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NRCS และพันธมติรกําลังใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่กษตรกร 
เจา้ของฟารม์ปศสุตัว ์
และเจา้ของทีด่นิป่าไมใ้นภมูปิระเทศทีแ่หง้แลง้ทีส่ดุของประเทศทางตะ
วันตก 
เพือ่ตอบสนองตอ่ความทา้ทายในการจัดการทรัพยากรจากภัยคกุคามหลั
กสองประการตอ่การจัดหาน้ํา: 
ความตอ้งการน้ําทีเ่พิม่ขึน้และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิ
ากาศ 

ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของผูใ้ชน้ํ้าทกุคนดา้นการจัดหาน้ําทีม่อียูอ่ยา่ง
จํากดัไดส้รา้งความเครยีดใหก้ับชมุชนหลายแหง่ท่ัวภาคตะวันตก 
ผลกระทบของสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความถีแ่
ละความรนุแรงทีเ่พิม่ขึน้ของภัยแลง้ทีกํ่าลังประสบอยูท่ั่วภาคตะวันตกใ
นขณะนีแ้ละคาดวา่กําลังจะเพิม่ความเลวรา้ยมากขึน้ 

พระราชบัญญัตกิารลดอัตราเงนิเฟ้อ (IRA) 
ไดใ้หเ้งนิทนุเพิม่เตมิแกบ่รกิารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ(NRCS) 
เพือ่ดําเนนิกจิกรรมบรรเทาสภาพอากาศอยา่งชาญฉลาดผา่นโครงการแ
ละกลยทุธต์า่งๆ 
ของเราทีจั่ดการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสรา้งการรับมอื
ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิทนุเพิม่เตมิผา่น IRA จะชว่ยใหเ้กษตรกร เจา้ของฟารม์ปศสุตัว ์
และเจา้ของป่าดําเนนิกจิกรรมการอนุรักษ์ใหมห่รอืกจิกรรมเพิม่เตมิบนที่
ดนิของตนเองได ้
โดยเนน้ทีก่จิกรรมบรรเทาสภาพอากาศอยา่งชาญฉลาดทีส่ามารถเพิม่กา
รกกัเก็บคารบ์อนและลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
และยังอาจชว่ยแกปั้ญหา ภัยแลง้และปัจจัยกดดันอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพอากาศดว้ย 

 
กจิกรรมบรรเทาสภาพอากาศอยา่งชาญฉลา
ด 
ผูผ้ลติทางการเกษตรมบีทบาทสําคัญในการสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีด่โี
ดยผสมผสานแนวทางปฏบัิตแิละกจิกรรมการอนุรักษ์ตา่งๆ 
ไปสูร่ะบบทีว่างแผนไวซ้ ึง่ใหป้ระโยชนห์ลายประการ 
รวมถงึการจัดการขอ้กงัวลดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละการตอบสนองตอ่
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในขณะทีย่ังมกีารรักษาผลผลติทางกา
รเกษตรไวไ้ด ้ 
 
กจิกรรมการอนุรักษ์บางประเภทซึง่จดัอยูใ่นประเภทกจิกรรมบร

รเทาสภาพภมูอิากาศอยา่งชาญฉลาดสามารถมสีว่นชว่ยในการลดก
ารเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศไดโ้ดยการเพิม่การกกัเก็บคารบ์อนในชมุช
นดนิและพชื และหลกีเลีย่ง ดักจับ 
หรอืลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเพือ่ลดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ตัวอยา่งเชน่ การเพิม่พชืยนืตน้เพือ่ปลกูพชืหมนุเวยีนบนพืน้ที ่100 
เอเคอรใ์นเขตบาคา รัฐโคโลราโด 
อาจเพิม่ปรมิาณคารบ์อนในดนิจากระดับทีส่งูขึน้ของกากพชื 
และสามารถกําจัด CO2 ไดป้ระมาณ 25 เมตรกิตันจากชัน้บรรยากาศ 
หรอืเทยีบเทา่กบัการหยดุใชร้ถน้ํามันเบนซนิจํานวน 5 คันบนถนนเป็นเวลา 
1 ปี ในทํานองเดยีวกนั 
การเลีย้งปศสุัตวท์ีม่กีารจัดการอยา่งเขม้งวดบนพืน้ทีร่าบขนาด 100 
เอเคอรอ์าจชว่ยเพิม่คารบ์อนในดนิและลดการปลอ่ยกา๊ซไนตรัสออกไซดใ์น
ดนิได ้3 ตันเทยีบเทา่กบัปรมิาณ CO2 ตอ่ปี 
ซึง่เทยีบเทา่กบัการลดการปลอ่ยมลพษิทีเ่กดิจากการขบัรถทีใ่ชน้ํ้ามันเบนซิ
นเป็นระยะทางประมาณ 7,000 ไมล ์

กจิกรรมการบรรเทาสภาพภมูอิากาศอยา่งชาญฉลาดเหลา่นีส้ามารถกอ่ใหเ้
กดิประโยชนโ์ดยตรงในการบรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในเชงิ
ปรมิาณได ้ซึง่รวมถงึการเพิม่การกกัเก็บคารบ์อน 
การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกหรอืทัง้สองอยา่ง 
นอกจากนีอ้าจมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งมแีนวทางปฏบัิตเิพิม่เตมิเพือ่อํานวยคว
ามสะดวกในการจัดการหรอืการทํางานของกจิกรรมบรรเทาสภาพอากาศอย่
างชาญฉลาดเพือ่ใหบ้รรลปุระโยชนใ์นการลดผลกระทบ 
โดยแนวปฏบัิตทิีเ่อือ้อํานวยเหลา่นีอ้าจไมม่ปีระโยชนใ์นเชงิปรมิาณในการล
ดผลกระทบ แตอ่าจเป็นสว่นสําคัญของระบบและใหป้ระโยชนร์ว่มอืน่ๆได ้

 

 
ระบบการอนุรกัษใ์หป้ระโยชนห์ลายประการ 
การใชแ้นวทางปฏบัิตใินการอนุรักษ์บนพืน้ทีเ่พาะปลกูภาคตะวันตก
เป็นสว่นหนึง่ของระบบทีว่างแผนไวเ้พือ่ใหบ้รรลปุระโยชนท์ีต่อ้งกา
รหลายประการอาจตอ้งใชแ้นวทางปฏบัิตใินการอนุรักษ์หลายอยา่ง
รว่มกนั 
รวมถงึกจิกรรมบรรเทาสภาพอากาศอยา่งชาญฉลาดและแนวทางป
ฏบัิตอิืน่ๆ ทีอํ่านวยความสะดวกดว้ย 

พระราชบญัญตักิารลดอตัราเงนิเฟ้อ (IRA) 
IRA 
เป็นตัวแทนของการลงทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุในการแกปั้ญหาดา้นสภาพ
อากาศและพลังงานสะอาดในประวัตศิาสตรอ์เมรกิา 
โดยไดเ้สนอใหเ้งนิเพิม่จํานวน 19.5 
พันลา้นดอลลารใ์นชว่งหา้ปีทีผ่า่นมาสําหรับการเกษตรอัจฉรยิะด ้
านสภาพอากาศผา่นโครงการอนุรักษ์ NRCS 

การใชป้ระโยชนจ์าก IRA 
เพือ่สนบัสนุนภมูทิศันก์ารเกษตรตะว ั
นตก 

การเกษตรและป่าไมท้ ีช่าญฉลาดดา้นสภาพอากาศ 
(CSAF) 
การเกษตรและป่าไมท้ีช่าญฉลาดดา้นสภาพอากาศเป็นวธิกีารบรูณา
การทีช่ว่ยใหเ้กษตรกร เจา้ของฟารม์ปศสุตัว ์
และเจา้ของทีด่นิป่าไมส้ามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นส
ภาพภมูอิากาศโดยการลดหรอืขจัดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
(การบรรเทา) และการปรับตัวและสรา้งการรับมอื (การปรับตัว) 
ในขณะทีเ่พิม่ผลผลติและรายไดท้างการเกษตรอยา่งยั่งยนื 
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ซึง่ระบบเหลา่นีย้ังอาจกอ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการปรับตัวตอ่การเปลีย่นแป
ลงสภาพภมูอิากาศ เชน่ 
การสรา้งดนิทีแ่ข็งแรงขึน้เพือ่เป็นเกราะป้องกนัพืน้ทีจ่ากสภาพอากาศทีผ่ั
นผวน 
การอนุรักษ์น้ําเพือ่ปรับปรงุการรับมอืตอ่ภัยแลง้ท่ัวทัง้ฟารม์หรอืฟารม์ปศุ
สตัว ์และลดการสญูเสยีน้ําจากคลอง อา่งเก็บน้ํา 
และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน้ําเพือ่การชลประทานอืน่ๆ 
เพือ่สรา้งการรับมอืท่ัวแนวภมูทัิศนก์ารเกษตร 

 
ตัวอยา่งเชน่ ระบบทีป่ระกอบดว้ยการปลกูพชืหมนุเวยีนเพือ่การอนุรักษ์ 
(328) พชืคลมุดนิ (340) การจัดการสารตกคา้งและการไถพรวน 
การงดการไถพรวน (329) การจัดการน้ําชลประทาน (449) 
และการจัดการธาตอุาหาร (590) 
อาจชว่ยปรับปรงุความชืน้ในดนิและการจัดการน้ําชลประทาน 
ซึง่สรา้งการรับมอืใหก้ับระดับภัยแลง้ทางการเกษตรในปัจจุบันได ้
ในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งทีภั่ยแลง้ในอนาคตจะเกดิถีข่ ึน้หรอืรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ 

ระบบการปฏบัิตทิีว่างแผนไวย้ังสามารถใชเ้พือ่ปรับปรงุการรับมอืของพืน้
ทีเ่ลีย้งสตัวใ์นภาคตะวันตกได ้โดยทุง่เลีย้งสตัวท์ีกํ่าหนด (528), 
ทางขา้มลําธาร (578), การจัดการทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวป่์าในทีด่อน 
(645), รัว้ (382) และการจัดการพุม่ไม ้(314) 
อาจถกูนํามาใชใ้นการจัดการพืน้ทีป่่าเพือ่สนับสนุนชมุชนธรรมชาตทิีห่ลา
กหลายของหญา้พืน้เมอืง พชืฟอรบ์ ไมพุ้ม่ และสตัวป่์าทีเ่กีย่วขอ้ง 
การปกป้องอัตราการไหลของน้ําและคณุภาพน้ําในลําธารและพืน้ทีชุ่ม่น้ํา 
และกกัเก็บคารบ์อนไวไ้ดน้านขึน้โดยไมป่ลอ่ยไวน้อกชัน้บรรยากาศและล
ดความเสีย่งทีจ่ะเกดิภัยแลง้ในอนาคต 
กจิกรรมความสะดวกดา้นการอนุรักษ์ทางการเกษตรเป็นอกีวธิหีนึง่ในการ
ลดการสญูเสยีคารบ์อนและปกป้องแหลง่น้ํา 
รวมถงึบรกิารทางระบบนเิวศอืน่ๆ ดว้ยการอนุรักษ์ทุง่หญา้ 

 
สง่เสรมิการทํางานของเราผา่นพระราชบญัญ ั
ตกิารลดอตัราเงนิเฟ้อ 
IRA 
กําลังจัดหาระดับเงนิทนุทีไ่มเ่คยมมีากอ่นเพือ่สนับสนุนการลดการเปลีย่
นแปลงดา้นสภาพภมูอิากาศผา่นโครงการทีม่อียูห่ลายโครงการที ่
NRCS ดําเนนิการรวมถงึโครงการสิง่จงูใจดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
(EQIP), โครงการการพทัิกษ์ดา้นการอนุรักษ์ (CSP), 
โครงการความสะดวกดา้นการอนุรักษ์ทางการเกษตร (ACEP) 
และโครงการพันธมติรเพือ่การอนุรักษ์ระดับภมูภิาค (RCPP) 
กจิกรรมทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก IRA 
เพือ่ประโยชนใ์นการลดผลกระทบสามารถดําเนนิการในระบบตา่ง ๆ 
ทีเ่อือ้ตอ่ประโยชนห์ลายประการ 
รวมถงึการสรา้งการรับมอืตอ่สภาพภมูอิากาศและการจัดการขอ้กงัวลดา้
นทรัพยากรอืน่ๆ เชน่ ปรมิาณน้ํา 
เพือ่พัฒนาทัง้การบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศและใหค้วามสําคั
ญของน้ําในภาคตะวันตก 

โอกาสในการอนุรกัษ ์NRCS 
อยา่งตอ่เนือ่งสําหรบัภมูทิศันภ์าคตะวนัตก 
NRCS 
และพันธมติรไดเ้สนอความชว่ยเหลอืทางการเงนิและทางเทคนคิทีห่ล
ากหลายเพือ่ชว่ยเหลอืบคุคล นติบิคุคล 
และชมุชนในการเผชญิกบัความทา้ทายในการจัดการทรัพยากรจากกา
รคกุคามตอ่การจัดหาน้ําในภมูปิระเทศทีแ่หง้แลง้ทีส่ดุของประเทศ 
โอกาสมากมายเหลา่นีไ้ดรั้บการปรับใหเ้หมาะกบัความตอ้งการเฉพาะข
องภมูปิระเทศแบบตะวันตก 
รวมถงึการยกเวน้รายไดร้วมทีป่รับแลว้สําหรับหน่วยงานจัดการน้ําเพือ่
ดําเนนิโครงการอนุรักษ์น้ําทีเ่หมาะสมหรอืโครงการเพิม่ประสทิธภิาพก
ารชลประทานผา่น EQIP 
โดยกรอบการทํางานดา้นนํา้และทีด่นิทํากนิตะวนัตกเพือ่การอนุร ั
กษใ์หมไ่ดใ้หแ้นวทางการลงทนุของ NRCS ทัง้หมด รวมถงึ EQIP, 
CSP, RCPP, ACEP และโครงการอืน่ๆ ทีช่ว่ยผูผ้ลติในการอนุรักษ์น้ํา 
จัดการกับการเปลีย่นแปลงดา้นสภาพภมูอิากาศ 
และสรา้งการรับมอืตอ่ภัยแลง้ในภาคตะวันตก 
 
การลงทนุลา่สดุของ NRCS 
เพือ่ตอบสนองตอ่ความทา้ทายเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดหาน้ําและภัยแ
ลง้ ไดแ้ก:่ 

 
 ความชว่ยเหลอืดา้นการอนุรกัษม์ลูคา่ 41.8 ลา้นดอลลาร ์

เพือ่ชว่ยผูผ้ลติการเกษตรในรฐัแอรโิซนา แคลฟิอรเ์นยี 
โคโลราโด และโอเรกอน 
บรรเทาผลกระทบอยา่งทันทว่งทจีากภัยแลง้และความทา้ทายดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตอิืน่ๆ 
บนพืน้ทีทํ่ากนิผา่นโครงการสญัญาสิง่จงูใจในการอนุรักษ์ EQIP 

 การลงทนุมลูคา่ 25 
ลา้นดอลลารเ์พือ่ชว่ยเกษตรกรและเจา้ของฟารม์ปศสุตัวใ์นการอนุรั
กษ์น้ําและสรา้งการรับมอืกับภัยแลง้ในชมุชนผา่นความรว่มมอืกบักร
ะทรวงมหาดไทย (DOI) ในโครงการรเิริม่น้ําอัจฉรยิะ 
(WaterSMART) 

 คณะทํางานระหวา่งหนว่ยงานชุดใหมท่ีส่รา้งขึน้โดยคณะทํางาน
ดา้นสภาพภมูอิากาศแหง่ชาตขิองฝ่ายบรหิารไบเดน-
แฮรร์สิเพือ่จัดการกบัสภาวะภัยแลง้ทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ในภาคตะวัน
ตกและสนับสนุนเกษตรกร โดยม ีUSDA 
รว่มกบักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรว่ม 

 การมสีว่นรว่มในแผนปฏบิตักิารนํานํา้กลบัมาใชใ้หมแ่หง่ชาตซิ ึ่
งเพิม่การนําน้ําเสยีกลับมาใชใ้หมเ่พือ่การเกษตรและการอนุรักษ์ 

 การลงทนุ 17.6 ลา้นดอลลารเ์พือ่ชว่ยเขตชลประทาน 
องคก์รจัดการน้ําบาดาล และหน่วยงานจัดการน้ําอืน่ๆ 
เพือ่อนุรักษ์น้ําโดยการปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานใหทั้นสมัยผา่นการ
ระดมทนุของ EQIP 

 การลงทนุ 8 
ลา้นดอลลารผ์า่นโครงการทนุสนับสนุนดา้นนวัตกรรมการอนุรักษ์เ
พือ่สาธติการอนุรักษ์น้ําทีเ่ป็นนวัตกรรม 
รวมถงึเทคโนโลยกีารนําน้ํากลับมาใชใ้หมแ่ละการเตมิน้ําลงชัน้หนิ
อุม้น้ําทีม่กีารจัดการ 

 คณุสมบัต ิ186 
รายการทีไ่ดรั้บการลงทะเบยีนในโครงการความสะดวกดา้นการอนุ
รักษ์ทางการเกษตร 
เพือ่ปกป้องทีด่นิจากการคกุคามตอ่การแปลงเป็นพืน้ผวิทีน้ํ่าไมส่า
มารถซมึผา่นได ้
การใชท้ีด่นิทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การไหลบา่ของน้ําและมลพษิทีเ่พิ่
มขึน้
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