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คำนำ 

รายงานแนวทางการจัดทำขอเสนอแนะ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ และที่ดิน เพื่อชวยแกปญหาสังคม 
ภายใตโครงการขับเคล่ือน แผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ วช. โดยคณะผูวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา 
ไดสรุปผลการศึกษาของโครงการ รวมระยะเวลา ๖ เดือน (มิ.ย. ๖๔ – ธ.ค. ๖๔) ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมขอมูล
ในประเด็นที่ดิน  แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน รวมถึงความยากจนและเหล่ือมล้ำ แนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่
เกี่ยวของทั้งในระดับสากล และในประเทศ รวมถึงวิเคราะหแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ฯ และ
เสนอแนวทางเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อชวยแกปญหาสังคม (ลด
ความยากจนและเหล่ือมล้ำ) 

ทางทีมวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมน้ี จะมีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาคราชการ 
ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสามารถนำผลการศึกษามาใชประโยชน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให
บรรลุตามยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรของหนวยงานที่เกี่ยวของและสรางความย่ังยืนได 

หัวหนาคณะผูวิจัยโครงการ ฯ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

 
  



แนวทางการจัดทำขอเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการน้ำ และที่ดิน เพื่อชวยแกปญหาสังคม 

สารบัญ 

หนา 

สารบัญ            ก 

สารบัญตาราง           ฉ 

สารบัญภาพ           ช 

บทที่ ๑ บทนำ           ๑ 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา      ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงค         ๒ 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา         ๓ 

๑.๔ วิธีดำเนินการวิจัย         ๓ 

๑.๕ ผลที่คาดวาจะไดรับ          ๔ 

บทที่ ๒ สถานการณปจจุบัน และการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของ    ๕ 

๒.๑ ภาพรวมขอมูลดานที่ดิน และดานน้ำของประเทศไทย     ๕ 

๒.๒ สถานการณความยากจน และความเหล่ือมล้ำของประเทศไทย    ๑๑ 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีและตัวอยางการปฏิบัติที่ดี      ๑๗ 

๒.๓.๑ ในระดับสากล        ๑๗ 

๒.๓.๒ ในประเทศ        ๓๑ 

๒.๔ ยุทธศาสตร แผน และนโยบายที่เกี่ยวของ      ๖๕ 

๒.๔.๑ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)    ๖๕ 

๒.๔.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   ๖๕ 

ประเด็นดานน้ำและที่ดิน       ๖๕ 

ประเด็นดานความยากจนและเหล่ือมล้ำ     ๖๕ 

๒.๔.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ       ๖๖ 



๒.๔.๔  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐)   ๖๗ 

๒.๔.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     ๖๘ 

๒.๔.๖ นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง       ๖๘ 

๒.๕ งานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง         ๗๘ 

๒.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง         ๑๐๒ 

บทที่ ๓ ผลวิเคราะห์          ๑๐๙ 

๓.๑ ผลวิเคราะห์ด้านที่ดิน และน้ำ        ๑๐๙ 

๓.๒ ผลวิเคราะห์ด้านสังคม (ความยากจน ความเหล่ือมลำ้)     ๑๑๐ 

๓.๓ ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย (ระดับจังหวัด)       ๑๑๒ 

๓.๔ ผลการวิเคราะห์จากตัวอย่างท่ีดี (Best Practice) ในระดับสากลและระดับประเทศ  ๑๑๓ 

๓.๕ ผลการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะ ฯ    ๑๑๕ 

บทที่ ๔ บทสรปุ และข้อเสนอแนะ         ๑๑๗ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา          ๑๑๗ 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ         ๑๒๐ 

บรรณานุกรม           ๑๒๔ 

ภาคผนวก ก แหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย 

ภาคผนวก ข รายได้ประชาชาติต่อหัวเฉล่ียของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ 

ภาคผนวก ค งบประมาณรายจ่าย รายจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 

ภาคผนวก ง หนังสือเปรียบเทียบอาชีพและรายได้ของเกษตรกรท้ังก่อนและหลัง การดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย
แกนซอยซิเมนต์   

ภาคผนวก จ ปริมาณน้ำเฉลีย่ต่อหัว (ลบ.ม.) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GPP per Capita) 

  



สารบัญตาราง 

ตารางที ่           หนา 
๒.๑ ปริมาณความตองการใชน้ำ (น้ำผิวดินและน้ำบาดาล) พ.ศ. ๒๕๖๒/๖๓   ๖ 

๒.๒ ปริมาณน้ำทาในประเทศไทย จำแนกตามภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๑/๖๒ ๖ 

๒.๓ ปริมาณน้ำบาดาลในบอสังเกตการณ ๒๗ แองน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒   ๗ 

๒.๔ จังหวัดที่มีปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็กตอคน ๑๐ อันดับแรก สูงสุด    ๘ 

และ ๑๐ อันดับสุดทาย ต่ำสุด 

๒.๕ สระน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน (บอจ๋ิว) รายจังหวัด ป ๒๕๕๘- ๖๓   ๑๐ 

๒.๖ รายไดประชาชาติตอหัว (GPP per Capita)ป ๒๕๖๒     ๑๓ 

๒.๗ จังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวต่ำที่สุด ๑๐ อันดับแรก  ในป ๒๕๕๘ -๒๕๖๒ ๑๓ 

๒.๘ จังหวัดที่มีสัดสวนความยากจนสูงสุด ๑๐อันดับ      ๑๔ 

๒.๙ จังหวัดที่ไดรับงบประมาณตอหัวนอยที่สุด ๑๐อันดับแรก ในป ๒๕๕๙ -๒๕๖๓  ๑๖ 
๒.๑๐ การจัดการที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน ๔ ชุมชน   ๓๗ 

๒.๑๑ พื้นเปาหมายในการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ตั้งแตป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓   ๘๗ 

๒.๑๒ ขอมูลการดำเนินงานจัดที่ดินใหกับชุมชนตามนโยบาย คทช. ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ๘๘ 

๓.๑ จังหวัดและจำนวนคนจน สูงสุด ๑๐ อันดับแรก และต่ำสุด ๑๐ อันดับแรก   ๑๑๒ 

๔.๑ มาตรการลดรายจาย และเพิ่มรายไดในพื้นที่นำรอง ๔ พืน้ที่    ๑๑๘ 

๔.๒ หนวยงานรับผิดชอบในพื้นที่นำรอง ๔ พื้นที่      ๑๑๙ 

  



สารบัญภาพ 

ภาพที่            หนา 
 

๒- ๑ โครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน    ๙ 
๒- ๒ ผลิตภัณฑมูลมวลรวม และเสนความยากจนของไทย ในชวงป ๒๕๒๙ - ๒๕๕๙  ๑๑ 

๒- ๓ เสนความยากจน สัดสวนคนจนและจํานวนคนจน ตั้งแต ป ๒๕๓๑  – ๒๕๖๓  ๑๒ 

๒- ๔ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติต่ำที่สุดในชวงป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   ๑๔ 

๒- ๕ แผนที่ความยากจน ป ๒๕๖๒        ๑๕ 

๒- ๖ เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)ที่ ๑ และ ๑๐     ๑๘ 

๒- ๗ เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน ที ่๖ (SDG ๖) น้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคน  ๑๘ 

๒- ๘ คาดัชนี SDG เฉล่ียของประเทศสมาชิก UN       ๑๙ 

๒- ๙ กรอบแนวคิดความมั่นคงทางน้ำของ ADB      ๒๐ 

๒- ๑๐ สัดสวนความยากจนโลก และคาดการณจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด ๑๙ ๒๓ 

๒- ๑๑ จำนวนยากจนของโลก ประเทศจีน และอินเดีย     ๒๓ 

๒- ๑๒ สัดสวนประชากรยากจนตอประชากรทั้งหมดในประเทศจีน    ๒๔ 

๒- ๑๓ การแกไขความยากจนในประเทศจีนดวยนวัตกรรม     ๒๙ 

๒- ๑๔ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ในชวงป 2022 -2023   ๓๐ 

๒- ๑๕ คาดัชนี SDG ของประเทศไทย       ๓๒ 

๒- ๑๖ กรอบคิด กรอบงาน และเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ    ๓๓ 

๒- ๑๗ การจัดการน้ำ ลุมน้ำแมละอุป อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม   ๔๙ 

๒- ๑๘ แนวทางการจัดการน้ำ ลุมน้ำแมละอุป อำเภอกัลยาณวัิฒนา จังหวัดเชียงใหม  ๕๐ 

๒- ๑๙ การจัดการน้ำ ชุมชนบานล่ิมทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย    ๕๑ 

๒- ๒๐ แนวทางการจัดการน้ำ ชุมชนบานล่ิมทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย   ๕๒ 

๒- ๒๑ ขอมูลผลตอบแทน ชุมชนบานล่ิมทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย   ๕๓ 

๒- ๒๒ แนวทางการจัดการน้ำ ชุมชนบานหนองตาจอน ตำบลทุงหลวง อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี๕๓ 
๒- ๒๓ ชุมชนบานหนองตาจอน ตำบลทุงหลวง อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี   ๕๔ 



สารบัญภาพ 

ภาพที่            หนา 
 

๒- ๒๔ พื้นที่ตำบลทุงชมพ ูอำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแกน      ๕๖ 

๒- ๒๕ การพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก พื้นที่ตำบลทุงชมพู อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแกน   ๕๗ 

๒- ๒๖ เกษตรกร ตำบลทานางแนว อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน    ๕๘ 

๒- ๒๗ แนวคิดโครงการแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ำในระดับพื้นที่  ๖๒ 

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดงจังหวัดกำแพงเพชร 
๒- ๒๘ การขับเคล่ือนทางสังคม  โครงการแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๖๓ 

น้ำในระดับพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดงจังหวัดกำแพงเพชร 
๒- ๒๙ กระบวนการมีสวนรวม โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  ๖๔ 

จัดการน้ำในระดับพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดงจังหวัดกำแพงเพชร 

๒- ๓๐ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐)    ๖๗ 

๒- ๓๑ หลักการ และเปาหมายการขับเคล่ือนภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ๖๙ 

๒- ๓๒ ศูนยเรียนรกูารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)     ๗๐ 
๒- ๓๓ แหลงขอมูลในโครงการ TPMAP       ๗๑ 

๒- ๓๔ ภาพรวมคนจน โครงการ TPMap       ๗๒ 

๒- ๓๕ แพลตฟอรม ระบบการแกไขปญหาคนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ   ๗๓ 

๒- ๓๖ ศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน   ๗๔ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
๒- ๓๗ สัดสวนการใชที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑    ๗๙ 

๒- ๓๘ เปรียบเทียบประเภทการใชที่ดินของภาคตาง      ๘๐ 

๒- ๓๙ พื้นที่สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร       ๘๑ 

๒- ๔๐ สัดสวนการถือครองที่ดินของเกษตรกร ป พ.ศ. ๒๕๖๐     ๘๒ 

๒- ๔๑ การถือครองที่ดินของเกษตรกร ป พ.ศ. ๒๕๖๐      ๘๓ 

๒- ๔๒ สัดสวนการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่มทีี่ดินเปนของตนเอง ป ๒๕๖๒   ๘๔ 



สารบัญภาพ 

ภาพที่            หนา 
 

๒- ๔๓ จำนวนผูขึ้นทะเบียนไรที่ดินทำกิน ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑    ๘๕ 

๒- ๔๔ ขอมูลผูลงทะเบียนผูไมมีเอกสารสิทธิและตองการถือครองที่ดินของรัฐ   ๘๕ 

๒- ๔๕ พื้นที่ปาถูกบุกรุกทำลาย        ๘๖ 

๒- ๔๖ โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนดวยเกณฑ SDGs  ๙๔ 

๒- ๔๗ โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับทองถ่ินดวยกระบวนการฝกอบรม  ๙๕ 

-กรณีศึกษาพืน้ที่โครงการชลประทานทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 
๒- ๔๘ ตัวอยางความสำเร็จของแปลงเกษตรดวยการขุดบอบาดาลน้ำตื้น   ๙๕ 

๒- ๔๙ ตัวอยางความสำเร็จเพื่อแกไขปญหาความยากจนและเหล่ือมล้ำดวยการทำสระซอยซีเมนต ๙๖ 

๒- ๕๐ ตัวอยางความสำเร็จของแปลงกลุมเกษตรกรดวยการตดิตั้งชุดสูบน้ำโซลาเซลล  ๙๗ 

๒- ๕๑ สถานการณน้ำประเทศไทยป ๒๕๖๔ ปริมาณฝนรายปประเทศไทย   ๙๙ 

๒- ๕๒ การบริหารจัดการน้ำ และการใชนวัตกรรม ตำบลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ 

๒- ๕๓ การบริหารจัดการน้ำ และการใชนวัตกรรม อบต.กุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ 

๒- ๕๔ แนวทางการแกปญหายากจนและเหล่ือมล้ำดวยโครงการแหลงน้ำขนาดเล็ก ๔ โครงการ ๑๐๒ 

๓- ๑ ความสัมพันธระหวางรายไดตอหัว กับปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็ก    ๑๑๐ 

๓- ๒ ความสัมพันธระหวางรายไดตอหัวกับความยากจน     ๑๑๑ 

๓- ๓ ความสัมพันธระหวางรายไดตอหัวกับคา Gini       ๑๑๑ 

๓- ๔ ความสัมพันธของรายไดตอหัว (GPP per Capita) และงบประมาณตอหัว    ๑๑๒ 

 

 

 



๑ 

บทที่ ๑ บทนำ 
๑.๑ ความเปนมา และความสำคัญของปญหา 

ที่ดิน และแหลงน้ำเปนปจจัยในการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตร จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติ 
(สศช. ๒๕๖๓) ระบุวาประชาชนที่มีฐานะยากจนสวนใหญของประเทศอยูในภาคการเกษตร ดังน้ัน การบริหาร
จัดการที่ดินและแหลงน้ำใหเกษตรกรมีที่ดินทำกนิและน้ำพอเพียงและมีประสิทธิภาพสงผลโดยตรงตอความมั่นคง
ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย  

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๒๐.๖  ลานไร มกีารใชประโยชนที่ดินเกือบรอยละ ๕๐ ในทาง
การเกษตร (สถิติเกษตร ๒๕๖๒ ) เกษตรกรใชที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพและเปนที่อยูอาศัย เพื่อ
สรางรายไดหรือโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดำรงชีวิต ดังนั้นปญหาที่ดินในภาคการเกษตรจึงเปน
ปญหาที่สำคัญปญหาหนึ่งของประเทศที่มีความเช่ือมโยงกับปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำ ปญหาที่ดินมี
หลายลักษณะ เชน ปญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน ปญหาความเหล่ือมล้ำจากการถือครองที่ดิน ปญหาคุณภาพของที่ดิน 
ปญหาการใชประโยชนที่ดิน (เชน ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปญหาที่ดินรกรางวางเปลาหรือใชประโยชนไมเต็มที ่
ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินระหวางราษฎรกับรัฐ) นอกจากปญหากรรมสิทธ์ิที่ดินแลว ปญหาที่
สำคัญอีกปญหาหน่ึงคือปญหาความเหล่ือมล้ำจากการถือครองที่ดินซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกิดข้ึนมานานใน
สังคมไทย และมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากการศึกษาของ ดวงมณี เลาวกุล ในป ๒๕๕๖ พบวามีประชากร
เพียงรอยละ ๑๐ ที่มีการถือครองที่ดินสูงสุด โดยถือครองที่ดินมากกวารอยละ ๖๐ ของจำนวนที่ดินทั้งหมด สาเหตุ
ที่การถือครองที่ดินถูกเปล่ียนมือ จากการศึกษาของอทิธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ (๒๕๖๑) ระบุวาเกิดจากกลุม
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนนำที่ดินไปค้ำประกันสินเช่ือ และเมื่อไมสามารถชำระคืนเงินกไูดจึงสูญเสียที่ดินใหกับกลุม
นายทุน นอกจากน้ี นอกจากน้ี จำนวนคนจนและกลุมเปราะบาง (bottom ๔๐) กวารอยละ ๖๘ อยูในกลุมลูกจาง
ภาคเกษตรที่ไมเปนเจาของที่ดินและไมไดเชาที่ดิน (สศช. ๒๕๖๓) จากจำนวนเกษตรกรยากจนเหลาน้ีที่ไมสามารถ
เขาถึงที่ดินไดสะทอนใหเห็นถึงความเหล่ือมล้ำในการถือครองที่ดิน สงผลใหเกษตรกรทีไ่มมทีี่ดินทำกินตองเชาที่ดิน
จากผูอื่น รวมถึงการเขาบุกรุกที่ดินของรัฐโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  

นอกจากปญหาดานที่ดินแลว ปญหาดานน้ำเปนปญหาสำคัญที่สงผลกระทบตอภาคการเกษตรของไทย  
ประเทศไทยประสบปญหาภัยพิบัติดานน้ำเปนประจำทุกป ทั้งน้ำแลง น้ำทวม ปญหาดานคุณภาพน้ำ ปญหาการรุก
ล้ำของน้ำเค็ม ปญหาประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำ ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร รอยละ  ๔๖.๕  ของเนื้อที่
ทั้งประเทศ (๓๒๐.๗ ลานไร) ในจำนวนนี้ ประมาณ รอยละ ๗๖.๘   เปนพื้นที่การเกษตรอยูนอกเขตชลประทานจึง
ตองอาศัยแหลงน้ำจากธรรมชาติ จึงมักเผชิญกับความเส่ียงจากการขาดแคลนน้ำเมื่อเกิดภัยแลง ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรในพื้นที่ในเขตชลประทานประสบกับปญหาสำคัญในดานประสิทธิภาพในการใชน้ำ (สศช., ๒๕๖๒) รวมถึง
ภัยพิบัติดานน้ำอื่นๆ ที่เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ปญหาดานน้ำสงผลใหเกิดความสูญเสีย
ในเชิงเศรษฐกิจตอประเทศทุกป ในป ๒๕๖๒ มูลคาความเสียหายจากภัยแลงที่เกิดข้ึนเทากับ  ๗๙๖.๖๗ ลานบาท 



๒ 

พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๑๘.๖ ลานไร เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีม่ีมูลคาความเสียหาย ๗๓.๔ ลานบาท พื้นที่
การเกษตรเสียหาย ๐.๐๖๔ ลานไร สำหรับปญหาน้ำทวม มีมูลคาความเสียหาย ๑๗๙.๔๒ ลานบาท ในป ๒๕๖๒ 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีมูลคาความเสียหาย ๕๔๒.๐๖ ลานบาท (ปภ. ๒๕๖๓) 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลใหความสำคัญในการแกไขปญหาที่ดิน แหลงน้ำ ปญหาความยากจนและ
เหล่ือมล้ำมาโดยตลอด โดยยดึกรอบการพฒันาอย่างยงัยนื (SDGs ) ที่ทางองคการสหประชาชาติวางแนวทางให
ประเทศตาง ๆ ใช เปนแนวทางในการพัฒนาที ่ เหมาะสมกับประเทศของตน โดยอยู ในเป้าหมายที ๑  
การหลุดพนจากความยากจน (SDG ๑) และเป้าหมายท ี๑๐ ลดความเหล่ือมล้ำ (SDG ๑๐) และเปาหมายที่ ๖ น้ำ
สะอาด สุขอนามัย เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยืนของประเทศไทยกับใน
ระดับสากลดวยคาดัชนี SDG พบวา ประเทศไทยไดดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวไปแลว ประมาณ รอย
ละ ๗๐ ทั้งนี้เปาหมาย ๑ (SDG ๑) สามารถทำไดดี สวน เปาหมาย ๑๐ (SDG ๑๐) ยังตองปรับปรุงเพราะมีคา
ความเหล่ือมล้ำที่สูงขึ้น  เมื่อพิจารณาสถานการณภายในประเทศ พบวา สัดสวนคนจน ในป ๒๕๖๒ เทากับ รอย
ละ ๖.๒๔  แตในป ๒๕๖๒ สัดสวนคนจน เพิ่มขึ้นเปน รอยละ ๖.๘๔  สำหรับจำนวนคนจน ในป ๒๕๖๒ เทากับ
รอยละ ๖.๒๔ เพิ่มขึ้นเปน รอยละ ๙.๘๕ ในป ๒๕๖๑ สวนคาความเหล่ือมล้ำดานรายจาย เพิ่มข้ึนจาก ๐.๓๔๘ ใน
ป ๒๕๖๒ เปน  ๐.๓๕๐ ในป ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คาที่เพิ่มข้ึนเปนผลกระทบมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ 

ถึงแมวารัฐบาลใหความสำคัญในการแกไขปญหาที่ดิน แหลงน้ำ ความยากจนและเหล่ือมล้ำมาโดยตลอด 
อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตร นโยบาย หรือมาตรการตาง ๆ เพือ่แกไขปญหาความยากจนและเหล่ือมล้ำเปนแผนการ
ดำเนินงานที่มาจากสวนกลาง ทั้งนี้ในพื้นที่แตละแหงจะมีปญหาที่แตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ ดังนั้นการ
แกไขปญหาที่ดิน และบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ จึงเปนแนวทางสำคัญที่จะแกปญหาความยากจนและสราง
โอกาส และความเสมอภาคใหเกิดข้ึนในระดับพื้นที่ไดอยางตรงเปา  

 

๑.๒ วัตถุประสงค  
ในงานศึกษานี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพื่อรวบรวมสถานการณที่ดิน  แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน รวมถึงความยากจนและ

เหล่ือมล้ำ 
๑.๒.๒ เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการที่ดิน  แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน ความ

ยากจนและเหล่ือมล้ำทั้งในระดับสากล และในประเทศ 

๑.๒.๓ วิเคราะหแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อลด
ความยากจนและเหล่ือมล้ำ 



๓ 

๑.๒.๔ เสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินใน
ระดับชุมชน เพื่อลดความยากจนและเหล่ือมล้ำ 

 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 
 ๑.๓.๑ กำหนดขอบเขตการศึกษา 

(๑) ขอบเขตในเชิงพื้นที่ ไดแก จังหวัดในประเทศไทย ๗๖ จังหวัด  
(๒) ขอบเขตในเชิงประเด็น ไดแก (๑) การจัดการทรัพยากรที่ดนิ และ(๒) ทรัพยากรน้ำ (๓) 
ความยากจน และความเหล่ือมล้ำในภาคการเกษตร  

๑.๓.๒ ระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลา ๖ เดือน 
๑.๓.๓ ประชากรที่ใชในการศึกษา 

(๑) ประชากร ประชากรทีอ่ยูต่ำกวาเสนความยากจน ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด  
(๒) กลุมเปาหมาย  กลุมเกษตรกรยากจนในจังหวัดยากจน ตามโครงการ TPMap (ระดับจังหวัด)   
 

๑.๔ วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) กระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลในงานศึกษานี้ ไดทบทวนวรรณกรรมงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการ บทความ ขาว หนังสืออางอิง เว็ปไซดตาง ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับที่ดิน แหลงน้ำ ความยากจนและความเหล่ือมล้ำ ขอมูลตัวอยางที่เปนแนวปฎิบัติที่ดีทั้งใน
ประเทศและในระดับสากล  รวมถึงขอมูลจากการจัดประชุม สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับที่ดิน แหลงน้ำ การ
ลดความยากจนและความเหล่ือมล้ำจากผูเช่ียวชาญจากหนวยงานตาง ๆ 

๑.๔.๒ การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อแกปญหาความยากจนและ
ลดความเหล่ือมล้ำ ไดนำตัวอยางที่เปนแนวปฎิบัติที่ดีทั้งในประเทศและในระดับสากล เพื่อกำหนดแนวทางการ
จัดการที่ดินและน้ำเพื่อแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ 

๑.๔.๓ สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น จึงใชรูปแบบการพรรณนาในการวิเคราะหและนำเสนอขอมูล 

  



๔ 

๑.๕ ผลที่คาดวาจะไดรับ  
๑.๕.๑ ทราบสถานะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน รวมถึงปญหาและสาเหตุความยากจน

และเหล่ือมล้ำของประเทศ 

๑.๕.๒ ทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการที่ดินและน้ำในระดับชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและ
เหล่ือมล้ำ 

๑.๕.๓ ทราบแนวทางการจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อลดความ
ยากจนและเหล่ือมล้ำ 

 

  



๕ 

บทท่ี ๒ สถานการณปจจุบัน และการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

๒.๑ ภาพรวมขอมูลดานที่ดิน และดานน้ำของประเทศไทย 
๒.๑.๑ ทรัพยากรที่ดิน 

๑. เนื้อที่ใชประโยชน 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๒๐.๖๙ ลานไร พื้นที่สวนใหญ รอยละ 46 (๑๔๙.๒๕ ลานไร)  เปนเน้ือที่ใช
ประโยชนทางการเกษตร  รองลงมา รอยละ ๓๒ (๑๐๒.๑๕ ลานไร) เปนพื้นที่ปาไม นอกจากน้ันเปนเน้ือที่ใช
ประโยชนนอกการเกษตร 

๒ เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร  
เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร ประกอบดวย (๑) นาขาว (๒)  พืชไร (๓)  สวนไมผลและไมยืนตน (๔)  

สวนผักและไมดอก และ (๕)  เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตรอื่น ๆ 

ในป ๒๕๖๒  เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร พื้นที่สวนใหญ รอยละ ๔๖ เปนพืน้ที่นาขาว รองลงมา 
รอยละ ๒๕ เปนพืน้ที่สวนไมผลและไมยืนตน  

๓. พื้นที่ชลประทาน 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๑๔๙.๒ ลานไร เปนพื้นที่ชลประทานจำนวน  ๓๒.๗๙ ลาน
ไร คิดเปนรอยละ  ๒๑.๙ ของพืน้ที่เกษตรทั้งหมด (สถิติการเกษตร ๒๕๖๒) 

๔. ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร  
ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ (๑) เน้ือที่ของตนเอง (ของตนเอง 

จำนองของผูอื่น ขายฝาก จำนอง/ขายฝากผูอื่น) และ (๒) เน้ือที่ของผูอื่น (เชาผูอื่น  รับจำนอง  รับขายฝาก  รับ
จำนอง/รับขายฝาก/ไดทำฟรี  ไดทำฟรี)  

ในป ๒๕๖๓ ประเทศไทยจำนวนครัวเรือนเกษตรประมาณ ๘.๑ ลานครัวเรือน (สสช ๒๕๖๓) โดยถือครอง
ที่ดินใน ๒ ลักษณะคอื เนื้อที่ของตนเอง รอยละ ๔๘  (๗๑.๕ ลานไร)  โดยสวนใหญอยูในกลุมเปนของตนเอง และ
เนื้อที่ผูอื่น รอยละ ๕๒ (๗๗.๖ ลานไร) โดยสวนใหญ (รอยละ ๖๘)  จะอยูในกลุมที่ดินที่เปนการรับจำนอง/รับขาย
ฝาก/ไดทำฟรี  
  



๖ 

๒.๑.๒ ภาพรวมขอมูลดานน้ำของประเทศไทย 

๑. ความตองการใชน้ำของประเทศไทย 
ภาพรวมการใชน้ำในภาคสวนตาง ๆ ในป ๒๕๖๒/๖๓ ประเทศไทยมีความตองการใชน้ำทั้งน้ำผิวดินและ

น้ำบาดาล เทากับ ๖๒,๔๕๗ ลานลบ.ม. แบงเปนการใชน้ำทางการเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๘๒.๕ รองลงมา
คือ การรักษาระบบนิเวศ คิดเปนรอยละ ๑๒.๓ (กรมทรพัยากรน้ำ, ๒๕๖๓) 

ตารางที่ ๒.๑ ปรมิาณความตองการใชน้ำ (น้ำผิวดินและน้ำบาดาล) พ.ศ. ๒๕๖๒/๖๓ 

การใชน้ำ ความตองการใชน้ำ (ลาน ลบ.ม.) รอยละ 

อุปโภคบริโภค 2,037.63 3.26 

เกษตรกรรม 51,527.62 82.50 

อุตสาหกรรม 1,177.40 1.89 

การรักษาระบบนิเวศ 7,715.02 12.35 

รวม 62,457.67 100.00 
ที่มา: กรมทรพัยากรน้ำ (๒๕๖๓) ONEP (๒๕๖๓) 

๒. ปริมาณน้ำทา 

ปริมาณน้ำทาในประเทศไทยทั้ง ๒๕ ลุมน้ำ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑/๖๒ มีปริมาณน้ำทา โดยธรรมชาติเฉล่ียทั้งป
รวม ๑๙๗,๓๒๐ ลานลูกบาศกเมตร ลดลงรอยละ ๑๔.๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ ที่มีปริมาณน้ำทาเฉล่ียทั้งปรวม 
๒๓๐,๐๔๑ ลานลูกบาศกเมตร โดยภาคใต ที่มีปริมาณน้ำทามากที่สุด 

ตารางที่ ๒.๒ ปรมิาณน้ำทาในประเทศไทย จำแนกตามภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๑/๖๒ 

 

ที่มา: กรมชลประทาน (๒๕๖๓)  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (๒๕๖๓) 



๗ 

๓. ปริมาณน้ำบาดาล 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แหลงน้ำบาดาลในประเทศจากขอมูลบอสังเกตการณ จำนวน ๑,๑๖๒ สถานี ๒,๐๙๘ บอ 
กระจายอยูใน ๒๗ แองน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บรวมทั้งประเทศ ๑,๑๓๗,๕๘๗ ลานลูกบาศกเมตรตอป 
ซึ่งเปนปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใชไดอยางปลอดภัย ๔๕,๓๘๖ ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนรอยละ ๓.๙ 
ของปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บทั้งหมด โดยภาคกลางมีปริมาณน้ำกักเก็บมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๓๘.๓ ของ
ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ ๑๙.๓ ของปริมาณน้ำ
บาดาลที่กักเก็บทั้งหมด (กรมทรพัยากรน้ำบาดาล, ๒๕๖๓)  

ตารางที่ ๒.๓ ปรมิาณน้ำบาดาลในบอสังเกตการณ ๒๗ แองน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ที่มา: กรมทรพัยากรน้ำบาดาล (๒๕๖๓) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (๒๕๖๓) 

๔. แหลงน้ำขนาดเล็ก 
ประเทศไทยมีแหลงน้ำขนาดเล็ก (ความจุนอยกวา ๒ ลานลูกบาศกเมตร) กระจายอยูทั่วประเทศ จํานวน 

๑๔๒,๒๓๔ แหง มีปรมิาตรรวม ๕,๑๐๐ ลาน ลบ.ม.  ในจํานวนนี้ เปนอางเก็บน้ำ ๗๑๖ แหง และแหลงน้ำธรรมชาติ 
๑๔๐,๖๑๔ แหง อยูภายใตความรับผิดชอบของ ๑๐ หนวยงาน  ดังนี้ กรมพัฒนาที่ดิน (๔,๐๑๕ แหง) องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (๑,๘๒๕ แหง) กรมชลประทาน  (๙๗๕ แหง) กรมทรัพยากรน้ำ (๓๘๗ แหง) สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม. (๑๐๕ แหง) การประปาสวนภูมิภาค (๗๕ แหง) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (๒ แหง)และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (๑ แหง) 



๘ 

จังหวัดที่มีปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็กตอหัวมากที่สุดคือ จังหวัดนครนายก มีปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็ก 
เทากับ ๓๑๗.๙ ลบ.ม.ตอคน สวนจังหวัดที่มีปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็กตอหัวต่ำที่สุดคือ จังหวัดชุมพร มีปริมาณ
แหลงน้ำขนาดเล็ก เทากับ ๘.๘ ลบ.ม. ตอคน ทั้งนี้ คาเฉล่ีย ทั่วประเทศ เทากับ ๗๗.๓ ลบ.ม. ตอคน 

หมายเหตุ สทนช. ไดกําหนดเกณฑการแบงขนาดของแหลงน้ำ โดยใชความจุแหลงน้ำ ดังนี้ 

(๑) แหลงน้ำขนาดใหญ มีความจุมากกวา ๑๐๐ ลาน ลบ.ม. 
(๒) แหลงน้ำขนาดกลาง ความจุ ๒ ลาน – ๑๐๐ ลาน ลบ.ม. 
(๓) แหลงน้ำขนาดเล็ก ความจุนอยกวา ๒ ลาน ลบ.ม. (ตาม พรบ.ถายโอน) 
 

รายละเอียดดังภาคผนวก ก แหลงน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

ตารางที่ ๒.๔ จังหวัดที่มีปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็ก ความจุตอคน (ลบ.ม.)  ๑๐ อันดับแรก สูงสุด และ๑๐ อันดับ
สุดทาย ต่ำสุด 
 

๑๐ อันดับแรก สูงสุด ๑๐ อันดับสุดทาย ต่ำสุด 

จังหวัด 
แหลงน้ำขนาดเล็ก ความจุตอคน 

(ลบ.ม.) 
จังหวัด 

แหลงน้ำขนาดเล็ก ความจุตอคน 
(ลบ.ม.) 

นครนายก 317.93 ชุมพร 8.89 

ชัยนาท 187.89 ปตตานี 9.54 

พิจิตร 182.27 แมฮองสอน 11.20 

อุทัยธานี 164.75 พัทลุง 13.26 

สุโขทัย 163.41 สตูล 15.92 

บึงกาฬ 161.16 ตรัง 16.98 

พิษณุโลก 159.30 ยะลา 17.70 

นครสวรรค 158.74 กระบ่ี 17.83 

พังงา 149.97 สงขลา 20.01 

หนองคาย 143.18 นราธิวาส 21.36 

 

  



๙ 

๕. สระน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน (บอจิ๋ว) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายให กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขต
ชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไรนา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร และใหเกษตรกรมีสวนรวมในการออกคาใชจาย 
2,500 บาท/บอ มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเก็บกักน้ำในพื้นทีท่ำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานไดมีแหลงน้ำที่
เหมาะสม กับการเกษตร เปนการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
 

 
 

ภาพที่ ๒-๑ โครงการแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 พื้นที่กอสรางตองเปนของเกษตรกรที่เปนผูถือครองที่ดิน หรือเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดิน โดยตองมี
หลักฐานเอกสารสิทธ์ิที่หนวยงานรัฐเปนผูออกให ไดแก โฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.2 น.ส.2 ก. ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก.
4-14 ส.ป.ก.4-18 น.ค.3 ก.ส.น.5 ส.ค.1 คทช. และพื้นที่โครงการพระราชดำริ ที่มีการจัดสรรที่ดินทำกนิใหเกษตรกร 

ปจจุบัน ป 2563 มีสระน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน (บอจ๋ิว) จำนวน 221,150 บอ จังหวัดที่มีจำนวนบอ
จ๋ิวมากเปนอันดับ 1 ของประเทศ คือจังหวัดสกลนคร มีจำนวนบอจ๋ิว จำนวน 13,471 บอ  
  



๑๐ 

ตารางที่ ๒.๕ สระน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน (บอจ๋ิว) รายจังหวัด ป ๒๕๕๘- ๖๓ 

 

 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน https://www.data.go.th/th/dataset/item_58db1499-1c0e-4afa-8988-
bd2df36e22ed 

 

  



๑๑ 

๒.๒ สถานการณ์ความยากจน และความเหลือมลําของประเทศไทย 

นับจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในป พ.ศ. ๒๕๔๐ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่แนวโนม
อัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง จากเดิมในชวงที่เศรษฐกิจเติบโตอยางมากทีม่ีอัตราการเติบโตเฉล่ียที่มากกวารอยละ 
๙ ตอป มาอยูที่รอยละ ๕ ตอปในชวง พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๔๕๐ และลดลงต่ำกวารอยละ ๓ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๓ -
๒๕๕๙ สงผลใหการลดความยากจนและกระจายความม่ังคั่งชะลอตัวลงตามไปดวย  จนถึงในชวงปจจุบัน (พ.ศ. 
๒๕๖๓) วิกฤตโรคระบาดโควิดทำใหสถานการณความยากจนที่มีแนวโนมลดลงกลับเพิ่มสูงขึ้น (สศช. ๒๕๖๓) 

 

 
ภาพที่ ๒- ๒ ผลิตภัณฑมวลรวม และเสนความยากจนของไทย ในชวงป ๒๕๒๙ - ๒๕๕๙ 

ที่มา ธนาคารโลก 

 

เมื่อพิจารณาจากเสนความยากจน สัดสวนคนจนและจํานวนคนจน ตั้งแต ป ๒๕๓๑  – ๒๕๖๓ ที่ผานมา
จำนวนคนจน สัดสวนคนจน และความเหล่ือมล้ำในประเทศไทยมีแนวโนมที่ลดลง ในป ๒๕๖๒  
มีจำนวนคนจน เทากับ ๔.๓ ลานคน ลดลงจาก ๖.๗ ลานคนในป ๒๕๖๑ และ สัดสวนคนจน ในป ๒๕๖๒ เทากับ
รอยละ ๖.๒๔ ลดลงจากรอยละ ๙.๘๕ ในป ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ความเหล่ือมล้ำของไทยก็มีแนวโนมที่ลดลงเชนกัน 
ในการพิจารณาความเหล่ือมล้ำในดานตัวเงิน ใชคาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาคหรือ คาสัมประสิทธ์ิจีนี (Gini 

coefficient) เปนตัวช้ีวัด จากขอมูลของ สศช. (๒๕๖๒) พบวาคาสัมประสิทธ์ิจีนี ดานรายจายของประเทศไทย มี
แนวโนมที่ลดลงตั้งแตป ๒๕๔๙ เปนตนมา โดยในป ๒๕๖๒ มีคา ๐.๓๔๘ ลดลงจาก ๐.๓๖๑ ในป ๒๕๖๑ (สศช., 
๒๕๖๒) 



๑๒ 

อยางไรก็ตาม จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด ๑๙ ที่เกิดข้ึนตั้งแตปลายป ๒๕๖๒ จนถึงปจจุบัน 
สงผลใหความยากจนและความเหล่ือมล้ำในประเทศไทยเพิม่สูงขึ้น โดยทำใหระดับเสนความยากจน ในป ๒๕๖๓ 
ลดลงเปน ๒,๗๖๒ บาทตอคนตอเดือน สัดสวนคนจนเพิ่มข้ึนจากรอยละ ๖.๒๔ (ป ๒๕๖๒) เปนรอยละ ๖.๘๔ และ
จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นจาก ๔.๓ ลานคน (ป ๒๕๖๒) เปน ๔.๘ ลานคน ในป ๒๕๖๓ สำหรับความเหล่ือมล้ำที่วัดจาก
คาสัมประสิทธ์ิจีนี ดานรายจายเพิ่มขึ้นจากเดิมเทากับ ๐.๓๔๘ ในป ๒๕๖๒ เพิ่มเปน ๐.๓๕๐ ในป ๒๕๖๓ (สศช.,  
๒๕๖๒) 

 

 
ภาพที่ ๒-๓ เสนความยากจน สัดสวนคนจนและจํานวนคนจน ตั้งแต ป ๒๕๓๑  – ๒๕๖๓ 

ที่มา รายงานความยากจนและเหล่ือมล้ำของประเทศไทย ป ๒๕๖๓ 

 

ในป ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีรายไดประชาชาติตอหัวเฉล่ีย เทากับ ๒๓๔,๘๐๖ บาทตอป จังหวัดที่มรีายได
ประชาชาติตอหัวต่ำที่สุดคือ จังหวัดนราธิวาส มีรายไดประชาชาติตอหัวเฉล่ีย เทากับ ๕๙,๔๙๘ บาท สวนจังหวัดที่
มีรายไดประชาชาติตอหัวสูงที่สุดคือ จังหวัดระยอง มีรายไดประชาชาติตอหัวเฉล่ีย เทากับ ๙๘๘,๗๔๘ บาท เห็นได
วาจังหวัดที่มีรายไดประชาชาติตอหัวสูงที่สุดมีรายไดแตกตางจากจังหวัดที่มีรายไดประชาชาติตอหัวต่ำที่สุด
ประมาณ  ๑๗ เทา ตารางที่ ๒.๖ แสดงจังหวัดที่มีรายไดประชาชาติตอหัวต่ำที่สุด ๑๐ จังหวัด และจังหวัดที่มีรายได
ประชาชาติตอหัวสูงที่สุด ๑๐ จังหวัด ในประเทศไทย ป ๒๕๖๒ 

รายละเอียดดังภาคผนวก ข รายไดประชาชาติตอหัวเฉลี่ยของประเทศไทย ป ๒๕๖๒  
 

  



๑๓ 

ตารางที่ ๒.๖ รายไดประชาชาติตอหัว (GPP per Capita) ป ๒๕๖๒  

 
ที่มา https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๑๑๕๓๙&filename=gross_regional 

 

ในชวง ๕ ปที่ผานมา (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) จังหวัดที่ติดอันดับจังหวัดที่มีรายไดประชาชาติตอหัวต่ำที่สุด ๑๐ 
อันดับแรก มีจำนวน ๖ จังหวัดไดแก นราธิวาส ยโสธร หนองบัวลำภู แมฮองสอน ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๒.๗  
ตารางที่ ๒.๗ จังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวต่ำที่สุด ๑๐ อันดับแรก  ในป ๒๕๕๘ -๒๕๖๒ 

 
ที่มา ผลิตภัณฑภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

 

ในประเทศไทย จังหวัดที่ติดอันดับมีรายไดประชาชาติตอหัวต่ำที่สุด ๑๐ อันดับแรก มีจำนวน ๖ จังหวัด 
แสดงในภาพที่ ๒- ๔ 

 



๑๔ 

 
 

ภาพที่ ๒-๔ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติต่ำที่สุดในชวงป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
 

สำหรับความยากจนในระดับจังหวัด พิจารณาจากสัดสวนความยากจน ในระยะเวลา ๕ ป (๒๕๕๘ -
๒๕๖๒) จังหวัดที่มีสัดสวนความยากจนสูงสุด ๑๐ อันดับทุกป มีจำนวน ๕ จังหวัดไดแก ปตตานี นราธิวาส 
แมฮองสอน ตาก กาฬสินธุ ดังแสดงในตารางที่ ๒.๗  

ตารางที่ ๒.๘ จังหวัดที่มีสัดสวนความยากจนสูงสุด ๑๐ อันดับ 

 
ที่มา สศช., ๒๕๖๒ 

นราธิวาส 

ชัยภูมิ 

อํานาจเจริญ 

หนองบวัลําภู 
แม่ฮ่องสอน 

ยโสธร 



๑๕ 

จังหวัด ๑๐ จังหวัดที่มีสัดสวนความยากจนสูงสุด ในป ๒๕๖๒ แสดงในภาพที่ ๒-๓  

 
ภาพที่ ๒- ๕ แผนที่ความยากจน ป ๒๕๖๒ 

ที่มา สศช., ๒๕๖๒ 

งบประมาณจังหวัด  
เมื่อพิจารณางบประมาณหรือแผนการใชจายของจังหวัด พบวางบประมาณที่จัดสรรไปยังจังหวัดตาง ๆ  

มีความเหล่ือมล้ำระหวางจังหวัดสูง จังหวัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตอหัวเฉล่ียต่ำที่สุด ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เฉล่ียนอยกวางบประมาณเฉล่ียของประเทศ ๔ เทา และนอยกวาจังหวัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตอหัวเฉล่ียสูง
ที่สุด ๓๙ เทา (วุฒิสภา, ๒๕๖๔) ดังนั้น จังหวัดที่ไดรับงบประมาณต่ำ สงผลใหความสามารถในการดำเนินนโยบาย
เพื่อพัฒนาจังหวัด รวมถึงนโยบายเพื่อลดความยากจนและเหล่ือมล้ำมีขอจำกัด  

ในชวงป ๒๕๖๓  จังหวัดที่ไดรับงบประมาณตอหัวนอยที่สุด ๑๐ อันดับแรก ไดแก สมทุรปราการ  
ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุดรธานี  รอยเอ็ด ชัยภูมิ ราชบุรี บุรีรัมย กำแพงเพชร ทั้งนี ้ จังหวัดสมุทรปราการ  
ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู เปน ๓ จังหวัด ที่ไดรับงบประมาณตอหัวนอยที่สุดมาตลอด ๕ ป (ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

รายละเอียดดังภาคผนวก ค งบประมาณรายจาย รายจังหวัด ป ๒๕๖๒ 

  



๑๖ 

ตารางที่ ๒.๙ จังหวัดที่ไดรับงบประมาณตอหัวนอยที่สุด ๑๐ อนัดับแรก ในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (บาทตอคน) 

 
ที่มา งบประมาณลงพืน้ที่จังหวัด (Area) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒ 

https://www.bb.go.th/web/budget/province/province_bud๖๔/index๒.html 

 

 

  



๑๗ 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่ดี  
๒.๓.๑ ในระดับสากล 

๒.๓.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎี 
๑. แนวคิดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปนเปาหมายที่
องคการสหประชาชาติ (UN) เผยแพรใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศของ
ตนเอง SDGs ประกอบดวยเปาหมายสำคัญ ๑๗ เปาหมาย  

สำหรับเปาหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ 
ไดแก  เปาหมายที่ ๑ (SDG ๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ และเปาหมายที่ ๑๐ (SDG ๑๐) ลดความไมเทา
เทียมทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ สำหรับเปาหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นดานทรพัยากรน้ำ ไดแก 
เปาหมายที่ ๖ (SDG ๖) สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)  

เปาหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่  
SDG ๑ มีเปาหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบใหหมดไปภายในป ๒๕๗๓ เปาหมายน้ี

เกี่ยวของกับการกำหนดกลุมเปาหมายที่อาศัยอยูในสถานการณที่มีความเส่ียงในการเขาถึงทรัพยากรและการ
บริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงชวยเหลือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงและภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับสภาพ
ภูมิอากาศ 

เปาหมายที่ ๑๐ ลดความไมเทาเทียมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  
ความไมเทาเทียมดานรายไดเปนปญหาระดับโลกที่ตองการการแกไข ซึ่งปญหานี้เกี่ยวของกับการ

ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันดานการเงิน การสงเสริมการชวยเหลือ
ดานการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากตางชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำเปนมากที่สุด การอำนวยความสะดวก
ในการอพยพยายถ่ินที่ปลอดภัยและการเคล่ือนยายของผูคนก็เปนส่ิงสำคัญในการแกไขปญหาการแบงเขตแดน 

 

 

 



๑๘ 

 
 

ภาพที่ ๒-๖ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที ่๑ และ ๑๐ 

ที่มา: https://thailand.un.org/th/sdgs/17 

 

เปาหมายที่ ๖ (SDG ๖) น้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคน 

สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน มีเปาประสงคครบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับการเขาถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย (6.1), การเขาถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเปนธรรม และยุติการขับถายในที่โลง (6.2), มลพิษทางน้ำและการบำบัดน้ำเสีย (6.3), ประสิทธิภาพ
การใชน้ำ และแกปญหาการขาดแคลนน้ำ (6.4), การบริหารจัดการน้ำแบบองครวมทั้งในและระหวางประเทศ 
(6.5), และการปกปองและฟนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวของ (6.6) คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การใชน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองครวม (IWRM) 

 
 

ภาพที่ ๒- ๗ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๖ (SDG ๖) น้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคน 

ที่มา: https://thailand.un.org/th/sdgs/17 



๑๙ 

     สำหรับประเด็นการบริหารจัดการน้ำแบบองครวมทั้งในและระหวางประเทศ (6.5) ดำเนินการ
บริหารจัดการน้ำแบบองครวมในทุกระดับ รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตามความเหมาะสม 
ภายในป ๒๕๗๓ ประกอบดวย 
     ๖.๕.๑ ระดับการดำเนินงานการจัดการทรพัยากรน้ำแบบบรูณาการ IWRM (0-100) 

     ๖.๕.๒ สัดสวนของพื้นที่ลุมน้ำที่ขามเขตแดนมีการจัดการดำเนนิงานเพื่อความรวมมือดานน้ำ 
 

ตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน ใชคาดัชนี SDG เปนตัวช้ีวัด ที่ผานมา คาดัชนี SDG เฉล่ียทั่ว
โลก (ประเทศสมาชิก UN จำนวน ๑๙๓ ประเทศ)  มีแนวโนมที่สูงขึ้น แสดงใหเห็นเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของประเทศตาง ๆ เขาใกลเปาหมายที่กำหนดไว อยางไรก็ตาม ในป ๒๕๖๓ คาดัชนี SDG เฉล่ียทั่วโลกลดลงเปน
ครั้งแรกนับตั้งแตป ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คะแนนที่ลดลงนี้มาจากอัตราความยากจนและการวางงานที่เพิ่มข้ึนตามมาหลัง
การระบาดของโควิด ๑๙  

 

 
ภาพที่ ๒-๘  คาดัชนี SDG เฉล่ียของประเทศสมาชิก UN  

ที่มา: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-

report.pdf 

 

   

  



๒๐ 

    ๒. แนวคิดความม่ันคงดานน้ำ โดย Asian Water Development Outlook 

(AWDO) 

 ในการประเมินความมั่นคงดานน้ำในเชิงปริมาณ แนวคิดของการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความมั่นคงดานน้ำไดถูก
พ ัฒนาข ึ ้นโดยธนาคารแห งเอเช ีย (Asian Development Bank: ADB) ซ ึ ่ งรายงานอย ู ใน Asian Water 

Development Outlook (AWDO) 2007 ในการประชุม First Asia Pacific Water Summit ที่ประเทศญี ่ปุน 
เมื ่อวันที ่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (ADB, 2007) จากนั ้นในป 2013 ADB ไดเผยแพรรายงาน AWDO 2013 

Measuring Water Security in Asia and the Pacific ซึ่งมีการเสนอการคำนวณดัชนีความมั่นคงดานน้ำ และให
แนวทางในดานธรรมาภิบาล การลงทุน การเสริมสรางศักยภาพ การติดตามและการรายงาน (ADB, 2013) จากนั้น
ไดมีการทบทวนกรอบและวิธีการประเมินความมั่นคงดานน้ำในป 2016 โดยทำการประเมินประเทศในเอเชีย 48 

ประเทศ  
 AWDO เสนอแนวคิดการประเมินความมั่นคงดานน้ำที่ครอบคลุมหลายมิติ เพื่อสะทอนความมั่นคงดานน้ำ 
5 มิติ ซึ่งประกอบดวยความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (Household Water Security) ความมั่นคงน้ำเพื่อ
เศรษฐกิจ (Economic Water Security) ความมั่นคงน้ำสำหรับเมือง (Urban Water Security) ความมั่นคงน้ำ
ดานสิ ่งแวดลอม (Environmental Water Security) และความมั ่นคงน้ำดานการฟนตัวจากภัยพิบัติจากน้ำ 
(Resilience to Water-Related Disasters)  
 

 
ภาพที่ ๒- ๙ กรอบแนวคิดความมั่นคงทางน้ำของ ADB 

ที่มา AWDO 2020 Framework for Water Security (ADB, 2020) 
  



๒๑ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนจากการประชุมกรุง Bonn ๒๐๒๑ 

  การประชุม Water Dialogues for Results Bonn 2021: Accelerating cross-sectoral SDG 

6 Implementation เปนการหารือเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเรงรัดการดำเนินการ เพื่อบรรลุ
เปาหมายดานน้ำภายใตวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเปนขอริเริ่มของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มี
เอกสารผลลัพธการประชุมในรูปแบบสารทางการเมือง (political message) ที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายระหวาง
ประเทศที่เขารวมการประชุม และเอกสารผลลัพธการประชุมดังกลาวจะเปนหน่ึงในขอเสนอแนะที่จะนำเสนอตอที่
ประชุมขององคการสหประชาชาติในการทบทวนการดำเนินงานภายใตทศวรรษแหงการลงมือปฏิบัติดานน้ำอยาง
จริงจัง (United Nations Conference on the Midterm Comprehensive Review of the Implementation 

of International Decade for Action, “Water for Sustainable Development”, 2018 - 2028) ซึ่งจะมีขึ้น
ใน ป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รางสารทางการเมอืง From Dialogues to Results - Key messages for Accelerating Cross 

- Sectoral SDG 6 Implementation เปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมืองของประเทศที่ใหการรับรองอยู
ดานทายสารทางการเมือง มีวัตถุประสงค เพื่อเนนย้ำความมุงมั่นในการเรงรัดการดำเนินการเพือ่บรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานน้ำภายใตวาระการพัฒนาที่ยัง่ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งครอบคลุมความรวมมือในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ ผูใหบริการ องคกรพหุภาคีและระบบสหประชาชาติ และมีเน้ือหาครอบคลุมแนวทางการดำเนินงาน ๕ 
ดาน ดังนี้ 

๑) เงินทุน กระบวนทัศนใหมในทางการจัดหาเงินทุน โดยรัฐบาล สถาบันการเงินในประเทศและ
ระหวางประเทศ และผูมีบทบาทพหุภาคี จำเปนตองปรับปรุงการกำหนดเปาหมาย และการใชเงินทุนที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากรในประเทศ และดึงดูดการลงทนุเพิ่มเติมจากแหลงภาครัฐและเอกชน 

๒) ขอมูล การตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล ชวยใหผูมีอำนาจตัดสินใจสามารถเขาถึงขอมูลและใชงาน
ขอมูลที่มีคุณภาพ เขาถึงได ทันเวลา และเชื่อถือได สำหรับการวิเคราะห การวางแผน และการดำเนินการตามการ
ดำเนินการขามภาคสวนที่มีประสิทธิผล เพื่อที่จะไมทิง้ใครไวขางหลัง  

๓) ขีดความสามารถ การพัฒนาขีดความสามารถที่จำเปนตองถายทอดความรูแบบองครวม 
นอกเหนือจากการฝกอบรม เพื่อสงเสริมการตัดสินใจขามภาคสวน การวางแผน และการดำเนินงาน เสริมสราง
ความรวมมือในทุกระดับทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 

๔) นวัตกรรม ผูมีอำนาจตัดสินใจจำเปนตองประสานองคความรูดั้งเดิมเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และแนวทางที่เปนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและประกันการจัดหาน้ำจืดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภูมิภาคที่มีปญหาเรื่องน้ำและบริเวณขามพรมแดน 

๕) ธรรมาภิบาลแนวทางธรรมาภิบาลดานน้ำ โดยการรวมมือกันและแนวทางขามภาคสวน โดย
ความตองการน้ำที่เพิม่ขึ้นเมื่อเผชิญกับความไมแนนอนของน้ำที่เพิ่มข้ึน ตองการธรรมาภิบาลในทุกระดับ และความ



๒๒ 

รวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ภาคสวน และประเทศตาง ๆ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ไดเขารวมกลาวปาฐกถาโดยบันทึกเทปไว
ลวงหนา และโดยภาพรวม ผูเขารวมประชุมไดกลาวปาฐกถา และถอยแถลงแสดงเจตนารมณ ในการเรงขับเคล่ือน
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานน้ำภายในป ค.ศ. 2030 รวมถึงนำเสนอความทาทาย และ
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย
มีประเด็นทีม่ีความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ดังนี้  

๑) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ไดกลาวถึงประเด็นดังตอไปนี้  
๑.๑) ไทยมีความพรอมจะขับเคล่ือนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนดานน้ำ
ภายในป ค.ศ. 2030 โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

๑.๒) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภายใตผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนเขาถึงทรัพยากรน้ำโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง  
๑.๓) นำหลักธรรมาภิบาล นวัตกรรม และประยุกตความรู เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน และ
บูรณาการการมีสวนรวมในการดำเนินการทุกระดับ 

๒.๓.๑.๒ ตัวอยางที่ดี ในระดับสากล 

การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ใหหมดไปภายในป ๒๕๗๓ เปนเปาหมายสำคัญเปาหมาย
หนึ่งจาก ๑๗ เปาหมาย ในการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs) ที่นานาประเทศทั่วโลกนำมาใช
เปนกรอบในการพัฒนาประเทศ โดยใชเกณฑคาใชจายในการดำรงชีพรายวันต่ำกวา ๑.๙๐ ดอลลารสหรัฐ เปน
เกณฑวัดความยากจน  

ในชวง ๔๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๒๔ – ๒๕๖๓) สัดสวนความยากจน (Poverty headcount ratio) 

ของโลกมีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง ในป ๒๕๒๔ สัดสวนความยากจน เทากับรอยละ ๔๒.๗ (World Bank, 

๒๐๒๑) ตอมา ในป ๒๕๕๘ สัดสวนความยากจน เทากับรอยละ ๑๐.๑ และลดลงเปนรอยละ ๘.๔ ในป ๒๕๖๒ 
อยางไรก็ตาม จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด ๑๙ คาดวาทำใหสัดสวนความยากจนของโลก (baseline) 

เพิ่มสูงขึ้น เปนรอยละ ๙.๑ (World Bank ๒๐๒๑)  



๒๓ 

 
ภาพที่ ๒- ๑๐ สัดสวนความยากจนของโลก และคาดการณจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด ๑๙ 

ที่มา World Bank ๒๐๒๑ 

 

สำหรับจำนวนประชากรยากจนทั่วโลกมีแนวโนมที่ลดลงเชนกัน  ในป ๒๕๓๓ จำนวนประชากร
ยากจนทั่วโลก มีประมาณ ๑,๙๑๑ ลานคน และในป ๒๕๖๐ ลดลงเหลือประมาณ ๖๙๙ ลานคน เมื่อพิจารณา
จำนวนคนยากจน ในป ๒๕๓๖ ประเทศจีน และอินเดีย มีจำนวนประชากรยากจน เทากับ ๖๖๘ ลานคน และ ๔๔๑ 
ลานคน ตามลำดับ ตอมาในป ๒๕๕๔ จำนวนประชากรยากจนในประเทศจีน ลดลงเหลือ ๑๐๖ ลานคน และอินเดีย
มีจำนวนประชากรยากจน ลดลงเหลือ ๒๘๑ ลานคน สงผลใหภาพรวมประชากรยากจนทั่วโลกมีแนวโนมที่ลดลง 

 

 
หมายเหตุ ใชเกณฑคาใชจายต่ำกวา ๑.๙๐ ดอลลารสหรัฐ เปนเกณฑวัดความยากจน 

ภาพที่ ๒- ๑๑ จำนวนคนยากจนของโลก ประเทศจีน และอินเดีย 



๒๔ 

จากจำนวนประชากรยากจนที่ลดลงอยางมีนัยยะสำคัญในประเทศจีน และอินเดีย ในงานศึกษานี้จึงนำการ
ดำเนินงานเพื่อจำกัดความยากจนของประเทศจีน และอินเดียมาเปนตัวอยางในการศึกษาวิเคราะห  

๑. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในป ๒๕๖๓ ประเทศจีนประกาศวาสามารถบรรลุเปาหมายและภาระหนาที่ในการขจัดความยากจนได

สำเร็จ จีนสามารถลดจำนวนประชากรยากจนในประเทศลงอยางรวดเร็ว นับจากปที่ประเทศจีนมีการปฎิรูป
เศรษฐกิจ โดยในป ๒๕๓๓ จีนมีจำนวนประชากรยากจน เทากับ ๗๕๓ ลานคน และลดลงเหลือ ๖.๙ ลานคน ในป 
๒๕๕๙  

 
ภาพที่ ๒- ๑๒ สัดสวนประชากรยากจนตอประชากรทั้งหมดในประเทศจีน 

 

ในการกำหนดความยากจนในประเทศจีน รัฐบาลจีนกำหนดมาตรฐานความยากจนที่เปนคาเฉพาะของ
ประเทศ โดยเปนมาตรฐานที่สูงกวาตัวเลขที่ธนาคารโลกใชในการพิจารณาวัดระดับความยากจนทั่วโลก (๑.๙๐ 
ดอลลารสหรัฐฯ ตอวัน) เปนเกณฑวัด ทั้งนี้ ประเทศจีนใชเสนวัดความยากจนที่มีมาตรฐานของรายไดตอป ๓ คา 
ดังนี้ 

 รายไดต่ำกวา ๓,๐๐๐ หยวน/คน/ป ในป ค.ศ. ๒๐๑๖ 

 รายไดต่ำกวา ๒,๘๐๐ หยวน/คน/ป ในป ค.ศ. ๒๐๑๕ 

 รายไดต่ำกวา ๒,๓๐๐ หยวน/คน/ป ในป ค.ศ. ๒๐๑๑ 

จากแนวคิด “เจริญรุงเรืองรวมกัน” ของสังคมจีน ที่เริม่ตั้งแตกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต นำมาสูแนวทางการ
ลดความยากจนในประเทศจีนโดยการนำของผูนำทั้ง ๓ รุนของพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดแก ประธานาธิบดีเหมา เจอ
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ประเทศจีน สัดส�วนประชากรท้ังประเทศ และประชากรยากจน

ท้ังประเทศ ประชากรยากจน



๒๕ 

ตุง (ป ๒๔๘๘ – ๒๕๑๙) ประธานาธิบดีเติ้ง เส่ียวผิง (ป ๒๕๒๕ – ๒๕๓๐) และประธานาธิบดี สี จ้ินผิง (ป ๒๕๕๖ 
– ปจจุบัน) 

ลำดับการพัฒนาของประเทศจีน 

ประธานาธิบดีเหมา เจอตุง ผูนำรุนที่หน่ึง เสียชีวิต ในป ๒๕๑๙ 

ประธานาธิบดีเติ้ง เส่ียวผิง (ป ๒๕๒๕ – ๒๕๓๐) 
รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปประเทศ ดวยแนวคิด “สังคมนิยมที่มีเฉพาะในจีน (กธม ๒๕๖๔) ทำใหเศรษฐกิจ

จีนเริ่มมีเปล่ียนแปลง เกษตรกรไดรับสิทธิในการทำเกษตรในทีด่ินทำกินของตัวเอง ทำใหมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่
ดีข้ึน  

ในป ๒๕๒๒  จีนเปดใหตางชาติเขามาลงทุนหลังจีนและสหรัฐฯ ปรับสัมพันธทางการทูต ทำใหมีการลงทุน
ในจีนมากขึ้น เงินทุนไหลเขาประเทศ  

ในป ๒๕๒๙ มีการจัดตั้งหนวยงานแกไขปญหาความยากจน และมีการกําหนดนโยบายการแกไขปญหา
ความยากจนที่มุงเนนการพัฒนา โดยอําเภอที่อยูในเกณฑของความยากจน เพิ่มเปน ๓๒๘ แหง ในป ๒๕๓๑  

ในป ๒๕๓๗ มีการปรับนโยบายการแกไขปญหาความยากจนครั้งที่ ๒ โดยรัฐบาลนำ “แผนแกไข ปญหา
ความยากจนแหงชาติ ๘๗” มาใชเพื่อแกปญหาเรื่องอาหารและเครื่องนุงหมใหกับคนยากจน ๘๐ ลานคน ในพื้นที่
ชนบทของประเทศโดยใชเวลา ๗ ป (ป ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓)  

ในป ๒๕๔๔ มีการปรับนโยบายครั้งที่ ๓  “โครงการพัฒนาและแกไขปญหาความยากจน ในชนบทของจีน 
(ป ๒๕๔๔ —๒๕๕๓)” โดยไดปลดพื้นที่ทีไ่ดรับการพัฒนาแลว และเพิ่มพื้นที่ที่ยังยากจนเพือ่การพัฒนาและแกไข
ปญหา ความยากจน  

ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง (ป ๒๕๕๕ – ปจจุบัน) 
ในป ๒๕๕๕ ประธานาธิบดี สีจ้ินผิง เขารับตำแหนงไดกำหนดนโยบายในการแกปญหาความยากจน ดวย

แนวคิดการแกความยากจนแบบมุงเปา 
ในป ๒๕๕๙ เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ป ฉบับที่ ๑๓ หรือ “แผน ๑๓–๕” ( ป ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓ ) 
ในป ๒๕๖๓ ประเทศจีนสามารถบรรลุ “ความหมดหวงสองประการ และ สามหลักประกัน” (ความหมด

หวงสองประการ หมายถึง ไมตองหวงเรื่องอาหารการกนิและเส้ือผาเครื่องนุงหม และ สาม หลักประกัน หมายถึง 
หลักประกันดานการศึกษาภาคบังคับ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัย ดานที่อยูอาศัย)  

ความสำเร็จในการแกปญหาความยากจนของรัฐบาลจีน มาจากการดำเนินนโยบายตาง ๆ ดังนี ้
๑. การแกปญหาความยากจนเชิงพ้ืนที่ เปนการแกปญหาความยากจนแบบมุงเปา 
๑.๑ พื้นที่เปาหมาย  



๒๖ 

จีนสำรวจพื้นที่ยากจน และจัดอันดับความยากจน จากการสำรวจสามารถระบุไดวา ประเทศจีนทั้ง
ประเทศมีอำเภอที่ยากจนสุดขีด จำนวน ๓๓๔ อำเภอ กระจายอยูใน ๒๔ มณฑล โดยรวมจีนมีหมูบานที่ยากจนสุด
ขีด จำนวน ๓๐,๐๐๐ หมูบาน (รมฉัตร จันทรานุกุล ๒๕๖๑) 

๑.๒ ตัวอยางการแกปญหาความยากจนเชิงพื้นที่ (วารสารวิทยไมตรีไทย-จีนจากกรุงปกกิ่ง ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๖๔) 

มณฑลกุยโจว  
การแกไขปญหาความยากจนในมณฑลกุยโจว เนนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน สรางถนน แกไข

ปญหาคุณภาพน้ำด่ืม การยายที่อยูอาศัย และปรับปรุงบานที่ทรุดโทรม ดวยกองทุนแกไขปญหาความยากจนพิเศษ
จากสวนกลางและสวนภูมิภาค นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจในชนบทและ เพิ่มรายไดของครัวเรือนที่ยากจน  

มณฑลยูนนาน  
(๑) การศึกษา การแพทย และที่อยูอาศัย ไดแก “ไมมีเด็กออกจากโรงเรียนเพราะความยากจน” “หมอ

ประจำบาน” “ไมมีคนอาศัยอยูในบานที่อันตราย” “ยกระดับคุณภาพน้ำด่ืม  

(๒) การพัฒนาอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด “หนึ่งอำเภอหนึ่งอุตสาหกรรม หนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ”  

(๓) การพัฒนาระบบนิเวศ พัฒนาอุตสาหกรรม ควบคูกับอนุรักษระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มรายได  ของคน
ยากจน และรักษาส่ิงแวดลอม  

(๔) การจางงาน สรางกลไกการทำงานแบบครบวงจร มีการโอนแรงงานที่ยากจน ไปสูการจางงาน และ
การฝกอบรม ทักษะแรงงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพแรงาน  

เขตปกครองตนเองกวางซี-จวง 
(๑) พัฒนาธุรกิจที่ชวยขจัดความยากจน สรางอุตสาหกรรมเพิ่มรายไดและสรางอัตลักษณ โดยการสงเสริม

อุตสาหกรรมในระดับอําเภอ  

(๒) อพยพผูยากจนออกจากถ่ินทรุกันดาร  
(๓) กระตุนเศรษฐกิจรากหญา  
(๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

(๕) ความรวมมือในการบรรเทาความยากจนระหวางมณฑล  

๒. การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีแนวทาง ดังนี ้

 วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ อแกไขปญหาในพื้นที่
ยากจน 

 เลือกอำเภอที่ยากจน เพื่อแกไขปญหาตามเปาหมาย 



๒๗ 

 ลงทุนดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการผลิต 

 คัดเลือกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อสงลงพื้นที่ชวยเหลือคนยากจน 

 ดำเนินการแกไขปญหาความยากจนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ 

๓. นโยบายการศึกษา  
นโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจน เชน 

๑. แผนพัฒนาการศึกษากอนวัยเรียนในพื้นที่ยากจน 

๒. แผนงานพื้นฐานการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ยากจนอยางครอบคลุม 

๓. แผนการปรับปรุงโภชนาการสําหรับนักเรียนในการศึกษาภาคบังคับในชนบท 

๔. หนวยงานในการแกปญหาความยากจน 

รัฐบาลจีนจัดตั้งสํานักงานสภาแหงรัฐแกนนํากลุมเพื่อการพัฒนาและการแกไขปญหาความยากจน (The 

State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development) เปนหนวยงานหลักและ
มีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดจากรัฐบาลและเอกชน นอกจากน้ี ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รัฐบาล
จีนมอบหมายใหผูนําหรือเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสตจีนในแตละระดับพื้นที่ มีภารกิจสําคัญในการแกไขปญหา
ความยากจน ที่เรียกวาเลขาธิการ ๕ ระดับ ประกอบดวย “มณฑล จังหวัด อําเภอ ชนบท หมูบาน” รวมกันทํางาน
และ สงคณะทํางานลงพื้นที่ไปยังหมูบานที่ยากจน เพื่อชวยแกไขปญหาจนถึงระยะสุดทาย (วารสารวิทยไมตรีไทย - 
จีนจากกรุงปกกิ่ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔) 

แนวทางการแกปญหายากจนของจีน  
จีนใชแนวทางการแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืนดวยการใหส่ิงจำเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิต และการ

เขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเรียกวา “ความหมดหวงสองประการ และสามหลักประกัน” ไดแก ๑) ไมตองหวงเรื่อง
อาหารการกินและ ๒) เส้ือผาเครื่องนุงหม และมีหลักประกัน ๑) ดานการศึกษาภาคบังคับ ๒) การรักษาพยาบาลขั้น
พื้นฐาน และ ๓) ความปลอดภัยดานที่อยูอาศัย (รมฉัตร จันทรานุกุล, ๒๕๖๑)  

เกษตรกรสามารถวางแผนเพาะปลูก บริหารจัดการผลผลิตและมีสวนรวมในการจัดการรายได รัฐบาล
สนับสนุนผูประกอบการดวยสินเช่ือแบบ Micro credit จัดตั้งฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่ยากจน กระตุนการจางงาน
และฝกฝนคนจนหางานทำ โยกยายประชากร ๕ ลานคนใหมีที่อยูใหมโดยจายเงินชดเชย พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ซอมแซมที่อยอูาศัยและส่ิงแวดลอม ชวยเหลือดานสาธารณสุขและเบ้ียยังชีพ ( กมธ., ๒๕๖๔) 

ดานการบริหารจัดการ   
จีน จัดตั้งสถาบันฟนฟูชนบท (Institute of Rural Vitalization) โดยจัดหลักสูตรฝกอบรมทั้งทฤษฎีและ

การปฏิบัติเพื่อฟนฟูชนบท (Theory and Practice of Rural Vitalization) ซึ่งเปนหลักสูตรนำรอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 



๒๘ 

๑. ผสานงานวิจัยเขากับการศึกษาเพื่อบมเพาะบุคลากรผูมีความสามารถดานการเกษตร และ 

๒. สงเสริมการนำความสำเร็จทางวิทยาศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชจริง เพื่อสอดรับกับกลยุทธการพัฒนา
ชนบทของประเทศไดดียิ่งขึ้น 

โดยมีเนื้อหาวิชาการและการฝกอบรมที่ครอบคลุมดาน (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรม (๒) นิเวศวิทยา (๓) 
วัฒนธรรมชนบท (๔)  การปกครองในชนบท และ (๕) การวางผังหมูบาน (ซินหัว, ๒๕๖๒) 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

สำหรับปจจัยแหงความสำเร็จในการแกไขปญหาความยากจนของจีน รวบรวมจากงานของ ธนันธร  
มหาพรประจักษ (๒๕๖๔) และวารสารวิทยไมตรีไทย-จีนจากกรุงปกกิ่ง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. หลักความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนในจีน ประกอบดวย "5Ds" (ธนันธร มหาพรประจักษ 
๒๕๖๔) 

D1: ผูนำที่มุงมั่น (Determined Leadership) ผูนำของจีนมีแนวคิดรวมกันในการขจัดความยากจน  
D2: แผนการชัดเจนและแจกแจงรายละเอียด (Detailed Blueprint) โดยจีนมีแผนระยะส้ันและระยะยาว

ที่ระบุกลุมเปาหมายชัดเจน วิเคราะหสาเหตุและที่มาของปญหา รวมถึงมีมาตรการและข้ันตอนการดำเนินการที่
เจาะจงเพื่อแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละพื้นที่  

D3: มุงเนนการพัฒนา (Development Oriented) ผานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแกความ
ยากจน และใหความสำคัญกับการศึกษาที่จะเปนกุญแจแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน  

D4: การกำกับดูแลที่อิงขอมูล (Data-based Governance) ผานการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

D5: การกระจายอำนาจ (Decentralized Delivery) ผานเลขาธิการ ๕ ระดับ ประกอบดวย มณฑล 
จังหวัด อำเภอ ชนบท และหมูบาน ที่รวมกันทำงานและชวยแกไขปญหาจนถึงระยะสุดทาย  

๒. ปจจัยสำคัญ ๓ ประการ (วารสารวิทยไมตรีไทย-จีนจากกรงุปกกิ่ง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๔) 
ปจจัยสำคัญ ๓ ประการ ที่ทำใหรัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการบรรเทาความยากจน ไดแก 

(๑) การบรรลุแนวคิด “เจริญรุงเรืองรวมกัน” ของสังคมจีน  

(๒) การพัฒนาความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง รวมไปถึงความสามารถดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ไดวางรากฐานทางความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ในการตอสูกับปญหาความยากจนทั่วประเทศ  

(๓) ภาวะผูนําและการบูรณาการ เสริมสรางทีมงานแกไข ปญหาอยางตอเน่ือง ภายใตรูปแบบ “เลขาธิการ 
๕ ระดับ” 

 

 

 



๒๙ 

 
 

ภาพที่ ๒- ๑๓ การแกไขความยากจนในประเทศจีนดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ที่มา วารสารวิทยไมตรีไทย-จีนจากกรุงปกกิ่ง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

๒. ประเทศอินเดีย  
อินเดียมีจำนวนประชากรประมาณ ๑,๓๙๐ ลานคน มากเปนอันดับที่สองของโลกรองจากจีน แตอินเดีย

เปนประเทศที่มีคนยากจนมากที่สุดในโลก ในป ๒๕๕๔ อินเดียมีประชากรยากจน ประมาณ ๒๘๑ ลานคน คิดเปน
ประมาณ รอยละ ๒๙ ของประชากรยากจนทั้งหมด จากจำนวน ประมาณ ๔๔๑ ลานคน ในป ๒๕๓๖ อนิเดียใช
ระยะเวลาประมาณ ๑๘ ป ในการลดจำนวนคนยากจนลงเกือบครึ่งหนึ่ง 

จากรายงาน Strategy for New India @ 75 (2008) ของหนวยงาน NITI Aayog ซึง่เปนหนวยงานที่
กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ไดกำหนดตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจอินเดีย ในชวงป 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ประกอบดวย  

- การเติบโตและการจางงาน (Growth and Employment) 

- รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นสองเทา (Doubling Farmers’ Income) 

- ผลิตในอินเดีย (Make in India) 

- วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology & Innovation) 

- Fintech & การทองเที่ยว (Fintech & Tourism) 



๓๐ 

 
ภาพ ๒ -๑๔ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ในชวงป 2022 -2023 

ที่มา Strategy for New India @ 75 https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-
01/Strategy_for_New_India%4075_Dec_19_0.pdf 

 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการเกษตร รัฐบาลอินเดียกำหนดนโยบายในดานรายได โดยกำหนดเปาหมายรายได
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นสองเทา (Doubling Farmers’ Income ) โดยแบงออกเปน  ๓ ประเด็น ดังนี้  

๑. ปรับปรุงการเกษตรใหทันสมัย (Modernizing Agriculture) 
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย เพิ่มผลผลิตและแปรรูปทางการเกษตร กระจายพันธุพืช  

- เพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำหยด การนำเมล็ดพันธุลูกผสมมาใช  
- ปรับทิศทาง Agriculture Technology Management Agency (ATMA) เพื่อรวมการวางแผน

จากลางขึ้นบนเพื่อพัฒนาแผนขยายการวิจัยเชิงกลยุทธ  
- สงเสริมความหลากหลายสูพืชผลที่มีมูลคาสูง 

๒. นโยบายและธรรมาภิบาล (Policy & Governance) 
สงเสริมนโยบายที่ชวยใหเกษตรกรไดรับสวนแบงมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

- ยกเลิก APMC- Agricultural Produce Marketing Committees 

- นำพระราชบัญญัติ Model APLM - the Model Agricultural Produce and Livestock 

Marketing Act พระราชบัญญัติการทำฟารมตนแบบและพระราชบัญญัติการเชาที่ดินจำลองมา
ใช 

- กำหนดนโยบายการสงออกสินคาเกษตรที่สอดคลองกันและมีเสถียรภาพ ยกเลิกการหามสงออก
เกษตร  

- มุงเนนการเกษตรที่แมนยำ เพิม่การใชจายการวิจัย 



๓๑ 

๓. หวงโซคุณคาและโครงสรางพื้นฐานในชนบท (Value Chain & Rural Infrastructure) 
สรางโครงสรางพื้นฐานในชนบทที่ทันสมัยและระบบหวงโซคุณคาแบบบูรณาการ 

- จัดหาโครงสรางพื้นฐานสำหรับหวงโซคุณคาทางการเกษตร 
- เช่ือมโยงการผลิตกับการแปรรูป ตั้งศูนยจัดซื้อระดับหมูบาน 

- พัฒนาคลัสเตอรที่เนนการสงออก 

แนวนโยบายการแกความยากจน 

NITI Aayog เปนหนวยงานหลักในการจัดทำยุทธศาสตรแกปญหาความยากจนของประเทศอินเดีย  
มุงพัฒนาแบบองครวมในการระดับคุณภาพชีวิต ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา กำหนดงบประมาณเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต การลงทุนจากตางชาติ เพิ่มงบประมาณแปรรูปอาหาร สรางรถไฟฟาความเร็วสูง ระบบไฟฟา 
ถนนทางหลวง ขยายทาอากาศยาน พัฒนาคุณภาพแรงงานโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง 

ในดานเศรษฐกิจรัฐบาลอินเดียใชนโยบาย “Make in India” สนับสนุนตางชาติใหมาลงทุนผลิตสินคา 
ในประเทศอินเดีย ยกระดับภาคการผลิต  

รัฐบาลอินเดียจัดการแกไขเรื่องความยากจนโดยรับประกันรายไดใหกับประชาชนทุกคนในระดับที่จะชวย
ใหซื้อหาปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีพไดโดยเริ่มตนจายคาครองชีพใหเฉพาะผูหญิงกอน นอกจากน้ี รัฐบาลอินเดีย
มุงสรางที่อยูอาศัยคนจนทั้งในเมืองและชนบท จัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ เชน ไฟฟา ถนน บริการ
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลคาสินคาการเกษตร ( BBC News 

ไทย ๒๕๖๓) 
ผลสำเร็จ 

อินเดียใชระยะเวลาประมาณ ๑๘ ป (ป ๒๕๓๖ – ๒๕๕๔) ในการลดจำนวนคนยากจนลงเกือบครึ่งหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม ประชากรอินเดีย ยังมีความยากจนในหลายมิติ ประชากรอยูในภาวะเส่ียง และถูกกีดกันอยางรุนแรง 
(BBC Thai, ๒๕๖๓) 

 
๒.๓.๒ ในประเทศ 

๒.๓.๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี 
๑. หลักการพัฒนาอยางยั่งยนื 

ประเทศไทยไดรับเอาหลักการพัฒนาอยางยั่งยนืมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ครอบคลุมถึงการออกนโยบาย กฎหมายตาง ๆ ตัวอยางเชน ในประเด็นเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติใหรัฐดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินใหเปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ในมาตรา ๗๒ 



๓๒ 

(๑) วา “รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ... (๑) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และ
ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

ประเทศไทยมีดัชนี SDG อยูที่อันดับ ๔๓ ของโลก (คะแนนรวม ๗๔.๒ คะแนน) จากทั้งหมด ๑๖๕ ประเทศ 
ซึ่งมีคาลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๖๓ ทีไ่ดอันดับ ๔๑ (๗๔.๕ คะแนน) คาดัชนี SDG เปนคาที่แสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาของประเทศในการพัฒนาความย่ังยืนเมื่อเปรียบเทียบกับระดับโลก จากคะแนนที่ได  แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยสามารถดำเนินการเพื่อความย่ังยืนมาเปนระยะทางประมาณ ๓ ใน ๔ ของเสนทางทั้งหมดในการบรรลุ
เปาหมาย SDGs ทั้งนี้ SDG ๑ (No Poverty) เปนตัวช้ีวัดที่ประเทศไทยทำไดดี สวน SDG ๑๐ (Reduced 

Inequality) เปนตัวช้ีวัดที่ประเทศไทยยังไมสามารถแกไขไดและมีปญหาความเหล่ือมล้ำเพิ่มสูงขึ้น (SDG Move 

๒๕๖๔) 

 
ภาพที่ ๒- ๑๕ คาดัชนี SDG ของประเทศไทย 

ที่มา: https://www.sdgmove.com/2021/06/14/press-release-key-messages-sdr2021/ 

 

๒. การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
ทางมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน. ไดนำแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนมาใชเปน

กรอบในการบริหารจัดการน้ำไดอยางประสบความสำเร็จเปนตัวอยางความสำเร็จของชุมชุนในพื้นที่ตาง ๆ  ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนดวยระบบบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ นำไปสูการพึ ่งพาตนเองดาน
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ มีองคประกอบ ๓ สวน คือ กรอบคิด กรอบงาน และเทคโนโลยี  

 



๓๓ 

 
ภาพที่ ๒-๑๖ กรอบคิด กรอบงาน และเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน., ๒๕๖๐ 

 

นอกจากนี้ ในงานศึกษาน้ีไดนำแนวคิดการพฒันาตามแนวทางศาสตรพระราชาเพื่อพึ่งพาตนเองของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และหลักการทรงงาน (การระเบิดจากขางใน และหลักภูมิสังคม) ซึง่เปนแนวคิดและหลักการพัฒนาที่
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย มาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห ดังนี ้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน โดยมีเปาหมายสำคัญ

ใหคนไทย พออยูพอกิน พึ่งตนเอง เปนกรอบแนวคิดที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรเปน 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท 
โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ (๓ หวง ๒ เงื่อนไข) ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถูกนำไปเผยแพรแกปญหาในดานตาง ๆ ไดแก ปญหาเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว องคกร ตลอดจนใชในการทำงานทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

สำหรับในภาคการเกษตร องคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใชเพื่อบริหารจัดการแหลงน้ำ และ
ที่ดินขนาดเล็กที่เรียกวาเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 



๓๔ 

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรระดับไรนา เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบพี่งตนเอง 
(Self Reliance) มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทรงเนนใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองเปนหลัก
สำคัญ และมีพระราชประสงคเปนประการแรก คือ การทำใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดในดานอาหารกอนเปน
อันดับแรก แนวพระราชดำริที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ทรงพยายามเนนมิใหเกษตรกรพึ่งพาอยูกับพืช
เกษตรแตเพียงชนิดเดียว เพราะมีความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายสูงเนื่องจากความแปรปรวนของราคาและความ
ไมแนนอนของธรรมชาติ ทางออกก็คือ นอกจากจะปลูกพืชหลายชนิดแลวเกษตรกรควรจะตองมีรายไดเพิ่มขึ้น
นอกเหนือไปจากภาคเกษตร (สำนักงาน กปร., ๒๕๔๒) ไดทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม” ใหดำเนินการในพื้นที่
ทำกินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ ๑๕ ไร ดวยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไรนาอยางเหมาะสม ดวยการจัดสรรการใช
ประโยชนในที่ดินโดยใหมีการจัดสรางแหลงน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานอยางไดผล เพื่อให
เกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได ใหมีรายไดไวใชจายและมีอาหารไวบริโภคตลอดป (กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๓๙)๑ 

หลักการทรงงาน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทาน
หลักการทรงงาน ๒๓ หลักการ โดยมีหลักการที่สำคัญ ๒ หลักการที่นำมาใชในงานศึกษานี้ ไดแก หลักภูมิสังคม  
และการระเบิดจากขางใน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

หลักภูมิสังคม เปนหนึ่งใน ๒๓ หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีใจความวา “การพัฒนา
จะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของ
คนเรา จะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนำ เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายให
เขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง” (สำนักงาน กปร.) 

การระเบิดจากขางใน เปนการมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน มีหมายความวา ตองสรางความเขมแข็งใหคนใน
ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการ
นำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว อยาให
โดยที่ผูรับยังไมพรอมที่จะใชประโยชนอยางเต็มที่ (สำนักงาน กปร.) 

 

  

 
๑  คัดจากบางสวนของ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, “กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ลงพิมพในหนังสือชุด “เศรษฐกิจ
พอเพียง ลำดับที่ 2” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิมพ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554, โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ISBN 978-616-551-355-5 หนา 299-328 



๓๕ 

๒.๓.๒.๒ ตัวอยางปฎิบัติที่ดีในประเทศ  
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการทางดานทรพัยากรดิน น้ำ และการสนับสนุนดานตาง ๆ การเงิน มีดังนี ้ 
๑. โครงการศึกษาลักษณะของชุมชนเขมแข็งเพื่อการจัดการที่ดินทำกินอยางยั่งยืน๒ 

กัญญา สุทัศน และคณะ ไดศึกษาวิเคราะหผลดีและผลกระทบของการนำเอาแนวคิดสิทธิชุมชนมาใช 
วิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของชุมชน ไมวาจะเปนความเขมแข็งของชุมชนซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับศักยภาพ  
ในการบริหารการจัดการที่ดิน ลักษณะของการใชที่ดิน ฟนฟู และรักษาทรัพยากรที่ดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาชุมชน ที่อยูอาศยัและที่ทำกินในที่ดินของรัฐใน
รูปแบบของโฉนดชุมชน หรือรูปแบบอื่นตอไปในอนาคต  โดยแบงพื้นที่กรณีศึกษาออกเปน ๔ ภาค ๒ กลุม คือ 
ชุมชนในเขตชนบทและชุมชนในเขตเมือง 

ผลการศึกษาพบวาชุมชนในพื้นที่ชนบทเปนพื้นที่ทับซอนกับปาสงวน  ปาอนุรักษ และเขตอุทยานแหงชาติ 
โดยสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก มีความเขมแข็งในการบริหารการจัดการ มีกฎ ระเบียบภายใน
ชุมชนเพื่อตองการใหมีความมั ่นคงในการถือครองและใชที ่ดินอยางยั ่งยืน อีกทั้งยังมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหควบคูไปกับวิถีชีวิตของตนอยางยั่งยืน  

ชุมชนในเขตเมืองที่มีการพัฒนาของโครงสรางตาง ๆ ซึ่งประกอบไปดวยพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน กรมชลประทาน กรมธนารักษ องคการบริหารสวนจังหวัด และการรถไฟแหงประเทศไทย  สวนใหญ
เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพรับจางรายวันทั่วไป จึงจูงใจใหมีการถายโอนที่ดินไปใหกับบุคคลภายนอก บางชุมชน
ขาดการมีสวนรวม ลักษณะของการดำรงชีพ คือ ตางคนตางอยู แตก็ยังมีบางชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดิน
รวมกันได เชน ชุมชนบานลับแล  บานหาดสวนสุข  บานเกตุแกว ของจังหวัดอุบลราชธานี 

แนวทางในการแกไขปญหาสำหรับชุมชนในชนบท คือ การใหสิทธิชุมชนเพื่อสรางความมั่นคงในการอยู
อาศัยและทำกินในที่ดินภายใตการกำกับของรัฐ ทำใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่และการผลิตที่ยั่งยืน บทบาท
ของรัฐจะเปลี่ยนมาเปนการกำกับดูแลชุมชนใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด การใหโฉนด
ชุมชนอาจจะมีผลในการทำใหชุมชนที่ไดรับสิทธิในที่ดินเปนแนวรวมในการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่
อยูขางเคียงเพราะอาจมีผลกระทบกับการใชที่ดินของตน หรือการนำแนวคิดการตอบแทนคุณคาของระบบนเิวศ 
(Payment for Ecosystem Service: PES) มาประยุกตใช 

สำหรับการใหสิทธิชุมชนในเขตเมือง ถึงแมบางชุมชนไมมีโอกาสจะไดรับสิทธิชุมชน หรือบางชุมชนไม
ยอมรับในสิทธิรวม แตเนื่องจากการยืนยันในการเขามาอยูตกทอดจากปูยาตายายกอนที่รัฐจะประกาศเขตทับซอน 

 
๒ กัญญา สุทัศน และคณะ, โครงการศึกษาลักษณะของชุมชนเขมแข็งเพื่อการจัดการที่ดินทำกินอยางยั่งยืน, ชุดโครงการ ศูนยประสาน
การศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum), ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พฤษภาคม 
2556. 



๓๖ 

การแกไขปญหาเบ้ืองตนจึงนาจะเปนการใหสิทธิการเชาที่ดินรายเดือน รายป หรือเสนอใหชุมชนยายไปอยูในที่ใหม
ดวยความสมัครใจ เชน โครงการบานมั่นคง เปนตน 

 

๒. การจัดการที่ดินระดับชุมชน 

โครงการศึกษาลักษณะของชุมชนเขมแข็งเพื่อการจัดการที่ดินทำกินอยางยั่งยืน โดยกัญญา สุทัศน และ
คณะ (พฤษภาคม ๒๕๕๖) ไดศึกษาการจัดการที่ดินโดยชุมชนในพื้นที่เปาหมายจำนวน ๔  ภาค ไดแก ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ดังนี้ 

๑.ภาคเหนือ: จังหวัดลำพูน 

๑.๑) บานแพะใต ตำบลหนองลอง อำเภอเวียงหนองลอง 
๑.๒) บานทากอมวง ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบานโฮง 
๑.๓) บานใหมปาฝาง (ไรดง) ตำบลน้ำดิบ อำเภอปาซาง และบานแมอาว ตำบลนครเจดีย อำเภอ
ปาซาง 

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดอุบลราชธาน ี

๒.๑) บานตามุย ตำบลหวยไผ อำเภอโขงเจียม 

๒.๒) บานปากลา ตำบลนาโพธ์ิทอง อำเภอโขงเจียม 

๒.๓) บานลับแล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

๒.๔) บานเกตุแกว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

๒.๕) บานหาดสวนสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

๓. ภาคกลาง: จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครนายก 

๓.๑) บานคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และตำบลลานตากฟา อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

๓.๒) บานทองคุง ตำบลคลองดาน อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
๓.๓) บานเขาแดง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

๓.๔) บานนิคม ๑ พัฒนา ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
๔. ภาคใต: จังหวัดตรัง 

๔.๑) บานทับเขือ-ปลักหมู ตำบลชอง อำเภอนาโยง 
๔.๒) บานลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอยานตาขาว 
๔.๓) บานตระ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน 

๔.๔) บานน้ำปลิว ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา 
๔.๕) บานไรเหนือ ตำบลในเตา อำเภอหวยยอด 



๓๗ 

จากการศึกษาโครงการดังกลาว พบวาลักษณะการบริหารจัดการชุมชนของแตละชุมชนสรุปได ดังนี้ 
๑. ภาคเหนือ: จังหวัดลำพูน 

โครงการไดศึกษาการจัดการที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๔ ชุมชน ซึ่งประกอบดวยชุมชนตางๆ ใน
พื้นที่ ๔ ตำบล ๓ อำเภอ ในจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๐ การจัดการที่ดินในพืน้ที่ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน ๔ ชุมชน 

หมูบาน ตำบล อำเภอ ประเภทท่ีดิน 
บานแพะใต หนองลอง เวียงหนองลอง ที่สาธารณประโยชน 

บานทากอมวง หนองปลาสวาย บานโฮง ที่ดินเอกสารสิทธิ 

บานใหมปาฝาง(ไรดง) น้ำดิบ ปาซาง 
ที่ดิน ส.ป.ก. / ที่ดิน

เอกสารสิทธิ 
บานแมอาว นครเจดีย ปาซาง ที่ดิน ส.ป.ก. 

ที่มา: กัญญา สุทัศน และคณะ (พฤษภาคม ๒๕๕๖), โครงการศึกษาลักษณะของชุมชนเขมแข็งเพื่อการจัดการที่ดิน
ทำกินอยางยั่งยืน 
 

๑.๑) บานแพะใต ตำบลหนองลอง อำเภอเวียงหนองลอง 
 หลังจากที่ชาวบานเขาทำประโยชนในป ๒๕๔๐ ไดแบงการบรหิารจัดการออกเปน ดังนี้ โดยโครงสรางของ
กลุมบานแพะใต แบงโครงสรางเปน ๓ ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายกรรมการ และ ๓) ฝายประชาสัมพันธและการ
ตรวจสอบ โดยทำหนาที่เช่ือมโยงประสานกัน คือ ติดตามความเคล่ือนไหวในเชิงนโยบายและประสานงานรวมกับ 
กองเลขาและเครือขายอื่นๆ ดูแลควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎ และเปนกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่ 
 การจัดการที่ดิน ชาวบานไดจางบุคคลในหมูบาน รังวัดเปนล็อคๆละ ๑ ไร ๒ งาน โดยใหกันเขตที่สาธารณะ
และกันซอยออก จากนั้นจึงจับสลากเพื่อเขาทำกินในพื้นที่เพือ่เกษตรกรรม ชวงแรกชาวบานเอาน้ำบรรทุกรถพวง 
รถเข็ญ เขาไปในสวน ตอมาประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๓ ชาวบานไดเก็บเงินอีกครั้งเพื่อนำไปซื้อทอน้ำตอน้ำประปาจาก
หมูบานเขาไปในสวน รวมพื้นที่ที่ชาวบานเขาทำประโยชนและสงวนไวเปนปาชุมชน ประมาณ ๖๐๐ ไร 
 ชุมชนมีกฎระเบียบการจัดการกลุมและที่ดิน โดย (๑) หามมกีารซื้อขายที่ดินหรอืเปล่ียนมือที่ดิน ตอมามี
การปรับเปนซื้อขายไดแตตองผานคณะกรรมการและตองขายใหกับคนในกลุม (๒) สมาชิกตองใชประโยชนในที่ดิน
ที่ไดรับการจัดสรรอยางเต็มที่ (๓) สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม 

 แผนการจัดการที่ดิน แบงออกเปน ๓ ดาน คือ แผนเรื่องสิทธิในที่ดิน แผนเรื่องการใชประโยชน และ แผน
เรื่องการบริหารจัดการที่ดิน 

  



๓๘ 

๑.๒) บานทากอมวง ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบานโฮง 
 การดำเนินการเพือ่แกไขปญหาที่ผานมาหลังจากที่ชาวบานไดเขาทำประโยชนในพื้นที่ ในป ๒๕๔๓ ไดมี
การตั้งคณะกรรมการทั้งหมด ๑๕ คน เพื่อดำเนนิการแกไขปญหาทั้งการแกไขปญหาระดับพื้นที่ การสรางพื้นที่
รูปธรรมและติดตามกระบวนการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย ในระดับพื้นที่ภายหลังที่ตั้งกลุมข้ึนมาไดมกีารตั้ง
กฎระเบียบในกลุม เชน (๑) หามซื้อขายที่ดิน (๒) ใหใชที่ดินตลอดไปและสืบทอดสูลูกหลาน (๓) ใหปฎิบัติตามมติ
ของกลุม เปนตน มีการจัดตั้งกองทนุที่ใชในการขับเคล่ือนเชิงนโยบายและใหสมาชิกไดกูยืม 

 ตอมาในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๔๕ ไดเขารวมกับสหพันธเกษตรกรภาคเหนือและองคประชาชน
ภาคเหนือเรียกรองใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการแกไขปญหาของชาวบานในกลุมสหพันธเกษตรกร
ภาคเหนือและองคกรประชาชนภาคเหนือ โดยปญหาเรื่องที่ดินทำกินก็ถูกนำเสนอทำใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ แกไขปญหาที่ดิน โดยมีตัวแทนจากรัฐบาล นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนและตัวแทนชาวบาน โดยมี
ขอเสนอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือที่ปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา จัดสรรที่ดินแปลง
นี้ใหกับชาวบานไดใชประโยชนและรับรองสิทธ์ิในรูปแบบโฉนดชุมชน และคุมครองพื้นที่สาธารณะประโยชนของ
ชาวบาน 

  
๑.๓) บานใหมปาฝาง (ไรดง) ตำบลน้ำดิบ อำเภอปาซาง และบานแมอาว ตำบลนครเจดีย อำเภอปา

ซาง 
 หลังจากมีการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบานไรดงและบานแมอาวเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ชาวบานทั้ง 
๒ หมูบานไดเขาไปบุกเบิกและนำที่ดินจัดสรรใหชาวบานไรดง และชาวบานแมอาว โดยแตละชุมชนมีการจัดสรร
พื้นที่ใหกับทุกครอบครัวๆ ละ ๑ ไร ๒ งาน และจัดสรรเปนที่สาธารณะประโยชน โดยมีการสรางกฎระเบียบการ
จัดการที่ดินระหวางสมาชิก ดังนี้ 

(๑) สมาชิกตองใชประโยชนในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรอยางจริงจัง หามปลอยทิ้งรางวางเปลา 
(๒) สมาชิกตองใหความรวมมือกับกลุม เชน รวมประชุม รวมระดมเงินการติดตามการแกไขปญหา 

ชวยเหลือผูถูกจับกุมดำเนินคดี 
(๓) หากสมาชิกรายใดมีความจำเปนตองเปล่ียนมือที่ดิน ตองแจงใหคณะกรรมการที่ดินฯทราบเพื่อ

นำเขาสูการพิจารณาของสมาชิกและหามขายที่ดินใหคนนอกกลุมโดยเด็ดขาด 

(๔) สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม 

 

  



๓๙ 

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดอุบลราชธาน ี

โครงการไดศึกษาการจัดการที่ดินในพื้นที่อำเภอโขงเจียมและวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดดังนี้ 
๒.๑) บานตามุย ตำบลหวยไผ อำเภอโขงเจียม 

 จากปญหาความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรปาไม และที่ดินระหวางชุมชนกับรัฐที่ผานมา 
ชุมชนไดมีการเคล่ือนไหวเรียกรองสิทธิชุมชนมาโดยตลอด รวมทั้งการริเริม่งานพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ คือ (๑) 
การจัดตั้งกลุมอาชีพ  (๒) กลุม/องคกรทางการเงิน (๓) กลุมอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ   (๔) กลุมธนาคารปลา  (๕) 
กลุมเรือนำเที่ยว  และ (๖) กลุมปจจัยการผลิตชาวประมงพื้นบาน และมีกิจกรรมกลุมสงเสรมิการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในแมน้ำโขง 

๒.๒) บานปากลา ตำบลนาโพธ์ิทอง อำเภอโขงเจียม 

การบริหารการจัดการภายในชุมชนยังไมมีเปนกฎ ระเบียบที่เปนแบบแผน อยูกันแบบพี่แบบนอง  
ภายหลังจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติผาแตม ในชวงป ๒๕๓๔ เปนตนมา ชาวบานที่เขาไปหาผลผลิตจากปา 
และการทำกินในที่ดินถูกจับกุมในขอหาบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ โดยเฉพาะอยายิ่งในป ๒๕๕๑ ตนมะมวงหิมพานตของ
ชาวบานถูกรื้อถอนทำลาย ปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐยังคงยืดเยื้อมากกวา ๑๐ ป สภาพปญหาความ
ขัดแยงระหวางชุมชนกับอุทยานฯ ยังคงอยู และสรุปปญหาที่เผชิญอยู คือ 

(๑) พื้นที่ชุมชนซอนทับกับเขตอุทยานแหงชาติผาแตม 

(๒) กรรมสิทธ์ิในที่ดินของชุมชน 

(๓) ขนาดการถือครองที่ดินทำกินมีขนาดเล็กลงตามจำนวนประชากร และปริมาณที่ดินของชุมชน 
เพราะสวนมากเปนพื้นทีร่าบแคบๆ ระหวางแมน้ำโขง และภูเขา 

(๔) ความขัดแยงในการใชประโยชนพื้นที่ปาไม และที่ดินกับรัฐ เชน การเล้ียงสัตว และเก็บหาของปา 
(๕) ปริมาณสัตวน้ำในแมน้ำโขงลดลง และจับปลาไดนอยลงกวาอดตี 

ชาวบานรอยละ ๗๐ จึงไดรวมตัวกันทำกลุมออมทรพัยโดยเกบ็เงินจากสมาชิก ๒๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน 
เพื่อใชสำหรับประสานงานในการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับโฉนดชุมชน 

๒.๓) บานลับแล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

ชุมชนลับแล แบงออกเปน ๓ โซน (คุม) คือ ๑) คุมบน หรือคุม ปตท.  ๒) คุมกลาง หรือคุมปูฟาหวน และ 
๓) คุมลาง หรือคุม ร.ส.พ. 

ในกระบวนการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิชุมชนดานที่อยูอาศัยของชุมชนลับแล ไดทำรวมกับ
สมาชิกชุมชนแออัดอื่นๆ ในเมืองอุบลราชธานี ๒๓ แหง ในนามเครือขายฯ โดยมีกระบวนการทำงานดานขอมูล
ชุมชน เชน ผังเมืองชุมชน ประวัตชุิมชน ผังตระกูล ผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนการพัฒนาชุมชนรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชนที่เขามาหนุนเสริมในชวงป พ.ศ.๒๕๔๐ เปนตน  



๔๐ 

ดังนั้น จึงไดขอความรวมมือในการสำรวจชุมชน จาก สำนักพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) ในปจจุบันได
ยกระดับเปน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ) และไดวางแผน ดังนี้ 

(๑) ประชาชนตองมีสิทธิในดานปจจัย ๔ มีการพัฒนาตนเองและไดรับสิทธิการบริการจัดสรร
ทรัพยากรจากรัฐเทาเทียมกับประชาชนกลุมอื่น  

(๒) คนในชุมชนมีศักยภาพในการเติบโตไดทุกดาน ความรู ความคิดทางสังคม ทางการพัฒนา / 
อาชีพ เศรษฐกิจ ที่เหมาะสมหรือมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศได  

(๓) ชุมชนมีความสำคัญเปนรากฐานของสังคมไทยทั้งชุมชนแออัดในเมืองและชุมชนในชนบท ชุมชน
มีคุณูปการตอสังคมโดยรวมที่เปนกลุมสืบทอดองคความรู ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

แผนงานดังกลาวไดเริ่มดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมในชวงตนป พ.ศ.๒๕๔๑ 

แนวทางการดำเนินงานของชุมชน คือ  
(๑) สรางอาชีพในชุมชน พรอมทั้งหาตลาดรองรับ  
(๒) น้ำทวม บริเวณที่ตั้งอยูในที่ต่ำและใกลหนองน้ำทำใหทุกปน้ำจะทวมเปนประจำ ในฤดูฝน ทำผนัง

กั้นน้ำ  
(๓) กรรมสิทธ์ิที่ดิน ปญหาเกิดจากการพัฒนาเมือง 
๒.๔) บานเกตุแกว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

การดำเนินงานในการบริหารจัดการของชุมชน มีลักษณะดังนี้ 
(๑) การสงเสริมปลูกพืชผักสวนครัว เปนรายไดเสริม และอาหารของสมาชิกในชุมชน 

(๒) พื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรในชุมชน 

(๓) สรางรายไดเขากองทุนรักษาที่ดินของชุมชน 

(๔) ศูนยเรียนรูของชุมชนในดานเกษตรปลอดสาร และการจัดระบบชุมชน 

(๕) สรางระบบการบริหารจัดการดูแลที่ดินออกเปน ๕ กลุม 

(๖) สรางศาลหลักบานใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

(๗) ประสานแผนงานใหเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำถนนรอบชุมชนดานทิศใตติดกับบอบำบัดน้ำ
เสีย 

(๘) การสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนาชุมชนในดานสวัสดิการชุมชน และธนาคารชุมชน 

ผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการในชุมชน จึงทำใหชุมชนสามารถจัดตั้งกลุมองคกรทางการเงิน เชน 
กลุมออมทรัพย ธนาคารชุมชน และสวัสดิการชุมชน  จัดทำโครงการบานมั่นคงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดย
ประสานทางเทศบาลใหการชวยเหลือชุมชน 

  



๔๑ 

๒.๕) บานหาดสวนสขุ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

จากรูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนที่ตองประสบปญหาดานตางๆ ทั้งการเขาถึงบริการของรัฐในดาน
ตางๆ และทุนสำหรับการประกอบอาชีพ จึงมีการรวมตัวกันในรูปเครือขายชุมชนเมืองอุบลราชธานี และมีกิจกรรม
พัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง รวมทัง้การผลักดันแกไขปญหาที่ดิน โดยสรุป คือ 

(๑) กลุมออมทรัพย และธนาคารชุมชน เพื่อเปนแหลงสินเช่ือในการดำรงชีพของสมาชิกในชุมชน 

(๒) กลุมสวัสดิการชุมชน เพื่อการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน 

(๓) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา และประปา โดยการประสานความรวมมือกับ
เทศบาลเมืองวารินชำราบ เขามาดำเนินงานชวยเหลือ 

(๔) การเสนอแผนการจัดการที่ดินที่อยูอาศัยในรูปของโฉนดชุมชนในพื้นที่ ๒๓๕ ไร 
ชุมชนมีการประชุมอยางนอยเดือนละครั้งเพือ่แจงขาวสารตาง ๆ  เกี่ยวกับสิทธิและความเปนไปของปญหา

หรือความเปนอยูของสมาชิก 

๓. ภาคกลาง: จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครนายก 

โครงการไดศึกษาการจัดการที่ดินของ ๔ จังหวัดของพื้นทีก่ารศึกษาในภาคกลาง คือ ๑) ตำบลคลองโยง 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๒) ตำบลคลองดาน อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  ๓) ตำบลสาริกา 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และ ๔) ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สรุปไดดังนี้ 

๓.๑) บานคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และตำบลลานตากฟา อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

การบริหารจัดการของชุมชนเปนลักษณะของสมาชิกสหกรณ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบดูแล ทำความ
เขาใจกับสมาชิก และมีสมาชิกสหกรณจำนวน ๒๐๐ ราย ในแตละเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการ สำหรับ
สมาชิกประชุม ๑ ปตอครั้งสมาชิกที่เขารวมประชุมมีไมเกิน ๑๒๐ คน ซึ่งการรับสมาชิกตองมีหลักเกณฑเบ้ืองตนที่
สำคัญ คือ ๑) ตองมีทะเบียนบานอยูในพื้นที่คลองโยง เวนแตผูที่อยูอาศัยเขามาเปนสมาชิกเพื่อสืบทอดทางมรดก
ของผูอยูอาศัยเดิม  ๒) มิใหมีการเชาชวงตอ  ๓) มิใหมีการซื้อ-ขายที่ดินที่ถือครอง  ๔) ถาไมตองการอยูในพื้นที่ทำ
กินใหทำเรื่องคืนที่ดินใหกับสหกรณฯ โดยทางสหกรณจะมีคาตอบแทนในการดูแลพื้นที่เปนเงินไรละ ๕๐,๐๐๐ 
บาท มีขั ้นต่ำและผอนสง  และ  ๕) สมาชิกตองทำการเกษตรอยางเดียวและกิจกรรมที ่ทำตองไมกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

ระเบียบโฉนดชุมชนสหกรณบานคลองโยงสมาชิกสหกรณบานคลองโยงไดรวมกันจัดทำระเบียบสหกรณฯ 
วาดวยการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน ตามเจตนารมณของรัฐบาล ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
ที่ตองการใหการจัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกรนำไปเพื่อใชประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางแทจริงและสอดคลองกับ
นโยบายการกระจายการถือครองที ่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน เพื ่อสรางความมั ่นคงในการถือครองและใช
ประโยชนในที่ดิน รักษาพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีสาระที่สำคัญคือ โฉนดชุมชนเปนการบริหารจัดการที่ดินรวมกันใน



๔๒ 

รูปแบบสหกรณ โดยใหสหกรณเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงที่ดินรวมกัน และสมาชิกเปนเจาของครอบครอง
ที่ดินและใชประโยชนแบบรายบุคคลหรือครอบครัว และผูที่มีสิทธิในการครอบครองและใชประโยชนที่ดินคือ 
สมาชิกสหกรณซึ่งเปนผูที่ครอบครองที่ดินดั้งเดิมตกทอดสืบเนื่องกันมาตั้งแตแรกจัดตั้งสหกรณบานคลองโยง และ
เปนไปตามขอบังคับสหกรณ 

นอกจากน้ี กำหนดหลักเกณฑหามซื้อขายที่ดิน แตที่ดินสามารถตกทอดไปยังทายาทโดยชอบธรรมของผูมี
สิทธิใชประโยชนในที่ดิน การโอนที่ดินตองใหแกทายาทโดยธรรม หรือโดยการมอบเปนมรดก โดยผูรับที่ดินตองมี
คุณสมบัติเปนสมาชิกสหกรณ และเปนผูที่มีภูมิลำเนาในชุมชนเทาน้ัน  

ดานการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิก ตองใชที่ดินเพื่อทำประโยชนในการเกษตรกรรมและที่อยูอาศัย
เทานั้น หามนำที่ดินไปทำธุรกิจอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่ทำลายส่ิงแวดลอม ระบบนิเวศ และมีขอตกลงรวมกัน
วา สมาชิกมีหนาที่ที่จะตองชวยกันปรับรูปแบบการผลิตใหพัฒนาไปสูการเกษตรกรรมย่ังยืน  จากระเบียบสหกรณ
บานคลองโยง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขอมูลจากนายบุญลือ  เจริญมี ประธานกรรมการสหกรณบานคลองโยง จำกัด) ไดมี
ระเบียบในรายละเอียดของเรื่องตาง ๆ ไวดวย 

๓.๒) บานทองคุง ตำบลคลองดาน อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
ปจจุบันยังไมมีระเบียบในการบริหารจัดการชุมชนอยางเปนรูปธรรม มีเพียงคณะกรรมการชุมชนที่มีนาง

อนงค แจมจรัสเปนประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการอีก ๖ คน ที่ไดจัดตั้ งขึ้นเพื่อการขอโฉนดชุมชนเปน
สำคัญ โดยคณะกรรมการชุมชนนี้เปนชุดเดียวกับคณะกรรมการแมบาน   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่เปนทางการ ที่
จังหวัดมีการับรอง มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๕ ป นอกจากมีคณะกรรมการหมูบานแลว ในชุมชนยังมีการ
จัดตั้งกลุมหรือองคกรตาง ๆ เพื่อการมีสวนรวม เชน กลุมสตรีทำธูปหอมกันยุง กลุมสตรีทำซาลาเปา กลุมทำ
ดอกไมจันทร  กลุมสตรีดอกไมผาใยบัว กลุมสตรีทำขนมกุยชาย เปนตน 

อยางไรก็ตามในชุมชนตาง ๆ ในละแวกนี ้ผูนำชุมชน เชน ผูใหญบาน หรือ อบต. ก็มีการจัดการทำ
ประชาคมเพื่อใหความรูและสอบถามความคิดเห็นตาง ๆ บอยครั้ง ชาวบานสวนใหญหากทราบขาวก็จะเขามารวม
ในกิจกรรมของประชาคมหากไมติดภารกิจ 

๓.๓) บานเขาแดง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

การบริหารการจัดการของชุมชนก็เปนเชนชุมชนทั่วไปที่มีผูใหญบาน คณะกรรมการบริหารหมูบาน มีการ
บริหารชุมชนแบบมีสวนรวม คือ มีการประชุมชาวบานทุกเดือนเพื่อหารือแผนงาน / โครงการตาง ๆ ที่จะ
ดำเนินการในชุมชน ซึ่งชาวบานสวนใหญก็ใหความรวมมอืมาประชุมหารือกันทุกเดือน  กิจกรรมที่รวมกันจัดทำที่
ผานมา ไดแก โครงการปลูกปาทดแทน  โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายไดใหกับราษฎร และโครงการทำ
แนวกันไฟปองกันพื้นที่ที่ราษฎรทำกิน 

  



๔๓ 

๓.๔) บานนิคม ๑ พัฒนา ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
การบริหารการจัดการของชุมชนยึดตามระเบียบประกาศของพระราชกฤษฎีการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๐ มาตรที่สำคัญ ๆ คือ มาตรา ๗ ใหสมาชิกเขาครอบครองทำประโยชนในที่ดินของตนไมเกิน
รายละ ๒๕ ไร เวนแตการประกอบอาชีพบางอยางมีความจำเปนตองใชเน้ือที่มากกวาน้ันก็ใหพิจารณาอนุญาตให
ตามความจำเปนแตไมเกินรายละ ๕๐ ไร ปจจุบันมีการตั้งคณะกรรมการชุมชนเขามาบริหารจัดการในชุมชน โดย
ประกอบดวยคณะกรรมการ ๗ คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประกอบการดวย
คณะกรรมการฝายตาง ไดแก ฝายกิจการคลัง ฝายสาธารณสุข ฝายการศึกษา/ประชาสัมพันธ ฝายปองกันรักษา
ความสงบเรียบรอย ฝายการพัฒนา/ฝายทะเบียน ฝายสวัสดิการทางสังคม และฝายเลขานุการ/ฝายปกครอง 
อยางไรก็ตามการลงพื้นที่ของคณะผูวิจัยพบวาในมิติการบริหารจัดทรัพยากรรวมกันของคนในชุมชนบานนิคม ๑ 
พัฒนา ยังไมมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรรวม เนื่องจากในพื้นที่ที่ชุมชนไดยื่นขอใหมีโฉนดชุมชนมีสวน
ใหญเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย ไมมีทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนทรัพยากรรวมกัน กิจกรรมสวนใหญ
ของชุมชนจะเปนไปดานมิติทางสังคมเปน เชน การปลูกตนไม การปลอยปลาสูแหลงน้ำ การปองกันสาธารณภัย 
การปองกันภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด เปนตน 

 

๔. ภาคใต: จังหวัดตรัง 
โครงการไดศึกษาการจัดการที่ดินของ ๕ พื้นที่ในจังหวัดตรัง สรุปไดดังนี้ 
๔.๑) บานทับเขือ-ปลักหมู ตำบลชอง อำเภอนาโยง 
การที่ชาวบานไมสามารถทำกินบนที่ดินดั้งเดิมไดอยางชอบธรรม ทำใหเกิดแรงกดดันหลายอยาง ชาวบาน

บางสวนมีโอกาสไปแลกเปล่ียนปญหากับองคกร เครือขายอื่นๆ พบวาในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดยังมีอีกหลายชุมชนที่
ประสบปญหาเหมือนกัน ดังนั้น ตอมาจึงกอตั้งองคกรชุมชนบานทับเขือ-ปลักหมู ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
และเขารวมเปนสมาชิกของเครือขายองคกรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด 

องคกรชุมชนบานทับเขือ-ปลักหมู  ไดกำหนดกฎกติกาเพื่อจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  ไดแก  หาม
ทำลายปาสมบูรณ  และปาตนน้ำลำธารเด็ดขาด สายหวยที่มีน้ำไหล  หามถาง  ใหเวนบริเวณริมสายหวย  กำหนด
แนวเขตปาแกกับที่ทำกิน  โดยการปกหลักเขตใหชัดเจน  หามวางยา  ช็อตปลา  เปนตน   

องคกรชุมชนบานทับเขือ-ปลักหมู  มีการจัดตั้งกองทุนออมทรัพยครัวเรือนละ ๑๐๐ บาท และ ๕๐ บาท 
สำหรับคาใชจายในการขับเคล่ือน  รวมทั้งมีการเก็บเงินจายขาดจากสมาชิกเดือนละ  ๒๐  บาท การปลูกผักแปลง
รวม  และการรวมกันทำงาน  ทั้งงานสวนรวม  และงานสวนตัว  เชน  การผลัดเปล่ียนกันตกแตงสวน   

นอกจากน้ี  องคกรชุมชนบานทับเขือ-ปลักหมู  ไดจัดทำ  “ธรรมนูญชุมชน”  เพื่อวางกรอบในการจัดการ
ชุมชนในทุกดาน  โดยแบงเปน  ๔  มิติ  คือ  (๑) ความเปนมนุษย  ไดแก  ปจเจกบุคคลมีความสุข (๒) สถาบัน
สังคม ไดแก ครอบครัวมีความสุข ชุมชน องคกร เครือขายเขมแข็ง (๓) ความมั่นคงในชีวิต ไดแก เศรษฐกิจดี 



๔๔ 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ (๔) ความเปนธรรมในสังคมและความ
โปรงใส 

๔.๒) บานลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอยานตาขาว 

เนื่องจากรัฐมีการจำกัดสิทธิในการถือครองที่ดินทำกินไมเกิน ๑๐ ไร/ครัวเรือนสำหรับกลุมสมาชิกที่เขา
รวมเครือขายฯ ในแตในทางกลับกันบุคคลที่ไมไดเขารวมสมาชิกกลับมีสิทธิรุกล้ำที่ดินทำกินไดโดยไมจำกัดสิทธิ จึง
ทำใหชุมชนมีกฎ ระเบียบ และคณะกรรมการดูแลบริหารการจัดการกันเองในชุมชน เชน ไมใหลูกหลานขายที่ดิน
ใหทำกินเพื่อการเกษตร  เวนระยะปลูกจากหวยน้ำ ๗ เมตร ในพื้นที่ปาตนน้ำ  หยุดโคนตนไมใหญ และใหเยาวชน
ไดเรียนรูสรางจิตสำนึกรักษปาไม เปนตน 

การบริหารจัดการของชุมชนมีสวนรวมในชุมชน และกิจกรรมที่ทำรวมกันดังตอไปนี้ 
(๑) การรวมประชุมประจำเดือนของเครือขาย 

(๒) จัดเวรยามตรวจสอบดูแลพื้นที่ ๒ ครั้ง/อาทิตย 

(๓) จัดทำกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติรวมกับองคการบริหารสวนตำบลนาชุมเห็ดในพื้นที่หมูที่ ๘ 
ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทางหนวยงานยึดคืนจากผูบุกรุก ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

(๔) จัดตั ้งกลุมออมทรัพยเมื ่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสมาชิกจำนวน ๗๘ คน ครัวเรือนละ ๕๐ บาท 
(แบงเปนออมทรัพย ๒๐ บาท และออมเพื่อขับเคล่ือน ๓๐ บาท) 

(๕) จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน มีสมาชิก ๗๘ คน 

๔.๓) บานตระ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน 

การบริหารการจัดการของชุมชนเปนลักษณะรวมกันดูแลชุมชนและดูแลส่ิงแวดลอมกันอยางจริงจัง ดวย
กฎกติกาที่รวมกันตั้งขึ้นมา ซึ่งกฎกติกาของชุมชน มีผูใหญบาน กำนัน อบต. สารวัตรตำรวจ นายอำเภอ เปนพยาน
รับรองทุกครั้ง เชน การดูแลรักษาปา ระยะทางสี่สิบเมตรที่หางจากพื้นที่สวน หามตัดไมทำลายสภาพปาอยาง
เด็ดขาด  การรักษาตนน้ำลำธาร ใหทำบอพักน้ำทิ้งที่เหลือจากการทำแผนยาง ปองกันการไหลลงลำธาร  หามไมให
ชอตปลาในคลองเพราะปลาที่นี่ยังมีอยูชุกชุมหลากหลายชนิด กบภูเขาก็ยังมีมาก หามไมใหหาปลาเพื่อขาย ใหหา
แบบพอกิน สวนการปองกันคนขางนอกมาหาปลา ไดประสานเจาหนาที่ปาไมใหคอยปองกันคนที่มาหาปลา  ถามี
กลองน้ำแข็งมาดวย หามไมใหเขามาเด็ดขาด เพราะนั่นคือ การหาปลาจำนวนมากเกินไป ใหเวนปา และปลูกปาริม
คลอง ระยะหางจากพื้นที่สวน  ๒๐ เมตร การสรางบานใหใชไมลมหมอนนอนไพร แตถามีความจำเปนที่จะตัด ตอง
เสนอที่ประชุมของกรรมการชุมชนใหพิจารณาอนุมัติ  หามลาสัตวปาขนาดใหญ หามไมใหชักชวนคนขางนอกเขา
มาอยูอีก เพราะบุคคลภายนอกอาจตองตัดไมทำลายปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน คนที่อยูเดิมจะตองชวยกันควบคุม 

ในพื้นที่ปาชุมชน ๑๐๐ ไร ชาวบานไดบริหารจัดการดูแลโดยมีกฎ กติกา คือ ไมตัดไมในปาชุมชนนี้เพื่อ
การใด ๆ  หากมีการขอตัดเพื่อสรางบานและผานคณะกรรมการหมูบานแลวตองมีการปลูกทดแทน ๒ ตน / ไมที่
ตัด ๑ ตน และขนาดไมเกิน ๙ เมตร  มีการจัดเวรยามชาวบาน ในการตรวจตรา ๑ ครั้ง/๒ เดือน จำนวน ๕ คน 



๔๕ 

นอกจากน้ัน ชุมชนยังมีการบริหารจัดการแบบการพึ่งตนเองดวย 

สวนการเปนสมาชิกองคกรชุมชน ไมไดบังคับใหตองมาเปนสมาชิก เพราะบางคนที่ไมชอบกฎระเบียบ 
หรือมีบานอยูหางไกลไมสามารถมารวมประชุมไดทุกครั้ง แตกฎระเบียบที่เราตั้งเอาไว ชาวบานทุกคนตองรบัรู
เพราะเปนกฎบังคับใชที่ทางอบต.ตองรวมดำเนินการ 

ในปจจุบันการเขาถึงของแหลงทุนจากภารครัฐหรือสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ ยังมิสามารถ
เขาถึงชุมชนไดอยางเต็มรูปธรรมเนื่องจากการเดินทางเขาชุมชนเปนไปดวยความยากลำบากไมสามารถเดินทาง
ดวยรถยนตได ดังนั้น พื้นที่บานตระ ยังขาดแคลนในเรื่องของการคมนาคมที่สะดวก  สถานพยาบาล  โรงเรียน  
กองทุนหมูบาน  และประเด็นหลักที่สำคัญคือ สิทธิเกี่ยวกับที่ดินทำกินและอยูอาศัย 

๔.๔) บานน้ำปลิว ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา 
การบริหารจัดการชุมและการดูแลชุมชนไดรวมตัวกันจัดตั้งองคกรชุมชนและแกไขปญหาเบื้องตนใหกับ

ชุมชนไดบางสวน กิจกรรมที่ทางองคกรชุมชนฯ จัดทำที่ผานมา เชน ฟนฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมของปาไมใหมี
สภาพที่ดีข้ึน และสรางการศึกษาเพิ่มพูนความรูใหกับสมาชิกเขาใจในเรื่องของสิทธิชุมชนตาง ๆ และกลุมสมาชิกมี
แผนการจัดการชุมชนรวมกัน 

๔.๕) บานไรเหนือ ตำบลในเตา อำเภอหวยยอด 

การบริหารของชุมชนมีกฎระเบียบภายในชุมชน รวมทั้ง รวมตัวกันในชุมชนจัดตั้งองคกรชุมชนลักษณะ
เชนเดียวกับชุมชนอื่นของภาคใต โดยใชช่ือ “องคกรปฏิรูปที่ดินบานไรเหนือ” ซึ่งมีคณะกรรมการทำหนาที่บริหาร
ชุมชนจำนวน ๑๑ คน  ซึ่งกอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสมาชิกเมื่อเริ่มกอตั้งองคกร ๑๐๐ คน ปจจุบันมีสมาชิก ๑๕๐ 
คน องคกรชุมชนมีระบบการจัดการที่สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พิทักษสิทธิเรื ่องที ่ดินทำกิน และเพื ่อสงเสริมใหมีการบริหารจัดการอยางมี สวนรวมโดยชุมชนเปนผูกำหนด
กฎระเบียบขึ้นเอง ลักษณะการดำเนินงานหรือกิจกรรมขององคกร คือ ๑) มีการสำรวจปา  ๒) ใหความรูกับบุคคล
ทั่วไปเรื่องการดูแลจัดการและความรูเกี่ยวกับปา ๓) จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่  ๔) มีแผนการจัดการ
ปาโดยมีการบริหารจัดการองคกรในลักษณะ ดำเนินการโดยอิสระไมถูกควบคุมหรือกำกับ หรือแทรกแซงจาก
หนวยงานของรัฐในการบริหารจัดการองคกร เชน เรื่องดานการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การจัดการการเงิน
และงบประมาณ การทำรายงาน เปนตน  โดยมีเครือขายองคกรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และโครงการเสริมสราง
จิตสำนึกนิเวศนวิทยา เปนที่ปรึกษาในการบริหารจัดการองคกรของชุมชน 

การเก็บผลผลิตจากปาชุมชนหรือปาสวนรวม เชน ผักกูด ผักหวาน  สมปอย  ขี้เหล็ก  บอนสม  หยวก
กลวยเถื่อน  ฯลฯ ซึ่งมีตลอดฤดูกาล  สำหรับของปาที่มีตามฤดูกาล เชน สะตอปา เหรียง ลูกประ มะไฟ มะปริง 
ทุเรียน ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  และชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม จะมีผลผลิตจากปาออกมาใหเก็บเกี่ยว
หลากหลาย ดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลผลิตของชุมชนตองตั้งอยูบนขอตกลงหรือ กฎ กติกาที่เขาใจรวมกัน 



๔๖ 

นอกจากน้ัน ยังมีแผนการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิตปุยชีวภาพใหสมาชิกประมาณ ๒ 
ตัน/คน/ป โดยใหสมาชิกจายเงินลงหุนครั้งเดียวจำนวน ๑,๕๐๐ บาท เปนการลดรายจายของการผลิต  มีการจัดตั้ง
กองทุนขาวสารโดยรวมหุนเพื่อนำไปซื้อขาวสารมาใหสมาชิกในชุมชนไดในราคาที่ถูก  การพัฒนาทางดานสังคม คือ 
นำเงินรายไดจากการขายปุยใหกับบุคคลภายนอกมาจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล และจัดงานกิจกรรมสังคม 
ชวยเหลือการจัดงานศพสมาชิก ระดมเงินและแรงงานสรางบานใหกับสมาชิกที่ไมมีบานอยูเนื่องจากปญหาถูก
โยกยายออกจากพื้นที่ทำกิน  สวนทางดานวัฒนธรรมไดมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผูใหญในชุม ชน และฟนฟู
วัฒนธรรมการลงแขก 

 

๒) โครงการการใชประโยชนในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ : ศึกษา
กรณีขนาดการถือครองที่ดินไมเกิน ๑๐ ไรตอครัวเรือน๓ 

วีระชัย  นาควิบูลยวงศ และคณะ ไดศึกษาแนวคิด รูปแบบการใชประโยชนในที่ดินและวิธีการบริหาร
จัดการในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดไมเกิน ๑๐ ไรเพื่อใหไดรูปแบบการใชประโยชนในที่ดินขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 
และศึกษารูปแบบการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ การรวมกลุมของเกษตรกร และการจัดการดานการตลาด 
เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรแบบบูรณาการจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน งานวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรที่มีที่ดินขนาดเล็กไมเกนิ ๑๐ ไรในเขตปฏิรูปที่ดินรวม ๔๓ กรณี 
ที่สามารถดำรงชีพไดดวยอาชีพเกษตรกรรม แบงเปนเกษตรกรในภาคเหนือ ๑๐ ราย ภาคกลาง ๙ ราย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ ราย และภาคใต ๖ ราย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเปน
หลักรวมกับการจัดเวทีประชุม การสนทนากลุมยอย การสังเกต และการสำรวจ 

ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีพื้นที่เล็กที่สุด ๓ งาน สูงสุด ๑๐ ไร สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือนในการ
ทำการเกษตร มีแนวคิดพื้นฐานในการพึ่งตนเองและการทำการเกษตรที่ใหความสำคัญกับความหลากหลายของ
ชนิดพืชแบบพหุกสิกรรมเพื่อลดความเส่ียงดานการตลาด และการลดตนทุนการผลิตโดยลดคาใชจายสำหรับปุยเคมี 
และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชดวยการผลิตสารอินทรียชีวภาพทดแทนสารเคมี รูปแบบการใชประโยชนในที่ดินของ
เกษตรกรจากการศึกษานี้สรุปแบง ๒ กลุม คือ เกษตรกรที่มีแปลงเดียวและเกษตรกรที่มีที่ดิน ๒ แปลง เกษตรกร
สวนใหญอยูในกลุมแรกคือมีที่ดินแปลงเดียวซึ่งพบวามีการใชประโยชนในที่ดิน ๖ รูปแบบหลัก ไดแก วนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสานคันนาใหญ ไรนาสวนผสม การปลูกพืชหมุนเวียน และเกษตรเชิงเดี ่ยว  
รวมรูปแบบกิจกรรมยอยทั้งหมด ๓๓ รูปแบบ โดยเกษตรกรใหความสำคัญกับการปลูกผักปลอดสารพิษ  

แบบผสมผสาน หรือ แบบหมุนเวียนเปนกิจกรรมสรางรายไดโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดนิไมเกิน ๔ ไร ซึ่งตองการ

 
๓ วีระชัย  นาควิบูลยวงศ และคณะ, โครงการการใชประโยชนในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ : ศึกษากรณี
ขนาดการถือครองที่ดินไมเกิน 10 ไรตอครัวเรือน, ชุดโครงการ ศูนยประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum), ไดรับเงิน
อุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ตุลาคม 2554. 



๔๗ 

รายไดหมุนเวียนเร็วและสม่ำเสมอ อยางไรก็ตาม จากรูปแบบทั้งหมดพบวาเกษตรกรสวนใหญทำการเกษตร  

แบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมในแปลงที่ตางกันถึง ๑๖ รูปแบบ 

ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ควรเนนการทำการเกษตรตามแนวทางเกษตร
ยั่งยืน คือ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสานคันนาใหญ ไรนาสวนผสม รวมถึงรูปแบบพืชหมุนเวยีน
กรณีการปลูกแบบปลอดสารพิษ เพราะสามารถใหประโยชนแกเกษตรกรไดหลายประการ เชน รายได อาหาร 
สุขภาพ และสภาพแวดลอมในแปลงที่ดีขึ้น โดยพบวาการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะขึ้นอยกูับ
ลักษณะเฉพาะบุคคลและทรัพยากรการผลิตของเกษตรกรแลว ยังขึ้นกับปจจัยอื่นอีกหลายปจจัย ไดแก ดานความรู
และทักษะของเกษตรกร รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน การจัดการฟารม กลุมและเครือขายเกษตรกร การสงเสริม
ของภาครัฐ ระบบตลาด และสถาบันเกษตรกร จากผลการศึกษาดังกลาวนำไปสูการเสนอแนะแนวทางการจัดที่ดิน
และการพัฒนาเกษตรกรในอนาคตใน ๒ ประเด็นหลัก คือ  

(๑) รูปแบบการใชประโยชนในที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ และ 

(๒) แนวทางการสงเสริมการจัดการที่ดินเกษตรกรรมขนาดเล็กอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การ
พัฒนารายพื้นที่ การสงเสริมบทบาทกลไกทองถ่ิน การพัฒนาแบบเครือขายพหุภาคี และการพัฒนาบนฐานความรู
และเทคโนโลยี 

 

๓. การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
การบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนดวยระบบบริหารจัดการตามแนวพระราชดำรขิองรัชกาลที่ ๙  โดยมูลนิธิ

อุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน. ทำใหเกิดการพึ ่งพาตนเองดานทรัพยากรน้ำในระดับพื ้นที่ ในการ
ดำเนินงาน มีองคประกอบ ๓ สวน คือ กรอบคิด กรอบงาน และเทคโนโลยี  

ตัวอยางความสำเร็จของชุมชุนในพื้นที่ตาง ๆ มีดังนี้  
(๑) ภาคเหนือ: ลุมน้ำแมละอุป อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

พื้นที่ตนน้ำเครือขายลุมน้ำแมละอุป อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมมีสภาพภูมิประเทศที่เปนปาตน
น้ำของลุมน้ำแมละอุป กอนไหลลงสูแมน้ำปง เดิมเปนพื้นที่ของชาวปกา เกอะ ญอ มีวิถีชีวิตในการทำไรเล่ือนลอย 
บุกรุกพื้นที่ปา เพื่อขยายพื้นที่ทำกิน ตอมาไดเปลี่ยนมาทำทฤษฎีใหม จัดรูปที่ดินในพื้นที่ของตนเอง ทำเกษตร
ผสมผสาน และวนเกษตรแบบพึ่งพิงปา จัดทำแผนการเพาะปลูกใหเหมาะกับฤดูกาลและสภาพพื้นที่  เปนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามหลักภูมิสังคม โดยการผสานกันระหวางภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี 
ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ 

สภาพปญหาในอดีต 

พื้นที่ลุมน้ำแมละอุป ประสบปญหานํ้าแลง ดินถลม ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค มานานกวา 20 ป แหลง
สํารองนํ้าไมเพียงพอและปญหาคุณภาพน้ําบริโภค นอกจากน้ี ที่ดินขาดความชัดเจนเรื่องที่ดินทํากินและพื้นที่ปา 
และเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว  



๔๘ 

การแกปญหา ทางชุมชน รวมกับ หนวยงานฯ ดําเนินงาน ดังนี ้
1.จัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการดิน นํ้า ปา  
2.อนุรักษและฟนฟทูรัพยากรดิน นํ้า ปา  
3. เพิ่มแหลง กักเก็บ สํารองนํ้าเพื่อน้ําอุปโภคและบริโภคในชุมชน  

4. การทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม  

5. พื้นที่นํารอง ปองกันและเฝา ระวัง ภัยพิบัติ  
แนวทางการบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการในพื้นที่ มีกฎ กติกาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแบงพื้นที่ใชประโยชน 

แบงการใชน้ำของลำหวยตาง  ๆ  เพื่อใชอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอยางชัดเจน นอกจากนี้ ในการบริหาร
จัดการในพื้นที่ ไดนำความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถายดาวเทียม แผนที่
ภาพถายทางอากาศ เครื่องกำหนดตำแหนงดวยดาวเทียม (GPS) รวมกับการเก็บขอมูลชุมชนจากการสัมภาษณ 
จัดทำเปนผังงาน ทำใหชุมชนเกิดความเขาใจพื้นที่ และเกิดการทำงานรวมกับภายในเครือขาย เหมาะสมตามภูมิ
สังคม  

ผลสำเร็จ 
ผลสำเร็จที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและเปนตัวอยางขยายผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำ โดยสรุปไดดังนี้ 
ดานโครงสรางน้ำ 
๑) จัดทำขอมูลและแผนที่การใชประโยชนที่ดินระดับตำบล และแผนที่รายแปลง ในพื้นที่เครือขาย ๔ ลุม

น้ำ  
๒) ปรับปรุงฟนฟูสภาพแหลงน้ำและลำหวย ในพื้นที่เครือขาย  
๓) พัฒนาระบบการจัดการน้ำชุมชน ในการสรางฝายระบบกรองธรรมชาติ ๓ ชั้น เพื่อใหไดน้ำสะอาดไปใช

ภายในชุมชน ผลสำเร็จของฝาย สามารถเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่ ๑๒๓,๐๐๐ ลิตร สามารถสำรองน้ำไวใชใน
ชุมชนได ๔.๗ วัน (บานแมละอุป มี ๖๕ ครัวเรือน ใชน้ำเฉล่ียวันละ ๒๖,๐๐๐ ลิตร ซึ่ง ๑ ครัวเรือนใชน้ำเฉล่ียวัน
ละ ๔๐๐ ลิตร) 

 



๔๙ 

 
ภาพที่ ๒-๑๗  การจัดการน้ำ ลุมน้ำแมละอุป อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน., ๒๕๖๐ 

 

ดานเศรษฐกิจ 
จัดทำแผนการเพาะปลูกใหเหมาะกับฤดูกาลและสภาพพื้นที่  ทำใหเกิดผลผลิตใชเปนอาหารภายใน

ครัวเรือน และนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได ทำใหสมาชิกสามารถลดรายจายในครัวเรือนไดรอยละ ๙๓ หรือ ๕๓,๙๐๐ 
บาทตอป หรือเพิ่มรายไดจากการทำเกษตรอินทรีย รอยละ ๖๔ หรือ ๑๙๑,๐๐๐ บาทตอป 

ดานองคกรและความรวมมือ 

๑) จัดตั้งคณะทำงานการจัดระเบียบที่ดินของเครือขาย ๓ ตำบล ไดแก ตำบลแจมหลวง ตำบลแมแดด 
และตำบลวังจันทร รับรองคำส่ังโดยนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 

๒) จัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาระดับอำเภอ และสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน 

๓) ขยายผลสูกลุมเยาวชนเพื่อทำงานรวมกับคณะกรรมการเครือขายลุมน้ำแมละอุป เพื่อสืบสานการ
ทำงานเครือขาย และสืบทอดภูมิปญญาของชาว ปกา เกอะ ญอ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ำ 



๕๐ 

 
 

ภาพที่ ๒-๑๘  แนวทางการจัดการน้ำ ลุมน้ำแมละอุป อำเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน., ๒๕๖๐ 

 

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ชุมชนบานลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

เดิมชุมชนบานลิ ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีร ัมย ประสบปญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร  
การทำนาที่อาศัยเพียงน้ำฝน ทำใหใดผลผลิตไมเต็มที่ เกิดปญหาหนี้สิน และการยายถ่ินทำกิน  

 



๕๑ 

 
ภาพที่ ๒-๑๙  การจัดการน้ำ ชุมชนบานล่ิมทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน. ๒๕๖๐ 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  
เครือขายการจัดการน้ำชุมซนบานล่ิมทอง ดำเนินงานตามแนวทฤษฎีใหม ดวยการจัดรูปที่ดิน แบงพื้นที่

แหลงน้ำ พื้นที่ทำเกษตร และทำแผนผลิต โดยทำนาปในฤดูฝนและทำเกษตรปลูกพืช ใชน้ำนอย ในฤดูแลง 
เครือขายฯ ไดนอมนำแนวพระราชดำริ มาปรับใช โดยเริ่มจากพึ่งตนเอง และนำความรูประสบการณของผูสูงอายุใน
ชุมชนมาคิดเช่ือมโยงหาแนวทางแกไขปญหาดานน้ำที่เกิดข้ึน โดยศึกษาตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ นำ
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิเคราะหทางไหลของน้ำ จัดทำแผนที่น้ำ เก็บขอมูลระดับความสูงของพื้นที ่
เช่ือมโยงขอมูล เขากับพื้นที่จริง นำไปสูการขุดลอกและเชื่อมแหลงน้ำ 

 

 



๕๒ 

 
ภาพที่ ๒-๒๐  แนวทางการจัดการน้ำ ชุมชนบานล่ิมทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน. ๒๕๖๐ 

 

ผลสำเร็จ 

ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำตามฤดูกาล มีน้ำใชอยางพอเพยีงตลอดทั้งป ทำใหมีรายไดจากการทำนาป 
และรายไดจากการทำเกษตรในฤดูแลง จากความสำเร็จของสมาชิกกลุมตัวอยาง ทำมีใหสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน ๑๑๘ 
ครัวเรือน และรายไดเพิม่ขึ้นมากกวา ๒๐ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 



๕๓ 

 
ภาพที่ ๒- ๒๑  ขอมูลผลตอบแทน ชุมชนบานล่ิมทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน. ๒๕๖๐ 

 

(๓) ภาคกลาง: ชุมชนบานหนองตาจอน ตำบลทุงหลวง อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
ชุมชนบานหนองตาจอน ตำบลทุงหลวง อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ประสบปญหาภัยแลง ปาตนน้ำ

เส่ือมโทรมจากการถูกบุกรุก ลำคลองสาธารณะมีสภาพต้ืนเขิน 

แนวทางการบริหารจัดการ  
ชุมชนไดนอมนำแนวพระราชดำริดานการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ พรอมกับการพัฒนาคนในชุมชนและ

ชุมชนเครือขาย ใหสามารถดำเนินงานบริหารจัดการน้ำไดดวยตนเอง ชุมชนเรียนรูการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชจัดทำแผนที่และผังน้ำ จัดทำขอมูลสมดุลน้ำเพื่อใชน้ำใหสอดคลองกับปริมาณน้ำที่มีอยู สามารถวางแผนบริหาร
จัดการน้ำอยางเปนระบบ ควบคูกับการพัฒนาฟนฟูแหลงนำ้ รวมทั้งปรับเปล่ียนแนวคิดในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มา
ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  

 
ภาพที่ ๒- ๒๒ แนวทางการจัดการน้ำ ชุมชนบานหนองตาจอน ตำบลทุงหลวง อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน., ๒๕๖๐ 



๕๔ 

ผลสำเร็จ 
๑. อนุรักษปาตนน้ำ สรางฝายชะลอความชุมช้ืน กำหนดขอตกลง กฎกติกา และระเบียบในการดูแลพื้นที่

ปาตนน้ำ 
๒. สรางฝายกักเก็บน้ำ ระบบฝายข้ันบันได  
๓. ฝายวางระดับ เพื่อแบงน้ำ ออกเปน ๒ ทิศทาง สามารถแกปญหาไดทั้งน้ำแลงและน้ำหลากในระบบ

เดียวกัน  
๔. ชุมชนเปล่ียนวิถีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชผสมผสาน ทำใหมีผลผลิตและมีรายไดตลอดทั้งป 

ปจจุบันเกษตรกร ๓๑๕ ครัวเรือน มีรายไดครัวเรือนรวม ๖๔.๒๖ ลานบาทตอป 

๕. เกษตรกรรวมกลุมรวมกันขายผลผลิต และกำหนดสวนแบงรายได เกิดการหมุนเวียนขายผลผลิตของ
ชุมชน ปจจุบันมีตัวแทนขายผักของชุมชน ๒๔ ราย สามารถผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันสงขายไดทุกวัน มีรายไดรวม 
๔.๙๐ ลานบาทตอป 

๖. เกษตรกรรวมกลุมเกิดกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ชุมชนนำรายไดจากการขายผลผลิตมาฝากที่กลุม 
สมาชิกจะไดรับเงินปนผล กำไรจากการบริหารกลุมจะถูกจัดสรรเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก  

 

 
 

ภาพที่ ๒- ๒๓  กลุมชุมชนบานหนองตาจอน ตำบลทุงหลวง อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
ที่มา มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ สสน., ๒๕๖๐ 

 

 

 

  



๕๕ 

๔. ทุงชมพูโมเดล ตำบลทุงชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน การบริหารจัดแหลงน้ำ
ขนาดเล็ก  

“ทุงชมพูโมเดล” ตำบลบานทุงชมพู จังหวัดขอนแกน ใชการจัดการแหลงน้ำขนาดเล็ก และการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน ทำใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ยั่งยืน พึ่งตนเองได โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในเรื่องการจัดการแหลงน้ำ
เพื่อใหมีน้ำเพียงพอทำการเกษตรไดตลอดป เปนแนวทางในการแกปญหาความยากจนในพื้นที่ ทุงชมพูโมเดล ใช
ทฤษฎีแหลงน้ำขนาดเล็กและการทำเกษตรแบบผสมผสานที่สอดคลองกับความตองการจะเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
ยั่งยืน พึ่งตนเองได ใชเปนแนวทางใหกับทั่วประเทศได หลักคิดสำคัญคือการจัดการใหมี ‘แหลงน้ำ’  

สภาพทั่วไป 

'ทุงชมพ'ู มพีื้นที ่๔๑.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐,๓๙๗ ไร เปนเขตปกครององคการบริหารสวน
ตำบล มี ๘ หมูบาน ลักษณะดินในพื้นที่เปนดินรวนปนทราย และเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนหิน เหมาะแก
การปลูกขาว ทำไร ทำสวน มีประชากร ๔,๗๖๐ คน เปนชาย ๒,๔๐๘ คน หญิง ๒,๓๕๒ คน จำนวน ๑,๒๑๖ 
ครัวเรือน  

สภาพปญหา  
พื้นที่'ทุงชมพ'ู เปนพื้นที่ราบลุมสลับกับที่ดอน อยูใกลเข่ือนเก็บน้ำ ในฤดูฝนบางปเกิดน้ำทวมในพื้นที่ที่ติด

กับริมเขื่อน สวนในฤดูแลงน้ำแหงขอด ประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการทำเกษตร ทัง้นี้
ในพื้นที่สามารถทำการเกษตรไดปละประมาณ ๔ เดอืน เพราะตองรอจากน้ำฝนอยางเดียว พืชที่ปลูกเปนหลักคือ
ขาว เมื่อพนฤดูฝนจะเปนพื้นที่แหงแลง ไมมนี้ำทำเกษตร จึงเขาไปรับจางในเมือง รายไดของครอบครัวต่ำจึงจัดอยู
ในกลุมครอบครัวยากจน  

แนวปฏิบัติ 
คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนฯ นำองคความรูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแหลงน้ำขนาดเล็ก

เพื่อใชในการจัดการใหมี ’น้ำ’ ทำการเกษตรไดตลอดป และสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน เชน พริก 
มะเขือเทศ แตงกวา ดอกดาวเรือง และอื่น ๆ  ที่สามารถเก็บผลผลิตหมุนเวียนไปขายไดตลอด ตามความตองการของ
ตลาดเพื่อใชแกปญหาความยากจนของเกษตรกร จากคำถามที่วาเราจะหาน้ำมาจากไหน? น้ำมีอยูใตดินโดยใช
ระบบบอบาดาลน้ำตื้น สูบน้ำดวยโซลารเซลล เมื่อไดแสงอาทิตยเครื่องก็สูบน้ำโดยอัตโนมัติ พักน้ำไวที่สระ สูบขึ้น
ถังตั้งสูงประมาณ 2 เมตร โดยโซลารเซลลเชนเดียวกัน และจะปลอยน้ำจากถังผานทอระบบน้ำหยดสูแปลงพืชที่
ปลูก ในการดำเนินการ ทางผูอำนวยการโครงการกอสรางสำนักงานชลประทานเขต ๖ โดยนายภัทรพล ณ 
หนองคาย ไดเขาไปใหความรูแนะนำการเจาะบาดาลน้ำตื้นเพื่อเกษตรกรรมต้ังแตป ๒๕๕๙ เริ่มตน ๖๐ บอ เมื่อ
ชาวบานเห็นตัวอยางที่ไดผล ปจจุบันขยายถึง ๕๐๐ บอ ดวยทุนของเกษตรกรเอง ซึ่งลงทุนประมาณ ๒-๓ หมื่นบาท
ตอบอ 



๕๖ 

 
 

ภาพที่ ๒-๒๔  พื้นที่ตำบลทุงชมพู อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแกน  
ที่มา คณะกรรมธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา, ๒๕๖๔ 

 

ผลสำเร็จ 

เกษตรกรมีรายไดมากขึ้น สภาพความเปนอยูดีข้ึน จากที่เกษตรกรมกีารพัฒนา เรียนรู มีประสบการณ ทั้ง
การปลูก การใชน้ำ รวมถึงการตลาด ตัวอยางความสำเร็จ เชน กรณีนายฉลอง ดาถำ (ลุงเข็ม) เกษตรกรพื้นที่ทุงชมพ ู
มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๓ -๔ ไร ทำการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน เชน  มะเขือเทศ พริก แตงกวา ฟก โดย
ศึกษาความตองการของตลาด ทำการปลูกพืชผักหมุนเวียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตัวอยางเชน 
พริก เก็บผลผลิตไดวันละ ๘๐ กิโลกรัม ตอรอบ ทำใหมีรายได ๓,๐๐๐ บาท หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน 

 

จุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลง  
เกษตรกรในพื้นที ่ ตำบลทุงชมพู อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน  หาหนทางแกไขปญหาความยากจนของ

ครอบครัวตนเอง  เริ่มจากจุดเล็กในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนยปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ กรมชลประทาน ได
เขาบูรณาการรวมกับองคการบริหารสวนตำบลทุงชมพูซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรมใหกับประชาชน โดยการเผยแพรแนะนำแนวทางศาสตรพระราชา
พึ่งพาตนเอง ในรูปแบบการจัดสรางฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนตในลำหวย , การขุดเจาะบาดาลน้ำตื้น และการนำ
ชุดพลังงานโซลาเซลลมาใชกับเครื่องสูบน้ำแบบชั้ก ทำการสูบน้ำจากแหลงน้ำผิวดินและจากบอบาดาลน้ำตื้นลง
เก็บไวในสระและบรรจุในถังพักน้ำ  กอนทำการปลอยน้ำเขาสูแปลงดวยระบบน้ำหยดเพื่อการเพาะปลูกพืชเกษตร
ใชน้ำนอย และยังใชน้ำในการประมงเล้ียง ปลา  กุง  กบ  และฟารมขนาดเล็กตาง ๆ  ทำใหเกษตรกรมีชองทางทำ
การเกษตรแบบผสมผสานหมุนเวียนตอเนื่องไดตลอดทั้ง ๑๒ เดือน หรือ ๑ ป  ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะชวยให
ประหยัดตนทุนดานพลังงาน เกษตรกรสามารถซอมบำรุงและพัฒนาปรับปรุงอุปกรณตาง  ๆ ไดดวยตนเอง  



๕๗ 

สามารถปรับรูปแบบการเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามความตองการของตลาด ชวยลดตนทุนดานแรงงาน   
ทำใหมีรายไดเฉล่ียเพิ่มมากขึ้น   
 

 
ภาพที่ ๒-๒๕  การพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก พื้นที่ตำบลทุงชมพู อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

ที่มา คณะกรรมธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา, ๒๕๖๔ 

 

แหลงการเรียนรู “ทุงชมพูโมเดล” 

 จากผลของการทุมเทของคณะกรรมาธิการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ 
วุฒิสภา รวมกับ นายภัทรพล ณ หนองคาย ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ กรมชลประทาน 
กลายเปนผลงานเชิงประจักษ  ในการแกไขปญหาความยากจน  ทำใหเกษตรกรสามารถสรางผลผลิตดาน
การเกษตร นำสูตลาด  สรางงาน สรางรายได  พัฒนาคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น นับไดวาเปนจุดเริ่มตน การระเบิดจาก
ภายใน  การพึ่งพาตนเองนั้นประสบความสำเร็จ และ   เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผูแทนธนาคารโลก (World 

bank) ประจำประเทศไทย นำโดยนายขวัญพัฒน สุทธิธรรมกิจ จนท.ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย Country 

Officer และ Shelley McMillan, ผู เชี ่ยวชาญอาวุโสดานการบริหารจัดการทร ัพยากรน้ำ , Senior Water 

Resources Management Specialist, พรอมเจาหนาที ่ในสังกัดธนาคารโลก ไดเขาเยี ่ยมชมและศึกษางาน
เกี่ยวกับ การกอสรางฝายดินซิเมนต ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ระบบน้ำหยด  รวมทั้งการบริหารจัดการ
แหลงน้ำขนาดเล็กในรูปแบบ ๑๐ แนวทางพัฒนาเพื่อทองถิ่นพึ่งพาตนเอง ผานนิทรรศการประเภทโมเดลฝาย
รูปแบบตาง ๆ  พรอมทั้งไดเดินทางศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหลงน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน (ทุงชมพูโมเดล) 
ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน โดยไดเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอยางที่ทางคณะกรรมาธิการการแกไขปญหา



๕๘ 

ความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา ไดใหการสงเสริม ใหเกษตรกรไดนำเอานวัตกรรมตาง ๆ ไปปรับใชให
ไดมาซึ่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งคณะผูเขาศึกษาดูงาน ใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 
พรอมทั้งชื่นชมการใหการตอนรับและนำชมนวัตกรรมตาง  ๆ  ในสถานที่จริงที่เห็นผลอยางชัดเจน และจะนำเอา
ความรูที่ไดรับนี้ นำไปเปนแนวทางหารือกับผูเกี่ยวของ เพื่อนำไปปรับใชแกไขปญหาและสนับสนุนแนวทางศาสตร
พระราชาน้ีในพื้นที่ 
 

๕. โครงการกอสรางฝายแกนซอยซิเมนต  
ขอมูลจากรายงานผลการสำรวจความชื้นใตดินโดยการเปรียบเทียบกันระหวางดานหนาฝายที่เก็บกกัน้ำ

และดานทายฝายเมื่อฝายแกนดินซีเมนตทำการเก็บกักน้ำ เปนระยะเวลาอยางนอย ๑ ป พบวาการทำฝายแกนดิน
ซีเมนต ทำใหน้ำมีการดูดซึมลงใตดินและถูกเก็บกักเอาไวสะสมน้ำในช้ันใตดินในปริมาณน้ำที่มาก การทำฝายแกน
ดินซีเมนตจึงเปนแหลงน้ำสำคัญ ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน จากผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการน้ำใน
ชุมชน ดวยการกอสรางฝายแกนดินซีเมนต ในจังหวัดขอนแกน จำนวน ๑๕ ราย และ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ราย 
พบวาเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ตั้งแต ๗๕๐ – ๒๐,๐๐๐ บาทตอไร  

ตัวอยางเชน เกษตรกร ตำบลทานางแนว อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

เกษตรกร ประกอบอาชีพทางการเกษตรใน ๓ รูปแบบคือทำนา ปลูกพืช (ผักสวนครัว, มะละกอ) และเล้ียง
สัตวน้ำ (ปลา, หอยนา) มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๔ ไร ใชแหลงน้ำทางการเกษตรที่เปนแหลงน้ำของตนเองคือ
สระ ตอมาขุดบอบาดาลน้ำตื้นในป ๒๕๖๓ และใชน้ำจากแหลงน้ำสาธารณะ คือฝายแกนดินซีเมนตที่กอสรางในป 
๒๕๖๔  จากการสำรวจพบวาเดิมเกษตรกรมรีายได ๑,๒๕๐ บาทตอไร หลังจากมีแหลงน้ำประจำแปลงเพาะปลูก 
ทำใหเกษตรกรมรีายไดเพิม่ขึ้นเปน  ๒,๐๐๐ บาทตอไร คิดเปนเพิ่มข้ึน ๗๕๐ บาทตอไร 

รายละเอียดดังภาคผนวก ง หนังสือเปรียบเทียบอาชีพและรายไดของเกษตรกรท้ังกอนและหลัง การ
ดำเนินโครงการกอสรางฝายแกนซอยซิเมนต 

 
ภาพที่ ๒-๒๖ เกษตรกร ตำบลทานางแนว อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ที่มา คณะกรรมธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา, ๒๕๖๓ 
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๖. โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่  พื้นที่
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร  

การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ โดยศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทสรางสรรคปญญา ทำใหเกิดแนวทางการพัฒนากลุมผูใชน้ำที่นำไปสูการ
บริหารจัดการน้ำและที่ดินเพื ่อการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคมของคนในพื ้นที่ 
ดำเนินงานในพื้นที่ ๒ แหงไดแก พื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร และ ชุมชน 
ตำบลบานคา อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  

สำหรับตัวอยาง โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ โครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร มรีายละเอียด ดังนี้  
 ประเทศไทยมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำและระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กเปน
จำนวนมาก แตเมื่อวิเคราะหการใชประโยชนที่ไดจากการพัฒนาและใชทรัพยากรที่มีอยูพบวา การดำเนินงานมีการ
แยกสวนกันอยางชัดเจนทั้งในดานการจัดการน้ำ การใชประโยชนจากที่ดิน การทำการเกษตร การผลิตและ
การตลาด ทำใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยางบูรณาการ ที่เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหตนทุนการผลิต
สูงในทุก ๆ ดาน มูลคาน้ำตอการผลิตต่ำ ดังจะเห็นไดวาประสิทธิภาพในการสงน้ำชลประทานคอนขางต่ำ ในพื้นที่
นอกเขตชลประทานก็เปนการจัดการเฉพาะบุคคล ผลผลิตทางการเกษตรเองก็คอนขางต่ำสวนทางกับการใชน้ำใน
การเพาะปลูกที่มีปริมาณความตองการที่สูงขึ้น รูปแบบการใชที่ดินก็มีการเปล่ียนแปลง อันเปนจุดตั้งตนที่นำไปสู
การเกิดปญหาความยากจนของเกษตรกร ทั้งการเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง เกิดน้ำทวมในฤดูฝน และมี
แนวโนมการเกิดที่เกิดบอยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
 ภายใตสถานการณขางตนศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทสรางสรรค
ปญญา จำกัด รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดหนุนเสริมใหแกนนำชุมชนในเขตพื้นที่ โครงการสงน้ำและ
บำรุงรกัษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ลุกข้ึนมาขับเคล่ือนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ภายใต โครงการแนวทางการ
เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับพื ้นที ่ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัด
กำแพงเพชรขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงทรัพยากรน้ำของคนในชุมชน จำนวน ๒๐ ตำบล โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ โดยเปาหมายสำคัญมุงเนนใหเกิดการบูรณาการทำงาน
รวมกันในการคนหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ระหวางกลุมผูใชน้ำ เกษตรกร 
หนวยงานองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำในการ
เขาถึงทรัพยากรของคนในพื้นที่ รวมทั้งมุงเนนใหเกิดการวางแผนบริหารจัดการน้ำที่สัมพันธกับการจัดการที่ดินเพื่อ
ทำการเกษตรที่เหมาะสม ยกระดับการผลิตทางการเกษตร จนนำไปสูการสรางงานสรางอาชีพของคนในพื้นที่
จังหวัดกำแพงเพชร เกิดระบบเศรษฐกิจฐานรากที่ทำใหคนในชุมชนเกิดการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนในการนำ
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ตนทุนในชุมชนมาสรางมูลคาเพิ่ม โดยเชื่อมโยงความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
 จากการดำเนินโครงการทำใหเกิดแนวทางการพัฒนากลุมผูใชน้ำที่นำไปสูการบริหารจัดการน้ำและที่ดิน
เพื่อการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำทางสังคมของคนในพื้นที่ โดยมีขั้นตอนสำคัญ ๔ ขอ คือ 

ขั้นตอนที่ ๑ การสรางคน สรางเครือขาย  
การสรางคน สรางเครือขาย โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของแกนนำในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการนำ้ 

เริ่มตั้งแตการสรางโคชพื้นที่ ซึ่งเปนเจาหนาที่และบุคลากรจากโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัด
กำแพงเพชร ใน ๓ สบ. รวมไปถึงการพัฒนาแกนนำกลุมผูใชน้ำ และแกนนำชุมชนทั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
ตลอดจนสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ  ใหเขามารวม
รับรูตั้งแตตนทาง โดยมีทางศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถ่ินจังหวัดสมุทรสงครามและ บริษัท สรางสรรคปญญา 
จำกัด ทำหนาที่ในการจัดกระบวนการเรียนรูผาน ๕ หลักสูตรสำคัญ ที่นำไปสูการเสริมทักษะสำคัญในการ
ดำเนินงานไมวาจะเปน ทักษะการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวาง
แผนการจัดการน้ำ ทักษะการบริหารจัดการกลุม เปนตน 

ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ กระตุนใหคนในชุมชนรวมทั้งหนวยงานในพื้นที่ลุกข้ึนมารวมกัน

เก็บขอมูลสมดุลน้ำและการใชประโยชนที่ดินแบบมีสวนรวม โดยเฉพาะการใชที ่ดินในภาคการเกษตร ผาน
เครื่องมือการเก็บขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวม การทำสมดุลน้ำ การทำเสนประวัติศาสตรชุมชน  การทำปฏิทินการ
ผลิต ไปจนถึงการเก็บขอมูลปริมาณน้ำฝนและการวัดคุณภาพดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล ตำบล
หนองไมกอง และตำบลถ้ำกระตายทอง ที่เปนพื้นที่นำรองในการยกระดับใหกลุมผูใชน้ำไดนำเทคโนโลยีในการเก็บ
ขอมูลเขามาใชผานการทำ Application ดานน้ำและที่ดินที่ทำใหเกิดชุดขอมูลที่มาจากคนในพื้นที่อยางแทจริง 
นอกจากน้ียังใหความสำคัญกับการเก็บขอมูลกลุมคนยากจนในพื้นที่ โดยปจจุบันไดเริ่มเก็บขอมูลกลุมตัวอยางของ
ประชากรที่ยากจนในพื้นที่ (มีรายไดต่ำกวาเสนมัธยฐาน) เพื่อจะนำมาวิเคราะหถึงสัดสวนการเขาถึงทรัพยากรน้ำ
และที่ดิน ที่สงผลตอความเหล่ือมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะการเขาถึงสิทธิในทรัพยากรของพื้นที่อันพึงจะไดรับตอไป 
และในทายที่สุดมีการวิเคราะห-สังเคราะหขอมูลแบบเสริมพลังและการนำระบบ Data Studio มาใชเพื่อการแปร
ผลของขอมูลมาสูสารสนเทศที่เอื้อตอการตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับ
ปริมาณตนทนุน้ำ  รวมทั้งการวางแผนการใชประโยชนจากที่ดินที่เหมาะสม ซึ่งในข้ันตอนนี้เริ่มมีการดึงหนวยงาน
ภาครัฐทั้งสถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กรมทรัพยากรน้ำ ในการเขา
มารวมดำเนินการ โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนขอมูลสถานการณน้ำและการใชประโยชนจากที่ดิน  
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ขั้นตอนที่ ๓ สรางแผนการบริหารจัดการน้ำและท่ีดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน  
สรางแผนการบริหารจัดการน้ำและที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน (เขาถึง -พึงมี-ครอบคลุม) โดย

จัดทำแผนปฏิบัติการภายใตกรอบคิดการพัฒนากลุมคนหรือชุมชน (peopleware) เนนใหเกิดการบริหารจัดการ
กลุม การกำหนดระเบียบ กฎ กติกา (software) ที่สรางการยอมรับและการนำไปปฏิบัติการรวมกัน ไมเฉพาะใน
ระดับตำบลแตเชื่อมโยงใหเกิดเครือขายสายน้ำในแตละ สบ . ที่มีการดำเนินกิจกรรมรวมกันตลอดทั้งตนคลอง - 
ปลายคลอง  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (hardware) ไดแก การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำตนทุน โดยเฉพาะการ
พัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อรองรับสถานการณภัยแลง – น้ำทวม ภายใตการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ 
ทั้ง การทำธนาคารน้ำใตดิน การเพิ่มการซึมน้ำ โดยการสรางหลุมดักน้ำ การขุดสระ  การทำแกมลิง การทำรางดัก
น้ำ การติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนและการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพื่อลดตนทุนในการดูดน้ำบาดาลมาใช  ที่นำไปสูการเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนไดตลอดทั้งป โดยเฉพาะการทำการเกษตรและการวางแผนการใช
ประโยชนของที่ดินใหสอดคลองกับสถานการณตนทุนน้ำและการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการเพาะปลูกพืชที่ใชน้ำนอย การปรับเปล่ียนรูปแบบการทำเกษตรที่ลดการใชน้ำ ในเกษตรกรกลุมแกนนำ
ที่เขารวมกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ ๔ สรางระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน  
สรางระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน (สงเสริมโอกาสเพื่อพัฒนาอาชีพ) ภายหลังจากที่

มีการวางพื้นฐานในการพัฒนาคน เครือขาย ตลอดจนมีแผนการใชประโยชนจากน้ำและที่ดินที่เหมาะสม ไดมีการ
เช่ือมโยงหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพการ
ผลิตดานการเกษตรของคนในพื้นที่เพื่อสรางมูลคาเพิ ่ม สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน ที่มี
ระเบียบการบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจนที่นำไปสูการสรางผลิตภัณฑของชุมชนทั้งระบบ ตั้งแตการผลิตไปจนถึง
การตลาด โดยปจจุบันไดมีการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการสรางการเรียนรูและสรางอาชีพใหกับคนใน
ตำบลหนองไมกอง ผานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจังหวัดมารวมบูรณาการทำงานรวมกันที่มุงเนนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและ
ที่ดินของเกษตรกรในชุมชนภายใตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ที่จะสงผลตอการ
สรางงาน สรางอาชีพและเกิดกลุมวิสาหกิจชุมชนที่จะยกระดับผลิตภัณฑที่มีในชุมชน นำมาสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ตอไป 

 



๖๒ 

 
ภาพที่ ๒-๒๗ แนวคิดโครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่โครงการ

สงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 
ที่มา ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท สรางสรรคปญญา จำกัด, ๒๕๖๓ 

 

 โดยสรุปทั้ง ๔ ขั้นตอนจะเห็นไดวา การพัฒนากลุมผูใชน้ำที่นำไปสูการบริหารจัดการน้ำและที่ดินเพื่อการ
แกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั้น มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการดำเนินงานเปน
ขั้นตอนที่สัมพันธกัน โดยอาศัยศูนยประสานงานฯ (Node) ทำหนาที่เปนสะพานเช่ือมชุมชน โครงการ หนวยงาน 
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ใหเขามารวมในการบริหารจัดการรวมกัน ทุกกิจกรรมในแตละขั้นตอนตางตองเชื่อมโยง
สัมพันธกัน โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ เกิดเปนชุดขอมูลรวมที่เห็นภาพของชุมชน
ไปพรอมกัน และมีการวิเคราะหภารกิจของหนวยงานวาชวงไหนควรดึงหนวยงานภาคีใดใหเขามาหนุนเสริมการทำ
กิจกรรมของพื้นที่ เปนการสงเสียงของความตองการจากคนในพื้นที่ที่ใชขอมูลมากกวาใชอารมณเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานจนเกิดเปนกลไกทางสังคมที่ทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชนและหนวยงานไดมีพื้นที่ในการ
ปฏิบัติการรวมกันที่เช่ือมโยงประเด็นที่ดิน การจัดการน้ำ การเกษตร การตลาดและการจัดการความเหล่ือมล้ำและ
แกไขปญหาความยากจนเขามารวมไวดวยกัน 

โดยการพัฒนากลไกทางสังคมในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบลในโครงการสงน้ำและ
บำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชรนั้น จะเนนการพัฒนากลุมผูใชน้ำในชุมชนใหเกิดความรูและความเขาใจ
ในการบริหารจัดการน้ำและสามารถเชื่อมโยงน้ำกับที่ดินที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน โดยดึงกลุม/ชมรมในพื้นที่ และ
หนวยงานในทองถิ่นโดยเฉพาะ อปท. ใหเขามาหนุนเสริมการดำเนินงาน ที่จะนำไปสูการจัดการความเหลื่อมล้ำ
ของพื้นที่ โดยมีหลักคิดสำคัญ คือ 



๖๓ 

๑) การเขาถึง : การเขาถึงทรัพยากรและขอมูลอยางครอบคลุม 

 คนในชุมชนเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะห เพื่อนำมาตัดสินใจ
วางแผนการจัดการน้ำและการวางแผนการประกอบอาชีพ 

 คนในชุมชนตองไดรับสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรน้ำและที่ดิน ไดอยางทั่วถึง
และครอบคลุมภายใตตนทุนทรัพยากรของพื้นที่ 

๒) การจัดการ : สามารถนำขอมูลมาวางแผนการบริหารจัดการกลุม เกิดการกำหนด
มาตรการ ระเบียบของกลุม ที่นำไปสูการวางแนวทางการปฏิบัติการรวมกัน 

๓) การตอรอง : คนในชุมชนมีอำนาจในการตอรองการเขาถึงทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
ภาพที่ ๒-๒๘ การขับเคล่ือนทางสังคม โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำใน

ระดับพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 
ที่มา ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท สรางสรรคปญญา จำกัด, ๒๕๖๓ 

 

ในทายที่สุดเมื่อกลไกในระดับพื้นที่เกิดความเขมแข็ง การเช่ือมโยงหนวยงานที่เขามาหนุนเสริมกลไกการ
ทำงานของชุมชนก็จะทำไดงายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการปกปองและคุมครองใหคนในพื้นที่มีสิทธิในการใชน้ำและ
ที่ดินอยางอยางมีประสิทธิภาพและเกิดธรรมาภิบาล เยียวยารักษาในชวงเวลาที่เกิดปญหาน้ำทวมและน้ำแลง และ
สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนลุกขึ้นมามีอำนาจในการตัดสินใจผานการใชขอมูลเพื่อวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ ๆ นำมาสูการสรางอาชีพหรือยกระดับการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับทรัพยากรของพื้นที่



๖๔ 

อยางเหมาะสม ทั้งการใชประโยชนจากที่ดินและการวางแผนการใชน้ำในการประกอบอาชีพ เกิดการปรับเปล่ียน
วิธีคิดของกลุมผูใชน้ำใหเปน Smart Farmer ที่สามารถวิเคราะหระบบการผลิต การบริหารจัดการ ไปจนถึงการ
วางแผนชองทางการตลาดของตนเองได ทั้งนี้หากจะใหเกิดความตอเนื่องในการบริหารจัดการน้ำและที่ดินจำเปนที่
จะตองมีกองทุนในการบริหารจัดการน้ำและที่ดินของชุมชนเกิดข้ึน ซึ่งปจจุบันไดมีการนำแนวทางการดำเนินงาน
ของโครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอ
ทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ขยายผลไปสูการพัฒนาองคกรผูใชน้ำ ใน ๓๐ ตำบล จาก ๕ ภูมิภาคภายใตโครงการ
แนวทางการพัฒนากลุมองคกรผูใชน้ำเพื่อเพิ ่มความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำตอไป อันมี
เปาหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการแกไขปญหา
ความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำของคนในสังคมใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต  

 

 
ภาพที่ ๒-๒๙ กระบวนการมีสวนรวม โครงการแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำใน

ระดับพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 
ที่มา ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท สรางสรรคปญญา จำกัด, ๒๕๖๓ 

 

จะเห็นไดวา แนวทางที่ดำเนินการเนนการสรางภูมิคุมกัน ใชขอมูล ความรูในการพัฒนา และตัดสินใจแบบ
พอเพียง เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได หาชองทางทางตลาด โดยมีการจัดการดานที่ดิน น้ำ การสรางกลุม สราง
ผลผลิตดานเกษตรดวยเทคโนโลยี และการทำการตลาดรวม 

  



๖๕ 

๒.๔  ยุทธศาสตร แผน และนโยบายที่เกี่ยวของ  
 ในงานศึกษาแนวทางการลดความยากจนและเหล่ือมล้ำดวยการจัดการที่ดิน และการพัฒนาแหลงน้ำขนาด
เล็กระดับชุมชน นำแผน ๓ ระดับของประเทศมาศึกษา ดังน้ี 

๒.๔.๑ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนแผนระดับที่ ๑ มเีปาหมายหลักเพื่อใชเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาประเทศ ใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ตองการใหประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
ที่พัฒนาแลวดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรชาตินำมาใชเปนกรอบในการจัดทำแผนและนโยบายของประเทศ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
สำคัญ สำหรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการการลดความยากจนและความเหล่ือมล้ำ และการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรน้ำ ไดแก  ยุทธศาสตรที่ ๔ ยทุธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กำหนดใหมีการกระจายการ
ถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร โดยแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเขตพื้นที่ปาทับซอนพื้นที่ทำกินของ
ประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเขาใชประโยชนที่ดิน กำหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินทีม่ี
กรรมสิทธ์ิอยางเปนธรรม และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการถือครองที่ดิน 

๒.๔.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ประเด็นดานน้ำ /ที่ดิน 

ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนแผน

ระดับ ๒  มีเปาหมายตัวช้ีวัดและแนวทางพัฒนาดวยแผนยอย ๓ แผน ดังนี ้
๑. แผนยอยพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของประเทศ 

๒. แผนยอยเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคาและสรางมูลคาเพิ่ม จากการ
ใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล 

๓. แผนยอยอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

ประเด็นดานความยากจนและเหลื่อมล้ำ 
ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เปนแผนในระดับที่ ๒ จัดทำข้ึนบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  



๖๖ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประกอบดวย แผนแมบทฯ จำนวน ๒๓ ประเด็น สำหรับประเด็น
ที่เกี่ยวกับการการลดความยากจนและความเหล่ือมล้ำ ไดแก ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อแกปญหาความยากจน และความเหล่ือมล้ำที่ถูกถายทอดจากรุนสูรุน โดยเฉพาะกลุม
ดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง แผนฯ นี้ ประกอบดวยแผนยอย ๒ แผน ไดแก  

๑) การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เนนคุมครองทาง
สังคมข้ันต่ำใหสามารถดำรงชีวิตได รวมถึงการคุมครองแรงงาน และการคุมครองผูบริโภค 

๒) มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม เนนการใหความชวยเหลือประชาชนกลุม
เปราะบาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในการแกปญหาใหตรงจุดและตรงกับกลุมที่ตองการความ
ชวยเหลืออยางแทจริงและเหมาะสม 

 
๒.๔.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ เปนแผนระดับที่ ๒ โดยหนวยงานตองดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศเพือ่
สงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติตามที่กำหนด แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ไดจัดทำขึ้นในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหเกิดการ
ขับเคล่ือนประเทศในระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบงออกเปนดานตาง ๆ ๑๓ ดาน สำหรับสวนที่
เกี่ยวกับการการลดความยากจนและความเหล่ือมล้ำดวยการจัดการที่ดิน ไดแก 

 แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาไมใหไดตามเปาหมาย  เนื่องจากที่ผานมาพื้นที่ปาไมของ
ประเทศมีอัตราการลดลงอยางตอเนื่อง บางแหงมีการใชประโยชนไมเหมาะสม หรือ มีการจัดสรรการใชประโยชน
อยางไมเปนธรรม ซึ่งหากไมไดรับการแกไข จะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุกดาน แมวารัฐบาลในแตละ
ยุคสมัยพยายามแกไขปญหาดังกลาวแตก็ยังไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไวไดทั้งหมด 

 แผนปฏิรูปประเทศดานสังคม 

 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสรางมูลคาใหกับที่ดินที่รัฐจัดใหกับประชาชน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกลาวจะ
สงผลให เกษตรกรและคนยากจนที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/
เอกสารใหใชที่ดินที่ไดรับจากรัฐไปใชเปนหลักประกันการเขาถึงแหลงทุนสำหรับการประกอบอาชีพ กิจกรรมน้ี มี
เปาหมายที่จะใหเกษตรกรและคนยากจนที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หนังสือ/เอกสารใหใชที่ดินที่ไดรับจากรัฐไปใชเปนหลักประกันการเขาถึงแหลงทุนสำหรับการประกอบอาชีพ 

 จากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 
จึงใหความสำคัญกับการแกปญหา ความยากจนและความเหล่ือมล้ำในสังคม การคุมครองกลุมเปราะบางในสังคม 
ตลอดจนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและแหลงทุนของประชาชน  โดยนำประเด็นปฏิรูป



๖๗ 

ประเทศดานสังคมเดิมมาปรับปรุงเปนกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big 

rock) จำนวน ๕ กิจกรรม ไดแก  
(๑) การมีระบบการออมเพื่อสรางหลักประกันรายไดหลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ  ครอบคลุมในกลุม

แรงงานทั้งในและนอกระบบ  
(๒) การผลักดันใหมีฐานขอมูลทางสังคมและคลังความรูในระดับพื้นที่  
(๓) การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ 
(๔) การสรางกลไกที่เอื้อใหเกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  
(๕) การสรางมูลคาใหกับที่ดินที่รัฐจัดใหกับประชาชน 

๒.๔.๔  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๖ ยทุธศาสตร ประกอบดวย 

แผนแมบทดานที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 

แผนแมบทดานที่ ๒ การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

แผนแมบทดานที่ ๓ การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

แผนแมบทดานที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ 
แผนแมบทดานที่ ๕ การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำที่เส่ือมโทรมและปองกันการ พังทลายของดิน 

แผนแมบทดานที่ ๖ การบริหารจัดการ 

 
ภาพที่ ๒- ๓๐ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) 

ที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, ๒๕๖๓ 



๖๘ 

๒.๔.๕  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) โดยมียทุธศาสตร

ชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) เปนกรอบในการวางนโนบายพัฒนาเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน และ
วัตถุประสงคที่วางไว นำไปสูการปฏิบติที่เปนรูปธรรม  

ในแผนพัฒนา ฯ ประกอบดวยยุทธศาสตรสำคัญ ๑๐ ยุทธศาสตร สำหรับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับ ความยากจน ที่ดินและทรัพยากรน้ำ มีดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพฒันาอยางยั่งยืน 

๒. รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓   
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีแนวคิดสำคัญ คือ 

“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” (Transformation to Hi-Value and 

Sustainable Thailand)  ประกอบดวย  ๔ มิติแนวพัฒนา ไดแก (๑) เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๒) สังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม (๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ (๔) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

จากแนวพัฒนา ประกอบดวย หมุดหมาย ๑๓ หมุดหมาย สำหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับความยากจน 
ไดแก หมุดหมายที่ ๙ ในหมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม โดยมีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้ 

- ใหความคุมครองทางสังคมอยางเฉพาะเจาะจงในกลุมที่มีขอจำกัดดานศักยภาพ 

- มุงเนนการสรางโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและรายไดสูงขึ้น ผานการพัฒนาทักษะ
แรงงาน การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน  

- สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนและทรัพยากรที่จำเปนในการประกอบอาชีพ พรอมทั้งจัดหาพี่
เล้ียงในการใหคำแนะนำ 

 

๒.๔.๕  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ 
แผนระดับที่ ๓ ประกอบดวยนโยบาย และแผนงานในระดับกระทรวง และโครงการตาง ๆ ทั้งนี ้รัฐบาลให

ความสำคัญ และดำเนินนโยบายเพื่อแกไขปญหาความจนและความเหล่ือมล้ำของประเทศอยางตอเน่ือง ดังนี ้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จากหลักการ และเปาหมายการขับเคล่ือนภาคเกษตร ภายในป 2565  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พบวา การแกไขปญหาความจนและความเหล่ือมล้ำเปน ๑ ใน ๓ เปาหมายหลักที่กระทรวงเกษตรและสหกรณให
ความสำคัญ และมีเปาหมายใหเกษตรกรที่มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจนลดลงไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป  



๖๙ 

 
ภาพที่ ๒- ๓๑ หลักการ และเปาหมายการขับเคล่ือนภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

ศูนยเรียนรูการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
ในป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหเปนเครื่องมือในการดำเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรตนแบบ
เปนผูบริหารจัดการศูนย เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาการเกษตรของชุมชนโดยใชองคความรูที่เหมาะสมกับพื้นที่
รวมทั้งเปนจุดที่ใชเช่ือมโยงกับหนวยงานของรัฐ และเปนที่พบปะแลกเปล่ียนเรียนรูของเกษตรกรในชุมชน 

ในปจจุบันเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรของชุมชนในระดับอำเภอที่สอดคลองกับชนิดของสินคาหลัก
สำคัญของอำเภอ อำเภอละ ๑ ศูนย รวม ๘๘๒ ศูนย จำแนก เปน ๑๗ ประเภท โดยแบงเปน ศูนยหลักเปนจุดที่ตั้ง
ของ ศพก.และ ศูนยเครือขาย เปนจุดเรียบรูดานการเกษตรอื่น ๆ ที่เสริมการเรียนรูโน ศพก. และเปนเครือขายการ
เรียนรูของ ศพก โดยเกษตรกรเปนเจาของศูนยเครือขาย 

 



๗๐ 

 
 

ภาพที่ ๒- ๓๒ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
ที่มา https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2018/02/2.ศูนยการเรียนรูการเพิม่

ประสิทธิภาพการผ.pdf 

 
๒. โครงการ TPMAP  

โครงการ TPMAP เปนระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเปา (Thai People Map and 

Analytics Platform) ใชระบุปญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน/ทองที ่จังหวัด ประเทศ 
หรือปญหาความยากจนรายประเด็น โครงการนี ้ อยูภายใตการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค-สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี TPMAP ทำใหการแกปญหาตรงกับกลุมเปาหมายมากข้ึนและสามารถ
ออกแบบโครงการในการแกปญหาใหตรงกับความตองการหรือสภาพปญหาได ความยากจนในโครงการน้ี วัดจาก
ดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจากดานสุขภาพ  
ดานความเปนอยู ดานการศึกษา ดานรายได และดานการเขาถึงบริการรัฐ ทั้งนี้ คนจนเปาหมาย หรือคนจนที่



๗๑ 

ตองการความชวยเหลือเรงดวน คือ คนจนจากฐานขอมูลของจปฐ ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดวย หรือกลาว
ไดวาเปนคนจนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และอยูในขอมูลคนจนของฐานขอมูลจปฐ  

หลักการทำงานของ TPMAP คืออาศัยขอมูลจากหลายแหลงมายืนยันซึ่งกันและกัน โดยในปจจุบันใช
สมมติฐานวาคนที่ไดรับการสำรวจวาจน (survey-based) และยังมาลงทะเบียนวาจนอีกดวย (register-based) 

นาจะเปนคนจนเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเรงดวน ดังนั้น TPMAP จึงตั้งตนโดยใชขอมูลความจำเปน
พื้นฐาน (จปฐ.)จากกรมการพัฒนาชุมชน และขอมูลผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐจากกระทรวงการคลัง มายืนยัน
ซึ่งกันและกัน หรอือีกนัยหนึ่ง "คนจนเปาหมาย" ใน TPMAP ก็คือคนจนใน จปฐ. ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 

 

 
ภาพ ๒- ๓๓ แหลงขอมูลในโครงการ TPMAP 

ที่มา เกี่ยวกับโครงการ https://www.tpmap.in.th/about 

 

จากขอมูลของจปฐ ในป ๒๕๖๒ พบวามีประชากรที่ไดรับการสำรวจ จำนวน ๓๖,๘๙๓,๐๘๔ คน ในจำนวน
นี้มีคนยากจน จำนวน ๓,๒๕๙,๒๑๗ คน และคนยากจนเหลาน้ี ไปลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐจำนวน ๙๘๓,๓๑๖ 

คน   



๗๒ 

 
ภาพที่ ๒- ๓๔ ภาพรวมคนจน โครงการ TPMap 

ที่มา https://www.tpmap.in.th/2562/ 

๓. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
ในป ๒๕๖๓ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดบัพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ไดดำเนินงานตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม ในแพลตฟอรมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล้ำใน ๔ ขอคือ  

๑. นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โดยจัดทำแผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และแผนงานมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

๒. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ  
๓. เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ โดยการจัดทำแผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
๔. การแกไขปญหาวิกฤตของประเทศ โดยจัดทำแผนงานการแกปญหาวิกฤตของประเทศ 

สำหรับงานขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ ไดทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ กระจาย
กำลังคนหาคนจนจริงที่ไมอยูในระบบใหเขาสูระบบ และแยกคนจนไมจริงหรือพนความยากจนออกจากระบบ สอบ
ทานขอมูลกับกลไกและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน  



๗๓ 

 
ภาพที่ ๒- ๓๕  แพลตฟอรม ระบบการแกไขปญหาคนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ 

ที่มา https://www.tpmap.in.th/2562/ 
 

๔. การจัดตั้งศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ป ๒๕๖๔ รัฐบาลจัดตั้งศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยกลไกการทำงานของศูนยฯ แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก  

ระดับจังหวัด โดยจัดตั้งศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) รวม ๗๗ ศูนย 

ระดับอำเภอ โดยจัดตั ้งศูนยอำนวยการปฏิบัติการฯอำเภอ  และเขตในกรุงเทพมหานคร(ศพ.อ. และ 
ศจพ.ข.) รวม ๙๒๘ ศูนย 

ระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื ้นที่ รวม ๗,๒๔๕ ทีม โดยมีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื ่อดูแล ติดตามการ
แกปญหาความยากจนของครัวเรือน 

ในป ๒๕๖๔ รัฐบาลดำเนินการแกปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ำตอเนื่องมาจากปกอนหนา ดังนี ้
แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกชวงวัยอยาง
บูรณาการ เปนรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื ้นที่ทั่วประเทศ โดยใชขอมูล TPMAP ๕ มิติ ไดแก มิติดานสุขภาพ  
ดานความเปนอยู ดานรายได ดานการศึกษา และการเขาถึงบริการภาครัฐ ขับเคล่ือนโดย  



๗๔ 

๑) เติมเต็มขอมูลในระบบ TPMAP ใหครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ  
๒) รวมแกไขปญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเปาหมายวิกฤติและเยี่ยมบาน (Knock Knock)  

โดยจำแนกกลุมเปาหมายออกเปน ๓ ประเภท คือ กลุมเปาหมายในระบบ TPMAP กลุมคนที่ตกหลนจากระบบ 
(exclusion error) และกลุมครัวเรือนเปราะบาง ป ๒๕๖๒  

๓) รวมแกปญหาและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน โดยใชระบบ TPMAP วิเคราะหขอมูล นำไปสูการ
กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ ใหสอดคลองกับปญหา  

๔) รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใชระบบ TPMAP โดยมีกลไก ๓ ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด 
ผานศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) ระดับอำเภอ ผานศูนยอำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ 
และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) และระดับปฏิบัติการ ผานทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และจะไดมีการจัดตั้งทมีพี่
เล้ียงเพื่อดูแล ติดตามการแกปญหาความยากจนของครัวเรือน 

 

 
 

ภาพที่ ๒- ๓๖ ศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ที่มา กระทรวงมหาดไทย 

  



๗๕ 

๕.  การจัดที่ดิน 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (บจธ) ไดรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานตามภารกิจใน
ระยะเวลา ๕ ป โดยชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ไปแลวจำนวน ๑ ,๒๕๗ ครัวเรือน รวมเนื้อที่ ๔,๕๒๑-๑-

๗๑.๘ ไร ไดแก  
(๑) โครงการตนแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร จำนวนเนื้อที่ ๑๔๕๘-๒-๕๘.๖ ไร  
(๒) โครงการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน จำนวนเนื้อที่ ๒ ,๒๑๘-๓-

๔๕.๙ ไร  
(๓) โครงการนำรองธนาคารที่ดินในพื้นที่นำรอง ๕ ชุมชน จำนวนเนื้อที่ ๗๔๐-๑-๑๖ ไร  
(๔) โครงการชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ จำนวนเนื้อที่ ๑๐๓ -๒-

๕๗.๓ ไร 
ในอนาคต บจธ. จะชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน โดยกระจายการถือครองที่ดิน ปองกันการสูญเสีย

สิทธิจากการจำนอง ขายฝาก บังคับคดี และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ 

ภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื ่อชวยเหลือเกษตรกร โดยมีจำนวนเนื้อที่ 
๑๙,๒๘๑ ไร อาทิ โครงการกระจายการถือครองที่ดิน โครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิ โครงการ
ตนกลาคืนถ่ิน และโครงการสงเสริมศักยภาพชุมชน เปนตนดวย๔ 
 

๖. นโยบายรัฐบาลวาดวยการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน 

การจัดที่ดินทำกินใหชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิ เปนการดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งแถลงไวตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดานการรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ขอ ๙.๓ วาจะ
เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธ์ิ แต “รับรองสิทธิรวมในการจัดการที่ดินของชุมชน” 
ตอมาร ัฐบาลจึงไดม ีมต ิเม ื ่อว ันท ี ่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบระเบียบสำน ักนายกร ัฐมนตรีว าด วย
คณะกรรมการนโยบายที ่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหมีคณะกรรมการนโยบายที ่ดินแหงชาติ (คทช.) ซึ ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทำหนาที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการที ่ด ินและทรัพยากรดินอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพซึ่งในเบ้ืองตน มุงเนนยุทธศาสตรดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
ในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทำประโยชนในที่ดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชนตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด คทช. ดำเนินการผานกลไกการทำงานในรูปของคณะอนุกรรมการรวม ๔ 

 
๔ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ spm.thaigov.go.thhttps://spm.thaigov.go.th/crtprs/spm-sp-

layout๖.asp?i=๓๑๑๑๑%๒E๘๒๗๑๔๗๐๒๑๑๒๑๑๓๑๒๑๑๑๑๓๑๑ 



๗๖ 

คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) 

 

๗. ขอเสนอของคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสราง (อบป.) 
อนุกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตั ้งขึ ้นตามคำส่ัง

คณะกรรมการขับเคล่ือนและเรงรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ ๑/๒๕๖๑ ส่ัง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑ มีหนาที ่ที ่สำคัญ คือ กลั ่นกรอง บูรณาการ และเชื ่อมโยงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ เสนอแนะแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามประเด็นปฏิรูปเชิงระบบและโครงสรางเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม พิจารณา
ภาพรวมแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวมถึ งมาตรการ วิธีการ และระยะเวลาในการ
ดำเนินการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนและเรงรัดการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน  

การกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ เปนหัวขอหนึ่งที่ 
อบป. หยิบยกมาพิจารณา เนื่องจากถูกกำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราขอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๗๒(๓) มาตรา ๒๕๘ ช. (๒) และเปนเรื่องที่มีผลตอคนสวนใหญของประเทศ ที่สมควรจะเรงรัดใหเกิดผลโดยเร็ว 
โดยปรับปรุงเครื่องมือการบริหารและตัดสินใจทางนโยบาย ไดแก  

- การเรงรัดจัดตั้งธนาคารที่ดิน รวมถึงการปรับรื้อกองทุนดานที่ดิน  
- ระบบฐานขอมูลปาไม-ที่ดิน และระบบภาษีที่ดิน  
- เรงรัดองคกรนโยบายดานที่ดินที่มีเอกภาพและดูแลที่ดินทั้งระบบ โดยเรงรัดรางพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว  
- ปฏิรูปหลักเกณฑที่เกี่ยวกับสิทธิการจัดการและใชประโยชนที่ดิน รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย

เรื่องปาไม ที่ดิน ซึ่งไดแก การจัดทำประมวลกฎหมายปาไม และการปรับรื้อกฎหมายจัดที่ดิน
ฉบับตาง ๆ  

- การจัดทำแผนการใชประโยชนที่ดิน และปฏิรูประบบผังเมือง 
๘. การจัดการน้ำ 
การบริหารจัดการน้ำตามนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๙ กรมชลประทานไดดำเนินการโครงการ เพือ่แกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงตามแผนยุทธศาสตรมาตั้งแตป 
๒๕๕๗ จนถึงปจจุบันรวม ๕,๐๑๖ โครงการ เพิ่มปรมิาณเก็บกักไดถึง ๑,๕๗๙ ลานลูกบาศกเมตรพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น ๒.๑ ลานไร แบงเปนโครงการตาง ๆ ดังนี ้ประเภทโครงการ แหลงเก็บกักน้ำ ๖๒๖ โครงการ แกมลิง ๕๕๕ 
โครงการ ระบบควบคุมน้ำและการระบายน้ำ ๑,๘๘๖ โครงการ ขุดลอกคูคลอง – กำจัดวัชพืช ๑,๙๙๔ โครงการ 
สวน ลุมน้ำเจาพระยาไดดำเนินการโครงการ เพือ่แกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงตามแผนยุทธศาสตร มาตั้งแตป 



๗๗ 

๒๕๕๗ จนถึงปจจุบันรวม ๓๒๑ โครงการ สามารถเพิ่มปรมิาณเก็บกักไดถึง ๑๙๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๕๑ ลานไร โดยมีโครงการตาง ๆ ดังนี้ แหลงเก็บกักน้ำ ๔๕ โครงการ แกมลิง ๔๓ โครงการ 
บริหารจัดการ แกมลิงธรรมชาติที่มอียูเดิม ๕ แหง ใหรับน้ำได ๒๔๓ ลาน ลบ.ม. (ทุงทะเลหลวง บึงตะเคร็ง บึงระ
มาน บึงขี้แรง และบึงบอระเพ็ด) 

รัฐบาลไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเวลา ๑๒ ป คือ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเปนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) เพื่อบูรณาการบริหารจัดการน้ำใหไดอยางเปนระบบและย่ังยืน มีเปาหมายการทำงานอยางชัดเจนในระยะ
ส้ัน กลาง ยาว โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนแผนแมบทดังกลาว ไดแก คณะกรรมการทรพัยากรน้ำแหงชาติ 
(กนช.) และกองอำนวยการน้ำแหงชาติ (กอนช.)  

ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน พบวา ในป ๒๕๖๒ มูลคาเสียหายจากการเกิดอุทกภัยไดลดลงต่ำที่สุดในรอบ ๙ ป คือ 
อยูที่ประมาณ ๙๔ ลานบาท และในป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ไมมพีื้นที่ที่ภาครัฐตองประกาศวาเปนเขตที่ประสบภัยแลง 
นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดสรางและปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเพิ่มกวา ๑,๑๓๘ ลาน ลบ.ม. สงผลใหประชาชน 
๒,๒๗๔,๗๓๗ ครัวเรือนไดรับประโยชน อีกทัง้รัฐบาลยังไดเรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญอีก ๓๘ โครงการ และมี
แผนงานโครงการสำคัญ ตลอดจนการทำงานของภาครัฐเพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำอีก ๕๒๖ โครงการ 

 

๙. โครงการดัชนีชี ้วัดการจัดการน้ำ (Water Management Index, WMI) โดยสำนักงานสถิติ
แหงชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม  

สำนักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทำดัชนีช้ีวัดการจัดการน้ำ(Water Management Index, WMI) ของประเทศ
ไทย ในระดับพื้นที่ยอย อำเภอ จังหวัด ลุมน้ำยอย ลุมน้ำ ภายใตโครงการระบบการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐาน
ระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำอยางยั่งยืนในลุมน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุม โดยใชดัชนีช้ีวัดการ
จัดการน้ำ ๘ ดาน หรือ ๘ มิติ ประกอบดวย  

มิติที่ ๑ ตนทุนทรัพยากรน้ำ 
มิติที่ ๒ การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

มิติที่ ๓ ความมัน่คงของน้ำเพื่อการพัฒนา  
มิติที่ ๔ ความสมดุลของน้ำตนทุนและการใชน้ำ  
มิติที่ ๕ การจัดการคุณภาพน้ำและส่ิงแวดลอมน้ำ 
มิติที่ ๖ การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ  
มิติที่ ๗ การจัดการ และอนุรกัษปาตนน้ำ  
มิติที่ ๘ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 



๗๘ 

เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป และตอบสนองเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มีความเปนเอกภาพ 
และเกิดการบูรณาการในภาพรวมของประเทศ 

 
๒.๕ งานวิชาการที่เกี่ยวของ  

ในงานศึกษานี้ นำงานวิชาการที่สำคัญ และมีเกี่ยวของกับแกไขปญหาความยากจนและเหล่ือมล้ำ ดังนี้  
๑. การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อแกไขปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและ

แมนยำ กรณี จังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.สหัสา พลนิลและคณะ (ป ๒๕๖๔) 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ๔ ขอ คือ ๑) เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบขอมูลความยากจนและติดตามการ 

ชวยเหลือจังหวัดศรีสะเกษ ๒) เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื ้นที่เพื่อ 
สนับสนุนการทำงาน ชวยเหลือแกไขปญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ ๓) เพื่อติดตาม วิเคราะหขอมูลคนจน
และหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่เพือ่แกไขปญหาความยากจนของจังหวัดศรีสะเกษ ๔) เพื่อสังเคราะหขอมูล
พื้นที่ระดับครัวเรือนและการทำงานเชิงพื้นที่แกไขปญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษและจัดทำขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเชิงพื้นที่ คณะวิจัย ศึกษาตำบลนำรอง ๓ ตำบล คือ ๑) ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล ๒) ตำบลหนอง
ครก อำเภอเมือง และ ๓) ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ 

ผลการวิเคราะหทุน ๕ ดานของจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ทุนทางการเงินออนที่สุดคาเฉลี ่ยที่ ๒.๑๑ 

รองลงมาคือทุนทางสังคมคาเฉล่ียที่ ๒.๔๔ และทุนทางธรรมชาติ ๓.๐๑ ทุนมนุษย ๓.๐๘ โดยมีทุนทางกายภาพมี
คาเฉล่ียสูงที่สุดคือ ๓.๕๕  

สำหรับสาเหตุของทุนทางการเงินของจังหวัดศรีสะเกษที่ออนเนื่องจากสาเหตุปจจัยใน ๓ ดาน คือ  
 ๑. คนจนในจังหวัดศรีสะเกษไมมีงานทำที่จะสรางรายได (ขาดอาชีพที่สรางรายได)  
 ๒. ไมสามารถทำการผลิตไดอยางสมบูรณเน่ืองจากขาดแคลนน้ำ 
 ๓. ไมสามารถออมเงินไดและมีภาระหน้ีสิน   

นอกจากนี้ จากขอมูลพบวา ครัวเรือนเกษตรกรมีปญหาตางๆ ไดแก น้ำเขาไมถึงแปลงที่ดินทำกิน น้ำไม
เพียงพอตอการทำการเกษตร ดินไมอุดมสมบูรณสงผลใหทำการผลิตไมได อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ การเดินทาง
สัญจร  

การวิจัยในครั้งนี้คณะวิจัย สามารถดำเนินการไดตามแผนงาน ใน ๓ พื้นที่  ดังนี้  
๑) ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล ใชทุนทางมนุษย “การสรางอาชีพเพื่อพัฒนาคนจน”  
๒) ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ใชทุนทางเศรษฐกิจสรางอาชีพและตลาดชุมชน โดย

การสงเสริมอาชีพ การเล้ียงจ้ิงหรีด สูการเช่ือมโยงตลาดชุมชน 

๓) ตำบลบึงมะลู ใชทุนมนุษยและทุนทางเศรษฐกิจ ดำเนินการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อเพิ่มรายได 



๗๙ 

๒. ความยากจนและความเหลื่อมลำ้ท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน 

ที่ดินเปนปจจัยในการผลิตที่สำคัญ และเปนสินทรัพยประเภทหนึ่งที่คนในสังคมนิยมครอบครองเพื่อแสดง
ถึงฐานะและใชในการสะสมความมั่งคั่งและสงตอความมั่งคั่งน้ีไปสูลูกหลาน  จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมี
ปญหาในเรื่องที่ดินในหลายลักษณะ โดยเฉพาะปญหาความเหล่ือมล้ำจากการถือครองที่ดินสูง และมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น๕ ที่ผานมามีงานศึกษาที่เกี่ยวของกับที่ดินที่สำคัญ เชน งานศึกษาของ ดวงมณี เลาวกุล (๒๕๕๖) ศิริพร สัจ
จานันท (๒๕๕๙) Attavanich, Chantarat and Sa-ngimnet (๒๐๑๘) อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ (๒๕๖๑) 
สามารถสรุปได ๘ ประเด็น ดังนี้  

๑) การใชประโยชนที่ดินและการถือครองที่ดิน 
ในประเทศไทยมีการใชประโยชนที่ดินและการถือครองที่ดิน แบงตามจำนวนพื้นที่ ประเภทการใชที่ดิน 

และกิจกรรมการเพาะปลูก ดังนี้  
จากขอมูลการใชที่ดินที่รวบรวมโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบวาในป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีการใชที่ดินจำนวนทั้งส้ิน 

๓๒๐.๖๙ ลานไร ในจำนวนนี้เปนการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวนมากที่สุด จำนวน ๑๗๘.๗๓ ลานไร (รอยละ 
๕๖)  รองลงมาคือพื้นที่ปาไมจำนวน ๑๐๔.๖๕ ลานไร (รอยละ ๓๒)  นอกจากนั้น เปนการใชที่ดินสำหรับพื้นที่
ชุมชนและส่ิงปลูกสราง (รอยละ ๖) พื้นที่น้ำ (รอยละ ๓) และพื้นที่เบ็ดเตล็ด  (รอยละ ๖)  แสดงดังภาพที่ ๒-๓๗ 

 

 
ภาพที่ ๒-๓๗ สัดสวนการใชที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ที่มา ขอมูลการใชที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๖๒) 

 

เมื ่อพิจารณาการใชที ่ดินในภาคตาง ๆ พบวาภาคเหนือเปนภูมิภาคที ่มีพื ้นที ่ปาไมมากกวาพื ้นที่
เกษตรกรรม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่ใชพื้นที่เกษตรกรรมสูงที่สุด (ภาพที่ ๒-๓๘) 

 
๕ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.), รายงานวิเคราะหสถานการณ ความยากจนและ
เหล่ือมล้ำของประเทศไทย ป ๒๕๖๒, กันยายน ๒๕๖๓, หนา ๖๘ 
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เนื้อท่ี (ไร�)

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร�าง พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป�าไม� พื้นท่ีนํ้า พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด



๘๐ 

 
ภาพที่ ๒-๓๘ เปรียบเทียบประเภทการใชที่ดินของภูมิภาค 

ที่มา: ขอมูลการใชที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๖๒) 

  

กิจกรรมทางการเกษตรของไทยมีความหลากหลายทั้งการปลูกขาว พืชสวน พืชไร การประมง และการ
เลี ้ยงสัตว เปนตน จากการสำรวจขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป ๒๕๖๐ ของ Attavanich, Chantarat and Sa-

ngimnet (๒๐๑๘) ภาพที่ ๒-๓๙ แสดงใหเห็นถึงการทำกิจกรรมทางการเกษตรกร ดังนี้   
พื้นที่ที่ปลูกขาว (จุดสีเขียว) สวนใหญอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (กระจุกตัวอยูใน

บริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา)  และภาคเหนือ (กระจายอยูทั่วพื้นที่) 
พื ้นท ี ่ปลูกยางพารา (จุดสีชมพู) ปลูกอยู ในพื้นท ี ่ภาคใต  ภาคตะวันออก และตอนบนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นที่ปลูกขาวโพด (จุดสีเหลือง)  พบวามีการปลูกอยูทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ 

 พื้นที่น้ำมีเพียงรอยละ ๓ ของการใชที่ดินของทั้งประเทศเทาน้ัน ดังนั้น กิจกรรมทางการเกษตรสวนใหญ
ของประเทศจึงพึ่งพาน้ำฝนเปนหลัก รวมถึงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำในพื้นที่ 
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พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร�าง พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป�าไม� พื้นท่ีนํ้า พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด



๘๑ 

 
ภาพที่ ๒-๓๙ พื้นที่สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร 

ที่มา ทะเบียนเกษตรกร ๒๕๖๐ อางถึงใน Attavanich, Chantarat and Sa-ngimnet (๒๐๑๘) 
 

๒) การถือครองที่ดินกับปญหาความยากจน และเหลื่อมล้ำ 
 จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีปญหาในเรื่องที่ดินในหลายลักษณะ โดยเฉพาะปญหาความเหล่ือม
ล้ำจากการถือครองที่ดินสูง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินในประเทศไทย มีสาเหตุ
สำคัญประการหน่ึงมาจากคนที่มีฐานะยากจนนำที่ดินไปค้ำประกันสินเช่ือ และเมื่อไมสามารถชำระคืนเงินกูไดจึง
สูญเสียที่ดินไปอยูในการครอบครองของกลุมนายทุน ที่ผานมามีงานศึกษาที่เกี่ยวของ ดังนี้  

งานศึกษาของ ดวงมณี เลาวกุล (๒๕๕๖) พบวา ประชากรรอยละ ๕๐ ถือครองที่ดินเฉล่ียนอยกวา ๑ ไร 
ขณะที่กลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีการถือครองที่ดินสูงสุด (decile ๑๐) ถือครองที่ดินกวารอยละ ๖๐ ของ
จำนวนที่ดินทั้งหมด ทำใหความแตกตางในการถือครองที่ดินของกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่ถือครองที่ดินสูงสุด 
(decile ๑๐) กับกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่ถือครองที ่ดินต่ำสุด (decile ๑) แตกตางกันถึง ๘๕๓.๖๔ เทา 
สอดคลองกับคาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (GINI coefficient) ที่มีคาสูงถึง ๐.๘๘๖ (ในป ๒๕๕๕)  

การศึกษาของกลุมปฏิบัติงานทองถิ่นรัฐไรพรมแดน องคกรพัฒนาเอกชน ทำการวิจัยและเก็บขอมูลการถือ
ครองเอกสารสิทธิ์จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน พบวา ๑๐ ตระกูลที่ครอบครองที่ดินมากที่สุดใน



๘๒ 

ประเทศไทย ครอบครองที่ดินรวมกันจำนวน ๙๕๘,๔๐๐ ไร จากปริมาณที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด ๑๒๘ ลาน
ไร๖  

จากขอมูลการถือครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรกร ป พ.ศ. ๒๕๖๒ พบวาในภาพรวมเกษตรกรทำการเกษตร
ในที่ดินของตนเองเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกับในเนื้อที่ของผูอื่น ทั้งนี้ เกษตรกรในภาคกลาง และภาคเหนือ  ทำ
การเกษตรในที่ดินของของผูอื่นมากกวาในเนื้อที่ของตนเอง สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ครัวเรือน
เกษตรทำการเกษตรในที่ดินของตนเองในสัดสวนที่สูงกวา  
 

 
 

ภาพที่ ๒- ๔๐  สัดสวนการถือครองที่ดินของเกษตรกร จำแนกตามภาค ป ๒๕๖๒ 

ที่มา: ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 

จากภาพที่ ๒-๔๐ แสดงใหเห็นวาครัวเรือนเกษตรกร ประมาณรอยละ ๕๙.๘ ทำการเกษตรในที่ดินทีม่ี
กรรมสิทธ์ิ ซึ่งสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ขณะที่ครัวเรือนที่เชาที่ดินทำกินจะมีสัดสวนสูง
ในภาคกลาง สวนครัวเรือนที่ไมมีกรรมสิทธ์ิกระจายอยูในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ปา ทั้งนี้
เกษตรกรที่ร่ำรวย ถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดนิมากกวาเกษตรกรยากจน สำหรับเกษตรกรที่ยากจนที่ทำเกษตรในที่ดิน
ของรัฐทีไ่มมีเอกสารสิทธ์ิ เกษตรกรยอมไมสามารถขอสินเช่ือเพื่อหาแหลงเงินทุนสำหรับทำการเกษตรเพื่อเพิ่ม
รายได และอาจเปนอุปสรรคอยางหน่ึงในการที่จะยกระดับการทำการเกษตรกรใหดีข้ึน 

 

 
๖  เอกสารสิทธิ์ที่ดินในไทย ณ กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑๒๘ ลานไร ประกอบดวย โฉนด ๑๐๓ ลานไร น.ส.๓ก ๑๔.๕๓ ลานไร น.ส.๓ ๙.๒๗ ลานไร 
และ ใบจอง ๑.๓๙ ลานไร (กรมที่ดิน, ๒๕๖๑) 
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๘๓ 

 
ภาพที่ ๒- ๔๑ การถือครองที่ดินของเกษตรกร ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่มา: ทะเบียนเกษตรกร ๒๕๖๐ อางถึงใน Attavanich,  Chantarat  and  Sa-ngimnet  (๒๐๑๘) 
 
 ๓) การกระจายการถือครองที่ดิน 

หากพิจารณาการกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่มีที่ดินเปนของตนเอง พบวา เกษตรกรสวน
ใหญ (รอยละ ๓๒.๘๔) ถือครองที่ดินจำนวน ๑๐ – ๑๙ ไร รองลงมา รอยละ ๒๕.๙๕ ถือครองที่ดินจำนวน ๒๐ – 

๓๙ ไร และมีเกษตรกรรอยละ ๑๐ ที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ (มากกวา ๔๐ ไร) นอกจากน้ียังมีลูกจางภาคเกษตรที่
ไมเปนเจาของที่ดินและไมไดเชาที่ดินอีกรอยละ ๐.๘๕ ของผูที่ทำงานในภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้เปนคน



๘๔ 

จนและกลุมเปราะบาง (bottom ๔๐) กวารอยละ ๖๘ ซึ่งสะทอนความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน เกษตรกร
ยากจนไมสามารถเขาถึงที่ดินได๗ 
 

 
ภาพที่ ๒- ๔๒ สัดสวนการถือครองที่ดนิของเกษตรกรที่มทีี่ดินเปนของตนเอง ป ๒๕๖๒ 

ที่มา: ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดยสำนัก
พัฒนาขอมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 

 

๔) การไรที่ดินทำกิน 

 ขอมูลจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีผูมาขึ้นทะเบียนไรที่ดินทำกินในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

– ๒๕๖๑ รวม ๘๒๓,๙๓๖ ราย โดยอยูในพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที ่สุด จำนวน ๓๘๖,๘๓๘ ราย   
คิดเปนรอยละ ๔๗ ของผูมาขึ้นทะเบียนทั้งหมด ตามภาพที่ ๒- ๔๓ 

 

 
๗ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กันยายน ๒๕๖๓), หนา ๖๘ 



๘๕ 

 
ภาพที่ ๒-๔๓ จำนวนผูขึ้นทะเบียนไรที่ดินทำกิน ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

ที่มา สำนักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๖๒ 

 

ขอมูลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแหงชาติและสิ ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวามี 
ผูลงทะเบียนผูไมมีเอกสารสิทธิและตองการถือครองที่ดินของรัฐจำนวนมากถึง ๔,๐๐๐,๗๔๒ ราย แยกเปนที่ดิน
ประเภทตาง ๆ ดังภาพที่ ๒- ๔๔ 

 

 
ภาพที่ ๒- ๔๔ ขอมูลผูลงทะเบียนผูไมมีเอกสารสิทธิและตองการถือครองที่ดินของรัฐ 

ที่มา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแหงชาติและส่ิงแวดลอม, ๒๕๕๑ 
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๘๖ 

 ๕) การบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 ปญหาการบุกรุกที่ดินรัฐของไทย เกิดจากสาเหตุที่หลากหลาย เชน การบุกรุกโดยประชาชนที่ยากไรเพื่อ
เขาอยูอาศัยและทำประโยชน การบุกรุกโดยกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิพล นอกจากนี้ ยังมีกลุมชุมชนทองถิ่นที่อยู
อาศัยและทำประโยชนในที่ดินอยูกอนแลวแตที่ดินถูกประกาศเปนเขตที่ดินของรัฐทับที่ดินของประชาชน เปนตน  

จากขอมูลการกระจายการถือครองที่ดิน ชี้ใหเห็นวาที่ดินสวนใหญถูกครอบครองโดยคนกลุมนอยซึ่งมี
ฐานะร่ำรวย ทำใหประชาชนและเกษตรกรซึ่งเปนสวนใหญของประเทศ ไมสามารถเขาถึงที่ดินทำกินที่มีเอกสิทธ์ิ 
จึงอาจเปนแรงกดดันและแรงจูงใจประการหน่ึงที่ทำใหคนที่ไมมีที่ดินทำกินและอยอูาศัยตัดสินใจเขาทำประโยชน
ในที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ  
 จากขอมูลของกรมปาไมระบุวาในป ๒๕๖๒ มีพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทำลาย จำนวน ๘๗,๐๗๗.๙๕ ไร มีคดีบุก
รุกทำลายปาจำนวน ๑,๖๙๐ คดี ตามภาพที่ ๒- ๔๕ แตขอมูลของกรมปาไมไมไดจำแนกวาผูที่ถูกดำเนินคดีเปน
นายทุนหรือประชาชนที่ยากจนจำนวนกี่ราย ซึ่งหากผูดำเนินคดีเปนประชาชนผูยากไรเมื ่อถูกดำเนินคดีและ
ครอบครัวจะถูกผลักดันออกจากพื้นที่ทำใหเปนคนไรที่ดินซึ่งกอใหเกิดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มขึ้น 
 

 
ภาพที่ ๒- ๔๕ พื้นที่ปาถูกบุกรุกทำลาย 

ที่มา สำนักปองกันรกัษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม, ๒๕๖๒ 
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๘๗ 

๖) การจัดที่ดินแบบแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ ์
 นโยบายการจัดที่ดินแบบแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ เปนนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาการไร
ที่ดินทำกิน ปญหาความยากจนของเกษตรกร รวมทั้งปองกันการโอนเปล่ียนมือที่ดินที่ไดรับอนุญาตและการบุกรุก
พื้นที่ปาเพิ่มเติม การดำเนินนโยบายในปจจุบันอยูภายใตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ดินที่จะนำมาจัดไดแก ที่ปาสงวน
แหงชาติ ที่ปาชายเลน พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินสาธารณประโยชน ที่ราชพัสดุ และพื้นที่นิคมสราง
ตนเอง 
 พื้นเปาหมายในการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ตั้งแตป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ มีจำนวน ๙๑๙ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด 
(จังหวัดที่ไมมีการดำเนินการ ไดแก จังหวัดนครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี 
และกรุงเทพมหานคร) เนื้อที่ประมาณ ๑,๕๐๒,๙๙๒ ไร ๓ งาน ๔๙.๗๐ ตารางวา ดังแสดงในตารางที่ ๒.๑๑  
 

ตาราง ๒.๑๑ พื้นเปาหมายในการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ตั้งแตป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

ชนิดที่ดิน 

เปาหมาย ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

พื้นที่ จังหวัด เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา) 

ปาสงวนแหงชาติ ๓๒๑ ๖๒ ๑,๔๕๘,๔๕๘-๓-๙๒.๘๕ 

ที่ราชพัสดุ ๔๕๘ ๒๒ ๒๓,๓๓๙-๓-๕๖.๒๐ 

ที่สาธารณประโยชน ๗๓ ๑๖ ๗๔,๘๖๕-๑-๒๐ 

พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ๒๙ ๑๒ ๑๐,๘๐๒-๓-๒๖.๗๐ 

ปาชายเลน ๗ ๖ ๖,๘๖๔-๐-๔๘ 

นิคมสรางตนเอง ๓๑ ๒๖ ๘,๖๖๑-๓-๐๕.๙๕ 

รวม ๙๑๙ ๗๐ ๑,๕๘๒,๙๙๒-๓-๔๙.๗๐ 

ที่มา เอกสารนำเสนอของผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ) ใน
การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๘๘ 

จากขอมูลและแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผูตรวจราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๘ ในชวงป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีการจัดที่ดินแลวจำนวน ๑,๕๙๘,๖๕๐ ไร ๘๐.๐๕ ตาราง
วา จำนวนออกหนังสืออนุญาตทั้งส้ิน ๒๔๑ ฉบับ โดยจัดที่ดินใหประชาชนจำนวน ๔๔,๕๒๗ ราย ๕๗,๑๔๙ แปลง 
ดังตารางที่ ๒.๑๒ 

 

ตารางที่ ๒.๑๒ ขอมูลการดำเนินงานจัดที่ดินใหกับชุมชนตามนโยบาย คทช. ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

ชนิดที่ดิน 

จำนวนพ้ืนที ่ จำนวนออก
หนังสืออนุญาต 

การจัดคน 

ไร งาน วา 
จำนวน
ราย 

จำนวน
แปลง 

ปาสงวนแหงชาติ ๑,๔๗๖,๒๓๘ ๒ ๖๐.๘๕ ๑๓๒ ๓๗,๗๓๔ ๔๗,๖๐๕ 

ที่ราชพัสดุ ๖,๘๒๒ ๑ ๙๔ ๒ ๑,๐๖๔ ๒,๐๑๙ 

ที่สาธารณประโยชน ๑๐,๗๔๔ ๒ ๑ ๑๑ ๒,๔๕๐ ๓,๐๒๓ 

พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ๗๓,๐๒๔ ๒ ๙๒ ๒๐ ๒,๐๑๕ ๓,๒๐๕ 

ปาชายเลน ๒๓,๓๕๓ ๐ ๔๗.๒ ๕๔ ๙๑๔ ๙๕๔ 

นิคมสรางตนเอง ๘,๔๖๖ ๒ ๘๕ ๒๒ ๓๕๐ ๓๔๓ 

รวม ๑,๕๙๘,๖๕๐ ๐ ๘๐.๐๕ ๒๔๑ ๔๔,๕๒๗ ๕๗,๑๔๙ 

ที่มา เอกสารพื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานจัดที่ดินใหกับชุมชนตามนโยบาย คทช. ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 จากการศึกษาของอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ (มิถุนายน ๒๕๖๑) ในโครงการศึกษาแนวทางการจัด
ที่ดินใหแกประชาชน ช้ีใหเห็นถึงประเด็นการจัดที่ดินกับการแกไขปญหาความเหล่ือมล้ำและความยากจน เชน การ
ไดรับอนุญาตใหทำประโยชนในที่ดินตามกฎหมายที่ดูแลที่ดินของรัฐจะรักษาที่ดินใหเปนที่ดินของรัฐไดตลอดไป แต
ก็มีขอเสียในแงของการหาสินเชื่อ เพราะที ่ดินไมสามารถใชเปนหลักประกันเงินกูได ในขณะที่การประกอบ
เกษตรกรรมนั้นใหผลตอบแทนต่ำและมีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะจากตัวแปรที ่ไมสามารถจะควบคุมได ๒  
ตัวแปร คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของพืชที่ผลิต ในทาง
ตรงกันขามส่ิงที่ไมเปล่ียนแปลงและมีแนวโนมที่คอนขางที่จะแนนอนคือ การเพิ่มข้ึนของราคาของปจจัยการผลิต  

 
๘ เอกสารพ้ืนที่เปาหมายในการดำเนินการจัดที่ดินใหกับชุมชน  นโยบาย คทช. ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ฉบับเต็ม) อางใน เอกสาร ๗ ของขอมูล
และแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผูตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ประเด็นนโยบายสำคัญ: การจัด
ที่ดินทำกินใหชุมชน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักตรวจราชการ 



๘๙ 

ส่ิงเหลานี้ทำใหผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญจึงมีฐานะยากจน๙ การจัดที่ดินใหกับเกษตรกรและผูยากจน
เพียงอยางเดียวอาจไมสามารถใหผูไดรับการจัดที่ดินเหลาน้ันหลุดพนจากความยากจน เพราะรายไดของเกษตรกร
ทั่วไปจากการเกษตรกรรมเพียงอยางเดียวไมเพียงพอแกการดำรงชีพ จึงตองสนับสนุนหลังการจัดที่ดิน ดวย
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แหลงน้ำ ทางลำเลียง รวมทั้งปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต สินเช่ือเพื่อการ
ผลิตและการบริโภค ตลอดจนตลาดผลผลิตเกษตรกรรมที่จะสนับสนุนใหการแกปญหาความยากจนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเปาหมาย นอกจากน้ัน ควรเตรียมการดานอาชีพเสริมหรืออนุญาตใหใชที่ดินสวนหนึ่ง
ประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเกษตร นอกจากจะทำใหเกิดความรักหวงแหนที่ดินแลวยังจะเปนการเพิ่มรายได
ใหกับผูไดรับการจัดที่ดินอีกทางหนึ่ง สัดสวนของการใชที่ดินเทาใดจึงจะเหมาะสมและถูกตองตามเจตนารมณของ
กฎหมายคงจะตองศึกษาสภาพของที่ดินและเศรษฐกิจสังคมในแตละทองที่ซึ่งแตกตางกันไป๑๐ 

 

๗) การจัดการปญหาประชาชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนที่ลุมน้ำชั้น ๑ และ ๒ 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได
เห็นชอบกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทำกินในพื้นที่ปาไม (ทุกประเภท) เพื่อกำหนดใหมีการเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาที่ดินที่มีราษฎรถือครองในเขตพื้นที่ปาไม ในสวนที่ไมไดดำเนินการจัดที่ดิน
ทำก ินให ช ุมชนตามนโยบายร ัฐบาลตามท ี ่นำเสนอโดยคณะอนุ กรรมการจ ัดหาท ี ่ด ิน โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดนำเสนอกรอบมาตรการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทำกิน
ในพื้นที่ปาไม (ทุกประเภท) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ 

กรอบมาตรการดังกลาวกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่ลุมน้ำช้ัน ๑ และ ๒ แบงเปน ๒ กรณี ไดแก 

กรณีที่ ๑ ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น ๑ หรือ ๒ กอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ใหจัดระเบียบการใชที่ดินทำกิน และรับรองการอยูอาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวม กำกับ
ควบคุมการใชที่ดินและปาไมภายใตการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน หามบุกรุกและขยายพื้นที่ ฟนฟูสภาพปาใน
รูปแบบการมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนปลูกปา ๓ อยาง รอยละ ๒๐ ของพื้นที่ และการใชมาตรการอนุรักษดิน
และน้ำ ควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ลดการชะลางพังทลาย  

กรณีที่ ๒ ชุมชนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในลุมนำ้ชั้น ๑ หรือ ๒ หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และตองปฏิบัติตามคำสั่ง คทช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใหวางแผน
รวมกับราษฎรและกรรมการหมูบานประชาคม ออกแบบ คัดเลือกพันธุไมตามแนวพระราชดำริปลูกปา ๓ อยาง 

 
๙ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ, ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินใหแกประชาชน , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มิถุนายน ๒๕๖๑, 
หนา ๑๑๗ – ๑๑๘. 
๑๐ อางแลวขางบนนี้, หนา ๑๒๑ 



๙๐ 

เพื่อฟนฟูสภาพปา โดยกรมปาไมจัดหาพันธุไมและใหราษฎรเปนผูดูแลตนไมที่ปลูก และราษฎรใชประโยชนที่ดินใน
ระหวางแถวของตนไมไดโดยราษฎรจะไดรับประโยชนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไมที่ปลูกและพืชพื้นลางดวย๑๑ 

 
๘) การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

สภาพการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในสังคมปจจุบัน คือ ที่ดินจำนวนมากกระจุกตัวอยูในมือของนัก
คาที่ดิน ที่ดินถูกครอบครองโดยคนในเมืองที่ไมไดใชประโยชนโดยตรง ครอบครองไวเพื่อเปนการเก็งกำไรในวัน
ขางหนา ที่ดินสวนหนึ่งจึงถูกทิ้งใหรกรางวางเปลาไมมีใครใชประโยชน ขอมูลจากมูลนิธิสถาบันที่ดิน เมื่อป ๒๕๔๔ 
พบวามีที่ดินที่ใชประโยชนต่ำกวารอยละ ๕๐ ประมาณรอยละ ๑๑ ถึงรอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ มีการใช
ประโยชนนอยและบางแปลงก็ไมไดใชประโยชนเลย ในขณะที่เกษตรกรสวนหนึ่งไรที่ทำกิน ขอมูลจากการวิจัยของ
ทุกสถาบันช้ีใหเห็นทุกครั้งวา ปญหาการไมมีที่ดินทำกินเปนปญหาที่สำคัญสำหรับเกษตรกรผูยากจนในสังคมไทย๑๒ 
จากขอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป ๒๕๖๑ เนื้อที่เกษตรกรรมทั้งหมดจำนวน ๑๔๙,๒๔๔,๒๗๔ ไร 
เปนเนื ้อที ่ที ่เกษตรกรถือครองที ่ดินของตนเองจำนวน ๗๑ ,๕๘๗ ,๐๓๙ ไร  นอกนั ้นเปนเนื ้อท ี ่ของคนอื่น 
๗๗,๖๕๗,๒๓๕ ไร แบงเปน เชาที่ดินผูอื่น ๒๙,๒๒๔,๕๑๓ ไร รับจำนอง รับขายฝาก ไดทำฟรี ๔๘,๔๓๒,๗๒๒ ไร 

พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ควบคุมระยะเวลาการเชานาใหมีกำหนดคราว
ละไมนอยกวา ๖ ป ไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หากมีสัญญาเชาอาจกำหนดนอยกวา ๖ ป ได แตตองไมนอย
กวา ๒ ป โดยผูเชาจะไดรับการคุมครองดานระยะเวลาการเชานาไมวาจะมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมก็ตาม 
ระยะเวลาเชา ๖ ปนี้ นับเปนสัญญาการเชาระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสที่มี
ระยะเวลา ๙ ป ในขณะเดียวกันควบคุมระยะเวลาการเชานาขั้นต่ำ ๖ ปของประเทศไทยกลับคอนขางยาว หาก
เปรียบเทียบกับประเทศฟนแลนดและประเทศสเปน ที่มีระยะเวลา ๕ ป หรือในกรณีของประเทศอังกฤษที่มิได
กำหนดระยะเวลา โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของคูสัญญา๑๓ 

โครงการศึกษาสภาพการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย  (ศิริพร สัจจานันท ๒๕๕๙) ศึกษาใน
พื้นที่ที่เปนกรณีศึกษา ๔ จังหวัด ไดแก นครสวรรค  สุพรรณบุรี  นครราชสีมา และกาญจนบุรี  เกษตรกรในทุก
จังหวัดตั้งแตรอยละ ๘๖-๙๕ ของเกษตรกรทั้งหมดมีภาวะหน้ีสิน วัตถุประสงคหลักในการกูเงินของเกษตรกรในทุก
จังหวัดที่เปนพื้นที่ศึกษาพบวาเกือบทั้งหมดตั้งแตรอยละ ๘๕ -๙๑ เปนการกูเพื่อการลงทุนทางการเกษตรอีก
ประมาณรอยละ ๔ - ๖ เปนการกูยืมมาเพื่อใชจายในครัวเรือน พบวา สวนใหญมีที่ดินเปนของตนเองและที่ดินเปน
ของตนเองบวกกับการเชาบางสวน โดยเกษตรกรที่เชาที่ดินเพียงอยางเดียวมีสัดสวนนอยกวา  จำนวนพื้นที่ที่

 
๑๑ กรมปาไม, แนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทำกินในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, เมษายน ๒๕๖๒, หนา  
๑๒ คัดจากบางตอนของ กรมชลประทาน, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการเชาที่ด ินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524, กุมภาพันธ 2556 
๑๓ กรมชลประทาน, อางแลว 



๙๑ 

เกษตรกรเชาทำกิน พบวาสวนใหญมีขนาด ๑ -๒๐ ไร โดยสัดสวนของเกษตรกรที่เชาที่ดินสัดสวนรอยละ ๖๐.๘-
๙๒.๒  รองลงมาเปนการเชาในพื้นที่ดินขนาดกลาง ๒๑ -๔๐ ไร  สัดสวนรอยละ ๗.๘ -๑๗  และไมมีเกษตรกรใน
จังหวัดใดที่เชาที่ดินขนาดใหญเกินกวา ๘๐ ไร  ยกเวนในจังหวัดกาญจนบุรีสัดสวนรอยละ ๙ จากการเก็บขอมูลพืช
เกษตรหลัก ไดแก ขาว  ออย  และมันสำปะหลัง ในจังหวัดที่มีพื้นที่การเชาสูงใน ๔ จังหวัด ไดแก นครสวรรค  
สุพรรณบุรี  นครราชสีมา และกาญจนบุรี  พบวา เกษตรกรที่เชาที่ดินทำกินอยางเดียวมีสัดสวนคอนขางนอยในแต
ละพื้นที่ศึกษา ไดแก จังหวัดนครสวรรค มีสัดสวนรอยละ ๒๑.๖  จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ ๒๗.๒  จังหวัด
นครราชสีมา รอยละ ๘.๒ และจังหวัดกาญจนบุรี รอยละ ๑๔.๔  ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  ในขณะที่
สัดสวนของเกษตรกรที่มีที่ดินเปนของตนเองและเชาดวยมีสัดสวนที่สูงกวา คือ จังหวัดนครสวรรค สัดสวนรอยละ 
๖๙.๒  สุพรรณบุรี รอยละ ๖๖  นครราชสีมา รอยละ ๘๗.๕ และกาญจนบุรี รอยละ ๘๔.๑  ตามลำดับ  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาเกษตรกรสวนใหญยังคงมีที่ดินทำกินอยูและมีการเชาเพิ่มเติมอีกสวนหนึ่ง  ซึ่งจากเหตุผลที่สำคัญที่สุดใน
การเชาที่ดินก็พบวา เกษตรกรสวนใหญตองการขยายพื้นที่ทำการเกษตร อีกทั้งการเชาที่ดินสวนใหญเปนการเชาใน
ระหวางญาติและคนรูจักกันเปนสวนใหญ  และไมพบขอมูลที่แสดงถึงการขูดรีดของผูใหเชาตอผูเชา  ไมวาจะมีการ
ทำสัญญาหรือไมก็ตาม  อีกทั้งผูเชาที่เปนกลุมตัวอยางมีนอยมากที่ประสบปญหากับผูใหเชามีเพียงรอยละ ๑ - ๓ 
เทานั้น จึงไมอาจจะกลาวไดชัดเจนวาการเชาจะเปนตัวแปรที่สงผลใหผลิตภาพหรือการลงทุนในปจจัยการผลิตของ
เกษตรกรผูเชาที่ดินมีต่ำกวาเจาของที่ดิน  การเชาหรือการเปนเจาของที่ดินนี้จึงไมนาจะเปนประเด็นที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรมากนัก 

จากการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชวิธีการจับคูโดยพิจารณาคาคะแนนความนาจะเปน (Propensity 

Score Matching, PSM) พบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 
๑.  เกษตรกรที ่ทำการเกษตรมานานหรือมีประสบการณมากมีแนวโนมจะเปนเจาของที่ดินมากกวา

เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มทำการเกษตรมาไมนานนัก  ซึ่งอภิปรายผลไดวา เมื่อเกษตรกรทำอาชีพนี้มาเปนเวลานาน สวน
ใหญก็สามารถมีรายไดที่เพียงพอที่จะสามารถจัดหาที่ดินเปนของตนเองได  ดังนั้น การเชาสวนหนึ่งก็เปนเสนทางที่
นำไปสูการเปนเจาของที ่ดินในอนาคตหากเกษตรกรมีประสบการณทำอาชีพนี ้เปนเวลานานขึ ้น ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาในตางประเทศ พบวาการเชาที่ดินนับวาเปนบทบาทสำคัญตอผูเชาที่สามารถกาวไปสูการเปนเจาของ
ที่ดินไดในที่สุด 

๒.  เกษตรกรผูเชามีแนวโนมมีหนี้สินมากกวาเกษตรกรเจาของที่ดิน  ซึ่งอภิปรายผลไดวา โดยทั่วไปแลวผู
เชาก็จะมีเงินทุนในการลงทุนการเกษตรนอยกวาเจาของที่ดิน จึงมีแนวโนมที่มีหนี้สินมากกวา และสำหรับสินคา
ขาวพบวาเกษตรกรที่เปนผูเชามีแนวโนมจะขายสินคาไดในราคาที่ต่ำกวาเกษตรกรผูเปนเจาของที่ดิน ซึ่งสวนหนึ่ง
อภิปรายไดวาเกิดจากความตองการรีบขายทันที เมื่อผลผลิตขาวเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งเปนชวงที่อุปทานขาวออกสู
ตลาดพรอม ๆ กันเปนจำนวนมาก ราคาจึงมีแนวโนมต่ำกวาในชวงนั้น  ในขณะที่เจาของที่ดินที่มีศักยภาพดวย
เงินทุนเพียงพอที่จะเก็บขาว ไวขายในชวงเวลาที่ราคาสูงขึ้นได 



๙๒ 

๓. ความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ 
การบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนเปนประเด็นสำคัญ จากการประชุมเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมายดานน้ำภายใตวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ที่กรุงบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในการ
ประชุมมีสาระสำคัญที่ใชเปนแนวทางใหประเทศตาง ๆ ใชเรงรัดการขับเคล่ือนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในป ค.ศ. ๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals: SCGs) เปาหมายที่ ๖ (SDGs 6) สรางหลักประกัน
วาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

ที่ผานมามีงานศึกษาเกี่ยวกับการ การบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ ไดแก  
๑) โครงการการวิจัยเพื ่อการขับเคลื ่อนแผนงานวิจ ัยเข ็มมุ งดานการจัดการน้ำ (Spearhead 

Research on Water Management) 
แผนงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำ มีพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเปน

พื้นที่ยุทธศาสตรที่สงผลตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำที่มีประสทิธิภาพ 
จะสงผลตอการพัฒนาประเทศ ในโครงการน้ี แบงการทำงานเปน ๓ ระยะในเวลา ๓ ป ดังนี้  

แนวทางการทําวิจัยในปที่ ๑ เปนการวิจัยพัฒนาตนแบบ prototype)  

ปที่ ๒ เปนการประยุกตใช (application) รวมกับหนวยงานปฏิบัติ และการวิจัยเพิ่ม   
ปที่ ๓ เปนการวิจัยเสริมพรอมการถายทอด(transfer) ผลงานวิจัยใหกับหนวยงานปฏิบัติ 
โครงการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย ๓ ประการ ไดแก 

๑) อัตราการใชน้ำคาดการณในพื้นที่ EEC ลดลงรอยละ ๑๕ เทียบกับขอมูลคาดการณความ ตองการใชน้ำ
ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC (คาเฉล่ียบนฐานโรงงานนำรอง) 

๒) คาเฉลี่ยการสูญเสียน้ำจากระบบสงน้ำ (ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน) ในกลุม
พื้นที่ภาคกลางตอนบน ลดลงรอยละ ๑๕ จากอัตราปจจุบัน (คาเฉล่ียบนฐานการจำลอง) 

๓) ประสิทธิภาพการปลอยน้ำตนทุนจากเข่ือนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนใตพื้นที่เข่ือนภูมิพลและเข่ือน
สิริกิติ์ เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๖๕ เปนรอยละ ๘๕ (คาเฉล่ียบนฐานการจำลอง) 

๒. โครงการ การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยตอการรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับจากภัยแลงดาน
การเกษตร (Strengthening Thailand’s agricultural drought resilience: STAR) 

โครงการน้ีศึกษาพื้นที่ลุมน้ำปง วิธีการศึกษาคือลงสำรวจพื้นที่แลงซ้ำซากใน ๔ จังหวัด สัมภาษณเกษตรกร 
จำนวน ๑๘๐ คน และจัดสนทนากลุม เพื่อเก็บขอมูลดานดัชนีภัยแลง การส่ือสาร ผลกระทบและการปรับตัวของ
เกษตรกร 
 ผลการศึกษาสรุป ดังนี้ 

 เกษตรกรที่ไดรับขอมูลคำแนะนำการปรับตัวเมื่อเกิดภัยแลงและดำเนินการบางอยางเพื่อปรับตัวมักมี
ระดับการศึกษาสูงกวาเกษตรกรที่ไมดำเนินการปรับตัว 



๙๓ 

 เกษตรกรที่เคยดำเนินมาตรการปรับตัวหลายครั้งในอดีตที่ผานมามักเปนเกษตรกรอายุนอย (๒๐ -๓๙ 
ป) และทำการเกษตรอยูในพื้นที่ต่ำ  

 สัดสวนของเกษตรกรที่ดำเนินมาตรการปรับตัวบางอยางตามคำแนะนำที่ไดรับ และจำนวนครั้งของ
มาตรการปรับตัวที่ดำเนินการในอดีตทัง้หมดมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสำคัญในแตละหมูบาน แต
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญในแตละจังหวัด  

 เกษตรกรที่เปล่ียนแปลงและดำเนินการมาตรการปรับตัวมากกวาเกษตรกรอื่น เปนเกษตรที่มีความ
เปนศูนยกลาง (Centrality) สูงกวาในเครือขายทางสังคม มักใหคำแนะนำแกผูอื่นในเครือขาย และมัก
อาศัยอยูในพื้นที่ทีม่ีความใกลชิดกับคนในเครือขายมากกวาเกษตรกรที่ไมไดมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับตัว 

 เกษตรกรที่สรางเครือขายกับเกษตรกรอื่นมากกวา (ไดรับหรือใหคำแนะนำกับเกษตรกรอื่น) จะดำเนิน
มาตรการปรับตัวมากกวาเกษตรกรที่ไมมกีารสรางเครือขาย 

 ประกาศหมูบานและขอมูลจากแหลงระดับประเทศนับวาเปนขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ 
ผลที่ไดนี้มาจากกลุมยอยของตัวอยางซึ่งมีขนาดเล็ก ดังนั้น การอนุมานเชิงสถิตินี้อาจไมมีความหมาย
อยางมีนัยสำคัญ 

 

๒) โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชมุชนดวยเกณฑ SDGs 

โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนดวยเกณฑ SDGs โดย ผศ.ดร.ปยธิดา เรือง
รัศมี และชิษณุวัฒน มณีขำ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถของกลุมผูใชน้ำโดยดำเนินการจัด focus group 

ใน ๓๓ ตำบล ใน ๑๕ จังหวัด เพื่อประเมินขีดความสามารถของการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน ทั้งนี้ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการประเมินขีดความสามารถและดัชนีการจัดการน้ำ (WMI Index) จาก NSO และ ตรวจสอบ
ความเช่ือมโยงกับ SDG ๖.๕.๑ เพื่อสงเสริมการจัดการน้ำในชุมชนใหมากขึ้นในอนาคต 

 



๙๔ 

 
 

ภาพที่ ๒- ๔๖ โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนดวยเกณฑ SDGs 

ที่มา: THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 

 

๓) โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับทองถิ่นดวยกระบวนการฝกอบรม -
กรณีศึกษาพ้ืนที่โครงการชลประทานทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร  

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับทองถ่ินดวยกระบวนการฝกอบรม -กรณีศึกษาพื้นที่
โครงการชลประทานทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร โดย ชิษณุวัฒน มณีขำ และธีติธร จุลละพราหมณ เปนงานวิจัย
ภายใตโครงการ Spearhead มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำในระดับทองถ่ิน เพื่อลดความ
เหล่ือมล้ำในการเขาถึงแหลงน้ำของคนในชุมชนภายในพื้นที่โครงการชลประทานทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง
เปนชุมชนเกษตรกรรมทีม่ีการใชน้ำรวมกันเพือ่การผลิตพืชผล และเพื่อสรุปลักษณะสำคัญของแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการน้ำที่ดีในระดับทองถิ่น ที่บรรลุผลสำเร็จผานกระบวนการแบบมีสวนรวมและฝกอบรม (PAR/CBR)  



๙๕ 

 
ภาพที่ ๒- ๔๗ โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ำในระดับทองถ่ินดวยกระบวนการฝกอบรม -กรณีศึกษา

พื้นที่โครงการชลประทานทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 
ที่มา: THA 2022 International Conference Friday 28 January 2022 

 

๓) หนังสือ ๑๐ แนวทางการสรางและพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนเพื่อทองถิ่นพ่ึงพา
ตนเอง  

ตัวอยาง ๑๐ แนวทางการสรางและพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนเพื่อทองถ่ินพึ่งพาตนเอง ไดแก 
บอบาดาลน้ำตื้น สระซอยซเีมนต ชุดสูบน้ำโซลาเซลล 

บอบาดาลน้ำตื้น  
ตัวอยาง แปลงเกษตรของกลุมเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการแกไขปญหาภัยแลงดวย

วิธีการขุดบอบาดาลน้ำตื้นขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไมเกิน ๔๒ เมตร 
แปลงของกลุมเกษตรกร นายไพฑรูย ชัยชนะ บ.โนนเขวา ม.๑๐ ต.ทานางแนว อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน พื้นที่เพาะปลูก จำนวน ๒ ไร เพาะปลูก ขาว, ไผ ๓ ฤดู, กลัวย, นอยหนา กอสรางเมื่อ ก.พ. ๒๕๖๓ 
 

 
ภาพที่ ๒- ๔๘ ตัวอยางความสำเร็จของแปลงเกษตรดวยการขุดบอบาดาลน้ำตื้น 

ที่มา: หนังสือ ๑๐ แนวทางการสรางและพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนเพื่อทองถ่ินพึ่งพาตนเอง 



๙๖ 

สระซอยซีเมนต  
ตัวอยาง โครงการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร – สัตวปาและฟนฟูแหลงอาหารสัตวปา ประชารวมใจ

ถวายในหลวง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อเปนเหลงอาหารและน้ำใหกับบรรดาสัตวปากอสรางเมื่อวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

 
 

ภาพที่ ๒- ๔๙ ตัวอยางความสำเร็จเพื่อแกไขปญหาความยากจนและเหล่ือมล้ำดวยการทำสระซอยซีเมนต 

ที่มา: หนังสือ ๑๐ แนวทางการสรางและพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนเพื่อทองถ่ินพึ่งพาตนเอง 
 

ชุดสูบน้ำโซลาเซลล 

ตัวอยางแปลงกลุมเกษตรกรทีไ่ดรับการติดตั้งชุดสูบน้ำโซลาเซลล ชับเมอรส บัสเลส และโครงสรางรับแผง
โซลาเชลลชวยแกไขปญหาภัยแลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ ๒- ๕๐ ตัวอยางความสำเร็จของแปลงกลุมเกษตรกรดวยการติดตั้งชุดสูบน้ำโซลาเซลล 

ที่มา: หนังสือ ๑๐ แนวทางการสรางและพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนเพื่อทองถ่ินพึ่งพาตนเอง 
 

๓. งานสัมมนาออนไลน TSRI Talk “ววน.รับมือภัยแลงและนํ้าทวม ป ๒๕๖๔” 

งานสัมมนาออนไลน TSRI Talk “ววน.รับมือภัยแลงและนํ้าทวม ป ๒๕๖๔” จัดข้ึนโดยสำนักงานการวิจัย
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอมูลการรับมอืภัยแลงและนํ้าทวมป ๒๕๖๔ เพื่อ



๙๗ 

เสนอผลวิจัยที่สนับสนุนทางรับมือภัยแลงและนํ้าทวม และเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอทางออกของการแกไข
ปองกันปญหาดังกลาว ในงานสัมมนาฯแบงออกเปน ๕ ประเด็นไดแก  

๑. สถานการณภัยแลงและน้ำทวมในป ๒๕๖๔ 

- สถานการณน้ำประเทศไทยป 2564 จากการศึกษา พบวาปริมาณฝนรายปประเทศไทย นอยกวา
คาเฉล่ียตอเนื่อง 2 ป 

- ในชวงป 2547 -2563 ประเทศไทยมีฝนตกมาก ฝนตกนอย เกิดสลับกันถ่ีมากข้ึนมีความแปรปรวนใน
เชิงปริมาณ 

 - การคาดการณฝนในป 2564 หนวยงานที่เกี่ยวของควรเตรียมรับฝนตกลดลงชวงปลายเดือน ก.ค.-ส.ค. 
และฝนตกหนักเดือน ก.ย.-ต.ค. 
 - สถานการณน้ำฝน  โอกาสเกิดภัยแลงและน้ำทวม ในป 2564 เปนผลตอเนื่องมาจากป 2562 – 63 ที่มี
ปริมาณฝนคอนขางนอย สำหรับในป 2564 นี้ สถานการณฝนจะเหมือนกับป 2551 โดยในปนี้ (ป 2564) ฝน
คาดการณในเดือนกรกฏาคม จะอยูในเกณฑปรกติ ในเดือนกันยายน ตุลาคม ฝนอาจจะมีมากกวาปรกติ ทั้งนี้เปน
การคาดการณลวงหนา 

๒. การแกปญหาภัยแลงดานการเกษตร 
การทำงานของ สวก. นั้นมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบทุกมิติของน้ำ 

และเนนใหเกิด impact และสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ชาติ 
สวก. ใหการสนับสนุนงานวิจัยดานการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่/ลุมน้ำ กวา 29 พื้นที่จังหวัด 

โดยมีการใชประโยชนครอบคลุมตั้งแตระดับลุมน้ำไปจนถึงระดับพื้นที่เพาะปลูก เปนงานวิจัยเชิงพื้นที่/ลุมน้ำ ตั้งแต
ปงบประมาณ 2560-2564   

๓. สถานการณน้ำและการบริหารเขือ่นในลุมน้ำเจาพระยาใหญป ๒๐๒๑ 

 สำหรับสถานการณน้ำในลุมน้ำเจาพระยาป 2021 จะประสบกับภาวะน้ำทวมหรือฝนแลง สามารถสรุป
ประเด็นสำคัญ ไดดังนี้  

- ปริมาตรน้ำใชการของ 4 เขื่อนหลักในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาใหญรวมกันเทากับ 1,823 ลาน ลบ.ม. 
(ขอมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2564) ซึ่งถือวาอยูในเกณฑคอนขางนอย 

- สถานการณน้ำในลุมน้ำเจาพระยาตั้งแตตนปถึงกลางป 2021 มีแนวโนมวาจะเปนปน้ำนอย เน่ืองจาก
ปจจัยปริมาณน้ำไหลเขาเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์รวมกันอยูในเกณฑต่ำ หากไมมีฝนมาเติมในชวงฤดูฝน อาจทำให
การบริหารเขื่อนเปนไปในลักษณะเดียวกันกับป 2020 ที่ตองเผชิญกบัปญหาภัยแลงที่สงผลกระทบตอกิจกรรมการ
ใชน้ำตาง ๆ  



๙๘ 

- ปริมาณฝนของสถานีโทรมาตรเหนือเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์พบวา ตนป 2021 ปริมาณฝนสะสมเฉล่ีย 
เทากับ 530 และ 621 มิลลิเมตร ตามลาดับ 

- โอกาสความนาจะเปนที่จะบริหารเขื่อนในสถานการณน้ำมาก (จากปจจัยฝนในชวงฤดูฝนนี้) ยังอยูใน
เกณฑต่ำ ปริมาตรอางวางของทั้ง 4 เขื่อนหลักยังคงสูง (>90% ของปริมาตรเก็บกักใชการ) 

- โอกาสความนาจะเปนที่จะบริหารเขื่อนในสถานการณน้ำนอยมีแนวโนมสูงกวา และสถานภาพน้ำตนทุน
ของ BB & SK มีแนวโนมใกลเคียงป 2020 ในขณะที่ปจจัยความตองการน้ำภาคการเกษตรกรรมยังสูง 

๔. การประเมินผลเสียหายจากภัยแลง และน้ำทวมที่จะเกิดขึ้น 

- ตัวอยางการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ เชน สํานักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency 

Management Agency หรือ FEMA) เปนหนวยงานรัฐของสหรัฐอเมริกามีหนาที่หลักคือการประสานงานสําหรับ
แกปญหาภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาไดประกาศ ”COVID-19 Disaster Declarations” เพือ่ชวยแตละรัฐ 
(FEMA, 2021)  

- UN ไดเสนอหลักการทํางาน ”from managing disasters to managing risk” คือ เราไมสามารถ
จัดการภัยไดแตเราจัดการความเส่ียงจากภัยได(UN, 2021) 

- การจัดการความเส่ียงตองการขอมูลและการส่ือสารที่เขาใจงาย 

- ความเสียหายในรูปแบบตัวเงินเปนขอมูลที่ทุกคนเขาใจ งายตอการใชขอมูลนี้วางแผน 

๕. ชองวางของงานวิจัย โอกาส และการหนุนเสริมจาก ววน. ชวยแกปญหาภัยแลง 
สถานะงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ ภัยแลง น้ำทวม แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

(1) แยกตามแพลตฟอรม (วช) ประกอบดวยงานในดานตางๆ ดังนี้  (1) การพัฒนากำลังคน  
(2)การเกษตร  (3)การตลาด  (4)กฎ กติกา ฯลฯ  

(2) หลากหลาย ไมแยกตามพื้นที ่แบงเปน  (1) ทั้งประเทศ  (2) ภูมิภาค  และ(3) ชุมชน 

 

ชองวางของงานวิจัยในดานภัยแลง น้ำทวม ไดแก  (1)เน้ือหา งานวิจัยมีเน้ือหาที่เปนเฉพาะเรื่อง ยังขาด
ความเช่ือมโยงกัน (2) พื้นที่ งานวิจัยมีขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับชุมชน ซึง่สามารถ
ตอบโจทยประเด็นปญหาในงานวิจัยไดหรือไม (3) ดานเทคนิค ตองใชเวลาในการนำมาประยุกตใชในพื้นที่  และ 
(4) ขั้นตอนการทำงาน  เริ่มจากหัวขอวิจัย คณะทำงาน กระบวนการวิจัย จนถึงการนำไปใชประโยชนมี
กระบวนการที่ยาวนาน 

 



๙๙ 

 
 

ภาพที่ ๒- ๕๑ สถานการณน้ำประเทศไทยป ๒๕๖๔ ปรมิาณฝนรายปประเทศไทย  
ที่มา งานสัมมนาออนไลน TSRI Talk “ววน.รับมือภัยแลงและนํ้าทวม ป ๒๕๖๔” 

 

๔. งานสัมมนาออนไลน CBR Talk ep.๑ การบริหารจัดการน้ำ ขยายผลการพัฒนากลุมผูใชน้ำระดับ
ชุมชนจากปแรก สูการสรางเครือขายน้ำชุมชนในภูมิภาคตาง ๆของประเทศ 

การนำเสนอผลการวิจัยสูสาธารณะโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากลุมองคกรผู ใชน้ำ เพื ่อเพิ่ม
ความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ ภายใตโครงการแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย 
(Spearhead) ดานสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำปที่ ๒ รวมกับรายการ CBR Talk จัดเวทีเสนาเรื่องการ
บริหารจัดการน้ำโดยชุมชน “ทางเลือก ทางรอด” เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพรรูปธรรมผลการดำเนิน
งานวิจัยเพื ่อทองถิ ่น (Community Based Research : CBR) และทางเลือก ทางรอดในการจัดการน้ำชวงที่
ประสบปญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เปนการขยายผลการพัฒนากลุมผูใชน้ำระดับชุมชนจากปแรก 
สูการสรางเครือขายน้ำชุมชนในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยนำเสนอกรณีศึกษา ๔ พื้นที่  ที่ชวยแกไขปญหาน้ำ
ทวมและน้ำแลงตั้งแตระบบนิเวศตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดงันี้ 

1. พื้นที่ตำบลแมจริม อำเภอเมือง จังหวัดนาน กับการจัดการแกเหมืองแกฝายในการจัดการน้ำ 
พื้นที่ตนน้ำจังหวัดนานประสบปญหาน้ำทวมน้ำแลง เนนกระบวนการที่โจทยมาจากชุมชน ชุมชน

ตองเก็บขอมูล และทดลองปฏิบัติการดวยตนเอง กระตุนใหชุมชนรูเทาทันปญหามากกวาการมองเพียง
ปรากฏการณที่เห็น เก็บขอมูล วิเคราะหและนำเสนอขอมูล เพื่อเช่ือมโยงขอมูลสูหนวยงานที่เกี่ยวของ หัวใจสำคัญ 
คือ การจัดการน้ำอยางเปนระบบ และเกิดสิทธิในการเขาถึงน้ำ โดยเฉพาะการเพิม่พื้นที่ปาตนน้ำ การควบคุม
คุณภาพน้ำ และฟนฟูระบบแกเหมืองแกฝายในการจัดการน้ำ ชวยลดความขัดแยงในการจัดการแกไขปญหาจากจุด
เล็กๆ ในชุมชน และชักชวนหนวยงานตางๆ มาชวยรวมกันแกไขปญหา เพื่อจัดทำแผนน้ำในระดับหมูบานและ 
อบต.ได 



๑๐๐ 

2. พื้นที่ตำบลบานคา อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี กับการจัดทำแผนน้ำ 
พื้นที่ตนน้ำของจังหวัดราชบุรี ฤดูฝนน้ำมากและฤดูแลงน้ำขาดแคลน เมื่อมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำจึงไมพอใช การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนเริม่จากการกระตุนชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเอง และวางแผน
ระบบการใชน้ำ ผสมกับการลงพื้นที่เก็บขอมูลน้ำทาและน้ำใจในการจัดการน้ำ นำไปสูการปรับปรุงแหลงน้ำ และ
เกิดการจัดการน้ำอยางมีน้ำใจ แบงปน มีการรวมกันสรางฝายมีชีวิต ทำธนาคารน้ำใตดินเพื่อเติมน้ำและความช้ืนลง
ดิน โดยจัดทำบอเก็บน้ำ สรางฝาย สระน้ำ เพื่อใหน้ำไหลลงสูดิน สรางกติกาและมาตรการในชุมชนรวมกนั และสรุป
องคความรูในการสรางฝายมีชีวิตดวยงบประมาณที่ลดลง สรางรูปธรรมจากการจัดทำแผนน้ำระดับชุมชน ที่
เช่ือมโยงไปสูเปาหมายของแผนน้ำชาติได เปนตัวอยางของ การเช่ือมประสานระหวางชุมชน หนวยงาน และ
ภาควิชาการ และประสานงานกับระบบอื่นๆ ในพื้นที่รวมกนัดวย 

3. พื้นที่ตำบลสำโรง (น้ำแลง) ตำบลบานกุด และตำบลปทุม (น้ำทวม) ของจังหวัดอุบลราชธานี 

เดิมปญหาที่ชาวบานคิดวาขาดน้ำในตำบลสำโรง เมื่อชาวบานทำงานวิจัย เก็บขอมูล กลับพบวา 
มีน้ำใชมากกวาปริมาณความตองการการใชน้ำ ขอมูลที่มพีลังชวยใหทุกหมูบานประหยัดน้ำ ชาวบานกลาที่
แสดงออกและคิดคน “นวัตกรรมแอรแวร” สูบน้ำข้ึนที่สูงเพื่อใชแรงดันอากาศสูบน้ำเขาถังและแจกจายใน
ครัวเรือน ประสานกับเขตอุทยานผาแตมเพื่อทำฝายปลอยน้ำตามระบบกาลักน้ำไวใชในหนาแลงของหมูบาน เกิด
กติกาการใชน้ำ ชุมชนสามารถนำน้ำมาใชในการทำเกษตรได ปลูกผัก ทำเกษตรในที่นา ไดอยางเพียงพอ 

 
ภาพที่ ๒- ๕๒ การบริหารจัดการน้ำ และการใชนวัตกรรม ตำบลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา งานสัมมนา CBR Talk ep.1 การบริหารจัดการน้ำ 
 

พื้นที่อกีหนึ่ง เดิมประสบปญหาวิกฤตน้ำทวมนาน มี อบต.กุดลาด กับ อบต.ปทุมดูแลรวมกัน จับ
มือกันทำงานวิจัยเพื่อทองถิ่น สงผลใหเกิดการส่ือสารขอมูลระดับน้ำใหกับกลุมผูประสบภัยเพื่อเตรียมรองรับปญหา
อุทกภัย เมือ่น้ำลดมีการสรางแหลงอาหารเพื่อใชบริโภคโดยการทำนาแปลงรวมเพื่อสรางการมีสวนรวมเปนเจาของ
รวมกัน ปลูกผักแปลงรวมและนำไปขายเพื่อสรางรายได เมื่อนำ้ทวม ไฟดับ ไมสามารถส่ือสารได ทีมวิจัยจึงคิดคน 
“นวัตกรรมชุดนอนนา” เพื่อใหมีไฟสองสวาง ชารตโทรศัพทไดในชวงประสบภัยพิบัติ/ใหผูกักตัวสถานการณโควิด-
19 จากพลังแสงอาทิตย อันเปนนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากชาวบาน 



๑๐๑ 

 
ภาพที่ ๒- ๕๓ การบริหารจัดการน้ำ และการใชนวัตกรรม อบต.กุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา งานสัมมนา CBR Talk ep.1 การบริหารจัดการน้ำ 
 

๔. พื้นที่ตำบล จังหวัดสตูล กับการปรับเปล่ียนแนวคิดในทำงานรวมกับหนวยงานตางๆ 

จังหวัดสตูลมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา มีลำคลองไหลผานลงสูทะเล ระยะทาง 76 กม. ชาวบาน
ไดใชประโยชนจากคลองสายนี้เปนหลัก น้ำจากคลองดูสน-คลองมำบังถูกนำไปใชทำน้ำประปาและภาคการเกษตร 
ปญหา คือ คนที่อยูริมคลองไมไดใชน้ำและชวงฝนตกน้ำหลากทำใหเกิดปญหาน้ำทวม ที่ผานมา การแกไขที่ผาน
มายังขาดการมองเชิงระบบ ทำใหผูบรโิภคไมเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ งานวิจัยทำใหเกิดการเก็บ
รวบรวมขอมูล แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เพื่อคนหาขอเท็จจริงในตำบล และปรับเปล่ียนชุดความคิด (Mindset) ไป
จากเดิม เมื่อชุมชนเปล่ียนมุมมองชวยเพิ่มคุณคาของลำคลอง ทำใหเกิดการใชน้ำอยางประหยัด 

 

๕. บรรยายพิเศษ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ หลังโควิด ๑๙ 

แนวทางในการแกปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำ ดวยโครงการแหลงน้ำขนาดเล็ก ๔ โครงการ 
ไดแก แกนซอยซีเมนต บอบาดาลน้ำตื้น แผงโซลารเซล รองเติมน้ำ โดยรศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ประธานกมธ
ความยากจนและเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา 

 

 
ภาพที่ ๒- ๕๔ แนวทางการแกปญหายากจนและเหล่ือมล้ำดวยโครงการแหลงน้ำขนาดเล็ก ๔ โครงการ 

ที่มา บรรยายพิเศษ (ความยากจนและความเหล่ือมล้ำ หลังโควิด 19) -  



๑๐๒ 

๒.๖ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
๒.๖.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ไดแก 

มาตรา ๗๒ กำหนดใหรัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน   
มาตรา ๗๓ ร ัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที ่ช วยให เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใชตนทุนต่ำ และสามารถแขงขันในตลาด
ได และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่นใด    

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ กำหนดใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ 
ใหเกิดผล ดังตอไปนี้   

(๒) จัดใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ และการถือครอง
ที่ดินทั้งประเทศเพื่อแกไขปญหากรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองที่ดินอยางเปนระบบ    

 

๒.๖.๒ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการที่ดิน  
 การการลดความยากจนและความเหล่ือมล้ำดวยการจัดการที่ดิน มีกฎหมายที่เกี่ยวของประกอบดวย 

 (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๓) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๔) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ 

(๕) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(๖) พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๗) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๙) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๐) พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ทำหนาที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความ
มั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทำใหการ



๑๐๓ 

บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยูอยางจำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปน
ธรรม และย่ังยืน แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

คทช. มีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ใหผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ่ดิน
แหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่และอำนาจตามมาตรา ๑๐ ดังนี้ 

(๑) กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อขอความเห็นชอบ
ตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพ
ที่ดิน 

(๔) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัด
ที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คทช. กำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการใชที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด 

(๕) กำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการตรา แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหากรณีหนาที่และอำนาจของ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที ่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ซ้ำซอนหรือขัดแยงกัน 

(๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการ
ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(๘) ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเรงรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใหมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) ประสานงานและจัดใหมี รวมถึงการเช่ือมตอระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการใชประโยชนและการอนุรักษ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

(๑๐) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย 



๑๐๔ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของ คทช. 
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเปนผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของ คทช.  

๒) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

มีเจตนารมณในการจัดที่ดินใหแกประชาชนโดยตรง มุงชวยเหลือผูยากจนหรือเกษตรกร โดยจัดที่ดินและ
ที่อยูอาศัยเพื่อประกอบเกษตรกรรม มี “คณะกรรมการจัดที่ดิน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน มีอำนาจหนาที่ตามมาตรา ๒๐ คือ กำหนดแนวทางการจัดที่ดิน เพื่อใหประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู
อาศัยและหาเล้ียงชีพตามควรแกอัตภาพและสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ วางแผนการถือครองที่ดินในการจัดที่ดิน สงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมสิีทธิ
ครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน เปนตน 

๓) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดำเนินการจัดที่ดินใหแกประชาชนตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ ในที่ดินของรัฐ เพื่อจัดที่ดินทำ
กินและที่อยูอาศัยพรอมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานใหแกราษฎร รวบรวมราษฎรที่ไดรับจัดที่ดินแลวใหจัดตั้งเปน
สหกรณจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรจัดหาและใหบริการ
ตาง ๆ แกสมาชิกดานการจัดหาสินเชื่อ การรวมกันซื้อรวมกันขาย การสงเสริมการเกษตร และการศึกษาอบรม 
เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบที่ดีในการจัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิต การตลาด และการเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ เพื่อให
สมาชิกสามารถผนึกกำลังกันประกอบอาชีพอยางมั่นคง มีรายไดที่เปนธรรมและมีฐานะความเปนอยูที่ดีข้ึน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่
ดำเนินการจัดที่ดินใหแกประชาชน โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองข้ึนในที่ดินของรัฐที่เปนที่ดินรก
รางวางเปลาหรือที่ดินปาเส่ือมโทรม แบงออกเปนหลายลักษณะ เชน นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรทั่วไป 
นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลืออพยพราษฎรจากเขตน้ำทวม นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตจังหวัด
ชายแดนและเขตแทรกซึมของผูกอการราย นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรเพื่อเปาหมายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ และนิคมสรางตนเองในลักษณะพิเศษ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาในทางการปกครอง เปน
นิคมสรางตนเองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชักนำและสงเสริมใหราษฎรไดรูจักประกอบอาชีพใหม ๆ ที่คนไทยยังไมคุนเคยและ
อาชีพเหลานั้นจะเปนพื้นฐานอาชีพที่มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี สามารถที่จะขยายใหกวางขวาง
ออกไปในอนาคต 

กฎหมายนี้ มีเจตนารมณในการจัดที่ดินใหแกประชาชนโดยตรง มุงชวยเหลือผูยากจนหรือเกษตรกร โดย
จัดที่ดินและที่อยูอาศัยเพื่อประกอบเกษตรกรรม  
  



๑๐๕ 

๔) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีจุดมุงหมายในการกระจายสิทธิในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกรมี
ที่ดินทำกินและอยูอาศัย ใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพ รายไดของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรสามารถดำรง
ชีพในที่ดินที่ไดรับจากการปฏิรูปที่ดินดวย โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำหนาที่
ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

การกำหนดเขตที่ดินใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินจะตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและมีแผนที่แสดงเขตและระบุ
ทองที่ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินแนบทายพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย ที่ดินที่นำมาปฏิรูปที่ดินอาจเปนที่ดินของรัฐ หรือ
เปนที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อหรือดำเนินการเวนคืนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน 

๕) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

พระราชบัญญัตินี้ มิไดมีเจตนารมณในการจัดที่ดินใหแกประชาชน แตมีประชาชนจำนวนมากเขาไปอยู
อาศัยทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติจึงตองแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินโดยอนุญาตใหทำประโยชน บางกรณี
สงมอบใหกรมสงเสริมสหกรณไปจัดที่ดินในรูปสหกรณการเชาที่ดิน 

มาตรา ๑๔ วางหลักวาหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผว
ถาง เผาปา ทำไม เก็บหาของปาหรือกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการเส่ือมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เพื่อ
ตองการที่จะสงวนปาไมไวรักษาสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศใหอนุชนรุนหลัง มีขอยกเวน เชน การทำไมหรือ
เก็บหาของปาตามมาตรา ๑๕ เขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี 
กระทำการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘ หรือกระทำการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ และการ
ทำไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม 

๖) พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก (อผศ.) เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มิไดมีเจตนารมณในการจัดที่ดินใหแก
ประชาชน แตพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติใหการสงเคราะหแกทหารผาน
ศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจำการของกระทรวงกลาโหม การจัดที่ดินเปนการสงเคราะหแบบ
หนึ่งที่ดำเนินการใหกับกลุมเปาหมาย โดยไมรวมประชาชนทั่วไป 

ใหมีสภาทหารผานศึก ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนนายกสภาทหารผานศึก มี
อำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไปของ อผศ. และใหมีอำนาจประการหนึ่งที่สำคัญ คือ กำหนด
ขอบังคับตามมาตรา ๑๑ ซึ่งเกี่ยวกับการใหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก หรือทหารนอกประจำการ ไดรับ
การสงเคราะหหรือถูกงดการสงเคราะห ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในขอบังคับสภาทหารผานศึก 

 

  



๑๐๖ 

๗) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัตินี้ มิไดมีเจตนารมณในการจัดที่ดินใหแกประชาชน แตมีที่ดินที่สวนราชการยังมิไดใช
ประโยชน กรมธนารักษมีอำนาจนำไปจัดใหเชาเพื ่อแกไขปญหาสังคม ความยากจน ที่อยูอาศัยที ่ทำกิน 
สภาพแวดลอม โดยใหเชาที่ดินอยูอาศัย ประกอบการเกษตร หรือปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคารที่ปลูก
สรางใหกระทรวงการคลัง เปนตน 

เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ และใหมี
อำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบและใหกรมธนารักษมีหนาที่ในการปกครอง ดูแล และบำรงุรักษาที่ราชพัสดุ 

กำหนดใหมี “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน
กรรมการ ใหอธิบดีกรมธนารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่และอำนาจกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที ่ราชพัสดุ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ เสนอแนะ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช 
และจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุ เปนตน  

๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญคือการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) 
ทำหนาที่ในการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง และใหจัดตั้งธนาคารที่ดิน พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงมีเจตนารมณในการจัด
ที่ดินใหแกเกษตรกรและผูยากจนโดยมุงไปที่ที่ดินเอกชนทิ้งรางไมใชประโยชนเปนหลัก 

สถาบันมีอำนาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดิน คือ ใหสินเชื่อ เพื่อการจัดหา และพัฒนาที่ดนิแก
เกษตรกร ผูยากจน ผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดิน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน หรือบุคคลตามที่
คณะกรรมการกำหนด สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 
ประสานงาน ใหคำปรึกษาและคำแนะนำการวางแผนพัฒนาและการใชประโยชนในที่ดิน แกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการ
ดำเนินการของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด เปนตน 

๙) พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

พระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) มีวัตุ
ประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตรสำหรับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรรม ประกอบอาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายได พัฒนาความรู ใน
ดานเกษตรกรรมหรืออาชีพอยางอื ่นเพื่อเพิ ่มรายไดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของ
เกษตรกร ดำเนินกิจการตามโครงการที ่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมซึ ่งเปนการ
ดำเนินการรวมกับผูประกอบการ เพื่อเพิ่มรายไดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 



๑๐๗ 

รวมถึงประกอบธุรกิจอื่นอันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม ดำเนินงานเปนสถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนาชนบท และใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

กำหนดใหมี “กองทุนที่ดิน” เพื่อใหความชวยเหลือในดานการใหกูเงินแกเกษตรกรเพื่อนำไปจัดหาที่ดินทำ
กิน พัฒนาที่ดินและประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กองทุนที่ดินประกอบดวย เงินที่ไดรับจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณนำมาฝากไวกับธนาคาร รายไดจากการ
ดำเนินการและเงินจากแหลงอื่น ๆ 

๑๐) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการนำมาตรการทางภาษีมาใชเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ำและสรางความเปนธรรมในสังคม และกระตุนใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดิน เนื่องจากผูที่มี
ที่ดินที่มีมูลคาสูงจะตองมีภาระตองเสียภาษีมากกวาผูที่มีที่ดินที่มีมูลคาต่ำ รวมถึงกระตุนใหมีการใชประโยชนใน
ที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากที่ดินที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทำประโยชน จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่
เทากับหรือสูงกวาอัตราภาษีการใชประโยชนอื่น 

กฎหมายกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที่อยูในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาษีที่จัดเก็บไดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 

๒.๖.๓ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ำ  
กฎหมายเปนกลไกสำคัญในการจัดสรรประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะแลง อาทิ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑) พระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ .ศ.๒๕๖๑  เพื่อใชเปนกฎหมายกลางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ๔๒ หนวยงาน ๑๐ กระทรวงและบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ำใหเกิดความเปนเอกภาพ กำหนดมาตรการใน
การปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ำแลงและภาวะน้ำทวม วางหลักเกณฑในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ ใหความสำคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดใหมีองคการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแตระดับองคกรผูใชน้ำ ระดับลุมน้ำ และระดับชาติ สาระสำคัญของพ.ร.บ.ทรัพยากร
น้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ มีดังนี้ 



๑๐๘ 

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ มี ๙ หมวด ๑๐๕ มาตรา โดยมีหมวดที่เกี่ยวของกับภาวะแลง 
ไดแก หมวดที่ ๕. ภาวะน้ำแลงและภาวะน้ำทวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนที่ ๑ การใชประโยชนที่ดินในระบบทางน้ำมาตรา ๕๖ เมื่อมีการประกาศผังน้ำในราชกิจจา
นุเบกษาตามมาตรา ๑๗ (๕) แลวการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะตองไม
กอใหเกิดการเบ่ียงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำ
ทวม 

สวนที่ ๒ การปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง มาตรา ๖๑ ใหคณะกรรมการลุมน้ำจัดทำแผน
ปองกันและแกไขภาวะน้ำแลงขึ้นไวเปนการลวงหนา โดยใหจัดทำเปนแผนเพื่อเตรียมการรองรับ
ทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวาจะเกิดภาวะน้ำแลงในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปน
ประจำ และกรณีที่เกิดภาวะน้ำแลงอยางรุนแรง 
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลงตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
๑) หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน 

๒) งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง 
๔) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ 

๕) วิธีการควบคุมการใชน้ำในพื้นที่ 
๖) การหาแหลงน้ำทดแทนและการขนสงน้ำจากแหลงน้ำทดแทนมายังพื้นที่ซึ่งเกิดภาวะน้ำแลง 
๗) การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะน้ำแลง 

ในการจัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง ใหมีการบูรณาการรวมกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนอื ่นๆ ที่เกี ่ยวของ รวมทั ้งรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานของรัฐองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชนในเขตลุมน้ำตามความ
เหมาะสม  

 

 

  



๑๐๙ 

บทที่ ๓ ผลวิเคราะห 

๓.๑ ผลวิเคราะหดานที่ดินและน้ำ 
ผลวเิคราะหใ์นงานศกึษาแนวทางการจดัการทดีนิและนําเพอืแก้ไขปัญหาความยากจนและความ

เหลอืมลํา ประกอบดว้ยผลวเิคราะหใ์นประเดน็ต่าง ๆ ได้แก่ (๑)  ทรพัยากรทดีนิ (๒)  และแหล่งนํา (๓)  
ความยากจน เหลอืมลํา (๔) ตวัอย่างความสําเรจ็ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลอืมลําดว้ยทรพัยากร
ทดีนิและแหล่งนํา และ (๕)  มาตรการและหน่วยงานรบัผดิชอบ ดงัรายละเอยีดต่อไปน ี 

๓.๑.๑  ที่ดิน 

สภาพภูมิประเทศที่แตกตางกันในแตละภูมิภาค ทำใหลักษณะที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน ปญหาดานที่ดิน 
ฯลฯ แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของพืน้ที่ ดังนี้ 

การใชที่ดิน ภูมิภาคตางๆ ของไทยมีการใชที่ดินที่แตกตางกันดงันี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่
ใชพื้นที่เกษตรกรรมสูงที่สุด และภาคเหนือเปนภูมิภาคที่มีพื้นที่ปาไมมากกวาพื้นที่เกษตรกรรม 

กิจกรรมทางการเกษตร ภูมิภาคตางๆ ของไทยมีการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำในแตละ
พื้นที่ ดังนี ้ 

พื้นที่ที่ปลูกขาว สวนใหญอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (กระจุกตัวอยูในบริเวณลุมแมน้ำ
เจาพระยา)  และภาคเหนือ (กระจายอยูทั่วพื้นที่) 

พื้นที่ปลูกยางพารา ปลูกอยูในพื้นที่ภาคใต ภาคตะวันออก และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นที่ปลูกขาวโพด พบวามีการปลูกอยูทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ 

ทั้งนี้ พื้นที่สวนใหญของประเทศพึ่งพาน้ำฝนเปนหลัก 

การถือครองที่ดิน ประเทศไทยมีครัวเรือนเกษตรกร ประมาณรอยละ ๕๙.๘ ทำการเกษตรในที่ดินที่มี
กรรมสิทธ์ิ ซึ่งสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ขณะที่ครัวเรือนที่เชาที่ดินทำกินจะมีสัดสวนสูง
ในภาคกลาง สวนครัวเรือนที่ไมมีกรรมสิทธ์ิกระจายอยูในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ปา  

การกระจายการถือครองที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรทีม่ีที่ดินเปนของตนเอง พบวา 
เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ ๓๒.๘๔) ถือครองที่ดินจำนวน ๑๐ – ๑๙ ไร รองลงมา รอยละ ๒๕.๙๕ ถือครองที่ดิน
จำนวน ๒๐ – ๓๙ ไร 

การไรที่ดินทำกิน ขอมูลจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีผูมาขึ้นทะเบียนไรที่ดินทำกนิ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รวม ๘๒๓,๙๓๖ ราย โดยอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จำนวน 
๓๘๖,๘๓๘ ราย  คิดเปนรอยละ ๔๗ ของผูมาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

การจัดที่ดินแบบแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิ พื้นเปาหมายในการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ตั้งแตป ๒๕๕๘ 

– ๒๕๖๓ มีจำนวน ๙๑๙ พืน้ที่ ๗๐ จังหวัด  เนื้อที่ประมาณ ๑,๕๐๒,๙๙๒ ไร ๓ งาน ๔๙.๗๐ ตารางวา 
  



๑๑๐ 

๓.๑.๒  แหลงน้ำ 
รายไดกับปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็ก 

จากการศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวาง GPP per capita กับปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็กไมสามารถ
สรุปไดอยางแนชัด เนื่องจากจังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ำ เปนกลุมจังหวัดที่มีปริมาณน้ำเฉล่ียตอหัวต่ำ แตมีจังหวัดที่
มีรายไดตอหัวต่ำบางจังหวัด มีปริมาณน้ำตอหัวเฉล่ียที่สูง แสดงใหเห็นวานอกจากปจจัยดานน้ำแลวยังมีปจจัยอื่น 
ๆ ที่สงผลตอความยากจนและเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ ดังนั้น การแกไขปญหาจึงควรใชการแกไขแบบมุงเปาใน
ระดับพื้นที่ 

 

รายละเอียดดังภาคผนวก จ รายไดประชาชาติตอหัว (GPP per Capita) และ ปริมาณน้ำเฉลีย่ตอหัว (ลบ.ม.) 
 

 
ภาพที่ ๓-๑ ความสัมพันธระหวางรายไดตอหัว กับปริมาณแหลงน้ำขนาดเล็ก 

 

๓.๒ ผลวิเคราะหดานความยากจน และเหลื่อมล้ำ  
ในสวนนี้ ประกอบดวยผลวิเคราะหความสัมพันธของความยากจน และเหล่ือมล้ำกับรายได ไดแก  

สัดสวนความยากจน สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini coefficient)  
๓.๒.๑ ความสัมพันธระหวางรายไดกับความยากจน 

การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดกับความยากจนโดยใชรายไดประชาชาติตอหัว และสัดสวน
คนจนของจังหวัด จากการศึกษา พบวารายไดมีความสัมพันธกับความยากจนในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือจังหวัด
ที่มีรายไดตอหัวต่ำ จะมีสัดสวนคนจนที่สูง (สัดสวนคนจนวัดจากจำนวนคนจนเทียบกับคนไมจนของจังหวัด) 
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๑๑๑ 

ภาพที่ ๓-๒ ความสัมพันธระหวางรายไดตอหัวกับความยากจน 
 

๓.๒.๒ ความสัมพันธระหวางรายไดกับสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient)  

ในงานศึกษาดานความเหลื่อมล้ำ พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค (Gini 

coefficient) โดยใชคา Gini ของรายได ซึ่งเปนคาที่แสดงความแตกตางของรายไดของครัวเรือนในรูปของสัดสวน 
มีคาระหวาง ๐ - ๑ ถาเปน ๐ แสดงวา ไมมีความแตกตางของรายได แตถาเปน ๑ แสดงวา มีความแตกตางของ
รายไดมากที่สุด 

จากการศึกษา พบวารายไดมีความสัมพันธกับความเหลื่อมล้ำในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ
จังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ำ จะเปนกลุมจังหวัดที่มีความเหล่ือมล้ำที่สูง สำหรับจังหวัดที่มีรายไดตอหัวปานกลางถึงสูง 
จะมีแนวโนมที่มีความเหล่ือมล้ำลดลง 

 
ภาพที่ ๓- ๓ ความสัมพันธระหวางรายไดตอหัวกับคา Gini  
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๑๑๒ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของรายไดประชาชาติตอหัว (GPP per Capita) และงบประมาณตอหัว พบวา 
จังหวัดที่มีรายไดประชาชาติตอหัวต่ำ จะไดรับงบประมาณตอหัวในจำนวนที่ต่ำดวย  

 
ภาพที่ ๓- ๔ ความสัมพันธของรายไดตอหัว (GPP per Capita) และงบประมาณตอหัว  

 

๓.๓ ผลการวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย 

๓.๓.๑ ภาพรวมกลุมเสี่ยง จำนวน และ พื้นที่ 
ในงานศึกษานี้ใชขอมูลของโครงการ TPMap โดยในป ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีจำนวนคนจนที่ตองการความ

ชวยเหลือเรงดวน หรือที่เรียกวา "คนจนเปาหมาย" ทั้งส้ิน  ๙๘๓,๓๑๖ คน จากจำนวนประชากรที่สำรวจทั้งส้ิน 
๓๖,๘๙๓,๐๘๔ คน (จปฐ.) เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวาจังหวัดเชียงใหมมีจำนวนคนจนมากที่สุด จำนวน 
๕๐,๒๔๓ คน ในขณะที่สมุทรสงครามมีคนจนนอยที่สุด จำนวน ๗๕๐ คน ดงัตารางที่ ๓.๑  

ตาราง ๓.๑ จังหวัดและจำนวนคนจน สูงสุด ๑๐ อันดับแรก และต่ำสุด ๑๐ อันดับแรก  

๑๐ ลำดับแรกสูงสุด ๑๐ ลำดับแรกต่ำสุด 

1 เชียงใหม 50,243 1 สมุทรสงคราม 750 

2 เชียงราย 40,744 2 ภูเก็ต 1,012 

3 บุรีรัมย 39,722 3 ตราด 1,793 

4 นครศรีธรรมราช 39,238 4 อำนาจเจริญ 1,802 

5 ศรีสะเกษ 35,950 5 ระนอง 1,824 

6 นครราชสีมา 34,457 6 หนองบัวลำภู 2,013 

7 นาน 31,045 7 ระยอง 2,128 

8 อุดรธานี 28,202 8 หนองคาย 2,209 
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๑๑๓ 

9 ตาก 27,848 9 ชัยนาท 2,687 

10 บึงกาฬ 25,569 10 นนทบุร ี 2,775 

ที่มา  โครงการ TPMap, ๒๕๖๒        
 

๓.๓.๒ ระบุจังหวัดเปาหมาย 

ในการระบุจังหวัดเปาหมาย ไดศกึษาขอ้มูลจากโครงการการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเบด็เสรจ็และ
แม่นยํา (โครงการ tpmap) นโยบายของภาครฐั รวมถึงขอมูลสถิติ และงานวิจัยศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ยากจนในประเทศไทย เพื่อนำมาใชในการพิจารณากำหนดจังหวัดเปาหมาย โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีจำนวนคน
จนมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ 

๓.๓.๓ ระบุพื้นที่เปาหมาย 

ศกึษาขอ้มูลความยากจนในจงัหวดัเป้าหมายจากโครงการ TPMap และศกึษาขอ้มูลรายพนืทจีาก
แผนพฒันาตําบล/แผนพฒันาทอ้งถนิของจงัหวดัเป้าหมาย เพอืคดัเลอืกพนืทเีป้าหมายดว้ยเกณฑปั์จจยัการ
ผลติ ไดแ้ก่ ทดีนิและแหล่งนําในพนืที  

๓.๓.๔ เกณฑในการคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมาย 

เกณฑใ์นการคดัเลอืกพนืทเีป้าหมาย พจิารณาจากปัจจยัการผลติ ไดแ้ก่ ทดีนิและแหล่งนําในพนืที 
โดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน ๔ ลักษณะ ไดแก  

กลุมที่ ๑ พื้นทีท่ี่มทีั้งที่ดนิและทรัพยากรน้ำ แตยังมีปญหาความยากจน    
 กลุมที่ ๒ พื้นทีม่ีที่ดินแตขาดแคลนน้ำ  และมีปญหาความยากจน    
 กลุมที่ ๓ พื้นทีไ่มมีที่ดิน แตมีน้ำ และมีปญหาความยากจน    
 กลุมที่ ๔ พื้นทีท่ี่ไมมทีั้งที่ดินและน้ำ  และมีปญหาความยากจน    
 

จากการศกึษาขอ้มูลจากแผนพฒันาตําบล / แผนพฒันาทอ้งถนิของจงัหวดัในส่วนของขอมูลการ
วิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เปาหมาย (SWOT Analysis) ในแผนพัฒนา ฯ นำมาคดัเลอืกพนืทเีปาหมาย เพื่อศึกษา
ปญหาความยากจนที่เกิดข้ึน  
 

๓.๔ ผลการวิเคราะหจากตัวอยางที่ดี (Best Practice) ในระดับสากลและระดับประเทศ  
๑. ระดับสากล 

ในงานศึกษานี้ ศึกษาแนวคิดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เปาหมายที่ ๑ การหลุดพนจากความ
ยากจน (SDG ๑) เปาหมายที่ ๖ น้ำสะอาด (SDG ๖)และเปาหมายที่ ๑๐ ลดความเหล่ือมล้ำ (SDG ๑๐) 

- ตัวอยางความสำเร็จ  



๑๑๔ 

๑) ประเทศจีน  
 สำรวจพื้นที่ยากจน เพื่อระบุพื้นที่เส่ียงและจัดอันดับความยากจน  
 จัดตั้ง “สถาบันฟนฟูชนบท” (Institute of Rural Vitalization)  

 บริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม เชน รานคาออนไลน การเปดโอกาสใหมแกผูประกอบการใน
ชนบท 

 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

๒) ประเทศอินเดีย 
 ดึงประชากรเขาไปอยูในระบบ Aadhaar ซึ่งเปนแพลตฟอรมขอมูลประชากร เพื่อนำไปใชในการ
ชวยเหลือผานนโยบายตาง ๆ เชน การใหเงินสนับสนุนผานทางบัญชีธนาคาร/การชวยเหลือคา
แกสในครัวเรือน 

 การจัดการ Micro Finance   
กลาวโดยสรุป ผลการดำเนินงานจากตัวอยางที ่ดี ประกอบดวย การเก็บขอมูลเพื่อการระบุพื้นที ่เปา

หมายความยากจน รวมถึงการใหความชวยเหลือของภาครัฐผาน platform การใชกลไกการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance) การชวยสรางรายได และการตลาดสมัยใหม 

๒. ระดับประเทศ 

ในงานศึกษานี้นำแนวคิด รวมถึงแนวทางการพัฒนาทั้งที่ดนิและน้ำจากตัวอยางที่ประสบผลสำเร็จเปนที่
ประจักษในระดับชุมชนมาใชเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในเรื่องดินและน้ำ เพื่อลดความยากจนและเหล่ือม
ล้ำ ดังนี้  

๑) การจัดการทรพัยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริของรชักาลที่ ๙ โดยมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

การจัดการทรพัยากรน้ำในระดับชุมชน ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ มอีงคประกอบสำคัญ ๓ สวน 
(กรอบคิด กรอบงาน เทคโนโลยี) ดังนี้ 

กรอบคิด ประกอบดวย พึ่งตนเอง คิดใหเช่ือมโยงกัน ธรรมชาติแกธรรมชาติ ทุกอยางมีคา ไมมีของเสียทำ
แลวตองไมมีคนเสียประโยชน เหมาะสมกับพื้นที่ ยั่งยนื และ ลงมือทำ สรางตัวอยาง 

กรอบงาน ประกอบดวย ขอมูล ผังงาน ผังคิด เช่ือมโยงขอมูล ผังงาน เขากับพื้นที่จริง เครือขายการทำงาน 
ทดลอง ติดตาม ประเมินและขยายผล 

เทคโนโลยี ประกอบดวย วิทยุส่ือสาร คอมพิวเตอร อนิเทอรเน็ต แผนที่ GIS GPS ขอมูลดาวเทียม เรดาร 
และโทรมาตร 

๒) ทุงชมพูโมเดล พื้นที่ตำบลทุงชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน โดยคณะกรรมธิการการแกปญหา
ความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา  



๑๑๕ 

เกษตรกรตำบลทุงชมพู แกปญหาความยากจนในพื้นที่ดวยใชการจัดการแหลงน้ำขนาดเล็ก รวมกับการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน ทำใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ยั่งยืน พึ่งตนเองได ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เกษตรกรไดจัดการเรื่องน้ำ โดยใชระบบบาดาลน้ำตื้น โดยมีชุดโซลารเซลล ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการกอสรางสำนักงานชลประทานเขต ๖ ทำใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักหมุนเวียนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด ทำใหมีรายไดมากขึ้น ตัวอยางเชน พริก เกบ็ผลผลิตไดวันละ ๘๐ กิโลกรัมตอรอบ ทำใหมีรายได 
๓,๐๐๐ บาท หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน นอกจากน้ี เกษตรกรกลุมปลูกดอกดาวเรืองบานหวยข้ีหนู 
ตำบลทุงชมพู ไดบริหารจัดการเรื่องน้ำใหพอเพียงตอการเพาะปลูก ทำใหมีรายไดเฉล่ียวันละ ๔,๐๐๐ บาท 

๓) การพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชนดวยการทำฝายแกนดินซีเมนต จังหวัดขอนแกน และ จังหวัด
ชัยภูมิ โดยคณะกรรมธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา 

จากผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนดวยการนํานวตักรรม และเทคโนโลยเีขา้มาใช้
ในการบรหิารจดัการแหล่งนําขนาดเลก็ในระดบัชมุชน โดยการกอสรางฝายแกนดินซีเมนตซเีมนต์ (Soil 

cement)  ในจังหวัดขอนแกน จำนวน ๑๕ ราย และ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ราย พบวาเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
ตั้งแต ๗๕๐ – ๒๐,๐๐๐ บาทตอไร 

๔) การจัดที่ดินทำกินใหชุมชนในรูปแบบแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิ 
การสรางมูลคาใหกับที่ดินที่รัฐจัดใหกับประชาชน  ทำใหเกษตรกรและคนยากจนที่ไดรับการจัดสรรที่ดิน

จากรัฐสามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารใหใชที่ดินที่ไดรับจากรัฐไปใชเปนหลักประกันการ
เขาถึงแหลงทุนสำหรับการประกอบอาชีพ 

 

๓.๕ ผลการวิเคราะหแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะ ฯ 

 จากการศึกษาวิเคราะห พบวาสภาพภูมิประเทศและสภาพอุทกวิทยามีผลตอสภาพปญหาดานที่ดินและน้ำ
ในพื้นที่แตละแหงที่แตกตางกัน ดังนั้น การแกไขปญหาที่ดิน และน้ำเพื่อลดความยากจนและเหล่ือมล้ำจึงตองใช
รูปแบบการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ดังนั้น งานศึกษานี้จึงเสนอแนวทางการดำเนินงานเพือ่จัดทำขอเสนอแนะการ
บริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อลดความยากจนและเหล่ือม โดยแบงเปน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ศกึษาขอมูลพื้นฐานดานที่ดิน น้ำ ความยากจน และความเหล่ือมล้ำ เชน สัดสวนคนจน คา 
GINI เพื่อเปนแนวทางในการแบงจังหวัดยากจน 

ขั้นตอนที่ ๒ ศกึษาขอมูลจากโครงการ -TP Map  

ขั้นตอนที่ ๓ ศกึษาขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อระบุปญหาดานที่ดิน และน้ำที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ 
โดยแบงพื้นที่เปน ๔ กลุม ไดแก  

กลุมที่ ๑ พื้นทีท่ี่มทีั้งที่ดนิและทรัพยากรน้ำ แตยังมีปญหาความยากจน    



๑๑๖ 

กลุมที่ ๒ พื้นทีม่ีที่ดินแตขาดแคลนน้ำ  และมีปญหาความยากจน    
กลุมที่ ๓ พื้นทีไ่มมีที่ดิน แตมีน้ำ และมีปญหาความยากจน    
กลุมที่ ๔ พื้นทีท่ี่ไมมทีั้งที่ดินและน้ำ  และมีปญหาความยากจน    
ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะหเพื่อกำหนดมาตรการ และหนวยงานรับผิดชอบที่เหมาะสม 

 
 

  



๑๑๗ 

บทที่ ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

แนวทางเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อลดความยากจนและ
เหล่ือมล้ำสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
๔.๑.๑ สถานการณที่ดิน  แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชมุชน ความยากจนและเหลื่อมลำ้ 

ที่ดิน   
ประเทศไทยมีพื้นที่ ๓๒๐.๖  ลานไร โดยมพีื้นทีท่างการเกษตร ประมาณ ๑๔๙.๒ ลานไร คิดรอยละ ๔๖.๕  

ของพื้นทีท่ั่วประเทศ จากสภาพภูมิประเทศที่แตกตางกัน ทำใหภูมิภาคตาง ๆ ของไทยมีลักษณะการใชที่ดิน 
กิจกรรมทางการเกษตร การถือครองที่ดิน ฯลฯ ที่แตกตางกันไป ดังนั้นการแกไขปญหาที่ดินที่เกิดข้ึน จึงตองทำการ
สำรวจในระดับพื้นที่ ปจจุบันการจัดที่ดินแบบแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิถูกนำมาใชเพื่อแกไขปญหาที่ดินเพื่อ
การเกษตรที่เกิดข้ึน 

แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน  
ประเทศไทยมีแหลงน้ำขนาดเล็ก ทั้งแหลงน้ำธรรมชาติและอางเก็บน้ำ (ความจุนอยกวา 2 ลานลูกบาศก

เมตร) จำนวน 142,234 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ  
ความยากจนและเหล่ือมล้ำ 
สถานการณความยากจนและเหล่ือมล้ำของไทย ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัดสวนคนจน ในป ๒๕๖๒ 

เทากับรอยละ ๖.๒๔ ลดลงจากรอยละ ๙.๘๕ ในป ๒๕๖๑ สำหรับความเหล่ือมล้ำ ซึ่งวัดจากคาสัมประสิทธ์ิความ
ไมเสมอภาค (Gini coefficient) ประเทศไทยมีแนวโนมความเหลื ่อมล้ำลดลงตอเนื่องมาต้ังแตป ๒๕๔๙ ในป 
๒๕๖๒ ประเทศไทยมีคา GINI ดานรายจาย เทากับ ๐.๓๔๘ ลดลงจาก ๐.๓๖๑ ในป ๒๕๖๑ 

 อยางไรก็ตาม จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-๑๙ ที่เกิดข้ึนตั้งแตป ๒๕๖๒ จนถึงในปจจุบัน ทำ
ใหความยากจนและความเหล่ือมล้ำของประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีจำนวนคนจนเทากับ ๔.๘ 
ลานคน เพิ่มจาก ๔.๓ ลานคน (ป ๒๕๖๒) สำหรับสัดสวนคนจน เพิ่มข้ึนเปน รอยละ ๖.๘๔ จากเดิมเทากับ รอยละ 
๖.๒๔ (ป ๒๕๖๒) สวนความเหล่ือมล้ำที่วัดจากคาสัมประสิทธ์ิจีนี ดานรายจายเพิ่มข้ึนเปน ๐.๓๕๐ จากเดิมเทากับ 
๐.๓๔๘ ในป ๒๕๖๒ (สศช. ๒๕๖๓) 

ในปจจุบัน (ป ๒๕๖๔) ประเทศไทยอยูในชวงของการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑๓ ที่มีเปาหมายในการพัฒนาประกอบดวย ๑๓ หมุดหมาย ทั้งนี้ หมุดหมายที่ ๙ เปนหมุดหมายที่ตองการให
ประเทศไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

๔.๑.๒ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการที่ดิน  แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน ความยากจนและเหลื่อมล้ำทั้งใน
ระดับสากล และในประเทศ 



๑๑๘ 

ตัวอยางความสำเร็จของประเทศที่สามารถลดจำนวนคนยากจนลงไดอยางมีนัยยะสำคัญ ไดแก ประเทศ
จีน และอินเดีย ในป ๒๕๓๖ ทั้ง ๒ ประเทศมีจำนวนคนยากจนอยูถึงรอยละ ๕๘ ของประชากรยากจนทั้งโลก 
(๑,๘๘๙ ลานคน) โดยประเทศจีนมีจำนวนคนยากจนประมาณ ๖๖๘ ลานคน และประเทศอินเดียมีจำนวนคน
ยากจนประมาณ ๔๔๑ ลานคน ตอมา จำนวนคนยากจนในประเทศจีนลดลงเหลือเพียง ๖.๙ ลานคน ในป ๒๕๕๙ 
สวนประเทศอินเดีย สามารถลดจำนวนคนยากจนลงเหลือเพียง ๒๘๑ ลานคนป ๒๕๕๔ (World Bank ๒๕๖๔) 
๔.๑.๓ วิเคราะหแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำและท่ีดินในระดับชุมชน เพ่ือลดความยากจน
และเหลื่อมลำ้ 
 ๑. จำแนกพื้นที่เปาหมายตามสภาพปจจัยการผลิต (ที่ดิน และน้ำ) 

ในงานศึกษานี้ จำแนกพื้นที่ในระดับจังหวัดดวยปจจัยการผลิต (ที่ดิน และน้ำ) แบงตามสภาพพื้นที ่ และ
กำหนดเปนพื้นที่เปาหมายเพื่อศึกษาสาเหตุ และแนวทางลดความยากจน เปน ๔ กลุม ไดแก   

กลุมที่ ๑ พื้นทีท่ี่มทีั้งที่ดนิและทรัพยากรน้ำ แตยังมีปญหาความยากจน    
กลุมที่ ๒ พื้นทีม่ีที่ดินแตขาดแคลนน้ำ  และมีปญหาความยากจน    
กลุมที่ ๓ พื้นทีไ่มมีที่ดิน แตมีน้ำ และมีปญหาความยากจน    
กลุมที่ ๔ พื้นทีท่ี่ไมมทีั้งที่ดินและน้ำ  และมีปญหาความยากจน    
จากการวิเคราะห พบวาพื้นที่เปาหมายประสบปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำตาง ๆ เชน ไมมี

เทคโนโลยี ปญหาดานรายได การเขาถึงแหลงเงินทุน สิทธิในการถือครองที่ดิน การขาดทกัษะในการประกอบอาชีพ 
ซึ่งสามารถนำมาเปนตัวแทนเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน นำไปสูการแกไขปญหาความยากจนและ
ลดเหล่ือมล้ำสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ตอไป  

๒. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาชุมชนใหมีฐานะท่ีดขีึ้นโดยการลดรายจาย และเพิ่มรายได โดยใชการ
จัดการที่ดิน และการพัฒนาแหลงนำ้ระดับชุมชน 

ในงานศึกษานี้ เสนอมาตรการเพือ่เพิ่มโอกาสในการพัฒนาชุมชนใหมีฐานะที่ดีข้ึน ดวยมาตรการลด
รายจาย และมาตรการเพิ่มรายไดในพื้นที่นำรอง ๔ กลุม ดังนี ้
 

ตารางที่ ๔.๑  มาตรการลดรายจาย และเพิ่มรายไดในพื้นที่นำรอง ๔ พื้นที ่
กลุม ลักษณะพืน้ที ่ มาตรการลดรายจาย และมาตรการเพิ่มรายได 

๑ มีที่ดินและมีน้ำ แตยังมีปญหาความยากจน    - สงเสริมเทคโนโลยี  
- จัดหาตลาดสินคา 
- สนับสนุนการเงิน 

- สงเสริมกลุมผูใชน้ำ 



๑๑๙ 

กลุม ลักษณะพืน้ที ่ มาตรการลดรายจาย และมาตรการเพิ่มรายได 

๒ มีที่ดินแตไมมีน้ำ และมีปญหาความยากจน  - สงเสริมเทคโนโลยีพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ๑๐ 
แนวทาง 

- สนับสนุนการเงิน 

๓ ไมมทีี่ดินแตมีน้ำ และมีปญหาความยากจน  - การจัดที่ดินทำกินใหชุมชนในรูปแบบแปลงรวมโดย
ไมใหกรรมสิทธ์ิ 

- สงเสริมกลุมผูใชน้ำ 
๔ ไมมทีี่ดินและไมมีน้ำ และมีปญหาความยากจน  - พัฒนาฝมือ/อาชีพ 

- สรางตลาดแรงงาน  
- สนับสนุนการเงิน 

 

๓. หนวยงานรับผิดชอบ 

ในการแกไขปญหาความยากจน และเหล่ือมล้ำใหสำเร็จ จำเปนตองมีการบูรณาการทำงานรวมกันระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน สำหรับในภาครัฐ รัฐบาลไทยดำเนินโครงการสำคัญๆ เพื่อการแกไข
ปญหาความยากจน และลดความเหล่ือมล้ำมาอยางตอเน่ือง อาทิ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) (ป ๒๕๖๐) โครงการการแกปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยำ (โครงการ TPMap) (ป 
๒๕๖๑) และ ศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) (ป ๒๕๖๔) ซึ่งอยูระหวางการจัดทำแผนงานรวมจากหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ 

ในงานศึกษานี้ กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการแกไขปญหาความยากจนและเหล่ือมล้ำที่เกิดข้ึนในพื้นที่
นำรอง ๔ กลุม ดังตารางที่ ๔.๒ 

ตารางที่ ๔.๒ หนวยงานรับผิดชอบในพื้นที่นำรอง ๔ พื้นที ่
กลุม ลักษณะพืน้ที ่ หนวยงานรับผิดชอบ 

๑ มีที่ดินและมนี้ำ แตยังมีปญหาความยากจน สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
๒ มีที่ดินแตไมมีนำ้ และมีปญหาความยากจน สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 



๑๒๐ 

กลุม ลักษณะพืน้ที ่ หนวยงานรับผิดชอบ 

๓ ไมมีที่ดินแตมีนำ้ และมีปญหาความยากจน สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
๔ ไมมีที่ดินและไมมีนำ้ และมีปญหาความ

ยากจน  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 

๔.๑.๔ เสนอแนวทางการดำเนินงานเพ่ือจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการนำ้และท่ีดินในระดับชุมชน เพื่อ
ลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ 

แบงเปน ๔ ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ ๑ ศกึษาขอมูลพื้นฐานดานที่ดิน น้ำ ความยากจน และความเหล่ือม 

ขั้นตอนที่ ๒ ศกึษาขอมูลจากโครงการ -TP Map  

ขั้นตอนที่ ๓ ศกึษาขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อระบุปญหาดานที่ดิน และน้ำที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่
ตามสภาพที่ดินและน้ำ 

ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะหเพื่อกำหนดมาตรการ และหนวยงานรับผิดชอบที่เหมาะสม 

 

๔.๒ ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะห ในงานศึกษานี้ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ำขนาดเล็กใน

ระดับชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำ ดังนี้ 
๑. ดานการเงิน 

ปจจัยดานการเงินหรือเงินทุน  
ควรมีแนวทางการบริหารการเงิน รายรับ รายจาย การบริหารความเส่ียง การจัดหาแหลงเงินทุนในรูปของ

การออมทรัพย และการถือหุนของสมาชิก และเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ หรือเงินสนับสนุนปจจัยการผลิต
ในลักษณะ Micro finance รวมถึงการจัดระบบงบประมาณมุงเปา และบูรณการ ตามแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

๒. ดานขอมูลสารสนเทศ 



๑๒๑ 

ปจจัยดานขอมูลและการใชเทคโนโลยี  ในการระบุพื้นที่ และเปาหมาย โดยการสำรวจภาคสนามเพิ่ม เพื่อ
ชวยในการกำหนดเปาหมาย ชวยเหลือ พัฒนาในการแกไขปญหาน้ำ ที่ดิน การผลิตและการคาดการณการ
เพาะปลูก รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนที่เกี่ยวของใหทันสมัย 

๓. ดานการพัฒนาขีดความสามารถ  
ปจจัยดานแรงงาน  
ความยากจนเกิดจากการมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ คนยากจนมักเปนผูใชแรงงาน แหลงรายไดหลัก

ของคนจนจึงมาจากการใชแรงงาน ดังนั้นจึงควรสรางงานเพื่อเปนการกระจายรายไดใหกับคนในชุมชนโดยเฉพาะ
กลุมคนไมมีที่ดินทำกิน 

ปจจัยดานการตลาด มีการวางแผนการขายและประชาสัมพันธสงเสริมการขายใหเปนที่รูจัก  
ปจจัยดานศักยภาพของกลุมแกนนำ แกนนำกลุมมีความพรอมในการเรียนรูและมทีัศนคติที่ดีตอการปรับ

รูปแบบการผลิต  
๔. ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ปจจัยดานการผลิต มีแผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการใชประโยชนที่ดิน และแผนการผลิตและศักยภาพ

การผลิตที่ดี  
ปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ นำแนวทางศาสตรพระราชาพึ่งพาตนเอง  

ในรูปแบบการจัดสรางฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนตในลำหวย การขุดเจาะบาดาลน้ำตื้น และการนำชุดพลังงานโซ
ลาเซลลมาใชกับเครื่องสูบน้ำแบบช้ัก ตลอดจนการตลาดสมัยใหม (e commerce) 

๕. ดานธรรมาภิบาล 

ปจจัยดานการบริหารและจัดการกลุม  
ควรวางแผนงาน กำหนดโครงสรางการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยสรางกลไกระดับจังหวัด 

จัดทำแผนปฏิบัติการแกจน โดยทำการทวนสอบขอเท็จจริงในพื้นที่และกำหนดมาตราการลดจน ลดเหล่ือมล้ำ  
แบบระบุกลุมคนจน เพื่อแกไขปญหาแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่ เปน ๔ กลุม ไดแก 

๑.๑ กลุมทีม่ีทั้งที่ดินทำกิน และแหลงน้ำ แตยังยากจน 

๑.๒ กลุมทีม่ีที่ดินทำกิน แตไมมีแหลงน้ำ และยังยากจน 

๑.๓ กลุมทีไ่มมทีี่ดินทำกนิ แตมีแหลงน้ำที่ใชในการเกษตร และยังยากจน 

๑.๔ กลุมทีไ่มมทีั้งที่ดนิ และแหลงน้ำ และยากจน 

ปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิก สมาชิกมีสวนรวมในการคิดการตัดสิน และมีสวนรวมกิจกรรมตาง  ๆ  
ของกลุม รวมถึงการปรับบทบาทของภาครัฐจากการใหความชวยเหลือ เปนสิทธิที่ประชาชนพึงไดโดยเฉพาะกลุม
ยากจนทั้งในเรื่องของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน 



๑๒๒ 

ปฏิสัมพันธกับภายนอก มีความสัมพันธที่ดีทั้ง กับชุมชนและ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพือ่เขามา 
มีสวนรวม ในการลดจน ลดเหล่ือมล้ำอยางเปนระบบ และมีส่ิงจูงใจที่เหมาะสม ตัวอยางเชน การสรางเครือขายจาก
สถาบันการศึกษา หนวยงาน NGO และเอกชน รวมกับจังหวัดใหเกิดการถายทอด และนวัตกรรมวิธีเทคนิคใหมเขา
ประยุกตใช 

ปจจัยดานพี่เล้ียง มีพี่เล้ียงจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมของ
กลุมตอเนื่อง และมีการติดตามและประเมินผล  



๑๒๓ 

กิตติกรรมประกาศ 
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วุฒิสภา ผศ. ดร. สุภัทรา วิเศษศรี หัวหน้าโครงการขับเคลื่อน คุณเดือนเพ็ญ ปุณยางกูร ผู้ช่วยวิจัยจากหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวิภารัตน์ ดีอ่อง 
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ วช  รวมถึงขอขอบคุณสํานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) 

สำหรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มา ณ โอกาสน้ี 

 

คณะผู้วิจัยโครงการ ฯ 

มกราคม ๒๕๖๕ 
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px 



๑๒๕ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๖๔), แรงงานอีสานคืนถ่ิน... ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตโควิด 19.  BOT MAGAZINE 

เข้าถึงได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402LocalEconomy.aspx 

ธนันธร มหาพรประจักษ์ คอลัมน์ “บางขุนพรหมชวนคิด” นสพ.ไทยรฐั ฉบับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๖๐) ตัวอย่างความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว
พระราชดำริ เข้าถึงได้ท่ี https://www.utokapat.org/wp-

content/uploads/2018/10/Book_cwrm57-small.pdf 

ร่มฉัตร จันทรานุกุล (๒๕๖๑) มหัศจรรย์แก้จนของรัฐบาลจีนเป็นอย่างไร? ผู้จัดการออนไลน์  ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑ 

โดย: ผู้จัดการออนไลน์ เข้าถึงได้ที่ https://mgronline.com/china/detail/9610000107276 

วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ และคณะ, โครงการการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปทีดิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ : ศึกษากรณีขนาดการถือครองท่ีดินไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน, ชุดโครงการ ศูนย์
ประสานการศึกษานโยบายท่ีดิน (Land Policy Study Forum), ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ตุลาคม 2554. 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒๕๖๒) รายงานการพิจารณาศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า: 
กรณีศึกษาประเทศจีน และ อินเดีย เข้าถึงได้ท่ี 

https://www.senate.go.th/document/Ext26018/26018104_0003.PDF 

 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เข้าถึงได้ที่ 
https://www.senate.go.th/document/Ext24380/24380597_0002.PDF 

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เข้าถึงได้ที่ 
https://www.mhesi.go.th/index.php/ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักตรวจราชการ, ข้อมูลและแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการใน
ภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ประเด็นนโยบายสำคัญ: การจัด
ท่ีดินทำกนิใหชุ้มชน.  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ความยากจนและเหลื่อมล้ำ
ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒, กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.), กันยายน ๒๕๖๓. 

 , รายงานวิเคราะหส์ถานการณ์ ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓, กองพัฒนา
ข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม (กขส.), กันยายน ๒๕๖๓. เข้าถึงได้ท่ี 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10857 

สำนักงบประมาณ (๒๕๖๓)  งบประมาณลงพ้ืนที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เข้าถึงได้ที่ 
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8085 



๑๒๖ 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หลักการ
ทรงงาน เข้าถึงได้ท่ี http://www.rdpb.go.th/th/King/หลักการทรงงาน-c24 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๓)  สถิติเกษตรและประมง เข้าถึงได้ที่ 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/11.aspx 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2563) ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อ
ปี – ฐานข้อมลูเพ่ือการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (onep.go.th) สืบค้น
จาก http://env_data.onep.go.th/01_02/35-water-demand/ 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2563) ปริมาณน้ำทา่ สืบค้นจาก 

http://env_data.onep.go.th/01_02/32-runoff/ 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2563) ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ พ.ศ. 2553-

2562 สืบค้นจาก http://env_data.onep.go.th/01_02/31-rainfall/ 

สุภัทรา วิเศษศรี และคณะ (2563) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โครงการการวิจัยเพ่ือการ
ขับเคล่ือนแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ ปีที่ 2  เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้าน
สังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำปีท่ี 2 ปี 2565 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ “ทำฝายแกนซอยซิเมนต์ เก็บกักน้ำ” นวัตกรรมบริหารจัดการแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก แก้ปัญหาขาดน้ำทางเกษตรย่ังยืน ลดเหลื่อมล้ำ เข้าถึงได้ท่ี 

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000099684 

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ, ศึกษาแนวทางการจัดท่ีดินให้แก่ประชาชน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), มถิุนายน ๒๕๖๑  

 เอกสารนำเสนอของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นายพฒิุพงศ ์สุ
รพฤกษ์) ในการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

Attavanich, Witsanu, Sommarat Chantarat and Boontida Sa-ngimnet, Microscopic view of 

Thailand’s agriculture through the lens of farmer registration and census data, 

PIER Discussion Paper, 2018. 

BBC News Thai (๒๕๖๓) บีบีซี เวิลด์ เซอร์วิส ปัญหาความยากจนในโลกบรรเทาลงแล้วจริงหรือ เข้าถึงได้ท่ี 

https://www.bbc.com/thai/international-50072975 



๑๒๗ 

BBC News Thai (๒๕๖๔) ปธน. สี จ้ินผิง ของจีน นำพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว 100 ล้านคน
จริงหรือไม่ เข้าถึงได้ที่ https://www.bbc.com/thai/international-56232958 

Chitsanuwat Maneesrikum and Teetitorn Chullapram (2022) Water use efficiency improvement 

at local level via training process -Case study in the Thor Tong Daeng (TTD) Irrigation 

Project area, Kamphaengphet Province Thailand. THA 2022 International Conference 

Friday 28 January 2022 

Chitsanuwat Maneesrikum and Piyatida Ruangrassamee (2022) Community based water 

resources management criteria towards SDGs. THA 2022 International Conference 

Friday 28 January 2022 

SDG Move (2021) SDG Insights | Inside SDG Index : เจาะลึก SDG Index 2021 ของประเทศไทย ศูนย์วิจัย
และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Centre for SDG Research and Support : SDG Move) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าถึงได้ที่ 
https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insights-inside-sdg-index-thailand-index-

2021/ 

SDG Vocab | 18 – Integrated Water Resources Management – การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์
รวม (IWRM) เข้าถึงได้ที่ https://www.sdgmove.com/2021/06/11/sdg-vocab-18-integrated-

water-resources-management-iwrm/ 

 

World Bank (๒๐๒๑) Nowcasts of the Global Poverty Rate and Number of Poor at the US$1.90-a-

Day Poverty Line, 2015- 21 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024_

Ch1.pdf 

World Bank (๒๐๒๑) Poverty headcount ratio ,  

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2017&locations=1W&name_desc

=false&start=1981&view=chart 
 
 

 

  



๑๒๘ 

ภาคผนวก ก แหล่งน้ำขนาดเล็ก (ลบ.ม.) 
 

จังหวัด 
แหล่งน้ำขนาดเล็ก ความจุ

ต่อคน (ลบ.ม.) 

อันดับแหล่งน้ำ (เรียงจากค่ามาก
ไปน้อย) 

นครนายก 317.93 1 

ชัยนาท 187.89 2 

พิจิตร 182.27 3 

อุทัยธานี 164.75 4 

สุโขทัย 163.41 5 

บึงกาฬ 161.16 6 

พิษณุโลก 159.30 7 

นครสวรรค์ 158.74 8 

พังงา 149.97 9 

หนองคาย 143.18 10 

นครพนม 140.33 11 

สุรินทร์ 137.71 12 

อ่างทอง 134.64 13 

ลพบุรี 132.41 14 

มหาสารคาม 131.32 15 

บุรีรัมย์ 126.24 16 

ร้อยเอ็ด 124.74 17 

สิงห์บุรี 123.79 18 

ปราจีนบุร ี 121.84 19 

สกลนคร 120.88 20 

กำแพงเพชร 119.05 21 

เพชรบูรณ ์ 117.81 22 

กาฬสินธุ์ 112.83 23 

ชัยภูมิ 112.24 24 



๑๒๙ 

พระนครศรีอยุธยา 111.59 25 

สระบุรี 110.20 26 

อุดรธานี 109.77 27 

ขอนแก่น 109.67 28 

สุพรรณบุรี 104.21 29 

นครปฐม 101.13 30 

กาญจนบุร ี 101.12 31 

ยโสธร 100.88 32 

ตราด 100.87 33 

ศรีสะเกษ 95.57 34 

อำนาจเจริญ 94.00 35 

หนองบัวลำภู 92.46 36 

ฉะเชิงเทรา 90.81 37 

นครราชสีมา 89.74 38 

สระแก้ว 86.75 39 

ราชบุรี 81.22 40 

มุกดาหาร 79.66 41 

ระยอง 78.60 42 

อุบลราชธานี 78.32 43 

ลำปาง 75.10 44 

อุตรดิตถ์ 74.95 45 

จันทบุรี 71.20 46 

เพชรบุรี 69.18 47 

ประจวบคีรีขันธ์ 66.04 48 

เลย 65.75 49 

เชียงราย 64.86 50 

ระนอง 62.71 51 

ชลบุรี 62.12 52 



๑๓๐ 

ลำพูน 61.74 53 

ปทุมธานี 58.06 54 

ตาก 54.47 55 

สุราษฎร์ธานี 50.41 56 

ภูเก็ต 49.13 57 

พะเยา 44.49 58 

แพร่ 38.86 59 

เชียงใหม่ 37.64 60 

นครศรีธรรมราช 34.29 61 

น่าน 31.09 62 

นราธิวาส 21.36 63 

สงขลา 20.01 64 

กระบี่ 17.83 65 

ยะลา 17.70 66 

ตรัง 16.98 67 

สตูล 15.92 68 

พัทลุง 13.26 69 

แม่ฮ่องสอน 11.20 70 

ปัตตานี 9.54 71 

ชุมพร 8.89 72 

กรุงเทพมหานคร -  
สมุทรสาคร -  
สมุทรปราการ -  
นนทบุร ี -  
สมุทรสงคราม -  
ทั่วประเทศ 77.33  

 
  



๑๓๑ 

ภาคผนวก ข รายได้ประชาชาติต่อหัวเฉลี่ย GPP per Capita (บาท) ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ 

(เรียงจากค่ามากไปน้อย) 

อันดับ จังหวัด 

GPP per 

Capita 

(บาท) ปี 

2562 

อันดับ จังหวัด 

GPP per 

Capita 

(บาท) ปี 

2562 

อันดับ จังหวัด 

GPP per 

Capita 

(บาท) ปี 

2562 

อันดับ จังหวัด 

GPP 

per 

Capita 

(บาท) 

ปี 2562 

1 
ระยอง 988,748 

21 
สุราษฎร์ธานี 184,214 

41 
สตูล 105,827 

61 
สุรินทร์ 75,919 

2 
กรุงเทพมหานคร 

637,397 22 
ตราด 

162,741 42 
อุทัยธานี 

102,710 62 
พัทลุง 

75,726 

3 
ชลบุรี 

571,234 23 
กำแพงเพชร 

153,170 43 
ตรัง 

102,221 63 
มหาสารคาม 

75,334 

4 
ปราจีนบุรี 551,150 

24 
เพชรบุรี 149,773 

44 
ระนอง 101,822 

64 
ศรีสะเกษ 75,182 

5 
ฉะเชิงเทรา 459,005 

25 
สงขลา 149,027 

45 
เลย 101,527 

65 
กาฬสินธ์ุ 73,587 

6 

พระนครศรีอยุธยา 
439,159 

 26 

สิงห์บุรี 
148,651 

46 

อุตรดิตถ์ 
100,872 

66 
ร้อยเอ็ด 73,567 

7 
ภูเก็ต 

428,351 27 
สมุทรสงคราม 

144,711 47 ลำปาง 100,711 67 
บุรีรัมย์ 

73,305 

8 
สมุทรสาคร 

388,372 
28 

เชียงใหม่ 
143,638 

48 
ยะลา 

98,501 
68 

อุบลราชธานี 
72,607 

9 

สมุทรปราการ 
349,406 

29 
ลพบุรี 142,776 

49 

พิจิตร 
98,011 

69 

อำนาจเจริญ 
71,815 

10 
สระบุรี 336,393 

30 
กาญจนบุรี 130,445 

50 
พะเยา 97,282 

70 
ชัยภูมิ 70,159 

11 
พังงา 

333,015 31 
ตาก 

128,124 51 
เชียงราย 

93,182 71 
บึงกาฬ 

68,727 

12 
นครปฐม 

295,818 32 
นครสวรรค์ 

126,679 52 
เพชรบูรณ์ 

91,498 72 
มุกดาหาร 

66,599 

13 
ราชบุรี 248,028 

33 
อ่างทอง 126,370 

53 
หนองคาย 91,068 

73 
สกลนคร 65,900 

14 
ปทุมธานี 

246,897 34 
ขอนแก่น 

124,729 54 
อุดรธานี 

90,269 74 
แม่ฮ่องสอน 

63,370 

15 
จันทบุรี 

239,453 35 
ชัยนาท 

124,150 55 
สุโขทัย 

83,865 75 
หนองบัวลำภู 

63,002 

16 
ชุมพร 232,817 

36 
นครราชสีมา 121,068 

56 
แพร่ 82,678 

76 
ยโสธร 62,623 

17 
ลำพูน 204,009 

37 
นครศรีธรรมราช 119,589 

57 
นครพนม 80,956 

77 
นราธิวาส 59,498 

18 
กระบี่ 

203,719 38 
นครนายก 

117,028 58 
น่าน 

78,156 
   

19 
นนทบุรี 197,159 

39 
พิษณุโลก 113,593 

59 
ปัตตานี 76,997 

   

20 
ประจวบคีรีขันธ์ 195,923 

40 
สุพรรณบุรี 107,023 

60 
สระแก้ว 76,199 

   



๑๓๒ 

ภาคผนวก ค งบประมาณรายจ่าย รายจังหวัด ป ี๒๕๖๒ 
 

จังหวัด งบประมาณ ปี2562 (ลา้นบาท) 

ทั่วราชอาณาจักร 45,073 

จังหวัดสมุทรปราการ 4,204 

จังหวัดศรีสะเกษ 5,072 

จังหวัดหนองบัวลำภู 5,077 

จังหวัดอุดรธานี 5,174 

จังหวัดร้อยเอ็ด 5,337 

จังหวัดสมุทรสาคร 5,418 

จังหวัดชัยภูมิ 5,445 

จังหวัดราชบุรี 5,505 

จังหวัดบุรีรัมย์ 5,578 

จังหวัดกำแพงเพชร 5,683 

จังหวัดพิจิตร 5,710 

จังหวัดสุรินทร์ 5,787 

จังหวัดยโสธร 5,914 

จังหวัดมหาสารคาม 5,956 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 6,029 

จังหวัดอุบลราชธานี 6,080 

จังหวัดนครสวรรค์ 6,280 

จังหวัดสุโขทัย 6,320 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 6,352 

จังหวัดสกลนคร 6,388 

จังหวัดสุพรรณบุรี 6,439 



๑๓๓ 

จังหวัดลำพูน 6,524 

จังหวัดพัทลุง 6,716 

จังหวัดอำนาจเจริญ 7,375 

จังหวัดสมุทรสงคราม 7,517 

จังหวัดกาญจนบุรี 7,749 

จังหวัดลพบุรี 8,095 

จังหวัดตาก 8,168 

จังหวัดลำปาง 8,205 

จังหวัดบึงกาฬ 8,211 

จังหวัดอ่างทอง 8,275 

จังหวัดขอนแก่น 8,370 

จังหวัดแพร่ 8,568 

จังหวัดภูเก็ต 8,616 

จังหวัดสตูล 8,649 

จังหวัดตรัง 8,772 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8,829 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 8,898 

จังหวัดอุทัยธานี 9,004 

จังหวัดกระบ่ี 9,171 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9,291 

จังหวัดน่าน 9,291 

จังหวัดชัยนาท 9,342 

จังหวัดนครราชสีมา 9,428 

จังหวัดหนองคาย 9,455 

จังหวัดสระแก้ว 9,504 



๑๓๔ 

จังหวัดเชียงราย 9,506 

จังหวัดปัตตานี 9,565 

จังหวัดชุมพร 10,056 

จังหวัดเลย 10,164 

จังหวัดระนอง 10,234 

จังหวัดนราธิวาส 10,305 

จังหวัดนครพนม 10,386 

จังหวัดพิษณุโลก 10,447 

จังหวัดพะเยา 10,497 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10,626 

จังหวัดระยอง 10,907 

จังหวัดปราจีนบุรี 11,278 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 11,313 

จังหวัดพังงา 11,388 

จังหวัดจันทบุรี 11,630 

จังหวัดเพชรบุรี 11,638 

จังหวัดมุกดาหาร 12,221 

จังหวัดตราด 12,301 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 14,099 

จังหวัดเชียงใหม่ 14,472 

จังหวัดชลบุรี 15,382 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15,673 

จังหวัดสงขลา 15,848 

จังหวัดนครนายก 16,946 

จังหวัดสระบุรี 18,041 



๑๓๕ 

จังหวัดปทุมธานี 18,817 

จังหวัดยะลา 27,277 

จังหวัดนครปฐม 29,975 

จังหวัดสิงห์บุรี 55,903 

จังหวัดนนทบุรี 161,538 

กรุงเทพมหานคร 311,330 
 
 
 
  



๑๓๖ 

ภาคผนวก ง หนังสือเปรียบเทียบอาชีพและรายได้ของเกษตรกรทั้งก่อนและหลัง การดำเนิน
โครงการก่อสร้างฝายแกนซอยซิเมนต ์

 

 
  



๑๓๗ 

ภาคผนวก จ ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อหัว (ลบ.ม.) และรายได้ประชาชาตติ่อหัว (GPP per Capita) 
 

จังหวัด 
แหล่งน้ำขนาดเล็ก 

ความจุต่อคน (ลบ.ม.) 

อันดับแหล่งน้ำ (เรียง
จากค่ามากไปน้อย) 

GPP per 

Capita (บาท) 

ปี 2562 

อันดับ GPP (เรียง
จากค่ามากไป

น้อย) 

นครนายก 317.93 1 117,028 38 

ชัยนาท 187.89 2 124,150 35 

พิจิตร 182.27 3 98,011 49 

อุทัยธานี 164.75 4 102,710 42 

สุโขทัย 163.41 5 83,865 55 

บึงกาฬ 161.16 6 68,727 71 

พิษณุโลก 159.30 7 113,593 39 

นครสวรรค์ 158.74 8 126,679 32 

พังงา 149.97 9 333,015 11 

หนองคาย 143.18 10 91,068 53 

นครพนม 140.33 11 80,956 57 

สุรินทร์ 137.71 12 75,919 61 

อ่างทอง 134.64 13 126,370 33 

ลพบุรี 132.41 14 142,776 29 

มหาสารคาม 131.32 15 75,334 63 

บุรีรัมย์ 126.24 16 73,305 67 

ร้อยเอ็ด 124.74 17 73,567 66 

สิงห์บุรี 123.79 18 148,651 26 

ปราจีนบุร ี 121.84 19 551,150 4 

สกลนคร 120.88 20 65,900 73 

กำแพงเพชร 119.05 21 153,170 23 

เพชรบูรณ ์ 117.81 22 91,498 52 

กาฬสินธุ์ 112.83 23 73,587 65 

ชัยภูมิ 112.24 24 70,159 70 



๑๓๘ 

พระนครศรีอยุธยา 111.59 25 439,159 6 

สระบุรี 110.20 26 336,393 10 

อุดรธานี 109.77 27 90,269 54 

ขอนแก่น 109.67 28 124,729 34 

สุพรรณบุรี 104.21 29 107,023 40 

นครปฐม 101.13 30 295,818 12 

กาญจนบุร ี 101.12 31 130,445 30 

ยโสธร 100.88 32 62,623 76 

ตราด 100.87 33 162,741 22 

ศรีสะเกษ 95.57 34 75,182 64 

อำนาจเจริญ 94.00 35 71,815 69 

หนองบัวลำภู 92.46 36 63,002 75 

ฉะเชิงเทรา 90.81 37 459,005 5 

นครราชสีมา 89.74 38 121,068 36 

สระแก้ว 86.75 39 76,199 60 

ราชบุรี 81.22 40 248,028 13 

มุกดาหาร 79.66 41 66,599 72 

ระยอง 78.60 42 988,748 1 

อุบลราชธานี 78.32 43 72,607 68 

ลำปาง 75.10 44 100,711 47 

อุตรดิตถ์ 74.95 45 100,872 46 

จันทบุรี 71.20 46 239,453 15 

เพชรบุรี 69.18 47 149,773 24 

ประจวบคีรีขันธ์ 66.04 48 195,923 20 

เลย 65.75 49 101,527 45 

เชียงราย 64.86 50 93,182 51 

ระนอง 62.71 51 101,822 44 

ชลบุรี 62.12 52 571,234 3 



๑๓๙ 

ลำพูน 61.74 53 204,009 17 

ปทุมธานี 58.06 54 246,897 14 

ตาก 54.47 55 128,124 31 

สุราษฎร์ธานี 50.41 56 184,214 21 

ภูเก็ต 49.13 57 428,351 7 

พะเยา 44.49 58 97,282 50 

แพร่ 38.86 59 82,678 56 

เชียงใหม่ 37.64 60 143,638 28 

นครศรีธรรมราช 34.29 61 119,589 37 

น่าน 31.09 62 78,156 58 

นราธิวาส 21.36 63 59,498 77 

สงขลา 20.01 64 149,027 25 

กระบี่ 17.83 65 203,719 18 

ยะลา 17.70 66 98,501 48 

ตรัง 16.98 67 102,221 43 

สตูล 15.92 68 105,827 41 

พัทลุง 13.26 69 75,726 62 

แม่ฮ่องสอน 11.20 70 63,370 74 

ปัตตานี 9.54 71 76,997 59 

ชุมพร 8.89 72 232,817 16 

กรุงเทพมหานคร -  
637,397 2 

สมุทรสาคร -  
388,372 8 

สมุทรปราการ -  
349,406 9 

นนทบุร ี -  
197,159 19 

สมุทรสงคราม -  
144,711 27 

ทั่วประเทศ 77.33       

 
 




