
บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวางแนวคิด  และกรอบของการวิจัย  เพื่อศึกษาเนื้อหาจึงกําหนด

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของในหัวขอตอไปนี้ 

1.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. แนวพระราชดําริเก่ียวกับการจัดการน้ํา 

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทฤษฎีใหม 

5. การพัฒนาอยางยั่งยืน 

6. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อประสานงาน  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สํานักงาน กปร.) ไดอธิบายลักษณะของโครงการไวดังนี้ (สรุป

ภาพรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2560)   

ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จาก  3  แหลง  ดังนี ้

1. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดพระราชทานพระราชดําริโดยตรง 

2. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดจากการที่ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานความชวยเหลือ 

3. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีหนวยงานไดกราบบังคมทูลรายงานและ/หรือ

ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรียบรอยแลว 

การแบงประเภทโครงการ 

สํานักงาน กปร. ไดแบงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริออกเปน               

8  ประเภท  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร 

3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 

5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข 
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6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร 

7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา 

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ  และโครงการพัฒนาดานอื่น ๆ โดยแบงเปน 

8.1  โครงการพัฒนาแบบูรณาการ 

8.2  โครงการพัฒนาดานอื่น ๆ 

 สํานักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ เดือนกันยายน 2560 มี

จํานวนทั้งสิ้น  4,741  โครงการ  แยกเปนภาคและการพัฒนาดานตาง ๆ ตามตารางสรุปได  ดังนี ้

ตารางที่ 2.1  แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

การพัฒนาดาน 
ภาค 

รวม เหนือ กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต ไมระบุ
พื้นที่ฯ 

1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 1,255 511 851 631 0 3,248 
2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร 47 51 44 28 0 170 
3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 63 41 41 34 3 182 
4. โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ 89 35 121 94 0 339 
5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข 15 16 9 7 11 58 
6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร 23 22 20 22 0 87 
7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสั งคม/
การศึกษา 

203 75 53 63 4 398 

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ 105 62 52 33 7 259 
รวม 1,800 813 1,191 912 25 4,741 

 

 

ที่มา : สํานักงาน กปร. กันยายน 2560 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะแรก ๆ นั้น  สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. โครงการที่มีลักษณะศึกษา  คนควา  ทดลองเปนการสวนพระองค 

โครงการดังกลาวนี้เทากับเปนการเตรียมพระองคในดานขอมูลและความรอบรู ท่ีจะทรงนําไป

ประยุกตใชในการแกปญหาและเผยแพรแกเกษตรกร  รวมท้ังเปนการแสวงหาแนวทางการพัฒนาท่ี

ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นดวย 

2. โครงการที่มีลักษณะเริ่มเขาไปแกไขปญหาหลักของการเกษตร 

เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมมากข้ึนทุกขณะ  ซึ่ง

ในขณะที่พระองคทรงมีโครงการทดลองและเรียนรูไปดวยกัน  จะทรงเริ่มกาวเขาสูการดําเนินการเพ่ือ

แกไขปญหาของเกษตรอยางแทจริง  ระยะแรกโครงการยังจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ที่
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ประทับในสวนภูมิภาค  รูปแบบของการพัฒนาแกปญหา  คือ  การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated 

Development) 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอยูมากมายหลายสาขา  หลายประเภท  ในระยะแรก  

มีชื่อเรียกแตกตางกันไป  ดังนี้คือ (สํานักงานกปร. ม.ป.ป.) 

1. โครงการตามพระราชประสงค 

 หมายถึง  โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนสวนพระองค  ทรงศึกษาหารือกับ

ผูเชี่ยวชาญในวงงาน  ทรงแสวงหาวิธีการทอดลองปฏิบัติ  ทรงพัฒนาและสงเสริม  แกไขดัดแปลง

วิธีการ 

2. โครงการหลวง 

พระองคทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนาและบํารุงรักษาตนน้ําลําธารในบริเวณปาเขาใน

ภาคเหนือ  เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ลุม  ดวยเหตุผลที่พ้ืนที่เหลานี้เปนเขตแดนชาวไทยภูเขา  จึงทรงมี

โอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยใหอยูดีกินดี  ใหเลิกการปลูกฝน  เลิกการตัดไมทําลายปา  ทําไรเลื่อน

ลอย  และเลิกการคาไมเถ่ือน  ของเถ่ือน  อาวุธยุทโธปกรณ  นอกกฎหมาย  ทรงพัฒนาชวยเหลือให

ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณคาสูง  ขนสงงาย  ปลูกขาวไร  และเลี้ยงสัตวไวเพ่ือบริโภค  รวมคุณคา

ผลผลิตแลวใหไดคุณคาแทนการปลูกฝน  ทั้ง ๆที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกวาจะเกิดผลได  

ตองใชเวลานานับสิบป  การดําเนินงานจะยากลําบากสักเพียงใดมิไดทรงทอถอย  การพัฒนาคอย ๆ 

ไดผลดีขึ้น ๆ 

ชาวเขาชาวดอย  มีความจงรักภักดี  เรียกพระองควา  “พอหลวง”  และเรียกสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินีนาถวา “แมหลวง”  โครงการของท้ังสองพระองคจึงเรียกกวา “โครงการหลวง” 

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห   

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห  หมายถึง  โครงการท่ีพระองคไดพระราชทาน

ขอเสนอแนะแนวทางพระราชดําริใหเอกชนไปดําเนินการ  ดวยกําลังเงิน  กําลังปญญา  และกําลัง

แรงงาน  พรอมทั้งการติดตามผลงานใหตอเนื่องโดยภาคเอกชน  เชน  โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณ

เนินดินแดง  อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่งสโมสรโรตารี่แหงประเทศไทยเปนผูจัด  

และดําเนินงานตามพระราชดําริ  โครงการพจนานุกรม  โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน    

เปนตน 

4. โครงการตามพระราชดําร ิ

โครงการตามพระราชดําริในปจจุบันเรียกวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

โครงการประเภทนี้เปนโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา  ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตาม

แนวพระราชดําริ  โดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล  ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน  

ตํารวจ  ทหาร  โครงการตามพระราชดําริ”  มีกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ปจจุบันมี

ลักษณะที่เปนโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น  และระยะเวลา
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ยาวท่ีมากกวา 5 ป  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปนงานดานวิชาการ  เชน  โครงการเพ่ือการศึกษา

คนควาทดลอง  หรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย  เปนตน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เริ่มตนจัดเปนโครงการตั้งแตพ.ศ. 2495  ถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2559  รวมทั้งหมด 4,741  โครงการ 

ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ และ

บรรลุวัตถุประสงค  ควรจะไดดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญ ๆ คือ 

1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเนนอยูเสมอวา  โครงการของพระองคนั้นเปนโครงการที่

มุงชวยเหลือ แกปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู  พระองคทรงมีพระราชดํารัสถึงความ

จําเปนนี้วา... 

“...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก  ..เปนอยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน  แตปวดหัวใชยา

แกปวด  ..หรือยาอะไรก็ตามแกปวดหัว  มันไมไดแกอาการจริง  แตตองแกปวดหัวกอน  เพ่ือที่จะให

อยูในสภาพที่คิดได  แลวอีกอยางคือแบบ Macro นี้  เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมดฉันไมเห็นดวย  ..อยาง

บานคนอยู  เราบอกบานนี้มันผุตรงโนนผุตรงนี้  ไมคุมที่จะไปซอม..  เอาตกลงรื้อบานนี้  ระเบิดเลย  

เราจะไปอยูที่ไหน  ไมมีที่อยู  ก็ตองค้ํากันเสียกอน  แลวคอย ๆ ดูตรงนี้พออยูได  ไปรื้อตรงหองโนน

แลวคอย ๆ สราง  แลวมารื้อหองน้ี ...  วิธีทําจะตองคอย ๆ ทําจะไประเบิดหมดไมได...” 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลักมุงแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งตองการแกไขปญหาอยาง

รีบดวน  เชน  กรณีเขตพื้นที่อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา 

และเปนพื้นท่ียากจนในเขตอิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสตที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเขาไปไม

ถึง  ภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาไปดําเนินการแลว  ปญหาความมั่นคงที่

เคยมีอยูก็ลดนอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด  แมกระทั่งปจจุบันโครงการที่แกปญหาเฉพาะหนา  และ

จะมีผลระยะยาวตอไป  คือ  การแกไขปญหาการจราจร  และการปองกันน้ําทวมในเขต

กรุงเทพมหานคร  เปนตน 

2. การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอน  ตามลําดับความจําเปน  ประหยัด 

เพ่ือใหมีรากฐานที่มั่นคงกอน  แลวจึงดําเนินการเพ่ือความเจริญกาวหนาในลําดับตอ ๆ ไป  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเนนกรพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในลักษณะการ

พ่ึงตนเอง  ทรงใชคําวา “ระเบิดจากขางใน”  นั่นคือ  ทําใหชุมชน  หมูบาน  มีความเขมแข็งกอน  

แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก  ดังแนวพระราชดํารัสตอไปนี ้

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน  ตองสรางพ้ืนฐานคือความพอมี  พอกิน  

พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัด แตถูกตองตาม

หลักวิชาการ  เมื่อไดพื้นฐานท่ีมั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว  จึงคอยสราง  คอยเสริมความ

เจริญ  และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป  หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ  ยก

เศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว  โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของ
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ประชาชน  โดยสอดคลองดวย  ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ข้ึน  ซึ่งอาจกลายเปนความ

ยุงยากลมเหลวไดในที่สุด  ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรงอยูในเวลานี้... 

การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน  ในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช  

กอนอ่ืนเปนพ้ืนฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด  เพราะผูที่มีอาชีพ  และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง

ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน  สวนการถือหลักที่จะสงเสริม

ความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับ  ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  ก็เพ่ือปองกัน

ความผิดพลาดลมเหลว  และเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 

3. การพึ่งตนเอง 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพ่ือแกไขปญหาในเบื้องตน  ดวยการแกปญหาเฉพาะหนา

เพ่ือใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไปแลว  ข้ันตอนตอไปก็คือการพัฒนาให

ประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพและความสามารถ “พ่ึงตนเองได” ในที่สุด  ดังพระราช

ดํารัสตอนหนึ่ง  ดังนี ้

“...การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เราจะชวยเหลือนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  การชวยเหลือให

เขาไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับตามความจําเปนอยางเหมาะสม  จะเปนการชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุด  

เพราะฉะนั้นในการชวยเหลือแตละครั้ง  แตละกรณีจําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการและความ

จําเปนกอน  และตองทําความเขาใจกับผูที่เราจะชวยใหเขาใจดวยวาเขาอยูในฐานะอยางไร  สมควรที่

จะไดรับความชวยเหลืออยางไร  เพียงใด   อีกประการหนึ่งในการชวยเหลือนั้น  ควรยึดหลักสําคัญวา  

เราจะชวยเหลือเขาเพ่ือใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองไดตอไป...” 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลัก “การพึ่งตนเอง” เพื่อการแกไขปญหาความ

ยากจนของราษฎร เชน โครงการธนาคารขาว  โครงการธนาคารโค-กระบือ  โครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค “หุบกะพง” อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งดําเนินการเพื่อใหประชานมีที่อยู

อาศัยทํากันและรวมตัวกันในรูปของกลุมสหกรณ  เพื่อแกไขปญหาของชุมชนและการทํามาหากิน

รวมกัน  เปนตน  นอกจากนั้นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะหลังลวนแตเพื่อให

ประชาชนสามารถชวยตัวเองได  เพราะเปนโครงการที่สนับสนุนใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ

ใหไดผลและมีประสิทธิภาพ  เชน  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  

การใหการอบรมความรูสาขาตาง ๆ ทั้งดานการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ  เปนตน 

4. ภูมิสังคม 

การพัฒนาตามแนวพระราชดํารินั้น  จะตองใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ 

เนื่องจากแตละแหง  คนไมเหมือนกัน  ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไมเหมือนกัน  ทรงใชคําวา “ภูมิ

สังคม” คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตรและลักษณะของสังคม  ไมใชวาเอาอะไรที่ทันสมัยมาก ๆ เขาไป

ใหชาวบาน  ทั้งที่เขาไมสามารถใชได  หรือพยายามที่จะทําการเพาะปลูกบนเขา  หรือพ้ืนที่แหงแลง
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ใหได  อยางนี้ถือวาเปนการดําเนินการที่ผิด  พระองคทรงชี้แนะพวกเราอยูตลอดเวลาวา  การ

ดําเนินการตาง ๆ นั้น  ตองใหสอดคลองกันกับลักษณะภูมิสังคม  ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

“...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร  และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร

ในสังคมวิทยา  ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา  จะไปบังคับใหคนคิดอยางอ่ืน

ไมได  เราตองแนะนํา  เราเขาไป  ไปชวย  โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได  แตถาเราเขาไปแลว  เรา

เขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้  ก็จะเกิด

ประโยชนอยางยิ่ง” 

5. เรียบงาย  ประหยัด 

ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎรทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ  เรียบงาย  

และประหยัด  ราษฎรสามารถทําไดเอง  หาไดในทองถิ่น  และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้น  มา

แกไขปญหาโดยไมตองลงทุนสูง  หรือใชเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก  ดังที่นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  อดีต

เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดกลาว ไววา 

“...วิธีการแกไขปญหาตาง ๆ นั้น  ทรงใชความเรียบงาย  ใชธรรมชาติเขาแกไขกันเองอยูตลอดเวลา  

ถาเปนเรื่องที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของประชาชน  จะทรงสวมวิญญาณของเกษตรกรเขาไปแกไข

ปญหา  ทรงตรัสอยูเสมอวา  อยาไดเอาอะไรที่ชาวบานไมสามารถทําไดไปยัดเยียดใหเขา  วิธีการ

แกปญหาของพระองคนั้น  บางครั้งเรียบงาย  จนกระทั่งเรานึกไมถึง  ทรงรับสั่งวา  จะเอาอธรรมสู

อธรรม อยางกรณีเรื่องของน้ําเนานั้น  ก็ทรงเอาผักตบชวามาสูแลวก็สูไดผลดวย  เชน  ที่บึงมักกะสัน  

ที่น้ําเคยเนาเปนอยางมาก  เดี๋ยวนี้น้ําดีขึ้นมาก...” 

6. การสงเสริมความรู  และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเห็นวาควรที่จะสรางเสริมสิ่งที่ชาวบานในชนบทขาด

แคลนและเปนความตองการ  ซึ่งก็คือความรูในการทํามาหากิน  การทําเกษตร  โดยการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม  พระองคทรงเนนถึงความจําเปนที่จะตองมี “ตัวอยางของความสําเร็จ” มีพระราชประสงคท่ี

จะใหราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยางของความสําเร็จนี้และนําไปปฏิบัติไดเอง  พระองค

จึงพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  ขึ้นในทุกภูมิภาค

ของประเทศ  เพ่ือเปนสถานศึกษา  ทดลอง  วิจัย  และแสวงหาความรู  เทคนิควิชาการสมัยใหมท่ี

ราษฎร “รับได”  นําไป  “ดําเนินการเองได”  และเปนวิธีการที่ “ประหยัด”  เหมาะสม  และ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูในภูมิประเทศนั้น ๆ เมื่อ

ไดผลจากการศึกษาแลวจึงนําไปสงเสริมใหเกษตรกรไดใชในการประกอบอาชีพตอไป  พระองคทรง

ปรารถนาที่จะใหตัวอยางของความสําเร็จทั้งหลายไดกระจายไปสูทองถิ่นตาง ๆ ท่ัวประเทศ  และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดผลอยางจริงจัง 

7. การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

และการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากในการ
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พัฒนาประเทศในระเวลาที่ผานมานั้นไดเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  ทําใหเศรษฐกิจ

ขยายตัวในอัตราที่สูงและรวดเร็ว  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไดเปลี่ยนไปสูการผลิตที่มุงสู

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลัก  มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกันอยางฟุมเฟอย  

โดยมิไดมีการฟนฟูทรัพยากรที่ถูกทําลายใหกลับคืนสูภาพเดิม  จนในที่สุดไดกอใหเกิดความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงไดพระราชทานแนวทางแกไข

ในการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการเกษตร  ดังนั้น  จึงทรง

มุ งที่ จะ ให มี การ พัฒนาและอนุ รั กษทรัพยากรธรรมชาติอย า งยั่ ง ยืนควบคู กับการฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม  เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  ทรงสนพระ

ราชหฤทัยเปนอยางยิ่งตอการทํานุบํารุงปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนปา

ไม  ท่ีดิน  แหลงน้ํา  การประมง  ใหอยูในสภาพที่มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยางมาก

ที่สุด 

 

2. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการน้ํา 

แนวพระราชดําริในเรื่องเก่ียวกับการจัดการนํ้าไดอธิบายถึงความสําคัญของแหลงนํ้าเพ่ือชีวิต  

หลังการพัฒนาแหลงน้ํา  โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  และประโยชนที่พึงเกิดแกมหาชนและประเทศชาติ

ในการพัฒนาแหลงน้ํา  และการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  มีความสําคัญและหลักการสําคัญดังนี้  (โครงการพัฒนาดานแหลง

น้ํา ม.ม.ป.) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นบัวาเปนงานที่มีความสําคัญและ

มีประโยชนอยางสําหรับประชาชนสวนใหญของ ประเทศ ในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกได

อยางสมบูรณตลอดป ในปจจุบันพ้ืนท่ีการเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งตองอาศัยเพียงนํ้าฝนและ 

น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสมํ่าเสมอตามที่พืชตองการ อีกทั้งความผัน

แปรเนื่องจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการ เปน ผลใหผลผลิตที่ ไดรับไมดีเทาที่ควร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ํามากกวา

โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอ่ืน ทรงใหความสําคัญในลักษณะ “น้ําคือชีวิต” 

ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  17  มีนาคม 2529  ความตอนหนึ่งวา 

“..หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค  น้ําใช  น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา

คนอยูได ถาไมมีนํ้า คน อยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได...” 

การพัฒนาแหลงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีหลักและวิธีการสําคัญๆ คือ  

1. การพัฒนาแหลงน้ําจะเปนรูปแบบใดตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศเสมอ 

2. การพัฒนาวางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ตองเหมาะสมกับสภาพแหลงน้ําธรรมชาติที่มีแต

ละทองถิ่นเสมอ 
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3. พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น หลีกเลี่ยงการเขาไป

สรางปญหาความเดือดรอนใหกัลปคนกลุมหนึ่ง โดยสราง ประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ไมวา

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจเก่ียวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตามดวยเหตุนี้การ

ทํางานโครงการ พัฒนาแหลงน้ําทุกแหง จึงพระราชทานพระราชดําริไววาราษฎรในหมูบานซึ่งไดรับ

ประโยชนจะดําเนินการแกปญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการชวยเหลือผูเสียประโยชนตามความเหมาะสมที่

จะตกลงกันเอง เพ่ือใหทางราชการสามารถเขาไปใชที่ดินทําการกอสรางไดโดยไมตองจัดซื้อที่ดิน      

ซึ่งเปนพระบรมราโชบายที่มุงหวังใหราษฎรสังคมของตนเอง  และมีความหวงแหนที่จะตองดูแล

บํารุงรักษาสิ่งกอสรางนั้นตอไปดวย 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อาจแบงออกไดเปน  5  ประเภท

ดังตอไปนี้  

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคไดแก อางเก็บน้ําและฝาย

ทดน้ํา  

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการรักษาตนน้ําลําธาร 

3. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟาพลังน้ํา 

4. โครงการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุม 

5. โครงการบรรเทาอุทกภัย 

อยางไรก็ตามโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนใหญจะมีวัตถุประสงค

เพ่ือ การเกษตรเปนสําคัญ แตมีการพัฒนาแหลงน้ําหลายๆ โครงการที่มีวัตถุประสงคหลายๆ อยาง

พรอมกันไป อาทิ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการแกมลิง เปนตน 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน

และประเทศชาติเปนสวนรวม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว พอสรุปไดดังนี้  

1. ชวยใหพื้นท่ีเพาะปลูกมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งฤดูฝนและฤดู

แลง ชวยใหไดผลิตผลมากขึ้นและสามารถทําการเพาะปลูก ครั้งท่ีสองได เปนการชวยใหราษฎรมี

รายไดมากขึ้น 

2. ในบางทองที่เคยมีน้ําทวมขัง จนไมสามารถใชทําการเพาะปลูกได หรือไมไดผลดีเทาที่ควร

โครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุมอันเนื่องมาจากพระ ราชดําริ เชน บริเวณขอบพรุ ทําใหพ้ืนที่แหง

จนสามารถจัดสรรใหราษฎรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองเขาทํากินได ชวยใหไมไปบุกรุกทําลายปาหาท่ี

ทํากิน แหงอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งเปนการชวยรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรของธรรมชาติไวได 

3. เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดตางๆ ไว และมีการปลอยพันธุปลา ทําใหราษฎรตาม

หมูบานที่อยูใกลเคียงสามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือมีรายไดเสริมเพ่ิมข้ึน 

4. ชวยใหราษฎรมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอยางพอเพียงตลอดป ทําใหราษฎรมี

สุขภาพพลานามัยดีข้ึน  และยังชวยใหมีแหลงน้ําสําหรับการเลี้ยงสัตวดวย 
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5.  บาง โครงการจะเปนประเภทเพื่ อ เทา อุทกภัยในเขตชุ มชนเมื อง ใหญๆ  เชน 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อําเภอ หนองใหญ จังหวัดชุมพร ซึ่ง

ชวยลดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจทั้งภาคเอชนและภาครัฐบาลเปนอันมาก 

6. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟาพลังน้ํา จะชวยใหราษฎรที่อยูในปาเขาในทองที่

ทุรกันดารไดมีไฟฟาใหสําหรับแสงสวางในครัวเรือนได ๗. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตน

น้ําลําธารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการสรางฝายเก็บกักบริเวณน้ําลําธารเปนชั้นๆ พรอมระบบ

กระจาย จากฝายตางๆ ไปสูพ้ืนท่ีสองฝงของลําธารทําใหพื้นดินชุมชื้น และปาไมตามแนวสองฝงลําธาร

เขียวชอุมตลอดป ลักษณะเปนปาเปยกสําหรับปองกันไฟ ปาเปนแนวกระจายไปทุงบริเวณตนน้ําลํา

ธาร   ทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณตอไป  

กลาวไดวางานพัฒนาแหลงน้ํานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทําทุกอยาง ทุกขั้นตอน

ดังทีน่ายปราโมทย ไมกลัด เลาใหประชาชาติธุรกิจ ฉบับวัน ที่  5-10  ตุลาคม  2538  ดังนี ้

“...งานของพระองคทานมีตั้งแต ถาน้ําขาดแคลนก็จัดหาน้ํา  และเมื่อน้ําทวม น้ํามากก็

จัดการบรรเทาใหนอยลง เม่ือมีน้ําเนาเสียก็จองจัดการทํางานดานน้ําทั้งหมด ทานจะทราบปญหา

อยางละเอียด...”   (โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา, ม.ป.ป) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร (การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร, ม.ป.ป.) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เปนการจัดหา และนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมาใชใหเปน

ประโยชน ในดานการเกษตร ดวยวิธีการที่เหมาะสม ที่สําคัญไดแก  น้ําใชเพ่ือการเพาะปลูก และการ

เลี้ยงสัตว 

ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทองที่ตางๆ ของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

เปนประจําทุกปนั้น  ทําใหทรงทราบถึงสาเหตุแหงความยากจนของ ราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เก่ียวกับการทํามาหากิน ในทองถ่ินทุรกันดาร หรือตาม หมูบานที่อยูหางไกลความเจริญวา ราษฎร

สวนใหญ ซึ่งเปนชาวไรชาวนามักประสบ ปญหาเก่ียวกับการขาดแคลนน้ํา  ทั้งน้ํากิน และน้ําใช     

เพ่ือการเกษตร จึงไมสามารถ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ใหไดผลตามที่มุงหมาย ทําใหราษฎร ซึ่ง

ตัง้หลักแหลง อยูในทองถิ่นหางไกลเหลานั้น มีแตความยากจน และขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภค 

ดวยเหตุนี้ ในการเสด็จพระราชดําเนิน เยี่ยมราษฎรตามหมูบานตางๆ ทุกครั้ง พระบาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัว จะทรงสอบถามขอมูลจากกํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่มา เฝาฯ รับเสด็จฯ ถึงเรื่อง

เก่ียวกับการประกอบอาชีพ สภาพการทํานา และการเพาะปลูก อยางอ่ืน สภาพฝน และแหลงน้ํา

ธรรมชาติ ในบริเวณนั้น มีเพียงพอใช หรือขาดแคลน เปนประการใดบาง เพ่ือประกอบพระราชดําริ 

เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากราษฎรอยาง ละเอียดแลว ถาปรากฏวา สภาพภูมิประเทศ และแหลงน้ํา

ธรรมชาติของบริเวณหมูบาน และตําบลใด พอมีลูทางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

ที่เหมาะสม ข้ึนได ก็จะพระราชทานแนวพระราชดําริ กับเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เก่ียวของ ให

นําไปพิจารณาความเหมาะสม กอนวางโครงการ ในข้ันรายละเอียด และดําเนินการ ตามขั้นตอนตางๆ 

จนถึงการกอสรางตอไป 
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ประเภทของงานพฒันาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

งานพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรที่นิยมกอสรางกันทั่วไปมีหลายประเภท ไดแก งานอาง

เก็บน้ํา  งานสระเก็บน้ํา  งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดน้ํา  งานคลองสงน้ํา  และงานสูบน้ํา 

โดยมีรายละเอียดงานแตละประเภท ดังนี ้

1. งานอางเก็บน้ํา 

อางเก็บน้ํา คือ บริเวณหรือแหลงเก็บน้ําท่ีไหลมาตามรองน้ํา  หรือลําน้ําธรรมชาติ โดย การ

สรางเข่ือนปดก้ันระหวางหุบเขา  หรือเนินสูง  เพ่ือเก็บกักน้ํารวมไวในระหวางหุบเขา หรือเนินสูงนั้น 

จนเกิดเปนแหลงเก็บน้ําที่มีขนาดตางๆ กัน โดยเรียกเขื่อนกั้นน้ํานี้วา  "เข่ือนเก็บกักน้ํา" 

2. งานสระเก็บน้ํา 

สระเก็บน้ํา  คือ  แหลงเก็บขังน้ําฝน  น้ําทา  หรือน้ําท่ีไหลออกมาจากดินดวยการขุดดินให

เปนสระสําหรับเก็บขังน้ํา  โดยมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึกของสระตามจํานวนน้ําที่

ตองการจะเก็บไวใชงาน 

3. งานขุดลอกหนองและบึง 

เปนงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน ใหมีความลึกจนสามารถเก็บน้ําไดเพ่ิม

มากขึ้น 

4. งานฝายทดน้ํา 

เปนงานกอสรางฝาย ซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําที่ไหลมาใหมี

ระดับสูง จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา ใหกับพ้ืนที่เพาะปลูกตาม บริเวณสองฝงลําน้ํา 

สวนที่เหลือจะไหลลนขามสันฝายไปเอง 

5. งานคลองสงน้ํา 

คลองสงน้ําคือ ทางน้ําที่ขุดหรือกอสรางขึ้น เพ่ือนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ จากอางการ

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เก็บน้ํา และจากแหลงน้ําดานหนาฝาย หรือหนาเขื่อนระบายน้ํา    

แจกไปใหพ้ืนที่เพาะ ปลูก หรือบริเวณที่ตองการน้ํา  คลองสงน้ําทุกสายจะมีแนวไปตามบริเวณที่สูง 

ซึ่งสามารถสงน้ําใหกับพื้นที่ท่ีตองการน้ําทั้งหมดได โดยคลองที่สรางจะมีขนาดและ สัดสวนพื้นที่รูป

ตัดขวางของตัวคลอง โตพอที่จะสงน้ําในปริมาณที่ตองการ และมี ระดับน้ําในคลองสูง เพ่ือการสงออก

ไปยังบริเวณที่ตองการน้ําไดอยางสะดวก นอกจากนั้น บริเวณคลองสงน้ําทุกสาย จะตองสรางอาคาร

ประเภทตางๆ ตามความ เหมาะสม เพ่ือใชควบคุม และบังคับน้ําใหสามารถสงไปตามคลอง จนถึง

พ้ืนที่ทุกแหง ที่ตองการ 

6. งานสูบน้ํา 

เปนงานสูบน้ําจากแหลงน้ํา ใหสูงข้ึนถึงระดับพ้ืนดิน ที่สามารถสงน้ําตอไปตามคลอง สงน้ํา

ใหกับพื้นที่เพาะปลูก แหลงน้ําดังกลาวอาจเปนแมน้ํา  หวย หนอง คลอง บึง และอางเก็บน้ํา           

ซึ่งจะตองมีน้ําเพียงพอใหสูบไปใชงานได ในเวลาที่ตองการ 
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การเลือกประเภทงานพัฒนาแหลงน้ําเพือ่การเกษตร 

ในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตองมีการศึกษาขอมูลเก่ียว กับความตองการ

ใชน้ําศึกษาสภาพแหลงน้ําธรรมชาติ และตรวจสอบภูมิประเทศ ใน บริเวณที่จะกอสรางงานพัฒนา

แหลงน้ําใหถูกตอง ตามหลักวิชาการกอนเสมอ เพื่อ ประกอบการพิจารณาวา สมควรเลือกสรางงาน

พัฒนาแหลงน้ําประเภทใด  จึงจะมีความ เหมาะสม และไดประโยชนตามที่ตองการ 

1. ความตองการใชน้ํา 

1.1  ความตองการน้ําเพื่อการเพาะปลูก 

เปนปริมาณน้ําที่พืชตองการ เพ่ือการเจริญเติบโต โดยพื้นที่เพาะปลูก อาจไดรับน้ําดังกลาว

จากน้ําฝน ไดจากฝนรวมกับน้ําที่จัดหามาเพิ่มเติม จากงานพัฒนาแหลงน้ําท่ีสรางขึ้น หรือใชแตน้ําที่

ไดมาจากงานพัฒนาแหลงน้ําที่สรางขึ้นอยางเดียว  ซึ่งปริมาณดังกลาวเปนน้ําที่พืชใชเพ่ือการ

เจริญเติบโตในแปลงเพาะปลูก รวมกับน้ําที่สูญเสียเนื่องจากการรั่วซึมลงในดิน และที่ไหลออกจาก

แปลงปลูกพืชไปตามผิวดิน ดวย 

1.1.1  ความตองการน้ําในนาขาว 

ตนขาวในระยะแรกปลูกตองการน้ําจํานวนไมมาก และตองการเพ่ิมมากขึ้นๆ จน ตองการน้ํา

มากที่สุด ในระยะที่ตนขาวออกรวง จนถึงระยะที่เมล็ดขาวเริ่มแก จึงระบายน้ําออก  การทํานาใน

ประเทศไทยน้ําที่ใชเพ่ือการปลูกขาว โดยเฉลี่ยตั้งแตระยะไถ คราด เตรียมแปลง แลวปลอยน้ําขังใน

นาตอนเริ่มปกดํา ถึงระยะเก็บเก่ียว จะตองการ รวมทั้งหมด เปนความลึกประมาณ 1,300 มิลลิเมตร 

1.1.2  ความตองการน้ําสําหรับ พืชไร ผัก และตนไมผล 

พืชไร ผัก และตนไมผล มีความตองการน้ํามากหรือนอย ในปริมาณ แตกตางกัน นอกจากนั้น 

แตละชวงของการเจริญเติบโตสําหรับพืชตางๆ ก็ตองการนํ้าในอัตราไม เทากัน นั่นคือ ระยะแรกปลูก 

พืชมีความตองการน้ํานอย และจะตองการเพ่ิมมากข้ึน จนตองการน้ํามากที่สุด ในระยะที่พืชออกดอก 

และมีผล จนกระท่ังผลเริ่มแกเต็มที่ จึง ตองการน้ํานอยมาก เชน ผักที่ปลูกในประเทศไทย โดยเฉลี่ย

จะตองการน้ํา รวมตลอด อายุของผัก เปนความลึกประมาณ  400-500 มิลลิเมตร สวนพืชไร เชน 

ขาวโพด จะ ตองการนํารวมตลอดอายุที่ปลูกประมาณ 350-400 มิลลิเมตร ฯลฯ 

1.2  ความตองการน้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว 

ในทองถิ่นที่สตัวเลี้ยงขาดแคลนน้ําเปนประจํา งานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรควร พิจารณารวมน้ํา

สําหรับใชเลี้ยงสัตวดวย ตามเกณฑโดยประมาณคือ วัวและควายตองการน้ําตัวละประมาณ 50 ลิตร

ตอวัน หมูตัวละประมาณ 20  ลิตรตอวัน  และไกตัวละประมาณ 0.15  ลิตรตอวัน  เปนตน   

1.3  ความตองการน้ําของราษฎรในหมูบาน หมูบาน และตําบล ซึ่งขาดแคลนนํ้าใน

หนาแลง ราษฎรมักขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ที่จะสรางอยูใน

บริเวณใกลกับหมูบาน จึงมี ประโยชนอยางยิ่งแกราษฎรในชนบท ซึ่งจะมีน้ํา เพื่อการใชสอยไดตลอด

ทั้งป โดยทั่วไปราษฎรในชนบทที่ขาดแคลนน้ํา จะตองการน้ําประมาณวันละ 60 ลิตร ตอคน 
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1.4  ความตองการน้ําสําหรับเลี้ยงปลา 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสวนใหญใชเปนท่ีเลี้ยงปลาได เชน อางเก็บน้ํา  สระเก็บน้ํา  รวมท้ัง

หนองและบึงที่ขุดแลวมีน้ําตลอดป  ในชวงปลายฤดูแลง หรือกอนที่จะมีน้ําทาไหลลงมาใหเก็บกักใหม 

ควรกําหนดใหเหลือน้ําในแหลงน้ํามีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร เพ่ือท่ีปลาจะไดมีชีวิต และ

เจริญเติบโตอยางตอเนื่องไปไดด ี

2. สภาพแหลงน้ํา 

แหลงน้ําที่เหมาะสมสําหรับงานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรแตละประเภท  มีรายละเอียดที่สําคัญ

ดังนี้  

2.1  แหลงน้ําที่ควรสรางอางเก็บน้ํา 

เปนแหลงน้ําบนผิวดินประเภทลําน้ํา ไดแก ลําน้ําที่มีน้ําไหลตลอดป  มีน้ําไหลเฉพาะในฤดูฝน 

หรือลํานํ้าซึ่งไมมีนํ้าไหลในฤดูแลง  อางเก็บน้ําที่สรางจะเก็บน้ําท่ีไหลลงมามากตอนชวงฤดูฝนใหเปน

แหลงน้ําสํารองสําหรับใชเพ่ือการเกษตรได ทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง 

2.2  แหลงน้ําที่ควรสรางสระเก็บน้ํา 

เปนแหลงน้ําบนผิวดินเชนเดียวกับอางเก็บน้ํา แตสระเก็บน้ําเปนงานขนาดเล็ก ซึ่งเก็บน้ําได

นอยตามจํานวนดินที่ขุดขึ้นไปจากสระจึงไมตองการแหลงน้ําบนผิวดินที่เปนลําธาร หรือลําหวย 

เหมือนกับงานอางเก็บน้ํา  แหลงน้ําที่ควรเลือกสรางงานสระเก็บน้ํา  ไดแก รองน้ําขนาดเล็กบริเวณ

พ้ืนที่ลาดเอียง  ซึ่งมีน้ําไหลลงสูที่ต่ํา  พ้ืนที่ราบ  พื้นที่ลุม มีน้ําทวมเปนครั้งคราว  ตลอดจนพ้ืนที่

บริเวณที่มีระดับน้ําใตผิวดินอยูตื้น 

2.3  แหลงน้ําที่ควรขุดลอก 

ไดแก หนองและบึง ที่มีสภาพตื้นเขินจนเก็บขังน้ําตอนชวงฤดูฝนไวไดไมมากเทาที่ควร และ

เปนเหตุใหน้ําที่เก็บไวมีไมพอใชในฤดูแลง 

2.4 แหลงน้ําที่ควรสรางฝายทดน้ํา 

ไดแก ลําน้ําลําหวยที่มีน้ําไหลตลอดป หรือเกือบตลอดป โดยฝายจะมีโอกาสทดและผันน้ําไป

ใชเพ่ือเพาะปลูกพืชไดทุกเวลาที่ตองการ  และเม่ือลําน้ําสายใดไมมีน้ําไหลตลอดเวลา  หรือเกือบทั้งป 

ถาหากภูมิประเทศไมสามารถสรางเปนอางเก็บน้ําไดแลว  ที่ลําน้ําดังกลาวก็ควรพิจารณาสรางเปนฝาย

แทน  ซึ่งจะสามารถทดนําไปใชในการเพาะปลกูไดตลอดระยะฤดูฝนที่มีน้ําไหล  สวนในฤดูแลงเมื่อไม

มีน้ําไหล  ฝายจะทํา หนาที่เก็บน้ําไวในลําน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  หรืออาจแบงไปใชปลูกพืชผัก

สวนครัวไดบาง 

2.5  แหลงน้ําที่ควรสรางคลองสงน้ํา 

เปนแหลงน้ําบนผิวดินประเภทตางๆ ไดแก อางเก็บน้ํา  ซึ่งเปนแหลงน้ําถาวรมีน้ําใหใชตลอด

ป  แหลงน้ําดานหนาฝายและเข่ือนระบายน้ํา  และลําน้ําขนาดใหญที่มีน้ําไหลมามากในฤดูกาล

เพาะปลูก  จนมีระดับเสมอตล่ิงหรือใกลเคยีงกับตล่ิงทุกป  
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2.6  แหลงน้ําที่ควรสูบน้ําไปใช 

ไดแก  แหลงน้ําที่มีน้ําตลอดป  หรือมีน้ําใหสูบข้ึนมาใช  เมื่อตองการ เชน อางเก็บน้ํา         

ในกรณีสูบน้ําขึ้นไปใชเพาะปลูกในบริเวณของอางเก็บน้ํา  และลําน้ําตางๆ  ซึ่งมีน้ําไหลในฤดูกาล

เพาะปลูก เปนตน 

3. สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ ของบริเวณที่จะกอสราง งานพัฒนาแหลงน้ําทุกประเภท มีความ สําคัญที่

จะตองพิจารณา พรอมกับสภาพแหลงน้ําเสมอ  ในบางทองที่แมวาแหลงน้ําจะเอ้ืออํานวยใหทําการ

พัฒนาได  ถาหากภูมิประเทศไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุทําใหเสียคากอสรางจํานวนมากจนตอง

ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนไมคุมกับการลงทุนก็ได 

หลักการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

เนื่องจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรที่มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหลัก  

และโครงการที่กอสรางตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนใหญเปนโครงการ

ประเภทเก็บกักน้ํา  และประเภททดน้ํา  โดยการสรางเขื่อนดินสําหรับเก็บกักน้ํา  และฝายทดน้ํา

พรอมดวยงานระบบสงน้ําเพ่ือการสงน้ําไปชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการใหทั่วถึง  ดังนั้น

หลักการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  ในท่ีนี้จะกลาวถึงหลักการดําเนินงาน 

ทางวิชาการ เก่ียวกับงานอางเก็บน้ํา  และงานฝายทดน้ํา  เฉพาะสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี ้

1. หลักการดําเนินงานโครงการอางเก็บน้ํา 

1.1 การกําหนดขนาดอางเก็บน้ํา 

เปนการกําหนดขนาดความจุของอางเก็บน้ํา  ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่เขื่อนเก็บกักน้ําควรเก็บไวใหมี

ปริมาตรเพียงพอกับความตองการท่ีจะใช  และใหพอเหมาะกับปริมาณน้ําเฉลี่ยทั้งปที่คาดวาจะเกิด

จากพื้นที่รับน้ําฝนบริเวณเหนือเขื่อน  โดยปริมาณ น้ําที่เข่ือน ควรเก็บไวทั้งหมดนี้ จะรวมถึงน้ําสวน

หนึ่งที่ตองระเหย  และซึมหายไปจากอางเก็บน้ํา  และรวมถึงปริมาณของตะกอนดินที่ถูกน้ํากัดเซาะ 

แลวพัดพามาทับถมลงในอางเก็บน้ํา  ซึ่งจะทําใหความจุของอางเก็บน้ํามีปริมาตรลดนอยลงไปทุกปๆ 

1.2  การออกแบบเขื่อนดิน  ประกอบดวยการออกแบบเก่ียวกับฐานราก และการ

ออกแบบตัวเขื่อน 

2. หลักการดําเนินงานโครงการฝายทดน้ํา 

2.1  การกําหนดขนาดและสัดสวน ของฝายทดน้ํา 

โดยทั่วไปการกําหนดขนาดของฝาย จะตองมีการคํานวณออกแบบเพ่ือหาขนาด  และสัดสวน

ตางๆ ใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในลําน้ําใหไหลขามไปไดทั้งหมด  โดย

ปลอดภัย  อีกท้ังตัวฝาย  ตลอดจนสวนประกอบตางๆ  ก็จะตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และสราง

ดวยราคาที่ประหยัดเปนหลักเสมอ 
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2.2  รูปแบบของฝายทดน้ํา 

ฝาย ที่กอสรางสําหรับงานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร มีรูปแบบตางๆ กัน เมื่อตองการให

ฝายมีความมั่นคงแข็งแรง และใชงานไดนานตลอดไป นอกจากการเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีมีความมั่นคง

แข็งแรงแลว ยังตองมีการคํานวณออกแบบ กําหนดขนาดและสัดสวนของฝายใหถูกตอง เหมาะสมกับ

ภูมิประเทศ และสภาพปริมาณน้ําไหลสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในลําน้ําดังไดกลาวแลว  ฝายที่สรางมี

ความยาวสันฝายมาก สามารถระบายน้ําที่ไหลมามากที่สุดใหขามสันฝายไปไดโดยปลอดภัย 

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรตามพระราชดําริ  เปนโครงการท่ีเริ่มทําการศึกษา 

และวางโครงการข้ึนตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ตอจากนั้นจึงพิจารณา

ดําเนินการกอสรางใหสอดคลองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากแผนงาน พัฒนาหลักของแตละหนวยราชการ 

ที่กําหนดไวตามความเหมาะสม 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรฯ เปนงานสวนใหญของโครงการพัฒนาแหลงน้ําตาม

พระราชดําริ  โดยมีกรมชลประทานเปนหนวยงานหลักทําการกอสรางสนองพระราชดําริ                   

มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือการชวยเหลือ  แกไขปญหา  หรือบรรเทาความเดือดรอน  จนสามารถสนอง

ความตองการข้ันพ้ืนฐานของราษฎรในการจัดหาน้ํา  ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในทองที่ซึ่งขาดแคลน

น้ําใหมีน้ําใชทําการเพาะปลูกพืช   สนับสนุนการเลี้ยงสัตว  ตลอดจนจัดหาน้ําใหกับราษฎรในเขต

โครงการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอีกดวย 

ตอมาการวางโครงการ และกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริ 

ไดขยายออกไปตามภาคตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ในภาคเหนือเริ่มกอสรางโครงการ แรกเมื่อ พ.ศ. 2516 

สวนในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเริ่มโครงการแรก เมื่อ พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2519 

ตามลําดับ ซึ่งตอมาไดมีการกอสราง กระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปละหลายสิบโครงการ 

จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2529 กรมชลประทาน ไดทําการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ตามพระ ราชดําริขนาดตางๆ รวมทั้งหมดมากกวา 700 โครงการ มีพื้นที่ไดรับประโยชน 

ประมาณ 1,460,000 ไร เชน ภาคเหนือ ไดแก โครงการอางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 188,000 ไร โครงการฝายทดน้ําแมมอน  อําเภอ     

แจหม  จังหวัดลําปาง  พ้ืนท่ีไดรับประโยชนประมาณ 3,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก 

โครงการเข่ือนระบายน้ํานําเชิน  อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  พ้ืนที่ไดรับประโยชน ประมาณ 

25,000  ไร โครงการอางเก็บน้ําหวยเดียก  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร พ้ืนที่ไดรับ

ประโยชนประมาณ 5,000  ไร และ ภาคใตไดแก โครงการอางเก็บน้ําใกลบาน  อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส  พ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 1,500 ไร  เปนตน (การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร, ม.ป.ป) 
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3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy) เปนรากศัพทใหม ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2539 และไดมี

พระราชดํารัสอยางตอเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2540 2541 2542 และ 2543 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหากมีพลอดุลยเดช, 2551) หลังจากประสบปญหาเศรษฐกิจอยาง

รุนแรง เพราะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมอยาง ผิดพลาด 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเวลาชวงดังกลาวแลว  เปนระยะเวลาท่ีปรากฏชัดเจนและ

ตอเนื่อง  หลักความพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสครั้งแรกในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2518  

ดังตอไปนี้ 

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน  ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน

พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน”  และพระราชดํารัส ณ วโรกาศเดียวกันตอนหนึ่งวา  

“...ใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกัน  ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด...”  ตอมาในพ.ศ. 2540  ไดทรง

ขยายความคําวา  “...พอเพียง”  หมายถึง  “พอมีพอกิน”  “...พอมีพอกิน ก็แปลวา  เศรษฐกิจ

พอเพียงนั้นเอง...” (โครงการกปร., 2009) 

ยุโรปเริ่มเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 และคอย ๆ ผานยุคพาณิชย 

นิยม (Mercanlism) ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 16-18 แลวเขาสูยุคทุนนิยมในคริสตศตวรรษที่ 19 

และ 20 

ประเทศไทยถูกบังคับใหเขาสูการคาเสรีในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 โดยสนธิสัญญาเบาวริง 

แตกวา จะไดปรับโครงสรางทางสังคมโดยการเลิกทาส เลิกไพร สรางปจจัยพื้นฐานทางการผลิตเพื่อ

รองรับระบบทุนนิยม ไดดําเนินการในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20 ระบบ

การพัฒนาคนเปนอุปสรรค สําคัญในการปรับตัวเขาสูระบบใหมทั้งดานทุนนิยม นวัตกรรมที่เกิดจาก

เทคโนโลยีใหมและระบบการศึกษา 

ปญหาการทําใหประเทศทันสมัย (Modernization) ตามแบบตะวันตกทําใหเกิดการปฏิวัติ

รัฐประหาร ทางการเมือง ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และปญหาสังคม 

ความตองการของอํานาจรัฐในการพัฒนาประเทศใหทันสมัย และคนในสวนหนึ่งก็ดําเนินรอย

ตาม นโยบายของรัฐ ชุมชนซึ่งเคยมีแรงเกาะเกี่ยวกันเหนียวแนน เริ่มออนแอ กระแสตานมีบางเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง เพ่ือนําสังคมเปน “สมัยใหม” โดยกระบวนการผลักดันจากภายใน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 

2553) แตก็เบาบาง และถดถอย 

ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยทั้งภาคเมืองและชนบท แตเชื่อเกาก็ยังคงหลงเหลือ

อยูบาง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ตองการทําใหประเทศเปน “สมัยใหม” ภายใต

กระบวนการ ที่ผลักดันจากภายใน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553) 
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คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ

สําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ในศาลานี้เมื่อไหร 

20, 24 ป เมื่อป 2517 ถึง 2541 นี้ก็ 24 ปใชไหม วันนั้นไดพูดวาเราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน 

พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศ

พอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะ ไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย 

สมัยกอนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมี นโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวา

พอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรท่ีจะทํา  สมควรที่จะ

ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง 

เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน Self-

Sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเองแตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวาง

กวา Self-sufficiency คือ Self-Sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอ

ซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง 

“แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง

คนเราถา พอใจความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดอันนี้ ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา ก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวา

ตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ “ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง 

ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 

“ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล” (พระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัววันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมิใชเสื้อเกราะเพ่ือปองกันทุนนิยม หรืออาวุธสําหรับตอตานการรุกรานฝายใด 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแตเพียงแนวทางในการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตที่มีพื้นฐานจากระบบ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยูบางในชุมชน

ทามกลางกระแสการ พัฒนาประเทศใหทันสมัยโดยมิไดยึดรากฐานเดิม และสังคมไทยยังมีเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม 2 ระบบ คือ เศรษฐกิจ ชุมชน และเศรษฐกิจชาติ (ดูรายละเอียดใน วิชิตวงค ณ ปอมเพชร, 

2549 และฉัตรทิพย นาถสุภา, 2548) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลางท่ีมีความเก่ียวของกับเรื่อง พอประมาณ มีเหตุผล 

และ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยอาศัยเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรมเพื่อนําชีวิตและประเทศชาติไปสู

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน หรือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักการ

ของประเทศในเครือสหประชาชาติ ซึ่งไดประชุมหาขอตกลงเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมา

ตั้งแต พ.ศ. 2515 แลวคอย ๆ ตกผลึกเดนชัดข้ึน ในตนทศวรรษที่ 2540 
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เศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองไดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว นั้น อาจมองไดใน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ใน

การผลิต สินคา และบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมได

เปนเจาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอนมี

ความเปนอยู อยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม 

มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด 

กลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต หลักการพึ่งตนเอง 

อาจจะแยกแยะ โดยยึดหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ 

1. ดานจิตใจ  ทําตนใหเปนที่พ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี  สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม  

มีจิตใจ  เอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 

2. ดานสังคม  แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครอืขายชุมชนท่ีแข็งแรง

เปนอิสระ 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งหาทางเพ่ิม

มูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน 

4. ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมมีทั้งดีและ

ไมดี จึงตองแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับความ

ตองการตามสภาพ แวดลอมและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง 

5. ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามกมุงที่การเพ่ิมรายได และไมมีการมุงที่การลดรายจายใน

ภาวะท่ี เศรษฐกิจวิกฤตเชนเวลานี้จึงตองปรับทิศการพัฒนาใหม คือตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญ 

โดยยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 

ดังพระราชกระแสที่วา “หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสัก 1 ใน 4 ประเทศชาติของเราก็

สามารถ รอดพนจากวิกฤตได” (สุนทร กุลวัฒนวรพงค, 2544) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากหลักการพ้ืนฐานของสังคมไทยในอดีต ประยุกตใหเขากับ

หลักการ พัฒนาอยางยั่งยืนของโลกในปจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือความอยูรอดปลอดภัยของมนุษยชาต ิ

เงื่อนไขของความรูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเทากันในโลกปจจุบัน แตถา

ขาด คุณธรรมก็เทากับใชความรู กดขี่ ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบคดโกงและทําลายสิ่งแวดลอมของโลก 

ดังนั้น ความรูจึงคูกับคุณธรรมภายใตการดําเนินงานโดยยึดทางสายกลาง คือ พอประมาณ

สําหรบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  มีเหตุผลในการคิดการกระทํา  การตัดสินใจบน

พ้ืนฐานสติปญญาและ ขอมูล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีโดยยึดหลักของศีลธรรมหรือศาสนา 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ศึกษาแลวเขาใจงาย แต

ปฏิบัติ ยากสําหรับบุคคลที่ขาดเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรมทางสายกลาง และลงมือทํา                 

(ดูรายละเอียดใน เสรี พงคพิศ, 2550) 

ธุรกิจในปจจุบันตองใชความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงอยูรอด แตถาอยูรอดระยะยาวตองใช

คุณธรรม ประกอบดวย 

  

4. ทฤษฎีใหม (The New Theory) 

พ้ืนฐานของสังคมไทย กอนทศวรรษที่ 2530 เปนสังคมเกษตร หลังจากการขยายตัวของภาค

ธุรกิจ เมืองหรือธุรกิจทุนนิยม เขาสูชุมชนมากยิ่งขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้นแทนที่ภาค

การเกษตรเกิดการ ขายปจจัยในการผลิตเชนท่ีดิน ผันตัวเองจากแรงงานภาคเกษตรสูแรงงานรับจาง

ในอุตสาหกรรม เกิดการจางงาน การผลิตเฉพาะทาง การผลิตแบบ 1 คนผลิตไดหลาย ๆ อยางตาม

แนวคิดในการผลิตของสังคมชาวนา ไดเปลี่ยนแปลงเขาสูแนวคิดของการผลิตในระบบทุนนิยมแบบ

องครวมเกิดการผลิตเฉพาะทาง  แบงงานกันทํา ใชเครื่องจักร (นําเขา) แทนแรงคน ระบบกรรมสิทธิ์

เสรีทําใหเกิดลักษณะ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ระบบ ทุนนิยมซึ่งมีอํานาจทางการเมืองหนุนหลัง มี

สวนอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบการเกษตร - ชลประทาน ซึ่งพัฒนาอยางตอเนื่อง

ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) หรือประมาณ 100 ป 

มาแลว และเนนหนักมากยิ่งข้ึนตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2504 

จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) พ้ืนที่ดินชลประทานดังกลาวแลวถูกพัฒนาเปนโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนใหม 

ผลของการพัฒนาไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดลอมในทางลบมากกวาทางบวก เพราะการพัฒนาประเทศใหทันสมัยโดยไมยึดรากฐานของ

สังคมเดิม 

ระบบจตุสดมภซึ่งใชในสังคมไทยกอนการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก ตั้งแต พ.ศ. 

2435 หรือ 100 กวาปมาแลว เนนใหเห็นวา เวียงวัง คลัง นา มีความสําคัญตอโครงสรางของสังคมไทย 

หลังการเปลี่ยนแปลง “กรมนา” เปน “เกษตราธิการ” พัฒนาระบบชลประทาน ปศุสัตว และ

การเกษตรสาขาอื่น ๆ นี่คือบทสรุปที่แสดง วา ประเทศไทยซึ่งอยูในเขตปาฝนรอนชื่น (The Tropical 

Rainforest) และเขตมรสุมมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับ สังคมเกษตรและพัฒนาการอยางตอเนื่องให

สอดคลองกับนวัตกรรมใหม แตไมใชทุบทิ้งทําลาย 

เขตปาฝนรอนชื้นและเขตมรสุมเปนเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสมอยางยิ่งในการ ทํา

การเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองและประชากรโลก ประวัติศาสตรการลาอาณานิคมเปนตัวบงชี้วาแผนดิน

เขตมรสุม ในเอเชียอุดมสมบูรณดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงตองยึดเปนอาณานิคมเพ่ือได

ผลผลิตไปเลี้ยงประชากร โลกในเขตขาดแคลน เชน ยุโรป ในสมัยพาณิชยนิยม (Mercantilism) ใน

ระหวาง พ.ศ. 2100 - 2300 หรือ กอนสมัยทุนนิยม (Capilalism) 
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ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สงผลกระทบตอระบบการเกษตรแบบเกา 

ระบบ ชลประทานไมท่ัวถึงจึงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา  การเขามาของเทคโนโลยีแบบนําเขาผนวก

กับระบบการเกษตรเพ่ือ ขายทําใหสังคมชาวนาซึ่งใชเทคโนโลยีแบบนําเขาและระบบการผลิตเพื่อขาย

ตองตกเปน “เหยื่อ” ของ “ผูลา” ในระบบทุนนิคมไรความเอ้ืออาทร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงสนพระทัย  และมีความหวงใยราษฎรมาตั้งแตเริ่มเสวย

ราชสมบัติ  ใน พ.ศ. 2489 และเสด็จพระราชดําเนินไปทั่วราชอาณาจักรไทยในระยะแรก                                  

พ.ศ. 2495 - 2510 และเสด็จ พระราชดําเนินเพื่อชวยเหลือราษฎรอยางติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน

จากการดันคนพระราชดําเนินดวยพระบาท เพราะขาดทางรถยนต จนถึงสมัยถนนดินลูกรังเขาถึง

หมูบานใชไดดีเฉพาะฤดูแลง 

พระราชดําริในการทําใหสังคมชาวนาเกิด “ความพอเพียง” ในครอบครัวกอนสูระบบ

เศรษฐกิจชุมชน ในการผลิตเ พ่ือขาย เฉพาะเกี่ ยว กับเรื่องทฤษฎีใหม  (The New Theory)                            

ไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมครั้งแรก เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ

เมื่อป พ.ศ. 2531 ใหเจาหนาที่มูลนิธิชัยพัฒนาไปหาซื้อ ที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง  

อําเภอ  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 16-2 23 ไร ซึ่งตอมาไดขุดสระน้ํา

ที่ดินดังกลาวไดจากการซื้อและการถวาย ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมีการจัดซื้อ พรอมกับรับบริจาค

เพ่ิมเติมอีกจํานวนเนื้อที่  15-2-24 ไร รวมเนื้อท่ีทั้งสิ้น 32-0-47 ไร  เพื่อดําเนินการพัฒนา                           

ดานการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” (สุนทร กุลวัฒนวรพงค, 2544) เพ่ือใหชุมชนที่พึ่งตนเองไมได 

กอนทําตามทฤษฎีใหมสูชุมชนที่พ่ึงตนเองได  ขั้นที่ 1 (Self - Reliance)  สูชุมชนเปนอิสระขันที่ 2 

(Independent) และพ่ึงพิงกันกับโลกภายนอก ขั้นท่ี 3 (Interdependent) (ชัยอนันต สมุทวณิช, 

2541) 

มนูญ มุกขประดิษฐ (2535) ไดใหสาระสําคัญของทฤษฎีใหมไวดังนี้ ทฤษฎีใหม คือ การให

เกษตรกร จัดการใชประโยชนจากท่ีดิน ซึ่งถือครองจากการประมาณการถัวเฉล่ีย ครอบครัวละ

ประมาณ 10-15 ไร ใหได ประโยชนสูงสุดโดยมีน้ําไวใชไดตลอดปโดยสมควรแบงพื้นที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรมดังนี้ 

สวนที่หนึ่ง 30%  ขุดสระน้ําเพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝนเสมือนโองขนาดใหญ  

สวนที่สอง 30%  ใชสําหรับทํานาปลูกขาวไวบริโภค  

สวนที่สาม 30%  ทําแปลงพืชไรนาสวนผสม ปลูกผักสวนครัวไวบริโภคหรือเหลือขายเปน

รายไดเสริม  

สวนที่สี่ 10%  ท่ีอยูอาศัย 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริและทรงทดลองปฏิบัติ

เก่ียวกับเรื่อง ทฤษฎีใหม สรุปสาระสําคัญได 3 ขั้น 

ทฤษฎีใหม : ขั้นท่ีหนึ่ง 

(1) ถาพูดอยางสรุปที่สุด เปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินจํานวนนอย แปลงเล็ก 

(ประมาณ 15 ไร) 

(2) หลักสําคัญ : ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได (Self Sufficiency) 

(3) มีการผลิตขาวบริโภคพอเพียงประจําป โดยถือวาครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะมีขาวพอ

กินตลอดป ขอนี้เปนหลักสําคัญของทฤษฎีนี ้

(4) เพื่อการนี้จะตองใชหลักวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไร ฉะนั้น 5 ไรตองมี 5,000 

ลูกบาศกเมตร แตละแปลง (15 ไร) ทํานา 5 ไร ทําพืชไรหรือไมผล ฯลฯ 5 ไร (10 ไร) จะตองมีน้ํา 

10,000 ลูกบาศกเมตรตอป สระน้ํา 3 ไร ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร (19,200 

ลูกบาศกเมตร) ที่อยูอาศัยและอ่ืน ๆ 2 ไร รวมทั้งหมด 15 ไร 

(5) อุปสรรคสําคัญที่สุดคือ อางเก็บน้ํา หรือสระ ที่ไดรับน้ําใหเต็มเพียงปละ 1 ครั้ง จะมีการ

ระเหยวันละ 1 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไมตก หมายความวา ในปหนึ่งถานับวาแหง 300 วัน 

ระดับน้ําของสระจะลดลง 3 เมตร (ในกรณีนี้ 3 ใน 4 ของ 19,000 ลูกบาศกเมตร น้ําที่ใชไดจะเหลือ 

4,700 ลูกบาศกเมตร) จึงตองมีการเติมน้ําเพ่ือใหเพียงพอ 

(6) มีความจําเปนที่จะมีแหลงน้ําเพ่ิมเติม สําหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาไดสรางอางเก็บ

น้ําบรรจุ 800,000 ลูกบาศกเมตร สําหรับเลี้ยง 3,000 ไร 

(7) ลําพังอางเก็บน้ํา 800,000 ลูกบาศกเมตร จะเลี้ยงได 800 ไร (โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา

มีพ้ืนที่ 3,000 ไร แบงเปน 200 แปลง) อางนี้จึงเลี้ยงได 4 ไร/แปลง 

ลําพังสระในแปลงเลี่ยงได 4.75 ไร จึงไดเห็นวาหมิ่นเหมมาก (4.75 ไร บวก 4.00 ไร เทากับ 8.75 ไร) 

ถาคํานึงวาในระยะที่ไมมีความจําเปนที่จะใชน้ํา  หรือมีฝนตกมากจะเก็บไวไดในอางและในสระสํารอง

ไว  สําหรับเม่ือตองการ อางและสระจะทําหนาที่เฉลี่ยน้ําฝน (Regulator) จึงเขาใจวาในระบบนี้น้ําจะ

พอ 

(8) ปญหาใหญอีกขอหนึ่ง คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง เกษตรกรจะตองไดรับความ

ชวยเหลือจาก ภายนอก (ทางราชการ มูลนิธิ และเอกชน) แตคาดําเนินการไมสิ้นเปลืองสําหรับ

เกษตรกร  (ทฤษฎีใหม : มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 15 มีนาคม 2537) . 

ทฤษฎีใหม : ขัน้ท่ีสอง 

เมื่อตั้งศูนยบริการที่วัดมงคลชัยพัฒนาและแปลงตัวอยางที่  “ทางดิสโก” สําเร็จแลว 

เกษตรกรก็เริ่มเขา วิธีการ ขอใหดําเนินการในท่ีดินของตนเอง เมื่อไดผลก็ตองเริ่มขั้นตอนท่ีสองคือให

เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุมหรือสหกรณรวมแรงใน 

(1) การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) (2) การตลาด (ลานตากขาว ยัง เครื่องสี

ขาว การจําหนายผลผลิต) (3) การเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ) (4) สวัสดิการ 
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สาธารณสุข เงินกู) (5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) (6) สังคมและศาสนาดวยความรวมมือของ

หนวยราชการ มูลนิธิ และเอกชน (ทฤษฎีใหม : มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 13 มีนาคม 2538) 

ทฤษฎีใหม : ขั้นท่ีสาม 

ติดตอรวมมือกับแหลงเงิน (ธนาคาร) และแหลงพลังงาน (บริษัทน้ํามัน) ตั้งและบริการโรงสี 

(2) ตั้งและบริหารรานสหกรณ (1, 3) ชวยลงทุน (1, 2) ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (4 5, 6) ทั้งนี้ ทั้งฝาย

เกษตรกร และฝายธนาคารกับบริษัทจะไดรับประโยชน 

เกษตรกรขายขาวในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อ

ขาวเปลือก ตรงจากเกษตรกรมาสีเอง) (2) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคในราคาต่ํา (เปนรานสหกรณ 

ราคาขายสง) (1, 3) ธนาคารกับบริษัทสามารถกระจายบุคลากรได  (ทฤษฎีใหม : มูลนิธิชัยพัฒนา 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2538) 

เกษตรทฤษฎีใหม  คือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติของสังคมชาวนา  ซึ่งเปน

บุคคลสวนใหญของประเทศ 

การเกษตรทฤษฎีใหม  มีหลักการของการผลิตพอประมาณระหวางผลผลิตกับความตองการ

ของตลาด  มีเหตุผล  หรือมีขอมูลตางๆ และเปนการปองกันความเสี่ยง  ในการผลิตหลายๆ อยาง  ได

ผลผลิตไมพรอมกัน  สนองความตองการของตลาดไดทุกฤดูกาล  และผูผลิตเกิดรายไดตลอดป  การ

สรางผลผลิตทางดานการเกษตรตองอาศัยความรอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง  อดทน  มีคุณธรรม  

รับผิดชอบตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม  เพ่ือนําสังคมประเทศชาติไปสูความยั่งยืน  ท้ังดานเศรษฐกิจ  

สังคม  และสิ่งแวดลอม 

 

5. การพัฒนาอยางยั่งยืน 

นิยาม 

ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน  มิไดแตกตางกัน  เพราะทั่วโลกก็ยึดนิยามตามมติที่

ประชุมสหประชาชาติ  การพัฒนาอยางยั่งยืนคือ “การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุน

ปจจุบัน  โดยไมมีผลกระทบในทางลบตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต” 

พัฒนาการของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหกลุม

นายทุนในประเทศพัฒนาและนายทุนขายทรัพยากร  นายทุนนายหนา  ในประเทศกําลังพัฒนาร่ํารวย

ขึ้น  การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งทําใหกลุมนายทุนสวนนอยมั่งคั่ง  แตสงผลกระทบตอความยากจน  ความ

อดอยาก  ไร การศึกษา  ปญหาสั งคม  การทําลายทรัพยากร (Resources) สิ่ งแวดลอม 

(Environments) ทั้งดานกายภาพและชีวภาพ  ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

อยางยับเยิน  ทั้ง ๆ ที่ทรัพยากรชีวภาพมีประโยชนอยางมหาศาล  แตมนุษยก็ยังไมไดศึกษาคนความา

ใชใหเกิดประโยชนอีกมากมายหลายชนิดพันธุ 
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การพัฒนาประเทศ  โดยมีเปาหมายเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แตไมไดตระหนักถึงผล

เสียหายตอโครงสรางทางสังคม  วัฒนธรรม  และการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจุดจํากัด  

ไดรับการวิจารณอยางกวางขวางและเปนกระบวนการตอเนื่อง  กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมเกิด

แนวความคิดวา  “เราไมไดรับมอบทรัพยากรในโลกนี้มาจากบรรพบุรณของเรา  แตเราขอยืมมาจาก

ลูกหลาน  และควรสงมอบใหแกลูกหลานอยางไมเสื่อมสลาย” (Theobald, Ed., 1994 : 275) 

ในพ.ศ. 2515  แดเนลลาและเดนนิส  มีโดวส (Danella and Dennis Meadows) ไดเขียน

หนังสือเรื่อง “Limits to Growth” เสนอสาระสําคัญวา  ทรัพยากรและการรองรับมลภาวะของโลกมี

ขอบเขตจํากัด  พิษภัยของการพัฒนาจะทําลายมนุษยและจะมองเห็นไดในระยะเวลาอันใกลนี้ 

(Theobald, Ed., 1994 : 275) 

จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวมาแลว  จึงทําใหองคการสหประชาชาติ (UNO) จัดการประชุม

สหประชาชาติเรื่อง “สิ่งแวดลอมของมนุษย” ข้ึนเปนครั้งแรก ณ กรุงสตอกโฮมล (Stockholm) 

ประเทศสวีเดน  เม่ือวันที่  5-16  มิถุนายน  พ.ศ. 2515  ผลการประชุมทําใหประเทศสมาชิกจัดตั้ง

องคกรรข้ึนรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  หลังจากน้ันไดมีการประชุมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมข้ึนอีกหลายคร้ัง 

ในปพ.ศ. 2523  หนวยงานอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศ (The 

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) ไ ด จั ด ก า ร

แสดงประชามติเกี่ยวกับเรื่อง ยุทธศาสตรในการอนุรักษโลก  ตอมาในปพ.ศ. 2530  คณะกรรมาธิการ

โ ล ก ว า ด ว ย สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  ( World Commission on Environment and 

Development WCED) องคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงานเรื่อง Our Common Future หรือ 

รายงานบรันดทแลนด (Brundtland Report) รายงานของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอม

และการพัฒนาไดนําเสนอแนวคิดสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  และไดกลาววา  วิกฤตการณตาง 

ๆ ที่กําลังเกิดข้ึนในโลกนี้  มีความเชื่อยมโยงกันและจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม

โลก  ในการปรึกษาหารือและตัดสินใจเพ่ือกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน (อนาคตของเรา, ม.ป.ป.) 

รายงานของบรันดทแลนด  ไดใหนิยามของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ดังน้ี 

การพัฒนาอยางยั่งยืน  หมายถึง  วิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนรุน

ปจจุบัน  โดยไมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนตอไป (Our 

Common Future, Bruntland Report 1987, 2013) 

ในพ.ศ. 2535  ไดจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio/Earth 

Summit) ณ นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  ผลการประชุมไดรับการรับรองเอกสาร  3  ฉบับ  

ไดแก   

1. ปริญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  ซึ่งเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิและความ

รับผิดชอบของสหประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. แผนปฏิบัติการ  21 (Agenda21) เพ่ือเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพ่ือการ

พัฒนายั่งยืน  ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
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3. แถลงการณเก่ียวกับหลักการดานปาไม 

นอกจากนี้  ยังมีอนุสัญญาอีก  2  ฉบับ  คือ  กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ  ไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการวา

ดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Commission on Sustainable Development) เพ่ือรับผิดชอบและ

ติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการประชุมไปไมปฏิบัติใหเปนรูปธรรม      (การพัฒนาที่ยั่งยืน สู

กระแสเศรษฐกิจสีเขียว, ม.ป.ป.) 

ต อ ม า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ไ ด มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  The World Summit on Sustainable 

Development หรือการประชุม Rio +10 ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก  ประเทศแอฟริกาใต ในพ.ศ. 2545  

เพ่ือทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของแตละประเทศตาม

แผนปฏิบัติการ 21  และมุงเปาหมายแกปญหาความยากจน  การรักษาระดับการพัฒนาและการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม  หลักการพัฒนาตองมีการบูรณาการดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 

ในปพ.ศ. 2555  สหประชาชาติไดกําหนดใหจัดการประชุม “United Nations Conference on 

Sustainable Development” หรือ Rio +20 โดยมีหัวขอการประชุมหลัก  ไดแกเรื่อง  เศรษฐกิจสี

เขียนในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และการขจัดความยากจน  (Green Economy in the 

Context of Sustainable Development and Proverty Eradication) และ กรอบเชิงสถาบันเพื่อ

การพัฒนานอยางยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable Development) (บัณฑูร  

เศรษฐศิโรตน และนนท  นุชหมอน, ม.ป.ป.) 

หลังจากการประชุมระดับโลกดังกลาวแลว  ไดเกิดแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สําหรับ

ทศวรรษ (1991-1999) และศตวรรษที่ 21  เพ่ือเปนแผนแมบทของโลก  สําหรับการดําเนินงานที่จะ

ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  และในเวลาตอมาไดมี

การจัดทําเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) เปนระยะเวลา  

15 ป (พ.ศ. 2543-2558) ครอบคุลมงาน  8  เปาหมาย  คือ  การขจัดความยากจนและหิวโหย  การ

สงเสริมความเทาทียมทางเพศและบทบาทสตรี  การรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เปนตน 

(สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหชาติ, ม.ป.ป.)  การพัฒนาตามเปาหมายดังกลาว  ก็

ครอบคลุมถึงหลักการ  3  ประการ  คือ  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมใหเดนชัดยิ่งขึ้น  การ

พัฒนาแหงสหัสวรรษไดสิ้นสุดลงในพ.ศ. 2558 

สําหรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals SDGS) 

ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573  ประกอบดวย  17  เปาหมาย  ดังนี้  

(เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ, 2016) 

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

2. ยุติความหิวโหย  บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  และการสงเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

3. สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและสงเสริมสวัสดิการสําหรับทุกคนในทุกวัย 
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4. สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม  และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิง  และเด็กหญิงทุกคน 

6. สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน  และมีการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน 

7. สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซื้อหาได  เชื่อถือได  

และยั่งยืน 

8. สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง  ครอบคลุม  และยั่งยืน  การจางานเต็มที่และ

มีผลิตภาพ  และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน 

9. สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน  สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคุลมและ

ยั่งยืน  และสงเสริมนวัตกรรม 

10. ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 

11. ทําใหการเมือง  และการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิ

ตานทานและยั่งยืน 

12. สรางหลักประกันใหมีรูปแบบบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

13. ปฏิบัติการอยางเรงดวน  เพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 

14. อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร  ทะเล  และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน  

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

15. ปกปอง  ฟนฟู  และสนับสนุนการใชระบบนิเวศชนบทอยางยั่งยืน  จัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน  ตอสูกับการกลายเปนทะเลทราย  หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน  และฟนสภาพกลับมาใหม  

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. สงเสริมสังคมที่สงบสุข  และครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ใหทุกคนเขาถึงความ

ยุติธรรม  และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล  รับผิดชอบ  และครอบคลุมในทุกระดับ 

17. เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงาน และฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือ

ระดับโลก  สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การพัฒนาระดับโลก  นับตั้งแตเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเกิดระบบทุนนิยมในพุทธ

ศตวรรษที่ 24  การพัฒนาเขาสูยุคใหมของโลก  ในพุทธศตวรรษที่  24  และ  25  มุงเปาหมาย  ดาน

เศรษฐกิจ  ใหเกิดความมั่งคั่ง  มั่นคง  เฉพาะประเทศที่เจริญแลว  ในกลุมประเทศยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา  เชน  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ซึ่งอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เปนกําลังสําคัญ

ในการผลิต  ทําใหเกิดมลพิษ  และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมของประเทศกําลัง

พัฒนาในทวีปแอฟริกา  เอเชีย และอเมริกาใต  ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ยังสงผล
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กระทบตอประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว  กอใหเกิดปญหามลพิษ และสิ่งแวดลอม  จากการ

แสวงหาความร่ํารวยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม 

 อยางไรก็ตาม  สหประชาชาติ  ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวแลว  และไดเริ่มแกไขนับตั้งแต

เกิดการประชุมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้นครั้งแรกในประเทศสวีเดนตั้งแต พ.ศ. 2515  จนถึง

ปจจุบัน  ก็ยังไมบรรลุเปาหมายแตดีขึ้นกวาเดิม 

 

6. ภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom ) หรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุก

สิ่งทุก อยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เปนเทคนิควิธีเปนองคความรูของ

ชาวบาน ท้ังทางกวางและ ทางลึกท่ีชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการ

ดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุค สมัย เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและ

พฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับ ธรรมชาติ เปนองครวมหรือกิจกรรมทุก

อยางในวิถีชีวิต เปนเรื่องของการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพ่ือความอยูรอดของ

บุคคล ชุมชนและสังคม เปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิต เปนพ้ืนความรู ในเรื่องตางๆ 

มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทาง

สังคม ตลอดเวลา มีวัฒนธรรมเปนฐาน มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้ง ในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่นอยางเปนระบบ ภูมิปญญาชาวบาน เปนความรูท่ีเรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง และ

ความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมี ความรูในหมูบานในทองถิ่นตางๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่อง

การทํามาหากิน เชน การจับปลา การจับสัตว การปลูก พืช การเลี้ยงสัตว การทอผา การทําเครื่องมือ

การเกษตร ภูมิปญญาเหลานี้เปนความรูความสามารถที่บรรพบุรุษได สรางสรรคและถายทอดมาให มี

วิธีการหลากหลายที่ทําใหความรูเหลานี้เกิดประโยชนแกสังคมปจจุบัน ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินจึง

เปนวิถีของชุมชน ที่คนในชุมชนคิดไดเองนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เปนสติปญญาหรือองคความรู 

ทั้งหมด โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู แกปญหาการดํารงชีพในชุมชนไดอยางเหมาะสม (ทรงยศ สาโรจน, 

2557 :23) 

ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) วา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมข้ึนมาจากประสบการณของ

ชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน และถายทอดสืบทอดกันมาเปนวัฒนธรรม การ

ดําเนินงาน ดานวัฒนธรรม จึงตองใชปญญาคนหาสิ่งที่มีอยูแลว ฟนฟู ประยุกต ประดิษฐ เสริมสราง

สิ่งใหมบนรากฐานสิ่งเกาที่คนพบ นั้น นักฟนฟู นักประยุกต และนักประดิษฐคิดคนทางวัฒนธรรม

พ้ืนบานเหลานี้ มีชื่อเรียกในเวลาตอมาวา “ปราชญ ชาวบาน” หรือ “ผูรูชาวบาน” และสติปญญาที่

นํามาใชในการสรางสรรคนี้ เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” หรือ “ภูมิ ปญญาทองถิ่น” (สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ2534 5% 

ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสั่งสมประสบการณของชาวบาน หรือการเรียนรูสืบทอดตอกัน

มาจาก บรรพบุรุษและไดถายทอดความรูเหลานั้นผานมายังลูกหลานจนถึงปจจุบัน ในลักษณะการ
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เชื่อมโยงความรูในดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไดอยางผสมกลมกลืนและเหมาะสมในการ

แกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของตนให สมดุลกับสภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย ทัศนีย ทอง

ไชย, 2556: 101) 

 

7. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

วันเพ็ญ สุรฤกษ (2523) ไดวิจัยเรื่อง ปญหาและการแกไขขอขัดแยงในการจัดการเรื่องน้ํา 

และการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกในไรนาของระบบชลประทานหลวงและระบบชลประทานราษฎร โดย

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปญหาขอขัดแยงเก่ียวกับการใชน้ําชลประทานระดับไรนาใน

ภาคเหนือของประเทศไทย ระหวางระบบชลประทานหลวงและระบบชลประทานราษฎร โดยได

เปรียบเทียบประเด็นปญหารวม 5 ประเภท คือลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางวิศวกรรม

ชลประทานหรือโครงสราง และระบบการชลประทาน ลักษณะทางสังคม ลักษณะการบริหารงานสง

น้ํา และนโยบายของรัฐ และลักษณะทางเศรษฐกิจ  

ผลการวิจัยพบวา ไดสนับสนุนสมมุติฐานสวนใหญ โดยเฉพาะในระบบชลประทานหลวง ที่แต

ละโครงการมีพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ คลุมลักษณะภูมิประเทศหลายอยางแตกตางกัน   ซึ่งงายตอ

การเกิดความผิดพลาด ในการวางโครงสรางระบบชลประทาน และลําบากตอการบริหารงานสงน้ํา

และบํารุงรักษาระบบฯ  ความสลับซับซอนของหนวยงานในการบริหารจัดการสงน้ํา การขาด

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน การเอาใจใส และความ

ยุติธรรม การขาดความละเอียดรัดกุม และการยอมรับในตัวบทกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ที่

เก่ียวของ  การขาดการใหความเชื่อม่ันในตัวผูนํา หรือหัวหนาเหมืองฝาย การขาดความรวมมือและ

รับผิดชอบรวมกับผูบริหาร ในการใชน้ําอยางประหยัด และระบบที่มิไดมีสวนรวมจัดสรางขึ้น ปญหา

เหลานี้ กอใหเกิดปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําอยูเสมอมากนอยและรุนแรงตางกัน ตามความสัมพันธ

มากนอยของตัวแปรท่ีปรากฏในแตละพื้นที่  และยังไมสามารถจะจัดการแกไข หรือปองกันใหหมดสิ้น

ไปได ซึ่งโดยทั่วไปแลว เมื่อมีปญหานี้เกิดขึ้นจะกระทบเกษตรกรผูใชน้ําในเขตปลายคลองสงน้ํา 

มากกวาเกษตรกรผูใชน้ําเขตตอนตนน้ํา สวนในระบบชลประทานราษฎร ที่มีความไดเปรียบดานพ้ืนที่

ชลประทานขนาดเล็ก  การจัดการองคกรการบริหารอยางงาย ไมสลับซับซอน การมีประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของคณะกรรมการเหมืองฝาย ทั้งในดานการประชาสัมพันธ ติดตอประสานงาน การ

เอาใจใส  และยุติธรรม ความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวหัวหนา การรวมกันรับผิดชอบ ในการรักษา

ระบบที่ชวยกันสราง สวนความเสียเปรียบ ก็จะมีเฉพาะความไมถาวรของโครงสราง และระบบ           

และความถี่ในการใชแรงงาน และการจัดหาอุปกรณมาชวยกันบํารุงรักษาระบบฯ  ฉะนั้นปญหาความ

ขัดแยงเรื่องการใชน้ําชลประทานในระบบเหมืองฝายราษฎรปจจุบันจึงเกิดนอย และเมื่อเกิดก็ไมเปน

ปญหารุนแรง สามารถแกไขไดงาย นอกจากปญหาที่เกิดมาจากลักษณะทางธรรมชาติ ที่แกไขไดยาก

หรือไมได อาทิ ภาวะการขาดแคลนน้ําตนทุนในชวงฤดูแลงและฝนทิ้งชวง และภาวะน้ํามาก หรือน้ํา

ทวมในฤดูฝน เปนตน 
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 วันเพ็ญ  สุรฤกษ (2528) ไดวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางประวัติคามเปนมาและการจัดการ

เก่ียวกับระบบการชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย เปนการศึกษาวิเคราะหหารูปแบบการ

จัดการเรื่องน้ํา เพ่ือพัฒนาการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการเปรียบเทียบขอมูล    ที่เก่ียวของ

ในเรื่องนี้ ระหวางระบบชลประทานราษฎร และระบบชลประทานหลวงในพื้นที่แองท่ีราบเชียงใหม – 

ลําพูน ตั้งแตประวัติความเปนมา และพัฒนาการของระบบชลประทานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ลักษณะการจัดการท่ีลมเหลว และการจัดการที่ประสบความสําเร็จ  และปญหาอุปสรรค ตลอดจน

วิธีการแกไขปญหา ซึ่งปรากฏอยูในชวงเวลาประมาณ 10 ปที่ผานมา จนถึงปจจุบัน 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการน้ําชลประทาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาการ

เกษตร จะตองพิจารณาปจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. ลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ ที่มีการปรับระดับ 

ใหมีการสงน้ํา และรับน้ําไดสะดวกตลอดทั้งป มีการอนุรักษใหน้ําและความอุดมสมบูรณของดิน        

2. ลักษณะกายภาพของระบบชลประทาน ทั้งระบบตองมีโครงสรางที่ถาวร ถูกหลักวิชา ไมวาจะเปน

ตัวฝาย ระบบคลองสงน้ํา อาคารตามคลอง อางเก็บน้ําเหนือเข่ือน ระบบระบายน้ํา และขนาด

โครงการ ตองไดสัดสวนกับปริมาณน้ําที่สงไดตลอดป 3. ลักษณะองคกรของระบบชลประทาน มี

รูปแบบการบริหารอยางงายๆ  ไมซับซอน หัวหนาเลือกจากสมาชิกผูใชน้ํา มีคุณลักษณะเปนคนพูด

จริงทําจริง ยุติธรรม เห็นแกสวนรวม 4. ลักษณะการจัดการเรื่องน้ํา ที่รัฐบาลจะตองมีแผนนโยบาย 

และแผนปฏิบัติท่ีชัดเจน ใชไดผลเชนเดียวกับกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติการชลประทานตาง ๆ 

ตลอดจน กําหนดตารางการสงน้ําเปนรอบเวรแผนการปลูกพืช แผนการใชน้ําอยางประหยัด ตองมี

ประสิทธิภาพ เขาใจงาย และยอมรับปฏิบัติในหมูสมาชิก รวมทั้งรวมกันดูแลและรักษาระบบระหวาง 

สมาชิกและผูบริหาร และที่ขาดไมได คือระบบบํารุงขวัญและกําลังใจผูบริหารที่อุทิศ และเสียสละ

ชวยงาน  ดวยคาตอบแทนที่เรียกเก็บ  ในลักษณะคาน้ํา เปนตน  โครงการชลประทานที่ไดปรับปรุง 

หรือสรางใหมในแนวท่ีเสนอได ก็จะยังประโยชนใหเกิดแกเกษตรกรสมาชิกในอันที่จะเพ่ิมและขยาย

เนื้อที่ผลิต และผลผลิตไดอยางแทจริง  

พรทิพย ผลเพ่ิม (2533) ไดวิจัยเรื่อง ผลิตภาพและความเสมอภาคในระบบชลประทานระดับ

คลองซอย โครงการชลประทานแมแตง โดยศึกษา 2 ประเด็นหลักที่ทําใหผลิตภาพ           และความ

เสมอภาคในการไดรับน้ําบริเวณตาง ๆ มีความแตกตางกัน คือ ลําดับของการไดรับน้ํา อันจะแสดงถึง

ปจจัยทางกายภาพ และการใชพื้นฐานการจัดการน้ําแบบชลประทานราษฎร      ในการจัดการน้ําของ

เกษตรกร ผลการวิจัยพบวา ผลิตภาพอยูในเกณฑดี สวนความเสมอภาค พบวาในบริเวณนี้ไมมีความ

เสมอภาคในการไดรับน้ํา และผลการตอบแทนของการไดรับน้ํา นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังไดปฏิเสธ

สมมติฐานที่วาผลิตภาพเปนไปตามลําดับของการไดรับน้ํา ทั้งนี้  มีสาเหตุมาจากสภาพกายภาพไม

เหมาะสมกับการสงน้ํา และมีปญหาการจัดการน้ํา  แตโอกาสหรือความสามารถในการนําน้ําเขาสู

แปลงปลูก ไดในชวงเวลาและปริมาณที่เหมาะสม จะสําคัญกวา และยอมรับวาพื้นฐานการจัดการน้ํา

แบบชลประทานราษฎร มีอิทธิพลตอความเสมอภาค เพราะสามารถทําใหน้ําเขาสูแปลงพืชไดในชวง
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วิกฤตน้ํา เปนผลทําใหความแปรปรวนของดัชนีการขาดน้ําของพืช และผลผลิตของเกษตรกรชวย

แกปญหาลดลงได 

พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว (2546) ไดวิจัยเรื่อง ชุมชนหมูบานลุมน้ําขาน โดย

เนนการวิจัยในพื้นที่ในเขตลุมน้ําขาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ความสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบาน และชาวบานกับรัฐ ในลักษณะของการจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตรในระบบเหมืองฝาย 

ผลการวิจัยพบวา ชุมชนในลุมแมน้ําขาน ไดเกิดขึ้นตั้งแตสมัยนครรัฐ หรือมีหลักฐานปรากฏ

กอนสรางอาณาจักรลานนา สมัยเชียงใหมเปนศูนยกลาง พ.ศ. 1839 และติดตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

ลุมน้ําขาน ใชระบบการปกครองแบบระบบพันนา หรือผืนนา หมายถึงนาที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน ใชน้ํา

รวมกัน 1 ผืน หรือ 1 พ้ืนที่จํานวนก่ีไรก็ได ผูปกครอง 1 คน อาจปกครองหลาย ๆ พันนา พันนาท่ี

ปรากฏหลักฐาน เชน พันนาทากาน พันนาขาน เปนตน ในระบบพันนาโบราณ มีกลุมคน ลัวะ เม็ง 

(มอญ) ไต (ไท)  กลุมตาง ๆ เชน ลื้อ เขิน ยวน อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้ 

การประกอบอาชีพสําคัญ คือ การทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตวเพ่ือบริโภคและใชงาน 

ในระบบการผลิตเพ่ือบริโภค และแลกเปลี่ยนสิ่งของหายาก การทํานา การเพาะปลูก ตองอาศัย 

ระบบการจัดสรรน้ํา โดยผานระบบเหมืองฝาย 

การทํานา พึ่งพิงการจัดการน้ํา โดย ชาวบานที่บุกเบิกที่นา ตองสรางระบบลําเหมืองหลัก 

และเหมืองฝายเพ่ือใหน้ําไหลเขาสูผืนนา ตอจากนั้นสรางฝาย โดยใชไมในทองถ่ิน กั้นขวางแมน้ํา ให

น้ํ า เออสู งขึ้นแลว  น้ํ า ก็จะไหลเขาสู ลํ า เหมืองใหญ  และเหมืองยอย เข าสู พ้ืนที่ เพาะปลูก              

เรียกวา เหมืองเสี่ย การบริหารจัดการน้ํา มีคณะกรรมการ ประกอบดวย นายเหมือง นายฝาย   แก

เหมือง (ประชาสัมพันธ)  แกฝาย ในแตละฝาย ทําหนาที่ควบคุมดูแลการจัดสรรน้ําตามกฎ กติกา ที่

ชาวบานตกลงกันในการแบงปนน้ําอยางเทาเทียม และทั่วถึง ไดตราบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

ในงานวิจัยนอกจากกลาวถึงระบบเหมืองฝายแลว ไดกลาวถึง ความสัมพันธของชาวบาน ผาน

กระบวนการพิธีกรรม ในศาสนาพุทธ และการนับถือผี งานประเพณีสําคัญของชาวบาน  และระบบ

เศรษฐกิจของชาวบาน กอน พ.ศ. 2500 เปนระบบการผลิตเพ่ือบริโภค การคาขายแลกเปลี่ยนกับตาง

ชุมชน มีเฉพาะสินคาที่ขาดแคลน ผลิตเองไมได ชุมชนทําเพื่อกิน  เพื่อใช  เหลือขายบาง แตหลัง พ.ศ. 

2500 การเปลี่ยนแปลงทางการผลิตเริ่มเกิดข้ึน ตลาดเขามามีบทบาทตอชุมชนมากข้ึน หลัง พ.ศ. 

2540 ชุมชนไดรับระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีจากตัวเมือง เขาสูหมูบานอยางเต็มที่ ระบบ

เศรษฐกิจของหมูบาน จึงมี 2 ระบบควบคูกันไป คือ ระบบการผลิตเพ่ือบริโภค หรือการผลิตเพื่อเลี้ยง

ตัวเอง และระบบการผลิตเพ่ือขาย 

งานวิจัยเรื่องนี้ เนนความสัมพันธของชุมชน แตไมเนนและยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนถึง 

กฎหมาย กระบวนการของรัฐที่ควบคุม ปกครองชุมชน มาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน ภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง การปกครอง ในอาณาจักรลานนา หรือภาคเหนือของประเทศไทย 

อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ตองการเสนอผลการวิจัยในชุมชนหมูบานลุมน้ําขาน       



41 
 

ที่สะทอนภาพรวมของประชาชน ชุมชน วาอยูรวมกันอยางไร จึงไมไดสะทอนภาพของภาครัฐ ซึ่งคุม

อํานาจของโครงสรางสวนบน 

สาโรจน ศิริเมือง (2546) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือการเกษตร ในระดับไรนาของเกษตรกร 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อศึกษาการจัดการน้ํา ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  ในระดับไรนาของเกษตรกร รวมทั้งสภาพ

เศรษฐกิจ และสังคมของอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิจัยพบวา อําเภอสันปาตองตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดเชียงใหม มีระยะหาง           

จากจังหวัดเชียงใหมประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 108  สายเชียงใหม – ฮอด 

เปนเสนทางคมนาคม ซึ่งเปนที่ลุมมีแมน้ําสําคัญ 3 สาย คือ แมน้ําปง แมน้ําขาน และแมน้ําวาง และมี

คลองชลประทาน ซึ่งรับน้ําจากชลประทานแมแตง นอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ําจํานวน 1 แหง คืออาง

เก็บน้ําหนองเย็น สําหรับแหลงน้ําใตดิน แบงเปน 2 ประเภท คือ บอน้ําตื้น และบอน้ําบาดาล แบงเปน

บอน้ําตื้นสวนตัว จํานวน 11,600 บอ บอน้ําตื้นสาธารณะ จํานวน 57 บอ บอน้ําบาดาลสวนตัว 

จํานวน  3,480 บอ และบอน้ําบาดาสวนรวม  จํานวน 142 บอ ซึ่งสวนใหญราษฎรจะนําไปใช ในการ

ทําการเกษตร เนื่องจากประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก  สวนอาชีพ

รองคือ อาชีพรับจาง คาขาย  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  โดยเกษตรกร ที่มีการจัดการน้ําเพ่ือ

การเกษตรในระดับไรนา สวนใหญจะปลูกขาว  ถึงรอยละ 36.4 รองลงมาปลูกลําไย รอยละ 31.8     

ใชแหลงน้ําจากบอบาดาลรอยละ 40 รองลงมาอาศัยน้ําจากคลองชลประทาน รอยละ 26.7  มีกลุม

ชลประทานราษฎรและชลประทานหลวง รับผิดชอบการบริหารการจัดการน้ํา โดยสมาชิกกลุมผูใชน้ํา

เปนผูรวมจัดตั้ง มีแกเหมือง เปนหัวหนา และผูชวยแกเหมือง ซึ่งจะชวยดูแลจัดการกลุมผูใชน้ํา ปญหา 

และอุปสรรคของเกษตรกรท่ีมีการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระดับไรนาที่สําคัญที่สุด คือ ดานแหลง

น้ํา  ซึ่งยังมีเกษตรกรที่มีความตองการแหลงกักเก็บน้ําไวใชในระดับไรนา เพ่ือที่จะสามารถใช          

ในการเพาะปลูกพืชตลอดป นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ เก่ียวกับการจัดการน้ําใน

ระดับไรนาอยางถูกวิธี พืชที่ปลูกไมมีความสัมพันธ หรือสอดคลองกับฤดูกาล หรือลักษณะของเนื้อดิน 

จึงทําใหเกิดปญหาการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ เกษตรกรหรือ

ตัวแทนชุมชนควรขอความรวมมือกับทางเกษตรอําเภอ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล หรือ

องคกรที่เก่ียวของ ในการสนับสนุนทุนในการสรางแหลงเก็บน้ําไวใช  ในระดับไรนา พรอมท้ังให

ความรู เรื่องการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในระดับไรนา ทั้งทางดานทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผล

ผลิตตอหนวยพ้ืนที่ที่ทําการเพาะปลูกมากที่สุด 

รัชนก วิริยะอารีธรรม (2549) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการ

จัดการชลประทาน โครงการชลประทานแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ

ศึกษา 1. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแมแตง 2. 

ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม กับการมีสวนรวมของ
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เกษตรกร ในการจัดการชลประทาน 3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

เกษตรในการจัดการชลประทาน  

ผลการวิจัยพบวา  เกษตรกรผูใชน้ําสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.09 ป  จบการศึกษา

ต่ํากวา หรือเทียบเทาประถมศึกษาปที่ 6 มีประสบการณดานการใชน้ําชลประทานเฉลี่ย 18.72 ป 

จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.50 คน ขนาดพื้นท่ีรับน้ําชลประทาน  เฉลี่ย 6.79 ไร โดยมีรายได

ทั้งหมดเฉลี่ย 49,867.53 บาทตอป และมีภาระหนี้สินสวนใหญเปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ํา และมี

ความรู ความเขาใจในการจัดการชลประทานอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัย การมีสวนรวมของ

เกษตรกร ในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแมแตง พบวาโดยภาพรวม มีความสัมพันธ

อยางนัยสําคัญทางสถิติกับการเปนสมาชิกกลุมใชน้ํา และการเปนสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ของเกษตรกร ซึ่ง

การเปนสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ของเกษตรกร  มีความสัมพันธในเชิงลบ การมีสวนรวมในการรับประโยชนที่

ไดจากการจัดสรรน้ําชลประทาน มีความสัมพันธอยางนัยสําคัญสถิติ กับขนาดพ้ืนที่ที่ไดรับน้ํา

ชลประทาน  การมีสวนรวมในการบํารุงดูแลรักษาชลประทานมีความสันพันธอยางนัยสําคัญสถิติ กับ

การเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนแรงงานในครัวเรือน และการติดตอกับเจาหนาที่ชลประทาน   

ปญหา และอุปสรรคที่เก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการชลประทาน พบวาเกษตรกร

บางสวน มีปญหาในเรื่อง การไมมีสวนรวมในการวางแผนการใชน้ํา และการดูแลรักษาชลประทาน 

ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไมไดเขารวมประชุมกับกลุม ซึ่งเกษตรกร ไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมีตาราง

การประชุมกลุมเปนประจําทุกเดือน และกําหนดวันประชุมที่แนนอน  เพ่ือตกลงเรื่องการใชน้ํารวมกัน 

และถาเกษตรกรไมไดเขารวมประชุม ก็ควรมีตัวแทนที่เขารวมประชุม เพื่อใหทราบ ถึงขอปฏิบัติใน

การจัดการชลประทาน 

นิติกรณ  วงคชัย (2553) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการน้ําของระบบเหมืองฝายทาศาลา อําเภอ

เมืองเชียงใหม (Water Management of the Sala Dike System, Mueang Chiang Mai District) 

โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของฝายทาศาลาในอดีตจนถึงปจจุบัน  

ศึกษาวิธีการในการจัดการเหมืองฝายกลุมสมาชิกเหมืองฝายทาศาลา และความคิดเห็นของสมาชิกที่มี

ตอโครงการสรางประตูระบายนํ้า กลุมเปาหมายที่ศึกษาไดแก กลุมผูนําชุมชน ผูอาวุโส แกเหมือง แก

ฝาย อําเภอเมือง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

จํานวน 35 คน ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาลท่ีเกี่ยวของ จํานวน 24 คน รวม

ทั้งหมด 59 คน เจาหนาที่สวนราชการตางๆ  วัด สถานศึกษา องคกร มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในระดับ

หมูบาน ประชาชน และสมาชิกเหมืองฝาย รวม 100 คน ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาและการวิเคราะห

ขอมูล ใชเทคนิคแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพเปนแบบพรรณนา ที่มีองคประกอบหลัก คือ ตัวบุคคล

ที่ใหสัมภาษณ เวลา และสถานที่ การวิเคราะหขอมูลเปนแบบสามเสา โดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี 

และรอยละ ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลประวัติ และความเปนมาของฝายทาศาลา ขอมูล

วิธีการในการจัดการเหมืองฝายของกลุมสมาชิกเหมืองฝาย และความคิดเห็นของกลุมสมาชิกเหมือง

ฝายทาศาลาตอโครงการสรางประตูระบายน้ํา 
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ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให ทราบถึงประวัติและความเปนมาของผูท่ีสรางและออกแบบ ฝายทา

ศาลา ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สมาชิกเหมืองฝายทาศาลาสวนใหญ ยังมีความพึงพอใจและมี

ความตองการอยางมาก ในการใชน้ําจากฝายแหงนี้  

ทราบวิธีการในการจัดการเหมืองฝายของกลุมสมาชิกเหมืองฝายทาศาลา สมาชิกสวนใหญ มี

ความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการเหมืองฝายทาศาลาที่ยังมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโย

ชนตอระบบนิเวศ และเก่ียวของกับชีวิตผูคนจํานวนมาก  นับเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน ท่ีเปยมดวยคุณคาไวใหลูกหลานสืบตอไป สวนความคิดเห็นของกลุมสมาชิกเหมืองฝายตอ

โครงการสรางประตูระบายน้ํา สมาชิกเหมืองฝายทาศาลา เห็นวาโครงการสรางประตูระบายน้ํา 

สามารถสรางได แตจะไมมีรื้อฝายทาศาลาในขณะนี้ 

ฐิตินันท   หังสะไวศยะ (2555) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการน้ําของกลุมผู ใชน้ํ าภายใต             

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษา                

1. โครงสรางและการบริหารจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ํา 2. วิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการน้ําของ

กลุมผูใชน้ํา 3. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงในการจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ํา ภายใตโครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาแมแตง               

ผลการวิจัยพบวา  ขั้นตอนการสงน้ําจะมีลักษณะอยู 2 วิธีการ ไดแก 1. การสงน้ํา  ในสภาวะ

ที่น้ํามีปริมาณมาก ในชวงฤดูฝน เปนการสงน้ําแบบตลอดเวลา พ้ืนที่เพาะปลูกไดรับน้ําพรอมกัน

ตลอดเวลา 2. การสงน้ําในสภาวะท่ีน้ํามีปริมาณนอยในชวงฤดูแลง เปนการสงน้ําแบบรอบเวรน้ํา 

พ้ืนที่เพาะปลูกจะไดรับน้ําไมพรอมกัน ในป พ.ศ. 2553 เปนปท่ีมีการขาดแคลนน้ํารุนแรงที่สุด ระดับ

ความรุนแรงของการขาดน้ําเปนระดับที่พืชทั้งหมดที่ทําการเพาะปลู เกิดความเสียหายรอยละ 40 แต

ไมเกินรอยละ 60 อยูที่ระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผลผลิตลดลง แตยังไมสงผลกระทบตอ

รายไดที่ใชจายในครัวเรือน แนวทางการปรับปรุง  ในการจัดการน้ําแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวน

การปฏิบัติของกลุมผูใชน้ํา และสวนหนวยงานชลประทาน กลุมผูใชน้ํา ควรมีการวางแผนการปลูกพืช

รวมกัน และการเตรียมหาแหลงน้ําสํารอง เม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํา  อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ควร

เพ่ิมการจัดการดานการบริหารจัดการน้ํารวมกับผูใชน้ํา 

เชาวลิต สิมสวย (2556) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ําชุมชนกรณีศึกษาลุม

น้ําขาน จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษารูปแบบและกลไก  ในการขับเคลื่อน

ของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรที่สรางความเปนธรรม ใหกับชุมชน  รวมถึงพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเชิงสถาบันดังกลาว โดยมีวิธีการวิจัยจากการศึกษาจากเอกสารที่

เก่ียวของ การสํารวจพื้นท่ีจริง การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูนําและกลุมผูใชน้ําจริง การ

ประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญ และการสรางแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎ ี

ผลการวิจัยพบวา  การจัดการน้ําในรูปแบบสถาบันแตละกลุมมีพฤติกรรมตางกัน                   

ทําใหมีหลักเกณฑความเปนธรรมตางกัน ตามความหลากหลายของสังคมนิเวศ ภูมิประเทศ               

ขนาดพ้ืนที่  และการใชประโยชนที่ดิน ความแตกตางดังกลาว ทําใหการใชน้ําในแตละชุมชน             
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มีความแตกตางกันออกไป ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รูปแบบการจัดการน้ําท่ีคนพบในพ้ืนท่ี

การศึกษามี 6 รูปแบบดวยกัน ประกอบดวย 1.รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน  2. แกเหมืองแกฝาย      

3. องคกรเหมืองฝาย 4. สหกรณผูใชน้ํา 5.สมาคมผูใชน้ํา และ6. เครือขายผูใชน้ํา และพบวารูปแบบ

สถาบันมีความเปนทางการมากข้ึน เนื่องมาจาก 2 กลุมปจจัย ไดแก  ปจจัยภายใน เชน                  

การปรับเปลี่ยนผูนํา การเพ่ิมลดพ้ืนท่ีการเกษตร การเพ่ิมลดของสมาชิกผูใชน้ํา การเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดิน  และปจจัยภายนอก เชน ปจจัยที่เกิดจากธรรมชาติและปจจัยที่เกิดจากมนุษย 

ส วนในการศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาบันการจัดการน้ํ า  ใน พ้ืนที่ศึกษาพบว า                 

รูปแบบเริ่มตน เปนแบบเหมืองฝายครัวเรือนซึ่งมีลักษณะตางคนตางทํา แตเมื่อมีประชากร            

มากขึ้น จึงตองมีกฎกติกาทําใหเกิดรูปแบบแกเหมืองแกฝาย ตอมามีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น จึง

เกิดองคกรเหมืองฝาย หลังจากนั้นมีภาวะกดดันใหสถาบันเปนทางการมากข้ึนผนวกกับตนทุนในการ

ดูแลรักษาระบบสงน้ําเพิ่มขึ้น จึงเกิดรูปแบบสมาคมผูใชน้ําและสหกรณผูใชน้ํา  และเมื่อเกิด

วิกฤตการณน้ํา จึงเกิดรูปแบบเครือขายผูใชน้ําขึ้น ขอคนพบสําคัญ ในงานนี้คือ  การกระจายอํานาจสู

ทองถ่ิน ทําใหสถาบันจัดการน้ําแตละระดับออนแอลง เพราะลดทอนอํานาจผูนําโดยธรรมชาติลง ทั้งที่

บทบาทของสถาบัน เปนเครื่องมือกํากับใหการวางแผนจัดสรรน้ําขามเขตการปกครองเกิดความเปน

ธรรมได ขอคนพบนี้มีความหมายในเชิงทฤษฎีการวางแผน  ในประเด็นท่ีวา การวางแผนเชิงพ้ืนที่ใน

ดานการบริหารการจัดการน้ํา ซึ่งมักเกินขอบเขตการปกครอง ตองมีการพัฒนากลไก และ

กระบวนการดานสถาบันในระดับลุมน้ํา  หรือระดับอนุภาคไปพรอม ๆ กัน เพ่ือลดปญหาความไมเปน

ธรรม และความขัดแยงในการใชประโยชนท่ีดินและการใชน้ําโดยชุมชน 

อานันท กาญจนพันธุ  (2557) ไดวิ จัยเรื่อง สถานภาพ ปญหา และทิศทางการศึกษา

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมลานนา (2430 – 2529)  ไดพรรณนาวิเคราะหระบบเศรษฐกิจ

ของสังคมเกษตรแบบลานนา ระหวางปพ.ศ. 2502 ถึง 2513 ไดแบงการศึกษาระบบเศรษฐกิจ

ออกเปน 6 ดาน คอื ดานที่ 1 กระบวนการตัดสินใจในการผลิต ดานที่ 2 ระบบชลประทานเหมืองฝาย                               

ดานท่ี 3 ระบบแรงงานในการเกษตร ดานที่ 4 หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในชนบท ดานที่ 5  ระบบ

การคาและการตลาด ดานท่ี 6 ระบบการใชและการถือครองที่ดิน ไดอธิบายดวยวามีนักวิจัย 56 คน 

เสนองานวิจัยเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานที่สอง ระบบ

ชลประทานเหมืองฝาย นอกจากระบบการปลูกพืชที่ซับซอนแลว ระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตร

ลานนายังมีลักษณะพิเศษอีกหนึ่งประการ  คือ มีระบบชลประทานเหมืองฝายที่ดําเนินการโดยชุมชน

เองแพรหลายทั่วไป   ทําใหเปนที่สนใจของนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศอยางมาก จนกลายเปน

หัวขอศึกษาสําคัญในดานเศรษฐกิจหัวขอหนึ่งทีเดียว หลังจากไกรศรี นิมมานเหมินท เขียนบทความ

เก่ียวกับ “กฎหมายชลประทานมังราย” ลงในสังคมศาสตรปริทัศน (3: 1 พ.ศ. 2508)  ก็ไดมีผูสนใจ

ศึกษาระบบชลประทานเหมืองายเพ่ือทําวิทยานิพนธปริญญาเอกหลายรายดวยกัน ในระยะแรก                  

จะเปนนักภูมิศาสตร คือ Michael Bruneau (1997), Vanpen Surareks (1975) และ Shigeharu 

Tanabe (1981) หลังจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร เขามาศึกษาเฉพาะดาน เชน ลือชัย จุลาสัย, อารีย 
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วิบูลพงศ และระพีพรรณ ใจสะอาด  เปนตน ซึ่งมักจะใหภาพกวาง ๆ มากกวาการศึกษาชุมชน

เฉพาะเจาะจง เชน งานของนักภูมิศาสตร 

การศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝายไดขยายตัวออกไปอีกเมื่อมีนักสังคมวิทยา              

เขามารวมศึกษา และเนนหนักในระบบการจัดองคกรของระบบเหมืองฝายในระดับหมูบาน  ทําให

เขาใจลักษณะเคลื่อนไหวของระบบมีมากข้ึน โดยเฉพาะจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ของ อุไรวรรณ 

ตันกิมยง (1983) และงานวิจัยของ อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา (2552)  สวน Katherin Bowie (1981)  

ไดชี้ใหเห็นการขัดแยงในระบบเหมืองฝาย รายงานวิจัยเลมใหมของ วันเพ็ญ สุรฤกษ (1986) ไดชวย

ขยายความรูเก่ียวกับระบบชลประทานทั้งระบบเดิมและระบบใหมในภาคเหนือออกไปอีกมาก 

โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพของระบบเดิม และหากรายงานการวิจัยของ อุไรวรรณ ตันกิมยง                     

ที่เกี่ยวของกับระบบเหมืองฝายในที่สูง สําเร็จออกมา ก็จะชวยใหภาพของระบบชลประทานเหมือง

ฝายทั้งระบบในภาคเหนือชัดเจน พอเพียงท่ีจะเริ่มใหความสนใจที่จะประยุกต ความรูเหลานี้ใหเกิด

ประโยชนแกการพัฒนาการเกษตรมากขึ้น แตการศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝายเหลานี้ ก็มี

ปญหาอยูบาง สวนใหญจะเนนเฉพาะดานประสิทธิภาพของระบบมากกวาท่ีจะใหความสนใจกับ

ปญหาของระบบ โดยเฉพาะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในระบบการผลิต ขณะท่ี

ขอบเขตของชุมชนก็เริ่มจะมองเห็นไมเดนชัด  รวมทั้งปญหาการแทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะ

จากรัฐและผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาระบบชลประทานเหมือง

ฝาย ยังขาดการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ งานของนักเศรษฐศาสตร ท่ีศึกษาระบบดังกลาวยังคงอยูใน

ระดับผิวเผินมากกวาจะเจาะลึกถึงปญหาเชิงเศรษฐกิจอยางจริงจัง ขณะนี้ จึงกําลังรออยูวา

วิทยานิพนธปริญญาเอกของ Ketherin Chindasri จะชวยเสริมในจุดนี้มากนอยเพียงใด 

การศึกษาระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนาสวนใหญ จะนิยมศึกษา  แยกออกเปน

ดานๆ เพราะมักจะศึกษาในระดับมหภาค ดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทําใหไมสามารถเจาะ

เขาไปในรายละเอียดของระบบไดดีพอ นอกจากนั้นยังเกิดจากการขาดความสนใจที่จะโยงสวนตาง ๆ 

ใหสัมพันธกัน ซึ่งอาจทําไดในระดับโครงสราง  และระดับกระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือจะให

ภาพรวมของระบบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทางของการขยายตัวของระบบทุนนิยม ซึ่งอาจทําได

ดวยการศึกษาพัฒนาการไปพรอมๆ กันดวย งานในลักษณะเชนนี้มีอยูนอยมาก เริ่มจากวิทยานิพนธ

ปริญญาโทของชูสิทธิ์ ชูชาติ (2524) ซึ่งศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจหมูบานภาคเหนือ งาน

สําคัญที่ใหภาพเศรษฐกิจรวมของสังคมเกษตรเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภายนอก ปรากฏในงาน

วิทยานิพนธปริญญาเอก 2 ชิ้น คือ Cohen (1981) และ Anan (1984) สวนวิทยานิพนธของ       

เบญจพรรณ (1985) ยังไดเพ่ิมเติมภาพระบบเศรษฐกิจ ที่โยงใหเห็นความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ

บนที่สูงกับที่ราบอีกดวย การวิเคราะหไมสามารถแยกเศรษฐกิจ ออกจากการเมือง และสังคม

วัฒนธรรม ตองกระทําควบคูกันไป 

ภัทวี ดวงจิตร (2558) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ: 

กรณีศึกษาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค  3 ประการ
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สําคัญ ไดแก เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาแนวคิด

และวิธีการบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และพัฒนาให

ไดรูปแบบการบริหารจัดการ  ระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ โดย

กลุมตัวอยาง เปนพระสงฆ เจาหนาที่ ผูนําทองถิ่น และนักวิชาการ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  โดย

กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่รัฐ  และกลุมผูใชน้ํารวมทั้งสิ้น   135 คน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา 

สามารถนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปได โดยใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการในเรื่องของ 

คน งาน และสิ่งแวดลอม สวนแนวคิด และวิธีการบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตโครงการสง

น้ําและบํารุงรักษาแมแตง ที่ไดนํามาบริหารจัดการชลประทานภาครัฐ และการบริหารจัดการ

ชลประทานระบบเหมืองฝายรวมกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ซึ่งนําไปสูความรวมมือในระบบ

เหมืองฝาย ทําใหทุกคนไดรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากขอมูลการศึกษาวิจัย ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2555  พบวา              

คาประสิทธิภาพ คาประสิทธิผล และคาความพึงพอใจในการมีสวนรวม มีแนวโนมสูงขึ้น               

ดังนั้นการบริหารระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ ของโครงการฯแมแตง ในรูปแบบที่พัฒนาเปน

หยีโมเดล (YEE Model) จึงเกิดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการประยุกต เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ ซึ่งการบริหารจัดการระบบชลประทานที่ดี ควรมีการประสานบูรณาการของหลัก

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีทุกฝายควรเห็นความสําคัญ และปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและจริงจัง 

 

8. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ  และจัดสรร

น้ําทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เกิดจาก

แนวความคิดของการเปลี่ยนแปลงดานประวัติศาสตร  ที่มีทั้งความขัดแยงและกลมกลืน  จากผูมี

อํานาจและผูสูญเสียอํานาจในระบบการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน  โครงสราง

ของสังคมในมิติดังกลาวแลวจึงประกอบดวยโครงสรางสวนบน  คือ  อํานาจรัฐ  ระบบการปกครอง  

กฎหมาย  จารีตประเพณี  ตามเชื่อ  ศาสนา  และโครงสรางสาวนลางหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจ  

อันประกอบดวย  พลังในการผลิต  เชน  ทรัพยากรธรรมชาติ  แรงงาน  เทคโนโลยี  และความสัมพันธ

ทางการผลิต  เชน  ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปนผลผลิต  การกระจายผลผลิตในระบบการตลาด 

สวนประกอบทั้งโครงสรางสวนบน  และโครงสรางสวนลางตองสอดคลองเก้ือกูล  กลมกลืน  

จึงทําใหสังคมพัฒนาตอไปได  แตมิใชหยุดนิ่ง  และไมเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงจะ

เกิดข้ึนเมื่อเกิดพลังผลักดันจากภายใน  หรือภายนอก  หรือทั้งสองสวน  ผลักดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง  เมื่อสวนหนึ่งสวนใดเปลี่ยนแปลง  ก็จะทําใหสวนประกอบอื่นๆ  เปลี่ยนแปลงตาม  

เพ่ือใหเกิดความสมดุล  และกลมกลืน 
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ดังนั้นกรอบแนวคิดการวิจัย  จึงสรุปเปนแผนภูมิไดดังภาพที่  2.1  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  แสดงพัฒนาการการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา 

และอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

 

 

โครงสรางสวนบน 

- การปกครอง 

- กฎหมาย 

- จารีตประเพณี 

พัฒนาการการจดัสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตร 

- พ.ศ. 1839-2442 

- พ.ศ. 2443-2475 

- พ.ศ. 2476-2539 

- พ.ศ. 2540-2562 

การจัดสรรน้ํา 

ที่ย่ังยืน 

ภูมิปญญาชาวบาน 

ศาสตรพระราชา เทคโนโลยี 

การจัดสรรน้ําในปจจุบัน 

ความสัมพันธ 

ทางการผลิต 

พลังใน 

การผลิต 




