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การจัดการน้าํและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอพีวซีีและระบบ
สปริงเกลอร ของเกษตรกรบนพื้นทีสู่งในพื้นทีลุ่มน้าํแมศึก จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

 
 น้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางย่ิงในการผลิตทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรน้ําที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุดเปนส่ิงสําคัญที่ผูใชน้ําหรือเกษตรกรจําเปนตองเรียนรูและพัฒนาข้ึน การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหมีประสิทธภิาพ
เก่ียวของกับปจจัยหลายดาน งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการน้ําชลประทานบนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุมน้ําแมศึก อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม และวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอพีวีซีของเกษตรกร
บนพื้นที่สูงโดยใชวิธี data mining ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรบนพื้นที่สูงเรียนรูวิธีการจัดการน้ําชลประทาน
โดยใชทอพีวีซีและระบบสปริงเกลอรผานความสัมพันธเชิงสังคมในกลุมชาติพันธุเดียวกันและความสัมพันธเชิง
เศรษฐกิจตางชาติพันธุ เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาระบบการจัดการน้ําชลประทานจากระดับปจเจกชนเปน
การจัดการในรูปกลุมยอยผานการลงทุนสรางบอเก็บน้ํารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ําชลประทาน 
และมีกลยุทธในการจัดสรรน้ําภายในกลุมเม่ือตองเผชิญกับภาวะขาดแคลนนํ้าตามระดับความรุนแรงตางๆ เกษตรกร
ที่ยอมรับการจัดการน้ําชลประทานแบบทอพีวีซีและระบบสปริงเกลอรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใหรายไดสูงใน
ฤดูแลงได ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอของเกษตรกร คือ การเขาถึง
น้ํา ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณสินเชื่อที่เกษตรกรไดรับ โดยไดแขนงการตัดสินใจสามารถมีอํานาจพยากรณ
ถูกรอยละ 96 ของขอมูลที่นํามาทดสอบ 
คําสําคัญ : การจัดการนํ้า การยอมรับระบบชลประทานแบบทอพีวีซี  การทําเหมืองขอมูล  
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Abstract 
 
 Water is an important resource for agricultural production. Management of available water to 
maximize the benefit of its use is vital for water users or farmers to learn how to do and develop it. 
Efficiency of agricultural water management involves several factors. This research studied irrigation 
water management on highland in Mae Suk watershed, Mae Chaem district, Chiang Mai province 
and analyzed factors affecting the adoption of PVC irrigation of farmers by using data mining to help 
understanding how farmers make their decision. The result showed that highland farmers have 
learned how to manage irrigation water by using PVC pipes and sprinkler system through the social 
relationship within the same ethnic and the economic relationship for the different ethnics. Farmers 
developed irrigation management system from individual level into the management of small group 
that invested for field pond together to increase their efficient use of irrigation water. There are 
strategies to manage water allocation within a group in the event of scarcity at different degrees.  
Farmers who adopted PVC irrigation management can grow economic crops which created high 
income during dry season. Factors affecting the farmers’ adoption of PVC irrigation are access to 
water, size of agricultural land and amount of agricultural credit received.  The resulting decision tree 
could predict 96 percent of the tested instances correctly. 
 
Key Words :  water management, adoption of PVC irrigation system, data mining  
 

บทนํา 
 
น้ําเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางยิ่งในการผลิตทางการเกษตรและนับวันจะมีความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง แตทรัพยากรนํ้าในปจจุบันเร่ิมเขาสูภาวะที่ขาดแคลนมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง พื้นที่เพาะปลูก
หลายแหงตองถูกปลอยใหรกรางวางเปลาเนื่องจากขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการชลประทาน ขณะท่ีในพื้นที่สูงทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย เกษตรกรชาวเขาตองเผชิญกับปญหาการถือครองท่ีดินที่นับวันจะจํากัดมากขึ้น จาก
ขอจํากัดดานทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีใชไดตลอดป จะทําใหเกษตรกร
สามารถใชที่ดินไดอยางเขมขนมากขึ้น สามารถสรางรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นใหแกครัวเรือนได ดังนั้น การจัดการทรัพยากร
น้ําที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงเปนส่ิงสําคัญที่ผูใชน้ําหรือเกษตรกรจําเปนตองเรียนรูและพัฒนาขึ้น อาจมี
ปจจัยหลายดานที่เก่ียวของและสนับสนุนใหมีการยอมรับเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการน้ําซึ่งเปนส่ิงที่นาสนใจศึกษา 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการน้ําชลประทานบนพื้นที่
สูงในพื้นที่ลุมน้ําแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในระบบชลประทาน
และการพัฒนาทางดานสถาบันในการจัดการน้ําชลประทานเพื่อการเกษตรในระดับชุมชนบนพื้นที่สูง 2) เพื่อ
วิเคราะหหาปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีดานชลประทานของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
การศึกษานี้เปนกรณีศึกษาในพื้นที่ลุมน้ําแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม หมูบานที่ศึกษามีทั้งหมด 

3 หมูบาน คือ พุยใต แมหงานหลวงและกองบอดเหนือ ซึ่งเปนหมูบานชาวเขาเผามงและปะกาเกอญอ ขอมูลที่ใช
ในการศึกษาเปนขอมูลปการผลิต 2548/49  

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาการจัดการน้ําชลประทานบนพื้นที่สูงใชวิธีการสัมภาษณผูนําเกษตรกรและการทบทวนงานวิจัย
เก่ียวกับระบบชลประทานที่สูงที่เก่ียวของ โดยเนนเรื่องการพัฒนาการของระบบชลประทานบนพื้นที่สูง เทคโนโลยี
ระบบชลประทานแบบทอ  และรูปแบบการจัดการนํ้าเชิงสถาบัน อันไดแก การจัดการในระดับปจเจกชนและการรวมกลุม 
กฎระเบียบและวิธีการแกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงในการใชน้ํา   

การศึกษาวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอใชวิธี data mining ชวยใน
การทําความเขาใจวาเกษตรกรมีวิธีการตัดสินใจยอมรับอยางไร การศึกษาในสวนนี้มีการเก็บขอมูลภาคสนามจาก
ครัวเรือนตัวอยางจํานวน 79 ครัวเรือน ขอมูลที่เก็บประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร พื้นที่ทําการเกษตร 
การผลิตพืชและการใชปจจัยการผลิต การเล้ียงสัตว รายไดและรายจายในครัวเรือน ทรัพยสิน เงินทุนและสินเช่ือ 
การใชน้ําเพื่อการเกษตรและปญหาที่เผชิญ 
 Data mining ภาษาไทยอาจใชวา การทําเหมืองขอมูล ลักษณะคลายๆกับ การทําเหมืองแร แตเปนการ
ทําเหมืองที่มีขอมูลเปนจํานวนมาก กระบวนการนี้สามารถเปล่ียนขอมูลมาเปนความรูได ที่สําคัญ คือ เปนกระบวน 
การคนหาความรูผานการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร (machine learning) เพื่อนําขอความรูที่ไดไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจ  มีลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูแบบวนซ้ํา (iterative learning process) ทําใหเกิดการคนพบ
รูปแบบของขอมูลที่ไมเคยปรากฏมากอนและเปนรูปแบบที่นาสนใจ โดยใชวิธีการคนหา เขาไปในรายละเอียดของ
ฐานขอมูล (ทําเหมือง) เพื่อหารูปแบบที่ซอนอยูในฐานขอมูลนั้น ทั้งหมดทําโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร จากนั้นเม่ือได
รูปแบบแลว ก็มีการทดสอบรูปแบบนั้นกับขอมูลใหม (Piatetsky-Shapiro and Frawley, 1991, Ekasingh, et al., 
2005, 2009) กระบวนการคนหาความรูนี้มีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การเลือกวิธีสกัดขอมูลที่จะใช (Selection 
of data mining algorithms) การต้ังขอสมมติฐาน (Hypotheses formation) การสราง ประเมิน ปรับ และทดสอบ
แบบจําลอง (Model evaluation and refinement) ขอมูลที่ผานกระบวนการแลวจะนําเสนอในรูปของแบบจําลอง
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แขนงการตัดสินใจ (decision tree) ซึ่งสามารถนําไปใชพยากรณหรือจําแนกกลุมขอมูลไดขึ้นอยูกับการประยุกตใช 
โดยความเชื่อถือของแบบจําลองที่ไดสามารถตรวจสอบไดโดยการพิจารณาวาขอมูลใหมที่ใชกับแบบจําลองมี
การจําแนกขอมูลไดดีอยางไร เม่ือนําไปทดสอบกับขอมูลใหม ก็สามารถใหรอยละของการพยากรณถูกตองได 
แบบจําลองแขนงการตัดสินใจ จะใหชุดกฎเกณฑวา เม่ือมีเงื่อนไขอะไร (โดยสามารถระบุระดับของตัวแปรที่เก่ียวของ) 
จะตัดสินใจแบบไหน แขนงการตัดสินใจที่ดี ตองมีความเขาใจงาย ขนาดไมใหญ และ มีความถูกตองในการพยากรณ
เม่ือใชกับขอมูลชุดใหมในระดับสูง 

วิธีการสกัดขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ จะใชวิธี C4.5 ซึ่งใชโดย Quinlan (1993) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานวิธี
หนึ่งและใชกันอยางแพรหลาย  แบบจําลองแขนงการตัดสินใจ จะใหชุดของกฎเกณฑการตัดสินใจ วิธี C4.5 นี้จะ
แบงขอมูลออกทีละสวนและใชกฎเกณฑที่ดีที่สุดสําหรับขอมูลเหลานั้น สวนวิธีสรางแขนงการตัดสินใจเปนวิธีที่
เรียกวา J48 (Quinlan, 1993; Windeatt and Ardeshir, 2004).  

โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห data mining นี้ เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่เรียกวา WEKA (Waikato Environment 
for Knowledge Analysis) เวอรชั่น 3.5.8 ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด (Witten and 
Frank, 2005; University of Waikato, 2008) ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใหใชฟรีสามารถดาวนโหลดโปรแกรม
ไดจากเวปไซด http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/index.html 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 
การพัฒนาของระบบชลประทานในพื้นที่ตอนบนลุมน้ําแมศึก 

ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําแมศึกเปนที่ต้ังรกรากของชาวไทยภูเขาสองชาติพันธุ คือ มงและปะกาเกอญอ 
พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรอาศัยน้ําฝน ในพื้นที่นี้เกษตรกรไดรับการสงเสริมจากภาครัฐใหมีการปลูก
พืชเศรษฐกิจทดแทนฝนในราวกลางทศวรรษที่ 2520 พรอมๆ กับมีการจํากัดการขยายพื้นที่เพาะปลูก (Badenoch, 
2006) การปลูกพืชเศรษฐกิจไดรับความยอมรับในพื้นที่อยางรวดเร็ว เนื่องจากมีโอกาสทางการตลาดที่ดี ทําใหระบบ
เกษตรในพ้ืนที่ดังกลาวเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบเกษตรเชิงพาณิชยอยางรวดเร็ว พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก กะหลํ่าปลี 
แครอทและหอมแดง เปนตน การขยายตัวของระบบเกษตรเชิงพาณิชยทําใหมีการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอยาง
เขมขนมากขึ้น นําไปสูความตองการน้ําเพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นและมีตลอดปโดยเฉพาะในฤดูแลง การเขาถึง
แหลงน้ําชลประทานจึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่ศึกษานี้ เกษตรกรชาวมงเปนผูริเร่ิมนํา 
ระบบชลประทานมาใชกอนเปนกลุมแรกในป 2529 โดยไดรับความรูมาจากการไปเยี่ยมญาติชาวมงที่อาศัยอยู
ในพื้นที่โครงการพัฒนาท่ีมีการใชระบบชลประทาน ซึ่งระบบชลประทานที่นํามาใชเปนระบบที่อาศัยการดึงน้ําจาก
ลําหวยโดยใชทอพีวีซีเปนทอสงน้ําจากลําหวยไปยังแปลงเพาะปลูก ซึ่งสวนใหญเปนแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และมีการกระจายน้ําในแปลงโดยใชระบบการใหน้ําแบบหัวฉีดพนละอองหรือระบบสปริงเกลอร (Sprinkler irrigation 
system) ระบบชลประทานแบบท่ีใชทอพีวีซีนี้ไดรับความนิยมและมีการนํามาใชเปนที่แพรหลายต้ังแตป 2538 
เปนตนมา (Badenoch, 2006) เกษตรกรชาวปะกาเกอญอไดเรียนรูที่จะใชระบบชลประทานแบบทอนี้จากการ
ไปเปนแรงงานรับจางในพื้นที่ของเกษตรกรชาวมงและนํามาใชในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองบาง  
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ในชวงแรกของการขยายตัวของระบบชลประทานแบบทอในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําแมศึก คือ ชวงป 
2529-2538 เปนชวงที่มีการลงทุนสรางระบบชลประทานในลักษณะการลงทุนแบบสวนตัว เกษตรกรท่ีลงทุนตอ
ทอน้ําสามารถใชพื้นที่ในการปลูกพืชไดเพิ่มมากขึ้น ขอจํากัดในการใชพื้นที่เพาะปลูกจากการพึ่งพาน้ําฝนมีนอยลง 
การขยายตัวของระบบชลประทานในชวงแรกนี้ยังมีไมมากนัก แตเปนแบบคอยเปนคอยไปทําใหความตองการใช
น้ํายังไมสูงเกินกวาขอจํากัดทางธรรมชาติของแหลงน้ํา จึงไมเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่มากนัก 
 ต้ังแตป 2538 เปนตนมา เกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําแมศึกเร่ิมเผชิญกับปญหาการขาดแคลนน้ํา ทําใหมี
การพัฒนาสรางบอเก็บน้ํา เพื่อเปนแหลงรองรับน้ําไวใชในชวงที่น้ําไหลนอยและมีการจัดสรรน้ําใชรวมกัน ทําให
ภายหลังระบบชลประทานแบบทอมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้น และมีสวนประกอบสําคัญแบงออกไดเปน 4 สวน ดังนี้  
 1. ฝายก้ันน้ํา ซึ่งมีทั้งที่สรางขึ้นจากไมและกอนหินซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติ และท่ีสรางดวยคอนกรีตซึ่ง
เปนวัสดุที่นํามาใชในภายหลังเพื่อทําใหฝายกั้นน้ํามีความคงทนถาวรข้ึน ปกติฝายก้ันน้ํานี้จะถูกสรางใหอยูใกล
แหลงกําเนิดน้ําหรือตาน้ํา เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไดแมแตในชวงที่มีน้ํานอย   
 2. ทอสงน้ําพีวีซี เปนทอที่ใชในการสงน้ําจากฝายก้ันน้ําไปยังแปลงเพาะปลูก ทอพีวีซีถูกวางไวอยูเหนือ
ผิวดินเพื่อใหงายตอการตรวจเช็ค  
 3. บอเก็บน้ําหรือบอพักน้ํา เปนบอที่ใชกักเก็บน้ําจากทอน้ํากอนสงไปยังแปลงเพาะปลูก สวนประกอบ
นี้มีความจําเปนเนื่องจากกระแสการไหลตามธรรมชาติของน้ํามีความแรงไมสม่ําเสมอตลอดป โดยเฉพาะในฤดูแลง
ที่กระแสน้ําไหลไมคอยแรงจะสงผลกระทบตอการกระจายนํ้าในแปลงโดยใชระบบสปริงเกลอร จึงตองมีบอเก็บ
น้ําเปนแหลงพักน้ํากอน นอกจากนี้บอเก็บน้ํา ยังเปนสวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับเกษตรกรที่มีแปลงเพาะปลูก
อยูไกลจากแหลงตนน้ํามาก เพราะการสงน้ําโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลกเทานั้น จะทําใหระดับความแรงดันน้ํา
จะลดลง เม่ือระยะทางไกลมากขึ้น แรงดันน้ําที่ลดลง และไมเพียงพอที่จะดันน้ําใหหัวฉีดน้ําหมุนได การมีบอเก็บ
น้ําจะชวยแกไขปญหาเหลานี้ได โดยบอเก็บน้ําจะถูกสรางขึ้นในจุดที่สูงจากแปลงเพาะปลูกพอสมควรเพื่อใหเกิด
แรงดันน้ําในระดับที่สามารถทําใหหัวฉีดน้ําหมุนกระจายน้ําในแปลงเพาะปลูกได ลักษณะของบอเก็บน้ํามีอยู
หลายแบบมีทั้งที่เปนบอดิน บอซีเมนตและบอที่ใชพลาสติกรองที่กนบอเพื่อกันการไหลซึมของน้ําลงสูดิน สวน
ใหญบอที่พบเห็นจะเปนบอซีเมนต และขนาดของบอก็มีอยูหลายขนาดขึ้นอยูกับขนาดของกลุมและสภาพพื้นที่ที่
เอื้ออํานวยตอการสรางบอเก็บน้ําในขนาดตางๆ   
  อยางไรก็ตามในระบบชลประทานแบบทอพีวีซี เกษตรกรบางรายที่อยูใกลแหลงตนน้ําและมีปริมาณ 
น้ําอยางเพียงพอตลอดท้ังป ไมจําเปนตองสรางบอเก็บน้ํา โดยจะมีการตอทอสงนํ้าจากฝายก้ันน้ําเขาสูแปลง
เพาะปลูกโดยตรง  
 4. ทอพีวีซีและสายยางที่ตอเขากับหัวฉีดน้ํา เปนสวนประกอบสุดทายสําหรับสงน้ําจากบอเก็บน้ําเขา
สูแปลงเพาะปลูกและกระจายนํ้าใหทั่วแปลง ระบบการกระจายในลักษณะนี้เรียกวาระบบสปริงเกลอร (รูปที่ 1) 
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    ก. ฝายก้ันน้ํา      ข.ทอสงน้ําจากฝายไปยังบอเก็บน้ํา 

     ค. บอเก็บน้ําแบบซีเมนต        ง. การกระจายน้ําในแปลงดวยระบบสปริงเกอร 
ภาพที่  1  ระบบชลประทานแบบทอในพื้นที่ตอนบนลุมน้ําแมศึก 
 
รูปแบบการจัดการน้ําชลประทานแบบทอพีวีซีบนพ้ืนที่สูง 
 มีการศึกษาพัฒนาการของระบบชลประทานแบบทอและการจัดการเชิงสถาบันในพื้นที่ตอนบนของลุม
น้ําแมศึก Badenoch (2006) พบวา ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําแมศึกไมมีองคกรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการนํ้า
อยางเปนรูปธรรม แตมีการพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการนํ้าในระดับชุมชนขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ทั้งใน
ดานกายภาพและสังคม จากการศึกษาพบวาสามารถแบงรูปแบบการจัดการน้ําบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษาไดออก 
เปน 3 รูปแบบตามลักษณะสิทธิของการจัดการน้ํา ดังนี้ 
 1. การจัดการน้ําในระดับปจเจกชนหรือแบบสวนตัว   
  เร่ิมแรกที่มีการใชระบบชลประทานในพื้นที่จะเปนการลงทุนแบบสวนตัวเทานั้น โดยเกษตรกรที่มี
ที่ดินทํากินอยูไมไกลจากแหลงตนน้ํามากนัก จะลงทุนสรางระบบชลประทานแบบทอของตนเองในขนาดเล็ก ทํา
ใหระบบการจัดการน้ําเปนการจัดการในระดับปจเจกชนเทานั้น และมีการยึดถือแนวปฎิบัติแบบด้ังเดิมโดยการ
ใหสิทธิในการใชน้ําแกผูที่ลงทุนบุกเบิกกอน ในชุมชนมง มีแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรที่วาใครเขาไปเริ่ม
พัฒนาหรือนําทรัพยากรนั้นมาใชกอนจะมีสิทธิในการใชกอนและในปริมาณท่ีตองการ เชน ถาเกษตรกรคนใดเขา
ไปลงทุนสรางฝายกั้นน้ําและวางระบบทอในการดึงน้ํามาใชในพื้นที่เพาะปลูกกอน เกษตรกรอ่ืนที่เขาไปทีหลังไม
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ควรที่จะไปสรางฝายกั้นน้ําเหนือฝายของเกษตรกรรายแรกหรือรายที่เขาไปกอน เพราะอาจจะไปทําใหเกษตรกรที่
เขาไปกอนไดรับน้ําในปริมาณท่ีนอยลง  
 2. การจัดการน้ําในระดับกลุมยอยภายในเครือญาติ   
  การจัดการน้ําในรูปแบบนี้มีการเปล่ียนแปลงมาจากระดับปจเจกชน เม่ือสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรน้ําเริ่มขาดแคลนมากขึ้นจากความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคม เกษตรกรที่มีปญหาขาดแคลนน้ําจะมารวมกลุมกันเพื่อรวมมือกันในการบริหารจัดการน้ํามากขึ้น ขณะที่
เกษตรกรที่ไมรวมกลุมกับใคร สวนใหญจะเปนเกษตรกรที่อยูใกลแหลงตนน้ําไมมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้า 
การรวมกลุมผูใชน้ําขนาดเล็กๆ เริ่มตนจากเกษตรกรที่เปนเครือญาติกัน ใชแซเดียวกันและมีแปลงที่ดินติดกัน 
จากการสัมภาษณเกษตรกรที่อยูในกลุมผูใชที่เปนเครือญาติกัน ทําใหทราบวา ความเปนญาติพี่นองกัน ทําใหมี
ความไววางใจกันและการพูดคุยกันเพื่อบริหารจัดการน้ําในกลุมเปนไปไดงายกวา  
  จากระบบชลประทานแบบทอพีวีซีที่อธิบายขางตน จะเห็นไดวาเกษตรกรตองมีการลงทุนสราง
ระบบทอสงน้ําหลักจากฝายกั้นน้ํามายังอางเก็บน้ํา ซึ่งการลงทุนในสวนนี้ทั้งทอสงน้ําหลักและบอเก็บน้ําถือเปน
การลงทุนกลางรวมกัน สมาชิกทุกคนจะจายเงินลงทุนในสวนนี้ในปริมาณท่ีเทากัน สวนคาใชจายในการวางทอ
น้ําจากอางเก็บน้ําของกลุมไปสูแปลงเกษตรของสมาชิกแตละรายเปนความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนเอง  
 3. การจัดการน้ําแบบรวมกลุมในกลุมผูที่มีแปลงที่ดินติดกัน 

การจัดการน้ําในรูปแบบนี้จัดวาเปนรูปแบบใหมที่ถูกสรางขึ้นจากแรงกดดันในการขาดแคลนน้ําที่
มีเพิ่มมากขึ้น และมีขอจํากัดในการรวมกลุมกันในระบบเครือญาติ ความตองการน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นจากระบบการเกษตร
ที่เนนเชิงพาณิชยเพิ่มมากขึ้นเปนตัวบีบใหเกษตรกรรวมกลุมกันแมวาจะไมไดเปนญาติกันหรือตางแซกัน แตมีพื้นที่
เกษตรใกลกันมีแปลงที่ดินติดตอกัน รูปแบบนี้ในตอนหลังมีใหเห็นมากขึ้น ในดานการลงทุนรวมกันและใหน้ํารวมกัน
จะไมแตกตางมากนักจากแบบรวมกลุมที่เปนเครือญาติกัน  

อยางไรก็ตาม ไมพบวา มีความรวมมือในการจัดการน้ํารวมกันระหวางชาวมงและชาวปะกาเก
อญอในพื้นที่ศึกษา เกษตรกรใหขอมูลวา ความไมไววางใจซึ่งกันและกันระหวางสองชาติพันธุเปนอุปสรรคสําคัญ
ที่ทําใหไมเกิดความรวมมือในการลงทุนรวมกันหรือการเจรจาจัดสรรน้ํารวมกัน 

 
กลยุทธการจัดสรรน้ําในพ้ืนที่ศึกษา 
 การจัดการน้ําแบบรวมกลุมจะมีการสรางกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใชน้ํารวมกันภายในกลุม
แบบไมเปนลายลักษณอักษร แตเปนที่เขาใจกันดีภายในกลุมผูใชน้ํารวมกัน จากการสัมภาษณเกษตรกรที่เปน
สมาชิกของกลุมผูใชน้ําในชุมชนมงถึงวิธีหรือแนวปฎิบัติในการจัดสรรน้ําใชภายในกลุม พบวา ในชวงที่ไมมีปญหา
เร่ืองน้ําขาดแคลนซึ่งสวนใหญเปนชวงฤดูฝนและชวงตนฤดูแลง เกษตรกรไมจําเปนตองมีการวางแผนในการจัดสรร
น้ําภายในกลุม โดยปกติเกษตรกรจะทราบกันดีวาใครใชน้ําอยางไรและสามารถใชไดตามความตองการ แตในชวง
ที่มีปญหาน้ําขาดแคลนโดยเฉพาะในชวงกลางและปลายฤดูแลง ทางกลุมจะมีการพูดคุยกันเพื่อใหมีการจัดสรรน้ํา
ใหสมาชิกในกลุมใชอยางเทาเทียมกัน โดยการจัดสรรจะใชระยะเวลาที่สมาชิกคนหน่ึงไดรับอนุญาตใหใชน้ําจาก
อางเก็บน้ําของกลุมไดเปนตัวกําหนด นอกจากการจัดสรรน้ําภายในกลุมผูใชน้ําแลว ปญหาการขาดแคลนน้ํายัง
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สงผลกระทบตอเกษตรกรที่อยูปลายน้ําดวย ซึ่งกลยุทธที่เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาใชในการจัดสรรน้ําสามารถแบง
ออกไดเปน 3 วิธีตามระดับความรุนแรงของภาวะขาดแคลนน้ํา ดังนี้ 
 1. ในกรณีที่ระดับความขาดแคลนนํ้าไมรุนแรงมากนัก เกษตรกรในกลุมผูใชน้ําเดียวกันจะจัดสรรเวลา
ในการใหน้ําแกสมาชิกกลุม โดยใหสมาชิกผลัดกันใชน้ําเปนรายวันแบบใชวันเวนวัน กลาวคือ ถาสมาชิกคนใด
ไดรับอนุญาตใหใชน้ําไดในวันนี้แลวตองงดใชน้ําจากอางเก็บน้ําของกลุมในวันถัดไป และจะกลับมาใชไดใหมอีก
ทีในวันตอไป การที่เกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเหมือนกันทําใหความตองการใชน้ํามีในชวงเวลาเดียวกันจึงตองมี
การจัดสรรน้ําเปนรายวัน และการจัดตารางหมุนเวียนเวลาใหสมาชิกแตละรายมาใชน้ําจากอางเก็บน้ําไดในเวลา
ตางกัน ทําใหปริมาณน้ําที่มีนอยและไหลลงสูอางเก็บน้ําอยางชาๆ มีเพียงพอที่จะใชไดภายในกลุมอยางเทา
เทียมกัน  
 2. ในระดับที่ความรุนแรงของการขาดแคลนนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นอีกระดับ ทางกลุมจะจัดสรรเวลาในการใหน้ํา
แกสมาชิกคนหนึ่งเปนเวลาที่ส้ันลง โดยการเปลี่ยนระยะเวลาจากการอนุญาตใหใชน้ําไดวันเวนวัน เปนการหมุนเวียน
ใหน้ําคนละคร่ึงวันและอนุญาตใหใชไดวันเวนวัน หมายความวา ในทุกๆ สองวัน เกษตรกรสามารถใชน้ําชลประทาน
จากอางเก็บน้ําของกลุมไดเพียงคนละครึ่งวัน ซึ่งจะสงผลใหปริมาณนํ้าใชของสมาชิกแตละรายมีนอยลงตามภาวะ
ความรุนแรงของการขาดแคลนนํ้าที่เพิ่มขึ้น   
 3. ในกรณีที่กลุมผูใชน้ําอยูปลายน้ําและมีระดับความรุนแรงของการขาดแคลนนํ้าสูงจนทําใหปริมาณ
น้ําที่กลุมเกษตรกรในชวงปลายนํ้าไดรับมีปริมาณไมเพียงพอแมจะใหมีการหมุนเวียนกันใชน้ําภายในกลุม วิธีที่
เกษตรกรในกลุมปลายน้ําดําเนินการ คือ การใหน้ําแกพืชในตอนกลางคืนซึ่งเปนชวงเวลาที่กลุมผูใชน้ําตอนบนหยุด
ใหน้ําและพักผอนอยูกับบาน การใชน้ําจะดําเนินไปตลอดทั้งคืนจนรุงเชาเพื่อใหพืชไดรับน้ําที่เพียงพอ 
 
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอดวยวิธี data mining 
 ผลของการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี data mining ในการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบ
ชลประทานแบบทอแสดงไวในตารางที่ 1 ซึ่งมีตัวแปรที่นําเขา 22 ตัวแปร ไดแก อายุของเกษตรกร (AGE) การศึกษา 
(EDU) แรงงานที่มี (LABAVAIL) ขนาดของพื้นที่ทํากินทางการเกษตร (TAGLAND) พื้นที่ที่ไดรับน้ําชลประทาน 
(IRRIA) พื้นที่ที่หมุนเวียน (ROTATEA) พื้นที่ปลูกขาว(RICEA) พื้นที่ปลูกพืชทุกชนิด (CROPA) ระดับการมีความรู
เก่ียวกับการผลิตทางการเกษตร (KNOWLED) สินเชื่อทางการเกษตร (CREDITAG) จํานวนเงินออม (SAVING) 
รายไดจากขาว (INRICE) รายไดจากพืช (INCROP) รายไดจากปศุสัตว (INLSTOCK) รายไดจากการรับจางใน
ภาคเกษตร (INHIREAG) การมีอาชีพนอกฟารม (NONFARM) รายไดจากอาชีพนอกฟารม (INFARM) รายได
ของครัวเรือน (FAMILY) การมีสถานะทางสังคม (SOCIAL) การเปนครัวเรือนยากจน (POOR_HH) การเขาถึงน้ํา 
(WACCESS) สวนตัวแปรตาม คือ การยอมรับการชลประทานแบบทอพีวีซี (ADOPTPVC) เม่ือไดวิเคราะหขอมูล
โดยวิธีการดังกลาวขางตน ไดผลลัพทที่สามารถแสดงเปนแขนงการตัดสินใจดังรูปที่ 2 โดยมีตัวแปรท่ีสําคัญใน
แบบจําลองที่เปนผลลัพท 3 ตัว คือ การเขาถึงน้ํา ขนาดพื้นที่ทํากินทางการเกษตร และ สินเชื่อทางการเกษตร 
แขนงการตัดสินใจที่ไดจากการวิเคราะหมีความถูกตองในการจําแนกขอมูลคิดเปน 96.29% ของจํานวนตัวอยาง
ที่ใชในการทดสอบ (ดูไดจาก confusion matrix ตารางท่ี 1 ที่ทํานายถูก 26 จาก 27 ตัวอยาง) การจําแนกขอมูล
นั้น ใชขอมูลรอยละ 66 ของกลุมตัวอยางเปนขอมูลในการจําแนก และท่ีเหลือรอยละ 33 ของกลุมตัวอยางเปน
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ขอมูลในการทดสอบ จํานวนตัวแปรที่ใชในการจําแนกขอมูลประกอบดวย 22 ตัวแปร ขนาดของแขนงการตัดสินใจ 
(เปรียบกับตนไม) ที่ไดมีขนาดเล็กโดยมีการตัดสินใจสุดทายจํานวน 4 คร้ัง (ใบของตนไม) และมีการแตกแขนง
การตัดสินใจทั้งหมด 7 แขนง (ก่ิง) แขนงการตัดสินใจนี้ สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 การเขาถึงน้ํา (Access to water) เปนปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทาน เพราะถา
เกษตรกรไมมีแหลงน้ําที่สามารถเขาไปใชได เกษตรกรจะไมสามารถรับระบบชลประทานแบบทอมาใชไดเลย สําหรับ
เกษตรกรที่เขาถึงแหลงน้ํา ถามีพื้นที่เพาะปลูกที่มีขนาดใหญกวา 3 ไรตอครัวเรือนขึ้นไป เกษตรกรเหลานี้มีแนวโนม
ที่จะไมยอมรับระบบชลประทานแบบทอ เพราะเกษตรกรอาจไมมีความเดือดรอนเร่ืองที่ดินทํากินหรือการมีรายได 
ขณะที่ในเกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่เพาะปลูกนอยกวา 3 ไร จะมีแรงกระตุนในการทําการเกษตรที่มีการใชที่ดินอยาง
เขมขนดวยการใชระบบชลประทานแบบทอในการใหน้ําชลประทาน ซึ่งสามารถทําใหเกษตรกรปลูกพืชไดตลอดป 
อยางไรก็ตามการยอมรับระบบชลประทานแบบทอนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยดานสินเชื่อเพื่อการเกษตรดวย เกษตรกร
ที่มีเงินกูยืมนอยกวา 12,000 บาทตอป จะไมยอมรับระบบชลประทานแบบทอ เพราะการลงทุนในระบบชลประทาน
แบบนี้ตองการเงินลงทุนพอสมควร  ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีมีเงินกูยืมมากกวา 12,000 บาทตอปจะยอมรับระบบ
ชลประทานแบบทอมากกวา   
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ตารางที่  1  ผลของการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอดวยวิธี data mining 
Instances:    78 
Attributes:   22 
AGE  EDU  LABAVAIL   TAGLAND   IRRIA   ROTATEA   RICEA   
CROPA  KNOWLED  CREDITAG  SAVING     INRICE   
INCROP   INLSTOCK   INHIREAG   NONFARM     INFARM   
FAMILY   SOCIAL   POOR_HH   WACCESS     ADOPTPVC 
Test mode:    split 66.0% train, remainder test 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
WACCESS = access 
|   TAGLAND <= 3: adopt (39.0) 
|   TAGLAND > 3 
|   |   CREDITAG <= 12000: notadopt (4.0/1.0) 
|   |   CREDITAG > 12000: adopt (8.0) 
WACCESS = noaccess: notadopt (27.0) 
Number of Leaves  :  4 
Size of the tree :  7 
---------------------------------------------- 
Correctly Classified Instances          26      96.2963 % 
Confusion matrix 
   a  b   <-- classified as 
 16  0 |  a = adopt 
  1 10 |  b = notadopt 
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ภาพที่ 2 แขนงการตัดสินใจ (decision tree) ของเกษตรกรในการยอมรับระบบชลประทานแบบทอในพื้นที่
 ตอนบนลุมน้ําแมศึก  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 เกษตรกรกลุมชาติพันธุในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําแมศึกเรียนรูวิธีการจัดการน้ําชลประทานโดยใชทอพีวีซี
และระบบสปริงเกลอรผานความสัมพันธเชิงสังคมในกลุมชาติพันธุเดียวกันและความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจตาง 
ชาติพันธุ เกษตรกรมีการพัฒนาระบบการจัดการนํ้าชลประทานทั้งทางดานกายภาพและสังคมจากแรงกดดันของ
ทรัพยากรนํ้าที่ขาดแคลน โดยมีการพัฒนาการจัดการจากระดับปจเจกชนเปนการจัดการในรูปกลุมยอย โดยเร่ิม
จากกลุมที่เปนเครือญาติกันกอน เพราะสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันไดงาย และพัฒนาเปนการรวมกลุมกับเกษตรกร
ในชาติพันธุเดียวกันแมวาจะไมใชเครือญาติกันแตมีที่แปลงเพาะปลูกติดตอกันสามารถใชน้ํารวมกันได การจัดการ
ในรูปของกลุมมีการลงทุนสรางบอเก็บน้ํารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ําชลประทาน และมีกลยุทธใน
การจัดสรรน้ําภายในกลุมเม่ือตองเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ําตามระดับความรุนแรงตางๆ การมีระบบน้ําชลประทาน
แบบทอทําใหเกษตรกรสามารถใชที่ดินอยางเขมขนในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใหรายไดสูง โดยเฉพาะในฤดูแลง
ได ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชลประทานแบบทอพีวีซีโดยใชวิธีการวิเคราะห
แบบเหมืองขอมูล มี 3 ปจจัย คือ การเขาถึงน้ํา ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณสินเชื่อที่เกษตรกรไดรับ 
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