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กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยเรื่องนี้  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคได  เพราะไดรับความชวยเหลือจากองคกรทั้ง

ภาครัฐ  กลุมเกษตรกรและชาวบาน  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  ผูใหญบาน  

ไดใหขอมูล  นําทางไปสูพ้ืนที่  และเอกสารอันมีประโยชน  เอกสารจากจากสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ  เปนประโยชนอยางยิ่งในการคนควาเรื่องของการจัดการน้ําในระบบเหมือง  ฝาย  การ

ประชุมกลุมยอย  ไดรับความรวมมืออยางดีจากแกนนําชาวบาน  ตลอดจนแกเหมือง  แกฝาย  และ

ชาวบานทุกคน 

 ขอขอบคุณ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ฉัตรทิพย  นาถสุภา  ท่ีไดใหคําแนะนําหลาย

ประการในการเขียนงานวิจัย  หัวหนาโครงการชุดวิจัย ดร.สุโข  เสมมหาศักดิ์  ไดชวยเหลือแนะนํา

และอํานวยความสะดวกในการออกพ้ืนที่  คุณทัณฑิกา  ตาคํานวน  คุณรัชฎาพร  พันธุทวี  ไดให

ความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ

เจาหนาที่ทุกคนท่ีใหการชวยเหลือเปนอยางดี  จนงานวิจัยสําเร็จลุลวง 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําทางการเกษตร

ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการ

ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  การประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินกับ

เทคโนโลยีใหม  การสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรบนพ้ืนฐานศาสตรพระ

พระราชา  ในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ใหกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน  

ขอบเขตการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยางในเขต  6  ตําบล  49  หมูบาน  พ้ืนที่  78.95  ตาราง

กิโลเมตร  นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ระเบียบวิธีการวิจัย

เนนหนักการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยคนพบวา  การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในระบบเหมือง  

ฝาย  เริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแตสรางเมืองเงินยาง (ในจังหวัดเชียงราย)  ตั้งแต พ.ศ. 1181                             

และปรากฏหลักฐานติดตอกันมาในสมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. 1839-2101)  และจนถึงปจจุบัน                   

ระบบเหมือง  ฝาย  ถูกควบคุมโดยโครงสรางสวนบน  คือ  การเมือง  กฎหมาย  และจารีตวัฒนธรรม  

ในโครงสรางสวนลาง คอื  ระบบการผลิต  ประกอบดวย  พลังในการผลิต  ไดแก  แรงงาน  เทคโนโลยี  

วัตถุสิ่งของ  ใชวัสดุไมจากธรรมชาติ  ใชแรงงานคนขุดลําเหลือง  และสรางฝาย  ใชแรงงานสัตวไถนา  

คราดนา  ความสัมพันธทางการผลิต  ขาดระบบกรรมสิทธิ์  ที่ดินเปนของเจาของผูครองนคร  ไพรมี

สิทธิครอบครองโดยไดรับอนุญาตตองตอบแทนมูลนายโดยการเกณฑแรงงาน  สงสวย  เสียคาเชา

ภายใตการควบคุมของกฎหมายมังรายศาสตร 

 การจัดสรรน้ําในระบบเหมือง  ฝาย  ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อปพ.ศ. 2442  โดยการลดอํานาจ

ของเจาผูครองนคร  แลวใหขาหลวงเทศาภิบาลมีอํานาจในการปกครอง  การยกเลิกระบบเกาในดาน

กฎหมายไดเกิดข้ึนหลังปพ.ศ. 2475  เมื่อไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย                   

อํานาจและบทบาทของโครงสรางสวนบน  ดานกฎหมาย  ผูปกครองไดเปลี่ยนแปลงจากเดิม  แตการ

จัดสรรน้ําดวยระบบเหมือง  ฝาย  ยังคงใชโครงสรางและหนาที่เดิม  ถึงแมวากรมชลประทานไดริเริ่ม

สรางฝายคอนกรีตตั้งแตพ.ศ. 2520  แตการจัดระบบดูแลเหมืองฝายก็ใหคณะกรรมการเหมืองฝายท่ี

ราษฎรเลือกตั้งเปนผูดูแลระบบเหมืองฝาย  สําหรับการกอสราง  ซอมแซม  เปนหนาที่ของฝายรัฐ 
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 กรมชลประทานไดนอมนําศาสตรพระราชาในเรื่องน้ํามาใชในระบบการชลประทานใหแก

ชาวบานมากยิ่งข้ึน  หนวยราชการและชาวบานก็ไดนอมนําศาสตรพระราชา  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  

เขามาประยุกตในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  และแกปญหาขาดแคลนน้ํา  แตหลาย

หนวยงานรวมทั้งชาวบานไมไดลงมือปฏิบัติอยางแทจริง  ดังนั้นศาสตรพระราชาในเรื่องปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรทฤษฎีใหม  ระบบการสหกรณ  จึงไมไดถูกนํามาปฏิบัติเพ่ือแกปญหา

การเกษตรและการอนุรักษจัดสรรน้ํ าอยางพอเพียง  การปลูกปา  การสรางอางเก็บน้ํา                                   

การสรางอางพวง  และการสรางเขื่อน  ก็ไมไดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่นํามาแกไขในการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําอยางไดผล  เชน  

การใชเครื่องสูบน้ําจากแมน้ํา  ลําเหมือง  แลวปลอยตามทองรอง  หรือลําเหมืองเล็กๆ เขาสูทองนา  

และสวน  วิธีการนี้สืบเนื่องมาจากการสรางฝายกั้นแมน้ํา  แลวใหน้ําลนเออเขาลําเหมือง  สูสวน                          

และนา  แตวิธีการดังกลาวไดน้ําแตไมประหยัดน้ํา 

 วิธีการจัดสรรน้ําอยางประหยัดน้ําที่ชาวบานนํามาใชคือ  การขุดเจาะระบบน้ําใตดิน                  

ระบบเครื่องฉีด  ระบบน้ําหยด  ธนาคารน้ํา  ระบบดังกลาวแลวลวนประหยัดน้ํา  และเหมาะสมกับ

ความตองการใชน้ํามากขึ้น  แตปริมาณน้ําลดลง 

 อยางไรก็ตามการอนุรักษและจัดสรรน้ํา  ตองแกปญหาอยางครบวงจร  ตั้งแตการตรา

กฎหมายควบคุมที่ดินเพ่ือการเกษตร  หนวยราชการตองรับฟงปญหาจากชาวนามากขึ้น  การเปลี่ยน

ระบบการผลิตโดยการปลูกพืชใชน้ํานอย 

 การเกษตรทฤษฎีใหม  การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม  เชน  การปลูกปา  การสราง

เขื่อน  อางเก็บน้ํา  อางพวง  การสรางฝาย  เครื่องสูบน้ํา  ระบบน้ําใตดิน  ธนาคารน้ํา  ระบบเครื่อง

ฉีด  และระบบน้ําหยด  การกระจายผลผลิต  เพ่ิมบทบาทของระบบสหกรณใหมากขึ้น  การแกไข

ระบบวัฒนธรรม  ตองนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาสงเสริม  ปฏิบัติใหเกิดผลอยาง

แทจริง  เพื่อลดวัฒนธรรมทุนนิยมใหลดนอยลง  การแกปญหาอยางเบ็ดเสร็จ  ครบวงจร  ทั้งระบบ

โครงสรางสวนบน  และระบบการผลิต  หรือตองแกไขทั้งระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  

สิ่งแวดลอม  และสังคมวัฒนธรรมพรอมๆ กัน  จึงบรรลุความสําเร็จ 

 

คําสําคัญ :  ภูมิปญญาทองถิ่น  พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  เทคโนโลยีในการผลิต  ความสัมพันธ

ทางการผลิต  นวัตกรรม  ฝาย  เหมือง 



ง 
 

Research Title: Development of Local Wisdom for Agricultural Water 
Conservation and Allocation in Non3Irrigated Area of San Pa 
Tong District, Chiang Mai Province. 

Researcher: Choosit   Choochart 
Faculty/Department: King’s Philosophy for Local Development Center Chiang Mai 

Rajabhat University. 
Research Fund Source:   Research and Development Plan for Resource and 

Environmental 
Published Year: 2562 

 

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 
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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.  

 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. 
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 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. 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เปนอูขาวอูน้ําที่ อุดมสมบูรณจนเกิดคํากลาววา        

“ใครแตงงานกับลูกสาวชาวสันปาตอง อยูสบาย”  และสันปาตองก็เปนแหลงกําเนิดพันธุขาวเหนียว

สันปาตอง 137-1-16  คณะกรรมการพิจารณาพันธุใหใชขยายพันธุ เปนพันธุรับรองเมื่อวันที่              

6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2505  ไดผลผลิตประมาณ  526  กิโลกรัมตอไร  (กองวิจัยและพัฒนาขาว

กรมการขาว, 2559) 

อําเภอสันปาตอง  ไดยาฐานะเปนอําเภอเมื่อปพ.ศ. 2495  เดิมเปนพ้ืนที่การปกครองของ

อําเภอบานแม  และอําเภอแมวาง  เม่ือประเทศยกเลิกมณฑลท่ัวประเทศในพ.ศ. 2477 ยกระดับแขวง

และเมืองเปนอําเภอในปพ.ศ. 2477  กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบอําเภอแมวาง  และอําเภอ

บานแม  รวมเปนอําเภอเดียวกันเรียกวา  อําเภอบานแม  ที่วาการอําเภอตั้งอยูท่ีบานเปยง  หมูที่ 13  

ตําบลบานแม  และตอมาเม่ือวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2482  ไดยายท่ีวาการอําเภอมาอยูที่บาน                

สันปาตอง  หมูที่ 10  ตําบลยุหวา  จนถึงปจจุบันนี้ (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันปาตอง, 2559) 

อําเภอสันปาตองในปจจุบัน  มีพ้ืนที่  178.18  ตารางกิโลเมตร  หรือ  111,367.50 ไร  พื้นที่

รอยละ 76.18  เปนที่ราบ  รอยละ  10.33  เปนเนินสูงและภูเขา  เปนพื้นที่ลุมน้ํารอยละ  13.49  (ที่

ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม, (ม.ป.ป.)  มีอาณาเขตติดตอ  ทิศเหนือติดตอกับอําเภอหางดง                   

ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอหางดงและอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน  ทิศใตติดตอกับอําเภอดอยหลอ  

และอําเภอปาซางจังหวัดลําพูน  ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอแมวาง 

อําเภอสันปาตองในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของที่ราบ  เชียงใหม  ลําพูน  ซึ่งเปนที่ราบสองฝง

ลุมแมน้ําปง  ลักษณะคลายๆ ทองกระทะ  ระดับความสูง  240-350  เมตรเหนือระดับน้ําทะเล  

ประกอบดวยอําเภอเมือง  อําเภอสารภี  อําเภอสันปาตอง  อําเภอหางดง  อําเภอสันทราย                    

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  แลวคอยๆ ยกขอบกระทะตั้งแตอําเภอแมวาง  อําเภอสะเมิง  

อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอจอมทอง  จังหวัดลําพูน  บริ เวณทองกระทะคือ  อําเภอเมือง                              

อําเภอปาซาง  และพ้ืนที่ราบสอบฝงลุมน้ําปง  อําเภอสันปาตองจีงเปนสวนหนึ่งของทองกระทะ           

หรือที่ราบเชียงใหม  ลําพูน  ซึ่งไดรับแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ  จากอําเภอที่เปนขอบกระทะหรือ               

เขตระบบนิเวศนปาและภูเขาสูง 

อําเภอสันปาตอง  ซึ่งถูกโอบลอมดวยพ้ืนที่สูงของอําเภอหางดงทางทิศเหนือ  และอําเภอ           

แมวางทางทิศตะวันตก  และลุมแมน้ําปงทางทิศใต  พื้นที่จึงมีความสูงทางทิศเหนือประมาณ  340  

เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางที่วัดหวยโทง  ตําบลน้ําบอหลวง  แลวคอยๆ ลาดต่ําลงทางทิศใต  

และลดต่ําเหลือประมาณ  265 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางที่ตํ าบลทาวังพราว                          
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เขตลุมแมน้ําปง  ทางดานทิศตะวันตกบริเวณฝายนอน  แมน้ําวาง  ตําบลบานกาด  แมน้ําวางมีความ

สูง  385  เมตร  แลวคอยๆ ลาดต่ําสูเขตอําเภอสันปาตองที่ตําบลทุงสะโตก  ซึ่งมีความสูง  290  เมตร

เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 

จากสภาพภูมิประเทศซึ่งลอมรอบทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  เปนพ้ืนที่ระบบนิเวศนปา

และภูเขาสูง  จึงทําใหอําเภอสันปาตองมีลําน้ําสําคัญไหลผาน  3  สาย  และหนองน้ําใหญ  1  หนอง

น้ํา  รวมแหลงน้ําธรรมชาติ  ดังนี ้

1. ลําน้ําแมวาง  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในเขตอําเภอแมวาง  และอําเภอสะเมิง  เชน  

ลําหวยโปงสมิ  แมเตียน  แมสะปอก  แมวางซาย  แมวางขวา  แมมูด  แมวิน ฯลฯ  ลําน้ําเหลานี้รวม

เปนแมน้ําวาง  ไหลผานอําเภอแมวาง  สันปาตอง  แลวรวมกับแมน้ําขานไหลลงสูแมน้ําปงที่ตําบล          

ทาวังพราว  อําเภอสันปาตอง 

2. แมน้ําขาน  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในเขตอําเภอสะเมิง  ไดแก  หวยแมขาน  หวย

ทรายขาว  หวยแมจุม  หวยกองกลาง  หวยกองคา  หวยเอียะ  น้ําแมบอแกว  น้ําอมลอม ฯลฯ  (ศูนย

จัดการตนน้ําที่ 4, 2551)   

3. แมน้ําปง   แมน้ําปงตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในอําเภอเชียงดาว  อําเภอเวียงแหง  อําเภอ

แมแตง  อําเภอพราว  อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอแมริม  รวมตัวกันไหลผานอําเภอเมือง  อําเภอสารภี  

อําเภอหางดง  เขาสูดานทิศใตของอําเภอสันปาตอง  ตําบลแมกาและทาวังพราว  เปนลําน้ําแบงเขต

แดนระหวางอําเภอเมือง  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนกับอําเภอสันปาตอง  แมน้ําปงกอใหเกิดการ

ประโยชนทางดานการเกษตรตออําเภอสันปาตอง  เฉพาะแมกาและตําบลทาวังพราว  ถึงแมเปน

แมน้ําสายใหญ  แตมีประโยชนตอการเกษตรนอยกวาแมน้ําวางและแมน้ําขานในระบบนอกเขต

ชลประทาน  แตในระบบเขตชลประทาน  แมน้ําปงก็มีคลองชลประทานจากโครงการชลประทาน    

แมแตงสงน้ําหลอเลี้ยงผืนนาในเขตอําเภอแมแตง  แมริม  หางดง  และสันปาตอง  มาตั้งแตกอนพ.ศ. 

2471  (เอกสารรัชกาลท่ี 7 กษ. 9/9, 2471) 

4. หนองสะเรียม  ตั้งอยูหมูท่ี 9  ตําบลยุหวา  พ้ืนที่เก็บน้ํา  150  ไร  ความลึก  4  เมตร  

เก็บน้ําไดประมาณ  1,000,000  ลูกบาศกเมตร (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร, 2010) 

จากสภาพภูมิศาสตรที่เปนที่ราบลุมแองกระทะของอําเภอสันปาตอง  มีแมน้ําสายสําคัญไหล

ผาน  จึงทําใหเกิดการตั้งชุมชนในท่ีราบลุมทําการเกษตร  และใชระบบเหมืองฝายจัดสรรน้ําเพื่อ

การเกษตรมาแลวไมนอยกวา  1,000 ป  เชน  เวียงทากาน  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง  เปน

เมืองหนาดานของอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน)  ซึ่งพระนางเจาจามเทวีสรางข้ึนเมื่อประมาณพ.ศ. 

1205 (องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง, 2560 : 23-24)   

ในปจจุบันไดคนพบโบราณวัตถุสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-17  และโบราณสถานโบราณ; ซึ่ง

แสดงหลักฐานของการตั้งชุมชนโบราณ  นอกจากเวียงทากานแลวยังมีพันนาขาน (สันปาตอง) ในสมัย

พญาติโลกราชปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 1985-2031) ผูปกครองพันนาขาน  ชื่อวา  “เจาแสนขาน”  

(พรพิไล  เลิศวิชา และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว, 2546:32)  
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นอกจากพันนาขาน  หรือเวียงขานแลว  ยังมีเวียงแม  หรือพันนาแม (พรพิไล  เลิศวิชา และ

อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, 2546 : 31-32) 

คําวา  พันนา  หมายถึง  นา  ปน  หรือนา  1  ผืน  ความกวางยาวมิไดข้ึนอยูกับพ้ืนที่  1  พัน

นาอาจมี  10  ไร  หรือ  20  ไรก็ได  แตติดตอเปนผืนเดียวกัน 

การทํานาในพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศที่ลาดเทน้ําจะไหลบาตามลําน้ําอยางรวดเร็ว  ดังนั้นจึง

ตองใชวิธีการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือกักเก็บน้ําและทดน้ําเขาพื้นท่ีการเกษตร  โดยระบบการ

สรางเหมือง  ฝาย 

การสรางระบบเหมืองฝาย  มิใชเกิดขึ้นเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเทานั้น  ใน

เขตสิบสองปนนาของไทยลื้อ  ในมณฑลยูนนานภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน  บริเวณที่ราบหุบ

เขาในภาคเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน (ทานาเบ, 2518-2519 : 73-77) บริเวณเขตมรสุมในประเทศ

อินเดีย  จีน  ตลอดกลุมประเทศในเอเชียอาคเนยก็ใชระบบการชลประทานแบบเหมือง  ฝายในการ

ทํานา  (Lawrance Krader, 1975 : 290) 

การสรางเหมืองฝายเพื่อใชน้ําในการทํานาและการเกษตร  ไดเกิดขึ้นไมนอยกวา  1,000 ป

ลวงมาแลว  ไดปรากฏหลักฐานวา ขณะที่พญาลวะจังกราช  บรรพบุรุษของพอขุนมังราย (พ.ศ. 1782-

1854) ไดสรางเมืองเงินยางเปนราชธานีในพ.ศ. 1181  ก็ประกาศใหราษฎรสรางเรือก  สวน  ไร  นา  

และเหมืองฝาย  (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม จากตนฉบับใบลานอักษรไทยยาน, 2514 : 4) นอกจาก

สรางเหมือง  ฝายแลว  ชาวนาในภาคเหนือยังสรางระหัดวิดน้ํา (หลุก) เพื่อใชในการทํานา             

(มังรายศาสตร, 2517 : 35-37) บริเวณหัวฝาย  ตองมีหอผีฝาย  ใครทําลายหอผีฝายมีความคิดตอง

เสียคาปรับ  (มังรายศาสตร, 2521 : 97) มาตรา 1  กลาววา  ผูใดอุกอาจยาดฝาย  ทานเสียหายฟน

หลักฝาย  มองฝาย  ของทานเสียหายใหไหม  33,000 เบี้ย (มังรายศาสตร, 2521 : 84)  ผูใดขุน

เหมือง  ผานที่นาของทานโดยไมบอกใหเจาของไดทราบ  ใหไหม 33,000 เบี้ย (มังรายศาสตร, 2521 : 

83) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรดังกลาวแลว  แสดงใหเห็นเดนชัดวา  การจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตร  โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น  และการควบคุมโดยอํานาจรัฐ  เกิดข้ึนตั้งแตโบราณไมนอย

กวา  1,000 ป  เปนจารีตประเพณีท่ีสืบเนื่องติดตอกันมา  ทําใหรัฐ  และประชาชนมั่นคง  ทั้งในยาม

สงบและสงคราม  เพราะการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  ทําใหเกิดขาว  หรือผลผลิตอ่ืนๆ เปนยุทธ

ปจจัยในความมั่นคงของรัฐ 

ภายหลังพ.ศ. 2476  ระบบชลประทานโดยรัฐไดสรางฝายแมแตง  ตั้งแตพ.ศ. 2471  และ

วางระบบคลองสงน้ํา หรือเหมืองใหแกผืนนา  และสวนในเขตอําเภอแมแตง  อําเภอแมริม  อําเภอ

หางดง  อําเภอสันปาตอง  และอําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  จึงเกิดพ้ืนที่ในเขตชลประทาน  คือ  พ้ืนที่

การบริหารจัดการน้ํา  ข้ึนอยูกับกรมชลประทาน  และพื้นที่นอกเขตชลประทาน  คือพ้ืนที่บริหาร

จัดการน้ําขึ้นอยูกับราษฎรในพื้นที่ตามจารีต  การจัดสรรน้ําแบบโบราณ  แตกรมชลประทาน

สนับสนุนดานงบประมาณในการสรางฝาย  คลองสงน้ํา  ประตูปดเปดน้ํา 
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ความสําคัญของการจัดสรรน้ําโดยระบบเหมืองฝาย 

ระบบเหมืองฝาย  มีความสําคัญตอสังคมลานนา  และชุมชนเขตอําเภอสันปาตอง  แบงออก

ไดดังนี ้

เศรษฐกจิ 

จากระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ  หรือการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเองในสังคมลานนา  ตั้งแตเกิดรัฐชน

เผา  อาณาจักรและประเทศ  ถึงแมระบบทุนนิยมจะเขามาในสยามประเทศ  และตั้งแตสนธิสัญญา

เบาวริง  พ.ศ. 2398  ชุมชนในเขตหมูบานก็ยังคงรักษาการผลิตแบบยังชีพไวได  แลวคอยๆ 

เปลี่ยนเปนการผลิต  2  ระบบ คือ  การผลิตแบบยังชีพ  และการผลิตเพ่ือขาย  ในเขตสันปาตอง  

การผลิตแบบยังชีพ  ดําเนินมาอยางตอเนื่อง  จนถึงประมาณ พ.ศ. 2475  แลว  จึงเกิดการผลิตเพื่อ

ขาย  คอยๆ ขยายตัวเขามาแทนที่  และเพ่ิมมากขึ้น  จนเกิดเปนการผลิต  2  ระบบ  คือ  การผลิต

เพ่ือยังชีพ  และการผลิตเพ่ือขาย  การผลิตแบบ  2  ระบบในหมูบาน  ทําใหชาวนามีอาหารบริโภค  

ลดคาใชจาย  แตในขณะเดียวกัน  ก็มีระบบการผลิตเพ่ือขาย  เชน  ปลูกขาว  ถ่ัวเหลือง  ยาสูบ  

พืชผักอ่ืนๆ เพื่อบริโภค  และเพ่ือขาย  เลี้ยงเปด  ไก  ไวบริโภค  จากเศษอาหาร  อาหารสัตวใน

ธรรมชาติ  อาหารสัตวเกิดจากการทํานา  เก่ียวขาว และสีขาว  เกิดปลายขาว  รําหยาบ  รําละเอียด  

เปนอาหารสัตว 

หลังจากปพ.ศ. 2530  เทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  แรงงานในการทํานา  ทําสวน  

ใชเครื่องจักรแทนวัว  ควาย  ใชเครื่องสูบน้ําแทนระหัดวิดน้ํา  เจาะน้ําบาดาลใชแทนน้ําเหมือง  ซึ่ง

บางฤดูกาลน้ํานอย 

ระบบการผลิตเพ่ือบริโภค  ควบคูระบบการผลิตเพ่ือขาย (พ.ศ. 2516-2562) 

ในระหวางปพ.ศ. 2516-2525  อําเภอสันปาตอง  ไดขยายถนนสรางติดตอเชื่อมระหวาง

หมูบาน  และไดนําระบบไฟฟาเขาสูหมูบานในชนบท  เกิดระบบโทรทัศนในหมูบาน  ลัทธิบริโภคนิยม

ของระบบทุนนิยมไดเขาสูหมูบานผานการสื่อสาร  และการคมนาคม  การพัฒนาระบบการคมนาคม  

สาธารณูปโภค  และการสื่อสารไดขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ในระหวางพ.ศ. 2526-2540  ระยะนี้เทคโนโลยีใน

การผลิต  ซึ่งใชแรงงานคน  สัตว  เปลี่ยนเปนใชเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ํา  การเจาะบอบาดาลเพ่ือ

การเกษตร  หลุก  เริ่มหมดความสําคัญ  เพราะมีเครื่องสูบน้ําเขามาแทนที่  การขยายถนน 1013  ให

กวางขึ้น  ทําใหพื้นที่นาสองฟากถนนตําบลแมแม  และทุงสะโตก  กลับกลายเปนอาคารพาณิชย  และ

การสรางถนนเลี่ยงเมืองสาย 3035  ผานตําบลน้ําบอหลวง  บานแม  ทุงสะโตก  ในระหวางพ.ศ. 

2557-2559  ทําใหทุงนาสองฟากถนนราคาพุงสูงขึ้นจากไรละ  200,000 บาทเปน 3,000,000 บาน

บาท  ชาวนาสวนหนึ่งขายที่นา  เพราะทํานาแลวขาดทุน  เกิดอาคารพาณิชย  รานอาหาร  แทนที่ทุง

นาและแปลงปลูกหอมใหญ 
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวแลว  จึงทําใหเกิดการผลิต  2  ระบบในอําเภอสันปาตอง

เดนชัดยิ่งข้ึน  คือ  การผลิตเพื่อบริโภค  และการผลิตเพ่ือขาย  ดํารงควบคูกันไป  ตลาดนัด  วัว  

ควาย  ทุงฟาบดสันปาตอง  คือตลาดขายผลผลิต  เครื่องมือดานการเกษตรและสินคาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  แตสินคาการเกษตรและสินคาจากหมูบาน  เสียดุลการคาใหแกสินคานําเขาคือสินคา

จากโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกชุมชน (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2538 : 64-65) 

อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันระบบเหมือง  ฝาย  ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในระบบการเกษตร  แต

โครงสรางหนาที่  อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง 

ระบบเหมืองฝายจึงเปนระบบการผลิตดานการเกษตร  หรือเทคโนโลยีในการผลิตที่ควบคูกับ

สังคมลานนาไมนอยกวา  1,000 ป 

ความสําคัญของการจัดสรรน้ําในระบบเหมืองฝายตอสังคมลานนา  และขอบเขตพื้นที่วิจัย  

ดังนี้ 

1. ความภาคภูมิใจ  การสรางคุณคาทําใหเกิดการรักชาติ  การรักทองถิ่น 

สังคม  ชุมชน  หรือประเทศ  จะดํารงความเขมแข็งไวได  คนในชาตินั้นตองมีจิตสํานึกใน

การเห็นคุณคา  ชื่นชม  เขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรของตนเอง  ความเขาใจและเห็นคุณคา

พัฒนาการทางประวัติศาสตร  ทําใหคนและชุมชนเกิดจิตสํานึกในการรักชาติ  หวงแหน  เห็นคุณคา

ในภูมิปญญา  เทคโนโลยี  วิธีการตางๆ ในการแกปญหา  อุปสรรค  จึงเกิดความภูมิใจ  ตองการ     

อนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม  และพัฒนานวัตกรรมภายใตพ้ืนฐานของภูมิปญญา  และเทคโนโลยีเดิม  มิใช

รับนวัตกรรมจากภายนอก  แลวไมพัฒนาเทคโนโลยีอันเกิดจากสิ่งประดิษฐเดิม  ประวัติศาสตรของ

เทคโนโลยีเหมืองฝาย  คือ  ความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของคนลานนา และสันปาตอง  ความภาคภูมิใจ

ในเทคโนโลยีเหมืองฝาย  นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน  และจะทําใหชุมชนพัฒนาบนพ้ืนฐานของ

ความยั่งยืน 

ในปจจุบันระบบเหมืองฝาย  กําลังเกิดปญหาหลายอยาง  จากการวิจัยคนพบวา  เกิด

การสูญหาย  หรือเลิกใชสิ่งประดิษฐบางอยาง  เชน  ใชเครื่องสูบน้ําแทนหลุก  เครื่องสูบน้ําตอง

สูญเสีย  เงนิตราในการซื้อเครื่องจักร  น้ํามันเชื้อเพลิง  แตหลุก  ใชพลังงานแรงงานน้ําธรรมชาต ิ

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูก  จากที่นา  เปนสวนลําไย  ซึ่งราคาสูงกวา  กําไรดีกวา

การปลูกขาว  ลําไยใชน้ํานอยกวาการปลูกขาว  ดังนั้น  บทบาทการจัดการเรื่องการแบงน้ํา  จายน้ํา  

ของนายเหมือง  นายฝาย  ก็ลดนอยลง  ผลตอบแทนจากขาวที่ไดจากการทํานาก็ลดนอยลงดวย  

ประกอบกับรัฐบาลสรางฝายถาวร  และลําเหมืองคอนกรีต  จึงไมจําเปนตองซอมแซมฝาย  และลอก

ลําเหมืองฝาย  บทบาทของนายเหมือง  นายฝายจึงไมมีความสําคัญเชนในอดีต 

ดังนั้น  เมื่อเทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  ความสัมพันธทางการผลิตก็ยอม

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ประกอบกับบทบาทของรัฐเขามามีบทบาทในระบบเหมืองฝายมากขึ้น  

ปจจัยเหลานี้คือตัวเรงใหระบบเหมืองฝายสูญสลายรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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2. ระบบเหมืองฝาย  สรางสังคมแหงความเอื้ออาทร  ชวยเหลือเกื้อกูล  และมีรับผิดชอบ

สอดคลองกับสังคมประชาธิปไตย 

การทํานา  นอกจากขุดที่นาแลว  ตองมีการสรางฝายก้ันแมน้ํา  ลําธาร  และขุดลําเหมือง  

แบงชองน้ําตามลําเหมือง  เพ่ือใหน้ําไหลเขาสูผืนนา  การสรางเทคโนโลยีฝายน้ําลนดั้งเดิม  ตองใช

แรงคนจํานวนมาก  ชวยกันหาเสาไม แ ละขอนไมกั้นแมน้ําลําธาร  โดยปกเสาหลัก  แลววางขอนไม

ขวางทางน้ํา  เพ่ือกั้นกระแสน้ําใหลนหลังฝาย  แลวไหลเขาสูชองลําเหมือง  ซึ่งชาวบานชวยกันขุดขึ้น  

เพ่ือนําน้ําเขาสูทุงนา 

แตในปจจุบัน  ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแต พ.ศ. 2476  แลวเพ่ิมมาขึ้นหลังพ.ศ. 2520  ไดเปลีย่น

ฝายก้ันน้ําเปนฝายคอนกรีตก้ันลําน้ํา 

สําหรับคลองสงน้ําหรือลําเหมือง  ก็เปลี่ยนจากลําเหมืองดิน  ซึ่งตองชวยขุดลอกทุกป  

เปนเหมืองคอนกรีต 

เมื่อกรมชลประทานสรางฝายคอนกรีต  ลําเหมืองคอนกรีต  ความรับผิดชอบชาวบานใน

การแบงหนาที่ชวยกันสราง  ซอมฝาย  ขุดลอกเหมือง  ก็หมดหนาที่  ทําใหแกเหมือง  แกฝาย  มี

บทบาทหนาที่นอยลง  ระบบการชวยเหลือเก้ือกูล  แบงภาระรับผิดชอบก็ลดนอยลงดวย 

ปญหาก็คือ  โครงสรางของสังคมในการเกาะเก่ียวกันอยางเหนียวแนน  ก็ลดนอยลงไป  

เนื่องจากเทคโนโลยีในการสรางฝาย  เหมือง  เปลี่ยนแปลง  ความสัมพันธทางการผลิตในสังคมก็

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

ดังนั้น  เม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับระบบเหมืองฝาย  ชาวบานก็ปลอยเปนหนาที่ของรัฐ  มิได

ชวยกันตอไป  เชน  กรณีการขุดลอกเหมืองฝายเจาสี่หมื่น  และกรณีน้ําตื้นเขิน  หญารกปดบังทางน้ํา 

การสรางฝายของชาวบาน  ตองเปนระบบฝายน้ําลน  คือ  ใหน้ําไหลผานได  เพราะเปน

การแบงปนน้ําระหวางหมูบานเหนือน้ํา  กลางน้ํา  และปลายน้ํา  นี่คือความเอ้ืออาทรในระบบเหมือง  

ฝาย  โบราณ 

3. ระบบเหมือง ฝาย  กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ฝายน้ําลน  หรือฝายชะลอน้ํา  ทําใหเกิดความชุมชื้น  มีประโยชนตอระบบนิเวศปา  และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ลําเหมืองดินที่มีน้ําไหลผานตลอดเวลา  คือแหลงอาหาร  เชนผัก  ปู  

ปลา  ของชาวบานในลําเหมืองดิน  น้ําที่ไหลผานลําเหมืองและตนไมใบหญา  กอใหเกิดการวางไข  

และแหลงที่อยูของสัตวน้ํา  ชาวบานสามารถหาอาหารเพ่ือบริโภคไดจากลําเหมือง 

สําหรับหลังฝาย  มีหอผีฝาย  ชาวเขาบางกลุมชาติพันธุ  เชน  กะเหรี่ยง  ถือวาหลังฝาย

บริเวณหอผีฝายเปนแหลงอนุรักษสัตวน้ํา  เพราะบริเวณนั้นมี “นที” ผีน้ําอาศัยอยู  ถาจับปลาบริเวณ

นี้ผีน้ําจะลงโทษ  ดังนั้น  หลังฝายจึงเปนแหลงอนุรักษสัตวน้ํา  (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2541 : 64-65) 

ปจจุบัน  การจัดทําฝายคอนกรีต  และลําเหมืองคอนกรีต  ทําใหความเชื่อดังกลาวลด

นอยลง 
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การสรางเทคโนโลยีใหม  เปนสิ่งจําเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต  แตจะนํา

เทคโนโลยีใหมเชื่อมตอกับภูมิปญญาเดิมอยางไร  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และความเขมแข็งของชุมชน  นี่คือปญหาของรัฐที่ไมเขาใจรากเหงา

ของชุมชน  จึงเชื่อมประสานกันไมได 

4. ระบบเหมืองฝาย  คือความมั่นคงของรัฐและประชาชน 

ระบบเหมืองฝายเปนโครงสรางทางการผลิต (Mode of Production) ที่ควบคูกับรัฐของ

สังคมลานนาไมนอยกวา  1,000 ป  ดังตัวอยางหลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตรของการสรางเมือง

เงินยางเปนราชธานีในพ.ศ. 1181  ก็ไดประกาศใหราษฎรสรางเรือก  สวน  ไร  นา  และเหมือง  ฝาย 

(ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมจากตนฉบับใบลานอักษรไทยยวน, 2514 : 4) 

ในสมัยยพญาญีบา (พ.ศ. 1814-1836) กษัตริยองคสุดทายแหงนครรัฐหริภุญชัย  ไดขุด

ลําเหมืองอายฟาจากคลองแมแฝก  อําเภอแมแตง  ผานอําเภอสันทราย  บรรจบกับแมน้ํากวง 

“อายฟาก็บาวชาวเมืองทั้งหลายทังหลายมาขุดห้ือเปนเหมืองไปตอเอาน้ําแมพิงเหนือสบ

แมแตง  ฝายตะวันออก  ลองมายาวหมื่น 7 พันวา” (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2547 : 28) 

ในดานปจจัยในการผลิตของสังคมการเกษตรในลานนา  ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

เปนของรัฐ  ประชาชนหรอืไพรตองถูกเกณฑแรงงาน  เสียภาษี  หรือสงสวยใหรัฐ  ดังกฎหมายมังราย

ศาสตร  “ทํานาแบงขาวกัน  ใหเจาของนาไดคานาไปกอน  พันธุขาวของผูใดใหไดคืนไปกอน  ที่เหลือ

จึงแบงกันตามที่ตกลงกันไวเกิด” (มังรายศาสตร, 2521 : 107) ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ 2 สัด (1 สัด 

= 30 ลิตร) ตอขาวเชื้อ 1 สัด (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 3 ค.14.4/1) 

รัฐจึงเก็บสวยหรือภาษีขาวเปลือกไวเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม  และบานเมืองยาม

สงบ  ความมั่งค่ังของอาหาร  หรือเสบียงคลงั  การอยูดีกินดีของไพร คือ ความมั่นคงของรัฐ 

ระบบเหมืองฝาย  เปนบอเกิดสําคัญในการทํานา  ทําสวน  หรือแหลงผลิตอาหาร  ซึ่ง

เปนบอเกิดของความมั่งคั่ง  มั่นคง  และยั่งยืนของรัฐลานนา  มีรากฐานทางประวัติศาสตรมาตั้งแต

พุทธศตวรรษที่ 12  และไดยกเลิกเมื่อรับกฎหมายและระบบการปกครองของสยาม  ซึ่งเริ่มตนตั้งแต 

พ.ศ. 2427-2442  และยกเลิกมณฑลทั่วประเทศในปพ.ศ. 2476 (สรัสวดี  อองสกุล, 2529) 

หลังจากรัฐลานนารวมเปนสวนหนึ่งของสยามหรือประเทศไทยแลว  ความสําคัญของขาว

ในเชิงยุทธปจจัยในการสงครามไดลดนอยลง  แตขาวคืออาหารหลักของคนไทย  คนในภาคเหนือ

บริโภคขาวเหนียวแทนขาวจาว  การบริโภคขาวคือความตองการ (Need) ของชีวิต  การผลิตขาวซึ่ง

เกิดจากระบบเหมือง  ฝาย  ที่เก้ือกูล  ทําใหไดผลผลิตดี  มีปริมาณมาก  พอกิน  เหลือขาย  หรือผลิต

เพ่ือขาย  ไดเงนิตราเพ่ือแสวงหาปจจัยสี่ในการดําเนินชีวิต 

การผลิตขาวของชาวนา  ตองประสบกับการขาดทุน  มิใชเกิดจากเทคโนโลยีในการผลิต  

แตเกิดจากการบริหารงานของรัฐที่ผิดพลาด  ปลอยใหการคาขาวอยางเสรี  การกําหนดราคาขาว  

การสงขาวจําหนายในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  อยูในกลุมพอคาคนกลาง  หรือเจาของ

โรงสี  ซึ่งกําหนดราคา  จึงทําใหราคาขาวเปลือกตกต่ํา  ชาวนาผลิตขาวแลวขาดทุนจึงเลิกการผลิต
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ขาว  ปลูกพืชอ่ืนทดแทน  ในเขตอําเภอสันปาตอง  มีการลดพ้ืนที่นาขาว  แลวปลูกลําไยทดแทน  เชน  

ที่ตําบลทาวังพราว  ตําบลบานกลาง  ตําบลยุหวา  ตําบลน้ําบอหลวง  ในตําบลดังกลาวปลูกลําไย

มากกวาทํานา  แตในตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  ยังคงทํานามากกวาสวนลําไย  และหลัง

เก็บเก่ียวขาวก็ปลูกหอมใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  หรือพืชผักอ่ืนๆ 

การเปลี่ยนสภาพที่นาเปนสวนลําไย  หรือสวนผลไมอ่ืนๆ ทําใหการใชน้ําในระบบเหมือง 

ฝาย  หมดความสําคัญ  และลดบทบาทลงไป  ในพื้นที่ปลูกลําไยในปจจุบัน  ใชระบบน้ําบาดาล  คือ  

เจาะน้ําใตดินสูบขึ้นใชในสวนแทนระบบเหมือง ฝาย  ซึ่งสะดวก  รวดเร็วกวา 

การผลิตลําไย  มีตลาดรองรับ  และไดผลตอบแทนตอไรสูง  ลําไยในฤดูกาลอายุ 10 ป

ขึ้นไปใหผลตอบแทน 40,000-50,000 บาท/ไร  ลําไยนอกฤดูกาลใหผลตอบแทน  60,000-70,000 

บาท/ไร  (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2559) แตผลตอบแทนที่ไดจากการทํานาตอไรประมาณ 800-

1,000 บาท/ไร (ศนูยสารสนเทศการเกษตร, 2559) 

ดวยเหตุผลดังกลาวแลว  เกษตรกรจึงเลิกการปลูกขาวแลวปลูกลําไย  ไดเงินมาซื้อขาว

บริโภค  แตลําไยไมใชอาหารหลักของชาวไทย  กินลําไยแทนขาวไมได  ถาเกิดปญหาดานการตลาด

เกี่ยวกับลําไย  ความขาดทุนอยางยอยยับก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร  การปรับแปลงสวนลําไยให

กลายเปนนาขาว  ก็ตองลงทุนอีกมากมาย 

ระบบเหมือง ฝาย ทําใหเกิดความมั่นคงดานการผลิตขาว  ขาวคือความม่ันคงของรัฐ 

และประชาชน 

5. ปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน  ที่ดินอําเภอสันปาตองเปนอูขาว  อูน้ํามาตั้งแตโบราณ  เพราะ

มีลําน้ําขาน  ลําน้ําวาง  และลําน้ําปง  ลําธารสายสั้นๆ และระบบชลประทานหลอเลี้ยงพ้ืนดินที่นามา

ตั้งแตโบราณ 

 ตอมาเมื่อเริ่มมีการพัฒนาการคมนาคมทางบก  ถนนสายแรกที่ผานอําเภอสันปาตอง คือ 

ถนนหมายเลข 108  เชยีงใหม-ฮอด-แมฮองสอน  ถนนสายนี้ทําใหตองยายอําเภอบานแม  จากตําบล

มาตั้งอยูริมถนน 1008 เขตตําบลยุหวาในพ.ศ. 2482  แลวเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอสันปาตอง  หลังจาก

นั้นก็ไดสรางทางเกวียน  ทางรถยนต  เชื่อมกับตําบลตางๆ  การสรางถนน 1013 เลียบคลอง

ชลประทานจากถนนหมายเลข 108 (ประมาณกิโลเมตรที่ 21) ตัดผานถนน 3035 (ถนนเลี่ยงเมืองหาง

ดง-สันปาตอง) สูตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง  และขยายใหญกวางข้ึน  ในระหวางพ.ศ. 2540-2550  

ทําใหที่นาสองฟากถนน ตําบลทุงสะโตก  บานแม  มีราคาแพงข้ึน  ชาวบานจึงขายที่นาในเขต

ชลประทานเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย และบานจัดสรร 

 หลังจากไดเริ่มขยายถนน 3035  เพ่ือปรับเปนถนนเลี่ยงเมืองหางดง  และสันปาตอง  ใน

ระหวางปพ.ศ. 2557-2559  ถนนสายนี้ผานทุงนาเขตชลประทาน  ในตําบลน้ําบอหลวง  บานแม  ทา

วังพราว  บริเวณที่นาอันอุดมสมบูรณนี้  มีลําเหมืองและแมน้ําไหลผาน  เริ่มตั้งแตลําเหมืองหลวง  ลํา

เหมืองเจาสีหมื่น  คลองรองเดื่อ  แมน้ําขาน  คลอรองปูกอง  แมน้ําวาง  คลองแมวาง  บริเวณท่ีนาอัน

อุดมสมบูรณเหลานี้  สามารถปลูกพืชหมุนเวียนไดปละ 3 ครั้ง  เริ่มตนจากปลูกขาว  หอมใหญ  ถั่ว
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เหลือง  หรือพืชอ่ืนสลับกันไป  แตระบบการตลาดการเกษตรแบบเสรี  ทําใหชาวนาขายผลผลิตได

ราคาถูก  กําไรนอย  หรือบางครั้งก็ขาดทุน  จึงขายที่ดินเหลานี้ในราคาแพง  จากเริ่มตนไรละ  

400,000  บาท (พ.ศ. 2550) หรือต่ํากวานี้  แตในปจจุบัน (พ.ศ. 2562) ราคาที่พุงขึ้นไรละ 2,000,000 

– 4,000,000 บาท 

 ในอนาคตประมาณปพ.ศ. 2572 สองฟากถนน 3035  ที่นาและแปลงปลูกหอมใหญ  ถั่ว

เหลือง  ไรขาวโพด  และสวนลําไย  สองฟากถนนคงเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย  บานจัดสรร  และสิ่ง

ปลูกสรางอ่ืนๆ แทนการเกษตร 

 เมื่อชาวนาขาดปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน  ก็ตองเชาที่ดินหรือทํางานรับจาง  ประกอบกับ

ลูกหลานก็ไมตองการประกอบอาชีพการเกษตร  จึงเปนปจจัยเรงอยางหนึ่ง  ที่ทําใหการทํานาลด

นอยลง  และสงผลประโยชนอยางอ่ืน  แตที่ดินเพ่ือการเกษตรที่มีน้ําอุดมสมบูรณ  ผานการพัฒนาของ

ระบบการชลประทานมาแลว  เชน  สองฟากถนน 3035 คอนขางหายาก  การเปลี่ยนที่ดินที่อุดม

สมบูรณจากการเกษตรเปนอาคารพาณิชย  บานจัดสรร  สิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพ่ือตอบสนองบริบทของ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  สงผลใหเกษตรกรอีกสวนหนึ่งตองไปทําการเกษตรในเขตที่ดินขาดความอุดม

สมบูรณ  ขาดแคลนน้ํา  จึงกอใหเกิดปญหาทัง้ดานระบบการผลิต  และการตลาด 

 การแกปญหาดังกลาวแลว  ตองวางแผนรวมกันระหวางภาครัฐและชาวบาน  การวาง

แผนพัฒนาตางๆ จากฝายรัฐตองศึกษาผลกระทบอยางรอบดาน  และใหชาวบานมีสวนรวม  อยางไร

ก็ตามในกรณีงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตร

ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  นาจะแกปญหาไดดวยการสืบสาน  

พัฒนา  ตอยอด  ภูมิปญญาชาวบาน  หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต  โดยการสรางนวัตกรรมบน

พ้ืนฐานภูมิปญญาชาวบาน  มิใชทําลายและทุบทิ้ง  เชน  หลุก  จะพัฒนาอยางไร  ในการนําเทคโนโลยี 

หรือพลังงานใหมๆ เขามาชวยในการสูบน้ําแทนพลังงานน้ํา  ระบบเหมือง ฝาย  ควรมีอยูตอไป  และ

ควรจัดเหมือง ฝาย บนพื้นฐานภูมิปญญา และศาสตรพระราชาอยางไร 

 การนําศาสตรพระราชา  ในเรื่อง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรทฤษฎีใหม  

ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิมของชาวบาน  ทําไมจึงขาดการรื้อฟน  สงเสริม  หรือขาวบานไมเขาใจ  

หลงยึดติดในระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวตามระบบทุนนิยม 

 เทคโนโลยีในการผลิตของศาสตรพระราชา  ในเรื่องการปลูกปา  อางเก็บน้ํา  อางพวง  

ฝายก้ันน้ํา  การปรับปรุงดิน ฯลฯ  มีปญหา  อุปสรรคอยางไร  ทําไมชาวบานจึงไมนํามาใชในการ

พัฒนาการเกษตร 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวแลว  จึงไดวิจัยเรื่องนี้  โดยมี

วัตถุประสงคตอไปนี้ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษและจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร ใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

2.2 เพ่ือประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีในการอนุรักษและจัดสรรน้ําบนพื้นฐานแหง

ศาสตรพระราชา 

2.3 เพ่ือสรางนวัตกรรมใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําในพ้ืนที่ เกษตรกรรมนอกเขต

ชลประทานใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกปจจุบัน 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 ประวัติความเปนของ  พลังในการผลิต  และความสัมพันธทางการผลิตขอบระบบเหมือง 

ฝาย ตั้งแตโบราณ  จนถึงปจจุบัน  ทําใหเกิดการบันทึก  สืบสานขอมูลไวเปนหลักฐาน 

3.2 เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการผลิตแบบเหมืองฝาย  ซึ่งสงผลใหเกิดการเห็นคุณคาใน

วัฒนธรรมและอัตลักษณของวัฒนธรรมในชนชาติ 

3.3 นําภูมิปญญาและศาสตรพระราชามาประยุกตไดเห็นตัวอยางการใหสอดคลอง  กลมกลืน

กับระบบการผลิตในปจจุบัน 

3.4 ในระบบการเกษตรบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยง  มีรายได

เพ่ิมขึ้น  ลดรายจาย  และแกไขปญหาการขายที่ดิน 

3.5 เกิดนวัตกรรมหรือระบบการผลิตใหม  บนพื้นฐานภูมิปญญาเดิมและศาสตรพระราชา 

3.6 สังคมชาวนาอยูดีกินดี  มีความมั่นคง  ยั่งยืน  เทาทัน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ขอบเขตของพื้นที่ในตําบลน้ําบอหลวง  บานแม  ยุหวา  ทุงสะโตก  บานกลาง  และทาวัง

พราว  ในอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  6  ตําบล  49  หมูบาน  ซึ่งอยูในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน  จํานวน  78.95  ตารางกิโลเมตร 

4.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

ในเชิงมิติของเวลาทางประวัติศาสตร  เริ่มตนจากระบบเหมืองฝาย  ในสมัยนครรัฐและ

อาณาจักร  ซึ่งเปนระบบการผลิตแบบเลี้ยงตนเอง  จนถึงระบบการผลิตเพ่ือขายในสมัยรัฐชาติ หรือ

ประเทศในปจจุบัน 

วิเคราะหระบบเหมืองฝาย  เมื่อเขาสูการผลิตเพื่อขาย  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  วาสงผล

กระทบอยางไร  การลดปริมาณการผลิตขาวเปลือกของชาวนา  แลวปลูกพืชผลอยางอ่ืนแทน  สงผล

กระทบตอระบบเหมือง ฝาย ทําใหระบบเหมือง ฝาย ลดความสําคัญ  และเริ่มเสื่อมสลาย 

การเพาะปลูกตองอาศัยน้ํา  แตปจจุบันการใชน้ําจากชาวนาในเขตตนแมน้ํามีมากขึ้น  

ประกอบกับการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชหลายชนิดความตองการน้ํามีมากขึ้น  จึงเกิดปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา  ชาวนาแกปญหานี้โดยการใชพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบานอยางไร 
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ศาสตรพระราชาเก่ียวกับเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวนา  นวัตกรรมของ

ศาสตรพระราชาในเรื่องการชลประทาน  เชน  อางเก็บน้ํา  อางพวง  แกมลิง  การปลูกปา  ฝายน้ําลน  

หญาแฝก  การบํารุงรักษาดิน  แนวพระราชดําริ หรือทฤษฎีในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรทฤษฎีใหม  ชาวนาเกิดการเรียนรู  เขาใจ  นําไปประยุกตเพียงใด  

ทําไมจึงไมนําไปประยุกตในการพัฒนาการเกษตร  แตกลับขายที่นาเพราะการทํานาขาดทุน  เลิกการ

ปลูกขาว  แลวปลูกลําไยแทน  เพราะมีรายไดดีกวา  อยางไรก็ตามตลาดลําไย  ก็มีความเสี่ยง  เพราะ

ลําไยไมใชอาหารหลักของประชาชน เชน ขาว  บริโภคลําไยแทนขาวไมได 

4.3 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ประชากรประกอบดวย 

ปจจัยในการผลิต  เชน  นา  สวน  แหลงน้ํา  ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  6  ตําบล คือ 

ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  และตําบลทาวัง

พราว  รวมพ้ืนที่  49  หมูบาน  คิดเปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  78.95  ตารางกิโลเมตร 

เทคโนโลยีในการผลิต  เชน  ฝายลุมน้ําวาง  ฝายลุมน้ําขาน  ลําเหมือง  ระบบน้ําบาดาล  ใน

พ้ืนที่  6  ตําบล   

ประชากร  บุคลากรในภาคราชการ  และชาวนาในเขตพ้ืนที่  6  ตําบล 

กลุมตัวอยาง 

ปจจัยการผลิต  สํารวจพื้นที่การเกษตร  เชน  นา  สวน แหลงน้ํา  ทั้ง 6 ตําบล  45  หมูบาน  

ประมาณรอยละ  50  ของพ้ืนที่ 

เทคโนโลยีในการผลิต  สํารวจฝายทุกฝายของลุมน้ําวาง และลุมน้ําขานในเขตอําเภอสันปา

ตอง  สํารวจลําเหมือง  ลําธาร  6  ตําบล  จํานวน  8  ลําธาร  และหนองน้ําเพ่ือการเก็บน้ํา  1  แหง 

กลุมตัวอยางบุคคล  ประกอบดวย  ขาราชการสวนภูมิภาค  ขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  

30  คน 

กลุมตัวอยางภาคประชาชน (ผูใหขอมูลสําคัญ) 

 แกเหมือง  แกฝาย 20  คน 

 ชาวนา และชาวสวน 50  คน 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

ภู มิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง  องคความรู   วิ ธีการ  สิ่ งประดิษฐ   

แนวความคิดของชาวบานในเรื่องการจัดการชลประทาน  หรือการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน (Non-Irrigated Area) หมายถึง พ้ืนที่การเกษตรที่ชาวนาบริหาร

จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  การสรางฝาย  คลองชลประทานในปจจุบันเปนหนาที่ของรัฐ  แตมอบหมาย

ใหชาวนาจัดการบริหารน้ํา 

ชาวนา (Farmer) หมายถึง  ชาวนาท่ีประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน  ทําไร  หรือการเกษตร

ทุกชนิด  รวมทั้งผูมีอาชีพรับจาง  หรือผลิตหัตถกรรมพ้ืนบานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว 
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ปจจัยในการผลิต (Infrastructure) หมายถึง ที่ดิน  ที่สวน  ไรนา  การคมนาคม  เข่ือน  ฝาย  

เหมือง 

เทคโนโลยีในการผลิต (Technology of Production) หมายถึง  วิธีการในการใชพลังงานน้ํา  

พลังแสงอาทิตย  พลังลม  หรือพลังงานอื่นๆ  รวมทั้งวิธีการในการสรางฝาย  เหมือง ฯลฯ ในการผลิต 

แรงงานในการผลิต (Force of Production) ไดแก แรงงานคน  สัตว  เครื่องจักร  หรือ

แรงงานท่ีเกิดจากพลังงานอ่ืนๆ 

ความสัมพันธทางการผลิต (Relation of Product) หมายถึง ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปน

ผลผลิตระหวางเจาของที่ดินกับผูเชาที่ดิน หรือแรงงานรับจาง  และรวมทั้งระบบการตลาด 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวความคิด  ทฤษฎี  หรือสิ่งประดิษฐที่คิดคนดัดแปลง

จากพื้นฐานภูมิปญญาเดมิ หรือคนพบใหม  และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 

ฝาย (Weir)  หมายถึง  สิ่งกอสรางท่ีทําดวยไม  หิน  กรวด  หรือคอนกรีต  ที่ก้ันลําธาร  

แมน้ํา  แตตองมีชองทางใหน้ําไหลผานได  หรือใหน้ําลนฝายได 

เหมือง (Ditch) หมายถึง ทางน้ําขนาดเล็กที่ขุดข้ึนเพื่อลําเลียงน้ําจากหลังฝายไปยังนา  สวน  

หรือพ้ืนที่การเกษตร 

หลุก (Baler) หลุก หรือ ระหัดวิดน้ํา  หมายถึง  วงลอที่มีภาชนะตักน้ําติดอยูที่วงลอ  เมื่อวง

ลอถูกกระแสน้ําพัดพา  วงลอจะหมุน  แลวภาชนะที่ติดกับวงลอมก็จะตักน้ํา  แลวเทในรางน้ําที่ตอเขา

มายังสวน  นา  และพื้นที่การเกษตร 

อางพวง (Tub) หมายถึง  การสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญไวในพื้นที่สูง  แลวปลอยน้ําลงสูอาง

ขนาดกลาง  และขนาดเล็กในหมูบาน 

แกมลิง (Monkey Cheek) หมายถึง พ้ืนที่กักเก็บน้ําไวในฤดูน้ําหลาก  แลวนําน้ําออกมาใช

ภายหลังเม่ือน้ําลด หรือขาดแคลนน้ํา 

ระบบเครื่องฉีด  (Sprinkler)  หมายถึง  การปลอยน้ําผานหัวฉีด  กลายเปนละอองน้ําลงสู

พ้ืนดินที่เพาะปลูก  ตนไม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร  มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
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7.4  น้ําหลังฝายเกาะไมตัน 118 

7.5  น้ําหลังฝายเจาสี่หมื่น 118 

7.6  แผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 121 

7.7  แผนภูมิแสดงการแกปญหาน้ําในเขตแมน้ําวาง และแมน้ําขาน 127 

7.8  ระบบการใหน้ําของเกษตรกรในสวนลําไย ตําบลทาวังพราว 135 

อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

7.9  แสดงถนนตัดผานพ้ืนที่การเกษตร 137 

7.10  อาคารพาณิชยริมถนน 3035 138 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวางแนวคิด  และกรอบของการวิจัย  เพื่อศึกษาเนื้อหาจึงกําหนด

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของในหัวขอตอไปนี้ 

1.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. แนวพระราชดําริเก่ียวกับการจัดการน้ํา 

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทฤษฎีใหม 

5. การพัฒนาอยางยั่งยืน 

6. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อประสานงาน  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สํานักงาน กปร.) ไดอธิบายลักษณะของโครงการไวดังนี้ (สรุป

ภาพรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2560)   

ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จาก  3  แหลง  ดังนี ้

1. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดพระราชทานพระราชดําริโดยตรง 

2. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดจากการที่ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานความชวยเหลือ 

3. เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีหนวยงานไดกราบบังคมทูลรายงานและ/หรือ

ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรียบรอยแลว 

การแบงประเภทโครงการ 

สํานักงาน กปร. ไดแบงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริออกเปน               

8  ประเภท  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร 

3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 

5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข 
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6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร 

7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา 

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ  และโครงการพัฒนาดานอื่น ๆ โดยแบงเปน 

8.1  โครงการพัฒนาแบบูรณาการ 

8.2  โครงการพัฒนาดานอื่น ๆ 

 สํานักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ เดือนกันยายน 2560 มี

จํานวนทั้งสิ้น  4,741  โครงการ  แยกเปนภาคและการพัฒนาดานตาง ๆ ตามตารางสรุปได  ดังนี ้

ตารางที่ 2.1  แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

การพัฒนาดาน 
ภาค 

รวม เหนือ กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต ไมระบุ
พื้นที่ฯ 

1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 1,255 511 851 631 0 3,248 
2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร 47 51 44 28 0 170 
3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 63 41 41 34 3 182 
4. โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ 89 35 121 94 0 339 
5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข 15 16 9 7 11 58 
6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร 23 22 20 22 0 87 
7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสั งคม/
การศึกษา 

203 75 53 63 4 398 

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ 105 62 52 33 7 259 
รวม 1,800 813 1,191 912 25 4,741 

 

 

ที่มา : สํานักงาน กปร. กันยายน 2560 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะแรก ๆ นั้น  สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. โครงการที่มีลักษณะศึกษา  คนควา  ทดลองเปนการสวนพระองค 

โครงการดังกลาวนี้เทากับเปนการเตรียมพระองคในดานขอมูลและความรอบรู ท่ีจะทรงนําไป

ประยุกตใชในการแกปญหาและเผยแพรแกเกษตรกร  รวมท้ังเปนการแสวงหาแนวทางการพัฒนาท่ี

ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นดวย 

2. โครงการที่มีลักษณะเริ่มเขาไปแกไขปญหาหลักของการเกษตร 

เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมมากข้ึนทุกขณะ  ซึ่ง

ในขณะที่พระองคทรงมีโครงการทดลองและเรียนรูไปดวยกัน  จะทรงเริ่มกาวเขาสูการดําเนินการเพ่ือ

แกไขปญหาของเกษตรอยางแทจริง  ระยะแรกโครงการยังจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ที่
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ประทับในสวนภูมิภาค  รูปแบบของการพัฒนาแกปญหา  คือ  การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated 

Development) 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอยูมากมายหลายสาขา  หลายประเภท  ในระยะแรก  

มีชื่อเรียกแตกตางกันไป  ดังนี้คือ (สํานักงานกปร. ม.ป.ป.) 

1. โครงการตามพระราชประสงค 

 หมายถึง  โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนสวนพระองค  ทรงศึกษาหารือกับ

ผูเชี่ยวชาญในวงงาน  ทรงแสวงหาวิธีการทอดลองปฏิบัติ  ทรงพัฒนาและสงเสริม  แกไขดัดแปลง

วิธีการ 

2. โครงการหลวง 

พระองคทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนาและบํารุงรักษาตนน้ําลําธารในบริเวณปาเขาใน

ภาคเหนือ  เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ลุม  ดวยเหตุผลที่พ้ืนที่เหลานี้เปนเขตแดนชาวไทยภูเขา  จึงทรงมี

โอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยใหอยูดีกินดี  ใหเลิกการปลูกฝน  เลิกการตัดไมทําลายปา  ทําไรเลื่อน

ลอย  และเลิกการคาไมเถ่ือน  ของเถ่ือน  อาวุธยุทโธปกรณ  นอกกฎหมาย  ทรงพัฒนาชวยเหลือให

ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณคาสูง  ขนสงงาย  ปลูกขาวไร  และเลี้ยงสัตวไวเพ่ือบริโภค  รวมคุณคา

ผลผลิตแลวใหไดคุณคาแทนการปลูกฝน  ทั้ง ๆที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกวาจะเกิดผลได  

ตองใชเวลานานับสิบป  การดําเนินงานจะยากลําบากสักเพียงใดมิไดทรงทอถอย  การพัฒนาคอย ๆ 

ไดผลดีขึ้น ๆ 

ชาวเขาชาวดอย  มีความจงรักภักดี  เรียกพระองควา  “พอหลวง”  และเรียกสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินีนาถวา “แมหลวง”  โครงการของท้ังสองพระองคจึงเรียกกวา “โครงการหลวง” 

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห   

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห  หมายถึง  โครงการท่ีพระองคไดพระราชทาน

ขอเสนอแนะแนวทางพระราชดําริใหเอกชนไปดําเนินการ  ดวยกําลังเงิน  กําลังปญญา  และกําลัง

แรงงาน  พรอมทั้งการติดตามผลงานใหตอเนื่องโดยภาคเอกชน  เชน  โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณ

เนินดินแดง  อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่งสโมสรโรตารี่แหงประเทศไทยเปนผูจัด  

และดําเนินงานตามพระราชดําริ  โครงการพจนานุกรม  โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน    

เปนตน 

4. โครงการตามพระราชดําร ิ

โครงการตามพระราชดําริในปจจุบันเรียกวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

โครงการประเภทนี้เปนโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา  ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตาม

แนวพระราชดําริ  โดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล  ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน  

ตํารวจ  ทหาร  โครงการตามพระราชดําริ”  มีกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ปจจุบันมี

ลักษณะที่เปนโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น  และระยะเวลา
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ยาวท่ีมากกวา 5 ป  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปนงานดานวิชาการ  เชน  โครงการเพ่ือการศึกษา

คนควาทดลอง  หรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย  เปนตน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เริ่มตนจัดเปนโครงการตั้งแตพ.ศ. 2495  ถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2559  รวมทั้งหมด 4,741  โครงการ 

ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ และ

บรรลุวัตถุประสงค  ควรจะไดดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญ ๆ คือ 

1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเนนอยูเสมอวา  โครงการของพระองคนั้นเปนโครงการที่

มุงชวยเหลือ แกปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู  พระองคทรงมีพระราชดํารัสถึงความ

จําเปนนี้วา... 

“...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก  ..เปนอยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน  แตปวดหัวใชยา

แกปวด  ..หรือยาอะไรก็ตามแกปวดหัว  มันไมไดแกอาการจริง  แตตองแกปวดหัวกอน  เพ่ือที่จะให

อยูในสภาพที่คิดได  แลวอีกอยางคือแบบ Macro นี้  เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมดฉันไมเห็นดวย  ..อยาง

บานคนอยู  เราบอกบานนี้มันผุตรงโนนผุตรงนี้  ไมคุมที่จะไปซอม..  เอาตกลงรื้อบานนี้  ระเบิดเลย  

เราจะไปอยูที่ไหน  ไมมีที่อยู  ก็ตองค้ํากันเสียกอน  แลวคอย ๆ ดูตรงนี้พออยูได  ไปรื้อตรงหองโนน

แลวคอย ๆ สราง  แลวมารื้อหองนี้ ...  วิธีทําจะตองคอย ๆ ทําจะไประเบิดหมดไมได...” 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลักมุงแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งตองการแกไขปญหาอยาง

รีบดวน  เชน  กรณีเขตพื้นที่อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา 

และเปนพื้นท่ียากจนในเขตอิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสตที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเขาไปไม

ถึง  ภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาไปดําเนินการแลว  ปญหาความมั่นคงที่

เคยมีอยูก็ลดนอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด  แมกระทั่งปจจุบันโครงการที่แกปญหาเฉพาะหนา  และ

จะมีผลระยะยาวตอไป  คือ  การแกไขปญหาการจราจร  และการปองกันน้ําทวมในเขต

กรุงเทพมหานคร  เปนตน 

2. การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอน  ตามลําดับความจําเปน  ประหยัด 

เพ่ือใหมีรากฐานที่มั่นคงกอน  แลวจึงดําเนินการเพ่ือความเจริญกาวหนาในลําดับตอ ๆ ไป  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเนนกรพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในลักษณะการ

พ่ึงตนเอง  ทรงใชคําวา “ระเบิดจากขางใน”  นั่นคือ  ทําใหชุมชน  หมูบาน  มีความเขมแข็งกอน  

แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก  ดังแนวพระราชดํารัสตอไปนี ้

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน  ตองสรางพ้ืนฐานคือความพอมี  พอกิน  

พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัด แตถูกตองตาม

หลักวิชาการ  เมื่อไดพื้นฐานท่ีมั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว  จึงคอยสราง  คอยเสริมความ

เจริญ  และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป  หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ  ยก

เศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว  โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของ
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ประชาชน  โดยสอดคลองดวย  ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ข้ึน  ซึ่งอาจกลายเปนความ

ยุงยากลมเหลวไดในที่สุด  ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรงอยูในเวลานี้... 

การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน  ในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช  

กอนอ่ืนเปนพ้ืนฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด  เพราะผูที่มีอาชีพ  และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง

ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน  สวนการถือหลักที่จะสงเสริม

ความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับ  ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  ก็เพ่ือปองกัน

ความผิดพลาดลมเหลว  และเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 

3. การพึ่งตนเอง 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพ่ือแกไขปญหาในเบื้องตน  ดวยการแกปญหาเฉพาะหนา

เพ่ือใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไปแลว  ข้ันตอนตอไปก็คือการพัฒนาให

ประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพและความสามารถ “พ่ึงตนเองได” ในที่สุด  ดังพระราช

ดํารัสตอนหนึ่ง  ดังนี ้

“...การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เราจะชวยเหลือนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด  การชวยเหลือให

เขาไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับตามความจําเปนอยางเหมาะสม  จะเปนการชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุด  

เพราะฉะนั้นในการชวยเหลือแตละครั้ง  แตละกรณีจําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการและความ

จําเปนกอน  และตองทําความเขาใจกับผูที่เราจะชวยใหเขาใจดวยวาเขาอยูในฐานะอยางไร  สมควรที่

จะไดรับความชวยเหลืออยางไร  เพียงใด   อีกประการหนึ่งในการชวยเหลือนั้น  ควรยึดหลักสําคัญวา  

เราจะชวยเหลือเขาเพ่ือใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองไดตอไป...” 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลัก “การพึ่งตนเอง” เพื่อการแกไขปญหาความ

ยากจนของราษฎร เชน โครงการธนาคารขาว  โครงการธนาคารโค-กระบือ  โครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค “หุบกะพง” อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งดําเนินการเพื่อใหประชานมีที่อยู

อาศัยทํากันและรวมตัวกันในรูปของกลุมสหกรณ  เพื่อแกไขปญหาของชุมชนและการทํามาหากิน

รวมกัน  เปนตน  นอกจากนั้นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะหลังลวนแตเพื่อให

ประชาชนสามารถชวยตัวเองได  เพราะเปนโครงการที่สนับสนุนใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ

ใหไดผลและมีประสิทธิภาพ  เชน  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  

การใหการอบรมความรูสาขาตาง ๆ ทั้งดานการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ  เปนตน 

4. ภูมิสังคม 

การพัฒนาตามแนวพระราชดํารินั้น  จะตองใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ 

เนื่องจากแตละแหง  คนไมเหมือนกัน  ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไมเหมือนกัน  ทรงใชคําวา “ภูมิ

สังคม” คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตรและลักษณะของสังคม  ไมใชวาเอาอะไรที่ทันสมัยมาก ๆ เขาไป

ใหชาวบาน  ทั้งที่เขาไมสามารถใชได  หรือพยายามที่จะทําการเพาะปลูกบนเขา  หรือพ้ืนที่แหงแลง
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ใหได  อยางนี้ถือวาเปนการดําเนินการที่ผิด  พระองคทรงชี้แนะพวกเราอยูตลอดเวลาวา  การ

ดําเนินการตาง ๆ นั้น  ตองใหสอดคลองกันกับลักษณะภูมิสังคม  ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

“...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร  และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร

ในสังคมวิทยา  ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา  จะไปบังคับใหคนคิดอยางอ่ืน

ไมได  เราตองแนะนํา  เราเขาไป  ไปชวย  โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได  แตถาเราเขาไปแลว  เรา

เขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้  ก็จะเกิด

ประโยชนอยางยิ่ง” 

5. เรียบงาย  ประหยัด 

ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎรทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ  เรียบงาย  

และประหยัด  ราษฎรสามารถทําไดเอง  หาไดในทองถิ่น  และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้น  มา

แกไขปญหาโดยไมตองลงทุนสูง  หรือใชเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก  ดังที่นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  อดีต

เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดกลาว ไววา 

“...วิธีการแกไขปญหาตาง ๆ นั้น  ทรงใชความเรียบงาย  ใชธรรมชาติเขาแกไขกันเองอยูตลอดเวลา  

ถาเปนเรื่องที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของประชาชน  จะทรงสวมวิญญาณของเกษตรกรเขาไปแกไข

ปญหา  ทรงตรัสอยูเสมอวา  อยาไดเอาอะไรที่ชาวบานไมสามารถทําไดไปยัดเยียดใหเขา  วิธีการ

แกปญหาของพระองคนั้น  บางครั้งเรียบงาย  จนกระทั่งเรานึกไมถึง  ทรงรับสั่งวา  จะเอาอธรรมสู

อธรรม อยางกรณีเรื่องของน้ําเนานั้น  ก็ทรงเอาผักตบชวามาสูแลวก็สูไดผลดวย  เชน  ที่บึงมักกะสัน  

ที่น้ําเคยเนาเปนอยางมาก  เดี๋ยวนี้น้ําดีขึ้นมาก...” 

6. การสงเสริมความรู  และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเห็นวาควรที่จะสรางเสริมสิ่งที่ชาวบานในชนบทขาด

แคลนและเปนความตองการ  ซึ่งก็คือความรูในการทํามาหากิน  การทําเกษตร  โดยการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม  พระองคทรงเนนถึงความจําเปนที่จะตองมี “ตัวอยางของความสําเร็จ” มีพระราชประสงคท่ี

จะใหราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยางของความสําเร็จนี้และนําไปปฏิบัติไดเอง  พระองค

จึงพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  ขึ้นในทุกภูมิภาค

ของประเทศ  เพ่ือเปนสถานศึกษา  ทดลอง  วิจัย  และแสวงหาความรู  เทคนิควิชาการสมัยใหมท่ี

ราษฎร “รับได”  นําไป  “ดําเนินการเองได”  และเปนวิธีการที่ “ประหยัด”  เหมาะสม  และ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูในภูมิประเทศนั้น ๆ เมื่อ

ไดผลจากการศึกษาแลวจึงนําไปสงเสริมใหเกษตรกรไดใชในการประกอบอาชีพตอไป  พระองคทรง

ปรารถนาที่จะใหตัวอยางของความสําเร็จทั้งหลายไดกระจายไปสูทองถิ่นตาง ๆ ท่ัวประเทศ  และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดผลอยางจริงจัง 

7. การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

และการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากในการ
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พัฒนาประเทศในระเวลาที่ผานมานั้นไดเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  ทําใหเศรษฐกิจ

ขยายตัวในอัตราที่สูงและรวดเร็ว  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไดเปลี่ยนไปสูการผลิตที่มุงสู

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลัก  มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกันอยางฟุมเฟอย  

โดยมิไดมีการฟนฟูทรัพยากรที่ถูกทําลายใหกลับคืนสูภาพเดิม  จนในที่สุดไดกอใหเกิดความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงไดพระราชทานแนวทางแกไข

ในการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการเกษตร  ดังนั้น  จึงทรง

มุ งที่ จะ ให มี การ พัฒนาและอนุ รั กษทรัพยากรธรรมชาติอย า งยั่ ง ยืนควบคู กับการฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม  เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  ทรงสนพระ

ราชหฤทัยเปนอยางยิ่งตอการทํานุบํารุงปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนปา

ไม  ท่ีดิน  แหลงน้ํา  การประมง  ใหอยูในสภาพที่มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยางมาก

ที่สุด 

 

2. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการน้ํา 

แนวพระราชดําริในเรื่องเก่ียวกับการจัดการน้ําไดอธิบายถึงความสําคญัของแหลงน้ําเพ่ือชีวิต  

หลังการพัฒนาแหลงน้ํา  โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  และประโยชนที่พึงเกิดแกมหาชนและประเทศชาติ

ในการพัฒนาแหลงน้ํา  และการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  มีความสําคัญและหลักการสําคัญดังนี้  (โครงการพัฒนาดานแหลง

น้ํา ม.ม.ป.) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นบัวาเปนงานที่มีความสําคัญและ

มีประโยชนอยางสําหรับประชาชนสวนใหญของ ประเทศ ในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกได

อยางสมบูรณตลอดป ในปจจุบันพ้ืนที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งตองอาศยัเพียงน้ําฝนและ 

น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสมํ่าเสมอตามที่พืชตองการ อีกทั้งความผัน

แปรเนื่องจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการ เปน ผลใหผลผลิตที่ ไดรับไมดีเทาที่ควร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ํามากกวา

โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอ่ืน ทรงใหความสําคัญในลักษณะ “น้ําคือชีวิต” 

ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  17  มีนาคม 2529  ความตอนหนึ่งวา 

“..หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค  น้ําใช  น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา

คนอยูได ถาไมมีน้ํา คน อยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได...” 

การพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหลักและวิธีการสําคัญๆ คอื  

1. การพัฒนาแหลงน้ําจะเปนรูปแบบใดตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศเสมอ 

2. การพัฒนาวางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ตองเหมาะสมกับสภาพแหลงน้ําธรรมชาติที่มีแต

ละทองถิ่นเสมอ 
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3. พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น หลีกเลี่ยงการเขาไป

สรางปญหาความเดือดรอนใหกัลปคนกลุมหนึ่ง โดยสราง ประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ไมวา

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจเก่ียวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตามดวยเหตุนี้การ

ทํางานโครงการ พัฒนาแหลงน้ําทุกแหง จึงพระราชทานพระราชดําริไววาราษฎรในหมูบานซึ่งไดรับ

ประโยชนจะดําเนินการแกปญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการชวยเหลือผูเสียประโยชนตามความเหมาะสมที่

จะตกลงกันเอง เพ่ือใหทางราชการสามารถเขาไปใชที่ดินทําการกอสรางไดโดยไมตองจัดซื้อที่ดิน      

ซึ่งเปนพระบรมราโชบายที่มุงหวังใหราษฎรสังคมของตนเอง  และมีความหวงแหนที่จะตองดูแล

บํารุงรักษาสิ่งกอสรางนั้นตอไปดวย 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อาจแบงออกไดเปน  5  ประเภท

ดังตอไปนี้  

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคไดแก อางเก็บน้ําและฝาย

ทดน้ํา  

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการรักษาตนน้ําลําธาร 

3. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟาพลังน้ํา 

4. โครงการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุม 

5. โครงการบรรเทาอุทกภัย 

อยางไรก็ตามโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนใหญจะมีวัตถุประสงค

เพ่ือ การเกษตรเปนสําคัญ แตมีการพัฒนาแหลงน้ําหลายๆ โครงการที่มีวัตถุประสงคหลายๆ อยาง

พรอมกันไป อาทิ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการแกมลิง เปนตน 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน

และประเทศชาติเปนสวนรวม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว พอสรุปไดดังนี้  

1. ชวยใหพื้นที่เพาะปลูกมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งฤดูฝนและฤดู

แลง ชวยใหไดผลิตผลมากขึ้นและสามารถทําการเพาะปลูก ครั้งท่ีสองได เปนการชวยใหราษฎรมี

รายไดมากขึ้น 

2. ในบางทองที่เคยมีน้ําทวมขัง จนไมสามารถใชทําการเพาะปลูกได หรือไมไดผลดีเทาที่ควร

โครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุมอันเนื่องมาจากพระ ราชดําริ เชน บริเวณขอบพรุ ทําใหพ้ืนที่แหง

จนสามารถจัดสรรใหราษฎรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองเขาทํากินได ชวยใหไมไปบุกรุกทําลายปาหาท่ี

ทํากิน แหงอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งเปนการชวยรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรของธรรมชาติไวได 

3. เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดตางๆ ไว และมีการปลอยพันธุปลา ทําใหราษฎรตาม

หมูบานที่อยูใกลเคยีงสามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือมีรายไดเสริมเพ่ิมข้ึน 

4. ชวยใหราษฎรมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอยางพอเพียงตลอดป ทําใหราษฎรมี

สุขภาพพลานามัยดีข้ึน  และยังชวยใหมีแหลงน้ําสําหรับการเลี้ยงสัตวดวย 
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5.  บาง โครงการจะเปนประเภทเพื่ อ เทา อุทกภัยในเขตชุ มชนเมื อง ใหญๆ  เชน 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อําเภอ หนองใหญ จังหวัดชุมพร ซึ่ง

ชวยลดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจทั้งภาคเอชนและภาครัฐบาลเปนอันมาก 

6. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟาพลังน้ํา จะชวยใหราษฎรที่อยูในปาเขาในทองที่

ทุรกันดารไดมีไฟฟาใหสําหรับแสงสวางในครัวเรือนได ๗. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตน

น้ําลําธารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการสรางฝายเก็บกักบริเวณน้ําลําธารเปนชั้นๆ พรอมระบบ

กระจาย จากฝายตางๆ ไปสูพ้ืนท่ีสองฝงของลําธารทําใหพื้นดินชุมชื้น และปาไมตามแนวสองฝงลําธาร

เขียวชอุมตลอดป ลักษณะเปนปาเปยกสําหรับปองกันไฟ ปาเปนแนวกระจายไปทุงบริเวณตนน้ําลํา

ธาร   ทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณตอไป  

กลาวไดวางานพัฒนาแหลงน้ํานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทําทุกอยาง ทุกขั้นตอน

ดังทีน่ายปราโมทย ไมกลัด เลาใหประชาชาติธุรกิจ ฉบับวัน ที่  5-10  ตุลาคม  2538  ดังนี ้

“...งานของพระองคทานมีตั้งแต ถาน้ําขาดแคลนก็จัดหาน้ํา  และเมื่อน้ําทวม น้ํามากก็

จัดการบรรเทาใหนอยลง เม่ือมีน้ําเนาเสียก็จองจัดการทํางานดานน้ําทั้งหมด ทานจะทราบปญหา

อยางละเอียด...”   (โครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา, ม.ป.ป) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร (การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร, ม.ป.ป.) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เปนการจัดหา และนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมาใชใหเปน

ประโยชน ในดานการเกษตร ดวยวิธีการที่เหมาะสม ที่สําคัญไดแก  น้ําใชเพ่ือการเพาะปลูก และการ

เลี้ยงสัตว 

ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทองที่ตางๆ ของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

เปนประจําทุกปนั้น  ทําใหทรงทราบถึงสาเหตุแหงความยากจนของ ราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เก่ียวกับการทํามาหากิน ในทองถ่ินทุรกันดาร หรือตาม หมูบานที่อยูหางไกลความเจริญวา ราษฎร

สวนใหญ ซึ่งเปนชาวไรชาวนามักประสบ ปญหาเก่ียวกับการขาดแคลนน้ํา  ทั้งน้ํากิน และน้ําใช     

เพ่ือการเกษตร จึงไมสามารถ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ใหไดผลตามที่มุงหมาย ทําใหราษฎร ซึ่ง

ตัง้หลักแหลง อยูในทองถิ่นหางไกลเหลานั้น มีแตความยากจน และขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภค 

ดวยเหตุนี้ ในการเสด็จพระราชดําเนิน เยี่ยมราษฎรตามหมูบานตางๆ ทุกครั้ง พระบาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัว จะทรงสอบถามขอมูลจากกํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่มา เฝาฯ รับเสด็จฯ ถึงเรื่อง

เก่ียวกับการประกอบอาชีพ สภาพการทํานา และการเพาะปลูก อยางอ่ืน สภาพฝน และแหลงน้ํา

ธรรมชาติ ในบริเวณนั้น มีเพียงพอใช หรือขาดแคลน เปนประการใดบาง เพ่ือประกอบพระราชดําริ 

เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากราษฎรอยาง ละเอียดแลว ถาปรากฏวา สภาพภูมิประเทศ และแหลงน้ํา

ธรรมชาติของบริเวณหมูบาน และตําบลใด พอมีลูทางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

ที่เหมาะสม ข้ึนได ก็จะพระราชทานแนวพระราชดําริ กับเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เก่ียวของ ให

นําไปพิจารณาความเหมาะสม กอนวางโครงการ ในข้ันรายละเอียด และดําเนินการ ตามขั้นตอนตางๆ 

จนถึงการกอสรางตอไป 
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ประเภทของงานพฒันาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

งานพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรที่นิยมกอสรางกันทั่วไปมีหลายประเภท ไดแก งานอาง

เก็บน้ํา  งานสระเก็บน้ํา  งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดน้ํา  งานคลองสงน้ํา  และงานสูบน้ํา 

โดยมีรายละเอียดงานแตละประเภท ดังนี ้

1. งานอางเก็บน้ํา 

อางเก็บน้ํา คือ บริเวณหรือแหลงเก็บน้ําท่ีไหลมาตามรองน้ํา  หรือลําน้ําธรรมชาติ โดย การ

สรางเข่ือนปดก้ันระหวางหุบเขา  หรือเนินสูง  เพ่ือเก็บกักน้ํารวมไวในระหวางหุบเขา หรือเนินสูงนั้น 

จนเกิดเปนแหลงเก็บน้ําที่มีขนาดตางๆ กัน โดยเรียกเขื่อนกั้นน้ํานี้วา  "เข่ือนเก็บกักน้ํา" 

2. งานสระเก็บน้ํา 

สระเก็บน้ํา  คือ  แหลงเก็บขังน้ําฝน  น้ําทา  หรือน้ําท่ีไหลออกมาจากดินดวยการขุดดินให

เปนสระสําหรับเก็บขังน้ํา  โดยมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึกของสระตามจํานวนน้ําที่

ตองการจะเก็บไวใชงาน 

3. งานขุดลอกหนองและบึง 

เปนงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน ใหมีความลึกจนสามารถเก็บน้ําไดเพ่ิม

มากขึ้น 

4. งานฝายทดน้ํา 

เปนงานกอสรางฝาย ซึ่งเปนอาคารที่สรางปดขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําที่ไหลมาใหมี

ระดับสูง จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา ใหกับพ้ืนที่เพาะปลูกตาม บริเวณสองฝงลําน้ํา 

สวนที่เหลือจะไหลลนขามสันฝายไปเอง 

5. งานคลองสงน้ํา 

คลองสงน้ําคือ ทางน้ําที่ขุดหรือกอสรางขึ้น เพ่ือนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ จากอางการ

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เก็บน้ํา และจากแหลงน้ําดานหนาฝาย หรือหนาเขื่อนระบายน้ํา    

แจกไปใหพ้ืนที่เพาะ ปลูก หรือบริเวณที่ตองการน้ํา  คลองสงน้ําทุกสายจะมีแนวไปตามบริเวณที่สูง 

ซึ่งสามารถสงน้ําใหกับพื้นที่ท่ีตองการน้ําทั้งหมดได โดยคลองที่สรางจะมีขนาดและ สัดสวนพื้นที่รูป

ตัดขวางของตัวคลอง โตพอที่จะสงน้ําในปริมาณที่ตองการ และมี ระดับน้ําในคลองสูง เพ่ือการสงออก

ไปยังบริเวณที่ตองการน้ําไดอยางสะดวก นอกจากนั้น บริเวณคลองสงน้ําทุกสาย จะตองสรางอาคาร

ประเภทตางๆ ตามความ เหมาะสม เพ่ือใชควบคุม และบังคับน้ําใหสามารถสงไปตามคลอง จนถึง

พ้ืนที่ทุกแหง ที่ตองการ 

6. งานสูบน้ํา 

เปนงานสูบน้ําจากแหลงน้ํา ใหสูงข้ึนถึงระดับพ้ืนดิน ที่สามารถสงน้ําตอไปตามคลอง สงน้ํา

ใหกับพื้นที่เพาะปลูก แหลงน้ําดังกลาวอาจเปนแมน้ํา  หวย หนอง คลอง บึง และอางเก็บน้ํา           

ซึ่งจะตองมีน้ําเพียงพอใหสูบไปใชงานได ในเวลาที่ตองการ 
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การเลือกประเภทงานพัฒนาแหลงน้ําเพือ่การเกษตร 

ในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตองมีการศึกษาขอมูลเก่ียว กับความตองการ

ใชน้ําศึกษาสภาพแหลงน้ําธรรมชาติ และตรวจสอบภูมิประเทศ ใน บริเวณที่จะกอสรางงานพัฒนา

แหลงน้ําใหถูกตอง ตามหลักวิชาการกอนเสมอ เพื่อ ประกอบการพิจารณาวา สมควรเลือกสรางงาน

พัฒนาแหลงน้ําประเภทใด  จึงจะมีความ เหมาะสม และไดประโยชนตามที่ตองการ 

1. ความตองการใชน้ํา 

1.1  ความตองการน้ําเพื่อการเพาะปลูก 

เปนปริมาณน้ําที่พืชตองการ เพ่ือการเจริญเติบโต โดยพื้นที่เพาะปลูก อาจไดรับน้ําดังกลาว

จากน้ําฝน ไดจากฝนรวมกับน้ําที่จัดหามาเพิ่มเติม จากงานพัฒนาแหลงน้ําท่ีสรางขึ้น หรือใชแตน้ําที่

ไดมาจากงานพัฒนาแหลงน้ําที่สรางขึ้นอยางเดียว  ซึ่งปริมาณดังกลาวเปนน้ําที่พืชใชเพ่ือการ

เจริญเติบโตในแปลงเพาะปลูก รวมกับน้ําที่สูญเสียเนื่องจากการรั่วซึมลงในดิน และที่ไหลออกจาก

แปลงปลูกพืชไปตามผิวดิน ดวย 

1.1.1  ความตองการน้ําในนาขาว 

ตนขาวในระยะแรกปลูกตองการน้ําจํานวนไมมาก และตองการเพ่ิมมากขึ้นๆ จน ตองการน้ํา

มากที่สุด ในระยะที่ตนขาวออกรวง จนถึงระยะที่เมล็ดขาวเริ่มแก จึงระบายน้ําออก  การทํานาใน

ประเทศไทยน้ําที่ใชเพ่ือการปลูกขาว โดยเฉลี่ยตั้งแตระยะไถ คราด เตรียมแปลง แลวปลอยน้ําขังใน

นาตอนเริ่มปกดํา ถึงระยะเก็บเก่ียว จะตองการ รวมทั้งหมด เปนความลึกประมาณ 1,300 มิลลิเมตร 

1.1.2  ความตองการน้ําสําหรับ พืชไร ผัก และตนไมผล 

พืชไร ผัก และตนไมผล มีความตองการน้ํามากหรือนอย ในปริมาณ แตกตางกัน นอกจากนั้น 

แตละชวงของการเจริญเติบโตสําหรับพืชตางๆ ก็ตองการน้ําในอัตราไม เทากัน นั่นคอื ระยะแรกปลูก 

พืชมีความตองการน้ํานอย และจะตองการเพ่ิมมากข้ึน จนตองการน้ํามากที่สุด ในระยะที่พืชออกดอก 

และมีผล จนกระท่ังผลเริ่มแกเต็มที่ จึง ตองการน้ํานอยมาก เชน ผักที่ปลูกในประเทศไทย โดยเฉลี่ย

จะตองการน้ํา รวมตลอด อายุของผัก เปนความลึกประมาณ  400-500 มิลลิเมตร สวนพืชไร เชน 

ขาวโพด จะ ตองการนํารวมตลอดอายุที่ปลูกประมาณ 350-400 มิลลิเมตร ฯลฯ 

1.2  ความตองการน้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว 

ในทองถิ่นที่สตัวเลี้ยงขาดแคลนน้ําเปนประจํา งานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรควร พิจารณารวมน้ํา

สําหรับใชเลี้ยงสัตวดวย ตามเกณฑโดยประมาณคือ วัวและควายตองการน้ําตัวละประมาณ 50 ลิตร

ตอวัน หมูตัวละประมาณ 20  ลิตรตอวัน  และไกตัวละประมาณ 0.15  ลิตรตอวัน  เปนตน   

1.3  ความตองการน้ําของราษฎรในหมูบาน หมูบาน และตําบล ซึ่งขาดแคลนน้ําใน

หนาแลง ราษฎรมักขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ที่จะสรางอยูใน

บริเวณใกลกับหมูบาน จึงมี ประโยชนอยางยิ่งแกราษฎรในชนบท ซึ่งจะมีน้ํา เพื่อการใชสอยไดตลอด

ทั้งป โดยทั่วไปราษฎรในชนบทที่ขาดแคลนน้ํา จะตองการน้ําประมาณวันละ 60 ลิตร ตอคน 
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1.4  ความตองการน้ําสําหรับเลี้ยงปลา 

แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสวนใหญใชเปนท่ีเลี้ยงปลาได เชน อางเก็บน้ํา  สระเก็บน้ํา  รวมท้ัง

หนองและบึงที่ขุดแลวมีน้ําตลอดป  ในชวงปลายฤดูแลง หรือกอนที่จะมีน้ําทาไหลลงมาใหเก็บกักใหม 

ควรกําหนดใหเหลือน้ําในแหลงน้ํามีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร เพ่ือท่ีปลาจะไดมีชีวิต และ

เจริญเติบโตอยางตอเนื่องไปไดด ี

2. สภาพแหลงน้ํา 

แหลงน้ําที่เหมาะสมสําหรับงานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรแตละประเภท  มีรายละเอียดที่สําคัญ

ดังนี้  

2.1  แหลงน้ําที่ควรสรางอางเก็บน้ํา 

เปนแหลงน้ําบนผิวดินประเภทลําน้ํา ไดแก ลําน้ําที่มีน้ําไหลตลอดป  มีน้ําไหลเฉพาะในฤดูฝน 

หรือลําน้ําซึ่งไมมีน้ําไหลในฤดูแลง  อางเก็บน้ําที่สรางจะเก็บน้ําท่ีไหลลงมามากตอนชวงฤดูฝนใหเปน

แหลงน้ําสํารองสําหรับใชเพ่ือการเกษตรได ทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง 

2.2  แหลงน้ําที่ควรสรางสระเก็บน้ํา 

เปนแหลงน้ําบนผิวดินเชนเดียวกับอางเก็บน้ํา แตสระเก็บน้ําเปนงานขนาดเล็ก ซึ่งเก็บน้ําได

นอยตามจํานวนดินที่ขุดขึ้นไปจากสระจึงไมตองการแหลงน้ําบนผิวดินที่เปนลําธาร หรือลําหวย 

เหมือนกับงานอางเก็บน้ํา  แหลงน้ําที่ควรเลือกสรางงานสระเก็บน้ํา  ไดแก รองน้ําขนาดเล็กบริเวณ

พ้ืนที่ลาดเอียง  ซึ่งมีน้ําไหลลงสูที่ต่ํา  พ้ืนที่ราบ  พื้นที่ลุม มีน้ําทวมเปนครั้งคราว  ตลอดจนพ้ืนที่

บริเวณที่มีระดับน้ําใตผิวดินอยูตื้น 

2.3  แหลงน้ําที่ควรขุดลอก 

ไดแก หนองและบึง ที่มีสภาพตื้นเขินจนเก็บขังน้ําตอนชวงฤดูฝนไวไดไมมากเทาที่ควร และ

เปนเหตุใหน้ําที่เก็บไวมีไมพอใชในฤดูแลง 

2.4 แหลงน้ําที่ควรสรางฝายทดน้ํา 

ไดแก ลําน้ําลําหวยที่มีน้ําไหลตลอดป หรือเกือบตลอดป โดยฝายจะมีโอกาสทดและผันน้ําไป

ใชเพ่ือเพาะปลูกพืชไดทุกเวลาที่ตองการ  และเม่ือลําน้ําสายใดไมมีน้ําไหลตลอดเวลา  หรือเกือบทั้งป 

ถาหากภูมิประเทศไมสามารถสรางเปนอางเก็บน้ําไดแลว  ที่ลําน้ําดังกลาวก็ควรพิจารณาสรางเปนฝาย

แทน  ซึ่งจะสามารถทดนําไปใชในการเพาะปลกูไดตลอดระยะฤดูฝนที่มีน้ําไหล  สวนในฤดูแลงเมื่อไม

มีน้ําไหล  ฝายจะทํา หนาที่เก็บน้ําไวในลําน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  หรืออาจแบงไปใชปลูกพืชผัก

สวนครัวไดบาง 

2.5  แหลงน้ําที่ควรสรางคลองสงน้ํา 

เปนแหลงน้ําบนผิวดินประเภทตางๆ ไดแก อางเก็บน้ํา  ซึ่งเปนแหลงน้ําถาวรมีน้ําใหใชตลอด

ป  แหลงน้ําดานหนาฝายและเข่ือนระบายน้ํา  และลําน้ําขนาดใหญที่มีน้ําไหลมามากในฤดูกาล

เพาะปลูก  จนมีระดับเสมอตลิ่งหรือใกลเคยีงกับตลิ่งทุกป  

 



25 
 

2.6  แหลงน้ําที่ควรสูบน้ําไปใช 

ไดแก  แหลงน้ําที่มีน้ําตลอดป  หรือมีน้ําใหสูบข้ึนมาใช  เมื่อตองการ เชน อางเก็บน้ํา         

ในกรณีสูบน้ําขึ้นไปใชเพาะปลูกในบริเวณของอางเก็บน้ํา  และลําน้ําตางๆ  ซึ่งมีน้ําไหลในฤดูกาล

เพาะปลูก เปนตน 

3. สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ ของบริเวณที่จะกอสราง งานพัฒนาแหลงน้ําทุกประเภท มีความ สําคัญที่

จะตองพิจารณา พรอมกับสภาพแหลงน้ําเสมอ  ในบางทองที่แมวาแหลงน้ําจะเอ้ืออํานวยใหทําการ

พัฒนาได  ถาหากภูมิประเทศไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุทําใหเสียคากอสรางจํานวนมากจนตอง

ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนไมคุมกับการลงทุนก็ได 

หลักการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

เนื่องจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรที่มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหลัก  

และโครงการที่กอสรางตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนใหญเปนโครงการ

ประเภทเก็บกักน้ํา  และประเภททดน้ํา  โดยการสรางเขื่อนดินสําหรับเก็บกักน้ํา  และฝายทดน้ํา

พรอมดวยงานระบบสงน้ําเพ่ือการสงน้ําไปชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการใหทั่วถึง  ดังนั้น

หลักการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  ในท่ีนี้จะกลาวถึงหลักการดําเนินงาน 

ทางวิชาการ เก่ียวกับงานอางเก็บน้ํา  และงานฝายทดน้ํา  เฉพาะสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี้ 

1. หลักการดําเนินงานโครงการอางเก็บน้ํา 

1.1 การกําหนดขนาดอางเก็บน้ํา 

เปนการกําหนดขนาดความจุของอางเก็บน้ํา  ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่เขื่อนเก็บกักน้ําควรเก็บไวใหมี

ปริมาตรเพียงพอกับความตองการท่ีจะใช  และใหพอเหมาะกับปริมาณน้ําเฉลี่ยทั้งปที่คาดวาจะเกิด

จากพื้นที่รับน้ําฝนบริเวณเหนือเขื่อน  โดยปริมาณ น้ําที่เข่ือน ควรเก็บไวทั้งหมดนี้ จะรวมถึงน้ําสวน

หนึ่งที่ตองระเหย  และซึมหายไปจากอางเก็บน้ํา  และรวมถึงปริมาณของตะกอนดินที่ถูกน้ํากัดเซาะ 

แลวพัดพามาทับถมลงในอางเก็บน้ํา  ซึ่งจะทําใหความจุของอางเก็บน้ํามีปริมาตรลดนอยลงไปทุกปๆ 

1.2  การออกแบบเขื่อนดิน  ประกอบดวยการออกแบบเก่ียวกับฐานราก และการ

ออกแบบตัวเขื่อน 

2. หลักการดําเนินงานโครงการฝายทดน้ํา 

2.1  การกําหนดขนาดและสัดสวน ของฝายทดน้ํา 

โดยทั่วไปการกําหนดขนาดของฝาย จะตองมีการคํานวณออกแบบเพ่ือหาขนาด  และสัดสวน

ตางๆ ใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในลําน้ําใหไหลขามไปไดทั้งหมด  โดย

ปลอดภัย  อีกท้ังตัวฝาย  ตลอดจนสวนประกอบตางๆ  ก็จะตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และสราง

ดวยราคาที่ประหยัดเปนหลักเสมอ 
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2.2  รูปแบบของฝายทดน้ํา 

ฝาย ที่กอสรางสําหรับงานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร มีรูปแบบตางๆ กัน เมื่อตองการให

ฝายมีความมั่นคงแข็งแรง และใชงานไดนานตลอดไป นอกจากการเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีมีความมั่นคง

แข็งแรงแลว ยังตองมีการคํานวณออกแบบ กําหนดขนาดและสัดสวนของฝายใหถูกตอง เหมาะสมกับ

ภูมิประเทศ และสภาพปริมาณน้ําไหลสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในลําน้ําดังไดกลาวแลว  ฝายที่สรางมี

ความยาวสันฝายมาก สามารถระบายน้ําที่ไหลมามากที่สุดใหขามสันฝายไปไดโดยปลอดภัย 

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรตามพระราชดําริ  เปนโครงการท่ีเริ่มทําการศึกษา 

และวางโครงการข้ึนตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ตอจากนั้นจึงพิจารณา

ดําเนินการกอสรางใหสอดคลองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากแผนงาน พัฒนาหลักของแตละหนวยราชการ 

ที่กําหนดไวตามความเหมาะสม 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรฯ เปนงานสวนใหญของโครงการพัฒนาแหลงน้ําตาม

พระราชดําริ  โดยมีกรมชลประทานเปนหนวยงานหลักทําการกอสรางสนองพระราชดําริ                   

มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือการชวยเหลือ  แกไขปญหา  หรือบรรเทาความเดือดรอน  จนสามารถสนอง

ความตองการข้ันพ้ืนฐานของราษฎรในการจัดหาน้ํา  ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในทองที่ซึ่งขาดแคลน

น้ําใหมีน้ําใชทําการเพาะปลูกพืช   สนับสนุนการเลี้ยงสัตว  ตลอดจนจัดหาน้ําใหกับราษฎรในเขต

โครงการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอีกดวย 

ตอมาการวางโครงการ และกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริ 

ไดขยายออกไปตามภาคตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ในภาคเหนือเริ่มกอสรางโครงการ แรกเมื่อ พ.ศ. 2516 

สวนในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเริ่มโครงการแรก เมื่อ พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2519 

ตามลําดับ ซึ่งตอมาไดมีการกอสราง กระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปละหลายสิบโครงการ 

จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2529 กรมชลประทาน ไดทําการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ตามพระ ราชดําริขนาดตางๆ รวมทั้งหมดมากกวา 700 โครงการ มีพื้นที่ไดรับประโยชน 

ประมาณ 1,460,000 ไร เชน ภาคเหนือ ไดแก โครงการอางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 188,000 ไร โครงการฝายทดน้ําแมมอน  อําเภอ     

แจหม  จังหวัดลําปาง  พ้ืนท่ีไดรับประโยชนประมาณ 3,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก 

โครงการเข่ือนระบายน้ํานําเชิน  อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  พ้ืนที่ไดรับประโยชน ประมาณ 

25,000  ไร โครงการอางเก็บน้ําหวยเดียก  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร พ้ืนที่ไดรับ

ประโยชนประมาณ 5,000  ไร และ ภาคใตไดแก โครงการอางเก็บน้ําใกลบาน  อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส  พ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 1,500 ไร  เปนตน (การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร, ม.ป.ป) 
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3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง (The Sufficiency Economy) เปนรากศัพทใหม ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2539 และไดมี

พระราชดํารัสอยางตอเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2540 2541 2542 และ 2543 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหากมีพลอดุลยเดช, 2551) หลังจากประสบปญหาเศรษฐกิจอยาง

รุนแรง เพราะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมอยาง ผิดพลาด 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเวลาชวงดังกลาวแลว  เปนระยะเวลาท่ีปรากฏชัดเจนและ

ตอเนื่อง  หลักความพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสครั้งแรกในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2518  

ดังตอไปนี้ 

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน  ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน

พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน”  และพระราชดํารัส ณ วโรกาศเดียวกันตอนหนึ่งวา  

“...ใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกัน  ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด...”  ตอมาในพ.ศ. 2540  ไดทรง

ขยายความคําวา  “...พอเพียง”  หมายถึง  “พอมีพอกิน”  “...พอมีพอกิน ก็แปลวา  เศรษฐกิจ

พอเพียงนั้นเอง...” (โครงการกปร., 2009) 

ยุโรปเริ่มเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 และคอย ๆ ผานยุคพาณิชย 

นิยม (Mercanlism) ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 16-18 แลวเขาสูยุคทุนนิยมในคริสตศตวรรษที่ 19 

และ 20 

ประเทศไทยถูกบังคับใหเขาสูการคาเสรีในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 โดยสนธิสัญญาเบาวริง 

แตกวา จะไดปรับโครงสรางทางสังคมโดยการเลิกทาส เลิกไพร สรางปจจัยพื้นฐานทางการผลิตเพื่อ

รองรับระบบทุนนิยม ไดดําเนินการในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20 ระบบ

การพัฒนาคนเปนอุปสรรค สําคัญในการปรับตัวเขาสูระบบใหมทั้งดานทุนนิยม นวัตกรรมที่เกิดจาก

เทคโนโลยีใหมและระบบการศกึษา 

ปญหาการทําใหประเทศทันสมัย (Modernization) ตามแบบตะวันตกทําใหเกิดการปฏิวัติ

รัฐประหาร ทางการเมือง ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และปญหาสังคม 

ความตองการของอํานาจรัฐในการพัฒนาประเทศใหทันสมัย และคนในสวนหนึ่งก็ดําเนินรอย

ตาม นโยบายของรัฐ ชุมชนซึ่งเคยมีแรงเกาะเกี่ยวกันเหนียวแนน เริ่มออนแอ กระแสตานมีบางเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง เพ่ือนําสังคมเปน “สมัยใหม” โดยกระบวนการผลักดันจากภายใน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 

2553) แตก็เบาบาง และถดถอย 

ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยทั้งภาคเมืองและชนบท แตเชื่อเกาก็ยังคงหลงเหลือ

อยูบาง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ตองการทําใหประเทศเปน “สมัยใหม” ภายใต

กระบวนการ ที่ผลักดันจากภายใน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553) 
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คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ

สําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ในศาลานี้เมื่อไหร 

20, 24 ป เมื่อป 2517 ถึง 2541 นี้ก็ 24 ปใชไหม วันนั้นไดพูดวาเราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน 

พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศ

พอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะ ไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย 

สมัยกอนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมี นโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวามีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวา

พอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรท่ีจะทํา  สมควรที่จะ

ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง 

เมื่อปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน Self-

Sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเองแตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวาง

กวา Self-sufficiency คือ Self-Sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอ

ซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง 

“แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง

คนเราถา พอใจความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก

ประเทศมีความคิดอันนี้ ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรา ก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวา

ตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ “ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง 

ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 

“ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล” (พระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัววันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมิใชเสื้อเกราะเพ่ือปองกันทุนนิยม หรืออาวุธสําหรับตอตานการรุกรานฝายใด 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแตเพียงแนวทางในการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตที่มีพื้นฐานจากระบบ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยูบางในชุมชน

ทามกลางกระแสการ พัฒนาประเทศใหทันสมัยโดยมิไดยึดรากฐานเดิม และสังคมไทยยังมีเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม 2 ระบบ คือ เศรษฐกิจ ชุมชน และเศรษฐกิจชาติ (ดูรายละเอียดใน วิชิตวงค ณ ปอมเพชร, 

2549 และฉัตรทิพย นาถสุภา, 2548) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลางท่ีมีความเก่ียวของกับเรื่อง พอประมาณ มีเหตุผล 

และ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยอาศัยเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรมเพื่อนําชีวิตและประเทศชาติไปสู

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน หรือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักการ

ของประเทศในเครือสหประชาชาติ ซึ่งไดประชุมหาขอตกลงเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมา

ตั้งแต พ.ศ. 2515 แลวคอย ๆ ตกผลึกเดนชัดข้ึน ในตนทศวรรษที่ 2540 



29 
 

เศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองไดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว นั้น อาจมองไดใน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ใน

การผลิต สินคา และบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมได

เปนเจาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอนมี

ความเปนอยู อยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม 

มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด 

กลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต หลักการพึ่งตนเอง 

อาจจะแยกแยะ โดยยึดหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ 

1. ดานจิตใจ  ทําตนใหเปนที่พ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี  สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม  

มีจิตใจ  เอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 

2. ดานสังคม  แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครอืขายชุมชนท่ีแข็งแรง

เปนอิสระ 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งหาทางเพ่ิม

มูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน 

4. ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมมีทั้งดีและ

ไมดี จึงตองแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับความ

ตองการตามสภาพ แวดลอมและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง 

5. ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามกมุงที่การเพ่ิมรายได และไมมีการมุงที่การลดรายจายใน

ภาวะท่ี เศรษฐกิจวิกฤตเชนเวลานี้จึงตองปรับทิศการพัฒนาใหม คือตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญ 

โดยยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 

ดังพระราชกระแสที่วา “หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสัก 1 ใน 4 ประเทศชาติของเราก็

สามารถ รอดพนจากวิกฤตได” (สุนทร กุลวัฒนวรพงค, 2544) 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากหลักการพ้ืนฐานของสังคมไทยในอดีต ประยุกตใหเขากับ

หลักการ พัฒนาอยางยั่งยืนของโลกในปจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือความอยูรอดปลอดภัยของมนุษยชาต ิ

เงื่อนไขของความรูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเทากันในโลกปจจุบัน แตถา

ขาด คุณธรรมก็เทากับใชความรู กดขี่ ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบคดโกงและทําลายสิ่งแวดลอมของโลก 

ดังนั้น ความรูจึงคูกับคุณธรรมภายใตการดําเนินงานโดยยึดทางสายกลาง คือ พอประมาณ

สําหรบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  มีเหตุผลในการคิดการกระทํา  การตัดสินใจบน

พ้ืนฐานสติปญญาและ ขอมูล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีโดยยึดหลักของศีลธรรมหรือศาสนา 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ศึกษาแลวเขาใจงาย แต

ปฏิบัติ ยากสําหรับบุคคลที่ขาดเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรมทางสายกลาง และลงมือทํา                 

(ดูรายละเอียดใน เสรี พงคพิศ, 2550) 

ธุรกิจในปจจุบันตองใชความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงอยูรอด แตถาอยูรอดระยะยาวตองใช

คุณธรรม ประกอบดวย 

  

4. ทฤษฎีใหม (The New Theory) 

พ้ืนฐานของสังคมไทย กอนทศวรรษที่ 2530 เปนสังคมเกษตร หลังจากการขยายตัวของภาค

ธุรกิจ เมืองหรือธุรกิจทุนนิยม เขาสูชุมชนมากยิ่งขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้นแทนที่ภาค

การเกษตรเกิดการ ขายปจจัยในการผลิตเชนท่ีดิน ผันตัวเองจากแรงงานภาคเกษตรสูแรงงานรับจาง

ในอุตสาหกรรม เกิดการจางงาน การผลิตเฉพาะทาง การผลิตแบบ 1 คนผลิตไดหลาย ๆ อยางตาม

แนวคิดในการผลิตของสังคมชาวนา ไดเปลี่ยนแปลงเขาสูแนวคิดของการผลิตในระบบทุนนิยมแบบ

องครวมเกิดการผลิตเฉพาะทาง  แบงงานกันทํา ใชเครื่องจักร (นําเขา) แทนแรงคน ระบบกรรมสิทธิ์

เสรีทําใหเกิดลักษณะ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ระบบ ทุนนิยมซึ่งมีอํานาจทางการเมืองหนุนหลัง มี

สวนอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบการเกษตร - ชลประทาน ซึ่งพัฒนาอยางตอเนื่อง

ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) หรือประมาณ 100 ป 

มาแลว และเนนหนักมากยิ่งข้ึนตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2504 

จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) พ้ืนที่ดินชลประทานดังกลาวแลวถูกพัฒนาเปนโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนใหม 

ผลของการพัฒนาไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดลอมในทางลบมากกวาทางบวก เพราะการพัฒนาประเทศใหทันสมัยโดยไมยึดรากฐานของ

สังคมเดิม 

ระบบจตุสดมภซึ่งใชในสังคมไทยกอนการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก ตั้งแต พ.ศ. 

2435 หรือ 100 กวาปมาแลว เนนใหเห็นวา เวียงวัง คลัง นา มีความสําคัญตอโครงสรางของสังคมไทย 

หลังการเปลี่ยนแปลง “กรมนา” เปน “เกษตราธิการ” พัฒนาระบบชลประทาน ปศุสัตว และ

การเกษตรสาขาอื่น ๆ นี่คือบทสรุปที่แสดง วา ประเทศไทยซึ่งอยูในเขตปาฝนรอนชื่น (The Tropical 

Rainforest) และเขตมรสุมมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับ สังคมเกษตรและพัฒนาการอยางตอเนื่องให

สอดคลองกับนวัตกรรมใหม แตไมใชทุบทิ้งทําลาย 

เขตปาฝนรอนชื้นและเขตมรสุมเปนเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสมอยางยิ่งในการ ทํา

การเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองและประชากรโลก ประวัติศาสตรการลาอาณานิคมเปนตัวบงชี้วาแผนดิน

เขตมรสุม ในเอเชียอุดมสมบูรณดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงตองยึดเปนอาณานิคมเพ่ือได

ผลผลิตไปเลี้ยงประชากร โลกในเขตขาดแคลน เชน ยุโรป ในสมัยพาณิชยนิยม (Mercantilism) ใน

ระหวาง พ.ศ. 2100 - 2300 หรือ กอนสมัยทุนนิยม (Capilalism) 
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ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สงผลกระทบตอระบบการเกษตรแบบเกา 

ระบบ ชลประทานไมท่ัวถึงจึงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา  การเขามาของเทคโนโลยีแบบนําเขาผนวก

กับระบบการเกษตรเพ่ือ ขายทําใหสังคมชาวนาซึ่งใชเทคโนโลยีแบบนําเขาและระบบการผลิตเพื่อขาย

ตองตกเปน “เหยื่อ” ของ “ผูลา” ในระบบทุนนิคมไรความเอ้ืออาทร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงสนพระทัย  และมีความหวงใยราษฎรมาตั้งแตเริ่มเสวย

ราชสมบัติ  ใน พ.ศ. 2489 และเสด็จพระราชดําเนินไปทั่วราชอาณาจักรไทยในระยะแรก                                  

พ.ศ. 2495 - 2510 และเสด็จ พระราชดําเนินเพื่อชวยเหลือราษฎรอยางติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน

จากการดันคนพระราชดําเนินดวยพระบาท เพราะขาดทางรถยนต จนถึงสมัยถนนดินลูกรังเขาถึง

หมูบานใชไดดีเฉพาะฤดูแลง 

พระราชดําริในการทําใหสังคมชาวนาเกิด “ความพอเพียง” ในครอบครัวกอนสูระบบ

เศรษฐกิจชุมชน ในการผลิตเ พ่ือขาย เฉพาะเกี่ ยว กับเรื่องทฤษฎีใหม  (The New Theory)                            

ไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมครั้งแรก เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ

เมื่อป พ.ศ. 2531 ใหเจาหนาที่มูลนิธิชัยพัฒนาไปหาซื้อ ที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง  

อําเภอ  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 16-2 23 ไร ซึ่งตอมาไดขุดสระน้ํา

ที่ดินดังกลาวไดจากการซื้อและการถวาย ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมีการจัดซื้อ พรอมกับรับบริจาค

เพ่ิมเติมอีกจํานวนเนื้อที่  15-2-24 ไร รวมเนื้อท่ีทั้งสิ้น 32-0-47 ไร  เพื่อดําเนินการพัฒนา                           

ดานการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” (สุนทร กุลวัฒนวรพงค, 2544) เพ่ือใหชุมชนที่พึ่งตนเองไมได 

กอนทําตามทฤษฎีใหมสูชุมชนที่พ่ึงตนเองได  ขั้นที่ 1 (Self - Reliance)  สูชุมชนเปนอิสระขันที่ 2 

(Independent) และพ่ึงพิงกันกับโลกภายนอก ขั้นท่ี 3 (Interdependent) (ชัยอนันต สมุทวณิช, 

2541) 

มนูญ มุกขประดิษฐ (2535) ไดใหสาระสําคัญของทฤษฎีใหมไวดังนี้ ทฤษฎีใหม คือ การให

เกษตรกร จัดการใชประโยชนจากท่ีดิน ซึ่งถือครองจากการประมาณการถัวเฉลี่ย ครอบครัวละ

ประมาณ 10-15 ไร ใหได ประโยชนสูงสุดโดยมีน้ําไวใชไดตลอดปโดยสมควรแบงพื้นที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรมดังนี้ 

สวนที่หนึ่ง 30%  ขุดสระน้ําเพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝนเสมือนโองขนาดใหญ  

สวนที่สอง 30%  ใชสําหรับทํานาปลูกขาวไวบริโภค  

สวนที่สาม 30%  ทําแปลงพืชไรนาสวนผสม ปลูกผักสวนครัวไวบริโภคหรือเหลือขายเปน

รายไดเสริม  

สวนที่สี่ 10%  ท่ีอยูอาศัย 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริและทรงทดลองปฏิบัติ

เก่ียวกับเรื่อง ทฤษฎีใหม สรุปสาระสําคัญได 3 ขั้น 

ทฤษฎีใหม : ขั้นท่ีหนึ่ง 

(1) ถาพูดอยางสรุปที่สุด เปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินจํานวนนอย แปลงเล็ก 

(ประมาณ 15 ไร) 

(2) หลักสําคัญ : ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได (Self Sufficiency) 

(3) มีการผลิตขาวบริโภคพอเพียงประจําป โดยถือวาครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะมีขาวพอ

กินตลอดป ขอนี้เปนหลักสําคัญของทฤษฎีนี ้

(4) เพื่อการนี้จะตองใชหลักวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไร ฉะนั้น 5 ไรตองมี 5,000 

ลูกบาศกเมตร แตละแปลง (15 ไร) ทํานา 5 ไร ทําพืชไรหรือไมผล ฯลฯ 5 ไร (10 ไร) จะตองมีน้ํา 

10,000 ลูกบาศกเมตรตอป สระน้ํา 3 ไร ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร (19,200 

ลูกบาศกเมตร) ที่อยูอาศัยและอ่ืน ๆ 2 ไร รวมทั้งหมด 15 ไร 

(5) อุปสรรคสําคัญที่สุดคือ อางเก็บน้ํา หรือสระ ที่ไดรับน้ําใหเต็มเพียงปละ 1 ครั้ง จะมีการ

ระเหยวันละ 1 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไมตก หมายความวา ในปหนึ่งถานับวาแหง 300 วัน 

ระดับน้ําของสระจะลดลง 3 เมตร (ในกรณีนี้ 3 ใน 4 ของ 19,000 ลูกบาศกเมตร น้ําที่ใชไดจะเหลือ 

4,700 ลูกบาศกเมตร) จึงตองมีการเติมน้ําเพ่ือใหเพียงพอ 

(6) มีความจําเปนที่จะมีแหลงน้ําเพ่ิมเติม สําหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาไดสรางอางเก็บ

น้ําบรรจุ 800,000 ลูกบาศกเมตร สําหรับเลี้ยง 3,000 ไร 

(7) ลําพังอางเก็บน้ํา 800,000 ลูกบาศกเมตร จะเลี้ยงได 800 ไร (โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา

มีพ้ืนที่ 3,000 ไร แบงเปน 200 แปลง) อางนี้จึงเลี้ยงได 4 ไร/แปลง 

ลําพังสระในแปลงเลี่ยงได 4.75 ไร จึงไดเห็นวาหมิ่นเหมมาก (4.75 ไร บวก 4.00 ไร เทากับ 8.75 ไร) 

ถาคํานึงวาในระยะที่ไมมีความจําเปนที่จะใชน้ํา  หรือมีฝนตกมากจะเก็บไวไดในอางและในสระสํารอง

ไว  สําหรับเม่ือตองการ อางและสระจะทําหนาที่เฉลี่ยน้ําฝน (Regulator) จึงเขาใจวาในระบบนี้น้ําจะ

พอ 

(8) ปญหาใหญอีกขอหนึ่ง คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง เกษตรกรจะตองไดรับความ

ชวยเหลือจาก ภายนอก (ทางราชการ มูลนิธิ และเอกชน) แตคาดําเนินการไมสิ้นเปลืองสําหรับ

เกษตรกร  (ทฤษฎีใหม : มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 15 มีนาคม 2537) . 

ทฤษฎีใหม : ขัน้ท่ีสอง 

เมื่อตั้งศูนยบริการที่วัดมงคลชัยพัฒนาและแปลงตัวอยางที่  “ทางดิสโก” สําเร็จแลว 

เกษตรกรก็เริ่มเขา วิธีการ ขอใหดําเนินการในท่ีดินของตนเอง เมื่อไดผลก็ตองเริ่มขั้นตอนท่ีสองคือให

เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุมหรือสหกรณรวมแรงใน 

(1) การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) (2) การตลาด (ลานตากขาว ยัง เครื่องสี

ขาว การจําหนายผลผลิต) (3) การเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ) (4) สวัสดิการ 
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สาธารณสุข เงินกู) (5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) (6) สังคมและศาสนาดวยความรวมมือของ

หนวยราชการ มูลนิธิ และเอกชน (ทฤษฎีใหม : มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 13 มีนาคม 2538) 

ทฤษฎีใหม : ขั้นท่ีสาม 

ติดตอรวมมือกับแหลงเงิน (ธนาคาร) และแหลงพลังงาน (บริษัทน้ํามัน) ตั้งและบริการโรงสี 

(2) ตั้งและบริหารรานสหกรณ (1, 3) ชวยลงทุน (1, 2) ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (4 5, 6) ทั้งนี้ ทั้งฝาย

เกษตรกร และฝายธนาคารกับบริษัทจะไดรับประโยชน 

เกษตรกรขายขาวในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อ

ขาวเปลือก ตรงจากเกษตรกรมาสีเอง) (2) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคในราคาต่ํา (เปนรานสหกรณ 

ราคาขายสง) (1, 3) ธนาคารกับบริษัทสามารถกระจายบุคลากรได  (ทฤษฎีใหม : มูลนิธิชัยพัฒนา 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2538) 

เกษตรทฤษฎีใหม  คือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติของสังคมชาวนา  ซึ่งเปน

บุคคลสวนใหญของประเทศ 

การเกษตรทฤษฎีใหม  มีหลักการของการผลิตพอประมาณระหวางผลผลิตกับความตองการ

ของตลาด  มีเหตุผล  หรือมีขอมูลตางๆ และเปนการปองกันความเสี่ยง  ในการผลิตหลายๆ อยาง  ได

ผลผลิตไมพรอมกัน  สนองความตองการของตลาดไดทุกฤดูกาล  และผูผลิตเกิดรายไดตลอดป  การ

สรางผลผลิตทางดานการเกษตรตองอาศัยความรอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง  อดทน  มีคุณธรรม  

รับผิดชอบตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม  เพ่ือนําสังคมประเทศชาติไปสูความยั่งยืน  ท้ังดานเศรษฐกิจ  

สังคม  และสิ่งแวดลอม 

 

5. การพัฒนาอยางยั่งยืน 

นิยาม 

ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน  มิไดแตกตางกัน  เพราะทั่วโลกก็ยึดนิยามตามมติที่

ประชุมสหประชาชาติ  การพัฒนาอยางยั่งยืนคือ “การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุน

ปจจุบัน  โดยไมมีผลกระทบในทางลบตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต” 

พัฒนาการของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหกลุม

นายทุนในประเทศพัฒนาและนายทุนขายทรัพยากร  นายทุนนายหนา  ในประเทศกําลังพัฒนาร่ํารวย

ขึ้น  การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งทําใหกลุมนายทุนสวนนอยมั่งคั่ง  แตสงผลกระทบตอความยากจน  ความ

อดอยาก  ไร การศึกษา  ปญหาสั งคม  การทําลายทรัพยากร (Resources) สิ่ งแวดลอม 

(Environments) ทั้งดานกายภาพและชีวภาพ  ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

อยางยับเยิน  ทั้ง ๆ ที่ทรัพยากรชีวภาพมีประโยชนอยางมหาศาล  แตมนุษยก็ยังไมไดศึกษาคนความา

ใชใหเกิดประโยชนอีกมากมายหลายชนิดพันธุ 
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การพัฒนาประเทศ  โดยมีเปาหมายเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แตไมไดตระหนักถึงผล

เสียหายตอโครงสรางทางสังคม  วัฒนธรรม  และการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจุดจํากัด  

ไดรับการวิจารณอยางกวางขวางและเปนกระบวนการตอเนื่อง  กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมเกิด

แนวความคิดวา  “เราไมไดรับมอบทรัพยากรในโลกนี้มาจากบรรพบุรณของเรา  แตเราขอยืมมาจาก

ลูกหลาน  และควรสงมอบใหแกลูกหลานอยางไมเสื่อมสลาย” (Theobald, Ed., 1994 : 275) 

ในพ.ศ. 2515  แดเนลลาและเดนนิส  มีโดวส (Danella and Dennis Meadows) ไดเขียน

หนังสือเรื่อง “Limits to Growth” เสนอสาระสําคัญวา  ทรัพยากรและการรองรับมลภาวะของโลกมี

ขอบเขตจํากัด  พิษภัยของการพัฒนาจะทําลายมนุษยและจะมองเห็นไดในระยะเวลาอันใกลนี้ 

(Theobald, Ed., 1994 : 275) 

จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวมาแลว  จึงทําใหองคการสหประชาชาติ (UNO) จัดการประชุม

สหประชาชาติเรื่อง “สิ่งแวดลอมของมนุษย” ข้ึนเปนครั้งแรก ณ กรุงสตอกโฮมล (Stockholm) 

ประเทศสวีเดน  เม่ือวันที่  5-16  มิถุนายน  พ.ศ. 2515  ผลการประชุมทําใหประเทศสมาชิกจัดตั้ง

องคกรรขึ้นรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  หลังจากนั้นไดมีการประชุมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมขึ้นอีกหลายครั้ง 

ในปพ.ศ. 2523  หนวยงานอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศ (The 

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) ไ ด จั ด ก า ร

แสดงประชามติเกี่ยวกับเรื่อง ยุทธศาสตรในการอนุรักษโลก  ตอมาในปพ.ศ. 2530  คณะกรรมาธิการ

โ ล ก ว า ด ว ย สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  ( World Commission on Environment and 

Development WCED) องคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงานเรื่อง Our Common Future หรือ 

รายงานบรันดทแลนด (Brundtland Report) รายงานของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอม

และการพัฒนาไดนําเสนอแนวคิดสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  และไดกลาววา  วิกฤตการณตาง 

ๆ ที่กําลังเกิดข้ึนในโลกนี้  มีความเชื่อยมโยงกันและจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม

โลก  ในการปรึกษาหารือและตัดสินใจเพ่ือกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน (อนาคตของเรา, ม.ป.ป.) 

รายงานของบรันดทแลนด  ไดใหนิยามของคาํวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ดังนี ้

การพัฒนาอยางยั่งยืน  หมายถึง  วิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนรุน

ปจจุบัน  โดยไมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนตอไป (Our 

Common Future, Bruntland Report 1987, 2013) 

ในพ.ศ. 2535  ไดจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio/Earth 

Summit) ณ นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  ผลการประชุมไดรับการรับรองเอกสาร  3  ฉบับ  

ไดแก   

1. ปริญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  ซึ่งเปนหลักการเกี่ยวกับสิทธิและความ

รับผิดชอบของสหประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. แผนปฏิบัติการ  21 (Agenda21) เพ่ือเปนแผนแมบทของโลกในการดําเนินงานเพ่ือการ

พัฒนายั่งยืน  ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
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3. แถลงการณเก่ียวกับหลักการดานปาไม 

นอกจากนี้  ยังมีอนุสัญญาอีก  2  ฉบับ  คือ  กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ  ไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการวา

ดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Commission on Sustainable Development) เพ่ือรับผิดชอบและ

ติดตามกําหนดแนวทางในการนําผลการประชุมไปไมปฏิบัติใหเปนรูปธรรม      (การพัฒนาที่ยั่งยืน สู

กระแสเศรษฐกิจสีเขียว, ม.ป.ป.) 

ต อ ม า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ไ ด มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  The World Summit on Sustainable 

Development หรือการประชุม Rio +10 ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก  ประเทศแอฟริกาใต ในพ.ศ. 2545  

เพ่ือทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของแตละประเทศตาม

แผนปฏิบัติการ 21  และมุงเปาหมายแกปญหาความยากจน  การรักษาระดับการพัฒนาและการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม  หลักการพัฒนาตองมีการบูรณาการดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 

ในปพ.ศ. 2555  สหประชาชาติไดกําหนดใหจัดการประชุม “United Nations Conference on 

Sustainable Development” หรือ Rio +20 โดยมีหัวขอการประชุมหลัก  ไดแกเรื่อง  เศรษฐกิจสี

เขียนในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และการขจัดความยากจน  (Green Economy in the 

Context of Sustainable Development and Proverty Eradication) และ กรอบเชิงสถาบันเพื่อ

การพัฒนานอยางยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable Development) (บัณฑูร  

เศรษฐศิโรตน และนนท  นุชหมอน, ม.ป.ป.) 

หลังจากการประชุมระดับโลกดังกลาวแลว  ไดเกิดแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สําหรับ

ทศวรรษ (1991-1999) และศตวรรษที่ 21  เพ่ือเปนแผนแมบทของโลก  สําหรับการดําเนินงานที่จะ

ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  และในเวลาตอมาไดมี

การจัดทําเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) เปนระยะเวลา  

15 ป (พ.ศ. 2543-2558) ครอบคลุมงาน  8  เปาหมาย  คือ  การขจัดความยากจนและหิวโหย  การ

สงเสริมความเทาทียมทางเพศและบทบาทสตรี  การรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เปนตน 

(สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหชาติ, ม.ป.ป.)  การพัฒนาตามเปาหมายดังกลาว  ก็

ครอบคลุมถึงหลักการ  3  ประการ  คือ  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมใหเดนชัดยิ่งขึ้น  การ

พัฒนาแหงสหัสวรรษไดสิ้นสุดลงในพ.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  และการสงเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

3. สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและสงเสริมสวัสดิการสําหรับทุกคนในทุกวัย 
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4. สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม  และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิง  และเด็กหญิงทุกคน 

6. สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน  และมีการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน 

7. สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซื้อหาได  เชื่อถือได  

และยั่งยืน 

8. สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง  ครอบคลุม  และยั่งยืน  การจางานเต็มที่และ

มีผลิตภาพ  และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน 

9. สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน  สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคุลมและ

ยั่งยืน  และสงเสริมนวัตกรรม 

10. ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 

11. ทําใหการเมือง  และการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิ

ตานทานและยั่งยืน 

12. สรางหลักประกันใหมีรูปแบบบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

13. ปฏิบัติการอยางเรงดวน  เพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 

14. อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร  ทะเล  และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน  

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

15. ปกปอง  ฟนฟู  และสนับสนุนการใชระบบนิเวศชนบทอยางยั่งยืน  จัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน  ตอสูกับการกลายเปนทะเลทราย  หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน  และฟนสภาพกลับมาใหม  

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. สงเสริมสังคมที่สงบสุข  และครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ใหทุกคนเขาถึงความ

ยุติธรรม  และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล  รับผิดชอบ  และครอบคลุมในทุกระดับ 

17. เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงาน และฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือ

ระดับโลก  สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การพัฒนาระดับโลก  นับตั้งแตเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเกิดระบบทุนนิยมในพุทธ

ศตวรรษที่ 24  การพัฒนาเขาสูยุคใหมของโลก  ในพุทธศตวรรษที่  24  และ  25  มุงเปาหมาย  ดาน

เศรษฐกิจ  ใหเกิดความมั่งคั่ง  มั่นคง  เฉพาะประเทศที่เจริญแลว  ในกลุมประเทศยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา  เชน  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ซึ่งอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เปนกําลังสําคัญ

ในการผลิต  ทําใหเกิดมลพิษ  และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมของประเทศกําลัง

พัฒนาในทวีปแอฟริกา  เอเชีย และอเมริกาใต  ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ยังสงผล
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กระทบตอประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว  กอใหเกิดปญหามลพิษ และสิ่งแวดลอม  จากการ

แสวงหาความร่ํารวยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม 

 อยางไรก็ตาม  สหประชาชาติ  ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวแลว  และไดเริ่มแกไขนับตั้งแต

เกิดการประชุมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้นครั้งแรกในประเทศสวีเดนตั้งแต พ.ศ. 2515  จนถึง

ปจจุบัน  ก็ยังไมบรรลุเปาหมายแตดีขึ้นกวาเดิม 

 

6. ภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom ) หรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุก

สิ่งทุก อยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เปนเทคนิควิธีเปนองคความรูของ

ชาวบาน ท้ังทางกวางและ ทางลึกท่ีชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการ

ดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุค สมัย เปนเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและ

พฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับ ธรรมชาติ เปนองครวมหรือกิจกรรมทุก

อยางในวิถีชีวิต เปนเรื่องของการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพ่ือความอยูรอดของ

บุคคล ชุมชนและสังคม เปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิต เปนพ้ืนความรู ในเรื่องตางๆ 

มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทาง

สังคม ตลอดเวลา มีวัฒนธรรมเปนฐาน มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้ง ในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่นอยางเปนระบบ ภูมิปญญาชาวบาน เปนความรูท่ีเรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง และ

ความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมี ความรูในหมูบานในทองถิ่นตางๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่อง

การทํามาหากิน เชน การจับปลา การจับสัตว การปลูก พืช การเลี้ยงสัตว การทอผา การทําเครื่องมือ

การเกษตร ภูมิปญญาเหลานี้เปนความรูความสามารถที่บรรพบุรุษได สรางสรรคและถายทอดมาให มี

วิธีการหลากหลายที่ทําใหความรูเหลานี้เกิดประโยชนแกสังคมปจจุบัน ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินจึง

เปนวิถีของชุมชน ที่คนในชุมชนคิดไดเองนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เปนสติปญญาหรือองคความรู 

ทั้งหมด โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู แกปญหาการดํารงชีพในชุมชนไดอยางเหมาะสม (ทรงยศ สาโรจน, 

2557 :23) 

ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) วา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมข้ึนมาจากประสบการณของ

ชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน และถายทอดสืบทอดกันมาเปนวัฒนธรรม การ

ดําเนินงาน ดานวัฒนธรรม จึงตองใชปญญาคนหาสิ่งที่มีอยูแลว ฟนฟู ประยุกต ประดิษฐ เสริมสราง

สิ่งใหมบนรากฐานสิ่งเกาที่คนพบ นั้น นักฟนฟู นักประยุกต และนักประดิษฐคิดคนทางวัฒนธรรม

พ้ืนบานเหลานี้ มีชื่อเรียกในเวลาตอมาวา “ปราชญ ชาวบาน” หรือ “ผูรูชาวบาน” และสติปญญาที่

นํามาใชในการสรางสรรคนี้ เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” หรือ “ภูมิ ปญญาทองถิ่น” (สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ2534 5% 

ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสั่งสมประสบการณของชาวบาน หรือการเรียนรูสืบทอดตอกัน

มาจาก บรรพบุรุษและไดถายทอดความรูเหลานั้นผานมายังลูกหลานจนถึงปจจุบัน ในลักษณะการ
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เชื่อมโยงความรูในดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไดอยางผสมกลมกลืนและเหมาะสมในการ

แกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของตนให สมดุลกับสภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย ทัศนีย ทอง

ไชย, 2556: 101) 

 

7. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

วันเพ็ญ สุรฤกษ (2523) ไดวิจัยเรื่อง ปญหาและการแกไขขอขัดแยงในการจัดการเรื่องน้ํา 

และการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกในไรนาของระบบชลประทานหลวงและระบบชลประทานราษฎร โดย

มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปญหาขอขัดแยงเก่ียวกับการใชน้ําชลประทานระดับไรนาใน

ภาคเหนือของประเทศไทย ระหวางระบบชลประทานหลวงและระบบชลประทานราษฎร โดยได

เปรียบเทียบประเด็นปญหารวม 5 ประเภท คือลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางวิศวกรรม

ชลประทานหรือโครงสราง และระบบการชลประทาน ลักษณะทางสังคม ลักษณะการบริหารงานสง

น้ํา และนโยบายของรัฐ และลักษณะทางเศรษฐกิจ  

ผลการวิจัยพบวา ไดสนับสนุนสมมุติฐานสวนใหญ โดยเฉพาะในระบบชลประทานหลวง ที่แต

ละโครงการมีพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ คลุมลักษณะภูมิประเทศหลายอยางแตกตางกัน   ซึ่งงายตอ

การเกิดความผิดพลาด ในการวางโครงสรางระบบชลประทาน และลําบากตอการบริหารงานสงน้ํา

และบํารุงรักษาระบบฯ  ความสลับซับซอนของหนวยงานในการบริหารจัดการสงน้ํา การขาด

ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน การเอาใจใส และความ

ยุติธรรม การขาดความละเอียดรัดกุม และการยอมรับในตัวบทกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ที่

เก่ียวของ  การขาดการใหความเชื่อม่ันในตัวผูนํา หรือหัวหนาเหมืองฝาย การขาดความรวมมือและ

รับผิดชอบรวมกับผูบริหาร ในการใชน้ําอยางประหยัด และระบบที่มิไดมีสวนรวมจัดสรางขึ้น ปญหา

เหลานี้ กอใหเกิดปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําอยูเสมอมากนอยและรุนแรงตางกัน ตามความสัมพันธ

มากนอยของตัวแปรท่ีปรากฏในแตละพื้นที่  และยังไมสามารถจะจัดการแกไข หรือปองกันใหหมดสิ้น

ไปได ซึ่งโดยทั่วไปแลว เมื่อมีปญหานี้เกิดขึ้นจะกระทบเกษตรกรผูใชน้ําในเขตปลายคลองสงน้ํา 

มากกวาเกษตรกรผูใชน้ําเขตตอนตนน้ํา สวนในระบบชลประทานราษฎร ที่มีความไดเปรียบดานพ้ืนที่

ชลประทานขนาดเล็ก  การจัดการองคกรการบริหารอยางงาย ไมสลับซับซอน การมีประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของคณะกรรมการเหมืองฝาย ทั้งในดานการประชาสัมพันธ ติดตอประสานงาน การ

เอาใจใส  และยุติธรรม ความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวหัวหนา การรวมกันรับผิดชอบ ในการรักษา

ระบบที่ชวยกันสราง สวนความเสียเปรียบ ก็จะมีเฉพาะความไมถาวรของโครงสราง และระบบ           

และความถี่ในการใชแรงงาน และการจัดหาอุปกรณมาชวยกันบํารุงรักษาระบบฯ  ฉะนั้นปญหาความ

ขัดแยงเรื่องการใชน้ําชลประทานในระบบเหมืองฝายราษฎรปจจุบันจึงเกิดนอย และเมื่อเกิดก็ไมเปน

ปญหารุนแรง สามารถแกไขไดงาย นอกจากปญหาที่เกิดมาจากลักษณะทางธรรมชาติ ที่แกไขไดยาก

หรือไมได อาทิ ภาวะการขาดแคลนน้ําตนทุนในชวงฤดูแลงและฝนทิ้งชวง และภาวะน้ํามาก หรือน้ํา

ทวมในฤดูฝน เปนตน 
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 วันเพ็ญ  สุรฤกษ (2528) ไดวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางประวัติคามเปนมาและการจัดการ

เก่ียวกับระบบการชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย เปนการศึกษาวิเคราะหหารูปแบบการ

จัดการเรื่องน้ํา เพ่ือพัฒนาการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการเปรียบเทียบขอมูล    ที่เก่ียวของ

ในเรื่องนี้ ระหวางระบบชลประทานราษฎร และระบบชลประทานหลวงในพื้นที่แองท่ีราบเชียงใหม – 

ลําพูน ตั้งแตประวัติความเปนมา และพัฒนาการของระบบชลประทานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ลักษณะการจัดการท่ีลมเหลว และการจัดการที่ประสบความสําเร็จ  และปญหาอุปสรรค ตลอดจน

วิธีการแกไขปญหา ซึ่งปรากฏอยูในชวงเวลาประมาณ 10 ปที่ผานมา จนถึงปจจุบัน 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการน้ําชลประทาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาการ

เกษตร จะตองพิจารณาปจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. ลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ ที่มีการปรับระดับ 

ใหมีการสงน้ํา และรับน้ําไดสะดวกตลอดทั้งป มีการอนุรักษใหน้ําและความอุดมสมบูรณของดิน        

2. ลักษณะกายภาพของระบบชลประทาน ทั้งระบบตองมีโครงสรางที่ถาวร ถูกหลักวิชา ไมวาจะเปน

ตัวฝาย ระบบคลองสงน้ํา อาคารตามคลอง อางเก็บน้ําเหนือเข่ือน ระบบระบายน้ํา และขนาด

โครงการ ตองไดสัดสวนกับปริมาณน้ําที่สงไดตลอดป 3. ลักษณะองคกรของระบบชลประทาน มี

รูปแบบการบริหารอยางงายๆ  ไมซับซอน หัวหนาเลือกจากสมาชิกผูใชน้ํา มีคุณลักษณะเปนคนพูด

จริงทําจริง ยุติธรรม เห็นแกสวนรวม 4. ลักษณะการจัดการเรื่องน้ํา ที่รัฐบาลจะตองมีแผนนโยบาย 

และแผนปฏิบัติท่ีชัดเจน ใชไดผลเชนเดียวกับกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติการชลประทานตาง ๆ 

ตลอดจน กําหนดตารางการสงน้ําเปนรอบเวรแผนการปลูกพืช แผนการใชน้ําอยางประหยัด ตองมี

ประสิทธิภาพ เขาใจงาย และยอมรับปฏิบัติในหมูสมาชิก รวมทั้งรวมกันดูแลและรักษาระบบระหวาง 

สมาชิกและผูบริหาร และที่ขาดไมได คือระบบบํารุงขวัญและกําลังใจผูบริหารที่อุทิศ และเสียสละ

ชวยงาน  ดวยคาตอบแทนที่เรียกเก็บ  ในลักษณะคาน้ํา เปนตน  โครงการชลประทานที่ไดปรับปรุง 

หรือสรางใหมในแนวท่ีเสนอได ก็จะยังประโยชนใหเกิดแกเกษตรกรสมาชิกในอันที่จะเพ่ิมและขยาย

เนื้อที่ผลิต และผลผลิตไดอยางแทจริง  

พรทิพย ผลเพ่ิม (2533) ไดวิจัยเรื่อง ผลิตภาพและความเสมอภาคในระบบชลประทานระดับ

คลองซอย โครงการชลประทานแมแตง โดยศึกษา 2 ประเด็นหลักที่ทําใหผลิตภาพ           และความ

เสมอภาคในการไดรับน้ําบริเวณตาง ๆ มีความแตกตางกัน คือ ลําดับของการไดรับน้ํา อันจะแสดงถึง

ปจจัยทางกายภาพ และการใชพื้นฐานการจัดการน้ําแบบชลประทานราษฎร      ในการจัดการน้ําของ

เกษตรกร ผลการวิจัยพบวา ผลิตภาพอยูในเกณฑดี สวนความเสมอภาค พบวาในบริเวณนี้ไมมีความ

เสมอภาคในการไดรับน้ํา และผลการตอบแทนของการไดรับน้ํา นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังไดปฏิเสธ

สมมติฐานที่วาผลิตภาพเปนไปตามลําดับของการไดรับน้ํา ทั้งนี้  มีสาเหตุมาจากสภาพกายภาพไม

เหมาะสมกับการสงน้ํา และมีปญหาการจัดการน้ํา  แตโอกาสหรือความสามารถในการนําน้ําเขาสู

แปลงปลูก ไดในชวงเวลาและปริมาณที่เหมาะสม จะสําคัญกวา และยอมรับวาพื้นฐานการจัดการน้ํา

แบบชลประทานราษฎร มีอิทธิพลตอความเสมอภาค เพราะสามารถทําใหน้ําเขาสูแปลงพืชไดในชวง
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วิกฤตน้ํา เปนผลทําใหความแปรปรวนของดัชนีการขาดน้ําของพืช และผลผลิตของเกษตรกรชวย

แกปญหาลดลงได 

พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว (2546) ไดวิจัยเรื่อง ชุมชนหมูบานลุมน้ําขาน โดย

เนนการวิจัยในพื้นที่ในเขตลุมน้ําขาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ความสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบาน และชาวบานกับรัฐ ในลักษณะของการจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตรในระบบเหมืองฝาย 

ผลการวิจัยพบวา ชุมชนในลุมแมน้ําขาน ไดเกิดขึ้นตั้งแตสมัยนครรัฐ หรือมีหลักฐานปรากฏ

กอนสรางอาณาจักรลานนา สมัยเชียงใหมเปนศูนยกลาง พ.ศ. 1839 และติดตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

ลุมน้ําขาน ใชระบบการปกครองแบบระบบพันนา หรือผืนนา หมายถึงนาที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน ใชน้ํา

รวมกัน 1 ผืน หรือ 1 พ้ืนที่จํานวนก่ีไรก็ได ผูปกครอง 1 คน อาจปกครองหลาย ๆ พันนา พันนาท่ี

ปรากฏหลักฐาน เชน พันนาทากาน พันนาขาน เปนตน ในระบบพันนาโบราณ มีกลุมคน ลัวะ เม็ง 

(มอญ) ไต (ไท)  กลุมตาง ๆ เชน ลื้อ เขิน ยวน อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้ 

การประกอบอาชีพสําคัญ คือ การทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตวเพ่ือบริโภคและใชงาน 

ในระบบการผลิตเพ่ือบริโภค และแลกเปลี่ยนสิ่งของหายาก การทํานา การเพาะปลูก ตองอาศัย 

ระบบการจัดสรรน้ํา โดยผานระบบเหมืองฝาย 

การทํานา พึ่งพิงการจัดการน้ํา โดย ชาวบานที่บุกเบิกที่นา ตองสรางระบบลําเหมืองหลัก 

และเหมืองฝายเพ่ือใหน้ําไหลเขาสูผืนนา ตอจากนั้นสรางฝาย โดยใชไมในทองถ่ิน กั้นขวางแมน้ํา ให

น้ํ า เออสู งขึ้นแลว  น้ํ า ก็จะไหลเขาสู ลํ า เหมืองใหญ  และเหมืองยอย เข าสู พ้ืนที่ เพาะปลูก              

เรียกวา เหมืองเสี่ย การบริหารจัดการน้ํา มีคณะกรรมการ ประกอบดวย นายเหมือง นายฝาย   แก

เหมือง (ประชาสัมพันธ)  แกฝาย ในแตละฝาย ทําหนาที่ควบคุมดูแลการจัดสรรน้ําตามกฎ กติกา ที่

ชาวบานตกลงกันในการแบงปนน้ําอยางเทาเทียม และทั่วถึง ไดตราบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

ในงานวิจัยนอกจากกลาวถึงระบบเหมืองฝายแลว ไดกลาวถึง ความสัมพันธของชาวบาน ผาน

กระบวนการพิธีกรรม ในศาสนาพุทธ และการนับถือผี งานประเพณีสําคัญของชาวบาน  และระบบ

เศรษฐกิจของชาวบาน กอน พ.ศ. 2500 เปนระบบการผลิตเพ่ือบริโภค การคาขายแลกเปลี่ยนกับตาง

ชุมชน มีเฉพาะสินคาที่ขาดแคลน ผลิตเองไมได ชุมชนทําเพื่อกิน  เพื่อใช  เหลือขายบาง แตหลัง พ.ศ. 

2500 การเปลี่ยนแปลงทางการผลิตเริ่มเกิดข้ึน ตลาดเขามามีบทบาทตอชุมชนมากข้ึน หลัง พ.ศ. 

2540 ชุมชนไดรับระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีจากตัวเมือง เขาสูหมูบานอยางเต็มที่ ระบบ

เศรษฐกิจของหมูบาน จึงมี 2 ระบบควบคูกันไป คือ ระบบการผลิตเพ่ือบริโภค หรือการผลิตเพื่อเลี้ยง

ตัวเอง และระบบการผลิตเพ่ือขาย 

งานวิจัยเรื่องนี้ เนนความสัมพันธของชุมชน แตไมเนนและยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนถึง 

กฎหมาย กระบวนการของรัฐที่ควบคุม ปกครองชุมชน มาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน ภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง การปกครอง ในอาณาจักรลานนา หรือภาคเหนือของประเทศไทย 

อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ตองการเสนอผลการวิจัยในชุมชนหมูบานลุมน้ําขาน       
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ที่สะทอนภาพรวมของประชาชน ชุมชน วาอยูรวมกันอยางไร จึงไมไดสะทอนภาพของภาครัฐ ซึ่งคุม

อํานาจของโครงสรางสวนบน 

สาโรจน ศิริเมือง (2546) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือการเกษตร ในระดับไรนาของเกษตรกร 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อศึกษาการจัดการน้ํา ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  ในระดับไรนาของเกษตรกร รวมทั้งสภาพ

เศรษฐกิจ และสังคมของอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิจัยพบวา อําเภอสันปาตองตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดเชียงใหม มีระยะหาง           

จากจังหวัดเชียงใหมประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 108  สายเชียงใหม – ฮอด 

เปนเสนทางคมนาคม ซึ่งเปนที่ลุมมีแมน้ําสําคัญ 3 สาย คือ แมน้ําปง แมน้ําขาน และแมน้ําวาง และมี

คลองชลประทาน ซึ่งรับน้ําจากชลประทานแมแตง นอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ําจํานวน 1 แหง คืออาง

เก็บน้ําหนองเย็น สําหรับแหลงน้ําใตดิน แบงเปน 2 ประเภท คือ บอน้ําตื้น และบอน้ําบาดาล แบงเปน

บอน้ําตื้นสวนตัว จํานวน 11,600 บอ บอน้ําตื้นสาธารณะ จํานวน 57 บอ บอน้ําบาดาลสวนตัว 

จํานวน  3,480 บอ และบอน้ําบาดาสวนรวม  จํานวน 142 บอ ซึ่งสวนใหญราษฎรจะนําไปใช ในการ

ทําการเกษตร เนื่องจากประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก  สวนอาชีพ

รองคือ อาชีพรับจาง คาขาย  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  โดยเกษตรกร ที่มีการจัดการน้ําเพ่ือ

การเกษตรในระดับไรนา สวนใหญจะปลูกขาว  ถึงรอยละ 36.4 รองลงมาปลูกลําไย รอยละ 31.8     

ใชแหลงน้ําจากบอบาดาลรอยละ 40 รองลงมาอาศัยน้ําจากคลองชลประทาน รอยละ 26.7  มีกลุม

ชลประทานราษฎรและชลประทานหลวง รับผิดชอบการบริหารการจัดการน้ํา โดยสมาชิกกลุมผูใชน้ํา

เปนผูรวมจัดตั้ง มีแกเหมือง เปนหัวหนา และผูชวยแกเหมือง ซึ่งจะชวยดูแลจัดการกลุมผูใชน้ํา ปญหา 

และอุปสรรคของเกษตรกรท่ีมีการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระดับไรนาที่สําคัญที่สุด คือ ดานแหลง

น้ํา  ซึ่งยังมีเกษตรกรที่มีความตองการแหลงกักเก็บน้ําไวใชในระดับไรนา เพ่ือที่จะสามารถใช          

ในการเพาะปลูกพืชตลอดป นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจ เก่ียวกับการจัดการน้ําใน

ระดับไรนาอยางถูกวิธี พืชที่ปลูกไมมีความสัมพันธ หรือสอดคลองกับฤดูกาล หรือลักษณะของเนื้อดิน 

จึงทําใหเกิดปญหาการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ เกษตรกรหรือ

ตัวแทนชุมชนควรขอความรวมมือกับทางเกษตรอําเภอ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล หรือ

องคกรที่เก่ียวของ ในการสนับสนุนทุนในการสรางแหลงเก็บน้ําไวใช  ในระดับไรนา พรอมท้ังให

ความรู เรื่องการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในระดับไรนา ทั้งทางดานทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผล

ผลิตตอหนวยพ้ืนที่ที่ทําการเพาะปลูกมากที่สุด 

รัชนก วิริยะอารีธรรม (2549) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการ

จัดการชลประทาน โครงการชลประทานแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ

ศึกษา 1. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแมแตง 2. 

ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม กับการมีสวนรวมของ
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เกษตรกร ในการจัดการชลประทาน 3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

เกษตรในการจัดการชลประทาน  

ผลการวิจัยพบวา  เกษตรกรผูใชน้ําสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.09 ป  จบการศึกษา

ต่ํากวา หรือเทียบเทาประถมศึกษาปที่ 6 มีประสบการณดานการใชน้ําชลประทานเฉลี่ย 18.72 ป 

จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.50 คน ขนาดพื้นท่ีรับน้ําชลประทาน  เฉลี่ย 6.79 ไร โดยมีรายได

ทั้งหมดเฉลี่ย 49,867.53 บาทตอป และมีภาระหนี้สินสวนใหญเปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ํา และมี

ความรู ความเขาใจในการจัดการชลประทานอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัย การมีสวนรวมของ

เกษตรกร ในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแมแตง พบวาโดยภาพรวม มีความสัมพันธ

อยางนัยสําคัญทางสถิติกับการเปนสมาชิกกลุมใชน้ํา และการเปนสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ของเกษตรกร ซึ่ง

การเปนสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ของเกษตรกร  มีความสัมพันธในเชิงลบ การมีสวนรวมในการรับประโยชนที่

ไดจากการจัดสรรน้ําชลประทาน มีความสัมพันธอยางนัยสําคัญสถิติ กับขนาดพ้ืนที่ที่ไดรับน้ํา

ชลประทาน  การมีสวนรวมในการบํารุงดูแลรักษาชลประทานมีความสันพันธอยางนัยสําคัญสถิติ กับ

การเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา จํานวนแรงงานในครัวเรือน และการติดตอกับเจาหนาที่ชลประทาน   

ปญหา และอุปสรรคที่เก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการชลประทาน พบวาเกษตรกร

บางสวน มีปญหาในเรื่อง การไมมีสวนรวมในการวางแผนการใชน้ํา และการดูแลรักษาชลประทาน 

ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไมไดเขารวมประชุมกับกลุม ซึ่งเกษตรกร ไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมีตาราง

การประชุมกลุมเปนประจําทุกเดือน และกําหนดวันประชุมที่แนนอน  เพ่ือตกลงเรื่องการใชน้ํารวมกัน 

และถาเกษตรกรไมไดเขารวมประชุม ก็ควรมีตัวแทนที่เขารวมประชุม เพื่อใหทราบ ถึงขอปฏิบัติใน

การจัดการชลประทาน 

นิติกรณ  วงคชัย (2553) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการน้ําของระบบเหมืองฝายทาศาลา อําเภอ

เมืองเชียงใหม (Water Management of the Sala Dike System, Mueang Chiang Mai District) 

โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของฝายทาศาลาในอดีตจนถึงปจจุบัน  

ศึกษาวิธีการในการจัดการเหมืองฝายกลุมสมาชิกเหมืองฝายทาศาลา และความคิดเห็นของสมาชิกที่มี

ตอโครงการสรางประตูระบายน้ํา กลุมเปาหมายที่ศกึษาไดแก กลุมผูนําชุมชน ผูอาวุโส แกเหมือง แก

ฝาย อําเภอเมือง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

จํานวน 35 คน ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาลท่ีเกี่ยวของ จํานวน 24 คน รวม

ทั้งหมด 59 คน เจาหนาที่สวนราชการตางๆ  วัด สถานศึกษา องคกร มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในระดับ

หมูบาน ประชาชน และสมาชิกเหมืองฝาย รวม 100 คน ระเบียบวิธีวิจัย การศกึษาและการวิเคราะห

ขอมูล ใชเทคนิคแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพเปนแบบพรรณนา ที่มีองคประกอบหลัก คือ ตัวบุคคล

ที่ใหสัมภาษณ เวลา และสถานที่ การวิเคราะหขอมูลเปนแบบสามเสา โดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี 

และรอยละ ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลประวัติ และความเปนมาของฝายทาศาลา ขอมูล

วิธีการในการจัดการเหมืองฝายของกลุมสมาชิกเหมืองฝาย และความคิดเห็นของกลุมสมาชิกเหมือง

ฝายทาศาลาตอโครงการสรางประตูระบายน้ํา 
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ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให ทราบถึงประวัติและความเปนมาของผูท่ีสรางและออกแบบ ฝายทา

ศาลา ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สมาชิกเหมืองฝายทาศาลาสวนใหญ ยังมีความพึงพอใจและมี

ความตองการอยางมาก ในการใชน้ําจากฝายแหงนี้  

ทราบวิธีการในการจัดการเหมืองฝายของกลุมสมาชิกเหมืองฝายทาศาลา สมาชิกสวนใหญ มี

ความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการเหมืองฝายทาศาลาที่ยังมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโย

ชนตอระบบนิเวศ และเก่ียวของกับชีวิตผูคนจํานวนมาก  นับเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน ท่ีเปยมดวยคุณคาไวใหลูกหลานสืบตอไป สวนความคิดเห็นของกลุมสมาชิกเหมืองฝายตอ

โครงการสรางประตูระบายน้ํา สมาชิกเหมืองฝายทาศาลา เห็นวาโครงการสรางประตูระบายน้ํา 

สามารถสรางได แตจะไมมีรื้อฝายทาศาลาในขณะนี้ 

ฐิตินันท   หังสะไวศยะ (2555) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการน้ําของกลุมผู ใชน้ํ าภายใต             

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษา                

1. โครงสรางและการบริหารจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ํา 2. วิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการน้ําของ

กลุมผูใชน้ํา 3. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงในการจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ํา ภายใตโครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาแมแตง               

ผลการวิจัยพบวา  ขั้นตอนการสงน้ําจะมีลักษณะอยู 2 วิธีการ ไดแก 1. การสงน้ํา  ในสภาวะ

ที่น้ํามีปริมาณมาก ในชวงฤดูฝน เปนการสงน้ําแบบตลอดเวลา พ้ืนที่เพาะปลูกไดรับน้ําพรอมกัน

ตลอดเวลา 2. การสงน้ําในสภาวะท่ีน้ํามีปริมาณนอยในชวงฤดูแลง เปนการสงน้ําแบบรอบเวรน้ํา 

พ้ืนที่เพาะปลูกจะไดรับน้ําไมพรอมกัน ในป พ.ศ. 2553 เปนปท่ีมีการขาดแคลนน้ํารุนแรงที่สุด ระดับ

ความรุนแรงของการขาดน้ําเปนระดับที่พืชทั้งหมดที่ทําการเพาะปลู เกิดความเสียหายรอยละ 40 แต

ไมเกินรอยละ 60 อยูที่ระดับปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผลผลิตลดลง แตยังไมสงผลกระทบตอ

รายไดที่ใชจายในครัวเรือน แนวทางการปรับปรุง  ในการจัดการน้ําแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวน

การปฏิบัติของกลุมผูใชน้ํา และสวนหนวยงานชลประทาน กลุมผูใชน้ํา ควรมีการวางแผนการปลูกพืช

รวมกัน และการเตรียมหาแหลงน้ําสํารอง เม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํา  อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ควร

เพ่ิมการจัดการดานการบริหารจัดการน้ํารวมกับผูใชน้ํา 

เชาวลิต สิมสวย (2556) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ําชุมชนกรณีศึกษาลุม

น้ําขาน จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษารูปแบบและกลไก  ในการขับเคลื่อน

ของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรที่สรางความเปนธรรม ใหกับชุมชน  รวมถึงพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเชิงสถาบันดังกลาว โดยมีวิธีการวิจัยจากการศึกษาจากเอกสารที่

เก่ียวของ การสํารวจพื้นท่ีจริง การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูนําและกลุมผูใชน้ําจริง การ

ประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญ และการสรางแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎ ี

ผลการวิจัยพบวา  การจัดการน้ําในรูปแบบสถาบันแตละกลุมมีพฤติกรรมตางกัน                   

ทําใหมีหลักเกณฑความเปนธรรมตางกัน ตามความหลากหลายของสังคมนิเวศ ภูมิประเทศ               

ขนาดพ้ืนที่  และการใชประโยชนที่ดิน ความแตกตางดังกลาว ทําใหการใชน้ําในแตละชุมชน             
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มีความแตกตางกันออกไป ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รูปแบบการจัดการน้ําท่ีคนพบในพ้ืนท่ี

การศึกษามี 6 รูปแบบดวยกัน ประกอบดวย 1.รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน  2. แกเหมืองแกฝาย      

3. องคกรเหมืองฝาย 4. สหกรณผูใชน้ํา 5.สมาคมผูใชน้ํา และ6. เครือขายผูใชน้ํา และพบวารูปแบบ

สถาบันมีความเปนทางการมากข้ึน เนื่องมาจาก 2 กลุมปจจัย ไดแก  ปจจัยภายใน เชน                  

การปรับเปลี่ยนผูนํา การเพ่ิมลดพ้ืนท่ีการเกษตร การเพ่ิมลดของสมาชิกผูใชน้ํา การเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดิน  และปจจัยภายนอก เชน ปจจัยที่เกิดจากธรรมชาติและปจจัยที่เกิดจากมนุษย 

ส วนในการศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาบันการจัดการน้ํ า  ใน พ้ืนที่ศึกษาพบว า                 

รูปแบบเริ่มตน เปนแบบเหมืองฝายครัวเรือนซึ่งมีลักษณะตางคนตางทํา แตเมื่อมีประชากร            

มากขึ้น จึงตองมีกฎกติกาทําใหเกิดรูปแบบแกเหมืองแกฝาย ตอมามีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น จึง

เกิดองคกรเหมืองฝาย หลังจากนั้นมีภาวะกดดันใหสถาบันเปนทางการมากข้ึนผนวกกับตนทุนในการ

ดูแลรักษาระบบสงน้ําเพิ่มขึ้น จึงเกิดรูปแบบสมาคมผูใชน้ําและสหกรณผูใชน้ํา  และเมื่อเกิด

วิกฤตการณน้ํา จึงเกิดรูปแบบเครือขายผูใชน้ําขึ้น ขอคนพบสําคัญ ในงานนี้คือ  การกระจายอํานาจสู

ทองถ่ิน ทําใหสถาบันจัดการน้ําแตละระดับออนแอลง เพราะลดทอนอํานาจผูนําโดยธรรมชาติลง ทั้งที่

บทบาทของสถาบัน เปนเครื่องมือกํากับใหการวางแผนจัดสรรน้ําขามเขตการปกครองเกิดความเปน

ธรรมได ขอคนพบนี้มีความหมายในเชิงทฤษฎีการวางแผน  ในประเด็นท่ีวา การวางแผนเชิงพ้ืนที่ใน

ดานการบริหารการจัดการน้ํา ซึ่งมักเกินขอบเขตการปกครอง ตองมีการพัฒนากลไก และ

กระบวนการดานสถาบันในระดับลุมน้ํา  หรือระดับอนุภาคไปพรอม ๆ กัน เพ่ือลดปญหาความไมเปน

ธรรม และความขัดแยงในการใชประโยชนท่ีดินและการใชน้ําโดยชุมชน 

อานันท กาญจนพันธุ  (2557) ไดวิ จัยเรื่อง สถานภาพ ปญหา และทิศทางการศึกษา

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมลานนา (2430 – 2529)  ไดพรรณนาวิเคราะหระบบเศรษฐกิจ

ของสังคมเกษตรแบบลานนา ระหวางปพ.ศ. 2502 ถึง 2513 ไดแบงการศึกษาระบบเศรษฐกิจ

ออกเปน 6 ดาน คอื ดานที่ 1 กระบวนการตัดสินใจในการผลิต ดานที่ 2 ระบบชลประทานเหมืองฝาย                               

ดานท่ี 3 ระบบแรงงานในการเกษตร ดานที่ 4 หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในชนบท ดานที่ 5  ระบบ

การคาและการตลาด ดานท่ี 6 ระบบการใชและการถือครองที่ดิน ไดอธิบายดวยวามีนักวิจัย 56 คน 

เสนองานวิจัยเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานที่สอง ระบบ

ชลประทานเหมืองฝาย นอกจากระบบการปลูกพืชที่ซับซอนแลว ระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตร

ลานนายังมีลักษณะพิเศษอีกหนึ่งประการ  คือ มีระบบชลประทานเหมืองฝายที่ดําเนินการโดยชุมชน

เองแพรหลายทั่วไป   ทําใหเปนที่สนใจของนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศอยางมาก จนกลายเปน

หัวขอศึกษาสําคัญในดานเศรษฐกิจหัวขอหนึ่งทีเดียว หลังจากไกรศรี นิมมานเหมินท เขียนบทความ

เก่ียวกับ “กฎหมายชลประทานมังราย” ลงในสังคมศาสตรปริทัศน (3: 1 พ.ศ. 2508)  ก็ไดมีผูสนใจ

ศึกษาระบบชลประทานเหมืองายเพ่ือทําวิทยานิพนธปริญญาเอกหลายรายดวยกัน ในระยะแรก                  

จะเปนนักภูมิศาสตร คือ Michael Bruneau (1997), Vanpen Surareks (1975) และ Shigeharu 

Tanabe (1981) หลังจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร เขามาศึกษาเฉพาะดาน เชน ลือชัย จุลาสัย, อารีย 
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วิบูลพงศ และระพีพรรณ ใจสะอาด  เปนตน ซึ่งมักจะใหภาพกวาง ๆ มากกวาการศึกษาชุมชน

เฉพาะเจาะจง เชน งานของนักภูมิศาสตร 

การศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝายไดขยายตัวออกไปอีกเมื่อมีนักสังคมวิทยา              

เขามารวมศึกษา และเนนหนักในระบบการจัดองคกรของระบบเหมืองฝายในระดับหมูบาน  ทําให

เขาใจลักษณะเคลื่อนไหวของระบบมีมากข้ึน โดยเฉพาะจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ของ อุไรวรรณ 

ตันกิมยง (1983) และงานวิจัยของ อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา (2552)  สวน Katherin Bowie (1981)  

ไดชี้ใหเห็นการขัดแยงในระบบเหมืองฝาย รายงานวิจัยเลมใหมของ วันเพ็ญ สุรฤกษ (1986) ไดชวย

ขยายความรูเก่ียวกับระบบชลประทานทั้งระบบเดิมและระบบใหมในภาคเหนือออกไปอีกมาก 

โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพของระบบเดิม และหากรายงานการวิจัยของ อุไรวรรณ ตันกิมยง                     

ที่เกี่ยวของกับระบบเหมืองฝายในที่สูง สําเร็จออกมา ก็จะชวยใหภาพของระบบชลประทานเหมือง

ฝายทั้งระบบในภาคเหนือชัดเจน พอเพียงท่ีจะเริ่มใหความสนใจที่จะประยุกต ความรูเหลานี้ใหเกิด

ประโยชนแกการพัฒนาการเกษตรมากขึ้น แตการศึกษาระบบชลประทานเหมืองฝายเหลานี้ ก็มี

ปญหาอยูบาง สวนใหญจะเนนเฉพาะดานประสิทธิภาพของระบบมากกวาท่ีจะใหความสนใจกับ

ปญหาของระบบ โดยเฉพาะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในระบบการผลิต ขณะท่ี

ขอบเขตของชุมชนก็เริ่มจะมองเห็นไมเดนชัด  รวมทั้งปญหาการแทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะ

จากรัฐและผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาระบบชลประทานเหมือง

ฝาย ยังขาดการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ งานของนักเศรษฐศาสตร ท่ีศึกษาระบบดังกลาวยังคงอยูใน

ระดับผิวเผินมากกวาจะเจาะลึกถึงปญหาเชิงเศรษฐกิจอยางจริงจัง ขณะนี้ จึงกําลังรออยูวา

วิทยานิพนธปริญญาเอกของ Ketherin Chindasri จะชวยเสริมในจุดนี้มากนอยเพียงใด 

การศึกษาระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรลานนาสวนใหญ จะนิยมศึกษา  แยกออกเปน

ดานๆ เพราะมักจะศึกษาในระดับมหภาค ดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทําใหไมสามารถเจาะ

เขาไปในรายละเอียดของระบบไดดีพอ นอกจากนั้นยังเกิดจากการขาดความสนใจที่จะโยงสวนตาง ๆ 

ใหสัมพันธกัน ซึ่งอาจทําไดในระดับโครงสราง  และระดับกระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือจะให

ภาพรวมของระบบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทางของการขยายตัวของระบบทุนนิยม ซึ่งอาจทําได

ดวยการศึกษาพัฒนาการไปพรอมๆ กันดวย งานในลักษณะเชนนี้มีอยูนอยมาก เริ่มจากวิทยานิพนธ

ปริญญาโทของชูสิทธิ์ ชูชาติ (2524) ซึ่งศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจหมูบานภาคเหนือ งาน

สําคัญที่ใหภาพเศรษฐกิจรวมของสังคมเกษตรเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภายนอก ปรากฏในงาน

วิทยานิพนธปริญญาเอก 2 ชิ้น คือ Cohen (1981) และ Anan (1984) สวนวิทยานิพนธของ       

เบญจพรรณ (1985) ยังไดเพ่ิมเติมภาพระบบเศรษฐกิจ ที่โยงใหเห็นความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ

บนที่สูงกับที่ราบอีกดวย การวิเคราะหไมสามารถแยกเศรษฐกิจ ออกจากการเมือง และสังคม

วัฒนธรรม ตองกระทําควบคูกันไป 

ภัทวี ดวงจิตร (2558) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ: 

กรณีศึกษาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค  3 ประการ
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สําคัญ ไดแก เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาแนวคิด

และวิธีการบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และพัฒนาให

ไดรูปแบบการบริหารจัดการ  ระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ โดย

กลุมตัวอยาง เปนพระสงฆ เจาหนาที่ ผูนําทองถิ่น และนักวิชาการ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  โดย

กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่รัฐ  และกลุมผูใชน้ํารวมทั้งสิ้น   135 คน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา 

สามารถนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปได โดยใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการในเรื่องของ 

คน งาน และสิ่งแวดลอม สวนแนวคิด และวิธีการบริหารจัดการระบบชลประทานในเขตโครงการสง

น้ําและบํารุงรักษาแมแตง ที่ไดนํามาบริหารจัดการชลประทานภาครัฐ และการบริหารจัดการ

ชลประทานระบบเหมืองฝายรวมกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ซึ่งนําไปสูความรวมมือในระบบ

เหมืองฝาย ทําใหทุกคนไดรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากขอมูลการศึกษาวิจัย ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2555  พบวา              

คาประสิทธิภาพ คาประสิทธิผล และคาความพึงพอใจในการมีสวนรวม มีแนวโนมสูงขึ้น               

ดังนั้นการบริหารระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ ของโครงการฯแมแตง ในรูปแบบที่พัฒนาเปน

หยีโมเดล (YEE Model) จึงเกิดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการประยุกต เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ ซึ่งการบริหารจัดการระบบชลประทานที่ดี ควรมีการประสานบูรณาการของหลัก

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีทุกฝายควรเห็นความสําคัญ และปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและจริงจัง 

 

8. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ  และจัดสรร

น้ําทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เกิดจาก

แนวความคิดของการเปลี่ยนแปลงดานประวัติศาสตร  ที่มีทั้งความขัดแยงและกลมกลืน  จากผูมี

อํานาจและผูสูญเสียอํานาจในระบบการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน  โครงสราง

ของสังคมในมิติดังกลาวแลวจึงประกอบดวยโครงสรางสวนบน  คือ  อํานาจรัฐ  ระบบการปกครอง  

กฎหมาย  จารีตประเพณี  ตามเชื่อ  ศาสนา  และโครงสรางสาวนลางหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจ  

อันประกอบดวย  พลังในการผลิต  เชน  ทรัพยากรธรรมชาติ  แรงงาน  เทคโนโลยี  และความสัมพันธ

ทางการผลิต  เชน  ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปนผลผลิต  การกระจายผลผลิตในระบบการตลาด 

สวนประกอบทั้งโครงสรางสวนบน  และโครงสรางสวนลางตองสอดคลองเก้ือกูล  กลมกลืน  

จึงทําใหสังคมพัฒนาตอไปได  แตมิใชหยุดนิ่ง  และไมเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงจะ

เกิดข้ึนเมื่อเกิดพลังผลักดันจากภายใน  หรือภายนอก  หรือทั้งสองสวน  ผลักดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง  เมื่อสวนหนึ่งสวนใดเปลี่ยนแปลง  ก็จะทําใหสวนประกอบอื่นๆ  เปลี่ยนแปลงตาม  

เพ่ือใหเกิดความสมดุล  และกลมกลืน 
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ดังนั้นกรอบแนวคิดการวิจัย  จึงสรุปเปนแผนภูมิไดดังภาพที่  2.1  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  แสดงพัฒนาการการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา 

และอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

 

 

โครงสรางสวนบน 

- การปกครอง 

- กฎหมาย 

- จารีตประเพณี 

พัฒนาการการจดัสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตร 

- พ.ศ. 1839-2442 

- พ.ศ. 2443-2475 

- พ.ศ. 2476-2539 

- พ.ศ. 2540-2562 

การจัดสรรน้ํา 

ที่ย่ังยืน 

ภูมิปญญาชาวบาน 

ศาสตรพระราชา เทคโนโลยี 

การจัดสรรน้ําในปจจุบัน 

ความสัมพันธ 

ทางการผลิต 

พลังใน 

การผลิต 



บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตรใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลเอกสาร  ขอมูลการสังเกต  และการสัมภาษณผูมี

สวนเกี่ยวของ  และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ซึ่งผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ดานเนื้อหา 

1.2 วิธีการวิจัย 

1.3 ระยะเวลา 

1.4 พ้ืนที่วิจัย 

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 ดังนี ้

1.1.1 ศึกษาพัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตรในระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง (Self Sufficiency Economy) หรือการผลิตเพ่ือบริโภค 

และการผลิตเพ่ือขาย (Market Economy) ในระบบทุนนิยม (Capitalism) วาบรรลุเปาหมายสูความ

ยั่งยืนอยางไร 

1.1.2 การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีใหมเพ่ือการจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐาน

ศาสตรพระราชา  มีอะไรบาง 

1.1.3 การเสนอนวัตกรรมในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพ้ืนที่การเกษตรนอกเขต

ชลประทานที่สอดคลอง  กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน 
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1.2 วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัย  ประกอบดวย 

1.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารขั้นตน (Primary Sources) เชน กฎหมาย

โบราณ  เอกสารราชการ  ประกอบกับเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) เชน บทความ  หนังสือ  

ตํารา  การตรวจสอบเอกสารตองวิเคราะหผูเขียน  สถานภาพของผูเขียน  วัตถุประสงคในการเขียน  

บริบทของสงัคมในสมัยนั้นประกอบดวย 

1.2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยออกสังเกตครั้งแรกโดยการสํารวจพื้นที่ทุก

ตําบล  ทุกหมูบานของพ้ืนที่วิจัย  บันทึกขอมูลที่ประสบ  ตอจากนั้นใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมกับ

กิจกรรมในพื้นท่ี  และไมมีสวนรวม  โดยมีเปาหมาย  แบบแผนของการสังเกต  การสังเกต  การ

สํารวจ  ผูวิจัยกระทําดวยตนเองหลายๆ ครั้ง  เพ่ือใหไดขอมูล  แมนยํา  ถูกตอง  เพ่ือประโยชนในการ

วิเคราะห  และสังเคราะหผล 

1.2.3 การสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยสรางคําถามในการสัมภาษณ  แลวออก

สัมภาษณดวยตนเอง  ปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  การสัมภาษณได

สัมภาษณท้ังบุคคลคนเดียว  และกลุมบุคคลไมเกิน  15  คน  เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก

รายบุคคล (In-Depth Interview) เฉพาะผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุม 

(Focus Group) 

1.3 ระยะเวลา 

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

1.4 พื้นท่ีวิจัย 

พ้ืนที่วิจัยอยูในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานในอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  

จํานวน  6  ตําบล  คือ  ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลยุหวา  ตําบลบาน

กลาง  ตําบลทาวังพราว  จํานวน  49  หมูบาน  พ้ืนที่  78.95  ตารางกิโลเมตร  ในเขตแหลงน้ําหลัก  

3  แหง  คือ  แมน้ําขาน  แมน้ําวาง  หนองสะเรียม 

1.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.5.1  ประชากร 

ประชากร  ประกอบดวยผูใชน้ํานอกเขตชลประทาน  6  ตําบล  คือ  ตําบลน้ําบอหลวง  

ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  ตําบลทาวังพราว  จํานวนพื้นที่  

78.95  ตารางกิโลเมตร  ใน  1  ตําบลมีทั้งพื้นที่รับน้ํานอกเขตชลประทาน  และในเขตชลประทาน  

แตการสํารวจประชากรแยกตามตําบล  จึงไมสามารถกําหนดประชากรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

ประชากรที่เก่ียวกับการสรรน้ําเพื่อการเกษตร  เฉพาะบุคคล ประกอบดวย  ผูควบคุม

ระบบเหมือง ฝาย  เกษตรกร  กํานัน  ผูใหญบาน  และผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

ประชากรที่เปนปจจัยในการผลิต และเทคโนโลยีในการผลิต  ไดแก  ที่ดิน  ฝาย  เหมือง  

คลองชลประทาน  แมน้ํา  ลําธาร  หนองน้ํา  ฝายแมน้ําวาง 10 ฝาย  ฝายแมน้ําขาน 7 ฝาย 
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1.5.2  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่เก่ียวของกับการจัดสรรน้ําโดยตรง  ประกอบดวยผูควบคุมระบบเหมือง

ฝาย  หรือแกเหมือง  แกฝาย  จํานวน  20  คน  เกษตรกรผูใชน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  จํานวน 

50 คน รวมกลุมตัวอยางที่เก่ียวของโดยตรง  จํานวน 70 คน 

กลุมตัวอยางที่ประสานงาน  ควบคุม  เกี่ยวของทางออม  ไดแก  ฝายบริหารองคการ

บริหารสวนทองถิ่น  6  คน  กํานัน  6  คน  และตัวแทนผูใหญบาน  18  คน  รวม  30  คน 

กลุมตัวอยางของฝาย  ฝายในแมน้ําวาง  7  ฝาย  ตั้งแตฝายขุนคงถึงฝายปุโล  ฝายแม

ทําขาน  6 ฝาย  ตั้งแตฝายไรลอ  จนถึงฝายทาวังพราว  หรือฝายหลังถํ้า 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 แบบของการวิจัย (Research Design) 

การวิจัยเรื่องนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษา

ปรากฏการณเกี่ยวกับการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตรในภาพรวม  ซึ่งเกี่ยวของกับคน  

วิธีการ  และเทคโนโลยี  หรือการนําวัสดุมาใชในการจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด  ผูวิจัยมี

ความคุนเคย  ประสบการณตรงกับพื้นที่บางสวน  เก่ียวกับการจัดการน้ํา  แตการวิจัยเชิงคุณภาพใน

เรื่องนี้  ก็ตองเตรียมหาขอมูลเพิ่มเติมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ  

การสังเกตและอยูรวมกับสังคมผูใชน้ําในเวลาไมนอยกวา  6  เดือน  นอกจากนี้ตองอาศัยการ

สัมภาษณรายบุคคล  และการอภิปรายกลุมเล็กๆ เพ่ือรับฟงขอมูลตางๆ การซักถามถึงวิธีการ  

ตัวอยางการจัดสรรน้ํา และแนวคิดของผูมีสวนรวม  ก็เปนองคประกอบสําคัญในการทําวิจัยเรื่องนี้  

ซึ่งตองศึกษาเอกสาร  สัมภาษณ  การสังเกต  เพ่ือศึกษาขอมูล  จนกระทั่งตอบปญหาไดเดนชัด  และ

หาขอยุติได 

ในการรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดตั้งคําถามในการวิจัย  มีกรอบของทฤษฎีรองรับในการ

วิเคราะห  สังเคราะหขอมูล 

ผลของการวิจัย  ไดเสนอรูปแบบของการแกปญหา  เรื่องการจัดการน้ําทางการเกษตร  

เพ่ือนําไปสูเปาหมายสูงสุดคือ ชุมชนเขมแข็ง (Stainable Community) 

 

2.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย (Procedures) 

ในการดําเนินงานวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ 

2.2.1 การเขาสูพ้ืนที่วิจัย  หลังจากการศึกษาเอกสารจนเขาใจพ้ืนที่วิจัยแลว  ก็กําหนด

พ้ืนที่คุนเคยคือ มีความสัมพันธกันมากอน  แลวเขาไปขอความรวมมือในการวิจัย  การจัดหาที่พักใน

บานคุนเคยเพื่อพักในเวลากลางคืน หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพราะกิจกรรมบางอยางเกิดจาก

การสังเกต  หรือการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
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2.2.2 การสํารวจพ้ืนที่วิจัยทั้งหมดในภาพรวมดวยนักวิจัยเองจนครบทั้ง 6 ตําบล  และ

หมูบานที่วิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมสภาพภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมในชุมชน  

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะห  และเสนอขอมูลตอไป  ผูวิจัยตอง “หลับตาเห็นภาพในพ้ืนที่เปน

เบื้องตนกอน” 

2.2.3 ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ  เชน  ที่วาการอําเภอสันปาตอง  เทศบาล

ตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  ผูใหญบาน 

2.2.4 นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหกับวัตถุประสงคในการวิจัย  กรอบในการวิจัย  วา

สอดคลองหรือปรับปรุงกรอบในการวิจัยอยางไรบาง  การเตรียมคําถามแบบสัมภาษณอยางไมเปน

ทางการ  หัวขอในการสังเกตพื้นท่ีตองศึกษาดวยตนเอง  เมื่อสังเคราะหเรียบรอยแลวแบบของการ

สังเกตจึงดําเนินการสํารวจพ้ืนที่วิจัยเพื่อเก็บขอมูล  ซึ่งเคยออกสํารวจมาแลว  แตตองกระทําหลายๆ 

ครั้งในพ้ืนที่เดียวกัน  เพราะมีตัวแปรผันของฤดูกาล  เวลา  และกิจกรรม 

2.2.5 หลังจากรวบรวมขอมูล  สังเคราะหขอมูลแลวนําขอมูลเสนอกลุมตัวอยางอีกครั้ง

หนึ่ง  เพ่ือตรวจสอบความแนนอน  แลวเสนอรายงานการวิจัย 

 

2.3 การรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย  การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  วิธีการสังเกตและ

การสัมภาษณ 

2.3.1 ศึกษาเอกสารทั้ ง เอกสารขั้นตน  (Primary Source) และเอกสารชั้ นรอง 

(Secondary Source) เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา  ตั้งแตสมัย

ราชวงศมังราย (พ.ศ. 1839-2101) จนถึงปจจุบัน  จากกฎหมายมังราย หรือมังรายศาสตร  เอกสาร

เก่ียวกับประวัติศาสตรลานนา  เอกสารจากกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เอกสารจาก

หนวยราชการ เชน กรมชลประทาน อําเภอสันปาตอง  เทศบาลในสวนพ้ืนที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารชั้นรอง  จากงานวิจัย  หนังสือ  วารสาร  และขอมูลรูปแบบ

อ่ืนๆ ที่เชื่อถือได  เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิ หรือหนวยราชการ 

การศึกษาเอกสารตองทบทวน และคนหาตลอดจนจบกระบวนการวิจัย  แตจะเนนหนัก

ในระยะเริ่มตนหลังจากการศกึษาเอกสารแลวจึงออกพื้นที่ศึกษา 

การสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา  พ้ืนที่ศึกษาจํานวน  6  ตําบลในอําเภอสันปาตอง  และพื้นที่ที่

เก่ียวของในเขตอําเภอใกลเคียง  เชน  อําเภอแมวาง  อําเภอหางดง  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  

อําเภอเมือง  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน  ไดออกสํารวจโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยทุกๆ พ้ืนที่ไม

นอยกวา 2 ครั้ง  เพ่ือศึกษาสภาพภูมิประเทศ  การประกอบอาชีพ  สภาพเศรษฐกิจ  ชีวิตความ

เปนอยูในสังคม  เมื่อสังเกตแลวก็บันทึกภาพ  บันทึกขอมูล  ไวเปนหลักฐานในการวิจัย 

ในการออกสํารวจพ้ืนที่  เนนหนักการสังเกตดวยตนเองเปนหลัก  แตก็มีการสัมภาษณ

ผูเก่ียวของ  และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ประกอบดวย 
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การออกสํารวจพื้นที่  ตัวอยางเชน  การออกสํารวจระบบการชลประทาน  เขตลุมน้ําวาง  

ตั้งแตตนน้ําอําเภอแมวางจนถึงปลายน้ําอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  หรือการออกสํารวจเขต

ลุมน้ําขาน  ตั้งแตอําเภอสะเมิง  หางดง  และสันปาตอง  การสังเกตลุมน้ํา  นอกจากสังเกตฝาย 

เหมือง ยังสังเกตการประกอบอาชีพดานการเกษตร และบริบทอ่ืนๆ ของสังคม 

ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องนี้ ทุกๆ พ้ืนที่ในขอบเขตการวิจัยไดออกสํารวจจนครบ

ทุกพื้นท่ี  ตั้งแต 2 ครั้งหรือมากกวานั้น  เพ่ือตรวจสอบขอมูลใหเกิดความแนนอน  ตามตัวแปรของ

เวลา  และกิจกรรม 

2.3.2 การสังเกต (Observation) การสังเกตผูวิจัยศึกษาขอมูลดวยตนเองโดยใชวิธีการ

สังเกต  โดยผูถูกสังเกตรูตัวและไมรูตัว (Know or Unknown Observation) การสังเกตโดยผูถูก

สังเกตรูตัวนั้น  โดยการเขาไปรวมในกิจกรรม เชน การซอมแซมเหมืองฝาย  การทําการเกษตร  การ

สังเกตไมรูตัวคือ การไมเขาไปรวมในกิจกรรม  เพียงแตหยุดสังเกต เชน การสูบน้ําเขานา  การขุดลอก

เหมือง  ลําน้ํา  เปนตน 

การสัง เกตแบบมีสวนร วม และไมมีส วนรวม (Participant or non-participant 

Observation) การสังเกตแบบมีสวนรวม  ผูสังเกตตองเขาไปอยูในสถานการณเหมือนเปนสมาชิกคน

หนึ่ง  ซึ่งตองทํากิจกรรมรวมไปกับกลุมดวย  การสังเกตแบบนี้  ผูวิจัยกระทําบางในบางพ้ืนที่ที่คุนเคย

สนิทสนมกันมากอน  สําหรับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  กระทําทุกพื้นที่พรอมกับการจดบันทึก  

ถายภาพ  และซักถาม 

การสังเกตแบบมีระบบ (Structured Observation) ผูวิจัยเตรียมแบบของการสังเกต  

จุดมุงหมายของการสังเกตไวลวงหนาวาตองการสังเกตอะไร  เวลาใด  เพราะเวลาทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรม  แตในบางกรณีก็อาจใชวิธีการสังเกตแบบไมมีระบบ 

การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) ผูวิจัยมีเปาหมายในการสังเกต  และนัดหมาย

ไวลวงหนา  เพ่ือสังเกตดวยตนเอง  หรือผูชวยนักวิจัย  จากประสบการณจริงๆ แลวมีการบันทึกภาพ  

บันทึกขอมูลที่เกิดขึ้น  แตบางครั้งผูวิจัยไมสามารถเขารวมไดก็อาศัยการสังเกตโดยออมโดยสังเกตจาก

รูปภาพ  และการบันทึกเสียง  หรือใหคนอ่ืนสังเกตแทนผูวิจัย 

2.3.3 การสัมภาษณ (Interviews) 

การสัมภาษณโดยการสนทนา  ซักถาม  พรอมๆ กับสังเกตเจตนคติ  บุคลิกภาพ  

อากัปกิริยา  พฤติกรรมทางกาย  วาจา  และแปรความหมาย  วิเคราะหพฤติกรรมที่แสดงออกวา  มี

ความจริงใจ  นาเชื่อถือไดหรือไม  สอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฎีและบริบทเพียงใด  การสัมภาษณก็

เชนเดียวกับการสังเกต  ตองกระทําซ้ําๆ ในพ้ืนที่  เวลา  บุคคล  ที่แตกตางกัน  เพื่อสรุปหาความ

เชื่อมั่น  เที่ยงตรง 

ลักษณะการสัมภาษณ  ในการวิจัยเรื่องนี้ประกอบดวยลักษณะการสัมภาษณ ดังนี ้

การสัมภาษณแบบมีหรือไมมีระบบ (Structured or Unstructured Interviews) ใน

การรวบรวมขอมูล  การวิจัยบางครั้งอาจใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกัน  ถามตอบประเด็นตางๆ 
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เหมือนกันทุกคน เพ่ือใหไดขอมูลความรู และความเชื่อมั่นของขอมูล  แตไมมีความหลากหลายใน

ความคิดหรือขอมูลท่ีแตกตางออกไป  หรืออาจสัมภาษณนอกเหนือจากคําถามท่ีเตรียมไว  เพราะ

บุคคลผูถูกสัมภาษณเปนผูใหขอมูลสําคัญ  หรือมีประสบการณตรงในกิจกรรมนั้นๆ 

การสัมภาษณแบบกลุม (Group Interview) การสัมภาษณแบบกลุม  ประสบการณ

เดียวกัน  ทําใหเกิดการตรวจสอบขอมูลจากลุมไปพรอมๆ กัน  ขอมูลจากกลุมไดรับการวิเคราะห  

สังเคราะห  โดยกระบวนการกลุม  การสัมภาษณแบบกลุมจะไดวิธีการแบบเดียวกับการอภิปรายกลุม

ยอย (Group Discussion) 

2.4 เครื่องมือในการวิจัย (Research Instrument) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้

2.4.1 แบบสังเกตประกอบดวย  แบบสังเกตแบบมีสวนรวม  แบบสังเกตแบบมีระบบ  

คือ  มีการกําหนดหัวขอที่สังเกตโดยตรง  เชน  การจัดการน้ําโดยระบบเหมือง  ฝาย  ประตูน้ํา  หลุก  

หอผีฝาย  การกระทํากิจกรรมรวมกัน  หรืออาจมีกิจกรรมบางอยางอาจเขามาแทรกซอน  แต

เก่ียวของกับขอบเขต  เนื้อหาของการวิจัยก็สังเกตแบบไมมีสวนรวมและมีสวนรวม 

2.4.2 แบบสัมภาษณ  แบบสัมภาษณ ประกอบดวย คําถามในประเด็นตางๆ ซึ่งเตรียม

ไวสัมภาษณใหสอดคลองกับขอบเขตของการวิจัย  คําถามมีการเตรียมไวลวงหนากอนสัมภาษณ  แลว

สัมภาษณตามหัวขอในประเด็นนั้นๆ  อาจมีการซักถามเพิ่มเติม  แตบางครั้งก็อาจสัมภาษณนอกเหนือ

คําถาม เพราะผูถูกสัมภาษณมีความรู  ประสบการณในเรื่องนั้นๆ หรือตองสังเกต  ตรวจสอบบริบท

ของพ้ืนท่ี  และวิเคราะหดูวา  ขอมูลสอดคลองกับเอกสาร  การสังเกต  หรือไม  ถาไมสอดคลองเพราะ

เหตุใด  บางครั้งการสัมภาษณเพ่ือหาขอยุติของคําตอบ  อาจตองมีคําถามอ่ืนเพ่ิมข้ึน  นอกเหนือจากที่

จัดเตรียมเอาไว 

2.5 การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) 

การวิเคราะหขอมูล  การรวบรวมขอมูล และการตรวจสอบขอมูลกระทําพรอมๆ กัน  

เพ่ือใหไดขอมูลเชื่อถือได  มีความเที่ยงตรง  ดังนั้นผูวิจัยตองมีความรูพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสาร  

และสํารวจพื้นที่จริงกอน  จึงจะเริ่มการสัมภาษณ และเขารวมกิจกรรมการสังเกตแบบมีสวนรวม 

การสัมภาษณ  และสังเกต  หลายๆ ครั้งในพ้ืนที่ตางกัน  เวลาตางกัน  เปนสิ่งจําเปนใน

การตรวจสอบขอมูลเพ่ือหาความเที่ยงตรงในกรณีไมมีในเอกสาร  และสรางขอสรุปดวยผูวิจัยเอง 

การตรวจสอบขอมูล  ใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) 

ตรวจสอบวาขอมูลนั้นถูกตอง  เที่ยงตรงหรือไม  โดยการตรวจสอบดานเวลา  สถานที่  และบุคคลที่

ตางกันขอมูลจะตรงกันหรือไม 

อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) คือ การตรวจสอบขอมูลดานเอกสาร  การสังเกต  การสัมภาษณ  วาตรงกันหรือไม  

ถาไมตรงกันเพราะเหตุผลใด 



บทที่ 4 

สภาพทั่วไปของพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 

 

 เนื้อหาในบทนี้  มีวัตถุประสงคใหเขาใจประวัติของอําเภอสันปาตอง  ท่ีตั้ง  การแบงเขตการ

ปกครอง  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

ในอําเภอสันปาตอง  เนื้อหาประกอบดวยหัวขอตอไปนี ้

1. ประวัติอําเภอสันปาตอง 

2. การแบงเขตการปกครอง 

3. ภูมิประเทศ  เศรษฐกิจ  และสังคม 

4. พ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 

4.1 ตําบล และหมูบานนอกเขตชลประทาน 

4.2 ลักษณะของดิน 

4.3 แหลงน้ํา 

4.4 ฝาย 

4.5 พืชเศรษฐกิจ 

 

1. ประวัติอําเภอสันปาตอง 

อําเภอสันปาตองเคยเปนที่ตั้งชุมชนเมืองในสมัยนครรัฐ (City State) มาตั้งแตอดีตไมนอย

กวา  1,000 ป  เวียงทากาน  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง (องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

, 2560 : 23-24) เปนเมืองหนาดาน หรือเมืองบริวารของอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน) ในระหวางป

พ.ศ. 1205-1836 ในปจจุบันกรมศิลปากรไดคนพบวัตถุโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สมัยพุทธศตวรรษ

ที่ 16-17  ซึ่งเปนหลักฐานของการตั้งชุมชนในอดีต 

ยังมีหลักฐานกลาวถึง  พันนาขาน (สันปาตอง) ในสมัยพญาติโลกราชปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 

1985-2031) ผูปกครองพันนาขาน ชื่อวา “เจาแสนขาน” นอกจากพันนาขานแลว  ยังมี  พันนาแม 

หรือ เวียงแม (พรพิไล  เลิศวิชา และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว, 2546 : 31-32) 

คําวาพันนา  มิใชยศ  แตพันนา  หมายถึง  นา  1 ผืน หรือนา 1 ปน  นา 1 ผืน ใชน้ํา

ชลประทาน (ฝาย, เหมือง)  แหลงเดียวกันติดตอกัน  อาจมี 100 ไร หรือ 200 ไร หรือมากนอยกวานี้

ก็ได  หัวหนาปกครองเรียกวา  พันนา 

พ้ืนที่อําเภอสันปาตองในปจจุบัน  อยูในการปกครองอาณาจักรลานนา (พ.ศ. 1839-2101) 

และตกเปนประเทศราชของเมียนมาร หรือพมา (พ.ศ. 2101-2317) ตอมาเปนประเทศราชของไทย 

หรือสยาม (พ.ศ. 2317-2435) แตมีอํานาจในการใชระเบียบ  จารีต  ประเพณี  กฎหมายของตนเอง

ตั้งแต พ.ศ. 2317-2427 เริ่มรับกฎหมายจากกรุงเทพ (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2523) 
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กอน พ.ศ.2457  การปกครองทองที่มีแตชื่อบาน  เชน  บานทาจําป  แขวง  เมือง  มณฑล 

(มณฑลเกิดข้ึนในปพ.ศ. 2435) ตอมารัฐไดตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457  

ประกอบไปดวยหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  และก่ิงอําเภอ  (สถาบันพระปกเกลา , ม.ป.ป.) 

พระราชบัญญัติดังกลาวแลว  ทําใหแขวง  เมือง  ตองยกเลิก  แขวง เปลี่ยนเปน อําเภอ  สําหรับเมือง

อาจเปนอําเภอ หรือจังหวัด ข้ึนอยูกับความสําคัญ และจํานวนประชากร  เชน  แขวงบานแม  เปน

อําเภอบานแม  แขวงแมทาชาง เปนอําเภอหางดง  เมืองพราว  เมืองฮอด  กลายเปนอําเภอ 

ในปพ.ศ. 2477  กระทรวงมหาดไทย  ไดประกาศยุบรวมอําเภอแมวาง และอําเภอบานแม

เขาดวยกัน  จัดตั้งเปน “อําเภอบานแม”  โดยมีที่วาการอําเภอตั้งอยูที่บานเปยง หมูที่ 13 ตําบลบาน

แม  ตอมเมื่อวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2482  ไดมีการยายที่วาการอําเภอบานแมมาตั้ง ณ ที่บานสัน

ปาตอง  หมูที่ 10  ตําบลยุหวา  ซึ่งเปนท่ีตั้งปจจุบันและเปลี่ยนชื่ออําเภอเปน “อําเภอสันปาตอง” 

โดยมีเขตการปกครองเพิ่มอีก 2 ตําบล คือ ตําบลหารแกว และตําบลหนองตอง รวมเปน 14 ตําบล  

ครั้นในปพ.ศ. 2489  ทางราชการไดประกาศตั้งก่ิงอําเภอหางดงขึ้นเปนอําเภอหางดง  จังหวัด

เชียงใหม  ซึ่งติดกับอําเภอสันปาตอง  ตําบลหารแกว  และตําบลหนองตอง  จึงโอนไปข้ึนในเขตการ

ปกครองของอําเภอหางดงจนถึงทุกวันนี้ (สํานักงานการเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2462) 

อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ ติดตอ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

ทิศใต  ติดตอ  อําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม 

ทิศตะวันออก ติดตอ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  และอําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

ทิศตะวันตก ติดตอ อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพที ่4.1  แผนที่อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

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

อําเภอสันปาตอง  แบงเขตการปกครองออกเปน  11  ตําบล  120  หมูบาน  แตละตําบล

ตั้งอยู ณ จุดใดของอําเภอสันปาตอง  ดูจากภาพที ่4.2  แผนที่แสดงตําบลตางๆ ของอําเภอสันปาตอง 

 

 

ภาพที ่ 4.2  แผนที่แสดงตําบลตางๆ ของอําเภอสันปาตอง 

ที่มา : https://images.app.goo.gl/qGnjz3KbT83HVE4X9 
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ในการแบงเขตการปกครอง  แบงออกเปน  11  ตําบล  แตละตําบลมีก่ีหมูบาน  ประชากร  

จํานวนกีค่น  พื้นที่ของตําบลใด  อยูนอกเขตชลประทานกี่หมูบาน  แสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางที่  4.1  แสดงการแบงเขตการปกครองและแสดงพ้ืนที่ของตําบลนอกเขตชลประทาน  

ลําดับ
ที ่

ตําบล จํานวน
หมูบาน 

ประชากร  
(พ.ศ. 2561) 

พื้นท่ีนอกเขต
ชลประทาน (บางสวน) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

ยุหวา 
สันกลาง 

ทาวังพราว 
มะขามหลวง 

แมกา 
บานแม 

บานกลาง 
ทุงสะโตก 
ทุงตอม 

น้ําบอหลวง 
มะขุนหวาน 

15 
9 
4 
9 
14 
13 
11 
12 
11 
8 
8 

13,414 
5,641 
3,386 
6,357 
7,083 
6,450 
9,623 
6,224 
6,970 
4,984 
5,101 

9  หมูบาน 
 

4  หมูบาน 
 
 

12  หมูบาน 
7  หมูบาน 
12  หมูบาน 

 
5  หมูบาน 

รวม 11 120 75,233 6 ตําบล  49 หมูบาน 

ที่มา: เอกสารที่วาการอําเภอสันปาตอง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตร

อําเภอสันปาตอง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม, 2562 

 

3. ภูมิประเทศและเศรษฐกิจสังคม 

3.1  ลักษณะภูมิประเทศ 

 อําเภอสันปาตอง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  106,626.86  ไร  พื้นที่ราบรอยละ  76.18  พ้ืนที่ภูเขา  

11,014.56  ไร  รอยละ  10.33  พ้ืนที่น้ํา  14,383.96  ไร  รอยละ  13.49  (สํานักงานเกษตรอําเภอ

สันปาตอง, ม.ป.ป. : 3) 

 ลักษณะภูมิประเทศ  เปนพื้นที่เขตสูงทางทิศเหนือ  ในพื้นที่บางสวนของตําบลน้ําบอหลวง  

ระดับความสูงประมาณ  350  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  แลวคอยๆ ลาดต่ําลงมาสูตําบล

บานแม  และตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  และตําบลทาวังพราว  ระดับความสูง  

264  เมตร  เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ทางทิศตะวันตก  เขตติดตอกับอําเภอแมวาง  มีความสูง  

305-290  เมตรหรือระดับน้ําทะเลปานกลาง  แลวคอยๆ ลาดต่ําลงทางทิศใต  ดานทิศตะวันออกมี

ความสูงตั้งแต  310-280  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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 จากลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ  และมีแมน้ําขานไหลจากทิศเหนือผานตําบลน้ําบอหลวง

ลงมาทางใต  และมีแมน้ําวางไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงทางทิศใตผานตําบลทุงสะโตก  และ

ตําบลทาวังพราว  บรรจบกับแมน้ําขานลงสูแมน้ําปง  ซึ่งไหลเปนเสนเขตแดนดานใตของตําบลแมกะ  

ตําบลมะขุนหวาน  และตําบลทาวังพราว  จึงทําใหเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณแกการเกษตร  ในอดีต

อําเภอสันปาตองจึงเปน  “อูขาวอูน้ํา” 

3.2 เศรษฐกจิและสังคม 

ประชาชนในอําเภอสันปาตอง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือการคาสง  การคา

ปลีก  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  มีการ

เลี้ยงสัตว  ไดแก  ปลา  ไก  สุกร  โคนม  และกบ 

ประชาชนในหมูบานมีระบบการผลิต  2  ระบบ  ควบคูกันคือ  การผลิตเพ่ือบริโภคเปนหลัก  

ควบคูกับการผลิตเพ่ือขายผลิตผลิตบางอยางปลูกไวกิน  ไวใช  แตบางอยางปลูกไวขาย  เชน  พืช

เศรษฐกิจ  ลําไย  หอมใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  สําหรับปลูกไวบริโภค  ผลผลิตท่ีเหลือขาย  ไก  เปด  

ปลา  เลี้ยงไวบริโภค  ควบคูกับการปลูกพืชผักสวนครัว  ประเภทผักพื้นบาน 

เนื่องจากอําเภอสันปาตอง  มีชุมชนตั้งรากฐานมาแตโบราณ  ประชาชนจึงมีเชื้อสายชาติ

พันธุเดิมหลายกลุมชาติพันธุผสมผสาน  ดังนั้นในอําเภอสันปาตองจึงมีลัวะ  ไทยเขิน  ไทยใหญ  ไทย

ลื้อ  หรือคนเมือง  นอกจากนี้ยังมีคนจีน  พมา  ตั้งหลักแหลงอยูอาศัย  จนกลายเปนคนสัญชาติไทย 

ประชาชนในเขตสันปาตองในปจจุบันยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม  ถึงแมวามี

ความเจริญจากภายนอกเขาสูหมูบาน  ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีการทําบุญ  พิธีกรรมทางศาสนา  

พิธีกรรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพที่กระทําควบคูผสมผสานทั้งความเชื่อในศาสนาพุทธ  การนับถือผี 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การพัฒนาการคมนาคม  

การสื่อสาร  ทําใหสังคมของคนหนุมสาวเปลี่ยนแปลงไปบาง  แตในภาพรวมของสังคมท้ังหมดแลว  ก็

ยังคงรักษาเศรษฐกิจ  และสังคมเดิมไวได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอาหาร  พิธีกรรม และความเชื่อ  

สวนทางดานวัตถุ  เชน  อาคารบานเรือน  การแตงกาย  อาจเปลี่ยนแปลงไปบาง  แตก็ยังมีทั้ง

เศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม 

ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ในเขตอําเภอสันปาตองในปจจุบัน  เปนเศรษฐกิจ  2  ระบบ  คือ  

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระบบการผลิตเพ่ือขาย  และเศรษฐกิจชุมชนเนนการบริโภคเหลือขาย  

ภายใตเทคโนโลยี และวัฒนธรรมใหมผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 

4. พื้นท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานของการใชภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษน้ํา และจัดสรรน้ําทาง

การเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  จึงจัดสรรเนื้อหาเพ่ือความเขาใจเบื้องตน ดังนี ้
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4.1 ตําบล และหมูบานนอกเขตชลประทาน 

พ้ืนที่อํ าเภอสันปาตอง (วัดโดย GIS) มีขนาดพ้ืนที่  175.875 ตารางกิโลเมตร หรือ 

109,921.875 ไร  เปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน  78.95  ตารางกิโลเมตร  หรือ  49,343.75 ไร  และ

พ้ืนที่ในเขตชลประทาน  96.925  ตารางกิโลเมตร  หรือ  60,578.125  ไร  มากกวาพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน 

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  ประกอบดวยพ้ืนที่ตําบลตอไป  เรียงจากทิศเหนือสูทิศใต  และ

เรียงตามลําดับความสูงของภูมิประเทศ  ทําใหแมน้ําไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต (แมน้ําขาน) และทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือลงสูทิศใต (แมน้ําวาง) พื้นที่นอกเขตชลประทานประกอบดวยตําบลตอไปนี้ 

4.1.1 ตําบลน้ําบอหลวง  มี  5  หมูบาน 

 หมูที่ 3 บานแพะสันใหม    หมูที่ 4 บานจอมแจง   

 หมูที่ 5 บานหนองหา    หมูที่ 8 บานหวยโทง   

 หมูที่ 10 บานสันเหนือ 

4.1.2 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  บานเก๋ียง 

4.1.3 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  บานเก๋ียง 

4.1.4 ตําบลยุหวา  มี  9  หมูบาน 

 หมูที่ 3  บานหนองหวาย หมูที่ 4  บานหนองปง หมูที่ 7  บานใหมมวงกอน 

 หมูที่ 8  บานรอง  หมูที่ 9  บานตนผึ้ง หมูที่ 11 บานศาลา 

 หมูที่ 13 บานพันเงนิ หมูที่ 14 บานมะจําโรง หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม 

4.1.5 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 

4.1.6 ตําบลทาวังพราว  มี  4  หมูบาน 

 หมูที่ 4  บานทุงหลุก หมูที่ 5  บานทาวังพราว  หมูที่ 6  บานสันดวงคาํ 

 หมูที่ 7  บานตนแหนนอย 
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ภาพที ่4.3  แสดงพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง 

ที่มา : สุโข  เสมมหาศักดิ์, 2561 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ  ทิศเหนือเปนพื้นที่สูงแลวลาดต่ําลงทางทิศใต  วัดหวยโทง  ตําบลน้ําบอ

หลวง  มีความสูง  340  เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  บานหวยโทง หมูท่ี 8  ตําบลน้ําบอหลวง  มี

ความสูง  328 เมตร เหนือระดับนําทะเลปานกลาง  บริเวณละติจูด 18 องศา 41 ลิปดา  32 ฟลิปดา  

ลองจิจูด 98 องศา 48 ฟลิปดา 32 ฟลิปดา แลวลาดตัวสูตําบลบานแม  ระดับความสูง 305-297 เมตร

เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ตําบลทุงสะโตก (297-284 เมตร) ตําบลทาวังพราว ระดับความสูง 271-

264 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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4.2 ลักษณะของดิน 

ดินในประเทศไทยมี  62  ชุดดิน  ในอําเภอสันปาตองมี  6  ชุดดิน  สภาพดินในพ้ืนที่อําเภอ  สัน

ปาตองสวนใหญมีลักษณะเนื้อดินรวนปนทราย  มีดินเหนียวปนทรายบางสวนตามลักษณะของชั้นดิน  

กลุมชุดดินประกอบดวย (แผนที่ชุดดินจังหวัดเชียงใหม, ม.ป.ป.) 

กลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินสันปาตอง 

ลักษณะเดน : กลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อ

หยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดถีึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ปญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดินงายตอ

การถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน  

กลุมชุดดินที่ 59 กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม ดินตะกอนน้ําพาเชิงซอนที่มีการระบายน้ําเลว       

(AC-pd : Alluvial Complex, poorly drained)  

ลักษณะเดน : กลุมดินรวนหยาบหรือดินรวนละเอียดท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ชั้นดิน

มีลักษณะเปนชั้นสลับ  เนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กลาง การระบายน้ําเลว ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ชุดดินท่ี 5 ชุดดินหางดง (Hang Dong series hd)  

ลักษณะเดน : กลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา  ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปน
ดาง การระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง    

ปญหา : บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา มีความอุดมสมบูรณต่ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 

ชุดดินท่ี 33  ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp)  

ลักษณะเดน : กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ํา
หรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

ปญหา : ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการ
เกษตรกรรม 

ชุดดินท่ี 18 กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม  

ลักษณะเดน : กลุมดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปน
ดาง การระบายน้ําเลวถงึคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง  

ปญหา : ความอุดมสมบูรณต่ํา  บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 
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ชุดดินท่ี 15 ชุดดินแมสาย (Mae Sai series : Ms)  

ลักษณะเดน : กลุมดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือ
เปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  

ปญหา : หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณตํ่า บางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดู
ฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 

4.3 แหลงน้ํา 

4.3.1 แมน้ํา  แมน้ําซึ่งไหลผานพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน มี  3  สายหลัก  และ
ประกอบดวยคลองเล็กๆ สายสั้นๆ  แมน้ําสายหลัก  ไดแก 

4.3.1.1 แมน้ําปง  ตนน้ําเกิดจากดอยถวย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  ไหล
ผานดานใตของตําบลทาวังพราว  เปนเสนก้ันเขตแดนระหวางอําเภอสันปาตอง  และอําเภอปาซาง  
จังหวัดลําพูน 

4.3.1.2 แมน้ําขาน  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในอําเภอสะเมิง  ไหลผานอําเภอ
หางดง  เขาสูพ้ืนที่ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลทาวังพราว  บรรจบกับ
น้ําวางแลวไหลลงสูแมน้ําปงที่ตําบลทาวังพราว 

4.3.1.3 แมน้ําวาง  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในอําเภอแมวาง  แลวไหลผาน
ตําบลทุงสะโตก  บรรจบกับแมน้ําขานที่ตําบลทาวังพราวไหลลงสูแมน้ําปง 

4.3.2 หนองน้ํา  อางเก็บน้ําหนองสะเรียม  เปนหนองน้ําขนาดใหญ  มีพ้ืนที่ 150 ไร  ความ
ลึกประมาณ  4  เมตร  เก็บน้ําได  1,000,000  ลูกบาศกเมตร  ตั้งอยูในเขตหมูที่ 9  ตําบลยุหวา 

4.3.3 แหลงน้ําขนาดเล็ก  ในอําเภอสันปาตอง  ท้ังหมดประกอบดวยบอน้ําตื้น  11,663  
แหง  พ้ืนที่ไดรับประโยชน  2,500  ไร  บอบาดาล  3,622  แหง  พื้นที่ไดรับประโยชน  7,240  ไร  
ฝายและผนังก้ันน้ํา  40  แหง  (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, ม.ป.ป.) 
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4.4 ฝาย 

กรมทรัพยากรน้ํา  ไดกลาวถึงจํานวนฝายในเขตอําเภอสันปาตองไวตามตารางที่ 4.1  ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2  แสดงฝายในเขตอําเภอสันปาตอง 

ลําดับ โครงการ ขนาด ตําบล พื้นท่ีชลประทาน 
(ไร) 

1 ฝายทาบอเย็น เล็ก บานแม 3,000 

2 อางหนองสะเรียม เล็ก ยุหวา 500 

3 ฝายทาสา เล็ก ทุงป 650 

4 ฝายดอนปน เล็ก ทุงสะโตก อุปโภค 

5 ฝายน้ํารอง เล็ก ทุงสะโตก 1,800 

6 ฝายศรีบุญเรือง เล็ก ทุงสะโตก 1,000 

7 ฝายทุงเสี้ยว เล็ก บานกลาง 1,500 

8 ระบบสงน้ําแบบฝนเทียม
ศูนยสันปาตอง 

เล็ก บานกลาง อุปโภค 

9 ฝายเหมืองหลาย เล็ก ทุงป 680 

10 ทอลอดหวยเขียด เล็ก ทุงป - 

11 ฝายนาทราย เล็ก ทุงป 1,916 

12 ฝายบานปาจี ้ เล็ก ทุงสะโตก 4,231 

13 ฝายปูโล เล็ก ทุงสะโตก 719 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา 2549 

 ในการสํารวจของผูวิจัยในปพ.ศ. 2562  ของกํานัน  ผูใหญบาน  และเกษตรกร  ไดสํารวจฝาย

ในแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน  ไดดังตารางท่ี 4.2  และตารางที่  4.3 
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ตารางที่ 4.3  แสดงฝายตางๆ ในแมน้ําวาง 

ลําดับ ฝาย ตําบล อําเภอ 
1 ฝายนอน บานกาด แมวาง 
2 ฝายแมวาง บานกาด แมวาง 
3 ฝายหวยผึ้ง บานกาด แมวาง 
4 ฝายนาทราย ทุงป แมวาง 
5 ฝายทาคําปา ทุงป, บานกาด แมวาง 
6 ฝายทาสา ทุงสะโตก สันปาตอง 
7 ฝายดอนปน ทุงสะโตก สันปาตอง 
8 ฝายศรีบุญเรือง ทุงสะโตก สันปาตอง 
9 ฝายปูโล ทุงสะโตก สันปาตอง 

  

ที่มา : สํารวจโดย ชูสิทธิ์  ชูชาติ  ปพ.ศ. 2562 

 ฝายในแมน้ําวาง  ฝายตอนบนมีน้ําอุดมสมบูรณ  แตฝายตอนลางขาดแคลนน้ําในฤดูเดียวกัน  

ดังภาพ  4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4  ฝายนอน น้ําแมวาง 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.5  ฝายดอนปน (พ.ศ. 2538) 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.6  ฝายปูโล (พ.ศ. 2526) 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงฝายตางๆ ในแมน้ําขาน  อําเภอสันปาตอง 

ลําดับ ฝาย ตําบล อําเภอ 
1 ฝายไรลอ น้ําบอหลวง สันปาตอง 
2 ฝายสันปูเลย น้ําบอหลวง สันปาตอง 
3 ฝายเกาะไมตัน บานแม สันปาตอง 

4 ฝายทาบอเย็น (เจาสี่หมื่น) บานแม สันปาตอง 

5 ฝายปวงสนุก บานกลาง สันปาตอง 

6 ฝายทุงเสี้ยว บานกลาง สันปาตอง 

7 ฝายหลังถ้ํา ทาวังพราว สันปาตอง 
 

ที่มา : สํารวจโดย ชูสิทธิ ์ ชูชาติ พ.ศ. 2562 

 ฝายในแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน  กอใหเกิดลําเหมือง  ซึ่งเกิดจากแรงงานคนขุดมาตั้งแตใน

ระบบการผลิตเพ่ือบริโภค  ท้ังนี้เพราะฝาย  เหมือง  เปนพลังการผลิตดานเทคโนโลยีในการผลิต  ซึ่งใช

แรงงานในการผลิตคือคน  สรางฝาย  ขุดเหมือง  เพ่ือจัดสรรน้ําในการเกษตร 

 เหมืองท่ีสําคัญ  ไดแก  เหมืองหลวง  เหมืองเจาสี่หมื่น  ซึ่งอํานวยการขุดโดย  นายสี่หมื่น    

มณีสอน (พ.ศ. 2431-2519)  อดีตนายอําเภอบานแม  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม 

(พ.ศ. 2482-2488)  เหมืองเจาสี่หม่ืน  ใชกําลังชาวบานวันละกวา 3,000 คน  ยาวมากกวา  20  

กิโลเมตร  ใชเวลา  6  เดือน  เกิดพื้นท่ีรับน้ําเพ่ือการเกษตรประมาณ  20,000 ไร  (สี่หมื่น  มณีสอน, 

2562)  ลําเหมืองนี้ยังคงใชน้ําเพ่ือการเกษตรจนถึงปจจุบันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7  ลําเหมืองเจาสี่หมื่น 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.8  การขุดลอกลําเหมืองเจาสี่หมื่น 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 พ้ืนที่อําเภอสันปาตอง  ไดเกิดชุมชนเมืองขนาดเล็กมาตั้งแตสมัยอาณาจักรหริภุญชัย         

(พ.ศ. 1205-1836) ปกครองเขตเมืองเชียงใหม  เวียงทากาน  เปนเมืองหนึ่งในเขตอําเภอสันปาตองที่

ขึ้นอยูกับอาณาจักรหริภุญไชย  แลวตอมาก็มีเขตปกครอง  พันนาขาน (สันปาตอง)  พันนาแม  ในสมัย

พญาติโลกราช ปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 1985-2031) พัฒนาการของเมืองสันปาตอง  เปลี่ยนไปตามมิติ

ทางประวัติศาสตร  ตอมาในปพ.ศ. 2482  จึงไดเปลี่ยนชื่ออําเภอบานแม  เปนอําเภอสันปาตอง 

 การเกษตรเปนอาชีพหลักของชาวบานมาตั้งแตระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง  ในสังคมลานนา  

จนกระทั่งเขาสูระบบการผลิตเพ่ือขายในปจจุบัน  การเกษตรก็ยังมีบทบาทสําคัญมากกวาอาชีพอ่ืนๆ  

การเกษตรนอกจากอาศัยน้ําฝนแลว  ยังตองการน้ําทาจากแมน้ํา  ลําคลอง  ระบบการปกครองของรัฐ 

และชุมชนในการอยูรวมกัน  จึงไดเกิดการจัดสรรน้ําในการเกษตร  เพื่อการทํานา  ทําสวน  เลี้ยงสัตว  

การจัดสรรน้ํา  เปนภูมิปญญาทองถิ่น  โดยการควบคุมของรัฐ  จึงทําใหเกิดระบบเหมือง  ฝาย  หลุก  

มาตั้งแตโบราณ  และเปลี่ยนแปลงบางในสมัยหลังพ.ศ. 2476  หลังจากกรมชลประทานไดมีบทบาท

มากขึ้น  ซึ่งจะไดอธิบายเนื้อหานี้ในบทตอไป 

 

 

 

 



69 
 

4.5 พืชเศรษฐกิจ  จากการสํารวจพ้ืนท่ีวิจัยทั้ง  6  ตําบล  จํานวน  49  หมูบาน  ตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ถึงสิงหาคม  พ.ศ. 2562  จํานวนหมูบานละ  3-5  ครั้ง  เพ่ือสังเกตพ้ืนท่ี  

สัมภาษณ  ประชุมกลุมยอย  แลวบันทึก  วิเคราะหสิ่งที่ไดพบเห็น  ตรวจสอบกับเอกสารราชการ  

แผนพัฒนาการเกษตรตําบล  โครงการพัฒนาชุมชนตําบลน้ําบหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบล

บานกลาง  ตําบลทุงสะโตก  และตําบลทาวังพราว  สามารถวิเคราะหสรุปผลไดวา  ระบบเศรษฐกิจของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่วิจัย  จัดเปนระบบเศรษฐกิจ  2  ระบบ  ควบคูขนานกัน  คือ  การผลิตเพ่ือเลี้ยง

ตัวเอง  และระบบการผลิตเพ่ือขาย 

ระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเองในแตละครอบครัวของกลุมเกษตรกร  พอ  แม  และปู  ยา  ตา  

ยาย  ยังคงทํานาเพื่อบริโภค  เหลือขาย  เลี้ยงสัตว  เชน  ไก  ปลา กบ  ไวบริโภค  ยามวางจาการ

เพาะปลูกมีการผลิตจักสาน  และหัตถกรรมพื้นบานเพ่ือใชเอง  และจําหนาย  ปลูกผักไวบริโภค        

การผลิตอหารเพ่ือบริโภค  เปนการลดรายจายอยางหนึ่ง 

ในระบบการผลิตเพ่ือขาย  มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน  ขาวนาป  ขาวนาปรัง  ลําไย  หอม

ใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  พืชผัก  และกระเทียม  เลี้ยงสัตว  ไดแก  สุกร  วัว  ควาย  ไก  ปลา  ไว

จําหนาย  บางรอง  หมูท่ี 6  ตําบลทุงสะโตก  เปนหมูบานตีเหล็ก  ผลิตเครื่องมีด  พรา  และเครื่องมือ

เกษตรจําหนายในเขตภาคเหนือ  และจังหวัดเชียงใหม  การผลิตเครื่องจักสาน  ไมไผ  ผลิตทั่วไปเกือบ

ทุกตําบลไวใชเอง  และจัดจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9  การเลี้ยงวัวไวขาย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.10  การตีมีด 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

คนหนุมสาวสวนมากทํางานรับจางในภาคราชการ  หรือภาคเอกชน  บางคนก็ประกอบอาชีพ

การคาขายแรงงานดานการเกษตร  สวนใหญจึงเปนแรงงานของผูสูงอายุ  ถาหนุมสาวยึดอาชีพดาน

การเกษตรก็มีวัตถุประสงคในการผลิตเพ่ือขายมากกวาการบริโภค 

ในเขตพื้นที่  6  ตําบลในปจจุบัน  สามารถแบงเปน  3  กลุม  โดยยึดพ้ืนที่การเกษตรในการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

1. กลุมพ้ืนที่สูง  มี  1  ตําบล  คือ  ตําบลน้ําบอหลวง  เปนพื้นที่เชิงเขา  มีความสูงตั้งแต  318  

เมตร – 380 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  มีที่นาแคบๆ ในเขตที่ราบเชิงเขา  ถึงแมวาเปนพ้ืนที่

ตนน้ําขาน  มีฝายไรลอ  และลําเหมืองสงน้ํา  แตประชาชนทําสวนลําไยมากกวาการทํานา  การทําสวน

ลําไยอันดับ  1  ทํานาอันดับ  2  นอกจากนั้นปลูกหอมใหญ  ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  เปนพืชเศรษฐกิจ  

เหตุผลที่ประชาชนทําสวนลําไยเพราะเปนพ้ืนที่สูง  และราคาการจําหนายลําไยดีกวาราคาขาว  การ

ปลูกลําไยใชน้ํานอยกวาขาว  และการดูแลไมใชเวลามากเหมือนการปลูกขาว 
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ภาพที ่4.11  ลําไย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

2. กลุมขาดแคลนน้ํา  กลุมขาดแคลนน้ําทา  ประกอบดวยตําบลยุหวา  ตําบลบานกลาง  

ตําบลทาวังพราว  ตําบลดังกลาวแลว  อยูปลายน้ําของแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน  จึงถูกตําบลอ่ืนๆ ที่

อยูเหนือน้ําช้ําน้ําไดมากกวา  ถึงแมจะมีระบบชลประทาน  คือ  ฝาย  และหมือง  แตปรากฏวาฝายทาย

น้ํา  มีน้ําไหลเขาสูหลังฝายนอย  ขาดแคลนในฤดูแลง  พื้นที่ของตําบลดังกลาวแลว  ซึ่งเคยใชน้ําจาก

ฝายอุดมสมบูรณในอดีต  จึงเลิกการทํานา  แลวปลูกลําไย  หรือพืชใชน้ํานอย  ซึ่งมีราคาสูงกวาการปลูก

ขาว 

พืชเศรษฐกิจ  ลําไย  ปลูกมาเปนอันดับ  1  รองลงมาคือ  การทํานา  และปลูกพืชอ่ืนๆ เชน 

ถั่วเหลือง  พืชผัก  หอมใหญ  ขาวโพด 
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ภาพที ่4.12  หอมใหญ 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

ภาพที่ 4.13  ขาวโพด 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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3. กลุมน้ําอุดมสมบูรณ  ไดแก  ตําบลบานแม  อยูตนแมน้ําขาน  และตําบลทุงสะโตก  ไดรับ

น้ําทั้งแมน้ําขาน  และแมน้ําวาง  มีระบบฝาย  เหมืองที่ดี  เชน  เหมืองเจาสี่หมื่น  ครองรองดื่อ  คลอง

รองปูกอง  คลองแมอาว  ดังนั้น  ตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  จึงปลูกขาวนาป  ขาวนาปรัง  

อันดับ  1. หอมใหญ  อันดับ 2. ลําไย  อันดับ 3. นอกจากนั้นก็ปลูกถ่ัวเหลือง  ขาวโพด  กระเทียม  

และพืชผักตางๆ  ภัยคุกคามทางดานการทํานาของ  2  ตําบล  คือ  การตัดถนนสาย  3035  และถนน  

1013  ทําใหพื้นที่นากลายเปนพ้ืนที่พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.14  ถั่วเหลือง 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.15  แสดงการสูบน้ําจากใตดินใสนาขาว 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 



บทที่ 5 
พัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร 

 

ขาว  เปนยุทธปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของอาณาจักรลานนา (พ.ศ. 1839-2317) หรือสมัยเปน

ประเทศราชของประเทศไทย (พ.ศ. 2317-2442) ดังนั้นการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ซึ่งกอใหเกิด

ยุทธปจจัย  จึงเปนบอเกิดแหงความมั่นคงของรัฐ  รัฐจึงตองเขามาควบคุมระบบการจัดสรรน้ํา และ

ผลผลิตดานการเกษตร 

การควบคุมการจัดสรรน้ํา  เริ่มจากโครงการสวนบน (Superstructure) ไดแก  อํานาจการ

ปกครอง  กฎหมาย  จารีตประเพณี  และแบบการผลิต (Mode of Production) ซึ่งประกอบดวย  

พลังในการผลิต (Force of Production) และความสัมพันธในการผลิต (Relation of Production) 

ระหวางผูปกครอง หรือพระเจาแผนดิน  และไพรฟาประชาชน  ผูทําการผลิตในที่ดินของผูปกครอง  

การอนุรักษ  จัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร หรือการผลิตยุทธปจจัย  จึงมีความสัมพันธกันระหวางโครงการ

สวนบน  พลังในการผลิต  และความสัมพันธในการผลิต 

ดังนั้น  เนื้อหาในบทนี้เพ่ือเนนใหเห็นพัฒนาการหรือประวัติความเปนมา  จึงแบงออกเปน  3  

สวน 

1. ภูมิหลังประวัติศาสตรลานนา 

2. การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476) 

3. การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสมัยปจจุบัน (พ.ศ. 2476-2562) 

 

1. ภูมิหลังประวัติศาสตรลานนา 

ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 พอขุนมังราย (พ.ศ. 1805-1854) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก 

พระยาลวจังกราช แหงนครเงินยาง ไดทรงสรางเมืองเชียงใหมขึ้นในปพ.ศ. 1839 และในสมัยของ 

พระองค ไดปราบปรามเมืองลําพูน และเมืองลําปาง ทําใหเขตการปกครองของพอขุนมังรายขยาย 

กวางขวางออกไปกวาเดิม ในรัชสมัยพอขุนมังราย ไดปกครองเมืองเชียงราย เมืองเชียงใหม เมือง

ลําพูน และเมืองลําปาง ตอมาในสมัยพระเจาติโลกราช(พ.ศ. 1984-2030) พระองคได ปกครองเมือง

แพร เมืองนาน และขยายดินแดนในรัฐฉาน ของพมา ทําใหอาณาจักรลานนาไทย ขยายอาณาเขต

ออกไปกวางขวางยิ่งข้ึนอีก กษัตริยของราชวงศมังราย(พ.ศ. 1839-2101) ไดทรง ปกครองเมือง

เชียงใหม ติดตอกันมาถึง 262 ป จนกระทั่งในสมัย พระเมกุฏิ (พ.ศ. 2094-2101) เชยีงใหมจึงสูญเสีย

เอกราชใหแกพมา(พระยาประชากิจกรจักร, 2516:398) 

หลังจากนั้นมาประมาณ 200 กวาป ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณลานนาไทย 

จึงเปนสถานที่ที่แยงชิงความเปนใหญระหวางไทย พมา และการตั้งตัวเปนอิสระของประชาชน ใน

ลานนา ในปพ.ศ. 2270 เทพสิงห ไดนํากองทัพประชาชนเขายึดเมืองเชียงใหม ซึ่งพมา ยึดครองอยูได

สําเร็จ และในปพ.ศ. 2304 พมาก็สามารถยึดเมืองเชียงใหมกลับคืนไดอีก ในปพ.ศ. 2317 พระยา    
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จาบานแหงเมืองเชียงใหม และพระยากาวิละแหงเมืองลําปาง ไดรวมกับ กองทัพไทยจากกรุงเทพฯ    

ขับไลพมาออกจากเชียงใหมไดสําเร็จ  (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2514:484) นอกจากนี้ได

ขับไลพมาออกจากเมืองอื่น ๆ ในภาคเหนือดวย อาณาจักรลานนาจึงเปนอิสระจากพมา แตเปน

ประเทศราชของไทย 

จากปพ.ศ.2317-2427 อาณาจักรลานนามีฐานะเปนประเทศราชของกรุงเทพฯ ในดาน 

นโยบายการปกครองและกฎหมาย ลานนาไทยมีอิสระในการใชวิธีการปกครอง และกฎหมายของ

ตนเอง กรุงเทพฯ จะไมเกี่ยวของกับการบริหารภายใน แตในยามสงคราม ลานนาไทยจะตองใหความ

ชวยเหลือ กรุงเทพฯ ตามที่กรุงเทพฯ รองขอ นอกจากนี้ ยังตองสงเครื่องราชบรรณาการ อัน

ประกอบดวยตนไมเงิน ตนไมทอง และสิ่งของอ่ืน ๆ บาง ตามความเหมาะสม 

ในระหวางปพ.ศ. 2417-2426 กรุงเทพฯ ไดสงขาหลวงไปประจําอยูเมืองเชียงใหม เพ่ือ 

ควบคุมดูแล และแกปญหาตาง ๆ ใน 3 หัวเมือง คือ เชียงใหม ลําปาง และลําพูน หนาที่ของขาหลวง 

เปนแตเพียงผูประสานงานระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม และหัวเมืองเหนือใหดําเนินงานตาง ๆ ตาม 

นโยบายของกรุงเทพฯ แตระเบียบ กฎหมาย วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนอํานาจตาง ๆ เจาผูครอง 

นครยังมีอยูเชนเดิม  (สรัสวดี ประยูรเสถียร 2522:72-75) 

ในระหวางปพ.ศ. 2427-2442 กรุงเทพฯ ไดควบคมุนโยบายดานการเมือง การปกครอง และ 

เศรษฐกิจของลานนามากยิ่งขึ้น ไดนํากฎหมายกรุงเทพฯ เขามาใชแทนกฎหมายเกา ๆ ในลานนาไทย 

โดยเริ่มตนจากปพ.ศ. 2427 รัฐบาลไทยไดสง กรมหมื่นพิชิตปรีชาการ ขึ้นมาดํารงตําแหนงขาหลวง

พิเศษ ประจําเมืองเชียงใหม (พ.ศ. 2427-2428) ขาหลวงพิเศษมีอํานาจหนาที่เหมือนตัวแทนกษัตริย 

สามารถ สั่งการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงกิจการบางอยาง ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยที่เจาผูครองนคร

ไมมีสิทธิ ยับยั้ง กรมหมื่นพิชิตปรีชากร ไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และระบบการปกครองหลายอยาง 

เชน การภาษีอากร ไดเปลี่ยนแปลงระบบภาษี ซึ่งแตเดิมเก็บเปนสิ่งของ ใหเปลี่ยนใหมโดยเก็บเปน 

เงินตราแทน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีระบบเจาภาษีนายอากร เก็บภาษี 5 ชนิด คือ ภาษีสุรา ภาษีสุกร 

ภาษีนา ภาษีครั่ง และสมพัตสรตนไม(สรัสวดี ประยูรเสถียร 2522:93-97) เจาภาษีนายอากร ทํา

หนาที่เปนคนกลางในการเก็บภาษีจากประชาชนแทนรัฐบาล 

การปกครอง ในระยะที่ลานนาตกเปนประเทศราชของไทย (พ.ศ.2317-2427) ระบบการ

ปกครองของลานนา มีตําแหนงสําคัญควบคุมงานการปกครองของแตละเมือง คือ ตําแหนง เจาขัน    

5 ใบ อันประกอบดวย ผูครองนคร และผูชวย 4 ตําแหนง คือ พระยาอุปราชเจา ทําหนาที่การคลัง 

เจาราชบุตร เจาราชวงศ ทําหนาท่ีเกี่ยวกับทหาร และ เจาบุรีรัตน เปนผูจัดการ ปกครองภายในเมือง 

นอกจากนี้ยังมีเคาสนามหลวง ประกอบดวย เจานายชั้นสูง (วัลลภา เครือเทียนทอง 2519:29-32) 

ตําแหนงดังกลาวแลว กรมหมื่นพิชิตปรีชากร โปรดยกเลิก แลวจัดตั้ง กรมทั้งหก ขึ้นแทน มี กรม

มหาดไทย กรมทหาร กรมยุติธรรม กรมคลัง กรมวัง และกรมนา (วัลลภา เครือเทียนทอง 2519:29-

32) ใหกรมทั้ง 6 มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินแทน เจาชั้น 5 ใบ และเคาสนามหลวง 
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นับแตปพ.ศ. 2427 เปนตนมา กรุงเทพฯ ก็เขาควบคุมอาณาจักรลานนาอยางใกลชิดยิ่งข้ึน มี

การนําระบบกฎหมายของกรุงเทพฯมาใช ทั้งดาน เศรษฐกิจ และการเมือง ระบบการปกครอง และ 

กฎหมายเกา ๆ ของลานนาไดถูกยกเลิก การกดดันในระบบการเก็บภาษีเปนเงินแทนสิ่งของตาม

กฎหมายกรุงเทพฯ จึงกอใหเกิดกบฏชาวนาในเชียงใหม พ.ศ. 2432 (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, ตุลาคม 2522-

มีนาคม 2523) 

ในปพ.ศ. 2436 ไดจัดตั้ง มณฑลพายัพ มีเมืองเชียงใหมเปนที่ตั้งมณฑล และมีเมืองอื่น ๆ 

ประกอบ ไดแก เมืองลําพูน  ลําปาง เมืองแพร เมืองนาน เมืองเถิน ในปพ.ศ. 2442 ไดยก ฐานะขึ้น

เปนมณฑลเทศาภิบาล และไดลดอํานาจของเจาเมืองลง ใหขาหลวงเทศาภิบาล มีอํานาจ สิทธิ์ขาดใน

การปกครองอยางเต็มที่ ในปพ.ศ. 2458 ไดแยกจังหวัดลําปาง นาน แพร ออกจาก มณฑลพายัพ แลว

จัดตั้งเปนมณฑลมหาราษฎร ตอมาในปน.ศ. 2468 ก็ไดยุบมณฑลมหาราษฎร รวมเชา กับมณฑลพา

ยันเดิม (สรัสวดี ประยูรเสถียร, 2522: 164-181) 

ในปพ.ศ. 2469 กรุงเทพฯ ไดลงมติยกเลิกตําแหนงผูครองนคร โดยมีเงื่อนไขวา ถาตําแหนง 

เจาผูครองนครเมืองเหนือคนใดถึงแกพิราลัย ก็ไมตองแตงตั้งผูใดข้ึนมาแทน ในที่สุดตําแหนงเจาผู

ครองนคร ก็ไดหมดสิ้น 

ในปพ.ศ. 2476 รัฐบาลไดประกาศยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ จึงทําใหมณฑลพายัพ 

ตองสิ้นสุดลงดวย 

ในทามกลางความผันเปลี่ยนแปรผันของระบบการปกครองในอาณาจักรลานนาไทย ซึ่งมี

เชียงใหม เปนศูนยกลาง บางระยะเวลา(พ.ศ. 1839-2101) ก็เปนอิสระ บางระยะเวลา(พ.ศ. 2101-

2317) ก็กลายเปนดินแดนที่แยงชิงความเปนใหญระหวางไทย พมา และความเปนอิสระของลานนา

เอง และในสมัยสุดทายของอาณาจักร (พ.ศ. 2317-2476) ก็ถูกปกครองโดยกรุงเทพฯ แตถาพิจารณา 

ทางดานประชาชนหรือไพร  ในเรื่องแบบแผนของการผลิต (Mode of Production) ก็มิ ได

เปลี่ยนแปลง ในหลักใหญ ๆ แตอาจเปลี่ยนแปลงบางในขอปลีกยอย กลาวคือ 

พลังในการผลิต (Productive Forces) พลังในการผลิต ใชแรงงาน คน สัตว ประกอบ กับ

เครื่องมือในการผลิตแบบงาย ๆ เชน ไถ จอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการสรางเหมืองฝาย ระหัดวิดน้ํา

ประกอบการผลิตบาง เนื่องจากพลังในการผลิตไมกาวหนาเทาที่ควร จึงทําใหไดรับ ผลผลิตนอย 

ในดานแรงงาน แรงงานในสังคมลานนาขาดความอิสระ ตองสังกัดมูลนาย และรับใช มูลนาย

ในการทํางาน ตามทําเนียมประเพณีของระบบไพร ระบบไพรเริ่มขึ้นเมื่อไร ไมปรากฏหลักฐาน เดนชัด 

แตในสมัยราชวงศมังราย(พ.ศ. 1839-2101) ไดมีไพร และทาสเกิดขึ้นแลว และไดประกาศ ยกเลิก

ทาสในลานนา เมื่อพ.ศ. 2454 และเลิกไพร เมื่อพ.ศ. 2457 ระบบไพร ระบบทาส ทําให แรงงานขาด

อิสระในการประกอบอาชีพตาง ๆ ไดอยางเสรี และตองสูญเสียเวลาสวนหนึ่งในการรับใช เจานายซึ่ง

ไพรสังกัด (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2523: 46) 

ความสัมพันธในการผลิต (Relations of Production) ไพรในภาคเหนือ ขาดระบบ 

กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เพราะ "แผนดินท้ังหมดเปนของทาวพระยามหากษัตริย" (มังรายศาสตร 2521:110) 
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ทรัพยากรตาง ๆ ในดิน เชน ปาไม แรธาตุ ก็เปนสมบัติของเจาเมืองทั้งสิ้น เมื่อเจาเมืองเปนผูถือ 

กรรมสิทธิ์ปจจัยในการผลิต  แรงงาน (ไพร) ที่ทําการผลิตก็ตองแบงปนผลผลิตใหแกเจาของ ดังนั้น 

ความสัมพันธในการผลิต ในระยะประมาณ 600 กวาป(นับแตราชวงศมังรายถึงสมัยเปนประเทศราช

ของกรุงเทพฯ) จึงมีลักษณะสําคัญดังนี้ (ชูสิทธิ์ ชูชาติ 2524:25-27) 

1. ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (Land) แตมีสิทธิครอบครอง 

2. มีการแบงปนผลผลิต ใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ คาเชา ภาษี และสวย 

3. ลักษณะการผลิต เปนแบบ ผลิตเพื่อใชเอง มิใชผลิตเพ่ือขาย อาจมีการผลิตเพ่ือขายบาง 

แตมีปริมาณนอย ทั้งนี้ ในแตละหมูบาน มีผลผลิตสวนใหญเกือบเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง การ

แลกเปลี่ยน สินคาหายากมีบาง แตก็เบาบาง 

เนื่องจากพลังการผลิตไมกาวหนา เปนการผลิตที่ยึดธรรมชาติเปนหลัก และใชเครื่องมือใน 

การผลิตแบบงาย ๆ ประกอบกับวัตถุประสงคในการผลิต เปนการผลิตเพ่ือใชเอง มิใชผลิตเพ่ือขาย 

และตองแบงผลผลิตสวนหนึ่งใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ คาเชา สวย จึงทําใหผลผลิต 

ไมมีเหลือเพียงพอใหเกิดการสะสม เมื่อไมมีการสะสมทุน การลงทุนก็ไมเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิด การคา

เสรีขึ้นในภาคเหนือ และการคาไดเขาไปสูหมูบานชนบท แตประชาชนในหมูบานสวนใหญไม สามารถ

ปรับตัวเปนพอคาได ที่มีบางก็เปนสวนนอย ใชทุนไมมากนัก มีประมาณหมูบานละ 2-3 คน หรือบาง

หมูบาน ก็ไมมีพอคาเลย พอคาดังกลาวแลว ยังเปนประเภท "พอคา-ชาวนา" คือ คาขาย หลังฤดูกาล

เก็บเก่ียว มีบางคนอาจคาขายตลอดป แตก็ยังยึดอาชีพทํานาเปนหลัก 

ประวัติศาสตรของสังคมลานนา ซึ่งมีศูนยกลางอยูท่ีเชียงใหม (พ.ศ. 1839-2476) ถาพิจารณา 

ในดานสังคมเมืองเกี่ยวกับระบบการปกครองแลว มีลักษณะคลาย ๆ กัน ทุก ๆ ราชวงศ กลาวคือ 

ผูปกครองทําหนาที่ ปกปอง คุมครอง และควบคุมประชาชน ใหเชื่อฟง และปฏิบัติตาม โดยใชระบบ 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา เปนกลไกที่สําคญัในการปกครอง ในยาม

สงบ ประชาชนทําการผลิต เพื่อสงผลผลิตสวนหนึ่งใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ สวย 

ภาษี และเก็บผลผลิตที่เหลือจากการแบงปนแลวไวบริโภคเอง นอกจากนี้ ยังตองถูกเกณฑแรงงาน 

ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ในยามสงคราม ประชาชน หรือไพร ก็ตองเปนทหารปกปองดินแดน

ของตนเอง 

เปนที่นาสังเกตวา ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ประมาณ 600 กวาป ของอาณาจักรลานนา 

เฉพาะที่มีศูนยกลางท่ีเชียงใหม ถาพิจารณาดานระบบเศรษฐกิจแลว มีการเปลี่ยนแปลงอยางเล็กนอย 

ทั้งในดานความสัมพันธในการผลิต พลังในการผลิต และวัตถุประสงคของการผลิต ระบบเศรษฐกิจ 

เพ่ิงจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น เม่ือมีการติดตอกับชาวตะวันตก ในสมัยกรุงเทพฯ กลาวคือ เม่ือกรุงเทพฯ 

ไดทําสนธิสัญญากับอังกฤษ ในปพ.ศ. 2398 แลว สนธิสัญญาครั้งนั้น ทําใหเกิดการคาขายอยางเสรี 

ระบบเศรษฐกิจแบบปด กลายเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด การผลิตสิ่งของเพ่ือใชเอง ไดเปลี่ยน เปน

ระบบการผลิตเพ่ือขาย หรือเพ่ือการตลาดอยางชา ๆ โดยมีเงินตราเขามาทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยน 

แทนระบบแลกของตอของ (Bater System) ซึ่งมีมาแตเดิม เมื่อเงินตรามีบทบาทในทางดานเศรษฐกิจ 
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และการเมืองมากยิ่งขึ้น จึงทําใหรัฐบาลไทยสั่งเก็บภาษีอากร ในสังคมลานนาใหม โดยเก็บเงินตรา

แทน สิ่งของ และวิธีการนี้ ไดเริ่มตนในปพ.ศ. 2427 และตั้งแตปดังกลาวแลวเปนตนไป กรุงเทพฯก็ได

เขา มาควบคุมลานนาไทยมากยิ่งข้ึน ทั้งดานเศรษฐกิจ และการเมือง มีการนําระบบการปกครอง และ

กฎหมาย ของกรุงเทพฯ เขามาใชแทนกฎหมาย และวิธีการปกครองแบบเกาของลานนา พรอม ๆ กัน

นั้น ก็ได พยายามลดอํานาจของเจาผูครองนครลง ท้ังดานเศรษฐกิจ และการเมือง เชน เก่ียวกับเรื่อง

ภาษีอากร เมื่อเก็บแลว ก็สงใหแกรัฐบาลกลาง มิใหเจาของเก็บไวดังแตกอน มีการใหเงินเดือนเจา

เมือง แทน ระบบ การกินเมือง แบบเกา 

ในปพ.ศ. 2442 กรุงเทพฯ ไดเปลี่ยนฐานะของหัวเมืองลานนา เปนมณฑลเทศาภิบาล และ 

ไดลดอํานาจ และหนาที่ของเมืองลง ใหเจาเมืองดํารงแตเพียงตําแหนง สวนอํานาจสิทธิ์ขาดในการ 

ปกครอง ข้ึนอยูกับขาหลวงเทศาภิบาล ในพ.ศ. 2489 ไดประกาศยกเลิกตําแหนงเจาผูครองนคร 

สําหรับเจาผูครองนคร ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น ก็ใหดํารงตําแหนงตอไป เมื่อถึงแกพิราลัย      

จะแตงตั้งใครข้ึนดํารงตําแหนงเจาผูครองนครอีกไมได  (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2538:33-35) 

ประวัติศาสตรการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  ในดานผูปกครองซึ่งมีอํานาจสูงสุด  และ

กฎหมายไดเปลี่ยนแปลงไปจากเจาผูครองนครเปนเสนาบดี  หรือรัฐมนตรีจากรัฐบาลกรุงเทพฯ แตใน

ดานการผลิตซึ่งแมเปลี่ยนแปลงบาง  แตก็อยูบนรากฐานเดิม 

 

2. การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476) 

การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา  เก่ียวของกับโครงสรางสวนบน  ไดแก  ระบบ

การปกครอง  กฎหมาย  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ในการเขยีนรายวิชาวิจัยเรื่องนี้ไดพิจารณาดาน

กฎหมายเพียงดานเดียว  เพ่ือกระชับเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  และยกตัวอยางกฎหมายที่

เก่ียวของกับปจจัยการผลิต  และแบงปนผลผลิต หรือความสัมพันธดานการผลิต 

2.1 ปจจัยในการผลิตและการแบงปนผลผลิต 

ที่ดิน กฎหมายเก่ียวกับการถือครองที่ดิน ในอาณาจักรลานนาไดระบุไว อยางเดนชัดวา 

แผนดินทั้งหมดเปนของทาวพระยามหากษัตริย หรือแผนดินเปนของ ประมุขของรัฐ และประมุขของ

รั ฐ ก็ทรงอนุญาตใหประชาชน ถือครองที่ดิ นประกอบอาชีพได  แตขาดระบบกรรมสิทธิ์  

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แรธาตุ สัตวปา ฯลฯ ก็เปน ทรัพยสมบัติของรัฐ ผูใดบุกรุกหรือทําลาย

โดยมิไดรับอนุญาต มีความผิด ตองเสียคาปรับ เปนเงินตรา เชน ลักลอบตัดไมสัก เสียคาปรับตนละ 

500 เบ้ีย ไมตะเกียนตนละ 660 เบี้ย สําหรับสัตวปาเชน ควายปา วัวแดง กวาง อีเกง กระตาย ไกปา 

นกยูง ฯลฯ หรือ สัตวน้ําซึ่งไดแกปลาบางชนิด เชน ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาเทโพ ฯลฯ ก็หามมิ

ให ประชาชนลักลอบทํารายหรือจับเปนอาหารกอนไดรับอนุญาต มิฉะนั้นมีความผิดตองเสียคา ปรับ

ไหม (มังรายศาสตร, 2521:117-119) 

การขาดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคล มิใชมีเพียงแตอาณาจักรลานนาไทย อาณาจักรกรุง

ศรีอยุธยา ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน "กฎหมายพระไอยการเบคเสรจ"  มาตรา 52 ระบุวา "ที่ในแวน
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แควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตน ราชธาณีบุรีรมย เปนท่ีแหงพระเจาอยูหัว 

หากใหราษฎรทั้งหลาย ผูเปนขาแผนดินอยู จะได เปนที่ราษฎร หามิได" (กฎหมายตราสามดวง      

เลม 3, 2502:115) 

การขาดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะที่ดินเปนของประมุขสูงสุดของรัฐแตเพียง ผูเดียว เปน

ลักษณะทั่ว ๆ ไปของสังคมเอเชีย (Varga, 1968:335)  ซึ่งแตกตางกับระบบการผลิตของยุโรปในสมัย

ศักดินา (Feudalian) ถือวากรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของขุนนาง (Varga, 1968:344) ความแตกตางกันใน 

ดานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินไดสงผลกระทบใหระบบการปกครองของไทยและลานนา  รวมอํานาจ 

เขาสูสวนกลางอยางเหนียวแนนมากกวาระบบศักดินายุโรป  ซึ่งมีลักษณะคอนขางกระจายอํานาจตาม

สิทธิในการถือครองที่ดิน 

แรงงาน แรงงานคน และสัตว เปนปจจัยสําคัญในการผลติของสังคมลานนา ในขณะที่ที่ดินรก

รางวางเปลามีมาก แตแรงงานมีนอย  การแสวงหาแรงงานโดยการยกกองทัพโจมตีบานเมืองหรือ

ชุมนุมชนอ่ืนแลวกวาดตอนแรงงานเหลานั้นเพื่อเปนกําลังสําคัญในการผลิต จึงเปนเหตุการณปกติใน

การทําสงครามชองชนชาติในคาบสมุทรอินโดจีน แรงงานซึ่งไดจาก การกวาดตอนเชลยในยาม

สงครามสวนมากเปนบําเหน็จรางวัลแกแมทัพนายกอง เชน ในป พ.ศ.2582  กองทัพเมืองเชียงใหม 

และเมืองลําพูนยึดไดเมืองสาด  เมืองตวน และเมือง ในรัฐฉานประเทศพมา ในปจจุบัน กองทัพ

เชียงใหม - ลําพูน ไดกวาดตอนเชลยศึกชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 1,868 คน แบงใหแกแมทัพนายกอง 

1,000 คน ถวายกรุงเทพฯ 868 คน แต กรุงเทพฯ ปฏิเสธในการรับเชลยศึกเหลานี้ (พระยาประชากิจ

กรจักร, 2516:487) 

ไพร หรือชาวนา  นอกจากใชแรงงานของตนเองในการผลิตแลวยังมิไดมีความอิสระ ในการ

ประกอบอาชีพเทาที่ควร  ท้ังนี้เพราะตองสังกัดมูลนาย  “ไพรสิบคนหื้อ มีนายสิบผูหนึ่ง นายสิบหาคน

หื้อมีนายหาสิบผูหนึ่ง นายหาสิบมีสองคนหื้อ มีนายรอยผูหนึ่ง...”  (มังรายศาสตร ฉบับวันหมื่นเงิน

กอง, 2518:2)  นอกจากสังกัดมูลนายเพ่ือใหสะดวกในการปกครองและควบคุมดูแลแลว ไพรตองทํา

หนาที่เฝาเวรยาม  รับใชเจานาย  เหมือนไพรในสังคมไทย จนกวาอายุครบ 50 ป (มังรายศาสตร, 

2521:5)  จึงหมดภาระหนาที่  กฎหมายไดระบุการเขาเวรยามไววา "ควรใหไพรมีเวรผัดเปลี่ยนกันมา

ทํางานหลวง 10 วัน  กลับไปสรางเหมืองฝาย  ไร  นา  สวน  เรือกที่ดิน 10 วัน” (กฎหมายมังราย 

ฉบับนายศกัดิ์  รัตนชัย, 2521:77)  

ระยะเวลาในการเกณฑแรงงานไพร เพ่ือรับใชมูลนายแตกตางกันบางในแตละสมัย  ในที่สุดก็

ไดยกเลิกใน พ.ศ. 2443 (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.13.2/21) กวาแรงงานไพร

ในลานนาจะไดรับอิสระชาวนาหรือไพร  ตองสังกัดรับใชมูลนายไมนอยกวา 1,000 ป 

เนื่องจากแรงงานไพรเปนปจจัยสําคัญในการผลิต ในสังคมลานนาจึงไดตรากฎหมาย ให    

ขุนนางเห็นความสําคัญและไมดูถูกเหยียดหยามไพรไววา  “บานเมืองใดบมีไพร ก็บเปนเมือง บเปนยศ

ศักดิ์ แมประโยชนอันใดก็มีในไพรไว”  ทั้งนี้เพราะไพรเปนผูทําไร  ทํานา  ทําสวน  ใหเกิดประโยชน

แกบานเมือง (กฎหมายมังรายฉบับนายศักดิ์  รัตนชัย, 2521:77)  เพ่ือใหไพรอยูดีกินดีมีท่ีดินทํามาหา
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กิน เจาขุนมูลนาย จะไดรับผลผลิตจากไพรในลักษณะของการเสียภาษี  จึงไดตรากฎหมายเพื่อ

สงเสริมการบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อทําไร  ทํานา ไววา "ไพรหากไดเบิกนายางถางนารางสรางบานที่สวน

กิน 3 ป เยียะเอาดอกชอบแล” (มังรายศาสตรฉบับวัดหมื่นเงินกอง, 2518:4)  หมายความวา ไพร

สามารถบุกเบิกที่ดินทํามาหากินได  โดยรัฐบาลไมเก็บภาษีในระยะแรกเปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นตอง

เสียภาษีใหแกรัฐ การเสียภาษีขาวแบงออกเปน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อขาวตั้งทอง ครั้งท่ี 2 เมื่อขาวออก

รวง ครั้งท่ี 3 เม่ือเก็บเก่ียวเรียบรอยแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหไพรเดือดรอน (มังรายศาสตรฉบับหมื่น

เงินกอง, 2518:4) 

วิวัฒนาการในการเสียภาษีขาว ไดเปลี่ยนแปลงตามรัชสมัย ในระเบียบขอบังคับ ปลีกยอย 

แตหลักการสําคัญในการเสียภาษีเปนขาวเปลือกใหแกรัฐมิไดเปลี่ยนแปลง  ในรัชสมัยพระเจา            

กาวิโรรสสุริยวงค (พ.ศ. 2396 - 2413) ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ 2 สัด ตอขาวเชื้อ 1 สัด (กองจดหมาย

เหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.14.4/1)  การเก็บภาษีเปนขาวเปลือกไดประกาศยกเลิกเก็บเปน

เงินแทน ในป พ.ศ. 2427  เมื่อสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ไดปฏิรูปการเก็บภาษี

อากร ในมณฑลพายัพ (วัลลภา  เครือเทียนทอง, 2519:54-55) 

นอกจากชาวนาตองเสียภาษีเปนขาวเปลือกใหแกรัฐแลว ยังตองแบงผลผลิตใหแก ผูถือครอง

ที่ดินดวยในกรณีเชานาบุคคลอื่น เชน “ทํานาแบงขาวกัน ใหเจาของนาไดคานา ไปกอน พันธุขาวของ

ผูใดใหไดคืนไปกอน ที่เหลือจึงแบงกันตามที่ตกลงกันไวเถิด” (มังรายศาสตร, 2521:107) 

สรุปแลว ลักษณะการแบงผลผลิตของชาวนา ตองแบงออกเปน 3 สวน 

1. เพ่ือเสียภาษีใหแกรัฐ  

2. แบงใหเจาของที่ดิน 

3. เก็บไวบริโภคเอง  

ลักษณะการใชแรงงาน ประกอบการผลิต แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

1. รับใชเจาขุนมูลนายประกอบการผลิต 

2. ประกอบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง 

ในเวลาเกิดสงคราม ชาวนาตองถูกเรียกระดมพลอยางเรงดวนเพ่ือทําหนาท่ี ปองกัน

ประเทศชาติ หรือบางครั้ง แรงงานของชาวนา ก็ตองทําการสูเพ่ือแยงชิงอํานาจในกลุมขุนนาง  

แรงงานไพร หรือชาวนาจึงมีความสําคัญตอความมั่นคงของรัฐ  ทั้งดานการเมือง  และเศรษฐกิจ  การ

จัดสรรน้ําเพ่ือการผลิตขาวและพืชผลจึงเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม  และยามสงบ  รัฐจึงตอง

ควบคุมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 

การเกณฑแรงงาน เปนภาระอยางหนึ่งของไพร หรือชาวนาในสังคม ลานนาไทยมาตั้งแตสมัย

โบราณ กฎหมายในสมัยราชวงศมังราย ไดระบุไววา "ควรจัด ใหไพรมีเวรผลัดเปลี่ยนกันมาทํางาน

หลวง 10 วัน กลับไปสรางเหมืองฝาย ไรนา สวน ที่ดิน 10 วัน จัดเชนนี้ถูกตองตามทํานองคลองธรรม

แตโบราณ แล" การกําหนดเวลา ในการเกณฑแรงงานไพร คงเปลี่ยนแปลงบางตามรัชสมัย แตก็มิได

ยกเลิกระบบนี้ หลังจากไดเปดประเทศคาขายอยางเสรีในป พ.ศ. 2398 แลว ระบบการผลิตไดเริ่ม 
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เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองเปนการผลิตเพ่ือขาย และระบบเศรษฐกิจไดเริ่ม เปลี่ยนแปลงเขาสู

ระบบทุนนิยม แตโครงสรางดานการเมืองของสังคมลานนาไทย ยังคงเปนแบบเดิม   ไพรตองสังกัดมูล

นาย และถูกเกณฑแรงงาน ไพรในลานนาแตละคนตองทํางานตางๆ ตามประเพณีเมือง เชน หาบหาม

สิ่งของ รับใชเจานาย ปละ 1  เดือน ถึง 4 เดือน ซึ่งมากกวาไพรในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยที่ตองถูก

เกณฑแรงงานเพียงปละ 1 เดือนเทานั้น (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.28.2/26)

การเกณฑแรงงานทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน และสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพเปน

อยางยิ่ง  "ในปหนึ่งราษฎรมีเวลาประกอบการเลี้ยงชีพของตนเอง ไมใครมากกวา 6 เดือน แลยังตอง

เสียสวยจุกจิก มีสวย  ผัก พริก  กระเทียม เปนตน” (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.

58/33) เมื่อการเกณฑแรงงานสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของไพร  ในป พ.ศ. 2443 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงานทั่วประเทศ และ

ใหเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑแกชายฉกรรจ คนละ 4  บาทตอ 1 ป  ถาผูใดไมมีเงินเสียใหทํางานโยธา

แทนปละ 20 วัน  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/33)  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาได

ยกเลิกการเกณฑแรงงานแลว แตรัฐบาลก็มีสิทธิ์ในการเกณฑแรงงานราษฎร ไดในบางกรณี เก่ียวกับ

กิจการตอไปนี ้

1. รับสงสิ่งของราชการ  

2. จัดหาสิ่งของรับใชราชการ  

3. รักษาดาน หรือรักษาของราชการ 

4. ซอมแซมปลูกสรางสถานที่ราชการ  

5. ขุดและรักษาทางน้ํา  

6. รักษาทางบก  

7. ซอมแซมรักษา เสา สาย โทรเลข โทรศพัท 

8. ราชการอ่ืน ๆ ตามคําสั่งของเสนาบดี  

(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16) 

ถึงแมวาไดประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงาน แตรัฐบาลก็มีสิทธิ์อยางกวางขวาง ในการเรียก

เกณฑแรงงานจากราษฎร เพ่ือทํางานราชการทั้ง 8 ประการดังกลาวแลว แตการเกณฑแรงงานตาม

ระเบียบใหม รัฐบาลตองจัดเสบียงอาหาร และจายเงินตอบแทนใหแกราษฎรวันละ  16  อัฐ         

(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16) การเกณฑแรงงานเพ่ือซอมแซมถนน      

ขุดลอกทางน้ํา รัฐบาลไมตองจายคาแรงงาน  เพราะถือวาเปนการบูรณะบํารุงเพื่อความเจริญของ

หมูบานและ ขาราชการสวนทองถ่ินก็มักรายงานเจานายสวนกลางวา ราษฎรกระทํางานดวยความ 

เต็มใจ  ทั้งๆ  ที่บางครั้งมิไดเปนเชนนั้น ไพรหรือราษฎรมักอางเสมอวา “ไดเสียเงิน คาแรงแทนเกณฑ

แลว ยังเกณฑใหทําถนนอีก” (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.58/21) 

การเกณฑแรงงานประชาชนเพื่อทํางานสาธารณะ  เปนอํานาจทางกฎหมายของเจาผูครอง

นครเชียงใหม  ตั้งแตโบราณ  แตหลังจาก พ.ศ. 2442  ไดลดอํานาจการปกครองของเจาผูครองนคร
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ในลานนา  ใหขาหลวงเทศาภิบาล  เปนผูมีอํานาจในการปกครองแทน  เจาผูครองนครเปนแตเพียง

ประมุข  แตการเกณฑแรงงานก็ยังดําเนินตอไปจนราษฎรเดือดรอน  และเกิดการขัดขวาง  ในพ.ศ. 

2447  ไดเกณฑแรงงานชาวนา  910  คน  ตัดไมสรางฝาย  เปนเวลา 3  เดือน  โดยไมไดคาแรง (กอง

จดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.18.2/1)  ในป พ.ศ. 2448 ไดเกณฑแรงงานประชาชน

ปรับปรุงขยายถนนสายเชียงใหม-ลําพูน  เปนเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ  และหลังจากฤดูการทํานา

แลวจะเกณฑแรงงานอีกตอไป (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/46)  ในป พ.ศ. 

2464 ไดเกณฑแรงงานชาวนาในจังหวัดลําพูนจํานวนหลายพันคน  ขุดเหมืองในเขตอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหมคราวละหลายๆ เดือน  ในการเกณฑแรงงานผูถูกเกณฑ ตองนําเสบียงอาหารติดตัวไป

ดวย (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลท่ี 6 ม.27/11) 

ในปใดถารัฐบาลเกณฑแรงงานชาวนาทํางานโยธามากเกินไป รัฐบาลก็ได " ผอนผันการเก็บ

เงินคาแรงแทนเกณฑ หรือยกเวนการเก็บเงินแกชาวนาเหลานั้น เชน ในป พ.ศ. 2443 ชาวนาในเมือง

เชียงใหม  เมืองลําพูนและเมืองเถินถูกเกณฑแรงงานสรางถนน  รับสิ่งของราชการ ปกเสาโทรเลข 

ฯลฯ  จึงไดงดเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑในปนั้น (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.

13.2/21) หรือในบางครั้งรัฐบาลอาจลดคาแรงแทนเกณฑใหแกราษฎรในตําบลซึ่งถูกเกณฑแรงงาน 

เหลือปละ 2 บาท (กองจดหมายเหตุแหงชาต,ิ เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.28.2/11) 

การเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือพัฒนาสังคมสวนรวมเปนสิ่งที่ดีงาม  แตการกระทําดังกลาว

แลวตองเกิดจากความยินยอมพรอมใจของประชาชน โดยปราศจาก การบังคับ และไมกอใหเกิดผล

เสียหายตอการประกอบอาชีพสวนตัวมากนัก การเกณฑ แรงงานราษฎร ปละประมาณ 1 - 4 เดือน 

เพ่ือรับใชเจานาย และทํางานสาธารณะ ยอมเปนการกระทบกระเทือนตอการประกอบอาชีพสวนตัว

เปนอยางยิ่ง รัฐบาลทราบขอเท็จจริงดังกลาวแลว จึงไดประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงาน และใหเก็บ

เงินคาแรงแทนเกณฑ ปละ 4 บาทแทน (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.58/33) 

เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยแรงงานของราษฎร จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเกณฑ

แรงงานเพ่ืองานสาธารณะ และรับสงสิ่งของราชการไว  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 

ม.1.3/16) เมื่อราษฎร ตองถูกเกณฑแรงงานในบางประเภทอยูอีก และตองเสียเงินคาแรงแทนเกณฑ

อีกดวย  ราษฎร จึงไดรับความเดือดรอน และแสดงการคัดคาน ผลที่สุด รัฐบาลจึงไดผอนผันการ

เกณฑแรงงาน ในป พ.ศ. 2455 โดยกําหนดวาการเกณฑแรงงานกระทําไดเมื่อมีราชการพิเศษ อันมี

ทองตราเสนาบดี และการรับสงสิ่งของทางราชการเทานั้น  หามเกณฑแรงงานเพ่ือการขุดคลอง  สราง

ถนน ซอมแซมรักษาเสาโทรเลข และการเกณฑแรงงานตองจายคาแรงงานใหแกราษฎรดวย (กอง

จดหมายเหตุแหงชิต เอกสารรัชกาลท่ี 6 ม.2/5) 

การเสียภาษีอากร ประชาชนมีหนาที่เสียภาษีอากรใหแกรัฐ เพ่ือรัฐจะไดนําภาษีอากรพัฒนา

ประเทศ การเก็บภาษีอากร ของรัฐตองไมทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน มากนัก แตในสังคม

ศักดินา การเก็บภาษีอากร ของรัฐทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะมีการ

เก็บภาษีอากรหลายชนิด สรางระบบคนกลาง คือ เจาภาษี นายอากรในการเก็บภาษีอากร และการ
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เสียภาษีก็มิใหความเปนธรรมแกประชาชนเทาที่ควร เชน การเก็บเงินรัชชูปการแกชายฉกรรจทุกคนป

ละ 6 บาท ในพ.ศ. 2462 เทากันหมด  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 6 ค.17/9)  โดย

มิไดคํานึงถึง ความแตกตางของรายไดแตละบุคคล วิธีการเชนนี้สงผลกระทบตอความเดือดรอนแก

บุคคล ยากจนเปนอยางยิ่ง 

การเก็บภาษีในสังคมลานนา เดิมทีเดียวมีการเก็บภาษีเปนสิ่งของมิไดเสียเปนเงิน  เชน 

ราษฎรทํานาใชพันธุขาวเปลือก 1 ตาง (1.5 ถัง) ตองเสียภาษีใหแกรัฐ 2 ตาง  เมื่อเก็บเก่ียวขาวแลว 

เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติลักษณะการเก็บเงิน  รัชชูปการ พ.ศ. 2462  แลวการเกณฑ

แรงงานจึงยกเลิก  ถาเกณฑแรงงานตองจายคาจาง  ยกเวนการสรางฝาย  ซอมแซมฝาย  การขุด

เหมือง  ลอกลําเหมือง  แกเหมือง  ฝาย  สามารถระดมแรงงานใหผลัดเปลี่ยนเวรชวยกันได  เพราะ

การจัดสรรน้ําเกิดประโยชนตอเกษตรกรโดยตรง 

2.2 เทคนิคในการผลิต 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ ประกอบดวยทิวเขาเรียงขนาน  เปนแนวยาวกับ

เสนลองจิจูดจากทิศเหนือลงสูทิศใต  ระหวางทิวเขามีที่ราบหุบเขา  ซึ่งเปนที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชน 

เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณหุบเขามีความลาดเท  เมื่อฝนตกกระแสน้ําจึงไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําตามแรง

ดึงดูดของโลกอยางรวดเร็ว ประชาชนในภาคเหนือจึงตองสรางฝาย  เพื่อกันกระแสน้ําใหเออสูงขึ้น

ดานหลังฝายใหน้ําไหลเขาสูคลองสงน้ําหรือเหมือง  ซึ่งขุดตอจากแมน้ําหรือลําธารผานพ้ืนที่ทําการ

เกษตรกรรม ลักษณะการสรางเหมืองฝาย มิใช กระทํากันเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

เทานั้น ในเขตสิบสองปนนาของพวกไทยลื้อ ในมณฑลยูนนานภาคใตของจีน บริเวณหุบเขาใน

ภาคเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน และบริเวณเขตมรสุมในประเทศอินเดีย จีน ตลอดจนกลุมประเทศ

ในเอเชียอาคเนย  ก็ใชระบบการชลประทานเชนนี้ดวย 

การสรางเหมืองฝายเพ่ือการชลประทานในภาคเหนือ ไดเกิดขึ้นไมนอยกวา 1,000 ปลวง

มาแลว ท้ังนี้ไดปรากฏหลักฐานวา ในขณะที่พระยาลวะจังกราช บรรพบุรุษของพอขุนมังรายสราง

เมืองเงินยาง (จังหวัดเชียงราย) เปนราชธานีใน พ.ศ. 1181 ก็ไดประกาศใหราษฎร | สรางเรือก สวน 

ไร นา และเหมอืงฝาย  นอกจากเหมืองฝายแลว  ชาวนาในภาคเหนือยังรูจักสราง ระหัดวิดน้ํา  เพ่ือใช

ในการเกษตรกรรมอีกดวย (มังรายศาสตร, 2521:35-37)  ความเชื่อเก่ียวกับฝายก็เชนเดียวกับนา  ซึ่ง

ถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผีฝายประจําอยูที่ฝาย     จึงตองสรางหอบูชาผีฝาย  และใครทําลายมีความผิด

ตองเสียคาปรับ  หรือสรางฝายข้ึนใหม 

การสรางฝายเปนหนาที่ของชาวนาในภาคเหนือทุกคน ตองรวมแรงรวมใจกันกระทํา เม่ือถึง

ฤดูกาลกอนทํานา  ชาวนาก็จัดเตรียมเสาไม ไมไผ  กิ่งไม  ใบไม  กรวด  และทราย ไวเพ่ือสรางฝาย 

ในครั้งแรกชาวนาตองตอกเสาไมใหหางกันพอสมควร  ขวางลําน้ําไว  นําไมเครามาตอกติดกับเสาแลว 

กรุดวยไมไผติดกับเครา  พรอมกับอัดก่ิงไม  ใบไม  และกรวด  ทราย  ลงในคอกใหเต็ม  วัสดุดังกลาว

แลวไดก้ันขวางกระแสน้ํา  ทําใหน้ําดานหลังฝายเออสูงข้ึน  แลวไหลเขาสูเหมืองซึ่งจุดผานทุงนา     

เพ่ือปองกันมิใหฝายตองพังทลาย เนื่องจากแรงดันของกระแสน้ํา  ชาวนาจึงไมสรางสันฝายใหสูง
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เกินไป ทั้งนี้เพ่ือระบายน้ําใหไหลผานสันฝายได  แตเนื่องจากวัสดุท่ีใชทําฝายไมมีความคงทนเทาที่ควร

จึงตองมีการซอมแซม หรือ สรางฝายทุก ๆ ป โดยการใชแรงงานและวัสดุจากชาวนาซึ่งตองรวมแรง

รวมใจกันอยาง จริงจัง บุคคลใดมิไดสรางเหมืองฝาย แลวยังขโมยน้ําจากเหมืองซึ่งถือวาเปนกรรมสิทธิ์ 

ของสวนรวม มีความผิดตองถูกปรับไหมหรือถาไมเข็ดหลาบมีการขโมยน้ําเหมืองอีก จับได ถูกรุมทํา

รายรางกายบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย ผูทํารายก็ไมมีความผิด (กฎหมายพระเจามังราย, 2517:35-

38) 

กฎหมายเก่ียวกับการทํานา  เชานา  เหมือง  ฝาย  หลุก  ไดปรากฏหลักฐานจารึกอยูหลาย

ฉบับ  เชน  มังรายศาสตร (2521)  ฉบับเรียบเรียงโดย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร  กฎหมายมังรายศาสตร

ฉบับนายศักดิ์  รัตนชัย  กฎหมายนี้จารึกไวประมาณพ.ศ. 2349 (ศักดิ์  รัตนชัย, ม.ป.ป.) มังราย

ศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง  คลองพิจารณาแตงถอยชนคาํ (2518) เกี่ยวกับการตัดสินคดีความหลาย

เรื่อง เชน การคาขายเมี่ยง  การปนฝาย  การกูเงิน  และเรื่องหลุก  ฝาย  เหมือง ฯลฯ  

กฎหมายกลาววา “ผูใดไปแพถ้ิมฝายหลุก  ทานเสียห้ือมันแปงแทน  หรือมันแปงบได  ฝาย

ใหญเอาคา แอ เงิน ฝายนอย 52 เงิน” (คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา, 2518:36) 

จากกฎหมายฉบับนี้  ถาผูใดลองแพแลวชนฝายหลุก (ระหัดวิดน้ํา) ตองสรางใหเหมือนเดิม  

หรือจายคาปรับ 

เรื่องราวคดีตางๆ และหลักกฎหมายใน “คลองพิจารณาแตงถอยธนคํา  เปนลักษณะการ

วินิจฉัย และการตัดสินคดีความในระหวางพ.ศ. 1900-2030 (คลองพิจารณาแตงถอยธนคาํ, 2518:2) 

ระบบการจัดสรรน้ําในลานนา  หรือภาคเหนือ  โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบเหมือง  ฝาย  

หลุก  และความสัมพันธทางการผลิตแบบมีสิทธิถือครอง  ตองเสียคาเชา  สงสวย  และถูกเกณฑ

แรงงาน  รับใชชาติโดยการเปนทหาร  มีมาตั้งแตโบราณ  และมีรากฐานมาจนถึงปจจุบัน 

ในปพ.ศ. 2398  ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ  สนธิสัญญาฉบับนี้ คือ 

จุดเริ่มตนของการเกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมข้ึนในประเทศไทย  สาระสําคัญอยางหนึ่งคือใหสยาม

หรือประเทศไทยยกเลิก “การซื้อขายสินคาแบบผูกขาดของหลวง (Royal Monopoly) คือใหยกเลิก

การคาขายกับตางประเทศโดยผานกรมพระคลังสินคา  ซึ่งเปนพอคาคนกลาง หรือคาขายผานรัฐบาล

สยาม  อนุญาตใหพอคาชาวอังกฤษ หรือคนในบังคับอังกฤษ  คาขายกับพอคาคนไทยไดอยางเสรี 

การเปลี่ยนแปลงระบบการคาในสยามในปพ.ศ. 2398  มิไดกระทบตอหัวเมืองในลานนา

โดยตรง  เพราะอาณาจักรลานนาเปนประเทศราช  มีสิทธิในการบริหารกิจการภายในดานเศรษฐกิจ  

การคา  กฎหมาย  หรือจารีตประเพณีตางๆ ไดอยางเสรี  อยางไรก็ตาม  อังกฤษหลังจากปกครองพมา

ในปพ.ศ. 2367 ก็ไดทําสนธิสัญญาเชียงใหมในพ.ศ. 2416 และขยายตัวทางการคาเขาสูภาคเหนือ  

อังกฤษตองการประกอบธุรกิจปาไมสักในภาคเหนือ  และสงสินคาจากผลผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรมเขามาจําหนาย  เชน  ไมขีดไฟ  น้ํามันกาด  เทียนไข  เสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องจักรกล

ขนาดเล็ก ฯลฯ 
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ระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ  หรือเพ่ือเลี้ยงตัวเองทําใหชาวนาไมสามารถหาเงินมาตอบสนอง

ความตองการในการขายสินคาของอังกฤษไดตามเปาหมาย 

ในปพ.ศ. 2427  รัฐบาลสยามเริ่มนํากฎหมายระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขาลานนาไทย

มากยิ่งขึ้น  ไดมีการเลิกทาส (พ.ศ. 2454) เลิกไพร (พ.ศ.2457) เพ่ือใหเกิดแรงงานเสรี  และสราง

ปจจัยพื้นฐานในการผลิต เชน การรถไฟ  ถนน  การโทรเลข  การชลประทาน  เริ่มจากสวนกลางท่ี

ใกลเคยีงเมืองหลวง  แลวขยายออกสูหัวเมืองตลอดระยะเวลาตั้งแตพ.ศ. 2417 -2475  ในระบอบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  รัฐบาลสยามไดเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งระบบการปกครอง

เศรษฐกิจ  สังคม  ตามแบบอยางประเทศตะวันตก  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบ

ประชาธิปไตย  แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบตะวันตกก็ไดสืบสานตอยอดอยาง

ตอเนื่อง 

ในระยะเวลาที่รัฐบาลไมสามารถจัดสรางระบบการชลประทานในภาคเหนือได  แตระบบการ

ผลิตขาวในภาคเหนือไดเริ่มเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือบริโภค  เปนระบบการผลิตเพ่ือขาย  หลังจากทาง

รถไฟถึง  สถานีนครลําปาง  และเชียงใหมแลว  ความจําเปนในการขายเนื้อที่ทําการเพาะปลูกขาวมี

มากขึ้นควบคูกับการสรางระบบ  เหมือง  ฝาย  เพ่ือการชลประทาน 

การจัดสรรน้ํา  เปนหัวใจสําคัญของการเกษตรในภาคเหนือ  ดังนั้นการบุกเบิกที่นา  จึง

เริ่มตนจากการขุดเหมือง  เพื่อดึงน้ําเขาสูที่นา  และสรางฝายก้ันน้ําใหลนเออเขาสูลําเหมืองใหญ  

เหมืองซอย  ผานระบบประตูน้ําเขาสูนา  สวน  การจัดสรรน้ําในสมัยที่อํานาจการปกครองขึ้นอยูกับ

เจาผูครองนครเชียงใหมกอนพ.ศ. 2442  เจาผูครองนครในสถานภาพของเจาของแผนดิน  จะอนุญาต

ใหผูบุกเบิกที่นา  สวนมากเปนคนจีน  เชน  หลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477)  หรือหลังพ.ศ. 

2442  ซึ่งอํานาจการปกครองข้ึนอยูกับขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑล  หรือขาราชการสวนภูมิภาค

ในเมืองนั้นๆ  ผูบุกเบิกที่นาก็ตองขออนุญาตเพ่ือนําชาวบานขุดเหมือง  สรางฝาย  แลวแบงที่นาใหแก

ชาวบานผูรวมบุกเบิกในเขตอําเภอสันปาตองปจจุบัน  เชน  การบุกเบิกที่นา และจัดสรรน้ําของนาย

วรศักดิ์  นิมานันท (เซงฮี้  นิ่มเสงเฮง พ.ศ. 2461-2533) (วรศักดิ์  นิมานันท, 2562) และนายสีหมื่น  

วณีสอน (สีหมื่น  วณีสอน, 2562) 

ชาวจีนซึ่งร่ํารวยในภาคเหนือก็ขออนุญาตจากรัฐบาลจัดสราง เหมือง ฝาย และบุกเบิกที่นา

เพ่ิมข้ึนโดยใชแรงงานของชาวนาในทองถ่ิน ชาวนาไดรับผลตอบแทนเปนที่นา ประมาณ คนละ 5 ไร 

ในการรวมมือกับคนจีน สําหรับชาวจีนผูลงทุนก็ไดรับผลตอบแทนโดยการ ไดที่นาสําหรับใหชาวนา

เขาทําการเพาะปลูก และเรียกเก็บเงินคาน้ําจากชาวนาในการใชน้ําเหมือง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ 7 กษ.9/9) บางครั้งชาวจีนเก็บคาน้ําแพงเกินไป ชาวนาจึงไดสราง 

เหมือง ฝายข้ึนเองแขงขันกับชาวจีน เชน กรณีของจีนแดงขุดเหมือง ในทองท่ีอําเภอสันทราย จังหวัด 

เชียงใหม เพื่อใหชาวนาไดน้ําจากเหมืองทําการเพาะปลูก จีนแดงเรียกเก็บคาน้ําจาก ชาวนา เปน

อัตราขาวเปลือกไรละ 4 ตาง (ประมาณ 6 ถัง) ซึ่งเปนอัตราที่แพงมากเกินไป   ชาวนาจึงสรางฝาย 
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แลวขุดเหมืองแขงขันกับจีนแดง ทําใหน้ําเหมืองของ จีนแดงแหงขอด ตองเลิกลมกิจการ (ชุม  ศรี, 

สัมภาษณ) 

พอคาจีนอีกคนหนึ่งซึ่งคาขายระหวางเชียงใหมกับมะละแหมง  และทําธุรกิจหลายอยางใน

เชียงใหม  คือ  นายสุนฮี้  ชุติมา  หรือหลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477) ก็เปนผูบุกเบิกที่นาใน

เชียงใหมและภาคเหนือโดยการขออนุญาตจากเจาผูครองนครเชียงใหมแลวนําราษฎรมาสรางเหมือง  

ฝาย  และที่นา  เมื่อสรางเหมือง  ฝาย  เสร็จก็แบงที่นาใหราษฎรผูบุกเบิกสวนหนึ่ง (กิมฮอ       

นิมมานเหมินทร, สัมภาษณ) 

เจาผูครองนครเชียงใหม และเชื้อสายก็ใชสถานภาพและกฎหมายในการสรางเหมือง  ฝาย  

บุกเบิกที่นา  เชนเดียวกัน  ดังนั้น  “นาเจา”  จึงมีอยูในเขตดอยสะเก็ด  หางดง  สันปาตอง  อําเภอ

เมือง  และอําเภออ่ืนๆ 

ในเขตอําเภอสันปาตอง  ปจจุบันนี้  พลตรีเจาแกวนวรัฐ (พ.ศ. 2405-2482) เจาผูครองนคร
เชียงใหมองคที่ 9  แหงราชวงศทิพยจักร  ไดบุกเบิกที่นาในเขต  อําเภอสันปาตอง  แลวสรางฝาย    
ลําเหมือง  เพื่อทดน้ําเขานา  จํานวนประมาณ  500  ไร  พลตรีเจาแกวนวรัรฐ  ไดสรางวัดศรีนวรัฐ    
(ทุงเสี้ยว) ปจจุบันอยูในเขตหมูที่ 3  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  และสราง
คุม (วังเจา)  ที่หนาวัดศรีนวรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1  รูปวัดศรีนวรัฐ (ทุงเสี้ยว) 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่5.2  รูปคุมเจาแกวนวรัฐ 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ  

  

เชื้อสายเจาผูครองนครเชียงใหม  ที่มีที่นาอยูในเขตอําเภอหางดง  และสันปาตอง  ตอง
ประทับชางเพ่ือมาตรวจนา  และเก็บสวยขาวเปลือก  ขบวนชางตองผานลําน้ําในเขตอําเภอหางดง  
ลําน้ําสายนี้จึงเรียกวาหวยแมตาชาง (แมทาชาง)  แลวเรียกอําเภอหางดงในอดีตวา แขวงแมตาชาง  
หมายถึงบริเวณที่ชางเดินขามลําน้ําไป กลับ  ระหวางเชียงใหมกับสันปาตอง 

 นี้คือตัวอยางการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรกอนพ.ศ. 2476  ซึ่งตองอาศัยโครงสรางสวนบน  
คือ  อํานาจรัฐ  ไดแก  ผูปกครอง  กฎหมาย  และแบบของการผลิตกอใหเกิดพลังในการผลิต  และ
ความสัมพันธในการผลิตแบบปกครอง  ควบคุม  สํานึกบุญคุณ  สงสวย  และเกณฑแรงงาน 

การสงเสริมดานการชลประทาน การชลประทานในภาคเหนือ กอน พ.ศ. 2475 ชาวนาใช
วิธีการชวยเหลือตัวเองในการสราง เหมือง ฝาย เพ่ือ ใชน้ําในการทํานาผลิตขาวเพ่ือบริโภคเอง แต
หลังจากที่ไดเปดกิจการเดินรถไฟสายเหนือ ถึงสถานีนครลําปาง ในป พ.ศ. 2459 และถึงสถานี
เชียงใหม ใน พ.ศ. 2464 และได เริ่มสรางถนนเชื่อมระหวาง จังหวัดลําปางกับจังหวัดเชียงราย ในป 
พ.ศ. 2457 แลว การผลิตขาวเพื่อบริโภคเอง ก็เริ่มเปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือขาย มีการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก เพิ่มข้ึน ความจําเปนตองมีระบบการชลประทานขนาดใหญเพ่ือใชในการเพาะปลูกจึงมี 
ความสําคัญมากยิ่งข้ึนกวาเดิม ในป พ.ศ. 2456 เชอร โธมัส วอรด (Sir Thomas Ward) ผูเชี่ยวชาญ
การชลประทานของรัฐบาลอังกฤษประจําประเทศไทย ไดเสนอโครงการ ชลประทานในเขตภูเขาที่
จังหวัดลําปางครอบคลุมพ้ืนที่ 40,000 ไร (สุนทรี  อาสะไวย, 2521:94-96) ข้ึนเปนครั้งแรกแตไมได
รับการอนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากไมมีงบประมาณ ในป พ.ศ. 2465 กรมทดน้ํา  (กรมชลประทาน)  
ไดเสนอโครงการชลประทานในภาคเหนือเปนเงินงบประมาณ 31,200,000 บาท แตก็ไมไดรับอนุมัติ
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จากรัฐบาลอีกเนื่องจากเหตุผลเชนเดียวกัน ในป พ.ศ. 2470 กรมชลประทานไดเสนอโครงการ
ชลประทานในภาคเหนือแถบลุมแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม การเสนอครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล 
ดังนั้นในป พ.ศ. 2471 จึงไดเริ่มกอสรางฝายก้ันแมน้ําปง ในอําเภอ แมแตง จังหวัดเชียงใหม แลวขุด
คลอง สงน้ํา เพ่ือหลอเลี้ยงที่ดินซึ่งใชทําการเพาะปลูกประมาณ 70,000 ไร เนื่องจากมี งบประมาณ
จํากัด โครงการนี้จึงดําเนินอยางลาชา และสรางเสร็จ ใน พ.ศ. 2479  นับเปนโครงการแรก และ
โครงการเดียว ที่รัฐบาลไดจัดสรางระบบการชลประทานชวยเหลือ ชาวนาในภาคเหนือในระยะ
แรกเริ่ม  (กรมชลประทาน, 2520:2-7) 

ระบบชลประทานดังกลาวแลว คือ โครงการชลประทานแมแตง  คลองสงน้ําเริ่มตั้งแตฝายแม
แตง  ผานอําเภอแมแตง  อําเภอแมริม  อําเภอเมือง  อําเภอหางดง  อําเภอสันปาตอง  แลวลงสู     
ลําน้ําปงที่ตําบลทาวังพราว  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  อําเภอสันปาตอง  จึงมีพ้ืนที่รับน้ํา
เขตชลประทาน  และพ้ืนที่รับน้ํานอกเขตชลประทาน 

3.  การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในปจจุบัน  พ.ศ. 2476-2562 

 ในปพ.ศ. 2476  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475) 1 ป  
รัฐบาลจึงไดประกาศยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ  โดยตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค  พุทธศักราช 2476 ขึ้น  และนับจากนั้นจังหวัดก็ไดกลายเปนเขตการปกครองภูมิภาค
ของประเทศไทยท่ีมีระดับสูงสุดภายในจังหวัดนั้นๆ ในดานการชลประทานพ.ศ. 2479  โครงการ
ชลประทานแมแตง  ซึ่งไดรับการอนุมัติการกอสรางฝาย  และคลองสงน้ํา  ตั้งแตพ.ศ. 2471  ไดสราง
เสร็จและสามารถใชน้ําเพ่ือการเกษตรได  พ้ืนที่บางสวนของอําเภอสันปาตอง  เชน  ตําบลน้ําบอหลวง  
ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลบานกลาง  และตําบลทาวังพราว  จึงอยูในเขตชลประทาน        
แตพ้ืนที่บางสวนของตําบลเหลานี้อยูนอกเขตชลประทาน  ดังไดจําแนกมาแลวในบทที่ 4 

 การจัดสรรน้ําในเขตพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  ยังคงใชน้ําฝน  และน้ําทาซึ่งเกิดจากแมน้ํา
ขาน  และแมน้ําวาง  การผลิตขาวในระบบทุนนิยม  เปนการผลิตขาวเพ่ือขาย และการสงออก
ตางประเทศ  ขาวเปนสินคาออกอันดับ 1 ของไทย  ในอดีต  เมื่อทางรถไฟสายเหนือขยายถึงเชียงใหม 
พ.ศ. 2464  และไดสรางทางรถยนต  ทางเกวียน  เชื่อมระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม  กับอําเภอตางๆ 
ทําใหการขนสงสะดวกขึ้น  จึงเกิดการขยายตัวในการผลิตขาวเพ่ือขาย  ในเขตพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  และอําเภออื่นๆ 

 การจัดสรรน้ําเพื่อสรางฝาย  เหมือง  ในการบุกเบิกที่นาก็ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากสมัยกอนท่ีเคย
บุกเบิกมาแลว  ไดมีบุคคลสําคัญที่ขออนุญาตทางราชการโดยถูกตองตามกฎหมายบุกเบิกท่ีนา  หลังป
พ.ศ. 2476  ตัวอยางเชน  นายสีหมื่น  วณีสอน (พ.ศ. 2431-2519)  ไดระดมชาวบานสรางฝาย      
ทาบอเย็น  กั้นแมน้ําขาน  แลวขุดเหมืองเจาสี่หมื่น  ตั้งแตตําบลบานแม  ผานตําบลยุหวา และตําบล        
ทุงสะโตก 

 ลําเหมืองเจาสี่หมื่น  ลึก  8  เมตร มีความยาวมากกวา  20  กิโลเมตร  ใชกําลังชาวบานวัน
ละ 3,000 คน  ขุดเปนเวลา  6  เดือน  เกิดพ้ืนที่รับน้ําเพื่อการเกษตรประมาณจํานวน  20,000 ไร 
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 ในปจจุบันลําเหมืองเจาสีหม่ืน  ยังคงใชน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  และ
ไดขุดลอกเหมืองเปนประจํา  ในปพ.ศ. 2562  ไดขุดลอกเหมือง  เจาสีหมื่นตลอดลําเหมือง  ดวยรถ
ขุดแทนแรงคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.3  รูปเหมืองเจาสี่หม่ืน  ตําบลทุงสะโตก 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ยังมีเหมืองหลวง  ซึ่งขุดมา
กอนเหมืองเจาสี่หมื่น  เหมืองหลวงเกิดจากฝายเกาะไมตัน  ก้ันแมน้ําขาน  แลวขุดเหมืองหลวงผาน
ตําบลบานแม  ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลยุหวา  ตําบลสันกลาง  ตําบลทุงตอม  ตําบลแมกา  และ
ตําบลมะขามหลวง  กอนสรางฝายคอนกรีตเกาะไมตัน พ.ศ. 2540  กํานันตําบลบานแม  เปนหัวหนา
เหมืองฝายโดยตําแหนง  ตองประกาศเชิญชวนชาวบานผูใชน้ํา  4  ตําบล  คือ  ตําบลบานแม  ตําบล
น้ําบอหลวง  ตําบลยุหวา  ตําบลสันกลาง  ไปตีฝายหรือซอมแซมฝายทุกๆ ป  กอนฤดูการทํานา (กลุม
เหมืองฝายตําบลยุหวา, สัมภาษณ) 

 การซอมแซมฝายเกาะไมตนั กอนพ.ศ. 2540  ตองกระทําทุกป  กอนฤดูกาลทํานา  ประมาณ
เดือน 7 ของภาคเหนือ (เมษายน) กํานันตําบลบานแมจะประกาศผานทางแกเหมืองใน 4 ตําบล  ให
ชาวบานมาระดมกําลังสรางฝายเกาะไมตัน  กั้นลําน้ําขาน  ชาวบานจะเตรียมหลักไมอาจเปนไมไผ  ไม
อ่ืนๆ ในเขตระบบนิเวศปาใกลบาน  คนละ 10-20 หลัก  เพ่ือปกขวางลําน้ํา  นอกจากนี้ชาวบาน
ตองเตรี่ยม “ลูกจะเข” คือ ไมขวางลําน้ํา  อาจเปนก่ิงไมมัดรวมกันเปนมัดๆ หรือกิ่งไมอ่ืนก็ได  การ
ทํางานทําพรอมกันทุกหมูบาน  แตแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนชองๆ ตามความยาวของฝายที่ขวาง
ลําน้ํา  การระดมกําลังสรางฝายสามารถสรางเสร็จภายใน 1 วัน  ดังนั้น  1  ป  จึงมีการระดมกําลังคน
สรางหรือซอมแซมฝายเดิมปละ  1  ครั้ง  ครั้งละ  1  วัน  (กลุมเหมืองฝายตําบลยุหวา, สัมภาษณ) 
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 เหมืองหลวง  ก็มีลําเหมืองแยกออกไปยังพ้ืนที่ในหมูบานตางๆ เชน เหมืองปาจู  แยกไปทาง
ทิศใตของตําบลยุหวา  ผานหมู 7  บานใหมมวงกอน  หมู 9  บานตนผึ้ง  และหมู  12  บานดอนตัน 
นอกจากนี้ยังมีลําเหมืองเจานอย  เหมืองแมกุง  ซึ่งขุดขึ้นเพ่ือใชน้ําในการเกษตร  ชื่อลําเหมืองหลวง  
เหมืองเจานอย  คือชื่อบรรดาศักดิ์ของเครือญาติเจาผูครองนครเชียงใหม  ดังนั้นที่ดิน  ผืนนาเหลานี้  
ก็ถูกบุกเบิกโดย  อํานาจของเจาหลวงแหงนครเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.4  รูปเหมืองหลวง 
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์  ชูชาติ 

 

 นอกจากชวยกันซอมแซม หรือสรางฝายทุกๆ ปแลว  ยังตองระดมกําลังกัน “รองเหมือง” 
หรือขุดลอกเหมืองกอนฤดูกาลทํานาประมาณเดือน 8 หรือเดือน 9 เหนือ (พฤษภาคม-มิถุนายน) เปน
ประจําทุกป ปละ 1 วัน  โดยการแบงชาวบานผูใชน้ําเหมืองขุดลอกเหมืองในพ้ืนที่รับน้ําของตนเอง  
การระดมกําลังกันขุดลอกเหมืองใชเวลาปละ 1 วัน  เม่ือขุดลอกเหมืองเสร็จแลวก็จะทําพิธีไหวผีฝาย
ในเดือน 9 เหนือ (มิถุนายน) ที่หัวฝายจะมีหอผีฝายประจําทุกฝาย 
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ภาพที ่5.5  หอผีฝาย 
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์  ชูชาติ 

 

 การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ยึดฝาย  เหมือง  ตามสายน้ําเปนหลัก  มิไดแบงตามเขตการ
ปกครองสวนทองถ่ินที่แยกออกเปนอําเภอ  ตําบล  หมูบาน  ฝาย  และเหมือง  เชื่อมตอระหวาง
อําเภอ  และตําบล  ดังนั้นหัวหนาเหมืองฝาย  จึงมิใชกํานัน หรือผูใหญบาน  หัวหนาเหมืองฝาย  ตอง
ถูกคัดเลือกจากกลุมชาวบานผูใชเหมืองฝายเดียวกัน  ดังนั้นหัวหนาเหมือง  ฝาย  อาจเปนกํานัน 
(แควน)  ผูใหญบาน (พอหลวง)  หรือชาวบานที่มีบารมี  ชาวบานนับถือก็ได  ตัวอยางการบริหาร
จัดการน้ําฝายขุนคง 

 ฝายขุนคง  ฝายขุนคงเปนฝายก้ันแมน้ําวาง  ตามประวัติกลาววา  สรางโดยขุนคง  ไมปรากฏ
ปในการสรางในเวลานี้  พญาพรหม  เปนหัวหนาฝายคนแรก  ตอมานายบุญจม  ทาวงค (พระปอปน
ฤาษี) ดํารงตําแหนงหัวหนาเหมืองฝาย 4 สมัย (ในปจจุบันนายบุญจม  ทางวงค บําเพ็ญตนเปนฤาษี
อยูที่สํานักฤาษี ใกลอางเก็บน้ําหวยมะนาว ตําบลบานกาด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม)  
ตอจากนั้น กํานันเจริญ  บุญยะชัยชนะ  ดํารงตําแหนงหัวหนาเหมืองฝาย  5  สมัย  (ขอมูลปาย
ประชาสัมพันธที่ทําการฝายขุนคง) 
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ภาพที ่5.6  ฝายขุนคง 
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์  ชูชาติ 

 

 ฝายขุนคง  ก้ันแมน้ําวาง  ตําบลทุงสะโตก  ทําใหเกิดเหมือง  ซึ่งใชน้ําฝายขุนคงในเขตตําบล
ทุงป  ตําบลบานกาด  ตําบลดอนเปา  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  และหมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
และ 11-12 ของตําบลทุงสะโตก  ยกเวนหมูที่ 7, 8, 9 และ 10  ใชน้ําฝายทาสา  หมูที่ 10 และ 11 
บางสวนใชน้ําฝายปุโล  ฝายเหลานี้กั้นแมน้ําวางอยูในเขตตําบลทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก  ใชน้ําจาก
ฝายแมน้ําวางอยางเดียว (กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตําบลทุงสะโตก, สัมภาษณ) 

 ตําบลทุงสะโตก  กอนพ.ศ. 2515  มีน้ําทาอุดมสมบูรณ “เจาแกวนวรัฐ” ยังเคยมีที่นาอยูที่
ตําบลทุงสะโตกประมาณ 400-500 ไร  ปจจุบันขายหมดแลว 

 การซอมแซมหรือสรางฝายเขตลุมแมน้ําวางก็คลายกับแมน้ําขาน คือ ชาวนาที่ใชน้ําฝาย
เดียวกันก็ชวยกัน “ตีฝาย” หรือสรางฝาย  โดยมีคําสั่งจากหัวหนาเหมืองฝายวา ในเดือน 7 (เมษายน) 
กอนวันสงกรานตจะสรางฝาย  ดังนั้น  ชาวบานทุกคนตองเตรียมไมหลักไรละ 5 เลม “จะเข” ไมขวาง
ไรละ 1 มัด  แบงหนาที่ก้ันฝายชวงละ 1-2 เมตร 

 ชาวบานตองนําอุปกรณ เชน “คอนหนาแวน” (คอนสําหรับตอกหลักไม) มีด  จอบ  เสบียง
อาหารไปเอง  แลวชวยกันสรางฝายใหเสร็จภายใน 1 วัน  ตอจากนั้นแกเหมืองก็จะนัดหมายขุดลอก  
เหมืองฝาย  เพ่ือดึงน้ําเขานาในเดือน 8  หรือเดือน 9  เพ่ือเตรียมพรอม  ในการจัดสรรน้ําในการ    
ทํานา 
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 หัวหนาเหมืองฝายสวนมากเปนกํานัน  หรือผูมีบารมี  คอนขางมีทรัพยสมบัติ  ที่ดิน  ที่นา  
ดังนั้นหัวหนาเหมืองฝายในสมัยกอนจึงมีท้ังไดรับคาตอบแทนเปนขาวเปลือก  หรือไมรับคาตอบแทน 
(กลุมเหมืองฝาย ตําบลยุหวา, สัมภาษณ) 

 จากการสัมภาษณนายแสง  จินะ  โดยผูวิจัยเมื่อปพ.ศ. 2522 ไดอธิบายการแบงผลประโยชน
ใหนายเหมืองนายฝายวา 

 “การทํานาใชน้ําจากลําน้ําขาน  มีเจาสี่หมื่น (นายสี่หมื่น  วณีสอน)  เปนนายฝาย  ชาวนา
ตองชวยกันซอมแซมฝายทุกป  ชาวนาตองแบงขาวใหนายฝายตามแตตกลงกันวาไดขาวมากหรือนอย  
เชน ไดขาวธรรมดาแบงใหนายฝายไรละครึ่งถัง  แตถาปไหนขาวไดผลดีอาจแบงใหมากกวา”         
(แสง  จินะ,  สัมภาษณ) 

 ในปจจุบันคาตอบแทนแกเหมือง  ฝาย  เปลี่ยนจากสิงของคือขาวเปลือกเปนเงินตรา  แต
อัตราแตละพื้นที่ใชน้ําไมเหมือนกัน  เชน  เก็บคาน้ําไรละ 10 บาทใหแกกรรมการบริหารเหมือง  ฝาย  
หรือไรละ  15  บาท  แตพ้ืนที่บางสวนมากเก็บไรละ 10 บาท (กลุมเกษตรและนายเหมือง ฝาย ตําบล
ทุงสะโตก และตําบลยุหวา, สัมภาษณ)  สําหรับในพ้ืนที่ชลประทานเก็บไรละ 15 บาท  มอบให
กรรมการเหมืองฝาย 10 บาท  เหลืออีก 5 บาทชลประทานเก็บไวใชจายในกิจกรรมเหมืองฝาย       
(นงเยาว  กันธศรี นายเหมือง ฝาย และกลุมเกษตรบานดอนตัน, สัมภาษณ) 

ระบบการบริหารเหมือง  ฝาย  สรุปไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.7  ระบบการบริหารเหมืองฝายในปจจุบัน 

ที่มา: สรุปโดย ชูสิทธิ์  ชูชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาเหมืองฝาย 

หัวหนาเหมืองฝาย 

สาขา 

หัวหนาเหมืองฝาย 

สาขา 

หัวหนาเหมืองฝาย 

สาขา 

กรรมการเหมือง ฝาย 

5-6 คน 

กรรมการเหมือง ฝาย 

5-6 คน 

กรรมการเหมือง ฝาย 

5-6 คน 
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 เมื่อเกิดระบบการชลประทานหลวงควบคูกับระบบการชลประทานราษฎร  ซึ่งมีมาตั้งแต

โบราณ  ประกอบกับระบบทุนนิยม  และปจจัยพ้ืนฐานในการผลิต  เชน  ไฟฟา  ถนน  การสื่อสาร  

ยังไมขยายเขาสูอําเภอรอบนอกของเชียงใหม  รวมทั้งอําเภอบานแม  และแมวาง  หรืออําเภอ        

สันปาตองในปจจุบัน  ดังนั้นระหวางพ.ศ. 2475-2515  ประชาชนในเขตอําเภอสันปาตองก็ยังยึด

อาชีพทํานาเปนหลัก  และปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว  ในลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิม  ซึ่ง

สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเกษตรทฤษฎีใหม  ระบบการผลิตดังกลาวแลว

ยังไมกอใหเกิดปญหา  และคงสืบสานระบบการชลประทานแบบดั้งเดิมไวได  แตก็มีพืชเศรษฐกิจชนิด

ใหม  เพาะปลูกหลังฤดูกาลทํานา  เชน  ยาสูบ  ถั่วเหลือง  ลําไย ฯลฯ  ทั้งนี้เพราะตลาดตองการและ

ระบบการชลประทานดี  จึงทําใหอําเภอสันปาตอง  “เปนอูขาวอูน้ํา” 

 หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ผานพนไปแลว  

อําเภอสันปาตองไดรับการพัฒนาดานการสรางถนน  ไฟฟา  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  การขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจในระบบการผลิตเพ่ือขาย  และการขยายถนนเขาสูชนบทผานทุงนา  อูขาว อูน้ํา

มากข้ึน  ทําใหเกิดการถือครองที่ดินเปลี่ยนไปจากชาวนาสูอาชีพพอคา  นายทุน  พ้ืนที่นาได

เปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย  บานจัดสรร  สวนลําไย  และพืชผลอ่ืนๆ  วัฒนธรรม  ชีวิตความเปนอยู

ของชาวบานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดวย  เพราะมีโทรทัศนเขาสูหมูบาน 

 ดังนั้นระหวางปพ.ศ. 2515-2540  เปนสมัยที่สังคมชาวบานสันปาตองเปลี่ยนแปลงทั้งดาน

สังคม  เศรษฐกิจ  และพลังในการผลิต  ความสัมพันธในการผลิตจะสงผลกระทบตอการจัดสรรน้ํา

เพ่ือการเกษตร  ซึ่งเปนรากฐานยาวนานกวา  1,000 ป  ในอดีตหรือไมอยางไร  ชาวบานไดปรับการ

จัดสรรน้ําใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน  การอนุรักษน้ําบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชาหรือไม

อยางไร  จะอธิบายในบทที่ 6  ตอไป 

 



บทที่  6 
การประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษ  

และจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรบนพื้นฐานศาสตรพระราชา 

 

 เนื้อหาของบทนี้ตองการอธิบายแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับ

เรื่องการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  และหลังจากกรมชลประทานสรางฝายคอนกรีตในลุมแมน้ําวาง  

ลุมแมน้ําขาน  บทบาทของชาวบานในการจัดสรรน้ําจะมีสวนรวมในกระบวนการอยางไร  เกิดปญหา

และแนวทางแกไขอยางไรในกระบวนการจัดสรรน้ํา  เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 2  ในเรื่องการ

ประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐานแหงศาสตร

พระราชา  แบงหัวขอดังนี ้

1. แนวพระราชดําริเก่ียวกับเรื่องน้ํา 

2. บทบาทของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร พ.ศ. 2526-2562 

3. กระบวนการชาวบานในการมีสวนรวมในการจัดสรรน้ํา 

3.1 การประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดสรรน้ําบนพื้นฐานศาสตรพระราชา 

3.2 การสรางเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ํา 

 

1. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องน้ํา 

 จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้งแตพ.ศ. 2495-2499  จํานวนทั้งหมด  4,741  

โครงการ  จัดเปนโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ํามากที่สุดถึง  3,248  โครงการ  และจากการสํารวจ

โครงการดังดาวแลวเพ่ิมเติมระหวางพ.ศ. 2495-2562  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหมด  

4,810  โครงการ  ภาคเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากที่สุด  จํานวน  1,838  

โครงการ  (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,  2562) 

 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตางๆ ทํา

ใหทรงทราบถึงปญหาความเดือดรอนของราษฎรเก่ียวกับเรื่องน้ําใน  3  ดาน  คือ  น้ําแลง  น้ําทวม  

และน้ําเสีย  จึงนํามาซึ่งแนวทางพระราชดําริในการแกปญหาน้ําที่สําคัญไดแก  การแกปญหาขาด

แคลนน้ํา  การแกปญหาน้ําทวม  และการแกปญหาคุณภาพน้ํา 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เรื่อง  “น้ํา”  ไดแก 

- โครงการฝนหลวง 

- โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

- โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟา 

- โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือรักษาตนน้ําลําธาร 
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- โครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุม 

- โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

- โครงการบรรเทาน้ําเนาเสีย 

- โครงการแกมลิง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตรเห็นแหลงน้ําใน  3  มิติ  คือ  ภาพทาง

อากาศ  ภาพทางบก  หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร  และภาพทางสังคม  โดยพระองคทรงนํา “แผนท่ีทาง

สังคม”  หรือที่เรียกวา Social Mapping ของประเทศดวยพระองคเองจนกลาวกันวา  ในหลวงทรงมี

ขอมูลแหลงน้ํามากที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย  จนไดรับสมัญญานามวาเปน  ปราชญแหงการ

บริหารจัดการน้ํา  (พอหลวงแหงปวงราษฎรปราชญแหงน้ํา, ม.ป.ป.) 

การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับวาเปนงานที่มีความสําคัญ 

และมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับประชาชนสวนใหญของประเทศ  ในการชวยใหเกษตรกรทําการ

เพาะปลูกไดอยางสมบูรณตลอดป  ในปจจุบันพ้ืนท่ีการเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งตองอาศัย

เพียงน้ําฝนและน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสม่ําเสมอตามที่พืชตองการ  

อีกทั้งความฝนแปรเนื่องจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการ  เปนผลใหผลผลิตที่ไดรับไมดี

เทาที่ควร  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ํา

มากกวาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอ่ืน  ทรงใหความสําคัญในลักษณะ “น้ํา

คือชีวิต” ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอน

หนึ่งวา “...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค  น้ําใชเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น  ถามีน้ําคน

อยูได  ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได  ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได…” (โครงการ

พระราชดําริเก่ียวกับน้ํา, ม.ป.ป.) 

ประเภทของงานพฒันาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

งานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ที่นิยมกอสรางกันทั่วไปมีหลายประเภท ไดแก งานอาง

เก็บน้ํา  งานสระเก็บน้ํา  งานขุดลอกหนองและบึง  งานฝายทดน้ํา  งานคลองสงน้ํา และงานสูบน้ํา  

โดยมีรายละเอียดงานแตละประเภท ดังนี ้

1. งานอางเก็บน้ํา 

อางเก็บน้ํา คือ บริเวณ หรือแหลงเก็บน้ําที่ไหลมาตามรองน้ํา หรือลําน้ําธรรมชาติ 

โดยการสรางเขื่อนปดกันระหวางหบุเขา หรือเนินสูงเพ่ือเก็บกักน้ํารวมไวในระหวางหุบเขา หรือเนินสูง

นั้น จนเกิดเปนแหลงเก็บน้ําที่มีขนาดตางๆ กัน โดยเรียกเขื่อนกัน้น้ํานี้วา "เขื่อนเก็บกักน้ํา" 
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2. งานสระเก็บน้ํา 

สระเก็บน้ํา คือ แหลงเก็บขังน้ําฝน น้ําทา หรือน้ําที่ไหลออกมาจากดิน ดวยการขุด

ดิน ใหเปนสระสําหรับเก็บขังน้ํา โดยมีขนาดความยาว ความกวาง และความลึกของสระ ตามจํานวน

น้ําที่ตองการจะเก็บไวใชงาน 

3. งานขดุลอกหนองและบึง  

เปนงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน ใหมีความลึกจนสามารถเก็บ

น้ําไดเพ่ิมมากขึ้น 

4. งานฝายทดน้ํา 

เปนงานกอสรางฝาย ซึง่เปนอาคารท่ีสรางปดขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําท่ีไหลมาให 

มีระดับสูง จนสามารถผันเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ํา ใหกับพ้ืนที่เพาะปลูกตาม บริเวณสองฝงลําน้ํา 

สวนที่เหลือจะไหลลนขามสันฝายไปเอง  

5. งานคลองสงน้ํา 

คลองสงน้ําคือ ทางน้ําที่ขุดหรือกอสรางขึ้น เพื่อนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติจากอาง

เก็บน้ํา และจากแหลงน้ําดานหนาฝาย หรือหนาเข่ือนระบายน้ํา แจกไปใหพ้ืนที่เพาะ ปลูก หรือ

บริเวณที่ตองการน้ํา คลองสงน้ําทุกสายจะมีแนวไปตามบริเวณที่สูง ซึ่ง สามารถสงน้ําใหกับพ้ืนที่ที่

ตองการน้ําทั้งหมดได  โดยคลองที่สรางจะมีขนาดและ สัดสวนพ้ืนที่รูปตัดขวางของตัวคลอง            

โตพอท่ีจะสงน้ําในปริมาณที่ตองการ และมี ระดับน้ําในคลองสูง เพ่ือการสงออกไปยังบริเวณที่

ตองการน้ําไดอยางสะดวก นอกจากนั้น บริเวณคลองสงน้ําทุกสาย จะตองสรางอาคารประเภทตางๆ 

ตามความ เหมาะสม เพ่ือใชควบคุม และบังคับนําใหสามารถสงไปตามคลอง จนถึงพื้นที่ทุกแหง ท่ี

ตองการ 

6. งานสูบน้ํา 

เปนงานสูบน้ําจากแหลงน้ําใหสูงขึ้นถึงระดับพ้ืนดิน ที่สามารถสงน้ําตอไปตามคลอง 

สงน้ํา ใหกับพื้นที่เพาะปลูก แหลงน้ําดังกลาวอาจเปนแมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และอางเก็บน้ํา  ซึ่ง

จะตองมีน้ําเพียงพอใหสบูไปใชงานไดในเวลาที่ตองการ  (การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร, ม.ป.ป.) 

งานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรยังมีแนวพระราชดําริ เรื่อง อางพวง  คือ  การสรางอาง

เก็บน้ําขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  ตอน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดใหญ  หรือเขื่อนเขาสูอางขนาดกลาง  และ

ขนาดเล็กของแตละหมูบาน  เพ่ือเติมน้ําในอางขนาดเล็กมิใหแหงขอด 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ตามพระราชดําริ เปนโครงการที่เริ่มทําการศึกษา 

และวางโครงการข้ึน ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอจากนั้นจึงพิจารณา
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ดําเนินการกอสรางใหสอดคลองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากแผนงานพัฒนาหลักของแตละหนวยราชการ 

ที่กําหนดไวตามความเหมาะสม 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรฯ เปนงานสวนใหญของโครงการพัฒนาแหลงน้ําตาม

พระราชดําริ  โดยมีกรมชลประทานเปนหนวยงานหลัก  ทําการกอสรางสนองพระราชดําริ               

มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อการชวยเหลือ แกไขปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอน จนสามารถสนอง

ความตองการขั้นพ้ืนฐานของราษฎร ในการจัดหาน้ําชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในทองที่ซึ่งขาดแคลนน้ํา 

ใหมีน้ําใชทําการเพาะปลูกพืช  สนับสนุนการเลี้ยงสัตว  ตลอดจนจัดหาน้ําใหกับราษฎรในเขต

โครงการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอีกดวย 

ตอมาการวางโครงการ และกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ตามพระราชดําริ 

ไดขยายออกไปตามภาคตางๆ เพิ่มมากขึ้น ในภาคเหนือเริ่มกอสรางโครงการแรกเมื่อ พ.ศ. 2516  

สวนในภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดเริ่มโครงการแรก เม่ือ พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2519 

ตามลําดับ  ซึ่งตอมาไดมีการกอสราง กระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปละหลายสิบโครงการ 

จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2529 กรมชลประทาน ไดทําการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ตามพระราชดําริขนาดตางๆ  รวมทั้งหมดมากกวา 700 โครงการ มีพื้นที่ไดรับประโยชน 

ประมาณ 1,400,000 ไร เชน ภาคเหนือ ไดแก โครงการอางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม พ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 14,000 ไร โครงการ ฝายทดน้ําแมมอน อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง พื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ 3,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก โครงการเข่ือน

ระบายน้ําน้ําเชิน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พื้นที่ไดรับประโยชน ประมาณ 25,000 ไร  โครงการ

อางเก็บน้ําหวยเดียก  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร พ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 5,000 ไร 

และ ภาคใตไดแก โครงการอางเก็บน้ําใกลบาน  อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  พื้นท่ีไดรับ

ประโยชนประมาณ 1,500 ไร เปนตน (การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร, ม.ป.ป.) 

2. บทบาทของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2526-2562 

 แรงงานในการผลิต 

 แรงงานในผลิตกอน พ.ศ. 2500  ใชแรงงานคน  แรงงานสัตว  วัว  ควาย  เปนหลักใน

การเกษตร  เขตอําเภอสันปาตอง  มีการเลี้ยงวัว  ควาย  เพ่ือใชในการไถนา  เสร็จฤดูกาลทํานา  ก็จะ

นําควายไปใหคนพ้ืนที่สูงในเขตปาไม และภูเขาเลี้ยงดู เพราะอาหารสัตวธรรมชาติอุดมสมบูรณ  และ

เกิดการเลี้ยงสัตวแบบผาก่ึง  คือ  ถาสัตวเกิดลูกตัวแรกผูเลี้ยงไดลูกสัตว  แตถาเกิดลูกตัวที่สองเปน

ของเจาของวัว  ควาย 

 ระหวางพ.ศ. 2515-2530  การนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน และสัตวเริ่มเกิดขึ้น  

เครื่องจักรสามารถทํางานไดดีกวาแรงงานคน  แรงงานสัตว  ประกอบกับชาวบานมีเงินออม  จึงซื้อ

เครื่องจักรมาใชแทนแรงงานสัตว  ประมาณปพ.ศ. 2540  จึงเลิกการไถนาดวยวัว  ควาย  บทบาท
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ของวัว  ควาย  จึงเปนเพียงการเลี้ยงเพ่ือสงขายในตลาดวัว  ควาย  หรือขายในการบริโภคในตลาดวัว  

ควาย  ในเขตอําเภอสันปาตอง (ชูสิทธิ์  ชูชาต,ิ 2538:50-54) 

 ในปจจุบันใชรถไถนา  เครื่องสูบน้ําแทนระหัดวิดน้ํา  หมูบานริมน้ําในอดีตหลายหมูบานที่มี

หลุก  เชน  หมูที่ 4  ทุงหลุก  ริมน้ําแมขาน  ตําบลทาวังพราว  อําเภอสันปาตอง  ซึ่งเคยใชหลุกวิดน้ํา

เขานาในอดีต 

 เทคโนโลยีในการผลิต  เทคโนโลยีในการจัดสรรน้ําในลานนาตั้งแตอดีตกาล  ไมต่ํากวา  

1,000 ปมาแลวในการจัดสรรน้ําใชระบบเหมือง  ฝาย  แต  ตาง  วิธีการคอืการกั้นน้ําในแมน้ํา  ลําธาร  

โดยไมหลักปกก้ันแมน้ํา  ลําธาร  ตามความกวางของสายน้ํา  แลววางไมขวางลําน้ํา  โดยมีหลักที่ปกไว

ชวยยึดมิใหไมขวางซอนกันในลักษณะเอียง  ถูกกระนําน้ําพัดพังทลาย  ไมอาจใชไมยืนตน  ไมไผ 

 เหมือง  เหมืองคือคูน้ําที่ชาวบานชวยกันขุดข้ึนเพ่ือลําเลียงน้ําจากหลังฝายเขาสูนา  การ

บุกเบิกที่นา  ตองเริ่มตนจากการขุดเหมืองผานนาใหน้ําไหลจากพ้ืนที่นาสูงลงสูพื้นที่นาท่ีต่ํากวาได  

แตการขุดเหมืองผานภูมิประเทศที่สูงต่ําไมเทากัน  ความลึกของลําเหมืองแตละสถานที่จึงไมเทากัน

ดวย  ดังนั้นการขุดลําเหมืองในสมัยโบราณเพ่ือการจัดสรรน้ําในการเกษตร  จึงเปนวิธีการที่เกิดจาก

ความชํานาญ 

 ฝาย  ฝายคือการสรางวัสดุกั้นลําน้ํา  เริ่มตนจากการปกเสาไมขวางสายน้ําจากฝงหนึ่งสูอีกฝง

หนึ่ง  อาจปกขวาง 2-3  ชั้นแลวแตความแรงของกระแสน้ํา  แลวใชไมฟาดขวางซอนๆ ในลักษณะ

ลาดเอียงหลายๆ ชั้น  เพ่ือกั้นกระแสน้ําใหสูงข้ึน  ถากั้นแมน้ํา  ลําคลอง  ตองเวนชองน้ําหรือแพผาน

ได  แตถาในลําหวยไมมีเรือแพก็ก้ันในแนวขวาง  แตตองใหน้ําไหลผานได  เพื่อแบงน้ําใหแกหมูบานท่ี

อยูเบื้องลางฝาย 

 วัสดุที่ใชทําฝายอาจเปนไมยืนตนทุกชนิดที่หาไดในระบบนิเวศปาใกลหมูบาน  ฝายเล็กๆ อาจ

ใชไมไผในเขตปาของหมูบาน 
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ภาพที ่6.1  ไมไผ วัสดุสําคัญในการสรางฝาย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.2  ฝายขนาดเล็กกั้นลําหวยโปงสม ิ

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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 ระบบการสรางฝาย  แบงไดเปน  3  แบบ  คอื  ฝายทองถิ่น  ฝายก่ึงถาวร  และฝายถาวร 

 ฝายทองถิ่น  ซึ่งสรางมาตั้งแตโบราณ  เพ่ือกัน้แมน้ําหรือลําธารเล็กๆ  ถาเปนแมน้ําอาจใชเสา

ไมใหญ  และทอนซงุก้ันขวางแมน้ํา  แตถาลําหวย  ลําธาร  ก็ใชไมไผ  ไมเล็กๆ ในทองถ่ิน  กิ่งไม  ฝาย

ประเภทนี้ตองซอมแซมทุกปกอนฤดูการทํานา 

 ฝายก่ึงถาวร  เปนฝายเกิดจากแนวพระราชดําริ  เรื่องการใชกอนหิน  วัสดุในทองถ่ิน  ก้ันลํา

ธาร  โดยการวางกอนหินซอนๆ กันก้ันทางน้ําหลายๆ ชั้น  แลวคลุมดวยตาขาย  ลวดเหล็ก  เพื่อให

กอนหินอยูรวมกันเปนแนวกําแพงหนา  เพ่ือปองกันกระแสน้ํา  อาจใชปูนซีเมนตกอเชื่อมกับกอนหินก็

ได 

 ฝายถาวร  ฝายถาวรเปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  แข็งแรงทนทาน  ในปจจุบันกรม

ชลประทานสรางฝายชนิดนี้กั้นกระแสน้ําในแมน้ําแทนฝายทองถิ่น  ฝายทองถ่ินจึงเหลืออยูในลําหวย

เล็กๆ ในหมูบานชนบท 

 นับตั้งแตปพ.ศ. 2525  เปนตนมา  กรมชลประทานซึ่งไดรับแนวพระราชดําริจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเริ่มสรางฝายคอนกรีตแทนฝายไม  ซึ่งมีมาแตโบราณ  ในปจจุบัน  

ฝายไมแบบเดิมในพ้ืนที่เขตนอกชลประทานสันปาตองใชระบบฝายคอนกรีต  แทนฝายไมทุกฝายแลว  

ยกเวนฝายก้ันลําหวยหรือก้ันคลองสงน้ําขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.3  ฝายคอนกรีตกรมชลประทานสรางสนองพระราชดําริ 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่6.4  ปายกรมชลประทานแจงปที่สรางฝาย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 การสรางฝายคอนกรีตในแมน้ําวาง  แมน้ําวางตนน้ําเกิดจากลําหวย และลําธารหลายสานใน

เขตภูเขาอําเภอแมวาง  ระดับความสูงตั้งแต  1,500-2,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ไหล

ผานตําบลแมวิน  ซึ่งมีความสูงแลวลาดต่ําลงสูพ้ืนราบเชิงเขา  ตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง  แมน้ํา

วางก็มีฝายคอนกรีตก้ันลําน้ํา  เรียงตามลําดับ ดังนี ้

1. ฝายนอน  สรางในพ้ืนที่ระดับความสูง  385  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  สรางใน

ปพ.ศ. 2529  กรมชลประทานสรางฝายคอนกรีตเพ่ือหลอเลี้ยงทุงนา  และสวนในเขตําบลบานกาด  

อําเภอวาง 
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ภาพที ่6.5  ฝายนอนกั้นแมน้ําวาง  ตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

2. ฝายแมวาง  กรมชลประทานก็สรางฝายแมวางในระดับความสูง  340  เมตา  เหนือ

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

3. ฝายหวยผึ้ง  กรมชลประทานสรางในพ.ศ. 2531  ตามแนวพระราชดําริ  มีพ้ืนที่รับน้ํา  

3,920  ไร  (กรมชลประทาน, 2561) 

4. ฝายขุนคง  เปนฝายโบราณสรางโดยชาวลัวะชื่อ ขุนคง  ฝายนี้สงน้ําเหมืองเลี้ยงพื้นที่นา  

ตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง  และอําเภอแมวาง 

5. ฝายนาทราย  น้ําจากฝายใชในพ้ืนที่การเกษตรตําบลทุงป  อําเภอแมวาง 

6. ฝายทาคําปา  น้ําจากฝายเลี้ยงที่นา  และสวน  ตําบลทุงป  และตําบลบานกาด 
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ภาพที ่6.6  ฝายทาคําปา 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

7. ฝายทาสา  น้ําจากฝายเลี้ยงพ้ืนที่ตําบลทุงสะโตก 

8. ฝายดอนปน  สรางในพ.ศ. 2538  เลี้ยงพ้ืนที่ตําบลทุงสะโตก 

9. ฝายศรีบุญเรือง  เลี้ยงพ้ืนที่ตําบลทุงสะโตก 

10. ฝายปุโล  สรางในพ.ศ. 2526 เลี้ยงพ้ืนที่ตําบลทุงสะโตก 

 ฝายแหลานี้เดิมทีเดียวเปนฝายไม  แตภายหลังพ.ศ. 2526  กรมชลประทานเริ่มสรางเปน

ฝายคอนกรีต  ฝายตนน้ําวาง  จะมีน้ํามากและลดนอยลงตามลําดับจนเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําใน

ฤดูแลง  หรือน้ําแหงหลังฝาย 
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ภาพที ่6.7  แสดงน้ําแหงท่ีฝายปุโล 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 แมน้ําขาน  แมน้ําขานตนน้ําเกิดจากเขตอําเภอสะเมิง  ไหลผานอําเภอหางดง  อําเภอ      

สันปาตอง  แมน้ําขานไหลผานตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  

และตําบลทาวังพราว  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

 ฝายในแมน้ําขานเปนฝายไมมาตั้งแตโบราณ  ตอมากรมชลประทานจึงไดสรางฝายคอนกรีต

แทนฝายไม  ฝายในแมน้ําขานเฉพาะเขตอําเภอสันปาตอง  เรียงลําดับจากตนน้ําถึงปลายน้ํา ไดดังนี ้

1. ฝายไรลอ  สรางในพ้ืนที่ระดับความสูง 314 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  อยูใน

ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง 

2. ฝายสันปูเลย  ฝายนี้เปนเสนแบงเขตแดนระหวางตําบลน้ําบอหลวง  และตําบลดอนเปา  

อําเภอแมวาง  น้ําจากเหมืองหลังฝายสันปูเลยหลอเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรตําบลดอนเปา 

3. ฝายเกาะไมตัน  สรางฝายคอนกรีตในปพ.ศ. 2540  ฝายจากเกาะไมตันทําใหเกิดการขุด

เหมืองหลวง  สงน้ําเขาสูตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลสันกลาง  เหมืองหลวง  

ยังมีลําเหมืองยอยๆ ไดแก  เหมืองเจานอย  เหมืองแมกุง  เหมืองปาจู  ในสมัยกอนพ.ศ. 2476  สงน้ํา

หลอเลี้ยงตําบลทุงตอม  ตําบลแมกา  และตําบลมะขามหลวง 

4. ฝายทาบอเย็น  หรือฝายเจาสี่หมื่น  สรางโดยนายสี่หมื่น  มณีสอน  หลังจากสรางฝายแลว

ไดขุดเหมืองเจาสี่หมื่นจากตําบลบานแม  นําน้ําไปหลอเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรถึงตําบลยุหวา 
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5. ฝายปวงสนุก 

6. ฝายทุงเสี้ยว 

7. ฝายหลังถํ้า 

 หลังจากสรางฝายสําคัญทั้ง 17  ฝายในแมน้ําวาง  และแมน้ําขานแลว  การซอมแซมทําฝาย

ทุกปก็ยุติลง  คงเหลือแตการนําวิธีการเดิมในการจัดสรรน้ํามาใชแบบโบราณ  คือการรวมแรงกันลอก

เหมืองทุกป  ทั้งเหมืองดิน  และเหมืองคอนกรีต  แกฝายตองระดมชาวบานมาชวยกันทํางานลอก

เหมืองแบบเดิม  สําหรับการปด-เปดประตูน้ํา  การจัดสรรน้ํา  กรมชลประทานก็มอบใหเปนหนาท่ี

ของคณะกรรมการเหมือง ฝาย  จัดแบงน้ํากันเองตามแบบโบราณ  นี่คือการจัดสรรน้ําโดยการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินประยุกตกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น, 2542) 

 จากแนวพระราชดําริในเรื่องการจัดการน้ํา  การสรางเขื่อน  ฝาย  อางเก็บน้ํา ฯลฯ ทําใหกรม

ชลประทานรับแนวพระราชดําริสรางฝายกั้นแมน้ําสําคัญเพื่อการเกษตร  ตลอดสายน้ําในแมน้ําขาน  

และแมน้ําวาง  ตั้งแตปพ.ศ. 2526-2540  จึงไดสรางฝายก้ันแมน้ําวางและแมน้ําขานแทนฝายเดิมครบ

ทุกฝาย  นอกจากนี้กรมชลประทานยังไดสรางเหมืองสงน้ําคอนกรีตอีกดวย 

3. กระบวนการชาวบานในการมีสวนรวมในการจัดสรรน้ํา 

3.1  การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดสรรน้ําบนพื้นฐานศาสตรพระราชา 

กระบวนการชาวบานในการมีสวนรวมในการจัดสรรน้ํา  หลังจากกรมชลประทานรับแนว

พระราชดําริ  สรางฝายและลําเหมืองคอนกรีตใหแกราษฎรในการจัดสรรน้ําแลวราษฎรไดประยุกตภูมิ

ปญญาชาวบาน  และวัฒนธรรมเดิมมาใชกับระบบเทคโนโลยีของเหมือง  ฝาย  แบบใหม  กลาวคือ 

ระบบเหมือง  ฝาย  เปนระบบการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรที่ราษฎรตองยอมรับภายใต

กฎหมายของรัฐ  ในสมัยการปกครองแบบราชาธิปไตย  ตั้งแตอาณาจักรลานนาเปนประเทศเอกราช  

จนกระทั่งรวมตัวอยูภายใตอํานาจอธิปไตย  และกฎหมายของประเทศไทย  จารีตประเพณีเหลานี้

กลับกลายเปนขอตกลงของประชาคมในระบบเหมืองฝาย  ซึ่งตองยอมรับในความชอบธรรมและ

ปฏิบัติตามจนกลายเปนวัฒนธรรม และประเพณ ี

ผูนําทางดานเหมือง  ฝาย  ประกอบดวยแกเหมือง  แกฝาย  และลามเหมือง  หรือ

ประชาสัมพันธเหมือง  ฝาย  แกเหมือง  แกฝาย  เปนคนเดียวกัน  โดยมีตําแหนงสูงสุด  เลือกตั้งจาก

ผูมีบารมีที่ชาวบานเคารพนับถือ  ยําเกรง  อาจเปนหัวหนาแควน (กํานัน)  พอหลวง (ผูใหญบาน) หรือ

ชาวบานอาวุโส  มีหนาที่ดูแลเรื่องฝาย  และการจัดสรรน้ําจากฝายไปสูลําเหมืองตางๆ  อาจผานจาก

อําเภอสูอําเภอ  หรือจากตําบลหนึ่งสูอีกตําบลหนึ่ง  ดังนั้นบุคคลที่เปนหัวหนาเหมือง  ฝาย  จึงตองมี

บารมีขามพื้นที่การปกครอง  เชน  ฝายขุนคง  มีหัวหนาเหมือง  ฝายตั้งแตอดีต (ไมทราบพ.ศ.) ถึง

ปจจุบันพ.ศ. 2562  มีหัวหนาเหมืองฝาย 12  คน  คนท่ี  1  พญาพรหม  คนที่  2  พญาเขื่อนแกว  
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คนที่ 3  กํานันหมื่นฉกาจ  คนที่ 4 กํานันอวน  พรหมไชย  (เริ่มมีนามสกุลใชในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) คนท่ี 5 กํานันดํารง  แสนสกุล  คนที่ 6 กํานันสม  อินตะกา  คนที่ 7 นาย

สวรรค  อนุจักร  คนท่ี 8 นายบุญจม  ทางวงค (ฤาษีปน)  คนที่ 9 พอหลวงสุข  วงษาคํา  คนที่ 10  

พอหลวงเล็ก  คําตุย  คนที่ 11 กํานันไพโรจน  ใจเปง  คนที่ 11 กํานันนิภพ  พะกําพันธ  คนท่ี 13  

กํานันเจริญ  บุญยะชัยชนะ 

หัวหนาเหมือง ฝาย  จะมีกรรมการเหมืองฝาย 5-6 คน ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิก  นอกจากนี้ยังอาจมีกรรมการที่ปรึกษา

เหมือง ฝาย 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเหมืองฝาย  สรุปไดดังนี ้

1. จัดสรน้ําใหแกสมาชิกที่ใชน้ําในที่เกิดจากฝายไหลผานไปตามลําเหมือง  เขาสู พ้ืนท่ี

การเกษตร 

2. กํากับ  ดูแล  นัดทํากิจกรรมตางๆ ของเหมือง ฝาย เชน ลอกเหมือง  ซอมแซมฝาย  ทํา

พิธีกรรมเก่ียวกับเหมือง ฝาย 

3. กําหนดงบประมาณในการบํารุงรักษาเหมือง ฝาย 

4. กําหนดกิจกรรมในรอบป 

5. แกปญหาความขัดแยงในระหวางผูใชน้ํา 

6. กํากับ  บังคบั  ลงโทษ  โดยการปรับสินไหมแกผูฝาฝนตามกฎ  กติกาที่รวมกันบัญญัติขึ้น 

ในบทลงโทษ  ประกอบดวย  ประการแรก  วากลาวตักเตือน  ถากระทําอีกไมเข็ดหลาบ  ใช

บทลงโทษประการท่ีสอง  ปรับ 500-1,500 บาท (แกฝายอินสม  สุคําปน  และชัย  โบจันทร,  

สัมภาษณ) 

 ฝายหนึ่งฝายอาจมีลําเหมืองหลายสายทั้งสายใหญและสายยอยๆ ก็จัดใหมีอนุกรรมการ

เหมือง ฝาย  แตละเหมืองดูแล  กํากับ  โดยขึ้นอยูกับกรรมการเหมือง ฝาย  นอกจากนี้ยังมีฝาย

ประชาสัมพันธ  หรือลามฝาย  ลามเหมือง  ทําหนาที่ประกาศใชผูใชน้ําในแตละฝาย  หรือแตละ

เหมือง  ทราบกําหนดวันในการซอมแซม  ลอกเหมือง  กอนฤดูการทํานา 

 สําหรับการซอมแซมฝายคอนกรีตในปจจุบันหลังจากกรมชลประทานสรางเสร็จแลว  เปน

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  หรือเทศบาลตําบล  ดังนั้นคณะกรรมการเหมือง ฝาย  

ตองทําหนาที่ประสานงานของบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถ่ินดังกลาวแลว  แตการบริหาร

การจัดการน้ํา  กรมชลประทาน  องคการบริหารสวนทองถ่ินจะไมเขามากาวกาย  มอบใหเปนหนาที่

ของคณะกรรมการเหมือง ฝาย  หรือประธานแกเหมือง  แกฝาย  ใชภูมิปญญาชาวบาน  จารีต

ประเพณีโบราณ  จัดสรรน้ําสืบตอกันมา  หลังจากกรมชลประทานรับแนวพระราชดําริในเรื่องการ

จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 



109 
 

3.2  การสรางเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ํา 

 เทคโนโลยีใหมในการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ปญหาการใชน้ําเพ่ือการเกษตร  เกิดขึ้นทั้ง

ขาดแคลนน้ํา  และน้ําทวมในฤดูฝน  ในตําบลน้ําบอหลวง  พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  1,800 ไร  

ประกอบดวย  หมูที่  3 บานแพะสันใหม  หมูท่ี 4 บานจอมแจง  หมูท่ี 5 บานหนองหา  หมูท่ี 6 บาน

หนองไหว  หมูที่ 7 บานหัวฝาย  เกิดอุทกภัยในเดือนสิงหาคม-กันยายน  และพื้นที่ 1,000 ไรเกิดภัย

แลงในเดือนกุมภาพันธุ-พฤษภาคม (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลน้ํา

บอหลวง, 2561:18-29) 

 ตําบลบานแม  พ้ืนที่หมูท่ี 1 บานเหมืองฟู  หมูที่ 2 บานเดน  หมูที่ 3 บานทาโปง  หมูที่ 12 

บานทาเดื่อ  เกิดอุทกภัยในฤดูฝน จํานวน 1,500 ไร และเกิดภัยแลว 1,800 ไรในฤดูแลว  ทั้งๆ ที่อยู

ใกลแมน้ําขาน  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําตําบลบานแม, 2561:9) 

 ตําบลทุงสะโตก  มีพ้ืนที่นอกเขตชลประทานทั้ง  12  หมูบานเกิดภัยแลงท่ีหมูท่ี 5 บานปา

ออย  หมูท่ี 6 บานรอง  หมูที่ 7 บานดงกํ่า  หมูที่ 8 บานทาจําป  หมูที่ 9 บานกลาง  หมูที่ 10 บาน

ทุงสะโตก  และเกิดอุทกภัยในหมูท่ี 1 บานปาจี้  หมูท่ี 2 บานปาลาน  หมูที่ 4 บานรองสมปอย  หมูที่ 

6 บานรอง  หมูที่ 7 บานดงกํ่า  และหมูท่ี 10 บานทุงสะโตก  สําหรับหมูที่ 6  หมูที่ 7  และหมูท่ี 10  

เกิดภัยพิบัติทั้งภัยแลว และน้ําทวม (ศนูยบริหาร และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลทุง

สะโตก, 2561: 9) 

 ตําบลบานกลาง  เกิดปญหาภัยแลงในพ้ืนที่ 2,410 ไร  และเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน คือ หมูที่ 4 บานตนกอก  และหมูที่ 11 บานทองฝาย  นอกจากนั้นยังมีอีก.....หมูบานซึ่ง

อยูในเขตชลประทาน (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําตําบลบานกลาง, 2561: 

5) 

 ตําบลทาวังพราว  เกิดปญหาภัยแลวในหมูท่ี 1 บานตนแหนหลวง  หมูท่ี 2 บานทุงแปง  หมู

ที่ 3 บานทุงหลวง  หมูที่ 4 บานทามะโอ  หมูที่ 5 บานทาวังพราว  หมูที่ 7 บานตนแหนนอย  และ

เกิดปญหาน้ําทวมในหมูที่ 4  หมูที่ 5  และหมูที่ 6  บานสันควงคํา (ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลทาวังพราว, 2561: 9)  ตําบลทาวังพราว  หมูที่ 1 หมูที่ 2  อยูใน

เขตพ้ืนที่รับน้ําชลประทาน 

 จากตัวอยางดังกลาวแลวทุกตําบลของอําเภอสันปาตองในพ้ืนที่รับน้ํานอกเขตชลประทาน  มี

ปญหาเรื่องน้ําทั้งภัยแลง  และน้ําทวม 

 เหตุผลอยางหนึ่งในการเกิดปญหา คือ การไมนําศาสตรพระราชาในเรื่องน้ํามาประยุกตจน

เกิดผลสําเร็จ  เชน  การแกปญหาเรื่องอุทกภัย  และภัยแลง  โดยการใชศาสตรพระราชา เรื่อง การ

สรางเขื่อน  การสรางอางเก็บน้ํา  กรมชลประทานเคยเสนอสรางเข่ือนก้ันแมน้ําวางที่ตําบลแมวิน  
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อําเภอแมวาง  แตเกิดการตอตานจากชาวบาน  เพราะเกรงน้ําจะทวมพ้ืนที่ทํากิน  และเกิดปญหากับ

กลุมบุคคลนอกพื้นทีท่ี่ไมเห็นดวย  เพราะกระทบตอระบบนิเวศปา 

 กรณีของแมน้ําขาน  กรมชลประทานเคยเสนอใหสรางเข่ือน  อางเก็บน้ําที่อําเภอหางดง  ใน

เขตระบบนิเวศปาและภูเขา  แตถูกชาวบานในพ้ืนที่และบุคคลภายนอกพื้นที่คัดคาน  โครงการตางๆ 

จึงระงับ 

 เม่ือไมสรางเข่ือน  สรางอางเก็บน้ํา  น้ําในฤดูฝนก็ไหลมาทวมพื้นที่เกษตรเสียหาย  และไหล

ลงแมน้ําปง  ทวมตอนใตน้ําตอไป  แตถาเก็บน้ําไวในฤดูฝนในอางเก็บน้ํา  หรือหลังเข่ือน  ฤดูแลงขาด

แคลนน้ํา  ปลอยน้ําลงมา  ก็สมารถลดปญหาความแหงแลงได 

 ชาวบาน  และหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่น  แกปญหาโดยการใชเทคโนโลยีใหมใน

การอนุรักษ และจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชาดังนี ้

3.2.1 การใชบอบาดาล  และบอน้ําตื่น  เชน  ตําบลบานแม  มีบอบาดาล 87 จุด  บอน้ําตื้น  

1,049 แหง  ตําบลทุงสะโตกมีบอน้ําบาดาล  120  จุด  บอน้ําตื้น  944 บอ  ตําบลทาวังพราว  มีบอ

บาดาล  11  จุด  บอน้ําตื่น  470  บอ  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบล

บานแม  ตําบลทุงสะโตก  และตําบลทาวังพราว, 2561)  สําหรับตําบลบานกลาง  มีบอบาดาล และ

บอน้ําตื้น  35  จุด  บอน้ําตื้น  390  บอ (ศูนยบริการและถายอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

บานกลาง, 2561: 5) ตําบลยุหวา  มีบอบาดาล  10  จุด  บอน้ําตื้น 212 บอ  ใชในพื้นที่ 418 ไร 

(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยุหวา, 2561:6) 

การนําน้ําใตดินมาใชประโยชนเพ่ือการเกษตร  เปนพ้ืนฐานความรูของศาสตรพระราชาอยาง

หนึ่ง  และยังไดนําเทคโนโลยีใหม  หรือความรูใหม  ตอยอดกับภูมิปญญาทองถ่ินโดยการสูบน้ําจากใต

ดิน  แลวปลอยน้ําเขาพื้นที่การเกษตร หรือผืนนาตามรองเหมือง  ผานชองน้ําเขาสูนา 

การสูบน้ําใตดินประเภทบอบาดาล  หรือบอน้ําตื้น  บางครั้งตอผานทอประปา แลวใชระบบ

น้ําหยด  หรือน้ําหมุน (Sprinkler) ลงสูพ้ืนที่สวนบริเวณใตตนไม 
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ภาพที ่6.8  ระบบน้ําในสวนลําไย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 การจัดสรรน้ําในระบบน้ําหยด  และน้ําหมุน  ใชในพ้ืนท่ีสวนลําไยท่ีขาดแคลนน้ําจากระบบ

เหมือง ฝาย  สวนลําไยในตําบลทาวังพราว  ตําบลยุหวา  ใชน้ําใตดินแทนน้ําทา  โดยระบบน้ําหยด  

และน้ําหมุน  เพราะการลงทุนในการขุดเจาะประมาณ 10,000-50,000 บาท  และเจาะลึกตั้งแต 10-

20 เมตรเทานั้น   มิไดเจาะลึก  100-200 เมตรเหมือนกับการเจาะน้ําบาดาล  ในระบบการสราง

ประปาเพ่ือใชน้ําบริโภค  การลงทุนต่ําแตไดผลคุมคา  จึงเปนเทคโนโลยีใหม 

3.2.2 เครื่องสูบน้ํา  การใชเครื่องสูบน้ํา  สูบน้ําจากลําเหมือง  แมน้ํา  แลวใหน้ําไหลตามทอ

น้ําเขาสูนา และสวน  ทั้งนี้เพราะน้ําในแมน้ําลําธาร  หรือลําเหมืองมีนอย  ตะหลิ่งสูง  น้ําไมสามารถ

ผานฝายเล็กๆ หรือแตกั้นน้ําเขาสูลําเหมืองได  เพราะระดับน้ําต่ํา  จึงตองใชเครื่องสูบน้ํา 

น้ําที่สูบจากเครื่องสูบน้ํา  บางครั้งก็ปลอยใหไหลไปตามลําเหมืองเล็กๆ  แลวมีเนินดิน (แต

หรือตาง) ก้ันน้ําไวแบบโบราณเพื่อใหน้ําลนสูงขึ้น  ไหลเขาสูชองน้ําเล็กๆ ในทองนา  จากทองนาที่

ระดับสูงกวาก็สรางรับน้ําไดทุกแปลง  การสรางเนินดินก้ันน้ําในลําเหมืองก็ตองสรางใหน้ําไหลผานได  

เพราะนาที่อยูลําเหมืองดานลางก็ตองการใชน้ําเชนเดียวกัน  หรือนาตอนบนสูบน้ําจนเพียงพอแลว

หยุด  เปดคันดิน หรือแต  ปลอยน้ําสูนาตอนลาง  การจัดสรรน้ําลักษณะดังกลาวเปนแบบระบบ

เหมือง  ฝายโบราณ  แตเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีใหม คือเครื่องสูบน้ํา 
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ภาพที ่6.9  แสดงการสูบน้ําแลวปลอยเขาสูนา 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

3.2.3 การขุดสระเก็บน้ํา  เกษตรบางคนขุดสระหรืออางเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง  การขุดอาง

จะลึกระดับ 4 เมตรถึง 8 เมตร  ขึ้นอยูกับระดับน้ําใตดิน  ถาพื้นที่อยูใกลแมน้ําก็อาจขุดตื้นเพราะน้ํา

สามารถไหลซึมเขาสูสระน้ําได  การขุดสระมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร  แต

อาจเลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  หรือกิจกรรมอยางอ่ืนได 

3.2.4 การสรางประปาหมูบาน  การสรางประปาหมูบานเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน

ทองถ่ิน  แตมีวัตถุประสงคเพ่ือการอุปโภค  บริโภคมากกวาการเกษตร 

3.2.5 การขุดลอกหนอง  บึง  ขนาดใหญ  องคการบริหารสวนทองถิ่น  และกรมชลประทาน  

ไดรวมกันขุดลอกหนอง  บึง  ขนาดใหญสําหรับใชน้ําในการเกษตร  เชน  ตัวอยางการขุดลอกหนอง

สะเรียม  ซึ่งรกราง  ตื้นเขิน  จนกระทั่งเปนหนองน้ําขนาดใหญ  มีพื้นที่  182  ไร 
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ภาพที ่6.10  หนองสะเรียม 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 การแกปญหาเรื่องน้ําเพ่ือการเกษตร  ภาคราชการ และชาวบานไดรวมกันประดิษฐ  คิดคน  

หาวิธีการที่เหมาะสม  ทั้งดานการประยุกตภูมิปญญาชาวบาน  เชน  ระบบการจัดการเหมือง ฝาย  

โดยการใชภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหม คือ ฝายคอนกรีต  ซึ่งชลประทานไดจัดสรางสนอง

แนวพระราชดําริแทนฝายไม  ดังนั้น  ภายใตเทคโนโลยีใหม หรือพลังการผลิตแบบใหม  แต

ความสัมพันธทางการผลิต  ในเรื่องการจัดสรน้ํา  คงใชรูปแบบของการจัดการระบบเหมือง ฝาย 

แบบเดิม  เพียงแตเปลี่ยนโครงสรางสวนบนจากเจาผูครองนคร  เปนเจาของที่ดินและกรรมการเหมือง

ฝาย 

 ในเรื่องเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐานแหงศาสตรพระราชา  เชน  

การสรางเข่ือน  อางเก็บน้ําขนาดใหญ  กรมชลประทาน และชาวบานเกษตรกรผูเดือดรอน  เห็นดวย

สนับสนุนแตเกิดการคัดคานจากบุคคลในพื้นทีจ่ะกอสรางและบุคคลภายนอกเขามาสนับสนุนโครงการ

จึงไมสําเร็จ  กระทําไดแตเพียง  กรมทรัพยากรน้ํา  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ไดสนองแนว

พระราชดําริ  และสนับสนุนใหเกษตรกรเจาะน้ําใตดินทั้งประเภทบอบาดาล  และบอน้ําตื้น  มาใชใน

การเกษตรรูปแบบตางๆ กัน  แทนน้ําทาและน้ําฝนซึ่งขาดแคลน 

 นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกหนอง  บึง  คลองสงน้ํา  ขุดสระน้ํา  การสูบน้ํา  สิ่งเหลานี้คือแนว

พระราชดําริในเรื่องการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  เพราะน้ําคือชีวิต  ดังพระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  วันท่ี  17  มีนาคม  2529 
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 “...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค  น้ําใช  น้ําเพ่ือการเพาะปลูก  เพราะวาชีวิตอยูท่ีนั่น  ถามี

น้ําคนอยูได  ถาไมมีน้ําคนอยูไมได  ไมมีไฟฟาคนอยูได  แตถามีไฟฟาไมมีน้ํา  คนอยูไมได..” 

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานดานการจัดการทรัพยากรน้ํา, ม.ป.ป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพื้นที่การเกษตรอยางยั่งยืน 

  

วัตถุประสงคของการตอบโจทยการวิจัยในบทที่ 7 คือ  การศึกษานวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

การอนุรักษ และจัดสรรน้ําอยางยั่งยืน  คําวาอยางยั่งยืน  หมาความวา มีการเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาเทคโนโลยี  แตตองไมทําลาย

ระบบสังคม  วัฒนธรรมใหเปลี่ยนแปลงจากรากฐานเดิม  การเปลี่ยนแปลงตองอยูบนพ้ืนฐานของ

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  กลมกลืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 แนวคิดของนวัตกรรมที่เหมาะสมอยูบนพ้ืนฐานของศาสตรพระราชา  อันจะนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน จึงกําหนดเนื้อหา ดังนี ้

1. ลดกระแสความคิดทุนนิยม  เพิ่มกระแสความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการเกษตรทฤษฎีใหม 

3. การแกปญหาครบวงจร และรับฟงปญหาจากสวนกลาง 

4. การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม 

5. กําหนดพ้ืนที่การเกษตร 

6. แกปญหาระบบการตลาด 

 

1. ลดกระแสความคิดทุนนิยม  เพิ่มกระแสความคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ถึงแมจะยึดภูมิปญญาชาวบาน  จารีตประเพณีโบราณ  แตใน

สังคมปจจุบัน  บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจสังคม  เปลี่ยนแปลงไป  จึงทําใหเกิดปญหาในการ

จัดสรรน้ํา  และเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา  ในหมูบานกลางน้ํา  ปลายน้ํา  ในฤดูแลง  และฤดูกาล

เพาะปลูก  หรือเกิดปญหาอุทกภัยน้ําทวมในฤดูฝน  หรือฤดูกาลเพาะปลูก  ปญหาเหลานี้มิเกิดจากภัย

ธรรมชาติอยางเดียว  แตเกิดจากมนุษยสรางหรือซ้ําเติม  กลาวคือ  ฤดูกาลเพาะปลูก  หมูบานตนน้ํา

ปดน้ํา  ใชน้ํามาก  ไมปลอยน้ํา  ฤดูน้ําหลาก  ปลอยน้ําอยางเต็มท่ีเกรงน้ําทวมพ้ืนที่เพาะปลูก  ผลของ

การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรจึงเกิดจากการขาดแคลนน้ํา  และน้ําทวม  น้ําหลาก  จึงมิไดเกิดจากการ

ไดเปรียบเสียเปรียบของคนตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา  ในการจัดสรรน้ํา  แตเกิดจากจิตใจ  

แนวความคิดท่ีเห็นแกตัว  ขาดการแบงปน  โลภ  เอาแตผลประโยชน และกําไรสูงสุดในระบบทุนนิยม 
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ระบบทุนนิยมในการผลิต  กลไกของราคาเปนตามความตองการของตลาด  ราคาขึ้นอยูกับ

ความตองการในการซื้อ  กับปริมาณสินคา  บริการท่ีตอบสนองความตองการประชาชนมีเสรีภาพใน

การผลิต  มีเสรีภาพในทรัพยสิน  และกรรมสิทธิ์  รัฐไมควรกาวกายกําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ในการผลิต และกรรมสิทธิ์  ระบบทุนนิยมทําใหคนเกิดความโลภ  เห็นแกตัว  ตองการแสวงหาความ

มั่งคั่ง  ร่ํารวย  เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน  ขาดความเอ้ือเฟอ  เกื้อกูล  ระบบทุนนิยมสอนใหคนโลภ และ

เห็นแกตัว 

ระบบการจัดสรรน้ําก็เชนเดียวกัน  ถึงแมมีนายเหมือง  นายฝาย  หรือกรรมการเหมืองฝาย  

แตกรรมการเหมืองฝายก็มีอํานาจสิทธิขาดในพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น  กรรมการเหมืองฝาย  ซึ่งเปน

กรรมการเหมืองฝายสูงสุดของแมน้ําวาง  อําเภอแมวาง  ก็มีอํานาจหนาท่ีในเขตเหมืองฝายของตนเอง  

กรรมการเหมืองฝายขุนคง  ซึ่งอยูกลางน้ํา ก็มีอํานาจสิทธิขาดในพ้ืนที่ของตนเอง  สวนกรรมการ

เหมืองฝายปุโล  ปลายน้ําแมวาง ตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง  ไดรับการจัดสรรน้ํานอยกวา

พ้ืนที่ที่อยูรับน้ําสวนบน  ในตนฤดูกอนทํานาประมาณเดือนมิถุนายน  ฝายปุโลไมมีน้ําหลังฝาย  หรือมี

นอย  เชนเดยีวกับฝายอ่ืนๆ ที่อยูระดับลางๆ ในเขตตําบลทุงสะโตก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.1 น้ําไหลผานฝายปุโล 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที ่7.2 น้ําไหลผานฝายดอนปน 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

 เหตุการณเชนน้ําก็เกิดข้ึนเชนเดียวกับฝายเขตลุมแมน้ําขาน  ฝายไรลอ  ตั้งอยูตนน้ํามีน้ํามาก

ที่สุด  ฝายไมตัน  น้ําหลังฝายลดนอยลงมา  หรือมีน้ํานอย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 น้ําหลังฝายไรลอ 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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ภาพที่ 7.4 น้ําหลังฝายเกาะไมตัน 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

 ฝายเจาสี่หมื่น หรือฝายทาบอเย็น ก็มีน้ําลดนอยกวาฝายเกาะไมตัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 น้ําหลังฝายเจาสี่หมื่น 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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จากสภาพปญหาการจั ดส รรน้ํ าดั งกล าวแล ว   ช าวบ านจึ ง กล า ว เหมื อนกันว า                         

“ถึงเวลาน้ําหลากปลอยน้ํา  ทําใหน้ําทวม  เวลาน้ําลดปดน้ํา  ทําใหขาดแคลนน้ํา” 

 ความเห็นแกตัวในระบบทุนนิยม  จึงทําใหเกิดการแยงน้ํา  กักน้ํา  หมูบานทายน้ําจึงขาด

แคลนน้ําใชในการเกษตร  หรือเกิดอุทกภัยในเวลาน้ําหลาก 

 การผลิตเพื่อขายเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดในระบบทุนนิยม  ไดกัดกรอนทําลายลางวัฒนธรรม

ชาวบานในการชวยเหลือ  แบงปน  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  พอประมาณ  เดินทางสายกลางจนหมดสิ้น 

 การสรางฝายไมชั่วคราว  โดยระบบแรงงานจากชาวบานมาตั้งแตโบราณ  ภายใตระบบ

เทคโนโลยีการสรางฝายไมใหน้ําผานฝายได  เพ่ือแบงน้ําไปสูหมูบานกลางน้ํา และทายน้ํา  ภายใตการ

ควบคุมของโครงสรางสวนบน คือ กฎหมายเหมืองฝาย  แตเทคโนโลยีการสรางฝายคอนกรีต  การ

สรางผนงัก้ันน้ํา  และการแบงชองน้ําใหผานในแตละฝายก็ยังยึดแบบแผนโบราณ  แตบางครั้งผนังก้ัน

น้ํา หรือกําแพงก้ันน้ําสูงเกินไป  จึงทําใหน้ําผานไปไดนอยกวาแบบโบราณ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกสมัยตั้งแตพ.ศ. 2542  

โดยการถายทอดความรูผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ  หรือรูปแบบอื่นๆ  มิไดทําให

ประชาชนเกิดความเขาใจในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง  จากการสัมภาษณ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาลในเขตพ้ืนที่วิจัย  อําเภอสันปาตองพบวา  ชาวบาน

ยังไมเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ง  สอดคลองกับการสัมภาษณนายกเทศมนตรี

องคการบริหารสวนตําบล และกํานันก็เชนเดียวกัน  ผูบริหารเหลานี้เสนอวาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตองสอนดวยการลงมือทํา  การปฏิบัติใหเห็นจริง  แลวใหชาวบานสรุปบทเรียน 

 จากการสัมมนากลุมยอยชาวบาน  4  ครั้ง  จํานวนทั้งหมด  36  คน  ในเรื่องการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ชาวบานตอบวา  ใชหลักปรัชญาดังกลาวระดับมาก  16  คน  ปานกลาง  9  คน  

และระดับนอย  11  คน  จากผลการอภิปราย  ชาวบานบางคนยอมรับวาไมเขาใจ  และคิดวาปรัชญา

ดังกลาวแกปญหาไมได  ความพอเพียงไมเคยมี  เพราะมนุษยมีความโลภ  ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใชไดเฉพาะคนจนๆ ธุรกิจขนาดเล็กเทานั้น 

 เม่ือมีการซักถามวา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาชีวิตของทานไดหรือไม  

ชาวบาน  17  คนตอบวาสามารถแกปญหาไดระดับดีมาก  แต  7  คนตอบวาระดับปานกลาง  เหลือ

อีก 12 คนตอบวาแกปญหาไมได  หรือแกไดนอย 

 จากการสัมภาษณผูบริหาร  และการสนทนากลุมชาวบาน ผลปรากฏใกลเคียงกัน คือ 

ถึงแมวาชาวบานสวนมากรอยละ 44.44 จะเขาใจ และศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต
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ชาวบานจํานวนหนึ่งรอยละ 30.55 ยังไมเขาใจ  อีกกรณีหนึ่งชาวบานรอยละ 47.22 เชื่อมั่นวาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาในชีวิตได  แตรอยละ 33.33  ไมมีความเชื่อมั่น 

 ดังนั้นการทบทวนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชาวบานศรัทธา  เขาใจอยางลึกซึ้ง  

นําไปปฏิบัติได  ทั้งดานการกระทํา  และดานจิตใจ  เปนสิ่งที่รัฐบาล  ภาคราชการสวนภูมิภาค  ภาค

ราชการสวนทองถ่ิน  ตองทบทวนวิธีการใหมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  มิใชเพ่ือวัตถุประสงคในการ

จัดสรรน้ําอยางเดียว  แตเพื่อแกปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืน 

 ทรัพยากรในโลกนี้มีอยูอยางจํากัด  จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยที่เกิดข้ึน

อยางไมจํากัด  ความโลภทําใหมนุษยอยากได  จึงทําทุกอยางเมื่อมีอํานาจและโอกาส หรือความ

ตองการ (Demand) ซึ่งเกิดจากความตองการ (Want) ไมใชความตองการที่จําเปน (Need) และ

เงินตรา (Money) เปนตัวกลางสําคัญในการแลกเปลี่ยน หรือใชอํานาจในการขมเหง  กดข่ี  คดโกง  

เพ่ือสนองความโลภ 

 ความพอเพียงตามอรรถภาพ  ซึ่งประกอบดวยความพอประมาณที่ทําใหตัวเองอยูรอด และ

เพ่ือนมนุษยอยูรอดมีเหตุผล  ผลเกิดจากเหตุ  ดังนั้นการคิดแกปญหาตองแกท่ีเหตุหรือสาเหตุของ

ปญหาวาเกิดจากอะไร  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ มีสติในการสอนตนเอง  ควบคุมตนเอง  วาอะไร

ดี  อะไรชั่ว  สมควรทําหรือไมสมควรทํา  อยาทําอะไรตามคนอื่น  ถาการกระทํานั้นเกิดผลเสียหายแก

ตัวเองและสังคม นอกจากนั้นตองปองกันความเสี่ยงในธุรกิจหรืองานที่กระทํา 

 ความพอเพียง  3  ประการตองอยูบนเงื่อนไขของความรู  ซึ่งหมายถึง  ความฉลาดรู 

(Wisdom) ความรอบคอบ  ระมัดระวัง และคุณธรรม คือยึดมั่นในพ้ืนฐานแหงความดี  ความอดทน  

ความเพียร  ไมโลภ  ไมตระหนี่  และรูจักแบงปนใหผูอ่ืน 

 “...คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เม่ือมีความโลภนอย  ก็เบียดเบียนคน

อ่ืนนอย  ถาทุกประเทศมีความคิด  อันนี้ ไมใชเศรษฐกิจ  มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง  

หมายความวาพอประมาณ  ไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุขะ...” 

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550:14) 

 พระราชดํารัสอีกองคหนึ่งไดขยายความคําวาพอเพียงวา 

 “...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย  ไมหรูหราก็ได  แตวาพอ  แม

บางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย  แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา  สมควรที่จะปฏิบัติ  อัน
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นี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ  หรือระบบพอเพียง...  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีหรูหรา

ก็ได  แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ...” 

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550:17) 

 จากหลักการความพอเพียง 3 ประการ  หรือ  3 หวง  2  เงื่อนไขดังกลาวแลว  จะนําไปสู

ความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  ดังภาพที ่ 7.6 

 

ภาพที ่7.6  แผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550) 

 ดังนั้นนวัตกรรมศาสตรพระราชา  เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพื้นที่การเกษตรอยางยั่งยืน 
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2. หลักการเกษตรทฤษฎีใหม 

หลักการเกษตรทฤษฎีใหม  คือการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองใชปฏิบัติเปน

ตัวอยางในดานการเกษตร  ซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศเปนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหมจึงเกิด

จากหลักการ  3  หวง  ความพอประมาณ  เหตุผล  และภูมิคุมกันในตัวเอง  2  เงื่อนไข  คือ  ความรู  

ควบคูคณุธรรม  นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การเกษตรทฤษฎีใหม  ไดนําหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการปฏิบัติ

ดานการเกษตร  โดยการแบงที่ดินเพ่ือทําการเกษตรออกเปน  4  สวน  ในอัตราที่กําหนดไว  เพ่ือเปน

แนวทางมิใชกฎเกณฑคงที่  การแบงที่ดินเพ่ือการเกษตรยอมแปรเปลี่ยนไดตามสภาพพ้ืนท่ีขึ้นอยูกับ

ตัวแปรสําคัญ คือ น้ํา  ถาใกลแหลงน้ํา  มีน้ําเติมเต็มอางเก็บน้ําเกือบตลอดป  ก็สรางอางเก็บน้ําขนาด

เล็ก  ปริมาณเก็บน้ํานอยแตก็พอเพียงเพราะมีน้ําเติมตลอดเวลา  พื้นที่ใดหางไกลน้ําทา  กักเก็บน้ําได

เพียงน้ําฝน  หรือน้ําใตดินก็อาจขุดลึก  และใชพื้นที่มากกวา  ดังนั้นการแบงพ้ืนที่ตามหลักการเกษตร

ทฤษฎีใหมออกเปน  4  สวน  พ้ืนที่เก็บน้ํารอยละ  30  ทํานารอยละ  30  ปลูกพืชผักรอยละ  30  

และปลูกบานอยูอาศัย  สรางโรงเรือนเพื่อการเกษตรเล็กๆ รอยละ 10  จึงเปนหลักการที่ยืดหยุนได

โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการของการเกษตรทฤษฎีใหม  เกิดข้ึนจากแนวพระราชดําริแบบการผลิตครบวงจร  จาก

ผูผลิตสูผูบริโภค  ในรูปแบบวัตถุดิบหรือการแปรรูป  และสงเสริมในการสรางตลาดแบบสหกรณ  นํา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิต  การเกษตรทฤษฎีใหมแบงออกเปน  3  ขั้นตอนดังนี ้

ทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง   

แบงพื้นท่ีออกเปน  4  สวน  ตามอัตราสวน  30:30:30:10  ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่สวนหนึ่ง

ประมาณ  30%   ใหขุดสระน้ําเก็บกักน้ําตลอดจนเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตางๆ สวนท่ีสองประมาณ  

30%  ปลูกขาวไวบริโภคใหพอเพียง  สวนท่ีสามประมาณ  30% ปลูกไมผล  ไมยืนตน  พืชผัก  พืชไร  

พืชสมุนไพร ฯลฯ  เพ่ือบริโภค  ที่เหลือก็ขาย  สวนทีสี่ประมาณ  10%  เปนที่อยูอาศัย  เลี้ยงสัตว  

และโรงเรือนอื่นๆ (ทฤษฎีใหม, 2539)  ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวาตองมีน้ํา  1,000 

ลูกบาศกเมตรตอการเพาะปลูก  1  ไร  หากมีพื้นที่  15  ไร  ควรขุดสระน้ํา  3  ไร ลึก  4  เมตร  

ความจุ  19,000  ลูกบาศกเมตร  (ทฤษฎีใหม, 2539) 

ในการปลูกพืชในพ้ืนที่การเกษตรทฤษฎีใหม  ควรปลูกพืช  3  อยางเพ่ือประโยชน  4  อยาง  

ตามแนวพระราชดําริ คือ ปลูกพืชไวบริโภค  ปลูกพืชไวใชสอย  ปลูกพืชเศรษฐกิจ  หรือปลูกไวขาย  

ประโยชนขอที่  4  คือ  การอนุรักษดิน  และน้ํา  (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 
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ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง 

การรวมมือของเกษตรกรในการผลิต  ตั้งแตการเตรียมดิน  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ  การบํารุง  

การจัดจําหนายผลผลิต  ชีวิตความเปนอยู  สวัสดิการ  การศึกษา  สังคม  และศาสนา  ข้ันที่สอง

นอกจากรวมมือกันในการผลิต  การจัดจําหนายแลว  ยังรวมกันพัฒนาชีวิต  พัฒนาสังคมใหอยูรวมกัน

อยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  มีความสุข  เกิดความรัก  ความสามัคคี  หรือชุมชนเขมแข็ง 

ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม 

เมื่อพัฒนาข้ันที่สองบรรลุความสําเร็จแลว  ก็ถึงระดับขั้นที่สามเกษตรกรแบบกาวหนา  

สามารถติดตอประสานงานหาแหลงเงินทุน  ในการลงทุน  การขยายผลผลิต  รวมถึงระบบการตลาด

แบบยุติธรรมและเทาเทียม  มิใชถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบในการตอรองราคา  เมื่อเกษตรกร

รวมกลุมไดก็จะเกิดอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิต  หรือการแปรรูปผลผลิต  โดยการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสรางมูลคาเพ่ิมและเก็บรักษาผลผลิตไวไดนาน  รวมถึงการจัดจําหนายใน

ตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

นวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม  โดยหลักการและความเหมาะสมในการนําเขาสูภาคปฏิบัติ  

จึงสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ของอําเภอสันปาตอง  หลายประการ 

1. ลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย  หรือดินลูกรัง  สามารถกักเก็บน้ําได  ถาขุดสระ

น้ํา  ความลาดเอียงของพ้ืนที่  ตั้งแตทิศเหนือ  ระดับ  340  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  แลว

ลาดเอียงทางทิศใต  เหลือเพียงระดับ 265 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ดานทิศตะวันตกเฉียง

เหนือมีความสูง  297  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ดังนั้นในฤดูฝนน้ําจะไหลบาลงสูพ้ืนที่ต่ํา

กวาอยางรวดเร็ว  ในแตละพ้ืนที่หรือการสรางอางเก็บน้ําไวใชในการเกษตร  เพราะคุณลักษณะของ

ดินสามารถเก็บน้ําได  ระดับน้ําใตดินตื้น  บางพ้ืนที่ในเขตทุงนา  เชน  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  

ตําบลยุหวา  ตําบลทาวังตาล  ขุดน้ําระดับลึกเพียง  4-6  เมตรก็สามารถมีน้ําใตดิน  เติมในสระควบคู

กับน้ําในแมน้ํา และลําเหมือง 

2. การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  5  ไร  ตําบลทุงสะโตก  12  หมูบาน  

มีพ้ืนท่ีถือครองดานการเกษตร  1-5  ไร  จํานวน  554  ครอบครัว  5-10 ไร  จํานวน  654  ครอบครัว  

จํานวน  30  ไร  เพียง  5  ครอบครัว  จากเจาของที่ดิน  1,427  ครอบครัว  พื้นทีก่ารเกษตร  7,125  

ไร  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงสะโตก, 2561:6-13)  ตําบลน้ําบอ

หลวง  พื้นที่การเกษตร 3,961  ไร  อัตราการถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ  6.49  ไร (ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําบอหลวง, 2561:20) ตําบลบานแม  พ้ืนที่การเกษตร  

7,933  ไร  พื้นที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ  5.68  ไร  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ประจําตําบลบานแม, 2561:14)  ตําบลทาวังพราว  พื้นที่การเกษตร  3,000 ไร  อัตราเฉลี่ยการถือ

ครอง  5.03  ไร  ตอครอบครัว  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาวัง

พราว, 2561: 2-4) ตําบลยุหวา  มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 5.11 ไรตอครอบครัว  (ศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยุหวา 2561:13) 

การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรครอบครัวละ  5-6  ไร  ยอมมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ

ตลอดป  แตใน  1  ครอบครัวของเกษตรกร  คนรุนหนุมสาว  ไดออกไปทํางานรับจางท้ังภาคราชการ  

เอกชน  และผูประกอบการ  จึงมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว  ชวยเหลือพอแม  แตก็มี

ปจจัยความเสี่ยงในการใชพื้นที่ทําการเกษตร  เพราะขาดแรงงานรุนหนุมสาว 

ในพื้นที่  5  ไร  ถาทํานาอยางเดียว  มีขาวบริโภคแตไมมีเงินตราในการยังชีพ  เพราะการ

ผลิตขาว  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  (สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2561:29)  

ดังนั้นการทํานา  5  ไร  จึงไดกําไรสุทธิ  4,526.05  บาทตอครั้ง  ถา  1 ปทํานา  2  ครั้ง  ไดกําไรสุทธิ  

9,052.1 บาท  ถาราคาขาวเปลือกตันละต่ํากวา  10,000 บาท  ชาวนาไดกําไรไมเพียงพอในการยังชีพ  

ราคาขาวเปลือกควรตันละ  12,000  บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับการทําสวนลําไย  ลําไยอายุ  10  ปข้ึนไปไดผลตอบแทน  40,000-

50,000  บาทตอไร  (สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2561:30)  ผลผลิตลําไย  5  ไร  ได

ผลตอบแทนปละ  200,000-250,000  บาท  ไดรับผลตอบแทนดีกวาขาวระหวาง  4.2-5.5  เทา  

ดังนั้นทําสวนลําไยแลวซื้อขาวบริโภคดีกวา  แตลําไยเปนอาหารที่ไมจําเปนตอชีวิตเทากับขาว  คน

บริโภคลําไยแทนขาวไมได  ดังนั้นการปลูกลําไยจึงมีความเสี่ยงในดานการตลาด  และปริมาณความ

ตองการบริโภค  อีกทั้งลําไยเปนไมผลซึ่งยืดหยุนไดงาย  เพราะมีผลไมอื่นมาแทนที ่

ปริมาณลําไยในการสงออกตางประเทศอันดับ 1 คือจีน  รองลงมาคือเวียดนาม  ฮองกง  

มาเลเซีย  สิงคโปร  และพมา  ปริมาณการสงออกมากกวาปละ  550  ลานตัน (รายงานสถานการณ

เศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ, 2559)  การสงลําไยจําหนายในตางประเทศมีจุดจํากัดในดาน

ภูมิภาคของตลาด  เพราะในยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  ไมนิยมบริโภคลําไย  เพราะรสชาติหวาน  

การสงลําไยเพ่ือจําหนายในจีน  เวียดนาม  มาเลเซีย  พมา  มีปจจัยเสี่ยงในอนาคตเรื่องการขยาย

พ้ืนที่เพาะปลูกลําไยในประเทศนั้นๆ  เพราะสภาพภูมิศาสตรในประเทศดังกลาวแลว  บางพ้ืนที่ของ

จีน  เชน  มณฑลยูนนาน  สามารถปลูกลําไยได  เชนเดียวกับยางพารา  และกลวยหอม  สําหรับ

ประเทศเวียดนาม  มาเลเซีย  พมา  พ้ืนที่สวนใหญของประเทศสามารถปลูกลําไยไดอยางดี  ตลาด

ลําไยของไทยก็จะถูกการแขงขันทางการตลาด  เชนเดียวกับตลาดขาวไทย  ดังนั้นการปลูกลําไยเปน

พืชเชิงเดี่ยวจึงมีความเสี่ยง  และลําไยเปนพื้นที่ไมชอบน้ําทวมขัง  แตตองการปริมาณน้ํา  และการ
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ดูแลรักษาจึงไดผล  ลําไยขาดน้ํา  ตนลําไยไมแหงเหี่ยวตาย  แตจะไมผลิตดอกออกผล  ลําไยจึงไมใช

พืชอนุรักษน้ํา หรือประหยัดน้ํา 

การนําทฤษฎีใหมมาใชในการจัดสรรน้ํา  เพ่ือใหเกิดความมั่นคง  ยั่งยืน  และปองกันความ

เสี่ยงในเรื่องราคา  นาจะเปนนวัตกรรมที่เหมาะสม  ในพ้ืนที่จํากัด  โดยคาเฉลี่ยประมาณ  5  ไร ใน

เรื่องการจัดการน้ํา  ตองมีการขุดสระหรืออางเก็บน้ําประมาณ  1.5  ไร  หรอื  600  ตารางวา  ระดับ

ความลึกเปนข้ันๆ  ตั้งแต  3 -10 เมตร  จะไดปริมาตรน้ําไมนอยกวา  3,000  ลูกบาศกเมตร  แต

สภาพภูมิประเทศอยูใกลแมน้ําขาน  แมน้ําวาง  แมน้ําปง  หรือลําเหมืองตางๆ จึงสามารถเติมน้ําได

ตลอดป  และเพียงพอในฤดูแลง  น้ํานอกจากเก็บไวเพ่ือการเกษตรแลว  ยังสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

เชน  ปลา  กุง  หอย  พืชน้ํา  ขอบสระเลี้ยงไก  และเปด  พ้ืนท่ี  1.5  ไรทํานาปลูกขาวปละ  2  ครั้ง  

ไดผลผลิตพอบริโภค  ลดคาใชจาย  ปลูกพืช  3  อยาง  เพ่ือประโยชน  4  อยาง คือ ปลูกไวกิน  ปลูก

ไวใชสอย  ปลูกไวขาย  และประโยชนขอที่  4  อนุรักษดิน และน้ํา  ปลูกพืชใหมีรายไดประจําวัน  

ประจําเดือน  และประจําป  ประกอบกับรายไดจากการเลี้ยงสัตวไวบริโภค  และขาย  มูลสัตวแปรรูป

เปนปุยอินทรีย และจําหนาย  เลี้ยงควาย  1  ตัว ไวเพ่ือออมทรัพย  เพราะซื้อลูกควาย  1  ตัว  ราคา  

12,000  บาท  เลี้ยงควายอายุ  4  ป  จําหนายไดตัวละ  60,000-70,000 บาท  มูลควายสามารถเปน

ปุย  และจําหนายเกิดรายได  ควายยังสามารถลดวัชพืชหรือหญาในสวนใหนอยลงแทนใชเครื่องตัด

หญา 

เกษตรทฤษฎีใหม  ทําใหครอบครัวเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร  มีรายไดประจําวัน  

ประจําเดือน  และประจําป  ลดรายจายในการบริโภค  เพ่ิมรายได  ชาวบานมีความรูเรื่องเลี้ยงสัตว  

ปลูกพืชผักสวนครัวเปนทุนเดิมทางวัฒนธรรม  เพียงแตในระยะหลังพ.ศ. 2530  วัฒนธรรมบริโภค

นิยม  วัฒนธรรมทุนนิยมไดเขามาแทนท่ี  วัฒนธรรมและระบบการผลิตแบบเดิม  ดั้งนั้นควรทดลอง  

สงเสริม  จัดกลุมตัวอยาง  นวัตกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม  เปนแนวทางหนึ่งในการอนุรักษจัดสรร

ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

3. การแกปญหาแบบครบวงจร  และรับฟงปญหาจากสวนลาง 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ซึ่งแบงออกเปนระเบียบราชการบริหารแผนดินสวนภูมิภาค  

แบงพื้นที่ออกเปนจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และหมูบาน   มีการปกครองบังคับบัญชาตามลําดับขั้น  

แตระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  จัดบริหารราชการโดยแบงสวนออกเปนเทศบาลนคร  

เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  เกิดชองวางในการจัดสรรน้ําเพื่อ

การเกษตรในระบบเหมืองฝาย  เพราะการก้ันแมน้ําใหเกิดฝายตนแมน้ํา  กลางแมน้ํา  มาจากหลาย

จังหวัด  กวาจะถึงปลายน้ําน้ําก็เหลือลดนอย  ยกเวนปลายแมน้ํา  มีแมน้ําหลายสายไหลลงสูแมน้ํา

หลัก 
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กรณีของแมน้ําวาง  ตนน้ําเกิดจากลําหวย และแมน้ําสายเล็กๆ หลายสายในเขตอําเภอแม

วาง  เชน  หวยโปงสมิ  ลําหวยแมเตียน  หวยอีคาง  หวยตอง  หวยแมสะปอก  หวยมูด  หวยแมวาง

ซาย  หวยแมวางขวา  หวยแมวิน  หวยแมปวย ฯลฯ  ลําหวยเหลานี้ไหลลงสูแมน้ําวาง  ในเขตตําบล

แมวิน  อําเภอแมวาง  ซึ่งเปนเขตปาไมและภูเขาสูง  ตั้งแต  400-2,000 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเล

ปานกลาง  แตเมื่อแมน้ําวางไหลเขาสูอําเภอสันปาตอง  ไมมีลําธารไหลมาสมทบมากเหมือนเขตปาไม

และภูเขาในอําเภอแมวิน  จึงทําใหผูใชน้ําในเขตอําเภอสันปาตอง  ซึ่งอยูทายน้ํา  เชน  ตําบล         

ทุงสะโตก  ตําบลทาวังพราวขาดแคลนน้ํา  เพราะตนน้ําวาง  ในเขตอําเภอแมวาง  เชน  ตําบลแมวิน  

ตําบลบานกาด  บานทุงป  ใชน้ําแมวางอุดมสมบูรณมากกวา 

ในเขตลุมน้ําขานก็เชนเดียวกัน  ตนน้ําในแมน้ําขาน  เกิดจากแมน้ํา และลําหวยหลายสายใน

เขตอําเภอสะเมิง  เชน  แมน้ําขาน  แมน้ําสะเมิง  ลําน้ําแมสาบ  ลําน้ําแมบอแกว  ลําน้ําแมจุม  ลําน้ํา

แมอมแดง  ลําน้ําเหลานี้รวมกันเปนแมน้ําขานไหลผานที่ราบบริเวณหุบเขาอันเปนที่ตั้งชุมชนของ

อําเภอสะเมิง  ในเขตบานบอแกว  ทาสาบ  ยั้งเมิน และสะเมิง  ชุมชนเหลานี้ทําการเกษตรเปนอาชีพ

หลัก  จึงตองใชน้ําในแมน้ําขาน และสาขาเพื่อการเกษตรในระบบการผลิตเพ่ือขายในปจจุบัน  แมน้ํา

ขานไดไหลผานตําบลหนองควาย  ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง  ชุมชนเหลานี้ก็ไดแบงน้ําเพ่ือใชใน

การเกษตรหลังจากผานตําบลน้ําแพร  น้ําขานก็ไหลเขาสูพื้นที่ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง 

ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  อยูตนน้ําใชน้ํามากที่สุด  เมื่อน้ําผานฝายมาถึงตําบล      

ทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  น้ําลดนอยลง  แตบางหมูบานก็ไดรับน้ําจากแมน้ําวางมาชวยในบางพื้นที่    

สวนตําบลสุดทายคือตําบลทาวังพราว  ไดรับทั้งแมน้ําวาง และแมน้ําขานรวมกันแลว  แตก็ขาดแคลน

น้ําในฤดูแลง  เพราะน้ําปลอยจากฝายบนลงมานอย  ปลายน้ําจึงขาดแคลนน้ํา  แตฤดูฝนน้ําหลาก  

เกิดปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่หลังฝายหลังถ้ํา  หรือฝายทาวังพราว  เพราะสันฝายสูงกั้นน้ําไวมาก  

ระบายน้ําไมทัน  เพราะตนน้ําสายหลักทั้งสองสายคือแมน้ําวางกับแมน้ําขาน  มีปริมาณน้ําฝนปลอย

ลงมามากจนลนตลิ่ง  น้ําทวมพื้นที่การเกษตร 

สําหรับแมน้ําปง  เปนเสนก้ันเขตแดนของอําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนกับตําบลทาวังพราว  

อําเภอสันปาตอง  ฤดูน้ําหลากก็มีปญหาเชนเดียวกัน  ในฤดูแลวแมน้ําปงยังมีน้ําในแมน้ํา  แตขาดฝาย

ก้ันน้ํา  จึงไมสามารถนําน้ําในแมน้ําปงมาใชในการเกษตรได  ยกเวนตองใชเครื่องสูบน้ํา 

สายน้ํามีความตอเนื่องระหวางจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และหมูบาน  ดังนั้นการจัดการ

สายน้ําเพื่อการจัดสรรน้ําตองอาศัยการประสานจากขาราชการสวนภูมิภาค  หรือขาราชการสวน

ทองถ่ิน  ทํางานรวมกันในการแกไขปญหาเรื่องน้ํา  นายอําเภอสันปาตอง  มีอํานาจเฉพาะในเขต

อําเภอของตนเอง  จึงตองประสานกับอําเภอแมวาง  ซึ่งตั้งอยูตนน้ํา  อําเภอสันปาตองตั้งอยูปลายน้ํา
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แมขาน  ซึ่งมีอําเภอหางดง  และอําเภอสะเมิงอยูบริเวณตนน้ํา  การแกปญหาเรื่องการจัดสรรน้ํา  จึง

เปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตองทําหนาที่เปนผูประสาน 

ปญหาเรื่องการใชน้ํา  ตองเกิดข้ึนจากชาวบานผูใชน้ําเสนอผานระบบราชการตามลําดับขั้น  

และหนวยราชการตองประสานความรวมมือซึ่งกันและกันตามอํานาจและหนาท่ี  ดังนั้นแผนภูมิของ

การจัดสรรน้ําเพื่อแกปญหาน้ําแลง  น้ําทวม  อาจเปนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.7  แผนภูมิแสดงการแกปญหาน้ําในเขตแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน 

 จากแผนภูมิ  แสดงใหเห็นวาการแกปญหาการจัดสรรน้ํา  ถาเกิดจากเบื้องลาง  คือประชาชน

ผูใชน้ํา  หรือประชาชนท่ีเกิดปญหาจากน้ํา  ตองรองเรียนแกฝาย  ผูใหญบาน  กํานัน  หรือเทศบาล

ประจําตําบล  เพื่อเสนอตอนายอําเภอ  แตนายอําเภอแกไขไดเฉพาะภายในอําเภอในเขตปกครอง  

ดังนั้นตองเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาแกปญหารวมกัน  และมีหนวยงานที่เก่ียวของ  เชน  

กรมชลประทาน  กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ  ตองรวมกันแกปญหาอยางครบวงจร 

4. การใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมาะสม 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

นายอําเภอ 
แมวาง 

นายอําเภอ 
สันปาตอง 

นายอําเภอ 
หางดง 

นายอําเภอ 
สะเมิง 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

นายกเทศมนตรี 
กํานัน 

กลุมผูใชน้ํา 
แมวาง 

กลุมผูใชน้ํา 
แมวาง/แมขาน 

กลุมผูใชน้ํา 
แมขาน 

กลุมผูใชน้ํา 
แมขาน 
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การใชเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  ประกอบดวย  พลังใน

การผลิตและเทคโนโลยีตอไปนี ้

4.1 การสรางเขื่อน 

4.2 การสรางเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) 

4.3 การสรางฝาย 

4.4 การปลูกปา  การบวชปา 

4.5 เครื่องสูบน้ํา 

4.6 ระบบน้ําใตดิน 

4.7 ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) 

พลังการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวแลว  เปนทั้งการอนุรักษน้ํา  และการจัดสรรน้ํา

เพ่ือการเกษตรบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  และสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน 

4.1  การสรางเข่ือน  กรมชลประทานมีแนวคิดในการสรางเข่ือนแมขานกั้นแมน้ําขานตั้งป

พ.ศ. 2530  และไดดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในปพ.ศ. 2537  โครงการศึกษาผลกระทบ

ซึ่งแลวเสร็จตั้งแตปพ.ศ. 2540  แตไมสามารถดําเนินโครงการกอสรางได  เพราะชาวบานในชุมชน

บานแมขนิล  ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งถูกภัยน้ําทวมตองอพยพออกจาก

พ้ืนที่  56  ครอบครัว  คัดคานเรื่องการกอสรางเขื่อน  และแสดงความคิดเห็นวาปญหาภัยแลงมิใช

เรื่องรายแรง  ควรแกปญหาโดยการสรางฝายน้ําลน  และขุดลอกเหมืองฝาย 

โครงการสรางเข่ือนแมขาน  เปนโครงการเขื่อนอเนกประสงคขนาดกลาง  มีที่ตั้งสันเข่ือน

บริเวณบานหวยโทง  ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง  เปนเขื่อนชนิดหินถม  มีวัตถุประสงคสง

น้ําไปยังพ้ืนที่ลุมน้ําขานตอนลาง  และพ้ืนที่บางสวนของโครงการชลประทานแมแตง  เข่ือนดังกลาวมี

ระดับเก็บน้ําสูงสุดที่  381  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  มีความจุที่  80.90  ลานลูกบาศก

เมตร  พื้นที่ผิวเขื่อนเก็บน้ําที่ระดับน้ําสูงสุดที่  3.15  ตารางกิโลเมตร (1,968  ไร)  ไดพื้นที่รับน้ํา

ประมาณ  68,370  ไร  แบงออกเปนพื้นที่แมน้ําขานตอนลาง  25,000  ไร  และพ้ืนที่โครงการ

ชลประทานแมแตง  43,370  ไร  (แนะรัฐทบทวนโครงการเข่ือนแมขาน, 2548) 

ชาวบานเขตพ้ืนที่ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  และตําบลอื่นๆ  ซึ่งไดรับ

ผลประโยชนจาการสรางเขื่อนแมขาน  เห็นชอบดวยกับโครงการนี้  วาสามารถแกปญหาการขาด

แคลนน้ําและอุทกภัยได  แตมีชาวบานในเขตพ้ืนที่บานแมขนิล  ซึ่งถูกน้ําทวมโครงการนี้คัดคานจึงถูก

ระงับโครงการ  เชนเดียวกับโครงการสรางเขื่อนกั้นน้ําแมน้ําวางก็ถูกชาวบานในเขตตําบลแมวิน

ตอตานเชนเดียวกัน 
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4.2  เครือขายอางเก็บน้ํา  (อางพวง)  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  ทรงเล็งเห็นถึงปญหาในอนาคตเก่ียวกับปญหาความแหงแลงขาดแคลนน้ํา  จึงทรงมี

พระราชดําริใหจัดหาแหลงน้ํา และจัดทําระบบเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง)  เพ่ือใหหลายพ้ืนที่พน

จากสภาพแหงแลงและภัยพิบัติจากน้ํา 

การทํางานของอางพวงมีหลักการอยูวา  อางเก็บน้ําขนาดใหญที่อยูตนบนสามารถปลอยน้ํา

ลงมาเติมอางเก็บน้ําที่มีขนาดเล็กที่อยูตอนลางในพ้ืนท่ีต่ํากวาได  โดยการเชื่อมตอทอสงน้ําในแตละ

อางเก็บน้ําเขาหากัน  การบริหารจัดการน้ําในระบบเครือขายอางเก็บน้ําทําใหเกิดการแบงปนน้ําจาก

อางใหญ  เชน  เข่ือน  หรืออางเก็บน้ําลงสูอางขนาดกลาง  และขนาดเล็กๆ ในหมูบาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่อง  เครือขายอางเก็บ

น้ํา  ในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2532  เพ่ือชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาความแหงแลงท่ีตําบล

หนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จั งหวัดประจวบคีรีขันธ   ในวันที่   24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพ่ิมเติมใหกรมชลประทานจัดหาน้ําจากอางเก็บน้ําที่มี

ศักยภาพดีกวาผันน้ํามาชวยอางเก็บน้ําหวยตะแปด  และใหผันน้ําจากหวยตะแปดลงอางเก็บน้ําหวย

ทรายซึ่งขาดแคลนน้ํา  (โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2557) 

ในปพ.ศ. 2536  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางระบบทอผันน้ําอางเก็บน้ําหวย        

ตะแปด-อางเก็บน้ําหวยทราย  เปนทอซีเมนตใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง  60  มิลลิเมตร  ความยาว  

7.2  กิโลเมตร  สามารถผันน้ําไดวินาทีละ  160 ลิตร  เพ่ือใชในพ้ืนที่การเกษตร  1,200  ไร  (โครงการ

เครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2547) 

ระบบการสรางเครือขายอางเก็บน้ํา  ไดสนทนากลุมและรายบุคคลกับชาวบานแลว          ผล

ปรากฏวาชาวบานมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นอย  จึงไมเห็นความสําคัญในการแกปญหา

เรื่องขาดแคลนน้ํา  แตสําหรับกลุมชาติพันธุในเขตภูเขา  ไดใชระบบทอสงน้ําจากน้ําตกผานปา  ผาน

ทุงนาเขาสูหมูบานเพ่ือทําการประปาภูเขาในการกักเก็บน้ําไวเพ่ือบริโภค  ระบบนี้ใชตั้งแตลํารางไมไผ  

แลวเปลี่ยนเปนทอน้ําในปจจุบนั  การผันน้ําจากที่สูงไปสูที่ต่ําใชแรงโนมถวงของโลกในการไหลของน้ํา 

เครือขายอางเก็บน้ําจากแนวพระราชดําริ  จึงเปนวิธีการหนึ่งในการอนุรักษจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดเปนอยางด ี

4.3  การสรางฝาย  การสรางฝายเปนแนวพระราชดําริที่สอดคลองกับภูมิปญญาชาวบานใน

ลานนา  เพียงแตเปลี่ยนจากฝายชั่วคราวทําดวยไมตองซอมแซมทุกป  เปนวัสดุในทองถ่ินอยางอ่ืน  

เชน  หิน  หรือฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลําน้ํา  แตมีชองทางใหน้ําไหลผานเพื่อการแบงปนน้ําจาก

หมูบานตนน้ําสูหมูบานกลางน้ํา  และปลายน้ํา 
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ในปจจุบันฝายสําคัญที่ก้ันลําน้ําวางมีจํานวน  10  ฝาย  (ไมนับจํานวนฝายเล็กๆ ในเขตลํา

หวยบริเวณภูเขา)  ไดแก  ฝายนอน  ฝายแมวาง  ฝายหวยผึ้ง  ฝายขุนคง  ฝายนาทราย  ฝายทาคําปา  

ฝายทาสา  ฝายดอนปน  ฝายศรีบุญเรือง  และฝายปูโล  ฝายหวยผึ้งเปนฝายสรางตามพระราชดํารัส  

ทรงรับสั่งใหสรางฝายเพ่ือผันน้ําใหเกษตรกร  กรมชลประทานจึงสรางฝายหวยผึ้งในพ.ศ. 2520-2521  

ไดพ้ืนที่รับน้ํา  6,500  ไร  (โครงการฝายหวยผึ้ง, ม.ป.ป.) 

ในแมน้ําขานประกอบดวยฝายสําคัญ  7  ฝาย  ทั้งนี้ไมรวมฝายเล็กๆ ในลําคลองและลํา

เหมือง  ฝายในแมน้ําขานเขตอําเภอสันปาตอง ไดแก  ฝายไรลอ  ฝายสันปูเลย  ฝายเกาะไมตัน  ฝาย

ทาบอเย็น  ฝายปวงสนุก  ฝายทุงเสี้ยว  ฝายน้ําบอทิพย  หรือฝายหลังถํ้า 

การสรางฝายในแมน้ําทั้งสองสายนับวาพอเพียง  เพราะในปจจุบันฝายตอนลางแมน้ําขาด

แคลนน้ํา  แตฝายตอนบนแมน้ํามีน้ํามากกวา  พอเพียงในการเพาะปลูกและสงไปหลอเลี้ยงพื้นที่

การเกษตรในลําเหมืองตอนกลางและตอนลาง  การขุดลอกลําเหมืองใหลึก  กวาง  จึงมีความสําคัญ

มากกวาการสรางฝายเพ่ิมเติม  อยางไรก็ตามฝายเปนจุดเริ่มตนของการก้ันน้ําเขาลําเหมือง  และ

แบงปนน้ําจากแมน้ําตอนบนสูแมน้ําตอนลาง  ระบบเหมือง  ฝาย จึงมีความสําคัญในการอนุรักษ

จัดสรรน้ําทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 

4.4  การปลูกปา  การบวชปา  รองน้ํา  ลําหวย ลําธาร  เกิดจากน้ําฝนซึ่งเกิดจากการระเหย

ของน้ําในทะเล  มหาสมุทร  แมน้ําลําคลอง ฯลฯ  และเกิดจากปาไม  นอกจากนี้ลําธาร แมน้ํา  เกิด

จากการละลายของหิมะบนยอดเขา  แตเมืองไทยไมมีหิมะ  จึงตองอาศัยการเกิดฝนจากอิทธิพลของ

น้ําในทะเล  มหาสมุทร  และจากปาไม  การปลูกปา คือการสรางฝน  สรางน้ํา  เพื่อใชในการอุปโภค  

บริโภค  การสรางพลังงาน  และการรักษาระบบนิเวศน้ําจืด 

ภูมิปญญาชาวบานสอนใหคนอนุรักษปา  ไมตัดไมทําลายปาบริเวณขุนน้ํา  หรือตนน้ํา  หาม

ทําน้ําสกปรก  เพราะน้ําใชอุปโภค  บริโภค  ความคิดดังกลาวไดถูกระบบทุนนิยมในระบบการผลิต

เพ่ือขายทําลายจนหมดสิ้น  คนรักษปาจึงกลายเปนคนบุกรุกทําลายปาเพ่ือความอยูรอดของชีวิต 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานพระราชดําริในการปลูกปาไวหลายประการ  

เชน  ปลูกปา  3  อยางเพื่อประโยชน  4  อยาง  ปลูกปาในใจคน  คือสอนใหคนรักปา  อนุรักษปา  

เห็นความสําคัญของปา  ปลูกปาโดยไมตองปลูก  คือ  ปลอยใหปาเจริญงอกงามเอง  โดยไมตองเผา  

ตัดโคน  ปาก็จะเจริญงอกงาม  ใบไมที่ทับถมก็เนาเปอยยอยสลายเปนดิน  เม่ือดินดี  หนาดีหนาข้ึน  

ตนไมก็เจริญงอกงาม  การปลูกปาเปยก  คือการสรางฝายจากวัสดุในทองถ่ินกั้นรองน้ํา  ลําธาร  ใหน้ํา

ลนสูงขึ้น  แลวขุดลําเหมืองเล็กๆ คดเคี้ยวไปตามพ้ืนที่ปา  เพ่ือใหน้ําไหลซึมไปหลอเลี้ยงดินและตนไม  

ตนไมก็จะเจริญงอกงาม 
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นอกจากการปลูกปาแลว  ชาวบานยังมีแนวคิดในการบวชปา  การบวชปาครั้งแรกเกิดข้ึนที่

ปาตนน้ําแมใจ  ตําบลศรีกอย  อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา  ในพ.ศ. 2531  พระครูมนัสนทีพิทักษ  

เปนประธานฝายสงฆ  และชักชวนชาวบานบวชปาเพื่อตอตานการสัมปทานปาไม (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 

2541: 78) 

การบวชปา  คือการทําพิธีทางศาสนาพุทธ  ในการอุปสมบทบรรพชิต  แตประยุกตใชกับการ

บวชตนไม  หลังจากพระสงฆทําพิธีแลว  ชาวบานก็จะนําผาจีวรพระตัดเปนริ้วเล็กๆ ผูกตนไมไวเพ่ือ

แสดงวาตนไมไดบวชแลว  ตัดโคนไมได 

ประมาณพ.ศ. 2540  เม่ือมีการขยายถนนสาย  1013  ถนนแมวาง-แมแฮใหกวางขึ้น  

ชาวบานไดบวชปาเขตตําบลแมวิน  อําเภอแมวาง  จํานวนนับรอยตน  แตตนไมซึ่งไดผานพิธีบวชปา

เหลานี้ในเขตบริเวณสองขางทางถูกตัดทําลาย  โคนลม  ปลอยผาจีวรสีเหลืองใหปนเปอนดิน  โดย

ขาดความเคารพยําเกรง  นับวาเปนความผิดพลาดของระบบราชการที่ลบหลูความเชื่อ  ความศรัทธา

ของชาวบาน  การโคนตัดเพ่ือขยายถนนกับตนไมเหลานี้สามารถทําได  แตกลยุทธในการใชหลัก

จิตวิทยาเพ่ือครองใจชาวบาน  และใหชาวบานเกิดจิตสํานึก  เห็นคุณคาในการบวชปาเพ่ือการอนุรักษ

ปา  ควรกระทําใหดีกวานี้ 

การปลูกปาตามแนวพระราชดําริ  การบวชปาตามแนวภูมิปญญาชาวบาน  และการฟนฟู  

สงเสริมภูมิปญญาชาวบานในการปลูกปา  บวชปา  เพ่ือการอนุรักษปา  และระบบนิเวศปาจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งถาระบบนิเวศปาสมบูรณ  ก็ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัย และภัยแลงได  การ

จัดสรรน้ํา  การอนุรักษน้ําเพ่ือการเกษตรก็สมบูรณยิ่งข้ึน 

4.5  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ําเปนพลังในการผลิต  หรือเทคโนโลยีใหมที่ไมไดเกิดจากภูมิ

ปญญาชาวบาน  เครื่องสูบน้ําเปนนวัตกรรมในการนําเขาจากตางประเทศไมต่ํากวา  50  ปมาแลว  

และเกษตรกรใชในการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรแทนระหัดวิดน้ํา  หรือหลุก  แตกตางจากกังหันน้ํา  

ชัยพัฒนาที่มีพ้ืนฐานจากระหัดวิดน้ํา  หรือหลุก  ซึ่งมีวัตถุประสงคใหน้ําตกจากที่สูงลงสูท่ีต่ําแลวเกิด

ฟองอากาศในน้ํา  วิธีการนี้ทําใหเกิดการถายเทกาซออกซิเจนในน้ํา  เพ่ือแกปญหาน้ําเนาเสียในหนอง

น้ําแลวจะไดนําน้ําดีจัดสรรเพ่ือการเกษตร 

เครื่องสูบน้ําเปนนวัตกรรมนําเขาที่เกษตรกรใชสูบน้ําจากลําเหมือง  หนอง  บึง  แมน้ํา  สูบ

น้ําเขาสูพื้นที่ซึ่งขุดไวเปนทองรองตื้นๆ  ผานลานเกษตรไปยังตนไม  พืชก็จะดูดซับน้ําจากทองรอง

เหลานี้  เกษตรกรอาจสูบน้ําเก็บไวในถังสูงแลวเปดกอกน้ํา  ปลอยน้ําตามทอไหลไปตามสายยางทอใน

ระบบน้ําหยด  ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) หรือใชแรงงานคนฉีดรดน้ําตนไมก็ได 
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ถาใชกับพื้นที่นา  เครื่องสูบน้ําก็จะสูบน้ําปลอยลงลําเหมืองเล็กๆ ไหลเขาสูผืนนา  หรือสูบลง

ในผืนนาแปลงบนท่ีระดับสูงกวาใหพอเพียง  แลวเปดชองน้ําเล็กๆ สูแปลงนาถัดไป 

การใชเครื่องสูบน้ําถึงแมวาเปนนวัตกรรมนําเขา  แตเกษตรกรก็ไดนํามาใชใหสอดคลองกับ

ภูมิปญญาเดิมในเรื่องการสูบน้ําแลวปลอยตามทองรองหรือลําเหมืองเล็กๆ สูสวนและนา  ถามีการขุด

สระเก็บน้ํา  และขุดสระเล็กๆ หลายสระในพ้ืนที่  เครื่องสูบน้ําก็ทําหนาที่สูบน้ําจากลําคลอง  แมน้ํา  

ลงสูสระน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็กเติมเต็มอยูเสมอ  เครื่องสูบน้ําก็สามารถสรางเครือขายอางเก็บ

น้ํา (อางพวง) ทําใหเกิดการจัดสรรน้ําเพื่อการทํานา  ทําสวน  และเลี้ยงสัตวไดตลอดป  ถานําเครื่อง

สูบน้ําประยุกตกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และทฤษฎีใหมก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งดาน

สวนตัว  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 

4.6  ระบบน้ําใตดิน (Ground)  ระบบน้ําจําแนกออกเปน  3  ชนิดคือ 

4.6.1  น้ําฝน  (Precipitation) คือน้ําที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํา 

4.6.2  น้ําผิวพื้นหรือน้ําทา (Surface water) คือน้ําที่เกิดจากน้ําฝนและขังอยูตามผิว

ดิน  หวย  หนอง  คลอง  บึง  ฯลฯ 

4.6.3  น้ําใตดิน  (Ground) มี  2  ชนิดคอื   

 1)  น้ําใตดินเกิดจากน้ําฝน  หรือน้ําที่อยูบนดิน  หรือกอนน้ําแข็ง  หรือหิมะละลาย

ซึงลงไปในดิน  และตามชองวางระหวางชั้นหิน  ระดับน้ําไมลึก  ชั้นบนสุดมักจะอยูระดับเดียวกับน้ํา

ในแมน้ําลําคลอง 

 2)  น้ําในชั้นดิน  หรือน้ําบาดาล  น้ําบาดาลเกิดจากน้ําใตดินซึมผานชั้นหินทราย  

เมื่อเจาะผานชั้นหินลึกๆ ก็พบน้ําขังอยูในชั้นหินทราย  น้ําบาดาลจะไหลรวมตัวกันในตอนบนของชั้น

ดินดาน  เนื่องจากซึมผานไปไมสะดวก (ทรัพยากรน้ําในประเทศไทย, 2561) 

ในปจจุบันพื้นที่นอกเขตชลประทานสันปาตองไดนําน้ําใตดินมาใชในการเกษตรเปนจํานวน

มาก  เพราะขาดแคลนน้ําจากระบบเหมือง  ฝาย  และน้ําฝน  เชน  ตําบลทุงสะโตกมีบอน้ําตื้น  144  

บอ  บอโยก  30  บอ  และบอบาดาล  120  จุด  (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลทุงสะโตก, 2561:9) ตําบลบานแม  บอน้ําตื้น 1,049 บอ  บอบาดาล  87  จุด  

(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานแม, 2561:5)  ตําบลบานกลาง      

บอน้ําตื้น  390  บอ  บอบาดาล  35  จุด (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

บานกลาง, 2561: 5) และตําบลทาวังพราวซึ่งอยูปลายแมน้ําขานและแมน้ําวาง  บอบาดาล 11 จุด  

บอน้ําตื้น  470  บอ (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทาวังพราว, 2561: 
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6) เหตุผลที่ตําบลทาวังพราวมีบอบาดาลนอย เพราะระดับน้ําใตดินไมลึก  เจาะบอน้ําตื้นก็ไดรับน้ํา

อยางเพียงพอ  เพราะทางดานทิศใตมีแมน้ําปงไหลผาน  และระดับน้ําใตดินจากแมน้ําปง    ซึ่งเขาหา

พ้ืนดินชายฝง  จึงทําใหระดับน้ําตื้น  ตําบลทาวังพราว  ตําบลยุหวา  ตําบลบานกลาง         ใชระบบ

น้ําใตดินในการเกษตรสวนลําไย  เพราะลงทุนนอย  ขุดบอน้ําใตดินราคาตั้งแต  4,000-12,000 บาท 

ระบบน้ําใตดินอาจกักเก็บน้ําโดยระบบธนาคารน้ําใตดินทั้งแบบระบบเปด และระบบปด  

ธนาคารน้ําใตดิน คือการนําน้ําฝากไวใตดิน  เมื่อตองการนํามาใชก็สามารถนํามาใชประโยชนไดตลอด

ป  ธนาคารน้ําใตดินระบบเปดกระทําไดโดยขุดอางเก็บน้ําขนาดใหญแลวขุดเจาะกนอางประมาณ  3  

หลุมใหลึกผานชั้นดินดาน  ชั้นดินเหนียว  ถึงชั้นหินอุมน้ํา  เมื่อไดรับน้ําฝนหรือน้ําทา  น้ําจะไหลลงสู

กนหลุม  ชั้นหินอุมน้ํา  เมื่อน้ําถูกเก็บจนเต็มชั้นหินอุมน้ําโดยโยงใยจนเปนเครือขายน้ําจนปริมาณมาก

พอ  น้ําจะเออลนขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติก็สามารถใชน้ําในบอไดตลอดป  โดยไมตองสูบน้ําจากแหลง

อ่ืนอีกตอไป (ธนาคารน้ําใตดินแกภัยแลงปองกันปญหาน้ําทวม, 2561) 

ธนาคารน้ําใตดินระบบปด  วิธีการเริ่มจากขุดหลุมกวาง 2 เมตร  ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร  

แลวขุดสะดือหลุมลึก 30 เซนติเมตร  จากนั้นใสกนหลุมดวยหิน  กรวด  อิฐ  ขวดแกว  หรือขวด

พลาสติกบรรจุน้ํา  3 ใน 4 ของขวดแลวปดฝาขวด  วางยางรถยนตซอนใหสูงถึงปากหลุม  เสียบ

ทอพีวีซีขนาด 2 นิ้วลงไปที่กลางวงลอยางรถยนต  โดยใหปลายทอโผลขึ้นมาเหนือดิน  เพ่ือสราง

ทางเดินอากาศใหหมุนเวียน  ใสวัสดุที่เตรียมไวในวงลอยางจนเต็มปากหลุม  กลบดวยหินกรวด  คลุม

ดวยมุงตาขายพลาสติกที่ปากหลุม  ขั้นตอนสุดทายใชดินกลบ  สรางธนาคารน้ําใตดินในพ้ืนที่

การเกษตรไวหลายจุด  น้ําใตดินจะหลอเลี้ยงความชุมชื่นใหแกดิน  และตนไม  ลดการจัดสรรน้ําบอน้ํา

ใตดินแบบปด  หรือธนาคารน้ําใตดิน  จะไดผลดีมากเมื่อผานฤดูฝน 2-3 ครั้ง  หรือผานไปประมาณ 2-

3 ป (ขุดหลุมตั้งธนาคารน้ําใตดิน บํานาญ...แผนดินชุมชื้น, 2562) 

ธนาคารน้ําใตดินระบบปด  ประหยัดท่ีดิน  แตสามารถกักเก็บความชุมชื่นในดินเพ่ือการปลูก

พืชผลไดอยางดี  เปนการประหยัดน้ํา  ลงทุนนอย  แตไดผลคุมคาหลังจากรอใหฤดูฝนผานไปประมาณ 

2-3 ป 

4.7  ระบบเครื่องฉีด (Sprinkler) ระบบน้ําหยด  การวางระบบจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร คือ

การวางแผนการใหน้ําใหสอดคลองกับลักษณะของดิน (ความสามารถในการอุมน้ํา) ชนิดของพืช 

(ลักษณะการกระจายของราก) และความตองการน้ํา 

การจายน้ําโดยระบบเครื่องฉีด  หรือหัวจายน้ําที่ไดรับความนิยมในปจจุบันมีอยู  2  แบบ 

ไดแก  แบบเครื่องฉีด  และแบบน้ําหยด 
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แบบเครื่องฉีดหรือสปริงเกลอร  ใชวิธีบีบอัดและฉีดน้ําใหแตกเปนสาย  หมุนเหวี่ยงใหเกิด

เปนละอองน้ําคลายๆ ละอองฝน  มีอัตราการจายน้ําที่หลากหลายตามรูปแบบและขนาดของหัวจาย  

ในปจจุบันนิยมรูปแบบหัวจายน้ําขนาดเล็ก หรือ Minis Sprinkler เปนหัวจายน้ําขนาดเล็กเหมาะกับ

สวนเกษตรสมัยใหมที่ตองการประหยัดน้ํา  เหมาะกับพืชยืนตนขนาดกลางและขนาดใหญ 

แบบน้ําหยด  เปนการสงน้ําผานทอ  แลวปลอยออกมาทางหัวน้ําหยดที่บริเวณโคนพืช  ให

น้ําซึมลงมาบริเวณรากอยางชาๆ ครั้งละนอยๆ แตสม่ําเสมอ  สามารถควบคุมน้ําไดตามความตองการ

ของพืช  จะทําใหพืชเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ํามาก  เหมาะกับพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา

และดินทุกประเภท  เหมาะกับพืชผักสวนครัว  พืชไร  และไมผลที่ปลูกระยะชิด (ระบบน้ําเพ่ือ

การเกษตร, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบันนี้พื้นท่ีนอกเขตชลประทานอําเภอสันปาตองไดนําระบบเครื่องฉีด และระบบหยด

น้ํามาใชในสวนลําไยมากขึ้น  เพราะการทําสวนลําไยเปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนคุมคา  มีกําไร  

ในขณะที่มีความตองการจากตลาดในตางประเทศ  เชน  จีน  และเวียดนาม  จุดออนของระบบ

ดังกลาวแลวคือ  การอุดตันของรูพนน้ํา  ถาน้ํามีตะกอนก็จะเกิดการอุดตันไดงาย 
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ภาพที ่7.8  ระบบการใหน้ําของเกษตรกรในสวนลําไย  

ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

อยางไรก็ตาม  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษน้ํา  ควรเก่ียวของ

กับการปลูกพืชท่ีตองการน้ํานอย เชน ลดการปลูกขาวนาปรัง  แตปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ตองการน้ํา

นอยๆ เชน หอมหัวใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  และพืชผักอยางอ่ืนแทน 

5. การกําหนดพื้นที่เพื่อการเกษตร 

การแกปญหาการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ตองแกปญหาทั้งระบบใหครบวงจร  

จะแกปญหาเรื่องการจัดสรรน้ําอยางอนุรักษใหเกิดความพอเพียงอยางเดียว  ไมสามารถแกปญหา

ระยะยาวได  ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่จํานวนมากในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยที่เคย

เปนพ้ืนที่พัฒนาดานการเกษตรรับน้ําจากเขตชลประทาน  แตเมื่อถนนขนาด  4  ชองทางการจราจร

ตัดผาน  ก็จะเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรใหเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และบานจัดสรร  เชน  

กรณีของอําเภอสันทราย  อําเภอแมริม  อําเภอสารภี  และอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  เปนที่ราบลุมมีระบบการชลประทานท้ังเขตพ้ืนที่รับน้ํา

ชลประทาน แ ละพ้ืนที่นอกเขตรับน้ําชลประทาน  แตการจัดการชลประทานดีเยี่ยมมาตั้งแตโบราณ  

เพราะมีฝาย  เหมือง  ที่เกิดจากแมน้ําวาง  และแมน้ําขานหลอเลี้ยงพ้ืนที่  ระบบการเพาะปลูกตลอด

ป  ปลูกพืชหมุนเวียนอยางตอเนื่อง  เชน   
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ตําบลบานแม 

ปลูกขาว  ถ่ัวเหลือง   พืชผัก  หรือ 

ขาวนาป  ขาวนาปรัง  พืชผัก  นอกจากนี้ยังมีการปลูก 

ลําไย  หอมหัวใหญ  พืชผัก 

ตําบลทุงสะโตก 

 ขาวนาป  หอมใหญ  ขาวโพด 

 ขาวนาป  ถ่ัวเหลือง  ขาวนาปรัง 

 ขาวนาป  ถ่ัวเหลือง  พืชผัก 

 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอสันปาตองในเขตอําเภอนอกเขตพื้นที่รับน้ําชลประทาน  

ประกอบดวย  ขาวนาป  ขาวนาปรัง  หอมใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  กระเทียม  ลําไย  มะมวง  และ

การปลูกพืชผักตางๆ เพื่อบริโภคและจําหนาย 

ตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  มีการปลูกขาวมากกวาตําบลอ่ืนๆ ในเขตพื้นที่อําเภอสัน

ปาตอง  ตําบลบานแม  มีพ้ืนที่การเกษตร  7,993 ไร  ตําบลทุงสะโตก  พ้ืนที่การเกษตร  7,125  ไร  

ตําบลน้ําบอหลวง  พื้นที่การเกตร  3,961  ไร  และตําบลทาวังพราว  พื้นที่การเกษตร  3,319  ไร 

(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล, บานแม, ทุงสะโตก, น้ําบอหลวง                       

และทาวังพราว, 2561) 

กอนสรางถนนเลี่ยงเมืองหางดง-สันปาตอง (3035) เขตพ้ืนที่ตําบลน้ําบอหลวง  บานแม                

ทุงสะโตก  เปนพื้นที่นาแปลงใหญติดตอกัน  ปลูกขาวนาปเปนเหลัก  และปลูกหอมใหญ  ถั่วเหลือง  

ขาวโพด  พืชผักอ่ืนๆ สลับกันไปในแตละป  มีการแปรสภาพพ้ืนท่ีนาเปนสวนลําไย  พ้ืนที่การเกษตร

เหลานี้มีน้ําอุดมสมบูรณ  ใชเพาะปลูกไดตลอดป  อาจขาดแคลนบางในฤดูแลง  แตก็สามารถใชเครื่อง

สูบน้ํา  หรือน้ําใตดินทดแทน  ระหวางพ.ศ. 2557-2559  ไดเกิดการกอสรางถนนสายเลี่ยงเมือง     

หางดง-สันปาตอง (3035) ตัดผานทุงนา  พ้ืนที่การเกษตรและลําเหมือง  ลําคลอง  แมน้ํา               

ดังภาพที ่7.9  ดังนี ้
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ภาพที ่7.9  แสดงถนนตัดผานพ้ืนที่การเกษตร 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 
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สาเหตุเพราะถนนสาย 3035 ตัดผานทุงนาผืนใหญอันอุดมสมบูรณของตําบลน้ําบอหลวง  

ตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  ทําใหพ้ืนที่นาไรละ  200,000 บาทกอนพ.ศ. 2557  ราคาพุง

สูงขึ้นมากกวา 10 เทา  ที่นาริมถนนขายไรละ  2,000,000-3,000,000 บาท  (กํานันและกลุมเกษตร

ตําบลทาสะโตก, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.11  อาคารพาณิชยริมถนน 3035 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

 

 ราคาที่ดินที่พุงขึ้นมากกวา  10  เทา  ทําใหเกิดการขายที่ดินเพ่ือการเกษตรที่มีระบบการ

ชลประทานดี  แลวสภาพที่ดิน  ที่นาเหลานี้ก็ถูกถมดวยดินลูกรัง  เพื่อใหพ้ืนที่สูงขึ้น  แลวสราง

รานอาหาร  ท่ีพักริมทาง  อาคารพาณิชย  แทนที่การทําการเกษตรแบบเดิม  พ้ืนท่ีการเกษตรลดลง  

แตการหาพื้นที่ทําการเกษตรแปลงใหมยังคงมีความตองการ  จึงเปนบอเกิดของการบุกรุกทําลายปา  

หรือการลงทุนใหมทางดานการชลประทานเพ่ือการเกษตร  สูญเสียทรัพยากรของรัฐ และงบประมาณ

แผนดิน 

 ดังนั้นการแกปญหาการอนุรักษน้ํา  การจัดสรน้ําเพื่อการเกษตร  ตองแกปญหาดวยการตรา

กฎหมายผังเมือง  หรือกฎหมายเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  ท่ีดินเพ่ือการเกษตรท่ีระบบ

ชลประทานดี  ซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธได  แตตองใชที่ดินเหลานี้เพื่อการเกษตรเทานั้น  ถาไม

แกปญหาดวยการตรากฎหมาย  การบุกรุกปา  พ้ืนที่สาธารณะ  และการลงทุนของรัฐเพ่ือการ

ชลประทานก็สิ้นเปลืองงบประมาณในการลงทุนใหม  แลวปลอยใหปจจัยพื้นฐานการผลิตเกา  เชน  

ฝาย  เหมือง  ตองทิ้งราง  ใชประโยชนไดนอย  ไมคุมคากับการลงทุนของรฐั และการสูญเสียท่ีดิน 
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6. การแกปญหาระบบการตลาด 

ระบบการตลาดการเกษตรก็เหมือนกับระบบการตลาดผลผลิตอ่ืนๆ คือ เปนระบบการตลาด

เสรีในระบบทุนนิยมมาตั้งแตพ.ศ. 2398  ในปที่ไทยเปดการคาเสรีตามแนวคิดระบบทุนนิยมกับ

อังกฤษ  ตลาดการเกษตรขาวไทยจึงเปนตลาดเสรีตั้งแตนั้นมา  เริ่มตนจากการยินยอมใหคนจีน

บุกเบิกที่นา  สรางโรงสี  สงขาวเปนสินคาออกขายในตางประเทศ  นายทุนจีนควบคุมการคาขาว  

ตั้งแตระบบการผลิตเอง  หรือปลูกขาวเอง  รับซื้อขาวเปลือกจากชาวนา  ทําธุรกิจสีขาว  แลวสงขาว

ขายตางประเทศอยางตอเนื่อง  จนระบบการคาขาวตกอยูในมือของคนจีน  พอคาขาวเปลือกซึ่งใน

ปจจุบันก็มีเชื้อชาติ  สัญชาติไทย  และควบคุมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ 

สหกรณไทย  ไดเกิดขึ้นครั้งแรก คือ สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินคา  ณ  ตําบลวัด

จันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2459  หลังจากนั้นได

ประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471  ตามความหมายขององคการสัมพันธภาพสหกรณ

ระหวางประเทศ  สหกรณ คือ องคการอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกันดวยความสมัครใจ  เพ่ือสนอง

ความตองการ และจุดมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยการดําเนินวิสาหกิจ

ที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน  บริหารงาน และควบคุมตามแนวประชาธิปไตย (ประวัติสหกรณ, 

ม.ป.ป.) 

สหกรณยึดหลัก  7  ประการ 

1) เปดรับสมาชิกดวยความสมัครใจ 

2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

4) การปกครองตนเอง และความเปนอิสระ 

5) การศกึษา  ฝกอบรม  และขาวสาร 

6) การรวมมือระหวางสหกรณ 

7) ความเอ้ืออาทรตอชุมชน (ประวัติสหกรณ, ม.ป.ป.) 

ตลอดเวลา 103 ป (พ.ศ. 2459-2562) ของระบบสหกรณ  สหกรณไมสามารถแกปญหา

ตลาดขาวแบบครบวงจรได  คือ  รวมกันผลิต  รวมกันแปรรูป  และรวมกันจัดจําหนาย  สาเหตุอาจ

เนื่องจากกลุมทุนคาขาวมีเงิน  มีประสบการณ  เปนนักการเมือง  จึงสามารถออกกฎหมาย  ระเบียบ

ตางๆ เพ่ือกลุมของตนเองในการคาขาว  และอาจเกิดจากปญหาของชาวนาเองขาดเงนิ  ประสบการณ  

ความรวมมือ  และอํานาจทางกฎหมาย  ประกอบกับนโยบายของรัฐมิไดเขามาชวยเหลือระบบการ

ผลิตขาว  รวมทั้งพืชผลการเกษตรอยางอ่ืนแบบครบวงจร  ดังนั้นการธุรกิจการคาขาวซึ่งเปนธุรกิจ
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เริ่มแรก  แลวตอมาเปนธุรกิจยาสูบ  ธุรกิจลําไย  ธุรกิจถ่ัวเหลือง  ธุรกิจหอมหัวใหญ  และพืชผล

การเกษตรอ่ืนๆ  บทบาทดานการตลาดตกอยูในมือของนายทุน  ระบบทุนนิยม  ระบบสหกรณมี

บทบาทนอย  และคอนขางลมเหลวในการรวมกลุม  สาเหตุหนึ่งคือ  เกษตรกรขาดความเขมแข็ง  ไม

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความลมเหลวของระบบสหกรณจึงมีสาเหตุที่เกิดจากความ

เขมแข็งของกลุมทุน  การไมสนับสนุนอยางแทจริงของรัฐ  และเกษตรกรขาดความรู  ความเขาใจ  ไม

เกิดความฉลาดรู  จึงไมเห็นคุณคาของสหกรณ 

ระบบสหกรณในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สามารถแกปญหาระบบ

การตลาดการเกษตรอยางไดผล  ทําใหเกษตรมีรายไดพอเพียง  ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  

ยกตัวอยางเชน “สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” ซึ่งจดทะเบียนเม่ือวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 

2514 

ในพ.ศ. 2507  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกล

กังวล  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดทรงทราบถึงความเดือนรอนของเกษตรกรกลุม

ชาวสวนผักชะอํา  จํานวน  83  ครอบครัววาขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไปประกอบอาชีพ  พระองค

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเกษตรกรเหลานี้ไวในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมทั้งพระราชทาน

ทรัพยสวนพระองคใหกูยืมไปลงทุนจํานวน  300,000 บาท  ภายหลังไมปรากฏวาผูใดนําเงินที่กูยืมไป

ทูลเกลาถวายคืน  และไดทรงทราบวาเกษตรกรเหลานี้ไมมีที่ดินของตนเอง  ตองเชาที่ดินกรม

ประชาสงเคราะห  โดยเฉลี่ยครอบครัวละ  2  ไร  จึงไมเพียงพอ  จึงตองจัดหาท่ีดินใหมซึ่งมีพ้ืนที่

มากกวานี้  ในที่สุดไดที่ดินบริเวณหุบกะพง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  10,000 ไร  ใน

เขตปาคุมครองของกรมปาไม  และไดขอความรวมมือจากรัฐบาลอิสราเอลในการพัฒนาทางดาน

วิชาการภายใตโครงการไทย-อิสราเอลเพ่ือพัฒนาชนบท (หุบกะพง) กําหนดเวลา 5 ป โครงการนี้ได

เริ่มตนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2509 (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานดานการสหกรณ, 

ม.ป.ป.) 

วัตถุประสงคของโครงการเพื่อจัดตั้งศูนยสาธิตและทดลองการเกษตรทั้งดานการปลูกพืช 

และเลี้ยงสัตว  ปฏิรูปท่ีดินทําการเกษตรแผนใหม  รวมกลุมกันเปนสหกรณการเกษตร  ใชวิธีการ

หลักการของสหกรณตั้งแตเริ่มการผลิตถึงการจัดจําหนาย  และใหเปนศูนยกลางการเรียนรูแกบุคคล

ผูสนใจ (โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.) 

พ้ืนที่ดําเนินการของโครงการรวม  12,224  ไร  1  งาน  74  ตารางวา  จัดสรรแบงที่ดิน

ใหเกษตรกรอยูอาศัยครั้งแรก  787  แปลง  พ้ืนที่  7,608  ไร  ตอมาในพ.ศ. 2554  จัดแบงใหรุนที่ 2 

อีก 163 แปลง  ไดจัดระบบชลประทานโดยการสรางอางเก็บน้ําหุบกะพง  ความจุ  360,000 

ลูกบาศกเมตร  อางเก็บน้ําหวยทราย-หุบกะพง  ความจุ  800,000 ลูกบาศกเมตร  และอางเก็บน้ํา
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หวยแกว  ความจุ  274,000  ลูกบาศกเมตร  นอกจากนี้ไดสรางสระเก็บน้ําเขาหนอกวัว  ความจุ  

40,000 ลูกบาศกเมตร  สระน้ําหวยน้ําหมาก  ความจุ  100,000  ลูกบาศกเมตร  และสระเก็บน้ํา

ชุมชนและไรนา (จํานวน  250  แหง)  ความจุ  451,500  ลูกบาศกเมตร  ไดสรางระบบสูบน้ําและ

การผันน้ําสูพื้นที่การเกษตร (โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบรุี, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบันมีสมาชิก  445  คน  มีทุนดําเนินงาน  24,164,750.17  บาท  (กลุมงานขอมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร, ม.ป.ป.) 

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมป)  คือตัวอยางของ

ความสําเร็จในระบบการเลี้ยงโคนมครบวงจร  ท้ังระบบการผลิตน้ํานมสด  การแปรรูป  และการจัด

จําหนายโดยผานระบบการตลาดแบบสหกรณ  มิใชแบบทุนนิยมเสรีที่อํานาจการตอรองราคาอยูที่

พอคาคนกลาง 

ในปพ.ศ. 2511  เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรีไดประสบปญหาเก่ียวกับการขาย

น้ํานมดิบ  เพราะไมมีสถานที่รับซื้ออยางพอเพียง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแกปญหาโดยเปน

ผูรับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกร  ในดานเกษตรกรจึงไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมที่

ตําบลหนองโพ  ในตนปพ.ศ. 2514  และไดจดทะเบียนเปนสหกรณโคนมราชบุรี จํากัด  ในวันที่  15  

เมษายน  พ.ศ.  2514 

ในปพ.ศ. 2513  นายทวิช  กลิ่นประทุม  ไดทูลเกลาฯ ถวายเงิน  1,500,000 บาท  แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค  จํานวน  1,002,000  บาทกอสรางและจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้น  

ณ  ตําบลหนองโพ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ชื่อวา  บริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ  จํากัด  

ตอมาเม่ืองานดําเนินการไปดวยดีในปพ.ศ. 2518  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระ

บรมราชานุมัติโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ  จํากัดใหสหกรณโคนมหนองโพ

ราชบุรี  จํากัด  รับไปดําเนินการจนกิจการกาวหนาดวยดีตลอดมา  ปจจุบันมีสมาชิก  4,711  คน  

สมาชิกมีรายไดดีจากการขายน้ํานมดิบ  และลูกหลานสมาชิกรอยละ  80  ยังไดทํางานในโรงงานแหง

นี้ดวย (บริษัทสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบันบริษัทสหกรณโคมนมหนองโพราชบุรี  จํากัด  มีทรัพยสิน  431  ลานบาท  

หนี้สิน  249  ลานบาท  ทุน  272  ลานบาท  (สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด, ม.ป.ป.) 

ตลาดขาวซึ่งเปนยุทธปจจัยดานการอาหารของคนไทย  ผูผลิต  คือชาวนา  ประสบ

ปญหาในการจัดการจําหนายมาตั้งแตระบบการคาเสรีในระบบทุนนิยม  ประมาณ  150  ปมาแลวแต

ไมสามารถแกปญหาเรื่องการจําหนายขาวเปลือก  ขาวสารใหแกชาวนา  ในที่สุดชาวนา  ลูกหลาน
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ของชาวนาก็ตองเลิกการทํานา  การลงทุนงบประมาณในการจัดสรรน้ําเพ่ือการทํานาก็สูญเสีย

งบประมาณในการลงทุน  เพราะท่ีนาเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีบานจัดสรร  พ้ืนที่พาณิชยกรรม  และ

อุตสาหกรรม  ดังนั้นการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  จึงเก่ียวของกับระบบการตลาดที่ใหความมั่นคง  

ยั่งยืนแกเกษตรกร 

นวัตกรรมแหงการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําในพ้ืนที่การเกษตรอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน

ศาสตรพระราชาใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ตองแกปญหาใหครบวงจรทุก

โครงสรางของสังคม  ตั้งแตโครงสรางสวนบน  นโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  การปฏิบัติงานตาม

นโยบายของขาราชการ  และระบบการผลิต คือ พลังในการผลิต  อันประกอบดวย  เทคโนโลยี  กําลัง

ในการผลิต  ตลอดจนความสัมพันธในการผลิต  ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปนผลผลิต  และการตลาด  

หรือการจัดจําหนายผลผลิต 

บทสรุปในการแกปญหาเรื่องนี้  ดานโครงสรางสวนบน  คือ  นโยบายของรัฐบาลในการ

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหมจากภาคทฤษฎีเพียงแตเกิดความรู  ความเขาใจ

ลงสูภาคปฏิบัติใหเกิดมรรคผลที่แทจริง  และใหประชาชนหรือเกษตรกรมีเจตนคตทิางบวก  เกิดความ

ศรัทธาในแนวคิด หรือวิธีการของทฤษฎีทั้งสองประเภทดังกลาวแลว  ในทางดานวัฒนธรรม  ตองลด

ความโลภ  ความเห็นแกตัว  การแสวงหากําไรสูงสุด  การผูกขาดใหนอยลง  แลวเห็นความสําคัญ  

คุณคาของความพอเพียง  แบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผ  อยูรวมกันอยางมีความสุข 

รัฐบาลจะตองตรากฎหมายเก่ียวกับการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร  กําหนดพ้ืนที่

การเกษตรใหแนนอน  เดนชัด  และหามดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อการเกษตรประกอบธุรกิจอยางอ่ืน  

เกษตรกรมีกรรมสิทธในพ้ืนท่ีการเกษตร  ถายโอนกรรมสิทธิ์โดยการซื้อขาย  หรือรับมรดกได  แตตอง

ใชที่ดินเพ่ือการเกษตรเทานั้น  การลงทุนจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเกษตร  จึงเปนการลงทุนที่คุมคา  

และประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีความมั่นคงดานการอาหาร 

พลังในการผลิต  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดสรรน้ําจากฝายไม  เปนฝาย

คอนกรีต  จากเหมืองดิน  เปนเหมือนคอนกรีต  หรือระบบการสรางเขื่อน  อางเก็บน้ํา  อางพวง  

เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  สามารถปรับเปลี่ยนไดบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน และศาสตรพระราชา  

เพราะจะทําใหการผลิตมีมูลคา  และคุณคามากขึ้น 

การแกปญหาของพลังการผลิตอยางตอเนื่อง  ครบวงจรก็เปนสิ่งสําคัญ  เชน  แมน้ําวาง  

ตนน้ําเกิดจากอําเภอแมวาง  ปลายน้ําอยูในเขตอําเภอสันปาตอง  แมน้ําขาน  ตนน้ําเกิดจากอําเภอ 

สะเมิง  อําเภอหางดง  ปลายน้ําอยูในเขตอําเภอสันปาตอง  ดังนั้นการแกปญหาการอนุรักษน้ําการ

จัดสรรน้ํา  จึงเปนกระบวนการตอเนื่อง  ประสานงานตั้งแตตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา  การรับฟง
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ปญหาจากเบื้องลาง  คือ  เกษตรกร  ผูใชชีวิตอยูทับพ้ืนที่ตลอดเวลายาวนานตั้งแต  30-40  ป  

นักการเมือง  ผูบริหารสวนภูมิภาค  ผูบริหารสวนทองถิ่นตองรับฟง  เพราะบุคคลเหลานี้เขาใจปญหา

มากกวาผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  หรือขาราชการสวนภูมิภาค 

เทคโนโลยีในการผลิต  ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพ่ือการอนุรักษ  และการจัดสรรเปนสิ่งจําเปน  

ในขณะที่แหลงน้ําธรรมชาติลดนอยลง  แตความตองการผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น  ระบบน้ําจึงไม

เพียงพอในการเพาะปลูก  ดังนั้นการใชเทคโนโลยีในการผลิตโดยใชเครื่องสูบน้ํา  ระบบน้ําใตดิน  การ

สรางธนาคารน้ํา  ระบบเครื่องฉีดแบบตางๆ  ระบบน้ําหยด  หรือการปลูกพืชในโรงเรือน  จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งในการจัดสรรน้ําแบบอนุรักษ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ความสัมพันธทางการผลิต  นอกจากจายคาเชาใหแก เจ าของกรรมสิทธิ์ แลว  

ความสัมพันธทางการผลิตในดานการตลาดการเกษตรก็มีความสําคัญ  ผลผลิตทางดานการเกษตร

ราคาตกต่ํา  แตตนทุนสูง  ทําใหเกิดการขาดทุน  เพราะระบบการตลาดทุนนิยมผานกระบวนการซื้อ

ชายโดยพอคาคนกลาง  กดราคาผลผลิต  ดังนั้นเกษตรกรตองรวมตัวทั้งดานความคิด  การทํางาน

รวมกัน  เคารพในกฎกติกาแบบสังคมประชาธิปไตย  รวมตัวกันในระบบสหกรณ  ก็สามารถแกปญหา

ราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา  ขาดทุน  ใหบรรเทาลดนอยลงได  แตระบบการสหกรณลมเหลว  เพราะ

เกิดจากปจจัยการไมยอมรวมตัว  และเคารพกฎกติกาของเกษตรกร  และรัฐบาลไมสนับสนุนสงเสริม

อยางแทจริง  อาจเปนเพราะวาระบบสหกรณเกิดจากการรวมตัวกันอยางเสรี  ปราศจากการบังคับ 

ดังนั้นการสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขต

ชลประทานใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกยุคปจจุบันจึงตองเปลี่ยนท้ัง

โครงสรางสวนบน  คือ  ลดวัฒนธรรมทุนนิยม  เพ่ิมวัฒนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผูปกครองตองแกปญหาแบบครบวงจร  และเลิกระบบสั่งการจากเบื้องบน  ตองรับฟงความคิดเห็น

จากสวนลางหรือราษฎร  ตรากฎหมายกําหนดพ้ืนที่การเกษตรในระบบการผลิต  ลดระบบการผลิต

แบบเชิงเดี่ยว  เพ่ิมการเกษตรทฤษฎีใหมใหมากยิ่งข้ึน  เพราะการเกษตรทฤษฎีใหม  สามารถลดความ

เสี่ยง  และสินคาไมลนตลาด  การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม  และตองแกไขปญหาการตลาด  

สงเสริมระบบสหกรณอยางจริงจังใหมากยิ่งขึ้น  นี่คือการแกปญหาทั้งระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  

สังคม  สิ่งแวดลอม  และการตลาดเพ่ือความมั่นคง  ยั่งยืน  และเทาทัน 



บทที่  8 

บทสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษ  และจัดการน้ําทางการเกษตรใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษา

พัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษน้ํา  และจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน  เพ่ือประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําบนพื้นฐาน

แหงศาสตรพระราชา  และการสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทานใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกปจจุบัน  พื้นที่นอกเขตชลประทาน

ประกอบดวย  6  ตําบล  คือ  ตําบลทาวังพราว  4  หมูบาน  ตําบลบานกลาง  7  หมูบาน  ตําบล     

ยุหวา  9  หมูบาน  ตําบลบานแม  12  หมูบาน  ตําบลทุงสะโตก  12  หมูบาน  ตําบลน้ําบอหลวง  5  

หมูบาน  รวม  6  ตําบล  49  หมูบาน  พื้นที่ทั้งหมด  78.95  ตารางกิโลเมตร  กลุมตัวอยาง

ประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญ  ไดแก  แกเหมือง  แกฝาย  หรือกรรมการเหมืองฝาย  10  คน  ชาวนา  

ชาวสวน  40 คน  และขาราชการสวนภูมิภาค  ขาราชการทองถิ่น  จํานวน  30  คน  วิธีการวิจัยใช

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก 

บทสรุป 

 ผลการวิจัยคนพบวา  การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476)  ไดมี

หลักฐานทางประวัติศาสตรการจัดสรรน้ําเ พ่ือการเกษตร  โดยใชระบบเหมืองฝายตั้ งแต                

พญาลวะจังกราช  บรรพบุรุษของพอขุนมังราย (พ.ศ. 1782-1854)  ไดสรางเมืองเงินยางเปนราชธานี  

ในพ.ศ. 1181  ก็ประกาศใหราษฎรสรางเรือก  สวน  ไร  นา  และเหมือง  ฝาย  และในสมัยราชวงค

มังราย (พ.ศ. 1839-2101)  ปกครองอาณาจักรลานนา  ก็ไดจารึกกฎหมายเก่ียวกับการจัดสรน้ําเพื่อ

การเกษตรไวหลายฉลับ  ท้ังในเรื่องพลังในการผลิต  ความสัมพันธทางการผลิต  และการควบคุมของ

โครงสรางสวนบน  เพ่ือควบคุมระบบการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรใหเกิดความมั่นคงแหงรัฐ  และ

ประชาชน 

 การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ในดานพลังในการผลิตใชแรงงานคน  สัตว  และแรงงาน

ธรรมชาติมาตั้งแตเริ่มตนของสังคมเกษตร  ชาวนา  และผูปกครองรวมกันสรางระบบเหมืองฝายเพ่ือ

ทดน้ําในการทํานา  และการเพาะปลูก  ชาวนาตองรวมแรงกันขุดเหมือง  เพ่ือใหน้ําเหมืองไหลผานผืน

นา  หรือ  “พันนา”  ตองชวยกันตัดไมแลวปกไมเสาขวางลําน้ําและใชไมทอนซุงเล็กๆ วางนอน

หลายๆ แถว  หลายๆ ชั้นซอนกันใหลาดเอียงก้ันกระแสน้ําใหเออสูงข้ึน  แตตองใหน้ําไหลผานได  เพื่อ

ระบายน้ําไปสูหมูบานดานลาง  และปองกันมิใหกระแสน้ําดันฝายแรงเกินไป  การผอนใหน้ําไหลจึง

เปนวิธีการลดแรงดันไดอยางหนึ่ง  อยางไรก็ตามการสรางฝาย  ซอมฝาย  ตองชวยกันกระทําทุกๆ ป

กอนฤดูกาลทํานา  เชนเดียวกับการขุดลอกเหมือง  การควบคุมผานทางกฎระเบียบของรัฐ  โดยมีนาย
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เหมือง  นายฝาย  หรือแกเหมือง  แกฝาย  ที่ราษฎรคัดเลือกแตตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐเปนผู

ควบคุมและประสานงาน  นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายจากรัฐควบคุมอีกดวย 

 ระบบเหมืองฝายดังกลาวแลว  มีหลักฐานปรากฏตั้งแตพ.ศ. 1181  และปฏิบัติติดตอกันมา

ประมาณ  1,300  กวาป  จนกระทั่งพ.ศ. 2476  รัฐบาลเริ่มสรางโครงการชลประทานแมแตง  โดย

การสรางฝายแลวขุดคลองสงน้ําใหแกชาวนาเปนครั้งแรก  ในปพ.ศ. 2520  พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดมีแนวพระราชดําริสรางฝายหวยผึ้งที่ตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง  กั้นแมน้ําวาง          

กรมชลประทานจึงไดสรางฝายคอนกรีตถาวรที่ฝายหวยผึ้ง  ฝายปุโล  (พ.ศ. 2526)  และฝายก้ัน       

ลําน้ําขานและลําน้ําวางในเวลาตอมา  จนเปนฝายถาวรทุกฝาย  แลวคอยๆ ขยายเหมืองน้ําเปนเหมือง

คอนกรีต 

 ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  กฎหมายการถือครองที่ดินในอาณาจักรลานนาระบุไวเดนชัดวา 

แผนดินทั้งหมดเปนของทาวพระยามหากษัตริย  หรือแผนดินเปนของประมุขของรัฐ  และประมุขของ

รัฐ  ก็ทรงอนุญาตใหประชาชนถือครองที่ดินประกอบอาชีพได   แตขาดระบบกรรมสิทธิ์   

ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  สัตวปา  ปาไม  แรธาตุ  ฯลฯ  ก็เปนสมบัติขอบรัฐ  ผูใดบุกรุกหรือทําลาย

โดยมิไดรับอนุญาตมีความผิดตองเสียคาปรับเปนเงินตรา  เชน  “มาตรา  1  ผูใดอุกอาจ  ยาดฝาย  

ทานเสียหาย  พันหลักฝาย  มองฝาย  ของทานเสียหายใหไหม  33,000  เบี้ย  ผูใดขุนเหมือง  ผานที่

นาทานโดยไมบอกใหเจาของไดทราบ  ใหไหม  33,000  เบ้ีย”  (มังรายศาสตร, 2521 : 83-84) 

 แรงงานในการผลิตในสังคมเกษตร  ใชแรงงานธรรมชาติ  แรงงานสัตว  และแรงงานคน  

แรงงานคนขาดความอิสระ  ตองสังกัดมูลนายในระบบไพร  หรือทาส  การสงครามเพ่ือชิงกําลังคน  

หรือไพร  ถารบทัพมีชัยชนะ  แมทัพนายกองจะไดเชลยศึกไวเปนกําลัง  เชน  ในปพ.ศ. 2382  

กองทัพเชียงใหม-ลําพูน  ไดกวาดตอนเชลยศกึชาย-หญิงจากเมืองตวน  เมืองปุ  รัฐฉาน ประเทศพมา  

จํานวน  1,868  คน  แบงใหแมทัพนายกอง  1,000  คน  ถวายกรุงเทพฯ  868  คน  (พระยาประชา

กิจกรจักร, 2516 : 487)  แรงงานเหลานี้ตองสังกัดมูลนาย  “ไพรสิบคนหื้อ  มีนายสิบผูหนึ่ง  นายสิบ

หาคนหื้อมีนายหาสิบผูหนึ่ง  นายหาสิบมีสองคนหื้อมีนายรอยผูหนึ่ง”  (มังรายศาสตร  ฉบับวัดหมื่น

เงินกอง, 2518 : 2)  ใหไพรมีเวรผลัดเปลี่ยนกันมาทํางานหลวง  10  วัน  กลับไปสรางเหมือง  ฝาย  

ไร  นาน  สวน  เรือกที่ดิน  10  วัน  (กฎหมายมังรายฉบับนายศักดิ์  รัตนชัย,  2521 : 77)  ไพรเปน

ผูทําไร  ทํานา  ทําสวน  ใหเกิดประโยชนแกบานเมือง  (กฎหมายมังรายฉบับนายศักดิ์  รัตนชัย, 2521 

: 77) 

 ความสัมพันธทางการผลิต  ไพรสามารถบุกเบิกที่นาไดโดยรัฐยกเวนภาษีให  3  ป  แต

หลังจากนั้นเสียภาษีขาวเปลอืกแกรัฐ  3  ครั้ง  ครั้งที่ 1  เมื่อขาวตั้งทอง  ครั้งที่ 2  ขาวออกรวง  ครั้ง

ที่ 3 เม่ือเก็บเก่ียวขาวเรียบรอยแลว  (มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง, 2518 : 4)  ในสมัยพระเจา

กาวิโรสสุริยวงค (พ.ศ. 2396-2413) ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ  2  สัด  ตอขาวเชื้อ  1  สัด  (กอง

จดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.14.4/1)  การเก็บภาษีเปนขาวเปลือกไดยกเลิกเมื่อ
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สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรัชขากร  ไดปฏิรูปการเก็บภาษีอากรในมณฑลพายัพ  โดย

การเก็บเปนเงินตราแทนสิ่งของ  สําหรับชาวนาผูเชานาก็ตองแบงขาวเปลือกใหแกเจาของที่นา  

ชาวนาได  2  สวน  เจาของที่นาได  1  สวน  หรือเจาของที่นาก็ใหชาวนาแบบแบงกึ่ง  ดังนั้นชาวนา

ตองแบงผลผลิตออกเปน  3  สวน 

1. เสียภาษีใหแกรัฐ 

2. เสียคาเชาใหแกเจาของที่ดิน 

3. เก็บไวบริโภคเอง 

สําหรับแรงงาน  แบงออกเปน  2  ลักษณะ 

1. รับใชเจานายตามเวรยาม  หรือถูกเกณฑแรงงาน 

2. ประกอบอาชีพสวนตัว 

หลังจากปพ.ศ. 2442  อํานาจการปกครองหัวเมืองฝายเหนือ  อยูภายใตอํานาจของขาหลวง

เทศาภิบาล  เจาผูครองนครเปนแตเพียงประมุข  แตการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรก็ดําเนินการตาม

แบบเดิม  เพียงแตคนจีนเขามารับมอบอํานาจจากขาหลวงเทศาภิบาลในการสรางเหมือง  ฝาย  

บุกเบิกที่นามากขึ้น  ชาวนาผูไมขออนุญาตบุกเบิก  หรือไมมีกําลังในการบุกเบิกก็ตองเชานาคนจีน 

หลังปพ.ศ. 2476  ไดประกาศยุบมณฑลทั่วประเทศ  เชียงใหมจึงเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศ

ไทย  รัฐบาลไดสงเสริมการชลประทานในเขตอําเภอแมแตง  แมริม  หางดง  และสันปาตอง  ระบบ

กรรมสิทธิ์ที่ดินไดเกิดข้ึนแกเอกชน  ชาวนาทํานาเชาควบคูกับทํานาในพ้ืนที่ดินของตนเอง  หลังปพ.ศ. 

2530  ลดการใชแรงงานวัว  ควาย  เปลี่ยนเปนใชเครื่องจักรแทนในการทํานา  และกรมชลประทาน

เริ่มสรางฝายคอนกรีตแทนฝายไมชั่วคราว  เริ่มสรางเหมืองคอนกรีตควบคูกับฝายคอนกรีต  การ

เปลี่ยนแปลงวัสดุในการสรางเหมือง  ฝาย  ทําใหบทบาทของแกเหมือง  แกฝาย  และชาวนาได

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ในการตองขุดลอกเหมือง  ซอมฝายทุกป  แตแกเหมือง  แกฝาย  หรือ

คณะกรรมการเหมืองฝายยังคงทําหนาท่ีในการจัดสรรน้ําตอไป  เกี่ยวกับเรื่องการจัดแบงน้ํา  ควบคุม  

ตรวจตราใหสมาชิกเหมือง  ฝาย  ปฏิบัติตามกฎขอบังคบั 

การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ตั้งแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน  มิใชชาวนาจัดการไดเองอยาง

อิสระ  แตมีกฎหมายของรัฐควบคุมใหการจัดสรรน้ําบรรลุตามเปาหมาย  ดังนั้นระบบการผลิตซึ่ง

ประกอบดวยประการแรกพลังในการผลิต  ไดแก  เทคโนโลยี  แรงงาน  ทรัพยากร  ประการที่สอง  

คือ  ความสัมพันธทางการผลิต ไดแก  ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปนแจกจายผลผลิต  จึงมิได

ดําเนินการอยางอิสระมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  แตเก่ียวของสัมพันธกับโครงสรางสวนบน  คือ  

อํานาจของรัฐ  กฎหมาย  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  จึงมีสวนเก่ียวของกับการจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตร 
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การประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําเ พ่ือ

การเกษตรบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  นับตั้งแตพ.ศ. 2520  เปนตนมา  กรมชลประทานไดรับเสนอ

แนวพระราชดําริลงสูภาคปฏิบัติการสรางเหมือง  ฝาย  ในเขตลุมน้ําวาง  และลุมน้ําขาน  เริ่มตั้งแต

ฝายหวยผึ้ง  พ.ศ.  2520  ฝายปุโล  พ.ศ.  2526  ฝายนอน  พ.ศ. 2529  ฝายแมวาง  พ.ศ.  2534  

ฝายดอนปน  พ.ศ.  2538  ฝายเหลานี้สรางกั้นแมน้ําวาง  สวนฝายกั้นแมน้ําขาน  ไดแก  ฝายทุงเสี้ยว  

พ.ศ. 2533  ฝายปวงสนุก พ.ศ. 2538  ฝายเกาะไมตัน พ.ศ. 2540  นอกจากสรางฝายแลว  กรม

ชลประทานก็สรางลําเหมืองคอนกรีตในการสงน้ําในแนวลําเหมืองเกา  คือการสรางนวัตกรรมบน

พ้ืนฐานภูมิปญญาเดิม  หมายถึง  ฝายและลําเหมืองเดิม  แลวมอบหมายใหองคการบริหารสวน

ทองถ่ินและองคกรชาวบานเปนหนวยงานจัดสรรน้ําตามแบบภูมิปญญาเดิม 

การสรางเทคโนโลยีใหมในการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  เมื่อเกิดปญหาเรื่องการขาดแคลน

น้ํา  ชาวบานไดน้ําบาดาลแทนน้ําฝนและน้ําทา  การเจาะบอบาดาลน้ําลึก  และน้ําตื้น  แลวใชเครื่อง

สูบน้ํา  สูบน้ําขึ้นจากบอ  ตอทอไปตามสายน้ําในระบบน้ําหยด  น้ําหมุน  หรือการสูบน้ําจากบอ

บาดาล  ลําคลอง  ลําเหมือง  แลวปลอยน้ําไปตามลําเหมืองเล็กๆ  เขาสูทุงนา  จึงเกิดขึ้นทุกพ้ืนที่ที่

ขาดน้ํา  การขุดอางเก็บน้ํา  การขุดลอกเหมือง  หนองน้ํา  ลําคลอง  ก็เปนวิธีการแกปญหาอยางหนึ่ง

ของชาวบานในการจัดสรรน้ําในปจจุบัน 

สําหรับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพ้ืนที่การเกษตรอยางยั่งยืน  

ตองแกปญหาทั้งระบบการเมือง  การปกครอง  การผลิตทางดานการเกษตร  ระบบการตลาด  และ

วัฒนธรรมของผูผลิต  และผูบริโภค  ลดกระแสวัฒนธรรมทุนนิยมใหนอยลง  และเพ่ิมวัฒนธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาแทนท่ีใหมากขึ้น  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตองเนนความรู  

ความเขาใจ  และนําไปใชสูภาคปฏิบัติใหบรรลุผลอยางแทจริง  “ทุกๆ คนตองยึดเศรษฐกิจพอเพียง  

ไมตองกระทําทั้งรอยละรอย  แตกระทําเพียงรอยละ  25  ก็พอเพียงแลว  แตทุกคนตองกระทํา”  

แนวพระราชดํารัสซึ่งถอดความหมายดังกลาวแลว  คือหลักการอยางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบการผลิตการเกษตรผสมผสาน  แนวทฤษฎีใหม คือ การใชพ้ืนท่ีขนาดเล็กปลูกพืช  3  

อยาง  เพ่ือประโยชน  4  อยาง  คือ  บริโภค  จําหนาย  ใชสอย  และอนุรักษดิน และน้ํา  เลี้ยงสัตว  

การประมง  แปรรูป  ผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม  สรางผลผลิตใหมีรายไดประจําวัน  

ประจําเดือน  และประจําป  ตลอดจนบํานาญของชีวิต  การเกษตรทฤษฎีใหม  คือ  หลักของการ

ปองกันความเสี่ยง  กลาวคือ  ผลผลิตมิไดเกิดจากอยางเดียว  แตเกิดจากหลายๆ อยาง  ลักษณะการ

ถือครองที่ดินของเกษตรกร  คาเฉลี่ยประมาณ  5  ไรตอครอบครัว  เปนที่ดินขนาดเล็ก  จึงเหมาะสม

แกการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

ระบบสหกรณ  การรวมมือ  รวมแรง  รวมความคิดในการผลิต  การจัดจําหนาย  โดยผาน

ระบบสหกรณ  จึงเปนวิธีการที่ดีมากอยางหนึ่งในการตอรองราคาการขายผลผลิตกับพอคาคนกลาง  
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สหกรณยังทําใหเกิดการกระจายรายได   สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย  ทั้งระดับชุมชน  ทองถ่ิน  

และประเทศ 

การกําหนดพื้นที่การเกษตร  โดยการตรากฎหมายผังเมือง  หรือการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร  

เปนวิธีการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรอยางยั่งยืน  ครบวงจร  ท้ังระบบการปรับปรุงดิน  ระบบการ

ชลประทาน  การแบงเขตพ้ืนที่การเกษตร  การแปรรูป  และระบบการตลาดโดยยึดระบบการสหกรณ  

ที่ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  และไดพัฒนาระบบการชลประทานแลว  ในปจจุบันเมื่อสรางถนน

ตัดผาน  ไดเปลี่ยนแปลงจากที่ดินเพ่ือการเกษตร  เปนที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และ

ที่อยูอาศัย  เปนการใชทรัพยากรอยางไมเหมาะสม  และสิ้นเปลืองงบประมาณ  ที่ดินเพ่ือการเกษตร

ตองมีระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ซื้อขายได  แตตองมีวัตถุประสงคในการผลิตเพ่ือการเกษตร  และ

บานพักอาศัย  แตไมใชระบบธุรกิจจัดสรรที่ดิน 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมอื่นๆ ในการจัดสรรน้ําอยางยั่งยืน  ไดแก  การสรางเข่ือน  อางเก็บน้ํา  

อางพวง  การสรางฝาย  การปลูกปา  การบวชปา  เครื่องสูบน้ํา  ระบบน้ําใตดิน  ระบบเครื่องฉีดเพ่ือ

การใหน้ําพืช 

การปลูกปา  การบวชปา  การสรางเข่ือน  การสรางอางเก็บน้ํา  เปนสิ่งจําเปนในการทําให

เกิดน้ํา  และกักเก็บน้ํา  ระบบเหมือง  ฝาย  อาจเหมาะสมกับการทํานาเพราะตองการน้ํามาก  แต

การทําสวนผัก  ทําสวนผลไม  อาจตองใชระบบน้ําใตดิน  น้ําบาดาล  โดยวิธีการประหยัดน้ํา  เชน  

ระบบน้ําหยด  ระบบหัวฉีดน้ําแบบฝอยน้ํา  เพราะใชน้ํานอยกวาระบบเหมืองฝาย  การฉีดรดน้ํา  การ

สูบน้ําใหไหลตามทองรอง  ซึมเขาสูดินและรากตนไม  เทคโนโลยีใหมในการประหยัดน้ําจึงมีความ

จําเปน  ในขณะที่น้ําจืดขาดแคลน  และความตองการน้ําจืดมีความตองการเพิ่มขึ้น  ในขณะปริมาณ

น้ําจืดเทาเดิม  ดังนั้น  จึงควรแกไขโดยใชระบบการจัดสรรน้ําอยางประหยัด  และตองปรับปรุงวิธีการ

แบบเดิมเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการใชน้ําในปจจุบัน 

อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงคในการวิจัย  3  ประการคือ 

1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษและจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

2. เพ่ือประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีในการอนุรักษและจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐานแหง

ศาสตรพระราชา  

3. เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขต

ชลประทาน  ใหสอดคลอง  กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกปจจุบัน 

ผลการวิจัยคนพบวา  พัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตร  ปรากฏหลักฐานการจัดสรรน้ําตั้งแตพ.ศ. 1181  สมัยสรางเมืองเงินยาง  (ในจังหวัด
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เชียงราย)  เปนราชธานี  หรือ  1,381  ปลวงมาแลว  ในรัฐชนเผากอนระยะเวลาดังกลาว  อาจเกิด

ระบบเหมืองฝายในการจัดสรรน้ําตั้งแตเริ่มเกิดการตั้งชุมชนเกษตรสมัยรัฐชนเผา  แตไมมีหลักฐาน

ยืนยันเดนชัด  การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาว  และผลผลิตขาว  เปน

ยุทธปจจัยในความมั่นคงของรัฐ  และอาหารหลักของประชาชน  รัฐตองมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ

ไวเพ่ือปองกันประเทศในยามสงคราม  จากการวิจัยคนพบวา  รัฐเขาควบคุมปจจัยการผลิต  ไดแก  

ที่ดิน  เปนกรรมสิทธิ์ของเจาครองนคร  กําลังในการผลิตคือแรงงานคนเปนไพร  ตองสังกัดมูลนาย  

รับใชเจานาย  โดยการถูกเกณฑแรงงานตามกําหนดในกฎหมาย  และในเรื่องความสัมพันธทางการ

ผลิต  ตองแบงปนผลผลิต  หรือสวยขาวใหแกเจาของที่ดินและรัฐ  ดังปรากฏในกฎหมายลานนาหลาย

ฉบับ 

การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย  ซึ่งกษัตริยมีอํานาจ

สูงสุด  ท่ีมีอํานาจหนาที่ในการสรางความม่ันคง  ปลอดภัย  ใหรัฐและประชาราษฎร  จึงตองสราง

ระบบการควบคุมยุทธปจจัย  คือ  การผลิตขาว  และอาหารใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ  โดย

ระบบกฎหมายที่เอ้ือตอการสรางความมั่นคงแกรัฐ  และผูปกครองในทํานองความมั่นคง  เขมแข็งของ

ผูปกครอง  คือ  ความมั่นคง  เขมแข็ง  และเอกราชของรัฐ  ดังนั้นเสบียงอาหารและการควบคุม

กําลังคนจึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางยุทธปจจัยเพ่ือความมั่นคงของรัฐ  และประชาชน 

หลังพ.ศ. 2442  ไดลดอํานาจเจาผูครองนคร  และในพ.ศ. 2476  ไดยกเลิกระบบมณฑลทั่ว

ประเทศ  เปลี่ยนการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย  ในพ.ศ. 2475  โครงสรางทางเศรษฐกิจ  

การเมือง  การปกครองเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนเริ่มมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  และทรัพยสิน  แต

ความสัมพันธทางสังคมในการจัดสรรน้ํา  โดยระบบเหมือง  ฝาย  ในดานพันธกิจในการจัดการเหมือง  

ฝาย  ยังคงใชแบบเดิมเปนหลัก  คือ  มีแกเหมือง  แกฝาย  และคณะกรรมการเหมืองฝายรับผิดชอบ

ในการจัดสรน้ํา  และสรางมาตรการลงโทษผูฝาฝน  แตไมเด็ดขาด  รุนแรงเหมือนกับสมัยเจาผูครอง

นครในระบบราชาธิปไตย 

หลังจากพ.ศ. 2520  กรมชลประทาน  ไดรับแนวพระราชดําริจากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  ในเรื่องการจัดการน้ํา  จึงไดเริ่มสรางฝายถาวร  ลําเหมืองคอนกรีตในลําเหมืองเกาใหแก

ชาวบาน  รวมทั้งคิดจะสรางเข่ือน  อางเก็บน้ําเพ่ิมเติม  แตถูกชาวบานในเขตพ้ืนที่น้ําทวมคัดคาน  

เชน  กรณีสรางเขื่อนก้ันแมน้ําขาน  ถูกชาวบานแมขนิล  ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง  จังหวัด

เชียงใหม  ซึ่งหมูบานถูกน้ําทวม ตองอพยพ  คัดคาน  เชนเดียวกับโครงการสรางเข่ือนก้ันแมน้ําวางที่

ตําบลแมวิน  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  ก็ถูกชาวบานที่เกรงวาจะถูกน้ําทวมคัดคาน  นอกจากนี้

การคัดคานการสรางเข่ือนยังเกิดจากบุคคลภายนอกพื้นที่ที่คิดวาการสรางเข่ือนทําลายทรัพยากรปา

ไม  และไมสามารถแกปญหาภัยแลงได 

ผลงานวิจัยเรื่องนี้จึงแตกตางจากงานวิจัยเรื่องอื่นๆ  เพราะได เนนพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของระบบการจัดสรรน้ําแบบเหมือง  ฝาย  ในอดีต  งานวิจัยสวนมากเสนอขอมูล  การ
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จัดสรรน้ําในระบบเหมือง  ฝายในปจจุบัน  และเนนเก่ียวกับระบบการชลประทานที่เกี่ยวกับเหมือง  

ฝาย  เปนสวนใหญ  ไมไดเสนอวิธีการจัดการน้ําในรูปแบบอื่นๆ 

งานวิจัยของพรทิพย  ผลเพ่ิม (2533)  เรื่อง  ผลิตภาพและความเสมอภาคในระบบ

ชลประทานระดับคลองซอย  โครงการชลประทานแมแตง  คนพบวาการจัดการน้ําแบบชลประทาน

ราษฎร  มีความเสมอภาคตอการใชน้ํา  และสามารถแกปญหาเรื่องการจัดการน้ําได  สอดคลองกับ

งานวิจัยของวันเพ็ญ  สุรฤกษ (2523)  ที่คนพบวา  การจัดการน้ําในระบบชลประทานราษฎร  หรือ

นอกเขตชลประทาน  เปนระบบชลประทานขนาดเล็ก  มีปญหานอยกวาชลประทานขนาดใหญ  และ

สามารถแกปญหากันเองไดตามระเบียบขอบังคับ  อยางไรก็ตามงานวิจัยของวันเพ็ญ  สุรฤกษ (2528)  

ก็ไมละเลยบทบาทของรัฐบาลในการจัดการน้ํา  มิใชใหราษฎรสรางกฎ  กติกา  ขอตกลงกันเอง  

ลักษณะการจัดการเรื่องน้ํา  รัฐบาลตองมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ใหไดผลเชนเดียวกับ

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติการชลประทาน  ตารางการสงน้ํา  แผนการใชน้ําอยางประหยัด  และ

ควรใหคาน้ําแกผูบริหารขอเสนอแนะจากงานวิจัยของวันเพ็ญ  สุรฤกษ  (2528)  ในเรื่องอํานาจรัฐ  

จึงเก่ียวของและสอดคลองกับการจัดสรรน้ําของสังคมลานนา  แตโบราณ  ตามบทบัญญัติของ

กฎหมายลานนา  และสอดคลองกับปจจุบัน 

พรพิไล  เลิศวิชา  และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว  (2546)  ก็ไดเสนอในงานวิจัยใหเห็นวา      

การจัดสรรน้ําโดยอาศัยอํานาจรัฐของลานนา  มีมาตั้งแตโบราณ  ในระบบปนนา  หรือผืนนาท่ีใชน้ํา

จากฝายเหมืองเดียวกัน  ตองมาปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ  แตมิไดยกตัวอยางโครงสรางและ

กฎหมายที่ใชบังคับใหชัดเจน  เนื้อหาการวิจัยเนนเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  และการจัดสรรน้ํา          

โดยระบบเหมืองฝายในปจจุบันมากกวาอดีต  จึงไมสามารถมองเห็นพัฒนาการของประวัติศาสตรได

อยางตอเนื่อง 

แนวพระราชดําริในการจัดการน้ํา  แนวคิดในการจัดการน้ําโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

การปรับปรุงพ้ืนที่เปนระบบการเกษตรทฤษฎีใหม  การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการน้ํา  การ

ตรากฎหมายการควบคุมที่ดินเพื่อการเกษตร  ระบบการตลาดแบบสหกรณ  ยังไมมีงานวิจัยเรื่องใด

สามารถเนนไดครบทุกประเด็น 

ดังนั้น  ผลงานวิจัยเรื่องนี้  จึงเปนการวิเคราะหและสังเคราะหการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร

นอกเขตชลประทานแบบครบวงจร  ในมิติของเวลาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  มองความสัมพันธโยงใย

ระหวางระบบการเมือง  กฎหมาย  หรือโครงสรางสวนบนกับระบบการผลิต  และการตลาดอยางครบ

วงจร  และตอเนื่องตั้งแตการผลิต  การกระจายผลผลิต  กลไกของรัฐในการควบคุมเพื่อใหเกิดการ

จัดการน้ําอยางยั่งยืน  บนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม 

การจัดสรรน้ําดวยวิธีการระบบเหมือง  ฝาย  ตั้งแตโบราณ  อาจไมเหมาะสมกับบางพ้ืนที่ใน

สังคมปจจุบันที่ความตองการใชน้ํามีมากข้ึน  แตปริมาณน้ําลดลง  เนื่องจากปญหาบุกรุกทําลายปาไม  

และไมสามารถสรางเข่ือน  หรืออางเก็บน้ํา  ดั้งนั้นพ้ืนที่ตนน้ําพอจะมีน้ําใชในการเกษตรในฤดูแลง  

แตพ้ืนท่ีกลางน้ํา  ปลายน้ํา  ขาดแคลนน้ํา  การนําศาสตรพระราชาเก่ียวกับเรื่องการจัดการน้ํา  และ
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การใชเทคโนโลยี  นวัตกรรม  จึงเปนสิ่งจําเปนในการนําเขามาใชในการเกษตร  ควบคูกับระบบการ

ชลประทานแบบเหมือง  ฝาย  ตามประเพณีโบราณ 

แนวพระราชดําริเรื่อง  น้ําคือชีวิต  การพัฒนาตามหลักภูมิสังคม  การสงเสริมความรู  และ

เทคนิควิธีการสมัยใหมท่ีเหมาะสม  การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  การสราง

ฝายทดน้ํา  อางเก็บน้ํา  อางพวง  การปลูกปา  การเกษตรทฤษฎีใหม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และระบบสหกรณ  สิ่งเหลานี้คือตัวอยางแนวพระราชดําริในการอนุรักษและจัดสรรน้ํา 

เทคโนโลยี  และนวัตกรรมท่ีควรนํามาใชในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา  และเกษตรกรทดลองใชแลว

ไดผลดีในลุมน้ําวาง  และลุมน้ําขานตอนลางในเขตตําบลทุงสะโตก  ตําบลทาวังพราว  ตําบลบาน

กลาง  ไดแก  เครื่องสูบน้ําระบบน้ําใตดิน  ที่เกิดจากน้ําฝนระดับตื้น และน้ําบาดาล  นอกจากนี้ควร

สรางธนาคารน้ําใตดิน  ระบบเครื่องฉีดแบบหัวจายน้ําแบบฉีดพน  กับหัวจายน้ําแบบน้ําหยด  ระบบ

เครื่องฉีดตองสรางเชื่อมตอกับเครื่องสูบน้ํา  ท่ีสูบน้ําจากบอบาดาล  วิธีการจัดสรรน้ําดังกลาวแลวทํา

ใหเกิดการอนุรักษน้ํา  และแกปญหาการขาดแคลนน้ําจากระบบเหมือง  ฝายได 

การอนุรักษและการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในปจจุบันตองแกปญหาตั้งแตโครงสรางสวนบน  

คือ  ระบบการเมือง  การปกครอง  หรือการกําหนดนโยบายของรัฐบาล  การตรากฎหมาย  ระเบียบ

ขอบังคับ  การรับนโยบายและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของขาราชการสวนภูมิภาคและสวน

ทองถ่ิน  ในดานเศรษฐกิจและระบบการผลิต  ควรสงเสริมการใชทฤษฎีใหมในการเกษตร  เพราะ

เหมาะสมกับที่ดินขนาดเล็ก  จัดหาแหลงน้ําไดงาย  เกิดผลผลิตรายไดหลายอยาง  สม่ําเสมอตลอดป  

เกิดปญหาความเสี่ยงในเรื่องราคานอยกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  การปลูกพืชตองการน้ํานอย  การใช

ศาสตรพระราชา  ภูมิปญญาชาวบาน  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต  และการ

จัดการทรัพยากรดิน  และน้ํา  ในดานสังคม  วัฒนธรรม  ลดกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม  ความโลภ  

ความเห็นแกตัว  สงเสริมการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  และ

การประกอบอาชีพ  การตลาดตองลดระบบการผูกขาด  และนําระบบสหกรณมาใชควบคูกับตลาด

เสรีในระบบทุนนิยม  แตไมใชตลาดผูกขาด 

การอนุรักษและจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ตองกระทําพรอมๆ กันอยางครบวงจรหลายระบบ  

ตั้งแตระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจ  การผลิต  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และการแปรรูปผลผลิต  

การกระจายผลผลิตในระบบสหกรณ  รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  และการประกอบ

อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  17  เปาหมาย  

(เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ, 2016) 

อยางไรก็ตาม  แนวทางการแกปญหาจากการวิจัย  ความสําเร็จของการบรรลุตามเปาหมาย  

ขึ้นอยูกับความเห็นชอบในแนวทางแกปญหา  นโยบายของภาครฐั  และประชาชนผูรับนโยบายเพ่ือไป

ปฏิบัต ิ
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย  ไดคนพบวิธีการอนุรักษ  และการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขต

ชลประทานแบบครบวงจรตอเนื่อง  โยงใยกันหลายอยางในการแกปญหาอยางเบ็ดเสร็จทั้งระบบ

การเมือง  การปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งรวมถึงระบบการผลิต  แปรรูปผลผลิต  กระจายผลผลิต  

หรือการตลาด  การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  และภูมิปญญาชาวบาน

เขามาประยุกตในการผลิต  และระบบการตลาดรวมทั้งการสรางวัฒนธรรมในระบบปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  แทนวัฒนธรรมทุนนิยม  ขอเสนอแนะทั้งหมดแบงออกเปนดังนี ้

1. ระบบการเมือง  การปกครอง  การจัดสรรน้ําเ พ่ือการเกษตรนอกเขตพื้นที่

ชลประทานเก่ียวของกับนโยบายรัฐบาลหลายๆ ดาน  ตั้งแตระบบการจัดการที่ดิน  การจัดการน้ํา  

การผลิต  การกระจายผลผลิต  หรือระบบการตลาดแบบสหกรณ  ระบบการเมือง  การปกครองในขอ

นี้จะอธิบายแตเพียง  การตรากฎหมายการใชที่ดินเพื่อการเกษตร แ ละการติดตามงานในการจัดการ

น้ําของระบบราชการสวนภูมิภาค 

รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมากในหลายๆ พ้ืนที่ของประเทศไทยในการ

พัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตร  แตเมื่อมีการขยายตัวเมือง  เนื่องจากการสรางถนน  และ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ  พื้นที่เหลานี้ไดถูกปรบัเปลี่ยนเปนพ้ืนที่การพาณิชย  อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย

แทนพื้นท่ีการเกษตร  ทําใหเกิดการสูญเสียงบประมาณแผนดินเกาในการพัฒนา  และจะตองสูญเสีย

งบประมาณแผนดินใหมในการพัฒนาที่ดินใหม  เพื่อการเกษตรทั้งในเขตรับน้ําชลประทาน  และนอก

พ้ืนที่รับน้ําชลประทาน  ซึ่งกรมชลประทานตองสรางเข่ือน  ฝาย  คลองสงน้ํา  ลําเหมืองผานพื้นที่

ดังกลาวแลว  การเกษตรเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ  และการอยูดีกินดีของประชาชน  

ดังนั้นรัฐบาลหรือรัฐสภาควรเสนอกฎหมายการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร 

นโยบายรัฐบาลควรเนนและกําหนดนโยบายใหขาราชการสวนภูมิภาครับฟงปญหาจาก

ประชาชน  ในการแกปญหาเรื่องการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  เพราะชาวบานยอมทราบ

ปญหาอยางตอเนื่องตลอดสายน้ํา  การแกปญหาในแตละอําเภอยอมไมประสบผลสําเร็จ  เพราะตน

น้ําเกิดจากอําเภออ่ืนๆ  ที่เปนตนเหตุทําใหพื้นที่อําเภอปลายน้ําขาดแคลนน้ํา  หรือเกิดอุทกภยั  ดังนั้น

ควรแกปญหาทั้งระบบแบบตอเนื่อง 

2. ระบบการผลิต  พ้ืนที่การวิจัยมีปญหาในระบบการผลิตที่สําคัญอยางนอย  2  

ประการ  คือ  การปลูกพืชใชน้ํามาก  เชน  ขาวนาปรัง  ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน  ลําไย  ถ่ัวเหลือง    

หอมใหญ  ฯลฯ  การปลูกพืชใชน้ํามาก  เชน  ขาวนาปรังในฤดูแลงขาดแคลนน้ํา  และตองใชปริมาณ

น้ํามาก  ลงทุนสูง  ผลตอบแทนตํ่าในเรื่องราคาขาว  จึงไมคุมกับการลงทุน  แตที่ตองปลูกขาวนาปรัง  

เพราะความเคยชิน และมีประสบการณแตไดรับผลตอบแทนนอย 

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เชน  ลําไย  อาจไดผลตอบแทนตอไรสูง  มีตลาดรับซื้อผลผลิตใน

ตลาดจีน  เวียดนาม  ฮองกง  และกลุมอาเซียน  แตก็มีความเสี่ยงในอนาคต  ถาประเทศเหลานี้ผลิต

ลําไยแขงขันกับไทย  เชนเดียวกับยางพาราในอดีต  ปริมาณสินคาลนตลาด  จะสงผลใหราคาตกต่ํา  
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เกษตรกรขาดทุนในอนาคต  นี่คือปจจัยความเสี่ยง  เพราะลําไยไมใชความตองการ (Need)   และ

ตลาดยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  บริโภคลําไยนอย  หรือความตองการแทบไมมี 

การลดการทํานาปรับ  การปลูกพืชโดยใชน้ํานอย  จึงเปนวิธีการแกปญหาอยางหนึ่ง 

3. การเกษตรทฤษฎีใหม  การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมอยางจริงจัง  จากทฤษฎีลง

สูภาคปฏิบัติอยางมีตัวชี้วัด  สามารถแกปญหาการเกษตร  และความยากจนของชาวนา  รวมทั้งการ

ขาดแคลนน้ํา  เกษตรกรในอําเภอสันปาตอง  มีที่ดินเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ  5  ไร  มีน้ําทาคือ  

แมน้ําขาน  แมน้ําวาง  แมน้ําปง  และลําเหมืองเพียงพอจะเติมน้ําในอางเก็บน้ําของชาวนา  การขุด

สระ  อางเก็บน้ํา  และการใชน้ําใตดิน  จะชวยเติมน้ําในสระหรืออางน้ําใหเพียงพอตอการเพาะปลูก

ตลอดป  การเกษตรแบบผสมผสาน  การทํานา  ปลูกพืชสามอยางเพื่อประโยชนสี่อยาง  คือ  ใชกิน  

ใชสอย  ใชขาย  อนุรักษดินและน้ํา  การเลี้ยงสัตว  การประมง  ทําใหผูผลิตมีกิน  มีใช  มีรายไดตลอด

ปจากผลผลิตตางๆ  จําหนายในตลาดหรือแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  ดังนั้นการเกษตรทฤษฎีใหมใน

พ้ืนที่  5  ไร  ยอมเกิดการอยูดีกินดี  และมีรายไดมากกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยางแนนอน  

การเกษตรทฤษฎีใหมจะเกิดขึ้นไดตองเปลี่ยนระบบความคดิ  แลวลงมือกระทํา 

4. การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ   นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้น

จากพ้ืนฐานภูมิปญญาชาวบาน  และศาสตรพระราชามีหลายประการ  ซึ่งสามารถนํามาใชในการ

อนุรักษจัดสรรน้ําได  เริ่มตนจาก  “น้ําคือชีวิต”  ขาดไฟฟาไมตาย  ขาดน้ําตาย  การอนุรักษปาเพื่อ

สรางน้ําและดิน  การสรางเข่ือน  อางเก็บน้ํา  อางพวง  ฝายทดน้ํา  การขุดลอกคู  คลอง  การบําบัด

น้ําเสีย  การทําฝนเทียม  แนวพระราชดําริเหลานี้สอดคลองกับภูมิปญญาชาวบาน  และไดทรงรับสั่ง

ใหกรมชลประทาน  สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทในอดีต  สรางปจจัยการผลิตดังกลาวแลวแกปญหา

เรื่องน้ําใหแกประชาชน  แนวพระราชดําริดังกลาวบางครั้งก็เกิดการตอตานจากประชาชน  ผูเสีย

ผลประโยชนหรือบุคคลภายนอก  เชน  การสรางเขื่อน  สรางอางเก็บน้ํา  ในตนน้ําแมวาง  และตนน้ํา

แมขาน  เปนตน  การสรางความเขาใจ  และใหเกิดความศรัทธาในแนวพระราชดําริ  และสืบสาน

อยางตอเนื่อง  จึงเปนวิธีการแกปญหาการจัดการน้ําอยางหนึ่ง 

การนําเทคโนโลยีใหม  เชน  เครื่องสูบน้ํา  ระบบน้ําใตดิน  ทั้งระบบน้ําตื้นและน้ําบาดาล  

การสรางธนาคารน้ํา  ระบบเครื่องฉีด  ระบบน้ําหยด  ลวนเปนสิ่งจําเปนในการอนุรักษ  และจัดสรร

น้ําเพื่อการเกษตร  เพราะในปจจุบันขาดแคลนน้ําทา  เพราะปริมาณฝนตกนอย  และการใชน้ํามาก

ขึ้น  การสรางฝายแลวทดน้ําเขาลําเหมืองผานพ้ืนที่นาใหน้ําทวมเจิ่งนอง  หรือผานทองรองสวน  

วิธีการนี้อาจตองทบทวน  ปรับปรุง  การปลูกขาวตองการน้ํามาก  อาจเปนสิ่งจําเปนสําหรับนาป  แต

ควรลดการปลูกขาวนาปรัง  เพราะปริมาณน้ําไมพอเพียง  การทดน้ําผานรองสวนใหซึมเขาสูดิน  อาจ

ตองใชระบบเครื่องฉีด  น้ําหยด  ขุดสระ  ระบบน้ําใตดินแทนการทดน้ําเขารองสวนแบบเกา  เพราะ

สิ้นเปลืองน้ํามากเกินไป  ควรใชระบบใหมในการประหยัดน้ํา 

5. สรางระบบตลาดสหกรณแขงขันกับระบบนายทุนผูกขาด  ระบบทุนนิยมซึ่งเกิดขึ้น

ประมาณ  160  กวาป  คือ  เกิดขึ้นในพ.ศ. 2398  ในขณะที่สังคมไทยยังขาดแรงงานเสรีอยูภายใต
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ระบบทาส  ระบบไพร  ขาดปจจัยพ้ืนฐานทางการผลิต  เชน  ท่ีดิน  ระบบชลประทาน  การคมนาคม  

ขาดทุนทางทรัพยสิน  และตนทุนทางปญญา  วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมจึงเปนบอเกิดสําคัญทําให

เกิดระบบทุนนิยมผูกขาด  ขาดการกระจายรายได  รัฐบาลไมสามารถแกปญหาได  เพราะอํานาจของ

รัฐบาลมาจากกลุมนายทุนที่ครองอํานาจทางการเมือง 

ตลาดขาว  เปนตลาดผูกขาดโดยระบบนายทุนมาตั้งแตเกิดระบบทุนนิยม  ถึงแมเมืองไทย

ไดจัดตั้งสหกรณการเกษตร  แตก็ไมสามารถแกปญหาได  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงจัดตั้ง

สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด (พ.ศ. 2514) และสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (พ.ศ. 

2514) เปนตัวอยางและปฏิบัติจนบังเกิดผลสําเร็จ  แตก็ไมสามารถนํามาใชกับตลาดการคาขาวได  

ตลาดการคาขาวยังคงเปนตลาดทุนนิยมเสรีที่ผูกขาดโดยนักธุรกิจจํานวนนอย 

การแกปญหาการเกษตรใหแกเกษตรกร  ตองเปลี่ยนระบบการตลาดเปนแบบสหกรณ  

สหกรณจะทําใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น  ทําการผลิตผานระบบสหกรณอยางพอเพียง  

หรือลดการผลิตลงบาง  เพราะพอเพียงกับรายได  ก็จะชวยในการอนุรักษน้ํา  และการจัดสรรน้ําเพื่อ

การเกษตรอีกทางหนึ่ง 

6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วัฒนธรรมระบบทุนนิยมเขามาแทนที่วัฒนธรรมไทย  

ที่สอนใหเดินทางสายกลาง  เอื้อเฟอเผื่อแผ  มีเมตตา กรุณา  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ตามหลักพุทธ

ศาสนา  และจารีตประเพณีเดิม  แตวัฒนธรรมทุนนิยมสอนใหคนเห็นแกตัว  ความม่ังคั่ง  แสวงหาผล

กําไร  กดขี่  เอาเปรียบผูดอยโอกาส  ขาดความเมตตา  กรุณา  ยึดเงินเปนปจจัยสําคัญ  ดังนั้นการ

สรางวัฒนธรรม  หรือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นาจะลดความโลภ  

การแสวงหาความมั่งคั่ง  และการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองลงได  รวมท้ังการอนุรักษและการ

จัดสรรน้ํา  ระบบฝาย  ซึ่งทําใหน้ําลอดหรือผานได  คือการแบงปนน้ํา  ใชน้ําอยางพอเพียง  จากตน

น้ําถึงปลายน้ํา  การสรางเหมืองแลวแบงน้ําเขาสูนาผานแต  หรือชองประตูน้ํา  จากนาบนสูนาลาง  

คือการแบงปนน้ําภายใตกฎ  ระเบียบ  ของโครงสรางสวนบนในระบบเหมืองฝายตั้งแตโบราณจนถึง

ปจจุบัน  แตความเห็นแกตัวตองการใชน้ําเพ่ือสรางผลผลิตจํานวนมากในปจจุบัน  จึงทําใหคนตนน้ํา

กักตุนน้ําไวมากเกินไป  จนเกิดการขาดแคลนน้ําในปลายน้ํา 

ในปจจุบันวัฒนธรรมระบบทุนนิยมสอนใหคนโลภ  เบียดเบียนเอาเปรียบผูอ่ืน  พระราช

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานแกคณะบุคคลเขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย  วันที่  

4  ธันวาคม  พ.ศ. 2541 

“...คนเราถาพอใจในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียน

คนอ่ืนนอย  ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง  หมายความวา  พอประมาณ  ไมสุดโดง  

ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุข...” 

แตคนไทยในปจจุบัน  ยึดติดในวัฒนธรรมทุนนิยม  จึงเกิดความโลภ  ไมเขาใจหรือยอมรับ

คําวา “พอเพียง”  หรือ “พออยูพอกิน”  ดังพระราชดํารัสวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
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“...เมื่อมี 2517  วันนั้นไดพูดถึงวา  เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกัน  พอมีพอกินก็แปลวา  

เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..” 

นอกจากนี้  ยังทรงมีพระราชดํารัส  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  

สรุปความวา  เศรษฐกิจสมัยใหม  เศรษฐกิจใหญๆ  หรือโครงการใหญ  เชน  “เข่ือนปาสักก็เปน

เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน”  เขานึกวาเปนเศรษฐกิจสมัยใหม  เปนเศรษฐกิจที่หางไกลจาก

เศรษฐกิจพอเพียง  แตท่ีจริงแลวเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...”  ดังนั้น  เศรษฐกิจพอเพียง  จึง

มิไดหมายถึงเฉพาะเศรษฐกิจชุมชน  แตเปนเศรษฐกิจระดับประเทศ  ซึ่งตองยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

การรื้อฟน  การเสริมสรางวัฒนธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีตน

ทุนเดิมอยูแลว  จึงควรสรางระบบวัฒนธรรมดังกลาวแทนที่  หรือถวงดุลกับวัฒนธรรมทุนนิยม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับการอนุรักษ  และจัดสรรน้ําเพื่อ

การเกษตร  ควรวิจัยเรื่องการขยายตัวของระบบทุนนิยมกับผลกระทบตอพ้ืนที่การเกษตร  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเก่ียวกับการถือครองที่ดิน  การขาดวางแผนการใชที่ดิน  การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรท้ัง

ระบบลุมน้ํา  คือตั้งแตตนน้ํา  ถึงปลายน้ํา  ปญหาอุปสรรค  แนวทางแกไขในการนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรทฤษฎีใหม  หรือระบบสหกรณการเกษตรสูภาคปฏิบัติ  การสราง

นวัตกรรม  และเทคโนโลยีใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ํา 

การศกึษาเรื่องน้ํา  หรือเรื่องการเกษตรตองศึกษาใหครบทุกมิติ  หรือครบวงจรที่เก่ียวของ

สัมพันธกัน  จึงจะพบโครงสรางและการแกปญหาทั้งระบบ 

ขอคนพบจากการวิจัย  เปนแตเพียงขอเสนอแนะแตถาผูมีอํานาจ  ผูปฏิบัติไมเห็นชอบ   

ไมเกิดความศรัทธา  หรือยอมศึกษาขอเท็จจริงโดยปราศจากอคติ  งานคนควาวิจัยก็ไรประโยชน     

ถาไมนําขอคนพบสูภาคปฏิบัติในการแกปญหา 
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ชุม ศรี  บานเลขที่ 79  หมูที่ 8 ตําบลหนองแหยง  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ชูสิทธิ์ ชูชาติ 

 สัมภาษณ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 

เชาวฤทธิ์  ซาวระวัน  บานเลขที่ 26/1 หมูที่ 11 บานหัวริน  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

ณรงค โตคํา บานเลขท่ี 31 หมูที่ 8  บานหวยโทง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

 เชียงใหม 

ดวงเนตร  หลาปอม  บานเลขที่  92 หมู ท่ี 7 บานรองขุม ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง 

 จังหวัดเชียงใหม 

ดํารง ปญญา  บานเลขที่  153  หมูที่  13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง 

 จังหวัดเชียงใหม 

แดง  ใจคํา  บานเลขที่ 13  หมูที่ 8 บานหวยโทง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
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ตวนศักดิ์   อาวรณ   บานเลขที่  57/1 หมูที่  2 บานกลาง ตําบลยุหวา  อําเภอสันปาตอง                      

 จังหวัดเชียงใหม 

ถวิน ตันตะละ  บานเลขที่  116 หมูที่  4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง                  

 จังหวัดเชียงใหม 

ทองคาํ  ผัดตัน  นายกเทศมนตรีตําบลทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

โทน ปญโย  บานเลขที่ 37 หมูที่ 7 บานหัวฝาย ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

นงเยาว กันทะสี บานเลขที่ 165 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

นิคม ใจแข็ง บานเลขที่ 1 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

บัวจิ๋น ตะตินัน ไชย บ านเลข ท่ี  8  หมูที่  4  บ านฉิมพลี  ตํ าบลบานแม อํ า เภอสันปาตอง                      

 จังหวัดเชียงใหม 

บัวผัน ปาดวง  บานเลขที่ 35 หมูที่ 12 บานทาเดือ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

บุญประสบ  บุญทา  บานเลขที่  56 หมูที่  3 บานทาโป ง ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง                    

 จังหวัดเชียงใหม 

บุญเลิศ เด็ดฤทธิ ์บ าน เลขที่  46/1  หมู ที่  3  บ านท า โป ง  ตํ าบลบ านแม อํ า เภอสันป าตอง                       

 จังหวัดเชียงใหม 

บุญสง อินตา  บานเลขที่ 24 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ประจันทร ปนไต บานเลขที่ 6 หมูที่ 6 บานรอง ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ประพันธ ดวงแกว  บานเลขที่ 128 หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง              

 จังหวัดเชียงใหม 

ประพันธ ไชยมา บานเลขที่  171/1 หมูที่  11 บานหัวริน  ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง              

 จังหวัดเชียงใหม 

ประเวศน  ใจมา บานเลขที่ 63 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ประสงค  พิโลคํา บ าน เลขที่  92 /2  หมู ท่ี  6  บ านรอ ง  ตํ าบลทุ ง สะ โตก อํ า เภอสันป าตอง                        

 จังหวัดเชียงใหม 

พระครูสาธรวีรกิจ เจาอาวาสวัดควงคํา เลขที่  53 หมูที่6 บานสันควงคํา ตําบลทาวังพราว                  

 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

พิภพ  ชัยคํา  บานเลขที่ 45 หมูที่ 4 บานฉิมพลี ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

พิศิษย  จันทรทิพย   บานเลขที่  114 หมู ท่ี  3 บานทาโปง ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง                    

 จังหวัดเชียงใหม 

ไพรศาล  ศรีจําปา  บานเลขที่ 24 หมูที่ 8 บานหวยโทง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง              

 จังหวัดเชียงใหม 

มนตรี  ชัยประหลาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เทศบาลตําบลทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก

 อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 
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มานิตย ดวงเงิน บานเลขที่  144 หมูที่  4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง                 

 จังหวัดเชียงใหม 

มนูญ  เชื้ออินตะ  พัฒนาการอําเภอสันปาตอง  ที่วาการอําเภอสันปาตอง  อําเภอสันปาตอง             

 จังหวัดเชียงใหม 

วิฑูรย  ฐิติธนภัค  ผูเชี่ยวชาญวิศวกรชลประทานระดับเชี่ยวชาญ  ทําหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงาน 

 ชลประทานที่ 1  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  หลาชมพ ู  บานเลขที่ 15/1 หมูที่6 บานสันควงคํา ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

วิสุทธิ์  ปนกอง  บานเลขที่ 117/1 หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม 

ศรชัย ปวนแดง บานเลขที่ 25 หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

สงัด  ชื่นใจ  บานเลขที่ 134 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

สมบูรณ อินตะลอง  บานเลขที่ 184 หมูที่5 บานทาวังพราว ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

สวัสดิ์ จันทรเพ็ญ บานเลขที่ 4/3 หมูที่ 10 บานทุงสะดตก  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 หมู ท่ี 4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง               

 จังหวัดเชียงใหม 

อินทอน เรือนทว ีบานเลขที่ 139/1 หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

อินสน  สุคําปน  บานเลขที่ 1235/1  หมูที่ 4 บานจอมแจง ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

อุไร  ปุดคาํมา  บานเลขที่ 9/1 หมูที่ 12 บานทาเดือ่ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 



ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล    นายชูสิทธิ์  ชูชาต ิ

วัน  เดือน  ปเกิด  5  พฤษภาคม  2486 

หนวยงานและสถานที่ติดตอ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

    เลขที่  202  ถนนชางเผือก  ตําบลชางเผือก 

    อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

    โทรศัพท (053) 885869  มือถือ  081 6727897 

 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน 

พ .ศ. 2561-  ปจจุบัน ผูอํานวยการศนูยศกึษาศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
พ. ศ. 2561- ปจจุบัน ผูประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่เครือขายลุมน้ําวาง 

ตามแนวพระราชดําร ิ
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน ขาราชการบํานาญ  และอาจารยพิเศษจางรายป 
พ.ศ. 2546-2515  ขาราชการวิทยาลัยครูเชียงใหม  และสถาบันราชภัฏเชียงใหม 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2523  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2514  การศึกษาบัณฑิต  สาขามัธยมศกึษา  วิชาเอกประวัติศาสตร   
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

 

ทุนการวิจัยที่ไดรับ 

 พ.ศ. 2561 กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ปงบประมาณ  2560 

 พ.ศ. 2553 ทุนอุดหนุนวจิัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปงบประมาณ 2552 

พ.ศ. 2551 ทุนอุดหนุนการวจิัยองคการบรหิารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 ปงบประมาณ  2551 

พ.ศ. 2550 ทุนอุดหนุนการวจิัยองคการบรหิารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

ปงบประมาณ 2550 
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ประวัติผูวิจัย (ตอ) 

 

พ.ศ. 2548 ทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม   

ปงบประมาณ  2548 

พ.ศ. 2545 ทุนอุดหนุนการวจิัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ปงบประมาณ 

2545 

พ.ศ. 2544 ทุนอุดหนุนการวจิัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย 

ปงบประมาณ 2544 

พ.ศ. 2541  ทุนอุดหนุนการวจิัยประเภทกําหนดเรื่อง สํานักงานคณะกรรมการวจิัย 

  แหงชาต ิ ปงบประมาณ  2541 

พ.ศ. 2540 ทุนอุดหนุนการวจัิยทางวัฒนธรรมประจําป พ.ศ. 2537  สํานักงาน 

  คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ ปงบประมาณ  2540 

พ.ศ. 2539  ทุนอุดหนุนการวจิัยโครงการศกึษาประเทศเพื่อนบาน สํานักงานสภา 

  สถาบันราชภัฏ กระทรวงศกึษาธกิาร  ปงบประมาณ  2539 

พ.ศ. 2536 ทุนอุดหนุนการวจิัยศูนยสังคมพัฒนา สภาคาทอลกิแหงประเทศไทย 

ปงบประมาณ 2536 

พ.ศ. 2532 ทุนอุดหนุนการวจิัย มูลนธิเิจมส เอช ดับเบิ้ลยู ทอมปสัน 

ปงบประมาณ  2532 

พ.ศ. 2529 ทุนอุดหนุนการวจิัย มูลนธิเิจมส เอช ดับเบิ้ลยู  ทอมปสัน 

ปงบประมาณ  2529 

พ.ศ. 2526 ทุนอุดหนุนการวจิัย UNESC 2526  ปงบประมาณ  2526 

พ.ศ. 2524 ทุนอุดหนุนการวจิัย กรมการฝกหัดคร ู ปงบประมาณ  2524 

 

ประสบการณงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

พ.ศ. 2561 การเสด็จประพาสตน สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
พ.ศ. 2553  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยนื ในมติเิศรษฐกิจพอเพยีง  

จังหวัดแมฮองสอน  

พ.ศ. 2553 โครงการหลวงพระราชกรณยีกจินวมนิทรมหาราชา 

เพื่อปวงประชาราษฎร, สาขาการทองเที่ยว 
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ประวัติผูวิจัย (ตอ) 

 

พ.ศ. 2551 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยนื เขตพื้นที่ลุมน้ําสาละวนิ  

ในมติเิศรษฐกจิพอเพยีง 

พ.ศ. 2550 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิในเขตพื้นที่อําเภอเมอืง  

จังหวัดแมฮองสอน  

พ.ศ. 2548   รูปแบบการทองเที่ยวเชงินิเวศ เขตลุมแมน้ําแมแตง  

พ.ศ. 2545   โครงการสํารวจที่พักประเภทเกสทเฮาทในจังหวัดเชยีงใหมและ 

จังหวัดแมฮองสอน  

พ.ศ. 2544 รูปแบบการทองเที่ยวเชงินเิวศในเขตลุมแมน้ําวาง  

พ.ศ. 2541   การใชภูมปิญญาชาวบานในการอนุรักษปา และระบบนิเวศ  

เพื่อแกปญหาภัยแลงของประเทศไทย 

 พ.ศ. 2540 “กาดงัว” (ตลาดวัว): มติหิน่ึงของภาพสะทอนในการเปลี่ยนแปลง 

วถิชีวีติของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศ 

พ.ศ. 2539 การทองเที่ยวเชงิอนุรักษ ในมณฑลยูนนาน : ศกึษาแหลงทองเที่ยว 
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