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 1. การเข้าสู่ระบบ 

 1.1 เปิดโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox)    
จากนั้นพิมพ์ URL http://www.dla.go.th เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วคลิกเลือกเมนู “ระบบ
ข้อมูลกลาง อปท.” จากหัวข้อ “ข้อมูลสารสนเทศ”    หรือเข้าโดยตรง  ที่ URL http://info.dla.go.th 

 

 

  

ระบบข้อมูลกลาง อปท. 

1.1 

คู่มอืการบนัทึก 
 “แบบส้ารวจข้อมูลเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)” 

Local Sufficiency Economy Plan: LSEP ปี พ.ศ. 2560 

http://www.dla.go.th/
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

1.2 กรอก Username และ Password ของระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info) 

1.3 กดปุุม  เพ่ือเข้าสู่ระบบแบบส ารวจฯ 

  

 

- กรณ ีอปท. ไม่ทราบ Username / Password ขอให้ประสานสอบถามส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
- ระบบจะออกโดยอัตโนมัติหากไม่มีการด าเนินการใดๆ ของแต่ละส่วน ภายในเวลา 30 นาที ซึ่งสามารถให้บันทึกไว้ได้ 

โดยกดปุุมบันทึก  
- ระบบจะรองรับ Browser  Google Chrome ดีที่สุด 

 

 

 

 

 

1.2 

1.3 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

1.4 เลือกเมนู แบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากต้องการ Download คู่มือการบันทึกแบบส ารวจฯ ให้กดรูปหนังสือ                      

 

ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเชื่อมโยงจากฐานข้อมูล อปท. 8 ด้าน (ด้านที ่4 ข้อมูลด้านสังคม) 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีข้อมูลถูกต้องสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขท่ีฐานข้อมลู อปท.8 ด้าน (ด้านที่ 4 ข้อมูลด้านสังคม)   
*หมายเหตุ  
1. กรณีที่รับรองข้อมูลระดับ อปท. แล้วแต่ยังไม่รับรองข้อมูลระดับจังหวัดให้ยกเลิกการรับรองข้อมูลระดับ อปท.    
ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขข้อมูล 8 ด้านได้ 
2.กรณีที่มีการรับรองข้อมูลระดับ อปท.และมีการรับรองข้อมูลระดับจังหวัด ให้ อปท. ประสาน สถจ. เพ่ือยกเลิกการ
รับรองข้อมูลระดับจังหวัดจากนั้น อปท.ยกเลิกการรับรองข้อมูลระดับ อปท. ถึงจะสามารถแก้ไขข้อมูล อปท. 8 ด้านได ้
 
 

 

 
คู่มือแบบส ารวจขอ้มูลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีง     
(ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

***Download คู่มือ 

1.4 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

1.5 ระบบจะข้ึน ปฺอปอัพข้อความให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงดึงมาจากข้อมูล 8 ด้านของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 กรณีถูกต้องให้กดยืนยันเพ่ือน าเข้าข้อมูลส่วนที่ 2 (ยืนยันครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) 
1.7 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิ๊กเมนู      เพ่ือไปเมนูหลัก และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ในเมนู  
     อปท. 8 ด้าน (ด้านที่ 4 ด้านสังคม)  

 
 

 

 

 

 

 

 1.5 

 

1.7 

 1.6 

ให้ตรวจสอบรายชื่อ หมู่บ้าน/ชุมชน 



5 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

1.7.1 เลือกข้อมูล อปท. 8 ด้าน เพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

1.7.2 กดดูข้อมูล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.7.3  เลือกข้อมูลด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.7.2 

 1.7.3 

 

1.7.1 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

      1.7.4 แก้ไขชื่อหมู่บ้าน/ชุมชุน ที่ผิด หรือ  
 1.7.5 เพ่ิมชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
 
   1.7.6 เมื่อแก้ไข/เพ่ิมรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก  

 
 
1.8  ไปยังหัวข้อ 1.4 เพ่ือน าเข้าข้อมูลต่อไป (กด  เพ่ือไปเมนูหลัก) 
 
 
 

 

1.7.4 

1.7.5 
 

1.7.6 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

2.การบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจฯ 
2.1 การตรวจสอบหรือเพิ่มรายช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน 

 เมื่อเข้าสู่ระบบหน้าจอจะแสดงรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ของ อปท.  การเลือกหมู่บ้านมี 2 วิธ ี

       2.1.1 เลือกหมู่บ้านตามลิสรายชื่อ  (ดูรายชื่อหมู่บ้านหน้าถัดไป   หรือย้อนกลับให้ กด              ) 

                  2.1.2 เลือกหมู่บ้าน จากการค้นหา 

       2.2 เมนแูก้ไขข้อมูล 

 

       เพ่ือดูข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านชุมชน (ดูอย่างเดียว) 

                           เพ่ือดูรายละเอียดหมู่บ้าน หรือแก้ไขข้อมูล  และบันทึกแบบส ารวจฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 2.1.2 ดูข้อมูล แก้ไขข้อมูล 

2.2 
บันทกึแล้ว 
ยังไม่บันทกึ 
บันทกึแล้ว 
บันทกึแล้ว 
บันทกึแล้ว 
บันทกึแล้ว 
บันทกึแล้ว 
บันทกึแล้ว 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

3. การกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 (ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน)  
 3.1 ตรวจสอบชื่อหมู่บ้านหรือกรอกข้อมูล “หมู่บ้าน/ชุมชน” ให้ถูกต้อง 
 3.2 กรอกข้อมูล “หมู่ที”่ (กรณีชุมชน ไม่มีหมู่ที่ให้เว้นว่าง) 
 3.3 เลือก “ต าบล” 
 3.4 กรอกข้อมูลจ านวนประชากร “ชาย” และ “หญิง” (ระบบจะค านวณจ านวนประชากรรวมให้อัตโนมัติ) 
         (ข้อมูลตามทะเบยีนราษฎร์) 
 3.5 กรอกข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน หรือชุมชน (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์) 
 3.6 กรอกข้อมูลพ้ืนที่ทั้งหมดของ “หมู่บ้าน” หรือ “ชุมชน” (หน่วยเป็นไร่) 
 3.7 หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดไม่มีข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ าให้ท าเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ          

“ไม่มีข้อมูล จากนั้นกดปุุมย้อนกลับเพื่อเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนใหม ่แต่ถ้ามีข้อมูลแล้ว กดหน้าถัดไปเพ่ือด าเนินการ 
 ในข้อ 2-5 ต่อไป  (โดยต้องกรอกข้อมูลครบทุกช่อง หากกรอกไมค่รบไมส่ามารถบันทึกข้อมูลได้) 

 3.8 กดเพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลในส่วนที่ 2 

 

หมายเหตุ  3.1,3.3 (เลือกต าบล) ระบบจะดึงมาจากฐานข้อมูล info  
 

 

 

3.1 3.2 

3.3 

ค ำนวณอัตโนมัติ 

3.4 

3.5 

3.6 
3.7 

1 ตารางกิโลเมตร เท่ากบั 625 ไร่ 

3.8 

*ข้อ 3.4 , 3.5  ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

4. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 (ข้อมูลด้านการเกษตร) 
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

4.1ประเภทของการท าเกษตร(ท านา) 
4.1.1 ประเภทการท านา  นาปี และ นาปรัง  

  นาป ีคือนาขา้วที่ท าในระหวา่งเดือนเมษายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ ์ซ่ึงเป็นฤดูการท านาปกติ พันธุ์ขา้วนาปีจะออกดอกตามวันและเดือนที่ค่อนข้าง
ตายตัว ไม่ว่าจะตกกลา้ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม หรอืสิงหาคม เมื่อถึงวันที่จะออกดอกกอ็อกพร้อมกันหมด เนื่องจากช่วงของแสงต่อวนั
บังคับ ตามปกติจะแบ่งวันหนึ่งออกเป็น กลางวัน ๑๒ ชั่วโมง  กลางคืน ๑๒ ชั่วโมง แต่เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก จึงท าใหแ้ต่ละส่วนของ โลกได้รับ
แสงอาทิตย์ในแต่ละวันไม่เท่ากัน  ท าใหเ้มื่อช่วงของวันยาวขึ้นขา้วก็จะเจริญเติบโตทางล าต้น ไม่ออกรวง หรือถา้ออกรวงได้ก็ไม่พร้อมกันในต้นเดียว บางรวงก็
แก่โน้มลง บางรวงก็เพิ่งตั้งท้อง  จนเมื่อช่วงของวันเร่ิมสั้นลง ข้าวพวกนีจ้ะเจริญทางพันธุ์ (ออกรวง) ดังนั้น การท านาล่า เช่น ปักด าในเดือนตุลาคม ต้นขา้วจะ
เต้ีย แตกกอน้อย รวงเล็ก เพราะยังไม่ทันเจริญทางล าต้นก็ต้องมาเจริญทางพันธุ ์นั่นคือ วันสั้นยาวมีผลต่อการออกรวงของข้าว  ข้าวประเภทนีจ้ึงเรียกวา่    
“ข้าวนาป”ี หรือ “ข้าวไวแสง” ซ่ึงเป็นข้าวที่ออกตามฤดกูาล 

นาปรัง คือนาข้าวที่ต้องท านอกฤดูท านาเพราะในฤดูท านา น้ ามักจะมากเกินไป  ซ่ึงข้าวที่ใช้ท านาปรังจะเป็นข้าวทีแ่สงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก 
ซ่ึงเรียกว่า “ข้าวนาปรัง” หรือ “ข้าวไมไ่วแสง”  ซ่ึงเป็นข้าวที่ออกตามอาย ุไม่วา่จะปลูกเมื่อใด พอครบอายุกจ็ะเก็บเกีย่วได้  (อ้างอิง http://www.royin.go.th/) 

4.1.2 ครัวเรือนที่ท านา  
4.1.3 จ านวนไร่ในการท านา  
4.1.4 ผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อ 1 ไร่ 
4.1.5 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อการท านา 1 ไร่ 
4.1.6 ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อ ไร่    

 

ทุกช่องถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เลข 0 (ถ้าไม่ใส่ค่าจะไม่สมารถด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้) 
*** หมายเหตุ 
จ านวนครัวเรือน “ในเขตชลประทาน” + “นอกเขตชลประทาน” ต้องไม่เกิน “จ านวนครัวเรือน” 
 ทั้งหมดของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 
 
 

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 

4.1.1 
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4.2 ประเภทของการท าเกษตร (ท าสวน) 
4.2.1 กดปุุม              เพ่ือเลือกรายการพืชสวน ให้เลือกเพ่ิมได้มากกว่า 1 รายการ 
ในคราวเดียว จากนั้นกด                    
4.2.2 ระบบจะแสดงรายชื่อพืชสวน (จากที่ได้เลือกไว้ตามข้อ 4.2.1)  
4.2.3 จ านวนครัวเรือน  
4.2.4 จ านวนไร่ 
4.2.5 ผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อ 1 ไร่ 
4.2.6 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อการท าสวน 1 ไร ่
4.2.7 ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อ ไร่    
4.2.8 หากต้องการลบรายชื่อพืชสวนใดให้กดปุุม          ที่พืชสวนนั้นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.2.1 

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.2 4.2.8 

ขมิน้ 
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4.3 ประเภทของการท าเกษตร (ท าไร่) 
4.3.1 กดปุุม              เพ่ือเลือกรายการพืชไร่ ให้เลือกเพ่ิมได้มากกว่า 1 รายการ 
           ในคราวเดียว จากนัน้กด                    
4.3.2 ระบบจะแสดงรายชื่อพืชสวน (จากที่ได้เลือกไว้ตามข้อ 4.3.1) 
4.3.3 จ านวนครัวเรือน  
4.3.4 จ านวนไร่ 
4.3.5 ผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อ 1 ไร่ 
4.3.6 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อการท าไร่ 1 ไร่ 
4.3.7 ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อ ไร่    
4.3.8 หากต้องการลบรายชื่อพืชสวนใดให้กดปุุม          ที่พืชสวนนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 

4. 3.3 4. 3.4 4. 3.5 4.3.6 4.3.7 4. 3.2 4.3.8 
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4.4 ประเภทของการท าเกษตร (อ่ืนๆ) 
4.4.1 กดปุุม                   จะข้ึนช่องให้พิมพ์ชื่อ        
4.4.2 พิมพ์ชื่อการท าเกษตรอ่ืนๆ * ข้อควรระวัง* ควรพิมพ์ชื่อให้ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล 
           ไปประเมินผลได้ 
4.4.3 จ านวนครัวเรือน  
4.4.4 จ านวนไร่ 
4.4.5 ผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อ 1 ไร่ 
4.4.6 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อ 1 ไร่ 
4.4.7 ราคาขายโดยเฉลี่ยต่อ ไร่    
4.4.8 กรณียกเลิกรายการ 

 
 
 
 

 

4.5 เมื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลเสร็จแล้วให้กดเมนู   
   ย้อนกลับหน้าท่ีแล้วเพื่อดูรายละเอียดหรือแก้ไข 
   บันทึกในกรณีที่น าเข้าข้อมลูเสร็จแล้วหรือในระหว่างการน าเข้าข้อมลู 
   ไปหน้าถัดไปเพื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลในด้านต่อไป 

 

 

 

4.4.1 

4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.2 4.4.8 

กลบัหนา้ที่แลว้ 

บนัทึก 

หนา้ถดัไป 

4.5 
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5. (ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) ถ้าไม่มีข้อมูลใส่เลข 0 

 

6              บอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 
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5.1 ปริมาณน้ าฝน (เฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา) ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เลข 0 

  
5.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

5.2.1  กรอกแหล่งน้ าทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านตามแต่ละประเภท (แห่ง) 
5.2.2  กรอกแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน (จ านวนต้องไม่เกิน ข้อ 5.2.1) 

 
ค าอธิบาย 
แหล่งน้้าธรรมชาต ิหมายถึง แหล่งน้้าที่เกิดขึ้นจากการกระท้าของธรรมชาต ิ 

(1.) แม่น้้า หมายถึง ทางน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ (กระแสน้ าตามธรรมชาติทั้งหลาย รวมทั้งกระแสน้ าขนาดเล็ก เช่น แม่น้ ากก   
แม่น้ ากระบุร ี แม่น้ าโกลก  แม่น้ าโขง  แม่น้ าแคว  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าชี  แม่น้ าตรัง  แม่น้ าตาปี  แม่น้ าทา่จีน   
แม่น้ านครนายก  แม่น้ าน่าน  แม่น้ าน้อย  แม่น้ าบางขาม  แม่น้ าบางตะบูน  แม่น้ าบางปะกง  แม่น้ าปัตตานี  แม่น้ าปาย  
แม่น้ าปาาสกั  แม่น้ าปงง  แม่น้ าปราจีนบรุี แม่น้ าปราณบุรี  แม่น้ าเพชรบุร ี แม่น้ าภาช ี แม่น้ าเมย  แม่น้ าแม่กลอง   
แม่น้ ามูล  แม่น้ าคีรีรัฐ  แม่น้ ายม แม่น้ ายวม  แม่น้ ารวก  แม่น้ าลี้  แม่น้ าลพบุร ี แม่น้ าล าเชยีงไกร  แม่น้ าลัดเกร็ด  แมน่้ าเลย  
แม่น้ าวัง  แม่น้ าสะแกกรัง  แม่น้ าสาละวิน  แม่น้ าสาย  แม่น้ าสายบุรี  แม่น้ าเหอืง  แม่น้ าอิง ฯลฯ 

(2.) ห้วย/ล้าธาร  
      ห้วย หมายถึง แอ่งน้ าลึกกวา้งมีทางน้ าไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดป ีหรือแห้งบ้างเป็นครั้งคราว 
      ล้าธาร ทางน้ าที่ไหลจากเขา เป็นแหล่งน้ าที่ตาน้ าผุดน้ าไหลมาบนผิวดินหรือซึมออกจากดินให้ระบายลงสู่ล าน้ าและไหล 
               ไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นทางน้ าทีใ่หญ่ขึ้นเร่ือยๆ 

(3.) คลอง หมายถึง ทางน้ าหรือล าน้ าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ าหรือทะเล 
 
 

5.1 

5.2.1 5.2.2 
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(4.) หนอง/บึง  
หนอง หมายถึง บริเวณที่มีน้ าขังมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อยู่ตามชุมชน และมกัจะแห่งขอดยามฤดูแล้ง มีน้ ามากในฤดูฝน 
บึง หมายถึง บริเวณ บริเวณที่มีน้ าจ านวนมาก มี่ขนาดกว้างใหญ่ อาจกินพื้นที่หลายหมู่บา้น หลายต าบล และมีความ 
หลากหลายทางธรรมชาติ เช่นบึงบระเพด็ บึงนรา บึงโขงหลง บึงสีไฟ กว๊านพะเยา ทะเลสาบสงขลา บึงหนองหาน  
ทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครนิทร์ (เขื่อนเจ้าเณร ชื่อเดิม) บึงโขงหลง ฯลฯ 

(5.) น้้าตก  หมายถึง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากล าน้ าไหลลงมาจากจุดที่สูงกวา่ ท าให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ าตก น้ าตก
ที ่พบได้ตามภูเขา  

 เช่น น้ าตกภูซาง  น้ าตกไทรโยคใหญ่  น้ าตกไทรโยคน้อย  น้ าตกพริ้ว น้ าตกจ าปาทอง  น้ าตกห้วยแก้ว         
น้ าตกธารสวรรค์  น้ าตกธารทิพย์-ธารทอง  น้ าตกตาดหมอก  น้ าตกสาลิกา  น้ าตกวังแก้ว  น้ าตกวังทอง  น้ าตกโตนงาช้าง    
น้ าตกวังตะไคร้  น้ าตกเอราวัณ  น้ าตกสอยดาว  น้ าตกผาเงิบ  น้ าตกศรีสังวาล  น้ าตกต้นตอง  น้ าตกภูฟ้า  น้ าตกวังเปียน    
น้ าตกสะปัน  น้ าตกเจ็ดสาวน้อย  น้ าตกคลองลาน ฯลฯ 

5.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
5.3.1  กรอกจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านตามแต่ละประเภท (แห่ง) 
5.3.2  กรอกแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน (จ านวนต้องไม่เกิน ข้อ 5.3.1) 

 
 
ค าอธิบาย 
แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง แหล่งน้้าที่เกิดขึ้นจากการกระท้าของธรรมชาติ 

(1.) แก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน้ าตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพื้นที่ 
หน่วงน้ า (detention basin) เพื่อแก้ปญัหาน้ าทว่ม 

(2.) อ่างเก็บน้้า หมายถึง ทะเลสาบที่มนุษยส์ร้างขึ้น เพื่อเก็บน้ าส าหรับการใช้ในหลากหลายจุดประสงค์ อา่งเก็บน้ าถกูสร้างขึ้นจาก
คอนกรีต ดิน หิน สิงที่อยู่รอบๆ แม่น้ าหรือล าธาร เพือ่เป็นเขื่อนที่แข็งแรง เมื่อเขื่อนสร้างเสร็จสมบูรณ์ กระแสน้ าจะเติมเต็มเขื่อน 
เขื่อนซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย ์(มากกวา่เป็นการปรับตัวของอ่างน้ าตามธรรมชาติ) อาจถกูเรียกว่า ที่เก็บน้ าขนาดใหญ่ 

(3.) ฝาย เป็นโครงสร้างทางชลประทานมีลักษณะเป็นเขื่อนน้ าล้นใช้ส าหรับการเปลี่ยนขนาดและรูปแบบการไหลของแม่น้ า ประโยชน์
ของฝายมักจะถูกใช้ในการป้องกันน้ าท่วม เก็บน้ าบริเวณต้นน้ า และบริหารทรัพยากรน้ า เมื่อน้ าบริเวณต้นน้ ามปีริมาณความสูง
น้อยกว่าความสูงของฝายน้ าจะถกูกักเกบ็ไว้ แต่เมื่อระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นน้ าจะไหลข้ามไปยังท้ายน้ าการแบ่งประเภทของฝายมีการ
แบ่งหลากหลายรูปแบบ เช่นแบ่งตามระยะเวลาการใช้งานเป็น (1) ฝายถาวร และ (2) ฝายชั่วคราว หรือแบ่งตามลักษณะวัสดุ 
เช่น (1) ฝายโครงสร้างไม้ (2) ฝายหินทิง้ (3) ฝายหินก่อบนดินถมอัดแน่น (4) ฝายคอนกรีต 

(4.) สระเก็บน้้า คือ แหล่งเก็บกักน้ าฝน น้ าท่า หรือ น้ าซับ โดยการขุดดินให้เป็นที่ส าหรับเก็บกกัน้ า ให้มีขนาดความยาว ความกวา้ง 
และความลึก ตามปริมาณน้ าที่ต้องการจะเก็บกกัไว้ใช้และปริมาณน้ าที่ไหลเข้าสระเก็บน้ า แลว้น าดินที่ขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบ
ขอบสระ โดยส่วนมากจะมีอาคารทางน้ าเข้าอาคารระบาน้ า และบันไดลงสระ  

(5.) คลองชลประทาน หมายถึง คลองที่ขุดขึ้น เพื่อส่งน้ าจากอ่างเกบ็น้ า เขา้ไปในไร่นาของเกษตรกร อปท.ด าเนนิการขุดเองหรอื หน่วยงานอื่น  ๆ       
(6.) บ่อน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร หมายถึง บ่อน้ าบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นหลัก 

5.3.1 5.3.2 

6                       บอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 



17 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

5.4 สรุปความเพียงพอของแหล่งน้ าทางการเกษตรตลอดปี (ตามข้อ 3.1,3.2 ,3.2) 
5.4.1 พิจารณาแหล่งน้ าจากข้อ 3.1 ปริมาณน้ าฝน, 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์
สร้างข้ึนโดยรวมแล้วเพียงพอต่อการใช้ในหมู่บ้านหรือไม่ 
5.4.2 กรณีแหล่งน้ า ข้อ 3.1 ,3.2 , 3.3  ไม่เพียงพอ จะมีหน้าต่างขึ้นให้เลือกว่าแหล่งน้ า 
ไม่เพียงพอในเดือนไหน เลือกได้มากกว่า 1 เดือน  

 

5.5 เมื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลเสร็จแล้วให้กดเมนู   
   ย้อนกลับหน้าที่แล้วเพื่อดรูายละเอยีดหรือแก้ไข (ระบบจะบันทึกหน้าปัจจุบันแล้วย้อนไปหน้าทีผ่่านมา) 
   บันทึกในกรณีที่น าเข้าข้อมลูเสร็จแล้วหรือในระหว่างการน าเข้าข้อมลู (ระบบจะบันทึกแต่ไม่

เปลี่ยนหน้า) 
   ไปหน้าถัดไปเพื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลในด้านต่อไป (ระบบจะบันทกึและไปหน้าถัดไป) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 

กลบัหนา้ที่แลว้ 

บนัทึก 

หนา้ถดัไป 

5.5 

5.4.2 
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6. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
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6.1  จ านวนแหล่งน้ ากินน้ าใช้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน (แห่ง)  
6.2  จ านวนแหล่งน้ าที่ใช้ได้  
6.3  จ านวนแหล่งน้ าที่ใช้ไม่ได้ (ระบบค านวณให้อัตโนมัติ) 
6.4 ความเพียงของแหล่งน้ าน้ าอุปโภค บริโภคตลอดที่ใช้ได้ทั้งปี  (ต้องไม่เกินข้อมูลในข้อ 6.2) 
6.5 สรุปความเพียงพอของน้ าอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี  
                      ถ้าเพียงพอให้เลือก                    กรณีน้ าไม่เพียงพอ (จะขึ้นเมนูให้เลือกเดือน สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 เดือน) 
6.6 กดบันทึก แล้วกดหน้าถัดไป เพื่อน าเข้าข้อมูลในด้านที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 

6.2 6.4 

6.5 

 

 

6.6 

 

6.3 6.1 
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ค าอธิบาย 
แหล่งน้้าธรรมชาต ิหมายถึง แหล่งน้้าที่เกิดขึ้นจากการกระท้าของธรรมชาต ิ 

(1.) บ่อน้้าบาดาล เกิดจากน้ าที่กกัเก็บอยู่ในชั้นเห็นเก็บน้ าใต้ดินภายใต้แรงกดดัน เมื่อมีการขุดบ่อลงไปที่ชั้นกับเกบ็น้ านี้ น้ าจะถูก
แรงดันไหลออกมา 

(2.) บ่อน้้าตื้นสาธารณะ  (บ่อน้ าที่ใช่ร่วมกันในชุมชน ) หมายถึง บ่อน้ าตื้น เป็นบอ่ทีขุ่ดขึ้นโดยไม่ลึกมากนัก โดยระดับความลึกแค่ผิว
ดินขึ้นบนเท่านั้น สามารถขุดเจาะได้เอง การขุดบอ่น้ าตื้นควรมีระยะห่างจากสว้มซึมประมาณ 20 เมตร เป็นอย่างต่ า บอ่น้ าตื้นจะ
มีปริมาณน้ าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น ทางน้ าซับ มีลักษณะเป็นน้ าใต้ดินที่ไหลซึมผ่านชั้นดิน
ตามแนวดิ่งไปสะสมตัวในชั้นหินในแนวนอนหรือแนวราบจนมีปริมาณมากและไม่สามารถไหลซึมผ่านไปได้อีกก็จะไหลไปตามแนว
เทของชั้นหินหรือลักษณะภูมปิระเทศ จนถึงจุดที่มีทางออก เช่น ตามลาดเขา หรือจุดตัดระหว่างชั้นหินกับบริเวณผิวดิน น้ าใต้ดิน
จึงไหลออกมาได้ จึงมักพบบริเวณลาดเขา หรือเชิงเขา บางครั้งพบว่าบางพื้นทีจ่ะได้เห็นน้ าซับซึมจากชั้นดิน ถา้มีปริมาณน้ ามาก
สามารถน ามาใช้ได้ ในกรณีที่น้ าไหลมีก าลังแรงมาก เรียกว่า “น้ าพ”ุ มีประโยชน์ในการน ากลับมาใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรบัอุปโภค
และบริโภค 

(3.) น้้าประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ) หมายถึง เป็นน้ าที่ผ่านขบวนการต่าง ๆ มากมาย มขีั้นตอนการผลิตหลาย
ขั้นตอน และต้องมีการลงทุนที่สูงผลิตน้ าประปา โดยใช้น้ าจาก  ใชแ้หล่งน้ าผิวดนิ เช่น แม่น้ า ล าคลอง หว้ย หนอง คลอง บึง สระ
เก็บน้ า เป็นต้น และ. ใช้แหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าบาดาล เป็นต้น ด้าเนินการผลิดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(4.) น้้าประปาส่วนภูมิภาค หมายถึง  หมายถึง เป็นน้ าที่ผ่านขบวนการต่าง ๆ มากมาย มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน และต้องมี
การลงทุนที่สูงผลิตน้ าประปา โดยใช้น้ าจาก  ใช้แหล่งน้ าผวิดิน เช่น แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง สระเก็บน้ า เป็นต้น 
และ. ใช้แหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าบาดาล เป็นต้น ด าเนินการผลิดโดย กปภ รัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่
ผลิตและให้บริการเกี่ยวกบัน้ าประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  

(5.) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ น้ าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค จาแหล่งน้ ามีอยู่ทั่ว ๆ ไปในโลก ได้แก่ พื้นผวิดิน ใต้ดิน ในบรรยากาศ  ซ่ึงแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติจ าแนกได้ 2 ชนิด  ดังนี้ 

1. น้ าผิวดิน น้ าผวิดินเป็นแหล่งน้ าที่พบทั่วไปบนพื้นผิวโลก เช่น แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลหรือมหาสมุทร               
2. น้ าใต้ดิน เกิดจากน้ าผิวดินซึมผ่านดินชั้นต่าง ๆ ลงไปถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่ซึมผ่านไม่ได้ น้ าเหล่านี้จะไปสะสมอยู่
ระหว่างช่องวา่งของเนื้อดินหรือหิน และปริมาณน้ าใต้ดินบริเวณหนึ่ง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กบั
ปริมาณน้ าฝนและสภาพภูม ิ    
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ค าอธิบาย : 

 เนื่องจากการน าเข้าข้อมูลปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงาน ที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอทั้งด้านการเกษตร ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  ในหัวข้อ โครงการ/แผนงาน อยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลงบประมาณและแหล่งงบประมาณซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในแบบส ารวจข้อมูล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีส่งให้จังหวัดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2172 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้น าเข้าข้อมูลฯ โดยเพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลฯ
ให้ครบถ้วนด้วย 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากแบบส ารวจ 
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7.ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
7.1ด้านการเกษตร 
 7.1.1 ระบุชื่อโครงการ 
 7.1.2 ประเภทของโครงการ มี 18 ประเภท 
 7.1.3 เลือก                            กรณีโครงการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา อปท. 
                  เลือก                            กรณีโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา อปท. จะมี 
       เมนูให้เลือกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาปีใด(โดยท าเครื่องหมายหน้าปีงบประมาณ) 
 

         (เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)รวมถึงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยโครงการก าหนดไว้ในปี 2560) 

 

(เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รวมถึงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโดยโครงการก าหนดไว้ในปี 2561) 
  สามารถเลือกได้ทั้ง                 กรณีโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา อปท.ทั้งสองปี  

                    
                           ระบุจ านวนงบประมาณ 
                             เลือกได้จากแหล่งงบประมาณปี 2560(รวมทั้งเพิ่มเติม) หรือ จ่ายขาดเงินสะสม 
  ลบโครงการนี้    

 7.1.4 เพ่ิมโครงการเพื่อน าเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการใหม่ 
 7.1.5  บันทึก แล้วกดหน้าถัดไปเพื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลในด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.1.1 

7.1.2 

 

7.1.4 

7.1.3 

7.1.5 

ประเภทโครงการ 
1.10 สรา้งลานตากข้าวกลางประจ าหมู่บา้น 1.เปลีย่นแปลงการเพาะปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 

(จะมีข้อย่อย 5 ข้อ ตามแบบ) 

1.ด้านการเกษตร 
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7.2 ด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
7.2.1 ระบุชื่อโครงการ 

 7.2.2 ประเภทของโครงการ มี 9 ประเภท 
 7.2.3 เลือก                            กรณีโครงการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา อปท. 
                  เลือก                            กรณีโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา อปท. จะมี 
       เมนูให้เลือกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาปีใด(โดยท าเครื่องหมายหน้าปีงบประมาณ) 
 

         (เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)รวมถึงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยโครงการก าหนดไว้ในปี 2560) 

 

(เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รวมถึงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโดยโครงการก าหนดไว้ในปี 2561) 
  สามารถเลือกได้ทั้ง                 กรณีโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา อปท.ทั้งสองปี  

                    
                           ระบุจ านวนงบประมาณ 
                             เลือกได้จากแหล่งงบประมาณปี 2560(รวมทั้งเพิ่มเติม) หรือ จ่ายขาดเงินสะสม 
  ลบโครงการนี้   

 7.2.4 เพ่ิมโครงการเพื่อน าเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการใหม่ 
 7.2.5  บันทึก แล้วกดหน้าถัดไปเพื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลในด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 

7.2.2 

 
7.2.4 

7.2.3 

7.2.5 

2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน 

2.5  ขดุบ่อน้ าตื้น 

2.9  ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
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7.3 ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
7.3.1 ระบุชื่อโครงการ 

 7.3.2 ประเภทของโครงการ มี 9 ประเภท 
 7.3.3 เลือก                            กรณีโครงการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา อปท. 
                  เลือก                            กรณีโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา อปท. จะมี 
        เมนูให้เลือกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาปีใด(โดยท าเครื่องหมายหน้าปีงบประมาณ) 
 

         (เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)รวมถึงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยโครงการก าหนดไว้ในปี 2560) 

 

(เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รวมถึงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโดยโครงการก าหนดไว้ในปี 2561) 
  สามารถเลือกได้ทั้ง                 กรณีโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา อปท.ทั้งสองปี  

                    
                           ระบุจ านวนงบประมาณ 
                             เลือกได้จากแหล่งงบประมาณปี 2560(รวมทั้งเพิ่มเติม) หรือ จ่ายขาดเงินสะสม 
  ลบโครงการนี้  

 7.3.4 เพ่ิมโครงการเพื่อน าเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการใหม่ 
 7.3.5  บันทึก แล้วกดหน้าถัดจบการน าเข้าข้อมูลทั้ง 5 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.4 

7.3.3 

7.3.5 

3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 

3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
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ออกจากระบบ  
 ในทุกๆหน้าจอสามารถออกจากระบบได้โดยกดปุุม                   ซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าจอเพ่ือออกจาก
ระบบได้ ถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลจะท าให้ข้อมูลที่กรอกไว้หายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: การติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม :: 
1. ผู้ประสานงาน ด้านการส ารวจและกรอกข้อมูลในแบบส ารวจ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

(ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น)   
                (1) นายโสพรรณ์ สืบบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2104 

(2) นางสาวรุจิรา กองลาแซ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2103 
2. ผู้ประสานงาน ด้านระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (กลุ่มงานสารสนเทศ) 

(1) นางสาววิไล จันทร์ทอง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 22241 9000 ต่อ 1102   
(2) นางสาววรรณภา วิเศษ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 22241 9000 ต่อ 1102   
(3) นายสุกฤษ ตุ่นทา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1107 
(4) นายอนวัช สุขุมวัฒนะ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1109 
(5) นางสาวณิศาชล สันทาลุนัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1107 

3.  ผู้ประสานงานด้าน Username Password ติดต่อส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ 
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ค าอธิบาย ข้อท่ี 7 ส่วนท่ี 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และ
โครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
ด้านการเกษตร 
 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หมายถึง การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับพืช โดยพิจารณาองค์ประกอบของ
ดิน ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของประชาชน เป็นส าคัญ เช่น ลดพื้นที่การปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชาวนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพ   
ให้แก่ชาวนา  
 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม(ปลูกพืชเชิงซ้อน) หมายถึง การปลูกพืชชนิดอื่น บนพ้ืนท่ีเดียวกัน โดยพืชที่เลือกมาต้องเกื้อกูลกัน เช่น 
ช่วยปูองกันแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้อีกชนิดหนึ่ง ช่วยคลุมดิน ช่วยเพิ่มรายได้ก่อนเก็บเกี่ยวพืชหลัก เป็นต้น 
 การท าการเกษตรทางเลือก หมายถึง การท าการเกษตรที่เน้นการใช้ปุยหมัก ปุยคอก และวัสดุปกคลุมดิน การผสมผสานด้วยการ
ปลูกพืชและสัตว์เพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ลดการไถพรวนและงดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์  และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้น้อยลง 
จนถึงขั้นไม่ใช้เลย และเมื่อความต้องการพืชผักที่ไม่มีสารพิษเกิดขึ้นในกลุ่มรัก เกษตรทางเลือก จะมีเปูาหมายในการผลิตอาหารและ
ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากกว่าการผลิตเพื่อการส่งออก เกษตรกรจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด อาหารที่ผลิตได้ก็เป็น
อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ระบบเกษตรทางเลือก มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิด
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันเกษตรทางเลือกมีอยู่หลายกลุ่ม ส่วนใหญ่จะมีหลักการและวิธีการที่ใกล้เคียงกัน และจะมีแตกต่างกัน
บ้างตามแนวคิด และวิธีปฏิบัติไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ระบบเกษตรทางเลือก 
 1.เกษตรธรรมชาติ Natural Farming 

2. เกษตรอินทรีย์ Organic Farming 
3. เกษตรยั่งยืน Sustainable Agriculture 
4. เกษตรผสมผสาน Integrated Farming  
5.เกษตรทฤษฎีใหม่ New Theory Agriculture  
6.วนเกษตร Agro  
เกษตรธรรมชาติ Natural Farming มีเปูาหมายในการท าเกษตรด้วยวิธีการเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติ และจัดระบบนิเวศให้เกื้อกูลกัน ผลิตอาหารที่มีรสชาติตามธรรมชาติ และไม่มีสารพิษ ผู้ ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจาก
สารพิษจากกระบวนการผลิตและระบบนี้เป็นระบบการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ โดยจุดเด่นของเกษตรธรรมชาติ 
คือ การฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ และการลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก  

เกษตรอินทรีย์ Organic Farming เน้นในเรื่องหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
รวมถึงฮอร์โมนต่างๆ ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิด
พิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวัตถุเช่น ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเน้นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัจจุบันใน
ส่วนของฮอร์โมนกระตุ้นการเติบโตของพืชและสัตว์มักถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังถือว่าเป็นระบบเกษตรอินทรีย์อยู่ เนื่องจาก
ฮอร์โมนดัดแปลงนั้นไม่ได้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 

เกษตรยั่งยืน Sustainable Agriculture ในระบบเกษตรยั่งยืนเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีทั้งการปลูกพืช  
และการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดที่ผสมกันและมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างลงตัว แต่ เนื่องจากระบบเกษตรยั่งยืนเป็นระบบเกษตรที่มี
ความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกับระบบเกษตรผสมผสาน และระบบเกษตรธรรมชาติ แต่จะเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความ
ยั่งยืน ดังนั้นระบบการเกษตรแบบใดก็ตามที่มีรูปแบบท่ีท าให้เกิดความมั่นคงต่อเกษตรกร และมีผลในระยะยาวจึงจะถูกรวมเข้ามาอยู่ใน
ระบบเกษตรยั่งยืน อาทิเช่น เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน  
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การเกษตรทางเลือก เกษตรผสมผสาน Integrated Farming หรือการท าเกษตรผสมผสาน มีความแตกต่างจากการท า
เกษตรหลายๆ อย่างที่เรียกว่า ไร่นาสวนผสม หรือ Mixed Farming ตรงที่เกษตรผสมผสานมีการจัดการกิจกรรมการผลิตผสมผสาน
เกื้อกูลกันเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด มิใช่มีกิจกรรมการผลิตหลายๆ อย่างเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนเป็นหลักอย่างการท าไร่นาสวนผสม แต่บางครั้งการท าไร่นาสวนผสมอาจมีกลไกการเกื้อกูลกันจากกิจกรรมการ
ผลิตได้บ้าง แต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อย มิใช่เกิดจากความรู้ความเข้าใจและการจัดการของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การท าไร่นาสวนผสมอาจ
เป็นบันไดขั้นต้นของการท าเกษตรผสมผสานได้อีกทางหนึ่ง  

เกษตรทฤษฎีใหม่ New Theory Agriculture เกษตรทฤษฎีใหม่มีแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ได้ทรงคิด ดัดแปลงปรับปรุง และ
แก้ไขให้การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักส าคัญคือ ความเรียบง่าย ทั้งนี้ทรงใช้ค าว่า Simplify หรือ Simplicity ทั้ง
ในแนวคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล ท าให้รวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง ตลอดจนต้องมุ่งไปสู่
วิถีแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งมีหลักการ และรูปแบบในการท าเกษตร ตามเง่ือนไขคือ… เป็นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการท าเกษตร
เหมาะส าหรับพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 10-20 ไร่ โดยให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป ตาม
ก าลัง และท ากิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ โดยให้แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ให้มีแหล่งน้ าในไร่นา เพื่อใช้ในการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ ประมง 30% ของพื้นที่ ให้มีพ้ืนท่ีท านาปลูกข้าวในฤดูฝนไว้บริโภค ให้พอเพียงตลอดปี 30% ของพื้นที่ ให้มีพ้ืนท่ีเพื่อการเพราะ
ปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร 30% ของพื้นที่ และให้มีพื้นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ 10% ของพื้นที่ โดย
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ทั้ง 4 ในพื้นที่รวมทั้งหมด จะเป็นการท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร 
ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน ปัจจัยการผลิต หรือเศษเหลือใช้จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงวิธีของการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยมีพื้นฐานอยู่ท่ีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และเป็นการเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่
ทั้ง 4 ส่วน ที่พระองค์ท่านได้มีสายพระเนตรอันยาวไกล เห็นถึงประโยชน์จากการหมุนเวียนของวัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  

วนเกษตร Agro Forestry หมายถึง การใช้ที่ดินในการผลิตพืช และสัตว์ให้มากชนิด หรือมีความซับซ้อนและหลากหลายทาง
ชีวภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การท าเกษตรร่วมกันกับการอนุรักษ์ปุาไม้ โดยมีรากฐานหรือปัจจัยการ
ผลิตที่มาจากท้องถิ่นเอง ท้ังนี้การท าวนเกษตรจะมีลักษณะแตกต่างหรือผันแปรไปตามสภาพท้นที่ รวมถึงทัศนคติ ความเช้ือ วัฒนธรรม 
ประเพณี และความรู้ ความสามารถในการจัดการของแต่ละท้องถิ่นเอง คร่าวๆ เกี่ยวกับระบบการเกษตรที่หลายคนอาจสับสน ซึ่งผู้เรียบ
เรียงเองในบางครั้งก็ยังสับสนว่าระบบไหนเป็นแบบไหนในบางครั้ง จึงต้องมานั่งทบทวนระบบกันในเนื้อหานี้อีกครั้งเพื่อความเข้าใจให้ดี
ขึ้น และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นไม่มากก็น้อย  

ที่มาเกษตรกรรมทางเลือก : เกษตรธรรมชาติประยุกต์ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ศูนย์ข้อมูลเกษตรธรรมแม่โจ้ ภาควิชา
ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาแม่โจ้ www.maejonaturalfarming.org 
 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยปูองกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับ
ราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่ า การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรม ที่สามารถรับวัตถุ ดิบเพื่อ
ผลิตเป็นอาหารจ านวนมากได้ การผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารให้
เป็นที่ยอมรับ และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี การแปรรูปท าได้
หลายรูปแบบ เช่น การท าให้แห้งโดยใช้ลมร้อน (ตู้อบลมร้อน) การท าให้แห้งโดยใช้ลูกกลิ้ง การท าให้แห้งแบบเยือกแข็ง การท าให้แห้ง
โดยใช้ไมโครเวฟการท าให้แห้งโดยใช้วิธีออสโมซิส 
 จัดตลาดชุมชน  หมายถึง หมายถึง สถานที่ชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ดาเนิน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการตามความถนัดของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ที่สุจริตของแต่ละครอบครัว เกิด
การหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนรวมถึงจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนด้วย และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน รวมถึงการ
ช่วยธ ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน 

http://www.maejonaturalfarming.org/
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ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถ่ิน ร่วมกบั กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน)  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

 จัดต้ังกลุ่มอาชีพ หมายถึง หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีมีความต้องการในการฝึกอาชีพ การมีงานท า 
 จัดต้ังโรงสีชุมชน หมายถึง หมายถึง สถานท่ีสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักรมีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตข้าวจาก
เกษตรกรในชุมชน และผลิตข้าวคุณภาพจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 
 จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร หมายถึง หมายถึง การรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุยที่ทาจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่
เป็นประโยชน์สาหรับการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ 
ใบไม้ กรดอะมิโนโดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ นามาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุย / เกษตรอินทรีย์ 
คือการทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน   
ทางน้ า และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้
กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสิ่งท่ีได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่าง
เป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุน
การผลิตต่ าเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต 
 สร้างลานตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน หมายถึง หมายถึง การสร้างลานตากข้าวชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพต่ า เพราะไม่มีลานตากที่ได้มาตรฐาน 
 สร้างยุ้งฉางประจ าหมู่บ้าน หมายถึง หมายถึง โรงขนาดใหญ่เป็นท่ีเก็บข้าวเปลือก หลังจากการทานาของชาวนา เพื่อเก็บข้าวเปลือก
ไว้กิน ขาย และทานเป็นพันธุ์ข้าวในฤดูกาลหน้า 
 จัดสรรที่ดินท ากิน หมายถึง การจัดสรรที่ท ากินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง และการขาดแคลนที่ท ากินของ
ประชาชน  
 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต  
 ศูนย์เรียนรู ้หมายถึง ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 
ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสรา้งโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม 
และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน 
โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง เรียนรู้ และมุ่ง
การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ก าจัดศัตรูพืช หมายถึง  โครงการที่เกี่ยวการก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด 
 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์สัตว ์เมล็ดพันธ์ุ)  หมายถึง การสนับสนุนปัจจัยการทางผลิตทางการเกษตรต่างๆ 
 กองทุนเพ่ือการเกษตร หมายถึง กองทุนที่ หมู่บ้าน/ชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิ ต วัฒนธรรม ประเพณี และ
เป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม                     
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์
เลี้ยง เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ 
 มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีแห่งนั้น 
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2.ด้านแหล่งน้ าอุปโภคบรโิภค 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค บริโภค หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงช้ันน้ าบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ าบาดาล
ขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมายถึง น้ าที่กักเก็บไว้ในบ่อประจาหมู่บ้านรวมถึงสูบน้ าใต้ดิน แล้วสูบขึ้นเก็บบนแท็งก์ แล้วปล่อยมา 
ตามท่อที่เดินไว้ไปยังแต่ละบ้านซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็น 
ระบบประปาที่หมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือก่อสร้างเพื่อให้บริการน้ าประปากับหมู่บ้านชุมชนทั้งนี้ให้หมายความ
รวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านด้วย 
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมายถึง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านที่ช ารุด 
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมายถึง การเดินท่อน้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ีที่ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ขุดบ่อน้ าต้ืน หมายถึง บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  (บ่อน้ าที่ใช่ร่วมกันในชุมชน ) หมายถึง บ่อน้ าตื้น เป็นบ่อที่ขุดขึ้นโดยไม่ลึกมากนัก      
โดยระดับความลึกแค่ผิวดินขึ้นบนเท่านั้น สามารถขุดเจาะได้เอง การขุดบ่อน้ าตื้นควรมีระยะห่างจากส้วมซึ มประมาณ 20 เมตร       
เป็นอย่างต่ า บ่อน้ าตื้นจะมีปริมาณน้ าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น ทางน้ าซับ มีลักษณะเป็นน้ าใต้ดินที่
ไหลซึมผ่านช้ันดินตามแนวดิ่งไปสะสมตัวในช้ันหินในแนวนอนหรือแนวราบจนมีปริมาณมากและไม่สามารถไหลซึมผ่านไปได้อีกก็จะไหล
ไปตามแนวเทของช้ันหินหรือลักษณะภูมิประเทศ จนถึงจุดที่มีทางออก เช่น ตามลาดเขา หรือจุดตัดระหว่างช้ันหินกับบริเวณผิวดนิ น้ าใต้
ดินจึงไหลออกมาได้ จึงมักพบบริเวณลาดเขา หรือเชิงเขา บางครั้งพบว่าบางพื้นที่จะได้เห็นน้ าซับซึมจากช้ันดิน ถ้ามีปริมาณน้ ามาก
สามารถน ามาใช้ได้ ในกรณีที่น้ าไหลมีก าลังแรงมาก เรียกว่า “น้ าพ”ุ มีประโยชน์ในการน ากลับมาใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
สร้างถังเก็บน้ าฝนในที่สาธารณะ หมายถึง การสร้างถังเก็บน้ าไว้รองรับน้ าฝน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ในท่ีสาธารณะ  
เช่น โรงเรียน วัด หรือท่ีสาธารณะของหมู่บ้านที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน หมายถึง การจัดสร้างหรือจัดหาภาชนะกลางประจาหมู่บ้านเพื่อใช้สาหรับบรรจุน้ า 
ช่วยเหลือประชาชนท่ีขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง 
โอ่งขนาดใหญ่หมายถึง หมายถึง การปั้นหรือการจัดหาโอ่งขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ าฝน หรือเพื่อบรรจุน้ า เพื่อใช้ใน 
การอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงซ่อมแซมภาชะกักเก็บน้ า หมายถึง ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ าที่ช ารุด 
 

3.ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ขุดลอกแหล่งน้ า หมายถึง การขุด ดูด ตัก หรือการกระท าประการอื่นใดที่เป็นการน ากรวด หิน ดิน ทราย ท่ีทับถมอยู่ใต้แหล่งน้ า 
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดิน ซึ่งแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ หมายความรวมถึง ล าราง ห้วย หนอง คลอง บึง บางและ
แหล่งน้ าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้ าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สร้างฝายกักเก็บน้ า หมายถึง สิ่งก่อสร้าง ท่ีท าขึ้นเพื่อขวางหรือก้ันทางน้ า โดยปกติมักจะกั้นลาห้วย ล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็น 
ต้นน้ า หรือ พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ าไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ า
ให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลาน้ าตอนล่างอันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ฝายชะลอน้ าสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ฝายชะลอน้ าแบบท้องถิ่น (หรือฝายแม้ว ที่ทาโดยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ไม้ล้ม หรือก้อนหินชนิด
ต่างๆ มาวางเรียงซ้อนกัน) ฝายชะลอน้ าแบบเรียงด้วยหิน (ฝายกึ่งถาวร) และฝายชะลอน้ าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายแบบถาวร) 
สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้ า) หมายถึง โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นทฤษฎีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมตามแนว
ทางการบริหารจัดการด้านน้ าท่วมล้น (Flood management) โดยสร้างพื้นที่รับน้ า หรือ "แก้มลิง" เพื่อเก็บกักน้ าไว้ช่ัวคราว 
ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าหลัก โครงการแก้มลิงคือการจัดให้มีสถานท่ีเก็บกักน้ าตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นบึงพักน้ าในหน้าน้ า อันเปรียบ
ได้กับแก้มลิง ท่ีเก็บน้ าเหล่านั้นจะท าหน้าที่รองรับน้ าฝนไว้ช่ัวคราว ก่อนระบายลงทางระบายน้ าสาธารณะ ฉะนั้นยามฝนตก น้ าฝนจึงไม่
ไหลลงสู่ทางระบายน้ าในทันที แต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ า รอเวลาให้คลองต่างๆ ซึ่งเป็นทางระบายน้ าหลักพร่องน้ าพอจะรับน้ าได้
เสียก่อน จึงค่อยๆ ระบายน้ าลง เป็นการช่วยลดปัญหาน้ าท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ แนวพระราชดาริแก้มลิงยังผสานแนวคิด
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อนุรักษน์้ าและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเมื่อน้ าที่ถูกเก็บกักไว้ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆ ก็จะเข้าไปเจือจางน้ าเน่าเสียในคลองให้จางลง  
แล้วในท่ีสุดก็จะผลักน้ าเสียที่เจือจางแล้วลงสู่ทะเล หรือแหล่งน้ าธรรมชาติต่อไป ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและรักษาระบบ 
นิเวศน์แล้ว ยังมีประโยชน์ในการเกษตรอีกด้วย 
ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ หมายถึง การขุดคลองระบายน้ ารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ า
กระจายเต็มพื้นที่เพ่ิมความชุ่มช้ืน ลดพลังงานในการรดน้ าต้นไม้ และประชาชนได้รับประโยชน์จากน้ าอย่างทั่วถึง เป็นการลด 
ความเหลื่อมล้าในสังคมอีกด้วย 
ขุดสระเก็บน้ า หมายถึง แหล่งเก็บกักน้ าฝน น้ าท่า หรือน้ าซับ โดยการขุดดินให้เป็นที่สาหรับเก็บกักน้ า ให้มีขนาดความยาว 
ความกว้าง และความลึก ตามปริมาณน้ าที่ต้องการจะเก็บกักไว้ใช้และปริมาณน้ าที่ไหลเข้าสระเก็บน้ า แล้วนาดินที่ขุดมาถมเป็น 
คันล้อมรอบขอบสระ โดยส่วนมากจะมีอาคารประกอบคือ อาคารทางน้ าเข้า อาคารระบายน้ า และบันไดลงสระ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงช้ันน้ าบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ าบาดาลขึ้น 
มาใช้เพื่อการเกษตร 
สร้างท่อส่งน้ า หมายถึง การจัดระบบการส่งน้ า โดยเพิ่มความดันให้น้ าสามารถไหลไปตามท่อส่งน้ าในปริมาณที่เราต้องการโดย 
ปริมาณน้ าจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและปริมาณของน้ าที่ส่งไปในท่อ(ความสามารถในการดูดและส่งน้ า
ของปั้ม) เป็นการกระจายการใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างทั่วถึง 
สร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมายถึง โครงการชลประทานประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟูาเป็นโครงการชลประทานอีกลักษณะหนึ่งที่มี
ความแตกต่างจากโครงการชลประทานโดยทั่วไปกล่าวคือ บริเวณหัวงานของโครงการจะเป็นโรงสูบน้ า เพื่อทาการชักน้ าจากแหล่ง 
น้ าที่มีระดับอยู่ต่ ากว่าพื้นที่เพาะปลูก มาปล่อยลงบริเวณต้นคลองส่งน้ า จากนั้นจึงปล่อยให้น้ าไหลไปตามคลองส่งน้ าด้วยแรงโน้มถ่วงของ
โลก (Gravity) หรือบางแห่งอาจจะสูบน้ าผ่านท่อส่งน้ าไปจนถึงพื้นที่รับน้ า และออกแบบให้มีหัวจ่ายน้ าอยู่เป็นจุดๆตามแนวเส้นท่อเพื่อ
ปล่อยน้ าให้กับแปลงเพาะปลูก (นิยมเรียกโครงการประเภทหลังนี้ว่าโครงการชลประทานระบบท่อ) 
ฝนหลวง  หมายถึง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชด าริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ
สร้างฝนเทียมส าหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ าในการเกษตร 
 

 
 


