
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  ไดกวาดตอนเชลยศึกชาย-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  ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

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

ทองถ่ินและองคกรชาวบานเปนหนวยงานจัดสรรนํ้าตามแบบภูมิปญญาเดิม 

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  ไมไดเสนอวิธีการจัดการนํ้าในรูปแบบอื่นๆ 

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  สิ่งเหลาน้ีคือตัวอยางแนวพระราชดําริในการอนุรักษและจัดสรรน้ํา 

เทคโนโลยี  และนวัตกรรมท่ีควรนํามาใชในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา  และเกษตรกรทดลองใชแลว

ไดผลดีในลุมน้ําวาง  และลุมน้ําขานตอนลางในเขตตําบลทุงสะโตก  ตําบลทาวังพราว  ตําบลบาน

กลาง  ไดแก  เครื่องสูบน้ําระบบน้ําใตดิน  ที่เกิดจากน้ําฝนระดับตื้น และน้ําบาดาล  นอกจากนี้ควร

สรางธนาคารนํ้าใตดิน  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

นํ้ามาก  ลงทุนสูง  ผลตอบแทนต่ําในเร่ืองราคาขาว  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  การเล้ียงสัตว  การประมง  ทําใหผูผลิตมีกิน  มีใช  มีรายไดตลอด

ปจากผลผลิตตางๆ  จําหนายในตลาดหรือแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  ดังนั้นการเกษตรทฤษฎีใหมใน

พ้ืนที่  5  ไร  ยอมเกิดการอยูดีกินดี  และมีรายไดมากกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยางแนนอน  

การเกษตรทฤษฎีใหมจะเกิดขึ้นไดตองเปล่ียนระบบความคิด  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  เคร่ืองสูบนํ้า  ระบบนํ้าใตดิน  ทั้งระบบน้ําตื้นและนํ้าบาดาล  

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 

การศึกษาเรื่องนํ้า  หรือเรื่องการเกษตรตองศึกษาใหครบทุกมิติ  หรือครบวงจรที่เก่ียวของ

สัมพันธกัน  จึงจะพบโครงสรางและการแกปญหาทั้งระบบ 

ขอคนพบจากการวิจัย  เปนแตเพียงขอเสนอแนะแตถาผูมีอํานาจ  ผูปฏิบัติไมเห็นชอบ   

ไมเกิดความศรัทธา  หรือยอมศึกษาขอเท็จจริงโดยปราศจากอคติ  งานคนควาวิจัยก็ไรประโยชน     

ถาไมนําขอคนพบสูภาคปฏิบัติในการแกปญหา 

 

 

 

 




