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ศาสตรพระราชาในเรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม ระบบการสหกรณ จึงไมไดถกู นํามาปฏิบตั ิ
เพื่อแกปญหาการเกษตรและการอนุรักษจัดสรรนํ้าอยางพอเพียง การปลูกปา การสรางอางเก็บนํ้า การสรางอางพวง
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่นํามาแกไขในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าอยางไดผล เชน การใชเครื่องสูบนํ้า
จากแมนาํ้ ลําเหมือง แลวปลอยตามทองรอง หรือลําเหมืองเล็กๆ เขาสูท อ งนาและสวน วิธกี ารนีส้ บื เนือ่ งมาจากการสราง
ฝายกั้นแมนํ้า แลวใหนํ้าลนเออเขาลําเหมือง สูสวน และนา แตวิธีการดังกลาวไดนํ้าแตไมประหยัดนํ้า
วิธกี ารจัดสรรนํา้ อยางประหยัดนํา้ ทีช่ าวบานนํามาใชคอื การขุดเจาะระบบนํา้ ใตดนิ ระบบเครือ่ งฉีด ระบบนํา้ หยด
ธนาคารนํ้า ระบบดังกลาวแลวลวนประหยัดนํ้า และเหมาะสมกับความตองการใชนํ้ามากขึ้น แตปริมาณนํ้าลดลง
อยางไรก็ตามการอนุรักษและจัดสรรนํ้า ตองแกปญหาอยางครบวงจร ตั้งแตการตรากฎหมายควบคุมที่ดิน
เพือ่ การเกษตร หนวยราชการตองรับฟงปญหาจากชาวนามากขึน้ การเปลีย่ นระบบการผลิตโดยการปลูกพืชใชนาํ้ นอย
การเกษตรทฤษฎีใหม การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม เชน การปลูกปา การสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า
อางพวง การสรางฝาย เครื่องสูบนํ้า ระบบนํ้าใตดิน ธนาคารนํ้า ระบบเครื่องฉีด และระบบนํ้าหยด การกระจายผลผลิต
เพิ่มบทบาทของระบบสหกรณใหมากขึ้น การแกไขระบบวัฒนธรรม ตองนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามา
สงเสริม ปฏิบัติใหเกิดผลอยางแทจริง เพื่อลดวัฒนธรรมทุนนิยมใหลดนอยลง การแกปญหาอยางเบ็ดเสร็จ ครบวงจร
ทั้งระบบโครงสรางสวนบน และระบบการผลิต หรือตองแกไขทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และสังคมวัฒนธรรมพรอมๆ กัน จึงบรรลุความสําเร็จ
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น พื้นที่นอกเขตชลประทาน เทคโนโลยีในการผลิต ความสัมพันธทางการผลิต นวัตกรรม
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ABSTRACT
The objectives of this qualitative research were to examine the implementation of local wisdom
for agricultural water conservation and allocation, to apply the wisdom to new technology, and to
create agricultural water conservation and allocation innovation based on the King’s Philosophy in
non-irrigated areas in order to assimilate them with current social changes. The population and sample
group consisted of residents in 49 villages in six tambons, covering an area of 78.95 square kilometers
in non-irrigated areas of San Pa Tong district, Chiang Mai province. The research results revealed that
historical evidence showed that water allocation for agriculture in the weir system started during the
formation of Ngern Yang Township (Chiang Rai province) in 638. The evidence also appeared in the
reign of King Mang Rai (1296-1558) and can be found until now. The system was controlled by the
superstructure, which included politics, law, customs and culture. The lower structure was composed
of mode of production, consisting of force of production which included labor, technology, and
objects. The weirs were made from natural wood. Human labor was used to dig canals and to construct
weirs. Animal labor was used to plough land and rake rice fields. The relation of production lacked
the ownership system. Land belonged to the ruling class. Commoners had to be permitted to land
ownership and they were required to provide labor and tributes to the ruling class as well as to pay
land rent fees under the control of the Mang Rai Code.
Water allocation in the weir system started to change in 1899 by de-authorizing the ruling class,
and governors were given administrative power. The old system was legally revoked after 1932 when
the government system became democratic. Legal authority and roles of the superstructure had
changed. However, the same structure and roles of water allocation in the weir system were maintained.
Although the Royal Irrigation Department started constructing concrete weirs in 1977, supervision of
the weir system was conducted by an elected village committee. Construction and repair were the
responsibility of the state.
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The Royal Irrigation Department has implemented the King’s Philosophy on water in the irrigation
system for villagers. Furthermore, state agencies and villagers have implemented the philosophy,
technology, and innovation in the conservation and allocation of water for agriculture as well as in
solving water shortage problems. Nevertheless, actual implementation has not been seriously carried
out. As a consequence, the Philosophy on Sufficiency Economy, the New Agricultural Theory, and
the cooperative system have not sufficiently been implemented to solve agricultural problems and
water conservation and allocation. Reforestation as well as reservoir and dam construction had not
achieved the goals.
Innovation and new technology can effectively solve water conservation and allocation problems
by using water pumps to drain water from rivers and release it through small dug canals into rice
fields and plantations. This method was derived from the construction of a weir across the river in
order to divert water into small canals. However, this method was not economical in terms of water
exploitation.
The effective water allocation methods used by villagers consist of drilling for underground
water, using the pumping and micro-drip systems, and water banking. These systems can save water
and are suitable for an increasing water demands with dwindling water quantity.
Solving water conservation and allocation problems must be completely cyclical, from issuing
laws regulating land use for agriculture, listening to voices of farmers to changing the production
system by cultivating less water demanding crops.
The New Agricultural Theory is based on using suitable production technologies, such as,
reforestation; dam, reservoir and weir construction; water pumping; underground water system; water
banking; sprinkler system; and micro-drip system. Farm produce should be evenly distributed and
the cooperative system must be empowered. To rectify the cultural system, the Sufficiency Economy
Philosophy must be seriously implemented in order to reduce the role of capitalism. Problems must
be completely solved in regard to the superstructure and mode of production. Socio-economic,
cultural, political, technological and environmental systems must be simultaneously rectified in order
to achieve the goals.
Keywords: Local Wisdom Non-Irrigated Technology of Production Force of Area Production
Innovation Weir Ditch
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนอูขาวอูนํ้าที่อุดมสมบูรณจนเกิดคํากลาววา “ใครแตงงานกับลูกสาว
ชาวสันปาตองอยูส บาย” และสันปาตองก็เปนแหลงกําเนิดพันธุข า วเหนียวสันปาตอง 137-1-16 คณะกรรมการพิจารณา
พันธุใหใชขยายพันธุเปนพันธุรับรองเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ไดผลผลิตประมาณ 526 กิโลกรัมตอไร
(กองวิจัยและพัฒนาขาวกรมการขาว, 2559)
อําเภอสันปาตองไดยกฐานะเปนอําเภอเมื่อป พ.ศ. 2495 เดิมเปนพื้นที่การปกครองของอําเภอบานแมและ
อําเภอแมวาง เมื่อประเทศยกเลิกมณฑลทั่วประเทศใน พ.ศ. 2476 ยกระดับแขวงและเมืองเปนอําเภอในป พ.ศ. 2477
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบอําเภอแมวางและอําเภอบานแมรวมเปนอําเภอเดียวกันเรียกวา อําเภอบานแม
ที่วาการอําเภอตั้งอยูที่บานเปยง หมูที่ 13 ตําบลบานแม และตอมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ไดยายที่วาการ
อําเภอมาอยูท บี่ า นสันปาตอง หมูท ี่ 10 ตําบลยุหวา จนถึงปจจุบนั นี้ (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันปาตอง, 2559)
อําเภอสันปาตองในปจจุบนั มีพนื้ ที่ 178.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 111,367.50 ไร พืน้ ทีร่ อ ยละ 76.18 เปนทีร่ าบ
รอยละ 10.33 เปนเนินสูงและภูเขา เปนพืน้ ทีล่ มุ นํา้ รอยละ 13.49 (ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม, ม.ป.ป.) มีอาณาเขต
ติดตอ ทิศเหนือติดตอกับอําเภอหางดง ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอหางดงและอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน ทิศใต
ติดตอกับอําเภอดอยหลอและอําเภอปาซางจังหวัดลําพูน ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอแมวาง
อําเภอสันปาตองในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของที่ราบเชียงใหมลําพูน ซึ่งเปนที่ราบสองฝงลุมแมนํ้าปง ลักษณะ
คลายๆ ทองกระทะ ระดับความสูง 240-350 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ประกอบดวยอําเภอเมือง อําเภอสารภี อําเภอ
สันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม แลวคอยๆ ยกขอบกระทะตั้งแตอําเภอ
แมวาง อําเภอสะเมิง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอจอมทอง จังหวัดลําพูน บริเวณทองกระทะคือ อําเภอเมือง อําเภอปาซาง
และพื้นที่ราบสอบฝงลุมนํ้าปง อําเภอสันปาตองจึงเปนสวนหนึ่งของทองกระทะ หรือที่ราบเชียงใหมลําพูน ซึ่งไดรับ
แหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณจากอําเภอที่เปนขอบกระทะหรือเขตระบบนิเวศปาและภูเขาสูง
อําเภอสันปาตอง ซึ่งถูกโอบลอมดวยพื้นที่สูงของอําเภอหางดงทางทิศเหนือ และอําเภอแมวางทางทิศตะวันตก
และลุม แมนาํ้ ปงทางทิศใต พืน้ ทีจ่ งึ มีความสูงทางทิศเหนือประมาณ 340 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลางทีว่ ดั หวยโทง
ตําบลนํ้าบอหลวง แลวคอยๆ ลาดตํ่าลงทางทิศใต และลดตํ่าเหลือประมาณ 265 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ที่ตําบลทาวังพราว เขตลุมแมนํ้าปง ทางดานทิศตะวันตกบริเวณฝายนอนแมนํ้าวาง ตําบลบานกาด แมนํ้าวาง
มีความสูง 385 เมตร แลวคอยๆ ลาดตํ่าสูเขตอําเภอสันปาตองที่ตําบลทุงสะโตก ซึ่งมีความสูง 290 เมตรเหนือระดับ
นํ้าทะเลปานกลาง
จากสภาพภูมิประเทศซึ่งลอมรอบทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนพื้นที่ระบบนิเวศปาและภูเขาสูง จึงทําให
อําเภอสันปาตองมีลํานํ้าสําคัญไหลผาน 3 สาย และหนองนํ้าใหญ 1 หนองนํ้า รวมแหลงนํ้าธรรมชาติ ดังนี้

2

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

1. ลํานํ้าแมวาง ตนนํ้าเกิดจากลําธารหลายสายในเขตอําเภอแมวางและอําเภอสะเมิง เชน ลําหวยโปงสมิ
แมเตียน แมสะปอก แมวางซาย แมวางขวา แมมูด แมวิน ฯลฯ ลํานํ้าเหลานี้รวมเปนแมนํ้าวาง ไหลผานอําเภอแมวาง
สันปาตอง แลวรวมกับแมนํ้าขานไหลลงสูแมนํ้าปงที่ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง
2. แมนํ้าขาน ตนนํ้าเกิดจากลําธารหลายสายในเขตอําเภอสะเมิง ไดแก หวยแมขาน หวยทรายขาว หวยแมจุม
หวยกองกลาง หวยกองคา หวยเอียะ นํ้าแมบอแกว นํ้าอมลอม ฯลฯ (ศูนยจัดการตนนํ้าที่ 4, 2551)
3. แมนํ้าปง แมนํ้าปงตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาในอําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอแมแตง อําเภอพราว
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมริม รวมตัวกันไหลผานอําเภอเมือง อําเภอสารภี อําเภอหางดง เขาสูดานทิศใตของอําเภอ
สันปาตอง ตําบลแมกา และทาวังพราว เปนลํานํา้ แบงเขตแดนระหวางอําเภอเมือง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนกับอําเภอ
สันปาตอง แมนํ้าปงกอใหเกิดการประโยชนทางดานการเกษตรตออําเภอสันปาตองเฉพาะตําบลแมกาและตําบลทาวัง
พราว แมเปนแมนาํ้ สายใหญแตมปี ระโยชนตอ การเกษตรนอยกวาแมนาํ้ วางและแมนาํ้ ขานในระบบนอกเขตชลประทาน
แตในระบบเขตชลประทานแมนํ้าปงก็มีคลองชลประทานจากโครงการชลประทานแมแตงสงนํ้าหลอเลี้ยงผืนนาในเขต
อําเภอแมแตง แมริม หางดง และสันปาตอง มาตั้งแตกอน พ.ศ. 2471 (เอกสารรัชกาลที่ 7 กษ.9/9, 2471)
4. หนองสะเรียม ตัง้ อยูห มูท ี่ 9 ตําบลยุหวา พืน้ ทีเ่ ก็บนํา้ 150 ไร ความลึก 4 เมตร เก็บนํา้ ไดประมาณ 1,000,000
ลูกบาศกเมตร (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร, 2010)
จากสภาพภูมศิ าสตรทเี่ ปนทีร่ าบลุม แองกระทะของอําเภอสันปาตองมีแมนาํ้ สายสําคัญไหลผาน จึงทําใหเกิดการ
ตั้งชุมชนในที่ราบลุมทําการเกษตรและใชระบบเหมืองฝายจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรมาแลวไมนอยกวา 1,000 ป
เชน เวียงทากาน ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง เปนเมืองหนาดานของอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน) ซึ่งพระนางเจา
จามเทวีสรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1205 (องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง, 2560: 23-24)
ในปจจุบันไดคนพบโบราณวัตถุสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-17 และโบราณสถานโบราณซึ่งแสดงหลักฐานของ
การตั้งชุมชนโบราณ นอกจากเวียงทากานแลวยังมีพันนาขาน (สันปาตอง) ในสมัยพญาติโลกราชปกครองเชียงใหม
(พ.ศ. 1985-2031) ผูป กครองพันนาขาน ชือ่ วา “เจาแสนขาน” (พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2546: 32)
นอกจากพันนาขานหรือเวียงขานแลว ยังมีเวียงแมหรือพันนาแม (พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว,
2546: 31-32)
คําวา พันนา หมายถึง นา ปน หรือนา 1 ผืน ความกวางยาวมิไดขึ้นอยูกับพื้นที่ 1 พันนาอาจมี 10 ไร หรือ
20 ไรก็ได แตติดตอเปนผืนเดียวกัน
การทํานาในพืน้ ทีล่ กั ษณะภูมปิ ระเทศทีล่ าดเทนํา้ จะไหลบาตามลํานํา้ อยางรวดเร็ว ดังนัน้ จึงตองใชวธิ กี ารจัดสรรนํา้
เพื่อการเกษตร เพื่อกักเก็บนํ้าและทดนํ้าเขาพื้นที่การเกษตร โดยระบบการสรางเหมืองฝาย
การสรางระบบเหมืองฝาย มิใชเกิดขึ้นเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเทานั้น ในเขตสิบสองปนนาของ
ไทยลื้อ ในมณฑลยูนนานภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณที่ราบหุบเขาในภาคเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน
(ทานาเบ, 2518-2519: 73-77) บริเวณเขตมรสุมในประเทศอินเดีย จีน ตลอดกลุมประเทศในเอเชียอาคเนยก็ใชระบบ
การชลประทานแบบเหมืองฝายในการทํานา (Lawrance Krader, 1975: 290)
การสรางเหมืองฝายเพื่อใชนํ้าในการทํานาและการเกษตรไดเกิดขึ้นไมนอยกวา 1,000 ปลวงมาแลว ไดปรากฏ
หลักฐานวา ขณะที่พญาลวะจังกราชบรรพบุรุษของพอขุนมังราย (พ.ศ. 1782-1854) ไดสรางเมืองเงินยางเปนราชธานี
ในป พ.ศ. 1181 ก็ประกาศใหราษฎรสรางเรือก สวน ไร นา และเหมืองฝาย (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม จากตนฉบับ
ใบลานอักษรไทยยวน, 2514: 4) นอกจากสรางเหมืองฝายแลว ชาวนาในภาคเหนือยังสรางระหัดวิดนํ้า (หลุก)
เพื่อใชในการทํานา (มังรายศาสตร, 2517: 35-37) บริเวณหัวฝาย ตองมีหอผีฝาย ใครทําลายหอผีฝายมีความผิด
ตองเสียคาปรับ (มังรายศาสตร, 2521: 97) มาตรา 1 กลาววา ผูใดอุกอาจยาดฝาย ทานเสียหายฟนหลักฝาย มองฝาย
ของทานเสียหายใหไหม 33,000 เบี้ย (มังรายศาสตร, 2521: 84) ผูใดขุดเหมืองผานที่นาของทานโดยไมบอกใหเจาของ
ไดทราบ ใหไหม 33,000 เบี้ย (มังรายศาสตร, 2521: 83)

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตรดงั กลาว แสดงใหเห็นเดนชัดวา การจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร โดยการใชภมู ปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ และการควบคุมโดยอํานาจรัฐเกิดขึน้ ตัง้ แตโบราณไมนอ ยกวา 1,000 ป เปนจารีตประเพณีทสี่ บื เนือ่ งติดตอกันมา
ทําใหรฐั และประชาชนมัน่ คงทัง้ ในยามสงบและสงคราม เพราะการจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร ทําใหเกิดขาวหรือผลผลิตอืน่ ๆ
ซึ่งเปนยุทธปจจัยในความมั่นคงของรัฐ
ภายหลัง พ.ศ. 2476 ระบบชลประทานโดยรัฐไดสรางฝายแมแตง ตั้งแต พ.ศ. 2471 และวางระบบคลองสงนํ้า
หรือเหมืองใหแกผืนนาและสวนในเขตอําเภอแมแตง อําเภอแมริม อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง และอําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน จึงเกิดพืน้ ทีใ่ นเขตชลประทาน คือ พืน้ ทีก่ ารบริหารจัดการนํา้ ขึน้ อยูก บั กรมชลประทาน และพืน้ ทีน่ อกเขต
ชลประทาน คือ พืน้ ทีบ่ ริหารจัดการนํา้ ขึน้ อยูก บั ราษฎรในพืน้ ทีต่ ามจารีตการจัดสรรนํา้ แบบโบราณ แตกรมชลประทาน
สนับสนุนดานงบประมาณในการสรางฝาย คลองสงนํ้า ประตูปดเปดนํ้า

ความสําคัญของการจัดสรรนํ้าโดยระบบเหมืองฝาย

ระบบเหมืองฝาย มีความสําคัญตอสังคมลานนาและชุมชนเขตอําเภอสันปาตอง แบงออกไดดังนี้
เศรษฐกิจ
จากระบบการผลิตเพื่อยังชีพหรือการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองในสังคมลานนา ตั้งแตเกิดรัฐชนเผา อาณาจักรและ
ประเทศ ถึงแมระบบทุนนิยมจะเขามาในสยามประเทศ และตั้งแตสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 ชุมชนในเขตหมูบาน
ก็ยงั คงรักษาการผลิตแบบยังชีพไวได แลวคอยๆ เปลีย่ นเปนการผลิต 2 ระบบ คือ การผลิตแบบยังชีพและการผลิตเพือ่ ขาย
ในเขตสันปาตองการผลิตแบบยังชีพดําเนินมาอยางตอเนือ่ งจนถึงประมาณ พ.ศ. 2475 แลวจึงเกิดการผลิตเพือ่ ขายคอยๆ
ขยายตัวเขามาแทนที่ และเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเปนการผลิต 2 ระบบ คือ การผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อขาย
การผลิตแบบ 2 ระบบในหมูบ า น ทําใหชาวนามีอาหารบริโภค ลดคาใชจา ย แตในขณะเดียวกัน ก็มรี ะบบการผลิตเพือ่ ขาย
เชน ปลูกขาว ถั่วเหลือง ยาสูบ พืชผักอื่นๆ เพื่อบริโภค และเพื่อขาย เลี้ยงเปด ไก ไวบริโภค จากเศษอาหาร อาหารสัตว
ในธรรมชาติ อาหารสัตวเกิดจากการทํานา เกีย่ วขาว และสีขา ว เกิดปลายขาว รําหยาบ รําละเอียด เปนอาหารสัตว
หลังจากป พ.ศ. 2530 เทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป แรงงานในการทํานา ทําสวน ใชเครื่องจักรแทนวัว
ควาย ใชเครื่องสูบนํ้าแทนระหัดวิดนํ้า เจาะนํ้าบาดาลใชแทนนํ้าเหมือง ซึ่งบางฤดูกาลนํ้านอย
ระบบการผลิตเพื่อบริโภค ควบคูระบบการผลิตเพื่อขาย (พ.ศ. 2516-2562)
ในระหวางป พ.ศ. 2516-2525 อําเภอสันปาตองไดขยายถนนสรางติดตอเชื่อมระหวางหมูบานและไดนําระบบ
ไฟฟาเขาสูหมูบานในชนบท เกิดระบบโทรทัศนในหมูบาน ลัทธิบริโภคนิยมของระบบทุนนิยมไดเขาสูหมูบานผานการ
สื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบการคมนาคม สาธารณูปโภคและการสื่อสารไดขยายตัวเพิ่มขึ้น ในระหวาง
พ.ศ. 2526-2540 ระยะนี้เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งใชแรงงานคน สัตว เปลี่ยนเปนใชเครื่องจักร เครื่องสูบนํ้า การเจาะ
บอบาดาลเพื่อการเกษตร หลุกเริ่มหมดความสําคัญเพราะมีเครื่องสูบนํ้าเขามาแทนที่ การขยายถนน 1013 ใหกวางขึ้น
ทําใหพื้นที่นาสองฟากถนนตําบลแมแมและทุงสะโตกกลับกลายเปนอาคารพาณิชย และการสรางถนนเลี่ยงเมืองสาย
3035 ผานตําบลนํ้าบอหลวง บานแม ทุงสะโตก ในระหวาง พ.ศ. 2557-2559 ทําใหทุงนาสองฟากถนนราคาพุงสูงขึ้น
จากไรละ 200,000 บาท เปน 3,000,000 บาท ชาวนาสวนหนึ่งขายที่นาเพราะทํานาแลวขาดทุน เกิดอาคารพาณิชย
รานอาหาร แทนที่ทุงนาและแปลงปลูกหอมใหญ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาว จึงทําใหเกิดการผลิต 2 ระบบในอําเภอสันปาตองเดนชัดยิ่งขึ้น คือ การผลิต
เพื่อบริโภคและการผลิตเพื่อขายดํารงควบคูกันไป ตลาดนัดวัว-ควายทุงฟาบดสันปาตอง คือตลาดขายผลผลิต
เครื่องมือดานการเกษตร และสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม แตสินคาการเกษตรและสินคาจากหมูบาน เสียดุลการคา
ใหแกสินคานําเขาคือสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกชุมชน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2538: 64-65)
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันระบบเหมืองฝาย ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในระบบการเกษตร แตโครงสรางหนาที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ระบบเหมืองฝายจึงเปนระบบการผลิตดานการเกษตรหรือเทคโนโลยีในการผลิตที่ควบคูกับสังคมลานนา
ไมนอยกวา 1,000 ป

ความสําคัญของการจัดสรรนํ้าในระบบเหมืองฝายตอสังคมลานนาและขอบเขตพื้นที่วิจัย ดังนี้

1. ความภาคภูมิใจ การสรางคุณคาทําใหเกิดการรักชาติ การรักทองถิ่น
สังคม ชุมชน หรือประเทศ จะดํารงความเขมแข็งไวได คนในชาตินั้นตองมีจิตสํานึกในการเห็นคุณคา ชื่นชม
เขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรของตนเอง ความเขาใจและเห็นคุณคาพัฒนาการทางประวัติศาสตร ทําใหคน
และชุมชนเกิดจิตสํานึกในการรักชาติ หวงแหน เห็นคุณคาในภูมปิ ญ
 ญา เทคโนโลยี วิธกี ารตางๆ ในการแกปญ
 หา อุปสรรค
จนเกิดความภูมใิ จ ตองการอนุรกั ษ ฟน ฟู สงเสริม และพัฒนานวัตกรรมภายใตพนื้ ฐานของภูมปิ ญ
 ญาและเทคโนโลยีเดิม
มิใชรับนวัตกรรมจากภายนอกแลวไมพัฒนาเทคโนโลยีอันเกิดจากสิ่งประดิษฐเดิม ประวัติศาสตรของเทคโนโลยี
เหมืองฝาย คือ ความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของคนลานนาและสันปาตอง ความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีเหมืองฝาย
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและจะทําใหชุมชนพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืน
ในปจจุบันระบบเหมืองฝายกําลังเกิดปญหาหลายอยาง จากการวิจัยคนพบวา เกิดการสูญหายหรือเลิกใช
สิง่ ประดิษฐบางอยาง เชน ใชเครือ่ งสูบนํา้ แทนหลุก เครือ่ งสูบนํา้ ตองสูญเสีย เงินตราในการซือ้ เครือ่ งจักร นํา้ มันเชือ้ เพลิง
แตหลุกใชพลังงานแรงงานนํ้าธรรมชาติ
การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ พาะปลูก จากทีน่ าเปนสวนลําไย ซึง่ ราคาสูงกวา กําไรดีกวาการปลูกขาว ลําไยใชนาํ้ นอยกวา
การปลูกขาว ดังนั้น บทบาทการจัดการเรื่องการแบงนํ้า จายนํ้า ของนายเหมือง นายฝายก็ลดนอยลง ผลตอบแทน
จากขาวที่ไดจากการทํานาก็ลดนอยลงดวย ประกอบกับรัฐบาลสรางฝายถาวรและลําเหมืองคอนกรีต จึงไมจําเปนตอง
ซอมแซมฝายและลอกลําเหมืองฝาย บทบาทของนายเหมือง นายฝายจึงไมมีความสําคัญเชนในอดีต
ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธทางการผลิตก็ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ประกอบกับบทบาทของรัฐเขามามีบทบาทในระบบเหมืองฝายมากขึ้น ปจจัยเหลานี้คือตัวเรงใหระบบเหมืองฝาย
สูญสลายรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ระบบเหมืองฝาย สรางสังคมแหงความเอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล และมีรับผิดชอบสอดคลองกับสังคม
ประชาธิปไตย
การทํานา นอกจากขุดที่นาแลว ตองมีการสรางฝายกั้นแมนํ้า ลําธาร และขุดลําเหมือง แบงชองนํ้าตามลําเหมือง
เพือ่ ใหนาํ้ ไหลเขาสูผ นื นา การสรางเทคโนโลยีฝายนํา้ ลนดัง้ เดิมตองใชแรงคนจํานวนมากชวยกันหาเสาไมและขอนไมกนั้
แมนํ้าลําธาร โดยปกเสาหลักแลววางขอนไมขวางทางนํ้า เพื่อกั้นกระแสนํ้าใหลนหลังฝาย แลวไหลเขาสูชองลําเหมือง
ที่ชาวบานชวยกันขุดขึ้นเพื่อนํานํ้าเขาสูทุงนา
แตในปจจุบนั ซึง่ เริม่ ตนมาตัง้ แต พ.ศ. 2476 แลวเพิม่ มาขึน้ หลัง พ.ศ. 2520 ไดเปลีย่ นฝายกัน้ นํา้ เปนฝายคอนกรีต
กั้นลํานํ้า สําหรับคลองสงนํ้าหรือลําเหมืองก็เปลี่ยนจากลําเหมืองดินซึ่งตองชวยขุดลอกทุกปเปนเหมืองคอนกรีต
เมื่อกรมชลประทานสรางฝายคอนกรีต ลําเหมืองคอนกรีต ความรับผิดชอบชาวบานในการแบงหนาที่ชวยกันสราง
ซอมฝาย ขุดลอกเหมือง ก็หมดหนาที่ ทําใหแกเหมือง แกฝาย มีบทบาทหนาที่นอยลง ระบบการชวยเหลือเกื้อกูล แบง
ภาระรับผิดชอบก็ลดนอยลงดวย
ปญหาก็คือ โครงสรางของสังคมในการเกาะเกี่ยวกันอยางเหนียวแนน ก็ลดนอยลงไป เนื่องจากเทคโนโลยี
ในการสรางฝาย เหมือง เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธทางการผลิตในสังคมก็เปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบเหมืองฝาย ชาวบานก็ปลอยเปนหนาที่ของรัฐมิไดชวยกันตอไป เชน กรณี
การขุดลอกเหมืองฝายเจาสี่หมื่น และกรณีนํ้าตื้นเขิน หญารกปดบังทางนํ้า
การสรางฝายของชาวบานตองเปนระบบฝายนํา้ ลน คือ ใหนาํ้ ไหลผานได เพราะเปนการแบงปนนํา้ ระหวางหมูบ า น
เหนือนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า นี่คือความเอื้ออาทรในระบบเหมืองฝายโบราณ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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3. ระบบเหมืองฝาย กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ฝายนํา้ ลนหรือฝายชะลอนํา้ ทําใหเกิดความชุม ชืน้ มีประโยชนตอ ระบบนิเวศปาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ลําเหมืองดินที่มีนํ้าไหลผานตลอดเวลาคือแหลงอาหาร เชน ผัก ปู ปลา ของชาวบานในลําเหมืองดิน นํ้าที่ไหลผาน
ลําเหมืองและตนไมใบหญา กอใหเกิดการวางไข และแหลงที่อยูของสัตวนํ้า ชาวบานสามารถหาอาหารเพื่อบริโภคได
จากลําเหมือง
สําหรับหลังฝายมีหอผีฝาย ชาวเขาบางกลุมชาติพันธุ เชน กะเหรี่ยง ถือวาหลังฝายบริเวณหอผีฝายเปนแหลง
อนุรักษสัตวนํ้า เพราะบริเวณนั้นมี “นที” ผีนํ้าอาศัยอยู ถาจับปลาบริเวณนี้ผีนํ้าจะลงโทษ ดังนั้น หลังฝายจึงเปนแหลง
อนุรักษสัตวนํ้า (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2541: 64-65)
ปจจุบัน การจัดทําฝายคอนกรีตและลําเหมืองคอนกรีตทําใหความเชื่อดังกลาวลดนอยลง
การสรางเทคโนโลยีใหมเปนสิ่งจําเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต แตจะนําเทคโนโลยีใหมเชื่อมตอกับ
ภูมิปญญาเดิมอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความเขมแข็ง
ของชุมชน นี่คือปญหาของรัฐที่ไมเขาใจรากเหงาของชุมชนจึงเชื่อมประสานกันไมได
4. ระบบเหมืองฝาย คือความมั่นคงของรัฐและประชาชน
ระบบเหมืองฝายเปนโครงสรางทางการผลิต (Mode of Production) ทีค่ วบคูก บั รัฐของสังคมลานนาไมนอ ยกวา
1,000 ป ดังตัวอยางหลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตรของการสรางเมืองเงินยางเปนราชธานีในป พ.ศ. 1181 ก็ได
ประกาศใหราษฎรสรางเรือก สวน ไร นา และเหมืองฝาย (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมจากตนฉบับใบลานอักษรไทยยวน,
2514: 4)
ในสมัยพญาญีบา (พ.ศ. 1814-1836) กษัตริยองคสุดทายแหงนครรัฐหริภุญชัย ไดขุดลําเหมืองอายฟาจากคลอง
แมแฝก อําเภอแมแตง ผานอําเภอสันทราย บรรจบกับแมนํ้ากวง
“อายฟาก็บาวชาวเมืองทั้งหลายทังหลายมาขุดหื้อเปนเหมืองไปตอเอานํ้าแมพิงเหนือสบแมแตง ฝายตะวันออก
ลองมายาวหมื่น 7 พันวา” (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2547: 28)
ในดานปจจัยในการผลิตของสังคมการเกษตรในลานนา ทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติเปนของรัฐ ประชาชนหรือ
ไพรตอ งถูกเกณฑแรงงาน เสียภาษี หรือสงสวยใหรฐั ดังกฎหมายมังรายศาสตร “ทํานาแบงขาวกัน ใหเจาของนาไดคา นา
ไปกอน พันธุขาวของผูใดใหไดคืนไปกอน ที่เหลือจึงแบงกันตามที่ตกลงกันไวเกิด” (มังรายศาสตร, 2521: 107) ชาวนา
เสียภาษีใหแกรฐั 2 สัด (1 สัด = 30 ลิตร) ตอขาวเชือ้ 1 สัด (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 3 ค.14.4/1)
รัฐจึงเก็บสวยหรือภาษีขา วเปลือกไวเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม และบานเมืองยามสงบ ความมัง่ คัง่ ของอาหาร
หรือเสบียงคลัง การอยูดีกินดีของไพร คือ ความมั่นคงของรัฐ
ระบบเหมืองฝาย เปนบอเกิดสําคัญในการทํานา ทําสวน หรือแหลงผลิตอาหาร ซึ่งเปนบอเกิดของความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืนของรัฐ ลานนามีรากฐานทางประวัติศาสตรมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 และไดยกเลิกเมื่อรับกฎหมาย
และระบบการปกครองของสยาม ซึ่งเริ่มตนตั้งแต พ.ศ. 2427-2442 และยกเลิกมณฑลทั่วประเทศในป พ.ศ. 2476
(สรัสวดี อองสกุล, 2529)
หลังจากรัฐลานนารวมเปนสวนหนึ่งของสยามหรือประเทศไทยแลว ความสําคัญของขาวในเชิงยุทธปจจัย
ในการสงครามไดลดนอยลง แตขาวคืออาหารหลักของคนไทย คนในภาคเหนือบริโภคขาวเหนียวแทนขาวเจา
การบริโภคขาวคือความตองการ (Need) ของชีวิต การผลิตขาวซึ่งเกิดจากระบบเหมืองฝายที่เกื้อกูลทําใหไดผลผลิตดี
มีปริมาณมาก พอกิน เหลือขาย หรือผลิตเพื่อขาย ไดเงินตราเพื่อแสวงหาปจจัยสี่ในการดําเนินชีวิต
การผลิตขาวของชาวนาตองประสบกับการขาดทุน มิใชเกิดจากเทคโนโลยีในการผลิต แตเกิดจากการบริหารงาน
ของรัฐที่ผิดพลาด ปลอยใหการคาขาวอยางเสรี การกําหนดราคาขาว การสงขาวจําหนายในตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยูในกลุมพอคาคนกลางหรือเจาของโรงสี ซึ่งกําหนดราคาจึงทําใหราคาขาวเปลือกตกตํ่า ชาวนาผลิตขาว
แลวขาดทุนจึงเลิกการผลิตขาวและปลูกพืชอืน่ ทดแทน ในเขตอําเภอสันปาตองมีการลดพืน้ ทีน่ าขาวแลวปลูกลําไยทดแทน
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เชน ที่ตําบลทาวังพราว ตําบลบานกลาง ตําบลยุหวา ตําบลนํ้าบอหลวง ในตําบลดังกลาวปลูกลําไยมากกวาทํานา
แตในตําบลบานแมและตําบลทุงสะโตกยังคงทํานามากกวาสวนลําไย และหลังเก็บเกี่ยวขาวก็ปลูกหอมใหญ ถั่วเหลือง
ขาวโพด หรือพืชผักอื่นๆ
การเปลี่ยนสภาพที่นาเปนสวนลําไยหรือสวนผลไมอื่นๆ ทําใหการใชนํ้าในระบบเหมืองฝาย หมดความสําคัญ
และลดบทบาทลงไป ในพืน้ ทีป่ ลูกลําไยในปจจุบนั ใชระบบนํา้ บาดาล คือ เจาะนํา้ ใตดนิ สูบขึน้ ใชในสวนแทนระบบเหมืองฝาย
ซึ่งสะดวก รวดเร็วกวา
การผลิตลําไยมีตลาดรองรับและไดผลตอบแทนตอไรสงู ลําไยในฤดูกาลอายุ 10 ปขนึ้ ไปใหผลตอบแทน 40,00050,000 บาท/ไร แตผลตอบแทนที่ไดจากการทํานาตอไรประมาณ 800-1,000 บาท/ไร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร,
2559) จากการศึกษาผลตอบแทนกําไรสุทธิจากการทํานา ระหวาง 2,000-3,000 บาท/ไร สําหรับผลตอบแทนจากลําไย
25,000-40,000 บาท/ไร
ดวยเหตุผลดังกลาว เกษตรกรจึงเลิกการปลูกขาวแลวปลูกลําไย ไดเงินมาซือ้ ขาวบริโภค แตลาํ ไยไมใชอาหารหลัก
ของชาวไทย กินลําไยแทนขาวไมได ถาเกิดปญหาดานการตลาดเกี่ยวกับลําไย ความขาดทุนอยางยอยยับก็จะเกิดขึ้น
กับเกษตรกร การปรับแปลงสวนลําไยใหกลายเปนนาขาวก็ตองลงทุนอีกมากมาย
ระบบเหมืองฝาย ทําใหเกิดความมั่นคงดานการผลิตขาว ขาวคือความมั่นคงของรัฐและประชาชน
5. ปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน
ที่ดินอําเภอสันปาตองเปนอูขาวอูนํ้ามาตั้งแตโบราณ เพราะมีลํานํ้าขาน ลํานํ้าวาง และลํานํ้าปง ลําธารสายสั้นๆ
และระบบชลประทานหลอเลี้ยงพื้นดินที่นามาตั้งแตโบราณ
ตอมาเมื่อเริ่มมีการพัฒนาการคมนาคมทางบก ถนนสายแรกที่ผานอําเภอสันปาตอง คือ ถนนหมายเลข 108
เชียงใหม-ฮอด-แมฮองสอน ถนนสายนี้ทําใหตองยายอําเภอบานแมจากตําบลมาตั้งอยูริมถนน 1008 เขตตําบลยุหวา
ใน พ.ศ. 2482 แลวเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอสันปาตอง หลังจากนั้นก็ไดสรางทางเกวียน ทางรถยนต เชื่อมกับตําบลตางๆ
การสรางถนน 1013 เลียบคลองชลประทานจากถนนหมายเลข 108 (ประมาณกิโลเมตรที่ 21) ตัดผานถนน 3035
(ถนนเลี่ยงเมืองหางดง-สันปาตอง) สูตําบลบานกาด อําเภอแมวาง และขยายใหญกวางขึ้นในระหวาง พ.ศ. 2540-2550
ทําใหที่นาสองฟากถนน ตําบลทุงสะโตก บานแม มีราคาแพงขึ้น ชาวบานจึงขายที่นาในเขตชลประทานเปลี่ยนเปน
อาคารพาณิชยและบานจัดสรร
หลังจากไดเริม่ ขยายถนน 3035 เพือ่ ปรับเปนถนนเลีย่ งเมืองหางดงและสันปาตอง ในระหวางป พ.ศ. 2557-2559
ถนนสายนีผ้ า นทุง นาเขตชลประทาน ในตําบลนํา้ บอหลวง บานแม ทาวังพราว บริเวณทีน่ าอันอุดมสมบูรณนมี้ ลี าํ เหมือง
และแมนํ้าไหลผาน เริ่มตั้งแตลําเหมืองหลวง ลําเหมืองเจาสี่หมื่น คลองรองเดื่อ แมนํ้าขาน คลองรองปูกอง แมนํ้าวาง
คลองแมวาง บริเวณทีน่ าอันอุดมสมบูรณเหลานี้ สามารถปลูกพืชหมุนเวียนไดปล ะ 3 ครัง้ เริม่ ตนจากปลูกขาว หอมใหญ
ถั่วเหลือง หรือพืชอื่นสลับกันไป แตระบบการตลาดการเกษตรแบบเสรี ทําใหชาวนาขายผลผลิตไดราคาถูก กําไรนอย
หรือบางครั้งก็ขาดทุน จึงขายที่ดินเหลานี้ในราคาแพง จากเริ่มตนไรละ 400,000 บาท (พ.ศ. 2550) หรือตํ่ากวานี้
แตในปจจุบัน (พ.ศ. 2562) ราคาที่พุงขึ้นไรละ 2,000,000–4,000,000 บาท
ในอนาคตประมาณป พ.ศ. 2572 สองฟากถนน 3035 ที่นาและแปลงปลูกหอมใหญ ถั่วเหลือง ไรขาวโพด
และสวนลําไย สองฟากถนนคงเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย บานจัดสรร และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ แทนการเกษตร
เมื่อชาวนาขาดปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน ก็ตองเชาที่ดินหรือทํางานรับจาง ประกอบกับลูกหลานก็ไมตองการ
ประกอบอาชีพการเกษตร จึงเปนปจจัยเรงอยางหนึ่งที่ทําใหการทํานาลดนอยลง และสงผลประโยชนอยางอื่น แตที่ดิน
เพื่อการเกษตรที่มีนํ้าอุดมสมบูรณ ผานการพัฒนาของระบบการชลประทานมาแลว เชน สองฟากถนน 3035 คอนขาง
หายาก การเปลี่ยนที่ดินที่อุดมสมบูรณจากการเกษตรเปนอาคารพาณิชย บานจัดสรร สิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
บริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สงผลใหเกษตรกรอีกสวนหนึง่ ตองไปทําการเกษตรในเขตทีด่ นิ ขาดความอุดมสมบูรณ
ขาดแคลนนํ้า จึงกอใหเกิดปญหาทั้งดานระบบการผลิตและการตลาด

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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การแกปญหาดังกลาว ตองวางแผนรวมกันระหวางภาครัฐและชาวบาน การวางแผนพัฒนาตางๆ จากฝายรัฐ
ตองศึกษาผลกระทบอยางรอบดานและใหชาวบานมีสวนรวม อยางไรก็ตามในกรณีงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นาจะแกปญหาไดดวยการสืบสาน พัฒนา ตอยอด ภูมิปญญาชาวบาน หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยการสราง
นวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปญญาชาวบาน มิใชทําลายและทุบทิ้ง เชน หลุก จะพัฒนาอยางไร ในการนําเทคโนโลยี
หรือพลังงานใหมๆ เขามาชวยในการสูบนํ้าแทนพลังงานนํ้า ระบบเหมืองฝาย ควรมีอยูตอไปและควรจัดเหมืองฝาย
บนพื้นฐานภูมิปญญาและศาสตรพระราชาอยางไร
การนําศาสตรพระราชา ในเรือ่ ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม ซึง่ สอดคลองกับวัฒนธรรม
เดิมของชาวบาน ทําไมจึงขาดการรื้อฟน สงเสริม หรือชาวบานไมเขาใจ หลงยึดติดในระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
ตามระบบทุนนิยม
เทคโนโลยีในการผลิตของศาสตรพระราชา ในเรือ่ งการปลูกปา อางเก็บนํา้ อางพวง ฝายกัน้ นํา้ การปรับปรุงดิน ฯลฯ
มีปญหา อุปสรรคอยางไร ทําไมชาวบานจึงไมนํามาใชในการพัฒนาการเกษตร
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดวิจัยเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงคตอไปนี้

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน
2. เพื่อประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าบนพื้นฐานแหงศาสตรพระราชา
3. เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานใหสอดคลอง
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกปจจุบัน

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประวัติความเปนมาของพลังในการผลิตและความสัมพันธทางการผลิตของระบบเหมืองฝายตั้งแตโบราณ
จนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดการบันทึก สืบสานขอมูลไวเปนหลักฐาน
2. เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการผลิตแบบเหมืองฝาย ซึ่งสงผลใหเกิดการเห็นคุณคาในวัฒนธรรมและ
อัตลักษณของวัฒนธรรมในชนชาติ
3. นําภูมิปญญาและศาสตรพระราชามาประยุกตไดเห็นตัวอยางการใหสอดคลอง กลมกลืนกับระบบการผลิต
ในปจจุบัน
4. ในระบบการเกษตรบนพืน้ ฐานศาสตรพระราชา เกษตรกรสามารถลดความเสีย่ ง มีรายไดเพิม่ ขึน้ ลดรายจาย
และแกไขปญหาการขายที่ดิน
5. เกิดนวัตกรรมหรือระบบการผลิตใหมบนพื้นฐานภูมิปญญาเดิมและศาสตรพระราชา
6. สังคมชาวนาอยูดีกินดี มีความมั่นคง ยั่งยืน เทาทัน
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

4. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานพื้นที่

ขอบเขตของพื้นที่ในตําบลนํ้าบอหลวง บานแม ยุหวา ทุงสะโตก บานกลาง และทาวังพราว ในอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ตําบล 49 หมูบาน ซึ่งอยูในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จํานวน 78.95 ตารางกิโลเมตร

ขอบเขตของเนื้อหา

ในเชิงมิตขิ องเวลาทางประวัตศิ าสตร เริม่ ตนจากระบบเหมืองฝาย ในสมัยนครรัฐและอาณาจักรซึง่ เปนระบบการผลิต
แบบเลี้ยงตนเอง จนถึงระบบการผลิตเพื่อขายในสมัยรัฐชาติหรือประเทศในปจจุบัน
วิเคราะหระบบเหมืองฝาย เมื่อเขาสูการผลิตเพื่อขาย ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วาสงผลกระทบอยางไร การลด
ปริมาณการผลิตขาวเปลือกของชาวนาแลวปลูกพืชผลอยางอืน่ แทน สงผลกระทบตอระบบเหมืองฝาย ทําใหระบบเหมืองฝาย
ลดความสําคัญและเริ่มเสื่อมสลาย
การเพาะปลูกตองอาศัยนํา้ แตปจ จุบนั การใชนาํ้ จากชาวนาในเขตตนแมนาํ้ มีมากขึน้ ประกอบกับการขยายพืน้ ที่
การเพาะปลูกพืชหลายชนิดความตองการนํา้ มีมากขึน้ จึงเกิดปญหาการขาดแคลนนํา้ ชาวนาแกปญ
 หานีโ้ ดยการใชพนื้ ฐาน
ของภูมิปญญาชาวบานอยางไร
ศาสตรพระราชาเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ชาวนา นวัตกรรมของศาสตรพระราชาในเรื่อง
การชลประทาน เชน อางเก็บนํ้า อางพวง แกมลิง การปลูกปา ฝายนํ้าลน หญาแฝก การบํารุงรักษาดิน แนวพระราชดําริ
หรือทฤษฎีในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม ชาวนาเกิดการเรียนรู
เขาใจ นําไปประยุกตเพียงใด ทําไมจึงไมนาํ ไปประยุกตในการพัฒนาการเกษตร แตกลับขายทีน่ าเพราะการทํานาขาดทุน
เลิกการปลูกขาว แลวปลูกลําไยแทนเพราะมีรายไดดกี วา อยางไรก็ตามตลาดลําไยก็มคี วามเสีย่ งเพราะลําไยไมใชอาหาร
หลักของประชาชนเชนขาว บริโภคลําไยแทนขาวไมได

ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ปจจัยในการผลิต เชน นา สวน แหลงนํ้า ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 6 ตําบล คือ ตําบลนํ้าบอหลวง ตําบล
บานแม ตําบลยุหวา ตําบลทุงสะโตก ตําบลบานกลาง และตําบลทาวังพราว รวมพื้นที่ 49 หมูบาน คิดเปนพื้นที่
นอกเขตชลประทาน 78.95 ตารางกิโลเมตร
เทคโนโลยีในการผลิต เชน ฝายลุมนํ้าวาง ฝายลุมนํ้าขาน ลําเหมือง ระบบนํ้าบาดาล ในพื้นที่ 6 ตําบล
ประชากร ประกอบดวย
• บุคลากรในภาคราชการ และชาวนาในเขตพื้นที่ 6 ตําบล
กลุมตัวอยาง
ปจจัยการผลิต สํารวจพืน้ ทีก่ ารเกษตร เชน นา สวน แหลงนํา้ ทัง้ 6 ตําบล 45 หมูบ า น ประมาณรอยละ 50 ของพืน้ ที่
เทคโนโลยีในการผลิต สํารวจฝายทุกฝายของลุมนํ้าวางและลุมนํ้าขานในเขตอําเภอสันปาตอง สํารวจลําเหมือง
ลําธาร 6 ตําบล จํานวน 8 ลําธาร และหนองนํ้าเพื่อการเก็บนํ้า 1 แหง
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
• กลุมตัวอยางบุคคล คือ ขาราชการสวนภูมิภาค ขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 30 คน
• กลุมตัวอยางภาคประชาชน (ผูใหขอมูลสําคัญ)
- แกเหมือง แกฝาย 20 คน
- ชาวนา และชาวสวน 50 คน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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5. นิยามศัพทเฉพาะ
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง องคความรู วิธีการ สิ่งประดิษฐ แนวความคิดของชาวบาน
ในเรื่องการจัดการชลประทาน หรือการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
พื้นที่นอกเขตชลประทาน (Non-Irrigated Area) หมายถึง พื้นที่การเกษตรที่ชาวนาบริหารจัดการนํ้า
เพือ่ การเกษตร การสรางฝาย คลองชลประทานในปจจุบนั เปนหนาทีข่ องรัฐ แตมอบหมายใหชาวนาจัดการบริหารนํา้
ชาวนา (Farmer) หมายถึง ชาวนาที่ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร หรือการเกษตรทุกชนิด รวมทั้ง
ผูมีอาชีพรับจางหรือผลิตหัตถกรรมพื้นบานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ปจจัยในการผลิต (Infrastructure) หมายถึง ที่ดิน ที่สวน ไรนา การคมนาคม เขื่อน ฝาย เหมือง
เทคโนโลยีในการผลิต (Technology of Production) หมายถึง วิธีการในการใชพลังงานนํา้ พลังแสงอาทิตย
พลังลม หรือพลังงานอื่นๆ รวมทั้งวิธีการในการสรางฝาย เหมือง ฯลฯ ในการผลิต
แรงงานในการผลิต (Force of Production) ไดแก แรงงานคน สัตว เครื่องจักร หรือแรงงานที่เกิดจาก
พลังงานอื่นๆ
ความสัมพันธทางการผลิต (Relation of Product) หมายถึง ระบบกรรมสิทธิ์ การแบงปนผลผลิตระหวาง
เจาของที่ดินกับผูเชาที่ดิน หรือแรงงานรับจาง และรวมทั้งระบบการตลาด
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวความคิด ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐที่คิดคนดัดแปลงจากพื้นฐาน
ภูมิปญญาเดิมหรือคนพบใหมและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ฝาย (Weir) หมายถึง สิ่งกอสรางที่ทําดวยไม หิน กรวด หรือคอนกรีต ที่กั้นลําธาร แมนํ้า แตตองมีชองทาง
ใหนํ้าไหลผานไดหรือใหนํ้าลนฝายได
เหมือง (Ditch) หมายถึง ทางนํา้ ขนาดเล็กทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ ลําเลียงนํา้ จากหลังฝายไปยังนา สวน หรือพืน้ ทีก่ ารเกษตร
หลุก (Baler) หลุก หรือ ระหัดวิดนํ้า หมายถึง วงลอที่มีภาชนะตักนํ้าติดอยูที่วงลอ เมื่อวงลอถูกกระแสนํ้า
พัดพาวงลอจะหมุนแลวภาชนะทีต่ ดิ กับวงลอมก็จะตักนํา้ แลวเทในรางนํา้ ทีต่ อ เขามายังสวน นา และพืน้ ทีก่ ารเกษตร
อางพวง (Tub) หมายถึง การสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญไวในพื้นที่สูง แลวปลอยนํ้าลงสูอางขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในหมูบาน
แกมลิง (Monkey Cheek) หมายถึง พื้นที่กักเก็บนํ้าไวในฤดูนํ้าหลาก แลวนํานํ้าออกมาใชภายหลังเมื่อนํ้าลด
หรือขาดแคลนนํ้า
ระบบเครือ่ งฉีด (Sprinkler) หมายถึง การปลอยนํา้ ผานหัวฉีด กลายเปนละอองนํา้ ลงสูพ นื้ ดินทีเ่ พาะปลูกตนไม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแนวคิดและกรอบของการวิจัยเพื่อศึกษาเนื้อหา จึงกําหนดเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของในหัวขอตอไปนี้
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการนํ้า
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทฤษฎีใหม
5. การพัฒนาอยางยั่งยืน
6. ภูมิปญญาทองถิ่น
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8. กรอบแนวคิดของการวิจัย

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดอธิบายลักษณะของโครงการไวดังนี้ (สรุปภาพรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, 2560)

ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจาก 3 แหลง ดังนี้
1. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดพระราชทานพระราชดําริโดยตรง
2. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดจากการที่ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน
ความชวยเหลือ
3. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่หนวยงานไดกราบบังคมทูลรายงานและ/หรือขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยเรียบรอยแลว

การแบงประเภทโครงการ

สํานักงาน กปร. ไดแบงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริออกเปน 8 ประเภท ดังนี้
1. โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า
2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร
โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาดานอื่นๆ โดยแบงเปน
8.1 โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ
8.2 โครงการพัฒนาดานอื่นๆ
สํานักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ เดือนกันยายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น
4,741 โครงการ แยกเปนภาคและการพัฒนาดานตางๆ ตามตารางสรุปได ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การพัฒนาดาน

เหนือ

กลาง

โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า
โครงการพัฒนาดานการเกษตร
โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ
โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร
โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/
การศึกษา
8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ
รวม

1,255
47
63
89
15
23
203

511
51
41
35
16
22
75

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
851
44
41
121
9
20
53

105
1,800

62
813

52
1,191

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใต

รวม

631
28
34
94
7
22
63

ไมระบุ
พื้นที่ฯ
0
0
3
0
11
0
4

3,248
170
182
339
58
87
398

33
912

7
25

259
4,741

ที่มา: สํานักงาน กปร. กันยายน 2560

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะแรกๆ นั้น สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. โครงการที่มีลักษณะศึกษา คนควา ทดลองเปนการสวนพระองค
โครงการดังกลาวนี้เทากับเปนการเตรียมพระองคในดานขอมูลและความรอบรูที่จะทรงนําไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและเผยแพรแกเกษตรกร รวมทั้งเปนการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทยและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นดวย
2. โครงการที่มีลักษณะเริ่มเขาไปแกไขปญหาหลักของการเกษตร
เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งในขณะที่พระองค
ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรูไปดวยกัน ทรงเริ่มกาวเขาสูการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของเกษตรอยางแทจริง
ระยะแรกโครงการยังจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะบริเวณรอบๆ ที่ประทับในสวนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแกปญหา
คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development)

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริมอี ยูม ากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรกมีชอื่ เรียกแตกตางกันไป
ดังนี้คือ (สํานักงาน กปร., ม.ป.ป.)
1. โครงการตามพระราชประสงค
หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนสวนพระองค ทรงศึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในวงงาน
ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและสงเสริมแกไขดัดแปลงวิธีการ
2. โครงการหลวง
พระองคทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนาและบํารุงรักษาตนนํ้าลําธารในบริเวณปาเขาในภาคเหนือเพื่อบรรเทา
อุทกภัยในที่ลุม ดวยเหตุผลที่พื้นที่เหลานี้เปนเขตแดนชาวไทยภูเขาจึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยใหอยูดีกินดี
ใหเลิกการปลูกฝน เลิกการตัดไมทําลายปา ทําไรเลื่อนลอย และเลิกการคาไมเถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ
นอกกฎหมาย ทรงพัฒนาชวยเหลือใหปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณคาสูง ขนสงงาย ปลูกขาวไร และเลี้ยงสัตวไวเพื่อบริโภค
รวมคุณคาผลผลิตแลวใหไดคุณคาแทนการปลูกฝน ทั้งๆ ที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกวาจะเกิดผลได ตองใช
เวลานานนับสิบป การดําเนินงานจะยากลําบากสักเพียงใดมิไดทรงทอถอย การพัฒนาคอยๆ ไดผลดีขึ้นๆ
ชาวเขาชาวดอยมีความจงรักภักดี เรียกพระองควา “พอหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
วา “แมหลวง” โครงการของทั้งสองพระองคจึงเรียกกวา “โครงการหลวง”
3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห หมายถึง โครงการทีพ่ ระองคไดพระราชทานขอเสนอแนะแนวทางพระราชดําริ
ใหเอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงิน กําลังปญญา และกําลังแรงงาน พรอมทั้งการติดตามผลงานใหตอเนื่องโดย
ภาคเอกชน เชน โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณเนินดินแดง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสโมสรโรตารี
แหงประเทศไทยเปนผูจ ดั และดําเนินงานตามพระราชดําริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เปนตน
4. โครงการตามพระราชดําริ
โครงการตามพระราชดําริในปจจุบนั เรียกวา โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ โครงการประเภทนีเ้ ปนโครงการ
ที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามแนวพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับ
หนวยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร “โครงการตามพระราชดําริ” มีกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ปจจุบนั มีลกั ษณะทีเ่ ปนโครงการพัฒนาดานตางๆ ทีด่ าํ เนินการเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาสัน้ และระยะเวลา
ยาวที่มากกวา 5 ป ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปนงานดานวิชาการ เชน โครงการเพื่อการศึกษาคนควาทดลอง หรือ
โครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย เปนตน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เริ่มตนจัดเปนโครงการตั้งแต พ.ศ. 2495 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
รวมทั้งหมด 4,741 โครงการ
ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเปนไปตามแนวพระราชดําริและบรรลุวัตถุประสงค
ควรจะไดดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญๆ คือ
1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเนนอยูเ สมอวา โครงการของพระองคนนั้ เปนโครงการทีม่ งุ ชวยเหลือแกปญ
 หา
เฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู พระองคทรงมีพระราชดํารัสถึงความจําเปนนี้วา...
“...ถาปวดหัวก็คดิ อะไรไมออก ..เปนอยางนัน้ ตองแกไขการปวดหัวนีก้ อ น แตปวดหัวใชยาแกปวด
..หรือยาอะไรก็ตามแกปวดหัว มันไมไดแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพ
ที่คิดได แลวอีกอยางคือแบบ Macro นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมดฉันไมเห็นดวย ..อยางบานคนอยู
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เราบอกบานนี้มันผุตรงโนนผุตรงนี้ ไมคุมที่จะไปซอม.. เอาตกลงรื้อบานนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหน
ไมมีที่อยู ก็ตองคํ้ากันเสียกอน แลวคอยๆ ดูตรงนี้พออยูได ไปรื้อตรงหองโนนแลวคอยๆ สรางแลวมารื้อ
หองนี้ ... วิธีทําจะตองคอยๆ ทําจะไประเบิดหมดไมได...”
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลักมุงแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งตองการแกไขปญหาอยางรีบดวน
เชน กรณีเขตพื้นที่อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา และเปนพื้นที่ยากจนในเขต
อิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสตที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเขาไปไมถึง ภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเขาไปดําเนินการแลวปญหาความมั่นคงที่เคยมีอยูก็ลดนอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด แมกระทั่งปจจุบัน
โครงการที่แกปญหาเฉพาะหนาและจะมีผลระยะยาวตอไป คือ การแกไขปญหาการจราจร และการปองกันนํ้าทวม
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนตน
2. การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอน ตามลําดับความจําเปน และประหยัด
เพื่อใหมีรากฐานที่มั่นคงกอนแลวจึงดําเนินการเพื่อความเจริญกาวหนาในลําดับตอๆ ไป พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงเนนการพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง ทรงใชคําวา “ระเบิด
จากขางใน” นั่นคือ ทําใหชุมชนหมูบานมีความเขมแข็งกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก
ดังแนวพระราชดํารัสตอไปนี้
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบือ้ งตนกอน โดยใชวธิ กี ารและอุปกรณทปี่ ระหยัด แตถกู ตองตามหลักวิชาการ
เมื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสราง คอยเสริมความเจริญ และ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็ว
แตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบตั กิ ารสัมพันธกบั สภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคลอง
ดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรือ่ งตางๆ ขึน้ ซึง่ อาจกลายเปนความยุง ยากลมเหลวไดในทีส่ ดุ ดังเห็นไดที่
อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้...
การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพและตัง้ ตัวใหมคี วามพอกินพอใช กอนอืน่
เปนพืน้ ฐานนัน้ เปนสิง่ สําคัญอยางยิง่ ยวด เพราะผูท มี่ อี าชีพและฐานะเพียงพอทีจ่ ะพึง่ ตนเองยอมสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ
ใหคอยเปนไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาด
ลมเหลว และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...”
3. การพึ่งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาในเบื้องตนดวยการแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหมีความแข็งแรง
ทีจ่ ะมีแนวคิดในการดํารงชีวติ ตอไปแลว ขัน้ ตอนตอไปก็คอื การพัฒนาใหประชาชนสามารถอยูใ นสังคมไดตามสภาพและ
ความสามารถ “พึ่งตนเองได” ในที่สุด ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่ง ดังนี้
“...การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เราจะชวยเหลือนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด การชวยเหลือใหเขา
ไดรบั สิง่ ทีเ่ ขาควรจะไดรบั ตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลือทีไ่ ดผลดีทสี่ ดุ เพราะฉะนัน้
ในการชวยเหลือแตละครั้ง แตละกรณีจําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนกอน
และตองทําความเขาใจกับผูท เี่ ราจะชวยใหเขาใจดวยวาเขาอยูใ นฐานะอยางไร สมควรทีจ่ ะไดรบั ความชวยเหลือ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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อยางไร เพียงใด อีกประการหนึง่ ในการชวยเหลือนัน้ ควรยึดหลักสําคัญวา เราจะชวยเหลือเขาเพือ่ ใหเขา
สามารถชวยเหลือตนเองไดตอไป...”
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลัก “การพึ่งตนเอง” เพื่อการแกไขปญหาความยากจนของราษฎร
เชน โครงการธนาคารขาว โครงการธนาคารโค-กระบือ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค “หุบกะพง”
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีที่อยูอาศัยทํากันและรวมตัวกันในรูปของกลุมสหกรณ
เพือ่ แกไขปญหาของชุมชนและการทํามาหากินรวมกัน เปนตน นอกจากนัน้ โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ในระยะหลังลวนแตเพื่อใหประชาชนสามารถชวยตัวเองได เพราะเปนโครงการที่สนับสนุนใหประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพใหไดผลและมีประสิทธิภาพ เชน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
การใหการอบรมความรูสาขาตางๆ ทั้งดานการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ เปนตน
4. ภูมิสังคม
การพัฒนาตามแนวพระราชดํารินั้น จะตองใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ เนื่องจากแตละแหง
คนไมเหมือนกันขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไมเหมือนกัน ทรงใชคําวา “ภูมิสังคม” คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตร
และลักษณะของสังคมไมใชวาเอาอะไรที่ทันสมัยมากๆ เขาไปใหชาวบาน ทั้งที่เขาไมสามารถใชได หรือพยายาม
ที่จะทําการเพาะปลูกบนเขา หรือพื้นที่แหงแลงใหได อยางนี้ถือวาเปนการดําเนินการที่ผิด พระองคทรงชี้แนะพวกเรา
อยูต ลอดเวลาวา การดําเนินการตางๆ นัน้ ตองใหสอดคลองกันกับลักษณะภูมสิ งั คม ดังพระราชดํารัสตอนหนึง่ ความวา
“...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร
ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได
เราตองแนะนํา เราเขาไป ไปชวย โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวา
เขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง”
5. เรียบงาย ประหยัด
ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎรทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ เรียบงาย และประหยัด ราษฎร
สามารถทําไดเอง หาไดในทองถิ่น และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้นมาแกไขปญหาโดยไมตองลงทุนสูงหรือ
ใชเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก ดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกลาวไววา
“...วิธีการแกไขปญหาตางๆ นั้น ทรงใชความเรียบงาย ใชธรรมชาติเขาแกไขกันเองอยูตลอดเวลา
ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนจะทรงสวมวิญญาณของเกษตรกรเขาไปแกไข
ปญหา ทรงตรัสอยูเสมอวา อยาไดเอาอะไรที่ชาวบานไมสามารถทําไดไปยัดเยียดใหเขา วิธีการแกปญหา
ของพระองคนั้น บางครั้งเรียบงายจนกระทั่งเรานึกไมถึง ทรงรับสั่งวา จะเอาอธรรมสูอธรรม อยางกรณี
เรือ่ งของนํา้ เนานัน้ ก็ทรงเอาผักตบชวามาสูแ ลวก็สไู ดผลดวย เชน ทีบ่ งึ มักกะสัน ทีน่ าํ้ เคยเนาเปนอยางมาก
เดี๋ยวนี้นํ้าดีขึ้นมาก...”
6. การสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเห็นวาควรทีจ่ ะสรางเสริมสิง่ ทีช่ าวบานในชนบทขาดแคลนและเปนความตองการ
ซึง่ ก็คอื ความรูใ นการทํามาหากินการทําเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม พระองคทรงเนนถึงความจําเปนทีจ่ ะตองมี
“ตัวอยางของความสําเร็จ” มีพระราชประสงคที่จะใหราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยางของความสําเร็จนี้

16

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

และนําไปปฏิบตั ไิ ดเอง พระองคจงึ พระราชดําริใหจดั ตัง้ “ศูนยการศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ” ขึน้ ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปนสถานศึกษา ทดลอง วิจัย และแสวงหาความรูเทคนิควิชาการสมัยใหมที่ราษฎร
“รับได” นําไป “ดําเนินการเองได” และเปนวิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
การประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูในภูมิประเทศนั้นๆ เมื่อไดผลจากการศึกษาแลวจึงนําไปสงเสริมใหเกษตรกร
ไดใชในการประกอบอาชีพตอไป พระองคทรงปรารถนาทีจ่ ะใหตวั อยางของความสําเร็จทัง้ หลายไดกระจายไปสูท อ งถิน่
ตางๆ ทั่วประเทศ และสามารถนําไปปฏิบัติไดผลอยางจริงจัง
7. การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงสนพระราชหฤทัยในเรือ่ งการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผานมานั้น
ไดเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราทีส่ งู และรวดเร็ว โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไดเปลีย่ นไปสูก ารผลิตทีม่ งุ สูภ าคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลัก มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
กันอยางฟุม เฟอยโดยมิไดมกี ารฟน ฟูทรัพยากรทีถ่ กู ทําลายใหกลับคืนสูภ าพเดิม จนในทีส่ ดุ ไดกอ ใหเกิดความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานแนวทางแกไขในการพัฒนาและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการเกษตร ดังนั้น จึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนควบคูกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งตอการทํานุบํารุงปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ
ไมวาจะเปนปาไม ที่ดิน แหลงนํ้า การประมง ใหอยูในสภาพที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางมากที่สุด

2. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการนํ้า
แนวพระราชดําริในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการนํ้าไดอธิบายถึงความสําคัญของแหลงนํ้าเพื่อชีวิต หลังการพัฒนา
แหลงนํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้า และประโยชนที่พึงเกิดแกมหาชนและประเทศชาติในการพัฒนาแหลงนํ้า และ
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
โครงการพัฒนาแหลงนํ้า มีความสําคัญและหลักการสําคัญดังนี้ (โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า, ม.ม.ป.)
การพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับวาเปนงานทีม่ คี วามสําคัญและมีประโยชนอยางยิง่
สําหรับประชาชนสวนใหญของประเทศในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณตลอดป ในปจจุบัน
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกนอกเขตชลประทานซึง่ ตองอาศัยเพียงนํา้ ฝนและนํา้ จากแหลงนํา้ ธรรมชาติเปนหลักทําใหพชื ไดรบั นํา้
ไมสมํา่ เสมอตามทีพ่ ชื ตองการ อีกทัง้ ความผันแปรเนือ่ งจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการเปนผลใหผลผลิตทีไ่ ดรบั
ไมดเี ทาทีค่ วร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงใหความสนพระราชหฤทัยเกีย่ วกับการพัฒนาแหลงนํา้ มากกวาโครงการ
พัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริประเภทอืน่ ทรงใหความสําคัญในลักษณะ “นํา้ คือชีวติ ” ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งวา
“..หลักสําคัญวาตองมีนาํ้ บริโภค นํา้ ใช นํา้ เพือ่ การเพาะปลูก เพราะวาชีวติ อยูท นี่ นั่ ถามีนาํ้ คนอยูไ ด
ถาไมมีนํ้าคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีนํ้าคนอยูไมได...”
การพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหลักและวิธีการสําคัญๆ คือ
1. การพัฒนาแหลงนํ้าจะเปนรูปแบบใดตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศเสมอ
2. การพัฒนาวางโครงการพัฒนาแหลงนํ้า ตองเหมาะสมกับสภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีแตละทองถิ่นเสมอ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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3. พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น หลีกเลี่ยงการเขาไปสรางปญหา
ความเดือดรอนใหกับคนกลุมหนึ่งโดยสรางประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ไมวาประโยชนทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม ดวยเหตุนี้การทํางานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าทุกแหงจึงพระราชทาน
พระราชดําริไววาราษฎรในหมูบานซึ่งไดรับประโยชนจะดําเนินการแกปญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการชวยเหลือผูเสีย
ประโยชนตามความเหมาะสมที่จะตกลงกันเอง เพื่อใหทางราชการสามารถเขาไปใชที่ดินทําการกอสรางไดโดยไมตอง
จัดซื้อที่ดิน ซึ่งเปนพระบรมราโชบายที่มุงหวังใหราษฎรสังคมของตนเอง และมีความหวงแหนที่จะตองดูแลบํารุงรักษา
สิ่งกอสรางนั้นตอไปดวย
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาจแบงออกไดเปน 5 ประเภทดังตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ไดแก อางเก็บนํ้าและฝายทดนํ้า
2. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการรักษาตนนํ้าลําธาร
3. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟาพลังนํ้า
4. โครงการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุม
5. โครงการบรรเทาอุทกภัย
อยางไรก็ตามโครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพื่อการเกษตร
เปนสําคัญ แตมกี ารพัฒนาแหลงนํา้ หลายๆ โครงการทีม่ วี ตั ถุประสงคหลายๆ อยางพรอมกันไป อาทิ เขือ่ นปาสักชลสิทธิ์
โครงการพัฒนาที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการแกมลิง เปนตน
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติ
เปนสวนรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พอสรุปไดดังนี้
1. ชวยใหพนื้ ทีเ่ พาะปลูกมีนาํ้ อยางอุดมสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดทงั้ ฤดูฝนและฤดูแลง ชวยใหไดผลิตผล
มากขึ้นและสามารถทําการเพาะปลูกครั้งที่สองได เปนการชวยใหราษฎรมีรายไดมากขึ้น
2. ในบางทองทีเ่ คยมีนาํ้ ทวมขังจนไมสามารถใชทาํ การเพาะปลูกได หรือไมไดผลดีเทาทีค่ วรโครงการระบายนํา้
ออกจากพืน้ ทีล่ มุ อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ เชน บริเวณขอบพรุ ทําใหพนื้ ทีแ่ หงจนสามารถจัดสรรใหราษฎรทีไ่ มมที ดี่ นิ
เปนของตนเองเขาทํากินได ชวยใหไมไปบุกรุกทําลายปาหาที่ทํากินแหงอื่นๆ ตอไป ซึ่งเปนการชวยรักษาปาไมอันเปน
ทรัพยากรของธรรมชาติไวได
3. เมือ่ มีการกอสรางอางเก็บนํา้ ขนาดตางๆ ไว และมีการปลอยพันธุป ลา ทําใหราษฎรตามหมูบ า นทีอ่ ยูใ กลเคียง
สามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น
4. ชวยใหราษฎรมีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอยางพอเพียงตลอดป ทําใหราษฎรมีสุขภาพพลานามัย
ดีขึ้น และยังชวยใหมีแหลงนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวดวย
5. บางโครงการจะเปนประเภทเพือ่ บรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อําเภอหนองใหญ จังหวัดชุมพร ซึง่ ชวยลดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจทัง้ ภาคเอกชน
และภาครัฐบาลเปนอันมาก
6. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟาพลังนํ้า จะชวยใหราษฎรที่อยูในปาเขาในทองที่ทุรกันดารไดมี
ไฟฟาใหสําหรับแสงสวางในครัวเรือนได
7. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการรักษาตนนํ้าลําธารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการสรางฝายเก็บกัก
บริเวณนํ้าลําธารเปนชั้นๆ พรอมระบบกระจายจากฝายตางๆ ไปสูพื้นที่สองฝงของลําธารทําใหพื้นดินชุมชื้นและปาไม
ตามแนวสองฝงลําธารเขียวชอุมตลอดป ลักษณะเปนปาเปยกสําหรับปองกันไฟ ปาเปนแนวกระจายไปทั่วบริเวณตนนํ้า
ลําธารทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณตอไป
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กลาวไดวางานพัฒนาแหลงนํ้านั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทําทุกอยางทุกขั้นตอนดังที่นายปราโมทย
ไมกลัด เลาใหประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 5-10 ตุลาคม 2538 ดังนี้
“...งานของพระองคทานมีตั้งแต ถานํ้าขาดแคลนก็จัดหานํ้า และเมื่อนํ้าทวม นํ้ามากก็จัดการ
บรรเทาใหนอยลง เมื่อมีนํ้าเนาเสียก็ตองจัดการทํางานดานนํ้าทั้งหมด ทานจะทราบปญหาอยาง
ละเอียด...” (โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า, ม.ป.ป)
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร (การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร, ม.ป.ป.)
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรเปนการจัดหาและนํานํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนในดาน
การเกษตรดวยวิธีการที่เหมาะสม ที่สําคัญไดแก นํ้าใชเพื่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทองที่ตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนประจําทุกปนั้น
ทําใหทรงทราบถึงสาเหตุแหงความยากจนของราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการทํามาหากินในทองถิ่นทุรกันดาร
หรือตามหมูบ า นทีอ่ ยูห า งไกลความเจริญวา ราษฎรสวนใหญซงึ่ เปนชาวไรชาวนามักประสบปญหาเกีย่ วกับการขาดแคลน
นํ้า ทั้งนํ้ากินและนํ้าใชเพื่อการเกษตร จึงไมสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรใหไดผลตามที่มุงหมาย ทําใหราษฎร
ซึ่งตั้งหลักแหลงอยูในทองถิ่นหางไกลเหลานั้นมีแตความยากจนและขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภค
ดวยเหตุนี้ ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรตามหมูบานตางๆ ทุกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะทรงสอบถามขอมูลจากกํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่มา เฝาฯ รับเสด็จฯ ถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
สภาพการทํานา และการเพาะปลูกอยางอื่น สภาพฝน และแหลงนํ้าธรรมชาติในบริเวณนั้น มีเพียงพอใชหรือขาดแคลน
เปนประการใดบาง เพื่อประกอบพระราชดําริ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากราษฎรอยางละเอียดแลว ถาปรากฏวา สภาพ
ภูมิประเทศและแหลงนํ้าธรรมชาติของบริเวณหมูบานและตําบลใด พอมีลูทางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมขึ้นได ก็จะพระราชทานแนวพระราชดําริกับเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใหนําไป
พิจารณาความเหมาะสม กอนวางโครงการในขั้นรายละเอียดและดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ จนถึงการกอสราง
ตอไป

ประเภทของงานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

งานพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตรทีน่ ยิ มกอสรางกันทัว่ ไปมีหลายประเภท ไดแก งานอางเก็บนํา้ งานสระเก็บนํา้
งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดนํ้า งานคลองสงนํ้า และงานสูบนํ้า โดยมีรายละเอียดงานแตละประเภท ดังนี้
1. งานอางเก็บนํ้า
อางเก็บนํา้ คือ บริเวณหรือแหลงเก็บนํา้ ทีไ่ หลมาตามรองนํา้ หรือลํานํา้ ธรรมชาติ โดยการสรางเขือ่ นปดกัน้ ระหวาง
หุบเขา หรือเนินสูง เพื่อเก็บกักนํ้ารวมไวในระหวางหุบเขา หรือเนินสูงนั้น จนเกิดเปนแหลงเก็บนํ้าที่มีขนาดตางๆ กัน
โดยเรียกเขื่อนกั้นนํ้านี้วา “เขื่อนเก็บกักนํ้า”
2. งานสระเก็บนํ้า
สระเก็บนํา้ คือ แหลงเก็บขังนํา้ ฝน นํา้ ทา หรือนํา้ ทีไ่ หลออกมาจากดินดวยการขุดดินใหเปนสระสําหรับเก็บขังนํา้
โดยมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึกของสระตามจํานวนนํ้าที่ตองการจะเก็บไวใชงาน
3. งานขุดลอกหนองและบึง
เปนงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน ใหมีความลึกจนสามารถเก็บนํ้าไดเพิ่มมากขึ้น
4. งานฝายทดนํ้า
เปนงานกอสรางฝาย ซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางนํ้าไหล เพื่อทดนํ้าที่ไหลมาใหมีระดับสูง จนสามารถ
ผันเขาไปตามคลองหรือคูสงนํ้าใหกับพื้นที่เพาะปลูกตามบริเวณสองฝงลํานํ้า สวนที่เหลือจะไหลลนขามสันฝายไปเอง
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5. งานคลองสงนํ้า
คลองสงนํ้าคือ ทางนํ้าที่ขุดหรือกอสรางขึ้นเพื่อนํานํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ จากอางการพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตร เก็บนํ้า และจากแหลงนํ้าดานหนาฝาย หรือหนาเขื่อนระบายนํ้า แจกไปใหพื้นที่เพาะปลูก หรือบริเวณ
ที่ตองการนํ้า คลองสงนํ้าทุกสายจะมีแนวไปตามบริเวณที่สูง ซึ่งสามารถสงนํ้าใหกับพื้นที่ที่ตองการนํ้าทั้งหมดได
โดยคลองที่สรางจะมีขนาดและสัดสวนพื้นที่รูปตัดขวางของตัวคลอง โตพอที่จะสงนํ้าในปริมาณที่ตองการและมีระดับ
นํ้าในคลองสูง เพื่อการสงออกไปยังบริเวณที่ตองการนํ้าไดอยางสะดวก นอกจากนั้น บริเวณคลองสงนํ้าทุกสายจะตอง
สรางอาคารประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ ใชควบคุมและบังคับนํา้ ใหสามารถสงไปตามคลองจนถึงพืน้ ทีท่ กุ แหง
ที่ตองการ
6. งานสูบนํ้า
เปนงานสูบนํ้าจากแหลงนํ้าใหสูงขึ้นถึงระดับพื้นดินที่สามารถสงนํ้าตอไปตามคลองสงนํ้าใหกับพื้นที่เพาะปลูก
แหลงนํ้าดังกลาวอาจเปนแมนํ้า หวย หนอง คลอง บึง และอางเก็บนํ้า ซึ่งจะตองมีนํ้าเพียงพอใหสูบไปใชงานไดในเวลา
ที่ตองการ

การเลือกประเภทงานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

ในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตร ตองมีการศึกษาขอมูลเกีย่ วกับความตองการใชนาํ้ ศึกษา
สภาพแหลงนํา้ ธรรมชาติและตรวจสอบภูมปิ ระเทศในบริเวณทีจ่ ะกอสรางงานพัฒนาแหลงนํา้ ใหถกู ตองตามหลักวิชาการ
กอนเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาวาสมควรเลือกสรางงานพัฒนาแหลงนํ้าประเภทใด จึงจะมีความเหมาะสมและ
ไดประโยชนตามที่ตองการ
1. ความตองการใชนํ้า
1.1 ความตองการนํ้าเพื่อการเพาะปลูก
เปนปริมาณนํา้ ทีพ่ ชื ตองการเพือ่ การเจริญเติบโต โดยพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอาจไดรบั นํา้ ดังกลาวจากนํา้ ฝน ไดจากฝน
รวมกับนํ้าที่จัดหามาเพิ่มเติม จากงานพัฒนาแหลงนํ้าที่สรางขึ้น หรือใชแตนํ้าที่ไดมาจากงานพัฒนาแหลงนํ้าที่สรางขึ้น
อยางเดียว ซึง่ ปริมาณดังกลาวเปนนํา้ ทีพ่ ชื ใชเพือ่ การเจริญเติบโตในแปลงเพาะปลูก รวมกับนํา้ ทีส่ ญ
ู เสียเนือ่ งจากการรัว่ ซึม
ลงในดิน และที่ไหลออกจากแปลงปลูกพืชไปตามผิวดินดวย
1.1.1 ความตองการนํ้าในนาขาว
ตนขาวในระยะแรกปลูกตองการนํา้ จํานวนไมมากและตองการเพิม่ มากขึน้ จนตองการนํา้ มากทีส่ ดุ ในระยะ
ทีต่ น ขาวออกรวงจนถึงระยะทีเ่ มล็ดขาวเริม่ แกจงึ ระบายนํา้ ออก การทํานาในประเทศไทยนํา้ ทีใ่ ชเพือ่ การปลูกขาว โดยเฉลีย่
ตั้งแตระยะไถคราด เตรียมแปลง แลวปลอยนํ้าขังในนาตอนเริ่มปกดํา ถึงระยะเก็บเกี่ยว จะตองการรวมทั้งหมด
เปนความลึกประมาณ 1,300 มิลลิเมตร
1.1.2 ความตองการนํ้าสําหรับ พืชไร ผัก และตนไมผล
พืชไร ผัก และตนไมผล มีความตองการนํ้ามากหรือนอยในปริมาณแตกตางกัน นอกจากนั้น แตละชวง
ของการเจริญเติบโตสําหรับพืชตางๆ ก็ตองการนํ้าในอัตราไมเทากัน นั่นคือ ระยะแรกปลูก พืชมีความตองการนํ้านอย
และจะตองการเพิม่ มากขึน้ จนตองการนํา้ มากทีส่ ดุ ในระยะทีพ่ ชื ออกดอกและมีผล จนกระทัง่ ผลเริม่ แกเต็มทีจ่ งึ ตองการ
นํา้ นอยมาก เชน ผักทีป่ ลูกในประเทศไทย โดยเฉลีย่ จะตองการนํา้ รวมตลอดอายุของผักเปนความลึกประมาณ 400-500
มิลลิเมตร สวนพืชไร เชน ขาวโพดจะตองการนํ้ารวมตลอดอายุที่ปลูกประมาณ 350-400 มิลลิเมตร ฯลฯ
1.2 ความตองการนํ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว
ในทองถิน่ ทีส่ ตั วเลีย้ งขาดแคลนนํา้ เปนประจํา งานพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตรควรพิจารณารวมนํา้ สําหรับ
ใชเลี้ยงสัตวดวย ตามเกณฑโดยประมาณคือ วัวและควายตองการนํ้าตัวละประมาณ 50 ลิตรตอวัน หมูตัวละประมาณ
20 ลิตรตอวัน และไกตัวละประมาณ 0.15 ลิตรตอวัน เปนตน
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1.3 ความตองการนํ้าของราษฎรในหมูบาน
หมูบ า นและตําบลซึง่ ขาดแคลนนํา้ ในหนาแลงราษฎรมักขาดแคลนนํา้ อุปโภคบริโภค งานพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่
การเกษตรที่จะสรางอยูในบริเวณใกลกับหมูบาน จึงมีประโยชนอยางยิ่งแกราษฎรในชนบทซึ่งจะมีนํ้าเพื่อการใชสอยได
ตลอดทั้งป โดยทั่วไปราษฎรในชนบทที่ขาดแคลนนํ้าจะตองการนํ้าประมาณวันละ 60 ลิตร ตอคน
1.4 ความตองการนํ้าสําหรับเลี้ยงปลา
แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรสวนใหญใชเปนที่เลี้ยงปลาได เชน อางเก็บนํ้า สระเก็บนํ้า รวมทั้งหนองและบึงที่ขุด
แลวมีนํ้าตลอดป ในชวงปลายฤดูแลง หรือกอนที่จะมีนํ้าทาไหลลงมาใหเก็บกักใหม ควรกําหนดใหเหลือนํ้าในแหลงนํ้า
มีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร เพื่อที่ปลาจะไดมีชีวิตและเจริญเติบโตอยางตอเนื่องไปไดดี
2. สภาพแหลงนํ้า
แหลงนํ้าที่เหมาะสมสําหรับงานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรแตละประเภท มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
2.1 แหลงนํ้าที่ควรสรางอางเก็บนํ้า
เปนแหลงนํ้าบนผิวดินประเภทลํานํ้า ไดแก ลํานํ้าที่มีนํ้าไหลตลอดป มีนํ้าไหลเฉพาะในฤดูฝน หรือลํานํ้า
ซึ่งไมมีนํ้าไหลในฤดูแลง อางเก็บนํ้าที่สรางจะเก็บนํ้าที่ไหลลงมามากตอนชวงฤดูฝนใหเปนแหลงนํ้าสํารองสําหรับใชเพื่อ
การเกษตรได ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
2.2 แหลงนํ้าที่ควรสรางสระเก็บนํ้า
เปนแหลงนํา้ บนผิวดินเชนเดียวกับอางเก็บนํา้ แตสระเก็บนํา้ เปนงานขนาดเล็กซึง่ เก็บนํา้ ไดนอ ยตามจํานวนดิน
ที่ขุดขึ้นไปจากสระ จึงไมตองการแหลงนํ้าบนผิวดินที่เปนลําธาร หรือลําหวย เหมือนกับงานอางเก็บนํ้า แหลงนํ้าที่ควร
เลือกสรางงานสระเก็บนํา้ ไดแก รองนํา้ ขนาดเล็กบริเวณพืน้ ทีล่ าดเอียงซึง่ มีนาํ้ ไหลลงสูท ตี่ าํ่ พืน้ ทีร่ าบ พืน้ ทีล่ มุ มีนาํ้ ทวม
เปนครั้งคราว ตลอดจนพื้นที่บริเวณที่มีระดับนํ้าใตผิวดินอยูตื้น
2.3 แหลงนํ้าที่ควรขุดลอก
ไดแก หนองและบึง ที่มีสภาพตื้นเขินจนเก็บขังนํ้าตอนชวงฤดูฝนไวไดไมมากเทาที่ควรและเปนเหตุใหนํ้า
ที่เก็บไวมีไมพอใชในฤดูแลง
2.4 แหลงนํ้าที่ควรสรางฝายทดนํ้า
ไดแก ลํานํา้ ลําหวยทีม่ นี าํ้ ไหลตลอดป หรือเกือบตลอดป โดยฝายจะมีโอกาสทดและผันนํา้ ไปใชเพือ่ เพาะปลูก
พืชไดทุกเวลาที่ตองการและเมื่อลํานํ้าสายใดไมมีนํ้าไหลตลอดเวลา หรือเกือบทั้งป ถาหากภูมิประเทศไมสามารถ
สรางเปนอางเก็บนํา้ ไดแลว ทีล่ าํ นํา้ ดังกลาวก็ควรพิจารณาสรางเปนฝายแทน ซึง่ จะสามารถทดนํา้ ไปใชในการเพาะปลูก
ไดตลอดระยะฤดูฝนที่มีนํ้าไหล สวนในฤดูแลงเมื่อไมมีนํ้าไหล ฝายจะทําหนาที่เก็บนํ้าไวในลํานํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
หรืออาจแบงไปใชปลูกพืชผักสวนครัวไดบาง
2.5 แหลงนํ้าที่ควรสรางคลองสงนํ้า
เปนแหลงนํ้าบนผิวดินประเภทตางๆ ไดแก อางเก็บนํ้า ซึ่งเปนแหลงนํ้าถาวรมีนํ้าใหใชตลอดป แหลงนํ้า
ดานหนาฝายและเขื่อนระบายนํ้า และลํานํ้าขนาดใหญที่มีนํ้าไหลมามากในฤดูกาลเพาะปลูก จนมีระดับเสมอตลิ่งหรือ
ใกลเคียงกับตลิ่งทุกป
2.6 แหลงนํ้าที่ควรสูบนํ้าไปใช
ไดแก แหลงนํ้าที่มีนํ้าตลอดป หรือมีนํ้าใหสูบขึ้นมาใชเมื่อตองการ เชน อางเก็บนํ้า ในกรณีสูบนํ้าขึ้นไปใช
เพาะปลูกในบริเวณของอางเก็บนํ้าและลํานํ้าตางๆ ซึ่งมีนํ้าไหลในฤดูกาลเพาะปลูก เปนตน
3. สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมปิ ระเทศของบริเวณทีจ่ ะกอสรางงานพัฒนาแหลงนํา้ ทุกประเภทมีความสําคัญทีจ่ ะตองพิจารณาพรอมกับ
สภาพแหลงนํ้าเสมอ ในบางทองที่แมวาแหลงนํ้าจะเอื้ออํานวยใหทําการพัฒนาได ถาหากภูมิประเทศไมเหมาะสม
อาจเปนสาเหตุทาํ ใหเสียคากอสรางจํานวนมากจนตองยกเลิกโครงการเนือ่ งจากไดรบั ประโยชนไมคมุ กับการลงทุนก็ได
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หลักการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

เนื่องจากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรที่มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหลักและโครงการที่กอสราง
ตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนใหญเปนโครงการประเภทเก็บกักนํ้าและประเภททดนํ้า โดยการ
สรางเขือ่ นดินสําหรับเก็บกักนํา้ และฝายทดนํา้ พรอมดวยงานระบบสงนํา้ เพือ่ การสงนํา้ ไปชวยเหลือพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในเขต
โครงการใหทวั่ ถึง ดังนัน้ หลักการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตรในทีน่ จี้ ะกลาวถึงหลักการดําเนินงาน
ทางวิชาการเกี่ยวกับงานอางเก็บนํ้าและงานฝายทดนํ้า เฉพาะสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี้
1. หลักการดําเนินงานโครงการอางเก็บนํ้า
1.1 การกําหนดขนาดอางเก็บนํ้า
เปนการกําหนดขนาดความจุของอางเก็บนํ้า ซึ่งเปนปริมาณนํ้าที่เขื่อนเก็บกักนํ้าควรเก็บไวใหมีปริมาตร
เพียงพอกับความตองการที่จะใชและใหพอเหมาะกับปริมาณนํ้าเฉลี่ยทั้งปที่คาดวาจะเกิดจากพื้นที่รับนํ้าฝนบริเวณ
เหนือเขื่อน โดยปริมาณนํ้าที่เขื่อนควรเก็บไวทั้งหมดนี้ จะรวมถึงนํ้าสวนหนึ่งที่ตองระเหยและซึมหายไปจากอางเก็บนํ้า
และรวมถึงปริมาณของตะกอนดินทีถ่ กู นํา้ กัดเซาะแลวพัดพามาทับถมลงในอางเก็บนํา้ ซึง่ จะทําใหความจุของอางเก็บนํา้
มีปริมาตรลดนอยลงไปทุกปๆ
1.2 การออกแบบเขื่อนดิน ประกอบดวยการออกแบบเกี่ยวกับฐานรากและการออกแบบตัวเขื่อน
2. หลักการดําเนินงานโครงการฝายทดนํ้า
2.1 การกําหนดขนาดและสัดสวน ของฝายทดนํ้า
โดยทัว่ ไปการกําหนดขนาดของฝาย จะตองมีการคํานวณออกแบบเพือ่ หาขนาดและสัดสวนตางๆ ใหเหมาะสม
กับปริมาณนํา้ สูงสุดทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในลํานํา้ ใหไหลขามไปไดทงั้ หมดโดยปลอดภัย อีกทัง้ ตัวฝายตลอดจนสวนประกอบ
ตางๆ ก็จะตองมีความมั่นคง แข็งแรง และสรางดวยราคาที่ประหยัดเปนหลักเสมอ
2.2 รูปแบบของฝายทดนํ้า
ฝายทีก่ อ สรางสําหรับงานพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตรมีรปู แบบแตกตางกัน เมือ่ ตองการใหฝายมีความมัน่ คง
แข็งแรงและใชงานไดนานตลอดไป นอกจากการเลือกใชวัสดุกอสรางที่มีความมั่นคงแข็งแรงแลว ยังตองมีการคํานวณ
ออกแบบกําหนดขนาดและสัดสวนของฝายใหถูกตองเหมาะสมกับภูมิประเทศและสภาพปริมาณนํ้าไหลสูงสุดที่คาดวา
จะเกิดขึน้ ในลํานํา้ ดังไดกลาวแลว ฝายทีส่ รางมีความยาวสันฝายมาก สามารถระบายนํา้ ทีไ่ หลมามากทีส่ ดุ ใหขา มสันฝาย
ไปไดโดยปลอดภัย

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริ เปนโครงการที่เริ่มทําการศึกษาและวางโครงการขึ้น
ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอจากนั้นจึงพิจารณาดําเนินการกอสรางใหสอดคลองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากแผนงานพัฒนาหลักของแตละหนวยราชการที่กําหนดไวตามความเหมาะสม
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรฯ เปนงานสวนใหญของโครงการพัฒนาแหลงนํ้าตามพระราชดําริ โดยมี
กรมชลประทานเปนหนวยงานหลักทําการกอสรางสนองพระราชดําริ มีจดุ มุง หมายสําคัญเพือ่ การชวยเหลือ แกไขปญหา
หรือบรรเทาความเดือดรอน จนสามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานของราษฎรในการจัดหานํ้า ชวยเหลือพื้นที่
เพาะปลูกในทองทีซ่ งึ่ ขาดแคลนนํา้ ใหมนี าํ้ ใชทาํ การเพาะปลูกพืช สนับสนุนการเลีย้ งสัตว ตลอดจนจัดหานํา้ ใหกบั ราษฎร
ในเขตโครงการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกดวย
ตอมาการวางโครงการและกอสรางโครงการพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตรตามพระราชดําริไดขยายออกไปตาม
ภาคตางๆ เพิม่ มากขึน้ ในภาคเหนือเริม่ กอสรางโครงการแรกเมือ่ พ.ศ. 2516 สวนในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดเริ่มโครงการแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2519 ตามลําดับ ซึ่งตอมาไดมีการกอสรางกระจายไปเกือบทุกจังหวัด
ทั่วประเทศปละหลายสิบโครงการ จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2529 กรมชลประทานไดทําการกอสรางโครงการพัฒนา
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แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริขนาดตางๆ รวมทั้งหมดมากกวา 700 โครงการ มีพื้นที่ไดรับประโยชน
ประมาณ 1,460,000 ไร เชน ภาคเหนือ ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
พืน้ ทีไ่ ดรบั ประโยชนประมาณ 188,000 ไร โครงการฝายทดนํา้ แมมอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พืน้ ทีไ่ ดรบั ประโยชน
ประมาณ 3,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โครงการเขื่อนระบายนํ้านําเชิน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
พื้นที่ไดรับประโยชน ประมาณ 25,000 ไร โครงการอางเก็บนํ้าหวยเดียก อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 5,000 ไร และ ภาคใต ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าใกลบาน อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 1,500 ไร เปนตน (การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร, ม.ป.ป)

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy)
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy) เปนรากศัพทใหม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2539 และไดมีพระราชดํารัสอยางตอเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2540, 2541, 2542 และ 2543 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช,
2551) หลังจากประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเพราะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมอยางผิดพลาด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเวลาชวงดังกลาว เปนระยะเวลาทีป่ รากฏชัดเจนและตอเนือ่ ง หลักความพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระราชดํารัสครัง้ แรกในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแกนสิ ติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ดังตอไปนี้
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบือ้ งตนกอน” และพระราชดํารัส ณ วโรกาสเดียวกันตอนหนึง่ วา “...ใหเมืองไทย
อยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด...” ตอมาใน พ.ศ. 2540 ไดทรงขยายความคําวา
“...พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” “...พอมีพอกิน ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง...” (โครงการ
กปร., 2009)
ยุโรปเริ่มเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 และคอยๆ ผานยุคพาณิชย นิยม
(Mercanlism) ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 16-18 แลวเขาสูยุคทุนนิยมในคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20
ประเทศไทยถูกบังคับใหเขาสูการคาเสรีในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 โดยสนธิสัญญาเบาวริง แตกวาจะไดปรับ
โครงสรางทางสังคมโดยการเลิกทาส เลิกไพร สรางปจจัยพื้นฐานทางการผลิตเพื่อรองรับระบบทุนนิยมไดดําเนินการ
ในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20 ระบบการพัฒนาคนเปนอุปสรรคสําคัญในการปรับตัวเขาสู
ระบบใหมทั้งดานทุนนิยม นวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีใหมและระบบการศึกษา
ปญหาการทําใหประเทศทันสมัย (Modernization) ตามแบบตะวันตกทําใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร
ทางการเมือง ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ และปญหาสังคม
ความตองการของอํานาจรัฐในการพัฒนาประเทศใหทนั สมัยและคนในสวนหนึง่ ก็ดาํ เนินรอยตามนโยบายของรัฐ
ชุมชนซึ่งเคยมีแรงเกาะเกี่ยวกันเหนียวแนนเริ่มออนแอ กระแสตานมีบางเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อนําสังคมเปน
“สมัยใหม” โดยกระบวนการผลักดันจากภายใน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553) แตก็เบาบางและถดถอย
ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยทั้งภาคเมืองและชนบท แตความเชื่อเกาก็ยังคงหลงเหลืออยูบาง
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ตองการทําใหประเทศเปน “สมัยใหม” ภายใตกระบวนการ ที่ผลักดัน
จากภายใน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553)

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึง่ มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานัน้
แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ในศาลานี้เมื่อไหร 20, 24 ป เมื่อป 2517 ถึง 2541 นี้
ก็ 24 ปใชไหม วันนัน้ ไดพดู วาเราควรจะปฏิบตั ใิ หพอมีพอกิน พอมีพอกินนีก้ แ็ ปลวาเศรษฐกิจ พอเพียงนัน่ เอง ถาแตละคน
พอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก
บางคนก็ไมมีเลย สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของ
เศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง
เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน Self-Sufficiency (พึ่งตนเอง)
ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเองแตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวา Self-sufficiency คือ Self-Sufficiency
นั้นหมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง
“แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง
คนเราถา พอใจความตองการ ก็มคี วามโลภนอย เมือ่ มีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอืน่ นอย ถาทุกประเทศ
มีความคิดอันนี้ ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง
ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไป
เบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน
ก็พอเพียง”
“ฉะนัน้ ความพอเพียงนีก้ แ็ ปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล” (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมิใชเสื้อเกราะเพื่อปองกันทุนนิยม หรืออาวุธสําหรับตอตานการรุกรานฝายใด เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแตเพียงแนวทางในการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตที่มีพื้นฐานจากระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอมในอดีตทีย่ งั หลงเหลืออยูบ า งในชุมชน ทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศใหทนั สมัย
โดยมิไดยึดรากฐานเดิม และสังคมไทยยังมีเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 2 ระบบ คือ เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจชาติ
(ดูรายละเอียดใน วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 2549 และฉัตรทิพย นาถสุภา, 2548)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลางที่มีความเกี่ยวของกับเรื่อง พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี โดยอาศัยเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรมเพื่อนําชีวิตและประเทศชาติไปสูเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่สมดุล
มัน่ คง ยัง่ ยืน หรือนําไปสูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืนตามหลักการของประเทศในเครือสหประชาชาติ ซึง่ ไดประชุมหาขอตกลง
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมาตั้งแต พ.ศ. 2515 แลวคอยๆ ตกผลึกเดนชัดขึ้น ในตนทศวรรษที่ 2540
เศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองไดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น
อาจมองไดใน 2 ลักษณะใหญๆ คือ
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและ
บริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอนมีความเปนอยูอยาง
ประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการ
อยูกับสิ่งใด
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กลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต หลักการพึ่งตนเอง อาจจะแยกแยะ
โดยยึดหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ
1. ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร
ประนีประนอม เห็นประโยชนสว นรวมเปนที่ตั้ง
2. ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอิสระ
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งหาทางเพิ่มมูลคา โดยใหยึด
อยูบนหลักการของความยั่งยืน
4. ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เขามาใหมมีทั้งดีและไมดี จึงตอง
แยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับความตองการตามสภาพแวดลอมและ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง
5. ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงที่การเพิ่มรายได และไมมีการมุงที่การลดรายจายในภาวะที่เศรษฐกิจ
วิกฤตเชนเวลานี้ จึงตองปรับทิศการพัฒนาใหม คือตองมุง ลดรายจายกอนเปนสําคัญ โดยยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
ดังพระราชกระแสที่วา “หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสัก 1 ใน 4 ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพนจาก
วิกฤตได” (สุนทร กุลวัฒนวรพงค, 2544)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากหลักการพื้นฐานของสังคมไทยในอดีต ประยุกตใหเขากับหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืนของโลกในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อความอยูรอดปลอดภัยของมนุษยชาติ
เงือ่ นไขของความรูเ ปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ในการอยูร ว มกับผูอ นื่ อยางเทากันในโลกปจจุบนั แตถา ขาดคุณธรรมก็เทากับ
ใชความรู กดขี่ ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบคดโกง และทําลายสิ่งแวดลอมของโลก ดังนั้น ความรูจึงคูกับคุณธรรมภายใต
การดําเนินงานโดยยึดทางสายกลาง คือ พอประมาณสําหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ มีเหตุผลในการคิด
การกระทํา การตัดสินใจบนพื้นฐานสติปญญาและขอมูล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีโดยยึดหลักของศีลธรรมหรือศาสนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ศึกษาแลวเขาใจงาย แตปฏิบัติยาก
สําหรับบุคคลที่ขาดเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรมทางสายกลางและลงมือทํา (ดูรายละเอียดใน เสรี พงคพิศ, 2550)
ธุรกิจในปจจุบันตองใชความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงอยูรอด แตถาอยูรอดระยะยาวตองใชคุณธรรม
ประกอบดวย

4. ทฤษฎีใหม (The New Theory)
พืน้ ฐานของสังคมไทยกอนทศวรรษที่ 2530 เปนสังคมเกษตร หลังจากการขยายตัวของภาคธุรกิจเมือง หรือธุรกิจ
ทุนนิยมเขาสูชุมชนมากยิ่งขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นแทนที่ภาคการเกษตร เกิดการขายปจจัยในการผลิต
เชน ที่ดิน ผันตัวเองจากแรงงานภาคเกษตรสูแรงงานรับจางในอุตสาหกรรม เกิดการจางงาน การผลิตเฉพาะทาง
การผลิตแบบ 1 คนผลิตไดหลายๆ อยางตามแนวคิดในการผลิต สังคมชาวนาไดเปลี่ยนแปลงเขาสูแนวคิดของการผลิต
ในระบบทุนนิยมแบบองครวม เกิดการผลิตเฉพาะทาง แบงงานกันทํา ใชเครือ่ งจักร (นําเขา) แทนแรงคน ระบบกรรมสิทธิ์
เสรีทําใหเกิดลักษณะ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ระบบทุนนิยมซึ่งมีอํานาจทางการเมืองหนุนหลัง มีสวนอยางยิ่ง
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบการเกษตร-ชลประทาน ซึ่งพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411-2453) หรือประมาณ 100 ปมาแลว และเนนหนักมากยิ่งขึ้นตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2504 จนถึงปจจุบัน พื้นที่ดินชลประทานดังกลาวแลวถูกพัฒนา
เปนโรงงานอุตสาหกรรม ศูนยธุรกิจอสังหาริมทรัพย นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนใหม ผลของการพัฒนาไดทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทางลบมากกวาทางบวก
เพราะการพัฒนาประเทศใหทันสมัยโดยไมยึดรากฐานของสังคมเดิม

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ระบบจตุสดมภซึ่งใชในสังคมไทยกอนการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตกตั้งแต พ.ศ. 2435 หรือ 100 กวาป
มาแลว เนนใหเห็นวา เวียง วัง คลัง นา มีความสําคัญตอโครงสรางของสังคมไทย หลังการเปลี่ยนแปลง “กรมนา”
เปน “เกษตราธิการ” พัฒนาระบบชลประทาน ปศุสัตว และการเกษตรสาขาอื่นๆ นี่คือบทสรุปที่แสดง วา ประเทศไทย
ซึ่งอยูในเขตปาฝนรอนชื้น (The Tropical Rainforest) และเขตมรสุมมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับสังคมเกษตร
และพัฒนาการอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมแตไมใชทุบทิ้งทําลาย
เขตปาฝนรอนชื้นและเขตมรสุมเปนเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสมอยางยิ่งในการทําการเกษตร
เพือ่ เลีย้ งตัวเองและประชากรโลก ประวัตศิ าสตรการลาอาณานิคมเปนตัวบงชีว้ า แผนดินเขตมรสุมในเอเชียอุดมสมบูรณ
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงตองยึดเปนอาณานิคมเพื่อไดผลผลิตไปเลี้ยงประชากรโลกในเขตขาดแคลน เชน
ยุโรป ในสมัยพาณิชยนิยม (Mercantilism) ในระหวาง พ.ศ. 2100-2300 หรือ กอนสมัยทุนนิยม (Capilalism)
ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สงผลกระทบตอระบบการเกษตรแบบเกา ระบบชลประทาน
ไมทั่วถึงจึงทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้า การเขามาของเทคโนโลยีแบบนําเขาผนวกกับระบบการเกษตรเพื่อขายทําให
สังคมชาวนาซึ่งใชเทคโนโลยีแบบนําเขาและระบบการผลิตเพื่อขายตองตกเปน “เหยื่อ” ของ “ผูลา” ในระบบทุนนิคม
ไรความเอื้ออาทร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงสนพระทัยและมีความหวงใยราษฎรมาตัง้ แตเริม่ เสวยราชสมบัตใิ น พ.ศ. 2489
และเสด็จพระราชดําเนินไปทัว่ ราชอาณาจักรไทยในระยะแรก พ.ศ. 2495-2510 และเสด็จพระราชดําเนินเพือ่ ชวยเหลือ
ราษฎรอยางติดตอกันมาจนถึงปจจุบันจากการดั้นดนพระราชดําเนินดวยพระบาทเพราะขาดทางรถยนต จนถึงสมัย
ถนนดินลูกรังเขาถึงหมูบานใชไดดีเฉพาะฤดูแลง
พระราชดํ า ริ ใ นการทํ า ให สั ง คมชาวนาเกิ ด “ความพอเพี ย ง” ในครอบครั ว ก อ นสู  ร ะบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ในการผลิตเพื่อขายเฉพาะ เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม (The New Theory) ไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมครั้งแรก
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเมื่อป พ.ศ. 2531 ใหเจาหนาที่มูลนิธิชัยพัฒนา
ไปหาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จํานวน 1 แปลง เนื้อที่
16-2 23 ไร ซึ่งตอมาไดขุดสระนํ้าที่ดินดังกลาวไดจากการซื้อและการถวาย ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมีการจัดซื้อ
พรอมกับรับบริจาคเพิ่มเติมอีกจํานวนเนื้อที่ 15-2-24 ไร รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 32-0-47 ไร เพื่อดําเนินการพัฒนา
ดานการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” (สุนทร กุลวัฒนวรพงค, 2544) เพื่อใหชุมชนที่พึ่งตนเองไมไดกอนทําตาม
ทฤษฎีใหมสูชุมชนที่พึ่งตนเองได ขั้นที่ 1 (Self-Reliance) สูชุมชนเปนอิสระ ขั้นที่ 2 (Independent) และพึ่งพิงกัน
กับโลกภายนอก ขั้นที่ 3 (Interdependent) (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541)
มนูญ มุกขประดิษฐ (2535) ไดใหสาระสําคัญของทฤษฎีใหมไวดังนี้ ทฤษฎีใหม คือ การใหเกษตรกรจัดการ
ใชประโยชนจากที่ดิน ซึ่งถือครองจากการประมาณการถัวเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 10-15 ไร ใหไดประโยชนสูงสุด
โดยมีนํ้าไวใชไดตลอดปโดยสมควรแบงพื้นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังนี้
สวนที่หนึ่ง 30% ขุดสระนํ้าเพื่อเก็บกักนํ้าในฤดูฝนเสมือนโองขนาดใหญ
สวนที่สอง 30% ใชสําหรับทํานาปลูกขาวไวบริโภค
สวนที่สาม 30% ทําแปลงพืชไรนาสวนผสม ปลูกผักสวนครัวไวบริโภคหรือเหลือขายเปนรายไดเสริม
สวนที่สี่ 10%
ที่อยูอาศัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริและทรงทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง ทฤษฎีใหม
สรุปสาระสําคัญได 3 ขั้น
ทฤษฎีใหม: ขั้นที่หนึ่ง
(1) ถาพูดอยางสรุปทีส่ ดุ เปนวิธปี ฏิบตั ขิ องเกษตรกรทีเ่ ปนเจาของทีด่ นิ จํานวนนอย แปลงเล็ก (ประมาณ 15 ไร)
(2) หลักสําคัญ: ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได (Self Sufficiency)
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(3) มีการผลิตขาวบริโภคพอเพียงประจําป โดยถือวาครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะมีขาวพอกินตลอดป ขอนี้
เปนหลักสําคัญของทฤษฎีนี้
(4) เพื่อการนี้จะตองใชหลักวา ตองมีนํ้า 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไร ฉะนั้น 5 ไรตองมี 5,000 ลูกบาศกเมตร
แตละแปลง (15 ไร) ทํานา 5 ไร ทําพืชไรหรือไมผล ฯลฯ 5 ไร (10 ไร) จะตองมีนํ้า 10,000 ลูกบาศกเมตรตอป สระนํ้า
3 ไร ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร (19,200 ลูกบาศกเมตร) ที่อยูอาศัยและอื่นๆ 2 ไร รวมทั้งหมด
15 ไร
(5) อุปสรรคสําคัญที่สุดคือ อางเก็บนํ้า หรือสระ ที่ไดรับนํ้าใหเต็มเพียงปละ 1 ครั้ง จะมีการระเหยวันละ
1 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไมตก หมายความวา ในปหนึ่งถานับวาแหง 300 วัน ระดับนํ้าของสระจะลดลง
3 เมตร (ในกรณีนี้ 3 ใน 4 ของ 19,000 ลูกบาศกเมตร นํ้าที่ใชไดจะเหลือ 4,700 ลูกบาศกเมตร) จึงตองมีการเติมนํ้า
เพื่อใหเพียงพอ
(6) มีความจําเปนที่จะมีแหลงนํ้าเพิ่มเติม สําหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาไดสรางอางเก็บนํ้าบรรจุ 800,000
ลูกบาศกเมตร สําหรับเลี้ยง 3,000 ไร
(7) ลําพังอางเก็บนํ้า 800,000 ลูกบาศกเมตร จะเลี้ยงได 800 ไร (โครงการวัดมงคลชัยพัฒนามีพื้นที่ 3,000 ไร
แบงเปน 200 แปลง) อางนี้จึงเลี้ยงได 4 ไร/แปลง
ลําพังสระในแปลงเลีย้ งได 4.75 ไร จึงไดเห็นวาหมิน่ เหมมาก (4.75 ไร บวก 4.00 ไร เทากับ 8.75 ไร) ถาคํานึงวา
ในระยะทีไ่ มมคี วามจําเปนทีจ่ ะใชนาํ้ หรือมีฝนตกมากจะเก็บไวไดในอางและในสระสํารองไวสาํ หรับเมือ่ ตองการ อางและ
สระจะทําหนาที่เฉลี่ยนํ้าฝน (Regulator) จึงเขาใจวาในระบบนี้นํ้าจะพอ
(8) ปญหาใหญอีกขอหนึ่ง คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจากภายนอก
(ทางราชการ มูลนิธิ และเอกชน) แตคาดําเนินการไมสิ้นเปลืองสําหรับเกษตรกร (ทฤษฎีใหม: มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 15
มีนาคม 2537)
ทฤษฎีใหม: ขั้นที่สอง
เมื่อตั้งศูนยบริการที่วัดมงคลชัยพัฒนาและแปลงตัวอยางที่ “ทางดิสโก” สําเร็จแลว เกษตรกรก็เริ่มเขาวิธีการ
ขอใหดาํ เนินการในทีด่ นิ ของตนเอง เมือ่ ไดผลก็ตอ งเริม่ ขัน้ ตอนทีส่ องคือใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือสหกรณ
รวมแรงใน
(1) การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) (2) การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนาย
ผลผลิต) (3) การเปนอยู (กะป นํ้าปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ) (4) สวัสดิการ สาธารณสุข เงินกู (5) การศึกษา
(โรงเรียน ทุนการศึกษา) (6) สังคมและศาสนาดวยความรวมมือของหนวยราชการ มูลนิธิ และเอกชน (ทฤษฎีใหม:
มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 13 มีนาคม 2538)
ทฤษฎีใหม: ขั้นที่สาม
ติดตอรวมมือกับแหลงเงิน (ธนาคาร) และแหลงพลังงาน (บริษัทนํ้ามัน) ตั้งและบริการโรงสี (2) ตั้งและบริหาร
รานสหกรณ (1, 3) ชวยลงทุน (1, 2) ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (4, 5, 6) ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท
จะไดรับประโยชน
เกษตรกรขายขาวในราคาสูง (ไมถกู กดราคา) ธนาคารกับบริษทั ซือ้ ขาวบริโภคในราคาตํา่ (ซือ้ ขาวเปลือกตรงจาก
เกษตรกรมาสีเอง) (2) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคในราคาตํ่า (เปนรานสหกรณ ราคาขายสง) (1, 3) ธนาคารกับบริษัท
สามารถกระจายบุคลากรได (ทฤษฎีใหม: มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 13 กุมภาพันธ 2538)
เกษตรทฤษฎีใหม คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติของสังคมชาวนา ซึ่งเปนบุคคลสวนใหญ
ของประเทศ
การเกษตรทฤษฎีใหม มีหลักการของการผลิตพอประมาณระหวางผลผลิตกับความตองการของตลาด มีเหตุผล
หรือมีขอมูลตางๆ และเปนการปองกันความเสี่ยง ในการผลิตหลายๆ อยางไดผลผลิตไมพรอมกัน สนองความตองการ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ของตลาดไดทุกฤดูกาล และผูผลิตเกิดรายไดตลอดป การสรางผลผลิตทางดานการเกษตรตองอาศัยความรอบรู
รอบคอบ ระมัดระวัง อดทน มีคณ
ุ ธรรม รับผิดชอบตอผูบ ริโภคและสิง่ แวดลอม เพือ่ นําสังคมประเทศชาติไปสูค วามยัง่ ยืน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

5. การพัฒนาอยางยั่งยืน
นิยาม

ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนมิไดแตกตางกัน เพราะทั่วโลกก็ยึดนิยามตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ
การพัฒนาอยางยั่งยืนคือ “การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบในทางลบ
ตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต”

พัฒนาการของการพัฒนาอยางยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหกลุมนายทุนในประเทศ
พัฒนาและนายทุนขายทรัพยากร นายทุนนายหนา ในประเทศกําลังพัฒนารํ่ารวยขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งทําให
กลุมนายทุนสวนนอยมั่งคั่ง แตสงผลกระทบตอความยากจน ความอดอยาก ไรการศึกษา ปญหาสังคม การทําลาย
ทรัพยากร (Resources) สิ่งแวดลอม (Environments) ทั้งดานกายภาพและชีวภาพ ตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity) อยางยับเยิน ทั้งๆ ที่ทรัพยากรชีวภาพมีประโยชนอยางมหาศาล แตมนุษยก็ยังไมไดศึกษา
คนความาใชใหเกิดประโยชนอีกมากมายหลายชนิดพันธุ
การพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตไมไดตระหนักถึงผลเสียหายตอโครงสราง
ทางสังคม วัฒนธรรม และการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจุดจํากัด ไดรับการวิจารณอยางกวางขวางและเปน
กระบวนการตอเนือ่ ง กลุม อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมเกิดแนวความคิดวา “เราไมไดรบั มอบทรัพยากรในโลกนีม้ าจากบรรพบุรษุ
ของเรา แตเราขอยืมมาจากลูกหลาน และควรสงมอบใหแกลกู หลานอยางไมเสือ่ มสลาย” (Theobald, Ed., 1994: 275)
ใน พ.ศ. 2515 แดเนลลาและเดนนิส มีโดวส (Danella and Dennis Meadows) ไดเขียนหนังสือเรื่อง
“Limits to Growth” เสนอสาระสําคัญวา ทรัพยากรและการรองรับมลภาวะของโลกมีขอบเขตจํากัด พิษภัยของ
การพัฒนาจะทําลายมนุษยและจะมองเห็นไดในระยะเวลาอันใกลนี้ (Theobald, Ed., 1994: 275)
จากปญหาตางๆ ดังกลาวมาแลว จึงทําใหองคการสหประชาชาติ (UNO) จัดการประชุมสหประชาชาติเรื่อง
“สิ่งแวดลอมของมนุษย” ขึ้นเปนครั้งแรก ณ กรุงสตอกโฮลม (Stockholm) ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน
พ.ศ. 2515 ผลการประชุมทําใหประเทศสมาชิกจัดตั้งองคกรขึ้นรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม หลังจากนั้นไดมีการประชุม
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขึ้นอีกหลายครั้ง
ในป พ.ศ. 2523 หนวยงานอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศ (The International
Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) ไดจัดการแสดงประชามติเกี่ยวกับเรื่อง
ยุทธศาสตรในการอนุรักษโลก ตอมาในป พ.ศ. 2530 คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World
Commission on Environment and Development WCED) องคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงานเรื่อง
Our Common Future หรือ รายงานบรันดทแลนด (Brundtland Report) รายงานของคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาไดนําเสนอแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และไดกลาววา วิกฤตการณตางๆ
ทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ ในโลกนี้ มีความเชือ่ มโยงกันและจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคมโลก ในการปรึกษาหารือ
และตัดสินใจเพื่อกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน (อนาคตของเรา, ม.ป.ป.)
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รายงานของบรันดทแลนด ไดใหนิยามของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ดังนี้
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน หมายถึง วิถกี ารพัฒนาทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของคนรุน ปจจุบนั โดยไมลดทอน
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนตอไป (Our Common Future, Bruntland Report 1987,
2013)
ใน พ.ศ. 2535 ไดจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio/Earth Summit)
ณ นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ผลการประชุมไดรับการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ไดแก
1. ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของ
สหประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda21) เพื่อเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
3. แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม
นอกจากนี้ ยังมีอนุสญ
ั ญาอีก 2 ฉบับ คือ กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
และอนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพ ไดมกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Commission
on Sustainable Development) เพื่อรับผิดชอบและติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการประชุมไปไมปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรม (การพัฒนาที่ยั่งยืน สูกระแสเศรษฐกิจสีเขียว, ม.ป.ป.)
ตอมาสหประชาชาติไดมีการประชุม The World Summit on Sustainable Development หรือการประชุม
Rio +10 ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ใน พ.ศ. 2545 เพื่อทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของแตละประเทศตามแผนปฏิบัติการ 21 และมุงเปาหมายแกปญหาความยากจน การรักษา
ระดับการพัฒนาและการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม หลักการพัฒนาตองมีการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
ในป พ.ศ. 2555 สหประชาชาติไดกําหนดใหจัดการประชุม “United Nations Conference on Sustainable
Development” หรือ Rio +20 โดยมีหวั ขอการประชุมหลัก ไดแกเรือ่ ง เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และการขจัดความยากจน (Green Economy in the Context of Sustainable Development and Proverty
Eradication) และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable
Development) (บัณฑูร เศรษฐศิโรตน และนนท นุชหมอน, ม.ป.ป.)
หลังจากการประชุมระดับโลกดังกลาวแลว ไดเกิดแผนปฏิบตั กิ าร 21 (Agenda 21) สําหรับทศวรรษ (1991-1999)
และศตวรรษที่ 21 เพื่อเปนแผนแมบทของโลก สําหรับการดําเนินงานที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดาน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และในเวลาตอมาไดมีการจัดทําเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals) เปนระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2543-2558) ครอบคลุมงาน 8 เปาหมาย คือ การขจัดความยากจน
และหิวโหย การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรี การรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนตน
(สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, ม.ป.ป.) การพัฒนาตามเปาหมายดังกลาว ก็ครอบคลุมถึงหลักการ
3 ประการ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมใหเดนชัดยิ่งขึ้น การพัฒนาแหงสหัสวรรษไดสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2558
สําหรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals SDGS) ตั้งแตเดือนกันยายน
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ประกอบดวย 17 เปาหมาย ดังนี้ (เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ, 2016)
1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และการสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3. สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและสงเสริมสวัสดิการสําหรับทุกคนในทุกวัย
4. สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
5. บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิง และเด็กหญิงทุกคน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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6. สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
7. สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาได เชื่อถือได และยั่งยืน
8. สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
9. สรางโครงสรางพืน้ ฐานทีม่ คี วามทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคุลมและยัง่ ยืน และสงเสริม
นวัตกรรม
10. ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
11. ทําใหการเมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน
12. สรางหลักประกันใหมีรูปแบบบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. ปฏิบัติการอยางเรงดวน เพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
14. อนุรกั ษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยัง่ ยืน เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
15. ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศชนบทอยางยัง่ ยืน จัดการปาไมอยางยัง่ ยืน ตอสูก บั การกลายเปน
ทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. สงเสริมสังคมทีส่ งบสุข และครอบคลุมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ใหทกุ คนเขาถึงความยุตธิ รรม และสรางสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
17. เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงาน และฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลก สําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาระดับโลก นับตัง้ แตเกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและเกิดระบบทุนนิยมในพุทธศตวรรษที่ 24 การพัฒนา
เขาสูย คุ ใหมของโลก ในพุทธศตวรรษที่ 24 และ 25 มุง เปาหมาย ดานเศรษฐกิจ ใหเกิดความมัง่ คัง่ มัน่ คง เฉพาะประเทศ
ที่เจริญแลว ในกลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา เชน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ซึ่งอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ
เปนกําลังสําคัญในการผลิต ทําใหเกิดมลพิษและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศกําลังพัฒนา
ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ยังสงผลกระทบตอประเทศอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาแลว กอใหเกิดปญหามลพิษ และสิ่งแวดลอม จากการแสวงหาความรํ่ารวยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
อยางไรก็ตาม สหประชาชาติ ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวแลว และไดเริ่มแกไขนับตั้งแตเกิดการประชุม
เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้นครั้งแรกในประเทศสวีเดนตั้งแต พ.ศ. 2515 จนถึงปจจุบัน ก็ยังไมบรรลุเปาหมาย
แตดีขึ้นกวาเดิม

6. ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเอง
และนํามาใชในการแกปญหา เปนเทคนิควิธีเปนองคความรูของชาวบานทั้งทางกวางและทางลึก ที่ชาวบานคิดเอง
ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย เปนเรื่องของการ
ใชความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ เปนองครวม
หรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต เปนเรื่องของการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพื่อความอยูรอด
ของบุคคล ชุมชน และสังคม เปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิต เปนพื้นความรูในเรื่องตางๆ มีลักษณะ
เฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา มีวัฒนธรรม
เปนฐาน มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้ง ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบ ภูมิปญญาชาวบาน
เปนความรูที่เรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง และความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมีความรูในหมูบาน
ในทองถิ่นตางๆ ภูมปิ ญญาชาวบานเปนเรื่องการทํามาหากิน เชน การจับปลา การจับสัตว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

การทอผา การทําเครือ่ งมือการเกษตร ภูมปิ ญ
 ญาเหลานีเ้ ปนความรูค วามสามารถทีบ่ รรพบุรษุ ไดสรางสรรคและถายทอด
มาให มีวิธีการหลากหลายที่ทําใหความรูเหลานี้เกิดประโยชนแกสังคมปจจุบัน ดังนั้น ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนวิถีของ
ชุมชน ที่คนในชุมชนคิดไดเองนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เปนสติปญญาหรือองคความรูทั้งหมด โดยอาศัยศักยภาพ
ที่มีอยูแกปญหาการดํารงชีพในชุมชนไดอยางเหมาะสม (ทรงยศ สาโรจน, 2557: 23)
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) วา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณของชีวิต สังคม และ
ในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน และถายทอดสืบทอดกันมาเปนวัฒนธรรม การดําเนินงานดานวัฒนธรรม จึงตอง
ใชปญญาคนหาสิ่งที่มีอยูแลว ฟนฟู ประยุกต ประดิษฐ เสริมสรางสิ่งใหมบนรากฐานสิ่งเกาที่คนพบนั้น นักฟนฟู
นักประยุกต และนักประดิษฐคิดคนทางวัฒนธรรมพื้นบานเหลานี้ มีชื่อเรียกในเวลาตอมาวา “ปราชญชาวบาน” หรือ
“ผูรูชาวบาน” และสติปญญาที่นํามาใชในการสรางสรรคนี้ เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” หรือ “ภูมิปญญาทองถิ่น”
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2534)
ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสั่งสมประสบการณของชาวบาน หรือการเรียนรูสืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษ
และไดถายทอดความรูเหลานั้นผานมายังลูกหลานจนถึงปจจุบัน ในลักษณะการเชื่อมโยงความรูในดาน เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ไดอยางผสมกลมกลืนและเหมาะสมในการแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของตนใหสมดุลกับ
สภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย (ทัศนีย ทองไชย, 2556: 101)

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วันเพ็ญ สุรฤกษ (2523) ไดวิจัยเรื่อง ปญหาและการแกไขขอขัดแยงในการจัดการเรื่องนํ้า และการใชนํ้าเพื่อการ
เพาะปลูกในไรนาของระบบชลประทานหลวงและระบบชลประทานราษฎร โดยมีวตั ถุประสงคการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบ
ปญหาขอขัดแยงเกีย่ วกับการใชนาํ้ ชลประทานระดับไรนาในภาคเหนือของประเทศไทย ระหวางระบบชลประทานหลวง
และระบบชลประทานราษฎร โดยไดเปรียบเทียบประเด็นปญหารวม 5 ประเภท คือลักษณะทางภูมศิ าสตร ลักษณะทาง
วิศวกรรมชลประทานหรือโครงสราง และระบบการชลประทาน ลักษณะทางสังคม ลักษณะการบริหารงานสงนํ้าและ
นโยบายของรัฐ และลักษณะทางเศรษฐกิจ
ผลการวิจยั พบวา ไดสนับสนุนสมมุตฐิ านสวนใหญ โดยเฉพาะในระบบชลประทานหลวง ทีแ่ ตละโครงการมีพนื้ ที่
ชลประทานขนาดใหญ คลุมลักษณะภูมิประเทศหลายอยางแตกตางกัน ซึ่งงายตอการเกิดความผิดพลาด ในการ
วางโครงสรางระบบชลประทาน และลําบากตอการบริหารงานสงนํ้าและบํารุงรักษาระบบฯ ความสลับซับซอนของ
หนวยงานในการบริหารจัดการสงนํ้า การขาดประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน
การเอาใจใส และความยุติธรรม การขาดความละเอียดรัดกุม และการยอมรับในตัวบทกฎหมายและขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของ การขาดการใหความเชื่อมั่นในตัวผูนําหรือหัวหนาเหมืองฝาย การขาดความรวมมือและรับผิดชอบ
รวมกับผูบริหาร ในการใชนํ้าอยางประหยัด และระบบที่มิไดมีสวนรวมจัดสรางขึ้น ปญหาเหลานี้ กอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงเรื่องนํ้าอยูเสมอมากนอยและรุนแรงตางกัน ตามความสัมพันธมากนอยของตัวแปรที่ปรากฏในแตละพื้นที่
และยังไมสามารถจะจัดการแกไข หรือปองกันใหหมดสิ้นไปได ซึ่งโดยทั่วไปแลว เมื่อมีปญหานี้เกิดขึ้นจะกระทบ
เกษตรกรผูใชนํ้าในเขตปลายคลองสงนํ้า มากกวาเกษตรกรผูใชนํ้าเขตตอนตนนํ้า สวนในระบบชลประทานราษฎร
ที่มีความไดเปรียบดานพื้นที่ชลประทานขนาดเล็ก การจัดการองคกรการบริหารอยางงาย ไมสลับซับซอน การมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการเหมืองฝาย ทั้งในดานการประชาสัมพันธ ติดตอประสานงาน
การเอาใจใส และความยุติธรรม ความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวหัวหนา การรวมกันรับผิดชอบ ในการรักษาระบบ
ที่ชวยกันสราง สวนความเสียเปรียบก็จะมีเฉพาะความไมถาวรของโครงสราง และระบบและความถี่ในการใชแรงงาน
และการจัดหาอุปกรณมาชวยกันบํารุงรักษาระบบฯ ฉะนัน้ ปญหาความขัดแยงเรือ่ งการใชนาํ้ ชลประทานในระบบเหมืองฝาย
ราษฎรปจจุบันจึงเกิดนอย และเมื่อเกิดก็ไมเปนปญหารุนแรง สามารถแกไขไดงาย นอกจากปญหาที่เกิดมาจาก

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ลักษณะทางธรรมชาติ ที่แกไขไดยากหรือไมได อาทิ ภาวะการขาดแคลนนํ้าตนทุนในชวงฤดูแลงและฝนทิ้งชวง และ
ภาวะนํ้ามาก หรือนํ้าทวมในฤดูฝน เปนตน
วันเพ็ญ สุรฤกษ (2528) ไดวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางประวัติความเปนมาและการจัดการเกี่ยวกับระบบ
การชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย เปนการศึกษาวิเคราะหหารูปแบบการจัดการเรือ่ งนํา้ เพือ่ พัฒนาการเกษตร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการเปรียบเทียบขอมูล ที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ ระหวางระบบชลประทานราษฎรและระบบ
ชลประทานหลวงในพื้นที่แองที่ราบเชียงใหม–ลําพูน ตั้งแตประวัติความเปนมา และพัฒนาการของระบบชลประทาน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะการจัดการที่ลมเหลว และการจัดการที่ประสบความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา ซึ่งปรากฏอยูในชวงเวลาประมาณ 10 ปที่ผานมา จนถึงปจจุบัน
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการนํ้าชลประทาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาการเกษตร จะตอง
พิจารณาปจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. ลักษณะกายภาพของพื้นที่ ที่มีการปรับระดับใหมีการสงนํ้าและรับนํ้าไดสะดวก
ตลอดทั้งป มีการอนุรักษใหนํ้าและความอุดมสมบูรณของดิน 2. ลักษณะกายภาพของระบบชลประทาน ทั้งระบบ
ตองมีโครงสรางที่ถาวร ถูกหลักวิชา ไมวาจะเปนตัวฝาย ระบบคลองสงนํ้า อาคารตามคลอง อางเก็บนํ้าเหนือเขื่อน
ระบบระบายนํา้ และขนาดโครงการตองไดสดั สวนกับปริมาณนํา้ ทีส่ ง ไดตลอดป 3. ลักษณะองคกรของระบบชลประทาน
มีรูปแบบการบริหารอยางงายๆ ไมซับซอน หัวหนาเลือกจากสมาชิกผูใชนํ้า มีคุณลักษณะเปนคนพูดจริงทําจริง
ยุติธรรม เห็นแกสวนรวม 4. ลักษณะการจัดการเรื่องนํ้า ที่รัฐบาลจะตองมีแผนนโยบายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจน
ใชไดผลเชนเดียวกับกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติการชลประทานตางๆ ตลอดจน กําหนดตารางการสงนํ้าเปนรอบเวร
แผนการปลูกพืช แผนการใชนํ้าอยางประหยัด ตองมีประสิทธิภาพ เขาใจงาย และยอมรับปฏิบัติในหมูสมาชิก รวมทั้ง
รวมกันดูแลและรักษาระบบระหวางสมาชิกและผูบริหาร และที่ขาดไมได คือระบบบํารุงขวัญและกําลังใจผูบริหาร
ที่อุทิศและเสียสละชวยงานดวยคาตอบแทนที่เรียกเก็บในลักษณะคานํ้า เปนตน โครงการชลประทานที่ไดปรับปรุง
หรือสรางใหมในแนวที่เสนอได ก็จะยังประโยชนใหเกิดแกเกษตรกรสมาชิกในอันที่จะเพิ่มและขยายเนื้อที่ผลิต
และผลผลิตไดอยางแทจริง
พรทิพย ผลเพิ่ม (2533) ไดวิจัยเรื่อง ผลิตภาพและความเสมอภาคในระบบชลประทานระดับคลองซอย
โครงการชลประทานแมแตง โดยศึกษา 2 ประเด็นหลักทีท่ าํ ใหผลิตภาพและความเสมอภาคในการไดรบั นํา้ บริเวณตางๆ
มีความแตกตางกัน คือ ลําดับของการไดรับนํ้า อันจะแสดงถึงปจจัยทางกายภาพ และการใชพื้นฐานการจัดการนํ้าแบบ
ชลประทานราษฎร ในการจัดการนํ้าของเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา ผลิตภาพอยูในเกณฑดี สวนความเสมอภาค
พบวาในบริเวณนี้ไมมีความเสมอภาคในการไดรับนํ้า และผลการตอบแทนของการไดรับนํ้า นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังไดปฏิเสธสมมติฐานที่วาผลิตภาพเปนไปตามลําดับของการไดรับนํ้า ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพกายภาพไมเหมาะสม
กับการสงนํ้าและมีปญหาการจัดการนํ้า แตโอกาสหรือความสามารถในการนํานํ้าเขาสูแปลงปลูกไดในชวงเวลาและ
ปริมาณทีเ่ หมาะสมจะสําคัญกวา และยอมรับวาพืน้ ฐานการจัดการนํา้ แบบชลประทานราษฎร มีอทิ ธิพลตอความเสมอภาค
เพราะสามารถทําใหนํ้าเขาสูแปลงพืชไดในชวงวิกฤตนํ้า เปนผลทําใหความแปรปรวนของดัชนีการขาดนํ้าของพืช
และผลผลิตของเกษตรกรชวยแกปญหาลดลงได
พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว (2546) ไดวิจัยเรื่อง ชุมชนหมูบานลุมนํ้าขาน โดยเนนการวิจัย
ในพื้นที่ในเขตลุมนํ้าขาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธระหวางชาวบาน
กับชาวบาน และชาวบานกับรัฐ ในลักษณะของการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในระบบเหมืองฝาย
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนในลุมแมนํ้าขาน ไดเกิดขึ้นตั้งแตสมัยนครรัฐ หรือมีหลักฐานปรากฏกอนสรางอาณาจักร
ลานนา สมัยเชียงใหมเปนศูนยกลาง พ.ศ. 1839 และติดตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน ลุมนํ้าขาน ใชระบบการปกครอง
แบบระบบพันนาหรือผืนนา หมายถึงนาที่มีพื้นที่ติดตอกัน ใชนํ้ารวมกัน 1 ผืน หรือ 1 พื้นที่จํานวนกี่ไรก็ได ผูปกครอง
1 คน อาจปกครองหลายๆ พันนา พันนาทีป่ รากฏหลักฐาน เชน พันนาทากาน พันนาขาน เปนตน ในระบบพันนาโบราณ
มีกลุมคน ลัวะ เม็ง (มอญ) ไต (ไท) กลุมตางๆ เชน ลื้อ เขิน ยวน อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

การประกอบอาชีพสําคัญ คือ การทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคและใชงาน ในระบบการผลิต
เพื่อบริโภค และแลกเปลี่ยนสิ่งของหายาก การทํานา การเพาะปลูก ตองอาศัย ระบบการจัดสรรนํ้า โดยผานระบบ
เหมืองฝาย
การทํานา พึ่งพิงการจัดการนํ้า โดยชาวบานที่บุกเบิกที่นา ตองสรางระบบลําเหมืองหลักและเหมืองฝาย
เพื่อใหนํ้าไหลเขาสูผืนนา ตอจากนั้นสรางฝายโดยใชไมในทองถิ่นกั้นขวางแมนํ้าใหนํ้าเออสูงขึ้นแลวนํ้าก็จะไหลเขาสู
ลําเหมืองใหญและเหมืองยอยเขาสูพื้นที่เพาะปลูก เรียกวา เหมืองเสี่ย การบริหารจัดการนํ้า มีคณะกรรมการ
ประกอบดวย นายเหมือง นายฝาย แกเหมือง (ประชาสัมพันธ) แกฝาย ในแตละฝาย ทําหนาทีค่ วบคุมดูแลการจัดสรรนํา้
ตามกฎกติกาที่ชาวบานตกลงกันในการแบงปนนํ้าอยางเทาเทียมทั่วถึงและไดตราบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน
ในงานวิจยั นอกจากกลาวถึงระบบเหมืองฝายแลว ไดกลาวถึง ความสัมพันธของชาวบาน ผานกระบวนการพิธกี รรม
ในศาสนาพุทธ และการนับถือผี งานประเพณีสําคัญของชาวบาน และระบบเศรษฐกิจของชาวบาน กอน พ.ศ. 2500
เปนระบบการผลิตเพื่อบริโภค การคาขายแลกเปลี่ยนกับตางชุมชน มีเฉพาะสินคาที่ขาดแคลนผลิตเองไมได ชุมชน
ทําเพื่อกิน เพื่อใช เหลือขายบาง แตหลัง พ.ศ. 2500 การเปลี่ยนแปลงทางการผลิตเริ่มเกิดขึ้น ตลาดเขามามีบทบาท
ตอชุมชนมากขึน้ หลัง พ.ศ. 2540 ชุมชนไดรบั ระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีจากตัวเมืองเขาสูห มูบ า นอยางเต็มที่
ระบบเศรษฐกิจของหมูบาน จึงมี 2 ระบบควบคูกันไป คือ ระบบการผลิตเพื่อบริโภค หรือการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง
และระบบการผลิตเพื่อขาย
งานวิจยั เรื่องนี้ เนนความสัมพันธของชุมชน แตไมเนนและยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนถึง กฎหมาย กระบวนการ
ของรัฐทีค่ วบคุม ปกครองชุมชน มาตัง้ แตโบราณจนถึงปจจุบนั ภายใตการเปลีย่ นแปลงของระบบการเมือง การปกครอง
ในอาณาจักรลานนา หรือภาคเหนือของประเทศไทย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ตองการเสนอ
ผลการวิจยั ในชุมชนหมูบ า นลุม นํา้ ขานทีส่ ะทอนภาพรวมของประชาชน ชุมชน วาอยูร ว มกันอยางไร จึงไมไดสะทอนภาพ
ของภาครัฐ ซึ่งคุมอํานาจของโครงสรางสวนบน
สาโรจน ศิริเมือง (2546) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพื่อการเกษตร ในระดับไรนาของเกษตรกร อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม โดยมีวตั ถุประสงคการวิจยั เพือ่ ศึกษาการจัดการนํา้ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการนํา้
เพื่อการเกษตร ในระดับไรนาของเกษตรกร รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ผลการวิจยั พบวา อําเภอสันปาตองตัง้ อยูท างทิศใตของจังหวัดเชียงใหม มีระยะหางจากจังหวัดเชียงใหมประมาณ
22 กิโลเมตร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม–ฮอด เปนเสนทางคมนาคม ซึ่งเปนที่ลุมมีแมนํ้าสําคัญ
3 สาย คือ แมนํ้าปง แมนํ้าขาน และแมนํ้าวาง และมีคลองชลประทาน ซึ่งรับนํ้าจากชลประทานแมแตง นอกจากนี้
ยังมีอางเก็บนํ้าจํานวน 1 แหง คืออางเก็บนํ้าหนองเย็น สําหรับแหลงนํ้าใตดิน แบงเปน 2 ประเภท คือ บอนํ้าตื้น และ
บอนํ้าบาดาล แบงเปนบอนํ้าตื้นสวนตัว จํานวน 11,600 บอ บอนํ้าตื้นสาธารณะ จํานวน 57 บอ บอนํ้าบาดาลสวนตัว
จํานวน 3,480 บอ และบอนํ้าบาดาลสวนรวม จํานวน 142 บอ ซึ่งสวนใหญราษฎรจะนําไปใช ในการทําการเกษตร
เนื่องจากประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก สวนอาชีพรองคือ อาชีพรับจาง คาขาย และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยเกษตรกร ที่มีการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรในระดับไรนา สวนใหญจะปลูกขาว ถึงรอยละ
36.4 รองลงมาปลูกลําไย รอยละ 31.8 ใชแหลงนํ้าจากบอบาดาลรอยละ 40 รองลงมาอาศัยนํ้าจากคลองชลประทาน
รอยละ 26.7 มีกลุม ชลประทานราษฎรและชลประทานหลวง รับผิดชอบการบริหารการจัดการนํา้ โดยสมาชิกกลุม ผูใ ชนาํ้
เปนผูร ว มจัดตัง้ มีแกเหมือง เปนหัวหนา และผูช ว ยแกเหมือง ซึง่ จะชวยดูแลจัดการกลุม ผูใ ชนาํ้ ปญหา และอุปสรรคของ
เกษตรกรทีม่ กี ารจัดการนํา้ เพือ่ การเกษตรในระดับไรนาทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ ดานแหลงนํา้ ซึง่ ยังมีเกษตรกรทีม่ คี วามตองการ
แหลงกักเก็บนํ้าไวใชในระดับไรนา เพื่อที่จะสามารถใชในการเพาะปลูกพืชตลอดป นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาดความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการนํ้าในระดับไรนาอยางถูกวิธี พืชที่ปลูกไมมีความสัมพันธ หรือสอดคลองกับฤดูกาล
หรือลักษณะของเนือ้ ดิน จึงทําใหเกิดปญหาการสูญเสียนํา้ โดยเปลาประโยชน ขอเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี้ เกษตรกร
หรือตัวแทนชุมชนควรขอความรวมมือกับทางเกษตรอําเภอ ศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีประจําตําบล หรือองคกรทีเ่ กีย่ วของ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ในการสนับสนุนทุนในการสรางแหลงเก็บนํ้าไวใชในระดับไรนา พรอมทั้งใหความรูเรื่องการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
ในระดับไรนา ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลผลิตตอหนวยพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกมากที่สุด
รัชนก วิรยิ ะอารีธรรม (2549) ไดวจิ ยั เรือ่ ง ปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมของเกษตรกรในการจัดการชลประทาน
โครงการชลประทานแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษา 1. การมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแมแตง 2. ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม กับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการชลประทาน 3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของเกษตรในการจัดการชลประทาน
ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรผูใชนํ้าสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.09 ป จบการศึกษาตํ่ากวา หรือเทียบเทา
ประถมศึกษาปที่ 6 มีประสบการณดานการใชนํ้าชลประทานเฉลี่ย 18.72 ป จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.50 คน
ขนาดพืน้ ทีร่ บั นํา้ ชลประทาน เฉลีย่ 6.79 ไร โดยมีรายไดทงั้ หมดเฉลีย่ 49,867.53 บาทตอป และมีภาระหนีส้ นิ สวนใหญ
เปนสมาชิกของกลุมผูใชนํ้าและมีความรูความเขาใจในการจัดการชลประทานอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัย
การมีสวนรวมของเกษตรกร ในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแมแตง พบวาโดยภาพรวมมีความสัมพันธ
อยางนัยสําคัญทางสถิติกับการเปนสมาชิกกลุมใชนํ้า และการเปนสมาชิกกลุมอื่นๆ ของเกษตรกร ซึ่งการเปนสมาชิก
กลุมอื่นๆ ของเกษตรกร มีความสัมพันธในเชิงลบ การมีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดจากการจัดสรรนํ้าชลประทาน
มีความสัมพันธอยางนัยสําคัญสถิติ กับขนาดพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั นํา้ ชลประทาน การมีสว นรวมในการบํารุงดูแลรักษาชลประทาน
มีความสัมพันธอยางนัยสําคัญสถิติ กับการเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้า จํานวนแรงงานในครัวเรือน และการติดตอกับ
เจาหนาที่ชลประทาน
ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการชลประทาน พบวาเกษตรกรบางสวนมีปญหาในเรื่อง
การไมมีสวนรวมในการวางแผนการใชนํ้าและการดูแลรักษาชลประทาน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไมไดเขารวมประชุม
กับกลุม ซึ่งเกษตรกรไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมีตารางการประชุมกลุมเปนประจําทุกเดือน และกําหนดวันประชุม
ที่แนนอน เพื่อตกลงเรื่องการใชนํ้ารวมกัน และถาเกษตรกรไมไดเขารวมประชุม ก็ควรมีตัวแทนที่เขารวมประชุมเพื่อให
ทราบถึงขอปฏิบัติในการจัดการชลประทาน
นิติกรณ วงคชัย (2553) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการนํ้าของระบบเหมืองฝายทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม
(Water Management of the Sala Dike System, Mueang Chiang Mai District) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของฝายทาศาลาในอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษาวิธีการในการจัดการเหมืองฝายกลุมสมาชิก
เหมืองฝายทาศาลา และความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอโครงการสรางประตูระบายนํ้า กลุมเปาหมายที่ศึกษาไดแก
กลุมผูนําชุมชน ผูอาวุโส แกเหมือง แกฝาย อําเภอเมือง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และเทศบาลตําบลอุโมงค
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 35 คน ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลที่เกี่ยวของ จํานวน 24 คน
รวมทั้งหมด 59 คน เจาหนาทีส่ ว นราชการตางๆ วัด สถานศึกษา องคกร มูลนิธทิ ปี่ ฏิบตั งิ านในระดับหมูบ า น ประชาชน
และสมาชิกเหมืองฝาย รวม 100 คน ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาและการวิเคราะหขอมูล ใชเทคนิคแนวทางการศึกษา
เชิงคุณภาพเปนแบบพรรณนา ที่มีองคประกอบหลัก คือ ตัวบุคคลที่ใหสัมภาษณ เวลา และสถานที่ การวิเคราะหขอมูล
เปนแบบสามเสา โดยใชสถิติ แจกแจงความถี่ และรอยละ ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลประวัติ และความเปนมา
ของฝายทาศาลา ขอมูลวิธีการในการจัดการเหมืองฝายของกลุมสมาชิกเหมืองฝาย และความคิดเห็นของกลุมสมาชิก
เหมืองฝายทาศาลาตอโครงการสรางประตูระบายนํ้า
ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให ทราบถึงประวัติและความเปนมาของผูที่สรางและออกแบบ ฝายทาศาลา ที่มีมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน สมาชิกเหมืองฝายทาศาลาสวนใหญ ยังมีความพึงพอใจและมีความตองการอยางมาก ในการใชนํ้า
จากฝายแหงนี้
ทราบวิธีการในการจัดการเหมืองฝายของกลุมสมาชิกเหมืองฝายทาศาลา สมาชิกสวนใหญมีความเชื่อมั่น
ตอการบริหารจัดการเหมืองฝายทาศาลาทีย่ งั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนตอ ระบบนิเวศ และเกีย่ วของกับ
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ชีวิตผูคนจํานวนมาก นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปยมดวยคุณคาไวใหลูกหลานสืบตอไป
สวนความคิดเห็นของกลุม สมาชิกเหมืองฝายตอโครงการสรางประตูระบายนํา้ สมาชิกเหมืองฝายทาศาลา เห็นวาโครงการ
สรางประตูระบายนํ้า สามารถสรางได แตจะไมมีรื้อฝายทาศาลาในขณะนี้
ฐิตินันท หังสะไวศยะ (2555) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการนํ้าของกลุมผูใชนํ้าภายใตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
แมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษา 1. โครงสรางและการบริหารจัดการนํ้าของกลุมผูใชนํ้า
2. วิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการนํา้ ของกลุม ผูใ ชนาํ้ 3. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงในการจัดการนํา้ ของกลุม ผูใ ชนาํ้
ภายใตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง
ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนการสงนํ้าจะมีลักษณะอยู 2 วิธีการ ไดแก 1. การสงนํ้า ในสภาวะที่นํ้ามีปริมาณมาก
ในชวงฤดูฝน เปนการสงนํ้าแบบตลอดเวลา พื้นที่เพาะปลูกไดรับนํ้าพรอมกันตลอดเวลา 2. การสงนํ้าในสภาวะที่นํ้า
มีปริมาณนอยในชวงฤดูแลง เปนการสงนํ้าแบบรอบเวรนํ้า พื้นที่เพาะปลูกจะไดรับนํ้าไมพรอมกัน ในป พ.ศ. 2553
เปนปที่มีการขาดแคลนนํ้ารุนแรงที่สุด ระดับความรุนแรงของการขาดนํ้าเปนระดับที่พืชทั้งหมดที่ทําการเพาะปลูก
เกิดความเสียหายรอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 60 อยูที่ระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผลผลิตลดลง แตยัง
ไมสงผลกระทบตอรายไดที่ใชจายในครัวเรือน แนวทางการปรับปรุง ในการจัดการนํ้าแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนการปฏิบัติของกลุมผูใชนํ้า และสวนหนวยงานชลประทาน กลุมผูใชนํ้า ควรมีการวางแผนการปลูกพืชรวมกัน
และการเตรียมหาแหลงนํ้าสํารอง เมื่อเกิดการขาดแคลนนํ้า อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเพิ่มการจัดการดาน
การบริหารจัดการนํ้ารวมกับผูใชนํ้า
เชาวลิต สิมสวย (2556) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการนํ้าชุมชนกรณีศึกษาลุมนํ้าขาน จังหวัด
เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกในการขับเคลื่อนของสถาบันจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
ที่สรางความเปนธรรมใหกับชุมชน รวมถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเชิงสถาบันดังกลาว
โดยมีวธิ กี ารวิจยั จากการศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วของ การสํารวจพืน้ ทีจ่ ริง การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุม ผูน าํ
และกลุมผูใชนํ้าจริง การประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญ และการสรางแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎี
ผลการวิจัยพบวา การจัดการนํ้าในรูปแบบสถาบันแตละกลุมมีพฤติกรรมตางกัน ทําใหมีหลักเกณฑความเปน
ธรรมตางกันตามความหลากหลายของสังคมนิเวศ ภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ และการใชประโยชนที่ดิน ความแตกตาง
ดังกลาว ทําใหการใชนํ้าในแตละชุมชนมีความแตกตางกันออกไป ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รูปแบบการจัดการนํ้า
ที่คนพบในพื้นที่การศึกษามี 6 รูปแบบดวยกัน ประกอบดวย 1. รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน 2. แกเหมืองแกฝาย
3. องคกรเหมืองฝาย 4. สหกรณผูใชนํ้า 5. สมาคมผูใชนํ้า และ 6. เครือขายผูใชนํ้า และพบวารูปแบบสถาบัน
มีความเปนทางการมากขึ้น เนื่องมาจาก 2 กลุมปจจัย ไดแก ปจจัยภายใน เชน การปรับเปลี่ยนผูนํา การเพิ่มลดพื้นที่
การเกษตร การเพิม่ ลดของสมาชิกผูใ ชนาํ้ การเปลีย่ นแปลงการใชทดี่ นิ และปจจัยภายนอก เชน ปจจัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติ
และปจจัยที่เกิดจากมนุษย
สวนในการศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาบันการจัดการนํ้า ในพื้นที่ศึกษาพบวา รูปแบบเริ่มตน เปนแบบ
เหมืองฝายครัวเรือนซึ่งมีลักษณะตางคนตางทํา แตเมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงตองมีกฎกติกาทําใหเกิดรูปแบบแกเหมือง
แกฝาย ตอมามีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น จึงเกิดองคกรเหมืองฝาย หลังจากนั้นมีภาวะกดดันใหสถาบันเปนทางการ
มากขึ้นผนวกกับตนทุนในการดูแลรักษาระบบสงนํ้าเพิ่มขึ้น จึงเกิดรูปแบบสมาคมผูใชนํ้าและสหกรณผูใชนํ้า และ
เมื่อเกิดวิกฤตการณนํ้าจึงเกิดรูปแบบเครือขายผูใชนํ้าขึ้น ขอคนพบสําคัญในงานนี้คือ การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ทําใหสถาบันจัดการนํ้าแตละระดับออนแอลง เพราะลดทอนอํานาจผูนําโดยธรรมชาติลง ทั้งที่บทบาทของสถาบัน
เปนเครื่องมือกํากับใหการวางแผนจัดสรรนํ้าขามเขตการปกครองเกิดความเปนธรรมได ขอคนพบนี้มีความหมาย
ในเชิงทฤษฎีการวางแผนในประเด็นที่วา การวางแผนเชิงพื้นที่ในดานการบริหารการจัดการนํ้า ซึ่งมักเกินขอบเขต
การปกครองตองมีการพัฒนากลไกและกระบวนการดานสถาบันในระดับลุมนํ้า หรือระดับอนุภาคไปพรอมๆ กัน
เพื่อลดปญหาความไมเปนธรรมและความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินและการใชนํ้าโดยชุมชน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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อานันท กาญจนพันธุ (2557) ไดวิจัยเรื่อง สถานภาพ ปญหา และทิศทางการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร
และสังคมลานนา (2430-2529) ไดพรรณนาวิเคราะหระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรแบบลานนา ระหวางป พ.ศ. 2502
ถึง 2513 ไดแบงการศึกษาระบบเศรษฐกิจออกเปน 6 ดาน คือ ดานที่ 1 กระบวนการตัดสินใจในการผลิต ดานที่ 2
ระบบชลประทานเหมืองฝาย ดานที่ 3 ระบบแรงงานในการเกษตร ดานที่ 4 หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในชนบท
ดานที่ 5 ระบบการคาและการตลาด ดานที่ 6 ระบบการใชและการถือครองที่ดิน ไดอธิบายดวยวามีนักวิจัย 56 คน
เสนองานวิจยั เกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนา โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานทีส่ อง ระบบชลประทานเหมืองฝาย
นอกจากระบบการปลูกพืชที่ซับซอนแลว ระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนายังมีลักษณะพิเศษอีกหนึ่งประการ
คือ มีระบบชลประทานเหมืองฝายที่ดําเนินการโดยชุมชนเองแพรหลายทั่วไป ทําใหเปนที่สนใจของนักวิชาการ
ทั้งไทยและตางประเทศอยางมาก จนกลายเปนหัวขอศึกษาสําคัญในดานเศรษฐกิจหัวขอหนึ่งทีเดียว หลังจากไกรศรี
นิมมานเหมินท เขียนบทความเกี่ยวกับ “กฎหมายชลประทานมังราย” ลงในสังคมศาสตรปริทัศน (3: 1 พ.ศ. 2508)
ก็ไดมีผูสนใจศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝายเพื่อทําวิทยานิพนธปริญญาเอกหลายรายดวยกัน ในระยะแรกจะเปน
นักภูมิศาสตร คือ Michael Bruneau (1997), Vanpen Surareks (1975) และ Shigeharu Tanabe (1981)
หลังจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร เขามาศึกษาเฉพาะดาน เชน ลือชัย จุลาสัย, อารีย วิบูลพงศ และระพีพรรณ ใจสะอาด
เปนตน ซึ่งมักจะใหภาพกวางๆ มากกวาการศึกษาชุมชนเฉพาะเจาะจง เชน งานของนักภูมิศาสตร
การศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝายไดขยายตัวออกไปอีกเมือ่ มีนกั สังคมวิทยาเขามารวมศึกษา และเนนหนัก
ในระบบการจัดองคกรของระบบเหมืองฝายในระดับหมูบาน ทําใหเขาใจลักษณะเคลื่อนไหวของระบบมีมากขึ้น
โดยเฉพาะจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ของ อุไรวรรณ ตันกิมยง (1983) และงานวิจัยของ อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา
(2552) สวน Katherin Bowie (1981) ไดชี้ใหเห็นการขัดแยงในระบบเหมืองฝาย รายงานวิจัยเลมใหมของ วันเพ็ญ
สุรฤกษ (1986) ไดชวยขยายความรูเกี่ยวกับระบบชลประทานทั้งระบบเดิมและระบบใหมในภาคเหนือออกไปอีกมาก
โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพของระบบเดิม และหากรายงานการวิจัยของ อุไรวรรณ ตันกิมยง ที่เกี่ยวของกับระบบ
เหมืองฝายในทีส่ งู สําเร็จออกมา ก็จะชวยใหภาพของระบบชลประทานเหมืองฝายทัง้ ระบบในภาคเหนือชัดเจน พอเพียง
ที่จะเริ่มใหความสนใจที่จะประยุกต ความรูเหลานี้ใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาการเกษตรมากขึ้น แตการศึกษาระบบ
ชลประทานเหมืองฝายเหลานี้ ก็มีปญหาอยูบาง สวนใหญจะเนนเฉพาะดานประสิทธิภาพของระบบมากกวาที่จะให
ความสนใจกับปญหาของระบบ โดยเฉพาะทีต่ อ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในระบบการผลิต ขณะทีข่ อบเขต
ของชุมชนก็เริ่มจะมองเห็นไมเดนชัด รวมทั้งปญหาการแทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะจากรัฐและผูมีอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ ขอสังเกตอีกประการหนึง่ คือ การศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝาย ยังขาดการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ งานของ
นักเศรษฐศาสตร ที่ศึกษาระบบดังกลาวยังคงอยูในระดับผิวเผินมากกวาจะเจาะลึกถึงปญหาเชิงเศรษฐกิจอยางจริงจัง
ขณะนี้จึงกําลังรออยูวาวิทยานิพนธปริญญาเอกของ Ketherin Chindasri จะชวยเสริมในจุดนี้มากนอยเพียงใด
การศึกษาระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนาสวนใหญ จะนิยมศึกษา แยกออกเปนดานๆ เพราะมักจะศึกษา
ในระดับมหภาค ดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทําใหไมสามารถเจาะเขาไปในรายละเอียดของระบบไดดีพอ
นอกจากนั้นยังเกิดจากการขาดความสนใจที่จะโยงสวนตางๆ ใหสัมพันธกัน ซึ่งอาจทําไดในระดับโครงสราง และระดับ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อจะใหภาพรวมของระบบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทางของการขยายตัวของ
ระบบทุนนิยม ซึ่งอาจทําไดดวยการศึกษาพัฒนาการไปพรอมๆ กันดวย งานในลักษณะเชนนี้มีอยูนอยมาก เริ่มจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทของชูสิทธิ์ ชูชาติ (2524) ซึ่งศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจหมูบานภาคเหนือ งานสําคัญ
ที่ใหภาพเศรษฐกิจรวมของสังคมเกษตรเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภายนอก ปรากฏในงานวิทยานิพนธปริญญาเอก
2 ชิน้ คือ Cohen (1981) และ Anan (1984) สวนวิทยานิพนธของเบญจพรรณ (1985) ยังไดเพิม่ เติมภาพระบบเศรษฐกิจ
ที่โยงใหเห็นความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจบนที่สูงกับที่ราบอีกดวย การวิเคราะหไมสามารถแยกเศรษฐกิจ ออกจาก
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ตองกระทําควบคูกันไป
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ภัทวี ดวงจิตร (2558) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาโครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการสําคัญ ไดแก เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา เพือ่ ศึกษาแนวคิดและวิธกี ารบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตโครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง และพัฒนาใหไดรูปแบบการบริหารจัดการ ระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกลุม ตัวอยาง เปนพระสงฆ เจาหนาที่ ผูน าํ ทองถิน่ และนักวิชาการ และวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ
โดยกลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่รัฐ และกลุมผูใชนํ้ารวมทั้งสิ้น 135 คน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปได โดยใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการในเรื่องของ คน งาน และสิ่งแวดลอม
สวนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง ที่ไดนํามาบริหาร
จัดการชลประทานภาครัฐและการบริหารจัดการชลประทานระบบเหมืองฝายรวมกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน
ซึ่งนําไปสูความรวมมือในระบบเหมืองฝาย ทําใหทุกคนไดรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน
ผลการวิจยั เชิงปริมาณจากขอมูลการศึกษาวิจยั ตัง้ แตป พ.ศ. 2552-2555 พบวา คาประสิทธิภาพ คาประสิทธิผล
และคาความพึงพอใจในการมีสว นรวม มีแนวโนมสูงขึน้ ดังนัน้ การบริหารระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ ของโครงการฯ
แมแตง ในรูปแบบที่พัฒนาเปนหยีโมเดล (YEE Model) จึงเกิดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการประยุกตเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึง่ การบริหารจัดการระบบชลประทานทีด่ คี วรมีการประสานบูรณาการของหลักศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และการบริหารจัดการภาครัฐ ทีท่ กุ ฝายควรเห็นความสําคัญ และปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ งและจริงจัง

8. กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ และจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เกิดจากแนวความคิดของการเปลี่ยนแปลงดาน
ประวัติศาสตร ที่มีทั้งความขัดแยงและกลมกลืนจากผูมีอํานาจและผูสูญเสียอํานาจในระบบการเมืองการปกครอง
และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน โครงสรางของสังคมในมิติดังกลาวแลวจึงประกอบดวยโครงสรางสวนบน คือ อํานาจรัฐ
ระบบการปกครอง กฎหมาย จารีตประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และโครงสรางสวนลางหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจ
อันประกอบดวย พลังในการผลิต เชน ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน เทคโนโลยี และความสัมพันธทางการผลิต เชน
ระบบกรรมสิทธิ์ การแบงปนผลผลิต การกระจายผลผลิตในระบบการตลาด
สวนประกอบทั้งโครงสรางสวนบนและโครงสรางสวนลางตองสอดคลองเกื้อกูล กลมกลืน จึงทําใหสังคมพัฒนา
ตอไปได แตมิใชหยุดนิ่งและไมเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดพลังผลักดันจากภายใน หรือ
ภายนอก หรือทัง้ สองสวนผลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลง เมือ่ สวนหนึง่ สวนใดเปลีย่ นแปลง ก็จะทําใหสว นประกอบอืน่ ๆ
เปลี่ยนแปลงตาม เพื่อใหเกิดความสมดุลและกลมกลืน
ดังนั้นกรอบแนวคิดการวิจัย จึงสรุปเปนแผนภูมิไดดังภาพที่ 2.1 ดังนี้

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

โครงสรางสวนบน
- การปกครอง
- กฎหมาย
- จารีตประเพณี

พลังใน
การผลิต

พัฒนาการการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร
- พ.ศ. 1839-2442
- พ.ศ. 2443-2475
- พ.ศ. 2476-2539
- พ.ศ. 2540-2562

ความสัมพันธ
ทางการผลิต

การจัดสรรนํ้าในปจจุบัน

เทคโนโลยี

การจัดสรรนํ้าที่ยั่งยืน

ภูมิปญญาชาวบาน

ภาพที่ 2.1 แสดงพัฒนาการการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา
และอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ศาสตรพระราชา
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ การอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ ทางการเกษตรในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะหขอ มูลเอกสาร
ขอมูลการสังเกต และการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ซึ่งผูวิจัยดําเนินตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ดานเนื้อหา
1.2 วิธีการวิจัย
1.3 ระยะเวลา
1.4 พื้นที่วิจัย
1.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 แบบของการวิจัย
2.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
2.3 การรวบรวมขอมูล
2.4 เครื่องมือในการวิจัย
2.5 การวิเคราะหขอมูล
2.6 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ดานเนื้อหา

ผูวิจัยกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1.1.1 ศึกษาพัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในระบบ
การผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง (Self Sufficiency Economy) หรือการผลิตเพื่อบริโภคและการผลิตเพื่อขาย (Market
Economy) ในระบบทุนนิยม (Capitalism) วาบรรลุเปาหมายสูความยั่งยืนอยางไร
1.1.2 การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีใหมเพื่อการจัดสรรนํ้าบนพื้นฐานศาสตรพระราชา
มีอะไรบาง
1.1.3 การเสนอนวัตกรรมในการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรนอกเขตชลประทานทีส่ อดคลอง
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

1.2 วิธีการวิจัย

วิธีการวิจัย ประกอบดวย
1.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารขัน้ ตน (Primary Sources) เชน กฎหมายโบราณ เอกสารราชการ
ประกอบกับเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) เชน บทความ หนังสือ ตํารา การตรวจสอบเอกสารตองวิเคราะห
ผูเขียน สถานภาพของผูเขียน วัตถุประสงคในการเขียน บริบทของสังคมในสมัยนั้นประกอบดวย
1.2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยออกสังเกตครั้งแรกโดยการสํารวจพื้นที่ทุกตําบล ทุกหมูบานของ
พื้นที่วิจัย บันทึกขอมูลที่ประสบ ตอจากนั้นใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมกับกิจกรรมในพื้นที่และไมมีสวนรวมโดยมี
เปาหมาย แบบแผนของการสังเกต การสังเกต การสํารวจ ผูวิจัยกระทําดวยตนเองหลายๆ ครั้ง เพื่อใหไดขอมูล แมนยํา
ถูกตอง เพื่อประโยชนในการวิเคราะห และสังเคราะหผล
1.2.3 การสัมภาษณ (Interview) ผูว จิ ยั สรางคําถามในการสัมภาษณแลวออกสัมภาษณดว ยตนเอง ปรับปรุง
แบบสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค การสัมภาษณไดสัมภาษณทั้งบุคคลคนเดียว และกลุมบุคคลไมเกิน 15 คน
เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) เฉพาะผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และ
การสนทนากลุม (Focus Group)

1.3 ระยะเวลา

ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562

1.4 พื้นที่วิจัย

พื้นที่วิจัยอยูในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ตําบล คือ ตําบล
นํ้าบอหลวง ตําบลบานแม ตําบลทุงสะโตก ตําบลยุหวา ตําบลบานกลาง ตําบลทาวังพราว จํานวน 49 หมูบาน พื้นที่
78.95 ตารางกิโลเมตร ในเขตแหลงนํ้าหลัก 3 แหง คือ แมนํ้าขาน แมนํ้าวาง หนองสะเรียม

1.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.5.1 ประชากร
ประชากร ประกอบดวยผูใชนํ้านอกเขตชลประทาน 6 ตําบล คือ ตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลบานแม ตําบล
ยุหวา ตําบลทุงสะโตก ตําบลบานกลาง ตําบลทาวังพราว จํานวนพื้นที่ 78.95 ตารางกิโลเมตร ใน 1 ตําบลมีทั้งพื้นที่
รับนํา้ นอกเขตชลประทานและในเขตชลประทาน แตการสํารวจประชากรแยกตามตําบล จึงไมสามารถกําหนดประชากร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ประชากรที่เกี่ยวกับการสรรนํ้าเพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคล ประกอบดวย ผูควบคุมระบบเหมืองฝาย
เกษตรกร กํานัน ผูใหญบาน และผูบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น
ประชากรที่เปนปจจัยในการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต ไดแก ที่ดิน ฝาย เหมือง คลองชลประทาน
แมนํ้า ลําธาร หนองนํ้า ฝายแมนํ้าวาง 10 ฝาย ฝายแมนํ้าขาน 7 ฝาย
1.5.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการจัดสรรนํ้าโดยตรง ประกอบดวยผูควบคุมระบบเหมืองฝาย หรือแกเหมือง
แกฝาย จํานวน 20 คน เกษตรกรผูใ ชนาํ้ ในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน จํานวน 50 คน รวมกลุม ตัวอยางทีเ่ กีย่ วของโดยตรง
จํานวน 70 คน
กลุมตัวอยางที่ประสานงาน ควบคุม เกี่ยวของทางออม ไดแก ฝายบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น 6 คน
กํานัน 6 คน และตัวแทนผูใหญบาน 18 คน รวม 30 คน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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กลุมตัวอยางของฝาย ฝายในแมนํ้าวาง 7 ฝาย ตั้งแตฝายขุนคงถึงฝายปุโล ฝายแมทําขาน 6 ฝาย ตั้งแตฝาย
ไรลอ จนถึงฝายทาวังพราว หรือฝายหลังถํ้า

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 แบบของการวิจัย (Research Design)

การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษาปรากฏการณเกี่ยวกับ
การอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตรในภาพรวม ซึ่งเกี่ยวของกับคน วิธีการ และเทคโนโลยี หรือการนําวัสดุมาใช
ในการจัดการนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูวิจัยมีความคุนเคย ประสบการณตรงกับพื้นที่บางสวน เกี่ยวกับการจัดการนํ้า
แตการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องนี้ ก็ตองเตรียมหาขอมูลเพิ่มเติมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของ การสังเกต และอยูรวมกับสังคมผูใชนํ้าในเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นอกจากนี้ ตองอาศัยการสัมภาษณ
รายบุคคล และการอภิปรายกลุมเล็กๆ เพื่อรับฟงขอมูลตางๆ การซักถามถึงวิธีการ ตัวอยางการจัดสรรนํ้า และแนวคิด
ของผูมีสวนรวม ก็เปนองคประกอบสําคัญในการทําวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งตองศึกษาเอกสาร สัมภาษณ การสังเกต เพื่อศึกษา
ขอมูล จนกระทั่งตอบปญหาไดเดนชัด และหาขอยุติได
ในการรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ไดตงั้ คําถามในการวิจยั มีกรอบของทฤษฎีรองรับในการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูล
ผลของการวิจยั ไดเสนอรูปแบบของการแกปญ
 หา เรือ่ งการจัดการนํา้ ทางการเกษตร เพือ่ นําไปสูเ ปาหมายสูงสุด
คือ ชุมชนเขมแข็ง (Stainable Community)

2.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย (Procedures)

ในการดําเนินงานวิจัยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ
2.2.1 การเขาสูพื้นที่วิจัย หลังจากการศึกษาเอกสารจนเขาใจพื้นที่วิจัยแลว ก็กําหนดพื้นที่คุนเคยคือ
มีความสัมพันธกันมากอน แลวเขาไปขอความรวมมือในการวิจัย การจัดหาที่พักในบานคุนเคยเพื่อพักในเวลากลางคืน
หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพราะกิจกรรมบางอยางเกิดจากการสังเกต หรือการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
2.2.2 การสํารวจพื้นที่วิจัยทั้งหมดในภาพรวมดวยนักวิจัยเองจนครบทั้ง 6 ตําบล และหมูบานที่วิจัย
เพื่อเก็บรวบรวมสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะห
และเสนอขอมูลตอไป ผูวิจัยตอง “หลับตาเห็นภาพในพื้นที่เปนเบื้องตนกอน”
2.2.3 ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ เชน ที่วาการอําเภอสันปาตอง เทศบาลตําบล องคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน
2.2.4 นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหกบั วัตถุประสงคในการวิจยั กรอบในการวิจยั วาสอดคลองหรือปรับปรุง
กรอบในการวิจัยอยางไรบาง การเตรียมคําถามแบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการ หัวขอในการสังเกตพื้นที่ตองศึกษา
ดวยตนเอง เมื่อสังเคราะหเรียบรอยแลวแบบของการสังเกตจึงดําเนินการสํารวจพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บขอมูล ซึ่งเคย
ออกสํารวจมาแลว แตตองกระทําหลายๆ ครั้งในพื้นที่เดียวกัน เพราะมีตัวแปรผันของฤดูกาล เวลา และกิจกรรม
2.2.5 หลังจากรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอ มูลแลวนําขอมูลเสนอกลุม ตัวอยางอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ตรวจสอบ
ความแนนอน แลวเสนอรายงานการวิจัย

2.3 การรวบรวมขอมูล

การรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ
2.3.1 ศึกษาเอกสารทั้งเอกสารขั้นตน (Primary Source) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source)
เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา ตั้งแตสมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. 1839-2101) จนถึงปจจุบัน
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

จากกฎหมายมังราย หรือมังรายศาสตร เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตรลานนา เอกสารจากกองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร เอกสารจากหนวยราชการ เชน กรมชลประทาน อําเภอสันปาตอง เทศบาลในสวนพื้นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารชั้นรอง จากงานวิจัย หนังสือ วารสาร และขอมูลรูปแบบอื่นๆ ที่เชื่อถือได
เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิ หรือหนวยราชการ
การศึกษาเอกสารตองทบทวน และคนหาตลอดจนจบกระบวนการวิจัย แตจะเนนหนักในระยะเริ่มตน
หลังจากการศึกษาเอกสารแลวจึงออกพื้นที่ศึกษา
การสํารวจพื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาจํานวน 6 ตําบลในอําเภอสันปาตอง และพื้นที่ที่เกี่ยวของในเขตอําเภอ
ใกลเคียง เชน อําเภอแมวาง อําเภอหางดง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ไดออกสํารวจโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยทุกๆ พื้นที่ไมนอยกวา 2 ครั้ง เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ การประกอบอาชีพ
สภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูในสังคม เมื่อสังเกตแลวก็บันทึกภาพ บันทึกขอมูล ไวเปนหลักฐานในการวิจัย
ในการออกสํารวจพื้นที่ เนนหนักการสังเกตดวยตนเองเปนหลัก แตก็มีการสัมภาษณผูเกี่ยวของ และ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ประกอบดวย
การออกสํารวจพื้นที่ ตัวอยางเชน การออกสํารวจระบบการชลประทาน เขตลุมนํ้าวาง ตั้งแตตนนํ้าอําเภอ
แมวางจนถึงปลายนํ้าอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม หรือการออกสํารวจเขตลุมนํ้าขาน ตั้งแตอําเภอสะเมิง หางดง
และสันปาตอง การสังเกตลุมนํ้า นอกจากสังเกตฝาย เหมือง ยังสังเกตการประกอบอาชีพดานการเกษตร และบริบท
อื่นๆ ของสังคม
ดังนัน้ การวิจยั เชิงคุณภาพ เรือ่ งนี้ ทุกๆ พืน้ ทีใ่ นขอบเขตการวิจยั ไดออกสํารวจจนครบทุกพืน้ ที่ ตัง้ แต 2 ครัง้
หรือมากกวานั้น เพื่อตรวจสอบขอมูลใหเกิดความแนนอน ตามตัวแปรของเวลา และกิจกรรม
การสังเกต (Observation) การสังเกตผูว จิ ยั ศึกษาขอมูลดวยตนเองโดยใชวธิ กี ารสังเกต โดยผูถ กู สังเกตรูต วั
และไมรูตัว (Know or Unknown Observation) การสังเกตโดยผูถูกสังเกตรูตัวนั้น โดยการเขาไปรวมในกิจกรรม
เชน การซอมแซมเหมืองฝาย การทําการเกษตร การสังเกตไมรูตัวคือ การไมเขาไปรวมในกิจกรรม เพียงแตหยุดสังเกต
เชน การสูบนํ้าเขานา การขุดลอกเหมือง ลํานํ้า เปนตน
การสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม (Participant or non-participant Observation) การสังเกต
แบบมีสวนรวม ผูสังเกตตองเขาไปอยูในสถานการณเหมือนเปนสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งตองทํากิจกรรมรวมไปกับกลุมดวย
การสังเกตแบบนี้ ผูว จิ ยั กระทําบางในบางพืน้ ทีท่ คี่ นุ เคยสนิทสนมกันมากอน สําหรับการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม กระทํา
ทุกพื้นที่พรอมกับการจดบันทึก ถายภาพ และซักถาม
การสังเกตแบบมีระบบ (Structured Observation) ผูวิจัยเตรียมแบบของการสังเกต จุดมุงหมายของ
การสังเกตไวลวงหนาวาตองการสังเกตอะไร เวลาใด เพราะเวลาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม แตในบางกรณี
ก็อาจใชวิธีการสังเกตแบบไมมีระบบ
การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) ผูวิจัยมีเปาหมายในการสังเกต และนัดหมายไวลวงหนา
เพือ่ สังเกตดวยตนเอง หรือผูช ว ยนักวิจยั จากประสบการณจริงๆ แลวมีการบันทึกภาพ บันทึกขอมูลทีเ่ กิดขึน้ แตบางครัง้
ผูวิจัยไมสามารถเขารวมไดก็อาศัยการสังเกตโดยออมโดยสังเกตจากรูปภาพ และการบันทึกเสียง หรือใหคนอื่นสังเกต
แทนผูวิจัย
2.3.2 การสัมภาษณ (Interviews)
การสัมภาษณโดยการสนทนา ซักถาม พรอมๆ กับสังเกตเจตคติ บุคลิกภาพ อากัปกิรยิ า พฤติกรรมทางกาย
วาจา และแปรความหมาย วิเคราะหพฤติกรรมที่แสดงออกวา มีความจริงใจ นาเชื่อถือไดหรือไม สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีและบริบทเพียงใด การสัมภาษณก็เชนเดียวกับการสังเกต ตองกระทําซํ้าๆ ในพื้นที่ เวลา บุคคล ที่แตกตางกัน
เพื่อสรุปหาความเชื่อมั่น เที่ยงตรง

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ลักษณะการสัมภาษณ ในการวิจัยเรื่องนี้ประกอบดวยลักษณะการสัมภาษณ ดังนี้
การสัมภาษณแบบมีหรือไมมีระบบ (Structured or Unstructured Interviews) ในการรวบรวมขอมูล
การวิจัยบางครั้งอาจใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกัน ถามตอบประเด็นตางๆ เหมือนกันทุกคน เพื่อใหไดขอมูลความรู
และความเชื่อมั่นของขอมูล แตไมมีความหลากหลายในความคิดหรือขอมูลที่แตกตางออกไป หรืออาจสัมภาษณ
นอกเหนือจากคําถามทีเ่ ตรียมไว เพราะบุคคลผูถ กู สัมภาษณเปนผูใ หขอ มูลสําคัญ หรือมีประสบการณตรงในกิจกรรมนัน้ ๆ
การสัมภาษณแบบกลุม (Group Interview) การสัมภาษณแบบกลุม ประสบการณเดียวกัน ทําใหเกิด
การตรวจสอบขอมูลจากลุมไปพรอมๆ กัน ขอมูลจากกลุมไดรับการวิเคราะห สังเคราะห โดยกระบวนการกลุม
การสัมภาษณแบบกลุมจะไดวิธีการแบบเดียวกับการอภิปรายกลุมยอย (Group Discussion)

2.4 เครื่องมือในการวิจัย (Research Instrument)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
2.4.1 แบบสังเกตประกอบดวย แบบสังเกตแบบมีสว นรวม แบบสังเกตแบบมีระบบ คือ มีการกําหนดหัวขอ
ที่สังเกตโดยตรง เชน การจัดการนํ้าโดยระบบเหมืองฝาย ประตูนํ้า หลุก หอผีฝาย การกระทํากิจกรรมรวมกัน หรือ
อาจมีกิจกรรมบางอยางอาจเขามาแทรกซอน แตเกี่ยวของกับขอบเขต เนื้อหาของการวิจัยก็สังเกตแบบไมมีสวนรวม
และมีสวนรวม
2.4.2 แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณ ประกอบดวย คําถามในประเด็นตางๆ ซึ่งเตรียมไวสัมภาษณ
ใหสอดคลองกับขอบเขตของการวิจยั คําถามมีการเตรียมไวลว งหนากอนสัมภาษณ แลวสัมภาษณตามหัวขอในประเด็น
นัน้ ๆ อาจมีการซักถามเพิม่ เติม แตบางครัง้ ก็อาจสัมภาษณนอกเหนือคําถาม เพราะผูถ กู สัมภาษณมคี วามรู ประสบการณ
ในเรื่องนั้นๆ หรือตองสังเกต ตรวจสอบบริบทของพื้นที่ และวิเคราะหดูวา ขอมูลสอดคลองกับเอกสาร การสังเกต
หรือไม ถาไมสอดคลองเพราะเหตุใด บางครั้งการสัมภาษณเพื่อหาขอยุติของคําตอบ อาจตองมีคําถามอื่นเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากที่จัดเตรียมเอาไว

2.5 การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data)

การวิเคราะหขอมูล การรวบรวมขอมูล และการตรวจสอบขอมูลกระทําพรอมๆ กัน เพื่อใหไดขอมูลเชื่อถือได
มีความเทีย่ งตรง ดังนัน้ ผูว จิ ยั ตองมีความรูพ นื้ ฐานจากการศึกษาเอกสาร และสํารวจพืน้ ทีจ่ ริงกอน จึงจะเริม่ การสัมภาษณ
และเขารวมกิจกรรมการสังเกตแบบมีสวนรวม
การสัมภาษณและสังเกต หลายๆ ครั้งในพื้นที่ตางกัน เวลาตางกัน เปนสิ่งจําเปนในการตรวจสอบขอมูล
เพื่อหาความเที่ยงตรงในกรณีไมมีในเอกสาร และสรางขอสรุปดวยผูวิจัยเอง
การตรวจสอบขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบวาขอมูลนั้น
ถูกตอง เที่ยงตรงหรือไม โดยการตรวจสอบดานเวลา สถานที่ และบุคคลที่ตางกันขอมูลจะตรงกันหรือไม
อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ
การตรวจสอบขอมูลดานเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ วาตรงกันหรือไม ถาไมตรงกันเพราะเหตุผลใด

2.6 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เสนอในลักษณะพรรณนาวิเคราะห มีรูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ตาราง ฯลฯ
ประกอบการพรรณนาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย หรือวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไวทุกๆ ประการ

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
เนื้อหาในบทนี้ มีวัตถุประสงคใหเขาใจประวัติของอําเภอสันปาตอง ที่ตั้ง การแบงเขตการปกครอง ลักษณะ
ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานในอําเภอสันปาตอง เนื้อหาประกอบ
ดวยหัวขอตอไปนี้
1. ประวัติอําเภอสันปาตอง
2. การแบงเขตการปกครอง
3. ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม
4. พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
4.1 ตําบลและหมูบานนอกเขตชลประทาน
4.2 ลักษณะของดิน
4.3 แหลงนํ้า
4.4 ฝาย
4.5 พืชเศรษฐกิจ

1. ประวัติอําเภอสันปาตอง
อําเภอสันปาตองเคยเปนที่ตั้งชุมชนเมืองในสมัยนครรัฐ (City State) มาตั้งแตอดีตไมนอยกวา 1,000 ป
เวียงทากาน ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง (องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง, 2560: 23-24) เปนเมืองหนาดาน
หรือเมืองบริวารของอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน) ในระหวางป พ.ศ. 1205-1836 ในปจจุบันกรมศิลปากรไดคนพบวัตถุ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สมัยพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเปนหลักฐานของการตั้งชุมชนในอดีต
ยังมีหลักฐานกลาวถึง พันนาขาน (สันปาตอง) ในสมัยพญาติโลกราชปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 1985-2031)
ผูปกครองพันนาขาน ชื่อวา “เจาแสนขาน” นอกจากพันนาขานแลว ยังมีพันนาแมหรือเวียงแม (พรพิไล เลิศวิชา
และอรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2546: 31-32)
คําวาพันนา มิใชยศ แตพันนา หมายถึง นา 1 ผืน หรือนา 1 ปน นา 1 ผืน ใชนํ้าชลประทาน (ฝาย, เหมือง)
แหลงเดียวกันติดตอกัน อาจมี 100 ไร หรือ 200 ไร หรือมากนอยกวานี้ก็ได หัวหนาปกครองเรียกวา พันนา
พืน้ ทีอ่ าํ เภอสันปาตองในปจจุบนั อยูใ นการปกครองอาณาจักรลานนา (พ.ศ. 1839-2101) และตกเปนประเทศราช
ของเมียนมาหรือพมา (พ.ศ. 2101-2317) ตอมาเปนประเทศราชของไทยหรือสยาม (พ.ศ. 2317-2435) แตมอี าํ นาจในการ
ใชระเบียบ จารีต ประเพณี กฎหมายของตนเองตัง้ แต พ.ศ. 2317-2427 เริม่ รับกฎหมายจากกรุงเทพ (ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, 2523)
กอน พ.ศ. 2457 การปกครองทองที่มีแตชื่อบาน เชน บานทาจําป แขวง เมือง มณฑล (มณฑลเกิดขึ้นในป
พ.ศ. 2435) ตอมารัฐไดตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ประกอบไปดวยหมูบาน ตําบล
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อําเภอ และกิ่งอําเภอ (สถาบันพระปกเกลา, ม.ป.ป.) พระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหแขวงเมืองตองยกเลิก แขวง
เปลีย่ นเปนอําเภอ สําหรับเมืองอาจเปนอําเภอหรือจังหวัด ขึน้ อยูก บั ความสําคัญและจํานวนประชากร เชน แขวงบานแม
เปนอําเภอบานแม แขวงแมทาชางเปนอําเภอหางดง เมืองพราว เมืองฮอด กลายเปนอําเภอ
ในป พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศยุบรวมอําเภอแมวางและอําเภอบานแมเขาดวยกัน จัดตั้งเปน
“อําเภอบานแม” โดยมีที่วาการอําเภอตั้งอยูที่บานเปยง หมูที่ 13 ตําบลบานแม ตอมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482
ไดมีการยายที่วาการอําเภอบานแมมาตั้ง ณ ที่บานสันปาตอง หมูที่ 10 ตําบลยุหวา ซึ่งเปนที่ตั้งปจจุบันและเปลี่ยนชื่อ
อําเภอเปน “อําเภอสันปาตอง” โดยมีเขตการปกครองเพิ่มอีก 2 ตําบล คือ ตําบลหารแกวและตําบลหนองตอง
รวมเปน 14 ตําบล ในป พ.ศ. 2489 ทางราชการไดประกาศตั้งกิ่งอําเภอหางดงขึ้นเปนอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งติดกับอําเภอสันปาตอง ตําบลหารแกว และตําบลหนองตอง จึงโอนไปขึ้นในเขตการปกครองของอําเภอหางดง
จนถึงทุกวันนี้ (สํานักงานการเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2462)

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 4.1 แผนที่อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ที่มา: https://images.app.goo.gl/c3cBV7vTCtLqMsJE9

อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ

ติดตอ อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต
ติดตอ อําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันออก ติดตอ อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
และอําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตก ติดตอ อําเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม
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2. การแบงเขตการปกครอง

อําเภอสันปาตอง แบงเขตการปกครองออกเปน 11 ตําบล 120 หมูบาน แตละตําบลตั้งอยู ณ จุดใดของอําเภอ
สันปาตอง ดูจากภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงตําบลตางๆ ของอําเภอสันปาตอง

ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงตําบลตางๆ ของอําเภอสันปาตอง
ที่มา: https://images.app.goo.gl/qGnjz3KbT83HVE4X9

ในการแบงเขตการปกครอง แบงออกเปน 11 ตําบล แตละตําบลมีกี่หมูบาน ประชากร จํานวนกี่คน พื้นที่ของ
ตําบลใด อยูนอกเขตชลประทานกี่หมูบาน แสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงการแบงเขตการปกครองและแสดงพื้นที่ของตําบลนอกเขตชลประทาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

ตําบล

ยุหวา
สันกลาง
ทาวังพราว
มะขามหลวง
แมกา
บานแม
บานกลาง
ทุงสะโตก
ทุงตอม
นํ้าบอหลวง
มะขุนหวาน
11

จํานวนหมูบาน ประชากร (พ.ศ. 2561) พื้นที่นอกเขตชลประทาน (บางสวน)
15
13,414
9 หมูบาน
9
5,641
4
3,386
4 หมูบาน
9
6,357
14
7,083
13
6,450
12 หมูบาน
11
9,623
7 หมูบาน
12
6,224
12 หมูบาน
11
6,970
8
4,984
5 หมูบาน
8
5,101
120
75,233
6 ตําบล 49 หมูบาน

ที่มา: เอกสารที่วาการอําเภอสันปาตอง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม, 2562
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3. ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม
3.1 ลักษณะภูมิประเทศ

อําเภอสันปาตอง มีพื้นที่ทั้งหมด 106,626.86 ไร พื้นที่ราบรอยละ 76.18 พื้นที่ภูเขา 11,014.56 ไร รอยละ
10.33 พื้นที่นํ้า 14,383.96 ไร รอยละ 13.49 (สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง, ม.ป.ป.: 3)
ลักษณะภูมปิ ระเทศเปนพืน้ ทีเ่ ขตสูงทางทิศเหนือ ในพืน้ ทีบ่ างสวนของตําบลนํา้ บอหลวง ระดับความสูงประมาณ
350 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง แลวคอยๆ ลาดตํ่าลงมาสูตําบลบานแมและตําบลยุหวา ตําบลทุงสะโตก
ตําบลบานกลาง และตําบลทาวังพราว ระดับความสูง 264 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ทางทิศตะวันตก
เขตติดตอกับอําเภอแมวาง มีความสูง 305-290 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง แลวคอยๆ ลาดตํ่าลงทางทิศใต
ดานทิศตะวันออกมีความสูงตั้งแต 310-280 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
จากลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ และมีแมนํ้าขานไหลจากทิศเหนือผานตําบลนํ้าบอหลวงลงมาทางใต
และมีแมนํ้าวางไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงทางทิศใตผานตําบลทุงสะโตก และตําบลทาวังพราว บรรจบกับ
แมนาํ้ ขานลงสูแ มนาํ้ ปง ซึง่ ไหลเปนเสนเขตแดนดานใตของตําบลแมกะ ตําบลมะขุนหวาน และตําบลทาวังพราว จึงทําให
เปนพื้นที่อุดมสมบูรณแกการเกษตร ในอดีตอําเภอสันปาตองจึงเปน “อูขาวอูนํ้า”

3.2 เศรษฐกิจและสังคม

ประชาชนในอําเภอสันปาตอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือการคาสง การคาปลีก และการบริการ
มีรายไดตอหัว 53,134.35 บาท/ป ประกอบอาชีพการเกษตรรอยละ 85 รับจางรอยละ 10 คาขาย รับราชการ
รอยละ 5 (สํานักงานเกษตรสันปาตอง, ม.ป.ป.: 15)
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ลําไย หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง และพืชผักตางๆ มีการเลี้ยงสัตว ไดแก ปลา ไก
สุกร โคนม และกบ
ประชาชนในหมูบานมีระบบการผลิต 2 ระบบ ควบคูกันคือ การผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก ควบคูกับการผลิต
เพื่อขาย ผลิตบางอยางปลูกไวกิน ไวใช แตบางอยางปลูกไวขาย เชน พืชเศรษฐกิจ ลําไย หอมใหญ ถั่วเหลือง ขาวโพด
สําหรับปลูกไวบริโภค ผลผลิตที่เหลือขาย ไก เปด ปลา เลี้ยงไวบริโภค ควบคูกับการปลูกพืชผักสวนครัว ประเภท
ผักพื้นบาน
เนื่องจากอําเภอสันปาตองมีชุมชนตั้งรากฐานมาแตโบราณ ประชาชนจึงมีเชื้อสายชาติพันธุเดิมหลายกลุม
ชาติพันธุผสมผสาน ดังนั้นในอําเภอสันปาตองจึงมีลัวะ ไทยเขิน ไทยใหญ ไทยลื้อ หรือคนเมือง นอกจากนี้ยังมีคนจีน
พมา ตั้งหลักแหลงอยูอาศัยจนกลายเปนคนสัญชาติไทย ประชาชนในเขตสันปาตองในปจจุบันยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม ถึงแมวามีความเจริญจากภายนอกเขาสูหมูบาน ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีการทําบุญ พิธีกรรม
ทางศาสนา พิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่กระทําควบคูผสมผสานทั้งความเชื่อในศาสนาพุทธ การนับถือผี
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การพัฒนาการคมนาคม การสื่อสาร ทําใหสังคม
ของคนหนุมสาวเปลี่ยนแปลงไปบาง แตในภาพรวมของสังคมทั้งหมดแลวก็ยังคงรักษาเศรษฐกิจและสังคมเดิมไวได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอาหาร พิธีกรรม และความเชื่อ สวนทางดานวัตถุ เชน อาคารบานเรือน การแตงกาย
อาจเปลี่ยนแปลงไปบาง แตก็ยังมีทั้งเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม
ระบบเศรษฐกิจและสังคม ในเขตอําเภอสันปาตองในปจจุบัน เปนเศรษฐกิจ 2 ระบบ คือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ในระบบการผลิตเพือ่ ขาย และเศรษฐกิจชุมชนเนนการบริโภคเหลือขาย ภายใตเทคโนโลยี และวัฒนธรรมใหมผสมผสาน
กับวัฒนธรรมดั้งเดิม
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4. พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
เพื่อใหเขาใจพื้นฐานของการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษนํ้าและจัดสรรนํ้าทางการเกษตรในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน จึงจัดสรรเนื้อหาเพื่อความเขาใจเบื้องตน ดังนี้

4.1 ตําบลและหมูบานนอกเขตชลประทาน

พื้นที่อําเภอสันปาตอง (วัดโดย GIS) มีขนาดพื้นที่ 175.875 ตารางกิโลเมตร หรือ 109,921.875 ไร เปนพื้นที่
นอกเขตชลประทาน 78.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,343.75 ไร และพื้นที่ในเขตชลประทาน 96.925 ตารางกิโลเมตร
หรือ 60,578.125 ไร มากกวาพื้นที่นอกเขตชลประทาน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน ประกอบดวยพื้นที่ตําบลตอไป เรียงจากทิศเหนือสูทิศใต และเรียงตามลําดับความสูง
ของภูมิประเทศ ทําใหแมนํ้าไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต (แมนํ้าขาน) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสูทิศใต (แมนํ้าวาง)
พื้นที่นอกเขตชลประทานประกอบดวยตําบลตอไปนี้
• ตําบลนํ้าบอหลวง มี 5 หมูบาน
หมูที่ 3 บานแพะสันใหม
หมูที่ 4 บานจอมแจง
หมูที่ 5 บานหนองหา
หมูที่ 8 บานหวยโทง
หมูที่ 10 บานสันเหนือ
• ตําบลบานแม มี 12 หมูบาน
หมูที่ 1 บานเหมืองฟู
หมูที่ 2 บานเดน
หมูที่ 3 บานโปง
หมูที่ 4 บานฉิมพลี
หมูที่ 5 บานรองธาร
หมูที่ 6 บานสัน
หมูที่ 7 บานรองขุม
หมูที่ 8 บานแม
หมูที่ 9 บานกลาง
หมูที่ 10 บานทุงสะโตก
หมูที่ 11 บานหัวริน
หมูที่ 12 บานเกี๋ยง
• ตําบลทุงสะโตก มี 12 หมูบาน
หมูที่ 1 บานปาจี้
หมูที่ 2 บานปาลาน
หมูที่ 3 บานพนัง
หมูที่ 4 บานรองสมปอย
หมูที่ 5 บานปาออย
หมูที่ 6 บานรอง
หมูที่ 7 บานดงกํ๋า
หมูที่ 8 บานทาจําป
หมูที่ 9 บานกลาง
หมูที่ 10 บานทุงสะโตก
หมูที่ 11 บานหัวริน
หมูที่ 12 บานเกี๋ยง
• ตําบลยุหวา มี 9 หมูบาน
หมูที่ 3 บานหนองหวาย
หมูที่ 4 บานหนองปง
หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน
หมูที่ 8 บานรอง
หมูที่ 9 บานตนผึ้ง
หมูที่ 11 บานศาลา
หมูที่ 13 บานพันเงิน
หมูที่ 14 บานมะจําโรง
หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม
• ตําบลบานกลาง มี 7 หมูบาน
หมูที่ 1 บานปวงสนุก
หมูที่ 3 บานทุงเสี้ยว
หมูที่ 4 บานตนกอก
หมูที่ 5 บานทากาน
หมูที่ 8 บานใหมสามหลัง
หมูที่ 9 บานปาสัก
หมูที่ 11 บานทองฝาย
• ตําบลทาวังพราว มี 4 หมูบาน
หมูที่ 4 บานทุงหลุก
หมูที่ 5 บานทาวังพราว
หมูที่ 6 บานสันดวงคํา
หมูที่ 7 บานตนแหนนอย
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ภาพที่ 4.3 แสดงพื้นที่นอกเขตชลประทาน
อําเภอสันปาตอง
ที่มา: สุโข เสมมหาศักดิ์, 2561

ลักษณะภูมิประเทศ ทิศเหนือเปนพื้นที่สูงแลวลาดตํ่าลงทางทิศใต วัดหวยโทง ตําบลนํ้าบอหลวง มีความสูง
340 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง บานหวยโทง หมูที่ 8 ตําบลนํ้าบอหลวง มีความสูง 328 เมตรเหนือระดับ
นํ้าทะเลปานกลาง บริเวณละติจูด 18 องศา 41 ลิปดา 32 พิลิปดา ลองจิจูด 98 องศา 48 พิลิปดา 32 พิลิปดา
แลวลาดตัวสูตําบลบานแม ระดับความสูง 305-297 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ตําบลทุงสะโตก (297284 เมตร) ตําบลทาวังพราว ระดับความสูง 271-264 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง

4.2 ลักษณะของดิน

ดินในประเทศไทยมี 62 ชุดดิน ในอําเภอสันปาตองมี 6 ชุดดิน สภาพดินในพื้นที่อําเภอ สันปาตองสวนใหญ
มีลักษณะเนื้อดินรวนปนทราย มีดินเหนียวปนทรายบางสวนตามลักษณะของชั้นดิน กลุมชุดดินประกอบดวย (แผนที่
ชุดดินจังหวัดเชียงใหม, ม.ป.ป.)
กลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินสันปาตอง
ลักษณะเดน: กลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า
ปญหา: ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนนํ้า ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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กลุมชุดดินที่ 59 กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอนที่มีการระบายนํ้าเลว (AC-pd: Alluvial
Complex, poorly drained)
ลักษณะเดน: กลุม ดินรวนหยาบหรือดินรวนละเอียดทีเ่ กิดจากดินตะกอนนํา้ พาเชิงซอน ชัน้ ดินมีลกั ษณะเปนชัน้ สลับ
เนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายนํ้าเลว ถึงคอนขางเลว
ความอุดมสมบูรณตํ่า
ชุดดินที่ 5 ชุดดินหางดง (Hang Dong series hd)
ลักษณะเดน: กลุม ดินเหนียวลึกมากทีเ่ กิดจากตะกอนลํานํา้ ปฏิกริ ยิ าดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายนํา้ เลว
ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง
ปญหา: บางพืน้ ทีข่ าดแคลนนํา้ มีความอุดมสมบูรณตาํ่ และนํา้ ทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชทีไ่ มชอบนํา้
ชุดดินที่ 33 ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp)
ลักษณะเดน: กลุม ดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากทีเ่ กิดจากตะกอนแมนาํ้ หรือตะกอนนํา้ พารูปพัด
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง
ปญหา: ขาดแคลนนํ้าในระยะที่ฝนทิ้งชวงนาน บางพื้นที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม
ชุดดินที่ 18 กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม
ลักษณะเดน: กลุม ดินรวนละเอียดลึกมากทีเ่ กิดจากตะกอนลํานํา้ ปฏิกริ ยิ าดินกลางหรือเปนดาง การระบายนํา้ เลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง
ปญหา: ความอุดมสมบูรณตํ่า บางพื้นที่ขาดแคลนนํ้านาน และนํ้าทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืช
ที่ไมชอบนํ้า
ชุดดินที่ 15 ชุดดินแมสาย (Mae Sai series: Ms)
ลักษณะเดน: กลุมดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบาย
นํ้าเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง
ปญหา: หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณตํ่า บางพื้นที่ขาดแคลนนํ้า และนํ้าทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชที่ไมชอบนํ้า

4.3 แหลงนํ้า

1. แมนํ้า แมนํ้าซึ่งไหลผานพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน มี 3 สายหลัก และประกอบดวยคลองเล็กๆ
สายสั้นๆ แมนํ้าสายหลัก ไดแก
1.1 แมนาํ้ ปง ตนนํา้ เกิดจากดอยถวย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไหลผานดานใตของตําบลทาวังพราว
เปนเสนกั้นเขตแดนระหวางอําเภอสันปาตอง และอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
1.2 แมนํ้าขาน ตนนํ้าเกิดจากลําธารหลายสายในอําเภอสะเมิง ไหลผานอําเภอหางดง เขาสูพื้นที่ตําบล
นํา้ บอหลวง ตําบลบานแม ตําบลทุง สะโตก ตําบลทาวังพราว บรรจบกับนํา้ วางแลวไหลลงสูแ มนาํ้ ปงทีต่ าํ บลทาวังพราว
1.3 แมนํ้าวาง ตนนํ้าเกิดจากลําธารหลายสายในอําเภอแมวาง แลวไหลผานตําบลทุงสะโตก บรรจบกับ
แมนํ้าขานที่ตําบลทาวังพราวไหลลงสูแมนํ้าปง
2. หนองนํ้า อางเก็บนํ้าหนองสะเรียม เปนหนองนํ้าขนาดใหญ มีพื้นที่ 150 ไร ความลึกประมาณ 4 เมตร
เก็บนํ้าได 1,000,000 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูในเขตหมูที่ 9 ตําบลยุหวา
3. แหลงนํ้าขนาดเล็กในอําเภอสันปาตองทั้งหมดประกอบดวย บอนํ้าตื้น 11,663 แหง พื้นที่ไดรับประโยชน
2,500 ไร บอบาดาล 3,622 แหง พื้นที่ไดรับประโยชน 7,240 ไร ฝายและผนังกั้นนํ้า 40 แหง (สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, ม.ป.ป.)
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4.4 ฝาย

กรมทรัพยากรนํ้า ไดกลาวถึงจํานวนฝายในเขตอําเภอสันปาตองไวตามตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงฝายในเขตอําเภอสันปาตอง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ

ฝายทาบอเย็น
อางหนองสะเรียม
ฝายทาสา
ฝายดอนปน
ฝายนํ้ารอง
ฝายศรีบุญเรือง
ฝายทุงเสี้ยว
ระบบสงนํ้าแบบฝนเทียมศูนยสันปาตอง
ฝายเหมืองหลาย
ทอลอดหวยเขียด
ฝายนาทราย
ฝายบานปาจี้
ฝายปูโล

ขนาด
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

ตําบล
บานแม
ยุหวา
ทุงป
ทุงสะโตก
ทุงสะโตก
ทุงสะโตก
บานกลาง
บานกลาง
ทุงป
ทุงป
ทุงป
ทุงสะโตก
ทุงสะโตก

พื้นที่ชลประทาน (ไร)
3,000
500
650
อุปโภค
1,800
1,000
1,500
อุปโภค
680
1,916
4,231
719

ที่มา: กรมทรัพยากรนํ้า 2549

ในการสํารวจของผูวิจัยในป พ.ศ. 2562 ของกํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกร ไดสํารวจฝายในแมนํ้าวาง และ
แมนํ้าขาน ไดดังตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงฝายตางๆ ในแมนํ้าวาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ฝายนอน
ฝายแมวาง
ฝายหวยผึ้ง
ฝายนาทราย
ฝายทาคําปา
ฝายทาสา
ฝายดอนปน
ฝายศรีบุญเรือง
ฝายปูโล

ฝาย

ที่มา: สํารวจโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ ป พ.ศ. 2562

ตําบล
บานกาด
บานกาด
บานกาด
ทุงป
ทุงป, บานกาด
ทุงสะโตก
ทุงสะโตก
ทุงสะโตก
ทุงสะโตก

อําเภอ
แมวาง
แมวาง
แมวาง
แมวาง
แมวาง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ฝายในแมนํ้าวาง ฝายตอนบนมีนํ้าอุดมสมบูรณ แตฝายตอนลางขาดแคลนนํ้าในฤดูเดียวกัน ดังภาพ 4.4

ภาพที่ 4.4 ฝายนอน นํ้าแมวาง

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 4.5 ฝายดอนปน (พ.ศ. 2538)
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 4.6 ฝายปูโล (พ.ศ. 2526)
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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ตารางที่ 4.4 แสดงฝายตางๆ ในแมนํ้าขาน อําเภอสันปาตอง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ฝาย

ฝายไรลอ
ฝายสันปูเลย
ฝายเกาะไมตัน
ฝายทาบอเย็น (เจาสี่หมื่น)
ฝายบอทิพย
ฝายปวงสนุก
ฝายทุงเสี้ยว
ฝายหลังถํ้า

ตําบล
นํ้าบอหลวง
นํ้าบอหลวง
บานแม
บานแม
บานแม
บานกลาง
บานกลาง
ทาวังพราว

อําเภอ
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง
สันปาตอง

ที่มา: สํารวจโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ พ.ศ. 2562

ฝายในแมนาํ้ วางและแมนาํ้ ขานกอใหเกิดลําเหมือง ซึง่ เกิดจากแรงงานคนขุดมาตัง้ แตในระบบการผลิตเพือ่ บริโภค
ทั้งนี้เพราะฝาย เหมือง เปนพลังการผลิตดานเทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งใชแรงงานในการผลิตคือคน สรางฝาย ขุดเหมือง
เพื่อจัดสรรนํ้าในการเกษตร
เหมืองทีส่ าํ คัญ ไดแก เหมืองหลวง เหมืองเจาสีห่ มืน่ ซึง่ อํานวยการขุดโดย นายสีห่ มืน่ มณีสอน (พ.ศ. 2431-2519)
อดีตนายอําเภอบานแม และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2482-2488) เหมืองเจาสี่หมื่น ใชกําลัง
ชาวบานวันละกวา 3,000 คน ยาวมากกวา 20 กิโลเมตร ใชเวลา 6 เดือน เกิดพื้นที่รับนํ้าเพื่อการเกษตรประมาณ
20,000 ไร (สี่หมื่น มณีสอน, 2562) ลําเหมืองนี้ยังคงใชนํ้าเพื่อการเกษตรจนถึงปจจุบันนี้

ภาพที่ 4.7 ลําเหมืองเจาสี่หมื่น
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 4.8 การขุดลอกลําเหมืองเจาสี่หมื่น
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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พืน้ ทีอ่ าํ เภอสันปาตอง ไดเกิดชุมชนเมืองขนาดเล็กมาตัง้ แตสมัยอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย (พ.ศ. 1205-1836) ปกครอง
เขตเมืองเชียงใหม เวียงทากาน เปนเมืองหนึ่งในเขตอําเภอสันปาตองที่ขึ้นอยูกับอาณาจักรหริภุญไชย แลวตอมา
ก็มเี ขตปกครอง พันนาขาน (สันปาตอง) พันนาแม ในสมัยพญาติโลกราช ปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 1985-2031) พัฒนาการ
ของเมืองสันปาตอง เปลีย่ นไปตามมิตทิ างประวัตศิ าสตร ตอมาในป พ.ศ. 2482 จึงไดเปลีย่ นชือ่ อําเภอบานแม เปนอําเภอ
สันปาตอง
การเกษตรเปนอาชีพหลักของชาวบานมาตั้งแตระบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง ในสังคมลานนา จนกระทั่ง
เขาสูระบบการผลิตเพื่อขายในปจจุบัน การเกษตรก็ยังมีบทบาทสําคัญมากกวาอาชีพอื่นๆ การเกษตรนอกจากอาศัย
นํ้าฝนแลว ยังตองการนํ้าทาจากแมนํ้า ลําคลอง ระบบการปกครองของรัฐ และชุมชนในการอยูรวมกัน จึงไดเกิด
การจัดสรรนํ้าในการเกษตร เพื่อการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว การจัดสรรนํ้า เปนภูมิปญญาทองถิ่น โดยการควบคุม
ของรัฐ จึงทําใหเกิดระบบเหมืองฝาย หลุก มาตั้งแตโบราณ และเปลี่ยนแปลงบางในสมัยหลัง พ.ศ. 2476 หลังจาก
กรมชลประทานไดมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะไดอธิบายเนื้อหานี้ในบทตอไป

4.5 พืชเศรษฐกิจ

จากการสํารวจพื้นที่วิจัยทั้ง 6 ตําบล จํานวน 49 หมูบาน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงสิงหาคม
พ.ศ. 2562 จํานวนหมูบานละ 3-5 ครั้ง เพื่อสังเกตพื้นที่ สัมภาษณ ประชุมกลุมยอย แลวบันทึก วิเคราะหสิ่งที่ไดพบเห็น
ตรวจสอบกับเอกสารราชการ แผนพัฒนาการเกษตรตําบล โครงการพัฒนาชุมชนตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลบานแม
ตําบลยุหวา ตําบลบานกลาง ตําบลทุงสะโตก และตําบลทาวังพราว สามารถวิเคราะหสรุปผลไดวา ระบบเศรษฐกิจ
ของประชาชนในเขตพื้นที่วิจัยจัดเปนระบบเศรษฐกิจ 2 ระบบ ควบคูขนานกัน คือ การผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองและ
ระบบการผลิตเพื่อขาย
ระบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองในแตละครอบครัวของกลุมเกษตรกร พอ แม และปู ยา ตา ยาย ยังคงทํานา
เพื่อบริโภค เหลือขาย เลี้ยงสัตว เชน ไก ปลา กบ ไวบริโภค ยามวางจากการเพาะปลูกมีการผลิตจักสานและหัตถกรรม
พื้นบานเพื่อใชเองและจําหนาย ปลูกผักไวบริโภค การผลิตอาหารเพื่อบริโภค เปนการลดรายจายอยางหนึ่ง
ในระบบการผลิตเพื่อขาย มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวนาป ขาวนาปรัง ลําไย หอมใหญ ถั่วเหลือง ขาวโพด
พืชผัก และกระเทียม เลี้ยงสัตว ไดแก สุกร วัว ควาย ไก ปลา ไวจําหนาย บานรอง หมูที่ 6 ตําบลทุงสะโตก เปนหมูบาน
ตีเหล็ก ผลิตเครื่องมีด พรา และเครื่องมือเกษตรจําหนายในเขตภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม การผลิตเครื่องจักสาน
ไมไผ ผลิตทั่วไปเกือบทุกตําบลไวใชเองและจัดจําหนาย
ภาพที่ 4.9 การเลี้ยงวัวไวขาย

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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ภาพที่ 4.10 การตีมีด

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 4.11 ลําไย

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

คนหนุมสาวสวนมากทํางานรับจางในภาคราชการ หรือภาคเอกชน
บางคนก็ประกอบอาชีพการคาขายแรงงานดานการเกษตร สวนใหญจงึ เปน
แรงงานของผูสูงอายุ ถาหนุมสาวยึดอาชีพดานการเกษตรก็มีวัตถุประสงค
ในการผลิตเพื่อขายมากกวาการบริโภค
ในเขตพื้นที่ 6 ตําบลในปจจุบัน สามารถแบงเปน 3 กลุม โดยยึด
พื้นที่การเกษตรในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
1. กลุมพื้นที่สูง มี 1 ตําบล คือ ตําบลนํ้าบอหลวง เปนพื้นที่เชิงเขา
มีความสูงตั้งแต 318 เมตร-380 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีที่นา
แคบๆ ในเขตที่ราบเชิงเขา ถึงแมวาเปนพื้นที่ตนนํ้าขาน มีฝายไรลอ และ
ลําเหมืองสงนํา้ แตประชาชนทําสวนลําไยมากกวาการทํานา การทําสวนลําไย
อันดับ 1 ทํานาอันดับ 2 นอกจากนั้นปลูกหอมใหญ ขาวโพด ถั่วเหลือง
เป น พื ช เศรษฐกิ จ เหตุ ผ ลที่ ป ระชาชนทํ า สวนลํ า ไยเพราะเป น พื้ น ที่ สู ง
และราคาการจําหนายลําไยดีกวาราคาขาว การปลูกลําไยใชนาํ้ นอยกวาขาว
และการดูแลไมใชเวลามากเหมือนการปลูกขาว

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

2. กลุมขาดแคลนนํ้า กลุมขาดแคลนนํ้าทา
ประกอบดวย ตําบลยุหวา ตําบลบานกลาง ตําบล
ทาวังพราว ตําบลดังกลาวอยูปลายนํ้าของแมนํ้าวาง
และแมนํ้าขาน จึงถูกตําบลอื่นๆ ที่อยูเหนือนํ้าชํ้านํ้า
ไดมากกวา ถึงแมจะมีระบบชลประทาน คือ ฝาย
และเหมือง แตปรากฏวาฝายทายนํ้ามีนํ้าไหลเขาสู
หลังฝายนอยขาดแคลนในฤดูแลง พื้นที่ของตําบล
ดังกลาวซึ่งเคยใชนํ้าจากฝายอุดมสมบูรณในอดีต
จึงเลิกการทํานาแลวปลูกลําไย หรือพืชใชนํ้านอย
ซึ่ ง มี ร าคาสู ง กว า การปลู ก ข า ว พื ช เศรษฐกิ จ คื อ
ลําไย ปลูกมาเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ การทํานา
และปลูกพืชอื่นๆ เชน ถั่วเหลือง พืชผัก หอมใหญ
ขาวโพด

ภาพที่ 4.12 หอมใหญ

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 4.13 ขาวโพด

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

57

58

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

3. กลุมนํ้าอุดมสมบูรณ ไดแก ตําบลบานแม อยูตนแมนํ้าขาน และตําบล
ทุงสะโตก ไดรับนํ้าทั้งแมนํ้าขานและแมนํ้าวาง มีระบบฝายเหมืองที่ดี เชน
เหมืองเจาสีห่ มืน่ คลองรองเดือ่ คลองรองปูก อ ง คลองแมอาว ดังนัน้ ตําบลบานแม
และตําบลทุงสะโตก จึงปลูกขาวนาป ขาวนาปรัง อันดับ 1 หอมใหญ อันดับ 2
ลําไย อันดับ 3 นอกจากนั้นก็ปลูกถั่วเหลือง ขาวโพด กระเทียม และพืชผักตางๆ
ภัยคุกคามทางดานการทํานาของ 2 ตําบล คือ การตัดถนนสาย 3035 และ
ถนน 1013 ทําใหพื้นที่นากลายเปนพื้นที่พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

ภาพที่ 4.14 ถั่วเหลือง

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 4.15 แสดงการสูบนํ้าจากใตดินใสนาขาว
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บทที่ 5
พัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ
และจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร
ขาว เปนยุทธปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของอาณาจักรลานนา (พ.ศ. 1839-2317) หรือสมัยเปนประเทศราช
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2317-2442) ดังนั้นการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งกอใหเกิดยุทธปจจัยจึงเปนบอเกิด
แหงความมั่นคงของรัฐ รัฐจึงตองเขามาควบคุมระบบการจัดสรรนํ้าและผลผลิตดานการเกษตร
การควบคุมการจัดสรรนํ้า เริ่มจากโครงการสวนบน (Superstructure) ไดแก อํานาจการปกครอง กฎหมาย
จารีตประเพณี และแบบการผลิต (Mode of Production) ซึ่งประกอบดวยพลังในการผลิต (Force of Production)
และความสัมพันธในการผลิต (Relation of Production) ระหวางผูป กครอง หรือพระเจาแผนดิน และไพรฟา ประชาชน
ผูทําการผลิตในที่ดินของผูปกครอง การอนุรักษ จัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการผลิตยุทธปจจัย จึงมีความสัมพันธกัน
ระหวางโครงการสวนบน พลังในการผลิต และความสัมพันธในการผลิต
ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้เพื่อเนนใหเห็นพัฒนาการหรือประวัติความเปนมา จึงแบงออกเปน 3 สวน
1. ภูมิหลังประวัติศาสตรลานนา
2. การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476)
3. การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสมัยปจจุบัน (พ.ศ. 2476-2562)

1. ภูมิหลังประวัติศาสตรลานนา
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 พอขุนมังราย (พ.ศ. 1805-1854) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระยาลวะจังกราช
แหงนครเงินยาง ไดทรงสรางเมืองเชียงใหมขึ้นในป พ.ศ. 1839 และในสมัยของพระองคไดปราบปรามเมืองลําพูน
และเมืองลําปาง ทําใหเขตการปกครองของพอขุนมังรายขยายกวางขวางออกไปกวาเดิม ในรัชสมัยพอขุนมังราย
ไดปกครองเมืองเชียงราย เมืองเชียงใหม เมืองลําพูน และเมืองลําปาง ตอมาในสมัยพระเจาติโลกราช (พ.ศ. 19842030) พระองคไดปกครองเมืองแพร เมืองนาน และขยายดินแดนในรัฐฉานของพมา ทําใหอาณาจักรลานนาไทย
ขยายอาณาเขตออกไปกวางขวางยิง่ ขึน้ อีก กษัตริยข องราชวงศมงั ราย (พ.ศ. 1839-2101) ไดทรงปกครองเมืองเชียงใหม
ติดตอกันมาถึง 262 ป จนกระทั่งในสมัยพระเมกุฏิ (พ.ศ. 2094-2101) เชียงใหมจึงสูญเสียเอกราชใหแกพมา (พระยา
ประชากิจกรจักร, 2516: 398)
หลังจากนั้นมาประมาณ 200 กวาป ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณลานนาไทยจึงเปนสถานที่
ที่แยงชิงความเปนใหญระหวางไทย พมา และการตั้งตัวเปนอิสระของประชาชนในลานนา ในป พ.ศ. 2270 เทพสิงห
ไดนํากองทัพประชาชนเขายึดเมืองเชียงใหมซึ่งพมายึดครองอยูไดสําเร็จ และในป พ.ศ. 2304 พมาก็สามารถยึด

60

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เมืองเชียงใหมกลับคืนไดอีก ในป พ.ศ. 2317 พระยาจาบานแหงเมืองเชียงใหมและพระยากาวิละแหงเมืองลําปาง
ไดรวมกับกองทัพไทยจากกรุงเทพฯ ขับไลพมาออกจากเชียงใหมไดสําเร็จ (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2514:
484) นอกจากนี้ไดขับไลพมาออกจากเมืองอื่นๆ ในภาคเหนือดวย อาณาจักรลานนาจึงเปนอิสระจากพมาแตเปน
ประเทศราชของไทย
จากป พ.ศ. 2317-2427 อาณาจักรลานนามีฐานะเปนประเทศราชของกรุงเทพฯ ในดานนโยบายการปกครอง
และกฎหมาย ลานนาไทยมีอิสระในการใชวิธีการปกครองและกฎหมายของตนเอง กรุงเทพฯ จะไมเกี่ยวของกับ
การบริหารภายใน แตในยามสงครามลานนาไทยจะตองใหความชวยเหลือกรุงเทพฯ ตามทีก่ รุงเทพฯ รองขอ นอกจากนี้
ยังตองสงเครื่องราชบรรณาการ อันประกอบดวยตนไมเงิน ตนไมทอง และสิ่งของอื่นๆ บาง ตามความเหมาะสม
ในระหวางป พ.ศ. 2417-2426 กรุงเทพฯ ไดสง ขาหลวงไปประจําอยูเ มืองเชียงใหม เพือ่ ควบคุมดูแลและแกปญ
 หา
ตางๆ ใน 3 หัวเมือง คือ เชียงใหม ลําปาง และลําพูน หนาที่ของขาหลวงเปนแตเพียงผูประสานงานระหวางกรุงเทพฯ
กับเชียงใหมและหัวเมืองเหนือใหดําเนินงานตางๆ ตามนโยบายของกรุงเทพฯ แตระเบียบ กฎหมาย วิธีการดําเนินงาน
ตลอดจนอํานาจตางๆ เจาผูครองนครยังมีอยูเชนเดิม (สรัสวดี ประยูรเสถียร 2522: 72-75)
ในระหวางป พ.ศ. 2427-2442 กรุงเทพฯ ไดควบคุมนโยบายดานการเมือง การปกครอง และ เศรษฐกิจของ
ลานนามากยิ่งขึ้น ไดนํากฎหมายกรุงเทพฯ เขามาใชแทนกฎหมายเกาๆ ในลานนาไทย โดยเริ่มตนจากป พ.ศ. 2427
รัฐบาลไทยไดสง กรมหมื่นพิชิตปรีชาการ ขึ้นมาดํารงตําแหนงขาหลวงพิเศษ ประจําเมืองเชียงใหม (พ.ศ. 24272428) ขาหลวงพิเศษมีอํานาจหนาที่เหมือนตัวแทนกษัตริย สามารถสั่งการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงกิจการบางอยาง
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยที่เจาผูครองนครไมมีสิทธิยับยั้ง กรมหมื่นพิชิตปรีชากรไดเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระบบการ
ปกครองหลายอยาง เชน การภาษีอากร ไดเปลี่ยนแปลงระบบภาษี ซึ่งแตเดิมเก็บเปนสิ่งของใหเปลี่ยนใหมโดยเก็บเปน
เงินตราแทน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีระบบเจาภาษีนายอากร เก็บภาษี 5 ชนิด คือ ภาษีสุรา ภาษีสุกร ภาษีนา ภาษีครั่ง
และสมพัตสรตนไม (สรัสวดี ประยูรเสถียร 2522: 93-97) เจาภาษีนายอากร ทําหนาที่เปนคนกลางในการเก็บภาษีจาก
ประชาชนแทนรัฐบาล
การปกครองในระยะที่ลานนาตกเปนประเทศราชของไทย (พ.ศ.2317-2427) ระบบการปกครองของลานนา
มีตําแหนงสําคัญควบคุมงานการปกครองของแตละเมือง คือ ตําแหนงเจาขัน 5 ใบ อันประกอบดวย ผูครองนคร
และผูชวย 4 ตําแหนง คือ พระยาอุปราชเจา ทําหนาที่การคลัง เจาราชบุตร เจาราชวงศ ทําหนาที่เกี่ยวกับทหาร
และเจาบุรีรัตน เปนผูจัดการปกครองภายในเมือง นอกจากนี้ยังมีเคาสนามหลวง ประกอบดวย เจานายชั้นสูง (วัลลภา
เครือเทียนทอง 2519: 29-32) ตําแหนงดังกลาว กรมหมื่นพิชิตปรีชากร โปรดยกเลิกแลวจัดตั้งกรมทั้งหกขึ้นแทน
มีกรมมหาดไทย กรมทหาร กรมยุติธรรม กรมคลัง กรมวัง และกรมนา (วัลลภา เครือเทียนทอง 2519: 29-32)
ใหกรมทั้ง 6 มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินแทนเจาขัน 5 ใบ และเคาสนามหลวง
นับแตป พ.ศ. 2427 เปนตนมา กรุงเทพฯ ก็เขาควบคุมอาณาจักรลานนาอยางใกลชิดยิ่งขึ้น มีการนําระบบ
กฎหมายของกรุงเทพฯ มาใช ทั้งดาน เศรษฐกิจ และการเมือง ระบบการปกครอง และกฎหมายเกาๆ ของลานนา
ไดถูกยกเลิก การกดดันในระบบการเก็บภาษีเปนเงินแทนสิ่งของตามกฎหมายกรุงเทพฯ จึงกอใหเกิดกบฏชาวนา
ในเชียงใหม พ.ศ. 2432 (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ตุลาคม 2522-มีนาคม 2523)
ในป พ.ศ. 2436 ไดจัดตั้ง มณฑลพายัพ มีเมืองเชียงใหมเปนที่ตั้งมณฑลและมีเมืองอื่นๆ ประกอบ ไดแก
เมืองลําพูน ลําปาง เมืองแพร เมืองนาน เมืองเถิน ในป พ.ศ. 2442 ไดยกฐานะขึ้นเปนมณฑลเทศาภิบาล และ
ไดลดอํานาจของเจาเมืองลง ใหขา หลวงเทศาภิบาลมีอาํ นาจสิทธิข์ าดในการปกครองอยางเต็มที่ ในป พ.ศ. 2458 ไดแยก
จังหวัดลําปาง นาน แพร ออกจากมณฑลพายัพแลวจัดตั้งเปนมณฑลมหาราษฎร ตอมาในป พ.ศ. 2468 ก็ไดยุบมณฑล
มหาราษฎรรวมเขากับมณฑลพายัพเดิม (สรัสวดี ประยูรเสถียร, 2522: 164-181)
ในป พ.ศ. 2469 กรุงเทพฯ ไดลงมติยกเลิกตําแหนงผูครองนคร โดยมีเงื่อนไขวา ถาตําแหนงเจาผูครองนคร
เมืองเหนือคนใดถึงแกพิราลัย ก็ไมตองแตงตั้งผูใดขึ้นมาแทน ในที่สุดตําแหนงเจาผูครองนครก็ไดหมดสิ้น

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ในป พ.ศ. 2476 รัฐบาลไดประกาศยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทัว่ ประเทศ จึงทําใหมณฑลพายัพตองสิน้ สุดลงดวย
ในทามกลางความผันเปลีย่ นแปรผันของระบบการปกครองในอาณาจักรลานนาไทย ซึง่ มีเชียงใหมเปนศูนยกลาง
บางระยะเวลา (พ.ศ. 1839-2101) ก็เปนอิสระ บางระยะเวลา (พ.ศ. 2101-2317) ก็กลายเปนดินแดนที่แยงชิง
ความเปนใหญระหวางไทย พมา และความเปนอิสระของลานนาเอง และในสมัยสุดทายของอาณาจักร (พ.ศ. 2317-2476)
ก็ถูกปกครองโดยกรุงเทพฯ แตถาพิจารณาทางดานประชาชนหรือไพร ในเรื่องแบบแผนของการผลิต (Mode of
Production) ก็มิไดเปลี่ยนแปลง ในหลักใหญๆ แตอาจเปลี่ยนแปลงบางในขอปลีกยอย กลาวคือ
พลังในการผลิต (Productive Forces) พลังในการผลิตใชแรงงาน คน สัตว ประกอบ กับเครื่องมือในการผลิต
แบบงายๆ เชน ไถ จอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการสรางเหมืองฝาย ระหัดวิดนํ้าประกอบการผลิตบาง เนื่องจากพลัง
ในการผลิตไมกาวหนาเทาที่ควร จึงทําใหไดรับผลผลิตนอย
ในดานแรงงาน แรงงานในสังคมลานนาขาดความอิสระ ตองสังกัดมูลนายและรับใชมูลนายในการทํางาน
ตามธรรมเนียมประเพณีของระบบไพร ระบบไพรเริ่มขึ้นเมื่อไร ไมปรากฏหลักฐานเดนชัดแตในสมัยราชวงศมังราย
(พ.ศ. 1839-2101) ไดมีไพรและทาสเกิดขึ้นแลว และไดประกาศยกเลิกทาสในลานนา เมื่อ พ.ศ. 2454 และเลิกไพร
เมื่อ พ.ศ. 2457 ระบบไพร ระบบทาส ทําใหแรงงานขาดอิสระในการประกอบอาชีพตางๆ ไดอยางเสรี และตองสูญเสีย
เวลาสวนหนึ่งในการรับใชเจานายซึ่งไพรสังกัด (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2523: 46)
ความสัมพันธในการผลิต (Relations of Production) ไพรในภาคเหนือขาดระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะ
“แผนดินทั้งหมดเปนของทาวพระยามหากษัตริย” (มังรายศาสตร 2521: 110) ทรัพยากรตางๆ ในดิน เชน ปาไม
แรธาตุ ก็เปนสมบัติของเจาเมืองทั้งสิ้น เมื่อเจาเมืองเปนผูถือกรรมสิทธิ์ปจจัยในการผลิต แรงงาน (ไพร) ที่ทําการผลิต
ก็ตองแบงปนผลผลิตใหแกเจาของ ดังนั้นความสัมพันธในการผลิตในระยะประมาณ 600 กวาป (นับแตราชวงศมังราย
ถึงสมัยเปนประเทศราชของกรุงเทพฯ) จึงมีลักษณะสําคัญดังนี้ (ชูสิทธิ์ ชูชาติ 2524: 25-27)
1. ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (Land) แตมีสิทธิครอบครอง
2. มีการแบงปนผลผลิต ใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ คาเชา ภาษี และสวย
3. ลักษณะการผลิตเปนแบบผลิตเพื่อใชเอง มิใชผลิตเพื่อขาย อาจมีการผลิตเพื่อขายบางแตมีปริมาณนอย
ทัง้ นี้ ในแตละหมูบ า นมีผลผลิตสวนใหญเกือบเพียงพอในการเลีย้ งตนเอง การแลกเปลีย่ นสินคาหายาก มีบา งแตกเ็ บาบาง
เนื่องจากพลังการผลิตไมกาวหนาเปนการผลิตที่ยึดธรรมชาติเปนหลัก และใชเครื่องมือในการผลิตแบบงายๆ
ประกอบกับวัตถุประสงคในการผลิต เปนการผลิตเพือ่ ใชเองมิใชผลิตเพือ่ ขาย และตองแบงผลผลิตสวนหนึง่ ใหแกเจาของ
ปจจัยการผลิตในลักษณะของ คาเชา สวย จึงทําใหผลผลิตไมมีเหลือเพียงพอใหเกิดการสะสม เมื่อไมมีการสะสมทุน
การลงทุนก็ไมเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิดการคาเสรีขึ้นในภาคเหนือและการคาไดเขาไปสูหมูบานชนบท แตประชาชน
ในหมูบานสวนใหญไมสามารถปรับตัวเปนพอคาได ที่มีบางก็เปนสวนนอยใชทุนไมมากนัก มีประมาณหมูบานละ
2-3 คน หรือบางหมูบานก็ไมมีพอคาเลย พอคาดังกลาวยังเปนประเภท “พอคา-ชาวนา” คือ คาขาย หลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยว มีบางคนอาจคาขายตลอดปแตก็ยังยึดอาชีพทํานาเปนหลัก
ประวัติศาสตรของสังคมลานนา ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เชียงใหม (พ.ศ. 1839-2476) ถาพิจารณาในดานสังคมเมือง
เกี่ยวกับระบบการปกครองแลว มีลักษณะคลายๆ กัน ทุกๆ ราชวงศ กลาวคือ ผูปกครองทําหนาที่ปกปอง คุมครอง
และควบคุมประชาชนใหเชือ่ ฟงและปฏิบตั ติ าม โดยใชระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
เปนกลไกที่สําคัญในการปกครอง ในยามสงบประชาชนทําการผลิตเพื่อสงผลผลิตสวนหนึ่งใหแกเจาของปจจัยการผลิต
ในลักษณะของ สวย ภาษี และเก็บผลผลิตที่เหลือจากการแบงปนแลวไวบริโภคเอง นอกจากนี้ ยังตองถูกเกณฑแรงงาน
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ในยามสงคราม ประชาชน หรือไพร ก็ตองเปนทหารปกปองดินแดนของตนเอง
เปนที่นาสังเกตวา ตลอดระยะเวลาอันยาวนานประมาณ 600 กวาปของอาณาจักรลานนาเฉพาะที่มีศูนยกลาง
ที่เชียงใหม ถาพิจารณาดานระบบเศรษฐกิจแลว มีการเปลี่ยนแปลงอยางเล็กนอย ทั้งในดานความสัมพันธในการผลิต
พลังในการผลิต และวัตถุประสงคของการผลิต ระบบเศรษฐกิจเพิง่ จะเปลีย่ นแปลงเร็วขึน้ เมือ่ มีการติดตอกับชาวตะวันตก
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ในสมัยกรุงเทพฯ กลาวคือ เมื่อกรุงเทพฯ ไดทําสนธิสัญญากับอังกฤษ ในป พ.ศ. 2398 แลว สนธิสัญญาครั้งนั้น
ทําใหเกิดการคาขายอยางเสรี ระบบเศรษฐกิจแบบปดกลายเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด การผลิตสิ่งของเพื่อใชเอง
ไดเปลี่ยนเปนระบบการผลิตเพื่อขาย หรือเพื่อการตลาดอยางชาๆ โดยมีเงินตราเขามาทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยน
แทนระบบแลกของตอของ (Bater System) ซึ่งมีมาแตเดิม เมื่อเงินตรามีบทบาทในทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
มากยิ่งขึ้น จึงทําใหรัฐบาลไทยสั่งเก็บภาษีอากรในสังคมลานนาใหม โดยเก็บเงินตราแทนสิ่งของ และวิธีการนี้ไดเริ่มตน
ในป พ.ศ. 2427 และตั้งแตปดังกลาวแลวเปนตนไป กรุงเทพฯ ก็ไดเขามาควบคุมลานนาไทยมากยิ่งขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ
และการเมือง มีการนําระบบการปกครองและกฎหมายของกรุงเทพฯ เขามาใชแทนกฎหมายและวิธีการปกครอง
แบบเกาของลานนา พรอมๆ กันนั้น ก็ไดพยายามลดอํานาจของเจาผูครองนครลง ทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง เชน
เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร เมื่อเก็บแลวก็สงใหแกรัฐบาลกลาง มิใหเจาของเก็บไวดังแตกอน มีการใหเงินเดือนเจาเมือง
แทนระบบการกินเมืองแบบเกา
ในป พ.ศ. 2442 กรุงเทพฯ ไดเปลี่ยนฐานะของหัวเมืองลานนาเปนมณฑลเทศาภิบาลและไดลดอํานาจและ
หนาที่ของเมืองลงใหเจาเมืองดํารงแตเพียงตําแหนง สวนอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองขึ้นอยูกับขาหลวงเทศาภิบาล
ใน พ.ศ. 2469 ไดประกาศยกเลิกตําแหนงเจาผูครองนคร สําหรับเจาผูครองนครซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
ก็ใหดํารงตําแหนงตอไป เมื่อถึงแกพิราลัยจะแตงตั้งใครขึ้นดํารงตําแหนงเจาผูครองนครอีกไมได (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2538:
33-35)
ประวัติศาสตรการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ในดานผูปกครองซึ่งมีอํานาจสูงสุดและกฎหมายไดเปลี่ยนแปลงไป
จากเจาผูค รองนครเปนเสนาบดี หรือรัฐมนตรีจากรัฐบาลกรุงเทพฯ แตในดานการผลิตซึง่ แมเปลีย่ นแปลงบางแตกอ็ ยูบ น
รากฐานเดิม

2. การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476)
การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสังคมลานนาเกี่ยวของกับโครงสรางสวนบน ไดแก ระบบการปกครอง กฎหมาย
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ในการเขียนรายวิชาวิจัยเรื่องนี้ไดพิจารณาดานกฎหมายเพียงดานเดียว เพื่อกระชับเนื้อหา
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และยกตัวอยางกฎหมายที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิต และแบงปนผลผลิต หรือ
ความสัมพันธดานการผลิต

2.1 ปัจจัยในการผลิตและการแบงปันผลผลิต

ที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน ในอาณาจักรลานนาไดระบุไว อยางเดนชัดวา แผนดินทั้งหมดเปนของ
ทาวพระยามหากษัตริย หรือแผนดินเปนของประมุขของรัฐ และประมุขของรัฐก็ทรงอนุญาตใหประชาชนถือครองที่ดิน
ประกอบอาชีพได แตขาดระบบกรรมสิทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แรธาตุ สัตวปา ฯลฯ ก็เปนทรัพยสมบัติของ
รัฐ ผูใดบุกรุกหรือทําลายโดยมิไดรับอนุญาตมีความผิดตองเสียคาปรับเปนเงินตรา เชน ลักลอบตัดไมสัก เสียคาปรับ
ตนละ 500 เบี้ย ไมตะเคียนตนละ 660 เบี้ย สําหรับสัตวปาเชน ควายปา วัวแดง กวาง อีเกง กระตาย ไกปา นกยูง ฯลฯ
หรือ สัตวนํ้าซึ่งไดแกปลาบางชนิด เชน ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาเทโพ ฯลฯ ก็หามมิให ประชาชนลักลอบทําราย
หรือจับเปนอาหารกอนไดรับอนุญาต มิฉะนั้นมีความผิดตองเสียคาปรับไหม (มังรายศาสตร, 2521: 117-119)
การขาดระบบกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ของบุคคล มิใชมเี พียงแตอาณาจักรลานนาไทย อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาก็มลี กั ษณะ
เชนเดียวกัน “กฎหมายพระไอยการเบคเสรจ” มาตรา 52 ระบุวา “ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา
มหาดิลกภพนพรัตน ราชธาณีบุรีรมย เปนที่แหงพระเจาอยูหัว หากใหราษฎรทั้งหลาย ผูเปนขาแผนดินอยู จะไดเปน
ที่ราษฎรหามิได” (กฎหมายตราสามดวง เลม 3, 2502: 115)

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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การขาดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะที่ดินเปนของประมุขสูงสุดของรัฐแตเพียงผูเดียว เปนลักษณะทั่วๆ ไป
ของสังคมเอเชีย (Varga, 1968: 335) ซึง่ แตกตางกับระบบการผลิตของยุโรปในสมัยศักดินา (Feudalian) ถือวากรรมสิทธิ์
ที่ดินเปนของขุนนาง (Varga, 1968: 344) ความแตกตางกันในดานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินไดสงผลกระทบ
ใหระบบการปกครองของไทยและลานนา รวมอํานาจเขาสูสวนกลางอยางเหนียวแนนมากกวาระบบศักดินายุโรป
ซึ่งมีลักษณะคอนขางกระจายอํานาจตามสิทธิในการถือครองที่ดิน
แรงงาน แรงงานคนและสัตว เปนปจจัยสําคัญในการผลิตของสังคมลานนา ในขณะที่ที่ดินรกรางวางเปลามีมาก
แตแรงงานมีนอย การแสวงหาแรงงานโดยการยกกองทัพโจมตีบานเมืองหรือชุมชนอื่นแลวกวาดตอนแรงงานเหลานั้น
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการผลิต จึงเปนเหตุการณปกติในการทําสงครามของชนชาติในคาบสมุทรอินโดจีน แรงงาน
ซึ่งไดจากการกวาดตอนเชลยในยามสงครามสวนมากเปนบําเหน็จรางวัลแกแมทัพนายกอง เชน ในป พ.ศ.2382
กองทัพเมืองเชียงใหมและเมืองลําพูนยึดไดเมืองสาด เมืองตวน และเมืองปุ ในรัฐฉานประเทศพมาในปจจุบัน กองทัพ
เชียงใหม-ลําพูน ไดกวาดตอนเชลยศึกชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 1,868 คน แบงใหแกแมทัพนายกอง 1,000 คน
ถวายกรุงเทพฯ 868 คน แตกรุงเทพฯ ปฏิเสธในการรับเชลยศึกเหลานี้ (พระยาประชากิจกรจักร, 2516: 487)
ไพร หรือชาวนา นอกจากใชแรงงานของตนเองในการผลิตแลวยังมิไดมีความอิสระในการประกอบอาชีพ
เทาที่ควร ทั้งนี้เพราะตองสังกัดมูลนาย “ไพรสิบคนหื้อ มีนายสิบผูหนึ่ง นายสิบหาคนหื้อมีนายหาสิบผูหนึ่ง นายหาสิบ
มีสองคนหื้อ มีนายรอยผูหนึ่ง...” (มังรายศาสตร ฉบับวันหมื่นเงินกอง, 2518: 2) นอกจากสังกัดมูลนายเพื่อใหสะดวก
ในการปกครองและควบคุมดูแลแลว ไพรตองทําหนาที่เฝาเวรยาม รับใชเจานาย เหมือนไพรในสังคมไทย จนกวา
อายุครบ 50 ป (มังรายศาสตร, 2521: 5) จึงหมดภาระหนาที่ กฎหมายไดระบุการเขาเวรยามไววา “ควรใหไพรมีเวร
ผลัดเปลี่ยนกันมาทํางานหลวง 10 วัน กลับไปสรางเหมืองฝาย ไร นา สวน เรือกที่ดิน 10 วัน” (กฎหมายมังราย
ฉบับนายศักดิ์ รัตนชัย, 2521: 77)
ระยะเวลาในการเกณฑแรงงานไพร เพื่อรับใชมูลนายแตกตางกันบางในแตละสมัย ในที่สุดก็ไดยกเลิกใน
พ.ศ. 2443 (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.13.2/21) กวาแรงงานไพรในลานนาจะไดรับอิสระชาวนา
หรือไพร ตองสังกัดรับใชมูลนายไมนอยกวา 1,000 ป
เนื่องจากแรงงานไพรเปนปจจัยสําคัญในการผลิตในสังคมลานนาจึงไดตรากฎหมาย ใหขุนนางเห็นความสําคัญ
และไมดูถูกเหยียดหยามไพรไววา “บานเมืองใดบมีไพร ก็บเปนเมือง บเปนยศศักดิ์ แมประโยชนอันใดก็มีในไพรไว”
ทั้งนี้เพราะไพรเปนผูทําไร ทํานา ทําสวน ใหเกิดประโยชนแกบานเมือง (กฎหมายมังรายฉบับนายศักดิ์ รัตนชัย,
2521: 77) เพื่อใหไพรอยูดีกินดีมีที่ดินทํามาหากิน เจาขุนมูลนายจะไดรับผลผลิตจากไพรในลักษณะของการเสียภาษี
จึงไดตรากฎหมายเพื่อสงเสริมการบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อทําไร ทํานา ไววา “ไพรหากไดเบิกนายางถางนารางสรางบาน
ที่สวนกิน 3 ป เยียะเอาดอกชอบแล” (มังรายศาสตรฉบับวัดหมื่นเงินกอง, 2518: 4) หมายความวา ไพรสามารถ
บุกเบิกที่ดินทํามาหากินได โดยรัฐบาลไมเก็บภาษีในระยะแรกเปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นตองเสียภาษีใหแกรัฐ
การเสียภาษีขาวแบงออกเปน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อขาวตั้งทอง ครั้งที่ 2 เมื่อขาวออกรวง ครั้งที่ 3 เมื่อเก็บเกี่ยว
เรียบรอยแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหไพรเดือดรอน (มังรายศาสตรฉบับหมื่นเงินกอง, 2518: 4)
วิวัฒนาการในการเสียภาษีขาวไดเปลี่ยนแปลงตามรัชสมัยในระเบียบขอบังคับปลีกยอย แตหลักการสําคัญ
ในการเสียภาษีเปนขาวเปลือกใหแกรัฐมิไดเปลี่ยนแปลง ในรัชสมัยพระเจากาวิโรรสสุริยวงค (พ.ศ. 2396-2413)
ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ 2 สัด ตอขาวเชื้อ 1 สัด (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.14.4/1) การเก็บภาษี
เปนขาวเปลือกไดประกาศยกเลิกเก็บเปนเงินแทน ในป พ.ศ. 2427 เมือ่ สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมืน่ พิชิตปรีชากร
ไดปฏิรูปการเก็บภาษีอากรในมณฑลพายัพ (วัลลภา เครือเทียนทอง, 2519: 54-55)
นอกจากชาวนาตองเสียภาษีเปนขาวเปลือกใหแกรัฐแลว ยังตองแบงผลผลิตใหแกผูถือครองที่ดินดวยในกรณี
เชานาบุคคลอืน่ เชน “ทํานาแบงขาวกัน ใหเจาของนาไดคา นาไปกอน พันธุข า วของผูใ ดใหไดคนื ไปกอน ทีเ่ หลือจึงแบงกัน
ตามที่ตกลงกันไวเถิด” (มังรายศาสตร, 2521: 107)
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สรุปแลว ลักษณะการแบงผลผลิตของชาวนา ตองแบงออกเปน 3 สวน
1. เพื่อเสียภาษีใหแกรัฐ
2. แบงใหเจาของที่ดิน
3. เก็บไวบริโภคเอง
ลักษณะการใชแรงงาน ประกอบการผลิต แบงออกเปน 2 ลักษณะ
1. รับใชเจาขุนมูลนายประกอบการผลิต
2. ประกอบการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง
ในเวลาเกิดสงคราม ชาวนาตองถูกเรียกระดมพลอยางเรงดวนเพื่อทําหนาที่ปองกันประเทศชาติ หรือบางครั้ง
แรงงานของชาวนา ก็ตอ งทําการสูเ พือ่ แยงชิงอํานาจในกลุม ขุนนาง แรงงานไพร หรือชาวนาจึงมีความสําคัญตอความมัน่ คง
ของรัฐ ทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ การจัดสรรนํ้าเพื่อการผลิตขาวและพืชผลจึงเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม
และยามสงบรัฐจึงตองควบคุมเพื่อความมั่นคงของรัฐ
การเกณฑแรงงาน เปนภาระอยางหนึ่งของไพร หรือชาวนาในสังคมลานนาไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ กฎหมาย
ในสมัยราชวงศมังรายไดระบุไววา “ควรจัดใหไพรมีเวรผลัดเปลี่ยนกันมาทํางานหลวง 10 วัน กลับไปสรางเหมืองฝาย
ไรนา สวน ที่ดิน 10 วัน จัดเชนนี้ถูกตองตามทํานองคลองธรรมแตโบราณ แล” การกําหนดเวลาในการเกณฑแรงงาน
ไพรคงเปลีย่ นแปลงบางตามรัชสมัยแตกม็ ไิ ดยกเลิกระบบนี้ หลังจากไดเปดประเทศคาขายอยางเสรีในป พ.ศ. 2398 แลว
ระบบการผลิตไดเริ่มเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองเปนการผลิตเพื่อขาย และระบบเศรษฐกิจไดเริ่มเปลี่ยนแปลง
เขาสูระบบทุนนิยม แตโครงสรางดานการเมืองของสังคมลานนาไทยยังคงเปนแบบเดิม ไพรตองสังกัดมูลนายและ
ถูกเกณฑแรงงาน ไพรในลานนาแตละคนตองทํางานตางๆ ตามประเพณีเมือง เชน หาบหามสิ่งของ รับใชเจานาย
ปละ 1 เดือน ถึง 4 เดือน ซึ่งมากกวาไพรในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยที่ตองถูกเกณฑแรงงานเพียงปละ 1 เดือนเทานั้น
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.28.2/26) การเกณฑแรงงานทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนและ
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพเปนอยางยิง่ “ในปหนึง่ ราษฎรมีเวลาประกอบการเลีย้ งชีพของตนเอง ไมใครมากกวา
6 เดือน แลยังตองเสียสวยจุกจิก มีสวย ผัก พริก กระเทียม เปนตน” (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5
ม.58/33) เมื่อการเกณฑแรงงานสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของไพร ในป พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงานทั่วประเทศ และใหเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑ
แกชายฉกรรจ คนละ 4 บาทตอ 1 ป ถาผูใดไมมีเงินเสียใหทํางานโยธาแทนปละ 20 วัน (กองจดหมายเหตุแหงชาติ
เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/33) อยางไรก็ตาม ถึงแมวาไดยกเลิกการเกณฑแรงงานแลวแตรัฐบาลก็มีสิทธิ์ในการเกณฑ
แรงงานราษฎรไดในบางกรณี เกี่ยวกับกิจการตอไปนี้
1. รับสงสิ่งของราชการ
2. จัดหาสิ่งของรับใชราชการ
3. รักษาดาน หรือรักษาของราชการ
4. ซอมแซมปลูกสรางสถานที่ราชการ
5. ขุดและรักษาทางนํ้า
6. รักษาทางบก
7. ซอมแซมรักษา เสา สาย โทรเลข โทรศัพท
8. ราชการอื่นๆ ตามคําสั่งของเสนาบดี
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16)
ถึงแมวาไดประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงาน แตรัฐบาลก็มีสิทธิ์อยางกวางขวางในการเรียกเกณฑแรงงานจาก
ราษฎรเพื่อทํางานราชการทั้ง 8 ประการดังกลาว แตการเกณฑแรงงานตามระเบียบใหมรัฐบาลตองจัดเสบียงอาหาร
และจายเงินตอบแทนใหแกราษฎรวันละ 16 อัฐ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16) การเกณฑ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

65

แรงงานเพือ่ ซอมแซมถนน ขุดลอกทางนํา้ รัฐบาลไมตอ งจายคาแรงงาน เพราะถือวาเปนการบูรณะบํารุงเพือ่ ความเจริญ
ของหมูบ า นและขาราชการสวนทองถิน่ ก็มกั รายงานเจานายสวนกลางวา ราษฎรกระทํางานดวยความเต็มใจ ทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้
มิไดเปนเชนนั้น ไพรหรือราษฎรมักอางเสมอวา “ไดเสียเงิน คาแรงแทนเกณฑแลว ยังเกณฑใหทําถนนอีก”
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/21)
การเกณฑแรงงานประชาชนเพื่อทํางานสาธารณะ เปนอํานาจทางกฎหมายของเจาผูครองนครเชียงใหม
ตั้งแตโบราณ แตหลังจาก พ.ศ. 2442 ไดลดอํานาจการปกครองของเจาผูครองนครในลานนาใหขาหลวงเทศาภิบาล
เปนผูม อี าํ นาจในการปกครองแทน เจาผูค รองนครเปนแตเพียงประมุข แตการเกณฑแรงงานก็ยงั ดําเนินตอไปจนราษฎร
เดือดรอนและเกิดการขัดขวาง ใน พ.ศ. 2447 ไดเกณฑแรงงานชาวนา 910 คน ตัดไมสรางฝายเปนเวลา 3 เดือน
โดยไมไดคาแรง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.18.2/1) ในป พ.ศ. 2448 ไดเกณฑแรงงานประชาชน
ปรับปรุงขยายถนนสายเชียงใหม-ลําพูน เปนเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ และหลังจากฤดูกาลทํานาแลวจะเกณฑแรงงาน
อีกตอไป (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/46) ในป พ.ศ. 2464 ไดเกณฑแรงงานชาวนาในจังหวัด
ลําพูนจํานวนหลายพันคนขุดเหมืองในเขตอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมคราวละหลายๆ เดือน ในการเกณฑแรงงาน
ผูถูกเกณฑตองนําเสบียงอาหารติดตัวไปดวย (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 6 ม.27/11)
ในปใดถารัฐบาลเกณฑแรงงานชาวนาทํางานโยธามากเกินไป รัฐบาลก็ไดผอนผันการเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑ
หรือยกเวนการเก็บเงินแกชาวนาเหลานั้น เชน ในป พ.ศ. 2443 ชาวนาในเมืองเชียงใหม เมืองลําพูนและเมืองเถิน
ถูกเกณฑแรงงานสรางถนน รับสิ่งของราชการ ปกเสาโทรเลข ฯลฯ จึงไดงดเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑในปนั้น
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.13.2/21) หรือในบางครัง้ รัฐบาลอาจลดคาแรงแทนเกณฑใหแกราษฎร
ในตําบลซึ่งถูกเกณฑแรงงานเหลือปละ 2 บาท (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.28.2/11)
การเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อพัฒนาสังคมสวนรวมเปนสิ่งที่ดีงาม แตการกระทําดังกลาวแลวตองเกิดจาก
ความยินยอมพรอมใจของประชาชน โดยปราศจากการบังคับและไมกอใหเกิดผลเสียหายตอการประกอบอาชีพสวนตัว
มากนัก การเกณฑแรงงานราษฎรปละประมาณ 1-4 เดือน เพื่อรับใชเจานายและทํางานสาธารณะยอมเปนการ
กระทบกระเทือนตอการประกอบอาชีพสวนตัวเปนอยางยิ่ง รัฐบาลทราบขอเท็จจริงดังกลาวแลวจึงไดประกาศยกเลิก
การเกณฑแรงงานและใหเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑปละ 4 บาทแทน (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5
ม.58/33) เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเปนตองพึ่งพาอาศัยแรงงานของราษฎร จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเกณฑแรงงาน
เพื่องานสาธารณะและรับสงสิ่งของราชการไว (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16) เมื่อราษฎร
ตองถูกเกณฑแรงงานในบางประเภทอยูอีกและตองเสียเงินคาแรงแทนเกณฑอีกดวย ราษฎรจึงไดรับความเดือดรอน
และแสดงการคัดคาน ผลที่สุดรัฐบาลจึงไดผอนผันการเกณฑแรงงานในป พ.ศ. 2455 โดยกําหนดวาการเกณฑแรงงาน
กระทําไดเมื่อมีราชการพิเศษอันมีทองตราเสนาบดีและการรับสงสิ่งของทางราชการเทานั้น หามเกณฑแรงงาน
เพื่อการขุดคลอง สรางถนน ซอมแซมรักษาเสาโทรเลข และการเกณฑแรงงานตองจายคาแรงงานใหแกราษฎรดวย
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 6 ม.2/5)
การเสียภาษีอากร ประชาชนมีหนาที่เสียภาษีอากรใหแกรัฐเพื่อรัฐจะไดนําภาษีอากรพัฒนาประเทศ การเก็บ
ภาษีอากรของรัฐตองไมทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนมากนัก แตในสังคมศักดินาการเก็บภาษีอากรของรัฐทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะมีการเก็บภาษีอากรหลายชนิด สรางระบบคนกลาง คือ เจาภาษี
นายอากรในการเก็บภาษีอากร และการเสียภาษีกม็ ใิ หความเปนธรรมแกประชาชนเทาทีค่ วร เชน การเก็บเงินรัชชูปการ
แกชายฉกรรจทุกคนปละ 6 บาท ใน พ.ศ. 2462 เทากันหมด (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 6 ค.17/9)
โดยมิไดคํานึงถึงความแตกตางของรายไดแตละบุคคล วิธีการเชนนี้สงผลกระทบตอความเดือดรอนแกบุคคลยากจน
เปนอยางยิ่ง
การเก็บภาษีในสังคมลานนา เดิมทีเดียวมีการเก็บภาษีเปนสิ่งของมิไดเสียเปนเงิน เชน ราษฎรทํานาใชพันธุ
ขาวเปลือก 1 ตาง (1.5 ถัง) ตองเสียภาษีใหแกรัฐ 2 ตาง เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลว

66

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติลักษณะการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ. 2462 แลวการเกณฑแรงงานจึงยกเลิก ถา
เกณฑแรงงานตองจายคาจางยกเวนการสรางฝาย ซอมแซมฝาย การขุดเหมือง ลอกลําเหมือง แกเหมืองฝาย สามารถ
ระดมแรงงานใหผลัดเปลี่ยนเวรชวยกันได เพราะการจัดสรรนํ้าเกิดประโยชนตอเกษตรกรโดยตรง

2.2 เทคนิคในการผลิต

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ ประกอบดวยทิวเขาเรียงขนานเปนแนวยาวกับเสนลองจิจูด
จากทิศเหนือลงสูทิศใต ระหวางทิวเขามีที่ราบหุบเขาซึ่งเปนที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชน เนื่องจากพื้นที่บริเวณหุบเขา
มีความลาดเท เมื่อฝนตกกระแสนํ้าจึงไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่าตามแรงดึงดูดของโลกอยางรวดเร็ว ประชาชนในภาคเหนือ
จึงตองสรางฝายเพื่อกันกระแสนํ้าใหเออสูงขึ้นดานหลังฝาย ใหนํ้าไหลเขาสูคลองสงนํ้าหรือเหมืองซึ่งขุดตอจากแมนํ้า
หรือลําธารผานพื้นที่ทําการเกษตรกรรม ลักษณะการสรางเหมืองฝายมิใชกระทํากันเฉพาะในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยเทานั้น ในเขตสิบสองปนนาของพวกไทยลื้อ ในมณฑลยูนนานภาคใตของจีน บริเวณหุบเขาในภาคเหนือ
ของคาบสมุทรอินโดจีน และบริเวณเขตมรสุมในประเทศอินเดีย จีน ตลอดจนกลุมประเทศในเอเชียอาคเนย ก็ใชระบบ
การชลประทานเชนนี้ดวย
การสรางเหมืองฝายเพื่อการชลประทานในภาคเหนือไดเกิดขึ้นไมนอยกวา 1,000 ปลวงมาแลว ทั้งนี้ไดปรากฏ
หลักฐานวา ในขณะที่พระยาลวะจังกราชบรรพบุรุษของพอขุนมังรายสรางเมืองเงินยาง (จังหวัดเชียงราย) เปนราชธานี
ใน พ.ศ. 1181 ก็ไดประกาศใหราษฎรสรางเรือก สวน ไร นา และเหมืองฝาย นอกจากเหมืองฝายแลวชาวนา
ในภาคเหนือยังรูจ กั สรางระหัดวิดนํา้ เพือ่ ใชในการเกษตรกรรมอีกดวย (มังรายศาสตร, 2521: 35-37) ความเชือ่ เกีย่ วกับ
ฝายก็เชนเดียวกับนา ซึ่งถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผีฝายประจําอยูที่ฝายจึงตองสรางหอบูชาผีฝายและใครทําลาย
มีความผิดตองเสียคาปรับหรือสรางฝายขึ้นใหม
การสรางฝายเปนหนาที่ของชาวนาในภาคเหนือทุกคนตองรวมแรงรวมใจกันกระทํา เมื่อถึงฤดูกาลกอนทํานา
ชาวนาก็จัดเตรียมเสาไม ไมไผ กิ่งไม ใบไม กรวด และทราย ไวเพื่อสรางฝาย ในครั้งแรกชาวนาตองตอกเสาไมใหหางกัน
พอสมควรขวางลํานํา้ ไว นําไมเครามาตอกติดกับเสาแลวกรุดว ยไมไผตดิ กับเครา พรอมกับอัดกิง่ ไม ใบไม และกรวดทราย
ลงในคอกใหเต็ม วัสดุดังกลาวไดกั้นขวางกระแสนํ้าทําใหนํ้าดานหลังฝายเออสูงขึ้นแลวไหลเขาสูเหมืองซึ่งจุดผานทุงนา
เพื่อปองกันมิใหฝายตองพังทลายเนื่องจากแรงดันของกระแสนํ้าชาวนาจึงไมสรางสันฝายใหสูงเกินไป ทั้งนี้เพื่อระบาย
นํ้าใหไหลผานสันฝายได แตเนื่องจากวัสดุที่ใชทําฝายไมมีความคงทนเทาที่ควรจึงตองมีการซอมแซมหรือสรางฝาย
ทุกๆ ป โดยการใชแรงงานและวัสดุจากชาวนาซึ่งตองรวมแรงรวมใจกันอยางจริงจัง บุคคลใดมิไดสรางเหมืองฝาย
แลวยังขโมยนํ้าจากเหมืองซึ่งถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของสวนรวม มีความผิดตองถูกปรับไหมหรือถาไมเข็ดหลาบ
มีการขโมยนํ้าเหมืองอีก เมื่อจับไดหากถูกรุมทํารายรางกายบาดเจ็บหรือถึงแกความตายผูทํารายก็ไมมีความผิด
(กฎหมายพระเจามังราย, 2517: 35-38)
กฎหมายเกี่ยวกับการทํานา เชานา เหมืองฝาย หลุก ไดปรากฏหลักฐานจารึกอยูหลายฉบับ เชน มังรายศาสตร
(2521) ฉบับเรียบเรียงโดย ดร.ประเสริฐ ณ นคร กฎหมายมังรายศาสตรฉบับนายศักดิ์ รัตนชัย กฎหมายนี้จารึกไว
ประมาณ พ.ศ. 2349 (ศักดิ์ รัตนชัย, ม.ป.ป.) มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา
(2518) เกี่ยวกับการตัดสินคดีความหลายเรื่อง เชน การคาขายเมี่ยง การปนฝาย การกูเงิน และเรื่องหลุก ฝาย
เหมือง ฯลฯ
กฎหมายกลาววา “ผูใดไปแพถิ้มฝายหลุก ทานเสียหื้อมันแปงแทน หรือมันแปงบได ฝายใหญเอาคา แอ เงิน
ฝายนอย 52 เงิน” (คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา, 2518: 36)
จากกฎหมายฉบับนี้ ถาผูใดลองแพแลวชนฝายหลุก (ระหัดวิดนํ้า) ตองสรางใหเหมือนเดิมหรือจายคาปรับ
เรือ่ งราวคดีตา งๆ และหลักกฎหมายใน “คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา” เปนลักษณะการวินจิ ฉัย และการตัดสิน
คดีความในระหวาง พ.ศ. 1900-2030 (คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา, 2518: 2)
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ระบบการจัดสรรนํ้าในลานนาหรือภาคเหนือ โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบเหมืองฝาย หลุก และความสัมพันธ
ทางการผลิตแบบมีสิทธิถือครอง ตองเสียคาเชา สงสวย และถูกเกณฑแรงงานรับใชชาติโดยการเปนทหาร มีมาตั้งแต
โบราณและมีรากฐานมาจนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2398 ประเทศไทยไดทาํ สนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ กับอังกฤษ สนธิสญ
ั ญาฉบับนีค้ อื จุดเริม่ ตนของการเกิดระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมขึน้ ในประเทศไทย สาระสําคัญอยางหนึง่ คือใหสยามหรือประเทศไทยยกเลิก การซือ้ ขายสินคาแบบผูกขาด
ของหลวง (Royal Monopoly) คือใหยกเลิกการคาขายกับตางประเทศโดยผานกรมพระคลังสินคา ซึง่ เปนพอคาคนกลาง
หรือคาขายผานรัฐบาลสยาม อนุญาตใหพอคาชาวอังกฤษหรือคนในบังคับอังกฤษคาขายกับพอคาคนไทยไดอยางเสรี
การเปลีย่ นแปลงระบบการคาในสยามในป พ.ศ. 2398 มิไดกระทบตอหัวเมืองในลานนาโดยตรง เพราะอาณาจักร
ลานนาเปนประเทศราชมีสิทธิในการบริหารกิจการภายในดานเศรษฐกิจ การคา กฎหมาย หรือจารีตประเพณีตางๆ
ไดอยางเสรี อยางไรก็ตาม อังกฤษหลังจากปกครองพมาในป พ.ศ. 2367 ก็ไดทําสนธิสัญญาเชียงใหมใน พ.ศ. 2416
และขยายตัวทางการคาเขาสูภาคเหนือ อังกฤษตองการประกอบธุรกิจปาไมสักในภาคเหนือและสงสินคาจากผลผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมเขามาจําหนาย เชน ไมขดี ไฟ นํา้ มันกาด เทียนไข เสือ้ ผาสําเร็จรูป เครือ่ งจักรกลขนาดเล็ก ฯลฯ
ระบบการผลิตเพื่อยังชีพหรือเพื่อเลี้ยงตัวเองทําใหชาวนาไมสามารถหาเงินมาตอบสนองความตองการในการ
ขายสินคาของอังกฤษไดตามเปาหมาย
ในป พ.ศ. 2427 รัฐบาลสยามเริ่มนํากฎหมายระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขาลานนาไทยมากยิ่งขึ้น ไดมีการ
เลิกทาส (พ.ศ. 2454) เลิกไพร (พ.ศ. 2457) เพื่อใหเกิดแรงงานเสรีและสรางปจจัยพื้นฐานในการผลิต เชน การรถไฟ
ถนน การโทรเลข การชลประทาน เริ่มจากสวนกลางที่ใกลเคียงเมืองหลวง แลวขยายออกสูหัวเมืองตลอดระยะเวลา
ตั้งแต พ.ศ. 2417-2475 ในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยรัฐบาลสยามไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ทั้งระบบการปกครองเศรษฐกิจ สังคม ตามแบบอยางประเทศตะวันตก หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบ
ประชาธิปไตย แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบตะวันตกก็ไดสืบสานตอยอดอยางตอเนื่อง
ในระยะเวลาทีร่ ฐั บาลไมสามารถจัดสรางระบบการชลประทานในภาคเหนือได แตระบบการผลิตขาวในภาคเหนือ
ไดเริม่ เปลีย่ นจากการผลิตเพือ่ บริโภคเปนระบบการผลิตเพือ่ ขาย หลังจากทางรถไฟถึงสถานีนครลําปางและเชียงใหมแลว
ความจําเปนในการขายเนื้อที่ทําการเพาะปลูกขาวมีมากขึ้นควบคูกับการสรางระบบเหมืองฝายเพื่อการชลประทาน
การจัดสรรนํ้า เปนหัวใจสําคัญของการเกษตรในภาคเหนือ ดังนั้น การบุกเบิกที่นาจึงเริ่มตนจากการขุดเหมือง
เพื่อดึงนํ้าเขาสูที่นา และสรางฝายกั้นนํ้าใหลนเออเขาสูลําเหมืองใหญ เหมืองซอย ผานระบบประตูนํ้าเขาสูนาสวน
การจัดสรรนํา้ ในสมัยทีอ่ าํ นาจการปกครองขึน้ อยูก บั เจาผูค รองนครเชียงใหมกอ น พ.ศ. 2442 เจาผูค รองนครในสถานภาพ
ของเจาของแผนดินจะอนุญาตใหผบู กุ เบิกทีน่ าสวนมากเปนคนจีน เชน หลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477) หรือหลัง
พ.ศ. 2442 ซึ่งอํานาจการปกครองขึ้นอยูกับขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลหรือขาราชการสวนภูมิภาคในเมืองนั้นๆ
ผูบุกเบิกที่นาก็ตองขออนุญาตเพื่อนําชาวบานขุดเหมือง สรางฝาย แลวแบงที่นาใหแกชาวบานผูรวมบุกเบิกในเขต
อําเภอสันปาตองปจจุบนั เชน การบุกเบิกทีน่ าและจัดสรรนํา้ ของนายวรศักดิ์ นิมานันท (เซงฮี้ นิม่ เสงเฮง พ.ศ. 2461-2533)
(วรศักดิ์ นิมานันท, 2562) และนายสี่หมื่น วณีสอน (สี่หมื่น วณีสอน, 2562)
ชาวจีนซึ่งรํ่ารวยในภาคเหนือก็ขออนุญาตจากรัฐบาลจัดสรางเหมืองฝายและบุกเบิกที่นาเพิ่มขึ้นโดยใชแรงงาน
ของชาวนาในทองถิ่น ชาวนาไดรับผลตอบแทนเปนที่นาคนละประมาณ 5 ไร ในการรวมมือกับคนจีน สําหรับชาวจีน
ผูลงทุนก็ไดรับผลตอบแทนโดยไดที่นาสําหรับใหชาวนาเขาทําการเพาะปลูกและเรียกเก็บเงินคานํ้าจากชาวนาในการ
ใชนํ้าเหมือง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ 7 กษ.9/9) บางครั้งชาวจีนเก็บคานํ้าแพงเกินไป
ชาวนาจึงไดสรางเหมืองฝายขึ้นเองแขงขันกับชาวจีน เชน กรณีของจีนแดงขุดเหมืองในทองที่อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม เพื่อใหชาวนาไดนํ้าจากเหมืองทําการเพาะปลูก จีนแดงเรียกเก็บคานํ้าจากชาวนาเปนอัตราขาวเปลือกไรละ
4 ตาง (ประมาณ 6 ถัง) ซึง่ เปนอัตราทีแ่ พงมากเกินไป ชาวนาจึงสรางฝายแลวขุดเหมืองแขงขันกับจีนแดง ทําใหนาํ้ เหมือง
ของจีนแดงแหงขอดตองเลิกลมกิจการ (ชุม ศรี, สัมภาษณ)
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

พอคาจีนอีกคนหนึง่ ซึง่ คาขายระหวางเชียงใหมกบั มะละแหมงและทําธุรกิจหลายอยางในเชียงใหม คือ นายสุน ฮี้
ชุติมา หรือหลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477) ก็เปนผูบุกเบิกที่นาในเชียงใหมและภาคเหนือโดยการขออนุญาต
จากเจาผูครองนครเชียงใหมแลวนําราษฎรมาสรางเหมืองฝาย และที่นา เมื่อสรางเหมืองฝาย เสร็จก็แบงที่นาใหราษฎร
ผูบุกเบิกสวนหนึ่ง (กิมฮอ นิมมานเหมินทร, สัมภาษณ)
เจาผูค รองนครเชียงใหมและเชือ้ สายก็ใชสถานภาพและกฎหมายในการสรางเหมืองฝายบุกเบิกทีน่ าเชนเดียวกัน
ดังนั้น “นาเจา” จึงมีอยูในเขตดอยสะเก็ด หางดง สันปาตอง อําเภอเมือง และอําเภออื่นๆ
ในเขตอําเภอสันปาตองปจจุบันนี้ พลตรีเจาแกวนวรัฐ (พ.ศ. 2405-2482) เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 9 แหง
ราชวงศทิพยจักร ไดบุกเบิกที่นาในเขตอําเภอสันปาตองแลวสรางฝายลําเหมืองเพื่อทดนํ้าเขานาจํานวนประมาณ
500 ไร พลตรีเจาแกวนวรัรฐไดสรางวัดศรีนวรัฐ (ทุงเสี้ยว) ปจจุบันอยูในเขตหมูที่ 3 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม และสรางคุม (วังเจา) ที่หนาวัดศรีนวรัฐ

ภาพที่ 5.1 รูปวัดศรีนวรัฐ (ทุงเสี้ยว)
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 5.2 รูปคุมเจาแกวนวรัฐ
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
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เชื้อสายเจาผูครองนครเชียงใหมที่มีที่นาอยูในเขตอําเภอหางดงและสันปาตอง ตองประทับชางเพื่อมาตรวจนา
และเก็บสวยขาวเปลือก ขบวนชางตองผานลํานํา้ ในเขตอําเภอหางดง ลํานํา้ สายนีจ้ งึ เรียกวาหวยแมตา ชาง (แมทา ชาง) แลวเรียก
อําเภอหางดงในอดีตวา แขวงแมตาชาง หมายถึงบริเวณที่ชางเดินขามลํานํ้าไปกลับระหวางเชียงใหมกับสันปาตอง
นี่คือตัวอยางการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรกอน พ.ศ. 2476 ซึ่งตองอาศัยโครงสรางสวนบน คือ อํานาจรัฐ ไดแก
ผูปกครอง กฎหมาย และแบบของการผลิตกอใหเกิดพลังในการผลิต และความสัมพันธในการผลิตแบบปกครอง
ควบคุม สํานึกบุญคุณ สงสวย และเกณฑแรงงาน
การสงเสริมดานการชลประทาน การชลประทานในภาคเหนือกอน พ.ศ. 2475 ชาวนาใชวิธีการชวยเหลือตัวเอง
ในการสรางเหมืองฝายเพื่อใชนํ้าในการทํานาผลิตขาวเพื่อบริโภคเอง แตหลังจากที่ไดเปดกิจการเดินรถไฟสายเหนือ
ถึงสถานีนครลําปางในป พ.ศ. 2459 และถึงสถานีเชียงใหมในป พ.ศ. 2464 และไดเริ่มสรางถนนเชื่อมระหวางจังหวัด
ลําปางกับจังหวัดเชียงรายในป พ.ศ. 2457 แลว การผลิตขาวเพือ่ บริโภคเองก็เริม่ เปลีย่ นเปนการผลิตเพือ่ ขาย มีการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ความจําเปนตองมีระบบการชลประทานขนาดใหญเพื่อใชในการเพาะปลูกจึงมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม ในป พ.ศ. 2456 เชอร โธมัส วอรด (Sir Thomas Ward) ผูเชี่ยวชาญการชลประทานของรัฐบาลอังกฤษ
ประจําประเทศไทย ไดเสนอโครงการชลประทานในเขตภูเขาทีจ่ งั หวัดลําปางครอบคลุมพืน้ ที่ 40,000 ไร (สุนทรี อาสะไวย,
2521: 94-96) ขึ้นเปนครั้งแรกแตไมไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลเนื่องจากไมมีงบประมาณ ในป พ.ศ. 2465 กรมทดนํ้า
(กรมชลประทาน) ไดเสนอโครงการชลประทานในภาคเหนือเปนเงินงบประมาณ 31,200,000 บาท แตก็ไมไดรับอนุมัติ
จากรัฐบาลอีกเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน ในป พ.ศ. 2470 กรมชลประทานไดเสนอโครงการชลประทานในภาคเหนือ
แถบลุมแมน้าํ ปง จังหวัดเชียงใหม การเสนอครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล ดังนั้นในป พ.ศ. 2471 จึงไดเริ่มกอสราง
ฝายกัน้ แมนาํ้ ปงในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม แลวขุดคลองสงนํา้ เพือ่ หลอเลีย้ งทีด่ นิ ซึง่ ใชทาํ การเพาะปลูกประมาณ
70,000 ไร เนื่องจากมีงบประมาณจํากัดโครงการนี้จึงดําเนินอยางลาชาและสรางเสร็จใน พ.ศ. 2479 นับเปนโครงการ
แรกและโครงการเดียวที่รัฐบาลไดจัดสรางระบบการชลประทานชวยเหลือชาวนาในภาคเหนือในระยะแรกเริ่ม
(กรมชลประทาน, 2520: 2-7)
ระบบชลประทานดังกลาว คือ โครงการชลประทานแมแตง คลองสงนํ้าเริ่มตั้งแตฝายแมแตง ผานอําเภอแมแตง
อําเภอแมริม อําเภอเมือง อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง แลวลงสูลํานํ้าปงที่ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม อําเภอสันปาตอง จึงมีพื้นที่รับนํ้าเขตชลประทานและพื้นที่รับนํ้านอกเขตชลประทาน

3. การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสมัยปจจุบัน (พ.ศ. 2476-2562)
ในป พ.ศ. 2476 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475) 1 ป รัฐบาลจึงไดประกาศ
ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ โดยตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการสวนภูมิภาคพุทธศักราช 2476 ขึ้น
และนับจากนัน้ จังหวัดก็ไดกลายเปนเขตการปกครองภูมภิ าคของประเทศไทยทีม่ รี ะดับสูงสุดภายในจังหวัดนัน้ ๆ ในดาน
การชลประทาน พ.ศ. 2479 โครงการชลประทานแมแตง ซึ่งไดรับการอนุมัติการกอสรางฝายและคลองสงนํ้าตั้งแต
พ.ศ. 2471 ไดสรางเสร็จและสามารถใชนํ้าเพื่อการเกษตรได พื้นที่บางสวนของอําเภอสันปาตอง เชน ตําบลนํ้าบอหลวง
ตําบลบานแม ตําบลยุหวา ตําบลบานกลาง และตําบลทาวังพราว จึงอยูในเขตชลประทาน แตพื้นที่บางสวนของตําบล
เหลานี้อยูนอกเขตชลประทาน ดังไดจําแนกมาแลวในบทที่ 4
การจัดสรรนํ้าในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานยังคงใชนํ้าฝนและนํ้าทาซึ่งเกิดจากแมนํ้าขานและแมนํ้าวาง
การผลิตขาวในระบบทุนนิยมเปนการผลิตขาวเพือ่ ขายและการสงออกตางประเทศ ขาวเปนสินคาออกอันดับ 1 ของไทย
ในอดีตเมื่อทางรถไฟสายเหนือขยายถึงเชียงใหม พ.ศ. 2464 และไดสรางทางรถยนต ทางเกวียน เชื่อมระหวาง
อําเภอเมืองเชียงใหมกับอําเภอตางๆ ทําใหการขนสงสะดวกขึ้น จึงเกิดการขยายตัวในการผลิตขาวเพื่อขายในเขตพื้นที่
นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง และอําเภออื่นๆ
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การจัดสรรนํ้าเพื่อสรางฝายเหมืองในการบุกเบิกที่นาก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสมัยกอนที่เคยบุกเบิกมาแลว ไดมี
บุคคลสําคัญที่ขออนุญาตทางราชการโดยถูกตองตามกฎหมายบุกเบิกที่นาหลังป พ.ศ. 2476 ตัวอยางเชน นายสี่หมื่น
วณีสอน (พ.ศ. 2431-2519) ไดระดมชาวบานสรางฝายทาบอเย็นกั้นแมนํ้าขาน แลวขุดเหมืองเจาสี่หมื่นตั้งแตตําบล
บานแม ผานตําบลยุหวา และตําบลทุงสะโตก
ลําเหมืองเจาสี่หมื่น ลึก 8 เมตร มีความยาวมากกวา 20 กิโลเมตร ใชกําลังชาวบานวันละ 3,000 คน ขุดเปนเวลา
6 เดือน เกิดพื้นที่รับนํ้าเพื่อการเกษตรประมาณจํานวน 20,000 ไร
ในปจจุบันลําเหมืองเจาสี่หมื่น ยังคงใชนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และไดขุดลอกเหมือง
เปนประจํา ในป พ.ศ. 2562 ไดขุดลอกเหมืองเจาสี่หมื่นตลอดลําเหมืองดวยรถขุดแทนแรงคน

ภาพที่ 5.3 รูปเหมืองเจาสี่หมื่น ตําบลทุงสะโตก
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ในพื้นที่นอกเขตชลประทานตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลบานแม ยังมีเหมืองหลวงซึ่งขุดมากอนเหมืองเจาสี่หมื่น
เหมืองหลวงเกิดจากฝายเกาะไมตันกั้นแมนํ้าขาน แลวขุดเหมืองหลวงผานตําบลบานแม ตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลยุหวา
ตําบลสันกลาง ตําบลทุงตอม ตําบลแมกา และตําบลมะขามหลวง กอนสรางฝายคอนกรีตเกาะไมตัน พ.ศ. 2540
กํานันตําบลบานแมเปนหัวหนาเหมืองฝายโดยตําแหนงตองประกาศเชิญชวนชาวบานผูใ ชนาํ้ 4 ตําบล คือ ตําบลบานแม
ตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลยุหวา ตําบลสันกลาง ไปตีฝายหรือซอมแซมฝายทุกๆ ป กอนฤดูกาลทํานา (กลุมเหมืองฝาย
ตําบลยุหวา, สัมภาษณ)

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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การซอมแซมฝายเกาะไมตนั กอน พ.ศ. 2540 ตองกระทําทุกปกอ นฤดูกาลทํานาประมาณเดือน 7 ของภาคเหนือ
(เมษายน) กํานันตําบลบานแมจะประกาศผานทางแกเหมืองใน 4 ตําบล ใหชาวบานมาระดมกําลังสรางฝายเกาะไมตัน
กั้นลํานํ้าขาน ชาวบานจะเตรียมหลักไมอาจเปนไมไผ ไมอื่นๆ ในเขตระบบนิเวศปาใกลบานคนละ 10-20 หลัก
เพื่อปกขวางลํานํ้า นอกจากนี้ชาวบานตองเตรียม “ลูกจะเข” คือ ไมขวางลํานํ้า อาจเปนกิ่งไมมัดรวมกันเปนมัดๆ
หรือกิ่งไมอื่นก็ได การทํางานทําพรอมกันทุกหมูบานแตแบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปนชองๆ ตามความยาวของฝาย
ที่ขวางลํานํ้า การระดมกําลังสรางฝายสามารถสรางเสร็จภายใน 1 วัน ดังนั้น 1 ป จึงมีการระดมกําลังคนสรางหรือ
ซอมแซมฝายเดิมปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุมเหมืองฝายตําบลยุหวา, สัมภาษณ)
เหมื อ งหลวง ก็ มี ลํ า เหมื อ งแยกออกไปยั ง พื้ น ที่
ในหมูบานตางๆ เชน เหมืองปาจู แยกไปทางทิศใตของ
ตําบลยุหวา ผานหมู 7 บานใหมมวงกอน หมู 9 บานตนผึ้ง
และหมู 12 บานดอนตัน นอกจากนี้ยังมีลําเหมืองเจานอย
เหมืองแมกุง ซึ่งขุดขึ้นเพื่อใชนํ้าในการเกษตร ชื่อลําเหมือง
หลวง เหมืองเจานอย คือชื่อบรรดาศักดิ์ของเครือญาติ
เจาผูค รองนครเชียงใหม ดังนัน้ ทีด่ นิ ผืนนาเหลานีก้ ถ็ กู บุกเบิก
โดยอํานาจของเจาหลวงแหงนครเชียงใหม
นอกจากชวยกันซอมแซมหรือสรางฝายทุกๆ ปแลว
ยังตองระดมกําลังกัน “รองเหมือง” หรือขุดลอกเหมือง
ภาพที่ 5.4 รูปเหมืองหลวง
กอนฤดูกาลทํานาประมาณเดือน 8 หรือเดือน 9 เหนือ
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์ ชูชาติ
(พฤษภาคม-มิถนุ ายน) เปนประจําทุกป ปละ 1 วัน โดยการ
แบงชาวบานผูใชนํ้าเหมืองขุดลอกเหมืองในพื้นที่รับนํ้าของตนเอง การระดมกําลังกันขุดลอกเหมืองใชเวลาปละ 1 วัน
เมื่อขุดลอกเหมืองเสร็จแลวก็จะทําพิธีไหวผีฝายในเดือน 9 เหนือ (มิถุนายน) ที่หัวฝายจะมีหอผีฝายประจําทุกฝาย

ภาพที่ 5.5 หอผีฝาย

ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์ ชูชาติ
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การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรยึดฝายเหมืองตามสายนํ้าเปนหลัก มิไดแบงตามเขตการปกครองสวนทองถิ่น
ที่แยกออกเปนอําเภอ ตําบล หมูบาน ฝาย และเหมือง เชื่อมตอระหวางอําเภอและตําบล ดังนั้นหัวหนาเหมือง
ฝายจึงมิใชกํานันหรือผูใหญบาน หัวหนาเหมืองฝายตองถูกคัดเลือกจากกลุมชาวบานผูใชเหมืองฝายเดียวกัน ดังนั้น
หัวหนาเหมืองฝายอาจเปนกํานัน (นายแควน) ผูใ หญบา น (พอหลวง) หรือชาวบานทีม่ บี ารมี ชาวบานนับถือก็ได ตัวอยาง
การบริหารจัดการนํ้าฝายขุนคง
ฝายขุนคง ฝายขุนคงเปนฝายกั้นแมนํ้าวาง ตามประวัติกลาววา สรางโดยขุนคง ไมปรากฏปในการสราง
พญาพรหม เปนหัวหนาฝายคนแรก ตอมานายบุญจม ทาวงค (พระปอปนฤๅษี) ดํารงตําแหนงหัวหนาเหมืองฝาย
4 สมัย (ในปจจุบันนายบุญจม ทางวงค บําเพ็ญตนเปนฤๅษีอยูที่สํานักฤๅษี ใกลอางเก็บนํ้าหวยมะนาว ตําบลบานกาด
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม) ตอจากนั้นกํานันเจริญ บุญยะชัยชนะ ดํารงตําแหนงหัวหนาเหมืองฝาย 5 สมัย
(ขอมูลปายประชาสัมพันธที่ทําการฝายขุนคง)

ภาพที่ 5.6 ฝายขุนคง

ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์ ชูชาติ

ฝายขุนคงกั้นแมนํ้าวาง ตําบลทุงสะโตก ทําใหเกิดเหมืองซึ่งใชนํ้าฝายขุนคงในเขตตําบลทุงป ตําบลบานกาด
ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และหมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 11-12 ของตําบลทุงสะโตก ยกเวน
หมูที่ 7, 8, 9 และ 10 ใชนํ้าฝายทาสา หมูที่ 10 และ 11 บางสวนใชนํ้าฝายปุโล ฝายเหลานี้กั้นแมนํ้าวางอยูในเขตตําบล
ทุงสะโตก ตําบลทุงสะโตก ใชนํ้าจากฝายแมนํ้าวางอยางเดียว (กลุมเกษตรกรผูใชนํ้า ตําบลทุงสะโตก, สัมภาษณ)
ตําบลทุง สะโตกกอน พ.ศ. 2515 มีนาํ้ ทาอุดมสมบูรณ “เจาแกวนวรัฐ” ยังเคยมีทนี่ าอยูท ตี่ าํ บลทุง สะโตกประมาณ
400-500 ไร ปจจุบันขายหมดแลว
การซอมแซมหรือสรางฝายเขตลุมแมนํ้าวางก็คลายกับแมนํ้าขาน คือ ชาวนาที่ใชนํ้าฝายเดียวกันก็ชวยกัน
“ตีฝาย” หรือสรางฝาย โดยมีคําสั่งจากหัวหนาเหมืองฝายวา ในเดือน 7 (เมษายน) กอนวันสงกรานตจะสรางฝาย
ดังนัน้ ชาวบานทุกคนตองเตรียมไมหลัก ไรละ 5 เลม “จะเข” ไมขวาง ไรละ 1 มัด แบงหนาทีก่ นั้ ฝายชวงละ 1-2 เมตร

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ชาวบานตองนําอุปกรณ เชน “คอนหนาแวน” (คอนสําหรับตอกหลักไม) มีด จอบ เสบียงอาหารไปเอง
แลวชวยกันสรางฝายใหเสร็จภายใน 1 วัน ตอจากนั้นแกเหมืองก็จะนัดหมายขุดลอกเหมืองฝายเพื่อดึงนํ้าเขานา
ในเดือน 8 หรือเดือน 9 เพื่อเตรียมพรอมในการจัดสรรนํ้าในการทํานา
หัวหนาเหมืองฝายสวนมากเปนกํานันหรือผูมีบารมี คอนขางมีทรัพยสมบัติ ที่ดิน ที่นา ดังนั้นหัวหนาเหมือง
ฝายในสมัยกอนจึงมีทั้งไดรับคาตอบแทนเปนขาวเปลือกหรือไมรับคาตอบแทน (กลุมเหมืองฝาย ตําบลยุหวา,
สัมภาษณ)
จากการสัมภาษณนายแสง จินะ โดยผูวิจัยเมื่อป พ.ศ. 2522 ไดอธิบายการแบงผลประโยชนใหนายเหมือง
นายฝายวา
“การทํานาใชนาํ้ จากลํานํา้ ขาน มีเจาสีห่ มืน่ (นายสีห่ มืน่ วณีสอน) เปนนายฝาย ชาวนาตองชวยกัน
ซอมแซมฝายทุกป ชาวนาตองแบงขาวใหนายฝายตามแตตกลงกันวาไดขา วมากหรือนอย เชน ไดขา วธรรมดา
แบงใหนายฝายไรละครึ่งถัง แตถาปไหนขาวไดผลดีอาจแบงใหมากกวา” (แสง จินะ, สัมภาษณ)
ในปจจุบันคาตอบแทนแกเหมืองฝาย เปลี่ยนจากสิ่งของคือขาวเปลือกเปนเงินตรา แตอัตราแตละพื้นที่ใชนํ้า
ไมเหมือนกัน เชน เก็บคานํ้าไรละ 10 บาทใหแกกรรมการบริหารเหมืองฝาย หรือไรละ 15 บาท แตพื้นที่บางสวนมาก
เก็บไรละ 10 บาท (กลุมเกษตรและนายเหมืองฝาย ตําบลทุงสะโตก และตําบลยุหวา, สัมภาษณ) สําหรับในพื้นที่
ชลประทานเก็บไรละ 15 บาท มอบใหกรรมการเหมืองฝาย 10 บาท เหลืออีก 5 บาทชลประทานเก็บไวใชจายใน
กิจกรรมเหมืองฝาย (นงเยาว กันธศรี นายเหมืองฝายและกลุมเกษตรบานดอนตัน, สัมภาษณ)
ระบบการบริหารเหมืองฝาย สรุปไดดังนี้

หัวหนาเหมืองฝาย

หัวหนาเหมืองฝาย
สาขา

หัวหนาเหมืองฝาย
สาขา

หัวหนาเหมืองฝาย
สาขา

กรรมการเหมืองฝาย
5-6 คน

กรรมการเหมืองฝาย
5-6 คน

กรรมการเหมืองฝาย
5-6 คน

ภาพที่ 5.7 ระบบการบริหารเหมืองฝายในปจจุบัน
ที่มา: สรุปโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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เมื่อเกิดระบบการชลประทานหลวงควบคูกับระบบการชลประทานราษฎร ซึ่งมีมาตั้งแตโบราณ ประกอบกับ
ระบบทุนนิยมและปจจัยพื้นฐานในการผลิต เชน ไฟฟา ถนน การสื่อสาร ยังไมขยายเขาสูอําเภอรอบนอกของเชียงใหม
รวมทั้งอําเภอบานแมและแมวาง หรืออําเภอสันปาตองในปจจุบัน ดังนั้นระหวาง พ.ศ. 2475-2515 ประชาชนในเขต
อําเภอสันปาตองก็ยังยึดอาชีพทํานาเปนหลัก และปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว ในลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิม
ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม ระบบการผลิตดังกลาวแลวยังไมกอใหเกิด
ปญหาและคงสืบสานระบบการชลประทานแบบดั้งเดิมไวได แตก็มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหมเพาะปลูกหลังฤดูกาลทํานา
เชน ยาสูบ ถั่วเหลือง ลําไย ฯลฯ ทั้งนี้เพราะตลาดตองการและระบบการชลประทานดีจึงทําใหอําเภอสันปาตอง
“เปนอูขาวอูนํ้า”
หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ผานพนไปแลว อําเภอสันปาตอง
ไดรับการพัฒนาดานการสรางถนน ไฟฟา และสาธารณูปโภคอื่นๆ การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในระบบการผลิต
เพื่อขายและการขยายถนนเขาสูชนบทผานทุงนา อูขาว อูนํ้ามากขึ้น ทําใหเกิดการถือครองที่ดินเปลี่ยนไปจากชาวนา
สูอาชีพพอคา นายทุน พื้นที่นาไดเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย บานจัดสรร สวนลําไย และพืชผลอื่นๆ วัฒนธรรม ชีวิต
ความเปนอยูของชาวบานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดวยเพราะมีโทรทัศนเขาสูหมูบาน
ดังนั้น ระหวางป พ.ศ. 2515-2540 เปนสมัยที่สังคมชาวบานสันปาตองเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ
และพลังในการผลิต ความสัมพันธในการผลิตจะสงผลกระทบตอการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งเปนรากฐานยาวนาน
กวา 1,000 ป ในอดีตหรือไมอยางไร ชาวบานไดปรับการจัดสรรนํ้าใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษนํ้า
บนพื้นฐานศาสตรพระราชาหรือไมอยางไรจะอธิบายในบทที่ 6 ตอไป

บทที่ 6
การประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยี ใหม
ในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า
เพื่อการเกษตรบนพื้นฐานศาสตรพระราชา
เนื้อหาของบทนี้ตองการอธิบายแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับเรื่องการจัดการนํ้า
เพื่อการเกษตร และหลังจากกรมชลประทานสรางฝายคอนกรีตในลุมแมนํ้าวาง ลุมแมนํ้าขาน บทบาทของชาวบาน
ในการจัดสรรนํ้าจะมีสวนรวมในกระบวนการอยางไร เกิดปญหาและแนวทางแกไขอยางไรในกระบวนการจัดสรรนํ้า
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ในเรื่องการประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า
บนพื้นฐานแหงศาสตรพระราชา แบงหัวขอดังนี้
1. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องนํ้า
2. บทบาทของกรมชลประทานในการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2526-2562
3. กระบวนการชาวบานในการมีสวนรวมในการจัดสรรนํ้า
3.1 การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดสรรนํ้าบนพื้นฐานศาสตรพระราชา
3.2 การสรางเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า

1. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องนํ้า
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งแต พ.ศ. 2495-2559 จํานวนทั้งหมด 4,741 โครงการ จัดเปน
โครงการเกี่ยวกับการจัดการนํ้ามากที่สุดถึง 3,248 โครงการ และจากการสํารวจโครงการดังกลาวแลวเพิ่มเติมระหวาง
พ.ศ. 2495-2562 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหมด 4,810 โครงการ ภาคเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมากที่สุดจํานวน 1,838 โครงการ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2562)
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตางๆ ทําใหทรงทราบ
ถึงปญหาความเดือดรอนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องนํ้าใน 3 ดาน คือ นํ้าแลง นํ้าทวม และนํ้าเสีย จึงนํามาซึ่งแนวทาง
พระราชดําริในการแกปญหานํ้าที่สําคัญไดแก การแกปญหาขาดแคลนนํ้า การแกปญหานํ้าทวม และการแกปญหา
คุณภาพนํ้า
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เรื่อง “นํ้า” ไดแก
• โครงการฝนหลวง
• โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
• โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟา
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• โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อรักษาตนนํ้าลําธาร
• โครงการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุม
• โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย
• โครงการบรรเทานํ้าเนาเสีย
• โครงการแกมลิง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตรเห็นแหลงนํ้าใน 3 มิติ คือ ภาพทางอากาศ ภาพทางบกหรือ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร และภาพทางสังคม โดยพระองคทรงนํา “แผนที่ทางสังคม” หรือที่เรียกวา Social Mapping
ของประเทศดวยพระองคเอง จนกลาวกันวาในหลวงทรงมีขอมูลแหลงนํ้ามากที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย จนไดรับ
สมัญญานามวาเปน ปราชญแหงการบริหารจัดการนํ้า (พอหลวงแหงปวงราษฎรปราชญแหงนํ้า, ม.ป.ป.)
การพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับวาเปนงานทีม่ คี วามสําคัญและมีประโยชนอยางยิง่
สําหรับประชาชนสวนใหญของประเทศ ในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณตลอดป ในปจจุบัน
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกนอกเขตชลประทานซึง่ ตองอาศัยเพียงนํา้ ฝนและนํา้ จากแหลงนํา้ ธรรมชาติเปนหลักทําใหพชื ไดรบั นํา้
ไมสมํ่าเสมอตามที่พืชตองการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการเปนผลใหผลผลิต
ที่ไดรับไมดีเทาที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้ามากกวา
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอื่น ทรงใหความสําคัญในลักษณะ “นํ้าคือชีวิต” ดังพระราชดํารัส
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งวา “...หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภค
นํ้าใชเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีนํ้าคนอยูได ถาไมมีนํ้า คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟา
ไมมีนํ้าคนอยูไมได…” (โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับนํ้า, ม.ป.ป.)

ประเภทของงานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

งานพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตร ทีน่ ยิ มกอสรางกันทัว่ ไปมีหลายประเภท ไดแก งานอางเก็บนํา้ งานสระเก็บนํา้
งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดนํ้า งานคลองสงนํ้า และงานสูบนํ้า โดยมีรายละเอียดงานแตละประเภท ดังนี้
1. งานอางเก็บนํ้า
อางเก็บนํา้ คือ บริเวณหรือแหลงเก็บนํา้ ทีไ่ หลมาตามรองนํา้ หรือลํานํา้ ธรรมชาติ โดยการสรางเขือ่ นปดกันระหวาง
หุบเขา หรือเนินสูงเพื่อเก็บกักนํ้ารวมไวในระหวางหุบเขาหรือเนินสูงนั้น จนเกิดเปนแหลงเก็บนํ้าที่มีขนาดตางๆ กัน
โดยเรียกเขื่อนกั้นนํ้านี้วา “เขื่อนเก็บกักนํ้า”
2. งานสระเก็บนํ้า
สระเก็บนํา้ คือ แหลงเก็บขังนํา้ ฝน นํา้ ทา หรือนํา้ ทีไ่ หลออกมาจากดิน ดวยการขุดดิน ใหเปนสระสําหรับเก็บขังนํา้
โดยมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึกของสระตามจํานวนนํ้าที่ตองการจะเก็บไวใชงาน
3. งานขุดลอกหนองและบึง
เปนงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน ใหมีความลึกจนสามารถเก็บนํ้าไดเพิ่มมากขึ้น
4. งานฝายทดนํ้า
เปนงานกอสรางฝาย ซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางนํ้าไหล เพื่อทดนํ้าที่ไหลมาใหมีระดับสูงจนสามารถ
ผันเขาไปตามคลองหรือคูสง นํา้ ใหกบั พืน้ ทีเ่ พาะปลูกตามบริเวณสองฝง ลํานํา้ สวนทีเ่ หลือจะไหลลนขามสันฝายไปเอง
5. งานคลองสงนํ้า
คลองสงนํ้า คือ ทางนํ้าที่ขุดหรือกอสรางขึ้นเพื่อนํานํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติจากอางเก็บนํ้าและจากแหลงนํ้า
ดานหนาฝายหรือหนาเขื่อนระบายนํ้า แจกไปใหพื้นที่เพาะปลูกหรือบริเวณที่ตองการนํ้า คลองสงนํ้าทุกสายจะมีแนว
ไปตามบริเวณที่สูงซึ่งสามารถสงนํ้าใหกับพื้นที่ที่ตองการนํ้าทั้งหมดได โดยคลองที่สรางจะมีขนาดและสัดสวนพื้นที่
รูปตัดขวางของตัวคลองโตพอที่จะสงนํ้าในปริมาณที่ตองการ และมีระดับนํ้าในคลองสูงเพื่อการสงออกไปยังบริเวณ
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ทีต่ อ งการนํา้ ไดอยางสะดวก นอกจากนัน้ บริเวณคลองสงนํา้ ทุกสายจะตองสรางอาคารประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อใชควบคุมและบังคับนําใหสามารถสงไปตามคลองจนถึงพื้นที่ทุกแหงที่ตองการ
6. งานสูบนํ้า
เปนงานสูบนํ้าจากแหลงนํ้าใหสูงขึ้นถึงระดับพื้นดิน ที่สามารถสงนํ้าตอไปตามคลองสงนํ้าใหกับพื้นที่เพาะปลูก
แหลงนํ้าดังกลาวอาจเปนแมนํ้า หวย หนอง คลอง บึง และอางเก็บนํ้า ซึ่งจะตองมีนํ้าเพียงพอใหสูบไปใชงานไดในเวลา
ที่ตองการ (การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร, ม.ป.ป.)
งานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรยังมีแนวพระราชดําริเรื่อง อางพวง คือ การสรางอางเก็บนํ้าขนาดกลาง
ขนาดเล็ก ตอนํ้าจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ หรือเขื่อนเขาสูอางขนาดกลาง และขนาดเล็กของแตละหมูบาน เพื่อเติมนํ้า
ในอางขนาดเล็กมิใหแหงขอด
โครงการพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตรตามพระราชดําริ เปนโครงการทีเ่ ริม่ ทําการศึกษาและวางโครงการขึน้ ตาม
แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอจากนั้นจึงพิจารณาดําเนินการกอสรางใหสอดคลองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากแผนงานพัฒนาหลักของแตละหนวยราชการที่กําหนดไวตามความเหมาะสม
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรฯ เปนงานสวนใหญของโครงการพัฒนาแหลงนํ้าตามพระราชดําริ โดยมี
กรมชลประทานเปนหนวยงานหลักทําการกอสรางสนองพระราชดําริมจี ดุ มุง หมายสําคัญเพือ่ การชวยเหลือ แกไขปญหา
หรือบรรเทาความเดือดรอน จนสามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานของราษฎร ในการจัดหานํ้าชวยเหลือพื้นที่
เพาะปลูกในทองที่ซึ่งขาดแคลนนํ้าใหมีนํ้าใชทําการเพาะปลูกพืช สนับสนุนการเลี้ยงสัตว ตลอดจนจัดหานํ้าใหกับ
ราษฎรในเขตโครงการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกดวย
ตอมาการวางโครงการและกอสรางโครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริไดขยายออกไป
ตามภาคตางๆ เพิ่มมากขึ้น ในภาคเหนือเริ่มกอสรางโครงการแรกเมื่อ พ.ศ. 2516 สวนในภาคใตและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ไดเริ่มโครงการแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2519 ตามลําดับ ซึ่งตอมาไดมีการกอสรางกระจายไปเกือบ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปละหลายสิบโครงการจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2529 กรมชลประทานไดทําการกอสรางโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริขนาดตางๆ รวมทั้งหมดมากกวา 700 โครงการ มีพื้นที่ไดรับ
ประโยชนประมาณ 1,400,000 ไร เชน ภาคเหนือ ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 14,000 ไร โครงการฝายทดนํ้าแมมอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พื้นที่
ไดรับประโยชนประมาณ 3,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โครงการเขื่อนระบายนํ้านํ้าเชิญ อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแกน พื้นที่ไดรับประโยชน ประมาณ 25,000 ไร โครงการอางเก็บนํ้าหวยเดียก อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 5,000 ไร และ ภาคใต ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าใกลบาน อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 1,500 ไร เปนตน (การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร,
ม.ป.ป.)

2. บทบาทของกรมชลประทานในการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2526-2562
แรงงานในการผลิต

แรงงานในผลิตกอน พ.ศ. 2500 ใชแรงงานคน แรงงานสัตว วัว ควาย เปนหลักในการเกษตร เขตอําเภอสันปาตอง
มีการเลี้ยงวัว ควาย เพื่อใชในการไถนา เสร็จฤดูกาลทํานาก็จะนําควายไปใหคนพื้นที่สูงในเขตปาไมและภูเขาเลี้ยงดู
เพราะอาหารสัตวธรรมชาติอุดมสมบูรณ และเกิดการเลี้ยงสัตวแบบผากึ่ง คือ ถาสัตวเกิดลูกตัวแรกผูเลี้ยงไดลูกสัตว
แตถาเกิดลูกตัวที่สองเปนของเจาของวัว ควาย
ระหวาง พ.ศ. 2515-2530 การนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคนและสัตวเริ่มเกิดขึ้น เครื่องจักรสามารถ
ทํางานไดดกี วาแรงงานคน แรงงานสัตว ประกอบกับชาวบานมีเงินออมจึงซือ้ เครือ่ งจักรมาใชแทนแรงงานสัตว ประมาณ
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ป พ.ศ. 2540 จึงเลิกการไถนาดวยวัว ควาย บทบาทของวัว ควาย จึงเปนเพียงการเลี้ยงเพื่อสงขายในตลาดวัว
ควาย หรือขายในการบริโภคในตลาดวัว ควาย ในเขตอําเภอสันปาตอง (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2538: 50-54)
ในปจจุบันใชรถไถนา เครื่องสูบนํ้าแทนระหัดวิดนํ้า หมูบานริมนํ้าในอดีตหลายหมูบานที่มีหลุก เชน หมูที่ 4
ทุงหลุก ริมนํ้าแมขาน ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง ซึ่งเคยใชหลุกวิดนํ้าเขานาในอดีต

เทคโนโลยีในการผลิต

เทคโนโลยีในการจัดสรรนํา้ ในลานนาตัง้ แตอดีตกาล ไมตาํ่ กวา 1,000 ปมาแลวในการจัดสรรนํา้ ใชระบบเหมืองฝาย
แต ตาง วิธีการคือกั้นนํ้าในแมนํ้าลําธารโดยไมหลักปกกั้นแมนํ้าลําธารตามความกวางของสายนํ้าแลววางไมขวางลํานํ้า
โดยมีหลักที่ปกไวชวยยึดมิใหไมขวางซอนกันในลักษณะเอียงถูกกระแสนํ้าพัดพังทลาย ไมอาจใชไมยืนตน ไมไผ
เหมือง เหมืองคือคูนํ้าที่ชาวบานชวยกันขุดขึ้นเพื่อลําเลียงนํ้าจากหลังฝายเขาสูนา การบุกเบิกที่นาตองเริ่มตน
จากการขุดเหมืองผานนาใหนํ้าไหลจากพื้นที่นาสูงลงสูพื้นที่นาที่ตํ่ากวาได แตการขุดเหมืองผานภูมิประเทศที่สูงตํ่า
ไมเทากัน ความลึกของลําเหมืองแตละสถานที่จึงไมเทากันดวย ดังนั้นการขุดลําเหมืองในสมัยโบราณเพื่อการจัดสรรนํ้า
ในการเกษตร จึงเปนวิธีการที่เกิดจากความชํานาญ
ฝาย ฝายคือการสรางวัสดุกั้นลํานํ้า เริ่มตนจากการปกเสาไมขวางสายนํ้าจากฝงหนึ่งสูอีกฝงหนึ่ง อาจปกขวาง
2-3 ชั้นแลวแตความแรงของกระแสนํ้า แลวใชไมฟาดขวางซอนๆ ในลักษณะลาดเอียงหลายๆ ชั้นเพื่อกั้นกระแสนํ้า
ใหสูงขึ้น ถากั้นแมนํ้าลําคลองตองเวนชองนํ้าหรือแพผานได แตถาในลําหวยไมมีเรือแพก็กั้นในแนวขวาง แตตองใหนํ้า
ไหลผานได เพื่อแบงนํ้าใหแกหมูบานที่อยูเบื้องลางฝาย
วัสดุที่ใชทําฝายอาจเปนไมยืนตนทุกชนิดที่หาไดในระบบนิเวศปาใกลหมูบาน ฝายเล็กๆ อาจใชไมไผในเขตปา
ของหมูบาน
ภาพที่ 6.1 ไมไผ วัสดุสําคัญในการสรางฝาย

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 6.2 ฝายขนาดเล็กกั้นลําหวยโปงสมิ

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
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ระบบการสรางฝาย แบงไดเปน 3 แบบ คือ ฝายทองถิ่น ฝายกึ่งถาวร และฝายถาวร
ฝายทองถิ่น ซึ่งสรางมาตั้งแตโบราณเพื่อกั้นแมนํ้าหรือลําธารเล็กๆ ถาเปนแมนํ้าอาจใชเสาไมใหญและทอนซุง
กั้นขวางแมนํ้า แตถาลําหวย ลําธาร ก็ใชไมไผไมเล็กๆ ในทองถิ่น กิ่งไม ฝายประเภทนี้ตองซอมแซมทุกปกอนฤดูกาล
ทํานา
ฝายกึง่ ถาวร เปนฝายเกิดจากแนวพระราชดําริเรือ่ งการใชกอ นหิน วัสดุในทองถิน่ กัน้ ลําธาร โดยการวางกอนหิน
ซอนๆ กันกัน้ ทางนํา้ หลายๆ ชัน้ แลวคลุมดวยตาขาย ลวดเหล็ก เพือ่ ใหกอ นหินอยูร วมกันเปนแนวกําแพงหนาเพือ่ ปองกัน
กระแสนํ้า อาจใชปูนซีเมนตกอเชื่อมกับกอนหินก็ได
ฝายถาวร ฝายถาวรเปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงทนทาน ในปจจุบันกรมชลประทานสรางฝายชนิดนี้
กั้นกระแสนํ้าในแมนํ้าแทนฝายทองถิ่น ฝายทองถิ่นจึงเหลืออยูในลําหวยเล็กๆ ในหมูบานชนบท
นับตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา กรมชลประทานซึ่งไดรับแนวพระราชดําริจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดเริม่ สรางฝายคอนกรีตแทนฝายไมซงึ่ มีมาแตโบราณ ในปจจุบนั ฝายไมแบบเดิมในพืน้ ทีเ่ ขตนอกชลประทานสันปาตอง
ใชระบบฝายคอนกรีต แทนฝายไมทุกฝายแลว ยกเวนฝายกั้นลําหวยหรือกั้นคลองสงนํ้าขนาดเล็ก

ภาพที่ 6.3 ฝายคอนกรีตกรมชลประทาน
สรางสนองพระราชดําริ

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 6.4 ปายกรมชลประทานแจงปที่สรางฝาย
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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การสรางฝายคอนกรีตในแมนํ้าวาง แมนํ้าวางตนนํ้าเกิดจากลําหวยและลําธารหลายสายในเขตภูเขาอําเภอ
แมวาง ระดับความสูงตั้งแต 1,500-2,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ไหลผานตําบลแมวินซึ่งมีความสูง
แลวลาดตํา่ ลงสูพ นื้ ราบเชิงเขา ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง แมนาํ้ วางก็มฝี ายคอนกรีตกัน้ ลํานํา้ เรียงตามลําดับดังนี้
1. ฝายนอน สรางในพื้นที่ระดับความสูง 385 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง สรางในป พ.ศ. 2529
กรมชลประทานสรางฝายคอนกรีตเพื่อหลอเลี้ยงทุงนาและสวนในเขตตําบลบานกาด อําเภอวาง

ภาพที่ 6.5 ฝายนอนกั้นแมนํ้าวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

2561)

2. ฝายแมวาง กรมชลประทานก็สรางฝายแมวางในระดับความสูง 340 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
3. ฝายหวยผึง้ กรมชลประทานสรางใน พ.ศ. 2531 ตามแนวพระราชดําริ มีพนื้ ทีร่ บั นํา้ 3,920 ไร (กรมชลประทาน,

4. ฝายขุนคง เปนฝายโบราณสรางโดยชาวลัวะชื่อ ขุนคง ฝายนี้สงนํ้าเหมืองเลี้ยงพื้นที่นา ตําบลทุงสะโตก
อําเภอสันปาตอง และอําเภอแมวาง
5. ฝายนาทราย นํ้าจากฝายใชในพื้นที่การเกษตรตําบลทุงป อําเภอแมวาง
6. ฝายทาคําปา นํ้าจากฝายเลี้ยงที่นาและสวน ตําบลทุงปและตําบลบานกาด

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ภาพที่ 6.6 ฝายทาคําปา

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

7. ฝายทาสา นํ้าจากฝายเลี้ยงพื้นที่ตําบลทุงสะโตก
8. ฝายดอนปน สรางใน พ.ศ. 2538 เลี้ยงพื้นที่ตําบลทุงสะโตก
9. ฝายศรีบุญเรือง เลี้ยงพื้นที่ตําบลทุงสะโตก
10. ฝายปุโล สรางใน พ.ศ. 2526 เลี้ยงพื้นที่ตําบลทุงสะโตก
ฝายเหลานีเ้ ดิมทีเดียวเปนฝายไม แตภายหลัง พ.ศ. 2526 กรมชลประทานเริม่ สรางเปนฝายคอนกรีต ฝายตนนํา้ วาง
จะมีนํ้ามากและลดนอยลงตามลําดับจนเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง หรือนํ้าแหงหลังฝาย

ภาพที่ 6.7 แสดงนํ้าแหงที่ฝายปุโล

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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แมนาํ้ ขาน แมนาํ้ ขานตนนํา้ เกิดจากเขตอําเภอสะเมิงไหลผานอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง แมนาํ้ ขานไหลผาน
ตําบลนํา้ บอหลวง ตําบลบานแม ตําบลทุง สะโตก ตําบลบานกลาง และตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ฝายในแมนํ้าขานเปนฝายไมมาตั้งแตโบราณ ตอมากรมชลประทานจึงไดสรางฝายคอนกรีตแทนฝายไม ฝายใน
แมนํ้าขานเฉพาะเขตอําเภอสันปาตอง เรียงลําดับจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า ไดดังนี้
1. ฝายไรลอ สรางในพื้นที่ระดับความสูง 314 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง อยูในตําบลนํ้าบอหลวง
อําเภอสันปาตอง
2. ฝายสันปูเลย ฝายนี้เปนเสนแบงเขตแดนระหวางตําบลนํ้าบอหลวง และตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง
นํ้าจากเหมืองหลังฝายสันปูเลยหลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรตําบลดอนเปา
3. ฝายเกาะไมตนั สรางฝายคอนกรีตในป พ.ศ. 2540 ฝายจากเกาะไมตนั ทําใหเกิดการขุดเหมืองหลวงสงนํา้ เขาสู
ตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลบานแม ตําบลยุหวา ตําบลสันกลาง เหมืองหลวง ยังมีลําเหมืองยอยๆ ไดแก เหมืองเจานอย
เหมืองแมกุง เหมืองปาจู ในสมัยกอน พ.ศ. 2476 สงนํ้าหลอเลี้ยงตําบลทุงตอม ตําบลแมกา และตําบลมะขามหลวง
4. ฝายทาบอเย็น หรือฝายเจาสีห่ มืน่ สรางโดยนายสีห่ มืน่ มณีสอน หลังจากสรางฝายแลวไดขดุ เหมืองเจาสีห่ มืน่
จากตําบลบานแม นํานํ้าไปหลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรถึงตําบลยุหวา
5. ฝายปวงสนุก
6. ฝายทุงเสี้ยว
7. ฝายหลังถํ้า
หลังจากสรางฝายสําคัญทัง้ 17 ฝายในแมนาํ้ วางและแมนาํ้ ขานแลว การซอมแซมทําฝายทุกปกย็ ตุ ลิ งคงเหลือแต
การนําวิธกี ารเดิมในการจัดสรรนํา้ มาใชแบบโบราณ คือการรวมแรงกันลอกเหมืองทุกป ทัง้ เหมืองดินและเหมืองคอนกรีต
แกฝายตองระดมชาวบานมาชวยกันทํางานลอกเหมืองแบบเดิม สําหรับการปด-เปดประตูนาํ้ การจัดสรรนํา้ กรมชลประทาน
ก็มอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการเหมืองฝายจัดแบงนํ้ากันเองตามแบบโบราณ นี่คือการจัดสรรนํ้าโดยการ
นําภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ประยุกตกบั เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง (พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น, 2542)
จากแนวพระราชดําริในเรื่องการจัดการนํ้า การสรางเขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า ฯลฯ ทําใหกรมชลประทานรับแนว
พระราชดําริสรางฝายกัน้ แมนาํ้ สําคัญเพือ่ การเกษตร ตลอดสายนํา้ ในแมนาํ้ ขานและแมนาํ้ วาง ตัง้ แตป พ.ศ. 2526-2540
จึงไดสรางฝายกั้นแมนํ้าวางและแมนํ้าขานแทนฝายเดิมครบทุกฝาย นอกจากนี้กรมชลประทานยังไดสรางเหมืองสงนํ้า
คอนกรีตอีกดวย

3. กระบวนการชาวบานในการมีสวนรวมในการจัดสรรนํ้า
3.1 การประยุกตภูมิปัญญาทองถิ่นในการจัดสรรนํ้าบนพื้นฐานศาสตรพระราชา

กระบวนการชาวบานในการมีสวนรวมในการจัดสรรนํ้า หลังจากกรมชลประทานรับแนวพระราชดําริสรางฝาย
และลําเหมืองคอนกรีตใหแกราษฎรในการจัดสรรนํ้าแลว ราษฎรไดประยุกตภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมเดิม
มาใชกับระบบเทคโนโลยีของเหมืองฝายแบบใหม กลาวคือ
ระบบเหมืองฝาย เปนระบบการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรที่ราษฎรตองยอมรับภายใตกฎหมายของรัฐในสมัย
การปกครองแบบราชาธิปไตย ตั้งแตอาณาจักรลานนาเปนประเทศเอกราช จนกระทั่งรวมตัวอยูภายใตอํานาจอธิปไตย
และกฎหมายของประเทศไทย จารีตประเพณีเหลานี้กลับกลายเปนขอตกลงของประชาคมในระบบเหมืองฝาย
ซึ่งตองยอมรับในความชอบธรรมและปฏิบัติตามจนกลายเปนวัฒนธรรมและประเพณี
ผูนําทางดานเหมืองฝาย ประกอบดวยแกเหมือง แกฝาย และลามเหมือง หรือประชาสัมพันธเหมืองฝาย
แกเหมือง แกฝาย เปนคนเดียวกัน โดยมีตําแหนงสูงสุด เลือกตั้งจากผูมีบารมีที่ชาวบานเคารพนับถือ ยําเกรง อาจเปน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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หัวหนาแควน (กํานัน) พอหลวง (ผูใหญบาน) หรือชาวบานอาวุโส มีหนาที่ดูแลเรื่องฝายและการจัดสรรนํ้าจากฝาย
ไปสูลําเหมืองตางๆ อาจผานจากอําเภอสูอําเภอ หรือจากตําบลหนึ่งสูอีกตําบลหนึ่ง ดังนั้นบุคคลที่เปนหัวหนา
เหมืองฝาย จึงตองมีบารมีขามพื้นที่การปกครอง เชน ฝายขุนคง มีหัวหนาเหมืองฝายตั้งแตอดีต (ไมทราบ พ.ศ.)
ถึงปจจุบัน พ.ศ. 2562 มีหัวหนาเหมืองฝาย 12 คน คนที่ 1 พญาพรหม คนที่ 2 พญาเขื่อนแกว คนที่ 3 กํานัน
หมื่นฉกาจ คนที่ 4 กํานันอวน พรหมไชย (เริ่มมีนามสกุลใชในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) คนที่ 5
กํานันดํารง แสนสกุล คนที่ 6 กํานันสม อินตะกา คนที่ 7 นายสวรรค อนุจักร คนที่ 8 นายบุญจม ทางวงค (ฤๅษีปน)
คนที่ 9 พอหลวงสุข วงษาคํา คนที่ 10 พอหลวงเล็ก คําตุย คนที่ 11 กํานันไพโรจน ใจเปง คนที่ 11 กํานันนิภพ
พะกําพันธ คนที่ 13 กํานันเจริญ บุญยะชัยชนะ
หัวหนาเหมืองฝาย จะมีกรรมการเหมืองฝาย 5-6 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก นอกจากนี้ยังอาจมีกรรมการที่ปรึกษาเหมืองฝาย
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเหมืองฝาย สรุปไดดังนี้
1. จัดสรรนํ้าใหแกสมาชิกที่ใชนํ้าที่เกิดจากฝายไหลผานไปตามลําเหมืองเขาสูพื้นที่การเกษตร
2. กํากับ ดูแล นัดทํากิจกรรมตางๆ ของเหมืองฝาย เชน ลอกเหมือง ซอมแซมฝาย ทําพิธีกรรมเกี่ยวกับ
เหมืองฝาย
3. กําหนดงบประมาณในการบํารุงรักษาเหมืองฝาย
4. กําหนดกิจกรรมในรอบป
5. แกปญหาความขัดแยงในระหวางผูใชนํ้า
6. กํากับ บังคับ ลงโทษ โดยการปรับสินไหมแกผูฝาฝนตามกฎกติกาที่รวมกันบัญญัติขึ้น
ในบทลงโทษประกอบดวย ประการแรก วากลาวตักเตือนถากระทําอีกไมเข็ดหลาบ ใชบทลงโทษประการที่สอง
ปรับ 500-1,500 บาท (แกฝายอินสม สุคําปน และชัย โบจันทร, สัมภาษณ)
ฝายหนึ่งฝายอาจมีลําเหมืองหลายสายทั้งสายใหญและสายยอยๆ ก็จัดใหมีอนุกรรมการเหมืองฝายแตละเหมือง
ดูแลกํากับ โดยขึ้นอยูกับกรรมการเหมืองฝาย นอกจากนี้ยังมีฝายประชาสัมพันธหรือลามฝายลามเหมือง ทําหนาที่
ประกาศใชผูใชนํ้าในแตละฝายหรือแตละเหมือง ทราบกําหนดวันในการซอมแซม ลอกเหมือง กอนฤดูกาลทํานา
สําหรับการซอมแซมฝายคอนกรีตในปจจุบัน หลังจากกรมชลประทานสรางเสร็จแลวเปนอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล ดังนั้นคณะกรรมการเหมืองฝายตองทําหนาที่ประสานงาน
ของบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถิ่นดังกลาว แตการบริหารการจัดการนํ้า กรมชลประทาน องคการบริหาร
สวนทองถิ่นจะไมเขามากาวกาย มอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการเหมืองฝาย หรือประธานแกเหมือง แกฝาย
ใชภูมิปญญาชาวบาน จารีตประเพณีโบราณ จัดสรรนํ้าสืบตอกันมา หลังจากกรมชลประทานรับแนวพระราชดําริ
ในเรื่องการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร

3.2 การสรางเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า

เทคโนโลยีใหมในการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ปญหาการใชนํ้าเพื่อการเกษตรเกิดขึ้นทั้งขาดแคลนนํ้าและนํ้า
ทวมในฤดูฝน ในตําบลนํ้าบอหลวงพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1,800 ไร ประกอบดวย หมูที่ 3 บานแพะสันใหม หมูที่ 4
บานจอมแจง หมูที่ 5 บานหนองหา หมูที่ 6 บานหนองไหว หมูที่ 7 บานหัวฝาย เกิดอุทกภัยในเดือนสิงหาคม-กันยายน
และพื้นที่ 1,000 ไรเกิดภัยแลงในเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลนํ้าบอหลวง, 2561: 18-29)
ตําบลบานแม พื้นที่หมูที่ 1 บานเหมืองฟู หมูที่ 2 บานเดน หมูที่ 3 บานทาโปง หมูที่ 12 บานทาเดื่อ เกิดอุทกภัย
ในฤดูฝน จํานวน 1,500 ไร และเกิดภัยแลง 1,800 ไร ในฤดูแลงทั้งๆ ที่อยูใกลแมนํ้าขาน (ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลบานแม, 2561: 9)
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ตําบลทุงสะโตก มีพื้นที่นอกเขตชลประทานทั้ง 12 หมูบานเกิดภัยแลงที่หมูที่ 5 บานปาออย หมูที่ 6 บานรอง
หมูท ี่ 7 บานดงกํา่ หมูท ี่ 8 บานทาจําป หมูท ี่ 9 บานกลาง หมูท ี่ 10 บานทุง สะโตก และเกิดอุทกภัยในหมูท ี่ 1 บานปาจี้
หมูที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 4 บานรองสมปอย หมูที่ 6 บานรอง หมูที่ 7 บานดงกํ่า และหมูที่ 10 บานทุงสะโตก
สําหรับหมูท ี่ 6 หมูท ี่ 7 และหมูท ี่ 10 เกิดภัยพิบตั ทิ งั้ ภัยแลงและนํา้ ทวม (ศูนยบริหาร และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลทุงสะโตก, 2561: 9)
ตําบลบานกลาง เกิดปญหาภัยแลงในพื้นที่ 2,410 ไร และเกิดอุทกภัยในพื้นที่นอกเขตชลประทาน คือ หมูที่ 4
บานตนกอก และหมูที่ 11 บานทองฝาย นอกจากนั้นยังมีอีก 3 หมูบานซึ่งอยูในเขตชลประทาน (ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลบานกลาง, 2561: 5)
ตําบลทาวังพราว เกิดปญหาภัยแลงในหมูที่ 1 บานตนแหนหลวง หมูที่ 2 บานทุงแปง หมูที่ 3 บานทุงหลวง
หมูที่ 4 บานทามะโอ หมูที่ 5 บานทาวังพราว หมูที่ 7 บานตนแหนนอย และเกิดปญหานํ้าทวมในหมูที่ 4 หมูที่ 5
และหมูที่ 6 บานสันควงคํา (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลทาวังพราว, 2561: 9) ตําบล
ทาวังพราว หมูที่ 1 หมูที่ 2 อยูในเขตพื้นที่รับนํ้าชลประทาน
จากตัวอยางดังกลาวแลวทุกตําบลของอําเภอสันปาตองในพื้นที่รับนํ้านอกเขตชลประทาน มีปญหาเรื่องนํ้า
ทั้งภัยแลงและนํ้าทวม
เหตุผลอยางหนึ่งในการเกิดปญหา คือ การไมนําศาสตรพระราชาในเรื่องนํ้ามาประยุกตจนเกิดผลสําเร็จ เชน
การแกปญ
 หาเรือ่ งอุทกภัยและภัยแลง โดยการใชศาสตรพระราชาเรือ่ ง การสรางเขือ่ น การสรางอางเก็บนํา้ กรมชลประทาน
เคยเสนอสรางเขื่อนกั้นแมนํ้าวางที่ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง แตเกิดการตอตานจากชาวบานเพราะเกรงนํ้าจะทวม
พื้นที่ทํากิน และเกิดปญหากับกลุมบุคคลนอกพื้นที่ที่ไมเห็นดวยเพราะกระทบตอระบบนิเวศปา
กรณีของแมนํ้าขาน กรมชลประทานเคยเสนอใหสรางเขื่อน อางเก็บนํ้าที่อําเภอหางดง ในเขตระบบนิเวศปา
และภูเขา แตถูกชาวบานในพื้นที่และบุคคลภายนอกพื้นที่คัดคานโครงการตางๆ จึงระงับ
เมื่อไมสรางเขื่อน สรางอางเก็บนํ้า นํ้าในฤดูฝนก็ไหลมาทวมพื้นที่เกษตรเสียหายและไหลลงแมนํ้าปงทวม
ตอนใตนํ้าตอไป แตถาเก็บนํ้าไวในฤดูฝนในอางเก็บนํ้า หรือหลังเขื่อน เมื่อฤดูแลงขาดแคลนนํ้าก็สามารถปลอยนํ้าลงมา
เพื่อลดปญหาความแหงแลงได
ชาวบานและหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิน่ แกปญ
 หาโดยการใชเทคโนโลยีใหมในการอนุรกั ษและจัดสรร
นํ้าบนพื้นฐานศาสตรพระราชาดังนี้
3.2.1 การใชบอบาดาลและบอนํ้าตื้น เชน ตําบลบานแม มีบอบาดาล 87 จุด บอนํ้าตื้น 1,049 แหง
ตําบลทุงสะโตกมีบอนํ้าบาดาล 120 จุด บอนํ้าตื้น 944 บอ ตําบลทาวังพราว มีบอบาดาล 11 จุด บอนํ้าตื้น 470 บอ
(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลบานแม ตําบลทุงสะโตก และตําบลทาวังพราว, 2561)
สําหรับตําบลบานกลาง มีบอบาดาล 35 จุด บอนํ้าตื้น 390 บอ (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลบานกลาง, 2561: 5) ตําบลยุหวา มีบอบาดาล 10 จุด บอนํ้าตื้น 212 บอ ใชในพื้นที่ 418 ไร (ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยุหวา, 2561: 6)
การนํานํ้าใตดินมาใชประโยชนเพื่อการเกษตรเปนพื้นฐานความรูของศาสตรพระราชาอยางหนึ่ง และยังได
นําเทคโนโลยีใหมหรือความรูใ หม ตอยอดกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยการสูบนํา้ จากใตดนิ แลวปลอยนํา้ เขาพืน้ ทีก่ ารเกษตร
หรือผืนนาตามรองเหมืองผานชองนํ้าเขาสูนา
การสูบนํ้าใตดินประเภทบอบาดาล หรือบอนํ้าตื้น บางครั้งตอผานทอประปาแลวใชระบบนํ้าหยดหรือ
นํ้าหมุน (Sprinkler) ลงสูพื้นที่สวนบริเวณใตตนไม

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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การจัดสรรนํ้าในระบบนํ้าหยดและนํ้าหมุน ใชในพื้นที่สวนลําไยที่ขาดแคลนนํ้าจากระบบเหมืองฝาย
สวนลําไยในตําบลทาวังพราว ตําบลยุหวา ใชนํ้าใตดินแทนนํ้าทา โดยระบบนํ้าหยดและนํ้าหมุน เพราะการลงทุนในการ
ขุดเจาะประมาณ 10,000-50,000 บาท และเจาะลึกตั้งแต 10-20 เมตรเทานั้น มิไดเจาะลึก 100-200 เมตร เหมือนกับ
การเจาะนํ้าบาดาลในระบบการสรางประปาเพื่อใชนํ้าบริโภค การลงทุนตํ่าแตไดผลคุมคาจึงเปนเทคโนโลยีใหม
3.2.2 เครื่องสูบนํ้า การใชเครื่องสูบนํ้าสูบนํ้าจากลําเหมือง แมนํ้า แลวใหนํ้าไหลตามทอนํ้าเขาสูนา
และสวน ทั้งนี้เพราะนํ้าในแมนํ้าลําธารหรือลําเหมืองมีนอย ตลิ่งสูง นํ้าไมสามารถผานฝายเล็กๆ หรือแตกั้นนํ้าเขาสู
ลําเหมืองได เพราะระดับนํ้าตํ่าจึงตองใชเครื่องสูบนํ้า
นํ้าที่สูบจากเครื่องสูบนํ้า บางครั้งก็ปลอยใหไหลไปตามลําเหมืองเล็กๆ แลวมีเนินดิน (แตหรือตาง) กั้นนํ้าไว
แบบโบราณเพื่อใหนํ้าลนสูงขึ้น ไหลเขาสูชองนํ้าเล็กๆ ในทองนา จากทองนาที่ระดับสูงกวาก็สรางรับนํ้าไดทุกแปลง
การสรางเนินดินกั้นนํ้าในลําเหมืองก็ตองสรางใหนํ้าไหลผานได เพราะนาที่อยูลําเหมืองดานลางก็ตองการใชนํ้า
เชนเดียวกัน หรือนาตอนบนสูบนํา้ จนเพียงพอแลวหยุด เปดคันดิน หรือแต ปลอยนํา้ สูน าตอนลาง การจัดสรรนํา้ ลักษณะ
ดังกลาวเปนแบบระบบเหมืองฝายโบราณ แตเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีใหม คือเครื่องสูบนํ้า

ภาพที่ 6.9 แสดงการสูบนํ้าแลวปลอยเขาสูนา
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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3.2.3 การขุดสระเก็บนํ้า เกษตรบางคนขุดสระหรืออางเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง การขุดอางจะลึกระดับ
4 เมตรถึง 8 เมตร ขึ้นอยูกับระดับนํ้าใตดิน ถาพื้นที่อยูใกลแมนํ้าก็อาจขุดตื้นเพราะนํ้าสามารถไหลซึมเขาสูสระนํ้าได
การขุดสระมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร แตอาจเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ หรือกิจกรรมอยางอื่นได
3.2.4 การสรางประปาหมูบาน การสรางประปาหมูบานเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น
แตมีวัตถุประสงคเพื่อการอุปโภค บริโภคมากกวาการเกษตร
3.2.5 การขุดลอกหนอง บึง ขนาดใหญ องคการบริหารสวนทองถิ่นและกรมชลประทานไดรวมกัน
ขุดลอกหนอง บึง ขนาดใหญสําหรับใชนํ้าในการเกษตร เชน ตัวอยางการขุดลอกหนองสะเรียม ซึ่งรกรางตื้นเขิน
จนกระทั่งเปนหนองนํ้าขนาดใหญ มีพื้นที่ 182 ไร

ภาพที่ 6.10 หนองสะเรียม

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

การแกปญหาเรื่องนํ้าเพื่อการเกษตร ภาคราชการและชาวบานไดรวมกันประดิษฐ คิดคน หาวิธีการที่เหมาะสม
ทัง้ ดานการประยุกตภมู ปิ ญ
 ญาชาวบาน เชน ระบบการจัดการเหมืองฝายโดยการใชภมู ปิ ญ
 ญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหม
คือ ฝายคอนกรีต ซึ่งชลประทานไดจัดสรางสนองแนวพระราชดําริแทนฝายไม ดังนั้น ภายใตเทคโนโลยีใหมหรือ
พลังการผลิตแบบใหม แตความสัมพันธทางการผลิตในเรื่องการจัดสรรนํ้าคงใชรูปแบบของการจัดการระบบเหมืองฝาย
แบบเดิม เพียงแตเปลี่ยนโครงสรางสวนบนจากเจาผูครองนคร เปนเจาของที่ดินและกรรมการเหมืองฝาย
ในเรื่องเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าบนพื้นฐานแหงศาสตรพระราชา เชน การสรางเขื่อน
อางเก็บนํา้ ขนาดใหญ กรมชลประทานและชาวบานเกษตรกรผูเ ดือดรอนเห็นดวยสนับสนุนแตเกิดการคัดคานจากบุคคล
ในพื้นที่จะกอสรางและบุคคลภายนอกเขามาสนับสนุนโครงการจึงไมสําเร็จ กระทําไดแตเพียงกรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดสนองแนวพระราชดําริและสนับสนุนใหเกษตรกรเจาะนํ้าใตดินทั้งประเภทบอบาดาล
และบอนํ้าตื้นมาใชในการเกษตรรูปแบบตางๆ แทนนํ้าทาและนํ้าฝนซึ่งขาดแคลน
นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกหนอง บึง คลองสงนํ้า ขุดสระนํ้า การสูบนํ้า สิ่งเหลานี้คือแนวพระราชดําริในเรื่อง
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร เพราะนํ้าคือชีวิต ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 17 มีนาคม
2529
“...หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีนํ้า
คนอยูได ถาไมมีนํ้าคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีนํ้า คนอยูไมได..” (พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวกับงานดานการจัดการทรัพยากรนํ้า, ม.ป.ป.)

บทที่ 7
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการอนุรักษ
และจัดสรรนํ้าในพื้นที่การเกษตรอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการตอบโจทยการวิจัยในบทที่ 7 คือ การศึกษานวัตกรรมที่เหมาะสมกับการอนุรักษและ
จัดสรรนํ้าอยางยั่งยืน คําวาอยางยั่งยืน หมายความวา มีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี แตตองไมทําลายระบบสังคมวัฒนธรรมใหเปลี่ยนแปลงจากรากฐานเดิม
การเปลี่ยนแปลงตองอยูบนพื้นฐานของประวัติศาสตรและวัฒนธรรม กลมกลืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม
แนวคิดของนวัตกรรมที่เหมาะสมอยูบนพื้นฐานของศาสตรพระราชา อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงกําหนด
เนื้อหา ดังนี้
1. ลดกระแสความคิดทุนนิยม เพิ่มกระแสความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการเกษตรทฤษฎีใหม
3. การแกปญหาแบบครบวงจรและรับฟงปญหาจากสวนกลาง
4. การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม
5. กําหนดพื้นที่การเกษตร
6. แกปญหาระบบการตลาด

1. ลดกระแสความคิดทุนนิยม เพิ่มกระแสความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรถึงแมจะยึดภูมิปญญาชาวบานจารีตประเพณีโบราณ แตในสังคมปจจุบันบริบท
ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรนํ้าและเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้า
ในหมูบานกลางนํ้า ปลายนํ้า ในฤดูแลงและฤดูกาลเพาะปลูก หรือเกิดปญหาอุทกภัยนํ้าทวมในฤดูฝน หรือฤดูกาล
เพาะปลูก ปญหาเหลานีม้ เิ กิดจากภัยธรรมชาติอยางเดียว แตเกิดจากมนุษยสรางหรือซํา้ เติม กลาวคือ ฤดูกาลเพาะปลูก
หมูบานตนนํ้าปดนํ้า ใชนํ้ามาก ไมปลอยนํ้า แตฤดูนํ้าหลากกลับปลอยนํ้าอยางเต็มที่เพราะเกรงนํ้าทวมพื้นที่เพาะปลูก
ผลของการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรจึงเกิดจากการขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวมนํ้าหลาก จึงมิไดเกิดจากการไดเปรียบ
เสียเปรียบของคนตนนํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ ในการจัดสรรนํา้ แตเกิดจากจิตใจ แนวความคิดทีเ่ ห็นแกตวั ขาดการแบงปน
โลภ เอาแตผลประโยชน และกําไรสูงสุดในระบบทุนนิยม
ระบบทุนนิยมในการผลิต กลไกของราคาเปนตามความตองการของตลาด ราคาขึ้นอยูกับความตองการ
ในการซื้อกับปริมาณสินคา บริการที่ตอบสนองความตองการประชาชนมีเสรีภาพในการผลิต มีเสรีภาพในทรัพยสิน
และกรรมสิทธิ์ รัฐไมควรกาวกายกําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการผลิตและกรรมสิทธิ์ ระบบทุนนิยมทําใหคน
เกิดความโลภ เห็นแกตัว ตองการแสวงหาความมั่งคั่ง รํ่ารวย เอารัดเอาเปรียบคนอื่น ขาดความเอื้อเฟอ เกื้อกูล
ระบบทุนนิยมสอนใหคนโลภและเห็นแกตัว
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ระบบการจัดสรรนํ้าก็เชนเดียวกัน ถึงแมมีนายเหมือง นายฝาย หรือกรรมการเหมืองฝาย แตกรรมการ
เหมืองฝายก็มีอํานาจสิทธิขาดในพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น กรรมการเหมืองฝายซึ่งเปนกรรมการเหมืองฝายสูงสุด
ของแมนํ้าวาง อําเภอแมวาง ก็มีอํานาจหนาที่ในเขตเหมืองฝายของตนเอง กรรมการเหมืองฝายขุนคง ซึ่งอยูกลางนํ้า
ก็มีอํานาจสิทธิขาดในพื้นที่ของตนเอง สวนกรรมการเหมืองฝายปุโล ปลายนํ้าแมวาง ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง
ไดรบั การจัดสรรนํา้ นอยกวาพืน้ ทีท่ อี่ ยูร บั นํา้ สวนบน ในตนฤดูกอ นทํานาประมาณเดือนมิถนุ ายนฝายปุโลไมมนี าํ้ หลังฝาย
หรือมีนอ ย เชนเดียวกับฝายอื่นๆ ที่อยูระดับลางๆ ในเขตตําบลทุงสะโตก

ภาพที่ 7.1 นํ้าไหลผานฝายปุโล

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 7.2 นํ้าไหลผานฝายดอนปน
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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เหตุการณเชนนีก้ เ็ กิดขึน้ เชนเดียวกันกับฝายเขตลุม แมนาํ้ ขาน ฝายไรลอ ตัง้ อยูต น นํา้ มีนาํ้ มากทีส่ ดุ ฝายเกาะไมตนั
นํ้าหลังฝายลดนอยลงมา หรือมีนํ้านอย ฝายเจาสี่หมื่น หรือฝายทาบอเย็น ก็มีนํ้าลดนอยกวาฝายเกาะไมตัน

ภาพที่ 7.3 นํ้าหลังฝายไรลอ
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ภาพที่ 7.4 นํ้าหลังฝายเกาะไมตัน

ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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จากสภาพปญหาการจัดสรรนํ้าดังกลาว ชาวบานจึงกลาวเหมือนกันวา “ถึงเวลานํ้าหลากปลอยนํ้า ทําให
นํ้าทวม เวลานํ้าลดปดนํ้า ทําใหขาดแคลนนํ้า” ความเห็นแกตัวในระบบทุนนิยมจึงทําใหเกิดการแยงนํ้า กักนํ้า หมูบาน
ทายนํา้ จึงขาดแคลนนํา้ ใชในการเกษตร หรือเกิดอุทกภัยในเวลานํา้ หลาก การผลิตเพือ่ ขายเพือ่ ใหไดกาํ ไรสูงสุดในระบบ
ทุนนิยม ไดกัดกรอนทําลายลางวัฒนธรรมชาวบานในการชวยเหลือ แบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ พอประมาณ เดินทาง
สายกลางจนหมดสิ้น
การสรางฝายไมชวั่ คราว โดยระบบแรงงานจากชาวบานมาตัง้ แตโบราณ ภายใตระบบเทคโนโลยีการสรางฝายไม
ใหนํ้าผานฝายได เพื่อแบงนํ้าไปสูหมูบานกลางนํ้าและทายนํ้า ภายใตการควบคุมของโครงสรางสวนบน คือ กฎหมาย
เหมืองฝาย แตเทคโนโลยีการสรางฝายคอนกรีต การสรางผนังกั้นนํ้าและการแบงชองนํ้าใหผานในแตละฝายก็ยัง
ยึดแบบแผนโบราณ แตบางครั้งผนังกั้นนํ้าหรือกําแพงกั้นนํ้าสูงเกินไปจึงทําใหนํ้าผานไปไดนอยกวาแบบโบราณ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกสมัยตั้งแต พ.ศ. 2542 โดยการถายทอด
ความรูผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือรูปแบบอื่นๆ มิไดทําใหประชาชนเกิดความเขาใจในหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง จากการสัมภาษณเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในเขต
พืน้ ทีว่ จิ ยั อําเภอสันปาตองพบวา ชาวบานยังไมเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึง้ สอดคลองกับการสัมภาษณ
นายกเทศมนตรีองคการบริหารสวนตําบลและกํานันก็เชนเดียวกัน ผูบ ริหารเหลานีเ้ สนอวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตองสอนดวยการลงมือทํา การปฏิบัติใหเห็นจริง แลวใหชาวบานสรุปบทเรียน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ภาพที่ 7.5 นํ้าหลังฝายเจาสี่หมื่น
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

จากการสัมมนากลุมยอยชาวบาน 4 ครั้ง จํานวนทั้งหมด 36 คน ในเรื่องการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชาวบานตอบวา ใชหลักปรัชญาดังกลาวระดับมาก 16 คน ปานกลาง 9 คน และระดับนอย 11 คน จากผลการอภิปราย
ชาวบานบางคนยอมรับวาไมเขาใจและคิดวาปรัชญาดังกลาวแกปญหาไมได ความพอเพียงไมเคยมีเพราะมนุษย
มีความโลภ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใชไดเฉพาะคนจนๆ ธุรกิจขนาดเล็กเทานั้น
เมื่ อ มี ก ารซั ก ถามว า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก ป  ญ หาชี วิ ต ของท า นได ห รื อ ไม ชาวบ า น 17 คน
ตอบวาสามารถแกปญหาไดระดับดีมาก แต 7 คนตอบวาระดับปานกลาง เหลืออีก 12 คนตอบวาแกปญหาไมได
หรือแกไดนอย
จากการสัมภาษณผูบริหารและการสนทนากลุมชาวบาน ผลปรากฏใกลเคียงกัน คือ ถึงแมวาชาวบานสวนมาก
รอยละ 44.44 จะเขาใจ และศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตชาวบานจํานวนหนึ่งรอยละ 30.55 ยังไมเขาใจ
อีกกรณีหนึ่งชาวบานรอยละ 47.22 เชื่อมั่นวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาในชีวิตได แตรอยละ 33.33
ไมมีความเชื่อมั่น
ดังนั้นการทบทวนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชาวบานศรัทธา เขาใจอยางลึกซึ้ง นําไปปฏิบัติได
ทั้งดานการกระทําและดานจิตใจ เปนสิ่งที่รัฐบาล ภาคราชการสวนภูมิภาค ภาคราชการสวนทองถิ่น ตองทบทวน
วิธีการใหมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มิใชเพื่อวัตถุประสงคในการจัดสรรนํ้าอยางเดียว แตเพื่อแกปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
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ทรัพยากรในโลกนี้มีอยูอยางจํากัดจึงไมสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยที่เกิดขึ้นอยางไมจํากัด
ความโลภทําใหมนุษยอยากไดจึงทําทุกอยางเมื่อมีอํานาจและโอกาส หรือความตองการ (Demand) ซึ่งเกิดจาก
ความตองการ (Want) ไมใชความตองการทีจ่ าํ เปน (Need) และเงินตรา (Money) เปนตัวกลางสําคัญในการแลกเปลีย่ น
หรือใชอํานาจในการขมเหง กดขี่ คดโกง เพื่อสนองความโลภ
ความพอเพียงตามอรรถภาพ ซึ่งประกอบดวยความพอประมาณที่ทําใหตัวเองอยูรอดและเพื่อนมนุษยอยูรอด
มีเหตุผล ผลเกิดจากเหตุ ดังนั้นการคิดแกปญหาตองแกที่เหตุหรือสาเหตุของปญหาวาเกิดจากอะไร การมีภูมิคุมกัน
ในตัวทีด่ ี คือ มีสติในการสอนตนเอง ควบคุมตนเอง วาอะไรดี อะไรชัว่ สมควรทําหรือไมสมควรทํา อยาทําอะไรตามคนอืน่
ถาการกระทํานั้นเกิดผลเสียหายแกตัวเองและสังคม นอกจากนั้นตองปองกันความเสี่ยงในธุรกิจหรืองานที่กระทํา
ความพอเพียง 3 ประการตองอยูบนเงื่อนไขของความรู ซึ่งหมายถึง ความฉลาดรู (Wisdom) ความรอบคอบ
ระมัดระวัง และคุณธรรม คือยึดมั่นในพื้นฐานแหงความดี ความอดทน ความเพียร ไมโลภ ไมตระหนี่ และรูจักแบงปน
ใหผูอื่น
“...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มคี วามโลภนอย เมือ่ มีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอืน่ นอย
ถาทุกประเทศมีความคิด อันนีไ้ มใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ
ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: 14)
พระราชดํารัสอีกองคหนึ่งไดขยายความคําวาพอเพียงวา
“...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมาย
อีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง... พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีหรูหราก็ได แตวาตองไมไป
เบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ...”
พระราชดํารัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2550: 17)
จากหลักการความพอเพียง 3 ประการ หรือ 3 หวง 2 เงือ่ นไขดังกลาวแลว จะนําไปสูค วามยัง่ ยืนทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ดังภาพที่ 7.6
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ภาพที่ 7.6 แผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550)

ดังนัน้ นวัตกรรมศาสตรพระราชา เรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับการอนุรกั ษ
และจัดสรรนํ้าในพื้นที่การเกษตรอยางยั่งยืน

2. หลักการเกษตรทฤษฎีใหม
หลักการเกษตรทฤษฎีใหม คือการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองใชปฏิบัติเปนตัวอยางในดาน
การเกษตร ซึง่ ประชาชนสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหมจงึ เกิดจากหลักการ 3 หวง ความพอประมาณ
เหตุผล และภูมิคุมกันในตัวเอง 2 เงื่อนไข คือ ความรูควบคูคุณธรรมนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
การเกษตรทฤษฎีใหม ไดนําหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการปฏิบัติดานการเกษตร
โดยการแบงทีด่ นิ เพือ่ ทําการเกษตรออกเปน 4 สวน ในอัตราทีก่ าํ หนดไวเพือ่ เปนแนวทางมิใชกฎเกณฑคงที่ การแบงทีด่ นิ
เพือ่ การเกษตรยอมแปรเปลีย่ นไดตามสภาพพืน้ ทีข่ นึ้ อยูก บั ตัวแปรสําคัญ คือ นํา้ ถาใกลแหลงนํา้ มีนาํ้ เติมเต็มอางเก็บนํา้
เกือบตลอดป ก็สรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก ปริมาณเก็บนํ้านอยแตก็พอเพียงเพราะมีนํ้าเติมตลอดเวลา พื้นที่ใดหางไกล
นํ้าทา กักเก็บนํ้าไดเพียงนํ้าฝน หรือนํ้าใตดินก็อาจขุดลึก และใชพื้นที่มากกวา ดังนั้นการแบงพื้นที่ตามหลักการเกษตร
ทฤษฎีใหมออกเปน 4 สวน พื้นที่เก็บนํ้ารอยละ 30 ทํานารอยละ 30 ปลูกพืชผักรอยละ 30 และปลูกบานอยูอาศัย
สรางโรงเรือนเพื่อการเกษตรเล็กๆ รอยละ 10 จึงเปนหลักการที่ยืดหยุนไดโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการของการเกษตรทฤษฎีใหม เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริแบบการผลิตครบวงจรจากผูผลิตสูผูบริโภค
ในรูปแบบวัตถุดบิ หรือการแปรรูปและสงเสริมในการสรางตลาดแบบสหกรณ นําเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใชในการผลิต
การเกษตรทฤษฎีใหมแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง

แบงพืน้ ทีอ่ อกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ซึง่ หมายถึงพืน้ ทีส่ ว นหนึง่ ประมาณ 30% ใหขดุ สระนํา้
เก็บกักนํา้ ตลอดจนเลีย้ งสัตวนาํ้ และพืชนํา้ ตางๆ สวนทีส่ องประมาณ 30% ปลูกขาวไวบริโภคใหพอเพียง สวนทีส่ ามประมาณ
30% ปลูกไมผล ไมยนื ตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพือ่ บริโภค ทีเ่ หลือก็ขาย สวนทีส่ ปี่ ระมาณ 10% เปนทีอ่ ยูอ าศัย
เลีย้ งสัตว และโรงเรือนอืน่ ๆ (ทฤษฎีใหม, 2539) ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวาตองมีนาํ้ 1,000 ลูกบาศกเมตร
ตอการเพาะปลูก 1 ไร หากมีพนื้ ที่ 15 ไร ควรขุดสระนํา้ 3 ไร ลึก 4 เมตร ความจุ 19,000 ลูกบาศกเมตร (ทฤษฎีใหม, 2539)
ในการปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรทฤษฎีใหมควรปลูกพืช 3 อยางเพื่อประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ
คือ ปลูกพืชไวบริโภค ปลูกพืชไวใชสอย ปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือปลูกไวขาย ประโยชนขอที่ 4 คือ การอนุรักษดินและนํ้า
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560)

ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง

การรวมมือของเกษตรกรในการผลิต ตั้งแตการเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การบํารุง การจัดจําหนาย
ผลผลิต ชีวิตความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้นที่สองนอกจากรวมมือกันในการผลิต
การจัดจําหนายแลว ยังรวมกันพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความสุข
เกิดความรัก ความสามัคคี หรือชุมชนเขมแข็ง

ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม

เมื่ อ พั ฒ นาขั้ น ที่ ส องบรรลุ ค วามสํ า เร็ จ แล ว ก็ ถึ ง ระดั บ ขั้ น ที่ ส ามเกษตรกรแบบก า วหน า สามารถติ ด ต อ
ประสานงานหาแหลงเงินทุนในการลงทุน การขยายผลผลิต รวมถึงระบบการตลาดแบบยุติธรรมและเทาเทียม
มิใชถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบในการตอรองราคา เมื่อเกษตรกรรวมกลุมไดก็จะเกิดอํานาจตอรองในการจําหนาย
ผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิตโดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสรางมูลคาเพิ่มและเก็บรักษาผลผลิตไวไดนาน
รวมถึงการจัดจําหนายในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
นวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม โดยหลักการและความเหมาะสมในการนําเขาสูภาคปฏิบัติ จึงสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ของอําเภอสันปาตองหลายประการ
1. ลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย หรือดินลูกรังสามารถกักเก็บนํ้าได ถาขุดสระนํ้าความลาดเอียงของ
พื้นที่ตั้งแตทิศเหนือระดับ 340 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง แลวลาดเอียงทางทิศใตเหลือเพียงระดับ 265 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีความสูง 297 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ดังนั้น
ในฤดูฝนนํ้าจะไหลบาลงสูพื้นที่ตํ่ากวาอยางรวดเร็ว ในแตละพื้นที่หรือการสรางอางเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร เพราะ
คุณลักษณะของดินสามารถเก็บนํ้าได ระดับนํ้าใตดินตื้น บางพื้นที่ในเขตทุงนา เชน ตําบลบานแม ตําบลทุงสะโตก
ตําบลยุหวา ตําบลทาวังตาล ขุดนํา้ ระดับลึกเพียง 4-6 เมตรก็มนี าํ้ ใตดนิ เติมในสระควบคูก บั นํา้ ในแมนาํ้ และลําเหมือง
2. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 5 ไร ตําบลทุงสะโตก 12 หมูบาน มีพื้นที่ถือครอง
ดานการเกษตร 1-5 ไร จํานวน 554 ครอบครัว 5-10 ไร จํานวน 654 ครอบครัว จํานวน 30 ไร เพียง 5 ครอบครัว
จากเจาของที่ดิน 1,427 ครอบครัว พื้นที่การเกษตร 7,125 ไร (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลทุงสะโตก, 2561: 6-13) ตําบลนํ้าบอหลวง พื้นที่การเกษตร 3,961 ไร อัตราการถือครองเฉลี่ยครอบครัว
ละ 6.49 ไร (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนํ้าบอหลวง, 2561: 20) ตําบลบานแมมีพื้นที่
การเกษตร 7,933 ไร พื้นที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 5.68 ไร (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบานแม, 2561: 14) ตําบลทาวังพราวมีพื้นที่การเกษตร 3,000 ไร อัตราเฉลี่ยการถือครอง 5.03 ไร ตอครอบครัว
(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาวังพราว, 2561: 2-4) ตําบลยุหวา มีพื้นที่ถือครอง
เพื่อการเกษตร 5.11 ไรตอครอบครัว (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยุหวา 2561: 13)
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การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรครอบครัวละ 5-6 ไร ยอมมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพตลอดป แตใน 1
ครอบครัวของเกษตรกร คนรุนหนุมสาวไดออกไปทํางานรับจางทั้งภาคราชการ เอกชน และผูประกอบการ จึงมีรายได
เพียงพอในการเลีย้ งดูครอบครัว ชวยเหลือพอแม แตกม็ ปี จ จัยความเสีย่ งในการใชพนื้ ทีท่ าํ การเกษตรเพราะขาดแรงงาน
รุนหนุมสาว
ในพื้นที่ 5 ไร ถาทํานาอยางเดียวจะมีขาวบริโภคแตไมมีเงินตราในการยังชีพ เพราะการผลิตขาว 1 ไร
หักตนทุนคาแรง คาเสียโอกาส คาวัสดุ หรือตนทุนของการเกษตร 5,494.79 บาทตอไร ไดผลผลิต 800 กิโลกรัมตอไร
ราคาขายไดตันละ 8,000 บาท เกิดรายได 6,400 บาทตอไร ไดผลตอบแทนตอไร 905.21 บาท (สํานักงานเกษตรอําเภอ
สันปาตอง, 2561: 29) ดังนั้นการทํานา 5 ไร จึงไดกําไรสุทธิ 4,526.05 บาทตอครั้ง ถา 1 ปทํานา 2 ครั้ง ไดกําไรสุทธิ
9,052.1 บาท ถาราคาขาวเปลือกตันละตํ่ากวา 10,000 บาท ชาวนาไดกําไรไมเพียงพอในการยังชีพ ราคาขาวเปลือก
ควรตันละ 12,000 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับการทําสวนลําไย ลําไยอายุ 10 ปขึ้นไปไดผลตอบแทน 40,000-50,000 บาทตอไร
(สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2561: 30) ผลผลิตลําไย 5 ไร ไดผลตอบแทนปละ 200,000-250,000 บาท ไดรับ
ผลตอบแทนดีกวาขาวระหวาง 4.2-5.5 เทา ดังนั้นทําสวนลําไยแลวซื้อขาวบริโภคดีกวา แตลําไยเปนอาหารที่ไมจําเปน
ตอชีวิตเทากับขาว คนบริโภคลําไยแทนขาวไมได ดังนั้นการปลูกลําไยจึงมีความเสี่ยงในดานการตลาดและปริมาณ
ความตองการบริโภค อีกทั้งลําไยเปนไมผลซึ่งยืดหยุนไดงาย เพราะมีผลไมอื่นมาแทนที่
ปริมาณลําไยในการสงออกตางประเทศอันดับ 1 คือจีน รองลงมาคือเวียดนาม ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร
และพมา ปริมาณการสงออกมากกวาปละ 550 ลานตัน (รายงานสถานการณเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ, 2559)
การสงลําไยจําหนายในตางประเทศมีจุดจํากัดในดานภูมิภาคของตลาด เพราะในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ไมนิยม
บริโภคลําไย เพราะรสชาติหวาน การสงลําไยเพื่อจําหนายในจีน เวียดนาม มาเลเซีย พมา มีปจจัยเสี่ยงในอนาคต
เรื่องการขยายพื้นที่เพาะปลูกลําไยในประเทศนั้นๆ เพราะสภาพภูมิศาสตรในประเทศดังกลาวแลว บางพื้นที่ของจีน
เชน มณฑลยูนนาน สามารถปลูกลําไยได เชนเดียวกับยางพาราและกลวยหอม สําหรับประเทศเวียดนาม มาเลเซีย
พมา พื้นที่สวนใหญของประเทศสามารถปลูกลําไยไดอยางดี ตลาดลําไยของไทยก็จะถูกการแขงขันทางการตลาด
เชนเดียวกับตลาดขาวไทย ดังนั้นการปลูกลําไยเปนพืชเชิงเดี่ยวจึงมีความเสี่ยง และลําไยเปนพืชที่ไมชอบนํ้าทวมขัง
แตตองการปริมาณนํ้า และการดูแลรักษาจึงไดผล หากลําไยขาดนํ้าตนลําไยไมแหงเหี่ยวตายแตจะไมผลิตดอกออกผล
ลําไยจึงไมใชพืชอนุรักษนํ้าหรือประหยัดนํ้า
การนําทฤษฎีใหมมาใชในการจัดสรรนํ้า เพื่อใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน และปองกันความเสี่ยงในเรื่องราคา
นาจะเปนนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่จํากัด โดยคาเฉลี่ยประมาณ 5 ไร ในเรื่องการจัดการนํ้าตองมีการขุดสระ
หรืออางเก็บนํ้าประมาณ 1.5 ไร หรือ 600 ตารางวา ระดับความลึกเปนขั้นๆ ตั้งแต 3-10 เมตร จะไดปริมาตรนํ้า
ไมนอยกวา 3,000 ลูกบาศกเมตร แตสภาพภูมิประเทศอยูใกลแมนํ้าขาน แมนํ้าวาง แมนํ้าปง หรือลําเหมืองตางๆ
จึงสามารถเติมนํ้าไดตลอดปและเพียงพอในฤดูแลง นํ้านอกจากเก็บไวเพื่อการเกษตรแลว ยังสามารถเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
เชน ปลา กุง หอย พืชนํ้า ขอบสระเลี้ยงไกและเปด พื้นที่ 1.5 ไรทํานาปลูกขาวปละ 2 ครั้ง ไดผลผลิตพอบริโภค
ลดคาใชจาย ปลูกพืช 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง คือ ปลูกไวกิน ปลูกไวใชสอย ปลูกไวขาย และประโยชนขอที่ 4
อนุรกั ษดนิ และนํา้ ปลูกพืชใหมรี ายไดประจําวัน ประจําเดือน และประจําป ประกอบกับรายไดจากการเลีย้ งสัตวไวบริโภค
และขาย มูลสัตวแปรรูปเปนปุยอินทรียและจําหนาย เลี้ยงควาย 1 ตัว ไวเพื่อออมทรัพย เพราะซื้อลูกควาย 1 ตัว
ราคา 12,000 บาท เลี้ยงควายอายุ 4 ป จําหนายไดตัวละ 60,000-70,000 บาท มูลควายสามารถเปนปุย และ
จําหนายเกิดรายได ควายยังสามารถลดวัชพืชหรือหญาในสวนใหนอยลงแทนใชเครื่องตัดหญา
เกษตรทฤษฎีใหมทําใหครอบครัวเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร มีรายไดประจําวัน ประจําเดือน และประจําป
ลดรายจายในการบริโภค เพิ่มรายได ชาวบานมีความรูเรื่องเลี้ยงสัตว ปลูกพืชผักสวนครัวเปนทุนเดิมทางวัฒนธรรม
เพียงแตในระยะหลัง พ.ศ. 2530 วัฒนธรรมบริโภคนิยม วัฒนธรรมทุนนิยมไดเขามาแทนทีว่ ฒ
ั นธรรมและระบบการผลิต
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แบบเดิม ดังนัน้ ควรทดลอง สงเสริม จัดกลุม ตัวอยาง นวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหมเพือ่ เปนแนวทางหนึง่ ในการอนุรกั ษ
จัดสรรทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร

3. การแกปญหาแบบครบวงจร และรับฟังปญหาจากสวนกลาง
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแบงออกเปนระเบียบราชการบริหารแผนดินสวนภูมิภาค แบงพื้นที่ออกเปน
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน มีการปกครองบังคับบัญชาตามลําดับขั้น แตระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
จัดบริหารราชการโดยแบงสวนออกเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
ทําใหเกิดชองวางในการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในระบบเหมืองฝาย เพราะการกั้นแมนํ้าใหเกิดฝายตนแมนํ้า
กลางแมนํ้า มาจากหลายจังหวัด กวาจะถึงปลายนํ้านํ้าก็เหลือลดนอย ยกเวนปลายแมนํ้าเพราะมีแมนํ้าหลายสาย
ไหลลงสูแมนํ้าหลัก
กรณีของแมนํ้าวาง ตนนํ้าเกิดจากลําหวยและแมนํ้าสายเล็กๆ หลายสายในเขตอําเภอแมวาง เชน หวยโปงสมิ
ลํ า ห ว ยแม เ ตี ย น ห ว ยอี ค  า ง ห ว ยตอง ห ว ยแม ส ะป อ ก ห ว ยมู ด ห ว ยแม ว างซ า ย ห ว ยแม ว างขวา ห ว ยแม วิ น
หวยแมปวย ฯลฯ ลําหวยเหลานี้ไหลลงสูแมนํ้าวาง ในเขตตําบลแมวิน อําเภอแมวาง ซึ่งเปนเขตปาไมและภูเขาสูง
ตั้งแต 400-2,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง แตเมื่อแมนํ้าวางไหลเขาสูอําเภอสันปาตอง ไมมีลําธารไหลมา
สมทบมากเหมือนเขตปาไมและภูเขาในอําเภอแมวิน จึงทําใหผูใชนํ้าในเขตอําเภอสันปาตองซึ่งอยูทายนํ้า เชน ตําบล
ทุงสะโตก ตําบลทาวังพราว ขาดแคลนนํ้า เพราะตนนํ้าวางในเขตอําเภอแมวาง เชน ตําบลแมวิน ตําบลบานกาด
บานทุงป ใชนํ้าแมวางอุดมสมบูรณมากกวา
ในเขตลุมนํ้าขานก็เชนเดียวกัน ตนนํ้าในแมนํ้าขานเกิดจากแมนํ้าและลําหวยหลายสายในเขตอําเภอสะเมิง
เชน แมนํ้าขาน แมนํ้าสะเมิง ลํานํ้าแมสาบ ลํานํ้าแมบอแกว ลํานํ้าแมจุม ลํานํ้าแมอมแดง ลํานํ้าเหลานี้รวมกันเปน
แมนํ้าขานไหลผานที่ราบบริเวณหุบเขาอันเปนที่ตั้งชุมชนของอําเภอสะเมิง ในเขตบานบอแกว ทาสาบ ยั้งเมิน และ
สะเมิง ชุมชนเหลานี้ทําการเกษตรเปนอาชีพหลักจึงตองใชนํ้าในแมนํ้าขานและสาขาเพื่อการเกษตรในระบบการผลิต
เพื่อขายในปจจุบัน แมนํ้าขานไดไหลผานตําบลหนองควาย ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง ชุมชนเหลานี้ก็ไดแบงนํ้า
เพื่อใชในการเกษตรหลังจากผานตําบลนํ้าแพร นํ้าขานก็ไหลเขาสูพื้นที่ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง
ตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลบานแม อยูตนนํ้าใชนํ้ามากที่สุด เมื่อนํ้าผานฝายมาถึงตําบลทุงสะโตก ตําบล
บานกลาง นํ้าลดนอยลง แตบางหมูบานก็ไดรับนํ้าจากแมนํ้าวางมาชวยในบางพื้นที่ สวนตําบลสุดทายคือตําบล
ทาวังพราว ไดรับทั้งแมนํ้าวางและแมนํ้าขานรวมกันแตก็ขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง เพราะนํ้าปลอยจากฝายบนลงมานอย
ปลายนํ้าจึงขาดแคลนนํ้า แตฤดูฝนนํ้าหลากเกิดปญหานํ้าทวมในเขตพื้นที่หลังฝายหลังถํ้า หรือฝายทาวังพราว
เพราะสันฝายสูงกั้นนํ้าไวมากระบายนํ้าไมทัน เพราะตนนํ้าสายหลักทั้งสองสายคือแมนํ้าวางกับแมนํ้าขานมีปริมาณ
นํ้าฝนปลอยลงมามากจนลนตลิ่งนํ้าทวมพื้นที่การเกษตร
สําหรับแมนํ้าปง เปนเสนกั้นเขตแดนของอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนกับตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง
ฤดูนาํ้ หลากก็มปี ญ
 หาเชนเดียวกัน ในฤดูแลงแมนาํ้ ปงยังมีนาํ้ ในแมนาํ้ แตขาดฝายกัน้ นํา้ จึงไมสามารถนํานํา้ ในแมนาํ้ ปง
มาใชในการเกษตรได ยกเวนตองใชเครื่องสูบนํ้า
สายนํ้ามีความตอเนื่องระหวางจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนั้นการจัดการสายนํ้าเพื่อการจัดสรรนํ้า
ตองอาศัยการประสานจากขาราชการสวนภูมิภาคหรือขาราชการสวนทองถิ่นทํางานรวมกันในการแกไขปญหาเรื่องนํ้า
นายอําเภอสันปาตองมีอํานาจเฉพาะในเขตอําเภอของตนเองจึงตองประสานกับอําเภอแมวางซึ่งตั้งอยูตนนํ้า อําเภอ
สันปาตองตั้งอยูปลายนํ้าแมขานซึ่งมีอําเภอหางดงและอําเภอสะเมิงอยูบริเวณตนนํ้า การแกปญหาเรื่องการจัดสรรนํ้า
จึงเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตองทําหนาที่เปนผูประสาน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ปญหาเรื่องการใชนํ้า ตองเกิดขึ้นจากชาวบานผูใชนํ้าเสนอผานระบบราชการตามลําดับขั้น และหนวยราชการ
ตองประสานความรวมมือซึ่งกันและกันตามอํานาจและหนาที่ ดังนั้นแผนภูมิของการจัดสรรนํ้าเพื่อแกปญหานํ้าแลง
นํ้าทวม อาจเปนดังนี้
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอ
แมวาง

นายอําเภอ
สันปาตอง

นายอําเภอ
หางดง

นายอําเภอ
สะเมิง

นายกเทศมนตรี
กํานัน

นายกเทศมนตรี
กํานัน

นายกเทศมนตรี
กํานัน

นายกเทศมนตรี
กํานัน

กลุมผูใชนํ้า
แมวาง

กลุมผูใชนํ้า
แมวาง/แมขาน

กลุมผูใชนํ้า
แมขาน

กลุมผูใชนํ้า
แมขาน

ภาพที่ 7.7 แผนภูมิแสดงการแกปญหานํ้าในเขตแมนํ้าวางและแมน้าํ ขาน
จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวาการแกปญ
 หาการจัดสรรนํา้ ถาเกิดจากเบือ้ งลาง คือประชาชนผูใ ชนาํ้ หรือประชาชน
ที่เกิดปญหาจากนํ้า ตองรองเรียนแกฝาย ผูใหญบาน กํานัน หรือเทศบาลประจําตําบล เพื่อเสนอตอนายอําเภอ แตนาย
อําเภอแกไขไดเฉพาะภายในอําเภอในเขตปกครอง ดังนั้นตองเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาแกปญหารวมกัน
และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ตองรวมกันแกปญหาอยางครบวงจร

4. การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม
ตอไปนี้

การใชเทคโนโลยีในการผลิตทีเ่ หมาะสมบนพืน้ ฐานศาสตรพระราชา ประกอบดวย พลังในการผลิตและเทคโนโลยี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสรางเขื่อน
การสรางเครือขายอางเก็บนํ้า (อางพวง)
การสรางฝาย
การปลูกปา การบวชปา
เครื่องสูบนํ้า
ระบบนํ้าใตดิน
ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler)
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พลังการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวแลว เปนทั้งการอนุรักษนํ้า และการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร
บนพื้นฐานศาสตรพระราชา และสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน
1. การสรางเขื่อน กรมชลประทานมีแนวคิดในการสรางเขื่อนแมขานกั้นแมนํ้าขานตั้งแตป พ.ศ. 2530 และ
ไดดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2537 โครงการศึกษาผลกระทบซึ่งแลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. 2540
แตไมสามารถดําเนินโครงการกอสรางได เพราะชาวบานในชุมชนบานแมขนิล ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ซึง่ ถูกภัยนํา้ ทวมตองอพยพออกจากพืน้ ที่ 56 ครอบครัว คัดคานเรือ่ งการกอสรางเขือ่ นและแสดงความคิดเห็น
วาปญหาภัยแลงมิใชเรื่องรายแรง ควรแกปญหาโดยการสรางฝายนํ้าลนและขุดลอกเหมืองฝาย
โครงการสรางเขื่อนแมขาน เปนโครงการเขื่อนอเนกประสงคขนาดกลาง มีที่ตั้งสันเขื่อนบริเวณบานหวยโทง
ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง เปนเขื่อนชนิดหินถม มีวัตถุประสงคสงนํ้าไปยังพื้นที่ลุมนํ้าขานตอนลางและพื้นที่
บางสวนของโครงการชลประทานแมแตง เขื่อนดังกลาวมีระดับเก็บนํ้าสูงสุดที่ 381 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
มีความจุที่ 80.90 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวเขื่อนเก็บนํ้าที่ระดับนํ้าสูงสุดที่ 3.15 ตารางกิโลเมตร (1,968 ไร) ไดพื้นที่
รับนํ้าประมาณ 68,370 ไร แบงออกเปนพื้นที่แมนํ้าขานตอนลาง 25,000 ไร และพื้นที่โครงการชลประทานแมแตง
43,370 ไร (แนะรัฐทบทวนโครงการเขื่อนแมขาน, 2548)
ชาวบานเขตพืน้ ทีต่ าํ บลบานแม ตําบลยุหวา ตําบลทุง สะโตก และตําบลอืน่ ๆ ซึง่ ไดรบั ผลประโยชนจากการสรางเขือ่ น
แมขาน เห็นชอบดวยกับโครงการนี้ วาสามารถแกปญหาการขาดแคลนนํ้าและอุทกภัยได แตมีชาวบานในเขตพื้นที่บาน
แมขนิลซึง่ ถูกนํา้ ทวมโครงการนีค้ ดั คานจึงถูกระงับโครงการ เชนเดียวกับโครงการสรางเขือ่ นกัน้ นํา้ แมนาํ้ วางก็ถกู ชาวบาน
ในเขตตําบลแมวินตอตานเชนเดียวกัน
2. เครือขายอางเก็บนํ้า (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเล็งเห็นถึง
ปญหาในอนาคตเกี่ยวกับปญหาความแหงแลงขาดแคลนนํ้า จึงทรงมีพระราชดําริใหจัดหาแหลงนํ้าและจัดทําระบบ
เครือขายอางเก็บนํ้า (อางพวง) เพื่อใหหลายพื้นที่พนจากสภาพแหงแลงและภัยพิบัติจากนํ้า
การทํางานของอางพวงมีหลักการอยูว า อางเก็บนํา้ ขนาดใหญทอี่ ยูต อนบนสามารถปลอยนํา้ ลงมาเติมอางเก็บนํา้
ทีม่ ขี นาดเล็กทีอ่ ยูต อนลางในพืน้ ทีต่ าํ่ กวาได โดยการเชือ่ มตอทอสงนํา้ ในแตละอางเก็บนํา้ เขาหากัน การบริหารจัดการนํา้
ในระบบเครือขายอางเก็บนํ้าทําใหเกิดการแบงปนนํ้าจากอางใหญ เชน เขื่อน หรืออางเก็บนํ้าลงสูอางขนาดกลาง
และขนาดเล็กๆ ในหมูบาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่อง เครือขายอางเก็บนํ้า ในวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2532 เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาความแหงแลงที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพิ่มเติม
ใหกรมชลประทานจัดหานํ้าจากอางเก็บนํ้าที่มีศักยภาพดีกวาผันนํ้ามาชวยอางเก็บนํ้าหวยตะแปด และใหผันนํ้าจาก
หวยตะแปดลงอางเก็บนํา้ หวยทรายซึง่ ขาดแคลนนํา้ (โครงการเครือขายอางเก็บนํา้ (อางพวง) อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ,
2557)
ในป พ.ศ. 2536 กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางระบบทอผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยตะแปด-อางเก็บนํ้า
หวยทราย เปนทอซีเมนตใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 มิลลิเมตร ความยาว 7.2 กิโลเมตร สามารถผันนํ้าไดวินาทีละ
160 ลิตร เพื่อใชในพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร (โครงการเครือขายอางเก็บนํ้า (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ,
2547)
ระบบการสรางเครือขายอางเก็บนํ้า ไดสนทนากลุมและรายบุคคลกับชาวบานแลว ผลปรากฏวาชาวบาน
มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเรือ่ งนีน้ อ ยจึงไมเห็นความสําคัญในการแกปญ
 หาเรือ่ งขาดแคลนนํา้ แตสาํ หรับกลุม ชาติพนั ธุ
ในเขตภูเขาไดใชระบบทอสงนํ้าจากนํ้าตกผานปา ผานทุงนาเขาสูหมูบานเพื่อทําการประปาภูเขาในการกักเก็บนํ้าไว
เพื่อบริโภค ระบบนี้ใชตั้งแตลํารางไมไผ แลวเปลี่ยนเปนทอนํ้าในปจจุบัน การผันนํ้าจากที่สูงไปสูที่ตํ่าใชแรงโนมถวง
ของโลกในการไหลของนํ้า

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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3. การสรางฝาย การสรางฝายเปนแนวพระราชดําริที่สอดคลองกับภูมิปญญาชาวบานในลานนา เพียงแต
เปลี่ยนจากฝายชั่วคราวทําดวยไมตองซอมแซมทุกป เปนวัสดุในทองถิ่นอยางอื่น เชน หิน หรือฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นลํานํ้า แตมีชองทางใหนํ้าไหลผานเพื่อการแบงปนนํ้าจากหมูบานตนนํ้าสูหมูบานกลางนํ้าและปลายนํ้า
ในปจจุบันฝายสําคัญที่กั้นลํานํ้าวางมีจํานวน 10 ฝาย (ไมนับจํานวนฝายเล็กๆ ในเขตลําหวยบริเวณภูเขา) ไดแก
ฝายนอน ฝายแมวาง ฝายหวยผึ้ง ฝายขุนคง ฝายนาทราย ฝายทาคําปา ฝายทาสา ฝายดอนปน ฝายศรีบุญเรือง
และฝายปูโล ฝายหวยผึ้งเปนฝายสรางตามพระราชดํารัส ทรงรับสั่งใหสรางฝายเพื่อผันนํ้าใหเกษตรกร กรมชลประทาน
จึงสรางฝายหวยผึ้งใน พ.ศ. 2520-2521 ไดพื้นที่รับนํ้า 6,500 ไร (โครงการฝายหวยผึ้ง, ม.ป.ป.)
ในแมนํ้าขานประกอบดวยฝายสําคัญ 7 ฝาย ทั้งนี้ไมรวมฝายเล็กๆ ในลําคลองและลําเหมืองฝายในแมนํ้าขาน
เขตอําเภอสันปาตอง ไดแก ฝายไรลอ ฝายสันปูเลย ฝายเกาะไมตัน ฝายทาบอเย็น ฝายบอทิพย ฝายปวงสนุก
ฝายทุงเสี้ยว และฝายหลังถํ้า
การสรางฝายในแมนํ้าทั้งสองสายนับวาพอเพียง เพราะในปจจุบันฝายตอนลางแมนํ้าขาดแคลนนํ้า แตฝาย
ตอนบนแมนํ้ามีนํ้ามากกวา พอเพียงในการเพาะปลูกและสงไปหลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในลําเหมืองตอนกลางและ
ตอนลาง การขุดลอกลําเหมืองใหลึกและกวาง จึงมีความสําคัญมากกวาการสรางฝายเพิ่มเติม อยางไรก็ตามฝายเปน
จุดเริม่ ตนของการกัน้ นํา้ เขาลําเหมืองและแบงปนนํา้ จากแมนาํ้ ตอนบนสูแ มนาํ้ ตอนลาง ระบบเหมืองฝายจึงมีความสําคัญ
ในการอนุรักษจัดสรรนํ้าทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
4. การปลูกปา การบวชปา รองนํ้า ลําหวย ลําธาร เกิดจากนํ้าฝนซึ่งเกิดจากการระเหยของนํ้าในทะเล
มหาสมุทร แมนํ้าลําคลอง ฯลฯ และเกิดจากปาไม นอกจากนี้ ลําธาร แมนํ้า เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา
แตเมืองไทยไมมีหิมะจึงตองอาศัยการเกิดฝนจากอิทธิพลของนํ้าในทะเล มหาสมุทร และจากปาไม การปลูกปา
คือการสรางฝน สรางนํ้า เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค การสรางพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศนํ้าจืด
ภูมิปญญาชาวบานสอนใหคนอนุรักษปา ไมตัดไมทําลายปาบริเวณขุนนํ้า หรือตนนํ้า หามทํานํ้าสกปรก
เพราะนํ้าใชอุปโภค บริโภค ความคิดดังกลาวไดถูกระบบทุนนิยมในระบบการผลิตเพื่อขายทําลายจนหมดสิ้น
คนรักษปาจึงกลายเปนคนบุกรุกทําลายปาเพื่อความอยูรอดของชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริในการปลูกปาไวหลายประการ เชน ปลูกปา 3 อยาง
เพื่อประโยชน 4 อยาง ปลูกปาในใจคน คือสอนใหคนรักปา อนุรักษปา เห็นความสําคัญของปา ปลูกปาโดยไมตองปลูก
คือ ปลอยใหปาเจริญงอกงามเอง โดยไมตองเผา ตัดโคน ปาก็จะเจริญงอกงาม ใบไมที่ทับถมก็เนาเปอยยอยสลาย
เปนดิน เมื่อดินดี หนาดินหนาขึ้น ตนไมก็เจริญงอกงาม การปลูกปาเปยก คือการสรางฝายจากวัสดุในทองถิ่นกั้นรองนํ้า
ลําธาร ใหนํ้าลนสูงขึ้น แลวขุดลําเหมืองเล็กๆ คดเคี้ยวไปตามพื้นที่ปา เพื่อใหนํ้าไหลซึมไปหลอเลี้ยงดินและตนไม
ตนไมก็จะเจริญงอกงาม
นอกจากการปลูกปาแลว ชาวบานยังมีแนวคิดในการบวชปา การบวชปาครั้งแรกเกิดขึ้นที่ปาตนนํ้าแมใจ
ตําบลศรีกอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ใน พ.ศ. 2531 พระครูมนัสนทีพิทักษ เปนประธานฝายสงฆ และชักชวน
ชาวบานบวชปาเพื่อตอตานการสัมปทานปาไม (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2541: 78)
การบวชปา คือการทําพิธีทางศาสนาพุทธ ในการอุปสมบทบรรพชิต แตประยุกตใชกับการบวชตนไม หลังจาก
พระสงฆทาํ พิธแี ลว ชาวบานก็จะนําผาจีวรพระตัดเปนริว้ เล็กๆ ผูกตนไมไวเพือ่ แสดงวาตนไมไดบวชแลว ตัดโคนไมได
ประมาณ พ.ศ. 2540 เมื่อมีการขยายถนนสาย 1013 ถนนแมวาง-แมแฮใหกวางขึ้น ชาวบานไดบวชปาเขตตําบล
แมวิน อําเภอแมวาง จํานวนนับรอยตน แตตนไมซึ่งไดผานพิธีบวชปาเหลานี้ในเขตบริเวณสองขางทางถูกตัดทําลาย
โคนลม ปลอยผาจีวรสีเหลืองใหเปอนดิน โดยขาดความเคารพยําเกรง นับวาเปนความผิดพลาดของระบบราชการ
ที่ลบหลูความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบาน การโคนตัดเพื่อขยายถนนกับตนไมเหลานี้สามารถทําได แตกลยุทธ
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ในการใชหลักจิตวิทยาเพื่อครองใจชาวบานและใหชาวบานเกิดจิตสํานึก เห็นคุณคาในการบวชปาเพื่อการอนุรักษปา
ควรกระทําใหดีกวานี้
การปลูกปาตามแนวพระราชดําริ การบวชปาตามแนวภูมิปญญาชาวบาน และการฟนฟูสงเสริมภูมิปญญา
ชาวบานในการปลูกปา บวชปา เพือ่ การอนุรกั ษปา และระบบนิเวศปาจึงมีความสําคัญอยางยิง่ ถาระบบนิเวศปาสมบูรณ
ก็ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงได ทําใหการจัดสรรนํ้าการอนุรักษนํ้าเพื่อการเกษตรก็สมบูรณยิ่งขึ้น
4. เครื่องสูบนํ้า เครื่องสูบนํ้าเปนพลังในการผลิต หรือเทคโนโลยีใหมที่ไมไดเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน
เครื่องสูบนํ้าเปนนวัตกรรมในการนําเขาจากตางประเทศไมตํ่ากวา 50 ปมาแลว และเกษตรกรใชในการจัดสรรนํ้า
เพื่อการเกษตรแทนระหัดวิดนํ้าหรือหลุก แตกตางจากกังหันนํ้าชัยพัฒนาที่มีพื้นฐานจากระหัดวิดนํ้าหรือหลุก ซึ่งมี
วัตถุประสงคใหนํ้าตกจากที่สูงลงสูที่ตํ่าแลวเกิดฟองอากาศในนํ้า วิธีการนี้ทําใหเกิดการถายเทกาซออกซิเจนในนํ้า
เพื่อแกปญหานํ้าเนาเสียในหนองนํ้าแลวจะไดนํานํ้าดีจัดสรรเพื่อการเกษตร
เครื่องสูบนํ้าเปนนวัตกรรมนําเขาที่เกษตรกรใชสูบนํ้าจากลําเหมือง หนอง บึง แมนํ้า สูบนํ้าเขาสูพื้นที่ซึ่งขุดไว
เปนทองรองตื้นๆ ผานลานเกษตรไปยังตนไม พืชก็จะดูดซับนํ้าจากทองรองเหลานี้ เกษตรกรอาจสูบนํ้าเก็บไวในถังสูง
แลวเปดกอกนํ้าปลอยนํ้าตามทอไหลไปตามสายยางทอในระบบนํ้าหยด ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) หรือใชแรงงานคน
ฉีดรดนํ้าตนไมก็ได
ถาใชกับพื้นที่นา เครื่องสูบนํ้าก็จะสูบนํ้าปลอยลงลําเหมืองเล็กๆ ไหลเขาสูผืนนา หรือสูบลงในผืนนาแปลงบนที่
ระดับสูงกวาใหพอเพียง แลวเปดชองนํ้าเล็กๆ สูแปลงนาถัดไป
การใชเครื่องสูบนํ้าถึงแมวาเปนนวัตกรรมนําเขา แตเกษตรกรก็ไดนํามาใชใหสอดคลองกับภูมิปญญาเดิม
ในเรื่องการสูบนํ้าแลวปลอยตามทองรองหรือลําเหมืองเล็กๆ สูสวนและนา ถามีการขุดสระเก็บนํ้าและขุดสระเล็กๆ
หลายสระในพื้นที่ เครื่องสูบนํ้าก็ทําหนาที่สูบนํ้าจากลําคลอง แมนํ้า ลงสูสระนํ้าขนาดกลาง และขนาดเล็กเติมเต็ม
อยูเสมอ เครื่องสูบนํ้าก็สามารถสรางเครือขายอางเก็บนํ้า (อางพวง) ทําใหเกิดการจัดสรรนํ้าเพื่อการทํานา ทําสวน และ
เลี้ยงสัตวไดตลอดป ถานําเครื่องสูบนํ้าประยุกตกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหมก็จะเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้งดานสวนตัว เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
6. ระบบนํ้าใตดิน (Ground) ระบบนํ้าจําแนกออกเปน 3 ชนิดคือ
6.1 นํ้าฝน (Precipitation) คือนํ้าที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอนํ้า
6.2 นํ้าผิวพื้นหรือนํ้าทา (Surface water) คือนํ้าที่เกิดจากนํ้าฝนและขังอยูตามผิวดิน หวย หนอง คลอง
บึง ฯลฯ
6.3 นํ้าใตดิน (Ground) มี 2 ชนิดคือ
1) นํ้าใตดินเกิดจากนํ้าฝน หรือนํ้าที่อยูบนดิน หรือกอนนํ้าแข็ง หรือหิมะละลายซึมลงไปในดิน และ
ตามชองวางระหวางชั้นหิน ระดับนํ้าไมลึก ชั้นบนสุดมักจะอยูระดับเดียวกับนํ้าในแมนํ้าลําคลอง
2) นํา้ ในชัน้ ดิน หรือนํา้ บาดาล นํา้ บาดาลเกิดจากนํา้ ใตดนิ ซึมผานชัน้ หินทราย เมือ่ เจาะผานชัน้ หินลึกๆ
ก็พบนํ้าขังอยูในชั้นหินทราย นํ้าบาดาลจะไหลรวมตัวกันในตอนบนของชั้นดินดาน เนื่องจากซึมผานไปไมสะดวก
(ทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย, 2561)
ในปจจุบนั พืน้ ทีน่ อกเขตชลประทานสันปาตองไดนาํ นํา้ ใตดนิ มาใชในการเกษตรเปนจํานวนมาก เพราะขาดแคลน
นํ้าจากระบบเหมืองฝายและนํ้าฝน เชน ตําบลทุงสะโตกมีบอนํ้าตื้น 144 บอ บอโยก 30 บอ และบอบาดาล 120 จุด
(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงสะโตก, 2561: 9) ตําบลบานแม บอนํ้าตื้น 1,049 บอ
บอบาดาล 87 จุด (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานแม, 2561: 5) ตําบลบานกลาง
บอนํ้าตื้น 390 บอ บอบาดาล 35 จุด (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานกลาง, 2561: 5)
และตําบลทาวังพราวซึง่ อยูป ลายแมนาํ้ ขานและแมนาํ้ วาง บอบาดาล 11 จุด บอนํา้ ตืน้ 470 บอ (ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาวังพราว, 2561: 6) เหตุผลทีต่ าํ บลทาวังพราวมีบอ บาดาลนอยเพราะระดับนํา้ ใตดนิ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ไมลึก เจาะบอนํ้าตื้นก็ไดรับนํ้าอยางเพียงพอ เพราะทางดานทิศใตมีแมนํ้าปงไหลผาน และระดับนํ้าใตดินจากแมนํ้าปง
ซึง่ เขาหาพืน้ ดินชายฝง จึงทําใหระดับนํา้ ตืน้ ตําบลทาวังพราว ตําบลยุหวา ตําบลบานกลาง ใชระบบนํา้ ใตดนิ ในการเกษตร
สวนลําไยเพราะลงทุนนอย ขุดบอนํ้าใตดินราคาตั้งแต 4,000-12,000 บาท
ระบบนํ้าใตดินอาจกักเก็บนํ้าโดยระบบธนาคารนํ้าใตดินทั้งแบบระบบเปดและระบบปด ธนาคารนํ้าใตดิน
คือการนํานํ้าฝากไวใตดินเมื่อตองการนํามาใชก็สามารถนํามาใชประโยชนไดตลอดป
ธนาคารนํ้าใตดินระบบเปดกระทําไดโดยขุดอางเก็บนํ้าขนาดใหญแลวขุดเจาะกนอางประมาณ 3 หลุมใหลึก
ผานชั้นดินดาน ชั้นดินเหนียว ถึงชั้นหินอุมนํ้า เมื่อไดรับนํ้าฝนหรือนํ้าทา นํ้าจะไหลลงสูกนหลุมชั้นหินอุมนํ้า เมื่อนํ้า
ถูกเก็บจนเต็มชั้นหินอุมนํ้าโดยโยงใยจนเปนเครือขายนํ้าจนปริมาณมากพอ นํ้าจะเออลนขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
ก็สามารถใชนํ้าในบอไดตลอดปโดยไมตองสูบนํ้าจากแหลงอื่นอีกตอไป (ธนาคารนํ้าใตดินแกภัยแลงปองกันปญหา
นํ้าทวม, 2561)
ธนาคารนํ้าใตดินระบบปด วิธีการเริ่มจากขุดหลุมกวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร แลวขุดสะดือหลุมลึก
30 เซนติเมตร จากนั้นใสกนหลุมดวยหิน กรวด อิฐ ขวดแกว หรือขวดพลาสติกบรรจุนํ้า 3 ใน 4 ของขวดแลวปดฝาขวด
วางยางรถยนตซอนใหสูงถึงปากหลุม เสียบทอพีวีซีขนาด 2 นิ้วลงไปที่กลางวงลอยางรถยนต โดยใหปลายทอโผลขึ้นมา
เหนือดิน เพื่อสรางทางเดินอากาศใหหมุนเวียน ใสวัสดุที่เตรียมไวในวงลอยางจนเต็มปากหลุม กลบดวยหินกรวด
คลุมดวยมุงตาขายพลาสติกที่ปากหลุม ขั้นตอนสุดทายใชดินกลบ สรางธนาคารนํ้าใตดินในพื้นที่การเกษตรไวหลายจุด
นํ้าใตดินจะหลอเลี้ยงความชุมชื่นใหแกดินและตนไม ลดการจัดสรรนํ้าบอนํ้าใตดินแบบปด หรือธนาคารนํ้าใตดิน
จะไดผลดีมากเมื่อผานฤดูฝน 2-3 ครั้ง หรือผานไปประมาณ 2-3 ป (ขุดหลุมตั้งธนาคารนํ้าใตดิน บํานาญ...แผนดิน
ชุมชื้น, 2562)
ธนาคารนํ้าใตดินระบบปด ประหยัดที่ดิน แตสามารถกักเก็บความชุมชื่นในดินเพื่อการปลูกพืชผลไดอยางดี
เปนการประหยัดนํ้า ลงทุนนอย แตไดผลคุมคาหลังจากรอใหฤดูฝนผานไปประมาณ 2-3 ป
7. ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) ระบบนํ้าหยด การวางระบบจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร คือการวางแผนการ
ใหนํ้าใหสอดคลองกับลักษณะของดิน (ความสามารถในการอุมนํ้า) ชนิดของพืช (ลักษณะการกระจายของราก) และ
ความตองการนํ้า
การจายนํ้าโดยระบบเครื่องฉีด หรือหัวจายนํ้าที่ไดรับความนิยมในปจจุบันมีอยู 2 แบบ ไดแก แบบเครื่องฉีด
และแบบนํ้าหยด
แบบเครื่องฉีดหรือสปริงเกลอร ใชวิธีบีบอัดและฉีดนํ้าใหแตกเปนสาย หมุนเหวี่ยงใหเกิดเปนละอองนํ้าคลายๆ
ละอองฝน มีอัตราการจายนํ้าที่หลากหลายตามรูปแบบและขนาดของหัวจาย ในปจจุบันนิยมรูปแบบหัวจายนํ้า
ขนาดเล็ก หรือ Minis Sprinkler เปนหัวจายนํา้ ขนาดเล็กเหมาะกับสวนเกษตรสมัยใหมทตี่ อ งการประหยัดนํา้ เหมาะกับ
พืชยืนตนขนาดกลางและขนาดใหญ
แบบนํ้าหยด เปนการสงนํ้าผานทอ แลวปลอยออกมาทางหัวนํ้าหยดที่บริเวณโคนพืช ใหนํ้าซึมลงมาบริเวณราก
อยางชาๆ ครั้งละนอยๆ แตสมํ่าเสมอ สามารถควบคุมนํ้าไดตามความตองการของพืช จะทําใหพืชเติบโตอยางมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดนํ้ามาก เหมาะกับพื้นที่ขาดแคลนนํ้าและดินทุกประเภท เหมาะกับพืชผักสวนครัว พืชไร
และไมผลที่ปลูกระยะชิด (ระบบนํ้าเพื่อการเกษตร, ม.ป.ป.)
ในปจจุบนั นีพ้ นื้ ทีน่ อกเขตชลประทานอําเภอสันปาตองไดนาํ ระบบเครือ่ งฉีด และระบบหยดนํา้ มาใชในสวนลําไย
มากขึ้น เพราะการทําสวนลําไยเปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนคุมคา มีกําไร ในขณะที่มีความตองการจากตลาด
ในตางประเทศ เชน จีน และเวียดนาม จุดออนของระบบดังกลาว คือ การอุดตันของรูพนนํ้า ถานํ้ามีตะกอนก็จะ
เกิดการอุดตันไดงาย
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ภาพที่ 7.8 ระบบการใหนํ้าของเกษตรกรในสวนลําไย
ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

อยางไรก็ตาม การใชเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับการอนุรักษนํ้า ควรเกี่ยวของกับการปลูกพืช
ที่ตองการนํ้านอย เชน ลดการปลูกขาวนาปรัง แตปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ตองการนํ้านอยๆ เชน หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง
ขาวโพด และพืชผักอยางอื่นแทน

5. การกําหนดพื้นที่การเกษตร
การแกปญหาการอนุรักษและจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ตองแกปญหาทั้งระบบใหครบวงจร จะแกปญหาเรื่อง
การจัดสรรนํา้ อยางอนุรกั ษใหเกิดความพอเพียงอยางเดียว ไมสามารถแกปญ
 หาระยะยาวได ทัง้ นีเ้ พราะพืน้ ทีจ่ าํ นวนมาก
ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยที่เคยเปนพื้นที่พัฒนาดานการเกษตรรับนํ้าจากเขตชลประทาน
แตเมื่อถนนขนาด 4 ชองทางการจราจรตัดผาน ก็จะเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และบานจัดสรร เชน กรณีของอําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอสารภี และอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ตําบลบานแม ตําบลทุงสะโตก เปนที่ราบลุมมีระบบการชลประทานทั้งเขตพื้นที่รับนํ้าชลประทานและพื้นที่
นอกเขตรับนํ้าชลประทาน แตการจัดการชลประทานดีเยี่ยมมาตั้งแตโบราณ เพราะมีฝายเหมืองที่เกิดจากแมนํ้าวาง
และแมนํ้าขานหลอเลี้ยงพื้นที่ระบบการเพาะปลูกตลอดปและปลูกพืชหมุนเวียนอยางตอเนื่อง เชน

ตําบลบานแม
ปลูกขาว
ขาวนาป
ลําไย

ตําบลทุงสะโตก

ขาวนาป
ขาวนาป
ขาวนาป

ถั่วเหลือง
ขาวนาปรัง
หอมหัวใหญ
หอมใหญ
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง

พืชผัก หรือ
พืชผัก นอกจากนี้ยังมีการปลูก
พืชผัก
ขาวโพด
ขาวนาปรัง
พืชผัก

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอสันปาตองในเขตอําเภอนอกเขตพื้นที่รับนํ้าชลประทาน ประกอบดวย ขาวนาป
ขาวนาปรัง หอมใหญ ถั่วเหลือง ขาวโพด กระเทียม ลําไย มะมวง และการปลูกพืชผักตางๆ เพื่อบริโภคและ
จําหนาย
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ตําบลบานแมและตําบลทุง สะโตก มีการปลูกขาวมากกวาตําบลอืน่ ๆ ในเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอสันปาตอง ตําบลบานแม
มีพื้นที่การเกษตร 7,993 ไร ตําบลทุงสะโตก พื้นที่การเกษตร 7,125 ไร ตําบลนํ้าบอหลวง พื้นที่การเกษตร 3,961 ไร
และตําบลทาวังพราว พื้นที่การเกษตร 3,319 ไร (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล, บานแม,
ทุงสะโตก, นํ้าบอหลวง และทาวังพราว, 2561)
กอนสรางถนนเลี่ยงเมืองหางดง-สันปาตอง (3035) เขตพื้นที่ตําบลนํ้าบอหลวง บานแม ทุงสะโตก เปนพื้นที่
นาแปลงใหญติดตอกัน ปลูกขาวนาปเปนหลักและปลูกหอมใหญ ถั่วเหลือง ขาวโพด พืชผักอื่นๆ สลับกันไปในแตละป
มีการแปรสภาพพื้นที่นาเปนสวนลําไย พื้นที่การเกษตรเหลานี้มีนํ้าอุดมสมบูรณ ใชเพาะปลูกไดตลอดป อาจขาดแคลน
บางในฤดูแลง แตก็สามารถใชเครื่องสูบนํ้า หรือนํ้าใตดินทดแทน ระหวาง พ.ศ. 2557-2559 ไดเกิดการกอสรางถนน
สายเลีย่ งเมืองหางดง-สันปาตอง (3035) ตัดผานทุง นา พืน้ ทีก่ ารเกษตรและลําเหมือง ลําคลอง แมนาํ้ ดังภาพที่ 7.9 ดังนี้

ภาพที่ 7.9 แสดงถนนตัดผานพื้นที่การเกษตร
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ
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สาเหตุเพราะถนนสาย 3035 ตัดผานทุงนาผืนใหญอันอุดมสมบูรณของตําบลนํ้าบอหลวง ตําบลบานแม และ
ตําบลทุงสะโตก ทําใหพื้นที่นาไรละ 200,000 บาทกอน พ.ศ. 2557 ราคาพุงสูงขึ้นมากกวา 10 เทา ที่นาริมถนนขายไร
ละ 2,000,000-3,000,000 บาท (กํานันและกลุมเกษตรตําบลทาสะโตก, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2562)

ภาพที่ 7.10 อาคารพาณิชยริมถนน 3035
ที่มา: ถายภาพโดย ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ราคาที่ดินที่พุงขึ้นมากกวา 10 เทา ทําใหเกิดการขายที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีระบบการชลประทานดี แลวสภาพ
ที่ดินที่นาเหลานี้ก็ถูกถมดวยดินลูกรังเพื่อใหพื้นที่สูงขึ้น แลวสรางรานอาหาร ที่พักริมทาง อาคารพาณิชย แทนที่
การทําการเกษตรแบบเดิม พื้นที่การเกษตรลดลง แตการหาพื้นที่ทําการเกษตรแปลงใหมยังคงมีความตองการ จึงเปน
บอเกิดของการบุกรุกทําลายปาหรือการลงทุนใหมทางดานการชลประทานเพื่อการเกษตร สูญเสียทรัพยากรของรัฐ
และงบประมาณแผนดิน
ดังนั้นการแกปญหาการอนุรักษนํ้า การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ตองแกปญหาดวยการตรากฎหมายผังเมือง
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ระบบชลประทานดี ซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได
แตตอ งใชทดี่ นิ เหลานีเ้ พือ่ การเกษตรเทานัน้ ถาไมแกปญ
 หาดวยการตรากฎหมาย การบุกรุกปา พืน้ ทีส่ าธารณะ และการ
ลงทุนของรัฐเพื่อการชลประทานก็สิ้นเปลืองงบประมาณในการลงทุนใหม แลวปลอยใหปจจัยพื้นฐานการผลิตเกา เชน
ฝายเหมืองตองทิ้งราง ใชประโยชนไดนอย ไมคุมคากับการลงทุนของรัฐ และการสูญเสียที่ดิน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
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6. การแกปญหาระบบการตลาด
ระบบการตลาดการเกษตรก็เหมือนกับระบบการตลาดผลผลิตอืน่ ๆ คือ เปนระบบการตลาดเสรีในระบบทุนนิยม
มาตั้งแต พ.ศ. 2398 ในปที่ไทยเปดการคาเสรีตามแนวคิดระบบทุนนิยมกับอังกฤษ ตลาดการเกษตรขาวไทยจึงเปน
ตลาดเสรีตั้งแตนั้นมา เริ่มตนจากการยินยอมใหคนจีนบุกเบิกที่นา สรางโรงสี สงขาวเปนสินคาออกขายในตางประเทศ
นายทุนจีนควบคุมการคาขาว ตั้งแตระบบการผลิตเอง หรือปลูกขาวเอง รับซื้อขาวเปลือกจากชาวนา ทําธุรกิจสีขาว
แลวสงขาวขายตางประเทศอยางตอเนื่อง จนระบบการคาขาวตกอยูในมือของคนจีน พอคาขาวเปลือกซึ่งในปจจุบัน
ก็มีเชื้อชาติ สัญชาติไทย และควบคุมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ
สหกรณไทย ไดเกิดขึ้นครั้งแรก คือ สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินคา ณ ตําบลวัดจันทร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 หลังจากนั้นไดประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 ตาม
ความหมายขององคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ สหกรณ คือ องคการอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกัน
ดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความตองการ และจุดมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
ดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน บริหารงาน และควบคุมตามแนวประชาธิปไตย (ประวัติสหกรณ,
ม.ป.ป.)
สหกรณยึดหลัก 7 ประการ
1. เปดรับสมาชิกดวยความสมัครใจ
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
5. การศึกษา ฝกอบรม และขาวสาร
6. การรวมมือระหวางสหกรณ
7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน (ประวัติสหกรณ, ม.ป.ป.)
ตลอดเวลา 103 ป (พ.ศ. 2459-2562) ของระบบสหกรณ สหกรณไมสามารถแกปญหาตลาดขาวแบบครบวงจร
ได คือ รวมกันผลิต รวมกันแปรรูป และรวมกันจัดจําหนาย สาเหตุอาจเนื่องจากกลุมทุนคาขาวมีเงิน มีประสบการณ
เปนนักการเมือง จึงสามารถออกกฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อกลุมของตนเองในการคาขาว และอาจเกิดจากปญหา
ของชาวนาเองขาดเงิน ประสบการณ ความรวมมือ และอํานาจทางกฎหมาย ประกอบกับนโยบายของรัฐมิไดเขามา
ชวยเหลือระบบการผลิตขาว รวมทั้งพืชผลการเกษตรอยางอื่นแบบครบวงจร ดังนั้นการธุรกิจการคาขาวซึ่งเปนธุรกิจ
เริ่มแรก แลวตอมาเปนธุรกิจยาสูบ ธุรกิจลําไย ธุรกิจถั่วเหลือง ธุรกิจหอมหัวใหญ และพืชผลการเกษตรอื่นๆ บทบาท
ดานการตลาดตกอยูใ นมือของนายทุน ระบบทุนนิยม ระบบสหกรณมบี ทบาทนอย และคอนขางลมเหลวในการรวมกลุม
สาเหตุหนึ่งคือ เกษตรกรขาดความเขมแข็ง ไมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความลมเหลวของระบบ
สหกรณจึงมีสาเหตุที่เกิดจากความเขมแข็งของกลุมทุน การไมสนับสนุนอยางแทจริงของรัฐ และเกษตรกรขาดความรู
ความเขาใจ ไมเกิดความฉลาดรู จึงไมเห็นคุณคาของสหกรณ
ระบบสหกรณในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถแกปญหาระบบการตลาดการเกษตรอยางไดผล
ทําใหเกษตรมีรายไดพอเพียง ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ยกตัวอยางเชน “สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด”
ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2514
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ใน พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดทรงทราบถึงความเดือดรอนของเกษตรกรกลุมชาวสวนผักชะอํา จํานวน 83 ครอบครัว
วาขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไปประกอบอาชีพ พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเกษตรกรเหลานี้ไวใน
พระบรมราชูปถัมภ พรอมทัง้ พระราชทานทรัพยสว นพระองคใหกยู มื ไปลงทุนจํานวน 300,000 บาท ภายหลังไมปรากฏ
วาผูใดนําเงินที่กูยืมไปทูลเกลาฯ ถวายคืน และไดทรงทราบวาเกษตรกรเหลานี้ไมมีที่ดินของตนเอง ตองเชาที่ดิน
กรมประชาสงเคราะห โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 2 ไร จึงไมเพียงพอ จึงตองจัดหาที่ดินใหมซึ่งมีพื้นที่มากกวานี้ ในที่สุด
ไดที่ดินบริเวณหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 10,000 ไร ในเขตปาคุมครองของกรมปาไม และไดขอ
ความรวมมือจากรัฐบาลอิสราเอลในการพัฒนาทางดานวิชาการภายใตโครงการไทย-อิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบท
(หุบกะพง) กําหนดเวลา 5 ป โครงการนี้ไดเริ่มตนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2509 (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กับงานดานการสหกรณ, ม.ป.ป.)
วัตถุประสงคของโครงการเพื่อจัดตั้งศูนยสาธิตและทดลองการเกษตรทั้งดานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ปฏิรูป
ที่ดินทําการเกษตรแผนใหม รวมกลุมกันเปนสหกรณการเกษตร ใชวิธีการหลักการของสหกรณตั้งแตเริ่มการผลิต
ถึงการจัดจําหนาย และใหเปนศูนยกลางการเรียนรูแกบุคคลผูสนใจ (โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค
หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.)
พื้นที่ดําเนินการของโครงการรวม 12,224 ไร 1 งาน 74 ตารางวา จัดสรรแบงที่ดินใหเกษตรกรอยูอาศัย
ครั้งแรก 787 แปลง พื้นที่ 7,608 ไร ตอมาใน พ.ศ. 2554 จัดแบงใหรุนที่ 2 อีก 163 แปลง ไดจัดระบบชลประทาน
โดยการสรางอางเก็บนํ้าหุบกะพง ความจุ 360,000 ลูกบาศกเมตร อางเก็บนํ้าหวยทราย-หุบกะพง ความจุ 800,000
ลูกบาศกเมตร และอางเก็บนํ้าหวยแกว ความจุ 274,000 ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ไดสรางสระเก็บนํ้าเขาหนอกวัว
ความจุ 40,000 ลูกบาศกเมตร สระนํ้าหวยนํ้าหมาก ความจุ 100,000 ลูกบาศกเมตร และสระเก็บนํ้าชุมชนและไรนา
(จํานวน 250 แหง) ความจุ 451,500 ลูกบาศกเมตร ไดสรางระบบสูบนํ้าและการผันนํ้าสูพื้นที่การเกษตร (โครงการ
ตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.)
ในปจจุบันมีสมาชิก 445 คน มีทุนดําเนินงาน 24,164,750.17 บาท (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร,
ม.ป.ป.)
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) คือตัวอยางของความสําเร็จในระบบการเลีย้ งโคนม
ครบวงจร ทั้งระบบการผลิตนํ้านมสด การแปรรูป และการจัดจําหนายโดยผานระบบการตลาดแบบสหกรณ มิใชแบบ
ทุนนิยมเสรีที่อํานาจการตอรองราคาอยูที่พอคาคนกลาง
ในป พ.ศ. 2511 เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรีไดประสบปญหาเกี่ยวกับการขายนํ้านมดิบ เพราะไมมี
สถานที่รับซื้ออยางพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแกปญหาโดยเปนผูรับซื้อนํ้านมดิบจากเกษตรกร ในดาน
เกษตรกรจึงไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมที่ตําบลหนองโพ ในตนป พ.ศ. 2514 และไดจดทะเบียน
เปนสหกรณโคนมราชบุรี จํากัด ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2514
ในป พ.ศ. 2513 นายทวิช กลิน่ ประทุม ไดทลู เกลาฯ ถวายเงิน 1,500,000 บาท แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค จํานวน
1,002,000 บาทกอสรางและจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้น ณ ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ชื่อวา บริษัท
ผลิตภัณฑนมหนองโพ จํากัด ตอมาเมื่องานดําเนินการไปดวยดีในป พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดพระราชทานพระบรมราชานุมัติโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ จํากัดใหสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรี จํากัด รับไปดําเนินการจนกิจการกาวหนาดวยดีตลอดมา ปจจุบันมีสมาชิก 4,711 คน สมาชิกมีรายไดดีจากการ
ขายนํ้านมดิบ และลูกหลานสมาชิกรอยละ 80 ยังไดทํางานในโรงงานแหงนี้ดวย (บริษัทสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี
จํากัด, ม.ป.ป.)

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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ในปจจุบันบริษัทสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด มีทรัพยสิน 431 ลานบาท หนี้สิน 249 ลานบาท
ทุน 272 ลานบาท (สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด, ม.ป.ป.)
ตลาดขาวซึ่งเปนยุทธปจจัยดานการอาหารของคนไทย ผูผลิต คือชาวนา ประสบปญหาในการจัดการจําหนาย
มาตั้งแตระบบการคาเสรีในระบบทุนนิยม ประมาณ 150 ปมาแลวแตไมสามารถแกปญหาเรื่องการจําหนายขาวเปลือก
ขาวสารใหแกชาวนา ในที่สุดชาวนา ลูกหลานของชาวนาก็ตองเลิกการทํานา การลงทุนงบประมาณในการจัดสรรนํ้า
เพื่อการทํานาก็สูญเสียงบประมาณในการลงทุน เพราะที่นาเปลี่ยนเปนพื้นที่บานจัดสรร พื้นที่พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม ดังนั้นการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร จึงเกี่ยวของกับระบบการตลาดที่ใหความมั่นคง ยั่งยืนแกเกษตรกร
นวัตกรรมแหงการอนุรกั ษ และจัดสรรนํา้ ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรอยางยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานศาสตรพระราชาใหสอดคลอง
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ตองแกปญหาใหครบวงจรทุกโครงสรางของสังคม ตั้งแตโครงสรางสวนบน
นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย การปฏิบัติงานตามนโยบายของขาราชการ และระบบการผลิต คือ พลังในการผลิต
อันประกอบดวย เทคโนโลยี กําลังในการผลิต ตลอดจนความสัมพันธในการผลิต ระบบกรรมสิทธิ์ การแบงปนผลผลิต
และการตลาด หรือการจัดจําหนายผลผลิต
บทสรุปในการแกปญ
 หาเรือ่ งนี้ ดานโครงสรางสวนบน คือ นโยบายของรัฐบาลในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และทฤษฎีใหมจากภาคทฤษฎีเพียงแตเกิดความรู ความเขาใจลงสูภาคปฏิบัติใหเกิดมรรคผลที่แทจริง และ
ใหประชาชนหรือเกษตรกรมีเจตคติทางบวก เกิดความศรัทธาในแนวคิด หรือวิธกี ารของทฤษฎีทงั้ สองประเภทดังกลาวแลว
ในทางดานวัฒนธรรม ตองลดความโลภ ความเห็นแกตวั การแสวงหากําไรสูงสุด การผูกขาดใหนอ ยลง แลวเห็นความสําคัญ
คุณคาของความพอเพียง แบงปนเอื้อเฟอเผื่อแผ อยูรวมกันอยางมีความสุข
รัฐบาลจะตองตรากฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร กําหนดพื้นที่การเกษตรใหแนนอน เดนชัด
และหามดัดแปลงพืน้ ทีเ่ พือ่ การเกษตรประกอบธุรกิจอยางอืน่ เกษตรกรมีกรรมสิทธิใ์ นพืน้ ทีก่ ารเกษตร ถายโอนกรรมสิทธิ์
โดยการซื้อขาย หรือรับมรดกได แตตองใชที่ดินเพื่อการเกษตรเทานั้น การลงทุนจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเกษตร
จึงเปนการลงทุนที่คุมคา และประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีความมั่นคงดานการอาหาร
พลังในการผลิต การเปลีย่ นแปลงรูปแบบของการจัดสรรนํา้ จากฝายไม เปนฝายคอนกรีต จากเหมืองดิน เปนเหมือน
คอนกรีต หรือระบบการสรางเขือ่ น อางเก็บนํา้ อางพวง เครือ่ งสูบนํา้ ฯลฯ สามารถปรับเปลีย่ นไดบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
 ญา
ชาวบานและศาสตรพระราชา เพราะจะทําใหการผลิตมีมูลคาและคุณคามากขึ้น
การแกปญ
 หาของพลังการผลิตอยางตอเนือ่ งครบวงจรก็เปนสิง่ สําคัญ เชน แมนาํ้ วาง ตนนํา้ เกิดจากอําเภอแมวาง
ปลายนํ้าอยูในเขตอําเภอสันปาตอง แมนํ้าขาน ตนนํ้าเกิดจากอําเภอ สะเมิง อําเภอหางดง ปลายนํ้าอยูในเขตอําเภอ
สันปาตอง ดังนั้นการแกปญหาการอนุรักษนํ้าการจัดสรรนํ้า จึงเปนกระบวนการตอเนื่อง ประสานงานตั้งแตตนนํ้า
กลางนํ้า ปลายนํ้า การรับฟงปญหาจากเบื้องลาง คือ เกษตรกร ผูใชชีวิตอยูทับพื้นที่ตลอดเวลายาวนานตั้งแต 30-40 ป
นักการเมือง ผูบ ริหารสวนภูมภิ าค ผูบ ริหารสวนทองถิน่ ตองรับฟง เพราะบุคคลเหลานีเ้ ขาใจปญหามากกวาผูว า ราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หรือขาราชการสวนภูมิภาค
เทคโนโลยีในการผลิตซึ่งเปลี่ยนแปลงเพื่อการอนุรักษและการจัดสรรเปนสิ่งจําเปน ในขณะที่แหลงนํ้าธรรมชาติ
ลดนอยลง แตความตองการผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น ระบบนํ้าจึงไมเพียงพอในการเพาะปลูก ดังนั้นการใชเทคโนโลยี
ในการผลิตโดยใชเครื่องสูบนํ้า ระบบนํ้าใตดิน การสรางธนาคารนํ้า ระบบเครื่องฉีดแบบตางๆ ระบบนํ้าหยด หรือ
การปลูกพืชในโรงเรือน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดสรรนํ้าแบบอนุรักษ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ความสัมพันธทางการผลิต นอกจากจายคาเชาใหแกเจาของกรรมสิทธิ์แลว ความสัมพันธทางการผลิตในดาน
การตลาดการเกษตรก็มีความสําคัญ ผลผลิตทางดานการเกษตรราคาตกตํ่า แตตนทุนสูง ทําใหเกิดการขาดทุน เพราะ
ระบบการตลาดทุนนิยมผานกระบวนการซื้อขายโดยพอคาคนกลาง กดราคาผลผลิต ดังนั้นเกษตรกรตองรวมตัว
ทั้งดานความคิด การทํางานรวมกัน เคารพในกฎกติกาแบบสังคมประชาธิปไตย รวมตัวกันในระบบสหกรณ ก็สามารถ
แกปญหาราคาสินคาการเกษตรตกตํ่า ขาดทุน ใหบรรเทาลดนอยลงได แตระบบการสหกรณลมเหลวเพราะเกิดจาก
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ปจจัยการไมยอมรวมตัวและไมเคารพกฎกติกาของเกษตรกร และรัฐบาลไมสนับสนุนสงเสริมอยางแทจริง ซึ่งอาจ
เปนเพราะระบบสหกรณเกิดจากการรวมตัวกันอยางเสรีปราศจากการบังคับ
ดังนั้นการสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานใหสอดคลอง
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกยุคปจจุบัน จึงตองเปลี่ยนทั้งโครงสรางสวนบน คือ ลดวัฒนธรรมทุนนิยม
เพิ่มวัฒนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูปกครองตองแกปญหาแบบครบวงจร และเลิกระบบสั่งการจากเบื้องบน
ตองรับฟงความคิดเห็นจากสวนลางหรือราษฎร ตรากฎหมายกําหนดพื้นที่การเกษตรในระบบการผลิต ลดระบบ
การผลิตแบบเชิงเดี่ยว เพิ่มการเกษตรทฤษฎีใหมใหมากยิ่งขึ้น เพราะการเกษตรทฤษฎีใหม สามารถลดความเสี่ยง และ
สินคาไมลนตลาด การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม และตองแกไขปญหาการตลาด สงเสริมระบบสหกรณอยาง
จริงจังใหมากยิ่งขึ้น นี่คือการแกปญหาทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการตลาดเพื่อความมั่นคง
ยั่งยืน และเทาทัน

บทที่ 8
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดการนํ้าทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการอนุรกั ษนาํ้ และจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน เพือ่ ประยุกตภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับเทคโนโลยี
ใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าบนพื้นฐานแหงศาสตรพระราชา และการสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า
ในพื้นที่นอกเขตชลประทานใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกปจจุบัน พื้นที่นอกเขตชลประทาน
ประกอบดวย 6 ตําบล คือ ตําบลทาวังพราว 4 หมูบาน ตําบลบานกลาง 7 หมูบาน ตําบลยุหวา 9 หมูบาน ตําบล
บานแม 12 หมูบาน ตําบลทุงสะโตก 12 หมูบาน ตําบลนํ้าบอหลวง 5 หมูบาน รวม 6 ตําบล 49 หมูบาน พื้นที่ทั้งหมด
78.95 ตารางกิโลเมตร กลุมตัวอยางประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก แกเหมือง แกฝาย หรือกรรมการเหมือง
ฝาย 10 คน ชาวนา ชาวสวน 40 คน และขาราชการสวนภูมิภาค ขาราชการทองถิ่น จํานวน 30 คน วิธีการวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก

1. บทสรุป
ผลการวิจัยคนพบวา การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476) ไดมีหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตรการจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร โดยใชระบบเหมืองฝายตัง้ แตพญาลวะจังกราช บรรพบุรษุ ของพอขุนมังราย
(พ.ศ. 1782-1854) ไดสรางเมืองเงินยางเปนราชธานีใน พ.ศ. 1181 ก็ประกาศใหราษฎรสรางเรือก สวน ไร นา และ
เหมืองฝาย และในสมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. 1839-2101) ปกครองอาณาจักรลานนาก็ไดจารึกกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรไวหลายฉบับ ทั้งในเรื่องพลังในการผลิต ความสัมพันธทางการผลิต และการควบคุมของ
โครงสรางสวนบน เพื่อควบคุมระบบการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรใหเกิดความมั่นคงแหงรัฐและประชาชน
การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร ในดานพลังในการผลิตใชแรงงานคน สัตว และแรงงานธรรมชาติมาตั้งแตเริ่มตน
ของสังคมเกษตร ชาวนา และผูปกครองรวมกันสรางระบบเหมืองฝายเพื่อทดนํ้าในการทํานา และการเพาะปลูก ชาวนา
ตองรวมแรงกันขุดเหมือง เพื่อใหนํ้าเหมืองไหลผานผืนนา หรือ “พันนา” ตองชวยกันตัดไมแลวปกไมเสาขวางลํานํ้า
และใชไมทอนซุงเล็กๆ วางนอนหลายๆ แถว หลายๆ ชั้นซอนกันใหลาดเอียงกั้นกระแสนํ้าใหเออสูงขึ้น แตตองใหนํ้า
ไหลผานได เพื่อระบายนํ้าไปสูหมูบานดานลางและปองกันมิใหกระแสนํ้าดันฝายแรงเกินไป การผอนใหนํ้าไหลจึงเปน
วิธีการลดแรงดันไดอยางหนึ่ง อยางไรก็ตามการสรางฝาย ซอมฝาย ตองชวยกันกระทําทุกๆ ปกอนฤดูกาลทํานา เชน
เดียวกับการขุดลอกเหมือง การควบคุมผานทางกฎระเบียบของรัฐ โดยมีนายเหมือง นายฝาย หรือแกเหมือง แกฝาย
ที่ราษฎรคัดเลือกแตตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐเปนผูควบคุมและประสานงาน นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายจากรัฐ
ควบคุมอีกดวย
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ระบบเหมืองฝายดังกลาว มีหลักฐานปรากฏตั้งแต พ.ศ. 1181 และปฏิบัติติดตอกันมาประมาณ 1,300 กวาป
จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 รัฐบาลเริ่มสรางโครงการชลประทานแมแตง โดยการสรางฝายแลวขุดคลองสงนํ้าใหแก
ชาวนาเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีแนวพระราชดําริสรางฝายหวยผึ้งที่ตําบล
บานกาด อําเภอแมวาง กั้นแมนํ้าวาง กรมชลประทานจึงไดสรางฝายคอนกรีตถาวรที่ฝายหวยผึ้ง ฝายปุโล (พ.ศ. 2526)
และฝายกั้นลํานํ้าขานและลํานํ้าวางในเวลาตอมาจนเปนฝายถาวรทุกฝาย แลวคอยๆ ขยายเหมืองนํ้าเปนเหมือง
คอนกรีต
ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน กฎหมายการถือครองที่ดินในอาณาจักรลานนาระบุไวเดนชัดวา แผนดินทั้งหมดเปนของ
ทาวพระยามหากษัตริยหรือแผนดินเปนของประมุขของรัฐ และประมุขของรัฐก็ทรงอนุญาตใหประชาชนถือครองที่ดิน
ประกอบอาชีพไดแตขาดระบบกรรมสิทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัตวปา ปาไม แรธาตุ ฯลฯ ก็เปนสมบัติขอบรัฐ
ผูใดบุกรุกหรือทําลายโดยมิไดรับอนุญาตมีความผิดตองเสียคาปรับเปนเงินตรา เชน “มาตรา 1 ผูใดอุกอาจ ยาดฝาย
ทานเสียหาย พันหลักฝาย มองฝาย ของทานเสียหายใหไหม 33,000 เบี้ย ผูใดขุดเหมืองผานที่นาทานโดยไมบอก
ใหเจาของไดทราบ ใหไหม 33,000 เบี้ย” (มังรายศาสตร, 2521: 83-84)
แรงงานในการผลิตในสังคมเกษตร ใชแรงงานธรรมชาติ แรงงานสัตว และแรงงานคน แรงงานคนขาดความอิสระ
ตองสังกัดมูลนายในระบบไพร หรือทาส การสงครามเพื่อชิงกําลังคน หรือไพร ถารบทัพมีชัยชนะแมทัพนายกอง
จะไดเชลยศึกไวเปนกําลัง เชน ในป พ.ศ. 2382 กองทัพเชียงใหม-ลําพูน ไดกวาดตอนเชลยศึกชาย-หญิงจากเมืองตวน
เมืองปุ รัฐฉาน ประเทศพมา จํานวน 1,868 คน แบงใหแมทัพนายกอง 1,000 คน ถวายกรุงเทพฯ 868 คน (พระยา
ประชากิจกรจักร, 2516: 487) แรงงานเหลานี้ตองสังกัดมูลนาย “ไพรสิบคนหื้อ มีนายสิบผูหนึ่ง นายสิบหาคนหื้อมี
นายหาสิบผูหนึ่ง นายหาสิบมีสองคนหื้อมีนายรอยผูหนึ่ง” (มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง, 2518: 2) ใหไพร
มีเวรผลัดเปลี่ยนกันมาทํางานหลวง 10 วัน กลับไปสรางเหมืองฝาย ไร นาน สวน เรือกที่ดิน 10 วัน (กฎหมายมังราย
ฉบับนายศักดิ์ รัตนชัย, 2521: 77) ไพรเปนผูทําไร ทํานา ทําสวน ใหเกิดประโยชนแกบานเมือง (กฎหมายมังราย
ฉบับนายศักดิ์ รัตนชัย, 2521: 77)
ความสัมพันธทางการผลิต ไพรสามารถบุกเบิกทีน่ าไดโดยรัฐยกเวนภาษีให 3 ป แตหลังจากนัน้ เสียภาษีขา วเปลือก
แกรัฐ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อขาวตั้งทอง ครั้งที่ 2 ขาวออกรวง ครั้งที่ 3 เมื่อเก็บเกี่ยวขาวเรียบรอยแลว (มังรายศาสตร
ฉบับวัดหมื่นเงินกอง, 2518: 4) ในสมัยพระเจากาวิโรสสุริยวงค (พ.ศ. 2396-2413) ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ 2 สัด
ตอขาวเชื้อ 1 สัด (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.14.4/1) การเก็บภาษีเปนขาวเปลือกไดยกเลิก
เมื่อสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรไดปฏิรูปการเก็บภาษีอากรในมณฑลพายัพ โดยการเก็บเปน
เงินตราแทนสิ่งของ สําหรับชาวนาผูเชานาก็ตองแบงขาวเปลือกใหแกเจาของที่นา ชาวนาได 2 สวน เจาของที่นาได
1 สวน หรือเจาของที่นาก็ใหชาวนาแบบแบงกึ่ง
ดังนั้นชาวนาตองแบงผลผลิตออกเปน 3 สวน ไดแก
1. เสียภาษีใหแกรัฐ
2. เสียคาเชาใหแกเจาของที่ดิน
3. เก็บไวบริโภคเอง
สําหรับแรงงาน แบงออกเปน 2 ลักษณะ
1. รับใชเจานายตามเวรยาม หรือถูกเกณฑแรงงาน
2. ประกอบอาชีพสวนตัว
หลังจากป พ.ศ. 2442 อํานาจการปกครองหัวเมืองฝายเหนือ อยูภ ายใตอาํ นาจของขาหลวงเทศาภิบาล เจาผูค รองนคร
เปนแตเพียงประมุข แตการจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตรก็ดาํ เนินการตามแบบเดิม เพียงแตคนจีนเขามารับมอบอํานาจจาก
ขาหลวงเทศาภิบาลในการสรางเหมืองฝาย บุกเบิกทีน่ ามากขึน้ ชาวนาผูไ มขออนุญาตบุกเบิก หรือไมมกี าํ ลังในการบุกเบิก
ก็ตองเชานาคนจีน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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หลังป พ.ศ. 2476 ไดประกาศยุบมณฑลทั่วประเทศ เชียงใหมจึงเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย รัฐบาล
ไดสงเสริมการชลประทานในเขตอําเภอแมแตง แมริม หางดง และสันปาตอง ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินไดเกิดขึ้นแกเอกชน
ชาวนาทํานาเชาควบคูกับทํานาในพื้นที่ดินของตนเอง หลังป พ.ศ. 2530 ลดการใชแรงงานวัว ควาย เปลี่ยนเปน
ใชเครือ่ งจักรแทนในการทํานา และกรมชลประทานเริม่ สรางฝายคอนกรีตแทนฝายไมชวั่ คราว เริม่ สรางเหมืองคอนกรีต
ควบคูกับฝายคอนกรีต การเปลี่ยนแปลงวัสดุในการสรางเหมือง ฝาย ทําใหบทบาทของแกเหมือง แกฝาย และชาวนา
ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในการตองขุดลอกเหมือง ซอมฝายทุกป แตแกเหมือง แกฝาย หรือคณะกรรมการ
เหมืองฝายยังคงทําหนาที่ในการจัดสรรนํ้าตอไป เกี่ยวกับเรื่องการจัดแบงนํ้า ควบคุม ตรวจตราใหสมาชิกเหมืองฝาย
ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน มิใชชาวนาจัดการไดเองอยางอิสระแตมีกฎหมาย
ของรัฐควบคุมใหการจัดสรรนํ้าบรรลุตามเปาหมาย ดังนั้นระบบการผลิตซึ่งประกอบดวย ประการแรก พลังในการผลิต
ไดแก เทคโนโลยี แรงงาน ทรัพยากร ประการที่สอง คือ ความสัมพันธทางการผลิต ไดแก ระบบกรรมสิทธิ์ การแบงปน
แจกจายผลผลิต จึงมิไดดําเนินการอยางอิสระมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตเกี่ยวของสัมพันธกับโครงสรางสวนบน
คือ อํานาจของรัฐ กฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรม จึงมีสวนเกี่ยวของกับการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร
การประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรบนพื้นฐาน
ศาสตรพระราชา นับตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนตนมา กรมชลประทานไดรับเสนอแนวพระราชดําริลงสูภาคปฏิบัติการ
สรางเหมืองฝาย ในเขตลุมนํ้าวางและลุมนํ้าขาน เริ่มตั้งแตฝายหวยผึ้ง พ.ศ. 2520 ฝายปุโล พ.ศ. 2526 ฝายนอน
พ.ศ. 2529 ฝายแมวาง พ.ศ. 2534 ฝายดอนปน พ.ศ. 2538 ฝายเหลานี้สรางกั้นแมนํ้าวาง สวนฝายกั้นแมนํ้าขาน ไดแก
ฝายทุงเสี้ยว พ.ศ. 2533 ฝายปวงสนุก พ.ศ. 2538 ฝายเกาะไมตัน พ.ศ. 2540 นอกจากสรางฝายแลว กรมชลประทาน
ก็สรางลําเหมืองคอนกรีตในการสงนํ้าในแนวลําเหมืองเกา คือการสรางนวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปญญาเดิม หมายถึง
ฝายและลําเหมืองเดิม แลวมอบหมายใหองคการบริหารสวนทองถิ่นและองคกรชาวบานเปนหนวยงานจัดสรรนํ้าตาม
แบบภูมิปญญาเดิม
การสรางเทคโนโลยีใหมในการจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร เมือ่ เกิดปญหาเรือ่ งการขาดแคลนนํา้ ชาวบานไดนาํ้ บาดาล
แทนนํ้าฝนและนํ้าทา การเจาะบอบาดาลนํ้าลึกและนํ้าตื้นแลวใชเครื่องสูบนํ้าสูบนํ้าขึ้นจากบอตอทอไปตามสายนํ้า
ในระบบนํ้าหยด นํ้าหมุน หรือการสูบนํ้าจากบอบาดาล ลําคลอง ลําเหมือง แลวปลอยนํ้าไปตามลําเหมืองเล็กๆ เขาสู
ทุงนา จึงเกิดขึ้นทุกพื้นที่ที่ขาดนํ้า การขุดอางเก็บนํ้า การขุดลอกเหมือง หนองนํ้า ลําคลอง ก็เปนวิธีการแกปญหา
อยางหนึ่งของชาวบานในการจัดสรรนํ้าในปจจุบัน
สําหรับนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรอยางยัง่ ยืน ตองแกปญ
 หาทัง้ ระบบ
การเมืองการปกครอง การผลิตทางดานการเกษตร ระบบการตลาด และวัฒนธรรมของผูผลิตและผูบริโภค ลดกระแส
วัฒนธรรมทุนนิยมใหนอยลง เพิ่มวัฒนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาแทนที่ใหมากขึ้น ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตองเนนความรู ความเขาใจ และนําไปใชสูภาคปฏิบัติใหบรรลุผลอยางแทจริง “ทุกๆ คนตองยึด
เศรษฐกิจพอเพียง ไมตองกระทําทั้งรอยละรอย แตกระทําเพียงรอยละ 25 ก็พอเพียงแลว แตทุกคนตองกระทํา”
แนวพระราชดํารัสซึ่งถอดความหมายดังกลาวแลว คือหลักการอยางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบการผลิตการเกษตรผสมผสานแนวทฤษฎีใหม คือ การใชพื้นที่ขนาดเล็กปลูกพืช 3 อยาง เพื่อประโยชน
4 อยาง คือ บริโภค จําหนาย ใชสอย และอนุรักษดินและนํ้า เลี้ยงสัตว การประมง แปรรูป ผลผลิตจากแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม สรางผลผลิตใหมีรายไดประจําวัน ประจําเดือน และประจําป ตลอดจนบํานาญของชีวิต การเกษตร
ทฤษฎีใหม คือ หลักของการปองกันความเสี่ยง กลาวคือ ผลผลิตมิไดเกิดจากอยางเดียวแตเกิดจากหลายๆ อยาง
ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรคาเฉลี่ยประมาณ 5 ไรตอครอบครัว เปนที่ดินขนาดเล็ก จึงเหมาะสมแกการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ระบบสหกรณ การรวมมือ รวมแรง รวมความคิดในการผลิต การจัดจําหนาย โดยผานระบบสหกรณ จึงเปน
วิธีการที่ดีมากอยางหนึ่งในการตอรองราคาการขายผลผลิตกับพอคาคนกลาง สหกรณยังทําใหเกิดการกระจายรายได
สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยทั้งระดับชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
การกําหนดพื้นที่การเกษตรโดยการตรากฎหมายผังเมือง หรือการใชที่ดนิ เพื่อการเกษตร เปนวิธีการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน ครบวงจร ทั้งระบบการปรับปรุงดิน ระบบการชลประทาน การแบงเขตพื้นที่การเกษตร
การแปรรูป และระบบการตลาดโดยยึดระบบการสหกรณ ที่ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และไดพัฒนาระบบ
การชลประทานแลว ในปจจุบนั เมือ่ สรางถนนตัดผาน ไดเปลีย่ นแปลงจากทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร เปนทีด่ นิ เพือ่ การพาณิชย
กรรม อุตสาหกรรม และทีอ่ ยูอ าศัย เปนการใชทรัพยากรอยางไมเหมาะสม และสิน้ เปลืองงบประมาณ ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร
ตองมีระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซื้อขายได แตตองมีวัตถุประสงคในการผลิตเพื่อการเกษตร และบานพักอาศัย แตไมใช
ระบบธุรกิจจัดสรรที่ดิน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอื่นๆ ในการจัดสรรนํ้าอยางยั่งยืน ไดแก การสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า อางพวง การสรางฝาย
การปลูกปา การบวชปา เครื่องสูบนํ้า ระบบนํ้าใตดิน ระบบเครื่องฉีดเพื่อการใหนํ้าพืช
การปลูกปา การบวชปา การสรางเขื่อน การสรางอางเก็บนํ้า เปนสิ่งจําเปนในการทําใหเกิดนํ้าและกักเก็บนํ้า
ระบบเหมือง ฝาย อาจเหมาะสมกับการทํานาเพราะตองการนํ้ามาก แตการทําสวนผัก ทําสวนผลไม อาจตองใช
ระบบนํ้าใตดิน นํ้าบาดาล โดยวิธีการประหยัดนํ้า เชน ระบบนํ้าหยด ระบบหัวฉีดนํ้าแบบฝอยนํ้า เพราะใชนํ้านอยกวา
ระบบเหมืองฝาย การฉีดรดนํ้า การสูบนํ้าใหไหลตามทองรอง ซึมเขาสูดินและรากตนไม เทคโนโลยีใหมในการประหยัด
นํ้าจึงมีความจําเปน ในขณะที่นํ้าจืดขาดแคลน และความตองการนํ้าจืดมีความตองการเพิ่มขึ้น ในขณะปริมาณนํ้าจืด
เทาเดิม ดังนั้น จึงควรแกไขโดยใชระบบการจัดสรรนํ้าอยางประหยัด และตองปรับปรุงวิธีการแบบเดิมเพื่อใหเหมาะสม
กับความตองการใชนํ้าในปจจุบัน

2. อภิปรายผล
จากวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการคือ
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน
2. เพือ่ ประยุกตภมู ปิ ญ
 ญาชาวบานกับเทคโนโลยีในการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ บนพืน้ ฐานแหงศาสตรพระราชา
3. เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ใหสอดคลอง
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกปจจุบัน
ผลการวิจยั คนพบวา พัฒนาการใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร ปรากฏหลักฐาน
การจัดสรรนํ้าตั้งแต พ.ศ. 1181 สมัยสรางเมืองเงินยาง (ในจังหวัดเชียงราย) เปนราชธานี หรือ 1,381 ปลวงมาแลว
ในรัฐชนเผากอนระยะเวลาดังกลาว อาจเกิดระบบเหมือง ฝายในการจัดสรรนํ้าตั้งแตเริ่มเกิดการตั้งชุมชนเกษตร
สมัยรัฐชนเผา แตไมมีหลักฐานยืนยันเดนชัด การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาวและ
ผลผลิตขาว เปนยุทธปจจัยในความมั่นคงของรัฐและอาหารหลักของประชาชน รัฐตองมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณไว
เพื่อปองกันประเทศในยามสงคราม จากการวิจัยคนพบวา รัฐเขาควบคุมปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์
ของเจาครองนคร กําลังในการผลิตคือแรงงาน คนเปนไพรตองสังกัดมูลนาย รับใชเจานาย โดยการถูกเกณฑแรงงาน
ตามกําหนดในกฎหมาย และในเรื่องความสัมพันธทางการผลิตจะตองแบงปนผลผลิต หรือสวยขาวใหแกเจาของที่ดิน
และรัฐ ดังปรากฏในกฎหมายลานนาหลายฉบับ
การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งกษัตริยมีอํานาจสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่
ในการสรางความมั่นคง ปลอดภัย ใหรัฐและประชาราษฎร จึงตองสรางระบบการควบคุมยุทธปจจัย คือ การผลิตขาว

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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และอาหารใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ โดยระบบกฎหมายที่เอื้อตอการสรางความมั่นคงแกรัฐและผูปกครอง
ในทํานองความมั่นคงเขมแข็งของผูปกครอง คือ ความมั่นคง เขมแข็ง และเอกราชของรัฐ ดังนั้นเสบียงอาหารและ
การควบคุมกําลังคนจึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางยุทธปจจัยเพื่อความมั่นคงของรัฐและประชาชน
หลัง พ.ศ. 2442 ไดลดอํานาจเจาผูครองนคร และใน พ.ศ. 2476 ไดยกเลิกระบบมณฑลทั่วประเทศ เปลี่ยน
การปกครองเปนแบบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 โครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ประชาชนเริ่มมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสิน แตความสัมพันธทางสังคมในการจัดสรรนํ้าโดยระบบเหมืองฝายใน
ดานพันธกิจในการจัดการเหมือง ฝาย ยังคงใชแบบเดิมเปนหลัก คือ มีแกเหมือง แกฝาย และคณะกรรมการเหมืองฝาย
รับผิดชอบในการจัดสรรนํ้า และสรางมาตรการลงโทษผูฝาฝนแตไมเด็ดขาดรุนแรงเหมือนกับสมัยเจาผูครองนคร
ในระบบราชาธิปไตย
หลังจาก พ.ศ. 2520 กรมชลประทานไดรบั แนวพระราชดําริจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในเรือ่ งการจัดการนํา้
จึงไดเริ่มสรางฝายถาวรและลําเหมืองคอนกรีตในลําเหมืองเกาใหแกชาวบาน รวมทั้งคิดจะสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า
เพิ่มเติม แตถูกชาวบานในเขตพื้นที่นํ้าทวมคัดคาน เชน กรณีสรางเขื่อนกั้นแมนํ้าขาน ถูกชาวบานแมขนิล ตําบล
นํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งหมูบานถูกนํ้าทวม ตองอพยพ คัดคาน เชนเดียวกับโครงการสรางเขื่อน
กั้นแมนํ้าวางที่ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ก็ถูกชาวบานที่เกรงวาจะถูกนํ้าทวมคัดคาน นอกจากนี้
การคัดคานการสรางเขื่อนยังเกิดจากบุคคลภายนอกพื้นที่ที่คิดวาการสรางเขื่อนทําลายทรัพยากรปาไมและไมสามารถ
แกปญหาภัยแลงได
ผลงานวิจัยเรื่องนี้จึงแตกตางจากงานวิจัยเรื่องอื่นๆ เพราะไดเนนพัฒนาการทางประวัติศาสตรของระบบ
การจัดสรรนํ้าแบบเหมือง ฝาย ในอดีต งานวิจัยสวนมากเสนอขอมูลการจัดสรรนํ้าในระบบเหมือง ฝายในปจจุบัน
และเนนเกีย่ วกับระบบการชลประทานทีเ่ กีย่ วกับเหมือง ฝายเปนสวนใหญแตไมไดเสนอวิธกี ารจัดการนํา้ ในรูปแบบอืน่ ๆ
งานวิจัยของพรทิพย ผลเพิ่ม (2533) เรื่อง ผลิตภาพและความเสมอภาคในระบบชลประทานระดับคลองซอย
โครงการชลประทานแมแตง คนพบวา การจัดการนํ้าแบบชลประทานราษฎรมีความเสมอภาคตอการใชนํ้าและ
สามารถแกปญ
 หาเรื่องการจัดการนํ้าได สอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ สุรฤกษ (2523) ที่คนพบวา การจัดการนํ้า
ในระบบชลประทานราษฎรหรือนอกเขตชลประทาน เปนระบบชลประทานขนาดเล็กมีปญหานอยกวาชลประทาน
ขนาดใหญและสามารถแกปญหากันเองไดตามระเบียบขอบังคับ อยางไรก็ตามงานวิจัยของวันเพ็ญ สุรฤกษ (2528)
ก็ไมละเลยบทบาทของรัฐบาลในการจัดการนํ้า มิใชใหราษฎรสรางกฎ กติกา ขอตกลงกันเอง ลักษณะการจัดการ
เรือ่ งนํา้ รัฐบาลตองมีนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนใหไดผลเชนเดียวกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัตกิ ารชลประทาน
ตารางการสงนํา้ แผนการใชนาํ้ อยางประหยัด และควรใหคา นํา้ แกผบู ริหารขอเสนอแนะจากงานวิจยั ของวันเพ็ญ สุรฤกษ
(2528) ในเรื่องอํานาจรัฐ จึงเกี่ยวของและสอดคลองกับการจัดสรรนํ้าของสังคมลานนาแตโบราณ ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายลานนาและสอดคลองกับปจจุบัน
พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว (2546) ก็ไดเสนอในงานวิจัยใหเห็นวา การจัดสรรนํ้าโดยอาศัย
อํานาจรัฐของลานนามีมาตั้งแตโบราณ ในระบบปนนาหรือผืนนาที่ใชนํ้าจากฝายเหมืองเดียวกันตองมาปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐ แตมิไดยกตัวอยางโครงสรางและกฎหมายที่ใชบังคับใหชัดเจน เนื้อหาการวิจัยเนนเรื่องเศรษฐกิจ
สังคม และการจัดสรรนํ้า โดยระบบเหมือง ฝายในปจจุบันมากกวาอดีต จึงไมสามารถมองเห็นพัฒนาการของ
ประวัติศาสตรไดอยางตอเนื่อง
แนวพระราชดําริในการจัดการนํ้า แนวคิดในการจัดการนํ้าโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงพื้นที่
เปนระบบการเกษตรทฤษฎีใหม การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการนํ้า การตรากฎหมายการควบคุมที่ดิน
เพื่อการเกษตร ระบบการตลาดแบบสหกรณ ยังไมมีงานวิจัยเรื่องใดสามารถเนนไดครบทุกประเด็น
ดังนั้น ผลงานวิจัยเรื่องนี้ จึงเปนการวิเคราะหและสังเคราะหการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน
แบบครบวงจร ในมิติของเวลาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มองความสัมพันธโยงใยระหวางระบบการเมือง กฎหมาย
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

หรือโครงสรางสวนบนกับระบบการผลิต และการตลาดอยางครบวงจรและตอเนื่องตั้งแตการผลิต การกระจายผลผลิต
กลไกของรัฐในการควบคุมเพือ่ ใหเกิดการจัดการนํา้ อยางยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานศาสตรพระราชา ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม
การจัดสรรนํ้าดวยวิธีการระบบเหมือง ฝายตั้งแตโบราณ อาจไมเหมาะสมกับบางพื้นที่ในสังคมปจจุบัน
ที่ความตองการใชนํ้ามีมากขึ้นแตปริมาณนํ้าลดลง เนื่องจากปญหาบุกรุกทําลายปาไม และไมสามารถสรางเขื่อนหรือ
อางเก็บนํา้ ดังนัน้ พืน้ ทีต่ น นํา้ พอจะมีนาํ้ ใชในการเกษตรในฤดูแลง แตพนื้ ทีก่ ลางนํา้ ปลายนํา้ ขาดแคลนนํา้ การนําศาสตร
พระราชาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการนํ้า และการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม จึงเปนสิ่งจําเปนในการนําเขามาใชในการเกษตร
ควบคูกับระบบการชลประทานแบบเหมือง ฝายตามประเพณีโบราณ
แนวพระราชดําริเรื่อง นํ้าคือชีวิต การพัฒนาตามหลักภูมิสังคม การสงเสริมความรู และเทคนิควิธีการสมัยใหม
ทีเ่ หมาะสม การอนุรกั ษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน การสรางฝายทดนํา้ อางเก็บนํา้ อางพวง การปลูกปา
การเกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสหกรณ สิ่งเหลานี้คือตัวอยางแนวพระราชดําริ
ในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ควรนํามาใชในพื้นที่ขาดแคลนนํ้า ซึ่งเกษตรกรทดลองใชแลวไดผลดีในลุมนํ้าวาง
และลุมนํ้าขานตอนลางในเขตตําบลทุงสะโตก ตําบลทาวังพราว ตําบลบานกลาง ไดแก เครื่องสูบนํ้าระบบนํ้าใตดิน
ที่เกิดจากนํ้าฝนระดับตื้น และนํ้าบาดาล นอกจากนี้ควรสรางธนาคารนํ้าใตดิน ระบบเครื่องฉีดแบบหัวจายนํ้าแบบ
ฉีดพน กับหัวจายนํา้ แบบนํา้ หยด ระบบเครือ่ งฉีดตองสรางเชือ่ มตอกับเครือ่ งสูบนํา้ ทีส่ บู นํา้ จากบอบาดาล วิธกี ารจัดสรรนํา้
ดังกลาวแลวทําใหเกิดการอนุรักษนํ้าและแกปญหาการขาดแคลนนํ้าจากระบบเหมือง ฝายได
การอนุรกั ษและการจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตรในปจจุบนั ตองแกปญ
 หาตัง้ แตโครงสรางสวนบน คือ ระบบการเมือง
การปกครอง หรือการกําหนดนโยบายของรัฐบาล การตรากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ การรับนโยบายและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนของขาราชการสวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่ ในดานเศรษฐกิจและระบบการผลิตควรสงเสริม
การใชทฤษฎีใหมในการเกษตร เพราะเหมาะสมกับที่ดินขนาดเล็ก จัดหาแหลงนํ้าไดงาย เกิดผลผลิตรายไดหลายอยาง
สมํ่าเสมอตลอดป เกิดปญหาความเสี่ยงในเรื่องราคานอยกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การปลูกพืชตองการนํ้านอย การใช
ศาสตรพระราชา ภูมิปญญาชาวบาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตและการจัดการทรัพยากรดิน
และนํ้า ในดานสังคม วัฒนธรรม ลดกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม ความโลภ ความเห็นแกตัว สงเสริมการใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ การตลาดตองลดระบบการผูกขาด
และนําระบบสหกรณมาใชควบคูกับตลาดเสรีในระบบทุนนิยมแตไมใชตลาดผูกขาด
การอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตรตองกระทําพรอมๆ กันอยางครบวงจรหลายระบบ ตัง้ แตระบบการเมือง
ระบบเศรษฐกิจ การผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม และการแปรรูปผลผลิต การกระจายผลผลิตในระบบสหกรณ รวมทั้ง
การสรางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน 17 เปาหมาย (เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ, 2016)
อยางไรก็ตาม แนวทางการแกปญ
 หาจากการวิจยั ความสําเร็จของการบรรลุตามเปาหมาย ขึน้ อยูก บั ความเห็นชอบ
ในแนวทางแกปญหา นโยบายของภาครัฐ และประชาชนผูรับนโยบายเพื่อไปปฏิบัติ

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรนํ้าทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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3. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย ไดคนพบวิธีการอนุรักษและการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานแบบครบวงจร
ตอเนื่องโยงใยกันหลายอยาง ในการแกปญหาอยางเบ็ดเสร็จทั้งระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง
ระบบการผลิ ต แปรรู ป ผลผลิ ต กระจายผลผลิ ต หรื อ การตลาด การนํ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมบนพื้ น ฐาน
ศาสตรพระราชาและภูมิปญญาชาวบานเขามาประยุกตในการผลิต และระบบการตลาดรวมทั้งการสรางวัฒนธรรม
ในระบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แทนวัฒนธรรมทุนนิยม ขอเสนอแนะทั้งหมดแบงออกเปนดังนี้
1. ระบบการเมือง การปกครอง การจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตพื้นที่ชลประทานเกี่ยวของกับนโยบาย
รัฐบาลหลายๆ ดาน ตั้งแตระบบการจัดการที่ดิน การจัดการนํ้า การผลิต การกระจายผลผลิต หรือระบบการตลาด
แบบสหกรณ ระบบการเมือง การปกครอง ในขอนี้จะอธิบายแตเพียงการตรากฎหมายการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
และการติดตามงานในการจัดการนํ้าของระบบราชการสวนภูมิภาค
รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมากในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทยในการพัฒนาระบบชลประทาน
ในพื้นที่การเกษตร แตเมื่อมีการขยายตัวเมืองเนื่องจากการสรางถนนและสาธารณูปโภคอื่นๆ พื้นที่เหลานี้ไดถูก
ปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่การพาณิชย อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยแทนพื้นที่การเกษตร ทําใหเกิดการสูญเสียงบประมาณ
แผนดินเกาในการพัฒนาและจะตองสูญเสียงบประมาณแผนดินใหมในการพัฒนาทีด่ นิ ใหมเพือ่ การเกษตรทัง้ ในเขตรับนํา้
ชลประทานและนอกพื้นที่รับนํ้าชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานตองสรางเขื่อน ฝาย คลองสงนํ้า ลําเหมืองผานพื้นที่
ดังกลาว การเกษตรเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศและการอยูดีกินดีของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลหรือรัฐสภา
ควรเสนอกฎหมายการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
นโยบายรัฐบาลควรเนนและกําหนดนโยบายใหขา ราชการสวนภูมภิ าครับฟงปญหาจากประชาชนในการแกปญ
 หา
เรือ่ งการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร เพราะชาวบานยอมทราบปญหาอยางตอเนือ่ งตลอดสายนํา้ การแกปญ
 หา
ในแตละอําเภอยอมไมประสบผลสําเร็จเพราะตนนํา้ เกิดจากอําเภออืน่ ๆ ทีเ่ ปนตนเหตุทาํ ใหพนื้ ทีอ่ าํ เภอปลายนํา้ ขาดแคลน
นํ้าหรือเกิดอุทกภัย ดังนั้นควรแกปญหาทั้งระบบแบบตอเนื่อง
2. ระบบการผลิต พืน้ ทีก่ ารวิจยั มีปญ
 หาในระบบการผลิตทีส่ าํ คัญอยางนอย 2 ประการ คือ การปลูกพืชใชนาํ้ มาก
เชน ขาวนาปรัง ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ลําไย ถั่วเหลือง หอมใหญ ฯลฯ การปลูกพืชใชนํ้ามาก เชน ขาวนาปรังในฤดูแลง
ขาดแคลนนํ้า และตองใชปริมาณนํ้ามาก ลงทุนสูงผลตอบแทนตํ่าในเรื่องราคาขาวจึงไมคุมกับการลงทุน แตที่ตอง
ปลูกขาวนาปรังเพราะความเคยชินและมีประสบการณแตไดรับผลตอบแทนนอย
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ลําไย อาจไดผลตอบแทนตอไรสูง มีตลาดรับซื้อผลผลิตในตลาดจีน เวียดนาม
ฮองกง และกลุมอาเซียน แตก็มีความเสี่ยงในอนาคต ถาประเทศเหลานี้ผลิตลําไยแขงขันกับไทย เชนเดียวกับยางพารา
ในอดีต ปริมาณสินคาลนตลาด จะสงผลใหราคาตกตํ่า เกษตรกรขาดทุนในอนาคต นี่คือปจจัยความเสี่ยง เพราะลําไย
ไมใชความตองการ (Need) และตลาดยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย บริโภคลําไยนอยหรือความตองการแทบไมมี
การลดการทํานาปรัง การปลูกพืชโดยใชนํ้านอย จึงเปนวิธีการแกปญหาอยางหนึ่ง
3. การเกษตรทฤษฎีใหม การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมอยางจริงจังจากทฤษฎีลงสูภ าคปฏิบตั อิ ยางมีตวั ชีว้ ดั
สามารถแกปญหาการเกษตรและความยากจนของชาวนารวมทั้งการขาดแคลนนํ้า เกษตรกรในอําเภอสันปาตองมีที่ดิน
เฉลีย่ ประมาณครอบครัวละ 5 ไร มีนาํ้ ทาคือ แมนาํ้ ขาน แมนาํ้ วาง แมนาํ้ ปง และลําเหมืองเพียงพอจะเติมนํา้ ในอางเก็บนํา้
ของชาวนา การขุดสระ อางเก็บนํ้า และการใชนํ้าใตดินจะชวยเติมนํ้าในสระหรืออางนํ้าใหเพียงพอตอการเพาะปลูก
ตลอดป การเกษตรแบบผสมผสาน การทํานา ปลูกพืชสามอยางเพื่อประโยชนสี่อยาง คือ ใชกิน ใชสอย ใชขาย
อนุรักษดินและนํ้า การเลี้ยงสัตว การประมง ทําใหผูผลิตมีกิน มีใช มีรายไดตลอดปจากผลผลิตตางๆ จําหนายในตลาด
หรือแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ดังนั้นการเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ 5 ไร ยอมเกิดการอยูดีกินดี และมีรายไดมากกวา
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยางแนนอน การเกษตรทฤษฎีใหมจะเกิดขึ้นไดตองเปลี่ยนระบบความคิดแลวลงมือกระทํา
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4. การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมทเี่ กิดขึน้ จากพืน้ ฐานภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน
และศาสตรพระราชามีหลายประการ ซึง่ สามารถนํามาใชในการอนุรกั ษจดั สรรนํา้ ได เริม่ ตนจาก “นํา้ คือชีวติ ” ขาดไฟฟา
ไมตาย ขาดนํ้าตาย การอนุรักษปาเพื่อสรางนํ้าและดิน การสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า อางพวง ฝายทดนํ้า การขุดลอก
คูคลอง การบําบัดนํ้าเสีย การทําฝนเทียม แนวพระราชดําริเหลานี้สอดคลองกับภูมิปญญาชาวบาน และไดทรงรับสั่ง
ใหกรมชลประทาน สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทในอดีต สรางปจจัยการผลิตดังกลาวแลวแกปญหาเรื่องนํ้าใหแก
ประชาชน แนวพระราชดําริดังกลาวบางครั้งก็เกิดการตอตานจากประชาชนผูเสียผลประโยชนหรือบุคคลภายนอก เชน
การสรางเขือ่ น สรางอางเก็บนํา้ ในตนนํา้ แมวาง และตนนํา้ แมขาน เปนตน การสรางความเขาใจและใหเกิดความศรัทธา
ในแนวพระราชดําริ และสืบสานอยางตอเนื่องจึงเปนวิธีการแกปญหาการจัดการนํ้าอยางหนึ่ง
การนําเทคโนโลยีใหม เชน เครื่องสูบนํ้า ระบบนํ้าใตดิน ทั้งระบบนํ้าตื้นและนํ้าบาดาล การสรางธนาคารนํ้า
ระบบเครือ่ งฉีด ระบบนํา้ หยด ลวนเปนสิง่ จําเปนในการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร เพราะในปจจุบนั ขาดแคลน
นํ้าทาเนื่องจากปริมาณฝนตกนอยและการใชนํ้ามากขึ้น การสรางฝายแลวทดนํ้าเขาลําเหมืองผานพื้นที่นาใหนํ้าทวม
เจิ่งนองหรือผานทองรองสวน วิธีการนี้อาจตองทบทวนปรับปรุง การปลูกขาวตองการนํ้ามากอาจเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
นาปแตควรลดการปลูกขาวนาปรัง เพราะปริมาณนํ้าไมพอเพียง การทดนํ้าผานรองสวนใหซึมเขาสูดิน อาจตองใช
ระบบเครื่องฉีด นํ้าหยด ขุดสระ ระบบนํ้าใตดินแทนการทดนํ้าเขารองสวนแบบเกาเพราะสิ้นเปลืองนํ้ามากเกินไป
ควรใชระบบใหมในการประหยัดนํ้า
5. สรางระบบตลาดสหกรณแขงขันกับระบบนายทุนผูกขาด ระบบทุนนิยมซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 160 กวาป
คือ เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2398 ในขณะที่สังคมไทยยังขาดแรงงานเสรีอยูภายใตระบบทาส ระบบไพร ขาดปจจัยพื้นฐาน
ทางการผลิต เชน ทีด่ นิ ระบบชลประทาน การคมนาคม ขาดทุนทางทรัพยสนิ และตนทุนทางปญญา วัฒนธรรมในระบบ
ทุนนิยมจึงเปนบอเกิดสําคัญทําใหเกิดระบบทุนนิยมผูกขาด ขาดการกระจายรายได รัฐบาลไมสามารถแกปญหาได
เพราะอํานาจของรัฐบาลมาจากกลุมนายทุนที่ครองอํานาจทางการเมือง
ตลาดขาว เปนตลาดผูกขาดโดยระบบนายทุนมาตั้งแตเกิดระบบทุนนิยม ถึงแมเมืองไทยไดจัดตั้งสหกรณ
การเกษตรแตก็ไมสามารถแกปญหาได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงจัดตั้งสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
(พ.ศ. 2514) และสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (พ.ศ. 2514) เปนตัวอยางและปฏิบัติจนบังเกิดผลสําเร็จ
แตก็ไมสามารถนํามาใชกับตลาดการคาขาวได ตลาดการคาขาวยังคงเปนตลาดทุนนิยมเสรีที่ผูกขาดโดยนักธุรกิจ
จํานวนนอย
การแกปญ
 หาการเกษตรใหแกเกษตรกร ตองเปลีย่ นระบบการตลาดเปนแบบสหกรณ สหกรณจะทําใหชวี ติ ความ
เปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น ทําการผลิตผานระบบสหกรณอยางพอเพียงหรือลดการผลิตลงบางเพราะพอเพียงกับรายได
ก็จะชวยในการอนุรักษนํ้าและการจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตรอีกทางหนึ่ง
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมระบบทุนนิยมเขามาแทนทีว่ ฒ
ั นธรรมไทยทีส่ อนใหเดินทางสายกลาง
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ มีเมตตา กรุณา ชวยเหลือซึง่ กันและกัน ตามหลักพุทธศาสนาและจารีตประเพณีเดิม แตวฒ
ั นธรรมทุนนิยม
สอนใหคนเห็นแกตวั ความมัง่ คัง่ แสวงหาผลกําไร กดขี่ เอาเปรียบผูด อ ยโอกาส ขาดความเมตตากรุณา ยึดเงินเปนปจจัย
สําคัญ ดังนั้นการสรางวัฒนธรรมหรือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาจะลดความโลภ
การแสวงหาความมั่งคั่ง และการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองลงได รวมทั้งการอนุรักษและการจัดสรรนํ้า ระบบฝาย
ซึ่งทําใหนํ้าลอดหรือผานได คือการแบงปนนํ้า ใชนํ้าอยางพอเพียงจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า การสรางเหมืองแลวแบงนํ้า
เขาสูนาผานแต หรือชองประตูนํ้า จากนาบนสูนาลาง คือการแบงปนนํ้าภายใตกฎ ระเบียบ ของโครงสรางสวนบน
ในระบบเหมือง ฝายตัง้ แตโบราณจนถึงปจจุบนั แตความเห็นแกตวั ตองการใชนาํ้ เพือ่ สรางผลผลิตจํานวนมากในปจจุบนั
จึงทําใหคนตนนํ้ากักตุนนํ้าไวมากเกินไปจนเกิดการขาดแคลนนํ้าในปลายนํ้า
ในปจจุบนั วัฒนธรรมระบบทุนนิยมสอนใหคนโลภ เบียดเบียนเอาเปรียบผูอ นื่ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พระราชทานแกคณะบุคคลเขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
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“...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มคี วามโลภนอย เมือ่ มีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอืน่ นอย
ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข...”
แตคนไทยในปจจุบัน ยึดติดในวัฒนธรรมทุนนิยม จึงเกิดความโลภ ไมเขาใจหรือยอมรับคําวา “พอเพียง” หรือ
“พออยูพอกิน” ดังพระราชดํารัสวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
“...เมื่อมี 2517 วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกัน พอมีพอกินก็แปลวา เศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง..”
นอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชดํารัส ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 สรุปความวา เศรษฐกิจ
สมัยใหม เศรษฐกิจใหญๆ หรือโครงการใหญ เชน “เขือ่ นปาสักก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกวาเปนเศรษฐกิจ
สมัยใหม เปนเศรษฐกิจทีห่ า งไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แตทจี่ ริงแลวเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” ดังนัน้ เศรษฐกิจ
พอเพียง จึงมิไดหมายถึงเฉพาะเศรษฐกิจชุมชน แตเปนเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งตองยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การรื้อฟน การเสริมสรางวัฒนธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีตนทุนเดิมอยูแลว จึงควร
สรางระบบวัฒนธรรมดังกลาวแทนที่หรือถวงดุลกับวัฒนธรรมทุนนิยม
ขอเสนอแนะในการวิจยั เรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษและจัดสรรนํา้ เพือ่ การเกษตร ควรวิจยั เรือ่ งการขยายตัว
ของระบบทุนนิยมกับผลกระทบตอพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน การขาดวางแผน
การใชที่ดิน การจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรทั้งระบบลุมนํ้า คือตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม หรือระบบสหกรณการเกษตรสูภาคปฏิบัติ การสราง
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรนํ้า
การศึกษาเรื่องนํ้า หรือเรื่องการเกษตรตองศึกษาใหครบทุกมิติหรือครบวงจรที่เกี่ยวของสัมพันธกัน จึงจะพบ
โครงสรางและการแกปญหาทั้งระบบ
ขอคนพบจากการวิจัย เปนแตเพียงขอเสนอแนะ แตถาผูมีอํานาจ ผูปฏิบัติไมเห็นชอบ ไมเกิดความศรัทธา หรือ
ยอมศึกษาขอเท็จจริงโดยปราศจากอคติ งานคนควาวิจัยก็ไรประโยชนถาไมนําขอคนพบสูภาคปฏิบัติในการแกปญหา
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อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิฑูร ไชยวงค บานเลขที่ 25 หมูที่ 6 บานรอง ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
วิรัช สุภา บานเลขที่ 73/1 หมูที่ 11 บานหัวริน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
วิโรจน โปธิวงค บานเลขที่ 34/1 หมูที่ 10 บานทุงสะโตก ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
วิลัยวรรณ หลาชมพู บานเลขที่ 15/1 หมูที่ 6 บานสันควงคํา ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
วิสุทธิ์ ปนกอง บานเลขที่ 117/1 หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ศรชัย ปวนแดง บานเลขที่ 25 หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
สงัด ชื่นใจ บานเลขที่ 134 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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สมบูรณ อินตะลอง บานเลขที่ 184 หมูที่ 5 บานทาวังพราว ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
สวัสดิ์ จันทรเพ็ญ บานเลขที่ 4/3 หมูที่ 10 บานทุงสะโตก ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
สิงหชัย โยจันทร บานเลขที่ 40 หมูที่ 12 บานทาเดื่อ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
เสกศักดิ์ ไชยมา บานเลขที่ 171/1 หมูที่ 11 บานหัวริน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
อินคํา จันทรคําปน บานเลขที่ 12 หมูที่ 4 บานฉิมพลี ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
อินถา บุญเจริญ บานเลขที่ 164 หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
อินทอน เรือนทวี บานเลขที่ 139/1 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
อินสน สุคําปน บานเลขที่ 1235/1 หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
อุไร ปุดคํามา บานเลขที่ 9/1 หมูที่ 12 บานทาเดื่อ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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การเสด็จประพาสตน สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน ในมิตเิ ศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแมฮอ งสอน
โครงการหลวงพระราชกรณียกิจนวมินทรมหาราชาเพื่อปวงประชาราษฎร,
สาขาการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เขตพื้นที่ลุมนํ้าสาละวิน
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การใชภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษปาและระบบนิเวศ เพื่อแกปญหาภัยแลง
ของประเทศไทย
“กาดงัว” (ตลาดวัว): มิติหนึ่งของภาพสะทอนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิต
ของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในมณฑลยูนนาน : ศึกษาแหลงทองเที่ยวในนครคุนหมิง
เมืองลูนาน และเมืองหลูซี
การวิจัยเชิงประเมินผล โครงการ “การอนุรักษสิ่งแวดลอมเชิงสังคม”
(Social Environment Preservation)
กลองหลวง : สงครามพิธีกรรมในลานนา
การคาขายทางเรือบริเวณลุม นํา้ ปงระหวางภาคเหนือกับภาคกลางของประเทศไทย
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