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บทน้า (Introduction) 
 

น  าเป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการผลิตในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและ
การด ารงชีวิต ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและการ
พัฒนาประเทศ จากอดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาในหลายประเทศได้ก่อให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ทั งในเขตพื นที่เมืองหลวงและชนบท รวมถึงความพยายามในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน  าและการป้องกัน
ผลกระทบจากภัยแล้งและน  าท่วม การบริหารจัดการทรัพยากรน  าจึงมีความเชื่อมโยงในหลายมิติต่อการพัฒนาและ
ความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ที่จะต้องพ่ึงพาทรัพยากรน  าเป็นปัจจัยพื นฐานในการผลิต ในแต่ละ
ประเทศปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญ และมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรมและความยากจน 
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เกษตรกร (Farmers) 
 
ระดับความยากจนของเกษตรกรมีความเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกของครัวเรือน ความรู้ด้านการเกษตรกรรมของหัวหน้าครัวเรือน และจ านวนแรงงานของครัวเรือนที่ใช้
ในการเพาะปลูกมีความสัมพันธ์กับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรที่มีจ านวนเด็กและคนชราที่ต้อง
พ่ึงพาหัวหน้าครอบครัวมาก ครัวเรือนดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่อการมีค่าใข้จ่ายที่ไม่เพียงพอและน าไปสู่ความ
ยากจน ซึ่งจะส่งผลให้มีสมาชิกในครอบครัวมีความไม่มั่นคงในด้านอาหารและสุขภาพ การเพาะปลูกในครัวเรือน
เกษตรเล็กๆ ซึ่งจะต้องพ่ึงพิงแรงงานในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นฤดกูารเพาะปลูกและช่วงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จะต้องการแรงงานด้านเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ น ต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงมากขึ นจะสร้างแรงกดดันต่อการ
ตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป 
 

ประเด็นถัดมาได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์และคุณสมบัติของดินจะมีสัมพันธ์ต่อความยากจนของ
เกษตรกรด้วย โดยพื นที่ที่มีสภาพดินเค็ม หรือพื นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีความลาดชันหรือเป็น
พื นที่ทีม่ีความเสี่ยงต่อน  าหลากดินถล่มและภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร โดยปกติแล้ว พื นที่ราบลุ่ม
จะเป็นพื นที่ทีม่ีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกด้านเกษตรกรรมมากกว่า รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้และทักษะทางด้าน
เกษตรกรรมยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากขึ น 
 

ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญส าหรับเกษตรกร ความแตกต่างของการถือครองที่ดินมี
ความสัมพันธ์ต่อความยากจน เกษตรกรที่ไม่มีที่ท ากินจะได้รับแค่ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาด้านการ
ชลประทาน ซ่ึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั นๆ เฉพาะในช่วงของการก่อสร้างโครงการ แตเ่มื่อโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว 
เกษตรกรดังกล่าวอาจจะต้องกลับมาท างานในไร่ของตัวเองหรืออาจจะเดินทางเข้าเมืองเพ่ือหางานท า เพ่ือให้ได้รายได้
เพ่ิมมากขึ น สิ่งหนึ่งที่ปฎิเสธได้ยากคือที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติพื นฐานในการผลิต เกษตรกรที่มีที่ดินมาก 
รายได้ที่จะได้รับจากที่ดินก็จะมากตามไปได้ด้วย และที่ดินยังสามารถแปรผันไปเป็นรายได้ในเชิงทรัพย์สินอ่ืน
นอกเหนือจากการท าการเพาะปลูกทางด้านเกษตรกรรมได้เช่นกัน โดยเกษตรกรสามารถขายหรือให้เช่า ดังนั น
เนื่องจากทรัพยากรดินและน  าเป็นปัจจัยพื นฐานที่ส าคัญ เกษตรที่ไร้ที่ดินจะยังคงมีความเสี่ยงต่อความยากจนและ
ยังคงได้รับประโยชน์จากการชลประทานน้อยกว่าเกษตรกรที่ถือครองที่ดินจ านวนมาก  
 
เทคโนโลยี (Technology) 
 

งานวิจัยหลายชิ นได้บ่งชี ว่าเทคโนโลยีมีความเชื่อมโยงต่อการเพ่ิมความสามารถในการเพาะปลูก
ของเกษตรกร รวมถึงการลดต้นทุนกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธ์ที่ให้ผลผลิตที่สูงและมีความ
ต้านทานต่อโรคระบาดและความแห้งแล้ง เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง เพ่ิมผลผลิต 
และเพ่ิมโอกาสให้กับเกษตรกร 
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ภัยพิบัติ (Calamity) 
 

ในปัจจุบัน มีพื นที่ที่ประสบภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน  าในหลายพื นที่ของประเทศไทย ทั งใน
เขตพื นที่ชลประทานและนอกเขตพื นทีช่ลประทาน จากการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับ
ภาคส่วนต่างๆ เข่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม  พื นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานนั น 
เป็นพื นที่ที่จะได้รับการจัดสรรน  าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ การใช้น  าในพื นที่ชลประทานอาจจะ
ถูกจ ากัดส าหรับการเพาะปลูก เนื่องจากการจัดสรรน  าจ าเป็นจะต้องพิจารณาล าดับความส าคัญ น  าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคของชุมชนจะมีความส าคัญมากกว่าการใช้น  าเพ่ือการเพาะปลูก ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศและการเพ่ิมขึ นของความต้องการน  าในหลายภาคส่วนในการพัฒนาและการอุปโภคบริโภคจะผลักดัน
ให้รัฐบาลพัฒนาแหล่งกักเก็บน  าเพ่ิมมากขึ น และจะเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการความต้องการใช้ทรัพยากรน  า 
(demand management) เพ่ือให้ลุ่มน  ามีน  าใช้อย่างเพียงพอ 

 
ปัจจัยการผลิต (Input factors) 
 

แรงงาน ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และน  ามันเชื อเพลิงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตของเกษตรกร ในการ
ปลูกข้าวนั น  มากกว่า 70 เปอร์เซ็นของต้นทุนการผลิตข้าวเป็นต้นทุนต้นทุนแปรผัน ดังนั น การเพ่ิมขึ นของราคา
ปัจจัยการผลิตข้างต้นจะเชื่อมโยงใกล้ชิดกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตดังกล่าวนั น ไม่เพียงแต่มีผล
ต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื นที่นอกเขตชลประทานเท่านั น แต่ยังรวมไปถึงการผลิตในเขตพื นที่
ชลประทานด้วย  
 
ชลประทาน (Irrigation) 
 
  ความแตกต่างของขนาดโครงการชลประทานมีผลต่อการลดความยากจน ประสิทธิภาพของการ
ชลประทานจะช่วยสนับสนุนในการผลิตผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร เช่น การออกแบบระบบชลประทานที่มี
ประสิทธิภาพ การลดอัตราสูญเสียของน  าในคลองส่งให้ลดน้อยลง การด าเนินการและการบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทานอย่างสม่ าเสมอ ในหลายพื นที่ของประเทศไทย การจัดสรรน  าแบบมีส่วนร่วมของลุ่มน  า สามารถช่วยลด
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการน  าระหว่างพื นที่ต้นน  าและปลายน  า รวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้น  า
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบชลประทานขนาดเล็ก (micro- irrigation system) เช่น ระบบ
ชลประทานต้นทุนต่ า (low cost irrigation system) ที่ประกอบด้วย เทคโนโลยีน  าหยด (drip technology) ถังน  า
และอุปกรณ์เก็บน  า (bucket and drum kits) ระบบน  าหยดแบบท่อขนาดเล็ก (micro tube drip system) 
สามารถช่วยปรับปรุงระบบการส่งจ่ายน  าจากระบบชลประทาน ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตและมี
รายได้ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก 
ดังนั น การเข้าสู่ระบบชลประทานที่ดีจะสามารถช่วยลดความยากจนและส่งเสริมให้เกษตกรมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ น 
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ตลาด (Market) 
 

ตลาดเป็นช่องทางการเคลื่อนย้านสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภค เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ส าคัญ
ของแหล่งรายได้ในการลดความยากจน เนื่องจากสินค้าเกษตรมีความแตกต่างจากสินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่มี
ต้นทุนในการเก็บรักษา เกิดการเน่าเสียและการลดลงของคุณภาพสินค้า ในกรณีที่เกษตรกรมีภาวะหนี สูงหรือ
จะต้องจ่ายหนี  ภาวะสินค้าล้นตลาด จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรลดลง เกษตรกรจ าเป็นจะต้องขายสินค้าเกษตร
ในราคาต่ า และในกรณีที่ราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูงในตลาด เกษตรกรจะมีความต้องการเงินลงทุนในฤดูกาล
เพาะปลูกถัดไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลงขึ นอยู่กับความต้องการ (demand) และ
ปริมาณสินค้า (supply) รวมถึงปริมาณสินค้าที่เก็บสต๊อกไว้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
ต้นทุนการขนส่งและค่าบริหารจัดการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวนั น เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
รายได้และความยากจนของเกษตรกร 
 
นโยบายรัฐบาล (Government policies)   
 

นโยบายของรัฐมีความเชื่อมโยงต่อการสร้างรายได้และการลดความยากจนของเกษตรกร 
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า การพัฒนาด้านการเกษตร และการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื นฐาน 
เช่น ถนน ไฟฟ้า และน  าประปา รวมถึงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน  า ระบบชลประทาน และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่
จะช่วยท าให้เกิดความมั่นคงด้านน  าและรายได้ให้กับเกษตรกร นโยบายด้านการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี  
การยืดเวลาหรือการพักช าระหนี  หรือ โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร จะเพ่ิมโอกาสให้กับเกษตรกรและสนับสนุน
การลงทุนด้านการเกษตร อย่างไรก็ตาม การทุจริต (Corruption) เป็นปัจจัยหลักในการท าลายประสิทธิภาพของ
นโยบายและเพ่ิมต้นทุนมากที่มากขึ นในการพัฒนา ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ นไม่ได้สร้างผลผลิตต่อสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ก่อให้ 
เกิดการจ้างแรงงานใหม่และไม่สร้างรายได้ให้กับสังคม รวมถึงการกระท าดังกล่าวยังส่งผลให้ปัญหาความยากจนมี
ความยุ่งยากมากขึ นและเป็นปัญหาเรื อรังต่อประเทศ 
 
ความยากจน (Poverty) 
 

ธนาคารโลก (World Bank,2000) ได้ให้นิยามความยากจนไว้ว่า  “ความยากจนคือการไม่มีความ
เป็นอยู่ที่ดี” โดยทั่วไปนั น ความยากจนจะเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถในการบริโภค
สินค้า ดังนั น คนจน คือ คนที่มีรายได้หรือการบริโภคที่น้อยกว่าเกณฑ์รายได้หรือการบริโภคขั นต่ าที่ก าหนดไว้ มุมมอง
ดังกล่าวนี  ได้ให้ความส าคัญในด้านการเงินเป็นหลัก  
 

ความยากจนอาจจะพิจารณาได้จากความสามารถในการบริโภคสินค้าเฉพาะได้ เช่น การมีที่อยู่อาศัย
ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร หรือไม่มีสุขอนามัยที่ดี โดยในมุมองดังกล่าวนี  จะพิจารณาความ
ยากจนในมิติของการอดยากและความไมรู่้หนังสือ 
 

ส าหรับแนวคิดกว้างๆ เกี่ยวกับความยากจนอาจจะก าหนดอยู่ในรูปแบบของ “ความสามารถ”ของ
บุคคลที่มีภาระหน้าที่ต่อสังคม คนยากจนจะขาดแคลนความสามารถหลัก และอาจจะมีรายได้หรือการศึกษาที่ไม่
เพียงพอ มีสุขภาพที่ไม่ดี มีความรู้สึกว่าไม่มีสิทธิหรือความอิสระทางด้านการเมือง (World Bank, 2005) 
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จากการพิจารณาความเป็นอยู่ที่ดี จากความสามารถในการใช้สินค้านั น ยิ่งผู้คนมีความสามารถใน

การใช้สินค้าได้มาก ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้มากขึ น ครอบครัวและบุคคลจะมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ การพิจารณาความยากจนมุมมองดังกล่าว จะวัดในรูปแบบของการเงินโดยเปรียบเทียบรายได้ของบุคคล
หรือความสามารถในการบริโภคสินค้าที่ถูกก าหนดให้เป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต บุคคลใดมีรายได้ต่ ากว่า
หรือการบริโภคสินค้าไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นคนยากจน 
 

ส าหรับกรณีการพิจารณาความยากจนจากมุมมองการบริโภคสินค้าเฉพาะนั น จะพิจารณาความยากจน
จากความอดอยากของจ านวนเด็กทารกที่ขาดสารอาหารหรือตาย หรือการวัดความไม่รู้หนังสือและจ านวนเด็กที่ไมไ่ด้รับ
การศึกษา (World Bank,2005) 
 

อย่างไรก็ตาม นิยามความยากจน ไม่ได้จ ากัดเพียงขอบเขตดดังกล่าวข้างต้น Amartya (1987) ยังได้
กล่าวถึงความยากจนในมิติอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว เช่น ความไม่มั่นคงและการสูญเสียสิทธิในด้านต่างๆ 
ดังนั น การพิจารณาความยากจนจึงมีหลากหลายมิตทิี่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยรวมสามารถสรุปได้ว่า ความยากจน คือ การขาดแคลน 
(Lack) หรือการไร้ความสามารถ (Inability) ที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ (Standard of living) ตามที่สังคม
ยอมรับหรือก าหนด (FAO,2005) โดย 

- การขาดแคลน (Lack) ดังกล่าวนี  เป็นสภาวะที่บุคคลไม่มีความสามารถในการบริโภคสินค้า เช่น 
อาจจะพิจารณาความยากจนจากการขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัยหรือรายได้ที่จะได้รับความจ าเป็นพื นฐาน  

- การไร้ความสามารถ (Inability) คือ เป็นการขาดแคลนโอกาสหรือสิทธิของคนแต่ละคนที่จะมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษา การได้รับการบริการด้านสุขภาพ หรือการบริการพื นฐานจากภาครัฐ ดังนั น การพิจารณา
ความยากจนในมุมมองดังกล่าวนี  จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางสถานการณ์คนยากจนอาจจะขาดแคลน
ทั งรายได้และโอกาสที่จะเพ่ิมความสามารถของตนเองพร้อมกันได้   
  - มาตรฐานความเป็นอยู่ (Standard of living) จะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่รับได้แต่ละสังคมในแต่ละช่วงเวลา 
ในบางพื นที ่ผู้คนส่วนใหญ่จะมีรถยนต์เป็นของตัวเอง การใช้รถสาธารณะอาจจะแสดงถึงความยากจน หรือการไม่มี
โทรทัศน์อาจจะเป็นตัวชี วัดของความยากจน ในขณะที่ประเทศอ่ืนอาจจะพิจารณาจากการบริโภคสินค้าอ่ืน 
  - ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank ADB) ได้ให้นิยามความยากจนไว้ว่า 
“ความยากจน คือ การขาดแคลนทรัพย์สินที่จ าเป็นและโอกาสที่ทุกๆ คนมีสิทธิ” ทุกๆ คนควรจะมีเข้าถึงการศึกษาพื นฐาน
และการบริการด้านสุขภาพเบื องต้น ความยากจนสามารถวัดได้ในรูปแบบของการเข้าถึงศึกษาพื นฐาน การสาธารณสุข 
โภชนการ การมีทรัพยากรน  าและสุขาภิบาลที่ดี รวมถึงการมีรายได้และการจ้างงาน เพ่ือจะท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ น 
ความยากจนสามารถวัดได้ ดังนี  
   1. ความยากจนในด้านมนุษย์ ได้แก่ การขาดแคลนความสามารถที่จ าเป็น ความรู้
หนังสือ และโภชนาการ 
   2. ความยากจนในด้านรายได้ ได้แก่ เป็นการขาดแคลนรายได้ที่เพียงพอที่จะมีการ
บริโภคขั นต่ าที่ต้องการ (ADB, 2006) 
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แนวคิดเกี่ยวกับความยากจนยังมีความเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
เช่น ความไม่เท่าเทียมกันนั น อาจจะพิจารณาจากการกระจายของรายได้หรือการบริโภคทั่วทั่งประเทศ และการพิจารณา
ความเสี่ยงนั น สามารถอธิบายได้ในเชิงของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ เช่น การเกิดภาวะ
ภัยแล้งหรือน  าท่วม การเพ่ิมขึ นของปัจจัยการผลิต การลดลงของราคาของสินค้าทางการเกษตร หรือการเกิดวิกฤติ
ทางการเงิน ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบได ้ดังนี  

1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะภัยแล้ง น  าท่วม หรือศัตรูพืช 
 2. ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงด้านการเมือง รายได้ ราคาสินค้า และความขัดแย้งภายในประเทศ 
 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในตลาด อัตราค่าจ้างและการว่างงาน 
 4. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การลดขนาดของเมือง หรือการจ ากัดพื นที่ในการท ากิน และ 
 5. ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากเชื อโรคหรือโรคระบาด (ADB, 2006) 

การวัดความยากจน  (Poverty measurement) 

1 การวัดความจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty Measurement) จะเป็นการอ้างอิงถึงเกณฑ์
มาตรฐานชีวิตแบบสัมบูรณ์ที่ก าหนดขึ น โดยจะเป็นการก าหนดระดับความยากจนที่ชัดเจน การวัดความยากจน
ดังกล่าวจะวัดออกมาในรูปแบบของตัวเงิน โดยการค านวณความต้องการขั นพื นฐานในการด ารงชีพ ซึ่งอาจจะพิจารณา
ได้จากการใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) เป็นเครื่องมือชี วัดความยากจน และเป็นเกณฑ์ที่จะสะท้อนระดับ
ค่าครองชีพขั นต่ าที่สุดที่มนุษย์จะยังชีพอยู่ได้ ดังนั น ใครที่มีรายได้ต่อคนต่อเดือนต่ ากว่าเส้นความยากจนถือว่าเป็น
คนยากจน เป็นต้น 

2 การวัดความยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty Measurement) เป็นการอ้างอิงมาตรฐาน
ชีวิตเปรียบเทียบกับการกระจายรายได้/ค่าใช้จ่ายของบุคคลอ่ืน  ๆเช่น บุคคลที่มีรายได้ต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นเมื่อเปรียบเทียบ 
กับรายได้เฉลี่ยของคนในสังคม ถือว่าเป็นคนยากจน ดังนั น ถ้าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยสูงขึ น จะส่งผลให้คนยากจนเพ่ิม
มากขึ น แนวคิดดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคนยากจน และการแก้ไข
ปัญหาความยากจนจะเกิดขึ น เมื่อมีการกระจายรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน (FAO, 2005) 
 
การกระจายรายได้ (Income distribution) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เส้นการกระจายรายได้ Lorenz Curve (World Bank, 2015) 
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ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI coefficient) เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่น ามาวัดการกระจายรายได้อย่างแพร่หลาย 

โดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวจะพิจารณาพื นที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve (เส้น B) กับเส้นการกระจายรายได้
สัมบูรณ์ (เส้น A) โดยแกน x จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์สะสมของจ านวนครัวเรือนหรือประชากร และแกน y เป็นค่าเปอร์เซ็นต์
สะสมของค่าใช้จ่าย/รายได้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีจะมีค่าตั งแต่ 0 ถึง 1 โดยหากค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าใกล้ศูนย์ จะหมายถึง 
การมีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมอย่างสัมบูรณ์ (เส้น A) และถ้าค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าเท่ากับ 1 จะหมายถึง ทุกคนมี
รายได้ไม่เท่าเทียมกันอย่างสัมบูรณ์ (เส้น B) (World Bank, 2015) 
 
ประเภทของความยากจน (Types of poor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ประเภทของความยากจน  
 

ส าหรับการพิจารณาประเภทความยากจน โดยทั่วไปความยากจนจะพิจารณาจากพื นฐานของ
รายได้และ/หรือการเข้าถึงอาหารในการบริโภค โดยบุคคลที่มีความยากจนระดับกลางจะเป็นบุคคลที่มีรายได้
เพียงพอและมีอาหารที่จ าเป็นเพียงพอในการบริโภค ส าหรับบุคคลที่มีความยากจนอย่างรุนแรง คือ บุคคลที่มี
รายได้และได้รับอาหารน้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการอาหารน้อยที่สุดเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต 
หน่วยงาน Chronic Poverty Research Centre (CPRC) ได้พิจารณาจัดประเภทและระดับความยากจน โดยได้
แบ่งประเภทความยากจนออกเป็น 5 ประเภท ตามระยะเวลา ดังนี  

1. กลุ่มคนที่ไม่ยากจน (The non-poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจนตลอดเวลา 
2. กลุ่มคนยากจนชั่วคราว (The occasionally poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือประสบการณ์

อย่างน้อยหนึ่งช่วงเวลาอยู่ในช่วงเส้นความยากจน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้ว รายได้ของกลุ่มนี จะสูงกว่า
เส้นความยากจน 

3. กลุ่มคนขัดสน (The fluctuating poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือประสบการณ์ส่วนมากอยู่
ในระดับเส้นความยากจน และโดยเฉลี่ยจะมีรายได้อยู่ในช่วงของเส้นความยากจน 

4. กลุ่มคนยากจน (The usually poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือประสบการณ์ส่วนมากอยู่ต่ ากว่า
เส้นความยากจน และโดยเฉลี่ยแล้วเป็นคนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 

5. กลุ่มคนยากจนเรื อรัง (The always poor) คือ กลุ่มคนที่มีรายได้หรือมีประสบการณ์อยู่ต่ ากว่า
เส้นความยากจนตลอดเวลา (CPRC, 2005)      
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ตารางที่ 1 ประเภทของความยากจน (ADB, 2004b) 
 

ประเภท 
ความยากจน 

ความยากจนรุนแรง ความยากจนปกติ 

หัวข้อ ยากจนเรื อรัง ยากจน ขัดสน ยากจนชั่วคราว 

แหล่งของ 
ความยากจน 

ความท้าทายด้านประชากร ความยากจนด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา 

ค าอธิบาย เป็นบุคคลทุพพล
ภาพ  ไม่สามารถ
ท างานได้ เป็นคน
เร่ร่อน ไม่สามารถ 
หารายได้ เลี ยง
ครอบครัวได้ เช่น 
เด็กก าพร้า  
ผู้พิการ ผู้วิกลจริต 
ผู้ลี ภัย 

เป็นบุคคลทุพพล
ภาพ แต่สามารถ
ท างานหาเลี ยง
ครอบครัวได้ เช่น  
• ผู้ป่วยเรื อรัง 
• ผู้พิการทางร่างกาย
และผู้ป่วยทางจิต 
• คนชรา 

มีความสามารถ 
ทางร่างกาย แต่  
• ไม่มีที่ดินท ากิน 
• มีที่อยู่อาศัย 
• มีอัตราการ 
  พ่ึงพาสูง 
• มีทรัพย์สิน 
  น้อยมาก 

มีความสามารถ 
ด้านร่างกายและมี
ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย 
• จะต้องพ่ึงพาสูง 
กับทรัพย์สินอย่างเดียว 
(แรงงานหรือปลาที่จับได้)  
• มีความเสี่ยงต่อทุกๆ 
ภัยจากธรรมชาติและ 
ภัยที่เกิดจากมนุษย์ 
สร้างขึ น รวมถึงโรคภัย 

มีความสามารถและ 
มีทรัพย์สินปานกลาง แต่  
• จะต้องพ่ึงพาสูงใน
ระบบธรรมชาติและ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพียงเล็กน้อย 
เช่น ปลา ฝน และฟืน 
• มีความเสี่ยงต่อภัย
ธรรมชาติขนาดเล็กและ
ใหญ่ ภัยที่เกิดจากมนุษย์
สร้างขึ น รวมถึงโรคภัย     

มีความสามารถพร้อม
ด้วยทรัพย์สินและมี
ทางเลือกท่ีหลากหลาย
ในการท ามาหากิน แต่ 
• ยังคงมีความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่
และภัยจากมนุษย์ 
สร้างขึ นรวมถึงโรคภัย 

ลักษณะ เป็นกลุ่มคน 
ยากจนที่สุด 

เป็นกลุ่มคนที่ขึ นอยู่
กับความเอื อเฟ้ือของ
คนกลุ่มอ่ืนๆ และ
เป็นกลุ่มคนที่ไม่มี
สิทธิด้านต่างๆ  

มีความขัดสนและ
ดิ นรนเพ่ือที่จะอยู่
รอดเนื่องจากไม่มี
ทรัพย์สิน 

ขึ นอยู่กับปริมาณ
ทรัพย์สินและปริมาณ
ความเสี่ยงของภัยต่างๆ 
ที่เกิดขั น 

มีความสามารถและ
บางครั งสามารถอยู่เหนือ
เส้นความยากจน แต่โดย
ปกติ จะกลับมายากจน
เหมือนเดิม 

สามารถพัฒนาตัวเอง
ออกจากความยากจน
ได้ 
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เกษตรทฤษฎีใหม่ (The New Theory) 
 

จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy) ที่ได้มุ่งเน้นให้มีความพอประมาณ 
(moderation) มีเหตุผล (reasonableness) และมีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ น (risk management) 
โดยการใช้ความรู้ ความรอบคอบ คุณธรรม ความขยันอดทน และสติปัญญาต่อการท าหน้าที่ของตน ได้เชื่อมโยงไปสู่
เกษตรทฤษฎีใหม่ (The New Theory) ที่ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
ในพื นที่ของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า การขึ นลงของราคาปัจจัย
การเพาะปลูกและผลผลิต การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภัยแล้งและน  าท่วม รวมถึงความเสี่ยงจากโรคระบาดพืช
และการสูญเสียที่ท ากิน ทฤษฎีใหม่นั น จะท าให้สามารถบริหารจัดการพื นที่เกษตรขนาดเล็กให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด 
โดยในระดับตอนแรกนั น ที่ดินจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) แหล่งกักเก็บน  าฝนที่สามารถน าน  ามาใช้ได้ตลอดปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนแล้งและเป็นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น  า มีพื นที่ 30 เปอร์เซ็นต์จากพื นที่ทั งหมด 2) 30 
เปอร์เซ็นต์ของที่ดินถัดมา เป็นพื นที่ส าหรับการเพาะปลูกข้าวเพ่ือน ามาใช้ในการบริโภคของเกษตรกรและขายในส่วน 
ที่เหลือสู่ตลาด 3) พื นที่ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้น ผักและผลไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ และ 4) 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื นที่
ส าหรับการอยู่อาศัย การปศุสัตว์ และการก่อสร้างอ่ืนๆ  ระดับที่สอง เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื นที่ เพ่ือก่อตั ง
สหกรณ์ เพ่ิมช่องทางในการขายสินค้าสู่ผู้บริโภคและบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื นที่ ระดับที่สาม คือ การสร้างช่องทาง 
การตลาดและจัดหาแหล่งช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุน โดยการด าเนินการทั งสามระดับนี  เพ่ือสร้างรายได้ การลด
การพ่ึงพาจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ  
(The Chaipattana Foundation, 1996) เกษตรกรสามารถมีรายได้อย่างสมเหตุผล และพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4  สัดส่วนพื นที่เกษตรกรรมส าหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ (The Chaipattana Foundation, 1996) 
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เทคโนโลยีชลประทานต้นทุนต ้า (The Low-Cost Irrigation Technology) 
 
  เป็นที่ยอมรับกันว่าระบบชลประทานเป็นพื นฐานที่ส าคัญในการส่งน  าเข้าสู่พื นที่เกษตรกร การลงทุน
ในการเพาะปลูกจะไม่เกิดขึ น ถ้าเกษตรกรไม่มีความแน่ใจในการจัดสรรน  าที่ได้รับ ปัจจุบัน มีแนวทางมากมายในการเพ่ิม
ผลผลิตจากการใช้น  า เช่น การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านชลประทาน การน าน  ากลับมาใช้ใหม่ การบูรณาการการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นที่เกษตกร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การใช้ระบบ
ชลประทานขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวนี  จะมุ่งเน้นในพื นที่เกษตรกรรมนอกเขต
พื นที่ชลประทานเป็นหลัก เนื่องจากมีประชากรที่ยากจนเพาะปลูกในพื นที่เหล่านั น ด้วยการพัฒนาการเพ่ิมผลผลิต
จากการใช้น  าในพื นที่ของเกษตกร จะช่วยส่งเสริมให้เกษตกรมีความมั่นคงด้านอาหาร เพ่ิมรายได้ และสามารถอยู่รอด
แม้ว่าจะประสบกับภาวะภัยแล้ง 

  
การไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน  ายังคงเป็นปัญหาในพื นที่ชนบทและพื นที่ห่างไกล การพัฒนาเทคโนโลยี

ในการส่งน  าเข้าพื นที่เกษตรกรเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกได้ 
และมีน  าเพ่ือการเพาะปลูกและเพ่ิมผลผลิตการเกษตร ปัจจุบัน เทคโนโลยีการกักเก็บน  าและการกระจายน  าได้ถูก
น ามาทดลองใช้ในหลายประเทศ ตามบริบทความเหมาะสม เช่น การใช้เครื่องสูบน  าแบบจักรถีบ (treadle pumps) 
การชลประทานแบบน  าหยดขนาดเล็ก (micro drip irrigation) เครื่องสูบน  าแบบปั๊มเชือก (rope pumps) การให้น  า
แบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation) และระบบกักเก็บน  าต้นทุนต่ า (low-cost water storage systems)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่5 เทคโนโลยีการชลประทานต้นทุนต่ า (Low-Cost Irrigation Technology) (แรงดันน  าที่ .02-.05 บาร์) (IWMI, 2003) 
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ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ ากับความยากจนในหลายประเทศ (ADB, 2004a)
เช่น เครื่องสูบน  าแบบจักรถีบ (treadle pumps) ที่ประดิษฐ์ขึ นจากต้นไผ่หรือท่อที่มีความยืดหยุ่นส าหรับการสูบน  า 
จากบ่อน  าใต้ดินตื นหรือน  าผิวดิน สามารถสูบน  าจากบ่อน  า ถังเก็บน  า คลองหรือแหล่งน  าได้สูงถึง 7 เมตร โดยความสูง 
ที่ปั๊มสูบน  าท างานได้ดีอยู่ที่ความสูงระหว่าง 3.0-3.5 เมตร สามารถสูบน  าได้ 1.0-1.2 ลิตรต่อวินาที ระบบดังกล่าว
ติดตั งและใช้งานง่าย สะดวกต่อการบ ารุงรักษาและไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื อเพลิง 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 เครื่องสูบน  าแบบจักรถีบในประเทศแซมเบีย  
 

จากการส ารวจในปี 2551 2,400 ครัวเรือนในประเทศบังคลาเทศ ในพื นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พบว่า  
  - คนยากจนจะถือครองที่ดินอย่างจ ากัด เทคโนโลยีเครื่องสูบน  าแบบจักรถีบช่วยให้เกษตรกร
สามารถใช้ที่ดินในการเพาะปลูกไดเ้พ่ิมขึ น ทั งในฤดูร้อนและฤดูหนาว รวมถึงการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของประเทศ 
  - เทคโนโลยีเครื่องสูบน  าแบบจักรถีบช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูง 
เช่น ข้าวและผักที่มีราคาสูง 
  - ในประเทศอินเดีย (รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) และทางเหนือของรัฐพิหาร (Bihar)) 
เครื่องสูบน  าแบบจักรถีบใช้ในการเพาะปลูกมันฝรั่ง ซึ่งมีผลผลิต 16-17 ตันต่อเฮกต้า หรือสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 
60-70 เปอร์เซ็นต ์เมื่อเทียบกับการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื นที่ที่ใช้เครื่องสูบน  าดีเซล 
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รูปที่  7  การเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน  าแบบจักรถีบ (Treadle Pump) 
 
 จาการศึกษาการใช้เครื่องสูบน  าแบบจักรถีบพบว่าเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ยประมาณ 
100 เหรียญสหรัฐต่อปี (ADB, 2004a)  ในประเทศแซมเบีย เครื่องสูบน  าแบบจักรถีบได้ถูกผลิตจากอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น เพ่ือลดการน าเข้าเครื่องสูบน  าจากต่างประเทศทั งทางด้านคุณภาพ ผลลัพธ์และราคา ซึ่งส่งผลให้ความต้องการ
เครื่องสูบน  าดังกล่าวเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 การเก็บกักน  าต้นทุนต่ าและระบบกระจายน  าของ IDE (International Development Enterprise)   
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แหล่งเก็บน  าและระบบการกระจายน  าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการเพาะปลูก ในระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ระบบส่งน  าได้ถูกออกแบบและท าให้แน่ใจว่าน  าได้ถูกจัดสรรไปสู่เกษตรกร เกษตรกร
สามารถวางแผนการลงทุนเพาะปลูกในระยะสั นและระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม ในพื นที่นอกเขตชลประทานที่ขึ นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปริมาณน  าฝน การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน  าและระบบกระจายน  าเป็นสิ่งที่
ต้องการ และการใช้น  าดังกล่าวไม่ได้จ ากัดเฉพาะการใช้ประโยชน์จากน  าผิวดินเท่านั น ในแอฟริกา มีแหล่งน  า
บาดาลในหลายพื นที่ การพัฒนาเทคโนโยลีต้นทุนต่ า (low- cost technology) การชลประทานแบบน  าหยดขนาดเล็ก 
(micro drip irrigation) เครื่องสูบน  าแบบปั๊มเชือก (rope pumps) การให้น  าแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation) 
และระบบกักเก็บน  าต้นทุนต่ า (low-cost water storage systems) รวมถึงเครื่องสูบน  าแบบจักรถีบ (treadle 
pumps) ท าให้เกษตรกรสามารถผสมผสานระหว่างการใช้น  าใต้ดินและผิวดิน และช่วยในการเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร
และลดความยากจนของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 แหล่งกักเก็บน  าแบบฝังดินและแหล่งกักเก็บน  า 200 ลิตรแบบแขวนส าหรับการชลประทาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 การชลประทานแบบน  าหยด (drip irrigation) และเครื่องสูบน  าแบบปั๊มเชือก (rope pump) 
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จากรูปที่ 9 International Development Enterprise (IDE) ได้พัฒนาแหล่งกักเก็บน  าแบบ
พลาสติกที่มีต้นทุนต่ าโดยประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ ส าหรับน  า 200 ลิตรแบบถังน  ามัน (200 liter oil drums)  
และแหล่งกักเก็บน  าแบบแขวน 200 ลิตร โดยคาดการณ์ว่าจะมีราคาขายประมาณ 5 เหรียญสหรัฐ ซึ่งในอนาคต
คาดว่าจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมด้วยเครื่องมือการเพาะปลูกท่ีครอบคลุมพื นที่ 215 ตารางฟุต ในราคา 
5 เหรียญสหรัฐ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถส ารองน  าได้ 30-70 เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้แรงงาน และสามารถ
กระจายปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงท าให้การท าการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเป็นไปได้และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์  เครื่องสูบน  าปั๊มเชือกแบบมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับเกษตรกรในพื นที่ที่มีแหล่งน  า
บาดาลตื น เครื่องสูบน  าดังกล่าวสามารถสูบน  าที่มีความลึก 60 ฟุต และสามารถท าการเพาะปลูกได้ถึง 7,000 
ตารางฟุต ซึ่งการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้สามารถเพ่ิมโอกาสให้กับเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตเพ่ิมมากขึ น  
 
บทสรุป (Conclusion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรน  าตามประเภทพื นที่และแหล่งการใช้น  า 

 
ข้อมูลสถิติของความยากจนนั น แสดงให้เห็นตัวเลขเพียงบางส่วนจากการติดตาม ตรวจสอบและ

การประเมินผล แต่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ในสังคมยังคงมีอยู่ เกษตรกรที่ยากจนยังคงต้องเผชิญกับ
แรงกดดันจากการเพ่ิมขั นของต้นทุนการเพาะปลูก ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ปัญหาภัยน  าท่วมและภัยแล้ง 
การเปลี่ยนแปลงและการลดลงของรายได้จากการขายผลผลิต รวมถึงการเพ่ิมขึ นของค่าครองชีพ ส่งผลให้เกิดความคาดหวัง
ต่อนโยบายของรัฐที่จะลด/บรรเทาความยากจนและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน นโยบายและบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อการแทรกแซงทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 1) ด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงาน และการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย แหล่งน  าผิวดิน ใต้ดิน และแหล่งน  าที่สร้างขึ น เป็นการเก็บสะสมปริมาณน  าจากฝนที่ตกลงมา 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเพาะปลูก การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีการกักเก็บน  าและการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการความพยายาม 
ในการเพ่ิมความสามารถในการผลิตและการสร้างรายได้ ในภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้เกษตรกรทั งในเขตพื นที่
ชลประทานและนอกเขตพื นที่ชลประทานมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ น ลดปัญหาความยากจน และสร้างความมั่นคง 
ด้านน  าของประเทศ 

 
 

Area 
  

Surface water storage  Ground Water 
  

Low-cost  
 Technology 

The New Theory 
  Large scale  Small scale  

Irrigation area x x x x  x 

  x x   x  x 

    x x x  x 

      x x  x 

Non-irrigated area   x   x x 

    x x x x 

      x x x 
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