให้ระบุลกั ษณะของผูใ้ ช้ประโยชน์ทีด่ ิ นที เ่ ป็ นคนธรรมดาทัว่ ๆไปตามแบบฉบับซึ่ง
เป็ นผู้ที่นาเทคโนโลยี ไปใช้ ให้กามากที ่สุดสองคาตอบต่ อหนึ่ งคาถาม ชี ้ระบุถึงลักษณะเมื ่อเปรี ยบเที ยบกับ
มาตรฐานของภูมิภาคหรื อประเทศของคุณ
อยู่กับที่หรื อเร่ ร่อน

ตลาดของระบบการผลิต

รายได้ ที่มาจากนอกฟาร์ ม1

อยูเ่ ป็ นหลักแหล่งประจา
กึ่งเร่ร่อน
เร่ร่อน
อื่นๆ (ระบุ): …………..
ระดับของความมั่งคั่งโดย

การยังชีพ/บริโภคเอง
ผสม (บริโภคเองและเพื่อขาย)
เพื่อขาย/เชิงพาณิชย์

< 10% ของรายได้ ทงหมด
ั้
10-50% ของรายได้ ทงหมด
ั้
> 50% ของรายได้ ทงหมด
ั้

เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

ระดับของการใช้ เครื่ องจักรกล

เป็ นรายบุคคล/ครัวเรื อน
กลุม่ /ชุมชน
สหกรณ์
ลูกจ้ าง (รัฐบาล)

งานที่ใช้ แรงกาย
การใช้ กาลังจากสัตว์
ใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์

เปรียบเทียบ2
ยากจนมาก
จน
พอมีพอกิน
รวย
รวยมาก

อายุของผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ (เป็ นไปได้ ว่ามีหลายคาตอบ)
เพศ3
หญิง
ชาย

เด็ก (<15)
คนหน่มสาว (15-35)
พวกวัยกลางคน (36-55)
ผู้สงู อายุ (> 55)

รายได้ ที่มาจากข้ างนอกฟาร์ ม หมายถึ งรายได้นอกเหนื อไปจากการใช้ประโยชน์ ของพื ้นที ่ใช้ปลูกพื ชผล ทุ่ง
หญ้าเลี ้ยงสัตว์ ป่ าและพื ้นที ่ที่ทาการผสมผสาน (เช่ น จากธุรกิ จ การค้า การผลิ ต อุตสาหกรรม บาเหน็จ
บานาญ ค่าตอบแทน)
1

2

ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ คือการใช้ มาตรฐานตามท้ องถิ่นแทนที่จะเป็ นแบบสากล

3

ให้ ระบุเพศของบุคคลที่ใช้ ที่ดนิ

406

51

ระบุลกั ษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้ องของผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ .........................................................................................
5.7 พืน้ ที่เฉลี่ยของที่ดนิ ที่มีกรรมสิทธิ์หรือให้ เช่ าโดยเจ้ าของที่ดนิ ผู้ใช้ เทคโนโลยี

ให้ ระบุพื น้ ที่ ทงั ้ หมดที่ ได้ รับการเป็ นเจ้ าของหรื อเช่าโดยผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดินซึ่งรวมถึง ที่ที่ไม่มีการใช้ เทคโนโลยี
ให้ กาสูงสุดสองคาตอบ สิ่งนี ้พิจารณาว่าเป็ นขนาดเล็ก กลางหรื อขนาดใหญ่ (ซึง่ อ้ างอิงถึงบริ บทระดับ
< 3 ไร่
ท้ องถิ่น)?
 3-6 ไร่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
 6-13 ไร่
 13-31 ไร่
ความคิดเห็น ...........................................................................................................................
 31-94 ไร่
..............................................................................................................................................
 94-313 ไร่
..............................................................................................................................................
 313-625 ไร่
 625-3,125 ไร่
 3,125-6,250 ไร่
 6,250-62,500 ไร่
> 62,500 ไร่
5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ สิทธิในการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และสิทธิในการใช้ นา้
ให้กาตัวเลื อกสูงสุดได้ไม่เกิ นสองช่องต่อหนึ่งคาถาม
กรรมสิทธิในที่ดนิ
สิทธิในการใช้ ท่ ดี นิ
รัฐ
บริ ษัท
ชุมชนหรื อหมูบ่ ้ าน
กลุม่ เกษตรกร
รายบุคคลแต่ไม่ได้ รับสิทธิ
ครอบครอง
รายบุคคลและมีสิทธิ
ครอบครอง
อื่นๆ (ระบุ): .........................

แบบเปิ ด(ไม่ได้ จดั ระเบียบ)
ชุมชน (จัดระเบียบ)
ให้ เช่า
รายบุคคล
อื่นๆ (ระบุ): .......................

สิทธิในการใช้ นา้ (ถ้าเกี ่ยวข้อง)
แบบเปิ ด (ไม่ได้ จดั ระเบียบ)
ชุมชน (จัดระเบียบ)
ให้ เช่า
รายบุคคล
อื่นๆ (ระบุ) .......................

ความคิดเห็น ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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กรรมสิ ทธิ์ ในการเป็ นเจ้ าของที่ ดิน หมายถึ งประเภทของผู้ที่ดิน ในขณะที ่ สิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
หมายถึงประเภทของผูท้ ี ด่ ิ น
สิทธิในการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ หรื อสิทธิในการใช้ น้าหมายถึง
 การเข้าถึงแบบเปิ ด หมายถึงฟรี สาหรับทุกคน
 (การจัด)หมายถึงอยู่ภายใต้กฏระเบียบในการจัดการทีไ่ ด้รับการเห็นชอบจากชุมชน
 ให้เช่า หมายถึงสิ ทธิ ในการใช้ทีด่ ิ นในช่วงเวลาอันจากัดโดยการชาระเงิ นค่าเช่า
 รายบุคคล หมายถึงสิ ทธิ ของการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ นของผูใ้ ช้รายเดี ยว
5.9 การเข้ าถึงบริการและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สุขภาพ
การศึกษา
ความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค
การจ้ างงาน (เช่น นอกภาคเกษตร)
ตลาด
พลังงาน
ถนนและการขนส่ง
น ้าดื่มและการสุขาภิบาล
บริการด้ านการเงิน
อื่นๆ (ระบุ): ……………..

ไม่ดี

ปานกลาง

ดี
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6.ผลกระทบและการบทสรุป
ให้ประเมิ นผลกระทบที ่ เกี ่ยวข้องในตารางข้างล่างนี ้ ถ้าไม่ มีข้อมู ลที ่ทาการวัดได้ ให้ทาการประมาณให้ดีที่สุด
ละเลยได้หมายถึง "ไม่มีประโยชน์ทีส่ าคัญหรื อเป็ นการเสียเปรี ยบ "ให้ใช้ประโยชน์จากหัวข้อที ่ให้กรอกของแนวตัง้
"การหาจานวนก่อนเอสแอลเอ็มหรื อหลังจากเอสแอลเอ็ม "และ "ความคิ ดเห็นหรื อระบุ " เพือ่ แสดงหลักฐานและให้
เหตุผลในการเลื อกให้มากที ่สดุ เท่าที ่จะเป็ นไปได้ เลื อกตัวชี ้ระบุ ที่พอเพียงเพือ่ บอกปริ มาณจากผลกระทบ ( เช่น
t/ha สาหรับการผลิ ตพืช การวัดโคลิ ฟอร์ มสาหรับคุณภาพน้า เป็ นต้น ) ถึงแม้ว่าการเพิ่ มขึ้น 10% (เช่นในด้าน
ผลผลิ ต )อาจจะถือว่าเป็ นการปรับปรุงที ่ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ดีให้กาไปที ่หมวด “เป็ นเชิ งบวกเล็กน้อย (+5-20%)”,
และใช้ “แสดงความคิ ดเห็น” อธิ บาย เพียงแค่ระบุ " แสดงปริ มาณ (ก่อนหรื อหลังจาก ) " ถ้าผลกระทบได้จาก
การวัดในภาคสนามหรื อกาหนดโดยวิ ธีการสารวจ ผลกระทบที ่ไม่ได้กาจะพิ จารณาว่าเป็ น "ไม่เกี ่ยวข้อง" หรื อ
" ใช้การไม่ได้ "
ออนไซต์ (On-site) เกี่ยวข้ องกับพื้นที่ที่ได้ มีการนาเทคโนโลยีไปใช้
ออฟไซต์ (Off-site) เกี่ยวข้ องกับบริ เวณใกล้ เคียงที่อยู่ติดกันที่ได้ มีการนาเทคโนโลยีไปใช้ หรื อพื้นที่ห่าง
ออกไป

ก่ อนอื ่นให้กาผลกระทบที ่เกี ่ยวข้อง ( กาช่ อง
ทางซ้ า ย อาจมี ห ลายค าตอบ )แล้ ว ส าหรั บ
ผลกระทบที ่ เ ลื อ กแต่ ล ะอั น ให้ ก าส่ ว นขยาย
เพิ่ มเติ มและระบุหรื อบอกปริ มาณถ้าเป็ นไปได้

เชิงลบอย่างมาก (– 50-100%)
เชิงลบปานกลาง (– 20-50%)
เชิงลบเล็กน้ อย (– 5-20%)
แทบจะไม่มีผลกระทบ
เชิงบวกเล็กน้ อย (+5-20%)
เชิงบวกปานกลาง (+20-50%)
เชิงบวกอย่างมาก (+50-100%)

6.1 ผลกระทบในพืน้ ที่ดาเนินการ (on-site) จากการใช้ เทคโนโลยี

ถ้ า เป็ นไ ปไ ด้
แสดงจานวน
ก่ อน SLM

หมายเหตุ
หลัง SLM

ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจสังคม
การผลิต
ปริมาณผลผลิตพืชผล

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

คุณภาพผลผลิตพืชผล

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

การผลิตพืชที่ใช้ เลี ้ยงปศุสตั ว์

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

คุณภาพพืชที่ใช้ เลี ้ยงปศุสตั ว์

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

ปริมาณผลผลิตสัตว์

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

ปริมาณการผลิตไม้

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

คุณภาพพื ้นที่ป่า/ป่ าไม้

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................



...................

.................

.....................................................

การผลิตของป่ าทุกชนิด
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ยกเว้ นไม้

ลดลง

เพิ่มขึ ้น

ความเสี่ยงต่อความล้ มเหลวใน
การผลิต

เพิ่มขึ ้น        ลดลง

...................

.................

.....................................................

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ลดลง        เพิ่มขึ ้น

...................

.................

.....................................................

พื ้นที่สาหรับการผลิต

...................

.................

.....................................................

............

..........

.................................

เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

การมีแหล่งน ้าดื่ม

ลดลง        เพิ่มขี ้น ............

..........

.................................

คุณภาพน ้าดื่ม

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

การมีแหล่งน ้าสาหรับปศุสตั ว์

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

คุณภาพน ้าสาหรับปศุสตั ว์

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

แหล่งน ้าสาหรับการชลประทาน ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

คุ ณ ภาพน า้ ส าหรั บ การชลประทาน

ลดลง
เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

ความต้ องการน ้าชลประทาน เพิ่มขึ ้น        ลดลง

............

..........

.................................

............

..........

.................................

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

..........

.................................

............

..........

.................................

เพิ่มขึ ้น        ลดลง ............
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ
………
(ระบุ): ......................... ………..

……. ............

..........

.................................

..........

.................................

การจัดการที่ดนิ
การผลิตพลังงาน
(เช่นเกี่ยวกับน ้า ด้ านชีวะ)

ลดลง        เพิ่มขึ ้น
ขัดขวาง       
ลดลง



แหล่ งน้าและคุณภาพน้า

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยของปั จจัยการผลิต เพิ่มขึ ้น
ทางการเกษตร
รายได้ จากฟาร์ ม
ความหลากหลายของแหล่ง
รายได้

ลดลง





ลดลง

เพิ่มขึ ้น ............

ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ ้น        ลดลง
ภาระงาน (workload)
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………
……. ............
………
………..

……. ............

(ระบุ): .........................

………..

(ระบุ): .........................



..........

.................................

..........

.................................

ผลกระทบด้ านสังคมวัฒนธรรม
ความมัน่ คงด้ านอาหารหรื อ



ปรั บ ปรุ ง
ดีขึ ้น ............

..........

.................................



ปรั บ ปรุ ง
ดีขึ ้น ............

..........

.................................

ปรั บ ปรุ ง

ดีขึ ้น ............
แย่ลง

..........

.................................

............

..........

.................................

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

ความสามารถในการพึง่ ตนเองได้

ลดลง

ด้ านสุขภาพ

แย่ลง

การใช้ ประโยชน์ที่ดินหรื อสิทธิ
ในการใช้ น ้า
โอกาสทางวัฒนธรรม
(ด้ านจิตวิญญาณ ทางศาสนา

ลดลง



ทางความเชื่อ เป็ นต้ น.)
โอกาสทางด้ านสันทนาการ
สถาบันระดับชุมชน



เสริ มให้
แข็งแรง ............

..........

.................................



เสริ มให้
แข็งแรง ............

..........

.................................

เอสแอลเอ็ ม หรื อ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การ
เสื่อมสภาพของที่ดนิ
ปรั บ ปรุ ง
ลดลง        ดีขึ ้น ............

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

สถาบันระดับชาติ

การลดความขัดแย้ ง

อ่อนแอลง

ปรั บ ปรุ ง
ดีขึ ้น

อ่อนแอลง

เลวร้ ายลง



ปรั บ ปรุ ง
ดีขึ ้น ............

สถานการณ์ของกลุม่ ด้ อยโอกาสทางด้ าน
สังคมและเศรษฐกิจ (ผู้หญิง เด็ก/คนแก่
สถานะทางสัง คม ชาติ พัน ธุ์ เป็ นต้ น)
       ปรับปรุง
เลวร้ ายลง
ดีขึ ้น
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(ระบุ): .........................
(ระบุ): .........................
(ระบุ): .........................

…………..

การเก็บเกี่ยวหรื อการกักเก็บน ้า

การระบายน ้า
ระดับน ้าใต้ ดนิ /บาดาล
การระเหย
ดิน
ความชื ้นดิน
สิ่งคลุมดิน
การสูญเสียดิน
การสะสมของดิน

.................................

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

เพิ่มขึ ้น        ลดลง ............
ปรั บ ปรุ ง
ลดลง

ดีขึ ้น ............
ซึมลง
ต่าลง

เติม
............
เพิ่มขึ ้น        ลดลง ............

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
ปรั บ ปรุ ง
ลดลง

ดีขึ ้น ............
เพิ่มขึ ้น        ลดลง ............

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

…………..

คุณภาพน ้า

น ้าบ่าที่ผิวดิน

..........

…………..

ผลกระทบต่ อระบบรนิเวศ
วัฐจักรน้าหรื อน้าบ่ า
 ปริมาณน ้า

(น ้าบ่า น ้าค้ าง หิมะ เป็ นต้ น )

………
……. ............
………

……. ............
………

……. ............


ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
ปรั บ ปรุ ง
ลดลง       
ดีขึ ้น ............

การเกิ ด แผ่ น แข็ ง ที่ ผิ ว ดิ น /การปิ ดผนึ ก
       ลดลง
เพิ่มขึ ้น
การอัดตัวของดิน
เพิ่มขึ ้น        ลดลง
การหมุนเวียนและการ
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เติมของธาตุอาหาร
ความเค็ม

เพิ่มขึ ้น        ลดลง

............

..........

อินทรี ยวัตถุในดิน/
ต่ากว่าดินชัน้ C

ลดลง         เพิ่มขึ ้น ...........

...........

ความเป็ นกรด

เพิ่มขึ ้น        ลดลง

.................................
...........................

............

..........

.................................

ความหลากหลายทางชี วภาพด้ า นพื ช
พรรณและสัตว์
พืชคลุม
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
มวลชีวภาพ/เหนือดินชัน้ C
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
ความหลากหลายของพืช
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

............

..........

.................................

ชนิดพันธุ์ที่สตั ว์เป็ นโทษ (เช่นยุง) ลดลง        เพิ่มขึ ้น
ความหลากหลายด้ านแหล่งที่อยู่_ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
แมลงศัตรูพืชหรื อโรคพืช
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

เพิ่มขึ ้น        ลดลง ............
เลวร้ ายลง        ปรั บ ปรุ ง ............

..........

.................................

..........

.................................

เพิ่มขึ ้น        ลดลง ............
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

การรุกล ้าพืชพันธุ์ตา่ งถิ่น
ความหลากหลายของสัตว์
ชนิดพันธุ์สตั ว์ที่เป็ นประโยชน์
(ตัวห ้า ไส้ เดือนดิน

ลดลง        เพิ่มขึ ้น

แมลงผสมเกษร)

การลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ
ผลกระทบจากน ้าท่วม
เพิ่มขึ ้น        ลดลง
ดินถล่ม/ ซากต่างๆที่ถกู พัดพามาเพิ่มขึ ้น        ลดลง
ผลกระทบจากภัยแล้ ง

เพิ่มขึ ้น        ลดลง
ผลกระทบจากพายุฝน/มรสุม เพิ่มขึ ้น        ลดลง
การปล่อยคาร์ บอนและก๊ าซเรื อนกระจก
เพิ่มขึ ้น        ลดลง
ความเสี่ยงจากไฟไหม้
เพิ่มขึ ้น        ลดลง
ความเร็วของลม
ภูมิอากาศท้ องถิ่น
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ดีขึ ้น
ผลกระทบต่ อระบบนิเวศอื่นๆ
(ระบุ): .........................

………
……. ............
………
………..

……. ............
………
………..

……. ............
………..



..........

.................................

..........

.................................

..........

.................................

ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

ความคงที่/เสถียรภาพของการไหลของ
น ้าในธารในช่วงฤดูแล้ ง
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............
น ้าท่วมที่ท้ายน ้า1
ลดลง        เพิ่มขึ ้น ............

..........

.................................

..........

.................................

การทั บ ถมของดิ น ตะกอนที่ ท้ ายน า้ 1

เพิ่มขึ ้น ............
ลดลง

..........

.................................

การปนเปื ้ อ นในน า้ ใต้ ดิ น หรื อแม่ น า้
       ลดลง
เพิ่มขึ ้น

............

..........

.................................

ความสามารถต้ านทานการเปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง
และการกรอง (โดยดิน พืชพรรณ พื ้นที่

ดีขึ ้น ............
ชุม่ น ้า)
ลดลง

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

............

..........

.................................

(ระบุ): .........................
(ระบุ): .........................

6.2 ผลกระทบนอกพื ้นที่ดาเนินการ (off-site) จากการใช้ เทคโนโลยีมีดงั นี ้
ปริมาณแหล่งน ้า(น ้าใต้ ดนิ น ้าพุ)

ตะกอนที่ถกู พัดพามาโดยลม เพิ่มขึ ้น

       ลดลง

ความเสียหายต่อพื ้นที่เพาะปลูกของเพื่อน
       ลดลง
บ้ าน
เพิ่มขึ ้น
ความเสียหายต่อโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
หรื อของเอกชน
เพิ่มขึ ้น

       ลดลง
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ผลกระทบของก๊ าซเรื อนกระจก เพิ่มขึ ้น        ลดลง
ผลกระทบนอกสถานที่อ่ืนๆ

............

..........

.................................

………
……. ............
.......... .................................
…………..
………
(ระบุ): .........................

……. ............
.......... .................................
…………..
………
(ระบุ): .........................

……. ............
.......... .................................
1
.น ้าท่วมที่ท้ายน ้าและการทับถมของดิ นตะกอนทีท่ า้ ยน้าอาจจะเป็ นที ่ตอ้ งการหรื อไม่เป็ นที ่ตอ้ งการ กรุณาระบุใน
(ระบุ): .........................

…………..



ช่องแสดงความคิ ดเห็นแนวตัง้ และระบุว่าการเพิ่มขึ้นเป็ นเชิ งบวกหรื อเชิ งลบ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................

6.3 ความเสี่ยงภัยและความอ่ อนไหวของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบค่ อยเป็ น
ค่ อยไปและการเกิดสภาพอากาศแบบสุดโต่ งและภัยพิบัติ ( ตามความเห็นของผู้ใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ )
ระบุการเปลี ่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไปและสภาพอากาศสุดโต่งที ่เกี ่ยวข้องกับภูมิอากาศจากการสังเกตการณ์
โดยผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินในรอบสิ บปี ที ่ผ่านมา (แนวโน้ม) ข้อสังเกตคื อสาหรับการประเมิ นอย่างละเอี ยดให้กรอก
หน่วยย่อยของแบบสอบถามในเรื ่ องการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ย่ บแปลงของสภาพภูมิอากาศ
( อาจมี หลายคาตอบ )

ไม่ เป็ นที่ร้ ู

อย่ างดีมาก

อย่ างดี

ปานกลาง

ไม่ ค่อยดี

หรือสภาพอากาศสุดโต่ง

ไม่ ดีเลย

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เพิมขึ้น
ลดลง
ทืทืทืทืทืทืทืททื
เพิม่ ขึ้น

ให้ ก าการเปลี่ ย นแปลงที่ค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในสภาพที่รุ น แรงของ เทคโนโลยีมีวิธีการรั บมืออย่ างไร
ภูมอิ ากาศและทีเ่ กี่ยวข้ องกับภูมอิ ากาศหรื อภัยพิบัติท่ีเทคโนโลยีได้ กับการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ
เผชิญ
ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร ที่ ต้ อ ง บ ร ร ลุ
จุ ด ประสงค์ หลั ก (ก าหนดไว้ ใน
หัวข้ อ3.1 )

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คอ่ ยเป็ นค่อยไป

อุณหภูมิประจาปี
อุณหภูมิตามฤดูกาล
ระบุฤดู*: ………………
………………
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ฝนประจาปี
ฝนตามฤดู

………………
………………

ระบุฤดู*: ………………
………………
………………
………………





     
     
     












การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คอ่ ยเป็ นค่อยไปอื่นๆ(ระบุ):































………………………………………………

สภาพอากาศแบบสุดโต่ง (extreme weather event) (ภัย
พิบตั ิ )1
ภัยพิบัตทิ างอุตุนิยมวิทยาคือ
พายุเขตร้ อน(ไซโคลน ไต้ ฝนุ่ เฮอริเคน)
พายุหมุนนอกเขตร้ อน (พายุชว่ งฤดูหนาว)
พายุฝนประจาท้ องถิ่น
พายุฝนฟ้าคะนองประจาท้ องถิ่น
พายุลกู เห็บประจาท้ องถิ่น
พายุหิมะประจาท้ องถิ่น
พายุทรายหรื อพายุฝนประจ
ุ่
าท้ องถิ่น
พายุลมประจาท้ องถิ่น
พายุทอร์ นาโดประจาท้ องถิ่น
ภัยพิบัตจิ ากสภาพภูมิอากาศ
คลื่นความร้ อน
คลื่นความหนาว (ตอนไหนก็ได้ ของปี เช่นสภาพที่มี
น ้าค้ างแข็ง)
สภาพอากาศหนาวจัด
ภัยแล้ ง
ไฟป่ า
ไฟบนบก (หญ้ า ไม้ พมุ่ พุม่ ไม้ )
ภัยพิบัตจิ ากนา้ คือ
 น ้าท่วมทัว่ ๆไป ( แม่น ้า )

     






















































     
     
     
     
     
     
     

1

แหล่ งทีม่ า: การจัดประเภทกลุ่มของภัยพิบัติและศัพท์ บัญญัติเกี่ยวกับอันตรายถึงแก่ ชีวิตเพื่อจุดประสงค์ ในการปฏิบัติการ( Disaster
Category Classification and Peril Terminology for Operational Purposes) CRED and Munich RE. 2009.กระดาษทาการ ( Working Paper)
พายุฝน(Rainstorm)ถูกเพิ่มเข้ าไปแทนพายุรุนแรงทั่วไป (generic (severe) storm), พายุลูกเห็บ(hailstorm) ถูกเพิ่มเข้ าไปและแบบชนิดย่ อย
ของภัยพิบัติ กองหินทีร่ ่ วงลงมา (rockfall) การยุบตัวของพื้นที่(subsidence) และการแตกตื่นของฝูงสัตว์ (animal stampede) ถูกตัดทิง้ ไป
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น ้าท่วมฉับพลัน
น ้าขึ ้นจากพายุหรื อน ้าท่วมชายฝั่ ง
 ดินถล่มหรื อการพัดพามาของซากต่างๆ
หิมะถล่ม

     
     
     
     

วิบัตภิ ัยทางชีวภาพคือ
     
โรคระบาด (ไวรัส แบคทีเรี ย เชื ้อรา ปาราสิต)
แมลงหรื อการระบาดของหนอนพยาธิ (ตัก๊ แตนหรื อแมลง      
อื่นๆหรื อหนอนเป็ นต้ น)
สภาพอากาศแบบสุดโต่งอื่นๆ (extreme weather
events) หรื อภัยพิบตั ิ
(ระบุ):………………………………..

ผลลัพธ์ ตามมาที่เกี่ยวข้ องกับภูมิอากาศอื่นๆ
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป
ช่วงระยะเวลาการปลูกพืชที่ถกู ลดลงมา
การสูงขึ ้นของระดับน ้าทะเล ( ค่อยๆเปลี่ยนแปลง )
อื่นๆ (ระบุ):……………………
*

     

     
     
     
     

ส าหรั บ ภู มิ อ ากาศเขตอบอุ่ น ภู มิ ภ าคที่ ห นาวเย็ น ใกล้ ขั้ ว โลก และอากาศแถบขั้ ว โลกให้ เ ลื อ ก
ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ ร่วง
สาหรั บอากาศร้ อนชื้นหรื อกึ่งโซนร้ อนเลือกฤดูฝน ฤดูแล้ ง
ความคิดเห็น ....................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

6.4 การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
วิ เคราะห์โดยอ้างอิ งจากค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทุนในเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเทคโนโลยี ในข้อที ่
4.5 และข้อ 4.7
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ผลประโยชน์ ท่ ีได้ รับเปรี ยบเทียบกับค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนในเทคโนโลยีเป็ นอย่ างไร (จากมุมมองของ
ผู้ใช้ ประโยชน์ จากที่ดนิ )

ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว

ด้ านลบ ด้ านลบ

ด้ านลบ

เป็ นกลาง ด้ านบวก ด้ านบวก

อย่างมาก

เล็กน้ อย

หรื อ
สมดุล

ล็กน้ อย

ด้ านบวก
อย่างมาก





























ผลประโยชน์ที่ได้ รับเปรี ยบเทียบกับ “ค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษาหรื อต้ นทุนที่เกิดเป็ นประจา” เป็ นอย่างไร
( จากมุมมองของผู้ใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ )
ด้ านลบ ด้ านลบ ด้ านลบ เป็ นกลาง ด้ านบวก
อย่างมาก
หรื อ เล็กน้ อย
เล็กน้ อย
สมดุล
ผลตอบแทนระยะสัน้
ผลตอบแทนระยะยาว:







ระยะสัน้ คือ 1- 3 ปี

ระยะยาวคือ 3-10 ปี










ด้ าน
บวก

ด้ านบวกอย่าง
มาก







ระบุหรื อแสดงความคิดเห็น.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

6.5 การรั บเทคโนโลยีเข้ ามาใช้

ข้ อสังเกต: สาหรับข้ อมู ลเรื ่ องอุปสรรคที ่ขัดขวางการรับเข้ ามาและผู้ผลักดันการรับเข้ามา(แรงจู งใจของผู้ใ ช้
ประโยชน์ทีด่ ิ นในการนาเทคโนโลยีไปปฏิ บตั ิ ใช้ ) ให้อา้ งอิ งไปทีแ่ บบสอบถามโวแคทเรื ่องแนวทางเพือ่ เอสแอลเอ็ม
มีผ้ ใู ช้ ประโยชน์ที่ดนิ จานวนเท่าใดในพื ้นที่ที่นาเทคโนโลยีมาใช้
พืน้ ที ห่ มายถึงประเทศ ภูมิภาค ท้องถิ่ นที ต่ งั้ ที ไ่ ด้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.5 และประเภทของการใช้ทีด่ ิ นในหัวข้อ 3.2

กรณีเดี่ยวหรื อเป็ นแปลงทดลอง 1-10%

10-50%

มากกว่า 50%

ถ้ ามีข้อมูลให้ บอกปริมาณด้ วย ( จานวนครัวเรื อนและหรื อพื ้นที่ที่ครอบคลุม ) ..............................................
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ในบรรดาครัวเรื อนทังหมดที
้
่รับเทคโนโลยี มาใช้ มีจานวนเท่าใดที่นามาปฎิบตั ิเองทันที โดยไม่ได้ รับการจูงใจด้ าน
วัสดุหรื อการเงินใดๆ
 0-10%

10-50%

50-90%

90-100%

ความคิดเห็น ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6.6 การปรับตัว
การปรั บตัว หมายถึง การปรับเปลี ่ยนที ่กระทาโดยผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื ่อที ่จะทาให้เหมาะสมเข้ากับบริ บทของ
ท้องถิ่ นและสภาพทีก่ าลังมี การเปลีย่ นแปลง (แหล่ง: WOCAT )
มีการปรับเทคโนโลยีดงเดิ
ั ้ มนี ้เพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพการที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่
ไม่มี
มี
ถ้ าตอบว่ามี ให้ ระบุวา่ เป็ นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านไหน
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรื อสภาพอากาศสุดโต่ง (เช่น แล้ ง เป็ นต้ น)
การเปลี่ยนแปลงของตลาด
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแรงงานในท้ องถิ่น (เช่น เกิดการอพยพย้ ายถิ่นฐาน )
อื่นๆ(ระบุ): ………………………………………………………………………………………
ให้ ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรื อชนิดพันธุ์ เป็ นต้ น )
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6.7 จุดแข็ง ข้ อได้ เปรียบ และโอกาสของเทคโนโลยี
ให้คากล่าวทีเ่ ป็ นการสรุปเกี ่ยวกับเทคโนโลยีนี้
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ในทัศนคติของผู้ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 1:
1)
...................................................................................................................................................................
2)
...................................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................................
4)
...................................................................................................................................................................

ในทัศนคติของผู้รวบรวมหรื อวิทยากรหลักคนอื่นๆคือ
1)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน คือบุคคลหรื อองค์ กรที ่ดาเนิ นการหรื อบารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเกษตรกรราย
ย่อยหรื อรายใหญ่ กลุ่มต่างๆ (เพศ อายุ สถานภาพ ความสนใจ ) สหกรณ์ บริ ษัทด้านอุตสาหกรรม (เช่น การ
ทาเหมื องแร่ ) องค์กรของรัฐ (เช่น ป่ าของรัฐ )เป็ นต้น
1

6.8 จุดอ่ อน ข้ อเสียเปรียบและความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ ไข
จุดอ่อน / ข้ อเสียเปรี ยบ / ความเสี่ยง

มีวิธีการแก้ ไขได้ อย่างไร

ในทัศนคติของผุ้ใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ
1)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
2)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
3)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................

4)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................

421

66

ในทัศนคติของผู้รวบรวมหรื อวิทยากรหลักคนอื่นๆ
1)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
2)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
3)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
4)..................................................................................
.............................................................................
..................................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
7. การอ้ างอิงและ Link สาหรับเชื่อมต่ อไปยังแหล่ งอ้ างอิง
ระบุแหล่งข้อมูลที ใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามนี ้
7.1 วิธีการและแหล่ งข้ อมูล
วิธีการหรื อแหล่งข้ อมูลดังต่อไปนี ้อันไหนที่ถกู นาเอาไปใช้ ระบุ (เช่น จานวนของผู้ให้ ข้อมูล)
ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสารวจพื ้นที่ภาคสนาม
.........................................................................
การสัมภาษณ์กบั ผู้ใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ
.........................................................................
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเอสแอลเอ็มหรื อผู้ชานาญ
.........................................................................
การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและและเอกสารที่มีอยูอ่ ื่นๆ .........................................................................
อื่นๆ (ระบุ): ..................................... ..............................................................................................................
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7.2 การอ้ างอิงถึงสิ่งตีพมิ พ์
แจกแจงรายการสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้ องกับ เทคโนโลยีนี ้ (รายงาน คูม่ ือ วัสดุสาหรับการอบรม กรณีศกึ ษา เป็ นต้ น )
โอนย้ ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งตีพิมพ์นี ้โดยอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ เข้ าฐานข้ อมูล
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ไอเอสบีเอ็น
แหล่ งและค่ าใช้ จ่าย
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................

7.3 เชื่อมโยงกับข้ อมูลที่มีอยู่ในออนไลน์
ชื่อเรื่ องหรื อคาอธิบาย

URL (ตัวชี ้แหล่งในอินเทอร์ เน็ต)

........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
........................................................................................... ............................................................
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รายนามคณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นายสถาพร ใจอารีย์
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ ์
นายไพรัช พงษ์วเิ ชียร
นางนิสา มีแสง
นายอรรณพ พุทธโส
นางสาวกมลทิพย์ ศศิธร
นางสาวสมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ
นางภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย
นางสาวปานิสรา ทองท้วม
นางสาวนิสุดา ทองคาพันธ์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
นายปราโมทย์ แย้มคลี่
นางกุลวดี สุทธาวาส
นางสาวรติกร ณ ลาปาง
นายจักรพันธ์ เภาสระคู
นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์
นางสาวภรภัทร นพมาลัย
นางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ์
นางสาวประภา ธารเนตร
นายอภิสทิ ธิ ์ บัวปาย
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