


 





 







สารจากประธานคณะกรรมาธิการ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้้า วุฒิสภา กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) เพ่ือที่ 
จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานได้
อย่างไร 

 เอกสารฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่าท้าไมประเทศไทยจึงต้องการหลักคิดใหม่และทฤษฎีใหม่
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าดิบ น้้าเพ่ือการผลิต และน้้าเพ่ือใช้ในการบริโภคและอุปโภค 
และท้าไมการแก้ปัญหานี้จึงต้องเริ่มต้นที่ภาคการเกษตรก่อน 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีคนยากจนในชนบทมากกว่าคนในเมืองและมีความเหลื่อมล้้า
ทางด้านรายได้อย่างสูงระหว่างคนในภาคการเกษตรกับคนนอกภาคการเกษตร ด้วยเหตุนี้การ
แก้ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศเราจึงต้องเริ่มต้นที่ภาคชนบท ความยากจนในชนบท
นั้นที่ส้าคัญที่สุดมาจากการขาดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้้า การประสบภัยพิบัติจากปัญหา 
น้้าท่วมและน้้าแล้งซ้้าซากเป็นประจ้าทุกปี ต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ราคาของผลผลิตที่มีความไม่แน่นอน ความเจ็บป่วยของตัวเกษตรกรเองที่มาจากการใช้สารเคมี
ในการผลิต การท้าการเกษตรพืชเชิงเดี่ยวและการต้องอาศัยเงินกู้นอกระบบในการผลิตและการ
ด้ารงชีวิต 

 หากเราต้องการแก้ปัญหาความยากจนในภาคการเกษตร เราจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
หลักคิดในเรื่องของการเก็บกักน้้าเสียใหม่ เพราะเหตุว่าในช่วงกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา จากพ้ืนที่
การเกษตรทั่วประเทศราว ๑๕๔ ล้านไร่ รัฐบาลสามารถสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้้าได้ราวร้อยละ ๒๐ 
ของพ้ืนที่การเกษตร หรือราว ๓๐ กว่าล้านไร่ ส่วนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่ยังต้องอาศัยน้้าฝน
มีสูงถึงราวร้อยละ ๘๐ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ๑๒๐ ล้านไร่ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ  

 ประเทศไทยไม่ควรขาดแคลนน้้าดิบ เพราะประเทศเราตั้งอยู่ในเขตที่มีฝนตกชุกของโลก 
กล่าวคือปริมาณน้้าฝนตกเฉลี่ยสูงถึง ๗๗๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี แต่เขื่อนและอ่างเก็บน้้าสามารถ
เก็บน้้าฝนได้ราว ๔๒,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี หรืออยู่ในราวร้อยละ ๕.๕ ของปริมาณน้้าฝนทั้งหมด 
ส่วนความต้องการใช้น้้าอยู่ในราว ๑๕๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี นั่นคือ เรายังขาดแคลนน้้าที่ต้องใช้
อยู่ในราว ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  

 แหล่งน้้าขนาดเล็กเป็นหลักคิดใหม่ ทฤษฎีใหม่ และยุทธศาสตร์ใหม่ในการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าได้อย่างตรงจุดที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้ผลลัทธ์ (outcome) ที่เกษตรกร
พอใจมากที่สุด เพราะเหตุว่า ประการแรก โครงการแหล่งน้้าขนาดเล็กใช้เวลาสร้างจนแล้วเสร็จ
ราว ๓ – ๑๔ วัน ต้นทุนถูก ใช้เทคโนโลยีที่ชาวบ้านสามารถจัดการด้วยตัวเองได้ ที่ส้าคัญชาวบ้าน





ก 
 

รายนามกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

 

 

 นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

 

 

 

 
นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หน่ึง 
    นายพลเดช  ปิ่นประทีป 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
 

  

 

นายค้านูณ  สิทธสิมาน 

รองประธานคณะกรรมาธกิาร 
คนที่สาม  

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่สี่   

นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช ์
รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

คนที่ห้า   

 

          
นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
นายธานี  สุโชดายน 

รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 



 



ข 
 

 

 

        

พลอากาศเอก มนัส  รปูขจร                                                
ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร 

 

 

  
        

     พลเอก ธงชยั  สาระสขุ 
ที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร 

พลเอก สกล  ชื่นตระกลู 
ที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร           

 

  
        

นายสุธี  มากบุญ 
ที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร 

พลเอก ณฐั  อินทรเจริญ 
ที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร 

 

          
นายจรินทร ์ จกักะพาก 

กรรมาธกิาร 
นางสาวภัทรา  วรามิตร  

กรรมาธกิาร           
นายขวัญชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์

กรรมาธกิาร 
 
 
 



 



ค 
 

 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

   
นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ พลโท จเรศกัณิ์ อานุภาพ นายเชดิศักดิ์  สันติวรวุฒิ 

 

   
นายสัญชัย  จุลมนต ์ พลเอก สุรศกัดิ์  กาญจนรตัน์ นายด้ารงชัย  พุ่มสงวน 

 

   
นายโกวิทย์  ดอกไม้ ว่าที่พันตรี สรชาติ  วิชย สุวรรณพรหม ศ.ศรรีาชา  วงศารยางคก์รู 

 

   

 

นายปริญญา  จุฑาสงฆ ์ นายมโน  เลาหวณิช นายกนก  ยนต์ชยั นายทวีวัฒน์  ธีระกุลสถิต 
 



 



ง 
 

รายนามอนุกรรมาธิการ 
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าเชิงโครงสร้าง 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและที่ดิน 
 

 
 
 

 นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ 
ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 

 
 

 
  

              นายจรินทร์  จักกะพาก        นายฉตัรชัย  ใจดี 
        รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ         อนุกรรมาธิการ 
 
 

 
 

 
นางนิดาวรรณ  เพราะสุนทร          นางรอยบุญ  รัศมีเทศ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  ศุภจรรยา 
        อนุกรรมาธิการ                      อนุกรรมาธิการ                 อนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 

 
รองศาสตราจารย์สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนิมิตร  พุกงาม      นายน้าพล  คารมปราชญ ์

       อนุกรรมาธิการ                        อนุกรรมาธิการ                      อนุกรรมาธกิาร 
  
 
 
 

 
นายชนศวรรตน์  ธนศุภรณ์พงษ์       นายภัทรพล  ณ หนองคาย             นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด ์

       อนุกรรมาธิการ              อนุกรรมาธิการ                   อนุกรรมาธกิาร 
 
 



 



จ 

 

รายนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
           ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าเชิงโครงสร้าง 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและที่ดิน 

 
นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์   

 
 
 
 

 

  นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์             นายพลเดช  ปิ่นประทีป            นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 

 
 
 
 

  

 นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน            พลเอก สกล  ชื่นตระกูล             พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ             

 
 
 
 

     

      นายสุธี  มากบุญ                    นางสาวภัทรา  วรามติร             นายรตันะ  สวามีชยั 

 
 
 

 

 

นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนดั     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี  เลาวกุล     นายสภุัทรดิศ  ราชธา 
 



 



ฉ 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง แนวทางการส่งเสริมบริหารจัดการน ้าและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า 

ในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

วุฒิสภา 
________________________ 

 
ด้วยในคราวประชุมวฒุสิภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง ตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
โอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า
และเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ ดังนี้ 
 ๑. การด้าเนินงาน             

๑.๑ คณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑.๑ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๒  นายอ าพล  จินดาวัฒนะ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๑.๑.๓  นายพลเดช  ปิ่นประทีป  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๑.๑.๔  นายค านูณ  สิทธิสมาน  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
       และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๕  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๑.๑.๖   นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์   เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
๑.๑.๗  นายภาณุ  อุทัยรัตน์  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๘  นายธานี  สุโชดายน  เป็นรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๙  นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 

 ๑.๑.๑๐ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๑ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๒ พลเอก ธงชัย  สาระสุข  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



ช 
 

๑.๑.๑๓ พลเอก สกล  ชื่นตระกูล   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๑๔ นายสุธี  มากบุญ   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑.๑.๑๕ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
๑.๑.๑๖ นายจรินทร์  จักกะพาก  เป็นกรรมาธิการ 
๑.๑.๑๗ นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 

๑.๒ คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ  สีเลิศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ และนายกวี  จันทจิราภา นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ 

๑.๓ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน 
เพ่ือศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตรการและนโยบาย รวมทั้งศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวกับความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
และที่ ดิน  จัดท ารายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่น  
ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ 
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย 

๑.๓.๑  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๒  นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๑.๓.๓ นายฉัตรชัย  ใจดี เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๔ นางนิดาวรรณ  เพราะสุนทร เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๕ นางรอยบุญ  รัศมีเทศ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  ศุภจรรยา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๗ รองศาสตราจารย์สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนิมิต  พุกงาม เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๙ นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ เป็นอนุกรรมาธิการ 

๑.๓.๑๐ นายน าพล  คารมปราชญ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๑  นายชนศวรรตน์  ธนศุภรณ์พงษ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๒  นายภัทรพล  ณ หนองคาย เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๓   นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์    เป็นประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๔  นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๕  นายพลเดช  ปิ่นประทีป ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๖  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๗   นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๘  พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๑๙  พลเอก สกล  ชื่นตระกูล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๓.๒๐  นายสุธี  มากบุญ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  การขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้าให้หมดไปจากประเทศไทยนั น  
กุญแจส้าคัญ คือ การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ดินและทรัพยากรน ้า 
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตส้าคัญของเกษตรกรที่เป็นสัดส่วนประชากรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  
แต่เป็นอาชีพที่มีรายได้ต่้าที่สุด ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไข 
การจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่ทว่า “ทรัพยากรน ้า”  
จะมีลักษณะพิเศษ คือ ความไม่แน่นอนในแต่ละปีหรือฤดูกาลขึ นอยู่กับสภาพอากาศ 
และปริมาณฝนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรน ้าจากอ่างกักเก็บน ้า
หรือเขื่อนมีความยากล้าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื นที่การเกษตรทั่วประเทศ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นปลูกพืช
เชิงเดี่ยวใช้พื นที่เพาะปลูกอย่างเต็มที่แล้วรอหวังผลผลิตเพ่ือมุ่งการสร้างผลก้าไรสูงสุด 
(maximize benefits) ตามระบบทุนนิยม จึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างสิ นเปลือง 
การใช้สารเคมีเกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากมาย อีกทั งปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง 
ที่รุนแรงขึ นทุกปีท้าให้ผลผลิตเสียหาย เป็นหนี สินเพ่ิมขึ น 
  ทั งนี  หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเรื่องปริมาณฝนแล้วจะพบว่าประเทศไทยมีปริมาณ
ฝนมากแต่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บให้ดีด้วยโครงสร้าง
ขนาดเล็ก (micro management) ก็จะมีทรัพยากรน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ ดังนั น 
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าในพื นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนั นจ้าเป็นต้องด้าเนินการ
ดังนี  
  ๑. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือให้ชุมชนมีเครื่องมือและข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื นที่ตน  
- เข้าใจ 
  ๒. สร้างความเข้าใจ เรื่องต้นทุนน ้า และการใช้อย่างสมดุล – เข้าถึง 
  ๓. สร้างกฎกติกา ของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหาร
จัดการน ้าระดับชุมชนหรือระดับต้าบล ประกอบด้วยการจัดตั งคณะกรรมการน ้าหมู่บ้าน  
หรือชุมชน สร้างกลไกประสานการท้างานกับองค์การบริหารส่วนต้าบลและเทศบาล  
และเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนและอ้านวยการ เกิดเป็นการบริหารจัดการจากล่างขึ นบน
เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหารโครงสร้างขนาดเล็กที่ดูแลได้เอง 
พ่ึงตนเอง – พัฒนา 
  ๔. สร้างความเป็นเจ้าของ คือ เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน า้ มีส่วนร่วมบรหิารจัดการน ้า 
มากกว่าการเป็นผู้ใช้น ้า และมีระบบพ่ีเลี ยงที่ช่วยให้ค้าแนะน้าเข้าถึงข้อมูลข่ าวสาร ความรู้ 
โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ๕. สร้างระบบการจัดการน ้าชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด้าริ 
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บริหารจัดการน ้า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้า ทั งน ้าอุปโภค
บริโภค และน ้าส้าหรับท้าเกษตร เพิ่มพื นที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผล
แบบผสมผสาน รวมทั งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศ
ผันแปรก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผล  
ทางการเกษตรผันผวน 
  ปัจจุบันมีตัวอย่างการจัดการน ้าชุมชนที่ประสบความส้าเร็จ ๖๐ ชุมชน ในพื นที่ ๑๙ ลุ่มน ้า
เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ ภาครัฐ และภาคเอกชน  
ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ สามารถเพ่ิมน ้าต้นทุน ๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมผลผลิตในฤดูแล้ง 
จ้านวน ๓,๘๖๗ ล้านบาท ลดอุทกภัยและภัยแล้ง จ้านวน ๒.๕๔ ล้านไร่ เกิดความมั่นคง 
และสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร และเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ น  
ลดหนี สิน มีเงินออม และเกิดกองทุนชุมชน น้าไปสู่ความมั่นคงทางสังคม 
  รัฐจึงควรเร่งส่งเสริมการจัดการน ้า สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่ที่มีความพร้อม 
การด้าเนินงานใช้งบประมาณไม่มาก และสามารถกระจายการด้าเนินการพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่แรงงานในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และเดินทางกลับภูมิล้าเนา 
  เมื่อด้าเนินการดังนี แล้ว จะเป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งและความมั่นคงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั งนี การส่งเสริมการจัดการน ้าระดับท้องถิ่น  
ควรให้มีการก้าหนดสัดส่วนจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ
ทั งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา บริหาร และอนุรักษ์บ้ารุงรักษาน ้า 
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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คณะผู้จัดท ำ  

ที่ปรึกษำ :  รอยล จิตรดอน  

ทีมงำน :  สุทัศน์ วีสกุล 

สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร  

  ผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ 

  ภรณี ธนภรรคภวิน 

  วรวิทย์ มีสุข 

  กาญจนา แสงพระพาย 

  วินัย เชาวน์ววิัฒน์ 
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สำรบัญ 
๑. บทน ำ ๑ 

๑.๑ กรอบคิดและหลักการ ๑ 

๑.๒ เป้าหมาย ๒ 

๒. สรุปข้อมูลพื นฐำนและโจทย์น  ำประเทศไทย ๓ 

๒.๑ ต้นทุนน ้าของประเทศมีความผันผวนสูง ๓ 

๒.๒ พื นที่การเกษตรและพื นที่ชลประทาน ๘ 

๒.๓ ความต้องการน ้าสูงกว่าน ้าต้นทุนที่จัดการได้ ๑๐ 

๒.๔ ปัญหาด้านทรัพยากรน ้า ๑๑ 

๒.๕ ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้และความเชื่อมโยงกับปัญหาด้านทรัพยากรน ้า ๑๕ 

๓. แนวทำงแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล  ำในพื นที่นอกเขตชลประทำน ๑๘ 

๓.๑ เป้าหมาย ๑๘ 

๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘ 

๓.๓ แนวทางแก้ไขเชิงองค์กร: สร้างกลไกประสานการท้างานจากล่างขึ นบน และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ๒๐ 

๓.๔ เพ่ิมการจัดสรรและการกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่น ๒๐ 

๔. ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรน  ำ กำรผลิต และเศรษฐกิจชุมชน ๒๑ 

๕. สรุปหลักกำรจัดกำรน  ำชุมชน และกำรขยำยผล                                                        ๓๑  

๕.๑ โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน ้าระดับต้าบล                                                           ๓๒  

๕.๒ ระบบบริหารจัดการน ้าชุมชน                                                                               ๓๕  

๕.๓ ระบบพ่ีเลี ยง: จากความเข้มแข็งสู่การขยายผล                                                           ๓๖  

๕.๔ แนวทางการด้าเนินงานในพื นที่ที่มีความพร้อม                                                           ๔๐  

๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ                                                                                  ๔๒  

บรรณำนุกรม  

ภำคผนวก: ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  กำรผลิต และเศรษฐกิจชุมชน                 ๔๙  

ก. การฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า                                                                                            ๔๙  

ข. ระบบจัดการป่าต้นน ้า วนเกษตรกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้า (Hydropower)               ๕๓  

ค. บริหารจัดการน ้าแล้ง น ้าหลาก บนพื นที่สูง                                                               ๕๙  

ง. บริหารจัดการอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก                                                                        ๖๓  

 



 
 

  



๑ 
 

แนวทำงส่งเสรมิกำรบริหำรจัดกำรน  ำและเศรษฐกิจชุมชน 
เพื่อลดควำมเหลือ่มล  ำในพื นที่นอกเขตชลประทำน 

…………………………….. 
 

๑. บทน ำ 
  ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ดังค้ากล่าวว่า “ในน ้ามีปลา ในนามีข้าว” 
นั นแสดงให้เห็นถึงการด้ารงชีวิตที่เรียบง่าย และมีความผูกพันกับธรรมชาติ  มีทรัพยากรเพียงพอ อยู่บนฐาน
ความพอดีระหว่างการใช้และการอนุรักษ์  จ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ท้าให้เกิดความจ้ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัว
ของระบบนิเวศ คือมุ่งใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุด (maximize benefits) จนเกิดความไม่สมดุลระหว่างการใช้ 
และการอนุรักษ์ โดยเฉพาะทรัพยากรน ้าเกิดปัญหาจากการจัดการ ทั งการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้
ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล ้า ขัดแย้ง ทั งในระดับพื นที่และระหว่างพื นที่ 
หรือระหว่างลุ่มน ้า และระหว่างรัฐกับประชาชนรวมถึงปัญหามลพิษน้าไปสู่รูปแบบการพัฒนา การผลิต  
และการบริโภคอย่างไม่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของเกษตรกรเป็นปัญหาส้าคัญ 
ที่จ้าเป็นต้องเร่งแก้ไข แรงงานภาคการเกษตรซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของประชากรไทยที่ประกอบอาชีพ  
มีรายได้เฉลี่ยเพียง ๑๔,๘๔๓ บาทต่อเดือน ถือว่าต่้าที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานสายวิชาชีพที่มีรายได้สูงสุด 
๕๓,๙๗๔ บาทต่อเดือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี สินที่เกิดจากการท้าการเกษตร และเกิดปัญหาคนอพยพ 
เข้าเมืองมาท้างาน ปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งมาจากการขาดความมั่นคงด้านทรัพยากรน ้าและการประสบ  
กับภัยพิบัติน ้าท่วมน ้าแล้งซ ้าซาก โดยเฉพาะในพื นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื นที่
เกษตรทั่วประเทศ 

  รายงานฉบับนี น้าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ด้านทรัพยากรน ้าของประเทศโดยเน้นการวิเคราะห์ในมิติ
ความเหลื่อมล ้าในพื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน และน้าเสนอแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการน ้า
และเศรษฐกิจชุมชน ที่สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

๑.๑ กรอบคิดและหลักกำร 

  หลักการและเหตุผลส้าคัญที่ใช้ในการจัดท้าแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและ
เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า คือ 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระบุสิทธิของบุคคลและชุมชน 
ในการจัดการ บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ในหมวดสิทธิ 
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ (๒) และในหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ ระบุหน้าที่
ของบุคคลในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทั งนี  ส้าหรับหน้าที่ของรัฐ ในหมวด ๕ มาตรา ๕๗ (๒) ก้าหนดให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าร่วมกับรัฐ และได้รับประโยชน์จากการด้าเนินการดังกล่าวด้วย   
อีกทั งในมาตรา ๔๓ (๔) ก้าหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ 
ในการจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 



๒ 
 

  นอกจากนี  มีบทบัญญัติรองรับเรื่องเศรษฐกิจในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๕ ก้าหนดให้รัฐ
พึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

๒) การเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ซ่ึงเน้นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) การให้ความส้าคัญกับการท้า “วนเกษตร” เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเพ่ือเป็นกลไก
เพ่ิมพื นที่ป่าไม้ทั่วประเทศตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการก้าหนดให้มีพื นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ
อย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพื นที่ประเทศ และองค์ประกอบส้าคัญส่วนหนึ่งคือการให้มีป่าเศรษฐกิจ 
และป่าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของพื นที่ประเทศ 

๔) ประเทศไทยจ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
สภาพอากาศแปรปรวนด้วยการบริหารจัดการทั งน ้าท่วมน ้าแล้งให้เป็นเรื่องหรือระบบเดียวกัน สร้างความยืดหยุ่น
ปรับตัวได้กับสถานการณ์น ้าที่ไม่แน่นอน อยู่บนฐานการบริหารความเสี่ยง (minimize risks) ทั งทรัพยากรน ้า
และการผลิต รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทยในทุกระดับซึ่งเป็นทั งวิกฤตและโอกาสให้ภาคเกษตรไทยที่ต้องปรับตัวเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศไทยในการผลิตและส่งออกอาหารและเกษตรแปรรูป 

๕) จ้าเป็นต้องก้าหนดให้มีการจัดการน ้าในทุกส่วนทุกพื นที่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและเปลี่ยนแปลง
จากการก้าหนดให้ชุมชนเป็นผู้ใช้น ้าเป็นการมองชุมชนเป็น “เจ้าของน ้า” 

  ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น กรอบคิดในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าจึงอยู่บนฐาน
การวิเคราะห์ว่า ๑) การบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นธรรมคืออะไร  ๒) จะแบ่งปันและบริหารจัดการต้นทุนน ้า
ของประเทศอย่างไรให้สมดุล พอเพียง ทั่วถึง และตอบโจทย์ด้านทรัพยากรน ้าของประเทศและด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  และ ๓) ท้าอย่างไรให้เกิดการขยายผล
การบริหารจัดการดังกล่าวจากล่างขึ นบน นั่นคือขยายจากระดับท้องถิ่น ชุมชน ต้าบล สู่ระดับจังหวัด  

๑.๒ เป้ำหมำย 

๑) เพ่ือน้าเสนอตัวอย่างความส้าเร็จ หลักการ กลไก และปัจจัย ของการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
ลดความเหลื่อมล ้าของครัวเรือนและชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทาน ด้วยการจัดการทรัพยากรน ้า ผลผลิต 
และเศรษฐกิจชุมชน อย่างบูรณาการกับการจัดการดิน ป่า และพลังงาน อันเป็นการการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินอย่างสมดุลและยั่งยืนบนฐานการบริหารความเสี่ยง ให้พร้อมรับมือกับความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
ในทุกสถานการณ ์ 

๒) เพ่ือเสนอแนวทางขยายผลการสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถพ่ึงพาตัวเอง เป็นแกนน้า  
และน้าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน ้าร่วมกับพื นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยง และฟ้ืนฟูเส้นทางน ้า 
อย่างเป็นระบบ  

๓) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบาย และการจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งขยายผลความส้าเร็จของการจัดการน ้าระดับท้องถิ่นและชุมชน
ไปสู่ระดับจังหวัดอันเป็นข้อต่อส้าคัญในการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการจากบนลงล่าง  
  



๓ 
 

๒. สรุปข้อมูลพื นฐำนและโจทย์น  ำประเทศไทย   
๒.๑ ต้นทุนน  ำของประเทศมีควำมผันผวนสูง 

  เรำกักเก็บน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ได้เพียงร้อยละ ๕ .๕ ของปริมำณฝนเฉลี่ยประมำณ 
ปีละ ๗๗๑,๐๐๐ ล้ำนลูกบำศก์ เมตร ทั งฝนและน  ำที่ กักเก็บได้ มีควำมผันผวนสูงและมีปัจจัยเสี่ ยง 
จำกสภำพเอลนีโญลำนีญำที่สลับกันถี่ขึ น 
  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่ตั งอยู่ในเขตฝนตกชุกของโลกต้นทุนน ้าของประเทศ  
ส่วนใหญ่จึงมาจากฝน ในแต่ละปีจะมีฝนตกโดยเฉลี่ยทั งประเทศประมาณ ๑,๔๖๗ มิลลิเมตร เป็นฝนที่ตก
ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม) ประมาณ ๑,๑๘๘ มิลลิเมตร ช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน ถึง เมษายน) 
ประมาณ ๒๗๙ มิลลิเมตร การกระจายตัวของฝนในบริเวณประเทศไทยโดยปกติจะมีฝนตกกระจุกตัวมาก
บริเวณภาคตะวันออก ภาคใต้ และบริเวณชายขอบประเทศ ส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศรวมทั งตอนบน
ของภาคใต้มักจะมีฝนตกน้อยกว่าพื นที่อ่ืน ทั งนี ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นพื นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดปริมาณฝน
ประมาณ ๒,๕๓๕ มิลลิเมตรต่อปี รองลงมาคือภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปริมาณฝนประมาณ ๑,๙๗๒ มิลลิเมตรต่อปี 
ส่วนภาคกลางมีฝนตกน้อยที่สุดปริมาณฝนประมาณ ๑,๒๑๘ มิลลิเมตรต่อปี  

 
ภำพที่ ๒.๑  แผนภาพแสดงลักษณะฝนของประเทศไทย 

 
  เมื่อวิเคราะห์ปริมาณฝนรายปีที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยในรอบ ๓๙ ปี จะเห็นได้ว่า ในช่วงกว่าทศวรรษ 
ที่ผ่านมาปริมาณฝนของประเทศไทยมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง โดยในช่วงปี  พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓  
มีฝนตกน้อย ส่งผลท้าให้เกิดภัยแล้งรุนแรงในหลายพื นที่โดยเฉพาะพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ซึ่งตรงกันข้ามกับ  
ปีต่อมาที่มีฝนตกเกินค่าปกติไปค่อนข้างมาก ส่งผลท้าให้เกิดมหาอุทกภัยในปี  พ.ศ.๒๕๕๔ น ้าท่วมในทุกภาค
ของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง หลังจากนั นอีก ๒ ปี เกิดสถานการณ์ฝนตกน้อยผิดปกติ
ต่อเนื่องในปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ ส่งผลท้าให้เกิดภัยแล้งรุนแรงขึ นอีกครั ง โดยเฉพาะปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มีฝนตก
น้อยที่สุดในรอบ ๓๙ ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญก้าลังแรงมาก (Super El Nino) 



๔ 
 

แต่อีกสองปีถัดมาคือ พ.ศ.๒๕๖๐ เกิดสถานการณ์ฝนตกมากใกล้เคียงปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ และล่าสุดในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณฝนกลับลดลงอย่างมากมีฝนตกน้อยกว่าปกติถึงร้อยละ ๑๗ ซึ่งทั งหมดนี แสดงให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าฝนของประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูงและรุนแรงขึ นมากกว่าในอดีต  
 

 
ภาพที่ ๒.๒ กราฟแสดงปริมาณฝนรายปีที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย ๓๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๖๒) 

 
  เมื่อวิเคราะห์ปริมาณฝนที่ตกกับปริมาณน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทย
มีฝนตกปีละประมาณ ๗๗๑,๑๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน ้าท่าประมาณ ๒๑๕,๑๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งบางส่วนของน ้าท่าที่ไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่มีอยู่ประมาณ ๔๑,๖๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 
ร้อยละ ๕.๕ ของฝนที่ตกเท่านั น ทั งนี เขื่อนขนาดใหญ่ทั งประเทศมีความจุรวมกันอยู่ที่ประมาณ ๗๐,๙๒๖  
ล้านลูกบาศก์เมตร มีน ้าไหลลงเขื่อนเฉลี่ยปีละประมาณ ๔๑,๖๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีน ้าไหลลงเขื่อน
เพียงร้อยละ ๕๙ ของความจุเขื่อนเท่านั น  
  นอกจากนี  ปริมาณฝนที่ตกและปริมาณน ้าที่ไหลลงเขื่อนมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ฝนตกไม่สม่้าเสมอ  
ผิดที่ผิดเวลา หรือฝนตกใต้เขื่อนท้าให้ปริมาณน ้าที่ไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ที่เป็นโครงสร้างน ้าหลักของประเทศ 
มีความแปรปรวนสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ ๒.๑)  
 
ตำรำงท่ี ๒.๑ ความแปรปรวนของปริมาณฝนและปริมาณน ้าไหลลงเขื่อน 

  ตัวอย่างที่ชัดเจนของความไม่แน่นอนในปริมาณน ้าต้นทุน เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในปีน ้าท่วมใหญ่ 
๒๕๕๔ มีปริมาณน ้าไหลลงอ่างสะสมเท่ากับ ๑๒,๗๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖.๖ เท่าของปริมาณน ้าไหล
ลงอ่างสะสมในปีน ้าน้อย ๒๕๕๘ ที่มีปริมาณน ้าเพียง ๑,๙๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ ๒.๓) 

ปรมิาณฝน ปรมิาณน ้าท่า ปรมิาณน ้า

ไหลลงเขือ่น

ปรมิาณน ้าไหล

ลงเขือ่น

ความแปรปรวน

สงูสดุของปรมิาณ

น ้าไหลลงเขือ่น

(ลา้น ลบ.ม.) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้น ลบ.ม.) (รอ้ยละของ

ปรมิาณฝน)

เหนือ ๑๙๙,๔๖๘ ๕๐,๐๖๖ ๓๖% ๑๓,๗๕๖ ๖.๙% ๑๑๘%

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๓๑,๕๓๗ ๔๖,๐๗๖ ๒๓% ๗,๘๑๒ ๓.๔% ๗๖%

กลางและตะวันตก ๘๔,๘๗๑ ๒๓,๑๗๐ ๒๕% ๑๒,๘๗๑ ๑๕.๒% ๕๗%

ตะวันออก ๖๗,๗๕๙ ๒๖,๒๒๓ ๒๑% ๑,๓๔๒ ๒% ๕๒%

ใต ้ ๑๙๑,๕๖๘ ๗๖,๔๓๖ ๒๙% ๕,๘๘๒ ๓.๑% ๔๐%

คา่เฉลีย่ทัง้ประเทศ ๗๗๑,๑๔๖ ๒๑๕,๑๕๐ ๒๓% ๔๑,๖๖๓ ๕.๔% ๗๓%

ภาค ความ

แปรปรวน

สงูสดุของฝน



๕ 
 

  นอกเหนือจากนี  ในปี ๒๕๖๒ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีน ้าไหลลงเขื่อนน้อยที่สุดนับตั งแต่มีการสร้างเขื่อน จึงส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการวางแผนการจัดสรรน ้าและยากต่อการบริหารจัดการ 
 

 
ภำพที่ ๒.๓ ปริมาณน ้าในเข่ือน ปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนสะสมและปริมาณน ้าระบายสะสมรายปีของอ่างเก็บน ้า

เขื่อนภูมิพล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๖๒ 
 
  ดังนั น จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งกักเก็บน ้าอ่ืนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือช่วยเสริมเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก แก้มลิง ห้วย หนอง 
คลอง บึง บ่อต่าง ๆ เพ่ือช่วยรองรับน ้าฝนกรณีฝนตกผิดที่ รวมถึงยังสามารถช่วยลดน ้าหลากกรณีเกิดฝนตกหนัก
ผิดปกติอีกด้วย รวมถึงเพ่ือเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่อาจมีความแปรปรวนมากขึ นในอนาคต 
 

  



๖ 
 

น  ำบำดำลที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำมำใช้ได้มีปริมำณใกล้เคียงน  ำที่กักเก็บในอ่ำงขนำดใหญ่ แต่มีข้อจ ำกัด
เรื่องควำมคุ้มทุน 

 
ภำพที่ ๒.๔ แผนภาพวงจรน ้าของประเทศไทย 

 
  ในแต่ละปีส่วนหนึ่งของน ้าฝนได้ไหลเติมลงสู่ชั นน ้าบาดาล ๗๒,๙๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ทั งนี  ประเทศไทย
มีน ้าถูกกักเก็บในชั นน ้าบาดาลประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร และมีศักยภาพในการน้าขึ นมาใช้ได้ 
ถึงปีละ ๔๕,๓๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ถูกสูบขึ นมาใช้เพียง ๑๔,๗๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั น (ภาพที่ ๒.๔ 
และภาพท่ี ๒.๕)   
  อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือน้าขึ นมาใช้นั น มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน  
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน ้า อีกทั งก่อนท้าการเจาะบ่อน ้าบาดาลต้องมีการส้ารวจเพ่ือให้ได้ปริมาณ 
และคุณภาพน ้าบาดาลที่ดี โดยเฉพาะพื นที่ที่เป็นหินแข็งและพื นที่น ้าเค็มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
ส้ารวจค่อนข้างสูง 
 



๗ 
 

 
ภำพที่ ๒.๕ สถานการณ์น ้าบาดาลของประเทศไทย  

(ที่มา: กรมทรัพยากรน ้าบาดาล) 
 
  



๘ 
 

๒.๒ พื นที่กำรเกษตรและพื นที่ชลประทำน 

  พื นทีท่้าการเกษตรทั่วประเทศมี ๑๕๔ ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื นที่ประเทศไทย พื นที่ท้าการเกษตร
ที่อยู่ในเขตชลประทาน คิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื นที่เกษตรทั งหมด และพื นที่ท้าการเกษตร 
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่นอกเขตชลประทานกว่าร้อยละ ๘๐ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีพื นที่นอกเขตชลประทานร้อยละ ๘๖.๘ และร้อยละ ๙๔ ตามล้าดับ (ตารางที่ ๒.๒ และ ภาพที่ ๒.๖)  
ดังนั น เกษตรกรไทยเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องอาศัยแหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าฝนในการประกอบอาชีพ 
 
ตำรำงท่ี ๒.๒ พื นที่เกษตรกรรมในและนอกเขตชลประทานรายภาค 

(ที่มา: ข้อมูลพื นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๒) 

ภำค พื นที่กำรเกษตร (ล้ำนไร)่ พื นที่เกษตรนอก
เขตชลประทำน

(ร้อยละ) 
รวม ในเขต

ชลประทำน 
นอกเขต

ชลประทำน 
เหนือ ๒๘.๗๑ ๓.๘๐ ๒๔.๙๑ ๘๖.๘ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๖.๕๙ ๓.๙๙ ๖๒.๗๐ ๙๔.๐ 
ตะวันออก ๕.๕๒ ๐.๔๑ ๕.๑๑ ๙๒.๕ 
กลาง ๒๙.๒๙ ๑๕.๒๗ ๑๔.๐๑ ๔๗.๙ 
ใต ้ ๒๔.๓๑ ๒.๙๙ ๒๑.๓๒ ๘๗.๗ 
รวมทั งสิ น ๑๕๔.๕๒ ๒๖.๔๖ ๑๒๘.๐๕ ๘๒.๙ 

 
 
 
  



๙ 
 

 

ภำพที่ ๒.๖ แผนที่ประเทศไทยแสดงพื นที่เกษตรในและนอกเขตชลประทาน 

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) จัดท้าจาก 
ข้อมูลพื นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๒)  



๑๐ 
 

๒.๓ ควำมต้องกำรน  ำสูงกว่ำน  ำต้นทุนที่จัดกำรได้ 

  ควำมต้องกำรใช้น  ำแต่ละปีประมำณ ๑.๕ แสนล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่มีน  ำต้นทุนในอ่ำงขนำดใหญ่ 
๔๑,๖๖๓ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ภำคกำรเกษตรใช้น  ำร้อยละ ๗๕ ของกำรใช้น  ำทั งหมด และมีกำรใช้น  ำ 
สูงกว่ำแผนในหลำยปีที่ผ่ำนมำ 

  ปัจจัยจากการเพิ่มขึ นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง ส่งผลท้าให้ปริมาณความต้องการ
ใช้น ้าของประเทศไทยมีเพ่ิมมากขึ น ความต้องการใช้น ้ารวมทั งประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประมาณ ๑๔๗,๗๔๙ 
ล้านลูกบาศก์เมตร (คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ, ๒๕๖๒) โดยภาคการเกษตรมีความต้องการใช้น ้า
สูงสุด มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของความต้องการใช้น ้ารวมทั งประเทศ   
  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานเป็นการใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ผ่านระบบชลประทาน มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงมีการใช้น ้าเป็นปริมาณมาก  โดยเฉพาะ 
ในพื นที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ซึ่งพบว่าในเขตชลประทานทั่วประเทศประมาณเกือบ ๓๐ ล้านไร่ ได้จัดสรรน ้า 
ให้รวมทั งปีเฉลี่ย ๖๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินความต้องการใช้น ้าต่อรอบในการเพาะปลูก ท้าให้พื นที่
ในเขตชลประทาน โดยเฉพาะในภาคกลาง สามารถท้านาได้ปีละ ๒-๓ ครั ง และบางกรณีท้านาถึง ๕ ครั งใน ๒ ปี 
ท้าให้ความต้องการน ้าสูงมากขึ น  
  ส่วนพื นที่นอกเขตชลประทานมีทั งสิ นกว่า ๑๒๐ ล้านไร่ เป็นการใช้น ้าฝนโดยตรงเป็นส่วนใหญ่  
และบางส่วนมีการสูบน ้าบาดาลและน ้าท่าบริเวณพื นที่ใกล้เคียง โดยรวมมีความต้องการน ้าเพ่ือป้องกันผลผลิต
เสียหายในช่วงฝนทิ งช่วงอีกประมาณปีละ ๔๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
  ต้นทุนน ้าทั งประเทศมีอยู่ประมาณ ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกกักเก็บอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ 
เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน ้า น ้าในล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติรวมถึงน ้าบาดาล ซึ่งยังคงไม่เพียงพอ 
เมื่อเทียบกับความต้องการใช้น ้า โดยขาดน ้าอยู่อีกประมาณ ๔๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั งคาดว่า 
ในอนาคตความต้องการใช้น ้าจะเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะในภาคส่วนอุปโภคบริโภคจากการขยายตัวของภาคบริการ 
ของประเทศ การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  นอกจากนี  หลายปีที่ผ่านมาการใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้ามักจะสูงกว่าแผนจัดสรรน ้า โดยเฉพาะการใช้น ้า
เพ่ือปลูกข้าวนาปรัง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน ้า ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และปัญหาพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย รัฐจ้าเป็นต้องหาแหล่งน ้าส้ารองเพ่ิมเติมในช่วงวิกฤต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเจาะบ่อบาดาล ท้าให้แนวโน้ม
การสูบใช้น ้าบาดาล ซึ่งปกติเป็นพื นฐานของน ้าอุปโภคบริโภคในหลาย ๆ พื นที่ต้องกลายเป็นแหล่งน ้าเสริม 
ให้ภาคเกษตรในหน้าแล้ง และแม้รัฐจะออกมาตรการขอความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรัง หรือส่งเสริม
การปลูกพืชใช้น ้าน้อยแทนและรณรงค์ประหยัดน ้าในภาคส่วนอ่ืน ๆ แต่ไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้น ้า
ได้เด็ดขาด  



๑๑ 
 

๒.๔ ปัญหำด้ำนทรัพยำกรน  ำ  

๒.๔.๑ หลายพื นท่ีมีปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้งซ ้าซากในที่เดียวกัน 
   ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาด้านน ้ามาอย่างต่อเนื่องและก้าลังทวี
ความรุนแรงมากขึ นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่เกิดภัยแล้งและน ้าท่วมบ่อยมากขึ น  
ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาลงในรายพื นที่ย่อยพบว่ามีหลายจังหวัดที่เกิดภัยแล้งและภัยน ้าท่วมซ ้าซาก
ต่อเนื่องหลายปี จากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าจังหวัดที่ประสบภัยแล้งทุกปีต่อเนื่อง
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ มี ๑๓ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ ตราด ตาก 
นครสวรรค์ พิษณุโลก สระแก้ว สุพรรณบุรี หนองบัวล้าภู รวม ๕๑ อ้าเภอ ๒๐๓ ต้าบล ๑,๔๒๕ หมู่บ้าน  
ส่วนจังหวัดที่ประสบภัยน ้าท่วมทุกปีต่อเนื่องในช่วงปี  พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ มี ๒๕ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ 
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา น่าน พังงา พัทลุง พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด สกลนคร สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ รวม ๗๔ อ้าเภอ 
๑๙๑ ต้าบล ๗๑๒ หมู่บ้าน (ภาพที่ ๒.๗) 
 

                               
ภำพที่ ๒.๗  พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมซ ้าซากต่อเนื่อง ๕ ปี (ซ้าย) และ พื นที่เสี่ยงภัยแล้งซ ้าซากต่อเนื่อง ๕ ปี 

(ขวา)   

๐ 
 

 

๕๐ 
 
 

 

๑๐๐ 
จ านวนหมู่บ้าน 

๐ 
 
๑๕๐ 
 
๓๐๐ 

จ านวนหมู่บ้าน 



๑๒ 
 

๒.๔.๒ ปัญหาคุณภาพน ้าจากน ้าเค็มรุกและมลพิษอ่ืน ๆ 
   ส้าหรับปัญหาน ้าเค็มรุก บ่อยครั งเกิดขึ นในช่วงคาบเกี่ยวกับปีที่เกิดภัยแล้งที่ปริมาณน ้าต้นทุน
มักไม่เพียงพอใช้ผลักดันน ้าเค็ม และในบางกรณีอาจเกิดปัจจัยน ้าทะเลหนุนสูงร่วมด้วย ซึ่งจะทวีความรุนแรง
ของปัญหาน ้าเค็มรุกมากยิ่งขึ น ส่งผลให้ เกิดการแย่งชิงน ้ าจืดทั งในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร  
และภาคอุตสาหกรรม  
   ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์น ้าเค็มรุกค่อนข้างรุนแรงในแม่น ้าเจ้าพระยาหลายครั ง 
ตัวอย่างเช่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่น ้าดิบบริเวณสถานีสูบส้าแล จังหวัดปทุมธานี ของการประปานครหลวงมีค่าความเค็ม 
เกิน ๐.๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ ๒.๘) ท้าให้ต้องหยุดผลิตน ้าประปาเป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว 
น ้าประปามีรสกร่อย ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคไต รวมถึง
เกษตรกรที่พืชผลได้รับความเสียหายจากการสูบน ้าดิบไปใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๒.๘ สถานการณ์น ้าเค็มรุกแม่น ้าเจ้าพระยาในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
  นอกจากนี   ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านคุณภาพน ้าทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน แม้คุณภาพแหล่งน ้า 
ผิวดินโดยรวมมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ นในช่วง  ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑) คือแหล่งน ้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และไม่มีแหล่งน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) แต่แม่น ้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุรี พังราดตอนบน และล้าตะคองตอนล่าง ยังมีแนวโน้มคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ ๒.๙) จากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ น โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร  
มีการระบายน ้าเสียที่ไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน ้า มีปัญหาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีประสิทธิภาพ และยังมีน ้าเสียส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถน้ามาบ้าบัดได้  

ทั่วประเทศมปีริมาณน ้าเสียชุมชนประมาณ ๙.๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (องค์การจัดการน ้าเสีย, ๒๕๖๒) 
ปรับปรุงคุณภาพได้ด้วยระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดติดกับที่ (On-site treatment) ๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 



๑๓ 
 

และบ้าบัดโดยระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ ๑๐๕ แห่งได้ ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น ้าเสียที่เหลือ
อีกวันละ ๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของปริมาณน ้าเสียชุมชนทั งหมด ยังไม่ได้ 
รับการบ้าบัด  

ปริมาณน ้าเสียที่ต้องบ้าบัดเหล่านี มาจากพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแหล่งน ้า  
ที่มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม จ้านวน ๔๖๔ แห่ง แม้ภาครัฐโดยองค์การจัดการน ้าเสีย  
มีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งจะด้าเนินการก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งขนาดเล็กและใหญ่รวม ๗๘๐ แห่ง เพ่ือบ้าบัดน ้าเสียให้ได้รวม ๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
แต่มีความท้าทายด้านการหาพื นที่เหมาะสมเพ่ือก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด้านค่าลงทุนโครงการที่สูงมาก  
ด้านค่าด้าเนินการและบ้ารุงรักษาซึ่งจ้าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียม
บ้าบัดน ้าเสียเพ่ือให้สามารถจัดการน ้าเสียได้ต่อเนื่อง และด้านการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั งจังหวัด 
ท้องถิ่น เอกชน และประชาชน ทั งในการด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
การใช้น ้าเพ่ือให้เป็นโครงการที่ด้าเนินการได้อย่างยั่งยืน 



๑๔ 
 

 
ภำพที่ ๒.๙  สถานการณ์คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ  



๑๕ 
 

๒.๕ ควำมเหลื่อมล  ำด้ำนรำยได้และควำมเชื่อมโยงกับปัญหำด้ำนทรัพยำกรน  ำ  

จากตัวเลขสถิติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีประชากรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (เกษตรกร) จ้านวน ๑๑.๘๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ และเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของ 
ผู้ประกอบอาชีพทั งหมด อย่างไรก็ดี เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่้าที่สุดอยู่ที่ ๑๔,๘๔๓ บาท 
ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพได้รายได้สูงสุด ๕๓,๙๗๔ บาท จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างเหลื่อมล ้าอย่างมาก 

 

ภำพที่ ๒.๑๐ จ้านวนผู้มีงานท้า จ้าแนกตามสาขาอาชีพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒   
   
  อีกมิติหนึ่ง เมื่อแยกดูรายได้ต่อครัวเรือนของครอบครัวในเขตเทศบาลเทียบกับนอกเขตเทศบาล  
พบว่า ครอบครัวในเขตเทศบาลมีรายได้อยู่ที่ ๓๒,๗๔๔ บาท ต่างจากครอบครัวที่อยู่นอกเขตเทศบาล 
ซ่ึงมีรายได้อยู่ที่ ๒๑,๖๘๒ บาท ค่อนข้างมาก  นอกจากนี  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้านวนครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพ่ิมขึ นจาก ๖ ล้านครัวเรือน เป็น ๗ ล้านครัวเรือน เป็นการเพ่ิมอย่างรวดเร็ว 
และคนเหล่านี อยู่นอกเขตเทศบาล ชี ให้ เห็นถึงความเหลื่อมล ้าที่เกิดกับคนนอกเขตเทศบาลซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นเกษตรกร 
  ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร คือการขาดปัจจัยพื นฐานส้าหรับประกอบอาชีพ  
คือขาดแคลนแหล่งน ้าและดินดีหรือขาดที่ดิน ปัญหาภัยพิบัติและหนี สิน อนึ่ง ผลการวิเคราะห์ภาวะยากจน 
ของครัวเรือนเกษตรกร๑ โดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีรายได้ต่้าที่สุดและมีสัดส่วนครัวเรือนที่ยากจนมากที่สุด เมื่อเทียบกับครัวเรือนในภาคอ่ืน ๆ สาเหตุหนึ่ง 
ของภาวะยากจนและรายได้ต่้าเป็นผลจากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนพื นที่เกษตรนอกเขต
ชลประทานสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๙๔ ทั ง ๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงถือเป็นปัญหาความเหลื่อมล ้า 
ที่ส้าคัญประการหนึ่ง 
                                           
๑ ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก ๒๕๕๖/๒๕๕๗ (online) สืบค้นจาก ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
http://www.oae.go.th/view/1/ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร/TH-TH 

http://www.oae.go.th/view/1/ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร/TH-TH


๑๖ 
 

  ปัญหาความเหลื่อมล ้าในพื นที่นอกเขตชลประทานจ้าแนกได้ ดังนี  
๑) ความเหลื่อมล ้าด้านการเข้าถึงทรัพยากรน ้า การจัดสรรน ้า และการขาดแหล่งกักเก็บน ้า ในพื นที่

นอกเขตชลประทาน ต้นทุนน ้าหลักคือแหล่งน ้าตามธรรมชาติ แหล่งน ้าขนาดเล็กที่ราชการด้าเนินการให้  
อาทิ โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิ๋ว การขุดบ่อบาดาล และการสร้างโครงสร้างน ้า
ขนาดเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ฝายชะลอน ้า แต่ยังมีการขาดแคลนน ้าประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐-
๔๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

อนึ่ง ในพื นที่ที่มีการขุดสระพบปัญหาว่า บางพื นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของสระได้ตามวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ อาทิ ภูมิประเทศของพื นที่ด้าเนินการไม่เหมาะสม ดินไม่สามารถเก็บกักน ้า คุณภาพน ้า
ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

๒) ความเหลื่อมล ้าด้านความเสียหายจากอุทกภัย พื นที่เกษตรโดยเฉพาะในที่ลุ่มแม่เจ้าพระยา 
เป็นพื นที่รับน ้าหลาก น ้าระบายจากเขื่อนในช่วงพายุ แม้ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนให้ผันน ้า เข้าทุ่งหลังจาก
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ในยามวิกฤตที่พื นที่เกษตรถูกใช้รับน ้าเพ่ือรักษาชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
ขณะที่ยังไม่เก็บเกี่ยวเกิดความเสียหายต่อพืชผล  

๓) ความเหลื่อมล ้าด้านโอกาสเข้าถึงความรู้และเครื่องมือสมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการน ้าจึงไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านน ้าและการผลิตของตน  

๔) ความเหลื่อมล ้าด้านงบประมาณส้าหรับจัดการน ้าในระดับท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ
ด้านการจัดการทรัพยากรน ้ามีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณทั งหมดของอปท.๒ ไม่เพียงพอ 
ในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ  

๕) ความเหลื่อมล ้าด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเชิงพื นที่ 
การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาเพ่ือประเทศไทย  (๒๕๕๘) พบว่า การจัดการเชิงพื นที่ 

จากบนลงล่างไม่ประสบความส้าเร็จ เพราะระดับท้องถิ่นขึ นมาส่วนใหญ่จัดการทรัพยากรน ้าเฉพาะพื นที่ 
ของตน ไม่ได้เชื่อมโยงการจัดการกับพื นที่ใกล้เคียงที่เป็นพื นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ท้าให้ขาดพื นฐาน 
ความเข้าใจและขาดหน่วยปฏิบัติการที่เข้มแข็ง (ภาพที่ ๒.๑๑) 

ในระดับพื นที่ ชุมชนถูกมองเป็นผู้ใช้น ้าไม่ใช่เจ้าของน ้า ไม่มีส่วนร่วมออกกฎระเบียบการบริหารจัดการ 
และส่วนใหญ่ยังไม่เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งมีปัญหา  
ที่ชุมชนไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการจากราชการส่วนภูมิภาค หรือไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควร
ในการก้าหนดโครงการ เทียบกับพื นที่ในเขตชลประทานซึ่งมีคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  
มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนกว่า อีกประการหนึ่ง ในการถ่ายโอนโครงสร้างชลประทานขนาดเล็ก 
ชาวบ้านไม่มีอ้านาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จ และพบปัญหาการขาดการสร้างศักยภาพให้หน่วยงานท้องถิ่น 
และชาวบ้านท้าให้ท้องถิ่นขาดความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจจากราชการ 

จากข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรน ้าและปัญหาความเหลื่อมล ้าในพื นที่นอกเขตชลประทาน โจทย์ของ
ประเทศในการลดความเหลื่อมล ้า คือท้าอย่างไรให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน ้าและ
ทรัพยากรท้องถิ่น และสามารถสร้างรายได้สุทธิเพ่ิมขึ นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ๒) จะใช้กลไก
อะไรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ท้าให้เกิดกฎ-กติกาการแบ่งปัน จัดสรร 

                                           
๒ ค้านวนจากเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส้าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เทียบกับงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อปท.ทั งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไม่รวมงบที่จัดสรรให้กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 



๑๗ 
 

บริหารจัดการน ้าได้อย่างเป็นธรรม พอเพียง สมดุล ยั่งยืน และยืดหยุ่นต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
และสามารถขยายผลจากระดับท้องถิ่น ต้าบล ขึ นไปสู่ระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงกับกลไกบริหารจัดการจากบน
ลงล่างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๒.๑๑ ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน ้าเชิงพื นที่ (ดัดแปลงจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศกับการจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๕๘) 
  



๑๘ 
 

๓. แนวทำงแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล  ำในพื นที่นอกเขตชลประทำน  
๓.๑ เป้ำหมำย 

  การลดปัญหาความเหลื่อมล ้าให้ได้อย่างยั่งยืน คือต้องสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และขับเคลื่อนการสร้าง
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่เข้มแข็งในพื นที่นอกเขตชลประทาน เป้าหมายจึงเป็นการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงทางน ้า อาหาร เศรษฐกิจ และสังคม บนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  
และชุมชนและท้องถิ่นต้องสามารถพ่ึงพาตนเอง  

๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

๑) ส่งเสริมการเพ่ิมต้นทุนน ้า เพ่ิมพื นที่ป่า และเพ่ิมรายได้ด้วยการส่งเสริมวนเกษตร : พื นที่เกษตร ๑ ไร่ 
ใช้น ้าประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี กรณีเป็นพืชไร่ หรือ ๖๐๐-๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อฤดูปลูก 
ส้าหรับข้าวและจากข้อเท็จจริงด้านน ้าที่จะมีความต้องการใช้น ้าที่สูงขึ นอีกถึงร้อยละ ๓๕ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า  
จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องลดปริมาณการใช้น ้าภาคเกษตร 

การเปลี่ยนพื นที่เกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นวนเกษตรเป็นวิธีที่นอกจากจะลดการใช้น ้าแล้วยังเปลี่ยนมาเป็น
ผลิตน ้าเพราะป่าท้าให้ดินสามารถกักเก็บน ้าได้เ พ่ิมเติม โดยป่า ๑ ไร่ สามารถผลิตน ้าได้ประมาณ  
๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ ๓.๑) จึงแก้ปัญหาทั งป่า ดิน และน ้าควบคู่กันไป 

 

 
ภำพที่ ๓.๑ ความสามารถในการเก็บกักน ้าของดินในป่าต้นน ้าชนิดต่าง ๆ (ที่มา : ส่วนวิจัยต้นน ้า ส้านักอนุรักษ์
และจัดการต้นน ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 

วนเกษตรสร้างความมั่นคงด้านรายได้ด้วยการกระจายความเสี่ยงในการผลิตจากการวางแผนการผลิต
ให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั งระดับรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี และช่วยเพ่ิมพื นที่ป่าตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) เร่งส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน ้าของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง มีเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และบริหารจัดการทั งน ้า การผลิต และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยตนเอง 



๑๙ 
 

๓) เร่งฟ้ืนฟู ปรับปรุง เชื่อมโยง และเสริมประสิทธิภาพของระบบเส้นทางน ้าแบบที่ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั งแหล่งน ้าธรรมชาติและโครงสร้างขนาดเล็กเพ่ือให้แหล่งน ้า ล้าน ้ามีความจุเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม
ได้เต็มศักยภาพ ให้มีระบบกระจายน ้า ระบายน ้า ทีเ่ชื่อมโยงและพร้อมใช้งานได้ทั งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

๔) ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการบริหารระบบน ้าหลัก ระบบส้ารอง และระบบฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมาย
คือ สร้างความมั่นคงและยืดหยุ่นเพ่ือรับมือสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีแผนการด้าเนินการในทุกสถานการณ์น ้า 
ฉะนั น ควรส่งเสริม 
  ๔.๑  ผลักดันการเชื่อมโยงการบริหารน ้าผ่านรอยต่อพื นที่ในเขตชลประทาน พื นที่นอกเขต
ชลประทาน และการบริหารน ้าในชุมชนเมืองโดยก้าหนดแผนและกติกาในสถานการณ์น ้าต่าง ๆ ให้เกิด 
ความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น ้าในภาคส่วนต่าง ๆ ตัวอย่างมาตรการ เช่น ก้าหนดให้พื นที่นอกเขตชลประทาน 
เป็นพื นที่ประกันความเสี่ยงให้กับภาคอุตสาหกรรมในช่วงน ้าแล้ง และให้เป็นพื นที่รับน ้าหลากในช่วงวิกฤต  
ที่ต้องป้องกันชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ บริหารจัดการน ้าส่วนเกินควบคู่กับการจัดการความต้องการใช้น ้า 
อาทิ การวางแผนเพาะปลูก เพ่ือให้การรับน ้าหลากเป็นต้นทุนน ้าส้าหรับพื นที่นอกเขตชลประทานให้เกิด
ประโยชน์ทุกฝ่าย 
  ๔.๒  ส่งเสริมให้ใช้น ้าทิ งที่บ้าบัดแล้วเป็นแหล่งน ้าทางเลือก แหล่งน ้าส้ารอง หรือแหล่งน ้าฉุกเฉิน
ระหว่างภาคส่วนผู้ใช้น ้า ทั งยังเป็นการลดปริมาณมลพิษที่จะลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติด้วย ตัวอย่างเช่น  
การแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม๓ ให้สามารถ
น้าน ้าทิ งของโรงงานที่บ้าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้ชั่วคราวถึงสิ นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปัจจุบันการน้าน ้าทิ งของโรงงานมาใช้ซ ้าในลักษณะที่ระบายให้บุคคลที่ ๓ หรือระบายนอกพื นที่
ของตนมีข้อจ้ากัดด้านกฎหมายจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงห้ามการระบายน ้าทิ งออกจากโรงงาน ยกเว้นว่าได้บ้าบัดน ้าทิ งนั นจนได้มาตรฐาน๔ และในกรณทีี่บ้าบัดจนได้
มาตรฐานข้างต้นแล้วจะต้องท้าเรื่องขอยกเลิกเงื่อนไขห้ามระบายน ้าทิ งออกนอกบริเวณโรงงานในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานก่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน้าน ้าทิ ง  
ของโรงงานที่บ้าบัดแล้วไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ   
  ด้วยเหตุนี  จึงจ้าเป็นต้องผลักดันให้มีการก้าหนดกรอบและหลักเกณฑ์การใช้น ้าซ ้าและการให้บริการ 
และให้มีการออกประกาศก้าหนดมาตรฐานน ้าทิ งที่บ้าบัดแล้วส้าหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได ้
 
 
 

                                           
๓ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมน้าน ้าทิ งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื นที่
เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔ กระทรวงอุตสาหกรรมก้าหนดมาตรฐานน ้าทิ งที่ระบายออกสู่สาธารณะไว้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙)  เรื่องก้าหนด
คุณลักษณะของน ้าทิ งที่ระบายออกจากโรงงาน หรือตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะน ้าทิ งที่ระบายออกนอกโรงงานให้มี ค่า
แตกต่างจากที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙)   



๒๐ 
 

๓.๓ แนวทำงแก้ไขเชิงองค์กร : สร้ำงกลไกประสำนกำรท ำงำนจำกล่ำงขึ นบน และกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ 

๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์กรจัดการน ้าระดับพื นท่ีทีชุ่มชนมีบทบาทเป็นเจ้าของน ้า และส่งเสริม
การบริหารจัดการน ้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ราชการส่วนภูมิภาคเป็นพ่ีเลี ยงสนับสนุน  
เรื่องวิชาการและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคี  

๒) สนับสนุนให้ชุมชนที่เข้มแข็งและมีความพร้อม สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการระหว่างพื นที่ 
โดยมี “แผนที่น ้า” และ “สมดุลน ้า” เป็นเครื่องมือให้แต่ละชุมชนเห็นความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการ 
ตามธรรมชาติการไหลของน ้า 

๓) ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการระดับพื นที่ เชื่อมโยงและขยายผลไปสู่การบริหารจัดการ 
ในระดับจังหวัดซึ่งเป็นข้อต่อส้าคัญกับเชื่อมโยงการบริหารจัดการจากบนลงล่างผ่านกลไกพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
อนุกรรมการ และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นหนึ่งในอนุกรรมการ 

ดังนั น จังหวัดจึงเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ เชื่อมโยงการจัดการ
ระดับท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กับกลไกบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาพที่ ๓.๒) และท้าให้
การบริหารจัดการน ้าทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สอดคล้อง เชื่อมโยงกันได้ 

 
ภำพที่ ๓.๒ ข้อต่อโครงสร้างการบริหารจัดการแบบบนลงล่างและล่างขึ นบน 

 
๓.๔  เพิ่มกำรจัดสรรและกำรกระจำยงบประมำณไปสู่ท้องถิ่น 

การส่งเสริมการจัดการน ้าระดับท้องถิ่นสามารถด้าเนินการใน ๒ รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการจัดสรร
งบประมาณลงไปที่ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งควรให้มีการก้าหนดสัดส่วนจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณทั งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา บริหาร และอนุรักษ์
บ้ารุงรักษาแหล่งน ้า ทั งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ น รวมถึงโครงสร้างบริหารจัดการน ้าขนาดเล็กในท้องถิ่น 
เช่น ฝาย 
  อีกรูปแบบหนึ่ง ควรผลักดันการเสนอโครงการในลักษณะล่างขึ นบน โดยหน่วยงานท้องถิ่น ผ่านกลไก
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น เสนอแผนงานและข้อมูล 
 



๒๑ 
 

โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และซ่อมบ้ารุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการทั งหมด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการน ้าจังหวัด เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน ้า  
  อนึ่ง จ้าเป็นต้องมีการจัดสรรเงินเพ่ือใช้ส่งเสริมการจัดตั งกองทุนหมุนเวียนของชุมชน เพ่ือให้มีทุ น
บริหารจัดการบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าหรือทุนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดของชุมชน อาทิ สวัสดิการ
ชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  
 

๔. ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรน  ำ กำรผลิต และเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ในบทที่ ๓ เริ่มจากการสร้างความม่ันคงของปัจจัยพื นฐาน

ส้าหรับการประกอบอาชีพในระดับครัวเรือนและชุมชนก่อน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างสมดุล บริหารจัดการทรัพยากรน ้าควบคู่การจัดการดินและป่าเพ่ือเพ่ิมต้นทุนน ้า ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
มุ่งลดรายจ่ายจากการใช้พลังงานและบริหารจัดการการผลิต โดยผลลัพธ์ที่มุ่งหวังคือการสร้างเสถียรภาพ 
ของรายไดใ้นระดับครัวเรือนและการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในระดับชุมชน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใย  
ทรงให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปญัหาด้านปัจจัยพื นฐานดังกล่าว 

“…หลักส ำคัญว่ำ ต้องมีน  ำ น  ำบริโภคและน  ำใช้ น  ำเพื่อกำรเพำะปลูกเพรำะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ำมีน  ำ  
คนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน  ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำ ไม่มีน  ำ คนอยู่ไม่ได้…” 

พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน 

จึงเกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ  ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
ที่น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองด้ำนทรัพยำกรน  ำอย่ำงยั่งยืน ช่วยแก้ไขปัญหาน ้าในพื นที่ได้ตรงกับสาเหตุ จนเกิด
ความมั่นคงในทุกด้าน ทั งต้นทุนน ้า ผลผลิต รายได้ และโครงสร้างทางสังคมของชุมชน 

ปัจจุบันสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด้าเนินการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแล้ว ๑,๖๕๙ หมู่บ้าน โดยร่วมกับหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน  
รวมทั งขยายผลตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ด้าเนินงานพัฒนาชุมชน
ที่เป็นตัวอย่างความส้าเร็จ ๖๐ ชุมชน ในพื นที่ ๑๙ ลุ่มน ้า สร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน  
ตามแนวพระราชด้าริ (ภาพที่ ๔.๑) 

 



๒๒ 
 

 

ภำพที่ ๔.๑ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ๑,๖๕๙ หมู่บ้าน  
และแกนน้า ๖๐ ชุนชน  

(QRCode วิดีทัศน์ผลการด้าเนินงาน) 



๒๓ 
 

  ผลผลิต (Output) โดยรวมของชุมชนทั ง ๑,๖๕๙ หมู่บ้าน ในการบริหารจัดการน ้าด้วยตนเอง  
ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒ ได้แก่ 

๑. เพ่ิมน ้าต้นทุนรวม ๘๓ ล้าน ลบ.ม.  มีน ้าส้ารองส้าหรับอุปโภคบริโภคและส้าหรับการเกษตร  
๒. เพ่ิมผลผลิตในฤดูแล้ง ๓,๘๖๗ ล้านบาท ด้วยการวางแผนเพาะปลูก บริหารการผลิต และบริหาร

ความเสี่ยง 
๓. ลดอุทกภัยและภัยแล้ง ๒.๕๕ ล้านไร่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน คือ 
๑. ความม่ันคงและสมดุลด้านทรัพยากรน ้า ดิน ป่า และพลังงาน : เกิดความม่ันคงน ้าอุปโภคบริโภค 

ความมั่นคงด้านน ้าเพ่ือการผลิต เกษตรกรมีน ้าต้นทุนส้าหรับท้าการเกษตรได้อย่างพอเพียง และสามารถฟ้ืนฟู
ป่าเสื่อมโทรม เพ่ิมพื นที่ป่าชุมชน ตัวอย่างเช่น ชุมชนดงผาปูน อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ฟ้ืนฟูเขาหัวโล้น 
ในจังหวัดน่านได้ส้าเร็จ เป็นพื นที่ ๗,๗๕๐ ไร่ 

๒. ความม่ันคงทางอาหารจากการท้าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ วนเกษตร ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย
ของชุมชน  

๓. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้สุทธิ ลดหนี สิน มีเงินออม  
เกิดกองทุนชุมชน 

๔. ความมั่นคงทางโครงสร้างทางสังคม ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ น มีความสุข ครอบครัว 
อยู่พร้อมหน้า ลดปัญหาแรงงานอพยพเข้าเมือง และมีชุมชนเข้มแข็งขยายผลการด้าเนินงานเป็นเครือข่าย  
บนพื นฐานหลักนิติธรรม 
 



 



 

๒๕ 

ตาราง ๔.๑  ข้อมูลการลงทุนและผลส าเร็จของตัวอย่าง ๒ ชุมชนในภาคเหนือ ที่ด าเนินการจัดการน  าและเศรษฐกิจชุมชน 

 



 



๒๗ 
 

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนข้างต้น บ่งชี้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานทั่วประเทศเป็นวิธีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านการเข้าถึงทรัพยากรน้้า ด้านปัญหาภัยพิบัติ 
และด้านโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพตนเอง น้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้้าด้านรายได้
อย่างยั่งยืนบนสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ โดย เน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และหลักการ  
“พ่ึงพาตนเอง” อีกท้ังใช้งบประมาณไม่มากและสามารถกระจายการด้าเนินการพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ 

เทคนิคที่เลือกใช้ในการจัดการเชิงพ้ืนที่ส้าหรับแต่ ละชุมชนขึ้นกับภูมิสังคม สภาพภูมิอากาศ  
บริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยน้อมน้า “ศาสตร์พระราชา” ดังภาพที่ ๔.๒ ทั้งนี้ สามารถชมวิดีทัศน์ 
ผลการด้าเนินงานจัดการน้้าชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ แบบย่อ ประกอบด้วยการสรุปสภาพปัญหา แนวทาง
ด้าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ได้ทาง https://bit.ly/CWRM_TH  ซึ่งเป็นช่อง Youtube Channel ของมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาคผนวก ก-ง แสดงรายละเอียดตัวอย่างความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรน้้าของ ๔ ชุมชน 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมเรื่องการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า การแก้ปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้ง
อย่างควบคู่ การบริหารจัดการอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก การสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้จากการปรับเปลี่ยน  
วิถีท้าการเกษตร รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน 

 

https://bit.ly/CWRM_TH


 



 

 

๒๙ 

 
ภาพที่ ๔.๒ แนวพระราชด้าริที่น้อมน้ามาใช้ในการจัดการน้้าชุมชน ตามภมูิสังคมและบริบทของพื้นที่ 



 



 

๓๑ 
  

๕. สรุปหลักการจัดการน ้าชุมชนและการขยายผล 

จากตัวอย่างความส าเร็จในบทที่ ๔ จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เน้นการสร้างศักยภาพของคนและชุมชน (Capacity building) ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล ข้อเท็จจริง  
และแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินงานด้านจัดการน  าชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า (องค์การมหาชน) เพ่ือขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน  าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ มีแนวทางด าเนินงานโดยมีคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันทางสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจภูมิสังคม มีความเป็นเจ้าของ มีความรักสามัคคี สรุปปัญหา  
ในพื นที่และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน  
มีการติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงการพัฒนาสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต (ภาพท่ี ๕.๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕.๑ หลักการบริหารจัดการน  าและทรัพยากรท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 



 

๓๒ 
  

๕.๑   โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน ้าระดับต้าบล 

 กลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการน  าชุมชน คือการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื นที่ 
หรือระดับท้องถิ่น ทั งนี  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ พ .ศ . ๒๕๔๒  
มีการก าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยหมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร 
ในการพัฒนาท้องถิ่น และมาตรา ๑๖ (๒๔) ให้มีการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ดังนั น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดตั งคณะกรรมการน  าหมู่บ้าน  
หรือชุมชนในพื นที่ที่ประชาชนหรือชุมชนประสงค์จะร่วมกันบริหารจัดการน  า และร่วมกับชุมชนในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการน  า และจัดสรรงบประมาณ  (ภาพที่ ๕.๒) 
  นอกจากนี  การขับเคลื่อนการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุน  
และหน่วยงานอ านวยการ ทั งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และจ าเป็นต้องมีการตั งกฎ-กติกา 
การท้างานที่ชัดเจน บนหลักนิติธรรม เพ่ือให้การบริหารจัดการน  าและทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรม 
  องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการบริหารจัดการน  าและเศรษฐกิจชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน
คือการมีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการซึ่งชุมชนสามารถจัดตั งกองทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
และจัดตั งคณะกรรมการบริหารกองทุน อาทิ กองทุนบริหารจัดการน  า กองทุนด้านวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 



 

 

๓๓ 

 

ภาพที่ ๕.๒ กลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าระดับพื้นท่ี 
 



 



๓๕ 
 

๕.๒  ระบบบริหารจัดการน ้าชุมชน 

  นอกเหนือจากการมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้้าระดับพ้ืนที่ที่ชัดเจน ระบบการบริหารจัดการ  
น้้าชุมชนเป็นการวางแผนแก้ไขปัญหา การจัดการแหล่งน้้าทั้งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเองอย่างบูรณาการ  
ทัง้ด้านการบริหารอุปสงค์และอุปทานน้้า บูรณาการกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
และฟ้ืนฟูเส้นทางน้้า ทั้งการกระจายน้้าและระบายน้้าอย่างเป็นระบบ 

  เป้าหมายคือมุ่งเน้นให้ชุมชนมีแหล่งน้้าสะอาดเพ่ือใช้อุปโภค บริโภค และท้าการเกษตร รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการน้้าเพ่ือป้องกันน้้าท่วม และส้ารองไว้ใช้ยามหน้าแล้งโดยชุมชนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา 
ของชุมชน ใช้ความคิดริเริ่ม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ของตนเพ่ือวางแผนจัดการ และเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหาโดยบริหารจัดการได้เอง มีกระบวนการคิด แสดงความเห็น กลั่นกรอง ตัดสินใจ และลงมือท้าร่วมกัน 
รวมทั้งรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน กระทั่งสามารถ  พ่ึงพาตนเองได้เป็นหลัก ซึ่งน้าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการน้้าในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  

  ระบบการจัดการน้้าชุมชนเริ่มตั้งแต่การจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้า การจัดการน้้าอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร (ภาพที่ ๕.๓) สู่ความส้าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้้า ป่า และพลังงาน 
 

 

ภาพที่ ๕.๓ ระบบบริหารจัดการน้้าชุมชน 



๓๖ 
 

 

ภาพที่ ๕.๔  ระบบบริหารจัดการน้้า ดิน ป่า และพลังงาน 

 

๕.๓ ระบบพ่ีเลี ยง: จากความเข้มแข็งสู่การขยายผล 

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สสน. ได้ด้าเนินงานถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ชุมชน
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนและด้าเนินงานต่อเนื่องในโครงการจัดการ 
น้้าชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง มีเครือข่าย
การท้างานและตัวอย่างความส้าเร็จที่ขยายผลไปสู่พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้้าท่วม 
สสน. ได้คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมเป็นชุมชนแกนน้าที่คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ 
ที่จะเป็นพี่เลี ยงขยายผลความส้าเร็จการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือเพ่ิมตัวอย่าง
ความส้าเร็จที่จะแก้ปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม มีน้้าเพ่ือท้าการเกษตร มาขยายผลให้ชุมชน เครือข่าย ที่มีภูมิประเทศ
ใกล้เคียงและเชื่อมโยงกัน และมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ชุมชนของตน  
เพ่ือบรรเทาปัญหาน้้าแล้งและน้้าท่วม มีน้้าเพ่ือใช้อุปโภค บริโภค และท้าการเกษตรเพ่ิมขึ้น และพัฒนาตนเอง
เป็นชุมชนแกนน้าในอนาคต 



๓๗ 
 

 

ภาพที่ ๕.๕  รูปแบบระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือขยายผลความส้าเร็จการจัดการ 

 
คุณสมบัติของชุมชนแกนน้า และชุมชนเครือข่าย  
สสน. ก้าหนดคุณสมบัติของชุมชนแกนน้าและชุมชนเครือข่าย รายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติชุมชนแกนน้า คุณสมบัติชุมชนเครือข่าย 

 จัดท้าข้อมูล แผนที่ และสมดุลน้า้ชุมชน  
 วิเคราะห์และใช้แนวพระราชดา้ริ มาบริหาร

จัดการ ทรัพยากรน้้าชุมชนอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม กับภูมิสังคม และมีภมูิคุ้มกัน  

 สามารถบริหารจัดการเวลาและงบประมาณได้
ดี 

 สรุปผลความเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการ
จัดการน้้า  

 สร้างเครือข่ายและขยายผลการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เครือข่าย 

 มีการรวมกลุ่มและมีผู้นา้ทีช่ัดเจน  
 สามารถพึ่งพาตนเองได ้ 
 พร้อมเรียนรู้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้้า  
 รู้จักวางแผนและลงมือทา้จริง  
 มีการรวมกลุ่มและมีผู้นา้ทีช่ัดเจน 

 

ปัจจุบัน สสน. ขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน โดยใช้พ้ืนที่ตัวอย่างความส้าเร็จ 
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ” ๒๒ แห่งทั่วประเทศ เป็นตัวอย่าง 
การด้าเนินงานไปสู่ชุมชนอ่ืนที่มีลักษณะภูมิสังคมและปัญหาด้านน้้าใกล้เคียงกัน ท้าหน้าที่ เป็นพ่ีเลี้ยง 
และแกนน้าในการขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน (ภาพที่ ๕.๖ และภาพท่ี ๕.๗ ) 



๓๘ 
 

 

ภาพที่ ๕.๖ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ 



๓๙ 
 

นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องที่ ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา 
ร่วมด้าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังภาพที่ ๕.๘ 

โดยสรุป การจัดการน้้าชุมชนแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงน้้าและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ลดปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้้า สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการแหล่งน้้าทั้งตามธรรมชาติ
และท่ีสร้างข้ึนเองได้ รวมถึงแก้ปัญหาด้านภัยพิบัติ 

 

ภาพที่ ๕.๗  วัฏจักรเครือข่ายจัดการน้้าชุมชน 
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ภาพที่ ๕.๘ โครงสร้างและหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนและขยายผลการบริหารจัดการจัดการน้้าชุมชน 

๕.๔  แนวทางการด้าเนินงานในพื นที่ที่มีความพร้อม 

   การด้าเนินงานด้านการจัดการน้้าชุมชนในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   ๑) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าชุมชน 
    องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าชุมชน 

 ชุมชน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หน่วยงานเครือข่าย (ตามความเหมาะสม) 

   อ้านาจและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการน้้าชุมชน 
 จัดท้าระเบียบ กฎ และ กติกาของชุมชน 

   ๒) ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลของแหล่งน้้าในชุมชนเบื้องต้น 
 ๒.๑) น้้าต้นทุน  

 ส้ารวจพื้นที่แหล่งน้้าชุมชน 
 จัดท้าแผนที่แหล่งน้้าชุมชน ข้อมูลปริมาณน้้า แบ่งตามประเภท  

 ๒.๒) การใช้ 
 ชุดข้อมูลอุทกวิทยา (ปริมาณน้้าท่า ปริมาณน้้าฝน) 
 วิธีดูแลสภาพแหล่งน้้า 

  การจัดการน้้า 
 สมดุลน้้า/ปริมาณความต้องการใช้น้้าในพื้นท่ี 
 ข้อมูลการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม 
 ข้อมูลการใช้น้้าด้านการอุปโภคบริโภค 
 ข้อมูลการใช้น้้าด้านการเลี้ยงสัตว์ 



๔๑ 
 

 ระบบการใช้และส่งน้้าในพ้ืนที่ 
 บัญชีน้้าชุมชน (ตารางสถานะแหล่งน้้า/โครงสร้างน้้า) 

   ๓) ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือจัดการความรู้ 
    ๓.๑) จัดการความรู้ 

 ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ภายนอกในจัดการดิน น้้า ป่า พืช สัตว์ 
 ความรู้ในการผลิตแบบเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้น 
 ความรู้ด้านการตลาด 
 กระบวนการคิดและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น การเก็บข้อมูล การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล การน้าข้อมูลไปใช้ เ พ่ือชี้ปัญหาและ 
วางแนวทางแก้ไข สรุปผลการเปลี่ยนแปลง 

๓.๒) ใช้เทคโนโลยี 
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลน้้า แผนที่ภูมิศาสตร์ 

ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) โปรแกรมวิเคราะห์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Quantum GIS, Oziexplorer) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เช่น Microsoft Excel คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 ระบบข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน เช่น บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิ ต บัญชีราคาผลผลิต 
เพ่ือการวางแผนการตลาด 

   ๔) บริหารจัดการน้้า 
หาน้้าได้ : จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้้า ปริมาณน้้า ปริมาณฝนในชุมชน จัดการข้อมูลเป็นระบบ 

ระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข ไปสู่การหาแหล่งน้้าส้ารองในชุมชน 
เก็บน้้าไว้ : เก็บส้ารองน้้าหลากและน้้าท่วม ไว้ในแหล่งกักเก็บน้้า เช่น สระน้้าแก้มลิง  

สระน้้าประจ้าไร่นา หรือบ่อน้้า เพ่ือไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ใช้น้้าเป็น : วางแผนการใช้น้้าทั้งอุปโภค-บริโภค และเกษตร ที่สอดคล้องกับปริมาณน้้า 

ที่มจีัดการข้อมูล วิเคราะห์สมดุลน้้า ด้าเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : บริหารจัดการน้้า และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เพ่ือให้ 

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง ส้าหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
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๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
การขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้้าให้หมดไปจากประเทศไทยนั้น  กุญแจส้าคัญ 

คือการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ดินและทรัพยากรน้้าซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตส้าคัญ  
ของเกษตรกรที่เป็นสัดส่วนประชากรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่เป็นอาชีพที่มีรายได้ต่้าที่สุดถึงแม้ว่ารัฐบาล 
จะก้าหนดนโยบายหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมแล้วก็ตาม 
แต่ทว่า “ทรัพยากรน้้า” จะลักษณะพิเศษคือมีความไม่แน่นอนในแต่ละปีหรือฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และปริมาณฝนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรน้้าจากอ่างกักเก็บน้้าหรือเขื่อน 
มีความยากล้าบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตเขตชลประทานซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่
การเกษตรทั่วประเทศ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้พ้ืนที่เพาะปลูกอย่างเต็มที่ 
แล้วรอหวังผลผลิตเพ่ือมุ่งการสร้างผลก้าไรสูงสุด (maximize benefits) ตามระบบทุนนิยมจึงส่งผล 
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง การใช้สารเคมีเกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากมาย  
อีกท้ังปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีท้าให้ผลผลิตเสียหาย เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้  หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเรื่องปริมาณฝนแล้วจะพบว่าประเทศไทยมีปริมาณฝนมาก  
แต่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บให้ดีด้วยโครงสร้างขนาดเล็ก (micro 
management) ก็จะมีทรัพยากรน้้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้  

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทานนั้นจ้าเป็นต้องด้าเนินการ
ดังนี้ 

๑. เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพ่ือให้ชุมชนมีเครื่องมือและข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตน – เข้าใจ 

๒. สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้้าและการใช้อย่างสมดุล – เข้าถึง 
๓. ให้มีการสร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้้า

ระดับชุมชนหรือระดับต้าบลที่มีกลไกการประสานการท้างานจากล่างขึ้ นบนเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ  
เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหารโครงสร้างขนาดเล็กที่ดูแลได้เอง พ่ึงตนเอง – พัฒนา 

๔. ปัจจัยส้าคัญของความส้าเร็จและการขยายผล คือเน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้้ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้้า 
และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ค้าแนะน้าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๕. ใช้ระบบการจัดการน้้าชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด้าริ บริหารจัดการน้้า ดิน 
ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า ทั้งน้้าอุปโภคบริโภค และน้้าส้าหรับท้าเกษตร 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปร ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง  
ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน 

รัฐจึงควรเร่งส่งเสริมการจัดการน้้า สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ที่พร้อม การด้าเนินงาน 
ใช้งบประมาณไม่มากและสามารถกระจายการด้าเนินการพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่แรงงานในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเดินทางกลับภูมิล้าเนา  
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เมื่อด้าเนินการดังนี้แล้ว จะเป็นเพ่ิมความเข้มแข็งและความมั่นคงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การส่งเสริมการจัดการน้้าระดับท้องถิ่น ควรให้มีการก้าหนดสัดส่วนจัดสรร  
งบประมาณที่ชัดเจน อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือการพัฒนา บริหาร และอนุรักษ์บ้ารุงรักษาน้้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก : ตัวอย่างความส้าเร็จการจัดการทรัพยากรน ้า  
การผลิต และเศรษฐกิจชุมชน 

 

ก. การฟื้นฟูป่าต้นน ้า 

การฟื้นฟูเขาหัวโล้น ชุมชนดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
สภาพปัญหา  

พ้ืนที่ชุมชนดงผาปูนประสบปัญหาน้้าแล้ง ดินถล่ม ขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค มากกว่า ๒๐ ปี  
ถึงแม้ชุมชนจัดอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้าก็ตาม แต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค รวมถึงน้้า 
เ พ่ือท้าการเกษตรในบางช่วง โดยเฉพาะหน้าแล้งซึ่ งน้้ าในบางล้าห้วยแห้งสนิท ท้าให้ ไม่สามารถ  
ท้าการเพาะปลูกได้ ขาดระบบกระจายน้้าและส้ารองน้้าในพ้ืนที่เกษตร ขาดข้อมูลและระบบเตือนภัย  
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกิดปัญหาเขาหัวโล้น  

 

  

ภาพที่ ก.๑ สภาพพ้ืนที่ในจังหวัดน่านก่อนการฟื้นฟู 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขาหัวโล้น ชาวบ้านยังท้าเกษตรเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่เขา ไม่มีระบบน้้า
ส้าหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น จ้าเป็นต้องอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า ตามแนวพระราชด้าริ การปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง และปลูกกล้วยเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นในดินและเป็นป่าเปียก สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
จัดรูปแบบพ้ืนที่เพาะปลูกให้เหมาะสม ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าให้กลับมาสมบูรณ์ และชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้  
มีรายได้ที่มั่นคง มีน้้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนเป็นอย่างดี 

การฟ้ืนฟูเขาหัวโล้น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดท้าแผนที่แนวเขตป่าและก้าหนดกฎกติกาการอนุรักษ์  
เกิดระบบน้้าส้าหรับอุปโภคในครัวเรือน ระบบฝายกักเก็บ และระบบกระจายน้้า เกิดกระบวนการปลูกป่าโดยไม่ปลูก 
ฟ้ืนฟูล้าห้วยสาขาและร่องเขา เสริมฝายชะลอความชุ่มชื้น ฝายดักตะกอน และเพาะพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น  
เพ่ือปลูกเสริมในพ้ืนที่ต้นน้้าและวางแผนด้าเนินงานต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในชุมชนบ้านดงผาปูน  
และชุมชนบ้านนาบง อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เน้นวางระบบท่อส่งน้้า กระจายสู่แปลงเกษตร ปรับปรุงคันนา 
ขุดสระส้ารองน้้า และปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก  
 



๕๐ 
 

 

 
 

ภาพที่ ก.๒ ภาพรวมการด้าเนินงานฟื้นฟูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน 

  นอกจากนี้ การด้าเนินงานในพ้ืนที่ต้นน้้าล้าน้้ามาง ก่อนไหลลงน้้าว้าในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน เพ่ือเปลี่ยนพ้ืนที่ท้าเกษตรบนเขาไปสู่พ้ืนที่  
ลุ่มด้านล่าง สร้างฝายชะลอน้้าและปลูกกล้วย ท้าให้ดินชุ่มชื้นอุ้มน้้าได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มพืชคลุมหน้าดิน 

สรุปความส้าเร็จ 
๑) มีระบบน้้าอุปโภคบริโภคม่ันคงท้ังหมู่บ้านสามารถฟ้ืนฟูเขาหัวโล้นส้าเร็จ ๗,๗๕๐ ไร่ (ภาพที่ ก.๓) 
๒) มีความมั่นคงด้านอาหาร มีระบบกระจายน้้าและส้ารองน้้าส้าหรับท้าวนเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 

๖๑๖ ไร่ ท้าวนเกษตรในพ้ืนที่ตนเอง ๓๐ ครัวเรือน (บ้านดงผาปูน) และ ๘๐ ครัวเรือน (บ้านนาบง)  
๓) จากที่เคยเป็นหนี้ ปัจจุบันมีรายได้มั่นคง ทั้งจากการท้านา ปศุสัตว์ เกษตรทฤษฎีใหม่ (ตารางที่ ก.๑) 
๔) สามารถวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์น้้าและอากาศ รวมทั้งเตือนภัยในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที 



 

๕๑ 

ตารางท่ี ก.๑ ข้อมูลการลงทุนและผลส าเร็จด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ ครัวเรือนในชุมชนดงผาปูน จังหวัดน่าน 

 

 
ภาพที่ ก.๓ สภาพพื้นที่ต้นน้้า จังหวัดน่าน หลังการด้าเนินงานฟื้นฟู 



 



 

๕๓ 
 

ข. ระบบจัดการป่าต้นน ้า วนเกษตรกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้า (Hydropower) 

เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุป อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
สภาพปัญหา 

ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้้าแม่ละอุป ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต้าบลแจ่มหลวง อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
สมาชิกเครือข่ายลุ่มน้้าแม่ละอุปประกอบด้วยชุมชน บ้านแม่ละอุป บ้านห้วยยาใต้ บ้านขุนแม่ละอุป บ้านห้วยยาใน 
บ้านห้วยบะบ้า จ้านวน ๒๒๑ ครัวเรือน ประชากร ๘๑๐ คน เครือข่ายลุ่มน้้าแม่ละอุป มีพื้นที่ ๔๘,๙๗๔.๑๗ ไร่ 
คิดเปน็พื้นที่ป่าร้อยละ ๗๙.๐๕ พ้ืนที่ เกษตรกรรมร้อยละ ๒๐.๔๐ และพ้ืนที่อยู่อาศัยร้อยละ ๐.๐๕  

ชุมชนเป็นชาวปกาเกอะญอ มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ต่อมาเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้าชั้นที่ ๑A ๑B ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และไม่มีเอกสารในที่ท้ากินของตนเอง ขาดความชัดเจนของ 
ขอบเขตที่ดินระหว่างพ้ืนที่ท้ากินและพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มาโดยตลอด ต่อมาจากการขยายตัวของประชากร  
ที่เพ่ิมขึ้นเกิดการบุกรุกท้าลายป่า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ท้ากินและท้าไร่หมุนเวียน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
ของสัตว์ป่าและสัตว์น้้า เกิดปัญหาไฟป่า ชุมชนเริ่มขาดแคลนน้้า ท้าให้เกิดการแย่งน้้าขึ้น ทั้งน้้าเพ่ืออุปโภค 
และเพ่ือใช้ท้าเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เกิดปัญหาดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนัก ท้าให้เกิดภัยพิบัติที่ 
สร้างความเสียหายต่อชุมชน 

 
ภาพที่ ข.๑ สภาพพ้ืนที่เดิมแห่งหนึ่งของชุมชน ในเครือข่ายลุ่มน้้าแม่ละอุป จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้ถ่ายทอด 
แนวพระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนสู่เครือข่ายลุ่มน้้าแม่ละอุป ชาวบ้านได้ร่วมเรียนรู้  
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจัดท้าแผนที่น้้า ค้านวณสมดุลน้้า วิเคราะห์และวางแผนงาน 
พัฒนาแหล่งน้้า ฝายชะลอความชุ่มชื้น และระบบกระจายน้้า ชุมชนได้ร่วมกันวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เกิดการรวมกลุ่มอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า เกิดแนวทางพัฒนาถนนน้้าเดิน ที่ช่วยบรรเทาปัญหาดินถล่ม  
โดยสร้างแนวคอนกรีตท้าหน้าที่เป็นคันบังคับน้้า บริเวณขอบถนนบนสันเขา ปรับสภาพถนนเพ่ือน้าน้้าเข้ากักเก็บ
ยังพ้ืนที่ตอนล่างในฤดูน้้าหลาก ภูมิปัญญาของชาวปกาเกอะญอ ได้น้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างฝายกักเก็บน้้า 
และระบบกระจายน้้าในพ้ืนที่เกษตรโดยเฉพาะนาขั้นบันได และการบูชาขุนน้้าหรือนทีขุนน้้า ซึ่งเป็นวิถี 
แต่ดั้งเดิมที่ยังคงไว้เพ่ือดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 



 

๕๔ 
 

 
ด้วยสภาพพ้ืนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชุมชนปลูกพืชเชิงเดี่ยวและท้าไร่ข้าวโพดเป็นหลักเพราะขาดแคลนน้้า 

ในการปลูกพืชชนิดอ่ืน หลังจากชุมชนได้เรียนรู้และบริหารจัดการน้้าจนเกิดผลส้าเร็จสามารถฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า  
ให้กลับมาสมบูรณ์มีน้้าไหลตลอดทั้ งปี ซึ่งผลจากการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าท้าให้มีน้้าต้นทุนในการปลูกพืช 
แบบผสมผสานและแปลงวนเกษตร และยังน้าพลังน้้าไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถสูบน้้าไปเก็บ  
ขึน้ที่สูง และกระจายน้้าในพ้ืนที่แปลงเกษตรผสมผสานและแปลงวนเกษตร ท้าให้พ้ืนที่วนเกษตรบนพื้นที่สูงชัน
มีน้้าไว้หล่อเลี้ยงพืชต่าง ๆ สามารถท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เกิดความมั่นคงน้้า อาหาร พลังงาน และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนอีกด้วย 

ชุมชนลดพ้ืนที่ท้าไร่หมุนเวียนบริเวณเชิงเขาเพ่ือให้กลับคืนฟ้ืนเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่
ผืนป่า ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมีการบริหาร
จัดการน้้าอย่างเป็นระบบและได้รักษาภูมิปัญญาในการผันน้้าจากห้วยแม่แจ่มและกระจายน้้าจากพ้ืนที่สูง 
ผ่านนาขั้นบันไดเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งน้้าที่ส่งผ่านแปลงนาขั้นบันได สามารถส่งน้้าที่ใช้แล้วส่งต่อ 
ให้แปลงนาถัดไปใช้น้้าซ้้าได้ และกระจายน้้าผ่านท่อลอดใต้ถนน น้าน้้าไปใช้ท้าเกษตร ใช้ในโรงสีข้าวพลังน้้า 
และใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๗ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ตลอดทั้งปี สูบส่งน้้าไปเก็บ
ส้ารองน้้าบนพ้ืนที่ที่ความสูง ๖๐ เมตร ปริมาณน้้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง (ภาพที่ ข.๒ และ ข.๓) 

การปรับปรุงเครื่องสีข้าวพลังน้้าเดิมให้สามารถท้าหน้าที่เป็น เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้้า 
ได้ด้วยมีความสูงหัวน้้า ๑๐ เมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๗ กิโลวัตต์ (KW) ที่แรงดันไฟฟ้า 
๒๓๐ โวลต์ ได้กระแสไฟฟ้า ๓๕ แอมป์ (A) โดยเครื่องสูบน้้าใช้ไฟ ๑.๕ กิโลวัตต์ ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้้านี้  
น้ามาขับเคลื่อนโรงสีข้าว หรือใช้ระบบสูบน้้าไปยังถังเก็บน้้าที่ระดับความสูง ๕๐ – ๖๐ เมตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 
๑๕ ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร ๕๐ ไร่ นอกจากนี้ ระหว่างทางมีจุดจ่ายไฟให้ชุมชนเพ่ือประโยชน์จากไฟฟ้า 
ในด้านอ่ืน ๆ อย่างเพียงพออีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 
 

 

 
ภาพที่ ข.๒ เครื่องสีข้าวพลังงานน้้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้้า 

 
ภาพที่ ข.๓ ผังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้้า และระบบสูบจ่ายไปยังแปลงเกษตรในพ้ืนที่สูง 

 

  
 

ภาพที่ ข.๔ ตัวอย่างสภาพพ้ืนที่ในเครือข่ายแม่ละอุป ก่อนและหลังการจัดการ 



 

๕๖ 
 

สรุปความส้าเร็จ 
๑) ปรับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน 
๒) เพ่ิมรายได้สุทธิจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการผลิตน้้าดื่ม  
๓) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน คืนความชุ่มชื้นแก่ดิน เช่น ตัวอย่าง ๑๐ ครัวเรือน (ตารางที่  ข .๑ )  

เพ่ิมป่าได้ ๕,๓๐๐ ไร่ 
๔) เพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงาน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้้าได้ไม่น้อยกว่า ๗ กิโลวัตต์  

ได้กระแสไฟฟ้า ๓๕ แอมป์ ใช้สูบน้้าและจ่ายไฟให้ชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ด้วย ใช้เป็นต้นแบบ 
ในการขยายผลการท้า Hydropower ไปสู่พ้ืนที่วนเกษตรแห่งอื่น 



 

๕๗ 

ตารางท่ี ข.๑ ข้อมูลการลงทุนและผลส าเร็จด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ ครัวเรือนในชุมชนแม่ละอุป จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 



 

๕๙ 
 

ค. บริหารจัดการน้้าแล้ง น้้าหลาก บนพื้นที่สูง 

ชุมชนป่าภูถ้้า ภูกระแต ต้าบลแวงน้อย อ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
สภาพปัญหา  

พ้ืนที่ชุมชนป่าภูถ้้า ภูกระแต ประสบปัญหาความแห้งแล้งซ้้าซากมากว่า ๔๐ ปี ไม่มีล้าห้วยสาธารณะ 
ไหลผ่าน อาศัยน้้าจากหนองบึงธรรมชาติ และเคยแล้งต่อเนื่องถึง ๔ ปี แล้วมีฝนตกตามฤดูกาลต่อเนื่อง ๒ ปี  
แล้วกลับมาแล้งต่อเนื่องอีก ๔ ปี สลับกันเช่นนี้ พ้ืนที่ชุมชนมีลักษณะสูงต่้าเป็นลอนคลื่นการพัฒนาที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่เริ่มจากขุดคลองที่ลอนคลื่นต่้าหรือล้าห้วยที่มีอยู่เดิมน้้าจึงไหลไปรวมที่ต่้าหมด การน้าน้้าจาก 
ที่ต่้าขึ้นที่สูงเพ่ือมาใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรจึงมีต้นทุนสูง  

 

  

ภาพที่ ค.๑ สภาพเดิมของพ้ืนที่ชุมชนป่าภูถ้้า ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การบริหารจัดการน้้าจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าโดยใช้ระบบคลองดักน้้าหลาก โดยการขุดคลองขวางทางน้้าหลาก 
รวบและต้อนน้้าไปสู่ทิศทางที่ต้องการ เติมเข้าสระในรูปแบบขั้นบันได หรือสระพวงที่ใช้แรงโน้มถ่วงเป็นส้าคัญ 
เกิดการใช้น้้าซ้้ากว่า ๕ ครั้ง เป็นการใช้น้้าที่มีต้นทุนต่้าหรือไม่ได้ใช้เลย จากนั้นเกษตรกรได้ปรับวิถีการผลิต
พืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่มีการบริหารจัดการน้้าในระดับแปลง มีการจัดรูปที่ดินใหม่  
เพ่ือให้เหมาะสมและง่ายต่อการจัดการน้้าในรูปแบบที่ใช้น้้าซ้้าในแปลง เป็นการประหยัดน้้า ลดต้ นทุน  
เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนด้วย 

ภาพที่ ค.๒ ชุมชนภูถ้้า ภูกระแต ขุดคลองดักน้้าหลาก 

  
ก่อนด ำเนินกำร หลังด ำเนินกำร 



 

๖๐ 
 

สรุปความส้าเร็จ 
๑) มั่นคงน้้า บรรเทาปัญหาน้้าแล้ง - หลาก เพ่ิมปริมาตรการกักเก็บน้้าเพ่ิมขึ้นกว่า ๘,๖๔๐,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้้ากักเก็บประมาณร้อยละ ๘๐ (๖,๙๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร) และคลองดักน้้าหลาก 
เชื่อมต่อโครงสร้างน้้าเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ รวมระยะทาง กว่า ๕,๐๐๐ เมตร 

๒) มั่นคงอาหาร เกิดอาชีพเสริม ในกลุ่มสตรีบ้านป่าเป้ง-โนนศิลา (สมาชิก ๓๑ ราย ขยายผลเอง 
โดยชุมชน สมาชิกรายแปลง เพ่ิมอีก ๓๖ พ้ืนที่ รวมเป็น ๖๗ พ้ืนที่ เพ่ิมแปลงรวม ๑ แปลง สมาชิก ๒๓ ครัวเรือน) 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ๑๑,๙๐๔,๐๐๐ บาทต่อปี เพ่ิมรายได้เฉลี่ย ๑๗,๘๕๖,๐๐๐ – ๒๙,๗๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๓) ผู้ได้รับประโยชน์กว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ใน ๑๕ หมู่บ้าน ใน ๖ ต้าบล พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
กว่า ๑๑,๐๐๐ ไร่  

๔) ขยายผลความส้าเร็จ ไปสู่ ๒๓ ต้าบล ๔๗ หมู่บ้านข้างเคียง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ชุมชนประสบปัญหาฝนน้อย มีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม  
๓๕๐ มิลลิเมตร อีกทั้งเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน แต่กลับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งยังคงมีน้้า
เพียงพอส้าหรับอุปโภค บริโภค และท้าการเกษตร 
 



 

 

๖๑ 

ตารางที่ ค.๑ ข้อมูลการลงทุนและผลส าเร็จด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ ครัวเรือนในชุมชนภูถ  า จังหวัดขอนแก่น 
 
 



 



๖๓ 
 

 ง. บริหารจัดการอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
ชุมชนแม่จั๊วะ ต ำบลแม่จั๊วะ อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

สภาพปัญหา  
พ้ืนที่ชุมชนต าบลแม่จั๊วะ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมกว่า ๑๖,๐๐๐ ไร่ ในที่นี้ 

มีทั้งพ้ืนที่ท านา พ้ืนที่ท าไร่และพ้ืนที่ท าสวน บางพ้ืนที่อาจประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ๔-๕ เดือน ท าให้เกิด 
ความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร อ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะ จึงเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญกับพื้นที่ต าบลแม่จั๊วะ
และต าบลใกล้เคียงกว่า ๑๙ หมู่บ้าน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตร แต่เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙  
พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะได้รับผลกระทบจากการเกิดดินโคลนถล่มไหลเข้าอ่างเก็บน้ า ท าให้ตะกอนดิน 
ในอ่างเก็บน้ ามีจ านวนมากขึ้น ปริมาณการกักเก็บน้ าของอ่างเก็บน้ าได้น้อยไม่เพียงพอต่อการเกษตรของราษฎร  
ในฤดูหลังเก็บเกี่ยวมักเกิดปัญหาภัยแล้งตามมาเกือบทุกปี นอกจากนี้ยังมีการปลูกไร่เลื่อนลอยท าให้มีสารเคมี
ตกค้างไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าท าให้เกิดมลภาวะทางน้ า คลองส่งน้ าและล าห้วยสาขาตื้นเขิน ไม่ได้รับการซ่อมแซม  
รวมถึงการขาดการวางแผนการจัดการการใช้น้ าอย่างเป็นระบบท าให้มีการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างสิ้นเปลือง 

 

  
ภำพที่ ง.๑ สภาพเดิมของพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 พ้ืนที่จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีอ่างเก็บน้ ามากถึง ๑๖๓ อ่าง แต่ยังประสบปัญหาน้ าหลาก น้ าแล้งต่อเนื่อง 
เนื่องจากอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่ขาดการบริหารจัดการ พบปัญหาพ้ืนที่ต้นน้ าป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม น้ าหลากรุนแรง
และมีตะกอนสะสมในอ่างปริมาณมาก ขาดระบบกระจายน้ าเข้าสู่แหล่งน้ าส ารองในพ้ืนที่ ส าหรับพ้ืนที่ 
อ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะ ต าบลแม่จั๊วะ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในอดีตได้รับผลกระทบจากการเกิดดินโคลนถล่ม
ไหลเข้าอ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะ ท าให้อ่างสามารถกักเก็บน้ าได้น้อยลง เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าไม่เพียงพอกระจาย
ให้กับพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น สสน. ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งคณะกรรมการ
จัดการน้ าชุมชน ได้ก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ า ดังนี้ 

๑) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ล าห้วยสาขา สร้างความชุ่มชื้นเพ่ือมีน้ าเติมเข้าอ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะตลอดทั้งปี  
สร้างฝายดักตะกอน ฝายชะลอน้ า เพาะพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น ปลูกป่าสร้างความชุ่มชื้น  

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บโดยการจัดการตะกอนในอ่าง กันแนวเขตพ้ืนที่โดยการขุดลอกคลอง
ด้านในอ่าง ตั้งคันกันแนวเขต รักษาระดับกักเก็บด้วยคันดินรอบอ่าง 

๓) ฟ้ืนฟูโครงสร้างแหล่งน้ า ขุดลอกล าเหมือง ให้สามารถกักเก็บน้ าและส่งกระจายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๖๔ 
 

  ๔) เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการท าเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การท าเกษตรผสมผสาน วางระบบกระจายน้ า
แบบใช้น้ าน้อย ส ารองน้ าให้แหล่งกักเก็บน้ า ลดการใช้น้ า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

 
ภำพที่ ง.๒ แนวทางจัดการน้ าของชุมชนแม่จั๊วะ บริหารอ่างโดยเชื่อมโยงกับ 

การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าและการบริหารระบบกระจายน้ าด้วยแรงโน้มถ่วง 

   
ภำพที่ ง.๓ สภาพพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะ หลังการปรับปรุงฟ้ืนฟู 

ความส าเร็จ 
๑) มีปริมาณน้ าต้นทุนเพ่ิมข้ึนเป็น ๒.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒) กักเก็บน้ าในรูปแบบพ้ืนที่แก้มลิงในช่วงฤดูน้ าหลาก บรรเทาปัญหาน้ าท่วมและส ารองน้ าไว้ใช้

ส าหรับพื้นที่เกษตร ๔,๐๐๐ ไร่ และพ้ืนที่ในเขตชุมชน ๑๙ หมู่บ้าน ๔ ต าบล ได้แก่ต าบลแม่จั๊วะ ต าบลเด่นชัย 
ต าบลปงป่าหวาย และต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเม่น ผู้รับประโยชน์รวม ๒,๒๙๙ คน 

๓) เกิดแนวคิดการท าแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ และขยายผลให้กับคนในชุมชน 

 จากความส าเร็จในการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ าแม่จั๊วะ ปัจจุบันใช้เป็นรูปแบบในการขยายผลการฟ้ืนฟู 
อ่างเก็บน้ าในจังหวัดแพร่ 
 

 



 

 

๖๕ 

ตารางท่ี ง.๑ ข้อมูลการลงทุนและผลส าเร็จด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ ครัวเรือนในชุมชนแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ 

 

 

 



 





 




