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ชื่อเรื่อง

การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตรใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัย
ชูสิทธิ์ ชูชาติ
หนวยงาน/คณะ
ศูนยศาสตรพระราชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ทุนอุดหนุนการวิจัย แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ปที่พิมพ
2562

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ และจัดสรรน้ําทางการเกษตร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นกับ
เทคโนโลยีใหม การสรางนวัตกรรมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรบนพื้นฐานศาสตรพระ
พระราชา ในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให กลมกลืนกับ การเปลี่ย นแปลงของสังคมปจ จุบัน
ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางในเขต 6 ตําบล 49 หมูบาน พื้นที่ 78.95 ตาราง
กิโ ลเมตร นอกเขตพื้นที่ช ลประทาน อํา เภอสันป าตอง จัง หวั ดเชีย งใหม ระเบียบวิธีการวิจั ย
เนนหนักการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยคนพบวา การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในระบบเหมือง
ฝาย เริ่ ม ปรากฏหลั ก ฐานตั้ ง แต ส ร า งเมื อ งเงิ น ยาง (ในจั ง หวั ด เชี ย งราย) ตั้ ง แต พ.ศ. 1181
และปรากฏหลักฐานติดตอกัน มาในสมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. 1839-2101) และจนถึงปจ จุบัน
ระบบเหมือง ฝาย ถูกควบคุมโดยโครงสรางสวนบน คือ การเมือง กฎหมาย และจารีตวัฒนธรรม
ในโครงสรางสวนลาง คือ 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
กฎหมายไดเ กิ ด ขึ้ น หลั ง ป พ .ศ. 2475 เมื่ อ ไดเ ปลี่ ย นแปลงการปกครองเป น แบบประชาธิ ป ไตย
อํานาจและบทบาทของโครงสรางสวนบน ดานกฎหมาย ผูปกครองไดเปลี่ยนแปลงจากเดิม แตการ
จัดสรรน้ําดวยระบบเหมือง ฝาย ยังคงใชโครงสรางและหนาที่เดิม ถึงแมวากรมชลประทานไดริเริ่ม
สรางฝายคอนกรีตตั้งแตพ.ศ. 2520 แตการจัดระบบดูแลเหมืองฝายก็ใหคณะกรรมการเหมืองฝายที่
ราษฎรเลือกตั้งเปนผูดูแลระบบเหมืองฝาย สําหรับการกอสราง ซอมแซม เปนหนาที่ของฝายรัฐ

ค

กรมชลประทานไดนอมนําศาสตรพระราชาในเรื่องน้ํามาใชในระบบการชลประทานใหแก
ชาวบานมากยิ่งขึ้น หนวยราชการและชาวบานก็ไดนอมนําศาสตรพระราชา เทคโนโลยี นวัตกรรม
เขามาประยุกตในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร และแกปญหาขาดแคลนน้ํา แตหลาย
หนวยงานรวมทั้งชาวบานไมไดลงมือปฏิบัติอยางแทจริง ดังนั้นศาสตรพระราชาในเรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม ระบบการสหกรณ จึงไมไดถูกนํามาปฏิบัติเพื่อแกปญหา
การเกษตรและการอนุ รั ก ษ จั ด สรรน้ํ า อย า งพอเพี ย ง การปลู ก ป า การสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า
การสรางอางพวง และการสรางเขื่อน ก็ไมไดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่นํามาแกไขในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําอยางไดผล เชน
การใชเครื่องสูบน้ําจากแมน้ํา ลําเหมือง แลวปลอยตามทองรอง หรือลําเหมืองเล็กๆ เขาสูทองนา
และสวน วิธีการนี้สืบเนื่องมาจากการสรางฝายกั้นแมน้ํา แลวใหน้ําลนเออเขาลําเหมือง สูสวน
และนา แตวิธีการดังกลาวไดน้ําแตไมประหยัดน้ํา
วิ ธี ก ารจั ด สรรน้ํ า อย า งประหยั ด น้ํ า ที่ ช าวบ า นนํ า มาใช คือ การขุ ด เจาะระบบน้ํา ใต ดิ น
ระบบเครื่องฉีด ระบบน้ําหยด ธนาคารน้ํา ระบบดังกลาวแลวลวนประหยัดน้ํา และเหมาะสมกับ
ความตองการใชน้ํามากขึ้น แตปริมาณน้ําลดลง
อยา งไรก็ต ามการอนุรั กษแ ละจั ดสรรน้ํา ตอ งแก ปญ หาอยางครบวงจร ตั้ง แตก ารตรา
กฎหมายควบคุมที่ดินเพื่อการเกษตร หนวยราชการตองรับฟงปญหาจากชาวนามากขึ้น การเปลี่ยน
ระบบการผลิตโดยการปลูกพืชใชน้ํานอย
การเกษตรทฤษฎีใหม การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม เชน การปลูกปา การสราง
เขื่อน อางเก็บน้ํา อางพวง การสรางฝาย เครื่องสูบน้ํา ระบบน้ําใตดิน ธนาคารน้ํา ระบบเครื่อง
ฉีด และระบบน้ําหยด การกระจายผลผลิต เพิ่มบทบาทของระบบสหกรณใหมากขึ้น การแกไข
ระบบวัฒนธรรม ตองนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาสงเสริม ปฏิบัติใหเกิดผลอยาง
แทจริง เพื่อลดวัฒนธรรมทุนนิยมใหลดนอยลง การแกปญหาอยางเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ทั้งระบบ
โครงสรางสวนบน และระบบการผลิต หรือตองแกไขทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และสังคมวัฒนธรรมพรอมๆ กัน จึงบรรลุความสําเร็จ
คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น พื้นที่นอกเขตชลประทาน เทคโนโลยีในการผลิต ความสัมพันธ
ทางการผลิต นวัตกรรม ฝาย เหมือง

