
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 พ้ืนที่ไดรับประโยชนประมาณ 3,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก โครงการเข่ือน

ระบายนํ้านํ้าเชิน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พ้ืนที่ไดรับประโยชน 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 ปมาแลวในการจัดสรรนํ้าใชระบบเหมือง  ฝาย  แต  ตาง  วิธีการคือการกั้นนํ้าในแมนํ้า  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 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.1  ไมไผ วัสดุสําคัญในการสรางฝาย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.2  ฝายขนาดเล็กกั้นลําหวยโปงสม ิ

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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 ระบบการสรางฝาย  แบงไดเปน  3  แบบ  คือ  ฝายทองถิ่น  ฝายก่ึงถาวร  และฝายถาวร 

 ฝายทองถิ่น  ซึ่งสรางมาตั้งแตโบราณ  เพ่ือกัน้แมน้ําหรือลําธารเล็กๆ  ถาเปนแมน้ําอาจใชเสา

ไมใหญ  และทอนซุงก้ันขวางแมนํ้า  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 ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่6.4  ปายกรมชลประทานแจงปที่สรางฝาย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 การสรางฝายคอนกรีตในแมน้ําวาง  แมน้ําวางตนน้ําเกิดจากลําหวย และลําธารหลายสานใน

เขตภูเขาอําเภอแมวาง  ระดับความสูงต้ังแต  1,500-2,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  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 ชูสิทธ์ิ  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 ชูสิทธ์ิ  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 ชูสิทธ์ิ  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  สรางฝายและลําเหมืองคอนกรีตใหแกราษฎรในการจัดสรรนํ้าแลวราษฎรไดประยุกตภูมิ

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  



108 
 

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  บังคับ  ลงโทษ  โดยการปรับสินไหมแกผูฝาฝนตามกฎ  กติกาที่รวมกันบัญญัติข้ึน 

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 
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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  



110 
 

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 ชูสิทธ์ิ  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 หรือแตกั้นนํ้าเขาสูลําเหมืองได  เพราะระดับนํ้าต่ํา  จึงตองใชเคร่ืองสูบนํ้า 

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 ชูสิทธ์ิ  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 ชูสิทธ์ิ  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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




