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ชื่อเรื่อง การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตรใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

ผูวิจัย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

หนวยงาน/คณะ ศูนยศาสตรพระราชเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ทุนอุดหนุนการวิจัย แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วจิัยและนวัตกรรม 

ปท่ีพิมพ 2562 

 

 

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  หนวยราชการตองรับฟงปญหาจากชาวนามากข้ึน  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 
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ABSTRACT 

 The objectives of this qualitative research were to examine the implementation 

of local wisdom for agricultural water conservation and allocation, to apply the wisdom 

to new technology, and to create agricultural water conservation and allocation 

innovation based on the King’s Philosophy in non-irrigated areas in order to assimilate 

them with current social changes. The population and sample group consisted of 

residents in 49 villages in six tambons, covering an area of 78.95 square kilometers in 

non-irrigated areas of San Pa Tong district, Chiang Mai province. The research results 

revealed that historical evidence showed that water allocation for agriculture in the weir 

system started during the formation of Ngern Yang Township (Chiang Rai province) in 

638. The evidence also appeared in the reign of King Mang Rai (1296-1558) and can be 

found until now. The system was controlled by the superstructure, which included 

politics, law, customs and culture. The lower structure was composed of mode of 

production, consisting of force of production which included labor, technology, and 

objects. The weirs were made from natural wood. Human labor was used to dig canals 
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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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