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บทคัดย่อ 
กำรท ำเกษตรที่จะให้เกิดควำมยั่งยืน “น  ำ” ถือได้ว่ำเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญที่สุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

พื นที่นอกเขตชลประทำน ที่ลำดเชิงเขำเป็นพื นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทำนและมักประสบปัญหำกำรขำด
แคลนน  ำส ำหรับกำรเกษตร ที่ผ่ำนมำหน่วยงำนภำครัฐได้พยำยำมให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรจัดหำแหล่งน  ำให้
เกษตรกร แต่ยังไม่เพียงพอยังมีพื นที่ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลืออีกจ ำนวนมำก  บทควำมนี ได้เสนอแนวคิดกำร
พึ่งตนเองของเกษตรกรกลุ่มย่อย ด้วยกำรน้อมน ำทฤษฎีใหม่และหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลที่ 9) รวม 16 ข้อมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรที่ดิน
และน  ำบนที่ลำดเชิงเขำ ท ำให้เกษตรกรกลุ่มย่อยสำมำรถจัดกำรน  ำด้วยระบบประปำภูเขำในแปลงนำ และจัดสรร
กำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับสภำพพื นที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ค ำส ำคญั: ที่ลำดเชิงเขำ  ทฤษฎีใหม่  เกษตรกรกลุ่มย่อย  

Abstract 
For sustainable agriculture, “water” can be considered as the most important factor. 

especially the areas outside the irrigated system. On the foothill slope, most areas are outside 
irrigated system and often facing the shortages of water for agriculture. All government agencies 
have tried to provide assistance by providing water resources for the farmers, however, there are 
still many remote areas left and need for supports. This article presents self-reliance concept small 
groups of farmers. by applying the New Theory and other 16 of work principles of King Rama the 
Ninth to manage their land and water resource in the foothill slope area. These concepts make it 
possible for the farmers to manage their local water recourses using mountain water supply system 
in the rice fields and growing crops suitable to the conditions of the area. 

Keywords: Foothill slope, New theory, Small group of farmers 
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บทน้าและความเป็นมาของปัญหา 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั งอยู่ในภูมิภำคที่เหมำะสมกับกำรเกษตรเนื่องจำกเป็นต ำแหน่งที่ได้รับ

อิทธิพลจำกมรสุม  2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ท ำให้เกิดฤดูหนำว และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมำ
จำกทะเลอันดำมันท ำให้เกิดฤดูฝน โดยมีน  ำฝนรำยปีเฉลี่ยประมำณ 1,467 มิลลิเมตร (รอยล  จิตรดอน, 2560) 
ดังนั นอำชีพหลักของประชำชนในประเทศจึงอยู่ในภำคกำรเกษตร 22.4 ล้ำนคน จำกประชำกรของประเทศ 66.1 
ล้ำนคน หรือร้อยละ 34.49 ที่ต้องพึ่งพำน  ำเพื่อใช้ในกำรเกษตร (อำนนท์  ยอดญำติไทย และอำทิตยำ สุตำ, 2563) 
โดยเป็นเนื อที่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรจ ำนวน 149.25 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 46.54 ของพื นที่
ทั งหมด 320.7 ล้ำนไร่  และเป็นพื นท่ีในเขตชลประทำน 35.2 ล้ำนไร่ นอกเขตชลประทำน 114 ล้ำนไร่ (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2562) และในพื นท่ีนอกเขตชลประทำนนี เป็นพื นท่ีสูงโดยเฉพำะบริเวณที่ลำดเชิงเขำ ส่วนใหญ่
เป็นพื นท่ีในเขตกำรปฏิรูปท่ีดิน(สปก.) ที่ได้รับมอบมำจำกกรมป่ำไม้จ ำนวน 38 ล้ำนไร่ จะเห็นได้ว่ำในพื นท่ีนอกเขต
ชลประทำนเป็นพื นที่ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำแหล่งน  ำเพิ่มเพื่อให้กำรท ำกำรเกษตรสำมำรถวำงแผนกำรปลูกพืชได้ 

อย่ำงไรก็ตำมที่ผ่ำนมำได้มีหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดหำแหล่งน  ำส ำหรับกำรเกษตร
ให้กับเกษตรกรหลำยหน่วยงำน เช่น กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน  ำ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง (สวพส.) และโครงกำรหลวง เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงำนมี
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนทั งมีส่วนท่ีคล้ำยกันและแตกต่ำงกันขึ นกับสภำพภูมิประประเทศของแต่ละพื นที่ ทั งนี กำรให้
ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำแหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตรกรแก่เกษตรกรในพื นที่ต่ำง ๆ มีหน่วยงำนรำชกำรที่ให้ควำม
ช่วยเหลือ ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละพื นท่ี เช่น ในเขตพื นท่ีสูง ที่มีระดับควำมสูงมำกกว่ำ 500 เมตรจำกระดับน  ำทะเล
ปำนกลำงมีหน่วยงำนของโครงกำรหลวงและสถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง (สวพส.) เป็นหน่วยงำนหลัก โดยมำก
มักท ำในรูปแบบของฝำยหรือกำรสร้ำงสระพวงบนยอดเนินเขำและจ่ำยน  ำสู่พื นที่โดยรอบด้วยระบบท่อส่งน  ำ และมี
กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรประณีตทั งในรูปแบบของแปลงเกษตรและเกษตรในโรงเรือน ( อำนนท์ ยอดญำติไทย, 
น  ำทิพย์ กัณทะวงค์, พินิจ วันนำ และสุรเชษ เลำว้ำง, 2561) เป็นพื นที่ที่มีข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยในกำรใช้
เครื่องจักรกลหนัก ดังนั นจึงไม่สำมำรถท ำกำรก่อสร้ำงสระหรืออ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ในล ำห้วยได้  

บริเวณที่ลำดเชิงเขำ เป็นพื นที่ที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 500 เมตรจำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง ซึ่งแต่เดิม
เป็นพื นที่บริเวณนี มักอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ต่อมำสภำพป่ำเริ่มเสื่อมโทรมทำงกรมป่ำไม้จึงได้โอนให้ส ำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรส ำหรับใช้เป็นพื นที่ท ำกิน โดยมีพื นที่ที่
ได้รับมอบจ ำนวนทั งสิ นประมำณ 38.4 ล้ำนไร่ (ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2565) ในพื นที่ส่วนนี  
มีหน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่งที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำแหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตร เช่น ส ำนักงำนกำรปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทรัพยำกรน  ำ กรมที่ดิน และองค์กำรปกครองส่วนทั งถิ่น โดยรูปแบบของกำรช่วยเหลือ 
มักอยู่ในรูปแบบของกำรสร้ำงสระน  ำตำมพื นที่ของเกษตรกรเป็นรำยบุคคล  

จะเห็นได้ว่ำในทุกระดับชั นพื นที่หรือชั นน  ำท่ีมีกำรท ำกินของเกษตรกร ต่ำงมีหน่วยงำนรำชกำรพยำยำม
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำแหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตรให้กับเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่องตั งแต่มีแผนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  1 ที่เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร โดยเฉพำะด้ำนกำร
ชลประทำน มีแผนในด ำเนินงำนสร้ำงแหล่งน  ำในภูมิภำคต่ำง ๆ ของไทย (คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, ม.ป.ป., 42-43) กระทั่งปัจจุบันพื นที่ที่ยังขำดน  ำส ำหรับกำรเกษตรหรือพื นที่นอกเขตชลประทำนยังมีอีก
จ ำนวนมำกที่ต้องรอรับกำรช่วยเหลือ (รอยล จิตรดอน. 2560,5) อย่ำงไรก็ตำมในภำคประชำชนในรำยบุคคลหรือ
รำยกลุ่มในบำงพื นที่ได้พยำยำมจัดหำแหล่งน  ำให้กับตนเอง ด้วยกำรขุดสระในพื นที่แปลงเกษตร แต่ปัญหำที่พบ คือ 
ปริมำณน  ำมีไม่เพียงพอส ำหรับกำรเกษตรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื นที่ลำดเชิงเขำ มักมีน  ำเก็บเฉพำะช่วงที่ฝนตก
เท่ำนั น และจะขำดแคลนน  ำในช่วงฤดูแล้ง (ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำภำค1, 2563)   
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ข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน  ำในพื นที่ขนำดเล็กเฉพำะบริเวณ ได้มีกรณีตัวอย่ำงที่ได้ด ำเนินกำรและ

ประสบควำมส ำเร็จให้เกษตรกรในพื นที่ต่ำง ๆ โดยน ำเอำแนวคิดกำรจัดกำรที่ดินและน  ำไปปรับใช้ตำมบริบทของ
ตนเอง คือ “ทฤษฎีใหม่” มีกำรบูรณำกำรด้วยหลักกำรทรงงำนและพระรำชด ำริเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนน  ำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ร่วมด้วยในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำบนพื นฐำนของ 
ภูมิสังคม กำรใช้สระพวง หรือไม่ติดต ำรำ ท ำให้ง่ำย เป็นต้น 

1. ทฤษฎีใหม่ (New Theory)
 ทฤษฎีใหม่ (New Theory) คือหน่ึงในรูปแบบของกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตรให้มีควำมเหมำะสม 

เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและน  ำโดยเฉพำะพื นที่ท่ีมีปัญหำขำดแคลนน  ำเพื่อกำรเกษตร มุ่งให้เกษตรกร   
มีแหล่งน  ำของตนเองในพื นที่ เกิดจำกแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลที่ 9) ที่มีแรงดลพระรำชหฤทัย ครั งเสด็จพระรำชด ำเนินทรงเยี่ยมรำษฎร
ในภำคอิสำนที่บ้ำนกุดตอแก่น อ ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2535 ทรงทอดพระเนตร
ผลผลิตกำรท ำนำข้ำวของรำษฎร พบว่ำมีแต่รวง แต่ไม่มีเมล็ด เมื่อได้สอบถำมรำษฎรพบว่ำปัญหำที่ส ำคัญคือ 
กำรขำดแคลนน  ำส ำหรับกำรเพำะปลูก แม้จะมีฝนตกมำบ้ำงพอควรแต่ไม่สำมำรถเก็บกักน  ำไว้ใช้ได้   ด้วยเหตุนี  
ต่อมำได้พระรำชทำนพระรำชด ำรัสให้มีกำรทดลองท ำ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรที่ดินและแหล่งน  ำ
เพื่อกำรเกษตรขึ น ณ วัดชัยมงคลพัฒนำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยก ำหนดพื นท่ีตำมกำรถือครองที่ดินโดยเฉลี่ย
ของเกษตรกร รำยละ 10-15 ไร่ ทั งนี ให้อยู่บนพื นฐำนกรอบแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือเกษตรกรมีควำม
พอเพียง สำมำรถเลี ยงตนเองได้  แนวทำงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรเกษตรและที่อยู่อำศัย โดยแบ่งพื นที่ออกเป็น 
4 ส่วน ตำมอัตรำส่วน 30 : 30 : 30 : 10 คือพื นที่ส่วนที่หนึ่งประมำณร้อยละ 30 ให้ขุดสระเก็บกักน  ำฝนในฤดูฝน
และใช้เสริมกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง  รวมถึงกำรเลี ยงสัตว์น  ำ พืชน  ำอื่น ๆ พื นที่ส่วนที่สองประมำณ 30% ให้ปลูกข้ำว
ในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอำหำรประจ ำวันส ำหรับครัวเรือนให้มีอย่ำงเพียงพอตลอดปี  เพื่อตัดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถ
พึ่งตนเองได้  พื นที่ส่วนที่สำมประมำณร้อยละ 30 ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร เพื่อใช้เป็น
อำหำรประจ ำวันหำกเหลือบริโภคก็น ำไปจ ำหน่ำย พื นที่ส่วนที่สี่ ประมำณร้อยละ 10 ใช้เป็นที่อยู่อำศัย เลี ยงสัตว์ 
และโรงเรือนอื่นๆ ด้วยโครงสร้ำงพื นฐำนของกำรจัดกำรพื นที่ลักษณะนี จะให้เกษตรกรสำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำรให้มีอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรบริโภคได้ตลอดปี (ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2563, 
253-255) ทั งนี ต่อมำได้มีกำรขยำยควำมเพิ่มเติมว่ำ กำรจัดสัดส่วนของพื นที่นั นให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของ
สภำพพื นท่ี (ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2563, น. 258) โดยเฉพำะพื นที่ลำดเชิงเขำซึ่งมักมี
ปัญหำกำรขำดแคลนน  ำส ำหรับกำรเกษตร   ต้องมีกำรปรับใช้ตำมบริบทของพื นที่ 

2. ทฤษฎีใหม่กับบริบทของที่ลำดเชิงเขำ
ที่ลำดเชิงเขำ (Foothill slope) ลักษณะทำงธรณีสัณฐำน (Landforms) หรือลักษณะทำงกำยภำพที่

ปรำกฏให้เห็นโดยทั่วไปเป็นพื นที่ที่เกิดจำกกำรกำรผุพัง กำรกัดกร่อนของหน้ำดินหรือหินจำกเทือกเขำสูงโดย
กระแสน  ำหรือลม และกองทับถมบริเวณเชิงเขำ (ไพทูรย์ ปิยปกร, ม.ป.ป.) ผลของกำรกัดเซำะจึงท ำให้เกิดร่องน  ำที่
เป็นห้วยสำขำขนำดเล็ก โดยทั่วไปจะเป็นห้วยแห้งไม่มีน  ำไหล  ควำมกว้ำงของพื นที่ลำดเชิงเขำปกติจะน้อยกว่ำ 
1 กิโลเมตร แต่มีควำมยำวขนำนไปกับแนวเทือกเขำสูง ต่อจำกท่ีลำดเชิงเขำลงมำทำงตอนล่ำงโดยทั่วไปจะเป็นท่ีรำบ 
โดยจะเป็นที่รำบขนำดเล็กหรือใหญ่ขึ นกับบริบทของสภำพภูมิประเทศในพื นที่นั น ๆ และสิ่งที่มีควำมโดดเด่นของ
พื นที่ลำดเชิงเขำ คือ บริเวณเชิงเขำสูงมักเป็นจุดก ำเนิดของน  ำซับ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2554) ซึ่งสำมำรถพบเห็นได้
ทั่วไปในพื นที่ที่ติดกับเขำสูง  ด้วยลักษณะพิเศษของกำรมีน  ำซับ  ซึ่งหมำยถึงกำรมีแหล่งต้นน  ำที่อยู่บนผิวดิน เป็น
กำรไหลของน  ำใต้ดินที่ตัดกับผิวดินโดยธรรมชำติ ควำมแรงของน  ำท่ีไหลมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื นที่   
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ดังนั นในบริบทที่เป็นลักษณะตำมธรรมชำติของที่ลำดเชิงเขำที่ติดกับเขำสูงที่มักพบโดยทั่วไป 
ประกอบด้วย เขำสูง ที่ลำดเชิงเขำ ที่รำบ และน  ำซับ ในกำรน ำ “ทฤษฎีใหม่” มำปรับใช้ในบริบทของที่ลำดเชิงเขำ 
เป็นกำรบริหำรจัดกำรพื นที่ตำมหลักทรงงำนตำมภูมิสังคม ในพื นท่ีนั นๆ (ส ำนักงำน กปร., มปป)  ซึ่งเป็นกำรจัดแบ่ง
พื นที่ ให้มีสระน  ำ พื นที่ท ำนำ พื นที่ปลูกพืชผักผลไม้ และพื นที่ส ำหรับท ำที่พักอำศัย ตำมหลักทรงงำนที่ทรง
พระรำชทำนให้ด้ำนกำรศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้กำรจัดกำรที่ดินและน  ำมีควำมเหมำะสมกับสภำพของ
พื นที่ สิ่งที่ต้องด ำเนินกำรในเบื องต้น คือกำรจัดหำแหล่งน  ำให้มีส ำหรับกำรท ำเกษตรในพื นที่ก่อนที่จะด ำเนิน
กิจกรรมในพื นที่ส่วนอื่น ๆ ตำมหลักทรงงำนด้วยกำรท ำงำนตำมล ำดับขั น (ส ำนักงำน กปร., มปป)  โดยมีแนว
ทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี  

2.1  กำรสร้ำงสระน  ำ หรือหนองน  ำเพื่อเก็บกักน  ำจำกจุดน  ำซับจะสำมำรถกระท ำได้ต้องเป็นพื นที่ที่
อยู่นอกเขตป่ำสงวนหรือป่ำอนุรักษ์ เช่นพื นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) หำกเป็นพื นที่ป่ำสงวนและไม่สำมำรถหำแหล่งสร้ำงสระเก็บน  ำที่เหมำะสมได้ มีชำวบ้ำนใน
หลำยพื นที่ เช่น ชุมชนห้วยน  ำใส บ้ำนจันทร์เพ็ญ ต ำบลจันทร์เพ็ญ อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร ได้ใช้วิธีท ำบ่อ 
พักน  ำ บนเขำใกล้แหล่งน  ำซับ ท ำกำรต่อท่อส่งน  ำไปเก็บในถังเก็บน  ำท่ีอยู่ทำงตอนล่ำง และจ่ำยเข้ำสู่ครัวเรือนเพื่อใช้
ทั งกำรอุปโภคและบริโภค (ประสิทธ์ิ ประคองศรี และมำนะ เก่งชูวงศ์, 2559) หรือหำกบ่อน  ำซับเกิดในพื นท่ีส่วนตัว
ของเกษตรกรมักจะไม่ได้พัฒนำมำใช้ในกำรเกษตรแต่มักใช้ส ำหรับดื่มและอำบ อำจมีกำรใช้รดต้นไม้บ้ำงในช่วง 
ฤดูแล้ง  โดยมีควำมเช่ือว่ำเป็นน  ำศักดิ์สิทธิ์ เช่นกรณีของบ่อน  ำซับ ชุมชนบ้ำนวัดโคกโพธิ์สถิต ต ำบลก ำโลน อ ำเภอ
ลำยสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (อลิสำ ตลึงผล และแก้วใจ สุวรรณเวช, 2555) 

ส ำหรับน  ำซับที่เกิดบนพื นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นพื นที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงสระน  ำได้  (กรมพัฒนำ
ที่ดิน. 2565, 5) กำรสร้ำงสระน  ำในพื นท่ีลำดเชิงเขำในบริเวณช่วงต่อจำกจุดเกิดน  ำซับ มีควำมแตกต่ำงจำกกำรสร้ำง
สระน  ำในพื นรำบ คือ เป็นกำรสร้ำงในพื นที่ของล ำห้วยหรือร่องน  ำ ซึ่งมีลักษณะของภูมิประเทศเป็นร่องลึก ในกำร
เลือกต ำแหน่งกำรสร้ำง คือ เลือกพื นท่ีที่มีควำมกว้ำงของห้วยค่อนข้ำงมำก ให้มีรูปร่ำงของอ่ำงเก็บน  ำที่สำมำรถเก็บ
น  ำได้ในปริมำณที่มำก และท ำกำรขุดดินในพื นท่ีของล ำห้วยแล้วน ำมำท ำคันดินปิดกั นล ำห้วย ซึ่งเป็นกำรปิดกั นเพียง
ด้ำนเดียวในรูปแบบของ Check dam (รุ่ง  สันป่ำแก้ว, 2550, 9) เพื่อให้เป็นส่วนของคันสระ หรือสันอ่ำงเก็บน  ำ
ดังนั นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสร้ำงหนองน  ำจึงไม่มำก ตำมหลักทรงงำนด้ำนกำรประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์
สูงสุด (ส ำนักงำน กปร., มปป)   และสิ่งที่ส ำคัญคือ ต้องค ำนึงถึงกำรรั่วซึมของน  ำท่ีจะไหลออกจำกสระ  กำรก่อสร้ำง
จึงต้องใช้หลักของกำรป้องกันน  ำรั่วซึมร่วมด้วย เป็นกำรใช้หลักกำรทรงงำนด้ำนกำรศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
ท ำงำนอย่ำงผู้รู้จริง (ส ำนักงำน กปร., มปป)  ดังนั นหนองน  ำหรือสระน  ำที่ได้จึงมีน  ำจำกแหล่งน  ำซับไหลมำเติมเข้ำ
สระน  ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี ตำมหลักทรงงำนด้ำนกำรใช้ธรรมชำติ ช่วยธรรมชำติ (ส ำนักงำน กปร., มปป)  และ
เพื่อให้ได้น  ำที่มีคุณภำพที่เหมำะส ำหรับไปใช้ในกำรเกษตรและใช้ในครัวเรือน มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังแสดงใน
ภำพที่ 1 และ 2  
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    ภาพที่ 1 สระเก็บกักน  ำซับ ศูนย์เรียนรู้ฮอมบุญอโศก จังหวัดแพร่   ภำพที ่2 ท่อระบำยน  ำล้นจำกสระ 1 มำสระ 2 
 ที่มา : อ ำนวย  คลี่ใบ, 2562 

จำกภำพที่ 1 ในพื นที่บริเวณโดยรอบของจุดเกิดน  ำซับ ควรมีกำรสร้ำงสระน  ำทั งในส่วนที่อยู่ในระดับที่
สงูกว่ำจุดน  ำซับและสระที่อยู่ต่ ำกว่ำระดับน  ำซับ โดยสระที่ 1 ซึ่งอยู่ทำงตอนล่ำงของภำพ เป็นสระที่อยู่สูงกว่ำระดับ
ของ จุดเกิดน  ำซับ มีวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำง คือ เพื่อดักตะกอนดิน หรือใบไม้และเศษวัสดุต่ำง ๆ ท่ีไหลหลำกมำ
จำกเชิงเขำ ช่วยป้องกันไม่ให้เศษวัสดุต่ำง ๆ เหล่ำนี ไหลลงสู่สระที่ 2 ซึ่งเป็นสระที่ อยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำจุดน  ำซับ 
มีจุดประสงค์ของกำรสร้ำงเพื่อรองรับน  ำจำกแหล่งน  ำซับ และเพื่อให้ได้น  ำที่มีคุณภำพที่เหมำะส ำหรับน ำไปใช้มำก
ยิ่งขึ นในบริเวณนี ควรสร้ำงสระน  ำเพิ่มขึ นอีก 1 สระ ให้ติดกับสระที่ 2 คือสระที่ 3 ทั งนี เพื่อให้น  ำจำกสระที่ 2 มีกำร
ตกตะกอนอีกครั งของสิ่งเจือปนต่ำง ๆ ทั งมำจำกน  ำซับและมำจำกเชิงเขำ ช่วงรอยต่อระหว่ำงสระที่ 2 และสระที่ 3 
ควรมีกำรวำงท่อระบำยน  ำล้นในระดับผิวน  ำของสระที่ 2 เพื่อให้น  ำที่สะอำดไหลล้นเข้ำสู่สระที่ 3  ดังแสดงในภำพท่ี 
2 ดังนั น คุณภำพของน  ำในสระที่ 3 จึงมีตะกอนดิน และเศษวัสดุต่ำง ๆ ที่ไหลมำจำกเขำจะมีน้อย  มีควำมเหมำะสม
ที่จะน ำไปใช้ผ่ำนระบบกำรจ่ำยน  ำด้วยท่อส่งน  ำท่ีจะไม่ก่อให้เกิดกำรอุดตันของท่อ  

อย่ำงไรก็ตำมแม้จะมีกำรสร้ำงสระน  ำท่ีรองรับน  ำจำกน  ำซับท่ีมีน  ำไหลเพิ่มเข้ำสระตลอดปี แต่ปริมำณน  ำ
ที่เก็บกักไว้อำจไม่เพียงพอต่อกำรใช้ในแปลงเกษตรในพื นท่ีได้ตลอดปี เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำวควรมีกำรสร้ำงสระน  ำ
บริเวณโดยรอบให้มีปริมำณของสระน  ำมำกขึ น โดยท ำในลักษณะของสระพวง 

      2.1.1  สระพวง หรืออ่ำงเก็บน  ำพวง หรือ ชุดอ่ำงเก็บน  ำ เป็นแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร  ที่ได้พระรำชทำนไว้เมื่อวันท่ี 30 
มิถุนำยน 2532 เกี่ยวกับกำรจัดหำน  ำช่วยเหลือพื นที่เพำะปลูกในเขตอ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
รำษฎรต้องประสบกับปัญหำควำมแห้งแล้งและขำดแคลนน  ำ ซึ่งอ่ำงเก็บน  ำท่ีได้สร้ำงไว้จ ำนวนหลำยแห่งมีขนำดเล็ก
และมีปัญหำขำดแคลนน  ำ ต่อมำในวันที่ 24 กรกฎำคม 2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้มีพระรำชด ำริ
เพิ่มเติมให้กรมชลประทำนจัดหำน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำที่มีศักยภำพดีกว่ำมำช่วยเหลืออ่ำงเก็บน  ำที่มีปัญหำปริมำณน  ำที่
ไม่เพียงพอ โดยมีรูปแบบของกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำให้เกิดกำรเช่ือมต่อกันด้วยระบบท่อ  โดยน ำน  ำจำกอ่ำงที่อยู่ทำง
ตอนเหนือน  ำซึ่งมีระดับท่ีสูงกว่ำและมีปริมำณเหลือผันลงไปช่วยเติมสระน  ำส่วนที่อยู่ต่ ำกว่ำและมีปัญหำขำดแคลน
น  ำ เพื่อให้กำรใช้น  ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ใช้อย่ำงทั่งถึงกัน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ , 2557) ทั งนี กำรสร้ำงสระจ ำนวนหลำยสระในพื นที่ลุ่มน  ำหนึ่ง 
อำจต้องใช้พื นที่เพิ่มขึ นและใช้พื นที่ของเกษตรกรรำยอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั นควำมร่วมมือของเกษตรกรที่อยู่
โดยรอบจึงมีควำมส ำคัญ ตำมหลักทรงงำนด้ำนควำมซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน (ส ำนักงำน กปร., มปป) มีกำร
จัดตั งกลุ่มกำรใช้น  ำกลุ่มย่อย ซึ่งอำจเป็น  3-4 ครอบครัวที่อยู่ในลุ่มน  ำเดียวกัน สำมำรถร่วมกันด ำเนินกำรช่วยกัน
สร้ำงสระพวงได้ตำมหลักทรงงำนด้ำนควำมรู้รักสำมัคคี และกำรระเบิดจำกข้ำงใน (ส ำนักงำน กปร., มปป)  ดังแสดง
ในภำพที่ 3   

น ้ำซบั 
สระเก็บน ำ้ซับ 2

1 

3 

สระ 2
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ภาพที ่3 สระพวง ของศูนย์เรียนรู้ฮอมบุญอโศก จังหวัดแพร่  
ที่มา: อ ำนวย  คลี่ใบ, 2562 

จำกภำพท่ี 3 สระที่ 1 และ 2 อยู่ในพื นท่ีของเกษตรรำยที่ 1 อยู่เหนือจุดเกิดน  ำซับ สร้ำงในล ำห้วยสำขำ
ขนำดเล็ก เป็นล ำห้วยที่มีน  ำไหลเฉพำะช่วงฝนตกเท่ำนั น กำรก่อสร้ำงท ำในรูปแบบของอ่ำงหรือฝำยเก็บน  ำขนำดเล็ก 
(check dam) ด้วยกำรขุดดินตำมร่องห้วย น ำดินมำกั นเพื่อท ำแนวสันอ่ำงเก็บน  ำและมีทำงระบำยน  ำล้น ท ำกำร
ก่อสร้ำงให้มีจ ำนวนให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีสำมำรถจะสร้ำงได้ เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงไม่มำก อ่ำงเก็บน  ำขนำด
เล็กเหล่ำนี มีวัตถุประสงค์หลักของกำรก่อสร้ำง คือ เพื่อดักตะกอนดินหรือเศษวัสดุหรือใบไม้ที่ไหลหลำกมำจำกเชิง
เขำไม่ให้ไหลเข้ำสระที่ใช้เก็บกักน  ำที่สร้ำงในส่วนล่ำง (รุ่ง  สันป่ำแก้ว, 2550, 9) เป็นกำรระบำยน  ำที่ตกตะกอนแล้ว
สู่สระที่ 3 และ 4 ตำมหลักทรงงำนด้ำนกำรไม่ติดต ำรำ และกำรท ำให้ง่ำย (ส ำนักงำน กปร., มปป)  ซึ่งอยู่ในพื นที่
ของเกษตรกรรำยที่ 2 โดยทั งสองสระนี  เป็นสระน  ำหลักส ำหรับจ่ำยน  ำเข้ำสู่แปลงนำที่อยู่ทำงตอนล่ำงของสระ โดย
มีเกษตรกรที่เป็นเจ้ำของพื นท่ีที่เช่ือมติดกันจ ำนวน 4 รำย จำกปริมำณน  ำท่ีเก็บกักหำกท ำกำรประเมินแล้วคำดว่ำไม่
เพียงพอต่อกำรใช้ในแปลงเกษตรได้ตลอดทั งปี ควรมีกำรจัดสร้ำงสระน  ำเพิ่มเติมในพื นท่ีโดยรอบ เพื่อให้มีปริมำณน  ำ
ที่เก็บกักส ำรองมำกขึ น โดยกำรสร้ำงสระที่ 5, 6,7 และ8 อยู่ในพื นที่ของเกษตรกรรำยที่ 2 ซึ่งสร้ำงตำมล ำห้วยอีก
สำขำหนึ่งที่ไหลมำรวมกับสระที่ 4 และจำกสระที่ 4 หำกมีปริมำณน  ำท่ีเก็บกักมำกเกินต้องระบำยน  ำออกโดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูฝนที่ปริมำณน  ำเข้ำสระมีมำก เกษตรกรสำมำรถสร้ำงสระน  ำเพิ่มตำมล ำห้วยเพื่อรองรับน  ำที่ล้นจำกสระที่ 
4 โดยจะสร้ำงอีกจ ำนวนกี่สระก็ได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพื นที่ ตำมหลักทรงงำนด้ำน ภูมิสังคม (ส ำนักงำน 
กปร., มปป)  เช่น สระที่ 9 อยู่ในพื นท่ีของเกษตรกรรำยที่ 2 และสระที่ 10 อยู่ในพื นท่ีของเกษตรกรรำยที่ 3 

ช่วงรอยต่อระหว่ำงสระน  ำแต่ละสระให้คงสภำพเดิมที่เป็นธรรมชำติของล ำห้วย หลีกเลี่ยงกำรขุดลอกใน
ลักษณะของกำรขุดลอกคูคลอง วัตถุประสงค์เพื่อรักษำระบบนิเวศให้เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น  ำต่ำง ๆ รวมถึง 
ผักพื นบ้ำนที่ชอบสภำพแวดล้อมที่มีควำมชื นสูง เป็นพื นที่สร้ำงแหล่งอำหำรตำมธรรมชำติที่ส ำคัญของเกษตรกร 
(สมศักดิ์ ศรีสุข และคณะ, 2557, 1)  

กำรสร้ำงสระน  ำจ ำนวนมำกในพื นที่ลุ่มน  ำหนึ่งที่อยู่ในบริบทของที่ลำดเชิงเขำ โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของเกษตรกรกลุ่มย่อย 3-4 ครอบครัว (สำมัคคี) ร่วมกันสร้ำงสระพวงท ำให้กำรเก็บกักน  ำส ำรองให้มีขึ นในพื นที่มี
ปริมำณมำกขึ นเพียงพอต่อกำรใช้ส ำหรับกำรเกษตรได้ตลอดทั งปี กำรได้สร้ำงแหล่งเก็บกักน  ำไว้ในระดับที่สูงกว่ำ
แปลงนำ  กำรบริหำรจัดกำรน  ำไปใช้ในแปลงนำจึงเป็นกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรกลุ่มย่อย ตำมหลักทรง
งำนด้ำน ประโยชน์ส่วนรวม (ส ำนักงำน กปร., มปป)    
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          2.1.2   กำรจัดกำรน ำน  ำไปใช้ในแปลงนำ ด้วยสระน  ำมีต ำแหน่งที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ำแปลงนำ 
กำรน ำน  ำไปใช้ในแปลงนำจึงสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำย และเพื่อให้ง่ำยต่อกำรควบคุมกำรใช้น  ำจึงควรมีกำรส่งน  ำ
ด้วยระบบท่อส่งน  ำ โดยเชื่อมต่อท่อจำกสระที่ 4 ท่ีเป็นสระหลักด้วยท่อส่งน  ำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงอย่ำงน้อย 4 นิ ว
เป็นสำยหลัก เพื่อให้น  ำที่ไหลมีแรงดันท่ีมำกพอส ำหรับกำรจ่ำยน  ำสู่แปลงนำ และวำงท่อย่อยกระจำยเข้ำสู่แปลงนำ
ให้ครอบคลุมในพื นที่ท่ีอยู่ต่ ำกว่ำระดับของสระด้วยขนำดของท่อ 3 นิ ว ดังนั นกำรส่งน  ำเข้ำสู่แปลงนำจึงเป็นกำรส่ง
ด้วยแรงดันตำมธรรมชำติที่ไม่ต้องมีกำรสูบด้วยเครื่องจักรกลใด ๆ ท ำให้เกษตรกรในพื นที่ลุ่มน  ำที่มีกำรจัดน  ำ 
โดยพัฒนำจำกน  ำซับ กำรท ำสระพวง กำรประสำนควำมร่วมมือกันของเกษตรกรกลุ่มย่อย สำมำรถพึ่งตนเองได้โดย
ลดกำรพึ่งพำจำกทำงภำครัฐ ตำมหลักทรงงำนด้ำน กำรพึ่งตนเอง (ส ำนักงำน กปร., มปป)    

    2.2  กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินในแปลงนำ เพื่อให้กำรใช้น  ำในพื นท่ีขำดแคลนน  ำมีควำมเพียงพอต่อ
กำรใช้ตลอดทั งปีจึงควรมีกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินให้มีควำมเหมำะสมกับฤดูกำล  

          ฤดูฝน  สำมำรถท ำนำครอบคลุมพื นที่แปลงนำได้ทั งหมด เนื่องจำกเป็นช่วงที่ปริมำณน  ำฝนมี
มำกและเพียงพอต่อกำรใช้ส ำหรับนำข้ำวได้ตลอดกระทั่งถึงช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยว  

          ฤดูหนำว ควรปลูกผักสวนครัวที่เป็นพืชเมืองหนำว เช่น ผักกำด สลัด กระหล่ ำปลี หอม 
กระเทียม เป็นต้น โดยพืชเหล่ำนี มีกำรใช้น  ำไม่มำกและใช้พื นที่ในกำรปลูกน้อย ท ำให้สำมำรถมีอำหำรส ำหรับบริโภค
ในครัวเรือนและส่วนหน่ึงสำมำรถน ำส่วนท่ีเหลือจ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้เสริม 

          ฤดูแล้ง ควรมีกำรปลูกพืชตระกูลเถำเลื อย เพรำะสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง เช่น 
บวบ ถั่วฝักยำว แตงกวำ เป็นต้น พืชเหล่ำนี อำยุสั น ใช้น  ำไม่มำก และปลูกเพียงครอบครัวละ 1 -2 ไร่ โดยทั่วไป
สำมำรถสร้ำงรำยได้ในช่วงฤดูแล้งได้ไร่ละ 15,000 -20,000 บำท ตำมหลักทรงงำนด้ำน พออยู่ พอกิน (ส ำนักงำน 
กพร., มปป)    

2.3  พื นที่ส ำหรับปลูกพืชผักผลไม้ ที่ลำดเชิงเขำลักษณะหนึ่งท่ีโดดเด่น คือ ธรรมชำติได้สร้ำงสิ่งที่เป็น
เนิน หรือโคกเอำไว้แล้ว ซึ่งสภำพภูมิประเทศเช่นนี เป็นพื นท่ีที่เหมำะส ำหรับกำรปลูกพืชประเภทไม้ยืนต้น หรือกำร
สร้ำงป่ำ ดังนั นจำกแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มุ่งให้มีกำรจัดกำรกำรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ให้มำกที่สุดและให้มีควำม
เหมำะสมกับพื นที่ ในพื นที่เนินเกษตรกรจะต้องมีกำรวำงแผนกำรปลูกพืชให้เหมำะสม กล่ำวคือ หลีกเลี่ยงกำรท ำ
ระบบน  ำในพื นที่นี  เนื่องจำกต้องมีกำรสูบจำกสระขึ นสู่ที่สูงและปล่อยลงมำในแปลงเกษตรซึ่งจะท ำให้เกษตรกร
สิ นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำระบบน  ำ นอกจำกนี ยังต้องใช้เวลำมำกในกำรดูแลพืชในพื นที่กว้ำง  ซึ่งแนวคิดนี ได้มี
กำรด ำเนินกำรในโครงกำรพัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรหลวง ซึ่งด ำเนินโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง (สวพส.) 
มีกำรก ำหนดขอบเขตพื นท่ี (Zoning) แยกพื นท่ีท ำกินกับพื นที่ป่ำ โดยให้เกษตรกรท ำเกษตรแบบประณีตหรือเกษตร
ในโรงเรือนในพื นท่ีต่ ำ ใช้พื นท่ีน้อย และมีกำรใช้น  ำแบบประหยัดด้วยระบบน  ำหยด จึงท ำให้พื นท่ีส่วนที่เป็นที่เนินมี
กำรจัดกำรน้อย ด้วยกำรปลูกพืชยืนต้นท่ีใช้น  ำน้อย หรือปลูกป่ำ (อำนนท์ ยอดญำติไทย, น  ำทิพย์ กัณทะวงค์, พินิจ 
วันนำ และสุรเชษ เลำว้ำง, 2561) ส ำหรับกำรจัดกำรที่ดินบนท่ีลำดเชิงเขำมีควำมสอดคล้องกันกับกำรจัดกำรที่ดิน
บนพื นท่ีสูง แต่จะมี   ข้อแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของพื นที่และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ดังนี   

           2.3.1   จัดให้เป็นพื นที่ของกำรปลูกในรูปแบบวนเกษตร ที่มีกำรปลูกพืชลักษณะผสมผสำนใน
พืชหลำยชนิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มต่ำง ๆ หรือพืชตระกูลกินใบ หรือพืชกินผลที่ใช้ส ำหรับประกอบ
อำหำร โดยทั่วไปเป็นพืชพันธุ์พื นบ้ำนท่ีมีควำมแข็งแรง หำอำหำรได้เก่ง มีควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลง นอกจำกนี 
สำมำรถให้ผลผลิตได้แม้เกิดภำวะวิกฤตภัยแล้ง เช่น ผักหวำนป่ำ มะรุม ขนุน ชงโค สะเดำ มะรุม ขนุน สับปะรด 
ผักเฮือด หรือพืชอื่น ๆ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น กำรปลูกพืชเหล่ำนี ช่วยสร้ำงแหล่งอำหำรซึ่งเป็นปัจจัยที่ส ำคัญส ำหรับ
กำรด ำเนินชีวติของเกษตรให้มีพอเพียงต่อกำรเลี ยงครอบครัวได้ตลอดปี โดยไม่ต้องมีกำรดูแลใด ๆ นอกจำกนี อำจมี
กำรจัดสรรพื นที่บำงส่วนส ำหรับสร้ำงป่ำ เพื่อสร้ำงระบบนิเวศให้กับพื นที่มีควำมร่วมรื่น เป็นแหล่งอำหำรตำม
ธรรมชำติ มีไม้ส ำหรับ   ใช้สอยทั งส ำหรับกำรสร้ำงที่พักอำศัยและโรงเรือนต่ำง ๆ (รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, 
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นฤมล ทองมำก, จริยำภรณ์ มำสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑำมำศ แก้วมณี และซูซำน 
มะเซ็ง, 2560)   

            2.3.2  พื นที่ส่วนท่ีอยู่ต่ ำกว่ำระดับน  ำของสระ เป็นพื นที่เนินเช่นกัน แต่อยู่ต่ ำกว่ำระดับน  ำของ
สระ  พื นที่ส่วนนี โดยทั่วไปมีพื นท่ีไม่มำก แต่เป็นพื นท่ีที่เหมำะส ำหรับกำรท ำเกษตรเพรำะสำมำรถจ่ำยน  ำเข้ำสู่แปลง
โดยไม่ต้องใช้กำรสูบ ดังนั นกำรปลูกพืชในบริเวณนี จึงเป็นกำรปลูกแบบประณีต หรืออำจปลูกด้วยระบบโรงเรือนท่ีมี
กำรใช้พื นที่น้อย  แต่ให้ผลิตผลิตสูง สำมำรถปลูกพืชหมุนเวียนสร้ำงรำยได้ตลอดปี มีกำรควบคุมระบบกำรให้น  ำ 
แก่พืช อำจเป็นในรูปแบบของน  ำหยด หรือ ใช้ระบบสปริงเกอร์ เพื่อให้กำรใช้น  ำเป็นไปอย่ำงประหยัด (อำนนท์ 
ยอดญำติไทย, น  ำทิพย์ กัณทะวงค์, พินิจ วันนำ และสุรเชษ เลำว้ำง, 2561)   

ดังนั นกำรจัดกำรกำรใช้พื นที่ส่วนท่ีเป็นเนินเขำ ควรหลีกเลี่ยงในด้ำนกำรลงทุนท ำระบบกำรให้น  ำแก่พืช 
แต่ควรจัดหำพืชที่ใช้น  ำน้อยมำปลูก หรือปลูกพืชที่เป็นกำรสร้ำงป่ำแบบผสมผสำนท่ีจะช่วยสร้ำงแหล่งอำหำรที่เกิด
เองตำมธรรมชำติ เช่นเห็ดต่ำง ๆ มีไม้ส ำหรับใช้สอย รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่มรื่นให้กับพื นที่ นอกจำกนี ยังเป็นส่วน
หนึ่งของกำรเกิดน  ำซับที่จะใช้เป็นแหล่งน  ำต้นทุนที่ส ำคัญ  กำรลดกำรดูแลในพื นที่ส่วนที่อยู่สูงและมำดูแลเฉพำะ
พื นที่ท่ีอยู่ต่ ำ ซึ่งมีพื นท่ีไม่มำกจึงท ำให้เกษตรกรมีเวลำเหลือส ำหรับกำรมีส่วนร่วมกับสังคมมำกขึ น 

2.4  พื นที่ส ำหรับอำศัย ตำมหลักของ “ทฤษฎีใหม่” เป็นกำรใช้พื นที่ประมำณร้อยละ 10 ของพื นที่
ทั งหมด แต่สำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสมบริบทของพื นท่ี ส ำหรับในพื นที่ลำดเชิงเขำ พื นท่ีที่เหมำะสมคือพื นที่
ในส่วนของพื นที่เนิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมชำยขอบของเนินในระดับที่ต่ ำกว่ำระดับของสระน  ำหลัก ทั งนี เพื่อให้
สำมำรถใช้น  ำที่ส่งมำจำกสระน  ำจำกแรงดันตำมธรรมชำติ  จะท ำให้กำรใช้น  ำในครัวเรือนและส ำหรับรดพืชผักสวน
ครัวและไม้ผลที่อยู่บริเวณโดยรอบของที่พักอำศัยได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบน  ำมำใช้ 

ผลของการแก้ปัญหา 
กำรจัดกำรกำรใช้ที่ดินและน  ำในบริบทของที่ลำดเชิงเขำ ที่ได้อำศัยทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นต้นทุนที่

ส ำคัญ คือ มีเขำสูงซึ่งเป็นแหล่งของต้นน  ำ มีกำรเกิดน  ำซับ มีควำมต่ำงระดับของพื นท่ี มีพื นที่เนิน และมีพื นท่ีรำบที่
เหมำะส ำหรับกำรท ำนำ จำกต้นทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ เมื่อได้มีกำรน้อมน ำเอำหลักของ “ทฤษฎีใหม่” 
มำปรับประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของพื นที่เป็นกำรพัฒนำตำมหลักทรงงำนโดยพิจำรณำทั งองค์รวม และมี
กำรน ำหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 มำใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ จ ำนวนทั งสิ น 16 ข้อ 
ดังกรณีตัวอย่ำงของศูนย์เรียนรู้ฮอมบุญอโศก จังหวัดแพร่ ที่ได้พัฒนำพื นที่ลำดเชิงเขำจำกสภำพที่ดินเสื่อมโทรม 
มีควำมล้มเหลวในกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกร ไม่สำมำรถปลูกพืชให้คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนได้เพรำะมีปัญหำทีส่ ำคญั 
คือ กำรขำดแคลนน  ำส ำหรับกำรเกษตร แต่เมื่อได้มีกำรน ำแนวคิดของทฤษฎีใหม่มำปรับใช้ โดยให้ควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำแหล่งน  ำเป็นหลัก ซึ่งเป็นกำรพัฒนำลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตำมหลักทรงงำนส ำคัญในกำรพัฒนำคือกำร 
เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ (ส ำนักงำน กปร., มปป) ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 กระทั่งถึงปัจจุบัน พบว่ำ ผลของกำรด ำเนินกำร
ท ำให้พื นที่ลุ่มน  ำขนำดเล็กในบริบทของที่ลำดเชิงเขำ จำกสภำพพื นที่เสื่อมโทรมมำเป็นพื นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์  
ทั งแหล่งน  ำและพืชพันธุ์ธัญญำหำรต่ำง ๆ สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้น  ำให้เป็นระบบประปำภูเขำในแปลงนำได้  
ตำมหลักทรงงำนด้ำน ควำมเพียร (ส ำนักงำน กปร., มปป) ตลอดจนกำรท ำงำนที่ไม่หวังผลตอบแทนมุ่งเน้น 
กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ดังภำพท่ี 3 และสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรมีเหลือส ำหรับแบ่งปันให้กับ
สังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง 

การน้าไปใช้ประโยชน์ 
จำกรูปแบบควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรกำรใช้ที่ดินและกำรพัฒนำแหล่งน  ำจำกน  ำซับในบริบทของที่

ลำดเชิงเขำ ซึ่งสำมำรถจัดกำรด้วยตนเองของเกษตรกรกลุ่มย่อยของศูนย์เรียนรู้ฮอมบุญอโศก เกษตรกรรำยบุคคล
หรือเกษตรกรรำยกลุ่มในพื นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทของพื นที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เช่น มีสภำพเป็นที่เนินที่ติดกับเขำสูง 
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มีจุดเกิดน  ำซับ หรือมีห้วยสำขำขนำดเล็กแต่มีน  ำไหลต่อเนื่องตลอดปี  สำมำรถน ำรูปแบบของกำรจัดกำรน  ำนี ไปปรับ
ใช้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของพื นที่นั น ๆ ซึ่งในพื นที่ภำคเหนือของประเทศไทย มีพื นที่มีบริบทเช่นนี จ ำนวน
มำกในเกือบทุกอ ำเภอของจังหวัด  

บทสรุป 
ที่ลำดเชิงเขำโดยทั่วไปเป็นพื นที่ที่ค่อนข้ำงมีปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนน  ำส ำหรับกำรเกษตร เนื่องจำก

เป็นพื นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทำน  อย่ำงไรก็ตำมในพื นที่ดังกล่ำวกลับพบลักษณะพิเศษที่แตกต่ำงจำกพื นที่ทั่วไป 
เช่น  มักเป็นพื นที่เกิดน  ำซับ มีควำมต่ำงระดับของพื นที่ และสภำพภูมิประเทศมีควำมหลำกหลำย ควำมโดดเด่น
ดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำให้เป็นระบบประปำภูเขำในแปลงนำได้ภำยใต้หลักกำรบริหำรจัดกำรน  ำ ดังนี  

1. กำรจัดหำน  ำ ที่ลำดเชิงเขำที่ติดกับเขำสูงโดยทั่วไปจะมีจุดก ำเนิดน  ำซับกระจำยทั่วไปตำมเชิงเขำ
น  ำซับนับเป็นแหล่งน  ำที่ส ำคัญที่จะช่วยเติมเข้ำในระบบเก็บกักน  ำ กำรท ำสระน  ำเพื่อรองรับน  ำที่ไหลออกมำจำกน  ำ
ซับ จึงท ำให้สระน  ำมีน  ำเติมเข้ำสระตลอดทั งปี และหำกมีกำรจัดท ำสระเก็บน  ำจ ำนวนหลำยสระในพื นท่ีใกล้เคียงกัน
ในรูปแบบสระพวงก็จะช่วยให้มีปริมำณน  ำส ำรองส ำหรับใช้ในกำรเกษตรมำกขึ น 

2. กำรจัดกำรน  ำ ด้วยพื นท่ีมีควำมต่ำงระดับโดยธรรมชำติ กำรมีสระน  ำอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ำแปลงนำซึ่ง
เป็นที่รำบต่อจำกท่ีลำดเชิงเขำ กำรน ำรูปแบบกำรจ่ำยน  ำเข้ำสู่แปลงนำด้วยระบบประปำภูเขำสำมำรถกระท ำได้ได้
ง่ำย ต้นทุนต่ ำ และมีควำมยั่งยืน 

3. ควำมร่วมมือของเกษตรกรกลุ่มย่อย เนื่องจำกจุดเกิดน  ำซับและล ำห้วยสำขำที่เกิดขึ นบริเวณนี มี
ขนำดเล็ก กำรส้รำงควำมร่วมมือในเกษตรกรกลุ่มย่อยที่อยู่ในพื นที่ใกล้เคียงกัน ร่วมคิด ร่วมสร้ำง และร่วมใช้
ประโยชน์ สำมำรถท ำข้อตกลงหรือกติกำกำรใช้น  ำร่วมกันได้ง่ำยเนื่องจำกเป็นกลุ่มเล็ก นอกจำกนี ผลของกำร
รวมกลุ่มจะท ำให้ เกิดพลังสำมำรถร่วมกันสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ ได้โดยไม่ต้องรอรับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนรำชกำร 

4. กำรแบ่งเขตกำรใช้พื นที่ (Zoning) สำมำรถกระท ำได้ง่ำยเนื่องจำกธรรมชำติมีองค์ประกอบทั งพื นที่
ส่วนที่เนิน ที่รำบ และที่ชุ่มน  ำ กำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับลักษณะของกำรใช้น  ำของพืช เช่น พืชใช้น  ำน้อยน ำไป
ปลูกบนท่ีเนิน พืชชอบน  ำมำกจะสรรไปปลูกตำมล ำห้วย ดังนั นจึงช่วยลดปัญหำด้ำนกำรดูแลกำรให้น  ำแก่พืช 

5. กำรบริหำรจัดกำรน  ำบนที่ลำดเชิงเขำมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรคล้ำยกำรจัดกำรน  ำบนพื นที่สูงซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สูง (สวพส.) ทั งด้ำนกำรจัดหำแหล่งน  ำ กำรกระจำยกำรใช้น  ำ และ   
กำรก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน (Zoning) ให้พื นท่ีสูงปลูกพืชใช้น  ำน้อย หรือสร้ำงป่ำเศรษฐกิจ และท ำเกษตรประณีตใน
พื นที่ต่ ำ ใช้พื นที่น้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง (อำนนท์ ยอดญำติไทย, น  ำทิพย์ กัณทะวงค์, พินิจ วันนำ และสุรเชษ 
เลำว้ำง, 2561)  

ดังนั นพื นที่ลำดเชิงเขำจึงเป็นพื นที่หนึ่งที่เหมำะส ำหรับกำรพัฒนำกำรท ำเกษตรประณีตที่มีระบบกำรให้
น  ำลักษณะประปำภูเขำซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกรรำยย่อยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. หำกมีกำรด ำเนินกำรวิจัยควรเพิ่มกำรศึกษำกำรจัดกำร “ทรัพยำกรมนุษย์” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร

จัดกำรที่ดินและน  ำในพื นท่ีนั น ๆ 
2. กำรด ำเนินกำรเชิงนโยบำย ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มของ“เกษตรกรรำยย่อย” ที่มีพื นท่ีใกล้เคียงกัน

ในพื นที่ลุ่มน  ำนั น ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำแหล่งน  ำส ำหรับกำรเกษตรร่วมกัน 
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