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1. หลักการ
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้าในพืนที่ได้ตรงสาเหตุ รวมทังบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า รายได้ และผลผลิตของชุมชน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่ายที่จะ
น้าไปสู่การขยายผลการจัดการทรัพยากรน้าระดับชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป ซึ่งคู่มือการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจและเตรียมพร้อมที่
จะเริ่มด้าเนินงาน ดังนี
บทบาทหน้าที่
ชุมชน

เตรียมตัว
 ส้ารวจพืนที่ จัดท้าแผนที่

ผังน้า แผนที่น้าของชุมชน
 สรุปปัญหา แนวทางแก้ไข

ปัญหา และการบริหาร
จัดการน้าของชุมชน
 แต่งตังคณะกรรมการ

บริหารจัดการน้าชุมชน
 จัดท้ากฎ ระเบียบการ

บริหารจัดการน้าชุมชน
สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรนา
และการเกษตร

 ระบบบริหารโครงการ

จัดการทรัพยากรน้าชุมชน
 ระบบรายงาน ติดตาม

ประเมินผลโครงการ
 แบบร่างโครงการ และ

วิธีการจัดท้าโครงการ
 ประยุกต์ใช้ ว และ ท เพื่อ

เกิดความเข้าใจ
 มีข้อมูล ข้อเท็จจริง ใช้

วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและ
วางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน
 จัดท้าและด้าเนินงาน

โครงการ
 พัฒนาศักยภาพเป็นชุมชน

ต้นแบบ และขยายผลสู่
เครือข่าย
 สนับสนุนข้อมูล ข้อเท็จจริง

ของพืนที่และแหล่งน้า
ในชุมชน
 ให้ค้าปรึกษาแนวทางแก้ไข

และการจัดการทรัพยากร
น้าเหมาะสมตามพืนที่และ
สถานการณ์

ดาเนินงานต่อ
 น้า ว และ ท เพื่อส้ารวจ

จัดเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง
 ด้าเนินงานโครงการจัดการ

ทรัพยากรน้าชุมชน ตาม
เป้าหมาย
 เกิดส่วนร่วมในชุมชน ใน

การจัดท้าโครงสร้างน้า
บริหาร ดูแลและบ้ารุงรักษา
 พิจารณาโครงการจัดการ

ทรัพยากรน้าของชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรง
สาเหตุ
 พิจารณารายละเอียด

แผนงานโครงสร้างน้า
 สนับสนุนให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชน

บริหารจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชน
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2. การบริหารจัดการโครงการ
โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรนา้ ชุมชน
การจั ด การทรั พ ยากรน้ า ชุ ม ชนโดยชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของในการพั ฒ นาโครงสร้ า งน้ า และการวางแผน
บนพืนฐานของการพึ่งตนเอง และประสานการท้ างานร่ว มกับ สถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
และเครือข่ายความร่วมมือและวิ ชาการ


-

-

-

-

webpage)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาพที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ การจัดการทรัพยากรนาชุมชน
การด้าเนินงาน แบ่งผู้รับผิดชอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) สถาบั น สารสนเทศทรั พยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ท้าหน้ าที่บริห าร
โครงการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้า
2) เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และเครือข่ายความรู้และวิชาการ ท้าหน้าที่ประสานงาน
และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
3) ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการน้ า ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น
ท้าหน้าที่ด้าเนินงานโครงการ
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โครงสร้
 างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและชุมชน



MoU

TOR

-

ภาพที่ 2 โครงสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและชุมชน
กลไกความร่วมมือของเครือข่าย และชุมชน ทังเครือข่ายวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือ ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดตังกลุ่มเป็นนิติบุคคล รวมทังจัดท้าบันทึกข้อตกลงการท้างานชัดเจน ระบุ
หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันด้าเนินโครงการจัดการน้าชุมชนฯ

การด้าเนินงานบริหารจัดการนา้ ชุมชน
ประกอบด้วย
1) จัดตังคณะกรรมการนาชุมชน


องค์ประกอบของคณะกรรมการน้าชุมชน
- ชุมชน
- อปท.
- หน่วยงานเครือข่าย (ตามความเหมาะสม)



อ้านาจและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการน้าชุมชน



การจัดท้าระเบียบ กฎ และ กติกาของชุมชน
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2) สารวจและจัดเก็บข้อมูลของแหล่งนาในชุมชนเบืองต้น


น้าต้นทุน
- ส้ารวจพืนที่แหล่งน้าชุมชน
- จัดท้าแผนที่แหล่งน้าชุมชน ข้อมูลปริมาณน้า แบ่งตามประเภทการใช้
- ชุดข้อมูลอุทกวิทยา (ปริมาณน้าท่า ปริมาณน้าฝน)
- วิธีดูแลสภาพแหล่งน้า



การใช้น้า
- ปริมาณความต้องการใช้น้าในพืนที่
- ข้อมูลการใช้น้าด้านเกษตรกรรม
- ข้อมูลการใช้น้าด้านการอุปโภคบริโภค
- ข้อมูลการใช้น้าด้านการเลียงสัตว์
- ระบบการใช้และส่งน้าในพืนที่
- บัญชีน้าชุมชน (ตารางติดตามสถานการณ์น้า)

3) ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้


จัดการความรู้
- ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ภายนอกในจัดการดิน น้า ป่า พืช สัตว์
- ความรู้ในการผลิตแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขัน
- ความรู้ด้านการตลาด
- กระบวนการคิดและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น การเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อมูล การสรุปข้อ มูล การน้า ข้อมูล ไปใช้เ พื่อชีปัญ หาและวางแนวทางแก้ไ ข
สรุปผลการเปลี่ยนแปลง



ใช้เทคโนโลยี
- การประยุ กต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล น้า แผนที่ภูมิศาสตร์
ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
โปรแกรมวิเคราะห์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Quantum GIS, Oziexplorer) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พืนฐาน เช่น Microsoft Excel คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ระบบข้อมูลพืนฐานชุมชน เช่น บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต บัญชีราคาผลผลิตเพื่อการ
วางแผนการตลาด
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4) บริหารจัดการนา


หานาได้ : จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้า ปริมาณน้า ปริมาณฝนในชุมชน จัดการข้อมูลเป็นระบบ ระบุปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไข ไปสู่การหาแหล่งน้าส้ารองในชุมชน



เก็บนาไว้ : เก็บส้ารองน้าหลากและน้าท่วม ไว้ในแหล่งกักเก็บน้า เช่น สระน้าแก้มลิง สระน้าประจ้า
ไร่นา หรือบ่อน้า เพื่อไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร



ใช้นาเป็น : วางแผนการใช้น้าทังอุปโภค-บริโภค และเกษตร ที่สอดคล้องกับปริมาณน้าที่มี จัดการ
ข้อมูล วิเคราะห์สมดุลน้า ด้าเนินงานทฤษฎีใหม่



จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : บริหารจัดการน้า และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้มีน้าใช้อย่าง
พอเพียง ส้าหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี

ตัวอย่างประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 GPS/แ นที่ภูมิประเทศและแ นที่
ภาพถ่ายดาวเทียม
 ังนา
 วิเคราะห์สมดุลนา
 โทรมาตร
 สารวจระดับ
 Echo Sounder

อ่างเก็บนาห้วยทราย ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ความจุ
ลบ.ม. โดยการวิเคราะห์สมดุลนา
ค้านวณจากพืนที่รับน้าป่าต้นน้า 4,500 ไร่ ปริมาณน้าฝน
เ ลี่ย 1,100 มม./ปี เมื่อคิดสมดุลน้า น้าต้นทุน พืนที่
เกษตรและครัวเรือน สามารถขยายพืนที่เกษตรจากเดิม
500 ไร่ เพิ่มขนเป็น 2,145 ไร่

ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้ ว และ ท ในการจัดการทรัพยากรนาชุมชน

6

5) บริหารจัดการทรัพยากรนาชุมชน ตามแนวพระราชดาริ
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นส่วน
ส้าคัญในการเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคง ในการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีชุมชน
มากกว่ า หกหมื่ น ชุ ม ชน จึ ง นั บ เป็ น ความจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้าในระดับชุมชน การสนับสนุนให้ท้องถิ่นมี
ระบบบริหารจัดการตามแนวพระราชด้าริ ที่น้าไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้า รวมถึงเชื่อมโยงแนวทางการ
บริหารจัดการน้าไปสู่ชุมชนอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการท้างานที่มีกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือท้า
ร่ว มกั น ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ดการของชุม ชน และเพื่ อ นบ้ าน รวมทั งประสานการพั ฒ นากับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
รับผิดชอบทังในระดับชุมชน และระดับประเทศ จะน้าไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการน้าอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
 การบริหารจัดการนาชุมชน – พืนที่นาแล้ง และนาหลาก

ประเทศไทยแม้จะมีปริมาณน้าต้นทุนอยู่มาก แต่ไม่สามารถเก็บกักหรือน้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทังภัยแล้ง และน้าท่วมซ้าซากเป็นประจ้าทุกปี แต่หากมีการ
บริห ารจั ดการน้าที่ดี มีการวางแผน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็ส ามารถบริห ารจัดการน้าได้ ถึงแม้ว่าบนพืนที่
เดียวกันจะประสบปัญหาทังน้าแล้งและน้าหลาก โดยในช่วงน้าหลาก หากกักเก็บน้าไว้ในฝายหรือแหล่งเก็บน้าเพื่อ
น้ามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายทาง โดยเ พาะในช่วงฤดูแล้ง อีกทังยังบรรเทาปัญหาน้าท่วมในพืนที่ตอนล่างได้อีก
วิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ในพืนที่น้าแล้ง และน้าหลาก ที่ส้าคัญคือ พัฒนาแหล่งนา เพื่อเป็น
พืนที่กักเก็บน้าเวลาน้าหลาก หรือน้าฝน และเป็นแหล่งส้ารองน้าไว้ใช้ในเวลาหน้าแล้ง การพัฒนาแหล่งน้า ท้าได้หลาย
วิธี เช่น
- ขุดลอกหนอง บึง หรือแหล่งน้าอื่นภายในชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้า
- จัดท้าสระเก็บน้าตามการจัดพืนที่ตามทฤษฎีใหม่ (3 -3 -3 -1 ) ด้วยจัดการแหล่งน้าและที่ดิน
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาความแห้ ง แล้ ง ดิ น เสื่ อ มคุ ณ ภาพ โดยเริ่ ม จาก ชาวบ้ า นท้ า การขุ ด สระเพื่ อ กั ก เก็ บ น้ า ไว้ ใ ช้ เ พื่ อ ท้ า
การเกษตรตลอดปีในพืนที่ของตน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการ ร่วมกับแนวทางพระราชด้าริทฤษฎีใหม่
- ปรับปรุงสภาพล้าน้า เพื่อเวลาน้าหลาก น้าไหลผ่านได้โดยสะดวก ช่วยลดน้าหลาก
- จัดท้าพืนที่แก้มลิง หรือพัฒนาพืนที่ลุ่มเพื่อกักเก็บน้า เพื่อพัฒนาพืนที่เป็นพืนที่กักเก็บน้าหลาก
และส้ารองน้าใช้เวลาหน้าแล้ง
- จัดท้าระบบน้าในพืนที่ เช่น ประตูระบายน้า ทางส่งน้าจากเขื่อนกักเก็บน้า
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ตัวอย่างเทคนิคปรับใช้ให้เหมาะกับภูมิสังคม









คลองดักน้าหลาก
ถนนน้าเดิน
บ่อดักตะกอน
ฝายส้ารองน้าหินก่อ
ฝายดักตะกอนซีเมนต์ผสมทราย
เสริมไม้ไผ่
อาคารน้าล้นคอนกรีต
รางส่งน้า คสล.
ผ่านล้าห้วย

ถนนนาเดิน

บ่อดักตะกอน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้บริหารจัดการนาแล้งและนาหลาก

บ้านลิ่มทอง
จากพืนที่ที่เคยแห้งแล้งเมื่อป

กลายเป็นพืนที่อุดมสมบูรณ์ในปจจุบัน

ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการบริหารจัดการนาชุมชน ของชุมชนแม่ข่าย ในพืนที่นาแล้ง นาหลาก
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 การบริหารจัดการนาชุมชน – พืนที่ป่าต้นนา

เนื่องจากปัจจุบันพืนที่ต้นน้าจ้านวนมากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรม จากการตัดไม้
ท้าลายป่า เผาป่า บุกรุกเข้าแผ้วถางป่าเพื่อน้าที่ดินมาใช้ท้าการเกษตร หรือท้าไร่เลื่อนลอย เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะ
หน้าดินและท้าลายอินทรียวัตถุในบริเวณพืนที่ต้นน้าจนดินเสื่อมคุณภาพ น้าฝนที่เคยไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยู่ในดินมี
ปริมาณลดลงกว่าเดิม ฝนตกถึงพืนก็ชะผิวดินเกิดน้าท่วม ับพลันและการพังทลายของหน้าดินตามมา ส่งผลกระทบต่อ
การด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนและพืนที่ใกล้เคียง
การบริหารจัดการน้าในพืนที่ป่าต้นน้า จ้าเป็นต้องฟื้นฟูและรัก ษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพืนที่ต้น
น้าที่เสมือนอ่างเก็บน้าตามธรรมชาติที่คอยปลดปล่อยน้าให้ไหลลงสู่แม่น้าล้าธาร หล่อเลียงสรรพชีวิตอย่างสม่้าเสมอ
ตลอดทังปี
แนวพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาเรื่อง “น้า” ที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
เนื่องจากป่าไม้ก็คือ “ต้นน้า” แต่ที่ผ่านมาป่าไม้ของประเทศไทยถูกท้าลายอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง
เนื่องจากต้นน้าล้าธารถูกท้าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้าหลากก็เกิดน้าท่วม ับพลันและมีการพังทลาย
ของดิ น อย่ า งรุ น แรง จนเกิ ด ปั ญ หาต่ อ การประกอบอาชี พ ทางการเกษตร กลายเป็ น ทุ กข์ ร้ อ นของแผ่ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่ง แนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการป่าต้นน้า มี
หลายวิธี อาทิเช่น
สร้างป่าเปยก นับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชืนเป็นหลักส้าคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียว
สดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก และช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง วิธีการสร้างป่าเปียก มีดังนี
วิธีการแรก : ท้าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้าและแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกตามแนวคลอง
นี
วิธีที่สอง : สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้าชลประทานและน้าฝน
วิธีที่สาม : โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้า เพื่อให้ความชุ่มชืนค่อยๆ ทวีขึนและแผ่ขยายออกไป
ทังสองร่องน้า ซึ่งจะท้าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟป่าจะเกิดขึนหากป่าขาดความชุ่มชืน
วิธีที่สี่ : โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน หรือที่เรียกว่า “Check Dam” (เช็คแดม) ขึน เพื่อปิดกัน
ร่องน้าหรือล้าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าที่เก็บไว้จะซึมเข้าไปสะสม
ในดิน ท้าให้ความชุ่มชืนแผ่ขยายเข้าไปทังสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก”
วิธีที่ห้า : โดยการสูบน้าเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะท้าได้ แล้วปล่อยน้าลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ ไหล
ซึมดิน เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพืนที่สูงในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้
อีกด้วย
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วิธีที่หก : ปลูกต้นกล้วยในพืนที่ที่ก้าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 4 - 6 เมตร หากเกิดไฟไหม้ป่า
ก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ท้าให้ลดการสูญเสียน้าลงไปได้มาก
สร้างภูเขาป่า หมายถึง ภูเขาที่มีต้นไม้นานาชนิดซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะ
ภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านันจะมีผล ช่วยรักษาระดับความชุ่มชืนในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะไม่แห้ง
แล้งเกินไป และยังช่วยยึดพืนผิวดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน้าเซาะทลายลงมายังพืนที่ราบอีกด้วย
สร้างฝายขนาดเล็กบริเวณล้าธารบนภูเขา ด้วยการสร้างฝายขนาดเล็กปิดกันร่องน้าในเขตต้นน้าล้าธาร
เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชืนออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึน ซึ่งเป็นวิธีที่จะ
ท้าให้กลายเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต
สร้างฝายชะลอความชุ่มชืน และฝายดักตะกอน คือสิ่งก่อสร้างขวางกันทางเดินของล้าน้า ซึ่งปกติมักจะ
กันห้วยล้าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้าหรือพืนที่ที่มีความลาดชันสูงท้าให้สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่
น้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่ มน้าตอนล่าง
นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการบริหารจัดการนาชุมชน ของชุมชนแม่ข่าย ในพืนที่ป่าต้นนา
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 เศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจของการบริหารจัดการน้าชุมชน คือ ให้ชุมชนมีความมั่นคง เกิดผลผลิตเพิ่ม
มีผลผลิตนอกฤดูกาล รายได้สม่้าเสมอ ซึ่งแนวพระราชด้าริที่จะช่วยให้ชุมชนมีความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่
- เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลียงตนเองได้
ไม่อดอยาก รู้จักพึ่งตนเอง เช่น ท้าเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว ท้าน้ายาท้าความสะอาดจากสมุนไพรพืนบ้าน
เป็นต้น วิธีดังกล่าว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
- ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้า เพื่อการเกษตรใน
ที่ดิน ขนาดเล็กให้ เกิดประโยชน์สู งสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วได้พระราชทาน
พระราชด้ารินี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล้าบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเ พาะการ
ขาดแคลนน้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล้าบากนัก
การด้าเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขันตอน คือ
1) การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามก้าลัง ให้พอมีพอกิน
2) การรวมพลั ง กัน ในรู ป แบบกลุ่ ม หรื อ สหกรณ์ ร่ ว มแรงร่ว มใจกัน ในด้ านการผลิ ต การตลาด
ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา
3) การด้าเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน

ตัวอย่างแ นการ ลิต
อดีต:
ทาเกษตรได้ปละ เดือน

ปจจุบัน:
มีนาใช้ทาเกษตรได้ตลอด

เดือน

ตัวอย่างปฏิทินการผลิต
ชุมชนห้วยปลาหลด (ต้นน้า)

ตัวอย่างปฏิทินการผลิต
นางระพีพรรณ- นายสุเนตร ทองด้า
ชุมชนลิ่มทอง (น้าแล้ง – น้าหลาก)

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการวางแ นการเพาะปลูก ปฏิทินการ ลิต
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หลักการและแนวทางส้าคัญในการด้าเนินงานเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่”
 เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลียงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน
 ต้องมีพืนที่ส่วนหนึ่งท้านาข้าว เพราะข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนต้องปลูก เพื่อให้มีข้าวพอบริโภคตลอด

ทังปี
 ต้องมีน้าส้ารองไว้ใช้เพียงพอตลอดปี เพื่อการเพาะปลูกในระยะฝนทิงช่วง หรือในฤดูแล้ง
 ใช้อัตราส่วน 3 :3 :3 :1 ในการแบ่งพืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ของพืนที่ชาวบ้านถือครอง คือ

1) ใช้ขุดสระเก็บกักน้า

2) ใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น

3) ใช้ปลูกข้าว

4) ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

โดยพิจารณาสัดส่วนพืนที่ให้เหมาะสมกับสภาพพืนที่
ร่ว มคิด

ร่ว ม ลิต

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการดาเนินงานตามทฤษฎีใหม่ของชุมชนแม่ข่าย

12

ร่ว มขาย

ภาพที่ 9 ตัวอย่างแ น ังการจัดการที่ดินและแหล่งนาตามแนวพระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่”
แบ่งพืนที่ 3 : 3 : 3 :
13

องค์ประกอบส้าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ชุมชน
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ถือเป็นการจัดการแหล่งน้าทังตามธรรมชาติและที่สร้างขึนเอง การจัดรูปที่ดิน
โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีแหล่งน้าสะอาดเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และท้าการเกษตร รวมทังสามารถเป็นแหล่งรับน้าเพื่อ
ป้องกันน้าท่วม และส้ารองไว้ใช้ยามหน้าแล้ง โดยชุมชนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ใช้ความคิดริเริ่ม ภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ของตนเพื่อวางแผนจัดการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยบริหารจัดการได้เอง มีกระบวนการคิด
แสดงความเห็น กลั่นกรอง ตัดสินใจ และลงมือท้าร่วมกัน รวมทังรับการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน กระทั่งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก ซึ่งน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการน้าในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี
1) แผนน้าชุมชน เช่น ข้อมูลข้อเท็จจริง แผนที่น้า แผนปรับปรุงแหล่งน้า แผนบ้ารุงรักษาแหล่งน้า เป็นต้น
2) แผนการใช้น้าของชุมชน หรือ บัญชีน้า เช่น แผนการใช้น้าของชุมชน บัญชีการใช้น้า บัญชีการจัดเก็บค่า
น้า แผนการใช้น้าเพื่อการผลิต/การเกษตร เป็นต้น
3) แผนชุมชน เช่น แผนการด้าเนินงานด้านหนีสิน ด้านพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
4) ผลส้าเร็จของการบริหารจัดการโดยชุมชนที่ผ่านมา เช่น กองทุน กลุ่มออมทรัพย์ การเพาะปลูกเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น
5) หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแผนการด้าเนินงาน และได้ให้การรับรองเห็นชอบต่อโครงการที่คณะกรรมการ
ชุมชนจัดท้า

14
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ภาพที่ 10 การจัดการนาชุมชน – พืนที่นาแล้ง และนาหลาก

16

ภาพที่ 11 การจัดการนาชุมชน – พืนที่ต้นนา

17

ระบบบริหารโครงการ
การด้าเนินงานมี 4 ระยะ ดังนี
ระยะที่ 1 : สร้างความเข้าใจ ได้แก่ รวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระยะที่ : สร้างการมีส่วนร่วม ด้าเนินงานพัฒนา ได้แก่ เขียนแผนงาน จัดท้าโครงการ ลงมือปฏิบัติ
ระยะที่ 3 – 4 : สรุปผลการด้าเนินงาน ได้ แก่ แผนบริหารจัดการ และซ่อมบ้ารุง ติดตาม ประเมิน ทบทวน
ขยายผล และองค์ความรู้

-

-

-

-

•
•

•

•

•
•
•

ภาพที่ 12 ังระบบงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การจัดการทรัพยากรนา้ ชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ความเป็นมา
ประเทศไทยประสบปั ญ หาทั งอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง เป็ น ประจ้ า ทุ ก ปี จึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ร ะบบการจั ด การ
ทรัพยากรน้าของประเทศไทยที่ดีในทุกระดับ ตังแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน โดยเ พาะอย่างยิ่งการจัดการใน
พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมน้าแล้ง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึนต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นับตังแต่ปี พ.ศ. 2550 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ด้าเนินงานโครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนว
พระราชด้าริ พบตัวอย่างความส้าเร็จของการจัดการทรัพยากรน้าในระดับชุมชนจ้านวนมาก ชุมชนมีประสบการณ์และ
ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้าที่เป็นแบบอย่างความส้าเร็จได้อย่างดี หลายชุมชนมีศักยภาพที่ใช้เป็นตัวอย่างขยาย
ผลส้าเร็จของการจัดการทรัพยากรน้าในระดับชุมชนให้เพิ่มขึนได้ จึงควรที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน เพื่อพัฒนาเป็นแม่ข่ายขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าไปสู่ชุมชน
อื่นๆ ให้เกิดเครือข่ายพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด ในปี พ.ศ. 2551 สสนก. จึงได้เริ่มด้าเนิน
โครงการแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแม่ข่ายการ
จัดการทรัพยากรน้าชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้าในพืนที่ได้ตรงสาเหตุ รวมทังบริหารจัดการทรัพยากรน้า รายได้ และผลผลิตของ
ชุมชน ปีละ 20 ชุมชน
นอกจากนี ในปี พ.ศ. 2554 – 2555 สสนก. ได้ด้าเนินงานโครงการจัดการน้าชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
น้าท่วม ในพืนที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง และขยายผลด้าเนินงานเป็น 127 แห่ง ในพืนที่
นอกเขตชลประทาน และภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จึงเกิดชุมชนแกนน้า ที่คนในชุมชนคณะกรรมการน้าชุมชน
มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้าชุมชน และมีตัวอย่างความส้าเร็จ เพื่อขยายผลสู่ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศต่อเนื่องกัน แบบ 1 ต่อ 1 โดยชุมชนแกนน้า ท้าหน้าที่เป็นพี่เลียง ท้างานร่วมกับชุมชนเครือข่ายขยายผล
ดังนี


ชุมชนน้าแนวพระราชด้าริไปใช้ พัฒนาโครงสร้างน้า แก้มลิง ด้าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้



ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มในการพั ฒ นาโครงสร้ า งน้ า บริ ห ารจั ด การ บ้ า รุ ง รั ก ษา วางแผน พั ฒ นาคน
บนพืนฐานการพึ่งตนเอง และประสานการท้างานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย



ชุมชนน้าแผนที่ ระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูล มาใช้ในการจัดท้าแผนและปฏิบัติ
22
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2. สถานการณ์ของไทย
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยร้ายแรง และสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากฝนที่มาเร็วกว่าปกติและตกต่อเนื่องจนถึงปลายปี ซึ่งเป็นอิทธิพลของลานิญาและ
อิทธิพลของลมประจ้าภูมิภาค คือ ลมสินค้าทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ และลมประจ้าท้องถิ่นคือมรสุมตะวันตก
เ ียงใต้มีก้าลังแรงกว่าปกติ รวมทังพายุโซนร้อนไหหม่าและนกเตน ส่งผลให้ปริมาณน้าไหลลงอ่างเก็บน้าสะสม ของ
เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อีกทังส่งผลให้ระดับน้าในอ่างเก็บน้าหลายแห่งในพืนที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และภาคตะวันออก มีปริมาณเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วจนใกล้เต็มความจุ จึงจ้าเป็นต้องมีระบบ
การจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทยที่ดีในทุกระดับ ตังแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน โดยเ พาะอย่างยิ่งการ
จัดการในพืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึนต่อเศรษฐกิจของประเทศ
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
ปริมาณน้าท่า ทังในเรื่องปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากสภาพการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้มีปริมาณน้าที่ซึมผ่าน
ชันดินตามธรรมชาติลดน้อยลงและเกิด ปริมาณน้าท่าส่วนเกิน (Excess storm runoff) มากกว่าปกติ และส่งผลถึง
ปัญหาน้าท่วม และน้าแล้งในพืนที่

เพิ่มพืนทีเ่ มือง

พืนที่ป่าที่ไม่ถูกท้าลาย

ภาพเปรียบเทียบ ลกระทบของนาท่าระหว่างพืนที่เมือง และพืนที่ป่า
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นอกจากนี พืนที่ ท้ าการเกษตรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทยอยู่น อกเขตชลประทานมากกว่ าร้ อ ยละ 8
โดยเ พาะภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งมีพืนที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ได้แก่ ภาคเหนือ ร้อยละ 87
และ ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ ร้อยละ 94 รายละเอียดดังต่อไปนี
ภาค

พืนที่การเกษตร (ตร.กม.)
รวม

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต้
รวมทังสิน

ในเขต
ชลประทาน

4 936

6 8

1 67 4

6 384

696

88

38 896

4 784

7, 3 3

,336

นอกเขต
ชลประทาน
39 8 6
1 3
3 68
34 11
,896

พืนที่เกษตรนอก
เขตชลประทาน
(ร้อยละ)
86.8
9.
.9
87.7
8 .9

จากข้อมูล ดังกล่ าวข้างต้น แสดงให้ เห็ นว่า การด้าเนินงานโครงการจัดการน้าชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ ง
น้าท่วม ในพืนที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง ที่ด้าเนินงานในปี พ.ศ. 4 –
ประสบ
ความส้าเร็จในชุมชน 127 แห่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชน เพื่อมีน้าไว้ส้าหรับท้า
เกษตรอุปโภค และบริโภคได้อย่างพอเพียง สามารถบรรเทาปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งในพืนที่ รวมทังเกิดประโยชน์
ต่อชุมชน ทังทางด้านทรัพยากร สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งชุมชนที่ร่วมด้าเนินโครงการดังกล่าว ได้พัฒนาแหล่งน้า
ในพืนที่ให้เกิดการเชื่อมโยง และบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ท้าให้ชุมชนประสบปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ.
2554 น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
นอกจากนี การด้าเนินงานโครงการแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ด้าเนินงานร่วมกับ ชุมชน ที่สามารถขยายผลความส้าเร็จ ไปสู่ชุมชน 1 4 แห่ง ดังนัน ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา สสนก.
มีเครื อข่ายการท้างานด้านการจั ดการทรั พยากรน้าชุมชน รวม 341 แห่ ง ทั่ว ประเทศ ซึ่งสสนก. จะน้าตัว อย่าง
ความส้าเร็จของชุมชนดังกล่าว ไปใช้ขยายผลความส้าเร็จของการบริหารจัดการน้าชุมชน ไปสู่ชุมชนพืนที่นอกเขต
ชลประทานของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งต่อไป
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3. หลักการด้าเนินงาน
นับตังแต่ปี พ.ศ. 2550 สสนก. เริ่มด้าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ และ
การประยุ กต์ ใช้ วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อบริ ห ารจั ดการน้ า จนปั จจุ บัน เกิ ดเครือ ข่า ยการบริห ารจั ดการ
ทรั พยากรน้าชุมชนที่อยู่ในพืนที่น อกเขตประทาน เกิด วัฏ จักรของการดาเนินงานขยาย ลและขยายเครื อข่า ย
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ เพื่อเป็นหลักการในการด้าเนินงาน ดังนี
1. เครื อ ข่ า ยการจั ด การทรั พ ยากรน าชุ ม ชน ตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้ ว ยชุ ม ชนที่ ไ ด้
นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการนา จนเกิดประสบความส้าเร็จ ได้แก่
-

จัดท้าข้อมูล แผนที่ และสมดุลน้าชุมชน

-

วิเคราะห์และใช้แนวพระราชด้าริ มาบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม และมีภูมิคุ้มกัน

-

สามารถบริหารจัดการเวลาและงบประมาณได้ดี

-

สรุปผลความเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการจัดการน้า

-

สร้างเครือข่ายและขยายผลการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่าย

ส่งผลให้เกิดระบบการจัดการต่าง ๆ ดังนี
1) การจัดการระบบข้อมูล เช่น โปรแกรมจัดการเอกสาร Document, Spreadsheet
2) การจัดการระบบสารสนเทศ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องระบุต้าแหน่ง GPS โปรแกรม
QuantumGIS
3) ระบบข้อมูลการจัดการแหล่งน้า เช่น สมดุลน้า การบริหารจัดการน้า การบริหารจัดการผลิต
การวางแผนการผลิต การท้าบัญชีครัวเรือน
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2. ชุมชนแกนนา ได้แก่ชุมชนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ ที่สามารถ
ถ่า ยทอดความรู้ ความสาเร็ จ และสรุ ปองค์ค วามรู้ ดาเนินงานวิจัยชุมชน (วนเกษตร ทฤษฎีใหม่ สมดุล นิเวศ
ท้ายน้า) สามารถเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่องน้าของชุมชน รวมทังพัฒนาขีดความสามารถในการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
ข้างเคียง โดยการถ่ายทอดวิธีคิด กระบวนการ และขยายความส้าเร็จ ไปสู่ชุมชนเครือข่ายขยาย ล และมีเครือข่าย
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
3. ชุมชนเครือข่ายขยาย ล สามารถน้าความส้าเร็จของชุมชนแกนน้าไปเป็นแนวทางด้าเนินงานในชุมชน
ของตน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน และร่วมเป็นเครือข่ายใหม่ของการจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ

4. แนวทางขยายผลความส้าเร็จ สู่ชุมชนเครือข่าย
นับตังแต่ปี พ.ศ.
สสนก. ได้ด้าเนินงานถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ชุมชนสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้เพื่อบริ หารจั ดการทรัพยากรน้าชุมชน และด้าเนินงานต่อเนื่องในโครงการจัดการน้าชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม ในพืนที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง มีเครือข่ายการท้างาน และ
ตัวอย่างความส้าเร็จที่ขยายผลไปสู่พืนที่นอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้าท่วม
4.1 รูปแบบการขยาย ล
สสนก. ได้ คั ด เลื อ กชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มเป็ น ชุ ม ชนแกนน้ า ที่ ค นในชมชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ความสามารถ ที่จะเป็นพี่เลียงขยายผลความส้าเร็จการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน สู่ชุมชนใกล้เคียง (ขยายผลแบบ
1 ต่อ 1) เพื่อเพิ่มตัวอย่างความส้าเร็จที่จะแก้ปัญหาน้าแล้ง น้าท่วม มีน้าเพื่ อท้าการเกษตร มาขยายผลให้ชุมชน
เครือข่าย ที่มีภูมิประเทศใกล้เคียงและเชื่อมโยงกัน และมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชนของตน เพื่อบรรเทาปัญหาน้าแล้งและน้าท่วมมีน้าเพื่อท้าการเกษตรเพิ่มขึน และพัฒนาตนเองเป็นชุมชนแกนน้า
ในอนาคต

รูปแบบการขยาย ลเครือข่ายการจัดการนาชุมชน
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4.2 คุณสมบัติชุมชน
คุณสมบัตขิ องชุมชนแกนน้า และชุมชนเครือข่ายขยายผล มีดังนี
คุณสมบัติชุมชนแกนนา

คุณสมบัติชุมชนเครือข่ายขยาย ล

 จัดท้าข้อมูล แผนที่ และสมดุลน้าชุมชน

 มีการรวมกลุ่มและมีผู้น้าที่ชัดเจน

 วิเคราะห์และใช้แนวพระราชด้าริ มาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชนอย่างถูกต้อง เหมาะสม กับภูมสิ ังคม
และมีภูมิคุ้มกัน

 สามารถพึ่งพาตนเองได้

 สามารถบริหารจัดการเวลาและงบประมาณได้ดี

 พร้อมเรียนรู้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้า
 รู้จักวางแผนและลงมือท้าจริง
 มีการรวมกลุ่มและมีผู้น้าที่ชัดเจน

 สรุปผลความเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการจัดการน้า
 สร้างเครือข่ายและขยายผลการมีส่วนร่วมของชุมชน
เครือข่าย

5. แนวทางการด้าเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้าชุมชน
5.1 ชุมชนน้อมน้าแนวพระราชด้าริไปใช้พัฒนาโครงสร้างน้า แก้มลิง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
5.2 ชุมชนมีความพร้อมและด้าเนินการโดยกลุ่มบริหารจัดการน้าชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส้าหรับหน่วยราชการและสถาบันการศึกษา สนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อพัฒนาโครงสร้างน้าของชุมชน และบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าชุมชนอย่างเป็นระบบ เกิดเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้าชุมชน
5.3 ชุมชนน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของตนเอง เช่น แผนที่
ระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลมาใช้ในการจัดท้าแผนที่และปฏิบัติ

6. วัตถุประสงค์
6.1 ชุมชนมีน้าต้นทุนส้าหรับอุปโภค บริโภค และท้าการเกษตร
6.2 ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ าท่าในชุมชน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ รวมทังลดปัญหาน้าท่ว ม
น้าแล้งในพืนที่
6.3 ขยายการด้าเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย และขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้าชุมชนในพืนที่นอกเขต
ชลประทาน ส้าหรับชุมชนทีมีความพร้อมอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เห็นความส้าคัญของการบริหาร
จัดการน้าชุมชน และสานต่อโครงการโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อบ้ารุงรักษาและขยายผล เพื่อให้การด้าเนินงาน
บริหารจัดการน้าชุมชนเกิดความยั่งยืน
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7. โครงสร้างการจัดการน้าชุมชน
การจัดการน้าชุมชน ถือเป็นการจัดการแหล่งน้าทังตามธรรมชาติและที่สร้างขึ นเอง การจัดรูปที่ดิน โดย
มุ่งเน้นให้ชุมชนมีแหล่งน้าสะอาดเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และท้าการเกษตร รวมทังสามารถเป็นแหล่งรับน้าเพื่อป้องกัน
น้าท่วม โดยชุมชนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ใช้ความคิดริเริ่ม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ของตนเพื่อวางแผน
จัดการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยบริหารจัดการได้เอง มีกระบวนการคิด แสดงความเห็น กลั่นกรอง ตัดสินใจ
และลงมือท้าร่วมกัน รวมทังรับการสนับสนุนจากภาครัฐ /เอกชน กระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก ซึ่งน้าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการน้าในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม การด้าเนินงานโครงสร้างน้า ที่ประสบ
ความส้าเร็จในการบรรเทาปัญหาน้าแล้ง น้าท่วม และสามารถใช้เป็นแนวทางด้าเนินงาน ดังนี
7.1 พืนที่ป่าต้นนา (วนเกษตร)
1) สร้างฝายกักเก็บน้า และฝายชะลอความชุ่มชืน ดักตะกอน ชะลอการไหลหลาก และเพิ่มความ
ชุมชื่น
2) จัดท้ากองทุนพันธุ์ไม้พืนบ้าน โรงเรือนกล้าไม้ เพาะกล้าไม้ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้า
3) พัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ เพื่อกักเก็บน้า และพัฒนาระบบส่งน้า กระจายน้าเข้าสู่พืนที่รับ
ประโยชน์
4) ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า รองรับน้าไหลหลากลงสู่พืนที่ด้านล่าง
7.2 พืนที่นาแล้ง – นาหลาก (ทฤษฎีใหม่)
1) ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างส้ารองน้า เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้า
2) พัฒนาระบบส่งน้า กระจายน้าเข้าสู่พืนที่ด้าเนินงานทฤษฎีใหม่
7.3 พืนที่ปลายนา (สมดุลนิเวศท้ายนา)
1) ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างส้ารองน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
2) ปรับปรุงคุณภาพน้า เชื่อมโครงข่ายน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้า
7.4 พืนที่เครือข่ายลุ่มนา
พัฒนาโครงสร้างน้าของลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ ตังแต่ป่าต้นน้า เพิ่มน้าต้นทุนเข้าสู่ระบบกักเก็บ และ
ระบบกระจายน้าเข้าสู่พืนที่รับประโยชน์ และปรับปรุงคุณภาพน้า


สร้างฝายกักเก็บน้า และฝายชะลอน้า ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างส้ารองน้า ระบบส่งน้า
เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้า และระบายน้า



ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างส้ารองน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้า และระบายน้า
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เพื่อให้การจัดการน้าชุมชนบรรลุผลตามที่กล่าวข้างต้นจึงควรด้าเนินงานให้ครอบคลุมโครงสร้างที่ส้าคัญ
5 ด้านหลัก ได้แก่
1) ด้านแหล่งน้า
2) ด้านชุมชน
3) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
4) ด้านการบริหารจัดการน้า
5) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
5

1

4

2
3

โครงสร้างการจัดการนาชุมชน
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านจัดการนาชุมชน
 ชุมชนสามารถบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาน้าในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 ลดความเสียหายจากปัญหาน้าท่วม – น้าแล้งในชุมชน
 มีน้าเพียงพอ เกิดความมั่นคงด้านการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจ
 ชุมชนมีความมั่นคง เกิดผลผลิตเพิ่ม มีผลผลิตนอกฤดูกาล รายได้สม่้าเสมอ เพิ่มขึน พอเพียงที่จะมี

เงินออม
ด้านสังคม
 คนในชุมชนกลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสังคมอยู่ดีมีสุข
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างโครงการจัดท้าโครงสร้างนา้
ข้อเสนอโครงการขุดลอกสระนาสาธารณะ
บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ภายใต้การดาเนินงาน
เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรนาระดับชุมชน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักการและเหตุ ล
ชุมชนบ้านโคกพลวงมีแหล่งกักเก็บน้าสาธารณะ จ้านวน 2 ลูก มีพืนที่รวมกัน 4 ไร่ โดยในช่วงฤดูฝนสระน้า
ลูก นี จะท้าหน้าที่คอยรับน้าที่ไหลหลากมาจากชุมชนบ้านโคกพลวงและพืนที่ปลูกมันส้าปะหลัง (ด้านทิศตะวันตก)
คิดเป็นพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 500 ไร่ ซึ่งจากการสังเกตของชุมชนในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ละปีสระ
น้ามีน้าไหลผ่านในถึง 6 , 3 ลบ.ม. แต่กักเก็บน้าไว้ได้ เพียง ,871 ลบ.ม. โดยสระลูกที่ 1 (ด้านทิศเหนือ) สามารถ
กักเก็บน้าได้เพียง ,77 ลบ.ม. สระลูกที่ (ด้านทิศใต้) สามารถกักเก็บน้าได้เพียง 3,096 ลบ.ม. เนื่องจากสระน้าได้
ด้าเนินการขุดลอกมานานแล้ว และปัจจุบันสระน้ามีสภาพตืนเขิน ชุมชนเห็นว่าหากสระสาธารณะทั ง ลูก ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึน จะเพิ่มปริมาณน้าส้ารองไว้ใช้ในการท้านา และกักเก็บน้าไว้ใช้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งได้ถึง
11, 73 ลบ.ม. โดย สระลูกที่ 1 สามารถกักเก็บได้ ,466 ลบ.ม. สระลูกที่ กักเก็บได้ ,6 7 ลบ.ม. ซึ่งมากกว่า
ปริมาณการกักเก็บเดิม , ลบ.ม.
ดังนันทางชุมชนบ้านโคกพลวงและชุมชนใกล้เคียงจึงได้จัดท้าโครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ ขึน โดยมี
แผนด้าเนินการปรับปรุงขุดลอกสระสาธารณะบ้านโคกพลวง จ้านวน 2 ลูกและวางระบบท่อน้าแบบท่อ 3 ระดับ เพื่อ
ใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสระน้าของชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชักน้าเข้าเก็บที่สระน้าสาธารณะ และกระจายเข้าสู่คลอง 8 พรรษา ให้สามารถกักเก็บและกระจาย
น้าไปในพืนที่เกษตรได้มากที่สุด
. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าในสระสาธารณะ
3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสระน้าสาธารณะ
4. เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุมชนจากการใช้ประโยชน์จากพืนที่กักเก็บน้าของชุมชน
5. เป็นน้าต้นทุน ส้ารองไว้ในกรณีฝนทิงช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาลผลิต
6. เพื่อลดปัญหาน้าท่วมหมู่บ้านและพืนที่เกษตรในช่วงฤดูน้าหลาก
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ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
ระยะเวลาการด้าเนินงานโครงการทังสิน 1 (สิบ) เดือน
แ นการดาเนินงาน
เดือนที
3

1. สร้างเวทีชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปปัญหาความ
ต้องการ วางแนวทางการด้าเนินงานและท้าประชาคม
ชุมชนโคกพลวงและชุมชนใกล้เคียง
. ส้ารวจพืนที่ เส้นทางน้า จัดท้าข้อมูล
3. จั ดการข้อ มู ล สรุ ป หาแนวทางการด้ าเนิ น งานและ
งบประมาณ และออกแบบสระน้าสาธารณะ
4. ประชุมคณะท้างาน วางแนวทางในการขุดลอกและ
จัดท้าโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
. น้าเสนอโครงการต่อชุมชนบ้านโคกพลวง
6. ประชุ ม คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าระดับชุมชน
7. เสนอโครงการเพื่อขอรั บ งบประมาณสนับสนุนงาน
โครงการ
8. ด้าเนินงานโครงการตามแผนการด้าเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ หาแนวทางจัดจ้าง
- ยื่นประมูลงานขุดลอกและคัดเลือกผู้รับเหมา
- ด้าเนินการขุดลอก
9. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน และตรวจสอบ
งบประมาณการด้าเนินงาน
1 . รายงานและสรุปผลการด้าเนินงาน
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6 7 8 9

แ นที่แสดงแนวทางการดาเนินงาน
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แ นที่แสดงแหล่งนาและเส้นทางนาบ้านโคกพลวง

พืนที่ดาเนินงานโครงการ
สระสาธารณะบ้านโคกพลวง ต้าบลหนองโบสถ์ อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตการดาเนินงาน
1. การรวบรวมข้อมูลส้ารวจพืนที่รับน้า พืนที่ได้รับประโยชน์ เส้นทางน้า ปริมาณน้าที่จะกักเก็บ ปัญหาและ
แนวทางการด้าเนินงาน ข้อมูลงบประมาณการด้าเนินงาน
. ประชุมคณะแกนน้าชุมชน เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการท้างาน จัดท้าข้อมูลเพื่อวางแผนการในการจัดท้า
โครงการและประมาณการงบประมาณขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ด้าเนินงาน
โครงการ
3. ประชุมชุมชนเพื่อน้าเสนองานโครงการและส้ารวจความคิดเห็นของชุมชนในการด้าเนินการและการขุด
ลอก
4. น้าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับชุมชน และเสนอโครงการ
ต่อสถาบันสารสรเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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5. ด้าเนินงานขุดลอกสระสาธารณะ ปรับปรุงท่อน้าเข้า-ท่อน้าออก ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้าและ
รองรับน้า
6. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการ และตรวจการด้าเนินงาน
7. สรุปผลการด้าเนินงาน ปริมาณการกักเก็บน้าที่เพิ่มขึน การกระจายน้าสู่พืนที่การเกษตร การพัฒนาอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ ในพืนที่กักเก็บน้าสาธารณะของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถชักน้าเข้ากักเก็บในสระน้าสาธารณะของชุมชนเพิ่มมากขึน กระจายน้าเข้าสู่คลอง
8 พรรษา ส่งน้าถึงนา และพืนที่การเกษตรได้มากขึน
2. สระน้าสาธารณะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ามากขึน มีปริมาณน้ากักเก็บเพิ่มมากขึน
3. ชุมชนมีน้าส้ารองไว้ในแก้ไขปัญหาฝนทิงช่วงในฤดูการผลิตหลัก (ท้านา) และการเพาะปลูก
พืชนอกฤดูกาลผลิต
4. สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาหนีสินในชุมชนได้ในอนาคต
5. ชุมชนไม่ต้องอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น และสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนไปได้ใน
อนาคต
6. ชุมชนใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน เกิดกระบวนการบริหารจัดการน้าชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
7. ลดปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้านและพืนที่เกษตรชุมชนในช่วงน้าหลาก
8. ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ครัวเรือน พืนที่เกษตร จ้านวน 300 ไร่
ู้รับ ิดชอบโครงการ
1. นางสามัญ โล่ห์ทอง
2. นายมนตรี แสนเดช
3. นายสันติ รังพงษ์
งบประมาณในการดาเนินงาน
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน
จ้านวน
100,000
บาท
2. ค่าเครื่องจักรงานขุดลอก
จ้านวน
332,000
บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเป็นจ้านวนเงินทังสิน 432,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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ผู้เสนอโครงการ

(นางสามัญ โล่ห์ทอง)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ระดับหมู่บ้าน บ้ านโคกพลวง
ผู้ตรวจสอบงาน

(นายมนตรี แสนเดช)
รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

ผู้ส้ารวจและประมาณการ

(นายสันติ รังพงษ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
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แบบและรายการก่อสร้าง
ประเภทงาน โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะบ้านโคกพลวง จ้านวน สระ
สถานที่ขุดลอก บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 9 ต้าบลหนองโบสถ์ อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบตัวอย่างสระรวม
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แบบตัวอย่าง สระลูกที่
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แบบตัวอย่าง สระลูกที่

41

21 ตุลาคม

42

43

44

45

46
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างค้าสัง่ แต่งตัง และอ้านาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนา้ ชุมชน
(พิจารณาตามความเหมาะสมของการบริหารจัดการน้้าชุมชนแต่ละพื้นที่)

ตัวอย่าง

ลายมือชื่อ
(นายกเทศบาลตาบล....)
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนาชุมชน
1. คาจากัดความ
ในที่นี
1.1 “น้า”

หมายถึง น้าจากบ่อน้า

1.2 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารน้าชุมชน.........
2. คณะกรรมการคัดเลือกจาก
2.1 ตัวแทนจากชุมชน เช่น ผู้น้าชุมชน ผู้แทนเทศบาล/อบต. ชาวบ้าน ครู อาจารย์ อื่น ๆ
2.2 มีการคัดเลือกในคณะกรรมการเพื่อแต่งตังประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ
และเหรัญญิกคณะกรรมการ
3. การพ้นจากตาแหน่ง
3.1 กรรมการอยู่ในต้าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตังอีกได้
3.2 กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ
3.2.1 ตาย
3.2.2 ลาออก
3.2.3 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. หลักการดาเนินงาน
4.1 พิจารณาอนุญาตให้ผู้น้าน้าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี
4.1.1 เป็นบุคคลที่มีภูมิล้าเนาอยู่ที่ ต้าบล............. เท่านัน
4.1.2 ต้องเป็นการน้าไปใช้เพื่อการเกษตรของผู้รับอนุญาตในชุมชน........... ห้ามมิให้ผู้ใดอนุญาตน้าไป
ขายให้ผู้หนึ่งผู้ใด
4.1.3 ต้องน้าไปใช้ประโยชน์สาธารณะใน ต้าบล...........
4.2 พิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี
4.2.1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย และที่ดินอยู่ภายใน ต้าบล........... เท่านัน
4.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ด้วยความสมัครใจและสม่้าเสมอ
4.2.3 มีความตังใจ และด้าเนินงานโครงการบริหารน้าชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการ
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4.2.4 ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตน
4.2.5 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบการบริหารจัดการน้าชุมชน
4.2.6 หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีการโอน/มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการให้กับผู้อื่น ต้องให้
ผู้รั บโอน/มอบกรรมสิ ทธิ์ที่ดินนัน รับทราบและปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และระเบียบการบริห าร
จัดการน้าชุมชน
5. ระเบียบการบริหารจัดการนา
5.1 ก้าหนดเวลาปิด – เปิด ประตูน้าช่วงฤดูน้าแล้ง ฤดูฝน และก้าหนดเวลาเพื่อเข้าออกสระน้าในการน้าน้าไป
ใช้ประโยชน์
5.2 ก้าหนดปริมาณน้าเพื่อกักเก็บ และ ใช้ประโยชน์ในพืนที่
5.3 ในกรณีที่น้าเหลือจากการใช้ประโยชน์ในข้อ 4.1.2 และจะมีการซือขายน้าให้บุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อ
การพานิชเพื่อการอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการประชุมลงมติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี
5.3.1 ก้าหนดราคาตามความเหมาะสม
5.3.2 จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชุมชน กับ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5.3.3 ก้าหนดปริมาณน้าที่จะขาย โดยพิจารณาจากปริมาณน้าในสระน้า
5.3.4 เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการ และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเหมื อ น
คณะกรรมการ โดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นหลักถือเป็นมติที่ประชุม
5.4 การน้าน้าไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลท้าหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการก่อน 7 วัน
และให้ ป ระธานอนุ มัติ เพื่ อด้ าเนิ น การแล้ ว แต่ กรณี ยกเว้น กรณี วิก ฤตเรื่ องน้า เร่ งด่ ว น ให้ อ้ านาจ การ
พิจารณาของประธานและรองประธานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
5.5 กรณีที่เกิดการน้าน้าไปใช้ประโยชน์ผิดจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ และ/หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยใช้อ้านาจชีขาด
ตามเสียงข้างมากจากคณะกรรมการ และ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้าจากที่ดินนัน
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6. การประชุมคณะกรรมการ
6.1 จั ดการประชุ มรายงานไตรมาส (3 เดื อน) เพื่ อรั บทราบปั ญหาน้ าในพื นที่ ของชุ มชน เช่ น ปริ มาณน้ า
คุณภาพน้า การบริหารจัดการน้าและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
6.2 จัดการประชุมเร่งด่วนกรณีการเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องน้า ขอข้อสรุปจากการหารือในที่ประชุม ถือเป็นมติของ
ที่ประชุม
7. งบประมาณ
7.1 บริหารจัดการงบประมาณส้าหรับด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าชุมชน ต้าบล......
8. การจัดกิจกรรม
8.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพของคลอง แหล่งน้า ให้มีสภาพที่ดี
และให้วัด โรงเรียน สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ โดยอนุญาตจากคณะกรรมการ
9. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.1 ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทังกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อการแก้ไขปัญหาน้าแบบยั่งยืน
9.2 ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้าของชุมชนอื่น ๆ หรือใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหาร
จัดการน้าของชุมชนต่างๆ ร่วมกัน
9.3 ให้ ค ณะกรรมการ ประชุ ม พิ จ ารณาหาแนวทางด้ า เนิ น งานในการหางบประมาณต่ อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และเหมาะสมต่อ
การด้าเนินงานของคณะกรรมการต่อไป
10. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนา
10.1 ก้าหนดเวลาตรวจสอบคุณภาพน้าเบืองต้นโดยชุมชน ทังน้าในบ่อน้าดื่มน้ากิน และน้าในล้าคลอง
10.2 การตังกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มเยาวชน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าเบืองต้น และจัดหาชุดทดสอบคุณภาพน้า
เบืองต้น
10.3 ในกรณีที่น้าเน่าเสีย คณะกรรมการจะส่งตัวอย่างน้าไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุ ณภาพน้า
ที่ได้รับการยอมรับ
10.4 กรณีที่น้าเกิดเน่าเสีย ไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ให้คณะกรรมการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ข้อสรุปที่ประชุมถือเป็นมติที่ประชุม
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ภาคผนวก ง
ใบประเมินผลความก้าวหน้า ด้านการเข้าถึง
โครงการวนเกษตร/ทฤษฎีใหม่
ชุมชนบ้าน...............................................
สัญญาสนับสนุนงบประมาณเลขที่ :
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน:
คาชี้แจ้ง : ใบประเมินผลความก้าวหน้าฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน ด้านการเข้าถึง โครงการวน
เกษตร (โครงสร้างน้าเสริมวนเกษตร) และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 จากสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 1) การประเมินผลความก้าวหน้า
โครงการของชุมชนฯ และ 2) การรับรองการประเมินความก้าวหน้าโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประเมินผลความก้าวหน้าโครงการของชุมชนฯ
ลาดับที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.
จัดทาแผนที่พิกัดจุดดาเนิน
 ดาเนินการแล้ว
โครงการวนเกษตร/ทฤษฎีใหม่
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
2.
จัดทาแผนผังพื้นที่แปลงวนเกษตร/  ดาเนินการแล้ว
ทฤษฎีใหม่
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
3.
แผนงานที่ 1
 ดาเนินการแล้ว ร้อยละ.......
......................................................  ยังไม่ได้ดาเนินการ
.................................................
 ภาพถ่ายพื้นที่ทุกจุดก่อนการ
ดาเนินโครงการ
พร้อมคาอธิบายใต้ภาพ

 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

 ภาพถ่ายพื้นที่ระหว่างดาเนิน
โครงการ พร้อมคาอธิบาย
ใต้ภาพ

 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

ลาดับที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
4.
แผนงานที่ 2
 ดาเนินการแล้ว ร้อยละ.......
......................................................  ยังไม่ได้ดาเนินการ
................................................
 ภาพถ่ายพื้นที่ทุกจุดก่อนการ
ดาเนินโครงการ
พร้อมคาอธิบายใต้ภาพ

 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

 ภาพถ่ายพื้นที่ระหว่างดาเนิน
โครงการ พร้อมคาอธิบาย
ใต้ภาพ

 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
(ลงชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

……...................................................
(

)
ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน

...….………/..……………/…….....……

2. การรับรองการประเมินความก้าวหน้าโครงการฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การประเมินผลความก้าวหน้า ด้านการเข้าถึง “โครงการ.....................................” เป็น
จริงทุกประการ และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่...........
(ลงชื่อ) ……………...............................................
(

)
หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ

วันที่ .............../....................../.............

โครงการวนเกษตร ชุมชนบ้านดอนชัย ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร
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ภาคผนวก จ
ใบประเมินผลความก้าวหน้า ด้านการพัฒนา
โครงการ...........................................................................................
ชุมชน.........................................................................
สัญญาสนับสนุนงบประมาณเลขที่ :
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน:
คาชี้แจ้ง: ใบประเมินผลความก้าวหน้าฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการของชุมชน และใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 1) การประเมินผลความก้าวหน้าโครงการของชุมชนฯ และ 2) การรับรองการประเมิน
ความก้าวหน้าโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประเมินผลความก้าวหน้าโครงการของชุมชนฯ
ลาดับที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.
จัดทาแผนที่พิกัดจุดดาเนิน
 ดาเนินการแล้ว
โครงการของชุมชน
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
2.
แผนงานที่ 1
 ดาเนินการแล้ว ร้อยละ.......
………………………………………….
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
……………………………………………

สิ่งที่ส่งมาด้วย
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

 ภาพถ่ายพื้นที่ทุกจุดก่อนการ
ดาเนินโครงการพร้อม
คาอธิบายใต้ภาพ

 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

.................................
.................................
.................................

 ภาพถ่ายพื้นที่ระหว่างดาเนิน
โครงการพร้อมคาอธิบาย
ใต้ภาพ








.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

 ภาพถ่ายพื้นที่หลังดาเนิน
โครงการ พร้อมคาอธิบาย
ใต้ภาพ

ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ลาดับที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
3.
แผนงานที่ 2
...................................................
……………………………………………

ผลการดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้ว ร้อยละ.......
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
.................................
.................................
.................................

 ภาพถ่ายพื้นที่ทุกจุดก่อนการ
ดาเนินโครงการพร้อม
คาอธิบายใต้ภาพ

 ดาเนินการแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ

.................................
.................................
.................................

 ภาพถ่ายพื้นที่ระหว่างดาเนิน
โครงการพร้อมคาอธิบาย
ใต้ภาพ








.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

 ภาพถ่ายพื้นที่หลังดาเนิน
โครงการ พร้อมคาอธิบาย
ใต้ภาพ

ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
(ลงชื่อ)

……...................................................
(

)
ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน

...….………/..……………/…….....……

2. การรับรองการประเมินความก้าวหน้าโครงการฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การประเมินผลความก้าวหน้า “โครงการ.....................................................” เป็นจริงทุก
ประการ และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งวดที่..........
(ลงชื่อ) ……………...............................................
(...............................................)
หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ

วันที่ .............../....................../.............
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ภาคผนวก ฉ
แบบบันทึกข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่และตัวอย่างการกรอกข้อมูล

แบบบันทกข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่
ชุมชน………………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของแปลง………………………………………………
เบอร์โทร ......................................
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แบบฟอร์ม สาหรับกรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
กรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
สาหรับแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
1. ชื่อเจ้าของแปลง……………………………………………………………………………………………
2. ที่อยู่……………………………………………………………………………………………
พิกัดแปลง X ............................................

Y ............................................

3. พืนที่แปลงทังหมด …………………………………………………… ไร่
4. แบ่งสัดส่วนพืนที่ ดังนี
แหล่งนา

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

นาข้าว

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ไม้ ล

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

พืช ัก

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

พืชไร่

……………………….

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ...........................

ไม้ใช้สอย/ไม้มรดก

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ที่อยู่อาศัย

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

5. คุณภาพดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ…………………ความเป็นกรด-ด่าง(PH)…………………(ระดับ PH ที่เหมาะสม 5.5-7)
6. ด้านเศรษฐกิจ



รายได้ครัวเรือนก่อนการดาเนินการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่……….….…………..…………..……บาท/ปี
รายได้ครัวเรือนหลังการดาเนินการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่……….….…………..…………..……บาท/ปี
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7. ปริมาตรไม้ของไม้ใช้สอย/ไม้มรดก/ไม้เพื่อการก่อสร้าง
ต้นที่

ชนิด

เส้นรอบวงที่ความสูง
เพียงอก (1.3 เมตร)
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ความสูง
ถงยอดทรงพุ่ม

ข้อมูลรายได้
ประจาเดือน ………………….….… ป พ.ศ. …………….ชุมชน……………………………….…
ชื่อเจ้าของแปลง..............................................................................................................

1) รายได้
ลาดับ

วัน/เดือน

ชนิด ล ลิต
(พืช สัตว์ ปลา)

ขาย
(บาท)

บริโภคในครัวเรือน
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หมายเหตุ: รายได้ที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากภายในแปลงทีท่ าเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านัน
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แบ่งให้ ู้อื่น
(บาท)

รวม
(บาท)

ข้อมูลรายจ่าย/ต้นทุน
2) รายจ่าย/ต้นทุน (บาทต่อเดือน)
ชนิดรายจ่าย

ลาดับ

รายละเอียดรายจ่าย

1

ค่าแรง(ค่าจ้าง)

2

ซ่อมบารุงต่างๆ

3

นามัน เชือเพลิงต่างๆ

4

ไฟฟ้า

5

สารกาจัดศัตรูพืช

6

ปุ๋ย

7

นาหมักชีวภาพ

8

เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ก้อนเห็ด ฯลฯ

ซือมา
(บาท)

ลิตเอง/ทาเอง
(บาท)

้อู ื่นให้
(บาท)

รวม
(บาท)

9

พันธุ์สัตว์
อื่นๆ....................
หมายเหตุ: รายจ่ายที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดจากภายในแปลงที่ทาเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านัน
: ค่ากับข้าวที่ซือกินในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายจิปาถะในครัวเรือนไม่จัดเป็นรายจ่ายที่ต้องนามาบันทก

3) ระดับนาในสระจากการสังเกตไม้บอกระดับนา
ความลึก…………….เมตร

คิดเป็นปริมาตรน้า . .............................. (ลบ.ม) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..........................

4) ความพอเพียงของปริมาณนาเพื่อทาการเกษตรในพืนที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในเดือนนี
 ไม่มีน้าแล้ว
 มีน้าน้อย(เหลือใช้ได้นอ้ ยกว่าครึ่ง)
 น้าเกือบพอ(เหลือใช้ได้มากกว่าครึ่ง)  น้าเพียงพอเต็มที่

 มีน้าใช้ครึ่งเดียว

) สรุปความสาเร็จในการลดค่าใช้จ่ายรายเดือน
5.1) การลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (บาทต่อเดือน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2) การลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิงน้ามัน/ไฟฟ้า (บาทต่อเดือน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3) การลดค่าใช้จ่ายด้านปุย๋ (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก และน้าหมักชีวภาพ) (บาทต่อเดือน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4) ความส้าเร็จอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ตัวอย่าง
แบบบันทกข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่
ชุมชน……บ้านม่วงชุม…………………………………………………………………….
ชื่อเจ้าของแปลง……นายปญญา เป้าพรหม…………………………………………
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แบบฟอร์ม สาหรับกรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
กรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
สาหรับแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
1. ชื่อเจ้าของแปลง……………นายปัญญา เป้าพรหม…………………………………
2. ที่อยู…
่ ………………22/5 ม.7 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย………………………
พิกัดแปลง X .........615367...............

Y ...........1924782..................

3. พืนที่แปลงทังหมด …………………………1………………………… ไร่
4. แบ่งสัดส่วนพืนที่ ดังนี
แหล่งนา

…………0.25….…

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………25…………

นาข้าว

…………0.25…....

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………25…………

ไม้ ล

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ……………………

พืช ัก

…………0.12…….

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………12.5………

พืชไร่

……………………..

ไร่

คิดเป็นร้อยละ .........................

ไม้ใช้สอย/ไม้มรดก

…………0.25…….

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………25…………

ที่อยู่อาศัย

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ…เล้าเป็ด……

…………0.13….…

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………12.5………

5. คุณภาพดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ………1.5……ความเป็นกรด-ด่าง(PH)……5……(ระดับ PH ที่เหมาะสม 5.5-7)
6. ด้านเศรษฐกิจ


รายได้ครัวเรือนก่อนการดาเนินการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่……….….…52,000…………..……บาท/ปี



รายได้ครัวเรือนหลังการดาเนินการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่……….….…65,000…..………..……บาท/ปี
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7. ปริมาตรไม้ของไม้ใช้สอย/ไม้มรดก/ไม้เพื่อการก่อสร้าง
ต้นที่
ชนิด
1
2
3
4

มะขาม
สัก
สัก
สัก
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เส้นรอบวงที่ความสูง
เพียงอก (1.3 เมตร)
170
65
120
30

ความสูง
ถงยอดทรงพุ่ม
20
8.20
15
5

ข้อมูลรายได้
ประจาเดือน …มกราคม….… ป พ.ศ…2558….

ชุมชน…บ้านม่วงชุม…….……

1) รายได้
ลาดับ

วัน/เดือน

1

2/มกราคม

2

2/มกราคม

3

5/มกราคม

4

6/มกราคม

5

6/มกราคม

6

6/มกราคม

7

10/มกราคม

8

20/มกราคม

ชนิด ล ลิต
(พืช สัตว์ ปลา)

แตงกวา
มะเขือพวง
ปลานิล
ดอกดาวเรือง
ไข่ไก่
ลินฟ้า
มะนาว
นาหมักปลา

ขาย
(บาท)

บริโภคในครัวเรือน
(บาท)

แบ่งให้ ู้อื่น
(บาท)

รวม
(บาท)

60

20

0

80

120

15

30

165

0

150

0

150

500

500
25
40

250

25
25

45
40

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หมายเหตุ: รายได้ที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากภายในแปลงที่ทาเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านัน

64

65
295

40

40

ข้อมูลรายจ่าย/ต้นทุน
2) รายจ่าย/ต้นทุน (บาทต่อเดือน)
ลาดับ

ชนิดรายจ่าย

รายละเอียดรายจ่าย

1
2
3
4

ค่าแรง(ค่าจ้าง)
ซ่อมบารุงต่างๆ
นามัน เชือเพลิงต่างๆ
ไฟฟ้า

5
6
7
8
9

สารกาจัดศัตรูพืช
ปุย๋
นาหมักชีวภาพ
เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ก้อนเห็ด ฯลฯ
พันธุ์สัตว์
อื่นๆ....................

ซือมา
(บาท)

ไถพรวน

ลิตเอง/ทาเอง
(บาท)

้อู ื่นให้
(บาท)

1,200

รวม
(บาท)
1,200

นามันสูบนา
ไฟฟ้า(ภายในแปลง
ทฤษฎีใหม่)

100

100

50

50

วัสดุ ลิตนาหมักปลา
เมล็ด ักหวาน
ลูกปลานิล

20

20

300

300

500

500

หมายเหตุ: รายจ่ายที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดจากภายในแปลงที่ทาเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านัน
: ค่ากับข้าวที่ซือกินในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายจิปาถะในครัวเรือนไม่จัดเป็นรายจ่ายที่ต้องนามาบันทก

3) ระดับนาในสระจากการสังเกตไม้บอกระดับนา
ความลก……2.5……….เมตร

คิดเป็นปริมาตรนา . ...........1,100........ (ลบ.ม) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.........50........

4) ความพอเพียงของปริมาณนาเพื่อทาการเกษตรในพืนที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในเดือนนี
 ไม่มีน้าแล้ว
 มีน้าน้อย(เหลือใช้ได้น้อยกว่าครึ่ง)
 มีน้าใช้ครึ่งเดียว
 น้าเกือบพอ(เหลือใช้ได้มากกว่าครึ่ง)  น้าเพียงพอเต็มที่
5) สรุปความสาเร็จในการลดค่าใช้จ่ายรายเดือน
5.1) การลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (บาทต่อเดือน)
เดือนมกราคม ลดค่าจ้างแรงงานในการให้นาพืช 600 บาท (จากเดิมจ้างคน 1 คน รดนา 2 วัน)
5.2) การลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิงน้ามัน/ไฟฟ้า (บาทต่อเดือน)
เดือนมกราคม ลดค่านามันเชือเพลิงในการปั๊มนา 600 บาท (จากเดิมจ่าย 700 บาท)
5.3) การลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก และน้าหมักชีวภาพ) (บาทต่อเดือน)
ลดค่าปุ๋ยเคมี 2,500 บาทต่อปี และเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยคอก 500 บาท
5.4) ความส้าเร็จอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ช
แบบบันทึกข้อมูลวนเกษตรและตัวอย่างการกรอกข้อมูล

แบบบันทกข้อมูลวนเกษตร
ชุมชน………………………………………………………………………
ชื่อเจ้าของแปลง…………………………………………………
เบอร์โทร……………………………………………………
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แบบฟอร์ม สาหรับกรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
กรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
สาหรับแปลงวนเกษตร
1. ชื่อเจ้าของแปลง……………………………………………………………………………………………………………
2. ที่อยู่………………………………….………………………………………………………………………………………
พิกัดแปลง X ........………….................................

Y ...……………….................................

3. พืนที่แปลงทังหมด …………………………………………………… ไร่
4. แบ่งสัดส่วนพืนที่ ดังนี
แหล่งนา

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ไม้ ล

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

พืช ัก

…….………..………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

พืชไร่

……………………….

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ...........................

ไม้มรดก/ไม้เพื่อการก่อสร้าง

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ที่อยู่อาศัย

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ

………………………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

5. คุณภาพดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ…………………ความเป็นกรด-ด่าง(PH)……….… (ระดับ PH ที่เหมาะสม 5.5-7)
6. ด้านเศรษฐกิจ
 รายได้ครัวเรือนก่อนการดาเนินการแปลงวนเกษตร……….….…………..…………..……บาท/ปี
 รายได้ครัวเรือนหลังการดาเนินการแปลงวนเกษตร……….….…………..…………..……บาท/ปี
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7. ปริมาตรไม้ของไม้มรดก/ไม้เพื่อการก่อสร้าง
ต้นที่

ชนิด

เส้นรอบวงที่ความสูง
เพียงอก (1.3 เมตร)

1
2
3
4
5
6
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ความสูง
ถงยอดทรงพุ่ม

8. สาหรับแปลงวนเกษตร
ข้อมูลการปกคลุมดินของพืชพรรณ จาแนกตามชันเรือนยอด และการวิเคราะห์ปริมาตรไม้
(ขนาดแปลง x เมตร)
แปลงเก็บข้อมูลของ ........……………….............................................................................................................................
ที่อยู่ ....................………………...........................................................................................................………………...
พิกัด .................. X ……………….................................Y . ………………..................................................................
วัน/เดือน/ปีที่บนั ทึก ............………………........................................................................................................................
ผู้บันทึก ...........……………….............................................................................................................................................
8.1) ข้อมูลต้นไม้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มไม้เรือนยอดเด่น (สูงกว่า 1 เมตร)
ต้น
ที่

ชนิดพันธุ์ไม้

ต้าแหน่งในแปลง
X
Y
(เมตร) (เมตร)

เส้นรอบวงที่ ความสูงถึง ความสูง
ระดับความสูง
ทรงพุม่
ทังหมด
เพียงอก (1.3 ม.) (เมตร)
(เมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ขนาดของทรงพุ่ม (เมตร)
เหนือ ใต้ ออก ตก

กลุ่มที่ 2 กลุ่มไม้เรือนยอดรอง (สูง 7 - 1 เมตร)
ต้น
ที่

ชนิดพันธุ์ไม้

ต้าแหน่งในแปลง
X
Y
(เมตร) (เมตร)

เส้นรอบวงที่ ความสูงถึง ความสูง
ระดับความสูง
ทรงพุม่
ทังหมด
เพียงอก (1.3 ม.) (เมตร)
(เมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

70

ขนาดของทรงพุ่ม (เมตร)
เหนือ ใต้ ออก ตก

กลุ่มที่ 3 กลุ่มไม้พุ่ม (สูง 2 - 7 เมตร)
ต้น
ที่

ชนิดพันธุ์ไม้

ต้าแหน่งในแปลง
X
Y
(เมตร) (เมตร)

เส้นรอบวงที่ ความสูงถึง ความสูง
ระดับความสูง
ทรงพุม่
ทังหมด
เพียงอก (1.3 ม.) (เมตร)
(เมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ขนาดของทรงพุ่ม (เมตร)
เหนือ ใต้ ออก ตก

กลุ่มที่ 4 ไม้เรือนยอดระดับล่าง ขนาดสูงน้อยกว่า เมตร มีไม้อะไรบ้าง ระบุชนิด
1) …………..………………………… 2) ………………..…………………... 3) ………………………………………
4) ………………………………………… 5) …………………………….……….. 6) ………………………………………
7) ………………………………………… 8) ……………………………………… 9) ………………………………………
10) ………………………………………. 11) ……………………………………. 12) ……………………………………
กลุ่มที่ พืชคลุมดิน ไม้อะไรบ้าง ระบุชนิด
1) ………………………………………. 2) ……………………...…………….. 3) ……………..………………………
4) …………………………………….…… 5) …………………………………….. 6) ………………………………………
7) ………………………………………..… 8) ………………………………………9) ………………………………………
10) ………………………………………. 11) ….………………………..……… 12) ………………………………………
8.2) ข้อมูลทรัพยากรดิน
1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (pH) ………………………………………………..(ช่วงที่เหมาะสม ระหว่าง 5.5 – 7)
2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter) ............................................................... %
ความหมาย
 อินทรียวัตถุ น้อยกว่าร้อยละ 0.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 0.5-1 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ตา่้
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 1-1.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 1.5-2.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 2.5-3.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้างสูง
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 3.5-4.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์สูง
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ มากกว่า 4.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์สูงมาก
(ที่มา: อภิรดี อิ่มเอิบ 2534)

3) การสูญเสียดิน พิจารณาจากระยะห่างระหว่างหน้าดินที่หายไป
หมุดที่ 1 .......................................... มิลลิเมตร หมุดที่ ........................................ มิลลิเมตร
หมุดที่ 3 …....................................... มิลลิเมตร หมุดที่ 4 …..................................... มิลลิเมตร
เ ลี่ย ............................................. มิลลิเมตร
ความหมาย
ระยะที่วดั ได้
(มิลลิเมตร)
1
2
3
4
5

การสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อ 6 เดือน)
1.92
3.84
5.76
7.68
9.6

การสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อปี)
3.84
7.68
11.52
15.36
19.2
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ระดับการสูญเสียดิน
ระดับการสูญเสียดินน้อยมาก
ระดับการสูญเสียดินน้อย
ระดับการสูญเสียดินปานกลาง
ระดับการสูญเสียดินรุนแรง
ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก

8.3) การวิเคราะห์อัตราการปกคลุมดิน

พิกัด GPS
...................., …..................

สัดส่วนการมีพืชพรรณปกคลุมดิน

=
=
=

(จ้านวนช่องที่มีเรือนยอดปกคลุมมากกว่าครึ่งช่อง x 1 ) / 400
(................ x 100) /400
..................เปอร์เซ็นต์
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ข้อมูลรายได้
ประจาเดือน ………........................ ป พ.ศ. ...................... ชุมชน………………..……….……

) รายได้
ลาดับ

ชนิด ล ลิต
(พืช สัตว์ ปลา)

ขาย
(บาท)

บริโภคในครัวเรือน
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หมายเหตุ: รายได้ที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากภายในแปลงทีท่ าวนเกษตรเท่านัน
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แบ่งให้ ู้อื่น
(บาท)

รวม
(บาท)

ข้อมูลรายจ่าย/ต้นทุน
) รายจ่าย/ต้นทุน
ลาดับ

ชนิดรายจ่าย

รายละเอียด
รายจ่าย

ซือมา
(บาท)

ลิตเอง/ทาเอง
(บาท)

้อู ื่นให้
(บาท)

รวม
(บาท)

1
ค่าแรง(ค่าจ้าง)
2
ซ่อมบารุงต่างๆ
3
นามัน เชือเพลิงต่างๆ
4
ไฟฟ้า
5
สารกาจัดศัตรูพืช
6
ปุ๋ย
7
นาหมักชีวภาพ
8
เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ก้อนเห็ด ฯลฯ
9
พันธุ์สัตว์
10
อื่นๆ....................
หมายเหตุ: รายจ่ายที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดจากภายในแปลงที่ทาวนเกษตรเท่านัน
: ค่ากับข้าวที่ซือกินในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายจิปาถะในครัวเรือนไม่จัดเป็นรายจ่ายที่ต้องนามาบันทก

3) ระดับนาในสระจากการสังเกตไม้บอกระดับนา
ความลึก…………….เมตร

คิดเป็นปริมาตรน้า . ................... (ลบ.ม) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..........................

4) ความพอเพียงของปริมาณนาเพื่อทาการเกษตรในพืนที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในเดือนนี
 ไม่มีน้าแล้ว
 มีน้าน้อย(เหลือใช้ได้นอ้ ยกว่าครึ่ง)
 น้าเกือบพอ(เหลือใช้ได้มากกว่าครึ่ง)  น้าเพียงพอเต็มที่

 มีน้าใช้ครึ่งเดียว

5) สรุปความสาเร็จในการลดค่าใช้จ่ายรายเดือน
5.1) การลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (บาทต่อเดือน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2) การลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิงน้ามัน/ไฟฟ้า (บาทต่อเดือน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3) การลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก และนา้ หมักชีวภาพ) (บาทต่อเดือน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4) ความส้าเร็จอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
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ตัวอย่าง
แบบบันทกข้อมูลวนเกษตร
ชุมชนบ้านห้วยทราย………………………………………………………
ชื่อเจ้าของแปลง…นายสมบัติ มั่งคั่ง………………………………
เบอร์โทร……087-2597531………………………………
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แบบฟอร์ม ส้าหรับกรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
กรอกข้อมูลเริ่มต้น และทุก 6 เดือน
สาหรับแปลงวนเกษตร
1. ชื่อเจ้าของแปลง………………นายสมบัติ มั่งคั่ง……………………………………………………………………………
2. ที่อยู…
่ …………22/5 ม.7 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่…………………………………………………………
พิกัดแปลง X ........... 615367.................................

Y ........... 1924782.................................

3. พืนที่แปลงทังหมด ………………3…………………………………… ไร่
4. แบ่งสัดส่วนพืนที่ ดังนี
แหล่งนา

………0.25……………… ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ไม้ ล

………0.25……………… ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

พืช ัก

………0.10……..………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

พืชไร่

……………………….

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ...........................

ไม้มรดก/ไม้เพื่อการก่อสร้าง

…………2……………

ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ที่อยู่อาศัย

………0.40……………… ไร่

คิดเป็นร้อยละ ………………………

อื่นๆ

………………………

คิดเป็นร้อยละ ………………………

ไร่

5. คุณภาพดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ…………1.5………ความเป็นกรด-ด่าง(PH)………7.… (ระดับ PH ที่เหมาะสม 5.5-7)
6. ด้านเศรษฐกิจ


รายได้ครัวเรือนก่อนการดาเนินการแปลงวนเกษตร……….….…82,000………..…………..……บาท/ปี



รายได้ครัวเรือนหลังการดาเนินการแปลงวนเกษตร……….….…100,000………..…………..……บาท/ปี
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7. ปริมาตรไม้ของไม้มรดก/ไม้เพื่อการก่อสร้าง
ต้นที่
ชนิด
1
2
3
4
5
6

เส้นรอบวงที่ความสูง
เพียงอก (1.3 เมตร)
150
120
95
70
80
170

สัก
สัก
สะตอ
สะเดาหวาน
สะเดาหวาน
มะขาม
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ความสูง
ถงยอดทรงพุ่ม
15
12
9
7
8
20

8. สาหรับแปลงวนเกษตร
ข้อมูลการปกคลุมดินของพืชพรรณ จาแนกตามชันเรือนยอด และการวิเคราะห์ปริมาตรไม้
(ขนาดแปลง

x

เมตร)

แปลงเก็บข้อมูลของ ........นายสมบัติ มั่งคั่ง.........................................................................................................................
ที่อยู่ .............. 22/5 ม.7 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่............................................................................................
พิกัด .................. X 615367.................................Y ........... 1924782....................................................................
วัน/เดือน/ปีที่บันทึก ............17 กันยายน 2556....................................................................................................................
ผู้บันทึก ...........นายสมบัติ มั่งคั่ง..........................................................................................................................................
8.1) ข้อมูลต้นไม้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มไม้เรือนยอดเด่น (สูงกว่า 1 เมตร)
ต้น
ชนิดพันธุ์ไม้
ต้าแหน่งในแปลง
เส้นรอบวงที่ ความสูงถึง ความสูง
ขนาดของทรงพุ่ม (เมตร)
ที่
ระดับความสูง
ทรงพุม่
ทังหมด เหนือ ใต้ ออก ตก
X
Y
(เมตร)
(เมตร) (เมตร) เพียงอก (1.3 ม.) (เมตร)
1 สัก
4
5
150
20
24
4
6
3
3
2 สะตอ
13
12
170
15
18
5
4
5
7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มไม้เรือนยอดรอง (สูง 7 - 1 เมตร)
ต้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชนิดพันธุ์ไม้

สะเดาหวาน
สะเดาหวาน
สะเดาหวาน

ต้าแหน่งในแปลง
X
Y
(เมตร) (เมตร)
5
15
15
15
15
5

เส้นรอบวงที่ระดับ
ความสูงเพียงอก
(1.3 ม.)
70
80
60

80

ความสูงถึง ความสูง
ทรงพุ่ม
ทังหมด
(เมตร)
(เมตร)
7
9
8
11
7
10

ขนาดของทรงพุ่ม (เมตร)
เหนือ ใต้
ออก ตก
2
3
2

2
3
2

3
2
2

2
3
2

กลุ่มที่ 3 กลุ่มไม้พุ่ม (สูง 2 - 7 เมตร)
ต้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชนิดพันธุ์ไม้

ักหวานป่า
ักหวานป่า
ักหวานป่า
ักหวานป่า

ต้าแหน่งในแปลง
X
Y
(เมตร) (เมตร)
10
2
10
7
18
2
18
7

เส้นรอบวงที่ระดับ
ความสูงเพียงอก
(1.3 ม.)
15
14
16
14
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ความสูงถึง
ทรงพุ่ม
(เมตร)
3
3
3
3

ความสูง
ทังหมด
(เมตร)
6
6
5
7

ขนาดของทรงพุ่ม (เมตร)
เหนือ ใต้
ออก ตก
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

กลุ่มที่ 4 ไม้เรือนยอดระดับล่าง ขนาดสูงน้อยกว่า เมตร มีไม้อะไรบ้าง ระบุชนิด
1) ……หวาย………………………… 2) …………เพกา…………………... 3) ………………………………………
4) ………………………………………… 5) …………………………….……….. 6) ………………………………………
7) ………………………………………… 8) ……………………………………… 9) ………………………………………
10) ………………………………………. 11) ……………………………………. 12) ……………………………………
กลุ่มที่ พืชคลุมดิน ไม้อะไรบ้าง ระบุชนิด
1) …หญ้าเนเปยร์…………………. 2) ……มะแฮะขีนก..…………….. 3) ……สับปะรด………………………
4) ……ถั่วแดง…………………….…… 5) …………………………………….. 6) ………………………………………
7) ………………………………………… 8) ……………………………………… 9) ………………………………………
10) ……………………………………… 11) ….………………………..……… 12) ………………………………………
8.2) ข้อมูลทรัพยากรดิน
1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (pH) ……………7…………………………………..(ช่วงที่เหมาะสม ระหว่าง 5.5 – 7)
2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter) .......................1.5........................................ %
ความหมาย
 อินทรียวัตถุ น้อยกว่าร้อยละ 0.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 0.5-1 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ตา่้
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 1-1.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 1.5-2.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 2.5-3.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้างสูง
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ 3.5-4.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์สูง
 อินทรียวัตถุ ร้อยละ มากกว่า 4.5 หมายความว่า ดินอุดมสมบูรณ์สูงมาก
(ที่มา: อภิรดี อิ่มเอิบ 2534)

3) การสูญเสียดิน พิจารณาจากระยะห่างระหว่างหน้าดินที่หายไป
หมุดที่ 1 ............5.............................. มิลลิเมตร
หมุดที่ .........3............................... มิลลิเมตร
หมุดที่ 3 ….........3.............................. มิลลิเมตร
หมุดที่ 4 ….......3.............................. มิลลิเมตร
เ ลี่ย ..................4.2........................... มิลลิเมตร
ความหมาย
ระยะที่วดั ได้
(มิลลิเมตร)

การสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อ 6 เดือน)

การสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อปี)

1

1.92

3.84

2

3.84

7.68

3

5.76

11.52

4

7.68

15.36

5

9.6

19.2
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ระดับการสูญเสียดิน
ระดับการสูญเสียดินน้อยมาก
ระดับการสูญเสียดินน้อย
ระดับการสูญเสียดินปานกลาง
ระดับการสูญเสียดินรุนแรง
ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก

8.3) การวิเคราะห์อัตราการปกคลุมดิน

พิกัด GPS
61 367… …19 478 .

สัดส่วนการมีพืชพรรณปกคลุมดิน =

(จ้านวนช่องที่มีเรือนยอดปกคลุมมากกว่าครึ่งช่อง x 1 ) / 400

=

(185 x 100) /400

=

46.24 เปอร์เซ็นต์
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ข้อมูลรายได้
ประจ้าเดือน ………มกราคม ปี พ.ศ. 2558 ชุมชนบ้านห้วยทราย……….……
) รายได้
ลาดับ

ชนิด ล ลิต
(พืช สัตว์ ปลา)

ขาย
(บาท)

บริโภคในครัวเรือน
(บาท)

1
หวาย
200
2
ถั่วแดง
750
3
หน่อไม้
4
ถั่วฝกยาว
5
กาแฟ
3,500
6
ยอดสะเดาหวาน
7
มะไฟ
300
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หมายเหตุ: รายได้ที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากภายในแปลงที่ทาวนเกษตรเท่านัน
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แบ่งให้ ู้อื่น
(บาท)

รวม
(บาท)

120
15

70
50
200
80

20
280

50
120

310
800
320
15
3,500
70
700

40

ข้อมูลรายจ่าย/ต้นทุน
) รายจ่าย/ต้นทุน
ลาดับ
ชนิดรายจ่าย

ซือมา
(บาท)

รายละเอียด
รายจ่าย

ลิตเอง/ทาเอง
(บาท)

้อู ื่นให้
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าแรง(ค่าจ้าง)
จ้างเก็บกาแฟ
250
ซ่อมบารุงต่างๆ
นามัน เชือเพลิงต่างๆ
เติมป๊มนา
150
ไฟฟ้า
สารกาจัดศัตรูพืช
ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
300
นาหมักชีวภาพ
นาหมักจุลินทรีย์
40
เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ก้อนเห็ด ฯลฯ พันธุ์กล้วย
60
พันธุ์สัตว์
อื่นๆ....................
หมายเหตุ: รายจ่ายที่นามาบันทกจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดจากภายในแปลงที่ทาวนเกษตรเท่านัน
: ค่ากับข้าวที่ซือกินในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายจิปาถะในครัวเรือนไม่จัดเป็นรายจ่ายที่ต้องนามาบันทก

รวม
(บาท)
250
150

300
40
60

3) ระดับนาในสระจากการสังเกตไม้บอกระดับนา
ความลก……2.5……….เมตร

คิดเป็นปริมาตรนา . ........1,100........ (ลบ.ม) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.........50...........

4) ความพอเพียงของปริมาณนาเพื่อทาการเกษตรในพืนที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในเดือนนี
 ไม่มีน้าแล้ว
 มีน้าน้อย(เหลือใช้ได้น้อยกว่าครึ่ง)
 มีน้าใช้ครึ่งเดียว
 น้าเกือบพอ(เหลือใช้ได้มากกว่าครึ่ง)  น้าเพียงพอเต็มที่
5) สรุปความสาเร็จในการลดค่าใช้จ่ายรายเดือน
5.1) การลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (บาทต่อเดือน)
เดือนมกราคม ลดค่าจ้างแรงงานในการให้นาพืช 600 บาท (จากเดิมจ้างคน 1 คน ลดนา 2 วัน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2) การลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิงน้ามัน/ไฟฟ้า (บาทต่อเดือน)

เดือนมกราคม ลดค่านามันเชือเพลิงในการปั๊มนา 550 บาท (จากเดิมจ่าย 750 บาท)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3) การลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก และน้าหมักชีวภาพ) (บาทต่อเดือน)

ลดค่าปุ๋ยเคมี 2,500 บาทต่อปี และเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยคอก 500 บาท
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4) ความส้าเร็จอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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ภาคผนวก ฌ
ข้อมูลประกอบการน้าเสนอโครงการ เข้าถึง
1. รายละเอียดพืนที่ปจจุบันของสมาชิก
1.1 ข้อมูลพืนฐานของสมาชิก
- ชื่อสมาชิก จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน เพศ อายุ
- การประกอบอาชีพปัจจุบัน เช่น การเกษตร รับจ้าง (ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร)
รับราชการ และไม่ได้ประกอบอาชีพ
- รายได้ครัวเรือนปัจจุบันก่อนเข้าร่วมโครงการ บาท/ปี (คิดจากรายได้ทังหมดของคนในครัวเรือน)
1.2 รายละเอียดพืนที่/ต้นทุนภายในแปลง
- ส้ารวจพืนที่ขอบเขตแปลงของเกษตรกร มีพืนที่ทังหมด กี่แปลง พร้อมรายละเอียด เช่น ในพื้นที่มี
ทั้งหมด 3 แปลง แปลงที่ 1: แปลงนา พื้นที่ 10 ไร่ อาศัยน้้าฝน แปลงที่ 2: แปลงมันส้าปะหลัง พื้นที่ 5 ไร่ ใช้น้าฝน
แปลงที่ 3: ปลูกพืชผสมผสาน 3 ไร่ ใช้น้าจากสระน้้าประจ้าไร่นาขนาด 2 งาน (กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
ลึก 2 เมตร) พร้อมภาพประกอบ

ตัวอย่าง

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3
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- ส้ารวจแหล่งต้นทุนน้าที่จะใช้ในพืนที่ พร้อมขนาด (กว้าง ยาว ลึก) พืนที่กี่ไร่ มีปริมาตรเท่าไหร่ และ
ส้ารวจแหล่งกักเก็บน้าทังหมดภายในแปลง เช่น มีถังน้า 2,000 ลิตร จ้านวน 2 ถัง มีโอ่งขนาดความจุ 1,000 ลิตร
3 ใบ เป็นต้น

ยกตัวอย่าง

สระน้าประจ้าไร่นา

โอ่งซีเมนต์

- ส้ารวจแหล่งพลังงานที่จะใช้ภายในแปลง ได้แก่ ไฟฟ้า หรือน้ามัน และอุปกรณ์เดิมในแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับระบบกระจายน้า (ที่ยังสามารถใช้งานได้) เช่น เครื่องปั๊มน้า
2. รายละเอียดข้อมูลแปลงที่จะดาเนินงาน วนเกษตร ทฤษฎีใหม่ สมดุลนิเวศท้ายนา
2.1 แปลงที่เสนอเข้าร่วมโครงการพร้อมเหตุผลที่เลือก ตัวอย่างเช่น เลือกแปลงที่ 3: ปลูกพืชผสมผสานพื้นที่
3 ไร่ (พิจารณาระบบกระจายน้้าสนับสนุนไม่เกิน 2 ไร่) ตามข้อก้าหนดและควรอยู่ใกล้แหล่งน้้าสามารถปลูกพืชได้หลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว)
2.2 พิกัดต้าแหน่งแปลงที่เลือกทัง 4 มุม พร้อมแสดงต้าแหน่งบนภาพถ่ายดาวเทียม
2.3 แหล่งน้าต้นทุนที่น้ามาใช้ (มีน้าตลอดปีหรือไม่อย่างไร)
2.4 ข้อมูลการเพาะปลูก

ตัวอย่าง
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- วาดผังแปลงรวมอย่างง่าย โดยแบ่งสัดส่วนพืนที่ เป็น ที่อยู่อาศัย แหล่งน้า นาข้าว พืนที่การเกษตร คอกสัตว์
เป็นต้น

ตัวอย่าง

พืนที่ ไร่
พืนที่ 4 ไร่

แปลงมัน
แปลงนา

แปลงนา

พืนที่ รวม 1 ไร่

ที่อยู่

คอก
สัตว์

ปลูกพืชผสมผสาน
สระน้า กว้าง 20 เมตร ยาว

พืนที่ รวม . ไร่

40 เมตร ลึก 3 เมตร

ปลูกผักหมุนเวียน
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- ชนิด จ้านวน พืชที่ต้องการปลูกเสริมภายในแปลง รวมทังชนิด และจ้านวนสัตว์ที่ต้องการเลียง

ตัวอย่าง
พันธุ์พืชที่เพาะปลูกแล้ว
ฝรั่ง 335 ต้น
มะละกอน้า 400 ต้น
กล้วยน้าหว้า 100 ต้น
กล้วยไข่ 20 ต้น
กล้วยหอมทอง 20 ต้น
ตะไคร้ 1 งาน
พริก 100 ต้น
ดาวเรือง 400 ต้น

พันธุ์พืชที่จะปลูกเพิ่ม
มะนาว 50 ต้น ฝรั่ง 2 ไร่
กล้วยไข่ 40 ต้น กล้วยหอม
ทอง 100 ต้น ข้าวโพด 1 งาน
ฟักทอง 1 ไร่ แตงโม 2 ไร่
มะพร้าว 50 ต้น ยางนา แดง
ประดู่ ไม้สัก พะยูง 150 ต้น
พืชผักสวนครัวเช่น พริก
มะเขือ ข่า ตระไคร้ หอม
กระเทียม กระชาย ขิง

สัตว์ที่เลียงอยู่แล้ว สัตว์ที่จะเลียงเพิ่ม
ปลาสลิด 500 ตัว ปลานิล 500 ตัว
เป็ด 10 ตัว
ปลาดุก 1,000 ตัว
หมูป่า 1 ตัว

- ข้อมูลระบบกระจายน้าที่เหมาะสมต่อพืนที่แปลง (ขึนอยู่กับแผนการผลิตและชนิดพืช)
- แผนการผลิตพืช 1 ปี นับจากระยะเริ่มต้นการผลิต ซึ่งในแต่ละแปลงจะมี เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น พืนที่น้า
ท่วมช่วงฤดูน้าหลากของทุกปี ดังนันจะต้องวางแผนเลือกชนิดพืชที่สอดคล้องกับสภาพพืนที่

ตัวอย่าง
ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

แผนการผลิตเบืองต้น (แปลงทฤษฎีใหม่)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

คะน้า
ผักกาดหอม
ผักบุ้งจีน
แตงโม
ข้าวนาปี
มะนาว
กล้วย

***หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสารวจทังหมดจะต้องดาเนินการร่วมกับทางเจ้าของแปลง พร้อมแนบ
รูปภาพจากสถานที่จริง
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