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ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

เพ่ือปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าโดยชุมชน 

สมเกยีรต ิมธีรรม สถาบนัออ้ผะหญา 
16 กพ. 57 

 
ภมูปิญัญาพืน้บา้นในการบรหิารจดัการน ้า

แต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์ ลว้นใหค้วามส าคญักบัภูมิ
นิเวศวฒันธรรมและกระบวนการมสี่วนรว่มสงูมาก 
แตกต่างกนักแ็ต่ความเชื่อและรายละเอยีดการ
บรหิารจดัการน ้า ทีเ่ป็นไปตามภมูนิิเวศวฒันธรรม
จ าเพาะของตน เช่นคนเมอืงหรอืคนไต กม็ุง่
บรหิารจดัการน ้าเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์รว่มกนั
อยา่งทัว่ถงึเป็นธรรม ไม่ท าลายระบบนิเวศของ
แมน่ ้าล าหว้ย โดยมคีวามเชื่อเรือ่งผสีางเทวดาผกูโยงผูค้นเขา้หากนั ใหเ้คารพและปฏบิตัติามขอ้ตกลง
รว่มกนั ขณะทีช่นเผ่าปกาเกอะญอ มุง่เน้นการบรหิารจดัการน ้าทีใ่หค้วามส าคญักบัปา่ตน้น ้า ผ่านความ
เชื่อเรือ่งขวญัและพธิกีรรมทีผ่กูโยงคนกบัปา่เขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงาม หมูบ่า้นปกาเกอะญอตัง้อยูต่รงไหน
ของไหล่เขา ผนืป่าทีใ่หน้ ้าอุปโภคบรโิภคแก่คนทัง้หมูบ่า้น ทุกคนรว่มกนัดแูลรกัษาเป็นอยา่งด ี

บนฐานความคดิความเชื่อเช่นนี้ สิง่ปลกูสรา้งทีเ่รยีกว่าเหมอืงฝายในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์ จงึไม่
ฝืนและขดัขนืธรรมชาต ิ ตวัฝายกไ็มไ่ดเ้ป็นสิง่ปลกูสรา้งปิดกัน้หรอืขวางทางน ้า แต่กลบัเสรมิสรา้งดุลย
ภาพระบบนิเวศลุ่มน ้าไดอ้ย่างสมดุล กลายเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวน์ ้าและพชืนานาพนัธุ ์ ขณะทีท่างดา้น
สงัคมกเ็ป็นการเสรมิสรา้งระบบธรรมาธปิไตยใหเ้กดิขึน้ในชุมชน ทุกคนรว่มสรา้งรว่มใชแ้ละรว่มกนั
ยดึถอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงอยา่งเครง่ครดั จนสามารถบรหิารจดัการน ้าไดอ้ย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม ผนืปา่
ตน้น ้ากอุ็ดมสมบรูณ์ ใหน้ ้ามาหล่อเลีย้งชุมชนตลอดทัง้ปี 

 ต่อเมือ่กรมชลประทานรเิริม่พฒันาแหล่งน ้า ตัง้แต่
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 1 เป็นตน้มา 
การบรหิารจดัการน ้าทีเ่คยอยูใ่นมอืของชุมชน กรม
ชลประทานเขา้มาจดัการเบด็เสรจ็ในทุกๆ ดา้น โดยมี
โครงการประเภทต่างๆ ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เลก็ ทีด่ าเนินการไปแลว้มากถงึ 16,126 โครงการ และทีก่ าลงั

ด าเนินงานภายใตแ้ผนพฒันาการชลประทานระดบัลุ่มน ้า
อยา่งเป็นระบบ (กรอบ 60 ลา้นไร)่ อกี 8,789 โครงการ1 แต่ละโครงการ กรมชลประทานและ
คณะรฐัมนตรเีป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจโดยทีชุ่มชนไม่มสี่วนรว่มใดๆ ทัง้สิน้ 

                                                           
1 รายงานสรุปโครงการจดัท าแผนพฒันาการชลประทานระดบัลุ่มน ้าอย่างเป็นระบบ (กรอบน ้า 60 ลา้นไร่) โดยกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตุลาคม 2553 
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การบรหิารจดัการน ้าแบบรวมศูนยอ์ านาจทีส่่วนกลางตลอด 50 กว่าปีทีผ่่านมา แมส้่วนหน่ึงจะ
ช่วยบรรเทาปญัหาขาดแคลนน ้าอุปโภคบรโิภคและผลติไฟฟ้าไดบ้า้ง แต่กส็รา้งความเจบ็ปวดรวดรา้ว
ใหก้บัชาวบา้นทีต่อ้งอพยพโยกยา้ย ท าลายวถิชีวีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ท าลายการบรหิารจดัการน ้า
ของชุมชน ท าลายทรพัยากรน ้าและผนืปา่อุดมสมบูรณ์อยา่งประเมนิค่ามไิด ้ ในขณะเดยีวกนัศกัยภาพ
เขือ่นอ่างในการกกัเกบ็น ้า เพื่อเพิม่พืน้ทีช่ลประทานและผลติไฟฟ้ากลบัลดต ่าลงทุกปี และไมส่ามารถ
ป้องกนัปญัหาน ้าท่วมน ้าแลง้ได ้ดงัปรากฏใหเ้หน็ทัว่ไปในขณะนี้ 

 พืน้ทีลุ่่มน ้าแมแ่จม่เป็นอกีแห่งหนึ่งทีก่รม
ชลประทานเขา้มาพฒันาแหล่งน ้า ประเภทอ่างเกบ็
น ้า ฝาย สถานีสบูน ้า และอาคารระบายน ้าอยา่ง
ต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2546 พืน้ทีลุ่่มน ้าแมแ่จ่มมกีาร
พฒันาแหล่งน ้าไปแลว้ 38 แห่ง แบ่งเป็นอ่างเกบ็น ้า 
4 แห่ง ฝาย 31 แห่ง สถานีสบูน ้าและอาคารระบาย
น ้ารวมกนัอกี 3 แห่ง นอกจากนัน้ยงัมบี่อน ้าบาดาล
อกี 16 บ่อ และสระน ้ากระจายอยูท่ ัว่ไป ครอบคลุ่ม

พืน้ทีก่ารเกษตร 33,056 ไร ่ส่วนใหญ่กระจายอยูบ่รเิวณตอนกลางของพืน้ทีอ่ าเภอแมแ่จ่ม2 
 จากขอ้มลูโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าจงัหวดัเชยีงใหม ่ แผนพฒันาและจดัการ
ทรพัยากรน ้าอ าเภอแมแ่จ่ม จดัท าโดยคณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (กนัยายน 2553) ชี้
ว่า อ าเภอแมแ่จม่มปีญัหาเรือ่งน ้าใชใ้นการเกษตรต ่ามาก อยูใ่นระดบั 0.68 ของความรุนแรงสงูสุดที ่ 3 
ขณะทีป่ญัหาระบบประปามคี่าเฉลีย่ต ่าอกีเช่นกนั อยูท่ี ่ 1.19 ส่วนปญัหาการขาดแคลนน ้าในฤดแูลง้ 
ปญัหาน ้าท่วมในฤดนู ้าหลาก ปญัหาแหล่งน ้าตืน้เขนิหรอืช ารดุ และปญัหาการจดัการน ้า มคี่าเฉลีย่ระดบั
ความรุนแรงต ่ามาก อยูท่ี ่ 0.68, 0.35, 0.27 และ 0.10 ตามล าดบั3 หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อื อ าเภอแม่
แจม่มปีญัหาน ้าอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

ปญัหาต่างๆ เหล่านี้ กรมชลประทานมโีครงการสรา้งฝายและอ่างเกบ็น ้าทุกต าบล 12 โครงการ 
โดยเริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2562 ดว้ยเงนิลงทุน 1,165 ลา้นบาท นอกจากนัน้ยงัมโีครงการฟ้ืนฟู
และปรบัปรงุแหล่งน ้าจากกรมทรพัยากรน ้าอกี 7 โครงการ/ต าบล ทัง้นี้ยงัไม่รวมโครงการในระดบั
ทอ้งถิน่จดักลุ่มตามสภาพการแกไ้ขปญัหาขา้งตน้อกี 53 โครงการ ประกอบดว้ยอ่างเกบ็น ้า ฝายน ้าลน้ 
ฝายตน้น ้า สระเกบ็น ้า โครงการสบูน ้า บ่อน ้าบาดาล ประปา ขดุลอกอ่างเกบ็น ้า และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า เพื่อ
เพิม่ปรมิาณน ้าใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โดยไมส่นใจปรมิาณน ้าทีล่ดลงไปในแต่ละปี 

จากขอ้มลูของกรมชลประทาน สถานแีก่งออบหลวง น ้าแมแ่จ่ม P.14 อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่พบว่า 
ในรอบ 50 ปีทีผ่่านมา ระหว่างปีพ.ศ.2500 - 2550 ปรมิาณน ้าแมแ่จม่เฉลีย่รายปีลดลงตามล าดบั จาก
ระดบัน ้าเฉลีย่สงูสุดช่วง 10 ปีแรก พ.ศ.2507 อยูท่ี ่ 1,930.74 ลา้น ลบ.ม. พอช่วง 10 ปีที ่ 2, 3 และ 4 
ระดบัน ้าเฉลีย่สงูสุดลดลงตามล าดบั มาขยบัขึน้สงูสุดอกีครัง้ในปีพ.ศ.2549 อยูท่ี ่ 1,864.51 ลา้น ลบ.ม. 

                                                           
2 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าจงัหวดัเชยีงใหม ่แผนพฒันาและจดัการทรพัยากรน ้าอ าเภอแมแ่จ่ม จดัท าโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่กนัยายน 2553 
3 อา้งใน 2 
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โดยมปีรมิาณน ้าลดจากระดบัน ้าสงูสุด 10 ปีแรก 66.23 ลา้น ลบ.ม. ขณะทีร่ะดบัน ้าเฉลีย่ต ่าสุดเมือ่ปี
พ.ศ.2501 อยูท่ี ่593.40 ลา้นลบ.ม. พอปีพ.ศ.2541 ระดบัน ้าเฉลีย่ต ่าสุดลดลงมาอยูท่ี ่451.22 ลา้นลบ.ม.
ต่อปี โดยมปีรมิาณน ้าเฉลีย่จากระดบัต ่าสุดเมือ่ปีพ.ศ.2501 ลดลงมากถงึ 142.18 ลา้น ลบ.ม.4 

การลดลงของปรมิาณน ้าแม่แจม่และล าน ้าสาขาอย่างต่อเนื่องในรอบ 50 กว่าปีทีผ่่านมา ส่งผล
กระทบต่อการพฒันาแหล่งน ้าในพืน้ทีอ่ าเภอแมแ่จม่อย่างเลีย่งไมไ่ด ้ เป็นเหตุท าใหแ้หล่งน ้าหลายแห่ง
เกดิการช ารุดเสยีหายในช่วงฤดนู ้าหลาก บางแห่งน ้าร ัว่ซมึกกัเกบ็น ้าไมอ่ยู่ บางแห่งแหง้ขอดและตืน้เขนิ 
อนัเน่ืองมาจากไม่มนี ้าไหลมาเตมิและเกดิการสะสมของตะกอนในอ่าง ท าใหศ้กัยภาพการกกัเกบ็น ้าและ
ระบายน ้าลดลงไป ในแต่ละปีกรมชลประทานตอ้งเสยีงบประมาณไปกบัการซ่อมบ ารงุมากมาย เฉพาะใน
ปีประมาณพ.ศ.2555 กรมชลประทานตอ้งเสยีงบประมาณขดุลอกอ่างเกบ็น ้าทัง้ 4 แห่งทีม่อียูใ่นอ าเภอ
แมแ่จ่ม ซ่อมบ ารงุฝาย และปรบัปรงุระบบส่งน ้า รวมกนัมากถงึ 35,184,000 บาท แต่กไ็มส่ามารถ
แกป้ญัหาดงักล่าวได ้ ในการขดุลอกอ่างเกบ็น ้าแต่ละครัง้ นอกจากตกัดนิตะกอนออกไดไ้มห่มดแลว้ยงั
ประสบปญัหาการขนยา้ยดนิอกีดว้ย 

 
สภาพปญัหาดงักล่าวนี้ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึการบรหิารจดัการน ้าของกรมชลประทาน ทีใ่หค้วามส าคญั

กบัวศิวกรรมการชลประทาน เพื่อเพิม่ปรมิาณน ้าและพืน้ทีช่ลประทานแต่เพยีงดา้นเดยีว ในทางกลบักนั
ถา้กรมชลประทานค านึงถงึสมัพนัธภาพของดนิน ้าป่าแต่ละพืน้ที ่ และการมสี่วนรว่มของชุมชนในการ
บรหิารจดัการน ้า ทีม่ากไปกว่าความเป็น“กลุ่มผูใ้ชน้ ้า”อยา่งทีก่รมชลประทานด าเนินการอยูใ่นขณะนี้ 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กจ็ะเบาบางลงไป ไมต่อ้งเสยีงบประมาณมากมายไปกบัการพฒันาแหล่งน ้าและซ่อม
บ ารงุทุกปี เพราะสิง่ปลกูสรา้งในระบบการชลประทาน ทีเ่กดิจากฐานคดิเชงิปจัจยัสมัพนัธข์องภมูปิญัญา
พืน้บา้นแต่ละชาตพินัธุ ์ ไมฝื่นและขดัขนืธรรมชาต ิ การออกแบบสิง่ปลกูสรา้งกจ็ะสองคลอ้งกบัภมูนิิเวศ
แต่ละลุ่มน ้า ไมท่ าใหเ้กดิการสะสมของตะกอนมากเกนิไป แหล่งน ้ากไ็มแ่หง้ขอดและช ารดุเสยีหายจนใช้
การไมไ่ด ้ผนืปา่ทีใ่หน้ ้าแก่ชุมชนกจ็ะไมถู่กท าลายและสามารถใหน้ ้ามาหล่อเลีย้งไดท้ัง้ปี โดยไม่จ าเป็นที่
จะตอ้งท าโครงการขนาดใหญ่ 

แต่สิง่เหล่านี้จะเกดิขึน้ได้นัน้ รฐับาลและกรมชลประทานตอ้งคนือ านาจการบรหิารจดัการน ้า
ใหก้บัชุมชน โดยใหชุ้มชนเขา้มาบรหิารจดัการน ้าบนฐานความคดิความเชื่อของตน ส่วนกรมชลประทาน
เป็นเพยีงพีเ่ลีย้งค่อยใหค้ าปรกึษาและหนุนเสรมิงบประมาณ ปญัหาต่างๆ ดงัทีเ่กดิขึน้กจ็ะทุเลาเบาบาง
ลงไป ไมส่รา้งปญัหาใหมใ่นนามของการพฒันาแหล่งน ้าขึน้มาอกี 
                                                           
4 กรมชลประทาน :  http://www.rid.go.th/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=56 

 


