
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร 
      นายวิชัย  สุภาโสด วิศวกรชลประทาน 8 วช.  

                                                                       สํานักอุกวิทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน 
 

 กอนที่จะกลาวถึงเรื่องการพฒันาทรัพยากรน้ํา จะขออันเชิญกระแสพระราชดาํรัสของ   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เก่ียวกับเรื่องน้ํามีความวา   “หลักการสําคัญวา ตองมนี้ํา
บริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก   เพราะวามีชีวิตอยูท่ีนั่น  ถามนี้ําทุกคนอยูได    ถาไมมีน้ําคนอยูไมได  ไม
มีไฟฟาคนอยูได  แตถามีไฟฟาไมมีน้าํคนอยูไมได ”  
 จากกระแสพระราชดํารัสฯ ที่อัญเชิญมาขางตนจะเห็นไดวาน้ําเปนทรัพยากรทีม่ีความจําเปน
และสําคัญตอส่ิงมีชีวิตตางๆในโลก  มนุษยตองอาศัยน้ําเปนปจจยัในการดํารงชีวิตอยู  

 และจากบทความของ UNESCO SOURCE No.84 November 1996 (พ.ศ.2539) เกี่ยวกับเรื่อง
น้ํา.. มีความวา “โลกอีก 50 ปขางหนา จะประสพปญหาวิกฤตการณการขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง สาเหตุ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรโลก และขาดแคลนการแกไขปญหาเรื่องน้ําที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง” จากปญหาดงักลาว เราจําเปนจะตองทําการพัฒนาแหลงน้ําใหไดผล  และเปน
เร่ืองความจําเปนที่สําคัญที่สุดกอนการพฒันาใดๆ  เนื่องจากวาถาเราปราศจากน้ํา  เราก็ไมสามารถมีชีวิตอยูได 

 
 สาเหตุความจําเปนตองมีการจัดการน้ําในประเทศไทย 

 เนื่องจากปจจบุันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 63 ลานคน  โดยปริมาณกวา 40 ลานคน หรือ
ประมาณ 63.5 % ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ มีอาชีพทางการเกษตรและเกษตรตอเนื่อง   ขณะที่
ประเทศไทยมพีื้นที่ 320.7 ลานไร  เปนพืน้ที่ถือครองเพื่อการเกษตรประมาณ 132.7 ลานไร หรือ 41.4 %  และ
มีแนวโนมวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น (พื้นที่การเกษตรมีความตองการใชน้ําสูง) แตทวาปจจุบันมีพืน้ที่ชลประทาน
ที่สนับสนุนภาคการเกษตร ได 23.57 ลานไร หรือประมาณ 17.8% เทานั้น  สวนพื้นที่การเกษตรที่เหลืออีก 
82.2%  จะตองพึ่งแตน้ําฝนตามธรรมชาติ ซ่ึงมีความไมแนนอน     สงผลใหฐานรายไดภาคการเกษตรมีความ
ไมแนนอนตามไปดวย 
           หากจะกลาวถึงเรื่องน้ําฝน ประเทศไทยมปีริมาณฝนที่ตกผันแปรระหวาง 800-4,400 มม./ป  
หรือเฉลี่ยประมาณ 1,468 มม./ป โดยภาคใตตกมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ 
ตามลําดับ  ปริมาณน้ําฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะมีประมาณปละ 760,000 ลานลูกบาศกเมตร (ลาน ลบ.ม.) 
โดยประมาณ 71.7% จะระเหยกลับไปในอากาศและไหลซึมลงใตดิน  สวนอีก 28.3% หรือประมาณ 215,000 
ลาน ลบ.ม. จะกลายเปนน้ําทา (มวลน้ําที่ไหลไปมาอยูบนดิน) โดยน้ําทาในประเทศไทยนีจ้ะเกิดมใีนฤดูฝนถึง 
92 %  และมีเหลืออยูในฤดแูลงอีกเพียง 8 % เทานั้น    เนื่องจากความแตกตางของสภาพภูมิประเทศ  ปริมาณ
น้ําฝน ปริมาณน้ําทา สภาพดิน การใชทีด่ิน การเกษตรกรรม ฯลฯ ในแตละลุมน้าํ ทําใหเกิดปญหาเรื่องน้ําที่



แตกตางกัน ไมวาจะเปนปญหาเรื่องน้ําหลาก น้ําทวม หรืออุทกภัย เนือ่งจากมีน้ํามากในฤดูฝน และเกดิปญหา
การขาดแคลนน้ํา หรือน้ําแลง เนื่องจากมีน้ํานอยในฤดูแลง อีกทั้งในปจจุบันปญหาเรื่องคุณภาพน้ําอัน
เนื่องจากน้ําเสยีก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และสรางปญหาใหภาคการเกษตรมากมาย   

 จากปริมาณน้ําทาที่มีอยูในประเทศไทยประมาณ 215,000 ลาน.ลบ.ม นั้น เราสามารถสราง
ระบบเก็บกักในปจจุบันไดเพียง 72,000 ลาน ลบ.ม. หรือ 33.5% เทานั้น สวนน้ําทาที่เหลือก็จะไหลลงทายน้ํา
และไหลลงสูทะเลในที่สุด และบางครั้งน้ําทาที่ไหลลงทายน้ําก็จะทําใหเกิดอุทกภัย ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย โดยปจจุบันมีแนวโนมจะเกิดปญหานี้ถ่ีมากขึ้น ขณะที่น้ําชลประทานที่เก็บกักไวใน
ปจจุบันประมาณ 72,000 ลาน ลบ.ม. นั้นก็ยังสามารถนํามาใชงานไดเพียง 35,000 ลาน ลบ.ม. ซ่ึงไมเพียง
พอที่จะสามารถสนับสนุนการใชน้ําในภาคการเกษตรฤดูแลงที่เหลืออีก 82.7% ได  ทําใหไมสามารถใชที่ดิน
เพื่อทําการเกษตรในฤดูแลงไดเต็มศักยภาพ สงผลใหเกษตรกรมีรายไดนอย   หากสรางระบบชลประทานเก็บ
กักน้ําเพิ่มขึ้นได ก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยอันเนื่องจากมีน้ํามากในฤดูฝนลงไปได  และยัง
สามารถแกปญหาการขาดแคลนน้ําเนื่องจากมีน้ํานอยในฤดูแลงไดดีกวาเดิม ซ่ึงแนวทางดําเนินงานจะเรื่องนี้
จะนําไปกลาวในสวนตอไป 

 
 การพัฒนาพื้นท่ีชลประทาน จากอดีตถึงปจจุบัน 

        กอนอื่นจะขอกลาวถึงคําวา การชลประทาน ที่ครูบาอาจารยในอดีตที่เคยสอนมาใหทราบวามี
ความหมายถึง กิจการที่มนุษยดําเนินการจัดทําขึ้นเพื่อสงน้ําไปใหแกพืชการเกษตร (ปจจุบันสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ภารกิจเรื่องสงน้ําใหพืชอยางเดียวคงเปนไปไมได กิจกรรมการใชน้ําตางๆมีความ
เกี่ยวพันกันเปนลูกโซ ภารกิจของการสงน้ําควรจะตองอยูในรูปเอนกประสงคหรือรูปแบบบูรณาการ  การสง
น้ําใหพืชก็ตองสงใหทันเวลาตอความตองการน้ําของพืช และจะตองรวมไปถึงการระบายน้ําสวนเกินออก
นอกพื้นที่กอนพืชจะเสียหายดวย) 
 การชลประทานแบงออกเปน  2 ลักษณะตามสภาพการสงลําเลียงน้ํา ดงันี้ 

1. การชลประทานแบบ gravity  โดยอาศัยแรงดึงดูดโลก สงน้ําจากที่สูงใหไหลลงไปสูที่ต่ํา ซ่ึง
ประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน นิยมดําเนินการแบบนี้ เพราะมีคาใชจายในการดําเนินการไมแพงมาก 

2. การชลประทานแบบ pumping  โดยอาศัยการสูบน้ํา ซ่ึงสามารถสงน้ําจากที่ต่ําไปสูที่สูงได  
ซ่ึงบางครั้งก็มีความจําเปนมาก เมื่อจุดใชงานของน้ําอยูสูงกวาแหลงผิวน้ําตนทุน ซ่ึงแนนนอนวาคาใชจายใน
การดําเนินการอาจจะแพง เพราะเปนสภาพที่ตองฝนธรรมชาติ   โดยวิธีการสงลําเลียงน้ําในลักษณะนี้สวน
ใหญจะกระทําในระบบทอ   
 ประวัติการพัฒนาการชลประทานของไทยมีหลักฐานตั้งแตสมัยอาณาจักรลานนาของพญามัง
ราย  เร่ือยมาจนถึงอาณาจักรสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหง อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณมหาราช 
และสมัยรัตนโกสินทรในปจจุบัน 



 ในสวนนี้จะกลาวเนนเฉพาะที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาในปจจุบัน  เร่ิมจากในสมัย   
รัชกาลที่ 5 ไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาทําการวางโครงการพัฒนาระบบชลประทานในลุม
เจาพระยาใหญ แตเนื่องจากตองใชงบประมาณมากเกินสถานะการเงินในขณะนั้น  จึงแบงการพัฒนาออกเปน
แผนงานยอย และทยอยดําเนินการเรื่อยมา เร่ิมจากการขุดลอกคลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก คลองแสน
แสบ และคลองพระขโนง   ตอมาเริ่มสรางโครงการปาสักใต (เขื่อนพระราม 6) ที่       จ. อยุธยา พื้นที่
ชลประทาน (พื้นที่ ชป.) 860,000 ไร และสรางโครงการโพธิ์พระยา ที่ จ.สุพรรณบุรี โครงการนครนายก ที่ จ.
นครนายก โครงการเชียงราก-คลองดาน ที่ จ.ปทุมธานี โครงการปาสักเหนือ ที่อยูเหนือ จ.อยุธยา ขึ้นไป 
จากนั้นสรางเขื่อนเจาพระยาที่ จ.ชัยนาท เพื่อทดระดับน้ําใหสูงขึ้น แลวผันน้ําออกไปทางทุงฝงตะวันตกและ
ทุงฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เกิดเปนโครงการชลประทานตางๆ ในลุมน้ําเจาพระยาปจจุบัน  
             ตอมาเริ่มดําเนนิการสรางโครงการเขื่อนภมูิพล จ.ตาก ป 2500 เก็บน้ําได 13,462  ลาน ลบ.ม. 
และเริ่มดําเนินโครงการเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ ป 2506 เก็บน้ําได 9,510 ลาน ลบ.ม. และไดขยายการพัฒนา
ดังนี ้
        โครงการแกงกระจาน จ. เพชรบุรี  เก็บน้ําได 710 ลาน ลบ.ม.      พื้นที่  ชป.   340,000 ไร 
        โครงการกิ่วลม จ. ลําปาง  เก็บน้ําได 110 ลาน ลบ.ม.     พื้นที่ ชป.    140,000 ไร 
         โครงการแมกลองใหญ จ.กาญจนบุรี  (เปนเขื่อนผันน้ํา)               พื้นที่ ชป. 2,600,000 ไร 
        โครงการลําปาว จ. กาฬสินธุ   เก็บน้ําได 1,430 ลาน ลบ.ม.    พื้นที่ ชป.    300,000 ไร 
         โครงการลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา เก็บน้ําได 152 ลาน ลบ.ม. พื้นที ่ชป.       70,000 ไร 
         โครงการหนองหวาย จ.ขอนแกน   (เปนฝายผันน้ํา) พื้นที่ ชป.    260,000 ไร 
         โครงการน้ําอูน  จ.สกลนคร เก็บน้ําได 520 ลาน ลบ.ม.   พื้นที่ ชป.     190,000 ไร 
         โครงการโดมนอยจ.อุลบราชธานี  เก็บน้ําได 1,966 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ ชป.    183,044 ไร 
         โครงการพิษณุโลก จ.พิษณโุลก (เปนเขื่อนผันน้ํา) พื้นที่ ชป.    600,000 ไร 

       ฯลฯ 
 จากอดีตถึงปจจุบัน (ป 2547) ไดมีการพัฒนาระบบชลประทานรวมทั้งหมด แบงออกไดดังนี้ 
 - โครงการชลประทานขนาดใหญ คือโครงการที่มีพื้นทีช่ลประทานมากกวา 80,000 ไร    ขึ้นไป 
หรือเปนโครงการที่สามารถเก็บกักน้ําไดมากกวา 100 ลาน ลบ.ม.ขึ้นไป มีทั้งหมด 85 โครงการ    มีพื้นที่
รวมกันทั้งหมด  16.68 ลานไร  
 - โครงการชลประทานขนาดกลาง คือโครงการที่มีพื้นที่ชลประทานนอยกวา 80,000 ไร   ลงไป 
หรือเปนโครงการที่สามารถเก็บกักน้ําไดนอยกวา 100 ลาน ลบ.ม. มีทั้งหมด 745 โครงการ มีพื้นที่รวมกัน
ทั้งหมด  6.89 ลานไร  



 - โครงการชลประทานขนาดเล็ก คือโครงการที่เก็บกกัน้ําไดไมมาก มีแตอาคารหัวงาน ไมมี
ระบบสงน้ํา มพีื้นที่ชลประทานนอย ใชเวลากอสรางไมเกนิ 1 ป  เมื่อสรางเสร็จแลวสงมอบใหจังหวัดดแูลใช
งานและซอมแซมบํารุงรักษาเอง  มีทั้งหมด  9,791 โครงการ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด  9.43 ลานไร  

 รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 23.57 ลานไร (คิดเฉพาะ ชป. ใหญและกลาง ที่มีการกอสราง
ระบบแพรกระจายน้ําเทานัน้  ไมรวม ชป.เล็ก) 
 

 ศักยภาพและการใชประโยชนพื้นที่ชลประทานแตละภาคในปจจุบัน 
 
การใชประโยชนพื้นที่ชลประทาน    เหนือ     กลาง     อีสาน     ใต รวม 

จํานวนโครงการชลประทานขนาดใหญ 15 44 12 14 85 
พื้นที่รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ (ลานไร) 1.68 11.41 1.74 1.85 16.68 
จํานวนโครงการชลประทานขนาดกลาง 196 127 313 109 745 
พื้นที่รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง (ลานไร) 2.53 1.45 1.51 1.41 6.89 
พื้นที่รวมของโครงการ ชป. ใหญ + กลาง (ลานไร) 4.21 12.86 3.24 3.26 23.57 
จํานวนโครงการชลประทานขนาดเล็ก 2130 1749 4456 1456 9791 
พื้นที่รวมโครงการชลประทานขนาดเล็ก (ลานไร) 3.58 2.02 2.40 1.43 9.43 

 
 จากขอมูลขางตน สามารถอธิบายศักยภาพในปจจุบนัของพื้นที่ชลประทานแตละภาคไดดังนี ้

1. โครงการชลประทานขนาดใหญทั้งหมด 85 แหงที่กระจายอยูในภาคตางๆ นั้น โดยเฉลี่ย
แลวมีพื้นที่มากกวาโครงการละ 100,000 ไร เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําที่อุดมสมบูรณดีมาก สามารถพัฒนาให
เปนพื้นที่การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดขนาดใหญหรือตลาดเพื่อการสงออกเชิงปริมาณ 
(Mass Production Unit) ที่ดีมาก  เกษตรกรมีการเกาะกลุมรวมตัวกันดี  มีการพัฒนาวัฒนธรรมเรื่องการใชน้ํา
ที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   ภาครัฐสามารถเขาไปสง เสริมอาชีพการเกษตร   และแนะนํา
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรไดอยางดีเยี่ยม 

2. โครงการชลประทานขนาดกลางทั้งหมด 745 แหงที่กระจายอยูในภาคตางๆ นั้น เปน
โครงการขนาดกลางที่มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 9,000 ไร  เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําที่ปานกลาง (แตบางแหงก็
อุดมสมบูรณดีมาก) สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ภายในประเทศหรือตลาดเพื่อการสงออกเชิงคุณภาพ (Quality Production Unit) ที่ดีมาก  เกษตรกรมีการเกาะ
กลุมรวมตัวกันดี  มีการพัฒนาเรื่องการใชน้ําที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ภาครัฐสามารถเขาไปสงเสริม
อาชีพการเกษตรและแนะนําเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรในเชิง
คุณภาพไดอยางดีเยี่ยม  แตควรตรวจสอบความเพียงของปริมาณน้ําตนทุนกอนวางแผนการสงเสริม 



3. โครงการชลประทานขนาดเล็กทั้งหมด 9,791 แหงที่กระจายอยูในภาคตางๆ นั้น    เปน
โครงการที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงผลิตอาหารชุมชน (Local Food Banks) ได แตทั้งนี้อาจมีขอจํากัดเรื่อง
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง  เพราะเปนการพัฒนาแหลงน้ําที่มุงเนนตอบสนองความตองการใชน้าํเพือ่
อุปโภค-บริโภคเปนลําดับแรก 
             สําหรับตําแหนงที่ตั้งและรายละเอียดของโครงการชลประทานตางๆนั้น สามารถสอบถามได
โดยตรงจากโครงการชลประทานจังหวัด และโดยที่โครงการชลประทานบางแหงมีอายุการใชงานมากกวา 50 
ป หากเล็งผลเลิศในการพัฒนาเปน Production Unit ที่สมบูรณแบบ อาจมีความจําเปนตองมีการพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบชลประทานบางจุดที่สภาพชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ใหมีสภาพดีขึ้น
เหมือนที่ออกแบบไวแตเดิม หรือปรับปรุงใหเขากับสภาพการใชที่ดินใหมกอนดําเนินการพัฒนาการเกษตร
ตอไป 
 

 แนวทางการพฒันาทรัพยากรน้ําในอนาคต  
 เนื่องจากรัฐไดกําหนดแนวนโยบายเรื่องการขจัดความยากจนใหหมดภายใน 6 ป ไวเปนวาระ

แหงชาติ   โดยพยายามจะยกระดับรายไดของประชากรใหมีรายไดไมนอยกวาปละ 120,000 บาท  ตอ
ครัวเรือน  ดังนั้น เกษตรกรซึ่งเปนอาชีพสวนใหญของประชากรชาวไทยจะตองถูกยกระดับรายไดไปดวย  
โดยแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวคือ  การกําหนดมาตรการการเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑสงออก ใหเปน 1.20 ลานลานบาท ภายในป 2551 เพื่อยกระดับรายไดของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น (ปจจุบันมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสงออกในป 2547 อยูที่ 0.89 ลานลานบาท) ปจจัยการผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือน้ํา ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบชลประทาน       เพื่อการเก็บกักน้ําและ
ใชงานใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงกวาปจจุบัน  จึงจะมีน้ําพอเพียงสนับสนุนภาคการผลิตทาง
การเกษตรนี้ได 

     จากสภาพการกระจายตัวของน้ําฝนและน้ําทาที่ไมสม่ําเสมอตลอดปดังที่นําเสนอไวขางตนแลว
จะสงผลใหเกิดปญหาอุทกภัยและปญหาการขาดแคลนน้ํารุนแรงขึ้น    ดังนั้น จะตองมีการพัฒนาระบบ
ชลประทานเพื่อการเก็บกักและใชงานใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงกวาปจจุบัน ประกอบกับศักยภาพ
ของน้ําทาที่มีเหลือจากกักเก็บในระบบชลประทานปจจุบันยังมีอีกมาก  ดังนั้น ควรจะตองทําการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มระบบการเก็บกักน้ําและใชงานใหมากขึ้น  เพื่อรองรับการพัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตรใหได ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
        แนวความคดิในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํเพื่อการเกษตรในอนาคต   

1. แนวความคิดในการเหลียวหลังกลับไปดูโครงการพัฒนาแหลงน้ําและโครงการชลประทาน
เกาๆ ที่กอสรางมานานแลวและมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเสียหายมาก ควรจะตองถูกนํามาใช เพื่อดําเนินการ



ซอมแซมปรับปรุงโครงการนั้นๆ ใหมีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมที่ออกแบบไว  จะทําใหไดน้ําชลประทานที่
ร่ัวซึมเสียหายไปกลับคืนมาใชในพื้นที่การเกษตรทายน้ําไดเพิ่มขึ้น  แหลงเก็บกักน้ําขนาดตางๆที่กอสรางมา
นานแลวตองนํามาศึกษาความคุมทุนในการที่จะดําเนินการขุดลอกเอาดินตะกอนเหนือระดับเก็บกกัทีส่ามารถ
นําไปใชงานไดออกไป เพื่อที่สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มมากขึ้น มาตรการนี้หากวิเคราะหดําเนินการแลวคุมทุน 
ควรจะตองเรงดําเนินการโดยดวน เพราะเปนมาตรการที่ไมสรางปญหาการเวนคืนที่ดินที่มีผลกระทบตอการ
กระเพื่อมไหวของมวลชน 

2. แนวความคิดในการใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการดูแลการสงน้ําบํารุงรักษาซอมแซม
ระบบชลประทานนั้น ควรจะตองมีการสงเสริมใหดําเนินการเพิ่มมากขึ้น  เพื่อปลุกจิตสํานึกของตัวเกษตรกร
เอง ใหทราบวาระบบชลประทานนั้นเปนเครื่องมือในการทําการเกษตรของตัวเขาเอง (เหมือนจอบ เสียมหรือ
รถไถนาของเขาเอง) หากรักษาระบบชลประทานใหมีสภาพดี มีการใชงานอยางถูกตอง และมีอายุการใชงาน
ยาวนาน ก็หมายถึงการมีน้ําชลประทานใหทําการเกษตรไดเพียงพอยิ่งขึ้น  ผลผลิตที่ไดก็มีสูงขึ้น รายไดจาก
เกษตรของเขาเองก็จะสูงขึ้นตามมาแบบยั่งยืน 

3. แนวความคิดในการใชน้ําใตดินเสริมในกรณีที่ขาดแคลนน้ําชลประทานเปนชวงๆ หลังจาก
ที่เริ่มทําการเกษตรไปแลวควรมีการพัฒนาแหลงน้ําใตดิน ทั้งประเภทบอตื้นและบอบาดาลแบบลึก เพื่อนําน้ํา
ใตดินมาใชงานเสริมเปนครั้งคราว เพื่อจะเปนหลักประกันใหเกษตรกรมั่นใจวาจะไมเกิดความเสียหายตอ
ผลผลิตในการทําการเกษตรของเขา  โดยแนวทางนี้ จะตองศึกษาใหชัดเจนถึงแหลงน้ําใตดินนั้นๆ    วามี
ปริมาณน้ําที่สามารถจะนํามาใชงานไดเทาไร ถึงจะไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมตางๆ ตามมา 

4. แนวความคิดในการใชน้ําภาคการเกษตรอยางประหยัดและคุมคากับผลผลิตทางการเกษตร
ที่ไดในวิธีการตางๆ ควรจะตองถูกนําออกมาใชอยางจริงจังใหไดผลออกมาอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนกอน 
แลวจึงตามมาดวยมาตรการพัฒนาสรางแหลงเก็บกักน้ําขนาดตางๆ ตอไป  เหตุที่ตองเรงปลุกจิตสํานึกเรื่องนี้
กอน เพราะหากปลอยใหมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอยและไดผลตอบแทนทางผลผลิตไมคุมคาไปเรื่อยๆ แลว การ
จะเรงสรางแหลงเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วปานใด ก็ไมเพียงพอตอความตองการน้ําอยางฟุมเฟอยนี้  
มาตรการการใชน้ําอยางประหยัดนี้อาจตองมีการพิจารณาหาเทคโนโลยีการสงน้ําที่มีการสูญเสียน้ํา
ชลประทานใหนอยลงมาใชงานบาง เชน ระบบ Micro-irrigation ระบบสปริงเกอร  ระบบน้ําหยด ฯลฯ 
แนนอนวาระบบการสงน้ําพวกนี้ตองมีตนทุนการดําเนินการที่แพงมาก แตถาวิเคราะหแลววาใหผลตอบแทน
คุมทุนโดยเฉพาะกับพืช High-value crops ก็นาจะพิจารณานํามาสงเสริมใหมีการดําเนินการ (กลุมประเทศ
ทางยุโรป ประเทศอิสราเอล หรือประเทศออสเตรเลียมีการพัฒนาเรื่องนี้ดีมาก นาจะทดลองศึกษามาเปน
ตนแบบ) 

5. แนวความคิดในการเรงการกอสรางและพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดตางๆ    รวมทั้ง
โครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรจะตองนําพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และ
เรงดําเนินการอยางมีระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการชดเชยคาที่ดินในเขตการดําเนินการ จะตองถูกนํามา



พิจารณาจายใหผูไดรับผลกระทบอยางยุติธรรม คุมคาในราคาตลาดจริง และอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันปญหา
การขัดแยงกับมวลชนซึ่งสงผลใหการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําตางๆมีอันจะตองลาชาออกไป และในทํานอง
เดียวกันโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดตางๆ  รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เร่ิมดําเนินการอยูในปจจุบัน ควรจะตองเรงดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงาน หรือเสร็จกอน
แผนงานใหได โดยไมมีผลกระทบดานลบตามมา  สําหรับงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการหากภาครัฐ
มีไมเพียงพอ ก็ควรมีการพิจารณาเรื่องการกูเงินจากภาคเอกชนหรือแหลงเงินกูจากนอกประเทศมาดําเนินการ 
เพราะหากปลอยใหระยะเวลาผานไปเนิ่นนาน เกรงวาถึงเวลานั้นแลวหากมีเงินงบประมาณ ก็ไมอาจสามารถ
ดําเนินการได เพราะจะมีผลกระทบกับมวลชนที่รุกลํ้าพื้นที่ปาไมและพื้นที่แหลงน้ําอยางมากมายทับทวี 

 6.  แนวความคิดในการสนับสนุนการขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่สาธารณะ และการ
สนับสนุนใหเกษตรกรขุดสระเก็บสํารองน้ําในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ควรจะตองถูกนํามาทําการสงเสริม
ใหมีการดําเนินงานอยางจริงจัง เพื่อเรงรัดการสรางพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยมากขึ้น พื้นดินจะไดมีความชุม
ช้ืนและมีความอุดมสมบรูณเพิ่มขึ้น   โดยที่น้ําเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตรเบื้องตน หากมีแหลงกักเก็บ
น้ําขนาดยอยในพื้นที่ของเกษตรกรเอง  เกษตรกรก็สามารถอาศัยใชแหลงน้ํานั้นๆ ทําเปนแหลงผลิตอาหารใน
ครัวเรือน(ตูเย็นธรรมชาติ)ได  และหากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนแลว อาจนําไปจําหนายเพื่อ
หารายไดเสริม ทําใหมีรายไดมาจุนเจือครัวเรือนไดเพิ่มขึ้น 

7.  แนวความคิดในการสงน้ําแบบ pumping โดยปกติระบบการชลประทานในประเทศไทยสวน
ใหญจะเปนการสงน้ําแบบ   gravity  โดยอาศัยแรงดึงดูดโลก สงน้ําจากที่สูงไปสูที่ต่ํา เพราะประหยัดพลังงาน
ในการสงน้ํา และคาใชจายในการสงน้ําไมแพง แตหากมีความจําเปนตองสงน้ําจากที่ต่ําไปสูที่สูงเพื่อ
สนับสนุนการเกษตรในที่พื้นสูงได  ก็จําเปนตองใชมาตรการสงน้ําแบบ pumping รวมกับระบบทอมาใชเสรมิ
ในกรณีที่ไมมีแหลงน้ําตนทุนในพื้นที่สูงนั้นได ซ่ึงจากขอมูลขางตนนั้นบงชื้ไดอยางชัดเจนวามีปริมาณน้ํา
ตนทุนเพียงพอที่สามารถจะดําเนินการได  เพียงแตจะตองพิจารณาถึงลักษณะการผลิตและผลผลิตการเกษตร
ที่ไดนั้น จะตองใหผลตอบแทนคุมคาตอตนทุนการลําเลียงน้ําโดยวิธีดังกลาวไปใชงานดวย 

8.  แนวความคิดในการผันน้ําในแมน้ําระหวางประเทศมาใชงานเพิ่มเติม    ควรจะตองมีการ
เรงรัดการดําเนินการออกมาใหเห็นอยางชัดเจนและเปนอยางรูปธรรม โดยเรื่องที่ตองเรงรัดกอนอื่นใดคือการ
เร่ิมดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการที่จะผันน้ําในแมน้ําระหวางประเทศนั้นๆ มาสู
แมน้ําสายหลักๆของประเทศ  เพื่อนํามาใชงานในชวงการขาดแคลนน้ํา และเรงจัดทําแผนปฏิบัติงานตอไป  
เชน โครงการผันน้ําในแมน้ําสาละวิน เขตติดตอพมา  โครงการผันน้ําในแมน้ํางึม เขตติดตอลาว    โครงการ
ผันน้ําในแมน้ําเซบังเหียง และเซบังไฟ เขตติดตอลาว โครงการผันน้ําในแมน้ํา สตึงนัม เขตติดตอกัมพูชา และ
โครงการผันน้ําในแมน้ําโขง ฯลฯ  จะเปนประโยชนตอประเทศไทยมาก  

9. แนวความคิดในการเคลื่อนยายมวลน้ําสวนหนึ่งที่มีปริมาณมากเกินไปจากพื้นที่บริเวณหนึ่ง
ไปใชงานหรือไปเก็บกักไวในพื้นที่ที่ปริมาณน้ํานอย  จะเปนแนวทางที่จะแกไขหรือชะลอปญหา เร่ืองอุทก



ภัยและการขาดแคลนที่เกิดจากการกระจายตัวของน้ําฝนและน้ําทาที่ไมสม่ําเสมอตลอดปได  โดยแนวทางการ
ดําเนินงานอาจจะใชแหลงเก็บน้ําเดิมที่มีอยูเปนหลัก พรอมทั้งกอสรางแหลงเก็บกักน้ําใหมๆเพิ่มขึ้น จากนั้น
จะกอสรางโครงขายเชื่อมโยงแหลงน้ําตางๆเขาดวยกันใหเปน Network  แลวทายสุดก็สรางระบบ
แพรกระจายน้ําเพื่อสงลําเลียงน้ํานั้นๆไปพักตัวอยูที่หวย หนอง บึง แหลงน้ําขนาดเล็กตามธรรมชาติ รวมทั้ง
สระเก็บน้ําประจําแปลงการเกษตรของเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ที่จะสงเสริมใหขุดเพิ่มมาก
ขึ้น จะทําใหมีปริมาณน้ําใชในฤดูแลงเพิ่มขึ้นและแกไขปญหาพื้นที่แหงแลงซ้ําซากได  มาตรการนี้จะตองใช
คาลงทุนที่สูงมาก ดังนั้น จะตองเรงทําการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในแผนปฏิบัติงานราย
โครงการยอยแตละแหงโดยดวน  พรอมทั้งเรงลงมือดําเนินงานในพื้นที่ที่เหมาะสมอยางจริงจัง 

 สรุปในภาคทาย จะขอชีใ้หเห็นวาในอดตีประเทศไทยมีประชากรไมมาก การสงออกดาน
การเกษตรก็มไีมมาก แตปจจุบันประเทศไทยมีพลเมืองถึง 63 ลานคน  การสงออกภาคการเกษตรมีเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อนําเงนิตราไปใชในการพัฒนาประเทศ ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะฯ อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่ตางชาติเปนผูผลิต และโดยที่ภาคการผลติทางดานการเกษตรมีความตองการใช
น้ํามาก ฝนเปนแหลงน้ําหลักของประเทศ  แตปญหากค็ือจะมีน้ําฝนมากมายเหลือเฟอในชวงหกเดือนของฤดู
ฝนเทานั้น ในฤดูแลงที่เหลืออีกหกเดือนมีใหใชนอยมาก แนวทางทีพ่ึงปฏิบัติคือพยายามใชน้ําในฤดูแลงให
ไดอยางประหยัด พรอมทั้งเรงพัฒนากอสรางแหลงเกบ็กักน้ําในชวงที่เกิดมีน้ํามากอยางเหลือเฟอไวเพิ่มเติม
เพื่อนํามาใชในฤดูแลงพรอมทั้งบรรเทาปญหาอุทกภยั  และดานทายน้ําตองพึงระวังเฝาสังเกตการณเร่ือง
คุณภาพน้ําที่ผานการใชงานมาแลวอยางหนักจากแหลงตนน้ําดวย หากมีคุณภาพต่าํกวามาตรฐานที่กอใหเกดิ
ผลกระทบดานลบตอการใชงาน ก็ควรตองมีขบวนการแกไขมาบําบัดคณุภาพน้ํานัน้ๆใหดีขึ้น เหมาะสมที่จะ
น้ําไปใชงานไดตอไป 
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