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ค ำน ำ 
 
ปจัจุบนัความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation) ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง      

ในทุกพืน้ทีอ่ยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศและทัว่โลก   ความเสื่อมโทรมของทีด่นิเป็นผลมาจาก
การปฏบิตักิารจดัการที่ดนิที่ไม่ย ัง่ยนื   ซึ่งเป็นผลต่อผลผลติทางการเกษตร  สิง่แวดลอ้ม 
และการด ารงชวีิต    ความเสยีหายนัน้อาจเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง           
หรือจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน าไปสู่การลดลง                       
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละผลผลติ มผีลต่อความมัน่คงทางอาหาร  

การจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยืน (Sustainable Land Management, SLM) จะช่วย       
เพิม่ผลผลติ ลดความแปรปรวนของผลผลติในฤดูกาลและสนับสนุนผลผลติที่หลากหลาย    
และเพิ่มรายได้ การจัดการที่ดินอย่างยัง่ยืนจะเกี่ยวข้องกับประชาชนในการดูแลที่ดิน      
อย่างง่ายๆ ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต  และสนับสนุนให้เกิดการบรหิารระบบนิเวศที่มัน่คง 
การลงมือปฏิบัติเ ป็นสิ่งจ าเ ป็นในการปกป้องและบรรเทาปญัหาดังกล่าว ความรู ้             
และเทคโนโลยตีลอดจนการขบัเคลื่อนและขยายผลเทคโนโลยนีัน้ จะเป็นแนวทางแก้ไข
ปญัหาการเสื่อมโทรมทีด่นิและน าไปสูก่ารจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 เอกสารวชิาการ “37 เทคโนโลยแีละการขยายผลการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนื” ฉบบัน้ี 
ไดร้วบรวมเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมและการขยายผลเพือ่การจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนื ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงจากทัว่ทุกภาคของประเทศ อาจเป็นเทคโนโลยขีองกรมพฒันาที่ดนิ เทคโนโลยี  
จากโครงการพระราชด ารแิละเกษตรกรหรอืหมอดนิอาสาน าไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีข่องตนเอง
หรอืเทคโนโลยซีึ่งคดิคน้โดยเกษตรกรและน าไปขยายผลในพืน้ที่อื่นๆ เป็นตน้ ทัง้น้ี โดยใช้
เครื่องมอืและหลกัการจาก The World Overview of Conservation Approaches and 
Technologies (WOCAT)  
 กองวิจยัและพฒันาการจดัการที่ดิน จึงหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารวิชาการเล่มน้ี      
จะเป็นประโยชน์ต่อนักวชิาการ เจ้าหน้าที่ของรฐั เกษตรกร นิสติ นักศึกษาและประชาชน  
และผู้สนใจทัว่ไปเพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรกัษ์ดินและน ้ า ฟ้ืนฟูปรบัปรุงบ ารุงดิน               
และแก้ไขปญัหาทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อน าไปสู่การจัดการที่ดินอย่างยัง่ยืนต่อไป               
และปจัจุบันเทคโนโลยีและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยัง่ยืนของประเทศไทย                  
ไดเ้ผยแพรเ่ป็นภาษาองักฤษใน website: www.wocat.net อกีดว้ย 
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ปญัหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภัยแล้ง และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย     
(land degradation, drought and desertification) ทีเ่กดิขึน้ทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง และรุนแรง
เพิม่มากขึน้ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ ส าหรบัการขบัเคลื่อนและขยาย
ผลกจิกรรมดา้นการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนื (sustainable land management: SLM)       
ควรตอ้งค านึงถงึความทา้ทายเพื่อแกไ้ขปญัหาใน ๓ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหน่วยงานและนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจและการเงิน และด้านความรู้และเทคโนโลยี ดังนัน้องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิง่แวดล้อมโลก 
(Global Environment Facility: GEF) จดัท าโครงการความร่วมมอืร่วมกบัประเทศต่างๆ    
15 ประเทศ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจในการขบัเคลื่อนและขยายผล
การจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนื (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of 
Sustainable Land Management, DS-SLM) ซึ่งเป็นโครงการทีใ่ชห้ลกัการด าเนินงานแบบ
บูรณาการทัง้ในดา้นวชิาการและการปฏบิตั ิโดยเน้นการพฒันาองค์ความรู้ และฐานขอ้มูล   
ที่เชื่อมโยงจากระดบัพืน้ที่สู่ระดบัภูมภิาค และระดบัโลก ช่วยสนับสนุนใหเ้กดิการขยายผล
และขบัเคลื่อนการจดัการที่ดินอย่างยัง่ยนืในเชิงนโยบาย รวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพ          
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โครงการ DS-SLM ด าเนินการในลกัษณะร่วมกนัด าเนินการระดบัโลก โดยม ีFAO 
เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงานร่วมกบัประเทศอกีจ านวน 15 ประเทศ ไดแ้ก่ อาเจนติ
น่า บงัคลาเทศ บอสเนีย จีน โคลมัเบีย เอกวาดอร์ เลโทโซ โมร็อกโค ไนจีเรีย ปานามา 
ฟิลปิปินส ์ตูนีเซยี ตุรก ีอุซเบกสิถาน และไทย ส าหรบัประเทศไทย กรมพฒันาทีด่นิในฐานะ
หน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ได้ร่วมกับ FAO จัดท าข้อเสนอโครงการ Project 
Identification Form (PIF) เสนอโครงการผ่านกระบวนการพิจารณา กลัน่กรอง               
จากหน่วยงานประสานหลกัของ GEF (GEF National Focal Point) ส าหรบัการจดัท า
รายงานฉบบัน้ีเป็นการน าเสนอแนวทางการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืทีค่ดัเลอืกมาจากภูมภิาค
ต่างๆ ของประเทศไทย ตามกรอบการท างานโครงการ DS-SLM ในระบบฐานขอ้มูลของ 
WOCAT เพื่อการสร้างความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภัยแล้ง และ                     
การแปรสภาพเป็นทะเลทรายที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างความส าคญัและความเขา้ใจถึงแนวทางการจดัการที่ดิน
อย่างยัง่ยืนของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตรกรรม และในพื้นที่                    
เพือ่การแกไ้ขปญัหาดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิความต่อเน่ือง และมคีวามยัง่ยนื 

2 



แนวทางการด าเนินงาน 

คณะที่ปรกึษาโครงการระดบันานาชาติ (International consultant, IC) และ
ระดบัชาต ิ (National consultant, NC) จดัการประชุมเพื่อปรกึษาหารอืในรายละเอยีด
เกี่ยวกบัภาพรวมของแผนการด าเนินงาน ก าหนดการ และแผนงานในการรวบรวมขอ้มูล              
ในภาคสนาม โดยการใชแ้บบสอบถามดา้นเทคโนโลย ี(Questionnaire in Technology, QT) 
และแบบสอบถามดา้นแนวทาง (Questionnaire in Approach, QA) ตามระบบฐานขอ้มูล     
ของ WOCAT และคณะที่ปรกึษาทัง้สองประเภทไดป้รกึษาหารอืและชี้แจง้ใหค้ณะท างาน 
เก็บขอ้มูลในภาคสนาม เพื่อให้เขา้ใจในแบบสอบถาม QT และ QA ซึ่งรวมถึงวธิกีาร                 
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ได้แก่ผู้ใช้ ที่ดิน                  
หมอดนิอาสา ผูน้ าชุมชน เจา้หน้าทีร่ฐั ก านนัหมูบ่า้น และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

คณะทีป่รกึษาระดบัชาตทิัง้หมด และคณะทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื
และคณะท างานได้ปรึกษาหารือกนั โดยก าหนดการเก็บข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม             
จะท างานใน 4 ภาคของประเทศ คอืภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ซึ่งรวมภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกดว้ย โดยคณะที่ปรกึษาจะเป็นหวัหน้ากลุ่ม          
ที่จะเข้าท าการเก็บข้อมูลในแต่ละภาค ทางโครงการได้มอบเอกสารคู่มือแบบสอบถาม                
ทัง้ภาคภาษาอังกฤษภาษาไทย แก่คณะท างานไว้ศึกษาและน าไปใช้ในการสมัภาษณ์               
ผู้มีส่วนได้เสียในภาคสนาม หลังจากนั ้นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม                
ส าหรบัคณะที่ปรกึษาดา้นการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนื คณะท างาน และผูส้่วนเกี่ยวขอ้งกบั
การเก็บข้อมูลในแนวทางการด าเนินงาน และเน้นความเข้าใจในพารามิเตอร์ต่างๆ           
ในแบบสอบถาม QT และ QA โดยผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศจาก WOCAT บรรยายถึง
ประสบการณ์ และรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูลในภาคสนาม รวมถึงการตอบข้อสงสัย                
และใหค้ าแนะน า 

คณะทีป่รกึษาระดบัชาติทัง้หมด และคณะทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื
ต้องท าความเขา้ใจในเน้ือหา และพารามเิตอร์ทัง้หมดในแบบสอบถามของ QT และ QA   
และต้องเป็นผู้ที่สามารถอธิบายได้ถึงรายละเอียดของกระบวนการและภารกิจของ                       
การเกบ็ขอ้มลูของการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

การวางแผนและจดัเตรยีมก าหนดการเพื่อรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวกบั QT และ QA 
ตามทีจ่ดัแบ่งไว ้4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
รวมถึงภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก โดยที่ปรกึษาดา้นการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนืของ  
แต่ละภาคจดัประชุมคณะท างาน เพื่อชี้แจง้ในรายละเอยีดของเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก
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การจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนื และก าหนดสถานที่ที่เหมาะสมในการเก็บขอ้มูลภาคสนามกบั          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตามแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี (QT) และแบบสอบถาม                
เรื่องแนวทาง (QA) ของฐานข้อมูล WOCAT เมื่อพจิารณาคดัเลอืกพื้นที่การเก็บขอ้มูล                
ที่ชัดเจนแล้ว ที่ปรึกษาและคณะท างานของแต่ละภาค ต้องพิจารณาก าหนดเส้นทาง 
ระยะเวลา และแผนงานในการปฏบิตัิงานเพื่อเดินทางไปยงัพื้นที่ รวมถึงการจดัช่วงเวลา     
ทีเ่หมาะสมของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคสนามดว้ย 

คณะท างานแต่ละกลุ่มเดนิทางเขา้พื้นที่ที่ได้พจิารณาคดัเลอืกไว้แล้ว ท าการเก็บ
ขอ้มูลในภาคสนาม โดยสมัภาษณ์ผูใ้ชท้ี่ดนิ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งในขัน้ตอนการจดัการ
ที่ดินทัง้ทางตรงและทางอ้อม จดบันทึกให้ครบทุกประเด็นในแบบสอบถาม และน ามา
ปรบัปรุง แก้ไข และเพิม่เติมเมื่อเดินทางมาที่ส านักงาน หลงัจากนัน้ควรจดัเตรียมขอ้มูล
เพิม่เติมจากแหล่งอ้างอิงจากภายนอก การรวบรวมรูปภาพและวีดีโอของแต่ละกิจกรรม                
ทีท่ าการเกบ็ขอ้มลู รวมถงึการตรวจสอบขอ้มลูและการใหค้ าบรรยายประกอบรปูภาพ 

ส าหรบัขัน้ตอนน้ีทางที่ปรึกษาโครงการระดบัชาติพจิารณาและให้ค าแนะน ากับ              
ที่ปรึกษาด้านการจดัการที่ดินอย่างยัง่ยืนและคณะท างาน เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบรูณ์               
ตามสอบถาม รวมถงึการกรอกขอ้มูลทัง้ภาษาองักฤษ และภาษาไทย เขา้ในระบบฐานขอ้มูล
ของ WOCAT database หลงัจากนัน้ทมีบรรณาธกิารของ WOCAT ท าการทบทวนและ
ปรับปรุงเน้ือหาภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล QT และ QA และแจ้งให้ทางที่ปรึกษา                      
ด้านการจดัการที่ดินอย่างยัง่ยืนได้ท าการแก้ไขข้อมูลในระบบ QT และ QA รวมทัง้                 
การด าเนินงานตามข้อเสนอและค าแนะน าของที่ปรึกษาโครงการระหว่างประเทศ (IC)                
และหน่วยงานผู้ประสานงานโครงการระดับชาติ (NPCU) ของโครงการ DS-SLM                  
หลงัจากนัน้คณะที่ปรกึษาด้านการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนืของแต่ละภาค ด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลต่างๆ ในระบบของ WOCAT โดยสามารถประมวลการจัดการที่ดิน                
อย่างยัง่ยนื (SLMs) ในรูปแบบของ QT และ QA ได้ทัง้หมด 40 รูปแบบ ดงันัน้                      
คณะที่ปรกึษาดา้นการจดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนืจงึไดพ้จิารณาปรบัปรุง แก้ไข และเรยีบเรยีง
เน้ือหา เพือ่จดัท ารายงานขัน้สุดทา้ยของโครงการในดา้นการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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เกณฑใ์นการคดัเลือกเทคโนโลยีและแนวทางการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน (SLM) 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัด เลือกการจัดการที่ดินอย่างยัง่ยืน                        
ของประเทศไทย เพื่อจดัท าเอกสารแบบสอบถามส าหรับเทคโนโลยีและแบบสอบถาม                        
ส าหรบัแนวทาง (QT/QA) ตามแนวทางการใชเ้ครื่องมอื FAO-WOCAT โดยทีค่ณะปรกึษา
โครงการได้มกีารประชุมและหารอืกบัผูเ้ชี่ยวชาญและนักวขิาการของกรมพฒันาที่ดนิ และ
ก าหนดเป็นหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ความครอบคลุม (relevance) เทคโนโลยทีี่คดัเลอืกต้องสามารถแก้ปญัหา              
ความเสื่อมโทรมของทีด่นิทีค่รอบคลุมทัง้พืน้ทีห่รอืทัง้ภมูภิาค 

2. ความคงทน (robust) เทคโนโลยทีี่คดัเลอืกต้องสามารถคงอยู่ได้ตามเวลา          
ทีก่ าหนดและสามารถใชง้านไดใ้นสภาพทีห่ลากหลาย 

3. สามารถท าซ ้าและถ่ายทอดได ้(replicability and transferability) เทคโนโลยี
คัดเลือกต้องมีสมบัติที่ท าซ ้าได้และสามารถถ่ายทอดยงัผู้ใช้ที่ดินได้อย่างหลากหลาย                 
ในสภาพทีค่ลา้ยคลงึกนั 

4. ความมปีระสทิธผิล (effectiveness) เทคโนโลยตี้องมปีระสทิธผิลในการฟ้ืนฟู             
ให้กลับสู่สภาพเดิม การป้องกันความเสื่อมโทรม และสามารถปรับเข้ากับปญัหา                        
ความเสื่อมโทรมของทีด่นิทีผู่ใ้ชท้ีด่นิเผชญิอยูใ่นพืน้ทีห่รอืภมูภิาคนัน้ 

5. ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) เทคโนโลยีต้องคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย                         
ในการแก้ปญัหาการเสื่อมโทรมของที่ดินในพื้นที่ และควรให้ความส าคญักบัเทคโนโลย ี                 
ที่ให้ผลตอบแทนทางสงัคมที่ดี โดยเน้นเทคโนโลยทีี่สร้างแรงจูงใจต่อผู้มสี่วนได้เสียหรือ                
ผูม้สีว่นรว่มในการบรรลุถงึผลส าเรจ็อยา่งยัง่ยนื 

6. การด ารงชวีติ (livelihood) เทคโนโลยทีี่เลอืกต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั              
การด ารงชีวิตในพื้นที่ และช่วยสนับสนุนให้เกิดความมัน่คงด้านอาหารและท าให้ชีวิต                 
ความเป็นอยูย่ ัง่ยนื 

7. การสร้างศักยภาพของชุมชน (empowerment) เทคโนโลยีที่เลือก                          
ต้องมีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่นมีศักยภาพ และคุณภาพด้านสงัคม เพื่ออ านวย
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส เชน่คนยากจน คนชรา ผูห้ญงิ และเดก็ผูห้ญงิ เป็นตน้ 

8. การไม่มผีลกระทบต่อภายนอก (no negative externality) เทคโนโลยทีีเ่ลอืก        
ตอ้งไมม่ผีลกระทบทีเ่สยีหายต่อดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิทัง้ในและนอกพืน้ที่ 

9. ความยัง่ยนื (sustainability) เทคโนโลยทีีค่ดัเลอืกควรมคีวามยัง่ยนืใน 3 ดา้น           
คอื ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
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การอนุรกัษ์ดิน 

1. QT ขัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร เพือ่การปลกูชาจนีบนพืน้ทีส่งู 

2. QA ไรช่าขัน้บนัไดเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน ้าบนพืน้ทีส่งู 

3. QT การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในรปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือ                
ของประเทศไทย 

4. QA การคนืชวีติใหผ้นืดนิแมแ่จม่ดว้ยระบบการจดัการทีด่นิและน า้ รปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล              
บนพืน้ทีส่งู 

5. QT การปลกูยคูาลปิตสับนคนันาเพือ่ลดระดบัน ้าตืน้ใตด้นิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ              
ของประเทศไทย 

6. QA การใหค้ าแนะน าในการปลกูยคูาลปิตสับนคนันาในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากดนิเคม็  

7. QT การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์ในพืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนั 

8. QA การรวมกลุม่เกษตรกรรายยอ่ยเพือ่การจดัการและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี                      
การพฒันาดนิเสื่อมโทรม 

9. QT การปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่ากุง้รา้งเพือ่ปลกูตน้จาก 
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ขัน้บนัไดดินฐาน 3 เมตร เพ่ือการปลกูชาจีนบนพืน้ท่ีสงู  
คนัดนิแบบขัน้บนัไดดนิเพือ่การปลกูชาจนีบนพืน้ทีส่งู  

ไร่ชาขัน้บนัไดดนิเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน ้าบนพืน้ทีส่งู (ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

ขัน้บนัไดดินฐาน 3 เมตร เพ่ือการปลูกชาจีนบนพื้นท่ีสูง เป็นวิธีการปรบัปรุงสภาพพื้นท่ีให้มี
ศกัยภาพทางการเกษตรสูง อ านวยความสะดวกต่อการเพาะปลูก ดแูลรกัษา เกบ็เก่ียวผลผลิต 
ขนส่งสินค้าเกษตรและปัจจยัการผลิต เป็นต้น ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน ลดการ
สูญเสียหน้าดิน ป้องกนัการขาดแคลนน ้า ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรได้
อย่างยัง่ยืน  
มาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้าวธิกีลชนิดขัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตัง้อยู่ใน
เขตบ้านคุ้ม หมู่ที่ 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดย         
กรมพฒันาที่ดนิให้การสนับสนุนในการส ารวจ ออกแบบและจดัท าข ัน้บนัไดดนิแบบต่อเนื่องบรเิวณ
แปลง  ไมผ้ลเขตหนาวเก่าของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางทีม่สีภาพเสือ่มโทรม ซึง่เดมิเกษตรกรชาวเขา
ไดบุ้กรุกแผว้ถางปา่เพือ่ปลกูฝ่ินและท าไร่เลือ่นลอยมาอยา่งต่อเนือ่ง และในปี พ.ศ.2543 สถานเีกษตรหลวง
อ่างขางได้คดัเลือกเกษตรกรชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่มคีวามสามารถและความถนัดในการปลูกชา 
จ านวน 50 ครวัเรอืน ใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาและส่งเสรมิอาชพีการปลูกชาจนี “แปลง 2000” รวม
เนื้อทีป่ระมาณ 100 ไร่ พื้นทีม่คีวามสูงจากระดบัทะเลปานกลาง 1,400 เมตร ลกัษณะภูมปิระเทศเป็น
ภูเขาสลบัซบัซอ้นทีม่คีวามลาดชนัสงู (16-30 เปอร์เซ็นต์) เนื้อดนิเป็นดนิร่วนปนทรายแป้ง ดนิลกึมาก 
(>1.2 เมตร) การระบายน ้าด ีปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิปานกลาง (1-3 เปอรเ์ซน็ต์) ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่
ตลอดปี 1,925.3 มลิลเิมตร โดยฝนจะเริม่ตกตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึตุลาคม อุณหภูมเิฉลีย่ตลอดทัง้ปี 
22.9 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิูงสุด 32.1 องศาเซลเซยีส ในช่วงเดอืนพฤษภาคม อุณหภูมติ ่าสุด 3.9 
องศาเซลเซยีส ในช่วงเดอืนธนัวาคม  
การท าข ัน้บนัไดดนิแบบเอยีงออก ขนาดฐานกวา้ง 3 เมตร ในแปลงส่งเสรมิการปลูกชาจนีบนพื้นทีสู่ง     
“แปลง 2000” เหมาะสมกบัพื้นทีท่ีม่คีวามลาดชนัเกนิกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และดนิต้องลกึไม่น้อยกว่า 1 
เมตร ท าโดยใช้เครื่องจกัรขุดและถมดินบริเวณไหล่เขาให้เป็นชัน้ ๆ ลดหลัน่กนัเป็นขัน้บนัไดดิน
แบบต่อเนื่อง และใช้ระบบการปลูกพืชคลุมดินร่วมกบัการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเพื่อรักษาขอบ
ขัน้บนัไดดนิ สามารถช่วยป้องกนัการเสื่อมโทรมของทรพัยากรดนิและทีด่นิ เนื่องจากขัน้บนัไดดนิที่
สรา้งขวางความลาดเทของพืน้ทีเ่พือ่ลดความยาวความลาดชนัออกเป็นช่วง ๆ ท าใหช้ะลอความเรว็และ
ความแรงของน ้าไหลบ่า ป้องกนัการพงัทลายของดนิ ช่วยรกัษาหน้าดนิ สรา้งความชุ่มชื้นแก่ดนิ รกัษา
ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ นอกจากนี้ยงัช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานแปลงของเกษตรกร 
ตลอดจนฟ้ืนฟูระบบนิเวศทา้ยน ้า ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้  
1) ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิสงัคม คอื เกษตรกรชาวเขามคีวามมัน่คงทางรายไดจ้ากการผลติชาจนีทีใ่ห้
ผลผลติตลอดปี สรา้งอาชพีเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนืใหก้บัครอบครวัและชุมชน 
2) ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและนิเวศวทิยา คอื ลดปรมิาณน ้าไหลบ่า ลดตะกอนดนิ รกัษาระดบัธาตุ
อาหารในดนิ รกัษาความชืน้ในดนิ สรา้งความหลากหลายทางชวีภาพ พบสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ ไสเ้ดอืน ผึ้ง 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : แปลงส่งเสรมิการปลกูชาจนี (แปลง 2000) 
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต าบลแมง่อน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก :  
99.04081, 19.92032  
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไปอย่างสม ่า
เสมอในพืน้ที ่ 
(ประมาณ 0.1-1 ตร.กม.) 
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : พ.ศ. 2542; 10-50 ปี 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนัอยู ่( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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ขัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร แปลงชา 2000  
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใช้ท่ีดินท าการปลกูพืชผล   

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ  -การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม (Tree and shrub cropping) พชืทีม่เีนื้อไม ้ 

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  อายุหลายปี เกบ็เกีย่วมากกว่าหนึ่งครัง้หลงัการปลกู (ไมย้นืตน้/ไมผ้ล ชา  

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ         กาแฟ ฯลฯ) 

√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก - การใช้น ้า 

   สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ  จากน ้าฝน 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์  การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ประเภทของการเส่ือมโทรม 

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การกดักร่อนของดนิโดยน ้า - Wt (Loss of topsoil)  

√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  : การสญูเสยีดนิชัน้บนหรอืการกดักรอ่นทีผ่วิดนิ  

 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   

    

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการอนุรกัษ์ด้วยวิธีพืช 

  มาตรการปลกูพชืขวางความลาดชนั  มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยวธิพีชื - V2: หญา้และไมย้นืตน้  

  การปบัปรุงดนิ/พชืคลุมดนิ   

  การลดความเสีย่งจากภยัพบิตับินพืน้ฐานของระบบนิเวศ  มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยวธิโีครงสรา้ง - S1: คนัดนิ 

ระบบพชืคลุมดนิรว่มกบัแถวหญา้แฝกรกัษาขัน้บนัไดดนิ  
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

แมลงปอ แมงมมุ แมลงเต่าทอง แมลงหางหนีบ เป็นตน้ 
3) ผลกระทบดา้นสงัคมวฒันธรรม คอื ทุกกลุ่มชาตพินัธุไ์ดร้บัโอกาสการจดัสรรทีด่นิท ากนิตามกลุ่มพชืทีต่นเองถนดัและตอ้งการผลติ เคารพในการใชท้ีด่นิตามโซน
การปลกู เคารพสทิธใินการใชน้ ้า สรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัชุมชน 
   ทัง้นี้ เกษตรกรชาวเขาส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรบัการท าข ัน้บนัไดดนิส าหรบัปลูกพชืบนพื้นทีสู่ง จงึช่วยกนัดูแลรกัษา หรอืซ่อมแซมดว้ยตนเองหากช ารุดเลก็น้อย 
เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ทัง้นี้ภาครฐัและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งควรใหก้ารสนับสนุนการในจดัท าโครงสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้าที่เหมา ะสมและงบประมาณ
ด าเนินการ เนื่องจากเกษตรกรไมส่ามารถปฏบิตัเิองไดแ้ละไมม่ทีุน  
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แบบแปลนทางเทคนิค 
1. การส ารวจคดัเลือกพื้นที่ด าเนินการ ในช่วงปี พ.ศ.2542 -2543 ทาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประสานขอใหก้รมพฒันาทีด่นิด าเนินการส ารวจ
คดัเลอืกพืน้ทีภ่เูขาสงูทีม่คีวามลาดชนัประมาณ 20-35 เปอร์เซ็นต์ บรเิวณ
แปลงปลูกไมผ้ลเขตหนาวเก่าของสถานีฯ ทีไ่ม่มรีะบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า 
และมสีภาพเสื่อมโทรม ใหผ้ลผลติต ่า เสีย่งต่อการเกดิการชะลา้งพงัทลาย
และดนิถล่ม เพือ่ออกแบบและจดัท าระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้าทีเ่หมาะสมกบั
สภาพพืน้ที ่คอื ข ัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร ส าหรบัใชเ้ป็นแปลงส่งเสรมิและ
พฒันาอาชพีการปลกูชาจนีเชงิอนุรกัษ์บนพืน้ทีด่งักล่าวใหแ้ก่เกษตรกรเผ่า
ปะหล่อง เพือ่สรา้งรายไดแ้ละใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ย่างยัง่ยนื ผลส ารวจดนิ
พบว่าดนิบรเิวณดงักล่าวอยู่ในกลุ่มชุดดนิที ่29 ชุดดนิแม่แตง เป็นดนิลกึ
มาก ดนิบนเป็นดนิร่วนปนทรายถึงดนิร่วนเหนียวปนทราย สนี ้าตาลปน
แดงเขม้ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกรดเลก็น้อย (pH 5.5-6.5) ดนิล่าง
เป็นดินเหนียว สีแดงเข้มถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น   
กรดจดั  (pH 4.5-5.5) 
2. การท าการปกัหลกัก าหนดแนวขุดตัง้แต่จุดสูงสุดของพื้นที่จนถงึจุดต ่าสุดเพื่อใชเ้ป็นแนวการขุดแรก จากนัน้ปกัหลกัก าหนดแนวขุดในแนวขึน้ -ลง ตามความ 
ลาดชนั มรีะยะห่างระหว่างไมท้ีป่กัเท่ากบัระยะห่างของขัน้บนัไดดนิ เท่ากบั 3 เมตร โดยจะปกัไมท้ีจุ่ดกึง่กลางของบนัไดดนิ จากนัน้จงึปกัหลกัวางแนวขุดในแนว
ระดบั แนวแรกทีจุ่ดสงูสุดของพืน้ทีก่ าหนดความกวา้งของเสน้ระดบัประมาณ 3.0 เมตร และลาดเอยีง 1-2 องศา เพือ่ระบายน ้าออกจากพืน้ที ่
3. การด าเนินการขุด-ถม เคลื่อนยา้ยดนิและปรบัแต่งพื้นที่ ท าการขุดดนิจากล่างขึน้บน โดยใชเ้ครื่องจกัรขุดดนิจากขอบแปลงดา้นล่างขึน้ไปท าเป็นขัน้บนัไดดนิ
เหนือจุดทีข่ดุ พรอ้มทัง้ปรบัระดบัแปลงใหม้คีวามสม ่าเสมอ จงึเคลือ่นยา้ยดนิ ปรบัแต่ง และบดอดัแน่น ท าข ัน้บนัไดดนิใหม้คีวามกวา้งประมาณ 3.0 เมตร เอยีงเขา้
หาตลิง่ประมาณ 1-2 องศา และใหม้คีวามหนาของดนิเพิม่อกีประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต์ เพือ่กนัการยุบตวั โดยมชีัน้ของอนิทรยีวตัถุอยู่ช ัน้บนสุด ก าหนดความสูงของ
ขัน้บนัไดดนิแต่ละขัน้ไมเ่กนิ 1.8 เมตร ดงันัน้จงึตดัดนิลงไป 0.9 เมตร และเตมิดนิ 0.9 เมตร 
4. การปลกูหญา้แฝกรกัษาขัน้บนัได 2 แถว โดยปลกูบรเิวณเหนือแนวขัน้บนัไดดนิดา้นบน 1 แถว และปลกูบรเิวณแนวดนิถมอกี 1 แถว ใชร้ะยะห่างระหว่างต้น 10 
เซนตเิมตร 
5. การปลกูชาจนี แปลง 2000 
   5.1 การคดัเลอืกเกษตรกรและจดัสรรที่ดนิ หลงัจากจดัท าข ัน้บนัไดดนิเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ในปี พ.ศ.2543 ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้คดั เลอืกและ     
จดัสรรทีด่นิปลกูชาใหแ้ก่เกษตรกรเผ่าปะหล่อง 50 ครวัเรอืน ท าแปลงส่งเสรมิการปลกูชาจนี 2 สายพนัธุ ์คอื พนัธุก์า้นอ่อน และพนัธุเ์บอร ์12 
   5.2 ฤดปูลกูทีเ่หมาะสม เกษตรกรจะปลกูชาจนีบนขัน้บนัไดดนิ ช่วงปลายฤดฝูนประมาณเดอืนสงิหาคมถงึตุลาคม เนื่องจากหลงัปลกูแลว้รากของชาจะกระทบกบั
อากาศทีค่่อนขา้งเยน็ จะสามารถเจรญิเตบิโตไดด้แีละไมป่ระสบปญัหาเหมอืนช่วงตน้ฤดฝูน 
   5.3 ระยะปลูก ต้นปกัช าจะมอีายุประมาณ 10-12 เดอืน ก่อนปลูก ใชร้ะยะปลูกระหว่างแถว 1.2 เมตร ระยะระหว่างต้น 60 เซนติเมตร มจี านวนต้นประมาณ 
2,200 ตน้ต่อไร่ แต่บางช่วงของขัน้บนัไดจะปลกูแบบแถวคู่สลบัฟนัปลา เวน้ระยะห่างแถวคู่ประมาณ 40-45 เซนตเิมตร 
6. การดแูลรกัษาแปลง 2000 
   6.1 การใส่ปุ๋ ย เน้นการใช้ปุ๋ ยหมกัจากมูลสตัว์ที่ผลิตเองในกลุ่ม โดยการขุดร่องยาวบริเวณปลายทรงพุ่มต้นชา ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ทัง้สองด้าน                   
ใส่อัตรา 2 กิโลกรมัต่อต้นใน 1 ปี จะใส่ประมาณ 3 ครัง้ ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ มถุินายน ตุลาคม และยงัใช้ปุ๋ ยน ้าอินทรีย์เสริมให้กับต้นชาเพื่อยืดยอดชา             
ใหเ้ขยีวเขม้ อวบ ไดน้ ้าหนกัด ี
   6.2 การใหน้ ้า เป็นการปลูกแบบอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั ร่วมกบัระบบการใหน้ ้าแบบพ่นฝอย ทีม่รีะบบการกระจายน ้าจากบ่อ (แทง็ก์) ส่งตามท่ อพวีซีไีปยงัแปลง
ปลกู 
   6.3 การเก็บเกีย่ว ชาอนิทรยี์จะเริม่เกบ็เกี่ยวผลผลติตัง้แต่เดอืนเมษายน -ธนัวาคม และจะพกัตวัในช่วงเดอืนมกราคม-มนีาคม ปจัจุบนัพนัธุ์เบอร์ 12 ผลผลติ           
เฉลีย่ 800 กโิลกรมัต่อไร่ 1 ปี เกบ็ได ้5-6 ครัง้ ส่วนพนัธุก์า้นอ่อน ผลผลติเฉลีย่ 600 กโิลกรมัต่อไร่ 1 ปี เกบ็ได ้4-5 ครัง้ ท าใหม้รีายไดเ้ฉลีย่ปีละ 100,000-300,000 
บาท ต่อราย โดยมผีลผลติรวมของเกษตรกรประมาณ 60,000 กโิลกรมัต่อปี 
7. การบ ารุงรกัษาเทคโนโลยขี ัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร แปลงชา 2000 เกษตรกรจะด าเนินการซ่อมแซมขัน้บนัไดเองในกรณีทีเ่กดิการช ารุด/ถูก กดัเซาะจากแรงน ้า
ฝนและแรงน ้าไหลบ่า โดยจะซ่อมแซมในช่วงฤดแูลง้ ประมาณเดอืนเมษายน ยกเวน้เกดิร่องรอยช ารุดมาก ทางกรมพฒันาทีด่นิจะสนับสนุนการซ่อมบ ารุงดงักล่าว 
อตัราไร่ละ 500 บาท 

ผูเ้ขยีน : ถนอมขวญั ทพิวงศ ์
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จ่าย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณ ต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่  

พืน้ทีจ่ดัท าระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้าแบบชัน้บนัไดดนิต่อเนื่องฐาน 3 เมตร 
เนื้อที ่15.43 ตารางกโิลเมตร หรอื 96.4375 ไร่ หรอื 15.43 เฮกตาร์ 
ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 6.25 )  

 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การส ารวจคดัเลอืกพืน้ทีแ่ละออกแบบขัน้บนัไดดนิ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ s ปีแรก (2541)) 
2. การท าหลกัก าหนดแนวการขดุ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ s ปีแรก (2541)) 
3. ด าเนินการขดุ เคลือ่นยา้ยดนิ และปรบัแต่งพืน้ที ่(ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ s ก่อนฤดฝูน (2542)) 
4. การปลกูหญา้แฝกรกัษาขัน้บนัได (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ v ช่วงตน้ฤดฝูน (2542)) 
5. การปลกูชาจนี (เตรยีมทีด่นิ การปลกู) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ฤดฝูน (ส.ค.-ต.ค.43)) 
6. การใส่ปุ๋ ย 3 ครัง้ เดอืนกุมภาพนัธ ์มถุินายน ตุลาคม (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ M ก.พ., ม.ิย., ต.ค.) 
7. การใหน้ ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ตลอดช่วงปลกู) 
8. การใส่ปุ๋ ย (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ตลอดช่วงปลกู) 
9. การเกบ็เกีย่ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ A ช่วงเกบ็เกีย่ว) 
10. การบ ารุงรกัษาเทคโนโลยขี ัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ช่วงฤดแูลง้ (เม.ย.)) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
นโยบายของรฐับาลเรือ่งค่าแรงขัน้ต ่าเป็นปจัจยัส าคญั 
ทีม่ผีลต่อตน้ทุนของโครงการ 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อ
ปัจจยัน าเข้า(บาท) 

% ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  
ส ารวจพืน้ที ่1 วนั  แรง 0.5 175.82 87.91  
ปกัแนวไมห้ลกัก าหนดแนวขดุ ขึน้-ลง และแนวระดบั 1 วนั แรง 4.0 175.82 703.28  
ปลกูหญา้แฝก ระยะห่าง 10 ซม. (1 แถว 40 ม. = 400 กลา้ x 8 แถว) กลา้ 3,200.0 1.65 5,280.0  
แรงงานขดุดนิปรมิาตร 2.4 ม3/ม ลบ.ม. 88.0 100.68 8,877.44  
อปุกรณ์  
เครือ่งจกัรกลขดุปรมิาตร 2.4 ม3/ม ลบ.ม.     
ไมห้ลกั อนั 1.0 500.0 500.0  
วสัดดุ้านพืช  
กลา้หญา้แฝก (กรมพฒันาทีด่นิสนบัสนุน) กลา้ 3,200.0    
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  15,448.63  

482.77  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)  

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อ
ปัจจยัน าเข้า(บาท) 

% ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

แรงงานปรบัแต่งขัน้บนัได แรง 1.0 500.0 500.0  

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  500.0  

15.63  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)  

กิจกรรมส าหรบับ ารงุรกัษา 
1. ซ่อมแซมขัน้บนัไดดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ s ซ่อมฤดแูลง้ 3-5 ปี ครัง้)  
ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา  
(พืน้ท่ีจดัท าระบบอนุรกัษ์ดินและน ้าแบบขัน้บนัไดดินต่อเน่ืองฐาน 3 เมตร เน้ือท่ี 15.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 96.4375 ไร่ หรือ 15.43 เฮกตาร)์ 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ เขตภมิูอากาศเกษตร 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปี 1925.3 มม. 
จ านวนวนัฝนตก 160.9 วนัต่อปี •วนัทีม่ปีรมิาณฝนตกหนกัสงูสุด (Daily max.) 
 เฉลีย่149.4 มม/วนั ในเดอืนตุลาคม •เกดิพายุ (Thunderstorm) เฉลีย่ 57.5 วนั  
ต่อปี มากสุดในเดอืนพฤษภาคม เกดิขึน้ 10.5 วนั  
ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา DOI ANG KANG (Index station คอื 48302) Latitude  
19° 55' 53.0" N Longitude 99° 2' 54.0" E สถานีอยูส่งูจาก MSL 1529 เมตร  
ปีเกบ็ขอ้มลู ค.ศ.2006-2015 (10 ปี ยอ้นหลงั)  
จากขอ้มลูสถานีอุตุ 48302 พบว่า ระยะเวลาช่วงทีห่ยาดน ้าฟ้าสงูมากกว่า  
ครึง่หนึ่งของศกัยภาพการคายระเหยน ้า (PET) อยู่ระหว่าง พ.ค.-ต.ค. หรอื  
ประมาณ 6 เดอืน = 180 วนั จงึจดัเป็นเขตกึง่ชุ่มชืน้ 
ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วยมม. 1925.3  

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้ 

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้ 

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้ 

 1,001-1,500 ม.ม.   

√ 1,501-2,000 ม.ม   

 2,001-3,000 ม.ม.   

    

    

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%)  ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%) √ ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง  

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา √ 1,001-1,500 เมตร   

√ เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา √ 1,501-2,000 เมตร   

√ ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เขา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ละเอยีด/ (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหาหรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ  ใช่ 

 < 5 เมตร √ ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี √ ไมใ่ช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง  (จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั)   

√ > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้  การเกิดน ้าท่วม 

     (การชลประทาน)  ใช่ 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้ √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

√ สงู  สงู     

 ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัขอการใช้เครือ่งจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10%ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน   10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50%ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต ์ 

 ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่  เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย √ ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์ √ ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 0.5-1 เฮกตาร ์  ขนาดกลาง  บรษิทั √ เกีย่วกบัชมุชน (ถกูจดัระเบยีบ) 

√ 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์   √ รายบคุคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์    รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์     √ เกีย่วกบัชมุชน (ถกูจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  
 500-1.000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       

 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสรา้งพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี  

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  
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ผลกระทบ   
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคม 
การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  
          -กอ่นการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืปลกูขา้วโพด ขา้วไร ่

หมนุเวยีน /ไรเ่ลือ่นลอย เพือ่ยงัชพี หลงัการจดัการ
ทีด่นิอยา่งยัง่ยนืปลกูชาอนิทรยีโ์ครงการ แปลง 2000 
ท าใหม้รีายไดต้ลอดปี  
 

คุณภาพพชืผล  ลดลง        √ เพิม่ขึน้  
การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ  เพิม่ขึน้       √ ลดลง   
          - 

พืน้ทีส่ าหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ในระหว่าง
เพาะปลกูหรอืใชง้าน)   

ลดลง     √    เพิม่ขึน้  
         • ไมม่กีารเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกู 

การจดัการทีด่นิ  ขดัขวาง      √  ท าใหง้า่ยขึน้  
          -การใชพ้ืน้ทีม่คีวามลาดชนัสงูท าการเกษตร ไร่ชา 

2000 จ าเป็นอย่างยิง่ตอ้งมกีารจดัการทีด่นิโดยใช้
มาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้าเพือ่จดัการพืน้ทีใ่หเ้กดิ
ความยัง่ยนื 

ความตอ้งการน ้าจากการชลประทาน  เพิม่ขึน้  √       ลดลง  
ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้    √     ลดลง  
          -หลงัการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืค่าใชจ้่าย 

เพิม่จากเดมิไม่มาก เพราะมกีลุ่มผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์
มลูโคใชเ้อง ยกเวน้ ซื้อยาชวีภณัฑก์ าจดัโรคแมลง  
จากสหกรณ์ และมคี่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษา
ขัน้บนัไดดนิ 

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  
          -ก่อนการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืมรีายไดพ้อยงัชพี 

หลงัการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ 
ความเหลือ่มล ้าทางเศรษฐกจิ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  
          -หลงัการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเกษตรกรมรีายได้

พอๆ กนัไมเ่กดิความเหลือ่มล ้า 
ภาระงาน เพิม่ขึน้  √      ลดลง  
          - มภีาระงานเพิม่ขึน้ เนื่องจากตอ้งมกีารดแูลตน้

ชาและขัน้บนัไดดนิอย่างต่อเนื่อง 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ ้า  แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          -เจา้หน้าทีส่ถานฯี จดัพืน้ทีก่ารใชท้ีด่นิตามกลุ่มพชื 
(zoning) หลงัการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทุกกลุ่ม
ชาตพินัธุไ์ดร้บัโอกาสรบัการจดัสรรทีด่นิท ากนิตาม
กลุ่มพชืทีต่นเองถนดัและตอ้งการผลติ 

สถาบนัของชุมชน  อ่อนแอลง    √    เสรมิใหแ้ขง็แรง   

          
-มกีารรวมกลุ่มผลติพชืต่างๆ กลุ่มผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์
เป็นสมาชกิกลุ่มสหกรณ์ ชุมชนเขม้แขง็ขึน้ 

มเีจา้หน้าทีส่ถานฯี ใหค้ าแนะน าสง่เสรมิ คดัเลอืก
พนัธุ ์แนะน าการปลกู การผลติเกบ็เกีย่ว รบัซือ้
ราคาประกนั มโีรงงานแปรรปูชา มตีลาด ท าให้
ผลติชาไดอ้ยา่งยัง่ยนื (ครบวงจร) 
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ผลกระทบ   
การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่ง
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  

ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   
         -ผูใ้ชท้ีด่นิมคีวามรู ้

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  
น ้าไหลบ่าทีผ่วิดนิ  เพิม่ขึน้       √  ลดลง  
          -กอ่นการจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืเกดิน ้าไหลบา่ รอ่งลกึ 

-หลงัมกีารจดัการทีด่นิปรมิาณน ้าไหลบ่าลดลง 
ความชืน้ในดนิ ลดลง      √  เพิม่ขึน้   
สิง่ปกคลุมดนิ ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้   
          -ก่อนการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืมพีชืคลุมดนิ

เฉพาะฤดฝูน เพราะปลกูขา้วไร ่ขา้วโพดอาศยัน ้าฝน 
-หลงัการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืมพีชืคลุมดนิ  
(ชา+หญา้) ตลอดทัง้ปี 

การปกคลุมดว้ยพชื  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   
          -ก่อนการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืมพีชืคลุมดนิ

เฉพาะฤดฝูน เพราะปลกูขา้วไร ่ขา้วโพดอาศยัน ้าฝน 
-หลงัการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืมพีชืคลุมดนิ 
 (ชา+หญา้) ตลอดปี 

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์  
(ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ แมลงผสมเกสร)   

ลดลง      √  เพิม่ขึน้   
         -หลงัการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืพบสตัว/์แมลงมาก

ขึน้ เชน่ ไสเ้ดอืน ผึง้ แมลงปอ แมงมมุ แมลงต่าทอง ฯลฯ 

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื  ลดลง    √    เพิม่ขึน้   
          -มกีารจดัการแบบเกษตรอนิทรยี ์ใชส้ารและวธิกีาร

ควบคุมแบบธรรมชาต ิแมลงศตัรพูชืและโรคพชื
ต่าง ๆ เกดิความสมดุลย์ 

ดนิถล่ม/ ซากต่าง ๆ ทีถู่กพดัพามา  เพิม่ขึน้       √  ลดลง  
          -การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืข ัน้บนัไดดนิ+พชืปลกู 

ช่วยลดความแรงของน ้าไหลบ่า ลดการเกดิร่องลกึ 
การพงัทลายของดนิ 

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  
น ้าท่วมพืน้ทีท่า้ยน ้า (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ)  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  
          การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืข ัน้บนัไดดนิ หญา้แฝก 

พชืคลุมดนิ ช่วยลดการกดัเซาะหน้าดนิ กกัเกบ็น ้า
ลงดนิ  ดกัตะกอนดนิ ท าใหน้ ้าท่วมพืน้ทีท่า้ยน ้า
ลดลง และท าใหด้นิตะกอนทา้ยน ้าลดลง 

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน ้า  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   

ฝนประจ าปีเพิม่ขึน้  ไมด่ ี     √ ดมีาก  

ฝนตามฤดเูพิม่ขึน้  ไมด่ ี     √  ดมีาก 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้   ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก  
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 
เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 1-10% √ 0-10% 

√ 11-50%  11-50% 

 >50%  51-90% 

   91-100% 

จ าวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 
เฉพาะปลกูชาอนิทรยี ์แปลง 2000 มเีกษตรกรจ านวน 39 ราย ทีท่ าการเกษตรชาขัน้บนัได และยงัมพีืน้ทีแ่ปลงปลกูพชืสมนุไพร ไมผ้ล พชืผกั อื่นๆ  
ทีท่ าข ัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร ไมต่ ่ากว่า 50 เปอรเ์ซน็ต์ 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุดอ้ย/ขอ้เสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ขัน้บนัไดดนิช่วยชะลอความแรงและลดความเรว็ของน ้าไหลบ่าหน้า
ดนิ และลดปรมิาณดนิตะกอน 

 ช่วยลดปรมิาณการใชปุ้๋ ย เนื่องจากไมส่ญูเสยีธาตุอาหารพชืในรปูของ
ปุ๋ ยไปกบัน ้าไหลบ่าและตะกอนดนิ 

 ชว่ยใหเ้กษตกรปฏบิตัหิรอืจดัการพืน้ทีเ่กษตรไดง้า่ยและสะดวกมากยิง่ขึน้ 

  เทคโนโลยมีคี่าใชจ้่ายสงู/แพง  
  รฐัควรช่วยสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ 

 ตอ้งใชผู้ม้คีวามรู ้ความช านาญ ในการออกแบบและก่อสรา้ง  
  รฐัช่วยจดัเจา้หน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอื 

 ขัน้บนัไดดนิช ารุด  
 ดแูลซ่อมแซมดว้ยตนเองไดห้ากช ารุดไมม่าก  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

 ขัน้บนัไดดนิช่วยชะลอความแรงและลดความเรว็ของน ้าไหลบ่าหน้า
ดนิ และลดปรมิาณการสญูเสยีดนิ 

 ขัน้บนัไดสามารถช่วยดกักรองน ้าฝน ท าใหน้ ้าฝนค่อยๆ แทรกซมึลง
ไปในดนิไดม้ากขึน้ สรา้งความชืน้ในดนิ น ้าฝนสว่นทีเ่กนิกจ็ะคอ่ยๆ 
ไหลบ่าลงไปเป็นชัน้ๆ ตามขัน้บนัไดดนิ 

 เทคโนโลยดีงักล่าวนี้ ชว่ยใหเ้กษตรกรประหยดัค่าใชจ่้ายเรือ่งปุ๋ ย  
(ทัง้ปรมิาณปุ๋ ยทีใ่ช ้และเวลาใส่ปุ๋ ย) เนื่องจากปรมิาณธาตุอาหารพชื
ในปุ๋ ยทีส่ญูเสยีไปกบัน ้าไหลบ่าและตะกอนดนิน้อยลง 
ช่วยใหเ้กษตรกรสามารถปฏบิตังิานไดส้ะดวกมากขึน้ ไมเ่สีย่งต่อการ
ลืน่ไถลจากทีส่งูลงไป  

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ    
  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 เทคโนโลยมีคี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรกล  
 ของรฐัควรช่วยสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ 

 จ าเป็นตอ้งใชผู้ม้คีวามรู ้ความช านาญ ในการออกแบบและก่อสรา้ง  
 เจา้หน้าทีร่ฐัควรชว่ยใหค้วามรู ้และด าเนินงานก่อสรา้ง  

 การเกดิความเสยีหายต่อขัน้บนัไดดนิ (ข ัน้บนัไดดนิช ารุด)  
จากน ้าฝนและน ้าไหลบ่าหน้าดนิ หรอืเหตุการณ์อื่นๆ  
 ตอ้งจดัหางบประมาณในการดแูล ซ่อมบ ารุง ข ัน้บนัไดดนิ ประจ าปี  
หรอื ทุกๆ 3-5 ปี หรอืงบเร่งด่วน  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  
สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  

พายุฝนประจ าทอ้งถิน่  ไมด่ ี      √ ดมีาก  

พายุฝนฟ้าคะนองประจ าทอ้งถิน่  ไมด่ ี      √ ดมีาก  

ดนิถล่ม     √  ดมีาก  ไมด่ ี 
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์(aoy.tvong.@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 26 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563 

วิทยากร   

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์  - วทิยากรร่วม   
สมจติต์  เลศิดษิยวรรณ  - วทิยากรรว่ม  
กมลาภา วฒันประพฒัน์  - วทิยากรรว่ม  
ปานิสรา ทองทว้ม   - วทิยากรร่วม  
จาย หมอกเงนิ (-) - ผูใ้ชท้ีด่นิ  
วรีพงษ์ เทพงัธง (-) - เจา้หน้าทีส่ถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต าแหน่งนกัวชิาการ 
สนธยา บุญช ู(-) - เจา้หน้าทีศ่นูยป์ฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง ศพล. 
ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5726/ 
วีดีโอ  

 https://youtu.be/1sDd5BNeAiU 

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

     ไม่ปรากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกัการ 

- : - 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 การท าข ัน้บนัไดดนิเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีป่า่ตน้น ้าล าธาร (ความลาดชนั 35-60%) 
: http://www.dnp.go.th/watershed/ ส่วนอ านวยการ/จดัท าระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า โครงการท าข ัน้บนัไดดนิ.pdf  
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การสมัภาษณ์เกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิ แปลง 2000 (ภาพโดย : สมจติต ์เลศิดษิยวรรณ) 

ไร่ชาขัน้บนัไดเพ่ือการอนุรกัษ์ดินและน ้าบนพืน้ท่ีสงู เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ท่ีดินทาง
การเกษตรรปูแบบหน่ึงท่ีให้ความส าคญัต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน น ้า พืช ควบคู่กบัการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงูอย่างยัง่ยืน  
แนวทางการใชป้ระโยชน์ขัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร เพื่อการปลูกชาจนีภายใตร้ะบบการอนุรกัษ์ดิน
และน้ําบนพื้นที่สูงอย่างยัง่ยืน แปลง 2000 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ที่ 5 ตําบล
แม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มคีุณลกัษณะเด่น คอื เป็นมาตรการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา 
วธิกีล ทีไ่ดร้บัการออกแบบและจดัทําขัน้บนัไดดนิทีม่ฐีานความกวา้งทีเ่หมาะสมสาํหรบัปลูกชาจนี
อนิทรยีบ์นพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนั 20-35 เปอรเ์ซน็ต ์โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาและสง่เสรมิ
อาชพีเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งูอยา่งยัง่ยนื จดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําใหเ้กษตรกรชาวเขาผลติชา
จนีคุณภาพดสีง่โรงงานแปรรปู ชว่ยสรา้งรายไดท้ีม่ ัน่คง ยกระดบัคุณภาพชวีติ ทีส่าํคญัยิง่คอืเพื่อลด
ปญัหาการบุกรุกปา่ ปญัหาทาํไรเ่ลื่อนลอย ทําการเกษตรกรรมผดิวธิ ีนําไปสูก่ารอนุรกัษ์ตน้น้ําและ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิได้อย่างยัง่ยนื โดยไม่ทําลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระบวนการ
คดัเลอืกและสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิเพือ่การใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ยา่งยัง่ยนื มดีงัน้ี 
ในชว่งแรกทีท่างสถานีเกษตรหลวงอา่งขางไดร้เิริม่โครงการพฒันาและสง่เสรมิอาชพีการปลูกชาจนี
บนพืน้ที่สงู (ทดแทนการปลูกฝ่ิน) ได้รบัความร่วมมอืจากกรมพฒันาที่ดนิเขา้มาสํารวจ คดัเลอืก
พืน้ที ่ออกแบบและจดัทําระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําแบบขัน้บนัไดในพืน้ที่แปลงไม้ผลเมอืงหนาวเก่า
ของสถานีฯ ทีม่สีภาพเสือ่มโทรม เพื่อจดัสรรทีด่นิตามโซนการปลูกพชื (แต่ไม่มสีทิธิถ์อืครองทีด่นิ) 
ใหแ้ก่เกษตรกรเผา่ปะหลอ่งที่ไดร้บัคดัเลอืกและไดร้บัการรบัรองจากผูนํ้าของชุมชนว่ามคีวามถนัด 
และสามารถปลูกชาจนีตามแนวทางปฏิบตัิเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จดัตัง้เป็นกลุ่มชาแปลง 
2000 ซึง่ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาจีน
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสถานีฯ เข้าไปในแปลง 2000  เพื่อให้บริการ 
คําแนะนําเกี่ยวกบัการจดัการดนิ การใส่ปุ๋ย การจดัการโรคและแมลงศตัรูชา การปลูกหญ้าแฝก
เพื่อรักษาขัน้บันไดดินหรือแนวขอบถนน สนับสนุนให้จัดตัง้กลุ่มผลิตปุ๋ยหมกัไว้ใช้เองเพื่อลด
ต้นทุน สนับสนุนปจัจยัการผลิตต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ผ่านการเบิกจ่ายภายใต้การควบคุมของ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์การเกษตรดอยอ่างขาง สนับสนุนเรื่องการตลาดผ่านการรบัซื้อในราคาประกนั
ตามคุณภาพของยอดชา ตลอดจนการสนับสนุนให้มีโรงงานแปรรูปชา ซึ่งปจัจยัต่างๆ ดงักล่าว 
ส่งผลให้เกษตรกรมีความขยนั หมัน่ตรวจตราแปลง 2000 อย่างใกล้ชดิ จนเกิดความตระหนักรู้  
ในการดูแลรกัษาทรพัยากรดนิขัน้บนัไดดนิปลูกชา ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื เพิม่พูนทกัษะ  
แก่เกษตรกรใหส้ามารถซ่อมแซมขัน้บนัไดดนิไดด้ว้ยตนเองหากชํารุดเลก็น้อย  หากชํารุดเสียหาย
มากทางกรมพฒันาที่ดินจะช่วยดําเนินการซ่อมแซม ผลการดําเนินงานการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการจัดการที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยัง่ยืน ปจัจุบันแปลง 2000 เป็น
แหล่งผลติชาจีนชัน้เลศิของประเทศไทย แม้ว่าอายุของแปลงปลูกชาจะมากถงึ 20 ปี ก็ตาม แต่
ผลผลิตชาจีนยงัคงมีคุณภาพที่ดี สามารถสร้างรายได้ที่มัน่คงให้แก่เกษตรกรปีละ 100,000 -
300,000 บาทตอ่ราย อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ศกึษาดงูานใหแ้ก่นิสตินกัศกึษา ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ได้
เรยีนรู้ถงึการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อผลิตชาจีนคุณภาพดีอย่างยัง่ยนืบนพืน้ที่สูงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย สอดคลอ้งตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคห์ลกัของแนวทาง 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี แปลงส่งเสรมิการปลกูชาวจนี (แปลง 2000) 
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตําบลแมง่อน อําเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
99.04231, 19.92632  
วนัท่ีริเร่ิม :  พ.ศ.2542 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

ไร่ชาขัน้บนัไดเพ่ือการอนุรกัษ์ดินและน ้าบนพืน้ท่ีสงู 
คนัดนิแบบขัน้บนัไดดนิสาํหรบัปลกูชาจนีบนพืน้ทีส่งู  
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นายจาย หมอกเงนิ เกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิ  
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ ์) 

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

“แปลง 2000” ไรช่าขัน้บนัไดเพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน้ําบนพืน้ทีสู่ง  
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ ์) 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เกษตรกรเผ่าปะหลอ่ง  เป็นผูใ้ชท้ีด่นิ ดแูลรกัษาขัน้บนัไดดนิ  

องคก์รทีข่ ึน้อยู่กบัชุมชน  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ส่งเสรมิอาชพี ใหค้าํแนะนํา ความรูท้างวชิาการ 
สนบัสนุนปจัจยัผลติ โรงงานแปรรปู 

คร ูเดก็นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา  นิสติ นกัศกึษา  ประชาชนทัว่ไป  ฝึกงาน ทศันศกึษา  - 

รฐับาลแห่งชาต ิ(ผูว้างแผน ผูท้าํการตดัสนิใจ)  -  พรบ.ปา่ไม,้เกษตรกรรมยัง่ยนื 

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 
การใชป้ระโยชน์ขัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร สาํหรบัปลกูชาจนีบนพืน้ทีส่งู แปลง 2000 มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ส่งเสรมิอาชพีการทาํเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งูทีม่รีะบบ
อนุรกัษ์ดนิและน้ําใหเ้กษตรกรชาวเขาผลติชาจนีคุณภาพดสี่งโรงงานแปรรปู ช่วยสรา้งรายไดท้ีม่ ัน่คงยกระดบัคณุภาพชวีติ ทีส่าํคญัอย่างยิ่ง คอื เพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์
ทีด่นิไดอ้ย่างยัง่ยนืโดยไมท่าํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ลดปญัหาการบุกรุกปา่ อนุรกัษ์ตน้น้ําลาํธาร 

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: สหกรณ์การเกษตรดอยอ่างขางจะชว่ยสนบัสนุนปจัจยัการผลติต่างๆ ใหแ้ก่เกษตรกรโดยมเีจา้หน้าที่

สหกรณ์ควบคุมและดแูลการเบกิจ่าย 
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: การจดัตัง้กลุ่มชา กลุ่มผลติปุ๋ ยหมกั 
 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : ไมม่สีทิธิก์ารถอืครองทีด่นิตามกฎหมาย แต่ไดร้บัจดัสรร

ทีด่นิทาํกนิ 
 นโยบาย: นโยบายภาครฐัช่วยสนบัสนุนกจิกรรมงบประมาณ 
 การก ากบัดแูลท่ีดิน (การตดัสินใจ การน าเอาไปปฏิบติัใช้ และการบงัคบัใช้) : จดัระเบยีบการใชท้ีด่นิชว่ยกนัดแูล 
 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค: เจา้หน้าทีส่ถานีใหค้าํแนะนําเรือ่งการผลติชาจนีอย่างด ี
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา: มโีรงงานแปรรปูชา  ซึง่เป็นตลาดรองรบัผลผลติทีแ่น่นอน ประกนัราคาตามคุณภาพ 
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้: เกษตรกร เผ่าปะหลอ่งมทีกัษะดา้นการปลกูชา 

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 
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แผนผงั 
ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
1. การจดัทาํโครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีใหแ้กเ่กษตรกรชาวเขารอบพืน้ทีส่ถานเีกษตรหลวงอ่าง
ขาง เพือ่ลดปญัหาการบุกรกุพืน้ทีป่า่ ลดการปลกูฝ่ิน การทาํไรเ่ลือ่นลอย 
2.การคดัเลอืกพืน้ทีส่ง่เสรมิชาอนิทรยีข์องสถานเีกษตรหลวงอ่างขาง ไดค้ดัเลอืกพืน้ทีแ่ปลงไมผ้ลเขต
หนาวเกา่ของสถานฯี ทีม่สีภาพเสือ่มโทรม และไมม่รีะบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา เพือ่ปรบัสภาพพืน้ทีท่ีม่ ี
ความลาดชนัสงูใหเ้หมาะสมกบัการปลกูพชืเศรษฐกจิเมอืงหนาว 
3. การสํารวจ ออกแบบ และสร้างขัน้บนัไดดนิฐาน 3 เมตร ในปี พ.ศ. 2542 กรมพฒันาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดส้นบัสนุนในการสํารวจออกแบบและสรา้งระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําที่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่โดยปรบัเปลีย่นพืน้ทีแ่ปลงไมผ้ลเขตหนาวเก่าของสถานีฯ ใหเ้ป็นขัน้บนัได
ดนิต่อเนื่องตามระยะ VI ทีก่าํหนด 
4.การคดัเลอืกเกษตรกร ทางสถานีฯ ได้ทําการคดัเลอืกเกษตรกรโดยพจิารณาจากความถนัด 
ความสามารถและโอกาสในการพฒันาต่อยอดสูเ่กษตรกรรายอืน่ๆ ซึง่เกษตรกรทีค่ดัเลอืกเป็นเผ่าปะ
หลอ่งทีไ่ดร้บัคํารบัรองจากผูนํ้าในชุมชนสามารถปฏบิตัติามคําแนะนําของเจา้หน้าทีส่่งเสรมิไดโ้ดย
การใช้ปจัจยัการผลติต่างๆเบกิจ่ายภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สถานีฯ ผ่านกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรดอยอ่างขาง 
5.การปลูกและการดูแลรักษา พื้นที่ปลูกชาจีน แปลง 2000 เป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ําได้ด ี                  
ดนิมคีวามอุดมสมบรูณ์คา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง 4.5-5.5 เกษตรกรเผา่ปะหลอ่งปลกูชาตามคาํแนะนํา                      
ของเจา้หน้าทีส่ถานฯี โดยขดุเป็นรอ่งตามแนวขัน้บนัได ลกึไมน้่อยกว่า 30 เซนตเิมตร ร่องกวา้ง 30 
เซนตเิมตร ระยะระหวา่งตน้ 40-50 เซนตเิมตร โดยใชก้ลา้จากกิง่ปกัชาํทีม่อีาย ุ10-12 เดอืน คลมุโคน
ตน้ เพือ่รกัษาความชืน้ 1 ไร ่จะปลกูประมาณ 2,000 ตน้ ซึง่การผลติชาอนิทรยีไ์มม่กีารใชส้ารเคมแีละ
ปุ๋ ยเคม ี ใชปุ้๋ ยหมกัทีก่ลุ่มผลติกนัเอง ใส่โดยขุดร่องยาวบรเิวณปลายทรงพุ่มชา ลกึประมาณ 15 
เซนตเิมตร  ทัง้สองดา้น ใส่อตัรา 2 กโิลกรมัต่อตน้ ปีละ 3 ครัง้ ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์มถุินายน 
และตุลาคม โดยชาจะเริม่เกบ็เกีย่วผลผลติตัง้แต่เดอืนเมษายน-ธนัวาคม และจะพกัตวัในช่วงเดอืน
มกราคม -มนีาคม โดยพนัธุ์เบอร์ 12 ให้ผลผลติเฉลี่ย 800 กโิลกรมัต่อไร่ ส่วนพนัธุ์ก้านอ่อน   
ผลผลติเฉลี่ย 600 กโิลกรมัต่อไร่ ในรอบ 1 ปี จะเก็บได้ 5 -6 ครัง้ ผลผลติโดยรวมอยู่ที่ 60,000 กโิลกรมัต่อปี ทําใหม้รีายไดเ้ฉลี่ย 100,000-300,000 บาทต่อราย                        
โดยทางสถานฯี ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลไตห้วนัและสถาบนัพฒันาพืน้ทีส่งูชว่ยเหลอืเรือ่งอาคาร เครือ่งจกัรแปรรปูและเทคนคิในการแปรรปูชา 
6. การบํารุงรกัษาเทคโนโลยีข ัน้บนัไดดนิปลูกชาจีนบนพื้นที่สูง เกษตรกรจะทําการซ่อมแซมขัน้บนัไดดินที่ชํารุดไม่มากด้วยตนเอง หากบริเวณ ใดชํารุดมาก                        
จาํเป็นตอ้งใหก้รมพฒันาทีด่นิชว่ยซ่อมแซม นอกจากนี้ยงัดแูลรกัษาหญา้แฝกบรเิวณขอบขัน้บนัไดดนิ 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จา่ยเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมกาํลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ     √  สถานีเกษตรหลวงอา่งขาง ไดจ้ดัทําโครงการอนุรกัษด์นิและน้ําแบบขัน้บนัได             
ในแปลงไมผ้ลเก่าทีเ่สือ่มโทรม และแจง้ใหเ้กษตรกรชาวเขารบัรูเ้รือ่ง                 
การจดัสรรทีด่นิปลกูพชืเศรษฐกจิเมอืงหนาวตามโซนการปลกูพชื   

การวางแผน     √  เกษตรกรเผา่ปะหลอ่งไดร้บัการจดัสรรทีด่นิเพือ่ปลกูชาจนี แปลง 2000  
ระบบเกษตรดทีีเ่หมาะสม (GAP) 

การดาํเนินการ  √     กรมพฒันาทีด่นิรบัผดิชอบดาํเนินการสาํรวจออกแบบและจดัทําระบบอนุรกัษด์นิ
และน้ําแบบขัน้บนัได (ตามทีส่ถานีฯ ประสานขอความรว่มมอื) 

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล    √  เกษตรกรเผา่ปะหลอ่งตอ้งดแูลรกัษา ขัน้บนัไดดนิเพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์ไดย้ ัง่ยนื 

ผูเ้ขยีน : ถนอมขวญั ทพิวงศ์ 

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √  การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

√ ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม              √  นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุมการ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้าํแนะนํา 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

ต่อไปน้ี  กาํลงัดาํเนินการ  การปลกูหญา้แฝกเพือ่รกัษาขัน้บนัไดดนิ แนวขอบถนน ฯลฯ 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ เกษตรกรกบัเกษตรกร   

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ ใชพ้ืน้ทีท่าํการสาธติ   

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

  √ ประชุมประจาํเดอืน   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่     

√ ทีศ่นูยถ์าวร      

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     
องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  เกษตรกรเผ่าปะหลอ่งผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิแปลง 
ส่งเสรมิการปลกูชาอนิทรยี ์มคีวามตระหนกัทีจ่ะดแูลรกัษา 
ขัน้บนัไดดนิใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  
 ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

√ ใช่ อย่างมาก    
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม 

√ ดา้นการเงนิ    สถานีเกษตรหลวงอ่างขางใหก้ารสนบัสนุนซ่อมแซมขัน้บนัได 
 การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม    ดนิ ไร่ละประมาณ 500 บาท 
 อุปกรณ์     
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     
 มกีารตดิตามประเมนิผลของแนวทางการปลกูชาจนีบนขัน้บนัไดดนิบนพืน้ทีส่งูโดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

√ < 2,000  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนสาํหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000 √ เครดติ 

 10,000-100,000  แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   

สนบัสนุนกลา้หญา้แฝกเพือ่การบาํรุงรกัษาเทคโนโลย ีรวมทัง้สนบัสนุนการดาํเนินการซ่อมแซมปีละ 500 บาท  
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

ผลกระทบของแนวทาง     
 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นินําเอาเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบาํรุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกษตรกรดแูลซ่อมแซมขัน้บนัไดเป็นอย่างด ี

   √ 

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการดาํเนิน งานของการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม ่
ใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีร่ฐั สอดสอ่งดแูล รกัษาขัน้บนัได 

   √ 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการดาํเนินการการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืไม ่ 
เกษตรกรไมส่ามารถสรา้งขัน้บนัไดเองได ้แต่ซ่อมแซมจุดทีช่าํรุดน้อยๆ ได ้

 √   

ปรบัปรุงประเดน็ของการถอืครองทีด่นิหรอืสทิธใินการใช ้ซึง่ขดัขวางการนําเทคโนโลยไีปใชใ้หด้ขี ึน้ 
ขาดเอกสารสทิธิถ์อืครอง แต่ไดร้บัจดัสรรทีด่นิทาํกนิ 

   √ 

นําไปสู่การใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืแหล่งพลงังานหรอืไม่ 
ทาํใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่ผลติชาจนีคุณภาพดอีย่างยัง่ยนื 

   √ 

เครดิต 
 ขอ้กาํหนด ปลอดดอกเบีย้ 
 ผูใ้หเ้ครดติ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง สนบัสนุนปจัจยัการผลติ 

 ผูร้บัเครดติ เกษตรกรผูเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์  
แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดิน คือ  

√ สมคัรใจ   

 อาหารสาํหรบัการทาํงาน   

 จ่ายเป็นเงนิสด   
 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ   

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 กาํไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง  ใช่ 

 ภาระงานลดลง √ ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้   

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

√ การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   
 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   
 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   
 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

20 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 
จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ช่วยป้องกนัหรอืลดปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิ 
 ช่วยใหก้ารทาํเขตกรรม การดแูลรกัษาแปลงปลกูชาจนี ทาํไดส้ะดวก

มากยิง่ขึน้ 
 สรา้งอาชพีทีม่ ัน่คง เกษตรกรมรีายไดต้ลอดฤดปูลกู ทาํใหฐ้านะ

ความเป็นอยู่ดขี ึน้ 

 การทาํขัน้บนัไดดนิปลกูชาบนพืน้ทีส่งู มตีน้ทุนค่าก่อสรา้งสงู/แพง และตอ้งใช้
เครือ่งจกัร เกษตรกรไมส่ามารถทาํเองได ้  รฐัควรใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ
และการดาํเนินงานจดัทาํข ัน้บนัไดดนิใหแ้ก่เกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิ 
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 
จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   

 สามารถลดปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิบนพืน้ทีส่งูได ้
เนื่องจากขัน้บนัไดดนิมสี่วนชว่ยชะลอความแรงและความเรว็
ของน้ําเอาไว ้ทาํใหน้ํ้าฝนบางส่วนคอ่ยๆ ซมึลงดนิ สรา้งความ 
ชุ่มชืน้แก่ดนิ และน้ําฝนส่วนทีเ่กนิกจ็ะค่อยๆ ไหลบ่าลงไปตาม
ขัน้บนัไดทลีะขัน้ ไปเรือ่ยๆ 

 ช่วยส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการผลติชาจนีแบบขัน้บนัไดบน
พืน้ทีส่งูใหม้ปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยเจา้หน้าทีส่ถานีฯ จะให้
คาํปรกึษาแนะนําทางวชิาการตัง้แต่การคดัเลอืกพนัธุ ์วธิปีลกู การ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยีไ์วใ้ชก้นัเองภายในกลุม่เพือ่ลดตน้ทนุ การจดัหา
ยาชวีภณัฑเ์พือ่กาํจดัโรคแมลงศตัรชูา การเกบ็เกีย่ว การรบัซื้อใน
ราคาประกนั และการจดัหาโรงงานแปรรปู 

 ช่วยเสรมิสรา้งความตระหนกัรูเ้รือ่งทรพัยากรดนิ การอนุรกัษ์ดนิ
และน้ํา ใหแ้ก่เกษตรกรชาวเขา ผ่านแปลงส่งเสรมิการปลกูชาจนี
แบบขัน้บนัไดดนิบนพืน้ทีส่งูทาํใหเ้กษตรกรเกดิความหวงแหน 
เอาใจใส่ดแูลแปลง 2000 เพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามหลกัวชิาการ และยัง่ยนื 

แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 การปลกูชาขัน้บนัไดดนิบนพืน้ทีส่งูเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน้ํา มคีวามจาํเป็นตอ้งอาศยั

ผูรู้แ้ละชาํนาญในการสาํรวจ ออกแบบ และจดัทาํข ัน้บนัไดดนิ ซึง่มตีน้ทนุค่าก่อสรา้งต่อ
ตารางเมตรสงูตอ้งใชเ้ครือ่งจกัร ซึง่เกษตรกรไมส่ามารถทาํเองได ้    รฐัควรใหก้าร
สนบัสนุนงบประมาณและการดาํเนินงานจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําทีเ่หมาะสมบน
พืน้ทีส่งู รวมถงึการดแูลรกัษา ซ่อมบาํรุงเทคโนโลยขี ัน้บนัไดดนิฐาน    3 เมตร เพือ่ให้
สามารถปลกูพชืเมอืงหนาวไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 ระบบกรรมสทิธิท์ีด่นิของเกษตรกรชาวเขา เนื่องจากพืน้ทีท่าํกนิอยู่ในเขตปา่สงวน 
ทาํใหก้ารจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําบนพืน้ทีส่งูดงักล่าวเกดิขอ้จาํกดัรฐัควร
ปรบัปรุง แกไ้ข ปญัหาเกีย่วกบัแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง
และควบคุมการทาํเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู  

การอ้างอิง 
ผูร้วบรวม 

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์(aoy.tvong.@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  26  มนีาคม 2563   การอพัเดทล่าสุด: 15 เมษายน 2563 

วิทยากร   

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์      - วทิยากรรว่ม   
สมจติต์  เลศิดษิยวรรณ  - วทิยากรรว่ม  
กมลาภา วฒันประพฒัน์  - วทิยากรรว่ม  
ปานิสรา ทองทว้ม         - วทิยากรรว่ม  

  

จาย หมอกเงนิ (-) - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

วรีพงษ์ เทพงัธง (-) - เจา้หน้าทีส่ถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตําแหน่งนกัวชิาการ   

สนธยา บุญช ู(-) - เจา้หน้าทีศ่นูยป์ฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง ศพล.   

ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ   

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5725/ 

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

 ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 
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องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

  ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกัการ 

  - 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  การทาํข ัน้บนัไดดนิเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน้ําในพืน้ทีป่า่ตน้น้ําลาํธาร (ความลาดชนั 35-60%) 
: http://www.dnp.go.th/watershed/ ส่วนอํานวยการ/จดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา โครงการทาํข ัน้บนัไดดนิ.pdf 
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การจดัการท่ีดินแบบผสมผสานในรปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือของประเทศไทย  
โคก หนอง นา โมเดล 

การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในรปูแบบ โคก หนอง นา โมเดลในภาคเหนือของประเทศไทย (ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

การจดัการท่ีดินแบบผสมผสานในภาคเหนือของประเทศไทย หรือท่ีเรียกว่า โคก หนอง นา 
โมเดลเป็นการจดัการท่ีดินแบบผสมผสานศาสตร์พระราชา (รชักาลท่ี 9) ด้านการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กบัภมิูปัญญาในท้องถ่ิน เพ่ือการบริหารจดัการน ้าและ
พฒันาพืน้ท่ีท าการเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน 
การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในภาคเหนือของประเทศไทย ดว้ยศาสตร์พระราชาร่วมกบัภูมปิญัญา
ท้องถิ่น เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีงและมูลนิธิกสกิรรมธรรมชาติน้อมนําศาสตร์
พระราชา ดา้นการทาํเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง มาผสมผสานกบัภูมปิญัญาพื้นบา้น 
เพือ่การบรหิารจดัการน้ําและพืน้ทีท่าํการเกษตร ทางมลูนิธฯิ ไดอ้ธบิายใหช้าวบา้นเขา้ใจแนวคดินี้อย่าง
ง่ายๆ โดยเรยีกว่า “โคก หนอง นา โมเดล” โดยแบ่งสดัส่วนพืน้ทีอ่อกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ดงันี้ 30% 
สําหรบัแหล่งน้ําโดยการขุดบ่อเก็บน้ํา ทําหนองและคลองไส้ไก่ 30% สําหรบัทํานาปลูกข้าว 30% 
สําหรบัทาํโคกหรอืปา่ ปลกูปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กค็อืปลกูไมใ้ชส้อย ไมก้นิไดแ้ละไมเ้ศรษฐกจิ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์ คอื มกีนิ มอียู่ มใีช ้และมคีวามสมบูรณ์และความร่มเยน็ และ 10% สําหรบัทีอ่ยู่
อาศยัและเลีย้งสตัว ์  
การออกแบบพื้นทีต่้องใชป้จัจยัหลกัทีส่ําคญั คอื ภาวะภูมสิงัคม โดยภูม ิคอื สภาพทางกายภาพ เช่น 
ดนิ น้ํา ลม แสงแดด และสงัคม คอื วฒันธรรม ความเชือ่ ภมูปิญัญาดัง้เดมิทีอ่ยู่ในพื้นทีน่ัน้ๆ ซึ่งในการ
ออกแบบจะให้ความสําคญักบั “สงัคม”มากกว่า “ภูม”ิ คอืต้องออกแบบตามสงัคมและวฒันธรรมของ
ผูค้นทีอ่ยู่ หากสงัคมต่างกนัการออกแบบกจ็ะต่างกนัโดยสิน้เชงิ แมว้่าภมูปิระเทศแบบเดยีวกนักต็าม   
การประยุกต์ใชแ้บบจาํลอง โคก หนอง นา ในพืน้ทีส่งู ใชก้ารเปลีย่น “เขาหวัโลน้” เป็น “เขาหวัจุก” คอื
การฟ้ืนฟูพื้นที่ภูเขาที่ถูกทําลายให้กลบัคนืมาดงัเดมิ ภูมทิศัน์ของพื้นที่จะต้องได้รบัการออกแบบให้
เหมาะสมกบัแบบจาํลองนี้โดยทีส่ภาพภูมปิระเทศของพื้นทีเ่ป็นปจัจยัสําคญัในการพจิารณาตําแหน่งที่
เหมาะสมของโคก หนอง และนา นัน่คอื  
1. โคก พืน้ทีส่งูในลกัษณะภเูขาเป็นโคกตามธรรมชาตอิยู่แลว้ จงึเน้นการปลกู “ปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง” ไดแ้ก่ ไมเ้พือ่บรโิภค (พอกนิ) เพือ่ใชส้อยในครวัเรอืน (พอใช)้ และเพื่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั (พออยู่) 
ป่าทัง้ 3 อย่าง ใหป้ระโยชน์อย่างที ่4 คอื ช่วยสรา้งสมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเยน็) การปลูกป่าควรมไีม ้
5 ระดบั คอื ไมร้ะดบัสงู ไมช้ ัน้กลาง ไมช้ ัน้เตี้ย ไมเ้รีย่ดนิ และไมห้วัใต้ดนิ ใบไมท้ีร่่วงหล่นช่วยปกคลุม
หน้าดนิเพิม่ความชุ่มชืน้  
2. หนอง เกดิจากการเกบ็กกัน้ําไวใ้นร่องเขา และเพิม่ระดบัสงูขึน้ดว้ยการทําฝายชะลอน้ํา แต่เนื่องจาก
พืน้ทีข่าดความชุ่มชืน้จงึตอ้งเพิม่ความชุ่มชืน้ใหก้ลบัคนืมาดว้ยการสรา้ง 
 - บ่อเก็บกกัน้ําหรือแท็งค์น้ํา สร้างบ่อเก็บน้ําหรือแท็งค์น้ําไว้บนที่สูง โดยใช้ว ัสดุที่หาได้ง่าย
ในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ ทําแท็งค์น้ําโครงไม้ไผ่ฉาบปูน สูบน้ําจากฝายขึ้นบ่อเก็บน้ําหรือแท็งค์น้ําด้วย
พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) เมื่อน้ําเกินปริมาณกักเก็บของบ่อเก็บน้ําหรือแท็งค์น้ํา 
ปล่อยน้ําไหลลงคลองไส้ไก่ หรือ“ลําเหมอืง”เพื่อกระจายความชุ่มชื้นให้ทัว่พื้นที่ 
 - คลองไส้ไก่ ขุดให้มีล ักษณะคดเคี้ยวและขุดไล่ตามระดับชัน้ความสูงของพื้นที่ เพื่อให้น้ํา
ไหลผ่านทัว่พื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กบัผืนดิน ลดพลงังานในการรดน้ําต้นไม้ ส่งผลดีต่อการทํา
เกษตรและการปลูกพืชผล 
 - ฝายชะลอน้ํา ทําหน้าที่ร ับและชะลอน้ําที่ไหลมาทางร่องเขาหรือพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่มีการ
กักเก็บน้ํา ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมาสะสมในหนองและบ่อน้ําด้านล่าง และยังเป็นการ
เพิ่มแหล่งกกัเก็บน้ําในพื้นที่ด้วย 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ตําบลบา้นทบั อําเภอแมแ่จ่ม  
จงัหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : 10-100 แห่ง  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
:  99.04081, 19.92032  
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี  
: กระจายไปอย่างสมํ่าเสมอในพืน้ที ่( > 10,000 ตร.กม.)  
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : พ.ศ. 2558 
น้อยกว่า 10 ปี  
ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่าํกนัอยู ่( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการทาํวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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โคก หนอง นา บนพืน้ทีส่งูในภาคเหนือของประเทศไทย  
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน รวมถึงวนเกษตร                     
√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ           - การปลกูพชืรว่มกบัปศุสตัวแ์ละการทาํปา่ไม ้(Agro-silvopastoralism)  
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์             ไมป้า่ เช่น ประดู่ มะค่าโมง จาํปา พยุง ยางนา  
 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน้ํา/บรเิวณทา้ยน้ําโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ   เพือ่การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  ทางน ้า แหลงน ้า พืน้ท่ีชุ่มน ้า - ทางระบายน้ํา ทางน้ํา, บ่อน้ํา เขือ่น  
√ ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  หนองบงึ  พืน้ทีชุ่่มน้ํา 
 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก -  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ: แทง็คน์ ้า  
   สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ  ผลติภณัฑห์ลกัหรอืบรกิาร: บ่อน้ําใหญ่ บ่อน้ํารอง หนอง ฝายชะลอน้ํา 
 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  ระบายน้ํา (คลองไสไ้ก่) และแทง็คน้ํ์า สาํหรบัเกบ็กกัน้ําไวใ้นหน้าแลง้  
√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์   
 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์  การใช้น ้า 
  √ จากน้ําฝน 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน  น้ําฝนรว่มกบัการชลประทาน 
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ   
√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก ประเภทของการเส่ือมโทรม 
 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเสือ่มโทรมของดนิดา้นเคม ี- Cn (Fertility decline):   
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้  ความอุดมสมบรูณ์ลดลง, Cp (Soil pollution): มลพษิในดนิ  

    
กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการอนุรกัษ์ท่ีประกอบกนัเป็นเทคโนโลยี 

  การปลกูปา่ร่วมกบัพชื   มาตรการจดัการพชื - A1: พชื/สิง่ปกคลุมดนิ  
  การเกบ็เกีย่วน้ํา  มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยวธิพีชื –V2: หญา้และไมย้นืตน้ 
  การจดัการดา้นชลประทาน   มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยโครงสรา้ง - S1: คนัดนิ, S3: คนัครูบัน้ํา ร่องน้ํา 
 (รวมถงึการลาํเลยีงส่งน้ํา การระบายน้ํา)  ทางน้ํา, S4: คน้ํูาแนวระดบั 

การทาํนาขัน้บนัได  ปลกูขา้วและทาํการห่มดนิดว้ยฟางขา้วรกัษาความชืน้ 
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

3. นา ทํานาขัน้บนัได ยกหวัคนันาสูงและกว้าง เพื่อกกัเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาไว้ในท้องนา และปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของคันดิน ทํานาน้ําลึก
และเป็นนาอินทรีย์โดยการใช้น้ําควบคุมวชัพืช และเร่งระดบัความสูงของต้นข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตด้ว ย 
วธิกีารกกัเกบ็น้ําไวใ้นพืน้ทีโ่คก หนอง นา โมเดล ม ี3 วธิ ีคอื 
 1. เกบ็น้ําไวใ้นหนอง ปรบัเปลีย่นโดยการกกัเกบ็น้ําไวใ้นร่องเขา และเพิม่ระดบัน้ําใหส้งูขึน้ดว้ยการทาํฝายชะลอน้ํา ต้องมกีารคํานวณปรมิาณน้ําทีส่ามารถเกบ็
ไดเ้พือ่ใหพ้อใชง้าน ซึง่อาจตอ้งสรา้งฝายชะลอน้ํา ลดหลัน่กนัลงมาหลายระดบั 
 2. เกบ็น้ําไวบ้นโคก โดยการปลกูปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเกบ็น้ําไวใ้นระบบรากของตน้ไมท้ีป่ลกูไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ ไมร้ะดบัสงู ไมช้ ัน้กลาง ไมช้ ัน้เตี้ย 
ไมเ้รีย่ดนิ และไมห้วัใต้ดนิ ไมแ้ต่ละระดบัควรต้องมมีากกว่า 21 ชนิด เพื่อสรา้งความหลากหลายของระบบราก เมือ่ฝนตกลงมา รากต้นไมซ้ึ่ งต่างระดบักนัจะช่วย
รกัษาหน้าดนิ และจะค่อยๆ ไหลซมึลงมากกัเกบ็น้ําไวใ้ต้ดนิกลายเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ําใต้ดนิทีอ่ยู่ใต้โคกนัน่เอง ช่วยสรา้งความชุ่มชื้ นในพื้นที ่และเพิม่ความอุดม
สมบรูณ์ใหก้บัดนิ 
 3. เกบ็น้ําไวใ้นนา ทํานาขัน้บนัได ยกหวัคนันาให้สูงและกว้าง เพื่อกกัเก็บน้ําฝนทีต่กลงมาไว้ในคนันาดว้ย เพื่อให้มน้ํีาใช้ในช่วงฝ นทิ้งช่วง ปลูกหญ้าแฝก
ป้องกนัการพงัทลายของคนัดนิ ทาํนาน้ําลกึ ปลกูขา้วอนิทรยีพ์ืน้บา้น โดยเริม่จากการฟ้ืนฟูดนิ ดว้ยการทาํเกษตรอนิทรยี ์คนืชวีติเลก็ๆ หรอืจุลนิทรยีใ์หก้ลบัมา ขา้ว
พนัธุพ์ ืน้เมอืงทีเ่ตบิโตดว้ยดนิทีอุ่ดมสมบูรณ์จะมภีูมคิุม้กนัต่อโรคและแมลง ใชก้ารควบคุมปรมิาณน้ําในนาเพื่อคุมหญ้า และเร่งระดบัความสูงของต้นขา้วเพื่อเพิม่
ผลผลติ ทาํใหป้ลอดสารเคม ีปลอดภยัทัง้ผูป้ลกูและผูบ้รโิภค บนคนันาและโดยรอบพืน้ทีป่ลกูพชืผกัสวนครวั เลีย้งหม ูเลีย้งไก่ เลีย้งปลา  
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แบบแปลนทางเทคนิค 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จ่าย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกคาํนวณ ต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 4 เฮกตาร ์(25ไร่) 

ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่)  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้าํนวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.81 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. ขดุบ่อน้ําใหญ่ บ่อน้ําข ัน้บนัได และนาขัน้บนัได (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ S) 
2. ขดุคลองไสไ้ก่ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ S) 
3. ปลกูหญา้แฝกและพชืคลุมดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ V) 
4. ปลกูพชืผกั ไมป้า่ และไมผ้ล (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ A) 
5. ทาํฝายชะลอน้ําเพิม่การกกัเกบ็น้ํา (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S) 
6. สรา้งแทง็คน้ํ์า เพือ่เกบ็น้ําไวใ้ชใ้นชว่งแลง้ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S)  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย : ไมป่รากฏ 

ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
สิง่สาํคญัของการทาํ โคก หนอง นา บนพืน้ทีสู่ง คอื การขุดบ่อเพื่อเกบ็กกัน้ํา 
โดยบ่อน้ําใหญ่ กว้าง 3 เมตร ลกึ 3 เมตร และยาว 20 เมตร อยู่ที่พื้นราบ
ดา้นล่าง และขุดบ่อขัน้บนัไดอกี 2 บ่อ กวา้ง 1 เมตร ลกึ 0.7 เมตร และยาว 
20 เมตรไวใ้นแนวระดบั สรา้งแทง็ค์น้ําขนาด 20,000 ลติรไวด้า้นบนสุด แลว้
สูบน้ําจากบ่อน้ําใหญ่ขึ้นไปเก็บไว้ที่แท็งค์น้ําด้วยพลงังานแสงอาทิตย์และ
ปล่อยลงในคลองไส้ไก่กว้าง 0.2-0.5 เมตรซึ่งขุดลดัเลาะเขา้ไปในพื้นที่และ
ลดหลัน่ตามแนวระดบัลงมาใหท้ัว่พืน้ที ่เพื่อกระจายน้ําและความชุ่มชื้นใหแ้ก่ 
พชืผกัสวนครวั นา ไม้ป่า และไมผ้ลที่ปลูกไว้ มกีารกัน้ฝายกระสอบทราย 
จํานวน 6 ฝายไว้ทีร่่องน้ํา เพื่อชะลอและเกบ็กกัน้ํา ยงัมกีารเกบ็น้ําไว้ในนา
ขัน้บนัไดอกีดว้ย โดยการยกคนันาใหส้งูแต่กท็าํไดแ้ค่ 0.3 เมตร สามารถปลูก
ขา้วได้ปีละครัง้ ขอบคนัดนิและคนันาปลูกแฝก กล้วย พชืผกั พชืสวนครวั
ต่างๆ ด้านล่างมกีารเลี้ยงววัโดยการล้อมคอก พื้นที่บางส่วนถูกกัน้สําหรบั
ปลูกป่า บางส่วนปลูกไมผ้ลผสมกบัไมป้่า มกีารปลูกพชืคลุมดนิ หรอืปล่อย
หญา้คลุมดนิไว ้หรอืทาํการห่มดนิดว้ยฟางขา้วหรอืเศษพชือื่นๆ เพื่อป้องกนั
ไมใ่หด้นิโดนแสงแดดโดยตรงและรกัษาความชืน้ในดนิ           

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  
แรงงาน 5 คน / 4 วนั ทาํโครงสรา้งหลกั คนัดนิ ครูบัน้ํา แรง 20.0 300.0 6,000.0  
อปุกรณ์  
แมคโคร 1 คนั ค่าเช่ารวมน้ํามนั วนั 4.0 5,450.0 21,800.0 100.0 
วสัดดุ้านพืช  
ไดจ้ากแหล่งสนบัสนุน      
วสัดสุ าหรบัก่อสร้าง  
ฝายชะลอน้ํา (100 กระสอบ/ฝาย) กระสอบ 600.0 4.0 2,400.0  
ค่าแรงงาน แรง 42.0 300.0 12,600.0  
อ่ืนๆ  
วสัดุสรา้งแทง็คน้ํ์า 20,000 ลติร แทง็ค ์ 1.0 8,600.0 8,600.0 100.0 
ค่าแรงงาน แรง 147.0 300.0 44,100.0  
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  95,500.0  

2,910.7  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)  

ผูเ้ขยีน : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ  
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กิจกรรมส าหรบับ ารงุรกัษา 
  ไมป่รากฏ 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ เขตภมิูอากาศเกษตร 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่ :  1,370 มม. 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้ ความยาวของชว่งฝนแลง้ ประมาณ 2 เดอืน มนีาคมและเมษายน  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้      ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา - 

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%)  ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%) √ ไหล่เขา √ 501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%) √ ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

√ ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

√ ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

√ ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ตํ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เกนิพอ เช่น มน้ํีาไหลบ่าสงู  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี  หรือไม่  

 < 5 เมตร √ ด ีมน้ํีาไหลตลอดปี  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง ไมม่น้ํีาไหลตลอดปี  (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบาํบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน้ําใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์     ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่ 

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ตํ่า  ตํ่า     
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

√ เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  10-50% ของรายไดท้ัง้หมด √ จน  การใชก้าํลงัสตัว ์

 ทาํการคา้/การตลาด √ >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั √ เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 

 0.5-1 เฮกตาร ์  ขนาดกลาง  บรษิทั √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์ √ ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์   √ รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-50 เฮกตาร ์    รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง √ เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์     √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

 เข้าถึงบริการและโครงสรา้งพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี - 

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี √   ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี √   ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี  √  ด ี  

น้ําดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √  ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี  

26 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                             การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือของประเทศไทย 6/8 

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม   

การมน้ํีาไวใ้หส้าํหรบัการชลประทาน  ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

คุณภาพน้ําสาํหรบัการชลประทาน  ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้    √    ลดลง   

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

ภาระงาน เพิม่ขึน้ √       ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ํ้า  แย่ลง     √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน้ํา  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

คุณภาพน้ํา  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

ความชืน้ในดนิ  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

สิง่ปกคลุมดนิ  ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

การอดัแน่นของดนิ เพิม่ขึน้       √  ลดลง  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ตํ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

การปกคลุมดว้ยพชื  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

มวลชวีภาพ/เหนือดนิชัน้ C  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ แมลง
ผสมเกสร)  

ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื ลดลง  √      เพิม่ขึน้  

ผลกระทบจากภยัแลง้  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความเสีย่งจากไฟ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน้ํา  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การเกดิมลพษิในน้ําบาดาลหรอืแมน้ํ่า  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้                           ดา้นลบอย่างมาก      √    ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลตอบแทนระยะยาว                          ดา้นลบอย่างมาก         √ ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

-          

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

-          

27 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                             การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือของประเทศไทย 7/8 

จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  √ 0-10% 

 1-10%  11-50% 

√ 11-50%  51-90% 

 >50%  91-100% 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

จ าวนครวัเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 
ครัง้แรกม ี32 ครวัเรอืน แลว้กก็ลบัไปปลกูขา้วโพดเหมอืนเดมิ เหลอื 13 ครวัเรอืน เพราะไมม่แีรงสนบัสนุนจากทางราชการทีช่ดัเจน  

       และหนักลบัมารวมกลุ่มอกีครัง้เพราะไมส่ามารถแกป้ญัหาทัง้หมดไดโ้ดยเฉพาะเรือ่งหนี้สนิ ปจัจุบนัมทีัง้หมด 21 ครวัเรอืน  

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเม่ือเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ทรพัยากรดนิและน้ําดขี ึน้ มคีวามอุดมสมบรูณ์ การจดัการดนิ
งา่ยขึน้ ปลกูอะไรกไ็ดก้นิไดข้าย ผลผลติดขีึน้ 

 พึง่พาตนเองได ้ไมพ่ีง่สารเคม ี 
 สุขภาพอนามยัดขี ึน้ อาหารสะอาดปลอดภยั อากาศบรสิุทธิ ์
 สรา้งเครอืขา่ยชุมชนทีเ่ขม้แขง็ เกดิความสามคัค ีมกีารเอาแรง

กนั (การร่วมแรงกนัทาํงานและหมนุเวยีนกนัไปในแปลงสมาชกิ) 
มกีฎระเบยีบชุมชนและยดึถอื ปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

  มภีาระงานมากขึน้ เพราะตอ้งทาํงานหลายอย่างในทุกๆ วนั เช่น รดน้ํา ปลกูผกั 
เลีย้งววั ตดัหญา้ หาอาหารของคนและสตัว ์เป็นตน้  ตอ้งมกีารรว่มแรงกนั
ทาํงานและหมนุเวยีนกนัไปในแปลงสมาชกิ 

 มคีวามแตกต่างกนัดา้นความคดิ  ตอ้งใชก้ฎระเบยีบ หรอืแนวทางของ    
กลุ่มฯ เป็นหลกั  

 ปจัจุบนัยงัไมม่รีายไดเ้ป็นตวัเงนิ แต่มกีนิ สามารถเกบ็กนิไดจ้ากของทีป่ลกู 
สตัวท์ีเ่ลีย้งไว ้และแบ่งปนักนัระหว่างครวัเรอืน แลกเปลีย่นแจกจ่ายกนัในกลุ่ม 
ไมม่รีายไดแ้ต่กไ็มม่คี่าใชจ้่าย  ตอ้งรอเวลาจนกว่าพชืทีป่ลกูไวจ้ะใหผ้ลผลติที่
มากขึน้ เพือ่พอบรโิภคและขายเป็นรายได ้

 ไมม่กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ  อยากใหห้น่วยงานของรฐัเขา้มาช่วยในการปลดหนี้
พรอ้มทีจ่ะคนืและดแูลผนืปา่ใหเ้ป็นการตอบแทน  

 อยากมรีายไดจ้ากการปลกูปา่ โดยคดิคาํนวณจากคารบ์อนเครดติ ซึง่น่าจะคดิเป็น
ค่าตอบแทนบา้ง เพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายไดด้ว้ย  ปจัจุบนัรายไดห้ลกัมาจากการ
ทอผา้ตนีจกของแมบ่า้น  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
 เครอืขา่ยชุมชนมคีวามเขม้แขง็ในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพืน้ทีข่องตน 

โดยร่วมกนัจดัตัง้กลุ่ม มกีารร่วมแรงกนัทาํงานและหมนุเวยีนกนั
ไปในแปลงสมาชกิ เพือ่การจดัการฟารม์และระบบอนุรกัษ์      
ไปพรอ้มกนั 

 แนวคดิของโครงการนี้ คอื แนวทางทีย่ ัง่ยนืของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ซึง่พวกเขาสามารถพึง่พาตนเองได ้ดว้ยผลผลติทาง
การเกษตรในพืน้ที ่

 โครงการนี้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คอื ปา่ไม/้ไมผ้ล  
30 % แหล่งน้ํา 30 % นาขา้ว 30 % และทีอ่ยูอ่าศยั 10 %      
ซึง่กค็อื ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน่เอง  

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ           
 แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 ตอ้งใชเ้วลาในการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยชุมชน   ขณะนี้ นโยบายของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ้งการส่งเสรมิและยกระดบัโมเดลนี้เพราะเป็นการ
ผสมผสานการจดัการดนิและน้ําในแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ผูใ้ชท้ีด่นิไมม่กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ มคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปญัหานี้ในระดบัชาต ิ    
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขปญัหานี้ในระดบัประเทศตามนโยบายของรฐับาล 

 ผูใ้ชท้ีด่นิบางรายตอ้งเขา้ใจรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการนี้อย่างชดัเจนและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยตรงไปยงัผูใ้หญ่บา้น ผูนํ้าของผูใ้ชท้ีด่นิ และผูใ้ชท้ีด่นิดว้ย
ตนเอง  ภาครฐัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนผูใ้ชท้ีด่นิในการจดัตัง้สิง่อํานวยความ
สะดวกและโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีข่องเขา เพือ่เตมิเตม็แนวคดิของแบบจาํลอง
โคกหนองนา  

28 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                             การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในภาคเหนือของประเทศไทย 8/8 

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 26 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563 

วิทยากร   

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ - วทิยากรร่วม 
กมลาภา วฒันประพฒัน์ - วทิยากรร่วม 
ถนอมขวญั ทพิวงศ ์- วทิยากรร่วม     
ปานิสรา ทองทว้ม - วทิยากรร่วม   
บุญมา แหลมคม - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ธรีศกัดิ ์สุวรรณโน - ผูใ้ชท้ีด่นิ  
ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5724/ 

วิดีโอ 

  https://youtu.be/68LC8fk_58s  
  

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

      ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

 ไม่ปรากฏ 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 คนเปลีย่นโลก SS4 TAPE 28 : แมแ่จ่มโมเดลพลสั (9 ก.ค. 61) 1/3:https://www.youtube.com/watch?v=k7Bex9ku_qY&feature=youtu.be 
 คนเปลีย่นโลก SS4 TAPE 28 : แมแ่จ่มโมเดลพลสั (9 ก.ค. 61) 2/3:https://www.youtube.com/watch?v=RwY01nOLVvs&feature=youtu.be 
 คนเปลีย่นโลก SS4 TAPE 28 : แมแ่จ่มโมเดลพลสั (9 ก.ค. 61) 3/3:https://www.youtube.com/watch?v=doiZ8r6Bo9I&feature=youtu.be 
 ภาพ 3 มติ ิแสดงภมูปิระเทศ บา้นสองธาร อําเภอแมแ่จ่ม: https://www.youtube.com/watch?v=_36pheU-GtU&feature=youtu.be 
 3D บา้นสองธาร อ.แมแ่จ่ม: https://www.youtube.com/watch?v=xe6nY7iA0Ac&feature=youtu.be  
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    SLM ของ  WOCAT Approaches                     การคนืชวีติใหผ้นืดนิแมแ่จม่ดว้ยระบบการจดัการทีด่นิและน้ํารูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ทีส่งู                                                     1/7 

การคนืชวีติใหผ้นืดนิแมแ่จม่ดว้ยระบบการจดัการทีด่นิและน้ํา รปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ทีส่งู (ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

การคืนชีวิตให้ผืนดินแม่แจ่มด้วยระบบการจดัการท่ีดินและน ้ารูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 
เป็นก ารจดัการท่ีดินในพื้นท่ีสูงแบบผสมผสานศาสตรพ์ระราชา (รชักาลท่ี 9) ด้านการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือบริหารจดัการน ้าและพฒันาพื้นท่ี
ท าการเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน 

ระบบการจดัการทีด่นิและน้ํา รปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ทีส่งูในภาคเหนือของประเทศไทย
นี้ เป็นโมเดลต้นแบบซึ่งสถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีงและมูลนิธกิสกิรรมธรรมชาติน้อมนําศาสตร์พระราชา
ดา้นการทาํเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงผสมผสานกบัภมูปิญัญาพืน้บา้น 

 การคนืชวีติให้ผนืดนิแม่แจ่มด้วยระบบการจดัการที่ดนิและน้ํา รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บน
พื้นทีสู่งดว้ยศาสตร์พระราชาร่วมกบัภูมปิญัญาท้องถิ่นหรอืโคก หนอง นาโมเดล พบการดําเนินการใน
พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม และพื้นที่ช ัน้คุณภาพลุ่มน้ําชัน้ 1 เอบ ีชัน้ 2 และ 3 ตามลําดบั ซึ่ง
ภาครฐัไม่ไดก้นัพื้นทีท่ํากนิของชุมชนออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาตแิม่แจ่มและพื้นทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน้ํา
ส่งผลทาํใหชุ้มชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีอ่าศยัในพืน้ทีผ่ดิกฎหมายทนัท ีสทิธใินการใชป้ระโยชน์และสทิธใินการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เกษตรกรจะมรีายได้เพิ่มขึ้นจากการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาตแิมแ่จ่ม เพื่อปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ หอมแดง และกะหลํ่าปล ีส่งผลใหผ้วิหน้าดนิเสื่อมโทรมและ
ถูกกดัเซาะจากน้ําฝนทุกปี ความอุดมสมบรูณ์ของดนิลดลงและผลผลติขา้วโพดกล็ดลงดว้ย  

การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในภาคเหนือของประเทศไทย ดว้ยศาสตร์พระราชาร่วมกบัภูมปิญัญา
ท้องถิ่นเป็นโมเดลต้นแบบซึ่งสถาบนัเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติน้อมนําศาสตร์
พระราชา ดา้นการทาํเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ผสมผสานกบัภูมปิญัญาพื้นบา้นเพื่อ
บรหิารจดัการน้ําและพืน้ทีท่าํการเกษตร ซึง่มหีลกัปฏบิตังิ่ายๆ เรยีกว่า ‚โคก หนอง นา โมเดล‛ โดยแบ่ง
สดัส่วนพืน้ทีอ่อกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ดงันี้ (1) รอ้ยละ 30 เป็นแหล่งน้ํา โดยการขดุบ่อเกบ็น้ํา ทําหนอง
และคลองไสไ้ก่ (2) รอ้ยละ 30 เป็นพื้นทีน่าขา้ว (3) ร้อยละ 30 เป็นพื้นที่โคกหรอืพื้นทีป่่า  สําหรบัโคก
หรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้
ประโยชน์ คอื มกีนิ มอียู่ มใีช้ และมคีวามสมบูรณ์และความร่มเยน็ และ (4) รอ้ยละ 10 เป็นทีอ่ยู่อาศยั 
และเลีย้งสตัว ์

การประยุกต์ใชแ้บบจาํลอง โคก หนอง นา ในพื้นทีสู่ง สามารถเปลีย่น ‚เขาหวัโลน้‛ เป็น ‚เขาหวัจุก‛ 
เป็นการฟ้ืนฟูพื้นที่ภูเขาที่ถูกทําลายให้กลบัคืนมาทัง้นี้  ภูมทิศัน์ของพื้นที่ต้องได้รบัการออกแบบให้
เหมาะสมกบัแบบจําลองนี้โดยมสีภาพภูมปิระเทศของพื้นที่เป็นปจัจยัสําคญัในการพจิารณาตําแหน่งที่
เหมาะสมของโคก หนอง และนา ดงันี้ 

1. โคก คอืพื้นทีสู่งในลกัษณะภูเขาซึ่งเป็นโคกตามธรรมชาต ิเน้นการปลูก ‚ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง‛ ไดแ้ก่ ไมเ้พือ่บรโิภค (พอกนิ) เพือ่ใชส้อยในครวัเรอืน (พอใช)้ และเพือ่สรา้งทีอ่ยู่อาศยั (พออยู่) ปา่
ทัง้ 3 อย่าง ใหป้ระโยชน์ที ่4 คอืช่วยสรา้งสมดุลระบบนิเวศ(พอร่มเยน็) ปา่ประกอบดว้ยไม ้5 ระดบัคอื ไม้
ระดบัสูง ไมช้ ัน้กลาง ไมช้ ัน้เตี้ย ไมเ้รีย่ดนิ และไมห้วัใต้ดนิ ใบไมท้ีร่่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดนิเพิม่
ความชุ่มชืน้ 

2. หนอง คอืส่วนของฝายชะลอน้ํา บ่อดกัตะกอน คลองไสไ้ก่ บ่อน้ําดา้นล่าง และแทง็ค์เกบ็น้ําบนทีสู่ง 
สําหรบัใช้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตร โดยฝายชะลอน้ําในแนวระดบัจะเก็บกกัน้ําในร่องเขาและ
ควบคุมอตัราไหลของน้ํา คลองไสไ้ก่ ขุดให้มลีกัษณะคดเคี้ยวและขุดไล่ตามระดบัชัน้ความสูงของพื้นที ่
เพือ่ใหน้ํ้าไหลผ่านทัว่พืน้ทีแ่ละไหลลงสู่บ่อน้ําดา้นล่าง 
3. นา เป็นองค์ประกอบสําคญัสําหรบัปลูกขา้ว เพราะขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย นาขัน้บนัไดอยู่ใน
พื้นทีล่าดเอยีงปลกูขา้วเพือ่บรโิภคเองมากกว่าขายเป็นรายได ้การยกหวัคนันาสูงและกวา้งเพื่อกกัเกบ็น้ํา

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ตําบลบา้นทบั อําเภอแมแ่จ่ม  
จงัหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
98.30613 , 18.46422  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ. 2558 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

การคืนชีวิตให้ผนืดินแมแ่จม่ด้วยระบบการจดัการท่ีดินและน ้า รปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ท่ีสงู   
การจดัการทีด่นิแบบผสมผสานในรปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล 
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

ระบบการจดัการดนิและน้ํารปูแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพืน้ทีส่งู สามารถแกป้ญัหาความแหง้แลง้ชว่งหน้าแลง้ และลดปญัหาหมอกควนัทีเ่กดิจากการเผาตอซงัขา้วโพด  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การร่มมือหรือการท างานประสานกนัของผูล้งมือปฏิบติั : เอาแรงกนัตลอดสปัดาหล์ะ 2 ครัง้  

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

 การมีไว้ให้หรือการเขาถึงแหล่งเงินและบริการ : หยุดกูเ้งนิและไมส่ามารถชดใชห้นี้ 

 ปริมาณงานท่ีได้ ก าลงัคนท่ีมีให้ : ปรมิาณงานมากขึน้ ไมม่แีรงงานใหจ้า้งงาน  

ฝนทีต่กลงมาไวใ้นทอ้งนาและใชน้ํ้าควบคุมวชัพชื และเร่งระดบัความสงูของตน้ขา้วเพือ่เพิม่ผลผลติดว้ย ขา้วพนัธุพ์ ืน้เมอืงทีเ่ตบิโตด้วยดนิทีอุ่ดมสมบรูณ์จะมภีูมคิุม้กนั
ต่อโรคและแมลง  

สมัภาษณ์เกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิในพืน้ที ่ 
(ภาพโดย : ถนอมขวญั ทพิวงศ)์  

การจดัการดนิดว้ยระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําในพืน้ทีล่าดชนั  
(ภาพโดย : สมจติต ์เลศิดษิยวรรณ)  

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้           
มีส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  สมาชกิกลุ่ม 21 ครวัเรอืน ร่วมมอืเอาแรงกนัและกนั 

องคก์รพฒันาเอกชน ศนูยเ์รยีนรูก้สกิรรมธรรมชาต ิ สนบัสนุนความรูเ้รือ่งเกษตรทฤษฎใีหม่ 

ภาคเอกชน บรษิทั เชยีงใหมว่สิาหกจิเพือ่สงัคม จาํกดั สนบัสนุนพนัธุพ์ชื ไมผ้ล 

รฐับาลระดบัทอ้งถิน่ กรมปา่ไม ้ จดัทาํโครงการจดัการปา่อเนกประโยชน์เพือ่
การพฒันาอย่างยัง่ยนืดว้ยศาสตรพ์ระราชา  

รฐับาลระดบัทอ้งถิน่ อําเภอแมแ่จ่ม  จดัทาํโครงการแมแ่จ่มโมเดลซึง่เป็นความ
ร่วมมอืจากภาคหีลายฝา่ย ในการร่วมคดิ 
วางแผน ออกแบบเพือ่ใหเ้กดิแนวทางแกไ้ข
ปญัหาทรพัยากรในระดบัพืน้ท ี 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 
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การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน

จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมกาํลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ  
  √   

สภาวะแหง้แลง้ ดนิไมส่ามารถสรา้งผลผลติขา้วโพดและรายได ้
ก่อใหเ้กดิหนี้สนิใหก้บัผูใ้ชท้ีด่นิมากขึน้  

การวางแผน  
   √  ทางอําเภอแมแ่จ่มจดัทําโครงการคนืชวีติใหแ้มแ่จ่ม ใหเ้กษตรกร

เขา้มาร่วมและเสนอแนวคดิ รวมแรงกนัทาํ  

การดาํเนินการ  
   √  

ผูใ้ชท้ีด่นิรว่มกบัเครอืขา่ยรวมแรงกนัทาํ โดยมกีารสนบัสนุนจาก
กรมปา่ไม ้ศนูยเ์รยีนรูก้สกิรรมธรรมชาต ิอําเภอแมแ่จ่ม  
บรษิทั เชยีงใหมว่สิาหกจิเพือ่สงัคม จาํกดั  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล 
    √ ตดิตามและประเมนิผลงานโดยรมช. และศนูยก์สกิรรมธรรมชาต ิ

และเจา้หน้าทีใ่นพืน้ท ี 

แผนผงั 
ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
1.คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย: (จาก 5 รปูแบบ บุคคล ชุมชน วดั โรงเรยีน หน่วยงานรฐัตามความ
เหมาะสมในพืน้ที)่ ทีม่เีครอืขา่ยพืน้ทีเ่ขม้แขง็ ครบ 5 ภาค ีไดแ้ก่ ราชการ วชิาการ ประชาชน 
เอกชน ภาคประชาสงัคมและสือ่มวลชน เพือ่ความยัง่ยนืและการขยายผลในรปูแบบประชารฐั  
2.คดัเลอืกบุคคลเป้าหมาย: จดัอบรมคนมใีจ ผูนํ้าชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ทีม่ลูนิธกิสกิรรม 
ธรรมชาตมิาบเอื้อง  
3.จดัหลกัสตูรอบรม: อบรมหลกัสตูร "การพฒันากสกิรรมสูร่ะบบเศรษฐกจิพอเพยีง" ของ 
เครอืขา่ยกสกิรรมธรรมชาต ิ(คกช.) มลูนิธกิสกิรรมธรรมชาต ิหลกัสตูร 5 วนั 4 คนื เรยีนรู้ 
เกีย่วการทาํเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง มาผสมผสานกบัภมูปิญัญาพืน้บา้น 
เพือ่การบรหิารจดัการน้ําและพืน้ทีท่าํการเกษตร และลงฝึกปฏบิตักิารจรงิในพืน้ทีเ่ป้าหมายที่
คดัเลอืกแลว้  
4.จดัเวทปีระชาคม: สรา้งกจิกรรมการมสี่วนร่วม ขยายผล สรา้งความเขา้ใจ  
5.ขยายผล: โดยคนและชุมชนในพืน้ที ่เสนอพืน้ทีเ่ขา้รว่มโครงการและพจิารณาอนุมตัโิครงการ  
6.หาผูส้นบัสนุนจากภาคต่ีางๆ : มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาตมิาบเอือ้ง สถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีง  อาํเภอแมแ่จ่ม กรมปา่ไม ้และบรษิทั เชยีงใหมว่สิาหกจิเพือ่สงัคม จาํกดั  
7.จดัอบรมในพืน้ทีจ่รงิ: ผูใ้ชท้ีด่นิและชุมชนจะไดร้บัการอบรมตามแนวคดิ โคก หนอง นา โมเดลในพืน้ทีจ่รงิทีไ่ดร้บัอนุมตัโิครงการแล้ว  
8.ปรบัปรุงพืน้ทีโ่ครงการ: โดยการปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่เน้นลงแขกลงขนั 5 ภาค ีในพืน้ทีจ่รงิ โดยโคก หนอง นา โมเดล จะปลกูไมย้นืตน้และไมผ้ลในพืน้ทีส่งู ปลกู
ขา้วในนาพืน้ราบและในนาขัน้บนัได รวมถงึการขดุบ่อน้ําเพือ่ใชใ้นการเกษตร และพืน้ทีน่ี้จกักลายเป็นสถานทีเ่รยีนรูแ้ละอบรมเกษตรกรอื่นๆ ต่อไปในอนาคต  
             ใชแ้นวคดิ ‘แตกตวัทัว่ไทย เอามือ้สามคัค’ี เพือ่ใหเ้กดิการ ‘แตกตวั’ ขยายผลจากลุม่น้ําปา่สกัไปยงัลุม่น้ําอืน่ๆ โดยนํากลยทุธก์าร ‘เอามือ้สามคัค’ี หรอื การลงแขก 
ตามประเพณดีัง้เดมิของคนไทยมาเป็นกลวธิใีนการขบัเคลือ่น เพือ่ประสานความสามคัคเีชือ่มโยงและขยายเครอืขา่ยต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ ยงั
เป็นการแลกเปลีย่นความรูใ้นสภาพภมูสิงัคมทีแ่ตกต่างกนั 
              ขณะนี้ไดเ้พิม่ความรว่มมอืกบักรมชลประทาน กรมพฒันาทีด่นิ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกรม
ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่แบบมาตรฐาน"โคก หนอง นา โมเดล" ออกไปสู่ประชาชนโดยตรง ถา้ชาวบา้นคนไหนไมม่ีเงนิ 
อาจจะตอ้งรอกรมพฒันาทีด่นิเพือ่ใชง้บประมาณขดุบ่อจิว๋มาช่วยทาํโคก หนอง นา แทน  
9.ยกระดบัเป็นศนูยเ์รยีนรู:้ เมือ่พืน้ทีน่ี้ไดถู้กจดัระบบ โคก หนอง นา โมเดล เตม็รปูแบบ จะถูกยกระดบัเป็นศนูยเ์รยีนรูแ้ละอบรมดงูานในพืน้ที ่(Coaching) ต่อไป 
ในอนาคต ขณะนี้ไดร้บัความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ เพิม่ขึน้ เช่น กรมชลประทาน กรมพฒันาทีด่นิ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย  

ผู้เขียน  : สมจิตต ์เลิศดิษยวรรณ  
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การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √ การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการ
ทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

  

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตามให้
ค าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้าํแนะนํา 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อไปน้ี รปูแบบของการอบรม หวัขอ้ท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ  กาํลงัดาํเนินการ  มกีารพฒันากสกิรรมสู่ระบบเศรษฐกจิพอเพยีง‛ เรยีนรูเ้กีย่วกบั          
การทาํเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง มาผสมผสานกบั
ภูมปิญัญาพืน้บา้น  

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ เกษตรกรกบัเกษตรกร  

  √ ใชพ้ืน้ทีท่าํการสาธติ  

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

  √ จดัคอรส์   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่     

 ทีศ่นูยถ์าวร      

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้  อธิบายถึงสถาบนับทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิก  ตามระดบัต่อไปน้ี 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  ปจัจุบนัมสีมาชกิกลุ่ม 21 ครวัเรอืน มกีฎระเบยีบแนวทางของ
กลุ่มทีต่อ้งยดึถอืมกีารประชุมและเอาแรงกนั สปัดาหล์ะ 2 ครัง้   ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  

√ ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

 ใช่ อย่างมาก    

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม  

 ดา้นการเงนิ    จอบ พลัว่ เสยีม พนัธุก์ลา้ไม ้
ค่าเดนิทาง ค่าน ้ามนั และอาหารส าหรบัการไปเอาแรง   การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     

√ อุปกรณ์      

√ ค่าเดนิทาง     

การตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
        ตดิตามและประเมนิผลโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยศูนยเ์รยีนรูก้สกิรรมธรรมชาตริ่วมกบัเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
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การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 

งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน     
เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั 

การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000               √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนสาํหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000  √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

√ > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า : ไม่ปรากฏ   

  การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน 

 อุปกรณ์การเกษตรแบบใชแ้รงกาย เชน่ จอบ เสยีบ พลัว่ โดยโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ของรมช. และศนูยเ์รยีนรูก้สกิรรมธรรมชาติ 

 ไดร้บัการช่วยเหลอืทาง

การเงนิบางส่วน  

ไดร้บัการช่วยเหลอืทาง

การเงนิแบบเตม็   

อุปกรณ์: เครือ่งมอื 
เครือ่งมอืการเกษตร √  

การเกษตร: เมลด็ 
เมลด็พนัธุแ์ละตน้กลา้ของไมย้นืตน้และไมผ้ล  √  

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดิน คือ    

√ สมคัรใจ    

 อาหารสาํหรบัการทาํงาน    

 จ่ายเป็นเงนิสด    

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ    

  แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ  

 แรงจงูใจในการมคีวามสามารถปลดหนี้หรอืพกัชาํระหนี้ได ้   

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง     

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการดาํเนินการการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืไม ่
- 

  √  

ปรบัปรุงประเดน็ของการถอืครองทีด่นิหรอืสทิธใินการใช ้ซึง่ขดัขวางการนําเทคโนโลยไีปใชใ้หด้ขี ึน้ 
- 

   √ 

นําไปสูก่ารใชท้ีด่นิอยา่งยัง่ยนืหรอืแหลง่พลงังานหรอืไม ่ 
- 

   √ 
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แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

 การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 กาํไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

√ ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง  ใช่ 

 ภาระงานลดลง √ ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  ยงัตอ้งพึง่พาการชีนํ้าแนวทาง  ซึง่ถา้ไมม่รีฐัเขา้ช่วยพยุงไปในระยะนี้ 
คงไมส่ามารถเดนิต่อได ้เพราะปจัจุบนัไมเ่กดิรายไดจ้ากแนวทางนี้ 
ผูใ้ชท้ีด่นิไมม่อีํานาจการต่อรอง  ทัง้ดา้นการเงนิ รายได ้และตลาด 

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม  

√ การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย  

√ จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 สภาพแวดลอ้ม ดนิ น้ํา ปา่ กลบัสู่สภาพธรรมชาตมิากขึน้  
 ประหยดัค่าแรงงาน ค่าน้ํามนั และค่าวสัดุอุปกรณ์ในการสบูน้ําเขา้นา 

และรดน้ําไมผ้ลและพชืปลกูต่างๆ  
 สมาชกิกลุ่มมคีวามสามคัค ีร่วมแรงกนัทาํงาน และยดึถอืควบคุมโดย

ระเบยีบของกลุ่ม  

  ภาระหน้าทีต่่อวนัเพิม่ขึน้  
         ทาํใหป้รบัปรุงดนิไดม้ากขึน้ และสามารถเพิม่ผลผลติและรายได ้
 ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นตวัเงนิ และยงัไมม่คีวามสามารถในการลดหรอืปลดหนี้ได้ 

  อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่งหนี้ให ้แลว้จะดแูลปา่ไมแ้ละ
สภาพแวดลอ้มอย่างดเีป็นการตอบแทน  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   

 สามารถทวงคนืผนืปา่ โดยความร่วมมอืและยอมรบัประชามตจิาก
หลายๆ ฝา่ย ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และเครอืขา่ยชุมชน  

 ลดการเผาทาํลายป่าไมไ้ดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยเกดิจากการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน  

  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 
 ระยะเริม่ตน้ยงัไมส่ามารถสรา้งผลผลติได ้เพราะขาดแคลนน้ํา  
         ควรส่งเสรมิพชือายุส ัน้ทีเ่หมาะสมเพือ่สรา้งรายได ้
 มตีลาดรบัซื้อผกัปลอดภยัจากโรงเรยีนและโรงพยาบาลในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง    

แต่ไมม่ผีลผลติเพยีงพอต่อความตอ้งการ  
         ควรหาวธิกีารกกัเกบ็น้ําใหไ้ดม้ากและนานขึน้เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อการผลติ  

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า : ไม่ปรากฏ   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   

 อุปกรณ์การเกษตรแบบใชแ้รงกาย เชน่ จอบ เสยีบ พลัว่ โดยโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ของรมช. และศนูยเ์รยีนรูก้สกิรรมธรรมชาติ 

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ (ktb.somjit@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 25 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563 
วิทยากร   

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ - วทิยากรร่วม 
กมลาภา วฒันประพฒัน์ - วทิยากรร่วม 
ถนอมขวญั ทพิวงศ ์- วทิยากรร่วม     
ปานิสรา ทองทว้ม - วทิยากรร่วม   
บุญมา แหลมคม - ผูใ้ชท้ีด่นิ 

ธรีศกัดิ ์สุวรรณโน - ผูใ้ชท้ีด่นิ 

ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5719/ 

วิดีโอ :  https://youtu.be/68LC8fk_58s   

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 
การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกั 

-: -  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

คนเปลีย่นโลก SS4 TAPE 28 : แมแ่จ่มโมเดลพลสั (9 ก.ค. 61) 1/3 : https://www.youtube.com/watch?v=k7Bex9ku_qY&feature=youtu.be 

คนเปลีย่นโลก SS4 TAPE 28 : แมแ่จ่มโมเดลพลสั (9 ก.ค. 61) 2/3 : https://www.youtube.com/watch?v=RwY01nOLVvs&feature=youtu.be 

คนเปลีย่นโลก SS4 TAPE 28 : แมแ่จ่มโมเดลพลสั (9 ก.ค. 61) 3/3 : https://www.youtube.com/watch?v=doiZ8r6Bo9I&feature=youtu.be 

ภาพ 3 มติ ิแสดงภมูปิระเทศ บา้นสองธาร อําเภอแมแ่จ่ม : https://www.youtube.com/watch?v=_36pheU-GtU&feature=youtu.be 

3D บา้นสองธาร อ.แมแ่จ่ม : https://www.youtube.com/watch?v=xe6nY7iA0Ac&feature=youtu.be 
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ยูคาลิปตสัคามลัดูเลนซิส พนัธุ์ H4 สามารถทนเค็มได้และมีความสามารถในการลดระดบั
น ้าเคม็ต้ืนใต้ดิน ท าให้ควบคมุ การแพร่กระจายของความเคม็ได้ การปลูกยูคาลิปตสัหน่ึงแถว
หรือสองแถวบนคนันาตามแนวทิศตะวนัออก - ตะวนัตก โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร 
เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและได้รบัการยอมรบัจากเกษตรกรมากท่ีสดุ 
การปลูกยูคาลปิตสัคามลัดูเลนซิสบนคนันามวีตัถุประสงค์เพื่อลดระดบัน ้าตื้นใต้ดนิที่มคีวามเค็มใน
พื้นทีร่าบต ่าเป็นมาตรการป้องกนัพื้นที่จากการไดร้บัผลกระทบของเกลอื โครงการปลูกไมย้นืต้นทน
เค็มของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกยูคาลิปตัสคามลัดูเลนซิสบนคนันาเริ่ม
ด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2539 ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกข้าวที่ได้รบัผลกระทบจากเกลือในระดบั   
ปานกลางที่อ าเภอบ้านเมอืงเพยี จงัหวดัขอนแก่น ให้สมัภาษณ์ว่าที่ดนินี้ใช้ส าหรบัการปลูกทัง้ขา้ว
เหนียว (พนัธุ์ กข 6) และขา้วเจ้า (ขาวดอกมะลิ 105) ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 200 -250 กโิลกรมัต่อไร่ 
เกษตรกรปลกูยคูาลปิตสับนคนันาในพืน้ทีป่ลูกขา้วประมาณ 10,000 ไร่ เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูและป้องกนัการเกดิดนิเคม็จากการลดระดบัน ้าตื้นใต้ดนิ (โดยการใชพ้ชื) 
รวมทัง้เพื่อเพิม่รายได้และการใช้ประโยชน์ที่ดนิมากขึ้นด้วยการปลูกต้นไม ้เทคโนโลยกีารปลูกยูคา
ลิปตัสบนคันนาได้ด า เนินการในพื้นที่ เพาะปลูกข้าวที่ได้ร ับผลกระทบจากเกลือ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และได้รบัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางจากเกษตรกรผ่านการ
ร่วมมอืระหว่างกรมพฒันาทีด่นิ บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั และองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยต้น
กลา้ยูคาลปิตสัไดร้บัการสนับสนุนจากกรมพฒันาทีด่นิ และด าเนินการปลูกแบบแถวเดีย่วหรอืแถวคู่ 
การปลกูแบบแถวคู่บนคนันาจะปลกูในแนวซกิแซกตามทศิตะวนัออก-ตะวนัตกเพื่อป้องกนัการบงัแสง
และเกดิเงา ระยะห่างระหว่างต้นในแถวเท่ากบั 2 เมตร ขนาดคนันามคีวามกวา้ง 1.5 เมตร และ สูง 
0.5 เมตร เพือ่ใหม้พีืน้ทีม่ากพอและสะดวกต่อการเขา้ถงึแปลงนา โครงการใหก้ารสนับสนุนดา้นต้นทุน
แรงงานแก่เกษตรกรในการเตรยีมดนิก่อนปลูก เกษตรกรหลายคนทีอ่ยู่นอกโครงการไดป้ลูกต้นยูคา
ลปิตสัในพื้นที่กว้างมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 เมตร ซื้อต้นกล้าราคา 1 บาทต่อต้น และปลูกในหลุม
ขนาด 0.3x0.3x0.3 เมตร พร้อมปุ๋ ยหมกั 0.5 กิโลกรมั และแกลบ 0.5 กิโลกรมั ที่หาได้ในพื้นที ่
เทคโนโลยีนี้ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเนื่องจากสามารถควบคุมความเค็มในนาข้าวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากการขายไมต้้นยูคาลปิตสั จากการสงัเกตของเกษตรกร
พบว่าบรเิวณทีม่คีราบเกลอืและการตายของต้นขา้วก่อนการปลูกยูคาลปิตสั หลงัการปลูกยูคาลปิตสั
และระยะเวลาผ่านไปจนสามารถตดัไมไ้ด้รอบที่สองแล้วไม่พบคราบเกลอืบนผวิดนิและผลผลติขา้ว
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ท าให้มรีายได้จากการขายท่อนไม้ทุก 4 ปี โดยไม้ต้นยูคาลิปตัสมขีนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 2.5-3.0 นิ้ว ใหผ้ลผลติเฉลีย่ 16 ตนัต่อไร่ ส าหรบัการตดัในครัง้แรก เมือ่ระยะเวลา 7 
ปี (ตัดไม้ยูคาลิปตัส 2 รอบ) รายได้จากการตัดไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,087 บาทต่อไร่ต่อปี (ข้อมูลจาก
เกษตรกรและบรษิทั สยามฟรอเรสทร ีจ ากดั) การลงทุนหลกัคอืช่วงปีแรกของการปลูก หลงัจากนัน้
อาจมคี่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาส าหรบัการก าจดัวชัพชื การตดัแต่งกิง่ และการใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 
รายได้เฉลี่ยจะสูงจากผลผลิตขา้วที่มากขึ้นจาก 200 -250 กิโลกรมั/ไร่ เป็น 250-300 กิโลกรมั/ไร่ 
ประโยชน์ของเทคโนโลยนีี้คอืการมสีภาพอากาศในพืน้ทีท่ีด่ขี ึน้จากการปลูกต้นยูคาลปิตสั และมคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพมากขึ้นจากคุณภาพดนิที่ดขี ึ้น ส่งผลให้มพีชืและสตัว์หลายชนิด เช่น หญ้า 
ดอกไมป้า่ แมลงปอ และไสเ้ดอืนดนิ ในนาขา้วและบนคนันา ส าหรบัเกษตรกรบางคนตอ้งการตน้ไม ้

ค าอธิบาย    สถานท่ี 

การปลกูยคูาลิปตสับนคนันาเพ่ือลดระดบัน ้าต้ืนใต้ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 

การปลกูยคูาลปิตสัคามลัดเูลนซสิ  แบบสองแถวบนคนันา (ภาพโดย : วรีะ โรพนัดุง) 

สถานท่ี : บา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
102.64856, 16.10822  
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร: ไมใ่ช่  
วนัท่ีในการด าเนินการ: พ.ศ. 2539; 10-50 ปีทีแ่ลว้ 
 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนัอยู่  
(> 50 ปี)  

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก  

√ จากผูใ้ชท้ีด่นิท่านอื่น  
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การปรบัพืน้ทีค่นันาก่อนการปลกูยคูาลปิตสัและการปลกู
ขา้ว (ภาพโดย : วรีะ โรพนัดุง)  

การปลกูยคูาลปิตสับนคนันาแบบสองแถว  
(ภาพโดย : สุปราณ ีศรที าบุญ) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้             พืน้ท่ีปลกูพืช  

√ ลด ป้องกนั ฟ้ืนฟู การเสือ่มโทรมของทีด่นิ           การปลกูพชืประจ าปี 

 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์            การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม  

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้า โดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ            ขา้ว 

√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 1  

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก สภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

 
 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ การใช้น ้า 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ จากน ้าฝน  

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   ฝนรว่มกบัการชลประทาน  

   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ  

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม  

 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ              การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี - Cn (Fertility decline) :  
          ความอุดมสมบรูณ์และปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิถูกท าใหล้ดลงไป  
          (ไมไ่ดเ้กดิจากสาเหตุการกดักร่อน) Cs: salinization / alkalinization    √ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  

√ ฟ้ืนฟูบ าบดัทีด่นิเสือ่มโทรมลงอย่างมาก              การเส่ือมโทรมของดินทางด้านกายภาพ - Pc: การบดอดั,  
          Pk: slaking และ crusting  ปรบัตวักบัสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้               การย่อยสลายทางด้านชีวภาพ - Bc : การลดลงของพชืcover,  
          Bq: ปรมิาณ / การลดลงของชวีมวล, Bs: คุณภาพและองคป์ระกอบ 
          ของสายพนัธุ ์/ ความหลากหลายลดลง Bl: การสญูเสยีชวีติในดนิ    

                การย่อยสลายของน ้า - Hg: การเปลีย่นแปลงของน ้าใตด้นิ / น ้าแขง็  
          ระดบั Hq: คุณภาพน ้าใตด้นิลดลง    

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 วนเกษตร            มาตรการทางการเกษตร - A2: อนิทรยีวตัถุ / ความอุดมสมบรูณ์ของ 
          ดนิ  A5: การจดัการเมลด็พนัธุป์รบัปรุงพนัธุ ์  การจดัการน ้าบาดาล  

 การลดการแพร่กระจายเกลอื    
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แบบแปลนทางเทคนิค 

ข้อมูลจ าเพาะด้านเทคนิค 
1. ปลกูตน้ยูคาลปิตสัคามลัดูเลนซสิ พนัธุ์ H4 เมือ่ต้นกลา้อายุ 3 เดอืน โดยคนันาถูก
ควบคุมใหม้คีวามกวา้ง 0.5 เมตร ส าหรบัการปลูกยูคาลปิตสัแถวเดยีว หรอืกวา้ง 1.5 
เมตร ส าหรบัการปลูกแบบสองแถว (เช่น การปลูกแบบแถวซกิแซก) ความสูงคนันา 
0.5 เมตร ระยะห่างการปลูกระหว่างต้น 2 เมตร ตามแนวทศิตะวนัออก - ตะวนัตก 
จ านวนต้นยูคาลปิตสัเท่ากบั 80 ต้นต่อไร่ หรอื 500 ต้นต่อเฮกตาร์ส าหรบัการปลูก
แบบสองแถว 
2. เทคนิคการปลูก: ใช้ปุ๋ ยหมกั 0.5 กโิลกรมั ผสมกบัแกลบ 0.5 กโิลกรมั รองที่ก้น
หลุมทีม่ขีนาด 0.3x0.3x0.3 เมตร ก่อนปลกูตน้กลา้ 

ผูเ้ขยีน :  เชฏฐรุจ จนัทรแ์ปลง  

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี (หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 39 ไร่ 
ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 1 ha = 6.25 ไร่ )  

 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. เลอืกพืน้ทีด่นิเคม็ (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม) 
2. จดัเตรยีมพืน้ที ่ไดแ้ก่ การเตรยีมพืน้ทีค่นันา การเตรยีมตน้กลา้เพือ่ปลกู  
    (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม) 
3. ใหค้ าปรกึษาและรบัฟงัความคดิเหน็ระหว่างเกษตรกรและนกัวจิยั  
    (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม) 
4. เตรยีมแปลงสาธติ (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม) 
5. การสรา้งแบบจ าลองและเริม่ปลกูยคูาลปิตสั (วธิกีารปลกูยคูาลปิตสั)  
    (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ พฤษภาคม - กรกฎาคม) 
6. การตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลรว่มกนั (ชว่งระยะเวลา/ ความถี:่      
    หลงัการเพาะปลกู)  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
ค่าบ ารุงรกัษา ไดแ้ก่ การก าจดัวชัพชื ตดัแต่งกิง่ พรวนดนิ และใส่ปุ๋ ย รวม 
428 บาทต่อไร่ต่อปี การค านวณรวมทัง้หมด 7 ปี ของการปลูก โดยปีที่ 4 
หลงัการปลูกจะสามารถขายไมเ้พื่อเป็นรายไดเ้สรมิได้ 5,714.3 บาทต่อไร่ 
และปีที ่7 ขายท่อนไมไ้ดใ้นราคา 4,285.7 บาทต่อไร่ (รายไดจ้ากการขายยู
คาลปิตสั 2 ครัง้ คอื ปีที ่4 =40,000 บาทต่อไร่ และปีที ่7 = 30,000 บาทต่อ
ไร่ ดงันัน้ รายได้รวม 7 ปี =10,000 บาทต่อไร่ รายได้จากการปลูกยูคา
ลปิตสั = 10,000-2,388(ต้นทุนการปลูก + การบ ารุงรกัษา 4 ปี) = 7,612 
บาทต่อ 7 ปี คดิเป็นรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี =1,087 บาทต่อไร่ต่อปี) เมือ่ปุ๋ ยหมกั
และแกลบเป็นวตัถุดบิทีห่าไดจ้ากการท าเกษตรกรรมและต้นทุนแรงงานมา
จากเกษตรกรผู้ใช้ที่ดิน ดงันัน้รายได้อาจสูงกว่า1,087 บาทต่อไร่ตามที่
ค านวณไว ้ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ค่าแรงงานปลกูยคูาลปิตสั (ค่าแรงต่อวนั 300 บาท 1 ไร่ ใชค้่าแรง 600 บาท) ไร ่ 1.0 600.0 600.0 100.0 

อปุกรณ์      

ตน้กลา้ยคูาลปิตสั (80 ตน้ต่อไร่) ตน้ละ 1 บาท กลา้ 80.0 1.0 80.0 100.0 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้  

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

ปุ๋ ยคอก ราคา 3.5 บาทต่อกโิลกรมั ใช ้0.5 กโิลกรมัต่อหลุม กโิลกรมั 40.0 3.5 140.0 100.0 

แกลบ ราคา 4 บาทต่อกโิลกรมั ใช ้0.5 กโิลกรมัต่อหลุม กโิลกรมั 40.0 4.0 160.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    980.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    30.63  
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. การพรวนดนิและตดัแต่งกิง่หลงัการปลกูปีแรก (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ 2 ครัง้ต่อชว่งฤดฝูน) 
2. การก าจดัวชัพชืหลงัจากปลกูปีแรก (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ 2 ครัง้ต่อชว่งฤดฝูน) 
3. การใส่ปุ๋ ยหลงัจากปลกูปีแรก (ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ 2 ครัง้ต่อชว่งฤดฝูน) 
4. การตดัไมแ้ละขายท่อนไม ้(ช่วงระยะเวลา/ ความถี:่ ปีที ่4 และ 7)  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าแรงในการก าจดัวชัพชื ตดัแต่งกิง่ และใส่ปุ๋ ย 150 บาทต่อครัง้ 2 ครัง้ต่อ
ไร่ ต่อปี ค่าแรง 300 บาทต่อวนั 

ครัง้ 2.0 150.0 300.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์   

ราคาปุ๋ ยเคม ีสตูร 15-15-15 (13 บาทต่อกโิลกรมั ใส่อตัรา 50 กรมัต่อ
ตน้:50 กรมั x 80 ตน้ต่อไร่ = 4 กโิลกรมัต่อไร่ 

กโิลกรมั 4.0 13.0 52.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี 352.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการบ ารุงรกัษาสภาพเทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 11.0  

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร  ข้อมลูจ าเพาะเร่ืองภมิูอากาศ  

 <251 ม.ม.  ชืน้  ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 1200.0 
ปรมิาณฝนเฉลีย่ต่อปีระหว่าง ปี พ.ศ. 2003 - 2012 
สถานีอุตุนิยมวทิยา: กรมอุตุนยิมวทิยา 
อุณหภมูเิฉลีย่ 21-36 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์75%  

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 ม.ม. √ กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 ม.ม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณสนัเขา  

 ลาดทีไ่มช่นั (3-5%)  สนัเขา  √ 101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง  

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,501-3,000 เมตร    

40 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies            การปลกูยคูาลปิตสับนคนันาเพื่อลดระดบัน ้าตืน้ใตด้นิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย                      5/12 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ความชนั  ความสงู   

 ชนัมาก (>60%)    3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีด่ ี √ ใช่ 

√ < 5 เมตร  ด ี √ เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีไ่มด่ ี(จ าเป็น 
ตอ้งไดร้บัการบ าบดั)  

 ไมใ่ช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง  เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้  
(การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

 > 50 เมตร √ ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

     Water quality refers to: ground 
water  √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

 ปานกลาง  ปานกลาง     

√ ต ่า √ ต ่า     

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/
การคา้) 

√ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัจากสตัว ์

 ท าการคา้ / การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอื
เครือ่งยนต์   

     รวย  

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์ √ ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

√ 0.5-1 เฮกตาร ์  ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคล ไมไ่ดร้บัสทิธิ
ครอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-50 เฮกตาร ์   √ รายบุคคล ไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั
ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน       

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี - 

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี   

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี √   ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี  
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

การผลติพชืผล ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื:150-200 
กโิลกรมัต่อไร่  
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 200-250 
กโิลกรมัต่อไร่ เนื่องจากความเคม็ลดลง  

คุณภาพการเพาะปลกู ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ใชเ้มลด็
ขา้วมาก 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ใช่เมลด็
ขา้วน้อยลง เพิม่ขึน้ประมาณ 10% 

การผลติอาหารสตัว ์ ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ตอซงั
น้อย 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ตอซงั
มากขึน้ เพิม่ขึน้ประมาณ 10% 

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ขา้ว 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ขา้วและ
ยคูาลปิตสั เพิม่ขึน้ประมาณ 50% 

ลดลง       √  เพิม่ขึน้  พืน้ทีก่ารผลติ (ทีด่นิใหมภ่ายใตก้ารเพาะปลกู / 
การใชง้าน)  

         ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 50% 
พืน้ทีบ่นคนันาไมม่กีารใชป้ระโยชน์กอ่นการปลกู 
ยคูาลปิตสั 

การจดัการทีด่นิ  ขดัขวาง   √     ท าใหง้า่ยขึน้   

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
การปลกูตน้ไมข้ดัขวางการเขา้ถงึนาขา้ว 

คุณภาพของน ้าดืม่ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: - 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ไมม่ผีล 
ใชน้ ้าจากน ้าฝน 

ความพรอ้มของน ้าส าหรบัปศุสตัว ์ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

          ขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าฝน 

คุณภาพน ้าส าหรบัปศุสตัว ์ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

          ขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าฝน 

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร ลดลง   √      เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 20% 
เพิม่ขึน้ประมาณ 20% (ค่าใชจ้่ายในการปลกูตน้ไม้
ในปีแรกและค่าบ ารุงรกัษาในปีถดัมา 

รายไดจ้ากฟารม์ ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ประมาณ 
1000 บาทต่อไร่ต่อปีรายไดเ้สรมิจากการขายไม ้ 
ยคูาลปิตสั 
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

ความหลากหลายของแหล่งผลติรายได ้ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: รายได้
จากขา้ว 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: รายได้
จากขา้วและการขายไม ้

ภาระงาน  เพิม่ขึน้   √     ลดลง   

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 1% 
เพิม่ขึน้ประมาณ 10% จากการปลกูตน้ไมแ้ละ
การบ ารุงรกัษา 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม   

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
พึง่พาตวัเองไดม้ากขึน้จากการมรีายไดม้ากขึน้ 

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
การมสีภาพอากาศในพืน้ทีท่ีด่ขี ึน้ 

โอกาสดา้นนนัทนาการ  ลดลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

สถาบนัของชุมชน  อ่อนแอลง      √  เสรมิใหแ้ขง็แรง   

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 20% มี
การสือ่สารมากขึน้ระหว่างเกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิ
และผูบ้รหิารองคก์ารส่วนทอ้งถิน่ 

สถาบนัแห่งชาต ิ อ่อนแอลง     √   เสรมิใหแ้ขง็แรง   

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
สถาบนัระดบัชาตไิดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ชท้ีด่นิ
มากขึน้ 

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืความรูเ้รือ่ง
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

         
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 50% 
ผูใ้ชท้ีด่นิพบการปรากฏของคราบเกลอืบนผวิดนิ
น้อยลง 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   

การระบายน ้าส่วนเกนิ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
ระดบัน ้าเคม็ใตด้นิลดลงเนื่องจากการระบายน ้า
ทางชวีภาพของตน้ยคูาลปิตสั 
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ผลกระทบ  
ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   

แหล่งน ้าใตด้นิ / ชัน้บาดาล ลดลง √       เพิม่ปรมิาณน ้า   

          

ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ระดบั
น ้าใตด้นิเฉลีย่ <1 เมตร 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: ระดบั
น ้าใตด้นิเฉลีย่ >1 เมตร ระดบัน ้าใตด้นิลดลง
หลงัจากปลกูยคูาลปิตสั 7 ปี 

การระเหย เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
อากาศดขีึน้ 

ความชืน้ในดนิ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
เนื่องจากมเีงาจากตน้ไม ้

สิง่ปกคลุมดนิ  ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
เงาและเศษซากจากพชื 

การบดอดัดนิ เพิม่ขึน้     √   ลดลง   

          

ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
เนื่องจากคุณสมบตัขิองดนิทีด่ขี ึน้จากเศษซาก
พชืและกจิกรรมไสเ้ดอืน 

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10%  

ความเคม็ของน ้า  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 30%  
ปรมิาณผลผลติและคุณภาพของขา้วเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากระดบัความเคม็ลดลง 

พชืคลุมดนิ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 50%  
พืน้ทีบ่นคนันาถูกใชส้ าหรบัปลกูยคูาลปิตสัใน
แนวทศิตะวนัออก - ตะวนัตก 

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 80%  
ชวีมวลจากตน้ยคูาลปิตสั 

ความหลากหลายของพชื ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 60%  
จากตน้ยคูาลปิตสั หญา้ และดอกไมป้า่ในทอ้งถิน่ 

ความหลากหลายของสตัว ์ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 50%  
ไสเ้ดอืน นก หนู มด และอื่นๆ 
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ผลกระทบ  
ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   

สายพนัธุแ์มลงทีเ่ป็นประโยชน์ (ตวัห า้,        
ตวัเบยีน,ไสเ้ดอืน,แมลงผสมเกสร)  

ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

         
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 50%  
ไสเ้ดอืนดนิในพืน้ที ่

ความหลากหลายของทีอ่ยูอ่าศยั ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 20% 
แมลงปอ ไสเ้ดอืน นก หนู มด และอืน่ๆ 

ผลกระทบจากภยัแลง้  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
เนื่องจากสภาพภมูอิากาศในพืน้ทีป่ลกูดขี ึน้ 

การปล่อยคารบ์อนและก๊าซเรอืนกระจก  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 20%  
ยคูาลปิตสัดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกไว ้

ภมูอิากาศขนาดย่อม  แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 20% 
สภาพภมูอิากาศในพืน้ทีด่ขี ึน้ 

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ    

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
ลดระดบัน ้าใตด้นิ 

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

          
ปรมิาณก่อน การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 0% 
ปรมิาณหลงั การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 10% 
การปลกูยคูาลปิตสัช่วยดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกไว ้

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบอย่างมาก     √   ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้   ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก  

 ตน้ทุนการปลกูตน้ไมใ้นปีแรกเป็นตน้ทุนหลกัเท่านัน้ ค่าบ ารุงรกัษาเริม่จากปีทีส่องจนถงึปีทีต่ดัและขายทอ่นไม ้หลงัจากการตดัค่าบ ารุงรกัษาจะเริม่ตน้อกีครัง้
จนกว่าจะถงึรอบต่อไป ดงันัน้ผลประโยชน์จะสงูขึน้เมือ่มรีอบการตดัมากขึน้  
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การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั) 

อุณหภมูปิระจ าปี ลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

อุณหภมูติามฤดกูาล ลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก ฤด ู: ฤดฝูน 

ฝนประจ าปี ลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ฝนตามฤด ูลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก ฤด ู: ฤดฝูน 

ภยัจากฝนแลง้ ไมด่ ี   √     ดมีาก  

ผลลพัธ์ตามมาท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืนๆ 

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

ช่วงการปลกูพชืทีล่ดลงมา  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที โดยไม่ได้รบั
การจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง   0-10% 

 1-10% √ 11-50% 

√ 11-50%  51-90% 

 >50%  91-100% 

  จ านวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 

 1600 เฮกตาร ์   

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่   

√ ใช่ การปลกูยคูาลปิตสัไดร้บัการดดัแปลงจากการปลกูยคูาลปิตสับนพืน้ทีป่ลกูกวา้ง 1.5 ม. 
ถงึ 0.5 ม. เพือ่ประหยดัค่าแรงในการเตรยีมพืน้ที ่และปลกูตน้กลา้ในแถวเดยีวแทน 
สองแถว  

 ไมใ่ช่ 

  สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ   

 การเปลีย่นแปลงของตลาด     

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน)    

√ ระยะห่างระหว่างตน้ไมน้้อยลง   

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน 

 ช่วยลดระดบัน ้าเคม็ใตด้นิส่งผลใหผ้ลผลติขา้วเพิม่ขึน้  จ านวนนกและหนูเขา้มาท าลายขา้วมากขึน้ ยงัไมม่วีธิกีารแกไ้ข 

 เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากผลผลติขา้วทีเ่พิม่ขึน้และการขายไม ้  เจา้หน้าทีอ่าจเขา้ช่วยเหลอืไมท่ัว่ถงึเมือ่ผูใ้ชท้ีด่นิตอ้งการความชว่ยเหลอื
เจา้หน้าทีค่วรเขา้ถงึและใหค้ าปรกึษาแนะน าผูใ้ชท้ีด่นิบ่อยขึน้ 

 สภาพภมูอิากาศในพืน้ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง อากาศเยน็ลง และมพีืน้ที่
สเีขยีวมากขึน้ 

  

 มบีรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้   
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ระดบัน ้าใตด้นิลดลงช่วยป้องกนัการเกดิดนิเคม็มผีลต่อการลดความ
เสือ่มสภาพของดนิ 

 เกษตรกรไมเ่ขา้ใจว่าตน้ยคูาลปิตสัสามารถลดระดบัน ้าใตด้นิไดอ้ย่างไร 
เจา้หน้าทีอ่ธบิายและสาธติสาเหตุรวมถงึผลกระทบของการเกดิความเคม็ 

 เพิม่รายไดข้องเกษตรกร  มขีอ้ดแีละขอ้เสยีของการปลกูยคูาลปิตสัเนื่องจากใบอาจท าใหด้นิเสยีหายและผล
จากการบงัแสงอาจท าใหผ้ลผลติขา้วลดลงจดักลุ่มเกษตรกรเขา้เยีย่มชมพืน้ที่
ทีป่ระสบความส าเรจ็แลว้เพือ่เรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 ช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้โดยการเพิม่ความหลากหลายทาง
ชวีภาพโดยเฉพาะกจิกรรมของไสเ้ดอืนดนิท าใหคุ้ณสมบตัขิองดนิดี
ขึน้  

  

การอ้างอิง 

 ผู้รวบรวม 

 เชฏฐรุจ จนัทรแ์ปลง   ผู้ตรวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 29 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสดุ: 14 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 สายญั เชญิชยั - ผูใ้ชท้ีด่นิ  
สุปราณ ีศรที าบุญ - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
พรพนา โพธนิาม - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
วรีะ โรพนัดุง - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
อุษา จกัราช - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
เชฏฐรุจ จนัทรแ์ปลง - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ไกรนุกลู ธรรมภนินท ์- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ธวชัชยั ธราชม - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ดร. สมศร ีอรุณนิท ์- ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมูล WOCAT 

 https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_5735/  

 วดิโีอ: https://player.vimeo.com/video/293723307  

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 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/  

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย  

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ - 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)  

 การอ้างอิงหลกั 

  กรมพฒันาทีด่นิ: http://www.ldd.go.th/  

 ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  การปลูกตน้ยูคาลปิตสั: วธิทีีด่กีวา่ส าหรบัเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: http://www.ldd.go.th/ 
ยคูาลปิตสั: โอกาสใหมจ่ากสยามฟอเรสทร:ี http://www.scgpackaging.com/others/forestry/eucalyptus/TH  
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รฐับาลไทยส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสบนคนันาเพ่ือลดระดบัน ้าใต้ดินเคม็และป้องกนัการ
แพร่กระจายของเกลือในดินโดยมีความร่วมมือของเกษตรกร เจ้าของท่ีดิน บริษทั สยามฟอ
เรสทรี จ ากดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรมพฒันาท่ีดิน และผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา เฉพาะทาง
ในสาขาต่าง ๆ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพฒันาทีด่นิ ไดจ้ดัท าโครงการปลูกไม้ยนืต้นทนเคม็บนพืน้ที่ที่
ไดร้บัผลกระทบจากน ้าเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการเริม่ขึน้ในปี 2539 ใน
การด าเนินการปลูกยูคาลิปตสัคามาลดูเลนซิสบนคนันา วัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้ใ้ชท้ีด่นิปลกูตน้ยคูาลปิตสัคามาลดเูลนซสิบนคนันาในทีด่นิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าเคม็ที่
มนี ้าใตด้นิเคม็ เป้าหมายการปลกู 1,000 ไร/่ปี (1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร)่  
กจิกรรมเริม่ตน้ดว้ยการจดัประชุมภายใตอ้งคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่โดยระบุพืน้ทีท่ี่ไดร้บัผลกระทบ
จากเกลอืโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืและจดัท าแผนทีค่วามเคม็ของดนิ จดัท าแปลง
สาธติโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื และเกษตรกรบนทีด่นิของเกษตรกรซึง่เป็นศูนย์
การเรยีนรูแ้ละสือ่สาร ด าเนินการในพืน้ทีเ่รยีกประชุมเกษตรกรเพื่อจดัท าแผนการท างานโดยละเอยีด
และการอภิปรายถึงจุดแข็งจุดอ่อนของการปลูกยูคาลิปตัส วิธีการที่ใช้คือแบบสอบถามและการ
สมัภาษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีถงึความพงึพอใจทีจ่ะมสีว่นร่วมและใหก้ารร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
จดัการที่ดนิอย่างยัง่ยนื นักวจิยั และผูเ้ชีย่วชาญจากกรมพฒันาที่ดนิ จดัหาเงนิทุนส าหรบัการเตรยีม
พืน้ทีแ่ละการด าเนินการเพาะปลกู โดยม ีบรษิทัตา่ง ๆ เชน่ บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั ซือ้กลา้ยคูา
ลปิตสัผา่นสญัญาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปล่อยสนิเชื่อใหก้บัผูใ้ชท้ีด่นิ การ
ด าเนินงานแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ขัน้เตรยีมการเพาะกลา้ การคดัเลอืกสถานทีจ่ดัท าแปลงสาธติ
และเตรยีมพืน้ที่คนันาขา้ว และการจดัท าแปลงสาธติจ านวน 200 ไร่ ที่บ้านขามเรยีง ต าบลม่วงเปีย 
อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ขัน้ตอนการประสานงานมีการด าเนินงาน ได้แก่ การประชุมร่วม
ระหว่างเกษตรกรและนักวจิยั การตดิตามและการประเมนิผลผูใ้ชท้ี่ดนิ และการเยีย่มชมแปลงสาธติ 
จากนัน้จงึปลกูและจดัตัง้ไมย้นืตน้บนทีด่นิของเกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากเกลอื เกษตรกร
ทีเ่ชื่อมัน่จากผลของแปลงสาธติไดร้บัการสนับสนุนจากโครงการปลูกไมย้นืต้นทนเกลอืบนดนิเคม็ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มกีารจดัตัง้ตลาดส าหรบัการซือ้ขายท่อนไม ้ตลอดจนการ
ตดิตามและการประเมนิผลร่วมกนั ผลจากการสมัภาษณ์แสดงให้เหน็ว่าผูใ้ช้ที่ดนิให้ความส าคญักบั
โครงการน้ีและการขยายการปลูกยูคาลปิตสัด้วยตนเองเน่ืองจากมกีารลดลงของความเคม็ รวมทัง้
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากผลผลติขา้วทีด่ขี ึน้ และรายไดเ้สรมิจากการขายท่อนไม ้อยา่งไรกต็ามมผีลเสยีบาง
ประการจากใบยูคาลิปตสัที่ร่วงหล่นบนผวิดิน (ชาวนาบางคนเชื่อว่ายูคาลิปตสัสร้างสารประกอบ
อนิทรยีท์ีเ่ป็นอนัตรายตอ่ผลผลติของขา้วทีเ่รยีกว่า“อลัลโีลพาธ”ี) และท าใหเ้กดิการบงัแสงแดดของตน้
ขา้วทีป่ลกู แตจ่ากการเยีย่มชมในบางพืน้ทีไ่มพ่บผลกระทบใด ๆ นอกจากน้ียงัท าใหส้ภาพอากาศดขีึน้ 
ไสเ้ดอืนดนิในทอ้งถิน่ทีเ่คยหายไปกลบัคนืมา สง่ผลใหส้มบตัดินิดขีึน้ ในทางกลบักนันกและหนูจ านวน
มากทีอ่าศยัอยูใ่นภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้น้ีกลายเป็นผลเสยีเน่ืองจากท าใหผ้ลผลติขา้วเสยีหาย อยา่งไรก็
ตามเน่ืองจากมขีอ้ดีมากกว่าขอ้เสยีเกษตรกรจงึยงัคงใช้เทคโนโลยน้ีี และพบว่าพืน้ที่ที่มนี ้าเคม็ตื้น

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี บา้นไผ่ จงัหวดัขอนแกน่ ประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
102.72967, 16.06074  
วนัท่ีริเร่ิม : 2552 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

การรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะระหว่างผูเ้ชีย่วชาญและเกษตรกรในพืน้ที ่(ภาพโดย : นายวรีะ โรพนัดุง)  

การให้ค าแนะน าในการปลกูยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaldulensis) บนคนันาในพืน้ท่ีท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก 
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การวดัระยะห่างระหว่างตน้ยคูาลปิตสัทีป่ลกูบนคนันา  
(ภาพโดย : สุปราณ ีศรที าบุญ) 

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ลงพืน้ทีท่ างานร่วมกบัเกษตรกร  
(ภาพโดย : วรีะ โรพนัดุง) 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

เกษตรกรภายใตโ้ครงการปลกูยคูาลปิตสั          ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เพาะปลกูยคูาลปิตสั  

การปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อบต.)        องคก์รทีข่ ึน้อยู่กบัชุมชน  เรยีกประชุมในพืน้ที ่ 

กรมพฒันาทีด่นิ     ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  / ทีป่รกึษา
ทางดา้นการเกษตร 

เลอืกพืน้ทีเ่พาะปลกู  

กรมพฒันาทีด่นิ          นกัวจิยั ใหค้ าปรกึษาและแนะน าดา้นเทคนิค  

บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั          ภาคเอกชน ซื้อขายท่อนไม ้ 

กรมพฒันาทีด่นิ        รฐับาลแห่งชาต ิ(ผูว้างแผน ผูท้ าการตดัสนิใจ)  เงนิทุน ผูว้างแผน ผูม้อี านาจตดัสนิใจ  

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

วตัถุประสงคห์ลกัของแนวทางนี้คอื การส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้ใ้ชท้ีด่นิปลกูยคูาลปิตสัคามาลดเูลนซสิบนพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากเกลอื โดยมเีป้าหมายการปลกู 
1,000 ไร่ / ปี (1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่)  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม / วฒันธรรม / ศาสนา: ไมม่ ี
 ความพร้อม / การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการทางการเงิน: ไมม่ ี
 การตัง้ค่าสถาบนั: ไมม่ ี
 การท างานร่วมกนั / การประสานงาน: ไมม่ ี
 นโยบาย: ไมม่ ี
 ความรู้เก่ียวกบัด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค: ไมม่ ี
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา: ไมม่ ี
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้: ไมม่ ี

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

เอเจนซ่ีหลกั   
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การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

แผนผงั 
กระบวนการพฒันาเทคโนโลยขีองโครงการ 3 ระยะ ไดแ้ก่ การ
เตรยีมการ การประสานงาน และการลงมอืท าในพืน้ท ี 
 

 ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง 

 

การรเิริม่หรอืการจงูใจ     √  ผูใ้ชท้ีด่นิในโครงการ  

การวางแผน   √    การหารอืรว่มกนักบัผูใ้ชท้ีด่นิเกีย่วกบัแผนงานก่อนเริม่กจิกรรม  

การด าเนินการ     √  ผูใ้ชท้ีด่นิ/เกษตรกรในโครงการ  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล  √    ผูใ้ชท้ีด่นิในโครงการ  

ผูเ้ขยีน  : เชฏฐรุจ จนัทรแ์ปลง 
การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  การประเมนิความรูด้า้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีไ่ดท้ าการบนัทกึ
ไวเ้ป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

√  
 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ

จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
 

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

√ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตามให้
ค าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้

กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

 การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

√ การวจิยั 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

51 



 

    SLM  ของ  WOCAT Approaches                                             การใหค้ าแนะน าในการปลูกยคูาลปิตสัคามาลดเูลนซสิบนคนันาในพืน้ทีท่ ีไ่ดร้บัผลกระทบจากดนิเคม็                                     4/6 

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ  ก าลงัด าเนินการ   

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา  เกษตรกรกบัเกษตรกร   

  √ ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ   

  √ จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่     

 ทีศ่นูยถ์าวร      

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

การวิจยั     

การวิจยัปฏิบติัตามหวัข้อต่อไปน้ี     

 สงัคมวทิยา    

 เศรษฐศาสตร ์/ การตลาด     

 นิเวศวทิยา     

√ เทคโนโลย ี     

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  
เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั 

การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000              กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
                        ประเทศไทย  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

√ 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า: ไม่ปรากฏ   

 การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   
 ความช่วยเหลอืในรปูแบบค่าแรงงานและการจดัหาตน้กลา้ 

 

แรงงาน   

 ไดร้บัการ
ช่วยเหลอื
ทางการ  
เงนิบางส่วน  

ไดร้บัการ
สนบัสนุนทาง
การเงนิอย่าง
เตม็ที ่

คนันากวา้งขึน้เนื่องจากค่าแรงงานของสถานประกอบการทีไ่ดร้บัการอุดหนุนจากกรมพฒันาทีด่นิ ในขณะทีค่่าปลกูและค่าบ ารุงรกัษา
รบัผดิชอบโดยผูใ้ชท้ีด่นิ  

 √ 

การเกษตร : เมลด็พนัธุ ์  √ 
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แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดินคือ   

√ สมคัรใจ   

 อาหารส าหรบัการท างาน   

 จ่ายเป็นเงนิสด   

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ   

    

 ส่ิงจงูใจหรือตราสารอ่ืน ๆ   

 

1. นโยบายของ บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั ในการขยายพืน้ทีป่ลกูเพือ่เป็นแหล่งผลติวตัถุดบิส าหรบัอุตสาหกรรม และการจดัหาตลาดในพืน้ที่เพือ่การซื้อขาย 
2. เทคโนโลยนีี้ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรเขา้ถงึแหล่งทุนไดง้า่ย เช่น ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกรมพฒันาทีด่นิจะส่งแผนงานและรายชือ่ผูใ้ช้
ทีด่นิทีเ่ขา้ร่วมโครงการใหก้บัธนาคาร  

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่และผูใ้ชท้ีด่นิ    √   
จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้ขอ้มลูแก่เกษตรกรเพือ่การยอมรบัเทคโนโลย ี   √   
เกษตรกรน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างดสีง่ผลใหม้กีารขยายพืน้ทีส่ าหรบัเทคโนโลยดีงักล่าว     √  
ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถเขา้ถงึเงนิกูข้องธนาคารทีส่นบัสนุนโดยแผนงานโครงการของกรมพฒันาทีด่นิ ตลอดจนชือ่ของผูใ้ชท้ีด่นิที่
น าเสนอต่อธนาคาร  

   √  

เกษตรกรไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ     √  
มเีทคโนโลยอีื่น ๆ อกีมากมายทีช่่วยลดความเคม็ของกรมพฒันาทีด่นิ     √  
ผลผลติขา้วเพิม่ขึน้ เนื่องจากความเคม็ของดนิลดลงส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้     √  
บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั จดัตัง้ตลาดในพืน้ทีส่ าหรบัรบัซื้อผลติภณัฑ ์    √  

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
ไปปฏิบติัใช้ 

ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้  ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้   

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  หมอดนิอาสาชุมชนและผูน้ าชุมชนเป็นผูป้ระสานงานในพืน้ที ่   เจา้หน้าทีจ่ากกรมพฒันาทีด่นิเขา้ไปใหค้ าปรกึษาแก่ผูใ้ชท้ีด่นิเมือ่ตอ้งการความ
ช่วยเหลอืน้อยครัง้       เจา้หน้าทีจ่ าเป็นตอ้งตดิต่อกบัผูใ้ชท้ีด่นิและให้
ค าแนะน าใหเ้ป็นประจ ามากขึน้   เกษตรกรเขา้ถงึตลาดและแหล่งเพาะกลา้ยคูาลปิตสัไดง้า่ย  

  เจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิไดอ้อกส ารวจและตดิตามในพืน้ทีอ่ย่าง
ต่อเนื่อง 

  นกและหนูจ านวนมากท าความเสยีหายแก่เมลด็ขา้วในนา     เกษตรกรในบาง
พืน้ทีน่ านกและหนูมาประกอบอาหารได ้

  แจกกลา้ไมโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย   

  มกีารตลาดทีด่สี าหรบัการซื้อขายในพืน้ที ่   

จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  เทคนิคทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทีส่รา้งขึน้เพือ่พฒันาเทคโนโลยใีห้
เหมาะสมกบัภมูทิศัน์ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

  เกษตรกรปลกูในระยะ 1 เมตร เนื่องจากคาดว่าจะไดผ้ลผลติไมเ้พิม่ขึน้โดยไม่
ค านึงถงึผลเสยีต่อขา้ว      แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนถงึผลเสยีของการเวน้
ระยะห่างในการปลกูทีน้่อยเกนิไป 

  กรมพฒันาทีด่นิ และ บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั ไดใ้หค้วามรูเ้รือ่ง
การปลกูยคูาลปิตสัเป็นประจ า 

 รายไดจ้ากท่อนไมถ้อืว่าต ่าเกนิไป       การเปลีย่นชนิดของพชื เช่น มะกอก 
มะเดือ่ อนิทผลมั และทบัทมิ เป็นตน้  

  บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั พฒันาการตลาดครอบคลุมพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

  

  แปลงสาธติทีจ่ดัตัง้ขึน้ในพืน้ที ่   

การอ้างอิง 
ผูร้วบรวม 

เชฏฐรุจ จนัทรแ์ปลง (Joeshua9@hotmail.com )  ผูต้รวจสอบ  
วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  29  มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 23 ธนัวาคม 2563 
วิทยากร   

สายญั เชญิชยั - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ปราณ ีสหีบณัฑ ์- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
สุปราณ ีศรที าบุญ - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
พรพนา โพธนิาม - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
วรีะ โรพนัดุง - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
อุษา จกัราช - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
เชฏฐรุจ จนัทรแ์ปลง - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ไกรนุกลู ธรรมภนินท ์- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ธวชัชยั ธราชม - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ดร.สมศร ีอรุณนิท ์- ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_5734/ 
วดิโีอ: https://player.vimeo.com/video/293669953  
ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

เทคโนโลย:ี Planting Eucalyptus on rice bunds to lower saline groundwater 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_4099/  
การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 
 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ 
 โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกัการ 
  กรมพฒันาทีด่นิ: http://www.ldd.go.th/  
ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 
  การปลกูยคูาลปิตสับนคนันา: วธิทีีด่กีว่าส าหรบัชาวนาภาคอสีาน: http://www.ldd.go.th/ 

ยคูาลปิตสั โอกาสใหมจ่ากสยามฟอเรสทร:ี http://www.scgpackaging.com/others/forestry/eucalyptus/TH  
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การคลมุดินด้วยทางใบปาลม์ในพืน้ท่ีปลกูปาลม์น้ํามนั 

การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์ในพืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนั (ภาพโดย : ประภา ธารเนตร) 

การคลุมดินในพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ํามันด้วยทางใบปาล์ม จะช่วยรักษาความช้ืนของดิน                   
เพ่ิมอินทรียวตัถใุนดิน และปกป้องหน้าดินจากการชะล้างพงัทลาย 
  ปาลม์น้ํามนัเป็นพชือุตสาหกรรมสาํคญัลาํดบัทีห่า้ของประเทศไทยรองจากขา้ว ยางพารา ออ้ย และ
มนัสาํปะหลงั นบัเป็นพชืทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งทางใบทีค่อ่นขา้งสงู โดยสามารถสรา้งทางใบได ้1-2 ทาง
ใบ/เดอืน หรอืในปาล์มน้ํามนัทีโ่ตเต็มทีจ่ะมทีางใบทีถู่กตดัทิ้งเป็นจาํนวนมาก ฉะนัน้ เกษตรกรชาวสวน
ปาลม์จาํเป็นจะตอ้งบรหิารจดัการทางใบเหล่านี้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ดนิทีใ่ชใ้นการปลกูปาลม์น้ํามนั              
มกัเป็นดนิเนื้อหยาบ มอีนิทรยี์วตัถุตํ่ามาก ค่าพเีอชของดนิตํ่า และที่สําคญั แมว้่าจะมกีารปลูกทัว่ไป        
ในภาคใตข้องประเทศไทยซึง่มฝีนรายปีค่อนขา้งสงู แต่การขาดน้ําจากการทีฝ่นทิง้ช่วงมกัจะเกดิขีน้เสมอ
ในชว่งฤดแูลง้ ทาํใหป้าลม์น้ํามนัแสดงอาการขาดน้ําบอ่ยๆ โดยทัว่ไป ปาลม์น้ํามนัจาํเป็นตอ้งไดร้บัน้ําอยา่ง
เพยีงพอ มกีารรายงานว่าปาล์มน้ํามนัมคีวามต้องการน้ํารายวนัอาจสูงถึง 300 ลติรต่อต้น เนื่องจาก                 
เป็นพชืทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ และมกีารผลติมวลชวีภาพและผลผลติสงู ดงันัน้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม            
ในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดตรังที่มีประสบการณ์ฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูแล้ง                     
ไดนํ้าเทคโนโลยกีารคลุมดนิโดยใชท้างใบปาลม์ไปใชก้บัพืน้ทีท่ีป่ลกูปาลม์น้ํามนัเพือ่รกัษาความชืน้ในดนิ 
เนื่องจากการคลมุดนิดว้ยทางใบปาลม์ชว่ยลดการระเหยน้ําของดนิ  
  การคลมุดนิยงัชว่ยลดการชะลา้งพงัทลายของดนิในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนั เนื่องจากทางใบปาลม์จะ
ทาํหน้าทีล่ดความแรงของเมด็ฝนทีต่กกระทบดนิและลดการแตกกระจายของหน้าดนิ พรอ้มทัง้ลดการชะลา้ง                 
ของหน้าดนิที่เกดิจากการไหลบ่าของน้ํา ในขณะเดยีวกนั การคลุมดนิยงัส่งผลดต่ีอความอุดมสมบูรณ์           
ของดนิดว้ยการเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิจากการย่อยสลายและการปลดปล่อยธาตุอาหารจากทางใบ
ปาล์มลงสู่ดิน นอกจากนัน้ ในพื้นที่ที่มีการคลุมดินด้วยทางใบปาล์มจะมีไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นมาก                       
ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ไสเ้ดอืนดนิมบีทบาทสาํคญัในระบบนเิวศของดนิตามธรรมชาตใินหลายกระบวนการ 
รวมถงึการรไีซเคลิวสัดอุนิทรยี ์การเพิม่ธาตุอาหารในดนิ และการปรบัปรงุโครงสรา้งดนิ โดยการปรบัเปลีย่น
สมบตัิทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพของดิน การปรับเปลี่ยนสมบัติทัง้หลายเหล่านี้มอีิทธิพลต่อ
สภาพแวดลอ้มและกจิกรรมของสิง่มชีวีติอืน่ๆ ในนเิวศวทิยาของดนิบรเิวณนัน้ๆ  
  ถงึแมว้า่จะไมม่กีารกอ่สรา้งหรอืการลงทนุเพือ่การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยกีารคลุมดนิสําหรบัพืน้ที่
ปลกูปาลม์น้ํามนั แต่กจิกรรมการบาํรงุรกัษาจาํเป็นตอ้งมอียา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ และสามารถดาํเนนิการชว่ง
ใหนกไ็ดใ้นชว่งปี ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มของใบปาลม์น้ํามนัทีถ่กูตดัแต่ง แรงงานในฟารม์ และอตัราการ
สลายตวัของทางใบปาลม์น้ํามนั วสัดทุีใ่ชใ้นระหวา่งกจิกรรมการบาํรงุรกัษาของการคลมุดนิเป็นเพยีงทางใบ
ปาลม์ น้ํามนั ใชไ้ดท้ัง้ทางใบสดและแหง้ ข ัน้ตอนและกจิกรรมต่อไปนี้ดาํเนินการโดยเกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ                   
(1) ตดัแต่งกิง่ปาลม์น้ํามนั (2) ดงึทางใบปาลม์ทีไ่ดจ้ากการตดัทิง้ (3) แยกทางใบปาลม์น้ํามนัออกเป็นส่วน
ฐานและส่วนบนทีม่ใีบ (4) ใชเ้ฉพาะส่วนบนสําหรบัการคลุมดนิ (5) วางกระจายทางใบปาลม์น้ํามนัใหท้ัว่
พืน้ทีร่ะหวา่งแถวปาลม์น้ํามนั (6) ฉดีพน่น้ําหมกัชวีภาพลงบนทางใบคลมุดนิเพือ่เรง่กระบวนการยอ่ยสลาย 
(เป็นทางเลอืก) ซึ่งการใช้น้ําหมกัชวีภาพจะช่วยเร่งกระบวนย่อยสลายของทางใบปาล์มใหเ้กดิเร็วขึ้น            
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนทางใบปาล์มจึงจะย่อยสลายหมด สําหรบัพื้นที่ที่ไม่ได้ใช ้                 
น้ําหมกัชวีภาพ อาจใชเ้วลาหกเดอืนเป็นอยา่งน้อยทีจ่ะทาํใหท้างใบปาลม์ยอ่ยสลายเสรจ็ การใชเ้ทคโนโลยี
การคลุมดินนี้  ถึงแม้ไม่มตี้นทุนการซื้อวสัดุอื่นๆแต่มคีวามจําเป็นต้องใช้แรงงานในการดําเนินการ                  
แต่อยา่งไรกต็าม เกษตรกรแต่ละคนสามารถดาํเนนิการไดเ้องถา้มแีรงงานเพยีงพอ 

สถานท่ี : ตําบลกะลาเส อําเภอสเิกา  
จงัหวดัตรงั ประเทศไทย 
คาํนวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : 2-10 แห่ง 
ตาํแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก :  
99.34597, 7.67612 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี: กระจายไปอยา่งสมํา่เสมอ
ในพืน้ที ่(ประมาณ 10 เฮกตาร)์ 
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช่ 
วนัท่ีในการดาํเนินการ : -   น้อยกวา่ 10 ปี  
 

ประเภทของการแนะนํา 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่าํกนัอยู ่( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการทาํวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 

คาํอธิบาย   สถานท่ี 
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การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์ช่วยรกัษาความชืน้ในดนิ  
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร) 

การจาํแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม : ปาลม์น้ํามนั  

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การปลกูพชืแซม :  ไมใ่ช ่

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช ่

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน้ํา/บรเิวณทา้ยน้ําโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ   

 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

  √  
  

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ การใช้น้ํา 

 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ จากน้ําฝน 

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   น้ําฝนรว่มกบัการชลประทาน 

   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การกดักร่อนของดินโดยน้ํา - Wt (Loss of topsoil) : การสญูเสยีดนิ 

√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  ชัน้บนหรอืการกดักรอ่นทีผ่วิดนิ 

 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก  การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี Ca (Acidification) : การเกดิกรด 

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                  (Waterlogging) : ภาวะชุ่มน้ํา 

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้  การเส่ือมโทรมของน้ํา - Ha (Aridification) : การเกดิความแหง้แลง้ 

    

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

  การปรบัปรุงดนิ / พชืคลุมดนิ   A1: อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ในดนิ 

  การจดัการความอุดมสมบรณ์ูของดนิแบบผสมผสาน  - 

   - 

    

    

การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์ทาํใหม้ไีสเ้ดอืนดนิและมลูไสเ้ดอืนเพิม่มากขึน้ 
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร) 
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การจดัตัง้และการบาํรงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั แลค่าใช้จา่ย 

การคาํนวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกคาํนวณ: ต่อหน่วยเทคโนโลย ี(หน่วยของพืน้ที ่: 6 เฮกตาร)์ 
   (ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่)  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้าํนวณค่าใชจ้่าย:  บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น (ดอลลารส์หรฐั): 1 ดอลลารส์หรฐั = 33.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 

กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
 การใชท้างใบปาลม์คลุมดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี)่: ทาํไดต้ลอดทัง้ปี 

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
แรงงานสาํหรบัการตดัแต่งกิง่ปาลม์น้ํามนัเพือ่นํามาคลุมดนิ 

ข้อมลูจาํเพาะด้านเทคนิค 
การคลมุดนิดาํเนนิการในพืน้ทีร่ะหวา่งแถวปาลม์โดยทางใบปาลม์น้ํามนั           
ซึง่ใชไ้ดท้ัง้ทางใบสดและแหง้ ข ัน้ตอนและกจิกรรมต่อไปนี้ดาํเนนิการโดยผูใ้ชท้ีด่นิ  
1. นําทางใบปาลม์ทีไ่ดจ้ากการตดัแต่งมาแยกออกเป็นส่วนฐานและสว่นบน 
2. ใชเ้ฉพาะส่วนบนสาํหรบัการคลุมดนิ โดยวางกระจายใหท้ัว่พืน้ที ่        

ระหว่างแถวปาลม์น้ํามนั  
3. ฉดีพ่นน้ําหมกัชวีภาพลงบนทางใบคลุมดนิเพือ่เร่งกระบวนการย่อยสลาย 

(เป็นทางเลอืก) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (หน่วยของพืน้ท่ี : 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า 

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การใชท้างใบปาลม์คลุมดนิ วนั 20.0 300.0 6,000.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  6,000.0  

181.82  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)  

กิจกรรมการบาํรงุรกัษา 
 การใชท้างใบปาลม์คลุมดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี ่: ทาํไดต้ลอดทัง้ปี) 

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การใชท้างใบปาลม์คลุมดนิ วนั 20.0 300.0 6,000.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  6,000.0  

181.82  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)  

แบบแปลนทางเทคนิค 

(ผูเ้ขยีน : ประภา ธารเนตร) 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจาํเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัตรงั 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

√ ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ตํา่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ตํ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน้ําบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน้ําผิวดิน คณุภาพน้ํา (ยงัไม่ได้รบัการบาํบดั) ความเคม็ของน้ําเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เกนิพอ เช่น มน้ํีาไหลบ่าสงู  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี หรือไม่  

 < 5 เมตร  ด ีมน้ํีาไหลตลอดปี  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง ไมม่น้ํีาไหลตลอดปี  (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบาํบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร √ ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน้ําใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน้ําท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ตํ่า  ตํ่า     
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เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน      

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี  √  ด ี

น้ําดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √  ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้) √ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้าํลงัสตัว ์

√ ทาํการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด  พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

    √ รวย   

     รวยมาก   

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น้ํา 
 15-50 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ เพิม่ขึน้      √   ลดลง  

          คุณภาพดนิทีด่ขี ึน้ ทัง้ในแงก่ารกกัเกบ็ความชืน้
และความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ช่วยลดความ
ลม้เหลวของการผลติปาลม์น้ํามนั  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง      √   ทาํใหง้า่ยขึน้  

          ผูใ้ชท้ีด่นิ/เกษตรกรใชว้สัดุคลุมดนิ (ทางใบ
ปาลม์) ทีไ่ดจ้ากในพืน้ทีต่วัเอง  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง   

          การปลดปล่อยธาตุอาหารจากกระบวนการย่อย
สลายของทางใบปาลม์ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อปุ๋ ยเคมเีพือ่บาํรุงรกัษาปาลม์น้ํามนั 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

การจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความ
เสือ่มโทรมของทีด่นิ 

ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          การฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรฐัในเรือ่งการ
จดัการอย่างยัง่ยนืและประโยชน์ของการใชค้ลุม
ดนิสาํหรบัเพิม่ผลติภาพของดนิ  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

การสุญเสยีดนิ เพิม่ขึน้      √  ลดลง   

          การคลุมดนิลดการคายระเหยของน้ําในดนิ 
ดงันัน้ กล่าวไดว้่าการคลุมดนิชว่ยรกัษา
ความชืน้ดนิ 

ความชืน้ในดนิ  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

          การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์เพิม่สิง่ปกคลุมดนิ  

สิง่ปกคลุมดนิ  ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

          การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์ช่วยเพิม่สิง่ปกคลุม
ดนิและรกัษาหน้าดนิ  

อนิทรยีวตัถุในดนิ / ตํ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง     √   เพิม่ขึน้   

          กระบวนการย่อยสลายของทางใบปาลม์ทาํให้
อนิทรยีวตัถุในดนิเพิม่ขึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีดาํเนินการ  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

          การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์ช่วยกกัเกบ็
คารบ์อนในดนิในรปูของอนิทรยีวตัถุ และชว่ย
ลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจก  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้                             √    ดา้นบวก 
อย่างมาก  

 ดา้นลบ
อย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว                              √   ดา้นบวก 
อย่างมาก  

 ดา้นลบ
อย่างมาก  

60 



 

    SLM ของ  WOCAT Technologies                                                การคลุมดนิในพืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัโดยใชท้างใบปาลม์                                                                 7/8 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบาํรงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้                             √   ดา้นบวก 
อย่างมาก  

 ดา้นลบ
อย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว                               √  ดา้นบวก 
อย่างมาก  

 ดา้นลบ
อย่างมาก  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

อุณหภมูติามฤดกูาล เพิม่ขึน้                                                            ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ฝนตามฤด ูลดลง                                                                          ไมด่ ี    √    ดมีาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

จาํวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 
-  

จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจาํนวนเท่าใดท่ีทาํแบบทนัที 
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีนําเทคโนโลยีไปใช้  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง   0-10% 

√ 1-10%  11-50% 

 11-50% √ 51-90% 

 >50%  91-100% 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 การคลุมดนิช่วยรกัษาความชืน้ดนิ เพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ และ
รกัษาหน้าดนิโดยลดการชะลา้งพงัทลายของดนิ 

 การใชท้างใบปาลม์คลมุดนิเป็นวธิกีารทีง่า่ย สะดวก และประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

  การคลุมดนิดว้ยทางใบปาลม์น้ํามนัตอ้งมกีารทดแทนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การย่อยสลายของทางใบ ซึง่ความพรอ้มของแรงงานส่งผลกระทบต่อกจิกรรม
การบาํรุงรกัษา  จา้งแรงงานในพืน้ทีใ่นชว่งทีด่าํเนินการคลุมดนิ 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
 การคลุมดนิโดยทางใบปาลม์เป็นวธิกีารทีด่าํเนินการไดส้ะดวกและงา่ย 

สามารถส่งเสรมิในพืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนั 
 การคลุมดนิโดยทางใบปาลม์มคี่าใชจ้่ายน้อย 
 การคลุมดนิช่วยรกัษาความชืน้ดนิ เพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ และ

รกัษาหน้าดนิโดยลดการชะลา้งพงัทลายของดนิ 
 

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ                                    
  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 ถงึแมไ้มม่คี่าใชจ้่ายชดัเจนในกระบวนการคลุมดนิ แต่จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานใน

ขัน้ตอนการตัง้ตน้และการบาํรุงรกัษา  การคลุมดนิควรดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องและค่อยเป็นคอ่ยไป เท่าทีจ่ะสามารถหาแรงงานในครวัเรอืนได ้
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 2 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563 

วิทยากร   

ววิฒัน์ ฮ่างเตก็ - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

คาํอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5752/ 

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัทาํเอกสารถกูทาํโดย 

องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกั 

  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: 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 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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ประธานกลุ่มหวัใจแผ่นดนิ (นายชว่ง สงิโหพล) บรรยายกจิกรรมการจดัการดนิในพืน้ทีใ่หแ้ก่เกษตรกรผูส้นใจ (ภาพโดย : ประภา ธารเนตร)  

การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือบริหารจดัการพื้นท่ีดินเส่ือมโทรม พร้อมจดัตัง้เป็นจุดสาธิต ฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน เพ่ือขยายผลการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
                              การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเกดิขึน้จากเกษตรกรมปีญัหาความเสื่อมโทรมของทีด่นิ ซึ่งเป็น
ดนิทรายจดั มสีภาพเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต ่าถึงต ่ามาก และขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งท าให้ไม่
สามารถเพาะปลูกไดอ้ย่างเหมาะสม เกษตรกรมพีื้นทีท่ าการเกษตรจ ากดั ส่งผลใหป้รมิาณการผลติและ
รายไดข้องครวัเรอืนต ่า ซึ่งกระทบความเป็นอยู่ทีด่แีละความมัน่คงทางดา้นอาหารของครวัเรอืน จงึเกดิ
การรวมกลุ่มเพื่อพฒันาพื้นที่ใหส้ามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ไดอ้ย่างยัง่ยนืและเพิม่รายได้ใหแ้ก่ครวัเรอืน 
ดว้ย และเป็นการเพิม่ช่องทางหรอืโอกาสในการรบัรูแ้ละถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการจดัการดนิ
เพือ่แกป้ญัหาความเสือ่มโทรมของทีด่นิได ้ 

เริ่มต้น พ.ศ. 2554 เกษตรกรใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มหวัใจแผ่นดนิ หมู่ 5 ต าบลช้างซ้าย” โดย
สมาชิกของกลุ่มได้ร ับการฝึกอบรมด้านการจัดการดินเสื่อมโทรมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกรมพฒันาทีด่นิและหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการอบรมจะเน้น
การถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารศกึษาดงูานในแปลงสาธติ ฝึกอบรมระยะสัน้เพื่อทดลองปฏบิตัจิรงิ และดูงาน
ในพืน้ทีด่ าเนินการจรงิ แลว้จงึน าความรูเ้หล่านัน้มาทดลองใชใ้นพื้นทีข่องตนเอง เบื้องต้น กลุ่มเกษตรกร
ไดร้บัการช่วยเหลอืบางส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ขา้มาส่งเสรมิในพืน้ทีจ่รงิของเกษตรกร บางหน่วยงาน
สนับสนุนปจัจยัการผลติ เช่น การขุดบ่อเพื่อกกัเกบ็น ้า พนัธุ์หญ้าแฝก ปุ๋ ยอินทรยี์ พนัธุ์ปลา พนัธุ์ขา้ว 
หรอืพนัธุ์ไมผ้ล เป็นต้น บางหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัเตรยีมปจัจยัการผลติอื่นๆ หรอืการ
ก่อสรา้งโครงสรา้งหรอืโรงเรอืนขนาดเลก็ในพื้นทีก่ารเกษตร ต่อมาเมือ่เกษตรกรสามารถด าเนินกจิกรรม
ภายในพื้นทีเ่องไดแ้ละเกษตรกรบางส่วนประสบความส าเรจ็ หน่วยงานภาครฐัก็สนับสนุนใหพ้ฒันาเป็น
ศูนยเ์รยีนรูต้ามแนวพระราชด าร ิภายใต้การส่งเสรมิของส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน
โครงการพระราชด าร ิและสนับสนุนใหเ้ป็นวทิยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยไีปยงัเกษตรกร
อื่นๆ ทีส่นใจ (farmer-to-farmer training) โดยใชพ้ืน้ทีข่องเกษตรกรเองเป็นจุดสาธติการเรยีนรู ้ 

องคค์วามรูใ้นการพฒันาทีด่นิส าหรบัการฝึกอบรม ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัๆ ดงันี้ (1) การ
ท าปุ๋ ยหมกั/ปุ๋ ยอนิทรยี ์(2) การท าน ้าหมกั/น ้าสม้ควนัไม ้(3) การปลกูพชืผกั (4) การเกบ็เมลด็พนัธุ์พชืผกั 
(5) การเลีย้งปลา (6) การปลกูไมผ้ล โดยเกษตรกรร ทีม่าเยีย่มชมศนูยเ์รยีนรูส้ามารถซื้อผลติภณัฑ์ทีผ่ลติ
โดยกลุ่มฯ เพือ่เอาไปใชใ้นพืน้ทีข่องตนเอง ซึง่ปจัจุบนักลุ่มหวัใจแผ่นดนิมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ เกษตรกร
ทัง้ในและนอกพืน้ทีย่อมรบัแนวทางการจดัการพืน้ทีใ่หใ้ชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนืมากขึน้ มผีูท้ ีส่นใจมาเรยีนรู้
การด าเนินกิจกรรมการจดัการที่ดินของกลุ่มฯสามารถติดต่อผ่านหน่วยงานของรฐัหรือประสานงาน
โดยตรงกบักลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มหวัใจแผ่นดนิมสีมาชกิประมาณ 60 ครวัเรอืนที่ด าเนินกจิกรรมการ
จดัการพื้นที่เพื่อปรบัปรุงและฟ้ืนฟูพื้นทีใ่หส้ามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมและยัง่ยนื การด าเนิน
กจิกรรมของกลุ่มเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้กจิกรรมแบบทางการ เช่น การประชุมปรกึษาหารอืในประเดน็ที่
ส าคญัเกีย่วกบักจิกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ การร่วมกนัอบรมเกษตรกรผูท้ี่
สนใจตามกลุ่ม และกจิกรรมแบบไมท่างการ เช่น การรวมตวักนัผลติปุ๋ ยหมกัขายเพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้ก่กลุ่ม 
เป็นต้น ซึ่งสมาชกิภายในกลุ่มสามารถหมุนเวยีนสบัเปลี่ยนกนัมาช่วยด าเนินกจิกรรมของกลุ่มทัง้ในรูป
ของแรงงาน ปจัจยัการผลติ และเครื่องมอืส าหรบัการด าเนินงาน ส าหรบัการด าเนินกจิกรรมในพื้นทีข่อง
สมาชกิกลุ่มมคีวามแตกต่างกนั มกีารดดัแปลงกจิกรรมทางการเกษตรให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ของ
ตวัเองและความสนใจส่วนตวั เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอนิทรยี์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร 
เป็นตน้ 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรธีรรมราช ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก: 
99.94639, 8.33504  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ. 2554 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพ่ือการจดัการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาดินเส่ือมโทรม  
กลุ่มหวัใจแผ่นดนิ หมู ่5 ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม  
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กจิกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าภายในศนูยเ์รยีนรู ้ 
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร) 

ท าปุ๋ ยหมกัเพือ่ใชเ้องและจ าหน่าย  
(ภาพโดย : ประภา ธารเนตร) 

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 
1. เพิม่ปรมิาณการผลติทางการเกษตรของครวัเรอืนและเพิม่ช่องทางในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืนของสมาชกิภายในกลุ่ม 
2. สรา้งความร่วมมอืและสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรในพืน้ที ่โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรทีม่คีวามสนใจ หรอืมปีญัหาของพืน้ทีค่ลา้ยๆ กนั 
3. เพิม่โอกาสในการรบัและถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการจดัการดนิเพือ่แกป้ญัหาความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั : เนื่องจากสมาชกิภายในกลุ่มมเีป้าหมายเดยีวกนัในการรวมกลุ่มคอื การใชป้ระโยชน์ทีด่นิที่

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละสามารถเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืน  
 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค : เนื่องจากหน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานไดม้บีทบาทร่วมกนัในการ

ส่งเสรมิและสนบัสนุนทัง้องคค์วามรูแ้ละปจัจยัการผลติเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร  
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา : สมาชกิกลุ่มเองสามารถหาปจัจยัการผลติเพือ่ใชใ้นพืน้ทีไ่ดจ้ากตลาดในทอ้งถิน่ รวมถงึตลาด/

เกษตรกรในทอ้งถิน่รบัซื้อผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยกลุ่มสมาชกิในราคาทีส่มเหตุสมผล  

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้ :  แรงงานเกษตรกรต่อครวัเรอืนมจี านวนจ ากดั ท าใหป้รมิาณงานทีท่ าไดต้ ่า 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติั
ใช้มีส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  ผูใ้ชท้ีด่นิ/เกษตรกรสมาชกิกลุ่ม โดยทัว่ไป เกษตรกรทัง้หญงิและชายสามารถท างานใน
กจิกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ถงึแมว้่าในบางครัง้
หวัหน้าครวัเรอืนทีเ่ป็นผูช้ายมกัจะลงมอืด าเนินงานในส่วนที่
จะตอ้งใชแ้รงงานหนกัๆ เอง เช่น การไถนา เป็นตน้ 

องคก์รพฒันาเอกชน กลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้า เป็นตน้ กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในพืน้ทีร่วมตวักนัเพือ่ปรกึษาหารอืการ
ด าเนินกจิกรรมในพืน้ทีท่ าการเกษตร  

ผูเ้ชีย่วชาญ การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืที่
ปรกึษาการเกษตร  

นกัวชิาการเกษตร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันา
ทีด่นิ 

นกัวชิาการเกษตรหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนืจากหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เขา้มามบีทบาทในการส่งเสรมิการด าเนินกจิกรรม
ภายในพืน้ทีท่ าการเกษตร  

รฐับาลระดบัทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารส่วนต าบล องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั หน่วยงานส่วนภมูภิาคอื่นๆ เป็นตน้ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและอ าเภอสรา้งช่องทางในการหา
เงนิทุนเพือ่ชว่ยเหลอืกจิกรรมของกลุม่และสมาชกิภายในกลุ่ม  

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 
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การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มี
ส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

รฐับาลแห่งชาต ิ(ผูว้างแผน ผูท้ าการตดัสนิใจ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เช่น กรมพฒันาทีด่นิ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมวชิาการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสตัว ์กรมการขา้ว เป็นตน้) และ
ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการพระราชด าร ิ

หน่วยงานทีม่สี่วนไดส้ว่นเสยีสนบัสนุนองคค์วามรู ้
เงนิทุน หรอืปจัจยัการผลติเพือ่ด าเนินกจิกรรมของ
กลุ่มและสมาชกิภายในกลุ่ม  

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง  
การรเิริม่หรอืการจงูใจ    √   การศกึษาดงูานของสมาชกิกลุ่มฯ ในพืน้ทีพ่ฒันาทางการเกษตรต่างๆ เช่น ศนูย์

ศกึษาเขาชะงุม้ เขาหนิซอ้นหว้ยทราย เป็นตน้ โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานในทอ้งถิน่ เช่น นายอ าเภอพระพรหม องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร และส านกังานการศกึษานอกเวลา  

การวางแผน     √  สมาชกิกลุ่มร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานรฐับาลหลากหลาย
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องคก์ารบรหิาร
ส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

การด าเนินการ      √ สมาชกิรเิรมิการด าเนินกจิกรรมการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืในพืน้ที ่โดย
เกษตรกรบางส่วนไดร้บัการสนบัสนุนปจัจยัการผลติ เช่น การขดุบ่อน ้า พนัธุ์
ปลา  พนัธุพ์ชื และวสัดุการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานรฐับาลหลายหน่วยงาน 
เช่น หน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกังานการศกึษานอก
เวลา และองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ เป็นตน้  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการ
ประเมนิผล 

   √  กรมตรวจสอบบญัชสีหกรณ์และกรมสง่เสรมิการเกษตรคอยตดิตามและให้
ค าแนะน าในการท าบญัชคีรวัเรอืนแกส่มาชกิกลุ่มเกษตรกร  

แผนผงั 
กจิกรรมของกลุ่มทีด่ าเนินการตัง้แต่เริม่ตัง้กลุ่ม ปี 2554 จนกระทัง่ด าเนินงาน 
และส าเรจ็ในระดบัหนึ่งและไดร้บัการพฒันาเป็นศนูยเ์รยีนรูต้ามแนวพระราชด าริ 
ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิจากหน่วยงานภาครฐั  
 

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √  การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม              
ใหค้ าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

  นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุมการ
ท าเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู  

 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

ผูเ้ขยีน : ประภา ธารเนตร  
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การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปน้ี 

รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√  ก าลงัด าเนินการ  การฝึกอบรม: เกษตรกรในกลุ่มทีป่ระสบความส าเรจ็ไดร้บัการ
สนบัสนุนใหเ้ป็นวทิยากรเพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยไีปยงั
เกษตรกรอื่นๆ ทีส่นใจ (farmer-to-farmer training) โดยใชพ้ืน้ที่
ของเกษตรกรเองเป็นจุดสาธติการเรยีนรูป้ระเดน็ความรูห้ลกัๆ ใน
การอบรม ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัๆ ดงันี้  
1. การท าปุ๋ ยหมกั/อนิทรยี ์ 
2. การท าน ้าหมกั/น ้าสม้ควนัไม ้  
3. การปลกูพชืผกั  
4. การเกบ็เมลด็พนัธุพ์ชืผกั  
5. การเลีย้งปลา  
6. การปลกูไมผ้ล 

ผูใ้ชท้ีด่นิ 

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ เกษตรกรกบัเกษตรกร  

  √ ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ  

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน  

   จดัคอรส์  

     

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่     

√ ทีศ่นูยถ์าวร      

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  การเสรมิความเขม้แขง็แก่องคก์รอื่นๆ: สมาชกิกลุ่มบางส่วนเป็น
ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวปี์กในหมูบ่า้น ซึง่ศนูยเ์รยีนรูต้าม
แนวพระราชด ารมิกีารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่การ
แลกเปลีย่นแนวคดิการด าเนินงานร่วมกนัและชว่ยเหลอืกนัเมือ่มี
การอบรมของสมาชกิแต่ละกลุ่ม  

√ ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  

 ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

 ใช่ อย่างมาก    

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 ดา้นการเงนิ    - 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     

 อุปกรณ์     

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

 การตดิตามประเมนิผลการใชท้ีด่นิอยา่งยัง่ยนื: กรมตรวจสอบบญัชแีละเกษตรต าบลเขา้มาตดิตามการท าบญัชคีรวัเรอืนของกลุ่มสมาชกิอย่างต่อเนื่อง   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ส านกังาน คณะกรรมการพเิศษเพือ่
ประสานงานโครงการพระราชด าร ิ 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

√ < 2,000  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000 √ เครดติ 

 100,000-1,000,000  แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า : ไม่ปรากฏ   
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การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์/ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน  

 ปจัจยัผลติทางการเกษตร เช่น เมลด็พนัธุ ์พนัธุป์ลา ตน้กลา้ เป็นตน้   

 

ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทาง
การเงนิบางส่วน 

ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทางการ 
เงนิแบบเตม็  

การเกษตร : เมลด็ 5,000 บาท  √  

การเกษตร : เมลด็ : ปุ๋ ย 12,500 บาท  √  

โครงสรา้งศนูย ์18,290 บาท   √ 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดิน คือ    

√ สมคัรใจ    

 อาหารส าหรบัการท างาน    

 จ่ายเป็นเงนิสด    

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ    

  แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ  

 ปจัจยัการผลติทางการเกษตร    

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง  

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิน าเอาเทคโนโลย ีการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบ ารุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกษตรกรมแีนวทางทีด่แีละเหมาะสมในการบรหิารจดัการพืน้ทีข่องตนเอง  

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการด าเนินการ การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืไม ่
การอบรมและดงูานในพืน้ทีจ่รงิทัง้โดยการสนบัสนุนของภาครฐัและดว้ยตนเอง ช่วงใหเ้กษตรกรมแีนวทางทีด่แีละเหมาะสมในการ
น ามาประยุกต์ใชบ้รหิารจดัการพืน้ทีข่องตนเอง  

  √  

น าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
แนวทางนี้ช่วงเพิม่ปรมิาณการผลติสนิคา้ทางการเกษตรต่อหน่วยพืน้ที ่และมคีวามหลากหลายของการผลติตลอดทัง้ปี ซึง่ส่งผลต่อ
การเพิม่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการ  

  √  

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

√ ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  ถงึแมจ้ะไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก ผูใ้ชท้ีด่นิทีจ่ะสามารถด าเนิน

กจิกรรมการจดัการทีด่นิไดอ้ย่างยัง่ยนื ทัง้นี้เนื่องจากกจิกรรมต่างๆ ที่

น าเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิไปใชม้คี่าใชจ้่ายทีต่ ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

วธิปีกตทิีเ่กษตรเคยด าเนินการ   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม  

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย  

 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม  
 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  เป็นศนูยร์วมของเกษตรกรผูม้ปีญัหาทีด่นิมคีวามเสือ่มโทรม เพือ่การ
ปรกึษาหารอื พดูคุย แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการบรหิารจดัการ
ทีด่นิอย่างยัง่ยนื หากไดร้บัการดแูลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ภาครฐัทัง้ในเรือ่งของการอบรมเพือ่เพิม่ความรูแ้ละกจิกรรมการ
ด าเนินงานของกลุ่มจะสรา้งความเขม้แขง็ไดม้ากขึน้ 

  ขาดความร่วมมอืของสมาชกิอย่างแทจ้รงิ มเีฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ทีใ่หค้วามสนใจ
อย่างจรงิจงั ท าใหก้ลุ่มยงัไม่มคีวามเขม้แขง็เท่าทีค่าดหวงัเอาไว ้    ควรมกีจิกรรมที่
สรา้งความร่วมมอืและเสยีสละของสมาชกิในกลุ่ม 

  เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิทีส่่งเสรมิใหเ้กษตรกรหรอืผูใ้ชท้ีด่นิมี
สุขภาพทีด่ขี ึน้ เนื่องจากเป็นแนวทางการด าเนินกจิกรรมเกษตรแบบ
ปลอดจากสารพษิ สามารถขยายผลและก่อใหเ้กดิความยอมรบัในวง
กวา้งมากยิง่ขึน้ 

  ขาดแหล่งทุนสนบัสนุนกจิกรรมการด าเนินงานในพืน้ที ่    ควรเพิม่การเขา้ถงึแหล่ง
ทุนส าหรบัสมาชกิกลุ่ม เพือ่เพิม่ก าลงัการผลติในพืน้ทีท่ าการเกษตร 

  คณะกรรมการของกลุ่มเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบัในชุมชน ซึง่
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืจงูใจใหค้นอืน่เขา้มาร่วมกจิกรรมของกลุ่มได ้

   

จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  เป็นแนวทางทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนเทคโนโลยทีีส่ามารถใชไ้ดง้า่ย 
สะดวก และเหมาะส าหรบัพืน้ทีท่ าการเกษตรขนาดเลก็ และเกษตรกร
สามารถปรบัแนวทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละความตอ้งการ
ของครวัเรอืน 

  การด าเนินกจิกรรมของกลุ่มบางส่วนยงัไดร้บัการสนบัสนุนบางส่วนจากหน่วยงาน
ภาครฐั ท าใหย้งัไมส่ามารถพจิารณาความยัง่ยนือย่างแทจ้รงิได ้   ควรมมีาตรการ
อย่างจรงิจงัเพือ่ใหก้ลุ่มเกษตรกรสามารถลงทุน/ด าเนินกจิกรรมไดด้ว้ยงบประมาณ
ตวัเอง รบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัน้อยทีสุ่ดเพือ่สรา้งความยัง่ยนือย่าง
แทจ้รงิ และควรการประเมนิผลมาตรการเหล่านัน้ดว้ย 

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  2 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563 

วิทยากร   

ช่วง สงิโหพล - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5755/  

ข้อมลู การจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ  

 โครงการ  

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

การอ้างอิงหลกั 

  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  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  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  
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การปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีนากุ้งร้างเพ่ือปลกูต้นจาก   

การปลกูจากบรเิวณบรเิวณขอบบ่อกุง้รา้ง (ภาพโดย: ประภา ธารเนตร) 

การปรบัเปล่ียนการใช้ท่ีดินจากนากุ้งร้างไปเป็นพื้นท่ีปลูก ‘จาก’ ช่วยฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรม         
และเพ่ิมรายได้ของครวัเรือน 
  การปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่ากุง้รา้งมาเป็นพื้นทีป่ลูก ‘จาก’ (Nipa palm) เกดิจากหน่วยงานภาครฐั
และมหาวทิยาลยัร่วมกบัเกษตรกรผูม้ปีญัหาทีด่นิเสือ่มโทรมจากการเลีย้งกุง้ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของ
การน าพื้นที่เสื่อมโทรมเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ครวัเรือน ซึ่งใน
ขณะนัน้ นากุ้งนับหมื่นไร่ที่อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ก าลังเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง 
เนื่องจากราคาและผลผลติกุ้งตกต ่าและมปีญัหาดา้นโรคกุง้ ประกอบกบัการสูบน ้าเคม็เขา้มาในนากุ้ง
ในช่วงทีม่กีารเลีย้งกุง้ท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทางดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก เกษตรกรจงึ
เลกิเลี้ยงกุ้ง อย่างไรกต็าม พื้นที่เหล่านี้มคีวามเสื่อมโทรมเกนิกว่าพชืทัว่ไปจะเจรญิเติบโตและให้ผล
ผลติได ้การฟ้ืนฟูพืน้ทีน่ากุง้รา้งเพือ่น ามาปลกูพชืเศรษฐกจิจ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานและงบประมาณทีสู่ง 
ดงันัน้ เกษตรกรจงึปล่อยพืน้ทีเ่หล่านี้ทิง้รา้ง  
  เมื่อปญัหาการทิ้งร้างของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงได้ศึกษาและ
ส่งเสรมิใหม้กีารปลกูจากในพืน้ทีน่ากุง้รา้ง เนื่องจาก ‘จาก’ นบัเป็นพชืทีใ่หคุ้ณค่าทัง้ทางนิเวศวทิยาและ
คุณค่าทางเศรษฐกจิแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นอาชพีดัง้เดมิทีเ่ป็นภูมปิญัญามาแต่บรรพ
บุรุษ เช่น การท าน ้าตาลจาก การท าเป็นน ้าสม้สายชู การน ามากลัน่เป็นแอลกอฮอล์ การน าใบจากมา
มว้นยาสูบ การน าใบจากมามุงหลงัคา การน าต้นมาท าเชื้อเพลงิ เป็นต้น นอกจากนัน้จากยงัสามารถ
เตบิโตไดด้ใีนดนิโคลน ตามปา่ชายเลน หรอืบรเิวณรมิคลอง มกัอยู่ในช่วงทีม่นี ้าจดืและน ้ากร่อยปนกนั 
การศกึษาโดยมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรพ์บว่า ‘จาก’สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนพื้นทีน่ากุง้รา้ง และ
การปลูกจากในนากุง้รา้งช่วยฟ้ืนฟูดนิ เนื่องจาก ‘จาก’เป็นพชืทีม่คีวามสามารถในการดูดเกลอืจากดนิ
ท าใหพ้ืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณเกลอืสงูสามารถกลบัคนืสู่สภาพใกลเ้คยีงปกตไิด ้ดว้ยวธิกีารปลกูจากและยา้ยต้น
ออกไปจากพืน้ที ่เพือ่ไมใ่หเ้กลอืกลบัสู่ดนิตามเดมิ และปลูกใหม่เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารดูดเกลอืออกจาก
ดนิมากขึน้  
  เกษตรกรผูป้ระสบปญัหาพื้นทีเ่สื่อมโทรมจากการเลี้ยงกุง้ใหค้วามสนใจและปรบัเปลีย่นพื้นที่
ทิ้งรา้งเหล่านัน้มาใชเ้พือ่การปลกู”จาก’ และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูก โดยเฉพาะพื้นที่
นากุง้รา้งในต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีม่คีวามเหมาะสม
มากในการปลกูจาก ในปจัจุบนั ‘จาก’ เป็นพชืทีท่ ารายไดใ้หช้าวบา้นอย่างยัง่ยนืตลอดปี หากมกีารแบ่ง
พื้นทีห่มุนเวยีนกนัใชป้ระโยชน์ ‘จาก’ สามารถใหผ้ลผลติน ้าตาลไดเ้มือ่อายุ 4-7 ปี ซึ่งไดน้ ้าตาลวนัละ
ประมาณ 1 ป๊ีบ (ประมาณ 25 กโิลกรมั) ต่อพื้นที่ปลูก 2 ไร่ สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรวนัละประมาณ 
1,000 บาท แต่หากน ามาแปรรูป เช่น กลัน่เป็นแอลกอฮอล์ หรอืผลติน ้าตาล จะท ารายไดม้ากกว่านี้
หากมพีืน้ทีม่ากสามารถสรา้งรายไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากนัน้ ‘ตน้จาก’ สามารถแตกกอและมอีายุยนืยาว
นับรอ้ยปี โดยที่มกีารดูแลรกัษาน้อยกว่าพชืเศรษฐกจิโดยทัว่ไป ดงันัน้ การปลูกจากจงึเป็นทางเลอืก
หนึ่งทีน่อกจากจะช่วยฟ้ืนฟูดนิเสือ่มโทรมแลว้ ยงัสามารถสรา้งรายไดไ้ดอ้ย่างยัง่ยนือกีดว้ย 
 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั  
จงัหวดันครศรธีรรมราช ประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : 2-10 แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก :  
100.2371, 8.20189 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไปอย่าง                
สม ่าเสมอในพืน้ที ่ 
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช่ 
วนัท่ีในการด าเนินการ : มากกว่า 50 ปี (แบบดัง้เดมิ) 
 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

√ เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนัอยู ่( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูเพือ่ปลกูจาก (ภาพโดย: ประภา ธารเนตร) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

ผลและงวงจาก สามารถน ามาแปรรปู เช่น กลัน่เป็นแอลกอฮอล ์หรอืผลติน ้า
ตาล เพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลกู (ภาพโดย: ประภา ธารเนตร) 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ไมใ่ช่  
√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ           พืน้ท่ีปลกูพืช 
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์         การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม  

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  การปลกูพชืแซม : ไมใ่ช ่

 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช่  

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

  
การใช้น ้า 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ √ จากน ้าฝน 
√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์  น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี - Ca (Acidification): การเกดิกรด,  
 ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลอืหรอืการท าใหเ้ป็นด่าง  

√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก  การเส่ือมโทรมของดินทางด้านกายภาพ - Pw 
√ ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                  (Waterlogging): ภาวะชุ่มน ้า  

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้  การเส่ือมโทรมของน ้า - Ha (Aridification): การเกดิความแหง้แลง้ 

              
กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
 กการผนัน ้าและการระบายน ้า        มาตรการอนุรกัษ์ด้วยการจดัการ - M1: การเปลีย่นรปูแบบของ  

      การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ    กการป้องกนั / การจดัการพืน้ทีชุ่่มน ้า  
 กการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ  
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวน ต่อหน่วยเทคโนโลย ี(หน่วยของพืน้ที ่: 11 ไร่) 
   (ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่)  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย: บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น (ดอลลารส์หรฐั): 1 ดอลลารส์หรฐั = 33.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนั: 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การเตรยีมตน้กลา้จาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ท าไดต้ลอดทัง้ปี) 
2. การปรบัปรุงพืน้ทีป่ลกู (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดแูลง้) 
3. การปลกูจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
ส าหรบัผูใ้ชท้ีด่นิบางส่วน เนื่องจากคุณภาพดนิและน ้าส่งผลกระทบต่อการ
เจรญิเตบิโตของจาก เพือ่รกัษาสภาพดนิและน ้าทีเ่อื้ออ านวยต่อการเจรญิเตบิโต
ของจาก อาจกระทบตน้ทุนการผลติ อย่างไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชื
เศรษฐกจิชนิดอืน่ จากนบัว่ามคี่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาน้อยกว่ามาก 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (หน่วยของพืน้ท่ี : 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

เตรยีมพืน้ที ่ ไร ่ 8.0 5,000.0 40,000.0 100.0 

เตรยีมพืน้ที ่ ไร ่ 8.0 10,000.0 80,000.0 100.0 

ปลกู วนั 30.0 300.0 18,000.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

ตน้กลา้จาก ตน้  1,000.0 10.0 10,000.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  148,000.0  

4,484.85  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)  

กจิกรรมส าหรบัการบ ารุงรกัษา 

1. แรงงานในฟารม์และเกบ็เกีย่วน ้าตาลจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ท าไดต้ลอดทัง้ปี) 

2. อุปกรณ์เกบ็น ้าตาลจาก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ท าไดต้ลอดทัง้ปี) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (หน่วยของพืน้ท่ี : 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ดแูลฟารม์และเกบ็เกีย่วน ้าตาลจาก วนั 365.0 300.0 109,500.0 100.0 

อปุกรณ์      

อุปกรณ์เกบ็เกีย่วน ้าตาลจาก ชุด 1.0 5,000.0 5,000.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี   114,500.0  

3,469.7  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)   

(ผูเ้ขยีน : ประภา ธารเนตร) 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค 
- พืน้ทีป่ลกูจากถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก พืน้ทีป่ระมาณ 1.3 เฮกตาร ์ (1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่) 
ถูกหน้าดนิใหเ้รยีบ ในขณะทีพ่ืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืถูกไถและยกรอ่ง 
- ในพืน้ทีร่าบเรยีบ ตน้กลา้จากถูกปลกูโดยไมม่รีะยะปลกูทีแ่น่ชดั   ในขณะทีก่ารปลกูจากในพืน้ทีย่ก
ร่องใชร้ะยะปลกูประมาณ 9x9 เมตร 
- พนัธุจ์ากทีใ่ช ้ไดแ้ก่ พนัธุศ์รปีากพนงั พนัธุอ์เีปลง้ และพนัธุอ์ึง่อ่าง 

แบบแปลนทางเทคนิค 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 
 <250 ม.ม.  ชืน้ ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  
 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  
 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  
 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   
 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   
 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    
     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 
 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ √ เกนิพอ เช่น มนี ้าไหลบ่าสงู  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี  หรือไม่  

√ < 5 เมตร  ด ีมนี ้าไหลตลอดปี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี √ ใช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง ไมม่นี ้าไหลตลอดปี  (จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั)  ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์
 ท าการคา้/การตลาด √ >50% ของรายไดท้ัง้หมด  พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

    √ รวย   

     รวยมาก   
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-50 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี  

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √  ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี  
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

พืน้ทีส่ าหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ในระหว่าง
เพาะปลกูหรอืใชง้าน) 

ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง   √     ท าใหง้า่ยขึน้  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการ  เพิม่ขึน้       √ ลดลง   

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ภาระงาน เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่ง
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ 

แย่ลง       √  เสรมิใหแ้ขง็แรง   

การบรรเทาความขดัแยง้ แย่ลง       √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

คุณภาพน ้า  ลดลง     √   เพิม่ขึน้   

ความเคม็  ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

สิง่ปกคลุมดนิ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

การปกคลุมดว้ยพชื  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของเพือ่นบา้น เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  
ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้                            ดา้นลบอย่างมาก    √     ดา้นบวกอยา่งมาก   

ผลตอบแทนระยะยาว                          ดา้นลบอย่างมาก        √ ดา้นบวกอยา่งมาก   

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้                            ดา้นลบอย่างมาก       √  ดา้นบวกอยา่งมาก   

ผลตอบแทนระยะยาว                          ดา้นลบอย่างมาก        √ ดา้นบวกอยา่งมาก   

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

   -          
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน   แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 เกษตรกรใชป้ระโยชน์พืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ท าให้
รายไดใ้นครวัเรอืนเพิม่ขึน้ ลดความเสือ่มโทรมของทีด่นิอนั
เนื่องมาจากการท านากุง้ในอดตี นอกจากนัน้ การปลกูจากเป็นวถิี
ชวีติดัง้เดมิของชุมชนในบรเิวณนี้ ดงันัน้ นบัว่าเป็นการสบืสาน
วฒันธรรมของบรรพบุรษุ 

 ตน้ทุนในดา้นการบ ารุงรกัษาการด าเนินกจิกรรมในปา่จากต ่า เมือ่
เทยีบกบัการประกอบกจิกรรมการปลุกพชืชนิดอืน่ ตน้ทนุหลกัๆ เป็น
ค่าใชจ้่ายในการลงทุนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ท่านัน้ หลงัจากทีป่ลกูจากแลว้
สามารถใชป้ระโยชน์ไดน้านเนื่องจากตน้จากมอีายุยนืนบัรอ้ยๆ ปี  
ถา้ดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม ตน้จากสามารถใหผ้ลผลติน ้าตาลได้
ยาวนาน 

 ขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นพืน้ทีง่า่ยและสามารถถ่ายทอดไปยงัพืน้ที่
ขา้งเคยีงอื่นๆ ไดแ้ละตอ้งการแรงงานเพยีงเลก็น้อย 

  การขาดแคลนแรงงานทีม่คีวามช านาญไมว่่าจะเป็นการจดัการดนิหรอืกจิกรรม
อื่นๆในฟารม์ท าใหคุ้ณภาพของดนิลดลง ปรมิาณความหวานน ้าตาลลดลง 
และทา้ยทีสุ่ดลดรายไดข้องครวัเรอืน  หน่วยงานภาครฐัควรใหก้าร
สนบัสนุน ไมว่่าจะเป็นการอบรมใหค้วามรูห้รอืปจัจยัอืน่ทีจ่ าเป็นการการ
ด าเนินกจิกรรมของผูผ้ลติ และเกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิควรศกึษาหาความรู้
เพิม่เตมิเสมอ 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
 การจดัการพืน้ทีป่ลกูจากตอ้งการความช านาญ โดยเฉพาะการเกบ็

เกีย่วผลผลติน ้าตาลจ าเป็นจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัในเรือ่งของความ
สะอาด มฉิะนัน้ อาจจะท าใหป้ระสบปญัหาเรือ่งผลผลติน ้าตาลไม่
สะอาดเมือ่แปรรปู ซึง่อาจจะมลูค่าของผลติภณัฑน์ ้าตาล 

 เกษตรกรสามารถใชป้ระโยชน์จากทุกส่วนของตน้จากมาใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนัหรอืแปรรปูเพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ครวัเรอืน เช่น ใบจาก กา้นจาก ผลจาก ช่อดอก และทางจากเป็นตน้ 

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ      
  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 ผลผลติจากทีจ่บัตอ้งไดจ้ะปรากฏใหเ้หน็หลงัจากปลกูมา 4 ปี นี่อาจเป็นการ

ลดก าลงัใจหรอืเป็นภาระใหแ้ก่เกษตร/ผูใ้ชท้ีด่นิในการดแูลรกัษาทีด่นิให้
เหมาะสม  ชุมชนหรอืหน่วยงานภาครฐัควรมชี่องทางทีท่างเลอืกใหก้าร
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ ท าใหเ้กษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิมรีายไดส้ าหรบั
การจดัการพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

จ าวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 

            -  

จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง   0-10% 

 1-10%  11-50% 

√ 11-50% √ 51-90% 

 >50%  91-100% 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 
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นายโกวทิ จนัทรงัส ี- ผูใ้ชท้ีด่นิ   

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   
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องคก์ร 
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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: 
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การปรบัปรงุบ ารงุดิน 

1. QT เทคโนโลยกีารปลกูไมท้นเคม็กระถนิออสเตรเลยีบนคนันาในพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

2. QA การฟ้ืนฟูพืน้ทีด่นิเคม็จดัดว้ยการปลกูไมย้นืตน้ทนเคม็ 

3. QT การปลกูพชืชอบเกลอื (หญา้ดิก๊ซี)่  เพือ่การฟ้ืนฟูดนิเคม็จดั 

4. QA การขยายผลการปลูกหญา้ชอบเกลอื (หญา้ดิก๊ซี)่ เพือ่ควบคุมพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

5. QT เทคโนโลยน้ํีาหมกัชวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบํารุงดนิ 

6. QA ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยน้ํีาหมกัชวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

7. QT การใชป้นูมารล์เพือ่ปรบัปรุงดนิเปรีย้วจดั 

8. QT การใชห้นิปนูฝุน่ปรบัปรุงดนิเพือ่ทาํนาขา้วในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั 

9. QT การปลกูปอเทอืงเป็นปุ๋ ยพชืสดเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

10. QT เทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดั 

11. QA การศกึษา พฒันา และสง่เสรมิการจดัการพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั 
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การปลกูกระถนิออสเตรเลยีในพืน้ทีด่นิเคม็จดั (ภาพโดย : จรีายุส สมมตุริมัย)์  

เทคโนโลยีการปลกูไม้ทนเคม็กระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) บนคนันาในพืน้ท่ีดินเคม็จดั 
การปลกูกระถนิออสเตรเลยีบนคนันา  

การปลกูไม้ทนเคม็กระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) ซ่ึงมีความสามารถในการลดระดบั
น ้าใต้ดิน ลดความเคม็ของดิน ท าให้สภาพแวดลอมดีขึ้น โดยปลูกแถวเด่ียวบนคนันา ใช้ระยะ
ปลกู 2 เมตร ในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นเทคนิคท่ีได้รบัการยอมรบัจากเกษตรกร  
เทคโนโลยกีารปลกูไมย้นืตน้ทนเคม็ กระถนิออสเตรเลยี (Acacia ampliceps) บนคนันาในพืน้ทีด่นิเคม็ 
ไดน้ าไปใชใ้นพืน้ทีท่ าการเกษตร ของ นางหนูเรยีน ทาไธสงค ์ณ บา้นโคกสะอาด หมู่ที ่10 ต าบลด่าน
ชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เมื่อปี พ.ศ. 2558 มทีีม่าจากการลงพื้นทีส่่งเสรมิงานพฒันา
ทีด่นิในอ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ท าใหท้ราบว่าพื้นทีต่รงจุดนี้มปีญัหาดนิเคม็น้อย เคม็ปาน
กลาง และเค็มจดั ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มอีาชีพหลกัคือท านา แต่ในพื้นที่ดินเค็มจดัเกษตรกรไม่
สามารถปลูกขา้วไดจ้งึปล่อยพื้นทีใ่หร้กรา้งว่างเปล่า หน้าแลง้จะเห็นคราบเกลอืบนผวิดนิ ในปี 2556 
กลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาที่ดิน ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 3 ได้มโีอกาสไปศกึษาดูงานด้านการ
จดัการดนิเคม็ในพื้นทีจ่งัหวดัขอนแก่น ของส านักงานพฒันาทีด่นิเขต 5 เหน็ว่าในพื้นทีด่นิเคม็จดัต้น
กระถนิออสเตรเลยีสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ ีเมือ่มองไปรอบๆ มตีน้กระถนิออสเตรเลยีขึน้เขยีวชอุ่มอยู่
เต็มพื้นที่ นอกจากนี้กิง่และล าต้นกระถินออสเตรเลยียงัใช้ท าฟืนหรอืเผาถ่านได้ ใบที่ร่วงช่วยเพิ่ม
อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ พบว่าการปลกูตน้กระถนิออสเตรเลยีบนคนันาช่วยแกไ้ขปญัหาดนิเคม็ไดด้ ีจงึได้
เสนอโครงการส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็แบบบรูณาการในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อย อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสมีา เพื่อขอรบังบประมาณ ปี 2557 จากกรมพฒันาทีด่นิ เขา้ด าเนินการในพื้นที่บา้นหนอง
เมก็ หมู ่9 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ต่อเนื่องมาปี 2558 กรมพฒันาทีด่นิ เขา้
ด าเนินการในพื้นที่บ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา มี
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน16 ราย พืน้ที ่494 ไร่ ซึง่นางหนูเรยีน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 
68 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีด่นิเคม็ปานกลางใชท้ านา 23 ไร่ และดนิเคม็จดั 45 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีป่ล่อยทิ้งรา้ง 
มคีราบเกลือขึ้นบนผิวดินเป็นบริเวณกว้าง ในปี 2558 ได้ท าคนันาใหม่และปรบัแปลงนาให้เรียบ
สม ่าเสมอพรอ้มกบัปลกูกระถนิออสเตรเลยีบนคนันาแถวเดีย่วบนคนันา ใชร้ะยะปลูก 2 เมตร ห่างจาก
ขอบคนันา 50 เซนตเิมตร ปลูกในแนวทศิตะวนัออก-ตะวนัตก โดยมจีุดประสงค์ 1) เพื่อลดความเคม็
ของดนิ 2) เพื่อช่วยฟ้ืนฟูโครงสร้างของดนิ และเพิม่อินทรยีวตัถุให้แก่ดนิ จากขอ้มูลการสมัภาษณ์
เกษตรกรเจา้ของแปลง และเกษตรกรรายอื่นทีน่ าเทคโนโลยไีปใช ้พบว่าประโยชน์ทีไ่ดร้บั 1) หลงัปลูก
กระถนิออสเตรเลยีได ้1 ปี ตน้กระถนิออสเตรเลยีโตจนสงูท่วมศรีษะแตกกิง่กา้นมากมาย เกษตรกรได้
ตดัแต่งกิง่และกา้นไปเผาถ่านใชใ้นครวัเรอืน 2) ต้นกระถนิออสเตรเลยีอายุ 1 ปีขึน้ไป มรี่มเงาใหค้น
และสตัวไ์ดอ้าศยัพกัคลายรอ้น 3) มหีญ้าขึน้ใต้ต้นกระถนิออสเตรเลยี เกษตรกรจะเกีย่วหญ้าไปเลี้ยง
สตัว ์พอเขา้ปีที ่2 ตน้กระถนิออสเตรเลยีโตและแขง็แรงสามารถปล่อยสตัวเ์ลีย้งเขา้มากนิหญา้ในแปลง
ได ้4) ขายเมลด็พนัธุก์ระถนิออสเตรเลยีใหก้รมพฒันาทีด่นิกโิลกรมัละ 100 บาท 5) คราบเกลอืบนผวิ
ดินลดลงกว่าเดิมมาก มีหญ้าขึ้นเป็นหย่อมๆ เนื่องมาจากเกษตรกรจะปล่อยให้ใบของกระถิน
ออสเตรเลยีล่วงหล่นลงดนิย่อยสลายเพือ่เพิม่อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ และ 6) สภาพแวดลอ้มจากเดมิเป็น
พื้นที่รกร้างว่างเปล่าใช้ท าการเกษตรไม่ได้ ปจัจุบนัมตี้นกระถินออสเตรเลียขึ้นเขยีวขจีเต็มพื้นที ่
สงัเกตว่ามสีตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในดนิ บนดนิ และนก มจี านวนเพิม่ขึน้ อากาศเยน็ขึน้ เกษตรกรมคีวามเหน็
เหมอืนกนัว่าหลงัปลกูกระถนิออสเตรเลยี 3 ปีมพีื้นทีบ่างส่วนสามารถน ามาปลูกขา้วได ้สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน https://www.thaigreenagro.com/ ผลวิจัยลดดินเค็ม ได้รายงานว่า
กระถนิออสเตรเลยีบนคนันา อายุ 4 ปี ทีป่ลกูไวส้ามารถควบคุมระดบัน ้าใตด้นิเคม็ใหอ้ยู่ลกึ 1.13 เมตร
จากผวิดนิ สาเหตุเพราะกระถนิออสเตรเลยีมคีวามสามารถทนเคม็ไดม้าก ไม่มกีารพกัตวัในช่วงแล้ง 

ค าอธิบาย    สถานท่ี 

สถานท่ี : บา้นโคกสะอาด หมู ่10 ต าบลด่านชา้ง 
อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : พืน้ทีเ่ดยีว 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
102.84364, 16.34525 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : น าไปใชเ้ฉพาะจุด /เน้น
ทีจุ่ดเลก็ๆ 
 พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร: ไมใ่ช่  
วนัท่ีในการด าเนินการ: พ.ศ.2539; 10-50 ปีทีแ่ลว้ 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั(> 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก  
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และแตกกิง่กา้นไดม้าก และมกีารใชน้ ้ามากถงึ 230 มลิลเิมตร/ไร่/ปี นอกจากความยัง่ยนืในการฟ้ืนฟูดนิและระบบนิเวศ ซึ่งเหน็ไดจ้ากมคีวามหลากหลายของพชื
พรรณทีส่ามารถขึ้นบนผวิดนิ ท าให้มคีวามหลากหลายของแหล่งอาหารของสตัว์เลี้ยง รวมถงึการมคีวามหลากหลายของที่อยู่อาศยัของสตัว์บนดนิ และในดนิ 
ได้แก่ นกนานาชนิด หนู ไส้เดอืน กบ เขยีด แมลง เป็นต้น ท าให้มสีตัว์ชนิดต่างๆในพื้นที่มากขึ้น อากาศดขีึ้น เกษตรกรยงัสามารถใช้ประ โยชน์จากกระถิน
ออสเตรเลยีในชวีติประจ าวนั เพื่อช่วยลดค่าใชจ้่าย นโยบายของกรมพฒันาทีด่นิที่มุ่งแกไ้ขดนิเคม็ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยก ลุ่มวชิาการเพื่อการ
พฒันาทีด่นิ ส านกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 ไดน้ าโครงการส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็แบบบรูณาการในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อย เขา้มาด าเนินงานในปี 2557 ต่อเนื่องมา
จนถงึปีปจัจุบนั ท าใหเ้กษตรกรมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเป็นอย่างด ีและมคีวามเชื่อมัน่ว่าการปลูกกระถนิออสเตรเลยีบนคนันาจะช่วยฟ้ืนฟูพื้นทีด่นิเคม็จดั ให้
กลบัมาใชท้ านาไดภ้ายหลงัจากปลกูกระถนิ ออสเตรเลยีไปแลว้ 3 ปี ส่งผลใหก้ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิของเกษตรกรเกดิความยัง่ยนื และพึง่พาตวัเองไดด้ ี

ค าอธิบาย  

กระถนิออสเตรเลยีบนคนันาอายุ 3 ปี ใชป้ระโยชน์จากร่ม
เงาไวห้ลบแดด และใชห้ญา้เลีย้งสตัว ์ 
(ภาพโดย : จกัรพนัธ ์เภาสระค)ู  

กระถนิออสเตรเลยีบนคนันาอายุ 2 ปี  
(ภาพโดย : จกัรพนัธ ์เภาสระค)ู 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้              พืน้ท่ีปลกูพืช  
√ ลด ป้องกนั ฟ้ืนฟู การเสือ่มโทรมของทีด่นิ            ทีด่นิทีไ่มก่่อใหเ้กดิประโยชน์ Specify: ลดความเคม็ของดนิ  
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์   

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า / บรเิวณทา้ยน ้า โดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ การใช้น ้า 
√ รกัษาสภาพ / ปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ √ จากน ้าฝน  

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  ฝนรว่มกบัการชลประทาน  
 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก สภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

 การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ  

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม  
 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์              การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี  Cs: salinization/   

           alkalinization   √ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   
               การเส่ือมโทรมของดินทางด้านกายภาพ  Pw: waterlogging   

              ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน  
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ              การย่อยสลายทางด้านชีวภาพ Bc: การลดลงของพชื  

          cover, Bq: ปรมิาณ / การลดลงของชวีมวล, Bl: การสญูเสยีชวีติในดนิ     
                          

√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  
 ฟ้ืนฟูบ าบดัทีด่นิเสือ่มโทรมลงอย่างมาก  
√ ปรบัตวักบัสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้            มาตรการทางการเกษตร   
   กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน             มาตรการทางพืช - V1: ตน้ไมแ้ละไมพุ้่ม   
 ปรบัปรุงพืน้ดนิ / พชืคลุมดนิ   
 ลดความเคม็ของดนิ              มาตรการโครงสร้าง - S1: ขัน้บนัได 
              มาตรการอ่ืนๆ 
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แบบแปลนทางเทคนิค 

ข้อมูลจ าเพาะด้านเทคนิค 
1. พชืทีส่ามารถปลกูไดด้ใีนพืน้ทีด่นิเคม็จดั คอื กระถนิออสเตรเลยี (Acacia ampliceps) 
2. การเพาะกลา้กระถนิออสเตรเลยี โดยน าเมลด็พนัธุก์ระถนิออสเตรเลยีไปแช่ในน ้ารอ้นประมาณ 80 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 10 นาท ีจากนัน้น าเมลด็มาลา้งดว้ยน ้าปกต ิ2 ถงึ 3 น ้า จบัดูเมลด็ไมร่อ้นจงึเทน ้าออก น าเมลด็มาผึง่ลม 5-
10 นาท ีแลว้จงึหยอดเมลด็ลงในถุงพลาสตกิขนาด 2x6 นิ้วทีบ่รรจุดนิร่วนส าหรบัเพาะช าไวเ้รยีบรอ้ยแลว้จ านวน 5-6 
เมลด็ท าทีบ่งัแสง ดแูลรดน ้า หลงัเพาะ 10 วนัท าการถอนแยกกลา้ทีไ่มส่มบรูณ์ทิง้ เหลอืตน้กลา้ทีแ่ขง็แรงไว ้2-3 ตน้ 
เมือ่ตน้กลา้อายุครบ 1 เดอืนขึน้ไปจงึน าไปปลกูลงแปลง 
3. การเตรยีมหลุมปลกูขดุหลุมเป็นแถวเดีย่วบนคนันา ใชร้ะยะห่างระหว่างหลุม 2.0 เมตร จ านวนตน้ 80 ตน้/ไร่ โดย
ขดุหลุมปลกูใหม้ขีนาดกวา้ง 30 เซนตเิมตร ความยาว30 เซนตเิมตร ความลกึ 30 เซนตเิมตรใส่ปุ๋ ยหมกัรองกน้หลุม 
อตัรา 500 กก./ไร่ 
4. ปลกูกระถนิออสเตรเลยีลงในหลุมปลกูทีเ่ตรยีมไว ้เสรจ็แลว้หว่านแกลบดนิ อตัรา 1,000 กก./ไร่รอบๆโคนตน้เพือ่
ช่วยกกัเกบ็ความชืน้ 
5. ดแูลรกัษาโดยใส่ปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 ไร่ละ อตัรา 10 กก./ไร่ ภายหลงัปลกู 10 วนั และปลกูซ่อมตน้ทีต่าย 
6. เกษตรกรดแูลรกัษา ป้องกนัไฟ และป้องกนัสตัวเ์ลีย้งมาท าลายตน้กระถนิออสเตรเลยี  ผูเ้ขยีน :  จกัรพนัธ ์เภาสระค ู

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 45 ไร่

ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 1 ha = 6.25 ไร่ )  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 

กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. อนุบาล กระถนิออสเตรเลยี (ชว่งเวลา/ความถี:่ พฤษภาคม-กรกฎาคม) 
2. เตรยีมหลุมปลกู (ช่วงเวลา/ความถี:่ พฤษภาคม-กรกฎาคม) 
3. ลงดนิปลกู (ช่วงเวลา/ความถี:่ พฤษภาคม-กรกฎาคม)  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนการปลูกกระถินออสเตรเลีย มเีพยีงครัง้เดียวในปีแรกที่กรมพฒันาที่ดินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่ากบั 1,340 บาท (ต้นทุนแรงงานในการ ปลูกกระถิน
ออสเตรเลยี 600 บาท/ไร่ ค่าตน้กลา้ 120 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ ยหมกั แกลบและปุ๋ ยเคม ี620 บาท/ไร่) ค่าใชจ่้ายในปีที ่1 เกษตรกรเจา้ของแปลงไดเ้กีย่วหญ้าไปเลี้ยงววั
ในช่วงปลายฤดฝูนประมาณ 3 เดอืน ในพืน้ที ่45 ไร่ มคี่าแรงงานเท่ากบั 300บาท/ไร่ คดิเป็นเงนิ 13,500 บาท ในขณะทีเ่กษตรกรสามารถลดค่าใชจ้่ายจากการ 
เลีย้งววัจ านวน 14 ตวั ซึง่มนี ้าหนักตวัเฉลีย่ 300 กโิลกรมั ต้องกนิหญ้าสดประมาณ 30 กก./ตวั/วนั คดิเป็นเงนิทีร่าคาหญ้าสดเท่ากบั 1.0 บาท/กก. เท่ากบั 30
บาท/ตวั/วนั เมือ่คดิในระยะเวลา 3 เดอืน จะใชห้ญา้สดเท่ากบั 2,700 กก./ตวั คดิเป็นเงนิ 2,700 บาท/ตวั ค่าใชจ้่ายในปีที ่2 เกษตรกร เจา้ของแปลงไดป้ล่อยววั
เขา้มากนิหญา้ตลอดทัง้ปี ในแปลงปลกูกระถนิออสเตรเลยีและมกีารตดัแต่งกิง่กระถนิออสเตรเลยีไปเผาถ่านใชใ้นครวัเรอืน ในพืน้ที ่45 ไร่  เมือ่คดิค่าแรงงาน 
ของเกษตรกร เป็นเงนิ 150 บาท/วนั ในระยะเวลา 1 ปี คดิเป็นเงนิ 54,750 บาทคดิเป็นค่าใชจ้่ายต่อไร่เท่ากบั 1,217 บาท ในขณะทีเ่กษตรก รมรีายไดจ้ากการ
ขายววั จ านวน 4 ตวัๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงนิ 120,000 บาท และสามารถลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืนจากการเลี้ยงววัจ านวน 14 ตวั ซึ่งมนี ้า หนักตวัเฉลีย่ 
300 กโิลกรมั ซึง่ตอ้งกนิหญา้สดประมาณ 30 กก./ตวั/วนั คดิเป็นเงนิทีร่าคาหญา้สดเท่ากบั 1.0 บาท/กก. เท่ากบั 30 บาท/ตวั/วนั ซึ่งเมื่อคดิในระยะเวลา 1 ปี จะ
ใช้หญ้าสดเท่ากบั 10,950 กก./ตวั คดิเป็นเงนิ 10,950 บาท/ตวั และจากการใชถ่้านหุงต้ม จ านวน 10 กระสอบๆ ละ 150 บาท เป็นเงนิ 1,500 บาท คดิเป็น
รายไดต่้อไร่เท่ากบั 33.33 บาท และมรีายไดท้างออ้มจากการปลกูขา้ว จ านวน 20 ไร่ ไดผ้ลผลติขา้วเพิม่ขึน้ 5 % จากเดมิ 300 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 315 กก./ไร่ คดิ
ราคารบัซื้อขา้วเปลอืกทีร่าคา 10 บาท มเีงนิเพิม่ขึน้เท่ากบั 100 บาท/ไร่ ค่าใชจ้่ายในปีที ่3 เกษตรกรเจา้ของแปลงไดป้ล่อยววัเขา้มากนิหญ้าตลอดทัง้ปี ในแปลง
ปลกูกระถนิออสเตรเลยีและมกีารตดัแต่งกิง่กระถนิออสเตรเลยีไปเผาถ่านใชใ้นครวัเรอืน ในพื้นที ่45 ไร่ เมือ่คดิค่าแรงงานของเกษตรกร เ ป็นเงนิ 150 บาท/วนั 
ใน 1 ปีคดิเป็นเงนิ 54,750 บาท คดิเป็นค่าใชจ้่ายต่อไร่เท่ากบั 1,217 บาท ในขณะทีเ่กษตรกรสามารถลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืนจากการเลี้ยงววัจ านวน 10 ตวั ซึ่ง
มนี ้าหนกัตวัเฉลีย่ 300 กโิลกรมั ซึง่ตอ้งกนิหญา้สดประมาณ 30 กก./ตวั/วนั คดิเป็นเงนิทีร่าคาหญา้สดเท่ากบั 1.0 บาท/กก. เท่ากบั 30 บาท/ตวั/วนั ซึ่งเมือ่คดิใน
ระยะเวลา 1 ปีจะใช้หญ้าสดเท่ากบั 10,950 กก./ตวั คิดเป็นเงนิ 10,950 บาท/ตวั และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนจากการใช้ถ่านหุงต้ม  จ านวน 10 
กระสอบๆ ละ 150 บาทเป็นเงนิ 1,500 บาท คดิเป็นรายไดต่้อไร่เท่ากบั 33.33 บาท และมรีายไดท้างอ้อมจากจากการปลูกขา้ว จ านวน 20 ไร่ ได้ ผลผลติขา้ว
เพิม่ขึน้ 5 % จากเดมิ 315 กก./ไร่ เพิม่เป็น 330 กก./ไร่ คดิราคารบัซื้อขา้วเปลอืกทีร่าคา 10 บาท มเีงนิเพิม่ขึน้เท่ากบั 100 บาท/ไร่ การปลูกกระถนิออสเตรเลยี
บนคนันาในพืน้ทีด่นิเคม็จดัภายในระยะเวลา 3 ปี พบว่าเกษตรกรมตีน้ทุนการดแูลและการใชป้ระโยชน์ในแปลงสาธติการปลูกกระถนิออสเตรเลยีในพื้นที ่45 ไร่ 
เท่ากบั 2,734 บาท/ไร่ ในขณะทีเ่กษตรกรมรีายได้ทางตรงจากการขายววัเมือ่อายุ 2 ปี จ านวน 4 ตวัๆละ 30,000 บาท เป็นเงนิ 120,000 บาท ซึ่งเป็นววัที่
เกษตรกรไดร้บัมรดกจากพ่อแมเ่มือ่คดิตน้ทุนของววั 4 ตวัๆละ 5,000 บาท เป็นเงนิ 20,000 บาท และค่าแรงงานเลีย้งววั 4 ตวัๆละ 10 บาท เป็นเงนิ 7,300 บาท 
และค่าหญา้ เลีย้งววั 4 ตวัๆละ 13,650 บาท เป็นเงนิ 54,600 บาท รวมตน้ทุนการเลีย้งววั 4 ตวัๆ ละ 25,950 บาท เป็นเงนิ 103,800 บาท เกษตรกรมกี าไรจาก
การขายววั 4 ตวัๆ ละ 4,050 บาท เป็นเงนิ เท่ากบั 16,200 บาท นอกจากนี้ทางดา้นการลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืนจาก 1) การใชถ่้านหุงตม้ เท่ากบั 66.66 บาท/ไร่ 
2) จากหญ้าเลี้ยงสตัว์ 6,680 บาท/ไร่ อีกทัง้มรีายได้ทางอ้อมจากผลผลติขา้วที่ได้เพิม่ขึน้เฉลี่ย 5 % จ านวน 20 ไร่ ๆละ 200 บาท/ไร่  เป็นเงนิ 4,000 บาท 
เกษตรกรเจา้ของแปลงมคีวามต้องการทีจ่ะปล่อยกิง่กา้นและใบของต้นกระถนิออสเตรเลยีไวจ้ านวนมากเพื่อช่วยลดระดบัน ้าใต้ดนิเคม็ ลดความเค็ มของดนิลง 
และร่มเงาไวห้ลบแดดในฤดูรอ้น นอกจากนี้จะพบว่าการปล่อยววัเขา้มาเลี้ยงในแปลงปลูกกระถนิออสเตรเลยี มปีระโยชน์อย่างมาก เพราะมูลของวั วเมือ่ย่อย
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

สลายแลว้จะช่วยเพิม่อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ และใบของกระถนิออสเตรเลยีกเ็ช่นกนัเมือ่ย่อยสลายแลว้จะช่วยเพิม่อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ ต้นของกระถนิออสเตรเลยีที่
ข ึน้ปกคลุมดนิช่วยลดการเพิม่ของระดบัน ้าใตด้นิเคม็ ท าใหส้ามารถลดความเคม็ของดนิลงไดภ้ายในระยะเวลา 3 ปี สงัเกตไดจ้ากทีม่หีญ้าพื้นเมอืงขึน้เป็นหย่อมๆ
ขยายออกไป พบคราบเกลอืบนผวิดนิกล็ดลงเกษตรกรมคีวามเชือ่ม ัน่ว่าถ้ามนี ้าสามารถปลูกขา้วในพื้นทีด่นิเคม็จดันี้ได ้ประมาณ 8ไร่ จากพื้ นที ่45 ไร่ ทางดา้น
สภาพแวดล้อมภายในแปลงสาธติการปลูกกระถินออสเตรเลยีจะมอีากาศเย็นสบาย มผีึ้ง นก แมลงชนิดต่างๆ และไส้เดอืน นอกจากนี้มปีลา กุ้งฝอย และป ู
เพิม่ขึน้ท าใหเ้กษตรกรมแีหล่งอาหารหลากหลาย 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ตน้ทุนแรงงานในการปลกูกระถนิออสเตรเลยี (ค่าแรงต่อวนั = 300 บาท 1 ไร่ 
ตอ้งเสยีค่าแรงงาน 2 คนๆละ 300 บาท เป็นเงนิ 600 บาท) ไร ่ 1.0 600.0 600.0 100.0 

วสัดปุลูก  

ตน้ทุนกลา้กระถนิออสเตรเลยี(ราคาตน้ละ 1.50 บาท) พืน้ที ่1 ไร่ จ านวน 80
ตน้ๆละ 1.50 บาท เป็นเงนิ 120 บาท กลา้ 80.0 1.5 120.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์    

ค่าปุ๋ ยหมกั 3.5 บาท / กก. อตัรา 0.5 กก. / หลุม กก. 40.0 3.5 140.0 100.0 

ค่าแกลบ 4 บาท / กก. อตัรา 1.0 กก. / หลุม กก. 80.0 4.0 320.0 100.0 

ค่าปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 20 บาท/กก. อตัรา 100 กรมั / หลุม กก. 8.0 20.0 160.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    1,340.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    41.88  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. การตดัหญา้ไปเลีย้งสตัวใ์นช่วง 1 ปีหลงัปลกูกระถนิออสเตรเลยี (ชว่งเวลา/ความถี:่ 4 ครัง้ / ฤดฝูน) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 45 ไร่) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าใชจ้่ายในการเกีย่วหญา้ และการตดัแต่งกิง่ 150 บาท / ครัง้ จ านวน 2 
ครัง้/ ปี ค่าแรง 300 บาท / วนั 

ครัง้ 2.0 150.0 300.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี 300.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการบ ารุงรกัษาสภาพเทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 9.38  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร  ข้อมลูจ าเพาะเร่ืองภมิูอากาศ  

 <251 ม.ม.  ชืน้  ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 1084.95 
สถานีอุตุนิยมวทิยา: กรมอุตุนยิมวทิยา 
 

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 ม.ม. √ กึง่แหง้แลง้  

√ 751-1,000 ม.ม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน ความสงู  

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณสนัเขา  

 ลาดทีไ่มช่นั (3-5%)  สนัเขา  √ 101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง  

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน)  สารอินทรียวตัถใุนดิน เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีด่ ี √ ใช่ 

 < 5 เมตร  ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีไ่มด่ ี(จ าเป็น 
ตอ้งไดร้บัการบ าบดั)  

 ไมใ่ช่ 

√ 5-50 เมตร √ ปานกลาง √ เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้ 
(การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

       ไมใ่ช่ 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์   ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่  

 สงู  สงู     

 ปานกลาง  ปานกลาง     

√ ต ่า √ ต ่า     

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/
การคา้) 

√ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัจากสตัว ์

 ท าการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน  ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคล ไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคล ไดร้บัสทิธคิรอบครอง √ เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั

ระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน       

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี - 

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี   √ ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี   

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

การผลติพชืผล ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

คุณภาพการเพาะปลกู ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

การผลติอาหารสตัว ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

คุณภาพอาหารสตัว ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

การผลติสตัว ์ ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

การผลติไม ้ ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

คุณภาพปา่ไม ้/ ปา่ไม ้ ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

การผลติปา่ไมใ่ชไ้ม ้ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

ความเสีย่งจากความลม้เหลวในการผลติ  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

พืน้ทีก่ารผลติ (ทีด่นิใหม ่ภายใตก้ารเพาะปลกู / การใชง้าน)  ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง   √     ท าใหง้า่ยขึน้  

การสรา้งพลงังาน (เช่น พลงัน ้า ชวีภาพ)  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

มนี ้าดืม่ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าดืม่  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

ความพรอ้มของน ้าส าหรบัปศุสตัว ์ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าส าหรบัปศุสตัว ์ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

ความพรอ้มของน ้าชลประทาน  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าชลประทาน  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

ความตอ้งการน ้าชลประทาน  เพิม่ขึน้    √    ลดลง   

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการเกษตร ปจัจยัการผลติ  เพิม่ขึน้  √      ลดลง   
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

รายไดเ้กษตรกร ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของแหล่งรายได ้ ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

ภาระงาน เพิม่ขึน้   √     ลดลง   

ผลกระทบทางสงัคมและวฒันธรรม   

ความมัน่คงทางอาหาร / ความพอเพยีง  อ่อนแอ     √   ท าใหด้ขี ึน้  

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง     √   ท าใหด้ขี ึน้  

สทิธิก์ารใชท้ีด่นิ / น ้า  แย่ลง    √    ท าใหด้ขี ึน้  

โอกาสทางวฒันธรรม (เช่น จติวญิญาณ,ความงามอื่น ๆ)  ลดลง    √    ท าใหด้ขี ึน้  

โอกาสทางดา้นนนัทนาการ ลดลง     √   ท าใหด้ขี ึน้  

สถาบนัชุมชน  อ่อนแอ     √   เขม้แขง็ขึน้  

สถาบนัแห่งชาต ิ อ่อนแอ     √   เขม้แขง็ขึน้  

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื / ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ 
ความรู ้ ลดลง      √  ท าใหด้ขี ึน้  

การบรรเทาความขดัแยง้  แย่ลง    √    ท าใหด้ขี ึน้  

สถานการณ์ทางสงัคมและ ดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิ กลุ่ม 
(เพศ อายุ สถานะ ชาตพินัธุ ์ฯลฯ )  แย่ลง    √    ท าใหด้ขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   

ปรมิาณน ้า  ลดลง     √    เพิม่ขึน้   

คุณภาพน ้า  ลดลง     √    เพิม่ขึน้   

การเกบ็เกีย่ว / การเกบ็น ้า  (น ้าไหลบ่า,น ้าคา้ง,หมิะ ) ลดลง     √    ท าใหด้ขี ึน้  

การไหลของน ้าบนผวิดนิ  เพิม่ขึน้     √    ลดลง   

การระบายน ้าส่วนเกนิ  ลดลง     √    ท าใหด้ขี ึน้  

น ้าบาดาลหรอืระดบัน ้าในแอ่งน ้าบาดาล  ลดลง √       เตมิน ้า
บาดาล 

 

การระเหย เพิม่ขึน้      √   ลดลง  

ความชืน้ในดนิ  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

สิง่ปกคลุมดนิ ลดลง     √   ท าใหด้ขี ึน้  

การสญูเสยีดนิ  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การสะสมของดนิ  ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ /การเกดิชัน้ดาน  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

การอดัแน่นของดนิ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ความเคม็ เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

อนิทรยีวตัถุในดนิ / ใตด้นิชัน้ C ลดลง     √   เพิม่ขึน้  
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ผลกระทบ  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

การปกคลุมดว้ยพชื  ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

มวลชวีภาพ / เหนือดนิชัน้ C ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื  ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

พชืพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กล ้าเขา้มา  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความหลากหลายของสตัว ์ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืน ดนิ แมลงผสมเกสร)  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของระบบนิเวศ ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื  ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

ผลกระทบจากน ้าท่วม  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ดนิถล่ม/ ซากต่าง ๆ ทีถู่กพดัพามา  เพิม่ขึน้    √     ลดลง  

ผลกระทบจากภยัแลง้  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การปล่อยคารบ์อนและก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความเสีย่งจากไฟ  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความเรว็ของลม  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ภมูอิากาศจุลภาค  แย่ลง      √   ท าใหด้ขี ึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ    

น ้าทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น ้าบาดาล น ้าพุ)  ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

การไหลของน ้าคงทีแ่ละสม ่าเสมอใน ช่วงฤดแูลง้(รวมถงึการ
ไหลน้อย) ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

น ้าท่วมพืน้ทีท่า้ยน ้า (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ)  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน ้า เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ความสามารถตา้นทานการเปลีย่นแปลง/ ความสามารถใน
การคดักรอง (โดยดนิ พชื พืน้ทีชุ่่มน ้า) ลดลง    √    ท าใหด้ขี ึน้  

ตะกอนทีถู่กพดัพามาโดยลม  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของเพือ่นบา้น  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความเสยีหายต่อโครงสรา้งพืน้ฐานของ รฐัหรอืของเอกชน เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  
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รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบอย่างมาก     √   ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้   ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั) 

ภยัจากฝนแลง้  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

ไฟปา่ ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ไฟบนบก  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

น ้าท่วมฉบัพลนั  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

 ในปีแรกของการปลกูจะเป็นตน้ทุนหลกัเพยีงครัง้เดยีวค่าดแูลรกัษาจะเริม่หลงัจากปีที ่1 - 2 คอืการเกีย่วหญา้ไปเลีย้งสตัว ์หลงัจากปีที ่2 ไปแลว้ไม่มคี่าใชจ้่าย
เพราะสามารถน าสตัวเ์ลีย้งมากนิหญา้ในแปลงไดช้่วยลดตน้ทุนการเลีย้งสตัวไ์ด ้และกิง่กา้นกย็งัสามารถน าไปเผาถ่านใชใ้นครวัเรอืนเพือ่ลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน  

ผลลพัธ์ตามมาท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืนๆ 

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

ช่วงการปลกูพชืทีล่ดลงมา  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที โดยไม่ได้รบั
การจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง   0-10% 

 1-10% √ 11-50% 

√ 11-50%  51-90% 

 >50%  91-100% 

  จ านวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 

 4,665 ไร่   

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่   

√ ใช่ เกษตรกรเจา้ของแปลงไดท้ดลองปลกูกระถนิออสเตรเลยีอายุ 2 เดอืน ซึง่มรีากโผล่ 
ออกจากถุงพลาสตกิแลว้ จ านวน 2 วธิ ีวธิทีี ่1 ปลกูกระถนิออสเตรเลยีโดยเอาถุง 
พลาสตกิออก และวธิทีี ่2 ปลกูกระถนิออสเตรเลยีพรอ้มถุง พบว่าการเอาถุงพลาสตกิ 
ออกแลว้ปลกู ตน้กระถนิออสเตรเลยีจะชะงกัการเจรญิเตบิโตในช่วงแรกทีป่ลกูและม ี
การเจรญิเตบิโตน้อยกว่าการปลกูกระถนิออสเตรเลยีพรอ้มถุง  

 ไมใ่ช่ 
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

  สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้  

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ   

 การเปลีย่นแปลงของตลาด     

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน)    

√ วธิกีารปลกูกระถนิออสเตรเลยี 
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ลดระดบัน ้าใตด้นิ และชว่ยลดความเคม็ของดนิลงได ้40 %                
ในระยะเวลา 3 ปี 

 ลดค่าใชจ้่ายจากการน ากิง่กระถนิออสเตรเลยีไปเผาถ่านและใชห้ญา้ 
ในแปลงเลีย้งสตัว ์

 เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว มรี่มเงามากขึน้ มคีวามชืน้ในอากาศมากขึน้                  
ท าใหอ้ากาศเยน็สบายขึน้ 

 เพิม่จ านวนพชืพรรณทีเ่ป็นแหล่งอาศยัของสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ ไสเ้ดอืน 
นก ปลา ผึง้ กบ เขยีด และแมลง  

 ในช่วงระยะ1 ปีหลงัจากปลกูกระถนิออสเตรเลยี จะตอ้งคอยดแูลไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้ง
เขา้มาท าลายตน้ และป้องกนัไฟหน้าแลง้  ท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรทีร่่วม
โครงการฯ หลงัจากปลกูแลว้ ตอ้งมสี่วนรว่มดแูลป้องกนัไมใ่หส้ตัวเ์ขา้มาแทะ
เลม็หรอืเหยยีบย ่าในแปลง และตอ้งท าแนวกนัไฟในหน้าแลง้ เนื่องจากกระถนิ
ออสเตรเลยีหลงัจากปลกูจนอายุ 1 ปี เป็นระยะทีก่ระถนิออสเตรเลยีตัง้ตวัและ
เจรญิเตบิโตและมหีญา้ขึน้บรเิวณโคนตน้ ถา้มไีฟไหมต้น้กระถนิออสเตรเลยีจะ
แตกตน้ใหมข่ึน้มา แต่หญา้จะตาย เมือ่กระถนิออสเตรเลยีอายุ 2 ปีขึน้ไป
สามารถปล่อยสตัวเ์ลีย้งเขา้ไปแทะเลม็หญา้ในแปลงปลกูโดยทีต่น้กระถนิ
ออสเตรเลยีไมเ่สยีหาย 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ลดระดบัน ้าใตด้นิ ลดความเคม็ของดนิ เพือ่ป้องกนัการเสือ่มโทรมของ
ดนิ 

 เกษตรกรทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะไมไ่ดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการปลกูกระถนิ
ออสเตรเลยี และไมรู่ว้่าจะไปซือ้/ขอเมลด็พนัธุจ์ากทีไ่หน  เจา้หน้าทีก่รม
พฒันาทีด่นิ/เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งใหค้ าแนะน าหรอืใหค้วามรูก้บั
เกษตรกรรายอื่น เกีย่วกบัแหล่งเมลด็พนัธุ ์การเพาะกลา้ การปลกูและดแูล
รกัษา  

 ลดค่าใชจ้่ายของเกษตรกร  

 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมคีวามหลากหลายทางชวีภาพเพิม่มาก
ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ไสเ้ดอืน และผึง้ทีเ่คยหายไปขณะนี้มไีสเ้ดอืน 
และผึง้ และแมลงทีม่ปีระโยชน์กลบัเขา้มาในพืน้ที ่ส่งผลใหร้ะบบนิเวศ
เกดิความสมดุล 

 

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

จกัรพนัธ ์เภาสระค ู  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 29 มถุินายน 2563  การอพัเดทล่าสุด: 14 มถุินายน  2563 

วิทยากร   

หนูเรยีน ทาไธสงค ์- ผูใ้ชท้ีด่นิ 
จกัรพนัธ ์ เภาสระค ู - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ภทัรานิษฐ ์ช่วยสระน้อย - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
แกว้ใจ  ออ้ชยัภมู ิ- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
เสาวนีย ์ ประจนัศร ี- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
อภสิทิธิ ์ภปิระโคน  - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ประสทิธิ ์ประวรรณา  - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ดร.สมศร ีอรุณนิท ์ - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ 

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู WOCAT   
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_5777/ 
วดิโีอ: https://player.vimeo.com/video/303220527   
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ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง 
ไมป่รากฏ 
การจดัท าเอกสารถกูท าโดย  
องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย  
โครงการ  
 Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)  
การอ้างอิงหลกั 
 การปลกูไมย้นืตน้เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ในภาค ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ปราโมทย ์แยม้คลี ่:2548): http://www.ldd.go.th/ 

file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/P_Technical03030_1.pdf  

ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 
 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  
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กรมพฒันาท่ีดินได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาพื้นท่ีดินเคม็แบบบูรณาการในพื้นท่ีลุ่ม
น ้ าย่อย และโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม(ล าสะแทด)                          
ซ่ึงทัง้ 2  โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาถึงปี พ.ศ.2561 โดยมีพื้นท่ีด าเนินงาน                
อยู่ในเขตอ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัเกษตรกร
ถึงวิธีการฟ้ืนฟพืูน้ท่ีดินเคม็จดัด้วยการปลูกไม้ทนเคม็ กระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) 
การด าเนินงานประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ โครงการและการจัดท าแปลงสาธิต                            
การปลูกกระถินออสเตรเลีย จ านวน 4,665 ไร่ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร                       
โดยมีหมอดินอาสา ผู้น าชุมชน และ อบต. ช่วยประชาสมัพนัธ์ โครงการฯ และประสานงาน              
กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี 
 กรมพฒันาทีด่นิ ใหค้วามส าคญักบัแกป้ญัหาดนิเคม็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จงัหวดันครราชสมีา มี
พื้นทีก่ารแพร่กระจายดนิเค็ม จ านวน 2,572,162 ไร่ เป็นพื้นทีด่นิเคม็จดั จ านวน 475,204 ไร่ ( กรม
พฒันาทีด่นิ: 2538) หลกัการในการแกไ้ขปญัหาและการป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ คอื ลดระดบัน ้า
ใต้ดนิเคม็ลง วธิกีารหนึ่งคอืการใชพ้ชืโดยการปลูกป่าหรอืระบบการปลูกพชื ต้นไมจ้ะท าหน้าทีเ่หมอืน 
กบัเครือ่งสูบน ้าชวีภาพ สามารถดูดน ้าใต้ดนิไปใชป้รมิาณมาก ท าใหร้ะดบัน ้าใต้ดนิลดลง เป็นวธิกีารที่
ลงทุนน้อยกว่าวธิกีารทางวศิวกรรม (สมศร:ี 2535 , ปราโมทย ์2554) กระถนิออสเตรเลยี เป็นต้นไมท้ี่มี
ความสามารถในการทนเค็มได้สูงมาก สามารถเจรญิเติบโตได้ดใีนสภาพดนิเค็มจดั (สมศรี: 2540) 
ปจัจุบนักลุ่มวชิาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ ส านักงานพฒันาทีด่นิเขต 3 กรมพฒันาทีด่นิ จงึไดน้ าวธิกีาร
ระบบการปลูกพชื โดยใช้ไมท้นเคม็ คอื กระถินออสเตรเลยี เขา้มาแก้ปญัหาในพื้นที่ดนิเค็ม ภายใต้
โครงการส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็แบบบรูณาการในพืน้ทีลุ่่มน ้าย่อย กจิกรรมฟ้ืนฟูพื้นทีด่นิเคม็จดั
ดว้ยการปลกูไมท้นเคม็และหญา้ชอบเกลอื เริม่ด าเนินงานปี พ.ศ. 2557 และโครงการปลูกไมย้นืต้นเพื่อ
ป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ (ลุ่มน ้าย่อยล าสะแทด) กจิกรรมการฟ้ืนฟูและป้องกนัการแพร่กระจาย
ดินเค็มในพื้นที่ลุ่มน ้ าชีมูลอย่างมีส่วนร่วม เริ่มด าเนินงานปี ค.ศ. 2558 ซึ่งทัง้ 2 โครงการมีพื้นที่
ด าเนินการในเขตอ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา โดยมเีป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ของแนวทาง 1) 
เพือ่แกไ้ขปญัหาพืน้ทีด่นิเคม็และป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ โดยใชว้ธิกีารทีไ่ม่ยุ่งยากซบัซ้อนและ
ลงทุนน้อย และ 2) เพื่อพฒันาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพื้นทีด่นิเคม็ใหม้ศีกัยภาพ สามารถปลูกพชืเพื่อ
รกัษาสภาพแวดลอ้ม เพิม่ผลผลติพชืเพื่อการบรโิภคและผลติเป็นพชืเศรษฐกจิดงันัน้ กลุ่มวชิาการเพื่อ
การพฒันาที่ดิน ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 3 กรมพฒันาที่ดิน จึงได้เข้ามาด าเนินงานโครงการฯมี
ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิดงันี้ 1) การประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ใหห้มอดนิ ผูน้ าชุมชน และอบต. ไดร้บัรูว้่า
กรมพฒันาที่ดนิมโีครงการฯเขา้มาช่วยแก้ไขปญัหาดนิเค็มในพื้นที่ พร้อมทัง้ให้ช่วยประสานงานกบั
เกษตรกรในพืน้ที ่ซึง่เกษตรกรจะใหค้วามเคารพนับถอืผูน้ าชุมชนท าใหบ้รรยากาศการท างานและการ
เรยีนรูร้่วมกนัทีด่ ี2) การชี้แจงรายละเอยีดโครงการฯ ในพื้นทีห่มู่บา้นเป้าหมายเพื่อใหผู้น้ าชุมชนและ
เกษตรกรเขา้ใจรายละเอยีดโครงการ ซึ่งทัง้ผูน้ าชุมชนและเกษตรกรมคีวามรู้เกีย่วกบัสภาพพื้นทีเ่ป็น
อย่างดที าให้ง่ายต่อการวางแผนเพื่อจดัท าแปลงสาธติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) การคดัเลอืก
เกษตรกรทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการฯ ซึง่เกษตรกรทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการไดน้ัน้จะต้องมพีื้นทีด่นิเคม็จดัอยู่
ภายในขอบเขตโครงการตามแผนงานของกรมพฒันาทีด่นิ และต้องมสี่วนร่วมตัง้แต่การเขา้รบัฟงัการ
ชี้แจงรายละเอยีดโครงการ การวางแผนผงัและออกแบบแปลงสาธติ การปรบัคนันาการปลูกและดูแล
รกัษาต้นกระถนิออสเตรเลยี 4) การใหค้ าแนะน ากบัเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ไดแ้ก่ (1) การปรบั
คนันาใหเ้หมาะสมต่อการปลกูกระถนิออสเตรเลยีบนคนันา โดยคนันาทีป่รบัใหม่จะมคีวามกวา้งของสนั
คนันา 1.50 เมตร (2) การปลกูกระถนิออสเตรเลยีบนคนันา ใชข้นาดของหลุมดา้นกวา้ง 30 เซนตเิมตร 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี: บา้นโคกสะอาด หมู ่10 ต าบลด่านชา้ง 
อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
102.38639, 15.65708  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2557 
ปีท่ีส้ินสดุ : พ.ศ.2560  
 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

การฟ้ืนฟพืูน้ท่ีดินเคม็จดัด้วยการปลกูไม้ยืนต้นทนเคม็ 
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หลงัจากการศกึษาและพฒันา  

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

กลุ่มวชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ ส านกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 กรมพฒันาทีด่นิไดร้่วมมอืจากผูน้ าชุมชน อบต. หมอดนิอาสาประจ าหมูบ่า้น และผูน้ าเกษตรกร เขา้มา
ช่วยประชาสมัพนัธ ์และประสานงานกบัเกษตรกรในพืน้ทีป่ลกูกระถนิออสเตรเลยี (Acacia ampliceps) บนคนันาในพืน้ทีด่นิเคม็ เพือ่ฟ้ืนฟูพืน้ทีด่นิเคม็ใหน้ ากลบัมาใช้
ประโยชน์ท าการเกษตรได ้เนื่องจากกระถนิออสเตรเลยีสามารถทนเคม็และเจรญิเตบิโตไดด้ใีนพืน้ทีด่นิเคม็จดั จงึเหมาะส าหรบัการน ามาปลกูเพื่อลดระดบัน ้าใตด้นิ
เคม็ ท าใหค้วามเคม็ของดนิลดลง เป็นวธิกีารทีจ่ะชว่ยลดการแพร่กระจายดนิเคม็ไดด้ ี 

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม / วฒันธรรม / ศาสนา: เกษตรกรใหค้วามนบัถอืผูน้ าชุมชน และมคีวามสามคัค ีใหค้วามช่วยเหลอืกนั  
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: มกีองทุนหมูบ่า้น  
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: เป็นโครงการของภาครฐั โดยมหีน่วยงานทอ้งถิน่ อบต. ชว่ยประชาสมัพนัธ ์ 
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั: หมอดนิอาสาประจ าหมูบ่า้น ผูน้ าชุมชน และผูน้ าเกษตรกรทีป่ระสบความส าเรจ็ช่วย

ประชาสมัพนัธ ์และประสานงานในพืน้ที ่ 
 นโยบาย: ภาครฐัมนีโยบายแกไ้ขปญัหาดนิเสือ่มโทรมในพืน้ที ่
 ความรู้เก่ียวกบัด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค: มเีจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิใหค้วามรูใ้นพืน้ที ่

 
เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
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ดา้นยาว 30 เซนตเิมตร และความลกึ 30 เซนตเิมตร ใชร้ะยะห่างระหว่างตน้ 2 เมตร 5) การจดัท าแปลงสาธติเริม่ตัง้แต่หลงัการเกบ็เกีย่วข้าวจะมกีารปรบัคนันาใน
พื้นทีข่องเกษตรกรใหเ้หมาะสมต่อการปลูกกระถนิออสเตรเลยี ในช่วงฤดูฝนปลูกกระถนิออสเตรเลยีบนคนันา 6) การตดิตามการด าเนินงาน ในช่วง 1 ปีแรกหลงั
ปลกู กรมพฒันาทีด่นิจะเขา้ไปส ารวจจ านวนต้นทีร่อดตายและท าการปลูกซ่อมต้นทีต่าย ในขณะทีเ่กษตรกรทีร่่วมโครงการกม็สี่วนร่วมในการดูแล รกัษาไม่ใหส้ตัว์
เลีย้งเขา้มาท าลาย และป้องกนัไฟ เนื่องจากตน้กระถนิออสเตรเลยีอายุ 1 ปี ตน้ยงัไมโ่ตพอทีจ่ะทนต่อการชนหรอืเหยยีบย าของสตัวเ์ลีย้งได ้นอกจากนี้กย็งัไม่ทนต่อ
น ้าท่วมและไฟไหม ้ส่วนทางดา้นประโยชน์ทีเ่กษตรกรจะไดร้บั คอืสามารถน ากิง่ของกระถินออสเตรเลยีไปเผาถ่าน หรอืจะน าสตัว์เลี้ยงมาเลี้ย งภายในแปลงปลูก
กระถนิออสเตรเลยีไดห้ลงัจากปลกูกระถนิออสเตรเลยีไปแลว้ 2 ปี ซึง่ตน้กระถนิออสเตรเลยีจะทนต่อการชนหรอืเหยยีบย ่าของสตัวเ์ลีย้งไดด้ี ปจัจุบนักรมพฒันาทีด่นิ
ได้น าเทคโนโลยไีปขยายผลเพื่อแกป้ญัหาดนิเค็มในพื้นทีอ่ย่างต่อเนื่องผ่านทางโครงการ ส่งเสรมิการพฒันาพื้นที่ดนิเคม็แบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน ้าย่อย และ
โครงการปลูกไมย้นืต้นเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ (ล าสะแทด) ในพื้นที่อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งมกีารจดัท าแปลงสาธิตการปลูกกระถิน
ออสเตรเลยีบนคนันาในพื้นทีด่นิเคม็จดัไปแลว้ ประมาณ 4,665 ไร่ และมเีกษตรกรนอกโครงการทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากปญัหาดนิเคม็ไดเ้ขา้มาเรยีนรูภ้ายใน
แปลงสาธติการปลูกกระถินออสเตรเลยีของนางหนู-เรยีน ทาไธสงค์ แล้วน าไปปฏบิตัใินพื้นที่ของตนเอง จ านวน 4 ราย พื้นทีจ่ านวน 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรผูป้ลูก
กระถนิออสเตรเลยีทุกรายมคีวามพงึพอใจเป็นอย่างมาก หลงัจากปลกูกระถนิออสเตรเลยี 1 ปี จะมหีญ้าขึน้เป็นหย่อมๆ สามารถเกีย่วไปเลี้ยงสัตวไ์ด ้หลงัจากปลูก
กระถนิออสเตรเลยี 2 ปี สามารถน ากิง่ไปเผาถ่านใชใ้นครวัเรอืน และน าสตัว์เลี้ยงเขา้มากนิหญ้าในแปลงไดท้ าใหก้ารเลี้ยงสตัว์ง่ายและสะดวกมากยิง่ขึน้ เกษตรกร
และสตัวเ์ลีย้งไดอ้าศยัร่มเงาหลบแดด หลงัจากปลกูกระถนิออสเตรเลยี 3 ปี เกษตรกรพบว่ามพีื้นทีบ่างส่วนทีม่หีญ้าขึน้หนาแน่นสามารถที่จะปลูกขา้วไดถ้้ามนี ้าฝน
เพยีงพอ ทีส่ าคญัคราบเกลอืบนผวิดนิ มกีารแพร่กระจายน้อยลงอย่างเหน็ไดช้ดั อากาศร่มรื่นและเยน็สบาย สภาพแวดลอ้มโดยรอบมพีรรณพชืและสิ่ งมชีวีติเขา้มา
อาศยัเพิม่มากขึน้ ทางดา้นบทบาททีจ่ะท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ประกอบไปดว้ย 1) ภาครฐั ตอ้งมกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการอย่างต่อเนื่องและทัว่ถงึ มกีาร
ประชุมใหค้วามรู ้และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่ต่อยอดการใชป้ระโยชน์จากกระถนิออสเตรเลยีใหคุ้ม้ค่าและเกดิรายได ้2) หมอดนิอาสาจะช่วย เหลอืเจา้หน้าทีข่อง
กรมพฒันาทีด่นิถ่ายทอดเรือ่งการจดัการดนิเคม็ไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  น าเทคโนโลยไีปปฏบิตั ิ น าเทคโนโลยไีปขยายผล 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื/ ทีป่รกึษา
ทางดา้นการเกษตร 

ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าในพืน้ที ่ หาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมน าไปส่งเสรมิในพืน้ที ่

องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ (อบต.) ประชาสมัพนัธแ์ละประสานงานในพืน้ที ่ ผสานงานกบัพืน้ทีแ่ละเกษตรกรและอ านวย
ความสะดวกเรือ่งสงัคม 

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง  
การรเิริม่หรอืการจงูใจ   √    มกีารจดัอบรม และท าแปลงสาธติในพืน้ที ่ 

การวางแผน     √  มกีารท าประชาพจิารณ์แผนงานก่อนเริม่ด าเนินการ  

การด าเนินการ    √   มเีกษตรกรบางรายเป็นแรงงานในโครงการ  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล     √ มหีมอดนิอาสาประจ าหมูบ่า้น และผูน้ าเกษตรกรประสานงานในพืน้ที ่

แผนผงั 
กระบวนการในการขบัเคลือ่นแนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้ทคโนโลยถีูกน าไปปฏบิตัใินพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา  
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การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  การประเมนิความรูด้า้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีไ่ดท้ าการบนัทกึ
ไวเ้ป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  √   ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ

จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
 

√ ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตามให้
ค าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

 การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

√ การวจิยั 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ  ก าลงัด าเนินการ  การฟ้ืนฟูพืน้ทีด่นิเคม็จดัดว้ยเทคโนโลยทีีเ่กษตรกรสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดง้า่ยและช่วยลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน   เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา  เกษตรกรกบัเกษตรกร  

  √  ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ   

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่  เจา้หน้าทีข่องกรมพฒันาทีด่นิปฏบิตังิาน และตดิตามงานในพืน้ที ่พรอ้มใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร 2.
หมอดนิอาสา ผูน้ าชุมชน และอบต. ชว่ยประชาสมัพนัธแ์ละประสานงานในพืน้ที่ 

 ทีศ่นูยถ์าวร   

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

เจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิออกตดิตามงานในพืน้ที ่และส ารวจอตัราการรอดตาย และท าการปลกูซ่อมในปีถดัมา  

การวิจยั     

การวิจยัปฏิบติัตามหวัข้อต่อไปน้ี     

 สงัคมวทิยา  
กลุ่มวจิยัดนิเคม็ กรมพฒันาทีด่นิ ท าการวจิยัเกีย่วกบัระดบัน ้าใตด้นิเคม็  

 เศรษฐศาสตร ์/ การตลาด  

 นิเวศวทิยา     

√ เทคโนโลย ี     
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การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

√ < 2,000                      กรมพฒันาทีด่นิ   √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000  แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า: ไม่ปรากฏ   

 การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   
 ปุ๋ ยหมกั แกลบดบิ ตน้กลา้กระถนิออสเตรเลยี ค่าปลกู และค่าใส่ปุ๋ ยเคม ี 

แรงงาน   
 

ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทางการ 

เงนิบางส่วน  

ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทางการ 
เงนิแบบเตม็  

แรงงาน 
การปลกู และดแูลรกัษา  

 √ 

การเกษตร : ปุ๋ ย 
แจกปุ๋ ยหมกั,แกลบดบิและปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 ฟร ี 

 √ 

ตน้กลา้ 
แจกกลา้ฟร ี 

 √ 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดินคือ   

 สมคัรใจ   

 อาหารส าหรบัการท างาน   

 จ่ายเป็นเงนิสด   

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ   

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

 

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม ่ 
สรา้งความมัน่คงทางอาหารและลดรายจ่ายของครวัเรอืน  

  √   

ช่วยในการตดัสนิใจโดยดจูากหลกัฐาน ไดห้รอืไม ่ 
เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บัเกษตรกร เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูตดัสนิใจยอมรบัเทคโนโลยี 

  √   

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิน าเอาเทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบ ารุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกษตรกรดแูลรกัษาเทคโนโลยเีพราะช่วยลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน  

  √   

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการด าเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม ่ 
เกษตรกรไดป้รบัตวัและปรบัเปลีย่นรปูแบบของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ใหเ้หมาะสมกบัตวัเอง  

  √   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 

92 



 

   SLM ของ  WOCAT Approaches                                              การฟ้ืนฟูพื้นทีด่นิเคม็จดัดว้ยการปลกูไมย้นืตน้ทนเคม็                                                                                 6/6 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  ตน้กระถนิออสเตรเลยีทนดนิเคม็ ในดนิเคม็จดัยิง่โตเรว็   เกษตรกรนอกโครงการ ขาดความรูค้วามเขา้ใจการปลกูกระถนิออสเตรเลยีการใช้
ประโยชน์ และไมท่ราบแหล่งเมลด็พนัธุ ์  กรมเจา้หน้าทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ
ประสานกบัผูน้ าชุมชน หมอดนิ และ อบต. ใหม้กีารประชาสมัพนัธโ์ครงการให้
เป็นไปต่อเนื่องและทัว่ถงึ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีส่นใจปลกูกระถนิออสเตรเลยีไดรู้้
วธิกีารเพาะกลา้ การปลกู แหล่งซื้อเมลด็พนัธุ ์และการใชป้ระโยชน์  

  ลดความเคม็ของดนิลง ดนิดขี ึน้ ท าใหม้หีญา้ขึน้ ใชเ้ป็นอาหารสตัว์
เลีย้งได ้

 

  มปีระโยชน์ กิง่ใชเ้ผาถ่าน ใบใหปุ้๋ ยแก่ดนิ ตน้กระถนิออสเตรเลยีใหร้่ม
เงา และเพิม่ความร่มรืน่ใหพ้ืน้ที ่

 

  มหีมอดนิอาสาอยู่ในพืน้ทีช่่วยประสานงานกบัเจา้หน้าทีข่องกรมพฒันา
ทีด่นิ 

 ในช่วง 1 ปีหลงัจากปลกู ตน้กระถนิออสเตรเลยีจะตายเพราะถูกสตัวเ์ลีย้งเขา้มา
เหยยีบย ่าในแปลง และเมือ่ถูกน ้าท่วมหรอืไฟไหมก้จ็ะตาย  เจา้หน้าทีก่รมพฒันา
ทีด่นิออกตดิตามและใหค้ าแนะน าเป็นระยะๆ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ช่วยกนัดแูลไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งเขา้มาเหยยีบย ่าในแปลง และป้องกนัไฟ 

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  
ไปปฏิบติัใช้ 

ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

√ ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  เกษตรกรมคีวามรูแ้ละเขา้ใจการปลกูกระถนิออสเตรเลยีมาชว่ยลด
ความเคม็ของดนิไดด้ ีนอกจากนี้ยงัชว่ยลดค่าใชจ้่ายจากการเผาถ่าน
ใชเ้องในครวัเรอืน และมหีญา้ส าหรบัไวเ้ลีย้งสตัว ์  กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  กรมพฒันาทีด่นิมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีร่่วมกบัผูน้ าชุมชน หมอ
ดนิอาสา และอบต. สามารถใหค้ าแนะน ากบัเกษตรกรในพืน้ทีไ่ด ้ 

  เกษตรกรนอกโครงการฯ ยงัไมท่ราบว่าการปลกูกระถนิออสเตรเลยีบนคนันาในพืน้
ทีด่นิเคม็จดั ช่วยลดความเคม็ของดนิลงได ้เมือ่ปลกูกระถนิออสเตรเลยี 3 ปีขึน้ไป
จะมพีืน้ทีบ่างส่วนของเกษตรกรทีส่ามารถน ากลบัปลกูขา้วได ้ถา้มนี ้าเพยีงพอ  
ตอ้งจดัอบรมหรอืใหค้ าแนะน าเกษตรกรใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจตรงกนัรบัทราบ
ตรงกนัถงึประโยชน์ทีเ่กษตรกรจะไดร้บัจากการปลกูกระถนิออสเตรเลยี 

  มแีปลงสาธติการปลกูกระถนิออสเตรเลยีในพืน้ทีข่องเกษตรกร.   
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การอ้างอิง 
ผูร้วบรวม 

ภทัรานิษฐ ์ช่วยสระน้อย (PhatranitOn@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 10  มถุินายน 2563   การอพัเดทล่าสุด : 10 มถุินายน 2563 

วิทยากร   

หนูเรยีน ทาไธสงค ์- ผูใ้ชท้ีด่นิ 
มงคล เสลานอก - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ชาตร ี ภานิคม  - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ไพลนิ ทพัศรแีกว้  - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ค าพ ู พลราช - หมอดนิอาสา 
ปกรณ์ ประวรรณา  - ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
จกัรพนัธ ์เภาสระค ู(phaochakkaphan729@gmail.com) -  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ภทัรานิษฐ ์ช่วยสระน้อย (PhatranitOn@gmail.com) - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
แกว้ใจ ออ้ชยัภมู ิ(KuKaewKaLDD@gmail.com) -  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
เสาวนีย ์ ประจนัศร ี(saowanee.prachansri@gmail.com) - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
อภสิทิธิ ์ภปิระโคน -  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ประสทิธิ ์ประวรรณา -  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
ดร.สมศร ีอรุณนิท ์(ssarunin@gmail.com) - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ 

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_5783/ 
วดิโีอ: https://player.vimeo.com/video/303203677  
ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

- 
การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 
 องคก์ร 

  - 

 โครงการ 
  

- 

การอ้างอิงหลกัการ 
  กรมพฒันาทีด่นิ: http://www.ldd.go.th/  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 
  - 
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การปลกูพืชชอบเกลือ (หญ้าด๊ิกซ่ี)  เพ่ือการฟ้ืนฟดิูนเคม็จดั 
การปลกูหญา้ดกิซีใ่นพืน้ทีฟ้ื่นฟูดนิเคม็จดั (ภาพโดย : ไพรชั พงษ์วเิชยีร) 

การปลูกหญ้าด๊ิกซ่ี (Sporobolus virginicus) เป็นพืชชอบเกลือ จดุมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิม
การใช้ท่ีดินให้กบัเกษตรกรสูงสุดและป้องกนัไม่ให้แพร่กระจายดินเคม็ หญ้าด๊ิกซ่ี
สามารถใช้เป็นอาหารสตัว์ กรมพฒันาท่ีดินได้พยายามเผยแพร่การใช้หญ้าดิกซ่ี
เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีได้รบัผลกระทบจากเกลืออย่างรนุแรง 
การปลูกหญ้าชอบเกลือ (หญ้าดิก๊ซี่) มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
จากทีด่นิไดแ้ละลดการแพรก่ระจายพืน้ที่ดนิเคม็ของเกษตรกร หญ้าดิก๊ซี่สามารถใช้เป็นพชื
อาหารสตัวส์ าหรบัววั ควาย กรมพฒันาทีด่นิมโีครงการการสง่เสรมิการปลูกหญ้าดิก๊ซี่ในพืน้
ที่ดนิเคม็จดัเพื่อลดการแพร่กระจายดนิเคม็ กรมพฒันาที่ดนิไดน้ าเทคโนโลยกีารปลูกหญ้า
ชอบเกลอืเพื่อการฟ้ืนฟูพืน้ที่ดนิเคม็จดัไปใช้ในพืน้ที่ของ นายฉลอง หมัน่การ บ้านเลขที่ 6 
หมู ่8 ต าบลกุดจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา มสีภาพพืน้ที่เป็นที่ราบสูง มคีวาม
ชนั 0-2 เปอรเ์ซ็นต์ ดนิมคี่าการน าไฟฟ้ามากกว่า 16 เดซิซเีมนสต์่อเมตร (dS/m) เป็นพื้น
ที่ดนิเคม็จดั สภาพอากาศเป็นกึ่งแห้งแล้ง และปรมิาณน ้าฝน 751 -1,000 มลิลิเมตรต่อปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพชืโดยอาศยัน ้าฝนเพยีงอย่างเดยีว เน่ืองจากพืน้ที่มสีภาพเป็นดนิ
เคม็จดัจึงท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตต ่า พชืชอบเกลือ (Halophytes) คอืพชืที่เจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดทีี่ระดบัความเคม็จดัมากๆ โดยเฉพาะหญ้าดิก๊ซี่ (Sporobolus virginicus) 
coarse type มีความสามารถอยู่รอดได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในความเค็มระดบั 40 ppt 
(NaCl) ซึ่งหญ้าดิก๊ซี่ปรบัตวัให้ม ีVascular bundle เล็กลง สามารถปรบัแรงดนัออสโมติก 
และมกีารขบัเกลอืออกมาที่ต่อมที่ใบ การปลูกพชืชอบเกลอืเป็นการใช้พืน้ที่ดนิเคม็ใหเ้กิด
ประโยชน์ เป็นการปลูกพชืคลุมดนิช่วยควบคุมความชื้นบรเิวณผวิดิน ป้องกนัการสะสม
เกลอืที่ผวิดนิ รวมทัง้สามารถเป็นอาหารสตัวใ์หก้บัเกษตรกรที่ท าปศุสตัว ์โดยใบของหญ้า
จะมเีกลอืที่คายออกมาท าให้ววัชอบกินและหญ้ามคีุณภาพใกล้เคยีงกบัพชือาหารสตัว์อื่น 
วตัถุประสงคข์องเทคโนโลยน้ีี คอื 1) ป้องกนัการแพรก่ระจายดนิเคม็จดั 2) การใช้ประโยชน์
ที่ดนิของเกษตรกรใหเ้กดิประโยชน์มากที่สุด 3) ใช้เป็นพชืคลุมดนิและฟ้ืนฟูระบบนิเวศใน
พืน้ที่ดนิเคม็จดั การปลูกหญ้าชอบเกลือของเกษตรกรได้รบัการสนับสนุนจากกรมพฒันา
ที่ดินภายใต้โครงการส่งเสริมการพฒันาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน ้ าย่อย 
กจิกรรมฟ้ืนฟูพื้นที่ดนิเคม็จดัดว้ยการปลูกไม้ยนืต้นทนเคม็และหญ้าชอบเกลอื ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี คอื เจ้าหน้าที่ท างานร่วมกบัหมอดนิอาสาและผู้น าชุมชน ในการประชาสมัพนัธ ์
และประสานงานโครงการกบัเกษตรกร โดยส านักงานพฒันาที่ดินเขต 3 สนับสนุนพนัธุ์
หญ้าดิก๊ซี ่ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยเคม ีปลูกบนคนัดนิ และบรเิวณพืน้ที่ดนิเคม็จดัที่ไม่ใช้ประโยชน์ การ
ปลูกบนคนัดินที่กว้าง 1.5 เมตร ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร ปลูกสลบักบัการปลูกต้น
กระถนิออสเตรเลยีที่มรีะยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร การขยายพนัธุห์ญ้าดิก๊ซี่สามารถท าได้
โดยการตดัต้นยาวประมาณ 2-3 น้ิว ซึ่งมจี านวน 3 ข้อ แล้วน าไปเพาะในถุงด า เมื่อกล้า
อายุได้ 1 เดอืนสามารถน าไปเพาะปลูกได้ การใช้เทคโนโลยน้ีีท าให้พื้นที่ดนิเคม็จดัมกีาร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน 3 ปี เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ พชืท้องถิ่นหลายชนิด
กลบัมาเจรญิ เติบโต เช่น หญ้าป่าชนิดต่างๆ ส่งผลใหม้สีิง่มชีวีติจ าพวกแมลงปอ นก หนู 
เขา้มาอาศยัในบรเิวณน้ี เกษตรกรทีป่ลูกหญ้าดิก๊ซีบ่นคนันาสามารถปลูกขา้วได ้และ 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี: บา้นดอนแปะ เลขที ่5 หมู ่8 ต าบลกุดจอก 
อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
102.47748, 15.55688 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี: ใช ้ณ จุดทีเ่ฉพาะ 
เจาะจงหรอืเน้นไปยงับรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็ 
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร: ไมใ่ช่ 
วนัท่ีในการด าเนินการ: พ.ศ.2558; น้อยกว่า 10 ปี 
(ไมน่านนี้) 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบเดนิทีท่ าน้อยกว่า 50 

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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จดุประสงคห์ลกั 
 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้ 

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ 

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ 

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ 

√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ 

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและ
ผลกระทบ 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ 

 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ 

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์ 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน 

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ 

 ลดความเสือ่มโทรมของดนิ 

√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก 

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ 

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 การจดัการปศุสตัวแ์ละทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์

 การปบัปรุงดนิ/พชืคลุมดนิ 

 การลดความเสีย่งจากภยัพบิตับินพืน้ฐานของระบบนิเวศ 

การใช้ท่ีดิน 
 การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: เกษตร-อภบิาล 
(พชื-ปศุสตัวแ์บบผสมผสาน) 

 อ่ืนๆ - ระบุ: พืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบเกลอืมาก 
ขอ้สงัเกต: พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากเกลอือย่างรุนแรงซึง่
ไมส่ามารถใชส้ าหรบัทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม   

การใช้น ้า 

√ จากน ้าฝน 

 น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

 การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

  

ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

          การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี 

         Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลอื 
        หรอืการท าใหเ้ป็นด่าง  

  

  

  

มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

          มาตรการอนุรกัษ์ด้วยวิธีพืช 

          V2: หญา้และไมย้นืตน้, V5: อื่นๆ  

หญา้ดิก๊ซีย่งัสามารถใชเ้ป็นอาหารสตัวใ์หก้บัววั ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการประกอบอาชพีในพืน้ทีต่นเอง ลดการยา้ยถิน่ฐานไปประกอบอาชพีในพื้นที่
อื่นๆ และเกษตรกรมคีวามพงึพอใจต่อเทคโนโลย ีคอื สามารถฟ้ืนฟูดนิเคม็จดัใหน้ ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้เป็นแนวทางปฏบิตัทิีล่งทุนน้อย  หญ้าดิก๊ซี่สามารถ
ทดแทนอาหารสตัวไ์ด ้และท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่จากการขายต้นกลา้หญ้าดิก๊ซี่ใหก้บักรมพฒันาทีด่นิ แมว้่าการปลูกหญ้าดิก๊ซี่เป็นการปรบัปรุงดนิเคม็ทีใ่ช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูสภาพดนิเคม็เหน็ผลเรว็ไม่เท่ากบัการจดัการโดยใชว้ธิทีางวศิวกรรม แต่ลงทุนต ่ากว่าวธิทีางวศิวกรรม ซึ่งใชเ้งนิใ นการลงทุนสูง อย่างไรก็
ตามปญัหาทีพ่บคอืเกษตรกรมกัจะเผาฟางขา้วหลงัเกบ็เกีย่ว จงึท าใหห้ญา้ทีป่ลกูเกดิความเสยีหายและตายบางส่วนตนเอง ลดการยา้ยถิน่ฐานไปประกอบอาชพีใน
พื้นทีอ่ื่นๆ และเกษตรกรมคีวามพงึพอใจต่อเทคโนโลย ีคอื สามารถฟ้ืนฟูดนิเคม็จดัใหน้ ามาใช้ประโยชน์ไดม้ากขึ้นเป็นแนวทางปฏบิตัทิี่ลง ทุนน้อย หญ้าดิ๊กซี่
สามารถทดแทนอาหารสตัวไ์ด ้และท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่จากการขายต้นกลา้หญ้าดิก๊ซี่ใหก้บักรมพฒันาทีด่นิ แมว้่าการปลูกหญ้าดิก๊ซี่ เป็นการปรบัปรุงดนิ
เคม็ทีใ่ช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูสภาพดนิเคม็เหน็ผลเรว็ไม่เท่ากบัการจดัการโดยใชว้ธิทีางวศิวกรรม แต่ลงทุนต ่ากว่าวธิทีางวศิวกรรม ซึ่ งใชเ้งนิในการลงทุนสูง 
อย่างไรกต็ามปญัหาทีพ่บคอืเกษตรกรมกัจะเผาฟางขา้วหลงัเกบ็เกีย่ว จงึท าใหห้ญา้ทีป่ลกูเกดิความเสยีหายและตายบางส่วน 

การปลกูหญา้ชอบเกลอื (หญา้ดกิซี)่ เพือ่การฟ้ืนฟูดนิเคม็อย่างรุนแรง  
(ภาพโดย : จุฑารตัน์ รตันปญัญา) 

กลไกของการทนเคม็ของหญา้โดยการขบัถ่ายเกลอืผ่านต่อมของใบพชื  
(ภาพโดย : กมลทพิย ์ศศธิร) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

ค าอธิบาย 

96 



 

   SLM ของ  WOCAT Technologies                                  การปลกูพชืชอบเกลอื (หญ้าดิก๊ซี)่ เพื่อการพืน้ฟูพืน้ทีด่นิเคม็จดั                                                                          3/11 

ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
(ก)  การขยายพนัธุห์ญา้ดิก๊ซีส่ามารถท าไดโ้ดยการตดัตน้ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ซึง่จะม ี3 ขอ้ แลว้น าไปเพาะในถุงด าทีม่สี่วนผสมดนิปุ๋ ยหมกั เพือ่เป็นวสัดุปลกู
เมือ่กลา้อายุได ้1 เดอืน สามารถน าไปเพาะปลกูไดแ้ลว้เตรยีมดนิโดยการขดุหลุมขนาด 10x10x10  ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ใส่ปุ๋ ยหมกัจ านวน 200 กรมัต่อหลุม  
และปุ๋ ยเคม ี15-15-15 จ านวน 6.25 กรมัต่อหลุม หลงัจากนัน้ คลุมดว้ยแกลบประมาณ 400 กรมัต่อหลุม และมรีะยะปลกู 30x30 เซนตเิมตร 
(ข) รปูทีแ่สดงการปลกูหญา้ดิก๊ซีบ่รเิวณพืน้ทีด่นิเคม็จดัและระหว่างคนันาปลกูกระถนิออสเตรเลยีเพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ 

แบบแปลนทางเทคนิค 

ผูเ้ขยีน : วนิยั ชมบุตร 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การเพาะกลา้หญา้ดิก๊ซี ่(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) 
2. การเตรยีมดนิเพือ่การเพาะปลกู(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) 
3. การใชปุ้๋ ยเคม ี(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
นโยบายของรฐับาลเรือ่งค่าแรงขัน้ต ่าเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อตน้ทนุของ
โครงการ 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ตน้ทุนค่าแรงในการปลกูหญา้ดิก๊ซี ่(คา่แรงต่อวนั = 300 บาท ค่าแรง 1 ไร่ = 
1200 บาท)  

ไร ่ 1.0 1,200.00 1,200.00  
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ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

วสัดดุ้านพืช  

ตน้กลา้หญา้ดิก๊ซี ่จ านวน 1600 ตน้/ไร่ ตน้ละ 0.5 บาท ตน้กลา้ 1,600.00 0.5 800.00  

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซต)์  

ราคาปุ๋ ยหมกั 3.5 บาท/กโิลกรมั 0.2 กโิลกรมั/หลุม กโิลกรมั 320.0 3.5 1,120.0  

แกลบราคา 4 บาท/กโิลกรมั 0.4 กโิลกรมั/หลุม กโิลกรมั 640.0 4.0 2,560.0  

ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 ราคา 20 บาท/กก. 6.25 กก./หลุม กโิลกรมั 10.0 20.0 200.0  

5,880.00  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    183.75  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. ไมม่กีจิกรรมการบ ารุงรกัษา เพราะหญา้ดิก๊ซีส่ามารถเจรญิเตบิโตและขยายพนัธไ์ดเ้อง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ไมม่ี) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ไมม่คี่าใชจ้่ายแรงงานในช่วงบ ารุงรกัษา      

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร  ข้อมลูจ าเพาะเร่ืองภมิูอากาศ  

 <251 ม.ม.  ชืน้  ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 1028.0 
ปรมิาณฝนเฉลีย่ต่อปีระหว่าง ปี พ.ศ. 2526-2555 
สถานีอุตุนิยมวทิยา: กรมอุตุนยิมวทิยา 
อุณหภมูเิฉลีย่ 21-36 องศาเซลเซยีส 
ความชืน้สมัพทัธ ์75%  

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 ม.ม. √ กึง่แหง้แลง้  

√ 751-1000 ม.ม.  แหง้แลง้  

 1001-1500 ม.ม.    

 1501-2000 ม.ม.     

 2001-3000 ม.ม.     

 3001-4000 ม.ม.     

 >4000 ม.ม.     

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน ความชนั 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา √ 101-500 เมตร  บรเิวณแอ่ง 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,501-3,000 เมตร    

 ชนัมาก (>60%)    3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ต ่า (<1%) 

√ ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ √ ใช่ 

√ 
< 5 เมตร  ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี

(จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) 
 ไมใ่ช่ 

 5-10 เมตร  ปานกลาง  เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้  
(การชลประทาน) 

การเกิดน ้าท่วม 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ได ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

 ปานกลาง  ปานกลาง     

√ ต ่า √ ต ่า     

99 



 

   SLM ของ  WOCAT Technologies                                  การปลกูพชืชอบเกลอื (หญ้าดิก๊ซี)่ เพื่อการพืน้ฟูพืน้ทีด่นิเคม็จดั                                                                          6/11 

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้) √ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 ท าการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์ √ ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์  ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์     √ น ้าฝน 

 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน      

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี √   ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี √   ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี √   ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี √   ด ี
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ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

การผลติพชืผล ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

คุณภาพพชืผล  ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

การผลติพชืทีใ่ชเ้ลีย้งปศุสตัว ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง   

พืน้ทีส่ าหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ในระหว่างเพาะปลกูหรอื
ใชง้าน) 

ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ  ขดัขวาง     √   ท าใหง้า่ยขึน้  

การมนี ้าดืม่ไวใ้หใ้ช ้ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าดืม่  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

การมนี ้าไวใ้หป้ศุสตัว ์ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าส าหรบัปศุสตัว ์ ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

การมนี ้าไวใ้หส้ าหรบัการชลประทาน  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าส าหรบัการชลประทาน  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

ความตอ้งการน ้าจากการชลประทาน  เพิม่ขึน้     √    ลดลง  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้    √     ลดลง  

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของแหล่งผลติรายได ้ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ภาระงาน เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้   

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง      √   ปรบัปรุงดขี ึน้   

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ ้า  แย่ลง     √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

โอกาสทางวฒันธรรม (ดา้นจติวญิญาณ ทางศาสนา ดา้น
สุนทรยีภาพ) ลดลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถาบนัของชุมชน  อ่อนแอลง       √  เสรมิใหแ้ขง็แรง   

สถาบนัแห่งชาต ิ อ่อนแอลง      √   เสรมิใหแ้ขง็แรง   

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่มโทรม
ของทีด่นิ ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

การบรรเทาความขดัแยง้  แย่ลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

สถานการณ์ของกลุ่มดอ้ยโอกาส ทางดา้น สงัคมและเศรษฐกจิ 
(เพศ อายุสถานภาพ ความเป็นกลุ่มทางชาตพินัธุ)์  แย่ลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน ้า ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้า  ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

การเกบ็เกีย่วหรอืการกกัเกบ็น ้า (น ้าคา้งหมิะ) ลดลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้  

น ้าไหลบ่าทีผ่วิดนิ  เพิม่ขึน้     √    ลดลง  
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ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

การระบายน ้าส่วนเกนิ  ลดลง     √    ปรบัปรุงดขี ึน้  

น ้าบาดาลหรอืระดบัน ้าในแอ่งน ้าบาดาล  ต ่าลง  √       ซมึลงเตมิ  

การระเหย  เพิม่ขึน้      √   ลดลง  

ความชืน้ในดนิ  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

สิง่ปกคลุมดนิ  ลดลง      √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

การสญูเสยีดนิ  เพิม่ขึน้     √    ลดลง   

การสะสมของดนิ  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ /การเกดิชัน้ดาน  เพิม่ขึน้      √   ลดลง   

การอดัแน่นของดนิ  เพิม่ขึน้      √   ลดลง   

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

ความเคม็  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ความเป็นกรด  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

การปกคลุมดว้ยพชื  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

มวลชวีภาพ/เหนือดนิชัน้ C  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื   ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

พชืพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กล ้าเขา้มา  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืน ดนิ แมลงผสมเกสร)  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของสตัว ์ ลดลง      √   เพิม่ขึน้   

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื  ลดลง     √    เพิม่ขึน้   

ผลกระทบจากน ้าท่วม  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ดนิถล่ม/ ซากต่าง ๆ ทีถู่กพดัพามา  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ผลกระทบจากภยัแลง้  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การปล่อยคารบ์อนและก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความเสีย่งจากไฟ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ความเรว็ของลม  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ภมูอิากาศจุลภาค  แย่ลง      √   ปรบัปรุงดขี ึน้   

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

น ้าทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น ้าบาดาล น ้าพุ)  ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

การไหลของน ้าคงทีแ่ละสม ่าเสมอใน ช่วงฤดแูลง้(รวมถงึการ

ไหลน้อย) 
เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

น ้าท่วมพืน้ทีท่า้ยน ้า (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ)  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน ้า  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  
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ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า  เพิม่ขึน้      √   ลดลง  

ความสามารถตา้นทานการเปลีย่นแปลง/ ความสามารถใน
การคดักรอง (โดยดนิ พชื พืน้ทีชุ่่มน ้า  ลดลง     √    ปรบัปรุงดขี ึน้  

ตะกอนทีถู่กพดัพามาโดยลม  เพิม่ขึน้     √    ลดลง  

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของเพือ่นบา้น  เพิม่ขึน้     √    ลดลง  

ความเสยีหายต่อโครงสรา้งพืน้ฐานของ รฐัหรอืของเอกชน เพิม่ขึน้     √    ลดลง  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้      √   ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก 

 √      ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

    √   ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา   

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก 

   √    ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ(ภยัพิบติั)  

ภยัจากฝนแลง้  ไมด่ ี  √    ดมีาก  

ไฟปา่ ไมด่ ี   √   ดมีาก  

ไฟบนบก  ไมด่ ี   √   ดมีาก  

น ้าท่วมฉบัพลนั  ไมด่ ี   √   ดมีาก  

การบุกรุกของแมลง / หนอน  ไมด่ ี   √   ดมีาก  

ผลลพัธ์ตามท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืนๆ  

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป  ไมด่ ี  √    ดมีาก  

ช่วงการปลกูพชืทีล่ดลงมา  ไมด่ ี  √     ดมีาก 

การน้อมเอาความรูแ้ละการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 

√ 1-10% โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 11-50% √ 1-10% 

 >50%  11-50% 

   51-90% 

   91-100% 
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้  

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

√ ใช่   

 ไมใ่ช่   

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้   

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ    

 การเปลีย่นแปลงของตลาด    

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน)   

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน   แกไ้ขปญัหาได้
อย่างไร 

 หญา้ดกิซีเ่ป็นพชืทีท่นทานต่อเกลอืสงูมากและหลงัจากปลกูความเคม็
ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั 

 เจา้ของพืน้ทีข่าดความรูก้ารปลกูพชืชอบเกลอืเพือ่ลดการแพร่กระจาย
ดนิเคม็จดั และไมม่ทีางเลอืกทีจ่ะหารายไดท้ีด่กีว่าการปลกูหญา้ดิก๊ซี ่ 
 เจา้หน้าทีค่วรเขา้พบปะและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการลดการ
แพร่กระจายดนิเคม็จดัใหแ้ก่ เกษตรกร  

 สภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้  ซึง่ส่งเสรมิใหพ้ชืชนิดอืน่ๆกลบัมาขึน้ในพืน้ที ่
เจา้ของพืน้ทีไ่ม ่ 

 เกษตรกรบรเิวณใกลเ้คยีงมกัจะเผาฟางขา้วหลงัการเกีย่ว  จงึมผีลให้
หญา้ดิก๊ซีบ่างส่วนตาย    การประชาสมัพนัธเ์ป็นสิง่จ าเป็นพือ่หยุด
การเผาฟางขา้ว 

 เจา้ของพืน้ทีไ่มป่ล่อยใหพ้ืน้ทีว่่างเปล่า สามารถปลกูขยายพนัธุ์
หญา้ดิก๊ซีใ่หก้บักรมพฒันาทีด่นิ 

  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ 
   แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

 หญา้ชอบเกลอืเพยีงชนิดเดยีว (หญา้ดิก๊ซี)่ ทีส่ามารถเจรญิเตบิโตได้
ในพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

 นกัวจิยัและเจา้หน้าทีทุ่กคนตอ้งท าความเขา้ใจกลไกขอบพชืชอบเกลอื    
และความส าคญัของหญา้ดิก๊ซีต่่อแผนการท างานของโครงการนี้          
เจา้หน้าทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างดใีนระดบัต่างๆ  

 หลงัจากปลกูหญา้ดิก๊ซีเ่ป็นเวลา 2-3 ปี ความเคม็ของดนิลดลง ส่งผล
ใหเ้กดิความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวแ์ละพชื เช่น ผเีสือ้ นก 
หนู ไสเ้ดอืน และพชืประจ าถิน่ เป็นตน้  

 เจา้หน้าทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างดใีนระดบัต่างๆ  เจา้หน้าที่
ควรไดร้บัการฝึกอบรมและไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัโครงการมากขึน้  

 เกษตรกรสามารถใชท้ีด่นิของตนเองไดค้รอบคลุมมากกว่าปล่อยให้
แหง้แลง้  

 โครงการนี้ตอ้งตดิตามและประเมนิผลไมเ่พยีงพอและไมม่ปีระสทิธภิาพ  
  เจา้หน้าทีโ่ครงการทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามส าคญักบัจุดอ่อนและ
อุปสรรคของความส าเรจ็ของโครงการมากขึน้ 

 หญา้ดกิซีส่ามารถใชเ้ป็นอาหารสตัวเ์ลีย้งท าใหเ้จา้ของทีด่นิมรีายได้
เพิม่ขึน้  
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การอ้างอิง 

 ผูร้วบรวม 

 กมลทพิย ์ศศธิร   ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 16 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 1 ตุลาคม 2563 

 วิทยากร   

 หมัน่การ ฉลอง - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ไพรชั พงษ์วเิชยีร - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
กมลทพิย ์ศศธิร - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
จุฑารตัน์ รตันปญัญา - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
วนิยั ชมบุตร - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ดร.สมศร ีอรุณนิท ์ - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ 

  

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5715 / 

 วดีโีอ:  https://player.vimeo.com/video/301738367  

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 Approaches: การขยายผลการปลกูหญา้ชอบเกลอื (หญา้ดิก๊ซี)่ เพือ่ควบคุมพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5728 / 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ - 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) 

 การอ้างอิงหลกัการ 

  กรมพฒันาทีด่นิ:  http://www.ldd.go.th/ 

 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  บรเิวณทีเ่ป็นสเีขยีว  -  กรณศีกึษาและการวเิคราะหโ์ครงการอนุรกัษ์ดนิและน ้าทัว่โลก: https://www.wocat.net/library/media/27/ 

  ทีซ่ึง่ผูค้นและทีด่นิของตนปลอดภยัยิง่ขึน้   -  บทสรุปของแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ (DRR)  (ทีซ่ึง่ผูค้นและทีด่นิของพวก
เขาปลอดภยัยิง่ขึน้):  https://www.wocat.net/en/projects- and-countries/projects/drr 
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ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั และเจา้ของพืน้ทีร่่วมกนัอภปิรายถงึการใชป้ระโยชน์ของหญา้ดิก๊ซีใ่นพืน้ทีด่นิเคม็จดั (ภาพโดย : ไพรชั พงษ์วเิชยีร)  

รฐับาลส่งเสริมการปลูกหญ้าด๊ิกซ่ีเพ่ือควบคุมพื้นท่ีดินเค็มจดัพร้อมทัง้ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเกลือ ภายใต้ความร่วมมือของเจ้าของท่ีดิน เจ้าหน้าท่ีกรมพฒันา
ท่ีดิน เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ  
การขยายผลการปลูกหญ้าดิ๊กซี่เพื่อควบคุมพื้นที่ทีไ่ดร้บัอิทธพิลจากเกลอื กรมพฒันาที่ดนิ กระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ มโีครงการฟ้ืนฟูพืน้ทีด่นิเคม็จดัดว้ยการปลูกไมย้นืต้นทนเคม็และหญ้าชอบเกลอื
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย โดยเริม่ตน้โครงการเมือ่ปี พ.ศ. 2539 เป็นตน้มา โครงการ
นี้เป็นการสนับสนุนการปลูกหญ้าชอบเกลอื (หญ้าดิก๊ซี่) บนพื้นทีด่นิเคม็จดั และทิ้งรา้ง มวีตัถุประสงค์
หลกั คอื เผยแพร่ใหเ้กษตรกรใชพ้ื้นทีใ่หเ้กดิประโยชน์สูงสุด และป้องกนัการแพร่กระจายดนิเคม็ โดย
การปลูกหญ้าดิ๊กซี่ปกคลุมหน้าดนิและการฟ้ืนฟูระบบนิเวศของดนิเค็มที่ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง 
กจิกรรมแรกตอ้งมกีารท าประชาพจิารณ์จากคนในชุมชน ระบุพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลจากเกลอือย่างรุนแรง และ
จดัท าแปลงการสาธติบนพื้นที่เกษตรกรเป็นศูนย์เรยีนรู้และเผยแพร่ แล้วร่วมมอืกบัองค์การบรหิาร
ทอ้งถิน่ ก่อนทีจ่ะท าแปลงสาธติเจา้หน้าทีไ่ดจ้ดัประชุมเกษตรกรเพื่อระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัจุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการปลกูหญา้ดิก๊ซีบ่นพืน้ทีด่นิเคม็จดั ส่วนของแปลงสาธติประกอบดว้ย
กจิกรรม 4 ข ัน้ตอน คอื ข ัน้ตอนที่ 1 การจดัเตรยีมกล้าหญ้าดิ๊กซี่ คดัเลอืกพื้นที่ เตรียมดิน ประชา
พจิารณ์และจดัท าแปลงสาธติทีต่ าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ในบรเิวณดนิเคม็จดั 
ข ัน้ตอนที ่2 การประสาน งานร่วมกบันกัวจิยัและเกษตรกรเจา้ของพื้นทีร่่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน
และตดิตามประเมนิผลงาน ขัน้ตอนที ่3 เมือ่คดัเลอืกเกษตรกรแลว้เจา้หน้าทีส่าธติวธิกีารปลูกและการ
ขยายพนัธุห์ญา้ดิก๊ซี ่พรอ้มทัง้พาเกษตรกรดงูานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความส าเรจ็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
และขัน้ตอนที ่4 เป็นการขยายผล เจา้หน้าทีจ่ะน าเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการเป็นเวลา 3 ปี มาขยายผล
และเผยแพร่ผลงานทีป่ระสบความส าเรจ็ของนายฉลอง หมัน่การ มพีืน้ทีด่นิเคม็จดัทีไ่ม่สามารถปลูกพชื
ได ้หลงัจากด าเนินการเป็นเวลา 3 ปี พบว่า พื้นทีว่่างเปล่าทีป่ลูกหญ้าดิก๊ซี่มพีชืชนิดอื่นๆ ขึน้ปกคลุม
หน้าดนิมากขึน้กว่าเดมิ ปลูกขา้วได ้ท าใหเ้กษตรกรมรีายได้ทีม่ ัน่คง ลดการยา้ยถิน่ฐานและแรงงานสู่
เมอืงใหญ่ ซึ่งโครงการนี้ท าใหเ้กษตรกร เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ เจ้าหน้าที่ นักวจิยัและผูเ้ชีย่วชาญจากกรม
พฒันาทีด่นิ ไดท้ างานร่วมกนัในพืน้ที ่ถงึแมว้่าการฟ้ืนฟูดนิเคม็จดัดว้ยการปลกูหญา้ชอบเกลอื (หญา้ดิก๊
ซี่) ซึ่งวิธีทางพืชที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักและใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าการฟ้ืนฟูดินเค็มด้วยวิธีทาง
วศิวกรรมที่มกีารลงทุนสูงและเห็นผลเร็ว แต่วธิีการปลูกหญ้าดิ๊กซี่นับว่าเป็นวธิทีี่เกษตรกรสามารถ
ปฏบิตัเิองไดภ้ายในพื้นทีต่นเอง เมือ่ประเมนิจุดแขง็ในการขยายผลเทคโนโลยนีี้พบว่า มหีมอดนิอาสา 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผูน้ าท้องถิน่เป็นผูร้่วมด าเนินงาน เกษตรกรสามารถเขา้ถงึแหล่งกล้า
หญ้าดิ๊กซี่ได้ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของดินเค็มจัดในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือใหด้ขี ึน้ มอีาสาสมคัรของกรมพฒันาทีด่นิ และของชุมชนช่วยกระจายความรูเ้รื่อง
การปลูกหญ้าดิกซี่อย่างต่อเนื่อง และมแีปลงสาธติในพื้นที่ ส าหรบัจุดอ่อนในการขยายผล คือการ
ประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง กรมพฒันาที่ดนิควรประสานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยในการ
ประชาสมัพนัธ ์เกษตรกรบางส่วนไมเ่ชือ่ว่าหญา้ดิก๊ซีส่ามารถทนเคม็ไดร้ะดบัเคม็จดัและหลงัการปลูกจะ
ท าใหค้วามเคม็ลดลงเจา้หน้าทีข่องกรมพฒันาทีด่นิควรใหค้วามรู ้และพาไปดตูวัอย่างทีป่ระสบผลส าเรจ็  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี บา้นดอนแปะ เลขที ่6 บา้นดอนแปะ หมู ่8
ต าบลกุดจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 
ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
102.47528, 15.55864  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2558 
ปีท่ีส้ินสดุ : พ.ศ.2560 
 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

  

การขยายผลการปลกูหญ้าชอบเกลือ (หญ้าด๊ิกซ่ี) เพ่ือควบคมุพืน้ท่ีดินเคม็จดั 
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หญา้ดิก๊ซีเ่ป็นอาหารส าหรบัปศุสตัว ์ 
(ภาพโดย : กมลทพิย ์ศศธิร)  

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

บรเิวณพืน้ทีข่ยายผลการควบคุมพืน้ทีด่นิเคม็จดัโดยการปลกูหญา้ดิก๊ซี ่ 
(ภาพโดย : จุฑารตัน์ รตันปญัญา)  

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มี
ส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการไดน้ าเทคโนโลยไีปไวใ้น
พืน้ที ่

ปลกูหญา้ชอบเกลอื (หญา้ดิก๊ซี)่ ในพืน้ทีด่นิ
เคม็  

อบต. / เทศบาล อ านวยความสะดวกทีน่ าเทคโนโลยไีปใช ้ สนบัสนุนโครงการใหส้ าเรจ็ เช่น การ
ประชาสมัพนัธ ์

กรมพฒันาทีด่นิ เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนุนการด าเนินงาน สนบัสนุนองคค์วามรู ้จดัสรรงบประมาณ 

นกัวจิยั/ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูป้ฏบิตังิาน แนะน า ส่งเสรมิและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

รฐับาล (ผูว้างแผน ผูท้ าการตดัสนิใจ)  เป็นผูส้นบัสนุนโครงการ เงนิทุน ผูว้างแผน ผูม้อี านาจตดัสนิใจ  

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

วตัถุประสงคห์ลกัของวธิกีารนี้คอืเพือ่ส่งเสรมิใหผู้ใ้ชท้ีด่นิเกดิประโยชน์สงูสดุทางการเกษตร เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายดนิเคม็ในพื้นทีด่นิเคม็จดั โดยการปลกู
หญา้ดิก๊ซีเ่ป็นพชืคลุมดนิและฟ้ืนฟูระบบนิเวศของดนิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเกลอือย่างรุนแรง  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม / วฒันธรรม / ศาสนา: เจา้ของทีด่นิท าตามสิง่ทีเ่พือ่นบา้นปฏบิตัแิลว้ประสบผลส าเรจ็  
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั: การประสานงานของหมอดนิอาสาและผูน้ าชุมชนในพืน้ที ่
 นโยบาย: รฐับาลมนีโยบายป้องกนัการเสือ่มโทรมของดนิ  
 ความรู้เก่ียวกบัด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค: เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิในพืน้ที ่ 
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้: ส าหรบัผูใ้ชท้ีด่นิทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้: ส าหรบัผูใ้ชท้ีด่นิทีไ่มเ่ขา้ร่วมโครงการ  

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 
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การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

แผนผงั 
กระบวนการมสี่วนร่วมสีข่ ัน้ตอนของการ
พฒันาเทคโนโลยรีะหว่างองคก์ร อาสาสมคัร
ชุมชนในการปรบัปรุงดนิ เกษตรกร 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
และนกัวจิยั  
 
 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ     √  ผูใ้ชท้ีด่นิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

การวางแผน   √    ชีแ้จงขอ้ก าหนดกบัเจา้ของทีด่นิเกีย่วกบัแผนงานก่อนเริม่ด าเนินการ  

การด าเนินการ    √   ผูใ้ชท้ีด่นิหรอืเกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล   √   เจา้ของทีด่นิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √ การประเมนิความรูด้า้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีไ่ดท้ าการบนัทกึ
ไวเ้ป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

  

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

√ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตามให้
ค าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

ผูเ้ขยีน : กมลทพิย ์ศศธิร  
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การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่  1. หมอดนิอาสาเป็นตวัแทนของกรมพฒันาทีด่นิโดยมหีน้าทีใ่นการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรในพืน้ที่ 

 ทีศ่นูยถ์าวร   2. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการปรบัปรุงดนิเคม็จากกรมพฒันาทีด่นิเยีย่มชมและใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกรใน
พืน้ท ี 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นปรบัปรุงดนิเคม็จากกรมพฒันาทีด่นิไดร้ว่มมอืกบัหมอดนิอาสาในการส ารวจอตัราการรอดชวีติและตดิตามการเจรญิเตบิโตของพืชในพืน้ทีด่นิเคม็จดั  

การวิจยั     

การวิจยัปฏิบติัตามหวัข้อต่อไปน้ี     

 สงัคมวทิยา  กลุ่มวจิยัและพฒันาการจดัการดนิเคม็ท างานวจิยัเรือ่ง “halophytes plantation and the flow path 
along the landscape in Northeast Thailand” รว่มกบั Dr. J.L. Gallagher จาก Delaware, University.   เศรษฐศาสตร ์/ การตลาด  

 นิเวศวทิยา     

√ เทคโนโลย ี     

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

√                                                                                               < 2,000              กรมพฒันาทีด่นิ   √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000  แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า: ไม่ปรากฏ   

  การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน 
 ตน้กลา้หญา้ดิก๊ซี ่ค่าการเตรยีมปลกู เช่น ปุ๋ ย แรงงานปลกู  

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

 การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

√ การวจิยั 
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ  ก าลงัด าเนินการ  การป้องกนัและฟ้ืนฟูทีด่นิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเกลอืดว้ยเทคโนโลยทีีม่ ี
อยู่และเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร  

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา  เกษตรกรกบัเกษตรกร  

  √ ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ   

  √ จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   
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แรงงาน   

 ไดร้บัการช่วยเหลอื
ทางการเงนิบางส่วน  

ไดร้บัการช่วยเหลอื
ทางการเงนิแบบเตม็  

แรงงาน 
การปลกู  

 √ 

ตน้กลา้หญา้ดิก๊ซี ่
สนบัสนุนตน้กลา้  

 √ 

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

 

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
สรา้งความมัน่คงดา้นอาหารและรายไดข้องครอบครวั   √    

ช่วยในการตดัสนิใจโดยดจูากหลกัฐาน ไดห้รอืไม่ 
จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูส้ าหรบัเกษตรกรเพือ่เป็นขอ้มลูส าหรบัการยอมรบัเทคโนโลย ี  √    

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิน าเอาเทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบ ารุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกษตรกรน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างดสีง่ผลใหม้กีารขยายวธิกีารดงักล่าวไปยงัพืน้ทีท่ีก่วา้งขึน้    √   

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการด าเนินงานของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
เกษตรกรไดป้รบัและเปลีย่นโมเดลของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพือ่ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของตนเอง    √   

น าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
เกษตรกรสามารถปลกูขา้วไดแ้ละใชห้ญา้เป็นอาหารส าหรบัววั  √    

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  เกษตรกรม ีความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตเิชงิบวกของการเพาะปลกู
หญา้ดิก๊ซีม่ากขึน้เรือ่ย ๆจากการทีเ่กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้  

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดินคือ   
 สมคัรใจ   

 อาหารส าหรบัการท างาน   

√ จ่ายเป็นเงนิสด   
 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
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การอ้างอิง 
ผูร้วบรวม 

นางสาวกมลทพิย ์ศศธิร (misskamonthip@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  26  มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 13 เมษายน 2563 
วิทยากร   
สมศกัดิ ์อยู่บุร ี- ผูใ้ชท้ีด่นิ 
รุ่งอร่าม ศรวีุฒพิงษ์ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
หนูเรยีน ทาไธสงค ์- ผูใ้ชท้ีด่นิ 
นายไพรชั พงษ์วเิชยีร (pirach.ldd@gmail.com) - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
นางสาวกมลทพิย ์ศศธิร (misskamonthip@gmail.com) - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
นางจุฑารตัน์ รตันปญัญา (rattanapunya041206@gmail.com) - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
วนิยั ชมบุตร (winai3898@gmail.com) - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ชยัวฒัน์ อนุโพทธิก์าร - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ดร.สมศร ีอรุณนิท ์(ssarunin@gmail.com) - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ 

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5728/ 
วดิโีอ: https://player.vimeo.com/video/293715832  

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

เทคโนโลย:ี การปลกูพชืชอบเกลอื (หญา้ดิก๊ซี)่ เพือ่การฟ้ืนฟูพืน้ทีด่นิเคม็จดั https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5715/  
การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 
 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ 

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

land is greener)  
การอ้างอิงหลกัการ 
  กรมพฒันาทีด่นิ: http://www.ldd.go.th/  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 
  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  

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  หมอดนิอาสา องคก์รบรหิารส่วนทอ้งถิน่และผูน้ าชุมชนเป็นผู้ประสานงานในพืน้ที ่   การประชาสมัพนัธข์องโครงการไมเ่พยีงพอโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีด่นิเคม็จดั  
   กรมพฒันาทีด่นิจ าเป็นตอ้งร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เพือ่ส่งเสรมิโครงการฯ 

  เกษตรกรสามารถเขา้ถงึตลาดและแหล่งตน้กลา้หญา้ดิก๊ซีไ่ดอ้ย่างงา่ยดาย  

  การแพร่กระจายของตน้กลา้หญา้ดิก๊ซีท่ าโดยไมม่คี่าใชจ้่าย   

จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  เทคนิคทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสรา้งขึน้เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้บนดนิเคม็ทีรุ่นแรงในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย   เกษตรกรบางคนไมเ่ชือ่ว่าหญา้ดิก๊ซีน่ัน้ทนเคม็ไดม้ากและจะท าใหค้วามเคม็ของดนิลดลงหลงัจากปลกู    เจา้หน้าทีค่วรสรา้งความรูจ้ากเกษตรกรทีป่ระสบ
ความส าเรจ็โดยการไปเยีย่มเกษตรกรในพืน้ทีบ่อ่ยครัง้ภายใตโ้ครงการ 
"การปลกูหญา้ดิก๊ซีเ่พือ่การฟ้ืนฟูพืน้ดนิเคม็จดั"    เทคนิคในการปลกูหญา้ดกิซีจ่ดัท าโดยกรมพฒันาทีด่นิและอาสาสมคัรชุมชนในการปรบัปรุงดนิ  

  แปลงสาธติทีส่ าเรจ็เป็นแปลงตวัอย่างในพืน้ที ่   
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เทคโนโลยีน้ําหมกัชีวภาพเพ่ือการปรบัปรงุบาํรงุดิน  
น้ําหมกัชวีภาพ 

น้ําหมกัชวีภาพ พด.2 จากเศษปลา (ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแวน่) 

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรบัปรุงบาํรงุดิน เป็นเทคโนโลยีทางเลือกท่ีช่วยฟ้ืนฟูท่ีดินท่ีเส่ือมโทรม จาก
การใช้ประโยชนท่ีดินอย่างเข้มข้น ขาดการปรบัปรุงบํารุงดิน ให้กลับมาเป็นดินท่ีมี productivity 
สามารถให้การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
พื้นทีท่ีม่ปีญัหาความเสือ่มโทรมของดนิทางเคมแีละทางกายภาพ สภาพพืน้ทีเ่ป็นทีลุ่่ม เนื้อดนิค่อนขา้งเป็นทราย 
โครงสร้างดนิไม่ด ีมกีารระบายน้ําค่อนขา้งเลว ปรมิาณอนิทรยีวตัถุและธาตุอาหารพชืในดนิตํ่า และความอุดม
สมบรูณ์ของดนิตํ่า เกษตรกรมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในการปลกูขา้ว แต่ประสบปญัหาผลผลติขา้วตํ่า เกษตรกรได้
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูขา้วมาปลกูไมผ้ลเศรษฐกจิ ดว้ยการปรบัสภาพพื้นทีจ่ากแปลงนามาขุดคูยกร่อง (ขนาดคนั
ดนิปลกูพชืกวา้ง 1 เมตร ปากร่องน้ํากวา้ง 0.80 เมตร ลกึ 0.80 เมตร) ปลกูทุเรยีน กลว้ย มะนาว พชืผกั (ชะอม) 
มกีารดแูล กาํจดัวชัพชื/ศตัรพูชืโดยใชส้ารเคม ีและใส่ปุ๋ ยเคมใีนอตัราสูงต่อเนื่อง ทําใหด้นิเสื่อมโทรม ดนิแน่นทบึ 
และปลกูพชืไม่ไดผ้ล เทคโนโลยชีวีภาพเพื่อการปรบัปรุงบํารุงดนิ ประกอบดว้ยการผลติน้ําหมกัชวีภาพ 3 สูตร 
และการใชน้ํ้าหมกัชวีภาพ ทัง้ 3 สตูร ดงันี้ 
1.กระบวนการผลติ น้ําหมกัชวีภาพ 
วธิกีารผลติน้ําหมกัชวีภาพ 3 สตูร มดีงันี้ 

1.1 การผลติน้ําหมกัชวีภาพจากเศษปลาดว้ยสารเร่ง พด. 
1.2 การผลติจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง 
1.3 การผลติน้ําหมกัชวีภาพจาก น้ําซาวขา้ว 

2.วธิกีารใชน้ํ้าหมกัชวีภาพเพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ 
ให้นําน้ําหมกัชวีภาพทัง้สามสูตรผสมกนัในอตัรา1:1:1 ต่อน้ํา200 ลติร ฉีดพ่นหรอืรดลงดนิทุกๆ 3 วนั หรอืใช้
ระบบสปรงิเกอร ์โดยปล่อยน้ําหมกัชวีภาพไปกบัน้ํา 10 นาท ีตามดว้ยการลา้งดว้ยน้ําเปล่าอกี 30 นาท ีเป็นเวลา 
3 ปี (ช่วงเริม่ตน้ของการปลกูปลกูไมผ้ล ) การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ฟ้ืนฟู
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิทีท่ําการเกษตรมานาน และมกีารใชปุ้๋ ยเคมใีนอตัราสูงมาอย่างต่อเนื่อง ใหส้ามารถทํา
การเกษตรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การใช้เทคโนโลยชีวีภาพเพื่อปรบัปรุงบํารุงดนิ มกีจิกรรมที่สําคญัในการ
ดาํเนินการ ดงันี้ 
1. ข ัน้ตอนการผลติ น้ําหมกัชวีภาพ 
ดาํเนินการผลติน้ําหมกัชวีภาพ 3 สตูรดงันี้ 

1.1 การผลติน้ําหมกัชวีภาพจากเศษปลาดว้ยสารเร่ง พด 2 ผลติโดยใช ้เศษปลา 10 กโิลกรมั เศษผกั/ผลไม ้
10 กโิลกรมั กากน้ําตาล 20 กโิลกรมั น้ําซาวขา้ว/หน่อกลว้ยสบั 5 หน่อ และสารเร่ง พด.2 1 ซอง หมกัในถงัหมกั
ขนาด 120 ลติร นาน 3 เดอืน 

1.2. การผลติจุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสง ผลติโดยใชส้่วนผสมไข่ไก่ 5 ฟอง ผงชูรส 3 ชอ้นโต๊ะ น้ําปลา 1 แก้ว 
กะปิ 1ชอ้นโต๊ะ และน้ํากรองสะอาด 20 ลติร ผสมจนเป็นเนื้อเดยีวกนั ผสมนําในอตัรา 1.5 ลติร ต่อน้ํา 200 ลติร 
กรอกใส่ ขวดพลาสตกิใส วางตากแดด ใชเ้วลา 7 วนั จะเกดิสแีดง (ในกรณีทีใ่ชน้ํ้าบรสิุทธิ)์ และใชเ้วลา 1 เดอืน 
(ในกรณใีชน้ํ้าประปาทัว่ไป) 

1.3 การผลติน้ําหมกัชีวภาพจากน้ําซาวข้าว ผลติโดยใช้ น้ําซาวขา้ว 100 ลติร น้ําตาลทราย 10 กโิลกรมั     
ยาคลูท ์1 ขวด และซอีิว๊ดาํ 10 มลิลลิติร หมกัในถงัหมกัขนาด 120 ลติร นาน 3 เดอืน 
2. ขัน้ตอนการใช ้น้ําหมกัชวีภาพ เพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ การใช ้น้ําหมกัชวีภาพ เพือ่ปรบัปรุงบํารุงดนิในการปลูก
พชื ใหใ้ชต่้างกนัไปช่วงระยะเวลาของการปลกูพชื ดงันี้ 

2.1 ระยะเริม่ตน้ก่อนใหผ้ลผลติ (ช่วงอายุไมผ้ล 1-3 ปี) ใหนํ้าน้ําหมกัชวีภาพทัง้สามสตูรผสมกนัในอตัรา 1:1:1 

คาํอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : 62/1 หมู ่5 ตําบลไมเ้คด็  
อําเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ีประเทศไทย 
คาํนวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ตาํแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกู
เลือก :  101.3399, 14.11998 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี  
: ใช ้ณ จุดทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืเน้นไปยงั
บรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็ 
พืน้ท่ีคุ้มครองถาวร: ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการดาํเนินการ : พ.ศ.2540 

ประเภทของการแนะนํา 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่าํกนั
อยู่ ( > 50 ปี) 

 ในชว่งการทดลองหรอืการทาํวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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การจาํแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ใช่ วนเกษตร 

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ                พืน้ท่ีปลกูพืช 

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์          การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว 

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน้ํา/บรเิวณทา้ยน้ําโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ                การปลกูไมย้นืตน้ไมพุ้่ม 
√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ       จาํนวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี : 2 
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ   

   
การใช้น้ํา 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ √ จากน้ําฝน 
 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์  น้ําฝนรว่มกบัการชลประทาน 
 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 
    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ               การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี - Cn (Fertility decline): 

           ความอุดมสมบรูณ์และปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิถูกทาํใหล้ดลงไป     
           (ไมไ่ดเ้กดิจากสาเหตุการกดักร่อน)  

√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  

√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก  

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ               การเส่ือมโทรมของดินทางกายภาพ - Pc (Compaction):  
           การอดัแน่น  ไมส่ามารถใชไ้ด ้  

              การเส่ือมโทรมของดินทางชีวภาพ - Bl (Loss of soil life):   
           การสญูเสยีสิง่มชีวีติในดนิ    

กลุ่มการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  มาตรการการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
 การจดัการความอุดมสมบรณ์ูของดนิแบบผสมผสาน  มาตรการอื่นๆ  – การผลติและการใชน้ํ้าหมกัชวีภาพ 
 การจดัการศตัรพูชืและโรคพชืแบบผสมผสาน (รวมถงึเกษตรอนิทรยีด์ว้ย)   

น้ําหมกัชวีภาพ พด.2 จากเศษปลา (ภาพโดย : ปารชิาต ิไผ ถงับรรจุน้ําหมกัชวีภาพ (ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแวน่) 

ต่อน้ํา 200 ลติร ฉดีพ่นหรอืรดลงดนิทุกๆ 3 วนั หรอืใชร้ะบบสปรงิเกอร ์โดยปล่อยน้ําหมกัชวีภาพไปกบัน้ํา 10 นาท ีตามดว้ยการลา้งดว้ยน้ําเปลา่อกี 30 นาท ี
2.2 ระยะใหผ้ลผลติ (ตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป) ให ้ละลายน้ําหมกัชวีภาพจากเศษปลาดว้ยสารเร่งพด.2 จาํนวน 5 ลติร : น้ํา 200 ลติร ฉดีพ่นหรอืรดลงดนิทุกๆ 3 วนั 
หรอืใชร้ะบบสปรงิเกอร ์โดยปล่อยน้ําหมกัชวีภาพไปกบัน้ํา10 นาท ีตามดว้ยการลา้งดว้ยน้ําเปล่าอกี 30 นาที 
ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ 1. ทาํใหด้นิมคีวามอุดมสมบรูณ์เพิม่ขึน้ อนิทรยีวตัถุและจุลนิทรยี์ในดนิ (ไส้เดอืนดนิ) เพิม่ขึน้ ดนิร่วน
ซุยขึน้ ความเป็น ประโยชน์ของธาตุอาหารในดนิเพิม่ขึน้ ทําใหส้ามารถปลูกไมผ้ลและพชืผกัไดด้ ีใหผ้ลผลติทีด่แีละมคีุณภาพ รวมทัง้สามาร ถผลติต้นพนัธุ์ทุเรยีน
จําหน่ายไดใ้นราคาสงู (180 บาท/ตน้) 2. ทาํใหต้น้ทุนการผลติพชืลดลง เนื่องจากใชเ้ศษวสัดุเหลอืใชใ้นแปลงมาเป็นวสัดุหมกั ทําใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ ขึน้ ชวีติ
ความเป็นอยู่ดขี ึน้ ไมม่หีนี้สนิ พึง่พาตนเองได ้และการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม 
ประเดน็ทีผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิชอบ 1. เทคโนโลยนีี้เป็นองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการศกึษาทดลอง/ปฏบิตัจิรงิในพื้นทีข่องเกษตรกรต้นแบบผู้ ใชเ้ทคโนโลยนํีาไปใชแ้ลว้
เหน็ผลจรงิชดัเจน 2. วธิกีาร/ข ัน้ตอนการผลติไมยุ่่งยากซบัซอ้น 3. วธิกีารใช ้นําไปใชไ้ดง้า่ย สะดวกไมยุ่งยาก 
4. มกีารเผยแพร่เทคโนโลยหีลายช่องทาง เกษตรกรสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 5. มสีถานทีแ่ละอุปกรณ์พรอ้มในการเผยแพร่ 
ประเดน็ทีผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิไมช่อบ 
1. เทคโนโลยนีี้ (นําหมกัชวีภาพ/สารสกดัชวีภาพ) ไมม่กีารตรวจวเิคราะหป์รมิาณธาตุอาหารพชื ทาํใหไ้มท่ราบปรมิาณทีม่ ี 
2. เกษตรกรทัว่ไปยงัขาดแรงจงูใจในการทาํและการใช้ 
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แบบแปลนทางเทคนิค 

การจดัตัง้และการบาํรงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

ข้อมลูจาํเพาะด้านเทคนิค 
1. กระบวนการผลติ น้ําหมกัชวีภาพ วธิกีารผลติน้ําหมกัชวีภาพ 3 สตูร มดีงันี้ 
1.1 การผลติน้ําหมกัชวีภาพจากเศษปลาดว้ยสารเร่ง พด 2 ผลติโดยใช ้เศษ
ปลา 10 กโิลกรมั เศษผกั/ผลไม ้10 กโิลกรมั กากน้ําตาล 20 กโิลกรมั น้ําซาว
ขา้ว/หน่อกลว้ยสบั 5 หน่อ และสารเรง่ พด.2 1 ซอง หมกัในถงัหมกัขนาด 120 
ลติร นาน 3 เดอืน  
1.2.การผลติจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง ผลติโดยใชส้่วนผสมไขไ่ก่ ผงชรูส 3 ชอ้น
โต๊ะ น้ําปลา 1 แกว้ กะปิ 1 ชอ้นโต๊ะ และน้ํากรองสะอาด 20 ลติร ผสมจนเป็น
เนื้อเดยีวกนั ผสมน้ําในอตัรา 1.5 ลติร ต่อน้ํา 200 ลติร กรอกใส่ขวดพลาสตกิใส 
วางตากแดด ใชเ้วลา 7 วนั จะเกดิสแีดง (ในกรณทีีใ่ชน้ํ้าบรสิุทธิ)์ และใชเ้วลา   
1 เดอืน (ในกรณใีชน้ํ้าประปาทัว่ไป)  
1.3 การผลติน้ําหมกัชวีภาพจาก น้ําซาวขา้ว ผลติโดยใช ้น้ําซาวขา้ว 100 ลติร 
น้ําตาลทราย 10 กโิลกรมั ยาคลูท ์1 ขวด และซอีิว๊ดาํ 10 มลิลลิติร หมกัในถงั
หมกัขนาด 120 ลติร นาน 3 เดอืน  2. วธิกีารใชน้ํ้าหมกัชวีภาพเพือ่ปรบัปรงุ
บาํรุงดนิ ใหนํ้าน้ําหมกัชวีภาพทัง้สามสตูรผสมกนัในอตัรา 1:1:1 ต่อน้ํา 200 
ลติร ฉดีพ่นหรอืรดลงดนิทุกๆ 3 วนั หรอืใชร้ะบบสปรงิเกอร ์โดยปลอ่ยน้ําหมกั
ชวีภาพไปกบัน้ํา 10 นาท ีตามดว้ยการลา้งดว้ยน้ําเปล่าอกี 30 นาท ีเป็นเวลา  
3 ปี (ช่วงเริม่ตน้ของการปลกูปลกูไมผ้ล ) 

ปัจจยัและค่า ใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 1 ไร่)  

การคาํนวนต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
  ค่าใชจ้่ายถูกคาํนวณต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย(ีหน่วยของขนาดและพืน้ที ่: 1 ไร่  ตวัแปลงค่า    
จาก 1 เฮกตาร ์= 1 ha = 6.25 ไร่) 
  สกุลเงนิทีใ่ชค้าํนวณค่าใชจ้่าย บาท 
  อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0  
  ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนั คอื 300 บาท 
 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. กระบวนการผลติน้ําหมกัชวีภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนและระหวา่งการปลกูพชื) 
2. วธิกีารใชน้ํ้าหมกัชวีภาพ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนและระหว่างการปลกูพชื)  

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

จา้งผลติน้ําหมกัชวีภาพพด.2, จุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง,น้ําหมกัชวีภาพน้ําซาว
ขา้ว 

คน 2.0 300.0 600.0 100.0 

ต่อท่อน้ําสปรงิเกอร ์ คน 2.0 300.0 600.0 100.0 

อปุกรณ์  

ท่อน้ําและขอ้ต่อ ชิน้ 50.0 40.0 2,000.0 100.0 

ป ัม๊น้ํา เครือ่ง 1.0 8,000.0 8,000.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซต)์  

ถงัหมกั ใบ 3.0 500.0 1,500.0 80.0 

กากน้ําตาล  ลติร 120.0 12.0 1,440.0 80.0 

เศษปลา/เศษผกัผลไม ้Waste กโิลกรมั 40.0 10.0 400.0 80.0 

ผูเ้ขยีน : นายสาโรช ดุรงคก์าญจน์ 

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 

ราคาวตัถุดบิในการผลติน้ําหมกัชวีภาพ เช่น กากน้ําตาล  
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การจดัตัง้และการบาํรงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

ปัจจยัและค่า ใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 1 ไร่)  

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

ผงชรูส/กะปิ/ไข/่ยาคลูท/์ซอีิว๊/น้ําตาลทราย หน่วย 1.0 100.0 100.0 100.0 

สารเร่ง พด.2 ซอง 1.0 14.0 14.0  

14,654.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    457.94  

กิจกรรมสาํหรบัการบาํรงุรกัษา 
1. การใชน้ํ้าหมกัชวีภาพ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้) 
2. การผลติน้ําหมกัชวีภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 3 เดอืน/ครัง้)  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบาํรงุรกัษา (ต่อ 1 ไร่ ) 

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

จา้งผลติน้ําหมกัชวีภาพพด.2,จุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง,น้ําหมกัชวีภาพ 
น้ําซาวขา้ว  

คน 4.0 300.0 1,200.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

ท่อน้ําและขอ้ต่อ ชิน้ 50.0 40.0 2,000.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

กากน้ําตาล ลติร 120.0 12.0 1,440.0 80.0 

เศษปลา/เศษผกัผลไม ้Waste กโิลกรมั 40.0 10.0 400.0 100.0 

ผงชรูส/กะปิ/ไข/่ยาคลูท/์ซอีิว๊/น้ําตาลทราย หน่วย 1.0 100.0 100.0 100.0 

สารเร่ง พด.2 ซอง 1.0 14.0 14.0  

5,154.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบาํรงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการบาํรุงรกัษาสภาพเทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    161.06  

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจาํเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม. √ ชืน้ ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 2900.0 

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

 1,001-1,500 ม.ม.    

√ 1,501-2,000 ม.ม    

 2,001-3,000 ม.ม.    
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย   

 3,001-4,000 ม.ม.     

 > 4,000 ม.ม.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ตํา่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ตํ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน้ําบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน้ําผิวดิน คณุภาพน้ํา (ยงัไม่ได้รบัการบาํบดั) ความเคม็ของน้ําเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิ  หรือไม่  

 < 5 เมตร  ด ี  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

√ 5-50 เมตร √ ปานกลาง  (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบาํบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน้ําใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน้ําท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้ √ ใช่ 

       ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์     ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่ 

√ สงู  สงู     

 ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ตํ่า  ตํ่า     
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน   10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้าํลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50% ของรายไดท้ัง้หมด  พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

 ทาํการคา้/การตลาด   √ รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน  ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น้ํา 

 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง √ เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี

น้ําดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การผลติพชืผล เพิม่ขึน้       √ ลดลง   

          จาํนวนก่อนดา้นการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 10 กก. 
หลงัจากดา้นการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 30 กก.ผลทุเรยีนเพิม่ขึน้(ต่อตน้) 

คุณภาพผลผลติ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          ปจัจยับางอย่างนามาใชใ้นปีถดัไปได ้
เช่น ถงัหมกั 

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          รายไดจ้ากการจาํหน่ายตน้พนัธุ ์และผล
ทุเรยีน 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้   

          ดขีึน้สามารถพึง่พาตนเองได ้

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ แย่ลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้   

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ํ้า  แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

สถาบนัของชุมชน อ่อนแอลง     √   เสรมิใหแ้ขง็แรง  

          สถาบนัครอบครวั  

ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความ
เสือ่มโทรมของทีด่นิ 

ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้   

          ดนิมอีนิทรยีว์ตัถุเพิม่ขึน้ โครงสรา้งดนิดี
ขึน้ 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

คุณภาพน้ํา  ลดลง       √ เพิม่ขึน้   

          ลดการปนเป้ือนเนื่องจากเป็นการใช้
สารอนิทรยี ์ลดการใชส้ารเคม ี

น้ําไหล่บ่าทีผ่วิดนิ เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

น้ําบาดาลหรอืน้ําในแอ่งน้ําบาดาล ตํ่าลง    √    ซมึลงเตมิ  

ความชืน้ในดนิ  ลดลง     √   เพิม่ขึน้   

สิง่ปกคลุมดนิ  ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

          มหีญา้ปกคลุมมไีสเ้ดอืน 

การสญูเสยีดนิ เพิม่ขึน้    √  √  ลดลง   

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ/การเกดิชัน้ดาล เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

          ดนิร่วนซุยขึน้ 

การอดัแน่นของดนิ เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร  ลดลง        เพิม่ขึน้  
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ผลกระทบ 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

          pH เพิม่ขึน้ 

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ แมลงผสม
เกสร)  

ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

          ไสเ้ดอืนเพิม่ขึน้ 

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

ผลกระทบจากน้ําท่วม เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีดาํเนินการ 

น้ําทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น้ําบาดาล น้ําพุ) เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การเกดิมลพษิในน้ําบาดาลหรอืแมน้ํ่า  เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

          ลดลงเนื่องจากลดการใชส้ารเคม ี

ความเสยีหายต่อโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัหรอืของ
เอกชน 

เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ 
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ 
อย่างมาก 

      √ ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบาํรงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ 
อย่างมาก 

   √    ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ 
อย่างมาก 

      √ ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

การทาํน้ําหมกัและการวางระบบกระจายน้ําในแปลงจะเป็นการลงทุนในปีแรกทีส่งูแต่ในปีถดัไปค่าใชจ้่ายจะลดลงเพราะไมไ่ดซ้ื้อเพิม่ เช่น ถังหมกั ท่อน้ํา ป ัม๊น้ํา  
มแีต่ค่าดแูลรกัษาเวลาชาํรุด เสยีหาย เช่น ท่อน้ําแตก อุดตนั และมรีะยะเวลาการใช ้ประมาณ 4-5 ปี   

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป  

อุณหภมูปิระจาํปี เพิม่ขึน้ ไมด่ ี    √    ดมีาก  

อุณหภมูติามฤดกูาล เพิม่ขึน้    ไมด่ ี   √     ดมีาก ฤด:ู ฤดรูอ้น 

ฝนประจาํปี เพิม่ขึน้                                                                     ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ฝนตามฤด ูเพิม่ขึน้     ไมด่ ี   √     ดมีาก ฤด:ู ฤดฝูน 

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  

น้ําท่วมฉบัพลนั ไมด่ ี    √    ดมีาก  
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เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีนําเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจาํนวนเท่าใดท่ีทาํแบบทนัที โดยไม่ได้
รบัการจูงใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  √ 0-10% 

√ 1-10%  11-50% 

 11-50%  51-90% 

 >50%  91-100% 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

จาํนวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 
เฉพาะอําเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ีในบรรดาครวัเรอืนทัง้หมดทีร่บัเทคโนโลยมีาใช ้มจีาํนวนเท่าใดทีนํ่ามาปฏบิตัเิองทนัท ีโดยไมไ่ดร้ ับการจงูใจดา้นวสัดุหรอื
การเงนิใดๆ 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี กาํลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

√ ใช ่

 ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

√ การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน   แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 มอีงคค์วามรูจ้ากผูป้ฏบิตัจิรงิ/เหน็ผลจรงิ  ไมท่ราบปรมิาณธาตุอาหารพชืในน้ําหมกั   ใหม้กีารตรวจวเิคราะห ์

 เทคโนโลยนีี้เผยแพร่หลายช่องทาง   

 มสีถานทีแ่ละอุปกรณ์พรอ้มในการเผยแพร่   

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

 วธิกีาร/ข ัน้ตอนการผลติไมยุ่่งยากซบัซอ้น  เกษตรกรยงัขาดแรงจงูใจในการทาํ   ใหเ้กษตรกรเหน็ว่าลดตน้ทุนไดอ้ย่างไร
ส่งผลดต่ีอพชือย่างไร 

 วธิกีารใช ้นําไปใชไ้ดง้า่ย สะดวกไมย่งุยาก  การใชเ้ทคโนโลยนีี้ เกษตรกรทีจ่ะปฏบิตัติามตอ้งมคีวามเชือ่ม ัน่ ขยนัและอดทน
เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการพสิจูน์ใหเ้กบ็ผลจากการใช ้  รฐัและเกษตรกรตอ้ง
ร่วมมอืกนัสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหแ้ก่เกษตรกร ดว้ยการใหค้วามรู ้และเผยแพร่ 

การอ้างอิง 

 ผู้รวบรวม 

 อภสิทิธิ ์บวัปาย  ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 31 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 วนัเพญ็ สนลอย - ผูใ้ชท้ีด่นิ   
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การอ้างอิง 

 คาํอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5744/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 Approaches: ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยน้ํีาหมกัชวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ (Bio-fermentation Technology for Soil Improvement Learning Cen-
ter) https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5745/ 

 การจดัทาํเอกสารถกูทาํโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

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

 การอ้างอิงหลกั   

 -   

 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์   

 -   

121 



 

   SLM ของ  WOCAT Approaches                                          ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยน้ํีาหมกัชวีภาพเพื่อการปรบัปรุงบํารุงดนิ                                                                                1/8 

สาธติการผลติน้ําหมกัชวีภาพแก่เกษตรกร (ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแว่น) 

ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรบัปรงุบ ารงุดิน ต าบลไม้เคด็ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การผลิตและการใช้น ้าหมกัชีวภาพ ในการปรบัปรงุบ ารงุดิน และสร้างเครือข่ายการใช้เพ่ือ
ผลิตพืชคณุภาพ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรบัปรุงบํารุงดิน ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมอืง จงัหวดัปราจีนบุร ี   
เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านการผลติและการใช้น้ําหมกัชวีภาพ ในการฟ้ืนฟูดนิเสื่อมโทรม และปรบัปรุงบํารุงดนิ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณทีเ่ป็นดนิทราย ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ตํ่า เกษตรกรเจา้ของศนูย์ฯ เป็นผูม้คีวามรู ้
ความชาํนาญ เป็นนกัวจิยั และมคีวามภาคภมูใิจในความสาํเรจ็จากการศกึษา คดิคน้ และใชเ้ทคโนโลย ีและมี
ความพรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดความรูน้ัน้ไปสู่เกษตรกรในชุมชนขา้งเคยีง โดยมแีหล่งผลติ/แปลงสาธติ ใหเ้ขา้มา
ศกึษา/เยีย่มชม/ดงูาน มกีระบวนการถ่ายทอดและมคีวามสามารถในการทําหน้าทีเ่ป็นวทิยากรบรรยายเพื่อ
ผลติไมผ้ลและพชืผกัคุณภาพ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพเพื่อการปรบัปรุงบํารุงดนิ มวีตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ
และการใชน้ํ้าหมกัชวีภาพ ใหก้บัเกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไปและเพื่อสรา้งเครอืข่ายผูใ้ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพใน
การปรบัปรุงบาํรุงดนิ 
ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ ฯ มวีธิกีารดาํเนินงาน ดงันี้ 
1. การศกึษา คน้ควา้ คดิคน้ วจิยั (ทดลอง) สตูร/ผลติภณัฑน้ํ์าหมกัชวีภาพ 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยอบรม ดงูาน แปลงสาธติ นิทรรศการ สือ่สิง่พมิพ ์รายการวทิยุ/โทรทศัน์ 
3. การสรา้งเครอืขา่ยศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ  
4. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
5. มกีารจาํหน่ายผลติภณัฑ ์เช่น ตน้พนัธุ ์(ทุเรยีน) ผลผลติทุเรยีน พชืผกั (ชะอม) 
6. การจดัแสดงผลงานนอกสถานที ่(วนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิ ปี 2560) 
ขัน้ตอนการดาํเนินงานของศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ 
1. พจิารณาคดัเลือกเกษตรกรผู้ประสบผลสําเร็จจากการผลติและใช้เทคโนโลยีชวีภาพ ในการฟ้ืนฟูและ
ปรบัปรุงบํารุงดนิเสื่อมโทรม จดัตัง้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยฯี และใหก้ารสนับสนุนการดําเนินงาน โดย
กรมพฒันาทีด่นิ 
2.ประชาสมัพนัธ ์ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี ไดแ้ก่ การตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธศ์ูนย์ฯ การแสดงนิทรรศการ
นอกสถานที ่ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทศัน์ รายการวทิยุ 
3. จดัทําจุดเรยีนรูแ้ละแปลงสาธติ ไดแ้ก่ จุดเรยีนรู้/การสาธติการผลติน้ําหมกัชวีภาพ การทําปุ๋ ยหมกั การ
ปลกูไมผ้ลคุณภาพ การป้องกนักาํจดัศตัรพูชื โดยการสนบัสนุนปจัจยัการผลติจากภาครฐั 
4. จดัให้มกีารอบรม ศกึษา ดูงาน เยี่ยมชม โดยมหีน่วยงานภาครฐั เอกชนและสถาบนัการศกึษา ให้การ
สนบัสนุน หรอืเกษตรกรสนใจเขา้มาศกึษาดว้ยตนเอง ตลอดจนการไปเป็นวทิยากรทัง้ในและนอกสถานที่ 
5. สรา้งเครอืขา่ยผูใ้ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการปรบัปรุงบาํรุงดนิและการผลติพชืคุณภาพ จากเกษตรกรทีเ่ขา้
มาศกึษาดงูานเอง โดยมภีาครฐัใหก้ารสนบัสนุนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม/เครอืขา่ยจากการเรยีนรูดู้
งานเช่น ใหค้วามรู ้การสนบัสนุนปจัจยัการผลติ พาไปศกึษาดงูาน 
6. จดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทําใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเทคโนโลย ีการเรยีนรูร้่วมกนั และมกีารถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
7. ส่งเสรมิและพฒันาการผลติและการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ เช่น การพฒันาสูตรน้ําหมกัชวีภาพใหเ้หมาะสม
กบัการนําไปใชป้ระโยชน์ 
8. จดัให้มกีารจําหน่ายสนิค้าและผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ต้นพนัธุ์และผลผลิต (ทุเรยีน ลองกอง กล้วย ชะอม)     
สารกดัชวีภาพ 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี:  62/1 หมู ่5 ตําบลไมเ้คด็ อําเภอเมอืง 
จงัหวดัปราจนีบุร ีประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
101.0, 14.0 
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2543 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 
 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

√ เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

 ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

  

ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยีน ้าหมกัชีวภาพเพ่ือการปรบัปรงุบ ารงุดิน 
ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการพฒันาทีด่นิประจาํตําบลไมเ้คด็ 
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สาธติการผลติน้ําหมกัชวีภาพแก่เกษตรกร  
(ภาพโดย : นายสาโรช ดุรงคก์าญจน์ นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ  
นางสาวสริพิร สงวนรตัน์) 

ในการดาํเนินงานของศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ มผีูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
- เกษตรกรเจา้ของศูนย์ถ่ายทอดฯ โดยมบีทบาท ศกึษา คน้ควา้ ทดลอง และพฒันาเทคโนโลย ีถอดบทเรยีน/องค์ความรูเ้ทคโนโลย ีถ่ายทอดเทคโนโลยี  บรหิาร
จดัการและพฒันาศนูยถ่์ายทอดฯ 

- กลุ่มผูม้าเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน ไดแ้ก่ เกษตรกรทัว่ไป หมอดนิอาสา นกัเรยีน/นกัศกึษา เจา้หน้าทีภ่าครฐั 
- กลุ่ม/เครอืขา่ย ผูผ้ลติและผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การจดัการ ซื้อ-ขาย 
- ผูบ้รโิภค/ลกูคา้ ไดแ้ก่ เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ซื้อสนิคา้/ผลไม/้พชืผกั ตน้พนัธุ ์และสารสกดัต่างๆ 
- ผู้มบีทบาทให้การสนับสนุน (งบประมาณ ปจัจยัการผลติ การเผยแพร่ จดันิทรรศการ เรยีนรู้ดูงาน) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครฐั (ทหาร/พลเรอืน/ครู) อบต. อบจ. 
สือ่มวลชน 

ประเดน็ทีผู่ใ้ชท้ีด่นิ/เกษตรกร ชอบในกระบวนของศนูยถ่์ายทอดฯ ไดแ้ก่ 
- การจดัทาํศนูยถ่์ายทอดฯ ทาํใหเ้กดิแหล่งเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน เพือ่ศกึษาหาความรู ้ฝึกปฏบิตั ิไดข้อ้มลูไปปฏบิตั ิเพือ่แกไ้ขปญัหาในการประกอบอาชพี 
- เกษตรกรเจา้ของศนูยถ่์ายทอดฯ เป็นนกัคดิคน้/วจิยั เป็นเกษตรกรตน้แบบใหแ้ก่เกษตรกรผูส้นใจมาเรยีนรู้ 
- ทาํใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพีของกลุ่มเครอืขา่ยผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี(มเีครอืขา่ยคอยใหค้าํปรกึษา/แนะนํา เช่น ใหข้อ้มลูสตูร การผลติ การนําไปใชป้ระโยชน์ 
- ทาํใหม้โีอกาสพบปะและแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั 

ประเดน็ทีผู่ใ้ชท้ีด่นิ/เกษตรกร ไมช่อบ ไดแ้ก่ 
- จุดเรยีนรู ้/ ฐานการเรยีนรู ้ในศนูยถ่์ายทอดฯ ยงัมน้ีอย ควรจะเพิม่จุดเรยีนรูแ้ละการมสี่วนร่วมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วทิยากรบรรยายการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการปรบัปรุงบาํรุงดนิและเพิม่
ผลผลติพชื  (ภาพโดย : นายสาโรช ดุรงคก์าญจน์ นางสาวนฤมล 
หวะสวุรรณ นางสาวสริพิร สงวนรตัน์) 

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 
ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การปรบัปรงุบาํรงุดนิ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการใชน้ํ้าหมกัชวีภาพ ใหก้บัเกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไป 

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม วฒันธรรม ศาสนา: วฒันธรรมในทอ้งถิน่ มกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เมือ่เกษตรกรประสบปญัหาในการทาํ

การเกษตร 
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: มแีหล่งเงนิทุนสนบัสนุน แต่เกษตรกรสามารถบรหิารจดัการเงนิทุนทางการเกษตรไดด้ว้ยตนเอง 
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: กรมพฒันาทีด่นิ จดัตัง้เป็นศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ จดัพมิพเ์อกสารเผยแพร่ ถ่ายทาํวดีทิศัน์ และสนบัสนุน

งบประมาณเพือ่ถ่ายทอด 

ค าอธิบาย 
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผู้ลงมอปฏิบติั: กรมพฒันาทีด่นิ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนบัสนุนงบประมาณ และปจัจยัการ

ผลติในการฝึกอบรมใหแ้ก่เกษตรกร 
 นโยบาย: ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรใชส้ารอนิทรยีช์วีภาพ ลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 
 การก ากบัดแูลท่ีดิน (การตดัสินใจ การน าเอาไปปฏิบติัใช้ และการบงัคบัใช้): ภาครฐัส่งเสรมิการทาํเกษตรอนิทรยี ์
 ความรู้เก่ียวกบัด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค: ภาครฐัหลายหน่วยงาน พรอ้มสนบัสนุนและส่งเสรมิการถ่ายทอด

เทคโนโลยสีู่เกษตรกร และชุมชน 
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา:มตีลาดรบัซื้อผลผลติ ทีใ่หร้าคาสงู เนื่องจากเป็นสนิคา้เกษตรปลอดภยั 
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้: การถ่ายเทคโนโลยชีวีภาพ สอนใหพ้ึง่พาตนเองได ้ใชป้จัจยัภายในฟารม์ ดงันัน้เกษตรกรมกัใชแ้รงงานตนเองใน

ครวัเรอืน มกีารจา้งแรงงานน้อย ทาํใหล้ดตน้ทุนการผลติ 

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

 การก ากบัดแูลท่ีดิน (การตดัสินใจการน าเอาไปปฏิบติัใช้ และการบงัคบัใช้) : ไมเ่ป็นระบบ ดแูลไมท่ัว่ถงึ ไดร้บัการสนบัสนุนปจัจยั แต่เกษตรกรไมม่ี

ความรูใ้นเรือ่งการนําไปใช ้และการพฒันาต่อยอด 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่ เกษตรกรในชุมชน พืน้ทีใ่กลเ้คยีง และจากพืน้ทีอ่ืน่
ทัว่ประเทศ 

เดนิทางมาเรยีนรู ้ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน      
ในศนูยถ่์ายทอดฯ และนําความรูไ้ปปฏบิตัใิน
พืน้ทีข่องตนเอง 

องคก์รทีข่ ึน้อยู่กบัชุมชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พฒันาพืน้ทีใ่หเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืทีป่รกึษา
การเกษตร 

กรมพฒันาทีด่นิ  คดัเลอืกใหเ้ป็นหมอดนิอาสาประจาํจงัหวดั
ปราจนีบุร ีและเชญิเป็นวทิยากรถ่ายทอด
ความรู ้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การ
พฒันาทีด่นิ แก่เกษตรกรและหมอดนิอาสา 

คร ูเดก็นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา  ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
อําเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ี

ถอดบทเรยีนความรูด้า้นการใช้
เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติพชื และ
จดัทาํเป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอนของ 
หน่วยงาน 

ภาคเอกชน/รฐัวสิาหกจิ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 สนบัสนุนงบประมาณก่อสรา้งอาคารศนูย์
เรยีนรู ้

ทหาร หน่วยงานพฒันาของทหาร ศกึษาดงูานนําความรูไ้ปเผยแพร่ใหก้บัหน่วย
พฒันาทีอ่ื่นต่อไป และช่วยประชาสมัพนัธใ์น
รปูแบบของรายการวทิย ุ

เอเจนซ่ีหลกั   
- 
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การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมกาํลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ    √   นางวนัเพญ็ สนลอย เผยแพร่แนวทางการดาํเนินชวีติของตนเอง ผ่านสือ่รายการ
วทิยุของหน่วยงานทหาร (พ.ท. วรีะ ใจหนกัแน่น) กรมพฒันาทีด่นิ สนบัสนุน
เชือ้จุลนิทรยีส์ารเร่ง พด.2 กากน้ําตาล ถงัหมกั 

การวางแผน    √   กรมพฒันาทีด่นิ สนบัสนุนปจัจยัการผลติ จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้และเชญิเป็นวทิยากร 
กศน. สนบัสนุนเอกสาร เชญิเป็นวทิยากร นําองคค์วามรูไ้ปขยายผล เคยออก
รายการทวีเีรือ่ง การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การทาํการเกษตรทีย่ ัง่ยนื หน่วยงานทหาร 
เชญิไปเป็นวทิยากรบรรยาย 

การดาํเนินการ    √   พด. สนบัสนุนงบประมาณสรา้งโรงเรอืนผลติปุ๋ ยหมกั สนบัปจัจยัการผลติปุ๋ ยหมกั 
น้ําหมกัชวีภาพ วสัดุปรบัปรุงบาํรุงดนิ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ป้าย สาํหรบัจดัตัง้
เป็นศนูยเ์รยีนรูด้า้นการพฒันาทีด่นิ สนบัสนุนงบประมาณถ่ายทาํวดีทีศัน์เรือ่ง 
การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพปรบัปรุงบาํรงุดนิ เผยแพร่องคค์วามรูใ้หอ้ย่างกวา้ง 
ธกส. สนบัสนุนงบประมาณก่อสรา้งอาคารศนูยเ์รยีนรู ้กศน. สนบัสนุนเอกสาร 
สาํหรบัเผยแพร่ (สอน และสรา้งแรงจงูใจ) เพือ่ใหก้ารขยายผลเรว็ขึน้ เกษตรกร
เจา้ของเทคโนโลย ี(คุณวนัเพญ็) มกีารจาํหน่ายแจกจ่ายผลติภณัฑ์
เทคโนโลยชีวีภาพใหเ้กษตรกรทีส่นใจนําไปทดลองใช ้โฮมสเตยไ์มเ้คด็ นํา
นกัท่องเทีย่วมาศกึษาดงูาน พรอ้มเรยีนรูค้วบคู่กบัการลงมอืปฏบิตั ิเพือ่นําไปใช้
ในพืน้ทีต่นเอง 

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล   √   กศน. พด และหน่วยงานทหาร มกีารตดิตามประเมนิผล 

แผนผงั 

ผูเ้ขยีน  : - 
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การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √ การประเมนิความรูด้า้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีไ่ดท้าํการ
บนัทกึไวเ้ป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  

  สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั  

√ ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว ้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตามให้
คาํปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

   

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืเพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูนํ้า    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้

กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้าํแนะนํา 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม  

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปน้ี 

รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ กาํลงัดาํเนินการ  โครงการประชุมถอดองคค์วามรูภ้มูปิญัญาการจดัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ โครงการส่งเสรมิการผลติและการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์เพือ่
การปรบัปรุงบาํรุงดนิ √ เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ เกษตรกรกบัเกษตรกร  

  √ ใชพ้ืน้ทีท่าํการสาธติ   

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การบริการให้ค าแนะน า     

 เกษตรกรทีส่นใจสามารถเขา้มาศกึษา ขอคาํแนะนําไดท้ีศ่นูยเ์รยีนรู ้และสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได้
ทาง Facebook 

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้ 

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่  

√ ทีศ่นูยถ์าวร      

√ เฟสบุ๊ก สวนวนัเพญ็ พนัธุไ์ม ้     

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบสมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  

 ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  - 

√ ใช่ ปานกลาง  ประเทศ   

 ใช่ อย่างมาก     
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ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน    รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 ดา้นการเงนิ    - 

 การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     

 อุปกรณ์     

      

    การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

 - 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนเป็น
จ านวนดอลลารส์หรฐั  

การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000  ธกส. สนบัสนุนงบประมาณ 
100,000 บาท ก่อสรา้งอาคาร
สาํหรบัเป็นศนูยเ์รยีนรู ้พด. 
สนบัสนุน งบประมาณก่อตัง้โรง
ผลติปุ๋ ยหมกั และน้ําหมกั
ชวีภาพ 

√ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

√ 2,000-10,000                √ เงนิสนบัสนุนสาํหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน  

พด. สนบัสนุนปจัจยัการผลติน้ําหมกัชวีภาพ ประกอบดว้ย จุลนิทรยีส์ารเรง่ พด.2 ถงัหมกั และกากน้ําตาล 

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดินคือ   

 สมคัรใจ    

 อาหารสาํหรบัการทาํงาน    

 จ่ายเป็นเงนิสด    

√ ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ  
  

แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ   

 - ไดจ้าํหน่ายผลติภณัฑข์องตนเอง - มคี่าตอบแทนวทิยากร ไดช้ือ่เสยีง ไดค้วามภาคภมูใิจ  

 

ไดร้บัการช่วยเหลอื
ทางการเงนิบางส่วน 

ไดร้บัการช่วยเหลอื
ทางการเงนิแบบเตม็ 

จุลนิทรยีส์ารเร่ง พด.2 ถงัหมกั กากน้ําตาล 
พด. 15,000 บาท (สนบัสนุนในรปูปจัจยัการผลติน้ําหมกัชวีภาพ) √  

วสัดุสาํหรบัการก่อสรา้ง: หนิ 
ธกส. 100,000 บาท (สนบัสนุนเป็นวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งอาคารศนูยเ์รยีนรู ้ √  

วสัดุสาํหรบัการก่อสรา้ง: หนิ: ไม ้
ธกส. 100,000 บาท (สนบัสนุนเป็นวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งอาคารศนูยเ์รยีนรู ้ √  

กระเบือ้ง ปนู เหลก็ 
ธกส. 100,000 บาท (สนบัสนุนเป็นวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งอาคารศนูยเ์รยีนรู ้ √  
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง     

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ทาํใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอีํานาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม ่ 
เกษตรกรพึง่พาตนเองได ้ใชป้จัจยัในฟารม์มาปรบัปรุงดนิ เหน็ผลจรงิสงัเกตจากกายภาพของดนิ จงึมกีารนําความรูไ้ปขยายผลอยา่งกวา้งขวาง 

   √ 

ช่วยในการตดัสนิใจโดยดจูากหลกัฐาน ไดห้รอืไม ่ 
ผูม้าศกึษาดงูาน เหน็ผลจรงิจากพืน้ที ่และการไดร้บัรางวลัตา่งๆ ทําใหเ้กดิความเชื่อถอื กลา้นําเทคโนโลยไีปทดลองปฏบิตัใินพืน้ทีข่องตนเอง 

 √   

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นินําเอาเทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบาํรุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เทคโนโลยทีีใ่ชเ้หน็ผลจรงิ เกษตรกรบางส่วนจงึนําปฏบิตัิ 

  √  

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการดาํเนินงานของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม ่ 
หน่วยงานรฐั เครือ่ขา่ยกลุ่มการทอ่งเทีย่ว ถอดบทเรยีน นําไปขยายผล และมกีารตดิตามผล 

  √  

ระดมกาํลงัหรอืปรบัปรุงการเขา้ถงึแหล่ง เงนิทุนสาํหรบัการดาํเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม ่ 
หน่วยงานภาครฐั เหน็ผลสาํเรจ็ของเทคโนโลย ีจงึสนบัสนุนเงนิทุน ปจัจยัการผลติ และวสัดุอุปกรณ์ 

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการดาํเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม ่ 
หน่วยงานภาครฐั นําเกษตรกรมาศกึษาดงูาน เจา้ของเทคโนโลยมีกีารพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม ่ 
มปีญัหาดา้นการปรบัปรงุดนิ การเพิม่ผลผลติพชื โรคพชืสามารถปรกึษาไดโ้ดยผา่นชอ่งทาง Facebook  Line หรอืโทรศพัทส์อบถาม 

  √  

ทาํใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอีํานาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
มกีลุ่มเครอืขา่ย ถ่ายทอดองคค์วามรู ้และร่วมมอืกนัพฒันาองคค์วามรู ้เพือ่ปรบัปรุงบาํรุงดนิ เพิม่ผลผลติพชื 

   √ 

ช่วยบรรเทาความขดัแยง้หรอืไม ่ 
หากการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในฟารม์ มกีารขยายผลมากขึน้ จะช่วยลดการปนเป้ือนสารพษิ/สารเคมทีางการเกษตรในระบบนิเวศน์ 
บรรเทาความ ขดัแยง้ของคนในชุมชน 

   √ 

ทาํใหก้ลุ่มดอ้ยโอกาสมอีํานาจทางสงัคมและเศรษฐกจิหรอืไม่ 
เปิดโอกาสใหค้นทุกเพศ วยั คนพกิาร มาร่วมศกึษาดงูานไดต้ลอด 

   √ 

ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนหรอืบุตรหลานของผูใ้ชท้ีด่นิใหเ้ขา้ร่วมในดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
หลายหน่วยงาน นํานกัเรยีน นกัศกึษา เขา้มาศกึษาดงูาน 

  √  

นําไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
ผลติอาหารปลอดภยั แก่ผูบ้รโิภค 

   √ 

ปรบัปรุงการเขา้ถงึตลาดหรอืไม่ 
สนิคา้การเกษตรปลอดภยั และมคีุณภาพ ทาํใหม้ตีลาดรองรบักวา้งขวาง 

   √ 

นําไปสู่โอกาสในการจา้งงาน รายไดห้รอืไม ่
สมาชกิกลุ่มเครอืขา่ย เน้นการพึง่พาตนเอง 

 √   

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนืได้
หรอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก)  √ กาํไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่
 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 
 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 
 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้ เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยไีปใชไ้ดเ้อง เนื่องจากปจัจยัการผลติ
สามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่ ราคาไมแ่พง    เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม 

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

√ จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

√ ความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน    →    แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  การจดัทาํศนูยถ่์ายทอดฯ ทาํใหเ้กดิแหล่งเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน เพือ่ศกึษา
หาความรูฝึ้กปฏบิตั ิไดข้อ้มลูไปปฏบิตั ิเพือ่แกไ้ขปญัหาในการประกอบ
อาชพี 

  จุดเรยีนรู ้/ ฐานการเรยีนรู ้ในศนูยถ่์ายทอดยงัมน้ีอย  →   ควรจะเพิม่จุดเรยีนรู ้
และการมสี่วนร่วมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  เกษตรกรเจา้ของศนูยฯ์ เป็นนกัคดิคน้/วจิยั เป็นเกษตรกรตน้แบบใหแ้ก่
เกษตรกรผูส้นใจมาเรยีนรู ้

 เกษตรกรบางรายยงัขาดแรงจงูใจ ขาดการตื่นตวัตืน่/รบัรู ้ไมข่ยนัและอดทน 
  →   สรา้งแรงบนัดาลใจจากกรณคีุณวนัเพญ็ โดยเขยีนเรือ่งราวการดาํเนินชวีติ 
การต่อสู ้จนประสบผลสาํเรจ็ สามารถพึง่พาตนเองได ้

  ทาํใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพีของกลุม่เครอืขา่ยผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี(มี
เครอืขา่ยคอยใหค้าํปรกึษา/แนะนํา เชน่ ใหข้อ้มลูสตูร การผลติ การ
นําไปใชป้ระโยชน์ 

  

  ทาํใหม้โีอกาสพบปะและแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั   

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  →      

  มกีารพฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง ศกึษาหาความรูต้ลอดเวลา พรอ้ม
ทีจ่ะถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่เกษตรกร และผูส้นใจ 

แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  ลงมอืทดลอง และทดสอบเทคโลยชีวีภาพในพืน้ทีจ่รงิ รบัทราบปญัหา
อุปสรรคทุกอย่างในการดาํเนินงาน จงึสามารถตอบขอ้ซกัถามของ
เกษตรกรไดช้ดัเจนว่า วธิไีหนมปีระสทิธภิาพหรอืไมอ่ย่างไร 

  ขาดองคค์วามรูท้างวชิาการ/งานวจิยั ทีม่าสนบัสนุนเทคโนโลยชีวีภาพทีนํ่ามา 
เผยแพร่  →  ใหศ้กึษาพสิจูน์ทราบทางวทิยาศาสตรป์ระกอบว่าเทคโนโลยชีวีภาพ
ทีใ่ชอ้ยู่ ประกอบดว้ยธาตุอาหาร ฮอรโ์มนใดเป็นส่วนประกอบ มปีระโยชน์อะไร 

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

อภสิทิธิ ์บวัปาย (a.boupai@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  31 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563 

วิทยากร   

สมบรูณ์ เหล่าวงศว์ฒันา - คร/ูอาจารย ์   

กนก ดว้งพมิพ ์- ผูใ้ชท้ีด่นิ   

อรุญ พุ่มสุข - ผูใ้ชท้ีด่นิ   
จ.ส.อ.แมน บุญยงค ์- ผูใ้ชท้ีด่นิ   

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5745/ 

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 เทคโนโลย:ี เทคโนโลยน้ํีาหมกัชวีภาพเพือ่การปรบัปรุงบาํรุงดนิ (Bio-fermentation Technology for Soil Improvement) 

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5744/ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

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

 การอ้างอิงหลกั   

  - 

 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์   

  - 
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การใช้ปนูมารล์เพ่ือปรบัปรงุดินเปรีย้วจดั  
การใชป้นูมารล์เพือ่ปรบัปรงุดนิเปรีย้วจดั  

การใชป้นูมารล์เพือ่ปรบัปรุงดนิเปรีย้วจดัในการผลติขา้ว (ภาพโดย : กญัจน์รชัต์ ลชติาวงศ)์ 

การใช้ปูนมาร์ลเป็นสารปรบัปรุงดินในนาข้าวช่วยปรบัสภาพความเป็นกรดของดินและเพ่ิมผลิตภาพ
ของดินส าหรบัการปลกูข้าวในพืน้ท่ีดินเปร้ียวจดั 
เป็นเทคโนโลยสี าหรบัจดัการดนิที่มคีวามเป็นกรดซึ่งเป็นดนิปญัหาที่เกดิจากวตัถุต้นก าเนิดของดนิ การใชปู้น
ทางการเกษตรซึง่ประกอบดว้ยไฮดรอกไซด ์สารประกอบออกไซด ์หรอืคารบ์อเนตทีม่แีคลเซยีมหรอืแมกนีเซยีม
เป็นองคป์ระกอบหลกั วสัดุเหล่านี้มคีุณสมบตัเิป็นด่าง การเตมิลงในดนิสามารถลดความเป็นกรดของดนิได ้เช่น  
ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนฝุ่น ฯลฯ นี่คือเทคโนโลยีส าหรบัการจดัการดินเปรี้ยวจดั ซึ่งเป็นดินปญัหาเกิดจาก
สารประกอบไพไรต์ (FeS) ทีม่อียู่ในวตัถุต้นก าเนิดดนิ เมือ่สมัผสักบัอากาศจงึเกดิการออกซไิดซ์กลายเป็นกรด
ก ามะถนั (H2SO4) ด้วยเหตุนี้ ควรใชปู้นทางการเกษตรทีม่ไีฮดรอกไซด์ ออกไซด์ แคลเซยีมคาร์บอเนต หรอื
แมกนีเซยีม เป็นสารประกอบหลกัในการลดความเป็นกรดของดนิ ซึ่งปูนทางการเกษตรเกษตรส่วนใหญ่ที่ใช ้
ได้แก่ ปูนขาว ปูนมาร์ล หนิปูนฝุ่น ฯลฯ ดนิเปรี้ยวจดัเกดิจากการทบัถมของตะกอนน ้าทะเลหรอืน ้ากร่อยที่มี
สารประกอบไพไรต์ (Pyrite) สะสมอยู่ และเมือ่ตะกอนดนิทีท่บัถมสงูขึน้ น ้าไมท่่วมถงึจงึเกดิการเปลีย่นแปลงทาง
เคมเีกดิกรดก ามะถนั (H2SO4) ขึน้ในชัน้ดนิ และพบสารประกอบจาโรไซต์ ซึ่งมสีเีหลอืงฟางขา้วในชัน้ดนิ ท าให้
ดนิมคีวามเป็นกรดสงู ความอุดมสมบรูณ์ต ่า ขาดแคลนธาตุอาหารหลกั ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั นอกจากนี้ยงัมี
ธาตุบางตวั เช่น อะลมูเินียม เหลก็ และแมงกานีส ละลายออกมามากจนเป็นพษิต่อพชืทีป่ลกู 
 ดนิเปรีย้วจดัในประเทศไทยเกดิขึน้ตามแนวตะวนัออกชายฝ ัง่ ฝ ัง่ตะวนัตกและทางตะวนัออกของคาบสมุทร
ตอนใต้ กรมพฒันาทีด่นิรายงานว่า 35% ของพื้นทีท่ีเ่ป็นดนิเปรี้ยวจดั มคีวามเป็นกรดรุนแรงปานกลางถงึกรด
รุนแรงมากใหผ้ลผลติขา้วเฉลีย่ 625-1,562 กโิลกรมั/เฮกตาร ์เท่านัน้ 
 ในปี 2506 กรมพฒันาที่ดินได้ก่อตัง้ขึ้นมา และได้ก าหนดให้การปรบัปรุงแก้ไขดินเปรี้ยวจดัเป็นหนึ่งใน
โครงการส าคญั และยงัคงด าเนินต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบนัโดยมแีนวปฏิบตัิคอื มกีารแจกจ่ายปูนมาร์ลให้แก่
เกษตรกรในพืน้ทีท่ีป่ระสบปญัหา 1 ตนัต่อไร่ (1 ไร่ = 40x40 เมตร = 1,600 sqm (6.25ไร่เท่ากบัหนึ่งเฮกตาร)์ 
วตัถุประสงคข์องการใชเ้ทคโนโลยนีี้คอื 
(1) ปรบัปรุงดนิทีม่คีวามเป็นกรด เนื่องจากดนิเป็นสิง่จ าเป็นพืน้ฐานส าหรบัการผลติพชื 
(2) เพือ่เพิม่ปรมิาณการผลติขา้ว  
 การใช้ปูนมาร์ลในนา ก่อนที่จะใส่ปูนมาร์ลควรมกีารไถปรบัพื้นที่และย่อยดนิให้ละเอียด เพราะจะท าให้  
ปนูมารล์ท าปฏกิริยิากบัดนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใชร้ถแทรกเตอร์ขนกระสอบปนูมาร์ลเขา้ไปบรเิวณพื้นที่
นา หว่านปนูดว้ยมอื อตัราการใชป้นูมารล์ 6-12 ตนั/เฮกแตร ์ขึน้อยู่กบัค่าความตอ้งการปนูของดนิ 
  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื, 
จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี: 2-10 
แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกู
เลือก : 101.07422, 13,9234 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี  
: ใช ้ณ จุดทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืเน้นไปยงั
บรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็ 
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร  : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : 10-50 ปี  

ประเภทของการแนะน า 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

√ เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั
อยู่ ( > 50 ปี) 

 ในชว่งการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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การใชป้นูมารล์ในแปลงเกษตรผสมผสาน  
(ภาพโดย : กญัจน์รชัต์ ลชติาวงศ)์ 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ใช่  

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ   
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ พืน้ท่ีปลกูพืช -  

√ ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ            การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว: cereals - rice (wetland) 
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 2 
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   การปลกูพชืแซม : ไมใ่ช ่

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

            การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช่  
การใช้น ้า 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  จากน ้าฝน 
√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

    
ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี: - Ca (Acidification): 
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  การเกดิกรด 
√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                   
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   
    

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
  -  มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยโครงสรา้ง: - A2: อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดม

   A3: การรกัษาหน้าดนิ 
   (A 3.2: Reduced tillage (> 30% soilcover)) 
    

    

ไถดนิหลงัจากปรบัปงุดว้ยปนูมารล์ (ภาพโดย : กญัจน์รชัต์ ลชติาวงศ)์ 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวน ต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 1 เฮกตาร)์ 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 384 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. วเิคราะหด์นิก่อนการใชป้นูมารล์เพือ่ทราบอตัราความตอ้งการปนู (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนเตรยีมดนิ) 
2. ควรไถพรวนพืน้ทีก่่อนใส่ปนู เพราะปนูจะท าปฏกิริยิากบัดนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรยีมดนิ) 
3. หว่านปนูมารล์ใหท้ัว่แปลง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรยีมดนิ) 
4. สบูน ้าเขา้ในแปลงสงูถงึ 10 ซม. เหนือระดบัดนิ ขงัน ้าไวจ้นกระทัง่ดนิอ่อนตวั (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรยีมดนิ) 
5. ทิง้ไวป้ระมาณ 3-7 วนั (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรยีมดนิ) 
6. ใชปุ้๋ ยเคมใีนอตัราทีแ่นะน า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างเตรยีมดนิ) 
7. เกบ็เกีย่วขา้ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดเูกบ็เกีย่ว) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค   
- 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ฉดีพ่นสารก าจดัวชัพชื  บาท/เฮกตาร ์ 2.0 20.0 40.0 100.0 

อปุกรณ์  

การสบูน ้า บาท/ชัว่โมง 10.0 100.0 100.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

ปุ๋ ยเคม ี บาท/เฮกตาร ์ 1.0 200.0 200.0 100.0 

สารเคมกี าจดัวชัพชื บาท/เฮกตาร ์ 1.0 59.0 59.0 100.0 

อ่ืนๆ  

ปนูมารล์ ดอลลาร/์เฮกตาร ์ 1.0 36.0 36.0 100.0 

เมลด็พนัธุ ์ ดอลลาร/์เฮกตาร ์ 1.0 84.0 84.0 100.0 

519.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    16.22  
กจิกรรมส าหรบัการบ ารุงรกัษา 
1. (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ -) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 6 ไร)่ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าแรงงานขบัรถตกัดนิ      

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี      

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี (ดอลลารส์หรฐั)      

แบบแปลนทางเทคนิค 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 
  <250 ม.ม.  ชืน้ - 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย) √ สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั(ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ หรือไม่  

 < 5 เมตร √ ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง  (จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์     ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่ 

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10%ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก  งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน   10-50%- ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50%ชองรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

√ ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่  เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็ 
√ 

รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์    รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี  √ √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี  √  ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

- 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

- 
ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

- 

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

- 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

- 

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

- 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก      √  ดา้นบวก

อย่างมาก 
 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก       √ ดา้นบวก

อย่างมาก 
 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก    √    

ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก    √    ดา้นบวก

อย่างมาก 
 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

- 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 1-10%  0-10% 

 11-50%  11-50% 

√ >50%  51-90% 

  √ 91-100% 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

√ ใช ่

 ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ 

√ การเปลีย่นแปลงของตลาด 

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน    →     แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ปนูมารล์เป็นวสัดุทีม่ฤีทธิเ์ป็นด่างสามารถใชใ้นการแกป้ญัหาของดนิที่
มคีวามเป็นกรด มอีายุการใชง้านของปนูหลายปี. การปรบัปรุงดนิ
เปรีย้วโดยใชป้นูมารล์มคี่าใชจ้่ายไมส่งู เกษตรกรสามารถลงทุนไดก้าร
ใชป้นูมารล์จะเพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิไดม้าก 

 การใชป้นูมารล์มากเกนิไปจะท าใหต้น้ขา้วเหลอืงเพราะขา้วไมช่อบความเป็น 
       ด่างสงู →ใส่ปนูตามค่าวเิคราะหด์นิ 
 
 

 การใชป้นูมารล์จะเพิม่ความอุดมสมบรูณ์ใหก้บัดนิมากขึน้ เพิม่
แคลเซยีม (Ca) และแมกนีเซยีม (Mg)ใหก้บัดนิ 

  

 การใชป้นูมารล์จะเร่งการสลายตวัของสารอนิทรยีใ์นดนิและพชื
สามารถดงึเอาไนโตรเจนขึน้มาใชป้ระโยชน์ไดด้ขี ึน้ 

  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ          
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

 การใชป้นูมารล์จะเร่งการสลายตวัของสารอนิทรยีใ์นดนิและพชื
สามารถดงึเอาไนโตรเจนขึน้มาใชป้ระโยชน์ไดด้ขี ึน้ 

 การใชป้นูมารล์มากเกนิไปจะท าใหต้น้ขา้วเหลอืงเพราะขา้วไมช่อบความเป็นด่างสงู 
→ใส่ปนูตามค่าวเิคราะหด์นิ 

 ฟอสฟอรสัยงัคงอยู่ในรปูแบบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชื ความเป็นกรด
ลดลง ปรมิาณเหลก็และอะลนูมัทีล่ะลายออกมากล็งลดเช่นกนั 

  

 ปนูมารล์มคีุณสมบตัใินการท าใหด้นิร่วนซุยขึน้   

การอ้างอิง 

 ผูร้วบรวม 

 นิสุดา ทองค าพนัธ ์  ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 29 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5732/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 ไมป่รากฏ 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

 ไมป่รากฏ 
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นาขา้วทีม่กีารใชห้นิปนูฝุน่ปรบัปรุงดนิหมูบ่า้นโคกอฐิโคกใน ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส (ภาพโดย : ประภา ธารเนตร) 

การใช้หินปนูฝุ่ นเป็นสารปรบัปรงุดินร่วมกบัการจดัการน ้าช่วยปรบัปรงุความเป็นกรดของดิน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวท่ีปลกูในพืน้ท่ีดินเปร้ียวจดัและสร้างความมัน่คงด้านอาหารของครวัเรือน  
  ดนิเปรีย้วจดัเป็นดนิทีม่สีารไพไรท์เป็นองค์ประกอบจ านวนมาก เมือ่ดนิแหง้โดยเฉพาะในช่วง
แลง้จะท าใหเ้กดิกระบวนการออกซเิดชัน่ของดนิ เกดิกรดก ามะถนัขึน้ในดนิและน ้าผวิดนิ ซึ่งฤทธิข์อง
ความเป็นกรดรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อการเจรญิเติบโตของพชื เดมิพื้นทีด่นิเปรี้ยวจดัในภาคใต้
ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยรา้งในช่วงแล้งและใช้เพื่อปลูกขา้วในช่วงฤดูฝน เนื่องจากความเป็นกรดของดนิ
และน ้าทีรุ่นแรง ท าใหธ้าตุอาหารทีส่ าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของพชื เช่น ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรสั 
และธาตุโพแทสเซยีม ปรมิาณน้อย ในขณะทีธ่าตุอะลมูเินียม เหลก็ และแมงกานีสเพิม่สูงขึน้จนอาจเป็น
พษิต่อพชืได ้ผลผลติขา้วทีเ่กษตรกรไดร้บัอยู่ระหว่าง 40 ถงึ 100 กโิลกรมัต่อไร่ ส่งผลต่อเศรษฐกจิใน
ระดบัครวัเรอืน และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดว้ยเหตุนี้ เกษตรกรในหมู่บา้นโคกอฐิโคกใน ต าบลพ
ร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รวมถงึพื้นทีอ่ื่นๆ ทีป่ระสบปญัหาดนิเปรี้ยวจดั ไดน้ าแนวทางการ
จดัการดนิโดยการใชห้นิปนูฝุน่ร่วมกบัการจดัการน ้าในพืน้ทีน่าเพือ่เพิม่ผลผลติขา้วและสรา้งความมัน่คง
ดา้นอาหารของครวัเรอืน  
  การใชห้นิปนูฝุน่ร่วมกบัการจดัการน ้าในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเป็นกรด
ของดนิ (เพิม่ pH ดนิ) ขณะเดยีวกนัทีช่่วยลดปรมิาณเหลก็ อะลูมเินียม และแมงกานีสใหอ้ยู่ในระดบัที่
ปลอดภยัต่อการเจรญิเตบิโตของพชื และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมส าหรบัการด าเนินกจิกรรมของ
จุลนิทรยี์ ซึ่งส่งผลให ้ผลติภาพของดนิเพิม่สูงขึน้และใช้ประโยชน์พื้นทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
โดยระยะแรกใช้แนวทางการจดัการดินด้วยหินปูนฝุ่นและการจดัการน ้า เกษตรกรได้รบัหนิปูนฝุ่น
ประมาณ 1 ถงึ 1.5 ตนัต่อไร่และสนบัสนุนทางวชิาการอื่นๆ จากหน่วยงานภาครฐั (เช่น ศูนย์ศกึษาการ
พฒันาพกิุลทองฯ กรมพฒันาทีด่นิ และกรมชลประทาน เป็นต้น) เพื่อปรบัปรุงพื้นทีน่า ซึ่งข ัน้ตอนการ
ฟ้ืนฟูพื้นทีด่นิเปรี้ยวจดั เริม่ดว้ยการลา้งกรดในดนิโดยการปล่อยน ้าใหท้่วมพื้นทีเ่ป็นเวลานาน 1 ถงึ 2 
สปัดาห ์จงึระบายน ้าออก และด าเนินการกระบวนการเดมิอกี 2 ถงึ 3 ครัง้ ในขัน้ตอนนี้ควรใส่หนิปนูฝุ่น
กระจายใหท้ัว่ผวิดนิแปลงนาและไถกลบใหท้ัว่พื้นที ่ ข ัน้ตอนทีส่ามปล่อยน ้าท่วมแปลงนาและทิ้งไวเ้ป็น
เวลา 10 วนัก่อนทีจ่ะระบายน ้าออกเพือ่ลา้งความเป็นกรด ในขัน้ตอนสุดทา้ย ปล่อยน ้าท่วมขงัในนาเพื่อ
ท านาปลกูขา้วและรกัษาระดบัน ้าในนาตลอดช่วงฤดปูลกู  
  แต่อย่างไรกต็าม การเตรยีมดนิส่วนใหญ่ในปจัจุบนัด าเนินการสองกจิกรรมคอื การใชห้นิปนูฝุ่น 
1 ถึง 1.5 ตนัต่อไร่ (ทุกๆ 3 ถึง 5 ปี) หว่านก่อนการไถพรวนดิน และการปล่อยน ้าท่วมในแปลงนา
ในช่วงฤดปูลกูขา้ว ซึง่เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัการฟ้ืนฟูและปรบัปรุงดนิทีเ่ป็นกรดรุนแรงมาก ใน
บางกรณ ีเกษตรกรสามารถป้องกนักระบวนการออกซเิดชนัของดนิโดยการควบคุมระดบัน ้าในแปลงนา
ตลอดช่วงฤดูแล้ง แต่ความส าเร็จของการจดัการขึ้นกบัความพร้อมของน ้า หากมนี ้าท่วมขงัในพื้นที ่
แปลงนาได ้กระบวนการออกซเิดชนัจะลดลงและช่วยลดปรมิาณกรดทัป้ลดปล่อยได ้ในเวลาเดยีวกนั
และการระบายน ้าออกจากแปลงนาจะช่วยใหช้ะลา้งกรดออกจากพืน้ทีไ่ด ้โดยสรุป แมว้่าการจดัการทีด่นิ
ต้องใชแ้รงงานพเิศษ เวลา วสัดุและ/หรอืการเงนิเพิม่เตมิ เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิพงึพอใจกบัผลของการใช้
หนิปูนฝุ่นเนื่องจากสามารถเพิ่มผลผลติขา้วให้สูงขึ้นมากถึง 12 เท่า โดยผลผลติขา้วเฉลี่ยหลงัการ
ปรบัปรุงดนิคดิเป็น 470 กโิลกรมัต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนได้ปรบัเปลี่ยนที่ดนิเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกจิอื่นๆ เช่น พชืไร่ พชืผกั ไมผ้ล เป็นตน้ รวมถงึมกีารน าน ้าในพื้นทีท่ีไ่ม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้
น ากลบัมาใชเ้พือ่การเกษตรได ้และส่งผลต่อการเพิม่รายไดแ้ละชวีติความเป็นอยู่ทีด่ใีหแ้ก่เกษตรกรผูใ้ช้
ทีด่นิ 

สถานท่ี : หมูบ่า้นโคกอฐิโคกใน ต าบลพรอ่น อ าเภอ
ตากใบ จงัหวดันราธวิาส ประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : 2-10 แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก :  
102.01084, 6.21712 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไปอย่าง
สม ่าเสมอในพืน้ที ่(1-10 ตารางกโิลเมตร) 
พ้ืนท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : 10-50 ปี 
 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนัอยู ่(> 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 

การใช้หินปนูฝุ่นปรบัปรงุดินเพ่ือท านาข้าวในพืน้ท่ีดินเปรีย้วจดั 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

137 



 

     SLM ของ  WOCAT Technologies                                 การใชห้นิปนูฝุน่ปรบัปรุงดนิเพื่อท านาขา้วในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั                                                                            2/8         

การใชพ้ืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้เพือ่การท านาขา้ว  
(ภาพโดย : จรสั สงิหป์ระจมิ) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ไมใ่ช่   

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว : ขา้ว 
 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี : 1  

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  การปลกูพชืแซม : ไมใ่ช ่
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช ่

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   
ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

  
 

การใช้น ้า 
 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  จากน ้าฝน 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 
 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

    
ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี - Ca (Acidification):  
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  การเกดิกรด 
 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก            การเส่ือมโทรมของน ้า -  Hp (Decline of surface water quality):  
 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                            การลดลงของคุณภาพน ้าทีผ่วิดนิ 
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   

   
กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 การจดัการความอุดมสมบรณ์ูของดนิแบบผสมผสาน  - A7: มาตรการอื่น ๆ  
 การลดความเสีย่งจากภยัพบิตับินพืน้ฐานของระบบนิเวศ   

    
    

    

การเจรญิเตบิโตของขา้วชว่งออกรวง  
(ภาพโดย : จรสั สงิหป์ระจมิ) 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 
การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวน: ต่อหน่วยเทคโนโลย ี(หน่วย: 11 ไร่; 1 เฮกตาร ์= 

6.25 ไร่ ) 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย:  บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น (ดอลลารส์หรฐั): 1 ดอลลารส์หรฐั = 33.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การเตรยีมดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
2. การประยุกต์ใชห้นิปนูฝุน่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
3. แรงงานปลกูขา้ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
4. การใส่ปุ๋ ยช่วงเพาะปลกู (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
น ้าท่วมขงัเป็นเวลานานในช่วงฤดฝูนอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการเพาะปลกู
และการจดัการขา้วในแต่ละปีมากทีสุ่ด และในบางครัง้ตน้ทุนการผลติอาจไม่
เปลีย่นแปลง แต่ก าไรจากการผลติขา้วอาจลดลงเนื่องจากผลผลติลดลง (หาก
การจดัการไมเ่หมาะสม) ซึง่ส่งผลต่อรายไดข้องครวัเรอืน 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การเตรยีมดนิและการประยุกต์ใชห้นิปนูฝุน่ วนั 10.0 300.0 3,000.0 100.0 

การปลกูขา้วและการดแูลรกัษา วนั 60.0 300.0 18,000.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

เมลด็พนัธุข์า้ว กโิลกรมั 55.0 25.0 1,375.0  

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต  

หนิปนูฝุน่ ไร ่ 11.0 850.0 9,350.0  

ปุ๋ ย ไร ่ 11.0 400.0 4,400.0 100.0 

36,125.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    1,094.7  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. การเตรยีมดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน)                       
2. การประยุกต์ใชห้นิปนูฝุน่ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
3. แรงงานปลกูขา้ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
4. การใส่ปุ๋ ยช่วงเพาะปลกู (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 

แบบแปลนทางเทคนิค 

ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
พื้นทีด่นิเปรี้ยวจดั (ประมาณ 1,063 ไร่ = 170 เฮกตาร์) ในหมู่บา้นโคกอฐิโคกใน 
ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาสทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงโดยการใชห้นิปนู
ฝุ่น ท าให้ผลผลิตข้าวเพิม่ขึ้นอย่างมาก (จาก 40-100 กิโลกรมัต่อไร่ เป็น 470 
กโิลกรมัต่อไร่) พนัธุข์า้วหลกัคอื ขา้วหอมกระดงังา ซึง่เป็นพนัธุพ์ ืน้เมอืง ในการท า
นาหนึ่งไร่ใชเ้มลด็พนัธุข์า้วหอมกระดงังา 5 กโิลกรมั ระยะเวลาการเจรญิเตบิโตของ
ขา้วหอมกระดงังาตัง้แต่เพาะปลกูถงึเกบ็เกีย่วประมาณ 5 เดอืน 

(ผูเ้ขยีน : ประภา ธารเนตร) 
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ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การเตรยีมดนิและการประยุกต์ใชห้นิปนูฝุน่ วนั 10.0 300.0 3,000.0 100.0 

การปลกูขา้วและการดแูลรกัษา วนั 60.0 300.0 18,000.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

เมลด็พนัธุข์า้ว กโิลกรมั 55.0 25.0 1,375.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

หนิปนูฝุน่ ไร ่ 1,000.0 1.7 1,700.0 100.0 

ปุ๋ ย ไร ่ 11.0 400.0 4,400.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  28,475.0  

862.88  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา  (หน่วยของพืน้ท่ี : 1 เฮกตาร)์ 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดันราธวิาส 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เกนิพอ เช่น มนี ้าไหลบ่าสงู  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี  หรือไม่  

√ < 5 เมตร √ ด ีมนี ้าไหลตลอดปี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง ไมม่นี ้าไหลตลอดปี (จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้     

    (การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

    √ ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 ท าการคา้/การตลาด √ >50% ของรายไดท้ัง้หมด  พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

    √ รวย   

     รวยมาก   

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-50 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี  

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี   √ ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √  ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี  

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง     √   ท าใหง้า่ย  

การมนี ้าดืม่ไวใ้หใ้ช ้ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ค่าใชจ่้ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   
การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่ง
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ 

ลดลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

คุณภาพน ้า  ลดลง     √   เพิม่ขึน้   

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้        √ ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของเพือ่นบา้น เพิม่ขึน้     √   ลดลง 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ      √  ดา้นบวก 

ผลตอบแทนระยาว ดา้นลบ      √  ดา้นบวก 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้                                                     ดา้นลบ      √  ดา้นบวก 

ผลตอบแทนระยะยาว                                                    ดา้นลบ      √  ดา้นบวก 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ    

ฝนตามฤดเูพิม่ขึน้                                        ไมด่ ี    √    ดมีาก 
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

จ าวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 
-  

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 การใชห้นิปนูฝุน่ชว่ยปรบัปรุงผลติภาพและคุณภาพของดนิใหเ้หมาะต่อ
การผลติทางการเกษตร ท าใหผ้ลผลติพชืเพิม่ขึน้ 

 การใชห้นิปนูฝุน่ชว่ยลดการใชปุ้๋ ยเคม ี

  การใส่ปนูในแปลงนาอาจจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเกษตรกรผูใ้ชป้นู 
เนื่องจากปนู    มอีนุภาคขนาดเลก็อาจจะเขา้สู่ร่างการทางจมกูหรอืปากได ้
 เกษตรกรควรใชผ้า้หรอืหน้ากากคลุมจมกูและปาก เพือ่ลดความเสีย่งใน

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

 การใชห้นิปนูฝุน่ชว่ยปรบัปรุงดนิ เนื่องจากปนูจะช่วยยกค่า pH ดนิ
จนถงึระดบัทีเ่หมาะสมต่อการปลกูพชื นอกจากนัน้ การใส่ปนูยงัชว่ย
เพิม่ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลกัทีจ่ าเป็นต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชื ในขณะเดยีวกนั ลดความเป็นพษิของธาตุบางชนิด 
เช่นอะลมูเินียม เหลก็ และแมงกานีสในดนิ 

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
  การใชปู้นในนาขา้ว บางครัง้ความต้องการปนูของพื้นที่นามคี่าสูงเกนิไป 

อาจจะท าใหเ้กษตรกรมคีวามต้องการใชแ้รงงานและเวลาทีม่ากเกนิไป  
หน่วยงานภาครฐั จะต้องหามาตรการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรในการลด
แรงงานและเวลาในการใชห้นิปนูฝุ่นเพื่อการจดัการดนิ เช่น การใชปู้นน ้า 
เป็นตน้ 

จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง   0-10% 

 1-10%  11-50% 

 11-50% √ 51-90% 

√ >50%  91-100% 

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 2 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563 

วิทยากร   

จนัทร ์ชาญแท ้- ผูใ้ชท้ีด่นิ   

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5753/ 
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ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร  

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกั 

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

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 17 success cases in scaling up of technologies in acid sulfate soil: : www.rdpb.go.th 

การอ้างอิง 
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การปลกูปอเทืองเป็นปุ๋ ยพืชสดเพ่ือการปรบัปรงุบ ารงุดิน  
ปอเทอืง 

การปลกูปอเทอืงเป็นปุ๋ ยพชืสดเพือ่การปรบัปรุงดนิ (ภาพโดย : พศิาล พลูเกษม) 

การปลกูปอเทืองในนาข้าวเป็นพืชปุ๋ ยสดเพ่ือเพ่ิมอินทรียวตัถ ุและปรบัปรงุบ ารงุดิน 
การปลูกปอเทอืง (Crotalaria juncia) เป็นปุ๋ ยพชืสด เป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพในการปรบัปรุงความอุดมสมบูรณ์
ของนาขา้วในเขตชลประทานของลุ่มน ้าเจ้าพระยาในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่ผลติ
ขา้วปีละสองครัง้ บางรายผลติขา้ว 5 ครัง้ใน 2 ปี เพราะมนี ้าจากระบบชลประทาน เกษตรกรจึงท านาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยใหด้นิหยุดพกั ซึ่งเป็นผลเสยีต่อโครงสรา้งของดนิจากการใชเ้ครื่องจกัรขนาดเลก็ถงึขนาด
กลาง และการเตรียมดินในขณะที่ดินมคีวามชื้นมากท าให้โครงสร้างดินเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้ดินมคีวาม
เหมาะสมในการปลูกข้าวลดลง รวมถึงอินทรยีวตัถุในดนิลดลงด้วย ส่งผลให้เกษตรกรได้รบัผลผลิตขา้วต ่า 
เกษตรกรจงึแกป้ญัหาโดยเพิม่ปรมิาณการใส่ปุ๋ ยเคม ีซึ่งเป็นการเพิม่ค่าใชจ่้าย การปลูกปอเทอืงเป็นปุ๋ ยพชืสดจงึ
เป็นวธิกีารทีใ่หเ้กษตรกรไดจ้ดัการพืน้ทีน่าของตนเองอย่างเหมาะสม ในการทดลองพื้นทีใ่ชง้าน 1 เฮกตาร์ พื้นที่
ครึง่หนึ่งเป็นการท างานแบบที ่1 และส่วนทีเ่หลอืเป็นการใชง้านแบบที ่2 
การท างานแบบที ่1 : สบูน ้าลงในนาเพือ่ท าใหด้นินุ่มชุ่มชื้น หากมนี ้าจ านวนมาก ท าการสูบน ้าออกจนกระทัง่ดนิ
เริม่อิม่ตวั หรอืใหด้นิถูกน ้าท่วมเลก็น้อยแลว้ทิ้งคา้งคนืไวห้ลงัจากนัน้กร็ะบายน ้าออก ในวนัรุ่งขึน้หว่านเมลด็ปอ
เทอืง การใชง้านแบบที ่2 : ท าการไถดนิในช่วงเริม่ต้นของการทดลองและหว่านเมลด็ปอเทอืงทนัท ีต้นปอเทอืง
เจรญิเตบิโตไดป้ระมาณ 40-50 วนัหรอืจนกระทัง่ออกดอกประมาณ 70-80% จากนัน้ท าการไถพรวนดนิทัง้สอง
แบบ แลว้ทิง้ไว ้15-30 วนั จากนัน้ท าการไถและคราดประมาณ 5-7 วนั แลว้หว่านเมลด็ขา้ว เปรยีบเทยีบระหว่าง
การท างานแบบที ่1 กบัการท างานแบบที ่2 พบว่าไมแ่ตกต่างกนัในแงข่องลกัษณะการท างาน อย่างไรกต็ามแบบ
ที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในการเตรยีมดนิ หลงัจากเกษตรกรปลกูตน้ปอเทอืงเป็นระยะเวลา 
2 ปี ท าการทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ : วิธีที่ 1 ไถพรวนในขณะที่ดนิแห้ง แล้วหมกัส่วนผสมต่างๆ ทิ้งไว้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง วธิทีี ่2 ไถพรวนในขณะทีด่นิเปียก (ไถดนิแลว้ปล่อยใหน้ ้าท่วม แลว้หมกัส่วนผสมต่างๆ ทิ้งไวใ้น
ระยะเวลาหนึ่ง) ทัง้นี้มจีุดแขง็และจุดอ่อนทัง้สองวธิกีาร  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : 50 หมูท่ี ่3 อ าเภอบางระจนั 
จงัหวดัสงิหบ์ุร ีประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: 10-100 แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกู
เลือก :  14.60485, 0.0 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี  
: ใช ้ณ จุดทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืเน้นไปยงั
บรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็ 
พืน้ท่ีคุ้มครองถาวร  : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : 10-50 ปี 

ประเภทของการแนะน า 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั
อยู่ ( > 50 ปี) 

 ในชว่งการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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ปอเทอืงในนาขา้ว (ภาพโดย : พศิาล พลูเกษม) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้             การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ไมใ่ช ่
√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ             พืน้ทีป่ลกูพชื: 
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์   การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว: cereals - rice (wetland) 

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ          จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 2 
√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  การปลกูพชืหมนุเวยีน : ใช ่
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

  
การใช้น ้า 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  จากน ้าฝน 
√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 
√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี:Cn (Fertility decline): 
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  ความอุดมสมบรูณ์และปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิถูกท าใหล้ดลง 

√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   (ไมไ่ดเ้กดิจากสาเหตุการกดักร่อน), Ca (Acidification): การเกดิกรด 
 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                               การเส่ือมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ: - Bc (Reduction of 
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้             vegetation cover): การลดลงของจ านวนพชืทีป่กคลุมดนิ , Bl (Loss 

              of soil life): การสญูเสยีสิง่มชีวีติในดนิ 
กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
 การจดัการความอุดมสมบรณ์ูของดนิแบบผสมผสาน              มาตรการจดัการพืช: - A1: พชื/สิง่ปกคลุมดนิ, A2: อนิทรยีวตัถุใน 

 สวนครวั  ดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ในดนิ, A3: การรกัษาหน้าดนิ (A 3.2: Reduced 
   tillage (> 30% soil cover)), A5: การจดัการเมลด็พนัธุ ์การ 
   ปรบัปรุงพนัธุ,์ A6: Residue management (A 6.3: collected) 

    

ปอเทอืงเพือ่ปรบัปรุงบ ารุงดนิ (ภาพโดย : พศิาล พลูเกษม) 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวน ต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 4.45 ha) 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย USD 
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 1.0 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื ไมป่รากฏ 
 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. หลงัการเกบ็เกีย่วขา้ว เตรยีมเมลด็ปอเทอืง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนมนีาคม) 
2. สบูน ้าเขา้นาขา้ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนมนีาคม) 
3. ปล่อยน ้าออกใหน้ ้าท่วมพืน้ทีน่าเลก็น้อย หว่านเมลด็ปอเทอืง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนมนีาคม) 
4. ไถกลบเมือ่ปอเทอืงอายุ 40-50 วนั (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนมกราคม-เดอืนกุมภาพนัธ)์ 
5. ปล่อยทิง้ไว ้15-30 วนั (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนกุมภาพนัธ์-เดอืนมนีาคม) 
6. ไถตากดนิทิง้ไว ้5-7 วนั (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคม) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค 
- 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 4.45 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 

ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย 

(ดอลลาร์
สหรฐั) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า
(ดอลลารส์หรฐั) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

เกบ็เกีย่วเมลด็ กโิลกรมั/เฮกตาร ์ 320.0 0.02 6.4 100.0 

อ่ืนๆ  

สบูน ้า ไร ่ 10.0 30.0 300.0 100.0 

306.4  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    306.4  

กิจกรรมการบ ารงุรกัษา 
- ไมป่รากฏ 

แบบแปลนทางเทคนิค 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ เขตภมิูอากาศเกษตร 

 < 250 ม.ม. √ ชืน้ - 
 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

√ 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ หรือไม่  

 < 5 เมตร √ ด ี   เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  
(จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) 

 ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √  เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้  
(การชลประทาน) 

  

    การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

√ เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก  งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน   10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้) √ >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

 ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

 อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

√ กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน  ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์    รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1.000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน      

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี  √  ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √  ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

พืน้ทีส่ าหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ในระหว่างเพาะปลกูหรอื
ใชง้าน) 

ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง      √   ท าใหง้า่ยขึน้  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ ้า แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

โอกาสทางวฒันธรรม (ดา้นจติวญิญาณทางศาสนา  
ดา้นสุนทรยีภาพ) 

ลดลง  √      ปรบัปรุงดขี ึน้  

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่มโทรม
ของทีด่นิ 

ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

การบรรเทาความขดัแยง้ แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถานการณ์ของกลุ่มดอ้ยโอกาส ทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 
(เพศ อายุ สถานภาพ ความเป็นกลุ่มทางชาตพินัธุ)์ 

แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน ้า ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การเกบ็เกีย่วหรอืการกกัเกบ็น ้า (น ้าคา้งหมิะ) ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

น ้าไหลบ่าทีผ่วิดนิ เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

ความชืน้ในดนิ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

การสญูเสยีดนิ เพิม่ขึน้   √     ลดลง  

การสะสมของดนิ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ /การเกดิชัน้ดาน เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว์ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

น ้าทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น ้าบาดาล น ้าพุ) ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การไหลของน ้าคงทีแ่ละสม ่าเสมอในชว่งฤดแูลง้ 
(รวมถงึการไหลน้อย) 

ลดลง  √      เพิม่ขึน้  

น ้าท่วมพืน้ทีท่า้ยน ้า (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ) เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน ้า เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

ความสามารถตา้นทานการเปลีย่นแปลง/ ความสามารถใน
การคดักรอง (โดยดนิ พชื พืน้ทีชุ่่มน ้า)  

ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

ตะกอนทีถู่กพดัพามาโดยลม เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก เพิม่ขึน้      √  ลดลง  
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จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

√ 1-10% √ 0-10% 

 11-50%  11-50% 

 >50%  51-90% 

   91-100% 

 การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

-         

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้                                                    ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว 
ดา้นลบ

อย่างมาก 
     √  ดา้นบวก

อย่างมาก 
 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน   →   แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนเมลด็ปอเทอืงแก่เกษตรกรทุกปี  แมว้่าจะมกีารสนบัสนุนเมลด็เมลด็พนัธุป์อเทอืงใหแ้ก่เกษตรกรทุกปี แต่กย็งัไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร → ควรมกีารวางแผนการผลติเมลด็พนัธุ ์

 ปอเทอืงเป็นพชืทีด่แูลงา่ยและมอีตัราการเจรญิเตบิโตสงู  ค่าใชจ้่ายในการเตรยีมดนิเพิม่ขึน้ →สนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรเพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการ
เตรยีมดนิ ซึง่อาจเป็นรปูแบบของสหกรณ์การเกษตร 

 ปอเทอืงมคีวามตา้นทานต่อแมลงและโรค  เกษตรกรบางรายเร่งรบีในการท านา จงึไมใ่ช่เทคโนโลยนีี้ →สนบัสนุนและใหก้าร
ฝึกอบรมแก่เกษตรกรในการใชเ้ทคโนโลย ี

จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ                                    
   →  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

 ผลผลติขา้วเพิม่ขึน้ หลงัจากไถกลบปอเทอืง 15-30 วนั ก่อน
หว่านขา้ว 

 บางพืน้ทีด่นิมคีวามชืน้ต ่าไมเ่หมาะสมต่อการปลกูปอเทอืง →ประสานงานกบั 
หน่วยงานชลประทานเพือ่ชว่ยในการจดัการน ้า 

 เมือ่ปอเทอืงออกดอกมคีวามสวยงามเป็นทีป่ระทบัใจของ
นกัท่องเทีย่ว 

  

 ปอเทอืงมคีวามตา้นทานต่อแมลงและโรค   

 การปลกูปอเทอืงช่วยลดอตัราการใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้ว   
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การอ้างอิง 

 ผูร้วบรวม 

 นิสุดา ทองค าพนัธ ์  ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 29 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 2 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 นายพศิาล พลูเกษม - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5738/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 ไมป่รากฏ 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร  

 กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

  - 
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เทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดั   
ปุ๋ ยสัง่ตดั  

เทคโนโลยกีารจดัการธาตุอาหารพชืในพืน้ทีเ่ฉพาะเจาะจง "ปุ๋ ยสัง่ตดั" (ภาพโดย : ศริพิร สุปญัญาพาณชิย)์ 

เทคโนโลยีปุ๋ ยสัง่ตดั เป็นเทคโนโลยใีนการจดัการธาตุอาหารพชืในพืน้ที่เฉพาะ โดยค าแนะน า
ของเทคโนโลยขีึน้อยู่กบัปจัจยัส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเจรญิเตบิโตและผลผลติของพชื ไดแ้ก่ พนัธุพ์ชื 
แสงแดด อุณหภูม ิความชื้น ปรมิาณน ้าฝน ชุดดนิ ปรมิาณไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม ในดนิ
ขณะนัน้ น ามาพจิารณาร่วมกนั โดยใช้แบบจ าลองการปลูกพชืและโปรแกรมสนับสนุนการตดัสนิใจ ใช้
ส าหรบัใหค้ าแนะน าในการใสปุ่๋ ยไนโตรเจน-ฟอสฟอรสั-โพแทสเซยีม   

ทัง้น้ีเน่ืองจากเดมิเกษตรกรมคีวามเชื่อที่ผดิในเรื่องการใส่ปุ๋ ย: "ยิง่ใส่ปุ๋ ย ยิง่ใหผ้ลผลิตมาก" ซึ่ง
การใช้ไนโตรเจนมากเกินไปส่งผลให้ต้นข้าวมสีีเขียวเข้ม แมลงสามารถเข้าท าลายได้อย่างง่ายดาย
เพราะต้นข้าวมคีวามอวบน ้าการใส่ปุ๋ ยในปรมิาณที่เหมาะสมรวมถึงการใส่ปุ๋ ยในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามความตอ้งการของพชื จะท าใหผ้ลผลติสงูและมตีน้ทุนต ่า ปุ๋ ยเคมไีมใ่ช่สารพษิ หากใช้อย่างถูกวธิ ีจะ
เกิดประสิทธภิาพสูงและคุ้มค่ากบัการลงทุน เกษตรกรบางรายอาจใช้ปุ๋ ยเคมแีล้วได้รบัผลตอบแทน
น้อยลง หรือมีหน้ีสินเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะเกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมีไม่ถูกต้อง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง
เกนิไป เกษตรกรผูท้ีป่ระสบปญัหาดงักล่าวมกัไดร้บัค าแนะน าเกี่ยวกบัปุ๋ ยและสารเคมจีากพนักงานขาย
หรอืรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายเคมภีณัฑท์างการเกษตร  

กรอบแนวคดิของเทคโนโลย ีคอื การใส่ปุ๋ ยให้สอดคล้องกบักฎของการเรยีงล าดบัขัน้ต ่าสุด คอื
ธาตุอาหารทีข่าดแคลนมากทีส่ดุซึง่เป็นขอ้จ ากดัของการตอบสนองของธาตุอาหารอื่นๆ ดงันัน้เกษตรกร
ควรท าการวเิคราะหด์นิก่อนใส่ปุ๋ ย เพื่อทราบปรมิาณของธาตุอาหารในดนิหลงัการเก็บเกี่ยว ชนิดและ
ปรมิาณของปุ๋ ย ในความเป็นจรงิ พชืแต่ละชนิดตอ้งการธาตุอาหารในปรมิาณที่แตกต่างกนั วธิกีารใส่ปุ๋ ย
และระยะเวลาการใสปุ่๋ ยทีเ่หมาะสมกบัช่วงเวลาของการเจรญิเตบิโตของพชืเป็นสิง่ส าคญั ประเทศไทยมี
ชุดดนิมากกวา่ 200 ชุดดนิ ชุดดนิเป็นคณุสมบตัทิีย่ากทีจ่ะเปลีย่นแปลง แตกต่างจากความอุดมสมบูรณ์
ของดนิซึ่งเป็นไปตามการใช้ที่ดนิและวธิกีารจดัการของเกษตรกร ดงันัน้ ขอ้มูลดนิในขณะนัน้สนับสนุน
การตดัสนิใชปุ้๋ ยเคมใีหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เรยีกวา่ ปุ๋ ยเคมสี ัง่ตดั หรอื ปุ๋ ยสัง่ตดั 

 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : 42 หมู ่5 ต าบลบา้นล า อ าเภอ
วหิารแดง จงัหวดัสระบุร ี, ไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: 2-10 แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ี
ถกูเลือก :  100.8802, 14.07067 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช ้ณ จุดที่
เฉพาะเจาะจงหรอืเน้นไปยงับรเิวณพืน้ที่
ขนาดเลก็ 
อยู่ในพืน้ท่ีป่าสวนหรือไม่  : ไมใ่ช่ 
วนัท่ีในการด าเนินการ : น้อยกว่า 10 ปี 
(ไมน่านนี้) 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั
อยู่ ( > 50 ปี) 

 ในชว่งการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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เทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดั (ภาพโดย : ศริพิร สุปญัญาพาณชิย ์) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ใช่  
√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ   
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ พืน้ท่ีปลกูพืช  
 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว: ขา้ว 

 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 2 ครัง้ต่อปี 
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   ปลกูพชืหมนุเวยีนหรอืไม?่ ไมใ่ช ่

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

            
การใช้น ้า 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  จากน ้าฝน 
√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 
√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

    
ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ     การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี - Cp (Soil pollution): 
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ      มลพษิในดนิ 
 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก               การเส่ือมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ - Bc (Reduction of) 
 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                                  vegetation cover  การลดลงของจ านวนพชืทีป่กคลุมดนิ 
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้                

กลุ่มมาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
  การรบกวนดนิใหน้้อยทีสุ่ด  มาตรการจดัการพชื - A2: อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ในดนิ 

  การจดัการความอุดมสมบรูณ์ของดนิแบบผสมผสาน   

สาธติเทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดัใหแ้ก่เกษตรกร  
(ภาพโดย : ศริพิร สุปญัญาพาณชิย ์) 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 30 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 10.8 ดอลลารส์หรฐั (325 บาท/วนั) 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. เกบ็ตวัอย่างดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดกูารเพาะปลกู) 
2.  ใชชุ้ดทดสอบ NPK ในดนิอย่างงา่ย (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดกูารเพาะปลกู) 
3. ใชเ้วลาไมเ่กนิ 30 นาทสี าหรบัตรวจสอบธาตุอาหารส าคญัทีจ่ าเป็นส าหรบัพชื (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดกูารเพาะปลกู) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค 
- 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ ( ต่อ  6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

ประชมุ/อบรม      

ค่าประชุม/อบรม กลุ่มสมาชกิ ต่อครัง้ 2.0 100.0 200.0  

อปุกรณ์      

ชุดทดสอบ ต่อชุด 1.0 167.0 167.0  

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    367.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)      
กจิกรรมส าหรบัการบ ารุงรกัษา 

1. เตมิน ้ายาทดสอบ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 1 ชุด/ปี) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

อปุกรณ์      

น ้ายาทดสอบ ต่อชุด 1.0 133.0 133.0  

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    133.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)      

แบบแปลนทางเทคนิค 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ เขตภมิูอากาศเกษตร 

 <250 ม.ม.  ชืน้ - 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา  
หรือไม่ 

 ผวิดนิ √ เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ 
 < 5 เมตร  ด ี

 
เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  
(จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) 

 ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย 
√  

เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้   
(การชลประทาน) 

  

    การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ 

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10%ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก  งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน  √ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50%ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

 ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่  เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์   
√ 

รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์     √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1.000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       

 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน      

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี  √ √ ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √ √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี  √  ด ี
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

คุณภาพพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง       √ ท าใหง้า่ยขึน้  

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ภาระงาน เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ แย่ลง         √ ปรบัปรุงดขี ึน้   

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ ้าของทีด่นิ แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่มโทรม
ของทีด่นิ ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

การสะสมของดนิ ลดลง √       เพิม่ขึน้   

การอดัแน่นของดนิ เพิม่ขึน้   √     ลดลง  

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

ความสามารถตา้นทานการเปลีย่นแปลง/ ความสามารถใน
การคดักรอง (โดยดนิพชื พืน้ทีชุ่่มน ้า) 

ลดลง   √     ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก  

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก  

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก  

      √ ดา้นบวก
อย่างมาก  

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก  

     √  ดา้นบวก
อย่างมาก  

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก  

      √ ดา้นบวก
อย่างมาก  

 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีค่่อยเป็นค่อยไป                

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง       √  ดมีาก  ไมด่ ี
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เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที  
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  

 1-10%  0-10% 

√ 11-50% √ 11-50% 

 >50%  51-90% 

   91-100% 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน     

 เทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดั สามารถลดตน้ทนุ ดา้นปุ๋ ยและเมลด็พนัธุข์า้ว 
เนื่องจากใส่ปุ๋ ยตามความตอ้งการของขา้ว 
 

 การวเิคราะหต์วัอย่างดนิก่อนปลกูเป็นเรือ่งทียุ่่งยาก และค่าใชจ้่ายสงู  
การแกไ้ขปญัหา จดัตัง้กลุ่ม/ ศนูยถ่์ายทอดภายในชุมชน และใชชุ้ดทดสอบดนิอย่าง
งา่ย (Soil test kits) ในการวเิคราะหด์นิ เพือ่ทราบความตอ้งการธาตุอาหารของพชื 

 ลดการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืลง เนื่องจากการใชปุ้๋ ยในประมาณที่
เหมาะสม ท าใหต้น้ขา้วแขง็แรง ตา้นทานโรคและแมลง เช่น เพลีย้
กระโดดสนี ้าตาลเจาะล าตน้ขา้ว 

 การใชปุ้๋ ยสตูรส าเรจ็ตามทอ้งตลาด มคีวามสะดวกรวดเรว็ มากกว่าการผสมปุ๋ ยใช้
เอง การแกไ้ขปญัหา จดัตัง้กลุ่ม/ ศนูยถ่์ายทอดภายในชุมชน สรา้งความเขา้ใจใน
การใส่ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะหด์นิ โดยการผสมปุ๋ ยใชเ้องเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการใชเ้ทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดั ท าใหป้ระหยดัทัง้งบประมาณและแรงงาน  

 การใชแ้รงงานลดลงเนื่องจากการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืลดลง 80 
เปอรเ์ซน็ต ์

  

 คุณภาพผลผลติดขี ึน้ ลดปญัหาเลด็ลบี   

 สุขภาพของคนในชุมชนดขีึน้ เนื่องจากการลดใชส้ารป้องกนัก าจดั
วชัพชื  

  

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ           จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

 เทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดัมขีอ้ดใีนแงข่องการลดตน้ทุน เนื่องจากลด
ปรมิาณการใชปุ้๋ ยเคมแีละสารก าจดัศตัรพูชื 

 จะแกป้ญัหาในทศิทางใด 

การอ้างอิง 
 ผูร้วบรวม 

 นิสุดา ทองค าพนัธ ์  ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 31 มนีาคม 2561  การอพัเดทล่าสุด: 28 มกราคม 2563 

 วิทยากร   

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5746/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง 

 ไมป่รากฏ 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร  

 กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 
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‘แกล้งดิน’ เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เก่ียวกบัการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจดัโดยการขงัน ้าไว้ในพื้นท่ี จนเกิดปฏิกิริยาเคมี ท าให้ดิน
เปรี้ยวจดัจนถึงท่ีสุด แล้วจึงระบายน ้าออกและปรบัสภาพดินด้วยปูน จนดินมีสภาพดีพอ
ส าหรบัใช้ในการเพาะปลกูได้ 

ในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชร ิเริม่โครงการ “แกลง้ดนิ”                  
เพื่อแก้ปญัหาดินเปรี้ยวจัดหรือดินเป็นกรดให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได ้                     
จงึมพีระราชด ารใิหส้่วนราชการต่างๆ พจิารณาหาแนวทางการปรบัปรุงพืน้ที ่และมอบหมายศูนย์ศกึษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส และกรมพัฒนาที่ดิน พัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการดินหรือค้นหานวัตกรรมที่เหมาะสมส าหรับการผลิต             
ทางการเกษตรในพื้นทีด่นิเปรี้ยวจดั และน าองค์ความรูห้รอืเทคโนโลยทีีไ่ดม้าส่งเสรมิใหเ้กษตรกร/ทีม่ ี
พื้นที่ประสบปญัหาดนิเปรี้ยวจดัไดน้ าไปใช้ให้เหมาะสมกบัพื้นที่ แมว้่าพื้นที่ดนิเปรี้ยวจดัของจงัหวดั
นราธวิาสจะถูกน ้าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเป็นพื้นทีลุ่่มต ่า แต่ในช่วงฤดูแลง้ดนิมกัจะแหง้ ท าให้
สารไพไรทใ์นชัน้ดนิท าปฏกิริยิากบัอากาศและปลดปล่อยกรดก ามะถนัออกมา ส่งผลใหด้นิมสีภาพเป็น
ดนิกรดจดัหรอืเปรีย้วจดั กระบวนการนี้ท าใหด้นิมคี่าความเป็นกรด (pH) ต ่ามาก (pH น้อยกว่า 4) และ
เกดิสภาวะทีไ่มเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื  

การ ‘แกล้งดนิ’ เป็นการท าให้ดินแห้งและเปียกสลบักนัไป ท าได้โดยการขงัน ้าไว้ในพื้นที ่
จนกระทัง่เกดิปฏกิริยิาเคมทีีท่ าให้ดนิเปรี้ยวจดัจนถงึทีสุ่ดแลว้จงึระบายน ้าออก ท าสลบักนัไปต่อเนื่อง
หลายครัง้ ในรอบปี ทัง้นี้ เพื่อเป็นการจ าลองสภาพฤดูแล้งและฤดูฝนและเร่งกระบวนการออกซเิดชนั
ของสารไพไรทใ์นดนิใหถ้งึจุดทีด่นิมสีภาพเป็นกรดสงูทีสุ่ด จากนัน้จงึท าการปรบัสภาพเพือ่ฟ้ืนฟูดนิดว้ย
วสัดุปูน จนกระทัง่ดนิมสีภาพดพีอส าหรบัใชใ้นการเพาะปลูกไดม้กีารทดลองปลูกพชืในสภาพเป็นดนิ
กรด เพื่อหาแนวทางหรอืมาตรการจดัการดนิที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการที่เหมาะสมจะน าไปถ่ายทอด        
ให้แก่เกษตรกร/ผู้ใช้ที่ดนิหรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการดนิในพื้นที่ ซึ่งมาตรการที่เหมาะสม           
ทีไ่ดจ้ากการศกึษา มดีงันี้ 
1. ควบคุมระดบัน ้าใต้ดินให้อยู่เหนือชัน้ดินเลนที่มสีารไพไรท์อยู่ เพื่อป้องกนัไม่ให้สารไพไรท์ท า
ปฏกิริยิากบัออกซเิจนหรอืเกดิกระบวนการออกซเิดชนัจนท าใหเ้กดิกรดก ามะถนัได้ 
2. ปรบัปรุงดนิ ท าได ้3 วธิกีาร ตามสภาพของดนิและความเหมาะสม  คอื (1) การใช้น าชะล้างความ
เป็นกรด เมื่อล้างดินเปรี้ยวจดัให้คลายลงแล้ว ดินจะมคี่า pH เพิ่มขึ้น รวมถึงสารละลายเหล็กและ
อลูมนิัม ทีม่ปีรมิาณมากและเป็นพษิกจ็ะเจอืจางจนท าใหพ้ชืสามารถเจรญิเติบโตไดด้ ีหากมกีารใชปุ้๋ ย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัก็อาจท าให้ผลผลิตพืชเพิ่มมากขึ้น การล้างดินควรด าเนินการอย่างน้อย              
2-3 ครัง้ (2) การใชป้นูผสมคลุกเคลา้กบัหน้าดนิ เช่น ปนูมาร์ล หนิปนูฝุ่น เป็นต้น ซึ่งปรมิาณของปนูที่
ใช้ข ึ้นกบัความรุนแรงของความเป็นกรดของดนิ หรอื (3) การใช้ปูนควบคู่ไปกบัการใช้น ้าชะล้างและ
ควบคุมระดบัน ้าใต้ดนิ วธิกีารนี้เป็นวธิกีารที่ได้ผลดทีี่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งดนิเป็นกรดจดัและถูก
ปล่อยทิง้เป็นเวลานาน  
3. การปรบัสภาพพื้นที ่ท าได ้2 วธิ ีคอื (1) การปรบัระดบัผวิหน้าดนิ ส าหรบัการปลูกขา้วหรอืพชือายุ
สัน้บางชนิด ควรปรบัระดบัผวิหน้าดนิให้มคีวามลาดเอยีงเพื่อให้น ้าไหลไปสู่คลองระบายน ้า และควร
ตกแต่งแปลงนาและคนันาใหมเ่พือ่ใหส้ามารถเกบ็กกัน ้าและระบายน ้าออกไปได ้(2) ส าหรบัการปลูกไม้

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี: หมูบ่า้นโคกอฐิ-โคกใน ต าบลพรอ่น  
อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก: 
101.87155, 6.38819  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2524 
ปีท่ีส้ินสดุ: ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

การศึกษา พฒันา และส่งเสริมการจดัการพืน้ท่ีดินเปรีย้วจดั  
โครงการแกลง้ดนิ  ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิจงัหวดันราธวิาส 

การสาธติการท าการเกษตรในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัภายในศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิจงัหวดันราธวิาส   
(ภาพโดย : ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าร)ิ  
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นาขา้วในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัทีม่กีารปรบัปรุงดนิโดยการใช้
หนิปนูฝุน่ 
(ภาพโดย: จรสั สงิประจมิ)  

นายสมโชค ส าราญ เกษตรกรทีป่ระสบความส าเรจ็ในการ
จดัการดนิเปรีย้วจดัในพืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน  
(ภาพโดย: สุชน คชาทอง)  

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

                 เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการดนิและส่งเสรมิแนวทางทีเ่หมาะสมในการพฒันาพืน้ทีท่ าการเกษตรในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั พรอ้มทัง้สรา้งการยอมรบัของเกษตรกร 
ใหม้กีารน าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไปปฏบิตัใินพืน้ทีเ่พือ่ปรบัปรุงดนิ เพิม่ผลผลติทางการเกษตร และปรบัปรุงคุณภาพชวีติใหด้ขี ึน้ ทัง้นี้  ผูใ้ชท้ีด่นิทีม่พี ืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั
จะไดร้บัการสนบัสนุนเทคโนโลย ี(เชน่ การปรบัรปูแปลงนา และวสัดุปนู) เพือ่ปรบัปรุงดนิ  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม / วฒันธรรม / ศาสนา : เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิผูป้ระสบปญัหาดนิเสือ่มโทรมมเีป้าหมายร่วมกนัคอื การฟ้ืนฟูพืน้ทีเ่พือ่น ามาใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรและเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืน จงึก่อใหเ้กดิการร่วมมอืร่วมแรงกนัในการจดัการดนิ 
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: เนื่องจากหน่วยงานภาครฐัสนบัสนุนแหล่งเงนิตัง้ตน้และปจัจยัการผลติบางส่วนใหแ้ก่เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ

เพือ่การประยุกต์ใชแ้นวทางจดัการดนิ รวมถงึสรา้งความตระหนกัในการปฏบิตังิานร่วมกนัของชุมชน  
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั : เนื่องจากโครงการนี้เริม่ตน้โดยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ท าให้

หน่วยงานหลายภาคสว่นเขา้มาร่วมมบีทบาทอย่างจรงิจงัในการด าเนินงานแกไ้ขปญัหา ไมว่่าจะเป็นหน่วยสว่นกลางหรอืส่วนภมูภิาคเพือ่ใหแ้ผนงานประสบ
ความส าเรจ็ รวมถงึการร่วมมอืรว่มแรงกนัในการจดัการดนิของเกษตรกรผูป้ระสบปญัหา 

 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : การมกีรรมสทิธิท์ีด่นิและสทิธกิารใชท้ีด่นิของเกษตรกร/
ผูใ้ชท้ีด่นิชว่ยใหม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นพืน้ที ่เนื่องจากเทคโนโลยนีี้จ าเป็นตอ้งใชก้บัพืน้ทีเ่พาะปลกูซึง่สว่นใหญ่เป็นนาขา้ว  

 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค : การถ่ายทอดเทคโนโลยผี่านโครงการแกลง้ดนิจะด าเนินการควบคู่กบั
การสนบัสนุนทางวชิาการและองคค์วามรูอ้ื่นๆ ใหแ้ก่เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ  

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : มอุีปสรรคเลก็น้อยเนื่องจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมบางแห่งอยู่
ในพืน้ทีพ่รุ ซึง่เป็นพืน้ทีชุ่่มน ้า และผูใ้ชท้ีด่นิไมม่กีรรมสทิธิก์ารใชพ้ืน้ทีเ่หล่านัน้ 

ผลหรอืพชือายุส ัน้อืน่ๆควรปรบัระดบัของพืน้ทีด่ว้ยการขดุยกร่องและไมค่วรน าดนิล่างมาถมทบัดนิบนเพราะจะเป็นการน าดนิชัน้ทีม่สีารไพไรทข์ึน้มาไวด้า้นบน และควร
ใส่ปนูร่วมกบัการลา้งดนิออกจากพืน้ที ่เป็นค าแนะน าทีไ่ด ้จดัท าขึน้ 4 ปีหลงัท าการศกึษาในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั ซึง่ต่อมาหน่วยงานภาครฐัและเจา้หน้าททีีเ่กีย่วขอ้งยงัคง
มกีารศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด ารแิละกรมพฒันาทีด่ินร่วมกนัส่งเสรมิแนวทางที่
เหมาะสมส าหรบัการจดัการดนิเปรี้ยวจดัสู่เกษตรกร ทัง้การสาธติในพื้นทีศู่นย์ศกึษาฯ และพื้นทีเ่กษตรกร เป็นแนวทางที่ส่งเสรมิการร่วม มอืท างานร่วมกนัระหว่าง
นักวจิยั เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ และหน่วยงานภาครฐัในการพฒันาวธิกีารจดัการดนิเปรีย้วจดัซึง่เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิทีน่ าไปปฏบิตั ิท าใหพ้ืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัทีไ่มส่ามารถปลูก
พชืได ้โดยเฉพาะหมูบ่า้นโคกอฐิ-โคกใน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส สามารถเพิม่ผลผลติขา้วจากเดมิ 50-100 กโิลกรมัต่อไร่ เป็น 400-500 กโิลกรมัต่อไร่ ซึ่งถอืว่า
ประสบความส าเรจ็อย่างมาก เกษตรกรสามารถน าแนวทางดงักล่าวมาปรบัปรุงพืน้ทีด่นิใหส้ามารถปลูกพชืเศรษฐกจิ เช่น ขา้ว พชื พชืผกั ไมผ้ล เป็นต้น และน าแหล่ง
น ้าทีไ่มส่ามารถใชไ้ดม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถเพิม่รายไดข้องครวัเรอืนและมคีุณภาพชวีติได้ 
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การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจแผนการด าเนินงาน
ในพืน้ทีเ่กษตรซึง่โดยทัว่ไป ผูช้ายมกัจะเป็นผูน้ าใน
การด าเนินงานรวมถงึการเขา้ร่วมการประชุมของผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืทีป่รกึษา
การเกษตร  

นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการเกษตรหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการ
ทีด่นิหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เขา้มามบีทบาทในการด าเนินงานวจิยัและ
ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยเีขา้ไปประยกุต์ใชใ้นพืน้ที ่
ไมว่่าจะเป็นการปรบัรปูแปลงนา การใชห้นิปนูฝุน่ 
หรอืการจดัการน า รวมถงึการจดัการหลงัจากมมีกีาร
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนพืน้ทีแ่ลว้  

รฐับาลแห่งชาต ิ(ผูว้างแผน ผูท้ าการตดัสนิใจ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านกังาน
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
พระราชด าร ิ

หน่วยงานภาครฐัสนบัสนุนเงนิทุนหรอืปจัจยัการผลติ
ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิส าหรบัการปรบัปรงุสภาพพืน้ท ี 

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ  
 √    ในช่วงแรกของการจดัตัง้โปรแกรม มกีารสอบถามและสมัภาษณ์เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ

ควบคู่กบัการประชาสมัพนัธโ์ครงการแกลง้ดนิในหมูบ่า้นโคกอฐิ-โคกใน อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธวิาส  

การวางแผน   √    หน่วยงานภาครฐัเขา้ไปสอบถามและสมัภาษณ์เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิในพืน้ทีป่ญัหา  

การด าเนินการ    √   หน่วยงานภาครฐัท าหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการด าเนินโครงการในพืน้ทีก่ารเกษตร 
ในขณะทีผู่ใ้ชท้ีด่นิไดเ้ขา้มามบีทบาทร่วมในระหว่างการท างานของเจา้หน้าท ี 

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล   √   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการดนิอย่างยัง่ยนืและเจา้หน้าทีภ่าครฐัเป็นผูป้ระเมนิและ
ตดิตามผลการด าเนินงาน  

None   √   ผูน้ าชุมชนและผูใ้ชท้ีด่นิถูกสอบถามและสมัภาษณ์โดยเจา้หน้าทีภ่าครฐั                     
และร่วมกนัวางแผนการจดัท าจุดสาธติการพฒันาทีด่นิ  

แผนผงั 
กระบวนการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิุลทองจากส านกังาน
คณะกรรมการโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(ORDPB) และกรมพฒันาทีด่นิเพือ่น า
เทคโนโลยไีปใชใ้นพืน้ทีก่ารเกษตรของเกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิในจงัหวดันราธวิาส  
 

ผูเ้ขยีน : ประภา ธารเนตร  
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การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  

การตดัสินใจถกูท าโดย การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง) √  การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไวเ้ป็น
อย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื √  สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม              
ใหค้ าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

  นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุมการท า
เกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู  

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว   

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า   

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

 การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

√ การวจิยั 
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

ต่อไปน้ี  ก าลงัด าเนินการ  มกีารฝึกอบรมใหแ้ก่เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิจ านวน 17 หลกัสตูร เชน่ 
การสาธติการใชห้นิปนูฝุน่ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั การผลติปุ๋ ยอนิทรยี์
และปุ๋ ยหมกัส าหรบัการปรบัปรุงดนิเปรีย้วจดั และการจดัการทีด่นิ
เพือ่การปรบัปรุงดนิเปรีย้วจดั เป็นตน้  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ เกษตรกรกบัเกษตรกร  

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ  

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน  

   จดัคอรส์  

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้ 
 √ ไปเยีย่มชมสถานที ่

√ ทีศ่นูยถ์าวร  

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  การเสรมิความเขม้แขง็แก่องคก์รอื่นๆ: กลุ่มผูใ้ชท้ีด่นิเพือ่พฒันา
ทีด่นิในพืน้ทีด่นิทรายเป็นกรด (กลุ่มบาเจาะ) และกลุ่มผูใ้ชท้ีด่นิที่
ประยุกต์ใชท้ฤษฎใีหมใ่นพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั (กลุ่มบา้นโคก) ผูใ้ช้
ทีด่นิส่วนใหญ่น าเทคโนโลยไีปใชใ้นพืน้ทีเ่พาะปลกูโดยไดร้บัการ

 ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  

√ ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

 ใช่ อย่างมาก    

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 ดา้นการเงนิ    หน่วยงานภาครฐัสนบัสนุนวสัดุการผลติ เช่น หนิปนูฝุน่        
โดโลไมท ์และคอรส์อบรม   √ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม    

√ อุปกรณ์     

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

 ตดิตามและประเมนิผล โดย สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์กรมวชิาการเกษตร ส านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ 
การวิจยั     

การวจิยักระท ากบัหวัขอ้ต่อไปนี้      

 สงัคมวทิยา  เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐั (เช่น หน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ารก ากบของกระทรวงเกษตร         
และสหกรณ์) ด าเนินการวจิยัเพือ่พฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการดนิเปรีย้วจดั  

√ เศรษฐศาสตรห์รอืการตลาด   

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลกระทบของแนวทาง   

 ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทาง
การเงนิบางส่วน  

ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทาง
การเงนิแบบเตม็   

การเกษตร: เมลด็ √ 

 

ปนู √ 

 

การปรบัรปูแปลงนา  √ 

 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดิน คือ    

√ สมคัรใจ    

 อาหารส าหรบัการท างาน    

 จ่ายเป็นเงนิสด    

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ    

  แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ  

 ปจัจยัการผลติทางการเกษตร    

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

√ 10,000-100,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า: ไม่ปรากฏ   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   

ปจัจยัผลติทางการเกษตร เช่น เมลด็พนัธุ ์พนัธุป์ลา ตน้กลา้ เป็นตน้  

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง     

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการด าเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม ่ 
การฟ้ืนฟูทีด่นิและการใชห้นิปนูฝุน่ประสบความส าเรจ็และไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ชท้ีด่นิในชุมชน ท าใหใ้หพ้ชืพรรณในพืน้ที่
เจรญิเตบิโตไดด้ขี ึน้เป็นอย่างมาก ความถีห่รอืความรนุแรงของน ้าท่วมในพืน้ทีล่ดลง และสมาชกิชุมชนตระหนกัถงึเทคโนโลยแีละ
แนวทางการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ผูใ้ชท้ีด่นิตระหนกัถงึการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืมากขึน้ เนื่องจากการฝึกอบรมและการปรกึษาหารอืระหว่างผูใ้ชท้ีด่นิในชุมชมและ
ชุมชนกบัเจา้หน้าทีภ่าครฐัเพิม่ความรูแ้ละทกัษะของผูใ้ชท้ีด่นิอย่างมาก  

  √  

น าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
โปรแกรมนี้เป็นแนวทางส าคญัส าหรบัชุมชนในการแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทีด่นิ ท าใหผ้ลติภาพของดนิดขี ึน้อย่างมี
นยัส าคญั และผูใ้ชท้ีด่นิสามารถท าการเกษตรในพืน้ทีข่องตนเองเพือ่ผลติพชือาหารไดอ้ย่างยัง่ยนืมากขึน้  

  √  

น าไปสู่โอกาสในการจา้งงาน รายไดห้รอืไม ่
เนื่องจากผูใ้ชท้ีด่นิสามารถท าการเพาะปลกูต่อไปในทีด่นิของตนเองเพือ่ผลติพชืเศรษฐกจิ ซึง่นอกจากจะเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน  
ยงัสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิได ้ 

  √  

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้

    การวิจยั 

 นิเวศวทิยา      

√ เทคโนโลย ี     
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  การส่งเสรมิเทคโนโลยกีารจดัการดนิเปรีย้วจดัจากหน่วยงานภาครฐั
สรา้งความตระหนกัถงึความส าคญัในการฟ้ืนฟูดนิและช่วยใหผู้ใ้ช้
ทีด่นิน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ปรบัปรุงความอุดมสมบรูณ์ของดนิ   
อย่างยัง่ยนื 

  ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้ค่อนขา้งสงูในชว่งเริม่ตน้การปรบัปรุงดนิ      ผูใ้ชด้นิทีม่ ี
งบประมาณไมเ่พยีงพอควรเริม่ปรบัปรุงดนิในพืน้ทีข่นาดเลก็และคอ่ยๆ ขยายจน
ครอบคลุมพืน้ที ่

  โครงการแกลง้ดนิและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เช่น หนิปนูฝุน่ ทีไ่ดจ้าก
การศกึษา นอกจากจะชว่ยในการปรบัปรุงดนิแลว้ ยงัช่วยป้องกนั
ปญัหาความเสือ่มโทรมของดนิทีจ่ะเกดิในอนาคตได ้เนื่องจากหนิปนู
ฝุน่สามารถควบคุมความเป็นกรดของดนิหลงัจากการใชใ้นปรมิาณที่
เหมาะสมกบัดนิ และผลจากการประยกุต์ใชป้นูอยู่ไดน้าน 3 - 5 ปี  

  หากดนิในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัแหง้เกนิไป อาจจะท าใหก้ารจดัการดนิโดยวธิแีกลง้ดนิไม่
ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร     ตดิตามและตรวจสอบค่าความเป็นกรดของดนิ หาก
เจอปญัหาดนิเป็นกรดจดั ควรใส่วสัดุปนูใหบ่้อยครัง้มากขึน้รว่มกบัการผนัน ้าเขา้สู่พืน้ท ี 

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

√ ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

√ การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  เนื่องจากตน้ทุนของเทคโนโลยกีารจดัการดนิถอืว่าต ่า (เช่น หนิปนูฝุน่) 
ในขณะทีป่ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการผลติและรายไดน้ัน้สงูขึน้มาก หากแมไ้ม่
มกีารสนบัสนุนจากภายนอก ผูใ้ชท้ีด่นิยงัคงสามารถจดัการพืน้ที่
เกษตรกรรมของตนไดอ้ย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ผูใ้ชท้ีด่นิกม็คีวามรู้
เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละการประยุกต์ใช ้ดงันัน้ บุคคล 
เหล่านี้สามารถด าเนินกจิกรรมต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนืแมไ้มไ่ดร้บัการ
สนบัสนุน   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม  

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย  

 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม  
 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ    แกไ้ข
ปญัหาไดอ้ย่างไร       

  แนวทางการส่งเสรมินี้สนบัสนุนปจัจยัเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นในการ
ประยุกต์ใชอ้งคค์วามรูจ้ากการศกึษาและจดัเป็นแนวทางทีย่ ัง่ยนืเพือ่
บรรเทาความยากจนของเกษตรกรผ่านการปรบัเปลีย่นทศันคตขิอง
คนในทอ้งถิน่ นอกจากนี้ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีามารถเพิม่
รายไดข้องครวัเรอืน รวมถงึสามารถฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีไ่ด ้ 

  การปรบัเปลีย่นพืน้ทีอ่าจจะมคี่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ในช่วงเริม่ตน้การจดัการดนิตาม 
มาตรการทีเ่หมาะสม ยกตวัอย่างเช่น การปรบัเปลีย่นพืน้ทีจ่ากนาขา้วเพือ่ปลกูพชื
เศรษฐกจิอื่นๆ อาจจะตอ้งใชเ้งนิมากถงึ 10,000 บาทต่อไร่ในการปรบัพืน้ทีน่า     
หน่วยงานภาครฐัควรใหก้ารสนบัสนุนในช่วงเริม่ตน้ของการปรบัเปลีย่น การ 
สนบัสนุนนี้อาจไมเ่พยีงแค่ใหส้นบัสนุนทางการเงนิ แต่ยงัรวมถงึนโยบายต่างๆ ทีส่รา้ง
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ เช่น การจดัหาแหล่งเงนิทุน เป็นตน้  

  เนื่องจากมาตรการจดัการดนิสามารถประยุกต์และปรบัเปลีย่นในแต่
ละพืน้ทีไ่ด ้ซึง่หมายความว่าเทคโนโลยหีรอืมาตรการทีเ่หมาะสมจะ
ไดร้บัการปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัทีด่นิ/ผูใ้ชท้ีด่นิแต่ละรายได ้

  

  หน่วยงานภาครฐั (ส่วนกลาง) ใหป้จัจยัการผลติสนบัสนุนและก าหนด
นโยบายทีเ่หมาะสมเพือ่ชว่ยผูใ้ชท้ีด่นิในการจดัการดนิเปรีย้วจดัและ
พฒันาเศรษฐกจิในชนบท  
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ประภา ธารเนตร (prapataranet@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร :  2 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสุด : 2 เมษายน 2563 

วิทยากร   

สายหยุด เพช็รสขุ - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
อนุรกัษ์ บวัคลีค่ลาย - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
จรสั สงิประจมิ - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
สมโชค ส าราญ - เกษตรกร/ผูใ้ชท้ีด่นิ 

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5754/  

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

Technologies: การใชห้นิปนูฝุน่ปรบัปรุงนาขา้วดนิเปรีย้วจดั https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5753/  

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ 

 โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกั 

  The Pikunthong Royal Development Study Centre. (2014). 17 success cases in scaling up of technologies in acid sulfate soil.:  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  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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 การจดัการน ้า 

1. QT ระบบสง่น้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งู 

2. QA แนวทางการจดัการน้ําอยา่งมปีระสทิธภิาพในนาขัน้บนัไดของชุมชนบนพืน้ทีส่งู 

3. QT ระบบการกกัเกบ็น้ําโดยการเตมิน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใตด้นิในภาคเหนือของประเทศไทย 

4. QA ธนาคารน้ําใตด้นิ : การเตมิน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใตด้นิและกกัเกบ็น้ําใตด้นิ                              
ในเขตภาคเหนือตอนลา่งของประเทศไทย 

5. QT การขดุบอ่เบา้ขนมครกกกัเกบ็น้ํา : ธนาคารกกัเกบ็น้ําในพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเลก็ 

6. QT คบูงัคบัน้ํา-ลาํประโดงรอ่งน้ําในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั 
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ระบบส่งน้ําแบบฝายคนัดินในนาขัน้บนัไดบนพืน้ท่ีสงู 
เหมอืงฝายในนาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งู 

ฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดทีใ่ชใ้นการเกบ็กกัน้ําเพือ่ปลกูขา้วบนพืน้ทีส่งู (ภาพโดย : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว) 

ระบบส่งน้ําแบบฝายคนัดินในนาขัน้บนัไดบนพื้นท่ีสูง เป็นวิธีการดัง้เดิมของชุมชนโดยการ
สร้างฝ่ายคนัดินเพ่ือเป็นทางลาํเลียงน้ํา นําน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติมายงัพืน้ท่ีเกษตรกรรม 
   ระบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัได ณ ศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตัง้อยู่ที ่บา้นดง 
หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
สลบัซบัซอ้นมคีวามลาดชนัสงู พืน้ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 994 – 1,100 เมตร มแีม่น้ํา
สายสําคญั คอื แม่น้ําแม่ลาน้อย ลกัษณะภูมอิากาศมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดทัง้ปี 
25 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิูงสุด 37 องศาเซลเซียสในช่วงเดอืนเมษายน อุณหภูมติํ่าสุด 8 องศา
เซลเซยีสในช่วงเดอืนธนัวาคม ปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่ตลอดทัง้ปี 1,500 มลิลเิมตร โดยฝนจะเริม่ตกตัง้แต่
เดือนมถุินายน – เดือนตุลาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าละว้า จํานวน 147 ครวัเรือน และมี
ประชากรทัง้สิ้น 763 คน การใช้ระบบส่งน้ําแบบฝายคันดินในนาขัน้บันไดของชาวบ้านดง               
มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นแนวทางการจดัการน้ําชุมชนในพืน้ทีแ่หล่งตน้น้ําใหอ้ยู่ร่วมกบัพื้นทีเ่กษตรกรรม
อยา่งยัง่ยนื ลกัษณะองคป์ระกอบทีส่าํคญัของเทคโนโลย ีคอื เหมาะสมกบัการทาํการเกษตรบนพืน้ทีส่งูชนั 
ใช้หลักการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่โดยการผันน้ําจากแหล่งต้นน้ําธรรมชาติมาใช้ภายในพื้นที่
การเกษตรของตนเอง ช่วยเพิม่พืน้ทีใ่นการเพาะปลกูและยงัช่วยชะลอการพงัทลายของหน้าดนิไดเ้ป็น
อย่างด ีมขี ัน้ตอนและวธิกีาร ดงันี้ 
   1. การคดัเลอืกพื้นที่ ควรเลอืกพื้นทีท่ีม่คีวามลาดชนัที่เหมาะสม (< 60 องศา) ถ้าความลาดชนัสูง
การขดุปรบัพืน้ทีท่าํไดย้ากและไดพ้ืน้ทีป่ลูกขา้วในกระทงนาทีแ่คบ ทํางานไดไ้ม่สะดวก และควรเลอืก
พืน้ทีใ่กลแ้หล่งน้ํา ซึง่สามารถทาํระบบส่งน้ํามายงัแปลงนาได ้
   2. การขดุปรบัพืน้ทีน่าข ัน้บนัได การขดุปรบัพืน้ทีน่าข ัน้บนัไดสามารถทาํไดโ้ดยใชแ้รงงานคนหรอืใช้
เครื่องจักรกล การใช้แรงงานคนเป็นวิธีการที่เหมาะสมในหลายพื้นที่เพราะสะดวกต่อการเข้า
บํารุงรกัษาเมื่อเกดิการชํารุด การปรบัพื้นที่นาสามารถทําได้ 2 วธิ ีคอื 1) การขุดดนิจากล่างขึ้นบน 
เป็นการขดุดนิจากขอบแปลงดา้นล่างขึน้ไปทําเป็นคนันาเหนือจุดทีขุ่ดดนิ 2) การขุดดนิจากบนลงล่าง 
เป็นการขดุดนิจากส่วนบนของแปลงทีส่งูกว่ามาถมส่วนล่างของแปลงทีต่ํ่ากว่า พรอ้มทัง้ปรบัแปลงใหม้ี
ความสมํ่าเสมอ ฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดในพื้นที่สูงมขีนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 50 เมตร และลกึ 50 
เซนตเิมตร ทัง้นี้ สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
   3. การปรบัปรุงบาํรุงดนิ ฝายคนัดนิและนาขัน้บนัไดหลงัจากปรบัพืน้ทีเ่สรจ็ใหม่ๆ  ความอุดมสมบูรณ์
ของดนิในแปลงจะไมส่มํ่าเสมอ โครงสรา้งของดนิยงัไม่เหมาะสมในการทํานา จงึควรปรบัปรุงบํารุงดนิ
โดยการเพิม่อินทรยีวตัถุด้วยการใส่ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก หรอืใช้ปุ๋ ยพชืสด นอกจากนี้จะต้องมกีารปรบั
สภาพความเป็นกรดด่างของดิน และเพิ่มธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่า
วเิคราะหด์นิ 

คาํอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อย     
จงัหวดัแมฮ่่องสอน ประเทศไทย  
คาํนวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : 100 - 1,000 แห่ง  
ตาํแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
: 98.07863, 18.37966  
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช ้ณ จดุทีเ่ฉพาะเจาะจง 
หรอืเน้นไปยงับรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็  
วนัท่ีในการดาํเนินการ : มากกว่า 50 ปี (แบบดัง้เดมิ)  

ประเภทของการแนะนํา 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

√ เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่าํกนัอยู ่( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการทาํวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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แหล่งตน้น้ํา  (ภาพโดย : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว)  

การจาํแนกประเภทเทคโนโลยี 

คลองส่งน้ําขนาดเลก็  (ภาพโดย : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว)  

   4. การปลกูขา้ว ในปีแรกของการขดุปรบัพืน้ทีเ่ป็นนาขัน้บนัได บางพืน้ทีไ่มส่ามารถขงัน้ําไดจ้งึต้องปลูกขา้วไร่โดยการหยอดเป็นหลุม แ ต่ในพื้นทีท่ีส่ามารถปรบั
และขงัน้ําไดส้ามารถปลกูขา้วโดยวธิปีกัดาํ แต่ควรใชร้ะยะปกัดาํใหถ้ีข่ ึน้เนื่องจากขา้วจะแตกกอน้อย โดยอาจใชร้ะยะปกัดาํ 20 x 20 เซนตเิมตร จาํนวนกลา้ 3 - 5 ตน้ 
ต่อจบั 
   5. การใส่ปุ๋ ย นาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งูควรเน้นการใชปุ้๋ ยอนิทรยี์ เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการผลติใหเ้กษตรกรโดยเฉพาะการใชปุ้๋ ยอนิทรยี์ซึ่งมใีนทอ้งถิน่ หรอื
เกษตรกรผลติเอง เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด เป็นตน้ ในกรณทีีไ่มเ่พยีงพออาจใชปุ้๋ ยเคมเีสรมิเท่าทีจ่าํเป็น 
   6. การใหน้ํ้า เพือ่ลดปญัหาน้ําไมเ่พยีงพอ และกระจายน้ําใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างทัว่ถงึ การบรหิารจดัการน้ําโดยระบบเหมอืงฝายในนาขัน้บนัได ช่วยทําใหก้าร
ทาํนาและการปลกูพชืผกัหลงัการทาํนามปีระสทิธภิาพมากขึน้และมน้ํีาเพยีงพอต่อการทาํการเกษตรตลอดทัง้ปี 
   7. การป้องกนักาํจดัโรคและแมลง ขา้วทีป่ลกูในนาขัน้บนัไดส่วนมากใชพ้นัธุข์า้วพืน้เมอืงทีม่คีวามตา้นทานต่อโรคและแมลงในทอ้งถิน่ แต่ปจัจุบนัพบการระบาด
ของแมลงบางชนิด จงึจะตอ้งมกีารป้องกนักาํจดัแมลงศตัรตูามคาํแนะนํา และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีด่ว้ย 
   8. การควบคุมวชัพชื การขงัน้ําในแปลงนาสามารถลดปญัหาวชัพชืได ้ถ้ายงัมวีชัพชืใชแ้รงงานคนกําจดั แต่ในแปลงนาทีไ่ม่สามารถขงัน้ําไดว้ชัพชืเป็นปญัหา
สําคญั ดงันัน้จงึควรเตรยีมดนิโดยไถพรวนดนิจะช่วยลดปญัหาวชัพชื แต่หลงัจากปลูกขา้วแลว้จะต้องกําจดัวชัพชือย่างน้อย 2 ครัง้ คอืหลงัขา้วงอก 20 – 25 วนั 
และหลงัขา้วงอก 40 - 45 วนั 
   9. การบํารุงรกัษาระบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพื้นทีสู่ง เกษตรกรมกีารช่อมแซมคนัดนิและขุดลอกฝายส่งน้ําจากแหล่งต้นน้ํา ธรรมชาตทิีเ่ชื่อม
มายงัพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คอื ก่อนปลกูขา้วและหลงัเกบ็เกีย่วขา้วหรอืก่อนเปลีย่นพชืปลกูหลงัจากการทาํนา  

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  พืน้ท่ีปลกูพืช : การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว 
√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ              พชืหลกั : ขา้วและพชืผกั 
 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  ทางน้ํา แหล่งน้ํา พืน้ท่ีชมุชน - ทางระบายน้ํา ทางน้ํา  
√ ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน้ํา/บรเิวณทา้ยน้ําโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  ผลติภณัฑห์ลกัหรอืบรกิาร: ระบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิ  
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   
√ ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ การใช้น้ํา 
√ ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก - √ จากน้ําฝน 
   สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ  น้ําฝนรว่มกบัการชลประทาน 
√ ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 
 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ แหล่งน้ําจากตน้น้ําตามธรรมชาต ิเชน่ หว้ย คลอง และลาํธาร เป็นตน้  
 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์    
    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ประเภทของการเส่ือมโทรม  
√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การกดักร่อนของดินโดยน้ํา - 
 ลดความเสือ่มโทรมของดนิ   
 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   
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ข้อมลูจาํเพาะด้านเทคนิค 
   ระบบส่งน้ําแบบฝายคันดินในนาขัน้บันไดของเกษตรกรที่บ้านดง          
มลีกัษณะองคป์ระกอบทีส่าํคญัของเทคโนโลย ีคอื เทคโนโลยนีี้เหมาะสมกบั
การทําการเกษตรบนพื้นที่สูงทีม่คีวามชนัมาก ส่วนใหญ่มกัมคีวามลาดชนั
ตัง้แต่ 5-60 องศา ซึง่อาศยัหลกัการบรหิารจดัการน้ําในพื้นที ่โดยการผนัน้ํา
จากแหล่งตน้น้ําธรรมชาตมิาใชภ้ายในพื้นทีก่ารเกษตรของตนเอง ช่วยเพิม่
พื้นทีใ่นการเพาะปลูกและช่วยชะลอการพงัทลายของหน้าดนิไดเ้ป็นอย่างด ี
โดยมขี ัน้ตอนและวธิกีารทีส่าํคญั คอื 
1. การคดัเลอืกพืน้ที ่เลอืกพืน้ทีท่ีไ่มม่คีวามลาดชนัมากนัก เนื่องจากการขุด
ปรบัพืน้ทีท่าํไดค้่อนขา้งยากและไดพ้ืน้ทีป่ลกูขา้วในกระทงนาทีแ่คบ ทํางาน
ไดไ้ม่สะดวก และควรเลอืกพื้นทีใ่กลแ้หล่งน้ํา สามารถทําระบบส่งน้ํามายงั
แปลงนาได ้
2. การขดุปรบัพืน้ทีน่าข ัน้บนัได การขดุปรบัพื้นทีน่าข ัน้บนัไดสามารถทําได้
โดยใชแ้รงงานคนหรอืใชเ้ครื่องจกัรกล ในบางพื้นทีอ่าจมขีอ้จํากดัในการใช้
เครื่องจกัรกลเนื่องจากไม่มถีนนเขา้สู่พื้นที่ การใชแ้รงงานคนเป็นวธิกีารที่
เหมาะสมในหลายพืน้ทีแ่ละงา่ยต่อการบาํรุงรกัษาเมือ่เกดิการชาํรุด การปรบั
พืน้ทีน่าสามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื 
   2.1 การขดุดนิจากล่างขึน้บน เป็นการขดุดนิจากขอบแปลงดา้นล่างขึน้ไปทาํเป็นคนันาเหนือจุดทีข่ดุดนิ พรอ้มทัง้ปรบัแปลงใหม้คีวามสมํ่าเสมอ การขุดปรบัพื้นที่
นาแบบนี้มขีอ้ดคีอื โครงสรา้งของดนิในแปลงนาจะถูกรบกวนน้อย หน้าดนิไมถู่กเคลือ่นยา้ยจงึทาํใหย้งัรกัษาความอุดมสมบรูณ์ของดนิเดมิไว้ได ้สามารถทาํใหน้ํ้าขงั
ในแปลงนาไดเ้รว็ขึน้ 
   2.2 การขุดดนิจากบนลงล่าง เป็นการขุดดนิจากส่วนบนของแปลงที่สูงกว่ามาถมส่วนล่างของแปลงที่ตํ่ากว่าเพื่อปรบัให้แปลงนามคีวามสมํ่าเส มอ การขุด       
ปรบัพืน้ทีน่าวธินีี้ทาํไดง้า่ย เกษตรกรส่วนใหญ่คุน้เคยและสามารถใชเ้ครื่องจกัรกลได ้แต่วธินีี้มขีอ้จํากดัคอื หน้าดนิส่วนบนของแปลงนาจะถูกตดัออกไปเหลอืแต่  
ดนิชัน้ล่างความอุดมสมบรูณ์ของดนิตํ่า จงึทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของขา้วในระยะแรกไมค่่อยด ีส่วนหน้าดนิทีต่ดัออกไปถูกนําไปถมในส่วนล่างของแปลงนาและปรบั
เป็นคนันา จงึทําให้ขา้วที่ปลูกในพื้นที่ส่วนล่างเจรญิเติบโตได้ดกีว่า การแก้ปญัหาโดยการขุดเอาดนิชัน้บนของกระทงนาทีอ่ยู่เหนือขึ้นไปนําไปใส่แปลงนาที่อยู่
ดา้นล่างปรบัระดบัใหส้มํ่าเสมอ การปรบัพืน้ทีใ่นแปลงนาใหส้มํ่าเสมอทาํไดโ้ดยการปล่อยน้ําเขา้ในแปลงแลว้ปรบัพื้นทีใ่หน้ํ้าท่วมพื้นทีใ่นแปลงใหส้มํ่าเสมอกนั หรอื
ถ้าไมส่ามารถปล่อยน้ําเขา้แปลงไดก้ใ็ชก้ารสงัเกตและค่อยๆ ปรบัระดบัใหส้มํ่าเสมอ โดยฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดในพื้นทีสู่งมคีวามยาว 5 0 เมตร กวา้ง 1 เมตร 
และความลกึ 50 เซนตเิมตร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัพืน้ทีซ่ึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม  
3. การปรบัปรุงบํารุงดนิ ฝายคนัดินและนาขัน้บนัไดหลงัจากปรบัพื้นที่เสร็จใหม่ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิในแปลงจะไม่สมํ่าเสมอ โครงสร้ างของดินยงัไม่
เหมาะสมในการทํานา ดงันัน้จะต้องปรบัปรุงบํารุงดนิโดยการเพิม่อนิทรยีวตัถุ โดยการใส่ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก หรอืการปลูกพชืตระกูลถัว่แล้วไถกลบเป็นปุ๋ ยพชืสด 
นอกจากนี้จะตอ้งมกีารปรบัสภาพความเป็นกรดด่างของดนิ และเพิม่เตมิธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีม ตามค่าวเิคราะหด์นิ 
4. การปลูกข้าว ในปีแรกๆ ของการขุดปรับพื้นที่เป็นนาขัน้บันได บางพื้นที่ไม่สามารถขงัน้ําได้จึงต้องปลูกข้าวไร่ โดยการหยอดเป็นหลุ ม แต่ในพื้นที ่                      
ทีส่ามารถปรบัและขงัน้ําไดก้ส็ามารถปลูกขา้วโดยวธิปีกัดํา แต่ควรใชร้ะยะปกัดําใหถ้ี่ข ึน้เนื่องจากขา้วจะแตกกอน้อย โดยอาจใชร้ะยะปกัดํา 20 x 20 เซนตเิมตร                     
จาํนวนกลา้  3 - 5 ตน้ต่อจบั 
5. การใส่ปุ๋ ย นาขัน้บนัไดบนพื้นที่สูงควรเน้นการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการผลติให้เกษตรกรโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ซึ่งสามารถหาได ้          
ในทอ้งถิน่ หรอืเกษตรกรสามารถผลติเองได ้เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด เป็นตน้ ในกรณทีีไ่มเ่พยีงพอ อาจใชปุ้๋ ยเคมเีสรมิเท่าทีจ่าํเป็น 
6. การใหน้ํ้า เพื่อลดปญัหาน้ําไม่เพยีงพอ และกระจายน้ําใหก้บัเกษตรกรได้อย่างทัว่ถึง การบรหิารจดัการน้ําโดยใชภู้มปิญัญาชาวบา้น (ระบบเหมอืงฝายในนา
ขัน้บนัได) ช่วยทาํใหก้ารทาํนาและการปลกูพชืผกัหลงัการทาํนามปีระสทิธภิาพมากขึน้และมน้ํีาเพยีงพอต่อการทาํการเกษตรตลอดทัง้ปี 
7. การป้องกนักําจดัโรคและแมลง ขา้วนาขัน้บนัไดส่วนมากใชพ้นัธุ์ขา้วพื้นเมอืงทีม่คีวามต้านทานต่อโรคในทอ้งถิ่น แต่ปจัจุบนัมกีารระบาดของแมลงบางชนิด 
ไดแ้ก่ เพลีย้อ่อนในดนิ เพลีย้กระโดดหลงัขาว และแมลงบัว่ ซึง่จะตอ้งมกีารป้องกนักาํจดัแมลงศตัรตู่างๆ ตามคาํแนะนํา และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีด่ว้ย 
8. การควบคุมวชัพชื การขงัน้ําในแปลงนาสามารถลดปญัหาวชัพชืได้ ถ้ายงัมวีชัพชืก็ใช้แรงงานคนกําจดั แต่ในแปลงนาที่ไม่สามารถขงัน้ําได้วชัพชืเป็นปญัหา
สําคญัในการปลูกขา้ว ดงันัน้ควรเตรยีมดนิโดยการไถพรวนจะช่วยลดปญัหาวชัพชืได้ แต่หลงัจากปลูกขา้วแล้วจะต้องกําจดัวชัพชือย่างน้อย 2 ครัง้ ครัง้แรก        
หลงัขา้วงอก 20 – 25 วนั และอกีครัง้หลงัขา้วงอก 40 - 45 วนั 
9. การบํารุงรกัษาเทคโนโลยรีะบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพื้นที่สูง เกษตรกรจะทําการช่อมแซมคนัดนิและขุดลอกฝายส่งน้ําจาก แหล่งต้นน้ํา
ธรรมชาตทิีเ่ชือ่มมายงัพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คอื ก่อนปลกูขา้วและหลงัจากการเกบ็เกีย่วขา้วหรอืก่อนเปลีย่นพชืปลกูหลังจากการทาํนา  

แบบแปลนทางเทคนิค 

ภาพโดย : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว 

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

   มาตรการปลกูพชืขวางความลาดชนั ทาํคนัดนิลดความเรว็ของน้ํา            มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยโครงสรา้ง  S1:  ฝายคนัดนิ และนาขัน้บนัได 

 ไหลบ่าและการกดักร่อนดนิ   

  การผนัน้ํา และการระบายน้ํา            มาตรการอนุรกัษ์ดนิดว้ยการจดัการ   M7 :  อื่น ๆ ระบบส่งน้ําและการ 

             ผนัน้ํา 
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การจดัตัง้และการบาํรงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การคาํนวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกคาํนวน ต่อหน่วยเทคโนโลย ี(หน่วย: 1 เหมืองฝายมีความยาว 50 เมตร  
   กว้าง 1 เมตร มีความลึก 50 เซนติเมตร : เหมืองฝาย) 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้าํนวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การขดุคลองขนาดเลก็เพือ่ทาํระบบส่งน้ํามายงัพืน้ทีเ่พาะปลกู  
(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ปีแรกของการปลกู) 
2. การขดุปรบัพืน้ทีแ่ละทาํฝายคนัดนิในนาขัน้บนัได (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ปีแรกของการปลกู) 
3. การไถนาและการเตรยีมดนิเพือ่การเพาะปลกู (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ก่อนฤดฝูน) 
4. การปรบัปรุงบํารุงดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M หลงัจากปรบัพืน้ที)่ 
5. การปลกู (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ V ช่วงฤดฝูน) 
6. การใส่ปุ๋ ย (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลกู) 
7. การใหน้ํ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลกู) 
8. การป้องกนักาํจดัโรคและแมลง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลกู) 
9. การควบคุมวชัพชื (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ A ช่วงการปลกู) 
10. การเกบ็เกีย่ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ A ช่วงเกบ็เกีย่วผลผลติ)  

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
        ปจัจยัที่สําคญัที่สุดที่มผีลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
คอืปจัจยัแรงงาน เพราะเกษตรกรจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานใน
การเพาะปลูก เช่น การทําฝาย การปลูก การดูแล ใส่ปุ๋ ย 
และการเกบ็เกีย่วผลผลติ ซึ่งในการขุดและปรบัพื้นทีใ่นนา
ขัน้บันไดสามารถทําได้โดยใช้แรงงานคน หรือ ใช้
เครื่องจักรกล แต่ในบางพื้นที่อาจมีข้อจํากัดในการใช้
เครือ่งจกัรกลเนื่องจากไมม่ถีนนเขา้สู่พืน้ที ่ 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้ (เหมืองฝายมีความยาว 50 เมตร กว้าง 1 เมตร มีความลึก 50 เซนติเมตร) 

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

% ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  
ทาํฝาย 10 วนั ปีแรกเท่านัน้ คน 70.0 300.0 21,000.0 100.0 
ทาํฝาย 10 วนั ปีแรกเท่านัน้ คน 7.0 300.0 2,100.0 100.0 
ช่วงดแูล 20 ครัง้ คน 40.0 300.0 12,000.0 100.0 
ช่วงเกบ็เกีย่ว 20 ครัง้ คน 140.0 300.0 42,000.0 100.0 
อปุกรณ์  
รถไถ คนั 1.0 3,000.0 3,000.0 100.0 
น้ํามนัเครือ่ง ลติร 20.0 30.0 600.0 100.0 
วสัดดุ้านพืช  
เมลด็พนัธุข์า้ว ถงั 3.0 100.0 300.0 100.0 
เมลด็พนัธุพ์รกิ ตน้ 5,000.0 2.0 10,000.0 100.0 
ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  
ปุ๋ ยสตูร 21-0-0 ถุง 3.0 400.0 1,200.0 100.0 
ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 ถุง 3.0 700.0 2,100.0 100.0 
ปุ๋ ยสตูร 16-20-0 ถุง 3.0 600.0 1,800.0 100.0 
ปุ๋ ยคอก ถุง 10.0 200.0 2,000.0 100.0 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  98,000.0  
ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 3,065.63   
กิจกรรมสาํหรบัการบาํรงุรกัษา  
การซ่อมแซมฝายคนัดนิและขดุลอกคลองส่งน้ํา (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ปีละ 2 ครัง้ ก่อนการปลกูพชืรอบถดัไป) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบาํรงุรกัษา (เหมืองฝายมีความยาว 50 เมตร กว้าง 1 เมตร มีความลึก 50 เซนติเมตร) 

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

% ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  
ซ่อมฝาย 2 วนั คน 6.0 300.0 1,800.0 100.0 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  1,800.0  
ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 56.25   
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจาํเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปี  1,500.0 มม. 
ฝนจะเริม่ตกตัง้แต่เดอืนมถุินายน – เดอืนตุลาคม  
ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา สถานีตรวจวดัอากาศโครงการหลวงแมล่าน้อย  
ในกรณทีีฝ่นตกเยอะเกนิไปทีส่ถานีตรวจวดัจะมสีญัญาณเตอืนแจง้ไปที ่ 
ศนูยก์รุงเพทฯ จากนัน้กรุงเทพฯจะแจง้ผูใ้หญ่บา้นและผูใ้หญ่บา้น  
จะแจง้ลกูบา้นใหท้ราบต่อไป  

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้ 

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้ 

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้ 

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%)  ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร √ บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%) √ ไหล่เนินเขา √ 1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

√ ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ตํา่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย) √ สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ตํ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน้ําบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน้ําผิวดิน คณุภาพน้ํา (ยงัไม่ได้รบัการบาํบดั) ความเคม็ของน้ําเป็นปัญหา 

√ ผวิดนิ  เกนิพอ เช่น มน้ํีาไหลบ่าสงู √ เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี หรือไม่  

 < 5 เมตร √ ด ีมน้ํีาไหลตลอดปี  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง ไมม่น้ํีาไหลตลอดปี  (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบาํบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  เป็นน้ําใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน้ําท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้   ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ตํ่า  ตํ่า     
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เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี √   ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

หนี้ ธกส. และสหกรณ์ เป็นหนี้จากการส่งลกูเรยีน  ไมด่ ี  √  ด ี

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

√ เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้) √ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้าํลงัสตัว ์

√ ทาํการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์   √ รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น้ํา 

 15-50 เฮกตาร ์    รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์     √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       
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ผลกระทบ   

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม     

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้ 

คุณภาพพชืผล  ลดลง      √   เพิม่ขึน้ 

การมน้ํีาดืม่ไวใ้หใ้ช ้ ลดลง        √ เพิม่ขึน้ 

คุณภาพน้ําดืม่  ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

การมน้ํีาไวใ้หส้าํหรบัการชลประทาน ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

คุณภาพน้ําสาํหรบัการชลประทาน ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้  √      ลดลง 

ภาระงาน เพิม่ขึน้    √    ลดลง 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม   

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง         √ ปรบัปรุงดขี ึน้ 

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ํ้า  แย่ลง         √ ปรบัปรุงดขี ึน้ 

(ดา้นจติวญิญาณ  ทางศาสนา ดา้น
สุนทรยีภาพ)  

ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้ 

โอกาสทางดา้นสนัทนาการ  ลดลง       √ เสรมิใหแ้ขง็แรง  

สถาบนัของชุมชน  อ่อนแอลง        √ เสรมิใหแ้ขง็แรง  

ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่ง
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  

ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   

ปรมิาณน้ํา  ลดลง         √ เพิม่ขึน้ 

คุณภาพน้ํา ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

การเกบ็เกีย่วหรอืการกกัเกบ็น้ํา(น้ําคา้งหมิะ) ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

น้ําไหลบ่าทีผ่วิดนิ  เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

การระบายน้ําส่วนเกนิ ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

น้ําบาดาลหรอืระดบัน้ําในแอ่งน้ําบาดาล  ตํ่าลง       √ ซมึลงเตมิ 

การสญูเสยีดนิ เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

การสะสมของดนิ  ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ตํ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

มวลชวีภาพ/เหนือดนิชัน้ C  ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื  ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์ ลดลง     √   เพิม่ขึน้ 

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ 
แมลงผสมเกสร) 

ลดลง       √ เพิม่ขึน้ 

ผลกระทบจากน้ําท่วม เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

ผลกระทบจากภยัแลง้ เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

การปล่อยคารบ์อนและก๊าซเรอืนกระจก เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

173 



 

   SLM ของ  WOCAT Technologies                                              ระบบสง่น้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งู                                                                                        8/10 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   
อุณหภมูปิระจาํปี  ไมด่ ี   √   ดมีาก   
อุณหภมูติามฤดกูาล  ไมด่ ี  √    ดมีาก  ฤด:ู ฤดรูอ้น  
อุณหภมูติามฤดกูาล  ไมด่ ี    √  ดมีาก  ฤด:ู ฤดฝูน  
อุณหภมูติามฤดกูาล  ไมด่ ี    √  ดมีาก  ฤด:ู ฤดหูนาว  
ฝนประจาํปี ไมด่ ี    √  ดมีาก   
สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  
พายุฝนประจาํทอ้งถิน่  ไมด่ ี   √   ดมีาก   
พายุฝนฟ้าคะนองประจาํทอ้งถิน่  ไมด่ ี   √   ดมีาก   
พายุลกูเหบ็ประจาํทอ้งถิน่  ไมด่ ี   √   ดมีาก   
ไฟปา่  ไมด่ ี   √   ดมีาก   
โรคระบาด  ไมด่ ี √     ดมีาก   
การบุกรุกของแมลง / หนอน  ไมด่ ี √     ดมีาก   

ผลกระทบ   

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีดาํเนินการ  

น้ําทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น้ําบาดาล น้ําพุ)  ลดลง        √ เพิม่ขึน้  
การไหลของน้ําคงทีแ่ละสมํ่าเสมอในชว่งฤดแูลง้
(รวมถงึการไหลน้อย)           ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

น้ําท่วมพืน้ทีท่า้ยน้ํา (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ)  เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน้ํา เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

การเกดิมลพษิในน้ําบาดาลหรอืแมน้ํ่า เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  
ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้                           ดา้นลบอย่างมาก        √ ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบาํรงุรกัษา    

      √ ดา้นบวกอย่างมาก  ผลตอบแทนระยะยาว                          ดา้นลบอย่างมาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 
เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีนําเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจาํนวนเท่าใดท่ีทาํแบบทนัที โดยไม่ได้รบั

การจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง   0-10% 
 1-10%  11-50% 
 11-50%  51-90% 
√ >50% √ 91-100% 

จาํวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 
เกษตรกร 152 คน 220 โรงเรอืน 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี กาํลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่   
 ใช่ กาํหนดขอ้ปฏบิตัริ่วมกนัในการไมใ่ชส้ารเคมใีนการผลติไมผ้ล  

√ ไมใ่ช่   

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

√ เปลีย่นแปลงดา้นการผลติ  
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 สามารถพึ่งพาตนเอง ดํารงชวีติอยู่อย่างสมดุลระหว่างความ
ต้องการและขดีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ครอบครวั หรอืชุมชนได้ตาม อัตภาพ เช่น ทุก
ครวัเรอืนจะปลกูขา้วไวบ้รโิภคภายในครวัเรอืน 

 ชาวบา้นมกีารนําความรูแ้ละเทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสม
ไปถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากรุ่น
สู่รุ่น ทาํใหเ้กดิการเชือ่มต่อระหว่างเครอืญาตแิละชุมชน และมี
การรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปญัหาหลักของชุมชน ทําให้การ
ดาํเนินงานมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในพืน้ที่ 

 ชาวบ้าน มสีภาพจิตใจที่ม ัน่คง เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กบั
ป ัญห า อุ ปส ร รค ใน กา ร เ ลี้ ย ง ชีพ  ก า รพัฒน าชีวิต ให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น บุคคลหรือชุมชนมีจิตสํานึกในการ
พึ่งตนเอง มีจิตใจใฝ่รู้ มีคุณธรรม มีเหตุผลในการคิดและ
ตดัสนิใจ 

 ส่งเสรมิใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตร 
เพือ่เป็นสิง่ดงึดดูใจใหน้ักท่องเทีย่วมาชม โดยนักท่องเทีย่วจะ
ได้ชื่นชมความงามและพกัผ่อนหย่อนใจเป็นการสรา้งโอกาส
และรายไดใ้หก้บัชาวบา้นและชุมชนในพืน้ที ่

  ขาดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทาํกนิ ชาวบา้นสามารถทาํการเกษตรบนพืน้ทีข่องตนเองไดแ้ต่
ไมม่กีรรมสทิธิท์างกฎหมาย เนื่องจากพืน้ทีด่งักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน ทําใหช้าวบา้น
เกรงว่าอาจจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ในอนาคต  ชาวบ้านและหวัหน้าชุมชน
ต้องการแกไ้ขปญัหาจงึไดข้อความช่วยเหลอืกบัทางรฐับาล ซึ่งรฐับาลไดม้นีโยบายใน
การ ”ออกโฉนดชุมชน” ทัง้นี้ เพื่อหามุมมอง “ด้านกฎหมาย” ที่จะเขา้ไปช่วยเหลือ
จดัการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

 เด็กด้อยโอกาสทางการศกึษา เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กยากจน  โรงเรยีนใน
พื้นที่ได้เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่เดก็ยากจน โดยการให้ทุนสนับสนุนสําหรบั
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศกึษา และลดภาระ
ค่าใชจ้่ายของครอบครวัในดา้นค่าเล่าเรยีน 

 การขาดสวสัดิการด้านสุขภาพ เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมอืงมาก ทําให้ไม่
สามารถเขา้รบัการรกัษาไดท้นัท ีในกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหตุฉุกเฉิน  ชาวบา้นไปรกัษา
กบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลเมือ่เกดิความเจบ็ปว่ย และใชส้ทิธกิารรกัษาจาก
บตัรทองหรอืโครงการ 30 บาทรกัษาฟรทีุกโรค สาํหรบัภาวการณ์เจบ็ปว่ยฉุกเฉนิ  

 ปญัหาทางดา้นพลงังานและการตดิต่อสื่อสารทีย่งัไม่มคีุณภาพ เนื่องจากบางพื้นทีย่งั
ขาดไฟฟ้า และพืน้ทีส่่วนใหญ่สญัญาณโทรศพัท์และอนิเตอร์เน็ตยงัไม่ครอบคลุม  
ชาวบา้นบางคนไดซ้ื้อและตดิตัง้โซลารเ์ซลล ์นําพลงังานแสงอาทติยม์าใชท้ดแทนดว้ย
ตนเอง ส่วนเรื่องสญัญาณโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตยงัคงเป็นปญัหาอย่างมาก ใน
พืน้ทีย่งัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาดงักล่าวได ้

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

 การเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่สามารถ
แกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของดนิ ลดการชะลา้งพงัทลาย
ของหน้าดนิและเกบ็กกัน้ําไวใ้นดนิ 

 ทาํใหช้าวบา้นมน้ํีาไวใ้ชใ้นการทาํการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี 
ชาวบา้นมกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั มคีวามไวว้างใจกนั 
ช่วยเหลอืกนัดว้ยความเตม็ใจแบ่งปนัความรู ้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ มคีวามเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น 

 ชุมชนมคีวามสามารถในการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ ให้
เกดิประโยชน์สงูสุดรวมถงึมกีารอนุรกัษ์ ใหค้งอยู่อย่างอุดม
สมบรูณ์หรอืรกัษาไวไ้มใ่หเ้สือ่มโทรม 

 การสรา้งเครอืขา่ยการทาํงาน (Networking) เครอืขา่ยทาํให้
ชุมชนสามารถดาํเนินกจิกรรมเพือ่นําไปสู่การพึง่ตนเองได 

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ                  
 แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 ชาวบา้นขาดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทํากนิ เนื่องจากพื้นทีข่องชาวบา้นส่วนใหญ่อยู่ในเขต

ป่าสงวน ทําให้ไม่มเีอกสารสทิธิใ์นการถือครองที่ดนิ  รฐับาลไดม้นีโยบายใน
การ ”ออกโฉนดชุมชน” ออกมาเพื่อหวงัจะแก้ไขปญัหาที่ดนิดงักล่าว แต่การแก้ไข
ปญัหานี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวโยงถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจ-สงัคม-
การเมอืง  

 ชาวบา้นยงัขาดสวสัดกิารดา้นหลกัประกนัสุขภาพ เนื่องจากพืน้ทีห่่างไกลจากตวัเมอืง
มาก มคีวามยากลําบากในการเดนิทางไปสถานพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย  รฐับาลได้
จดัตัง้และสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล ซึ่ง
หวัใจสําคญัของระบบสุขภาพปฐมภูมทิี่เน้นการส่งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรค รวมทัง้
บุคลากร ซึง่เป็นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้เมือ่เจบ็ปว่ยเป็นทีพ่ ึง่แก่ประชาชนทีอ่ยู่ใน
พืน้ท ี 

 การขาดโอกาสทางการศกึษา เนื่องจากอยู่ในพื้นทีห่่างไกลจากตวัเมอืง ทําใหเ้ดก็ใน
พื้นที่ขาดโอกาสและความเท่าเทยีมในการศกึษา ส่งผลใหเ้ดก็เหล่านี้ไม่อยู่ในระบบ
การศกึษาภาคบงัคบั โดยมสีาเหตุมาจากปญัหาความยากจน  รฐับาล  มนีโยบาย
ทีจ่ะเขา้มาแกไ้ขปญัหาเดก็ดอ้ยโอกาสอย่างจรงิจงั โดยเริม่จากสถาบนัครอบครวัไป
จนถึงระดบัประเทศ เพื่อที่จะให้เด็กด้อยโอกาสได้รบัการศึกษาที่เท่าเทยีมกบัเด็ก
ทัว่ไป และการมอบทุนการศกึษาให้กบัเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ เพื่อให้
เดก็ๆ ในพืน้ทีม่โีอกาสทางการศกึษามากขึน้ 

 ด้านพลงังานและการสื่อสารยังขาดแคลน พื้นที่บางแห่งระบบไฟฟ้ายงัเข้าไม่ถึง
รวมทัง้ยงัขาดระบบสือ่สารทีม่คีุณภาพ ทาํใหช้าวบา้นไม่สามารถไดร้บัคําปรกึษาเมือ่
ประชาชนทีเ่จบ็ป่วยมอีาการซบัซ้อนหรอืเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  รฐับาลและหน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดต้ดิตัง้โซลาร์เซลล์ นําพลงังานแสงอาทติย์มาใชแ้ทนและเพิม่
ศกัยภาพระบบเครื่องมอืสื่อสาร ตดิตัง้ระบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ตและดาวเทยีม
เพือ่เชือ่มโยงการตดิต่อสือ่สารเขา้ไปยงัพืน้ทีห่่างไกลมากขึน้  
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว (sasirin.09ldd@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 1 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสุด: 15 เมษายน 2563 

วิทยากร   

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์  - วทิยากรร่วม   
สมจติต์  เลศิดษิยวรรณ  - วทิยากรรว่ม  
กมลาภา วฒันประพฒัน์  - วทิยากรรว่ม  
วทิุน ขยนัใหญ่ยิง่ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
บุญป ัน๋ คงวไิล - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
สุชาต ิแก่นเจงิ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
สมนึก แก่นเจงิ - ผูใ้หญ่บา้น   
ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

คาํอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5749/  

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

   ไมป่รากฏ 

การจดัทาํเอกสารถกูทาํโดย 

องคก์ร 

     กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกัการ 

- : - 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง แมล่าน้อย: สะเดด็ขา่วสีท่ศิ: https://www.youtube.com/watch?v=818zn7JMKsU 

 โครงการหลวงแมล่าน้อย: https://www.youtube.com/watch?v=M8pFfl18fC8 

 ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อย: http://www.mhsdc.org/interest510.htm 

 ประวตัศินูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อย: http://www.mhsdc.org/rypmaenoi.htm 

 โครงการหลวงแมล่าน้อย เทีย่วตามรอยพอ่ ชมนาขัน้บนัไดแสนงาม: https://mgronline.com/travel/detail/9590000106920 

 การทาํนาขัน้บนัได: http://www.ricethailand.go.th/rkb/management/index.php-file=content.php&id=4.htm  
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แหล่งตน้น้ําธรรมชาตจิากพืน้ทีป่า่ไมบ้นภูเขา (ภาพโดย : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว) 

แนวทางการจดัการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาขัน้บนัไดของชุมชนบ้านดง ได้น าวิธีการท่ีมี
ตัง้แต่ดัง้เดิมโดยการใช้ระบบส่งน ้าแบบฝายคนัดิน เพ่ือผนัน ้าจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ในการ
ปลูกข้าว เป็นแนวทางการจดัการน ้าชุมชนในพื้นท่ีแหล่งต้นน ้าให้อยู่ร่วมกบัพื้นท่ีเกษตรกรรม
อย่างยัง่ยืน 
   แนวทางการจดัการน้ําโดยการใชร้ะบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดของชุมชนบา้นดง หมู่ที ่5 
ตําบลหว้ยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นแนวทางการจดัการน้ําชุมชนในพื้นทีแ่หล่ง
ตน้น้ําใหอ้ยู่ร่วมกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมอย่างยัง่ยนื สามารถแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรดนิ 
น้ํา และปา่ไม ้ลกัษณะสาํคญัของเทคโนโลย ีคอื เหมาะสมสําหรบัการทําเกษตรบนพื้นทีสู่งทีม่คีวามชนั 
โดยอาศยัหลกัการบรหิารจดัการน้ําในพื้นทีด่ว้ยการผนัน้ําจากแหล่งต้นน้ําธรรมชาตมิาใชภ้ายในพื้นที่
การเกษตร จงึช่วยเพิม่พื้นทีเ่พาะปลูกและช่วยชะลอการพงัทลายของหน้าดนิไดเ้ป็นอย่างด ีมขี ัน้ตอน
ดงันี้ 
   1. การคดัเลือกพืน้ท่ี ควรเลอืกพื้นทีท่ีม่คีวามลาดชนัน้อยกว่า 60 องศา หากความลาดชนัสูง จะทํา
การขุดปรบัพื้นทีไ่ด้ยากและได้พื้นทีป่ลูกขา้วในกระทงนาทีแ่คบ ทํางานไม่สะดวก และควรเลอืกพื้นที่
ใกลแ้หล่งน้ํา ซึง่สามารถทาํระบบส่งน้ํามายงัแปลงนาได ้
   2. การขดุปรบัพื้นท่ีนาขัน้บนัได ทําโดยใชแ้รงงานคนหรอืใชเ้ครื่องจกัรกล การใชแ้รงงานคนเป็น
วธิกีารทีเ่หมาะสมในหลายพื้นทีเ่พราะสะดวกต่อการเขา้บํารุงรกัษาเมือ่เกดิการชํารุด การปรบัพื้นทีน่า
สามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื 1) การขดุดนิจากล่างขึน้บน เป็นการขดุดนิจากขอบแปลงดา้นล่างขึน้ไปทําเป็น
คนันาเหนือจุดทีข่ดุดนิ 2) การขดุดนิจากบนลงล่าง เป็นการขุดดนิจากส่วนบนของแปลงทีสู่งกว่ามาถม
ส่วนล่างของแปลงทีต่ํ่ากว่า พรอ้มทัง้ปรบัแปลงใหม้คีวามสมํ่าเสมอ วธิทีี ่2 นี้ทําไดง้่าย เกษตรกรส่วน
ใหญ่คุ้นเคยและสามารถใช้เครื่องจกัรกลได้ การปรบัพื้นที่ให้สมํ่าเสมอทําได้โดยการปล่อยน้ําเขา้ใน
แปลงแลว้ปรบัพืน้ทีใ่หน้ํ้าท่วมพืน้ทีใ่นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ ฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดในพื้นทีสู่งมขีนาด
กวา้ง x ยาว เท่ากบั 1 x 50 เมตร และความลกึ 50 เซนตเิมตร ขึน้กบัสภาพพื้นทีส่ามารถปรบัเปลีย่น
ไดต้ามความเหมาะสม 
   3. การปรบัปรุงบ ารุงดิน ฝายคนัดินและนาขัน้บันไดหลงัจากปรบัพื้นที่เสร็จใหม่ๆ ความอุดม
สมบรูณ์ของดนิในแปลงจะไม่สมํ่าเสมอ โครงสรา้งของดนิยงัไม่เหมาะสมต่อการทํานา จงึต้องปรบัปรุง
บํารุงดนิเพื่อเพิม่อนิทรยีวตัถุโดยใส่ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก หรอืปลูกพชืตระกูลถัว่แลว้ไถกลบเป็นปุ๋ ยพชืสด 
และจะต้องมกีารปรบัสภาพความเป็นกรดด่างของดนิ และเพิม่เติมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซยีม ตามค่าการวเิคราะหด์นิ 
   4. การปลูกข้าว ในปีแรกๆ ของการขุดปรบัพื้นที่เป็นนาขัน้บนัได บางพื้นทีไ่ม่สามารถขงัน้ําได้จงึ
ต้องปลูกขา้วไร่โดยการหยอดเป็นหลุม แต่ในพื้นทีท่ีส่ามารถปรบัและขงัน้ําไดส้ามารถปลูกขา้วโดยวธิี
ปกัดํา แต่ควรใช้ระยะปกัดําให้ถี่ข ึ้นเนื่องจากข้าวจะแตกกอน้อย โดยอาจใช้ระยะปกัดํา 20 x 20 
เซนตเิมตร จาํนวนกลา้ 3 - 5 ตน้ต่อจบั 
   5. การใส่ปุ๋ ย นาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งูควรเน้นการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการผลติให้
เกษตรกรโดยเฉพาะการใชปุ้๋ ยอนิทรยีซ์ึง่หาไดใ้นทอ้งถิน่ หรอืแนะนําใหเ้กษตรกรผลติเอง เช่น ปุ๋ ยคอก 
ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด เป็นตน้ ในกรณทีีไ่มเ่พยีงพออาจใชปุ้๋ ยเคมเีสรมิเท่าทีจ่าํเป็น 
   6. การให้น ้า เพือ่ลดปญัหาน้ําไมเ่พยีงพอ และสามารถกระจายน้ําใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างทัว่ถงึ การ
บรหิารจดัการน้ําโดยใชภู้มปิญัญาชาวบา้น (ระบบเหมอืงฝายในนาขัน้บนัได) ช่วยทําใหก้ารทํานาและ
การปลูกพชืผกัหลงัการทํานามปีระสทิธภิาพมากขึ้นและมน้ํีาเพยีงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทัง้ปี  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อย    
จงัหวดัแมฮ่่องสอน ประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก : 
98.07838, 18.34069 
วนัท่ีริเร่ิม : ไมป่รากฏ 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

√ แบบดัง้เดมิ/ แบบพืน้เมอืง  

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/ นวตักรรมใหม ่ 

 ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

  

แนวทางการจดัการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาขัน้บนัไดของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู  
เหมอืงฝายในนาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งู 
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

วตัถุประสงคข์องการใชเ้ทคโนโลยรีะบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งูของชาวบา้นดง เพือ่เป็นแนวทางการจดัการน้ําชุมชนในพืน้ทีแ่หล่งตน้น้ําและ
แหล่งตน้น้ําลาํธารใหอ้ยู่รว่มกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมอย่างยัง่ยนื ช่วยแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรดนิ น้ํา และปา่ไม ้การชะลา้งพงัทลายของดนิ ตลอดจน
ช่วยเพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิและบรรเทาปญัหาการขาดแคลนแหล่งน้ําเพือ่การเกษตร ทาํใหช้าวบา้นในพืน้ทีม่คีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม วฒันธรรม ศาสนา : เป็นค่านิยมปลกูฝงัรุ่นต่อรุน่  

 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผูล้งมือปฏิบติั : ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เชน่ ลงแขกเกีย่วขา้ว ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัทัง้ทางดา้นเกษตรและดา้นสงัคม  

 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา : เนื่องจากมศีนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อยมารบัซือ้ผลผลติจากเกษตรกรและไดร้าคาทีเ่หมาะสม  

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธ์ิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : ชาวบา้นขาดเอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ            
เนื่องจากพืน้ทีอ่ยู่ในเขตปา่สงวน  

 การก ากบัดแูลท่ีดิน (การตดัสินใจ การน าเอาไปปฏิบติัใช้ และการบงัคบัใช้) : เนื่องจากไมม่เีอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ ส่งผลใหข้าดอํานาจ              
ในการตดัสนิใจหรอืการซือ้ขายพืน้ที ่

ผูใ้หญ่บา้น (บา้นดง) และผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมถา่ยรปูรว่มกนั ณ ศนูยพ์ฒันา
โครงการหลวงแมล่าน้อย (ภาพโดย : ชมุชนทอ่งเทีย่ว Otop นวตัวถิแีมฮ่อ่งสอน)  

คลองส่งน้ําขนาดเลก็ เพื่อใชส้่งน้ําจากแหล่งตน้น้ําธรรมชาตไิปยงันาขัน้บนัได  
(ภาพโดย : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว)  

   7. การป้องกนักําจดัโรคและแมลง ขา้วนาขัน้บนัไดส่วนมากใชพ้นัธุ์ขา้วพื้นเมอืงที่มคีวามต้านทานต่อโรคในท้องถิ่นแต่ปจัจุบนัมกีารระบาดของแมลงบางชนิด 
ไดแ้ก่ เพลีย้อ่อนในดนิ เพลีย้กระโดดหลงัขาว และแมลงบัว่ ซึง่จะตอ้งมกีารป้องกนักาํจดัแมลงศตัรตู่างๆ ตามคาํแนะนํา และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีด่ว้ย 
   8. การควบคุมวชัพชื การขงัน้ําในแปลงนาสามารถลดปญัหาวชัพชืได ้ถ้ายงัมวีชัพชืกใ็ชแ้รงงานคนกําจดั สําหรบัแปลงนาทีไ่ม่สามารถขงัน้ําไดว้ชัพชืเป็นปญัหา
สาํคญั ดงันัน้จงึควรเตรยีมดนิโดยการไถพรวนดนิจะช่วยลดปญัหาวชัพชื และหลงัจากปลกูขา้วแลว้จะตอ้งกาํจดัวชัพชือย่างน้อย 2 ครัง้ คอืหลงัขา้วงอก 20 – 25 วนั 
และหลงัขา้วงอก 40 - 45วนั 
   9. การบาํรุงรกัษาเทคโนโลยรีะบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งู เกษตรกรมกีารช่อมแซมคนัดนิและขดุลอกฝายส่งน้ําจากแหล่งตน้น้ําธรรมชาตทิี่
เชือ่มมายงัพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คอื ก่อนปลกูขา้วและหลงัเกบ็เกีย่วขา้วหรอืก่อนจะเปลีย่นพชืปลกูหลงัจากการทาํนา  

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่   เพศหญงิและชายวยักลางคน เป็นเจา้ของทีด่นิทาํกนิเอง 100% 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

เอเจนซ่ีหลกั 
- 
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การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุนจากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมกาํลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ      √ สภาพพืน้ทีน่าตอ้งทาํทีลุ่่ม แต่พืน้ทีเ่อือ้อํานวย ปลกูขา้วเพือ่ยงัชพีมขีา้วกนิ  

การวางแผน      √ ในอดตีเกษตรกรจะขดุฝายเองซึง่จะขดุทลีะเลก็น้อย ฝายทีใ่ชท้าํจากไมไ้ผ่ 
ปจัจุบนัใชป้นู ทราย และหนิ ทาํใหม้คีวามคงทนแขง็แรงขึน้ และสทิธิก์ารใชน้ํ้า
ตอ้งขอจากเจา้ของดัง้เดมิ  

แผนผงั 
ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
   แนวทางการจดัการน้ําอย่างมปีระสทิธิภาพในนาขัน้บนัไดของชุมชนบนพื้นที่สูง 
อาศัยหลกัการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่โดยการผนัน้ําจากแหล่งต้นน้ําธรรมชาต ิ           
มาใช้ภายในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ช่วยเพิม่พื้นที่ในการเพาะปลูกและยงัช่วย
ชะลอการพงัทลายของหน้าดนิไดเ้ป็นอย่างด ีมขี ัน้ตอนทีส่าํคญั ดงันี้ 
   1. การคดัเลอืกพื้นที่ เลอืกพื้นทีท่ี่มคีวามลาดชนัน้อย เนื่องจากการขุดปรบัพื้นที ่            
ทําได้ค่อนขา้งยากและจะได้พื้นที่ปลูกขา้วในกระทงนาที่แคบ ทํางานได้ไม่สะดวก    
และควรเลือกพื้นที่ ใกล้แหล่ ง น้ํ า สามารถทําระบบส่ง น้ํ ามายังแปลงนาได้ 
   2. การขดุปรบัพืน้ทีน่าข ัน้บนัได การขุดปรบัพื้นทีน่าข ัน้บนัไดสามารถทําไดโ้ดยใช้
แรงงานคนหรอืใช้เครื่องจกัรกลในบางพื้นที่อาจมขี้อจํากดัในการใช้เครื่องจกัรกล
เนื่องจากไม่มถีนนเขา้สู่พื้นที ่การใชแ้รงงานคนเป็นวธิกีารที่เหมาะสมในหลายพื้นที่
และงา่ยต่อการบาํรุงรกัษาเมือ่เกดิการชํารุด การปรบัพื้นทีน่าสามารถทําได ้2 วธิ ีคอื  
   2.1 การขุดดนิจากล่างขึ้นบน เป็นการขุดดนิจากขอบแปลงด้านล่างขึน้ไปทําเป็น 
คนันาเหนือจุดทีขุ่ดดนิ พร้อมทัง้ปรบัแปลงให้มคีวามสมํ่าเสมอ การขุดปรบัพื้นที่นา
แบบนี้มีข้อดีคือโครงสร้างของดินในแปลงนาจะถูกรบกวนน้อย หน้าดินจะไม่ถูก
เคลื่อนย้ายจงึทําใหย้งัรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของดนิเดมิไวไ้ด้ สามารถทําใหน้ํ้าขงั 
ในแปลงนาไดเ้รว็ขึน้ 
   2.2 การขุดดนิจากบนลงล่าง เป็นการขุดดนิจากส่วนบนของแปลงทีสู่งกว่ามาถม
ส่วนล่างของแปลงทีต่ํ่ากว่าเพื่อปรบัใหแ้ปลงนามคีวามสมํ่าเสมอ การขุดปรบัพื้นทีน่า
วิธีนี้ทําได้ง่ายเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยและสามารถใช้เครื่องจักรกลได้ แต่วิธีนี้       
มีข้อจํากัดคือ หน้าดินส่วนบนของแปลงนาจะถูกตัดออกไปเหลือแต่ดินชัน้ล่าง              
ความอุดมสมบูรณ์ของดนิตํ่า จงึทําให้การเจรญิเติบโตของขา้วในระยะแรกไม่ค่อยด ี
ส่วนหน้าดนิที่ตดัออกไปจะถูกนําไปถมในส่วนล่างของแปลงนาและปรบัเป็นคนันา            
จงึทําให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ส่วนล่างเจรญิเติบโตได้ดกีว่า การแก้ปญัหาโดยการขุด           
เอาดนิชัน้บนของกระทงนาทีอ่ยู่เหนือขึ้นไปนําไปใส่แปลงนาทีอ่ยู่ดา้นล่างปรบัระดบั
ใหส้มํ่าเสมอ การปรบัพืน้ทีใ่นแปลงนาใหส้มํ่าเสมอทําไดโ้ดยการปล่อยน้ําเขา้ในแปลง
แล้วปรบัพื้นที่ให้น้ําท่วมพื้นที่ในแปลงให้สมํ่าเสมอกนั หรือถ้าไม่สามารถปล่อยน้ํา            
เข้าแปลงได้ใช้การสังเกตและค่อยๆ ปรับระดับให้สมํ่าเสมอ โดยฝายคันดิน                     
ในนาขัน้บนัไดในพื้นที่สูงจะมคีวามยาว 50 เมตร กว้าง 1 เมตร และความลกึ 50 
เซนตเิมตร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัพืน้ทีซ่ึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
   3. การปรบัปรุงบํารุงดิน ฝายคันดินและนาขัน้บันไดหลังจากปรับพื้นที่เสร็จใหม่ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงจะไม่สมํ่าเสมอ โครงสร้ างของดิน                       
ยงัไมเ่หมาะสมในการทาํนา ดงันัน้ตอ้งปรบัปรุงบาํรุงดนิโดยการเพิม่อนิทรยีวตัถุ ใส่ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก หรอืการปลกูพชืตระกลูถัว่แลว้ไถกลบเป็นปุ๋ ยพชืสด นอกจากนี้    
ตอ้งมกีารปรบัสภาพความเป็นกรดด่างของดนิ และเพิม่เตมิธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม ตามค่าวเิคราะหด์นิ 
   4. การปลกูขา้ว ในปีแรกๆ ของการขดุปรบัพืน้ทีเ่ป็นนาขัน้บนัได บางพืน้ทีไ่มส่ามารถขงัน้ําไดจ้งึตอ้งปลกูขา้วไรโ่ดยการหยอดเป็นหลมุ แต่ในพืน้ทีท่ีส่ามารถปรบัและ
ขงัน้ําไดก้ส็ามารถปลกูขา้วโดยวธิปีกัดาํ แต่ควรใชร้ะยะปกัดาํใหถ้ีข่ ึน้เนื่องจากขา้วจะแตกกอน้อย โดยอาจใชร้ะยะปกัดาํ 20 x 20 เซนตเิมตร จาํนวนกลา้ 3 - 5 ตน้ต่อจบั 
   5. การใส่ปุ๋ ย นาขัน้บนัไดบนพืน้ทีส่งูควรเน้นการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์เนื่องจากช่วยลดตน้ทุนการผลติใหเ้กษตรกรโดยเฉพาะการใชปุ้๋ ยอนิทรยีซ์ึง่สามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่ 
หรอืเกษตรกรสามารถผลติเองได ้เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด เป็นตน้ ในกรณทีีไ่มเ่พยีงพออาจใชปุ้๋ ยเคมเีสรมิเท่าทีจ่าํเป็น 
   6. การใหน้ํ้า เพือ่ลดปญัหาน้ําไมเ่พยีงพอ และกระจายน้ําใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างทัว่ถงึ การบรหิารจดัการน้ําโดยใชภ้มูปิญัญาชาวบา้น (ระบบเหมอืงฝายในนาขัน้บนัได) 
ช่วยทาํใหก้ารทาํนาและการปลกูพชืผกัหลงัการทาํนามปีระสทิธภิาพมากขึน้และมน้ํีาเพยีงพอต่อการทาํการเกษตรตลอดทัง้ปี 
   7. การป้องกนักําจดัโรคและแมลง ส่วนมากใช้พนัธุ์ขา้วพื้นเมอืงที่มคีวามต้านทานต่อโรค แต่ปจัจุบนัมกีารระบาดของแมลงบางชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อนในดนิ     
เพลีย้กระโดดหลงัขาวและแมลงบัว่ ซึง่จะตอ้งมกีารป้องกนักาํจดัแมลงศตัรตู่างๆ ตามคาํแนะนํา และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีด่ว้ย 
   8. การควบคุมวชัพชื ใช้แรงงานคนถอนร่วมกบัการขงัน้ําในแปลงนา ในแปลงนาที่ไม่สามารถขงัน้ําได้วชัพชืเป็นปญัหาสําคญั ดงันัน้ควรไถเตรยีมดนิให้ด ี                  
จะช่วยลดปญัหาวชัพชื และหลงัจากปลูกขา้วแล้วจะต้องกําจดัวชัพชือย่างน้อย 2 ครัง้ ครัง้แรกหลงัข้าวงอก 20 – 25 วนั และอีกครัง้หลงัขา้วงอก 40- 45 วนั 
   9. การบํารุงรกัษาเทคโนโลยรีะบบส่งน้ําแบบฝายคนัดนิในนาขัน้บนัไดบนพื้นที่สูง เกษตรกรจะทําการช่อมแซมคนัดนิและขุดลอกฝายส่งน้ําจาก แหล่งต้นน้ํา
ธรรมชาตทิีเ่ชือ่มมายงัพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเองปีละ 2 ครัง้ คอื ก่อนทาํการเพาะปลกูขา้วและหลงัจากเกบ็เกีย่วขา้วหรอืก่อนเปลีย่นพืชปลกูหลงัจากการทาํนา  

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูเ้ขยีน : ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว    
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การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √  การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง  √  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม              
ใหค้ าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

   

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

 การบรกิารใหค้าํแนะนํา 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 
การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 
ต่อไปน้ี  กาํลงัดาํเนินการ  - 
√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ เกษตรกรกบัเกษตรกร   

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ ใชพ้ืน้ทีท่าํการสาธติ   

√ ประชาชนผูส้นใจ  √ จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  - 

 ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  

 ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

√ ใช่ อย่างมาก    

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 ดา้นการเงนิ    - 

 การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     

 อุปกรณ์     
การตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

- 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

√ < 2,000   การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000  เงนิสนบัสนุนสาํหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000  แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว  
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 
 

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นินําเอาเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบาํรุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
ช่วยฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิและน้ํา  

  √   

ทาํใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอีํานาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  

   √  

ปรบัปรุงประเดน็ของการถอืครองทีด่นิหรอืสทิธใินการใช ้ซึง่ขดัขวางการนําเทคโนโลยไีปใชใ้หด้ขี ึน้ 
ขาดเอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ  

 √    

นําไปสู่การใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืแหล่งพลงังานหรอืไม่ 
ช่วยส่งเสรมิใหช้าวบา้นมกีารใชท้รพัยากรทีด่นิอย่างยัง่ยนื  

   √  

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 กาํไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

 การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้   

√ เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

√ การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ชาวบา้นมใีจรกัทางการเกษตร และมคีวามภาคภมูใิจในการประกอบ
อาชพีอย่างสุจรติ 

 สามารถนําองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสมไปถ่ายทอด
ใหก้บัเกษตรกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุน่ ทาํใหเ้กดิการ
เชือ่มต่อระหว่างเครอืญาตแิละชุมชน และมกีารรวมกลุ่มเพือ่แกไ้ข
ปญัหาหลกัของชุมชน ทาํใหก้ารดาํเนินงานมคีวามสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของคนในพืน้ที ่

 ชาวบา้นมสีุขภาพร่างกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง ไดร้บัประทานอาหารที่
ปลอดสารพษิส่งผลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

 สามารถพึง่พาตนเองได ้สามารถลดคา่ใชจ้่ายในครอบครวั ดาํรงชวีติอยู่
อย่างสมดุลระหว่างความตอ้งการและขดีความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง ครอบครวั หรอืชุมชนไดต้ามอตัภาพ เชน่ ทุก
ครวัเรอืนจะปลกูขา้วไวบ้รโิภคภายในครวัเรอืนเอง 

  ไมม่กีรรมสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิทาํกนิ เนื่องจากพืน้ทีข่องชาวบา้นส่วน
ใหญ่อยู่ใน เขตปา่สงวน   ชาวบา้นและหวัหน้าชุมชนตอ้งการแกไ้ข
ปญัหาจงึไดข้อความช่วยเหลอืกบัทางรฐับาล ซึง่รฐับาลไดม้นีโยบายในการ 
“ออกโฉนดชุมชน” ทัง้นี้เพือ่หามมุมอง “ดา้นกฎหมาย” ทีจ่ะเขา้ไป
ช่วยเหลอืจดัการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ต่อ ไป  

 ชาวบา้นส่วนใหญ่มรีายไดน้้อย รายไดส้่วนใหญ่ไดจ้ากมาจากลกูหลานและ
เบีย้ แรงงาน   เกษตรกรในช่วงสงูอายุช่วยลกูหลานหารายไดเ้ลีย้ง
ครอบครวัดว้ยการประกอบอาชพีทางการเกษตร  

 การขาดสวสัดกิารดา้นสุขภาพ เพราะพืน้ทีห่่างไกลจากตวัเมอืงมาก ทาํให้
ชาวบา้นไมส่ามารถเขา้รบัการรกัษาไดท้นัทใีนกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหตุฉุกเฉนิ 
 ชาวบา้นไปรกัษากบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลเมือ่เจบ็ปว่ย 
และใชส้ทิธกิารรกัษาจากบตัรทองหรอืโครงการ 30 บาทรกัษาฟรทีุกโรค 
สาํหรบัภาวการณ์ เจบ็ปว่ยฉุกเฉนิ  

 ปญัหาทางดา้นพลงังานและการตดิต่อสือ่สารทีย่งัไมม่คีุณภาพ เนื่องจาก
บางพืน้ทีย่งัไมม่ไีฟฟ้า และพืน้ทีส่ว่นใหญ่สญัญาณโทรศพัทแ์ละ
อนิเตอรเ์น็ตยงัไมค่รอบคลุม   ชาวบา้นบางคนไดซ้ื้อและตดิตัง้โซลาร์
เซลลนํ์าพลงังานแสงอาทติยม์าใชท้ดแทน ดว้ยตนเอง สว่นเรือ่งสญัญาณ
โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ตยงัคงเป็นปญัหาอย่างมาก ชาวบา้นในพืน้ทีท่ีย่งั
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาดงักล่าวได ้ 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ       

 ชาวบา้นเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่สามารถแกไ้ข
ปญัหาความเสือ่มโทรมของดนิ ลดการชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิและเกบ็
กกัน้ําไวใ้นดนิทาํใหช้าวบา้นมน้ํีาไวใ้ชใ้นการทาํการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี 

 ชาวบา้นมกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั มคีวามไวว้างใจกนั ช่วยเหลอื
กนัดว้ยความเตม็ใจแบ่งปนัความรู ้ถ่ายทอดประสบการณ์ มคีวามเป็น
ปึกแผ่นเหนียวแน่น 

 ชุมชนมคีวามสามารถในการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ ใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างสงูสุด รวมถงึมกีารอนุรกัษ์ ใหค้งอยูอ่ย่างอุดมสมบรูณ์
หรอืรกัษาใหด้าํรงอยู่อย่างไมเ่สือ่มโทรมไปจนหมด 

 การสรา้งเครอืขา่ยการทาํงาน (Networking) เครอืขา่ยจะทาํใหชุ้มชน
สามารถดาํเนินกจิกรรมเพือ่นําไปสู่การพึง่ตนเองได ้

 แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 
 ชาวบา้นขาดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทาํกนิ เนื่องจากพืน้ทีข่องชาวบา้นสว่นใหญ่

อยู่ในเขต ปา่สงวน ทาํใหไ้มม่เีอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ    รฐับาล
ไดม้นีโยบายในการ ”ออกโฉนดชุมชน” ออกมาเพือ่หวงัจะแกไ้ขปญัหาทีด่นิ
ดงักล่าว แต่การแกไ้ขปญัหานี้ค่อนขา้งยาก เนื่องจากเป็นเรือ่งเกีย่วโยงถงึ
เรือ่งระบบเศรษฐกจิ-สงัคม-การเมอืง  

 ชาวบา้นในพืน้ทีส่ว่นใหญ่ต่างมฐีานะทางเศรษฐกจิทีไ่มด่ ีเนื่องจากตอ้งเผชญิ
กบัปญัหาและความเสีย่งหลายดา้น ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม   รฐับาลใหค้วามชว่ยเหลอืโดยการรบัซือ้ผลผลติทางการ
เกษตร และเจา้หน้าทีข่องศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อยคอยให้
คาํปรกึษาและใหค้วามรูก้บัเกษตรกร ทาํใหเ้กษตรกรสามารถมรีายไดม้ากขึน้  

 การขาดโอกาสทางการศกึษา เพราะอยู่ในพืน้ทีห่่างไกลจากตวัเมอืง ทาํให้
เดก็ในพืน้ทีข่าดโอกาสและความเท่าเทยีมในการศกึษา ส่งผลใหเ้ดก็เหล่านี้
ไมอ่ยู่ในระบบการศกึษาภาคบงัคบั โดยมสีาเหตุมาจากปญัหาความยากจน 
  รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะเขา้มาแกไ้ขปญัหาเดก็ดอ้ยโอกาสอย่างจรงิจงั 
โดยเริม่จากสถาบนัครอบครวัไปจนถงึระดบัประเทศ เพือ่ทีจ่ะใหเ้ดก็ดอ้ย
โอกาสไดร้บัการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกบัเดก็ทัว่ไป และการมอบทุนการศกึษา
ใหก้บัเดก็เรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์เพือ่ใหเ้ดก็ ๆ ในพืน้ทีม่โีอกาสทาง
การศกึษามากขึน้ 

 ดา้นพลงังานและการสือ่สารยงัขาดแคลน บางพืน้ทีร่ะบบไฟฟ้ายงัเขา้ไมถ่งึ 
รวมทัง้ขาดระบบตดิต่อสือ่สารทีม่คีุณภาพ ทาํใหช้าวบา้นไมส่ามารถไดร้บั
คาํปรกึษา เมือ่ประชาชนทีเ่จบ็ปว่ยมอีาการซบัซอ้นหรอืเจบ็ปว่ยฉุกเฉนิได ้
  รฐับาลและหน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดต้ดิตัง้โซลารเ์ซลลนํ์า
พลงังานแสงอาทติยม์าใชท้ดแทน และเพิม่ศกัยภาพระบบเครือ่งมอืสือ่สาร 
ตดิตัง้ระบบทางไกลทางอนิเทอรเ์น็ตและดาวเทยีมเพือ่เชือ่มโยงการ
ตดิต่อสือ่สารเขา้ไปยงัพืน้ทีห่่างไกลมากขึน้  
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว (sasirin.09ldd@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร :  1 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563  

วิทยากร   

ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว -  วทิยากรรว่ม 
กมลาภา วฒันประพฒัน์  -  วทิยากรร่วม 

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ    -  วทิยากรร่วม 

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์  -  วทิยากรรว่ม 

วทิุน ขยนัใหญ่ยิง่ (-) - ผูใ้ชท้ีด่นิ 

บุญป ัน๋ คงวไิล (-) - ผูใ้ชท้ีด่นิ 

สุชาต ิแก่นเจงิ (-) - ผูใ้ชท้ีด่นิ 

สมนึก แก่นเจงิ (-) - ผูใ้หญ่บา้น   

ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5748/  

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

     กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

  ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกั 

  -: -  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง แมล่าน้อย: สะเดด็ขา่วสีท่ศิ: https://www.youtube.com/watch?v=818zn7JMKsU  

  โครงการหลวงแมล่าน้อย: https://www.youtube.com/watch?v=M8pFfl18fC8 

  ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อย: http://www.mhsdc.org/interest510.htm 

  ประวตัศินูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมล่าน้อย: http://www.mhsdc.org/rypmaenoi.htm 

  โครงการหลวงแมล่าน้อย เทีย่วตามรอยพอ่ ชมนาขัน้บนัไดแสนงาม: https://mgronline.com/travel/detail/9590000106920 
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ระบบการกกัเกบ็น้ําโดยการเติมน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใต้ดินในภาคเหนือของประเทศไทย 
 ธนาคารน้ําใตด้นิระบบเปิดและระบบปิด  ระบบการกกัเกบ็น้ํา 

ระบบการกกัเกบ็น้ําโดยการเตมิน้ําลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิ (ภาพโดย : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ)  

ระบบการกักเก็บน้ําโดยการเติมน้ําลงสู่ระดับน้ําใต้ดินในภาคเหนือของประเทศไทย                                 
เป็นวิธีการกกัเกบ็น้ําลงสู่ระดบัน้ําใต้ดินอย่างรวดเรว็ สามารถป้องกนัทัง้น้ําท่วมและภยัแล้ง 
ธนาคารน้ําใต้ดินเป็นแหล่งกกัเก็บน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ สามารถเก็บน้ําส่วนเกินในฤดูฝน ป้องกัน           
การเกิดน้ําท่วมและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง ใช้พื้นที่น้อยและต้องการงบประมาณน้อย แต่สามารถ                  
เพิม่น้ําสาํรองโดยเกบ็ไวใ้ตด้นิ 
“ ธนาคารน้ําใต้ดนิ” เป็นหลกัการจดัการน้ําบนพื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่งสามารถ
แก้ปญัหาการเกดิน้ําท่วม ฝนแล้งและความเค็มของดนิได้อย่างยัง่ยนื แนวคดิหลกัคอืการเก็บน้ําฝน
ส่วนเกินไว้ในช่องว่างใต้ดินเหมือนน้ําใต้ดินในช่วงฤดูฝน และนํากลับมาใช้เพื่อการเกษตรและ        
การบรโิภคในช่วงฤดแูลง้หรอืเมือ่จาํเป็น 
 1. ระบบบ่อเปิด ในช่วงฤดูฝน น้ําฝนถูกชักนําให้ซึมลึกเพื่อเติมน้ําลงในน้ําใต้ดิน บ่อเปิด
ประกอบดว้ย 4 หลกัการดงัต่อไปนี้ 
 (1) หลกัการด้านธรณีวิทยา เนื่องจากชัน้ดนิเหนียวของประเทศไทยหนา 7 -12 เมตร ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการซึมผ่านของน้ําตามธรรมชาติ ทําให้กระบวนการซึมลงสู่ใต้ดนิของน้ําจนถึงระดบัน้ํา        
ใตด้นิใชเ้วลานบั 100 ปี ธนาคารน้ําใตด้นิจงึใชว้ธิขีดุบ่อเตมิน้ําโดยขดุใหผ้่านชัน้ดนิเหนียว ใหล้กึ 7-12 
เมตร หรอืใหล้กึถงึชัน้หนิอุม้น้ํา เพือ่ช่วยลดระยะเวลาในการเตมิน้ํากลบัลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิ 
 (2) หลกัการดา้นแรงโน้มถ่วงของโลก น้ําผวิดนิจะไหลจากทีสู่งลงสู่ทีต่ํ่า เมือ่ขุดบ่อเพื่อช่วยเตมิน้ํา
ลงสู่ธรรมชาติ ในช่วงฝนมวลของน้ําจํานวนมากที่อยู่ดา้นบน จะมน้ํีาหนักมากกว่า และจะกดทบัน้ํา
ดา้นล่างใหซ้มึผ่านชัน้หนิอุ้มน้ํา ลงสู่ระดบัน้ําใต้ดนิหรอืน้ําบาดาลตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในขณะที่
หน้าแล้ง มวลของน้ําลดลง น้ําในระดบัน้ําใต้ดนิก็จะถูกผลกัดนักลบัขึ้นมาในระดบัน้ําผวิดิน ทําให้
สามารถนําน้ํามาใชป้ระโยชน์ได ้
 (3) หลกัการด้านสูญญากาศ บ่อเติมน้ําช่วยธรรมชาติ  ซึ่งมกัขุดไว้กลางลําน้ํา เมื่อมวลของน้ํา         
กดทบัลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิ  น้ําจะไปแทนทีอ่ากาศซึง่อยู่ใตด้นิ อากาศกจ็ะต้องหาทางออก จงึจําเป็นต้อง
ขดุบ่อลมอกี 1-2 บ่อ เพือ่ระบายอากาศออก 
 (4) หลกัการด้านแรงเหวี่ยงของโลก น้ําในระดบัน้ําใต้ดนิหรอืน้ําบาดาลจะไหลจากทศิตะวนัตก         
ไปทศิตะวนัออก การเลอืกขุดบ่อเตมิน้ําหรอืบ่อชาร์จน้ํา และบ่อลมต้องดูทศิทางการไหลของน้ําใต้ดนิ
ดว้ย การขุดบ่อเตมิน้ําหรอืบ่อชาร์จน้ําต้องอยู่ทางทศิตะวนัตก และบ่อลมจะต้องขุดทางทศิตะวนัออก 
หรอืทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้หรอืทศิใต้ 
 ขนาดของบอ่เปิดมาตรฐาน กวา้ง x ยาว เทา่กบั 40 x 60 เมตร หรอื 20 x 40 เมตร ความลาดเอยีง 45 องศา 
ลกึ 7-12 เมตร หรอืลกึถงึชัน้หนิอุม้น้ํา หรอือาจขึน้อยูก่บัความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละความตอ้งการ 
 2. ระบบบ่อปิด เป็นการขุดบ่อเติมน้ําลงสู่ระดบัน้ําใต้ดนิในระดบัตื้น อยู่เหนือระดบัชัน้ดนิเหนียว 
ช่วยลดปญัหาน้ําใช้จากครวัเรือนหรือน้ําท่วมขงัเป็นแอ่งในชุมชน และเก็บน้ําฝนจากหลงัคาบ้าน       
เป็นการเตมิน้ํากลบัลงระดบัน้ําใต้ดนิอีกวธิหีนึ่ง  และยงัเชื่อมโยงไปยงัธนาคารน้ําใต้ดนิระบบบ่อเปิด 
จนเป็นเครอืขา่ยทีก่วา้งขวางครอบคลุมพืน้ทีม่ากขึน้  ข ัน้ตอนการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบอ่ปิดมดีงันี้ 
 (1) การขดุบ่อปิด ความกวา้งยาวของปากบ่อ 1-5 เมตร ลกึ 1-5 เมตร ความกวา้งและความลกึตาม
สภาพพืน้ที ่แต่ความลกึตอ้งไมน้่อยกว่าความกวา้งของปากบ่อ มกัทาํในบรเิวณทีต่ํ่าหรอืน้ําท่วมขงั เชน่ 
ถา้เป็นบอ่วงกลม ปากบอ่ ควรมขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 เมตร และกน้บอ่มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.70 เมตร ลกึ 
1.5 เมตร เป็นตน้ 

สถานท่ี : ตําบลวงัหามแห อําเภอขาณุวรลกัษบุร ี
จงัหวดักาํแพงเพชร ประเทศไทย  
คาํนวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: >1,000 แห่ง  
ตาํแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
: 99.53881, 16.06886  
: 99.53958, 16.0592 
: 99.54969, 16.06352  
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี  
: กระจายไปอย่างสมํ่าเสมอในพืน้ที ่ 
(ประมาณ 10-100 ตร.กม.)  
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการดาํเนินการ :พ.ศ.2560; น้อยกว่า 10 ปี 

ประเภทของการแนะนํา 
 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 
 เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่าํกนัอยู ่( > 50 ปี) 
 ในช่วงการทดลองหรอืการทาํวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 

คาํอธิบาย   สถานท่ี 

ระบบการกกัเกบ็น้ําโดยการเตมิน้ําลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิ (ภาพโดย : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ)  
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ฐานที1่ บ่อเตมิน้ํา   (ภาพโดย : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ)  

การจาํแนกประเภทเทคโนโลยี 

ฐานที2่ บ่อลม   (ภาพโดย : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ)  

 (2) บ่อปิดต้องใส่วสัดุหยาบลงในบ่อ เพื่อให้น้ําไหลซึมได้ง่ายถึงระดบัน้ําใต้ดนิและป้องกนัการพงัทลายของขอบบ่อ  วสัดุสามารถเป็นก้อนหิน เศษไม ้        
ยางรถยนต์ ขวดแก้ว (ต้องไม่มสีารเคม)ี ขวดพลาสติก (ใส่น้ํา 3 ใน 4 ส่วน) และใส่ท่อ PVC ลงตรงกลางบ่อ เพื่อใช้ระบายอากาศออก วสัดุหยาบทัง้หมด                    
ตอ้งตํ่ากว่าปากบ่อ 20 เซนตเิมตร 
 (3) นําผา้ตาขา่ยสฟ้ีา หรอืผา้สแลนปทูบัดา้นบน กลบดว้ยทรายหยาบ แลว้ตามดว้ยหนิก่อสรา้งหรอืกรวดแมน้ํ่าใส่ใหเ้สมอปากบ่อ เพื่อป้องกนัสิง่ปนเป้ือนทีม่า
กบัน้ําลงสู่บ่อ และงา่ยต่อการดแูลรกัษา  

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน รวมถึงวนเกษตร                     

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ  ทางน้ํา แหล่งน้ํา พืน้ท่ีชุม่น้ํา - ทางระบายน้ํา ทางน้ํา, บอ่น้ํา เขือ่น 

 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  ผลติภณัฑห์ลกัหรอืบรกิาร: ธนาคารน้ําใตด้นิประกอบดว้ย  

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน้ํา/บรเิวณทา้ยน้ําโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  บ่อเตมิน้ําลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิ บ่อลม และบ่อปิด  

 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   

√ ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ การใช้น้ํา  

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก - √ จากน้ําฝน 

   สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ  น้ําฝนรว่มกบัการชลประทาน 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์   

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์    

    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ประเภทของการเส่ือมโทรม  

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเสือ่มโทรมน้ํา - Hg (Change in groundwater): การ  

 ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  เปลีย่นแปลงของน้ําบาดาลหรอืระดบัน้ําในแอ่งน้ําบาดาล  

 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   

    

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

  การเกบ็เกีย่วน้ํา  มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยโครงสรา้ง - S4: คน้ํูาแนวระดบั หลุม, S7:  

  การจดัการดา้นชลประทาน (รวมถงึการลาํเลยีงส่งน้ํา การระบายน้ํา)   การกกัเกบ็น้ํา/การส่งลาํเลยีง/อุปกรณ์การชลประทาน  

  การจดัการน้ําบาดาล    

185 



 

   SLM ของ  WOCAT Technologies                            ระบบการกกัเกบ็น้ําโดยการเตมิน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใตด้นิในภาคเหนือของประเทศไทย                                                                       3/8 

ข้อมลูจาํเพาะด้านเทคนิค 
ระบบบ่อเปิดใน "ธนาคารน้ําใตด้นิ" ใชว้ธิกีารขดุบ่อเพือ่

เตมิน้ําผ่านชัน้ดนิเหนยีวซึง่ลกึ 7-12 เมตรหรอืลกึกว่า น้ําผวิดนิ
จะซมึลงไปสู่ระดบัน้ําใตด้นิตามธรรมชาต ิในชว่งฤดฝูน ปรมิาณ
น้ําฝนทีม่ากหรอืมากเกนิไปจะผ่านชัน้ดนิเหนียวเพือ่สะสมใน
ระดบัน้ําใตด้นิดว้ยแรงโน้มถ่วงโลก โดยปกตกิารทาํระบบบ่อเปิด
จะเลอืกขดุบ่อเตมิน้ําบรเิวณลาํน้ําตอนบนและมกัขดุไวก้ลาง
ลาํน้ํา เมือ่มวลของน้ํากดทบัลงไปทีร่ะดบัน้ําใตด้นิ น้ําจะเขา้มา
แทนทีอ่ากาศในชัน้ใตด้นิ ทาํใหอ้ากาศกต็อ้งหาทางออก ดงันัน้
การใชง้านระบบนี้เราตอ้งขดุบ่อลม (บ่อน้ําผวิดนิ) 1-2 บ่อ 
เพือ่ใหอ้ากาศสามารถออกมาจากชัน้ใตด้นิได ้เนื่องจากน้ําใตด้นิ
ไหลจากทศิตะวนัตกไปตะวนัออกซึง่เป็นทศิทางการหมนุของ
โลก การขดุบ่อเตมิน้ําหรอืบอ่ชารจ์น้ําตอ้งอยู่ทางทศิตะวนัตก 
และบ่อลมจะตอ้งขดุทางทศิตะวนัออก หรอืทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้
หรอืทศิใต ้ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน กวา้ง 40 เมตร ยาว 60 
เมตร หรอื กวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลาดเอยีง 45 องศา ลกึ 
7-12 เมตร หรอืลกึถงึชัน้หนิอุม้น้ํา หรอือาจขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละความตอ้งการ 

ระบบบ่อปิด ขดุบ่อใหค้วามกวา้งยาวของปากบ่อ 1-5 เมตร ลกึ 1-5 เมตร ความกวา้งและความลกึตามสภาพพืน้ที ่แต่ความลกึตอ้งไมน้่อยกว่าความกวา้งของ
ปากบ่อ มกัทาํในบรเิวณทีต่ํ่าหรอืน้ําท่วมขงั เช่น ถา้เป็นบ่อวงกลม ปากบ่อเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1 เมตร กน้บ่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.70 เมตร ลกึ 1.5 เมตร เป็นตน้ บ่อ
ปิดตอ้งใส่วสัดุหยาบลงในบ่อ เพือ่ใหน้ํ้าไหลซมึไดง้า่ยถงึระดบัน้ําใตด้นิและป้องกนัการพงัทลายของขอบบ่อ วสัดุสามารถเป็นกอ้นหนิ เศษไม ้ยางรถยนต์ ขวดแกว้ 
(ตอ้งไมม่สีารเคม)ี ขวด พลาสตกิ (ใสน้ํ่า 3 ใน 4 ส่วน) และใส่ท่อ PVC ลงตรงกลางบ่อ เพือ่ใชร้ะบายอากาศออก วสัดหุยาบทัง้หมดตอ้งตํา่กวา่ปากบอ่ 20 เซนตเิมตร  
นําผา้ตาขา่ยสฟ้ีาหรอืผา้สแลนปทูบัดา้นบน นําทรายหยาบตามดว้ยหนิก่อสรา้งหรอืกรวดแมน้ํ่าใส่ใหเ้สมอปากบ่อ เพือ่ป้องกนัสิง่ปนเป้ือนทีม่ากบัน้ํา ลงสู่บ่อ และ
งา่ยต่อการดแูลรกัษา  

แบบแปลนทางเทคนิค 

การจดัตัง้และการบาํรงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การคาํนวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกคาํนวน ต่อหน่วยเทคโนโลย ี(หน่วย: มากกว่า 10,000 แห่ง ระบุปรมิาตร, ความยาว : -)  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้าํนวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.81 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. อบรมและดงูาน ที ่อบต.เก่าขาม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ เม.ย.60)  
2. ทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดโดยการขดุเจาะบ่อเก่าของพด. จากความลกึ 3 เมตร ใหล้กึลงเป็น 8 เมตร จาํนวน 3 หลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ พ.ค.60)  
3. ตรวจสอบปรมิาณน้ําในบ่อ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ช่วงฝนปี 60) 
4. ทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิด โดยอบต.วงัหามแห จาํนวน 5 บ่อ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ปี 60) 
5. ทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อปิด โดยอบต.วงัหามแห ชุมชน วดั โรงเรยีน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปี 60) 
6. ควบคุมดแูลเรือ่งการใชส้ารเคมใีนบรเิวณใกลเ้คยีงกบัธนาคารน้ําใตด้นิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปี 60) 
7. เผยแพร่องคค์วามรูไ้ปสู่ อบต.ขา้งเคยีงและเขตภาคเหนือ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ None) 
8. จดัตัง้เป็นสถาบนัน้ําใตด้นิกาํแพงเพชร (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ None) 

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ผูเ้ขยีน : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ 

ปัจจยันําเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยันําเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

อปุกรณ์  
ใชเ้ครือ่งจกัรกลในการขดุ เชน่ รถขดุรถขนดนิ      
ระบบบ่อปิด บ่อ 1.0 5,000.0 5,000.0  
ระบบบ่อเปิด บ่อ 1.0 500,000.0 500,000.0  
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  505,000.0  
ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย(ีดอลลารส์หรฐั)  15,391.65  

กิจกรรมส าหรบับ ารงุรกัษา 
  ไมป่รากฏ 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจาํเพาะเรื่องอากาศ ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปี : 1,383.0  มม. 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้ ช่วงฝนแลง้ ปลายมกราคมถงึมถุินายน (แต่มน้ํีาใชเ้พยีงพอแลว้) 

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้ ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา 48380 สถานีอุตุนยิมวทิยากาํแพงเพชร 

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 1,001-1,500 ม.ม.    

 1,501-2,000 ม.ม    

 2,001-3,000 ม.ม.    

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

√ ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ตํา่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

√ ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ตํ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน้ําบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน้ําผิวดิน คณุภาพน้ํา (ยงัไม่ได้รบัการบาํบดั) ความเคม็ของน้ําเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เกนิพอ เช่น มน้ํีาไหลบ่าสงู  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี หรือไม่  

 < 5 เมตร  ด ีมน้ํีาไหลตลอดปี  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

 5-50 เมตร √ ปานกลาง ไมม่น้ํีาไหลตลอดปี  (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบาํบดั) √ ไมใ่ช่ 

√ > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน้ําใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน้ําท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้ √ ใช่ 

       ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ตํ่า  ตํ่า     
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก  งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้าํลงัสตัว ์

√ ทาํการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

    √ รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่  เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น้ํา 

√ 15-50 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง √ เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน       แสดงความคดิเหน็ 

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี - 

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี √   ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี √   ด ี  

น้ําดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี  √  ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม    

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

คุณภาพพชืผล  ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

พืน้ทีส่าํหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ใน 
ระหว่างเพาะปลกูหรอืใชง้าน) ลดลง       √  เพิม่ขึน้ พืน้ทีท่ีเ่คยแหง้แลง้ นํากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้

การมน้ํีาไวใ้หส้าํหรบัการชลประทาน ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

คุณภาพน้ําสาํหรบัการชลประทาน ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้      √  ลดลง ใชปุ้๋ ยหมกัและปอเทอืงเพิม่ขึน้ 

ภาระงาน เพิม่ขึน้ √       ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

สทิธใินการใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ํ้า  แย่ลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน้ํา  ลดลง        √  เพิม่ขึน้  

คุณภาพน้ํา ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

น้ําไหลบ่าทีผ่วิดนิ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

น้ําบาดาลหรอืระดบัน้ําในแอ่งน้ําบาดาล  ตํ่าลง       √ ซมึลงตนิ  

ความชืน้ในดนิ  ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

ผลกระทบจากน้ําท่วม  เพิม่ขึน้        √ ลดลง  

ผลกระทบจากภยัแลง้ เพิม่ขึน้        √ ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีดาํเนินการ  

การไหลของน้ําคงทีแ่ละสมํ่าเสมอในชว่งฤดแูลง้
(รวมถงึการไหลน้อย)           ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

น้ําท่วมพืน้ทีท่า้ยน้ํา (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ)                                           เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน้ํา เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การเกดิมลพษิในน้ําบาดาลหรอืแมน้ํ่า  เพิม่ขึน้   √     ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้                           ดา้นลบอย่างมาก         √  ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลตอบแทนระยะยาว                          ดา้นลบอย่างมาก          √ ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบาํรงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้                           ดา้นลบอย่างมาก          √ ดา้นบวกอย่างมาก   

ผลตอบแทนระยะยาว                          ดา้นลบอย่างมาก          √ ดา้นบวกอย่างมาก   

- ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงน้อยมาก  
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จาํวนครวัเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 
ครอบคลุมทัง้ตําบลวงัหามแห พืน้ที ่89.72 ตร.กม.  

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี กาํลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช ่

√ ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน       แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ลดปญัหาภยัแลง้ไดเ้ป็นอย่างดใีนพืน้ที ่ทาํใหม้ปีรมิาณน้ํา
พอเพยีงกบัการเกษตร 

 ป้องกนัน้ําท่วมเพราะน้ําทีม่ากเกนิสามารถซมึลงสู่ระดบัน้ําใต้
ดนิไดร้วดเรว็ ไมท่่วมขงันาน 

 สามารถขยายเวลาและพืน้ทีใ่นการเพาะปลกูออกไปไดอ้กี 
(ตลอดทัง้ปี) 

 ผลผลติทางการเกษตรเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ  

  เสยีพืน้ทีไ่ปบางส่วน(อาจเป็นพืน้ทีท่ีใ่ชป้ระโยชน์ไมไ่ด)้ เพือ่จดัทาํธนาคารน้ําใตด้นิ
ระบบบ่อเปิดและบ่อปิด  เสยีพืน้ทีไ่ปเพยีงเลก็น้อย เมือ่เทยีบกบัประโยชน์และ
ปรมิาณน้ําทีไ่ดร้บั ถอืว่าคุม้ค่ามาก 

 ผูใ้ชท้ีด่นิตอ้งรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการระบบทัง้บ่อเปิดและบ่อปิด  
เจา้หน้าทีต่อ้งเผยแพร่ความรูใ้หข้ยายออกไป แต่ตอ้งเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
 ระบบนี้เป็นการจดัการน้ําส่วนเกนิในช่วงฤดฝูนโดยเกบ็น้ําไวท้ี่

ระดบัน้ําใตด้นิและนําน้ํากลบัมาใชใ้นฤดแูลง้ 
 ป้องกนัแผ่นดนิทรุดตวั เนื่องจากการนําน้ําใตด้นิขีน้มาใชม้าก

เกนิไป เพราะธนาคารน้ําใตด้นิจะเตมิน้ําลงไปยงัระดบัน้ําใตด้นิ 
ทาํใหเ้กดิการสมดุลขึน้ 

 สามารถใชท้รพัยากรน้ําไดอ้ย่างคุม้คา่ 

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ             
 แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 การเตมิน้ําลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิโดยตรงอาจส่งผลใหเ้กดิการปนเป้ือนสารเคมใีนน้ํา

บาดาลได ้(ระบบบ่อเปิด)  ควรใหค้วามรู ้ดแูล และระมดัระวงัเรือ่งการใชส้ารเคมี
ในพืน้ทีท่ีท่าํธนาคารน้ําใตด้นิ 

 การใชย้างรถยนต์ และขวดน้ําพลาสตกิเป็นวสัดุทีใ่ชใ้นระบบบ่อปิด อาจเกดิการ
ย่อยสลายสารพษิลงในระดบัน้ําใตด้นิไดซ้ึง่อาจไมเ่หน็ผลในตอนนี้ เพราะความลกึ
ของระบบบ่อปิดยงัอยู่เหนอืระดบัชัน้ดนิเหนียว  วสัดุทีใ่ชใ้นระบบบ่อปิดควรเป็น
วสัดุทีย่่อยสลายชา้และเป็นวสัดุตามธรรมชาต ิเช่น หนิกอ้นใหญ่ 

 คุณภาพน้ําของน้ําใตด้นิมคีวามสาํคญัมากและควรมกีารดแูลอย่างด ี ควรจดัใหม้ี
การควบคุมคุณภาพน้ําอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทัง้ตดิตามสภาพโดยรวมของระบบ
ธนาคารน้ําใตด้นิ  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   

ภยัจากฝนแลง้  ไมด่ ี     √ ดมีาก  

น้ําท่วมฉบัพลนั  ไมด่ ี     √ ดมีาก  

ผลกระทบจากสภาพภมิูอากาศอ่ืนๆ   

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป  ไม่ด ี     √ ดมีาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 
เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีนําเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจาํนวนเท่าใดท่ีทาํแบบทนัที 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 1-10%  0-10% 

 11-50% √ 11-50% 

√ >50%  51-90% 

   91-100% 
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ (ktb.somjit@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 26 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563 

วิทยากร   

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ - วทิยากรร่วม 
กมลาภา วฒันประพฒัน์ - วทิยากรร่วม 
ถนอมขวญั ทพิวงศ ์- วทิยากรร่วม     
ปานิสรา ทองทว้ม - วทิยากรร่วม   
ไฉน อําไพรนิ - นายก อบต.วงัหามแห 
ธวชั วาสกิานนท ์- รองปลดั อบต.วงัหามแห 
อุษา อยู่มาก - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ณตัชากร กณัฑก์ฤชกรณ์ - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีถู่กอา้งองิ 

  

คาํอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5727/ 

วีดีโอ 

 https://youtu.be/pm_Um6Ch4ys          
 https://youtu.be/04FxK-_x4Vk  

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัทาํเอกสารถกูทาํโดย 

องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกัการ 

- : - 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 ธนาคารน้ําแบบปิด รูค้่าพลงังาน 11 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=7KVqj84wBEI&feature=youtu.be 
 ธนาคารน้ําแบบเปิด รูค้่าพลงังาน 18 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=8R3jXhQ54r4&feature=youtu.be 
 ผลลพัธจ์ากการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดของตําบลวงัหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=jJamR4Crsws&feature=youtu.be  
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ธนาคารน้ําใตด้นิ: การเตมิน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใตด้นิและกกัเกบ็น้ําใตด้นิในเขตภาคเหนอืตอนลา่งของประเทศไทย (ภาพโดย : สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ)  

ธนาคารน้ําใต้ดิน : การเติมน้ําลงสู่ระดบัน้ําใต้ดินและกกัเกบ็น้ําใต้ดินในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย จนเป็นเครือข่ายการเกบ็น้ําขนาดใหญ่  ใช้พื้นท่ีน้อย แต่สามารถเพ่ิม    น้ํา
สาํรองไว้ใต้ดิน 
                      ธนาคารน้ําใตด้นิเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ําใต้ดนิขนาดใหญ่ สามารถเกบ็น้ําส่วนเกนิในฤดูฝน ป้องกนั
การเกดิน้ําท่วม และแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ ใชพ้ืน้ทีแ่ละตอ้งการงบประมาณน้อย แต่สามารถเพิม่น้ําสํารอง
โดยเกบ็ไวใ้ตด้นิ  
                      ระบบบ่อเปิดใน "ธนาคารน้ําใต้ดิน" ใช้วิธีการขุดบ่อเพื่อเติมน้ําผ่านชัน้ดินเหนียว ซึ่งอยู่ลึก                  
7-12 เมตรหรอืลกึกว่า  น้ําผวิดนิจะซมึลงไปสู่ระดบัน้ําใตด้นิตามธรรมชาต ิในช่วงฤดูฝน ปรมิาณน้ําฝน
ทีม่ากหรอืมากเกนิไปจะผ่านชัน้ดนิเหนียวและสะสมในระดบัน้ําใต้ดนิด้วยแรงโน้มถ่วงโลก โดยปกต ิ  
การทาํระบบบ่อเปิดจะเลอืกขุดบ่อเตมิน้ําบรเิวณลําน้ําตอนบนและขุดไวก้ลางลําน้ํา เมือ่มวลของน้ํากด
ทบัลงไปทีร่ะดบัน้ําใต้ดนิ น้ําจะเขา้มาแทนทีอ่ากาศในชัน้ใต้ดนิ ทําให้อากาศกต็้องหาทางออก ดงันัน้
การใชง้านระบบนี้เราตอ้งขดุบ่อลม (บ่อน้ําผวิดนิ) 1-2 บ่อ เพือ่ใหอ้ากาศสามารถออกมาจากชัน้ใตด้นิได ้
เนื่องจากน้ําใต้ดนิไหลจากทศิตะวนัตกไปตะวนัออกซึ่งเป็นทศิทางการหมุนของโลก การขุดบ่อเตมิน้ํา
หรอืบอ่เตมิน้ําตอ้งอยูท่างทศิตะวนัตก และบอ่ลมตอ้งขดุทางทศิตะวนัออก หรอืทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้หรอื
ทศิใต้ ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน กวา้ง x ยาว เท่ากบั 40 x 60 เมตร หรอื 20 x 40 เมตร ความลาด
เอียง 45 องศา ลกึ 7-12 เมตร หรอืลกึถงึชัน้หนิอุ้มน้ํา ทัง้นี้ข ึ้นอยู่ความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และ
ความตอ้งการ 
                      ระบบบ่อปิด ขุดบ่อให้ความกว้างยาวของปากบ่อ 1 -5 เมตร ลึก 1-5 เมตร ความกว้างและ             
ความลกึตามสภาพพื้นที่ แต่ความลกึต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของปากบ่อ ควรทําในบรเิวณที่ตํ่า              
หรือน้ําท่วมขงั เช่น ถ้าเป็นบ่อวงกลม ปากบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ก้นบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง               
0 . 70  เมตร  ลึก  1 . 5  เมตร  เ ป็นต้น  ใส่ ว ัสดุ หยาบลงในบ่ อ เพื่ อ ให้ น้ํ า ไหลซึม ได้ ง่ ายถึ ง                 
ระดบัน้ําใต้ดินและป้องกันการพังทลายของขอบบ่อ วัสดุที่ใช้ได้แก่ ก้อนหิน เศษไม้ ยางรถยนต์             
ขวดแก้ว (ต้องไม่มสีารเคม)ี ขวดพลาสติก (ที่บรรจุน้ํา 3 ใน 4 ส่วน) และใส่ท่อ PVC ลงตรงกลางบ่อ 
เพือ่ใชร้ะบายอากาศออก ซึง่วสัดุหยาบทัง้หมดตอ้งตํ่ากว่าปากบ่อ 20 เซนตเิมตร นําผา้ตาข่ายสฟ้ีาหรอื
ผา้สแลนปทูบัดา้นบน และกลบทรายหยาบตามดว้ยหนิก่อสรา้งหรอืกรวดแม่น้ําใส่ใหเ้สมอปากบ่อ เพื่อ
ป้องกนัสิง่ปนเป้ือนทีม่ากบัน้ําลงสู่บ่อ และงา่ยต่อการดแูลรกัษา  

คาํอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี: ตําบลวงัหามแห อําเภอขาณุวรลกัษบุร ี
จงัหวดักาํแพงเพชร  ประเทศไทย   
ตาํแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
99.53881, 16.06886  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ. 2560 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/ แบบพืน้เมอืง  

√ เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/ นวตักรรมใหม ่ 

 ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

  

ธนาคารน้ําใต้ดิน : การเติมน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใต้ดินและกกัเกบ็น้ําใต้ดินในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  
ธนาคารน้ําใตด้นิ: การเตมิน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใตด้นิและกกัเกบ็น้ําใตด้นิ 

192 



 

   SLM ของ  WOCAT Approaches              ธนาคารน้ําใตด้นิ : การเตมิน้ําลงสูร่ะดบัน้ําใตด้นิและกกัเกบ็น้ําใตด้นิในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย                                                      2/6 

แนวทางการดาํเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออาํนวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

ธนาคารน้ําใตด้นิช่วยรกัษาสมดุลของระดบัน้ําใตด้นิ มกีารกระจายตวัอย่างทัว่ถงึ สามารถแกป้ญัหาน้ําท่วมขงัในฤดฝูนและภยัแลง้ในช่วงแลง้ไดเ้ป็นอย่างด ี
เกษตรกรสามารถขดุเจาะบ่อหรอืบอ่น้ําบาดาลเพือ่นําน้ําขึน้มาใชใ้นพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอ  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการนําเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การร่วมมือหรือการทาํงานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั : ทาํใหเ้กดิเครอืขา่ยธนาคารน้ําใตด้นิทัง้ระบบบ่อเปิด และบ่อปิด เชือ่มโยง                         

เสรมิกนัอย่างมปีระสทิธภิาพครอบคลมุพืน้ทีท่ ัง้ตําบล  
 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าต้องถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค : ตอ้งใชเ้ทคนิค ความรู ้งบประมาณและเครือ่งจกัรกลในการขดุ

ธนาคารน้ําระบบบ่อเปิด  

สมัภาษณ์นายก อบต.วงัหามแหและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  
(ภาพโดย : สมจติต ์เลศิดษิยวรรณ)  

สมัภาษณ์ ผูอ้าํนวยการสถานพีฒันาทีด่นิกําแพงเพชรและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  
(ภาพโดย : สมจติต ์เลศิดษิยวรรณ)  

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีนําไปปฏิบติัใช้            
มีส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  ผูใ้ชท้ีด่นิในพืน้ที ่ บรจิาคพืน้ทีใ่นการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อ
เปิด 

คร ูเดก็นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา  คร ูเดก็นกัเรยีน  ทาํระบบบ่อปิดเพือ่แกป้ญัหาน้ําท่วมขงัใน
โรงเรยีน 

ภาคเอกชน - สนบัสนุนเงนิทุนในการทาํธนาคารน้ําใตด้นิ
ระบบบ่อเปิดเพือ่ใหเ้กษตรกรสมาชกิ มน้ํีาใช้
พอเพยีงกบัการผลติสนิคา้เกษตรเพือ่ส่งโรงงาน  

รฐับาลระดบัทอ้งถิน่ -อบต.วงัหามแห  

 
 
-อําเภอ จงัหวดั  

-กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ อปท.จงัหวดั
ภาคเหนือ และหน่วยงานต่างๆ  

-สนบัสนุนงบประมาณ ตลอดจนดาํเนินการ
จดัสรา้งธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดและ    
บ่อปิด ตลอดจนตดิตามและดแูลรกัษาดว้ย  
 
-สนบัสนุนงบประมาณ  
 
-ศกึษาดงูาน  

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 
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แผนผงั 
 1.เจา้หน้าทีจ่าก อบต.วงัหามแห ไปอบรมและศกึษาดงูาน ที ่อบต.เก่าขาม  
อําเภอน้ํายนื จงัหวดัอุบลราชธานี หลงัจากนัน้ ไดเ้ชญิทมีวทิยากรจาก อบต. 
เก่าขาม มาบรรยายและลงพืน้ทีจ่รงิที ่อบต.วงัหามแห อําเภอขาณุวรลกัษบุร ี
จงัหวดักาํแพงเพชร เมือ่เดอืนเมษายน 2560 
 2.ปรกึษาหารอืความเป็นไปไดใ้นการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดกบั  
สถานีพฒันาทีด่นิกาํแพงเพชร  และทดลองทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดโดย
การขดุเจาะพืน้บ่อเก่าทีส่ถานีพฒันาทีด่นิขดุไว ้และไดต้รวจสอบปรมิาณน้ําใน
บอ่ทีท่ดลองในชว่งฝนของปี 60 พบวา่ มปีรมิาณน้ํามากพอทีจ่ะใชจ้นถงึชว่งแลง้ได ้
 3.อบต.วงัหามแห ไดจ้ดัทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิด ดว้ยงบประมาณของ
อบต.เอง จาํนวน 5 บ่อและไดช้กัชวนชุมชน วดั และโรงเรยีนใหท้าํธนาคารน้ํา 
ใตด้นิระบบบ่อปิด ในปจัจุบนัไดท้าํธนาคารน้ําใตด้นิมาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ตําบล 
 4. ทางจงัหวดักาํแพงเพชร และอําเภอขาณุวรลกัษบุร ีเขา้มาตรวจสอบดงูาน 
และเหน็ประโยชน์จรงิ จงึไดจ้ดังบประมาณมาสนนัสนุน อบต.วงัหามแห เพือ่
ดาํเนินการธนาคารน้ําใตด้นิทัง้ระบบบ่อเปิดและระบบบ่อปิด เพือ่ชว่ยเหลอื
เกษตรกรในพืน้ทีใ่หม้น้ํีาใชท้างการเกษตร และพฒันาแหล่งน้ําใหย้ัง่ยนื 
 5.ไดจ้ดัตัง้เป็นสถาบนัน้ําใตด้นิกาํแพงเพชร ซึง่ถอืเป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ธนาคารน้ําใตด้นิในเขตภาคเหนือ ไดม้กีารเขา้มาศกึษาดูงานที ่อบต.วงัหามแห 
มากกว่า 40 กลุ่ม จาํนวน 1,800 กว่าคน จาก อบต.ขา้งเคยีง เขตภาคเหนือ 15 
จงัหวดั และหน่วยงานอื่นๆ ในปจัจุบนัทางอําเภอขาณุวรลกัษบุร ีมนีโยบายให้
แต่ละหมูบ่า้นจดัทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อปิดอย่างน้อย 1 จุดต่อเดอืน  ผูเ้ขยีน  : สมจติต ์เลศิดษิยวรรณ  

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จา่ยเงนิหรอื
สนบัสนุนจาก

ภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมกาํลงัดว้ย
ตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ      √  เกดิปญัหาภยัแลง้ ขาดแคลนน้ําทาํการเกษตรในหน้าแลง้ และยงั
เกดิน้ําท่วมขงัในช่วงฤดน้ํูาหลากเป็นประจาํ  

การวางแผน      √  ไปอบรมดงูานทีอ่บต.เก่าขาม และไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัธนาคารน้ํา
ใตด้นิ ระบบบ่อเปิดและบ่อปิด นํามาปรบัใชใ้นพืน้ท ี 

การดาํเนินการ      √  ดาํเนินการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดโดยเริม่จากการขดุหลุม 
ทีพ่ืน้บ่อเก่าของพด.จากเดมิ 3 เมตรใหล้กึเป็น 8 เมตร จาํนวน 3 
หลุม (ในทศิเหนือ ตะวนัออกและตะวนัตก)  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล     √  ตรวจสอบปรมิาณน้ําทีไ่ดจ้ากบ่อทีด่าํเนินการไวใ้นช่วงฝน พบว่า  
มปีรมิาณน้ําเหลอืมากพอสาํหรบัใชใ้นช่วงแลง้  

อื่น ๆ (ระบุเชน่วจิยั)      √  เริม่ระดมกาํลงัและงบประมาณในการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบอ่เปิด
และบอ่ปิด ปจัจุบนัปี 2561 มจีํานวนมากกว่า 15,000 บ่อ และมี
นโยบายจากนายอําเภอ ใหทุ้กหมูบ่า้นมกีารทาํธนาคารน้ําใตด้นิ
ระบบบ่อปิดอย่างน้อย 1 จุดต่อเดอืน  

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูทาํโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง)   √ การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึ
ไวเ้ป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม              
ใหค้ าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุม
การท าเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู  

 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้าํแนะนํา 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้สาํหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

ต่อไปน้ี  ท่ีหน้างานในพืน้ท่ี  ธนาคารน้ําใตด้นิ  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ เกษตรกรกบัเกษตรกร   

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ ใชพ้ืน้ทีท่าํการสาธติ   

√ ธนาคารน้ําใตด้นิ  เอาออก  จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

  √ จดัคอรส ์   

   ประชุมประจาํเดอืน   

การบริการให้คาํแนะนํา     

การให้คาํแนะนําถกูจดัขึน้     

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่     

 ทีศ่นูยถ์าวร      

√     นายก อบต.วังหามแห เอาออก 
การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     
องคก์รถกูทาํให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ท้องถิ่น จดัตัง้เป็นสถาบนัน้ําใตด้นิกาํแพงเพชร ถอืเป็นองคก์รทีใ่หค้วามรู ้     
และศกึษาดงูานดา้นธนาคารน้ําใตด้นิของภาคเหนือ 15 จงัหวดั    ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค 

√ ใช่ ปานกลาง  ประเทศ 

 ใช่ อย่างมาก   
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม 
√ ดา้นการเงนิ    - 
√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     
√ อุปกรณ์     

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     
 ตดิตามและประเมนิผล โดย อบต.วงัหามแห มคีนเขา้มาดูงานตลอด  

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจาํปีสาํหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจาํนวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้สาํหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000  เงนิสนบัสนุนสาํหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

√ 100,000-1,000,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   

ไดร้บังบประมาณเพิม่เตมิจากทางอําเภอและจงัหวดั ในการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดและบ่อปิด 

แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ     

 ผูใ้ชท้ีด่นิรูแ้ละเหน็ประโยชน์ของธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดและบ่อปิด สามารถทาํใหม้น้ํีาใชใ้นการเกษตรเพิม่ขึน้ สามารถปลกูพชืไดต้ลอดปี                             
มโีอกาสในการปลกูพชืทีส่รา้งรายไดด้ขี ึน้ “เหน็น้ํา กเ็หน็เงนิแลว้” 

เงนิงบประมาณ และเงนิรางวลัธรรมาภบิาล 
ที ่อบต.วงัหามแหไดร้บัและตัง้งบต่อเนื่อง          
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
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แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะนําการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 กาํไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

 การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

√ ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  : เพราะเครอืขา่ยธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดและบ่อปิดเชือ่มโยง
กนัแลว้ จะสนนัสนุนซึง่กนัและกนั มกีารดแูลรกัษาโดยเกษตรกรเอง
เพยีงเลก็น้อย เพราะมวีสัดุทีไ่มย่่อยสลายงา่ยเขา้ไปคํ้ายนัโครงสรา้ง
แลว้ เช่น ยางรถยนต์ และหนิกอ้นใหญ่ เป็นตน้  

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม  

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย  

 จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

ผลกระทบและสรปุคาํบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง     

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ทาํใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอีํานาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ผูใ้ชท้ีด่นิมโีอกาสใชท้ีด่นิของตนเองมากขึน้    √  

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นินําเอาเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบาํรุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เพราะผูใ้ชท้ีด่นิรูจ้กัและเขา้ใจถงึประโยชน์ของระบบการจดัการน้ํา     √ 

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการดาํเนินงานของการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม ่
ระบบนี้ชว่ยทาํใหเ้กดิการร่วมมอื / มสี่วนร่วมมากขึน้โดยเฉพาะในช่วงการก่อสรา้ง     √ 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการดาํเนินการการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื หรอืไม ่
แนวทางดงักล่าวช่วยปรบัปรุงเพราะองคก์รจดัตัง้ขึน้เพือ่ดาํเนินการฝึกอบรม / เผยแพร่ความรูแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิในบรเิวณใกลเ้คยีง    √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ช่วยปรบัปรุงกระบวนการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้    √  

นําไปสู่การเขา้ถงึเรือ่งน้ําและสุขาภบิาลไดด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถเขา้ถงึน้ําและสขุาภบิาลไดด้ขี ึน้     √ 

ปรบัปรงุความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศหรอืสภาพทีร่นุแรงและภยัพบิตัหิรอืไม่ 
ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถผลติผลผลติทางการเกษตรไดม้ากขึน้ การจดัการน้ํามปีระสทิธภิาพมากขึน้และความเสีย่งในการเกดิน้ําท่วม     
และภยัแลง้ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั  

   √ 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน   แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ป้องกนัน้ําท่วมและภยัแลง้ ทาํใหม้ปีรมิาณน้ําพอเพยีงกบัการเกษตร 
 สามารถขยายเวลาและพืน้ทีใ่นการเพาะปลกูออกไปไดอ้กี ผลผลติ

ทางการเกษตรเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ 
 เกษตรกรมอีาชพีทีม่ ัน่คง รายไดแ้ละฐานะดขีึน้ 
 ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติดขี ึน้กว่าเดมิ 

  ตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งมากในการจดัตัง้ธนาคารน้ําใตด้นิ รวมถงึการ
นําไปใช ้และขยายไปสู่ผูอ้ื่น  ควรมนีโยบายของรฐับาลทีจ่ะใหง้บประมาณ
อย่างต่อเนื่องเพือ่สนบัสนุนกจิกรรมนี้ 

 เกษตรกรทีจ่ดัทาํธนาคารน้ําใตด้นิควรรูแ้ละเขา้ใจเทคโนโลยนีี้ค่อนขา้งดี 
 ควรจดัอบรม / ประชุมเชงิปฏบิตักิารสาํหรบัเกษตรกรในและรอบๆ 
เครอืขา่ยนี้ 
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การอ้างอิง 
ผูร้วบรวม 
สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ (ktb.somjit@gmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร : 25 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด : 15 เมษายน 2563 
วิทยากร   
สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ - วทิยากรร่วม 
กมลาภา วฒันประพฒัน์ - วทิยากรร่วม 
ถนอมขวญั ทพิวงศ ์- วทิยากรร่วม     
ปานิสรา ทองทว้ม - วทิยากรร่วม   
ไฉน อําไพรนิ (Pr_whh@hotmail.com) - นายก อบต.วงัหามแห 
ธวชั วาสกิานนท ์(-) - รองปลดั อบต.วงัหามแห 
ณตัชากร กณัฑก์ฤชกรณ์ (kpt01@ldd.go.th) - ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

คาํอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   
https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5720/  
วีดีโอ   
 https://youtu.be/pm_Um6Ch4ys   
 https://youtu.be/04FxK-_x4Vk  
ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   
ไมป่รากฏ 
การจดัทาํเอกสารถกูทาํโดย 
องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 
โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 
จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ       
 สามารถป้องกนัปญัหาเกีย่วกบัน้ําผวิดนิไดท้ัง้น้ําท่วมและภยัแลง้ได ้ 

โดยเกบ็น้ําจากน้ําฝนปกต ิน้ําฝนทีม่ากกว่าปกต ิน้ําทีไ่หลบ่าจากที่
อื่นเขา้มาท่วมขงัใหห้มดไปและยงัเกบ็น้ําทุกหยดทีผ่่านเขา้มาไวใ้น
พืน้ที ่โดยเกบ็น้ําไวท้ีร่ะดบัน้ําใตด้นิ 

 ป้องกนัแผ่นดนิทรุดตวั เนื่องจากการนําน้ําใตด้นิขึน้มาใชม้ากเกนิไป 
เพราะธนาคารน้ําใตด้นิจะเตมิน้ําลงไปยงัระดบัน้ําใตด้นิ                        
ทาํใหเ้กดิการสมดุลขึน้ 

 เกษตรกรสามารถใชท้รพัยากรน้ําไดอ้ย่างคุม้ค่า 
 หากสามารถเชือ่มโยงเครอืขา่ยธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดและบ่อ

ปิดไดใ้นระดบัลุ่มน้ํา ระบบจะทาํใหก้ารใชท้รพัยากรน้ํามปีระสทิธภิาพ
อย่างสงู ทัง้น้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิ 

 สามารถป้องกนัน้ําท่วม และลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ได ้โดยการ
เพิม่ปรมิาณน้ําใตด้นิ ธนาคารน้ําใตด้นิจะสนบัสนุนน้ําเพือ่การเกษตร
ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่อง 

 แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 การเตมิน้ําลงสู่ระดบัน้ําใตด้นิโดยตรงอาจส่งผลใหเ้กดิการปนเป้ือนสารเคมี
ในน้ําบาดาลได ้(ระบบบ่อเปิด)  ควรใหค้วามรู ้ดแูล และระมดัระวงัเรือ่ง
การใชส้ารเคมใีนพืน้ทีท่ีท่าํธนาคารน้ําใตด้นิ 

 การใชย้างรถยนต์ และขวดน้ําพลาสตกิเป็นวสัดุทีใ่ชใ้นระบบบ่อปิด อาจเกดิ
การย่อยสลายสารพษิลงในระดบัน้ําใตด้นิไดซ้ึง่อาจไมเ่หน็ผลในตอนนี้ เพราะ
ความลกึของระบบบ่อปิดยงัอยู่เหนือระดบัชัน้ดนิเหนยีว  วสัดุทีใ่ชใ้น
ระบบบ่อปิด ควรเป็นวสัดุทีย่่อยสลายชา้และเป็นวสัดตุามธรรมชาต ิเช่น หนิ
กอ้นใหญ่ 

 คุณภาพน้ําใตด้นิมคีวามสาํคญัมาก ดงันัน้การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อย่างสมํ่าเสมอจงึ เป็นสิง่จาํเป็น   ควรมกีารตรวจเชค็คุณภาพน้ํา               
และผลกระทบจากการทาํธนาคารน้ําใตด้นิทัง้สองระบบอย่างต่อเนื่อง 

การอ้างอิงหลกั 
  -: -  
ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  ธนาคารน้ําแบบปิด รูค้่าพลงังาน 11 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=7KVqj84wBEI&feature=youtu.be 

  ธนาคารน้ําแบบเปิด รูค้่าพลงังาน 18 ม.ค. 61 : https://www.youtube.com/watch?v=8R3jXhQ54r4&feature=youtu.be 

  ผลลพัธจ์ากการทาํธนาคารน้ําใตด้นิระบบบ่อเปิดของตําบลวงัหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=jJamR4Crsws&feature=youtu.be 

  การทาํธนาคารน้ําใตด้นิ ระบบเปิด : https://www.youtube.com/watch?v=Huic4TO5QDw&feature=youtu.be 

  ธนาคารน้ําใตด้นิเก่าขามโมเดล : https://www.youtube.com/watch?v=i7VtveZS6-o&feature=youtu.be 

  สกู๊ป เก่าขามโมเดล มหศัจรรยธ์นาคารน้ําใตด้นิ ขา่วNBTอสีานใต ้15 5 59 : https://www.youtube.com/watch?v=UJDXzBfXQKE&feature=youtu.be 

  ขอขอบคณุนายณรงค ์ชยัจาํรสัและทกุภาคสว่นทีผ่ลกัดนัและสนบัสนุนการทาํธนาคารน้ําใตด้นิ ต.วงัหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=qz2ewwHyBb0 

  15จงัหวดัภาคเหนือ ธนาคารน้ําใตด้นิ ตําบลวงัหามแห : https://www.youtube.com/watch?v=y9IFDTzoLqU 

197 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                    การขดุบ่อเบ้าขนมครกกกัเกบ็น ้า : ธนาคารกกัเกบ็น ้าในพืน้ที่การเกษตรขนาดเลก็                                             1/8    

การขดุบอ่เบา้ขนมครกกกัเกบ็น ้า : ธนาคารกกัเกบ็น ้าในพืน้ท่ีการเกษตรขนาดเลก็  
บอ่เขาขนมครก 

ธนาคารกกัเกบ็น ้าในพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเลก็ (ภาพโดย : มณัฑนา สุรยิวงศพ์งศา) 

 การขดุบ่อน ้าหรือสระน ้าเป็นรูปส่ีเหล่ียม เพ่ือกกัเกบ็น ้าในช่วงฤดฝูนท่ีมีน ้าหลาก ป้องกนัการขาด
น ้าในพืน้ท่ี และสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในฤดแูล้งได้ 
 การท าบ่อเบา้ขนมครกกกัเกบ็น ้า เป็นวธิกีารขดุพืน้ทีท่ าแหล่งน ้าไวใ้ชเ้พือ่การเกษตร การขดุบ่อน ้าหรอื 
สระน ้าเป็นรูปสีเ่หลีย่ม เพื่อกกัเกบ็น ้าในช่วงฤดูฝนทีม่นี ้าหลาก ป้องกนัการขาดน ้าในพื้นที ่และสามารถด าเนิน
กจิกรรมทางการเกษตรในฤดูแลง้ได ้การขุดบ่อเบา้ขนมครกกกัเกบ็น ้านี้จะขุดในพื้นทีท่ าการเกษตร โดยขุดให้
เป็นรูปแบบกวา้ง 8 เมตร ยาว 8 เมตร และลกึ 10 เมตร มคีวามจุน ้าประมาณ 640 ลูกบาศก์เมตร วดัระดบัน ้า
จากขอบบ่อส าหรบัใชท้ าการเกษตรครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 6 ไร่ จะมนี ้าใช้ช่วงฤดูแลง้ตลอดทัง้ปี การขุดบ่อจะ
ขุดในแนวดิง่ ไมม่คีวามลาดชนั เนื่องจากเมือ่ขุดเสรจ็จะมกีารน าโคลนดนิเหนียวมาฉาบรอบบ่อเพื่อป้องกนัการ
รัว่ซมึของน ้า ดา้นบนขอบบ่อจะปลูกหญ้าเพื่อป้องกนัการพงัทลายของดนิ ซึ่งเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัพื้นทีถ่อื
ครองทีจ่ ากดัหรอืพืน้ทีข่นาดเลก็ 
 เทคโนโลยนีี้เป็นส่วนต่อขยายจากการสร้างฝาย โดยน ้าจากฝายจะเติมปรมิาณน ้าในบ่อเพื่อให้เพยีงพอใน
พื้นทีก่ารเกษตรขนาดเลก็จากเดมิสมาชกิในหมู่บา้นทุ่งกระโปรงมวีถิที าการเกษตรเชงิเดีย่ว คอื การท านาเพยีง
อย่างเดยีวหลงัท านาจะปลกูพชืไร่เชงิเดีย่ว เช่น ถัว่ฝกัยาว มะระ ฟกั แฟง แตงกวา เป็นตน้ หลงัจากมกีารขุดบ่อ
เบ้าขนมครกแล้วจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการท าเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลาย ชนิด พืชที่ปลูก
ประกอบดว้ย ไมผ้ล อาทเิช่น มะยงชดิ ทุเรยีน กระทอ้น ส้มโอ และ กลว้ย เป็นต้น ไมย้นืต้น อาทเิช่น ยางนา 
กระบก และ ไผ่เลีย้ง เป็นตน้ และพชืผกัพืน้บา้น อาทเิช่น ผกักดู แตว้ เสมด็ ชะมวง มะตูมแขก มนัป ูและ ต าลงึ 
เป็นต้น สรา้งรายไดใ้ห้กบัสมาชกิในชุมชน เป็นการขยายแนวคดิวถิชีวีติแบบพอเพยีง โดยผ่านกลไกศูนย์การ
เรยีนรูบ้้านทุ่งกระโปรง ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก บา้นทุ่งกระโปรงมคีรวัเรอืนทัง้หมด 110 
ครวัเรอืน จากการเรยีนรูแ้กไ้ขปญัหาในพื้นทีด่ว้ยตนเอง และศกึษาจากธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพื้นทีชุ่มชน 
โดยเริม่เมือ่ปี พ.ศ.2536 จากผูน้ าชุมชน 7 ครวัเรอืน ด าเนินการขุดบ่อเบา้ขนมครกจ านวน 7 บ่อเพื่อเป็นแหล่ง
กกัเก็บน ้าไว้ใช้ในการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งต่อมาสมาชิกในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเล็งเห็น
ประโยชน์จากการขดุบ่อลกัษณะนี้ จงึมสีมาชกิในชุมชนใหค้วามสนใจปฏบิตัติามโดยหนัมาขุดบ่อลกัษณะเช่นนี้
เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ปจัจุบนัมบ่ีอเบ้าขนมครกในชุมชนทัง้สิ้น จ านวน 87 บ่อ ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเบ้าขนมครก
ประมาณ 6,000 บาท  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นทุ่งกระโปรง 
จงัหวดันครนายก ประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกู
เลือก :  - 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี  
: กระจายไปอย่างสม ่าเสมอในพืน้ที ่ 
   (ประมาณ. 1-10 ตร.กม.) 
วนัท่ีในการด าเนินการ : 10-50 ปี  
มากกว่า 50 ปี (แบบดัง้เดมิ) 
 

ประเภทของการแนะน า 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ า
กนัอยู่ (> 50 ปี)  

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก  
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ธนาคารกกัเกบ็น ้าในพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเลก็  
(ภาพโดย : มณัฑนา สุรยิวงศพ์งศา) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  พืน้ท่ีปลกูพืช  

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ          - การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว 

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  - การปลกูพชืยนืตน้ทีไ่มม่เีนื้อไม ้

√ ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  - การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม 

√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ             จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 1 

√ ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   
ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

  √  
การใช้น ้า 

√ ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ √ จากน ้าฝน 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์  น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การกดักร่อนของดินโดยน ้า: Wo (Offsite degradation):  

√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  ผลกระทบนอกพืน้ที ่

 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                           มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยโครงสรา้ง: - S7: การกกัเกบ็น ้า/การส่ง 

              ล าเลยีง/อุปกรณ์การชลประทาน 

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

 -   

ความหลากหลายของพชื (ภาพโดย : มณัฑนา สุรยิวงศพ์งศา) 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณ ต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 6.25 ไร่) 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. ค่าแรงงาน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดฝูน) 
2. ค่ารถขดุ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนฤดฝูน) 
 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค 
- 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ค่าแรงการขดุดนิออกมาจากบ่อ วนั 4.0 300.0 1,200.0 100.0 

ค่าแรงงานขบัรถตกัดนิ ชัว่โมง 3.0 1,200.0 3,600.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    4,800.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    150.0  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 

1. มกีารท าความสะอาดบ่อและขดุลอก บ ารุงรกัษาบ่อโดยขดุตะกอนออกจากกน้บ่อ            

(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 10 ปีต่อ 1 ครัง้)  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา ( ต่อ 6 ไร่) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ค่าแรงงานขบัรถตกัดนิ ชัว่โมง 3 400.0 1,200.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    1,200.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    37.5.0  

แบบแปลนทางเทคนิค 

ผูเ้ขยีน : นางสาวมณัฑนา สุรยิวงศพ์งศา 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

  <250 ม.ม.  ชืน้ - 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั(ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ หรือไม่  

 < 5 เมตร √ ด ี
 

เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี (จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการบ าบดั) 

 ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง  ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย 
√  

เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้   
(การชลประทาน) 

  

    การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

       ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10%ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน   10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้) √ >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

 ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์ √ ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั
ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์  ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

√ 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี   √ ด ี

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี

202 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                    การขดุบ่อเบ้าขนมครกกกัเกบ็น ้า : ธนาคารกกัเกบ็น ้าในพืน้ที่การเกษตรขนาดเลก็                                             6/8    

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

คุณภาพพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง      √  ท าใหง้า่ยขึน้  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้   

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

การบรรเทาความขดัแยง้ แย่ลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน ้า ลดลง       √ เพิม่ขึน้   

น ้าไหลบ่าทีผ่วิดนิ เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความชืน้ในดนิ ลดลง      √  เพิม่ขึน้   

สิง่ปกคลุมดนิ ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

การสญูเสยีดนิ เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

การไหลของน ้าคงทีแ่ละสม ่าเสมอในชว่งฤดแูลง้ (รวมถงึการ
ไหลน้อย) 

เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

ความสามารถตา้นทานการเปลีย่นแปลง/ ความสามารถใน
การคดักรอง (โดยดนิพชื พืน้ทีชุ่่มน ้า) 

เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

- 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

- 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป  

อุณหภมูปิระจ าปี                                                                                  ไมด่ ี       √ ดมีาก  

อุณหภมูติามฤดกูาล                                                                             ไมด่ ี       √ ดมีาก  

พายุเขตรอ้น ไมด่ ี       √ ดมีาก  

พายุหมนุนอกเขตรอ้น ไมด่ ี       √ ดมีาก  

พายุฝนประจ าทอ้งถิน่ ไมด่ ี       √ ดมีาก  

พายุฝนฟ้าคะนองประจ าทอ้งถิน่ ไมด่ ี       √ ดมีาก  

น ้าท่วมตามปกต ิ(แมน่ ้า) ไมด่ ี       √ ดมีาก  

น ้าท่วมฉบัพลนั ไมด่ ี       √ ดมีาก  
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สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  

น ้าขึน้จากพายุหรอืน ้าท่วมชายฝ ัง่ ไมด่ ี       √ ดมีาก  

ดนิถล่ม ไมด่ ี       √ ดมีาก  

การบุกรุกของแมลง / หนอน ไมด่ ี       √ ดมีาก  

ผลลพัธ์ตามมาท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืนๆ  

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป ไมด่ ี       √ ดมีาก  

ช่วงการปลกูพชืทีล่ดลงมา ไมด่ ี       √ ดมีาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 1-10%  0-10% 

 11-50%  11-50% 

√ >50%  51-90% 

  √ 91-100% 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

√ ใช ่

 ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ 

 การเปลีย่นแปลงของตลาด 

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน   →     แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 บ่อเบา้ขนมครกเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมและมตีน้ทนุต ่าในการกกั
เกบ็น ้าไวใ้ชใ้นพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเลก็ ท าใหม้ผีลผลติทาง
การเกษตรและรายไดเ้พิม่ขึน้ 

 บ่อน ้าตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษา เพือ่ประสทิธภิาพในการกกัเกบ็น ้าไวไ้ดต้ลอดทัง้ปี  
→   ขดุลอกตะกอนดนิตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

 เป็นตน้แบบทีด่ใีนการจดัการน ้าในพืน้ที ่สามารถน าไปขยายผลใน
แปลงเกษตรกรรายอืน่ๆ ในชุมชน และชุมชนใกลเ้คยีงได ้ทัง้นี้ 
เกษตรกรมกีารรวมกลุ่มกนัสามารถก าหนดราคาผลผลติทาง
การเกษตรและจ าหน่ายใหก้บัพ่อคา้ทีม่ารบัซื้อในพืน้ทีไ่ดโ้ดยตรง 

 ในดา้นการเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะขดุบ่อ ตอ้งอาศยัประสบการณ์และความช านาญของ 
เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีใ่นการหาทางน ้าใตด้นิหรอืตาน ้า 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ    →         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

 เกษตรกรสามารถเกบ็กกัน ้าไวใ้ชไ้ดต้ลอดปี  เวลาผ่านไป อาจมตีะกอนทบัถมในบอ่อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณของน ้าทีเ่กบ็
ไว ้ → ควรมกีารขดุตะกอนดนิออกจากบ่อทุกปี หรอืตามความจ าเป็น 

 เกษตรกรมบี่อน ้าขนาดเลก็ไวใ้ชใ้นการเพาะปลกูและผลติอาหาร
ของตนเอง 

  

204 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                    การขดุบ่อเบ้าขนมครกกกัเกบ็น ้า : ธนาคารกกัเกบ็น ้าในพืน้ที่การเกษตรขนาดเลก็                                             8/8    

การอ้างอิง 

 ผู้รวบรวม 

 นิสุดา ทองค าพนัธ ์  ผู้ตรวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 29 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสดุ: 2 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมูล   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5737/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 ไมป่รากฏ 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกั 

 ลงิกข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่ในออนไลน์ 
 None: http:\\www.ldd.go.th/WEB_PSD/prnew/2561/sr1-61/sr2.pdf 

205 



 

      SLM ของ  WOCAT Technologies                    คบูงัคบัน ้า-ล าประโดงร่องน ้าในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั                                                                     1/8 

คบูงัคบัน ้า-ล าประโดงร่องน ้าในพืน้ท่ีดินเปรีย้วจดั  
ล าประโดงรอ่งน ้า  

คบูงัคบัน ้า-ล าประโดง 

ปี พ.ศ. 2536 เกษตรกรต าบลศรีษะกระบอื อ าเภอองค์รกัษ์ จงัหวดันครนายก ร่วมมอืกนัเพื่อแก้ไขปญัหา
แรงงานและก่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นการประหยดัแรงงาน การขนยา้ยปจัจยัการผลติและเครื่องมอืส าหรบั
การท านา ซึง่ตอ้งขนยา้ยไปตามจุดต่างๆ ทีก่่อเกดิความล าบากสิ้นเปลอืงเวลา นอกจากนัน้ยงัต้องใชแ้รงงานขน
ยา้ยปูนมาร์ลในแปลงนาทีไ่ม่สามารถใชน้ ้าในการควบคุมระดบัความเปรี้ยวของดนิได ้เนื่องจากบงัคบัน ้าไม่ได้
ตามตอ้งการจงึไดห้าวธิกีารจดัการดนิและน ้าดว้ยการท าคูบงัคบัน ้าหรอืเรยีกกนัว่า ล าประโดงร่องน ้า เพื่อบงัคบั
น ้าในการลา้งความเปรีย้วจดัของดนิส าหรบัปลกูขา้วใหไ้ดผ้ลผลติด ีและเพิม่มากขึน้จาก 30 ถงั เป็น 70 – 90 ถงั/
ไร่ สามารถลดตน้ทุนและสะดวกรวดเรว็กว่าการไมม่ลี าประโดงร่องน ้า 
 ล าประโดงร่องน ้า จดัท าเป็นโครงสร้างดนิเป็นคูบงัคบัน ้าประกอบด้วยคูร่องน ้า กว้างประมาณ 50 – 100 
เซนตเิมตร ขดุใหล้กึกว่าแปลงนาปลกูขา้วประมาณ 30 – 50 เซนตเิมตร เพื่อระบายน ้าทีล่า้งความเปรี้ยวของดนิ
จากแปลงนาไดด้แีละรวดเรว็ คนัคนู ้าสองขา้งของร่องน ้ามคีวามกวา้ง 50 – 100 เซนตเิมตร สูงจากแปลงนาขา้ว 
50 เซนตเิมตร และคนัคดูา้นใดดา้นหนึ่งยงัสามารถดดัแปลงใหเ้ป็นทางล าเลีย้งในแปลงนาขนาด 1.9 – 2.5 เมตร 
หรอืขนาดใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณของพื้นทีใ่นต าบลศรษีะกระบอื ส่วนใหญ่เกษตรกรจะถอืครองทีด่นิประมาณ
คนละ 20 – 40 ไร่ จะใช้พื้นที่จดัท าคูบงัคบัน ้าหรือล าประโดงร่องน ้าประมาณ 1,640 – 3,200 ตารางเมตร 
เกษตรกรยนิดทีีจ่ะเสยีสละพืน้ทีบ่างส่วนของพื้นทีน่าในการก่อสรา้ง คูบงัคบัน ้า (ล าประโดง) เพื่อลดต้นทุนดา้น
ค่าจา้งแรงงาน ประหยดัเวลาในการขนยา้ยปจัจยัการผลติและผลผลติทางการเกษตร นอกจากนัน้ ยงัสามารถ
บงัคบัน ้าในการควบคุมระดบัความเปรี้ยวของดนิไม่ใหก้ระทบต่อการเจรญิเตบิโต และผลผลติของขา้วส่งผลให้
เกษตรกรไดผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิอย่างคุม้ค่าและสามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิในการปลูกขา้วอย่างยงัยนื
สบืไป  
 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : อ าเภอองครกัษ์, จงัหวดั
นครนายก ประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: 2-10 แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ี
ถกูเลือก : 101.42578, 15.28419 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี :  
วนัท่ีในการด าเนินการ : 10-50 ปี 
 
 

ประเภทของการแนะน า 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั
อยู่ ( > 50 ปี) 

 ในชว่งการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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คลองสาขา-ทางระบายน ้า 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้         พืน้ท่ีปลูกพืช  

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ         การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว: cereals - rice (wetland) 

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 2 

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  การปลกูพชืแซม : ไมใ่ช ่
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ          การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช่ 
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  การใช้น ้า 

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

 จากน ้าฝน   
 น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ √ การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์   

√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์    
    

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยืน 
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  มาตรการอนุรกัษ์ด้วยโครงสร้าง - S3: Graded ditches, 
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  channels, waterways, S7 : การกกัเกบ็น ้า/การส่งล าเลยีง/อุปกรณ์ 
 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก           การชลประทาน, S10 : มาตรการในการประหยดัพลงังาน 
 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                             มาตรการอนุรกัษ์ด้วยการจดัการ - M4: การเปลีย่นแปลงช่วง 
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้           เวลาใหเ้หมาะแก่การท ากจิกรรม 

    
กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยืน   

  การรบกวนดนิใหน้้อยทีสุ่ด   
  การจดัการความอุดมสมบรณ์ูของดนิแบบผสมผสาน   
    
    

    

ครูะบายน ้า-ล าประโดงร่องน ้า 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 1-2 ha) 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย ดอลลารส์หรฐั 
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 1.0 
ค่าจ้างเฉล่ียในการจ้างแรงงานต่อวนัคือ 10 ดอลลารส์หรฐั 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การไถ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่นจะตกลงมา) 
2. สบูน ้าในนาขา้ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่นจะตก) 
3. ท าเทอืก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่นจะตก) 
4. การหว่านเมลด็ขา้ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อน) 
5. สบูน ้าออก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่นจะตกลงมา) 
6. สบูน ้าเขา้ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ระยะเวลา/ ความถี:่ ก่อนทีฝ่นจะตกลงมา) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค 
 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ ( ต่อ 6 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ตน้ทุนการขดุเจาะและอุปกรณ์ในการส่งน ้า บุคคล-วนั 1.0 183.0 183.0 100.0 

ค่าใชจ้่ายในการขดุหนึ่งครัง้ต่อ 3-5 ปี, แต่ละครัง้ บุคคล-วนั 1.0 166.0 166.0 100.0 

อปุกรณ์  

น ้ามนัทีใ่ชใ้นการเกบ็เกีย่ว เฮกตาร ์ 1.0 3.5 3.5 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

หว่านเมลด็ขา้ว เฮกตาร ์ 1.0 0.6 0.6 100.0 

การเกบ็เกีย่ว เฮกตาร ์ 1.0 3.2 3.2 100.0 

การขนส่งขา้วเปลอืก เฮกตาร ์ 1.0 1.25 1.25 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์ เฮกตาร ์ 

การใส่ปุ๋ ย เฮกตาร ์ 1.0 0.625 0.63 100.0 

การฉดีพ่นสารเคม ี เฮกตาร ์ 1.0 3.4 3.4 100.0 

น ้ามนัทีใ่ชใ้นการสบูน ้าเขา้นา เฮกตาร ์ 1.0 0.15 0.15 100.0 

วสัดสุ าหรบัก่อสร้าง  

การไถ เฮกตาร ์ 1.0 1.56 1.56 100.0 

สบูน ้าเขา้นา เฮกตาร ์ 1.0 0.15 0.15 100.0 

ท าเทอืก เฮกตาร ์ 1.0 0.156 0.16 100.0 

สบูน ้าเขา้ เฮกตาร ์ 1.0 0.15 0.15 100.0 

สบูน ้าออก เฮกตาร ์ 1.0 0.15 0.15 100.0 

แบบแปลนทางเทคนิค 

ผูเ้ขยีน : นายสุรชยั สุวรรณชาต  
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ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา ( ต่อ 1-2 เฮกตาร)์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของ
ค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

อปุกรณ์  

ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาประจ าปี บุคคล-วนั 1.0 33.0 33.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    33.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    33.0  

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    363.9  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    363.9  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาประจ าปี (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 1) 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม.  ชืน้ - 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 
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ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย) √ สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา  
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ 

 < 5 เมตร √ ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  
(จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) 

 ใช่ 

√ 5-50 เมตร  ปานกลาง √ 
เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้   
(การชลประทาน) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้   

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่   การเกิดน ้าท่วม 

 สงู  สงู   √ ใช่ 

√ ปานกลาง √ ปานกลาง    ไมใ่ช่ 

 ต ่า  ต ่า     

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

√ เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก  งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน   10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

 ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั
ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-20 เฮกตาร ์   
√ 

รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       

 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน      

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี   √ ด ี

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

การผลติพชืผล ลดลง       √  เพิม่ขึน้  
การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง      √  ท าใหง้า่ยขึน้  

การผลติพลงังาน (เกีย่วขอ้งกบัน ้า ดา้นชวีะ) ลดลง  √      เพิม่ขึน้  

การมนี ้าไวใ้หส้ าหรบัการชลประทาน ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

สถาบนัของชุมชน อ่อนแอลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้   

ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่มโทรมของ
ทีด่นิ 

ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถานการณ์ของกลุ่มดอ้ยโอกาส ทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ    
(เพศ อายุ สถานภาพ ความเป็นกลุ่มทางชาตพินัธุ)์ 

แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
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ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ความชืน้ในดนิ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้       √ ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

น ้าท่วมพืน้ทีท่า้ยน ้า (ทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ) เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การทบัถมของดนิตะกอนพืน้ทีท่า้ยน ้า เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความสามารถตา้นทานการเปลีย่นแปลง/ ความสามารถใน
การคดักรอง (โดยดนิพชื พืน้ทีชุ่่มน ้า) 

ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

ตะกอนทีถู่กพดัพามาโดยลม เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
มากกว่า 

     √  ดา้นบวก
มากกว่า 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
มากกว่า 

     √  ดา้นบวก
มากกว่า 

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบ
มากกว่า 

     √  ดา้นบวก
มากกว่า 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
มากกว่า 

     √  ดา้นบวก
มากกว่า 

 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป                      

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป                                              ดา้นลบ
มากกว่า 

   √    ดา้นบวก
มากกว่า 

 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 1-10%  0-10% 

 11-50%  11-50% 

√ >50%  51-90% 

  √ 91-100% 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

√ ใช ่

 ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

√ การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ 

ผลกระทบ 
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน    →     แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 การควบคุมความเป็นกรดหรอืด่างของดนิใหอ้ยู่ทีร่ะดบัทีเ่หมาะสม
ส าหรบัการเพาะปลกูขา้ว 

 มกีารสญูเสยีพืน้ทีก่ารเกษตรบางส่วนเพือ่การส่งน ้า การก่อสรา้งคู 

 ความสามารถในการชะลา้งและควบคมุความเป็นกรด / ด่างของ
ดนิ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายเมือ่มกีารปลกูขา้วโดยทีผ่ลผลติ
ขา้วเพิม่ขึน้ 

  

 ความสามารถในการปลกูพชืทีม่อีายุส ัน้ซึง่ตอ้งใชน้ ้า หลงัการเกบ็
เกีย่วขา้ว 

  

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
 

จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ          
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร      

 การลดค่าใชจ่้าย ตน้ทุน ประหยดัน ้า ปุ๋ ย และสารเคม ี  จะเอาชนะไดอ้ย่างไร 

 ลดเวลาในการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ส าหรบัการท านาและขนยา้ย
ผลติภณัฑจ์ากนาขา้ว 

  

 การเพิม่ปรมิาณและคุณภาพของผลติภณัฑจ์ากนาขา้ว   

 ความสามารถในการปลกูพชืทีม่อีายุส ัน้ซึง่ตอ้งใชน้ ้า หลงัการเกบ็
เกีย่วขา้วดา้นสงัคมและวฒันธรรม เชน่ ความมัน่คงดา้นอาหาร 
การพึง่พาตนเอง สุขภาพ สทิธิใ์นการใชด้นิและน ้า สถาบนัชุมชน
การจดัการความรู ้และการส่งเสรมิความสามารถทางสงัคม ความ
เท่าเทยีมกนัทางสงัคม เป็นตน้ 

  

 มคีุณค่าและวฒันธรรมทีด่ต่ีอกนั ไมข่ดัแยง้เรือ่งน ้าเพราะทุกคนมี
คนู ้าในพืน้ทีข่องตนเอง มคีวามมัน่คงดา้นอาหาร สามารถใชท้ีด่นิ
เพือ่ปลกูขา้วมากกว่าปีละครัง้ 

  

 มกีลุ่มผูใ้ชน้ ้าและมอีงคก์รต่างๆ ช่วยด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู ้ซึง่จะเป็นการเพิม่ความสามารถของเกษตรกรในการใช้
ประโยชน์ดนิ น ้า และพชื 

  

การอ้างอิง 

 ผูร้วบรวม 

 นิสุดา ทองค าพนัธ ์  ผูต้รวจสอบ : ดร.บรรเจดิลกัษณ์ จนิตฤทธิ ์

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 31 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 1 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 ผูใ้ชท้ีด่นิ   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5747/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 ไมป่รากฏ 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย  

 องคก์ร 

 โครงการ 
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เกษตรอินทรีย ์

1. QT การผลติผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืนบนพืน้ทีส่งูทางภาคเหนือของประเทศไทย 

2. QA วถิปีลกูผกัอนิทรยี ์ณ บา้นเมอืงอาง ภายใตก้ารสง่เสรมิของมลูนิธโิครงการหลวง 

3. QT เทคโนโลยกีารใชถ้่านชวีภาพเพือ่ปรบัปรุงบ ารุงดนิ 

4. QA ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม 

5. QT หมหูลุมอนิทรยี ์

6. QT เกษตรอนิทรยีบ์นพืน้ทีล่าดเชงิเขา 

7. QA กลุม่เกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล 

8. QT เกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล 

9. QA กลุม่เกษตรธรรมชาตสิมัพนัธ ์

10. QA ศูนยเ์รยีนรูเ้รื่อง ดนิ น ้า ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ 

11. QT การจดัการดนิกรดเพือ่ปลกูพรกิไทยคุณภาพ 



 

   SLM ของ  WOCAT TECHNOLOGIES                                 การผลติผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืนบนพืน้ทีส่งูทางภาคเหนอืของประเทศไทย                                                                                     1/10 

การผลิตผกัอินทรียใ์นโรงเรือนบนพืน้ท่ีสงูทางภาคเหนือของประเทศไทย  
ผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืน 

แปลงผลติผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืน บา้นเมอืงอาง จงัหวดัเชยีงใหม ่(ภาพโดย : กมลาภา วฒันประพฒัน์) 

การผลิตผกัอินทรียใ์นโรงเรือนบนพืน้ท่ีสงูทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นระบบการผลิต
พืชผกัท่ีมีความปลอดภยัท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศและสากล ผูใ้ช้ท่ีดินมี
การจดัการแบบบรูณาการโดยใช้ปัจจยัการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ไม่พ่ึงพาสารเคมี 
รวมถึงมีการจดัการดินท่ีไม่ท าให้ท่ีดินเส่ือมโทรม 
พื้นทีก่ารผลติผกัอนิทรยี ์ตัง้อยู่ทีบ่า้นเมอืงอาง ตําบลบา้นหลวง อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ พื้นที่
ปกครองของบา้นเมอืงอางมปีระมาณ 25,881 ไร่ ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน พื้นทีอ่ยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พื้นทีม่คีวามสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 600 – 800 เมตร 
ลกัษณะภมูอิากาศค่อนขา้งเยน็และชืน้ อุณหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปี 20 องศาเซลเซยีส อุณหภูมติํ่าสุด 15-
17 องศาเซลเซยีสในช่วงเดอืนธนัวาคม ปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่ตลอดปี 2,000-2,100 มลิลเิมตร โดยฝนจะ
เริม่ตกตัง้แต่เดอืนมถุินายน – เดอืนพฤศจกิายน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ มจีํานวน
ครวัเรอืน 219 ครวัเรอืน และมปีระชากรทัง้สิน้ 588 คน วตัถุประสงค์ของการนําเทคโนโลยกีารผลติผกั
อนิทรยีแ์บบโรงเรอืนมาใชใ้นพืน้ที ่เพื่อต้องการปรบัเปลีย่น วถิชีวีติจากการขยายพื้นทีเ่พาะปลูกเพื่อใช้
ทําไร่เลือ่นลอย ปลกูพชืเชงิเดีย่ว ซึง่ทาํใหร้ะบบนิเวศน์ถูกทําลาย ดนิถูกกัดกร่อนและเสื่อมโทรมลง
มาก ผลผลิตตํ่า เปลี่ยนเป็นการทําเกษตรแบบอยู่กับที่สร้างโรงเรือนเน้นการรักษา ระบบนิเวศน์
เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่ งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้ น  มีรายได้ตลอดปี และสุขภาพอนามัยด ี                      
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 โครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้เขา้มาส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรไดป้รบัเปลีย่นการใชท้ี่ดนิ จากทีเ่คยถางป่า 10 -20 ไร่ เพื่อปลูกขา้วและพชืไร่เชงิเดีย่ว มา
ปลูกผกัอินทรยี์ทีใ่ชพ้ื้นทีป่ระมาณ 0.5 ไร่ต่อคน มรีายไดส้ามารถเลี้ยงครอบครวัได ้ ในระยะเริม่แรก 
ระหว่างปี พ.ศ.2545-2552 การปลูกผกัอนิทรยี์ยงัไม่ไดป้ลูกภายใต้โรงเรอืน ต้องเผชญิกบัปญัหาโรค
แมลง ผลผลติเสยีหาย ปลูกไดบ้างฤดูกาล ทําใหไ้ดผ้ลผลติไม่ดเีท่าทีค่วร รายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการยงั
ชพี ต่อมาในปีพ.ศ.2553 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พฒันา
โครงการหลวงแมโ่ถ ตําบลบ่อสล ีอําเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ไดค้วามรูใ้นเรื่องการวางแผนการผลติ
และการปลูกพชืภายใต้โรงเรอืนไมไ้ผ่กางมุง้ จงึเป็นจุดเริม่ต้นโครงการใหม่โดยเริม่จากการจดัตัง้กลุ่ม
ผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์โดยมเีจา้หน้าทีส่ถานีเกษตรหลวงอนิทนนทเ์ป็นผูส้นบัสนุนใหค้วามรู ้ตดิตาม และหา
ตลาดให ้การปลกูผกัในโรงเรอืนจงึประสบผลสําเรจ็เป็นต้นแบบใหก้บัคนในชุมชน การปลูกผกัใชเ้วลา 
1 รอบการผลติประมาณ 25 วนั 1 โรงเรอืนได้ผกัประมาณ 200 กโิลกรมั ซึ่ง 1 ปีสามารถผลติผกัได้
สูงสุด 11 รอบ มรีายไดเ้พิม่ขึน้เป็น 10 เท่าจากรายไดใ้นอดตี ปจัจุบนั เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2561 กลุ่มฯ 
มสีมาชกิ 153 ราย จํานวนโรงเรอืน 270 โรงเรอืน เป็นกลุ่มฯ ทีม่คีวามเขม้แขง็และเป็นแหล่งผลติผกั
อนิทรยี์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโครงการหลวงอินทนนท์ การผลติพชืผกัอินทรยี์ของบ้านเมอืงอาง มจีุดเด่นคอื 
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากกรมวชิาการเกษตร สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ประเทศไทย (ผูท้ี่

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี  : บา้นเมอืงอาง หมูท่ี ่9 หยอ่มบา้นแมป่า่กอ่ ตําบล
บา้นหลวง อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
: 98.63318, 18.57894  
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี 
: ใช ้ณ จุดทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืเน้นไปยงับรเิวณพืน้ที่
ขนาดเลก็  
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร : ไมใ่ช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : พ.ศ.2545 ; 10-50 ปี 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นสว่นหนึง่ของระบบแบบดัง้เดมิทีท่าํกนัอยู ่( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการทาํวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 

√ จากการไปดงูานในพืน้ทีอ่ื่น  
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การดแูลรดน้ําผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืน  
(ภาพโดย : กมลาภา วฒันประพฒัน์)  

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

 ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใช้พืน้ท่ีปลกูพืช 
 ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ              - การปลกูพชืลม้ลุก (Annual cropping) ทีด่นิทีใ่ชป้ลกูพชื 
√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  ทีม่อีายุช ัว่คราว/พชืฤดเูดยีว ซึง่ตามปกตจิะเกบ็เกีย่วภายใน 1-2 ปี 
 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน้ํา/บรเิวณทา้ยน้ําโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  ทางน ้า แหลงน ้า พืน้ท่ีชุ่มน ้า - ทางระบายน้ํา ทางน้ํา, บ่อน้ํา เขือ่น  

√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   หนองบงึ  พืน้ทีชุ่่มน้ํา 
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ: แหล่งตน้น้ําธรรมชาตริ่วมกบัระบบชลประทาน 
 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก -  โดยสรา้งฝายกกัเกบ็น้ําจากแหล่งตน้น้ํา ต่อท่อนําน้ําไปเกบ็ไวใ้นบ่อพกัหรอื 
 สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ  แทงกน้ํ์า แลว้ต่อทอ่เขา้แปลงเป็นรายบุคคล 
 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ   
√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ การใช้น ้า 
 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   จากน้ําฝน 

   น้ําฝนรว่มกบัการชลประทาน 
ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน  การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 
√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ √ แหล่งน้ําจากตน้น้ําตามธรรมชาต ิ
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ   
 ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก ประเภทของการเส่ือมโทรม 
 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การกดักร่อนของดินโดยน ้า  
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้  - Wt (Loss of topsoil): การสญูเสยีดนิชัน้บนหรอืการกดักร่อนทีผ่วิ

   การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี 
   - Cp (Soil pollution): มลพษิในดนิ  
   การเส่ือมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ 

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  - Bl (Loss of soil life): การสญูเสยีสิง่มชีวีติในดนิ  
  ระบบหมนุเวยีน (การปลกูพชืหมนุเวยีน             - Bp (Increase of pests/diseases): การเพิม่ขึน้ของศตัรแูละโรคพชื 
 การพกัดนิ การเกษตรแบบไร่เลือ่นลอย)     มาตรการอนุรกัษ์ท่ีประกอบกนัเป็นเทคโนโลยี 
  การจดัการแมลงศตัรพูชืและโรคพชื รวมถงึการปรบัปรุงดนิดนิ                 มาตรการจดัการพชื 
 เกษตรอนิทรยี ์   - A2: อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ในดนิ 
  การจดัการดา้นชลประทาน   มาตรการอนุรกัษ์ดนิดว้ยการจดัการ  
 (รวมถงึการลาํเลยีงส่งน้ํา การระบายน้ํา)  - M2: การเปลีย่นแปลงของการจดัการหรอืระดบัความเขม้ขน้ 

การลา้งทาํความสะอาดและคดัแยกผกัทีม่คีุณภาพ  
(ภาพโดย : กมลาภา วฒันประพฒัน์)  

ไดร้บัการรบัรองตามระบบนี้สามารถใชต้รารบัรองเกษตรอินทรยี์ของ มกท.ร่วมกบัตรา IFOAM Accredited) และหน่วยงานรบัรองมาตรฐานเกษตรของประเทศ
สงิคโปร์ [Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)] ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติผ่านมาตรฐาน มกีารตรวจสอบยอ้นกลบัได้ถงึแหล่งทีม่า 
เช่น ปุ๋ ย เมลด็พนัธุ์ สารชวีภณัฑ์ เป็นต้น ผกัทีผ่ลติส่วนใหญ่ม ี9 ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง เบบี้ฮ่องเต้ คอสสลดั โอ๊คลฟีเขยีว โอ๊คลฟีแดง ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก ถัว่แขก 
คะน้าฮ่องกง และเบบี ้    แครอท  
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ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
กระบวนการผลิตผกัอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตผกัอินทรีย์ บ้านเมอืงอาง      
ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน IFOAM มขี ัน้ตอนการปฏบิตั ิดงันี้ 
1.การสร้างเครือข่าย : จัดตัง้กลุ่มผู้ผลิตผักอินทรีย์ ร ับสมคัรสมาชิก           
โดยสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
สมาชิกต้องยืนยนัการเป็นเกษตรกรอินทรีย์ทุกปี ต้องเข้าร่วมประชุม
ประจําเดือนของหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยา 
เสพติด ต้องไม่ปลูกพชื 2 ระบบคอื อินทรยี์และ GAP ในเวลาเดยีวกนั              
ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมของกลุม่อยา่งสมํ่าเสมอ กรณลีะเมดิจะมบีทลงโทษ การ
จดัตัง้กลุม่เพือ่หาเงนิสนบัสนุนการลงทนุทาํเกษตรอนิทรยีใ์หก้บัสมาชกิและ
เป็นแหลง่ผลติทีใ่หญ่สามารถต่อรองราคาหรอืหาตลาดไดง้า่ย 
2.  ความร่วมมือแบบบูรณาการ : สถานี เกษตรหลวงอินทนนท ์           
และศูนย์ส่ ง เสริมการ เกษตรที่สู งอินทนนท์  จัดอบรมเกี่ยวกับ                    
การทําเกษตรอนิทรยี์อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี รวมถงึการพาสมาชกิกลุ่มฯ 
ไปศกึษาดงูานจากเกษตรกรผูป้ระสบความสาํเรจ็ 
3. การคดัเลือกพื้นที่ : ผู้นําและสมาชิกกลุ่มฯ จัดสรรพื้นที่ให้สมาชิก           
เน้นการปลกูแบบพอเพยีง ดงันัน้ สมาชกิแต่ละคนมโีรงเรอืนไดไ้มเ่กนิ 3 โรงเรอืน ขนาดของโรงเรอืน กวา้ง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สงูประมาณ 3-5 เมตร  
(180 ตารางเมตรต่อโรงเรอืน) กลุ่มฯ มเีงนิกองทุนสนบัสนุนช่วยเหลอืการสรา้งโรงเรอืนให ้60% ของค่าโรงเรอืน ดงันัน้ เกษตรกรลงทุนเองอกี 40% 
4. การวางแผนการผลิตผกัอินทรีย์ สมาชิกกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ร่วมกนัวางแผนการผลิตผักอินทรีย์ กําหนดชนิดผกั ที่ปลูก                       
และทาํปฏทินิการปลกูของสมาชกิเป็นรายบุคคล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดทีร่บัซื้อ 
5. การจดัหาปจัจยัการผลติ : เป็นเรือ่งทีส่าํคญัมากปจัจยัการผลติทัง้หมดต้องเป็นอนิทรยี์ ดงันัน้หากเกษตรกรจดัหาปจัจยัการผลติมาเอง ต้องซื้อจากแหล่งผลติที่
น่าเชือ่ถอื ตอ้งมหีลกัฐานการผลติซึ่งเจา้หน้าทีส่ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปถงึแหล่งทีม่าได ้ซึ่งปจัจยัการผลติของบา้นเมอืงอางส่วนใหญ่มาจากโครงการหลวง 
เช่น เมลด็พนัธุผ์กั สารชวีภณัฑ ์ตวัหํ้าตวัเบยีน สมนุไพรไล่แมลง และน้ําทีใ่ชม้าจากแหล่งตน้น้ําธรรมชาตโิดยการต่อท่อมาสู่แปลงเกษตรกร 
6. การปลกูพชือนิทรยี ์: สมาชกิตอ้งปฏบิตัติามปฏทินิการปลูกพชื ทีไ่ดจ้ากการวางแผนร่วมกนัอย่างเคร่งครดั ไดแ้ก่ ชนิดพชืทีต่้องปลูก วนัปลูก การควบคุมโรค
และแมลงศตัรพูชื รวมถงึจดบนัทกึกจิกรรมทุกขัน้ตอน 
7. การดูแลรกัษาแปลงผลติพืชอินทรยี์ มสีมาชกิกลุ่มคอยกํากบัดูแลให้สมาชกิปฏิบตัิตามระเบยีบและลงโทษสมาชกิหากไม่ทําตามระเบียบ และมี เจ้าหน้าที ่                   
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และกรมส่งเสรมิการเกษตรติดตามใหค้ําแนะนําการใช้สารชวีภณัฑ์ ตวัหํ้าตวัเบยีนฯลฯ ในการควบคุมกรณีมโีรคและแมลงใน แปลง            
กรมวชิาการเกษตรและสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(มกท.) ทาํหน้าที ่ตดิตาม ตรวจสอบกระบวนการผลติ ซึง่ทกุข ัน้ตอนตอ้งไมม่สีารเคมเีจอืปน สะอาดไดม้าตรฐาน 
8. การเก็บเกี่ยว สมาชกิกลุ่มฯ ต้องเก็บเกี่ยวตามวธิกีารและแผนงานที่กําหนดไว้ เพื่อรกัษาผกัให้ได้คุณภาพ และหน่วยงานกรมวชิาการแล ะมกท.จะเขา้มา               
ตรวจวเิคราะหส์ารตกคา้งในผลผลติ 
9. การคดัและบรรจุ สมาชกิกลุ่มต้องล้าง คดัเลอืกผกัทีม่คีุณภาพแล้วจงึบรรจุในตะกรา้พลาสติก และนําส่งโรงคดับรรจุของสถานีเกษตรหลวงอิ นทนนท์ต่อไป            
ในขัน้ตอนนี้จะมกีรมวชิาการเกษตร และมกท. ตดิตามตรวจสอบเรือ่งการปนเป้ือนสารเคมทีุกขัน้ตอนและรบัรองระบบงานการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน นอกจากนี้ต้องมี
การบํารุงร ักษาโรงเรือน โดยต้องมกีารล้างคราบฝุ่นบนพลาสติกคลุมโรงเรือนทุกปี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้แสงแดด สามารถส่องผ่านลงมาในแปลงได้ทัว่ถึง                           
และมกีารเปลีย่นพลาสตกิทุก ๆ 3 ปี 

แบบแปลนทางเทคนิค 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกคาํนวณต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 1 โรงเรอืน  
  (180 ตารางเมตร หรอื 0.1125 ไร่)   ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่)   
 สกุลเงนิทีใ่ชค้าํนวณค่าใชจ้่าย     บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื    300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. จดัตัง้กลุ่มผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ปีแรกของการปลกู) 
2. การคดัเลอืกพืน้ที ่(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก่อนการปลกู) 
3. ปลกูสรา้งโรงเรอืน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ S ก่อนการปลกู) 
4. วางแผนการผลติผกัอนิทรยี ์(ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก่อนการปลกู) 
5. การจดัหาปจัจยัการผลติ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ก่อนการปลกู) 
6. การเตรยีมดนิและปรบัปรุงดนิ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ M ระหว่างเตรยีมดนิ) 
7. การเพาะกลา้ผกั (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ V ระหว่างเตรยีมดนิ) 
8. การปลกู (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลกู) 
9. การป้องกนักาํจดัโรคและแมลง (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการปลกู) 
10. การเกบ็เกีย่ว (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M ช่วงการเกบ็เกีย่ว) 
11. การคดัและบรรจุ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ M หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ) 
12. การบํารุงรกัษาเทคโนโลย ี(ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ M หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ผูเ้ขยีน : กมลาภา วฒันประพฒัน์ 
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ปัจจยัและค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้ (ส าหรบั 1 โรงเรือน (180 ตร.ม. หรือ 0.1125 ไร่)) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

% ของ
ค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

สรา้งโรงเรอืน (เฉพาะปีแรก)   แรง 10.0 300.0 3,000.0 100.0 

ช่วงปลกู แรง 6.0 300.0 1800.0 100.0 

ช่วงดแูล แรง 45.0 300.0 13,500.0 100.0 

ช่วงเกบ็เกีย่ว แรง 10.0 300.0 3000.0 100.0 

อปุกรณ์      

สายยาง (เฉพาะปีแรก) เสน้ 1.0 1,000.0 1,000.0 100.0 

รถไถเตรยีมดนิ ไร ่ 1.0 300.0 300.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช      

เมลด็พนัธุผ์กั โรงเรอืน 1.0 700.0 700.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยงัการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต(ไบโอไซด)์      

ปุ๋ ยคอก (ขีว้วั) กระสอบ 20.0 30.0 600.0 100.0 

ชวีภณัฑ ์Bt ลติร 1.0 75.0 75.0 100.0 

ตวัหํ้า ตวัเบยีน ไดร้บัการสนบัสนุน    -     

กาวเหนียวดกัแมลง ลติร 0.5 290.0 145.0 100.0 

แผ่นพลาสตกิเหลอืง แผ่น 60.0 5.0 300.0 100.0 

ถุงพลาสตกิเหลอืง  กโิลกรมั 0.5 120.0 60.0. 100.0 

วสัดสุ าหรบัก่อสร้าง      
ไมท้าํโครง/มุง้ตาขา่ย/ผา้พลาสตกิ (เฉพาะปีแรก) โรงเรอืน 1.0 14,700.0 14,700.0 40.0 

ท่อ PVC (เฉพาะปีแรก) ท่อ 40.0 40.0 1,600.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  40,780.0  

1,274.38   ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา   
1. ลา้งหลงัคาโรงเรอืน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ หลงัเกบ็เกีย่ว 1 ครัง้ต่อปี)  
2. เปลีย่นผา้พลาสตกิ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ 3 ปีต่อครัง้) 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา (ส าหรบั 1 โรงเรือน/ระยะเวลา 3 ปี) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดต่อปัจจยั
น าเข้า(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

ลา้งหลงัคาโรงเรอืน ปีละ 1 ครัง้ คน/3 ปี 3.0 300.0 900.0 100.0 

เปลีย่นผา้พลาสตกิ (เฉพาะปีที ่3,6,9,...) คน/3 ปี 3.0 300.0 900.0 100.0 

อปุกรณ์      

ผา้พลาสตกิใส (เฉพาะปีที ่3,6,9,...)  มว้น/3 ปี 1.0 3,700.0 3,700.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี (3 ปี) 5,500.0  

171.88  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม.  ชืน้ ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปี  1,500.0 มม. 
ฝนจะเริม่ตกตัง้แต่เดอืนมถุินายน – เดอืนตุลาคม  
ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา สถานีตรวจวดัอากาศโครงการหลวงอนิทนนท ์ 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้ 

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้ 

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้ 

 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%)  ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร √ บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%) √ ไหล่เนินเขา √ 1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

√ ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ตํ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

√ ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เกนิพอ เช่น มน้ํีาไหลบ่าสงู  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิทีด่ ี หรือไม่  

 < 5 เมตร √ ด ีมน้ํีาไหลตลอดปี  เป็นน้ําเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง ไมม่น้ํีาไหลตลอดปี  (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการบาํบดั) √ ไมใ่ช่ 

√ > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √ เป็นน้ําใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

     (การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้   ใช่ 

      √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ตํ่า  ตํ่า     
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เข้าถึงบริการและโครงสรา้งพืน้ฐาน                                                                                                       แสดงความคิดเหน็ 

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี      - 

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี √   ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น้ําดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี √   ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  

หนี้ เฉลีย่ 20,000 บาทต่อคน  ไมด่ ี  √  ด ี  

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/การคา้) √ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้าํลงัสตัว ์

 ทาํการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่  เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน √ หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย √ ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

√ 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม  รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์   √ รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 

 15-50 เฮกตาร ์    รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์     √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       
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ผลกระทบ 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม      

การผลติพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้ ปลกูผกัและเกบ็ผลผลติได ้8 - 11 รอบต่อปี  

           

คุณภาพพชืผล  ลดลง       √  เพิม่ขึน้ ผกัอนิทรยีท์ีผ่่านมาตรฐานการรบัรอง 

          ระดบัประเทศ 

คุณภาพปา่ /พืน้ทีท่าํไม ้ ลดลง       √  เพิม่ขึน้ คนืพืน้ทีเ่กษตรเป็นปา่ 1700 ไร่  

           

การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ  เพิม่ขึน้       √ ลดลง ปลกูไดทุ้กฤด ูมเีจา้หน้าทีค่อยตรวจและแนะนํา 

          เรือ่งการผลติ การกาํจดัโรคและแมลง  

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง       √ เพิม่ขึน้ สามารถผลติผกัไดห้ลากหลายชนิด  

           

พืน้ทีส่าํหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ในระหว่าง ลดลง  √      เพิม่ขึน้ ใชพ้ืน้ทีท่าํการเกษตรลดลง ใชพ้ืน้ทีน้่อยแต่เกบ็ 

เพาะปลกูหรอืใชง้าน)           ผลผลติไดห้ลายรอบ  

ความตอ้งการน้ําจากการชลประทาน  เพิม่ขึน้  √      ลดลง มสีมาชกิทาํผกัอนิทรยีเ์พิม่ปีละ 3-4 ราย  

           

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้  √      ลดลง ซื้อปุ๋ ยและสารชวีภณัฑ ์ 

           

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง        √ เพิม่ขึน้ เกบ็ผลผลติขายไดอ้ย่างน้อย 8 รอบต่อปี สงูสุด  

          11 รอบต่อปี  

ภาระงาน  เพิม่ขึน้  √      ลดลง ปลกูผกัตอ้งดแูล ทาํงานทุกวนัแต่งานเบา  

           

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้ มผีกัและพชืสวนครวัทีส่ะอาด ปลอดภยัหลากหลาย 

          ชนดิทีส่ามารถผลติไวบ้รโิภคและขายเพิม่ขึน้หลงัจาก
ใชก้ารจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนื 

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้ กอ่นใชก้ารจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนืเกษตรกรมปีญัหา 

          สขุภาพ เนือ่งจากไดร้บัสารเคม ีหลงัจากใชก้ารจดัการ
ทีด่นิอยา่งยัง่ยนืสขุภาพแขง็แรง ไมไ่ดใ้ชส้ารเคม ี 

โอกาสทางดา้นสนัทนาการ  ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถาบนัของชุมชน  อ่อนแอลง        √ เสรมิใหแ้ขง็แรง   

สถาบนัแห่งชาต ิ อ่อนแอลง       √  เสรมิใหแ้ขง็แรง   
การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่ง
ความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้  มกีารจดัอบรมใหค้วามรูต่้อเนื่อง 

การบรรเทาความขดัแยง้  แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

สถานการณ์ของกลุ่มดอ้ยโอกาส ทางดา้นสงัคม แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   
และเศรษฐกจิ (เพศ อาย ุสถานภาพ ความเป็น         
กลุม่ทางชาตพินัธุ)์  
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ผลกระทบ 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน้ํา  ลดลง         √ เพิม่ขึน้  

ความชืน้ในดนิ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

สิง่ปกคลุมดนิ ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

การสญูเสยีดนิ เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ /การเกดิชัน้ดาน เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

การอดัแน่นของดนิ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ตํ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

การปกคลุมดว้ยพชื ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื   ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

พชืพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กลํ้าเขา้มา เพิม่ขึน้   √     ลดลง  

ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  
ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์                            
(ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ  แมลงผสมเกสร)  

ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื  ลดลง    √    เพิม่ขึน้ ใชว้ธิธีรรมชาตริกัษาสมดุลย ์

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน  เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

น้ําทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น้ําบาดาล น้ําพุ)  ลดลง        √ เพิม่ขึน้ 

การไหลของน้ําคงทีแ่ละสมํ่าเสมอในชว่งฤดแูลง้ ลดลง    √     เพิม่ขึน้ 

การเกดิมลพษิในน้ําบาดาลหรอืแมน้ํ่า  เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของเพือ่นบา้น  เพิม่ขึน้     √   ลดลง 

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้       √ ลดลง 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะยาว                         ดา้นลบอย่างมาก        √ ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะยาว                         ดา้นลบอย่างมาก        √ ดา้นบวกอย่างมาก  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   
อุณหภมูปิระจาํปี  ไมด่ ี   √   ดมีาก   

อุณหภมูติามฤดกูาล  ไมด่ ี  √    ดมีาก  ฤด:ู ฤดรูอ้น  

อุณหภมูติามฤดกูาล  ไมด่ ี    √  ดมีาก  ฤด:ู ฤดฝูน  

อุณหภมูติามฤดกูาล  ไมด่ ี    √  ดมีาก  ฤด:ู ฤดหูนาว  

ฝนประจาํปี ไมด่ ี    √  ดมีาก   
สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  
พายุฝนประจาํทอ้งถิน่  ไมด่ ี   √   ดมีาก   
พายุลกูเหบ็ประจาํทอ้งถิน่  ไมด่ ี   √   ดมีาก   

โรคระบาด  ไมด่ ี √     ดมีาก   
การบุกรุกของแมลง / หนอน  ไมด่ ี √     ดมีาก   
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที                     
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  √ 0-10% 

 1-10%  11-50% 

 11-50%  51-90% 

√ >50%  91-100% 

จ าวนครวัเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด      เกษตรกร 152 คน 220 โรงเรอืน 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเม่ือเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 ใช ่

√ ไมใ่ช ่
สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

√ การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) การโยกยา้ยแรงงานกลบัสู่บา้นเกดิ 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 
จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ส่งเสรมิดา้นอาชพีและรายไดข้องเกษตรกร หลงัจากทีท่าํเกษตร
อนิทรยีแ์บบมโีรงเรอืน สามารถควบคมุสภาพแวดลอ้มไดด้ขี ึน้ 
สามารถปลกูพชืไดห้ลายรอบทาํใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ 

 เกษตรกรไดร้บัความรูส้มํ่าเสมอ เพราะมหีลายหน่วยงานเขา้มา
ใหค้วามรู ้มกีารอบรมทุกปี มเีจา้หน้าทีม่าตรวจแปลง ใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการจดัการโรคและแมลงศตัรพูชื รวมถงึการปรบัปรุง
บาํรุงดนิใหเ้หมาะสม 

 พืน้ทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณทีย่งัไมม่มีลพษิ เกษตรกรทาํการเกษตร
โดยไมใ่ชส้ารเคมมีาโดยตลอด จงึเป็นแหล่งผลติอาหาร
ปลอดภยั 

 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของคนในชุมชน มกีารจดัตัง้วสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผูผ้ลติพชือนิทรยี ์มสีมาชกิและมเีงนิทุนหมนุเวยีนใน
การดาํเนินกจิกรรมของกลุ่มในการผลติพชือนิทรยีข์องชุมชน 

  ขาดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทาํกนิ ชาวบา้นสามารถทาํการเกษตรบนพืน้ทีข่องตนเองได้
แต่ไมม่กีรรมสทิธิท์างกฎหมาย เนื่องจากพืน้ทีด่งักล่าวอยู่ในเขตปา่สงวน ทาํให้
ชาวบา้นเกรงว่าอาจจะตอ้งยา้ยออกจากพืน้ทีใ่นอนาคต  ชาวบา้นและหวัหน้า
ชุมชนตอ้งการใหร้ฐับาลมนีโยบายในการ “ออกโฉนดชุมชน” หรอืมหีลกัประกนัให้
ชาวบา้นสามารถใชท้ีด่นิทาํกนิไดใ้นระยะยาว  

 เดก็ยงัขาดโอกาสทางการศกึษา เนื่องจากผูป้กครองของเดก็ยากจน  รฐับาลควร
ทีจ่ะตัง้โรงเรยีนในพืน้ทีเ่พือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน และสนบัสนุน
ทุนการศกึษาสาํหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสทางการศกึษา เพือ่ใหส้ามารถเขา้สู่ระบบ
การศกึษา และลดภาระค่าใชจ้่ายของครอบครวัในดา้นค่าเล่าเรยีน 

 ปญัหาทางดา้นพลงังานทีย่งัไมท่ัว่ถงึ เนื่องจากบางพืน้ทีย่งัขาดแคลนไฟฟ้า  
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ไดจ้ดัสรรงบประมาณในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ใหก้บัหมูบ่า้น 
เพือ่อํานวยความสะดวกใหท้ัว่ถงึ 

 การคมนาคม ขนส่ง โดยเฉพาะถนนทางเขา้สู่หมูบ่า้น ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาให้
เดนิทางสะดวก  หน่วยงานรฐับาลและหน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดจ้ดัสรร
งบประมาณในการพฒันาปรบัปรุงถนน เทคอนกรตี ลาดยาง เพือ่ใหม้กีารขนส่งและ
การเดนิทางทีส่ะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
 การส่งเสรมิใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืน เป็น

การเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่สามารถแกไ้ข
ปญัหาการบุกรุกถางป่า ใชพ้ืน้ทีน้่อยแต่มรีายไดพ้ออยูพ่อกนิ 
ทาํใหเ้กษตรกรคนืพืน้ทีเ่กษตรใหก้ลบัเป็นปา่ ลดการชะลา้ง
พงัทลายของหน้าดนิ และความเสือ่มโทรมของดนิ ส่งเสรมิใหม้ี
แนวคดิรกัษาปา่ รกัษาธรรมชาต ิ

 ชาวบา้นมกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั มคีวามไวว้างใจกนั 
ช่วยเหลอืกนัดว้ยความเตม็ใจแบ่งปนัความรู ้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ มคีวามเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น 

 เป็นตน้แบบการทาํการเกษตรแบบพอเพยีง ไมมุ่ง่หวงัเพือ่
การคา้ ใชแ้รงงานภายในครอบครวัชว่ยกนัทาํ เป็นการปลกูฝงั
และใหป้ระสบการณ์ทาํใหล้กูหลานของเกษตรกรทาํได ้ทาํเป็น 
และมแีนวคดิกลบัมาทาํงานในทอ้งถิน่ เกดิความยัง่ยนื 

 การสรา้งเครอืขา่ยการทาํงาน (Networking) เครอืขา่ยจะทาํให้
ชุมชนสามารถดาํเนินกจิกรรมเพือ่นําไปสู่การพึง่ตนเองได ้

 จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       
 ชาวบา้นขาดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทาํกนิ เนื่องจากพืน้ทีข่องชาวบา้นสว่นใหญ่อยู่ในเขต

ปา่สงวน ทาํใหไ้มม่เีอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ  รฐับาลไดม้นีโยบายในการ 
“ออกโฉนดชุมชน” ออกมาเพือ่หวงัจะแกไ้ขปญัหาทีด่นิดงักล่าว แต่การแกไ้ขปญัหา
นี้ค่อนขา้งยาก เนื่องจากเป็นเรือ่งเกีย่วโยงถงึเรือ่งระบบเศรษฐกจิ-สงัคม-การเมอืง 

 ปจัจยัการผลติทีเ่กษตรกรยงัผลติเองไมไ่ด ้ตอ้งหาซื้อจากทีอ่ืน่ ทาํใหม้ตีน้ทุนการ
ผลติ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั สารไล่แมลง  หน่วยงานรฐับาลไดเ้ขา้มาส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหค้วามรูใ้นการผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์สารไล่แมลง ไวใ้ชเ้อง 

 ในเรือ่งของตลาดรบัซื้อ และการกาํหนดราคา เกษตรกรยงัไมส่ามารถหาตลาดรบัซื้อ
ไดเ้อง ผลผลติทีข่ายไดใ้นปจัจุบนั ผ่านการสัง่ซื้อจากมลูนิธโิครงการหลวง  
เกษตรกรตอ้งรวมกลุ่มและสรา้งแบรนดข์องตนเองจนเป็นทีย่อมรบั จงึจะสามารถ
กาํหนดราคาและมผีูร้บัซื้ออย่างต่อเนื่อง 
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การอ้างอิง 
ผูร้วบรวม 

กมลาภา วฒันประพฒัน์ (kamalapa_w@hotmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 26 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 16 เมษายน 2563 

วิทยากร   

กมลาภา วฒันประพฒัน์  -  วทิยากรร่วม 

สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ    -  วทิยากรร่วม 

ถนอมขวญั ทพิวงศ ์  -  วทิยากรรว่ม 

ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว  -  วทิยากรร่วม 

วชัรนิทร ์พจนบณัฑติ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 

บุญตร ีครีภีวูดล - เจา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร  

ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5729/ 
วดีโีอ 
 https://youtu.be/e8dx6HP7-dw  

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

 ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกัการ 

- : - 

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

- : - 

223 



 

   SLM ของ  WOCAT Approaches                          วถิปีลูกผกัอนิทรยี ์ณ บา้นเมอืงอาง ภายใตก้ารสง่เสรมิของมลูนิธโิครงการหลวง                                                                              1/8 

สมัภาษณ์เจา้หน้าทีโ่ครงการหลวงและเกษตรกรกลุม่ปลกูผกัอนิทรยี ์ณ บา้นเมอืงอาง (ภาพโดย : สมจติต ์เลศิดษิยวรรณ) 

การปลกูผกัอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร บา้นเมืองอาง เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนท่ี 
ต้องการปรบัเปล่ียนวิธีการปลูกพืชแบบเชิงเด่ียวซ่ึงท าให้ดินเส่ือมโทรม มาเป็นการผลิตผกั
อินทรียท่ี์ได้มาตรฐานความปลอดภยัในระดบัท่ีสากลยอมรบั สามารถสร้างรายได้และวิถีชีวิตท่ี
ยัง่ยืน ความส าเรจ็น้ีเกิดจากการร่วมใจของเกษตรกรและการท างานแบบบูรณาการของหลาย
หน่วยงานภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง เข้ามาเป็นพ่ีเล้ียง อบรมให้ความรู้  
ถ่ายทอดประสบการณ์และหาตลาดรบัซ้ือให้กบักลุ่มเกษตรกร 
    พื้นทีป่ลูกผกัอินทรยี์ตัง้อยู่ ณ บา้นเมอืงอาง เขตตําบลบา้นหลวง อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ วถิีชวีติในอดตีของ
เกษตรกรทีบ่า้นเมอืงอาง ใชท้ีด่นิปลูกพชืเชงิเดีย่ว สลบัหมุนเวยีนไปเรื่อย ๆ ทําใหพ้ื้นทีป่่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่รายไดไ้ม่เพยีงพอในการเลี้ยงครอบครวั คนในชุมชนเกดิความตระหนักถงึผลเสยีทัง้ระบบ
นิเวศน์และความเป็นอยู่ของลูกหลานในอนาคต ผูนํ้าและเกษตรกรในพื้นที่จงึร่วมกนัคดิแกไ้ขปญัหา
ดว้ยการปรบัเปลี่ยนจากการมุ่งผลติเพื่อการค้าเป็นการผลติแบบพอเพยีงที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใน
รูปแบบของเกษตรอนิทรยี ์ซึง่มหีลกัการสาํคญั ดงันี้ 1) พฒันาระบบการผลติแบบเกษตรผสมผสานทีม่ ี
ความหลากหลายของพชืและสตัว ์และพึง่พาตนเองในดา้นของวสัดุอนิทรยีท์ีใ่ชภ้ายในฟาร์ม 2) ฟ้ืนฟูและ
รกัษาความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตโิดยใชท้รพัยากรในฟารม์หมนุเวยีนใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุด 3) รกัษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในฟารม์และความยัง่ยนืของระบบนิเวศน์โดยรวม 4) ป้องกนัและ
หลกีเลีย่งการปฏบิตัทิี่ทําให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึยดึหลกัการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่วและ
การแปรรปูทีเ่ป็นวธิกีารธรรมชาต ิประหยดัพลงังาน และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด ข ัน้ตอน
การดาํเนินงานมดีงันี้ 
   1. เกษตรกรรวมกลุ่มจดัตัง้กลุ่มผูผ้ลติผกัอนิทรยี์ รบัสมคัรสมาชกิ ตัง้กฎระเบยีบของกลุ่ม กรณีมคีน
ละเมดิจะมบีทลงโทษการจดัตัง้กลุ่มเพื่อหาเงนิสนับสนุนในการลงทุนทําเกษตรอินทรยี์ให้กบัสมาชกิ 
และเป็นแหล่งผลติทีใ่หญ่สามารถต่อรองราคาหรอืหาตลาดไดง้า่ย  
   2. การบรูณาการความร่วมมอื สถานีเกษตรหลวงอนิทนนทแ์ละศนูยส์่งเสรมิการเกษตรทีส่งูอนิทนนท ์
จดัอบรมความรูก้ารทาํเกษตรอนิทรยีท์ุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
   3. การคดัเลอืกพืน้ที ่และปลกูสรา้งโรงเรอืน โดยผูนํ้าและเกษตรกรในพื้นทีค่ดัเลอืก จดัสรร เน้นการ
ปลกูเพือ่พอเพยีงไมเ่น้นการคา้ จงึมรีะเบยีบกตกิาว่า สมาชกิแต่ละคนมโีรงเรอืนไดไ้มเ่กนิ 3 โรงเรอืน  
   4. วางแผนการผลิตผกัอินทรีย์ สมาชิกและเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ร่วมกนัวาง
แผนการผลติผกัอนิทรยีต์ามกาํหนดการทีต่ลาดรบัซื้อตอ้งการ  
   5. การจดัหาปจัจยัการผลิต ปจัจยัที่จะนํามาใช้ผลิตทัง้หมดต้องเป็นอินทรีย์และมาจากแหล่งที่
น่าเชือ่ถอื และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดถ้งึตน้ทางแหล่งทีม่าของปจัจยัการผลติ 
   6. การปลกูพชือนิทรยี ์เกษตรกรตอ้งปฏบิตัติามปฏทินิการปลกูพชืทีร่่วมกนัทาํอย่างเคร่งครดั และจด
บนัทกึกจิกรรมทุกขัน้ตอน  
   7. การตรวจสอบการผลติ สมาชกิกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ มหีน้าที่ติดตามให้
คาํแนะนํา และตรวจสอบกระบวนการผลติใหไ้ดม้าตรฐาน 
   8. การเกบ็เกีย่ว เกษตรกรต้องปฏบิตัติามแผนการเกบ็เกีย่วทีก่ําหนดไว ้การเกบ็เกีย่วต้องคํานึงถึง
การรกัษาคุณภาพผลผลติ 
   9. การคดัและบรรจุ เป็นขัน้ตอนหลงัการเกบ็เกีย่ว เกษตรกรต้องทําความสะอาด คดัแยก และบรรจุ
ผลผลติ ตามวธิกีารมาตรฐานทีไ่ดก้าํหนดไวทุ้กข ัน้ตอน 
  10. เครอืขา่ยชุมชน กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัจดังานประชุมถ่ายทอดองคค์วามรู้
การทาํเกษตรอนิทรยี ์เพือ่เผยแพร่สู่เกษตรกรหมูบ่า้นอื่น  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี: แปลงผกัอนิทรยีแ์บบโรงเรอืน บา้นปา่ก่อ 
หมูบ่า้นเมอืงอาง ตําบลบา้นหลวง อําเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก : 
98.63344, 18.57896 
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2545 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/ แบบพืน้เมอืง  

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/ นวตักรรมใหม ่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

  

วิถีปลกูผกัอินทรีย ์ณ บา้นเมอืงอาง ภายใต้การส่งเสริมของมลูนิธิโครงการหลวง  
การปลกูผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืน 
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 
1) สรา้งความมัน่คงทางอาชพีใหเ้กษตรกร ทาํใหเ้กษตรกรมรีายไดพ้อเลีย้งชพี มรีายไดท้ีม่ ัน่คง ยกระดบัคุณภาพชวีติ 
2) สรา้งระบบการผลติอาหารทีม่คีวามปลอดภยั เป็นแหล่งผลติผกัอนิทรยีท์ีม่คีุณภาพ มมีาตรฐานเกษตรอนิทรยีร์องรบั 
3) รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศน์เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นระบบทีม่กีารจดัการดา้นการเกษตรแบบองคร์วมทีร่กัษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ในฟารม์และ
ความยัง่ยนืของระบบนิเวศน์โดยรวม  
เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การมีไวห้รือการเข้าถงึแหล่งการเงินและบริการ : โครงการหลวงสนบัสนุนเมลด็พนัธุผ์กัคณุภาพดใีหแ้กเ่กษตรกร และหกัคา่เมลด็พนัธุภ์ายหลงัจากการขายผลผลติ  
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร : มกีารจดัตัง้กลุม่ผลติผกัอนิทรยี ์กลุม่ผูใ้ชน้ํ้า กลุม่ผลติปุ๋ ยหมกั  
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผูล้งมือปฏิบติั : การสรา้งเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ทาํใหเ้กดิการชว่ยเหลอืกนัของคนในชมุชน เมือ่ตอ้งการแรงงานในการผลติ

ผกัอนิทรยี ์ 
 นโยบาย : สอดคลอ้งกบันโยบายสรา้งครวัไทยสูค่รวัโลก และเกษตรอนิทรยี ์ 
 ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าถงึการสนับสนุนด้านเทคนิค : มกีารบรูณาการของหลายหน่วยงานทีเ่ขา้มาใหค้วามรูแ้ละตดิตามอยา่งต่อเนื่อง

ในการปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง  
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา : มตีลาดทีต่อ้งการสนิคา้เกษตรอนิทรยีท์ีม่มีาตรฐาน และสามารถรบัซือ้ผลผลติอยา่งต่อเนื่องและใหร้าคาสงู  
เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกกหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธ์ิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : ไมม่เีอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ  

เกษตรกรหมัน่สาํรวจแมลงศตัรพูชืในแปลงผกัอนิทรยี ์ 
(ภาพโดย :  กมลาภา วฒันประพฒัน์)  

เกษตรกรเกบ็เกีย่วผลผลติดว้ยตนเอง  
(ภาพโดย :  กมลาภา วฒันประพฒัน์)  

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เกษตรกรเผ่าปกาเก่อญอ เป็นผูใ้ชท้ีด่นิ และดแูลรกัษาใหม้คีวามอุดม
สมบรูณ์และไมป่นเป้ือนสารเคมทีุกชนิด  

องคก์รทีข่ ึน้อยู่กบัชุมชน  สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์กรมส่งเสรมิการเกษตร  ส่งเสรมิอาชพี ใหค้าํแนะนํา ความรูท้าง
วชิาการ สนบัสนุนปจัจยัผลติ การคดับรรจุ  

รฐับาลระดบัทอ้งถิน่  เทศบาลตําบลบา้นหลวง หน่วยงานต่างๆ ระดบัอําเภอ 
และจงัหวดั  

ร่วมจดังานถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชื
อนิทรยีเ์พือ่ส่งเสรมิและขยายผลสู่หยอ่มบา้น
อื่น ๆ  

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 
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การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุนจากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมกาํลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ     √  เกดิปญัหาการทาํเกษตรบนพืน้ทีส่งู ผลผลติน้อย รายไดไ้มเ่พยีงพอ ผูนํ้าชุมชน 
ไดท้าํหนงัสอืถวายฎกีาถงึหมอ่มเจา้ภศีเดช รชันี ประธานมลูนิธโิครงการหลวง  
เพือ่ขอใหส้ถานีเกษตรหลวงอนิทนนทเ์ขา้มาส่งเสรมิและพฒันาอาชพี  
ปี พ.ศ.2545 สถานีเกษตรหลวงอนิทนนทเ์ริม่ดาํเนินการทดสอบและสาธติการผลติพชื
อนิทรยี ์

การวางแผน    √   ปีพ.ศ.2554 ไปอบรมดงูานทีศ่นูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมโ่ถ ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการวาง
แผนการผลติและการปลกูพชืภายใตโ้รงเรอืนไมไ้ผ่กางมุง้  

การดาํเนินการ    √   เกษตรกรดาํเนินการตัง้กลุ่มผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์กลุ่มผูใ้ชน้ํ้า ปี พ.ศ.2548-2552 ผลติผกั 
อนิทรยีภ์ายใตม้าตรฐานเกษตรอนิทรยีร์บัรองมาตรฐานโดยกรมวชิาการเกษตร 
ปีพ.ศ.2548 ตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ํ้า จดัสรรการใชน้ํ้าทาํการเกษตรภายในชุมชนใหเ้พยีงพอ  
ปีพ.ศ.2553 ผลติผกัอนิทรยีแ์บบโรงเรอืนกางมุง้ และยกระดบัการผลติภายใตม้าตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์IFOAM  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล   √   ตัง้กฎระเบยีบตามเกณฑม์าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์IFOAM และมกีารตรวจสอบและลงโทษ
โดยสมาชกิกลุ่มผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชื
อนิทรยี ์ 

√     สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์ร่วมกบัสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ,
ศนูยส์่งเสรมิการเกษตรทีส่งูอนิทนนท ์, เทศบาลตําบลบา้นหลวง , อําเภอจอมทองและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีร่่วมจดังานถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชือนิทรยีเ์พือ่ขยาย
กจิกรรมไปสู่หย่อมบา้นอื่นๆ ปจัจุบนั (พ.ศ.2560) บา้นเมอืงอางผลติพชืผกัอนิทรยีท์ีม่ ี
คุณภาพไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก 3 หน่วยงาน คอื กรมวชิาการเกษตร สาํนกังาน
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีป์ระเทศไทย (มกท.) และหน่วยงานรบัรองมาตรฐานเกษตรของ
ประเทศสงิคโปร ์ 

แผนผงั 
ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

   1. จดัตัง้กลุ่มผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์เกษตรกรรวมกลุ่มรบัสมคัรสมาชกิ โดยสมาชกิตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ของกลุ่มอย่างเคร่งครดั กรณไีมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบจะมบีทลงโทษ 

   2. ความร่วมมอืแบบบรูณาการของหน่วยงาน สถานีเกษตรหลวงอนิทนนทแ์ละศนูยส์ง่เสรมิการเกษตรทีส่งู   

อนิทนนท ์จดัอบรมความรูก้ารทาํเกษตรอนิทรยีใ์หก้บัสมาชกิกลุ่มฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ และพาสมาชกิ

ผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์ไปเรยีนรูด้งูานในสถานทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็ 

   3. การคดัเลอืกพืน้ที ่และปลกูสรา้งโรงเรอืน ผูนํ้าและสมาชกิกลุ่มฯ ร่วมกนัคดัเลอืกพืน้ที ่และจดัสรรเงนิ

ช่วยเหลอืปลกูสรา้งโรงเรอืนใหก้บัสมาชกิจาํนวน 2 โรงเรอืนต่อคน เน้นการปลกูเพือ่พอเพยีง ดงันัน้ สมาชกิ

แต่ละคนมโีรงเรอืนไดไ้มเ่กนิ 3 โรงเรอืน ขนาดของโรงเรอืน กวา้ง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สงูประมาณ 3-5 

เมตร (180 ตารางเมตรต่อโรงเรอืน) 

   4. การวางแผนการผลติผกัอนิทรยี ์สมาชกิและเจา้หน้าทีส่ถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์ร่วมกนัวางแผนการ

ผลติผกัอนิทรยีต์ามกาํหนดการทีต่ลาดรบัซื้อตอ้งการ โดยกาํหนดชนิดผกัทีป่ลกู วนัเพาะกลา้ วนัปลกู จนถงึ

วนัตดัผลผลติ ทาํเป็นปฏทินิการดาํเนินการของเกษตรกรเป็นรายบุคคล กรณสีมาชกิไมป่ฏบิตัติามแผน

จาํเป็นตอ้งมบีทลงโทษ ผูเ้ขยีน : กมลาภา วฒันประพฒัน์ 
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   5. การจดัหาปจัจยัการผลติ เป็นเรือ่งทีส่าํคญัมากปจัจยัทัง้หมดตอ้งมาจากแหล่งทีเ่ป็นอนิทรยี ์ดงันัน้หากเกษตรกรจดัหาปจัจยัการผลติมาเอง ตอ้งมเีอกสาร

หลกัฐานการผลติซึง่เจา้หน้าทีส่ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปถงึแหล่งทีม่าได้ 

   6. การปลกูพชือนิทรยี ์สมาชกิตอ้งปฏบิตัติามปฏทินิการปลกูพชือย่างเคร่งครดั ไดแ้ก่ ชนิดพชืทีต่อ้งปลกู วนัปลกู การควบคุมโรคและแมลงศตัรพูชื รวมถงึจด

บนัทกึกจิกรรมทุกขัน้ตอน 

   7. การดแูลรกัษาแปลงผลติพชือนิทรยี ์มสีมาชกิกลุ่มคอยกาํกบัดแูลและลงโทษสมาชกิ และมเีจา้หน้าทีส่ถานีเกษตรหลวงอนิทนนทแ์ละกรมส่งเสรมิการเกษตร

ตดิตามใหค้าํแนะนําการใชส้ารชวีภณัฑ ์ตวัหํ้าตวัเบยีนฯลฯ ในการควบคุมกรณมีโีรคและแมลงในแปลง กรมวชิาการเกษตรและมกท.ทาํหน้าที ่ตดิตาม ตรวจสอบ

กระบวนการผลติตอ้งสะอาดไดม้าตรฐาน 

   8. การเกบ็เกีย่ว สมาชกิกลุ่มฯ ตอ้งเกบ็เกีย่วตามวธิกีารและแผนงานทีก่าํหนดไว ้เพือ่รกัษาผกัใหไ้ดคุ้ณภาพ หน่วยงานกรมวชิาการและมกท. ตรวจวเิคราะหส์าร

ตกคา้งในผลผลติ 

   9. การคดัและบรรจุ สมาชกิกลุ่มฯ ตอ้งลา้ง คดัเลอืกผกัทีม่คีุณภาพ แลว้จงึบรรจุในตระกรา้พลาสตกิ และนําสง่โรงคดับรรจุของสถานีเกษตรหลวงอนิทนนทต่์อไป 

ในขัน้ตอนนี้จะมกีรมวชิาการเกษตรและมกท. ตดิตามตรวจสอบเรือ่งการปนเป้ือนสารเคมทีุกขัน้ตอน และรบัรองระบบงานการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน 

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  √  การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

√ ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม                นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและควบคุมการ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้าํแนะนํา 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

√ การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

ต่อไปน้ี  กาํลงัดาํเนินการ  การผลติผกัอนิทรยี ์ทีบ่า้นเมอืงอาง 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ เกษตรกรกบัเกษตรกร   

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ ใชพ้ืน้ทีท่าํการสาธติ   

√ ประชาชนผูส้นใจ  √ จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

  √ จดัคอรส์   

  √ ประชุมประจาํเดอืน   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้ เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานทอ้งถิน่ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิค ความรูก้ารผลติ ไดแ้ก่  
สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมวชิาการเกษตร  
สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่

√ ทีศ่นูยถ์าวร  
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เงนิงบประมาณโครงการหลวง 
กรมส่งเสรมิการเกษตร  
งบองคก์ารเทศบาลตําบล  

 ไดร้บัการช่วยเหลอืทางการ  
เงนิบางส่วน 

ไดร้บัการช่วยเหลอืทางการ 
  เงนิแบบเตม็  

 

วสัดุปจัจยัการผลติ  โดโลไมท ์หวัเชือ้จุลนิทรยีท์าํปุ๋ ยหมกั น้ําหมกัชวีภาพ แมลงตวัหํ้าตวัเบยีน ปุ๋ ยหมกั √    

ถนน ทางลาํเลยีง ฝาย  √    

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้ ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิกเป็นต้น 

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่  จดัตัง้เป็นวสิาหกจิชุมชน เป็นองคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ สรา้ง
รายได ้ใหค้วามรูแ้ละศกึษาดงูานดา้นการปลกูผกัอนิทรยีท์ี่
ประสบผลส าเรจ็ของบา้นเมอืงอาง  

 ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  

 ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

√ ใช่ อย่างมาก    

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม 

√ ดา้นการเงนิ    - 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     

√ อุปกรณ์     

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

 ตดิตามและประเมนิผล โดย สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท ์กรมวชิาการเกษตร สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ 

การวิจยั     

การวจิยักระท ากบัหวัขอ้ต่อไปนี้      

 สงัคมวทิยา  สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)    

√ เศรษฐศาสตรห์รอืการตลาด      

√ นิเวศวทิยา      

√ เทคโนโลย ี     

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

√ 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนสาํหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000 √ เครดติ 

 10,000-100,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า: ไม่ปรากฏ   

   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   

ไดร้บัเป็นวสัดุปจัจยัการผลติ เช่น โดโลไมท ์สารเร่งพด.1 พด.2 ทางลาํเลยีง ฝาย แมลงตวัหํ้าตวัเบยีน ปุ๋ ยหมกั 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดิน คือ  

√ สมคัรใจ   

 อาหารสาํหรบัการทาํงาน   

 จ่ายเป็นเงนิสด   

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ   
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว  
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

 

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นินําเอาเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบาํรุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกษตรกรตัง้กลุ่มฯ เพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิ ในเรือ่งความรูแ้ละปจัจยัการผลติ  

   √ 
 

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการดาํเนินงานของการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
ใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีร่ฐั สอดสอ่งดแูลหาบทลงโทษ  

   √ 
 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการดาํเนินการการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม่ 
มกีารอบรมใหค้วามรูอ้ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

   √ 
 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
มกีารถ่ายทอดความรูเ้พือ่หาแนวรว่มการทาํเกษตรอนิทรยีเ์พิม่ทุกปี  

  √  
 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
มกีารถ่ายทอดความรูเ้พือ่หาแนวรว่มการทาํเกษตรอนิทรยีเ์พิม่ทุกปี  

   √ 
 

ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนหรอืบุตรหลานของผูใ้ชท้ีด่นิใหเ้ขา้ร่วมในการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ถ่ายทอดใหเ้ยาวชน บุตรหลาน มาช่วยงาน  

   √ 
 

ปรบัปรุงประเดน็ของการถอืครองทีด่นิหรอืสทิธใินการใช ้ซึง่ขดัขวางการนําเทคโนโลยไีปใชใ้หด้ขี ึน้ 
ใชพ้ืน้ทีน้่อย ใชใ้หเ้ตม็ประสทิธภิาพแต่ไมม่สีทิธใินการถอืครอง  

   √ 
 

นําไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
การผลติมคีวามปลอดภยัไมใ่ชส้ารเคม ีและมมีาตรฐานรองรบัความปลอดภยั  

   √ 
 

ปรบัปรุงการเขา้ถงึตลาดหรอืไม่ 
เจา้หน้าทีป่ระสานกบัผูร้บัซื้อ และนําความตอ้งการสนิคา้มาส่งใหก้ลุ่มผูผ้ลติ ผลติตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ  

  √  
 

นําไปสู่การใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืแหล่งพลงังานหรอืไม่ 
สามารถใชพ้ืน้ทีไ่ดต่้อเนื่องและมกีารเพิม่อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ มวีสัดุคลุมดนิไมก่่อใหเ้กดิการกดักร่อนของหน้าดนิ 

  √  
 

นําไปสู่โอกาสในการจา้งงาน รายไดห้รอืไม ่
กลุ่มผกัอนิทรยีส์ามารถผลติผกัทีม่คีณุภาพและตลาดตอ้งการมาก จงึขายไดร้าคาสงู  

   √ 
 

เครดิต 

ขอ้กําหนด ปลอดดอกเบีย้  
ผูใ้หเ้ครดติ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง กลุ่มผูผ้ลติพชือนิทรยี ์สนบัสนุนปจัจยัการผลติ  
ผูร้บัเครดติ เกษตรกรผูเ้ป็นสมาชกิ  

แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ 

เหน็ประโยชน์ของการรกัษาระบบนิเวศน์ การรกัษาปา่ตน้น้ํา ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคมคีวามปลอดภยั สรา้งรายไดต้ลอดปี 
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 การปลกูผกัอนิทรยีช์ว่ยรกัษาระบบนิเวศน์ และสภาพแวดลอ้ม ไมบุ่ก
รุกพืน้ทีป่า่เพือ่นํามาทาํการเกษตร และทาํใหชุ้มชนมพีืน้ทีป่า่เพิม่ขึน้ 
เป็นแหล่งตน้น้ําลาํธารทีป่ลอดภยั 

 เกษตรกรมอีาชพีทีม่ ัน่คง รายไดแ้ละฐานะดขีึน้ 
 ผลติอาหารทีม่คีวามปลอดภยั และส่งต่อความปลอดภยัมาถงึผูบ้รโิภค

และสิง่แวดลอ้ม 

  เกษตรกรยงัอ่อนแอเรือ่งของการตลาด  ใหก้ารส่งเสรมิและพฒันาองค์
ความรูเ้รือ่งการตลาด 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ       

 สอดรบักบันโยบาย ”เกษตรอนิทรยีแ์ละครวัไทยสู่ครวัโลก” ของรฐับาล 
แนวทางนี้สนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถผลติอาหารทีม่คีวามปลอดภยั 
และส่งต่อความปลอดภยัมาถงึผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม 

 แนวทางนี้ช่วยลดปญัหาการบุกรุกพืน้ทีป่า่ สามารถแบ่งพืน้ทีท่าํกนิให้
สมาชกิทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั เพือ่ปลกูผกัอนิทรยี ์สรา้งรายไดใ้ห้
เกษตรกร 

 แนวทางนี้ช่วยเสรมิสรา้งความตระหนกัรูเ้รือ่งทรพัยากรดนิ การอนุรกัษ์
ดนิและน้ําใหแ้ก่เกษตรกรชาวเขา สามารถใชท้รพัยากรทีด่นิและ
ทรพัยากรน้ําไดอ้ย่างคุม้ค่ามกีารบาํรุงรกัษาทีถู่กวธิเีช่น ปรบัปรุงบาํรุง
ดนิดว้ยอนิทรยีวตัถุ ไมใ่ชส้ารเคมรีกัษาใหเ้กดิสมดุลตามธรรมชาต ิ 

 แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 
 ระบบกรรมสทิธิท์ีด่นิของเกษตรกรชาวเขา เนื่องจากพืน้ทีท่าํกนิอยู่ในเขต

ปา่สงวนจงึส่งผลทาํใหก้ารจดัสรรพืน้ทีด่งักล่าวเกดิขอ้จาํกดั    รฐัควร
ปรบัปรุง แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายใน
การคุม้ครองและควบคุมการทาํเกษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู 

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

 กาํไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง  ใช่ 

 ภาระงานลดลง √ ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื   

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้   

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

√ การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

 ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

กมลาภา วฒันประพฒัน์ (kamalapa_w@hotmail.com)   ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร :  25 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 14 เมษายน 2563  

วิทยากร   

กมลาภา วฒันประพฒัน์  -  วทิยากรร่วม 
สมจติต์ เลศิดษิยวรรณ    -  วทิยากรร่วม 
ถนอมขวญั ทพิวงศ ์  -  วทิยากรรว่ม 
ศศรินิทร ์ศรสีมเขยีว  -  วทิยากรร่วม 
วชัรนิทร ์พจนบณัฑติ (-) - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
บุญตร ีครีภีวูดล (-) - เจา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร  
ดร.พทิยากร ลิม่ทอง - ทีป่รกึษาดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืระดบัชาต ิ

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5721/ 

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

ไมป่รากฏ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

  ไมป่รากฏ 

การอ้างอิงหลกั 

  -: -  

ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  เมอืงอางโมเดล Archives - เขม้ขน้ กบัคนขา่วเกษตรตวัจรงิ – ขา่วเกษตรทาํกนิ 29 มกราคม: https://kasettumkin.com/tag/เมอืงอางโมเดล 

  The North องศาเหนือ – เมอืงอางปลกูผกัใหเ้ป็นปา่ 25 มถุินายน 2560: http://program.thaipbs.or.th/thenorth/episodes/46187 

  เรยีนรูร้กัษ์ปา่กบัอาสาเทีย่ว...ทีห่มูบ่า้น ปกาเกอะญอ “บา้นเมอืงอาง” เชยีงใหม ่9 มนีาคม 2561: https://m.mgronline.com/travel/detail/9610000022292 

  ผกัอนิทรยีเ์มอืงอาง ปล่อยไก่..กาํจดัศตัรพูชื 5 มถุินายน 2558: https://www.thairath.co.th/content/502999 

  วถิผีกัอนิทรยีท์ีบ่า้นเมอืงอาง | ผูนํ้าดา้นนวตักรรมเกษตรชวีภาพ 1 กุมภาพนัธ ์2560: https://www.svgroup.co.th/ผกัอนิทรยีเ์มอืงอ่าง/ 
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เทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพเพ่ือปรบัปรงุบ ารงุดิน  
เทคโนโลยกีารใชถ่้านชวีภาพเพือ่ปรบัปรงุบ ารงุดนิ  

เทคโนโลยกีารใชถ่้านชวีภาพเพือ่ปรบัปรุงบ ารุงดนิ (ภาพโดย : ว่าทีร่อ้ยตร ีนนัทภพ ชลเขตต์) 

ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวสัดุท่ีอุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวลหรือสารอินทรีย์ท่ี
ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้า       
มนัส าปะหลงั ซงัและต้นข้าวโพด มลูสตัว ์และกากตะกอนของเสีย เป็นต้น 
ถ่านชวีภาพ หรอื ไบโอชาร ์(Biochar) คอืวสัดุทีอุ่ดมดว้ยคารบ์อน ผลติจากชวีมวลหรอืสารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายได้
จากธรรมชาติ หรอืวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร เช่น ใบไม ้กิง่ไม ้หญ้า ฟางขา้ว เหงา้มนัส าปะหลงั ซงัและต้น
ขา้วโพด มลูสตัว์ และกากตะกอนของเสยี เป็นต้น กระบวนการผลติถ่านชวีภาพเป็นการแยกสลายชวีมวลดว้ย
ความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจน หรือใช้น้อยกว่า เรียกว่า ไพโรไรซิส (Pyrolysis) ซึ่งมสีองวิธีหลกัๆ คือการ
แยกสลายอย่างเรว็และอย่างชา้ การแยกสลายอย่างเรว็ทีอุ่ณหภมูเิฉลีย่ 700 องศาเซลเซยีส ใชเ้วลาเป็นวนิาท ีจะ
ไดถ่้านชวีภาพ 20% และการแยกสลายอย่างช้าทีอุ่ณหภูมเิฉลีย่ 500 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาเป็นชัว่โมง จะได้
ถ่านชวีภาพมากกว่า 50% ประโยชน์ของถ่านชวีภาพมหีลายประการ ในดา้นสิง่แวดลอ้ม ถ่านชวีภาพช่วยลดการ
เกดิก๊าซเรอืนกระจกโดยกกัเกบ็คาร์บอนลงในดนิ กระบวนการผลติถ่านชวีภาพเป็นการแยกสลายมวลชวีภาพ
ดว้ยความรอ้นท าใหไ้ดพ้ลงังานชวีมวลมาใชป้ระโยชน์เป็นพลงังานทดแทนในดา้นการเกษตร ถ่านชวีภาพช่วย
กกัเกบ็น ้าและธาตุอาหาร เนื่องจากมลีกัษณะเป็นรพูรุน ท าใหด้นิมคีวามอุดมสมบรูณ์เพิม่มากขึน้ 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : สวนเกษตรทฤษฎใีหมโ่กเมศ 
ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั
ชลบุร ีประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: 2-10 แห่ง 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกู
เลือก :  ละตจิดู 13.37596 องศาเหนือ 
ลองจจิดู 101.05499 องศาตะวนัออก 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : กระจายไป
อยา่งสม า่เสมอในพืน้ที ่(ประมาณ 1-10 ตร.กม.) 
พืน้ท่ีคุ้มครองถาวร  : ใช ่
วนัท่ีในการด าเนินการ : น้อยกว่า 10 ปี 
(ไมน่านนี้ 

ประเภทของการแนะน า 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั
อยู่ ( > 50 ปี) 

 ในชว่งการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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เตาผลติถ่านชวีภาพชนิดถงันอน 
(ภาพโดย : ว่าทีร่อ้ยตร ีนนัทภพ ชลเขตต์) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  วนเกษตร (Agroforestry) 

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  พืน้ท่ีปลกูพืช   

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ             การปลกูพชืลม้ลุกอายุปีเดยีว: rice (wetland) 

√ รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  การปลกูพชืยนืตน้ทีไ่มม่เีนื้อไม ้: กลว้ย,มะละกอ 

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม: ไผ่,ฝกัทอง 

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกสภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

 จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 2 ฤด ู√  

  
√ ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ   

 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์   

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์  การใช้น ้า 

   จากน ้าฝน 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

 ลดความเสือ่มโทรมของดนิ ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก            การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี- Ca (Acidification): การ 

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                                                                           เกดิกรด, Cp (Soil pollution): มลพษิในดนิ 

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้           การเส่ือมโทรมของดินทางด้านกายภาพ- Pc (Compaction): 

            การอดัแน่น, Pk (Slaking and crusting): การอุดตนัของช่องว่างใน 

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน  ดนิหรอืรพูรุน, Pi (Soil sealing) 

 การจดัการปา่ธรรมชาตแิละกึง่ธรรมชาต ิ มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

              มาตรการจดัการพืช : อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ในดนิ, 

              

            มาตรการอนุรกัษ์ด้วยวิธีพืช : ตน้ไมแ้ละพุ่มไมค้ลุมดนิ 

             มาตรการอนุรกัษ์ด้วยการจดัการ- M6: การจดัการของเสยี 

             (การท า รไีซเคลิ การเอากลบัมาใชใ้หมห่รอืการลดปรมิาณ) 

เตาผลติถ่านชวีภาพทีใ่ชก้บัชวีมวลแกลบโดยเฉพาะ  
(ภาพโดย : ว่าทีร่อ้ยตร ีนนัทภพ ชลเขตต์) 
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การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวน ต่อหน่วยเทคโนโลย ี(หน่วย: ชุดอุปกรณ์เตา, ขนาด: 0.6 เมตร * 0.9 เมตร) 
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย USD 
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 30.171 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 10 USD 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. จดัหาพืน้ทีต่ดิตัง้เตาผลติถ่านชวีภาพและปรบัพืน้ทีเ่พือ่เป็นฐานรองรบัเตาและระบบระบายน ้า (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ 5 วนั) 
2.  จดัสรา้งชัน้เกบ็ Feed Stock และสถานทีเ่กบ็ถ่านชวีภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 5 วนั) 
3. จดัสรา้งระบบไฟฟ้าเพือ่การใชง้านอุปกรณ์ ใหแ้สงสว่าง และระบบ Service Water (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 วนั) 
4. สรา้งชิน้ส่วนอุปกรณ์เตาผลติถ่านชวีภาพ อุปกรณ์ดกัฝุน่ละอองไอเสยีและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า พรอ้มประกอบเขา้ใชง้าน 
 (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 26 วนั) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
- 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค 
ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิคของเตาผลติถ่านชวีภาพแบบใชง้านไดก้บัชวีมวลทุกชนิด 
ส่วนประกอบของอุปกรณ์และขนาดภายนอก ดงันี้ 
1.ชุดอุปกรณ์เตาผลติถ่านชวีภาพ ประกอบดว้ย หอ้งเผาไหมม้เีชือ้เพลงิไม ้มี
ฐานรองรบัหอ้งบรรจุชวีมวลตัง้อยู่บนพืน้ทีข่นาด กวา้ง x ยาว = 3 x 4 ตารางเมตร 
ตวัเตาสงูจากพืน้ดนิ 2 เมตร ความสงูของปล่องควนั วดัจากส่วนบนของตวัเตา 2 
เมตร 
2.อุปกรณ์ดดูฝุน่ควนั ประกอบดว้ยถงัน ้า 200 ลติร พดัลมดดูควนั (Induced Draft 
Fan) และปล่องสเปยน์ ้าสงู 4 เมตร 
3. ช่องทางป้อนเชือ้เพลงิทีป่ากเตา มคีวามสงู 0.6 เมตร กวา้ง 0.4 เมตร ยาว 3 
เมตร 
4. ปรมิาตรหอ้งบรรจุชวีมวล มปีรมิาตร 200 ลติร 2 units อตัราการผลติถ่าน
ชวีภาพจากกิง่ไมแ้ต่ละ unit 30 กโิลกรมัต่อวนั รวมก าลงัผลติ 60 กโิลกรมัต่อวนั 
5. ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้เตาผลติถ่านชวีภาพทัง้ 2 units มขีนาด กวา้ง x ยาว = 6 x 7 
ตารางเมตร 

แบบแปลนทางเทคนิค 

ผูเ้ขยีน : ดร.พนัธุศ์กัดิ ์โกเมศ 

ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิคของเตาผลติถ่านชวีภาพแบบใชง้านกบัชวีมวลแกลบ
โดยเฉพาะส่วนประกอบของอุปกรณ์และขนาดภายนอก ดงันี้ 
1. ชุดอุปกรณ์เตา ประกอบดว้ย หอ้งบรรจุชวีมวลแกลบเป็นถงัเหลก็ขนาด 200 
ลติร จ านวน 5 ใบ แต่ละถงัมขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.6 เมตร สงู 0.9 เมตร 
2. ระบบท่อรวมของทางเดนิเปลวก๊าซ (Flue Gas Common Header) เสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 0.12 เมตร ยาว 2 เมตร 
3. ปล่องควนั (Flue Gas Stack) เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.12 เมตร ยาว 6 เมตร 
4. ชุดอุปกรณ์เปลีย่นทศิทางเปลวก๊าซเพือ่ดกัเกบ็ฝุน่ละอองจากควนั 
ประกอบดว้ย พดัลมดดูอากาศ (Induced Draft Fan), ระบบท่อสูถ่งัน ้าขนาด 
200 ลติร มปีล่องระบายไอน ้า 
5. ปรมิาตรหอ้งบรรจุชวีมวลแกลบเป็นถงัขนาด 200 ลติร จ านวน 5 ใบ ต่อโยง
เรยีงกนั อตัราการผลติถ่านชวีภาพจากชวีมวลแกลบรวม 60 กโิลกรมัต่อวนั 
6. ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้เตาผลติทัง้ชุด 5 ถงับรรจุชวีมวลแกลบมขีนาด กวา้ง x ยาว = 
4 x 7 ตารางเมตร  

ผูเ้ขยีน : ดร.พนัธุศ์กัดิ ์โกเมศ 

234 



 

  SLM ของ  WOCAT Technologies                            เทคโนโลยกีารใชถ่้านชวีภาพเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ                                                4/9                                     

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ ( ต่อหน่วย: ชุดอปุกรณ์เตา,ขนาด: 0.6 เมตร * 0.9 เมตร 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ตดิตัง้ชุดเตาผลติถ่านชวีภาพ ปรบัพืน้ทีแ่ท่นวางฐานเตาและเสน้ทาง
ล าเลยีงและทางระบายน ้า คน 10.0 1,055.95 10,559.50  

จดัสรา้งชัน้เกบ็ Feed Stock และจดัเกบ็ถ่านชวีภาพทีผ่ลติได ้ คน 10.0 1,055.95 10,559.50  

จดัสรา้งระบบไฟฟ้าเพือ่ใชง้านอุปกรณ์ ใหแ้สงสว่าง และ Service 
Water คน 0.6 995.61 59.74  

จดัสรา้งชิน้ส่วนอุปกรณ์เตาผลติถ่านชวีภาพ อุปกรณ์ดกัฝุน่ละอองไอ
เสยี และงานประกอบชิน้สว่นอุปกรณ์ แรงงานระดบัปานกลาง คน 0.86 482.72 430.83  

จดัสรา้งชิน้ส่วนอุปกรณ์เตาผลติถ่านชวีภาพ อุปกรณ์ดกัฝุน่ละอองไอ
เสยี และงานประกอบชิน้สว่นอุปกรณ์ แรงงานระดบัต ่า คน 0.86 1,055.95 908.12  

อปุกรณ์  

ค่าอุปกรณ์ในการสรา้งเตาผลติถ่านชวีภาพ (เตาทีใ่ชไ้ดก้บัชวีมวลทุก
ชนิด รวมกบัเตาทีใ่ชก้บัชวีมวลแกลบ รวมเป็น 1 ชุด) ไดแ้ก่ ถงัเหลก็
ใชแ้ลว้ขนาด 200 ลติร, Induce Draft Fan, Electric Water Pump, 
High pressurewater spray, Electric Wood Saw และอุปกรณ์
เบด็เตลด็อื่นๆ 

ชุด 0.03 12,068.00 362.04  

ค่าวสัดุทีเ่ป็นเหลก็รปูพรรณ ไดแ้ก่ ทอ่เหลก็ สกร-ูน๊อต และอืน่ๆ รวม
ประมาณ 40 รายการ เพือ่สรา้งเตา 1 ชุด ชุด 0.3 18,095.97 542.76  

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  23,120.78  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    734.34  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. การท าความสะอาดระบบท่อและหวัสเปรยส์่งถ่ายเปลวความรอ้นระหว่างหอ้งเผาไหมแ้ละบรรจุชวีมวล (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆ วาระการใช้งาน 3 ครัง้) 
2. การท าความสะอาดตะแกรงแผ่นเหลก็กรุรใูตเ้ตา้บรรจชุวีมวลในเตาผลติถ่านชวีภาพจากแกลบ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆ วาระการใชง้าน 3 ครัง้) 
3. การตรวจสอบการช ารุดของโลหะทีป่ะทะความรอ้นสงู (Hot Spot) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆ ปี) 
4. การตรวจซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ทุก 2 ปี) 
5. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ดกัฝุน่ละอองจากควนัไอเสยี (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ทุกๆวาระ การใชง้าน 6 ครัง้) 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของ
ค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การเตรยีม Feed Stock, ขนถ่ายวสัดชุวีมวลและผลติภณัฑ,์ การผลติถ่าน
ชวีภาพ 

คน 0.06 66,374.00 3,982.44  

อปุกรณ์  

อุปกรณ์เครือ่งมอืเบด็เตลด็เพือ่ใชป้ฏบิตังิาน ชุด 0.03 10,055.66 301.70  
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ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

วสัดดุ้านพืช  

เศษไมฟื้นหาซือ้ไดใ้นทอ้งถิน่ (รวมราคาขนส่ง) กโิลกรมั 333.3 0.91 301.70  

เศษไมฟื้นหาซือ้ไดใ้นทอ้งถิน่ (รวมราคาขนส่ง) กโิลกรมั 333.3 1.81 603.40  

อ่ืนๆ  

งานซ่อมย่อยระหว่างปี และงานตรวจซ่อมประจ าปี (Yearly Inspection 
and Maintenance) 

ครัง้ 33.3 39.22 1,306.06  

พลงังานไฟฟ้าและน ้าประปา ครัง้ 33.3 99.56 331.57  

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    6,826.87  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    213.91  

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม.  ชืน้ - 

 251-500 ม.ม. √ กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

√ 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.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

 ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 
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ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย) √ หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

√ ตื้น (21-50 ซ.ม.)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว) √ ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา 

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ หรือไม่  

 < 5 เมตร  ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี  ใช่ 

 5-50 เมตร √ ปานกลาง (จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดั) √ ไมใ่ช่ 

 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √  เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้    

    (การชลประทาน) การเกิดน ้าท่วม 

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้ √ ใช่ 

       ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์     ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่ 

√ สงู  สงู     

 ปานกลาง  ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง)  <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน  √ 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอื
เครือ่งยนต์  

 ท าการคา้/การตลาด    รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

√ 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 
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พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้น ้า 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เช่า  
 100-500 เฮกตาร์     √ รายบุคคล 

 500-1,000 เฮกตาร ์       

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน      

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี   √ ด ี

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

คุณภาพพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้  
การผลติพชืทีใ่ชเ้ลีย้งปศุสตัว ์ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง       √ ท าใหง้า่ยขึน้  

การผลติพลงังาน (เกีย่วขอ้งกบัน ้า ดา้นชวีะ) ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

คุณภาพน ้าส าหรบัการชลประทาน ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง       √ ปรบัปรุงดขี ึน้   

ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่ม
โทรมของทีด่นิ 

ลดลง        √ ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน ้า ลดลง √       เพิม่ขึน้  

ความชืน้ในดนิ ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

สิง่ปกคลุมดนิ ลดลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

การสญูเสยีดนิ เพิม่ขึน้ √       ลดลง  

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ /การเกดิชัน้ดาน เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
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ผลกระทบ   

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา 

การอดัแน่นของดนิ เพิม่ขึน้ √       ลดลง  

ความเคม็ เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

มวลชวีภาพ/เหนือดนิชัน้ C ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

ผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจก เพิม่ขึน้  √      ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบ
อย่างมาก 

      √ ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา     

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก 

      √ ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ   

- 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

√ 1-10%  0-10% 

 11-50% √ 11-50% 

 >50%  51-90% 

   91-100% 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

√ ใช ่

 ไมใ่ช ่

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

√ การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ 

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน)  
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน    →     แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 น าวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรมาเป็นปจัจยัการผลติ จงึช่วยลด
ตน้ทุน ท าใหด้นิมคีวามอุดมสมบรูณ์เพิม่มากขึน้ 

 การท าวสัดุอุปกรณ์ส าหรบัผลติถ่านชวีภาพมตีน้ทนุสงูส าหรบัเกษตรกรรายย่อยบาง
รายดงันัน้ควรรวมกลุ่มเพือ่สรา้งวสัดอุุปกรณ์ส าหรบัชุมชน 

 วสัดุทีใ่ชผ้ลติถ่านชวีภาพอยู่ในพืน้ท ี  ไมส่ามารถผลติเป็นเชงิอุตสาหกรรมดงันัน้ควรคดิคน้และออกแบบวสัดุอุปกรณ์ผลติ
ถ่านใหส้ามารถผลติในเชงิอุตสาหกรรม 

 เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชุมชน  เกดิควนัซึง่เป็นมลพษิทางอากาศ ไมเ่หมาะทีจ่ะผลติในทีชุ่มชนดงันัน้ควรสรา้งระบบ
ปิดเพือ่จดัการควนั ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  →       
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

 -  - 

การอ้างอิง 

 ผูร้วบรวม 

 นิสุดา ทองค าพนัธ ์ 
ว่าทีร่อ้ยตรนีนัทภพ ชลเขตต์  ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 28 มกราคม 2562  การอพัเดทล่าสุด: 18 กุมภาพนัธ ์2562 

 วิทยากร   

 ดร.พนัธุศ์กัดิ ์โกเมศ - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5671/ 

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 ไมป่รากฏ 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร  

 กรมพฒันาทีด่นิ - ประเทศไทย 

 โครงการ 

 สวนเกษตรทฤษฎใีหมโ่กเมศ 

 การอ้างอิงหลกั 

 Wageningen Agric. University (Wageningen Agric. University)-Netherlands: 
Environmental Land Management and Rural Livelihood Project:  

 ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์  

 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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กลุ่มหมหูลุมอนิทรยีต์ามวถิชีุมชน (ภาพโดย  : กุลวด ีสุทธาวาส)  

ศนูยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงหมหูลุม เป็นศนูยก์ลางการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการเล้ียงหมูหลุม 
จากเกษตรกรผู้ประสบความส าเรจ็ไปยงัเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทัง้ มีการสร้างเครือข่ายผู้เล้ียง
หมหูลมุให้เป็นเวทีการแลกเปล่ียน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกนั  
แนวทางของศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม เป็นกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรทีป่ระกอบ
อาชพีการเลี้ยงสุกรแบบหลุม โดยเน้นการใชจุ้ลนิทรยี์ มกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลติสุกรแบบหลุม 
ใหก้บัเกษตรกรทีม่คีวามสนใจ และสรา้งเครอืข่าย เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้กลุ่มผูเ้ลี้ยงหมหูลุมและ
เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการดา้นการตลาด  
วตัถุประสงคข์องศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม 
1 เพือ่ใหเ้กษตรกรและผูส้นใจการเลีย้งหมหูลุม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการเลีย้งหมหูลุม 
2 เพือ่สรา้งเครอืขา่ยผูเ้ลีย้งหมหูลุม ใหม้กีารช่วยเหลอื และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
3. เพือ่ใหส้มาชกิเกษตรกรภายในกลุ่ม มโีอกาสแลกเปลีย่น เรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาร่วมกนั  
ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม มวีธิกีารด าเนินงาน ดงันี้ 
- ศกึษาดงูาน 
- อมรมใหค้วามรู ้4 เรือ่ง คอื พนัธุ ์อาหาร การจดัการ ตลาด 
- จดัตัง้เป็นกลุ่มเกษตรผูเ้ลีย้งหมหูลุม เพือ่จะไดม้ผีลผลติทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด และมอี านาจ
ต่อรองไดม้ากขึน้ และท าใหม้โีอกาสเขา้ถงึทุนไดง้า่ยขึน้ 
- สรา้งเครอืขา่ยหมหูลุมในจงัหวดั และเชือ่มโยงเครอืขา่ยทัง้ประเทศ เพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ในกลุ่มอาชพี  
ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี้ 
1.ศกึษา ดงูาน และเขา้รบัอบรม จากสถานทีต่่างๆ 
2.รวมกลุ่มเกษตรกร ผูส้นใจในชุมชนทีเ่คยเลี้ยงหมแูบบเดมิ มาตัง้กลุ่มเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเลี้ยงหมู
แบบหลุม 
3.จดัตัง้ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม 
4.จดัใหม้กีระบวนการถ่ายทอดความรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
5.การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ โดยใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ แผ่นพบั วิดีโอ youtube การให้สมัภาษณ์ผ่านสื่อ
โทรทศัน์ และวทิยุ 
6. สรา้งเครอืข่ายผูเ้ลี้ยงหมหูลุม ในระดบัชุมชน และนอกชุมชน โดยจดัใหม้กีารอบรมการเลี้ยงหมหูลุมทุก
เสารท์ี ่3 ของเดอืน  
7. มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุน จากหน่วยงานรฐั ไดแ้ก่ กรมปศุสตัว ์กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน  
ในการด าเนินงานศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม มผีูเ้กีย่วขอ้งดงันี้ 
1 เกษตรกรและผูน้ าเกษตรกร มบีทบาท ร่วมเรยีนรู ้ปฏบิตั ิแลกเปลีย่นความรู ้สนบัสนุน 
2. หน่วยงานของรฐั มบีทบาทในการส่งเสรมิและสนับสนุน งบประมาณและปจัจยัการผลติ และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์
3. หน่วยงานเอกชน มบีทบาทในการส่งเสรมิและสนบัสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
4.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มบีทบาทควบคุม ก ากบั ดแูลพืน้ที่ 
5. โรงเรยีน มหาวทิยาลยั  

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัราชบุร ีประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
99.75695, 13.45522  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2549 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

  

ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งหมหูลมุ 
กลุ่มหมหูลุมอนิทรยีต์ามวถิชีุมชน  

241 



 

    SLM ของ  WOCAT Approaches                                                        ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม                                                                                              2/6 

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

วตัถุประสงคข์องศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม 
1. เพือ่ใหเ้กษตรกรและผูส้นใจการเลีย้งหมหูลุม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการเลีย้งหมหูลุม 
2. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยผูเ้ลีย้งหมหูลุม ใหม้กีารช่วยเหลอื และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
3. เพือ่ใหส้มาชกิเกษตรกรภายในกลุม่ มโีอกาสแลกเปลีย่น เรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาร่วมกนั  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม / วฒันธรรม / ศาสนา: - 
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: มกีารเลีย้งหมหูลุมทีย่ ัง่ยนืท าใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดง้า่ย  
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: มหีน่วยงานร่วมบรูณาการ ปศุสตัวจ์งัหวดั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) อาสาสมคัรพลงังานชุมชน (อส.พน.) และเกษตรอ าเภอ  
 การร่วมมือหรือการท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั : หน่วยงานต่างๆร่วมบรูณาการในพืน้ที ่
 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : สามารถใชท้ีด่นิในการท าฟารม์เลีย้งหมหูลุมได ้ 
 นโยบาย: หน่วยงานทัง้ภาครฐั ปศุสตัวจ์งัหวดัเขา้มาช่วยใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด  
 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค: เกษตรกรตดิต่อประสานงานกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดส้ะดวก  

เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 

 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา: เนื่องจากตลาดยงัไมแ่พร่หลายและราคายงัต ่ากว่าหมฟูารม์ 

 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้: หาแรงงานทีม่คีวามรูค้วามช านาญในการเลีย้งหรอืการจดัการค่อนขา้งยาก  
 

1.กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมเป็นทีย่อมรบัในชุมชนเนื่องจากไมท่ าลายสิง่แวดลอ้มและลดมลภาวะดา้นกลิน่ในระบบการจดัการ 
2.ท าใหเ้กดิมผีูส้นใจผลติภณัฑห์มหูลุมมากขึน้เรือ่ยๆเนื่องจากเป็นผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยั 
3.สามารถตดิต่อเจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐั ไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
4.การรวมกลุ่มท าใหส้มาชกิในกลุ่มมคีวามเขม้แขง็ มกีารประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรูแ้ละใหค้วามช่วยเหลอืกนั ตลอดจนใหค้วา มส าคญัใน
กจิกรรมกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ  
5.มหีน่วยงานภาครฐัใหค้วามสนใจและเขา้มาช่วยเหลอืในเรือ่งหลกัวชิาการเพือ่ใหส้ามารถผลติไดต้ามมาตรฐาน โดยปศุสตัวจ์งัหวดั 
6.ท าใหม้ผีูส้นใจมาศกึษาหาความรูต้ลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมจ านวนมากท าใหค้นรูจ้กัมากขึน้ส่งผลท าใหม้ตีลาดจ าหน่ายผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้  
โอกาส: 
1.การส่งเสรมิการเลี้ยงหมูหลุม หากมกีารเลี้ยงจ านวนมากขึ้น จะท าให้ขาดแคลนพชือาหารส าหรบัเป็นวตัถุดบิในการเลี้ยงหมหูลุมในท้องถิ่น ดั งนัน้ ควรมกีาร
ส่งเสรมิใหม้กีารปลกูพชือาหารส าหรบัเป็นวตัถุดบิในการเลีย้งหมหูลุมใหม้ากขึน้ หรอืศกึษาสตูรของอาหารใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุดบิทีม่ ี 
2.ราคาจ าหน่ายผลติภณัฑห์มหูลุม ยงัไมแ่ตกต่างจากราคาผลติภณัฑห์มทูัว่ไป ดงันัน้ควรมกีารพจิารณามาตรฐานหมหูลุม เพื่อยกระดบัผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพดกีว่า
ใหม้รีาคาสงูขึน้  

การประชุมศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม  
(ภาพโดย : กุลวด ีสุทธาวาส)  

การศกึษาดงูานภายในกลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมอนิทรยี ์ 
(ภาพโดย : กุลวด ีสุทธาวาส)  
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การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติั
ใช้มีส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เกษตรกร กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุม 
ต.ดอนแร่ อ.เมอืง จ.ราชบุร ี 

พฒันารปูแบบการเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความเป็นองคก์รรวมของ
ระบบนิเวศน์เกษตรในฟารม์ วงจรชวีภาพห่วงโซ่อาหาร ดนิ พชื สตัว ์จุลนิทรยี ์
พลงัธรรมชาตหิมนุเวยีนจากพลงังานแสงแดด น ้าและดนิ น ามาปลกูพชืเลีย้ง
สตัวก์นิพชื น าปุ๋ ยมลูสตัวม์าเพิม่ความอุดมสมบรูณ์ใหก้บัดนิ 

องคก์รทีข่ ึน้อยู่กบัชุมชน  อบต. ดอนแร ่ ประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิและจดัตัง้วสิาหกจิชุมชน 

ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  /      
ทีป่รกึษาทางดา้นการเกษตร 

กรมปศุสตัว ์กรมพฒันาทีด่นิ ส่งเสรมิ และใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งดา้นจุลนิทรยีม์าตรฐานการผลติและ
การตลาด 

คร ูเดก็นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา วทิยาลยัเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏั 

เขา้มาศกึษาดงูาน 

ภาคเอกชน  บทบาทในการส่งเสรมิสนบัสนุน งบประมาณและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

เอเจนซ่ีหลกั   
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง  

การรเิริม่หรอืการจงูใจ      √ หน่วยงานภาครฐั กลุ่มสมาชกิ ศกึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละศกึษาดงูานในพืน้ที่
ต่างๆ เพือ่น ามาปรบัใชใ้นพืน้ทีข่องตนเอง  

การวางแผน     √  หน่วยงานภาครฐั กลุ่มสมาชกิ กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมและหน่วยงานภาครฐั ปศุสตัว์
จงัหวดัช่วยกนัวางแผนการด าเนินการใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน  

การด าเนินการ     √  หน่วยงานภาครฐั กลุ่มสมาชกิ ด าเนินการตามแผนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล    √  มกีารตดิตามตรวจสอบและแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในกลุ่มและมกีารตดิตามจาก
หน่วยงานภาครฐั ปศุสตัวจ์งัหวดัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด  

แผนผงั 
เป็นขัน้ตอนต่างๆของกลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมอนิทรยีต์ามวถิชีุมชน ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ราชบุร ี 
 

ผูเ้ขยีน  :  นางกุลวด ีสุทธาวาส  การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)   การประเมนิความรู ้ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  ทีไ่ดท้ าการ
บนัทกึไวเ้ป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)   ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการ

จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
  

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม  √ ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  เพยีงผูเ้ดยีว  √ จากหน่วยงานภาครฐั ปศุสตัวจ์งัหวดั 

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    
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การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้

กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

 การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ ก าลงัด าเนินการ  หมหูลุมอนิทรยี ์ 

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ เกษตรกรกบัเกษตรกร   

√ กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมอนิทรยีต์ามวถิชีุมชน   ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ   

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้  มเีจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใหค้ าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ  

 ไปเยีย่มชมสถานที ่     

 ทีศ่นูยถ์าวร      

√ กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมอนิทรยีต์ามวถิชีุมชน      

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

มหีน่วยงานปศุสตัวจ์งัหวดัเขา้มาช่วยใหค้ าแนะน าตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 

งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบ SLM เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000                การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000  เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

√ 10,000-100,000  เครดติ 

 100,000-1,000,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า: ไม่ปรากฏ   

 แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ    
 มกีารสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัอย่างต่อเนื่อง ปศุสตัวจ์งัหวดั 

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

 

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
เป็นทีต่อ้งการของตลาด ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการบรโิภคอย่างปลอดภยั 

  √   

ช่วยในการตดัสนิใจโดยดจูากหลกัฐาน ไดห้รอืไม่ 
สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างยัง่ยนื  

  √   

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิน าเอาเทคโนโลย ีดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ไปใชแ้ละบ ารุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม ่
ช่วยรกัษามลภาวะภายในชุมชน  

  √   
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

ผลกระทบของแนวทาง     

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการด าเนินงานของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการด าเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม่ 
มหีน่วยงานภาครฐั ปศุสตัวจ์งัหวดัเขา้มาใหค้วามรูแ้ละช่วยแนะน าใหไ้ดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

   √ 

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ท าใหส้ามารถด าเนินการเป็นไปตามมารฐานเดีย่วกนั 

   √ 

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
มกีารตดิต่อประสานงานและมหีน่วยงานใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุน  

   √ 

ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนหรอืบุตรหลานของผูใ้ชท้ีด่นิใหเ้ขา้ร่วมในดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื  
สามารถเป็นอาชพีทีย่ ัง่ยนืและท าใหเ้ป็นทางเลอืกของรุ่นต่อไปสามารถสานต่อได ้ 

   √ 

น าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามปลอดภยัไรส้ารเคม ี 

   √ 

ปรบัปรุงการเขา้ถงึตลาดหรอืไม่ 
เป็นทางเลอืกของผูบ้รโิภคทีเ่น้นความปลอดภยัจากสารเคม ี 

   √ 

น าไปสู่การใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืแหล่งพลงังานหรอืไม่     √ 
ปรบัปรงุความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศหรอืสภาพทีร่นุแรงและภยัพบิตัหิรอืไม ่
มกีารปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการจดัการ  

   √ 

น าไปสู่โอกาสในการจา้งงาน รายไดห้รอืไม ่
มกีารปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการจดัการ  

   √ 

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน า ด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไป
ปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

√ ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

 การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  เพราะมหีน่วยงานภาครฐั ปศุสตัวจ์งัหวดั เขา้มาช่วยใหค้ าปรกึษา 
แนะน า ส่งเสรมิควบคุมดแูลใหร้ะบบการเลีย้งหมหูลุมเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด   กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่ทางสงัคม   

√ การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

√ จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

√ ความรูแ้ละทกัษะ ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  กลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลุมเป็นทีย่อมรบัในชมุชนเนื่องจากไมท่ าลาย
สิง่แวดลอ้มและลดมลภาวะดา้นกลิน่ในระบบการจดัการ  

  การส่งเสรมิการเลีย้งหมหูลุม หากมกีารเลีย้งจ านวนมากขึน้ จะท าใหข้าดแคลน
พชือาหารส าหรบัเป็นวตัถุดบิในการเลีย้งหมหูลุมในทอ้งถิน่     ควรมกีาร
ส่งเสรมิใหม้กีารปลกูพชือาหารสตัวส์ าหรบัเป็นวตัถุดบิในการเลีย้งหมหูลุม        
ใหม้ากขึน้ หรอื ศกึษาสตูรของอาหารใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุดบิทีม่ ี  มพีืน้ทีแ่ละท าเลทีต่ ัง้เหมาะสมเนื่องจากอยู่ไมไ่กลจากตลาดและ

ชุมชน  
 

  มผีูส้นใจผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้เรือ่ยๆ เนื่องจากปลอดภยัจากสารเคม ี   ราคาจ าหน่ายผลติภณัฑห์มหูลุม ยงัไมแ่ตกต่างจากราคาผลติภณัฑห์มทูัว่ไป     
ควรมกีารพจิารณามาตรฐานหมหูลุม เพือ่ยกระดบัผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดกีว่าให้
มรีาคาสงูขึน้  

  สามารถตดิต่อเจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐั ปศุสตัวจ์งัหวดั ไดส้ะดวก
และรวดเรว็ 

 

จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ         
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  สมาชกิในกลุ่มมคีวามเขม้แขง็และมกีารประสานงานและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ความรูแ้ละใหค้วามช่วยเหลอืกนั ตลอดจนให้
ความส าคญัในกจิกรรมกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ 

  รปูแบบของผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายยงัไมท่นัสมยัและยงัไมเ่ป็นรปูแบบทีส่นใจของ
ผูบ้รโิภค  ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาช่วยแนะน าส่งเสรมิรปูแบบของ
ผลติภณัฑเ์ป็นทีต่อ้งการของตลาดและผูบ้รโิภค 

  มหีน่วยงานภาครฐัใหค้วามสนใจและเขา้มาช่วยเหลอืในเรือ่งหลกั
วชิาการเพือ่ใหส้ามารถผลติไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน โดยปศุสตัว์
จงัหวดั 

  ในการเลีย้งหมหูลุมของกลุ่มยงัขาดการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัท าใหร้ะยะเวลาการ
เลีย้งหรอืการจดัการใชเ้วลานาน    ปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการโดยหาเทคโนโลยี
เขา้มาช่วยจดัการเพือ่สามารถลดตน้ทุนการผลติได ้ 

  มผีูส้นใจมาศกึษาหาความรูต้ลอดจนมาฝึกงานจากกลุ่มผูเ้ลีย้งหมู
หลุมจ านวนมากท าใหค้นรูจ้กัมากขึน้ส่งผลท าใหม้ตีลาดจ าหน่าย
ผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้ 

  ตลาดการรบัชือ้ผลติภณัฑย์งัอยู่ในวงจ ากดัยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคทัว่ไป  
     ใหห้น่วยงานภาครฐัช่วยส่งเสรมิเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์และใชช้อ่งทาง
social media 

    ระบบการจดัการในกลุ่มผูเ้ลีย้งหมหูลมุยงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีห่น่วยงาน
ราชการก าหนด    ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ปศุสตัวจ์งัหวดั เขา้มาช่วย
ในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม  

นายอภสิทิธิ ์บวัปาย  (a.boupai@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  29  เมษายน  2563  การอพัเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563  

วิทยากร   

สงิหโ์ตศร ีสพุจน์ (supojkb@gmail.com) - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ประเสรฐิ กจิตสิร - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
สมนึก ห่วงทอง - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
วนัเพญ็ พุทธา - ผูใ้ชท้ีด่นิ  

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5760/  

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง   

Technologies: หมหูลุมอนิทรยี ์(Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm) 
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5759/  

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ  - ประเทศไทยไทย 

 โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกั 

  - 

ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  - 
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หมหูลมุอินทรีย ์ 
หมหูลมุอนิทรยีต์ามวถิชีมุชน   

ฟารม์หมหูลุมอนิทรยี ์(ภาพโดย : กุลวด ีสุทธาวาส)  

หมูหลุม เป็นการจดัการในการเล้ียงสุกร ด้วยวิธีการจดัการคอกและการเล้ียงสตัว์แบบ
ผสมผสานกบัการท างานของจุลินทรีย์ท่ีท าให้ได้ผลิตภณัฑ์หมูท่ีปลอดภยั และสามารถกกั
เกบ็ของเสียจากคอกเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อ
ชมุชน 
โดยทัว่ไปการเลีย้งสุกรในชมุชน มกัจะก่อใหเ้กดิมลภาวะอนัเนื่องมาจาก ของเสยีจากการเลี้ยงสุกรได้แก่ มูล
สุกรน ้าเสยีจากการเลีย้งและกลิน่ ท าใหเ้กดิมลภาวะและความขดัแย้งในการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิของชุมชน 
การจดัการเลี้ยงหมู แบบหมูหลุม เป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการลดปญัหาอนัเน่ืองมาจากการเลี้ยงหมู
แบบเดิม ที่ส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ สภาวะสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่น าไปสู่ความขดัแย้งในการใช้
ประโยชน์จากทีด่นิของชมุชน 
การเลีย้งหมหูลมุ มลีกัษณะการจดัการเฉพาะประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื การจดัการเลีย้งหมหูลุมและการจดัการ
ของเสยีจากการเลีย้งหม ู 
1.การจดัการเลีย้งหมหูลุม มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั คอืการจดัการโรงเรอืนและวธิกีารเลีย้ง 
1.1 การจดัการโรงเรอืน สรา้งโรงเรอืนบนพื้นทีด่อนทีไ่ม่มนี ้าท่วมขงั ใชว้สัดุทีห่าได้ตามทอ้งถิ่น เช่น ไมไ้ผ ่
หญ้าคา เป็นตน้ สรา้งเป็นลกัษณะเพงิหมาแหงนหรอืหน้าจัว่ โดยใหโ้รงเรอืนมกีารระบายอากาศทีด่ ีการท า
คอกหมูหลุม ในการเลี้ยงหมูหลุม ใหท้ าคอกบนพื้นดิน ไม่เทพื้นซีเมนต์ แต่จะขุดหลุมลึกประมาณ 60 -70 
เซนตเิมตร แลว้รองกน้หลุมดว้ยแกลบ ขีเ้ลื่อย หรอืขยุมะพรา้ว  
1.2 วธิกีารเลีย้งหมหูลุม ประกอบด้วย การจดัการเรื่อง อาหารได้แก่ อาหารขน้และอาหารหมกั วตัถุดบิต้อง
คดัเลอืกว่ามาจากกระบวนการผลติทีไ่มใ่ชส้ารเคม ีและมกีารใชส้มนุไพรผงรว่มกบัการใชน้ ้าหมกัชวีภาพ ผสม
น ้า ใหส้ตัวก์นิเพื่อส่งเสรมิสุขภาพสตัว ์เป็นการป้องกนัและรกัษาโรค  
1.3 พนัธุส์ุกรทีน่ ามาเลีย้งในลกัษณะหมหูลุม ไดแ้ก่สายพนัธุท์ีน่ิยมน ามาเลีย้งจะเป็นลูกผสมสามสายพนัธ ์คอื 
ดูรอ็คเจอรซ์ี ่+ แลนดเ์ลซ + ลารจ์ไวท ์โดยใหอ้ยู่ในชว่งหย่านม ( ประมาณ 1 เดอืน )  
2.การจดัการของเสยีจากการเลีย้งหม ูใหใ้ชแ้กลบรองก้นหลุม แบ่งเป็น 2 ชัน้ ชัน้ละประมาณ 30 เซนตเิมตร 
ระหว่างชัน้ ใส่ดนิแลว้ หว่านเกลอื แล้วรดน ้าหมกัชวีภาพใหชุ้่ม จากนัน้ทุกสปัดาหใ์หร้ดน ้าหมกัชวีภาพเพื่อ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการย่อยสลายสิง่ปฏกิูลต่างๆ หลงัจากเลี้ยงหมู ในแต่ละรอบของการเลี้ยง จะได้ปุ๋ ย
หมกัมลูหมหูลุมพรอ้มใช ้ 
จดุประสงคห์รอืหน้าทีข่องเทคโนโลยี 
1.เพื่อใหก้ารเลีย้งหมไูมก่่อใหเ้กดิมลภาวะและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
2.เพื่อใหไ้ดปุ้๋ ยหมกัมลูหมหูลุมทีม่คีุณภาพ เพื่อน าไปใชใ้นการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์
3.เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑจ์ากสุกรทีป่ลอดภยัจากสารพษิไมเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  
ขัน้ตอนการเลีย้งหมหูลุม 
1.สรา้งโรงเรอืน บนพืน้ทีด่อนทีไ่มม่นี ้าทว่มขงั ใหโ้รงเรอืนมกีารระบายอากาศทีด่ี 
2.สรา้งคอกหมหูลุม ขนาดคอกกวา้ง 4 x 4 เมตร สามารถเลีย้งไดค้อกละ 8 ตวั 
3.การเตรยีมคอก 
4.พนัธุส์ุกร สายพนัธุท์ีน่ิยมน ามาเลีย้งจะเป็นลูกผสมสามสายพนัธุ์ 
5.อาหารหมหูลุม วตัถุดบิ ตอ้งคดัเลอืกว่ามาจากกระบวนการผลติทีไ่มใ่ชส้ารเคมี 
6.การป้องกนัและรกัษาโรค ใชก้ารฉีดพ่นน ้าหมกัชวีภาพทีพ่ืน้คอกและตวัหมทูกุ 7 วนั ใชน้ ้าหมกัชวีภาพผสม
น ้าใหห้มกูนิเมื่อมอีาการปว่ยกร็กัษาตามอาการโดยการใชย้าสมนุไพร 
7. การดูแลรกัษา  
 

ค าอธิบาย  

  สถานท่ี 

สถานท่ี : พืน้ทีต่ าบลดอนแร ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี  
ประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี: พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
99.75695, 13.45522 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช ้ณ จดุทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอื
เน้นไปยงับรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็ 
พ้ืนท่ีคุ้มครองถาวร?: ไมใ่ช ่ 
วนัท่ีในการด าเนินการ: พ.ศ.2549  

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัหรอืผลกระทบของเทคโนโลย ี 
1)มวีสัดุและวตัถุดบิในพืน้ทีท่ าใหช้ว่ยลดตน้ทนุการผลติ  
2) ไดปุ้๋ ยทีเ่ป็นประโยชน์สามารถน าไปเป็นธาตุอาหารใหก้บัพชืได ้
3) ไดผ้ลติภณัฑเ์นื้อหมทูีป่ลอดภยั 
4) ไมเ่ป็นมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม และไมม่กีลิน่รบกวนชมุชน 
5) เป็นอาชพีทีส่ามารถด ารงชพีไดอ้ย่างยัง่ยนื  

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนัอยู่ (> 50ปี)  

 ในชว่งการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก  

√ การศกึษาดงูาน  
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โรงเรอืนทีใ่ชใ้นการเลีย้งหมหูลุม (ภาพโดย : กุลวด ีสุทธาวาส)  

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

คอกทีใ่ชเ้ลีย้งหมหูลุม ขนาดคอกกวา้ง 4 x 4 เมตร                               
(ภาพโดย : กุลวด ีสุทธาวาส)  

อะไรบา้งทีผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิชอบ  
1.สามารถเลีย้งในชุมชนได ้เนื่องจากไมม่ปีญัหาเรือ่งกลิน่เหมน็จากมลูสุกร และแมลงวนั 
2.ไดปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีุณภาพ ใชป้รบัปรุงบ ารุงดนิ ทีป่ลกูพชือาหารสตัวใ์นพืน้ที ่และจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สรมิ 
3.ประหยดัแรงงานเนื่องจากไมต่อ้งใชแ้รงงานในการเกบ็กวาดมลูสุกร ท าความสะอาด คอกและลา้งตวัสุกรรวม 
ทัง้ยงัท าใหป้ระหยดัน ้าใชใ้นการเลีย้งดว้ย 
อะไรบา้งทีผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอืไมช่อบ 
1.กระบวนการและการเลีย้งหมหูลุมใชเ้วลามากกว่าปกต ิ
2.ผลติภณัฑจ์ากหมหูลุมยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย 
3.ยงัไมม่กีารก าหนดมาตรฐานการเลี้ยงหมหูลุมจากภาครฐั 
4.การเลีย้งหมหูลุม ตอ้งมพีืน้ทีป่ลกูพชือาหารเพือ่เป็นวตัถุดบิอาหารใหห้มทูีป่ลอดภยั 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ไมใ่ช่  

√ ลด ป้องกนั ฟ้ืนฟู การเสือ่มโทรมของทีด่นิ  ทุ่งหญ้าเล้ียงสตัว ์ การท าฟารม์ปศุสตัว ์(Ranching)  

 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์  ประเภทสตัว:์ สุกร 
 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ  มกีารจดัการปศุสตัวแ์บบผสมผสานหรอืไม?่ ใช่  
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  ชนิด                               จ านวน  
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  สุกร                             90  

 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก สภาพภมูอิากาศที่ การใช้น ้า                                                                                              

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  จากน ้าฝน 

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์  น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน  

√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ  
  √ สระน ้า 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม  
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                       การเส่ือมโทรมของน ้า - Hp (Decline of surface water quality):  

       การลดลงของคุณภาพน ้าทีผ่วิดนิ  

√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ   
 ฟ้ืนฟูบ าบดัทีด่นิเสือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้                  

มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
 การจดัการปลกูพชืร่วมกบัปศุสตัว ์        มาตรการอนุรกัษ์ด้วยการจดัการ - M6: การจดัการของเสยี (การท า 

      รไีซเคลิ การเอากลบัมาใชใ้หมห่รอืการลดปรมิาณ)  

 การจดัการของเสยี / การจดัการน ้าเสยี        มาตรการอ่ืน ๆ - การจดัการฟารม์ปศุสตัว ์(สุกร) อย่างยัง่ยนืดว้ย 
      ระบบการผลติแบบอนิทรยี ์
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ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
 1. โรงเรือนหมูหลุม สร้างโรงเรือนบนพื้นที่
ดอนทีไ่มม่นี ้าท่วมขงั ไมเ่ทพืน้ซเีมนต์ ใชว้สัดุทีห่า
ไดต้ามทอ้งถิน่ เช่น ไมไ้ผ่ หญ้าคา เป็นต้น สรา้ง
เป็นลักษณะเพิงหมาแหงนหรือหน้าจัว่ โดยให้
โรงเรอืนมกีารระบายอากาศทีด่ ี 
 2. การเตรยีมคอก การเลี้ยงแบบนี้จะเป็นพื้น
อ่อนและโรงเรือนจะต้องสัมพันธ์กบัจ านวนหม ู
โดยใชม้ขีนาดคอกกวา้ง 4x4 เมตร สามารถเลี้ยง
ได้คอกละ 8 ตวั ส่วนแม่หมจูะใชค้อกเล็กกว่าหมู
ขุนจะใชค้อกขนาด 2x3 เมตร เริม่ดว้ยการขุดพื้น
คอกลกึลงไป 60 เซนติเมตร (หรอืก่ออิฐขึ้นมาก็
ได)้ ในการมงุหลงัคานัน้ควรใหต้นีชายคากวา้งกนั
ไม่ให้น ้าฝนสาดเข้ามาในคอก และเมื่อตีฝาคอก
แลว้ตอ้งใชอ้ฐิบลอ็กหรอืไมไ้ผ่กัน้รอบๆ คอกลกึลงไปจากพืน้ดนิประมาณ 40-50 เซนตเิมตร เพื่อกนัไม่ใหห้มขูุดนอกคอกได ้(การกัน้ฝาคอกควรติดตัง้ประตู
ปิด-เปิดไว ้เพือ่ความสะดวกในการน าหมเูขา้-ออก) 
 3. การเตรยีมวสัดุพืน้คอก ปพูืน้คอกโดยใชแ้กลบหนา 60 เซนตเิมตร แลว้ใชเ้กลอืเมด็ครึง่ลติรโรยหน้าแลว้ใชน้ ้าหมกัชวีภาพ ผสมน ้า 20 ลิตร ราดใหท้ัว่ 
ช่วงนี้วสัดุพืน้คอกจะยงัรอ้นจากการท างานของจุลนิทรยี ์ทิง้ไวป้ระมาณ 7 วนั จงึน าหมเูขา้อยู่ได ้และควรราดน ้าหมกัชวีภาพลงบนพื้นคอกเพิม่เตมิทุกๆ 5-7 
วนั ครัง้ละ 10 ลติร ภายหลงัจากเริม่เลีย้งหมแูลว้เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการย่อยสลายสิง่ปฏกิูลต่างๆ แกลบจะท าหน้าทีดู่ดซบัความชื้นของเสยีต่างๆ 
ลดการเกดิแก๊สจากการสะสมของเสยี พืน้แกลบนุ่มเดนิสบายเทา้ท าใหไ้มม่ปีญัหาเลบ็เทา้ฉกีขาด หมชูอบขดุคุย้ดนิทีเ่ยน็สบาย นอกจากนัน้ไม่ต้องใชแ้รงงาน
และน ้าจ านวนมากในการท าความสะอาดโรงเรอืน แกลบทีใ่ชร้องพืน้เมือ่หมอูายุครบก าหนด ยงัไดข้ายเป็นปุ๋ ยคอกอกีดว้ยสภาพแวดลอ้มโดยรอบแหง้สะอาด 
ไมม่สีิง่ปฏกิลูใหเ้ป็นแหล่งเพาะเชือ้โรค  
 4. พนัธุส์ุกร พนัธุส์ุกรทีน่ ามาเลีย้งในลกัษณะหมหูลุม ไดแ้ก่ สายพนัธุท์ีน่ิยมน ามาเลีย้งจะเป็นลกูผสมสามสายพนัธุ ์คอื ดรูอ็คเจอร์ซี ่+ แลนดเ์ลซ + ลาร์จ
ไวท ์โดยใหอ้ยู่ในช่วงหย่านม ( ประมาณ 1 เดอืน )  
 5.อาหารหมหูลุม อาหารขน้และอาหารหมกั ผสมในอตัราส่วน อาหารขน้ 50% และอาหารหมกั 50% เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร นอกจากนี้ยงัมกีารเสรมิ
หญา้สดใหก้นิทุกวนั โดยใหก้นิประมาณครึง่กโิลกรมัต่อตวั ส าหรบัอาหารหมกั จะใชพ้ชืจากธรรมชาตมิาหมกั คอื หยวกกลว้ย 100 กโิลกรมั น ้า ตาลทราย
แดง 4 กโิลกรมั เกลอื 1 กโิลกรมั หมกัทิง้ไวป้ระมาณ 4-5 วนั วตัถุดบิทีน่ ามาผสมเป็นอาหาร ตอ้งคดัเลอืกว่ามาจากกระบวนการผลติทีไ่ม่ใช้สารเคมกีารผลติ
อาหารหมกัชวีภาพในการเลีย้งหมหูลุม น ้าหมกัชวีภาพเป็นเทคโนโลยชีวีภาพทอ้งถิน่ทีช่าวบา้นสามารถท าเองไดโ้ดยการน าเอาพชืผกัผลไมซ้ากสัตวไ์ปหมกั 
โดยจุลนิทรยี์ที่มใีนบรรยากาศและกากน ้าตาลเป็นอาหารของจุลนิทรยี์หรอืการใช้หวัเชื้อทีค่ดัเลอืก การใชส้ารสกดัจากสมุนไพร และสารสกัดจากพชื โดย
กระบวนการการหมกับ่มดว้ยจุลนิทรยีท์ีม่ลีกัษณะจ าเพาะ ดว้ยระยะเวลาและวธิกีารหมกับ่มทีเ่หมาะสมจะไดผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นประโยชน์กบัสตัวก์ารใชส้มนุไพร
ผงและการใชน้ ้าหมกัชวีภาพผสมน ้าใหส้ตัวก์นิ เป็นการส่งเสรมิสุขภาพใหก้บัสตัว ์สามารถป้องกนัและรกัษาโรค นอกจากนี้ยงัมกีารใชส้มนุไพร ในการฆา่เชือ้
และตา้นทานเชือ้ก่อโรค  
 6.การใหอ้าหารและน ้า (1.) หมเูลก็ น ้าหนัก 15-30 กโิลกรมั ใชอ้าหารขน้:อาหารหมกั=2:1, (2.) หมรูุ่น น ้าหนัก 30-60 กโิลกรมั ใชอ้าหารขน้:อาหาร
หมกั=1:1, (3.) หมใูหญ่ น ้าหนกั 60 กโิลกรมั ส่งตลาดใชอ้าหารขน้:อาหารหมกั=1:2, (4.) แมพ่นัธุ ์พ่อพนัธุ ์ใชอ้าหารขน้:อาหารหมกั=1:2, ส่วนการใหน้ ้า ให้
ตามปกต ิและควรมถีว้ยรองน ้าเพือ่ไมใ่หเ้ฉอะแฉะ  
 7. การใหย้าและการป้องกนัโรค (1.) ในการเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหก้บัหม ูใชน้ ้าหมกัชวีภาพผสมน ้าใหห้มกูนิ แต่หากอาหารหรอืน ้าไม่สะอาดพอ หมู
อาจมอีาการทอ้งเสยี หรอืขีเ้หลวได ้(ซึง่ปกตไิมค่่อยเกดิบ่อยนัก) ต้องรกัษาโดยน าใบฝรัง่สด ใบฟ้าทะลายโจรสด และเถาบอระเพด็เอาใหห้มกูนิ, (2.) ใชต้า
ขา่ย ส าหรบักนัยุงในเวลากลางคนื แต่หากเป็นพืน้ทีท่ีม่ตีวัริน้ชุกชุม ควรน าเอาตะไครห้อมมาทุบแช่น ้า แลว้ฉดีพ่นใหห้มใูนช่วงหวัค ่า  
 8. การดูแลหมูหลุม (1.) ฉีดพ่นน ้าหมกัชวีภาพที่พื้นคอกและตวัหมูทุก 7 วนั, (2.) ท าความสะอาดบริเวณโรงเรอืนทุกๆเดอืน เติมขี้เถ้าแก ลบ 1-2 
กระสอบเดอืนละครัง้ต่อคอก, (3.) ตรวจสอบน ้าดืม่หม ูเปลีย่นทีเ่หลอืสาดเขา้ไปในคอกใหห้ญา้สด,ผกัสด ปรมิาณ 1 ใน 3 ของอาหาร  

แบบแปลนทางเทคนิค 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 27 ไร่

ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 1 ha = 6.25 ไร่ )  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การจดัการเลีย้งหมหูลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี) 
2. การจดัการมลูจากหมหูลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี)  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
ค่าแรง 
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ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 27 ไร่) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การจดัการเลีย้งหมหูลุม    คน-วนั  210.0  300.0  63,000.0  100.0  

การจดัการอาหารหมหูลุม   คน-วนั  60.0 300.0 18,000.0 100.0 

การจดัการมลูหมหูลุม     คน-วนั  300.0  300.0  90,000.0 100.0 

การสรา้งโรงเรอืน คน-วนั 120.0 300.0 36,000.0 100.0 

วสัดสุ าหรบัก่อสร้าง  

ค่าวสัดุการสรา้งโรงเรอืน โรง 1.0 84,000.0 84,800.00 100.0 

อ่ืนๆ  

ค่าอาหารเลีย้งหมหูลุม ตวั 90.0 3,800.0 342,000.0 100.0 

ค่าพนัธุล์กูสุกร กโิลกรมั 90.0 1,500.0 135,000.0 100.0 

768,000.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    24,000.0  

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. การจดัการเลีย้งหมหูลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี) 
2. การจดัการอาหารหมหูลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี) 
3. การจดัการมลูหมหูลุม (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี  

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

การจดัการเลีย้งหมหูลุม    แรง 210.0  300.0  63,000.0  100.0  

การจดัการอาหารหมหูลุม   แรง 60.0 300.0 18,000.0 100.0 

การจดัการมลูหมหูลุม     แรง 300.0  300.0  90,000.0 100.0 

171,000.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    5,343.75  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 27 ไร่) 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 

 <250 ม.ม. 

 251-500 ม.ม. 

 501-750 มม. 

 751-1000 มม. 

√ 1001-1500 ม.ม. 

 1501-2000 ม.ม 

 2001-3000 ม.ม. 

เขตภมิูอากาศเกษตร 

√ ชืน้ 

 กึง่ชุ่มชืน้ 

 กึง่แหง้แลง้ 

 แหง้แลง้ 

  

ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 1210.2  อยู่ภายใต้
อทิธพิลของลมมรสุมทีพ่ดัเวยีนประจ าฤดกูาล 2 ชนิด คอื
พดัจากทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ ในฤดหูนาวเรยีกว่าลม
มรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนือ อทิธพิลของลมนี้ท าใหบ้รเิวณ
จงัหวดัราชบุรมีอีากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ กบัมรสุมอกี
ชนิดหนึ่งคอืมรสุมตะวนัตกเฉยีงใต ้ซึง่ พดัจากทศิตะวนัตก
เฉยีงใตเ้ป็นส่วนใหญ่ในฤดฝูน ท าใหอ้ากาศชุ่มชืน้และมฝีน
ตกทัว่ไป  

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณสนัเขา 

 ลาดทีไ่มช่นั (3-5%)  สนัเขา  √ 101-500 เมตร √ บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,501-3,000 เมตร    

 ชนัมาก (60>%)    3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั(ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั(ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

√ ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีด่ ี  ใช่ 

 < 5 เมตร √ ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีไ่มด่ ี(จ าเป็น 
ตอ้งไดร้บัการบ าบดั)  √ ไมใ่ช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง √ 
เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้ 
(การชลประทาน) 

การเกิดน ้าท่วม 

√ > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

     Water quality refers to: ground 
water  √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

251 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                      หมูหลุมอนิทรยี์                                                                                          6/10 

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน  (เพือ่การยงัชพี/
การคา้)  

 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัจากสตัว ์

√ ท าการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด  พอมพีอกนิ  √ การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

    √ รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

√ 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 
 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคล ไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-20 เฮกตาร ์   

√ รายบุคคล ไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 
ระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์     √ น ้าฝน 
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี  √  ด ี

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี

ตลาด  ไมด่ ี  √  ด ี

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี
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ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

คุณภาพพชืผล ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

  

       

 ดขีึน้เนื่องจากมกีารใชปุ้๋ ยหมกัจากมลูหมหูลุม
ทีม่คีุณภาพ จ านวนก่อนการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : อตัราการตายของลกูสุกร >10%  
หลงัจากการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื : อตัรา
การตายของลกูสุกร <10%  ลดการตายของ
ประชากรหมหูลุม    

การผลติสตัว ์ ลดลง        √ เพิม่ขึน้  

การเสีย่งต่อความลม้เหลวในการผลติ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ  ขดัขวาง       √  ท าใหง้า่ยขึน้  

การมนี ้าดืม่ไวใ้หใ้ช ้การมนี ้าไวใ้หป้ศสุตัว ์ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          มตีลาดหลากหลาย  

คุณภาพน ้าส าหรบัปศุสตัว ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

          มกีารแปรรปูผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย  

รายไดจ้ากฟารม์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

          แบ่งพืน้ทีจ่ดัการไดเ้หมาะสม  

ความหลากหลายของแหล่งผลติรายได ้ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          เอาใจใส่ในการผลติมากขึน้  

ภาระงาน เพิม่ขึน้   √     ลดลง  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          สามารผลติไดอ้ย่างยัง่ยนื 

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          สุขภาพแขง็แรง  

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ ้า  แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิอย่างเตม็ท ี 

การบรรเทาความขดัแยง้  แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          ท าใหไ้มม่กีลิน่เหมน็รบกวน  
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ผลกระทบ 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          มกีารน ามลูสุกรไปใชใ้นพืน้ที ่ 

ความเคม็  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

          ปรบัปรุงดนิดว้ยมลูหมหูลุม  

ความเป็นกรด  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

          มกีารใชม้ลูหมหูลุมปรบัปรุงดนิ  

ความหลากหลายของสตัว ์ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          มกีารเลีย้งสตัวท์ีห่ลากหลาย  

ลดกลิน่เหมน็ในชุมชน  ต ่าลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          ลดกลิน่จากการเลีย้งหมหูลุม  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

- 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้   ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก       √ ดา้นบวกอย่างมาก  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   

อุณหภมูปิระจ าปี เพิม่ขึน้  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

อุณหภมูติามฤดกูาล เพิม่ขึน้  ไมด่ ี   √     ดมีาก ฤด:ู ฤดรูอ้น  

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  

โรคระบาด ไมด่ ี  √      ดมีาก  

ผลลพัธ์ตามท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืนๆ  

สตัวต์ายมากขึน้ ไมด่ ี  √      ดมีาก  
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที โดยไม่ได้รบั
การจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ    ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  

√ 1-10% √ 1-10% 

 11-50%  11-50% 

 >50%  51-90% 

   91-100% 

จ านวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด   

 -   

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่  

√ ใช่ 

 ไมใ่ช่ 

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

√ การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน 

 มวีสัดุแลวตัถุดบิในพืน้ทีท่ าใหช้่วยลดตน้ทุนการผลติ   กระบวนการและการเลีย้งหมหูลุมใชเ้วลามากกว่าปกต ิ ควรวจิยัหา
เทคนิคและวธิกีารตลอดจนเทคโนโลยเีขา้มาช่วย  

 ไดผ้ลติภณัฑท์ีป่ลอดภยั  ผลติภณัฑจ์ากหมหูลุมยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย  เสนอใหท้ัง้
ภาครฐัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้  

 ไมเ่ป็นมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม ไมม่กีลิน่รบกวนชุมชน   ยงัไมม่กีารก าหนดมาตรฐานการเลีย้งหมหูลุมจากภาครฐั  ภาครฐัและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาก าหนดใหม้มีาตรฐาน การเลีย้งหมหูลุม 
เพือ่สรา้งความเชือ่มนี้ใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ 

 สามารถเลีย้งหมหูลุมในพืน้ทีชุ่มชนได ้   

 เป็นอาชพีทีส่ามารถด ารงชพีไดอ้ย่างยัง่ยนื   

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร        

 มพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการใชเ้ทคโนโลย ี  การเลีย้งหมหูลุม ตอ้งมพีืน้ทีป่ลกูพชือาหารเพือ่เป็นวตัถุดบิอาหารใหห้มทูี่
ปลอดภยั   ใหพ้จิารณาด าเนินการแบบกลุ่มและ/หรอืชุมชนมสีว่นร่วม  

 ผูใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิมคีวามรูค้วามสามารถเป็นอย่างด ี   

 มกีารปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในชุมชน    

 เป็นบุคคลทีน่่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรบัในสงัคมและชุมชน    
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 ผู้รวบรวม 

 อภสิทิธิ ์บวัปาย  ผู้ตรวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 13 เมษายน 2563  การอพัเดทล่าสดุ: 13 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 สพุจน์ สงิหโ์ต - ผูใ้ชท้ีด่นิ ผูใ้ชท้ีด่นิ   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมูล  

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5759/  

 ข้อมลู ด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ท่ีถกูอ้างอิง  

 Approaches: ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมหูลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)  

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5760/  

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ  - ประเทศไทย  

 โครงการ 

 ไม่ปรากฏ 

 การอ้างอิงหลกัการ 

 - 

 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 - 

การอ้างอิง 
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กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์(ภาพโดย : กุลวด ีสุทธาวาส) 

เกษตรอินทรียบ์นพืน้ท่ีลาดเชิงเขา  
 

เกษตรอินทรีย์บนพื้นท่ีลาดเชิงเขา เป็นการจดัการพื้นท่ีดินและน ้า ให้สามารถผลิตสินค้า
ทางการเกษตรท่ีปลอดภยัได้อย่างยัง่ยืน 
พื้นทีท่ าการเกษตร ทีล่าดเชงิเขา ดนิมลีกัษณะเป็นดนิร่วนปนกรวด งา่ยต่อการชะลา้งพงัทลาย และยงั
ขาดมาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้า ท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของดนิลดลง ท าการเกษตรเชงิเดีย่ว ไดแ้ก่ 
การปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ที่มกีารใช้ปจัจยัการผลิตและใช้เงนิลงทุนมาก เช่น ปุ๋ ยเคม ีสารก าจดั
ศตัรพูชืและวชัพชื อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กดิสารพษิตกคา้งในผลผลติ เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ  
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของเทคโนโลยีระบบเกษตรอินทรียบ์นพืน้ท่ีลาดเชิงเขา 
1.สรา้งความอุดมสมบรูณ์ใหก้บัดนิ ดว้ยการใชพ้ชืปุ๋ ยสด (ปอเทอืง สลบักบัถัว่พรา้) และการใชปุ้๋ ยหมกั
2.การจดัการพื้นที่โดยปลูกหญ้าแฝกบนที่ลาดเชิงเขา เพื่อชะลอการไหลของน ้าและแบ่งพื้นที่ท า
การเกษตรตามความลาดชนั  
3.สรา้งแหล่งน ้าในพืน้ที ่เช่น ขดุสระน ้า หรอื ขดุบ่อบาดาล 
4.การจดัท า Buffer Zone  
5.การจดัการโรคและแมลงดว้ยสารชวีภณัฑ ์ 
6. ก าจดัวชัพชืดว้ยวธิกีารตดัหญา้คลุมดนิ 
จดุประสงคข์องเทคโนโลยีระบบเกษตรอินทรียบ์นพืน้ท่ีลาดเชิงเขา 
1.เพือ่ฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของดนิ สรา้งสมดลุใหก้บัระบบนเิวศน์ และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ 
2.เพือ่ลดตน้ทุนการผลติและเพิม่รายได ้ 
3.เพือ่ใหม้สีุขภาพดขีึน้ 
ขัน้ตอนการปฏิบติัในการจดัท าระบบเกษตรอินทรียบ์นพืน้ท่ีลาดเชิงเขา 
1.สรา้งความอุดมสมบรูณ์ใหก้บัดนิ 
1.1 ปลกูพชืปุ๋ ยสด โดยใชป้อเทอืง สลบักบัถัว่พรา้ ปลกู 6 ครัง้ต่อปี ต่อเนื่อง 2 ปี 
1.1.1 การปลกูปอเทอืง ใชว้ธิกีารปลูกแบบหว่าน ใชเ้มลด็ประมาณ 5 กโิลกรมัต่อไร่ แลว้ท าการคราด
กลบตื้นๆ หลงัการปลกูแลว้ ประมาณ 50 -60 วนั หลงัเมลด็งอก ปอเทอืงจะเริม่ออกดอก แลว้ท าการ
ไถกลบ หลงัจากนัน้ใชน้ ้าหมกัชวีภาพ พด. 2 (หมกัจากผกัและผลไม)้ ฉดีพ่นใหท้ัว่แปลง อตัรา 5 ลติร
ต่อไร่ผสมน ้า 100 ลติร แลว้ปล่อยใหย้่อยสลายประมาณ 12 -15 วนั , 1.1.2 การปลูกถัว่พรา้ ใชว้ธิกีาร
ปลูกแบบโรยเป็นแถว ในอัตรา 5 - 8 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่งมรีะยะระหว่างแถว 75 –100 เซนติเมตร     
เมือ่โรยเมลด็ลงในแถวแลว้กลบเมลด็ดว้ยดนิบางๆ หลงัการปลูกแลว้ ประมาณ 50 -60 วนั หลงัเมลด็
งอก ถัว่พรา้จะเริม่ออกดอก แลว้ท าการไถกลบ หลงัจากนัน้ ใชน้ ้าหมกัชวีภาพพด. 2 (หมกัจากผกัและ
ผลไม)้ ฉดีพน่ใหท้ัว่แปลง อตัรา 5 ลติรต่อไรผ่สมน ้า 100 ลติร แลว้ปลอ่ยใหย้อ่ยสลายประมาณ 12 -15 วนั 
1.2 ใชปุ้๋ ยหมกัจากวสัดุเหลอืใชใ้นฟารม์ และใชน้ ้าหมกัชวีภาพ 
2. การจดัการพืน้ที ่
2.1 ปลูกหญ้าแฝก บนที่ลาดเชงิเขา เพื่อชะลอการไหลของน ้า ดกัตะกอนดนิ และเป็นการควบคุม
แมลงศตัรพูชื 
2.2 ใหจ้ดัการพืน้ทีแ่ละปลกูพชืตามความลาดชนั เป็น 2 ระดบัคอื 
- ทีล่าดเชงิเขา ปลกูไผ่ ไมผ้ล ปา่ใชส้อย 
- ทีร่าบ ปลกูกลว้ย มะละกอ พชืผกัสวนครวั ฝรัง่ สมนุไพร ไมผ้ล  
 

ค าอธิบาย    สถานท่ี 

สถานท่ี : บา้นทุง่นา ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรสีวสัดิ ์
จ.กาญจนบุร ีประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
99.16547, 14.4935  
การเผยแพร่ข องเทคโนโลยี : ใช ้ณ จดุทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอื
เน้นไปยงับรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็  
พ้ืนท่ีคุ้มครองถาวร?: ไมใ่ช ่ 
วนัท่ีในการด าเนินการ: พ.ศ.2547 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนั(> 50 ปี)  

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก  
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การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ใช่ - การปลกูพชืร่วมกบัปศุสตัวแ์ละ
การท าปา่ไม ้(Agro-silvopastoralism)  

√ ลด ป้องกนั ฟ้ืนฟู การเสือ่มโทรมของทีด่นิ  
 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์           พืน้ท่ีปลกูพืช  

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้า โดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ          การปลกูพชืยนืตน้ทีไ่มม่เีนื้อไม ้ 
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ          การปลกูไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม  
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อปี: 1  
 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก                        
สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ 

 การปลกูพชืแซม : ไมใ่ช ่
การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช่  

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  อื่น ๆ - ระบุ: การปลกูพชืร่วมกบัเลีย้งปศุสตัว ์เช่น มะมว่ง มะพรา้ว หม ู
ไก่    สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์  

√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์    
  การใช้น ้า 
   จากน ้าฝน  

   น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน  

   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ  

  √ บ่อบาดาล  

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม  

√ ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                        การกดักร่อนของดินโดยน ้า - Wt (Loss of topsoil) : การสญูเสยี 
        ดนิชัน้บนหรอืการกดักร่อนทีผ่วิดนิ   ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  

√ ฟ้ืนฟูบ าบดัทีด่นิเสือ่มโทรมลงอย่างมาก           การเส่ือมโทรมของดินทางด้านเคมี - Cn (Fertility decline) : 
         ความอุดมสมบรูณ์และปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ 
         ถูกท าใหล้ดลงไป (ไมไ่ดเ้กดิจากสาเหตุการกดักร่อน)   ปรบัตวักบัสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   

 ไมส่ามารถใชไ้ด ้  
            การเส่ือมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ - Bq (Quantity/biomass 

         decline) : การลดลงของปรมิาณหรอืมวลชวีภาพ     
กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 แนวกนัลมหรอืแนวตา้นลม              มาตรการจดัการพืช - A2 : อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ 
         ในดนิ  

 การจดัการปลกูพชืร่วมกบัปศุสตัว ์                 

 การจดัการความอุดมสมบรณ์ูของดนิแบบผสมผสาน              มาตรการอนุรกัษ์ด้วยวิธีพืช - V1 : ตน้ไมแ้ละพุ่มไมค้ลุมดนิ  
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3. สรา้งแหล่งน ้าในพืน้ที ่โดยขดุสระน ้าและขดุบ่อบาดาล เพือ่ใชใ้นการอุปโภค และท าการเกษตรครอบคลุมพืน้ที ่39ไร่ โดยการใชร้ะบบสปริงเกอร์ และใหน้ ้าตาม
ความลาดชนัของพืน้ที ่นอกจากนี้ มกีารใหน้ ้าหมกัชวีภาพ ผ่านระบบสปรงิเกอร ์ 
4. การจดัท า Buffer Zone โดยปลกูไผ่ ปา่ไมใ้ชส้อย และขงึสแลนสงู 2.50 เมตร ในดา้นทีไ่มส่ามารถปลกูตน้ไมไ้ด ้เพือ่ป้องกนัสารเคมทีีป่ลวิมาจากดา้นขา้ง 
5. การจดัการ โรคและแมลง ใชส้ารชวีภณัฑ ์เช่น น ้าหมกัชวีภาพ พด.7 
6. ก าจดัวชัพชื ดว้ยวธิกีารตดัหญา้คลุมดนิ เพือ่รกัษาความชืน้ในดนิและเพิม่อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ 
7 การจดัท าบญัชฟีารม์ เพือ่ใหท้ราบตน้ทุน ก าไร-ขาดทุน ในการบรหิารและจดัการฟารม์ 
จดุแขง็ของโครงการน้ี ได้แก่ 
1.พืน้ทีท่ีท่ าการเกษตรมคีวามอุดมสมบรูณ์มากขึน้ 
2. สามารถลดตน้ทุนการผลติได ้
3. ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้คีวามปลอดภยั ไมม่สีารพษิตกคา้ง ท าใหข้ายผลผลติไดร้าคาดขีึน้ 
4. ท าใหสุ้ขภาพของเกษตรกร ดขี ึน้ท าใหเ้กดิความร่วมมอืของผูผ้ลติกบัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ภาครฐัทีเ่ขา้มาร่วมสนบัสนุน มโีอกาสไดร้ ับการรบัรองมาตรฐาน
สนิคา้ ท าใหเ้ป็นทีต่อ้งการของตลาดและรฐัมนีโยบายสนบัสนุนดา้นเกษตรอนิทรยี ์ท าใหเ้กดิความร่วมมอืของภาครฐัและเกษตรกร สรา้งเสรมิขีดความสามารถ   
ในการแขง่ขนัไดม้ากขึน้ 
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แบบแปลนทางเทคนิค 

ข้อมูลจ าเพาะด้านเทคนิค 
ผูเ้ขยีน : นางกุลวด ีสุทธาวาส 
พื้นที่การเกษตร ขนาด 39 ไร่ ทศิเหนือติดเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ   
ทศิใตต้ดิถนน 
ขัน้ตอนการปฏิบติัในการจดัท าระบบเกษตรอินทรียบ์นพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 
1. สรา้งความอดุมสมบูรณ์ใหก้บัดนิ 
1.1 ปลกูพชืปุ๋ ยสด โดยใชป้อเทอืง สลบักบัถัว่พรา้ ปลกู 6 ครัง้ต่อปี ต่อเน่ือง 2 ปี 
1.1.1 การปลูกปอเทือง ใช้วิธีการปลูกแบบหว่าน ใช้เมล็ดประมาณ 5 
กโิลกรมัต่อไร ่แลว้ท าการคราดกลบตืน้ๆ หลงัการปลูกแลว้ ประมาณ 50 -60 
วนั หลงัเมลด็งอกปอเทอืงจะเริม่ออกดอก แลว้ท าการไถกลบ หลงัจากนัน้ 
ใชน้ ้าหมกัชวีภาพ พด. 2 (หมกัจากผกัและผลไม)้ ฉีดพ่นใหท้ัว่แปลง อตัรา  
5 ลติรต่อไรผ่สมน ้า 100 ลติร แลว้ปล่อยใหย้่อยสลายประมาณ 12 -15 วนั  
1.1.2 การปลูกถัว่พรา้ ใชว้ธิกีารปลูกแบบโรยเป็นแถว ในอตัรา 5 - 8 กโิลกรมัต่อไร ่ซึง่มรีะยะระหว่างแถว 75 – 100 เซนตเิมตร เมื่อโรยเมลด็ลงในแถวแล้วกลบเมลด็ด้วยดนิ
บาง ๆ หลงัการปลูกแลว้ ประมาณ 50 -60 วนั หลงัเมลด็งอก ถัว่พรา้จะเริม่ออกดอก แลว้ท าการไถกลบ หลงัจากนัน้ ใชน้ ้าหมกัชวีภาพ พด. 2 (หมักจากผกัและผลไม)้ ฉีดพ่นให้
ทัว่แปลง อตัรา 5 ลติรต่อไรผ่สมน ้า 100 ลติร แลว้ปล่อยใหย้่อยสลายประมาณ 12 -15 วนั 
1.2 ใชปุ้๋ ยหมกัจากวสัดุเหลอืใชใ้นฟารม์ และใชน้ ้าหมกัชวีภาพ  
2. การจดัการพืน้ที ่
2.1 ปลูกหญา้แฝกบนทีล่าดเชงิเขา เพื่อชะลอการไหลของน ้า ดกัตะกอนดนิ และเป็นการควบคุมแมลงศตัรพูชื 
2.2 ใหจ้ดัการพืน้ทีแ่ละปลกูพชืตามความลาดชนั เป็น 2 ระดบัคอื  
- ทีล่าดเชงิเขา ปลกูไผ ่ไมผ้ล ปา่ใชส้อย  
- ทีร่าบ ปลกูกลว้ย มะละกอ พชืผกัสวนครวั ฝรัง่ สมนุไพร ไมผ้ล 
3. สรา้งแหล่งน ้าในพืน้ที ่โดยขดุสระน ้า และขดุบ่อบาดาล เพื่อใชใ้นการอปุโภค และท าการเกษตรครอบคลุมพืน้ที ่39 ไร ่โดยการใชร้ะบบสปรงิเกอร ์และใหน้ ้าตามความลาดชนั
ของพืน้ที ่นอกจากนี้ มกีารใหน้ ้าหมกัชวีภาพผา่นระบบสปรงิเกอร์ 
4. การจัดท า Buffer Zone โดยปลูกไผ่ ป่าไม้ใช้สอย และขึงสแลนสูง 2.50 เมตร ในด้านที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ เพื่อป้องกันสารเคมีที่ปลิวมาจากด้านข้าง 
5. การจดัการโรคและแมลง ใชส้ารชวีภณัฑ ์เชน่ น ้าหมกัชวีภาพ พ.ด 7 
6. ก าจดัวชัพชืดว้ยวธิกีารตดัหญ้าคลุมดนิ เพื่อรกัษาความชืน้ในดนิและเพิม่อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ 
7. การจดัท าบญัชฟีารม์ เพื่อใหท้ราบตน้ทนุ ก าไร-ขาดทนุ ในการบรหิารและจดัการฟารม์  

ผูเ้ขยีน : นางกุลวด ีสุทธาวาส  

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี (หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 39 ไร่

ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 1 ha = 6.25 ไร่)  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. ปรบัปรุงบ ารุงดนิ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลกู) 
2. ระบบน ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดแูลง้) 
3. การก าจดัวชัพชื (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างปลกู) 
4. การก าจดัศตัรพูชื (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ระหว่างปลกู) 
5. แนวกนัชน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
6. การใชห้ญา้แฝก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ฤดฝูน) 
7. การท าบญัชฟีารม์ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ตลอดปี) 

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ 
1. ค่าไฟฟ้า  
2. ค่าเจาะบ่อบาดาลพรอ้มวางระบบน ้า  
3. ค่าแรงงานและขนส่ง  

259 



 

   SLM ของ  WOCAT Technologies                                                          เกษตรอนิทรยีบ์นพืน้ทีล่าดเชงิเขา                                                                                                  4/10 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน      

การปรบัปรุงบ ารุงดนิ (การปลกูปอเทอืง สบักลบปอเทอืง ฉดีน ้าหมกัชวีภาพ   
ใส่ปุ๋ ยหมกั ใส่ปนูโดโลไมท)์ ครัง้ 10.0 900.0 9,000.0 100.0  

ใส่ปุ๋ ยหมกัปรบัปรุงดนิ ครัง้ 1.0 8,800.0 8,800.0 100.0 

ก าจดัวชัพชื ครัง้ 8.0 9,600.0 76,800.0 100.0 

ก าจดัศตัรพูชื ครัง้ 24.0 600.0 14,400.0 100.0 

อปุกรณ์      

อุปกรณ์ต่อบ่อบาดาล บ่อ 3.0 30,000.0 90,000.0 100.0 

ตาขา่ยพรางแสง มว้น 2.0 1,700.0 3,400.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช      

ค่าเมลด็พนัธุป์อเทอืง กก. 63.0 33.0 2,079.0 100.0 

ค่าตน้ไมป้ลกูแนวกนัชน ตน้ 300.0 10.0 3,000.0 100.0 

พนัธุก์ลา้หญา้แฝก กลา้ 150,000.0 0.73 109,500.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

น ้าหมกัชวีภาพ ลติร 50.0 20.0 1,000.0 100.0 

โดโลไมท ์ กโิลกรมั 4,200.0 4.0 16,800.0 100.0 

ปุ๋ ยหมกัปรบัปรุงดนิ กโิลกรมั 4,500.0 4.0 18,000.0 100.0 

สารไล่แมลง ลติร 50.0 30.0 1,500.0 100.0 

อ่ืนๆ  

ใชต้าขา่ยพรางแสงเป็นแนวกนัชน มว้น 2.0 600.0 1,200.0 100.0 

ปลกูตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชน ครัง้ 8.0 600.0 4,800.0 100.0 

ดแูลรกัษาตดัแต่งหญา้แฝก ครัง้ 3.0 900.0 2,700.0 100.0 

ไถพืน้ที ่ ไร ่ 21.0 500.0 10,500.0 100.0 

ขดุบ่อบาดาล บ่อ 3.0 70,000.0 210,000.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี    583,479.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    18,233.72  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 39 ไร่) 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. ระบบน ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี ก่อน-หลงัฤดฝูน) 
2. การก าจดัวชัพชื (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ 12 ครัง้ต่อปี ระหว่างฤดปูลกูพชื) 
3. การก าจดัศตัรพูชื (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ 12 ครัง้ต่อปีระหว่างฤดปูลกูพชื) 
4. แนวกนัชน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 ครัง้ต่อปี ก่อนและหลงัฤดปูลกู) 
5. การใชห้ญา้แฝก (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 12 ครัง้ต่อปี ระหว่างฤดปูลกู)  
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ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 39 ไร่) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าก าจดัวชัพชืในแปลง  ครัง้ 8.0 1,200.0 9,600.0 100.0 

ค่าก าจดัศตัรพูชื ครัง้ 24.0 600.0 14,400.0 100.0 

ค่าซ่อมแซมแนวกนัชน ครัง้ 6.0 300.0 1,800.0 100.0 

ค่าตดัแต่งแนวหญา้แฝก ครัง้ 8.0 900.0 7,200.0 100.0 

อ่ืนๆ  

ค่าไฟฟ้าเกีย่วกบัระบบน ้า เดอืน 12.0 500.0 6,000.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี 39,000.0  

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี  (ดอลลารส์หรฐั) 1,218.75  

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร  ข้อมลูจ าเพาะเร่ืองภมิูอากาศ  

 <251 ม.ม. √ ชืน้  ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 1600.0 
เป็นพืน้ทีเ่งาฝน (rain shadow) ท าใหม้ฝีนตกน้อย อากาศรอ้นจดัในฤดู
รอ้น และหนาวจดัในฤดหูนาว โดยมอุีณหภมูสิงูสุดประมาณ 44-45 องศา
เซลเซยีสในเดอืนเมษายน อุณหภมูติ ่าสุดในเดอืนธนัวาคมประมาณ 8-9 
องศาเซลเซยีส และอุณหภมูเิฉลีย่ประมาณ 27 องศาเซลเซยีส ช่วงฤดฝูน
เริม่ตกจากกลางเดอืนเมษายน และสิน้สุดในชว่งกลางเดอืนตุลาคม  

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  

 501-750 ม.ม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1000 ม.ม.  แหง้แลง้  

 1001-1500 ม.ม.    

√ 1501-2000 ม.ม.     

 2001-3000 ม.ม.     

 3001-4000 ม.ม.     

 >4000 ม.ม.     

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%)  ทีร่าบสงู/ทีร่าบ  0-100 เมตร  บรเิวณสนัเขา  

 ลาดทีไ่มช่นั (3-5%)  สนัเขา  √ 101-500 เมตร √ บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

√ ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร  ไมเ่กีย่วขอ้ง  

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%) √ ไหล่เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,501-3,000 เมตร    

 ชนัมาก (>60%)    3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง)  ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

√ ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั(ดนิเหนียว) √ ละเอยีด/หนกั(ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีด่ ี  ใช่ 

 < 5 เมตร √ ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีไ่มด่ ี(จ าเป็น 
ตอ้งไดร้บัการบ าบดั)  

√ ไมใ่ช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง √ เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้ (การ
ชลประทาน) 

การเกิดน ้าท่วม 

√ > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

     Water quality refers to: ground 
water  √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

 สงู  สงู     

√ ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่อง จกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

√ ผสมผสาน (เพือ่การยงัชพี/
การคา้)  

 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัจากสตัว ์

 ท าการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอื
เครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั ระเบยีบ) 

 0.5-1 เฮกตาร ์  ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 1-2 เฮกตาร ์ √ ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

√ 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคล ไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคล ไดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์     √ รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี  √  ด ี - 

การศกึษา ไมด่ ี  √  ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี √   ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี   √ ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

การผลติพชืผล ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

การจดัการทีด่นิ  ขดัขวาง       √  ท าใหง้า่ยขึน้   

การมนี ้าดืม่ไวใ้หใ้ช ้ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการเกษตร เพิม่ขึน้    √    ลดลง   

รายไดจ้ากฟารม์ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของแหล่งผลติรายได ้ ลดลง       √  เพิม่ขึน้  

ภาระงาน  เพิม่ขึน้    √    ลดลง   
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ผลกระทบ  

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ  แย่ลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

สถาบนัของชุมชน  อ่อนแอลง      √  เสรมิใหแ้ขง็แรง   

ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความ
เสือ่มโทรมของทีด่นิ  ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้  

ผลกระทบดา้นนิเวศวทิยา  

ความชืน้ในดนิ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การสญูเสยีดนิ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การหมนุเวยีนและการเตมิของธาตุอาหาร  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ผลกระทบจากภยัแลง้  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การปล่อยคารบ์อนและก๊าซเรอืนกระจก  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความเสีย่งจากไฟ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความเรว็ของลม  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ   

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของเพือ่นบา้น  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบอย่างมาก   √     ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้   ดา้นลบอย่างมาก    √    ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   

อุณหภมูปิระจ าปี ลดลง   ไมด่ ี    √    ดมีาก  

อุณหภมูติามฤดกูาล ลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก ฤด:ู ฤดฝูน 

ฝนประจ าปี ลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ฝนตามฤด ูลดลง  ไมด่ ี    √    ดมีาก ฤด:ู ฤดฝูน 
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การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 
เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที โดยไม่ได้รบั

การจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  √ 0-10% 

√ 1-10%  11-50% 

 11-50%  51-91% 

 >50%  91-100% 

จ านวนหลงัคาเรือนหรือขนาดพืน้ท่ีรวมทัง้หมด   

 10 ครวัเรอืน   

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่   

√ ใช่ ปรบัลดการใชพ้ลงังานโดยการใชโ้ซลา่รเ์ซลลใ์นการใชน้ ้าบาดาล  

 ไมใ่ช่   

  สภาพการเปล่ียนแปลงที่ก าลังเกิดขึน้  

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ   

 การเปลีย่นแปลงของตลาด    

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน)    

√ 
ปรบัเปลีย่นเรือ่งค่าใชจ้่ายตอ้งประหยดัมากขึน้ ตอ้งมคีวามละเอยีดมากขึน้ 
(สงัเกตมากขึน้)   

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั) 

พายุฝนประจ าทอ้งถิน่  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ภยัจากฝนแลง้ ไมด่ ี     √   ดมีาก  

ไฟปา่ ไมด่ ี    √    ดมีาก  

โรคระบาด ไมด่ ี   √     ดมีาก  

ผลลพัธ์ตามมาท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืนๆ 

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป  ไมด่ ี   √     ดมีาก  

ช่วงการปลกูพชืทีล่ดลงมา  ไมด่ ี     √   ดมีาก  

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 1.1 พืน้ทีท่ีท่ าการเกษตรมคีวามอุดมสมบรูณ์มากขึน้  
1.2 สามารถลดตน้ทุนการผลติได ้ 
1.3 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้คีวามปลอดภยัไมม่สีารพษิตกคา้ง  

  ตอ้งใชเ้วลาเพิม่มากขึน้ในการท าการเกษตรแบบระบบอนิทรยี ์
หานวตัรกรรมและเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาช่วย  

  ตอ้งท าแนวกนัชนแปลงตวัเองเพิม่มากขึน้เพือ่ป้องกนัสารพษิของแปลง
เพือ่นบา้น ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปรบัหลกัเกณฑท์ าใหเ้หมาะสม  

2.1 ขายผลผลติไดร้าคาดขีึน้  
2.2 ท าใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรง  
2.3 เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถส่งผลผลติสูต่ลาดอย่างงา่ย เสน้ทางคมนาคม
สะดวก  
2.4 เกษตรกรไดร้บัความรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการท าการเกษตร
ดกีว่าเกษตรกรรายอื่นๆ   

  ตอ้งเสยีเวลานานและมหีลายขัน้ตอนในการขอใบรบัรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปรบัหลกัเกณฑท์ าใหเ้หมาะสม  
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั  
จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน 

 3.1 มกีารร่วมมอืของผูผ้ลติกบัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ภาครฐัทีเ่ขา้
มาร่วมสนบัสนุน  
3.2 ไดร้บัตราสญัลกัษณ์รบัรองมาตรฐานสนิคา้ท าใหผู้บ้รโิภคเชือ่ม ัน่
เป็นทีต่อ้งการของตลาด   

 ตอ้งใชเ้วลาและแรงงานพรอ้มจดัหาวสัดุในการท าปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชเ้อง     
หาวสัดุในพืน้ทีน่ ามาใชเ้พือ่ลดตน้ทุนการผลติ 

  ผูบ้รโิภคยงัสบัสนไมรู่ว้่าเกษตรอนิทรยีค์อือะไรใหค้วามรูเ้ผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ 

   อุปสรรคเรือ่งของราคา เนื่องจากมตีน้ทุนสงูใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งชว่ย
ประชาสมัพนัธแ์ละหาตลาดรองรบั 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร        

 ไดม้นีโยบายของภาครฐัทีช่่วยสนบัสนุนดา้นการเกษตรอนิทรยี ์  เกษตรกรยงัขาดการวางแผนในเรือ่งของการใชท้ีด่นิอย่างเป็นระบบให้
ความรูแ้ละขอ้มลูต่างๆมากขึน้ 

 ไดม้กีารร่วมมอืของภาครฐัและผูผ้ลติท าใหส้ามารถแขง่ขนัไดม้ากขึน้  เกษตรกรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของการปรบัปรุงบ ารุงดนิให้
หน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามรูท้ีค่รอบคลุมรอบดา้น 

   เกษตรกรยงัขาดความเขา้ใจในเรือ่งของความต่อเนื่องของการผลติและ
การตลาดใหเ้รยีนรูใ้นเรือ่งของการผลติและการตลาดใหรู้ท้นัเหตุการณ์ 

   การก าหนดราคายงัเป็นปญัหาใหญ่เนื่องจากมกีารผนัผวนของราคาอยู่มาก
ใหภ้าครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งช่วยก ากบัดแูลอย่างแทจ้รงิ 

การอ้างอิง 

 ผูร้วบรวม 

 อภสิทิธิ ์บวัปาย  ผูต้รวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 30 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 พฒัน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ - ผูใ้ชท้ีด่นิ    

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู WOCAT 

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5739/  

 ขอ้มลูดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีถู่กอา้งองิ   

 Approaches: กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธ ์(Natural Agriculture Club)  

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5741/  

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย  

 องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ - ประเทศไทย  

โครงการ  

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

 การอ้างอิงหลกั 

 - 

 ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

 - 
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อบรมการท าเกษตรอนิทรยีใ์นไมผ้ล (ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแวน่ สถานพีฒันาทีด่นิจนัทบุร)ี  

กลุ่มเกษตรอินทรยี์ปถัวโีมเดล เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละสร้างเครอืข่ายการผลติผกั ผลไม ้และการแปรรูป
สนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พือ่จ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

กลุ่มเกษตรอนิทรยี์ ปถัวโีมเดล เป็นการรวมตวักนัของเกษตรกรผูผ้ลติผกัและผลไม ้ทีต่้องการผลติสนิคา้  
ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มฯมบีทบาทหน้าที่ จดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา              
จดัหาปจัจยัการผลติและการตลาด แกไ้ขปญัหาร่วมกนั  

กลุ่มเกษตรอินทรยี์ ปถัวโีมเดล มวีตัถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติผกัและผลไม ้เพื่อการเรยีนรู้
และเสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจดัการผลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์การจดัการตลาด 
รวมทัง้เผยแพร่ความรูก้ารผลติพชืผกัและผลไมท้ีไ่ดม้าตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ปสู่สาธารณะ 

กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล มวีธิกีารด าเนินงานประกอบดว้ย  
1. รวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติผกัและผลไม ้ 
2. จดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจดัการผลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์ 
3. การจดัการตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ  
4. เผยแพร่ความรูก้ารผลติพชืผกัและผลไมท้ีไ่ดม้าตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ปสู่สาธารณะ  
5. การจดัการดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร  
6. การถ่ายทอดเทคโนโลย ีอบรม ดงูาน แปลงสาธติ นิทรรศการ สือ่สิง่พมิพ ์เฟสบุ๊ค  
7. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ 
8. การจดัตัง้กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
1. นายรฐัไท พงษ์ศกัดิ ์เป็นผู้รเิริม่ท าสวนไมผ้ลอินทรยี์ในหมู่บ้านปถัว ีที่ประสบผลส าเร็จ มเีกษตรกร            
และผูส้นใจมาศกึษาดงูาน ท าใหเ้กดิความตอ้งการท าเกษตรอนิทรยี ์ 
2. เกษตรกรผูส้นใจ รวมตวักนัจดัตัง้กลุ่มเรยีกว่า “กลุ่มเกษตรอนิทรยี์ ปถัวโีมเดล” เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
เกษตรกรทีผ่ลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั  
3. กลุ่มเกษตรอนิทรยี์ ปถัวโีมเดล จดัให้มเีวทแีลกเปลี่ยน เรยีนรู้ จดัหาปจัจยัผลติ ร่วมกนัวเิคราะห์และ
แลกเปลีย่นขอ้มลูทางการตลาด โดยจดัใหม้กีารประชุมเป็นประจ าทุกวนัที ่20 ของเดอืน  
4. กลุ่มเกษตรอนิทรยี์ ปถัวโีมเดล ไดน้ ามาตรฐานการบรหิารจดัการกลุ่มตามขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ในรปูแบบ PGS (Participatory Guarantee System) ภายใตก้ารใหค้ าแนะน าจากภาครฐั 
5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปถัวีโมเดล ด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการตลาด                     
และดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร  
6. กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการดา้นการตลาด ไดแ้ก่ 
การเผยแพร่การท าเกษตรอนิทรยี์ของกลุ่ม การจ าหน่ายผลผลติ การเปิดใหผู้ส้นใจเขา้มาเทีย่วชม ดูงาน 
อบรมการท าเกษตรอนิทรยี ์การเผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์ลงานของกลุ่ม  
7. กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมเพือ่สนบัสนุนดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ไดแ้ก่ การ
เปิดสวนใหเ้ทีย่วฟรกีนิฟร ีและจ าหน่ายผลผลติ  
8. Technology Transfer เปิดเป็นศนูยเ์รยีนรู ้เพือ่สนบัสนุนงานของภาครฐั  
9. กลุ่มเกษตรอินทรยี์ ปถัวโีมเดล ไดร้บัการ เสรมิสร้างความเขม้แขง็โดยการสนับสนุนจากภาครฐัและ
เอกชน เช่น ได้รบัการสนับสนุนเครื่องจกัรแปรรูปผลติภณัฑ์ผลไมอ้ินทรีย์ จากบรษิัทเอกชนและได้รบั
สนบัสนุนปจัจยัการผลติจากภาครฐั 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี: 5 หมู ่2 ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม  
จงัหวดัจนัทบุร ีประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
102.24629, 12.70255  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ. 2559 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

√ เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

 ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

กลุ่มเกษตรอินทรียปั์ถวีโมเดล  
ปถัวโีมเดล  
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 
กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล มวีตัถุประสงคเ์พือ่รวมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติผกัและผลไม ้เพือ่การเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจดัการผลติสนิคา้
ใหไ้ดม้าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์การจดัการตลาด รวมทัง้เผยแพร่ความรูก้ารผลติพชืผกัและผลไมท้ีไ่ดม้าตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ปสู่สาธารณะ  
เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม / วฒันธรรม / ศาสนา: เพราะค่านิยมของสงัคมไทย คอื เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กนั จงึมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั โดยไม่มกีาร

ปิดบงัขอ้มลู  
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ: กลุ่มจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชุมชน กูง้า่ยในนามกลุ่ม แต่กลุ่มไม่กู ้เพราะไม่อยากเป็นหนี้ แต่ประธาน

กลุ่มกูเ้พือ่เอาเงนิมาสรา้งโรงงานคดัแยก เป็นความเสยีสละของผูน้ า  
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: หน่วยงานภาครฐั ให้ความรู ้ค าแนะน าการท าเกษตรอนิทรยี์ สนับสนุนปจัจยัการผลติ ตรวจรบัรองแปลง ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพบั  

สื่อสิง่พมิพ์ VDO เพื่อช่วยประชาสมัพนัธ์ จดัตัง้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ปถัวี โมเดล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และ อบจ.) ช่วยการติดต่อ
ประสานกบัผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาช่วยอบรมหรือให้ความรู้แก่กลุ่ม สถาบนัการศกึษา พานักเรยีน / นักศกึษา มาอบรม ดูงาน และลงมอืปฏิ บตัิจริง               
เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการผลติ ควบคู่การท่องเทีย่วชุมชน เอกชนสนบัสนุนเครือ่งจกัร 

 การร่วมมือหรือ การท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั : ปจัจุบนัตดิต่อประสานงานง่ายมากกว่าขึน้กว่าอดตี เพราะมชี่องทางการสื่อสารหลายอย่าง 
โทรศพัท ์ไลน์ เฟสบุ๊ค  

 นโยบาย: ส่งเสรมิการท าเกษตรอนิทรยี ์ท าใหม้หีน่วยงานรฐัมาสนบัสนุน  
 การก ากบัดแูลท่ีดิน (การตดัสินใจ การน าเอาไปปฏิบติัใช้ และการบงัคบัใช้)  : ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลกูพชืใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของดนิ  
 ความรู้เก่ียวกบัด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนการเข้าถึงการสนับสนุนด้า นเทคนิค: มกีารจดัตัง้กลุ่มเป็นวสิาหกจิชุมชน ท าให้ง่ายต่อการเขา้ถึง

หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุน ศวพ.6 ใหค้ าแนะน าการท าเกษตรอนิทรยี์ ตรวจสารปนเป้ือนของน ้า สนับสนุนปจัจยัการผลติ ตรวจรบัรองแปลงมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์กรมพฒันาทีด่นิ สนบัสนุนปจัจยัการผลติ โปสเตอรป้์าย ช่วยประชาสมัพนัธก์ลุ่มผ่านการถ่ายท า วดีทีศัน์ออกอากาศทาง ทวี ีส านกังานพฒันาชุมชน  

อบรมการท าเกษตรอนิทรยีใ์นไมผ้ล  
(ภาพโดย : สถานพีฒันาทีด่นิจนัทบุร)ี  

ออกรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ 
(ภาพโดย : สถานพีฒันาทีด่นิจนัทบุร)ี  
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ในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล มผีูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  
- เกษตรกรเป็นประธานกลุ่ม โดยมบีทบาท บรหิารกลุ่ม ส่งเสรมิผลกัดนักลุ่ม เสยีสละเวลา สถานที ่เงนิเพื่อขบัเคลื่อนกลุ่ม ถ่ายทอดองค์คว ามรู ้เป็นหน้าตาของ
กลุ่ม  
- เกษตรกรสมาชกิกลุ่มเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล แลกเปลีย่นรู ้การจดัการดา้นการแปรรปูผลติภณัฑ ์การลา้ง คดัแยกเกรดไมผ้ล การตลาด ซื้อ-ขาย ถ่ายทอดองค์
ความรู ้ออกงานแสดงนิทรรศการและขายสนิคา้ ผ่านสือ่ออนไลน์  
- ผูส้นใจอื่น ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกรทัว่ไป หมอดนิ นกัเรยีน นกัศกึษา นกัท่องเทีย่ว ผูบ้รโิภค  
- ผูแ้ทนตลาด ไดแ้ก่ TOP suppermarket, เลมอ่นฟารม์ ญีปุ่น่ เกาหล ียุโรป รบัซื้อผลผลติ  
- เจ้าหน้าที่ภาครฐั สถาบนัการศกึษา อบต. อบจ. สื่อมวลชน เอกชน มบีทบาทใหก้ารสนับสนุน งบประมาณ การเผยแพร่ การจดัเวทเีรยีนรู ้ดูงาน  สนับสนุน
เครือ่งจกัร 
ประเดน็ทีเ่กษตรกรชอบในกระบวนของกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล ไดแ้ก่  
- มแีหล่งเรยีนรู ้ดงูาน เพือ่ศกึษาหาขอ้มลูไปแกไ้ขปญัหาในการประกอบอาชพี  
- เป็นการเรยีนรูก้ารท าเกษตรอนิทรยี ์ 
- เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรผูส้นใจเขา้ร่วมกลุ่ม แต่ตอ้งท าตามมาตรฐานของกลุ่ม  
- ท าใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพีในกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล เนื่องจากมกีารประชุมทุกเดอืน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารผลติ ช่วยแกป้ญัหาของกลุ่ม ช่วยกนั
ขบัเคลือ่นและหาตลาด  
- ท าใหเ้กดิการพฒันาสิง่ใหม่ๆ  มคีวามสุขในการทีไ่ดพ้บปะและแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั  
- เกดิความเชือ่ม ัน่ในการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 
ประเดน็ที ่เกษตรกรไมช่อบ ไดแ้ก่  
-จ านวนสมาชกิกลุ่มฯ หากมจี านวนมากเกนิไปจะท าใหม้กีารบรหิารจดัการทียุ่่งยาก 
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้   
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร: สนบัสนุนไมต่่อเนื่อง สนบัสนุนผดิกลุ่มเป้าหมาย  
 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : แปลงเกษตรอนิทรยีข์องเกษตรกรทีไ่มม่โีฉนด ไม่

สามารถขอใบรบัรองมาตรฐานได ้ในบางมาตรฐาน  
 นโยบาย: ถา้เจา้หน้าทีร่ฐัไมรู่จ้กัพืน้ที ่ไมรู่จ้กักลุ่ม มกีารส่งเสรมิผดิกลุ่ม ผดิวตัถุประสงคข์องโครงการ ท าใหส้มาชกิกลุ่มเกษตรอนิทรยี์ไมไ่ดก้ารสนบัสนุนจาก

หน่วยงานภาครฐับางหน่วยงาน  
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า  ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา: ตลาดต่างประเทศทีอ่ยู่ไกล เชน่ ยุโรป ญีปุ่น่ เกาหล ีระยะเป็นอุปสรรคในการขนส่งผลผลติ กลุ่มตอ้ง

ดแูลจดัการดเีพือ่ไมใ่หผ้ลไมอ้นิทรยีเ์สยีหายก่อนถงึมอืผูป้ระกอบการ (ผลไมค้งความสด สะอาด โดยไมใ่ชส้ารเคม ี 
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้:  แรงงานในพืน้ทีม่น้ีอย ค่าแรงงานสงูมาก โดยเฉพาะค่าแรงงานคุณภาพยิง่สงู เพือ่เกบ็ผลติ จดัการผลผลติอย่างดไีมใ่ห้

เสยีหายและกลุ่ม/เกษตรกรตอ้งดแูลควบคุมแรงงานอย่างด ีเพือ่ใหท้ าตามแบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่หรอืชุมชนระดบัทอ้งถิน่  เกษตรกร ผูป้ลกูไมผ้ล  เกษตรกร ผูป้ลกูไมผ้ล ประสบปญัหาเดยีวกนั 
เช่น ปุ๋ ย โรคแมลงศตัรพูชื การจดัการระบบน ้า 
การตลาด จงึสนใจเขา้มาศกึษาดูงาน และเขา้
ร่วมเป็นสมาชกิของกลุ่ม เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกนัในการแกไ้ขปญัหา  

องคก์รทีข่ ึน้อยู่กบัชุมชน  กลุ่มมกีารจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชุมชน และจดัตัง้
เป็นแหล่งเทีย่วชุมชน (ปถัวโีมเดล)  

จดัตัง้เป็นแหล่งเทีย่วชุมชน (ปถัวโีมเดล)  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
/ ทีป่รกึษาทางดา้นการเกษตร 

ศวพ. 6  ใหค้ าแนะน าการท าเกษตรอนิทรยีต์าม
มาตรฐานอา้งองิตาม มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 
เกษตรอนิทรยี ์บรกิารตรวจวเิคราะหก์าร
ปนเป้ือนของน ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะ
สนบัสนุนปจัจยัการผลติ และตรวจรบัรองแปลง 
เพือ่ออกใบรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
ต่อมามกีารตัง้กฎ กตกิา และมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีป์ถัวโีมเดล เพือ่ใหส้มาชกิของกลุ่ม
ปฏบิตัติามมาตรฐานอย่างเคร่งครดั และ
ตรวจสอบได ้ 

คร ูเดก็นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา สถาบนัการศกึษา  พานกัเรยีน / นกัศกึษา มาอบรม ดงูาน และลง
มอืปฏบิตัจิรงิเพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการผลติ 
ควบคู่การท่องเทีย่วชุมชน  

ภาคเอกชน บรษิทัเอกชน  สนบัสนุนเครือ่งจกัร เพือ่แปรรปูผลติภณัฑไ์ม้
ผลทีแ่ก่ ขายไมไ่ดร้าคา เพือ่เพิม่มลูค่า
ผลผลติ…รบัซื้อผลผลติของกลุ่ม 

รฐับาลระดบัทอ้งถิน่  อบจ.และ อบต.  ตดิต่อประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
เขา้มาอบรมแนะน าใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิกลุ่ม 
เพือ่การจดัการผลผลติการคดัแยกเกรด บรรจุ
ภณัฑ ์เพือ่เป็นไปตามมาตรฐานอนิทรยี ์เพือ่
จ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ และส่งออกต่าง 
ประเทศ  

สือ่ สือ่มวลชน ช่วยประชาสมัพนัธ ์ประกอบการ นกัท่องเทีย่ว  

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

เอเจนซ่ีหลกั   
กรมพฒันาท่ีดิน 

 จดัตัง้เป็นแหล่งเทีย่วเทีย่วชุมชน (ปถัวโีมเดล) ป้าย สือ่สิง่พมิพ ์เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ 
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา : หาตลาดเอง และมตีลาดวิง่เขา้หา เงือ่นไขคอื กลุม่จะเป็นผูต้ ัง้ราคาจ าหน่ายเอง ไมผ่า่นพอ่คา้คนกลาง 

269 



 

SLM ของ  WOCAT Approaches                                                               กลุ่มเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล (ไทย)                                                                                                4/9 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จ่ายเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ยตนเอง 

 

การรเิริม่หรอืการจงูใจ  
    √ เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีด่ าเนินการ เพราะมปีญัหาดา้นสุขภาพ จากการใชส้ารเคมี

ตดิต่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน  

การวางแผน  
   √  เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีแ่ละเกษตรกรสมาชกิ + ศนูยก์สกิรรมธรรมชาต ิไปอบรม        

ดงูาน ลงมอืปฏบิตั ิเพือ่น ามาปรบัใชใ้นพืน้ทีก่ารท าเกษตรอนิทรยี์ 

การด าเนินการ  
   √  เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีแ่ละเกษตรกรสมาชกิ +เจา้หน้าทีร่ฐัภายในพืน้ที ่+ เขา้ร่วม

กลุ่มเพือ่ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้วเิคราะหต์ลาดและหาตลาดร่วมกนั                                
เปิดสวนใหเ้ทีย่วฟร ีกนิฟร ีการถ่ายองคค์วามรู ้การออกรา้นจ าหน่ายสนิคา้  

การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล 

   √  เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีด่ าเนินการ + สมาชกิกลุ่ม + เจา้หน้าทีร่ฐัภายในพืน้ที ่+
นกัท่องเทีย่ว (ผูบ้รโิภค) + ผูป้ระกอบการ มกีารสุ่มตรวจของกลุ่ม และ                            
มสีุ่มเกบ็ตวัอย่างผลผลติไปตรวจสอบการปนเป้ือนของสารเคม ีจากเจา้หน้าทีร่ฐั 
นกัท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการ  

แผนผงั 

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

 การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัข้อท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ ก าลงัด าเนินการ อบรมหวัขอ้ที ่1 การผลติอาหารปลอดภยั ทัง้ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค  

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ เกษตรกรกบัเกษตรกร อบรมหวัขอ้ที ่2 การท าเกษตรอนิทรยี ์ 

 นกัเรยีน / นกัศกึษา  √ ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ   

   จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้  เกษตรกร นกัทอ่งเทีย่ว นกัเรยีน/ นกัศกึษา ผูป้ระกอบการ ทีส่นใจ สามารถเขา้มาศกึษาเรยีนรู ้    
ขอค าแนะน า ลงมอืท า และควบคู่กบัการท่องเทีย่ว จากเกษตรกรเจา้ของเทคโนโลยปีถัวโีมเดล 
(แหล่งท่องเทีย่วชุมชน) ทีส่ าคญัไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลบับา้น (มพีชืผกั ผลไม ้และผลติแปรรปูจาก
ผลไมอ้นิทรยีจ์ าหน่าย) ตดิต่อสอบถามนายรฐัไท พงษ์ศกัดิ ์โทร. 063-2262251 หรอื Facebook    
รฐัไทศนูยเ์รยีนรูชุ้มชนปถัว ีLine : รฐัไท organic group  

√ ไปเยีย่มชมสถานที ่  

√ ทีศ่นูยถ์าวร   

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล มขีอ้บกพร่องในดา้นการควบคุมมาตรฐานอนิทรยี ์เมือ่กลุ่มสมาชกิขยายตลาด ส่งออกผลผลติไปญี่ปุ่น เกาหล ียุโรป ประเทศเหล่านี้
จะมกีารตรวจมาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์ย่างเคร่งครดั ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ถอืของกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล ได ้
 
 

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว (รเิริม่ดว้ยตวัเอง)    การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)  

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

√ ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง  √  ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตาม              
ใหค้ าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

    

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ไดร้บัการช่วยเหลอื
ทางการเงนิบางส่วน 

ไดร้บัการช่วยเหลอื
ทางการเงนิแบบเตม็  

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ : เครือ่งจกัร  
1. อาคารโรงเรอืน 500,000 บาท  

 √ 

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ : อุปกรณ์  
- 

 √ 

วสัดุการเกษตร  
1. ถุงพลาสตกิ เชือ่จุลนิทรยี ์สารเร่ง พด.2 กากน ้าตาล 
ถงัหมกั12,000 บาท (กรมพฒันาทีด่นิ)  

 √ 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดินคือ   

 สมคัรใจ    

 อาหารส าหรบัการท างาน    

 จ่ายเป็นเงนิสด    

√ ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ    

 

แรงรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ    

1. การจ าหน่ายพชืผกั ไมผ้ล ผลติภณัฑแ์ปรรปูไมผ้ลอนิทรยี ์แก่นกัทอ่งเทีย่ว  
     ลกูคา้ทัว่ไปทีส่ ัง่ไมผ้ลทางออนไลน์ หา้งสรรพสนิคา้ และตลาดต่างประเทศ  
2. ค่าตอบแทนการท าหน้าทีว่ทิยากร เผยแพร่ความรูจ้ากภาครฐั  
3. ท าใหเ้กดิชือ่เสยีงแพร่หลาย เป็นทีรู่จ้กั ท าใหย้ิง่ขายผลติของกลุ่มไดม้ากขึน้ 
4. การไดร้บัรางวลัจากผลงานทีท่ า 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000  √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

√ 10,000-100,000  เครดติ 

 10,000-100,000 √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า : 50000.0   

   

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน   

กรมพฒันาทีด่นิ ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัจนัทบุร ีเอกชน สนบัสนุนปจัจยัการผลติส าหรบัการท าแปลงสาธติ ป้าย โปสเตอร ์แผ่นพบั สือ่สิง่พมิพ ์วดีทิศัน์ 
เครือ่งจกัรแปรรปูผลติภณัฑ ์

กรมพฒันาทีด่นิ  
ส านกังานพฒันาชุมชน  
จงัหวดัจนัทบุร ี 
เอกชน   
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

ผลกระทบของแนวทาง     

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการเขา้รว่มกลุม่เกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล มคีวามเขม้แขง็เพิม่ขึน้ ตัง้ราคาผลผลติไดเ้อง มคีวามมัน่คงในอาชพี 

   √ 

ช่วยในการตดัสนิใจโดยดจูากหลกัฐาน ไดห้รอืไม่ 
กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล มตีลาดรองรบั ก าหนดราคาจ าหน่ายเอง ท าใหม้กีารลงทุนเพือ่สรา้งโรงคดัแยกผลผลติ  
บรรจุภณัฑ ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์เพือ่จ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ และส่งออก  

  √  

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิน าเอาเทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบ ารุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกดิแรงบนัดาลใจ อยากท าเกษตรอนิทรยี ์เพราะขายไดร้าคาสงู เพราะกระแสผูบ้รโิภคใส่ใจสุขภาพมากขึน้ เลอืกกนิผลผลติอนิทรยี์
เพิม่มากขึน้ 

  √  

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการด าเนิน งานของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
กลุ่มกลุ่มเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล จะมกีารประชุมทุกวนัที ่20 ของเดอืน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการผลติ และมกีารเผยแพร่
องคค์วามรูท้ีใ่หม่ๆ  ผ่าน Facebook ของกลุ่มกลุ่มเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล ช่วยตรวจสอบ/รกัษามาตรฐานผลผลติของกลุ่มเกษตร
อนิทรยีป์ถัวโีมเดล ช่วยกนัวเิคราะห ์ตลาด และประชาสมัพนัธก์ลุ่ม  

  √  

ระดมก าลงัหรอืปรบัปรุงการเขา้ถงึแหล่ง เงนิทุนส าหรบัการด าเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม่ 
จดัตัง้เป็นวสิาหกจิชุมชน งา่ยต่อการขอกูเ้งนิ แต่กลุ่มไมกู่ ้เพราะไมอ่ยากเป็นหนี้ อยากท าตามก าลงัทีม่ ีแต่ประธานกลุ่มเป็นคนกู้
เงนิ เพือ่เอาเงนิมาสรา้งโรงคดัแยกผลผลติ บรรจุ ก่อนจ าหน่าย เป็นความเสยีสละของประธาน  

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการด าเนินการดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม่ 
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเกษตรกรผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื/สมาชกิในกลุ่ม มกีารคดิรเิริม่ ทดลองวธิใีหม่
เพือ่ก าจดัโรคแมลงศตัรพูชืและเผยแพร่แลกเปลีย่นกนัภายในกลุ่ม  

  √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
มกีารแลกเปลีย่นความรู ้และตรวจแปลงเพือ่นในกลุ่มท าใหม้กีารพฒันาความรูต้ลอดเวลา  

  √  

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
เป็นกลุ่มทีเ่ขม้แขง็ จดัตัง้เป็นวสิาหกจิชุมชน มกีารประชุมทุกเดอืน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้รว่มแกป้ญัหาดว้ยกนั วเิคราะหต์ลาด และ
มหีน่วยงานรฐัสนบัสนุนใหต้ัง้เป็นแหล่งท่องเทีย่วชุมชน (ปถัวโีมเดล) สนบัสนุนการผลติอาหารปลอดภยัระดบัจงัหวดั ท าใหก้ลุ่มมี
ความเขม็แขง็เพิม่ขึน้  

  √  

ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนหรอืบุตรหลานของผูใ้ชท้ีด่นิใหเ้ขา้ร่วมในดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
มกีารเผยแพร่ เทคโนโลยผี่านช่องทางสือ่ต่างๆ เช่น TV Youtube เพจ Facebook Line การออกงาน/ออกรา้นนอกสถานที ่เปิดให้
มาศกึษาดงูานลงมอืท า ควบคู่กบัการท่องเทีย่ว ไดท้ัง้ความรู ้ความเพลดิเพลนิไมเ่บือ่ ดกีว่าเรยีนรูเ้ฉพาะในหอ้งเรยีน และไดข้อง
ฝากกลบับา้น สถาบนัการศกึษาหลายแห่ง พานกัเรยีน/ นกัศกึษาเขา้มาศกึษาดงูานเป็นระยะ  

  √  

น าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
เป็นเทคโนโลยชี่วยฟ้ืนฟูและปรบัปรุงดนิใหด้นิดขี ึน้ ไมท่ าลายสภาพแวดลอ้ม ปลอดภยัทัง้ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค เป็นการจดัการทรพัยากร
ดนิอย่างยัง่ยนื 

  √  

ปรบัปรุงการเขา้ถงึตลาดหรอืไม่ 
ผลผลติอนิทรยี ์เป็นทีต่อ้งการของตลาดมากขึน้ เพราะกระแสนยิมของผูบ้รโิภคหนัมาใส่ใจสุขภาพเพิม่มากขึน้ ตลาดมมีากมายขึน้ 
ก าหนดราคาผลผลติเอง  

  √  

น าไปสู่โอกาสในการจา้งงาน รายไดห้รอืไม ่
มกีารจา้งแรงงานเพิม่ขึน้ เพราะการท าเกษตรอนิทรยี ์เป็นเกษตรแบบประณตีทุกขัน้ตอนกระบวนการผลติ เกบ็เกีย่ว คดัแยก ลา้ง            
บรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ดงันัน้ตอ้งใชแ้รงงานมาก และเป็นแรงงานประณตี ท าใหค้่าแรงงานสงู  

   √ 
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แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนไปปฏิบติั
ใช้ 

ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

 การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนืได้
หรอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

√ ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ 

√ การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

 ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  เกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิสามารถด าเนินการไดเ้องโดยไมต่อ้งรอรบัการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั  

 กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม   

√ การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย   

 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

√ ความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  มแีหล่งเรยีนรู ้ดงูาน เพือ่ศกึษาหาขอ้มลูไปแกไ้ขปญัหาในการ
ประกอบอาชพี 

  การบรหิารจดัการคนหมูม่าก ยาก มหีลากหลายแนวคดิ/ วธิกีาร เพือ่แกป้ญัหาโรคแมง
ศตัรพูชื การเร่งดอก เพิม่ผลผลติ     แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบั
สภาพพืน้ทีแ่ละภมูอิากาศของจงัหวดัจนัทบุร ี  

  ท าใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพี เพราะกลุ่มช่วยกนัขบัเคลือ่น รว่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเป็นประจ าทุกเดอืน แบ่งปนัปจัจยัการผลติ 
ตรวจตดิตามแปลงของสมาชกิกลุ่มเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล วเิคราะหแ์ละหาตลาด ร่วมกนั  

 

  สมาชกิกลุ่ม ไมว่่าง ท าใหข้าดการประชุมประจ าเดอืน   มกีารถ่ายวดีทิศัน์ระหว่าง
ประชุมกลุ่ม เพือ่ใหส้มาชกิทีข่าดประชุมรบัทราบขอ้มลู ทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกนั 

  ผลผลติเกษตรอนิทรยี ์มรีาคาสงู และกลุ่มก าหนดราคาเอง เป็น
แรงจงูใจในการท าเกษตรอนิทรยี ์ 

  ขาดความรู ้และขอ้ปฏบิตั ิ จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน ภาครฐัควร
สนบัสนุน  

  เพิม่ช่องทางใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึ พชืผกั ผลไมอ้นิทรยี ์โดยการขาย
ผ่านออนไลน์เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วชุมชน (ปถัวโีมเดล) เทีย่วฟร ี
กนิฟร ี

  เกดิความขดัแยง้จากกฎ กตกิาของกลุ่ม มากคนมากความคดิ   ร่วมพดูคุย มกีาร
ตดิตาม ตรวจแปลงของสมาชกิ ทีต่อ้งสงสยั อาจท าผดิมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องกลุ่ม 
แปลงทีผ่่านการรบัรอง ผลผลติจะอยู่ในระดบัเกรด A ขายไดร้าคาสงู เป็นการสรา้ง
แรงจงูใจ   

  สรา้งความเชือ่ม ัน่ใหก้บัคนทีส่นใจจะท าเกษตรอนิทรยี์  

  ท าให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  มีความสุขในการที่ได้พบปะและ
แลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั  

  ทุนบรหิารกลุ่มมน้ีอย    กลุ่มจะคอ่ยๆ เดนิ ตามก าลงั ไมกู่ห้นี้มาด าเนินงาน เพิม่เงนิ
ของกลุ่ม โดยการหกัเงนิจากสมาชกิ ทีข่ายผลผลติ ปีไหน ขายไดร้าคา จะหกัเขา้กลุ่ม
มาก แต่กลุ่มตอ้งยอมรบั เพือ่เอาไวบ้รหิารกลุ่ม หรอืชดเชยใหก้ลุ่มเพราะเกดิจากมกีาร
ส่งคนืผลไมอ้นิทรยีจ์ากตลาดต่างประเทศ กลุ่มจะจ่ายเงนิใหเ้พือ่ชดเชยค่าเสยีหาย ไม่
เกบ็จากสมาชกิ ถา้ปีไหน ราคาผลผลติต ่า กลุ่มจะไมห่กัเงนิเขา้กลุ่ม กรณไีมม่เีงนิกลุ่ม
ชดเชยค่าเสยีหายทีต่ลาดส่งคนืไมผ้ล ประธานกลุ่มจะออกเงนิชดเชยให ้ไมเ่รยีกเกบ็
จากสมาชกิ      

  ท าใหเ้กดิช่องทาง และโอกาสในการเรยีนรูม้ากขึน้  

  สุขภาพดขีึน้   

   

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

อภสิทิธิ ์บวัปาย  (a.boupai@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร :  31  มนีาคม  2563  การอพัเดทล่าสุด : 21 เมษายน 2563 

วิทยากร   

จรรจริา เจรญิทวชียั (jangi@windowslive.com) - เจา้หน้าทีภ่าครฐั    

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5743/  

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

เทคโนโลย:ี เกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดล  (Patawee Model: PGS Organic Production Technology) 
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5742/  

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ  - ไทย 

 โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกั 

  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 ฉบบัที ่1 มกราคม 2557 / ISSN 0857-0841: 
http://journal.agri.cmu.ac.th/content.asp?JID=121&CID=911  

ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  - 
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จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ                      
  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ปถัวโีมเดลเขม้แขง็ เพราะผูน้ ากลุ่ม/ ประธาน เป็น
ผูเ้สยีสละเวลา สถานที ่เงนิ พฒันาองคค์วามรูไ้มห่ยุด เพือ่แกป้ญัหา
กระบวนการผลติ และเป็นหน้าตา/ภาพลกัษณ์ของกลุ่ม ท าใหผู้บ้รโิภค 
ผูป้ระกอบการมัน่ใจคุณภาพผลผลติเพิม่ช่องทางหรอืขยายตลาด  

  - 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 
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แปลงไมผ้ล ในสวนนายรฐัไท พงษ์ศกัดิ ์(ภาพโดย: นางสาวนฤมล หวะสวุรรณ, นางสาวปารชิาต ิไผผกัแวน่, นายสาโรช ดุรงคก์าญจน์, นางสาวสริพิร สงวนรตัน์)  

เกษตรอินทรียปั์ถวีโมเดล  
เกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล  

สภาพทัว่ไป ของอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรีุ พื้นท่ีมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย ความอดุม
สมบรูณ์ต า่ ดินมีความเหมาะสมส าหรบัการปลกูไม้ผล ซ่ึงปัจจุบนัเป็นพืชหลกัของเกษตรกรใน
บริเวณดงักล่าว แต่ต้องประสบปัญหาดินขาดธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของ    
ไม้ผล มีวชัพืช โรค และแมลงรบกวน จึงมีการใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใน
ปริมาณมากอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการตกค้างในดินบริเวณแปลงปลูกไม้ผลและในผลผลิต 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าให้เกษตรกรมี
แนวคิดต้องการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงปรบัเปล่ียนกระบวนการผลิตเป็น
รูปแบบเกษตรอินทรีย์มาใช้เพ่ือให้ตนเองปลอดภยั ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีปลอดภยัต่อ
ผู้บริโภค และมีโอกาสทางการตลาดท่ีดีกว่า สามารถแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน เป็น
มิตรท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยัง่ยืน 
เกษตรอินทรีย์ปัถวีโมเดล เป็นเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไมใ้นพื้นที ่ต.ปถัว ีอ.มะขาม  
จ.จนัทุบร ีทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารท าเกษตรแบบดัง้เดมิ มาท าเป็นสวนผลไมอ้นิทรยี์แบบรอ้ยเปอร์เซ็นต์ 
ดว้ยวตัถุประสงค์หลกั คอื การผลติสนิค้าเกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานทีก่ าหนด ปลอดจากการใช้
สารเคม ีเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผู้ผลติและผู้บรโิภคปลอดภยั น าโดยนายรฐัไท พงษ์ศกัดิ ์ชาวสวน  
รุ่นเก่าเป็นหวัหน้ากลุ่ม ผู้บุกเบกิสรา้งแนวทางและวางรากฐานการท าสวนผลไมใ้นรูปแบบใหม่ เริม่
จากรวมกลุ่มท าสวนเกษตรอนิทรยี์ 3 สวน ในปี 2554 โดยมขีอ้ก าหนดที่เป็นมาตรการส าคญัในการ
ขบัเคลือ่นงานของกลุ่ม ดงันี้ 1) มแีหล่งน ้าเฉพาะ 2) มแีนวกนัชนรอบพื้นทีห่รอื buffer zone 3) มกีาร
ปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ organic Thailand และ 4) มมีาตรฐานการควบคุมการผลติแบบ
กลุ่ม PGS แมว้่าระหว่างทางจะตอ้งพบอุปสรรคมากมาย แต่เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ย่อทอ้ สรรหาวธิต่ีางๆ 
ทัง้การหมกัปุ๋ ยใช้เอง จดัตัง้ธนาคารชนัโรง ใส่ใจทุกอย่างตัง้แต่ดนิ น ้า อากาศ ผลผลติ ไปจนถึงมอื
ผูบ้รโิภค กระทัง่ปจัจุบนัมสีมาชกิทีท่ าการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ organic Thailand และ
มาตรฐานการรบัรองเกษตรอนิทรยี์แบบมสี่วนร่วม PGS เพิม่ขึ้นเป็น 19 ส่วน มผีลผลติจ านวนมาก
พอที่สามารถจดัจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ และ Tread Market ในชื่อสนิคา้ “ปถัวโีมเดล” ดงันัน้ จงึ
บอกไดเ้ลยว่าเกษตรอนิทรยีท์ าได ้ขายได ้อยู่ไดจ้รงิ และมคีวามสุข 
เกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล ก าหนดขอ้ปฏบิตัขิองกลุ่มไว ้3 ข ัน้ตอน ดงันี้  
1. ตอ้งมแีหล่งน ้าเฉพาะทีใ่ชใ้นการท าเกษตร หาแหล่งน ้าทีจ่ะใชใ้นแปลงเกษตร โดยการขุดสระเกบ็น ้า
เอง หรอืใชน้ ้าจากแหล่งน ้าสาธารณะทีม่ ัน่ใจว่าไม่มกีารปนเป้ือนสารเคม ีโดยการเกบ็ตวัอย่างน ้าไป
ตรวจหาสิง่ปนเป้ือน 2. ต้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดในการผลติตามมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ (มกท.) 
ดงันี้  
2.1) มรีะยะปรบัเปลีย่นสู่การเป็นเกษตรอนิทรยีไ์มผ้ล 8 เดอืน พชืผกั/สมนุไพร 12 เดอืน 
2.2) ตอ้งมแีมลงทีเ่ป็นประโยชน์ (ผึง้,ชนัโรง,ตวัห ้า,ตวัเบยีน) 
2.3) ตอ้งปลกูพชืสมนุไพรและไมป้า่ สรา้งระบบนิเวศน์ 
2.4) ท าระบบน ้า เพือ่การบ าบดัน ้า และการใหปุ้๋ ยทางน ้า 
2.5) มสีถานทีท่ าและเกบ็รกัษาน ้าหมกัสมนุไพร ปจัจยัการผลติใหเ้พยีงพอต่อการเกษตร 
2.6) ไมใ่ชปุ้๋ ยเคม ีสารเคมกี าจดัศตัรพูชืและวชัพชื หรอืปุ๋ ยหมกัทีเ่กดิจากกระบวนการทางขยะ  
2.7) ท าแนวกนัชนทีช่ดัเจน เพือ่ป้องกนัสารเคมทีางดนิ ทางน ้า และทางอากาศ ดงันี้ สรา้งแนวกนัชน
รอบพืน้ทีเ่พือ่ลดความเสีย่งต่างๆ รอบพืน้ทีท่ าเกษตรอนิทรยี ์เช่น แนวกนัชนแบบพชื ไดแ้ก่ การปลูก
ไมย้นืตน้และพชืสวนครวัทีไ่มใ่ช่ชนิดเดยีวกบัพชืหลกั ไดแ้ก่ ไมก้ฤษณา ตะกู พรกิ กลว้ย แนวกนัชน

ค าอธิบาย    สถานท่ี 

สถานท่ี : แปลงไมผ้ลอนิทรยี/์นายรฐัไท พงษ์ศกัดิ ์
ต.ปถัว ีอ.มะขาม จ.จนัทบุร ีประเทศไทย  
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี : พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก  
102.24629, 12.70255  
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช ้ณ จุดที่
เฉพาะเจาะจงหรอืเน้นไปยงับรเิวณพืน้ทีข่นาดเลก็  
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร: ไมใ่ช่  
วนัท่ีในการด าเนินการ: พ.ศ. 2550 

ประเภทของการแนะน า 

√ ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ ากนัอยู่  
(> 50 ปี)  

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

 ทางโครงการหรอืจากภายนอก  
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2.8) ไมใ่ชเ้ครือ่งมอืการเกษตรรว่มกบัพืน้ทีท่ีใ่ชส้ารเคม ี
2.9) ไมใ่ชอุ้ปกรณ์การเกบ็เกีย่ว บรรจุภณัฑ ์ขนส่ง ร่วมกบัผลผลติทีใ่ชส้ารเคมี 
2.10) มป้ีายชือ่สวน  
2.11) ตอ้งมสีมดุบนัทกึขอ้มลูการผลติ สถติผิลผลติ  
2.12) สตัวเ์ลีย้งตอ้งมอีสิระ 
2.13) มคีวามเป็นธรรมต่อแรงงาน 
2.14) การผลติแบบประณตี ทัง้ก่อนเกบ็เกีย่วระหว่างเกบ็เกีย่ว และหลงัเกบ็เกีย่ว 
2.15) เกบ็ผลผลติแลว้ ไมว่างผลผลติลงบนพืน้ดนิ 
2.16) จดัเกบ็สวนใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย ตามความเหมาะสม 
2.17) ขอความร่วมมอืจากหน่วยงานราชการไมฉ่ดีพ่นสารเคมกี าจดัวชัพชืรมิทาง และไมพ่่นหมอกควนัฆา่ยุงในพืน้ทีก่ารเกษตร 
2.18) ใชร้ะยะเวลาปรบัเปลีย่นเป็นพืน้ทีจ่ากเกษตรเคมเีป็นเกษตรอนิทรยี ์3 ปี (ตามมาตรฐาน PGS ทัว่ไป) 
3. ตอ้งเป็นสมาชกิกลุ่มเกษตรอนิทรยีแ์บบมสี่วนร่วม PGS 
3.1) สมาชกิตอ้งมใีจรกัทีจ่ะท าเกษตรอนิทรยีเ์หมอืนกนั มปีญัหาในลกัษณะเดีย่วกนั ตอ้งการผลติสนิคา้อนิทรยีเ์หมอืนกนั 
3.2) ใชช้วีติตามหลกัเกษตรอนิทรยีว์ถิพีอเพยีง  
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัหรอืผลกระทบของเทคโนโลยคีอื 
 1. ไดผ้ลผลติสนิคา้ทางการเกษตรทีป่ลอดภยั และไมม่สีารเคมเีจอืปนในทุกขัน้ตอนการผลติ 
 2. ระบบนิเวศน์ ดขี ึน้ทัง้ (ดนิ น ้า พชื อากาศ) 
 3. สุขภาพดขีึน้ทัง้ตวัเกษตรกรเองและผูบ้รโิภค 
 4. มโีอกาสทางการตลาด  
ผูใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิชอบ 
 - ผลผลติไดคุ้ณภาพดขีึน้ 
 - สุขภาพดขีึน้/สิง่แวดลอ้มด ี
 - รายไดเ้พิม่ขึน้ 
 - สบืทอดไปสู่รุน่ลกูรุ่นหลานได ้
ผูใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิไมช่อบ 
 - ปรมิาณผลผลติต ่า 
 - ตอ้งใชร้ะยะเวลานานจงึเหน็ผล 
 - เกษตรกรทีม่าเรยีนรูย้อมรบัเทคโนโลย ีแต่ไมป่ฏบิตัติาม  

ค าอธิบาย  

แปลงไมผ้ลอนิทรยี ์(ภาพโดย: นางสาวนฤมล หวะสวุรรณ,  
นางสาวปารชิาต ิไผผกัแวน่, นายสาโรช ดุรงคก์าญจน์,  
นางสาวสริพิร สงวนรตัน์  

ปลกูไมป้า่ เป็นแนวกนัชน (ภาพโดย: นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ, 
นางสาวปารชิาต ิไผผกัแวน่, นายสาโรช ดุรงคก์าญจน์,  
นางสาวสริพิร สงวนรตัน์)  

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 

√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ใช่ - วนเกษตร (Agroforestry)  

√ ลด ป้องกนั ฟ้ืนฟู การเสือ่มโทรมของทีด่นิ               พืน้ท่ีปลกูพืช  

√ อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์            การปลกูพชืยนืตน้ทีไ่มม่เีนื้อไม ้ 

 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้า โดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ   
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การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม  
 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ                         การเส่ือมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ -  

         Bl (Loss of soil life) : การสญูเสยีสิง่มชีวีติในดนิ ,  
         Bp (Increase of pests/diseases): การเพิม่ขึน้ของศตัรพูชืและโรคพชื    √ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ  

√ ฟ้ืนฟูบ าบดัทีด่นิเสือ่มโทรมลงอย่างมาก  

 ปรบัตวักบัสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้                  

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
 การจดัการความอุดมสมบรูณ์ของดนิแบบผสมผสาน                มาตรการอนุรกัษ์ด้วยวิธีพืช - V1: ตน้ไมแ้ละพุ่มไมค้ลุมดนิ  

 การจดัการศตัรพูชืและโรคพชืแบบผสมผสาน (รวมถงึเกษตรอนิทรยี์
ดว้ย)  

               มาตรการอนุรกัษ์ด้วยการจดัการ - M7: อื่นๆ  

                  มาตรการอ่ืน ๆ - เกษตรอนิทรยีไ์มใ่ชส่ารเคม ี 

แบบแปลนทางเทคนิค 

ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
ขอ้มลูจ าเพาะดา้นเทคนิค ของเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล มดีงันี้ 
1. ระยะปลกูไมผ้ล 3 ชนิด ไดแ้ก่ มงัคดุ ทุเรยีน ลองกอง ระยะปลกู 8x8 เมตร
2. Buffer zone ปลกูไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ตะก ูหมาก ไมป้า่ทอ้งถิน่ ปลกู 1-2 แถว 
ระยะระหว่างตน้ 0.5 เมตร 
3. ขดุสระเกบ็น ้าขึน้เอง ขนาด 40 x 80 x 3 ม. 
4. วางระบบการใหน้ ้าแบบสปรงิเกอรท์ุกแถวของการปลกูไมย้นืตน้  

ผูเ้ขยีน: สริพิร สงวนรตัน์  

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวณต่อพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ 27 ไร่

ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 1 ha = 6.25 ไร่ )  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท  
 อตัราแลกเปลีย่น (ไปเป็นดอลลารส์หรฐั) คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท  
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. มแีหล่งน ้าเฉพาะ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนด าเนินการ) 
2. มขีอ้ก าหนดการปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์organic Thailand (ช่วง 
    ระยะเวลา/ความถี:่ ตลอดฤดปูลกู) 
3. มแีนวกนัชนรอบพืน้ที ่(buffer zone) (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ตลอดฤดปูลกู) 
4. มมีาตรฐานการรบัรองเกษตรอนิทรยีแ์บบมสี่วนรว่ม PGS (ช่วงระยะเวลา/
ความถี:่ ตลอดฤดปูลกู)  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่าย 
ค่าแรงงานและการจดัการใหน้ ้า 

การใช้น ้า จดุประสงคห์ลกั 

 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ  จากน ้าฝน 
 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ  น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน  
 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก สภาพภมูอิากาศที่
รุนแรงและผลกระทบ 

 การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ  

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ √ บ่อเกบ็น ้าของตนเอง  

√ สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์   

 สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์    

√ ผลติผลไมท้ีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ เป็นมติรกบัสภาพแวดลอ้ม    
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ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าแรงปลกูไมผ้ล    คน  3.0 300.0  900.0 100.0  

ค่าแรงปลกูผกั คน  2.0 300.0 600.0 100.0 

ค่าแรงปลกูไมย้นืตน้ (ไมป้า่)     คน  2.0 300.0  600.0 100.0 

ค่าแรงตดัหญา้  คน 2.0 300.0 600.0 100.0 

อปุกรณ์  

อุปกรณ์วางระบบเหวีย่งน ้าสปรงิเกอร ์ โรง 1.0 10,000.0 10,000.0 100.0 

เครือ่งตดัหญา้ เครือ่ง 2.0 5,000.0 10,000.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

ค่าพนัธุไ์มผ้ล ตน้ 36.0 30.0 1,080.0 100.0 

ค่าพนัธุไ์มป้า่ ตน้ 20.0 40.0 800.0 100.0 

ค่าเมลด็ผกัสวนครวั ซอง 10.0 15.0 150.0 100.0 

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

ถงัน ้าหมกั ถงั 4.0 450.0 1,800.0 80.0 

กากน ้าตาล กโิลกรมั 40.0 10.0 400.0 80.0 

เศษมะละกอ/กลว้ยสุก กโิลกรมั 80.0 10.0 800.0 100.0 

อ่ืนๆ  

ค่าตรวจวเิคราะหน์ ้าหาสารปนเป้ือน ตวัอย่าง 1.0 1,000.0 1,000.0  

ค่าน ้ามนัตดัหญา้ ครัง้ 4.0 200.0 800.0 100.0 

29,530.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    922.81  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 27 ไร่) 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

กิจกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. ตรวจวเิคราะหห์าสิง่ปนเป้ือนในน ้า (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ปีละ 1 ครัง้) 
2. ผลติน ้าหมกัชวีภาพ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 4 เดอืนครัง้)  
3. การตดัหญา้ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 4 เดอืนครัง้) 
4. ดแูลพชืแนวกนัชน (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 2 เดอืนครัง้)  
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ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 1 ไร่) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ 
ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าแรงงาน   คน 14.0 300.0 4,200.0 100.0 

วสัดุดา้นพชื  

ค่าเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด    กโิลกรมั 36.0 25.0 900.0  

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

กากน ้าตาล กโิลกรมั 40.0 10.0 400.0 80.0 

เศษมะละกอ/กลว้ยสุก กโิลกรมั 80.0 10.0 800.0 100.0 

อ่ืนๆ  

ค่าตรวจวเิคราะหน์ ้าหาสารปนเป้ือน ตวัอย่าง 1.0 1,000.0 1,000.0  

ค่าน ้ามนัตดัหญา้ ครัง้ 4.0 200.0 800.0 100.0 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  8,100.0  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั) 253.13  

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร  ข้อมลูจ าเพาะเร่ืองภมิูอากาศ  

 <251 ม.ม. √ ชืน้  ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย ม.ม. 2900.0  

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้  - 

 501-750 ม.ม.  กึง่แหง้แลง้  ชือ่สถานีอุตุนิยมวทิยา -  

 751-1,000 ม.ม.  แหง้แลง้  - 

 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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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

√ ราบเรยีบ (0-2%)  ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณสนัเขา  

 ลาดทีไ่มช่นั (3-5%)  สนัเขา   101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ  

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   

ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) สารอินทรียวตัถใุนดิน เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพืน้ผิว) 

 ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

√ ลกึ (81-120 ซ.ม.)       

 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นประโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่  

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีด่ ี  ใช่ 

 < 5 เมตร √ ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่ทีไ่มด่ ี(จ าเป็น 
ตอ้งไดร้บัการบ าบดั)  √ ไมใ่ช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง √ เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้  
(การชลประทาน) 

การเกิดน ้าท่วม 

√ > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  ใช่ 

      
√ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

√ สงู  สงู     

 ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล เป้าหมายทางการตลาด 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 mixed (subsistence/
commercial)  

 10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัจากสตัว ์

√ ท าการคา้/การตลาด  >50% ของรายไดท้ัง้หมด √ พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอื
เครือ่งยนต์  

     รวย   

     รวยมาก   
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ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่  เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน √ กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์   √ วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)    ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 

 0.5-1 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

√ 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคล ไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง สิทธิในการใช้น ้า 
 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคล ไดร้บัสทิธคิรอบครอง √ เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั 

ระเบยีบ) 
 50-100 เฮกตาร ์      เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 
 100-500 เฮกตาร์      เช่า  

 500-1,000 เฮกตาร ์      รายบุคคล 

 1,000-10,000 เฮกตาร ์       
 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน       

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี - 

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี  

ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี  

การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี √   ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี  

พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี  

ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  

น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  

การผลติพชืผล ลดลง     √    เพิม่ขึน้ ไมใ่ชปุ้๋ ย/สารเคม ี

คุณภาพพชืผล ลดลง        √ เพิม่ขึน้ ปลอดภยั/ราคาด ี

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่ม
โทรมของทีด่นิ  ลดลง        เพิม่ขึน้ เพิม่อนิทรยีวตัถุ  
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ผลกระทบ  

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

คุณภาพน ้า ลดลง      √  เพิม่ขึน้ ลดการปนเป้ือนสารเคม ี

ความชืน้ในดนิ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การเกดิแผ่นแขง็ทีผ่วิดนิ /การเกดิชัน้ดาน  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

การอดัแน่นของดนิ  เพิม่ขึน้      √  ลดลง  

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว์ ลดลง      √  เพิม่ขึน้ เลีย้งชนัโรงรว่มดว้ย  

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ แมลงผสมเกสร)  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

ความหลากหลายของสตัว ์ ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

การจดัการศตัรพูชืและโรคพชื  ลดลง  √      เพิม่ขึน้  

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ   

การเกดิมลพษิในน ้าบาดาลหรอืแมน่ ้า เพิม่ขึน้        ลดลง  

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้  ดา้นลบอย่างมาก   √     ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา    

ผลตอบแทนระยะสัน้   ดา้นลบอย่างมาก   √     ดา้นบวกอย่างมาก  

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบอย่างมาก      √  ดา้นบวกอย่างมาก  

           

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป   

ฝนประจ าปี เพิม่ขึน้  ไมด่ ี    √    ดมีาก  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที โดยไม่ได้รบั
การจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ   

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  √ 0-10% 

√ 1-10%  11-50% 

 11-50%  51-90% 

 >50%  91-100% 

เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่   

√ ใช่ ก าหนดขอ้ปฏบิตัริ่วมกนัในการไมใ่ชส้ารเคมใีนการผลติไมผ้ล  

 ไมใ่ช่   
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สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

√ เปลีย่นแปลงดา้นการผลติ  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 

บทสรปุหรอืบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 ผลผลติคุณภาพดขีึน้ 
 ผลผลติต ่า ควรวจิยัหาเทคนิคและวธิกีารตลอดจนเทคโนโลยเีขา้มาช่วย  

 สุขภาพดขีึน้/สิง่แวดลอ้มด ี
 ตอ้งใชร้ะยะเวลานานจงึเหน็ผลใหค้วามรู ้และสรา้งความเชือ่ม ัน่แก่

เกษตรกร 

 รายไดเ้พิม่ขึน้ 
 ยอมรบัเทคโนโลยแีต่ไมป่ฏบิตัติามใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเชือ่ม ัน่แก่

เกษตรกร 

 สบืทอดไปสู่รุ่นลกูรุ่นหลานได ้   

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร        

 ไดผ้ลผลติ/สนิคา้เกษตรปลอดภยั ดต่ีอสุขภาพทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค    

 การใชส้ารอนิทรยีใ์นกระบวนการผลติเป็นการปรบัปรุงดนิอย่างยัง่ยนื 
เนื่องจากเป็นการเตมิอนิทรยีวตัถุลงไปในดนิ ซึง่ช่วยปรบัโครงสรา้ง
ดนิและสนบัสนุนกจิกรรมของจุลนิทรยีใ์นดนิ ท าใหด้นิมคีวามอุดม
สมบรูณ์ขึน้ 

  

   

   

การอ้างอิง 
 ผู้รวบรวม 

 อภสิทิธิ ์บวัปาย   ผู้ตรวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 30 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสดุ: 21 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 รฐัไท พงษศ์กัดิ ์- ผูใ้ชท้ีด่นิ    

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมูล 

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5742/  

 ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 Approaches: กลุ่มเกษตรอนิทรยีป์ถัวโีมเดล (Patawee Model: Organic Farming Group)  

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5743/  

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย  

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย  
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 โครงการ 

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

 การอ้างอิงหลกัการ 

  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 ฉบบัที ่1 
มกราคม 2557 / ISSN 0857-0841: http://journal.agri.cmu.ac.th/content.asp?JID=121&CID=911  

 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  การวจิยัและพฒันาเกษตรอนิทรยี:์ http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2137  

  การสง่เสรมิการท าเกษตรอนิทรยีแ์ละการบรหิารจดัการศตัรูพชืโดยวธิผีสมผสานของเกษตรกรในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม:่ 
http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/File20130418131645_21652.pdf  

การอ้างอิง 
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การขยายผลกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์จงัหวดักาญจนบุร ี(ภาพโดย : ทมีส านกังานพฒันาทีด่นิเขต 10)  

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมัพนัธ์ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีด าเนินการท าเกษตรอินทรีย์
บนพืน้ท่ีลาดเชิงเขา โดยได้จดัให้มีศนูยถ์่ายทอดด้านเกษตรอินทรียเ์พ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ร่วมกนั 
 
กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธ ์มแีนวทางในการจดัการผลผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีบ์นพืน้ทีล่าดเชงิเขา ซึง่
เป็นการท าเกษตรกรรมที่ให้ความส าคญักบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตรในระดบัไร่นา 
ดงันัน้เป้าหมายของกลุ่ม คอื จ าเป็นต้องพฒันาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละการบรหิารจดัการฟาร์ม
ของตนเอง ส่งผลให้แนวทางการท าเกษตรแบบอินทรยี์จงึตัง้อยู่บนกระบวนการแห่งการเรยีนรูแ้ละภูมิ
ปญัญา เพราะเกษตรกรจะต้องสงัเกต ศกึษา วเิคราะห์-สงัเคราะห์ และ สรุปบทเรียนเกี่ยวกบัการท า
การเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมเีงื่อนไขทัง้ทางกายภาพ เช่น ลกัษณะของดิน ภูมอิากาศ รวมถึง
เศรษฐกิจ-สังคมที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เพื่อคดัสรรและพฒันาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและ
เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องตวัเอง 
 
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนของกลุ่มเกษตรธรรมชาติสมัพนัธ์ 
ไดด้ าเนินการตามวธิกีารต่อไปนี้ 
1 การสรา้งความตระหนกัรูข้องเกษตรกรในพืน้ที ่Raising Farmers’ Awareness 
2 การเรยีนรูจ้ากการลงมอืท าจรงิ Learning by Doing 
3 การจดัการระบบการเรยีนรูภ้ายในกลุ่ม Farmers’ Learning System 
4 การบรหิารจดัการกลุ่ม Farmers’ Group Management 
 
ขัน้ตอนการปฏิบติั 
1. จดัตัง้กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธ์ 
2. เชญิชวนเกษตรกร ทีม่คีวามสนใจและมคีวามตอ้งการปรบัเปลีย่นมาจดัตัง้กลุ่ม 
3. จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม เพือ่ด าเนินการขบัเคลือ่นกจิกรรมกลุ่ม 
4. อบรมสมาชกิในกลุ่มใหม้คีวามรูด้า้นการผลติ และกระบวนการจดัการสนิคา้เกษตรอนิทรยี์ 
ตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า จนถงึปลายน ้าใหไ้ดม้าตรฐานการผลติดนิคา้เกษตรอนิทรยี์ 
5. สรา้งกระบวนการถ่ายทอดความรูผ้่านการปฏบิตัจิรงิภายในศนูยเ์รยีนรูก้ารวางแผน  
และการบรหิารจดัการฟารม์ดว้ยตนเอง 
6. จดัใหม้รีะบบตรวจสอบภายในกลุ่มเพือ่รกัษามาตรฐานการผลติตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ 
7. ศกึษาดงูาน 
8. เผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ือ่ต่าง ๆ ไดแ้ก่แผ่นพบั วดิโีอ YouTube การใหส้มัภาษณ์ 
ผ่านสือ่โทรทศัน์และวทิยุ 
9. ส่งเสรมิและสนบัสนุน จากหน่วยงาน ไดแ้ก่กรมพฒันาทีด่นิ กรมส่งเสรมิการเกษตร  
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน และการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : บา้นหนองเป็ด ต าบลหนองเป็ด  
อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีประเทศไทย  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
99.1745, 14.46993  
วนัท่ีริเร่ิม : พ.ศ.2549 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมัพนัธ ์ 
ศนูยถ่์ายทอดดา้นเกษตรอนิทรยี ์ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ี

ประเภทของแนวทาง 

 แบบดัง้เดมิ/แบบพืน้เมอืง 

 เป็นนวตักรรมทอ้งถิน่ล่าสุด/นวตักรรมใหม่ 

√ ใชโ้ครงงานหรอืแผนงานเป็นฐาน 

286 



 

    SLM ของ  WOCAT Approaches                                                          กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธ ์                                                                                                          2/7 

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 

การตัง้กลุ่มเกษตรธรรมชาติสมัพนัธ์ มีวตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่ท าเกษตรอนิทรยีบ์นพืน้ทีล่าดเชงิเขา โดยใหม้กีระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัผา่นการจดัตัง้ศนูยถ่์ายทอดดา้นเกษตรอนิทรยี ์
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละสามารถจดัการสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ตัง้แต่การผลติจนถงึการตลาด  

เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้ 
 การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ : มหีน่วยงานทางการเงนิมาใหแ้หล่งทุนเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

กองทุนหมูบ่า้น  
 การจดัตัง้ระดบัองคก์ร : หน่วยมหีน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมสนบัสนุนหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมวชิาการเกษตร สถานีพฒันาทีด่นิ และการไฟฟ้าเขือ่นศรนีครนิทร ์
 การร่วมมือหรือ การท างานประสานกนัของผู้ลงมือปฏิบติั : หน่วยงานต่างๆร่วมบรูณาการในพืน้ที ่ 
 นโยบาย : เป็นวาระแห่งชาต ิ 
 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค : เกษตรกรสามารถตดิต่อประสานงานกบัเจา้หน้าทีไ่ดส้ะดวก               

รวดเรว็มหีน่วยงานสนบัสนุน  
 ตลาด (จดัซ้ือปัจจยัน าเข้า ขายผลิตภณัฑ)์ และราคา : เป็นผลผลติทีเ่ป็นความตอ้งการของตลาด  
เง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางน้ีไปปฏิบติัใช้  
 บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม วฒันธรรม ศาสนา : คนในสงัคมส่วนมากยงัเหน็ต่างยงัท าเกษตรสารเคมที าใหย้ากต่อการป้องกนัการปนเป้ือนของ

สารเคมจีากแปลงรอบขา้ง  
 กรอบแนวทางในการด าเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดินและน ้า) : ยงัขาดเอกสารสทิธิอ์ยู่ในพืน้ทีเ่ขตปา่ไมถ้าวรท าใหข้าด

สทิธใินใชป้ระโยชน์ทีด่นิดา้นต่างๆ  
 ปริมาณงานท่ีท าได้ ก าลงัคนท่ีมีให้ : ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงขัน้ต ่ามรีาคาสงู  

ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องและมีบทบาทต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
1. เกษตรกรสมาชกิและผูน้ าเกษตรกร มบีทบาทในการถ่ายทอดความรูก้ารจดัตัง้กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคร์ว่มกนั 
2. หน่วยงานของรฐั มบีทบาทในการส่งเสรมิและสนบัสนุน งบประมาณและปจัจยัการผลติ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
3. หน่วยงานเอกชน มบีทบาทในการส่งเสรมิและสนบัสนุน งบประมาณ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
4. ผูส้่งออกสนิคา้เกษตรอนิทรยีม์บีทบาทในการช่วยกระจายสนิคา้เกษตรอนิทรยีไ์ปยงัต่างประเทศ 
 
จดุแขง็ของกลุ่มเกษตรธรรมชาติสมัพนัธ์ 
1) กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธม์กีารบรูณาการ ร่วมกนัทัง้เกษตรกร ภาครฐั และเอกชน  
2 การด าเนินงานแบบกลุ่มท าใหม้อี านาจต่อรองและ สามารถตดิต่อกบัตลาดไดโ้ดยตรง 
3) การรวมกลุ่มเรยีนรูท้ าใหเ้กดิมคีวามรูท้กัษะและประสบการณ์ในดา้นเกษตรอนิทรยีไ์ดด้ขี ึน้ 
4) ความซื่อสตัยข์องเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิ จะท าใหก้ลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธม์คีวามเขม้แขง็ 
5) การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ท าใหเ้กษตรกรสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นพืน้ทีข่อง ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

การขยายผลกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ 
(ภาพโดย : ทมีส านกังานพฒันาทีด่นิเขต10)  

การขยายผลกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ 
(ภาพโดย : ทมีส านกังานพฒันาทีด่นิเขต10)  

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
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การมีส่วนรว่มและบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 

ไมม่ ี

ไมล่งมอื 

จา่ยเงนิหรอืสนบัสนุน
จากภายนอก 

ปฏสิมัพนัธ ์

ระดมก าลงัดว้ย  
การรเิริม่หรอืการจงูใจ      √ หน่วยงานของรฐั กสก กพด ใหก้ารสนบัสนุนมกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสารต่างๆ  

การวางแผน     √  หน่วยงานของรฐัและเกษตรกร รว่มกนัด าเนินการวางแผนประชุม ตรวจสอบพืน้ที่

การด าเนินการ     √  เกษตรกรและหน่วยงานภาครฐั เอกชน  
การตดิตามตรวจสอบหรอืการประเมนิผล    √  หน่วยงานภาครฐั และเอกชน และสมาชกิภายในกลุ่ม 

แผนผงั 
เป็นขัน้ตอนต่างๆ ในการจดัตัง้กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธ์ โดย
เชญิชวนเกษตรกรทีม่คีวามสนใจและมคีวามต้องการปรบัเปลีย่น
มาจดัตัง้กลุ่ม โดยเริม่จากการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม เพื่อ
ด าเนินการขบัเคลือ่นกจิกรรมกลุ่ม รวมถงึการอบรมสมาชกิในกลุ่ม
ให้มคีวามรู้ด้านการผลิต และกระบวนการจดัการสินค้าเกษตร 
อนิทรยี์ตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า จนถึงปลายน ้า ให้ได้มาตรฐานการ
ผลติสนิค้าเกษตรอินทรยี์ และสรา้งกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการปฏิบตัิจรงิภายในศูนย์ เช่น การเรยีนรู้การวางแผนและ
การบริหาร การจัดการฟาร์มด้วยตนเอง การจัดให้มีระบบ
ตรวจสอบภายในกลุ่ม เพื่อรกัษามาตรฐานการผลติตามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์มกีารศกึษาดงูาน เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โดยใชส้ื่อ
ต่าง ๆ ได้แก่แผ่นพบั วิดีโอ YouTube การให้สมัภาษณ์ผ่านสื่อ
โทรทศัน์และวทิยุส่งเสรมิและสนบัสนุน จากหน่วยงาน ไดแ้ก่ กรม
พฒันาที่ดนิ กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษ์พลงังาน การไฟฟ้าฝา่ยผลติ เป็นตน้ 

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน   

การตดัสินใจถกูท าโดย  การตดัสินใจถกูตดัสินอยู่บนพืน้ฐานของ 

 ผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงผูเ้ดยีว ( รเิริม่ดว้ยตวัเอง)  การประเมนิความรูก้ารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีไ่ดท้ าการบนัทกึไว้
เป็นอย่างด ี(การใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ)   

 ผูใ้ชท้ีด่นิเป็นผูต้ดัสนิใจหลกั โดยการสนบัสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญการจดัการ
ทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

 

 ผูล้งมอืปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในฐานะทีเ่ป็นส่วนรวมของแนวทาง   สิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

√ ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั ทีต่ดิตามให้
ค าปรกึษากบัผูใ้ชท้ีด่นิ 

 √ ประสบการณ์และความคดิเหน็สว่นตวั (ไมไ่ดล้งบนัทกึไว)้ 

 ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื เพยีงผูเ้ดยีว    

 นกัการเมอืงหรอืผูน้ า    

ผูเ้ขยีน : ทมีส านกังานพฒันาทีด่นิเขต 10  

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือองคก์รท่ีน าไปปฏิบติัใช้  
มีส่วนเก่ียวข้องกบัแนวทางน้ีอย่างไร 

ระบผุูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูใ้ชท้ีด่นิในระดบัทอ้งถิน่ / ชุมชนทอ้งถิน่ เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีแ่ละสมาชกิกลุม่ - 

คร ู/ อาจารย ์/ นกัเรยีน คร ูนกัเรยีน โรงเรยีน มหาวทิยาลยั   

ภาคเอกชน การไฟฟ้าฝา่ยผลติ   

ภาครฐัในระดบัทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐั กรมพฒันาทีด่นิ กรมสง่เสรมิการเกษตร 
กระทรวงพลงังาน กรมพฒันาชุมชน 

  

องคก์รระหว่างประเทศ องคก์ร FAO เขา้มาเยีย่มเยยีนใหค้ าปรกึษาและแนะน า 
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การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้
กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม 

√ การบรกิารใหค้ าแนะน า 

√ การเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนั (การพฒันาองคก์ร) 

√ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

 การวจิยั 

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม     

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม หวัขอ้ท่ีอบรม 

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ  ก าลงัด าเนินการ  เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ  
 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ เกษตรกรกบัเกษตรกร  

√ นกัเรยีน / นกัศกึษา   ใชพ้ืน้ทีท่ าการสาธติ  

  √ จดัการประชุมสู่สาธารณชน   

   จดัคอรส์   

การบริการให้ค าแนะน า     

การให้ค าแนะน าถกูจดัขึน้     

 ไปเยีย่มชมสถานที ่     

√ ทีศ่นูยถ์าวร  มเีจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใหค้ าแนะน าอยู่เสมอ   

การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร     

องคก์รถกูท าให้แขง็แกร่งขึน้หรือจดัตัง้ขึน้  ตามระดบัต่อไปน้ี อธิบายถึงสถาบนับทบาทและความรบัผิดชอบ สมาชิก  

 ไม ่ √ ทอ้งถิน่   
 ใช่ เลก็น้อย  ภมูภิาค  

√ ใช่ ปานกลาง  ประเทศ  

 ใช่ อย่างมาก    

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   รายละเอียดเพ่ิมเติม  

√ ดา้นการเงนิ    กรมพฒันาทีด่นิและการไฟฟ้าเขือ่นศรนีครนิทรใ์หก้ารสนบัสนุน
งบประมาณ 

√ การสรา้งขดีความสามารถ / การอบรม     

√ อุปกรณ์      

การตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

        มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ 

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 

งบประมาณประจ าปีส าหรบัองคป์ระกอบการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน     
เป็นจ านวนดอลลารส์หรฐั 

การบริการหรือแรงจงูใจต่อจากน้ีได้ถกูจดัให้ส าหรบัผู้ใช้ท่ีดิน 

 < 2,000               √ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ / วสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชท้ีด่นิ  

 2,000-10,000 √ เงนิสนบัสนุนส าหรบัปจัจยัการผลติ 

 10,000-100,000  เครดติ 

√ 100,000-1,000,000  √ แรงจงูใจหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

 > 1,000,000   

งบประมาณประจ าปีท่ีแม่นย า : 10,000.0 USD    

  การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ท่ีดิน 

 อาคาร อุปกรณ์การเกษตร โรงแปรรปู ผลติภณัฑแ์ละเครือ่งบรรจุภณัฑ ์ 
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 
ผลกระทบของแนวทาง      

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ เลก็น้อย 

ใช่ ปานกลาง 

ใช่ อย่างมาก 

 

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
เกษตรกรมกีารท าการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมรีายไดห้มนุเวยีน     √  

ช่วยในการตดัสนิใจโดยดจูากหลกัฐาน ไดห้รอืไม่ 
มกีารน าความรูต่้อยอดและมรีายไดเ้สรมิ    √   

ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิน าเอาเทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชแ้ละบ ารุงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม่ 
เกษตรกรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ     √  

ปรบัปรุงความร่วมมอืกนัและการด าเนิน งานของดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็/ไดแ้นะน า/แรงจงูใจและมหีน่วยงานสนบัสนุน    √   

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิเพือ่การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม ่ 
เกษตรกร เจา้หน้าที ่นกัเรยีน นกัศกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ ฯลฯ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ท าใหม้ปีระสบการณ์ดา้นเกษตรอนิทรยี ์    √  

ปรบัปรุงความรูแ้ละความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีคนอืน่ ๆ ใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
ไดแ้นะน าใหเ้พือ่นบา้นและผูใ้ชเ้กษตรอนิทรยีป์รบัใชต้าม     √  

ท าใหผู้ใ้ชท้ีด่นิระดบัทอ้งถิน่มอี านาจขึน้ ปรบัปรุงการเขา้ร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 
มกีารตดิต่อประสานงานและมหีน่วยงานใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุน     √  

ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนหรอืบุตรหลานของผูใ้ชท้ีด่นิใหเ้ขา้ร่วมในดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื 
ไดแ้นะน าใหล้กูหลานไดร้บัรูก้ารใชป้ระโยชน์และสานต่อดา้นการเกษตร     √  

น าไปสู่ความมัน่คงดา้นอาหารหรอืปรบัปรุงโภชนาการใหด้ขี ึน้ 
ท าใหส้ามารถปลกูพชืไดผ้ลผลติทีป่ลอดภยัเป็นแหล่งอาหารทีย่ ัง่ยนื    √  

ปรบัปรงุความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศหรอืสภาพทีร่นุแรงและภยัพบิตัหิรอืไม ่
ปรบัการแกป้ญัหาเรือ่งภยัแลง้โดยการขดุบ่อบาดาล     √  

 ไดร้บัการช่วยเหลอื 
ทางการเงนิบางส่วน  

ไดร้บัการช่วยเหลอื 
ทางการเงนิแบบเตม็  

อุปกรณ์: เครือ่งจกัร 
 √  1. อาคารโรงเรอืน 500,000 บาท 

2. โรงแปรรปูผลติภณัฑ ์60,000 บาท  

อุปกรณ์: เครือ่งจกัร: เครือ่งมอื 
 √  1. เครือ่งบรรจุผลติภณัฑ ์190,000 บาท 

2. แผงโซล่าเซลล ์160,000 บาท  

การเกษตร: เมลด็ 
 √  1. เมลด็พนัธุป์อเทอืง 2,000 บาท (กรมพฒันาทีด่นิ) 

2. กลา้หญา้แฝก จ านวน 20,000 กลา้ 14,600 บาท (กรมพฒันาทีด่นิ)  

การเกษตร: เมลด็: ปุ๋ ย 
√   

1. ปนูโดโลไมท ์จ านวน 4,200 กโิลกรมั 16,800 บาท (กรมพฒันาทีด่นิ)  

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดิน คือ    

√ สมคัรใจ    

 อาหารส าหรบัการท างาน    

 จ่ายเป็นเงนิสด    

 ใหค้่าตอบแทนดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์อืน่ ๆ    

แรงจงูใจหรือเครื่องมืออ่ืนๆ    

 กรมพฒันาทีด่นิและการไฟฟ้าเขือ่นศรนีครนิทรช์ว่ยส่งเสรมิและสนบัสนุนเกษตรอนิทรยีท์ ัง้วสัดุและอุปกรณ์พรอ้มกบัภาครฐัมนีโยบาย                                
ช่วยส่งเสรมิกจิกรรมของกลุ่มอกีทางหนึ่ง  
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บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 
จดุแขง็ : มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน        แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  กลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธม์กีารบรูณาการร่วมกนั 
ทัง้เกษตรกร ภาครฐั และเอกชน 

  หน่วยงานภาครฐัยงัขาดประชาสมัพนัธแ์ละใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง   
  ใหภ้าครฐัมนีโยบายและสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง  

  การด าเนินงานแบบกลุ่มท าใหม้อี านาจต่อรอง 
และสามารถตดิต่อกบัตลาดไดโ้ดยตรง  

  ตอ้งใชเ้วลาและความอดทนในการท าเกษตรอนิทรยี ์  
  หาเครือ่งเมอืเครือ่งจกัรเขา้มาช่วยด าเนินการ  

  การรวมกลุ่มเรยีนรูท้ าใหเ้กดิมคีวามรูท้กัษะและประสบการณ์ 
ในดา้นเกษตรอนิทรยีไ์ดด้ขี ึน้ 

  พืน้ทีท่ าการเกษตรอย่าห่างไกลจากตลาดท าใหก้ารขนส่งไมส่ะดวกและไกล  
 เพิม่ตลาดในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงใหม้ากขึน้ 

  ความซื่อสตัยข์องเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิ 
จะท าใหก้ลุ่มเกษตรธรรมชาตสิมัพนัธม์คีวามเขม้แขง็ 

  ผูบ้รโิภคยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งผลผลติจากเกษตรอนิทรยี ์ 
 ใหห้น่วยงานภาครฐัช่วยส่งเสรมิอย่างจรงิจงั 

  การถ่ายทอดความรู ้และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
ท าใหเ้กษตรกรสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นพืน้ทีข่องตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

  การบรรจุภณัฑย์งัไมส่วยงานและทนัสมยัทีจ่ะดงึดดูผูบ้รโิภคได ้  
 ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาช่วยในการออกแบบ 
และส่งเสรมิใหเ้ป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค 

ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ   

  ท าใหเ้กดิการวางแผนการใชท้ีด่นิอย่างเป็นระบบ  แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

  ท าใหเ้กดิสนิคา้ทีม่มีาตรฐานและไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงาน  
ใหส้นิคา้เป็นทีต่อ้งการของตลาด 

  ผลผลติจากการท าเกษตรอนิทรยีม์ปีรมิาณน้อยกว่าระบบเกษตรใชส้ารเคม ี  
 รวมกลุ่มสมาชกิผูส้นใจเรือ่งเกษตรอนิทรยีเ์พิม่ผลติใหม้ากขึน้ใหห้น่วยงาน
ภาครฐัมกีารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง  

  การทีร่ฐัก าหนดให ้เกษตรอนิทรยี ์เป็นนโยบายแห่งชาตทิ าใหเ้ป็นที่
รูจ้กัและมผีูส้นใจมากขึน้ 

 

  มชี่องทางจ าหน่ายผลผลติทีห่ลากหลายท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึไดง้า่ย   

  ท าใหค้นรุ่นใหมเ่ขา้มามสี่วนร่วมมากขึน้   

  ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมตอ้งการบรโิภคอาหารสุขภาพมากขึน้   

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไปปฏิบติัใช้ ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

√ การผลติทีเ่พิม่ขึน้ ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถท าใหส้ิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัใิชโ้ดยแนวทางนี้ย ัง่ยนื 

√ ก าไร (ความสามารถ) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ ไดห้รอืไม ่(โดยไมม่กีารสนบัสนุนจากภายนอก) 

 การเสือ่มของทีด่นิลดลง  ไม ่

√ ความเสีย่งของภยัพบิตัลิดลง √ ใช่ 

 ภาระงานลดลง  ไมแ่น่ใจ 

 การจ่ายเงนิหรอืการช่วยเหลอื  : ท าใหส้ามารถปลกูพชืไดผ้ลผลติทีป่ลอดภยั มใีบรบัรองจากภาครฐั 
ท าใหส้นิคา้เป็นทีต่อ้งการของตลาดและขายรายไดส้งู   กฎและระเบยีบ (ค่าปรบั) หรอืการบงัคบัใช ้  

 เกยีรตภิมู ิแรงกดดนัทางสงัคม ความเชือ่มแน่นทางสงัคม  

 การเขา้ร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครอืขา่ย  

√ จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 ประเพณแีละความเชือ่ ศลีธรรม   

√ ความรูแ้ละทกัษะการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ทีเ่พิม่พนูขึน้   

 การปรบัปรุงดา้นสุนทรยีภาพ   

 การบรรเทาดา้นความขดัแยง้   
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การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

อภสิทิธิ ์บวัปาย  (a.boupai@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร :  30  มนีาคม  2563  การอพัเดทล่าสุด : 21 เมษายน 2563  

วิทยากร   

พฒัน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
มานพ เรยีงรวบ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ชวลติ วสิารทเวคนิ - ผูใ้ชท้ีด่นิ 
ทพิยมาศ พศิจูน์ - ผูใ้ชท้ีด่นิ  

  

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5741/  

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

เทคโนโลย:ี เกษตรอนิทรยีบ์นพืน้ทีล่าดเชงิเขา (Organic Farming on Moderate Hillside Slope) 
https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5739/  

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ 

โครงการ 

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

การอ้างอิงหลกั 

  - 

ลิงกข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  - 
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ศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่ง ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ หมูท่ี ่4 ตําบลวงัโตนด อําเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุร ี(ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแวน่) 

ศูนย์เรียนรู้เร่ือง ดิน น ้า ปุ๋ ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ต าบลวงัโตนด เป็นแหล่งเรียนรู้ การ
จดัการดินกรด และสร้างเครือข่ายเพ่ือผลิตพริกไทยคณุภาพ ของจงัหวดัจนัทบรีุ 
ศูนย์เรยีนรูเ้รื่อง ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ ตําบลวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุรเีป็นแหล่งเรยีนรู้
ดา้นการจดัการดนิตื้น ดนิกรด ดนิเสือ่มโทรม เพือ่ผลติพรกิไทยคุณภาพ เกษตรกรเจา้ของศนูยเ์รยีนรู ้ฯ  
เป็นผู้มคีวามรู้และมคีวามภาคภูมใิจในความสําเร็จจากการใช้เทคโนโลยแีละมคีวามพร้อมที่จะถ่ายทอด
ความรู้นัน้ไปสู่ชุมชนข้างเคียง โดยมีแปลงสาธิต ให้เยี่ยมชมดูงาน มีกระบวนการถ่ายทอด และมี
ความสามารถในการทาํหน้าทีเ่ป็นวทิยากรบรรยาย 
ศูนยเ์รยีนรูเ้รือ่ง ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ ตําบลวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุร ีมเีป้าหมายในการ
ดําเนินงานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัการดินกรด ในการผลิตพริกไทยคุณภาพ และเพื่อสร้าง
เครอืขา่ยผูป้ลกูพรกิไทย 
กระบวนการดาํเนินงานเพือ่ขบัเคลือ่นของศนูยฯ์ไดนํ้าการตามวธิกีารต่อไปนี้  
1.การถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยอบรม ดงูาน แปลงสาธติ นิทรรศการ สือ่สิง่พมิพ์ 
2.การสรา้งเครอืขา่ยศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่งดนิ น้ํา ปุ๋ ย 
3.การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
4.มกีารจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เช่น การจําหน่ายเมล็ดพนัธุ์พริกไทยคุณภาพ การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของ
พรกิไทยทัง้สดและผลติภณัฑแ์ปรรปู  
5.การจดัแสดงผลงานนอกสถานที ่ 
6.มกีารนําเสนอการวเิคราะหท์างตลาด 
ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
1. เริม่ต้นจากภาครฐั โดยหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ กรมพฒันาที่ดนิ กรมส่งเสรมิการเกษตร และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกสถานทีแ่ละเกษตรกรผูป้ระสบผลสําเรจ็ในการปลูกพรกิไทยเป็นศูนย์
เรยีนรูฯ้ และใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินงาน เช่น ก่อสรา้งอาคาร ปจัจยัการผลติ เอกสารวชิาการเผยแพร่
ป้ายโฆษณา ค่าตอบแทน การจดัแสดงนอกสถานที ่
2. ประชาสมัพนัธ์ศูนย์เรยีนรู้ฯ ได้แก่ การติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ศูนย์ฯ การออกแสดงแสดงนิทรรศการ
นอก ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทศัน์ การเป็นวทิยากร เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ผ่านภาครฐั 
3. จดัทาํแปลงสาธติ ไดแ้ก่ การปรบัปรุงดนิ การปลกูพรกิไทยคุณภาพ ธนาคารปุ๋ ยอนิทรยี์ การป้องกนักําจดั
ศตัรพูชื โดยการสนบัสนุนจากภาครฐั 
4. จดัใหม้กีารอบรม ศกึษา ดงูาน และเยีย่มชม โดยหน่วยงานภาครฐั หรอื เกษตรกรสนใจเขา้มาศกึษาดว้ยตนเอง 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี :  35 หมู ่4 ตําบลวงัโตนด อาํเภอนายายอาม 
จงัหวดัจนัทบุร ีประเทศไทย 
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกูเลือก : 
101.93801, 12.68648 
วนัท่ีริเร่ิม : 2559 
ปีท่ีส้ินสดุ : ไมป่รากฏ 
 

ประเภทของแนวทาง 

 พืน้ทีท่อ้งถิน่/ แบบพืน้บา้น  

 รเิริม่โดยคนในชุมชน/ โครงการทีเ่กดิ  

√ รเิริม่โดยโครงการ/ ไดร้บัการสนบัสนุน  

ศนูยเ์รียนรู้เร่ือง ดิน น ้า ปุ๋ ย และการผลิตพริกไทยคณุภาพ  
 ศนูยพ์ฒันาทีด่นิวงัโตนดตําบลวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุร ี
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การศกึษาดงูานการใชเ้ทคโนโลยใีนพืน้ที ่(ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแว่น) 

แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 

การศกึษาดงูานการใชเ้ทคโนโลยใีนพืน้ที ่(ภาพโดย : ปารชิาต ิไผผกัแว่น) 

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคห์ลกัของแนวทาง 
ศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่ง ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ ตําบลวงัโตนด จงัหวดัจนัทบุร ีมเีป้าหมายในการดาํเนินงานเพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการดนิกรด 
ในการผลติพรกิไทยคุณภาพ และเพือ่สรา้งเครอืขา่ยผูป้ลกูพรกิไทย 
เง่ือนไข ข้อผกูมดั หรือข้อตกลง ท่ีมีผลต่อการน าแนวคิดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ภายใต้โครงการ 
 บรรทดัฐานและคณุค่าทางสงัคม / วฒันาธรรม / ศาสนา : คนในชุมชนไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละการนําเทคโนโลยไีปใช ้
 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการต่าง ๆ : เกษตรกรทีเ่หน็ความสาํคญัของปญัหาในเรือ่งดนิกรด แมม้งีบประมาณน้อย เกษตรกร

สามารถซื้อปนูโดโลไมทใ์ชเ้อง โดยสถาบนัทางการเงนิในพืน้ทีพ่รอ้มใหก้ารสนบัสนุน 
 การสนับสนุนปัจจยัต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก : สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานเกษตรอําเภอ และกรมพฒันาทีด่นิ จดัสรรงบประมาณมาช่วย

ขบัเคลือ่นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพรกิไทย ใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัและยัง่ยนื (มกีารจดัอบรม ศกึษาดงูานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็ และ
สนบัสนุนปจัจยัการผลติ)  

 ความร่วมมือในกกิจกรรมต่าง ๆ การประสานงานร่วมกนั และการสร้างบทบาทโดยหน่วยงานภายนอก : หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯ จดัทาํ
แผนคาํของบประมาณจากกลุ่มจงัหวดั เพือ่ช่วยสนบัสนุนเกษตรกรผูป้ลกูพรกิไทยทีป่ระสบปญัหาดนิกรดจดั และปญัหาทางการเกษตรอื่น ๆ 

 กฎหมาย (สิทธ์ิความเป็นเจ้าของท่ีดินและสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ท่ีดินและแหล่งน ้า) : กฎหมายไมม่ขีอ้บงัคบัหา้มการใชป้นูโดโลไมทใ์นพืน้ทีเ่กษตร 
 นโยบายจากภาครฐั : นโยบายดา้นการเร่งฟ้ืนฟูทรพัยากรทีด่นิ / ทรพัยากรดนิเสือ่มโทรม 
 การถือครองท่ีดิน (ความสามารถในการตดัสินใจและด าเนินการในท่ีดินท ากิน) : ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลกูพชืใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของดนิ 

5. มกีารสรา้งเครอืข่ายผูป้ลูกพรกิไทย โดยการสนับสนุนจากภาครฐั และจากกลุ่มเกษตรกรทีเ่ขา้มาศกึษาดูงานเอง ทําให้เกดิการแลกเปลีย่นเ ทคโนโลยกีารร่วมกนั
จดัหาปจัจยัผลติ (เมลด็พนัธุพ์รกิไทย) โดยร่วมกนัวเิคราะหแ์ล แลกเปลีย่นขอ้มลูทางการตลาดซึง่กนัและกนั 
6. ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม/เครอืขา่ยจากการเรยีนรูด้งูาน เช่น การใหค้วามรูโ้ดยจดัใหม้เีวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การใหป้จัจยัการผลติ 
การพาไปศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและพฒันาการผลติพรกิไทย 
7. จดัใหม้กีารจาํหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เมลด็พนัธุ ์ผลติภณัฑจ์ากพรกิไทย 
8. มกีารจดัตัง้ธนาคารปุ๋ ยอนิทรยี ์เพือ่ใหเ้กดิการรวมกลุ่มของเกษตรกร ร่วมกนัผลติปุ๋ ยอนิทรยี์ (ปุ๋ ยหมกั) โดยใหส้มาชกินําวสัดอุนิทรยี ์(เชน่ วสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร 
ซากพชื มลูสตัว)์ มาแลกกบัปุ๋ยอนิทรยีท์ีก่ลุม่ผลติ 
9.พฒันาเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ศนูยก์ารเรยีนรูอ้ย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยการแสวงหาผูใ้หก้ารสนับสนุน ผ่านการเสนอโครงการพฒันาศูนย์ก ารเรยีนรูเ้ช่น การเสนอ
โครงการแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศน์จาก อบจ. เป็นตน้ 
ผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งและมบีทบาทต่อการดาํเนินงานของศนูยเ์รยีนรูฯ้ ไดแ้ก่ 
1. เกษตรกรเจา้ของศนูยฯ์ โดยมบีทบาท บรหิารจดัการศนูยฯ์ พฒันาศนูยถ่์ายทอด 
2. กลุ่มผูม้าเรยีนรูศ้กึษาดงูาน ไดแ้ก่เกษตรกรทัว่ไป หมอดนิ นกัเรยีน/นกัศกึษา 
3. กลุ่ม/เครอืขา่ยผูป้ลกูพรกิไทย แลกเปลีย่นรูก้ารจดัการดา้นการตลาด ซื้อ-ขาย 
4. ผูม้บีทบาทใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธส์าํหรบัการเรยีนรูด้งูาน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีภ่าครฐั อบต. อบจ. และสื่อมวลชน 
จุดแขง็ของศนูยเ์รยีนรู ้ไดแ้ก่ 
1. การจดัทาํศนูยเ์รยีนรูฯ้ ทาํใหเ้กดิแหล่งเรยีนรูด้งูาน เพือ่ศกึษาหาขอ้มลูไปแกไ้ขปญัหาในการประกอบอาชพี 
2. ทาํใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพีในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูพรกิไทย เนื่องจากมเีครอืขา่ยคอยใหค้าํแนะนํา ส่งผลใหม้ขีอ้มลูการผลติและขอ้มลูตลาด 
3. ทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ทาํใหเ้กดิความสุขในการทีไ่ดม้โีอกาสพบและแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั 
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แนวทางการด าเนินการและบรรยากาศการพฒันาท่ีเอื้ออ านวย 
เง่ือนไข ข้อผกูมดั หรือข้อตกลง ท่ีมีผลต่อการน าแนวคิดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ภายใต้โครงการ 
 องคค์วามรู้ด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน และความสามารถเข้าถึงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : องคค์วามรูใ้นเรือ่งการจดัการดนิกรดดว้ย

ปนูโดโลไมทม์แีพร่หลายและตรวจวดัได ้โดยกรมพฒันาทีด่นิ ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหด์นิ สนบัสนุนปนูโดโลไมทเ์พือ่ปรบัปรุงดนิกรด จดัตัง้เป็นศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่ง 
ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพและธนาคารปุ๋ ยอนิทรยี ์นอกจากนี้หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯ ของจงัหวดัจนัทบุรมีสี่วนร่วมบรูณาการจดัทาํ
โครงการ FTA เพือ่ช่วยเหลอื สนบัสนุน และส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกูพรกิไทยในพืน้ทีด่นิกรด 

 การตลาด (การซ้ือปัจจยัการผลิตและการขายสินค้าเกษตร) และราคาผลผลิต : สนิคา้เกษตรมตีลาดหรอืแหล่งรบัซื้อผลผลติพรกิไทยไดร้าคาสงู เป็น
แรงจงูใจใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูพรกิไทยเพิม่ขึน้ 

เง่ือนไข ข้อผกูมดั หรือข้อตกลง ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน าแนวคิดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ภายใต้โครงการ 
 การตลาด (การซื้อปจัจยัการผลติและการขายสนิคา้เกษตร) และราคาผลผลติ : ปนูโดโลไมทม์รีาคาแพง และตอ้งใชต้ามค่าวเิคราะหด์นิจงึจะเหน็ผล 
 แรงงาน และทรพัยากรบุคคล : ขาดแคลนแรงงาน แรงงานในพืน้ทีม่น้ีอย สว่นใหญ่เป็นแรงงานผูส้งูอายุ 
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ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแนวทางน้ีและบทบาท 

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รายละเอียด / รายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  บทบาทและหน้าท่ีของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

ผูใ้ชท้ีด่นิในระดบัทอ้งถิน่ / ชุมชนทอ้งถิน่  เกษตรกร  เหน็ความสาํคญัของปญัหาดนิกรด ตอ้งมกีาร
ปรบัปรุงดนิกรดก่อนการปลกูพชื  

หน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่  อบต. อบจ.  เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงาน               
และงบประมาณ  

ผูเ้ชีย่วชาญ / ทีป่รกึษา ดา้นการจดัการดนิอย่างยัง่ยนื  กรมพฒันาทีด่นิ  ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหด์นิ สนบัสนุนปนูโดโลไมท์
จดัตัง้เป็นศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ 
และเชญิเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่หมอดนิ
อาสา และเกษตรกรทัว่ไป  

คร ู/ อาจารย ์/ นกัเรยีน  มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบุร ี มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบุรเีชญิคุณภริมย์
เป็นวทิยากรบรรยายและดาํเนินการจดัทาํแปลง
สาธติการปรบัปรุงดนิกรดดว้ยปนูมารล์ในนาขา้ว  

หน่วยงานภาครฐัในระดบัประเทศ (ผูว้างแผนและ
ตดัสนิใจ)  

กรมพฒันาทีด่นิไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทน
เกษตรกร  

กรมพฒันาทีด่นิไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทน
เกษตรกร รว่มจดันิทรรศการ เกีย่วกบัการใชป้นู
โดโลไมท ์ในการผลติพรกิไทยคุณภาพ ในงาน
ประชุมคณะรฐัมนตร ีกลุ่มอาเซยีน ประจาํปี พ.ศ. 
2561 ณ โรงแรมดุสติธานีพทัยา ทาํใหเ้ทคโนโลยี
ไดร้บัการเผยแพร่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง  

หน่วยงานท่ีมีส่วนต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพรกิไทยเพือ่ลดผลกระทบการเปิดเสรทีางการคา้ (FTA) เป็นโครงการร่วมระหว่าง ศนูยว์จิยัพชืสวนจนัทบุร ีสาํนกังานเกษตร
จงัหวดั และกรมวชิาการเกษตร ดาํเนินการในระยะเวลา 2 ปี (2557-2558) โดยมกีจิกรรมต่าง ๆ ประกอบดว้ย การศกึษาดงูานในพืน้ทีท่ีป่ระสบผลสาํเรจ็ การฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู ้การตรวจวเิคราะหด์นิ การสนบัสนุนปจัจยัการผลติและพนัธุพ์ชื การจดัทาํแปลงสาธติ และตรวจสอบมาตรฐาน GAP รวมทัง้การจดัเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

การเก่ียวข้องของผูใ้ช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนระดบัท้องถ่ินในช่วงต่างๆ ของแนวทาง 

 
ไมม่สี่วนรว่ม  

เฉย ๆ  

สนบัสนุนจากภายนอก  

มปีฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  

ขบัเคลือ่นดว้ยตนเอง   

การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์/ แรงจงูใจในการดาํเนินโครงการ   √   เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีด่าํเนินการ และเจา้หน้าทีร่ฐัภายในพืน้ที ่ 

การวางแผนสาํหรบัดาํเนินโครงการ    √  เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีด่าํเนินการ และเจา้หน้าทีร่ฐัภายในพืน้ที ่ 

การลงมอืปฏบิตัแิละการดาํเนินงานตามกจิกรรม    √  เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีด่าํเนินการ และเจา้หน้าทีร่ฐัภายในพืน้ที ่ 

การตดิตามและประเมนิผลกจิกรรมในโครงการ    √  เกษตรกรเจา้ของพืน้ทีด่าํเนินการ และเจา้หน้าทีร่ฐัภายในพืน้ที ่ 
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ผูท่ี้คดัเลือกเทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนมาจากใครบา้ง?  การตดัสินใจคดัเลือกเทคโนโลยีการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนมีพืน้ฐานมาจาก
อะไรบา้ง? 

 มาจากความคดิเหน็ของผูใ้ชท้ีด่นิเพยีงอย่างเดยีว   การประเมนิโดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละเอกสารทีม่อียู่ในดา้นการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนืประกอบการตดัสนิใจ  

 ส่วนใหญ่มาจากมาจากความคดิเหน็ของผูใ้ชท้ีด่นิ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญคอย
สนบัสนุน  

 การสบืคน้จากงานวจิยั  

√ มากจากความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด ผ่านการประชุมร่วมมอืกนั  √ การรบัฟงัความคดิเหน็จากประสบการณ์ตรงส่วนบุคคลของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ต่าง ๆ  

 ส่วนใหญ่มาจากมาจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ทีไ่ดป้รกึษา หารอืกบั
ผูใ้ชท้ีด่นิแลว้  

  

 มาจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเพยีงอย่างเดยีว    

 มาจากความคดิเหน็ของผูน้ าชุมชนหรอืนกัการเมอืงอืน่ ๆ    

การตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 
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กิจกรรมหรือการบริการต่อจากน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง 

√ การสรา้งขดีความสามารถของสมาชกิ / การฝึกอบรม  

√ การใหค้าํปรกึษา และแนะนําแก่สมาชกิ  

 การสรา้งความเขม้แขง็และการพฒันาภายในองคก์ร  

√ การตดิตามและประเมนิผล  

 งานศกึษาวจิยั  

การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม    

การจดัอบรมถกูจดัขึน้ส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รปูแบบของการอบรม  หวัข้อท่ีเก่ียวข้องในการจดัฝึกอบรม  

√ ผูใ้ชท้ีด่นิ √ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร  การใชผ้ลติภณัฑก์รมพฒันาทีด่นิในการปรบัปรุงบาํรุงดนิ  

 เจา้หน้าทีภ่าคสนาม / ทีป่รกึษา √ อบรมโดยเกษตรกรถงึเกษตร
ดว้ยกนัเอง    

 นกัเรยีน / นกัศกึษา  √ การจดัทาํพืน้ทีแ่ปลงสาธติ    

   การประชุมสาธารณะ    

   หลกัสตูรคอรส์อบรม    

การสนับสนุนด้านเทคนิค การสรา้งขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู ้

การให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่สมาชิก     

รปูแบบการบริการให้ค าปรึกษา   เกษตรกรทีส่นใจสามารถเขา้มาศกึษาเรยีนรูข้อคาํแนะนําจากเกษตรกรเจา้ของเทคโนโลยไีดท้ีศ่นูย์
เรยีนรูเ้รือ่ง ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ ตําบลวงัโตนด อําเภอนายายอาม จงัหวดั
จนัทบุร ีและสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 085-2788035 

√ ใหค้าํปรกึษาแนะนําในพืน้ทีข่องผูใ้ชท้ีด่นิ   

√ ใหค้าํปรกึษาแนะนําในพืน้ทีข่องศนูยโ์ครงการที่
จดัตัง้ถาวร  

 

      

การติดตามและประเมินผล 

กรมพฒันาทีด่นิมกีารตดิตามประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยโีดยเฉพาะผลการตรวจวเิคราะหด์นิ (ค่า pH) 
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การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 

ผูใ้ห้การสนับสนุน   การบริการหรือแรงจงูใจต่าง ๆ ท่ีมอบให้กบัผู้ใช้ท่ีดิน  งบประมาณรายปีท่ีใช้ในด้านการจดัการท่ีดินอย่าง
ยัง่ยืน (หน่วยเงิน ดอลลารส์หรฐั)  

 < 2,000                                     กรมพฒันาทีด่นิและกรมส่งเสรมิ
การเกษตร สนบัสนุนการสรา้งอาคาร
ศนูยเ์รยีนรูฯ้ ปจัจยัการผลติในการจดัทาํ
แปลงสาธติ แผ่นป้ายเผยแพร่
ความสาํเรจ็ ตลอดจนสนบัสนุนการจดัตัง้
ธนาคารปุ๋ ยอนิทรยีใ์นพืน้ที ่ 

√ ดา้นการเงนิ / ปจัจยัการผลติ อุปกรณ์และเครือ่งมอื  

 2,000-10,000                                   √ เงนิอุดหนุนเพือ่ใชใ้นการจดัหาปจัจยัการผลติโดย
เฉพาะเจาะจง  

√ 10,000-100,000                                      เงนิกูย้มื  

 100,000-1,000,000                               √ แรงจงูใจ หรอืการสนบัสนุนดา้นอื่น ๆ  

 > 1,000,000                             

     

การสนับสนุนด้านการงานและปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีจดัหาให้กบัผู้ใช้ท่ีดิน   

กรมพฒันาทีด่นิ ถ่ายทอดความรูใ้นการปรบัปรุงดนิกรด สนบัสนุนปนูโดโลไมทแ์ละปจัจยัการผลติอื่น ๆ สาํนกังานเกษตรจงัหวดั/ ศนูยว์จิยัพชืสวนจนัทบุรสีนบัสนุน
ปจัจยัการผลติ และ ถ่ายทอดความรูภ้ายใตโ้ครงการ FTA และ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพรกิไทย ในจงัหวดัจนัทบุรใีหไ้ดม้าตรฐาน ปลอดภยัและยัง่ยนื 
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การสนบัสนุนดา้นแรงจงูใจ หรอืวสัดอุปกรณ์อื่น ๆ 
1. การจาํหน่ายยอดพรกิไทย Seedling แก่สมาชกิเครอืขา่ย ผูเ้รยีนรูด้งูาน  
2. ค่าตอบแทนการทาํหน้าทีว่ทิยากร เผยแพร่ความรูจ้ากภาครฐั  
3. ทาํใหเ้กดิชือ่เสยีงแพร่หลาย เป้นทีรู่จ้กั ทาํใหย้ิง่ขายผลติของศนูยไ์ดม้ากขึน้ 
4. การไดร้บัรางวลัจากผลงานทีท่าํ 

แรงงานของผูใ้ช้ท่ีดินคือ  

 อาสาสมคัร   

 ทาํงานแลกอาหาร   

 จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิสด   

√ การสนบัสนุนดว้ยสิง่ของหรอืปจัจยัการผลติอืน่ ๆ   

 
ไดร้บัการ

ช่วยเหลอืทาง
การเงนิบางส่วน 

ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทาง

การเงนิแบบเตม็ 

วสัดุการเกษตร : เมลด็พนัธุ ์ 
1. เมลด็พนัธุพ์รกิไทย 13,200 บาท  √  

วสัดุการเกษตร : อื่น ๆ  
1. วสัดุการเกษตร เช่น ปุ๋ ย ปนูโดโลไมท ์ฯลฯ 22,800 บาท  √  

การสนับสนุนด้านการเงินและวสัดอุปุกรณ์ 
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

ผลกระทบของแนวทาง     
 

ไมเ่ลย  

เลก็น้อย  

ปานกลาง  

มาก  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการส่งเสรมิใหผู้ใ้ชท้ีด่นิมสีว่นรว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมากขึน้หรอืไม?่  
เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการปรบัเปลีย่นพชืปลกู แต่เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัตอ้งรอการสนบัสนุนปนูโดโลไมทจ์ากหน่วยงาน
ภาครฐั  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการมพีืน้ฐานมาจากการตดัสนิใจร่วมกนัหรอืไม?่  
เกษตรกรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรูต้ระหนกัถงึปญัหาดนิกรดจดั และเหน็ความสาํคญัของการแกไ้ขปญัหา เกษตรกรบางรายจงึ
ลงทุนซื้อปนูโดโลไมทม์าใชเ้อง โดยไมร่อภาครฐัสนบัสนุน  

 √   

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการช่วยใหผู้ใ้ชท้ีด่นิมกีารดาํเนินงานตามเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม?่  
เมือ่นําเทคโนโลยไีปใชแ้ลว้เกดิผลด ีดนิดขี ึน้ ชว่ยป้องกนัโรครากเน่าโคนเน่าในทางออ้ม และผลผลติพชืดขี ึน้ เกษตรกรขา้งเคยีง
จงึนําไปปฏบิตัใินพืน้ทีข่องตนเอง  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการมคีวามร่วมมอืกนัและมกีารนําเทคโนโลยกีารจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดหรอืไม?่  
มกีลุ่มเครอืขา่ยเกษตรกรหลายกลุ่ม ซึง่มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติพชืของสมาชกิกลุ่ม  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการช่วยพฒันาความรูแ้ละขดีความสามารถของผูใ้ชท้ีด่นิเพือ่การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื
หรอืไม?่  
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเกษตรกรผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื ศกึษาดงูานในพืน้ทีต่ลอดจนภาครฐัจดั
ฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงาน  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการช่วยพฒันาความรูแ้ละขดีความสามารถของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่น ๆ หรอืไม?่  
มกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละศกึษาดงูานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็  

 √   

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการมกีารเสรมิสรา้งความเขม็แขง็ขององคก์ร และสรา้งความร่วมมอืทีม่ ัน่คงกบัผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีอื่น ๆ หรอืไม?่  
มกีลุ่มเกษตรกรทีเ่ขม้แขง็  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการมกีารส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและคนรุน่ใหม ่ในส่วนร่วมในการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืไม?่  
การเผยแพร่ความรูจ้ากผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีู่เกษตรกรแปลงขา้งเคยีง ทาํใหเ้กษตรกรรุ่นใหมต่ระหนกัถงึปญัหาดนิกรดจดั และปญัหา
น้ํา อกีทัง้ยงัสามารถนําเทคโนโลยดีา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืไปปฏบิตัใินพืน้ทีม่กีารเผยแพร่ความสาํเรจ็ของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
ดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืผ่านสือ่ทวี ียทูปู หรอืการจดันิทรรศการของหน่วยงานภาครฐั ทาํใหเ้กษตรกร นกัเรยีน นิสติ และ
นกัศกึษา สามารถเขา้ถงึความรูไ้ด ้ 

 √   
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การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการนําไปสู่ความมัน่คงทางอาหารและพฒันาความอุดมสมบรูณ์ในพืน้ทีห่รอืไม?่  
การยอมรบัเทคโนโลยชี่วยฟ้ืนฟูและปรบัปรุงดนิกรดไปใช ้ส่งผลใหเ้กษตรกรผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีว่นใหญ่หนัมาใชส้ารอนิทรยีล์ดการ
ใชส้ารเคมทีางการเกษตร ทาํใหไ้ดผ้ลผลติอาหารทีป่ลอดภยั  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการส่งเสรมิการเขา้ถงึตลาดหรอืไม?่  
ผลผลติพรกิไทยมคีุณภาพ เป็นทีต่อ้งการของตลาด  

  √  

การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการนําไปสู่การจา้งงานและโอกาสในการหารายไดห้รอืไม?่  
ช่วงดาํเนินการใชเ้ทคโนโลย ีมกีารจา้งแรงงานในพืน้ที ่ 

   √ 

แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไป
ปฏิบติัใช้ 

ความยัง่ยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

ผูใ้ชท้ีด่นิสามารถรกัษาแนวทางการดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการ
โดยปราศจากการช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกไดห้รอืไม ่?  

√ การผลติเพิม่ขึน้  ไมไ่ด ้

√ กาํไรเพิม่ขึน้ (ศกัยภาพในการเพิม่รายรบั) การลดลงของค่าใชจ้่าย  √ ได ้

√ ความเสือ่มโทรมของทีด่นิลดลง   ไมแ่น่ใจ 

 ความเสีย่งต่อการเกดิภยัพบิตัลิดลง    
 การทาํงานโดยไมเ่กดิประสทิธภิาพลดลง  เกษตรกรผูใ้ชท้ีด่นิสามารถดาํเนินการไดเ้องโดยไมต่อ้งรอรบัการสนบัสนุน

จากหน่วย งานภาครฐั   การสรา้งรายได ้และค่าตอบแทน  

 กฎ ขอ้บงัคบั และการบงัคบัใชก้ฎหมาย    

 ชือ่เสยีง แรงกดดนัทางสงัคม ความร่วมมอืกนัของชุมชน    

√ การสรา้งเครอืขา่ย พนัธมติร กลุ่มเกษตรกร    

 ความตระหนกัต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้ม    
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ผลกระทบและสรปุค าบอกกลา่ว 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน    →    แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

  มแีหล่งเรยีนรูด้งูาน เพือ่ศกึษาหาขอ้มลูไปแกไ้ขปญัหาในการ
ประกอบอาชพี 

 - 

  ทาํใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพีในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูพรกิไทย 
เนื่องจากมเีครอืขา่ยคอยใหค้าํแนะนําเช่น ทาํใหม้ขีอ้มลูการผลติ 
ขอ้มลูตลาด 

  

  ทาํใหเ้กดิทีส่งัสรรค ์recreation ทาํใหเ้กดิความสุขในการทีไ่ดม้โีอกาส
พบและแลกเปลีย่น ซึง่กนัและกนั 

  

  มกีารสนบัสนุนจากภาครฐั อย่างต่อเนื่อง   

  ทาํใหเ้กดิช่องทางและโอกาสในการเรยีนรูม้ากขึน้   

จดุแขง็: ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  → แกไ้ข
ปญัหาไดอ้ย่างไร       

  หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯ เหน็ความสาํคญัของการฟ้ืนฟู
และปรบัปรุงดนิเสือ่มโทรม และการเพิม่ผลผลติพชืในพืน้ที ่จงึ
สนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดความรู ้
ทาํใหชุ้มชน และกลุ่มเกษตรกรเขม้แขง็ 

 - 
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แรงจงูใจหลกัของผูใ้ช้ท่ีดินเพ่ือท่ีจะน าด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน ไป
ปฏิบติัใช้ 

 

 

 วฒันธรรม ความเชือ่ และประเพณ ี   

√ การเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื    

 การพฒันาความคดิเชงินามธรรม    

 ความขดัแยง้ลดลง    

การอ้างอิง 

ผูร้วบรวม 

อภสิทิธิ ์บวัปาย (a.boupai@gmail.com)  ผูต้รวจสอบ  

วนัท่ีจดัส่งเอกสาร:  29 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2563 

วิทยากร   

เฉลมิชล ช่างถม (c.changthom@gmail.com) - เจา้หน้าทีภ่าครฐั   

บุญชยั กิง่มณ ี- ผูใ้ชท้ีด่นิ   

กมล  ศนิี (pimg134082@gmail.com) - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

จาํรสั เมตตา - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมลู   

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5736/ 

ข้อมลูด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

 เทคโนโลย:ี การจดัการดนิกรดเพือ่ปลกูพรกิไทยคุณภาพ (Acid Soils Management for Quality Pepper Plantation) 

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5733/ 

การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

  กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

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



 

    SLM ของ  WOCAT Approaches                      ศูนยเ์รยีนรูเ้รื่อง ดนิ น้ํา ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคณุภาพ (Center of Soil, Water, Fertilizer for Quality Pepper Plantation)                       8/8 

300 

 การอ้างอิงหลกัการ   

  - 
 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์   

  - 

การอ้างอิง 
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การจดัการดินกรดเพ่ือปลกูพริกไทยคณุภาพ 
การแกไ้ขดนิกรดดว้ยปนู 

การหว่านปนูโดโลไมทเ์พือ่ยกระดบัคา่ความเป็นกรดเป็นด่างของดนิ (ภาพโดย: ปารชิาต ิไผผกัแวน่) 

การใช้ปูนโดโลไมท์ตามค่า LR ปรบัปรงุดินกรด และปลูกถัว่พร้า บ ารุงดิน เพ่ือปลูกพริกไทย
คณุภาพ 
พื้นทีห่มู ่4 ต าบลวงัโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นพืน้ทีท่ ีม่ปีญัหาความเสือ่มโทรมของดนิทางเคมี
อย่างรุนแรง ดนิเป็นกรด และมปีญัหาดนิตื้นถงึชัน้ลูกรงัร่วมดว้ย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกไมผ้ล ไดแ้ก่ เงาะ 
ทุเรยีน ลองกอง ไมย้นืต้น เช่น ยางพารา แต่ในช่วงปี 2552 การผลติไมผ้ลดงักล่าวเกดิปญัหาภาวการผลติล้น
ตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตของไมผ้ลตกต ่า เกษตรกรประสบปญัหาภาวะหนี้สนิ จงึเป็นสาเหตุให้เกษตรกร
ตดัสนิใจหาทางเลอืกการผลติทีม่โีอกาสทางการตลาดที่ดกีว่า และเหน็ว่าการปลูกพรกิไทยมชี่องทางการตลาด
ดกีว่า ผลผลติสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน แต่กพ็บว่า พรกิไทย เป็นพชืทอ่ีอนไหวต่อสภาพแวดลอ้ม เกดิโรคไดง้่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพดนิทีเ่ป็นกรดจดั พรกิไทยจะเจรญิเตบิโตไดช้า้ ชะงกัการเจรญิเตบิโต และเกดิโรคราก
เน่าโคนเน่าไดง้่าย ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัและเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพรกิไทย ท าให้ต้นพรกิไทยไม่เจรญิเตบิโต ใบ
และล าตน้เหลอืง ถงึตายในทีสุ่ด เทคโนโลย ีการจดัการดนิกรดฯ มอีงค์ประกอบทีส่ าคญั คอื การใชป้นูโดโลไมท ์
การขดุหลุมลกึ และการใชถ้ัว่พรา้ แต่ละองคป์ระกอบมหีน้าทีส่ าคญั ดงันี้ 
1.การใชป้นูโดโลไมท ์ตามอตัราและระยะเวลาทีแ่นะน า จะช่วยแกป้ญัหาความเป็นกรดของดนิ ท าใหค้่าpH ของ
ดนิสูงขึน้ ท าให้สภาพของดนิไม่เหมาะแก่การเจรญิเติบโตของเชื้อ Phytophthora ทีเ่ป็นสาเหตุของโรครากเน่า    
ซึง่เป็นโรคทีเ่กดิขึน้จากสภาพดนิกรด 
2.การขดุหลุมลกึ ช่วยแกป้ญัหาดนิตื้น และบรเิวณทีเ่ป็นดนิลกูรงั ท าใหก้ารเจรญิเตบิโตของตน้พรกิไทยดขีึน้ 
3.การใชถ้ัว่พรา้ ซึง่เป็นพชืตระกลูถัว่ ใหป้ลกูในระหว่างแถวการปลูกพรกิไทย สลบัการปลูกตลอดทัง้ปี เพื่อช่วย
บ ารุงดนิ เพิม่ OM และธาตุพชืใหแ้ก่ดนิ และกจิกรรมต่างของจุลนิทรยีในดนิการใช้ปนูโดโลไมท์จดัการดนิกรด 
เพือ่ปลกูพรกิไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของดนิทีเ่กดิจากความเป็นกรด ทีไ่ม่สามารถ
ปลกูพรกิไทยใหส้ามารถปลกูไดโ้ดยการใชป้นูโดโลไมท ์เพือ่แกไ้ขปญัหาดนิกรด ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
1.เกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่ตรวจวเิคราะห ์pH,LR 
2.หว่านปนูโดโลไมทใ์หท้ัว่แปลงในอตัราครึง่หนึ่งของค่า Lime requirement (LR) 
3.จากนัน้ใหไ้ถพรวนดนิ ใหท้ัว่ทัง้แปลง 
4.ในบางพืน้ทีท่ีเ่ป็นดนิลกูรงั ใหใ้ชร้ถแบคโฮ ขดุลกึ80ซม ทัง้แปลง แลว้จงึหว่านปนู 
5.พกัดนิทิง้ไวป้ระมาณ 3-4 เดอืน 
6.ท าการปลกูพรกิไทย 
ในการดแูลพืน้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยนีี้ 
1.หลงัจากปลกูพรกิไทยไปแลว้ 3 เดอืน ใหใ้สป่นูโดโลไมทใ์นอตัราครึง่หนึง่ของคา่ LR อกีครัง้หนึง่ 
2.ใหห้มัน่สงัเกตอาการของพรกิไทย หากพบว่าใบหรอืตน้เหลอืงใหห้ว่านปนูโดโลไมทอ์กีครัง้หนึ่ง ในอตัราเดมิ 
3.ให้ปลูกถัว่พร้าแซม ในระหว่างแถวพรกิไทย หลงัจากการใส่ปูนครัง้ที่ 2 ไปแล้ว1 เดอืน โดยปลูกสลบัแถว         
(ปลกู 1แถว เวน้ 1 แถว) แลว้สบักลบหรอืไถกลบตน้ถัว่พรา้ในระยะออกดอกเพื่อเป็นปุ๋ ยพชืสด เพิม่อนิทรยีวตัถุ
ใหแ้ก่ดนิ หลงัจากนัน้ ใหป้ลูกถัว่พรา้ในแถวทีเ่วน้ไว ้สลบัไป อย่างต่อเนื่องจากการน าเทคโนโลยกีารจดัการดนิ
กรดดว้ยปนูโดโลไมท์มาใชใ้นการปลูกพรกิไทย พบว่า การใช้เทคโนโลยนีี้ท าใหด้นิมคี่า pH เพิม่ขึน้ ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดนิดขีึน้ การด าเนินงานทีผ่่านมา พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดนิ (pH) เพิม่
สูงขึ้นจากเดมิ ก่อนใช้ปูนมคี่าเท่ากบั 3.0-3.5 เป็น 4.8-5.4 ในปจัจุบนั ค่าความต้องการปูนลดลงจาก1,200 
กโิลกรมั/ไร่ ลดลงเหลอื 300 กโิลกรมั/ไร่ ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ในดนิมคี่าเพิม่ขึ้นจาก 8 เป็น 24 
มลิลกิรมั/กโิลกรมั และปรมิาณโพแทสเซยีมทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิมคี่าเพิม่ขึน้จาก 33 เป็น 60มลิลกิรมั/กโิลกรมั 

ค าอธิบาย   สถานท่ี 

สถานท่ี : 35 หมู ่4 ต าบลวงัโตนด อ าเภอนา
ยายอาม จงัหวดัจนัทบุร ีประเทศไทย 
ค านวณการวิเคราะหเ์ทคโนโลยี  
: พืน้ทีเ่ดีย่ว  
ต าแหน่งทางภมิูศาสตรข์องสถานท่ีท่ีถกู
เลือก :  101.93801, 12.68648 
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี : ใช ้ณ จุดที่
เฉพาะเจาะลงหรอืเน้นไปยงับรเิวณพืน้ทีข่นาด
เลก็ 
พืน้ท่ีคุ้มครองอย่างถาวร: ไมใ่ช่ 
วนัท่ีในการด าเนินการ : พ.ศ. 2552  
 
 

ประเภทของการแนะน า 

 ดว้ยการเริม่ของผูใ้ชท้ีด่นิเอง 

 
เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดัง้เดมิทีท่ า
กนัอยู่ ( > 50 ปี) 

 ในช่วงการทดลองหรอืการท าวจิยั 

√ ทางโครงการหรอืจากภายนอก 
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การใชป้นูโดโลไมทใ์นแปลงพรกิไทย  
(ภาพโดย : นางสาวปารชิาต ิไผผกัแว่น) 

การจ าแนกประเภทเทคโนโลยี 
จดุประสงคห์ลกั การใช้ท่ีดิน 
√ ปรบัปรุงการผลติใหด้ขี ึน้  การใชท้ีด่นิแบบผสมผสานภายในพืน้ที ่: ไมใ่ช่  

√ ลดป้องกนัฟ้ืนฟูการเสือ่มโทรมของทีด่นิ  จ านวนของฤดเูพาะปลกูต่อ 1 ปี  : 1 

 อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์               การปลกูพชืแซม : ไมใ่ช่ 
 ป้องกนัพืน้ทีลุ่่มน ้า/บรเิวณทา้ยน ้าโดยร่วมกบัเทคโนโลยอีื่นๆ   การปลกูพชืหมนุเวยีน : ไมใ่ช่ 
 รกัษาสภาพหรอืปรบัปรุงความหลากหลายทางชวีภาพ   

 ลดความเสีย่งของภยัพบิตั ิ   
 ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก    
 สภาพภมูอิากาศทีรุ่นแรงและผลกระทบ การใช้น ้า 

 ชะลอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลกและผลกระทบ  จากน ้าฝน 
 สรา้งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชน์ √ น ้าฝนรว่มกบัการชลประทาน 
√ สรา้งผลกระทบทางดา้นสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์   การชลประทานแบบเตม็รปูแบบ 

ความมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดิน ท่ีอยู่ของการเส่ือมโทรม 

 ป้องกนัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ  การเสือ่มโทรมของดนิทางดา้นเคม ี- Ca (Acidification): การเกดิกรด 
√ ลดความเสือ่มโทรมของดนิ   
√ ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมลงอย่างมาก   

 ปรบัรกัษาสภาพความเสือ่มโทรมของทีด่นิ   
 ไมส่ามารถใชไ้ด ้   

กลุ่มด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน มาตรการด้านการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืน 

 การจดัการความอุดมสมบรูณ์ของดนิแบบผสมผสาน  มาตรการอนุรกัษ์ดว้ยวธิพีชื –A2: อนิทรยีวตัถุในดนิ/ความอุดมสมบรูณ์ 

 การจดัการความเสือ่มโทรมของดนิทางเคม ี  ในดนิ  A6: Residue management (A 6.4: retained) 

การปลกูถัว่พรา้แซม ในระหว่างแถวพรกิไทย  
(ภาพโดย : นางสาวปารชิาต ิไผผกัแว่น) 

ต้นพรกิไทยเจรญิเตบิโตไดด้ ีไดผ้ลผลติดแีละมคีุณภาพ ไดผ้ลผลติเมลด็พรกิไทยเฉลีย่ 2 ตนั/ไร่สามารถจ าหน่ายไดใ้นราคา 250 -300 บาท/กโิลกรมั พรกิไทย การ
เจรญิเตบิโตทีด่ขีองต้นพรกิไทย หลงัจากการปรบัปรุงดนิดว้ยโดโลไมท์ ท าใหส้ามารถตดัยอดเพื่อจ าหน่ายเป็นต้นพนัธุ์ ซึ่งเป็นกจิกรรมราย ได้หลกัของครวัเรอืน 
สามารถตดัยอดไปจ าหน่ายเป็นตน้พนัธุไ์ดใ้นราคา 40 บาท ต่อตน้ 
จุดแขง็ของโครงการนี้ ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรผูใ้ชเ้ทคโนโลยใีหค้วามเหน็ว่า จากการใชเ้ทคโนโลยนีี้สามารถเหน็ผลประจกัษ์ไดอ้ย่างชดัเจน 
2) เกษตรกรไดม้กีารตรวจและไดร้บัผลวเิคราะหด์นิทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์เช่น ค่า pH LR ,ค่า Avai. P&K ท าใหเ้กดิความเชือ่ม ัน่ในเทคโนโลย ี
3) การใชเ้ทคโนโลยนีี้มหีน่วยงานภาครฐัใหก้ารสนับสนุน subsidy ไดแ้ก่ สถานีพฒันาทีด่นิจนัทบุร ี(กรมพฒันาทีด่นิ) และส านักงานเกษตรจงัหวดั (กรมส่งเสรมิ
การเกษตร) 
ขอ้สงัเกตของโครงการนี้ ไดแ้ก่ 
1) ปนูโดโลไมทม์รีาคาค่อนขา้งสงู(1700 baht /ton)= 53.12 USD/ton 
2) ก่อนการใชเ้ทคโนโลยนีี้ ตอ้งมกีารตรวจวเิคราะหด์นิ ก่อน (ค่า pH , LR) 
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แบบแปลนทางเทคนิค 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ค่าใชจ้่ายถูกค านวน ต่อพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(หน่วยของขนาดและพืน้ที:่ (1ไร่) 

ตวัแปลงค่าจาก 1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่)  
 สกุลเงนิทีใ่ชค้ านวณค่าใชจ้่าย บาท 
 อตัราแลกเปลีย่น คอื 1 ดอลลารส์หรฐั = 32.0 บาท 
 ค่าจา้งเฉลีย่ในการจา้งแรงงานต่อวนัคอื 300 บาท 

ข้อมลูจ าเพาะด้านเทคนิค 
1.เกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่ตรวจวเิคราะห ์pH, lime requirement (LR) 
2.หว่านปนูโดโลไมทใ์หท้ัว่แปลงในอตัราครึง่หนึ่งของค่าวเิคราะหด์นิ(ค่า LR) 
3.ใหไ้ถพรวนดนิ ลกึ ประมาณ 15-20ซม ใหท้ัว่ทัง้แปลง 
4.ในกรณพีืน้ทีท่ีเ่ป็นดนิลกูรงั ใหใ้ชร้ถแบคโฮล ขดุลกึ 80 ซม ทัง้แปลงแลว้จงึ
หว่านปนู 
5.พกัดนิทิง้ไวป้ระมาณ 3-4 เดอืน 
6.ปลกูพรกิไทย ระยะระหว่างตน้ 2 เมตรระยะระหว่างแถว 2 เมตร 
หลงัจากปลกูพรกิไทยไปแลว้ 3 เดอืน ใหใ้ส่ปนูโดโลไมทใ์นอตัราเดมิอกีครัง้ 
7.จากนัน้ ใหส้งัเกตอาการของพรกิไทยหากพบว่าใบหรอืตน้เหลอืงใหห้ว่าน
ปนูโดโลไมทอ์กีครัง้หนึ่งในอตัราเดมิ 
8.ปลกูถัว่พรา้แซม ระหว่างแถวพรกิไทย โดยใหป้ลกูแถวเวน้แถวสลบักนัทัง้
แปลง แลว้สบักลบ/ไถกลบตน้ถัว่พรา้เป็นปุ๋ ยพชืสดในระยะออกดอก เพิม่
อนิทรยีวตัถุใหแ้ก่ดนิ ปลกูต่อเนื่องตลอดปี 

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา 
ค่าปนูโดโลไมท ์
กิจกรรมเพ่ือการจดัตัง้ 
1. การตรวจวเิคราะหด์นิ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลกูพชื) 
2. หว่านปนูโดโลไมท ์(ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลกูพชื) 
3. ไถพรวน/ไถลกึ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ ก่อนปลกูพชื) 
4. ปลกูถัว่พรา้ (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ หลงัปลกูพชื)  
5. สบักลบ/ไถกลบถัว่พรา้ (ช่วงระยะเวลา/ความถี:่ 45 วนั หลงัปลกู 
ถัว่พรา้) 

ผูเ้ขยีน : นางสาวสริพิร สงวนรตัน์ 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่าย
ท่ีก่อให้เกิดขึน้
โดยผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าแรงหว่านปนู 
ค่าแรงปลกูถัว่พรา้/ไถกลบ 

คน 
คน 

1.0 
3.0 

300.0 
300.0 

300.0 
900.0 

100.0 
100.0 

อปุกรณ์  

ค่าเช่ารถแมค็โคปรบัดนิ ชัว่โมง 12.0 700.0 840.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

ถัว่พรา้ (ปลกู 3 ครัง้) กโิลกรมั 30.0 28.0 840.0  

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซต)์  

ปนูโดโลไมท ์ ตนั 1.8 1,700.0 3,060.0 80.0 

อ่ืนๆ  

ค่าตรวจวเิคราะห ์LR ตวัอย่าง 1.0 150.0 150.0  

13,650.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    426.56  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการจดัตัง้ (ต่อ 1 ไร่ : 1 เฮกตาร ์เท่ากบั 6.25 ไร่) 

303 



 

SLM ของ  WOCAT Technologies                          การจดัการดนิกรดเพื่อปลกูพรกิไทยคุณภาพ                                                           4/10 

การจดัตัง้และการบ ารงุรกัษา  : กิจกรรม ปัจจยั และค่าใช้จา่ย 

กจิกรรมส าหรบัการบ ารงุรกัษา 
1. ตรวจวเิคราะห ์(ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ 3 ปี/ครัง้) 
2. การใชปู้นโดโลไมท ์(ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ 1-3ปี/ครัง้) 
3. ปลูกถัว่พรา้บ ารงุดนิ ตลอดปี (ชว่งระยะเวลา/ความถี:่ ปีละ3ครัง้) 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อ 
หน่วย (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ต่อปัจจยัน าเข้า

(บาท) 

%ของค่าใช้จ่ายท่ี
ก่อให้เกิดขึน้โดย

ผูใ้ช้ท่ีดิน 

แรงงาน  

ค่าแรงปลกู/ไถกลบ,สบักลบ คน 3.0 300.0 900.0 100.0 

ค่าแรงหว่านปนู คน 1.0 100.0 100.0 100.0 

วสัดดุ้านพืช  

เมลด็พนัธุถ์ ัว่พรา้(ปลกู3ครัง้/ปี) กโิลกรมั 30.0 28.0 480.0  

ปุ๋ ยและสารฆ่า/ยบัยัง้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต (ไบโอไซด)์  

ปนูโดโลไมท ์ ตนั 0.6 1,700.0 1,020.0 80.0 

2,860.0  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารงุรกัษาสภาพเทคโนโลยี  

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการบ ารุงรกัษาสภาพเทคโนโลย ี(ดอลลารส์หรฐั)    89.38  

ปัจจยัและค่าใช้จ่ายของการบ ารงุรกัษา (ต่อ 1 ไร่ 1เฮกตาร ์เท่ากบั 6.25 ไร่) 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย เขตภมิูอากาศเกษตร ข้อมลูจ าเพาะเรื่องอากาศ 

 <250 ม.ม. √ ชืน้ ปรมิาณเฉลีย่ฝนรายปีในหน่วย มม. 2900.0 

 251-500 ม.ม.  กึง่ชุ่มชืน้ มฝีนตกชุก 8 เดอืนใน 1 ปี 

 501-750 มม.  กึง่แหง้แลง้  

 751-1,000 มม.  แหง้แลง้  

 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.     
ความชนั ภมิูลกัษณ์ ความสงู  เทคโนโลยีถกูประยกุต์ใช้ใน 

 ราบเรยีบ (0-2%) √ ทีร่าบสงู/ทีร่าบ √ 0-100 เมตร  บรเิวณเนินเขา 

√ ลาดเลก็น้อย (3-5%)  เนินเขา  101-500 เมตร  บรเิวณแอ่งบนทีร่าบ 

 ปานกลาง (6-10%)  ไหล่เขา  501-1,000 เมตร √ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นลกูคลืน่ (11-15%)  ไหล่เนินเขา  1,001-1,500 เมตร   

 เป็นเนิน (16-30%)  เนินเขา  1,501-2,000 เมตร   

 ชนั (31-60%)  หุบเขา  2,001-2,500 เมตร   

 ชนัมาก (>60%)    2,501-3,000 เมตร    

     3,001-4,000 เมตร   

     >4,000 เมตร   
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ความลึกของดิน เน้ือดิน (ดินชัน้บน) เน้ือดิน (>20  ซม.ต า่กว่าพ้ืนผิว) สารอินทรียวตัถใุนดิน 

√ ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  หยาบ/เบา (ดนิทราย)  สงู (>3%) 

 ตื้น (21-50 ซ.ม.) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (ดนิร่วน ทรายแป้ง) √ ปานกลาง (1-3%) 

 ลกึปานกลาง (51-80 ซ.ม.)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ละเอยีด/หนกั (ดนิเหนียว)  ต ่า (<1%) 

 ลกึ (81-120 ซ.ม.)       
 ลกึมาก (>120 ซ.ม.)       

ระดบัน ้าบาดาล ความเป็นปะโยชน์ของน ้าผิวดิน คณุภาพน ้า (ยงัไม่ได้รบัการบ าบดั) ความเคม็ของน ้าเป็นปัญหา
หรือไม่    

 ผวิดนิ  เพยีงพอ  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิ  ใช่ 

√ < 5 เมตร √  ด ี  เป็นน ้าเพือ่การดืม่กนิไมด่ ี (จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการบ าบดั)  

√ ไมใ่ช่ 

 5-50 เมตร  ปานกลาง   
 > 50 เมตร  ไมด่หีรอืไมม่เีลย √  เป็นน ้าใชเ้พือ่การเกษตรเท่านัน้   

(การชลประทาน)  
  

     ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้ การเกิดน ้าท่วม 

      ใช่ Water quality refers to: both 
ground and surface water   

     √ ไมใ่ช่ 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่     

√ สงู  สงู     

 ปานกลาง √ ปานกลาง     

 ต ่า  ต ่า     

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 

เป้าหมายทางการตลาด รายได้จากภายนอกฟารม์ ระดบัความมัง่คัง่โดยเปรียบเทียบ ระดบัของการใช้เครื่องจกัรกล 

 เพือ่การยงัชพี (หาเลีย้งตนเอง) √ <10% ของรายไดท้ัง้หมด  ยากจนมาก √ งานทีใ่ชแ้รงกาย 

 ผสมผสาน   10-50% ของรายไดท้ัง้หมด  จน  การใชก้ าลงัสตัว ์

 (เพือ่การยงัชพี/การคา้)  >50% ของรายไดท้ัง้หมด  พอมพีอกนิ   การใชเ้ครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์  

√ ท าการคา้/การตลาด   √ รวย   

     รวยมาก   

อยู่กบัท่ีหรือเร่ร่อน เป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม เพศ อายุ 

√ อยู่กบัที ่ √ เป็นรายบุคคล/ครวัเรอืน  หญงิ  เดก็ 

 กึง่เร่ร่อน  กลุ่ม/ชุมชน √ ชาย  ผูเ้ยาว ์

 เร่ร่อน  สหกรณ์    วยักลางคน 

   ลกูจา้ง (บรษิทั รฐับาล)   √ ผูส้งูอาย ุ

พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน ขนาด กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 <0.5 เฮกตาร ์  ขนาดเลก็  รฐั  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดั
ระเบยีบ) 

 0.5-15 เฮกตาร ์ √ ขนาดกลาง  บรษิทั  เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

√ 1-2 เฮกตาร ์  ขนาดใหญ่  เป็นแบบชุมชนหรอืหมูบ่า้น  เช่า  

 2-5 เฮกตาร ์    กลุ่ม √ รายบุคคล 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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พืน้ท่ีท่ีใช้ต่อครวัเรือน   กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน สิทธิในการใช้น ้า 

 5-15 เฮกตาร์    รายบุคคลไมไ่ดร้บัสทิธคิรอบครอง  เขา้ถงึไดแ้บบเปิด (ไมไ่ดจ้ดัระเบยีบ) 
 15-20 เฮกตาร ์   √ รายบุคคลไดร้บัสทิธคิรอบครอง √ เกีย่วกบัชุมชน (ถูกจดัระเบยีบ) 

 50-100 เฮกตาร ์      เช่า  

 100-500 เฮกตาร์      รายบุคคล 

 500-1,000 เฮกตาร ์       
 1,000-10,000 เฮกตาร ์       

 >10,000 เฮกตาร ์       

เข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน  

สุขภาพ ไมด่ ี   √ ด ี  

การศกึษา ไมด่ ี   √ ด ี  
ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ไมด่ ี   √ ด ี  
การจา้งงาน (เช่น ภายนอกฟารม์)  ไมด่ ี  √  ด ี  

ตลาด  ไมด่ ี   √ ด ี  
พลงังาน  ไมด่ ี  √  ด ี  
ถนนและการขนส่ง  ไมด่ ี   √ ด ี  
น ้าดืม่และการสุขาภบิาล  ไมด่ ี   √ ด ี  

บรกิารดา้นการเงนิ  ไมด่ ี   √ ด ี  

ผลกระทบ  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

การผลติพชืผล ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

คุณภาพผลผลติ ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

พืน้ทีส่ าหรบัการผลติ (ทีด่นิใหมท่ีอ่ยู่ในระหว่าง
เพาะปลกูหรอืใชง้าน) 

ลดลง       √ เพิม่ขึน้  

          จ านวนก่อนดา้นการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 0-2-00  ไร่หลงัจากการจดัการ
ทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 12 ไร่ ขยายพืน้ทีป่ลกู
เพิม่ขึน้ 

การจดัการทีด่นิ ขดัขวาง    √    ท าใหง้า่ยขึน้  

          ไมข่ดัขวางวธิกีารจดัการดนิ 

การมนี ้าดืม่ไวใ้หใ้ช ้ ลดลง    √    เพิม่ขึน้  

          แหล่งน ้าอยู่แลว้  

การมนี ้าไวใ้หส้ าหรบัการชลประทาน  ลดลง     √    เพิม่ขึน้  

          จ านวนก่อนการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 1 
หลงัจากการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 
: 1 มเีท่าเดมิ 

คุณภาพน ้าส าหรบัการชลประทาน  ลดลง      √   เพิม่ขึน้  

ค่าใช่จ่ายของปจัจยัการผลติทางการ  เพิม่ขึน้     √   ลดลง   

          พด.สนนัสนุนปนูโดโลไมท ์

รายไดจ้ากฟารม์  ลดลง      √  เพิม่ขึน้  

          พรกิไทยราคารบัซื้อสงู 

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้ท่ีดินท่ีประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี 
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ผลกระทบ 

ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม    

ความมัน่คงดา้นอาหาร / พึง่ตนเองได ้ ลดลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          ดนิดขีึน้ผลติอาหารไดเ้พิม่ขึน้ 

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ แย่ลง     √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

การใชท้ีด่นิ / สทิธใินการใชน้ ้า  แย่ลง       √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          การใชป้ระโยชน์ทีด่นิกอ่ใหเ้กดิ
รายไดส้งู การใชน้ ้าอยู่ในก าระเบยีบ
ของชุมชน 

โอกาสทางวฒันธรรม (ดา้นจติวญิญาณทางศาสนา  
ดา้นสุนทรยีภาพ) 

ลดลง    √    ปรบัปรุงดขี ึน้   

          ไมข่ดัต่อวฒันธรรมชุมชน 

การจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนืหรอืความรูเ้รือ่งความเสือ่มโทรม
ของทีด่นิ 

ลดลง      √  ปรบัปรุงดขี ึน้   

          จ านวนก่อนดา้นการจดัการทีด่นิ
อย่างยัง่ยนื : 3 หลงัจากดา้นการ
จดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื : 5 ค่า pH 
ดนิเพิม่ขึน้ สามารถปลกูพชืได้
หลากหลายชนิด 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา  

ปรมิาณน ้า  ลดลง    √    เพิม่ขึน้   

          เท่าเดมิ 

คุณภาพน ้า  ลดลง     √   เพิม่ขึน้   

          ดขีึน้ 

ความชืน้ในดนิ  ลดลง     √   เพิม่ขึน้ดขี ึน้   

          มพีชืปกคลุมดนิ 

สิง่ปกคลุมดนิ  ลดลง     √   ปรบัปรุงดขี ึน้  

          ปลกูพชืหลกัเตม็พืน้ที ่และปลกูถัว่
พรา้คลุมดนิ 

อนิทรยีวตัถุในดนิ/ต ่ากว่าดนิชัน้ C  ลดลง    √  √  เพิม่ขึน้   

          จ านวนก่อนการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 1.6 
หลงัจากการจดัการทีด่นิอย่างยัง่ยนื: 
1.6 เท่าเดมิ 

ความเป็นกรด เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

          จ านวนก่อนการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 3 
หลงัจากการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื  : 5.4 ความเป็นกรดลดลง 

การปกคลุมดว้ยพชื  ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          ปลกูพชืคลุมดนิทัง้แปลง 

ชนิดพนัธุท์ีใ่หป้ระโยชน์ (ผูล้่า ไสเ้ดอืนดนิ แมลงผสมเกสร) ลดลง     √   เพิม่ขึน้  

          ไสเ้ดอืนเพิม่ขึน้ 

ผลกระทบจากภยัแลง้ เพิม่ขึน้        ลดลง  

          มแีหล่งน ้าชลประทาน ตดิกบัแปลง 
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ผลกระทบ 

ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ  

น ้าทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้(น ้าบาดาล น ้าพุ) เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

          จ านวนก่อนการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 3 เมตร  
หลงัจากการจดัการทีด่นิอย่าง
ยัง่ยนื : 3 เมตร เท่าเดมิ 

ความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูของ 
เพือ่นบา้น  

เพิม่ขึน้    √    ลดลง  

          ไมส่่งผลเสยีหายต่อเพือ่นบา้น 

รายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่าย  

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบัเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา      

ผลตอบแทนระยะสัน้ ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ผลตอบแทนระยะยาว ดา้นลบ
อย่างมาก 

     √  ดา้นบวก 
อย่างมาก 

 

ระยะสัน้คอื 1- 3 ปี ระยะยาวคอื 3-10 ปี  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ    

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีค่อยเป็นค่อยไป  

อุณหภมูปิระจ าปี เพิม่ขึน้ ไมด่ ี      √  ดมีาก  

อุณหภมูติามฤดกูาล เพิม่ขึน้ ไมด่ ี      √  ดมีาก  

ฝนประจ าปี เพิม่ขึน้ ไมด่ ี      √  ดมีาก  

ฝนตามฤด ูเพิม่ขึน้ ไมด่ ี      √  ดมีาก  

สภาพรนุแรงของภมิูอากาศ (ภยัพิบติั)  

พายุฝนประจ าทอ้งถิน่ ไมด่ ี    √    ดมีาก  

น ้าท่วมตามปกต ิ(แมน่ ้า) ไมด่ ี    √    ดมีาก  

ผลลพัธ์ตามมาท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศอ่ืน ๆ  

ช่วงการปลกูพชืทีข่ยายออกไป ไมด่ ี    √    ดมีาก  

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้ใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ จากทัง้หมดท่ีได้รบัเทคโนโลยีเข้ามามีจ านวนเท่าใดท่ีท าแบบทนัที 
โดยไม่ได้รบัการจงูใจด้านวสัดหุรือการเงินใดๆ  

 ครัง้เดยีวหรอืเป็นการทดลอง  √ 0-10% 

 1-10%  11-50% 
√ 11-50%  51-90% 

 >50%  91-100% 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 
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เทคโนโลยีได้รบัการปรบัเปล่ียนเรว็ๆ น้ีเพ่ือให้ปรบัตวัเข้ากบัสภาพท่ี ก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ใช่ 

√ ไมใ่ช่ 

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

 การเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรนุแรงของภมูอิากาศ  

 การเปลีย่นแปลงของตลาด  

 การมแีรงงานไวใ้หใ้ช ้(เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ฐาน) 

บทสรปุและบทเรียนท่ีได้รบั 

จดุแขง็: มมุมองของผู้ใช้ท่ีดิน จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:มมุมองของผูใ้ช้ท่ีดิน     แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร 

 เมือ่น าเทคโนโลยไีปปฏบิตัแิลว้เหน็ผลจรงิในเชงิประจกัษ์  ปนูโดโลไมทม์รีาคาแพง     รวมกลุ่มกนัซื้อหรอืผ่านทางสหกรณ์ 

  สามารถวดัความส าเรจ็ของเทคโนโลยไีดด้ว้ยเครือ่งมอืทาง
วทิยาศาสตร ์เช่น pH meter , LDD test kit 
 

 ขาดความรูใ้นเรือ่งการใชเ้ทคโนโลย ี(ปรมิาณและอตัราการใช)้  ตรวจ
วเิคราะหด์นิ เพือ่ทราบปรมิาณและอตัราการใชใ้นพืน้ที ่และขอค าแนะน าจาก
เจา้หน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิ 

 มหีน่วยงานภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลย ีเช่น สถานีพฒันา
ทีด่นิจนัทบุร ี(กรมพฒันาทีด่นิ) และส านกังานเกษตรจงัหวดั (กรม
ส่งเสรมิการเกษตร) 

 การสนบัสนุนวสัดุปนูโดโลไมท ์แก่เกษตรกรมจี ากดั    เกษตรกรหาซือ้เอง
ในทอ้งถิน่ เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์- ผูน้ าชุมชนหรอืผูน้ าทอ้งถิน่ตระหนกัถงึ
ปญัหาในเรือ่งความเป็นกรดจดัของดนิร่วมมอืกนัผลกัดนัใหม้กีารจดัท า
งบประมาณดา้นการฟ้ืนฟูปรบัปรุงดนิกรด บรรจุอยู่ในแผนพฒันาการเกษตร
ของชุมชน 

จดุแขง็ : ทศันคติของผูร้วบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  จดุด้อย/ข้อเสีย/ความเส่ียง:ทศันคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  
แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร       

 เทคโนโลยนีี้สามารถลดความเป็นกรดของดนิได ้เมือ่มกีารใชอ้ย่าง
แพร่หลายจะท าใหค้วามเสือ่มโทรมทางเคมขีองดนิลดลง 

 ใชเ้ทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง   อาจตอ้งจดัซื้อมาใชเ้อง 

 การทีม่หีน่วยงานภาครฐั สนบัสนุนปจัจยัการผลติ (ปนูโดโลไมท)์ และ
องคค์วามรูใ้นการปลกูพรกิไทย เป็นโอกาสดทีีจ่ะท าใหเ้ทคโนโลยนีี้
สามารถขยายผลไปไดม้ากขึน้ สรา้งแรงจงูใจในการน าไปใชม้ากขึน้ 

 ศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ   เขา้รบัการฝึกอบรมกบัหน่วยงานต่างๆทีใ่หค้วามรู ้

การอ้างอิง 

 ผู้รวบรวม 

 อภสิทิธิ ์บวัปาย   ผู้ตรวจสอบ  

 วนัท่ีจดัส่งเอกสาร: 29 มนีาคม 2563  การอพัเดทล่าสดุ: 21 เมษายน 2563 

 วิทยากร   

 ภริมย ์แกว้วเิชยีร - ผูใ้ชท้ีด่นิ   

 ค าอธิบายฉบบัเตม็ในฐานข้อมูล   

 https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_5733/ 

ข้อมลูการจดัการท่ีดินอย่างยัง่ยืนท่ีถกูอ้างอิง   

Approaches: ศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่ง ดนิ น ้า ปุ๋ ย และการผลติพรกิไทยคุณภาพ (Center of Soil, Water, Fertilizer for Quality Pepper Plantation) 

https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_5736/ 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการปรบัใช้ 
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การอ้างอิง 

 การจดัท าเอกสารถกูท าโดย 

 องคก์ร 

 กรมพฒันาทีด่นิ - ไทย 

 โครงการ 

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

 การอ้างอิงหลกั 

 - 

 ลิงคข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

  ศกึษาการจดัการดนิเปรีย้วจดัและดนิกรดเพือ่การปลกูขา้วทีคุ่ณค่าทางโภชนาการสงู: http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2559/KC5301097.pdf 

  ผลของอตัราปนูโดโลไมท ์ทีม่ต่ีอคา่ pH และจุลนิทรยีใ์นดนิทีป่ลกูทุเรยีนพนัธุห์มอนทอง: http://old.rmutto.ac.th/fileupload/Wannasa%20Balsong  
    62dolomi.pdf 
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สารบัญ            

โวแคท - ภาพรวมระดบัโลกของแนวทางและเทคโนโลยีในการอนรัุกษ์ 

(WOCAT-World Overview of Conservation Approaches and Technologies)   

 

แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางเพื่อการจัดการที่ดนิอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Land Management SLM) 

Approaches 

 

เวอร์ชัน่หลกั (2016) 

เคร่ืองมือช่วยบนัทกึ ประเมินผล และเผยแพร่การปฏิบตัเิอสแอลเอ็ม 
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ความรู้เบือ้งต้นของแบบสอบถาม 

ค าจ ากัดความ 

การจัดการท่ีดินอย่างย่ังยืน (เอสแอลเอ็ม) ในบริบทของโวแคท (WOCAT)  หมายถึงการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรที่ดินได้แก่ ดิน น ้า พืชพรรณ และสัตว์ เพื่อที่จะผลิตสินค้าและจัดหาบริการมาให้ตรงกับความ

ตอ้งการของมนษุย์ทีมี่การเปลีย่นแปลงอยู่เสมอในขณะเดียวกนัก็ท าให้มัน่ใจว่า ทรัพยากรเหล่านี้จะมีศกัยภาพ

ในการผลิตระยะยาวและมีการบ ารุงรักษาสภาพการท าหนา้ที่ของทรัพยากรทีมี่ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม คือวิธีการปฏิบติัทางกายภาพต่อผืนทีดิ่นเพือ่ควบคมุการเสื่อมโทรมของที่ดิน และเพ่ิม

ความสามารถในการผลิต โดยเทคโนโลยีหน่ึงอย่างนัน้ประกอบไปด้วยหน่ึงมาตรการหรือหลายมาตรการ เช่น

มาตรการดา้นการปลูกพืช ดา้นพืชพรรณ ดา้นโครงสร้าง และดา้นการจดัการ 

แนวทางของเอสแอลเอ็ม ได้ก าหนดถึงวิธีการที่จะน าเอาเทคโนโลยีเอสแอลเอ็มหน่ึงอย่างหรือหลายอย่างไป

ปฎิบติัใช้  โดยรวมถึงการสนบัสนุนด้านเทคนิคและวสัดอุปุกรณ์ และการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้

เสียต่างๆ เป็นตน้ แนวทางนีห้มายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมทีริ่เร่ิมโดยผูใ้ช้ทีดิ่นเอง 

โครงร่างงานท่ีเป็นหน่วยย่อยส าหรับการจัดท าเอกสารและการประเมินผลการปฏิบัตเิอสแอลเอ็ม 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดท าเอกสารและการประเมินผลการปฏิบติัการบริหารที่ดิน คือการแบ่งปันและการ

เผยแพร่ความรู้อนัมีค่าในการจดัการที่ดิน สนบัสนุนการตดัสินใจที่อิงหลกัฐาน และเพ่ิมขยายการปฏิบติัที่ได้รับ

การระบุว่าดีหรือดีที่สุด  เพื่อที่จะบรรลุส่ิงเหล่านี้ได้นั้น และเป็นส่ิงส าคัญที่จะต้องวิเคราะห์ประสบการณ์

ภาคสนามและท าความเข้าใจให้ดีข้ึนกบัเหตผุลที่อยู่เบื้องหลงัการปฏิบติัเอสแอลเอ็มได้ประสบผลส าเร็จ โดยการ

ปฏิบติันัน้จะไดร้ับการแนะน าจากโครงการหรือพบอยู่ในระบบแบบเดิมๆทีป่ฏิบติักนัอยู่ 

โวแคท (WOCAT) มุ่งไปในเร่ืองความพยายามในการป้องกนัและลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและท าการฟ้ืนฟู

ที่ดินที่ได้เสื่อมโทรมไปแล้วโดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการท่ีดินและแนวทางท่ีได้ปรับปรุงให้ดีแล้วไป

ปฏิบัติใช้   การปฏิบติัทัง้หมดนัน้อาจจะรวมถึงแบบประเพณีดัง้เดิมหรือแบบพื้นเมือง หรือเพ่ิงจะแนะน าเข้ามา

เมื่อเร็วๆนี้จากโครงการหรือแผนงาน โดยการรับเข้ามาหรือการปรับโดยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือว่าเป็นนวตักรรม

ล่าสดุก็ได ้

แบบสอบถามหลักของเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม (QT) ช่วยในการอธิบายและเข้าใจถึงการปฏิบติัการ

จดัการที่ดิน โดยการยกประเด็นค าถามต่อไปนี้ ได้แก่ ข้อมูลจ าเพาะของเทคโนโลยีคืออะไรบ้าง  ปัจจยัการผลิต

และค่าใช้จ่ายมีอะไรบา้ง  น าไปใช้ท่ีไหน (ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและมนษุย์) และมีผลกระทบอะไรบา้ง 
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แบบสอบถามหลักของแนวทางเอสแอลเอ็ม (QA) จะยกประเด็นค าถามถึงวิธีการที่การเอาไปปฏิบติัใช้

สมัฤทธิผลได้อย่างไร (ซ่ึงรวมถึง การสร้างขีดความสามารถ การตดัสินใจ การสนบัสนุนทางเทคนิคและวสัดุ

อปุกรณ์ การเปลีย่นโครงงานและนโยบายด้านกฎหมาย) และบคุคลใดที่จะด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จ (ซ่ีงรวมถึง

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมดและบทบาทของบคุคลเหล่านัน้) 

ในกรณีของโครงการน้ัน โวแคท (WOCAT) ขอให้บันทึกเอกสารเฉพาะองค์ประกอบหรือกิจกรรมของ
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับเอสแอลเอ็มเท่าน้ัน 

แบบสอบถามหลกัของเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม (ตวัหลกั QT) และแบบสอบถามหลกัของแนวทางเอสแอล

เอ็ม (ตวัหลกั QA ) ประกอบไปดว้ยค าถามทีส่ าคญัของการจดัการทีดิ่นอย่างยัง่ยืน ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของฐานความรู้

โวแคท (WOCAT)    โดยจะสัน้กว่าและใช้เวลาในการกรอกนอ้ยกว่าแบบสอบถาม"พืน้ฐาน"ทีใ่ช้กนัก่อนหนา้นี ้

โครงร่างงานของโวแคท (WOCAT) มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ช่วยท าให้ผู้ใช้สามารถรวมเอาหวัข้อที่

เฉพาะเจาะจงไว้ด้วยกัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เพื่อที่จะขยายแบบสอบถามหลกั       

โวแคท (WOCAT) ไดท้ าใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้ การพฒันาหน่วยย่อยต่อไปนี้ได้เสร็จส้ินสมบรูณ์หรือได้มีการริเร่ิม

ไปแลว้คือ การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(QC) การบรรเทาการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศและประโยชน์ท่ีได้รับจากคาร์บอน  เศรษฐกิจของเอสแอลเอ็มและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การท าหน่วยย่อยที่เพ่ิมข้ึนมาให้เป็นจริงข้ึนอยู่กบัการริเร่ิมของหุ้นส่วนที่มีส่วนได้เสีย

และการระดมทรัพยากร โดยโวแคท (WOCAT)ไดเ้ปิดรับความร่วมมือกนั โครงการร่วมและการพฒันาฐานความรู้ 

หน่วยย่อยทัง้หมดจะยึดอยู่กบัเวอร์ชัน่หลกัของ QTและ QA 

นอกจากนัน้แลว้ไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือเพ่ิมเติม คือแบบสอบถามของการท าแผนท่ีเอสแอลเอ็ม (QM) เพือ่

ใช้ในการวิเคราะห์และแสดงการกระจายเชิงพื้นที่ของเอสแอลเอ็ม กระบวนการ สาเหตุ และผลกระทบของการ

เสือ่มโทรมของทีดิ่น 

แบบสอบถามดงักล่าวข้างต้นเสริมซ่ึงกนัและกนั  ข้อมูลทัง้หมดที่ถูกบนัทึกลงบนแบบสอบถามโวแคท (WOCAT)   

มีไว้ให้ใช้ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่เข้าถึงได้แบบเปิด สามารถน ามาใช้เผยแพร่ความรู้เอสแอลเอ็มและปรับปรุง

การตดัสินใจเพือ่น าไปปฏิบติัใช้และส่งเสริมการปฏิบติัเอสแอลเอ็มเพ่ิมข้ึน 

โปรดอ่านข้อสังเกตต่อไปน้ีก่อนกรอกแบบสอบถาม 

 ขอแนะน าว่าใหที้มงานของผู้เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มเป็นผู้กรอกแบบสอบถามซึ่งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์
ท่ีดินด้วย และควรเป็นผู้ที่มีภูมิหลงัและประสบการณ์ที่ต่างกนัพร้อมทัง้คุ้นเคยกบัรายละเอียดของแนวทาง
เอสแอลเอ็ม 
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 ให้ตอบทุกค าถาม  ถา้หาข้อมูลไดย้ากหรือไม่มีข้อมูลที่แม่นย า เราขอให้คณุท าประมาณการที่ดีที่สดุโดยใช้
การตดัสินแบบมืออาชีพของคณุเป็นหลกั ถา้บางค าถามทีใ่ช้การไม่ไดห้รือไม่ตรงประเด็นให้ระบลุงไปว่า "ไม่มี
ข้อมูล"  อย่าลืมว่าคณุภาพของผลลพัธ์ทีอ่อกมาทัง้หมดข้ึนอยู่กบัคณุภาพค าตอบของตณุ 

 ค าถามที่มีไอคอน        ต้องตอบด้วยการไปปรึกษากบัผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และจะเป็นข้อได้เปรียบที่จะตอบ
ทกุค าถามโดยการไปปรึกษากบัผูใ้ชป้ระโยชน์ทีดิ่น ซ่ึงทัง้นีก็้ข้ึนอยู่กบัตวัแนวทาง 

 ค าถามทีมี่ไอคอน         จ าเป็นตอ้งใช้การวดัและการสงัเกตการณ์ในสนาม 

 ค าแนะน า ค าอธิบาย ค าจ ากดัความ และตวัอย่างซ่ึงอยู่ในรูปตวัเอียง ให้ใชคั าจ ากดัความที่ให้ไว้ในเอกสารนี้
แม้ว่ามนัจะต่างออกไปจากค าจ ากดัความของคณุเองหรือของระดบัชาติก็ตาม (เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชัน้
ของความลาดชนั เป็นตน้) 

 ต้องกาในช่องส่ีเหล่ียม!  ถา้ไม่มีการระบวุ่า "อาจมีหลายค าตอบ" ก็กาเพียงช่องเดียว 

 ใช้ประโยชน์จากเอกสารท่ีมีอยู่และขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มคนอ่ืนและผู้ใช้
ประโยชน์ท่ีดนิให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้ดีขึ้น 

 ถ้าคุณไม่มีที่ว่างพอในการเขียนค าตอบ ให้ใช้ส่วนของกระดาษที่ว่างตรงตอนสุดท้ายของแบบสอบถาม
ส าหรับเขียนข้อมูลเพ่ิมเติม   กรุณาใช้การอ้างอิงที่ถูกต้องเสมอกับค าถามที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับ
หมายเลขหนา้กระดาษของแบบสอบถาม 

 แนบแบบแปลนทางเทคนิคท่ีดี  รูปถ่าย (รวมถงึค าอธิบาย)  การอา้งอิง เป็นตน้ 

 กรุณากรอกในแบบสอบถามที่แยกออกมาต่างหากส าหรับแต่ละแนวทางและแต่ละเทคโนโลยี ( นั่นคือ 
แบบสอบถามหน่ึงฉบับต่อหน่ึงแนวทาง  แบบสอบถามหน่ึงฉบับต่อหน่ึงเทคโนโลยี)  แนวทางหน่ึงควร
เชื่อมต่อกบัเทคโนโลยีหน่ึงอย่างหรือหลายอย่าง  เมื่อเอาแบบสอบถามทัง้สองแบบรวมเข้าด้วยกนั(ทัง้เร่ือง
เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มและแนวทางเอสแอลเอ็ม) ก็จะอธิบายถึงกรณีศึกษาภายในพื้นที่หน่ึงที่ได้
คดัเลือกไว ้

 กรอกแบบสอบถามอย่างรอบคอบให้อ่านออก 

 กรุณาใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ของโวแคท(WOCAT)   ดท่ีู qcat.wocat.net. 
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ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือของแนวทางเอสแอลเอ็ม (ซึ่งต่อจากนีห้มายถงึแนวทาง) 

ช่ือ ...............................................................................................................................................................  

ช่ือท่ีใช้ตามท้องถ่ิน: …………………………………………………………… ................................................. .  

ชื่อของแนวทางเอสแอลเอ็ม     อย่าใช้ชื่อเหมือนกบัที่ใช้กบัเทคโนโลยี (QT)ที่สอดคล้องกนั  พยายามหาชื่อที่

สะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะส าคญัของแนวทาง  ( ชื่อของโครงการ แผนงาน การริเร่ิม ชื่อของการด าเนินการหรือ

การส่งเสริม หรือวิธีการส่งเสริมทีน่ ามาใช้ เป็นตน้ ) 

ประเทศ ........................................................................................................................................................  

 

1.2 รายละเอียดการติดต่อวิทยากรและสถาบันที่ เก่ียวข้องกับการประเมินและการจัดท าเอกสารของ
แนวทาง 

ผู้รวบรวม 

บคุคลทีด่ าเนินการสมัภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และกรอกแบบสอบถาม 

ช่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................  
หญิง  

ชาย  

ช่ือองค์กร   ...................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่องค์กร ...................................................................................................................................................  

รหสัไปรษณีย์ ........................................................................................................................................  อ าเภอ ........................................................................  

จงัหวดั  .................................................................................................................................................  ประเทศ ......................................................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ..................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2  (มือถือ)  ..........................................  

อีเมล์ 1) ................................................................................................................................................  อีเมล์ 2) ......................................................................  
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วิทยากรหลัก 

บุคคลผู้ให้ข้อมูลเป็นส่วนมากในแบบสอบถามนี้  บุคคลผู้นี้จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ 

ผูเ้ชี่ยวชาญเอสแอลเอ็ม(เช่น ทีป่รึกษาดา้นเทคนิค ผูท้ าการวิจยั)  หรือบคุลอืน่ใดๆ 

ระบุประเภทของวิทยากรหลัก   ผู้ ใช้ประโยชน์ท่ีดิน1  
 ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม  อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ……… 

ช่ือ...................................................... นามสกลุ ................................................................ 

 

 

 

หญิง  

ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่องค์กร ...................................................................................................................................................  

รหสัไปรษณีย์ ........................................................................................................................................  อ าเภอ ........................................................................  

จงัหวดั ..................................................................................................................................................  ประเทศ ......................................................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ..................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)  ...........................................  

อีเมล์ 1:  ...............................................................................................................................................  อีเมล์ 2:  .....................................................................  

ทางเลือก:  จดัหารูปภาพของวิทยากรและระบช่ืุอไฟล์ท่ีน่ี ............................................................................. 

1ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึงบคุคลที่ด าเนินการใช้และบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัแนวทางนี้ ค าว่า

ผูใ้ช้ประโยชน์ทีดิ่นนีห้มายถึงเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรรายใหญ่ กลุ่มต่างๆ (เพศ  อาย ุ สถานภาพ ความ

สนใจ) สหกรณ์ บริษัทอตุสาหกรรม   (เช่น การท าเหมืองแร่ ) องค์กรของรัฐ (เชน่ ป่าของรัฐ ) เป็นต้น 

ช่ือองค์กรที่ ช่วยอ านวยความสะดวกการท าเอกสารหรือการประเมินของแนวทาง (ถ้าสัมพันธ์กัน ) 

................................................................................................................................................................. 

ช่ือโครงการที่ช่วยอ านวยความสะดวกการท าเอกสารหรือการประเมินของแนวทาง (ถ้าสัมพันธ์กัน ) 

................................................................................................................................................................. 

ข้อสงัเกตคือ    คณุอาจจะใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์(อปัโหลด)เก่ียวกบัตราเคร่ืองหมายขององค์กรของคณุหรือ

โครงการไปทีฐ่านข้อมูลโวแคท 
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ระบเุพิ่มเตมิวิทยากรท่ีให้ข้อมลูเร่ืองแนวทาง(ถ้าเก่ียวข้อง) 

 

วิทยากรคนที่ 2  ผู้ใช้ท่ีดนิ  ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม/ ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค  อ่ืนๆ(ระบ)ุ ………….. 

ช่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................   
หญิง       

ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ ..............................................................................................................................................................  

.........................................................................................................  ประเทศ .......................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ..................................................................................................................................   โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)  ...........................................  

อีเมล์ 1)  ...............................................................................................................................................  อีเมล์ 2) ......................................................................  

วิทยากรคนที่  3 ผู้ ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ผู้ เ ช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม / ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค อ่ืนๆ

(ระบ)ุ………….. 

ข่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................   
หญิง  

ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ ..............................................................................................................................................................  

.........................................................................................................  ประเทศ .......................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ..................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)  ...........................................  

อีเมล์ 1)  ...............................................................................................................................................  อีเมล์ 2)  .....................................................................  
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วิทยากรคนที่ 4   ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม/ ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค   อ่ืนๆ (ระบ)ุ  

ช่ือ……………………………………............นามสกลุ…………........................  
หญิง       

ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่องค์กร ....................................................................................................................................................  

.........................................................................................................  ประเทศ .......................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ..................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)  ...........................................  

อีเมล์ 1)  ...............................................................................................................................................  อีเมล์ 2)  .....................................................................  

1.3 เง่ือนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทกึผ่านโวแคท 

วนัท่ีเก็บรวบรวมข้อมลู (ในภาคสนาม) ……………………………………… 

ผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูและวิทยากรหลกัยอมรับเง่ือนไขการใช้ข้อมลูท่ีบนัทกึผา่นโวแคท 

 ยอมรับ     ไมย่อมรับ 

ข้อสงัเกต   ถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้ลงบนัทึกไว้โดยโวแคท (WOCAT)    คุณจะไม่

สามารถเข้าไปเพือ่แก้ไขในฐานข้อมูลโวแคทได ้ 

เง่ือนไขการใช้ข้อมูลท่ีได้ลงบันทกึไว้โดยทางโวแคท 

 

 ข้อมูลทีเ่ก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโวแคทจะถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลออนไลน์ของโวแคท เพือ่ท า
การแก้ไขและเก็บไว้ในฐานข้อมูลนี้โดยผู้รวบรวมหรือผู้ป้อนข้อมูลเข้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้รวบรวม  
ความรับผิดชอบโดยรวมทัง้หมดส าหรับการเก็บรวบรวมและคณุภาพของข้อมูลข้ึนอยู่กบัผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล  โดยทีผู่เ้ก็บรวบรวมข้อมูล วิทยากร และผู้ป้อนข้อมูลเข้าจะได้รับการบนัทึกไว้เป็นการยกย่องว่า
ได้มีส่วนช่วยในเร่ืองจัดท าข้อมูลในฐานข้อมูล เช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมหรือส่ิงตีพิมพ์ใดๆของ
แนวทางทีไ่ดร้ับการบนัทึกไว้ 
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 ข้อมูลทีเ่ก็บไวใ้นฐานข้อมูลโวแคทเข้าถึงไดแ้บบเปิด 

 ข้อมูลได้จัดท าไว้ให้ส าหรับผู้ใช้ภายใต้ สญัญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์  แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อ
การคา้ -  อนญุาตแบบเดียวกบั ตน้ฉบบั 3.0 

คณุมีอิสระในการ 

 แบ่งปัน (Share) — ท าส าเนาและแจกจา่ยวสัดอุอกไปในตวักลางหรือรูปแบบใดๆได้ 

 ปรับเปล่ียน (Adapt) — ท าการเรียบเรียงใหม ่ ดดัแปลง และสร้างบนวสัดอุปุกรณ์    
ผูใ้หอ้นญุาตไม่สามารถเพิกถอนเสรีภาพนี้ไดต้ราบเท่าทีค่ณุปฏิบติัตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

 แสดงท่ีมา (Attribution) — คณุต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงาน  จดัหาการเช่ือมโยงมาท่ีลิขสิทธ์ิ และระบุ
ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีท าขึน้ 

 ไม่ใช้เพื่อการค้า(Non-commercial) —  คณุไม่ได้รับอนุญาตให้น าวสัดไุปใช้เพ่ือจดุประสงค์ทาง
การค้า 

 ใช้ลิขสิทธ์ิผลงานเป็นครีเอทีฟคอมมอนส์เหมือนกัน (ShareAlike) — ถ้าคณุท าการเรียบเรียงใหม ่ 
ดดัแปลง และสร้างบนวสัดอุปุกรณ์   คณุได้รับอนญุาตให้แจกจ่ายงานดดัแปลงได้เฉพาะกรณีท่ีชิน้งาน
ดดัแปลงนัน้เผยแพร่ด้วยสญัญาอนญุาตท่ีเหมือนกนัทกุประการกบังานต้นฉบบั 

 ไม่มีข้อจ ากัดเพิ่มเติม (No additional restrictions) —คณุไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อก าหนดทาง
กฎหมายหรือมาตรการทางเทคโนโลยีท่ีไปจ ากัดผู้ อ่ืนทางกฎหมายในการท าสิ่งท่ีสญัญาอนุญาตได้
อนญุาตไว้ 
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ดเูง่ือนไขค าอนญุาตฉบบัสมบรูณ์ได้ท่ี 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode 

 

1.4 การอ้างอิงถงึแบบสอบถามเร่ืองเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม 

ระบุเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มท่ีได้รับการส่งเสริมและน าไปปฏิบตัิใช้โดยแนวทางนี ้และระบุผู้ รวบรวม   

ข้อมลูด้วย 

เทคโนโลยีส าคญัที่ได้รับการส่งเสริมและน าไปปฏิบติัใช้โดยแนวทางนี้จะต้องอธิบายไว้ในแบบสอบถามเร่ือง

เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มที่แยกออกไปต่างหาก  โวแคทขอแนะน าว่าคุณควรกรอกแบบสอบถามเร่ือง

เทคโนโลยีก่อน  แลว้จึงอธิบายแนวทางของเทคโนโลยีทีไ่ดล้งบนัทึกไว้ 

 
 

                  ช่ือเทคโนโลยี                                                        ผู้รวบรวม 

 

1. ……………………………………………………….        …………………………………… 

2. ……………………………………………………….        …………………………………… 

3. ……………………………………………………….        …………………………………… 
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2.  ข้อมูลจ าเพาะของแนวทางเอสแอลเอ็ม 

แนวทางเอสแอลเอ็ม หมายถึงวิธีการที่น าเอาเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มหน่ึงอย่างหรือหลายอย่างไป

ปฏิบติัใช้ รวมถึงการสนบัสนนุดา้นเทคนิคและวสัดอุปุกรณ์ ความเก่ียวข้องและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

เป็นต้น  แบบสอบถามนี้อาจจะเอามาใช้บนัทึกแนวทางแบบใดก็ได้นอกเหนือจากเทคโนโลยีเอสแอลเอ็มที่

แนะน าโดยผ่านโครงการหรือแผนงานต่างๆ   โวแคทยงัได้รวมการปฏิบติัเอสแอลเอ็มแบบดัง้เดิมที่ท ากนัอยู่และ

กรณีการรับเอามาใช้ได้ทนัทีหรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่  ถ้าหากว่าแนวทางท่ีจะต้องท าการลง
บันทึกเก่ียวข้องกับโครงการ  โวแคทขอให้คุณลงบันทึกเพียงแค่องค์ประกอบเหล่าน้ันหรือกิจกรรม
ของโครงการท่ีเก่ียวข้องกับเอสแอลเอ็ม 

2.1  ค าอธิบายแบบสัน้ของแนวทาง 

สรุปแนวทางมา 1- 2 ประโยค  ต้องให้แนใ่จด้วยว่าการอธิบายแบบสัน้ๆนีถ้กูต้องแม่นย าและประกอบไปด้วยค า

ส าคญัท่ีตรงประเด็น  ซึ่งจะเป็นบทเกร่ินน าของการจดัท าเอกสารนีแ้ละให้พืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับการค้นหา

ฐานข้อมลู 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

2.2 ค าอธิบายแบบละเอียดของแนวทาง 

ค าอธิบายแบบรายละเอียดของแนวทางควรจะท าให้บุคคลภายนอกมองเห็นภาพที่รวบรัดแต่ก็ครอบคลมุเนื้อหา
ของแนวทางได้ทัง้หมด ดงันัน้ควรจะน าเสนอค าถามต่างๆที่ส าคญัเช่น   (1)     อะไรคือลกัษณะที่ส าคญัหรือ
คณุลกัษณะที่เห็นเด่นชดัของแนวทาง   (2)   อะไรคือเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของแนวทาง (3)     วิธีการใดที่
ถูกเอามาใช้     (4)   ขัน้ตอนของการเอาไปปฏิบติัใช้มีอนัไหนบ้าง  (5)  ผู้มีส่วนได้เสียมีผู้ใดที่เก่ียวข้องและ
บทบาทของบุคคลเหล่านัน้มีอะไรบ้าง  (6)   ส่ิงที่ผู้ใช้ที่ดินชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกับแนวทาง ความยาวของ
ค าอธิบายทีเ่หมาะสมควรจะมีอกัขระอยู่ที ่   2,500-3,000  ตวั   และสูงสดุคือ  3,500  ตวั  รายละเอียดเพ่ิมเติม
ของค าอธิบายอาจจะโอนยา้ยไฟล์โดยการอปัโหลดเข้าฐานข้อมูลเป็นเอกสารแยกต่างหากออกไป เร่ิมตน้ดว้ยเขียน
ค าอธิบายแต่ก็ตอ้งตรวจทานดว้ยเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
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.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

325 



15 

 

2.3   รูปภาพของแนวทาง 

จดัหารูปภาพมาแสดงให้เห็นว่าผู้ มีส่วนได้เสียก าลงัมีปฏิสมัพนัธ์กนั  มีการน ามาตรการไปปฏิบตัิใช้ หรือ ก าลงั

ด าเนินการอบรม เป็นต้น 

 ท าการจดัหามาอย่างนอ้ย 2 ไฟล์ทีเ่ป็นแบบดิจิทลั( JPG. PNG. GIF)   นัน่ก็คือไฟล์จากกล้องดิจิทลัหรือสแกน

จากส่ิงพิมพ์ ฟิล์มเนกาทีฟ หรือฟิล์มสไลด์  รูปภาพควรมีคุณภาพสูง มีความละเอียดสูงในการแสดงผลของ

ภาพ และไม่มีการปรับแต่งหรือบิดเบือนจ าเป็นต้องมีการบรรยายไว้ด้วย (ค าอธิบาย)รูปภาพควรตรงกับ

ค าอธิบายทีใ่หไ้วใ้นหวัข้อ  2.2 

ช่ือไฟล์
ของ    

รูปภาพ 

ค าบรรยายใต้ภาพ  การอธิบายภาพ วันท่ีและ
สถานที่ 

ช่ือผู้ถ่ายภาพ 

    

    

    

    

    

ข้อสงัเกตทัว่ไปเก่ียวกบัรูปภาพ ......................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
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2.4 วีดีโอของแนวทาง 

ถ้าหากว่ามีไฟล์ของวีดีโอท่ีน าเสนอกิจกรรมของแนวทาง ให้โอนย้ายไฟล์โดยการอปัโหลดเข้าไปท่ีแพลตฟอร์ม

ของสาธารณะ ยกตวัอย่างเช่นท่ี  vimeo.com และ youtube.com      และระบกุารเช่ือมโยงและค าอธิบายสัน้ๆ

ส าหรับแตล่ะไฟล์ในตารางข้างลา่งนี ้ 

การเช่ือมโยง แสดงความคิดเห็น 

และค าอธิบายสัน้ๆ 

วันท่ีและ
สถานที่ 

ช่ือผู้ถ่ายวีดีโอ 

    

    

    

2.5  ประเทศ  ภูมิภาค  หรือสถานที่ตัง้ที่ได้น าแนวทางไปใช้ 

ถา้คณุไดก้รอกแบบสอบถามแลว้เร่ืองเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มที่ได้น าไปปฏิบติัใช้ภายใต้แนวทางนี้  ให้ไป

ดูข้อมูลทีใ่หไ้วใ้นหมวดหวัข้อ QT 2.5 

ประเทศ .................................................  จงัหวดั ........................................................ 

ข้อมลูเฉพาะเพิ่มเตมิของสถานท่ีตัง้ (เชน่ เขตเทศบาล เมือง เป็นต้น) ถ้าเก่ียวข้อง 

 ..................................................................................................................................................... 

ให้คา่พิกดัของศนูย์กลางของพืน้ท่ีท่ีได้มีการใช้แนวทางนี ้

ลองจจิดู ……………….      ละตจิดู ……………………… 

ความคดิเห็น .......................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

2.6 วันที่เร่ิมต้นและสิน้สุดของแนวทาง 

ระบปีุท่ีเร่ิม ……………...................................................................................................................... 
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ถ้าไมรู้่ปีท่ีแนน่อนให้ประมาณวนัท่ีริเร่ิมใช้แนวทางนี ้

 น้อยกวา่ 10 ปี (เร็วๆนี)้     10-50 ปี  มากกวา่ 50 ปี  (แบบดัง้เดมิ) 

การสิน้สดุลง (ถ้าแนวทางไมไ่ด้ใช้อีกตอ่ไป) ............... (ปี) 

ความคดิเห็น  ......................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

2.7 ประเภทของแนวทาง 

แบบดัง้เดมิ/ แบบพืน้เมือง  

เป็นสิ่งใหมท้่องถ่ินท่ีริเร่ิม/ นวตักรรม  

ใช้โครงการหรือแผนงานเป็นฐาน  

อ่ืนๆ (ระบ)ุ:……………………………...  

ระบหุน่วยงานทีน่ าไปปฏิบติัใช้ในค าถาม 3.1 

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ ………. ....... 

2.9  เงื่อนไขที่เกือ้หนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการน าเอาเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนีไ้ปปฏิบัตใิช้ 

เป็นไปได้ว่ามีหลายค าตอบ  ถ้าเกิดมีปัจจัยทัง้เอื้ออ านวยและเป็นอปุสรรคต่อเงื่อนไขที่ให้มา ให้กาและระบลุง

ไปทัง้สอง 
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เงื่อนไข   ระบุ 

ธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยมทางสังคม 
วัฒนธรรม หรือศาสนา 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

การเข้าถงึแหล่ง
ทรัพยากรทางการเงิน
และบริการทางการเงนิ 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

สถาบันหรือหน่วยงาน
ต่างๆ 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

การร่วมมือหรือการ
ประสานงานกันของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

กรอบกฎหมาย 
(กฎหมายว่าด้วยการถือ
ครองที่ดนิ สิทธิในการ
ใช้ที่ดนิและน า้) 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

นโยบายรัฐ  เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

การดูแลก ากับการใช้
ที่ดนิ (การก าหนกรอบ
การใช้ที่ดนิ การ
ด าเนินการ และการ
บังคับใช้) 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  
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เงื่อนไข   ระบุ 

ความรู้เก่ียวกับเอสแอล
เอ็ม การเข้าถงึ
หน่วยงานที่ให้
การสบับสนุนทาง
วิชาการ/เทคนิค 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

ตลาด (ส าหรับซือ้ปัจจัย
การผลิต หรือขาย
ผลผลิต) และราคา 

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

ปริมาณงาน (workload) 
และแหล่งแรงงาน  

 เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

อ่ืนๆ (ระบุ) ……………  เอือ้อ านวย  ..................................................................................................................  

 เป็นอปุสรรค  ..................................................................................................................  

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1  ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในแนวทางนีแ้ละบทบาท 

ผู้ มีสว่นได้เสียหรือองค์กรอะไรท่ีน าไป

ปฏิบตัใิช้ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางนี ้

ระบผุู้ มีสว่นได้เสียอธิบายบทบาทของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ถ้ามีสว่นเช่ือมโยงก็ให้ระบ ุเพศ  อาย ุสถานภาพ  ชาตพินัธุ์ด้วย เป็นต้น 

ผู้ ใช้ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชุมชนระดบั

ท้องถ่ิน 
………………………………….…………………………....................

................................................................................................... 

องค์กรท่ีขึน้อยูก่บัชมุชน ..................................................................................... ............. ... 

ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มหรือท่ีปรึกษา

การเกษตร 
......................................................................................................

..................................................................................................  
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นกัวิจยั ………………………………………………………………………… 

ครู เดก็นกัเรียน  หรือนกัศกึษา ………………………………………………………………………….

................................................................................................... 

องค์กรพฒันาเอกชน …………………………………………………………………………. 

ภาคเอกชน …………………………………………………………………………. 

รัฐบาลระดบัท้องถ่ิน …………………………………………………………………………. 

รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้ วางแผน ผู้ ท าการ

ตดัสินใจ) 
………………………………………………………………………….

................................................................................................... 

องค์การระหวา่งประเทศ …………………………………………………………………………. 

อ่ืนๆ (ระบ)ุ:  …………………………………………………………………………. 

ถ้าผู้ มีสว่นได้เสียมีหลายคนเก่ียวข้องให้ระบหุน่วยงานตวัแทน .......................................................................  

ความคดิเห็น ..............................................................................................................................................  

ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น หมายถึงแนวทางเก่ียวข้องกบัผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระดบัทอ้งถ่ินหรือชมุชนระดบัทอ้งถ่ิน แต่ไม่ใช่องค์กรระหว่างประเทศหรือการเข้ามาแทรกแซงขององค์กรที่ไม่ใช่

ระดบัรัฐบาล 
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3.2 ลกัษณะการเข้าก่ียวข้องของผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิหรือชมุชนในชว่งระยะตา่งๆของแนวทาง 

ระบุว่าผู้ ใช้ท่ีประโยชน์ท่ีดินระดบัท้องถ่ินหรือชุมชนระดบัท้องถ่ินเข้าไปเก่ียวข้องในช่วงต่างๆท่ีหลากหลายของ

แนวทางท่ีได้แจกแจงไว้ข้างลา่งอยา่งไร 

ช่วงระยะของ
แนวทาง 

ความเก่ียวข้องของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดนิระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น 

ไม่
เกี่
ยว

ข้อ
ง 

เช
ิงรั
บ 

เชิงรุก 

ระบผุู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องและอธิบายกิจกรรม 

ได้
รับ
เงิน

หรื
อก
าร

สน
บัส
นนุ
อื่น
ๆ จ

าก
ภา
ยน
อก

 
ร่ว
มม
ด า
เน
ิกา
ร 

ขบั
เค
ลื่อ
นด้
วย
ตน
เอ
ง 

 

ช่วงริเร่ิมหรือจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 

ช่วงวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 

ช่วงด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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ช่วงตดิตาม
ตรวจสอบหรือ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 

อ่ืนๆ (ระบุเช่นวิจัย): 
………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

บทบาทเก่ียวข้องของชุมชนระดับท้องถิน่ 

เชิงรับ: หมายถึงว่าคนในท้องถ่ินเข้ามีส่วนร่วมโดยการได้ (i) รับแจ้งว่าอะไรจะเกิดข้ึนหรือได้เกิดข้ึนแล้ว (ii) 

พวกเขาอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมดว้ยการไดอ้อกความเห็นหรือช่วยตอบค าถามแต่ไม่มีการตดัสินใจ 

เชิงรุก:  ได้รับเงินหรือการสนับสนุนจากภายนอก หมายถึงว่าการที่คนระดบัท้องถ่ินเข้าร่วมเพื่อจะได้รับ

อาหาร เงินสด หรือการสนบัสนนุดา้นวสัดอืุน่ๆเป็นการตอบแทน  

 ร่วมด าเนินการ  หมายถึง การที่บุคคลหรือท้องถ่ินและทีมงานของโครงการท าการวิเคราะห์

สถานการณ์ร่วมกนั  พฒันาแผนปฏิบติัการร่วมกนัและก่อตัง้สถาบนัข้ึนมาและท าการตดัสินใจร่วมกนั

ถึงการใช้แหล่งทรัพยากร 

 การขับเคล่ือนเอง หมายถึงการที่คนระดบัท้องถ่ินเข้าร่วมโดยการริเร่ิมลงมือปฏิบติัด้วยตนเองเป็น

อิสระจากองค์กรภายนอก  พวกเขาอาจจะปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรภายนอกเพื่อที่จะได้รับทรัพยากรหรือ

ค าแนะน าดา้นเทคนิค แต่ยงัควบคมุการใชท้รัพยากรเอง 
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3.3 แผนผังแสดงขัน้ตอนการท างาน(ถ้ามี) 

เป็นการสรุปให้เห็นภาพโดยชี้ระบุให้เห็นผู้ลงมือปฏิบติั กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคญั เป็นต้น 
พิจารณาโดยการใช้สีต่างๆเพือ่แยกแยะผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆออกจากกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย ....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

ผู้ เขียน .........................................................................................................................................................  
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ตวัอย่าง  กระบวนการของการพฒันาด้านเทคโนโลยีโดยการมีปฏิสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างนกัวิจัยและ

เกษตรกรในประเทศซีเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มสามารถเลือกใช้ได้มากกว่าหน่ึงวิธี 

ระบผุู้ ท่ีท าการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกวา่หนึง่วิธีไปปฏิบตัใิช้ 
  ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพียงผู้ เดียว ( ริเร่ิมด้วยตวัเอง)  

  ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิโดยการสนบัสนนุจากผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มเป็นหลกั  

 ผู้ลงมือปฏิบตัทิัง้หมดท่ีเก่ียวข้องในฐานะท่ีเป็นสว่นร่วมของแนวทาง  

 ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มท่ีตดิตามการให้ค าปรึกษากบัผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเป็นหลกั  

ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มตามล าพงั  

นกัการเมืองหรือผู้น า  

อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ...................................................................  

อธิบาย ..................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

การจดัตัง้กลุม่เกษตรกรท่ีสนใจปลกูมะกอก 

การประชมุเร่ือง พืน้ท่ีท่ีมีปัญหาในการปลกูมะกอก 

การประชมุ  ปัญหาท่ีต้องด าเนินการก่อน การประชมุ  การแก้ปัญหาและทางเลือก 

ทศันศกึษานอกสถานท่ีเพ่ือศกึษาปัญหาและการแก้ไขปัญหา(เกษตรกร +  นกัวิจยั +  การขยายผล) 

ร่วมกนัก าหนดล าดบัการแก้ไขปัญหาของพืน้ท่ี 

ชีร้ะบถุึงนวตักรรมระดบัท้องถ่ิน ประเดน็ท่ีสามารถท าวิจยัได้ วนัขยายผลในภาคสนาม 

การทดลองโดยเกษตรกร การทดลองโดยผู้วิจยั 

การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลร่วมกนั 

ก าหนดการปฏิบตักิารตดิตามผล 

เฟสการวินิจฉัย 
เฟสการทดสอบ 
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ระบวุา่การตดัสินใจท าอยูบ่นพืน้ฐานอะไร 

อาจเลือกไดห้ลายค าตอบ 

  การประเมินความรู้เอสแอลเอ็มท่ีได้จากการบนัทกึไว้เป็นอย่างดี ( การใช้ข้อมลูในการตดัสินใจ) 

 สิ่งท่ีค้นพบจากงานวิจยั 

 ประสบการณ์และความคดิเห็นสว่นตวั (ไมไ่ด้มีการจดบนัทกึไว้) 

  อ่ืนๆ(ระบ)ุ……………………………………… 
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4.การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจดัการด้านความรู้ 

4.1  การพัฒนาขีดความสามารถและการอบรม 

 ได้มีการจดัอบรมให้แก่ผู้ใช้ท่ีดนิหรือผู้ มีสว่นได้เสียคนอ่ืนๆหรือไม่ 

 ไม ่  ถ้าตอบวา่ไม ่ข้ามไปท่ีค าถาม 4.2 

 ใช ่  ถ้าตอบวา่ใช ่กรุณาตอบค าถามย่อยดงัตอ่ไปนี ้ อาจจะมีหลายค าตอบ 

ให้ระบวุา่ใครเป็นผู้ได้รับการอบรม  ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  

 เจ้าหน้าท่ีภาคสนามหรือผู้ เช่ียวชาญ อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................ 

หากเป็นไปได้ ให้ระบเุพศ อาย ุ สถานภาพทางสงัคม ชาตพินัธุ์ของผู้ เข้ารับการอบรม เป็นต้น 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

รูปแบบการอบรม 

 ปฏิบตังิานจริง ไปเย่ียมชมสถานท่ี / เรียนรู้จากเกษตรกรสูเ่กษตรกร   

ใช้พืน้ท่ีท าการสาธิต การประชมุกบัสาธารณชน 

หลกัสตูรอบรม อ่ืนๆ(ระบ)ุ................................................................ 

 

หวัข้อท่ีอบรม ....................................................................................................................................................  

ความคดิเห็น ................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
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4.2  การบริการให้ค าแนะน า 
ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิมีการเข้าถึงการรับบริการให้ค าปรึกษาหรือไม่ 

ไม ่ ถา้ตอบว่าไม่ ใหไ้ปทีค่ าถามข้อ 4.3. 
ใช ่ ถา้ตอบว่าใช่  กรุณาตอบค าถามย่อยดงัต่อไปนี้อาจมีหลายค าตอบ 

ให้ระบวุา่มีบริการให้ค าแนะน าหรือไม่       ท่ีทุง่ไร่ของผู้ใช้ท่ีดนิ    ท่ีศนูย์ถาวร    อ่ืนๆ(ระบ)ุ:……………  
............................................................................……………………………………………………………... 

อธิบาย/ แสดงความคิดเห็น ...........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

บริการให้ค าแนะน า  หมายถึงการช่วยเหลือด้านเทคนิคให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริม
หรือทีป่รึกษาจากรัฐบาล  องค์กรพฒันาเอกชน และโครงการพฒันาต่างๆ เป็นตน้ 
 

4.3  การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน(การพัฒนาองค์กร ) 
ได้มีการจดัตัง้สถาบนัขึน้มาใหมห่รือเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สถาบนัท่ีมีอยูโ่ดยแนวทางนีห้รือไม ่

ไม ่ ใช ่ เล็กน้อย ใช ่ ปานกลาง ใช ่ อยา่งมาก 

ถา้ตอบว่าใช่ กรุณาตอบค าถามย่อยดงัต่อไปนี ้อาจมีหลายค าตอบ 

ระบรุะดบัขอบเขตของสถาบนัท่ีได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจดัตัง้ขึน้มา 

สว่นท้องถ่ิน สว่นภมูิภาค ระดบัชาต ิ อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................................  

อธิบายถึงสถาบนั บทบาทและความรับผิดชอบ  สมาชิก เป็นต้น ......................................................................   

 

ระบปุระเภทของการให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุ 

ด้านการเงิน การสร้างสมรรถภาพหรือการอบรม อปุกรณ์ อ่ืนๆ (ระบ)ุ:  ...................... 

ให้รายละเอียดเพิ่มเตมิ ......................................................................................................................................  
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4.4 การตดิตามตรวจสอบและประเมินผล 

การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางหรือไม่ 

ใช ่ ไมใ่ช ่

ความคดิเห็น ................................................................................................................................................  

 

 ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจดัท าเอกสารนีมุ้่งหวงัท่ีจะน าไปใช้ส าหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่

หรือไม ่

ใช ่ ไมใ่ช ่

ความคดิเห็น ................................................................................................................................................  

4.5 การวิจัย 

วิจยัเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางหรือไม่ 

ไม่ 

ใช่ ถ้าตอบวา่ใช ่กรุณาตอบค าถามย่อยดงัตอ่ไปนี ้ อาจมีหลายค าตอบ 

ระบหุวัข้อเร่ือง สงัคมวิทยา เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด นิเวศวิทยา  

 เทคโนโลยี       อ่ืนๆ (ระบ)ุ:   

ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิและให้ระบผุู้ท าการวิจยั ....................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

5. การสนับสนุนด้านการเงนิและวัสดุอุปกรณ์จากภายนอก 

การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการสนบัสนุนทางด้านส่ิงของและการเงินหรือแรงจูงใจส่งเสริมจาก
รัฐบาลหรือองค์กรเอกชน 

ค าถามเก่ียวกบัการจดัหาเงินทนุจะเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายทัง้หมดของแนวทาง ซ่ึงรวมถึงการน าเอาเทคโนโลยี
ตวัเดียวหรือหลายตวัไปปฏิบติัใช้                        
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5.1 งบประจ าปีส าหรับองค์ประกอบเอสแอลเอ็มของแนวทาง 

ข้อสงัเกต  บางโครงการหรือแผนงานนัน้รวมเอากิจกรรมไว้หลายกิจกรรมนอกจากกิจกรรมเอสแอลเอ็ม  
กรุณาค านวณหรือประมาณเฉพาะจ านวนที่ใช้ส าหรับแนวทางที่ได้อธิบายไว้ที่นี้   ให้อ้างอิงไปที่เอกสาร
ของโครงการ 

ชีร้ะบงุบประมาณประจ าปีส าหรับองค์ประกอบเอสแอลเอ็มของแนวทางนี ้(ซึ่งรวมถึงการอบรมและการส่งเสริม  

วิจยั  การน าเทคโนโลยีตวัเดียวหรือหลายตวัไปปฏิบตัใิช้)(เป็นจ านวนเงินบาท) 

ถ้าหากวา่งบประมาณประจ าปีไมเ่ป็นท่ีรู้ชดัเจนแนน่อนให้ระบชุว่งลงไป (บาท) 

< 60,000  60,000-320,000  320,000-3,200,000  3,200,000-32,000,000  > 32,000,000 

แสดงความคิดเห็น (เชน่  แหลง่ของเงินทนุ  ผู้บริจาคคนส าคญั) ............................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

5.2 การสนับสนุนด้านการเงนิและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

ผู้ ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้รับการสนบัสนุนด้านการเงินหรือวสัดอุุปกรณ์ไปปฏิบตัิใช้เทคโนโลยีหนึ่งอย่างหรือหลาย

อยา่งหรือไม ่(เชน่ การยกเว้นการเสียภาษี  การจา่ยคา่ตอบแทน  การสนบัสนนุอ่ืนๆ) 

ไม ่  ถ้าไม ่ ให้ไปท่ีค าถาม  5.4.  

ใช ่ ถ้าใช ่ ให้ระบชุนิดของการสนบัสนนุ  เง่ือนไขและผู้ให้   ..............................................................    

  ................................................................................................................................................. 
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5.3 เงนิอุดหนุนด้านปัจจัยการผลิต (ซึ่งรวมถงึแรงงาน) 

เงินอุดหนุน  คือเคร่ืองมือที่ใช้โดยรัฐหรือผู้ลงมือปฏิบติัภาคเอกชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของการผลิตหรือเพ่ิมผล
ก าไรจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง    (Kerr,1994)   เงินอดุหนนุอาจจะเป็นในรูปของเงินสด หรือส่ิงของและ
ตามปกติแลว้จะใหต้ามวตัถปุระสงค์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

ถา้ไม่ไดร้ับการช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิตใหไ้ปทีค่ าถาม 5.4 

อาจมีหลายค าตอบ 

 

ระบปัุจจยัการผลิตท่ีได้รับการอดุหนนุ ได้รับการชว่ยเหลือใน 

ระดบัใด 

บางสว่น         ทัง้หมด1 

ระบจุ านวนเงินอดุหนนุ 

ไมมี่     

แรงงาน*  
 

 

 

  ........................................................  

 

เคร่ืองมือ 

 

เคร่ืองจกัร 

 

 

 

  ........................................................  

 (ระบ)ุ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ    ........................................................  

 อ่ืนๆ............................    ........................................................  

 

ปัจจัยการผลิต

อ่ีนๆ 

เมล็ดพนัธุ์ 

 

 

 

 

 ........................................................  

 (ระบ)ุ ปุ๋ ย    ........................................................  

 อ่ืนๆ 

............................ 
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ระบปัุจจยัการผลิตท่ีได้รับการอดุหนนุ ได้รับการชว่ยเหลือใน 

ระดบัใด 

บางสว่น         ทัง้หมด1 

ระบจุ านวนเงินอดุหนนุ 

 

วสัดกุ่อสร้าง

(ระบ)ุ 

 

หิน 

 

 

 

  ........................................................  

ไม้    ........................................................  

 
อ่ืนๆ 

............................ 

  

 

 

โครงสร้าง   

พืน้ฐาน 

ถนน 

 

 

 

 

 ........................................................  

 (ระบ)ุ โรงเรียน    ........................................................  

 
อ่ืนๆ 

............................ 

  

 ........................................................  

อ่ืนๆ(ระบ)ุ ............................ 
 

 

 

  ........................................................  

1 ผูใ้ช้ทีดิ่นไม่มีค่าใช้จ่าย 

*ถ้าแรงงานของผู้ใช้ท่ีดนิเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัส าหรับการจดัตัง้/ลงทนุในเทคโนโลยี โปรดระบดุ้วยว่าได้รับ

การอดุหนนุในรูปแบบอย่างไร  

ให้เองด้วยความสมคัรใจ (ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน) ได้อาหารเป็นคา่ตอบแทน    ได้รับเป็นเงินสด 

ได้วสัดอุปุกรณ์อ่ืนๆเป็นคา่ตอบแทน 

แสดงความคิดเห็น ...............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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5.4 สินเช่ือ 

แนวทางส าหรับกิจกรรมเอสแอลเอ็มนีมี้การจดัหาสินเช่ือให้หรือไม ่

ขอ้สงัเกต รวมทกุรูปแบบของสินเชือ่ ทัง้เงินกูท้ัว่ไป และเงินกูย่้อยๆ (microfinance) 

ไมมี่ มี 

ถ้ามี ระบเุง่ือนไข (อตัราดอกเบีย้ เวลาการช าระคืน เป็นต้น):  ...............................................................................  

ระบช่ืุอผู้ ให้สินเช่ือ ...............................................................................................................................................  

ระบช่ืุอผู้ รับสินเช่ือ ...............................................................................................................................................  

5.5  มาตรการจูงใจหรือเคร่ืองมืออ่ีนๆ 

แนวทางนีใ้ช้มาตรการจงูใจหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆในการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีเอสแอลเอ็มหรือไม่ 

ยกตวัอย่างเช่น  การสนบัสนนุนโยบาย กฎระเบียบเป็นตน้ 

ไมใ่ช้ ใช้ 

ถ้าใช้ กรุณาระบรุายละเอียดของมาตรการ ..........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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6.  การวิเคราะห์ผลกระทบและการประมวลสรุป 

การวิเคราะห์ผลกระทบเป็นส่ิงส าคัญในการประเมินการลงทุนในเอสแอลเอ็ม  ซ่ึงบ่อยครั้งมักจะได้รับการ
ประเมินและบนัทึกอย่างไม่ค่อยดีนกั กรุณาให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   ข้อสงัเกตคือผลกระทบของ
เทคโนโลยีตวัเดียวหรือหลายตวัต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และการผลิต เป็นต้น ซ่ึงจะต้องระบไุว้ในแบบสอบถาม
เร่ืองเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มตามล าดบั 
6.1  ผลกระทบของแนวทาง 

ค าว่าแนวทางนัน้หมายถึงการน าเอาเทคโนโลยีตวัเดียวหรือหลายๆตวัไปปฏิบติัใช้  ซ่ึงจะได้รับค าแนะน าผ่าน

ทางโครงการ แผนงานหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบดัง้เดิม หรือหมายถึงการรับเข้ามา หรือการปรับเปลี่ยนซ่ึง

ข้ึนกบัพืน้ฐานการริเร่ิมของแต่ละคน 

ก่อนอื่นให้กาผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

(กาช่องทางซ้าย) ส าหรับผลกระทบ

ทีเ่ลือก ใหก้าส่วนขนาดและให้ชี้ระบุ

เหตผุล 

 

แนวทางท าให้…. ไม
 ่

ใช
 ่เล
็กน้
อย

 

ใช
 ่ ป
าน
กล
าง

 
ใช
 ่ อ
ยา่
งม
าก

 

ถ้าตอบวา่ใช ่ให้ระบดุ้วย 

ถ้าตอบวา่ไมใ่ช ่ให้ระบเุหตผุลด้วย 

 

 เสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

ผู้ ใช้ท่ีดิน  และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ มีสว่นได้เสียให้ดีขึน้หรือไม่ 

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ช่ ว ย ใ ห้ ข้ อมู ล สนับ สนุ น ก า ร

ตดัสินใจหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ช่วยผู้ ใช้ท่ีดินให้น าเอาเทคโนโลยี

เอสแอลเอ็มไปใช้และดูแลรักษา

เทคโนโลยีหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ปรับปรุงความร่วมมือกันและ

ความคุ้มคา่ในการด าเนินงานของ

เอสแอลเอ็มหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ชว่ยระดมทนุ หรือชว่ยให้เข้าถึง

แหลง่เงินทนุส าหรับการ

ด าเนินการเอสแอลเอ็มหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  
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 ปรับปรุงความรู้และขีด

ความสามารถของผู้ใช้ท่ีดนิใน

การด าเนินการเอสแอลเอ็ม

หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ปรับปรุงความรู้และขีด

ความสามารถของผู้ มีสว่นได้เสีย

คนอ่ืน ๆให้ดีขึน้หรือไม่ 

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 สร้างหรือเสริมความแข็งแกร่ง

ให้แก่สถาบนัหรือก่อให้เกิดความ

ร่วมมือท่ีเหนียวแน่นระหว่างผู้ มี

สว่นได้เสียตา่งๆหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ชว่ยบรรเทาความขดัแย้งหรือไม ่      .................................................................................  

 .................................................................................  

 เ ส ริ มความ เ ข้ มแ ช็ ง แ ก่ กลุ่ ม

ผู้ ด้อยโอกาสทัง้ทางสังคมและ

เศรษฐกิจหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ปรับปรุงความทัดเทียมทางเพศ

และเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้หญิง

และเดก็ผู้หญิงหรือไม่ 

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 สง่เสริมให้เยาวชนหรือคนรุ่นตอ่ไป

ของผู้ ใช้ ท่ีดินให้ใช้เอสแอลเอ็ม

หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 ปรับปรุงสิทธิการถือครอบครอง

ท่ีดินหรือสิทธิในการใช้ท่ีดิน/น า้

ให้การด าเนินการเอาเทคโนโลยี

ไปปฏิบตัใิช้ได้สะดวกขึน้หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 น าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร

หรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึน้

หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  
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 ชว่ยให้เข้าถึงตลาดได้ดีขึน้หรือไม ่      .................................................................................  

 .................................................................................  

 ช่วยปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งน า้

ดึ่มน า้ใช้และสุขาภิบาลให้ดีขึน้

หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 น าไปสู่การใช้พลังงานท่ียั่งยืน

หรือแหล่งพลังงานท่ียั่ง ยืนขึ น้

หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

ปรับปรุงขีดความสามารถของผู้ ใช้

ท่ีดินในการปรับตัวใหัเข้ากับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ห รือ เหตุการณ์สภาพอากาศ

สุดโต่งและช่วยบรรเทาภัยพิบตัิที

มาจากสภาพภมูิอากาศหรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 น าไปสู่โอกาสในการว่าจ้างงาน  

เร่ืองรายได้หรือไม ่

     .................................................................................  

 .................................................................................  

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ………………..      .................................................................................  

 .................................................................................  

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ………………..      .................................................................................  

 .................................................................................  

การประมวลสรุปควรมุ่งไปที่แนวทางที่คุณได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้   การประมวลสรุปในเร่ืองของเทคโนโลยีที่

เก่ียวข้องกบัแนวทางนี ้ตอ้งไปท าในแบบสอบถามเร่ืองเทคโนโลยีเอสแอลเอ็มทีแ่ยกออกไปต่างหาก 
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6.2 ปัจจัยหลักที่จูงใจให้เกษตรกร/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดนิน าเอสแอลเอ็มไปปฏิบัตใิช้ 

อาจมีหลายค าตอบ. 

ระบปัุจจยัจงูใจหลกั                                ความคิดเห็น 
การผลิตท่ีเพิ่มขึน้  ................................................................................  
ก าไร(ความสามารถ)ท่ีเพิ่มขึน้และอตัราสว่นคา่ใช้จา่ย 
    ตอ่ผลประโยชน์ท่ีลดลง  ................................................................................  
การเส่ือมของท่ีดนิท่ีลดลง  ................................................................................  
 ความเส่ียงของภยัพิบตัท่ีิลดลง  ................................................................................  
 ภาระงานหน้าท่ีท่ีลดลง  ................................................................................  
การจา่ยเงินหรือการชว่ยเหลือ  ................................................................................  
กฎและระเบียบ(คา่ปรับ) หรือการบงัคบัใช้  ................................................................................  
เกียรตภิมูิ แรงกดดนัทางสงัคม  ความเช่ือมแน่นทางสงัคม ...........................................................................  
การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ  โครงการ  กลุ่ม เครือข่าย ............................................................................  
จิตส านกึด้านสิ่งแวดล้อม  ................................................................................  
ประเพณีและความเช่ือ ศีลธรรม  ................................................................................  
ความรู้และทกัษะเอสแอลเอ็มท่ีเพิ่มพนูขึน้  ................................................................................  
การปรับปรุงด้านสนุทรียภาพ  ................................................................................  
การบรรเทาด้านความขดัแย้ง  ................................................................................  
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: …………………………………….  ................................................................................  
อ่ืนๆ(ระบ)ุ: …………………………………….  ................................................................................  
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6.3  ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง 

แนวทางนีส้ามารถท าให้เกษตรกรผู้ ใช้ท่ีดินน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างยัง่ยืนโดยไม่มีการสนบัสนนุจากภายนอกได้

หรือไม ่ 

ไมไ่ด้ ได้ ไมแ่นใ่จ 

ถ้าตอบวา่ไมห่รือไมแ่นใ่จ ให้ชีร้ะบแุละแสดงความคดิเห็น       ...............................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

ถ้าตอบวา่ใช ่ให้อธิบายวา่อย่างไร .........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง 

ในทัศนคตขิองผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ1 

1)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

2)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

3) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

4)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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ในทัศนคตขิองผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก 

1)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

2)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

3)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

4) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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5)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

6)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

7)

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

1ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ คือบคุคลหรือคณะบคุคลทีด่ าเนินการหรือบ ารุงรักษาการอนรุักษ์ที่ดิน ซ่ึงรวมถึงเกษตรกร
รายย่อยหรือรายใหญ่ กลุ่มต่างๆ    (เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  ความสนใจ  )  สหกรณ์  บริษัทด้านอตุสาหกรรม    
(เช่นการท าเหมืองแร่  ) และองค์กรของรัฐ (เช่นป่าของรัฐ ) เป็นตน้ 
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6.5  จุดอ่อนและข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีการแก้ไข 

 

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

1.ในทศันคตขิองผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  

1.1)........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

........................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

1.2) ......................................................................  ........................................................................................................................................................... 

............................................................................... 

........................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

1.3) ......................................................................  ........................................................................................................................................................... 

............................................................................... 

........................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  
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1.4) ......................................................................  ........................................................................................................................................................... 

............................................................................... 

........................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 

2)ในทศันคตขิองผู้รวบรวมหรือวิทยากรคนอ่ืนๆ  

1) .........................................................................  ........................................................................................................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................   

........................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

2) .........................................................................   ........................................................................................................................................................... 

 ............................................................................ 

.......................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

3) .........................................................................   ........................................................................................................................................................... 

 . ........................................................................... 

.......................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

4) .........................................................................   ........................................................................................................................................................... 

 . ........................................................................... 

......................................................................... 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  
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7. การอ้างอิงและการเช่ือมต่อ 

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล 

วิธีการและแหลง่ข้อมลูท่ีน ามาใช้ 

 ระบ ุ(จ านวนของผู้ให้ข้อมลู  เอกสาร เป็นต้น) 

การไปทศันะศกึษาหรือส ารวจภาคสนาม   .........................................................................  

การสมัภาษณ์ผู้ใช้ท่ีดนิ   .........................................................................  

การสมัภาษณ์ผู้ช านาญการ หรือผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม   .........................................................................  

การเก็บรวบรวมมาจากผู้ให้ข้อมลูและเอกสารท่ีมีอยู่   .........................................................................  

อ่ืนๆ(ระบ)ุ:  ..............................................................    .........................................................................  

 

7.2  การอ้างอิงถงึสิ่งตีพมิพ์ 

แจกแจงรายการสิ่งตีพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางนี ้  (รายงาน  คูมื่อ  วสัดสุ าหรับการอบรม กรณีศกึษา เป็นต้น )  

โอนย้ายส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งตีพิมพ์โดยอปัโหลดจากคอมพิวเตอร์เข้าฐานข้อมลู 

ช่ือเร่ือง ผู้แตง่ ปี  ไอเอสบีเอ็น สถานท่ีและคา่ใช้จา่ย 

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  
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7.3  การเช่ือมโยงกับข้อมูลท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

ช่ือเร่ือง/ค าอธิบาย URL (ตวัชีแ้หลง่ในอินเทอร์เน็ต) 

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  

............................................................................................   .............................................................  
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โวแคท -  ภาพรวมระดับโลกของแนวทางและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์ 

(WOCAT - World Overview of Conservation Approaches and Technologies) 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการที่ดนิอย่างยั่งยืน (เอสแอลเอม็)  
(Sustainable Land Management Technologies) 

เวอร์ชัน่หลกั(2016) 

เคร่ืองมือช่วยบนัทกึ ประเมินผล และเผยแพร่การปฏิบตัเิอสแอล
เอ็ม
 312 
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ความรู้เบือ้งต้นของแบบสอบถาม 
 
ค าจ ากัดความ 
การจัดการท่ีดนิอย่างย่ังยืน (เอสแอลเอ็ม)ในบริบทของโวแคท (WOCAT)  หมายถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทีดิ่นไดแ้ก่ ดิน น ้า พืชพรรณ และสตัว์ เพือ่ที่จะผลิตสินค้าและจดัหาบริการมาให้ตรงกบัความต้องการของมนษุย์
ทีมี่การเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกนัก็ท าให้มัน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้จะมีศกัยภาพในการผลิตระยะยาว
และมีการบ ารุงรักษาสภาพของการท าหนา้ทีข่องทรัพยากรทีมี่ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม คือวิธีปฏิบัติทางกายภาพต่อผืนที่ดินเพื่อควบคุมการเสื่อมโทรมของที่ดิน 
ส่งเสริมความสามารถในการผลิต โดยเทคโนโลยีหน่ึงอย่างนัน้ประกอบด้วยหน่ึงมาตรการหรือหลายมาตรการ 
เช่นมาตรการดา้นการปลูกพืช ดา้นพืชพรรณ ดา้นโครงสร้าง และดา้นการจดัการ 
แนวทางของเอสแอลเอ็ม ได้ก าหนดถึงวิธีการที่จะน าเอาเทคโนโลยีเอสแอลเอ็มหน่ึงอย่างหรือหลายอย่างไป
ปฏิบติัใช้  โดยรวมถึงการสนบัสนนุดา้นเทคนิคและวสัดอุปุกรณ์ และการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ เป็นตน้ แนวทางนีอ้าจหมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมทีริ่เร่ิมโดยตวัของผูใ้ช้ประโยชน์ทีดิ่นเอง 
 
โครงร่างงานท่ีเป็นหน่วยย่อยเพ่ือการจัดท าเอกสารและการประเมินผลการปฏิบัตเิอสแอลเอ็ม 

เป้าหมายสุดท้ายของการจดัท าเอกสารและการประเมินผลปฏิบติัการจดัการที่ดิน คือการแบ่งปันและการเผยแพร่
ความรู้อนัมีค่าในการจัดการที่ดิน สนบัสนุนการตดัสินใจที่อิงหลกัฐาน และเพ่ิมขยายการปฏิบติัที่ดีหรือดีที่สุด  
เพือ่ทีจ่ะบรรลส่ิุงนีแ้ละเป็นส่ิงส าคญัทีจ่ะตอ้งวิเคราะห์ประสบการณ์ภาคสนาม และท าความเข้าใจให้ดีกบัเหตผุลที่
อยู่เบือ้งหลงัการปฏิบติัเอสแอลเอ็มไดป้ระสบผลส าเร็จโดยไม่ต้องค านึงถึงการปฏิบติัว่าจะได้รับการแนะน าโดยทาง
โครงการ หรือว่าพบอยู่ในระบบแบบเดิมๆทีป่ฏิบติักนัอยู่ 

โวแคท ( WOCAT ) มุ่งไปในเร่ืองความพยายามในการป้องกนัและลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนฟทีู่ดินที่ได้
เสื่อมโทรมไปแล้ว โดยการใช้เทคโนโลยีการจดัการที่ดินและแนวทางที่ได้ปรับปรุงให้ดีแล้วไปปฏิบติัใช้  การปฏิบติั
ทัง้หมดนัน้อาจจะรวมถึงแบบประเพณีดัง้เดิมหรือเป็นแบบพืน้เมือง หรือเพ่ิงจะแนะน าเข้ามาใหม่จากทางโครงการ
หรือแผนงาน โดยรับเข้ามาและหรือไดร้ับการปรับโดยผูใ้ช้ประโยชน์ทีดิ่น หรือว่าเป็นนวตักรรมล่าสดุก็ได ้

แบบสอบถามหลักเร่ืองเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม (QT) ช่วยในการอธิบายและเข้าใจถึงการปฏิบติัการจดัการที่ดิน 
โดยการยกประเด็นค าถามต่อไปนี้ ได้แก่ ข้อมูลจ าเพาะของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง  ปัจจยัการผลิตและค่าใช้จ่ายมี
อะไรบา้ง น าไปใช้ท่ีไหน (ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและของมนษุย์)และมีผลกระทบอะไรบา้ง 

แบบสอบถามหลักเร่ืองแนวทางเอสแอลเอ็ม (QA) ยกประเด็นค าถามพูดถึงการบรรลผุลในการด าเนินการได้
อย่างไร(ซ่ึงรวมถึง การสร้างขีดความสามารถ การตดัสินใจ และการสนบัสนุนด้านเทคนิคและวสัดุอปุกรณ์ การ
เปลี่ยนโครงงานและนโยบายด้านกฎหมาย) และบคุคลใดที่ด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จ (ซ่ึงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องทัง้หมดและบทบาทของบุคคลเหล่านัน้)ในกรณีของโครงการนั้น โวแคท(WOCAT)ขอให้คุณลงบนัทึก
เฉพาะองค์ประกอบหรือกิจกรรมของโครงการทีเ่ก่ียวข้องกบัเอสแอลเอ็ม 
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แบบสอบถามหลกัเร่ืองเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม (ตวัหลกั QT) และแบบสอบถามหลกัเร่ืองแนวทางเอสแอลเอ็ม 
(ตวัหลกัQA) ประกอบไปด้วยค าถามที่ส าคญัเร่ืองการจัดการที่ดินอย่างยัง่ยืน  ซ่ึงเป็นพื้นฐานของฐานความรู้ด้าน  
โวแคท (WOCAT)   โดยจะสัน้กว่าและใช้เวลาในการกรอกนอ้ยกว่าแบบสอบถาม"พืน้ฐาน"ทีใ่ช้กนัก่อนหนา้นี ้
 

โครงร่างงานของโวแคท ( WOCAT) มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง จะช่วยท าให้ผู้ใช้สามารถรวมเอาหวัข้อ
เฉพาะเจาะจงที่ข้ึนกับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อที่จะขยายการใช้แบบสอบถามหลักโวแคท 
(WOCAT) ทีท่ าใหเ้ป็นมาตรฐานแล้ว  การพฒันาหน่วยย่อยต่อไปนี้ได้เสร็จส้ินสมบรูณ์หรือได้มีการริเร่ิมไปแล้วคือ 
การปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (QC) การบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและประโยชน์ที่ได้รับจากคาร์บอน  เศรษฐกิจของเอสแอลเอ็มและความหลากหลายทางชีวภาพ การท า
หน่วยย่อยเพ่ิมเติมให้เป็นจริงข้ึนอยู่กบัการริเร่ิมของหุ้นส่วนที่มีส่วนได้เสียและการระดมทรัพยากร   โดยโวแคท 
(WOCAT)จะเปิดรับความร่วมมือกนั โครงการร่วม และการพฒันาฐานความรู้ หน่วยย่อยทัง้หมดจะยึดอยู่กบัเวอร์
ชัน่หลกัของ QTและ QA 

ได้มีการพฒันาเคร่ืองมือเพิ่มเตมิคือแบบสอบถามเร่ืองการท าแผนท่ีส าหรับเอสแอลเอ็ม(QM)เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์
และแสดงการกระจายเชิงพืน้ทีข่องเอสแอลเอ็ม กระบวนการ สาเหต ุ และผลกระทบของการเสือ่มโทรมของทีดิ่น 
 
แบบสอบถามดงักล่าวข้างต้นเสริมกันและกนั  ข้อมูลทัง้หมดที่บนัทึกลงบนแบบสอบถามโวแคท มีไว้ให้ใช้ใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ทีเ่ข้าถึงไดแ้บบเปิด และสามารถน าไปใช้เผยแพร่ความรู้เอสแอลเอ็มและการตดัสินใจส าหรับการ
น าไปใช้และเผยแพร่การปฏิบติัเอสแอลเอ็ม 
 
โปรดอ่านข้อสังเกตต่อไปน้ีก่อนกรอกแบบสอบถาม 

 ขอแนะน าว่าให้ทีมงานของผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มซ่ึงรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม และ
ควรเป็นผูที้มี่ภูมิหลงัและประสบการณ์ทีต่่างกนั พร้อมทัง้คุน้เคยกบัรายละเอียดของเทคโนโลยีเอสแอลเอ็ม ( ใน
ดา้นเทคนิค การเงิน เศรษฐกิจสงัคม) 

 ให้ตอบทุกค าถาม  ถ้าหาข้อมูลได้ยากหรือไม่มีข้อมูลที่แม่นย า ขอให้ท าการประมาณการที่ดีที่สุดโดยใช้การ
ตดัสินแบบมืออาชีพของคณุ ถ้าบางค าถามที่ใช้การไม่ได้หรือไม่ตรงประเด็นให้ระบลุงไปว่า "ไม่มีข้อมูล"  อย่า
ลืมว่าคณุภาพของผลลพัธ์ทีอ่อกมาทัง้หมดข้ึนอยู่กบัคณุภาพค าตอบของคณุ 

 ค าถามทีมี่ไอคอน  ต้องตอบด้วยการไปปรึกษากบัผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และจะเป็นข้อได้เปรียบที่จะ
ตอบทกุค าถามโดยการไปปรึกษากบัผูใ้ช้ประโยชน์ทีดิ่น ซ่ึงทัง้นีก็้ข้ึนอยู่กบัตวัเทคโนโลยีทีใ่ช้นี ้

 ค าถามทีมี่ไอคอน         จ าเป็นตอ้งใช้การตรวจวดัและการสงัเกตการณ์ในภาคสนาม 

 ค าแนะน า ค าอธิบาย ค าจ ากดัความ และตวัอย่างจะอยู่ในรูปตวัเอียง ให้ใชคั าจ ากดัความที่ให้ไว้ในเอกสารนี้
แม้ว่าจะต่างออกไปจากค าจ ากดัความของคณุเองหรือระดบัชาติก็ตามเช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทของ
ความลาดชนั เป็นตน้ 

360 



 

6 

 

 ตอ้งกาในกล่องสีเ่หลีย่ม!  ถา้ไม่มีการระบวุ่า "อาจมีหลายค าตอบ" ใหก้าเพียงกล่องเดียว 
 ใช้ประโยชน์จากเอกสารที่มีอยู่และขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเอสแอลเอ็มคนอื่นและผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้

มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่ทีจ่ะปรับปรุงคณุภาพของข้อมูลใหดี้ช้ึน 
 ถา้ไม่มีทีว่่างพอในการเขียนค าตอบใหใ้ช้ส่วนของกระดาษทีว่่างตรงตอนสดุทา้ยของแบบสอบถามส าหรับข้อมูล

เพ่ิมเติม   กรุณาใช้การอา้งอิงทีเ่หมาะสมเสมอกบัค าถามและหนา้กระดาษทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 แนบแบบแปลนทางเทคนิคทีดี่ รูปถ่าย (ซ่ึงรวมถึงค าอธิบายใตรู้ป) การอา้งอิง เป็นตน้ 

 กรุณากรอกในแบบสอบถามที่แยกออกมาต่างหากส าหรับแต่ละแนวทางและแต่ละเทคโนโลยี (นั่นคือ 
แบบสอบถามหน่ึงฉบบัต่อหน่ึงแนวทาง  แบบสอบถามหน่ึงฉบบัต่อหน่ึงเทคโนโลยี ) แนวทางหน่ึงควรเชื่อมต่อ
กบัเทคโนโลยีหน่ึงอย่างหรือหลายอย่าง  เมื่อเอาแบบสอบถามทัง้สองแบบรวมเข้าด้วยกนั(ทัง้เร่ืองเทคโนโลยีที่
ใช้ในเอสแอลเอ็มและแนวทางทีใ่ช้ในเอสแอลเอ็ม) ก็จะอธิบายถึงกรณีศึกษาภายในพืน้ทีห่น่ึงที่ไดค้ดัเลือกไว ้

 แบบสอบถามไดถู้กออกแบบมาใหล้งบนัทึกเก่ียวกบัเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม อย่างไรก็ตามสามารถเอาไป
ใช้ได้กบัการใช้ประโยชน์ที่ดินใดๆที่เป็นแบบไม่ยัง่ยืน ถ้าวตัถุประสงค์เพือ่ที่จะเปรียบเทียบสถานการณ์ที่หน่ึง
(ก่อนหรือโดยไม่มีมาตรการเอลแอลเอ็ม) กบัสถานการณ์ที่สอง(หลงัจากหรือที่มีมาตรการเอสแอลเอ็ม)  หรือ
เพื่อที่จะประเมินเทคโนโลยีสองอย่างที่ต่างกนัและเปรียบเทียบผลกระทบของเทคโนโลยีภายในระบบการใช้
ที่ดินที่เหมือนกนั  ก็ให้กรอกแบบสอบถามที่แยกจากกนัสองฉบบั   ส าหรับแบบสอบถามที่หน่ึงต้องกรอกให้
ครบถ้วน  ส่วนในแบบสอบถามที่สองซ่ึงเพียงพอที่จะกรอกต าตอบที่ต่างออกไปจากค าตอบที่ให้ไว้ใน
แบบสอบถามทีห่น่ึง  ระบกุารอา้งอิงหรือการเชื่อมโยงระหว่างแบบสอบถามไวใ้นค าถามข้อ 1.6 

 กรอกแบบสอบถามอย่างรอบคอบและใหอ่้านออก 

 กรุณาใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ของโวแคท(WOCAT)   ดท่ีู qcat.wocat.net. 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม  

ช่ือ ................................................................................................................................................................  

ช่ือตามท้องถ่ิน…………………………………………………………… . .......................................................  

ประเทศ ........................................................................................................................................................  

 
1.2 รายละเอียดท่ีติดต่อได้ของวิทยากรและองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการประเมินและการจัดท าเอกสารของ
เทคโนโลยี 

ผู้รวบรวม 

บคุคลทีด่ าเนินการสมัภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และกรอกแบบสอบถาม 

ช่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................  
หญิง  
ชาย  

ช่ือองค์กร   ...................................................................................................................................................  

ท่ีอยูข่ององค์กร .............................................................................................................................................  

รหสัไปรษณีย์  ........................................................................................................................................   ..................................................................................  

  ............................................................................................................................................................  ประเทศ  .....................................................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ...................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2   (มือถือ)  .........................................  

อีเมล์ 1  .................................................................................................................................................  อีเมล์ 2 .......................................................................  

ให้เลือกได้:   ใสรู่ปภาพของผู้รวบรวมและระบช่ืุอไฟล์ท่ีน่ี ........................................................................ 
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วิทยากรหลัก 

บคุคลผู้ให้ข้อมูลที่ได้บนัทึกลงในแบบสอบถามนี้  อาจจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญเอส
แอลเอ็ม (ตวัอย่างเช่น ทีป่รึกษาดา้นเทคนิค ผูท้ าวิจยั)  หรือบคุลอืน่ๆ 

ระบุประเภทวิทยากรหลัก      ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ1       ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็มหรือท่ีปรึกษา

ด้านเทคนิค                             อ่ืนๆ(ระบ)ุ 

ช่ือ ........................................................... นามสกลุ .............................................. 

 
 
 
 
 
หญิง  
ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่องค์กร ...................................................................................................................................................  

รหสัไปรษณีย์ .........................................................................................................................................   ..................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  ประเทศ ......................................................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ...................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)  ...........................................  

อีเมล์ 1:  ................................................................................................................................................  อีเมล์ 2:  .....................................................................  

ให้เลือกได้:  จดัหารูปภาพของวิทยากรหลกัและระบช่ืุอไฟล์ท่ีน่ี ................................................................ 

1ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือบุคคลหรือบุคลที่มีตวัตนที่ด าเนินการหรือบ ารุงรักษาเทคโนโลยี ค าว่าผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดินนี้อาจหมายถึงเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรรายใหญ่ กลุ่ม (เพศ  อาย ุ สถานภาพ ความสนใจ) สหกรณ์ 
บริษัทอตุสาหกรรม (เช่นการท าเหมืองแร่ )องค์กรของรัฐ (เช่นป่าของรัฐ )เป็นตน้ 
 

ช่ือขององค์กรซึ่ งช่วยอ านวยความสะดวกการท าเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้า)คือ 
................................................................................................................................................................... 

ช่ือของโครงการซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกการท าเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี()คือ .................... 

.................................................................................................................................................................... 

ข้อสงัเกตคือ  คุณอาจจะใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์(อปัโหลด)เก่ียวกับตราเคร่ืองหมายขององค์กรของคุณหรือ
โครงการไปทีฐ่านข้อมูลโวแคท   

ระบเุพิ่มเตมิวิทยากรท่ีให้ข้อมลูเร่ืองเทคโนโลยี (ถ้าเก่ียวข้อง) 
 

วิทยากรคนที่ 2  ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม/ ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค  อ่ืนๆ(ระบ)ุ  
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ช่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................   
หญิง      
ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ ..............................................................................................................................................................  

............................................................................................................ ประเทศ ........................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ...................................................................................................................................   โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)  ...........................................  

อีเมล์ 1:  ................................................................................................................................................  อีเมล์ 2 :  ....................................................................  

 
วิทยากรคนที่ 3 ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม/ ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค อ่ืนๆ(ระบ)ุ………….. 

ช่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................   
หญิง  
ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………...ประเทศ .....................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ...................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)   ..........................................  

อีเมล์ 1:  ................................................................................................................................................  อีเมล์ 2:  .....................................................................  
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วิทยากรคนที่ 4   ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ผู้ เช่ียวชาญเอสแอลเอ็ม/ ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค    อ่ืนๆ(ระบ)ุ  

ช่ือ ...................................................................... นามสกลุ ....................................................................   
หญิง      
ชาย  

ช่ือองค์กร .....................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ ..............................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………... ประเทศ ........................................  

โทรศพัท์เบอร์แรก ...................................................................................................................................  โทรศพัท์เบอร์ท่ี 2 (มือถือ)    .........................................  

อีเมล์ 1:  ................................................................................................................................................  อีเมล์ 2:  .....................................................................  

1.3 เง่ือนไขการใช้ข้อมูลท่ีได้บันทกึไว้ที่โวแคท 

วนัท่ีเก็บรวบรวมข้อมลู (ในภาคสนาม) ……………………………………… 

ผู้ เ ก็ บ รวบรวมและวิ ทยากรหลักยอม รับ เ ง่ื อน ไ ข เ ก่ี ยวกับการ ใ ช้ ข้ อมูล ท่ีบันทึ กผ่ านทาง โวแคท  
       ยอมรับ      ไมย่อมรับ 

ข้อสังเกต   ถา้หากว่าคณุไม่ยอมรับเงือ่นไขการใช้ข้อมูลทีไ่ดล้งบนัทึกไวโ้ดยโวแคท (WOCAT) คณุจะไม่สามารถ
เข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลโวแคทได ้ 

เง่ือนไขการใช้ข้อมูลท่ีได้ลงบันทกึไว้ผ่านทางโวแคท 

 ขอัมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามโวแคทจะถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลออนไลน์โวแคทเพือ่ท าการ
แก้ไขและเก็บไว้ในฐานข้อมูลนี้ โดยผู้รวบรวมหรือเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้รวบรวม  
ความรับผิดชอบโดยรวมทัง้หมดส าหรับการเก็บรวบรวมและคุณภาพของข้อมูลข้ึนอยู่กบัผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล  วิทยากร และเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลจะได้รับการบนัทึกไว้เป็นการยกย่องว่าได้มีส่วนช่วยในเร่ือง
จดัท าข้อมูลในฐานข้อมูล เช่นเดียวกบัการเก็บรวบรวมหรือส่ิงตีพิมพ์ใดๆของเทคโนโลยีทีไ่ดบ้นัทึกไว้ 

 ข้อมูลทีเ่ก็บไวใ้นฐานข้อมูลโวแคทแป็นการเข้าถึงไดแ้บบเปิด 

 ข้อมูลได้จดัท าไว้ให้ส าหรับผู้ใช้ภายใต้ สญัญาอนญุาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพือ่การค้า  
-  อนญุาตแบบเดียวกบัตน้ฉบบั 3.0 

คุณมีอิสระในการ 

 แบ่งปัน(Share) — ท าส าเนาและแจกจ่ายวสัดอุอกไปอีกในตวักลางหรือรูปแบบใดๆได ้

 ปรับเปล่ียน(Adapt) — ท าการเรียบเรียงใหม่ ดดัแปลง และสร้างบนวสัดอุปุกรณ์    
: ผูใ้หอ้นญุาตไม่สามารถเพิกถอนเสรีภาพนีไ้ดต้ราบเท่าที่คณุปฏิบติัตามเงือ่นไขการไดร้ับอนญุาตดงัต่อไปนี้ 
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 แสดงท่ีมา(Attribution) —  คณุต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงาน  จดัหาการเชื่อมโยงมาที่ลิขสิทธ์ิ และระบุ
ถึงการเปลีย่นแปลงทีท่ าข้ึน 

 ไม่ใช้เพ่ือการค้า(Non-commercial) —   คณุไม่ไดร้ับอนญุาตใหน้ าวสัดไุปใช้เพือ่จุดประสงค์ทางการคา้ 

 ต้องใช้ลิขสิทธ์ิผลงานเป็นครีเอทีฟคอมมอนส์เหมือนกัน(ShareAlike) — ถ้าคุณท าการเรียบเรียง
ใหม่  ดดัแปลง และสร้างบนวสัดุอุปกรณ์   คุณได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายงานดดัแปลงได้เฉพาะกรณีที่
ช้ินงานดดัแปลงนัน้เผยแพร่ดว้ยสญัญาอนญุาตทีเ่หมือนกนัทกุประการกบังานต้นฉบบั 

 ไม่มีข้อจ ากัดเพิ่มเติม(No additional restrictions) —คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อก าหนดทาง
กฎหมายหรือมาตรการทางเทคโนโลยีที่ไปจ ากัดผู้อื่นทางกฎหมายในการท าส่ิงที่สญัญาอนุญาตได้
อนญุาตไว ้

 
ดเูง่ือนไขค าอนญุาตฉบบัสมบรูณ์ได้ท่ี  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode 
 
1.4 การยืนยนัถึงความยัง่ยืนของเทคโนโลยีท่ีใช้ 

สงัเกตว่าแบบสอบถามโวแคท (WOCAT) มุ่งเนน้ไปที่เร่ืองการจดัท าเอกสารและการประเมินผลของการปฏิบติัเอสแอล
เอ็ม  อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนีส้ามารถน าไปใช้ในการอธิบายการปฏิบติัในการจดัการที่ดินแบบไม่ยัง่ยืนอีกดว้ย ถ้า
คณุมีความประสงค์ทีจ่ะเปรียบเทียบการปฏิบติันีก้บัเทคโนโลยีส าหรับการจดัการเอสแอลเอ็มทีเ่ฉพาะเจาะจง   ในกรณีนี้
ใหร้ะบกุารอา้งอิงไปทีเ่ทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มในค าถามขอ้ 1.6 
 

เทคโนโลยีท่ีใช้อาจมีป ญหาบางประการตอ่ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน ดงันัน้จึงไม่อาจยืนยนัว่าเป็นเทคโนโลยีเพ่ือ
การจดัการท่ีดนิท่ียัง่ยืน 

มีปัญหาความยัง่ยืน      ไมมี่ปัญหาความยัง่ยืน  

ความคดิเห็น .................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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 1.5 การอ้างอิงถงึแบบสอบถามเร่ืองแนวทางเพื่อเอสแอลเอ็ม 

เพ่ือท่ีจะให้เข้าใจอย่างเหมาะสมถึงการน าเทคโนโลยีนีไ้ปปฏิบัติใช้ แนวทางเพ่ือเอสแอล เอ็มท่ีถูกเอาเข้าไป
เก่ียวข้องด้วยต้องได้รับการอธิบาย ให้ใส่ช่ือของแนวทางท่ีสอดคล้องกนัและผู้รวบรวมของมนัไว้ข้างล่างนีแ้ละให้
แนใ่จวา่ได้มีการสร้างการเช่ือมตอ่ในฐานข้อมลู 

 

                  ช่ือของแนวทางเพื่อเอสแอลเอ็ม 

 

              ผู้เก็บรวบรวม 

 ...................................................................................................................................................   ...................................................................................  

 ...................................................................................................................................................   ...................................................................................  

 ...................................................................................................................................................   ...................................................................................  

 ...................................................................................................................................................   ...................................................................................  

 ...................................................................................................................................................   ...................................................................................  

 

 

 

 1.6 การอ้างอิงถงึหรือการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีตัวอ่ืนๆ 

ถ้าหากว่าเทคโนโลยีดังที่ได้บรรยายไว้ในแบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินแบบเปรียบเทียบของ
เทคโนโลยีหรือสถานการณ์ทีต่่างกนั  กรุณาบอกรายละเอียดดว้ย 
 
 

ช่ือของเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มตัวเดียวหรือหลายตัวอ่ืนๆ           ผู้เก็บรวบรวม 

 ...........................................................................................           ...........................................  

 ...........................................................................................           ...........................................  

 ...........................................................................................           ...........................................  

 ...........................................................................................           ...........................................  
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การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม 

เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม เป็นการปฏิบติัภาคสนามที่ควบคมุการเสื่อมโทรมของที่ดินและหรือเพ่ิมผลผลิต  
เทคโนโลยีประกอบไปด้วยหน่ึงมาตรการหรือหลายมาตรการ เช่น มาตรการด้านพืชไร่  ด้านพืชพรรณ ด้าน
โครงสร้างและดา้นการจดัการ 

เทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็มเดี่ยวควรจะครอบคลมุชุดที่เป็นเนื้อเดียวกนัของภาวะทางธรรมชาติ (ชีวกายภาพ )  
และภาวะของมนษุย์  ( เศรษฐกิจสงัคม ) ซ่ึงหมายความว่าเทคโนโลยีจะไม่ได้รับการเอาไปประยกุต์ใช้หรือใช้การ
ได้กับเขตพื้นที่ต่างกันหรือไม่คล้ายคลึงกันในเร่ืองของภูมิอากาศ ความสูงและความลาดชันประเภทต่างๆหรือ
ภายใต้การจัดการถือครองที่ดินที่ไม่คล้ายคลึงกัน เทคโนโลยีอาจประกอบไปด้วยหน่ึงมาตรการหรือหลาย
มาตรการเอสแอลเอ็ม ( มาตรการด้านพืชไร่  ด้านพืชพรรณ ด้านโครงสร้างและด้านการจดัการ) ตวัอย่างเช่นที่
ราบขัน้บนัไดร่วมกบัการปลูกแถบหญ้าและไถพรวนดินตามแนวระดบั 

 รายละเอียดเฉพาะพืน้ที ่หมายถึงข้อมูลทีจ่ดัหาไวใ้นแบบสอบถามนี้ควรจะต้องอ้างอย่างเข้มงวดถึงสถานที่ได้รับ
การประเมินหรือวิเคราะห์ในระหว่างช่วงการจัดท าเอกสารของเทคโนโลยีนี้  ( เช่นโดยการสมัภาษณ์กบัผู้ใช้
ประโยชน์ทีดิ่น  การส ารวจภาคสนามเป็นตน้  )  เทคโนโลยีนีอ้าจจะไดร้ับการน าไปใช้หรือใช้ในพืน้ทีที่ก่วา้งกว่า 
 
2.1 การอธิบายแบบสัน้ของเทคโนโลย ี

สรุปเทคโนโลยีนี้มา 1- 2 ประโยค  ต้องให้แน่ใจด้วยว่าการอธิบายแบบสัน้ๆนี้ถูกต้องแม่นย าและประกอบไปด้วย
ค าส าคญัที่ตรงประเด็น  ซ่ึงจะเป็นบทเกร่ินน าของการจัดท าเอกสารนี้และเป็นพืน้ฐานที่ส าคญัส าหรับการค้นหา
ฐานข้อมูล 
 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลย ี

การอธิบายแบบละเอียดควรจะท าให้บคุคลภายนอกมองเห็นภาพที่รวบรัดและครอบคลุมเนื้อหาของเทคโนโลยีได้

หมด ดงันัน้ควรน าเสนอค าถามต่างๆที่ส าคญัเช่น(1) เทคโนโลยีน าไปใช้ที่ไหน(ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของมนษุย์ )(2) อะไรคือลกัษณะหรือองค์ประกอบที่ส าคญัของเทคโนโลยี (3)อะไรคือจุดประสงค์หรือ

หน้าที่ของเทคโนโลยี (4)กิจกรรมที่ส าคญัหรือปัจจยัการผลิตที่จ าเป็นในการจดัตัง้หรือบ ารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี

(5)ประโยชน์ที่ได้รับหรือผลกระทบของเทคโนโลยีคืออะไรบ้าง (6)อะไรบ้างที่ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินชอบหรือไม่ชอบ

เก่ียวกับเทคโนโลยี ความยาวของค าอธิบายควรมีอักขระอยู่ที่ 2,500-3,000 ตัว สูงสุดจริงๆคือ 3,500 ตัว 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของค าอธิบายอาจจะโอนยา้ยไฟล์โดยการอปัโหลดเข้า 
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ฐานข้อมูลเป็นเอกสารแยกต่างหาก เร่ิมตน้ดว้ยการเขียนค าอธิบายและใหต้รวจทานดว้ยเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้ 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี 

จดัหารูปภาพตา่งๆมาแสดงให้เห็นถึงภาพรวมและรายละเอียดของเทคโนโลยี 

 ท าการจดัหามาอย่างน้อยสองไฟล์ที่เป๊นแบบดิจิทลั ( JPG, PNG, GIF )  ได้แก่ไฟล์ต่างๆจากกล้องดิจิทลัหรือ
สแกนจากส่ิงพิมพ์ ฟิล์มเนกาทีฟ หรือฟิล์มสไลด์ รูปภาพควรมีคุณภาพสูง มีความละเอียดสูง และไม่มีการ
ปรับแต่งหรือบิดเบือน 

จ าเป็นตอ้งมีการอธิบาย (ค าอธิบายใตภ้าพ) ส าหรับแต่ละภาพทีส่่งมา รูปภาพควรตรงกบัค าอธิบายที่ให้ไว้ในหวัข้อ 
2.2 และช่วยอธิบายรูปวาดทางเทคนิคในหวัข้อ 4.1 
สถานที่ที่เหมาะสมควรมีรูปภาพต่างๆที่แสดงสถานการณ์ก่อนและหลัง หรือที่มีและไม่มีมาตรการเอสแอลเอ็ม 
ภาพทีดี่เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท าความเข้าใจและตอ้งอธิบายคณุลกัษณะทีส่ าคญัของเทคโนโลยีดว้ย 
 

ช่ือไฟล์ของ 
รูปภาพ 

ค าบรรยายใต้ภาพ  การอธิบายภาพ วนัท่ีและ 
สถานท่ีตัง้ 

ช่ือผู้ถ่ายภาพ 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

ข้อสงัเกตทัว่ไปเก่ียวกบัรูปภาพคือ ..................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพรวม (ซ้าย) คนัดิน Fanya juu ที่มีแถบต้นหญ้าข้ึนเป็นแนวอยู่บนคนัดินซ่ึงพฒันากลายเป็นคนัดินขัน้บนัได 
รายละเอียด (ขวา) คนัดิน Fanya juu ในทุ่งข้าวโพดหลงัจากเก็บเก่ียว หญ้าเนเปียร์อยู่ทางส่วนบนของคนัดินและ
เศษข้าวโพดทีต่กคา้งในร่องน ้า (ภาพถ่าย: Machakos, Kenya; H.P. Liniger) 
 
2.4 วีดีโอของเทคโนโลย ี

ถ้าหากว่ามีไฟล์วีดีโอท่ีน าเสนอเทคโนโลยี ให้โอนย้ายไฟล์โดยการอัปโหลดเข้าไปท่ีแพลตฟอร์มสาธารณะ เช่นท่ี  
vimeo.com, youtube.com  และระบกุารเช่ือมโยงและค าอธิบายสัน้ๆส าหรับแตล่ะไฟล์ในตารางข้างลา่งนี ้
 
 

การเช่ือมโยง ความคดิเห็น หรือค าอธิบายสัน้ๆ วนัท่ีและ 
สถานท่ีตัง้ 

ช่ือของผู้ถ่าย
วีดีโอ 
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2.5 ประเทศ  ภูมิภาค  หรือสถานที่ตัง้ที่ เทคโนโลยีได้น าไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการ  
ประเมินนี ้

เทคโนโลยีทีไ่ดอ้ธิบายไวอ้าจจะน าไปใช้ไดก้บัสถานทีห่ลากหลาย อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบสอบถามมีอยู่
เฉพาะสถานที่ท าการศึกษาซ่ึงได้รับการประเมินหรือวิเคราะห์โดยกระบวนการจัดท าเอกสารนี้ (จากการไปเยี่ยม
ชมภาคสนาม การสมัภาษณ์กบัผู้ใช้ที่ดินและเอกสารรายงาน)จะไม่รวมเอาสถานที่อื่นๆที่มีการใช้เทคโนโลยีที่
เหมือนกนัแต่ไม่ไดมี้การรวบรวมข้อมูลไว ้
 
ประเทศ ................................................. ภมูิภาค/รัฐ/จงัหวดั ......................................................................... 

ข้อมลูจ าเพาะเพิ่มเตมิของสถานท่ีตัง้ (เชน่เขตเทศบาล เมือง เป็นต้น) ถ้าเก่ียวข้อง  

................................................................................................................................................................... 

จ านวนของพืน้ท่ีท าการศกึษาท่ีได้รับการพิจารณาหรือวิเคราะห์ในการจดัท าเอกสารของเทคโนโลยีนี ้

พืน้ท่ีเดี่ยว        พืน้ท่ี 2-10 แหง่              พืน้ท่ี10-100 แหง่            พืน้ท่ี 100-1,000 แหง่ 
พืน้ท่ี > 1,000 แหง่ 

 

พ้ืนท่ีท าการศึกษา หมายถึงพื้นที่ท าการหน่ึงอาจเป็นแปลงเดี่ยวหรือพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่าซ่ึงบริหารจัดการโดย
รายบคุคลหรือชมุชนหน่ึงหรือสถานทีที่่มีการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานไว ้( เช่น ท านบกัน้น ้า ) 

รายละเอียดเชิงภูมิศาสตร์ (จุดพิกัด )ของพ้ืนท่ีท าการศึกษาท่ีได้ท าการบันทกึเทคโนโลยีไว้ (พ้ืนท่ีอ้างอิง)
มีดังน้ีคือ 

ช่ือของสถานท่ีตัง้  ช่ือของผู้ใช้ท่ีดนิ เป็นต้น ลองจจิดู ละตจิดู 

   

   

   

   

   

ความคดิเห็น .................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  
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2.6 วันที่ของการน าเทคโนโลยไีปปฏิบัตใิช้ 

ระบปีุท่ีปฏิบตัใิช้ …………………………………… 

ถ้าไมรู้่ปีท่ีชดัเจนให้ระบวุนัท่ีโดยประมาณ 

น้อยกวา่ 10 ปี (เร็วๆนี)้   10-50 ปี มากกวา่ 50 ปี (แบบดัง้เดมิ) 
 
2.7 การแนะน าเทคโนโลยี 
ให้ระบวุา่ได้แนะน าเทคโนโลยีเข้ามาอย่างไร 

ด้วยการริเร่ิมของผู้ใช้ท่ีดนิเอง  ความคดิเห็น 

(ประเภทของโครงการ  เป็นต้น)  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

เป็นสว่นหนึง่ของระบบดัง้เดมิท่ีท ากนัอยู ่           

(> 50 ปี) 

 

ในชว่งท าการทดลองหรือการท าวิจยั  

จากโครงการหรือการแทรกแซงจากภายนอก  

อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ………………………………..  

ค าว่าดั้งเดมิและนวัตกรรม หมายถึงเทคโนโลยีของตวัผู้ใช้ที่ดินเอง  ซ่ึงครอบคลมุเทคโนโลยีที่ใช้กนัมาหลายชัว่
รุ่นเช่นเดียวกนักบัเทคโนโลยีทีเ่พ่ิงจะพฒันามาเมื่อเร็วๆนี้โดยผู้ใช้ที่ดินที่มีความเป็นนวตักรรรม เพือ่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ใหใ้ช้ค าว่า "อื่นๆ" เมื่อเทคโนโลยีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ให้ไว้และให้ระบวุ่าด้วยว่าท าไมถึง
เป็นเช่นนัน้ 

373 



 

19 

 

 

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยีส าหรับเอสแอลเอ็ม 

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลย ี

อาจมีไดห้ลายค าตอบ  

ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึน้ (พืชผล  อาหารสตัว์ ไม้หรือเส้นใย น า้  พลงังาน)  
ลด ป้องกนั ฟืน้ฟกูารเส่ือมโทรมของท่ีดนิ ( ดนิ น า้ พืชพรรณ)  
อนรัุกษ์ระบบนิเวศ  
ปกป้องลุม่น า้ หรือพืน้ท่ีท้ายน า้โดยร่วมกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ  
ลดความเส่ียงของภยัพิบตั(ิเชน่ สภาวะแห้งแล้ง น า้ทว่ม แผน่ดนิถลม่)  
ปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศของโลก สภาพภมูิอากาศท่ีรุนแรงและผลกระทบ  
     (เชน่ความยืดหยุน่ตอ่สภาวะแห้งแล้ง พาย)ุ 

 

บรรเทาการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศของโลกและผลกระทบ (เชน่ การสะสมคาร์บอนในดนิ)  
สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นประโยชน์ (เชน่เพิ่มรายได้หรือการจ้างงาน)  
สร้างผลกระทบทางด้านสงัคมท่ีเป็นประโยชน์ (เช่น ลดความขดัแย้งเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติสนบัสนนุกลุ่ม

ด้อยโอกาส) 
 

จดุประสงค์อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
………………………………………………………………………………………………….. 
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3.2ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดนิในปัจจุบันที่ได้น าเทคโนโลยไีปใช้ 

ดูค าจ ากดัความของการใชป้ระโยชน์ที่ดิน ประเภทของการใช้ประโยชน์ทีดิ่น และหมวดหมู่ย่อยข้างล่าง 

เลือกประเภทของการ 

ใช้ที่ดนิ 

ตามปกติกาหน่ึงช่อง  

สงุสดุสองช่อง 

เลือกหน่ึงหมวดหมู่ย่อยหรือ
มากกว่า 

อาจมีหลายค าตอบ 

 ระบุผลิตภัณฑ์หลัก บรืการหรือข้อสังเกต 

ส าคัญ 

 
พืน้ทีเ่พาะปลูก 

 

 

 
การปลกูพืชอายปีุเดียว  
การปลกูพืชอายหุลายปี  
การปลกูตนัไม้และไม้พุม่  
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: …………… 

 พืชหลกั (พืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร): 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ ทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์ที่กินอาณา
เขตกว้าง  
การยงัชีพจากการเลีย้งสัตว์
โดยเร่ร่อนไปตามท่ีต่างๆ (โน
แมนดซิึม่)  
โนแมนดิซึ่มแบบก า้กึ่งหรือ
การท าทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ 
การท าฟาร์มปศสุตัว์  

 ทุ่ ง ห ญ้ า เ ลี ้ย ง สั ต ว์ แบบ
เข้มข้น  
ตดัหญ้าและน าไปให้สตัว์กิน
หรือไมใ่ห้สตัว์แทะเล็ม  
ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึน้  
อ่ืนๆ(ระบ)ุ: ……………. 
 
 
 
 
 

 
 
ชนิดพนัธุ์ของสตัว์ท่ีส าคญัและผลิตภณัฑ์ 

… ..............................................................  

… ..............................................................  

.. ...............................................................  

 

… ..............................................................  

… ..............................................................  

... ..............................................................  
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ป่าหรือพืน้ทีป่่า กึ่ง-ป่าธรรมชาติหรือพืน้ที่ป่า 
การตดัต้นไม้แบบคดัเลือก  
การตดัหมด  
การเกษตรแบบไร่เล่ือยลอย  
การตดัไม้ท่ีตายแล้วหรือการ
ตดัแตง่ต้นไม้แล้วน าออกไป 
การใช้ประโยชน์จากป่าทุก
ชนิดยกเว้นไม้  
 
การปลูกต้นไม้  การปลูกป่า
ขึน้ใหม่  
การปลูกต้นไม้พันธุ์ ท้องถ่ิน  
1 ชนิด 
การปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างถ่ิน  
1 ชนิด 
การปลกูหลายพนัธุ์รวมกนั     
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ………………. .........  

 ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ไม้ซุง  
ไม้ท่ีน ามาท าเชือ้เพลิง  
ผลไม้และถัว่  
ผลิตภัณฑ์จากป่าอ่ืนๆ(น า้ผึง้ พืชท่ีใช้เป็นยา 

เป็นต้น) 
การแทะเล็มหญ้าหรือการเก็บกินหญ้า  
การอนุรักษ์หรือการปกป้องทางธรรมชาติ
  
นนัทนาการหรือการทอ่งเท่ียว  
การปกป้องจากภัยอันตรายทางธรรมชาติ
  
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ............................................... 

 
ผสมปนกัน (พืชผลต่างๆ/

ทุ่งหญ้า/ต้นไม้), ซ่ึงรวม
การปลูกป่าร่วมกบัพืชไร่ 

 
การปลกูป่าร่วมกบัพืชไร่  
การปลูกพืชร่วมกับเลีย้งปศุ
สตัว์  
การปลูกพืชร่วมกับการเลีย้ง
ปศสุตัว์และการท าป่าไม้  
การเลีย้งปศุสัตว์ร่วมกับการ
ท าป่าไม้  
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ……………….. 

  

ผลิตภณัฑ์หลกัหรือบริการ 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 

การตัง้ถ่ินฐาน  โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

 

 
การตัง้ถ่ินฐาน  ตกึอาคาร  
การจราจรทาง ถนน รถไฟ  
พลั ง ง าน ใ ช้   ท่ อส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาต ิ สายสง่ไฟฟ้า 
อ่ืนๆ (ระบ)ุ:  ......................  

 ข้อสงัเกต ุ

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  
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ทางน ้า  แหล่งน ้า  ทีชุ่่มน ้า 

 

 
ทางระบายน า้  ทางน า้ 
บอ่น า้  เข่ือน  
หนองบงึ  ท่ีชุม่น า้ ..........  
อ่ืนๆ (ระบ)ุ:   

  

ผลิตภณัฑ์หลกัหรือบริการ 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

เหมืองแร่  อตุสาหกรรม 

  สกดัจากธรรมชาติ 
ระบ ุ.....................................   ผลิตภณัฑ์หลกั ...........................................  

ทีดิ่นทีไ่ม่ให ้

   ผลิตผล 

 ระบ ุ.....................................   ข้อสงัเกต ุ...................................................  

อืน่ๆ (ระบ)ุ:  .................  ระบ ุ.....................................   ข้อสงัเกต ุ...................................................  

ความคดิเห็น ...............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

ถ้าการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการน าเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ชีร้ะบุการใช้
ประโยชน์ที่ดินก่อนน าเทคโนโลยีไปปฏิบัตใิช้..........................................................................................  

เลือกจากประเภทของการใช้ประโยชน์ทีดิ่นและจากหมวดหมู่ย่อยทีแ่จกแจงไวข้้างล่างนี ้
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัที่ดินโดยการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัทรัพยากรเหล่านัน้ 

ส่ิงท่ีปกคลุมท่ีดิน คือเหล่าพืชพรรณ (ข้ึนเองตามธรรมชาติหรือปลูก ) หรือโครงสร้างที่ท าโดยมนษุย์ ( เช่นตึก
อาคาร เป็นตน้ )ทีป่กคลมุพืน้ผิวของโลก 

ประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
 
หมวดหมู่หลกั หมวดหมู่ย่อย 

ทีดินปลูกพืช คือที่ดิน
ที่ถูกใช้ส าหรับท าการ
เพาะปลูกพืชผลต่างๆ    
( พืชไร่  สวนผลไม้ ) 

ซีเอ :  การปลูกพืชล้มลุก (Ca: Annual cropping)  หมายถึงที่ดินที่ใช้ปลูกพืชที่มีอายุ
ชัว่คราวหรือพืชฤดูเดียวซ่ึงตามปกติ  จะเก็บเก่ียวภายในหน่ึงหรืออย่างมากที่สดุก็สองปี     
(เช่น ข้าวโพด  ข้าว  ข้าวสาลี  ผกั  พืชทีป่ลูกเป็นอาหารสตัว์) 
ซีพี : การปลูกพืชยืนต้นท่ีไม่มีลักษณะเป็นเน้ือไม้ (Cp: Perennial (non-woody) 
cropping) หมายถึงที่ดินที่ใช้ปลูกพืชที่มีอายุหลายปีที่ไม่มีลกัษณะเป็นเนื้อไม้ที่จะเก็บ
เก่ียวหลงัจากสองปีหรือมากกว่านัน้  หรือท าการเก็บเก่ียวบางส่วนของพืชเท่านัน้ (เช่น 
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ออ้ย กลว้ย เสน้ใยพืช สบ้ปะรด) 
ซีที : การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม (Ct: Tree and shrub cropping)  หมายถึงพืชที่มี
ลักษณะเป็นเนื้อไม้มีอายุหลายปีโดยมีการเก็บเก่ียวพืชผลต่างๆมากกว่าหน่ึงครั้ง
หลังจากปลูกและตามปกติแล้วจะมีอายุยืนเกินกว่าห้าปี(เช่น  สวนไม้ผลหรือไม้ผล  
กาแฟ  ชา องุ่น ปาล์มน ้ามนั โกโก้ ไม้ทีป่ลูกเป็นอาหารสตัว์  ) 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ คือ
ที่ดินที่ใช้ส าหรับท าการ
เลีย้งสตัว์ 

จีอี : ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ท่ีใช้พ้ืนท่ีกว้าง (Ge: Extensive grazing land) ปล่อยสตัว์ลง
แทะเล็มในทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ตามธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติ  ทุ่ งหญ้าเลี้ยงสตัว์มีไม้ยืน
ต้น ไม้พุ่ม (พืชพรรณทุ่งสะวนันา) หรือพืน้ที่ป่าเปิดส าหรับปศุสตัว์และเขตรักษาพนัธุ์
สตัว์ป่ารวมถึงหมวดหมู่ย่อยดงัต่อไปนี ้

 โนแมนดซิึ่ม (Nomadism)  คนเคลือ่นยา้ยพร้อมกบัสตัว์เลีย้ง 

 กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism) 
หมายถึงว่าเจ้าของสตัว์มีสถานที่พ านักถาวรซ่ึงเป็นที่ท าการเพาะปลูก
เสริม  ฝงูสตัว์ถูกเคลือ่นยา้ยไปยงัทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ไกลๆ 

 แรนชิง(Ranching)  หมายถึงการปล่อยสตัว์ลงแทะเล็มในทุ่งหญ้าเลี้ยง
สตัว์ที่มีการก าหนดขอบเขตไว้เป็นอย่างดี การเคลื่อนที่ไปมากินในอาณา
เขตที่เล็กกว่าและปัจจยัการจดัการสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัก่ึงโนแมนดิ
ซ่ึม  

จีไอ : ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์เข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัต ว์ ((Gi: Intensive 
grazing/fodder productio)   หมายถึงทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ หรือ
ปลกูพืชไว้ให้สตัว์ลงแทะเล็มหรือเพ่ือผลิตอาหารท่ีมีเย่ือใยสงูใช้เลีย้งปศสุตัว์ (ส าหรับการ
ตดัแล้วขนไปคือพวกฟางข้าว พืชตระกลูถัว่  หญ้าหมกัเป็นต้น) ซึ่งไม่รวมถึงพืชท่ีเป็นอาหาร
สตัว์ เชน่ ข้าวโพด  เมล็ดธญัพืช  พืชเหล่านีจ้ดัว่าเป็นพืชปีเดียว(ดขู้างบน)ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์
เข้มข้นสามารถจดัเป็นหมวดย่อยได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ตัดและขนไปหรือการตัดให้สัตว์กินโดยตลอด (Cut-and-carry/zero 
grazing)หมายถึงการขนพืชอาหารสัตว์ไปให้สัตว์ที่ขังไว้ในคอกหรือ
บริเวณที่จ ากดัอีกที่หน่ึงและในระบบตดัให้สตัว์กินตลอดนี้ ไม่ได้ให้สตัว์
ออกไปแทะเล็มไม่ว่าตอนไหนก็ตาม 

 ทุ่งหญ้า เล้ียงสัตว์ท่ีได้มีการปรับปรุง (Improved pastures) หมายถึง
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการหว่านเมล็ดด้วยการผสมกันของหญ้าและ
พวกถัว่ทีแ่นะน า (อาจจะไดร้ับการใส่ปุ๋ ยลงไปและหรือคลกุด้วยเชื้อด้วยไร
โซเบียเพือ่ตรึงไนโตรเจน) 

ป่าหรือพ้ืนท่ีป่า  คือ
ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์

เอฟเอ็น : ป่าตามธรรมชาติหรือกึ่งตามธรรมชาติ (Fn: Natural or semi-natural)   
หมายถึงป่าทีส่่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยตน้ไม้พืน้เมืองทีไ่ม่ได้ปลูกโดยคน  
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หลักๆเพื่อการผลิตไม้
และ ผลิตภ็ณฑ์จากป่า 
สนัทนาการ และรักษา
ไวเ้ป็นป่า 

  การตดัไม้ทีมี่การคดัเลือก( Selective felling) 

 เคลียร์เฟลล่ิง (Clear felling) หมายถึงการตดัไม้ทัง้หมดในครั้งเดียว 

 การเกษตรแบบไร่เลื่อยลอย (Shifting cultivation) หมายถึง การฟันโค่น (การเก็บ
เก่ียว) ตน้ไม้ในป่าทีมี่ค่าเท่านัน้ 

 การเอาไม้ทีต่ายแลว้ออกไปหรือการตดัแต่งก่ิง (ไม่มีการตดัตน้ไม้) 

 การใช้ประโยชน์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้   (เช่น ผลไม้ ถัว่เห็ด น ้าผ้ึง พืชที่ใช้เป็นยา เป็น
ตน้ )  

เอฟพี :สวนป่าหรือ การปลูกป่าขึ้นใหม่ (Fp: Plantations, afforestations)หมายถึง
หมู่ไม้ที่ท าข้ึนมาโดยการปลูกหรือและปลูกด้วยเมล็ดในกระบวนการของการปลูกป่าข้ืน
ใหม่หรือการปลูกไม้ยืนตน้ใหก้ลบัมาเป็นป่าใหม่ 

 การปลูกไม้ชนิดเดียวสายพนัธุ์ทอ้งถ่ิน 

 การปลูกไม้ชนิดเดียวสายพนัธุ์ต่างถ่ิน 

 การปลูกไมส้ายพนัธุ์ทอ้งถ่ินและสายพนัธุ์ต่างถ่ินปนกนั 

 เอฟโอ : อืน่ๆ (Fo: Other)  เช่น การเลือกตดัไม้จากป่าทางธรรมชาติและปลูกทดแทน
โดยใช้พนัธุ์เดิม 
 

ผสมผสาน  
การผสมผสานกันของ
รูปแบบต่างๆในการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายใน
แปล ง ที่ ดิ น เ ดี ย ว กัน   
(ร ว ม ก า ร ป ลู ก ป่ า
ร่วมกบัพืชไร่  ) 

 เอ็มเอฟ :  ระบบวนเกษตร (Mf: Agroforestry)  หมายถึงพีน้ที่ใช้ปลูกพืชไร่และ
ตน้ไม ้

 เอ็มพี : ระบบเกษตร-ปศุสตัว์ (Mp: Agro-pastoralism) หมายถึงพี้นที่ใช้ปลูกพืช
ร่วมกบัทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ ซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างพืชผลและปศุสตัว์ตาม
ฤดูกาล 

 เอ็มเอ :  ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศสุตัว์ (Ma: Agro-silvopastoralism) หมายถึงพีน้ที่
ใช้ปลูกพืช   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์และต้นไม้ ซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างพืชผล
และปศสุตัว์ตามฤดูกาล 

 เอ็มเอส : ระบบเกษตร-ปศสุตัว์ (Ms: Silvo-pastoralism)  หมายถึงป่าและพืน้ที่ใช้
เป็นทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ 

 เอ็มโอ  : อ่ืนๆ (Mo: Other)  หมายถึงทีดิ่นแบบผสมผสานอืน่ๆ 

การตัง้ถ่ินฐาน  
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 เอสเอส  : (Ss : Settlements )   หมายถึงทีดิ่นใช้ตัง้ถ่ินฐาน  ตึก อาคาร 

 เอสที :  เส้นทางการจราจร (St : Traffic lines)  หมายถึงถนน  ทางรถไฟ  

 เอสอี  :  เส้นเดินทางของพลังงาน  (Se : Energy line)หมายถึงท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ   สายส่งกระแสไฟฟ้า 

 เอสโอ :  (So)  หมายถึง  โครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ 
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ทางน ้า  ห้วงน ้ า พื้นที่
ชุ่มน ้า 

 ดับเบิ้ลยูดี   (Wd)   หมายถึง ทางระบายน ้า 

 ดับเบิ้ลยูพี  (Wp)    หมายถึง บ่อนา้  เข่ือน 

 ดับเบิ้ลยูเอส  (Ws) หมายถึง หนองน ้า  พืน้ทีชุ่่มน ้า    

 ดบัเบ้ิลยูโอ  (Wo)    หมายถึง ทางน ้าอืน่ๆ    
เหมืองแร่   
อุตสาหกรรมสกัดจาก
ธรรมชาติ 

 ไอ  (I) หมายถึง เหมืองแร่ อตุสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ 

ท่ีดนิท่ีไม่ให้ผลิตผล  ย ู (U) หมายถึง ทีดิ่นซ่ึงไม่ไดท้ าประโยชน์ ทะเลทราย  ธารน ้าแข็ง เป็นตน้ 
 
3.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

การสง่ล าเลียงน า้ให้แก่ท่ีดนิท่ีมีการใช้เทคโนโลยีคือ 
จากน า้ฝน              ผสมกนัระหวา่งน า้ฝนและการชลประทาน            การชลประทานแบบเตม็รูปแบบ  
อ่ืนๆ (เชน่หลงัจากน า้ทว่ม): ……………............ 

ความคดิเห็น .................................................................................................................................................  
 

จากน ้าฝน หมายถึงการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชผลนัน้ข้ึนอยูกบัปริมาณน ้าฝนโดยส้ินเชิง 

การผสมผสานกันระหว่างน ้าฝนและน ้าชลประทาน หมายถึงการใช้ปริมาณน ้าที่มีอยู่จ ากัดให้แก่พืชเมื่อ
ปริมาณน ้าฝนไม่พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของพืช ดงันัน้เพือ่ที่จะเพ่ิมผลผลิตให้เกิดความเสถียรและน ้าที่ได้รับ
เพ่ิมจากน ้าชลประทานจะช่วยใหเ้พียงพอส าหรับการผลิตพืชผล 

การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ หมายถึงวิธีการหลายอย่างในการส่งล าเลียงน ้าให้แก่พืช นอกเหนือไปจาก
น ้าฝน 
ภายหลังน ้าท่วม หมายถึงภายหลงัจากที่น ้าฝนเข้าท่วมพืน้ที่ตามธรรมชาติ (เช่น ล าน ้าที่มีน ้าเฉพาะฤดูฝนฝ่ัง
แม่น ้า ) น ้าที่แทรกซึมเข้าไปในดินจะใช้เป็นน ้าส ารองเพือ่การเพาะปลูกพืช ซ่ึงพืชก็ได้ใช้น ้าส ารองส าหรับการตัง้
ตวัและการเจริญเติบโต 

จ านวนของฤดปูลกูตอ่ปี                     1        2   3    ระบ.ุ.................................. ..........................  

ความหนาแนน่ของปศสุตัว์ (ถ้าเก่ียวข้อง):  ...................................................................................................  

 
3.4 กลุ่มเอสแอลเอ็มท่ีเทคโนโลยีขึน้อยู่ด้วย 

เลือกเทคโนโลยีท่ีได้อธิบายไว้ให้ตรงกับหนึ่งในกลุ่มเอสแอลเอ็มดงัต่อไปนี ้ ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ให้เลือกหลายกลุ่ม 
(สงูสดุแค ่ 3) เพ่ือเป็นตวัแทนของเทคโนโลยี 
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 การจดัการป่าตามธรรมชาตหิรือกึ่งธรรมชาติ 
 การจดัการสวนป่า 
 การปลกูป่าร่วมกบัพืช (วนเกษตร) 
 แนวกนัลมหรือแนวต้านลม 
 การปิดล้อมบริเวณพืน้ท่ี ( หยดุการใช้ประโยชน์   สนบัสนนุการฟืน้ฟู ) 
 ระบบหมนุเวียน ( การปลกูพืชหมนุเวียน การพกัดนิ  การเกษตรแบบไร่เล่ือยลอย ) 
 การจดัการปศสุตัว์และการท าทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ 
 การจดัการปลกูพืชและปศสุตัว์ผสมผสานกนั 
 พืชคลมุดนิหรือพรรณพืชปกคลมุท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว 
 การรบกวนดนิให้น้อยท่ีสดุ 
 การจดัการความอดุมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน 
 มาตรการการปลกูพืชขวางพืน้ท่ีลาดชนั 
 การจดัการศตัรูพืชและโรคพืชแบบผสมผสาน ( รวมถึงเกษตรอินทรีย์ ) 
 พนัธุ์พืชหรือพนัธุ์สตัว์ตา่งๆท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว 
 วิธีการเก็บเก่ียวน า้ 
 การจดัการด้านชลประทาน  (รวมถึงการล าเลียงสง่น า้ การระบายน า้ ) 
 การผนัน า้และการะบายน า้ 
 การจดัการน า้บนผิวดนิ  ( น า้พ ุแมน่ า้ ทะเลสาบ ทะเล  ) 
 การจดัการน า้ใต้ดนิ 
 การปกป้องหรือการจดัการพืน้ท่ีชุม่น า้ 
 การจดัการกบัของเสียหรือการจดัการน า้เสีย 
 การมีประสิทธิภาพด้านพลงังาน 
 การเลีย้งผึง้พนัธุ์  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ สตัว์ปีก การท าฟาร์มกระตา่ย  การท าฟาร์มไหม เป็นต้น 
 สวนครัว 
 การลดความเส่ียงจากภยัพิบตัจิากสาเหตดุ้านนิเวศ 
 มาตรการหลงัการเก็บเก่ียว 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ:  .......................................................................................  
 
การจัดการป่าตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ รวม
มุมมองด้านการบริหาร กฏหมาย เทคนิค เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมด้านการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ป่าไม้ 

 

พันธ์ุพืชหรือพันธ์ุสัตว์ต่างๆท่ีได้รับการปรับปรุง 
หมายถึงการพฒันาพนัธุ์ พืชหรือพนัธุ์สตัว์ใหม่ๆที่ให้ผล
ประโยชน์ เช่น การผลิตที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีช้ึน  
มีความต้านทานต่อศตัรูพืชและโรคพืชต่างๆหรือทนต่อ
ความแล้งทนต่อสภาพส่ิงแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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การจัดการสวนป่า สวนป่าประกอบไปด้วยต้นไม้ชนิด
เดียวกันที่ มีอายุใกล้ เ คียงกันและได้รับการปลูกใน
เบื้องต้นเพื่อผลิตไม้และเส้นใย  ตามปกติจะได้รับการ
จดัการดูแลอย่างเข้มข้นและมีอตัราการเจริญเติบโตและ
ใหผ้ลผลิตสูง 

การปลูกป่าร่วมกับพืชไร่ คือการผสมผสานการใช้พืช
ยืนต้นประเภทมีเนื้อไม้กบัพืชผลในการเกษตร  และหรือ
สตัว์เพื่อผลประโยชน์ที่หลากหลายและบริการซ่ึงรวมถึง
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน ้าให้ดีข้ึน  เชื้อเพลิง  
อาหารสตัว์ และผลิตภณัฑ์อาหารแบบทวีคูณ  และที่อยู่
อาศยัส าหรับชนิดพนัธุ์ทีเ่ก่ียวข้องกนั 

แนวกันลม หรือแนวต้านลม คือการปลูกต้นไม้หรือพุ่ม
ไม้หน่ึงแถวหรือมากกว่าโดยปลูกขวางทางลมเพือ่ปกป้อง
พื้นที่เพาะปลูกจากลมและเพื่อปกป้องการสึกกร่อนดิน  
ปกติจะปลูกรอบๆขอบแปลงปลูกพืช 

การปิดพ้ืนท่ี    (หยดุการใช้ประโยชน์  สนบัสนุนการ
ฟ้ืนฟ ู)ปิดลอ้มรอบและปกป้องพืน้ที่ของทีดินที่เสื่อมโทรม
จากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และสตัว์  เพือ่ให้เกิดการ
ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศตามธรรมชาติใหก้ลบัคืนมาเหมือนสภาพ
ก่อนที่จะถูกรบกวน  ซ่ึงได้รับการเสริมโดยมาตรการการ
อนรุักษ์ดา้นพืชพรรณและโครงสร้างเพ่ิมเติม 

ระบบหมุนเวียน( การปลูกพืชหมุนเวียน  การพักดิน  
การเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย)เป็นวิธีปฏิบติัในการปลูก
ชนิดของพืชผลหรือพืชที่ไม่คล้ายคลึงกนัหรือต่างกนัเรียง
กันไปเป็นชุดในบริเวณเดียวกันตามล าดับของฤดู แล้ว
ปล่อยให้มีการพักดินช่วงหน่ึง ส่วนการเกษตรแบบไร่
เลื่อนลอยเป็นระบบการเกษตรที่แปลงที่ดินมีการปลูกพืช
ชัว่คราว แล้วก็ละท้ิงไปและปล่อยที่ดินย้อนกลบัไปเป็น
พืชพรรณตามธรรมชาติในขณะที่ผู้เพาะปลูกก็ย้ายไปอีก
แปลงหน่ึง 

การเล้ียงสัตว์ในทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้าเล้ียง
สัตว์  คือการปล่อยให้สัตว์ลงแทะเล็มในทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ตามธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติที่มีต้นไม้หรือเป็น

อยู่เสมอ และตามความต้องการของผู้ ใช้ประโยชน์
ท่ีดนิ 

การเก็บกักน ้าเพ่ือไว้ใช้ คือการรวบรวมและการ
จดัการน ้าท่วมหรือน ้าฝนเพือ่เพ่ิมปริมาณน ้าให้มีไว้ใช้
เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน การเกษตรและ
บ ารุงเลีย้งระบบนิเวศ 

การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการล าเลียง
ส่งน ้า การระบายน ้า )มุ่ งในการที่จะท าให้
ประสิทธิภาพในการใช้น ้าสูงข้ึนด้วยวิธีการเก็บน ้าและ
การดึงน ้าให้มีประสิทธิภาพข้ึน การเก็บกักน ้า การ
แจกจ่ายและการใช้น ้า 

การผันน ้าและการระบายน ้า เป็นการผันน ้าแบบ
ธรรมชาติและแบบเทียมหรือการเอาน ้าบนผิวดินและ
น ้าใตผิ้วดินออกไปจากบริเวณพืน้ที ่

การจัดการน ้าท่ีผิวดิน  (น ้าพุ แม่น ้า  ทะเลสาบ  
ทะเล )เก่ียวข้องกับการปกป้องน ้าพุ แม่น ้า และ
ทะเลสาบจากมลพิษ  การเกิดน ้าท่วม หรือการดึงน ้าที่
มากเกินไปเช่นเดียวกนักับมาตรการป้องกนัอนัตราย
จากที่เกิดจากห้วงน ้าทัง้หลาย ( เช่น  การกดัเซาะฝ่ัง
แม่น ้า น ้าท่วม  การกดัเซาะจากคลืน่ ) 

การจัดการน ้าใต้ดิน  เก่ียวข้องกบัการรักษาสภาพ
การซึมลงเติมของน ้าในแหล่งน ้าใต้ดินส ารองให้มัน่คง
และการปกป้องจากมลพิษ การตกัตวงผลประโยชนน์
ทีม่ากเกินไป การใช้เกินขีดจ ากดั และระดบัน ้าใต้ดินที่
สูงข้ึนซ่ึงน าไปสู่การสะสมของเกลือ 

การปกป้องหรือการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน ้า คือการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน ้าที่ เก่ียวข้องกับการจัดด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนระดบัน ้าและพืชพรรณในพื้นที่ชุ่มชื้นและ
จดัหาเขตกนัชนระหว่างพืน้ทีเ่พาะปลูกและแหล่งน ้า 

 การจัดการของเสียหรือการจัดการน ้าเสีย คือชุด
ของกิจกรรมที่รวมถึงการเก็บรวบรวม การขนส่ง การ
บ าบดัและการก าจดัของเสีย การป้องกนัการผลิตของ
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พื้นที่ป่าเปิด  เจ้าของสัตว์อาจจะมีถ่ินพ านักถาวรใน
ขณะที่การปศุสตัว์จะเคลื่อนย้ายออกไปยงัทุ่งหญ้าเลี้ยง
สตัว์ทีอ่ยู่ไกลออกไปตามแหล่งทรัพยากรทีมี่อยู่ 

การจัดการปลูกพืชและปศุสัตว์ผสมผสานกัน คือการ
ใช้แหล่งทรัพยากรทั้งปลูกพืชผลและปศุสัตว์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุดว้ยการปฏิสมัพนัธ์กนัและการเสริมก าลงั
กนั 

พืชคลุมดนิหรือพืชพรรณท่ีคลุมดนิท่ีได้รับการ 

ปรับปรุงแล้ว คือมาตรการใดๆทีมุ่่งไปในการปรับปรุงพืช
คลมุดินใหดี้ข้ึนไม่ว่าจะเป็นซากวสัดหุรือวสัดทีุ่ใช้คลมุดิน
หรือพิชพรรณต่างๆ 

การรบกวนดินให้น้อยท่ีสุด หมายถึงไม่มีการไถพรวน
หรือการรบกวนดินอยู่ในระดบัที่ต ่าเพียงแค่ในแนวเล็กๆ
และหรือที่ความลึกตื้นๆและท าการปลูกพืชด้วยเมล็ด
โดยตรง 

การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดนิแบบ 

ผสมผสาน มุ่งไปที่การจัดการดินโดยรวมวิธีต่างๆด้วย
วัสดุปรับปรุงความอุดมสมบรูณ์ของดินร่วมกับการ
อนุรักษ์ดินและน ้า  โดยยึดอยู่บนหลกัการสามประการ
คือ การใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดของแหล่งปุ๋ ยอินทรีย์ 
(เ ช่น การใช้ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมัก  ปุ๋ ยพืชสดที่ตรึง
ไนโตรเจนและพืชคลุมดิน)ท าให้เกิดการสูญเสียของธาตุ
อาหารน้อยที่สุด  และการใช้ปุ๋ ยอนินทรีย์อย่างรอบคอบ
ตามความตอ้งการและสภาพทางเศรษฐกิจ 

มาตรการท าการตัดขวางบนท่ีลาดชัน  มาตรการที่
ไดรัับการสร้างบนพืน้ทีล่าดชนัในรูปแบบของคนัดิน  แนว
หิน หรือแนวทีป่ลูกพืชพรรณต่างๆเพือ่ลดความเร็วของน ้า
ไหลบ่าและการกดัเซาะดิน 

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแบบผสมผสาน    

(รวมถึงเกษตรอินทรีย ) เ ป็นกระบวนการในการ
แก้ปัญหาเร่ืองศตัรูพืชและโรคพืชในขณะเดียวกนัก็ท าให้
เกิดความเสีย่งต่อคนและส่ิงแวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ 

เสียและการปรับเปลี่ยนและการน ามาใช้ใหม่หรือการ 
รีไซเคิลขยะของเสีย 

เทคโนโลยีการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น
การลดปริมาณพลงังานที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การท าอาหารและการท า
ให้อบอุ่ น   การลดความต้องการด้านเ ชื้อ เพลิง 
( ฟอลชิล ไม้ ) 

การเล้ียงผ้ึง  การเพาะเล้ียงสัตว์น ้า  สัตว์ปีก  การ 

ท าฟาร์มกระต่าย การท าฟาร์มไหม เป็นต้น  

หมายถึง ก่อให้ เ กิดผ ลิตภัณฑ์ด้ านอ าหารและ
การเกษตรทีใ่ช้พืน้ทีดิ่นเพียงเล็กนอ้ย 

สวนในบ้าน (สวนหลงับ้านหรือสวนครัว) เป็นระบบ
การท าเกษตรที่ท าหน้าที่หลายอย่างแบบดั้งเดิม ที่
น าไปใช้กบับริเวณพื้นที่เล็กๆบริเวณบ้านที่อยู่กนัเป็น
ครอบครัว  ซ่ึงมีศกัยภาพในการล าเลียงอาหารที่ไม่ใช่
อาหารหลัก (ซ่ึงรวมถึงผัก ผลไม้ สมุนไพรสัตว์และ
ปลา)  และยงัให้พืน้ที่ว่างส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ
และการผ่อนคลาย 

การลดความเส่ียงจากภัยพิบัตท่ีิอยุ่บนพ้ืนฐาน 

ของระบบนิเวศ เป็นการจัดการ การอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยืนของระบบนิเวศ ด้วยการมุ่งหวงัที่จะ
ท าให้ระบบนิเวศ สามารถจัดหาบริการช่วยบรรเทา
อนัตราย ลดความเปราะบางและเพ่ิมการกลบัสู่สภาพ
เดิมในการด ารงชีพใหเ้ร็วข้ึน 

มาตรการหลังเก็บเก่ียว คือการรวมกิจกรรมทัง้หมด
ในการส่งมอบพืชผลหน่ึงจากการเก็บเก่ียวไปที่การ
บริโภคดว้ยการสูญเสียให้น้อยที่สดุ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสดุ  และได้ผลตอบแทนสูงสดุ ส าหรับกระบวนการ
ที่เก่ียวข้องทัง้หมด เช่น การท าให้แห้ง การเก็บรักษา 
การท าความสะอาด การจดัและการบรรจุหีบห่อ  
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3.5 การกระจายเทคโนโลยใีนฟาร์ม/ในพืน้ที่ศึกษา 

ระบกุารวางต าแหนง่หรือการกระจายตวัของเทคโนโลยีในฟาร์ม/ในพืน้ท่ีศกึษา 
กระจายไปอยา่งสม ่าเสมอบนพืน้ท่ีฟาร์ม/พืน้ท่ีศกึษา (เชน่ การคลมุดนิ ชดุของคนัดิน  การปลกูป่าขึน้ใหม่ พืน้ท่ี

รับน า้ขนาดเล็ก ) 
เอาไปใช้ ณ จุดท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพืน้ท่ีขนาดเล็กในฟาร์ม/ในพืน้ท่ีศึกษา (เช่น จุดท่ีมีน า้ 

เข่ือน  หลมุท่ีใช้ผลิตปุ๋ ยหมกัคอกสตัว์ขนาดเล็ก  สถานีไฟฟ้าพลงัน า้ ) 
 
ถ้าหากวา่เทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอยา่งสม ่าเสมอในบริเวณพืน้ท่ีหนึง่  ให้ระบปุริมาณพืน้ท่ีท่ีได้รับการ 
ครอบคลมุถึง 
<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.  
  

ความคดิเห็น .....................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
 
3.6  มาตรการด้านเอสแอลเอ็มที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี 

ใช้มาตรการส าหรับเอสแอลเอ็มและหมวดหมู่ย่อยทีแ่จกแจงไวข้้างล่าง อาจมีไดห้ลายค าตอบ 

 

เลือกมาตรการส าหรับเอสแอล

เอ็ม 

เลือกหนึง่หมวดหมูย่อ่ยหรือรหสั หรือมากกวา่นัน้ ( ดคู าจ ากดัความข้างลา่ง ) 

มาตรการด้านปลกูพืช ....................................................................................................................... 

มาตรการด้านพืชพรรณ ....................................................................................................................... 

มาตรการด้านโครงสร้าง ...................................................................................................................... 

มาตรการด้านการจดัการ ....................................................................................................................... 

มาตรการอ่ืนๆ ...................................................................................................................... 
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ความคดิเห็น/ข้อสงัเกต ..................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

มาตรการส าหรับเอสแอลเอ็ม - ส่วนประกอบของเทคโนโลยี 

มาตรการเอสแอลเอ็มไดจ้ดัออกเป็น 5 หมวดหมู่คือ ดา้นการปลูกพืช ดา้นพืชพรรณ ด้านโครงสร้าง ด้านการจดัการ
และอื่นๆ  มาตรการเป็นองค์ประกอบของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีแต่ละอย่างประกอบไปด้วยหน่ึงมาตรการหรือใช้
หลายมาตรการรวมกนั  เช่น การท าคนัดินซ่ึงเป็นมาตรการด้านโครงสร้างซ่ึงบ่อยครั้งที่จะเอาไปรวมกบัมาตรการ
อืน่ๆ เช่น หญ้าทีป่ลูกอยู่บนคนัดินเพือ่ความเสถียรภาพและเป็นอาหารใช้เลี้ยงสตัว์ ( มาตรการด้านพืชพรรณ) หรือ  
การไถดินตามแนวระดบั ( มาตรการการปลูกพืช )  

 

ชนิดของมาตรการ หมวดหมู่ย่อย ตัวอย่าง 

มาตรการด้านการปลูกพืช 

 
 ปกติเป็นพืชปีเดียว 

 ท าซ ้ าเป็นกิจวัตรในแต่ละฤดู
หรือเป็นล าดบัแบบหมนุเวียน 

 ใช้ เวลาเป็นช่วงสั้นๆและไม่
ถาวร 

 ไม่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
หนา้ตดัของพืน้ทีล่าดชนั 

 ปกติไม่ข้ึนอยู่กบัความลาดชนั 

A1:  พนัธุ์พืชปกคลุมหรือดินปก
คลมุ 

การปลูกพืชผสมกัน  การปลูกพืชแซม  การ
ปลูกพืชเหลือ่มฤดู การปลูกพืชคลมุดิน 

A2:  อิ นท รี ย วัตถุ ใ นดิ นห รื อ
ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

การเกษตรเชิงอนุรักษ์ การผลิตและการใช้ปุ๋ ย
หมัก ปุ๋ ยคอก  การใช้วัสดุคลุมดิน แนวขยะ  
ปุ๋ ยพืชสด การปลูกพืชหมนุเวียน 

A3:  การบ าบดัผิวดนิ การไม่ไถพรวนดิน ไถพรวนใหน้้อยที่สดุ การไถ
พรวนตามแนวระดบั 

A4:    การบ าบดัใต้ผิวดนิ การท าให้ดินชัน้ล่างที่อดัแน่นแตกออก (ชัน้ดิน
ทีแ่น่นแข็ง ) ท าให้ชัน้ดินที่อดัแน่นแตกออกโดย
ใช้เคร่ืองจกัรกล การขดุซ้อน 

A5:  การจัดการเร่ืองเมล็ดพันธุ์
ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

การผลิตเมล็ดและต้นกล้า  การคดัเลือกเมล็ด 
ธนาคาเมล็ดพนัธุ์ การพฒันาหรือการผลิตพนัธุ์
พืช 

A6: อ่ืนๆ  

  

มาตรการด้านพืชพรรณ 

 
 เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์

V1:  ปลกูต้นไม้และพุม่ไม้คลมุ การปลูกป่าร่วมกับพืชไร่  แนวต้านลม การ
ปลูกป่าข้ึนใหม่ แนวตน้ไม้เตีย้ๆ  รั้วตน้ไม้ 

V2: หญ้าและไม้เนือ้ออ่นยืนต้น 

 

แถบหญ้าที่ปลูกไปตามแนวระดับ แถบพืชที่
ปลูกไปตามริมฝ่ังแมน ้า 
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จากหญ้าที่มีอายุหลายปี  ไม้
พุ่ม หรือตน้ไม้ 

 ใช้ระยะเวลานาน 

 มกัจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในหนา้ตดัของพืน้ทีล่าดชนั 

 มักจะท าเป็นแนวเส้นตรงไป
ตามแนวระดับห รือต้านลม
ประจ าปี 

 มกัจะท าให้ป็นระยะห่างตามที่
ลาด 

V3:  ตดัพืชพรรณออกหมด 

V4: การแทนท่ีหรือการ 

       น าออกไปของชนิดพนัธุ์พืช
ตา่งถ่ินหรือท่ีรุกรานเข้ามา 

V5:    อ่ืนๆ 

แนวกนัไฟ ก าจดัเชื้อเพลิงทีก่่อใหเ้กิดไฟป่า 

ตดัต้นไม้และพุม่ไม้ท่ีไมต้่องการออกไป 

 

 

การเพาะช าต้นไม้ 

   
   

  

  

   

มาตรการด้านโครงสร้าง 

 
 ใช้ระยะเวลานานหรือถาวร 

 จ า เ ป็นต้ อง ใช้ ปั จจัย ต้นทุน
มากมายในเร่ืองของแรงงาน
หรือเงินเมื่อท าการติดตั้งครั้ง
แรก 

 เก่ียวข้องกบัการเคลื่อนย้ายดิน
และหรือการสร้างด้วยไม้ หิน 
คอนก รี ต  เ ป็ นต้ น   มั ก จ ะ
ด าเนินการไปเพื่อควบคุมน ้ า
ไหล บ่า  การกัดก ร่อน และ
คว าม เ ร็ ว ล มแ ล ะ เ พื่ อ เ ก็ บ
รวบรวมน ้าฝน 

 มักจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง

S1:  คนัดนิขัน้บนัได Bench terraces (ความชันของร่องคนัดิน
<6%); Forward-sloping terraces (ความชนั
ของร่องคนัดนิ>6%)  

S2:  แนวคนัดนิ  ชายฝ่ัง คนัดินกัน้น า้ แนวหินกัน้น า้ (ไปตามเส้น แนว
ระดบั หรือการปรับลาดจนสมดลุ   ) แนวคนั
ดนิเป็นรูปคร่ึงวงกลม  ("ดวงจนัทร์คร่ึงวงกลม") 

S3:  คนัครัูบน า้ ร่องน า้ ทางน า้ คนัคูเบนน ้า  คนัคูระบายน ้า ทางน ้าไว้ระบาย
และส่งน ้า 

S4:  คันคูรับน า้ตามแนวระดับ 
หลมุ 

คันคูกักน ้ า คันคูน ้ าส าหรับการแทรกซึมน ้ า   
หลมุส าหรบัการปลูก   พืน้ทีรั่บน ้าขนาดเล็ก 

S5:  เ ข่ือน  ชัน้ดิน ท่ีแน่นแข็ ง  
บอ่น า้ 

เข่ือนส าหรับควบคมุน ้าท่วม  เข่ือนส าหรับการ
ชลประทาน ท านบทรายกัน้ล าน ้า 

S6:  ก าแพง สิ่งกีดขวาง รัว้ไม้ 
รัว้ตา่งๆ 

การเสริมเนินทรายให้มัน่คง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์
หมุนเวียน (ใช้รั้ว  )ปิดล้อมรอบบริเวณ การถม
ร่องธาร  (ฝายชะลอน ้า ) 

S7:  การกักเก็บน า้หรือการส่ง การกักเก็บน ้าจากหลังคา  การรับน ้าเข้ามา  
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หน้าตดัของพืน้ท่ีลาดชนั 

 มักจะเป็นแนวเส้นตรงไปตาม
แนวระดบัหรือต้านทิศทางของ
ลมประจ าปี 

 มักจะวางระยะห่างตามพืน้ท่ี
ลาดชนั 

ถ้าโครงสร้างได้รับการเสริมให้
มั่นคงโดยวิธีการใช้พืชพรรณ ให้
เลือกมาตรการดา้นพืชพรรณดว้ย 

ล าเลียงหรืออุปกรณ์การ
ชลประทาน 

ท่อ  แทงค์น ้า เป็นตน้ 

S8: ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล ห รื อ
โครงสร้างเก่ียวกบัน า้เสีย 

ชกัโครกปุ๋ ยหมกั  ถงัเกรอะ  การสร้างพื้นที่ชุ่ม
น ้าส าหรับการบ าบดั 

S9: ท่ีพกัพิงส าหรับพืชและสตัว์ เรือนกระจก  คอก เรือนเพาะช าพืช 

S10: ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร
ประหยดัพลงังาน 

เตาประหยดัไม้  การบฉุนวนตกึ  แหล่งพลงังาน
หมุนเ วียน (จากแสงอาทิตย์  ก๊าซชีวภาพ  
พลงังานจากน า้ ) 

S11: อ่ืนๆ หลมุผลิตปุ๋ ยหมกั  การเปลี่ยนรูปร่างของพืน้ผิว  
(การลดความชนั) 

มาตรการด้านการจัดการ M1: การเปล่ียนรูปแบบของการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

การปิดล้อมบริเวณหรือการพกั   การปกป้อง 
การเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกพืชไปเป็นทุ่งหญ้า
เลีย้งสตัว์  จากป่าไปเป็นการปลูกป่าร่วมกบัพืช
ไร่ หรือการปลกูป่าใหม ่ 

 เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
พืน้ฐานในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 

 ปกติไม่เก่ียวข้องกับมาตรการ
ทางด้านการปลูกพืชไร่และทาง
โครงสร้าง 

 มกัจะก่อใหเ้กิดการปกคลมุด้วย
พืชพรรณ 

 มักจะไปลดความเข้มขันของ
การใช้ประโยชน์ 

M2: การเปล่ียนแปลงของการ
จัดการห รือระดับความ
เข้มข้น 

การเปล่ียนจากการปล่อยให้แทะเล็มที่ทงุหญ้า
มาเป็นการตดัไปให้กิน  (ส าหรับการป้อนที่
คอก)การเลือกธุรกิจฟาร์ม  ( ระดบัของการน า
เคร่ืองจักรกลมาใช้  ปัจจัยการผลิต การท า
การค้า   ) การผลิตพืชผกัในก๊าซเรือนกระจก  
การชลประทาน  จากการปลูกพืชเดี่ยวไปเป็น
การปลูกพืชหมุนเ วียน  จากการปลูกพืช
ต่อเนือ่งไปสู่การพกัดินที่ได้รับการจดัการ  จาก
การเข้าถึงแบบเปิดไปสู่การเข้าถึงแบบมีการ
ควบคมุ  ( ทุ่งเลี้ยงสตัว์  ป่า ) จากการต้อนฝงู
สัตว์เป็นการใช้รั้วล้อม   การปรับอัตราสัตว์
จ านวนหน่ึงทีป่ล่อยลงแทะเล็ม  การปล่อยสตัว์
ลงแทะเล็มแบบหมนุเวียน 

M3: การวางผงัตามสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาตแิละมนษุย์ 

ไม่รวมทางน ้าตามธรรมชาติและบริเวณที่เป็น
อนัตราย การแยกชนิดของทุ่งเลี้ยงสัตว์  การ
กระจายของแหล่งน ้าโป่ง  คอกปศสุตัว์ การจุ่ม 
(ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์  ) การเพ่ิมความหลากหลาย
ทางภูมิทศัน์  ทางเดินระหว่างตน้ไม้ในป่า 
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M4: การเปล่ียนแปลงส าคัญท่ี
เกิดขึน้ในเวลาช่วงประจวบ
เหมาะของการท ากิจกรรม 

การเตรียมท่ีดิน การปลูก  การตัดพืชพรรณ
ออกไป 

M5: ก า ร ค ว บ คุ ม ห รื อ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
องค์ประกอบของชนิดพนัธุ์ 
(ถ้าเป็นปีหรือตามล าดับ
การหมนุเวียนอย่างที่ท ากนั
เ ช่น ในพื้น ที่ ปลู ก พืช 
A1) 

การลดชนิดพันธุ์ ที่รุกราน  การเลือกตัด การ
ส่งเสริมพนัธุ์ ที่ต้องการ  การแนะน าพนัธุ์ ใหม่
เข้ามา   การท าการเผามีการควบคุม (เช่นไฟ
ในป่าที่ได้ก าหนดไว้ หรือในทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์)
การเผาส่ิงตกคา้ง 

M6: การจัดการของเสีย (การ
ท ารีไซเคิล  การเอามาใช้
ใหม่หรือการลดปริมาณ ) 

รวมทัง้วิธีแบบเทียมและแบบธรรมชาติส าหรับ
การจดัการของเสีย 

M7: อืน่ๆ  
มาตรการอ่ืนๆ 
 ประกอบไปด้วยมาตรการใดๆ

ทีไ่ม่จดัอยู่ในประเภทข้างบน 

 การเลี้ยงผ้ึง  การท าฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก 
(เช่น  สตัว์ปีก  กระต่าย)บ่อเลี้ยงปลา  การเก็บ
รักษาอาหารและกระบวนการแปรรูป (รวมถึง
การลดความสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว ) 

การใช้ร่วมกัน  คนัดิน (S1) +แถบหญ้าและตนัไม้ที่ปลูกไป
ตามแนวคนัดิน (V2, V1) +การไถพรวนตาม
แนวระดบั (A3) 

การตัดให้สัตว์กินโดยตลอดหรือการป้อนที่
คอก+ การสร้างคอกและรั้ว (S10) +หลมุผลิต
ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก (S12) + การใช้ปุ๋ ยคอก
และปุ๋ ยหมกัในพืน้ทีป่ลูกพืช (A2) 

 ใช้เมื่อเวลาที่มาตรการที่ต่างกัน
สามารถเสริมกันได้ ดงันัน้จึงไป
เพ่ิมประสิทธิผลของกนัและกนั 

 อาจจะประกอบไปด้วยสอง
มาตรการข้างต้นหรือมากกว่า
นัน้ 

 

3.7 รูปแบบหลักของความเส่ือมโทรมของที่ดนิที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลย ี

การเส่ือมโทรมของทีด่นิ หมายถึงการเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดินซ่ึงรวมถึงดิน น ้า พืชพรรณและสตัว ์
ใชป้ระเภทของการเส่ือมโทรมและหมวดหมู่ยอ่ยท่ีไดแ้จกแจงไวข้า้งล่างน้ี  อาจมีหลายค าตอบ  รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบั
สาเหตุท่ีท าใหท่ี้ดินเส่ือมโทรม ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยใชเ้คร่ืองมือการท าแผนท่ีของโวแคท  
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 การกดักร่อนของดนิโดยน า้  ...........................................................................................................  

 การกดักร่อนของดนิโดยลม  ...........................................................................................................  

 การเส่ือมโทรมของดนิทางด้านเคมี .......................................................................................................   

 การเส่ือมโทรมของดนิทางด้านกายภาพ ................................................................................................   

 การเส่ือมโทรมของดนิทางด้านชีวภาพ ..................................................................................................   

 การเส่ือมของน า้  ...........................................................................................................  

 อ่ืนๆ  ...........................................................................................................  

ความคดิเห็นหรือข้อสงัเกต(ุเชน่  สาเหตท่ีุก่อให้เกิดการเส่ือมอนัเกิดจากการกระท าโดยมนษุย์หรือตามธรรมชาติ )

 ..................................................................................................... ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเภทของการเส่ือมโทรม 

W  หมายถงึการกัดกร่อนของดนิโดยน ้า 
Wt (Loss of topsoil) การสูญเสียดินชัน้บนหรือการกดักร่อนที่ผิวดิน หมายถึงการเคลื่อนย้ายดินชัน้
บนออกไป  การกดักร่อนแบบแผ่นและการกดักร่อนเป็นร่อง 
Wg (Gully erosion) การกดักร่อนแบบร่องธารหรือการท าใหเ้กิดร่องน ้าเซาะ 
Wm(Mass movement) การเคลือ่นตวัของมวลดินหรือดินถล่ม 
Wr(Riverbank erosion) การกดักร่อนริมฝ่ังแม่น ้า 
Wc(Coastal erosion) การกดัเซาะชายฝ่ัง 
Wo(Offsite degradation) ผลกระทบนอกพื้นที่ หมายถึง การทบัถมของตะกอนดิน น ้าท่วมที่ปลายน ้า  

การทบัถมของตะกอนดินในอ่างเก็บน ้าและทางน ้า 
 
E หมายถงึการกัดกร่อนโดยลม 

Et (Loss of topsoil) การสูญเสียดินชัน้บนหมายถึงการเคลือ่นย้ายออกเป็นรูปแบบเดียวกนั 
Ed (Deflation and deposition) การกดักร่อนโดยลมและการทบัถม หมายถึงการเคลื่อนย้ายอนภุาคดิน
ออกไปอย่างไม่สม ่าเสมอ 
Eo (Offsite degradation effect) ผลกระทบนอกบริเวณพื้นที่ หมายถึงการปกคลุมภูมิประเทศด้วย

อนภุาคทรายทีล่มพดัพามาจากแหล่งทีอ่ยู่ไกลออกไป ( การพดัพาทีม่ากเกินไป ) 
C หมายถงึการเส่ือมโทรมของดนิด้านเคมี 
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Cn (Fertility decline) ความอุดมสมบรูณ์และปริมาณอินทรีย์วตัถุในดินถูกท าให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิด
จากสาเหตกุารกดักร่อน  ) เช่น การชะละลาย  ความอดุมสมบรูณ์ของดินที่ลดลงไปจากการท า
เหมืองแร่    การเกิดออกซิเดชัน่ของสารอาหาร และการระเหยเป็นก๊าซ (N) 

Ca (Acidification) การเกิดกรด หมายถึงการลดค่า pH ของดิน 
Cp (Soil pollution) มลพิษในดิน หมายถึงการปนเป้ือนของดินด้วยวสัดทีุเ่ป็นพิษ 
Cs (Salinization/alkalinization) การสะสมเกลือหรือการท าให้เป็นด่าง หมายถึงการเพ่ิมข้ึนสุทธิของ

ปริมาณเกลือในดินชัน้บนซ่ึงน าไปสู่การลดลงของผลผลิต 
P หมายถงึการเส่ือมโทรมของดนิด้านกายภาพ 

Pc (Compaction) การอดัแน่นหมายถึงการเสื่อมลงของโครงสร้างดินโดยการเหยียบย ่าหรือจากน ้าหนกัที่
กดทบัและหรือจากความถีใ่นการใช้เคร่ืองจกัรกล 

Pk (Slaking and crusting )  การยืดขยายตวัของอนภุาคดินเหนียวภายในเม็ดดินท าให้เกิดแผ่นแข็งที่ผิว
ดิน หมายถึงการอดุตนัของรูดว้ยการทีเ่ป็นดินเนือ้ละเอียด และพฒันาไปเป็นชัน้ดินแน่นทึบบางๆ
ทีผิ่วดินท าใหน้ ้าฝนซึมผ่านไดย้าก 

Pi (Soil sealing) ดินที่เชื่อมปิด หมายถึงการปกคลุมพื้นดินด้วยวัสดุแน่นทึบ (เช่นส่ิงก่อสร้าง การท า
เหมืองแร่  ถนน เป็นตน้ ) 

Pw (Waterlogging)   การขงัน ้า หมายถึงผลจากการทีดิ่นอ่ิมตวัดว้ยน ้าทีก่่อใหเ้กิดข้ึนโดยมนษุย์   
(ไม่รวมนาข้าว) 
Ps (Subsidence of organic soils) การจมตวัของดินอินทรีย์  การทรุดตวัของดิน 
Pu (Loss of bio-productive function) การสูญเสียของหนา้ทีก่ารผลิตทางชีวภาพอนัเนื่องมาจากกิจกรรม
อืน่ๆ 

B: การเส่ือมโทรมของดนิด้านชีวภาพ 
Bc (Reduction of vegetation cover) การลดลงของจ านวนพืชพรรรณที่ปกคลุมดินหมายถึงการ

เพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีวา่งเปลา่หรือพืน้ดนิท่ีไมไ่ด้รับการปกป้อง 
Bh (Loss of habitat) การสูญเสียแหล่งทีอ่ยู่หมายถึงการลดลงของความหลากหลายด้านพืชพรรณ  (ที่ดิน

ทีมี่การพกัดิน  ระบบผสมเขตพืน้ทีเ่พาะปลูก ) การกระจายตวัของแหล่งทีอ่ยู่ทีถู่กท าใหเ้พ่ิมข้ึน 
Bq (Quantity/biomass decline) การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพหมายถึงการผลิตพืชพรรณท่ีถกู

ท าให้ลดลงเพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีตา่งกนั 
Bf (Detrimenta leffects of fires) ผลเสียหายจากไฟซ่ึงรวมถึงความรุนแรงน้อยหรือมาก หมายถึงที่เกิด

ข้ึนกบัป่า (เช่น การถางป่าแลว้เผา)  เขตแดนในป่าไกลๆ ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ และพืน้ทีป่ลูกพืช  
 ( การเผาซากส่ิงตกคา้ง ) 
Bs (Quality and species composition) องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคณุภาพและชนิดพนัธุ์

ลดลงหมายถึงการสูญเสียชนิดพนัธุ์ทางธรรมชาติ  เผ่าพนัธุ์บนบก หญ้ายืนต้นที่มีรสชาติอร่อย 
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การกระจายตวัออกไปของพืชทนความเค็มทีรุ่กล ้าเข้ามา ชนิดที่ไม่อร่อย ชนิดพนัธุ์ ต่างๆหรือพวก
วชัพืชต่างๆ 

Bl (Loss of soil life) การสูญเสียชีวิตของดิน หมายถึงการลดลงของส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่ในดินและ
ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในดินทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

Bp (Increase of pests/diseases) การเพ่ิมข้ึนของศตัรูพืชและโรคพืช การสูญเสียของตวัห ้าและตวัเบียน
หมายถึงการลดลงของการควบคมุด้านชีวภาพ 

H: หมายถงึการเส่ือมของน ้า 
Ha (Aridification) การท าใหเ้กิดความแหง้แลง้หมายถึงการลดปริมาณค่าเฉลีย่ของความชื้นในดิน 
Hs (Change in quantity of surface water) การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน ้าที่ผิวดิน    การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบและการไหลของน ้า (น ้าท่วมขงั การไหลของน ้าทีร่ะดบัสูงและต ่า การเหือดแห้งของแม่น ้า
และทะเลสาบ  ) 

Hg (Change in groundwater) การเปลีย่นแปลงของน ้าใต้ดินหรือระดบัน ้าบาดาล หมายถึงการลดลงของ
ระดบัน ้าใตดิ้นเนือ่งจากน าเอาน ้ามาใช้มากเกินไป หรือการลดลงของกระบวนการเติมน ้าเข้าแอ่ง
น ้าใตดิ้น หรือการเพ่ิมของระดบัน ้าใตดิ้นซ่ึงก่อใหเ้กิดน ้าขงัและหรือการสะสมเกลือ 

Hp (Decline of surface water quality) การลดลงของคณุภาพน ้าที่ผิวดิน หมายถึงการเพ่ิมข้ึนของ
ตะกอนและสารที่ก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน ้าจืดอนัเนื่องมาจากแหล่งที่เป็นที่เกิดมลพิษปริมาณ
มากและการเกิดมลพิษทีม่าจากบนบก 

Hq (Decline of groundwater quality) การเสื่อมคณุภาพน ้าใต้ดิน ที่เกิดจากการที่มลพิษแทรกซึมเข้าสู่
แหล่งน ้าบาดาล 

Hw (Reduction of the buffering capacity of wetland) การลดลงของความสามารถในความทนทานต่อ
การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีชุ่่มน ้าในการรับมือกบัน ้าท่วมและมลพิษ 

 3.8  การป้องกัน การบรรเทา และการฟ้ืนฟูการเส่ือมโทรมของที่ดนิ 

กามากทีส่ดุสองค าตอบ 
ระบเุป้าหมายของเทคโนโลยีกบัการเส่ือมโทรมของท่ีดนิ 

 ป้องกนัการเส่ือมโทรมของท่ีดนิ 

 ลดการเส่ือมโทรมของดนิ 

 ฟืน้ฟหูรือท าการบ าบดัฟืน้ฟท่ีูดนิท่ีเส่ือมโทรมลงไปอยา่งมาก 

 ปรับตวักบัสภาพการเส่ือมโทรมของท่ีดนิ 

 น ามาใช้การไมไ่ด้ 

ความคดิเห็นหรือข้อสงัเกต ุ....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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การป้องกัน หมายถึงวิธีการปฏิบติัในการจดัการที่ดินอย่างดีที่เหมาะสมในที่ดินที่มีโอกาสเกิดการเสื่อมของที่ดิน
ไดง่้าย การปฎิบติัดงักล่าวจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง้หนา้ที่ดา้นส่ิงแวดล้อมและดา้นการผลิตด้วย 
การท าให้ลดลง หมายถึงการเข้าไปเก่ียวข้องด้วยเพือ่มุ่งหวงัที่จะลดการเสื่อมที่เป็นอยู่และหรือหยดุการเสื่อมที่
จะเพ่ิมมากข้ึนต่อไป  มีการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและหน้าที่ให้ดีข้ึน  ผลกระทบมีแนวโน้มเป็นที่สงัเกตุให้
เห็นไดใ้นช่วงเวลาอนัสัน้จนถึงปานกลาง 
การฟ้ืนฟูบ าบัด หมายถึงส่ิงที่จ าเป็นต้องท าเมื่อตอนที่ดินเสื่อมสภาพลงไปมากจนถึงการใช้ประโยชน์แบบเดิม
นัน้ท าไม่ไดอี้กต่อไป และทีดิ่นนัน้ในเชิงปฏิบติัไม่ใหผ้ลผลิต  จึงจ าเป็นตอ้งมีการลงทนุทีใ่ช้ระยะเวลานานกว่าและ
ใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบใดๆทีจ่ะตามมา 
การปรับตัว คือใช้เมื่อการฟ้ืนฟบู าบดัสภาวะเดิมของทีดิ่นไม่สามารถท าได้หรือต้องใช้ทรัพยากรที่มากเกินกว่าวิถี
ของผูใ้ช้ประโบชน์ทีดิ่น  ส่ิงนี้หมายความว่าสภาวะของการเสื่อมโทรมของที่ดิน"เป็นที่ยอมรับ" แต่การจดัการที่ดิน
ไดป้รับใหเ้หมาะสมกบัการเสือ่มโทรมของทีดิ่น(เช่น  การปรับใหเ้ข้ากบัความเค็มของดินโดยการเอาพืชทนเค็มเข้า
มาปลูก ) 
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4. ข้อมูลจ าเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการน าไปปฎิบัตใิช้ ปัจจัยการผลิต และค่าใช้จ่าย 

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลย ี

กรุณาให้รายละเอียดรวบยอดของการเขียนแบบ ( ซ่ึงรวมมิติต่างๆ)ของเทคโนโลยีและชี้ระบขุ้อมูลจ าเพาะด้าน
เทคนิค การวัด  การจัดระยะห่าง ความลาดชัน เป็นต้น  คุณสามารถจัดหาแบบแปลนหลายๆแบบมาให้ดู
เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึง (1) ล าดบัเวลาของการปฏิบติังานหรือ (2)  องค์ประกอบที่ต่างกนัหรือรายละเอียดของ
เทคโนโลยี  ให้เลือกก็คือคณุสามารถจัดหารูปภาพหน่ึงรูปหรือหลายๆรูปมาให้ดูที่มีข้อมูลจ าเพาะด้านเทคนิคที่
เขียนไวแ้ละหรือเขียนไวบ้นรูปภาพ  ใหใ้ส่ข้อมูลลงไปใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้(หรือรูปภาพ ) 
ท าการเขียนแบบใหดู้ง่ายและเป็นแผงผงั    การเขียนแบบด้านเทคนิคนัน้เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท าความเข้าใจ
กบัเทคโนโลยี  ใหส้แกนแบบแปลนแลว้ก็อปัโหลดสแกนนัน้ดว้ย 

 
ผู้ เขียน ..............................................................................................................  . ลงวนัท่ี ..............................  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง แบบแปลนทางเทคนิคชี้ระบุ
ใหเ้ห็นถึงข้อมูลจ าเพาะดา้นเทคนิค   
มิติ  การจดัระยะห่าง 
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4.2 ข้อมูลจ าเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค 

สรุปข้อมูลจ าเพาะดา้นเทคนิค เช่น 
มิติ  (ความสูง  ความลึก ความกวา้ง  ความยาว) ของโครงสร้างและองค์ประกอบทางพืชพรรณ 
การจดัระยะห่างระหว่างโครงสร้างหรือพืช   มาตรการทางดา้นพืชพรรณ 
โครงสร้างเชิงช่วงในแนวด่ิงหรือมาตรการทางดา้นพืชพรรณ 
องศาความลาดชนั  (ก่อนและหลงัจากน าเทคโนโลยีไปปฏิบติัใช้) 
การไล่ระดบัทางดา้นข้างของโครงสร้าง 
ความจุของท านบกัน้ล าน ้า  บ่อน ้า เป็นตน้ 
พืน้ทีร่ับน ้าฝนและพืน้ทีที่ใ่หป้ระโยชน์ของท านบกัน้ล าน ้า  บ่อน ้า  ระบบการเก็บกกัน ้าอืน่ๆ 
วสัดกุ่อสร้างทีน่ าไปใช้ 
ชนิดพนัธุ์ทีน่ าไปใช้ 
ปริมาณ หรือความหนาแน่นของพืช  ( ต่อไร่  )   
 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  
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4.3 ข้อมูลท่ัวไปด้านการค านวณปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่าย 

ข้อสงัเกตเร่ืองกิจกรรมในการเอาไปปฏิบติัใช้ ปัจจยัน าเข้าและค่าใช้จ่ายคือ 

 เป็นการยากมากท่ีจะก าหนดคา่ใช้จา่ยของเทคโนโลยี  ถึงอยา่งไรก็ตามเราขอให้คณุท าการประมาณให้ดีท่ีสดุ 

 มีการชี้แจงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการก่อตัง้เร่ิมแรก (การก่อสร้าง การริเร่ิม)และการบ ารุงรักษาหรือ
กิจกรรมทีท่ าประจ าปี 

  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดควรค านวณโดยอิงราคาตลาด   ถ้าแรงงานเป็นของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเอง  ให้ระบุถึง
ค่าแรงงานจ้างที่ทดัเทียมกนั  ถ้าปัจจยัการผลิตได้รับหรือผลิตโดยผู้ใช้ที่ดินเองให้ระบุราคาตลาดที่ทดัเทียม
กนั 

 ไม่รวมค่าใช้จ่ายการสร้างความตระหนกัและรับรู้  การวางแผน  การอบรม  การวิจยั และการสนบัสนนุด้าน
การเงินหรือวสัด ุ (ส่ิงเหล่านีจ้ะไดย้กข้ึนมาพดูในแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทาง ) 
ถ้าวตัถปุระสงค์เพือ่เปรียบเทียบสองสถานการณ์ได้แก่สถานการณ์ภายหลงัจากหรือกบัมาตรการส าหรับเอส
แอลเอ็ม(เช่น  การเกษตรเพือ่การอนุรักษ์) และสถานการณ์ก่อนหรือโดยไม่มีมาตรการเอสแอลเอ็ม  ( เช่น  
การเกษตรแบบดัง้เดิม) ใหท้ าการกรอกลงไปทัง้สองแบบสอบถาม 

 จะเป็นการดีกว่าถ้ากิจกรรม  ปัจจยัการผลิตและค่าใช้จ่ายใหค้ านวณต่อพืน้ที่ที่มีการใช้เทคโนโลยี ถ้าคณุใช้
หน่วยพื้นที่ตามท้องถ่ิน  ให้ระบุตวัแปลงค่าระหว่างหน่วยท้องถ่ินและเฮกตาร์  ให้รวมไม่เพียงแต่พื้นที่ที่
ครอบคลมุโดยมาตรการเอสแอลเอ็ม (เช่นพืน้ที่ที่ครอบคลมุโดยก าแพงหิน   แนวต้นไม้  คูรับน ้า )   แต่ยงัรวม
พืน้ทีที่ไ่ดร้ับผลกระทบหรือปกป้องโดยมาตรการเอสแอลเอ็ม   (เช่นพืน้ทีร่ะหว่างก าแพงหิน   แนวต้นไม้  คูรับ
น ้า)ไวอี้กดว้ย 

 โดยใหเ้ลือกถา้ไม่สามารถค านวณกิจกรรม ปัจจยัการผลิต และค่าใช้จ่ายต่อพืน้ที่  อาจค านวณเป็นต่อหน่วย 
(เช่น เขื่อน  จุดใหน้ ้าสตัว์  เตาประหยดัพลงังาน) หรือต่อความยาว (ความยาวของแนวหินเป็นเมตร) 

      ให้ระบวุา่คา่ใช้จา่ยและปัจจยัน าเข้าได้รับการค านวณอยา่งไร 
ตอ่พืน้ท่ีท่ีใช้เทคโนโลยีระบขุนาดและหนว่ยพืน้ท่ี………………ไร่ ( เชน่  24 เอเคอร์หรือ  4.5เฮกตาร์) 
  
               ถ้าใช้หนว่ยพืน้ท่ีตามท้องท่ีให้ระบตุวัแปลงคา่ เชน่ 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่ 
 
ตอ่หนว่ยเทคโนโลยีระบหุน่วย…………………….. (เชน่จดุให้น า้    เตาประหยดัพลงังานแนวหิน) 
                  ระบปุริมาตร ความยาว เป็นต้น  (  ถ้าสมัพนัธ์กนั  ) .............. ( เช่นแนวหินคือ 250 เมตร เข่ือนคือ 
20,000 ลกูบาศ์กเมตร ) 
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ระบุสกุลเงนิท่ีใช้ค านวณค่าใช้จ่าย อเมริกนัดอลลาร์  อ่ืนๆหรือสกลุเงินประจ าชาต ิ(ระบ)ุ: Thai Baht  

คุณสามารถใช้เงินอเมริกันดอลลาร์(USD)หรือสกุลเงินประจ าชาติใดๆระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยใช้สกุลเงินที่
เหมือนกนั 

ระบอุตัราแลกเปล่ียนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกลุเงินท้องถ่ิน (ถ้าเก่ียวข้อง) คือ 1  เหรียญสหรัฐ = THB 32  

ระบคุา่เฉล่ียของคา่จ้างในการจ้างแรงงานตอ่วนัคือ…………………….. 

4.4 กิจกรรม 

แจกแจงกิจกรรมเพือ่การจดัตัง้ ( ตามล าดบั ) และใหร้ะบชุ่วงเวลาทีด่ าเนินการ 

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ1 

(A/V/S/M/O) 

 

ช่วงเวลาด าเนินการ 

1.  .........................................................................................................................   ........................   .........................   

2.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

3.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

4.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

5.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

6.  .........................................................................................................................   ........................   .........................   

7.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

8.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

9.  ..........................................................................................................................   ........................   .........................  

10.  ........................................................................................................................   ........................   .........................  

ความคดิเห็น .................................................................................................................................................  

1ประเภทของมาตรการ A = ทางพืชไร่; V = ดา้นพืชพรรณ; S = ด้านโครงสร้าง; M = การจดัการ; O =มาตรการ
อืน่ๆ (ดูข้อ  3.6) 
2ช่วงเวลาท่ีด าเนินการคือเวลาในช่วงที่กิจกรรมได้รับการด าเนินการ เช่น เดือนหรือฤดูหรือ "หลงัการเก็บเก่ียว
พืชผล" "ก่อนฤดูฝน "เป็นตน้ 
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4.5  ค่าใช้จ่ายของปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นส าหรับการจัดตัง้หรือลงทุนในเทคโนโลย ี

ข้อสังเกต: ค่าใช้จ่ายและปัจจยัการผลิตทีร่ะบไุวข้้างล่าง ควรอา้งอิงถึงพืน้ที่ที่ใช้เทคโนโลยีหรือหน่วยเทคโนโลยีที่
ไดร้ะบไุวใ้นหวัข้อ 4.3 และอา้งอิงถึงกิจกรรมที่แจกแจงไว้ในหวัข้อ  4.4 ให้ใช้สกุลเงินตราที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อ 4.3 
ถ้าเป็นไปได้ให้แจกแจงรายละเอียดต้นทนุการจดัตัง้ตามตารางข้างลา่งดงัตอ่ไปนี ้ ให้ชีร้ะบลุงไปถึงปัจจยัการผลิต 

ถ้าไมส่ามารถแจกแจงรายละเอียดต้นทนุได้ ให้ท าการประมาณคา่ใช้จา่ยทัง้หมดในการจดัตัง้เทคโนโลยี 
รายการ ปัจจัยการผลติ 3 หน่วย4 ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

ต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดของ
แต่ละปัจจัย
การผลติ 

% ของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดนิจ่ายจริง 

แรงงาน       
      

อปุกรณ์/
เคร่ืองจกัร/
เคร่ืองมือ 

      

      

      

      

วั ส ดุ ด้ า น พื ช 
(เมล็ด ต้นพันธ์ุ 
เป็นต้น) 

      

      
      

      

ปุ๋ ย แ ล ะ ส า ร
ก าจดัศตัรูพชึ 

      
      

      

      

วั ส ดุ ส า ห รั บ
ก่อสร้าง 

      

      

      

      

อื่นๆ       

      

      

 คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัตัง้เทคโนโลยี   
 

3ระบุปัจจัยการผลิตคือ 
- แรงงานรวมจ านวนคน-วนัทัง้หมดไม่ว่าจะได้รับค่าแรงหรือไม่ก็ตาม  ( เช่นช่วยโดยสมาชิกครอบครัว   )ภายใต้  “ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย”ระบุ
ค่าจ้างเป็นวนัส าหรบัแรงงานทีจ้่าง  ให้แยกความแตกต่างระหว่างแรงงานทีใ่ช้ทกัษะและไม่ใช้ทกัษะ 
- อุปกรณ์ รวมเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร แรงลากของสตัว์ เป็นต้น  การค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับชัว่โมงเตร่ืองจกัรและก าลงัจากสตัว์
ควรจะอยู่บนพืน้ฐานของค่าใช้จ่ายทีจ้่าง  แม้ว่าผู้ใช้ประโยชน์ทีดิ่นเป็นเจ้าของเคร่ืองจกัรหรือสตัว์ก็ตาม 
- วัสดุด้านพืช รวมถึงเมล็ดพนัธุ์  ต้นกล้า  การตดั เป็นต้น 
- ปุ๋ยและ(ไบโอไซต์)หมายถึง ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอนินทรีย์  ยาก าจดัวชัพืช  ยา เป็นต้น 
- วัสดุส าหรับก่อสร้าง รวมถึงท่อนไม้ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง  หิน ดิน ซีเมนต์  ท่อ แทงค์น ้า เป็นต้น 

4หน่วย: คน-วนั  กิโลกรมั  ลิตร ช้ิน เป็นต้น 
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ถ้าผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดินจ่ายคา่ใช้จ่ายจริงน้อยกว่า 100%  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ให้ระบวุ่าใครเป็นผู้ รับผิดชอบส่วน

ท่ีเหลือ..........................................................................................................................................................  

ข้อสงัเกตหรือความคดิเห็น .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

4.6  การบ ารุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึน้เป็นประจ า 

แจกแจงการบ ารุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าส าหรับเทคโนโลยี (เป็นล าดบั) และให้ระบุช่วง
ระยะเวลาด้วย 

กิจกรรม ประเภทของ 
มาตรการ1 

(A/V/S/M/O) 

ช่วงระยะเวลา2/ 
ความถี่3 

1.  .........................................................................................................................   ........................   ........................   

2.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

3.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

4.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

5.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

6.  .........................................................................................................................   ........................   ........................   

7.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

8.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

9.  ..........................................................................................................................   ........................   ........................  

10.  ........................................................................................................................   ........................   ........................  

 

ความคดิเห็น .................................................................................................................................................  
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1ประเภทของมาตรการ:  A = ทางพืชไร่; V = ด้านพืชพรรณ; S = ด้านโครงสร้าง; M = การจดัการ; O =
มาตรการอืน่ๆ ( ดูข้อ  3.6 ) 
2ช่วงเวลาท่ีด าเนินการ: เวลาในช่วงที่กิจกรรมได้รับการด าเนินการเช่นเดือนหรือฤดูหรือ "หลงัการเก็บเก่ียว
พืชผล""ก่อนเร่ิมฤดูฝน"เป็นตน้ 
3ความถ่ี: เช่น ประจ าปี ฤดูปลูกพืช เป็นตน้ 

4.7    กิจกรรมที่เกิดขึน้เป็นประจ า ( ต่อปี ) 

ข้อสังเกต : ค่าใช้จ่ายและปัจจยัการผลิตทีร่ะบไุวข้้างล่างควรอ้างอิงถึงพืน้ที่ที่ใช้เทคโนโลยีหรือหน่วยเทคโนโลยีที่
ไดร้ะบไุวใ้นหวัข้อ 4.3 และอา้งอิงถึงกิจกรรมทีแ่จกแจงไวใ้นหวัข้อ  4.4 ใหใ้ช้สกลุเงินตราทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหวัข้อ 4.3 

ถ้าเป็นไปได้ให้แจกแจงรายละเอียดต้นทุนการบ ารุงรักษาตามตารางข้างล่างดงัตอ่ไปนี ้ ให้ชีร้ะบุลงไปถึงปัจจยั
การผลิตและคา่ใช้จา่ยตา่งๆตอ่ปัจจยัการผลิต 
 

ถ้าคุณไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต้นทุนได้ให้ท าการประมาณค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการบ ารุงรักษาสภาพ
เทคโนโลยี 
 

ปัจจัยการผลติ 

 

ระบุปัจจัยการผลติ 
4 

หน่วย5 ปริมาณ ค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดของ
แต่ละปัจจัย
การผลติ 

% ของค่าใช้จ่าย
ที่ผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดนิจ่ายจริง 

แรงงาน       
      

อปุกรณ์/
เคร่ืองจกัร/
เคร่ืองยนต์ 

      

      

      

      

วั ส ดุ ด้ า น พื ช 
(เมล็ด ต้นพันธ์ุ 
เป็นต้น) 

      

      
      

      

ปุ๋ ย แ ล ะ ส า ร
ก าจดัศตัรูพชึ 

      

      

      

      

วสัดกุ่อสร้าง       

      

      

      

อื่นๆ       
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ปัจจัยการผลติ 

 

ระบุปัจจัยการผลติ 
4 

หน่วย5 ปริมาณ ค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วย 

ค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดของ
แต่ละปัจจัย
การผลติ 

% ของค่าใช้จ่าย
ที่ผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดนิจ่ายจริง 

      

 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการบ ารุงรักษาสภาพเทคโนโลยี   

4ระบุปัจจัยการผลิตคือ 
- แรงงานรวมจ านวนคน-วนัทัง้หมดไม่ว่าได้รับการจ่ายค่าแรงหรือไม่ก็ตาม (เช่นแรงงานได้มาจากสมาชิก
ครอบครัว)ภายใต“้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย”ระบคุ่าจ้างเป็นวนัส าหรับแรงงานทีจ้่าง  ใหแ้ยกความแตกต่างระหว่าง
แรงงานทีใ่ช้ทกัษะและไม่ใช้ทกัษะ 
-อุปกรณ์ รวมเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ  ชัว่โมงเคร่ืองจกัร แรงลากของสตัว์ เป็นต้น  การค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับ
ชัว่โมงเคร่ืองจกัรและก าลงัจากสตัว์ควรจะอยู่บนพืน้ฐานของค่าใช้จ่ายทีจ้่าง  แม้ว่าผูใ้ช้ประโบชน์ทีดิ่นจะเป็น
เจ้าของเคร่ืองจกัรหรือสตัว์ก็ตาม 
- วัสดุด้านพืช รวมถึงเมล็ดพนัธุ์ ตน้กลา้  เป็นตน้ 
-ปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืช หมายถึงปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอนินทรีย์  ยาก าจดัวชัพืช  ยา เป็นตน้ 
-วัสดุส าหรับก่อสร้าง รวมถึงท่อนไม้ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง  หิน ดิน ซีเมนต์  ท่อ แทงค์ เป็นตน้ 

5หน่วย: คน-วนั  กิโลกรัม  ลิตร ช้ิน เป็นตน้ 

 

ถ้าผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดินจ่ายคา่ใช้จ่ายจริงน้อยกว่า 100%  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ให้ระบวุ่าใครเป็นผู้ รับผิดชอบส่วน

ท่ีเหลือ .........................................................................................................................................................  

ข้อสงัเกตหรือความคดิเห็น .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

4.8 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

............... ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  
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5.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตแิละ 

ใหร้ายละเอียดของสภาวะทางธรรมชาติ (ชีวกายภาพ) ของพืน้ที่ที่ใช้เทคโนโลยีนี้  ให้มีการอ้างอิงถึงพืน้ที่ท าการ
ประเมินและวิเคราะห์เทคโนโลยี กาหน่ึงช่องต่อหน่ึงค าถามเท่านัน้ ยกเว้น ค่าพารามิเตอร์ของความลาดชนัและ
ดิน ( ดูการชี้ระบขุ้างล่าง  ) ใช้ตรงส่วนแสดงความคิดเห็นเพือ่ระบคุ าตอบของคณุและข้อมูลเพ่ิมเติม 

 ข้อสังเกต: สภาพด้านส่ิงแวดล้อมบางอย่างเช่น องศาความลาดชัน ลกัษณะดิน  คุณภาพและความเป็น
ประโยชน์ของน ้า เป็นต้นอาจเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลของเทคโนโลยีนี้  อย่างไรก็ตามคุณได้รับการขอให้
อธิบายสภาพต่างๆให้เหมือนกับว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดการท่ีดินอย่างยืน  เมื่อมีเหตผุลพิเศษ
บางค าถามอาจจะไม่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี  ในกรณีเช่นนัน้ให้ข้ามค าถามนัน้ไปแต่ให้ใช้ตรงส่วนที่แสดงความ
คิดเห็นเพือ่อธิบายว่าท าไมคณุถึงข้ามไปค าถามนัน้ 
 
5.1ภูมิอากาศ 

ปริมาณฝนรายปี(กาสูงสดุ. 2ช่อง)  

< 250 มม.  

  251-500 มม.  

  501-750 มม.  

  751-1,000 มม.  

  1,001-1,500 มม.  

  1,501-2,000 มม.  

  2,001-3,000 มม.  

  3,001-4,000 มม.  

>4,000 มม. 
 

 

 

บริเวณพืน้ท่ีอตุเุกษตร  

 ชืน้   
 กึ่งชุม่ชืน้   
 กึ่งแห้งแล้ง 
 แห้งแล้ง   

บริเวณพืน้ทีอ่ตุเุกษตร 

ข้อมลูจ าเพาะหรือความคิดเห็นเร่ืองภมูิอากาศ ................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

ระบปุริมาณเฉล่ียฝนรายปี(ถ้ารู้): ……………………….. มม. 

ข้อมลูจ าเพาะอ่ืนๆหรือแสดลความคดิเห็นเร่ืองการกระจายปริมาณฝน  
ตามฤดกูาล (เชน่มรสมุ ฝนฤดหูนาวหรือฤดรู้อน)จ านวน/ ความยาว/ 
เดอืนของฤดฝูน เหตกุารณ์ท่ีเกิดฝนตกหนกั ความยาวของชว่งฝนแล้ง  .............................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

ระบช่ืุอของสถานีตรวดวดัอากาศส าหรับการอ้างอิงคือ ..............................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

ชว่งเวลาของการปลกูพืช ( แอลจีพี ) หมายถึง
ระยะเวลาในชว่งท่ีหยาดน า้ฟ้ามีมากกวา่คร่ึงหนึง่
ของศกัย์การคายระเหยน า้ (พีอีที )และอณุหภมูิ
สงูกวา่ 6.5° C 
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 ช้ืน หมายถงึช่วงเวลาของการปลูกพืช (แอลจีพี ) > 270 วัน 

 ก่ึงชุ่มชื้น หมายถึง แอลจีพี 180- 269 วนั 

 กึ่งแห้งแล้ งหมายถงึแอลจีพี 75-179 วัน 

 แห้งแล้ง หมายถงึแอลจีพี < 74  วัน 
 

5.2 สภาพภมูปิระเทศ 

คา่เฉล่ียความลาดชนั ( ใหก้าสูงสดุ 2 ช่อง)         เ ขต พื น้ ท่ี ร ะ ดับคว ามสู ง           
(ใหก้าสูงสดุ 2 ช่อง) 

ราบเรียบ (0-2%) ท่ีราบสงูหรือท่ีราบ <100 ม. จากระดบัน า้ทะเล 
ลาดท่ีไมช่นั (3-5%) สนัเขา 101-500 ม. จากระดบัน า้ทะเล 
ปานกลาง (6-10%) ไหลเ่ขา 501-1,000 ม. จาก

ระดบัน า้ทะเล 
เป็นลกูคล่ืน (11-15%) ไหลเ่นินเขา 1,001-1,500 ม. จาก

ระดบัน า้ทะเล 
เป็นเนิน (16-30%) ตีนเนิน 1,501-2,000 ม. จาก

ระดบัน า้ทะเล 
ชนั(31-60%) ก้นหบุเขา 2,001-2,500 ม. จาก

ระดบัน า้ทะเล 
ชนัมาก (>60%)  2,501-3,000 ม. จาก

ระดบัน า้ทะเล 
  3,001-4,000 ม. จาก

ระดบัน า้ทะเล 
  > 4,000 ม. จากระดบัน า้ทะเล 

 

*ภูมิลกัษณ์ (ดดัแปลงจาก ISRIC 1993): 
 

 

 

 

 

 

402 

IRV3
Pencil



 

48 

 

 

ตารางการเปล่ียนค่าความลาดชัน 

ความชนัเป็นองศาความชนัเป็นเปอร์เซ็นต์ 

1  2% 

3  5% 

5  8% 

9  16% 

17  30% 

31  60% 

45  100% 
 
 

 ท่ีราบสูงหรือท่ีราบ หมายถึงทีร่าบกวา้งใหญ่ทีสู่งต่างจากภูมิประเทศ(ความลาดชนันอ้ยกว่า 8%) 

 สันเขา หมายถึงพืน้ทีเ่รียวยาวแคบๆซ่ึงยกตวัข้ึนสูงกว่าบริเวณรอบๆมกัจะพบอยู่บนยอดเนินเขาหรือยอดเขา 

 ไหล่เขา (ซ่ึงรวมถึงผาชนัหลกั ) เป็นส่วนพืน้ที่ที่ขยายตวัออกไปที่มีความสูงต่างออกไปมากกว่า 600 m ต่อ 2 
km และมีความลาดชนัมากกว่า 15% 

 ไหล่เนินเขา (ซ่ึงรวมถึง หบุเขาและที่ลาดของผาชนัรอง )หมายถึงความแตกต่างของระดบัความสูงที่น้อยกว่า 
600 m ต่อทกุๆ 2 kmและมีความชนัมากกว่า 8% 

 ตีนเนิน หมายถึงเขตที่มีพรมแดนอยู่ติดกบัเขาที่ชนักว่าหรือไหล่เนินเขาข้างหน่ึงและก้นหบุเขาที่ราบหรือที่ราบ
สูงอีกข้างหน่ึง 

 ก้นหุบเขา หมายถึงแนวของพื้นที่ยกระดบัที่เหยียดยาวออกไป(ความลาดชันน้อยกว่า 8%)ซ่ึงถูกขนาบข้าง
โดยพืนทีล่าดชนัทัง้สองข้าง 

ให้ระบวุา่ถ้าเทคโนโลยีได้น าไปใช้ใน   

 สถานการณ์ในท่ีลาดนนู (convex situations)  

  

สถานการณ์ในท่ีลาดแอน่ตรงสว่นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา (concave situations) 

  

 (ไมเ่ก่ียวข้องกนั) 
 
คอนเวกซ์ (convex) หมายถงึสันเขา (น ้าไหลออกหรือแปรทศิทางการไหลของน ้า) 
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คอนเคฟ (concave) หมายถงึแอ่งบนท่ีราบ (น ้าไหลเข้า ) 

ความคิดเห็นและข้อมูลจ าเพาะเพิ่มเติมเร่ืองสภาพภูมิประเทศ เช่น ระดับความสูง และองศาความ 
ลาดชันของพืน้ที่คือ ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
 
5.3 ดนิ 

ใหก้า 2 ช่องต่อหน่ึงค าถาม 
 
ความลกึของดนิโดยเฉล่ีย เนือ้ดนิ (ดนิชัน้บน) อินทรียวตัถท่ีุชัน้ดนิบน 

ตืน้มาก (0-20 ซม) หยาบ/เบา (เป็นทราย) สงู (>3%) 
ตืน้ (21-50 ซม)  ปานกลาง(ร่วน  เป็นแป้ง) ปานกลาง (1-3%) 
ลกึปานกลาง (51-80 ซม ) เนือ้ละเอียดหรือเป็นดนิเหนียวจดั ต ่า (<1%) 
ลกึ (81-120 ซม) เนือ้ดนิ (> 20 ซม ต ่ากวา่พืน้ผิว)  

ลกึมาก (>120 ซม ) หยาบ/ เบา (เป็นทราย)  
 ปานกลาง (ร่วน  เป็นแป้ง)  
 เนือ้ละเอียดหรือเป็นดนิเหนียวจดั  
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5.4ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน า้ 

ใหก้าหน่ึงช่องต่อหน่ึงค าถาม 
 
ระดับน า้ใต้ดนิ น า้ที่ผิวดนิ คุณภาพน า้(การบ าบัด)  

ท่ีผิวดนิ  เกินพอ เชน่ เกิดภาวะชุม่น า้อยบูอ่ย   
มีน า้ไหลบา่สงู 

เป็นน า้เพ่ือการด่ืมท่ีดี  

< 5ม   ดี เชน่ มีตลอดปี เป็นน า้เ พ่ือการด่ืมท่ีไม่ดี (จ าเป็นต้อง
ได้รับการบ าบดั) 

 

5-50 ม   ปานกลาง เชน่ไมมี่ตลอดปี ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตรเท่านัน้ (การ
ชลประทาน) 

 

> 50 ม   ไมดี่หรือไมมี่เลย ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้  

ความเคม็ของน า้เป็นปัญหาหรือไม ่  ไม่  ใช่ระบ ุ………………………………………………………….... 

มีการเกิดน า้ทว่มในพืน้ท่ีหรือไม ่      ไม่  ใช่ถ้าใชคื่อ   บอ่ยครัง้    เป็นครัง้เป็นคราว 

ความคิดเห็นและข้อมูลจ าเพาะเพิ่มเติมเร่ืองคุณภาพและปริมาณน า้  เช่น การแปรผันขึน้ลงตามฤดูกาล  
แหลง่ท่ีมาของมลพิษ .....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้ระบุสภาวะความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ที่ท าการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของภูมิภาค
หรือประเทศของคณุ  ใหก้าหน่ึงค าตอบต่อหน่ึงค าถาม 
ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของแหลง่ท่ีอยู ่

สงู  สงู 
ปานกลาง  ปานกลาง 
ต ่า  ต ่า 

ความคดิเห็นและข้อมลูจ าเพาะเพิ่มเตมิของความหลากหลายทางชีวภาพ .........................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ คือ การวัดความหลากหลายทางชีวภาพภายในชุมชนของนิเวศหน่ึงช่ึง
ประกอบด้วยความชุกชุมของชนิดพนัธุ์  (จ านวนชนิดพนัธุ์ ในชุมชน) และความสม ่าเสมอของชนิดพนัธุ์ภายใน
ชุมชน  ชนิดพันธุ์ นั้นรวมตลอดถึงพืชและสัตว์ทั้งหมดที่อยู่เหนือพื้นดินและใต้พื้นดิน  (ดัดแปลงมาจาก 
eoearth.org  ) 
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ความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่ หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศยัในภูมิภาค ภูมิประเทศหรือ
ในระบบนิเวศนัน้ๆ (ดดัแปลงจาก oecd.org) 

 
5.6 ลักษณะของผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีน าเทคโนโลยีไปปฎิบัตใิช้ 

ใหร้ะบลุกัษณะของผูใ้ช้ประโยชน์ทีดิ่นทีเ่ป็นคนธรรมดาทัว่ๆไปตามแบบฉบบัซ่ึง 

เป็นผู้ที่น าเทคโนโลยีไปใช้    ให้กามากที่สุดสองค าตอบต่อหน่ึงค าถาม  ชี้ระบุถึงลกัษณะเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของภูมิภาคหรือประเทศของคณุ 

อยู่กับท่ีหรือเร่ร่อน ตลาดของระบบการผลิต รายได้ท่ีมาจากนอกฟาร์ม1 

อยูเ่ป็นหลกัแหลง่ประจ า การยงัชีพ/บริโภคเอง  < 10% ของรายได้ทัง้หมด 
กึ่งเร่ร่อน ผสม (บริโภคเองและเพื่อขาย) 10-50% ของรายได้ทัง้หมด 
เร่ร่อน เพ่ือขาย/เชิงพาณิชย์ > 50% ของรายได้ทัง้หมด 
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: …………..   

ระดับของความม่ังค่ังโดย 

เปรียบเทียบ2 

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ระดับของการใช้เคร่ืองจักรกล 

ยากจนมาก เป็นรายบคุคล/ครัวเรือน งานท่ีใช้แรงกาย 
จน กลุม่/ชมุชน การใช้ก าลงัจากสตัว์ 
พอมีพอกิน สหกรณ์ ใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนต์ 
รวย ลกูจ้าง (รัฐบาล)  
รวยมาก  
 อายุของผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ(เป็นไปได้ว่ามีหลายค าตอบ) 

เพศ3 
หญิง 

เดก็ (<15) 
คนหนม่สาว (15-35) 

ชาย พวกวยักลางคน (36-55)  
 ผู้สงูอาย ุ(> 55) 
 

1รายได้ท่ีมาจากข้างนอกฟาร์ม หมายถึงรายได้นอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้ปลูกพืชผล  ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสตัว์  ป่าและพื้นที่ที่ท าการผสมผสาน (เช่น จากธุรกิจ  การค้า  การผลิต  อุตสาหกรรม  บ าเหน็จ
บ านาญ ค่าตอบแทน) 
2ระดับของความม่ังค่ังโดยเปรียบเทียบ คือการใช้มาตรฐานตามท้องถ่ินแทนท่ีจะเป็นแบบสากล 
3ให้ระบุเพศของบุคคลท่ีใช้ท่ีดนิ 
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ระบลุกัษณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องของผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ .........................................................................................  
5.7 พืน้ที่เฉล่ียของที่ดนิที่มีกรรมสิทธ์ิหรือให้เช่าโดยเจ้าของที่ดนิผู้ใช้เทคโนโลยี 

ให้ระบุพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีได้รับการเป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ ใช้ประโยชน์ท่ีดินซึ่งรวมถึงท่ีท่ีไม่มีการใช้เทคโนโลยี  
 ให้กาสงูสดุสองค าตอบ 
< 3 ไร่   
 3-6 ไร่   
 6-13 ไร่   
 13-31 ไร่   
 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 กรรมสิทธ์ิในที่ดนิ สิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดนิและสิทธิในการใช้น า้ 

ใหก้าตวัเลือกสูงสดุไดไ้ม่เกินสองช่องต่อหน่ึงค าถาม 

กรรมสิทธิในที่ดนิ  สิทธิในการใช้ที่ดนิ สิทธิในการใช้น า้(ถา้เก่ียวขอ้ง) 

รัฐ  แบบเปิด(ไมไ่ด้จดัระเบียบ) แบบเปิด (ไมไ่ด้จดัระเบียบ) 
บริษัท  ชมุชน (จดัระเบียบ) ชมุชน (จดัระเบียบ) 
ชมุชนหรือหมูบ้่าน  ให้เชา่ ให้เชา่ 
กลุม่เกษตรกร  รายบคุคล รายบคุคล 
รายบคุคลแตไ่มไ่ด้รับสิทธิ
ครอบครอง 

 
อ่ืนๆ (ระบ)ุ: ....................... อ่ืนๆ (ระบ)ุ ....................... 

รายบคุคลและมีสิทธิ
ครอบครอง 

 
  

อ่ืนๆ (ระบ)ุ: .........................    

ความคดิเห็น ..........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

สิ่งนีพ้ิจารณาวา่เป็นขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ่ (ซึง่อ้างอิงถึงบริบทระดบั
ท้องถ่ิน)? 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 

ความคดิเห็น .................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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กรรมสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของท่ีดิน หมายถึงประเภทของผู้ที่ดิน ในขณะที่สิทธิในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
หมายถึงประเภทของผูที้ดิ่น 
สิทธิในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิหรือสิทธิในการใช้น ้าหมายถงึ 

 การเข้าถึงแบบเปิด หมายถึงฟรีส าหรับทกุคน 

 (การจดั)หมายถึงอยู่ภายใตก้ฏระเบียบในการจดัการทีไ่ดร้ับการเห็นชอบจากชมุชน 

 ใหเ้ช่า หมายถึงสิทธิในการใช้ทีดิ่นในช่วงเวลาอนัจ ากดัโดยการช าระเงินค่าเช่า 

 รายบคุคล หมายถึงสิทธิของการใช้ประโยชน์ทีดิ่นของผูใ้ช้รายเดียว 
 
5.9 การเข้าถงึบริการและโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ไมดี่ ปานกลาง ดี  

สขุภาพ     

การศกึษา     

ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค     
การจ้างงาน (เช่น นอกภาคเกษตร)     
ตลาด     
พลงังาน     
ถนนและการขนสง่     
น า้ด่ืมและการสขุาภิบาล     
บริการด้านการเงิน     
อื่นๆ (ระบ)ุ: ……………..     
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6.ผลกระทบและการบทสรุป 

ให้ประเมินผลกระทบที่เก่ียวข้องในตารางข้างล่างนี้ ถ้าไม่มีข้อมูลที่ท าการวดัได้ ให้ท าการประมาณให้ดีที่สุด  
ละเลยไดห้มายถึง  "ไม่มีประโยชน์ทีส่ าคญัหรือเป็นการเสียเปรียบ "ให้ใช้ประโยชน์จากหวัข้อที่ให้กรอกของแนวตัง้  
"การหาจ านวนก่อนเอสแอลเอ็มหรือหลงัจากเอสแอลเอ็ม "และ "ความคิดเห็นหรือระบุ " เพือ่แสดงหลกัฐานและให้
เหตผุลในการเลือกให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เลือกตวัชี้ระบุที่พอเพียงเพือ่บอกปริมาณจากผลกระทบ ( เช่น 
t/ha ส าหรับการผลิตพืช การวดัโคลิฟอร์มส าหรับคณุภาพน ้า เป็นต้น )  ถึงแม้ว่าการเพ่ิมข้ึน 10% (เช่นในด้าน
ผลผลิต )อาจจะถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีข้ึนมาก อย่างไรก็ดีให้กาไปที่หมวด  “เป็นเชิงบวกเล็กน้อย (+5-20%)”, 
และใช้ “แสดงความคิดเห็น” อธิบาย  เพียงแค่ระบ ุ "  แสดงปริมาณ (ก่อนหรือหลงัจาก  ) "  ถ้าผลกระทบได้จาก
การวดัในภาคสนามหรือก าหนดโดยวิธีการส ารวจ   ผลกระทบที่ไม่ได้กาจะพิจารณาว่าเป็น  "ไม่เก่ียวข้อง"    หรือ   
" ใช้การไม่ได ้   " 

ออนไซต์ (On-site) เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีได้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้  
ออฟไซต์ (Off-site)  เก่ียวข้องกับบริเวณใกล้เคียงท่ีอยู่ติดกันท่ีได้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้หรือพ้ืนท่ีห่าง

ออกไป  
 
6.1 ผลกระทบในพืน้ที่ด าเนินการ (on-site) จากการใช้เทคโนโลย ี

 

ก่อนอื่นให้กาผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ( กาช่อง
ทางซ้าย   อาจมีหลายค าตอบ )แล้วส าหรับ
ผลกระทบที่เ ลือกแต่ละอันให้กาส่วนขยาย
เพ่ิมเติมและระบหุรือบอกปริมาณถา้เป็นไปได้ 

เชิ
งล
บอ
ยา่
งม
าก

 (–
 5

0-
10

0%
) 

เชิ
งล
บป

าน
กล
าง
 (–

 2
0-

50
%

) 
เชิ
งล
บเ
ล็ก
น้อ
ย 

(–
 5

-2
0%

) 
แท
บจ
ะไ
มม่ี
ผล
กร
ะท
บ 

เชิ
งบ
วก
เล
็กน้
อย
 (+

5-
20

%
) 

เชิ
งบ
วก
ปา
นก
ลา
ง (

+2
0-

50
%

) 
เชิ
งบ
วก
อย
า่ง
มา
ก 

(+
50

-1
00

%
)  

ถ้ า เ ป็นไปไ ด้
แสดงจ านวน 
 
ก่อน SLM 

 
 
หลัง SLM 

หมายเหตุ 
 
 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม          
  

การผลิต           
 

ปริมาณผลผลิตพืชผล ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

คณุภาพผลผลิตพืชผล ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

การผลิตพืชท่ีใช้เลีย้งปศสุตัว์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

คณุภาพพืชท่ีใช้เลีย้งปศสุตัว์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

ปริมาณผลผลิตสตัว์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

ปริมาณการผลิตไม้ ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

คณุภาพพืน้ท่ีป่า/ป่าไม้ ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

การผลิตของป่าทกุชนิด   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ...................   .................   ...............................................................................  
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ยกเว้นไม้ ลดลง  เพิ่มขึน้ 

 

ความเส่ียงตอ่ความล้มเหลวใน 

การผลิต เพิ่มขึน้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ลดลง  ...................   .................   ...............................................................................  

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

พืน้ท่ีส าหรับการผลิต ลดลง         เพิ่มขึน้  ...................   .................   ...............................................................................  

การจดัการท่ีดนิ ขดัขวาง          ............   ..........   .................................................  

การผลิตพลงังาน  
(เชน่เก่ียวกบัน า้ ด้านชีวะ)         ลดลง  

       
 

เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

แหล่งน ้าและคุณภาพน ้า            

การมีแหลง่น า้ด่ืม ลดลง        เพิ่มขีน้  ............   ..........   .................................................  

คณุภาพน า้ด่ืม ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

การมีแหลง่น า้ส าหรับปศสุตัว์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

คณุภาพน า้ส าหรับปศสุตัว์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

แหลง่น า้ส าหรับการชลประทาน ลดลง         เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

คุณภาพน า้ส าหรับการชลประทาน
 ลดลง 

       
 

เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

ความต้องการน า้ชลประทาน เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

รายได้และค่าใช้จ่าย            

คา่ใช้จา่ยของปัจจยัการผลิต     เพิ่มขึน้ 

ทางการเกษตร  
       

ลดลง 

  ............   ..........   .................................................  

รายได้จากฟาร์ม                      ลดลง                                         เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

ความหลากหลายของแหลง่ 

รายได้ ลดลง 
       

 

เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ภาระงาน (workload) เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ            

(ระบ)ุ:  .........................  ……….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  
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(ระบ)ุ:  .........................  ……….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ……….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

            

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรม            

ความมัน่คงด้านอาหารหรือ 

ความสามารถในการพึง่ตนเองได้ ลดลง 
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

ด้านสขุภาพ แยล่ง 
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือสิทธิ 

ในการใช้น า้   แยล่ง 
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

โอกาสทางวฒันธรรม 

(ด้านจิตวิญญาณ ทางศาสนา 

 ทางความเช่ือ เป็นต้น.)  

       
ปรับปรุง
ดีขึน้ 

 ............   ..........   .................................................  

โอกาสทางด้านสนัทนาการ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

สถาบนัระดบัชมุชน ออ่นแอลง 
       

เส ริ มใ ห้
แข็งแรง  ............   ..........   .................................................  

สถาบนัระดบัชาติ ออ่นแอลง 
       

เส ริ มใ ห้
แข็งแรง  ............   ..........   .................................................  

เอสแอลเอ็มหรือความรู้ เก่ียวกับการ
เส่ือมสภาพของท่ีดนิ  
 ลดลง        

 
ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

การลดความขดัแย้ง เลวร้ายลง 
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

สถานการณ์ของกลุม่ด้อยโอกาสทางด้าน 

    สงัคมและเศรษฐกิจ (ผู้หญิง เดก็/คนแก่  

    สถานะทางสังคม  ชาติพันธุ์  เป็นต้น)
 เลวร้ายลง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ปรับปรุง 

ดีขึน้ 

 

 

 ............  

 

 

 ..........  

 

 

 .................................................  

           ลดลง 
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(ระบ)ุ:  .........................  ………….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ………….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ………….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

            

 ผลกระทบต่อระบบรนิเวศ            

วัฐจักรน ้าหรือน ้าบ่า            

 ปริมาณน า้                               ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

คณุภาพน า้ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

การเก็บเก่ียวหรือการกกัเก็บน า้ 

(น า้บา่  น า้ค้าง หิมะ เป็นต้น )   
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

น า้บา่ท่ีผิวดนิ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

การระบายน า้ ลดลง 
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

ระดบัน า้ใต้ดนิ/บาดาล ต ่าลง 
       

ซมึลง 
เตมิ  ............   ..........   .................................................  

การระเหย เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ดนิ            

ความชืน้ดนิ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

สิ่งคลมุดนิ ลดลง 
       

ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

การสญูเสียดนิ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

การสะสมของดิน ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

การเกิดแผ่นแข็งท่ีผิวดิน/การปิดผนึก
 เพิ่มขึน้ 

       ลดลง 
 ............   ..........   .................................................  

การอดัตวัของดนิ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

            

การหมนุเวียนและการ              ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

       ลดลง 
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เตมิของธาตอุาหาร   

ความเคม็ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

อินทรียวตัถใุนดนิ/                  ลดลง             เพิ่มขึน้  ...........        ...........      ...........................                            
ต ่ากวา่ดนิชัน้ C                                     

ความเป็นกรด เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
พรรณและสัตว์ 

        
   

พืชคลมุ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

มวลชีวภาพ/เหนือดนิชัน้ C ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

ความหลากหลายของพืช ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

การรุกล า้พืชพนัธุ์ตา่งถ่ิน            เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ความหลากหลายของสตัว์ ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

ชนิดพนัธุ์สตัว์ท่ีเป็นประโยชน์  

    (ตวัห า้ ไส้เดือนดนิ  

     แมลงผสมเกษร)  

       เพิ่มขึน้ 

 ............   ..........   .................................................  

ชนิดพนัธุ์ท่ีสตัว์เป็นโทษ (เชน่ยงุ) ลดลง        เพิ่มขึน้    

ความหลากหลายด้านแหลง่ท่ีอยู่_ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

แมลงศตัรูพืชหรือโรคพืช ลดลง        เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

 

การลดความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัต ิ

        
   

ผลกระทบจากน า้ทว่ม เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ดนิถลม่/ ซากตา่งๆท่ีถกูพดัพามาเพิ่มขึน้        ลดลง    

ผลกระทบจากภยัแล้ง เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ผลกระทบจากพายฝุน/มรสมุ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก
 เพิ่มขึน้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ความเส่ียงจากไฟไหม้ เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ความเร็วของลม เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ภมูิอากาศท้องถ่ิน เลวร้ายลง        ปรับปรุง  ............   ..........   .................................................  

         ลดลง 
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ดีขึน้ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ            

(ระบ)ุ:  .........................  ……….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ……….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ……….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

            
6.2 ผลกระทบนอกพืน้ท่ีด าเนินการ (off-site) จากการใช้เทคโนโลยีมีดงันี ้

ปริมาณแหลง่น า้(น า้ใต้ดนิ น า้พ)ุ  

ลดลง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

ความคงท่ี/เสถียรภาพของการไหลของ
น า้ในธารในชว่งฤดแูล้ง              ลดลง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

น า้ท่วมท่ีท้ายน า้1 ลดลง         เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

การทับถมของดินตะกอนท่ีท้ายน า้ 1

 ลดลง 
       

 
เพิ่มขึน้  ............   ..........   .................................................  

            

การปนเปื้อนในน า้ ใ ต้ดินหรือแม่น า้
 เพิ่มขึน้ 

       ลดลง 
 ............   ..........   .................................................  

ความสามารถต้านทานการเปล่ียนแปลง
และการกรอง (โดยดิน พืชพรรณ พืน้ท่ี
ชุม่น า้) ลดลง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ปรับปรุง
ดีขึน้  ............   ..........   .................................................  

ตะกอนท่ีถกูพดัพามาโดยลม เพิ่มขึน้ 
   

       ลดลง 
 ............   ..........   .................................................  

ความเสียหายตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูของเพ่ือน
บ้าน                                               เพิ่มขึน้ 

       ลดลง 
 ............   ..........   .................................................  

ความเสียหายตอ่โครงสร้างพืน้ฐานของรัฐ
หรือของเอกชน  

                                                 เพิ่มขึน้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ลดลง 

 ............   ..........   .................................................  
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ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขึน้        ลดลง  ............   ..........   .................................................  

ผลกระทบนอกสถานท่ีอ่ืนๆ            

(ระบ)ุ:  .........................  ………….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ………….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

(ระบ)ุ:  .........................  ………….. 
       

………
…….  ............   ..........   .................................................  

1.น า้ทว่มท่ีท้ายน า้และการทบัถมของดินตะกอนทีท่า้ยน ้าอาจจะเป็นที่ตอ้งการหรือไม่เป็นที่ตอ้งการ  กรุณาระบใุน 

ช่องแสดงความคิดเห็นแนวตัง้และระบวุ่าการเพ่ิมข้ึนเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ 

ความคิดเหน็ท่ีเก่ียวกับการประเมินผลกระทบ ..........................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

6.3 ความเส่ียงภัยและความอ่อนไหวของเทคโนโลยีต่อการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศแบบค่อยเป็น
ค่อยไปและการเกิดสภาพอากาศแบบสุดโต่งและภัยพบัิต ิ( ตามความเหน็ของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ) 

ระบกุารเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพอากาศสดุโต่งที่เก่ียวข้องกบัภูมิอากาศจากการสงัเกตการณ์
โดยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในรอบสิบปีที่ผ่านมา (แนวโน้ม) ข้อสงัเกตคือส าหรับการประเมินอย่างละเอียดให้กรอก
หน่วยย่อยของแบบสอบถามในเร่ืองการปรับตวัใหเ้ข้ากบัการเปลีย่บแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

( อาจมีหลายค าตอบ ) 
  

ให้กาการเปล่ียนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปในสภาพที่รุนแรงของ
ภูมอิากาศและทีเ่กี่ยวข้องกับภูมอิากาศหรือภัยพิบัติที่เทคโนโลยีได้
เผชญิ 

เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
กับการเปล่ียนแปลงและภัยพิบัติ
ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร ที่ ต้ อ ง บ ร ร ลุ
จุดประสงค์หลัก (ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ3.1  ) 

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

หรือสภาพอากาศสดุโตง่ ไม่
ดีเ
ลย

 

ไม่
ค่อ

ยด
ี 

ปา
นก

ลา
ง 

อย่
าง
ดี 

อย่
าง
ดีม

าก
 

ไม่
เป็
นท

ี่รู้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไป        
อณุหภมูิประจ าปี        

อณุหภมูิตามฤดกูาล 
      

ระบฤุดู*: ………………        
 ………………        

    
   เ
พมิ

ขึ้น
 

    
   ล

ดล
ง 

ทืทื
ทืทื

ทืทื
ทืท

ทื
เพ
ิม่ขึ้

น 
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 ………………        
 ………………        

ฝนประจ าปี        

ฝนตามฤด ู       

ระบฤุดู*: ………………        
 ………………        
 ………………        
 ………………        
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไปอื่นๆ(ระบ)ุ:  

……………………………………………… 

      

 
      

สภาพอากาศแบบสดุโต่ง (extreme weather event) (ภัย
พิบตัิ )1 

      

ภัยพบัิตทิางอุตุนิยมวิทยาคือ       

พายเุขตร้อน(ไซโคลน  ไต้ฝุ่ น  เฮอริเคน)       

พายหุมนุนอกเขตร้อน (พายชุว่งฤดหูนาว)       
พายฝุนประจ าท้องถ่ิน       
พายฝุนฟ้าคะนองประจ าท้องถ่ิน       
พายลุกูเห็บประจ าท้องถ่ิน       
พายหุิมะประจ าท้องถ่ิน       
พายทุรายหรือพายฝุุ่ นประจ าท้องถ่ิน       
พายลุมประจ าท้องถ่ิน       
พายทุอร์นาโดประจ าท้องถ่ิน       

ภัยพบัิตจิากสภาพภูมิอากาศ       

คล่ืนความร้อน       

คล่ืนความหนาว (ตอนไหนก็ได้ของปีเชน่สภาพท่ีมี 
น า้ค้างแข็ง) 

      

สภาพอากาศหนาวจดั       

ภยัแล้ง       

ไฟป่า       

ไฟบนบก (หญ้า  ไม้พุม่  พุม่ไม้ )       

ภัยพบัิตจิากน า้คือ       

 น า้ทว่มทัว่ๆไป ( แมน่ า้ )       

                                                           
1แหล่งทีม่า: การจัดประเภทกลุ่มของภัยพิบัติและศัพท์บัญญัติเก่ียวกับอันตรายถึงแก่ชีวิตเพ่ือจุดประสงค์ในการปฏิบัติการ( Disaster 
Category Classification and Peril Terminology for Operational Purposes) CRED and Munich RE. 2009.กระดาษท าการ ( Working Paper) 
พายุฝน(Rainstorm)ถูกเพ่ิมเข้าไปแทนพายุรุนแรงท่ัวไป (generic (severe) storm), พายุลูกเหบ็(hailstorm) ถูกเพ่ิมเข้าไปและแบบชนิดย่อย
ของภัยพิบัติ กองหินทีร่่วงลงมา (rockfall) การยุบตัวของพ้ืนที่(subsidence) และการแตกตื่นของฝูงสัตว์ (animal stampede) ถูกตัดทิง้ไป 
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น า้ทว่มฉบัพลนั       

น า้ขึน้จากพายหุรือน า้ทว่มชายฝ่ัง       

 ดนิถลม่หรือการพดัพามาของซากตา่งๆ       

หิมะถลม่       

วิบัตภิัยทางชีวภาพคือ       

โรคระบาด (ไวรัส  แบคทีเรีย  เชือ้รา  ปาราสิต)       

แมลงหรือการระบาดของหนอนพยาธิ (ตัก๊แตนหรือแมลง
อ่ืนๆหรือหนอนเป็นต้น) 

      

สภาพอากาศแบบสดุโตง่อ่ืนๆ (extreme weather 
events) หรือภยัพิบตัิ 
(ระบ)ุ:……………………………….. 

 

 

 

 

      

ผลลัพธ์ตามมาท่ีเก่ียวข้องกับภูมิอากาศอ่ืนๆ 
      

ชว่งการปลกูพืชท่ีขยายออกไป       

ชว่งระยะเวลาการปลกูพืชท่ีถกูลดลงมา       

การสงูขึน้ของระดบัน า้ทะเล ( คอ่ยๆเปล่ียนแปลง  )       

อ่ืนๆ (ระบ)ุ:……………………       

* ส าหรับภูมิอากาศเขตอบอุ่น  ภูมิภาคท่ีหนาวเย็นใกล้ข้ัวโลก และอากาศแถบข้ัวโลกให้เลือก   
ฤดูหนาว  ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน  ฤดูใบไม้ร่วง 

 ส าหรับอากาศร้อนช้ืนหรือกึ่งโซนร้อนเลือกฤดูฝน  ฤดูแล้ง 

   ความคิดเห็น ....................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ 

วิเคราะห์โดยอา้งอิงจากค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทนุในเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีในข้อที ่
4.5 และข้อ 4.7  
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ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนในเทคโนโลยีเป็นอย่างไร (จากมุมมองของ
ผู้ใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ ) 

 ด้านลบ 

อย่างมาก 

ด้านลบ ด้านลบ 

เลก็น้อย 

เป็นกลาง 

หรือ
สมดลุ 

ด้านบวก 

ลก็น้อย 

ด้านบวก ด้านบวก 

อย่างมาก 

ผลตอบแทนระยะสัน้        

ผลตอบแทนระยะยาว        

ผลประโยชน์ท่ีได้รับเปรียบเทียบกบั “คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาหรือต้นทนุท่ีเกิดเป็นประจ า” เป็นอยา่งไร  

( จากมมุมองของผู้ใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ ) 

 ด้านลบ
อยา่งมาก 

ด้านลบ ด้านลบ 

เล็กน้อย 

เป็นกลาง
หรือ
สมดลุ 

ด้านบวก
เล็กน้อย 

ด้าน
บวก 

ด้านบวกอยา่ง
มาก 

ผลตอบแทนระยะสัน้        
ผลตอบแทนระยะยาว:        

ระยะสัน้คือ 1- 3 ปี       ระยะยาวคือ 3-10 ปี 

 
ระบหุรือแสดงความคดิเห็น .......................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

6.5 การรับเทคโนโลยเีข้ามาใช้ 

ข้อสังเกต:  ส าหรับข้อมูลเร่ืองอุปสรรคที่ขัดขวางการรับเข้ามาและผู้ผลกัดันการรับเข้ามา(แรงจูงใจของผู้ใช้
ประโยชน์ทีดิ่นในการน าเทคโนโลยีไปปฏิบติัใช้ ) ใหอ้า้งอิงไปทีแ่บบสอบถามโวแคทเร่ืองแนวทางเพือ่เอสแอลเอ็ม 
 
มีผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิจ านวนเทา่ใดในพืน้ท่ีท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ 
พืน้ทีห่มายถึงประเทศ  ภูมิภาค  ทอ้งถ่ินทีต่ ัง้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหวัขอ้ 2.5 และประเภทของการใชที้ดิ่นในหวัขอ้ 3.2 
 
กรณีเด่ียวหรือเป็นแปลงทดลอง 1-10% 10-50%  มากกวา่ 50% 
 
ถ้ามีข้อมลูให้บอกปริมาณด้วย ( จ านวนครัวเรือนและหรือพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุ ) ..............................................   
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ในบรรดาครัวเรือนทัง้หมดท่ีรับเทคโนโลยีมาใช้ มีจ านวนเท่าใดท่ีน ามาปฎิบตัิเองทนัที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้าน
วสัดหุรือการเงินใดๆ 

  0-10% 10-50%  50-90% 90-100% 

ความคดิเห็น ..........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
6.6  การปรับตัว 

การปรับตัว หมายถึง การปรับเปลี่ยนที่กระท าโดยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่จะท าให้เหมาะสมเข้ากบับริบทของ
ทอ้งถ่ินและสภาพทีก่ าลงัมีการเปลีย่นแปลง (แหล่ง: WOCAT ) 
 
มีการปรับเทคโนโลยีดัง้เดมินีเ้พ่ือปรับตวัให้เข้ากบัสภาพการท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปหรือไม ่
ไมมี่ 
มี 

ถ้าตอบวา่มี ให้ระบวุา่เป็นการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงด้านไหน 
การเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศหรือสภาพอากาศสดุโตง่ (เชน่ แล้ง เป็นต้น) 
การเปล่ียนแปลงของตลาด 
การเปล่ียนแปลงของปริมาณแรงงานในท้องถ่ิน  (เชน่ เกิดการอพยพย้ายถ่ินฐาน ) 
อ่ืนๆ(ระบ)ุ: ……………………………………………………………………………………… 
 
ให้ระบกุารปรับตวัของเทคโนโลยี  (การออกแบบ  วสัดหุรือชนิดพนัธุ์  เป็นต้น ) 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
6.7  จุดแข็ง  ข้อได้เปรียบ  และโอกาสของเทคโนโลย ี

ใหค้ ากล่าวทีเ่ป็นการสรุปเก่ียวกบัเทคโนโลยีนี้ 
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ในทศันคตขิองผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ1: 

1)

................................................................................................................................................................... 

2)

................................................................................................................................................................... 

3)

................................................................................................................................................................... 

4)

................................................................................................................................................................... 

 

ในทศันคตขิองผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลกัคนอ่ืนๆคือ 

1)

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2)

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3)

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

4)
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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1ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือบุคคลหรือองค์กรที่ด าเนินการหรือบ ารุงรักษาสภาพเทคโนโลยีซ่ึงรวมถึงเกษตรกรราย
ย่อยหรือรายใหญ่ กลุ่มต่างๆ  (เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  ความสนใจ ) สหกรณ์ บริษัทด้านอตุสาหกรรม (เช่น การ
ท าเหมืองแร่ ) องค์กรของรัฐ (เช่น ป่าของรัฐ )เป็นตน้ 
 
  

6.8 จุดอ่อน  ข้อเสียเปรียบและความเส่ียงของเทคโนโลยแีละวิธีการแก้ไข 

จดุออ่น / ข้อเสียเปรียบ / ความเส่ียง มีวิธีการแก้ไขได้อยา่งไร 

ในทศันคตขิองผุ้ใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ  

1).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................    

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

2).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

3).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 

4).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  
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ในทศันคตขิองผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลกัคนอ่ืนๆ 

1).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

2).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

3).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

4).................................................................................. 

.................................................................................. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

7.  การอ้างอิงและ Link ส าหรับเช่ือมต่อไปยังแหล่งอ้างอิง 

ระบแุหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามนี ้

 7.1  วิธีการและแหล่งข้อมูล 

วิธีการหรือแหลง่ข้อมลูดงัตอ่ไปนีอ้นัไหนท่ีถกูน าเอาไปใช้ระบ ุ(เชน่ จ านวนของผู้ให้ข้อมลู) 

ไปเย่ียมชมภาคสนาม การส ารวจพืน้ท่ีภาคสนาม   .........................................................................  
การสมัภาษณ์กบัผู้ใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ   .........................................................................  
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านเอสแอลเอ็มหรือผู้ช านาญ   .........................................................................  
การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและและเอกสารท่ีมีอยูอ่ื่นๆ   .........................................................................  
อ่ืนๆ (ระบ)ุ:  ..................................... .............................................................................................................. 
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7.2  การอ้างอิงถงึสิ่งตีพมิพ์ 

แจกแจงรายการสิ่งตีพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีนี ้(รายงาน คูมื่อ  วสัดสุ าหรับการอบรม กรณีศกึษา เป็นต้น )  
โอนย้ายส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งตีพิมพ์นีโ้ดยอปัโหลดจากคอมพิวเตอร์เข้าฐานข้อมลู 

ช่ือเร่ือง  ผู้เขียน  ปี  ไอเอสบีเอ็น แหล่งและค่าใช้จ่าย 
 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

  

 7.3 เช่ือมโยงกับข้อมูลท่ีมีอยู่ในออนไลน์ 

ช่ือเร่ืองหรือค าอธิบาย   URL (ตวัชีแ้หลง่ในอินเทอร์เน็ต) 

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  

 ...........................................................................................   ............................................................  
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นางสาวเบญจพร  ชาครานนท ์ ทีป่รกึษา 
นายสถาพร ใจอารยี ์ ทีป่รกึษา 
นายประเสรฐิ เทพนรประไพ ทีป่รกึษา 

นางสาวบรรเจดิลกัษณ์ จนิตฤทธิ ์ นายปราโมทย ์แยม้คลี ่
นายไพรชั พงษ์วเิชยีร นางกุลวด ี สุทธาวาส 
นางนิสา มแีสง นางสาวรตกิร ณ ล าปาง 
นายอรรณพ พทุธโส นายจกัรพนัธ ์เภาสระค ู
นางสาวกมลทพิย ์ศศธิร นางสาวกมลาภา วฒันประพฒัน์ 
นางสาวสมจติต ์เลศิดษิยวรรณ นางสาวภรภทัร นพมาลยั 
นางภทัรานิษฐ ์ชว่ยสระน้อย นางสาวถนอมขวญั ทพิวงศ ์
นางสาวปานิสรา ทองทว้ม นางสาวประภา ธารเนตร 
นางสาวนิสุดา ทองค าพนัธ ์ นายอภสิทิธิ ์บวัปาย 
    

ขอขอบคณุ 
 

 องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) 
 The World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT) 
 โครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable                        

Land Management (DS-SLM) 
 ส านกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 -12  
 เกษตรกรและหมอดนิอาสา 

 ทีป่รกึษาโครงการความรว่มมอื DS-SLM 
(ดร.พทิยากร ลิม่ทอง  นายเจรญิ เจรญิจ ารสัชพี  ดร.สมศร ีอรุณินท์ 
นายกูเ้กยีรต ิสรอ้ยทอง และ ดร.ธมน เลก็ปรชีากุล) 

รายนามคณะผูจ้ดัท า 
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