
บทที่ 7 

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตรอยางย่ังยืน 

  

วัตถุประสงคของการตอบโจทยการวิจัยในบทที่ 7 คือ  การศึกษานวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

การอนุรักษ และจัดสรรน้ําอยางยั่งยืน  คําวาอยางยั่งยืน  หมาความวา มีการเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาเทคโนโลยี  แตตองไมทําลาย

ระบบสังคม  วัฒนธรรมใหเปลี่ยนแปลงจากรากฐานเดิม  การเปลี่ยนแปลงตองอยูบนพ้ืนฐานของ

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  กลมกลืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 แนวคิดของนวัตกรรมที่เหมาะสมอยูบนพ้ืนฐานของศาสตรพระราชา  อันจะนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน จึงกําหนดเนื้อหา ดังนี ้

1. ลดกระแสความคิดทุนนิยม  เพิ่มกระแสความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการเกษตรทฤษฎีใหม 

3. การแกปญหาครบวงจร และรับฟงปญหาจากสวนกลาง 

4. การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม 

5. กําหนดพ้ืนที่การเกษตร 

6. แกปญหาระบบการตลาด 

 

1. ลดกระแสความคิดทุนนิยม  เพ่ิมกระแสความคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ถึงแมจะยึดภูมิปญญาชาวบาน  จารีตประเพณีโบราณ  แตใน

สังคมปจจุบัน  บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจสังคม  เปลี่ยนแปลงไป  จึงทําใหเกิดปญหาในการ

จัดสรรน้ํา  และเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา  ในหมูบานกลางน้ํา  ปลายน้ํา  ในฤดูแลง  และฤดูกาล

เพาะปลูก  หรือเกิดปญหาอุทกภัยน้ําทวมในฤดูฝน  หรือฤดูกาลเพาะปลูก  ปญหาเหลานี้มิเกิดจากภัย

ธรรมชาติอยางเดียว  แตเกิดจากมนุษยสรางหรือซ้ําเติม  กลาวคือ  ฤดูกาลเพาะปลูก  หมูบานตนน้ํา

ปดน้ํา  ใชน้ํามาก  ไมปลอยน้ํา  ฤดูน้ําหลาก  ปลอยน้ําอยางเต็มท่ีเกรงน้ําทวมพ้ืนที่เพาะปลูก  ผลของ

การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรจึงเกิดจากการขาดแคลนน้ํา  และน้ําทวม  น้ําหลาก  จึงมิไดเกิดจากการ

ไดเปรียบเสียเปรียบของคนตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา  ในการจัดสรรน้ํา  แตเกิดจากจิตใจ  

แนวความคิดท่ีเห็นแกตัว  ขาดการแบงปน  โลภ  เอาแตผลประโยชน และกําไรสูงสุดในระบบทุนนิยม 
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ระบบทุนนิยมในการผลิต  กลไกของราคาเปนตามความตองการของตลาด  ราคาขึ้นอยูกับ

ความตองการในการซื้อ  กับปริมาณสินคา  บริการท่ีตอบสนองความตองการประชาชนมีเสรีภาพใน

การผลิต  มีเสรีภาพในทรัพยสิน  และกรรมสิทธิ์  รัฐไมควรกาวกายกําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ในการผลิต และกรรมสิทธิ์  ระบบทุนนิยมทําใหคนเกิดความโลภ  เห็นแกตัว  ตองการแสวงหาความ

มั่งคั่ง  ร่ํารวย  เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน  ขาดความเอ้ือเฟอ  เกื้อกูล  ระบบทุนนิยมสอนใหคนโลภ และ

เห็นแกตัว 

ระบบการจัดสรรน้ําก็เชนเดียวกัน  ถึงแมมีนายเหมือง  นายฝาย  หรือกรรมการเหมืองฝาย  

แตกรรมการเหมืองฝายก็มีอํานาจสิทธิขาดในพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น  กรรมการเหมืองฝาย  ซึ่งเปน

กรรมการเหมืองฝายสูงสุดของแมน้ําวาง  อําเภอแมวาง  ก็มีอํานาจหนาท่ีในเขตเหมืองฝายของตนเอง  

กรรมการเหมืองฝายขุนคง  ซึ่งอยูกลางน้ํา ก็มีอํานาจสิทธิขาดในพ้ืนที่ของตนเอง  สวนกรรมการ

เหมืองฝายปุโล  ปลายน้ําแมวาง ตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง  ไดรับการจัดสรรน้ํานอยกวา

พ้ืนที่ที่อยูรับน้ําสวนบน  ในตนฤดูกอนทํานาประมาณเดือนมิถุนายน  ฝายปุโลไมมีน้ําหลังฝาย  หรือมี

นอย  เชนเดยีวกับฝายอ่ืนๆ ที่อยูระดับลางๆ ในเขตตําบลทุงสะโตก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.1 น้ําไหลผานฝายปุโล 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่7.2 น้ําไหลผานฝายดอนปน 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 

 เหตุการณเชนน้ําก็เกิดข้ึนเชนเดียวกับฝายเขตลุมแมน้ําขาน  ฝายไรลอ  ตั้งอยูตนน้ํามีน้ํามาก

ที่สุด  ฝายไมตัน  น้ําหลังฝายลดนอยลงมา  หรือมีน้ํานอย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 นํ้าหลังฝายไรลอ 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที่ 7.4 น้ําหลังฝายเกาะไมตัน 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 

 ฝายเจาสี่หมื่น หรือฝายทาบอเย็น ก็มีน้ําลดนอยกวาฝายเกาะไมตัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 น้ําหลังฝายเจาสี่หมื่น 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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จากสภาพปญหาการจั ดส รรน้ํ าดั งกล าวแล ว   ช าวบ านจึ ง กล า ว เหมื อนกันว า                         

“ถึงเวลาน้ําหลากปลอยน้ํา  ทําใหน้ําทวม  เวลาน้ําลดปดน้ํา  ทําใหขาดแคลนน้ํา” 

 ความเห็นแกตัวในระบบทุนนิยม  จึงทําใหเกิดการแยงน้ํา  กักน้ํา  หมูบานทายน้ําจึงขาด

แคลนน้ําใชในการเกษตร  หรือเกิดอุทกภัยในเวลาน้ําหลาก 

 การผลิตเพื่อขายเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดในระบบทุนนิยม  ไดกัดกรอนทําลายลางวัฒนธรรม

ชาวบานในการชวยเหลือ  แบงปน  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  พอประมาณ  เดินทางสายกลางจนหมดสิ้น 

 การสรางฝายไมชั่วคราว  โดยระบบแรงงานจากชาวบานมาตั้งแตโบราณ  ภายใตระบบ

เทคโนโลยีการสรางฝายไมใหน้ําผานฝายได  เพ่ือแบงน้ําไปสูหมูบานกลางน้ํา และทายน้ํา  ภายใตการ

ควบคุมของโครงสรางสวนบน คือ กฎหมายเหมืองฝาย  แตเทคโนโลยีการสรางฝายคอนกรีต  การ

สรางผนงัก้ันน้ํา  และการแบงชองน้ําใหผานในแตละฝายก็ยังยึดแบบแผนโบราณ  แตบางครั้งผนังก้ัน

น้ํา หรือกําแพงก้ันน้ําสูงเกินไป  จึงทําใหน้ําผานไปไดนอยกวาแบบโบราณ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกสมัยตั้งแตพ.ศ. 2542  

โดยการถายทอดความรูผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ  หรือรูปแบบอื่นๆ  มิไดทําให

ประชาชนเกิดความเขาใจในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง  จากการสัมภาษณ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาลในเขตพ้ืนที่วิจัย  อําเภอสันปาตองพบวา  ชาวบาน

ยังไมเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ง  สอดคลองกับการสัมภาษณนายกเทศมนตรี

องคการบริหารสวนตําบล และกํานันก็เชนเดียวกัน  ผูบริหารเหลานี้เสนอวาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตองสอนดวยการลงมือทํา  การปฏิบัติใหเห็นจริง  แลวใหชาวบานสรุปบทเรียน 

 จากการสัมมนากลุมยอยชาวบาน  4  ครั้ง  จํานวนทั้งหมด  36  คน  ในเรื่องการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ชาวบานตอบวา  ใชหลักปรัชญาดังกลาวระดับมาก  16  คน  ปานกลาง  9  คน  

และระดับนอย  11  คน  จากผลการอภิปราย  ชาวบานบางคนยอมรับวาไมเขาใจ  และคิดวาปรัชญา

ดังกลาวแกปญหาไมได  ความพอเพียงไมเคยมี  เพราะมนุษยมีความโลภ  ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใชไดเฉพาะคนจนๆ ธุรกิจขนาดเล็กเทานั้น 

 เม่ือมีการซักถามวา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาชีวิตของทานไดหรือไม  

ชาวบาน  17  คนตอบวาสามารถแกปญหาไดระดับดีมาก  แต  7  คนตอบวาระดับปานกลาง  เหลือ

อีก 12 คนตอบวาแกปญหาไมได  หรือแกไดนอย 

 จากการสัมภาษณผูบริหาร  และการสนทนากลุมชาวบาน ผลปรากฏใกลเคียงกัน คือ 

ถึงแมวาชาวบานสวนมากรอยละ 44.44 จะเขาใจ และศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต
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ชาวบานจํานวนหนึ่งรอยละ 30.55 ยังไมเขาใจ  อีกกรณีหนึ่งชาวบานรอยละ 47.22 เชื่อมั่นวาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาในชีวิตได  แตรอยละ 33.33  ไมมีความเช่ือม่ัน 

 ดังนั้นการทบทวนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชาวบานศรัทธา  เขาใจอยางลึกซึ้ง  

นําไปปฏิบัติได  ทั้งดานการกระทํา  และดานจิตใจ  เปนสิ่งที่รัฐบาล  ภาคราชการสวนภูมิภาค  ภาค

ราชการสวนทองถ่ิน  ตองทบทวนวิธีการใหมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  มิใชเพ่ือวัตถุประสงคในการ

จัดสรรน้ําอยางเดียว  แตเพื่อแกปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืน 

 ทรัพยากรในโลกนี้มีอยูอยางจํากัด  จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยที่เกิดข้ึน

อยางไมจํากัด  ความโลภทําใหมนุษยอยากได  จึงทําทุกอยางเมื่อมีอํานาจและโอกาส หรือความ

ตองการ (Demand) ซึ่งเกิดจากความตองการ (Want) ไมใชความตองการที่จําเปน (Need) และ

เงินตรา (Money) เปนตัวกลางสําคัญในการแลกเปลี่ยน หรือใชอํานาจในการขมเหง  กดข่ี  คดโกง  

เพ่ือสนองความโลภ 

 ความพอเพียงตามอรรถภาพ  ซึ่งประกอบดวยความพอประมาณที่ทําใหตัวเองอยูรอด และ

เพ่ือนมนุษยอยูรอดมีเหตุผล  ผลเกิดจากเหตุ  ดังนั้นการคิดแกปญหาตองแกท่ีเหตุหรือสาเหตุของ

ปญหาวาเกิดจากอะไร  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ มีสติในการสอนตนเอง  ควบคุมตนเอง  วาอะไร

ดี  อะไรชั่ว  สมควรทําหรือไมสมควรทํา  อยาทําอะไรตามคนอื่น  ถาการกระทํานั้นเกิดผลเสียหายแก

ตัวเองและสังคม นอกจากนั้นตองปองกันความเสี่ยงในธุรกิจหรืองานที่กระทํา 

 ความพอเพียง  3  ประการตองอยูบนเงื่อนไขของความรู  ซึ่งหมายถึง  ความฉลาดรู 

(Wisdom) ความรอบคอบ  ระมัดระวัง และคุณธรรม คือยึดมั่นในพ้ืนฐานแหงความดี  ความอดทน  

ความเพียร  ไมโลภ  ไมตระหนี่  และรูจักแบงปนใหผูอ่ืน 

 “...คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เม่ือมีความโลภนอย  ก็เบียดเบียนคน

อ่ืนนอย  ถาทุกประเทศมีความคิด  อันนี้ ไมใชเศรษฐกิจ  มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง  

หมายความวาพอประมาณ  ไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุขะ...” 

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550:14) 

 พระราชดํารัสอีกองคหนึ่งไดขยายความคําวาพอเพียงวา 

 “...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย  ไมหรูหราก็ได  แตวาพอ  แม

บางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย  แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา  สมควรที่จะปฏิบัติ  อัน
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นี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ  หรือระบบพอเพียง...  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีหรูหรา

ก็ได  แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ...” 

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550:17) 

 จากหลักการความพอเพียง 3 ประการ  หรือ  3 หวง  2  เงื่อนไขดังกลาวแลว  จะนําไปสู

ความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  ดังภาพที ่ 7.6 

 

ภาพที ่7.6  แผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550) 

 ดังนั้นนวัตกรรมศาสตรพระราชา  เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพื้นที่การเกษตรอยางยั่งยืน 
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2. หลักการเกษตรทฤษฎีใหม 

หลักการเกษตรทฤษฎีใหม  คือการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองใชปฏิบัติเปน

ตัวอยางในดานการเกษตร  ซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศเปนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหมจึงเกิด

จากหลักการ  3  หวง  ความพอประมาณ  เหตุผล  และภูมิคุมกันในตัวเอง  2  เงื่อนไข  คือ  ความรู  

ควบคูคุณธรรม  นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การเกษตรทฤษฎีใหม  ไดนําหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการปฏิบัติ

ดานการเกษตร  โดยการแบงที่ดินเพ่ือทําการเกษตรออกเปน  4  สวน  ในอัตราที่กําหนดไว  เพ่ือเปน

แนวทางมิใชกฎเกณฑคงที่  การแบงที่ดินเพ่ือการเกษตรยอมแปรเปลี่ยนไดตามสภาพพ้ืนท่ีขึ้นอยูกับ

ตัวแปรสําคัญ คือ น้ํา  ถาใกลแหลงน้ํา  มีน้ําเติมเต็มอางเก็บน้ําเกือบตลอดป  ก็สรางอางเก็บน้ําขนาด

เล็ก  ปริมาณเก็บน้ํานอยแตก็พอเพียงเพราะมีน้ําเติมตลอดเวลา  พื้นที่ใดหางไกลน้ําทา  กักเก็บน้ําได

เพียงน้ําฝน  หรือน้ําใตดินก็อาจขุดลึก  และใชพื้นที่มากกวา  ดังนั้นการแบงพ้ืนที่ตามหลักการเกษตร

ทฤษฎีใหมออกเปน  4  สวน  พ้ืนที่เก็บน้ํารอยละ  30  ทํานารอยละ  30  ปลูกพืชผักรอยละ  30  

และปลูกบานอยูอาศัย  สรางโรงเรือนเพื่อการเกษตรเล็กๆ รอยละ 10  จึงเปนหลักการที่ยืดหยุนได

โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการของการเกษตรทฤษฎีใหม  เกิดข้ึนจากแนวพระราชดําริแบบการผลิตครบวงจร  จาก

ผูผลิตสูผูบริโภค  ในรูปแบบวัตถุดิบหรือการแปรรูป  และสงเสริมในการสรางตลาดแบบสหกรณ  นํา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิต  การเกษตรทฤษฎีใหมแบงออกเปน  3  ขั้นตอนดังนี ้

ทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง   

แบงพื้นท่ีออกเปน  4  สวน  ตามอัตราสวน  30:30:30:10  ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่สวนหนึ่ง

ประมาณ  30%   ใหขุดสระน้ําเก็บกักน้ําตลอดจนเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตางๆ สวนท่ีสองประมาณ  

30%  ปลูกขาวไวบริโภคใหพอเพียง  สวนท่ีสามประมาณ  30% ปลูกไมผล  ไมยืนตน  พืชผัก  พืชไร  

พืชสมุนไพร ฯลฯ  เพ่ือบริโภค  ที่เหลือก็ขาย  สวนทีสี่ประมาณ  10%  เปนที่อยูอาศัย  เลี้ยงสัตว  

และโรงเรือนอื่นๆ (ทฤษฎีใหม, 2539)  ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวาตองมีน้ํา  1,000 

ลูกบาศกเมตรตอการเพาะปลูก  1  ไร  หากมีพื้นที่  15  ไร  ควรขุดสระน้ํา  3  ไร ลึก  4  เมตร  

ความจุ  19,000  ลูกบาศกเมตร  (ทฤษฎีใหม, 2539) 

ในการปลูกพืชในพ้ืนที่การเกษตรทฤษฎีใหม  ควรปลูกพืช  3  อยางเพ่ือประโยชน  4  อยาง  

ตามแนวพระราชดําริ คือ ปลูกพืชไวบริโภค  ปลูกพืชไวใชสอย  ปลูกพืชเศรษฐกิจ  หรือปลูกไวขาย  

ประโยชนขอที่  4  คือ  การอนุรักษดิน  และน้ํา  (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 
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ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง 

การรวมมือของเกษตรกรในการผลิต  ตั้งแตการเตรียมดิน  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ  การบํารุง  

การจัดจําหนายผลผลิต  ชีวิตความเปนอยู  สวัสดิการ  การศึกษา  สังคม  และศาสนา  ข้ันที่สอง

นอกจากรวมมือกันในการผลิต  การจัดจําหนายแลว  ยังรวมกันพัฒนาชีวิต  พัฒนาสังคมใหอยูรวมกัน

อยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  มีความสุข  เกิดความรัก  ความสามัคคี  หรือชุมชนเขมแข็ง 

ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม 

เมื่อพัฒนาข้ันที่สองบรรลุความสําเร็จแลว  ก็ถึงระดับขั้นที่สามเกษตรกรแบบกาวหนา  

สามารถติดตอประสานงานหาแหลงเงินทุน  ในการลงทุน  การขยายผลผลิต  รวมถึงระบบการตลาด

แบบยุติธรรมและเทาเทียม  มิใชถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบในการตอรองราคา  เมื่อเกษตรกร

รวมกลุมไดก็จะเกิดอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิต  หรือการแปรรูปผลผลิต  โดยการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสรางมูลคาเพ่ิมและเก็บรักษาผลผลิตไวไดนาน  รวมถึงการจัดจําหนายใน

ตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

นวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม  โดยหลักการและความเหมาะสมในการนําเขาสูภาคปฏิบัติ  

จึงสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ของอําเภอสันปาตอง  หลายประการ 

1. ลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย  หรือดินลูกรัง  สามารถกักเก็บน้ําได  ถาขุดสระ

น้ํา  ความลาดเอียงของพ้ืนที่  ตั้งแตทิศเหนือ  ระดับ  340  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  แลว

ลาดเอียงทางทิศใต  เหลือเพียงระดับ 265 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ดานทิศตะวันตกเฉียง

เหนือมีความสูง  297  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ดังนั้นในฤดูฝนน้ําจะไหลบาลงสูพ้ืนที่ต่ํา

กวาอยางรวดเร็ว  ในแตละพ้ืนที่หรือการสรางอางเก็บน้ําไวใชในการเกษตร  เพราะคุณลักษณะของ

ดินสามารถเก็บน้ําได  ระดับน้ําใตดินตื้น  บางพ้ืนที่ในเขตทุงนา  เชน  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  

ตําบลยุหวา  ตําบลทาวังตาล  ขุดนํ้าระดับลึกเพียง  4-6  เมตรก็สามารถมีน้ําใตดิน  เติมในสระควบคู

กับน้ําในแมน้ํา และลําเหมือง 

2. การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  5  ไร  ตําบลทุงสะโตก  12  หมูบาน  

มีพ้ืนที่ถือครองดานการเกษตร  1-5  ไร  จํานวน  554  ครอบครัว  5-10 ไร  จํานวน  654  ครอบครัว  

จํานวน  30  ไร  เพียง  5  ครอบครัว  จากเจาของที่ดิน  1,427  ครอบครัว  พื้นทีก่ารเกษตร  7,125  

ไร  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงสะโตก, 2561:6-13)  ตําบลน้ําบอ

หลวง  พื้นที่การเกษตร 3,961  ไร  อัตราการถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ  6.49  ไร (ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําบอหลวง, 2561:20) ตําบลบานแม  พ้ืนที่การเกษตร  

7,933  ไร  พื้นที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ  5.68  ไร  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ประจําตําบลบานแม, 2561:14)  ตําบลทาวังพราว  พื้นที่การเกษตร  3,000 ไร  อัตราเฉลี่ยการถือ

ครอง  5.03  ไร  ตอครอบครัว  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาวัง

พราว, 2561: 2-4) ตําบลยุหวา  มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 5.11 ไรตอครอบครัว  (ศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยุหวา 2561:13) 

การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรครอบครัวละ  5-6  ไร  ยอมมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ

ตลอดป  แตใน  1  ครอบครัวของเกษตรกร  คนรุนหนุมสาว  ไดออกไปทํางานรับจางท้ังภาคราชการ  

เอกชน  และผูประกอบการ  จึงมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว  ชวยเหลือพอแม  แตก็มี

ปจจัยความเสี่ยงในการใชพื้นที่ทําการเกษตร  เพราะขาดแรงงานรุนหนุมสาว 

ในพื้นที่  5  ไร  ถาทํานาอยางเดียว  มีขาวบริโภคแตไมมีเงินตราในการยังชีพ  เพราะการ

ผลิตขาว  1  ไร  หักตนทุนคาแรง  คาเสียโอกาส  คาวัสดุ  หรือตนทุนของการเกษตร  5,494.79  

บาทตอไร  ไดผลผลิต  800  กิโลกรัมตอไร  ราคาขายไดตันละ  8,000  บาท  เกิดรายได  6,400  

บาทตอไร  ไดผลตอบแทนตอไร  905.21  บาท  (สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2561:29)  

ดังนั้นการทํานา  5  ไร  จึงไดกําไรสุทธิ  4,526.05  บาทตอครั้ง  ถา  1 ปทํานา  2  ครั้ง  ไดกําไรสุทธิ  

9,052.1 บาท  ถาราคาขาวเปลือกตันละต่ํากวา  10,000 บาท  ชาวนาไดกําไรไมเพียงพอในการยังชีพ  

ราคาขาวเปลือกควรตันละ  12,000  บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับการทําสวนลําไย  ลําไยอายุ  10  ปข้ึนไปไดผลตอบแทน  40,000-

50,000  บาทตอไร  (สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2561:30)  ผลผลิตลําไย  5  ไร  ได

ผลตอบแทนปละ  200,000-250,000  บาท  ไดรับผลตอบแทนดีกวาขาวระหวาง  4.2-5.5  เทา  

ดังนั้นทําสวนลําไยแลวซื้อขาวบริโภคดีกวา  แตลําไยเปนอาหารที่ไมจําเปนตอชีวิตเทากับขาว  คน

บริโภคลําไยแทนขาวไมได  ดังนั้นการปลูกลําไยจึงมีความเสี่ยงในดานการตลาด  และปริมาณความ

ตองการบริโภค  อีกทั้งลําไยเปนไมผลซึ่งยืดหยุนไดงาย  เพราะมีผลไมอื่นมาแทนที ่

ปริมาณลําไยในการสงออกตางประเทศอันดับ 1 คือจีน  รองลงมาคือเวียดนาม  ฮองกง  

มาเลเซีย  สิงคโปร  และพมา  ปริมาณการสงออกมากกวาปละ  550  ลานตัน (รายงานสถานการณ

เศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ, 2559)  การสงลําไยจําหนายในตางประเทศมีจุดจํากัดในดาน

ภูมิภาคของตลาด  เพราะในยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  ไมนิยมบริโภคลําไย  เพราะรสชาติหวาน  

การสงลําไยเพ่ือจําหนายในจีน  เวียดนาม  มาเลเซีย  พมา  มีปจจัยเสี่ยงในอนาคตเรื่องการขยาย

พ้ืนที่เพาะปลูกลําไยในประเทศนั้นๆ  เพราะสภาพภูมิศาสตรในประเทศดังกลาวแลว  บางพ้ืนที่ของ

จีน  เชน  มณฑลยูนนาน  สามารถปลูกลําไยได  เชนเดียวกับยางพารา  และกลวยหอม  สําหรับ

ประเทศเวียดนาม  มาเลเซีย  พมา  พ้ืนที่สวนใหญของประเทศสามารถปลูกลําไยไดอยางดี  ตลาด

ลําไยของไทยก็จะถูกการแขงขันทางการตลาด  เชนเดียวกับตลาดขาวไทย  ดังนั้นการปลูกลําไยเปน

พืชเชิงเดี่ยวจึงมีความเสี่ยง  และลําไยเปนพื้นที่ไมชอบน้ําทวมขัง  แตตองการปริมาณน้ํา  และการ
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ดูแลรักษาจึงไดผล  ลําไยขาดน้ํา  ตนลําไยไมแหงเหี่ยวตาย  แตจะไมผลิตดอกออกผล  ลําไยจึงไมใช

พืชอนุรักษน้ํา หรือประหยัดน้ํา 

การนําทฤษฎีใหมมาใชในการจัดสรรน้ํา  เพ่ือใหเกิดความมั่นคง  ยั่งยืน  และปองกันความ

เสี่ยงในเรื่องราคา  นาจะเปนนวัตกรรมที่เหมาะสม  ในพ้ืนที่จํากัด  โดยคาเฉลี่ยประมาณ  5  ไร ใน

เรื่องการจัดการน้ํา  ตองมีการขุดสระหรืออางเก็บน้ําประมาณ  1.5  ไร  หรอื  600  ตารางวา  ระดับ

ความลึกเปนข้ันๆ  ตั้งแต  3 -10 เมตร  จะไดปริมาตรน้ําไมนอยกวา  3,000  ลูกบาศกเมตร  แต

สภาพภูมิประเทศอยูใกลแมน้ําขาน  แมน้ําวาง  แมน้ําปง  หรือลําเหมืองตางๆ จึงสามารถเติมน้ําได

ตลอดป  และเพียงพอในฤดูแลง  น้ํานอกจากเก็บไวเพ่ือการเกษตรแลว  ยังสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

เชน  ปลา  กุง  หอย  พืชน้ํา  ขอบสระเลี้ยงไก  และเปด  พ้ืนท่ี  1.5  ไรทํานาปลูกขาวปละ  2  ครั้ง  

ไดผลผลิตพอบริโภค  ลดคาใชจาย  ปลูกพืช  3  อยาง  เพ่ือประโยชน  4  อยาง คือ ปลูกไวกิน  ปลูก

ไวใชสอย  ปลูกไวขาย  และประโยชนขอที่  4  อนุรักษดิน และน้ํา  ปลูกพืชใหมีรายไดประจําวัน  

ประจําเดือน  และประจําป  ประกอบกับรายไดจากการเลี้ยงสัตวไวบริโภค  และขาย  มูลสัตวแปรรูป

เปนปุยอินทรีย และจําหนาย  เลี้ยงควาย  1  ตัว ไวเพ่ือออมทรัพย  เพราะซื้อลูกควาย  1  ตัว  ราคา  

12,000  บาท  เลี้ยงควายอายุ  4  ป  จําหนายไดตัวละ  60,000-70,000 บาท  มูลควายสามารถเปน

ปุย  และจําหนายเกิดรายได  ควายยังสามารถลดวัชพืชหรือหญาในสวนใหนอยลงแทนใชเครื่องตัด

หญา 

เกษตรทฤษฎีใหม  ทําใหครอบครัวเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร  มีรายไดประจําวัน  

ประจําเดือน  และประจําป  ลดรายจายในการบริโภค  เพ่ิมรายได  ชาวบานมีความรูเรื่องเลี้ยงสัตว  

ปลูกพืชผักสวนครัวเปนทุนเดิมทางวัฒนธรรม  เพียงแตในระยะหลังพ.ศ. 2530  วัฒนธรรมบริโภค

นิยม  วัฒนธรรมทุนนิยมไดเขามาแทนท่ี  วัฒนธรรมและระบบการผลิตแบบเดิม  ดั้งนั้นควรทดลอง  

สงเสริม  จัดกลุมตัวอยาง  นวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม  เปนแนวทางหนึ่งในการอนุรักษจัดสรร

ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

3. การแกปญหาแบบครบวงจร  และรับฟงปญหาจากสวนลาง 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ซึ่งแบงออกเปนระเบียบราชการบริหารแผนดินสวนภูมิภาค  

แบงพื้นที่ออกเปนจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และหมูบาน   มีการปกครองบังคับบัญชาตามลําดับขั้น  

แตระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  จัดบริหารราชการโดยแบงสวนออกเปนเทศบาลนคร  

เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  เกิดชองวางในการจัดสรรน้ําเพื่อ

การเกษตรในระบบเหมืองฝาย  เพราะการก้ันแมน้ําใหเกิดฝายตนแมน้ํา  กลางแมน้ํา  มาจากหลาย

จังหวัด  กวาจะถึงปลายน้ําน้ําก็เหลือลดนอย  ยกเวนปลายแมน้ํา  มีแมน้ําหลายสายไหลลงสูแมน้ํา

หลัก 



126 
 

กรณีของแมน้ําวาง  ตนน้ําเกิดจากลําหวย และแมน้ําสายเล็กๆ หลายสายในเขตอําเภอแม

วาง  เชน  หวยโปงสมิ  ลําหวยแมเตียน  หวยอีคาง  หวยตอง  หวยแมสะปอก  หวยมูด  หวยแมวาง

ซาย  หวยแมวางขวา  หวยแมวิน  หวยแมปวย ฯลฯ  ลําหวยเหลานี้ไหลลงสูแมน้ําวาง  ในเขตตําบล

แมวิน  อําเภอแมวาง  ซึ่งเปนเขตปาไมและภูเขาสูง  ตั้งแต  400-2,000 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเล

ปานกลาง  แตเมื่อแมน้ําวางไหลเขาสูอําเภอสันปาตอง  ไมมีลําธารไหลมาสมทบมากเหมือนเขตปาไม

และภูเขาในอําเภอแมวิน  จึงทําใหผูใชน้ําในเขตอําเภอสันปาตอง  ซึ่งอยูทายน้ํา  เชน  ตําบล         

ทุงสะโตก  ตําบลทาวังพราวขาดแคลนน้ํา  เพราะตนน้ําวาง  ในเขตอําเภอแมวาง  เชน  ตําบลแมวิน  

ตําบลบานกาด  บานทุงป  ใชน้ําแมวางอุดมสมบูรณมากกวา 

ในเขตลุมน้ําขานก็เชนเดียวกัน  ตนน้ําในแมน้ําขาน  เกิดจากแมน้ํา และลําหวยหลายสายใน

เขตอําเภอสะเมิง  เชน  แมน้ําขาน  แมน้ําสะเมิง  ลําน้ําแมสาบ  ลําน้ําแมบอแกว  ลําน้ําแมจุม  ลําน้ํา

แมอมแดง  ลําน้ําเหลานี้รวมกันเปนแมน้ําขานไหลผานที่ราบบริเวณหุบเขาอันเปนที่ตั้งชุมชนของ

อําเภอสะเมิง  ในเขตบานบอแกว  ทาสาบ  ยั้งเมิน และสะเมิง  ชุมชนเหลานี้ทําการเกษตรเปนอาชีพ

หลัก  จึงตองใชน้ําในแมน้ําขาน และสาขาเพื่อการเกษตรในระบบการผลิตเพ่ือขายในปจจุบัน  แมน้ํา

ขานไดไหลผานตําบลหนองควาย  ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง  ชุมชนเหลานี้ก็ไดแบงน้ําเพ่ือใชใน

การเกษตรหลังจากผานตําบลน้ําแพร  น้ําขานก็ไหลเขาสูพื้นที่ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง 

ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  อยูตนน้ําใชน้ํามากที่สุด  เมื่อน้ําผานฝายมาถึงตําบล      

ทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  น้ําลดนอยลง  แตบางหมูบานก็ไดรับน้ําจากแมน้ําวางมาชวยในบางพื้นที่    

สวนตําบลสุดทายคือตําบลทาวังพราว  ไดรับทั้งแมน้ําวาง และแมน้ําขานรวมกันแลว  แตก็ขาดแคลน

น้ําในฤดูแลง  เพราะน้ําปลอยจากฝายบนลงมานอย  ปลายน้ําจึงขาดแคลนน้ํา  แตฤดูฝนน้ําหลาก  

เกิดปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่หลังฝายหลังถ้ํา  หรือฝายทาวังพราว  เพราะสันฝายสูงกั้นน้ําไวมาก  

ระบายน้ําไมทัน  เพราะตนน้ําสายหลักทั้งสองสายคือแมน้ําวางกับแมน้ําขาน  มีปริมาณน้ําฝนปลอย

ลงมามากจนลนตลิ่ง  น้ําทวมพื้นที่การเกษตร 

สําหรับแมน้ําปง  เปนเสนก้ันเขตแดนของอําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนกับตําบลทาวังพราว  

อําเภอสันปาตอง  ฤดูน้ําหลากก็มีปญหาเชนเดียวกัน  ในฤดูแลวแมน้ําปงยังมีน้ําในแมน้ํา  แตขาดฝาย

ก้ันน้ํา  จึงไมสามารถนําน้ําในแมน้ําปงมาใชในการเกษตรได  ยกเวนตองใชเครื่องสูบน้ํา 

สายน้ํามีความตอเนื่องระหวางจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และหมูบาน  ดังนั้นการจัดการ

สายน้ําเพื่อการจัดสรรน้ําตองอาศัยการประสานจากขาราชการสวนภูมิภาค  หรือขาราชการสวน

ทองถ่ิน  ทํางานรวมกันในการแกไขปญหาเรื่องน้ํา  นายอําเภอสันปาตอง  มีอํานาจเฉพาะในเขต

อําเภอของตนเอง  จึงตองประสานกับอําเภอแมวาง  ซึ่งตั้งอยูตนน้ํา  อําเภอสันปาตองตั้งอยูปลายน้ํา
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แมขาน  ซึ่งมีอําเภอหางดง  และอําเภอสะเมิงอยูบริเวณตนน้ํา  การแกปญหาเรื่องการจัดสรรน้ํา  จึง

เปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตองทําหนาที่เปนผูประสาน 

ปญหาเรื่องการใชน้ํา  ตองเกิดข้ึนจากชาวบานผูใชน้ําเสนอผานระบบราชการตามลําดับขั้น  

และหนวยราชการตองประสานความรวมมือซึ่งกันและกันตามอํานาจและหนาท่ี  ดังนั้นแผนภูมิของ

การจัดสรรน้ําเพื่อแกปญหาน้ําแลง  น้ําทวม  อาจเปนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.7  แผนภูมิแสดงการแกปญหาน้ําในเขตแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน 

 จากแผนภูมิ  แสดงใหเห็นวาการแกปญหาการจัดสรรน้ํา  ถาเกิดจากเบื้องลาง  คือประชาชน

ผูใชน้ํา  หรือประชาชนท่ีเกิดปญหาจากน้ํา  ตองรองเรียนแกฝาย  ผูใหญบาน  กํานัน  หรือเทศบาล

ประจําตําบล  เพื่อเสนอตอนายอําเภอ  แตนายอําเภอแกไขไดเฉพาะภายในอําเภอในเขตปกครอง  

ดังนั้นตองเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาแกปญหารวมกัน  และมีหนวยงานที่เก่ียวของ  เชน  

กรมชลประทาน  กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ  ตองรวมกันแกปญหาอยางครบวงจร 

4. การใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมาะสม 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

นายอําเภอ 
แมวาง 

นายอําเภอ 
สันปาตอง 

นายอําเภอ 
หางดง 

นายอําเภอ 
สะเมิง 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

กลุมผูใชน้ํา 
แมวาง 

กลุมผูใชน้ํา 
แมวาง/แมขาน 

กลุมผูใชน้ํา 
แมขาน 

กลุมผูใชน้ํา 
แมขาน 
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การใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  ประกอบดวย  พลังใน

การผลิตและเทคโนโลยีตอไปนี ้

4.1 การสรางเขื่อน 

4.2 การสรางเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) 

4.3 การสรางฝาย 

4.4 การปลูกปา  การบวชปา 

4.5 เครื่องสูบน้ํา 

4.6 ระบบน้ําใตดิน 

4.7 ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) 

พลังการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวแลว  เปนทั้งการอนุรักษน้ํา  และการจัดสรรน้ํา

เพ่ือการเกษตรบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  และสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน 

4.1  การสรางเข่ือน  กรมชลประทานมีแนวคิดในการสรางเข่ือนแมขานกั้นแมน้ําขานตั้งป

พ.ศ. 2530  และไดดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในปพ.ศ. 2537  โครงการศึกษาผลกระทบ

ซึ่งแลวเสร็จตั้งแตปพ.ศ. 2540  แตไมสามารถดําเนินโครงการกอสรางได  เพราะชาวบานในชุมชน

บานแมขนิล  ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งถูกภัยน้ําทวมตองอพยพออกจาก

พ้ืนที่  56  ครอบครัว  คัดคานเรื่องการกอสรางเขื่อน  และแสดงความคิดเห็นวาปญหาภัยแลงมิใช

เรื่องรายแรง  ควรแกปญหาโดยการสรางฝายน้ําลน  และขุดลอกเหมืองฝาย 

โครงการสรางเข่ือนแมขาน  เปนโครงการเขื่อนอเนกประสงคขนาดกลาง  มีที่ตั้งสันเข่ือน

บริเวณบานหวยโทง  ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง  เปนเขื่อนชนิดหินถม  มีวัตถุประสงคสง

น้ําไปยังพ้ืนที่ลุมน้ําขานตอนลาง  และพ้ืนที่บางสวนของโครงการชลประทานแมแตง  เข่ือนดังกลาวมี

ระดับเก็บน้ําสูงสุดที่  381  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  มีความจุที่  80.90  ลานลูกบาศก

เมตร  พื้นที่ผิวเขื่อนเก็บน้ําที่ระดับน้ําสูงสุดที่  3.15  ตารางกิโลเมตร (1,968  ไร)  ไดพื้นที่รับน้ํา

ประมาณ  68,370  ไร  แบงออกเปนพื้นที่แมน้ําขานตอนลาง  25,000  ไร  และพ้ืนที่โครงการ

ชลประทานแมแตง  43,370  ไร  (แนะรัฐทบทวนโครงการเข่ือนแมขาน, 2548) 

ชาวบานเขตพ้ืนที่ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  และตําบลอื่นๆ  ซึ่งไดรับ

ผลประโยชนจาการสรางเขื่อนแมขาน  เห็นชอบดวยกับโครงการนี้  วาสามารถแกปญหาการขาด

แคลนน้ําและอุทกภัยได  แตมีชาวบานในเขตพ้ืนที่บานแมขนิล  ซึ่งถูกน้ําทวมโครงการนี้คัดคานจึงถูก

ระงับโครงการ  เชนเดียวกับโครงการสรางเขื่อนกั้นน้ําแมน้ําวางก็ถูกชาวบานในเขตตําบลแมวิน

ตอตานเชนเดียวกัน 
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4.2  เครือขายอางเก็บน้ํา  (อางพวง)  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  ทรงเล็งเห็นถึงปญหาในอนาคตเก่ียวกับปญหาความแหงแลงขาดแคลนน้ํา  จึงทรงมี

พระราชดําริใหจัดหาแหลงน้ํา และจัดทําระบบเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง)  เพ่ือใหหลายพ้ืนที่พน

จากสภาพแหงแลงและภัยพิบัติจากน้ํา 

การทํางานของอางพวงมีหลักการอยูวา  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่อยูตนบนสามารถปลอยน้ํา

ลงมาเติมอางเก็บน้ําที่มีขนาดเล็กที่อยูตอนลางในพ้ืนท่ีต่ํากวาได  โดยการเชื่อมตอทอสงน้ําในแตละ

อางเก็บน้ําเขาหากัน  การบริหารจัดการน้ําในระบบเครือขายอางเก็บน้ําทําใหเกิดการแบงปนน้ําจาก

อางใหญ  เชน  เข่ือน  หรืออางเก็บน้ําลงสูอางขนาดกลาง  และขนาดเล็กๆ ในหมูบาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่อง  เครือขายอางเก็บ

น้ํา  ในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2532  เพ่ือชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาความแหงแลงท่ีตําบล

หนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จั งหวัดประจวบคีรีขันธ   ในวันที่   24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพ่ิมเติมใหกรมชลประทานจัดหาน้ําจากอางเก็บน้ําที่มี

ศักยภาพดีกวาผันน้ํามาชวยอางเก็บน้ําหวยตะแปด  และใหผันน้ําจากหวยตะแปดลงอางเก็บน้ําหวย

ทรายซึ่งขาดแคลนน้ํา  (โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2557) 

ในปพ.ศ. 2536  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางระบบทอผันน้ําอางเก็บน้ําหวย        

ตะแปด-อางเก็บน้ําหวยทราย  เปนทอซีเมนตใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง  60  มิลลิเมตร  ความยาว  

7.2  กิโลเมตร  สามารถผันน้ําไดวินาทีละ  160 ลิตร  เพ่ือใชในพ้ืนที่การเกษตร  1,200  ไร  (โครงการ

เครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2547) 

ระบบการสรางเครือขายอางเก็บน้ํา  ไดสนทนากลุมและรายบุคคลกับชาวบานแลว          ผล

ปรากฏวาชาวบานมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นอย  จึงไมเห็นความสําคัญในการแกปญหา

เรื่องขาดแคลนน้ํา  แตสําหรับกลุมชาติพันธุในเขตภูเขา  ไดใชระบบทอสงน้ําจากน้ําตกผานปา  ผาน

ทุงนาเขาสูหมูบานเพ่ือทําการประปาภูเขาในการกักเก็บน้ําไวเพ่ือบริโภค  ระบบนี้ใชตั้งแตลํารางไมไผ  

แลวเปลี่ยนเปนทอน้ําในปจจุบนั  การผันน้ําจากที่สูงไปสูที่ต่ําใชแรงโนมถวงของโลกในการไหลของน้ํา 

เครือขายอางเก็บน้ําจากแนวพระราชดําริ  จึงเปนวิธีการหนึ่งในการอนุรักษจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดเปนอยางด ี

4.3  การสรางฝาย  การสรางฝายเปนแนวพระราชดําริที่สอดคลองกับภูมิปญญาชาวบานใน

ลานนา  เพียงแตเปลี่ยนจากฝายชั่วคราวทําดวยไมตองซอมแซมทุกป  เปนวัสดุในทองถ่ินอยางอ่ืน  

เชน  หิน  หรือฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลําน้ํา  แตมีชองทางใหน้ําไหลผานเพื่อการแบงปนน้ําจาก

หมูบานตนน้ําสูหมูบานกลางน้ํา  และปลายน้ํา 
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ในปจจุบันฝายสําคัญที่ก้ันลําน้ําวางมีจํานวน  10  ฝาย  (ไมนับจํานวนฝายเล็กๆ ในเขตลํา

หวยบริเวณภูเขา)  ไดแก  ฝายนอน  ฝายแมวาง  ฝายหวยผึ้ง  ฝายขุนคง  ฝายนาทราย  ฝายทาคําปา  

ฝายทาสา  ฝายดอนปน  ฝายศรีบุญเรือง  และฝายปูโล  ฝายหวยผึ้งเปนฝายสรางตามพระราชดํารัส  

ทรงรับสั่งใหสรางฝายเพ่ือผันน้ําใหเกษตรกร  กรมชลประทานจึงสรางฝายหวยผึ้งในพ.ศ. 2520-2521  

ไดพ้ืนที่รับน้ํา  6,500  ไร  (โครงการฝายหวยผึ้ง, ม.ป.ป.) 

ในแมน้ําขานประกอบดวยฝายสําคัญ  7  ฝาย  ทั้งนี้ไมรวมฝายเล็กๆ ในลําคลองและลํา

เหมือง  ฝายในแมน้ําขานเขตอําเภอสันปาตอง ไดแก  ฝายไรลอ  ฝายสันปูเลย  ฝายเกาะไมตัน  ฝาย

ทาบอเย็น  ฝายปวงสนุก  ฝายทุงเสี้ยว  ฝายน้ําบอทิพย  หรือฝายหลังถํ้า 

การสรางฝายในแมน้ําทั้งสองสายนับวาพอเพียง  เพราะในปจจุบันฝายตอนลางแมน้ําขาด

แคลนน้ํา  แตฝายตอนบนแมน้ํามีน้ํามากกวา  พอเพียงในการเพาะปลูกและสงไปหลอเลี้ยงพื้นที่

การเกษตรในลําเหมืองตอนกลางและตอนลาง  การขุดลอกลําเหมืองใหลึก  กวาง  จึงมีความสําคัญ

มากกวาการสรางฝายเพ่ิมเติม  อยางไรก็ตามฝายเปนจุดเริ่มตนของการก้ันน้ําเขาลําเหมือง  และ

แบงปนน้ําจากแมน้ําตอนบนสูแมน้ําตอนลาง  ระบบเหมือง  ฝาย จึงมีความสําคัญในการอนุรักษ

จัดสรรน้ําทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 

4.4  การปลูกปา  การบวชปา  รองน้ํา  ลําหวย ลําธาร  เกิดจากน้ําฝนซึ่งเกิดจากการระเหย

ของน้ําในทะเล  มหาสมุทร  แมน้ําลําคลอง ฯลฯ  และเกิดจากปาไม  นอกจากนี้ลําธาร แมน้ํา  เกิด

จากการละลายของหิมะบนยอดเขา  แตเมืองไทยไมมีหิมะ  จึงตองอาศัยการเกิดฝนจากอิทธิพลของ

น้ําในทะเล  มหาสมุทร  และจากปาไม  การปลูกปา คือการสรางฝน  สรางน้ํา  เพื่อใชในการอุปโภค  

บริโภค  การสรางพลังงาน  และการรักษาระบบนิเวศน้ําจืด 

ภูมิปญญาชาวบานสอนใหคนอนุรักษปา  ไมตัดไมทําลายปาบริเวณขุนน้ํา  หรือตนน้ํา  หาม

ทําน้ําสกปรก  เพราะน้ําใชอุปโภค  บริโภค  ความคิดดังกลาวไดถูกระบบทุนนิยมในระบบการผลิต

เพ่ือขายทําลายจนหมดสิ้น  คนรักษปาจึงกลายเปนคนบุกรุกทําลายปาเพ่ือความอยูรอดของชีวิต 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานพระราชดําริในการปลูกปาไวหลายประการ  

เชน  ปลูกปา  3  อยางเพื่อประโยชน  4  อยาง  ปลูกปาในใจคน  คือสอนใหคนรักปา  อนุรักษปา  

เห็นความสําคัญของปา  ปลูกปาโดยไมตองปลูก  คือ  ปลอยใหปาเจริญงอกงามเอง  โดยไมตองเผา  

ตัดโคน  ปาก็จะเจริญงอกงาม  ใบไมที่ทับถมก็เนาเปอยยอยสลายเปนดิน  เม่ือดินดี  หนาดีหนาข้ึน  

ตนไมก็เจริญงอกงาม  การปลูกปาเปยก  คือการสรางฝายจากวัสดุในทองถ่ินกั้นรองน้ํา  ลําธาร  ใหน้ํา

ลนสูงข้ึน  แลวขุดลําเหมืองเล็กๆ คดเค้ียวไปตามพ้ืนที่ปา  เพ่ือใหนํ้าไหลซึมไปหลอเล้ียงดินและตนไม  

ตนไมก็จะเจริญงอกงาม 
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นอกจากการปลูกปาแลว  ชาวบานยังมีแนวคิดในการบวชปา  การบวชปาครั้งแรกเกิดข้ึนที่

ปาตนน้ําแมใจ  ตําบลศรีกอย  อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา  ในพ.ศ. 2531  พระครูมนัสนทีพิทักษ  

เปนประธานฝายสงฆ  และชักชวนชาวบานบวชปาเพื่อตอตานการสัมปทานปาไม (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 

2541: 78) 

การบวชปา  คือการทําพิธีทางศาสนาพุทธ  ในการอุปสมบทบรรพชิต  แตประยุกตใชกับการ

บวชตนไม  หลังจากพระสงฆทําพิธีแลว  ชาวบานก็จะนําผาจีวรพระตัดเปนริ้วเล็กๆ ผูกตนไมไวเพ่ือ

แสดงวาตนไมไดบวชแลว  ตัดโคนไมได 

ประมาณพ.ศ. 2540  เม่ือมีการขยายถนนสาย  1013  ถนนแมวาง-แมแฮใหกวางขึ้น  

ชาวบานไดบวชปาเขตตําบลแมวิน  อําเภอแมวาง  จํานวนนับรอยตน  แตตนไมซึ่งไดผานพิธีบวชปา

เหลานี้ในเขตบริเวณสองขางทางถูกตัดทําลาย  โคนลม  ปลอยผาจีวรสีเหลืองใหปนเปอนดิน  โดย

ขาดความเคารพยําเกรง  นับวาเปนความผิดพลาดของระบบราชการที่ลบหลูความเชื่อ  ความศรัทธา

ของชาวบาน  การโคนตัดเพ่ือขยายถนนกับตนไมเหลานี้สามารถทําได  แตกลยุทธในการใชหลัก

จิตวิทยาเพ่ือครองใจชาวบาน  และใหชาวบานเกิดจิตสํานึก  เห็นคุณคาในการบวชปาเพ่ือการอนุรักษ

ปา  ควรกระทําใหดีกวานี้ 

การปลูกปาตามแนวพระราชดําริ  การบวชปาตามแนวภูมิปญญาชาวบาน  และการฟนฟู  

สงเสริมภูมิปญญาชาวบานในการปลูกปา  บวชปา  เพ่ือการอนุรักษปา  และระบบนิเวศปาจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งถาระบบนิเวศปาสมบูรณ  ก็ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัย และภัยแลงได  การ

จัดสรรน้ํา  การอนุรักษน้ําเพ่ือการเกษตรก็สมบูรณยิ่งข้ึน 

4.5  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ําเปนพลังในการผลิต  หรือเทคโนโลยีใหมที่ไมไดเกิดจากภูมิ

ปญญาชาวบาน  เครื่องสูบน้ําเปนนวัตกรรมในการนําเขาจากตางประเทศไมต่ํากวา  50  ปมาแลว  

และเกษตรกรใชในการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรแทนระหัดวิดน้ํา  หรือหลุก  แตกตางจากกังหันน้ํา  

ชัยพัฒนาที่มีพ้ืนฐานจากระหัดวิดน้ํา  หรือหลุก  ซึ่งมีวัตถุประสงคใหน้ําตกจากที่สูงลงสูท่ีต่ําแลวเกิด

ฟองอากาศในน้ํา  วิธีการนี้ทําใหเกิดการถายเทกาซออกซิเจนในน้ํา  เพ่ือแกปญหาน้ําเนาเสียในหนอง

นํ้าแลวจะไดนํานํ้าดีจัดสรรเพ่ือการเกษตร 

เครื่องสูบน้ําเปนนวัตกรรมนําเขาที่เกษตรกรใชสูบน้ําจากลําเหมือง  หนอง  บึง  แมน้ํา  สูบ

น้ําเขาสูพื้นที่ซึ่งขุดไวเปนทองรองตื้นๆ  ผานลานเกษตรไปยังตนไม  พืชก็จะดูดซับน้ําจากทองรอง

เหลานี้  เกษตรกรอาจสูบน้ําเก็บไวในถังสูงแลวเปดกอกน้ํา  ปลอยน้ําตามทอไหลไปตามสายยางทอใน

ระบบน้ําหยด  ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) หรือใชแรงงานคนฉีดรดน้ําตนไมก็ได 
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ถาใชกับพื้นที่นา  เครื่องสูบน้ําก็จะสูบน้ําปลอยลงลําเหมืองเล็กๆ ไหลเขาสูผืนนา  หรือสูบลง

ในผืนนาแปลงบนท่ีระดับสูงกวาใหพอเพียง  แลวเปดชองน้ําเล็กๆ สูแปลงนาถัดไป 

การใชเครื่องสูบน้ําถึงแมวาเปนนวัตกรรมนําเขา  แตเกษตรกรก็ไดนํามาใชใหสอดคลองกับ

ภูมิปญญาเดิมในเรื่องการสูบน้ําแลวปลอยตามทองรองหรือลําเหมืองเล็กๆ สูสวนและนา  ถามีการขุด

สระเก็บน้ํา  และขุดสระเล็กๆ หลายสระในพ้ืนที่  เครื่องสูบน้ําก็ทําหนาที่สูบน้ําจากลําคลอง  แมน้ํา  

ลงสูสระน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็กเติมเต็มอยูเสมอ  เครื่องสูบน้ําก็สามารถสรางเครือขายอางเก็บ

น้ํา (อางพวง) ทําใหเกิดการจัดสรรน้ําเพื่อการทํานา  ทําสวน  และเลี้ยงสัตวไดตลอดป  ถานําเครื่อง

สูบน้ําประยุกตกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และทฤษฎีใหมก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งดาน

สวนตัว  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 

4.6  ระบบน้ําใตดิน (Ground)  ระบบน้ําจําแนกออกเปน  3  ชนิดคือ 

4.6.1  น้ําฝน  (Precipitation) คือน้ําที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํา 

4.6.2  น้ําผิวพื้นหรือน้ําทา (Surface water) คือน้ําที่เกิดจากน้ําฝนและขังอยูตามผิว

ดิน  หวย  หนอง  คลอง  บึง  ฯลฯ 

4.6.3  น้ําใตดิน  (Ground) มี  2  ชนิดคือ   

 1)  น้ําใตดินเกิดจากน้ําฝน  หรือน้ําที่อยูบนดิน  หรือกอนน้ําแข็ง  หรือหิมะละลาย

ซึงลงไปในดิน  และตามชองวางระหวางชั้นหิน  ระดับน้ําไมลึก  ชั้นบนสุดมักจะอยูระดับเดียวกับน้ํา

ในแมน้ําลําคลอง 

 2)  น้ําในชั้นดิน  หรือน้ําบาดาล  น้ําบาดาลเกิดจากน้ําใตดินซึมผานชั้นหินทราย  

เมื่อเจาะผานชั้นหินลึกๆ ก็พบน้ําขังอยูในชั้นหินทราย  น้ําบาดาลจะไหลรวมตัวกันในตอนบนของชั้น

ดินดาน  เนื่องจากซึมผานไปไมสะดวก (ทรัพยากรน้ําในประเทศไทย, 2561) 

ในปจจุบันพื้นที่นอกเขตชลประทานสันปาตองไดนําน้ําใตดินมาใชในการเกษตรเปนจํานวน

มาก  เพราะขาดแคลนน้ําจากระบบเหมือง  ฝาย  และน้ําฝน  เชน  ตําบลทุงสะโตกมีบอน้ําตื้น  144  

บอ  บอโยก  30  บอ  และบอบาดาล  120  จุด  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลทุงสะโตก, 2561:9) ตําบลบานแม  บอน้ําตื้น 1,049 บอ  บอบาดาล  87  จุด  

(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานแม, 2561:5)  ตําบลบานกลาง      

บอน้ําตื้น  390  บอ  บอบาดาล  35  จุด (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

บานกลาง, 2561: 5) และตําบลทาวังพราวซึ่งอยูปลายแมน้ําขานและแมน้ําวาง  บอบาดาล 11 จุด  

บอน้ําตื้น  470  บอ (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาวังพราว, 2561: 
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6) เหตุผลที่ตําบลทาวังพราวมีบอบาดาลนอย เพราะระดับน้ําใตดินไมลึก  เจาะบอน้ําตื้นก็ไดรับน้ํา

อยางเพียงพอ  เพราะทางดานทิศใตมีแมน้ําปงไหลผาน  และระดับน้ําใตดินจากแมน้ําปง    ซึ่งเขาหา

พ้ืนดินชายฝง  จึงทําใหระดับน้ําตื้น  ตําบลทาวังพราว  ตําบลยุหวา  ตําบลบานกลาง         ใชระบบ

น้ําใตดินในการเกษตรสวนลําไย  เพราะลงทุนนอย  ขุดบอน้ําใตดินราคาตั้งแต  4,000-12,000 บาท 

ระบบน้ําใตดินอาจกักเก็บน้ําโดยระบบธนาคารน้ําใตดินทั้งแบบระบบเปด และระบบปด  

ธนาคารน้ําใตดิน คือการนําน้ําฝากไวใตดิน  เมื่อตองการนํามาใชก็สามารถนํามาใชประโยชนไดตลอด

ป  ธนาคารน้ําใตดินระบบเปดกระทําไดโดยขุดอางเก็บน้ําขนาดใหญแลวขุดเจาะกนอางประมาณ  3  

หลุมใหลึกผานชั้นดินดาน  ชั้นดินเหนียว  ถึงชั้นหินอุมน้ํา  เมื่อไดรับน้ําฝนหรือน้ําทา  น้ําจะไหลลงสู

กนหลุม  ชั้นหินอุมน้ํา  เมื่อน้ําถูกเก็บจนเต็มชั้นหินอุมน้ําโดยโยงใยจนเปนเครือขายน้ําจนปริมาณมาก

พอ  น้ําจะเออลนขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติก็สามารถใชน้ําในบอไดตลอดป  โดยไมตองสูบน้ําจากแหลง

อ่ืนอีกตอไป (ธนาคารน้ําใตดินแกภัยแลงปองกันปญหาน้ําทวม, 2561) 

ธนาคารน้ําใตดินระบบปด  วิธีการเริ่มจากขุดหลุมกวาง 2 เมตร  ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร  

แลวขุดสะดือหลุมลึก 30 เซนติเมตร  จากนั้นใสกนหลุมดวยหิน  กรวด  อิฐ  ขวดแกว  หรือขวด

พลาสติกบรรจุน้ํา  3 ใน 4 ของขวดแลวปดฝาขวด  วางยางรถยนตซอนใหสูงถึงปากหลุม  เสียบ

ทอพีวีซีขนาด 2 นิ้วลงไปที่กลางวงลอยางรถยนต  โดยใหปลายทอโผลขึ้นมาเหนือดิน  เพ่ือสราง

ทางเดินอากาศใหหมุนเวียน  ใสวัสดุที่เตรียมไวในวงลอยางจนเต็มปากหลุม  กลบดวยหินกรวด  คลุม

ดวยมุงตาขายพลาสติกที่ปากหลุม  ขั้นตอนสุดทายใชดินกลบ  สรางธนาคารน้ําใตดินในพ้ืนที่

การเกษตรไวหลายจุด  น้ําใตดินจะหลอเลี้ยงความชุมชื่นใหแกดิน  และตนไม  ลดการจัดสรรน้ําบอน้ํา

ใตดินแบบปด  หรือธนาคารน้ําใตดิน  จะไดผลดีมากเมื่อผานฤดูฝน 2-3 ครั้ง  หรือผานไปประมาณ 2-

3 ป (ขุดหลุมตั้งธนาคารน้ําใตดิน บํานาญ...แผนดินชุมชื้น, 2562) 

ธนาคารน้ําใตดินระบบปด  ประหยัดท่ีดิน  แตสามารถกักเก็บความชุมชื่นในดินเพ่ือการปลูก

พืชผลไดอยางดี  เปนการประหยัดน้ํา  ลงทุนนอย  แตไดผลคุมคาหลังจากรอใหฤดูฝนผานไปประมาณ 

2-3 ป 

4.7  ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) ระบบน้ําหยด  การวางระบบจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร คือ

การวางแผนการใหน้ําใหสอดคลองกับลักษณะของดิน (ความสามารถในการอุมน้ํา) ชนิดของพืช 

(ลักษณะการกระจายของราก) และความตองการน้ํา 

การจายน้ําโดยระบบเครื่องฉีด  หรือหัวจายน้ําที่ไดรับความนิยมในปจจุบันมีอยู  2  แบบ 

ไดแก  แบบเครื่องฉีด  และแบบน้ําหยด 
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แบบเครื่องฉีดหรือสปริงเกลอร  ใชวิธีบีบอัดและฉีดน้ําใหแตกเปนสาย  หมุนเหวี่ยงใหเกิด

เปนละอองน้ําคลายๆ ละอองฝน  มีอัตราการจายน้ําที่หลากหลายตามรูปแบบและขนาดของหัวจาย  

ในปจจุบันนิยมรูปแบบหัวจายน้ําขนาดเล็ก หรือ Minis Sprinkler เปนหัวจายน้ําขนาดเล็กเหมาะกับ

สวนเกษตรสมัยใหมที่ตองการประหยัดน้ํา  เหมาะกับพืชยืนตนขนาดกลางและขนาดใหญ 

แบบน้ําหยด  เปนการสงน้ําผานทอ  แลวปลอยออกมาทางหัวน้ําหยดที่บริเวณโคนพืช  ให

น้ําซึมลงมาบริเวณรากอยางชาๆ ครั้งละนอยๆ แตสม่ําเสมอ  สามารถควบคุมน้ําไดตามความตองการ

ของพืช  จะทําใหพืชเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ํามาก  เหมาะกับพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา

และดินทุกประเภท  เหมาะกับพืชผักสวนครัว  พืชไร  และไมผลที่ปลูกระยะชิด (ระบบน้ําเพ่ือ

การเกษตร, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบันนี้พื้นท่ีนอกเขตชลประทานอําเภอสันปาตองไดนําระบบเครื่องฉีด และระบบหยด

นํ้ามาใชในสวนลําไยมากข้ึน  เพราะการทําสวนลําไยเปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนคุมคา  มีกําไร  

ในขณะที่มีความตองการจากตลาดในตางประเทศ  เชน  จีน  และเวียดนาม  จุดออนของระบบ

ดังกลาวแลวคือ  การอุดตันของรูพนน้ํา  ถานํ้ามีตะกอนก็จะเกิดการอุดตันไดงาย 
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ภาพที ่7.8  ระบบการใหน้ําของเกษตรกรในสวนลําไย  

ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 

อยางไรก็ตาม  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษน้ํา  ควรเก่ียวของ

กับการปลูกพืชท่ีตองการน้ํานอย เชน ลดการปลูกขาวนาปรัง  แตปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ตองการน้ํา

นอยๆ เชน หอมหัวใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  และพืชผักอยางอ่ืนแทน 

5. การกําหนดพื้นที่เพื่อการเกษตร 

การแกปญหาการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ตองแกปญหาทั้งระบบใหครบวงจร  

จะแกปญหาเรื่องการจัดสรรน้ําอยางอนุรักษใหเกิดความพอเพียงอยางเดียว  ไมสามารถแกปญหา

ระยะยาวได  ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่จํานวนมากในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยที่เคย

เปนพ้ืนที่พัฒนาดานการเกษตรรับน้ําจากเขตชลประทาน  แตเมื่อถนนขนาด  4  ชองทางการจราจร

ตัดผาน  ก็จะเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรใหเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และบานจัดสรร  เชน  

กรณีของอําเภอสันทราย  อําเภอแมริม  อําเภอสารภี  และอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  เปนที่ราบลุมมีระบบการชลประทานท้ังเขตพ้ืนที่รับน้ํา

ชลประทาน แ ละพ้ืนที่นอกเขตรับน้ําชลประทาน  แตการจัดการชลประทานดีเยี่ยมมาตั้งแตโบราณ  

เพราะมีฝาย  เหมือง  ที่เกิดจากแมน้ําวาง  และแมน้ําขานหลอเลี้ยงพ้ืนที่  ระบบการเพาะปลูกตลอด

ป  ปลูกพืชหมุนเวียนอยางตอเนื่อง  เชน   
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ตําบลบานแม 

ปลูกขาว  ถ่ัวเหลือง   พืชผัก  หรือ 

ขาวนาป  ขาวนาปรัง  พืชผัก  นอกจากนี้ยังมีการปลูก 

ลําไย  หอมหัวใหญ  พืชผัก 

ตําบลทุงสะโตก 

 ขาวนาป  หอมใหญ  ขาวโพด 

 ขาวนาป  ถ่ัวเหลือง  ขาวนาปรัง 

 ขาวนาป  ถ่ัวเหลือง  พืชผัก 

 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอสันปาตองในเขตอําเภอนอกเขตพื้นที่รับน้ําชลประทาน  

ประกอบดวย  ขาวนาป  ขาวนาปรัง  หอมใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  กระเทียม  ลําไย  มะมวง  และ

การปลูกพืชผักตางๆ เพื่อบริโภคและจําหนาย 

ตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  มีการปลูกขาวมากกวาตําบลอ่ืนๆ ในเขตพื้นที่อําเภอสัน

ปาตอง  ตําบลบานแม  มีพ้ืนที่การเกษตร  7,993 ไร  ตําบลทุงสะโตก  พ้ืนที่การเกษตร  7,125  ไร  

ตําบลน้ําบอหลวง  พื้นที่การเกตร  3,961  ไร  และตําบลทาวังพราว  พื้นที่การเกษตร  3,319  ไร 

(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล, บานแม, ทุงสะโตก, น้ําบอหลวง                       

และทาวังพราว, 2561) 

กอนสรางถนนเลี่ยงเมืองหางดง-สันปาตอง (3035) เขตพ้ืนที่ตําบลน้ําบอหลวง  บานแม                

ทุงสะโตก  เปนพื้นที่นาแปลงใหญติดตอกัน  ปลูกขาวนาปเปนเหลัก  และปลูกหอมใหญ  ถั่วเหลือง  

ขาวโพด  พืชผักอ่ืนๆ สลับกันไปในแตละป  มีการแปรสภาพพ้ืนท่ีนาเปนสวนลําไย  พ้ืนที่การเกษตร

เหลานี้มีน้ําอุดมสมบูรณ  ใชเพาะปลูกไดตลอดป  อาจขาดแคลนบางในฤดูแลง  แตก็สามารถใชเครื่อง

สูบน้ํา  หรือน้ําใตดินทดแทน  ระหวางพ.ศ. 2557-2559  ไดเกิดการกอสรางถนนสายเลี่ยงเมือง     

หางดง-สันปาตอง (3035) ตัดผานทุงนา  พ้ืนที่การเกษตรและลําเหมือง  ลําคลอง  แมน้ํา               

ดังภาพที ่7.9  ดังนี ้
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ภาพที ่7.9  แสดงถนนตัดผานพ้ืนที่การเกษตร 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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สาเหตุเพราะถนนสาย 3035 ตัดผานทุงนาผืนใหญอันอุดมสมบูรณของตําบลน้ําบอหลวง  

ตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  ทําใหพ้ืนที่นาไรละ  200,000 บาทกอนพ.ศ. 2557  ราคาพุง

สูงขึ้นมากกวา 10 เทา  ที่นาริมถนนขายไรละ  2,000,000-3,000,000 บาท  (กํานันและกลุมเกษตร

ตําบลทาสะโตก, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.11  อาคารพาณิชยริมถนน 3035 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

 ราคาที่ดินที่พุงขึ้นมากกวา  10  เทา  ทําใหเกิดการขายที่ดินเพ่ือการเกษตรที่มีระบบการ

ชลประทานดี  แลวสภาพที่ดิน  ที่นาเหลานี้ก็ถูกถมดวยดินลูกรัง  เพื่อใหพ้ืนที่สูงขึ้น  แลวสราง

รานอาหาร  ท่ีพักริมทาง  อาคารพาณิชย  แทนที่การทําการเกษตรแบบเดิม  พ้ืนท่ีการเกษตรลดลง  

แตการหาพื้นที่ทําการเกษตรแปลงใหมยังคงมีความตองการ  จึงเปนบอเกิดของการบุกรุกทําลายปา  

หรือการลงทุนใหมทางดานการชลประทานเพ่ือการเกษตร  สูญเสียทรัพยากรของรัฐ และงบประมาณ

แผนดิน 

 ดังนั้นการแกปญหาการอนุรักษน้ํา  การจัดสรน้ําเพื่อการเกษตร  ตองแกปญหาดวยการตรา

กฎหมายผังเมือง  หรือกฎหมายเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  ท่ีดินเพ่ือการเกษตรท่ีระบบ

ชลประทานดี  ซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธได  แตตองใชที่ดินเหลานี้เพื่อการเกษตรเทานั้น  ถาไม

แกปญหาดวยการตรากฎหมาย  การบุกรุกปา  พ้ืนที่สาธารณะ  และการลงทุนของรัฐเพ่ือการ

ชลประทานก็สิ้นเปลืองงบประมาณในการลงทุนใหม  แลวปลอยใหปจจัยพื้นฐานการผลิตเกา  เชน  

ฝาย  เหมือง  ตองทิ้งราง  ใชประโยชนไดนอย  ไมคุมคากับการลงทุนของรฐั และการสูญเสียท่ีดิน 
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6. การแกปญหาระบบการตลาด 

ระบบการตลาดการเกษตรก็เหมือนกับระบบการตลาดผลผลิตอ่ืนๆ คือ เปนระบบการตลาด

เสรีในระบบทุนนิยมมาตั้งแตพ.ศ. 2398  ในปที่ไทยเปดการคาเสรีตามแนวคิดระบบทุนนิยมกับ

อังกฤษ  ตลาดการเกษตรขาวไทยจึงเปนตลาดเสรีตั้งแตนั้นมา  เริ่มตนจากการยินยอมใหคนจีน

บุกเบิกที่นา  สรางโรงสี  สงขาวเปนสินคาออกขายในตางประเทศ  นายทุนจีนควบคุมการคาขาว  

ตั้งแตระบบการผลิตเอง  หรือปลูกขาวเอง  รับซื้อขาวเปลือกจากชาวนา  ทําธุรกิจสีขาว  แลวสงขาว

ขายตางประเทศอยางตอเนื่อง  จนระบบการคาขาวตกอยูในมือของคนจีน  พอคาขาวเปลือกซึ่งใน

ปจจุบันก็มีเชื้อชาติ  สัญชาติไทย  และควบคุมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ 

สหกรณไทย  ไดเกิดขึ้นครั้งแรก คือ สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินคา  ณ  ตําบลวัด

จันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2459  หลังจากนั้นได

ประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471  ตามความหมายขององคการสัมพันธภาพสหกรณ

ระหวางประเทศ  สหกรณ คือ องคการอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกันดวยความสมัครใจ  เพ่ือสนอง

ความตองการ และจุดมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยการดําเนินวิสาหกิจ

ที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน  บริหารงาน และควบคุมตามแนวประชาธิปไตย (ประวัติสหกรณ, 

ม.ป.ป.) 

สหกรณยึดหลัก  7  ประการ 

1) เปดรับสมาชิกดวยความสมัครใจ 

2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

4) การปกครองตนเอง และความเปนอิสระ 

5) การศึกษา  ฝกอบรม  และขาวสาร 

6) การรวมมือระหวางสหกรณ 

7) ความเอ้ืออาทรตอชุมชน (ประวัติสหกรณ, ม.ป.ป.) 

ตลอดเวลา 103 ป (พ.ศ. 2459-2562) ของระบบสหกรณ  สหกรณไมสามารถแกปญหา

ตลาดขาวแบบครบวงจรได  คือ  รวมกันผลิต  รวมกันแปรรูป  และรวมกันจัดจําหนาย  สาเหตุอาจ

เนื่องจากกลุมทุนคาขาวมีเงิน  มีประสบการณ  เปนนักการเมือง  จึงสามารถออกกฎหมาย  ระเบียบ

ตางๆ เพ่ือกลุมของตนเองในการคาขาว  และอาจเกิดจากปญหาของชาวนาเองขาดเงิน  ประสบการณ  

ความรวมมือ  และอํานาจทางกฎหมาย  ประกอบกับนโยบายของรัฐมิไดเขามาชวยเหลือระบบการ

ผลิตขาว  รวมทั้งพืชผลการเกษตรอยางอ่ืนแบบครบวงจร  ดังนั้นการธุรกิจการคาขาวซึ่งเปนธุรกิจ
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เริ่มแรก  แลวตอมาเปนธุรกิจยาสูบ  ธุรกิจลําไย  ธุรกิจถ่ัวเหลือง  ธุรกิจหอมหัวใหญ  และพืชผล

การเกษตรอ่ืนๆ  บทบาทดานการตลาดตกอยูในมือของนายทุน  ระบบทุนนิยม  ระบบสหกรณมี

บทบาทนอย  และคอนขางลมเหลวในการรวมกลุม  สาเหตุหนึ่งคือ  เกษตรกรขาดความเขมแข็ง  ไม

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความลมเหลวของระบบสหกรณจึงมีสาเหตุที่เกิดจากความ

เขมแข็งของกลุมทุน  การไมสนับสนุนอยางแทจริงของรัฐ  และเกษตรกรขาดความรู  ความเขาใจ  ไม

เกิดความฉลาดรู  จึงไมเห็นคุณคาของสหกรณ 

ระบบสหกรณในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สามารถแกปญหาระบบ

การตลาดการเกษตรอยางไดผล  ทําใหเกษตรมีรายไดพอเพียง  ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  

ยกตัวอยางเชน “สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” ซึ่งจดทะเบียนเม่ือวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 

2514 

ในพ.ศ. 2507  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกล

กังวล  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดทรงทราบถึงความเดือนรอนของเกษตรกรกลุม

ชาวสวนผักชะอํา  จํานวน  83  ครอบครัววาขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไปประกอบอาชีพ  พระองค

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเกษตรกรเหลานี้ไวในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมทั้งพระราชทาน

ทรัพยสวนพระองคใหกูยืมไปลงทุนจํานวน  300,000 บาท  ภายหลังไมปรากฏวาผูใดนําเงินที่กูยืมไป

ทูลเกลาถวายคืน  และไดทรงทราบวาเกษตรกรเหลานี้ไมมีที่ดินของตนเอง  ตองเชาที่ดินกรม

ประชาสงเคราะห  โดยเฉลี่ยครอบครัวละ  2  ไร  จึงไมเพียงพอ  จึงตองจัดหาท่ีดินใหมซึ่งมีพ้ืนที่

มากกวานี้  ในที่สุดไดที่ดินบริเวณหุบกะพง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  10,000 ไร  ใน

เขตปาคุมครองของกรมปาไม  และไดขอความรวมมือจากรัฐบาลอิสราเอลในการพัฒนาทางดาน

วิชาการภายใตโครงการไทย-อิสราเอลเพ่ือพัฒนาชนบท (หุบกะพง) กําหนดเวลา 5 ป โครงการนี้ได

เริ่มตนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2509 (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานดานการสหกรณ, 

ม.ป.ป.) 

วัตถุประสงคของโครงการเพื่อจัดตั้งศูนยสาธิตและทดลองการเกษตรทั้งดานการปลูกพืช 

และเลี้ยงสัตว  ปฏิรูปท่ีดินทําการเกษตรแผนใหม  รวมกลุมกันเปนสหกรณการเกษตร  ใชวิธีการ

หลักการของสหกรณตั้งแตเริ่มการผลิตถึงการจัดจําหนาย  และใหเปนศูนยกลางการเรียนรูแกบุคคล

ผูสนใจ (โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.) 

พ้ืนที่ดําเนินการของโครงการรวม  12,224  ไร  1  งาน  74  ตารางวา  จัดสรรแบงที่ดิน

ใหเกษตรกรอยูอาศัยครั้งแรก  787  แปลง  พ้ืนที่  7,608  ไร  ตอมาในพ.ศ. 2554  จัดแบงใหรุนที่ 2 

อีก 163 แปลง  ไดจัดระบบชลประทานโดยการสรางอางเก็บน้ําหุบกะพง  ความจุ  360,000 

ลูกบาศกเมตร  อางเก็บน้ําหวยทราย-หุบกะพง  ความจุ  800,000 ลูกบาศกเมตร  และอางเก็บน้ํา
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หวยแกว  ความจุ  274,000  ลูกบาศกเมตร  นอกจากนี้ไดสรางสระเก็บน้ําเขาหนอกวัว  ความจุ  

40,000 ลูกบาศกเมตร  สระน้ําหวยน้ําหมาก  ความจุ  100,000  ลูกบาศกเมตร  และสระเก็บน้ํา

ชุมชนและไรนา (จํานวน  250  แหง)  ความจุ  451,500  ลูกบาศกเมตร  ไดสรางระบบสูบน้ําและ

การผันนํ้าสูพ้ืนที่การเกษตร (โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบันมีสมาชิก  445  คน  มีทุนดําเนินงาน  24,164,750.17  บาท  (กลุมงานขอมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร, ม.ป.ป.) 

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมป)  คือตัวอยางของ

ความสําเร็จในระบบการเลี้ยงโคนมครบวงจร  ท้ังระบบการผลิตน้ํานมสด  การแปรรูป  และการจัด

จําหนายโดยผานระบบการตลาดแบบสหกรณ  มิใชแบบทุนนิยมเสรีที่อํานาจการตอรองราคาอยูที่

พอคาคนกลาง 

ในปพ.ศ. 2511  เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรีไดประสบปญหาเก่ียวกับการขาย

นํ้านมดิบ  เพราะไมมีสถานที่รับซื้ออยางพอเพียง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแกปญหาโดยเปน

ผูรับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกร  ในดานเกษตรกรจึงไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมที่

ตําบลหนองโพ  ในตนปพ.ศ. 2514  และไดจดทะเบียนเปนสหกรณโคนมราชบุรี จํากัด  ในวันที่  15  

เมษายน  พ.ศ.  2514 

ในปพ.ศ. 2513  นายทวิช  กลิ่นประทุม  ไดทูลเกลาฯ ถวายเงิน  1,500,000 บาท  แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค  จํานวน  1,002,000  บาทกอสรางและจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้น  

ณ  ตําบลหนองโพ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ชื่อวา  บริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ  จํากัด  

ตอมาเม่ืองานดําเนินการไปดวยดีในปพ.ศ. 2518  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระ

บรมราชานุมัติโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ  จํากัดใหสหกรณโคนมหนองโพ

ราชบุรี  จํากัด  รับไปดําเนินการจนกิจการกาวหนาดวยดีตลอดมา  ปจจุบันมีสมาชิก  4,711  คน  

สมาชิกมีรายไดดีจากการขายน้ํานมดิบ  และลูกหลานสมาชิกรอยละ  80  ยังไดทํางานในโรงงานแหง

นี้ดวย (บริษัทสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบันบริษัทสหกรณโคมนมหนองโพราชบุรี  จํากัด  มีทรัพยสิน  431  ลานบาท  

หนี้สิน  249  ลานบาท  ทุน  272  ลานบาท  (สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด, ม.ป.ป.) 

ตลาดขาวซึ่งเปนยุทธปจจัยดานการอาหารของคนไทย  ผูผลิต  คือชาวนา  ประสบ

ปญหาในการจัดการจําหนายมาตั้งแตระบบการคาเสรีในระบบทุนนิยม  ประมาณ  150  ปมาแลวแต

ไมสามารถแกปญหาเรื่องการจําหนายขาวเปลือก  ขาวสารใหแกชาวนา  ในที่สุดชาวนา  ลูกหลาน
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ของชาวนาก็ตองเลิกการทํานา  การลงทุนงบประมาณในการจัดสรรน้ําเพ่ือการทํานาก็สูญเสีย

งบประมาณในการลงทุน  เพราะท่ีนาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีบานจัดสรร  พ้ืนที่พาณิชยกรรม  และ

อุตสาหกรรม  ดังนั้นการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  จึงเก่ียวของกับระบบการตลาดที่ใหความมั่นคง  

ยั่งยืนแกเกษตรกร 

นวัตกรรมแหงการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําในพ้ืนที่การเกษตรอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน

ศาสตรพระราชาใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ตองแกปญหาใหครบวงจรทุก

โครงสรางของสังคม  ตั้งแตโครงสรางสวนบน  นโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  การปฏิบัติงานตาม

นโยบายของขาราชการ  และระบบการผลิต คือ พลังในการผลิต  อันประกอบดวย  เทคโนโลยี  กําลัง

ในการผลิต  ตลอดจนความสัมพันธในการผลิต  ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปนผลผลิต  และการตลาด  

หรือการจัดจําหนายผลผลิต 

บทสรุปในการแกปญหาเรื่องนี้  ดานโครงสรางสวนบน  คือ  นโยบายของรัฐบาลในการ

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหมจากภาคทฤษฎีเพียงแตเกิดความรู  ความเขาใจ

ลงสูภาคปฏิบัติใหเกิดมรรคผลที่แทจริง  และใหประชาชนหรือเกษตรกรมีเจตนคตทิางบวก  เกิดความ

ศรัทธาในแนวคิด หรือวิธีการของทฤษฎีทั้งสองประเภทดังกลาวแลว  ในทางดานวัฒนธรรม  ตองลด

ความโลภ  ความเห็นแกตัว  การแสวงหากําไรสูงสุด  การผูกขาดใหนอยลง  แลวเห็นความสําคัญ  

คุณคาของความพอเพียง  แบงปนเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  อยูรวมกันอยางมีความสุข 

รัฐบาลจะตองตรากฎหมายเก่ียวกับการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร  กําหนดพ้ืนที่

การเกษตรใหแนนอน  เดนชัด  และหามดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อการเกษตรประกอบธุรกิจอยางอ่ืน  

เกษตรกรมีกรรมสิทธในพ้ืนท่ีการเกษตร  ถายโอนกรรมสิทธิ์โดยการซื้อขาย  หรือรับมรดกได  แตตอง

ใชที่ดินเพ่ือการเกษตรเทานั้น  การลงทุนจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเกษตร  จึงเปนการลงทุนที่คุมคา  

และประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีความมั่นคงดานการอาหาร 

พลังในการผลิต  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดสรรน้ําจากฝายไม  เปนฝาย

คอนกรีต  จากเหมืองดิน  เปนเหมือนคอนกรีต  หรือระบบการสรางเขื่อน  อางเก็บน้ํา  อางพวง  

เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  สามารถปรับเปลี่ยนไดบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน และศาสตรพระราชา  

เพราะจะทําใหการผลิตมีมูลคา  และคุณคามากข้ึน 

การแกปญหาของพลังการผลิตอยางตอเนื่อง  ครบวงจรก็เปนสิ่งสําคัญ  เชน  แมน้ําวาง  

ตนน้ําเกิดจากอําเภอแมวาง  ปลายน้ําอยูในเขตอําเภอสันปาตอง  แมน้ําขาน  ตนน้ําเกิดจากอําเภอ 

สะเมิง  อําเภอหางดง  ปลายน้ําอยูในเขตอําเภอสันปาตอง  ดังนั้นการแกปญหาการอนุรักษน้ําการ

จัดสรรน้ํา  จึงเปนกระบวนการตอเนื่อง  ประสานงานตั้งแตตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา  การรับฟง
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ปญหาจากเบื้องลาง  คือ  เกษตรกร  ผูใชชีวิตอยูทับพ้ืนที่ตลอดเวลายาวนานตั้งแต  30-40  ป  

นักการเมือง  ผูบริหารสวนภูมิภาค  ผูบริหารสวนทองถิ่นตองรับฟง  เพราะบุคคลเหลานี้เขาใจปญหา

มากกวาผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  หรือขาราชการสวนภูมิภาค 

เทคโนโลยีในการผลิต  ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพ่ือการอนุรักษ  และการจัดสรรเปนสิ่งจําเปน  

ในขณะที่แหลงน้ําธรรมชาติลดนอยลง  แตความตองการผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น  ระบบน้ําจึงไม

เพียงพอในการเพาะปลูก  ดังนั้นการใชเทคโนโลยีในการผลิตโดยใชเครื่องสูบน้ํา  ระบบน้ําใตดิน  การ

สรางธนาคารน้ํา  ระบบเครื่องฉีดแบบตางๆ  ระบบน้ําหยด  หรือการปลูกพืชในโรงเรือน  จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งในการจัดสรรน้ําแบบอนุรักษ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ความสัมพันธทางการผลิต  นอกจากจายคาเชาใหแก เจ าของกรรมสิทธิ์ แลว  

ความสัมพันธทางการผลิตในดานการตลาดการเกษตรก็มีความสําคัญ  ผลผลิตทางดานการเกษตร

ราคาตกต่ํา  แตตนทุนสูง  ทําใหเกิดการขาดทุน  เพราะระบบการตลาดทุนนิยมผานกระบวนการซื้อ

ชายโดยพอคาคนกลาง  กดราคาผลผลิต  ดังนั้นเกษตรกรตองรวมตัวทั้งดานความคิด  การทํางาน

รวมกัน  เคารพในกฎกติกาแบบสังคมประชาธิปไตย  รวมตัวกันในระบบสหกรณ  ก็สามารถแกปญหา

ราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา  ขาดทุน  ใหบรรเทาลดนอยลงได  แตระบบการสหกรณลมเหลว  เพราะ

เกิดจากปจจัยการไมยอมรวมตัว  และเคารพกฎกติกาของเกษตรกร  และรัฐบาลไมสนับสนุนสงเสริม

อยางแทจริง  อาจเปนเพราะวาระบบสหกรณเกิดจากการรวมตัวกันอยางเสรี  ปราศจากการบังคับ 

ดังนั้นการสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขต

ชลประทานใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกยุคปจจุบันจึงตองเปลี่ยนท้ัง

โครงสรางสวนบน  คือ  ลดวัฒนธรรมทุนนิยม  เพ่ิมวัฒนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผูปกครองตองแกปญหาแบบครบวงจร  และเลิกระบบสั่งการจากเบื้องบน  ตองรับฟงความคิดเห็น

จากสวนลางหรือราษฎร  ตรากฎหมายกําหนดพ้ืนที่การเกษตรในระบบการผลิต  ลดระบบการผลิต

แบบเชิงเดี่ยว  เพ่ิมการเกษตรทฤษฎีใหมใหมากยิ่งข้ึน  เพราะการเกษตรทฤษฎีใหม  สามารถลดความ

เสี่ยง  และสินคาไมลนตลาด  การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม  และตองแกไขปญหาการตลาด  

สงเสริมระบบสหกรณอยางจริงจังใหมากยิ่งขึ้น  นี่คือการแกปญหาทั้งระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  

สังคม  สิ่งแวดลอม  และการตลาดเพ่ือความมั่นคง  ยั่งยืน  และเทาทัน 




