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ถ้า 
N

ไม่ใช่ตัง้แต่ท่ี ฮิวจ ์

แฮมมอนต ์เบนเนท 
บิดาของการอนรุกัษ์
พืน้ดิน ไดร้อ้งทกุข ์

  อยา่งเปิดใจตอ่รฐัสภา ให้ปกป้องรกัษา 

พืน้ดนิท่ีมีคา่ตอ่ประเทศของเรา เม่ือกวา่ 

80 ปีมาแลว้ คนอเมริกนัคงจะไม่ตระหนกั

ถึงการเช่ือมโยงท่ีส าคญัของชีวิตนี ้กบั

ทรพัยากรท่ีท าใหเ้รามีชีวิตอยู่ได ้

และจากเหตผุลที่ด ี
วนันีเ้กษตรกรและเจา้ของฟารม์ปศุ
สตัว ์ตอ้งเผชิญกบัภาระท่ีดเูหมือนวา่
เหลอืวิสยัที่จะท าได ้- การหลอ่เลีย้ง
อาหารใหแ้ก่ประชากรทั่วโลกทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งรวดเรว็ ดว้ยพืน้ท่ีการเกษตรท่ี
นอ้ยลง พืน้ท่ีน า้จืดที่นอ้ยลงและการ
เปลีย่นแปลงภมูิอากาศอยา่งเดน่ชดั 
ยิ่งกวา่นัน้ เกษตรกรและนกัปศสุตัว์
ชาวอเมรกินัยงัเขา้ใจอกีวา่ อนาคตของ
ลกูหลานของเรานัน้หยั่งรากลกึอยูท่ี่
การปรบัปรุงและการรกัษา 

 

ความสมบรูณแ์ละความเป็นอยูข่อง
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ท าอยา่งไรท่ีเราจะเพิม่ผลผลติและผล
ก าไรจากฟารม์ของเรา จะลดผลกระทบ
นอกสถานท่ีของสารอาหารและปุ๋ ยใน
เรือ่งคณุภาพของน า้ จะปรบัปรุงการฟ้ืน
คืนสภาพของฟารม์ จะลดน า้ทว่มและ
อุม้น า้ในดินใหม้ากขึน้ จะขบัออก
คารบ์อนใหไ้ดม้ากขึน้ จะเพิม่ที่อยูอ่าศยั
ของสตัวป่์าและสตัวผ์สมเกสรดอกไม ้

จาก NCPP
สาสน์

อนาคต
ของลูกห ลานของเราน้ัน 
หย่งัรากลึ กอยู่ทีก่ารปรับปรุง 
และการรั กษาความสมบรูณ ์
ความเป ็น อยู่ของ ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
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จะปรบัปรุงสภาพของป่าและทุง่เลีย้ง Partnership (NCPP) ไดถ้กูกอ่ตัง้ขึน้
สตัวข์องเรา จะลดการใชพ้ลงังาน
ในทางเกษตรไดอ้ย่างไร 

ค าตอบจะมีไดด้ว้ยการวาง
แผนการอนรุกัษ์อย่างพฒันาและ
กวา้งขวาง แผนการอนรุกัษ์ท่ีมี
คณุภาพจะเปลี่ยนอนาคตของเรา
ดว้ยค าแนะน าท่ีเป็นขัน้ตอนแก่
เจา้ของท่ีดินและผูท้  าการท่ีจะน า
น าไปใชป้รบัปรุงท่ีอยู่อาศยัของ
สตัวป่์า การบริหารจดัการศตัรูพืช 
สขุภาพของดิน และอตัราผล 
ตอบแทน ในขณะท่ีลดค่าใชจ้่าย
พลงังานและสิ่งท่ีน าเขา้มาใช้ 

แต่สิ่งนีจ้ะสามารถท าไดถ้า้เรา
วางแผน-เพียงถา้เราท างานกับ
เกษตรกรและนกัปศสุตัวเ์พ่ือ
ประสานงานการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีน ามาใชด้ว้ย
เปา้หมายทางธุรกิจท่ีชีน้  าการปฎิบตัิ
การของเขา  

ดว้ยเหตผุลเช่นนัน้ สถาบนั National

Conservation Planning 

เพ่ือมุ่งเนน้บทบาทท่ีส  าคญัในการวาง
แผนการอนรุกัษ์ มีบทบาทสง่เสริม
ความพยายามของการอนรุกัษ์อย่าง
สมคัรใจบนที่ดินสว่นตวั สถาบนั  
NCPP ประกอบไปดว้ย the USDA

Natural Resources 
Conservation Service (NRCS), 
the National Association of 
Conservation Districts (NACD), 
the National Association of 
State Conservation Agencies 
(NASCA), the National 
Conservation District 
Employees Association 
(NCDEA) และ the National 

Association of Resource 
Conservation and 
Development Councils 
(NARC&DC). 

ในฐานะท่ีเป็นหุน้สว่นของการ
อนรุกัษ์เราไดล้งนามในบนัทึกความ
เขา้ใจท่ีจะน าเอาความเช่ียวชาญ 
ความแข็งแกร่ง พละก าลงัและ
แรงจูงใจ มายงัความมมุานะนี  ้

ในการท าเช่นนี ้เราจะชว่ยเกษตรกรและ
นกัปศสุตัวป์รบัปรุงสขุภาพของชมุชน 

เราท างาน
ดว้ยกนั เพ่ือ: 

1. ท าใหก้ารวางแผน
อนุรกัษ์เขม้แข็งขึน้;

2. ปรบัปรุงสมรรถนะของ
หุน้สว่น เพ่ือใหค้วามช่วย
เหลือแบบตวัต่อตวั ในการ
วางแผนการอนรุกัษ์;

3. ใหม้ั่นใจวา่เป็น
ความช่วยเหลือ
ในทางเทคนิค
และมีพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร;์ และ

4. สรา้งทีมงานนกัวางแผน
ดา้นการอนรุกัษอ์ย่าง
เขม้ขน้

5. 

สามารถท าได้ถา้เราวางแผน-เพยีงว่าถา้เรา
ท างานกับเกษตรกรและนักปศุสัตวบ์นทีด่นิของพว
เขา เพือ่เชือ่มต่อพืน้ดนิและทรัพยากรธรรมชาติ
อืน่ๆ ทีพ่วกเขาบริหารจัดการในธุรกจิทีเ่ขาท าอยู่

“ การอนุรักษท์ีย่ั่งยืน
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ฮวิจ์ แฮมมอนต ์เบนเนท, หวัหนา้คนแรกของ the Soil Conservation Service

ท าใหฟ้ารม์ปรบัคืนสภาพไดด้ีขึน้ตอ่อากาศ
รุนแรง บ ารุงรกัษาหรอืเพิ่มผลผลติ เก็บ
คารบ์อนมากขึน้ และปรบัปรุงทรพัยากร
ทางน า้และสตัวป่์า สิง่ที่ดีที่สดุคอืเราไม่
ตอ้งสญูเสยีผลผลติเพื่อการอนรุกัษ์หรอืผล
ก าไรเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

ถา้เบนเนทยงัอยู่กบัเราในวนันีเ้ขาจะ
กระตุน้ใหเ้ราโอบอุม้สิ่งท่ีเขาต่อสูเ้พ่ือ
ปกป้อง คือการวางแผนการอนุรกัษ์ท่ี
รกัษาและปรบัปรุงพืน้ดินและทรพัยากร
ทางธรรมชาติของเรา บทแรกใน
ประวตัิศาสตรข์องเรามีความส าเร็จได้
ดว้ยวิสยัทศันท่ี์แข็งแกรง่ หุน้ส่วนที่มี
ประสิทธิภาพและความรว่มมือของ
เกษตรกรและนกัปศสุตัวท์ั่วประเทศ  

ดว้ยกัน NCPP จะยืนหยดัไปดว้ยกนัท่ี
จะสรา้งบทต่อไปในประวตัิศาสตรข์อง
เรา-ดว้ยหลกัการเดิม-ท่ีเราจะมุ่งเนน้ไป
ยงัยคุต่อไปของการวางแผนการอนรุกัษ์ 
เราจะมีช่ือไปดว้ยกันในการดแูลอย่าง
ยั่งยืนบนดินแดนอนัยิ่งใหญ่แห่งนี ้

ลงนามโดยผู้น าดังต่อไปนี ้ของ National Conservation Planning Partnership

Jason Weller, Chief, USDA Natural Resources Conservation Service 
Lee McDaniel, President, National Association of Conservation Districts 
Olga Walter, President, National Association of Resource Conservation & Development Councils 
Adrian Baber, President, National Association of State Conservation Agencies 

Tim Riley, President, National Conservation District Employees Association 

ด้วยกัน, เราจะมชีื่อ ในการดูแลอย่างย่ังยืน บนผืนแผ่นดินอันยิ่งใหญ่แหง่นี ้“ “



“ 

การสร้าง
แผนการอนรุักษ์

บุคคลของ NRCS มาเดินรอบๆ ฟารม์กับพวกเรา และเรากร็ะดมความคิด
กันและคุยกันเกี่ยวกับอะไรทีเ่ราต้องการ แล้วพวกเขาก็ชีแ้นะเราในโครงการ โดย
ทีพ่วกเขาจะจับคู่สิ่งทีเ่ราต้องการท าใหส้ าเร็จ แผนการอนุรักษข์องเราท าให้เรามี
ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจทีจ่ะเดินหน้าต่อไป เพือ่สร้างความฝันทีเ่รา
ต้องการทีน่ี่

—Theresa Lackey 
Boone County, Missouri 
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มันไม่มีคุณธรรม ในการวางแผนท่ีเพียงแต่จะ
มีแผนขึน้มา เวน้แต่ว่าแผนเหล่านัน้สามารถน าไปสู่การปฎิบตัิ
การวางแผนกลายเป็นแค่การใชค้วามคิดท่ีไม่มีประโยชน์

—Hugh Hammond Bennett, 
Chief, Soil Conservation Service 

การวางแผน 
การอนุรักษ ์ ตอนนัน้

ช่วงเวลาของ ฮิวจ ์แฮม
มอนต ์เบนเนท เกษตรกร
ท างานหนักในท่ีดินโดย

 ค านงึถงึความยั่งยืนในระยะยาว 

หลงัจากท่ีพวกเขาท าใหพื้น้ดิน
เสื่อมสภาพ พวกเขาก็ยา้ยไปแปลง
ถดัไป เสมือนวา่ท่ีดินเป็นทรพัยากรท่ี
ไมส่ามารถท าลายได้

เบนเนทรูด้ีกวา่ และในปี ค.ศ.1933 
เขาไดโ้นม้นา้วใจใหร้ฐัสภา USDA และ
เกษตรกรตา่ง ๆ ใหป้กปอ้งที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมดว้ยระบบปฎิบตัิการ
อนรุกัษ์

เบนเนทรูว้่าท่ีดินทกุเอเคอรม์ีความ
เป็นเอกลกัษณ ์และควรท่ีจะมี
แผนการบริหารจดัการอย่างเหมาะสม
ท่ีพฒันาขึน้มาโดยนกัอนรุกัษ์พืน้ดิน 

เขายงัย  า้ว่าแผนการอนรุกัษ์เป็นของ
เจา้ของท่ีดิน-ไม่ใช่ของผูอ้นรุกัษ์-และ
ดงันัน้จึงควรสรา้งและด าเนินการแบบ
หุน้สว่นกบัเจา้ของท่ีดิน 

ตัง้แต ่ค.ศ.1935 จนกระทั่ง ค.ศ.
1985 การวางแผนการอนรุกัษ์เป็น
การด าเนินงานหลกัของ NRCS (ก่อน
นีค้ือ Soil Conservation

Service) แนวความคิดคือการ
พฒันาและด าเนินการตามแผนการ
อนรุกัษ ์โดยการใชค้วามเช่ียวชาญ
ดา้นเทคนิคของหุน้สว่นการอนรุกัษ์
และขอ้มลูของเกษตรกรทางดา้น
การเงินและดา้นวตัถุ

ชุมชนบางพืน้ท่ีรูว้่าเมื่อมีอะไรท า
ขึน้บนฟารม์แห่งหนึ่งจะมีผลการ
ทบทางบวกหรือลบกบัฟารม์หรือ
เจา้ของท่ีดินอื่น ๆ ท่ีอยู่ต่อเน่ือง

เกษตรกรเริม่ท างานรว่มซึง่กนัและกนั  
เป็นการวางแผนแบบกลุม่ ที่มีความออ่นไหว 
ตอ่ผลกระทบภายนอกของการด าเนินงาน 
ของพวกเขา 
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ตวัอย่างแผนทีข่องการอนรุกัษ์สมยัแรก

ใน 

“ 
 



้

Farmer, Winterset, Iowa
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—Denny Busch 

ตอนทผีมไดร้บัมรดกเป็นฟาร์มของแม่ของผม มนัมี
สภาพทีแ่ย่มากและผมตอ้งการปรบัปรุง ผมรูว้า่ขัน้
แรกคอืท างานกบันกัอนรุกัษ์ประจ าเขต เวยน์ เชฟ
เฟอร์ เพือ่รบัแผนและเรียนรูเ้กีย่วกบัตวัเลอืกตา่งๆ 

การวางแผน
การอนรุักษ ์ตอนนี้



อ
 

ยี่สิบปีมาแล้ว ผมตอ้งการแผนการอนรุกัษ์ท่ีท าให้
ท่ีดินของผมเพิ่มประสิทธิผลและลดความเสื่อม วนันี ้
แผนการอนุรกัษ์ของผมช่วยใหล้กูคา้และหน่วยงานรฐัท่ี
ดแูลดา้นสิ่งแวดลอ้ม มั่นใจไดว้า่ผมท าฟารม์ในรูปแบบท่ีตรง
ตามมาตรฐานคณุภาพของพวกเขา

—Wade Troutman, 
Open Heart Ranch, Bridgeport, Washington 

การวางแผนการอนรุักษ์ 
ส  าหรับอนาคต

นาคตของการวาง

แผนการอนุรกัษ์ได้

น าเอาแนวคิดของ

เบนเนทมารวมกับความสามารถ

ของทีมงานเราและเทคโนโลย่ี

ของวนัพรุง่นี ้

NCPP ไดท้  าใหก้ารวางแผนการ
อนรุกัษ์ท่ีมีคณุภาพในที่ดินเอกชนของ
อเมริกา เป็นสิ่งส  าคญัระดบัชาติ 
ลกูคา้ต่าง ๆ ของเราสามารถคาดหวงั
แผนการอนรุกัษ์ท่ีเป็นนวตักรรม และ
เสริมสรา้งกระบวนการตดัสินใจ และ
ใหผ้ลลพัธท่ี์คงทนในการใชร้ะบบ
อนรุกัษ์ พวกเขาสามารถคาดหวงั
ประสบการณ ์

ในการวางแผนท่ีทนัเวลาเป็นการ
เฉพาะรายและครบถว้นตามเปา้หมาย
ของพวกเขาและตามคณุสกัษณะของ
ทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ 

ความพยายามของพวกเรามุง่เนน้
ไปท่ีเรง่การน าใชร้ะบบการอนรุกัษ ์

(การรวมกนัหนึง่หรอืมากกวา่ของ
มาตรการอนรุกัษ์หรอืแนวทางจดัการ) 
ที่แกไ้ขปัญหาทรพัยากรและน าไปสู่
ผลตอบแทนที่สงูสดุในการลงทนุ
ส าหรบัผูป้ระกอบการและสิง่แวดลอ้ม 
การปฎิบตัินีป้รบัปรุงสมรรถนะของ
ทีด่ิน 
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เพ่ือการคืนสภาพหลงัจากเหตสุภาพ
อากาศสดุขัว้ เช่นภยัแลง้หรือน า้ท่วม 
มนัยงัเป็นการปรบัปรุงสขุภาพของดิน 
เก็บคารบ์อนในดินใหส้งูสดุ และช่วย
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ปรบัปรุงพืน้ฐาน
รายไดข้องเขาดว้ยการลดพลงังาน
และตน้ทนุการผลิต  

ปัจจบุนันีเ้กษตรกรของเราตอ้งการ
แผนการอนรุกัษ์ทีใ่หค้วามมั่นใจใน
ระดบัของลกูคา้หรอืเป็นไปตามกฏ
ระเบียบดา้นสิง่แวดลอ้ม

เพ่ือใหค้วามสนบัสนุนแก่ทีมงาน
ภาคสนามในการน าทางและแกปั้ญหา
ทรพัยากรท่ีทา้ทายของลกูคา้ NCPP

ไดพ้ฒันากลยุทธข์ึน้มา กลยทุธข์องเรา
ท าใหแ้น่ใจว่าทีมงานในพืน้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญท่ีเหมาะสมและประจ าการใน
ท่ีถกูตอ้ง และมีเวลาเพียงพอในการ
ท างานตวัต่อตวักับฐานลกูคา้ท่ี
หลากหลายของเรา 

NCPP ไดต้ระเตรยีมทีมงานของเรา
ดว้ยการขยายโครงการการฝึกอบรม
และการรบัรอง เพ่ือพฒันาและรกัษา
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อทีมงานเพ่ือใหม้ี
ความส าเร็จ ความส าคญัจะเนน้อยู่ท่ี
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจของการ
อนรุกัษ์ การวางแผนภูมิทศัน ์การ
ปรบัปรุงสขุภาพพืน้ดิน การแบ่งปัน
ความรูข้า้มผ่านหุน้ส่วนการอนุรกัษ ์
และการสื่อสารอย่างมั่นใจกบัลูกคา้
ในทางท่ีน าไปสูค่วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ทรพัยากรธรรมชาติในท่ีดินของเขา

เราจะสง่มอบความช่วยเหลือทาง
เทคนิคท่ีสมบรูณแ์ละมีพืน้ฐานดา้น
วิทยาศาสตรใ์หแ้ก่ลกูคา้ต่าง ๆ ของเรา 
ดว้ยการพฒันาและ/หรือ การกา้ว
ทนัสมยัดา้นเครื่องมือและเทคนิคของ
การอนรุกัษ์ท่ีทนัสมยั 
เราไดอ้อกแบบ ปรบัปรุง และใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีจะปรบัปรุงการ
บริหารงานผ่าน
The Conservation Delivery 
Streamlining Initiative (CDSI) 

เราท างานกบัหุน้สว่น เพือ่สนบัสนนุ
 ลูกคา้ในเขตเมอืง

เปา้หมายของเราคือการปรบัปรุง
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยรวม 
เพื่อทีมงานภาคสนามของเรามีเวลามาก
ขึน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยแผนการอนรุกัษ์ที่มี
คณุภาพ เครือ่งมืออื่น ๆ เช่น The CDSI

Conservation Client Gateway 

จะช่วยใหล้กูคา้ของเรามวีิธีการโตต้อบ
กบัเรามากขึน้และเขา้ถึงขอ้มลูไดท้กุ
เวลาตามทีเ่ขาตอ้งการ

เราท างานกบัหุน้สว่นการอนรุกัษข์องเรา
เพื่อขยายสมรรถนะในการสง่มอบ  

การวางแผนการอนุรักษ์
ในอนาคต ไดน้ าเอาแนวคดิทีด่ทีีสุ่ดของ
เบนเนทมารวามกับความสามารถของ
ทมีงานเราและเทคโนโลยีข่องวนัพรุ่งนี้
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การวางแผนและการบริการทาง
เทคนิคของการอนรุกัษ์ท่ีมีพืน้ฐาน
ทางวิทยาศาสตรแ์บบเดียวกนัใหแ้ก่
ลกูคา้ของเราท่ีอยู่ในเขตเมือง หรือ
ในที่ดินของชนเผ่าท่ีเพ่ิงจะเริ่มท า
การเกษตร ฟารม์ออรแ์กนิก หรือพืช
ชนิดพิเศษ หรือท่ีเคยเป็นทหาร  

เราส ารวจโอกาสตา่ง ๆ เพื่อยกระดบั
เทคโนโลยี่และความเช่ียวชาญใน
ภาคเอกชน เพื่อสง่มอบการแกปั้ญหา
การเกษตรอยา่งแมน่ย า และขอ้มลู
ทรพัยากรทางเศรษฐกิจและธรรมชาติ 
เพื่อช่วยใหล้กูคา้ตดัสนิใจไดอ้ยา่ง
ชาญฉลาด 

เราใหค้วามส าคญักับความสมัพนัธ์ 

กบัลกูคา้ของเราและใหป้ระสบการณ์
การวางแผนการอนรุกัษ์ท่ีมีคุณภาพ ท่ี
เริ่มดว้ยการเขา้พบหารือในเรื่อง
เปา้หมาย ความตอ้งการด าเนินงาน
ของลกูคา้ และปัญหาท่ีเก่ียวกับ
ทรพัยากรการผลิตและธรรมชาติบน
ท่ีดินของพวกเขา นกัวางแผนจะ
ท างานกับลกูคา้เพ่ือท าการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นจริงและปฎิบตัิได ้เพ่ือปรบัปรุง
และปกปอ้งพืน้ดิน ปรบัปรุงคณุภาพ
น า้และการบริหารจดัการน า้ และ
รกัษาการท างานในฟารม์ ทรพัยากร
คงคลงัและการประเมินผลอย่าง
ครบถว้นจะถกูท า ขึน้อยู่กบัผลลพัธ ์
การปฎิบตัิการอนรุกัษ์จะถกูแนะน า
เพ่ือปรบัปรุงความยั่งยืนในระยะยาว 

และรกัษาผลผลติของทีด่ิน 

แผนเฉพาะอาจจะถกูพฒันาเพ่ือ
แกปั้ญหาทรพัยากรท่ีเฉพาะเจาะจง 
เช่นสารอาหารท่ีมากเกินไป การจดัการ
ศตัรูพืช ท่ีอยู่อาศยัของสตัวป่์าลดลง 
การรุกรานหรือทุ่งหญา้เลีย้งสตัวท่ี์แย่ 

เมื่อทางเลือกไดร้บัการพฒันา ลกูคา้จะ
ตดัสินใจเก่ียวกับการปฎิบตัิและตาราง
การท่ีดีท่ีสดุเพ่ือตอบสนองเป้าหมาย
การจดัการท่ีดินของเขา 

นกัวางแผนการอนรุกัษจ์ะประเมนิ
ตอ่ไป และช่วยเกษตรกรหรอืนกัปศุ
สตัวต์ามที่เขาท าการและแกไ้ขแผนท่ี
เปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการ 

แผนการอนุรักษ์
เป็นสิง่ดีอยา่งมากและเรามีอยู่
เสมอ พืน้ดินเป็นท่ีเลีย้งชีพของผม
และผมตอ้งการดแูลมนั แผนการ
อนรุกัษช์่วยใหผ้มคดิไวล้ว่งหนา้ 
มนัใหแ้นวทางและเป็นหลกัฐานสิง่
ท่ีเราท าไปแลว้

—George Van Wychen, Wisconsin 
Farmer, Brown County Wisconsin 

ในระหว่างการวางแผน นักวางแผนการ
อนุรักษท์ างานอย่างใก้ลชิดกับเจ้าของที่ดิน
หรือผู้ประกอบการ เพื่อ:

1. หารือในเรื่องวตัถปุระสงคก์ารท า
ฟารม์ ปศสุตัวห์รือการจดัการท่ีดิน

2. ตรวจสอบขอ้กงัวลและโอกาสทาง
ทรพัยากรธรรมชาติ

3. ชีแ้นะในท่ีเป็นไปไดใ้นการป้องกนั
การบรูณะและการปรบัปรุง

4. หารือเป้าหมายทางเศรษฐกิจของ
ฟารม์ การท าฟารม์ในปัจจบุนัและแผน
ในอนาคต

5. ตรวจสอบค าแนะน าของระบบการ
อนรุกัษห์รือท าการสว่นบคุคล และ

6. ชั่งน า้หนกัทางเลือกต่าง ๆ

“ 
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แผน
การอนุรักษ์

แผนการอนุรกัษ์ใน

อนาคตจะมีรูปรา่ง

และความรูส้ึกใหม่

แต่ยงัรกัษาประโยชนท่ี์มีเหนือ

กาลเวลาเป็นเครื่องมือในการ

ตดัสินใจใชท่ี้ดินเพ่ือท่ีมีผลผลิตและ

ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม

มากกว่าแปดสิบปีท่ีการวางแผนการ
อนรุกัษ์ใหก้บัเกษตรกรและนกัปศุ
สตัวไ์ดเ้ป็นกระดกูสนัหลงัของ
หุน้สว่นการอนรุกัษ์ 

แผนการอนรุกัษใ์นอดตีและปัจจบุนั
เป็นความพยายามรว่มกนัผา่นนกั
วางแผนการอนรุกัษ์ – ความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ที่ระบถุึงวตัถปุระสงคก์าร
อนรุกัษ์ของลกูคา้ และที่ประเมิน 
และวิเคราะห ์ปัญหาของ
ทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
พืน้ดิน พืน้น า้ สตัว ์พืช อากาศ 
พลงังานและปฎิสมัพนัธก์บัมนษุย ์
เช่นเดียวกบัโอกาสในท่ีดินของลกูคา้ 
แผนงานเสนอทางเลอืก ท าเอกสาร
การตดัสนิใจ บนัทกึความคืบหนา้
และความส าเรจ็ของการปฎิบตัิและ
ระบบการอนรุกัษ์ และใหค้  าแนะน า
และทิศทางส าหรบัการบ ารุงรกัษา
อยา่งตอ่เนื่องของระบบการอนรุกัษ์  

แผนงานอาจจะรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น 
แผนท่ีการใชท่ี้ดิน ขอ้มูลพืน้ดิน รูปภาพ 
รายการทรพัยากร ค่าใชจ้่ายและ
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ ตารางการ
ปฎิบตัิท่ีแนะน าตารางการบ ารุงรกัษา
และหมายเหตุทางวิศวกรรม – ทัง้หมด
ขึน้อยู่กับเปา้หมายของผูป้ระกอบการ
และทรพัยากรท่ีตอ้งการ 

แผนงานเขยีนขึน้อยา่งชดัเจน ใน
แบบทีละขัน้ตอนท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการตา่ง ๆ ของลกูคา้ ลกูคา้
เลอืกตวัเลอืกที่เหมาะกบั
สถานการณแ์ละตารางเวลาของเขา 

นกัวางแผนการอนรุกัษจ์ะอยูด่ว้ยทกุ
ยา่งกา้วเพื่ออปัเดตหรอืช่วยเหลอื
เก่ียวกบัการใชง้านของแผนงาน
ตามทีต่อ้งการ 

กระบวนการวางแผนการอนรุกัษ์ได้
ช่วยเจา้ของท่ีดิน ผูท้  าการ ชุมชน
และนกัวางแผนใหท้ างานดว้ยกัน
เพ่ือระบแุละตอบสนองความ
ตอ้งการทรพัยากรของพวกเขา และ
ใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์่างๆ ท่ีดีท่ีสดุ
ส  าหรบัท่ีดินและสภาพแวดลอ้ม 

การวางแผนการอนรุกัษ์เป็นสิ่ง
ส  าคญัต่อความยั่งยืนและผลิตผล
เกษตรในระยะยาวของประเทศเรา 

ประโยชนใ์นการวางแผนการ
อนุรักษ ์อาจรวมถึง:

1. เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบท่ีแนะน า หรือท่ีท าการ
อนรุกัษส์ว่นบคุคล

2. ตัง้ค่าก าหนดการใชง้าน
ท่ีเหมาะกับตารางเวลาและ
ทรพัยากรของลกูคา้

3. ปรบัปรุงผลก าไรของลกูคา้

4. ปฎิบตัิตามกฎระเบียบ
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

5. ปรบัปรุงคณุภาพของน า้
พืน้ดินและอากาศ

6. สรา้งหรือปรบัปรุงท่ีอยู่
อาศยัของสตัวป่์า

7. ปรบัใหเ้ขา้กับความตอ้งการ
หรือเป้าหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของลกูคา้ และ

8. ท าการตลาดขอ้ไดเ้ปรียบ
ผ่านการแสดงใหเ้ห็นถึง
ความยั่งยืน

แ



ใน 

กลยทุธข์อง   NATIONAL 
CONSERVATION PLANNING
PARTNERSHIP (NCPP) 

ปี ค.ศ. 2015 องคก์รอนรุกัษ์แห่งชาติหา้แห่งท่ี

มีบทบาทเป็นผูน้  าส าคญัในการอนุรกัษ์และท่ี

น าหนา้ความพยายามของการอนรุกัษ์โดย

สมคัรใจบนท่ีดินสว่นตวัไดก้่อตัง้ NCPP ท่ีให้

คณุคา่กบัการวางแผนการอนรุกัษท่ี์ท่ีมีพืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตรใ์หเ้จา้ของท่ีดิน ผูท้  าการและอื่นๆ ใหบ้รรลุ

เป้าหมายการอนรุกัษก์ารผลิตและเศรษฐกิจของเขา

การฝึกอบรมและการรับรอง

เป้าหมาย: ปรบัปรุงความรู ้ทกัษะและ
ความสามารถของทีมงานภาคสนามท่ี
ท างานกับลกูคา้ เพ่ือพฒันาและด าเนินการ
แผนการอนรุกัษ์

ความเช่ียวชาญทางเทคนิคของทมีงานภาคสนามเป็น
สิง่ส  าคญัในการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพกบัลกูคา้ 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่ทมีงานภาคสนามมีและรกัษาทกัษะที่
จ าเป็นเราจะใหก้ารฝึกอบรมทีเ่หมาะสมทางดา้น
เทคนิค การสือ่สารและสาขาอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
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วิสัยทศัน์
ปรบัปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัสง่การอนรุกัษ์ใหล้กูคา้
ดว้ยทีมงานหุน้ส่วนท่ีมีทกัษะสงูในดา้นการอนรุกัษ์ ผ่านการฝึก  

อบรม มีเครือ่งมือ ความสามารถและประสบการณ ์ที่ไดร้บัการปรบัปรุง 

วัตถุประสงค์
NCPP มีวตัถปุระสงคส์ีป่ระการ ที่ครอบคลมุ:

1. เสริมก าลงัใหก้ับการวางแผนการอนรุกัษ์
2. ปรบัปรุงความสามารถการจดัมอบความช่วยเหลือ

ในการวางแผนใหก้ับหุน้สว่น

3. ใหม้ั่นใจการจดัสง่ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคและ
ที่มีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์และ

4. สรา้งทีมงานนกัวางแผนที่ช านาญ
ดา้นการอนรุกัษ์

เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ มีหา้ทมีงานส าคญัที่ไดถ้กูจดัตัง้ขึน้ 
พวกเขาคือ 

1. การฝึกอบรมและการรบัรอง
2. กระบวนการ เครือ่งมือและการบรรณาการทางเทคนิค
3. การสื่อสารและการสง่ขอ้ความ
4. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละหุน้สว่น และ
5. ผลลพัธแ์ละความรบัผิดชอบ



การปฎิบัติรวมถึง: สรา้งฐานขอ้มูลระดบัชาติท่ีมีนกั
วางแผนการอนรุกัษ์ตามระดบัการรบัรองและท่ีอยู่ 
ทบทวนนโยบายแห่งชาติของ NRCS เพื่อช้ีแจงและ
ปรับปรุงกระบวนการรับรอง และเพื่อให้ค  าแนะน า
แก่ทีมงานของหุน้ส่วนการอนุรักษ ์และพฒันา
โปรแกรมการฝึกอบรมใหม่ หรือขยายโปรแกรม
การฝึกอบรมปัจจุบนั เช่น ค่ายฝึกการวางแผนการ
อนุรักษ ์ให้รวมถึงทีมงานภาคสนาม

เป้าหมาย: ปรบัปรุงเครื่องมือทางเทคนิคท่ีมีพืน้ฐาน
ทางวืทยาศาสตร ์เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ท่ี
ทีมงานภาคสนามน าเอามาใชเ้พ่ือการพฒันาและ
ช่วยเหลือลกูคา้ท าการตามแผนการอนรุกัษ์ เพ่ือ
แกไ้ขขอ้กงัวลในเรื่องทรพัยากรธรรมชาติ

ความส าเร็จในระยะยาวของการอนรุักษ์ขึน้อยู่กบั
การเขา้ถึงไดง้่าย การใชง้านง่ายและขอ้มูลและเทค
โนโลยี่ท่ีมีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของทีมงานภาคสนามและลกูคา้ 

การปฎิบัติรวมถึง: เปิดตวัเครื่องมือการวางแผนการ
อนรุกัษ์ เดสทท็์อปและมือถือ Conservation

Delivery Streamlining Initiative เพ่ิมชุด
เครื่องมือการบริการลกูคา้ ขยายการใชก้าร
อนมุตัิการอนรุกัษ์ส  าหรบัการปฎิบตัิทัง้หมด 
ตลอดการเป็นหุน้ส่วนและเพ่ิมการใชง้านของ 
Conservative Client Gateway 

เป้าหมาย: ปรบัปรุงการสื่อสารเพ่ือใหค้วามส าคญัและ
ประโยชนข์องการวางแผนการอนรุกัษ์ภายใน
หุน้สว่นและหน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดถ้กู
ยกระดบัภายใน เช่นเดียวกับในสายตาของลกูคา้
ปัจจุบนัและลกูคา้เปา้หมาย

เราไดข้ยายการเขา้ถึงของเราไปยงัเกษตรกร นกัปศสุตัว์
และหนว่ยงานรฐับาลที่ไมม่ีแผนการอนรุกัษ์ หรือที่เกินกวา่
เครอืขา่ยที่มีอยูข่องเรา ที่จะเขา้ถึงเกษตรกรหนา้ใหม ่
ทหารผา่นศกึ เกษตรกรในเมืองและผูส้นใจใหม่ 

การปฎิบัติรวมถึง: ประเมินผลบรรทดัฐานและการติดตาม
ของลกูคา้ภายในและภายนอกเพ่ือระบุความ
ตอ้งการของพวกเขา สรา้งกลยุทธก์ารสื่อสารท่ี
ครอบคลมุถึงความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
การตลาดใหม่ และจดัระเบียบการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติของการวางแผนการอนรุกัษ์.

เป้าหมาย: พฒันาและใชก้ลยุทธ ์เพ่ือเสริมสรา้ง
และขยายความร่วมมือ การอนุรกัษ์ในทกุ
ระดบั เพ่ือยกระดบัความแข็งแกรง่ ทรพัยากร
และความเช่ียวชาญ ของหุน้ส่วนแต่ละคน

การปรบัปรุงสมรรถนะโดยรวมของหุน้ส่วนการอนรุกัษ์ 
เป็นกุญแจสูค่วามส าเร็จของการวางแผนการอนรุกัษ์ 
เปา้หมายสงูสดุคือรบัจ านวนเหมาะสมของทีมงาน
ภาคสนามท่ีมีทกัษะและในท่ีตัง้ท่ีถกูตอ้งเพ่ือตอบ 
สนองความตอ้งการของลกูคา้และทรพัยากรธรรมชาติ 

เราใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรของเราเพ่ือช่วยนกัวาง
แผนการอนรุกัษ์และใหเ้วลาพวกเขาในพืน้ท่ีเพ่ือการ
วางแผนการอนรุกัษ์ท่ีมีคุณภาพ เรายงัท างานเพ่ือระบุ
หุน้ส่วนภาคเอกชน ผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลความแม่นย า
ดา้นเกษตรกรรมและเศรษฐกิจแก่ผูป้ระกอบการ 

การปฎิบัติรวมถึง: การกระท ารวมถึงการจา้งทีมงาน
เทคนิคภาคสนามเพ่ิมเติมในสถานท่ีส  าคญั สรา้ง
ผูช้่วยสนบัสนนุโปรแกรม เพ่ือช่วยในการจดัการ
การติดต่อ การสรา้งโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา
ส าหรบันกัวางแผนใหม่
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กระบวนการ เครื่องมอืและการ 
บรรณาการ ทางเทคนิค

การสื่อสาร และการส่งข้อความ

การเผยแพร่ประชาสัมพนัธแ์ละหุ้นส่วน



และใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนนุเพิ่มเตมิดา้น
เทคนิคใหแ้ก่เกษตรกรขนาดเลก็ ออรแ์กนิกในเมือง
และที่ปลกูพืชพิเศษ 

เป้าหมาย: ปรบัปรุงวิธีการท่ีใชใ้นการก าหนดเปา้หมาย 
การวดัประสิทธิภาพและผลลพัธ ์และตรวจสอบ
ความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายามในการ
วางแผนการอนรุกัษ์ของเรา

ความส าเรจ็ดา้นการอนรุกัษ์ของเรา ปกติมีการวดัเป็น
พืน้ท่ีเอเคอรท์ี่ไดร้บัการรกัษา หรอืภาระการเงินท่ีผกูพนั
กบัโปรแกรม แตม่าตรฐานเหลา่นัน้ก็แคบ่อกเลา่เรือ่งราว
เพียงเลก็นอ้ยของการอนรุกัษเ์ทา่นัน้ เรามองหาโอกาส
เพื่อขยายการเจรจา ประโยชนข์องการอนรุกัษ์ ท่ีเกินกวา่
ที่ไดร้บัแบบดัง้เดมิทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ ไปยงั
ประโยชนท์ี่มากขึน้ทางสว่นตวัและชมุชน 

ท่ีน  าไปสูก่ารยอมรบัและการใชง้านท่ีมากขึน้ของการ
ปฎิบตัิการอนรุกัษ์ภูมิทศัน ์

การปฎิบัติรวมถึง: ระบแุละพฒันาระบบเพ่ือติดตาม
ประสิทธิภาพของหุน้ส่วนอย่างกวา้งขวาง เพ่ือวัด
ความส าเร็จและประสิทธิผลของการฝึกอบรม
และการรบัรอง การวางแผนการอนรุกัษ์ และใช้
โปรแกรมการสรา้งแบบจ าลอง เช่น 
Conservation Effects Assessment 

Program (CEAP) เพ่ือประเมินผล หาปริมาณ 
และสื่อสารประโยชนต์่าง ๆ ของการอนรุกัษ์

ด้วยการวางแผนการอนุรักษท์ีด่ี
และชุดมาตรการการอนุรกัษ์ท่ีเหมาะสมในฟารม์ของเรา มนัเป็นประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ เราเห็นการเพิ่มในผลผลิตและสขุภาพพืชผล พรอ้มกับการ
ลดลงของปัจจยัการผลิตท่ีแพง เช่น ปุ๋ ยและน า้ ปรบัปรุงท่ีอาศยัของสตัวท่ี์
ขนถ่ายละอองเรณูท าใหเ้พิ่มการผลิตน า้ผึง้ โพรงสงูช่วยขยายฤดู
การเกษตร โดยใชปั้จจยัการผลิตนอ้ยท่ีสดุ ทัง้หมดไม่เพียงว่าฟารม์ได้
ก าไรมากขึน้ แต่หมายถึงเราสามารถใชร้ายไดท่ี้เพิ่มมาจา้งคนทอ้งถ่ินมาก
ขึน้ และใชบ้ริการในทอ้งถ่ินเพื่อใหฟ้ารม์ท าการต่อไป 

—Matt Tracy 
Red Planet Vegetables (Organic, CSA) Johnston, Rhode Island 
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ผลลัพธแ์ละความรับผดิชอบ

“ 

“ 



โรดแมป
การอนุรักษ์

หุน้ส่วนการอนุรกัษ์ใชข้ัน้ตอนกระบวนการวางแผนเกา้ขัน้  เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้ของ
เรา  และด าเนินการพฒันาแผนการอนรุกัษ์  

1. ระบุปัญหาและโอกาส – โอกาสและปัญหาเบือ้งตน้จะถกูระบกุ่อน ในขณะท่ีท างานกับลกูคา้

2. ก าหนดวัตถุประสงค ์– ลกูคา้ระบวุตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ของเขา ในขณะท่ีนกัวางแผนแนะน า
กระบวนการ เพื่อรวมถึงความตอ้งการและคณุคา่ของลกูคา้ ทรพัยากรที่ใชแ้ละการปอ้งกนัระบบ
นิเวศในสถานท่ีและนอกสถานท่ี

3. ทรัพยากรคงคลัง – ทรพัยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและขอ้มลูทางสงัคมส าหรบัพืน้ท่ีการวางแผน
จะถกูรวบรวมเพื่อก าหนดปัญหาและโอกาสเพิ่มเติม พฒันาตวัเลอืกและประเมินแผนงาน

4. วิเคราะหข้์อมูลทรัพยากร – นกัวางแผนศึกษาขอ้มูลทรพัยากรและก าหนดเง่ือนไขท่ีมีอยู่
ส  าหรบัทรพัยากรธรรมชาติท่ีระบไุวท้ั้งหมด รวมถึงขอ้จ ากดัและศกัยภาพส าหรบัการใชง้านท่ี
ตอ้งการ

5. ก าหนดทางเลือก–ทางเลือกต่างๆจะถกูก าหนดเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์องลกูคา้แก้
ปัญหาขอ้กังวลและใชป้ระโยชนข์องโอกาสเพ่ือปรบัปรุงหรือปกปอ้งสภาวะทรพัยากร

6. ประเมินทางเลือก – ทางเลือกต่างๆ จะถกูประเมินเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพเพ่ือ
แกไ้ขปัญหา โอกาสและวตัถปุระสงคข์องลกูคา้

7. ตัดสินใจ – ลกูคา้เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ และท างานกับนกัวางแผนในการฝึกปฎิบตัิ

8. ด าเนินการตามแผน – ลกูคา้ใชท้างเลือกท่ีไดเ้ลือกไว ้นกัวางแผนใหข้อ้มลูการปฎิบตัิอย่าง
ละเอียดแก่ผูจ้ดัการท่ีดิน

9. ประเมินแผน – นกัวางแผนประเมินประสิทธิผลของแผนในการแกปั้ญหาทรพัยากร และ
ท างานกับลกูคา้ เพ่ือท าการปรบัเปลี่ยนไดต้ามตอ้งการ
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หลักการส าคัญ ส าหรับ
การอนุรักษอ์ย่างสมัครใจ 

บนทีด่นิส่วนตัว
ในฐานะท่ีเป็นหุน้สว่นการอนรุกัษ ์เรายงัคงด าเนินการต่อเพ่ือเติมเต็มมรดกการอนรุกัษ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1935

โดยฮิวจ ์แฮมมอนด ์เบนเนท แมว้่าความรบัผิดชอบและบทบาทของเราไดเ้ปลี่ยนไปและการทา้ทาย
ทรพัยากรธรรมชาติไดเ้พ่ิมขึน้ แนวคิดและหลกัการต่าง ๆ ของเบนเนท เก่ียวกบับทบาทส าคญัของการวางแผนการ
อนรุกัษ์ ยงัคงทนต่อการทดสอบของเวลา และยงัคงบอกถึงการท างานของเราอย่างมากในทกุวนันี ้

1. เราไมส่ามารถท างานการอนรุกัษ์ไดจ้ากดา้นหลงัโตะ้หรอืกระจกบงัลม เราจะตอ้งเดินในพืน้ที่ เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของ
ที่ดิน/ผูใ้ชท้ี่ดิน และดโูดยตรงความทา้ทายและโอกาสของทรพัยากรธรรมชาติ

2. การวิทยาศาสตรท่ี์ดีตอ้งเป็นพืน้ฐานส าหรบัการอนรุกัษ์โดยสมคัรใจบนท่ีดินส่วนตวั

3. ขอ้กงัวลตา่ง ๆ ทางทรพัยากรธรรมชาติไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้พืน้ดิน น า้ อากาศ พืช สตัวแ์ละคน เป็น
ทกุสว่นของระบบรวมที่มีการพึง่พาซึง่กนัและกนั

4. การด าเนินการประสานงานจะตอ้งมุ่งเนน้ในระดบัลุม่น า้หรือภูมิทศัน ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท์างบวกและยั่งยืนที่
ดีท่ีสดุของการอนรุกัษ์

5. ความเป็นผูน้  าในทอ้งถ่ินมีความส าคญัตอ่ความส าเรจ็ หนว่ยงานรฐับาลกลางและมลรฐัตอ้งท างาน
รว่มกนักบัผูน้  าในทอ้งถ่ิน เพื่อใหบ้รรลผุลตามที่ตอ้งการของการอนรุกัษ์
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USDA เป็นผู้ ให้บรกิาร นายจ้างและผู้ ให้ยืมที� ให้ โอกาสเท่าเทียมกัน




