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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

‚น า้คือชีวิต ‛ เป็นพระราชด ารัสท่ีทรงให้ความส าคญัในการจดุประกายให้เกิดผล
ความส าเร็จของการพฒันาในทกุๆ ด้านโดยเฉพาะทางด้านการพฒันาแหลง่น า้อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่การพฒันาการเพาะปลกูของเกษตรกรให้ดีขึน้อยา่งเป็น
รูปธรรม จงึเป็นสิ่งท่ีอยูใ่นพระราชหฤทยัของพร ะบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาโดยตลอด ทัง้นี ้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกรไทยทกุคน ให้สามารถด ารงชีพอยูไ่ด้อยา่งสขุสบายตาม 
หลกัปรัชญา ‚เศรษฐกิจพอเพียง‛  

จากพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จงึได้มีการบริหารจดัการ
ทางด้านทรัพยากรแหลง่น า้ขึน้เพ่ือเป็นการเก็บกกัน า้ไว้ตามเข่ือนตา่งๆ  เพ่ือให้มีไว้เพียงพอตอ่การ
อปุโภคและการบริโภค โดยเฉพาะการใช้น า้เพ่ือการเกษตรในชนบทท่ีหา่งไกลทรุกนัดารจะเห็นได้
จากสถานการณ์ภยัแล้งท่ี โดยเฉพาะในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นภาคท่ีมีพืน้ท่ีมาก
ท่ีสดุในประเทศแม้วา่จะมีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียตอ่ปีสงูถึง 1,400 มิลลิเมตร  แตเ่น่ืองจากภมูิประเทศ
ท่ีเป็นท่ีราบสงู  ดนิสว่นใหญ่เป็นดนิร่วนปนทรายท่ีไมมี่ความสามารถในการอุ้มน า้จงึเก็บความชุม่
ชืน้ได้ไมเ่ตม็ท่ี  ความอดุมสมบรูณ์ของดนิอยูใ่นระดบัต ่า ผลผลิตท่ีได้ตอ่ไร่จงึต ่าลงไปด้วย 
(สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม , 2549) ประกอบกบัเป็นภาคท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 3 ของประเทศ
และสว่นใหญ่ยดึอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ปัญหาภยัแล้งจงึเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งยิ่งตอ่
ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การพฒันาพืน้ท่ีลุม่น า้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงึมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

แนวคดิทฤษฏีการพฒันาสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เกิดจากพระอจัฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถในการท่ีทรงคดิค้น  ดดัแปลง  ปรับปรุง  และแก้ไขให้การพฒันาโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นงานท่ีด าเนินการไปได้โดยง่ายไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนและสอดคล้องกบั
สภาพความเป็นอยูแ่ละระบบนิเวศโดยสว่นรวมของธรรมชาต ิตลอดจนสภาพทางสงัคมของชมุชน
นัน้ โครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมีอยูม่ากมาย  หลายประเภทแตกตา่งกนัไปตาม
ลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของโครงการนัน้ๆ ซึง่สว่นมากจะเป็นความเรียบง่าย  ทัง้นีไ้ด้ทรงใช้ค าวา่ 
‚Simplify‛ หรือ ‚Simplicity‛ ทัง้ในแนวคดิและทางด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตผุล ท าให้มี
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ความรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริงตลอดจนต้องมุง่ไปสูว่ิถีแหง่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Development) 

จากในชว่งเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั ได้เกิดปัญหาน า้ทว่มและน า้แล้ งซ า้ซากในปี พ .ศ.
2549 ได้เกิดฝนตกหนกัสง่ผลให้เกิดน า้ทว่มทัว่ทกุภาคของประเทศไทย ทางด้านภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเม่ือเกิดมีฝนตกหนกัท าให้มีปริมาณน า้มากมาย แตไ่มส่ามารถท่ีจะเก็บกกัน า้
ไว้ได้ในปริมาณท่ีมากท่ีจะพอเพียงตอ่การใช้ในฤดแูล้งก็จะเป็นการไหลบา่ของน า้ฝนท่ีตกล งมา
ไหลทว่มไร่นาบ้านเรือนซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในบริเวณดงักลา่ว  

การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุม่น า้ตา่งๆ ในประเทศไทยถือวา่มีความส าคญั
มากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมีอาชีพเป็นเกษตรกร  
ทรัพยากรน า้จงึมีความส าคญัมาก  ในขณะเดียวกนัทรัพยากรดนิก็เป็นอีกหนึง่องค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญัมากเชน่กนั  เม่ือมีการวางแผนการจดัการพฒันาประเทศไมว่า่จะเป็นแผนใดก็ตามก็
จะเป็นการเตรียมแผนการเพ่ือการพฒันาทรัพยากรดนิและทรัพยากรน า้ เพ่ือให้พอเพียงตอ่ความ
ต้องการของประชาชนท่ีมีอตัราความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ตลอดเวลา 

อยา่งไรก็ตามการจดัการวางแผนพฒันาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัสว่นใหญ่มกัจะเป็นการ
พิจารณาความต้องการจากการวิเคราะห์จากหนว่ยงานสว่นกลาง หรือจากหนว่ยงานสว่นท้องถ่ินท่ี
บางครัง้ไมไ่ด้ให้ประชาชนท่ีมีความต้องการในการพฒันา ได้มีสว่นร่วมอยา่งจริงจงัใ นการก าหนด
แผนและงบประมาณทรัพยากรน า้ในเชิงบรูณาการ คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 
2543 ได้ความเห็นชอบนโยบายน า้แหง่ชาตแิละได้มีการก าหนดให้มีแผนกลยทุธ์การด าเนินงาน
ตามแนวนโยบายน า้แหง่ชาต ิเพ่ือให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรมรวมทัง้ได้มีก าร
จดัท ากรอบแผนทรัพยากรน า้ ส าหรับเป็นแนวทางในการจดัสรรงบประมาณในภาพรวมของ
ประเทศ โดยเม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบให้มีการก าหนดกรอบแผน
ทรัพยากรน า้ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน  คือ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการจดัหาและพฒันา และด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น า้ พร้อมทัง้เห็นชอบขัน้ตอนการด าเนินงานในการจดัท างบประมาณ
ด้านทรัพยากรน า้  และขัน้ตอนการจดัท าแผนลุม่น า้  เพ่ือให้การด าเนินงานตามมตคิณะรัฐมนตรีมี
ผลทางการปฏิบตัอิยา่งมีประสิทธิภาพ   และการสอดคล้องในการจดัท างบประมาณรายจา่ยในมิติ
ของ ‚แผนงบประมาณในเชิงบรูณาการ‛ 
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ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาโดยใช้หลกัการของการจดัการทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้
และประชากร (LWPM Concept) แบบบรูณาการซึง่เป็นแนวคดิใหม ่โดยมีหลกัการดงันี ้ 
 

- การศกึษาทรัพยากรดนิ  ซึง่ดนิเป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วไมห่มดไป แตถ้่าหากไมมี่การ
ดแูลรักษาอยา่งถกูวิธีจะท าให้เกิดการเส่ือมสภาพ ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์ โดยจะมีการศกึษา
ทางด้านการใช้ประโยชน์ของท่ีดนิทางด้านการเกษตรกรรม ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ การชะล้าง
หน้าดนิ  เป็นต้น  

- การศกึษาทางด้านทรัพยากรน า้ เป็นการศกึษาทางด้านน า้ต้นทนุ ความต้องการในการ
ใช้น า้ตัง้แตอ่ดีต  ปัจจบุนั  การคาดการณ์ในอนาคต การกระจายน า้กลุม่ผู้ใช้น า้กลุม่จดัสรรน า้  
รูปแบบการบริหารจดัการน า้  เป็นต้น  

- สว่นทางด้านประชากร  เป็นการศกึษาทางด้านการตัง้ถ่ินฐานในปัจจบุนั แนวโน้มใน
อนาคตการอยูอ่าศยัในพืน้ท่ี   การขยายตวัของประชากร  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการ  วิถีชมุชน  เป็นต้น  
 

 ปัจจยัทัง้สาม  ดนิ  น า้และประชากรเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั  มีความเช่ื อมโยงกนัและ
สง่ผลกระทบซึง่กนัและกนั  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ในสาม
องค์ประกอบในพืน้ท่ียอ่มสง่ผลกระทบตอ่องค์ประกอบอ่ืน  กลา่วคือ  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ
จ านวนประชากรในจ านวนท่ีเพิ่มขึน้  ยอ่มต้องการพืน้ท่ีในการประกอบอาชีพหรือความอดุม
สมบรูณ์ในดนิท่ีใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การประกอบกิจกรรมตา่งๆ  ทางด้านการ
เกษตรกรรมในจ านวนท่ีเพิ่มขึน้  ซึง่จะสง่ผลตอ่ความต้องการปริมาณน า้ท่ีเพิ่มมากขึน้ เป็นการสง่
ผลกระทบโดยตรงตอ่ความต้องการในการใช้น า้  และการใช้ประโยชน์ของท่ีดนิในพืน้ท่ีถ้าหากการ
จดัสรรน า้ในพืน้ท่ีไมมี่ความเพียงพอตอ่ความต้องการในการใช้น า้  ก็จะเกิดผลกระทบทางด้านการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าให้ประชากรในพืน้ท่ีไมมี่น า้ในการท าการเกษตรก็จะก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านการเกษตร  ไมมี่รายได้จากการเกษตรหรือผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้จาก
การเกษตรกรรมลดลง  สง่ผลตอ่รายได้ในระดบัครัวเรือนไมมี่รายได้เพียงพอในการใช้จา่ยก็จะมี
การย้ายถ่ินท่ีอยูอ่าศยั  หางานท าในเมืองใหญ่ก็จะสง่ผลให้เกิดการย้ายถ่ินแรงงานจากตา่งจงัหวดั
มาสูเ่มืองมีแตเ่ดก็และคนชราอาศยัในถ่ินฐานเดมิ  ก็จะท าให้เกิดเป็นภาระภายในชมุชนและเกิด
ชมุชนแออดัในเมืองหลวงเป็นปัญหาอยา่งเชน่ทกุวนันี ้
 

 ดงันัน้การศกึษาในครัง้นีผู้้ท าการวิจยัได้เห็นถึงคณุคา่ทางด้านการบริหารจดัการน า้ โดยเฉพาะ
โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) ซึง่จะมีปัญหาทางด้านการบริหารจดัการในภาครัฐและในภาค
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ประชาชนจะเป็นการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีและทางด้านกลุม่ผู้ใช้น า้  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในพืน้ท่ี
ทางด้านความต้องการในการใช้น า้ กฎระเบียบตา่งๆ  วิธีการในการบริหารจดัการ รูปแบบการจดัองค์กร
การบริหารจดัการน า้  เป็นต้น  ซึง่เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีอาจจะสง่ผลตอ่การพฒันาในพืน้ท่ี
ดงักลา่วในอนาคตได้ โดยผู้ท าการศกึษาจะมีการศกึษาด้านจดัการปริมาณน า้จากเข่ือนล าพะยงัการใช้
น า้  การบริหารจดัการน า้และการพฒันาการใช้น า้ท่ีมีอยูเ่ดมิ  ให้มีความถกูต้องเหมาะสมมีความ
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน  โดยใช้หลกัการของการจดัการ ทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้
และประชากร  (LWPM  Concept)  เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนตลอดจนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
พฒันารูปแบบการใช้น า้ให้ตรงกบัความต้องการของสมาชิกผู้ใช้น า้  ซึง่เป็นการวางแผนการด าเนินงาน
ในระดบัชมุชน  ท้องถ่ินเป็นผู้ก าหนดแผนการด าเนินงานโดยประชาชนเพ่ือประชาชน  ซึง่จะก่อให้เกิด
การเห็นคณุคา่ในการสนองตอบความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการพฒันาท่ีก่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนในการปฏิบตังิาน  พร้อมทัง้สามารถมีการน ารูปแบบดงักลา่วไปประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีใกล้เคียงและ
พืน้ท่ีอ่ืนๆ  โดยมีการปรับปรุงรูปแบบดงักลา่วให้มีความสอดคล้องกบัชมุชนท้องถ่ิน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือศกึษาการใช้น า้ในพืน้ท่ีทัง้ในอดีต ปัจจบุนั  และการคาดการณ์ในการใช้น า้ใน
อนาคต 

2) เพ่ือการวิเคราะห์ระบบการจดัการน า้ให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี เป็นการพฒันา  
สร้างศกัยภาพในการใช้น า้ในพืน้ท่ีศกึษา โดยมีหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรในพืน้ท่ีศกึษาแบบ
บรูณาการด้านการใช้ ประโยชน์ท่ีดนิ  การใช้น า้และประชากรในพืน้ท่ีศกึษา  ตลอดจนการมีสว่น
ร่วมของประชาชนในการศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา  ปรับปรุง  แก้ไขการใช้น า้ใน
อนาคต 

3) เพ่ือเสนอวิธีการบริหารจดัการน า้   และการเสนอแนะแนวทางการใช้น า้ท่ีมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาและศกัยภาพขอ งทรัพยากรท่ีมีในพืน้ท่ี  เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรกรรมให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  โดยการบริหารจดัการในพืน้ท่ีตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 สมมุตฐิาน 
 

การบริหารจดัการน า้โดยหลกัการ  ทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้และประชากร (LWPM 
Concept) มีผลเชิงบวกตอ่การใช้น า้ท่ีมีประสิทธิภาพในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

 1.4.1 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 
 

การศกึษาในครัง้นีไ้ด้ศกึษาการใช้ทรัพยากรน า้ ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล า
พะยงั (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยมีแหลง่น า้ต้นทนุ คือ อา่งเก็บน า้ล า พะยงัและ
พืน้ท่ีในการศกึษาเป็นพืน้ท่ีรับน า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั ในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า 
อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์โดยมีพืน้ท่ีรับน า้จ านวน 4,600 ไร่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีในการท าเกษตรกรรม
และเป็นพืน้ท่ีชนบทหา่งไกลความเจริญ 

 

1.4.2 ขอบเขตในการศึกษา 
   

  ในการศกึษาเป็นการศกึษาการจดัการทรัพยากรน า้  ตามแนวความคดิการ
จดัการทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้และประชากร   (LWPM Concept) ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่
น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ พืน้ท่ี 4,600 ไร่ 
มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

1) ส าร วจรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจและสงัคม  ตลอดจนสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีและข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการน า้ 

2) การวิเคราะห์คณุภาพของดนิ  การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษา เป็นการ
ใช้ท่ีดนิในภาคเกษตรกรรมในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

3) การศกึษาทรัพยากรน า้ ในสว่นของปริมาณน า้  คณุภาพน า้ โดยมีการศกึษา
ปริมาณน า้ต้นทนุและประมาณน า้ใช้  ซึง่ปริมาณน า้ต้นทนุคือ ปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั   
โดยมีการวิเคราะห์จากระบบอา่งเก็บน า้ ส าหรับปริมาณน า้ ใช้ ค านวณจากการใช้น า้ในภาค
เกษตรกรรม 
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4) การศกึษาทางด้านประชากร เป็นการศกึษาจ านวนประชากรในพืน้ท่ีตาม
ทะเบียนราษฏร  ในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า ซึง่เป็นชมุชนชนบท 
 

  ในการศกึษาเพ่ือประเมินสถานการณ์น า้ต้นทนุ  และความต้องการใช้น า้จากอดีต 
ปัจจบุนัและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1) การศกึษาสภาพของพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ทรัพยากรน า้และประชากร  โดยการศกึษาและ
วิเคราะห์ข้อมลูย้อนหลงัจากอดีต เพ่ือให้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
ทรัพยากรน า้และประชากร  โดยมีการศกึษาดงันี ้
 

- การศกึษาสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในปี พ.ศ. 2538 2545 และ 2550  
- การศกึษาทางด้านทรัพยากรน า้และการใช้น า้ในปี พ.ศ. 2541-2551 
- ศกึษาจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2538-2551 

 

2) การวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ   ทรัพยากรน า้ 
และจ านวนประชากรในอนาคตของพืน้ท่ีศกึษา   โดยการคาดการณ์ความต้องการใช้ทรัพยากรน า้ 
จ านวนประชากรและการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

3) ประสานการด าเนินงาน  โดยสอบถามและรับฟังความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาความต้องการ แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรน า้จากประชาชนในพืน้ท่ี  และผู้ ท่ี
เก่ียวข้องมีสว่นได้สว่นเสียในพืน้ท่ีศกึษา 

 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ทราบถึงการใช้น า้ใน พืน้ท่ีศกึษาในอดีต ปัจจบุนัและการคาดการณ์ในอนาคต  
เพ่ือให้มีการจดัสรรทรัพยากรน า้ในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม 

2) ได้ทราบถึงระบบบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสม   โดยใช้หลกัการของการ
บริหารจดัการทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้และประชากร (LWPM Concept)  

3) ได้รูปแบบวิธีการบริหารจดัการน า้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัความ ต้องการของ
ประชาชน ชมุชนและท้องถ่ิน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการใช้น า้ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กบัปัญหาและศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีในพืน้ท่ีเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรรมให้ประชาชน
มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้   โดยการบริหารจดัการในพืน้ท่ีศกึษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 



บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศกึษาการบริหารจดัการน า้  ท่ีมีผลตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบ
บรูณาการ กรณีศกึษาโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน )  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  เป็นการศกึษาโดยการใช้แนวคดิทางด้านทรัพยากรดนิ  ทรัพยากร
น า้และประชากร (LWPM Concept) จงึต้องมีการศกึษาแนวความคดิและงานวิจยัตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องและครอบคลมุถึงองค์ประกอบทัง้ทางด้าน ดนิ น า้ และประชากร สามารถทบทวน
วรรณกรรมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาสูก่ารสร้างกรอบแนวคดิในการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
2.1 แนวคิดทฤษฏีใหม่ 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหา  ‚น า้เพ่ือการเกษตร ‛  
เพราะน า้เป็นปัจจยัส าคญัในการท าเกษตร ซึง่เม่ือใดท่ีเกิดปัญหาความแห้งแล้งราษฏรก็ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน า้  ท าให้ผลผลิตตกต ่าราษฏรได้รับความทกุข์ยาก  ด้วยเหตนีุจ้งึได้
พระราชทานแนวพระราช ด าริในเร่ือง ‚ทฤษฏีใหม่ ‛  เพ่ือบริหารจดัการพืน้ท่ีท ากินให้มีน า้ใช้ทาง
การเกษตรอยา่งเพียงพอตลอดปี  ให้เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองได้  ตอ่มาในปี 2537-2538 ได้
พระราชด าริเพิ่มเตมิเป็นเกษตร ‚ทฤษฏีใหม ่3 ขัน้ตอน‛  อนัเป็นแนวทางในการพฒันาการเกษตร
และชมุชนในชนบทให้สามารถพึง่พาตนเองได้ 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส าคญั  ในการบริหารจดัการแหลง่น า้และท่ีดนิ
อยา่งเหมาะสมโดยมีพระราชด าริเร่ือง ‚น า้‛ รวมทัง้เร่ือง ‚ทฤษฎีใหม่‛ อยา่งชดัเจนโดยเร่ืองน า้นัน้
ได้อญัเชิญพระราชด ารัชท่ีพระราชทานแก่ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและคณะ ณ พระราชวงัสวนจิตรลดา เม่ือวนัท่ี 17 
มีนาคม พ .ศ. 2529 ความวา่ ‚... หลกัส าคญัวา่ต้องมีน า้บริโภค น า้ใช้เพ่ือก ารเพาะปลกูเพราะวา่
ชีวิตอยูท่ี่นัน่  ถ้ามีน า้คนอยูไ่ด้  ถ้าไมมี่น า้คนอยูไ่มไ่ด้ ไมมี่ไฟฟ้าคนอยูไ่ด้ แตถ้่าไมมี่ไฟฟ้าไมมี่น า้
คนอยูไ่มไ่ด้...‛ (มลูนิธิชยัพฒันา, 2552) 
 

จะเห็นได้วา่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส าคญั  ในเร่ืองทรัพยากรน า้กบัการ
ด ารงอยูข่อ งชีวิตเป็นอยา่งยิ่ง จงึได้ทรงคดิค้น ‚ทฤษฏีใหม่ ‛  ซึง่เป็นทฤษฏีในการจดัการเร่ืองน า้
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และท่ีดนิ  เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีแห้งแล้ง  ซึง่อาศยัแตเ่พียงน า้ฝนในการ
ท าการเกษตรเทา่นัน้  ทัง้นีแ้นวปฏิบตัพืิน้ฐานของทฤษฏีใหมคื่อ การจดัการให้มีน า้ส าหรับใช้ใน
การเกษตร โดยการขดุสระในพืน้ท่ีเกษตรกรและการจดัแบง่พืน้ท่ีออกเป็นพืน้ท่ีแหลง่น า้  พืน้ท่ีท า
การเกษตร ท่ีอยูอ่าศยัและพืน้ท่ีบริการตา่งๆในสดัสว่นท่ีมีความเหมาะสม โดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น
สดัสว่น 30:30:30:10  คือประมาณร้อยละ 30 ใช้เป็นพืน้ท่ีขดุสระเก็บน า้ ประมาณร้อยละ 30 ใช้
เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าว ประมาณร้อยละ 30 ใช้เป็นพืน้ท่ีปลกูผกั ไม้ผล และม้เ ศรษฐกิจท่ีมีคา่ประมาณ
ร้อยละ 10  ใช้เป็นพืน้ท่ีก่อสร้างบ้าน  ท าคนัดนิ  ท าถนน  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เชน่ โรงเพาะเห็ด  
ยุ้งฉาง  เป็นต้น  ดงัภาพท่ี 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ภาพท่ี  2.1 แสดงการแบง่สดัสว่นพืน้ท่ีตามทฤษฎีใหม่ 

(ท่ีมา: มลูนิธิชยัพฒันา, 2552) 
 

  ในการพฒันา พืน้ท่ีท่ีท าการเกษตรท่ีแห้งแล้งและการขาดแคลนน า้ ให้มีน า้ส าหรับใช้ท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอในเวลาท่ีต้องการ โดยวิธีการขดุสระกกัเก็บน า้ฝน ตามรูปแบบวิธีการ  
‚ทฤษฏีใหม่ ‛ ท่ีพระองค์ได้ทรงทดลองท่ีวดัมงคลชยัพฒันา อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ โดย
หลกัการในการท าเกษตรทฤษฏีใหม ่คือการแบง่พืน้ท่ีของเกษตรกรท่ีมีขนาดเล็กออกตามประโยชน์
ใช้สอย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกษตรรายยอ่ยสามารถเลีย้งตวัเองได้ในระดบัท่ีประหยดั แตต้่องมีความ
สามคัคีในท้องถ่ิน  ซึง่เป็นทฤษฏีท่ีชว่ยในการพฒันาประเทศได้อีกทางหนึง่  โดยมีรายละเอียด  3 
ขัน้ตอนดงันี ้
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2.1.1 ทฤษฏีใหม่ขัน้แรก   ต้องศกึษาสภาพภมูิประเทศและคณุสมบตัขิองดนิให้มี
ความเข้าใจอยา่งทอ่งแท้วา่  ดนิมีคณุสมบตัเิป็นอยา่งไร  เก็บกกัน า้ได้หรือไม ่ เหมาะสมกบัการ
ปลกูพืชชนิดไหน  ขัน้ตอนตอ่ไปคือ การแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสว่นๆ  โดยมีหลกัเกณฑ์วา่จะต้องมีการ
ใช้น า้อยา่งเพีย งพอตลอดปี  โดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสดัสว่น 30:30:30:10 ในพืน้ท่ีประมาณ 15 ไร่ 
มีการแบง่ใช้ประโยชน์ คือ นาข้าวคดิเป็นร้อยละ 30 พืชไร่และพืชสวนคดิเป็นร้อยละ 30 สระน า้  
คดิเป็นร้อยละ 30 และท่ีอยูอ่าศยัคดิเป็นร้อยละ 10 
 

จากการแบง่พืน้ท่ีในการใช้ประโยชน์ตามสดัสว่น ดงักลา่วข้างต้น  จะเห็นได้วา่มี
พืน้ท่ีท่ีต้องใช้น า้อยู ่ 2 สว่น คือ นาข้าวใช้พืน้ท่ีประมาณ 5 ไร่  และจากการศกึษาโครงการขดุสระ
เก็บกกัน า้ตามทฤษฏีใหม ่อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ กองการประเมินผลและข้อมลู (ส านกังาน
คณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองม าจากพระราชด าริ , 2542) พบวา่ จะต้อง
ใช้น า้ประมาณ  5,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี  และสว่นท่ี 2  ส าหรับปลกูพืชไร่และพืชสวนซึง่ใช้พืน้ท่ี
ประมาณ 5 ไร่  มีความต้องการน า้ประมาณ 5,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี  จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
มีสระน า้ท่ีสามารถจนุ า้ได้ประมาณ 10,000 ลกูบาศก์เมตร  จากการค านวณพบวา่พืน้ท่ีประมาณ 
3 ไร่  ขดุลกึประมาณ 4 เมตร  เป็นปริมาตรประมาณ 19,000 ลกูบาศก์เมตร จะสามารถเก็บน า้ได้
เพียงพอตอ่ความต้องการ  ส าหรับการแบง่พืน้ท่ีตามสดัสว่นดงักลา่วมีเหตผุล  และหลกัการในการ
ใช้ประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1) นาข้าว ข้าวถือเป็นอาหารหลกัของครอบครัวไทยท่ีต้องใช้บริโภคกนัตลอดทัง้
ปี  จากการค านวณพบวา่การปลกูข้าวในพืน้ท่ีประมาณ 5 ไร่  หรือประมาณร้อยละ 30 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมดจะมีปริมาณเพียงพอส าหรับการบริโภคภายในครอบครัวตลอดทัง้ปี 

 

2)  สระน า้ น า้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท าการเกษตร การขาดแคลนน า้  นบัเป็น
ปัญหาส าคญัของเกษตรกรไทย การมีแหลง่น า้เพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในการท าการเกษตรอยา่ง  
พอเพียงตลอดทัง้ปีจงึเป็นสิ่งส าคญั  นอกจากนีส้ระน า้ยงัสามารถใช้ในการเลีย้งปลาซึง่จะใช้ใน
การบริโภคและเป็นแหลง่รายได้อีกทางหนึง่ด้วย ในจ านวนท่ีนาประมาณ 5 ไร่ และพืชสวนอีก
ประมาณ 5  ไร่  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีสระน า้ประมาณ 3 ไร่  โดยขดุลกึประมาณ 4 เมตร  ซึง่จะ
ให้มีความจปุระมาณ 19,000 ลกูบาศก์เมตร  จากการค านวณโดยมีสมมตุฐิานวา่  ในปีหนึง่ๆ ฝน
จะไมต่กประมาณ 300 วนั  ท าให้สระน า้นีมี้น า้เหลือประมาณ 1 เมตร  จากความลกึของสระน า้ซึง่
ไมพ่อกบัความต้องการใช้  ดงันัน้ในระดบัหมูบ้่านจงึต้องมีแอง่น า้ไว้เตมิสระน า้เล็กๆ  ของแตล่ะ
ครัวเรือนให้เตม็อยูเ่สมอ และควรจะมีอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่เพ่ือเตมิให้อา่งน า้ของแตล่ะหมูบ้่าน 
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แตเ่น่ืองจากในการขดุสระน า้จะต้องลงทนุคอ่นข้างสงู  พระองค์จงึมีพระราชด าริวา่ 
‚ทัง้ภาครัฐและเอกชนควรจะเข้ามาชว่ยเหลือทางด้านเงินทนุ‛ 

 

3) พืชสวนครัวและพืชสวน /พืชไร่ ในพืน้ท่ีคดิเป็นร้อยละ 30 หรือประมาณ 3 ไร่ 
ให้ใช้ส าหรับปลกูพืชท่ีนอกเหนือจากข้าว โดยพืชท่ีพระองค์ทรงมีพระราชด าริให้ปลกูมี 2 ประเภท
คือ 
 

(1) พืชล้มลกุ ประเภทพืชสวนครัว ไม้ดอก ไม้ปร ะดบั และพืชตระกลูถัว่ 
ซึง่จะชว่ยปรับปรุงคณุภาพดนิให้ดีขึน้ 

 

(2) ปลกูพืชยืนต้นและผลไม้ ซึง่เป็นพืชทรงพุม่ขนาดใหญ่ท่ีสามารถให้ร่ม
เงาและรักษาความชุม่ชืน้ ชว่ยยดึป้องกนัการพงัทลายของดนิและสามารถเก็บเก่ียวผลได้ในระยะ
ยาว  พืชท่ีพระองค์ทรงพระราชทานพระราชด าริให้ปลกูได้ แก่ มะมว่ง ส้มโอ ขนนุ สะเดา โดยต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ีด้วย 
 

4) ท่ีอยูอ่าศยั สิ่งปลกูสร้าง โรงเรือนและถนน ประมาณ 1-2 ไร่ โดยเน้นความ
สะดวกในการล าเลียงผลผลิตออกสูต่ลาด 
 

  หลกัการดงักลา่วเป็นทฤษฏีใหมข่ัน้ต้น เม่ือเกษตรกรเข้าใจหลกัการและลงมือ
ปฏิบตัจินสามารถเลีย้งดตูวัเองได้แล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัยงัทรงให้แนวความคดิในการ
ด าเนินการตอ่ไปในขัน้ท่ีสองและท่ีสามซึง่เป็น ทฤษฏีใหมข่ัน้ก้าวหน้า  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถยก 
ระดบัความเป็นอยูไ่ปสูค่วามพอมีพอกิน 
 

2.1.2 ทฤษฏีใหม่ ขัน้ท่ีสอง   เป็นการด าเนินการท่ีเน้นการร่วมมือกนัของสมาชิกใน
ชมุชน ซึง่อาจอยูใ่นรูปกลุม่สหกรณ์ ในขัน้ตอนการผลิตและกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน เชน่ การ
จดัหาเมล็ดพนัธุ์และปัจจยัการผลิตตา่งๆ  การใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการผลิต
ร่วมกนั  การร่วมกนัจดัหาและดแูลบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ เชน่ การสาธารณสขุ วดั 
โรงเรียน  การมีกองทนุท่ีจะสามารถให้กู้ ยืมแก่สมาชิกในชมุชนยามฉกุเฉิน และเพื่อการศกึษาแก่
บตุรหลานของสมาชิกในชมุชน โดยมุง่เน้นให้ชมุชนเป็นสงัคมท่ีอบอุน่มีความรักความเอือ้อาทรตอ่
กนัและกนั นอกจากนีก้ารรวมกลุม่กนัจะสามารถเพิ่มความสามารถในการตอ่รองและลดต้นทนุใน
การผลิต 
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2.1.3 ทฤษฏีใหม่ขัน้ท่ีสาม  การด าเนินการในขัน้นีใ้ห้ชมุชนเปิดตวัตอ่สงัคมภายนอก
เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรอ่ืนๆ เชน่ บริษัทและธนาคาร  ได้เข้ามาให้ความชว่ยเหลือด้านการเงินและ
การตลาด  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และให้องค์กรภายนอกได้มีโอกาสซือ้ผลผลิตทางการเกษตรใน
ราคาถกู 

 

จากรายละเอียดทฤษฏีใหม่  3 ขัน้ตอนดงักลา่วข้างต้น จะต้องใช้น า้ไว้ส าหรับเตมิจะเป็น
ทฤษฎีใหมท่ี่ทฤษฎีใหมท่ี่สมบรูณ์ (มลูนิธิชยัพฒันา,2552) ทฤษฎีใหมท่ี่ด าเนินการโดยอาศยัแหลง่
น า้ธรรมชาต ิน า้ฝน   จะอยูใ่นลกัษณะ ‚หมิ่นเหม่‛  เพราะหากปีใดฝนน้อยน า้อาจจะไมเ่พียงพอ  
ฉะนัน้การท่ีจะท าให้ทฤษฎีใหมส่มบรูณ์ได้นัน้   จ าเป็นต้องมีสระเก็บกกัน า้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เตม็ความสามารถ  โดยการมีแหลง่น า้ขนาดใหญ่ท่ีสามารถเพิ่มเตมิน า้ในสระเก็บกกัน า้ให้เตม็อยู่
เสมอ  ดงัเชน่  กรณีของการทดลองท่ีโครงการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณวดัมงคลชยัพฒันา อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวดัสระบรีุ   ระบบทฤษฎีใหมท่ี่สมบรูณ์   อา่งใหญ่เตมิอา่งเล็ก   อา่ง
เล็กเตมิสระน า้  ดงัภาพท่ี 2.2 

   

ภาพท่ี  2.2 แสดงพืน้ท่ีอา่งเก็บน า้ อา่งใหญ่เตมิอา่งเล็ก อา่งเล็กเตมิสระน า้    
 (ท่ีมา: มลูนิธิชยัพฒันา, 2552) 

 

จากภาพวงกลมเล็ก คือสระน า้ท่ีเกษตรกรขดุขึน้ตามทฤษฎีใหม ่เม่ือเกิดชว่งขาดแคลนน า้
ในฤดแูล้ง  เกษตรกรสามารถสบูน า้มาใช้ประโยชน์ได้  และหากน า้ในสระน า้ไมเ่พียงพอก็ขอรับน า้
จากอา่งห้วยหินขาว (อา่งเล็ก)  ซึง่ได้ท าระบบสง่น า้เช่ือมตอ่ทางทอ่ลงมายงัสระน า้ท่ีได้ขดุไว้ในแต่
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ละแปลง  ซึง่จะชว่ยให้สามารถมีน า้ใช้ตลอดปี   กรณีท่ีเกษตรกรใช้น า้กนัมาก  อา่งห้วยหินขาว  
(อา่งเล็ก ) ก็อาจมีปริมาณน า้ไมเ่พียงพอ  ก็สามารถใช้วิธีการผนัน า้จากเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ (อา่ง
ใหญ่)  ตอ่ลงมายงัอา่งเก็บน า้ห้วยหินขาว (อา่งเล็ก)  ก็จะชว่ยให้มีปริมาณน า้มาเตมิในสระของ
เกษตรกรพอตลอดทัง้ปีโดยไมต้่องเส่ียง  ระบบการจดัการทรัพยากรน า้ตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  สามารถท าให้การใช้น า้มีประสิทธิภาพอยา่งสงูสดุ  จากระบบสง่ทอ่
เปิดผา่นไปตามแปลงไร่นาตา่งๆ  3-5 เทา่  เพราะยามหน้าฝน   นอกจากจะมีน า้ในอา่งเก็บน า้แล้ว 
ยงัมีน า้ในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อมกนัด้วย  ท าให้มีปริมาณน า้เพิ่มอยา่งมหาศาล   น า้ในอา่งท่ี
ตอ่มาสูส่ระจะท าหน้าท่ีเป็นแหลง่น า้ส ารองคอยเตมิเทา่นัน้เอง  
 

จากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่ า การเกษตรทฤษฏีใหมซ่ึง่เป็นแนวพระราชด าริ  ใน
การพฒันาแบบยัง่ยืนโดยเน้นท่ีระบบเศรษฐกิจพอยงัชีพ อยา่งไรก็ตามแนวพระราชด าริสามารถ
เช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสง่ออก ซึง่เป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัในปัจจบุนัได้เพราะ
เม่ือฐานการผลิตของประเทศซึง่ก็คือ ภาคการเกษตร มีความแข็งแกร่งพอเพียงก็จะสามารถผลิต
พืชผลและสามารถแปรรูปเพ่ือการสง่ออกและสามารถสร้างงานสร้างรายได้น าเข้าประเทศได้ 
 

2.2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 

2.2.1 จุดเร่ิมต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลจากการใช้แนวทางการพฒันาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั   ได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงแก่สงัคมไทยอยา่งมากในทกุด้าน  ไมว่า่จะเป็นด้านเศรษฐกิจ  การเมือง วฒันธรรม 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม  อีกทัง้กระบวนการของความเปล่ียนแปลงมีความสลบัซบัซ้อนจนยากท่ีจะ
อธิบายในเชิงสาเหตแุละผลลพัธ์ได้  เพราะการเปล่ียนแปลงทัง้หมดตา่งเป็นปัจจยัเช่ื อมโยงซึง่กนั
และกนั  ส าหรับผลของการพฒันาในด้านบวกนัน้ได้แก่   การเพิ่มขึน้ของอตัราการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวตัถุ  และสาธารณปูโภคตา่งๆ  ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยัหรือการขยาย
ปริมาณและกระจายการศกึษาอยา่งทัว่ถึงมากขึน้  แตผ่ลด้านบวกเหลา่นีส้ว่นใหญ่กระจายไ ปถึง
คนในชนบทหรือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมน้อยแตว่า่กระบวนการเปล่ียนแปลงของสงัคมได้เกิดผลลบ
ตดิตามมาด้วยเชน่ การขยายตวัของรัฐเข้าไปในชนบท ได้สง่ผลให้ชนบทเกิดความออ่นแอในหลาย
ด้าน  ทัง้การต้องพึง่พิงตลาดและพอ่ค้าคนกลางในการสัง่สินค้าทนุ  ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิระบบความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ  และการรวมกลุม่กนัตามประเพณีเพ่ือการ
จดัการทรัพยากรท่ีเคยมีอยูแ่ตเ่ดมิแตกสลายลง ภมูิความรู้ท่ีเคยใช้แก้ปัญหาและสัง่สมปรับเปล่ียน
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กนัมาถกูลืมเลือนและเร่ิมสญูหายไปสิ่งส าคญัก็คือ  ความพอเพียงในการด ารงชีวิต  ซึง่เป็นเง่ือนไข
พืน้ฐานท่ีท าให้คนไทยสามารถพึง่ตนเอง (มลูนิธิชยัพฒันา , 2552) และด าเนินชีวิตไปได้อยา่งมี
ศกัดิศ์รีภายใต้อ านาจ และความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง  ความ สามารถในการ
ควบคมุ และจดัการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบตอ่ความต้องการตา่งๆ  รวมทัง้ความสามารถ
ในการจดัการปัญหา ตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง  ซึง่ทัง้หมดนีถื้อวา่เป็นศกัยภาพพืน้ฐานท่ีคนไทยและ
สงัคมไทยเคยมีอยูแ่ตเ่ดมิต้องถกูกระทบกระเทือน ซึง่วิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบูแ่ละ
ปัญหาความออ่นแอของชนบทรวมทัง้ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ล้วนแตเ่ป็นข้อพิสจูน์และยืนยนั
ปรากฎการณ์นีไ้ด้เป็นอยา่งดี  

 

2.2.2 เศรษฐกิจพอเพียง  

  ‚เศรษฐกิจพอเพียง ‛ เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทาน
พระราชด าริชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่  25 ปี 
(www.Chaipat.or.th) ตัง้แตก่่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย า้ 
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คง และยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกา
ภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงตา่งๆ (มลูนิธิชยัพฒันา, 2552)  

1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็น ปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของ
ประชาชนในทกุระดบั  ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรัฐ  ทัง้ในการพฒันาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัตอ่โลก
ยคุโลกาภิวตัน์  ความพอเพียงหมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตผุล  รวมถึงความจ าเป็น ท่ี
จะต้องมีระบบภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควรตอ่การกระทบใดๆ  อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้
ภายในภายนอกทัง้นี ้จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการ
น าวิชาการตา่งๆ   มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทกุขัน้ ตอน  และขณะเดียวกนั   จะต้อง
เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาต ิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทกุ
ระดบัให้มีส านกึในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนิน  ชีวิตด้วย
ความอดทน  ความเพียร มีสต ิปัญญา  และความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดลุและพร้อมตอ่การรองรับ
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกว้างขวาง  ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี  

http://www.chaipat.or.th/
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2) ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชตูวัเอง ได้ให้ความ
พอเพียงกบัตวัเอง  (Self Sufficiency) อยูไ่ด้โดยไมต้่องเดือดร้อน  โดยต้องสร้างพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตัง้ตวัให้มีความพอกิน พอใช้ไมใ่ชมุ่ง่หวงัแตจ่ะทุม่เทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแตเ่พียงอยา่งเดียว เพราะผู้ ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะ
พึง่ตนเองยอ่มสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ท่ีสงูขึน้ไปตามล าดบั
ตอ่ไปได้  

 

3) คุณสมบัตขิองเศรษฐกิจพอเพียง มีดงันี ้ 
 

(1) ความพอประมาณหมายถึง  ความพอดีท่ีไมน้่อยเกินไปและไมม่าก
เกินไป โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน  เชน่ การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

 

(2) ความมีเหตผุลหมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนัน้ 
จะต้องเป็นไปอยา่งมีเหตผุล โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนค านงึถึงผลท่ีคาดวา่
จะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ อยา่งรอบคอบ  

 

(3) ภมูิคุ้มกนัหมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียน
ด้านตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้  โดยค านงึถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

 

โดยมีเงื่อนไขของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบั
พอเพียง 2 ประการ ดงันี ้ 

(1) เง่ือนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการตา่งๆ  ท่ี
เก่ียวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหลา่นัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั  เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในการปฏิบตัิ  

 

(2) เง่ือนไขคณุธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนกัใน 
คณุธรรม  มีความซ่ือสตัย์สจุริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สตปัิญญาในการด าเนินชีวิต 
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ดงันัน้ในการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย  จงึมีการ
ประยกุต์ใช้โดยมีการมุง่เน้นทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุง่เน้นให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายาม
เร่ิมต้นผลิตหรือบริโภคภายใต้ขอบเขต  ข้อจ ากดัของรายได้หรือทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ปก่ อน ซึง่ก็คือ
หลกัในการลดการพึง่พา  เพิ่มขีดความสามารถในการควบคมุการผลิตได้ด้วยตนเอง  และลด
ภาวะการเส่ียงจากการไมส่ามารถควบคมุระบบตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เศรษฐกิจพอเพียง
มิใชห่มายความถึง  การกระเบียดกระเสียดจนเกินสมควร หากแตอ่าจฟุ่ มเฟือยได้เป็นครัง้คราว
ตามอตัภาพ แตค่นสว่นใหญ่ของประเทศมกัใช้จา่ยเกินตวั  เกินฐานะท่ีหามาได้  โดยพืน้ฐานแล้ว
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจงึควรเน้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตร  เน้น
ความมัน่คงทางอาหารเป็นการสร้างความมัน่คงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดบัหนึง่  จงึเป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีชว่ยลดความเส่ียง หรือความไมม่ัน่คง ทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้  เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถประยกุต์ใช้ได้ในทกุระดบั  ทกุสาขา ทกุภาคของเศรษฐกิจ ไมจ่ าเป็นจะต้องจ ากดัเฉพาะ
แตภ่าคการเกษตรหรือภาคชนบท  แม้แตภ่าคการเงิน  ภาคอสงัหาริมทรัพย์  และการค้าการลงทนุ
ระหวา่งประเทศ  โดยมีหลักการท่ีคล้ายคลงึกนัคือ เน้นการเลือกปฏิบตัอิยา่งพอประมาณ  มีเหตมีุ
ผล และสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่ตนเองและสงัคม  

2.3 แนวความคิดเก่ียวกับลุ่มน า้ 

 2.3.1 แนวคิดพืน้ฐานเร่ืองลุ่มน า้ 
 

  ‚ลุม่น า้และการจดัการลุม่น า้ ‛ เป็นค าท่ีมีการกลา่วถึงมาเป็นระยะเวลานาน 
คนสว่นใหญ่จะรับรู้ผา่นระบบการศกึษาในวิชาภมูิศาสตร์วา่ ลุม่น า้คือ พืน้ท่ีรับน า้เม่ือฝนตกลงมา
ในบริเวณหนึง่และน า้จากล าห้วยหลายสายในภเูขาและได้ไหลลงสูแ่มน่ า้สายหลกั โดยใช้สนัปันน า้
เป็นเส้นแบง่อาณาเขตของลุม่น า้ จงึมีการเรียกช่ือลุม่น า้ตามแมน่ า้สายหลกั เชน่ ลุม่ น า้ปิง 
ลุม่น า้วงั ลุม่น า้กก ลุม่น า้เจ้าพระยา ลุม่น า้ป่าสกั เป็นต้น ดงันัน้การจดัการลุม่น า้จงึอยูบ่นฐานคดิ
ท่ีวา่จะท าอยา่งไรให้ได้ปริมาณน า้ท่ีมาก มีการไหลของน า้อยา่งสม ่าเสมอ ตามหลกัการอนรัุกษ์
วิทยา (conservation)  ของนกัวิชาการด้านป่าไม้และแหลง่น า้ 
 

ในขณะท่ีชาวบ้านชมุชนท่ีได้อาศยั และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิใน
ลุม่น า้ก็มีฐานคดิท่ีวา่ลุม่น า้นอกจากเป็นแหลง่รับน า้แล้วยงัเป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ชมุชนได้ใช้ประโยชน์ในการด ารงอยูเ่ป็นบอ่เกิดของวฒันธรรมชมุชน ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งคน
กบัธรรมชาตแิละสิ่ งท่ีเหนือธรรมชาต ิจะเห็นได้วา่การจดัการลุม่น า้จงึเป็นการจดัการคนในลุม่น า้
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ให้เกิดการเรียนรู้ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินลุม่น า้อยา่งเป็นองค์รวมท่ีมีความสมัพนัธ์  แบบ
พึง่พาอาศยั  เพ่ือให้เกิดการด ารงอยูท่ี่มีความสมดลุและยัง่ยืน 
  

2.3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการลุ่มน า้ 

การจดัการลุม่น า้เป็นการจดัการเชิงพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขต  ในการด าเนินงานด้านการ
จดัการลุม่น า้ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์คือ  (สามคัคี  บณุยะวฒัน์, 2539)  

1) เพ่ือให้ได้น า้ท่ีมีปริมาณเหมาะสม (Quantity) หมายถึง การด าเนินงานกบั
ทรัพยากรในพืน้ท่ีลุม่น า้  ให้สามารถเ อือ้อ านวยตอ่การให้น า้ในลุม่น า้อยา่งเพียงพอตลอดฤดกูาล 
โดยเฉพาะปริมาณน า้ในชว่งฤดนู า้หลาก (Wet Period)  ก็ควรมีปริมาณเหมาะสมไมม่ากจนท าให้
เกิดการไหลบา่ของน า้  ขณะท่ีในฤดแูล้ง (Dry Period)  ก็ควรมีน า้ในล าธารเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ใน
กิจกรรมตา่งๆ พอสมควร 

2) ต้องให้น า้ท่ี มีคณุภาพดี (Quality) หมายถึง คณุภาพน า้ทางกายภาพเคมี  
และชีวภาพท่ีเอือ้ตอ่การด ารงชีพของพืชน า้ สตัว์น า้และสิ่งมีชีวิตในน า้ นอกจากนีต้้องมีคณุภาพดี
พอท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ด้วย  

3) เพ่ือให้มีการควบคมุระบบการไหลของน า้ (Flow regime) หมายถึง การ
จัดการน า้ให้เป็นไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  โดยมีการค านงึถึงเวลาใดท่ีต้องการน า้เป็นหลกั
ส าคญั  ข้อส าคญัท่ีสดุต้องให้มีน า้ไหลอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการกระท าได้ดงันี ้

(1) ควบคมุการไหลบา่  (Flood control) หมายถึงการป้องกนัน า้ไหลบา่ 
เพราะวา่น า้ท่ีไหลบา่นัน้ไมอ่ยูใ่นชว่งเวลาท่ี ต้องการ ก็จะเป็นการสญูเสียน า้อยา่งมากโดยเปลา่
ประโยชน์  ควรจะต้องมีการป้องกนัซึง่อาจกระท าโดยการสร้างเข่ือน หรืออา่งเก็บน า้หรือการใช้พืช
ป้องกนั 

(2) การชะลอการไหลของน า้ (Delay or  altered  yields) หมายถึง การ
ขยายเวลาการไหลของน า้ให้นานมากขึน้  ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบั Flood control  ซึง่มีข้อสงัเกตก็คือ 
การจดัการลุม่น า้ท่ีดีนัน้จะต้องควบคมุการไหลของน า้ในฤดฝูนให้น้อยลง  และสามารถเพิ่มการ
ไหลของน า้ในฤดแูล้งให้มากขึน้ 

4) การควบคมุอตัราการพงัทะลายของดนิ (Control accelerated erosion) 
หมายถึง การป้องกนัการพงัทลายของดนิ การเพิ่มขึน้ของประชาชน  การเจริญเตบิโตของเมือง ก็มี
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ความจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาท่ีท ามาหากิน  ท าให้มีการท าลายป่ามากขึน้  จงึต้องหาวิธีการท่ีจะ
ท าอยา่งไรจงึท าให้ดนิถกูชะล้างได้น้อยท่ีสดุ 

5) ลดความเสียหายจากน า้ทว่ม (Reduction of flood damages) หมายถึง ลด
ความเสียหายตา่งๆ อนัเกิดจากน า้ทว่มหรือน า้ไหลบา่ การใช้มาตรการทางด้านป่าไม้  อาจบรรเทา
ได้บ้างแตต้่องใช้เวลาและความระมดัระวงัการก่อสร้างเข่ือน  ฝายกัน้น า้  และวิธีการทางอนรัุกษ์
จะชว่ยให้ลดความเสียหายในการไหลบา่ของน า้ 

6) การจดัการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินลุม่น า้แบบยัง่ยืน  ให้สามารถเอือ้อ านวย
ตลอดไปในการสนองปัจจยัส่ีตอ่มวลมนษุย์  โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินลุม่น า้อยา่งมี
หลกัการ  มีเหตผุลและเป็นไปด้วยความระมดัระวงัตามหลกัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ    

 

2.3.3 องค์ประกอบในระบบนิเวศลุ่มน า้ 

ลุม่น า้เป็นหนว่ยพืน้ท่ีหนึง่ท่ีมีขอบเขตหรืออาณาบริเวณท่ีชดัเจน เม่ือเปรียบเทียบ
กบัระบบนิเวศแล้ว ลุม่น า้ก็คือระบบนิเวศ จงึสามารถเรียกเป็นระบบนิเวศลุม่น า้ (Watershed 
Ecosystem) มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบคล้ายคลงึกนั ระบบลุม่น า้ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ การจดัการระบบนิเวศลุม่น า้ จงึเป็นการจดัการโครงสร้างให้อยู่
ในสภาพธรรมชาตหิรือในสภาพท่ีมีการเปล่ียนน้อยท่ีสดุโดยให้คงสภาพการท างานของระบบ
เป็นไปตามปกต ิ 

องค์ประกอบของระบบนิเวศลุม่น า้ หากแบง่ตามแนวคดิทางสิ่งแวดล้อมสามารถ
แบง่ได้เป็นกลุ่มทรัพยากรกายภาพในลุม่น า้  (Physical  Resources)  กลุม่ทรัพยากรชีวภาพใน
ลุม่น า้ (Biological  Resources)  กลุม่คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ (Human Use Values) 
และกลุม่สิ่งแวดล้อมสงัคมและชมุชนในลุม่น า้ (Quality  of  Life Values) ซึง่ทัง้ 4  องค์ประกอบ ท่ี
กลา่วมามีความส าคญัตอ่การควบคมุสถานภาพปัจจบุนัของชมุชนในลุม่น า้อยา่งมาก การวาง 
แผนและจดัการลุม่น า้ในทกุกรณี  ต้องเร่ิมต้นท่ีการศกึษาสถานภาพปัจจบุนัของทรัพยากรท่ีเป็น
องค์ประกอบในลุม่น า้เสมอ เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในระบบวา่อยู่
ในสถานะใด  (สมดลุธรรมชาต ิเตือนภยั เส่ียงภยัหรือวิกฤติ ) และในสถานภาพแตล่ะขัน้ก็
จ าเป็นต้องก าหนดความเข้มข้นของมาตรการในการป้องกนั  และแก้ไขท่ีแตกตา่งกนัด้วยเชน่กนั  
ประกอบด้วย 
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1) ทรัพยากรกายภาพ  

ทรัพยากรกายภาพหมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีลกัษณะเป็นทรัพยากรท่ี
ไมมี่ชีวิต  อนัประกอบด้วยทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรธรณีวิทยา  ทรัพยากรน า้ผิวดนิ  ทรัพยากรน า้
ใต้ดนิ  ทรัพยากรบรรยากาศ ฯลฯ  ซึง่ทรัพยากรตา่งๆ  เหลา่นีเ้กิดขึน้เองตามธรรมชาตมินษุย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการขัน้พืน้ฐาน  และการพฒันาเศรษฐกิจ
สงัคมของประเทศ  

2) ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพหมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีลกัษณะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต 
อนัประกอบด้วย  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรสตัว์ป่า  ทรัพยากรประมงและนิเวศวิทยาทางน า้ 
ทรัพยากรเหลา่นีต้้องพึง่พาอาศยัทรัพยากรกายภาพเป็นปัจจยัสนบัสนนุ  

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบ  หรือลกัษณะของทรัพยากรกายภาพ  และ
ทรัพยากรชีวภาพให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของมนษุย์  กลา่วคือมนษุย์มี
ความต้องการใช้ทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพในการด ารงชีวิต  ดงันัน้จงึพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหมม่าประยกุต์ ใช้ในการเก็บเก่ียวทรัพยากรหรือการจดัการ  การเก็บกกั 
การอนรัุกษ์  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือความต้องการของมนษุย์  เชน่  การเกษตรกรรม  การ
ปศสุตัว์  การใช้พลงังานอตุสาหกรรม  

4) สิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน 

สิ่งแวดล้อมสงัคมและชมุชนหมายถึง กลุม่ของสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ี ยวข้องกบั
มนษุย์โดยตรง (สิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้)  เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีแบง่ออกได้ 2 กลุม่หลกัคือ       (1) 
กลุม่สิ่งแวดล้อมท่ีจบัต้องได้ปรากฎรูปลกัษณ์ชดัเจน เชน่ อาคารสิ่งปลกูสร้าง ศาสนสถาน สถานท่ี
ส าคญัทางประวตัศิาสตร์  เทคโนโลยีตา่งๆ  ท่ีใช้ในการพฒันาเศ รษฐกิจและสงัคม เชน่ เทคโนโลยี
อวกาศ  เทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตเกษตร  ประมง  เทคโนโลยีในการคมนาคมขนสง่ ฯลฯ  (2) กลุม่
สิ่งแวดล้อมท่ีจบัต้องไมไ่ด้มีลกัษณะเป็นนามธรรม  เกิดจากการพฒันาความคดิ ความรู้ ทศันคต ิ
และจิตส านกึของสงัคม  รวมทัง้คณุธรรม จริยธรรมของประชากรในสงัคมและเป็นกลุม่สิ่งแวดล้อม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นกลไกในการควบคมุระเบียบของสงัคม เชน่ กฎหมาย นโยบายของรัฐ  หลกั
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ธรรมาภิบาลในการปกครองและบริหารบ้านเมือง  การพฒันาองค์กรและสถาบนัทางการเมือง  
เศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ 

2.3.4 หน้าที่ของลุ่มน า้ (watershed function)  

หน้าท่ีหรือการท างานตามหน้าท่ีภายในระบบลุม่น า้  หมายถึงกระบวนการตา่งๆ  
ของระบบการหมนุเวียนของน า้ท่ีเกิดขึน้เป็นล าดบัขัน้ตอน  ตัง้แตน่ า้ฝนเข้าสูร่ะบบจนกลายเป็นน า้
ไหลในล าธารออกจากระบบของลุม่น า้  โดยมีพืชพรรณท่ีขึน้ปกคลมุเป็นกลไกส าคญัในการปรุง
แตง่ปัจจยัผนัแปรภายนอกหรือน า้ฝนให้เข้ากบัปัจจยัคงท่ีภายใน  ด้วยการสง่เสริมให้น า้ไหลซมึลง
ไปในดนิ  เร่ิมต้นจากเรือนยอดของต้นไม้ท่ีนอกจากจะสกดักัน้น า้ฝนบางสว่นให้ตดิค้างบนเรือน
ยอด (interception) แล้ว  ยงัชว่ยลดแร งปะทะและชะลอการหยด /ไหลของน า้ฝน  ให้หลน่ลงสู่
พืน้ดนิในลกัษณะท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไปอีกด้วย  

ส าหรับกระบวนการท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีน า้ฝนไหลผา่นผิวดนิลงไปในดนิแล้ว        มี
ดงัตอ่ไปนี ้ คือ น า้ฝนท่ีซมึลงไปในดนิสว่นหนึง่ถกูต้นไม้ดงึไปใช้ทางราก  ท่ีเหลือจะเตมิความชืน้
ให้กับดนิถ้าคา่ความชืน้ท่ีเกิดขึน้ใหมมี่คา่มากกวา่  ความจสุนาม (field capacity) หรือปริมาณน า้
ท่ีเม็ดดนิถกูยดึเอาไว้   น า้ในสว่นเกินจะไหลลงสูด่นิชัน้ลา่ง (percolation) กลายเป็นน า้ใต้ดนิ 
(groundwater) แตถ้่าน า้ท่ีเตมิลงมามีอตัราเร็วมากกวา่การระบายลงสูด่นิชัน้ลา่ง  น า้ในสว่นเกิน
จะไหลตามด้านข้างใต้ผิวดนิ (lateral flow) หรือ น า้ไหลลงดนิ (inter flow) หรือ น า้ซมึหน้าดนิ 
(subsurface flow) ลงสูล่ าธาร ในท านองเดียวกนัถ้าน า้ท่ีไหลเตมิลงมามีความเร็วมากกวา่ 
percolation และ inter-flow แล้วน า้ในสว่นเกินก็จะเพิ่มความชืน้ให้กบัดนิมากขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง้
ดนิอ่ิมตวั (saturation point) น า้ท่ีเหลือจะเออ่นองตามผิวหน้าดนิและไหลลงสูล่ าธาร   หรือท่ีต ่า
ทางผิวหน้าดนิทนัที  เรียกวา่น า้ไหลบา่หน้าดนิ  (surface  runoff)  

ดงันัน้น า้ไหลในล าธาร (streamflow)  ซึง่ถือวา่เป็น output ออกจากระบบลุม่น า้
จงึประกอบไปด้วยน า้ไหลบา่หน้าผิวดนิ surface runoff น า้ไหลตามด้านข้างใต้ผิวดนิ (interflow 
or lateral flow or subsurface flow) และน า้ใต้ดนิ (groundwater  flow) นอกจากนีย้งัมีบางสว่น
ของน า้ฝนท่ีตกลงสูล่ าธารโดยตรงเรียกวา่ channel  precipitation แตเ่น่ืองจากองค์ประกอบของ
น า้ไหลในล าธารมีความเร็วในการไหลท่ีแตกตา่งกนัไป โดยสามารถแสดงออกมาเป็นกราฟท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการไหลของน า้ท่ีเป็นองค์ประกอบตา่งๆ ของน า้ไหลในล าธาร กบัชว่ง
ระยะเวลา หรือ hydrograp) (ส านกัวิชาการป่าไม้, 2551) 
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2.4 แนวคิดการบริหารจัดการแหล่งน า้ 
 

 การบริหารจดัการแหลง่น า้เพ่ือการเกษตรให้มีความเพียงพอ  จะต้องมีการวางแผนการใช้
น า้ในพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรม  โดยจะมีการใช้น า้ฝนท่ีเก็บกกัในสระน า้ประจ าไร่นาในฤดฝูนก่อน
เม่ือน า้มีไมเ่พียงพอก็สามารถท่ีจะน าน า้จากอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่มาเตมิสระน า้ประจ าไร่นาใน
ระบบชลประทาน  โดยมีหลกัการทางด้านการบริหารจดัการน า้ในระบบชลประทานดงันี ้
 

 หลกัการจดัสรรน า้ชลประทานโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัของการจดัการน า้คือ  การสง่น า้ใน
ปริมาณท่ีมีความเหมาะสม  สง่น า้ให้กบัพืน้ท่ีหรือบคุคลท่ีเหมาะสมและสง่ในชว่งเวลาท่ีมีความ
เหมาะสมตรงกบัความต้องการของป ระชาชน  ดงัท่ีวา่ ‚To Deliver the right amount of water to 
the right person at the right time‛  การท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วจะต้องมี  การด าเนินงาน
เป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้( กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน, 2548) 

1) การวางแผนการสง่น า้หรือการวางแผนการจดัสรรน า้ 
2) การควบคมุการสง่น า้  
3) การตดิตามประเมินผลการสง่น า้จริงในสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  2.3  วงจรการจดัการน า้ของโครงการชลประทาน 
  (ท่ีมา: กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2548) 

 จากหลกัการจดัสรรน า้ของระบบชลประทาน  หวัใจส าคญัของการวางแผนการจดัสรรน า้
คือ  ข้อมลู  ถ้าข้อมลูมีความถกูต้องเช่ือถือได้แผนการจดัสรรน า้ก็จะถกูต้องตรงกบัความต้องการ
ของเกษตรกรและการมีสว่นร่วมของประชาชน  ในการด าเนินโครงการพระร าชด าริทางด้านการ

การวางแผนการสง่น า้ 
Planning 

การควบคมุการสง่น า้ 
Control 

การติดตามและประเมินผล 
Monotoring Evaluation 
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บริหารจดัการ , การด าเนินงาน /กิจกรรม , การสง่น า้บ ารุงรักษา  เป็นต้น  อยา่งท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัท่ีทา่นทรงงานโครงการพระราชด าริ  ในพืน้ท่ีทางด้านการชลประทานทกุท่ีพระองค์
ทา่นก็ได้มีพระราชด ารัส  สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนในทกุพืน้ท่ีท่ีท่านทรงงานตลอดเวลา  
ดงัท่ีได้เห็นมาจนทกุวนันีโ้ดยพระองค์ทา่นมีการวางแผนการจดัสรรน า้ท่ีมีตวัแปรท่ีไมส่ามารถ
ควบคมุได้ เชน่ ฝน การเพาะปลกูพืชในพืน้ท่ีของเกษตรกร เป็นต้น โดยมีพระอจัฉริยภาพและพระ
ปรีชาสามารถในการท่ีทรงคดิค้น  ดดัแปลง  ปรับปรุง  ทางด้านการท าฝนเทียม และการพฒันา
บริเวณท่ีจะสง่น า้จากอา่งเก็บน า้ในลกัษณะอา่งใหญ่เตมิสระเล็ก  ในการบริหารจดัการน า้โดยมี
การใช้น า้จากระบบชลประทานตามแผนงาน  ตามรูปแบบทฤษฏีใหมท่ี่สมบรูณ์ซึง่จะต้องมีน า้
ส าหรับเตมิ  3 ขัน้ตอน  ซึง่พระองค์ทา่นได้มีการเตรียมแผนท่ีเป็นทางเลือกทางด้านการป้ องกนัภยั
แล้งไว้รับสภาวะการในการขาดแคลนน า้  ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทัง้ในฤดฝูนและฤดแูล้งเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนทางด้านปัญหาการขาดแคลนน า้ของเกษตรกร  และประชาชนในพืน้ท่ี 
 
2.5 แนวคิดการจัดการทรัพยากรน า้  (Water  Resource  Management) 

 การจดัการทรัพยากรน า้เป็นกระบวนการในการจดัการน า้  ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัให้ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ  มนษุย์มีการจดัการ
ทรัพยากรน า้มาตัง้แต ่6,000 ปีก่อนคริสต์กาล  ในแหลง่อารยธรรม 2 แหลง่  ได้แก่  แมโสโปเตเมีย
และอียิปต์  ในชว่งระยะแรกท่ีประชากรมีจ านวนไมม่าก  ทรัพยากรน า้ยงัไมมี่ความขาดแคลนการ
พฒันาทางด้านเศรษฐกิจคอ่ยเป็นคอ่ยไป  กิจกรรมการเกษตรเป็นแบบยงัชีพมากกวา่มุง่เน้นเพ่ือ
การสง่ออก  การจดัการทรัพยากรน า้ยงัไมมี่ความซบัซ้อน  โดยเป็นการจดัการด้วยวิธีการใช้
สิ่งก่อสร้าง  ได้แก่การสร้างเข่ือนและอา่งเก็บน า้  รวมทัง้การวางระบบชลประทานเป็นหลกั  ตอ่มา
ภายหลงัการปฏิวตัอิตุสาหกรรมซึง่สง่ผลตอ่ระบบและรูปแบบการผลิต ประกอบกบัจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  สง่ผลตอ่การใช้ทรัพยากรน า้ท่ีเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้การจดัการ
ทรัพยากรและปัญหาสิ่ง แวดล้อมท่ีมีความซบัซ้อมเพิ่มมากขึน้  นบัตัง้แตท่ศวรรษท่ี 1970 เป็นต้น
มา  นกัวิชาการหลากหลายสาขาจงึร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรน า้ในภาพรวมของลุม่น า้ลง
มาครอบคลมุถึงสาระตา่งๆ  ของการใช้และการแบง่ปันทรัพยากรน า้ การควบคมุและการรักษา
คณุภาพน า้  การควบคมุปริมาณแล ะการระบายน า้  หลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ถกู
พิจารณาควบคูก่บัเทคนิคด้านวิศวกรรม  และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
จงึเร่ิมมีการจดัการทรัพยากรน า้ด้วยวิธีการไมใ่ช้สิ่งก่อสร้าง  โดยกระบวนการวางแผนการจดัการ
ทรัพยากรน า้ (water  resource  planning  process) 
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 ปัญหาการจดัการทรัพยากรน า้  จงึสามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเดน็หลกั คือ ปัญหาทาง
กายภาพและปัญหาทางด้านการจดัการ  ซึง่ทัง้สองประเดน็มีโครงสร้างและสาเหตคุวามสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกนั โดยท่ีปัญหาการขาดแคลนน า้ท่ีเกิดขึน้สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศ  และเป็น
ปัญหาความเล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจ  และความขดัแย้งทางสงัคมในอีกหลายประ เทศ  สภาพแห้ง
แล้งของลุม่น า้ตา่งๆ  จะสง่ผลตอ่สภาวะเศรษฐกิจเมืองและชมุชน  จงึจ าเป็นต้องหาทางออกใน
การแก้ปัญหาท่ีวิกฤตนีอ้ยา่งเร่งดว่น (Dyson, Bergkamp และ Scanlon, 2003) ดงันัน้ ประเทศ
ตา่งๆ จงึพยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้  โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบและระบบในการ
จดัการทรัพยากรน า้ให้มีประสิทธิภาพ 

 การจดัการทรัพยากรน า้จงึได้พฒันาตอ่เน่ืองเร่ือยมา  ตามบริบทของปัญหา สภาพการณ์
และวตัถปุระสงค์ในการจดัการทรัพยากรน า้  แนวคดิเร่ืองการจดัการทรัพยากรน า้จงึมกัสะท้อน
ผา่นการมองปัญหาเร่ืองน า้  ซึง่มมุมองตอ่ปัญหาและการวิเคราะห์สาเ หตขุองปัญหาเร่ืองน า้ท่ี
แตกตา่งกนั  มีผลท าให้วิธีคดิหรือแนวความคดิตอ่การจดัการปัญหาเร่ืองน า้แตกตา่งกนัออกไป 
(มลูนิธิฟืน้ฟชีูวิตและธรรมชาติ, 2548) แนวคดิการจดัการทรัพยากรน า้ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 
3 แนวคดิดงันี ้
 

2.5.1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน า้ด้านอุปทาน (Supply Side Management ; 
SSM) 

  ประเทศไทยกลา่วได้วา่  การจดัหาน า้หรือการพฒันาแหลง่น า้เป็นแนวคดิหลกั
ของหนว่ยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมชลประทาน  ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีส าคญัในการจดัการน า้ยดึ
เป็นแนวทางหลกัในการบริหารจดัการน า้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยเฉพาะการจดัหา 
(provision) มากกวา่การจดัการ (management)  ภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาท่ีวา่ การขาดแคลน
น า้หรือปัญหาน า้แล้งและปัญหาน า้ทว่ม  เป็นผลเน่ืองมาจากการมีแหลง่เก็บกกัน า้ไมเ่พียงพอ
ส าหรับเก็บน า้ฝนท่ีตกลงมามากในชว่งฤดฝูนไว้ใช้ประโยชน์ในชว่งฤด ู

 ปัจจบุนัการจดัหาน า้คงยงัเป็นแนวทา งหลกั  ในการจดัการทรัพยากรน า้ของประเทศ
ไทย  ดงัจะเห็นได้จากยทุธศาสตร์และโครงการตา่งๆ  ของภาครัฐ ได้แก่ ยทุธศาสตร์การ
ชลประทาน พ .ศ. 2546-2550  ก าหนดให้มีการเพิ่มพืน้ท่ีชลประทานขึน้อีก 4.12 ล้านไร่  และเพิ่ม
การเก็บกกัน า้อีก 3,803 ล้านลกูบาศก์เมตร  โดยใช้งบประม าณเพ่ือการด าเนินการดงักลา่วสงูถึง 
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196,700 ล้านบาท  นอกจากนีย้งัมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการศกึษา
จ านวน 221 โครงการ (กรมชลประทาน, 2547)   
 

2.5.2.  แนวคิดการจัดการทรัพยากรน า้ด้านอุปสงค์ (Demand Side Management; 
DSM) 
 การจดัการความต้องการใช้น า้หรือการจดัการด้านอปุสงค์  เป็นแนวคดิท่ีเป็นผลสืบ
มาจากปัญหาการจดัหาแหลง่น า้ท่ีท าได้ยากมากขึน้  เพราะข้อจ ากดัด้านสภาพแวดล้อมและการ
ตอ่ต้านของประชาชนประกอบกบัน า้ต้นทนุท่ีมีแนวโน้มลดน้อยลง 

 

  แนวคดิการจดัการด้านอปุสงค์  เป็นแนวคดิท่ีต้องการควบคมุความต้องการใช้น า้
โดยเป็นการตอบสนองเป้าหมายในการจดัการน า้ด้านประสิทธิภาพ ซึง่กระท าได้หลายแนวทาง
กลา่วคือ  การใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic approach) ซึง่เป็นแนวคดิท่ีปฏิเสธ
การเข้าถึงทรัพยากรน า้โด ยเสรี (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ , 2544) จากความเช่ือท่ีวา่การ
เข้าถึงทรัพยากรน า้โดยเสรี  เป็นสาเหตขุองการใช้น า้ในรูปแบบของใครท่ีมีความสามารถในการ
เข้าถึงมากกวา่  ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้ง การแยง่ชิงน า้และความไมย่ตุธิรรมในการใช้น า้ 
ตลอดจนเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของแหลง่น า้ 
  

 การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการทรัพยากรน า้ ได้แก่ การตัง้ราคาคา่น า้  
การเรียกเก็บคา่น า้จากผู้ใช้น า้ตามปริมาณน า้ท่ีใช้  หรือตามประเภทพืชท่ีเพาะปลกูในอตัราท่ี
สะท้อนถึงต้นทนุคา่เสียโอกาสในการจดัหาน า้  ดงัเชน่ การเก็บเงิน ‚คา่เบีย้น า้‛  ในการจดัการน า้
ของประเทศญ่ีปุ่ น  ซึง่รัฐบาลกลางต้องจา่ยคา่เบีย้น า้ประมาณร้อยละ 67 รัฐบาลท้องถ่ิน หรือ
จงัหวดัซึง่มีหน้าท่ีเป็นผู้จดัการอา่งเก็บน า้ต้องจา่ยร้อยละ 20-23 และเกษตรกรต้องร่วมจา่ยด้วย
ประมาณร้อยละ 10-13   เป็นต้น หรือลดการใช้ น า้โดยการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการใช้น า้เป็นต้น  
อีกทัง้มีการก าหนดสิทธิในน า้ซึง่อาจกระท าโดยการออกโฉนดน า้ ก าหนดการจดัเก็บคา่น า้เพ่ือคืน
เงินลงทนุ (cost  recovery)  ภายใต้กลไกตลาดเสรี  ทัง้นีเ้พ่ือให้สิทธิการใช้น า้สามารถจ าหนา่ย
หรือถ่ายโอนเปล่ียนเจ้าของได้เหมือน กบัโฉนดท่ีดนิ  เพ่ือให้เกิดการใช้น า้ท่ีคุ้มคา่  (ธนาคารโลก , 
2542)  นอกจากนัน้ยงัมีการจดัสรรน า้ตามสิทธิของผลตอบแทนของกลุม่ผู้ใช้น า้  โดยจดัล าดบั
กิจกรรมการใช้น า้ตามล าดบัท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  และจดัสรรน า้ให้แก่กลุม่ผู้ใช้น า้ท่ีให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงูท่ีสดุก่อน 
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2.5.3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ (Integrated Water 
Resource  Management; IWRM)  

  แนวคดิการจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณาการ  เป็นแนวคดิท่ีพิจารณาการ
จดัการน า้ในแง่ท่ีเก่ียวพนักบัทรัพยากรอ่ืนๆ ในลุม่น า้เชน่เดียวกนักบัแนวคดิเร่ืองการจดัการลุ่ มน า้ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้การใช้น า้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสงูสดุ  โดยค านงึถึงปัจจยัทางสิ่งแวดล้อม
และมีเป้าหมายให้ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสงัคมสงูสดุ  (Mudege และ Taylor, 2001) 
โดยสรุปแล้ว  การจดัการน า้แบบบรูณาการเป็นกระบวนการในการสง่เสริมการประสานการพฒัน า
และการจดัการทรัพยากรน า้  ทรัพยากรดนิและทรัพยากรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือน ามาซึง่ประโยชน์
สงูสดุทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมอยา่งเทา่เทียมกนั  โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ความยัง่ยืนของระบบนิเวศ 

  การจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณาการ  มีแนวคดิขัน้พืน้ฐานท่ีแ ตกตา่งจาก
แนวคดิการจดัการทรัพยากรน า้แบบดัง้เดมิท่ีการจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณาการ  ค านงึถึงนัน้
เป็นการจดัการทัง้ทางด้านอปุสงค์และอปุทาน  ดงันัน้การบรูณาการจงึสามารถพิจารณาได้ภายใต้
สองระบบหลกัคือ ระบบทางธรรมชาต ิ ซึง่มีความส าคญัเก่ียวกบัปริมาณและคณุภาพของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละระบบทางมนษุย์  ซึง่เป็นผู้ก าหนดหรือท าให้เกิดความต้องการในการใช้  การ
ผลิตของเสียรวมทัง้การปนเปือ้นของทรัพยากรน า้  อีกทัง้เป็นผู้ก าหนดล าดบัความส าคญั  ในการ
พฒันา ซึง่มีผลตอ่ความต้องการใช้น า้  การจดัการทรัพยากรน า้โดยไมพ่ิจารณาเพียงสว่นใดสว่น
หนึ่งของพืน้ท่ีลุม่น า้  จะท าให้การใช้น า้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสงูสดุ (Keller และคณะ
,1996)  จงึต้องมีการบรูณาการทัง้พืน้ท่ี ความรู้ ศาสตร์ตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ทรัพยากรท่ี
เก่ียวข้องในพืน้ท่ี  ซึง่การบรูณาการเชิงพืน้ท่ีเป็นสิ่งส าคญัในการจดัการทรัพยา กรน า้  การใช้
ขอบเขตพืน้ท่ีทางการปกครอง (political  boundary) ไมส่ามารถใช้ในการจดัการและชีผ้ลกระทบ
หรืออธิบายถึงความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ได้ชดัเจน  เทา่กบัการใช้พืน้ท่ีลุม่น า้เป็นขอบเขต  
(Baconguis และ Llermit,1982)  

  การใช้พืน้ท่ีลุม่น า้เป็นหนว่ยวางแผนด้ านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
มีความส าคญัและได้รับการยอมรับมากขึน้  เน่ืองจากในอนาคตแตล่ะประเทศจะต้องมีการพฒันา
ทรัพยากรน า้ให้มีความเพียงพอตอ่ความต้องการของสงัคมในพืน้ท่ีลุม่น า้เป็นล าดบัแรกและ
กิจกรรมของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ี  จะสง่ผลกระทบทัง้ตอ่ตวัเอง และตอ่ผู้คนท่ีอยูต่ ่ากวา่ลง
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ไปด้วย  การใช้พืน้ท่ีลุม่น า้ในการจดัการสามารถพิจารณาผลดีผลเสียทางสงัคมและเศรษฐกิจของ
ชมุชนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ (Easter และ Hufschmidt, 1986)  

  การก าหนดนโยบายในการจดัการทรัพยากรน า้ จงึมีความสอดคล้องกบั
เป้าหมายและนโยบายอ่ืนๆ ของชาต ิแ ละจะต้องเรียงล าดบัความส าคญัในการจดัสรรน า้ตามแต่
ละกิจกรรม ซึง่การพฒันาแหลง่น า้และการจดัสรรน า้เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมและเปล่ียนแปลง
สงัคมและเศรษฐกิจ  ดงันัน้การวางแผนการพฒันาแหลง่น า้จะต้องมีความสอดคล้องกบัการ
วางแผนทางด้านสาขาอ่ืนๆ  ให้เป็นระบบโดยต้องค านงึถึงความต้องการของภาคสว่นตา่งๆ  ทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต  ในขณะเดียวกนัมีความจ าเป็นต้องศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณน า้ท่ี
มีและความต้องการน า้ในสาขาตา่งๆ  ของสงัคมภายในลุม่น า้ (อูแ่ก้ว ประกอบไทยกิจ บีเวอร์ , 
2541) ซึง่สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีต้องศกึษาคือ ข้อจ ากดั และโอกาสของการจดัการทรัพยากรน า้ ทัง้นี ้
การรวบรวมและการวิเคราะห์ถึงศกัยภาพและข้อจ ากดัตา่งๆ ก็เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการ
จดัการทรัพยากรน า้ (Merray และ Pery, 1999) 

  การจดัการทรัพยากรน า้ของประเทศไทยในชว่งกวา่ 40 ปีท่ีผา่นมานัน้  เป็นการ
จดัการทรัพยากรน า้แบบเป็นภาคสว่น (Sectoral  Water  Management) กลา่วคือ เป็นการ
จดัการปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเร่ืองๆ  และเป็นการจดัการเฉพาะในสว่นของน า้ต้นทนุ (Supply 
Side Management) โดยให้ความส าคญักบัการจดัหาน า้  การพฒันาแหลง่น า้และการจั ดสง่น า้
เพ่ือสนองความต้องการใช้น า้ในบริเวณตา่งๆ โดยมิได้จดัการด้านความต้องการใช้น า้ในกิจกรรม
ตา่งๆ  (Demand  Side Management)  ซึง่แตเ่ดมิประเทศไทยมีปริมาณน า้ต้นทนุท่ีมากเกินความ
ต้องการของผู้บริโภค  การจดัสรรทรัพยากรน า้ในรูปแบบดงักลา่วจงึมีความเป็นไปได้และ
เหมาะสม  แตเ่ม่ือความต้องการใช้น า้เพิ่มมากขึน้ทัง้ในภาคเกษตรกรรม  อตุสาหกรรมและชมุชน 
รูปแบบความต้องการใช้น า้เปล่ียนแปลงไปมากประกอบกบัสภาวะฝนแล้ง  ท าให้ปริมาณน า้เก็บ
กกัในเข่ือนตา่งๆ  ลดน้อยลง  จงึสง่ผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน า้ทัง้ในภาคเมืองและชนบท  
(ทวีวงศ์  ศรีบรีุ, 2544)  การก่อสร้างเข่ือนและอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ประสบปัญหาทัง้ในด้านของ
การหาพืน้ท่ี  การตอ่ต้านของประชาชนและความเสียหายตอ่ระบบนิเวศน์  รวมทัง้ปริมาณน า้ฝนท่ี
ลดลงประกอบการจดัการทรัพยากรน า้ท่ีให้ความส าคญักบัเมืองและภาคการผลิต  จงึสง่ผลให้เกิด
ความขดัแย้ งในกลุม่ผู้ใช้น า้  อีกทัง้การจดัการทรัพยากรท่ีผา่นมาเป็นไปตามขอบเขตพืน้ท่ีการ
ปกครองเป็นหลกั  มิได้พิจารณาพืน้ท่ีลุม่น า้เป็นหลกั  สาเหตขุองปัญหาทรัพยากรน า้ขาดแคลน
นัน้จงึมิใชเ่กิดจากสภาพทางกายภาพของพืน้ท่ีหรือการจดัสรรน า้ (allocation) เทา่นัน้  แตเ่กิดจาก
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การจดัการทรัพยากรน า้ท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ ขาดการบรูณาการองค์ความรู้ และ  การวิเคราะห์เชิง
พืน้ท่ี (Intergrated  Area Approach)    

  

2.6 แนวคิดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  

 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  หมายถึง  การก าหนดเขตการใช้ท่ีดนิ การแบง่เขตการใช้
ท่ีดนินัน้เป็นเพียงขัน้ตอนอนัหนึง่ของการวางแผนเพื่อการนีเ้ทา่นัน้  กลา่วคือเป็นเพียงแตบ่อกให้รู้
เทา่นัน้วา่ท่ีดนิในเขตท่ีแบง่แยกเอาไว้นัน้  ควรจะใช้เพ่ือกิจการใดในอนาคตอยา่งไรก็ตาม  การ
แบง่ขอบเขตการใช้ท่ีดนิท่ีท าไว้อยา่งดีก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีจะท าให้การวางแผนการใช้ปร ะโยชน์ท่ีดนิท่ี
ดีด้วยนัน่เอง 

 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิก็คือ  การใช้ความรู้สหวิทยาการ  วิเคราะห์พฤตกิารณ์ท่ี
เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในอดีต ปัญหาในปัจจบุนัเพ่ือก าหนดแนวทางใน  การคาดคะเน
ความนา่จะเป็นไปได้ของการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ  เก่ียวกบัการใช้ท่ีดิ นในอนาคตโดยพยายามลด
ความผิดพลาดตา่งๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอินัมีผลตอ่สภาวะการณ์ตา่งๆ  ท่ี
จะเป็นประโชน์ตอ่สว่นรวม (สามคัคี  บณุยะวฒัน์, 2539) 

 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  เป็นกระบวนการและกิจกรรมเชิงสหองค์การท่ีต้องการ
ความร่วมมือการผสมผส านแนวความคดิและก าหนดทางเลือก เพ่ือให้ได้มาซึง่รูปแบบของ
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในลกัษณะตา่งๆ  ส าหรับอนาคต 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีลุม่น า้มีความสมัพนัธ์กบัการใช้น า้ ปริมาณและคณุภาพของ
น า้ โดยมีข้อสงัเกตปุระการหนึง่ท่ีอาจเห็นได้ทัว่ไป คือ พืน้ท่ีตอนบนของลุม่น า้ (upstream) มกัเป็น
ชมุชนเกษตร  ในขณะท่ีพืน้ท่ีตอนลา่ง (downstream) มกัเป็นชมุชนเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีความ
เจริญมากกวา่ (Lovelace  และ  Rambo, 1991)  โดยองค์ประกอบของลุม่น า้เป็นองค์รวมของ
ธรรมชาตแิละพฤตกิรรมตา่งๆ  ในชว่งเวลาและพืน้ท่ีหนึง่ๆ สิ่งแวดล้อมท่ีส ร้างขึน้โดยมนษุย์ สงัคม
และระบบเศรษฐกิจ มีความส าคญัท่ีท าให้ธรรมชาตขิองลุม่น า้เปล่ียนแปลงไป  ดงันัน้การใช้
ประโยชน์ท่ีดนิในท่ีนีจ้งึหมายถึง  การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ไมว่า่จะเป็นเวลาก่อนหน้า ปัจจบุนั
และการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ในอนาคต (Heathcote,1998) 
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 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  มีสาเหตมุาจากการวิวฒันาการคอ่ยเป็นคอ่ยไป
และเป็นผลท าให้เกิดการตดัสินใจแตกตา่งกนั  ในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของแตล่ะบคุคลในปัจจบุนั
โลกมีการเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรเพิ่มมากขึน้ทกุขณะ  รวมทัง้มีความซบัซ้อนมากขึน้การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิจึ งมกัเกิดมาจากกระบวนการวางแผนการใช้ท่ีดนิ (Process of Land use 
Planning)  

 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนินัน้  เป็นกระบวนการท่ีก าหนดขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงนโยบายและเป้าหมายตา่งๆ  ท่ีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ให้เป็นไปตามการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาของกิจกรรมตา่งๆ  ท่ีเก่ียวกบัการใช้ท่ีดนิ  โดยมีการด าเนินการควบคู่
ไปกบัการปรับปรุงทางด้านกฏหมาย ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเข้าใจของประชาชน
สว่นใหญ่  ดงันัน้การด าเนินการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ณ ท่ีใดก็ตาม จะต้อง ตระเตรียม
แผนงานท่ีกว้างๆ ไว้ก่อน โดยจะต้องครอบคลมุถึงเหตกุารณ์และพฤตกิรรมตา่งๆ  ท่ีจะเป็นสว่น
ชีแ้นะให้เห็นแนวทางในการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  การเปล่ียนแปลงของประชากรในด้านท่ี
อยูอ่าศยั  คณุภาพสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การอนรัุกษ์และการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาตติลอดจนสภาวะทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเหลา่นี ้ 
เป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัในกลไกการวางแผนใช้ประโยชน์ท่ีดนิทัง้สิน้ 

 ขัน้ตอนในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนินัน้มีหลายขัน้ตอน  แตล่ าดบัขัน้ตอนท่ี
ส าคญัๆ  นัน้  Monasch (1974) ได้สรุปไว้ดงันี ้

1) จ าแนกแจกแจงปัญหาท่ีเกิดขึน้ออกเป็นประเดน็ตา่งๆ ให้ชดัเจน (Problems-
Identification) 

2) การพิจารณาถึงนโยบายท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต
แล้ว ก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้องการ (Goal/objective setting) 

3) รวบรวมข้อมลูและสถานการณ์ตา่งๆ รวมถึงการวิเคราะห์ขัน้พืน้ฐานแล้วตีความข้อมลู
และสภาวะการณ์ท่ีประเมินได้ การรวบรวมข้อมลูตา่งๆ จะต้องจดัท าอยา่งมีระเบียบและให้เป็น
ระบบเพ่ือน าออกมาใช้ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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4) การก าหนดแผนงานอยา่งกว้างๆ ภายในขอบเขตและนิยามท่ีเหมาะสมแล้วท า การ
วิเคราะห์ตามล าดบัขัน้ตอนท่ีจะบอกถึงทางเลือกของแผนการใช้ท่ีดนิรูปแบบตา่งๆ ท่ีจะท าให้
บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้และมีการแก้ไขหากไมป่ระสบผลส าเร็จ 

5) ทดลองแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีก าหนดขึน้  ในทางปฏิบตัอิาจจะต้องเพิ่มทางเลือก
ขัน้ตอนอีก 2 ขัน้ เข้าไปเพ่ือท่ีจะท าให้แผนท่ีก าหนดขึน้ดงักลา่วมีการหมนุเวียนตอ่เน่ืองกนัไปสอง
ล าดบัขัน้ตอนดงักลา่ว 

6) การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพ หรือดีกรีของความส าเร็จของแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่เพ่ือทราบถึงปัญหาประเดน็ใหญ่ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้พร้อมทัง้มี
การเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแผนการเดมิหรือด าเนินการวางแผนใหมต่อ่ไป 
 

 จากล าดบัขัน้ตอนตา่งๆ  ท่ีกลา่วมาแล้วนัน้จะเห็นได้วา่ขอบเขตของการวางแผนใช้
ประโยชน์ท่ีดนิจะต้องประกอบด้วยหลกัการ 3 ประการ คือ จะต้องมีหลกัการผสมผสาน  ด้าน
วิชาการ (Integration)  ต้องมีความร่วมมือจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ท่ีดนิ  
(coordination) และก าหนดทางเลือก (alternative) เพ่ือปฏิบตั ิ ดงันัน้การวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ  จงึเป็นสหวิทยาการท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือกนัด าเนินการแบบผสมกลมกลืน
และกลมเกลียวเพ่ือก าหนดทางเ ลือกในการใช้ประโชน์ท่ีดนิในลกัษณะตา่งๆ  ท่ีจะท าให้เกิดผลดี
ท่ีสดุในอนาคตจะเก่ียวข้องอยูก่บัปัญหาทางด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สงัคม กฏหมายและ
การเมือง  องค์ประกอบทางการบริหารและปัจจยัหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
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2.7 แนวคิดประชากร สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 ในการพฒันาประเทศโดยทัว่ไปมกัถือวา่รายได้ประชาชาต ิ(GDP) เป็นเคร่ืองวดัฐานะทาง
เศรษฐกิจและความอยูดี่กินดีของประชากร แตใ่นความเป็นจริงนัน้ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไมค่วรจ ากดัอยูท่ี่ตวัเงิน แตค่วรวดัจากระดบัความคงอยูอ่ยา่งยัง่ยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน า้ และโดยพืน้ฐาน
ท่ีสดุควรต้องค านงึถึงความเก่ียวโยงระหวา่งประชากร กบัการเส่ือมสญูของทรัพยากรนัน้ 
เน่ืองจากผลลบในทางเศรษฐกิจและสงัคมจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นการย้ายถ่ิน จากชนบทสูเ่มืองและ
เป็นปัญหาบีบคัน้ตอ่สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองตอ่ไป 

 ปัจจบุนัโลกก าลงัพบกบัความเจริญ  ทัง้ในด้านของความสามารถของทรัพยากรธรรมชาต ิ
(source) ท่ีจะผลิตทรัพยากรธรรมชาต ิ อนัเป็นทนุในการพฒันาและความสามารถของ
สิ่งแวดล้อม (capacity) ในการดดูซบัมลพิษและของเสียก็จะลดลงด้วย  ซึง่ในประเด็ นของ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันานัน้ Meadows และคณะ (1972)  ได้เสนอแบบจ าลองส าคญัซึง่เป็น
แบบจ าลองทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีมีช่ือสียงท่ีสดุคือแบบจ าลอง Limits to Growth ซึง่
ลกัษณะส าคญัของแบบจ าลองนีคื้อ การมีภาวะท่ีเรียกวา่ ‚Overshoot‛ เกิดขึน้กบัโลก 
หมายความวา่  การพฒันาเกินขีดจ ากดั (To go beyond limits) โดยมีการใช้ทรัพยากรจนหมด 
หรือมีการพฒันาไปมากเกินกวา่สิ่งแวดล้อมจะรับได้  เม่ือมี Overshoot เกิดขึน้แล้ว การพงัทลาย
ของระบบก็จะเกิดขึน้ตามมา  เราสามารถหลีกเล่ียงภาวะเชน่นีไ้ด้โดยการวางขีดจ ากดัแก่
ประชากรรวมทัง้การขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

 ปัจจยัทางด้านประชากร  การพฒันาและสิ่งแวดล้อมมีความเช่ือมโยงกนั กลา่วคือ 
ประชากรสง่ผลกระทบทัง้ตอ่การพฒันาและสิ่งแวดล้อม  โดยท่ีกระบวนการทางประชากรท่ีเกิดขึน้
จะสง่ผลตอ่เน่ือง  รวมทัง้เป็นตวัก าหนดผลลพัท์ตอ่กระบวนการทางเศรษฐกิจและสงัคม  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแง่ของคณุภาพชีวิตของประชากรและคณุภาพสิ่งแวดล้อม  ซึง่ถึงแม้วา่อตัรา
การเพิ่มของประชากรจะหยดุนิ่งก็ตาม  แตร่ะบบท่ีเอือ้ตอ่การด ารงชีพ (life support system) จะ
ยงัคงถดถอยตอ่ไปตราบใดท่ีอปุสงค์ของประชากรอยูใ่นขีดท่ีสงูกวา่ความสามารถท่ีจะรักษา
ทรัพยากรให้คงอยูต่ลอดไป ดงันัน้  สิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือมคณุภาพลงและการสญูสิน้ของทรัพยากรจงึ
สง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ประชากร (Brown และ Flavin, 1988)   
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2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากรายงานการศกึษาความส าเร็จของโครงการเกษตรทฤษฏีใหม ่ ปรากฏผลแหง่
ความส าเร็จอยา่งชดัเจนในเร่ืองของการพึง่พาตนเอง  ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และจิตใจ เป็น
เคร่ืองชีว้ดัความส าเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดงันัน้เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าแนว
พระราชด าริทฤษฏีใหมไ่ปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสมและถกูต้อง  ส านกังาน กปร . 
ได้ท าการตดิตามประเ มินผลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม ่ ในพืน้ท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริอยา่งตอ่เน่ืองด้วยเหตนีุ ้ การประเมินผลเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการทฤษฏีใหมจ่งึเป็น
กระบวนการหนึง่ท่ียืนยนัความถกูต้องแสดงถึงความส าเร็จของโครงการ  

 จากรายงานการวิจยัการบริหารจดัการทรัพยากร  ในพื ้ นท่ีลุม่น า้แบบบรูณาการอยา่ง
ยัง่ยืนโดยใช้หลกัการการจดัการดนิ น า้และประชากร  กรณีศีกษาลุม่น า้พองและลุม่น า้ยงั พบวา่
พืน้ท่ีท าการคดัเลือกมีป ญหาทัง้ดนิ น า้ และประชากร ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งซบัซ้อนแล้ว
สง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจ  สงัคมและคณุภาพชีวิตใินท่ีสดุ  กลุ่มปัญหาทางด้านทรัพยากรดนิ ได้แก่  
ดนิไมมี่ความเหมาะสมกบัการเพาะปลกูเพราะขาดความอดุมสมบรูณ์  ดนิเคม็  และดนิเกิดการชะ
ล้างไมถ่กูวิธี  โดยเฉพาะปัญหาปริมาณการใช้น า้มากหรือน้อยเกินไปและไมมี่ความตรงตอ่
ชว่งเวลากิจกรรมเพาะปลกู  ปัญหาคณุภาพชีวิตปิระชาชนในเชิงเศรษฐกิ จและสงัคม  ได้แก่ 
ปัญหาด้านผลผลิตมลูคา่ต ่า การมีภาระหนีส้ินและการรับภาระของวยัท างานท่ีต้องเลีย้งดวูยั
พึง่พิงท่ีเป็นทัง้เดก็และคนชรา จนเกิดเป็นปัญหาครอบครัวลม่สลายรวมถึงมีระดบัการศกึษาต ่า 

 จากรายงานการตดิตามและการประเมินผลการบริหารจดัการน า้  โครงการขยายผล
ทฤษฏีใหมว่ดัมงคลชยัพฒันา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรีุ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2536 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  เสดจ็มาทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตร ทรงเรียกการจดัการ
ท่ีดนิท่ีประกอบด้วย สระน า้และแปลงการปลกูพืช  เลีย้งสตัว์ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการตาม
พระราชด าริตลอดมาวา่ ‚ทฤษฏีใหม่ ‛ โดยมีการด าเนินการจดัท าแปลงสาธิตการเกษตรและ
เกษตรอยา่งยัง่ยืนท่ี ประกอบด้วย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ธรรมชาตใินพืน้ท่ี  โดยมีการประสานความร่วมมือตามหลกั ‚บวร ‛ คือ บ้านหรือประชาชน 
หนว่ยงานราชการและวดั  ร่วมกนัด าเนินการพฒันาลกัษณะสามประสานโดยการเผยแพร่อาชีพ 
ด้านการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชน  เพ่ือจะได้ทราบผลการบริหารจดัการทรัพยากรดนิ และ
น า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันาบริเวณท่ีจะสง่น า้จากอา่งเก็บน า้  ในลกัษณะอา่งใหญ่เตมิ
สระเล็กจงึเป็นท่ีมาของการขยายผลทฤษฏีใหมแ่ละในการปฏิบตังิาน  สามารถขยายผลให้
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เกษตรกรน าไปปฏิบตั ิ เพ่ือให้มีผลผลิตอยา่งพออยูพ่อกินและมีร ายได้สามารถด ารงชีพอยูไ่ด้ตาม
หลกัเกณฑ์ขัน้พืน้ฐานอยา่งมีคณุภาพชีวิตท่ีดีพบวา่ในการบริหารจดัการน า้โดยมีการใช้น า้จาก
ระบบชลประทาน  ตามแผนงานตามรูปแบบทฤษฏีใหมท่ี่สมบรูณ์ซึง่จะต้องมีน า้ส าหรับเตมิ  
3 ขัน้ตอน  เกษตรได้รับการสง่เสริมจากหนว่ยงานของรัฐให้ท าทฤษฏีใหม ่  ด้วยการขดุสระให้
ครัวเรือนละ 1 สระ  แล้วมีการวางระบบทอ่สง่น า้จากอา่งเก็บน า้ห้วยหินขาว ลงในสระของ
เกษตรกร  เพ่ือเตมิให้เกษตรเม่ือน า้ไมพ่อใช้ก็จะได้รับการเตมิน า้จากระบบชลประทานท่ีได้น า้จาก
เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ  จะต้องมีการบริหารจดัการน า้ทางด้านโครงสร้างและระบบ งาน  ด้านการ
วางแผนและการบริหารงบประมาณ  ด้านการประสานงาน  ด้านการตดิตามและการประเมินผล  
ด้านผลกระทบตอ่ประชาชน  ด้านการถือครองท่ีดนิและการใช้ประโยชน์  การใช้น า้ในการ
เพาะปลกู  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการน า้  
กลุม่เป้าหมายจะต้องมีความเห็นในทางการสอดคล้องกนั  ควรมีการประสานงานอยา่งบรูณาการ
เช่ือมโยงการปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานในพืน้ท่ี  ทัง้ระดบัอ าเภอ องค์การบริหารสว่น
ต าบลและกลุม่ผู้ใช้น า้  จะต้องมีการจดัท าเป็นแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมร่วมกนั  โดยผา่น
กระบวนการประชาคมตามควา มต้องการของเกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน  มาเป็นสิ่งท่ีขบัเคล่ือนในการบริหารจดัการซึง่จะสง่ผลให้การบริหารจดัการน า้ประสบ
ความส าเร็จได้  โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในการสง่ผลให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนและความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

 จากรายงาน การประเมินผลการด าเนินงานโครงการทฤษฏีใหม ่ หมูบ้่านรอบศนูย์
การศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและเกษตรกรทฤษฏีใหมดี่เดน่ พบวา่มีความ
สอดคล้องกบัการด าเนินโครงการทฤษฏีใหม ่ ตามแนวพระราชด าริท่ีมุง่ชว่ยเหลือให้ประชาชนยืน
หยดัตนเองได้ในระดบัหนึง่คือ อยา่งน้อยก็ พออยูพ่อกินก่อนท่ีจะมีการพฒันาไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้
และจากการประเมินผลในครัง้นีก้ารด าเนินโครงการ ฯ  บรรลใุนเป้าหมายทฤษฏีใหมใ่นขัน้ท่ี 1 ทกุ
ครัวเรือน  ตอ่เม่ือมีมากเกินพอก็น าไปจ าหนา่ยแลกเปล่ียนกนัในชมุชนซึง่มีความสอดคล้องกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีเป็นหลกัพืน้ฐานของการด าเนินโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
และจากแนวทางในการพฒันาเกษตรทฤษฏีใหม ่ ในด้านการบริหารทรัพยากรดนิและน า้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในขัน้ท่ี 1 ไปสูข่ัน้ท่ี 2 และ 3 นัน้  จากความส าเร็จของการด าเนินการ
เกษตรทฤษฏีใหมอ่ยา่งมีประสิทธิภาพเชน่นี ้ ยอ่มสง่ผลให้ประชาชนในแตล่ะครัวเรือนสามารถยืน
หยดัอยูไ่ด้โดยไมไ่ด้เดือดร้อน  ซึง่เป็นไปตามขัน้ตอนการพฒันาท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไปตามสภาวะ
สิ่งแวดล้อมและความพร้อมของประชาชนในแตล่ะท้องถ่ิน 
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 การจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุม่น า้ชี  มุง่เน้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน า้ และทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  โดยก าหนดกรอบแผนงานและโครงการท่ีมี
รายละเอียดแสดงวิธีการพฒันาและแก้ไขปัญหาในแตล่ะพืน้ท่ี  โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนผู้
มีสว่นได้สว่นเสียในพืน้ท่ีลุม่น า้   การศกึษาครัง้นีไ้ด้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา
ด้านทรัพยากรน า้ในลุม่น า้ จากข้อมลูอตุุ -อทุกวิทยา อทุกธรณีวิทยา  คณุภาพน า้ ทรัพยากรป่าไม้
และชัน้คณุภาพน า้  ทรัพยากรดนิ  การใช้ท่ีดนิและการเกษตร  ประชากรและเศรษฐกิจสงัคม 
โครงการพฒันาแหลง่น า้และพืน้ท่ีเกษตรกรรม  ความต้องการใช้น า้ในกิจกรรมตา่งๆ  และ
ศกัยภาพในการพฒั นาแหลง่น า้  ก าหนดกรอบและแนวทางในการจดัท าแผนรวมการบริหาร  
จดัการทรัพยากรน า้  ให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ระดบัตา่งๆ  รวมถึงการ
วิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรค  การจดัท าวิสยัทศัน์และแผนยทุธศาสตร์ลุม่น า้ชี 
การจดัท าแผนรวมและแผนปฏิบตักิารตามกรอบ งบประมาณทรัพยากรน า้  ในด้านจดัหาและ
พฒันา  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น า้และด้านบริหารจดัการ ในระยะ 5, 10 ,15 และ 20 ปี 
โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เป็นหนว่ยงานหนึง่
ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ของแผนแมบ่ท
เพ่ือการพฒันาชมุชน   สิ่งแวดล้อมและการควบคมุพืชเสพตดิบนพืน้ท่ีสงู  ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2535-
2539)และฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2540-2544) ตามมคณะรัฐมนตรี   เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์  2535 และ
วนัท่ี 29เมษายน  2540  เพ่ือสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในชว่งปี 2540-2544  
ส านกังาน ฯ  ได้ด าเนินโครงการศกึษาสถานภาพคณุภาพสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู จงัหวดันา่น  ซึง่
เป็นพืน้ท่ีเร่งดว่นท่ีต้องเร่งรัดด าเนินการภายใต้แผนแมบ่ทดงักลา่ว  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวม
และวิเคราะห์  ข้อมลูสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ีสงู  จงัหวดันา่น   
และจดัท าเป็นระบบสารสนเทศส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการตดิตาม และประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการภายใต้แผนแมบ่ท ฯ   และเป็นข้อมลูประกอบการก าหนดเกณฑ์หรือระดบั
คณุภาพสิ่งแวดล้อมแล ะคณุภาพชีวิตของชมุชน  รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะในการประสานการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการ  เชน่  การบกุรุกป่าต้นน า้ล าธารซึง่มี
ความลาดชนัคอ่นข้างสงูเพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม   โดยขาดมาตรการอนรัุกษดนิและน า้   เป็น
ต้น  ในการสมัมนาโครงการศกึษ าสถานภาพคณุภาพสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู  จงัหวดันา่น
ปีงบประมาณ  2543  ในการศกึษาได้รับทราบการเกิดปัญหาข้อขดัแย้งการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีลุ้มน า้เบือ  เขตอ าเภอทุง่ช้างและอ าเภอเชียงกลาง  จงัหวดันา่น  
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ระหวา่งประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารและพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนลา่ง  เก่ียวกบัการบกุรุก
พืน้ท่ีป่าต้นน า้ล าธารและการบกุรุกท าลายทรัพย์สินขึน้ส านกังาน ฯ  ในฐานะหนว่ยงานประสานการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาตใิห้เป็นไปตามนโยบายและแผนการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่ง 
แวดล้อมแหง่ชาตพิิจารณา เห็นวา่เพ่ือให้การ บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถลดปัญหาความขดัแย้งได้อยา่งเป็นรูปธรรมและโดยสนัตวิิธี
แล้วจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสว่นร่วมกบัสว่นราชการ
ท่ีเก่ียวข้องในการคดิ การให้ข้อคดิเห็นและการก าหนดแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม บนพืน้ฐานของการบริหารจดัการแบบบรูณาการ (Integrated Approach) อยา่งเป็น
ระบบนิเวศลุม่น า้  (Watershed Ecosystem)  ซึง่จงัหวดันา่นได้เห็นชอบกบักรอบแนวความคดิใน
การด าเนินงานและการคดัเลือกลุม่น า้เบือ เป็นโครงกา รน าร่องตามท่ีส านกังาน ฯ   เสนอ  จงึได้
แตง่ตัง้คณะท างานจดัท าแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพฒันาท่ี
ยัง่ยืนพืน้ท่ีลุม่น า้เบือ  อ าเภอทุง่ช้างและอ าเภอเชียงกลาง   จงัหวดันา่น  ขึน้  (Core Planning 
Team-CPT) ประกอบด้วย  ผู้แทนของกลุม่ผู้ มีส่ วนได้สว่นเสียตา่งๆ  (Multi-Stakeholders) ทัง้จาก
สว่นราชการในพืน้ท่ี  ประชาชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและองค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน  
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการน าร่องคือ   การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีลุม่น า้เบือ  ท่ีมีความสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี
และความเห็นชอบรวมกนัของประชาชนผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน   
โดยการใช้กรอบแผนการจดัการ ฯ  ฉบบันีเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแผนประสานการปฏิบตังิาน
ของหนว่ยงานตา่งๆ  ภายใต้การสนบัสนนุขององค์กรท่ีเก่ียวข้องของจงัหวดันา่น   และหนว่ยงาน
ปฏิบตัใินพืน้ท่ี  รวมทัง้การน ารูปแบบการบริหารจดัการ   โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนไป
ประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 ศริิชยั  แพนดี (2547)  ได้ท าการศกึษาการประเมินประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรน า้
เพ่ือการเกษตร  ของเกษตรกรในพืน้ท่ีลุม่น า้แมก่วง : กรณีศกึษา  ต าบลแมโ่ป่ง  อ าเภอดอยสะเก็ด
จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นการศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรความสมัพนัธ์
ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดักา รทรัพยากรน า้  สภาพการใช้น า้  การปฏิบตัใินการจดัการทรัพยากร
น า้  ตลอดจนการศกึษาปัญหา ข้อเสนอแนะ  ในการพฒันาการจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตร
ของเกษตรกร  โดยมีกลุม่ตวัอยา่ง คือเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลกูข้าวเป็นอาชีพหลกั  อาชีพ
รองหรืออาชีพเสริมในพืน้ท่ีต าบลแมโ่ป่ ง อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม ่ จ านวน 170  คน  
ได้จากการคดัเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  ตามสตูรของ  Arkin ใช้แบบสมัภาษณ์เป็น
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิตเิชิงพรรณาท่ีใช้ คือ คา่ร้อยละและคา่เฉล่ียของประชากร 
สถิตเิชิงอนมุานใช้ในการทดสอบสมมตุฐิานคื อ Pearson product moment correlation 
coefficient  ผลการศกึษาในการบริหารจดัการน า้มีการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ในเร่ืองของการน าน า้เข้าสูแ่ปลงเพาะปลกู  และการใช้น า้ในแปลงเพาะปลกูใน
เกณฑ์เพาะปลกูของเกษตรกรอยูใ่นระดบัสงู ปัญหาหลกัในการพฒันา การจดัการทรัพยากรน า้
เพ่ือการเกษตรคือ  ปัญหาน า้ทว่มพืน้ท่ีเกษตร ความรู้ทางด้านการจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือ
การเกษตร  ในเร่ืองการน าน า้เข้าสูแ่ปลงการเพาะปลกู การใช้น า้ในแปลงเพาะปลกู  การให้ความรู้
แบบการปฏิบตัจิริง ทางด้านความคดิเห็นของเกษตรกร เกษตรกรมีความเห็นด้ว ยกบัการแบง่ปัน
น า้แตไ่มมี่ความเห็นด้วยกบัการเก็บคา่น า้ มีความต้องการให้ท าฝนเทียม  ผลการทดสอบ
สมมตุฐิาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ เกษตรกรมีการปลกูพืชหลายชนิดจะมีประสิทธิภาพใน
การน าน า้เข้าสูแ่ปลงเพาะปลกูท่ีเพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนัพบวา่ เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีถือครอง มากขึน้จะ
มีประสิทธิภาพในการใช้น า้ในแปลงเพาะปลกูลดลง 

 ส าเริง  แสงภู่วงค์ (2548) ได้ท าการศกึษาการจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสานในลุม่
น า้ห้วยทบัเสลาท่ีเหมาะสม  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HEC4  ตอ่ขยายข้อมลูน า้ฝน- น า้ทา่  
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WUSMO Version 5.0 ในการวิเคราะห์ปริมาณฝน  ใช้การประมาณ
ความต้องการใช้น า้ชลประทาน  และความสมดลุในลุม่น า้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการสง่น า้การ
ลดการใช้น า้ด้วยการปรับเปล่ียนพืชท่ีใช้น า้น้อย  การลดพืน้ท่ีปลกูพืชในฤดแูล้งและการเพิ่มแหลง่
เก็บกกัน า้เพิ่มมากขึน้  จากการศกึษาพบวา่ในลุม่น า้ ทบัเสลามีปริมาณน า้ต้นทนุมีปริมาณไม่
เพียงพอกบัความต้องการในการเพาะปลกู  และการเปล่ียนชนิดพืชในฤดแูล้งเป็นพืชท่ีใช้น า้น้อย
ปริมาณความต้องการใช้น า้รายปีเฉล่ียรวม 120.25 ล้านลกูบาศก์เมตร  ขาดแคลนน า้ 66.58 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร   โดยมีการสรุปแนวทางการบริหารจดัการน า้ จะต้องใช้แนวทางการผสมผสานเพื่อ
บริหารจดัการน า้  ท่ีมีคอ่นข้างจ ากดัให้ใช้น า้ได้อยา่งยัง่ยืน  และมีประสิทธิภาพทัง้ด้านน า้ต้นทนุ
และด้านผู้ใช้น า้  ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการสง่น า้  การลดการใช้น า้ทกุภาคสว่น  และท่ีส าคญั
ในระยะยาวควรเพิ่มแหลง่เก็บกกัน า้ตลอดจนการผั นน า้ระหวา่ง  ลุม่น า้ใกล้เคียงท่ีมีปริมาณน า้
เหลือในฤดฝูน  ภายใต้ความยินยอมของประชาชนภายในลุม่น า้  เพ่ือประโยชน์ท่ีเกิดขึน้แก่
ประเทศโดยรวมในอนาคตตอ่ไป 
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 ฐิตพิงษ์  โสภณางกรู (2544) ได้ท าการศกึษาการจดัการน า้ของโครงการห้วยองคตอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริเป็นการศกึษาในเขตพืน้ท่ี 4 แหง่ ได้แก่  อา่งเก็บน า้ห้วยแมร่ะวงั อา่งเก็บ
น า้ห้วยหวาย  อา่งเก็บน า้เขาพชุ้างหมอบและอา่งเก็บน า้ห้วย  พชุ้างหมอบ  ต าบลสมเดจ็เจริญ  
อ าเภอหนองปรือ  จงัหวดักาญจนบรีุ  เน่ืองจากปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้ไมเ่พียงพอตอ่การเกษตร
ในสภาพปัจจบุนั  จงึท าการ ศกึษาหาศกัยภาพของอา่งเก็บน า้  แผนการ  การปลกูพืช พืน้ท่ี
เพาะปลกูพืชในฤดฝูนและฤดแูล้งท่ีเหมาะสมรวมถึงการผนัน า้ระหวา่งอา่งเก็บน า้และการหาแหลง่
น า้จากท่ีอ่ืนเพิ่มเตมิ  จากการศกึษาพบวา่ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียในรอบ 48 ปี  บริเวณพืน้ท่ีโครงการ
เทา่กบั 1,047.5 มิลลิเมตรต่ อปี  โดยคดิคา่เฉล่ียจากสถานีวดัน า้ฝน  3 สถานี  ในจงัหวดั
กาญจนบรีุ  สพุรรณบรีุและอทุยัธานี  ปริมาณน า้ทา่ไหลลงอา่งเก็บน า้หาได้จากความสมัพนัธ์
ระหวา่งพืน้ท่ีรับน า้ฝนกบัปริมาณน า้ทา่จาก 18 สถานีในลุม่น า้แมก่ลองได้ 2.33, 0.33, 0.68  และ 
0.97 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปี   ส าหรับอา่งเก็บน า้ห้วยแมร่ะวงั ห้วยหวาย เขาพชุ้างหมอบ  และ
ห้วยพชุ้างหมอบตามล าดบั  กรณีศกึษาความสมดลุน า้เพ่ือการเกษตร ก าหนดให้จ านวนปีท่ีขาด
น า้ได้ไมเ่กินร้อยละ  20 ของระยะเวลาท่ีท าการศกึษา  การปลกูพืชไร่แทนอ้อยท าให้สามารถเพิ่ม
พืน้ท่ีเพาะปลกูพืชไร่ได้เพิ่มขึ ้ น  การหาปริมาณน า้เพิ่มจากการขดุสระน า้ในแปลงเพาะปลกูทกุ
แปลง  ขดุบอ่พกัน า้ในล าน า้ห้วยแมร่ะวงั 5 แหง่  ราษฏรสามารถสบูน า้ใช้บริเวณข้างล าห้วยได้  
และการผนัน า้จากอา่งพตุะเคียนเสริมพืน้ท่ีบางสว่น  ท าให้สามารถปลกูพืชไร่ได้เตม็ทกุพืน้ท่ี
โครงการในฤดฝูนและการปลกูพืชไร่ในฤดแูล้ง 

 จกัรกฤษณ์  จิระราชวโร (2544) ได้ท าการศกึษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการ
ทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตรจากแมน่ า้ชี  จงัหวดัชยัภมูิ  เพ่ือศกึษารูปแบบการใช้น า้และการ
จดัการน า้เพ่ือการเกษตรในปัจจบุนัโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และการน ากลไกเศรษฐศาสตร์มา
ใช้ในการจดั การ  รวมไปถึงการหารูปแบบท่ีเหมาะสมและความเป็นไปได้ส าหรับการน าไป
ประยกุต์ใช้กบัการจดัการในพืน้ท่ี  เพ่ือให้การจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตรสามารถท าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยการศกึษาจะท าโดยการรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิจากหนว่ยงาน
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  และข้อมลูปฐมภมูิจากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีตา่งๆ  และเกษตรกรท่ีป็นสมาชิก 
กลุม่ผู้ใช้น า้ในพืน้ท่ีมาวิเคราะห์ร่วมกนั  ผลการศกึษาพบวา่ รูปแบบท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ใน
การจดัการทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตรจากแมน่ า้ชี  ส าหรับภาครัฐหนว่ยงานตา่งๆ ของภาครัฐมี
หน้าท่ีเก่ียวกบัการจั ดการทรัพยากรน า้จากแมน่ า้ชี  จงัหวดัชยัภมูิจ าเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  ทัง้ในเร่ืองการจดัการสบูน า้ สง่น า้และการวางแผนการใช้น า้ของ
เกษตรกรรวมไปถึงการลดการสญูเสียในระหวา่งการสบูน า้  และการสง่น า้ลงไปในพืน้ท่ีท่ีส าคญั
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ท่ีสดุจ าเป็นจะต้ องมีการร่วมมือกนัในการจดัการ  ทัง้ในเร่ืองของการเก็บข้อมลูการใช้น า้  การ
วางแผนการใช้น า้และการท าการเกษตรร่วมกนั  เพ่ือให้เกิดการจดัการท่ีเป็นระบบและมีความเป็น
เอกภาพ  

 สว่นทางด้านของเกษตรกรผู้ใช้น า้นัน้  จ าเป็นจะต้องมีการจดัโครงสร้างของกลุม่ผู้ใช้น า้
รูปแบบของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพขึน้มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ และท่ีส าคญัจะต้องมีการจดัรูปแบบ
การบริหารงานของกลุม่ให้มีการกระจายการบริหารงานแบบกลุม่ยอ่ย  เพ่ือให้การดแูลการใช้น า้
การแก้ไขปัญหาตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้กบัสมาชิกในกลุม่ได้อยา่งทัว่ถึง สว่นเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุม่
ผู้ใช้น า้จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ  ของกลุม่ผู้ใช้น า้อยา่งสม ่าเสมอ  ทัง้นี ้
จะท าให้เกิดการบริหารจดัการน า้เพ่ือการเกษตรโดยเกษตรกรอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้  เกษตรกร
อยา่งเดียวไมส่ามารถท่ีจะกระท าได้ทัง้หมดจ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุ  และการดแูลจา ก
หนว่ยงานภาครัฐ  ทัง้ในเร่ืองของการจดัสร้างคลองสง่น า้และสถานีสบูน า้ของกลุม่  การวาง
รูปแบบและกฏระเบียบในด้านบริหารงาน  รวมไปถึงการให้ความรู้ในการจดัการแก่เกษตรกร  ใน
การศกึษาครัง้นีท้างด้านการจดัการทรัพยากรน า้โดยใช้กลไกตลาดนัน้  การก าหนดอตัราคา่น า้ท่ีมี
ความเหมาะสมจะท าได้ก็ตอ่เม่ือมีการรวมกลุม่ของเกษตรกรเป็นกลุม่ผู้ใช้น า้  เพ่ือท าหน้าท่ีในการ
บริหารงาน  การควบคมุดแูล  การเก็บเงินคา่ใช้น า้ของเกษตรกร  รวมไปถึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับการสนบัสนนุในด้านการจดัหาน า้มาให้เกษตรกรอยา่งพอเพียง  ให้เกษตรกรรู้สกึคุ้มคา่ท่ี
จะต้องจา่ยคา่น า้ไป  ซึง่วิธีการเก็บคา่น า้ท่ีมีความเหมาะสมนัน้จะต้องท าบนพืน้ฐานของต้นทนุใน
การจดัหาน า้ของภาครัฐและกลุม่ผู้ใช้น า้  รวมไปถึงต้องมีผลก าไรบางสว่นไว้ใช้ส าหรับเป็นทนุใน
การด าเนินงานด้านตา่งๆ  ของกลุม่ผู้ใช้น า้ 

 ประสาน  พฤกษาชาต ิ (2549) ได้ท าการศกึ ษาการจดัการน า้ของโครงการชลประทาน
ขนาดกลางในเขตจงัหวดัระยอง  กรณีศกึษาอา่งเก็บน า้คลองระโอก  เพ่ือเป็นการศกึษาทบทวน
การพฒันาแหลง่น า้และการใช้พืน้ท่ีของอา่งก็บน า้คลองระโอก ลุม่น า้ประแส  โดยการจ าลอง
สภาพการจดัสรรน า้ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   HCE 4 ตอ่
ขยายข้อมลูน า้ฝน-น า้ทา่  และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WUSMO  Version 4.6 วิเคราะห์
ปริมาณน า้ฝนใช้การปริมาณความต้องการใช้น า้ชลประทาน และความสมดลุน า้ในลุม่น า้  เพ่ือหา
ปริมาณความต้องการน า้ของพืน้ท่ีการเกษตรเดมิและขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูใหมใ่นกรณีปริมาณน า้
ในอา่งเก็บน า้เหลือ  โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงูสดุและต ่าสดุของการปลกู
พืชไม้ยืนต้น  โดยมีการสรุปแนวทางการพฒันาแหลง่น า้ และการใช้พืน้ท่ีในอา่งเก็บน า้คลองระ
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โอก  มีศกัยภาพในการพฒันาพืน้ท่ีเพาะปลกูให้เพิ่มมากขึน้ได้ด้วยการก าหนดแผนการจดัสรรน า้
และตารางการสง่น า้ให้มีประสิทธิภาพ  รวมทัง้การพฒันาระบบสง่น า้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสง่
น า้  และการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ WUSMO Version 4.6 ท่ีได้มีการปรับแก้ (Calibrated) ไป
ใช้ในการแนะน าและพิจารณาการปลกูพืช  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัสภาวะการตลาดใน
ปัจจบุนั  ซึง่จะเป็นการสง่เสริมการเพาะปลกูพืชท่ีมีราคาและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร  เพ่ือ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้แก่ประเทศโดยรวมในอนาคต 

 Elkiran  และ  Ergil (2005)  ได้ท าการศกึษาการประเมินความต้องการในการใช้น า้ของ 
North Cyprus ซึง่เป็นการศกึษาความขาดแคลนน า้ ความต้องก ารในการใช้น า้ในอนาคต  โดยมี
การเร่ิมศกึษาตัง้แต ่ค.ศ 1960  พบวา่มีการเพิ่มขึน้ของความต้องการในการใช้น า้จ านวนมาก  โดย
มีการใช้ทรัพยากรน า้จากแหลง่น า้ใต้ดนิและมีการน าน า้จากทะเลมาใช้ทดแทน  โดยใช้วิธีการกลัน่
น า้ทะเลมาเป็นน า้จืดมาทดแทนแหลง่น า้ให้มีความเพียงพอกบัคว ามต้องการ  โดยใช้หลกัการบรู
ณาการในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ (IWRM = Integrated Water  Resources 
Management)  โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการน า้ของแตล่ะภาคสว่นการจดัหาน า้ไว้ให้เพียงพอ
กบัความต้องการของประชาชนโดยการจดัหาแหลง่น า้อ่ืนๆ มาทดแทนหรือมาสนบัสนนุทางด้า น
แหลง่น า้  

 Sheriff , Lawson  และ  Askew. (1996)  ได้ท าการศกึษาและอธิบายทางเลือกในการ
พิจารณาส าหรับการจดัหาพฒันาทรัพยากรน า้แหง่ใหม ่ ตามบทบาทหน้าท่ีในความรับผิดชอบ
ทางด้านยทุธศาสตร์ทรัพยากรน า้ของแคว้นเวลส (National Rivers Authority’s  water  resource  
strategy , NAR’s  strategy) ในการศกึษามีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบตังิาน  ในการสง่น า้
ระหวา่งแคว้น , ยทุธศาสตร์ทางด้านทรัพยากรแหลง่น า้   แผนการใช้น า้จากอา่งเก็บน า้และการใช้
ทรัพยากรน า้อยา่งไมมี่แบบแผน  รวมทัง้การน าน า้ท่ีใช้แล้วน ากลบัมาใช้ใหม่ , การใช้น า้กลบัมาใช้
ใหมอ่ยา่งคุ้มคา่มากท่ีสดุ  การซมึผา่นและการเก็บกกัน า้ของระดบัน า้ใต้ดนิท่ีเพิ่มมากขึน้  การหา
แหลง่น า้ทดแทน  โดยกระบวนการน าน า้ทะเลมากลัน่เป็นน า้จืดทดแทน  การสง่น า้ทางทะเลและ
จดุหลกัของทางเลือกในการอธิบายเป็นการเปรียบเทียบกบัราคาปัจจบุนัโดยมีการเปรียบเทียบ
ทางด้านทางเลือก  กบัการคุ้มทนุโดยการใช้ยทุธศาสตร์ทางการพฒันาทางเลือกแหลง่น า้มาเป็น
แนวทางในการปฏิบตังิาน  โดยจะต้องมีความสมดลุย์ระหวา่งความต้องการใช้น า้และการจดัหา
ปริมาณน า้จากแหลง่น า้อ่ืนๆ  มาเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการในการใช้น า้ให้มีความเพียงพอ  
โดยมีการเน้นทางด้านการวางแผนทรัพยากรน า้การคาดคะเน  การวิเคราะห์ความต้องการในการ
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ใช้น า้ให้มีความทนัสมยัสอดคล้องกบัความต้องการในอนาคต  ตลอดจนการควบคมุความ
ต้องการในการใช้น า้  การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรหรือการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ  โดยใช้ยทุธศาสตร์ทางด้านทรัพยากรแหลง่น า้มาด าเนินการโดยใช้
ความยืดหยุน่  การควบคมุ  ก ากบั  ความเป็นไปได้ของความต้องการในอนาคตให้มีความคุ้มคา่
มากท่ีสดุ 

 Carroll และ Howes (1999) ได้ท าการศกึษาทางด้านสิ่งแวดล้อมของเกาะมิดเวย์  โดยมี
การศกึษาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนสิ่ง แวดล้อมท้องถ่ินของแคว้นเวลส์และ
ในการด าเนินงานดงักลา่วโดยมีการเผยแพร่สูส่าธารณชนในการวางแผนของพืน้ท่ีและในสว่นอ่ืนๆ  
โดยจะมีการวางแผนในระดบัหนว่ยงานยอ่ย  ในระดบัท้องถ่ิน  ซึง่จะเป็นการวางแผนสิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน  ในการศกึษาจะมีการศกึษาของ Thames Environment 21และ The North Wessex  
Plane  ซึง่เป็นการศกึษาเก่ียวกบัทางด้านศกัยภาพของแผนปฏิบตักิารผลกระทบทางด้านการ
พฒันาท่ีมีความเร่งดว่น  และผลกระทบของสิ่งตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้มาภายหลงัทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ทัง้สองอยา่งนีจ้ะมีผลในทางปฏิบตัก็ิจะต้องมีการน ากลยทุธ์ทางด้านสิ่ งแวดล้อมมาปฏิบตั ิ ซึง่มี
ความเข้มงวดในทางปฏิบตัท่ีิมีผลโดยตรงเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีในการวางแผนของท้องถ่ิน การ
เปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ การปรับปรุงคณุภาพอากาศ การจดัการทรัพยากรน า้  การจดัการ
ของเสียและการสง่เสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้แนวทางในการบูรณาการในการ
ป้องกนัและการบริหารจดัการทางด้านสิ่งแวดล้อม  และเป็นหลกัการพืน้ฐานในการปฏิบตัท่ีิจะ
น าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนโดยมีการป้องกนัและการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้หมด 

 Smitrh (1997) ได้ท าการศกึษาใน Anglian region  (1997)  หนึง่ในพืน้ท่ีแห้งแล้งของส
หราชอาณาจกัร  ซึง่มีความขดัแย้งทางด้านทรัพยากรน า้ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและความต้องการใช้น า้
ในการอปุโภคและบริโภค มากกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมาก็ได้มีการอธิบายความสมัพนัธ์ของนโยบาย  
ทางด้านการพฒันาท่ีสนองตอบทางด้านความต้องการและความพงึพอใจทาง ด้านการจดัสรรของ
ประชาชนและทางด้านสิ่งแวดล้อม  ท่ีมีในปริมาณท่ีมีความเพิ่มมากขึน้ก็มีการจดัหาแหลง่น า้
ตา่งๆ  มาเพ่ือเก็บกกัและมีการจดัสรรน า้เพ่ือให้มีความเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชนใน
อนาคต  การประมาณการในการใช้น า้ในอนาคต  ในระยะยาวท่ีมีผลกระทบตอ่ความต้อง การและ
การบริหารจดัการน า้  การวางแผนทรัพยากรน า้ท่ีมีความสมดลุย์  การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการก าหนด กฏ ระเบียบ ความพงึพอใจในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  ในการใช้น า้
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และการก่อให้เกิดความสมดลุย์ทางด้านเศรษฐกิจระหวา่งทรัพยากรการพฒันากบัความต้องการ
ในการบริหารจดัการให้มีความสมดลุย์และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 Carroll (1997)  ได้ท าการศกึษาลกัษณะของท่ีมีความส าคญัการใช้กลยทุธ์ท่ีสามารถใน
การบริหารจดัการทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืนระหวา่ง  การจดัสรรน า้และความ
ต้องการน า้ในชมุชน ซึง่มี การให้ความส าคญัทางด้านการอนรัุกษ์นิเวศวิทยา  แตล่ะถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
และชนิดของสิ่งท่ีมีชีวิตเป็นอปุสรรค์  ของการพฒันาทางด้านการทอ่งเท่ียวและการพฒันา
ทางด้านการเกษตร  ในการศกึษาได้อธิบายความร่วมมือในกลยทุธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
น า้นิเวศวิทยา  การเกษตรและกา รก าหนดเขตพืน้ท่ี  ส าหรับเป้าหมายในการสร้างเมืองใหม ่กล
ยทุธทางด้านสิ่งแวดล้อมนี ้เป็นพืน้ฐานของการบรูณาการของสิ่งท่ีมีความส าคญัและสว่นประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัรวมทัง้การหาสิ่งท่ีทดแทนการใช้พลงังาน  ของเสียและการขนสง่ โดยทัง้หมด
ท่ีมีการออกแบบโดยใช้หลกัการทา งด้านความยัง่ยืน  ความร่วมมือทางด้านการวางแผนความ
รับผิดชอบส าหรับสถานท่ีท่ีมีความบอบบางทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีการท าลายได้ง่าย การ
ออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การแขง่ขนัของประเทศกบัระหวา่งประเทศ ท่ีมีความส าเร็จ
และการปลกูฝังให้แก่เยาวชนในรุ่นตอ่ไป  ตลอด จนการวางแผนในความต้องการของชมุชนอยา่ง
รอบคอบ โดยไมมี่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  การประเมินผลทางด้านการวางแผนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิการน ากลบัมาใช้ใหมท่างด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  และการ
ควบคมุก ากบัให้มีความสมดลุย์ก่อให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต   

 Jolley  (1996)  เป็นการศกึษาการจดัสรรน า้โดยใช้รูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซ้อนของ
รูปแบบทางด้านอทุกวิทยาท่ีมีขนาดใหญ่  มีรูปแบบท่ีเป็นโครงขา่ย โดยมีการตรวจวดั  การ
ค านวณอตัราการระเหยของน า้จากพืช  มีการประยกุต์การเก็บกกัน า้ในแหลง่น า้ของสหราช
อาณาจกัรท่ีมีโครงขา่ยการใ ช้น า้ในพืน้ท่ี 40 กิโลเมตร  และแสดงถึงการน ากลบัมาใช้โดยมีการ
สงัเกตคา่เฉล่ียท่ีมีการเพิ่มขึน้อยา่งคงท่ี  มีการปลอ่ยน า้มากกวา่เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยไมมี่การ
บริหารจดัการ  และการแบง่โครงขา่ยการใช้น า้ออกเป็นสว่นๆ ในพืน้ท่ี  ตลอดจนมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีน าไปปฏิ บตั ิ โดยมีความเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งคงท่ีของ
ปริมาณน า้ฝน  การไหลบา่ของน า้ฝนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัและการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัของสภาวะ
อากาศ  การวดัปริมาณน า้ฝนเป็นรายเดือน  ความส าคญัของเส้นทางการไหลของน า้ โดยมีการ
แนะน าการวดัคา่  มีวิธีการปฏิบตัท่ีิมีค วามส าคญักบัการสร้างแบบจ าลองน า้ฝน  โดยมีการศกึษา 
อยา่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 90  ร้อยละ 88 ของเมืองแซ  และล าน า้เทมส์ตามล าดบั ผลท่ีได้จาก
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การศกึษา เป็นข้อแนะน าในการก าหนดกฏเกณฑ์ส าหรับรูปแบบของสภาพภมูิอากาศ  ท่ีเป็นการ
ค้นหาความมีประสิทธิภาพและการหาคา่พารามิเตอร์ต่ างๆ  ของผิวดนิและการแสดงถึงศกัยภาพ
ในการน าแบบจ าลองท่ีได้จากการศกึษามาใช้ในการปฏิบตังิาน 

 จากการศกึษาแนวความคดิ  ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จงึน ามาสูก่ารสร้างกรอบ
แนวความคดิในการศกึษา  จากแนวคดิทฤษฏีพืน้ฐานท่ีวา่  ‚น า้‛  เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั
และไมมี่แนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้  อีกทัง้ปริมาณน า้ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีศกึษา  สามารถรองรับความต้องการ
ในการใช้ได้ในระดบัหนึง่  และการใช้น า้ในพืน้ท่ีไมมี่การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
ดงันัน้จงึควรมีการควบคมุการใช้น า้  (Demand Side Management)  และการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนรูปแบบการพฒันาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของศกัยภาพพืน้ท่ี  และทรัพยากรท่ีมี  
(Area-base Approach)  โดยใช้แนวทางการจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณาการ  ในพืน้ท่ีลุม่น า้  
เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดรูปแบบในการพฒันาพืน้ท่ี  และการจดัการทรัพยากรน า้ตามหลั กการ
ทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้และประชากร  ดงัภาพท่ี  2.6 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4  กรอบแนวคดิในการศกึษา

ประชากร 

โครงการพัฒนาลุ่มน า้ล าพะยงั (ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ทรัพยากรน า้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การบรูณาการการศกึษาในพืน้ท่ีทางด้านดิน น า้ ประชากร 

ทฤษฏีใหม ่

การจดัการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ทรัพยากรน า้ และประชากร 

จ านวนประชากร 
  -จ านวนการเพิ่ม/ลด ประชากร 
  -การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  -การใช้น า้ในพืน้ท่ี  

ปัญหาทรัพยากรน า้และการจดัการทรัพยากรน า้ 
  - ทรัพยากรน า้ต้นทนุมีปริมาณจ ากดั 
  -การจดัการน า้ต้นทนุในพืน้ท่ี ‚ทฤษฏีใหม‛่ 
  -การขาดการบรูณาการในพืน้ท่ีหนว่ยงานตา่งๆ  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  - คณุภาพของดิน 
  - การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  - การขาดการสง่เสมิทางด้านทนุ/กิจกรรม  
  - การขาดการบรูณาการในพืน้ท่ีหนว่ยงานตา่ง  ๆ
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษา 

3.1 รูปแบบและวิธีในการศึกษา 

วิธีการศกึษาในครัง้นี ้เป็นการศกึษาด้านการจดัการน า้ที่มีผลตอ่ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืนซึง่ได้ก าหนดรูปแบบในการศกึษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative approach) ใช้วิธีการส ารวจ (survey) โดยการสมัภาษณ์แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง (structured  interview with questionnaire) และใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคณุภาพ 
(qualitative  approach) และการสนทนากลุม่ (focus group discussion) และท าการศกึษา
ทางด้านการบริหารจดัการในการใช้น า้ รูปแบบทางด้านการบริหารจดัการน า้ ซึง่เป็นการศกึษาท่ี
เกิดขึน้หลงัจากการน านโยบายด้านการใช้น า้ในพืน้ท่ีชลประทาน เพ่ือเป็นการชว่ยเหลือประ ชาชน
ในปัญหาการจดัสรรน า้ให้มีความเหมาะสมแก่ประชาชนในพืน้ท่ี ด้านการท าการเกษตรกรรมและ
สามารถน าแนวทางท่ีได้ จากการศกึษาไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีความเหมาะสม  ด้านการบริหาร
จดัการน า้ท่ีมีประสิทธิภาพในชมุชนท้องถ่ินในอนาคต โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลูและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบตา่งๆ ดงันี ้

3.1.1  การศกึษาวิเคราะห์ทางด้านอตุนุิยมวิทยา ชลศาสตร์ และอทุกศาสตร์ เป็นการรวบ 
รวมข้อมลูสภาพภมูิอากาศและอตุนุิยมวิทยา จากสถานีตรวจวดัท่ีผา่นมาในพืน้ท่ีศกึษา และการ
รวบรวม การวิเคราะห์ข้อมลูอทุกวิทยาน า้ผิวดนิและแหลง่น า้ในพืน้ท่ีศกึษา โดยมีการศกึษาวิเคราะห์ 

- ปริมาณน า้ คณุภาพน า้   
- ปริมาณการใช้น า้ ระดบัน า้ 
- การใช้น า้ตามวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรม

ตา่งๆ  เชน่ การปลกูพืชในฤดกูาลท่ี มีความเหมาะสม การใช้น า้ในชว่งท่ีมีน า้น้อย น า้ปกต ิและชว่งท่ี
มีน า้มาก 

3.1.2  การใช้ท่ีดนิและการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิโดยมีการศกึษาวิเคราะห์ทางด้าน 
- คณุสมบตัขิองดนิ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ การศกึษาสภาพการเปล่ียนแปลงการ

ใช้ท่ีดนิ ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ การใช้ท่ีดนิในการเกษตรกรรม เป็นต้น  
- การจดัแบง่พืน้ท่ีและการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ี ดนิในปัจจบุนั และใน

อนาคต โดยการรวบรวมข้อมลูและการศกึษาข้อมลูจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 
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ลกัษณะการใช้ท่ีดนิทางการเกษตร  ลกัษณะการใช้ท่ีดนิในภาคสนามและการใช้แผนท่ี
ประกอบการใช้ท่ีดนิ หลงัจากการส ารวจภาคสนามแล้วได้ก าหนดลกัษณะหนว่ยแผนท่ี (Mapping 
Unit) ของประเภทการใช้ท่ีดนิตามความละเอียด ความหยาบของการส ารวจแล้วท าการวดัพืน้ท่ี
ของแตล่ะประเภทตลอดจนการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมลูจาก
หนว่ยงานราชการมาท าการประมวลข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในแตล่ะชว่งปีในอดีตและ
ปัจจบุนัมาท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแ ปลงการใช้ท่ีดนิ และการวิเคราะห์การเจริญเตบิโตของ
ชมุชน 

3.1.3 การศกึษาการปฏิบตักิารของการกระจายน า้และการระบายน า้  เป็นการส ารวจ 
ศกึษาพืน้ท่ีชลประทานท่ีได้ด าเนินโครงการทัง้ในอดีตและปัจจบุนั  การศกึษาสภาพ  รูปแบบ  การ
วิเคราะห์และการทบทวนทางด้านความต้องการน า้เพ่ื อการชลประทาน  ประกอบด้วยการทบทวน
การจดัระบบเพาะปลกูพืชท่ีเหมาะสม  ความต้องการน า้ท่ีใช้ในการเพาะปลกู  และการระบายน า้ 
รวมทัง้ศกึษาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร  และกิจกรรมการเพาะปลกูพืชในฤดฝูนและฤดแูล้ง
ท่ีมีความเหมาะสม  ในการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นการศกึษาในการเพาะป ลกูพืชความต้องการน า้
ชลประทานเฉพาะในฤดแูล้ง 

3.1.4  การศกึษารูปแบบการบริหารจดัการ ภาระหน้าท่ี งบประมาณท่ีจ าเป็นในการ
ก ากบัดแูลให้เป็นไปตามภาระหน้าท่ีและวตัถปุระสงค์ของการจดัท าโครงการ ตลอดจนการมีสว่น
ร่วมของประชาชน โดยการจดัประชมุรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การ เสนอแนะแนวทางการ
ลดผลกระทบ  การบริหารจดัการ รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในชมุชนท้องถ่ิน 

3.1.5 การส ารวจภาคสนาม การศกึษารายละเอียดของพืน้ท่ี การเก็บรวบรวมข้อมลู  
การวิเคราะห์สภาพปัญหา  การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  เพ่ือการค้นหาปัญหาและการ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการ 

- การประชมุชีแ้จงแก่ประชาชนในพืน้ท่ี ในการท าการศกึษา  การชีแ้จง
วตัถปุระสงค์  เป้าหมาย  วิธีการในการด าเนินการ 

- การด าเนินการจดัท าการค้นหาสาเหตขุองปัญหา  และแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี 

- การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาโดยประชาชนมีสว่นร่วม และมีการรับรู้ถึง
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาก่อนและหลงัในการจดัท านโยบายตลอดจนในการจดัท า
โครงการในการแก้ไขปัญหา 
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- การจดัท าการสนทนากลุม่ (focus group discussion) การฝึกอบรม ตลอดจน
การประชมุชีแ้จงในการแล กเปล่ียนความคดิเห็นในการด าเนินการศกึษา โดยมีการศกึษาข้อมลู
จากประชาชนอยา่งแท้จริง 

- การสร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้จากกลุม่เป้าหมาย เพ่ือท่ีจะน ามาวิเคราะห์
ข้อมลูตอ่ไป 

 
3.2 ขัน้ตอนการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมลูและการจดัท าฐานข้อมลูในการศกึษา 
 

1) การวิเคราะห์ข้อมลูทตุยิภมูิด้านสภาพทัว่ไปทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สงัคม การ
พฒันาพืน้ท่ี  แผนงานและนโยบายในการพฒันา  ทัง้ทางการพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรน า้และการจดัการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีศกึษาจากอดีตถึงปัจจบุนั  โดยการศกึษาจาก
เอกสาร ข้อมลู งานวิจยัจากห นว่ยงานตา่งๆ  ทัง้ในสว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน  รวมทัง้
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ  ประกอบกบัการใช้แผนท่ี  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม  และ
ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (GIS)  เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษา 

 

2) ศกึษาข้อมลูปฐมภมูิจากการส ารวจภาคสนาม การสงัเกต ุและกา รสมัภาษณ์จาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและประชาชนในพืน้ท่ี  โดยเฉพาะข้อมลูทางด้านสภาพพืน้ท่ี การใช้ทรัพยากร
น า้ การตัง้ถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของประชากร  รวมทัง้สภาพปัญหาในพืน้ท่ีเพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและทนัสมยั 

 

3) การศกึษาด้านแนวคดิ ทฤษฏีและงา นวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวความคดิทฤษฏีใหม ่
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการลุม่น า้ แนวคดิการบริหารจดัการ
แหลง่น า้ แนวคดิการจดัการทรัพยากรน า้  แนวคดิการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ประชากร 
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา  เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการศกึษา 

 

4) การศกึษาสภาพของทรัพยากรน า้และการใช้ประโยชน์  การจดัสรรน า้จากอา่งเก็บน า้
โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จากอดีตถึงปัจจบุนัและ
แนวโน้มในอนาคต 
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5)  การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรจากอดีตถึงปัจจบุนั  และอนาคต 
 

6) การวิเคราะห์รูปแบบและลกัษณะของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี 
 

7)  การศกึษาการใช้น า้ รูปแบบการใช้น า้ ในการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษา 
 

8) การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตในพืน้ท่ีศกึษา 
 

9) การพฒันารูปแบบการจดัการทรัพยากรน า้  (Water Management Scenario) 
ในอนาคตของพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒันาในภาคเกษตรกรรม ชมุชน บนพืน้ฐาน
ของความต้องการน า้ท่ีเหมาะสมในการปลกูพืชแตล่ะชนิด  ส าหรับการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษา 
ดงัภาพท่ี 3.1 แสดงขัน้ตอนและวิธีในการด าเนินการศกึษา และภาพท่ี 3.2 แผนภาพขัน้ตอน
การศกึษาการจดัการน า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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- แนวคิด ทฤษฏ ี
- งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

    

 
- ข้อมลูปฐมภมิู 
- ข้อมลูทตุิยภมิู 

        การเก็บรวบรวมข้อมลูและ     
การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น 

   
             
   

 
 

  สภาพทัว่ไปในพืน้ท่ี (ฐานข้อมลู)        ทรัพยากรน า้ 
 
       กายภาพ                เศรษฐกิจ               สงัคม                น า้ต้นทนุ             น า้ใช้ 
   
 
 

             พืน้ท่ีศกึษา ‚โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  
               อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ ‛ 

 
                                                         การศกึษาและการวิเคราะห์ 

 
                                   การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ     ทรัพยากรน า้               ประชากร 

    
 

                                            การวิเคราะห์และการสรุปเพ่ือการจดัการน า้ในพืน้ท่ี 
    
 

   เสนอแนวทางการจดัการทรัพยากรน า้โดยใช้  
   แนวคดิการจดัการ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ทรัพยากรน า้  และประชากร 

     
ภาพท่ี  3.1  แสดงขัน้ตอนและวิธีการในการด าเนินการศกึษา 
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 การเกษตรกรรม 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

ปริมาณน า้ฝน 

ปริมาณน า้ทา่ 

การเก็บรวบรวมข้อมลูและ
การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น 

เศรษฐกิจและสงัคม การอปุโภคบริโภค 

ลกัษณะโครงการ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

น า้ต้นทนุ ปริมาณความต้องการน า้ 

  การเสนอแนวคดิการจดัการ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากร (LWPM Concept) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 แผนภาพขัน้ตอนการศกึษาการจดัการน า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   

 

     น า้   แนวทางการจดัการน า้ 

 คณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี 

  ดนิ 

 
ประชากร 



48 

3.3 การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร 

1) การเก็บตวัอยา่งดนิในการศกึษา โดยมีการเก็บตวัอยา่งดนิในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่
น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ตามพืน้ท่ีการ
บริหารจดัการน า้ ซึง่แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ มีการสุม่ตวัอยา่งเพื่อหาคา่พารามิเตอร์ทางด้านความ
อดุมสมบรูณ์ของดนิในพืน้ท่ีเพ่ือวิเคราะห์คณุภาพดนิในพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรม (แผนท่ี 3.1)

 
 

แผนท่ี 3.1 แสดงภาพจดุเก็บดนิในพืน้ท่ีศกึษา โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   

2) การเก็บตวัอยา่งน า้ในพืน้ท่ีศกึษา  เป็นการเก็บตวัอยา่งน า้ในชว่งฤดู กาลตา่งๆ โดยมี
การเก็บในจดุกึ่งกลางในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  เพ่ือหาคา่พารามิเตอร์ทางด้านคณุภาพน า้ท่ีใช้ใน
การเพาะปลกูทางด้านการเกษตรกรรม  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมลูท่ีส าคญัในการศกึษา  ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลูลกัษณะทางการใช้น า้  การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิและข้อมลูทางด้านประชากร  เพ่ือให้ได้มาซึง่ฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพพืน้ท่ีและการพฒันาพืน้ท่ี  อนัจะน าไปสูก่ารจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณาการในการศกึษา
ตอ่ไป 

1) ข้อมลูลกัษณะทางกายภาพ  ได้แก่ข้อมลูทางด้านท่ีตัง้  ขนาดพืน้ท่ี  สภาพภมูิ
ประเทศ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ สภาพทางธรณีวิทยา  ระบบโครงสร้าง  รวมทัง้สภาพปัญหาของ
พืน้ท่ีศกึษา  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ กรมชลประทาน  กรมพฒันา
ท่ีดนิ  ส านกังานชลประทานท่ี 6  จงัหวดักาฬสินธุ์  ส านกังานโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั 
(ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  เป็นต้น ประกอบกบัข้อมลู
แผนท่ีภมูิประเทศ  ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมลูแผนท่ีในระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์  
(Digital  file)  กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม  กรมพฒันาท่ีดนิ  ข้อมลูลกัษณะทางกายภาพของ
พืน้ท่ี  เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือให้เข้าใจถึงลกัษณะและสภาพปัญหาของพืน้ท่ี  ซึง่เป็นฐานข้อมลูใน
การวิเคราะห์ศกัยภาพและข้อจ ากดัในการพฒันาพืน้ท่ีในอนาคต  

 

2) ข้อมลูลกัษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้อมลูระบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพืน้ท่ี
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้แผนพฒันาท่ีเก่ียวข้ องในระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค เชน่ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล 
เป็นต้น โดยจะรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานทัง้สว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน  ได้แก่ สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิส านกังานพาณิชย์จงัหวดักาฬสินธุ์ องค์ การบริหารสว่นต าบลคุ้มเก่า 
และองค์การบริหารสว่นต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ข้อมลูลกัษณะทาง
เศรษฐกิจ  แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ
ในพืน้ท่ี  ซึง่น าไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและลกัษณะรูปแบบการข ยายตวัของ
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในอนาคต 
 

3) ข้อมลูลกัษณะทางสงัคม ได้แก่ ข้อมลูลกัษณะชมุชน การตัง้ถ่ินฐาน ในชมุชน โดย
รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร การออกพืน้ท่ีส ารวจภาคสนาม และการสอบถามประชาชนในพืน้ท่ี อนั
เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีท าให้เกิดความเข้าใจลกัษณะของชมุชน ลกัษณะของการ ตัง้ถ่ินฐาน รูปแบบ
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและรูปแบบการใช้น า้ของประชาชนในพืน้ท่ี 
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4) ข้อมลูอา่งเก็บน า้  

(1) ข้อมลูอา่งเก็บน า้  ประกอบด้วย พิกดัท่ีตัง้ ลกัษณะและขนาดของอา่งเก็บน า้ 
พืน้ท่ีรับน า้ฝน ปริมาณน า้ท่ีระดบัเก็บกกั ปริมาณน า้ใช้ ปริมาณน า้ท่ีระดบัสงูสดุ ปริมาณน า้ท่ี
ระดบัต ่าสดุและการจดัสรรน า้  โดยรวบรวมข้อมลูจากกรมชลประทาน ส านกังานโครงการพฒันา
ลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ข้อมลูอา่ง
เก็บน า้นีจ้ะท าให้เข้าใจถึงอา่งเก็บน า้ และการจดัสรรน า้จากอา่งเก็บน า้ในพืน้ท่ี 

(2) ข้อมลูปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้ เป็นการรวบรวมข้อมลูปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้
เป็นรายเดือน รายปี พ.ศ. 2545–2551 จากโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ซึง่ข้อมลูปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้จะน ามาใช้ในการประเมินปริมาณน า้ต้นทนุ 

(3)  ข้อมลูการสง่น า้ชลประทา น เป็นรายเดือน รายปี พ .ศ. 2545-2551 จาก
โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซึง่ข้อมลูการสง่น า้จากอา่ง
เก็บน า้จะน ามาใช้ในการประเมินการใช้น า้ในทางการเกษตรกรรม  ในพืน้ท่ีศกึษาโครงการพฒันา
ลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

(4) ข้อมลูการใช้น า้เพ่ือเกษตรกรรม เป็นการรวบรวมข้อมลูการใช้น า้เพ่ือการ
เกษตรกรรมในพืน้ท่ีชลประทานในชว่งเวลา 7 ปี จาก ปี พ .ศ.2545-2551 จากโครงการพฒันาลุม่
น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้น า้เพ่ือ
เกษตรกรรม  การขยายตวัการเปล่ียนแปลงการใช้น า้สมดลุในพืน้ท่ี  ความขดัแย้งในการใช้น า้ใน
พืน้ท่ีและแนวทางการพฒันาในพืน้ท่ีศกึษา 

(5) ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เป็นการรวบรวมข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ โดย
จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทเก ษตรกรรม  ซึง่รวบรวม
ข้อมลูจากกรมพฒันาท่ีดนิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ใช้ในการ
วิเคราะห์รูปแบบของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ลกัษณะการเปล่ียนแปลงและการขยายตวัของการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิและแนวโน้มการขยายตวัของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในอนาคต  การศกึ ษาการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษาในปี พ .ศ. 2538 2545 และ 2551  จากการส ารวจและข้อมลูท่ีได้จาก
กรมพฒันาท่ีดนิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(6) ข้อมลูประชากร  เป็นการรวบรวมข้อมลูจ านวนประชากร ตามทะเบียนราษฏร
ในพืน้ท่ีในชว่ง  10 ปี คือ พ .ศ. 2541-2551 จากข้อมลูส านกัทะเบียน กลาง  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  ซึง่ข้อมลูจ านวนประชากรใช้ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของประชากรใน
พืน้ท่ีศกึษา และเพื่อการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตใน 10 ปีข้างหน้า ปี พ .ศ. 2552-
2561 ซึง่จะใช้ในการประเมินความต้องการใช้น า้  ความต้องการพืน้ท่ีและการใช้ประโย ชน์ท่ีดนิ  
ตลอดจนแนวโน้มการขยายตวัของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษาในอนาคต 
 

3.5. วิธีด าเนินการศึกษา 

 3.5.1 การวางแผนการใช้น า้  จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  โดยใช้หลกัการสมดลุย์ในอา่ง
เก็บน า้  อา่งเก็บน า้ท าหน้าท่ีเก็บกกัน า้ มีไว้ส าหรับการสง่ให้กบัความต้องการตา่งๆ ในชว่งเวลา 
ความต้องการใช้น า้ในพืน้ท่ี การวางแผนการใช้น า้จากอา่งเก็บ การวิเคราะห์สมดลุน า้ (water  
balance)  เป็น ความสมัพนัธ์ของ ปริมาณน า้ท่ีไหลเข้าและออกท่ีบริเวณใดบริเวณหนึง่ใน
ระยะเวลาหนึง่ซึง่ในพืน้ท่ีศกึษาเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม  โดยพิจารณาปริมาณน า้เข้า ปริมาณน า้
ออกและปริมาณน า้เก็บกกั  ซึง่จะเป็นข้อมลูเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจในการ
วางแผนการจดัการน า้โดยหลกัการสมดลุน า้ (Water  Balance) สมการความสมัพนัธ์แทนความ
สมดลุย์ของอา่งเก็บน า้  (กรมชลประทาน, 2551)  ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

S = E+ O + L + Ir – F – Se - P 
 

เม่ือ    
 P = Precipitation (น า้ฟ้า) 
 E = Evaporation (ปริมาณการระเหย) 
 O = Emergency spillway flow (ปริมาณไหลล้นทางระบาย

ฉกุเฉิน) 
 L = Leakage (ปริมาณการร่ัวซมึออกจากอา่งเก็บน า้ 

รวมถึงน า้ท่ี ร่ัวซมึลงสูใ่ต้ดนิ) ท าให้เข่ือนพงั 
 Ir = ปริมาณน า้ท่ีใช้ในการชลประทาน (ไฟฟ้า ประปา 

อตุสาหกรรม) Irrigation Intake 
 F = Inflow, Flow (ปริมาณน า้ผิวดนิท่ีไหลเข้าอา่ง) 
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 Se = Secpage (ปริมาณน า้ซมึใต้ดนิเข้าอา่งเก็บน า้) ไมท่ า
ให้เข่ือนพงั 

 S = ปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้ 
 Si = Si-1 + inflow + Rainfall - Outfall – Evaporation – 

losses ± Ground water 
 Si = ปริมาณน า้ในอา่งฯ ตอนสิน้เดือน 
 Si-1 = ปริมาณน า้ในอา่งฯ ตอนต้นเดือน 
 Inflow = Run off ท่ีมาจากน า้ฝนใน Catchment Area 

(ส าหรับฤดแูล้งถ้าไมมี่ฝน = 0) 
 Rainfall =  เป็นปริมาณน า้ฝนท่ีตกลงในอา่งฯ (คณูด้วย water 

surface area) เฉล่ียของอา่งส าหรับฤดแูล้ง = 0 
 Eva. = 0.7 (Class ‚A‛ pan) (คณูด้วย Water Surface เฉล่ีย

ของอา่ง) 
 Outflow =  RMC + LMC + River outlet + การเกษตร 
 Ground water = สมมตุไิมมี่ผลกระทบจาก Ground water สิ่งท่ีต้องการ

คือ Losses เป็นรายเดือน 
 Losses = Si – Si1 - Inflow - Rainfall + outflow + Evap. 
คา่ Inflow หรือ Runoff = Si - Si1 - Rainfall + outflow +Evaporation. 

 

เม่ือมีการวิเคราะห์ระบบอา่งเก็บน า้ด้วยระบบสมดลุ สามารถจ าลองระบบอา่งเก็บน า้   ล า
พะยงัได้โดยการจ าแนกพืน้ท่ีออกเป็น 2 สว่นคือ พืน้ท่ีในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และพืน้ท่ีปลอ่ยน า้ เพ่ือท าการเกษตรกรรมโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั 
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ (แผนท่ี 3.2) 
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แผนท่ี 3.2 พืน้ท่ีอา่งเก็บน า้และพืน้ท่ีสง่น า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) 
 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
 (ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) 

 ในการศกึษาพิจารณาทัง้ปริมาณน า้ต้นทนุ (Water supply) หลกัของพืน้ท่ี ได้แก่ อา่งเก็บ
น า้ล าพะยงัและปริมาณน า้ใช้ (Water Use) โดยปริมาณน า้ต้นทนุในเข่ือน ได้แก่ ปริมาณน า้ทา่ใน
การเก็บน า้อา่งเก็บน า้ล าพะยงั ในด้านปริมาณน า้ใช้ ค านวณได้จากความต้องการน า้ในการ
เกษตรกรรมตามฤดกูาลในการปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหม่ (ภาพท่ี 3.3) 
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         Win                                                   W out 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.3 แสดงผงัจ าลองอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
 อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์  
 (ท่ีมา : โครงการพฒันาลุม่น า้น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) 
 

3.5.2  การประเมินความต้องการใช้น า้  
 

 ในการวิจยัในครัง้นีไ้ด้ประเมินความต้องการน า้  โดยมีการก าหนดให้มีความ
ครอบคลมุทัง้ปริมาณน า้เพ่ือการเกษตรกรรม  น า้ใช้ในการอปุโภคและบริโภค  ซึง่ความต้องการน า้
ในแตล่ะภาคสว่นนัน้มีความต้องการปริมาณน า้ท่ีแตกตา่งกนั  และมีวิธีการประเมินท่ีแตกตา่งกนั
ดงันี ้
 

1) ความต้องการน า้เพ่ือเกษตรกรรม  
 

  ความต้องการน า้เพ่ือการเกษตรกรรม  เป็นการประเมินความต้องการน า้เพ่ือ
กิจกรรมการเพาะปลกูเพ่ือการเกษตรกรรมเทา่นัน้  เน่ืองจากการปศสุั ตว์ในพืน้ท่ีเป็นการเลีย้งสตัว์
รายยอ่ยและมีการเลีย้งแบบปลอ่ยตามทุง่นา ป่าเขา  และเป็นการเลีย้งสตัว์ในลกัษณะแบบการ
เลีย้งแบบในครัวเรือนและสตัว์ท่ีเลีย้งสว่นใหญ่เป็นประเภทสตัว์ปีก ซึง่มีการใช้น า้ในปริมาณน้อย 
  การประเมินความต้องการน า้เพ่ือการเพาะปลกู  เป็นการ พิจารณาเฉพาะ
พืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นพืน้ท่ีชลประทานท่ีรับน า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั ฯ  โดยมีการรวบรวมข้อมลู
ขนาดพืน้ท่ีเพาะปลกู  ประเภทพืชท่ีเพาะปลกูในพืน้ท่ี  เพ่ือน ามาค านวณความต้องการน า้ของพืช
จากปริมาณการระเหยของพืช (Evapotranspiration)  และปริมาณน า้เพ่ือการชลประทาน  
 (Irrigation Requirement)  

 
  อา่งเก็บน า้ล าพะยงั 
  

กลุม่ผู้ใช้น า้วงัน า้เย็น 
 

กลุม่ผู้ใช้น า้นาวี 

กลุม่ผู้ใช้น า้นาวี - กดุบอด 

กลุม่ผู้ใช้น า้หนองเตาไห 
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 ปริมาณความต้องการน า้ของพืช การค านวณปริมาณความต้องการน า้ของพืช  ได้
แบง่วิธีการค านวณตามลกัษณะการปลกูและลกัษณะการใช้น า้ของพืชท่ีแตกตา่งกนัเป็น 
2 กรณีคือ ปริมาณความต้องการน า้ของข้าว และปริมาณความต้องการน า้ของพืชชนิดอ่ืนๆ เชน่ 
พืชไร่ พืชผกัและไม้ผล ดงันี ้(กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2548) 

(1) ปริมาณความต้องการน า้ของข้าว  ปริมาณความต้องการน า้ของข้าวขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เชน่ ฤดกูาล วิธีการเพาะปลู ก (นาด า/นาหวา่น)  ชนิดดนิ พนัธุ์ข้าว สภาพ
ภมูิอากาศ  ซึง่แบง่เป็นปริมาณความต้องการน า้ด้านตา่งๆ ดงันี ้

 

- น า้ใช้ในการเตรียมแปลงประมาณ 250 มม./ไร่  โดยมีระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงประมาณ 4 สปัดาห์ 

- ความต้องการน า้เพ่ือการเจริญเตบิโตของต้นข้าว (หลงัจากปักด าหรือ
หวา่น)  ค านวณได้จากสมการ   

ET = Kc x ETp 

โดย   
ET = ปริมาณความต้องการน า้ของข้าว (มม./วนั) 
Kc = สมัประสิทธ์ิการใช้น า้ของข้าว 
ETp = ปริมาณความต้องการน า้ของพืชอ้างอิง (มม.ตอ่วนั) 

 

 - ปริมาณน า้ท่ีซมึลงไปในดนิ (Percolation) เน่ืองจากในการปลกูข้าว
จ าเป็นต้องมีน า้ขงัอยูใ่นแปลงนาในระดบัท่ีเหมาะสม จงึมีปริมาณน า้สว่นหนึง่ท่ีซมึลกึลงไปในดนิ
ไมส่ามารถน ามาใช้ได้  ซึง่ในการศกึษานีก้ าหนดให้อตัราการซมึลกึ เทา่กบั 2-2.5 มิลลิเมตรตอ่วนั
ขึน้กบัพืน้ท่ีและผลการศกึษาท่ีได้เคยมีการศกึษาไว้ 

(2)  ปริมาณความต้องการน า้ของพืชชนิดอ่ืน การค านวณปริมาณความ
ต้องการน า้ของพืชชนิดอ่ืน  ค านวณเฉพาะปริมาณความต้องการน า้เพ่ือการเจริญเตบิโต โดยใช้
สมการดงันี ้ 
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ET = Kc x ETp 

โดย  

ET = ปริมาณความต้องการน า้ของพืช (มม.ตอ่วนั) 
Kc = สมัประสิทธ์ิการใช้น า้ของพืช 
ETp = ปริมาณความต้องการน า้ของพืชอ้างอิง (มม.ตอ่วนั) 

 

     2) ความต้องการน า้เพ่ือการชลประทาน   ปริมาณความต้องการน า้เพ่ือการ
ชลประทาน หมายถึง  ปริมาณน า้ทา่ท่ีต้องสง่ให้กบัพืน้ท่ีเพาะปลกู  รวมถึงการสญูเสียในระบบสง่
น า้  โดยปริมาณความต้องการน า้เพ่ือการชลประทานจะขึน้อยูก่บัชนิดของพืชท่ีปลกู ชนิดดนิ 
ฤดกูาล  วิธีการเพาะปลกู  ปริมาณฝนและประสิทธิภาพของระบบสง่น า้ เป็นต้น การค านวณ
ปริมาณน า้ต้องการเพ่ือการชลประทาน  หลงัจากทราบปริมาณความต้องการน า้ของพืชแล้ว 
ขัน้ตอนหลกัในการค านวณมีดงันี ้(กรมชลประทาน, 2551) 

  (1)  ฝนใช้การ (Effective Rainfall): ปริมาณฝนใช้การ หมายถึง ปริมาณฝนท่ี
สามารถใช้ประโยชน์โดยการทดแทนปริมาณน า้ชลประทาน  ท่ีต้องสง่ให้แก่พืชได้ ปริมาณฝนใช้
การส าหรับพืชแตล่ะชนิดมีความแตกตา่งกนั   เน่ืองจากวิธีการเพาะปลกูตา่งกนั ส าหรับ การปลกู
ข้าว  ปริมาณฝนใช้เป็นปริมาณฝนท่ีตกในแปลงนาแล้วไมเ่กิดการไหลล้นออก การหา ความ
ต้องการใช้น า้เพ่ือการเกษตร  มีวิธีการค านวณ ดงันี ้ 

 

Stn = Stn-1+Rn-am 

   

Stn>STMAX,  Re = STMAX +  am+Stn-1 , Stn = STMAX 
Stn<STMAX,  Re = Rn, , Stn   = Stn-1+Rn-am 
Stn<STMIN,   Re = Rn, , Stn = STO  
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เม่ือ   
STMIN = ระดบัความลกึของน า้ต ่าสดุอาจใช้เพ่ือก าจดัวชัพืชและเป็นระดบัท่ี

เร่ิมให้น า้ชลประทานมีหนว่ยเป็นมิลลิเมตร 
STO = ระดบัความลกึของน า้หลงัจากมีการให้น า้ชลประทานมีหนว่ยเป็น

มิลลิเมตร 
STMAX = ระดบัความลกึของน า้สงูสดุ ก่อนเกิดน า้ล้นออกมีหนว่ยเป็นมิลลิเมตร  
Rn = ปริมาณฝนท่ีตกในวนัท่ี n มีหนว่ยเป็นมิลลิเมตร 
Re = ปริมาณฝนใช้การได้ มีหนว่ยเป็นมิลลิเมตร 
Stn-1  ระดบัน า้ท่ีสิน้สดุวนัก่อน มีหนว่ยเป็นมิลลิเมตร 
am = ความต้องการใช้ในแปลงนาส าหรับเดือนท่ีปลกู m มีหนว่ยเป็น

มิลลิเมตร 
am  (Kc*ETp+OR) / N 
Kc = สมัประสิทธ์ิการใช้น า้เฉล่ียของเดือนท่ีปลกู m 
ETp = ปริมาณการใช้น า้โดยการค านวณจากข้อมลูทางภมูิอากาศของเดือน

ท่ี m มีหนว่ยเป็นมิลลิเมตรตอ่เดือน 
OR = ปริมาณน า้ท่ีใช้ในการเตรียมแปลงและปริมาณน า้ท่ีร่ัวซมึในเดือนท่ี  

m มีหนว่ยเป็นมิลลิเมตรตอ่เดือน 
N = จ านวนวนัในเดือนท่ี m 

 

(2) ปริมาณความต้องการน า้เพ่ือการชลประทาน : ปริมาณความต้องการใช้น า้
เพ่ือการชลประทาน  สามารถค านวณได้จากสมการดงันี ้(กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2548) 
 

 
พชลประทานประสิทธิภา

้ การปรมิาณฝนใช้ ่วซึมปรมิาณน า้รษฎีารใช ตามทฤ้ี่พชืต องกปรมิาณน า้ท
ลประทานปรมิาณน า้ช        


  

 

(3) การใช้โปรแกรมทางด้านการคาดการณ์ในการใช้น า้ของกรมชลประทานมา
ใช้ในการค านวณหาความต้องการของการใช้น า้ของพืชเพื่อใช้ในการวางแผนทางด้านการสง่น า้
และความต้องการในการใช้น า้ในพืน้ท่ีศกึษาได้อยา่งถกูต้องและเป็นการประมาณการในการใช้น า้
ของพืน้ท่ีศกึษาและการวางแผนในการปลกูพืชชนิดตา่งๆ ให้มีความเหมาะสมกบัปริมาณน า้ท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัได้มีประสิทธิภาพ 
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3) ความต้องการน า้เพ่ือการอปุโภค บริโภค 
 

 ความต้องการน า้เพ่ือการอปุโภค บริโภคของประชาชน  หรือน า้เพ่ือการประปานัน้มี
ความต้องการปริมาณน า้ใช้ท่ีมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ  
วฒันธรรมการใช้น า้  มาตรฐานความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ท่ี  จ านวนประชากร ขนาดของ
ชมุชน  วตัถปุระสงค์ในการใช้น า้ของชมุชนนัน้ๆ  ระบบประปา  แผนการจดัสรรน า้ของหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง  เป็นต้น ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส า คญัท่ีมีสว่นท าให้อตัราการใช้น า้ของ
ประชาชนเพิ่มปริมาณมากขึน้หรือลดน้อยลงได้   ส าหรับชมุชนชนบทการประเมินความต้องการใช้
น า้ของชมุชนชนบท  จากอตัราการใช้น า้ท่ีก าหนดโดยการประปาชนบท  กรมอนามยั การประเมิน
ความต้องการน า้ใช้ของชมุชนชนบทจากคา่อตัราการใช้น า้เฉล่ีย 80 ลิตรตอ่คน ตอ่วนั ของการ
ประปาชนบท (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2548) 
 

 น า้เพ่ือการเลีย้งสตัว์  เป็นปริมาณน า้กินน า้ใช้ของการเลีย้งสตัว์โดยอตัราการใช้น า้ของ
สตัว์แตล่ะชนิดมีดงันี ้

- ววั ควาย   อตัราการใช้น า้  50 ลิตรตอ่ตวัตอ่วนั 
- หม ู อตัราการใช้น า้  20 ลิตรตอ่ตวัตอ่วนั 
- เป็ด ไก่  อตัราการใช้น า้ 0.15 ลิตรตอ่ตวัตอ่วนั 

 

4) การคาดประมาณความต้องการพืน้ท่ีในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
 

 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในอนาคต เป็นการประเมินความต้องการพืน้ท่ีเพ่ือ
ใช้ในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ  ของประชากร  ทัง้นีก้ารประเมินความต้องการการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิมี 3 องค์ประกอบท่ีจ าเป็นต้องพิจารณา (สามคัคี บณุยะวฒัน์, 2539) ดงันี ้
 

(1) ความเข้าใจในธรรมชาตขิองกิจกรรมของมนษุย์ท่ีกระท าอยู ่
(2) การคาดการณ์การขยายตวัของกิจกรรม 
(3) ทิศทางท่ีกิจกรรมเหลา่นัน้จะเปล่ียนแปลงไปทัง้ในระยะใกล้และไกล 
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5) การคาดการณ์จ านวนประชากร 
 

 การคาดการณ์จ านวนประชากรนัน้  ถึงแม้วา่มีความคลาดเคล่ือนอยูบ้่างแตมี่ความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งในการวางแผนการพฒันาในอนาคต   การคาดการณ์จ านวนประชากรมีวิธีการ
คาดการณ์หลายวิธีท่ีมีความแตกตา่งกนั  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัองค์ประกอบหลายประการซึง่
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือข้อก าหนดในการคาดการณ์  ลกัษณะของข้อมลู   และแนวโน้มการ
ขยายตวัของจ านวนประชากรในอดีต  ซึง่จะท าให้การคาดการณ์มีความถกูต้องใกล้เคียงกบัสภาพ
ความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
 ในการคาดการณ์จ านวนประชากร  ในโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  ใน
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์โดยให้มีการอ้างอิงกบัพืน้ท่ี (Area-base analysis) ให้มากท่ีสดุ  
แบบจ าลองในการคาดการณ์จ านวนประชากรมีเป็นจ านวนมาก ในการวิจยัในครัง้นีใ้ช้แบบจ าลอง
ในการคาดการณ์จ านวนประชากร   ในโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ดงันี ้
 แบบจ าลองเชิงเส้นตรง  (Linear Model) แบบจ าลองแบบเส้นตรงเป็นรูปแบบง่ายๆ 
และมีการน าไปประยกุต์ใช้อยา่งแพร่หลายในการคาดการณ์ประชากรแบบจ าลองนีจ้ะใช้ได้เม่ือ
ประชากรในอดีตของพืน้ท่ีท่ีมีการเพิ่มขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา เป็นจ านวนคอ่นข้างคงท่ี และมี
แนวโน้มวา่รูปแบบดงักลา่วจะยงัคงด าเนินตอ่ไปในอนาคต  ซึง่ในท างคณิตศาสตร์แล้วสามารถ
คาดการณ์ประชากรในอนาคตของพืน้ท่ีศกึษาได้   โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรงอยา่งง่าย  
(Simple Linear Regression)  ซึง่มีรูปแบบทัว่ไป คือ  

     P t + n   =  Pt + bn        
เม่ือ    

P = จ านวนประชากร 
t  = ปีฐาน 

b = คา่การเปล่ียนแปลงประชากรเฉล่ียตอ่ปี 
n = จ านวนปี 

 
(เอกสารต าราหลกั ประกอบการเรียนการสอน หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการ
ปกครองท้องถ่ิน วิชากลยทุธ์การวางแผนพฒันาพืน้ท่ีท้องถ่ินเชิงบรูณาการ , 2551) 
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6) การวิเคราะห์การจดัการทรัพยากรน า้ด้วยแนวคดิการจดัการทรัพยากรดนิ ทรัพยากร
น า้และประชากร  (LWPM Concept) การจดัการทรัพยากรน า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั ฯ  
แบบบรูณาการด้วยแนวคดิการจดัการ  ทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้และประชากร (LWPM 
Concept) ได้พิจารณาการเปล่ียนแปลง ขององค์ประกอบทัง้สาม  โดยการศกึษามีการก าหนด
สมมตุฐิานในกรณีศกึษาตา่งๆ  จากการพฒันารูปแบบการค านวณความต้องการน า้โดยการใช้
เง่ือนไขในการค านวณความต้องการใช้น า้จากจ านวนพืน้ท่ี  ชนิดการปลกูพืช  ความต้องการน า้ใน
การปลกูพืชชนิดตา่งๆ  โดยการคดิตามหลกัการการใช้ประโยชน์ ท่ีดนิในการท าการเกษตรกรรม  
การใช้น า้ในการเกษตรกรรม  และชนิดในการปลกูพืชตามความต้องการของเกษตรกร  การ
วางแผนการจดัสรรน า้  ตดิตามและการปรับปรุงแก้ไขในระหวา่งฤดกูาลสง่น า้  การวางแผนการใช้
น า้ในการปลกูพืชในกรณีการศกึษาตา่งๆ  โดยใช้แบบจ าลองมาวิเคราะห์น า้ต้นทนุ  การปลกูพืชใน
แตล่ะชนิด  และชว่งเวลา  เพ่ือหาเกณฑ์การปลกูพืช  ปริมาณการใช้น า้และการตรวจสอบปริมาณ
น า้ในอา่งเก็บน า้ให้อยูใ่นเกณฑ์การใช้น า้  การปลกูพืชท่ีเหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

จากการศกึษาโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริซึง่เป็น
โครงการท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท่ีได้พระราชทานให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ี  ต าบลสงเปลือย
และต าบลคุ้มเก่า  อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  เป็นโครงการประเภทอา่งเก็บน า้  ผลการ
ด าเนินงานในโครงการได้มีการสร้างอา่งเก็บน า้ล าพะยั ง (ตอนบน)  และระบบสง่น า้ด้วยทอ่สาย
ใหญ่และสายซอย   รวมทัง้ก่อสร้างระดบัทางระบายน า้ล้นมายงัพืน้ท่ีรับประโยชน์ของโครงการ
พฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
เพ่ือชว่ยเหลือราษฎรในเขตพืน้ท่ีโครงการ  ให้มีน า้อปุโภคและท าการเกษตรได้ตลอดปี  เป็นแหลง่
เพาะพนัธุ์สตัว์น า้จืดให้ราษฎรมีรายได้เสริมจากการท าประมงน า้จืดเพิ่มเตมิจากการท า
เกษตรกรรม   เป็นแหลง่เก็บกกัน า้ไว้ใช้เสริมการเพาะปลกูในฤดฝูนและการปลกูพืชในฤดแูล้งเป็น
แหลง่เก็บกกัน า้เพ่ือบรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ีตอนล่ างของโครงการฯ ตลอดจนเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว
พกัผอ่นหยอ่นใจของราษฎรในพืน้ท่ีโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียง  ซึง่เป็นการศกึษาในด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  ลกัษณะทางสงัคม  ทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้
การจดัสรรน า้  การคาดการณ์ความต้องการใช้น า้ ประชากร  การส ารวจ ข้อมลูในพืน้ท่ีการประชมุ
กลุม่ในการหาปัญหาพืน้ท่ีในชมุชน  ซึง่ผลการศกึษามีรายละเอียดดงันี ้
 

4.1 ลักษณะทางกายภาพ  
 

 4.1.1  ที่ตัง้และอาณาเขต 
 

  อ าเภอเขาวง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดักาฬสินธุ์ และอยู่
บริเวณเทือกเขาภพูาน การตดิตอ่กบัจงัหวดัใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 204 และ 2101 
ระยะทาง 98 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ี 207 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตดิกบัอ าเภอและจงัหวดัอ่ืนๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้(แผนท่ี 4.1) 
 

  ทิศเหนือ จดก่ิงอ าเภอนาค ูจงัหวดักาฬสินธุ์ และอ าเภอดงหวง จงัหวดัมกุดาหาร 
  ทิศใต้จด  อ าเภอกฉิุนารายณ์   จงัหวดักาฬสินธุ์ 
  ทิศตะวนัออกจด อ าเภอดงหลวง   จงัหวดัมกุดาหาร 
  ทิศตะวนัตกจด ก่ิงอ าเภอนาค ู จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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แผนท่ี 4.1 แสดงแผนท่ีอาณาเขตตดิตอ่ของอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
 
 4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

อ าเภอเขาวง  พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบบริเวณกว้างมีลกัษณะเป็นแอง่ และอยูส่งู
จากระดบัน า้ทะเลปานกลางระดบัสงูสดุ  262 เมตร และระดบัต ่าสดุ 168 เมตร 

 

4.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะภมูิอากาศของอ าเภอเขาวง สภาพภมูิอากาศเป็นแบบมรสมุเขตร้อน 

เน่ืองจากท่ีตัง้อ าเภอมีลกัษณะเป็นแอง่  มีภเูขาล้อมรอบ อากาศคอ่นข้างหนาวและลมคอ่นข้างแรง
ตามบริเวณเชิงเขาเร่ิมตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์  ฤดรู้อนเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ถึง
เดือนเมษายน   อณุหภมูิสงูสดุเดือนเมษายน เฉล่ียประมาณ 38.5 องศาเซลเซียส  อณุหภมูิต ่าสดุ
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เดือนมกราคม  ประมาณ 12 องศาเซลเซียส   ปริมาณน า้ฝนรวมตลอดทัง้ปี  1,290.4 มิลลิลิตร   
ปริมาณน า้ฝนต ่าสดุในเดือนธนัวาคมและมกราคม เทา่กบั 0.6 มิลลิเมตร ปริมาณน า้ฝนสงูสดุใน
เดือนกรกฎาคม  เทา่กบั  241 .4 มิลลิลิตร ความชืน้สมัพทัธ์ตลอดปี เทา่กบั 63.0 เปอร์เซ็นต์  
ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุในเดือนสิงหาคม เทา่กบั  83.0  เปอร์เซ็นต์  ความชืน้สมัพทัธ์ต ่าสดุในเดือน
มีนาคมเทา่กบั  63.0  เปอร์เซ็นต ์
 

4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อาชีพประชากร ประชากรสว่นใหญ่ประกอ บอาชีพหลกั  ได้แก่   การท าการเกษตร  อาชีพ
รองได้แก่  รับจ้าง ค้าขาย การจกัรสาน ทอผ้า และการปศสุตัว์ มีแรงงานเฉล่ีย 3 คนตอ่ครัวเรือน 

อ าเภอเขาวง การประกอบอาชีพของประชาชนมีรายได้ประมาณ 6,500 บาทตอ่คนตอ่ปี 
(ข้อมลูปีพ .ศ. 2540) ประชาชนประกอบอาชีพหลกัในการท านาและมี อาชีพรอง ได้แก่ การทอผ้า 
ปลกูมนัส าปะหลงั ท าไม้กวาด ท ากระตบิข้าว เป็นต้น 
 

4.3 ประชากรและสังคม 
-  จ านวนครัวเรือนอ าเภอเขาวง 7,978 ครัวเรือน ประชากร 48,649 คน ชาย 18,778 คน 

หญิง 29,871 คน ประชากรเฉล่ีย 172 คนตอ่ตารางกิโลเมตร 
-  เชือ้ชาต ิประชากร หรือชนพืน้เมือ งเป็นชมุชนพืน้เมืองภไูท นบัถือศาสนาพทุธใช้ภาษา

ท้องถ่ินภไูท 
 

4.4 การศึกษาลักษณะดนิ การใช้ประโยชน์ที่ดนิและการเปล่ียนแปลง 
 

4.4.1 ผลการศึกษาทางด้านลักษณะดนิ 
 

 จากการศกึษาลกัษณะดนิโดยทัว่ไปในพืน้ท่ีโครงการฯ จากชดุดนิของกรมพฒันา
ท่ีดนิผลปรากฏวา่ ในพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นดนิร่วนปนทรายซึง่จะเป็นชดุดนิท่ี 17 ลกัษณะโดยทัว่ไป
เนือ้ดนิบนเป็นพวกดนิร่วนปนทราย พบตามพืน้ท่ีราบเรียบหรือคอ่นข้างราบเรียบ  บริเวณลาน
ตะพกัล าน า้ระดบัต ่า  น า้แชข่งัลกึ  30-50 ซม.  นาน 2-4 เดือน เป็นดนิลกึมาก  ดนิมีการระบายน า้
คอ่นข้างเร็ว  มีความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตติ ่า  pH 4.5-5.5 และสว่นใหญ่ใช้ท านาบางแหง่ใช้
ปลกูพืชไร่หรือไม้ยืนต้น แตมี่ปัญหาเร่ืองการแชข่งัของน า้ในฤดฝูน  
 

 จากการศกึษาการทบทวนวรรณกรรม  ในการใช้ป ระโยชน์ท่ีดนิของชดุดนิชดุท่ี 17 
และชดุดนิท่ี 22 มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิดงันี ้



64 

ชดุดนิท่ี 17 มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิดงันี ้เนือ้ดนิคอ่นข้างเป็นทราย  ฤดฝูนขงัน า้
นาน 2 - 4  เดือน  ความอดุมสมบรูณ์ของดนิต ่า 
 

 ความเหมาะสมของกลุม่ชดุดนิส าหรับการปลกูพืช  โดยทัว่ไปแล้วกลุม่ชดุดนิท่ี   17 
มีศกัยภาพเหมาะสมท่ีจะใช้ในการท านามากกวา่การปลกูพืชไร่  ไม้ผล และพืชผกัในชว่งฤดฝูนแต่
สามารถปลกูพืชไร่หรือพืชผกัท่ีมีอายสุัน้ได้ในชว่งฤดแูล้ง  ถ้ามีแหลง่น า้ธรรมชาตหิรือน า้
ชลประทานเข้าถึง 
 

 ปัญหาส าคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของหนว่ยท่ีดนินีไ้ด้แก่ ดนิคอ่นข้างเป็นทราย  
มีความสามารถในการอุ้มน า้ต ่าและมีความอดุมสมบรูณ์ต ่า 
 

 ชดุดนิท่ี  22 ลกัษณะโดยทัว่ไปหนว่ยท่ีดนิเป็นกลุม่ชดุดนิ ท่ีมีเนือ้ดนิเป็นพวกดนิ
ร่วนปนทรายดนิทรายปนดนิร่วนสีพืน้เป็นสีเทาหรือน า้ตาลปนเทา และมีการระบายน า้คอ่นข้างเร็ว
ดนิมีความอดุมสมบู รณ์ตามธรรมชาตติ ่า  ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่  คา่ความเป็นกรด
เป็นดา่ง ประมาณ 4.5-5.5 บริเวณดงักลา่วสว่นใหญ่ในฤดฝูนใช้ปลกูข้าว  บางแหง่ยงัคงสภาพเป็น
ป่าอยู ่หรือใช้ปลกูไม้ยืนต้น แตถ้่ามีปัญหาเร่ืองการแชข่งัของน า้ในชว่งฤดฝูน 
 

 ความเหมาะสมส าหรับการปลกูพื ช โดยทัว่ไปศกัยภาพของกลุม่ชดุดนิท่ี  22 
เหมาะท่ีจะใช้ในการท านา เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบมีน า้ขงัแชใ่นชว่งฤดฝูนแต่
สามารถปลกูพืชไร่หรือพืชผกั เชน่  ถัว่เหลือง  ถัว่ลิสง  ข้าวโพด  ยาสบู  กระเทียม  มะเขือเทศ  ฯลฯ
ก่อนและหลงัการปลกูข้าวถ้ามีน า้ชลประทานหรือมีแหลง่น า้ธรรมชาตใินเขตฝนตกชกุ  เชน่  ภาคใต้
และภาคตะวนัออก  ใช้ปลกูยางพาราและไม้ผล 

4.4.2 ผลจากการวิเคราะห์ดนิ 

 

 จากการเก็บตวัอยา่งดนิในพืน้ท่ีศกึษา ตามแผนท่ี 3.1 แสดงพืน้ท่ีจดุเก็บดนิ ใน
พืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสินธุ์ จากการเก็บตวัอยา่งดนิในพืน้ท่ีโดยมีการแบง่กลุม่ทางด้านกลุม่ผู้ใช้น า้โดยในพืน้ท่ีมีการ
แบง่กลุม่ผู้ใช้น า้ ในพืน้ท่ีตามลกัษณะภมูิประเทศออกเป็ น 4 เขต โดยมีกลุม่การบริหารจดัการน า้
ในพืน้ท่ีซึง่เป็นกลุม่ผู้ใช้น า้ชลประทานดงันี ้
 

1) กลุม่วงัน า้เย็น ผลจากการวิเคราะห์ทางด้านดนิเม่ือน ามาหาคา่ธาตอุาหารใน
ดนิได้แก่ ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  คา่ความเป็นกรด -ดา่ง  ความเคม็และการวิเคราะห์
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ทางด้านคณุสมบตัขิองดนิ  ผลปรากฏวา่ ไนโตรเจน เทา่กบั 1.64  ฟอสฟอรัส ไมพ่บ  โปแตสเซียม  
ไมพ่บ พีเอชเทา่กบั 4.66  โซเดียมเทา่กบั 0.05  และผลการวิเคาระห์ทางด้านคณุสมบตัขิอง ทราย
(sand) เทา่กบั 76.60 ทรายแป้ง (Silt) เทา่กบั 13.40  ดนิเหนียว (Clay) เทา่กบั 10.80 และมี
คณุสมบตัเิป็นดนิร่วนปนทราย (sandy loam) 
 

2) กลุม่นาวี  ผลจากการวิเคราะห์ทางด้านดนิเม่ือน ามาหาคา่ธาตอุาหารในดนิ
ได้แก่ ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  คา่ความเป็นกรด -ดา่ง  ความเคม็ และการวิเคราะห์
ทางด้านคณุสมบตัขิองดนิ ผลปรากฏวา่ ไนโตรเจน เทา่กบั 1.64 ฟอสฟอรัส น้อยกวา่ 0.50 โปแตส
เชียม ไมพ่บ พีเอชเทา่กบั 5.14 โซเดียมเทา่กบั 0.05 และผลการวิเคาระห์ทางด้านคณุสมบตัขิอง
ทราย(sand) เทา่กบั 58.20  ทรายแป้ง (Silt) เทา่กบั 27.70 ดนิเหนียว (Clay) เทา่กบั 14.10 และมี
คณุสมบตัเิป็นดนิร่วนปนทราย  (sandy loam) 
 

3) กลุม่นาวี – กดุบอด ผลจากการวิเคราะห์ทางด้านดนิเม่ือน ามาหาคา่ธาตุ
อาหารในดนิ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม คา่ความเป็นกรด -ดา่ง  ความเคม็และการ
วิเคราะห์ทางด้านคณุสมบตัขิองดนิ ผลปรากฏวา่ ไนโตรเจน เทา่กบั 1.58 ฟอสฟอรัสน้อยกวา่0.50 
โปแตสเซียม  ไมพ่บ พีเอชเทา่กบั 4.96 โซเดียมเทา่กบั 0.05 และผลการวิเคาระห์ทางด้าน
คณุสมบตัขิองทราย (sand) เทา่กบั 69.20  ทรายแป้ง (Silt)  เทา่กบั 22.50 ดนิเหนียว (Clay) 
เทา่กบั 8.30  และมีคณุสมบตัเิป็นดนิร่วนปนทราย  (sandy loam) 

 

4) กลุม่หนองเตาไห ผลจากการวิเคราะห์ทางด้านดนิเม่ือน ามาหาคา่ธาตอุาหา ร 
ในดนิ  ได้แก่ ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  คา่ความเป็นกรด -ดา่ง  ความเคม็และการ
วิเคราะห์ทางด้านคณุสมบตัขิองดนิ ผลปรากฏวา่ ไนโตรเจน เทา่กบั 1.59  ฟอสฟอรัสน้อยกวา่
0.50 โปแตสเซียม  ไมพ่บ พีเอชเทา่กบั  5.38  โซเดียมเทา่กบั 0.06 และผลการวิเคาระห์ทางด้าน
คณุสมบตัขิองทราย(sand) เทา่กบั 66.10 ทรายแป้ง (Silt) เทา่กบั 23.10 ดนิเหนียว (Clay) เทา่กบั 
10.80 และมีคณุสมบตัเิป็นดนิร่วนปนทราย (sandy loam) 

 

4.4.3.  การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 

  ในการศกึษาทางด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ในพืน้ท่ีศกึษาโดยใช้ในชว่งปี พ .ศ. 
2538, พ.ศ. 2545, และพ .ศ. 2550เป็นการใช้ข้อมลูจากกรมพฒันาท่ีดนิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผลการศกึษาโดยแบง่ออกได้ ดงัแผนท่ี 4.2, 4.3 และ 4.4 แสดงตอ่ไปนี ้ 
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แผนท่ี  4.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิบริเวณต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง         

จงัหวดักาฬสินธุ์ พ.ศ. 2538 
(ท่ีมา: กรมพฒันาท่ีดนิ, 2538) 

 จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี พ .ศ. 2538 มีการแบง่พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิออกเป็นพืน้ท่ีอยา่งคร่าวๆ ซึง่เป็นปีท่ีก่อนจะมีการก่อสร้างโครงการฯ จะเห็นได้วา่การใช้
ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า เกษตรกรสว่นใหญ่จะท านาข้าวในฤดกูาล
เพาะปลกูและมีพืน้ท่ีป่าเป็นป่าประเภทผลดัใบ 
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แผนท่ี 4.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิบริเวณต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง  
 จงัหวดักาฬสินธุ์ พ.ศ. 2545  

(ท่ีมา: กรมพฒันาท่ีดนิ, 2545) 

 จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี พ .ศ. 2545 มีการแบง่พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิมีความละเอียดมากกวา่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในปี พ .ศ. 2538 จะเห็นได้วา่การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิในพืน้ท่ีต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า  เกษตรกรสว่นใหญ่จะท านาข้าวในฤดกูาล
เพาะปลกูและมีพืน้ท่ีป่าเป็นป่าไม้ผลดัใบ  ซึง่จะเห็นได้ว่ าในปี พ .ศ. 2545 นีมี้การเพิ่มพืน้ท่ี
ทางด้านการเกษตรในการท านาข้าว การปลกูพืชไร่ขึน้มากกวา่ปี พ .ศ. 2538 และพืน้ท่ีป่าไม้
ประเภทผลดัใบมีพืน้ท่ีลดลงจากแผนท่ี 4.3 
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แผนท่ี  4.4 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิบริเวณต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดั

กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2550 
(ท่ีมา: กรมพฒันาท่ีดนิ, 2550) 

 จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี พ .ศ. 2550 (แผนท่ี 4.4) จะเห็นได้วา่การใช้
ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า เกษตรกรสว่นใหญ่จะท านาข้าวในฤดกูาล
เพาะปลกูและมีพืน้ท่ีป่าเป็นป่าไม้ผลดัใบซึง่จะเห็นได้ว่ าในปี พ .ศ. 2550 มีการแบง่พืน้ท่ีละเอียด
มากขึน้โดยมีการแบง่พืน้ท่ีทางด้านการเพิ่มพืน้ท่ีทางด้านการเกษตร การท านาน า้ฝนการปลกูพืชไร่
มนัส าปะหลงั หลงัจากการท านามากกวา่ปี พ.ศ. 2545  

 จากการศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในการปลกูพืชตามฤดกูาลตา่งๆ  โดยจะแบง่
ออกเป็นการปลกูพืชในฤดกูาลและนอกฤดกูาล ในการปลกูพืชในฤดกูาลหรือในฤดฝูนจะเป็นการ
ปลกูข้าวคดิเป็นร้อยละ 100 สว่นพืชนอกฤดกูาลจะเป็นการปลกูข้าวโพดร้อยละ 43.18 รองลงมา
ถัว่ลิสงคดิเป็นร้อยละ 36.36 ยาสบูคดิเป็นร้อยละ 11.36 และพืชผกัอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 9.10 เชน่ 
มะเขือเทศ เป็นต้น  
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4.4.4 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิในอนาคต 

 

  ในการศกึษาการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในอนาคต ในพืน้ท่ีศกึษาเป็น
พืน้ท่ีการท าการเกษตรกรรมซึง่เป็นพืน้ท่ีในโครงการพระราชด าริขึน้อยูก่บันโยบายทางด้านการท า
การเกษตรกรรมหรือการสง่เสริมการเกษตรกรรมของหนว่ยงานภาครัฐ เชน่ องค์การบริหารสว่น
ต าบล  เกษตรอ าเภอ  ชลประทานในพืน้ท่ี เป็นต้น 

 
4.5  ผลการศึกษาด้านทรัพยากรน า้ 
 

ในการศกึษาทางด้านทรัพยากรน า้โดยมีการศกึษาทางด้านปริมาณน า้ทา่หรือน า้ต้นทนุ
ปริมาณฝน การเก็บกกั น า้ความต้องการใช้น า้หรือปริมาณการสง่น า้ของอา่งเก็บน า้ล าพะยงั 
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 4.5.1 การศึกษาปริมาณน า้ฝน  ในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ ฯ  จากการศกึษาข้อมลูทตุยิ
ภมูิทางด้านปริมาณฝนในพืน้ท่ี จากการเก็บข้อมลูปริมาณน า้ฝนของโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั 
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยมีปริมาณฝนรายเดือน 
พ.ศ. 2541- 2551ดงัแสดงในตารา งท่ี 4.1 ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนและแผนภมูิท่ี 4.1  แสดง
ปริมาณฝนรายเดือนพ.ศ.2541-2551 

 



  ตารางท่ี 4.1  แสดงปริมาณน า้ฝนรายปี โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
 

ล าดบัที ่ ปี 
เดือน  ( มิลลเิมตร ) 

รวม หมายเหต ุ
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 2541 0 18.7 37.5 59.4 247.4 304.4 175.3 187.6 362.8 71.8 24.0 5.6 1,494.5  
2 2542 0 0 55.5 115.4 259.9 142.0 333.1 208.9 184.6 21.3 0 0 1,320.7  
3 2543 0 5.3 30.6 176.7 210.3 285.9 298.7 292.3 265.3 88.5 0 0 1,653.6  
4 2544 0 0 97.8 110.8 260.4 365.6 221.2 403.8 211.1 101.3 21.7 0 1,793.7  
5 2545 0 0 65.4 82.8 220.9 290.8 227.3 338.1 304.7 59.8 0 0 1,639.8  
6 2546 0 0 72.2 99.0 114.6 123.7 121.5 343.3 596.9 111.3 0 0 1,582.5  
7 2547 6.0 68.7 45.2 31.9 128.5 263.5 434.5 177.7 286.9 0 0 0 1,442.9  
8 2548 0 0 9.0 11.6 274.9 234.8 715.2 409.1 530.1 7.1 118.0 0 2,309.8  
9 2549 0 0 0 44.5 158.7 190.4 435.6 356.4 189.0 282.1 12.8 0 1,669.5  
10 2550 0 13.2 18.6 4 225.0 140.8 187.7 592.7 267.2 0 0 0 1,449.2  
11 2551 0 0 54.5 95.3 321.0 257.8 427.8 192.9 72.6 21.1 0 0 1,830.7  

 
(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552) 
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ในพืน้ท่ีศกึษามีอณุหภมูิสงูสดุเดือนเมษายน เฉล่ียประมาณ  38.5 องศาเซลเซียส อณุหภมูิ
ต ่าสดุเดือนมกราคม ประมาณ 12 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรายเดือน พ .ศ. 2541-2551 ในพืน้ท่ี 
(ตารางท่ี 4.1) โดยเดือนท่ีมีปริมาณฝนตกมากท่ีสดุคือเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกนัยายน และเดือน
ท่ีมีปริมาณฝนน้อยท่ีสดุคือเดือนมกราคม (ตารางท่ี 4.2) และแผนภมูิท่ี 4.1 แสดงปริมาณฝนเฉล่ีย
รายปี พ.ศ. 2541- 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี 4.1 แสดงปริมาณฝนเฉล่ียรายปี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2551 

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 
2552) 

 
 4.5.2  การศึกษาปริมาณน า้ท่า  การเก็บกักน า้ ในพืน้ท่ีศึกษา 
 

1) แหลง่น า้ต้นทนุ  ปริมาณน า้ทา่ 
  

   แหลง่น า้ต้นทนุอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  (ตอนบน) โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ซึง่มีปริมาณการเก็บกกัดงั
ตารางท่ี 4.2 แสดงปริมาณในการเก็บกกัน า้ส าหรับเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการ 4,600 ไร่ ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2545- 2551 จ านวน 7 ปีย้อนหลงั 



ตารางท่ี  4.2  แสดงปริมาณในการเก็บกกัน า้  อา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  

  

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552)   
 
 

ล าดบั ปี 
เดอืน 

รวม 
ค่าเฉล่ีย 
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 2545 2,951,403.87 2,729,485.71 2,599,354.83 2,546,640.00 2,408,903.22 2,810,089.66 3,489,857.74 3,944,514.51 4,157,592.33 3,578,263.22 3,192,978.33 2,973,532.90 37,382,616.32 3,115,218.03 
2 2546 2,767,045.16 2,610,428.57 2,503,432.25 2,475,120.00 2,381,264.51 1,960,590.00 1,860,541.93 1,886,177.41 3,783,025.00 3,806,666.45 3,410,113.66 3,215,773.87 32,660,178.81 2,721,681.57 
3 2547 3,021,820.64 2,940,910.34 2,790,038.70 2,643,600.00 2,499,164.51 2,341,890.00 2,331,822.58 3,954,994.19 4,173,697.00 3,399,284.83 3,692,500.66 3,456,000.32 37,245,723.77 3,103,810.31 
4 2548 2,493,677.41 2,308,510.71 2,144,274.19 1,892,550.00 1,850,787.09 2,219,730.00 2,915,075.48 4,186,353.22 4,183,693.00 3,906,895.16 3,610,033.66 3,429,935.48 35,141,515.40 2,928,459.62 
5 2549 3,170,361.94 2,994,046.43 2,849,496.77 2,763,840.00 2,557,983.87 2,246,070.00 2,474,864.52 3,819,295.81 4,063,464.00 4,077,257.10 3,698,609.33 3,490,395.16 38,205,684.93 3,183,807.08 
6 2550 3,168,480.96 2,901,499.28 2,655,096.77 2,459,280.00 2,334,435.48 2,205,180.00 1,850,177.41 3,221,633.22 3,992,658.33 3,660,200.00 3,433,873.00 3,368,669.67 31,590,984.12 2,937,598.68 
7 2551 2,998,217.74 2,734,096.55 2,499,716.12 2,308,770.00 2,422,345.16 3,027,972.00 3,708,318.70 3,850,326.25 3,959,338.33 4,004,705.48 3,735,261.33 3,453,850.64 34,852,592.05 3,225,243.19 

72 



73 

จากตารางท่ี 4.2  แสดงปริมาณน า้ทา่-น า้ฝนในการเก็บกกัน า้  ซึง่มีปริมาณการเก็บน า้ได้สงูสดุของ
อา่งเก็บน า้  4,000,000 ลกูบาศก์เมตร โดยปริมาณเฉล่ียเทา่กบั 3,030,831.21 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 
และปริมาณการเก็บน า้เฉล่ียสงูสดุในปี พ .ศ . 2551 มีปริมาณน า้เก็บกกัเฉล่ียเทา่กบั  
3,225,243.19 ลกูบาศก์เมตร  และปริมาณการเก็บน า้เฉล่ียต ่าท่ีสดุในปี พ .ศ. 2546  มีปริมาณการ
เก็บกกัน า้เทา่กบั 2,721,681.57  ลกูบาศก์เมตร และกราฟท่ี 4.2 แสดงปริมาณการเก็บกกัน า้ ใน
คาบ 7 ปี  พ.ศ. 2545-2551  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิท่ี  4.2  แสดงปริมาณการเก็บกกัน า้ อา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน)  พ.ศ. 2545- 2551 
(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 
2552) 

 
 



 2)  การศกึษาปริมาณการสง่น า้ให้กบัพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2545 - 2551 
ดงันี ้

ตารางท่ี 4.3 แสดงปริมาณการสง่น า้อา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ลกูบาศก์เมตร)   

ล าดับ ปี 
เดือน 

รวม ค่าเฉล่ีย  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 2545 178,450.00 201,600.00 86,400.00 14,400.00 172,800.00 822,380.00 1,163,910.00 499,800.00 99,960.00 774,690.00 191,590.00 236,760.00 4,442,740.00 370,228.33 

2 2546 180,000.00 108,000.00 72,000.00 7,200.00 413,100.00 753,300.00 810,000.00 580,500.00 1,845,680.00 658,070.00 124,950.00 249,900.00 5,802,700.00 483,558.33 
3 2547 333,620.00 86,400.00 158,400.00 151,200.00 358,200.00 351,900.00 370,800.00 1,967,890.00 208,250.00 1,033,340.00 641,830.00 241,570.00 5,903,400.00 491,950.00 
4 2548 172,800.00 211,500.00 207,900.00 189,000.00 333,900.00 360,900.00 1,670,200.00 16,660.00 0.00 608,090.00 16,660.00 291,550.00 4,079,160.00 339,930.00 
5 2549 208,250.00 139,770.00 115,200.00 86,400.00 453,600.00 623,700.00 638,100.00 1,459,850.00 208,250.00 158,270.00 233,240.00 266,560.00 4,591,190.00 382,599.16 
6 2550 316,540.00 255,390.00 223,200.00 151,200.00 43,200.00 367,200.00 302,400.00 2,290,660.00 8,330.00 2,007,930.00 0.00 2,166,600.00 8,132,650.00 739,332.00 
7 2551 310,600.00 230,400.00 223,200.00 185,400.00 408,600.00 338,400.00 1,457,300.00 2,402,400.00 1,747,140.00 1,199,070.00 990,820.00 657,620.00 10,150,950.00 845,912.50 

 

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552) 
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 จากตารางท่ี 4.3 แสดงปริมาณการสง่น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั ไปสูพื่น้ท่ีเกษตรกรใน
การท าการเกษตรกรรมพืน้ท่ีศกึษา โดยมีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย  518,224 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 
ปริมาณการสง่น า้สงูสดุในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย 845,912.50 ลกูบาศก์เมตร และ
ปริมาณการสง่น า้ต ่าสดุในปี พ.ศ. 2548 มีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย 339,930.00 ลกูบาศก์เมตร และ 

แผนภมูิท่ี 4.3 แสดงปริมาณการสง่น า้ระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2551   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิท่ี 4.3 แสดงปริมาณการสง่น า้รายเดือน พ.ศ. 2545- 2551 
(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552) 

 4.5.3 อ่างเก็บน า้ ลกัษณะโครงการเป็นประเภทอา่งเก็บน า้ ประเภทเข่ือนดนิแบบ  
HOMOGENEOUS EARTH FILL DAM 

พืน้ท่ีรับน า้ฝนเหนือท่ีตัง้เข่ือนดนิ 6.5 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียปีละ 1,484.00  มิลลิเมตร 
ปริมาณน า้ไหลลงในล าน า้บริเวณท่ีตัง้เข่ือนดนิ 0.107  ลบ.ม.ตอ่วินาที 
ปริมาณน า้ไหลลงอา่งฯ เฉล่ียปีละ 5.467 ล้าน ลบ.ม. 
พืน้ท่ีน า้ระดบัเก็บกกัปกติ  0.768  ตารางกิโลเมตร 
พืน้ท่ีผิวน า้ท่ีระดบัสงูสดุ 0.816 ตารางกิโลเมตร 
ระดบัสนัเข่ือน +211.70 เมตร (รทก.) 
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ระดบัน า้สงูสดุ +208.80 เมตร (รทก.) 
ระดบัน า้เก็บกกัสงูสดุปกต ิ 0.816 ตารางกิโลเมตร 
ระดบัน า้เก็บกกัต ่าสดุ +200.50 เมตร (รทก.) 
ปริมาณน า้ท่ีระดบัสงูสดุ 4.50 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน า้ท่ีระดบัเก็บกกั  4.00 ล้าน ลบ.ม. (เดมิ 3.50) 
ปริมาณท่ีระดบัน า้ต ่าสดุ  0.15 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน า้ใช้งาน 3.85 ล้าน ลบ.ม. 

 

 4.5.4 การใช้น า้ในพืน้ท่ีศึกษา 
 

การศกึษาการใช้น า้โดยมีการรวบรวมข้อมลูจากการเก็บกกัน า้และการใช้น า้ในชว่ง
คาบ 7 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2545- 2551 ปรากฏวา่การใช้น า้ในฤดกูาลเพาะปลกูจ านวน 4,600 ไร่ เทา่กบั 
3,839,844 ลกูบาศก์เมตรตอ่ฤดกูาล เฉล่ียประมาณ 834.75 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ตอ่ฤดกูาล และมี
การใช้น า้นอกฤดกูาลจ านวน 376 ไร่ เทา่กบั 637,642.27 ลกูบาศก์เมตรตอ่ฤดกูาล  เฉล่ียประมาณ 
1,695.86 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ตอ่ฤดกูาล จากสถิตใินการเก็บกกัน า้ของอา่งเก็บน า้ในคาบ 7 ปี การ
เก็บกกัน า้เฉล่ียเทา่กบั 3,030,831.21 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปีและจากสถิตใินการสง่น า้หรือความต้องการ
น า้ในการเพาะปลกู ฤดแูล้งเฉล่ียในคาบ 7 ปี เทา่กบั 518,224 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี ผลการ ศกึษาและ
การสอบถามจากเกษตรกรในพืน้ท่ีสรุปได้วา่การเก็บกกัน า้มีเพียงพอเฉพาะการสง่น า้ชลประทาน 
4,600 ไร่ ในฤดฝูนและนอกฤดกูาล 367 ไร่เทา่นัน้ แตถ้่าหากจะมีการขยายพืน้ท่ีเพิ่มเตมิ จะต้องมี
การก าหนดรูปแบบในการบริหารจดัการน า้ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารวางแผนการใช้น า้ การปลกูพืชท่ีมีความ
เหมาะสมในการจดัรูปแบบในการบริหารจดัการน า้ตอ่ไป โดยใช้หลกัการทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้ 
และประชากร (LWPM Concept) 

4.5.5 การใช้น า้และการคาดการณ์ในการใช้น า้  
 

  ในการศกึษาการใช้น า้ในพืน้ท่ีศกึษาจ านวน 4,600 ไร่โดยแบง่ออกตามพืน้ท่ีการ
บริหารจดัการน า้ออกเป็น 4 กลุม่ คือ  

1) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน  เขต  1 (กลุม่วงัน า้เย็น ) มีพืน้ท่ี 1,427.85 
ไร่  มีการปลกูพืชในฤดฝูนจ านวน 1,427.85 ไร่ (มิถนุายน- พฤศจิกายน ) มีความต้องการน า้  
1,240,262 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปีโดยมีการปลกูพื ช สว่นพืชฤดแูล้ง 105.3 ไร่ (ธนัวาคม-เมษายน) มี
ความต้องการน า้เฉล่ีย 179,241 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 
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2) ) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 2 (กลุม่นาวี) มีพืน้ท่ี 1,228.08 ไร่    
มีการปลกูพืชในฤดฝูนจ านวน 1,228.08 ไร่ (มิถนุายน-พฤศจิกายน) มีการความต้องการน า้เฉล่ีย 
1,066,738 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปีสว่นพืชฤดแูล้ง 151 ไร่ (มีนาคม-เมษายน) มีความต้องการน า้เฉล่ีย 
257,031 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 

 

3) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 3 (กลุม่นาวี -กดุบอด) มีพืน้ท่ี 898.26 
ไร่มีการปลกูพืชในฤดฝูนจ านวน 898.26 ไร่ (มิถนุายน-พฤศจิกายน ) มีความต้อ งการน า้เฉล่ีย 
780,248 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี สว่นพืชฤดแูล้ง  65.3 ไร่ (มีนาคม-เมษายน) มีความต้องการน า้เฉล่ีย 
111,253 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 

 

4) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 4 (กลุม่หนองเตาไห ) มีพืน้ท่ี 866.47 
ไร่ มีการปลกูพืชในฤดฝูนจ านวน 866.47 ไร่ (มิถนุายน-พฤศจิกายน) มีการความต้องการน า้เฉล่ีย 
752,635.1 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี  สว่นพืชฤดแูล้ง   53 ไร่  (มีนาคม-เมษายน)  มีความต้องการน า้
เฉล่ีย  90,216.27 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 
 

4.5.6 ผลการวิเคราะห์น า้ 
 

  จากการเก็บตวัอยา่งน า้ในพืน้ท่ีศกึษาในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) 
เน่ืองมาจากพระราชด าริซึง่เป็นการเก็บน า้ตามฤดกูาลตา่งๆ เชน่ ฤดหูนาว (พฤศจิกายน- กมุภา
พนัธุ์ ) ฤดรู้อน (มีนาคม- เมษายน ) ฤดฝูน (พฤษภาคม- ตลุาคม ) ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งน า้ มี
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 จากการเก็บน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงัโดยแบง่ออกเป็น 3 ชว่งตามฤดกูาล โดยใน
ฤดหูนาวเก็บตวัอยา่งน า้ในเดือนมกราคม ฤดแูล้งเก็บตวัอยา่งน า้ในเดือนเมษายน และฤดฝูนเก็บ
ตวัอยา่งน า้ในเดือนกนัยายน ไปท าการวิเคราะห์ทางด้านคณุภาพน า้ปรากฏวา่ น า้ในอา่งเก็บน า้ 
ล าพะยงัเป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพแหลง่น า้ผิวดนิประเภทท่ี 1 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีคณุภาพน า้มี
สภาพตามธรรมชาตโิดยปราศจากน า้ทิง้จากกิจกรรมทกุประเภท  (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี  4.4 แสดงผลการวิเคราะห์น า้ 
 

ล าดบัท่ี วนั/เดือน/ปี เวลา 
ผลการทดสอบ 

Temp(◦c) Salt (ppt) DO pH COD BOD5 
1 15-ม.ค.-51 16.30 25.1 0 9.5 6.50 37.05 0.60 
2 15-เม.ย.-51 16.30 28.6 0 7.5 6.74 25.87 5.55 
3 15-ก.ย.-51 16.30 26.1 0 6.5 5.72 6.95 3.25 

 
 4.5.7 ผลจากการศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการน า้  
 

1) รูปแบบการสง่น า้ 
 

  การสง่น า้ในพืน้ท่ีจะเป็นการสง่แบบแนวทอ่ไปยงัพืน้ท่ีโครงการฯ ซึง่จะมีการ
ขดุสระแหลง่น า้ไว้ใช้ตามแนวทฤษฏีใหมโ่ดยแบง่ออกเป็นทอ่ทางด้านขวา  และทางด้านซ้าย โดยมี
การเดนิทอ่เป็นระบบเครือขา่ยในการสง่น า้ไปสูพื่น้ท่ีเกษตรกร ในการศกึษาโครงการจะเป็นทอ่สง่
น า้ไปสูแ่ปลงเกษตรกรรมทัง้สายใหญ่และสายซอย  โดยก่อสร้างระบบทอ่สง่น า้สายใหญ่ฝ่ั งซ้าย
ยาว 5 กิโลเมตร และก่อสร้างระบบทอ่สง่น า้สายใหญ่ฝ่ังขวา  ยาว 2.75 กิโลเมตร พร้อมทอ่สง่น า้
สายซอยจ านวน 4 สาย ความยาวประมาณ 7.00 กิโลเมตร  ซึง่จะมีการแบง่กลุม่ในการบริหารการ
ใช้น า้แบง่ตามพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมออกเป็น 4 กลุม่  ดงัแผนท่ี 4.5 
 

  ผลจากการศกึษ ารูปแบบในการบริหารจดัการน า้และการฝึกอบรมผู้ใช้น า้
และผู้จดัสรรน า้จากการฝึกอบรมในพืน้ท่ีและการสมัภาษณ์ การประชมุกลุม่  มีสมาชิกกลุม่ผู้ใช้น า้
เข้ามาร่วมในการฝึกอบรมจ านวน 100 คน มีการประชมุให้ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการน า้ 
การค้นหาปัญหาแนวทางการแก้ปัญหามีการ น าเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
สมาชิกกลุม่ผู้ใช้น า้เป็นบคุคลท่ีเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และเป็นการรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนในการใช้น า้ การแก้ปัญหาโดยชมุชนเพ่ือชมุชนเอง สามารถสรุปประเดน็ปัญหาหลกัได้
ดงันี ้ 

  (1)  การศกึษา รูปแบบการบริหารจดัการ ภาระหน้า ท่ี งบประมาณท่ีจ าเป็น
ในการก ากบัดแูลให้เป็นไปตามภาระหน้าท่ีและวตัถปุระสงค์ของการจดัท าโครงการฯ ตลอดจนการ
มีสว่นร่วมของประชาชนโดยการจดัประชมุรับฟังความคดิเห็นของประชาชน  การเสนอแนะแนว
ทางการลดผลกระทบการบริหารจดัการรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในชมุชนท้องถ่ิน มีการแบง่ กลุม่
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ทางด้านกลุม่ผู้ใช้น า้ ในพืน้ท่ีมีการแบง่กลุม่ผู้ใช้น า้ ในพืน้ท่ีตามลกัษณะภมูิประเทศออกเป็น 4 เขต 
มีกลุม่การบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ี ซึง่เป็นกลุม่ผู้ใช้น า้ชลประทาน ดงัแผนท่ี 4.5  

 
 
แผนท่ี 4.5 แสดงการแบง่พืน้ท่ีการบริหารจดัการน า้ในเขตพืน้ท่ีอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์ 
(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552) 
 
จากแผนท่ี 4.5 มีการแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 4 เขต และมีการบริหารจดัการน า้โดยแบง่กลุม่

บริหารการใช้น า้ชลประทานเป็นเขตชลประทานออกเป็น 4 เขต โดยแบง่ออกเป็นกลุม่บริหาร
จดัการน า้กลุม่ผู้ใช้น า้ชลประทานทัง้ 4 เขต  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 1  (กลุม่วงัน า้เย็น)  
2) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 2  (กลุม่นาวี)  
3) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 3  (กลุม่นาวี - กดุบอด)  
4) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 4  (กลุม่หนองเตาไห) 
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 ในการศกึษาพบวา่ในการบริหารจดัการน า้โดยเฉพาะกลุม่ผู้ใช้น า้มีการก าหนด
คณะกรรมการร่วมในการบริหารจั ดการมีการก าหนด  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

1) ก าหนดกตกิาการใช้น า้  
2) ก ากบั ควบคมุ ดแูลรักษาเร่ืองน า้ 
3) ก าหนดบทลงโทษและยกเว้นบทลงโทษผู้ลกัลอบใช้น า้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
4) ก าหนดบทลงโทษและยกเว้นบทลงโทษแก่กรรมการ 
5) วาระกรรมการ 1 ปี ส าหรับคณะกรรมการชดุแรกและสามารถปรับเปล่ียนตามมตขิอง

ท่ีประชมุ 
 

 การด าเนินงานทางด้านการบริหารจดัการน า้  มีความครอบคลมุถึงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้ร่วมกบัทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการจดัหาน า้และการพฒันาแหลง่น า้ ตลอดจนการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรน า้  โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในลกัษณะการ บรูณาการเพ่ือให้
การใช้น า้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและความยัง่ยืนตอ่ไป 
 

 การจดัการประชมุ  การน าเสนอผลการศกึษาท่ีได้จากการประชมุกลุม่  และความเป็นไป
ได้ในการพฒันาระบบการบริหารจดัการน า้โดยให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น
และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศกึษา  เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการศกึษารูปแบบในการบริหาร
จดัการน า้โดยการใช้แบบจ าลองในการวิเคราะห์  และพฒันาแบบจ าลองเพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ
ในการบริหารจดัการน า้ท่ีมีความเหมาะสมตอ่ไปในอนาคต   การเก็บข้อมลู  การรวบรวมข้อมลู
ทางด้านระบบนิ เวศ  สิ่งแวดล้อมและการทบทวนข้อมลูท่ีมีความผิดพลาดหรือข้อมลูท่ีมีการ
ตกค้างตลอดจนการส ารวจข้อมลูท่ีมีความไมส่มบรูณ์ 
 

 จากการสมัภาษณ์เกษตรกรในพืน้ท่ีในการบริหารจดัการน า้  โครงการพฒันาลุม่น า้       
ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพบวา่มีปัญหาโดยแบง่ออกเป็นกลุม่ทางด้าน 
 

1) กลุม่ผู้จดัสรรน า้ 
 

(1) ระบบทอ่เกิดการทรุดตวั ท าให้มีน า้ร่ัวซมึมีการสญูเสียน า้และอยูใ่นระหวา่งการ
ซอ่มแซม ท าให้ผู้ใช้น า้ในปลายทอ่หรือตอ่จากทอ่ท่ีเกิดการช ารุดมีน า้ในการเพาะปลกูไมเ่พียงพอ 

(2) การปลอ่ยน า้จะต้องมีการปลอ่ยตามล าดบัการขอการปลอ่ยน า้ ท าให้ก ลุม่ท่ี
ต้องการน า้ในกลุม่อ่ืนๆ จะต้องรอน า้ซึง่จะไมต่รงกบัความต้องการตามชว่งระยะเวลา ประกอบกบั
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การทรุดตวัของระบบทอ่ ท าให้เกษตรกรท่ีอยูเ่หนือจากระบบทอ่ขึน้ไปท่ีเกิดการทรุดตวัไมมี่น า้ใน
การเพาะปลกูหรือมีแตไ่มมี่ความเพียงพอ 
 

2) กลุม่ผู้ใช้น า้ 
 

 การปลอ่ยน า้ไมเ่พียงพอและไมต่รงตามเวลาท่ีต้องการ  เน่ืองจากทอ่สง่น า้ช ารุดและ
ในระยะเวลานีมี้การปรับปรุงทางด้านการปลอ่ยน า้  และระยะเวลาในการขอน า้ให้มีความสมดลุย์
กนัและเพียงพอทาง 
 

3) ด้านสงัคม 
 

 ในชว่งฤดแูล้งหลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตทางด้านการเกษตร ได้แก่ การท าน าแล้ว  
เกษตรกรไมมี่การปลกูพืชหรือการปลกูข้าวนาปรัง ก็จะมีการอพยพแรงงานไปหางานท าในเมือง
ไหญ่  เน่ืองจากการไมมี่ความมัน่ใจทางด้านการท าการเกษตรในพืน้ท่ี ทางด้านการปลอ่ยน า้
ชลประทาน การสง่เสริมการท าการเกษตรจากเกษตรอ าเภอ  เกษตรจงัหวดั ตลอดจนราคา
ทางด้านพืชผลทางการ เกษตรในฤดแูล้งตกต ่า  ไมมี่ความแนน่อนทางด้านราคา ผลผลิตของ
เกษตรกร  
 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาในชมุชนซึง่เป็นกระบวนการในการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรผู้ใช้น า้และกลุม่ผู้จดัสรรน า้ทางด้านการบริหารจดัการ
แหลง่น า้ในพืน้ท่ีชลประทานซึง่ได้ผลจ ากการค้นหาปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา  และการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยมีการแบง่ตามกลุม่การบริหารจดัการน า้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ด้านผู้จดัสรรน า้ชลประทาน  ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซึง่สามารถสรุปประเดน็ปัญหาดงันี ้

 

- ปัญหาทางด้านการจดัสรรน า้  ซึง่มีสาเหตขุองปัญหามาจากบคุลากรใน
การด าเนินการของโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  มีไมเ่พียงพอในการปฏิบตังิาน 

- งบประมาณในการด าเนินการ  โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการการบริหารจดัการน้อย  และงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการได้รับการจดัสรรท่ีน้อย 

- อาคารส านกังานของโครงการชลประทาน  โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริขาดการประสานงานการของบประมาณซอ่มแซม ในการ
ช ารุดของอาคารส านกังานโครงการโดยมีแนวทางการแก้ปัญหา 
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- หนว่ยงานสว่นกลางหรื อหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการสรรหาบคุลากร
ให้มีความเพียงพอและมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน  ตลอดจนการเป็นพ่ีเลีย้ง ผู้ ท่ีสอน
งานให้แก่บคุลากรในระดบัท่ีรองลงมาหรือลกูจ้างในการปฏิบตังิาน 

- การจดัสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอ มีความตอ่เน่ือง ห้วงเวลาท่ีมี
ความเหมาะสมในการด าเนินงาน   ตลอดจนการส ารวจความต้องการของทรัพยากรตา่งๆ เชน่ 
วสัด ุอปุกรณ์ในการด าเนินงานท่ีมีความต้องการใช้  การซอ่มแซมอาคารสถานท่ีของหนว่ยงานให้
มีความพร้อมท่ีจะให้บริการกลุม่เกษตรกรในพืน้ท่ีรับน า้ชลประทาน 

- ควรจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในระดบัตา่งๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ความทนัสมยัในการให้บริการ  และมีความรู้ท่ีทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพดนิฟ้าอากาศ ท่ีมี
ความทนัสมยัและทนัตอ่เหตกุารณ์ในการเปล่ียนแปลง  เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหาย
ทางด้านการเกษตร 
 

(2) ด้านกลุม่ผู้ใช้น า้โดยในพืน้ท่ีมีการแบง่กลุม่ผู้ใช้ น า้ ในพืน้ท่ีตามลกัษณะภมูิ
ประเทศในพืน้ท่ีออกเป็น 4 เขต โดยมีกลุม่การบริหารจดัการน า้ ในพืน้ท่ีซึง่เป็นกลุม่ผู้ใช้น า้
ชลประทาน ดงัแผนท่ี 4.5   
 
4.6 ผลการศึกษาทางด้านประชากร 
 

 จากการศกึษาทางด้านประชากรในพืน้ท่ีอ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  ซึง่มีเขตการ
ปกครองใน พืน้ท่ีโครงการฯ  โดยแบง่ออกเป็น  2 ต าบล คือ ต าบลคุ้มเก่าและต าบลสงเปลือยดงั
แผนท่ี 4.6 และมีการเก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิประชากรย้อนหลงัจ านวน 14 ปี จากส านกั
ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดงัตารางท่ี 4.5 
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แผนท่ี 4.6 แสดงขอบเขตการปกครองต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดั

กาฬสินธุ์ โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552 ) 

 

ตารางท่ี  4.5  จ านวนประชากรในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า  อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 

ล าดับที่ พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 2538 8,689 8,805 17,494 
2 2539 8,729 8,833 17,562 
3 2540 8,734 8,853 17,587 
4 2541 8,821 8,903 17,724 
5 2542 8,838 8,904 17,742 
6 2543 8,874 8,909 17,783 
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ตารางท่ี  4.5 (ตอ่) 
 

ล าดับที่ พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

7 2544 5,864 5,992 11,856 
8 2545 5,947 6,035 11,982 
9 2546 6,026 6,081 12,107 
10 2547 5,370 5,427 10,797 
11 2548 5,370 5,401 10,771 
12 2549 5,419 5,445 10,864 
13 2550 5,458 5,489 10,947 
14 2551 5,483 5,519 11,002 

  

(ท่ีมา: กรมการปกครอง, 2551) 

จ านวนประชากรของพืน้ท่ีศกึษาในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสินธุ์  ในคาบ 14 ปี พบวา่ประชากรในรอบ 14 ปีท่ีแล้วมาจากปี  พ.ศ. 2538 จนถึงปี 
พ.ศ.  2551  มีอตัราการเปล่ียนแปลงในทางลดลงร้อยละ  2.65 ตอ่ปี ซึง่คาดวา่ประชากรใน
อนาคตของต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า ซึง่เป็นพืน้ท่ีโครงการ ฯ มีประชากรเพิ่มขึน้เม่ือมีการ
คดิค านวณการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตในคาบ 10 ปี ซึง่ค านวณจากปี พ .ศ. 2551 
ไปจนถึงปี พ .ศ. 2561 ในปี  พ.ศ. 2551  มีประชากรประมาณ  11,002 คน  ในปี พ .ศ.2561 
มีประชากรประมาณ 11,579  คน  จากการคาดการณ์ประชากรในอนาคตมีประชากรเพิ่มขึน้ใน
อนาคตเม่ือเปรียบเทียบจากปี  พ.ศ 2551  กบัพ.ศ 2561  เพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 5.25 ซึง่ประชากร
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 0.51 ตอ่ปี  ดงัตารางท่ี 4.6 และแผนภมูิท่ี 4.4  แสดงการ
คาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตจ านวน 10 ปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552-2561  
 

ตารางท่ี  4.6  แสดงการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตตัง้แตปี่ พ .ศ. 2552 - 2561 
 

ล าดับที่ พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 2552 5,514 5,538 11,052 
2 2553 5,546 5,565 11,111 
3 2554 5,577 5,592 11,169 
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ตารางท่ี  4.6  (ตอ่) 
 

ล าดับที่ พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
4 2555 5,608 5,619 11,228 
5 2556 5,640 5,647 11,286 
6 2557 5,671 5,674 11,345 
7 2558 5,703 5,701 11,404 
8 2559 5,734 5,728 11,462 
9 2560 5,765 5,755 11,521 
10 2561 5,797 5,783 11,579 

 

 
 

แผนภมูิท่ี  4.4  แสดงการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตจ านวน 10 ปี พ.ศ. 2551-2561  
 

 จากแผนภมูิท่ี 4.4 จะเห็นได้วา่การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรของต าบลสงเปลือย
และต าบลคุ้มเก่า จะมีการเปล่ียนแปลงของประชากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางการลดลงของ
ประชากรมี 2 ชว่งคือ ในปี พ.ศ. 2543 - 2544 มีการเปล่ียนแปลงของประชากร ในทางท่ีลดลงมาก
ท่ีสดุ จากจ านวนประชากรในปี พ .ศ. 2543  มีประชากรจ านวน 17,783 คน และในปี พ .ศ.  2544 
จ านวน 11,856 คน  ลดลง 5,927 คน  ลดลงคดิเป็นร้อยละ  66.67 เป็นการลดลงของประชากร
มากท่ีสดุในรอบ 14 ปี และในปี พ .ศ. 2546-2547  มีการลดลงของประชากรอีกครัง้  ในปี พ .ศ. 
2546  มีประชากรจ านวน 12,107 คน ในปี พ .ศ. 2547 มีประชากรจ านวน 10,797 คน  มี
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ประชากรลดลงจ านวน 1,310  คน ซึง่มีการเปล่ียนแปลงของประชากรลดลงคดิเป็นร้อยละ  10.82 
จากการสอบถามประชาชนในพืน้ท่ีศกึษาการลดลงของประชากรในปีดงักลา่ว  ผลปรากฏวา่เป็นปี
ท่ีมีความแห้งแล้ง ประชากรในพืน้ท่ีไมมี่ความมัน่ใจในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม 
จงึมีการย้ายถ่ินออกไปท างานในเมืองและอพยพแรงงานข้าสูเ่มือง 
 

4.7 ผลจากการศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 

 จากการศกึษาในการด าเนินการศกึษาโดยการส ารวจข้อมลูภาคสนามโดยวิธีการส ารวจโดย
การสมัภาษณ์แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (structured interview with questionnaire) จ านวน
ประชากร 492 ครัวเรือน ในพืน้ท่ีศกึษาโดยแบง่ข้อมลูออกเป็น   

4.7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  จากการศกึษาข้อมลูสว่นบคุคลพบวา่ ประชากรท่ีท าการศกึษาเป็นเพศชายคดิ
เป็นร้อยละ 63.8 และเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 36.2 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 

   

  อาย ุพบวา่ ประชากรท่ีท าการศกึษามีอายมุากท่ีสดุ อาย ุ 60 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อย
ละ 29.1 รองลงมาอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คดิเป็นร้อยละ 27.4 และอายรุะหวา่ง 51-60 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 23.2 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 

 

  สถานะภาพ พบวา่ ประชากรท่ีท าการศกึษามีการสมรส คดิเป็นร้อยละ 86.0
รองลงมาเป็นหม้าย คดิเป็นร้อยละ 11.2 และโสดคดิเป็นร้อยละ 2.8 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 

 

การศกึษา  พบวา่ประชากรท่ีท าการศกึษามีการศกึษาในระดบัประถมศกึษามาก
ท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาระดบัต ่ากวา่ประถมศกึษาคดิเป็นร้อยละ 58.7 ระดบั
มธัยมศกึษาคดิเป็นร้อยละ 10.4 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

  อาชีพ  พบวา่ประชากรท่ีท าการศกึษามีอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 
93.5 รองลงมาอาชีพอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 4.9 และรับจ้างคดิเป็นร้อยละ 1.2 จากกลุ่มประชากร
ทัง้หมด 
 

  รายได้  พบวา่ ประชากรมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาทมากท่ีสดุคดิเป็นร้อย
ละ 89.8  รองลงมา 5,001-10,000 บาท  และ 10,001 - 20,000 บาท จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
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  สมาชิกในครอบครัว  พบวา่ ประชากรมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนมาก
ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 4 คน คดิเป็นร้อยละ 
22.8 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน คดิเป็นร้อยละ 17.7 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

  ท่ีพกัอาศยั  พบวา่ ประชากรมีท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเองมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 
89.8 รองลงมาอ่ืนๆ  คดิเป็นร้อยละ 6.3 และอาศยัอยูก่บับตุร คดิเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั จาก
กลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

  ลกัษณะท่ีพกัอาศยั  พบวา่ ประชากรมีลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นบ้านเด่ียว 2 ชัน้
มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 73.6  รองลงมาบ้านเด่ียวชัน้เดียว คดิเป็นร้อยละ 23.0 และอาคาร
พาณิชย์ตกึแถวคดิเป็นร้อยละ 2.6 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

  จ านวนปีท่ีอาศยัในหมูบ้่าน  พบวา่ ประชากรอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน 15 ปีมากท่ีสดุ 
คดิเป็นร้อยละ 89.6  รองลงมา 5-10 ปี คดิเป็นร้อยละ 6.1 และ 10-15 ปี คดิเป็นร้อยละ 2.4  จาก
กลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

4.7.2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 

 

 จากการส ารวจข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจพบวา่ ประชากรในพืน้ท่ีไมมี่เงินออมใน
ครัวเรือนคดิเป็นร้อยละ 35.5 มีเงินออมมากกวา่ 20,000 บาท  คดิเป็นร้อยละ 30.3 และน้อยกวา่ 
5,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 18.1 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 

   จ านวนหนีส้ินในครัวเรือน  พบวา่ ประชากรมีหนีส้ินครัวเรือนคดิเป็นร้อยละ 70.9 
รองลงมา ไมมี่หนีส้ินคดิเป็นร้อยละ 29.1 ในสว่นท่ีมีหนีส้ิน จ านวนมากกวา่ 20,000 บาท มาก
ท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีหนีส้ินน้อยกวา่ 5,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 16.2 จากกลุม่
ประชากรทัง้หมด 
 

  การกู้ ยืมเงิน  พบวา่ ประชากรมีการกู้ ยืมเงินคดิเป็นร้อยละ 67.3 และไมกู่้ ยืมเงินคดิ
เป็นร้อยละ 32.7 สว่นใหญ่การกู้ ยืมเงินมาเพื่อการลงทนุทางด้านการเกษตรกรรมมากท่ีสดุ คดิเป็น
ร้อยละ 31.1 รองลงมาเพ่ือใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั ใช้หนี ้ผอ่นสินค้า คดิเป็นร้อ ยละ 27.0 และการ
ยืมเงินเพ่ือการสร้างบ้าน ซอ่มแซมบ้าน  คดิเป็นร้อยละ 4.9  จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
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  รายได้ของครอบครัว  พบวา่ ประชากรมีรายได้จากการเกษตรกรรมและรายได้
เสริมมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 24.4 รองลงมามีรายได้จากการเกษตรกรรมเพียงอยา่งเดียวคดิเป็น
ร้อยละ 23.6 ตามล าดบั จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

  ความพอใจกบัรายได้กบัความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความไม่
พอใจกบัรายได้ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  คดิเป็นร้อยละ 60.8 และพอใจกบัรายได้ในปัจจบุนั คดิเป็น
ร้อยละ 39.2  
 

   4.7.3 ข้อมูลด้านการย้ายถิ่น 
 

  จากการส ารวจข้อมลูด้านการย้ายถ่ิน พบวา่ ประชากรมีการย้ายออกไปท างาน
นอกถ่ินในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ไมมี่ผู้ ย้ายออกนอกพืน้ท่ีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 70.1 
รองลงมามีการย้ายออกจ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 18.1 และย้ายออกจ านวน 2 คน คดิเป็นร้อย
ละ 6.3 (จากการส ารวจตามแบบสอบถาม จ านวน 492 ครัวเรือน)  
 

  สาเหตขุองการย้ายถ่ิน  พบวา่  ประชากรมีอปุสรรค์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาไมมี่งานท า คดิเป็นร้อยละ 6.3 จากกลุม่
ประชากรทัง้หมด 
 

  อาชีพในท้องถ่ินปลายทาง พบวา่ ประชากรท่ีมีการย้ายถ่ิ นออกไปท างานนอก
พืน้ท่ีไปท างานรับจ้างมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 86.8 รองลงมาท างานในโรงงานอตุสาหกรรมใน
กระบวน การผลิต คดิเป็นร้อยละ 6.3 และงานทางด้านการให้บริการ คดิเป็นร้อยละ 4.9 จากกลุม่
ประชากรทัง้หมด 
 

ประชากรในพืน้ท่ีมีการย้ายถ่ินไปอยูใ่นภาคกลางมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 77.4 
รองลงมา ภาคตะวนัออก คดิเป็นร้อยละ 17.9 และภาคใต้ คดิเป็นร้อยละ 3.3 จากกลุม่ประชากร
ทัง้หมด 

 

ในการย้ายถ่ินนโยบายของรัฐท่ีสามารถจงูใจ  ให้ผู้ ท่ีย้ายถ่ินจากชนบทเข้าสูเ่มือง
ตดัสินใจย้ายกลบัภมูิล าเนาเดมิ  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความต้องการให้มีการบริหารจดัการน า้ท่ีมี
ความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การเกษตรกรรมตลอดปีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมามี
การสร้างงานในชนบท สง่เสริมผลผลิตทางการเกษตรกรรม คดิเป็นร้อยละ 16.3 และการสง่เสริม
ทางด้านการเกษตรกรรม คดิเป็นร้อยละ 13.2 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 
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4.7.4 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 

จากการส ารวจข้อมลูทางด้านการสาธารณสขุพบวา่ ประชากรในพืน้ท่ีไมมี่การ
เจ็บป่วยในรอบปีท่ีผา่นมา  คดิเป็นร้อยละ 57.1 และมีการเจ็บป่วย คดิเป็นร้อยละ 42.9 ในการ
เจ็บป่วยพบวา่ ประชากรเจ็บป่วยของระบบกล้ามเนือ้มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมาเป็น
โรคระบบทางเดนิหายใจ คดิเป็นร้อยละ 9.6 และโรคระบบทางเดนิอาหาร คดิเป็นร้อยละ 4.9 จาก
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 

การรักษาพยาบาลในแตล่ะครัง้  พบวา่ ประชากรมีการซือ้ยากินเองมากท่ีสดุ คดิ
เป็นร้อยละ 53.9 รองลงมาปลอ่ยให้หายเอง คดิเป็นร้อยละ 32.5 และไปพบแพทย์ท าการ
รักษาพยาบาลคดิเป็นร้อยละ 6.9 จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 

 4.7.5 ข้อมูลทางด้านการเกษตรกรรม 
 

จากการส ารวจข้อมลูทางด้านการเกษตรกรรม การเปล่ียนแปลงของท่ีดนิท่ีใช้ท า
การเกษตรกรรมในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา  พบวา่ ไมมี่การเปล่ียนแปลงของท่ีดนิ คดิเป็นร้อยละ 64.2 
และมีการเปล่ียนแปลงของท่ีดนิ คดิเป็นร้อยละ 35.8 ในการเปล่ียนแปลงของท่ีดนิพบวา่มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีดนิเพ่ือท าการเกษตรกรรมเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 12.6 รองลงมาการ
เปล่ียนแปลงของท่ีดนิทางด้านคณุภาพดนิเส่ือม แห้ง ขาดความอดุมสมบรูณ์ คดิเป็นร้อยละ 12.0 
และการพงัทลายของดนิคดิเป็นร้อยละ 6.1 จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 

การเป็นสมาชิกกลุม่  พบวา่ ประชากรในพืน้ท่ีเป็นสมาชิกกลุม่ทางด้านการเกษตร
คดิเป็นร้อยละ 56.7  และกลุม่ของธนาคาร คดิเป็นร้อยละ 43.3 จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 

ด้านแหลง่น า้เพ่ือการเกษตร  พบวา่ ประชากรในพืน้ท่ีมีการใช้สระน า้ในไร่นามาก
ท่ีสดุ  คดิเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาน า้ฝน  คดิเป็นร้อยละ 36.8  และน า้ชลประทาน คดิเป็นร้อย
ละ 9.1 จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
 

ด้านเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรกรรม  พบวา่ ประชากรในพืน้ท่ีมีการใช้เคร่ือง 
จกัรกลทางการเกษตรกรรมเป็นรถไถนาแบบเดนิตามมากท่ีสดุ  คดิเป็นร้อยละ 90 รองลงมาเคร่ือง
สบูน า้ คดิเป็นร้อยละ 8.7 และรถแทรกเตอร์ไถนา คดิเป็นร้อยละ 1.3 จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 



บทที่ 5 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 

จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ลกัษณะทางสงัคม  
ทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้ การจดัสรรน า้ การคาดการณ์ความต้องการใช้น า้ การส ารวจข้อมลูใน
พืน้ท่ี การประชมุกลุม่ในการค้นหาปัญหา การแก้ไขปัญหาพืน้ท่ีในชมุชนซึง่สามารถวิเคราะห์ผล
การศกึษาโดยแบง่ออกเป็นรายละเอียดด้านตา่งๆ  ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพ  การวิเคราะห์ผล
การศกึษาทางด้านดนิ การวิเคราะห์ผลการศกึษาทางด้านน า้ การจดัสรรน า้ การคาดการณ์ความ
ต้องการใช้น า้  การวิเคราะห์ผลการศกึษาทางประชากร  การวิเคราะห์ทางด้านการส ารวจข้อมลูใน
พืน้ท่ี  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ลักษณะทางกายภาพ  

ลกัษณะท่ีตัง้อาณาเขต อ าเภอเขาวง ตัง้อยูท่า งทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั
กาฬสินธุ์ และอยูบ่ริเวณเทือกเขาภพูานลกัษณะภมูิประเทศของอ าเภอเขาวง พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ี
ราบบริเวณกว้าง มีลกัษณะเป็นแอง่ และอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเลปานกลางระดบัสงูสดุ 262 เมตร  
และระดบัต ่าสดุ 168 เมตร  สภาพภมูิอากาศเป็นแบบมรสมุ เขตร้อน  เน่ืองจากท่ีตัง้อ าเภอมี
ลกัษณะเป็นแอง่  มีภเูขาล้อมรอบ อากาศคอ่นข้างหนาวและลมคอ่นข้างแรงตามบริเวณเชิงเขา  

ปริมาณน า้ฝน  รวมตลอดทัง้ปี 1,290.4  มิลลิเมตร  ซึง่มีฝนตกน้อย (ปริมาณน า้ฝนต ่าสดุในเดือน
ธนัวาคมและมกราคม เทา่กบั 0.6 มิลลิเมตร ปริมาณน า้ฝนสงูสดุใ นเดือนกรกฎาคม  เทา่กบั 
241.4 มิลลิเมตร ) ความชืน้สมัพทัธ์ตลอดปี เทา่กบั  63.0 เปอร์เซ็นต์ ซึง่เป็นความชืน้สมัพทัธ์ท่ี
คอ่นข้างต ่า  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพประชากร  ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพหลกั ได้แก่  
การท าการเกษตร  อาชีพรองได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย การจกัรสาน ท อผ้าและการปศสุตัว์ มีแรงงาน
เฉล่ีย 3 คนตอ่ครัวเรือน ประชากรและสงัคม  มีประชากรเฉล่ีย 172 คนตอ่ตารางกิโลเมตร ซึง่เป็น
ประชากรท่ีอาศยัอยูไ่มแ่ออดัเชือ้ชาต ิประชากร หรือ ชนพืน้เมืองเป็นชมุชนพืน้เมืองภไูท นบัถือ
ศาสนาพทุธใช้ภาษาท้องถ่ินภไูท ซึง่จะเห็นได้วา่พืน้ท่ีศกึษาเป็นพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา  มี
ความแห้งแล้ง  ปริมาณฝนตกในปริมาณต ่า มีสภาพภมูิอากาศหนาวในฤดหูนาวและมีอากาศร้อน
ในฤดแูล้ง  ท าให้การท าการเกษตรซึง่เป็นอาชีพหลกัของประชากรในพืน้ท่ีศกึษามีปัญหาทัง้ในฤดู
แล้งและในฤดหูนาว  เพราะวา่ในฤดแูล้งมีปริมาณฝนต กในปริมาณท่ีต ่า น า้ไมเ่พียงพอตอ่การท า
การเกษตร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึได้พระราชทานอา่งเก็บน า้ล าพะยงัไว้เก็บน า้ไว้ในฤดู
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แล้งและเป็นการป้องกนัการไหลบา่ของน า้จากภเูขาไหลลงสูเ่ชิงเขาท่ีมีความแรง ตลอดจนเป็นการ
ป้องกนัการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ี  ซึง่ในพืน้ท่ีเป็ นการพระราชทานทฤษฏีใหมใ่ห้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ี
ศกึษาในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า โดยการใช้การบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ี โดยมีสระน า้
ส าหรับไว้เก็บน า้ในฤดฝูนท่ีมีฝนตกไว้ในฤดแูล้ง ถ้าหากน า้ในสระไมเ่พียงพอในการท าการเกษตร
ในฤดแูล้งก็ให้เตมิน า้จากสระใหญ่จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  มาเตมิในสระไร่นาก็จะมีน า้เพียงพอใน
การท าการเกษตรกรรมตลอดปี สว่นในฤดหูนาวอากาศหนาวจดั ท าให้เกษตรกรท่ีท าการ
เกษตรกรรมเกิดความเสียหายเน่ืองจากความหนาวท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจ านวน
มาก 

5.2 การวิเคราะห์ผลการศึกษาด้านดนิ 

5.2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ จากการศกึษาด้านดนิจะเห็นได้วา่ ดนิในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 4 
กลุม่ (แผนท่ี 4.5)  ท่ีท าการศกึษาจะเห็นได้วา่ ดนิมีลกัษณะเป็นดนิร่วนปนทราย  มีธาตอุาหาร
หลกัได้แก่  ไนโตรเจนอยูร่ะหวา่ง 1.64-1.58 กรัมตอ่100 กรัม ฟอสฟอรัสน้อยกวา่  0.50 กรัมตอ่
100 กรัม ไมพ่บในกลุม่ท่ี 1 โปแตสเชียม ไมพ่บเลยทัง้ส่ีกลุม่  สว่นคา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง pH 
อยูร่ะหวา่ง 4.66-5.38 ซึง่ดนิในพืน้ท่ีมีสภาพคอ่นข้างเป็นกรดจดัถึงกรดแก่  ทางด้านความเคม็อยู่
ระหวา่ง 0.05-0.06 กรัมตอ่100 กรัม จะเห็น ได้วา่ดนิในพืน้ท่ีศกึษาเป็นดนิร่วนปนทราย  ปฏิกิริยา
ดนิเป็นกรดจดัถึงกรดแก่  (คณะกรรมการจดัท าปทานกุรมปฐพีวิทยา , 2541) ดนิไมมี่ความเคม็ 
ธาตอุาหารหลกัมีธาตอุาหารไนโตรเจนเพียงอยา่งเดียว ซึง่เป็นธาตอุาหารของพืชไนโตรเจนท่ีถกู
ดดูดงึจะน าไปใช้ส าหรับการสร้างเม ล็ด ฟอสฟอรัสพบในปริมาณน้อย  ซึง่ฟอสฟอรัสชว่ยในการ
สร้างดอก การผสมเกสรและการตดิเมล็ดของข้าว  สว่นโปแตสเชียมไมพ่บในการวิเคราะห์  โปแต
สเซียมก็ชว่ยสร้างคาร์โบไฮเดรตท าให้เมล็ดข้าวสมบรูณ์  และมีเมล็ดขนาดใหญ่ ซึง่จะเห็นได้วา่
จากการน าดนิไปวิเคราะห์ดนิในพืน้ท่ีจะเป็ นดนิท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตติ ่า ในการท า
การเกษตรกรรมจะต้องมีการแนะน าให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ ยชีวภาพในการบ ารุงดนิ พ่ือความอดุม
สมบรูณ์และการเจริญเตบิโตของพืช  

จากการศกึษาทางด้านการเปรียบเทียบกบัชดุดนิของกรมพฒันาท่ีดนิจะเห็นได้วา่ในพืน้ท่ี
ศกึษาเป็นชดุดนิท่ี  17 และ 22  ซึง่ปรากฏวา่เป็นดนิร่วนปนทราย  ชดุดนิท่ี 17  พบ ตามพืน้ท่ี
ราบเรียบหรือคอ่นข้างราบเรียบบริเวณลานตะพกัล าน า้ระดบัต ่าน า้แชข่งัลกึ  30-50 เซ็นตเิมตร   
นาน  2-4 เดือน  เป็นดนิลกึมาก  ดนิมีการระบายน า้คอ่นข้างเร็ว  มีความอดุมสมบรูณ์ตาม
ธรรมชาตติ ่า  pH 4.5-5.5 และสว่นใหญ่ใช้ท านา  บางแหง่ใช้ปลกูพืชไร่หรือไม้ยืนต้น  แตมี่ปัญหา
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เร่ืองการแชข่งัของน า้ในฤดฝูน ชดุดนิท่ี 22 หนว่ยท่ีดนิเป็นกลุม่ชดุดนิท่ีมีเนือ้ดนิเป็นพวกดนิร่วนปน
ทราย  ดนิทรายปนดนิร่วนสีพืน้เป็นสีเทาหรือน า้ตาลปนเทา และมีการระบายน า้คอ่นข้างเร็วดนิมี
ความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตติ ่า  ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงกรดแก่คา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง
ประมาณ 4.5-5.5 บริเวณดงักลา่วสว่นใหญ่ในฤดฝูนใช้ปลกูข้าว  บางแหง่ยงัคงสภาพเป็นป่าอยู่
หรือใช้ปลกูไม้ยืนต้น แตถ้่ามีปัญหาเร่ืองการแชข่งัของน า้ในชว่งฤดฝูน 

จากการศกึษาในการวิเคราะห์ดนิจะ เห็นได้วา่  ดนิในพืน้ท่ีจะเป็นดนิร่วนปนทราย 
มีธาตอุาหารในการเจริญเตบิโตของพืชต ่า  ดนิมีสภาพเป็นกรดจดัถึงกรดแก่ ซึง่ในพืน้ท่ีเป็นการ
ปลกูพืชตามฤดกูาลเป็นการปลกูข้าว  สว่นพืชนอกฤดกูาลจะเป็นการปลกูพืชไร่ จากการศกึษาใน
ชดุดนิดงักลา่วจะเห็นได้วา่ ความเหมาะสมส าหรั บการปลกูพืชโดยทัว่ไปศกัยภาพของกลุม่ชดุดนิ 
ท่ี 17 และ 22 เหมาะท่ีจะใช้ในการท านา เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบมีน า้ขงัแชใ่นชว่ง
ฤดฝูน แตส่ามารถปลกูพืชไร่หรือพืชผกัเชน่ ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ข้าวโพด ยาสบู กระเทียม  มะเขือเทศ 
ฯลฯ ก่อนและหลงัการปลกูข้าวถ้ามี น า้ชลประทานหรือมีแหลง่น า้ธรรมชาติ  ซึง่ในการปลกูพืช
จะต้องมีการปรับปรุงดนิให้มีความอดุมสมบรูณ์ จะต้องมีการแนะน าการใช้ปุ๋ ยบ ารุงดนิท่ีมีความ
ถกูต้องตามหลกัวิชาการตอ่ไป 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการเปล่ียนแปลง ในการศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี
ศกึษา โดยได้แบง่ ชว่งการศกึษาออกเป็น 3 ชว่งปี คือ  พ.ศ. 2538  2545 และ 2550  เป็นการใช้
ข้อมลูจากกรมพฒันาท่ีดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิใน
พืน้ท่ีศกึษาโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธุ์ ได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์  จ าแนกการใช้
ประโยชน์พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

1) การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการเปล่ียนแปลงในต าบลสงเปลือย  และต าบลคุ้มเก่า 
พ.ศ. 2538  การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษาเป็นการใช้ท่ีดนิประเภทเกษตรกรรม โดยในปี  พ.ศ. 
2538 ซึง่มีการแบง่ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมีการจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด (แผนท่ี 4.2) คือ การ
ท านาข้าวในฤดกูาลเพาะปลกู ในพืน้ท่ีชลประทานจ านวน 4,420 ไร่  นาข้าวจ านวน  3,315 ไร่  คดิ
เป็นร้อยละ 75 และพืน้ท่ีป่าประเภทป่าไม้ผลดัใบ จ านวน 1,105 ไร่ ร้อยละ  25 ของพืน้ท่ีซึง่ในปี 
พ.ศ. 2538  เป็นปีท่ีเร่ิมมีการสร้างอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  ซึง่ในการเพาะปลกูเป็นการท าเกษตรน า้ฝน
ยงัไมมี่อา่งเก็บน า้ล าพะยงั 
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2) การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการเปล่ียนแปลงในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า 
ในปี พ.ศ. 2545  การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษา  มีการแบง่พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมีความ
ละเอียดมากกวา่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในปี พ .ศ. 2538 (แผนท่ี 4.3) จะเห็นได้วา่การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิในพืน้ท่ีต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า มีการจ าแนกออกเป็น  นาข้าว ป่าผลดัใบ ป่าไม้ผลดั
ใบ  พืชไร่  แหลง่น า้  ซึง่เกษตรกรในพื ้ นท่ีชลประทานจะท านาข้าวในฤดกูาลเพาะปลกูในพืน้ท่ี
ชลประทาน  นาข้าวร้อยละ  60.83 พืชไร่ร้อยละ  2.54 ป่าไม้ผลดัใบร้อยละ 12.90 ป่าผลดัใบร้อย
ละ 20.26 แหลง่น า้ธรรมชาตร้ิอยละ  2.62 สถานท่ีราชการร้อยละ 0.16 พืน้ท่ีน า้ร้อยละ  0.41 อ่ืนๆ  
ร้อยละ 0.26 จะเห็นได้วา่ในปี พ .ศ. 2545 มีการแบง่พืน้ท่ีในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิละเอียดมากขึน้  
โดยสว่นใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดนิทางด้านการท าการเกษตรกรรม  

3) การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการเปล่ียนแปลงในต าบลสงเปลือย และต าบลคุ้มเก่า 
ในปี พ.ศ. 2550  จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี พ .ศ. 2550 (แผนท่ี 4.4) จะเห็นได้วา่การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า มีการจ าแนกออกเป็น  นาด าอาศยั
น า้ฝนท าปีละครัง้ ร้อยละ 63.60 นาน า้ฝน  ร้อยละ 0.002 ป่าดบิแล้งร้อยละ 12.95  ป่าแดงหรือป่า
เตง็รังร้อยละ  10.76 ป่าแดงหรือป่าเตง็รัง -มนัส าปะหลงัร้อยละ  0.01 ป่าผลดัใบ  เส่ือมโทรมร้อย
ละ 4.75 ป่าเบญจพรรณร้อยละ  0.002  ป่าผลดัใบเส่ือมโทรม -มนัส าปะหลงัร้อยละ  2.50  พืน้ท่ีซึง่
ยงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ร้อยละ  0.26 พืน้ท่ีแหลง่น า้ร้อยละ  1.92  มนัส าปะหลงัร้อยละ  0.28  มนั
ส าปะหลงั-นาด า ร้อยละ  0.01 มนัส าปะหลงั -ป่าแดงหรือป่าเตง็รัง ร้อยละ  0.05  สถานท่ีราชการ 
ร้อยละ 0.16  หมูบ้่าน ร้อยละ 2.29 จะเห็นได้วา่ในปี พ .ศ. 2550 มีการแบง่พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิมีความละเอียดมากขึน้ โดยสว่นใหญ่เป็นการใช้ประโยขน์ท่ีดนิทางด้านการเกษตรกรรมเป็น
สว่นใหญ่ ซึง่เห็นได้วา่การใช้ประ โยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 4,420 ไร่ ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2538 
2545 และ 2550 ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัและในอนาคต เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรมโดยในพืน้ท่ี
ดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีโครงการ พระราชด าริขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ท่ีได้พระราชทาน
ทฤษฏีใหมใ่ห้แก่เกษตรกรโดยการขดุสระน า้ไร่นา เพ่ือเก็บน า้ไว้ไช้ในพืน้ท่ีก่อนและถ้าหากน า้ไมมี่
ความเพียงพอก็ได้พระราชทานอา่งเก็บน า้ล าพะยงัไว้ เพ่ือเตมิในสระน า้ในไร่นาตามแนวทาง
ทฤษฏีใหมข่ัน้สมบรูณ์ โดยสร ะใหญ่เตมิสระเล็ก เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการขาดแคลนน า้ใน
การปลกูพืชฤดแูล้งให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีท าการเกษตรกรรม 
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ในปัจจบุนัเกษตรกรสว่นใหญ่จะท านาข้าวในฤดกูาลเพาะปลกู ในพืน้ท่ี  ชลประทาน  
4,600 ไร่ ในพืน้ท่ีจะมีการแบง่พืน้ท่ีออกตามกลุม่การบริหารจดัการน า้ โดยมี การแบง่พืน้ท่ีในการ
เพาะปลกูออกเป็น 4 กลุม่ ในการบริหารจดัการน า้ การสง่น า้ชลประทานโดย  กลุม่ท่ี 1 มีพืน้ท่ีใน
การปลกูพืชในฤดกูาล จ านวน 1,427.85 ไร่  นอกฤดกูาลจะมีการปลกูพืชไร่ จ านวน 105.3  ไร่  
กลุม่ท่ี 2 มีพืน้ท่ีในการปลกูพืชในฤดกูาล จ านวน 1,228.08 ไร่ นอกฤ ดกูาลจะมีการปลกูพืช 
จ านวน 151 ไร่กลุม่ท่ี 3 มีพืน้ท่ีในการปลกูพืชในฤดกูาล จ านวน  898.26  ไร่ นอกฤดกูาลจะมีการ
ปลกูพืช  65.3ไร่  กลุม่ท่ี 4  มีพืน้ท่ีในการปลกูพืชในฤดกูาล  จ านวน 866.47 ไร่ นอกฤดกูาล 53 ไร่  
และมีพืน้ท่ีป่าเป็นป่าไม้ผลดัใบ  ซึง่จะเห็นได้วา่ในปี 2550 นีมี้การแบง่พืน้ท่ีละเอียดมากขึน้  โดยมี
การแบง่พืน้ท่ีทางด้านการเพิ่มพืน้ท่ีทางด้านการเกษตร การท านาน า้ฝน  การปลกูพืชไร่  มนั
ส าปะหลงั  หลงัจากการท านามากกวา่ปี พ.ศ. 2545  

จากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  จะเห็นได้วา่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษาโดยมี
การศกึษาในปี พ .ศ. 2538  2545 และ 2550 ซึง่จะมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมาเป็น
ล าดบั โดยมีการแบง่พืน้ท่ีในการใช้ประโยชน์ท่ีมีความละเอียดมากขึน้มาเป็นล าดบั ซึง่ในพืน้ท่ี
ดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรมเพียงอยา่งเดียว ซึง่เป็นพืน้ท่ีท าการเกษตรโดยใช้หลั กการ
ทฤษฏีใหม ่การขยายตวัทางด้านความเป็นเมืองหรือการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ   
ไมมี่ท่ีนอกเหนือจากการเกษตรกรรม โดยมีการจดัสรรพืน้ท่ีเป็นการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ี 

4) การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในอนาคต  ในการศกึษาการคาดการณ์ การ
ใช้ประโยชน์ ท่ีดนิในอนาคตในพืน้ท่ีศกึษา  เป็นพืน้ท่ีการท าการเกษตรกรรม  ซึง่เป็นพืน้ท่ีใน
โครงการพระราชด าริขึน้อยูก่บันโยบายทางด้านการท าการเกษตรกรรม  หรือการสง่เสริมการ
เกษตรกรรมของหนว่ยงานภาครัฐ เชน่ องค์การบริหารสว่นต าบล  เกษตรอ าเภอ ชลประทานใน
พืน้ท่ีเป็นต้น  ซึง่การใช้ น า้ในภาคเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษาโดยคดิปริมาณการใช้น า้ในภาค
เกษตรกรรมในฤดกูาลโดยคดิเตม็พืน้ท่ีการเพาะปลกู จ านวน 4,600 ไร่  มีความต้องการน า้เทา่กบั  
3,889,844  ลกูบาศก์เมตร  และนอกฤดกูาลตามจ านวนการปลกูพืชไร่ จ านวน 376.4  ไร่  มีความ
ต้องการใช้น า้ 637,641.8  ลกูบาศก์เมตร   

ซึง่นโยบายของกรมชลประทาน ฝ่ายสง่น า้และบ ารุงรักษาท่ี 6 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์ โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร์ ในการจดัหาพฒันา  การบริหาร
จดัการและการมีสว่นร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดแนวทาง การเสริมสร้างการมีสว่น
ร่วมใน การบริหารจดัการน า้  จดัท าแผนงบประมาณ 5 ปี และงบประมาณ ด้านการจดัสรรน า้ 
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บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน  มีการสง่เสริมการปลกูพืชในพืน้ท่ีชลประทาน  โดยมี
การเตรียมพืน้ท่ี บคุลากร และสมาชิกเกษตรกรของแตล่ะกลุม่การบริหารจดัการน า้เพ่ือการ
ด าเนินการวางแผนทางด้านการปลกูพืชในฤดกูาล  นอกฤดกูาลและความต้องการของเกษตรกรใน
การปลกูพืช 

5.3 การวิเคราะห์ผลการศึกษาด้านน า้ 

จากการศกึษาทางด้านน า้ ของโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  

5.3.1 การศึกษาปริมาณน า้ฝน   ในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ ฯ  จากการศกึษาข้อมลูทตุยิ
ภมูิทางด้านปริมาณฝนในพืน้ท่ี  จากการเก็บข้อมลูปริมาณน า้ฝนของโครงการพฒันาลุม่น า้ ล าพะ
ยงั(ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  โดยมีปริมาณฝน 
จ านวน 11 ปี พ.ศ. 2541- 2552  จะเห็นได้วา่โด ยเดือนท่ีมีปริมาณฝนตกชกุหรือมีปริมาณฝนตก
มาก คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน  ซึง่ในเดือนดงักลา่วเป็นเดือนท่ีอยูใ่นชว่งการเพาะปลกู
ในฤดกูาล  พืชผลทางการเกษตรจะเป็นการปลกูข้าวเป็นสว่นใหญ่  ซึง่เป็นชว่งฤดกูาลท่ีข้าวก าลงั
ออกรวงและตัง้ท้องซึง่เป็นชว่งท่ีมีความต้อ งการน า้  และเดือนท่ีมีปริมาณฝนน้อยท่ีสดุคือเดือน
มกราคม  ซึง่ในเดือนดงักลา่วอยูใ่นชว่งการปลกูพืชนอกฤดกูาล  ซึง่เป็นฤดหูนาวและจะต้องมีการ
สง่น า้ชลประทานให้กบัเกษตรกรในการท าการเกษตรในฤดแูล้ง  

5.3.2 การศึกษาน า้ท่า  การเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงัในรอบ 7 ปี ตัง้แต ่พ .ศ. 
2545-2551  จะเห็นได้วา่ระดบัน า้ในการเก็บกกัน า้เฉล่ียเทา่กบั  3,030,831  ลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณการเก็บน า้เฉล่ียสงูสดุในปี พ .ศ.2549 ปริมาณการเก็บน า้เฉล่ียต ่าท่ีสดุในปี พ .ศ. 2546    
มีปริมาณการเก็บกกัน า้เทา่กบั 2,721,681.57 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนท่ีมีการ เก็บกกัน า้น้อยท่ีสดุ
คือเดือนกรกฎาคม มีปริมาณการเก็บกกัน า้เทา่กบั 1,860,541.93 ลกูบาศก์เมตร ซึง่เป็นชว่งแรก
ของการปลกูพืชในฤดกูาลเป็นชว่งของการให้น า้ในการปลกูข้าวนาปี  ท าให้มีการเก็บกกัน า้ลดลง
ซึง่ในปีพ.ศ. 2546 เป็นปีท่ีมีการเก็บกกัน า้เฉล่ียน้อยท่ีสดุ  (2,721,681.57 ลกูบาศก์เมตร ) และจาก
การศกึษาการเก็บกกัน า้ท าให้มีน า้เพียงพอในการสง่น า้ให้กบัพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีใน
ฤดกูาล 4,600 ไร่ การปลกูพืชนอกฤดกูาลหรือในฤดแูล้ง 376.4 ไร่ มีความต้องการน า้เทา่กบั 
637,642 ลกูบาศก์เมตร มีการสง่ตามความต้องการของเกษตรกรน า้ใน เดือนกรกฎาคม เทา่กบั 
810,000 ลกูบาศก์เมตร ซึง่มีปริมาณน า้เพียงพอในความต้องการของการเกษตรกรรมในพืน้ท่ี 
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การศกึษาปริมาณการใช้น า้  ซึง่เป็นการศกึษาปริมาณการใช้น า้จากเก็บน า้    ล าพะยงัใน
รอบ 7 ปี ตัง้แต ่พ .ศ. 2545 ถึง พ .ศ. 2551 จะเห็นได้วา่การสง่น า้ไปสูพื่น้ท่ีใน การท าการ
เกษตรกรรม พืน้ท่ี 4,600 ไร่ ในฤดกูาลเพาะปลกูและนอกฤดกูาลเพาะปลกู 376.4 ไร่ ปริมาณการ
สง่น า้สงูสดุในปี พ .ศ. 2551 มีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย  845,912.50 ลกูบาศก์เมตร  และปริมาณ
การสง่น า้ต ่าสดุในปี พ .ศ. 2548  มีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย 339,930.00 ลกูบาศก์เมตร  และมีการ
สง่น า้เฉล่ียในเดือนท่ีไมมี่การสง่น า้ในเดือนกนัยายน  ซึง่เป็นเดือนท่ีมีการปลกูข้าวในฤดกูาล
เพาะปลกู  ท่ีไมต้่องการใช้น า้หรือมีการปลอ่ยน า้เข้ามามากในเดือนกรกฎาคม  ซึง่น า้ในแปลงการ
ปลกูข้าวหรือในแปลงนามีน า้ขงัอยูแ่ล้ว  มีปริมาณฝนตก  530.10  มิลลิเมตร  ซึง่มีปริมาณฝนตกมี
น า้ฝนและมีการเก็บกกัน า้ท่ีปริมาณเทา่กบั 4,183,693 ลกูบาศก์เมตร  เป็นปีท่ีมีการเก็บกกัน า้มาก 
ซึง่เกือบเทา่กบัการเก็บกกัน า้ในปริมาณการเก็บกกัน า้ในปริมาณสงูสดุเทา่กบั 4,500,00 ลกูบาศก์
เมตร  ก็ไมมี่การสง่น า้ไปสูพื่น้ท่ีเกษตรกรรมเน่ืองจากมีปริมาณฝนตกมาก  

สว่นปีท่ีมีการสง่น า้ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสดุในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย 
845,912.50 ลกูบาศก์เมตร เดือนท่ีมีการสง่น า้มากท่ีสดุในเดือนสิงหาคม  มีการสง่น า้ประมาณ 
2,402,400.00 ลกูบาศก์เมตร ซึง่เป็นชว่งท่ีมีความต้องการน า้มากในการเพาะปลกูพืชในฤดกูาล 

ปริมาณความต้องการน า้  เพ่ือการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  
(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เป็นปริมาณความต้องการใช้น า้ของพืชในแปลงเพาะปลกูโดย
รูปแบบการเพาะปลกูพืช  (ปฏิทินการเพาะปลกูพืช)  ในเขตชลประทาน  เพ่ือใช้ในการค านวณความ
ต้องการน า้แสดงดงันี ้
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ตารางท่ี 5.1 ปฎิทินการเพาะปลกูพืชในเขตชลประทานโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  

 
หมายเหต ุ: พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู 

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552) 
 

ปริมาณความต้องการน า้เพ่ือการเกษตรกรรมในเขตพืน้ท่ีชลประทาน  : ใน
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ท าการประเมินปริมาณความต้องการน า้เพ่ือการชลประทาน ประกอบด้วยความ
ต้องการใช้น า้เพ่ือ การเกษตรกรรมในพืน้ท่ีเพาะปลกูในฤดแูล้ง  เป็นการปลกูพืชนอกฤดกูาลในพืน้ท่ี 
376 ไร่ โดยจะมีความต้องการน า้รายเดือน  โดยจะมีความต้องการน า้ในการเพาะปลกูเร่ิมต้นในเดือน 
มกราคม ปริมาณ 188,254 ลกูบาศก์เมตร  เดือนกมุภาพนัธ์  ปริมาณ 191,315.5 ลกูบาศก์เมตร 
เดือนมีนาคม ปริมาณ 173,188.4 ลกูบาศก์เมตร และเดือนเมษายน ปริมาณ  84,914  ลกูบาศก์เมตร  
และเดือนท่ีมีความต้องการน า้มากท่ีสดุคือเดือนกมุภาพนัธ์  ซึง่เป็นเดือนท่ีมีปริมาณความต้องการน า้
มากท่ีสดุ  ในการปลกูพืชนอกฤดกูาลเป็นความต้องการน า้ในระยะในการเจริญเตบิโตของพืช  
สว่นทางด้านการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) จากแผนภมูิท่ี 4.2 จะมีปริมาณการ
เก็บกกัน า้ในเดือนกมุภาพนัธ์  ในระดบัต ่าสดุ 2,308,510.71 ลกูบาศก์เมตร   ระดบัน า้สงูสดุ  
2,994,046.43 ลกุบาศก์เมตร  ปริมาณในการเก็บกกัเฉล่ียในเดือนกมุภาพนัธ์ใน 7 ปี เทา่กบั 
2,745,568.2 ลกูบาศก์เมตร   
 

สว่นทางด้านปริมาณการสง่น า้ในปัจจบุนั  จะเห็นได้ วา่โครงการพฒันาลุม่น า้        
ล าพะยงั (ตอนบน )  มีการสง่น า้เฉล่ียให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ีโดยมีการสง่น า้นอกฤดกูาล  เดือน
มกราคม  มีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย  242,894  ลกูบาศก์เมตร  เดือนกมุภาพนัธ์มีปริมาณการสง่น า้  
เฉล่ีย 176,151 ลกูบาศก์เมตร  เดือนมีนาคมมีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย 155,185 ลกูบาศก์เมตร และ
เดือนเมษายนมีปริมาณการสง่น า้เฉล่ีย 112,114 ลกูบาศก์เมตร ในเดือนท่ีมีการสง่น า้เฉล่ียรายเดือน
มากท่ีสดุในรอบ 7 ปี คือเดือนมกราคมและเดือนท่ีมีการสง่น า้เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือเดือนเมษายน ซึง่จะ
เห็นได้วา่การบริหารจดัการมีความไมเ่ป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในการต้องการน า้ ความ

ข้าว (นาปี)

ข้าว (นาปรัง) / พืชไร่

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
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ต้องการน า้มากท่ีสดุ ในเดือนกมุภาพนัธ์ก็จะมีการสง่น า้ในปริมาณ 176,151 ลกูบาศก์เมตร  ซึง่ถ้า
หากมีการท าการเกษตรกรรมเตม็พืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั(ตอนบน)  เตม็พืน้ท่ีแล้ว 4,420 
ไร่  นอกฤดกูาลแล้วปริมาณน า้ก็จะไมเ่พียงพอในการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษา  จงึจะต้องมี
การน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการน า้ในแนวทางทฤษฏีใหม ่ จะมีสระเก็บน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งหรือ
ในเวลาท่ีมีปริมาณน า้ขาดแคลนก็เป็นอีกแนวทางหนึง่  ท่ีเป็นการบริหารจดัการน า้ให้มีน า้เพียงพอ
ในการท าการเกษตร  โดยใช้ หลกัการสระใหญ่เตมิสระเล็กโดยใช้น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั 
(ตอนบน ) มาเตมิในสระน า้ในไร่นาของเกษตรกร  โดยจะมีปริมาณน า้ท่ีเหลือท่ีเก็บไว้ในอา่งเก็บ
น า้โดยจะมีการเสนอแนวทางในการบริหารจดัการน า้ตอ่ไป  ตามแนวทางทฤษฏีใหมต่อ่ไป 
 

5.3.4 การวิเคราะห์ผลการศึกษาน า้ทางห้องปฏิบัตกิาร จะเห็นได้วา่คณุภาพน า้ใน
การศกึษาพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) อณุหภมูิจะเห็นได้วา่ อณุหภมูิน า้ท่ีได้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงัในฤดกูาล
ตา่งๆ  มีคา่อยูร่ะหวา่ง 25.1-28.6  องศาเซลเซียส  เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ใน
แหลง่น า้ผิวดนิประเภทท่ี 1  ท่ีคณุภาพน า้มีสภาพตามธรรมชาต ิ โดยปราศจากน า้ทิง้จากกิจกรรม
ทกุประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอปุโภคและบริโภค  โดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรค
ตามปกตกิ่อน  การขยายพนัธุ์ตามธรร มชาตขิองสิ่งมีชีวิตระดบัพืน้ฐาน  และการอนรัุกษ์ระบบ
นิเวศของแหลง่น า้  และอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน า้ท่ีเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของสตัว์น า้ 
(กรมควบคมุมลพิษ, 2540)  

2) ความเคม็จะเห็นได้วา่ ความเคม็ของน า้ท่ีได้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงัใน
ฤดกูาลตา่งๆ ซึง่น า้ในอา่งเก็บน า้ ล าพะยงัไมมี่ความเคม็และเป็นประโยชน์ในการท าการ
เกษตรกรรม  การปลกูข้าวในฤดกูาลและการปลกูพืชนอกฤดกูาลชนิดตา่งๆ  ในพืน้ท่ี 

3) ปริมาณออกซิเจนละลายน า้  (Dissolved Oxygen Demand; DO) จะเห็นได้
วา่ ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ในชว่งฤดกูาลตา่งๆ  มีคา่อยูร่ะหวา่ง 7.5-9.5  มิลลิกรัมตอ่ลิตร  
ซึง่ในชว่งฤดหูนาวจะมีคา่ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ เทา่กบั 9.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ซึง่มีคา่สงู
อาจจะเน่ืองจากเป็นชว่ง  ฤดหูนาวเกิดจากน า้มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชน า้สงู  ประกอบกบัการเก็บ
ตวัอยา่งในชว่งบา่ย ซึง่แพลงก์ตอนพืชน า้มีการสงัเคราะห์แสง  เพ่ือ กระบวนการสร้างอาหารเพ่ือ
การเจริญเตบิโตท าให้มีปริมาณออกซิเจนสงูตามไปด้วยมีผลท าให้คา่ออกซิเจนในน า้สงู สว่นในฤดู
แล้งมีคา่ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้เทา่กบั 7.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ซึง่มีปริมาณออกซิเจนต ่ากวา่
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ในฤดหูนาวอาจเป็นเพราะวา่จะมีปริมาณฝนตกลงมา  ท าให้มีปริมาณ น า้ในอา่งเก็บน า้มีการเพิ่ม
มากขึน้เป็นการเพิ่มปริมาณน า้ในอา่งเก็บน า้  ท าให้ปริมาณของแพลงก์ตอนหรือพืชน า้ท่ีใช้
ออกซิเจนในการเจริญเตบิโตลดลงท าให้มีคา่ออกซิเจนละลายในน า้ลดลงด้วย  สว่นในฤดฝูนมี
ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้เทา่กบั 6.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ซึง่เป็นคา่ท่ีล ดต ่าลงกวา่ทกุฤดกูาล
เน่ืองจากเป็นชว่งในฤดฝูนมีปริมาณฝนตกหนกัท าให้น า้ไหลลงสูอ่า่งเก็บน า้มาก  ท าให้มีแพลงก์
ตอนในน า้ตายลง  จงึอาจเป็นสาเหตทุ าให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ลดลง  ซึง่เป็นไปตาม
มาตรฐานคณุภาพในแหลง่น า้ผิวดนิประเภทท่ี 1 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีคณุภาพน า้มีสภา พตาม
ธรรมชาต ิ โดยปราศจากน า้ทิง้จากกิจกรรมทกุประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอปุโภค
และบริโภค  โดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกตกิ่อน  การขยายพนัธุ์ตามธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิต
ระดบัพืน้ฐาน  และการอนรัุกษ์ระบบนิเวศของแหลง่น า้ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตอ่การท า
เกษตรกรรมได้ (กรมควบคมุมลพิษ, 2547) 

 

4) คา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) จะเห็นได้วา่ คา่ความเป็นกรดเป็นดา่งของ
น า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงัในแตล่ะฤดกูาล  อยูร่ะหวา่ง  5.72-6.74  ซึง่จะเห็นได้วา่คา่ความเป็น
กรด เป็นดา่งในฤดรู้อนจะมีคา่ความเป็นกรดเป็นดา่งเทา่กบั  6.74 ซึง่สูงกวา่ทกุฤด ู และคา่ความ
เป็นกรดเป็นดา่งน้อยท่ีสดุในฤดฝูนเทา่กบั 5.72  อาจจะเน่ืองจากมีฝนตกในปริมาณมากท าให้
ความเป็นกรดเป็นดา่งเจือจางลง  ท าให้เป็นดา่งมากขึน้ซึง่คา่ความเป็นกรดเป็นดา่งนีข้องอา่งเก็บ
น า้ล าพะยงั(ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีคา่อยูใ่นเกณฑ์ มาตรฐานคณุภาพน า้เพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม  เป็นคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดนิ (5.0-9.0) ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ(2537)  

5) คา่ปริมาณออกซิเจนท่ีจลุชีพใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์  (Biochemical 
Oxygen Demand; BOD) จะเห็นได้วา่ คา่ BOD ในอ่างเก็บน า้ล าพะยงัในแตล่ะฤดกูาลอยู่
ระหวา่ง 0.6-5.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ซึง่เป็นคา่ท่ีใช้ในการตรวจวดัคณุภาพน า้ โดยใช้ความสกปรก
ของน า้โดยใช้คา่ BOD เป็นดชันีชีว้ดั  ถ้าคา่ความสกปรกสงูคา่ BOD ก็จะสงูไปด้วย สว่นในฤดู
หนาวมีคา่ BOD ต ่าท่ีสดุมีคา่เทา่กบั 0.60 มิลลิกรัมต่ อลิตร เน่ืองจากจลุินทรีย์ท่ีอยูใ่นน า้หรือ
แพลงก์ตอน พืชน า้มีการใช้ออกซิเจนท่ีอยูใ่นน า้หรือน า้มีคา่ความสกปรกน้อยกวา่ในฤดกูาลอ่ืนๆ  
จงึมีคา่ BOD ต ่า รองลงมาในฤดฝูนมีคา่ BOD เทา่กบั 3.2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ซึง่มีฝนตกท าให้น า้ ใน
อา่งเก็บน า้ล าพะยงัมีความเจือจางลง สว่นในฤดแูล้งมีคา่ BOD สงู ส าหรับแหลง่น า้นี ้มีคา่เทา่กบั  
5.55 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  เน่ืองจากเป็นฤดแูล้งมีการเจริญเตบิโตของจลุินทรีย์ แพลงก์ตอน  พืชน า้
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ตา่งๆ   ท าให้มีการใช้ออกซิเจนในการเจริญเตบิโตมีการปล่ อยของเสียออกมาท าให้มีคา่ BOD สงู
กวา่ในฤดกูาลอ่ืนๆ   ซึง่คา่ BOD  ของอา่งเก็บน า้ล าพะยงันีมี้คา่ยงัต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานการ
ระบายน า้ลงทางน า้ชลประทาน  และทางน า้ท่ีตอ่เช่ือมกบัทางน า้ชลประทานในเขตพืน้ท่ีโครงการ
ชลประทาน  ท่ีก าหนดเกณฑ์ไว้สงูสดุไมเ่กิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร  จงึไมมี่ผลกระทบตอ่คณุภาพ
สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีศกึษา 

6) คา่ปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน า้  (Chemical 
Oxygen Demand; COD) จะเห็นได้วา่คา่ COD  ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงัในแตล่ะฤดกูาลอยู่
ระหวา่ง 6.95-37.05 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ซึง่เป็นคา่ท่ีใช้ใน การวิเคราะห์คณุภาพน า้ทิง้  ซึง่ใน
การศกึษาของอา่งเก็บน า้ล าพะยงัในฤดหูนาวมีคา่ COD  เทา่กบั 37.05 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สงู
เน่ืองจากมีจลุินทรย์  แพลงก์ตอน  พืชน า้มีการใช้ออกซิเจนในการเจริญเตบิโตมีการปลอ่ยของเสีย
ออกมามากท าให้มีคา่ COD สงู  รองลงมาในฤดแูล้งมีคา่ COD เทา่กบั 25.87 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
ในชว่งเวลานีมี้ปริมาณฝนตกลงมา  ท าให้มีการเจือจางความสกปรกในน า้ประกอบกบัมีการท าให้
จลุินทรีย์  แพลงก์ตอน พืชน า้บางสว่นตายไปจงึท าให้มีคา่ลดลง  สว่นในฤดฝูนมีคา่ COD เทา่กบั 
6.95 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  ซึง่ในชว่งเวลานีจ้ะมีปริมาณฝนตก ลงมามากท าให้น า้มีปริมาณน า้ท่ีเพิ่ม
มากขึน้ประกอบกบัจลุินทรีย์ แพลงก์ตอน พืชน า้ได้ตายไปในขณะท่ีมีน า้ไหลลงสูอ่า่งเก็บน า้  จงึท า
ให้มีคา่ COD ลดลง  

5.3.5 การบริหารจัดการน า้ในปัจจุบัน โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน ) 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  มีการด าเนินการสง่น า้ไปในพืน้ท่ีโครงการ ฯ  ซึง่มีการขดุสระไว้ใช้
ตามตามแนวทฤษฏีใหม ่ มีการแบง่ออกเป็นทอ่ทางด้านขวาและทางด้านซ้าย โดยมีการเดนิทอ่
เป็นระบบเครือขา่ยในการสง่น า้ไปสูพื่น้ท่ีเกษตรกรในการศกึษาโครงการ ฯ จะเป็นทอ่สง่น า้ไปสู่
แปลงเกษตรกรรมทัง้สายใหญ่และสายซอย โดยมีกลุม่ผู้ใช้น า้และกลุม่ผู้จดัสรรน า้  โดยมีการแบง่
การบริหารจดัการน า้ตามกลุม่การบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีออกเป็น 4 กลุม่  ดงัแผนท่ี 5.1  
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แผนท่ี  5.1 แสดงการแบง่กลุม่พืน้ท่ีการบริหารจดัการน า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) 

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2552) 
 

5.3.6 การพยากรณ์ความต้องการใช้น า้ในภาคเกษตรกรรม แนวโน้ม
ความต้องการใช้น า้ของโครงการได้ค านงึถึงปัจจยัทางด้านอปุสงค์ เน่ืองจากการตดัสินใจของ
เกษตรกรมิได้ขึน้อยูก่บัการสง่น า้ในฤดแูล้งของโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ เพียงอยา่งเดียว แตข่ึน้อยูก่บัความมัน่ใจ
ในการปลอ่ยน า้ ราคาทางด้านผลผลิต เชน่ ราคาข้าว ผลผลิตทางการเกษ ตรกรรม สภาพ
ภมูิอากาศ แมลงและศตัรูพืช  เป็นต้น ในการศกึษาจงึมีการพยากรณ์ในการใช้น า้ของการ
เกษตรกรรม ซึง่จะเป็นการวางแผนการใช้น า้ประจ าปีโดยมีการคดิประมาณการในการใช้น า้
ออกเป็นเฉพาะพืชในฤดแูล้ง โดยมีการก าหนดแนวทางออกเป็นกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 การปลูกพืชโดยมีการใช้ พืน้ท่ีเป็นเกณฑ์   ในการเพาะปลกูโดยมี
การปลกูพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู เน่ืองจากพืช 5 ชนิดนี ้ เป็นพืช
หลกัท่ีเกษตรกรปลกูในพืน้ท่ีศกึษา โดยมีการคาดการณ์พืน้ท่ีในการปลกูพืช จ านวนพืน้ท่ีและการ
ใช้น า้ในการปลกูพืชชนิดเดียว สองชนิด สา มชนิด ส่ีชนิด ห้าชนิด  โดยมีการสลบัพืชกนัปลกูจน
ครบทกุชนิดเพ่ือจะศกึษาปริมาณการใช้น า้ของพืชในการเพาะปลกู  และจ านวนพืน้ท่ีในการ
เพาะปลกูพืชในฤดแูล้ง  โดยมีการสมมตุกิารศกึษาแบง่ออกเป็น 

2

1

3

4
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1) การปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีการปลกูพืช 4,420 ไร่ 
2) การปลกูพืชจ านวน 3,315 ไร่ ร้อยละ 75ของพืน้ท่ีการปลกูพืช 
3) การปลกูพืชจ านวน 2,210 ไร่ ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีการปลกูพืช 

 

กรณีที่ 2  การใช้น า้เป็นเกณฑ์ในการปลูกพืช   โดยมีการปลกูพืช 5 ชนิด  
ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด  มะเขือเทศ  ถัว่ลิสง  ยาสบูและมีการป ลกูพืชชนิดเดียว สองชนิด สามชนิด  
ส่ีชนิด ห้าชนิด โดยมีการสลบักนัทกุชนิดเพ่ือจะดจู านวนการปลกูพืช  (ไร่)  และมีการก าหนด
ปริมาณการใช้น า้ในแตล่ะแนวทางการศกึษา  โดยมีการสมมตุใิห้ 

 

1) ปริมาณน า้เตม็การเก็บกกั เทา่กบั 4,000,000 ลกูบาศก์เมตร  ปริมาณน า้
ใช้ได้ 3,850,000 ลกูบาศก์เมตร  

2) ปริมาณน า้ 3,000,000. ลกูบาศก์เมตร ป ริมาณน า้ใช้ได้ 2,850,000 
ลกูบาศก์เมตร ร้อยละ 75 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ 

3) ปริมาณน า้ 2,000,000. ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 1,850,000 
ลกูบาศก์เมตร ร้อยละ 50 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ 

4) ปริมาณน า้ 1,000,000. ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 0.85 ล้านลกูบาศก์
เมตร ร้อยละ 25 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้  

 

กรณีที่ 3 การศึกษาปริมาณน า้สูงสุด ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั
มีปริมาณการเก็บกกั 3,200,000 ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 3,050,000 ลกูบาศก์เมตร ในปี 
พ.ศ. 2551 

 

กรณีที่ 4 การศึกษาปริมาณน า้ต ่าสุด ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั
มีปริมาณการเก็บกกั  2,700,000 ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 2,550,000 ลกูบาศก์เมตร  ในปี 
พ.ศ. 2546  

 

กรณีที่ 5 การปลูกพืชจริงในพืน้ท่ีศึกษา โดยมีการเก็บข้อมลูในการปลกูพืชใน
ปี พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 โดยแบง่ออกเป็น 
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1) การเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีในกรณีสมมตุใิห้ ถ้าหากมีการปลกูพืชในแตล่ะชนิด
ให้มีการปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีโครงการฯ และเปรียบเทียบกบัการปลกูพืชจริงในปี พ .ศ. 2549 พ.ศ. 
2550 และ พ.ศ. 2551  

 

2) สมมตุใิห้มีการปลกูพืชในแตล่ะชนิด ในกรณีท่ีมีการเก็บ กกัน า้น้อยท่ีสดุใน
อา่งเก็บน า้มีปริมาณ 2,700,000 ลกูบาศก์เมตร ซึง่มีปริมาณน า้ใช้ได้ 2,550,000 ลกูบาศก์เมตร 
ในปี พ.ศ. 2546  

 

กรณีท่ี 1 การปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีเพาะปลกู ในพืน้ท่ี 4,420 ไร่  โดยมีการคาดการณ์
ในการใช้น า้จากการปลกูพืชแตล่ะชนิด  แบง่ออกเป็นการปลกูพืช  5 ชนิด ได้แก่ การปลกูข้าว 
ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู และปริมาณการใช้น า้ของพืชแตล่ะชนิด  พืชแตล่ะชนิดมี
ปริมาณการใช้น า้ท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามชนิดของพืช 

จากการวิเคราะห์ตามรูปแบบจ าลองจะเห็นได้วา่ ในการใช้น า้ในการปลกูพืช  ถ้าหากมี
การปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีเพาะปลกูในพืน้ท่ี 4,420 ไร่ ก็จะมีการใช้น า้ของพืชแตล่ะชนิดไมเ่ทา่กนั  โดย
ข้าวมีการใช้น า้ 11,590,000 ลกูบาศก์เมตร   (ปริมาณการใช้น า้  2,622.17  ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ ตอ่
ครัง้)  ข้าวโพดมีการใช้น า้ 9,680,000 ลกูบาศก์เมตร  (ปริมาณการใช้น า้  2,190.05 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ไร่ตอ่ครัง้ )  มะเขือเทศมีการใช้น า้ 10,250,000. ลกูบาศก์เมตร  (ปริมาณการใช้น า้ 2,319.00 
ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ตอ่ครัง้ )  ถัว่ลิสงมีการใช้น า้ 8,480,000 ลบ.ม (ปริมาณการใช้น า้ 1,918.55 
ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ตอ่ครัง้ ) และยาสบูมีการใช้น า้ 7,730,000 ลกูบาศก์เมตร (ปริมาณการใช้น า้ 
1,784.87 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ตอ่ครัง้)  ดงัตารางท่ี 5.2  
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ตารางท่ี  5.2 แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการฯ ภายใต้สถาณการณ์เตม็พืน้ท่ี  
 การเพาะปลกู 4,420 ไร่ 

การปลูกพืช 

ชนิดพืช (ไร่) 
 

ปริมาณการใช้น า้  
(ล้านลูกบาศก์

เมตร) ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

4,420 - - - - 11.59 

- 4,420 - - - 9.68 

- - 4,420 - - 10.25 

- - - 4,420 - 8.48 

- - - - 4,420 7.73 
2 ชนิด 

 2,210 2,210 - - - 10.63 

2,210 - 2,210   10.90 

2,210 - - 2,210  10.03 

2,210 - - - 2,210 9.66 

- 2,210 2,210 - - 9.97 

- 2,210 - 2,210 - 9.08 

- 2,210 - - 2,210 8.70 

- - 2,210 2,210 - 9.37 

- - 2,210 - 2,210 8.99 

- - - 2,210 2,210 8.10 

 
 



 105 

ตารางท่ี 5.2 (ตอ่)  
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้

(ล้านลูกบาศก์
เมตร) ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 
1,473 1,473 1,473 - - 10.50 

1,473 - 1,473 1,473 - 10.10 

1,473 - - 1,473 1,473 9.26 

1,473 1,473 - - 1,473 9.66 

- 1,473 1,473 1,473 - 9.47 

- 1,473 - 1,473 1,473 8.63 

- - 1,473 1,473 1,473 8.82 

1,473 - 1,473 - 1,473 9.85 
4 ชนิด 

 1,105 1,105 1,105 1,105 - 10.00 

1,105 1,105 - 1,105 1,105 9.37 

- 1,105 1,105 1,105 1,105 9.03 

1,105 1,105 1,105 - 1,105 9.81 

1,105 - 1,105 1,105 1,105 9.51 
5 ชนิด 

884 884 884 884 884 9.54 
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ตารางท่ี  5.3 แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการฯ ภายใต้สถานการณ์ร้อยละ 75 ของพืน้ท่ี 
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

ปริมาณการใช้น า้ 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

3,315 - - - - 8.69 

- 3,315 - - - 7.26 

- - 3,315 - - 7.69 

- - - 3,315 - 6.36 

- - - - 3,315 5.80 
2 ชนิด 

 1,658 1,658 - - - 7.98 

1,658 - 1,658 - - 8.19 

1,658 - - 1,658 - 7.53 

1,658 - - - 1,658 7.25 

- 1,658 1,658 - - 7.48 

- 1,658 - 1,658 - 6.81 

- 1,658 - - 1,658 6.53 

- - 1,658 1,658 - 7.03 

- - 1,658 - 1,658 6.75 

- - - 1,658 1,658 6.08 

 
 
 



 107 

ตารางท่ี  5.3  (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ล้านลูกบาศก์
เมตร) ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 
 1,105 1,105 1,105 - - 7.88 

1,105 - 1,105 1,105 - 7.58 

1,105 - - 1,105 1,105 6.95 

1,105 1,105 - - 1,105 7.25 

- 1,105 1,105 1,105 - 7.10 

- 1,105 - 1,105 1,105 6.47 

- - 1,105 1,105 1,105 6.61 

1,105 - 1,105 - 1,105 7.39 
4 ชนิด 

 829 829 829 829 - 7.50 

829 829 - 829 829 7.03 

- 829 829 829 829 6.78 

829 829 829 - 829 7.36 

829 - 829 829 829 7.14 

5 ชนิด 663 663 663 663 663 7.16 
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ตารางท่ี  5.4 แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการฯ ภายใต้สถานการณ์ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ี 
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้

(ล้านลูกบาศก์
เมตร) ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

2,210 - - - - 5.79  

- 2,210 - - - 4.84  

- - 2,210 - - 5.13  

- - - 2,210 - 4.24  

- - - - 2,210 3.86  
2 ชนิด 

 1,105 1,105 - - - 5.32 

1,105 - 1,105 - - 5.46 

1,105 - - 1,105 - 5.02 

1,105 - - - 1,105 4.83 

- 1,105 1,105 - - 5.46 

- 1,105 - 1,105 - 4.54 

- 1,105 - - 1,105 4.35 

- - 1,105 1,105 - 4.68 

- - 1,105 - 1,105 4.50 

- - - 1,105 1,105 4.05 
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ตารางท่ี  5.4 (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้

(ล้านลูกบาศก์
เมตร) ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 
 737 737 737 - - 5.26 

737 - 737 737 - 5.06 

737 - - 737 737 4.63 

737 737 - - 737 4.83 

- 737 737 737 - 4.74 

- 737 - 737 737 4.32 

- - 737 737 737 4.41 

737 - 737 - 737 4.93 
4 ชนิด 

 553 
553 553 553 

-  5.00 
553 553 

- 
553 553 

 4.69 

- 
553 553 553 553 

4.52 
553 553 553 

- 553 4.91 

553 - 
553 553 553 

4.76  

5 ชนิด 442 442 442 442 442 4.77 

กรณีท่ี 2 การใช้น า้เป็นเกณฑ์ในการปลกูพืชโดยมีการปลกูพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบูและมีการปลกูพืชชนิดเดียว สองชนิด สามชนิด ส่ีชนิด ห้าชนิด โดยมีการ
สลบักนัทกุชนิดเพ่ือจะดจู านวนการปลกูพืช (ไร่) และมีการก าหนดปริมาณการใช้น า้ใน แตล่ะ
แนวทางการศกึษา โดยมีดงันี ้
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2.1 ปริมาณน า้เตม็การเก็บกกั เทา่กบั 4,000,000 ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 
3,850,000 ลกูบาศก์เมตร ตารางท่ี 5.4 แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์ท่ีระดบัเก็บกกั
น า้ 4,000,000 ลกูบาศก์เมตร 

 
ตารางท่ี 5.5 แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์ท่ีระดบัเก็บกกัน า้  

4,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
1 ชนิด 

1,470 - - - - 
 

- 1,750 - - - 

- - 1,650 - - 

- - - 2,000 - 

- - - - 2,200 
2 ชนิด 

735 875 - - - 
 

735 - 825 - - 

735 - - 1,000 - 

735 - - - 1,100 

- 875 825 - - 
 
 
 
 
 
 



 111 

ตารางท่ี  5.5  (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
2 ชนิด 

 
- 875 - 1,000 - 

 
 
 

 

- 875 - - 1,100 

- - 825 1,100 - 

- - 825 - 1,100 

- - - 1,000 1,100 
3 ชนิด 

 
 
 
 
 

485 578 545 - - 
 

485 - 545 660 - 

485 - - 660 726 

485 578 - - 726 

- 578 545 660 - 

- 578 - 660 726 

- - 545 660 726 

485 - 545 - 726 

4 ชนิด 
 
 

368 438 413 500 - 
 

368 438 - 500 550 

- 438 413 500 550 
 

368 483 413 - 550  

 368 - 413 500 550  
5 ชนิด 294 350 330 400 440  
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แผนภมูิท่ี 5.1  แสดงการปลกูพืชปริมาณน า้ 4,000,000 ลกูบาศก์เมตร  

หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) = การวางแผนบริหารจดัการน า้ 
- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 

 
2.2 ปริมาณน า้ 3,000,000. ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 2,850,000. ลกูบาศก์

เมตร ร้อยละ 75 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั 
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ตารางท่ี 5.6 แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์ระดบัเก็บกกัน า้ 3,000,000 ลกูบาศก์เมตร  

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
1 ชนิด 

1,073 - - - - 
 

- 1,278 - - - 

- - 1,205 - - 

- - - 1,460 - 

- - - - 1,606 
2 ชนิด 

 
544 648 - - - 

 

544 - 611 - - 

544 - - 740 - 

544 - - - 814 

- 648 611 - - 

- 648 - 740 - 

- 648 - - 814 

- - 611 740 - 

- - 611 - 814 

- - - 740 814 
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ตารางท่ี  5.6  (ตอ่)  

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
3 ชนิด 

 
 
 
 
 
 

353 420 396 - - 
 

- 420 396 480 - 

353 - 396 480 - 

353 - - 480 528 

353 420 - - 528 

- 420 396 480 - 

- 420 - 480 528 

- - 396 480 528 
4 ชนิด 

 
 
 
 

265 315 297 360 - 
 

265 315 - 360 396 

- 315 297 360 396 

265 315 297 - 396 

265 - 297 360 396 
5 ชนิด 206 245 231 280 308  
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แผนภมูิท่ี  5.2  แสดงการใช้น า้ในการปลกูพืชปริมาณน า้ 3,000,000 ลกูบาศก์เมตร 

หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) = การวางแผนบริหารจดัการน า้ 
- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 

 
2.3 ปริมาณน า้ 2,000,000. ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 1,850,000  ลกูบาศก์เมตร  

ร้อยละ 50 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ 
 

ตารางท่ี 5.7 แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์ระดบัเก็บกกัน า้ 2,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
 

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)   

หมายเหตุ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
 
 
 
 

706 - - - -  

- 840 - - - 

- - 792 - - 

- - - 960 - 

- - - - 1,056 
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ตารางท่ี  5.7 (ตอ่)  

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)   

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
2 ชนิด 

353 420 - - - 
 

353 - 396 - - 

353 - - 480 - 

353 - - - 528 

- 420 396 - - 

- 420 - 480 - 

- 420 - - 528 

- - 396 480 - 

- - 396 - 528 

- - - 480 528 

3 ชนิด 
  
  
  
  
  

235 280 264 - - 
 

235 - 264 320 - 

235 - - 320 352 

235 280 - - 352 

- 280 264 320 - 

- 280 - 320 352 

 - - 264 320 352 
 

 235 - 264 - 352 
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ตารางท่ี  5.7 (ตอ่)  

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)   

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
4 ชนิด 

176 210 198 240 - 

 

176 210 - 240 264 

- 210 198 240 264 

176 210 198 - 264 

176 - 198 240 264 
5 ชนิด 132 158 149 180 198  

 

 
 
แผนภมูิท่ี  5.3 แสดงการใช้น า้ในการปลกูพืชปริมาณน า้ 2,000,000. ลกูบาศก์เมตร  

หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) = การวางแผนบริหารจดัการน า้ 
- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve)  = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 
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2.4 ปริมาณน า้ 1,000,000.  ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้  0.85 ล้านลกูบาศก์เมตร ร้อย
ละ 25 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ 

ตารางท่ี 5.8 แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์ระดบัเก็บกกัน า้ 1,000,000 ลกูบาศก์เมตร  
 

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)  

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

323 - - - - 
 

- 385 - - - 

- - 363 - - 

- - - 440 - 

- - - - 484 
2 ชนิด 

 
162 193 - - - 

 

162 - 182 - - 

162 - - 220 - 

162 - - - 242 

- 193 182 - - 

- 193 - 220 - 
 

- 193 - - 242 
 

 
- - 182 220 - 

 

 
- - 182 - 242 

 

 
- - - 220 242 

 

 
 
 



 119 

ตารางท่ี  5.8  (ตอ่)  

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)  

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
3 ชนิด 

103 123 116 - - 
 

103 - 116 140 - 

103 - - 140 154 

103 123 - - 154 

- 123 116 140 - 

- 123 - 140 154 

- - 116 140 154 

103 - 116 - 154 
4 ชนิด 

74 88 83 100 - 
 

74 88 - 100 110 

- 88 83 100 110 

74 88 83 - 110 
 

74 - 83 100 110 
 

5 ชนิด 59 70 66 80 88  
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แผนภมูิท่ี 5.4 แสดงการใช้น า้ในการปลกูพืชปริมาณน า้ 1,000,000 ลกูบาศก์เมตร  
หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) = การวางแผนบริหารจดัการน า้ 

- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve)  = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 
 

กรณีท่ี 3 การศกึษาปริมาณน า้สงูสดุของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั มีปริมาณ
การเก็บกกัน า้ 3,200,000 ลกูบาศก์เมตร  ปริมาณน า้ใช้ได้ 3,050,000 ลกูบาศก์เมตร ในปี พ .ศ. 
2551 
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ตารางท่ี 5.9  แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์การเก็บกกัน า้สงูสดุ   
3,250,000 ลกูบาศก์เมตร 
 

 

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)    

หมายเหตุ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

1,161 - - - -  

- 1,383 - - - 

- - 1,304 - - 

- - - 1,580 - 

- - - - 1,738 

2 ชนิด 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

573 683 - - -  

573 - 644 - - 

573 - - 780 - 

573 - - - 858 

- 683 644 - - 

- 683 - 780 - 

- 683 - - 858 

- - 644 780 - 

- - 644 - 858 

- - - 780 858 
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ตารางท่ี  5.9  (ตอ่)   
 

 

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)    

หมายเหตุ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 
382 - 429 520 - 

 

382 - - 520 572 

382 455 - - 572 

- 455 429 520 - 

- 455 - 520 572 

- - 429 520 572 

382 - 429 - 572 
4 ชนิด 

 
279 333 314 380 - 

 

279 333 - 380 418 
 

- 333 314 380 418 
 

279 333 314 - 418 
 

279 - 314 380 418 
 

5 ชนิด 221 263 248 300 330  
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แผนภมูิท่ี 5.5 แสดงการใช้น า้ในการปลกูพืชท่ีปริมาณน า้สงูสดุ 3,250,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
หมายเหต ุ - ROS (Resevior Operation Study) =  การวางแผนบริหารจดัการน า้ 

- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve)  = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 

 

กรณีท่ี 4 การศกึษาปริมาณน า้ต ่าสดุของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั มีปริมาณ
การเก็บกกัน า้  2,700,000.ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 2,550,000. ลกูบาศก์เมตรในปีพ .ศ. 
2546 

 

ตารางท่ี 5.10 แบบจ าลองการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์การเก็บกกัน า้ต ่าสดุ 
  2,700,000 ลกูบาศก์เมตร 
 

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)  

หมายเหตุ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
 

 

970 - - - - 
 

- 1,155 - - - 

- - 1,089 - - 
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ตารางท่ี 5.10  (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

หมายเหตุ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
- - - 1,320 - 

 
- - - - 1,452 

2 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

485 578 - - - 

 

485 - 545 - - 

485 - - 660 - 

485 - - - 726 

- 578 545 - - 

- 578 - 660 - 

- 578 - - 726 

- - 545 660 - 

- - 545 - 726 

- - - 660 726 

3 ชนิด 
 
 
 

323 385 363 - - 

 
323 - 363 440 - 

323 - - 440 484 

323 385 - - 484 

 - 385 363 440 -  

 - 385 - 440 484  

 - - 363 440 484  
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ตารางท่ี 5.10 (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

หมายเหตุ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 323 - 363 - 484  

4 ชนิด 
 

235 280 264 320 - 

 

235 280 - 320 352 

- 280 264 320 352 

235 280 264 - 352 

235 - 264 320 352 

5 ชนิด 191 228 215 260 286  
 

 

แผนภมูิท่ี 5.6 แสดงการใช้น า้ในการปลกูพืชท่ีระดบัน า้ในการเก็บกกัต ่าสดุ 2,700,000 ลกูบาศก์เมตร 
หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) =  การวางแผนบริหารจดัการน า้ 

- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve)  = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 
 
 



 126 

กรณีท่ี 5 การปลกูพืชจริงในพืน้ท่ีศกึษาการเก็บข้อมลูในการปลกูพืชในปี พ .ศ. 2549  พ.ศ. 
2550  พ.ศ. 2551 มีการใช้ปริมาณน า้ท่ีได้เก็บกกัของแตล่ะปี ซึง่ในกรณีดงักลา่ว  จะเห็นได้วา่น า้
ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงัในแตล่ะปีมีปริมาณน า้ท่ีเพียงพอในการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษาทัง้
ในปี พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551 ดงัตารางท่ี 5.11 ตารางท่ี 5.12  ตารางท่ี 5.13  และ
แผนภมูิท่ี 5.7 แผนภมูิท่ี 5.8 แผนภมูิท่ี 5.9  แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้
ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และปริมาณการใช้น า้ประจ าปี 2549 

ตารางท่ี 5.11  แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการและปริมาณการใช้น า้ประจ าปี 2549 
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) 

ปริมาณการใช้น า้ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

ปี 2549 
 

- - - - - 

ใช้น า้ 0.29 ล้าน ลบ. 

- 70 - - - 

- - 11 - - 

- - - 50 - 

- - - - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิท่ี 5.7 แสดงปริมาณการใช้น า้ในการปลกูพืชประจ าปี 2549  
หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) =  การวางแผนบริหารจดัการน า้ 

- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve)  = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 

ตารางท่ี  5.12 แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการและปริมาณการใช้น า้ประจ าปี 2550 

การปลูกพืช 
 ชนิดพืช (ไร่)  

ปริมาณการใช้น า้ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
ปี 2550 

 
60 - - - - 

ใช้น า้  0.38 ล้าน 
ลบ. 

- 72 - - - 

- - 27 - - 

- - - - - 

- - - - - 
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แผนภมูิท่ี  5.8 แสดงปริมาณการใช้น า้ในการปลกูพืชประจ าปี 2550 
หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) =  การวางแผนบริหารจดัการน า้ 

- URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
- LRC (Lower Rule Curve)  = เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 

ตารางท่ี 5.13  แสดงการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการและปริมาณการใช้น า้ประจ าปี 2551 
 

 
การปลูกพืช 

ชนิดพืช (ไร่) 

 ปริมาณการใช้น า้ ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
ปี 2551 

 
 
 
 

72 - - - - 
ใช้น า้ 0.43 ล้าน ลบ. 

- 66 - - - 

- - 24 - - 

- - - 19 - 

- - - - - 
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แผนภมูิท่ี 5.9  แสดงปริมาณการใช้น า้ในการปลกูพืชประจ าปี  2551  

หมายเหต ุ- ROS (Resevior Operation Study) =  การวางแผนบริหารจดัการน า้ 
 - URC (Upper Rule Curve) = เกณฑ์ระดบัน า้สงูสดุ 
 - LRC (Lower Rule Curve) =  เกณฑ์ระดบัน า้ต ่าสดุ 
 

จากการวิเคราะห์ตามรูปแบบจ าลองจะเห็นได้วา่ ในการใช้น า้ในการปลกูพืชถ้าหากมีการ
ปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีเพาะปลกูในพืน้ท่ี 4,420 ไร่  ก็จะมีการใช้น า้ของพืชแตล่ะชนิดไมเ่ทา่กนั  โดยข้าวมี
การใช้น า้ 11,590,000 ลกูบาศก์เมตร ข้าวโพดมีการใช้น า้ 9,680,000 ลกูบาศก์เมตร มะเขือเทศมีการ
ใช้น า้ 10,250,000 ลกูบาศก์เมตร ถัว่ลิสงมีการใช้น า้ 8,480,000  ลกูบาศก์เมตร  และยาสบูมีการใช้
น า้ 7,730,000 ลกูบาศก์เมตร จะเห็นได้วา่ในการปลกูพืชยาสบูมีการใช้น า้น้อยท่ี สดุ (ตารางท่ี 5.1 
แสดงการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน)อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 
โดยมีการก าหนดพืน้ท่ีเตม็พืน้ท่ีเพาะปลกู  4,420 ไร่) และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัการปลกูพืชใน
กรณีมีการปลกูพืชตามปี พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 มีการปลกูพืชในพืน้ท่ีตามสดัสว่นดงั
ตารางท่ี 5.13  แสดงตารางเปรียบเทียบการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงัตอนบน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ ตอ่ไปนี ้ 

5.1 การเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีในกรณีสมมตุใิห้ถ้าหากมีการปลกูพืชในแตล่ะชนิดให้มีการ
ปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีโครงการฯ จ านวน 4,420 ไร่ ซึง่ในพืชแตล่ะชนิดการปลกูก็จะมีการแบง่ตาม
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สดัสว่นชนิดการปลกูพืช เป็นกรณีการศกึษา ตามตารางท่ี 5.2 แสดงการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการฯ เตม็
พืน้ท่ีการเพาะปลกู 4,420 ไร่ และเปรียบเทียบกบัการปลกูพืชจริงในปี พ .ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2551 

จากตารางท่ี 5.14 จะเห็นได้วา่ ในการปลกูพืชของเกษตรกรเม่ือน ามาเปรียบเทียบ
แล้วผลปรากฏวา่ ในการปลกูพืชจริงกบัปริมาณการคดิค านวณ จากแบบจ าลองมีความแตกตา่ง
กนัมากในสดัสว่นการ ปลกูพืชในพืน้ท่ีในปริมาณท่ีน้อยประมาณร้อยละ 0.90-6.51 ซึง่ปีท่ีมีการ
ปลกูมากท่ีสดุคือปี 2551 มีการปลกูพืช 4 ชนิด มีการปลกูข้าวนาปรังมากท่ีสดุจ านวน 72 ไร่ จากท่ี
คาดการณ์ไว้ตามแบบจ าลอง  ซึง่ถ้าหากการปลกูพืช 4 ชนิดก็จะมีสดัสว่นในการปลกูพืชชนิดละ 
1,105 ไร่ ซึง่ในการปลกูจริงในปี 2551 ซึง่เป็นปีท่ีมีการปลกูข้าวนาปรังและมีจ านวนการปลกูมาก
ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 6.51 ใช้น า้ 0.38-0.43 ล้านลกูบาศก์เมตร แตถ้่าหากวา่มีการปลกูพืชเตม็พืน้ท่ี
จริง ปริมาณการใช้น า้จะมีจ านวนมากกวา่ปริมาณท่ีเก็บกกัไว้ ซึง่กรมชลประทานจะต้องมีการ
วางแผนในการผนัน า้  ถ้าหากเกษตรกรมีการปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีเพาะปลกูแตใ่นกรณีศกึษานีเ้ป็นการ
ปลกูพืชตามความเป็นจริงในพืน้ท่ี 

5.2 การเปรียบเทียบการสมมตุใิห้มีการปลกูพืชในแตล่ะชนิด  ในพืน้ท่ีกบัการปลกูพืชจริง
ในกรณีท่ีมีการเก็บกกัน า้น้อยท่ีสดุในอา่งเก็บน า้มีปริมาณ 2,700,000. ลกูบาศก์เมตร ซึง่มีปริมาณ
น า้ใช้ได้  2,550,000. ลกูบาศก์เมตร โดยใช้ปริมาณน า้ท่ีน้อยท่ีสดุในรอบ 7  ปีเป็นเกณฑ์ใน
การศกึษาซึง่เป็นในปีพ .ศ. 2546  และการเปรียบเทียบกบัการปลกูพืชจริงในพืน้ท่ีศกึษา  (ตารางท่ี
5.15)  



ตารางท่ี 5.14  เปรียบเทียบสดัสว่นการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  

พ.ศ. 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
หมายเหตุ   

(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % 

2549 - - - 1,105 70 6.33 1,105 11 1.0 1,105 50 4.52 1,105 10 0.90 ปลกูเตม็ พท. ใช้น า้ 9.03 ลกูบาศก์
เมตร  
ปลกูจริงใช้น า้ 0.43  ลกูบาศก์เมตร 

2550 1,473 60 4.07 1,473 72 4.88 1,473 27 1.83 - - - - - - ปลกูเตม็ พท. ใช้น า้ 10.50 
ลกูบาศก์เมตร 
ปลกูจริงใช้น า้ 0.38  ลกูบาศก์
เมตร 

2551 1,105 72 6.51 1,105 66 5.97 1,105 24 2.17 1,105 19 1.72 - - - ปลกูเตม็ พท. ใช้น า้ 10 ลกูบาศก์
เมตร 
ปลกูจริงใช้น า้ 0.43  ลกูบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี  5.15  แสดงการเปรียบเทียบการใช้น า้ของพืชและการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

พ.ศ. 
ข้าวนาปรัง (ไร่) ข้าวโพด (ไร่) มะเขือเทศ (ไร่) ถั่วลิสง (ไร่) ยาสูบ (ไร่) 

หมายเหตุ 
พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % พท. ปลูกจริง % 

2549 - - - 280 70 25 264 11 4.17 320 50 17.63 352 10 3.08 
ปริมาณใช้น า้  
2,550,000 
ลกูบาศก์เมตร 

2550 323 60 18.58 385 72 18.70 363   27 7.44 - - - - - - 
 
 

2551 235 72 30.64 280 66 23.57 264 24 9.09 320 19 5.94 - - - 
 
 

  
หมายเหต ุ การใช้น า้ในระดบัท่ีมีการเก็บกกัที่ต ่าสดุ  ปริมาณเก็บกกั  2,700,000  ลกูบาศก์เมตร  ปริมาณน า้ใช้ได้  2,550,000  ลกูบาศก์เมตร  คิดเป็น  63.75 %  ของ
ระดบัน า้ในระดบัเก็บกกั 
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จากตารางท่ี 5.15 จะเห็นได้วา่ในการปลกูพืชของเกษตรกร เม่ือน ามา
เปรียบเทียบแล้ว  ปรากฏวา่ในการปลกูพืชจริงกบัปริมาณการคดิค านวณจากแบบจ าลองมีความ
แตกตา่งกนัมากในสดัสว่นการปลกูพืชในพืน้ท่ีในปริมาณร้อยละ 3.08-30.64  ในการปลกูพืชจริ ง
ในพืน้ท่ีมีการปลกูพืชในปริมาณท่ีน้อย เม่ือมีการเปรียบเทียบการปลกูพืชภายใต้สถานการณ์ท่ีมี
การเก็บกกัน า้น้อยท่ีสดุในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ท่ีปริมาณ
การเก็บกกั  2,700,000 ลกูบาศก์เมตร  ซึง่เป็นการปลกูพืชในพืน้ท่ีจ านวนน้อย และมีปริ มาณการ
ใช้น า้ท่ีน้อยและมีน า้เหลือไว้ใช้ในการปลกูพืชได้อีก  ถ้าหากมีการสง่เสริมการปลกูพืชในพืน้ท่ี
โครงการฯ  ซึง่เป็นการปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีน า้ก็จะไมมี่เพียงพอในการปลกูพืชซึง่จะต้องมีการเสนอ
แนวทางทฤษฎีใหมใ่นการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษา  เพ่ือเป็นการเพิ่มงานเ พิ่มรายได้และ
ลดการย้ายถ่ินในฤดแูล้งของวยัแรงงานออกนอกพืน้ท่ีในอนาคต 

จากการศกึษาในการปลกูพืชของเกษตรกรและการใช้น า้ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัในโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   ซึง่เกษตรกรจะมีการ
ตดัสินใจท่ีจะมีการปลกูพืชนอก ฤดกูาลตามปัจจยัทางด้านทนุ   ผลผลิตทางการเกษตรและปัจจยั
ทางด้านราคาในการปลกูพืช  ซึง่จากการส ารวจปัจจยัทางผลผลิตและปัจจยัทางด้านราคาในพืน้ท่ี
ศกึษา   ได้น ามาใช้ในการศกึษาการวิเคราะห์รูปแบบในการบริหารจดัการน า้ตามแนวทางทฤษฏี
ใหม ่ การเสนอแนะแนวทางในการใช้น า้ท่ีมีความเหมาะสมในอนาคตตอ่ไปดงัตารางท่ี  5.16 แสดง
ปัจจยัทางด้านผลผลิตและราคาในการปลกูพืชฤดแูล้ง 

 
ตารางท่ี 5.16 แสดงปัจจยัทางด้านผลผลิตและราคาในการปลกูพืชฤดแูล้ง 

ชนิดพืช ผลผลิต ( กิโลกรัม/ไร่ ) ราคา ( บาท/กิโลกรัม. ) หมายเหตุ 

ข้าว 1,035 13 ราคาประกนั  13 บาท   

ปกติ 8 บาท 
ข้าวโพด 1,000 6  

มะเขือเทศ 1,500 2.5  

ถัว่ลสิง 650 18  

ยาสบู 400 70  

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2553) 
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5.3 การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการน า้   
 

  การเสนอแนวทางในการใช้น า้ท่ีมีความเหมาะสมกบัปัญหา  และศกัยภาพของทรัพยากร
ท่ีมีในพืน้ท่ี  เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรรม  โดยมีหลกัการคดิ หลกัการใช้น า้ท่ีมีความเสมอ
ภาคเตม็พืน้ท่ี  ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการท าการเกษตรตามแนวทางพระราชด าริ ‚ทฤษฏีใหม่‛ โดยมีสระ
น า้ในไร่นาส าหรับเก็บกกัน า้ไว้ใช้ในการเกษตรกรรม  และเม่ือมีปริมาณน า้ไมเ่พียงพอก็จะมีการรับ
น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงัใช้ในการท าการเกษตรกรรม ในการบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีโครงการ
แบง่ออกเป็นกลุม่การบริหารการใช้น า้ชลประทาน ออกเป็น 4 เขต ในการศกึษาครัง้นีมี้การ
ก าหนดการใ ช้น า้ในพืน้ท่ีโครงการโดยมีการสง่น า้ตามทอ่สง่น า้  และจดุปลอ่ยน า้ตามกลุม่การ
บริหารจดัการน า้ดงัแผนท่ี 5.2 
 

5.2  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
แผนท่ี  5.2 แสดงทอ่และจดุปลอ่ยน า้ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน)  

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์  
(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2553) 

 

 จากแผนท่ี 5.2 แสดงทอ่และจดุปลอ่ยน า้ในพืน้ท่ีโครงการฯ การวิเคราะห์รูปแบบและการ
เสนอแนวทางในการใช้น า้ชลประทาน  โดยมีการเสนอให้มีการขดุสระน า้ในไร่นาส าหรับ รับน า้ใน
ฤดฝูน  ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่เพ่ื อการบริหารจดัการน า้ ในการวิเคราะห์รูปแบบการบริหาร
จดัการน า้ได้มีการก าหนดเง่ือนไขในการศกึษาดงันี ้
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1) การปลกูพืชหลกั 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู  มีการปลกูพืช
เพียงแค ่1 การเก็บเก่ียว เทา่นัน้  

2) มีการด าเนินการตามแนวทางทฤษฏีใหม ่ โดยมีสระน า้ประจ าไร่นาหรือมีการขดุสระ
น า้ทกุพืน้ท่ี โดยมีการก าหนดขนาดของสระน า้ให้มีความเหมาะสมในพืน้ท่ีของแตล่ะขนาดจ านวน
ไร่ มีการบริหารจดัการน า้ มีน า้เพียงพอตลอดปี 

3) การใช้น า้ต้องมีการใช้น า้ในบอ่น า้ประจ าไร่นาซึง่มีการรับน า้จากฝนในฤดฝูนก่อนท่ี
จะมีการเตมิน า้จากอ่ างเก็บน า้ล าพะยงั เม่ือมีการใช้น า้ไมเ่พียงพอจงึใช้หลกัการปรับปริมาณน า้
จากสระใหญ่เตมิสระเล็ก 

4) การใช้น า้จะต้องมีเง่ือนไข ข้อตกลง เป็นไปตามคณะกรรมการในการจดัสรรน า้ใน
พืน้ท่ีโครงการฯ ก าหนด 

 ในการศกึษาแนะน ารูปแบบการบริหารจดัการน า้  ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพ ะยงั
(ตอนบน)อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ได้มีการก าหนดการใช้น า้ตามรูปแบบทฤษฏีใหม ่จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาน า้เพ่ือ
การเกษตร เพราะน า้เป็นปัจจยัในการท าการเกษตรกรรม  โดยมีการพระราชทานตามแนวทาง
ทฤษฏีใหม ่มีการบริห ารจดัการน า้และท่ีดนิ โดยมีการแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 30:30:30:10 ในพืน้ท่ี
ประมาณ 15 ไร่  มีการบริหารจดัการน า้และท่ีดนิในการแก้ไขปัญหาในการท าการเกษตรกรรมใน
พืน้ท่ีแห้งแล้ง โดยในพืน้ท่ีมีการก าหนดให้มีการขดุสระน า้ในไร่นาทกุครัวเรือนในพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้
มีการขดุสระน า้ทกุพืน้ท่ี (เดมิมีสระน า้ในไร่นาจ านวน  37 สระ)  มีการท าการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฏีใหม ่ ซึง่ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ให้มีการเก็บกกัน า้ในฤดฝูนในสระน า้ประจ าไร่นาและมีการใช้
น า้ในสระน า้ประจ าไร่นาก่อน ถ้าหากน า้ในสระน า้มีไมเ่พียงพอในการท าการเกษตรกรรมก็ให้มี
การเตมิน า้จาก อา่งล าพะยงั ตามหลกัการทฤษฏีใหมท่ี่สมบรูณ์คือ มีการเตมิน า้จากสระใหญ่
ให้กบัสระเล็ก ซึง่พืน้ท่ีศกึษามีการจดัสรรพืน้ท่ีท าการเกษตรกรรมมากกวา่  15  ไร่  ตามทฤษฏี
ใหมมี่การแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 30:30:30:10 ในพืน้ท่ีประมาณ 15 ไร่ แตใ่นพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่
น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ในบางพืน้ท่ีมี
จ านวนพืน้ท่ีมากกวา่ 15 ไร่ โดยมีการจดัแบง่พืน้ท่ี 15 ไร่ และมากกวา่ 15 ไร่ โดยมีสดัสว่นน า้ใน
พืน้ท่ีสระน า้ในไร่นาร้อยละ 30 ไว้ส าหรับเก็บกกัน า้ในฤดฝูนไว้ใช้ในฤดแูล้งหรือในห้วงเวลาท่ีไ มมี่
ฝนตก ดงันี ้
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 5.4.1 ทฤษฎีใหมพื่น้ท่ี 15 ไร่  สดัสว่นพืน้ท่ี 30:30:30:10  ขนาดสระน า้  พืน้ท่ี 3 ไร่ ขดุลกึ
ประมาณ 4 เมตร  เป็นปริมาตรน า้ประมาณ 19,200 ลกูบาศก์เมตร มีพืน้ท่ีในการปลกูพืช 10.5 ไร่ 
ให้มีการปลกูพืช 5 ชนิด ซึง่ในการปลกูพืช 5 ชนิด ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู ซึง่
ในการปลกูพืชดงักลา่วเป็นพืชหลกัท่ีเกษตรกรปลกูในพืน้ท่ีศกึษา 
 
ตารางท่ี  5.17 แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีทฤษฏีใหม ่15 ไร่ 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

10.5  - - - - 30,000 

- 10.5 - - - 20,000 

- - 10.5 - - 
20,000 

- - - 10.5 - 
20,000 

- - - - 10.5 
20,000 

2 ชนิด 
 

5.25 5.25 - - - 
20,000 

5.25 - 5.25 - - 
20,000 

5.25 - - 5.25 - 
20,000 

5.25 - - - 5.25 
20,000 

- 5.25 5.25 - - 
20,000 

- 5.25 - 5.25 - 
20,000 

- 5.25 - - 5.25 
20,000 

- - 5.25 5.25 - 
20,000 

- - 5.25 - 5.25 
20,000 

- - - 5.25 5.25 
20,000 
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ตารางท่ี  5.17  (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 
 

3.5 3.5 3.5 - - 
20,000 

3.5 - 3.5 3.5 - 
20,000 

3.5 - - 3.5 3.5 
20,000 

3.5 3.5 - - 3.5 
20,000 

- 3.5 3.5 3.5 - 
20,000 

- 3.5 - 3.5 3.5 
20,000 

- - 3.5 3.5 3.5 
20,000 

 
3.5 - 3.5 - 3.5 

20,000 

4 ชนิด 
 

2.62 2.62 2.62 2.62 - 
20,000 

2.62 2.62 - 2.62 2.62 
20,000 

- 2.62 2.62 2.62 2.62 
20,000 

2.62 2.62 2.62 - 2.62 
20,000 

2.62 - 2.62 2.62 2.62 
20,000 

5 ชนิด 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
20,000 

 

 จากตารางท่ี 5.17 จะเห็นได้วา่จากการจ าลองในการปลกูพืชให้เตม็พืน้ท่ี  ในการ
ท าการเกษตรแบบทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ี 15 ไร่ และมีสลบัการปลกูพืชหลกัในพืน้ท่ี 5 ชนิด ซึง่ในการ
ปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหมนี่ ้จะมีการแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสดัสว่นเพ่ือเป็นการบริหารจดัการน า้
และดนิท่ีเป็นการท าการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  มีการเก็บน า้ไว้จากการ
ขดุสระน า้ในไร่นาในพืน้ท่ีตามสดัสว่นร้อยละ 30  ขดุสระในพืน้ท่ี 3 ไร่ ลกึ 4 เมตร จะมีปริมาณน า้
ในการเก็บกกัน า้ประมาณ 19,200 ลกูบาศก์เมตร จะมีการใช้น า้ในพืน้ท่ีตอ่ฤดกูาลในการปลกูพืช
แตล่ะชนิดประมาณ 20,000.- 30,000. ลกูบาศก์เมตรตอ่ฤดกูาล  ในการด าเนินงานตามแนวทาง
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ทฤษฏีใหมก็่จะมีการขดุสระน า้ในไร่นา  ซึง่ในการด าเนินงานครัง้แรกก็จะมีคา่จ้างในการขดุสระน า้
ในพืน้ท่ีโดยมีคา่จ้างในการขดุสระน า้ 3 ไร่  ลกึ 4 เมตร  เป็นเงินประมาณ 80,000 บาท ซึง่เป็นการ
ลงทนุในการเร่ิมต้น และมีผลตอบแทนในการท าทฤษฏีใหมต่ามตารางท่ี 5.18 
ตารางท่ี  5.18 ผลตอบแทนทางการเกษตรในพืน้ท่ีทฤษฏีใหม ่15 ไร่  

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร (บาท) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

141,277.5 - - - - 

 

- 63,000 - - - 

- - 39,375 - - 

- - - 122,850 - 

- - - - 294,000 
2 ชนิด 

 
70,638.75 31,500 - - - 

 

70,638.75 - 19,688 - - 

70,638.75 - - 61,425 - 

70,638.75 - - - 147,000 

- 31,500 19,688 - - 

- 
31,500 

- 61,425 - 

- 
31,500 

- - 147,000 

- - 19,688 61,425 - 

- - 19,688 - 147,000 

- - - 61,425 147,000 
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ตารางท่ี  5.18 (ตอ่)  

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร (บาท) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
3 ชนิด 

 
47,093 21,000 13,125 - - 

 

47,093 - 13,125 79,625 - 
 47,093 

- - 79,625 98,000 
 

47,093 
21,000 - -  

- 21,000 13,125 79,625 - 

- 21,000 -  98,000 

- - 13,125 79,625 98,000 

47,093 - 13,125 - 98,000 
4 ชนิด 

 
35,252 15,720 9,825 30,654 - 

 

35,252 15,720 -  73,360 

- 15,720 9,825 30,654 73,360 

35,252 15,720 9,825 - 73,360 

35,252 - 9,825 30,654 73,360 

5 ชนิด 28,255 12,600 7,875 24,570 58,800 
 

   

 5.4.2 ทฤษฏีใหมพื่น้ท่ี 30 ไร่  สดัสว่นพืน้ท่ี 30:30:30:10  ขนาดสระน า้  พืน้ท่ี 6  ไร่ ขดุ
ลกึประมาณ 4 เมตร เป็นปริมาตรน า้ประมาณ 38,400 ลกูบาศก์เมตรมีพืน้ท่ีในการปลกูพืช
สดัสว่นร้อยละ  30 ในพืน้ท่ีเทา่กบั 9:9:9:3 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีในการปลกูพืช 18 ไร่ โดยให้มีการปลกู
พืช 5 ชนิด ซึง่ในการปลกูพืช 5 ชนิด ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู ซึง่ในการปลกู
พืชดงักลา่วเป็นพืชหลกัท่ีมีการปลกูในพืน้ท่ี (ตารางท่ี 5.19)  
 
 



 140 

ตารางท่ี  5.19  แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีทฤษฏีใหม ่30 ไร่ 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

18 - - - - 50,000 

- 18 - - - 40,000 

- - 18 - - 
40,000 

- - - 18 - 
30,000 

- - - - 18 
30,000 

2 ชนิด 
 

9 9 - - - 
40,000 

9 - 9 - - 
40,000 

9 - - 9 - 
40,000 

9 - - - 9 
40,000 

- 9 9 - - 
40,000 

- 9 - 9 - 
40,000 

- 9 - - 9 
40,000 

- - 9 9 - 
40,000 

- - 9 - 9 
30,000 

- - - 9 9 
30,000 

3 ชนิด 
 

6 6 6 - - 
40,000 

6 - 6 6 - 
40,000 
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ตารางท่ี  5.19 (ตอ่)   

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

3 ชนิด 
 

6 - - 6 6 
40,000 

6 6 - - 6 
40,000 

- 6 6 6 - 
40,000 

- 6 - 6 6 
40,000 

- - 6 6 6 
40,000 

6 - 6 - 6 
40,000 

4 ชนิด 
 

4.5 4.5 4.5 4.5 - 
40,000 

4.5 4.5 - 4.5 4.5 
40,000 

- 4.5 4.5 4.5 4.5 
40,000 

4.5 4.5 4.5 - 4.5 
40,000 

4.5 - 4.5 4.5 4.5 
40,000 

5 ชนิด 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
40,000 

 

 จากตารางท่ี 5.19 จะเห็นได้วา่จากการจ าลองในการปลกูพืชให้เตม็พืน้ท่ีในการท า
การเกษตรแบบทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ี 30  ไร่ และมีสลบัการปลกูพืชหลกัในพืน้ท่ี 5 ชนิด ซึง่ในการ
ปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหมนี่ ้ จะมีการแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสดัสว่นเพ่ือเป็นการบริหารจดัการน า้
และดนิท่ีเป็นการท าการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  มีการเก็บน า้ไว้จากการ
ขดุสระน า้ในไร่นาในพืน้ท่ีตามสดัสว่นร้อยละ 30 จากการขดุสระในพืน้ท่ี  6 ไร่ ลกึ 4 เมตร จะมี
ปริมาณน า้ในการเก็บกกัน า้ประมาณ 38,400 ลกูบาศก์เมตร จะมีการใช้น า้ในพืน้ท่ีตอ่ฤดกูาลใน
การปลกูพืชแตล่ะชนิดประมาณ 40,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ฤดกูาล  ในการด าเนินงานตามแนวทาง
ทฤษฏีใหมก็่จะมีการขดุสระน า้ในไร่นาซึง่ในการด าเนินงานครัง้แรกก็จะมีคา่จ้ างในการขดุสระน า้
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ในพืน้ท่ีโดยมีคา่จ้างในการขดุสระน า้ 3 ไร่  ลกึ 4 เมตร เป็นเงินประมาณ  160,000 บาท ซึง่เป็น
การลงทนุในการเร่ิมต้น และมีผลตอบแทนตามตาราง 5.20 ดงันี ้
ตารางท่ี  5.20 ผลตอบแทนทางการเกษตรทฤษฏีใหม ่30 ไร่  

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
1 ชนิด 
  
  
  
  

242,190 - - - - 

 

- 108,000 - - - 

- - 67,500 - - 

- - - 210,600 - 

- - - - 504,000 
2 ชนิด 

 121,095 54,000 - - - 
 

121,095 - 33,750 - - 

121,095 - - 105,300 - 

121,095 - - - 252,000 

- 54,000 33,750 - - 

- 54,000 - 105,300 - 

- 54,000 - - 252,000 
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ตารางท่ี  5.20 (ตอ่)  
 

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
2 ชนิด 

 
- - 33,750 105,300 - 

 

- - 33,750 - 252,000 

- - - 105,300 252,000 
3 ชนิด 

 
80,730 36,000 22,500 - - 

 

80,730 - 22,500 70,200 - 

80,730 - - 70,200 168,000 

80,730 36,000 - -  

- 36,000 22,500 70,200 - 

- 36,000 - 70,200 168,000 

- - 22,500 70,200 168,000 

80,730 - 22,500 - 168,000 
4 ชนิด 

 
60,548 27,000 16,875 52,650 - 

 

60,548 27,000 - 52,650  

- 27,000 16,875 52,650 126,000 

60,548 27,000 16,875 - 126,000 

60,548 - 16,875 52,650 126,000 

5 ชนิด 48,438 21,600 13,500 42,120 100,800 
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 5.4.3 ทฤษฏีใหมพื่น้ท่ี 45  ไร่  สดัสว่นพืน้ท่ี 30:30:30:10  ขนาดสระน า้  พืน้ท่ี 9  ไร่ 
ขดุลกึประมาณ 4 เมตร เป็นปริมาตรน า้ประมาณ 57,600 ลกูบาศก์เมตรมีพืน้ท่ีในการปลกูพืช
สดัสว่นร้อยละ 30 ในพืน้ท่ีเทา่กบั 13.5 :13.5 :13.5 :4.5  ไร่  มีพืน้ท่ีในการปลกูพืช 27  ไร่  ให้มี
การปลกูพืช 5 ชนิด ซึง่ในการปลกูพืช 5 ชนิด ได้แก่   ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู ซึง่ใน
การปลกูพืชดงักลา่วเป็นพืชหลกัท่ีมีการปลกูในพืน้ท่ี 
 
ตารางท่ี  5.21  แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีทฤษฏีใหม ่45 ไร่ 
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 
  
  
  
  

27 - - - - 70,000 

- 27 - - - 60,000 

- - 27 - - 
60,000 

- - - 27 - 
50,000 

- - - - 27 
50,000 

2 ชนิด 
 

13.5 13.5 - - - 
60,000 

13.5 - 13.5 - - 
70,000 

13.5 - - 13.5 - 
60,000 

13.5 - - - 13.5 
60,000 

- 13.5 13.5 - - 
60,000 

- 13.5 - 13.5 - 
60,000 

- 13.5 - - 13.5 
50,000 
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ตารางท่ี  5.21  (ตอ่)   
 

การปลูกพืช 
ชนิดพืช (ไร่) ปริมาณการใช้น า้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

2 ชนิด 
 

- - 13.5 13.5 - 
60,000 

- - 13.5 - 13.5 
50,000 

- - - 13.5 13.5 
50,000 

3 ชนิด 
 

9 9 9 - - 
60,000 

9 - 9 9 - 
60,000 

9 - - 9 9 
60,000 

9 9 - - 9 
60,000 

- 9 9 9 - 
60,000 

- 9 - 9 9 
50,000 

- - 9 9 9 
50,000 

9 - 9 - 9 
60,000 

4 ชนิด 
 

6.75 6.75 6.75 6.75 - 
60,000 

6.75 6.75 - 6.75 6.75 
60,000 

- 6.75 6.75 6.75 6.75 
60,000 

6.75 6.75 6.75 - 6.75 
60,000 

6.75 - 6.75 6.75 6.75 
60,000 

5 ชนิด 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 
60,000 
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 จากตารางท่ี 5.21 จะเห็นได้วา่จากการศกึษาแบบจ าลองในการปลกูพืชให้เตม็พืน้ท่ีใน
การท าการเกษตรแบบทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ี 45 ไร่ และมีสลบัการปลกูพืชหลกัในพืน้ท่ี  5 ชนิด  ซึง่ใน
การปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหมนี่ ้จะมีการแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสดัสว่นเพ่ือเป็นการบริหาร
จดัการน า้และดนิท่ีเป็นการ ท าการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยั ตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น มีการเก็บน า้
ไว้จากการขดุสระน า้ในไร่นาในพืน้ท่ีตามสดัสว่นร้อยละ 30 จากการขดุสระในพืน้ท่ี 9 ไร่ ลกึ 4 
เมตร จะมีปริมาณน า้ในการเก็บกกัน า้ประมาณ 57,600 ลกูบาศก์เมตร จะมีการใช้น า้ในพืน้ท่ีตอ่
ฤดกูาลในการปลกูพืชแต่ ละชนิดประมาณ 50,000-70,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ฤดกูาลในการ
ด าเนินงานตามแนวทางทฤษฏีใหมก็่จะมีการขดุสระน า้ในไร่นา ซึง่ในการด าเนินงานครัง้แรกก็จะมี
คา่จ้างในการขดุสระน า้ในพืน้ท่ี โดยมีคา่จ้างในการขดุสระน า้ 3 ไร่ลกึ 4 เมตร เป็นเงินประมาณ 
240,000 บาท ซึง่เป็นการลงทนุในการเร่ิมต้น และมีผลตอบแทนดงันี ้(ตารางท่ี 5.22) 
 
ตารางท่ี  5.22 ผลตอบแทนทางการเกษตรทฤษฏีใหม ่45 ไร่  
 

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
1 ชนิด 
  
  
  
  

363,285 - - - - 

 

- 162,000 - - - 

- - 101,250 - - 

- - - 315,900 - 

- - - - 756,000 
2 ชนิด 

 
181,643 81,000 - - - 

 

181,643 - 50,625 - - 

181,643 - - 157,950 - 

181,643 - - - 378,000 
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ตารางท่ี  5.22  (ตอ่)   
 

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
2 ชนิด 

 
- 81,000 50,625 - - 

 

- 81,000 - 157,950 - 

- 81,000 - - 378,000 

- - 50,625 157,950 - 

- - 50,625 - 378,000 

- - - 157,950 378,000 
3 ชนิด 

 
121,095 54,000 33,750 - - 

 

121,095 - 33,750 105,300 - 

121,095 - - 105,300 252,000 

121,095 54,000 - - 252,000 

- 54,000 33,750 105,300 - 

- 54,000 - 105,300 252,000 

- - 33,750 105,300 252,000 

121,095 - 33,750 - 252,000 
4 ชนิด 

 
90,821 40,500 25,313 78,975 - 

 

90,821 40,500 - 78,975 189,000 

- 40,500 25,313 78,975 189,000 
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ตารางท่ี  5.22  (ตอ่)   
 

การปลูกพืช 
ผลตอบแทนทางการเกษตร ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
4 ชนิด 

 
90,821 40,500 25,313 - 189,000 

 

90,821 - 25,313 78,975 189,000 

5 ชนิด 72,657 32,400 20,250 63,180 151,200 
 

    
 จากตารางท่ี 5.22 ทางด้านผลตอบแทนท่ีได้รับเม่ือมีการท าการเพาะปลกูโดยใช้
แนวทางทฤษฏีใหม ่เม่ือมีการคดิค านวนต้นทนุการผลิต ในการปลกูพืชข้าวในพืน้ท่ีจะมีผลผลิต 
1,035  กิโลกรัมตอ่ไร่  ราคากิโลกรัมละ 13 บาท ข้าวโพด จะมีผลผลิต 1,000 กิโลกรัมตอ่ไร่  ราคา
กิโลกรัมละ 6  บาท มะเขือเทศจะมีผลผลิต 1,500 กิโลกรัมตอ่ไร่ ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท  ถัว่
ลิสงจะมีผลผลิต 650 กิโลกรัมตอ่ไร่ ราคากิโลกรัมละ 18 บาท และยาสบูจะมีผลผลิต  400  
กิโลกรัมตอ่ไร่ ราคากิโลกรัมละ 70 บาท ซึง่ได้ใช้ราคาเหลา่นีใ้นการคดิค่ าตอบแทนจากตารางท่ี 
5.16 แสดงปัจจยัทางด้านราคาและผลผลิตพืชฤดแูล้ง   

 จากการศกึษาในสถานการณ์จ าลอง พืน้ท่ีการท าเกษตรทฤษฏีใหมใ่นการปลกูพืชใน
พืน้ท่ี 15 ไร่ 30 ไร่ และ 45 ไร่ จะเห็นได้วา่ เป็นการเพิ่มรายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้มากกวา่ไมมี่การท า
การเกษตรทฤษฏีใหม ่ซึง่เ ม่ือในการขดุสระน า้จะเป็นการลงทนุครัง้แรกมีการลงทนุสงูโดยมีการ
ลงทนุโดยมีต้นทนุและผลตอบแทนดงันี ้(ตารางท่ี 5.23) 

 
ตารางท่ี 5.23 แสดงการลงทนุในการขดุสระตามหลกัการทฤษฏีใหม ่ 

รายการ ต้นทุน (บาท)  

15 ไร่ 30 ไร่ 45 ไร่ 

1 คา่ขดุสระน า้ 80,000 160,000 240,000 

ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ กมุภาพนัธ์ 2553 
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ตารางท่ี 5.24 แสดงต้นทนุของพืชแตล่ะชนิด ตอ่ ไร่ 
 

ชนิดพืช ต้นทนุตอ่ไร่ 

ข้าว 2,800 

ข้าวโพด 4,800 

มะเขือเทศ 2,800 

ถัว่ลิสง 2,600 

ยาสบู 3,400 

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2553) 
 
 จากตารางท่ี 5.24 แสดงต้นทนุในการปลกูพืชในพืน้ท่ีของพืชแตล่ะชนิด ซึง่ในการศกึษาได้
น ามาใช้ในการค านวนก าไร ในการใช้แนวทางทฤษฏีใหมม่าใช้ในการบริหารจดัการน า้โดยใช้
แบบจ าลองการปลกูพืชในพืน้ท่ีโครงการฯ ภายใต้หลกัการทฤษฏีใหม ่ 15 ไร่ 30 ไร่ และ 45 ไร่ มา
เป็นตวัอยา่งในการศกึษาตามพืน้ท่ี ท่ีก าหนด โดยเป็นการเปรียบเทียบรายได้ในการท าการ
เกษตรกรรมโดยใช้แนวทางทฤษฏีใหม ่และการคดิค านวณผลก าไรสทุธิมาใช้ในการศกึษา ภายใต้
หลกัการทฤษฏีใหม ่15 ไร่ 30 ไร่ และ 45 ไร่ดงันี ้
 
 ผลก าไรสทุธิภายใต้หลกัการทฤษฏีใหม ่ 15 ไร่ โดยแบง่ออกเป็นการปลกูพืช  ข้าว ข้าวโพด 
มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู ดงันี ้(ตารางท่ี 5.25) 
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ตารางท่ี 5.25 แสดงผลก าไรสทุธิในการปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหมพื่น้ท่ี 15 ไร่ 

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 111,877 - - - -  
 

- 29,400 - - - 

 

- - 9,765 - - 

- - - 95,550 - 

- - - -  258,300 
2 ชนิด 

 
55,939 14,700 - - - 

 

55,939 
- 4,883 - - 

55,939 
- - 47,775 - 

55,939 
- - - 129,150 

- 
14,700 

4,883 - - 

- 
14,700 

- 47,775 - 

- 
14,700 

- - 129,150 

- 
- 

4,883 47,775 - 

- - 4,883 - 129,150 

- - - 47,775 129,150 
3 ชนิด 

 
37,293 9,800 3,225 - - 

 

37,293 - 3,225 70,525 - 
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ตารางท่ี 5.25 (ตอ่)  

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
3 ชนิด 

 
37,293 - - 70,525 86,100 

 

37,293 9,800 - - 86,100 

- 9,800 3,225 70,525 - 

- 9,800 - 70,525 86,100 

- - 3,225 70,525 86,100 

37,293 - 3,225 - 86,100 
4 ชนิด 

 
27,916 7,336 2,437 23,842 - 

 

27,916 7,336 - 23,842 64,452 

- 7,336 2,437 23,842 64,452 

27,916 7,336 2,437 - 64,452 

27,916 - 2,437 23,842 64,452 

5 ชนิด 22,376 5,880 1,953 19,110 51,600 
 

 

 จากตารางท่ี 5.25 เป็นการแสดงผลก าไรสทุธิในการท าการเกษตรทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ี 15 ไร่ 
ซึง่เป็นมาตรฐานตามแนวทางพระราชด าริท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้มีการพระราชทานให้
ในพืน้ท่ีศกึษา ซึง่จะเห็นได้วา่ ในการศกึษาได้มีการศกึษาส าหรับการปลกูพืช 5 ชนิด โดยมีการ
สลบัการปลกู ในสว่นนีเ้ห็นวา่ต้นทนุจะสงูถือวา่เป็นต้นทนุเร่ิมต้นไมไ่ด้น ามาค านวณได้แก่  

1) การปลกูพืชชนิดเดียว 

 การปลกูข้าวอยา่งเดียวซึง่ในพืน้ท่ีศกึษา จะเป็นการปลกูข้าวเหนียวท่ีมีช่ือเสียงในการ
รับประทานซึง่จะเห็นได้วา่ในการปลกูข้าวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีการปลกูข้าว 10.5 ไร่ได้
ผลผลิต 29,400 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 141,227.5 บาท 
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และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต จะได้ก าไรสทุธิ 111,877 บาท ซึง่เป็นรายได้ให้กบัเกษตรกร
ในพืน้ท่ี 

การปลกูข้าวโพดอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 15 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกู
ข้าวโพดอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 10.5 ไร่ ได้ผลผลิต 10,500 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัม
ละ 6 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 29,400 บาท  

 การปลกูมะเขือเทศอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 15 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกู
มะเขือเทศอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 10.5 ไร่ ได้ผลผลิต 15,750 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 
2.50 บาท เป็นเงิน 39,375 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 9,765 บาท  

 การปลกูถัว่ลิสงอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 15 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกูถัว่ลิสง
อยา่งเดียวในพืน้ท่ี 10.5 ไร่ ได้ผลผลิต 6,825 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท 
เป็นเงิน 122,850 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 95,550 บาท  

 การปลกูยาสบูอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 15 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกูยาสบู
อยา่งเดียวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 10.5 ไร่ ได้ผลผลิต 4,200 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัม
ละ 70 บาท เป็นเงิน 29,400 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ  258,300 
บาท  

 จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีการปลกูพืชตาม
สดัสว่น 10.5 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งในการปลกูพืชซึง่ในการศกึษาสา มารถท่ีจะเป็นแนวทางให้
เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดเดียวมีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืช
ชนิดเดียว พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุคือ การปลกู ยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด 
มะเขือเทศ  

2) การปลกูพืช 2 ชนิด  

 จากตารางท่ี 5.25 มีการปลกูพืช 2 ชนิดในพืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการปลกู
พืชลดลงเหลือ 5.25 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ได้แก่ 
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  - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 5.25 ไร่ ได้ผลผลิต 5,434 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13  บาท เป็นเงิน 70,638 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทาง การผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 55,939 บาท   

  - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 5.25 ไร่ ได้ผลผลิต 5,250 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 31,500 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 14,760 บาท   

  - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 5.25 ไร่ ได้ผลผลิต 7,875 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 19,688 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต
จะได้ก าไรสทุธิ 4,883 บาท   

   - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 5.25 ไร่ ได้ผลผลิต 3,413 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 61,425 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 47,775 บาท   

   - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 5.25 ไร่ ได้ผลผลิต 2,100 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 147,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 129,150 บาท   

   จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 15 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่ง
ในการปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดสอง
ชนิดมีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชชนิดสองชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการ
ตอบแทนสงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 

3) การปลกูพืช 3 ชนิด 
 จากตารางท่ี 5.25 มีการปลกูพืช 3 ชนิดในพืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการปลกู
พืชลดลงเหลือ 3.5 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ได้แก่ 
 - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 3.5 ไร่ ได้ผลผลิต 3,623 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ใน
ราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 47,093 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 37,293 บาท   
 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 3.5 ไร่ ได้ผลผลิต 3,500 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 9,800 บาท  
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 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 3.5 ไร่ ได้ผลผลิต 5,250 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 13,125 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 3,255 บาท  
 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 3.5 ไร่ ได้ผลผลิต 2,275 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 79,625 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 70,525 บาท   
 -  การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 3.5 ไร่ ได้ผลผลิต 1,400 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายไ ด้
ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 98,000บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 86,100 บาท   

 จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 15 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืชซึง่ในการศกึษา สามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดสามช นิด
มีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชชนิดสามชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการ
ตอบแทนสงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 

4) การปลกูพืช 4 ชนิด 

   จากตารางท่ี 5.25 มีการปลกูพืช 4 ชนิดในพืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการปลกู
พืชลดลงเหลือ 2.62 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

 - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 2.62  ไร่ ได้ผลผลิต 2,712  กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 35,252 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 27,916 บาท   

 -  การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 2.62  ไร่ ได้ผลผลิต 2,620 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 15,720 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 7,336 บาท   

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 2.62 ไร่ ได้ผลผลิต 3,930 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 9,825 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะ
ได้ก าไรสทุธิ 2,437 บาท  
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 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 2.62 ไร่ ได้ผลผลิต 1,703 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 30,654 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 23,842 บาท   

 -  การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 2.62 ไร่ ได้ผลผลิต 1,048 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 73,360 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 64,452  บาท  

 จากการศกึษาโดยใช้แบบ จ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 15 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชส่ีชนิดมีการปลกู
พืชตามรูปแบบท่ีก าหนดถ้าหากมีการปลกูพืช  4 ชนิดพืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุคือ 
การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 

5) การปลกูพืช 5 ชนิด 

   จากตารางท่ี 5.25 มีการปลกูพืช 5 ชนิดในพืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการปลกู
พืชลดลงเหลือ 2.1 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

 - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี  2.1 ไร่ ได้ผลผลิต 2,174 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ใน
ราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 28,256 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 22.376 บาท   

   - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 2.1 ไร่ ได้ผลผลิต 2,100 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 5,880 บาท   

  - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 2.1 ไร่ ได้ผลผลิต 3,150 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 7,875 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 1,953 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 2.1 ไร่ ได้ผลผลิต 1,365 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 24,570 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 19,110 บาท   
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 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 2.1 ไร่ ได้ผลผลิต 840 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ใ น
ราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 58,880 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 51,660 บาท  
 

 จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 15 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดห้าชนิ ดมี
การปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชห้าชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงู
ท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
 

 ผลก าไรสทุธิภายใต้หลกัการทฤษฏีใหม ่ 30 ไร่ ในการศกึษาหลกัการทฤษฏีใหม ่ 30 
ไร่ มาเป็นตวัอยา่งในการศกึษา โดยใช้แนวทางทฤษฏีใหมม่าใช้ในการศกึษา มีการปลกูพืชในพืน้ท่ี
ศกึษาแบง่ออกเป็นการปลกูพืช ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู ดงันี ้(ตารางท่ี 5.26) 
 

ตารางท่ี 5.26 แสดงผลก าไรสทุธิในการปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหมพื่น้ท่ี 30 ไร่ 

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
1 ชนิด 
  
  
  
  

191,790 - - - - 
 

- 50,400 - - - 

- - 16,740 - - 

- - - 163,800 - 

- - - - 442,800 

 
 
 
 
 
 



 157 

ตารางท่ี 5.26  (ตอ่)  

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
2 ชนิด 

 
95,895 25,200 - - - 

 

95,895 
-   8,370 - - 

95,895 
- - 81,900 - 

95,895 
- - - 221,400 

- 
25,200 

8,370 81,900 - 

- 
25,200 

- 81,900 - 

- 
25,200 

- - 221,400 

- - 8,370 81,900 - 

- - 8,370 - 221,400 

- - - 81,900 221,400 
3 ชนิด 

 
63,930 16,800 5,580 - - 

 

63,930 - 5,580 54,600 - 

63,930 - - 54,600 147,600 

63,930 16,800 - - 147,600 

- 16,800 5,580 54,600 - 

- 16,800 - 54,600 147,600 

 - - 5,580 54,600 147,600 
 

 63,930 - 5,580 - 147,600 
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ตารางท่ี 5.26 (ตอ่)  

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 
4 ชนิด 

 
47,948 12,600 4,185 40,950 - 

 

47,948 12,600 - 40,950 110,700 

- 12,600 4,185 40,950 110,700 

47,948 12,600 4,185 - 110,700 

47,948 - 4,185 40,950 110,700 

5 ชนิด 38,358 10,080 3,348 32,760 88,560 
 

 จากตารางท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น เป็นการแสดงผลก าไรสทุธิในการท าทฤษฏีใหมใ่น
พืน้ท่ี 30 ไร่ ซึง่เป็นการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีในการท าการเกษตรให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีของ
เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีมากกวา่ 15 ไร่ โดยมีการเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นตามแนวทางพระราชด าริท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้มีการพระราชทานให้ในพืน้ท่ีศกึษาซึง่จะเห็นได้วา่ ในการศกึษา 
จะมีการศกึษาในการปลกูพืช 5 ชนิด โดยมีการสลบัการปลกูจะเป็นการปลกูพืช 1 ชนิด ได้แก่  

1) การปลกูพืชชนิดเดียว 

- การปลกูข้าวอยา่งเดียวซึง่ในพืน้ท่ีศกึษาจะเป็นการปลกูข้าวเหนียว  ท่ีมี
ช่ือเสียงในการรับประทานซึง่จะเห็นได้วา่ในการปลกูข้าวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 30 ไร่ โดยมีการปลกู
ข้าว 18 ไร่ ได้ผลผลิต 18,630 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 
242,190 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต จะได้ก าไรสทุธิ 191,790 บาท (ตารางท่ี 5.24) 
ซึง่เป็นรายได้ให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี 

- การปลกูข้าวโพดอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 30 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมี
การปลกูข้าวโพดอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 18 ไร่ ได้ผลผลิต 18,000 กิโลกรัม  ซึง่น าม าขายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ  
50,400 บาท  
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- การปลกูมะเขือเทศอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 30 ไร่  ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมี
การปลกูมะเขือเทศอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 18 ไร่ ได้ผลผลิต 27,000 กิโลกรัม  ซึง่น ามาข ายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน  67,500 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ   
16,700  บาท  

- การปลกูถัว่ลิสงอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 30 ไร่  ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการ
ปลกูถัว่ลิสงอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 18 ไร่ ได้ผลผลิต 11,700 กิโลกรัม  ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัม
ละ 18  บาท เป็นเงิน  210,600 บาท  และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ   
163,800 บาท  

- การปลกูยาสบูอยา่งเดียวในพืน้ท่ี  30 ไร่  ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการ
ปลกูยาสบูอยา่งเดียวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 18 ไร่ ได้ผลผลิต 7,200 กิโลกรัม ซึ่งน ามาขายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 504,000  บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ  
442,800 บาท 

 

  จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 30 ไร่ โดยมีการปลกู
พืชตามสดัสว่น 18 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งในการปลกูพืชซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะ เป็นแนวทางให้
เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดเดียวมีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนดถ้าหากมีการปลกูพืช
ชนิดเดียว พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือ
เทศ 
 

2) การปลกูพืช 2 ชนิด  
 

   จากตารางท่ี 5.26 มีการปลกูพืช 2 ชนิดในพืน้ท่ี  30 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 9 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 
  - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 9,315 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 121,095 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 95,895 บาท   
  - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 9,000 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 25,200 บาท   
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 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 13,500 กิโลกรัม ซึง่
น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 33,750 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการ
ผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 8,370 บาท   
 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 5,850 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 18  บาท เป็นเงิน 105,300 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 81,900 บาท   
 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 3,600 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 252,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 221,400 บาท   
   จากการศกึษาโดยใช้แบบจ า ลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 30 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่ง
ในการปลกูพืชซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชสองชนิดมี
การปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนดถ้าหากมีการปลกูพืชสองชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทน
สงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
 

3) การปลกูพืช 3 ชนิด 

    จากตารางท่ี 5.26 มีการปลกูพืช 3 ชนิดในพืน้ท่ี 30 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 6 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

  - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 6 ไร่ ได้ผลผลิต 6,210 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 80,730 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 63,930 บาท   

 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 6 ไร่ ได้ผลผลิต 6,000 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 16,800 บาท   

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 6 ไร่ ได้ผลผลิต 9,000 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต
จะได้ก าไรสทุธิ 5,580 บาท   



 161 

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 6 ไร่ ได้ผลผลิต 3,900 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 18  บาท เป็นเงิน 70,200 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 54,600 บาท   

 - การปลกูยาสบูในพืน้ท่ี 6 ไร่ ได้ผลผลิต 2,400 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ใน
ราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 147,600 บาท   

   จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 30 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่ง
ในการปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชสามชนิดมี
การปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลู กพืชสามชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทน
สงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
 

4) การปลกูพืช 4 ชนิด 

   จากตารางท่ี 5.26 มีการปลกูพืช 4 ชนิดในพืน้ท่ี 30 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 4.5 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก ่

  - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 4.5 ไร่ ได้ผลผลิต 4,658 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 60,548 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 47,948 บาท   

 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 4.5 ไร่ ได้ผลผลิต 4,500 กิโลกรัม ซึง่น าม า
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 12,600 บาท  

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 4.5 ไร่ ได้ผลผลิต 6,750 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 16,875 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุ ทางการผลิต
จะได้ก าไรสทุธิ 4,185 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 4.5 ไร่ ได้ผลผลิต 2,925 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 52,650 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะ
ได้ก าไรสทุธิ 40,950 บาท   
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 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 4.5 ไร่ ได้ผลผลิต 1,800 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 110,700 บาท  

 จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 30 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเ ป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชส่ีชนิด มีการ
ปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชส่ีชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุ
คือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
 

5) การปลกูพืช 5 ชนิด 

   จากตารางท่ี 5.26 มีการปลกูพืช 5 ชนิดในพืน้ท่ี 30 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 3.6 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

  - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี  3.6 ไร่ ได้ผลผลิต 3,726 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 48,438 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 38,358 บาท  

 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 3.6 ไร่ ได้ผลผลิต 3,600 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 10,080 บาท 

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 3.6 ไร่ ได้ผลผลิต 5,400 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต
จะได้ก าไรสทุธิ 3,348 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 3.6 ไร่ ได้ผลผลิต 2,340 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 42,120 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะ
ได้ก าไรสทุธิ 32,760 บาท   

  - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 3.6 ไร่ ได้ผลผลิต 1,440 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 100,800 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 88,560 บาท  
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  จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 30 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชมีการปลกูพืช
ตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชห้าชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุคือ 
การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 

 ผลก าไรสทุธิภายใต้หลกัการทฤษฏีใหม ่ 45 ไร่ ในการศกึษาหลกัการทฤษฏีใหม ่
45 ไร่ มาเป็นตวัอยา่งในการศกึษาโดยเป็นการเป็นการเปรียบเทียบรายได้ ในการท าการ
เกษตรกรรมโดยใช้แนวทางทฤษฏีใหมม่าใช้ในการศกึษา มีการแบง่ออกเป็นการปลกูพืช  ข้าว 
ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบู ดงันี ้(ตารางท่ี 5.27) 
 

ตารางท่ี 5.27 แสดงผลก าไรสทุธิในการปลกูพืชตามแนวทางทฤษฏีใหม ่พืน้ท่ี  45 ไร่ 
 

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

1 ชนิด 287,685 - - - -  

 - 75,600 - - -  

 - - 25,100 - - 
 

 - - - 245,700 - 
 

 - - - - 664,200 
 

2 ชนิด 143,843 37,800 - - - 
 

 143,843 -   12,555 - - 
 

 143,843 - - 122,850 - 
 

 143,843 - - - 332,100 
 

 - 37,800   12,555 - - 
 

 - 37,800 - 122,850 - 
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ตารางท่ี 5.27 (ตอ่)  

 

การปลูกพืช 
ก าไรสุทธิ ( บาท ) 

หมายเหตุ 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วลิสง ยาสูบ 

2 ชนิด - 
37,800 

- - 332,100 
 

 - - 12,555 - 332,100 
 

 - - 12,555 122,850 - 
 

 - - - 122,850 332,100 
 

3 ชนิด 
95,895 25,200 8,770 - - 

 

 
95,895 - 8,770  - 

 

 95,895 - - 8,770  
 

 95,895 25,200 - - 221,400 
 

 - 25,200 8,770 8,770 - 
 

 - 25,200 - 8,770 221,400 
 

 - - 8,770 8,770 221,400 
 

 95,895 - 8,770 - 221,400 
 

4 ชนิด 
24,085 18,900 6,278  - 

 

 
24,085 18,900 - 61,425 166,050 

 

 - 18,900 6,278 61,425 166,050 
 

 24,085 18,900 6,278 - 166,050 
 

 24,085 - 6,278 61,425 166,050 
 

5 ชนิด 57,537 15,120 5,076 49,140 132,840 
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 จากตารางท่ี 5.27 เป็นการแสดงผลก าไรสทุธิ ในการท าทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ี 45 ไร่ ซึง่
เป็นการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีในการท าการเกษตรให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีของเกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ี
มากกวา่ 15 ไร่ โดยมีการเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นตามแนวทางพระราชด าริท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัได้มีการพระราชทานให้ในพืน้ท่ีศกึษาซึง่จะเห็นได้วา่ ในการศกึษา จะมีการศกึษาในการ
ปลกูพืช 5 ชนิด โดยมีการสลบัการปลกูดงันี ้

1. การปลกูพืชชนิดเดียว 

  การปลกูข้าวอยา่งเดียวซึง่ในพืน้ท่ีศกึษา จะเป็นการปลกูข้าวเหนียวท่ีมีช่ือเสียงใน
การรับประทานซึง่จะเห็นได้วา่ในการปลกูข้าวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 45 ไร่ โดยมีการปลกูข้าว 27 ไร่
ได้ผลผลิต 27,945 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 363,285 บาท 
และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต จะได้ก าไรสทุธิ 287,685 บาท ตามตารางท่ี 5.24 ซึง่เป็น
รายได้ให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี 

  การปลกูข้าวโพดอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 45 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกู
ข้าวโพดอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 27 ไร่ ได้ผลผลิต 27,000 กิโลกรัม ซึง่น ามาขา ยได้ในราคากิโลกรัมละ 
6 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 75,600 บาท  

 การปลกูมะเขือเทศอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 45 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกู
มะเขือเทศอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 27 ไร่ ได้ผลผลิต 40,500 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 
2.50 บาท เป็นเงิน 101,250 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 25,110 บาท  

 การปลกูถัว่ลิสงอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 45 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกูถัว่
ลิสงอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 27 ไร่ ได้ผลผลิต 17,550 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 18 
บาท เป็นเงิน 315,900 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 245,700 บาท  

 การปลกูยาสบูอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 30 ไร่ ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการปลกู
ยาสบูอยา่งเดียวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 27 ไร่ ได้ผลผลิต 108,000 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 756,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไรสทุธิ  
664,200 บาท  
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 จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 45 ไร่ โดยมีการปลกูพืชตาม
สดัสว่น 27 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งในการปลกูพืช ซึง่ในการศึ กษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้
เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดเดียวมีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืช
ชนิดเดียว พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือ
เทศ  
 

2. การปลกูพืช 2 ชนิด  

  จากตารางท่ี 5.27 มีการปลกูพืช 2 ชนิด ในพืน้ท่ี  45 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 13.5 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

  - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 13.5 ไร่ ได้ผลผลิต 13,500 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 181,643 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 143,843 บาท 

    - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 13.5 ไร่ ได้ผลผลิต 13,500  กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 37,800 บาท   

  - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 13.5 ไร่ ได้ผลผลิต 20,250 กิโลกรัม ซึง่
น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 50,625 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการ
ผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 12,555 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 13.5 ไร่ ได้ผลผลิต  8,775  กิโลกรัม  ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 157,950 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต
จะได้ก าไรสทุธิ 122,850 บาท 

 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 13.5 ไร่ ได้ผลผลิต 5,400 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 378,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทาง การผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 332,100 บาท   

  จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี  45 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชชนิดสองชนิด
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มีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชชนิดสองชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบ
แทนสงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
 

3. การปลกูพืช 3 ชนิด 

    จากตารางท่ี 5.27 มีการปลกูพืช 3 ชนิด ในพืน้ท่ี 45 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 9 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

 - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 9,315 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้ใน
ราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 121,095 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 95,895 บาท   

 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 9,000 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 6  บาท เป็นเงิน  54,000  บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 25,200 บาท   

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 13,500 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 33,750 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิ ต
จะได้ก าไรสทุธิ 8,770 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต 5,850 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 105,300 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 81,900 บาท   

 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 9 ไร่ ได้ผลผลิต  3,600 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 252,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 221,400 บาท   

   จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 45  ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่ง
ในการปลกูพืช  ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทาง ให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชสามชนิด
ชนิดมีการปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนดถ้าหากมีการปลกูพืชสามชนิด  พืชท่ีมีผลผลิตและการ
ตอบแทนสงูท่ีสดุคือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
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4. การปลกูพืช 4 ชนิด 

    จากตารางท่ี 5.27 มีการปลกูพืช ส่ีชนิด ในพืน้ท่ี 45 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 6.75 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 

 -  การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี 6.75 ไร่ ได้ผลผลิต 6,986 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 90,821 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 71,921 บาท   

 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 6.75 ไร่ ได้ผลผลิต 6,750 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 6  บาท เป็นเงิน  40,500 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะ
ได้ก าไรสทุธิ 18,900 บาท   

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 6.75 ไร่ ได้ผลผลิต 10,125 กิโลกรัม ซึง่
น ามาขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50  บาท เป็นเงิน 25,313 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการ
ผลิตจะได้ก าไรสทุธิ 6,278 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกูในพืน้ท่ี 6.75 ไร่ ได้ผลผลิต 4,388 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน 78,975 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 61,425 บาท   

 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 6.75 ไร่ ได้ผลผลิต 2,700 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 189,000 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 166,050 บาท  

  จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 45 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยม การปลกูพืชส่ีชนิดมีการ
ปลกูพืชตามรูปแบบท่ีก าหนด  ถ้าหากมีการปลกูพืชชนิดส่ี พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุ
คือ การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ 
 

5. การปลกูพืช 5 ชนิด 

    จากตารางท่ี 5.27 มีการปลกูพืชห้าชนิด ในพืน้ท่ี 45 ไร่ โดยมีการลดจ านวนการ
ปลกูพืชลดลงเหลือ 5.4 ไร่ โดยมีการปลกูพืชแตล่ะชนิดสลบักนัไป ซึง่ได้แก่ 
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 - การปลกูข้าว ปลกูในพืน้ท่ี  5.4 ไร่ ได้ผลผลิต 5,589 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เป็นเงิน 72,657 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้ก าไร
สทุธิ 57,537 บาท  

 - การปลกูข้าวโพด ปลกูในพืน้ท่ี 5.4 ไร่ ได้ผลผลิต 5,400 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท และเม่ือน าม าหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 15,120 บาท   

 - การปลกูมะเขือเทศ ปลกูในพืน้ท่ี 5.4 ไร่ ได้ผลผลิต 8,100 กิโลกรัม ซึง่น ามา
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นเงิน 20,250 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิต
จะได้ก าไรสทุธิ 5,076 บาท   

 - การปลกูถัว่ลิสง ปลกู ในพืน้ท่ี 5.4 ไร่ ได้ผลผลิต 3,510 กิโลกรัม ซึง่น ามาขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เป็นเงิน  63,180 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 49,140 บาท   

 - การปลกูยาสบู ปลกูในพืน้ท่ี 5.4 ไร่ ได้ผลผลิต 2,160 กิโลกรัม ซึง่น ามาขายได้
ในราคากิโลกรัมละ 70 บาท เป็นเงิน 151,200 บาท และเม่ือน ามาหกัต้นทนุทางการผลิตจะได้
ก าไรสทุธิ 132,840 บาท  

   จากการศกึษาโดยใช้แบบจ าลองในสถานการณ์ในพืน้ท่ี 45 ไร่ ท่ีเป็นแบบอยา่งใน
การปลกูพืช ซึง่ในการศกึษาสามารถท่ีจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรท่ีนิยมการปลกูพืชมีการปลกูพืช
ตามรูปแบบท่ี ก าหนด ถ้าหากมีการปลกูพืชห้าชนิด พืชท่ีมีผลผลิตและการตอบแทนสงูท่ีสดุคือ 
การปลกูยาสบู ข้าว ถัว่ลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ  

  จากรูปแบบทฤษฏีใหมใ่นการศกึษาท่ีแบง่ออกเป็นพืน้ท่ี 15 ไร่  30 ไร่ และ 45 ไร่ เป็น
การแบง่ตามสดัสว่น 30:30:30:10 ในการศกึษาซึง่พบวา่ ในพืน้ ท่ีดงักลา่วมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ท าการเกษตรโดยรูปแบบทฤษฏีใหม ่ โดยมีการขดุสระน า้ประจ าไร่นาไว้ส ารองเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในผลผลิต และผลก าไรตอบแทนแก่เกษตรกรซึง่ในระยะแรกนีจ้ะเป็น
การลงทนุท่ีสงูโดยมีการขดุสระน า้ประจ าไร่นา  แตม่ิได้มีการขดุสระเป็นประ จ าทกุปี เม่ือมีการขดุ
สระน า้ประจ าไร่นาแล้วก็สามารถน าน า้มาใช้ในการเกษตรก่อน  ซึง่เป็นการรับน า้ฝนในฤดฝูนมา
ใช้ในการท าการเกษตรกรรมก่อน หากไมเ่พียงพอก็จะมีการเตมิน า้ในสระน า้ประจ าไร่นาจากอา่ง
เก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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 กรณีพืน้ท่ีในการท าทฤษฏีใหม ่15 ไร่ ซึง่สระน า้ในไร่นามีขนาดพืน้ท่ี 3 ไร่ ลกึ 4 เมตร 
มีปริมาณการเก็บกกั 19,200 ลกูบาศก์เมตร มีความต้องการน า้ในปริมาณ 20,000 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ฤดกูาล  

 กรณีพืน้ท่ีในการท าทฤษฏีใหม ่ 30 ไร่ ซึง่สระน า้ประจ าไร่นามีขนาดพืน้ท่ี 6 ไร่          
ลกึ 4 เมตร มีปริมาณการเก็บกกั 38,400 ลกูบาศก์เมตร มีความต้องการน า้ในปริมาณ 30,000 ถึง 
40,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ฤดกูาล 

 กรณีพืน้ท่ีในการท าทฤษฏีใหม ่ 45 ไร่  ซึง่สระน า้ประจ าไร่นามีขนาดพืน้ท่ี 9 ไร่        
ลกึ 4 เมตร มีปริมาณการเก็บกกั 57,600 ลกูบาศก์เมตร มีความต้องการน า้ใน ปริมาณ 50,000 ถึง 
60,000 ลกูบาศก์เมตร  

  จะเห็นได้วา่จากการศกึษาแบบจ าลอง  ในการใช้น า้ในการปลกูพืชตามแนวทาง
ทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ี 15 ไร่  30 ไร่  45 ไร่ จะมีปริมาณน า้ท่ีเก็บกกัไว้ในสระน า้ไมเ่พียงพอส าหรับ 
การใช้ในการปลกูพืชในฤดแูล้ง จงึต้องมีการเตมิน า้จากอา่งเก็ บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) มาเตมิใน
สระน า้ประจ าไร่นา ซึง่ในพืน้ท่ีศกึษาเป็นพืน้ท่ีมีความแห้งแล้ง ฝนตกน้อย  สภาพพืน้ดนิเป็นดนิ
ร่วนปนทราย ขาดแคลนน า้ในการท าการเกษตรกรรม  จะต้องมีการน าแนวทางทฤษฏีใหมม่าใช้ใน
พืน้ท่ีศกึษาตามหลกัการ ทรัพยากร ดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากร  ท่ีใ ช้ในการศกึษาในพืน้ท่ี
เกษตรกรรมด้วยทฤษฏีใหมท่ัง้หมดในพืน้ท่ี มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเก็บกกัน า้สระน า้ประจ า
ไร่นาใว้ในปริมาณตามสดัสว่นของพืน้ท่ี เม่ือน า้ไมเ่พียงพอตอ่การท าการเกษตรกรรมหรือมี
ปริมาณน า้ลดน้อยลง ก็สามารถเตมิน า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) มาไว้ใ ช้เม่ือยามท่ี
ต้องการได้ เพ่ือเป็นการท าการเกษตรกรรมเตม็พืน้ท่ีและเตม็ประสิทธิภาพในการผลิตผลทางการ
เกษตร  ซึง่เป็นการบริหารจดัการ  ตามหลกัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากรให้มี
ประสิทธิภาพ  

  ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้งึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการน าทฤษฏีใหม ่ตามหลกัการ
ทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากร มาใช้ในพืน้ท่ีศกึษา เป็นการเพิ่มงาน เพิ่มเงิน เพิ่ม
รายได้ชมุชนท้องถ่ิน ในการท าการศกึษาในกรณีตา่งๆ โดยมีการก าหนดในการปลกูพืชชนิดตา่งๆ  
ท่ีมาจากพืชท่ีเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูจ านวน  5 ชนิดได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง 
ยาสบู ซึง่เป็นพืชท่ีเกษตรกรนิยมปลกูในพืน้ท่ี และเกษตรกรอาจจะเทียบเคียงพืชท่ีมีการใช้น า้ใน
ปริมาณท่ีใกล้เคียงกนัสามารถท่ีจะน ามาปลกูทดแทนได้หรือพืชอ่ืนๆ ท่ีเป็นพืชทางเศรษฐกิจท่ี มี
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ราคาความต้องการของตลาด เป็นการลดการวา่งงาน การย้ายถ่ิน เป็นการเพิ่มรายได้ ในชมุชน
ท้องถ่ินในอนาคต 
 

   5.4.4 ตวัอยา่งในการศกึษาในพืน้ท่ี ของนายประชิด ศรีเสน เป็นการท าการเกษตร โดยใช้
ทฤษฏีใหม ่ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ศกึษาในพืน้ท่ีโดยใช้แนวคดิทางด้านทฤษฎีให มม่าด าเนินงาน
ในพืน้ท่ี โดยมีแรงจงูใจในการเข้าร่วมโครงการ ดงันี ้
 

1) เดมิเป็นพืน้ท่ีการเกษตรอาศยัน า้ฝน เม่ือทางกรมชลประทานได้สร้างอา่งเก็บ
น า้ล าพะยงั ตามโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซึง่พืน้ท่ี 
นาอยูบ่ริเวณท้ายอา่งเก็บน า้สามารถรับน า้จากอา่งเก็บน า้ได้ ซึง่คาดวา่จะไมมี่ปัญหาเร่ืองน า้ใน
การท าการเกษตร จงึตดัสินใจเข้าร่วมโครงการขดุสระน า้ประจ าไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ 

2)  เดมิท าการเกษตรโดยการปลกูข้าวอยา่งเดียว มีรายได้ปีละครัง้และแรงงานใน
ครอบครัววา่งงานหลงัการท านาแล้วเสร็จ เม่ือเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถท ากิจกรรมการเกษตร
ด้านพืชได้กิจกรรมท าให้ไมว่า่งงาน  และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นการชว่ยลดปัญหา
ด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

3) ในการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  คดิวา่สามารถชว่ ยเหลือเกษตรกรได้
เพราะเป็นการท ากิจกรรมหลายกิจกรรมในพืน้ท่ีเดียวกนั พร้อมทัง้ลดความเส่ียงในการผลิต  

4)  ได้รับขา่วสารการเกษตรจากส่ือตา่งๆ   และค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีสง่เสริม
การเกษตรประจ าต าบล  ค าแนะน าจากการท าการวิจยัในเร่ืองการจดัท าไร่นาสวนผสมก็คดิวา่มี
กิจกรรมหลายๆ  อยา่ง และการบ ารุงรักษา ดแูลไมม่าก เหมาะสมกบัแรงงานท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี 

 

 จากการส ารวจและการด าเนินงานศกึษาวิจยัในพืน้ท่ี ซึง่เป็นตวัอยา่งในการศกึษา
พืน้ท่ีแปลงเกษตรทฤษฏีใหมข่องนายประชิด ศรีเสน ในการศกึษาข้อมลูเปรียบเทียบการท าเกษตร
ทฤษฏีใหมโ่ดยมีข้อมลูก่อนเข้าด า เนินการ หรือใช้ทฤษฏีใหมเ่ข้ามาใช้ในการบริหารจดัการน า้และ
ท่ีดนิ โดยเป็นการศกึษาผลผลิตรวมทัง้แปลงดงัตารางท่ี 5.28  
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ตารางท่ี 5.28 แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการทฤษฏีใหม่  
 

รายการ 
ปี พ.ศ. ก่อนเข้า

โครงการ  
ปี 2539 25

40
 

25
41

 

25
42

 

25
43

 

25
44

 

25
45

 

25
46

 

25
47

 

25
48

 

พืน้ที่ด าเนินการ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 20 ไร่ 
ผลผลิตโดยเฉลี่ย 
กิโลกรัม. / ไร่ 

345 378 464 470 484 520 580 630 636 273 

ผลผลิตทัง้หมด 
(กิโลกรัม.) 

3,795 4,153 5,104 5,170 5,324 5,720 6,380 6,930 7,000 5,460 

(ท่ีมา: โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงัตอนบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2549) 
 

 จากการศกึษาในพืน้ท่ีของนายประชิด ศรีเสน เป็นการท าการเกษตรทฤษฏีใหมใ่น
พืน้ท่ี 15 ไร่ โดยมีสดัสว่นในการปลกูข้าว 11 ไร่ (ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี ) ในการศกึษาตาม
แบบจ าลอง ในพืน้ท่ีมีการปลกูพืชชนิ ดเดียว 10.5 ไร่ ซึง่ได้แก่ ข้าว เม่ือมีการเทียบกบัตารางการ
ปลกูพืชชนิดเดียวตามแบบจ าลองมีการปลกูข้าวชนิดเดียว 10.5 ไร่  ซึง่มีความใกล้เคียงกบั 11 ไร่ 
ท่ีปลกูจริง ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเงิน  141,277.5  บาท และมีก าไรสทุธิ  111,877 บาทตอ่
ฤดกูาล ต้นทนุ 29,400 บาท (เป็นการคดิผลผลิตในปัจจบุนั ตามแบบจ าลอง ผลผลิต 1,035 
กิโลกรัมตอ่ไร่ ราคา 13 บาท ต้นทนุ  2,800 บาท ) เม่ือมีการคดิผลตอบแทนจากตารางในปี   พ.ศ. 
2539 ก่อนเข้าโครงการทฤษฏีใหม ่มีการปลกูข้าวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 20 ไร่ ได้ผลตอบแทนเป็นเงิน  
70,980 บาท และมีก าไรสทุธิ 14,680 บาท ต้นทนุ 56,300 บาท มีต้นทนุสงูเน่ืองจากการปลกูข้าว
พืน้ท่ีจ านวน 20 ไร่ พืน้ท่ีมากกวา่ในการท าแนวทางทฤษฏีใหมต้่นทนุก็สงูไปด้วย แตผ่ลผลิตท่ีได้
น้อย  และเม่ือมีการเข้าร่วมโครงการทฤษฏีใหมใ่นปี พ .ศ. 2548 มีการปลกูข้าวอยา่งเดียวในพืน้ท่ี 
11 ไร่ ได้ผลตอบแทน  91,000 บาท และมีก าไรสทุธิ  60,200 บาท ต้นทนุ 30,800 บาท ( ต้นทนุ 
2,800 บาทตอ่ไร่ , ราคา 13 บาทตอ่กิโลกรัม ) แตก็่มีผลผลิตและผลตอบแทนก าไรสทุธิน้อยกวา่
การศกึษาตามแบบจ าลองในปัจจบุนั 
 

 จากการศกึษาการท าทฤษฏีใหมข่อง นายประชิด ศรีเสน จะเห็นได้วา่ในการศกึษา
ตามแบบ จ าลองเป็นการศกึษาในปัจจบุนั และเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในการท าเกษตร
ทฤษฏีใหมใ่นพืน้ท่ีจะได้ผลผลิต ผลก าไรท่ีสงู เน่ืองจากวา่ผลผลิตตอ่ไร่ในปัจจบุนัจะมีจ านวน
มากกวา่ในอดีต ในปัจจบุนัเกษตรกรมีการด าเนินการตามแนวทางทฤษฏีใหม ่ มีการใช้น า้ในการ
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เพาะปลกูอยา่งเพียงพอ เน่ืองจากมีสระน า้ประจ าไร่นาในการเก็บน า้ไว้ใช้ในการเพาะปลกูและเม่ือ
น า้ไมเ่พียงพอก็สามารถท่ีจะเตมิน า้ได้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) ประกอบกบัเกษตรกรมี
การพฒันาทางด้านการปลกูพืช  เมล็ดพนัธุ์ การใช้ปุ๋ ยตา่งๆ  อยา่งมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้
กวา่ในอดีต  ซึง่ก่อนเข้ าร่วมโครงการในปี 2539 จะเป็นการท าการเกษตรน า้ฝนซึง่จะท าในพืน้ท่ีท่ี
ปริมาณท่ีมากกวา่การเกษตรทฤษฏีใหม ่ ผลตอบแทนและก าไรท่ีได้น้อยกวา่การท าการเกษตร
ทฤษฏีใหม ่ เน่ืองจากผลผลิตท่ีได้น้อยกวา่การท าการเกษตรทฤษฏีใหมแ่ละปริมาณการปลกูใน
พืน้ท่ีท่ีมากกวา่ท าให้มีต้นทนุในก ารผลิตท่ีสงูกวา่  ซึง่ในการท าการเกษตรน า้ฝนนีจ้ากการ
สมัภาษณ์เกษตรกรผลปรากฏวา่น า้ท่ีท าการเกษตรไมมี่ความเพียงพอ โดยเฉพาะในชว่งท่ีข้าว
ก าลงัเร่ิมออกรวง  ไมมี่น า้ท่ีจะให้ต้นข้าวมีความเจริญเตบิโตและผลิตรวงข้าวท่ีมีความสมบรูณ์ท า
ให้ได้ผลผลิตตอ่ไร่ท่ีน้อยกวา่จากการท า การเกษตรทฤษฏีใหมใ่นปี พ .ศ. 2548 ในการท าทฤษฏี
ใหมต่ัง้แตปี่ พ .ศ. 2540- 2548 จะมีการพฒันาทางด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึน้
ตลอดมา  ซึง่การท าการทฤษฏีใหมนี่จ้ะมีสระน า้ประจ าไร่นาในการส ารองน า้ไว้ใช้ก่อนท่ีจะมีการ
เตมิน า้เม่ือไมมี่ความเพียงพอในการท าการเกษตรกรรม  ท าให้มีการเพิ่มผลผลิตทางด้านการ
เกษตรกรรมและรายได้เพิ่มขึน้ 
 

 การศกึษาจากแบบจ าลองในการท าการเกษตร  แนวทางทฤษฏีใหมต่ามแบบจ าลอง
ในพืน้ท่ี 15 ไร่ มีการปลกูข้าว 11 ไร่ จะเห็นได้วา่ตามแบบจ าลองเม่ือมีการด าเนินการตามทฤษฏี
ใหมจ่ะมีผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ รายได้ท่ีเพิ่มขึน้  เน่ืองจากการคดิผลผลิตในปัจจบุนัท่ีมีคา่ผลผลิตตอ่ไร่
ท่ีสงูกวา่ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548  ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลผลิตและรายได้ท่ีเพิ่ม สงูมากกวา่ในปี 
พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548  เม่ือมีการด าเนินการตามแนวทางทฤษฎีใหมซ่ึง่ท าให้ ผลผลิต รายได้
ในอนาคตของเกษตรกรในพืน้ท่ีศกึษาเพิ่มมากขึน้ ถ้าหากเกษตรกร ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถท่ีจะลดภาระทางด้านหนีส้ินลดลง เน่ืองจากมีรายได้เพิ่มขึ ้ นในการท า
การเกษตรกรรม สง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีดีขึน้ 
 

  ดงันัน้ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการท าการเกษตรในรูปแบบทฤษฏีใหม ่ขององค์พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วั  เตม็พืน้ท่ีเพ่ือเป็ นการให้มีการบริหารจดัการน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีต้องการท าแนวทางทฤษฏีใหม ่เป็นการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรกรรม เป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมีความแห้งแล้ง
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และชนบทท่ีหา่งไกล เป็นการลดการย้าย ถ่ินอพยพแรงงานออกนอกพืน้ท่ี ท่ีจะเป็นการแก้ปัญหา
ทางด้านชมุชนแออดั  ปัญหาอาชญากรรมในการอพยพเข้าเมืองหลวงในอนาคต 
 

 จากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ซึง่จากการเก็บกกัน า้ในสระน า้ประจ าไร่นามีไมเ่พียงพอใน
การท าการเกษตรกรรม จงึต้องมีการเตมิน า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  ตามหลั กการสระใหญ่เตมิ
สระเล็กและในการจดัสรรน า้ท่ีน ามาเตมิในสระน า้ในไร่นาของเกษตรกร  จะต้องมีการก าหนด
กฏเกณฑ์ในการใช้น า้ ซึง่เป็นการป้องกนัการแยง่ชิงน า้หรือการเอารัดเอาเปรียบกนัในการใช้น า้ใน
อนาคตดงัตอ่ไปนี ้

 จากการเสนอแนะทางด้าน การบริหารจดัการน า้ตามการศกึษา  การใช้ ประโยชน์
ท่ีดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากร ในการบริหารจดัการจะต้องมีการประชมุปรึกษาหารือ พดูคยุ
หรือการจดัตัง้ในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรน า้ให้แก่เกษตรกรโดย
มีการก าหนด ระเบียบ กฎ / กตกิาในการใช้น า้ดงันี ้ 

1) การใช้น า้จะต้องมีการใช้น า้ในสระน า้ประจ าไร่นาก่อนท่ีจะมีการเตมิน า้จากอา่ง
เก็บน า้ล าพะยงั  

2) ในการขอใช้น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) จะต้องมีคณะกรรมการไป
ตรวจสอบในการปลกูพืช ชนิดพืช  การเจริญเตบิโตของพืช และความจ าเป็นในความต้องการน า้
ในการ  เจริญเตบิโตของพืช 

3) ในการใช้น า้จะต้องมีการแจ้งคณะกรรมก ารทกุครัง้ และเรียงล าดบัความ
ต้องการความจ าเป็นเร่งดว่นตามท่ีคณะกรรมการไปตรวจสอบการปลกูพืชของเกษตรกร 

4) การใช้น า้จะต้องเป็นไปด้วยความประหยดั ไมมี่การร่ัวไหล และให้มีการรับน า้
โดยการตอ่ทอ่ถึงสระน า้ประจ าไร่นาโดยตรง เป็นการป้องกนัการร่ัวไหล การซมึผา่นผิวดนิซึง่เป็น
การท าให้มีความสิน้เปลืองน า้ในการท าการเกษตรกรรม 

5) เม่ือมีการอนญุาตปลอ่ยน า้แล้ว ผู้ รับน า้จะต้องมีการรับน า้ตามวนั เวลา ท่ี
คณะกรรมการก าหนด โดยให้มีการเตมิน า้ในสระน า้ประจ าไร่นาให้เตม็ปริมาณการเก็บกกัห้ามมิ
ให้มีการปลอ่ยน า้ลงสูแ่ปลงนา  หรือพืน้ท่ีเกษตรกรรมโดยตรง 

6) การรับน า้ เกษตรกรต้องมีความซ่ือสตัย์ สจุริต ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน หรือเกษตรกร
คนอ่ืนๆ  มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่สมาชิกหรือบคุคลอ่ืนๆ   
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7) จะต้องมีการชว่ยกนั ดแูลรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดมีความช ารุด
เสียหาย  ถ้าหากมีการพบเห็นความช ารุดของอปุกรณ์หรือทรัพย์ สินในการด าเนินงานจะต้องแจ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีทราบทนัที 

 

 เม่ือเกษตรกรไมป่ฏิบตัติามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว้ ก็จะต้องมีบทลงโทษในการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

1) การวา่กลา่วตกัเตือนโดยคณะกรรมการแล้วแตก่รณี 

2) งดการรับน า้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

3) การปรับเป็นเงินตามการประเมิน เป็นไร่โดยเงินท่ีได้จะได้น ามาพฒันากลุม่การ
ใช้น า้ในอนาคต 

 

 ในการศกึษาทางด้านการบริหารจดัการน า้ ให้ใช้หลกัทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน  

1) การเก็บคา่บริการน า้ในการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ี 

2) ถ้าหากในพืน้ท่ีไมมี่น า้หรือมีน า้ไมเ่พียงและพืน้ท่ีหรือบุ คคลใดไมมี่การประกอบ
อาชีพทางการเกษตรกรรม ท่ีมีน า้เก็บกกัไว้ในพืน้ท่ีของตนเอง  ก็สามารถท่ีจะซือ้ขายให้กบัผู้
ต้องการได้ 

 

5.5 การวิเคราะห์จากการจัดท าการประชุมกลุ่มในพืน้ท่ีการศึกษา 
 

 จะเห็นได้วา่ในการด าเนินการด้านการสง่น า้ชลประทาน โดยแบง่ออกเป็นผู้จดัสรรน า้และ
ผู้ รับน า้ชลประทาน มีการด าเนินงานทางด้านการบริหารจดัการน า้มีความครอบคลมุถึงการบริหาร
จดัการทรัพยากรน า้ร่วมกบัทรัพยากรอ่ืนๆ  เพ่ือให้มีการจดัหาน า้และการพฒันาแหลง่น า้ 
ตลอดจนการแก้ปัญห าเก่ียวกบัทรัพยากรน า้     โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในลกัษณะ
การบรูณาการ เพ่ือให้การใช้น า้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและความยัง่ยืนตอ่ไปในการด าเนินงาน
โดยมีกิจกรรมในการด าเนินการจดัการประชมุกลุม่ และความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบการ
บริหารจดัการน า้ โดยให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การศกึษา เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการศกึษารูปแบบในการบริหารจดัการน า้โดยการวิเคราะห์และ
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การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจในการปลกูพืชและการใช้น า้ของ
เกษตรกร จากการสมัภาษณ์เกษตรกรในพืน้ท่ีในการบริหารจดัการน า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะ
ยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ดงันี ้
 

 5.5.1 กลุ่มผู้จัดสรรน า้   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีชลประทานในโครงการชลประทานท่ี 6  
โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสินธุ์  โดยมีปัญหาทางด้านการจดัสรรน า้ ซึง่มีสาเหตขุองปัญหามาจาก 

1) บคุลากรในการด าเนินการของโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  มีไมเ่พียงพอ
ในการปฏิบตังิาน 

2) งบประมาณในการด าเนินการ โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการโครงการ การบริหารจดัการ  และงบประมาณท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการได้รับการจดัสรรท่ี
น้อย 

  แนวทางการแก้ปัญหา  หนว่ยงานสว่นกลางหรือหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการสรรหาบคุลากรให้มีความเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 
ตลอดจนการเป็นพ่ีเลีย้ง ผู้ ท่ีสอนงานให้แก่บคุลากรในระดบัท่ีรองลง มาหรือลกูจ้างในการ
ปฏิบตังิานมีแนวทางการแก้ปัญหาดงันี ้

 1) การจดัสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอ มีความตอ่เน่ือง ห้วงเวลาท่ีมี
ความเหมาะสมในการด าเนินงาน  ตลอดจนการส ารวจความต้องการของทรัพยากรตา่งๆ  เชน่ 
วสัด ุอปุกรณ์ ในการด าเนินงานท่ีมีความต้องการใช้ การซอ่มแซมอาค ารสถานท่ีของหนว่ยงานให้
มีความพร้อมท่ีจะให้บริการกลุม่เกษตรกรในพืน้ท่ีรับน า้ชลประทาน 

 2) ควรจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในระดบัตา่งๆ  ให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ความทนัสมยัในการให้บริการ และมีความรู้ท่ีทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพดนิฟ้าอากาศ ท่ีมี
ความทนัสมยัและทนัตอ่เหตกุารณ์ในการเปล่ียนแปลง เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายทางด้าน
การเกษตร 

 

 5.5.2 กลุ่มผู้ใช้น า้ ในเขตพืน้ท่ีมีการแบง่กลุม่ผู้ใช้น า้ในพืน้ท่ีตามลกัษณะภมูิประเทศใน
พืน้ท่ีออกเป็น 4 เขต โดยมีกลุม่การบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีซึง่เป็นกลุม่ผู้ใช้น า้ชลประทาน ดงัแผน
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ท่ี 5.1 จะเห็นได้วา่มีการแบง่กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทานเป็นเขตชลประทานออกเป็น 4 เขต  
โดยแบง่ออกเป็นกลุม่บริหารจดัการน า้ กลุม่ผู้ใช้น า้ชลประทานทัง้ 4 เขต  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

1) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 1 (กลุม่วงัน า้เย็น) 

กลุม่มีการด าเนินการในการค้นหาปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา สามารถ
สรุปประดน็ปัญหาได้  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปัญหาระบบการบริหารจดัการน า้  มีสาเหตมุาจากการบริหารจดัการน า้มี
การปลอ่ยน า้น้อย น า้ไมพ่อใช้ และแนวทอ่ใน การสง่น า้มีการทรุดตวั เน่ืองจากดนิในพืน้ท่ีดงักลา่ว
มีการทรุดตวัลงในบางพืน้ท่ีเน่ืองจากในฤดฝูนมีฝนตกหนกัและน า้ทว่มขงัในพืน้ท่ี    
 

- แนวทางการแก้ปัญหา  

- กรมชลประทานควรมีการของบประมาณ ในการขดุลอกอา่งเก็บน า้ในไร่นา
เน่ืองจากมีการตืน้เขิน  เพ่ือเตรียมความพร้อมและพืน้ท่ีในการรับน า้ท่ีน ามาใช้ก่อนท่ีมีการปลกูพืช
ฤดแูล้ง 

- เจ้าหน้าท่ีของโครงการ ควรมีการของบประมาณในการซอ่มแซมแนวทอ่ให้
มีความเพียงพอ สอดคล้องและทนัตอ่ความต้องการของเกษตรกร  

- เจ้าหน้าท่ีควรมีการส ารวจแนวทอ่ในการปลอ่ยน า้ ให้มีความสม ่าเสมอ 
และเม่ือพบแนวทอ่มีความเสียหายควรมีการซอ่มแซมอยา่งทนัทว่งทีเป็นประจ า และสม ่าเสมอ
อยา่ปลอ่ยไว้เป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายท่ีมากขึน้ 

- มีการฝึกอบรมกลุม่ผู้ใช้น า้และให้ผู้ใช้น า้มาฝึกอบรมร่วมกนัท างด้านกฏ
ระเบียบ การปฏิบตั ิ ตลอดจนการด าเนินงานของกลุม่ผู้ใช้น า้และผู้ใช้น า้ เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

 

2)  กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 2 (กลุม่นาวี)  

(1) ปัญหาระบบการจา่ยน า้ ซึง่มีสาเหตมุาจากระบบทอ่ในการกระจายน า้มี
ไมเ่พียงพอในการสง่น า้ในระบบชลประทานท่ีมีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ตลอดจนการปลอ่ยน า้ท่ี
ไม่มีความเพียงพอทางด้านปริมาณ เวลา ความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เกษตรกรท า
ให้พืน้ท่ีท าการเกษตรท่ีหา่งไกลไมไ่ด้รับน า้ 

- แนวทางการแก้ปัญหา 
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- การเพิ่มจ านวนทอ่น า้ให้มีความเพียงพอในการรับน า้ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

- การปลอ่ยน า้ให้มีความเพียงพอและสม ่าเสมอ เวลาท่ีมีความเหมาะสม  

(2) ปัญหาทางด้านการปศสุตัว์  ซึง่มีสาเหตมุาจาการเลีย้งสตัว์แบบปลอ่ย
ขาดการดแูลสตัว์ท่ีเลีย้งใว้ การเลีย้งสตัว์แบบปลอ่ยทุง่โดยไปท าลายพืชผลทางการเกษตร 

- แนวทางการแก้ปัญหา 

- ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของจะต้องดแูลสตัว์เลีย้ง  โดยการท ารัว้กัน้ไมป่ลอ่ยสตัว์เลีย้ ง
ออกมานอกพืน้ท่ีตนเอง 

- พืน้ท่ีท่ีท าการเกษตร ควรท่ีจะมีรัว้กัน้ในพืน้ท่ีเพาะปลกูของตนเอง 

- การปลกูหญ้าใว้ให้สตัว์เลีย้งหรือการท าทุง่เลีย้งสตัว์ โดยเจ้าของสตัว์เลีย้ง
เป็นผู้ด าเนินการ 

3) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 3 (กลุม่นาวี - กดุบอด)  

(1) ปัญหาระบบการสง่น า้ ซึง่มีสาเหตจุากพืน้ท่ีเกษตรกรรมอยูไ่กลทอ่สง่น า้
และระบบการจา่ยน า้ท าให้น า้มีการไหลท่ีช้าและสง่ผลตอ่การได้รับน า้ไมเ่พียงพอและการสง่น า้ท่ี
ไมมี่ความสม ่าเสมอ ห้วงเวลาในการปลอ่ยน า้ไมเ่พียงพอ  

- แนวทางการแก้ปัญหา 

- ควรจะมีการปรับปรุงระบบการสง่น า้  โดยมีการเพิ่มทอ่การสง่น า้ให้มีความ
ครอบคลมุในพืน้ท่ีทกุจดุและการเข้าถึงในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 
 

(2) ปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึง่มีสาเหตมุาจากภยัทางธรรมชาต ิ
สภาพภมูิอากาศ ลมมแรง ฝนตกหนกั 

- แนวทางการแก้ปัญหา 

- ควรจะมีการปรับปรุงชนิดของพืชท่ีปลกูในฤดกูาลตา่งๆ  ให้มีพนัธุ์พืชท่ี
มีความทนทานตอ่สภาพดนิฟ้าอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

- ควรมีการปรับปรุงพนัธุ์พืช  ท่ีมีความเหมาะสมตอ่สภาพดนิฟ้าอากาศ  
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- ควรมีนกัวิชาการและการน าภมูิปัญญาท้องถ่ิน  มาใช้แนะน าในการ
เปล่ียนแปลงชว่งเวลาในการเพาะปลกูพืชในฤดกูาล  หรือนอกฤดกูาลตลอดจนการค านวณ
ชว่งเวลาในการเพาะปลกูท่ีมีความเหมาะสม 

(3) ปัญหาทางด้านการเลีย้งสตัว์ ซึง่มีสาเหตมุาจากการเลีย้งสตัว์แบบ
ปลอ่ยขาดการดแูลสตัว์ท่ีเลีย้งใว้ไมมี่รัว้ในการขงัสตัว์ การเลีย้งสตัว์แบบปลอ่ยทุง่ 

- แนวทางการแก้ปัญหา 

- ผู้ ท่ีเลีย้งสตัว์ควรจะมีการดแูลสตัว์เลีย้ง ท่ีมีความเหมาะสมไมมี่การ
เลีย้งแบบปลอ่ยหรือควรท ารัว้กัน้ไมใ่ห้สคัว์เลีย้งกินพืชผลทางการเกษตรของบคุคลอ่ืนๆ  

4) กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 4 (กลุม่หนองเตาไห)  

(1) ปัญหาระบบการสง่น า้ ซึง่มีสาเหตจุากพืน้ท่ีเกษตรก รรมอยูไ่กลทอ่สง่น า้
และระบบการจา่ยน า้  ท าให้น า้มีการไหลท่ีช้าและสง่ผลตอ่การได้รับน า้ไมเ่พียงพอและการสง่น า้ท่ี
ไมมี่ความสม ่าเสมอ ห้วงเวลาในการปลอ่ยน า้ไมเ่พียงพอ  

- แนวทางการแก้ปัญหา 

- ควรมีการปลอ่ยน า้ให้มีระยะเวลาในการปลอ่ยน า้มากกวา่นี ้ควรมี
จ านวนวนัในการปลอ่ยน า้มากกวา่นี ้

- ควรมีการเพิ่มทอ่ระบบการจา่ยน า้  ให้มีความครอบคลมุมากกวา่นี ้
อาจจะเพิ่มจดุในการสง่น า้และการปลอ่ยน า้ ให้มีความพียงพอตอ่การใช้และมีความเหมาะสม 
 

(2) ปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึง่มีสาเหตมุาจาก  แมลงศตัรูพืช 
เพลีย้กระโดด  หนอน หน ู การใช้ปุ๋ ยเคมีจ านวนมาก  การเปล่ียนแปลงสภาพดนิฟ้าอากาศ อากาศ
ร้อนมีการเปล่ียนแปลงมาเป็นอากาศหนาวอยา่งฉบัพลนั 

-  แนวทางการแก้ปัญหา 

- ควรมีการพน่น า้หมกัชีวภาพ ในการป้องกนัแมลงกดักินพืชผลทางการ
เกษตร และมีการสนบัสนนุในการท าน า้หมกัชีวภาพ  

- ควรมีการลดการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี มาใช้ปุ๋ ยชีวภาพแทน 
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- ควรมีการแนะน าการปลกูพืชท่ีมีความทนทานตอ่สภาพภมูิอากาศ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงได้ดี  

- มีการปรับปรุงพนัธุ์พืชให้มีความทนทานตอ่อากาศ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว 

- ควรมีการคดัสรรพนัธุ์พืชท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพ ดนิ อากาศ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 
 

(3) ปัญหาคณุภาพดนิ  ซึง่มีสาเหตมุาจาก ดนิทราย คณุภาพต ่า การใช้
สารเคมีเป็นระยะเวลานานตดิตอ่กนั การใช้สารเคมีจ านวนมากท าให้ ดนิแข็ง สารปนเปือ้นในดนิ 

- แนวทางการแก้ปัญหา 

- ควรมีการแนะน าในการลดการใช้ปุ๋ ยเคมี โดยการใช้พืชตระกลูถัว่ในการ
ปรับปรุงดนิ  การรณรงค์การใช้ปุ๋ ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี 

- การไถกลบตอซงัข้าวเพ่ือใช้ในการปรับปรุงดนิ และลดการเผาตอซงัข้าว
ซึง่เป็นการท าลายคณุภาพดนิ  และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นดนิท่ีเป็นประโยชน์ในการปลกูพืช 

- การปลกูพืชตระกลูถัว่ในการปรับปรุงดนิ โดยการใช้ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพ น า้หมกัชีวภาพ ในการปลกูพืชและเป็นการปรับปรุงคณุภาพดนิให้มีความอดุมสมบรูณ์
เพิ่มขึน้ 

  สรุปปัญหาทางด้านกลุม่ผู้ใช้น า้ โดยมีการแบง่กลุม่ผู้ใช้น า้ ในพืน้ท่ีตามลกัษณะ
ภมูิประเทศในพืน้ท่ีออกเป็น 4 กลุม่ ซึง่สามารถสรุปประเดน็ปัญหา สาเหตขุองปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขใน แตล่ะประเดน็ปัญหาท่ีกลา่วมาแล้วทัง้ 4 กลุม่ ซึง่สามารถสรุปเป็นประเดน็ใน
ภาพรวมของพืน้ท่ีทัง้ 4 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

 1) ปัญหาระบบการสง่น า้ ซึง่มีสาแหตมุาจากพืน้ท่ีเกษตรกรรมอยูไ่กลทอ่สง่น า้และ
ระบบการจา่ยน า้ ท าให้น า้มีการไหลท่ีช้าและสง่ผลตอ่การได้รับน า้ไมเ่พียงพอและการสง่น า้ท่ีไมมี่
ความสม ่าเสมอ ห้วงเวลาในการปลอ่ยน า้ไมเ่พียงพอ การปลกูพืชได้รับผลผลิตท่ีต ่าไมส่ามารถท่ี
จะท าให้เกษตรกรมีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชมุชนท้องถ่ินโดยมี แนวทางการแก้ปัญหา 

(1) ควรจะมีการปรับปรุงระบบการสง่น า้ โดยมีการเพิ่มทอ่การสง่น า้ให้มี
ความครอบคลมุในพืน้ท่ีทกุจดุและการเข้าถึงในพืน้ท่ีเกษตรกรรม  



 181 

(2) ควรมีการปลอ่ยน า้ให้มีระยะเวลาในการปลอ่ยน า้มากกวา่นี ้มีจ านวนวนั
ในการปลอ่ยน า้มากขึน้ 

(3) ควรมีการเพิ่มทอ่ระบบการจา่ยน า้ ให้มีความครอบคลมุมากกวา่นี  ้
อาจจะเพิ่มจดุในการสง่น า้  และการปลอ่ยน า้ให้มีความพียงพอตอ่การใช้และมีความเหมาะสม  

 

 2)  ปัญหาระบบการจา่ยน า้ ซึง่มีสาเหตมุาจาก ระบบทอ่ในการกระจายน า้มีไม่
เพียงพอในการสง่น า้ในระบบชลประทานท่ีมีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ตลอดจนการปลอ่ยน า้ท่ีไมมี่
ความเพียงพอทางด้านป ริมาณ เวลา ความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เกษตรกรท าให้
พืน้ท่ีท าการเกษตรท่ีหา่งไกลไมไ่ด้รับน า้โดยมี แนวทางการแก้ปัญหา 

(1) การเพิ่มจ านวนทอ่น า้ให้มีความเพียงพอ ในการรับน า้ในพืน้ท่ี
เกษตรกรรม 

(2) การปลอ่ยน า้ให้มีความเพียงพอและสม ่าเสมอ เวลาท่ีมีความเหมาะสม  

3) ปัญหาระบบการบริหารจดัการน า้  มีสาเหตมุาจากการบริหารจดัการน า้มีการ
ปลอ่ยน า้น้อย น า้ไมพ่อใช้ อา่งเก็บน า้ตืน้เขิน และแนวทอ่ในการสง่น า้มีการทรุดตวัโดยมีแนว
ทางการแก้ปัญหา 

(1) กรมชลประทานควรมีการของบประมาณ ในการขดุลอกอา่งเก็บน า้ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและพืน้ท่ีในการรับน า้ 

(2) เจ้าหน้าท่ีของโครงการ ควรมีการของบประมาณในการซอ่มแซมแนวทอ่ให้
มีความเพียงพอ สอดคล้องและทนัตอ่ความต้องการของประชาชน  

(3) เจ้าหน้าท่ีควรมีการส ารวจแนวทอ่ในการปลอ่ยน า้ให้มีความสม ่าเสมอ 
และเม่ือพบแนวทอ่มีความเสียหายควรมีการซอ่มแซมอยา่งทนัทว่งทีเป็นประจ าและสม ่าเสมออยา่
ปลอ่ยไว้เป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายท่ีมากขึน้ 

(4) มีการฝึกอบรมกลุม่ผู้ใช้น า้ และให้ผู้ใช้น า้มาฝึกอบรมร่วมกนัทางด้าน กฏ
ระเบียบ การปฏิบตั ิตลอดจนการด าเนินงานของกลุม่ผู้ใช้น า้และผู้ใช้น า้ เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

 4) ปัญหาทางด้านดนิคณุภาพต ่า ซึง่มีสาเหตมุาจากคณุภาพดนิ ดนิในพืน้ท่ีมี
คณุภาพต ่าเป็นดนิร่วนปนทราย ซึง่มีความสอดคล้องกบัการศกึษาในการวิเคราะห์คณุภาพของ
ดนิในแตล่ะพืน้ท่ีจะมีดนิท่ีมีความแตกตา่งกนั โดยจะเป็นดนิทราย ดนิลกูรังเป็นดนิท่ีมีคณุภาพต ่า 
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ตลอดจนในการเพาะปลกู ในพืน้ท่ีมีการใช้ปุ๋ ยเคมีบ ารุงดนิท าให้มีผลตอ่คณุภาพ เม่ือมีการใช้
ตดิตอ่เป็นเวลานานท าให้ ดนิแข็ง มีการปนเปือ้นของสารเคมีในดนิโดยมี แนวทางการแก้ปัญหา 

(1) ควรมีการแนะน าในการลดการใช้ปุ๋ ยเคมี โดยการใช้พืชตระกลูถัว่ในการ
ปรับปรุงดนิ  การรณรงค์การใช้ปุ๋ ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี 

(2) การไถกลบตอซงัข้าวเพ่ือใช้ในการปรับปรุงดนิ และลดการเผาตอซงัข้าวซึง่
เป็นการท าลายคณุภาพดนิและสิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นดนิท่ีเป็นประโยชน์ในการปลกูพืช 

(3) การปลกูพืชตระกลูถัว่ในการปรับปรุงดนิ โดยการใช้ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพ น า้หมกัชีวภาพ ในก ารปลกูพืชและเป็นการปรับปรุงคณุภาพดนิให้มีความอดุมสมบรูณ์
เพิ่มขึน้ 
 

 5)  ปัญหาทางด้านการเลีย้งสตัว์  ซึง่มีสาเหตมุาจากการเลีย้งสตัว์แบบปลอ่ยขาด
การดแูลสตัว์ท่ีเลีย้งใว้ไมมี่รัว้ในการขงัสตัว์การเลีย้งสตัว์แบบปลอ่ยทุง่โดยมีแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

(1) ผู้ ท่ีเลีย้งสัตว์ควรจะมีการดแูลสตัว์เลีย้งท่ีมีความเหมาะสม ไมมี่การเลีย้ง
แบบปลอ่ยหรือควรท ารัว้กัน้ไมใ่ห้สตัว์เลีย้งกินพืชผลทางการเกษตรของบคุคลอ่ืนๆ   

(2) ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของจะต้องดแูลสตัว์เลีย้ง โดยการท ารัว้กัน้ไมป่ลอ่ยสตัว์เลีย้ง
ออกมานอกพืน้ท่ีตนเอง 

(3) พืน้ท่ีท่ีท าการเกษตร ควรท่ีจะมีรัว้กัน้ในพืน้ท่ีเพาะปลกูของตนเอง 
(4) การปลกูหญ้าใว้ให้สตัว์เลีย้ง หรือการท าทุง่เลีย้งสตัว์โดยเจ้าของสตัว์เลีย้ง

เป็นผู้ด าเนินการ 
 

 6) ปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึง่มีสาเหตมุาจากสภาพภมูิอากาศ ลม
แรง ฝนตกหนกั การเปล่ียนแปลงสภ าพดนิฟ้าอากาศอยา่งเฉียบพลนั  แมลงศตัรูพืช ได้แก่ เพลีย้
กระโดด หนอน หนกูารใช้ปุ๋ ยเคมีโดยมีแนวทางการแก้ปัญหา 

(1) ควรมีการพน่น า้หมกัชีวภาพในการป้องกนัแมลงกดักินพืชผลทางการ
เกษตร และมีการสนบัสนนุในการท าน า้หมกัชีวภาพ  

(2) ควรมีการลดการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี มาใช้ปุ๋ ยชีวภาพแทน 
(3) ควรมีการแนะน าการปลกูพืชท่ีมีความทนทานตอ่สภาพภมูิอากาศท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงได้ดี  
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(4) มีการปรับปรุงพนัธุ์พืชให้มีความทนทานตอ่อากาศ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว 

(5) ควรมีการคดัสรรพนัธุ์พืชท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพ ดนิ อากาศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

 จากการด าเนินการฝึกอบรมทางด้านวิชาการและการค้นหาปัญหา  การวิเคราะห์
ปัญหา การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในชมุชน ซึง่เป็นกระบวนการในการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรผู้ใช้น า้และกลุม่ผู้จดัสรรน า้  โดยสามารถ
สรุปปัญหาในภาพรวมซึง่เป็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขทางด้านระบบการสง่น า้  ระบบการจา่ย
น า้ ระบบการบริหารจดัการน า้ ดนิคณุภาพต ่า การเลีย้งสตัว์ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เป็นต้น 
ซึง่ได้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตขุองปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ดงัรายละเอียดท่ีได้กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น  ซึง่เป็นการค้นหาปัญหาท่ีเกิดจาการมีสว่นร่วมของกลุม่เกษตรกรในพืน้ท่ีศกึษา 

 

5.6 การวิเคราะห์ผลการศึกษาทางด้านประชากร  
จากการศกึษาทางด้านประชากรจะเห็นได้วา่ ประชากรในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้ม

เก่าในคาบ 14 ปี ท่ีแล้วมาจากปี  พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2551 ในชว่งปี พ .ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2544  
มีการเปล่ียนแปลงในทางลดลงมากท่ีสดุ  จากจ านวนประชากรในปี พ .ศ. 2543 จ านวน  17,783 
คน และในปี พ .ศ. 2544 จ านวน 11,856 คน ลดลง  5,927 คน ซึง่ลดลงร้อยละ 66.67  ซึง่เป็นปีท่ี
ประชากรลดลงมากท่ีสดุ  ซึง่ได้สอบถามจากประชาชนในพืน้ท่ีผลปรากฏวา่ ในปีดงักลา่วเป็นปีท่ี มี
อากาศแห้งแล้ง ประชากรเลยไมมี่ความมัน่ใจในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  จงึมี
การย้ายถ่ินออกไปท างานในเมืองซึง่เป็นปัญหาท าให้มีประชากรลดลงมากท่ีสดุ  และเม่ือมีการคดิ
คาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต จ านวนประชากรในอนาคตอีก 10 ปี จากปี พ .ศ. 2551 ไป
ถึงปี พ .ศ. 2561 ปรากฏวา่ประชากรในต าบลสงเปลือยและต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง  ซึง่เป็น
พืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  จงัหวดั
กาฬสินธุ์  เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.25 ซึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.51 ตอ่ปี  ดงัแผนภมูิท่ี 4.4  แสดงการ
คาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตจ านวน 10 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551-2561 
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5.7 การวิเคราะห์ผลการศึกษาในภาคสนาม  
จากการเก็บรวมรวมข้อมลูภาคสนามและจากผลการศกึษา ในพืน้ท่ีต าบลสงเปลือยและ

ต าบลคุ้มเก่าทางด้านตา่งๆ  ดงันี ้ 
 

5.7.1 ข้อมูลทางด้านส่วนบุคคล  จะเห็นได้วา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของประชากรในพืน้ท่ี
ศกึษา จะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  ซึง่มีอายอุยูใ่นระหวา่งอาย ุ 41-50 ปี  สถานภาพสมรส 
ซึง่เป็นวยัท างานทางด้านการเกษตรกรรม ซึง่ในพืน้ท่ีจะเป็นการท างานทางด้านการเกษตรกรรม
มากท่ีสดุ ร้อยละ 93.5 ซึง่มีการศกึษาในระดับ มธัยมศกึษามากท่ีสดุร้อยละ 58.7 มีรายได้ต ่ากวา่ 
5,000 บาทตอ่เดือน ในครอบครัวมีครอบครัวแบบครอบครัวขยายอยูร่วมกนัหลายคน มีบ้านเป็นท่ี
อยูข่องตนเองร้อยละ 73.6 และมีการอยูอ่าศยัในหมูบ้่านมากกวา่ 15 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 89.6 

 

จากการศกึษาข้อมลูทางด้านสว่นบคุคลจะเห็น ได้วา่ ในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่
น า้ล าพะยงั  (ตอนบน)  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ พืน้ท่ีดงักลา่ว
เป็นพืน้ท่ีทางด้านการเกษตรกรรม  ซึง่จากการศกึษาข้อมลูสว่นบคุคลของประชากรในพืน้ท่ีมีความ
พร้อมทางด้านการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมในโค รงการ ฯ ซึง่ประชากรท่ีอาศยัอยูมี่
การพึง่พากนั การชว่ยเหลือกนัในการประกอบอาชีพ มีแรงงานในการท าการเกษตรกรรม แต่
ประชากรในพืน้ท่ีมีข้อด้อยทางด้านการศกึษามีการศกึษาในระดบัประถมศกึษา มีรายได้ต ่า
เน่ืองจากการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  มีการปลกูข้าวในฤดกูาลและพืชไ ร่นอกฤดกูาล 
ซึง่ในการปลกูพืชไร่ก็มีการปลกูในสว่นท่ีน้อย การปลกูพืชตา่งๆ  มีราคาท่ีต ่าท าให้มีรายได้น้อย ไม่
เป็นเหตจุงูใจในการท าการเกษตรกรรม 

 
 

5.7.2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ   จะเห็นได้วา่ฐานะทางเศรษฐกิจ ในพืน้ท่ีศกึษาไมมี่
เงินออมร้อยละ 35.5  มีหนีส้ินในครัวเรือ นร้อยละ 70.9 มีการกู้ ยืมเงินร้อยละ 67.3 สว่นมากจะ
น ามาลงทนุทางด้านการเกษตรกรรม ซึง่เป็นการประกอบอาชีพสว่นใหญ่เป็นการท าการ
เกษตรกรรมและประชากรไมมี่ความพอใจในรายได้กบัความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ข้อมลูทางด้าน
เศรษฐกิจของประชากรในพืน้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีราย ได้น้อย โดยไมมี่เงินออมและมี
การลงทนุ  สว่นมากก็จะกู้ เงินมาลงทนุในการท าการเกษตรกรรม  ผลผลิตท่ีได้จากการประกอบ
อาชีพน้อย ราคาตกต ่า เพราะเป็นการปลกูพืชชนิดเดียวกนั เชน่ การปลกูข้าวในฤดกูาล และมีการ
ปลกูเป็นจ านวนมาก เม่ือมีการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีได้ก็มีการออกมาในคราวเดียวกนั ก็ท าให้ผลผลิต
ราคาถกู มีก าไรหรือมีรายได้น้อย ไมมี่ความเพียงพอในการใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั  หรือมีการเก็บ
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ไว้ในการลงทนุในครัง้ตอ่ไป  ก็มีเพียงแตก่ารเก็บเมล็ดพนัธุ์พืชผลไว้  แตใ่นบางปีท่ีราคาผลผลิตดี
ราคาสงู เกษตรกรก็มิได้คดิถึงการเก็บเมล็ดพนัธุ์ข้า วไว้ปลกูในปีตอ่ไป  ก็มีการจ าหนา่ยหรือขาย
หมด เม่ือถึงฤดกูาลในการปลกูข้าวนาปีก็ต้องมีการซือ้เมล็ดพนัธุ์ข้าวหรือเมล็ดพนัธุ์พืชตา่งๆ  ก็ท า
ให้เกษตรกรต้องมีคา่ใช้จา่ยหรือมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ในการท าการเกษตรกรรม 

 
 

 5.7.3 ข้อมูลทางด้านการย้ายถิ่น  จะเห็นได้วา่ จากการส ารวจข้อมลูทางด้านการย้าย
ถ่ินในรอบ 2 ปี ท่ีผา่นมาไมมี่ผู้ ย้ายถ่ินออกนอกพืน้ท่ีมากท่ีสดุร้อยละ 70.1 ถ้าหากมีการย้ายถ่ิน
ออกนอกพืน้ท่ีจะเป็นปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุร้อยละ 73.7 
และไมมี่งานท าร้อยละ 6.3 ในการย้ายถ่ินออกนอกพืน้ท่ีสว่นใหญ่ไปท างานรับจ้างมากท่ีสดุร้อยละ 
86.8  สว่นมากท างานในภาคกลางมากท่ีสดุ  และหากรัฐบาลมีนโยบายทางด้านการบริหารจดัการ
น า้ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การเกษตรกรรมในพืน้ท่ีมากท่ีสดุ มีการสร้างงาน การสง่เสริมทางด้าน
การเกษตรกรรมในพืน้ท่ีก็จะป้องกนัการย้ายถ่ินของประชาชนในพืน้ท่ีออกนอกพืน้ท่ี 
 

จากข้อมลูการย้ายถ่ินจะเห็นได้วา่ ถ้าหากรัฐบาลหรือหนว่ยงานของรัฐมีการ
สง่เสริมทางด้านการเกษตรกรรม และมีนโยบายการบริหารจดัการน า้ท่ีมีความเหมาะสมในพืน้ท่ี 
หรือเจ้าหน้าท่ีโครงการในการสง่น า้มีการบริหารจดัการน า้ท่ีดี เป็นธรรมทัว่ถึงในโครงการพฒันาลุม่
น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยเฉพาะการบริหารจดัการน า้ในโครงการท่ีมี
ความเหมาะสม ก็สามารถท่ีจะลดปัญหาทางด้านการย้ายถ่ิน ประชากรก็จะกลบัมาท าการ
เกษตรกรรมในพืน้ท่ี ให้เกิดความคุ้มคา่ในใช้น า้มากท่ีสดุเป็นการสร้างงาน สร้างร ายได้ชมุชน
ท้องถ่ินในอนาคต 

 
 

 5.7.4 ข้อมูลทางด้านการสาธารณสุข จะเห็นได้วา่สว่นใหญ่ประชากรไมมี่การ
เจ็บป่วย  ถ้าหากมีการเจ็บป่วย ก็จะเกิดจากสาเหตจุากการท าการเกษตรกรรม ซึง่ป็นการท างาน
หนกัเป็นประจ าก็จะเจ็บป่วยในระบบกล้ามเนือ้ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร  ถ้า
หากไมส่บายก็จะซือ้ยามาทานเอง ซึง่ในการปฏิบตัติวัหรือพฤตกิรรมในการท างานก็จะเป็นการท า
การเกษตรกรรมในพืน้ท่ี เป็นการท างานหนกัก็จะเกิดการเจ็บป่วยทางด้านระบบกล้ามเนือ้อยา่งท่ี
กลา่วแล้วข้างต้น 
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5.7.5 ข้อมูลทางด้านการเกษตรกรรม จะเห็นได้วา่ทางด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีใช้
ท าการเกษตรกรรม ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา ไมมี่การเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  
เน่ืองจากท่ีดนิในโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   อ าเภอ
เขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ จะเป็นพืน้ท่ีการท าการเกษตร ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยมีการท าการ
เกษตรกรรมในพืน้ท่ี  จากการวิเคราะห์ทางด้านคณุภาพดนิในพืน้ท่ีคณุสมบตัขิองดนิเป็นดนิร่วน
ปนทราย มีความอดุมสมบรูณ์ต ่า ซึง่มีความสอดคล้องกบัการส ารวจข้อมลูจากการสอบถามจาก
ประชากรในพืน้ท่ี  ในการท่ีดนิในพืน้ท่ีโครงการฯ คณุสมบตัขิองดนิเส่ือม เน่ืองจากประชากรใน
พืน้ท่ีมีความรู้น้อย  การศกึษาระดบัประถมศกึษา มีการใช้ปุ๋ ยหรือการปลกูพืชท่ีมีความซ า้กนัโดย
ไมมี่การเปล่ียนแปลง  สลบัการปลกูพืช และการใช้ปุ๋ ยเคมี  มากกวา่การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เจ้ าหน้าท่ีท่ี
มีความรับผิดชอบควรท่ีจะมีการแนะน าให้กบัประชากรในพืน้ท่ีให้มีการปลกูพืชทัง้ในฤดกูาลและ
นอกฤดกูาลให้มีความรู้  ทางด้านการท าการเกษตรกรรม  ในการปรับปรุงดนิให้มีความเหมาะสม
ในการปลกูพืช  และการท าการเกษตรกรรมท่ีมีคณุภาพท่ีดี  

 ประชากรในพืน้ท่ีศกึษามีการ รวมกลุม่การเป็นสมาชิกกลุม่  ทางด้านการ
เกษตรกรรมในการท าการเกษตรกรรมมีการใช้สระน า้ในไร่นามากท่ีสดุ  เน่ืองจากในพืน้ท่ีเป็นการ
ด าเนินการตามแนวทางทฤษฏีใหม ่โดยท่ีทฤษฏีใหมจ่ะมีสระน า้ในไร่นาไว้เก็บน า้ไว้ใช้ในการท า
การเกษตรกรรม  เป็นการส ารองน า้ไว้ใช้ในการท าการเกษตร กรรมในพืน้ท่ี  ถ้าหากน า้ไมพ่อก็จะมี
การเตมิน า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  มาใช้ในการท าการ
เกษตรกรรม  และในการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีศกึษามีการใช้เคร่ืองจกัรกลในการเกษตรหรือ
เคร่ืองทุน่แรงชว่ยในการท าการเกษตรสว่นใหญ่เป็นการใช้รถไถนาแ บบเดนิตาม เคร่ืองสบูน า้ และ
รถแทรกเตอร์ไถนา  เป็นเคร่ืองทุน่แรงในการท าการเกษตรกรรม  ซึง่การท าการเกษตรกรรมถ้าหาก
มีเคร่ืองทุน่แรงทางด้านการท าการเกษตรกรรม  ก็ชว่ยลดการใช้แรงงานซึง่จะเป็นการลดความ
เจ็บป่วยและเป็นการบง่บอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในพืน้ท่ีศกึษ า  ถ้าหากมีรายได้ดี 
เงินเหลือจา่ยก็จะเป็นเงินออม  การเก็บออมเงินมาซือ้เคร่ืองจกัรกล  ซึง่เป็นสิ่งท่ีดีมีความก้าวหน้า
ในการท างานหรือบางครัง้อาจเป็นการกู้ เงินมาซือ้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  เพ่ือลดการใช้
แรงงานในการท าการเกษตร 

 

 



บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศกึษาการบริหารจดัการน า้โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมา 
จากพระราชด าริ ฯ ซึง่เป็นการบรูณาการโดยใช้แนวทางในการศกึษาด้านทรัพยากรดนิ ทรัพยากร
น า้และประชากร (LWPM Concept) ซึง่สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 การศึกษาทางด้านทรัพยากรดนิ  

 การศกึษาทางด้านทรัพยากรดนิเป็นการศกึษาทางด้านความอดุมสมบรูณ์ของดนิมีการเก็บ
ตวัอยา่งดนิในพืน้ท่ีศกึษามาด าเนินการวิเคราะห์ซึง่เป็นการศกึษาทางด้านคณุสมบตัขิองดนิ
ทางด้านลกัษณะทางกายภาพความอดุมสมบรูณ์ของดนิ ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ดนิในพื ้ นท่ีศกึษา
เป็นดนิร่วนปนทรายทราย (Sandy loam)  ซึง่มีความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตติ ่า ปฏิกริยาดนิ
เป็นกรดจดัถึงกรดแก่และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งชดุดนิของกรมพฒันาท่ีดนิ  จะตรงกบั
ชดุดนิท่ี 17 และชดุดนิท่ี 22  ซึง่เป็นชดุดนิท่ีเป็นดนิร่วนปนทราย ซึง่มีความเ หมาะสมในฤดฝูนใช้
ปลกูข้าวมากกวา่การปลกูพืชไร่  ไม้ผลและพืชผกั  แตส่ามารถปลกูพืชไร่หรือพืชผกัในชว่งฤดแูล้ง 
เชน่ ข้าว  ข้าวโพด ถัว่ลิสง  มะเขือเทศ ยาสบู  เป็นต้นซึง่เป็นพืชท่ีมีอายสุัน้ ถ้ามีน า้จากธรรมชาติ
หรือแหลง่จากน า้ชลประทาน  ซึง่ในการปลกูพืชดงักลา่วจะมีค วามสอดคล้องกบัพืชท่ีปลกูในพืน้ท่ี
ศกึษาเพราะวา่ในฤดฝูนจะเป็นการปลกูข้าวนาปีสว่นในฤดแูล้งก็จะมีการปลกูพืชไร่โดยมีการใช้น า้
ชลประทานจากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั 

 ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในพืน้ท่ีศกึษาเป็นการใช้ท่ีดนิด้านการท าการเกษตรกรรมทัง้หมด 
ซึง่จากการศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในปี พ.ศ. 2538 เป็นปีท่ีมีการก่อสร้างโครงการพฒันาลุม่น า้
ล าพะยงั (ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มีการแบง่พืน้ท่ีการใช้ท่ีดนิออกเป็นการท านาข้าว
ตามฤดกูาลโดยในฤดฝูน และเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ผลดัใบ  ซึง่ในขณะนัน้ก็มีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิต
ของประชาชนในพืน้ท่ีในปี พ .ศ. 2545  มีการแบง่พืน้ท่ีละเอียดขึน้มากวา่เดมิมีการจ าแนกพืน้ท่ี
ออกเป็นพืน้ท่ีทางการเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่  และมีการจ าแนกเป็นพืน้ท่ีละเอียดมากขึน้  ในปี 
พ.ศ. 2551 พืน้ท่ีท่ีแบง่สว่นใหญ่ก็เป็นพืน้ท่ีทางด้านการเกษตรกรรมไมมี่การสร้างบ้านเรือนหรื อ
ความเป็นเมืองเพิ่มขึน้การใช้ประโยชน์ท่ีดนิส าหรับอนาคตการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษาก็
เป็นการท าการเกษตรกรรมซึง่ขึน้อยูก่บันโยบายในการบริหารงานของหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี  
และหนว่ยงานสว่นกลาง  เชน่ โครงการชลประทานท่ี 6  โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน) 
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อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ชลประทานจงัหวดั กรมชลประทาน 
และหนว่ยงานทางด้านการเกษตร  เชน่ เกษตรอ าเภอ  เกษตรจงัหวดั  องค์การบริหารสว่นต าบล 
เป็นต้น  

6.2 การศึกษาด้านทรัพยากรน า้ 
 

 การศกึษาด้านทรัพยากรน า้ เป็นการศกึษาทางด้านคณุภาพน า้  การเก็บกกัน า้ การสง่น า้
ชลประทานในอดีต ปัจจบุนั และการใช้น า้ในอนาคต  การศกึษาทางด้านคณุภาพน า้ก็มีการเก็บ
ตวัอยา่งน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) สง่ตรวจวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่น า้
ในอา่งเก็บน า้ล า พะยงั (ตอนบน )มีคณุภาพน า้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคมุมลพิษ ซึง่
เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพในแหลง่น า้ผิวดนิประเภทท่ี 1 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีคณุภาพน า้มีสภาพ
ตามธรรมชาติ  ปราศจากน า้ทิง้จากกิจกรรมทกุประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอปุโภค
และบริโภคโดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกตกิ่อนการขยายพนัธุ์ตามธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิต
ระดบัพืน้ฐาน และการอนรัุกษ์ระบบนิเวศของแหลง่น า้ท่ีสามารถน ามาใช้ ประโยชน์ตอ่การท า
เกษตรกรรมได้ (กรมควบคมุมลพิษ, 2540) 
 

 ด้านปริมาณการใช้น า้ได้มีการวิเคราะห์ความเพียงพอ ส าหรับการท าการเกษตรกรรมโดย
จากการศกึษาข้อมลู 7 ปีท่ีผา่นมาตัง้แต ่พ .ศ. 2545 -พ.ศ. 2551 ซึง่ปริมาณน า้  เก็บกกัสงูสดุในปี 
พ.ศ. 2551 ปริมาณการเก็บกกัเทา่กบั 3,225,243.19 ลกูบาศก์เมตร  และปริมาณการเก็บกกัต ่า
ท่ีสดุในปี พ .ศ. 2546 ปริมาณการเก็บกกัเทา่กบั 2,721,681.57 ลกูบาศก์เมตร ในการวิเคราะห์
ความต้องการน า้ในการศกึษานีไ้ด้ค านงึถึงปัจจยัทางด้านอปุสงค์เน่ืองจากการตดัสินใจของ
เกษตรกรมิได้ขึน้อยูก่บัการสง่น า้ในฤดแูล้งของโครงการชลประทานแตเ่พียงอยา่งเดียวแตข่ึน้อยูก่บั
ปัจจยัทางด้านภมูิอากาศในพืน้ท่ี แมลงและสตัว์ท่ีเป็นศตัรูพืชและราคาผลผลิตทางการเกษตร 
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมด้วย ซึง่จากการศกึษาในการศกึษาจากแบบจ าลองการใช้น า้และการ
ปลกูพืชในฤดแูล้งจะมีน า้เพียงพอส าหรับการท าการเกษตรกรรมโดยมีการปลกูพืชชนิดตา่งๆ ท่ี
เกษตรกรมีการปลู กเป็นพืชหลกัในพืน้ท่ีซึง่ได้มีการวิเคราะห์ตามสถานการณ์และการก าหนด
แนวทางในการบริหารจดัการน า้ดงัตอ่ไปนี ้

กรณีท่ี 1 การปลกูพืชโดยมีการใช้พืน้ท่ีเป็นเกณฑ์ในการเพาะปลกูโดยมีการปลกูพืช 5 ชนิด 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ถัว่ลิสง ยาสบูมีการ วิเคราะห์พืน้ท่ีส าหรับการปลกูพืช จ านวนพืน้ท่ี 
และการใช้น า้ในการปลกูพืชชนิดเดียว สองชนิด สามชนิด ส่ีชนิด ห้าชนิด มีการสลบัพืชกนัปลกูจน
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ครบทกุชนิดเพ่ือ ศกึษาปริมาณการใช้น า้ของพืช และจ านวนพืน้ท่ีในการเพาะปลกูพืชในฤดแูล้ง  
โดยการวิเคราะห์แบง่ออกเป็น 

 

4) การปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีการเพาะปลกู 4,420 ไร่ 
5) การปลกูพืชจ านวน 3,315 ไร่ ร้อยละ  75 ของพืน้ทีการปลกูพืช 
6) การปลกูพืชจ านวน 2,210 ไร่ ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีการปลกูพืช 

 

ในกรณีตา่งๆ  ข้างต้น เม่ือปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงัมีไมเ่พียงพอความ
ต้องการในฤดแูล้ง ซึง่เป็นการคาดการณ์ท าให้ทราบวา่ ถ้าหากพืน้ท่ีในโครงการทัง้หมดมีการปลกู
พืชเตม็พืน้ท่ีจะต้องมีการใช้น า้ในปริมาณเทา่ไร ตามแตล่ะสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้หรือถ้าหาก
รัฐบาลมีนโยบายในการสง่เสริมการปลกูพืชจริงในอนาคต ก็จะต้องมีการวางแผนเตรียมน า้ไว้ให้
เกษตรกรในอนาคตอยา่งไร 
 

กรณีท่ี 2 การใช้น า้เป็นเกณฑ์ในการปลกูพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด  มะเขือเทศ ถัว่ลิสง 
ยาสบูและมีการปลกูพืชชนิดเดียว สองชนิด สามชนิด ส่ีชนิด ห้าชนิด โดยมีการสลบักนัทกุชนิดเพ่ื อ
วิเคราะห์ การปลกูพืช  และมีการก าหนดปริมาณการใช้น า้ในแต่ ละแนวทางการศกึษา โดย
ก าหนดให้ 

1) ปริมาณน า้เตม็การเก็บกกั เทา่กบั 4,000,000 ลกูบาศก์เมตรปริมาณน า้ใช้ได้ 3,850,000 
ลกูบาศก์เมตร 

2) ปริมาณน า้เก็บกกั 3,000,000 ลกูบาศก์เมตร  ปริมาณน า้ใช้ได้ 2,850,000ลกูบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 75 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ 

3) ปริมาณน า้ เก็บกกั 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร  ปริมาณน า้ใช้ได้ 1,850,000 ลูกบาศก์
เมตร หรือร้อยละ 50 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ 

4) ปริมาณน า้ เก็บกกั 1,000,000 ลกูบาศก์เมตร  ปริมาณน า้ใช้ได้ 850,000ลกูบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 25 ของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้  

 

กรณีท่ี 3 การศกึษาปริมาณน า้สงูสดุของการ เก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั ในปี พ .ศ. 
2551 มีปริมาณการเก็บกกั 3,200,000 ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 3,050,000 ลกูบาศก์เมตร 
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กรณีท่ี  4 การศกึษาปริมาณน า้ต ่าสดุของการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั ในปี พ .ศ. 
2546 มีปริมาณการเก็บกกั 2,700,000 ลกูบาศก์เมตร ปริมาณน า้ใช้ได้ 2,550,000 ลกูบาศก์เมตร 

กรณีท่ี 5 การปลกูพืชจริงในพืน้ท่ีศกึษาโดยมีการเก็บข้อมลูในการปลกูพืชในปี พ .ศ. 2549
พ.ศ. 2550พ.ศ. 2551โดยแบง่ออกเป็น 

1) การเปรียบเทียบพืน้ท่ีในกรณีก าหนดให้มีการปลกูพืชในแตล่ะชนิดเตม็พืน้ท่ีโครงการฯ 
และเปรียบเทียบกบัการปลกูพืชจริงในปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551  

2) ก าหนดให้มีการปลกูพืชในแตล่ะชนิด ในกรณีท่ีมีการเก็บกกัน า้น้อยท่ีสดุในอา่งเก็บน า้ท่ี
มีปริมาณ 2,700,000 ลกูบาศก์เมตร และมีปริมาณน า้ใช้ได้ 2,550,000 ลกูบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 
2546  

 

การศกึษารูปแบบการบริหารจดัการน า้ และการเสนอแนวทางในการบริหารจดัการน า้โดยใช้
แนวทางการบริหารจดัการตามหลกัการทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากร และ น าแนวทาง
ทฤษฏีใหมม่าประยกุต์ใช้โดยมีการจ าลองพืน้ท่ีออกเป็น พืน้ท่ี 15 ไร่ 30 ไร่ และ 45 ไร่  มีการแบง่
ตามสดัสว่น 30:30:30:10ซึง่ผลการศกึษาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นและมีความเหมาะสมในการ
น าแนวทางทฤษฏีใหมม่าประยกุต์ใช้ในการเกษตรกรรม เพ่ือเป็นการลดความขาดแคลนน า้ในชว่ง
ฤดแูล้ง 

 

ผลการศกึษาในการทดลองใช้แบบจ าลอง การใช้ท่ีดนิและน า้ตามแนวทางทฤษฏีใหม ่ โดย
มีการใช้แบบจ าลองในการใช้ พืน้ท่ีในการท าการเกษตรออกเป็น  3 กรณี การใช้พืน้ท่ี 15 ไร่ 30 ไร่  
และ 45 ไร่ ในการท าการเกษตรแบบทฤษฏีใหม ่ มีการคดิผลตอบแทน ต้นทนุ ก าไร ให้กบั
เกษตรกรในท าการทฤษฏีใหม ่และจากตวัอยา่งของนายประชิด ศรีเสน ท่ีได้มีการท าการ เกษตร
ในรูปแบบทฤษฏีใหม ่มีสระน า้ในไร่นาซึ่ งเป็นแหลง่น า้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม และเม่ือน า้ไมพ่อใช้
จากการเก็บน า้ชว่งฤดฝูน ก็มีการเตมิน า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น า้และการปลกูพืชในไร่นาได้ผลผลิตท่ีดี และมี
ปริมาณน า้เพียงพอในการท าการเกษตรกรรม ซึ่งในการท าการเกษตรทฤษฏีใหมจ่ะสง่ผลให้เกิดผล
ผลิตท่ีเพิ่มขึน้จากเดมิทัง้รายได้ ผลตอบแทน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในการ
เกษตรกรรมในพืน้ท่ี เน่ืองจากการท าการเกษตรตัง้แตก่่อนนัน้มีปัญหาทางด้านการใช้น า้ ไมมี่
ระบบในการบริหารจดัการน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมี่การเก็ บกกัน า้ในไร่นา ในการท าการ
เกษตรกรรมมีการท าเกษตรน า้ฝนเพียงอยา่งเดียว ท าให้เกิดความเสียหายตอ่ผลิตผลทางการ
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เกษตรกรรม  ไมมี่การบริหารจดัการน า้และท่ีดนิในการปลกูพืช ท าให้มีคณุภาพด้านผลผลิตต ่า ซึง่
ผลจากการศกึษานีส้ามารถสรุปได้วา่ในพืน้ท่ีมีความเหมาะสมอยา่งยิ่ง  ท่ี จะประยกุต์ใช้
แนวความคดิทางด้านทฤษฏีใหมม่าด าเนินงานในพืน้ท่ีเกษตรกรรมจะสามารถก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้  ทัง้เกษตรกรและชมุชนท้องถ่ินตอ่ไปในอนาคต 

ผลการศกึษาจะเป็นแบบอยา่งในการเสนอแนวทางด้านการใช้น า้หรือการบริหารจดัการน า้
ในพืน้ท่ีในอดีต ปัจจบุนั รวมทั ้ งการวางแผนการใช้น า้ในพืน้ท่ีในสถานการณ์น า้ในระดบัตา่งๆ  ท่ี
ก าหนดไว้ในอนาคต  ตลอดจนการเลือกชนิดของการปลกูพืชหลกัในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล า
พะยงั(ตอนบน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ให้มีความเหมาะสมกบั
การปลกูพืชและการสง่เสริมการเก ษตร และค านงึถึงปัจจยัทางด้านราคา ผลผลิตในพืน้ท่ีท่ี
สามารถใช้ในการก าหนด และการวางแผนในการปลกูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีดี ราคาท่ีดีมีคณุภาพ
ตอ่ไป 

 

6.3 การศึกษาทางด้านประชากร 
 

 การศกึษาด้านประชากร  เป็นสิ่งส าคญัในการศกึษาและเป็นสว่นท่ีต้องใช้น า้เป็นต้นทนุใน
การท าการเกษตรกรรมการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจาก พ .ศ. 
2551-พ.ศ. 2561  ซึง่ในปี พ .ศ. 2551 มีประชากรจ านวน 11,002 คน และคาดการณ์ในปี  พ.ศ.
2561 จะมีประชากร 11,579 คน จากการคาดการณ์ประชากรในอนาคตมีประชากร เพิ่มขึน้ใน
อนาคต ร้อยละ 5.25 ซึง่ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.51 ตอ่ปี จากการศกึษาข้อมลูสว่น
บคุคล ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจ ข้อมลูทางด้านการย้ายถ่ิน ข้อมลูทางด้านการสาธารณสขุ ข้อมลู
ทางด้านการเกษตรกรรม  จากการวิเคราะห์ข้ อมลูดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่  ประชากรในพืน้ท่ี 
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษารายได้ต ่ากวา่ 5,000 บาท  
ตอ่เดือน  รายได้ต ่ากวา่ 23,000 บาทตอ่ปี เฉล่ียประมาณ 1,916.67 บาทตอ่เดือน ถือวา่ฐานะ
ยากจน  (กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 2551) ไมมี่เงินออม  มีหนีส้ินสว่นมากมีการกู้
มา  ลงทนุในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเม่ือราคาพืชผลทางการเกษตรกรรมมีราคาตกต ่า ท า
ให้มีรายได้น้อยไมเ่ป็นเหตจุงูใจในการประกอบอาชีพ  มีบ้านเป็นของตนเอง เป็นครอบครัวขยาย
อยูร่วมกนัหลายคน อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านมากกวา่ 15 ปีขึน้ไป และเป็นการท่ีอยูอ่าศยัแบบพึง่พากนั  
ในรอบสองปีท่ีผา่นมาไมมี่การย้ายถ่ินออกนอกพืน้ท่ี  ถ้าหากมีการย้ายถ่ินก็จะเป็นการย้ายถ่ิน
ออกไปท างานในเมืองในภาคกลางมากท่ีสดุและถ้าหากรัฐบาลมีนโยบายทางด้านการบริหาร
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จดัการน า้ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การเกษตรกรรมในพืน้ท่ีก็จะสามารถสร้างงานและสร้างรายได้การ
สง่เสริมทางด้านการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีก็จะลดการย้ายแรงงานออกนอกพืน้ท่ีได้ซึง่จะท าให้บคุคล
ท่ีอยูใ่นชว่งวยัแรงงานสามารถท่ีจะท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีท่ีได้ผลผลิตดี  มีคณุภาพ  ราคาท่ีมี
ความเหมาะสมก็จะท าให้มีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จะสง่ผลต่อคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

จากการศกึษาการบรูณาการทรัพยากรดนิ  ทรัพยากรน า้และประชากร ดงักลา่วข้างต้น
สามารถสรุปเป็นแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้
   
 
  
   
 

  
    

   
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 6.1 สรุปการบริหารจดัการน า้ตามหลกัการทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้ และประชากร 

(LWPM Concept) 
 จากการศกึษาท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ ในพืน้ท่ีประยกุต์ใช้หลกัการการบริหาร
จดัการ ทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้และประชากร (LWPM Concept) เป็นแนวทางใหมใ่นการ
บริหารจดัการน า้ซึง่ในการบริหารจดัการนีจ้ะต้องมีความเก่ียวข้องซึง่กนัและกนัหรือมี
ความสมัพนัธ์กนัระหว่ างทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้และประชากร ถ้าหากมีสว่นใดสว่นหนึง่ท่ีถกู
กระทบหรือถกูท าลายก็จะท าให้ระบบเหลา่นัน้สญูเสียความสมดลุย์ไป  อยา่งเชน่ในการปลกูพืชใน
พืน้ท่ีดนิไมดี่ก็จะต้องมีการให้ความรู้ในการปรับปรุงดนิให้มีคณุภาพท่ีดี  มีความเหมาะสมกบัการ

 
            น า้ 

 
 

ประชากร 

   

        ดิน 

หลกัการทฤษฏีใหม ่

การบริหารจ้ดการ ดิน น า้ ประชากร 

การพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

การศกึษาด้านดิน 

การศกึษาด้านน า้ 

การศกึษาด้านประชากร 

การมีสว่นร่วมของประชาชน 
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ปลกูพืช  ซึง่ในก ารปลกูพืชให้ได้ผลดีนัน้นอกจากมีท่ีดนิท่ีดีในการปลกูพืชแล้วก็จะต้องมีน า้ท่ี
เพียงพอในความต้องการใช้น า้ในการปลกูพืช  เชน่  ในโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  (ตอนบน)
อนัเน่ืองมาจาก  พระราชด าริ  อ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง
พระราชทาน ‚ทฤษฏีใหม่ ‛ ให้ประชาชนน าไปใช้ ในพืน้ท่ีเป็นการขดุสระเก็บน า้ไว้ใช้ในการ
เพาะปลกูในครัวเรือนไว้ใช้ในการเพาะปลกูพืชในฤดแูล้ง ถ้าหากน า้ในสระน า้ประจ าไร่นาดงักลา่ว
ไมเ่พียงพอ  ก็จะมีการสง่น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  มา
ชว่ยและเก็บกกัไว้ใช้ในการท าการเกษตรกรรม  ซึง่จะตรงตามหลกัการสระใหญ่เตมิสระเล็ก 
 

เม่ือมีน า้ในการเพาะปลกูแล้ว  ประชากรหรือประชาชนในพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล า
พะยงั (ตอนบน) ท่ีท าการศกึษาก็จะมีการปลกูพืชทัง้ในฤดกูาลและนอกฤดกูาลให้มีรายได้เป็นการ
สร้างงาน  สร้างรายได้ส าหรับประช ากรและชมุชนท้องถ่ินซึง่ประชาชนก็จะน าผลผลิตท่ีได้มา
รับประทานในชีวิตประจ าวนัก่อน  ท่ีเหลือก็จะน ามาขายในชมุชน ถ้าหากมีจ านวนมากก็ จะน าไป
ขายนอกพืน้ท่ี  เป็นการด าเนินการท่ีเน้นการร่วมมือกนัของสมาชิกในชมุชน  ซึง่อาจอยูใ่นรูปกลุม่
สหกรณ์ ในขัน้ตอนการผลิตและกิจกรรมตา่งๆ  ของชมุชน เชน่ การจดัหาเมล็ดพนัธุ์และปัจจยัการ
ผลิตตา่งๆ  การใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ใ นการผลิตร่วมกนั  การร่วมกนัจดัหา และดแูล
การบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ เชน่ การสาธารณสขุ วดั โรงเรียน การมีกองทนุท่ีจะ
สามารถให้กู้ ยืมแก่สมาชิกในชมุชนยา มฉกุเฉินและเพ่ือการศกึษาแก่บตุรหลานของสมาชิกใน
ชมุชนโดยมุง่เน้นให้ชมุชนเป็นสงัคมท่ี มีความ อบอุน่   มีความรักความเอือ้อาทรตอ่กนัและกนั
นอกจากนีก้ารรวมกลุม่กนัจะสามารถเพิ่มความสามารถในการตอ่รองและลดต้นทนุในการผลิต
ผลผลิตของเกษตรกรในพืน้ท่ีก็ จะน าไปสูห่ลกัการทฤษฏีใ หมใ่นขัน้ท่ีสองตอ่ไปเม่ือมีการค้าขายใน
พืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีแล้ว ประชาชนบางกลุม่ก็จะเห็นวา่ในการเพาะปลกู ในกรณีในพืน้ท่ีโครงการ
พฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารินี ้ประชากรมี ท่ีดนิ  มีน า้ในการ
เพาะปลกู และ มีความพอเพียง ก็จ ะสามารถ เก็บออมเงินบา งสว่นไว้ลงทนุในอนาคตหรือการ
ด าเนินการในขัน้นีใ้ห้ชมุชนเปิดตวัตอ่สงัคมภายนอก   เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรอ่ืน ๆ  เชน่ บริษัท 
และธนาคาร ได้เข้ามาให้ความชว่ยเหลือด้านการเงินและการตลาดเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และ
ให้องค์กรภายนอกได้มีโอกาสซือ้ผลผลิตทางการเกษตรในราคาถกู ถ้ าหากไมมี่ก็มีการกู้ เงินมา
ลงทนุก็จะน าไปสูห่ลกัการทฤษฏีใหมใ่นขัน้ท่ีสามตอ่ไปในอนาคต ซึง่เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ในชมุชนท้องถ่ินในอนาคตเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต  
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จากแผนภาพท่ี 6.1 ข้างต้นจะเห็นได้วา่ ในสว่นกลางระหวา่งการรวมกนัระหวา่ง 
ทรัพยากรดนิ ทรัพยากรน า้และประชากร ถ้าหากประชาชนมีสว่นร่วมในการด าเนินการก็จะสง่ผล
ให้เกิดความยัง่ยืน และเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีได้ ซึง่ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชมุชนท้องถ่ินโดยการมีสว่นร่วมของประชาชน ทัง้ทางด้าน
ทรัพยากรดิ น มีการปรับปรุงดนิ  มีการชว่ยเหลือในการให้ความรู้ทางด้านการเพาะปลกู การ
ปรับปรุงดนิท่ีถกูวิธี  เพ่ือให้ดนิมีคณุภาพท่ีดีมีความเหมาะสมในการเพาะปลกู การสง่เสริมการ
ปลกูพืชตา่งๆ  เป็นต้น สว่นทางด้านทรัพยากรน า้ก็จะมีการมีสว่นร่วมในการวางแผน ร่วมคดิ ร่วม
ท า ทกุระดั บ ทัง้เจ้าหน้าท่ีในโครงการฯ กรมชลประทาน ผู้จดัสรรน า้ ผู้ใช้น า้ตลอดจนผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียทกุระดบั มาร่วมกนั  และมีสว่นร่วมในการด าเนินงานในการด าเนินงาน  สว่นด้าน
ประชากรก็จะต้องมีการให้ความรู้ในการปลกูพืช  การตลาด การใช้น า้ท่ีถกูต้อง  เน่ืองจาก
ประชาชนในพืน้ท่ีศกึษามีการศกึษาในระดบัประถมศกึษา ซึง่สว่นใหญ่เป็นคนท่ีมีอายคุอ่นข้างสงู
และหนว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ีต้องเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายในการสนบัสนนุ
ประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นการสง่เสริมทางด้านการท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีเป็นการสร้างงาน  
สร้างรายได้ชมุชนท้องถ่ิ นเพ่ือลดการย้ายถ่ินในการท างานของประชาชนวยัแรงงานเม่ือหมด
ฤดกูาลในการท านาแล้ว  ก็จะเป็นการชว่ยลดปัญหาการอพยพคนจากชนบทสูเ่มือง  เกิดชมุชน
แออดัตา่งๆ ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านคณุภาพชีวิตและอาชญากรรมในภายหน้าได้ 

 

จากแผนภาพดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ ถ้าหากดนิในพืน้ท่ีได้รับการปรับปรุงให้มีความ
อดุมสมบรูณ์  มีการปลกูพืชท่ีมีความเหมาะสม คณุภาพของพืชท่ีปลกูมีคณุภาพดี  การ
เจริญเตบิโตเหมาะสม  มีการบริหารจดัการน า้ หรือมีการด าเนินการตามแนวทางเลือกท่ีมีความ
เหมาะสมก็จะสง่ผลให้ประชาชนมีรายได้ดี เน่ืองจากผลผลิตมี คณุภาพดี ราคาสงู และในแตล่ะ
สว่นก็จะมีสว่นร่วมของประชาชนในทกุระดบัไมว่า่จะเป็น หนว่ยงานภาครัฐให้การสนบัสนนุ
ประชาชนมีความพร้อมในการด าเนินการ ก็จะท าให้มีการพฒันาไปสูค่ณุภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน และทกุอยา่งท่ีเกิดจากความต้องการของประชาชน หรือประชาชนเข้ามามีสว่น ร่วมใน
การด าเนินงานทกุระดบัก็จะท าให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
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6.4 ข้อเสนอแนะ  
6.4.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  

1)  ในการบริหารจดัการน า้ โครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  ฯ ควรมีนโยบายทางด้านการสง่น า้ท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูพืช
ให้แก่เกษตรกรท่ีแนน่อน เพ่ือเป็นการให้เกษตรกรมีความมัน่ใจในการปลกูพืชในฤดแูล้ง และมีการ
รายงาน  สถาณการณ์น า้ในการเก็บกกัน า้ในอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) ให้เกษตรกรได้รับ
ทราบถึงสถานการณ์ในการสง่น า้ในอน าคตวา่มีความพอเพียงหรือมีการปลอ่ยน า้ให้ได้มากน้อย
อยา่งไร เพ่ือท่ีจะให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการปลกูพืชในฤดกูาลหรือนอกฤดกูาล
เพาะปลกู 

 
2) การบริหารจดัการในพืน้ท่ีหนว่ยงานตา่งๆ จากสว่นกลางได้แก่ กรม

ชลประทาน และในพืน้ท่ีได้แก่ ชลประทานจงัหวดั โครงการพฒันาลุ่ มน า้ล าพะยงั (ตอนบน )อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ เกษตรจงัหวดั เกษตรอ าเภอ องค์การ
บริหารสว่นต าบลในพืน้ท่ี ควรมีการวางแผนงานแบบบรูณาการงานตา่งๆ  เข้าด้วยกนั โดยมีการ
วางแผนงานร่วมกนัตลอดจนถึงการน าแผนงานโครงการไปปฏิบตัท่ีิเป็นไปในทิศทางเดียวกนัใน
พืน้ท่ีและมีก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานในระดบัสว่นกลาง สว่นภมูิภาคและสว่น
ท้องถ่ินมีความสอดคล้องกนัและมีความตอ่เน่ืองเพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
พืน้ท่ี 

 
3) หนว่ยงานในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน ควรมีนโยบายทางด้านการให้

ความรู้ด้านการสง่เสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพืน้ท่ี ในการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร 
การตลาด เพ่ือลดการเอารัดเอาเปรียบจากพอ่ค้าคนกลาง ตลอดจนสง่เสริมการลงทนุให้แก่
เกษตรกรท่ีไมมี่ทนุและการให้ความรู้ด้ านการลงทนุแก่เกษตรกรท่ีพอมีทนุในการท าการเกษตร 
ด้านการสง่เสริมทางการเกษตร เพ่ือท่ีจะได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพและมีราคาท่ีเหมาะสมเป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้ชมุชนท้องถ่ินในอนาคต 
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4) กรมชลประทานควรมีนโยบายการด าเนินโครงการตามแนวทางทฤษฏีใหม ่
โดยก าหนดให้มีการขดุสระ น า้ในไร่นาตามแนวทางการบริหารจดัการน า้ในรูปแบบทฤษฏีใหม่
เพิ่มเตมิจากเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว ให้มีความครอบคลมุพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้หรือเตม็พืน้ท่ีในโครงการฯ 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีหา่งจากหวัทอ่จา่ยน า้ให้มีความครอบคลมุพืน้ท่ีมากกวา่เดมิ เน่ืองจากในพืน้ท่ี
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความแห้งแล้ง บางครัง้เกษตรกรมีการเพาะปลกูพืชแล้วแตอ่ยูไ่กลจากทอ่ท าให้ได้รับ
น า้ไมท่นัทว่งทีอาจท าให้เกิดความเสียหายในการเพาะปลกูได้ 

5) กรมชลประทานหรือชลประทานในพืน้ท่ี ควรมีนโยบายในการก าหนด
คา่ธรรมเนียมในการจดัเก็บคา่น า้ในการสง่น า้ในพืน้ท่ีศกึษา โดยมีอตัราจดัเ ก็บท่ีมีความเหมาะสม
ในพืน้ท่ี 
 

6.4.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัต ิ

 1) เจ้าหน้าท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ควรมีการแนะน าและให้ความรู้แก่เกษตรในการปลกูพืชท่ีมีการใช้น า้ท่ีมีความ
เหมาะสมและมีการปลอ่ยน า้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นธรรมและครอบคลมุพืน้ท่ีการเพาะปลกู 

 2) เกษตรกรควรมีความรู้ด้านการปรับปรุงดนิ การปลกูพืชและการใช้น า้จริง
ของพืชท่ีปลกูในพืน้ท่ี ไมค่วรมีการคาดคะเนในการใช้น า้ด้วยตนเองซึง่จะก่อให้เกิดความสิน้เปลือง
ในการใช้น า้แม้แตใ่นพืน้ท่ีดงักลา่ว ไมมี่การขาดแคลนน า้ในการสง่น า้ของชลประทาน แตถ้่าหากมี
การปลกูพืชเตม็พืน้ท่ีจากการค านวณ จากแบบจ าลองก็อาจจะท าให้น า้เกิดความขาดแคลนได้ใน
อนาคต 

 3) หนว่ยงานในพืน้ท่ีเชน่ เกษตรอ าเภ อ องค์การบริหารสว่นต าบลควรมีการ
สง่เสริมทางด้านความรู้ทางการเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ีให้มีคณุภาพท่ีดีผลผลิตท่ีดี 
ผลผลิตมีคณุภาพ และควรมีการท าการตลาดให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นการยกระดบัทางด้าน
ราคา ลดปัญหาทางด้านการกดราคา หรือการผกูขาดทางด้านราคาของพอ่ค้าคนกลาง  
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 4) กรมชลประทานหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในพืน้ท่ีควรมีการส ารวจและ
สนบัสนนุการขดุสระน า้ในพืน้ท่ีโครงการ ซึง่มีพืน้ท่ีการเพาะปลกูจ านวน 4,420 ไร่ ในการ
ด าเนินการขดุสระเพิ่มเตมิในพืน้ท่ีท่ีเกษตรกรท่ีอยูห่า่งไกลจากหวัจา่ยน า้เพ่ือได้มีการเก็บน า้ ไว้
ส ารองไว้ใช้ก่อนท่ีมีการปลอ่ยน า้มาถึงในพืน้ท่ีเพ่ือลดความเสียหายทางพืชผลทางการเกษตร 
 
 5) ควรมีการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้ในการปฏิบตังิานอาจ ให้
เกษตรกรท่ีไมท่ าการเกษตรมีการซือ้- ขายน า้ให้กบัผู้ ท่ีท าการเกษตรในพืน้ท่ี และการก าหนดราคา
ในการซือ้ขายท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรกรรม 
 
 

6.4.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
 

1) ในการท าการวิจยัในครัง้ตอ่ไป ควรมีการท าการศกึษาทางด้านนโยบายใน

การบริหารจดัการแหลง่น า้เพราะวา่เป็นสิ่งท่ีต้องกระท าก่อนเป็นอนัดบัแรก ก่อนท่ีจะมีการสร้าง

อา่งเก็บน า้ล าพะยงั 
 

2) ในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไปผู้วิจยัควรมีการศกึษาทางด้านอตัราคา่ธรรมเนียม

ในการจดัเก็บคา่น า้ในแหลง่น า้ชลประทานในพืน้ท่ีศกึษา 
 

3) ควรมีการศกึษาทางด้านความคุ้มทนุของการใช้น า้ ผลผลิตท่ีได้คณุภาพของ

ผลผลิต ราคาในพืน้ท่ีวา่มีความเหมาะสมอยา่งไร และสามารถแก้ไขปัญหาความยา กจนของ

เกษตรกรท่ีแท้จริงได้หรือไม ่ในเม่ือมีน า้มีการสง่เสริมการเกษตร และท าไมผลผลิตหรือราคาตกต ่า

เกษตรในพืน้ท่ีมีความยากล าบาก 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
โครงการพัฒนาลุ่มน า้ล าพะยังตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

  อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 

1. พระราชด าริ 
 
 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ .ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯได้เสดจ็พระราช
ด าเนินเย่ียมราษฎรบ้านกดุสิม ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ และเสดจ็พระราช
ด าเนินทอดพระเนตรสภาพภมูิประเทศล าพะยงั  ท่ีบ้านกดุตอแก่น และท่ีบริเวณอา่งเก็บน า้ห้วย
สาย นาเวียง ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ได้พระราชทานพระราชด าริให้กรม
ชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอา่งเก็บน า้ล าพะยงัตอนบน (ห้วยวงัค า) บ้านดงหม ู
ต าบลคุ้มเก่า บ้านนาวี ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง เพ่ือชว่ยเหลือราษฎรในเขตพืน้ท่ีดงักลา่ว ให้
มีน า้ใช้ท าการเกษตรและอปุโภคบริโภคตลอดปี นอกจากนีย้งัสามารถบรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ี
ตอนลา่งได้อีกสว่นหนึง่ 
 
 และเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ .ศ. 2538 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอ ยูห่วัได้พระราชทาน
พระราชด าริให้กรมชลประทานพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบั โครงการพฒันาลุม่น า้พะยงั (ตอนบน) 
อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีกรมชลประทานได้ก่อสร้างเข่ือนเก็บกกัน า้ขนาดความจ ุ 3.5 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบเสร็จ และในปี  พ.ศ. 2539 จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างระบบสง่
น า้ชว่ยเหลือพืน้ท่ีเพาะปลกู ประมาณ 2,500 ไร่ ดงันี ้
 
 1) ควรพิจารณาก่อสร้างขยายพืน้ท่ีสง่น า้ พร้อมทัง้ขดุสระเก็บน า้ประจ าไร่นา ส าหรับน า้
เพิ่มเตมิจากระบบทอ่สง่น า้ดงักลา่วตามแนวทฤษฎีใหม ่เพ่ือให้สามารถขยายพืน้ท่ีรับน า้
ชลประทาน ชว่ยเหลือการเพาะปลกูราษฎรหมูบ้่านตา่งๆ ในเขตต าบลคุ้มเก่า และต าบลสงเปลือย 
รวมทัง้พืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง ซึง่ปัจจบุนัมีสภาพแห้งแล้งขาดแคลนน า้ท าการเกษตร และอปุโภค
และบริโภคเป็นอยา่งมาก 
 
 2) ควรพิจารณาการก่อสร้างโครงการอา่งเก็บน า้ห้วยไผ ่ต าบลกกตมู อ าเภอดงหลวง 
จงัหวดัมกุดาหารพ ร้อมทัง้ก่อสร้างระบบผนัน า้เพิ่มเตมิให้แก่อา่งเก็บน า้ล าพะยงัตอนบน ซึง่มี
ปริมาณน า้ต้นทนุจ ากดัแตมี่พืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน า้ท าการเกษตรเป็นจ านวน
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มาก เม่ือด าเนินการแล้วจะสามารถมีน า้สง่ชว่ยเหลือพืน้ท่ีเพาะปลกูของโครงการอา่งเก็บน า้ล าพะ
ยงัตอนบน ได้เพิ่มมากขึน้ 
 
 3) ควรพิจารณาขดุลอกล าห้วยตา่ง ๆพร้อมทัง้ก่อสร้างอาคารบงัคบัน า้ในล าห้วย เพ่ือเก็บ
น า้นอนคลองไว้ให้ราษฎรบริเวณริมสองฝ่ังใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี และสามารถรับน า้เพิ่มเตมิจาก
ระบบทอ่สง่น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงัตอนบนได้ตามความเหมาะสม 
 
 4) ควรพิจารณาก่อสร้างอาคารบงัคบัน า้ในล าพะยงัเป็นชว่ง ๆ ในลกัษณะขัน้บนัได ตาม
ความเหมาะสม  เพ่ือกกัเก็บน า้ให้ราษฎรบริเวณสองฝ่ังใช้ท าการเกษตรและอปุโภคบริโภค ได้
ตลอดปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชว่งฤดแูล้งท่ีมีปัญหาขาดแคลนน า้เป็นอยา่งมาก 
 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2542 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสให้อธิบดีกรมชลประทาน และเลขาธิการ กปร .น าคณะเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน
และ กปร . เข้าเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาทกราบบงัคมทลูถวายรายงาน ความก้าวหน้าโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือณวงัไกล กงัวลหวัหินได้พระราชทาน
พระราชด าริเก่ียวกบังานชลประทานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโครงการพฒันาลุม่น า้พะยงั
ตอนบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริอ าเภอเขาวงจงัหวดักาฬสินธุ์ให้กรมชลประทานด าเนินการ
ดงันี ้
 1) ให้ก่อสร้างอโุมงค์ผนัน า้จากอา่งเก็บน า้ห้วยไผ ่อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุ กดาหาร มาสง่
ให้กบัพืน้ท่ีเพาะปลกูในเขตอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยให้เกิดผลกระทบตอ่พืน้ท่ีของกรมป่า
ไม้น้อยท่ีสดุ และหากการก่อสร้างไปท าให้พืน้ท่ีของกรมป่าไม้เสียหาย ให้ท าการเพาะปลกูทดแทน
ให้กรมป่าไม้ด้วย 
 
 2) ระบบสง่น า้ของอา่งเก็บน า้ห้วยไผ ่ท่ีจะสง่น า้ด้ว ยระบบทอ่สง่น า้ให้กบัพืน้ท่ีด้านท้าย
อา่งเก็บน า้ห้วยไผ ่ให้พิจารณารูปแบบใหมท่ี่ประหยดักวา่นี ้เน่ืองจากสง่น า้ให้พืน้ท่ีได้เป็นพืน้ท่ี
แคบๆ ขนานไปกบัล าห้วยไผเ่ทา่นัน้ เชน่ท าเป็นฝายทดน า้แบบถกูๆ เป็นชว่งๆ ในล าห้วยไผ ่และ
ปลอ่ยน า้รินๆ จากอา่งเก็บน า้ห้วยไผล่งมาเตมิหน้าฝายแทน 
 
 3) ให้ยกระดบัเก็บกกัน า้ของอา่งเก็บน า้ล าพะยงัตอนบนอ าเภอเขาวงจงัหวดักาฬสินธุ์ ให้
เก็บน า้ได้มากยิ่งขึน้ เน่ืองจากในบริเวณนี ้ไมมี่แหลง่เก็บกกัน า้ขนาดใหญ่อยูเ่ลย เม่ือยกระดบัเก็บ
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กกัขึน้แล้วหากปริมาณน า้ไมเ่ตม็อา่งฯ ให้พิจารณาตอ่ทอ่ผนัน า้จากอโุมงค์ผั นน า้จากอา่งเก็บน า้
ห้วยไผม่าเตมิให้เตม็ ถ้ามารถตอ่ทอ่มาได้ 
 
2.การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของกรมชลประทาน 
 
 2.1 งานท่ีได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

อา่งเก็บน า้ล าพะยงัตอนบน มีอาคารหวังานเป็นลกัษณะท านบดนิ (พิกดั 48 QVD 
121-418 ตามแผนท่ีมาตราสว่น 1:50,000 ระวาง 5842 III) สงู 16 เมตร ยาว 725 เมตร เร่ิม
ก่อสร้างปี พ .ศ. 2537 เสร็จ
เรียบร้อย และสามารถเก็บกกั
น า้ได้ในปี พ .ศ. 2538 เตม็ตาม
ความจขุองอา่งฯ 3.50 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร 

ก่อสร้างระบบทอ่
สง่น า้สายใหญ่ฝ่ังซ้ายยาว 5 
กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ .ศ. 2540 และก่อสร้างระบบทอ่สง่น า้สายใหญ่ฝ่ังขวายาว  
2.75 กิโลเมตร พร้อมทอ่สง่น า้สายซอยจ านวน 4 สาย ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปี 2541 (ในเขตพืน้ท่ีโครงการอา่งเก็บน า้ล าพะยงัตอนบน 4,420.66 ไร่) 

  
 
 
 
 
 
 
 

ขดุสระเก็บน า้ประจ าไร่นา ความจปุระมาณ 5,000 ลกูบาศก์เมตร เร่ิมด าเนินการใน  ปี 
พ.ศ. 2539 จ านวน 5 สระ ปี พ.ศ. 2540 จ านวน13 สระ ปี พ .ศ. 2541 จ านวน 40 สระ ปี พ .ศ. 
2542 จ านวน 42 สระ ปี พ .ศ. 2543 จ านวน 9 สระ (ในเขตพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั
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(ตอนบน) ประมาณ 16,600 ไร่) รวมขดุสระตัง้แตปี่ พ .ศ. 2539-2543 เสร็จไปแล้วจ านวน 109 
สระโดยอยูใ่นเขตพืน้ท่ีรับน า้ 37 สระ และอยูน่อกเขตพืน้ท่ีรับน า้ (โครงการพฒันาพืน้ท่ีเกษตร
น า้ฝน) 72 สระ 

 
พร้อมทัง้ด าเนินการยกระดบัเก็บกกัน า้ของอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อ าเภอเขาวง 

จงัหวดักาฬสินธุ์ ขึน้อีก 0.80 เมตร ท าให้สามารถเก็บกกัน า้ ได้เพิ่มอีก 0.50 ล้านลกูบาศก์เมตร 
รวมอา่งเก็บน า้แหง่นีส้ามารถเก็บกกัน า้ได้ทัง้หมดประมาณ 4.00 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวมทัง้เตรียมงานเบือ้งต้นเพ่ือท าการก่อสร้างอโุมงค์ผนัน า้ จากอา่งเก็บน า้ห้วยไผ ่จงัหวดั
มกุดาหาร มาลงพืน้ท่ีโครงการพฒันาลุม่น า้พะยงั (ตอนบน ) จงัหวดักาฬสินธุ์ ได้แก่การก่อสร้าง
ถนนเพ่ือเข้าท าการก่อสร้างอโุมงค์ผนัน า้ฯ ทัง้จากฝ่ังจงัหวดักาฬสินธุ์มาเช่ือมกบัปลายอโุมงค์และ
จากฝ่ังจงัหวดัมกุดาหาร มาเช่ือมกบัปากทางเข้าอโุมงค์ 

ด าเนินการก่อสร้างถนนเข้าอโุมงค์ผนัน า้ฝ่ังจงัหวดักาฬสินธุ์ 4.905 กิโลเมตร และฝ่ัง
จงัหวดัมกุดาหาร 4.810 กิโลเมตร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 

ด าเนินการก่อสร้างอโุมงค์ผนัน า้และอาคารประกอบ โดยเร่ิมก่อสร้างในปี พ .ศ. 2546
ผลงานขณะนี ้100%  
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2.2 งานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
ด าเนินการก่อสร้างระบบสง่น า้จากอโุมงค์ผนัน า้ ซึง่ผนัน า้จากอา่งเก็บน า้ห้วยไผอ่ าเภอ

ดงหลวงจงัหวดัมกุดาหารโดยจะเร่ิมก่อสร้างในปี 2549 ก าหนดแล้วเสร็จปี 2551 
 

3. งบประมาณในการด าเนินการ 
 

3.1 กิจกรรมก่อสร้างอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) จ านวน 96,794,485 บาท 
 
3.2 กิจกรรมระบบสง่น า้จากอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) จ านวน 110,342,000 บาท 
 
3.3 กิจกรรมขดุสระน า้ประจ าไร่นา ความจุ  5,000 ลกูบาศก์เมตร ตามทฤษฎีใหม ่ 109 

สระจ านวน 14,054,800 บาท 
 
3.4 กิจกรรมยกระดบัเก็บกกัของอา่งเก็บน า้ล าพะยงั  (ตอนบน) อีก 0.80เมตร จ านวน 

2,105,100 บาท 
 

3.5 กิจกรรมถนนเข้าอโุมงค์ผนัน า้จ านวน17,064,000บาท 
 
3.6 กิจกรรมก่อสร้างอโุมงค์ผนัน า้และอาคารประกอบจ านวน84,694,382.62 บาท 
 
3.7 กิจกรรมก่อสร้างระบบสง่น า้จากอโุมงค์ผนัน า้ จ านวน220,000,000บาท 

- ปีงบประมาณ 2548   จ านวน 36,000,000 บาท 
- ปีงบประมาณ 2549  จ านวน 51,000,000 บาท 
- ปีงบประมาณ 2550  จ านวน 133,000,000 บาท  
 

งบประมาณด าเนินการของกรมชลประทาน (ไมร่วมข้อ 3.7) รวมเป็นเงินทัง้สิน้  
325,054,767.62 บาท 
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4.การส่งเสริมกิจกรรมต่อเน่ือง 
 กรมชลประทานได้รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ใช้น า้ชลประทานของโครงการจ านวน 19 หมูบ้่าน 
ได้แก่ต าบลสงเปลือย จ านวน 14 หมูบ้่านและต าบลคุ้มเก่า จ านวน 5 หมูบ้่าน รวมเกษตรกรท่ี
ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จ านวน 507 ครัวเรือนก่อให้เกิดความรักความหวงแหนอา่งเก็บน า้ , 
ระบบทอ่สง่น า้ตา่ง ๆโดยโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้เร่ิมด าเนินการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานของ
เกษตรกรผู้ใช้น า้ชลประทานของโครงการฯ เชน่ ทะเบียนประวตัเิกษตรกร , ข้อมลูการท าการเกษตร
ในฤดนูาปีและในฤดแูล้ง เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนบริหารจดัการน า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ซึง่ปัจจบุนัได้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูเสร็จเรียบร้อย  
 
  ปัจจบุนัมีกลุม่ผู้ใช้น า้ (กลุม่พื น้ฐาน ) ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรับน า้ของอา่งเก็บน า้ล าพะยงั รวม
ทัง้สิน้72กลุม่และได้ด าเนินการจดัตัง้กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน 4 กลุม่ได้แก่ 
 
 1. กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 1 (กลุม่วงัน า้เย็น) 
 2. กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 2 (กลุม่นาวี) 
 3. กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 3 (กลุม่นาวี-กดุบอด) 
 4. กลุม่บริหารการใช้น า้ชลประทาน เขต 4 (กลุม่หนองเตาไห) 
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5.พืน้ท่ีได้รับประโยชน์ 
 
 สามารถชว่ยเหลือพืน้ท่ีเพาะปลกูในเขตโครงการฯ 4,420.66 ไร่ โดยครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอา่งเก็บน า้ล าพะยงั (ตอนบน) จ านวน 507 ครัวเรือน ดงันี ้
 
 
  5.1ต าบลสงเปลือย 
   5.1.1 บ้านดอนไม้คุ้ม หมูท่ี่ 1จ านวน11ครัวเรือน 
   5.1.2 บ้านหนองแสงหมูท่ี่ 2  จ านวน 6 ครัวเรือน 
   5.1.3 บ้านหนองหญ้าโยน หมู ่3  จ านวน 2 ครัวเรือน 
   5.1.4 บ้านกดุบอด หมู ่4   จ านวน 14 ครัวเรือน 
   5.1.5 บ้านดอนฮฮูาหมู ่5   จ านวน 30 ครัวเรือน 
   5.1.6 บ้านนาวีหมู ่6   จ านวน 71 ครัวเรือน 
   5.1.7 บ้านนาวีหมู ่7    จ านวน 104 ครัวเรือน 
   5.1.8 บ้านดอนสวา่งหมู ่9  จ านวน 9 ครัวเรือน 
   5.1.9 บ้านอดุมศลิป์หมู ่10  จ านวน 13 ครัวเรือน 
   5.1.10 บ้านดอนจราบหมู ่11  จ านวน 6 ครัวเรือน 
   5.1.11 บ้านโชคชยัพฒันาหมู ่12  จ านวน 6 ครัวเรือน 
   5.1.12 บ้านดอนเจ้าปู่ หมู ่14  จ านวน 5 ครัวเรือน 
   5.1.13 บ้านนาค าหมูท่ี่ 15  จ านวน 45 ครัวเรือน 
   5.1.14 บ้านตากไหหมูท่ี่ 16  จ านวน 34 ครัวเรือน 
    รวมครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์ 356 ครัวเรือน 
  5.2ต าบลคุ้มเก่า 
   5.2.1 บ้านกดุสิมคุ้มเก่าหมู ่4  จ านวน 1 ครัวเรือน 
   5.2.2 บ้านมว่งไขห่มู ่5   จ านวน 1 ครัวเรือน 
   5.2.3 บ้านโนนสงูหมู ่7   จ านวน 80 ครัวเรือน 
   5.2.4 บ้านดงหมหูมูท่ี่ 11   จ านวน 21 ครัวเรือน 
   5.2.5 บ้านโนนสวรรค์หมูท่ี่ 12  จ านวน 37 ครัวเรือน 
   รวมครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์ 140 ครัวเรือน 
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5.3ต าบลคุ้มใหม่ 
   5.3.1 บ้านกดุสิมคุ้มใหมห่มู ่2  จ านวน 1 ครัวเรือน 
     รวมครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์1 ครัวเรือน 
  5.4ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
   5.4.1บ้านสา่นแว้หมู ่8   จ านวน 6 ครัวเรือน 
   5.1.2บ้านแก่งนางหมู ่12   จ านวน 4 ครัวเรือน 
    รวมครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์10 ครัวเรือน 
 
รายละเอียดข้อมูล 
โครงการอ่างเก็บน า้ล าพะยัง(ตอนบน) 
 
 
ช่ือโครงการ       อา่งเก็บน า้ล าพะยงั(ตอนบน) 
บ้าน     นาวี 
ต าบล     สงเปลือย 
อ าเภอ      เขาวง 
จงัหวดั      กาฬสินธุ์ 
ส านกัชลประทานท่ี6 
หมายเลขแผนท่ีมาตราสว่น 1:50,000 L 7017 ระวาง 5842 III พิกดั 48 QVD 121-418 
 

ลักษณะโครงการเป็นประเภทอ่างเก็บน า้ 

 
พืน้ท่ีรับน า้ฝนเหนือท่ีตัง้เข่ือนดนิ   6.5 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียปีละ    1,484.00 มิลลิเมตร 
ปริมาณน า้ไหลลงในล าน า้บริเวณท่ีตัง้เข่ือนดนิ 0.107 ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน า้ไหลลงอา่งฯ เฉล่ียปีละ   5.467 ล้าน ลบ.ม. 
พืน้ท่ีน า้ระดบัเก็บกกั    0.768 ตารางกิโลเมตร 
พืน้ท่ีผิวน า้ท่ีระดบัสงูสดุ    0.816 ตารางกิโลเมตร 
อายกุารใช้งานของเข่ือน     ปี 
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เข่ือน 
 
ประเภท      เข่ือนดนิแบบHOMOGENEOUSDAM 
สงู      16.00 เมตร 
ยาว      725.00 เมตร  
สนัเข่ือนกว้าง      8.00 เมตร 
ฐานเข่ือนกว้างท่ีระดบัท้องน า้   101.70 เมตร 
ระดบัสนัเข่ือน     +211.70 เมตร (รทก.) 
ระดบัน า้สงูสดุ     +208.80  เมตร (รทก.) 
ระดบัน า้เก็บกกั     +208.40 เมตร (รทก.) (เดมิ +207.60) 
ระดบัน า้ต ่าสดุ     +200.50 เมตร (รทก.) 
ปริมาณน า้ท่ีระดบัสงูสดุ   4.50 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน า้ท่ีระดบัเก็บกกั   4.00 ล้าน ลบ.ม. (เดมิ 3.50) 
ปริมาณท่ีระดบัน า้ต ่าสดุ   0.15 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน า้ใช้งาน   3.85 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณดนิถมตวัเข่ือน    418,890.00 ลบ.ม. 
ออกแบบโดย    งานออกแบบชลประทาน 5 
ก่อสร้างโดย    โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี19 
เร่ิมด าเนินการก่อสร้างปี    2537 
สร้างเสร็จปี     2538 
ราคาคา่ก่อสร้าง    59.562 ล้านบาท 
การตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจสอบเข่ือน 
 
อาคารประกอบ 
 
อาคารระบายน า้ล้นใช้งานชนิด   DUCKBILLWIERCHUTESPILLWAY 
จ านวน       1 แหง่ 
ระดบัสนัฝาย     +208.40 เมตร (เดมิ +207.60) 
กว้าง      5.30 เมตร 
ยาว     138.35 เมตร 
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ระบายน า้สงูสดุ     20.00 ลบ.ม./วินาที 
 

 

ท่อส่งน า้เข้าคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา 

 
ประเภทของ    INTAKE 
ระดบัธรณีทอ่     + 200.458 รทก. 
อาคารรับน า้สงู     1.30 เมตร 
อาคารรับน า้กว้าง    0.60 เมตร 
เส้นผา่ศนูย์กลางทอ่    0.40 เมตร 
ชนิดของLINER   STEELLINER 
หนา      6.00 มิลลิเมตร 
ความยาวทอ่ลอดตวัเข่ือน  75.00 เมตร 
ระบายน า้สงูสดุ     0.60 ลบ.ม./วินาที 
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ความยาวรวม     2,750เมตร 
ทอ่สง่น า้สายซอย1ซ้าย(1L-RMP)ยาว1,650เมตร 
พืน้ท่ีชลประทาน    1,427.85ไร่ 
ท่อส่งน า้เข้าคลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 
 
ประเภทของ     INTAKE 
ระดบัธรณีทอ่     + 200.146 รทก. 
อาคารรับน า้สงู     1.30 เมตร 
อาคารรับน า้กว้าง    0.70 เมตร 
เส้นผา่ศนูย์กลางทอ่    0.50 เมตร 
ชนิดของLINER   STEELLINER 
หนา      6.00 มิลลิเมตร 
ความยาวทอ่ลอดตวัเข่ือน  75.00เมตร 
ระบายน า้สงูสดุ     1.10 ลบ.ม./วินาที 
ความยาวรวม     5,000เมตร 
ทอ่สง่น า้สายซอย 1 ขวา(1R-LMP)ยาว2,000เมตร 
ทอ่สง่น า้สายซอย 1 ซ้าย -1 ขวา (1L-1R LMP) ยาว850เมตร 
ทอ่สง่น า้สายซอย 1 ซ้าย (1L-LMP)ยาว2,500 เมตร 
พืน้ท่ีชลประทาน    3,004.83ไร่  
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถาม 

การบริหารจัดการน า้ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แบบบูรณาการ 

กรณีศึกษา  โครงการพัฒนาลุ่มน า้ล าพะยังตอนบน  อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  อ.เขาวง  จ.กาฬสินธ์ุ 

 
ช่ือ                                                  สกลุ ................................. บ้านเลขท่ี.................................                                                                                                                                                                    
กลุม่ท่ี  ........................................ ............................               
                                                

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ     ชาย    หญิง 
 

2.  สถานภาพ    โสด    สมรส   หม้าย 

     หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่   อ่ืนๆระบุ                           
. 

3.  อาย ุ                  ปี 
 

4.  ระดบัการศกึษาสงูสดุ    ต ่ากวา่ประถมศกึษา    ประถมศกึษา 

      มธัยมศกึษา     อาชีว/อนปุริญญา 

 ปริญญาตรี 
 

5.  อาชีพ     เกษตร     ประมง 

      รับจ้าง     ค้าขาย 

      อ่ืนๆระบุ                           . 
 

6.  รายได้ตอ่เดือน   ต ่ากวา่  5,000  บาท    5,001 – 10,000 บาท 

     10,001 – 20,000  บาท   20,001 –30,000 บาท 

     30,001  บาทขึน้ไป 
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7.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

      1  คน   3  คน   มากกวา่  5  คน 

      2  คน   4  คน 
 

8.  ท่ีพกัอาศยัปัจจบุนัเป็นของใคร 

    เป็นเจ้าของเอง    อาศยัอยูก่บัพอ่/แม่ 

    ญาติ     บตุร 

    เพ่ือน     อ่ืนๆ ระบุ                          . 
 

9.  ท่ีพกัอาศยัปัจจบุนัมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

    บ้านเดียวชัน้เดียว    อาคารพาณิชย์/ตกึแถว 

    บ้านเดียว  2  ชัน้    บ้านในไร่นา/แปลงเพาะปลกูพืช 

    อ่ืนๆ ระบุ                               . 
 

10.  จ านวนปีท่ีอยูอ่าศยัในหมูบ้่าน  

    1 – 5  ปี     11 – 15  ปี 

    6 – 10  ปี     15  ปีขึน้ไป 
   

2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
 

1.  จ านวนเงินออมและมลูคา่ทรัพย์สินของครัวเรือน  

   ไมมี่       15,001 – 20,000  บาท 

   น้อยกวา่  5,000  บาท    มากกวา่  20,000  บาท 

   5,001 – 10,000  บาท    อ่ืนๆ ระบ ุ                         . 

   10,001 – 15,000  บาท 
 

2.  จ านวนหนีส้ินของครัวเรือน 

   ไมมี่       มี  จ านวน   

   น้อยกวา่  5,000  บาท    15,001 – 20,000  บาท 

   5,001 – 10,000  บาท    มากกวา่  20,000  บาท 

   10,001 – 15,000  บาท    อ่ืนๆ ระบ ุ                                      
. 
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3.  การกู้ ยืมเงิน 

   ไม่กู้  
              กู้ เงิน  จาก                                                                                            . 
 การใช้เงินท่ีกู้ ยืมมาของเรือน 

    ใช้จา่ยกินอยูป่ระจ าวนั/ใช้หนี/้ผอ่นสินค้า 

    ปลกูบ้าน/ซอ่มแซมบ้าน 

    ลงทนุทางด้านเกษตรกรรม 

    เป็นทนุท างานของนอกถ่ิน 

    จดังานมงคลตา่งๆ 

    อ่ืนๆระบุ                                         . 
 

3. ข้อมูลทางด้านการย้ายถิ่น 
 

1.  การย้ายออกไปท างานนอกท้องถ่ินในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา(ครัวเรือน) 

  ไมมี่ผู้ ย้ายออก 

  มีผู้ ย้ายออก  1  คน 

  มีผู้ ย้ายออก  2  คน 

  มีผู้ ย้ายออก  3  คน 

  มีผู้ ย้ายออก  3  คนขึน้ไป 
 

 2.  สาเหตขุองการย้ายถ่ินออก 

    การท างาน 

    ไมมี่งานท า 

    อปุสรรคทางด้านธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    -   ดนิ ,ความอดุมสมบรูณ์ฯ 
    -   น า้ ,ความแห้งแล้ง 
    -   ภมูิอากาศ 

    รายได้      ผลผลิตตกต ่า 

  รายได้ไมพ่อเลีย้งครอบครัว    อ่ืนๆ ระบุ                           
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 3.  อาชีพปัจจบุนัในท้องถ่ินปลายทาง 

    รับจ้าง  ระบุ                                                   ค้าขาย 

    โรงงานอตุสาหกรรมในกระบวนการผลิตตา่งๆ  

    งานด้านการให้บริการ  เชน่  โรงแรม  ระบ ุ                                        . 

    อ่ืนๆ ระบุ                                            . 
 4.  จงัหวดัของท้องถ่ินท่ีไปอยู่ 

    ภาคกลาง  จงัหวดั                                   .  

    ภาคตะวนัออก จงัหวดั                                   . 

    ภาคใต้  จงัหวดั                                   . 

    ภาคเหนือ  จงัหวดั                                   . 
 5.  การสง่เงินกลบัมาให้ครัวเรือน 

    ไมส่ง่  (ข้ามไปข้อ 6) 

    สง่ 

     น้อยกวา่  5,000  บาท   10,001 – 15,000  บาท 

     5,001 – 10,000  บาท   15,001 – 20,000  บาท 

     มากกวา่  20,000  บาท 

    การน าเงินไปใช้ประโยชน์ 

     ใช้จา่ยประจ าวนั/ใช้หนี/้ผอ่นสินค้า   ลงทนุทางด้านการเกษตรกรรม 

     ปลกูบ้าน/ซอ่มแซมบ้าน    จดังานมงคลตา่งๆ 

     เป็นทนุท างานนอกถ่ิน    อ่ืนๆระบุ                               . 

 6.  ความพอใจกบัรายได้และชีวิตความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  

    พอใจ 

    ไมพ่อใจ  สาเหต ุ

     รายได้น้อย  ผลผลิตตกต ่า   ปัญหาครอบครัว 

     สภาพแวดล้อมไมดี่    แหลง่งานอยูไ่กล 

     ปัญหาครอบครัว    ขาดระบบสาธารณปูโภคท่ีดี 

  อ่ืนๆระบุ                                             . 



221 

 7.  นโยบายของรัฐท่ีจะสามารถจงูใจให้ผู้ ย้ายถ่ินจากเขตชนบทเข้าสูเ่มืองตดัสินใจย้าย
กลบัภมูิล าเนาเดมิ 

    การบริหารจดัการน า้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การเกษตรกรรมตลอดปี  

    จดัหาแหลง่เงินกู้  

    การสง่เสริมทางด้านเกษตรกรรม 

    การสร้างงานในชนบท  การประกนัราคาผลผลิตทางการเกษตร  

    การพฒันาความรู้ทางด้านเกษตรกรรม 

    อ่ืนๆ ระบุ                                         . 
 

4. ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข 
 

1.  จ านวนครัง้ของการเจ็บป่วยในรอบ  3  เดือน 

    ไมป่่วยเลย 

    ป่วย  จ านวน                ครัง้ 
 

 2.  โรคท่ีป่วยมากท่ีสดุ 

    ระบบทางเดนิหายใจ     ระบบทางเดนิปัสสาวะ 

    ระบบประสาท     ผิวหนงั 

    ระบบกล้ามเนือ้     โรคตดิเชือ้ 

    ระบบทางเดนิอาหาร     อ่ืนๆ ระบุ                               . 
 

 3.  การรักษาพยาบาลในแตล่ะครัง้ 

    ปลอ่ยให้หายเอง     พบแพทย์/พยาบาล 

    ซือ้ยากินเอง      แผนโบราณ 

    อ่ืนๆ ระบุ                                      . 
 

5. ข้อมูลทางด้านการใช้น า้/การเกษตรกรรม 
 

1.  การเปล่ียนแปลงของท่ีดนิท่ีใช้ในการท าการเกษตรในรอบ  10  ปี 

    ไมเ่ปล่ียนแปลง 

    เปล่ียนแปลง 
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     การพงัทลายของดนิ     น า้ทว่ม 

     คณุภาพดนิเส่ือม,ดนิแข็ง    การปนเปือ้นสารเคมี 

     วชัพืช      เกษตรกรรม  

     พืน้ท่ีการเกษตรเพิ่มขึน้    พืน้ท่ีสีเขียวเพิ่มขึน้  

    อ่ืนๆ ระบุ                                         . 
 

 2.  การเป็นสมาชิกกลุม่ตา่งๆของสมาชิกในครัวเรือน 

    กลุม่เกษตรกร 

    กลุม่ธนาคารตา่งๆ  ระบุ                                      . 
 

 3.  จ านวนพืน้ท่ีการเกษตร 

    พืน้ท่ีนา                      ไร่   ท่ีอยูอ่าศยัและการเลีย้งสตัว์                    ไร่ 

    สระเก็บน า้                 ไร่   พืน้ท่ีรอบนา               ไร่ 
 

 4.  แหลง่น า้เพ่ือการเกษตร 

    น า้ฝน     น า้ชลประทาน 

    สระน า้ ,ไร่น า้    อ่ืนๆ ระบุ     
                                     

 5.  เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ทางการเกษตร  และใชเ่พ่ือการเกษตร  

    จกัรยานยนต์    รถแทรกเตอร์ไถนา 

    รถไถนาแบบเดนิตาม    เคร่ืองสบูน า้ 
 

 6.  รายได้ของครอบครัว 

    รายได้ทางการเกษตร 

    รายได้จากพืช                          บาท 

    รายได้จากสตัว์                        บาท 
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ภาคผนวก ค  
 

รูปการประชุมเตรียมความพร้อม การอธิบายให้ค าแนะน าในการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 
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รูปพืน้ที่ศึกษาการปลูกพืช 
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ภาพกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการด าเนินการโครงการ การบริหารจดัการน า้ที่มีผลตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการ กรณีศกึษาโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั (ตอนบน ) อนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์  ซึง่ได้ด าเนินการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ เก่ียวกบั
ทางด้าน สิง่แวดล้อมที่อยู่ ร่วมกนัของมนษุย์  ได้แก่ ทางด้าน ทรัพยากร ดิน ทรัพยากร น า้ ตลอดจนการค้นหา
ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในชมุชน ซึง่เป็นกระบวนการในการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรผู้ใช้น า้และกลุม่ผู้จดัสรรน า้ ในการบริหารจดัการแหลง่น า้
ในพืน้ท่ีชลประทานของโครงการพฒันาลุม่น า้ล าพะยงั  ( ตอนบน ) อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชมุสมัมนา  
  

 
 
 
 
 
 
 

การลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
การแนะน าในการฝึกอบรม 
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บรรยากาศในการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          
 
 
          
 
 

 
วิทยากรในการบรรยายรายวิชา 
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วิทยากรในการบรรยายรายวิชา 
 
 
 

          
 
 
 
   
 

การแสดงนิทรรศการ 
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การบรรยายการท ากิจกรรมกลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
 
 

         
 

การท ากิจกรรมสนัทนาการ 
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การระดมสมองในกลุม่ตา่งๆ  
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                                                  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหา 
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 นายวชัรินทร์ เจตนานนท์  เกิดเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ .ศ. 2508 ท่ีจงัหวดัพงังา ส าเร็จ
การศกึษาสาธารสขุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จั งหวดัขอนแก่น ในปี
การศกึษา 2532        ส าเร็จการศกึษาปริญญา   รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิต  
พฒันบริหารศาสตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในปีการศกึษา 2543 และเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูร
วิทยาศาสตรดษุฏีบณัฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ในปีการศกึษา 2548  ปัจจบุนัรับราชการในต าแหนง่ปลดัเทศบาล ระดบั 7 ส านกังานเทศบาล
ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา 
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