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(INSTITUTIONAL PATTERNS FOR MANAGING COMMUNITY WATER RESOURCES :A CASE
STUDY OF KHAN RIVER WATERSHED IN CHIANGMAI PROVINCE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
หลัก: ผศ. ดร. อภิวัฒนแ รัตนวราหะ, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม: ผศ. ดร. พิชญแ พงษแสวัสดิ์ , 4
หนา.
การวางแผนเพื่ อการจัด การน้ํ าในปั จจุ บั นเป็ นการวางแผนในเชิง กายภาพที่ เ ชื่อมโยงกับ เขตการ
ปกครองเป็นหลักโดยมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ํา ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จนถึงระดับ
ชุมชน ทําใหการจัดการน้ําขัดแยงกับระบบสังคมนิเวศและสภาพภูมิประเทศที่ไมมีเขตการปกครอง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวาการจัดการน้ํารูปแบบสถาบันในลักษณะรวมกันเป็นกลุมแลวผลิตเครื่ องมือกํากับดูแล
สมาชิกใหใชทรัพยากรอยางเป็นธรรม ไดแก ขอตกลง กฎกติกา บรรทัดฐาน แบบแผนประเพณี ระเบียบ
ขอบัญญัติ กฎหมาย ขึ้นอยูกับลักษณะสังคมนิเวศของผูใชน้ําและเป็นไปตามสภาพธรรมชาติโดยไมมีขอบเขต
การปกครอง จึงเกิดคําถามวาการจัดการน้ําเชิงสถาบันจะสรางความเป็นธรรมแกเกษตรกรอยางไร งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคแคือเพื่อศึกษารูปแบบและกลไกในการขับเคลื่อนของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรที่สรางความ
เป็นธรรมใหกับชุมชน รวมถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการน้ําเชิงสถาบันดังกลาว วิธีการ
วิจัยคือการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสํารวจพื้นที่จริง การสัง เกต การสัมภาษณแเชิงลึกกับกลุมผูนํา
และกลุมผูใชน้ํา การประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญ และการสรางแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎี ผลการศึกษา
พบวาการจัดการน้ําในรูปแบบสถาบันแตละกลุมมีพฤติกรรมตางกันทําใหมีหลั กเกณฑแความเป็นธรรมที่ตางกัน
ตามความหลากหลายของสั ง คมนิ เวศ ภู มิประเทศ ขนาดพื้ นที่ แ ละการใช ประโยชนแ ที่ดิ น ความแตกต าง
ดังกลาวทําใหการใชน้ําในแตละชุมชนมีความแตกตางกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รูปแบบการจัดการน้ําที่
คนพบในพื้นที่ศึกษามีอยู 6 รูปแบบดวยกัน ไดแก (1) รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน (2) แกเหมืองแกฝาย (3)
องคแกรเหมืองฝาย (4) สหกรณแผูใชน้ํา (5) สมาคมผูใชน้ํา และ (6) เครือขายผูใชน้ํา การศึกษาพบวารูปแบบ
สถาบันมีความเป็นทางการมากขึ้น อันเนื่องมาจาก 2 กลุมปัจจัย ไดแก ปัจจัยภายใน เชน การปรั บเปลี่ยนผูนํา
การเพิ่มลดพื้นที่เกษตร การเพิ่มลดของสมาชิกผูใชน้ํา การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และปัจจัยภายนอก เชน
ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากมนุษยแ

บทคัด ยอ่ ภาษาไทย

สวนในการศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาบันจัดการน้ําในพื้นที่ศึกษา พบวา รูปแบบเริ่มตนเป็นแบบ
เหมืองฝายครัวเรือนซึ่งมีลักษณะตางคนตางทํา แตเมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงตองมีกฎกติกาทําใหเกิดรูปแบบแก
เหมืองแกฝาย ตอมามีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นจึงเกิดองคแกรเหมืองฝาย หลังจากนั้นมีภาวะกดดันใหสถาบัน
เป็นทางการมากขึ้นผนวกกับตนทุนในการดูแลรักษาระบบสงน้ําเพิ่มขึ้นจึงเกิดรูปแบบสมาคมผูใชน้ําและสหกรณแ
ผูใชน้ํา และเมื่อเกิดวิกฤตการณแน้ําจึงเกิดรูปแบบเครือขายผูใชน้ําขึ้น ขอคนพบสําคัญในงานนี้คือการกระจาย
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The planning for water management at the present is the physical planning which connects mainly to the
administrative boundaries. The water management is conducted in the level of watershed, province, district, and community which
is conflicting to the social ecology system and the physical geography since there is no administrative boundary determined. From
literature review, it was found that the institutional patterns for agricultural water resource management of each institute had the
same characteristics: gathering as a group and having a tool for controlling its members to use their resource fairly such as
agreements, rules, norms, traditions, regulations, laws according to the characteristics of the social ecology of the water users and
the natural conditions without the administrative boundary. Therefore, the question arose “how can the institutional water
management provide the fairness in water allocation for agriculturists?”. The objectives of this research study were to examine the
patterns and mechanism used for driving the agricultural water resource management institutes that provided the fairness in water
allocation to the community including development and changes in the aforementioned institutional water resource management
patterns. The research methodology consisted of studying related documents (literature review), conducting: site surveys,
observations, in depth interviews with the groups of leaders and water users, and a focus group discussion with the experts, and
developing the questionnaires according to the theoretical framework. The results from the study showed that in terms the
patterns of institutes in water management, each group of water users possessed different behaviors resulted in different criteria for
providing the fairness in water allocation due to differences in terms of social ecology, physical geography, land sizes, and land
utilization. The aforementioned differences resulted in different water utilization patterns both in terms of quantity and quality
aspect. There were 6 water management patterns found in the studied area: (1) a household irrigation system, (2) chief or head of
irrigation system, (3) irrigation organization system, (4) water user cooperative system, (5) water user association system, and (6)
water user network system. From the study, it was found that the institutional patterns had become more formal because of 2
main factors, namely internal factors such as changing the leaders, the increase/decrease of agricultural areas, the
increase/decrease of water user members, the changes in land utilization, and the external factors such as natural and man-made
factors. The results in terms of the development in the institutional water resource management patterns in the studied area
showed that development of the community’s water management patterns started from the household irrigation system--the
water was managed individually. When many people came and lived together more, there were rules and regulations. Therefore,
the water was managed through the chief or head of irrigation system. Later when power was decentralized to the local areas, the
water was managed via irrigation organization system. After that when the pressure was placed requiring the institute to be more
formal plus the increase of maintenance cost of water distribution system, the water user cooperative system, water user
association system were developed and utilized. When there was a water crisis, the water user network system was developed and
utilized. The important finding found in this research study was power decentralization to the local areas made each of water
management institute in each level weaker because of the decreasing of the power of the natural leaders. In spite of the roles of
the institutes can be the tool for controlling planning of fair water allocation in cross administrative boundaries. This finding is
significant in terms of planning theory regarding local area planning in terms of water management. The water management was
usually conducted beyond scope of its administrative boundary. Therefore, institutional mechanism and the procedures must be
developed in watershed and sub-region level simultaneously in order to reduce the problems in unfairness and conflicts arose
from the land and water utilization between communities.
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กิตติกรรมประกาศ
การดําเนินงานวิจัยในเรื่องนี้มีหลายหนวยงานใหการสนับสนุน และมีบุคคลหลายทานที่ให
ความรวมมือชวยเหลือ ตลอดจนใหการเสนอแนะและรวมดําเนินการ กลาวคือ งานศึกษาครั้ง นี้
ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธแของโครงการ “จุฬาฯ พอเพียง” จากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณแ
มหาวิ ท ยาลัย และขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารยแค ณะสถาปั ตยกรรมศาสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะผู ช ว ยศาสตราจารยแ ดร.อภิ วั ฒ นแ รั ต นวราหะ อาจารยแ ที่ ป รึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ บุรี รั ม ยแ สถาบั นพระปกเกล า สํ านั ก งานเครือ ข ายลุม น้ํา ปิง ตอนบนกรม
ทรัพ ยากรน้ําจั ง หวั ดเชีย งใหม โครงการชลประทานเชียงใหม อาจารยแโ สภณ ชมชาญ รอง
ศาสตราจารยแรัง สรร จันต฿ะ อาจารยแพรพิไล เลิศวิชา นายอนุศัก ดิ์ จันทะฉายาหัวหนาหนวย
สงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหมและทีมงานของทานทุกคน ตลอดจนแก
เหมืองแกฝายและสมาชิกผูใชน้ําที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหมทุกทาน ที่ใหการตอนรับ
และยินดีที่จะถายทอดประสบการณแดีๆมาเผยแพรสูสาธารณะชนไว ณ ที่นี้
ตลอดจากดําเนินงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสําเร็จลงไมไดเลยถาหากบุคคลเหลานี้ที่คอยเป็น
กําลังใจอยูตลอดเวลานั่นคือ แพทยแหญิงพัชราภรณแ วิชญวรนันทแ ภรรยาและนองหยงหยงผูนารัก
ของผม นอกจากนั้นผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพอกิจศิริและคุณแมจันมอญ สิมสวย ที่เป็นหวง
เสมอมา และผูที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้คือ คุณพอลิขิตและคุณแมอรพรรณ วิชญวรนันทแ
ที่คอยดูแลทุกอยางเพื่อใหผมไดเรียนและทํางานอยางสบายใจ กระผมขอกราบขอบพระคุณอยางหา
ที่สุดไมได นอกจากนั้นขอขอบคุณเพื่อที่แสนดี อาจารยแ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ อาจารยแ
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหที่ พักพิงดูแลและติดตอประสานงานจนงานสําเร็จมา
ดวยดี
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2.1.2 การมีระบบกํากับดูแลใหเป็นไปตามแผน
2.1.3 การวางแผนเพื่อการจัดการขามพื้นที่
2.1.4 การมีสวนรวมเพื่อการวางแผน
2.2 ทฤษฎีของสถาบัน
2.2.1 ความหมายของสถาบัน
2.2.2 องคแประกอบของสถาบัน
2.2.3 ประเภทของสถาบัน
2.2.4 การเกิดขึ้นของสถาบัน
2.2.5 บทบาทและหนาที่ของสถาบัน
2.2.6 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสถาบัน
2.2.7 สถาบันกับการจัดสรรทรัพยากร
2.3 ทฤษฎีความเป็นธรรม
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5 สรุปการทบทวนวรรณกรรม
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12
13
14
14
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17
21
22
22
22
24
25
27
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สารบัญ (ต่อ)
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บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4 วิธีการศึกษา

30
31
32
33

บทที่ 4 สภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา
4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
4.1.1 ลักษณะภูมิศาสตรแ
4.1.2 ลักษณะอากาศและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
4.1.3 ลักษณะของแหลงน้ํา
4.2 การพัฒนาสังคม
4.2.1 ขนาดประชากร
4.2.2 โครงสรางประชากร ชาติพันธุแ ฯ
4.2.3 การศึกษา
4.2.4 การเปลี่ยนแปลงกลุมผูใชน้ํา
4.2.5 การบริการพื้นฐานแกชุมชน
4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
4.3.1 รายได
4.3.2 รายจาย
4.4 การคาดการณแความตองการน้ําเพือ่ การเกษตรในอนาคต
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37
38
39
44
44
44
45
45
48
49
49
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บทที่ 5 สถาบันการจัดการน้าเพื่อการเกษตร
5.1 กลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลมุ น้ําแมขานตอนลาง
5.1.1 กลุมผูใชน้ําในฝายสันปูเลย
5.1.2 กลุมผูใชน้ําในฝายไรรอ
5.1.3 กลุมผูใชน้ําในฝายเกาะไมตัน
5.1.4 กลุมผูใชน้ําในฝายเจาศรีหมื่น

54
54
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59
63
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สารบัญ (ต่อ)
หนา

5.1.5 กลุมผูใชน้ําในฝายน้ําบอทิพยแ
5.1.6 กลุมผูใชน้ําในฝายปวงสนุก
5.1.7 กลุมผูใชน้ําในฝายทุงเสี้ยว
5.1.8 กลุมผูใชน้ําในฝายหลังถ้ํา
5.1.9 กลุมผูใชน้ําในฝายทาวังตาล
5.2 กลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมวางตอนลาง
5.2.1 กลุมผูใชน้ําในฝายนอน
5.2.2 กลุมผูใชน้ําในฝายสมบูรณแ
5.2.3 กลุมผูใชน้ําในฝายหวยผึ้ง
5.2.4 กลุมผูใชน้ําในฝายขุนคง
5.2.5 กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
5.2.6 กลุมผูใชน้ําในฝายทาคําปา
5.2.7 กลุมผูใชน้ําในฝายทาสา
5.2.8 กลุมผูใชน้ําในฝายดอนปิน
5.2.9 กลุมผูใชน้ําในฝายศรีบุญเรือง
5.2.10 กลุมผูใชน้ําในฝายคําภิโล
5.2.11 กลุมผูใชน้ําในฝายปูุโล
5.2.12 กลุมผูใชน้ําในฝายรองตีมีด
5.2.13 กลุมผูใชน้ําในฝายปูุกเอง
5.2.14 กลุมผูใชน้ําในฝายทาหลา
5.2.15 กลุมผูใชน้ําในฝายหลาย
5.2.16 การใชที่ดินในปัจจุบันของพื้นที่ลุมน้ําแมวาง จ.เชียงใหม
5.2.17 สภาพการเกษตร
5.2.18 สภาพการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน
5.2.19 ระบบการปลูกพืชและประสิทธิภาพการใชพื้นที่
5.2.20 ปฏิทินการปลูกพืช
5.2.21 การปศุสัตวแ
5.2.22 ปัญหาและอุปสรรคทางการเกษตร

66
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72
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78
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92
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96
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5.2.23 ระบบชลประทานที่มีอยูเดิม
5.2.24 องคแกรผูใชน้ําที่มีอยูเดิมและระเบียบปฏิบัติการใชน้ํา
5.2.25 กฎระเบียบและของบังคับของกลุมผูใชน้ําในปัจจุบัน
6. ความเป็นสถาบันจัดการน้ํา
7. รูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพือ่ การเกษตร

115
116
117
120
128

บทที่ 6 พัฒนาการของสถาบันจัดการน้า
6.1 ที่ตั้งและการกระจายตัวของสถาบันจัดการน้ําระบบเหมืองฝาย
6.2 สถาบันจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน
6.3 สถาบันจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง
6.4 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันจัดการน้ํา

130
136
141
146

บทที่ 7 การปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาบันจัดการน้า
7.1 การศึกษากลไกของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
7.2 ปัจจัยที่สงผลตอระบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยภายนอกสถาบันจัดการน้ํา
1. การฝึกอบรม
2. การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาการเกษตร
3. การเปลี่ยนแปลงผูนํา
4. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิก
5. ปรับปรุงระบบสงน้ํา
6. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่เกษตร
7. การเปลี่ยนสิทธิ์การถือครองที่ดิน
8. การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดิน
ปัจจัยภายในสถาบันจัดการน้ํา
1. การเปลี่ยนฤดูกาล
2. ระบบนิเวศของน้ํา
3. ปริมาณน้ําเปลี่ยนไป

154
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172
173
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สารบัญ (ต่อ)
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4. ลักษณะภูมิประเทศ
5. แหลงน้ําเปลี่ยนไป
6. การมีหรือไมมีงบประมาณชวยเหลือจากรัฐ
7. นโยบายรัฐบาล
8. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
9. องคแกรภายนอก
10. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7.3 การจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรม
7.4 สรุปผลการดําเนินงาน

178
179
179
180
181
181
182
183
191

บทที่ 8 การสรุปผลและเสนอแนะ
8.1 รูปแบบของสถาบันในการจัดการน้ํา
8.2 กลไกของสถาบันจัดการน้ํา
8.3 การเปลี่ยนแปลงสถาบันจัดการน้ํา
8.4 ระบบกํากับสถาบันจัดการน้ํา
8.5 ความเป็นสถาบันกับการวางแผน
8.6 การจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรม
8.7 สรุปผลการดําเนินงาน
8.8 การอภิปรายผล
8.9 ขอคนพบ
8.10 ขอเสนอแนะ

193
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195
195
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197
198
199
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205

รายการอ้างอิง
ภาคผนวก ก. ตัวอย่าง กฎกติกาของสถาบันจัดการน้ําแตละกลุม
ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ภาคผนวก ค. แผนผังที่ตั้งเหมืองฝายลุม แมน้ําขานโดยสังเขป
ประวัตินิสิต

207
212
217
223
225

ญ

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 5.1 แสดงระบบสงน้ําในฝายสันปูเลย ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม
ภาพที่ 5.2 ระบบสงน้ําฝายไรรอ ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม
ภาพที่ 6.1 แสดงพื้นที่เพาะปลูกในทีร่ าบเชิงเขาโดยอาศัยน้ําแบบเหมืองฝายครัวเรือน
ภาพที่ 6.2 แสดงรูปแบบของเครือขายแบบวงกลม การบริหารจัดการน้ําลุมน้ําตอนบน
ภาพที่ 6.3 แสดงรูปแบบของเครือขายแบบรวมศูนยแ การบริหารจัดการน้ําลุมน้ําตอนบน
ภาพที่ 6.4 แสดงรูปแบบรวมศูนยแ ของเครือขายกลุมผูใชในพื้นที่ลุมน้ําแมวางตอนลาง
ภาพที่ 6.5 แสดงรูปแบบรวมศูนยแของเครือขายลุมน้ําตอนลางในเขตลุมน้ําแมขาน
ภาพที่ 6.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงขององคแกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม
ภาพที่ 7.1 แสดงพื้นที่การเกษตรในรูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน
ภาพที่ 7.2 แสดงโครงขายระบบสงน้ําในรูปแบบการจัดการน้ํา 1 ระบบหรือ 1 สถาบัน
ภาพที่ 7.3 แสดงโครงสรางฝายชํารุดเกิดจากกระแสน้ําเปลี่ยนแปลงในลุมน้ําแมขาน
ภาพที่ 7.4 แสดงผูใหญบาน หัวหนาเหมืองฝายและสมาชิกผูใชน้ําหวยแมอมลอง
กําลังหารือแนวทางการซอมแซมฝายที่ชํารุด
ภาพที่ 8.1 แบบจําลองการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน(Model)
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 3.1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยางในระดับกลุมผูใชน้ําเดียวกัน(ระดับองคแกร)
ตารางที่ 3.2 แสดงผลการสํารวจพื้นที่ตามแบบจําลองของ Ostrom (1996)
ตารางที่ 4.1 ปฏิทินการปลูกพืชในที่ราบลุมและที่ดอนในเขตชลประทาน
ตารางที่ 4.2 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในแตละลุมน้ํายอยของลุมน้ําสาขาแมขาน
ตารางที่ 4.3 โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ที่มีความจุเก็บกักน้ําในลุมน้ําสาขาแมขานในปัจจุบัน
ตารางที่ 4.4 ความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืช
ตารางที่ 4.5 ประเภทการใชที่ดินในลุมน้ําสาขาแมขาน
ตารางที่ 4.6 พื้นที่ปุาไมในลุมน้ําสาขาแมขาน
ตารางที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆในลุมน้ําสาขาแมขาน
ตารางที่ 4.8 แสดงระดับการศึกษาของประชากรในลุมน้ําแมขาน
ตารางที่ 4.9 ตารางที่ 4.9 แสดงประชากรที่ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับตามชวงอายุ
ตารางที่ 4.10 แสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง
ตารางที่ 4.11 แสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน
ตารางที่ 4.12 ปริมาณความตองการน้ําชลประทานในปัจจุบันและอนาคตปีพ.ศ.2575
ตารางที่ 4.13 ปริมาณความตองการน้ําตอจํานวนประชากรในเขตเมือง
ตารางที่ 4.14 ความตองการน้ําอุปโภคบริโภคในปัจจุบันและอนาคตปีพ.ศ.2575
ตารางที่ 4.15 การคาดการณแความตองการน้ําดานตางๆในปัจจุบันและอนาคตปีพ.ศ.2575
ตารางที่ 5.1 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.2 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.3 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.4 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.5 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.6 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.7 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.8 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ตารางที่ 5.9 การใชประโยชนแทดี่ ินในเขตลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
ตารางที่ 5.10 แสดงปฏิทินการปลูกพืชสําคัญในปัจจุบันลุมน้ําแมวาง
ตารางที่ 5.11 แสดงสรุปกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําวางตอนลาง จ.เชียงใหม
ตารางที่ 5.12 อัตราคาบํารุงน้ําของกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําแมวางในปัจจุบัน
ตารางที่ 5.13 การเป็นสถาบันของสถาบันจัดการน้ําในลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม
(ตามทฤษฎีของสถาบันทางสังคม)
ตารางที่ 5.14 – 5.18 แสดงรูปแบบสถาบันของแตละกลุมวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ตารางที่ 5.19 สรุปรูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
น้ําเป็นปัจจัยสําคัญตอระบบการผลิตสินคาเกษตรในประเทศไทยในรูปแบบตางๆ เชน การ
ทํานา การทําไร การทําสวน การเพาะเลี้ยงสัตวแ ตลอดจนการปลูกปุา ซึ่งเป็นอาชีพสวนใหญของ
ประชาชนชาวไทย (สุรินทรแ พงศแศุภสมิทธิ์, 2555: 24) ดังนั้นประเด็นสําคัญคือทําอยางไรจึงจะทําให
เกิดการบริหารจัดการน้ําที่มีความเป็นธรรมตอผูใชน้ําทุกกลุมเกิดขึ้นไดในสังคมไทย
ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเขตรอนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธแ รวมทั้งยังไดรับอิทธิพลจากพายุจรซึ่งมักจะเคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยระหวางเดือน
มิถุนายนถึง เดือ นตุลาคมเป็นประจําทุ ก ปี ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใตและลมพายุจ รนี้จ ะนําเอา
ความชืน้ และฝนมาทุกปี จึงทําใหประชาชนสวนใหญของประเทศไทยยึดอาชีพทําการเกษตรมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน น้ําจึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญตอเกษตรกรมาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ใน
อดีตที่ ผานมา มิ่ ง สรรพแ ขาวสะอาด (2544) กลาววา สําหรับ การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใน
ประเทศไทยเนนหนักเรื่องการจัดหาน้ํา หนวยงานและสถาบันหลักในการจัดการน้ําของไทยคือ กรม
ชลประทานซึ่งเดิมเคยมี ห นาที่ จัดหาน้ํา ปัจจุบันรับ หนาที่ จัดสรรน้ําดวยแตรัฐขาดทั้ งกติกาและ
เครื่องมือในการจัดสรรน้ํา ความขัดแยงดานการจัดสรรน้ําไดกลายเป็นปัญหาสําคัญในภาคเกษตรทั้ง
ในระหวางราษฎรดวยกันระหวางราษฎรกับรัฐและระหวางหนวยงานรัฐดวยกัน
ขณะเดียวกันความตองการน้ําในเขตเมืองก็ขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งมีรายงานวาในชนบทมี
ความตองการใชน้ํา 50 ลิตร/คน/วันในขณะที่ในเมืองมีความตองการใชน้ํามากถึง 250 ลิตร/คน/วัน
และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง (ธรรมพงศแ เนาวบุตร, 2554: 48) ทําใหเกิดการชวงชิงน้ํา
กัน ระหวางชุมชนเมืองกับชนบท ชุมชนเมืองกับภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวของ
กับการจัดการทรัพยากรน้ําหลายฉบับแตการบริหารจัดการน้ําของไทยสวนใหญ ยังอยูภายใตระบบ
การเขาถึงโดยเสรีซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงในการใชทรัพยากร การปลอยใหเกิด
การเขาถึงน้ําโดยเสรีเป็นระบบที่ขาดความเป็นธรรมไมสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนแสูงสุด และไม
เอื้ออํานวยใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (มิ่งสรรพแ ขาวสะอาด, 2544: 216)
ที่ผานมาการบริหารจัดการน้ําในประเทศไทยมีเปูาหมายหลายประการ ไดแก จัดการน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เพื่อการผลิตพลังงาน เพื่ออนุรักษแสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศ เพื่อ การทองเที่ยว เพื่ อบรรเทาสาธารณภัย เป็นตน จากเปูาหมายดังกลาวจึงมุง เนนกา ร
ดําเนินการจัดหาน้ําการควบคุมน้ําและการบํารุงรักษา เพื่อใหไดปริมาณน้ําตนทุนมาจัดการใหมาก
ที่สุดหนวยงานที่รับผิดชอบมีหลายหนวยกลาวคือ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน การไฟฟูาฝุาย
ผลิตแหงประเทศไทย เป็นตน ซึ่งแตละหนวยงานตางมีเปูาหมายของตนเองที่ตองการไปใหถึง โดยได
ดําเนินการในลักษณะที่คลายกันคือ การจัดหาน้ําตนทุนดวยการกอสรางอาคารควบคุมน้ําประเภท
ตางๆ ไดแก การสรางเขื่อน การขุดสระน้ํา การสรางอางเก็บน้ํา การสรางฝาย การขุดลอกลํา
หวย การขุดลอกหนองบึงตางๆ เป็นตน (ชัยวัฒนแ ขยันการนาวี, 2555: 32)
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ปัญหาที่สําคัญก็คือประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมแกกลุมผูใชน้ําและ
จะทําอยางไรใหกฎเกณฑแตางๆที่แตละหนวยงานไดส รางขึ้นมานั้นสามารถทํ างานรวมกันจนเกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ําใหแกผูใชน้ําไดอยางเป็นธรรม ตัวอยางเชนในลุมน้ําแมตาชางจังหวัด
เชียงใหม เป็นระบบการจัดสรรน้ํ าที่ ไม มี ป ระสิท ธิภาพและก อใหเ กิ ดความไม เ ป็น ธรรมตามมา
กลาวคือมีกลุมผูใชน้ําอยูหลายกลุมตางฝุายตางอางสิทธิในการใชน้ําในแมน้ําแหงนี้ เมื่อน้ําแหงปัญหา
จึงเกิ ดขึ้นทํ าใหแตละกลุมที่อ างสิท ธิ์นั้นเขาไปควบคุมมวลน้ํา ดวยการกั้นน้ําแลวดูดเขาไปในสระที่
เตรียมไวในพื้นที่ของตน สงผลใหผูใชน้ําที่อยูทายน้ําไดรับความเดือดรอนจึงเกิดการแยงชิงน้ํากั น
เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นตน (ชัยพันธแ ประภาสะวัต, 2544: 116) อยางไรก็ดีมีตัวอยางของการจัดสรรน้ําที่
คอนขางดี ในพื้นที่ลุ มน้ําแม ขานจังหวัดเชียงใหมเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ําและจัดสรรน้ํา
ใหแกสมาชิกเกษตรกร โดยยึดแบบแผนการจัดสรรน้ําที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันตอเนื่องมานาน
กวา 700 ปีมาแลว ดวยวิธีการจัดการในรูปแบบของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตร (พรพิไล เลิศ
วิชาและคณะ, 2552: 186) ในอดีตการทํานาถือวาเป็นอาชีพหลักที่สําคัญสามารถสรางความมั่งคั่ง
ใหแกขุนนางและเกษตรกร ซึ่งผูที่มีที่นามากก็ถือวาเป็นผูม ีอํานาจบารมีสูง จึงเกิดการแยงพื้นที่ทํานา
และแยงน้ําซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตขาวในสมัยนั้น เมื่อเกิดเหตุการณแในลักษณะนี้บอยครั้งขึ้นใน
สมัยพอขุนเม็งรายจึงไดตรากฎหมายลานนาขึ้นฉบับหนึ่งเรียกวา กฎหมายมังรายศาสตรแ เพื่อควบคุม
การเอารัดเอาเปรียบกันในการใชน้ําทํานาตัวอยางเชน ใครที่ขโมยน้ําถาจับมันไดใหตีหัวมันแตกหรือ
ตัดมือตัดนิ้วมันเลย หรือถาใครไปรื้อฝายก็ใหนํามันมากุดหัวมันทิ้งแลวประจานอยาใหเป็นเยี่ยงอยาง
จึงทําใหกลุมผูใชน้ําเพื่อการทําการเกษตรมีความเกรงกลัวตอผูนําเป็นอันมาก (อาภา ศิริวงศแ ณ
อยุธยา, 2522: 86) ตอมาเมื่ออํานาจจากสวนกลางมาครอบงําอํานาจสวนทองถิ่นจึงลดระดับความ
รุนแรงลง แตกฎหมายมังรายศาสตรแยังถือวาเป็นเครื่องมือหลักในการจัดสรรทรัพยากรน้ําที่สําคัญอยู
ในแบบแผนที่ทุกคนตองถือปฏิบัติสืบตอกันมา ปัจจุบันกลุมผูใชน้ําเพื่อการเกษตรในลุมน้ําแมขานได
มีก ารรวมตัวกั นในรูป แบบของสถาบันที่แตกตางกั นหลายรูป แบบ กลาวคือ มี ขนาดของกลุม ที่
แตกตางกั น มี โ ครงสรางและกฎกติก าที่ แตกต างกั น ขึ้นอยูกั บ บริบ ทของแตล ะพื้นที่ เมื่ อเกิ ด
วิกฤตการณแตางๆเกิดขึ้นในพื้นที่กลุมตางๆก็สามารถตัดสินใจไดรวดเร็วโดยที่ไมตองไปรอขั้นตอนการ
ตัดสินใจจากหนวยที่สูงกวาแตอยางใด เชน เกิดวิกฤตภัยแลงตอเนื่องกันในชวง ปี 2544-2547 กลุม
ผูใชน้ําในพื้นที่ตอนลางรวมตัวกันขึ้นไปตอรองขอน้ํากับกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ตอนบน ซึ่งการรวมกลุม
ในรูปแบบนี้ถือวาเป็นแบบอยางที่ สามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
(พรพิไล เลิศวิชาและคณะ, 2552: 216)
งานการศึก ษาดา นการบริห ารจัด การน้ําที่ ผา นมามุ ง เนนไปที่ ก ารบริห ารจั ดการให เ กิ ด
ประสิทธิภาพดวยการใชเครื่องมือในรูปแบบตางๆดังตอไปนี้คือ
1.การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรแไดแก การใชมาตรการภาษี การเก็บเงินคาน้ํา เป็นตน
แนวทางดังกลาวมีปัญหาในเชิงการนําไปสูการปฏิบัติไดยากติดขัดกับกฎหมายหลายสวนและเสี่ยงตอ
การใชน้ําอยางไมเป็นธรรม (มิ่งสรรพแ ขาวสะอาด, 2544: 88)
2.การใชเครื่องมือทางกฎหมายโดยการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานตางๆตามโครงสราง
ของรัฐ แนวทางนี้ติดขัดในดานการบริหารงบประมาณและความไมพรอมของหนวยงานรัฐในระดั บ
ทองถิ่นจึงทําใหการทํางานไมเป็นไปตามลําดับในเชิงหลักการได (กอบเกียรติ ผองพุฒิ, 2554: 112)
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3.การบริหารจัดการน้ําตามหลักภูมิศาสตรแของแหลงน้ําโดยแบงพื้นที่ออกเป็นลุมน้ําตางๆ
หลักการดังกลาวถือวาเป็นหลักการที่สอดคลองกับสภาพระบบนิเวศนแของน้ํามากที่สุด แตระบบการ
บริหารจัดการที่ถูกวางตามกรอบของระเบียบกฎหมายหรือของกระทรวงจึงทําใหไมสอดคลองกับการ
ดํา เนิ นงานในเชิง พื้ น ที่ ได ที่ เ ป็น อยูแ ตเ พีย งมี ค ณะกรรมการลุม น้ํา ที่ ทํ า หน านํ าเสนอขอ มู ล ไป
ตามลําดับเทานั้นไมมีหนาที่บริหารจัดการน้ําแตอยางใด (วันเพ็ญ สุรฤกษแ, 2528: 158)
4.การบริหารจัดการน้ําโดยใชโครงสรางเชิงอํานาจมาเป็นตัวควบคุมบทบาทการดําเนินงาน
ของกลุ ม คนในพื้ น ที่ ห รื อ เรี ย กว า การถ ว งดุ ล อํ า นาจกั น เอง ซึ่ ง วิ ธี นี้ ส ามารถใช ไ ด ผ ลกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดเชน ปุาไม สัตวแน้ํา เป็นตน แตจะใชไมไดผลกับกรณีของการจัดการน้ํา
เนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตการณแเกี่ยวกับน้ําจะไมสามารถปรับตัวไดทันกับสถานการณแที่กําลังดําเนินอยูได
ทันเวลาได ซึ่งการจะตัดสินดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งลงไปนั้นจะเกี่ยวของกับคนหลายฝุายจึงทํา
ใหยากที่จะทํางานไดเร็วทันตอเหตุการณแได (ปัทมาวดี ซูซูกิ และชล บุนนาค, 2551: 109)
5.การมุงเนนการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมโดยอาศัยการจัดการเชิงสถาบัน ในรูปแบบ
ของกฎกติกา สิทธิชุมชนเป็นเครื่องมือที่มีอยูในชุมชนไดแก พิธีกรรม ความเชื่อ ขอหาม คติคําสอน
ตางๆของชุมชนเพื่อ การกํากับดูแลทรัพยากรในชุม ชน พบวางานการศึก ษาดานนี้ยัง มีนอยแตก็ มี
ลักษณะงานที่ใกลเคียงไดแก การศึกษาดานขอบเขตของสิทธิในการใชน้ํา พบวาชุมชนมีสิทธิการใช
น้ําอยู 4 ดานไดแก สิทธิปัจเจก สิทธิกลุม สิทธิรวม และสิทธิเชิงซอน ซึ่งสิทธิดังกลาวจะมีผลตอ
การใหอํานาจตามกฎหมายวาดวยสิทธิชุมชน แตวาในความเป็นจริงชุมชนไมตองการที่จะเสียเวลากับ
การดําเนินตามขั้นตอนของกฎหมายที่มี ความยุงยากซับซอนในเชิง ระบบระเบียบตางๆ จึงทํ าให
ชุมชนไมตองการใชเครื่องมือทางกฎหมายนี้ในการจัดการทรัพยากรตามสิทธิดังกลาวในชุมชนแตจะใช
เครื่องมือที่เรียกวากฎกติกาแทน (อานันทแ กาญจนพันธุแ , 2543: 44) และจากผลงานของ (Elinor
Ostrom, 1996: 22) เสนอวาผลจากการตกลงรวมกันของผูใชทรัพยากรแตละกลุม จะปรากฏใน
รูปแบบของสถาบันที่กลุมนั้นๆรวมกันสรางขึ้น มีลักษณะเป็นพลวัตรที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะ
ของสัง คมนิเ วศนแนั้น ๆ โดยใชแบบแผนพฤติก รรมที่ เป็นมาตรฐานของสัง คม หรือแบบอยางทาง
ความคิดหรือการกระทําของสมาชิกในสังคมหนึ่ง ที่มีไวเพื่อแกปัญหาพื้นฐานของสังคมและมีหนาที่ทํา
ใหสังคมคงสภาพอยูได ซึ่งแบบแผนดังกลาวคือ บรรทัดฐาน คานิยมความเชื่อ กฎระเบียบ ประเพณี
รวมถึงระบบสัญลั ก ษณแจึงเป็นรูปแบบของสถาบันเพื่อการจัดการน้ําอีก รูปแบบหนึ่ง ที่พยายามหา
แนวทางที่เป็นธรรมชาติสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใชระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติสืบตอ
กันมายาวนานเป็นเครื่องมือในการจัดการน้ํารวมกันในชุมชน เรียกวา เป็นการใชรูปแบบสถาบันใน
การบริหารจัดการ ขอเสนอของ Ostrom (1996) คอนขางกวางเมื่อนํามาปรับใชในบริบทสังคมไทย
จึงคาดวาจะมีลักษณะของสถาบันที่แตกตางออกไปจากขอเสนอของเขา จึงควรมีการเขาไปศึกษา
อยางจริงจังถึงโครงสรางแบบแผนการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ใหชัดเจนขึ้น เพื่อใหสามารถนําไป
ขยายผลในพื้นที่อื่นไดอยางถูกตองตอไป
ในดานการวางแผนที่ผานมามุงเนนการวางแผนเชิง กายภาพของเมืองไมไดวิเคราะหแเรื่อง
ปัจจัยที่ทําใหเมืองดํารงอยูไดบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เมืองนั้นๆพึ่งพาอาศัยอยู ไดแก ปุาไม
แหลงน้ํา สัตวแปุา ที่ดินเกษตรกรรม เป็ นตน สวนการวางแผนการจัดการน้ําก็ไมไดนําความรูดาน
ทฤษฏีการวางแผนเขามาประกอบดวย โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นธรรมในการวางแผนพัฒนา งานนี้
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จะแสดงใหเห็นวา การสรางความเป็นธรรมในการวางแผนเชิงพื้นที่ทําอยางไร ดวยกระบวนการอะไร
และบูรณาการเรื่องการใชที่ดินกับเรื่องน้ําเขาดวยกันอยางไร
1.2 คาถามการวิจัย
งานการศึกษารูป แบบสถาบันจัดการน้ําชุม ชนเพื่อการเกษตร นี้มี คําถามการวิจัยหลักคือ
การจัดการน้ําเชิงสถาบันสรางความเป็นธรรมอยางไรตอชุมชน โดยแบงเป็นคําถามการวิจัยยอยดังนี้
1. รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรมีกี่รูปแบบ
2. ปัจจัยใดที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนสถาบันจัดการน้ําชุมชนเพื่อการเกษตรใหเปลี่ยนไป
3. สถาบันแตละรูปแบบสรางความเป็นธรรมแตกตางกันอยางไร
1.3

วัตถุประสงค์
จากคําถามการวิจัยในเบื้องตนเพื่อคนหาคําตอบของการศึกษารูปแบบสถาบันจัดการน้ํา
ชุมชนเพื่อการเกษตร ดังกลาวเพื่อใหใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติจึงมีวัตถุประสงคแ 4 ดานคือ
1.ศึกษารูปแบบของสถาบันในการจัดการน้ําที่สรางความเป็นธรรมใหกับชุมชน
2.ศึกษากลไกในการขับเคลื่อนสถาบันเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดความเป็นธรรม
3.ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการน้ําเชิงสถาบัน
4.ศึกษากระบวนการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมกับชุมชน
1.4 กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีแนวคิดในเชิงระบบวา ผูใชน้ําแตล ะคนรวมตัวกันเป็นสถาบันใน
รูปแบบตางๆ ถือวาเป็นหนึ่งระบบ หรือหนึ่งองคแกร หรือหนึ่งสถาบันจัดการน้ํารวมกัน ดังนั้นกรอบ
แนวคิดการวิจัยพัฒนามาจาก ประเด็นชองวางของการวางแผนที่มีขอออนดอยในดานการวางระบบ
กํากับแผน ทฤษฎีเชิงสถาบันของ Elinor Ostrom (1996) มีความยืนหยุนตัวสูงสามารถปรับตัวให
ดํารงอยูไดในสงคมที่แตกตางกัน และทฤษฎีความเป็นธรรมของ อริสโตเติล จอหแน รอลวแส (1971)
และ อภิวัฒนแ รัตนวราหะ (2552) ตองมีกฏกติกาที่เป็นธรรม มีหลักคิดดานความเป็นธรรมที่ตรงกัน
ทั้งกลุมโดยสามารถกระจายประโยชนแไปทั่วถึงผูที่ดอยโอกาสมากที่สุด ดังนั้นจึงมีสมมติฐานการวิจัย
คือ การมีสถาบันจัดการน้าท้าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้า ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลตอการศึกษานี้ 2
ปัจจัยหลักคือ
1. ปัจจัยภายนอก หมายถึงปัจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมทั้งในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมของกลุมผูใชน้ําหนึ่งกลุมนั้น โดยมีปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนี้อยู 2 ดานไดแก
1.1. ปัจจัยทางธรรมชาติ ประกอบดวย ภูมิประเทศเปลี่ยนไป การเปลี่ยนฤดูกาล
ระบบนิเวศของน้ําเปลี่ยนไป แหลงน้ําเปลี่ยนไป ปริมาณน้ําเปลี่ยนไป
1.2. ปัจ จัยในสิ่ง ที่ ม นุษยแส รางขึ้น ประกอบดวย การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐาน
องคแกรภายนอก การเปลี่ยนแปลงใชที่ดิน การมีหรือไมมีงบประมาณชวยจากรัฐ นโยบายของรัฐ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นตน
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2. ปัจจัยภายใน หมายถึงปัจจัยภายในของกลุมผูใชน้ําที่รวมตัวกันในหนึ่งกลุม โดยมีปัจจัย
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงไดแก กฎกติกา วิธีการจัดสรรน้ํา การปรับปรุงระบบสงน้ํา การเพิ่ม -ลด
จํานวนผูใชน้ํา การเปลี่ยนผูนํา การฝึก อบรม การศึก ษาดูง าน การปรับ เปลี่ยนการผลิตทาง
การเกษตร การเพิ่ม-ลดพื้นที่เกษตร การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การถือครองที่ดิน
กรอบแนวคิดการวิจัย
นโยบายรัฐ

สังคม

กฎ กติกา

แหล่งทรัพยากร

รูปแบบ
เศรษฐกิจ

ลักษณะ
กายภาพ

สถาบันจัดการน้าฯ
ผู้ใช้น้า

ระบบส่งน้า
การ
จัดสรรน้้า

ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิ
เช่นกันเดียวกัน

เกิดความเป็น
ธรรม

หลักคิดและความพึง
พอใจของผู้ใช้น้า

เครื่องมือในการ
จัดสรรน้้า
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่รับน้ําทางกายภาพของลุมน้ําสาขาแมขาน ซึ่งมีสถานะเป็นพื้นที่ลุม
น้ําสาขาของแมน้ําปิงตอนบน ตั้งอยูในเขตการปกครอง 5 อําเภอไดแก อําเภอหางดง อําเภอสันปุา
ตอง อําเภอแมวาง อําเภอสะเมิง อําเภอดอยหลอ ของจังหวัดเชียงใหม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
1,740 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยลําน้ําสายสําคัญไดแก ลําน้ําแมขาน ลําน้ําแมวาง ลําน้ําแมสะ
เมิง ลําน้ําแมสาบ ลําน้ําแมเตียน ลําน้ําแมเตียน และลําน้ําแมวางซาย เป็นตน
2. พื้นที่ลุมน้ํา คือ พื้นที่ทางกายภาพที่ทําหนาที่รับน้ําในทางภูมิศาสตรแของลุมน้ําแมขาน ซึ่ง
มี ลั ก ษณะทางชี ววิ ท ยาที่ ใกล เ คีย งกั น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ 1,740
ตารางกิ โ ลเมตร
ประกอบดวยพื้นที่ 2 กลุมคือพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนลาง
3. สถาบันเพื่อการจัดการน้ําชุมชน คือ แบบแผน กฏเกณฑแ กติกา กลุมคนหรือองคแก ร
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมเป็นทางการที่รวมตัวกัน สรางขอตกลงรวมกันจนเกิดเป็นแบบ
แผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหเกิดความเป็นธรรม เกิดขึ้นในกลุมผูใชน้ําหรือชุมชนที่
ตั้งอยูในพื้นที่ศึกษา ไดแก กลุมผูใชน้ําในรูปแบบเหมืองฝาย กลุมผูใชน้ําชลประทาน กฏระเบียบ
เหมืองฝาย การรวมกลุมขององคแกรตางๆในการใชน้ําธรรมชาติ เป็นตน
1.6

วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. เก็บรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลระดับพื้นที่ในภาพรวม ดานเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ
การเมืองการปกครอง ขอมูลเชิงสถิติ ขอมูลคุณภาพ อื่นๆเป็นตน
2. แยกแยะรูป แบบของพื้ น ที่ แ ละการสรา งเครื่อ งมื อที่ ใ ชใ นการศึ ก ษา ไดแก ระบบภู มิ
สารสนเทศ เทคนิคการซอนทับแผนที่ การสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณแ และการสังเกตการณแ
3. แยกชนิดของรูปแบบเชิงพื้นที่และรูปแบบทางสังคม ไดแก ที่ตั้ง ขนาดประชากร ชาติ
พันธุแ แบบแผนประเพณี ความเชื่อ บรรทัดฐานในการใชน้ํา เป็นตน
4. เก็บรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลตามกลุมตัวอยางในพื้นที่เฉพาะใหครบทุกกลุม
5. ประมวลผลและวิเคราะหแผล เพื่อนําผลไปทดลองในพื้นที่อื่นๆ
6. การทดลองในพื้นที่อื่นโดยใชกรณีศึกษา ที่มีการควบคุมตัวแปรใหเป็นไปตามรูปแบบเชิง
พื้นที่หรือรูปแบบทางสังคมตามขอ 5 ใสตัวแปรแลวดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมา
7. ประมวลผลและวิเคราะหแผล
8. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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1.7 กระบวนการศึกษาวิจัย
รูปแบบสถาบันจัดการน้าเพื่อการเกษตร

ศึกษา Pilot Study เพื่อเปรียบเทียบกับแบบจ้าลองของ
Ostrom
เลือกพืนที่ศึกษา (โดยใช้กรณีศกึ ษา)
ลงพืนที่ศึกษาเพื่อศึกษาบริบทของพืนที่
ก้าหนดกรอบการศึกษาในพืนที่ศึกษา
จากแบบจ้าลองของ Eliner Ostrom (1996)
แยกแยะตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบสถาบันจัดการน้าชุมชน
สร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบตัวแปร

ทดสอบตัวแปรที่ 1

ทดสอบตัวแปรที่ 2

ทดสอบตัวแปรที่ 3

รวบรวมผลการทดสอบตัวแปร
แปรผลตามกรอบแนวคิด

สังเคราะห์ผลและสรุปผล

ทดสอบตัวแปรอื่นๆ
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1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชี้ใหเห็นถึงปัจจัยที่สงผลตอวิธีการของสมาชิกผูใชน้ําในการบริหารจัดการน้ํารวมกัน
2. แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของรูปแบบการทํางานรวมกันของกลุมผูใชน้ําในแตละรูปแบบ
3. สามารถอธิบายถึงตัวแปรหรือปัจจัยที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนการจัดการน้ํารวมกันแตละ
รูปแบบ
4. เป็นแนวทางในการวางแผนใหกับองคแกรที่เกีย่ วของนําไปปรับใชใหเห็นผลในทางปฏิบัติในแต
ละพื้นที่
5. เป็นการยืนยันแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสมกับสังคมไทย
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษารูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ไดมีการทบทวนวรรณกรรมดานตางๆที่
ใชในการศึก ษานี้ป ระกอบดวย ทฤษฎีก ารวางแผน ทฤษฎีของสถาบัน ทฤษฎีความเป็นธรรม
ทั้งหมดจะนํามาสรางกรอบการศึกษาวิจัยเรื่อง โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้
2.1 ทฤษฎีการวางแผน แยกออกเป็นทฤษฎีในการวางแผนและทฤษฎีของการวางแผน ซึ่ง
ทฤษฎีใ นการวางแผนภาคและเมื องเป็นสว นหนึ่ง ของทฤษฎีของการวางแผน ที่ ผานมามุ ง เน น
การศึกษาปรากฏการณแที่เกิดขึ้นภายใตบริบทของความเป็นชุมชนเมือง แตไมไดพิจารณาถึงบริบทที่
ทําใหความเป็นเมืองนั้นอยูไดโดยอาศัยทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะน้ําซึ่งทําหนาที่หลอเลี้ยงพลเมือง
ตลอดจนเกษตรกรที่เป็นผูผลิตอาหารใหพลเมืองไดบริโภคกันอยางทั่วถึง
2.1.1 การวางแผนเชิงกายภาพ ทฤษฎีที่ใชในการวางแผนกายภาพมักจะปรากฏใน
เชิงกายภาพ เชน ทฤษฎีแหลงกลาง ทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมือง ทฤษฎีการขยายตัวของ
เมื อง ทฤษฎีขั้วการเติบโต ทฤษฎีแรงดึงดูดระหวางมวลของชุมชนเมื อง มี เ ปูาหมายใหเ กิ ดการ
วางแผนภาคและเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวอยางมีทิศทาง โดยมีชุดขอมูลที่เ ป็นปัจจัยทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยหลักที่กอใหเกิดทฤษฎีดังกลาว แตอยางไรก็ตามทฤษฎีการ
วางแผนภาคและเมืองนั้นเป็นทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณแที่เกิ ดขึ้นภายในเมืองและระหวางเมือง
เท านั้น แตไม ไดอ ธิบ ายถึง การนําแผนไปสูก ารปฏิบัติใหเ กิ ดความเป็นรูป ธรรม โดยเฉพาะการ
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ชุมชนเมืองทุกแหงตองจัดใหมีไวเพื่อการ
อุปโภคบริโภคภายในเมือง นอกจากนั้นการวางแผนผังชุมชนเมืองที่ผานมามุงเนนปัจจัยทางกายภาพ
มากกวาปัจจัยดานอื่น เชน การขยายเสนทางคมนาคม การกําหนดการใชประโยชนแที่ดิน แตยัง
ขาดการใหความสําคัญอยางเป็นรูปธรรมดานสิ่งแวดลอม เชนการกําหนดพื้นที่รองรับน้ําทวม การ
กําหนดพื้นที่เกษตรในแตละรูปแบบ เป็นตน ถึงแมวาการวางแผนภาคและเมืองมีการดําเนินการ
อยางครอบคลุมเกือบทุกดานในกระบวนการวางแผน ตั้งแตกระบวนการจัดทําแผน การนําแผนไปสู
การปฏิบัติ การประเมิ นผล และการปรับปรุง แผนเพื่อนํากลับมาทําใหมอีกครั้ง เป็นตน (สุวัฒนา
ธาดานิต,ิ 2544: 68) ทฤษฎีการวางแผนในขั้นการนําแผนไปสูการปฏิบัติอธิบายวา เป็นขั้นตอนที่
ตองมีองคแกรที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อกํากับดูแลใหงานมีประสิทธิภาพสูงพรอมกับการมีทรัพยากรที่ใช
ในการดําเนินงานอยางครบถวน จึงจะทํ าใหการวางแผนบรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไวได จาก
แนวคิดการวางแผนที่ใชหลักเหตุผลครอบคลุมในการวางแผน และแนวคิดการวางแผนแบบเพิ่ มทีละ
สวน และการวางแผนแบบสนับสนุนผลักดัน เป็นการวางแผนที่เนนใหหนวยงานภาครัฐเป็นผูปฏิบัติ
ตอสังคมที่พวกเขากํากับดูแลอยู ดังนั้นจึงเป็นการวางแผนแบบบนลงลางอยูเชนเดิมเพียงแตมีการ
เปลี่ยนเงื่อนไขใหแตกตางออกไป ในประเทศไทยของเราก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิ ดนี้เชนกันในชวง
การวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง ชาติ ฉบับ ที่ 1-7 เชน การวางแผนพัฒ นาพื้น ที่
อุตสาหกรรม การวางแผนพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค การพัฒนาระบบการขนสงมวลชนตางๆเป็น
ตน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 -11 เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ มาก
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ขึ้น การมีวิธีคิดในดานดัง กลาวจึง มีเครื่องมื อในการวางแผนที่คอนขางจํากั ดอยูแตเ พียง การใช
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการภาษี การใชพระราชบัญญัติ ตลอดจนการใชอํานาจรัฐในรูปแบบ
ตางๆเขามาจัดการเพื่ อ ใหก ารจัดสรรทรัพยากรตางๆเกิ ดความเป็นธรรมมากที่ สุด แตจ ากการ
ดําเนินงานที่ผานมาเป็นบทพิสูจนแแลววา เครื่องมือดังกลาวไมสามารถจัดสรรทรัพยากรใหทั่วถึงได
โดยเฉพาะในชุมชนที่อยูหางไกล ชองวางของแนวคิดการวางแผนนี้คือไมมีแนวคิดการวางแผนจากคน
กลุมอื่นๆ เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุมเด็กและสตรี กลุมธุรกิจและบริการ กลุม
สาขาอาชีพตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดมุมมองในมิติใหมได ปัจจุบัน(พ.ศ. 2556)มีแนวคิดการวางแผนเชิง
สถาบัน (Institution) ซึ่งมีรากฐานมาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นนํา ชนชั้นลางจึงรวมตัว
กันอยางหลวมๆโดยมีกฎกติการวมกันแลวสรางอํานาจตอรองกับชนชั้นนําจนทําใหพวกเขาไดรับสิทธิ
และโอกาสในแนวทางที่ดีขึ้น กลไกการวางแผนเชิงสถาบัน(Institution) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานตามแผนเพื่อผลักดันไปสูเปูาหมายได
แตที่ผานมาการวางแผนเชิงพื้นที่กายภาพของประเทศไทย มีการดําเนินการมาตอเนื่องอยาง
เป็ น ระบบ ซึ่ ง ได ส อดแทรกอยู ใ นแผนการพั ฒ นาทุ ก ระดั บ ของโครงสร า งการบริ ห ารของ
ประเทศ ไดแก ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังกลุมจังหวัด ผังจังหวัด ผังอําเภอ ผังเมืองรวม
ผังองคแการบริหารสวนตําบล ผังเมืองเฉพาะ ผังเฉพาะกิจ ผังพื้นที่เ ฉพาะ ในจํานวนนี้มีผังเพียง 2
ประเภท ที่มีกฎหมายรับรองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 คือ ผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ สําหรับผังประเภทอื่นๆนั้น มีนโยบายและคําสั่งกระทรวงรองรับการปฏิบัติ สําหรับใน
ประเทศไทยไดมีการแบงโครงสรางของแผนและผังออกเป็น 6 ระดับดังนี้
1) ระดับชาติ ในระดับชาติมีเฉพาะแผนนโยบาย ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ซึ่ ง จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
(สคช.) แผนดังกลาวจัดทําเป็นแผน 5 ปี ในระดับนี้มีผังทางกายภาพ ที่เรียกวา ผังประเทศ
2) ระดับภาค ผังภาค / ผังอนุภาค เป็นผังที่กําหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนา
กายภาพ ซึ่งถายทอดนโยบายและเปูาหมาย การพัฒนาประเทศและภาค จากแผนพัฒนาระดับชาติ
และผังประเทศ
3) ระดับจังหวัด แผนจังหวัดเป็นการถายทอดแนวทางการจากแนวนโยบายในผัง
ภาค ประกอบกับความตองการของจังหวัด กําหนดเป็นแนวทางและมาตรการในการพัฒนาแตละ
จังหวัด ทางดานแผนพัฒนามีแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานจังหวัดเป็นแผน 5 ปี และ
แผนงบประมาณประจําปี สําหรับ แผนของหนวยงาน ซึ่ง จัดทํ าโดยแตล ะหนวยงานเป็นแผน 5
ปี และแผนงบประมาณรายปีเชนเดียวกันผังกลุมจังหวัด / ผังจังหวัด เป็นผังแมบทในการกําหนด
รูป แบบทิ ศทางการพั ฒ นาของกลุม จัง หวัด/จัง หวัด โดยจะแสดงภาพรวมการเชื่อมโยง ของ
ปัจจัยพื้นฐานของชุชนตางๆ ไดแก เทศบาล องคแการบริหารสวนตําบล อยางเป็นระบบ เสนอแนะ
บรรจุสิ่งที่มีความจําเป็นตอการอยูดีกินดีอยางทั่วถึง เชน โครงการระบบคมนาคมและขนสง โครงการ
อนุรักษแที่ดิน โครงการแหลงน้ํา โครงการวนอุทยาน โครงการศูนยแการเกษตร ฯลฯ
4) ระดับอําเภอ ผังอําเภอกําหนดรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาในแตล ะ
อําเภอจากผังจังหวัด ผังนี้ไดกําหนดขึ้น เนื่องจากไดมีการวางผังตําบลขึ้น โดยมีขอเสนอแนะในการ
พัฒนาและโครงการพัฒนาตาง ๆ ของแตละตําบลนั้น จําเป็นตองมีการผสมผสาน โดยมองภาพรวม
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ในระดับอําเภอ ซึ่งผังอําเภอสามารถทําหนาที่นี้ได โดยมีสาระครอบคลุมทั้งระดับอําเภอ และหากมี
ความจําเป็นก็สามารถที่จะเจาะลึกรายละเอียดถึงระดับ ทองถิ่นหรือตําบลได แผนพัฒนาอําเภอ
จัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาอําเภอเป็นแผน 5 ปี และแผนงบประมาณประจําปี เชนเดียวกับใน
ระดับจังหวัด
5) ระดับทองถิ่น ในระดับทองถิ่นมีผังประเภทตาง ๆไดแก
5.1) ผัง เมื องรวม เป็นการวางและจัดทํ าผัง แม บ ทเกี่ ยวกั บ การใช
ประโยชนแที่ดิน ใหเป็นไปอยางมีระเบียบและไมปะปนกัน และผังแมบทเกี่ยวกับโครงขายโครงสราง
พื้ น ฐานของชุ ม ชนเมื อ งอาทิ เ ช น วางโครงการระบบคมนาคมและขนส ง วางระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อยางประหยัดและสอดคลองกัน วางโครงจัดที่พักผอนหยอน
ใจ และสถานที่ท องเที่ ยว วางโครงการเพื่อสง เสริม อนุรักษแ ศิล ปวัฒนธรรม ภูมิป ระเทศที่
สวยงาม รวมทั้งใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ผังเมืองรวมจะใชบังคับโดยตราเป็นกฎกระทรวง และมี
อายุการใชบังคับ ครั้งละไมเกิน 5 ปี
5.2) ผังสุขาภิบ าล ในพื้นที่สุขาภิบาลจะจัดทําผังที่ มีลักษณะเป็น ผัง
เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาสําหรั บ ชุม ชน เพื่อแก ปัญหาของเมื องระยะสั้น เชน ปัญ หา
การจราจร ปัญหาน้ําเสีย การจัดสวนสาธารณะ และอนุรักษแโบราณสถาน ฯลฯ และวางโครงการ
พื้นฐานการพัฒนาเมืองระยะยาว เชน โครงการถนน โครงการที่พักผอนหยอนใจ โครงการจัดหรือ
ปรับปรุงตลาดกลางการเกษตร โครงการสถานีขนสง โครงการศูนยแราชการ โครงการระบายน้ําฝน
และน้ําโสโครก ฯลฯ สาระของผังประกอบดวย การใชที่ดิน และโครงขายโครงสรางพื้นฐาน
5.3) ผังพัฒนาองคแการบริหารสวนตําบล เป็นการวางผังพัฒนาของตําบล
และหมูบาน โดยจัดใหมีศูนยแตําบลและหมูบาน จัดใหมีบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อยางเหมาะสมและทั่ วถึง ซึ่ง จะทํ าใหป ระชาชน มีฐานะความเป็นอยูและสภาพแวดลอมที่ ดี
ขึ้น เชน โครงการตลาดกลางการเกษตร โครงการถนน โครงการสวนสาธารณะ โครงการศูนยแ
หมูบาน โครงการหองสมุด โครงการอาคารเอนกประสงคแ ฯลฯ
ผัง ทั้ ง ดัง ที่ ก ลาวมานี้จ ะตอ งสอดคลองกั บ แนวนโยบายจากผัง จัง หวัด ผัง อําเภอโดยมี
รายละเอียดสนองตอสภาพปัญหาศักยภาพและเงื่อนไขการพัฒนาทองถิ่น ในระดับนี้แตละทองถิ่นจะ
จัดทําแผนพัฒนาของตนเองทั้งแผน 5 ปีและแผนงบประมาณประจําปี เชน แผนพัฒนาเทศบาล 5
ปี แผนพัฒนาสุขาภิบาล 5 ปี ฯลฯ
6) ระดับพื้นที่เฉพาะ เป็นผังที่ดําเนินการในบางพื้นที่ที่เลือกขึ้นมาเฉพาะเรื่อง หรือ
เฉพาะตัวอยางผังประเภทนี้ เชน
6.1) ผังเมืองเฉพาะ เป็นการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะแหง เกี่ยวกับ
การใชที่ดิน ถนน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฯลฯ การวางผังเมืองเฉพาะจะตองตราเป็น
พระราชบัญญัติ ซึ่งใชเวลานานพอสมควรกรมการผังเมืองจึงไดนํารูปแบบและวิธีการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเมืองมาปรับใช เชน การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง ผังระบบการบริหารจัดการ
น้ํา(โดยกรมโยธาฯ พึ่งดําเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ที่ผานมา) ในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก ไดแก เมือง
เกาอยุธยา เป็นตน
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6.2) ผังเฉพาะกิจ ผังพื้นที่เฉพาะ เป็นการวางผังเพื่อสงเสริมและอนุรักษแ
พื้นที่ เ ฉพาะแหง เชน ผัง สวนสาธารณะ ผัง ปรับ ปรุง ที่ ร าชพัส ดุ ผัง อนุรัก ษแบ ริเ วณทาง
ประวัติศาสตรแ ฯลฯ
6.3) แผนปฏิบัติการเฉพาะเรื่องพื้นที่ ผัง และแผนเหลานี้ จะกลาวถึง
มาตรการและโครงการพัฒนาเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติตอไป
จากแนวทางการวางแผนผังกายภาพที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาการจัดทําแผนผังทาง
กายภาพนั้นตองประกาศพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจน และอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแล
ใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการวางแผนผังนั้นๆ แนวทางการวางแผนผังดังกลาวมีขอจํากัดอยูวา
ไม ส ามารถจั ดการข ามขอบเขตที่ ได จั ดทํ าขึ้ นตั้ ง แต ตน และไม ส ามารถจั ด การกั บ ทรั พยากรที่
เปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลอยูตลอดเวลาได เชน มนุษยแ มวลน้ํา อากาศ แสงแดด สัตวแปุา ปลาในน้ํา
เป็นตน แตในทางตรงขามแนวคิดเชิงสถาบันเป็นเครื่องมือที่เขามาจัดการกับระบบที่เลื่อนไหลขาม
เขตได โดยการใชกลไกเชิงสถาบันเขามากํากับการทํางานกลาวคือ กลไกเชิงสถาบันเป็นการทํางาน
รวมกันระหวางคนในชุมชนเดียวกัน ที่ประสบกับปัญหาคลายๆกันโดยไมมีขอบเขตเชิงพื้นที่เขามา
เป็นตัวกําหนดรวมกันกําหนดกฎกติการวมกัน แลวจึงนําผลที่ไดจากการตกลงกันในเบื้องตน ลงไปสู
การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามเปูาหมายของกลุมที่ไดตกลงรวมกันไว ในกรณีขามเขตพื้นที่หรือขาม
กลุมกัน กลไกเชิงสถาบันดังกลาวจะสามารถกําหนดบทบาทรวมกันระหวางกลุมไดอีกระดับหนึ่งโดย
อาศัยการสรางเครือขายเพื่อรวมตกลงกัน หรืออาศัยกลไกที่เป็นธรรมชาติในการตกลงกัน
ในดานการวางแผนนี้จึง เป็นกระบวนการหรือเครื่องมื อหนึ่ง ที่จ ะทําใหก ารจัดการน้ําเชิง
สถาบันสําเร็จ ลงได กล าวคือ เมื่ อคนที่ ไดรับ ผลกระทบเชนเดียวกั นหรือคนที่ มีแนวคิดเดียวกั น
รวมกลุมกันดําเนินการจัดสรรน้ําจนกอใหเกิดการถายทอดแนวคิดและวิธีการมาอยางตอเนื่องจนเป็น
แบบแผนมาจนถึงปัจจุบัน การกระทําดังกลาวถือวาเป็นรูปแบบของสถาบันที่อาศัยการวางแผนเป็น
เครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน รวมไปถึงการวางระบบกํากับดูแลใหแตละคนปฏิบัติ
ตามอยางไมมีขอโตแยง แบงออกเป็น 2 ระดับคือ การวางแผนบริหารจัดการภายในกลุมผูใชน้ํา
รวมกัน ไดแก การวางแผนบริหารจัดการแรงงานในชวงระดมกลุมผูใชน้ําขุดลอกลําคลองสงน้ํา(ลํา
เหมือง) การวางระบบติดตามตรวจสอบหรือระบบกํากับการใชน้ําในกลุม เป็นตน และการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากร ไดแก การวางแผนการใชที่ดินเพื่อการผลิตขาว การวางแผนการใชน้ํา
ในชวงฤดูแลง การสรางเครือขายกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําเดียวกันเพื่อการแจงเตือนที่ทันตอสถานการณแ
จะเห็นไดวาระดับของการวางแผนเพื่อการจัดสรรน้ํานั้นเป็นแผนที่อยูในระดับปฏิบัติการซึ่งมีกลุม
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจนจึงทําใหงานการวางแผนบรรลุเปูาหมายได
2.1.2 การมีระบบกากับดูแลให้เป็นไปตามแผน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการ
วางแผนยังคงถือเป็นเรื่องใหมสําหรับคนไทย ซึ่งไมไดใชแผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินการใหบรรลุ
เปูาหมายอยางเป็นกระบวนการ หากแตใชแผนเป็นเครื่องมือในการสนองความตองการของกลุม
ผลประโยชนแในรูปแบบตางๆกลาวคือ ในดานเนื้อหาของแผนเป็นความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหดีตาม
เปูา หมายที่ วางไว เช น การวางแผนพัฒ นาท องถิ่ น การวางแผนพั ฒ นาสิ่ง แวดลอม การวาง
แผนพัฒนาเมืองใหม เป็นตน แตในดานเจตนารมของผูกํากับดูแลใหเป็นไปตามแผนนั้นยังคงเป็น
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คําถามที่ ต อ งการพิ สู จ นแ ให เ ห็ นถึง ความมุ ง มั่ น ตั้ง ใจที่ แท จ ริ ง (กั ม ปนาท ภัก ดี กุ ล , 2549: 4)
เชนเดียวกันกับการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ํา หรือการวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใน
ขั้นการนําแผนไปสูการปฏิบัตินั้นจําเป็นตองมีหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนมีอํานาจในการปฏิบัติงาน
และเป็นอิสระในการบริหารจัดการรวมกัน กลไกที่ทําใหการกํากับดูแลมีการจัดสรรน้ําไดอยางเป็น
ธรรมคือการมีองคแกรผูใชน้ําในรูปแบบตางๆเขามาชวยกํากับดูแลภายใตกฎกติกาที่เป็นธรรมจึงจะทํา
ใหก ารจัดสรรน้ํามี ความเป็นธรรมเกิ ดขึ้นได แตความลมเหลวจะเกิ ดขึ้นโดยการนําเอาแนวทาง
นิเวศวิทยาไปใชป ระโยชนแซึ่ง ก็เ นนเรื่องการทํางานแบบองคแร วม ตัวอยางที่เ ห็นไดชัดเจนคือ การ
สนับสนุนให หนวยงานรัฐดานน้ํา 1 หนวย รับผิดชอบตอมิติดานทรัพยากรในทุกมิติ ซึ่งเป็นภาระที่
หนักเกินตัวและไมมีทางทํางานใหดีได (เกษม จันทรแแกว, 2547: 56)
2.1.3 การวางแผนเพื่อการจัดการข้ามพื้นที่ ปัจจุบัน .ศ.พ )2556เป็นที่ยอมรับ (
ที่ ไ ม ส ามารถแก ไขใหเ กิ ดการทํ างานร ว มกั น ได คือ การขี ดเส นพื้ น ที่ โดยทั่ ว ไปว าประเด็น ปั ญ หา
รับ ผิดชอบของแตละหนวยงาน โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่พื้นที่ เขตการ
ปกครองไมสัมพั นธแกั บพื้นที่ลุมน้ํา จึงทํ าใหการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานไมเ กิดขึ้นทั้ง โดย
ธรรมชาติและโดยนโยบายที่รัฐอยากเห็น ประเด็นการวางแผนเพื่อการจัดการขามพื้นที่จึง เป็น
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยมีเปูาหมายเพื่อการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติที่ มีอ ยูครอบคลุมพื้นที่ ลุม น้ําเดียวกัน มี นัยยะที่ก ลาวถึงกั นโดยทั่วไป 2
ระดับคือ
ระดั บ แรกคื อ การทํ า งานรว มกั น ระหว างหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ งานศึกษาของ (Manfred Pope, 2004: 73) ที่ทําการวิเคราะหแระบบการ
วางแผนทั้ ง ในระดับ ท อ งถิ่นและระดับ ชาติในประเทศเขมร ลาว เวียดนามและไทย พบวาทั้ ง 4
ประเทศ ระบบการวางแผนยังเป็นแบบแยกสวน ไมมียุทธศาสตรแและมุงที่การทํากิจกรรม มากกวาจะ
เป็นการประสานความหลากหลายของความจําเป็นและความตองการในขอบเขตพื้นที่เฉพาะ (spatial
or territorial orientation) โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรมกองที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ํา ไมวาจะ
เป็น ที่ดิน น้ํา ปุาไม และสิ่งแวดลอม ตางก็พัฒนากระบวนการและวิธีการวางแผนของตนเองเพื่อแยง
ชิงงบประมาณประจําปี งานศึกษาชิ้นนี้ยังไดเสนอ ถึงระดับที่นาจะเหมาะแกการวางแผนแบบบูรณา
การสําหรับประเทศไทย คือ ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด อยางไรก็ดีสําหรับกรณีของประเทศไทย
เป็นที่นาเสียดายวา งานศึกษาชิ้นนี้ กลับมิไดกลาวถึง การดํารงอยูของ เครือขายลุมน้ําภาคประชาชน
ที่มีกระบวนการทําแผนและปฏิบัติการแยกออกจากระบบราชการ เชนเดียวกันกับแนวคิดการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยมีหลักคิดในการทํางานไมเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแตจะ
เอาผลการดําเนินงานรวมกันเป็นตัวตั้ง ซึ่งทําใหมีคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในทางปฏิบัติ เชน ใน
การวางแผนการจัดการลุม น้ําวา จะสรางสรรคแก ระบวนการอยางไรที่ส ามารถตอบสนองความ
ตองการและเปูาหมายของนักวางแผนผูไดรับผลกระทบและสาธารณะทั่วไปไดผ ลที่สามารถนําไป
ปฏิบัติได มี นโยบายที่ มี ความคุม คา และจะใชเ ทคนิคการมี สวนรวมที่ ดีที่ สุดชนิดใดที่ เ หมาะกั บ
จุดมุงหมายดังกลาวไดเป็นตน (มนตรี จันทรวงศแ และคณะ, 2548: 81)
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ระดับที่สองคือการจัดการความสัมพันธแของทรัพยากรทุกประเภทที่อยูในพื้นที่โดยไม
แยกสวนกัน คือ ระดับของการบูรณาการตัวทรัพยากร ระหวางทรัพยากรน้ํากับทรัพยากรอื่นๆ ในลุม
น้ํา มีตั้งแตขอเสนอที่เป็นการบูรณาการทรัพยากรรายชนิด เชน น้ําในแม น้ํา น้ําใตดิน และชายฝั่ง
บูรณาการน้ํา ที่ ดินและทรัพ ยากรอื่นๆ เป็นตน ไปจนถึง ขอเสนอที่เ ป็นแบบ ecosystem base
management ซึ่งลาสุด ในแวดวงชุมนุมนักวิทยาศาสตรแยุโรป ไดนําเสนอ แนวทางการจัดการลุมน้ํา
โดยใชแนวคิด Eco-hydrology and Phytotechnology ซึ่งพัฒนารวมกันระหวาง UNESCO และ
UNEP ซึ่งมีคูมือที่เผยแพรทั่วไปเมื่อปี 2004 (วีรบูรณแ วิสารทสกุล , 2552: 8)
ทั้งสองแนวทางจึงนาจะเป็นทางออกของแนวทางในการแกไขปัญหาดานนี้ อยางไร
ก็ตามการดําเนินการในเบื้องตนถือวาเป็นทางเลือกหนึ่งของการวางแผนการจัดการที่ไมยึดติดในกรอบ
ของพื้นที่อยางที่เป็นอยูในปัจจุบันแตสําหรับประเทศไทย การวางแผนเพื่อการจัดการขามพื้นที่ยังคง
เป็นภาพในฝันที่ทุกคนอยากเห็นแตก็ยังคงเป็นภาพลางๆที่แมอยากใหเป็นก็ยากที่จะทําใหดีขึ้นไดดวย
หลายปัจจัยที่ไมเอื้ออํานวยกลาวคือ ระเบียบวิธีการเบิกจายงบประมาณของแตละหนวยงานที่ไมเอื้อ
ตอการทํางานรวมกัน นโยบายทางการเมืองทุกระดับที่เป็นปัจจัยหนุนใหเกิดการทํางานไมบูรณาการ
รวมกันเป็นตน
2.1.4 การมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผน กลไกสําหรับการมีสวนรวมถูกระบุวาจะ
เป็นเครื่องมือ หรือแนวทางที่จะเอาชนะระบบราชการ และการตัดสินใจที่รวมศูนยแ อีกทั้งยังชวยทําให
มีความชอบธรรมในดานการจัดองคแกร (Duda and El-Ashry, 2000: 115-126) การแสดงความเป็น
เจาของในการตัดสินใจ และการเปิดโอกาสใหกับกลุมตางๆ ที่มีความสนใจที่แตกตางกันเขามามีสวน
รวมในการจัดการ จะชวยหลีก เลี่ยงความขัดแยง ในเรื่องทรัพยากร ดวยการสรางความเชื่อใจและ
ความสัมพันธแที่ดีตอกัน มีกรณีศึกษาที่ชี้วาการปรึกษาหารือและการมีสวนรวมที่ได รับการบูรณาการ
เขาไปสูการสรางองคแกรการจัดการน้ําอยางบูรณาการ นั้นสามารถนําไปสูการจัดการน้ําไดเป็นอยางดี
เชนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนภายใตโครงการการจัดการของ Murray-Darling Basinใน
ประเทศออสเตรเลีย (Blackmore, 1995:15-25) ขณะที่องคแประกอบของคณะอนุกรรมการลุมน้ํา
ของประเทศไทยซึ่งมีภาคสวนที่ไมใชราชการอยูครึ่งหนึ่งนั้นอาจกลาวไดวา การจัดการลุมน้ําของไทย
ไดเปิดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมอยางสูง แตเมื่อพิจารณากันในรายละเอียด ก็จะพบวา คน
เหลานี้แทบจะไมไดมีเครือขายความสัมพันธแกับ (ผูนํา) ชุมชนเลย และในอีกหลายกรณี แผนงานการมี
สวนรวมในระดับลุมน้ํา ก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดกัน ผูที่มีสวนไดเสียออกตั้งแตในระยะเริ่มแรกที่มี
การกําหนดทิศทางการจัดการงานทั้งหมด และมักจะเป็นการปรึกษาหารือในระยะเวลาสั้นๆ ที่สําคัญ
คือ ขาดกลไกที่จะทําหนาที่ สงเสริม สนับ สนุนใหเ กิดการมี สวนรวมในระหวางกระบวนการทํ างาน
นอกจากนี้ (Blackmore, 1995:15-25) ยังตั้งขอสังเกตที่นาสนใจไววา การมีสวนรวมที่เป็นอยูนั้น มัก
เป็นการใช อํานาจ ของคําวา การมีสวนรวม (new tyranny of participation) เสียมากกวา และ
นี่ก็เป็นประเด็นที่ทาทายสําหรับงานพัฒนาที่จะตองระมัดระวังมากขึ้นวา การมีสวนรวมที่เป็นอยู ได
สรางความชอบธรรมใหผูมีอํานาจมีอํานาจมากขึ้นหรือไม โดยเฉพาะ เมื่อมีงานวิชาการจํานวนมาก
พบวา ในโลกแหงความเป็นจริง การรับเอาแนวทางการมีสวนรวมมาใชนั้น สวนใหญใชเพียงแคเป็น
โวหาร ทั้งในการวางแผนและการจัดการเทานั้น (วีรบูรณแ วิสารทสกุล, 2552)
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2.2 ทฤษฎีของสถาบัน การจัดการเชิงสถาบันเป็นแนวทางที่นักสังคมศาสตรแหลายสาขา
นํามาใชศึกษาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ตองใชรวมกันและไมสามารถแบงแยกหรือกีดกันคนอื่นได
แตกรณีของประเทศไทยยังมีการใชวิธีการนี้อยูอยางจํากัด ประเด็นหลักคือจะมุงศึกษาสถาบันทาง
สังคมในฐานะที่เป็นกลไกในการจัดการความสัม พันธแระหวางมนุษยแกั บทรัพยากร เพราะแสดงถึง
กฎเกณฑแที่ เกี่ ยวขอ งกั บสิทธิและหนาที่ซึ่งสังคมสรางขึ้นมา เพื่อใชกํ าหนดความสัม พันธแร ะหวาง
สมาชิก ของชุม ชนกับทรัพ ยากรโดยมีลัก ษณะเป็นระบบกรรมสิท ธิ์รวมกั นของหนวยทางสังคมที่ มี
ผลประโยชนแรวมกัน และการยอมรับรวมกันในสิทธิและอํานาจของกลุม วิธีการศึกษานี้จะวิเคราะหแ
เงื่อนไขตางๆที่ สง ผลใหก ารจั ดการเชิง สถาบันของแตล ะชุ ม ชนมี ค วามสามารถแตกตางกั น ซึ่ ง
ประกอบดวยลัก ษณะทางกายภาพของทรัพยากร ลักษณะทางเศรษฐกิจและสัง คม และลักษณะ
ทางการตัดสินใจของชุมชน โดยประเมินจากเปูาหมายของการใชทรัพยากรในดานความยั่งยืน ดาน
ความเสมอภาคและดานความมั่นคงของวิถีชีวิตชุมชน พบวา ความสามารถในการจัดการทรัพยากร
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ เชน การมีกฎเกณฑแที่เขามากับสภาพของทรัพยากร การมีพัฒนาการของ
องคแกรที่ยาวนาน การมีกลไกยุติความขัดแยงและการมีผูนําองคแกรที่เขมแข็งเป็นตน แนวทางนี้ยังให
ความสําคัญกับเงื่อนไขของการยอมรับองคแกรชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันอยางเป็นทางการวาจําเป็น
ตอการเสริมสรางความเขมแข็งขององคแกรชุมชนในบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ แบบตลาด ซึ่งอาจจะมีผลทําให
องคแกรที่ไมเป็นทางการออนแอลงได ดังนั้นจึงควรใหเกิดการจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางรัฐกับ
องคแกรชุมชน เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนและปูองกั น
สภาวะของทรัพยากรเปิดเสรี ซึ่งมักจะเกิดจากความลมเหลวของการบังคับใชระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐ
ตามกฎหมายแตเพียงลําพังดานเดียว ดังนั้นเพื่อใหเกิดความกระจางชัดในเชิงลึกของการจัดการเชิง
สถาบันจึง จะขอเริ่ม จากความหมายในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พุท ธศัก ราช 2525ให
ความหมายของคําวา สถาบันไววาสิ่งซึ่งคนในสวนรวมคือสังคมจัดตั้งใหมีขึ้นเพราะเห็นประโยชนแวามี
ความต อ งการและจํ า เป็ น แก วิ ถี ชี วิ ต ของตน เช น สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ศาสนา
สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง ในความหมายตาม Dictionary of Modern Sociology ให
ความหมายของ สถาบันไววาเป็นกระบวนการหรือการรวมกลุมในลักษณะดังนี้
1) มีการจัดระเบียบอยางดี เชนมีการกําหนดบทบาทและความสัมพันธแของผูที่มี
สวนเกี่ยวของ
2) มีระบบเชนมีการกําหนดวาผูมีสวนเกี่ยวของตองทําอยางาไร
3) มีเสถียรภาพหรือความมั่นคง โดยมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงยากและไมขึ้นอยูกับ
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรืออาจกลาวสรุปไดวา สถาบันทางสังคมหมายถึง กลุมของบรรทัดฐานทาง
สัง คมที่ สัง คมไดกํ า หนดไว เ พื่ อ ใชเ ป็น หลัก ในการกระทํ า กิ จ กรรมตางๆของสมาชิก ในสัง คมเพื่ อ
แกปัญหาพื้นฐานเพื่อการดํารงอยูของสังคม
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2.2.1 ความหมายของสถาบัน สถาบันในปัจจุบันหลายทานอาจเขาใจหรือสื่อ
ความหมายไปในทางการเมือง แตสถาบันในที่นี้ไมมีความหมายใดที่มีสวนเกี่ยวของกับทางการเมือง
แมแตนอย ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในเชิงความหมายจึงมีคําอธิบายในเชิงทฤษฎีดังนี้
สถาบัน(Institution) มีรากศัพทแมาจากคําวา สถาปนาแปลวาการจัดตั้งขึ้นหรือการเกิดขึ้น
เป็นรูปรางมีความคงถาวร ซึ่งแสดงวาเป็นสิ่งที่จัดตั้งขึ้นอยางเป็นระเบียบมีการจัดระบบภายในอยาง
ถูกตองเหมาะสมดังนั้นสถาบันสังคมหมายถึง กลุมคนที่รวมกันแนนอนดวยวัตถุประสงคแที่จะกระทํา
การตอกันระหวางกันและรวมกันและรวมถึง แบบอยางของการกระทําทางสังคมที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจนแนนอนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมา (พัทยา สายหู, 2522: 139 -140)
สถาบัน หมายถึง วิถีชาวบาน จารีต กฎเกณฑแ กติกา ระเบียบแบบแผน และกฎหมาย
ตางๆ ตลอดจนความเป็นกลุมกอนที่เป็นทางการและไมเป็นทางการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ที่ ทําหนาที่สําคัญในสังคม ประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับบรรทัดฐานเหลานี้และแสดง
ออกมาในความเชื่อมั่ นในความถูก ตอง การเคารพในสัญ ลัก ษณแ( Symbols)ตางๆที่ เกี่ ยวของ และ
พรอมที่จะปูองกันรักษาใหดํารงอยูตอไป (ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุูง, 2532: 87)
สถาบัน หมายถึง ขอตกลงรวมกันซึ่งสังคมนั้นๆรวมกันสรางขึ้นมาเพื่อกําหนดขอบเขตหรือ
จัดความสัม พั นธแร ะหวางสมาชิก ของคนในสัง คมกับ ทรัพยากรและการเขาถึง การใชป ร ะโยชนแใน
ทรัพยากรนั้นๆใหเกิดความเป็นธรรม ดังนั้นสถาบันสรางขึ้นมาเพื่อระบุสิทธิ์ในทรัพยากรใหชัดเจนขึ้น
พรอมทั้งเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม นั้นๆ สังคมนั้นๆ ชุมชนนั้นๆ ใหมีการใชประโยชนแ
ทรัพยากรอยางเป็นธรรมและยั่งยืน โดยอาศัยการสรางกติกาหรือขอตกลงรวมกันเป็นเครื่องมือชวย
ใหเกิดการแบงปันและจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเป็นธรรม สถาบันจึงถูกใชเพื่อเป็นการควบคุม
สมาชิกไมใหนอกลูนอกทางนั่นเอง (อานันทแ กาญจนพันธุแ, 2541: 21-22)
จากนิย ามดั ง กลา วจะเห็ นได ความเป็ น สถาบัน มี ลั ก ษณะเป็ น องคแ ก รรู ป แบบหนึ่ ง ใน
ความหมายของรัฐ ถาสถาบันสามารถสรางเสถียรภาพในสังคมไดจึงทําใหเกิดคําถามวา สถาบันทาง
สังคมเกิดขึ้นไดอยางไร สถาบันสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากมนุษยแมีความตองการทางรางกายตางๆ
เมื่ อมนุษยแเ กิ ดความตอ งการมนุษยแก็ จ ะหาวิธีก ารเพื่อบําบัดความตองการและจากประสบการณแ
ตลอดจนการทดลองและผิดพลาด (Trials and errors) มนุษยแจึงไดสรางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บําบัดความตองการตางๆเหลานั้นขึ้นพอสรุปไดวาสถาบันทางสังคมเกิดจากสาเหตุสําคัญดังนี้
1) เกิดจากความตองการของมนุษยแทั้งความตองการทางกายและความตองการ
ทางจิตใจทําใหรวมกันเป็นสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว
2) เกิดจากการเพิ่มของประชากรมากขึ้นทําใหความตองการตางๆของมนุษยแ
เพิ่มมากขึ้นจึงรวมกันเป็นสถาบันงายขึ้นและเกิดขึ้นตลอดเวลา
3) เกิดจากสถาบันสังคมเป็นเครือ่ งมือที่สาํ คัญในการจัดระเบียบทางสังคมเพราะ
เป็นกลุมของบรรทัดฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมวาเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นตอสังคมตองสรางและ
ดํารงรักษาไวใหคงอยูตลอดไป
4) เกิดจากวัฒนธรรมหรือแบบอยางของพฤติกรรมที่สมาชิกของสังคมประพฤติ
ปฏิบัติสืบตอกันมาเป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเป็นสิ่งจําเป็นที่ตองมีในสังคม
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5) เกิดจากสติปัญญาของมนุษยแที่ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของ
การดํ า เนิ นชี วิ ต ร ว มกั นในลั ก ษณะของสถาบั น เพื่ อ ความสงบสุ ข ความสะดวกสบายและความ
เจริญกาวหนาของมนุษยแและสังคม
6) เกิดจากความเจริญกาวหนาและการขยายตัวของสังคมทําใหสถาบันสังคมที่มี
อยูไมสามารถตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกไดจึงเกิดสถาบันสังคมใหมขึ้นอยูเสมอ
2.2.2 องค์ประกอบของสถาบัน ลักษณะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอ
การเกิดของสถาบันทางสังคมในรูปแบบตางๆดังนั้นเมื่อบริบทของสังคมนั้นๆเปลี่ยนไปก็จะสงผลให
เกิดสถาบันทางสังคมในรูปแบบที่สังคมนั้นๆตองการตามรายละเอียดที่กลาวมาในเบื้องตน โดยมี
องคแประกอบของสถาบันที่สําคัญดังตอไปนี้ (พัทยา สายหู, 2522: 168)
1) สมาชิกคือ กลุมคนทั้งกลุมคนที่เป็นผูดําเนินงานและสมาชิกโดยทั่วไป
2) วัตถุประสงคแหรือเปูาหมายซึ่งเกิดจากความตองการรวมกันของสมาชิก
3) บรรทัดฐานหรือระเบียบแบบแผนในการดําเนินงาน เพื่อกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของสมาชิกและความเป็นระเบียบระบบของสถาบันสังคม
4) สัญลักษณแหรือสิ่งแทนเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใหสมาชิกยึดมั่นในสถาบัน
5) กิจกรรมของสถาบันที่นําไปสูวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายของสมาชิก
6) สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสถาบัน เชน สถานที่ดําเนินการ
วัสดุ ครุภัณฑแและอุปกรณแตางๆ
7) ผลประโยชนแ ที่ ส มาชิ ก ได รั บ จากกิ จ กรรมของสถาบั น ซึ่ ง ตอบสนอง
วัตถุประสงคแหรือเปูาหมายของสมาชิก
8) การยอมรับของสมาชิกและผูคนในสังคมทําใหสถาบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมี
ความคงทนถาวรดํารงอยูไดเป็นเวลายาวนาน
2.2.3 ประเภทของสถาบัน จากองคแประกอบดังกลาวสงผลใหสถาบันมีความ
แตกตางกันจึงทําใหเกิดสถาบันขึ้นเพื่อรวมกันจัดการทรัพยากรในลักษณะที่แตกตางกันออกไปตาม
บริบทของชุมชนและสังคมนั้นๆ ดังนั้นสถาบันจึงมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรรวม
ในชุมชนเพราะเป็นเครื่องมือที่ถูกคิดคนและทดลองใชจนเห็นผลเป็นที่ประจักษแแลววาเป็นเครื่องมือที่
ใชไดเ หมาะสมกับ บริบ ทของชุม ชนในท องถิ่นนั้นๆ ดัง นั้นเพื่อใหเ ห็นภาพของความแตกตางของ
เครื่องมือที่เรียกวาสถาบันจึงจะแยกแยะใหเห็นในแตละประเภทดังนี้
1) สถาบันในรูป แบบของสิท ธิที่ ใชเ ป็นเครื่องมื อในการจัดการทรัพยากร
รวมกันของคนในชุมชน (อานันทแ กาญจนพันธุแ , 2543: 21-22) ไดอธิบายถึงการเกิดขึ้นของสถาบัน
ในรูปแบบของสิทธิเพื่อการจัดการทรัพยากรรวมกันในชุมชน กลาวคือการจัดการทรัพยากรในเชิง
สถาบันเป็นความสัมพั นธแร ะหวางระบบธรรมชาติและระบบสังคมของมนุษยแ จะมี มุ มมองขยาย
ออกไปจากเงื่ อ นไขเชิ ง จิ ต สํ า นึ ก ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ที่ ทํ า หน า ที่ เ สมื อ นกลไกกํ า หนด
ความสัมพันธแทั้งสองระบบ แตสําหรับการจัดการทรัพยากรในเชิงสถาบัน จะใหความสําคัญกั บ
เงื่อนไขดานความสัมพันธแเชิงสถาบัน ที่ไมผูกติดอยูกับชุมชนหรือมีอยูแลวในหนวยของชุมชน ไมได
เนนโครงสรางของระบบเศรษฐกิจใหญมากนัก เนื่องจากมีสมมุติฐานที่ยังคงตั้งอยูในระบบตลาดแบบ
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ทุนนิยม โดยแนวคิดนี้ไมยึดติดอยูกับหนวยงานทางสังคมอยางตายตัวเพียงหนวยใดหนวยหนึ่ง แต
จะใหความสําคัญกับความสัมพันธแเชิงซอน ซึ่งมีนัยวา การจัดการทรัพยากรสวนรวมไมควรผูกขาด
อยูกับหนวยงานทางสังคมเพียงหนวยใดหนวยหนึ่ง ไมวาจะเป็นชุมชนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ
แตควรถือ เป็นการจัดการรวมกั น โดยการสรางสถาบันทางสัง คมขึ้นมาทํ าหนาที่เ ป็นกลไกและ
กฎเกณฑแ เพื่อจัดความสัมพันธแในการเขาถึงการใชทรัพยากรประเภทตางๆ ในรูปแบบของระบบสิทธิ
ในการเขาถึงทรัพยากร ซึ่งเปิดใหระบบสิทธิตางๆไมวาจะเป็นสิทธิโดยรัฐ สิทธิสวนรวม และสิทธิ
สวนบุคคล สามารถอยูรวมกั นไดในพื้นที่ห รือหนวยเดียวกัน เพราะมองสิทธิต างๆในลัก ษณะที่ มี
ความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแตสิทธิเปิดเสรีไปจนถึงสิทธิที่ปิดกั้นใหเฉพาะปัจเจกบุคคลเทานั้น การ
ดํารงอยูรวมกันของสิทธิตางๆถือวาสิทธิเป็นรากฐานสําคัญของสถาบันสังคม ในแงที่เป็นกฎเกณฑแ
และกลไกในการกําหนดความเชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศกับระบบสังคมและเศรษฐกิจ และจะเป็น
แรงจูง ใจสํา คัญ ในการจัด การทรัพ ยากร ในขณะที่ ส ถาบัน ทางสัง คมนั้น เป็น ทุ นทางสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมที่ ม นุ ษ ยแ ไ ด ส ร า งขึ้ น มาจากประสบการณแ อ ย า งยาวนานภายใต เ งื่ อ นไขเฉพาะของ
ความสัมพันธแระหวางมนุษยแและระบบนิเวศ
2) รูปแบบสถาบันการจัดการทรัพยากรน้ํา ในลําหวยรวมกันของชุมชน ซึ่ง
เป็นงานการศึกษาเปรียบเทียบระบบชลประทานแบบประเพณีของชุมชนสองแหงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย (อาภา ศิริวงศแ ณ อยุธยา, 2522: 87-168) ไดใหรายละเอียดวาสถาบันในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํารวมกันมีอยูหลายรูปแบบขึ้นอยูกับบริบทของชุมชนนั้นกลาวคือ
2.1) สถาบันรูปแบบเหมืองฝาย ที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบานบน
พื้นฐานของความสัมพันธแ ในการใชน้ําจากแหลงเดียวกัน ดังนั้นความเป็นสมาชิกกลุมสังคมใดนั้นโดย
อาศัยบริเวณที่ทําการเกษตรหรือทุงนา (Field locality) และเหมืองเป็นหลัก (canal based) ใน
ระบบเหมืองฝายบางแหงการรวมกลุมสังคมและการควบคุมบังคับบัญชาหลายระดับในระดับชุมชน
ทั้งหมดที่เหมืองยอยๆและระดับจุดปลอยน้ําซึ่งชาวนาหลายคนไดใชน้ํารวมกันแตละระบบเหมืองฝาย
บางแหงการรวมกลุมสังคมทั้งระบบในระดับชุมชนและมีกลุมหัวหนาบริหารในระดับเดียวเทานั้น
2.2) สถาบันรูปแบบเหมืองฝาย ที่เกิดจากผูนําที่มีระดับการควบคุมและ
อํานาจเด็ดขาดแตกตางกันไปในลักษณะผูนําที่มีอํานาจการบริหารสูงตัดสินใจในกิจการขององคแกร
บังคับใหเป็นไปตามกฎเกณฑแอยางเครงครัดมีอํานาจการสัง่ การเชนเดียวกับผูบ ริหารแทจริงโดยจะเป็น
ระบบขององคแกรขนาดใหญที่มีสมาชิกมากมายหลายแบบซึ่งตองมีการจัดสรรเป็นสัดสวนในเรื่องสิทธิ
และผลประโยชนอยางประณีตซับซอนและเด็ดขาดอันเป็นระบบของพื้นราบในขณะเดียวกันองคแกรใน
ชุมชนเหมืองฝายขนาดเล็กบนพื้นที่สูง ไมมีความตองการบริหารการบังคับบัญชามากเทากับพื้นราบ
โดยลักษณะผูนํามักเป็นแบบประสานงาน
2.3) สถาบันรูปแบบเหมืองฝาย ที่ เ กิ ดจากการรวมกลุม รวมมื อสําหรับ
จัดการกิจการดูแลรักษาเหมืองฝายนั้นมีการจัดกลุมเป็นสองแบบคือ หมูเหมืองฝายที่รวมกลุมกันโดย
พื้นฐานของที่นาและการใชน้ํารวมกัน และหมูต฿างซึ่งเป็นกลุมทํางานลอกเหมืองรวมกันโดยพื้นฐาน
ของความสัมพันธแที่เป็นพวกมาจากหมูบานเดียวกันดังนั้นการรวมกลุมความรวมมือสองแบบนี้จึงเนน
ใหเห็นการใหความสําคัญ กับหนวยงานทางสังคมพวกที่มีที่นาใกลเคียงกันรับน้ําจากเหมืองเดียวกัน
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รวมทั้งเพื่อนบานจากหมูบานเดียวกันซึ่งไดทํางานรวมกันเป็นกลุมบอยครั้ง ไดย้ําความรู สึกความเป็น
พวกเดียวกันของชุมชนโครงสรางการแบงกลุมยอยทั้งสองแบบจําเป็นตองมีอยูรวมกัน
2.4) สถาบันรูปแบบเหมืองฝาย มีลักษณะที่ซับซอนคือการเป็นสมาชิกกลุม
ตางๆนั้นในกฎเกณฑแ ยึดถือ ความแตกตางในเรื่อ งประเภทของการทํ าเกษตรและการยึดถือสิท ธิ
ครอบครองที่ดินระหวางหมู ชาวนาหมู ชาวไรหมู เจาที่ดิน และหมู นาเชาเมื่อพิจารณาในหลักเกณฑแ
พื้นฐานของแนวคิดของชาวนาอยูดวยจะใหความสําคัญชาวนาในการปลูกขาวมากที่สุดเป็นเรื่องของ
การยึดถือเคารพสิทธิการมากอหลังการมีสวนเป็นผูกอสรางระบบเหมืองฝายขึ้นมาของชาวนา
จากงานการศึกษาดังกลาวจะพบวาระบบความสัมพันธแของสถาบันที่ชุมชนรวมกันสรางขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวมกันบริหารจัดการน้ําในลําหวยที่ชาวบานเรียกวาเหมืองฝายนั้น มีทั้ ง
ลักษณะความสัมพันธแงายๆ จนถึงความสัมพันธแในแบบซับซอนขององคแกรใหญความแตกตางมีมากใน
กลุมของสมาชิกหากวาโครงสรางในความเป็นจริงของระบบมีสวนรวมสรางความมั่งคงขององคแกรและ
ลดความแตกแยกในกลุมที่แตกตางกัน
3) รูปแบบสถาบันที่เกิดจากผลจากการตกลงรวมกันของผูใชน้ําแตละกลุม จะ
ปรากฏในรูปแบบของกฎกติกาที่กลุมนั้นๆรวมกันสรางขึ้น (Elinor Ostrom, 1996: 143) มีลักษณะ
เป็นพลวัตรที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสังคมนิเวศนแนั้นๆและใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา เป็น
แนวทางจัดการกับทรัพยากรรวมจะเป็นไปในรูปแบบรวมกันประกอบดวย ผูประกอบการ ภาครัฐ
และกลุมคนที่เสียประโยชนแที่กําลังเผชิญกับการเขามาใชทรัพยากรไดฟรีโดยไมตองจาย ผลที่ไดคือ
การสรางกฎกติก าขึ้นในชุมชนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบุคคลโดยใชกฎระเบียบที่รวมกันทําขึ้น
และพบวากลุม ที่ ส ามารถจัดการและดูแลพฤติก รรมของพวกเขาประสบความสําเร็จไดจ ะตองมี
ลักษณะดังนี้ 1. มี ขอบเขตของกลุมที่ชัดเจน 2. การออกกฎควบคุมการใชทรัพยากรรวมกันให
สอดคลองกับเงื่อนไขและตรงกับความตองการของทองถิ่น 3. บุคคลสวนใหญที่ไดรับผลกระทบจาก
กฎเหลานี้สามารถมีสวนรวมในการแกไขกฎได 4. สมาชิกในชุมชนมีสิทธิในการออกกฎเพื่อใหเป็นที่
ยอมรับจากหนวยงานภายนอกรวมกัน แบบจําลองของ (Ostrom,1996) เขาเสนอวา ผลจากการตก
ลงรวมกั นของผูใชน้ําแตล ะกลุม จะปรากฏในรูป แบบของสถาบันที่ ก ลุม นั้นๆรวมกั นสรางขึ้น มี
ลักษณะเป็นพลวัตรที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสังคมนิเวศนแนั้นๆ ปัจจัยที่ทําใหเกิดสถาบันแบง
ออกเป็น 2 กลุม ไดแก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจั ยภายในแบงออกเป็น 4 ดานหลักๆ
ไดแก ระบบทรัพยากรในชุมชน หนวยทรัพยากร ผูใชทรัพยากร ระบบกํากับ ปัจจัยภายนอกแบง
ออกเป็น 4 ดานหลักๆไดแก นโยบายของรัฐ ระบบนิเวศนแ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม จะทําให
ไดผลของการตกลงกันออกมาในรูปแบบของสถาบันที่ประกอบดว ยขอบเขตผูใช เงื่อนไขกติกาที่จะ
นํามาใชเป็นขอบังคับสมาชิกผูใชน้ําทุกคน เป็นตน
งานของ Ostrom (1996) ที่กลาวมาในเบื้องตนนั้นเป็นการจัดการทรัพยากรรวมที่เกิดจาก
กลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของเขามารวมกันสรางกฎกติกาการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีเหตุผลและเป็ น
ธรรม เป็นที่นาสังเกตวา เป็นการสรางกฎกติกาในแตละกลุมเทานั้นถาหากมีผูใชทรัพยากรรวมนี้อยู
หลายกลุมแตกตางกันจะใชชุดความรูนี้มาอธิบายไมได ในลักษณะเดียวกันมีนักวิจัยหลายทานเห็น
สอดคลองกับเขาประกอบดวย
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4) จากงานการศึกษาพัฒนาการทางประวัติความเป็นมาและการจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย แบงออกเป็น 2 ระบบสถาบัน ไดแก สถาบัน
เหมืองฝายที่จัดการโดยราษฎรแรวมกัน และสถาบันเหมืองฝายที่จัดการโดยรัฐ (วันเพ็ญ สุรฤกษแ ,
2528: 44-192) มีรายละเอียดดังนี้
4.1 สถาบันเหมืองฝายที่จัดการโดยราษฎรแรวมกัน จากผลการศึกษา
พบวาเกษตรผูใชน้ําสวนนอยประมาณรอยละ 5 เทานั้นที่รูจักพระราชบัญญัติชลประทานราษฎรแ พ.ศ.
2482 สวนใหญอยูในตําแหนงผูนําเหมืองฝาย กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งคนเหลานี้สวนใหญจะทําหนาที่
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐอยูเป็นประจําจึงทําใหทราบเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตามในระบบการ
บริหารจัดการเหมืองฝายพบวามีโครงสรางที่ไมแตกตางจากเดิมที่ปรากฏมาแลวไมนอยกวา 700 ปี
กลาวคือ ประกอบดวย แกเหมืองแกฝายเป็นหัวหนา รองแกเหมืองแกฝาย ผูชวยแกเหมืองแกฝาย
หรือแกเหมือง รองเหมือง และสมาชิกผูใชน้ํา (เหมือง คือ ลําคลองสงน้ํา) ทั้งหมดจะชวยกันสราง
กฎเกณฑแหรือที่เรียกวาสัญญาเหมืองฝาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกํากับดูแลสมาชิก ให
เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําแกสมาชิก
4.2 สถาบั นเ หมื อง ฝา ยที่ จั ด กา รโ ดย รั ฐ อา ศั ย อํ า นา จต า ม
พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 การบริหารจัดการในระบบนี้ จะมีนายอําเภอในพื้นที่
เป็นผูมีอํานาจในการตัดสินแกไขปัญหาตางๆ รูปแบบการสั่งการก็มักจะเป็นไปตามโครงสรางของ
ราชการเป็นหลัก และเป็นการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐเอง กับกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
โดยมีกรมชลประทานเป็นแกนกลางในการติดตอประสานงาน ซึ่งอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการโดย
ราษฎรแเป็นตนแบบในการจัดทําระบบการบริหารจัดการน้ํารวมกับชุมชน เพื่อไมใหขัดกับระบบการ
ทํางานในรูปแบบเดิม อยางไรก็ตาม การจัดการแบบนี้หนวยงานของรัฐจะเขาไปเป็นกรรมการใน
ระดับโครงการ ในระดับแปลงนาหรือระดับพื้นที่สวนใหญก็จะให กํานัน ผูใหญบาน และแกเหมือง
แกฝายเป็นผูพิจารณาแกไขปัญหาในดานตางๆตามลําดับ
โดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องตนทําใหส ามารถแยกประเภทการเกิดของ
สถาบันออกเป็น 4 รูปแบบหลักๆ
1) สถาบันที่ ป รากฏอยูในรูป แบบของกลุ ม คนที่ ร วมตัวกั นเพื่อรวมปฏิบัติก ารใหบ รรลุ
เปูาหมายบางอยางที่กลุมนั้นๆตองการ มีตั้งแตการรวมกลุมแบบไมเป็นทางการไปจนถึงการรวมกลุม
แบบเป็นทางการ เชน เหมืองฝายครัวเรือน แกเหมืองแกฝาย กลุมผูใชน้ํา องคแกรผูใชน้ํา สมาคม
ผูใชน้ํา เป็นตน สถาบั นในรูปแบบนี้มีความชัดเจนในเชิงรูปธรรมมีก ารรวมกลุมภายใตเปูาหมาย
เดียวกันจึงมักจะเกิดในพื้นทีป่ ระสบปัญหาคลายๆกัน เชน พื้นที่ชุมชนที่ตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร
เชนเดียวกัน พื้นที่ชุมชนที่ตองการรักษาผืนปุาเพื่อตองการอนุรักษแสัตวแปุาและอาหารที่ไดจากปุ าใหมี
ความอุดมสมบูรณแตอไป
2) สถาบันที่ปรากฏอยูในรูปแบบของระบบกํากับที่ควบคุมใหสมาชิกดําเนินตามดวยความ
ยินดีไมมีขอโตแยงใดๆ เชน ความเป็นเครือญาติ ความเชื่อที่ถูกปลูกฝังโดยระบบเครือญาติ แบบ
แผนประเพณี อํานาจรัฐ การติดตอสื่อสารอยางตอเนื่อง รวมกัน จึงทํ าใหทุกคนในชุมชนรวมกั น
อนุรักษแทรัพยากรไวได เชน การที่ทุกคนในชุมชนมีความเชื่อเรื่องผีปูุตาจึงตองมีการกันพื้นที่ปุาใน
ชุมชนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงสงผลใหคนในชุมชนไมตัดไมทําลายปุาในพื้นที่แหงนี้ จนทําใหยังคงมีปุาไม
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ในชุมชนอยูจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแบบแผนประเพณี อีต 12 คอง 14 และพิธีกรรมความเชื่อตางๆ
สถาบันลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเป็นกลุมคนที่มีความใกลชิดกันเป็นเครือญาติกัน ชนเผา
เดียวกัน หรือเป็นกลุมคนที่ใชพื้นที่สาธารณะรวมกัน หรือใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน จึงทําให
กลุมคนเหลานี้มีพื้นฐานทางความคิดที่ใกลเคียงกัน เขาใจกันงาย มีจิตสํานึกที่ตองการธํารงรักษาไว
ซึ่งความสวยงามของสภาพแวดลอม จึง รวมกั นสรางสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกั นเพื่อใหทุก ยินยอม
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและยินดี แตเมื่อมีความแตกตางหลากหลายในความเป็นเผาพันธุแสถาบัน
ในรูปแบบที่เป็นทางการจะชวยไดมากขึ้น
3) สถาบันที่ปรากฏอยูในรูปแบบของเงื่อนไข กฎกติกา หรือขอตกลง เป็นเครื่องมือที่ใช
ในการควบคุมสมาชิกหรือกลุมคนที่มีความแตกตางหลากหลายใหอยูในกรอบ เครื่องมือดังกลาวถูก
ผลิตจากการมี สวนรวมของผูมี สวนไดสวนเสียจากทรั พยากรที่ ใช รวมกั น จนปรากฏให เ ห็นใน
หลากหลายรูปแบบตั้งแตแบบไมเ ป็นทางการไปสูแบบที่เป็นทางการ ไดแก ขอตกลง แบบแผน
เงื่อนไข กฎกติกา ระเบียบขอบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญัติ เป็นตน กรณีตัวอยางเชน เมื่อ
กลุมผูใชน้ําตกลงกันวาจะจัด สรรน้ําใหสมาชิกที่อยูทายน้ําโดยสมาชิกที่อยูตนน้ําตองหยุดการใชน้ํา
กอนชั่วคราว 3-4 วัน แตเมื่อใดก็ตามที่คนตนน้ําแอบใชน้ําก็จะถูกลงโทษตามกฎกติกาที่สมาชิกใน
กลุมรวมกันออกกฎกติกามาบังคับสมาชิกรวมกันเป็นตน สถาบันในรูปแบบนี้จะมีความเป็นทางการ
มากขึ้นถาหากมีความหลากหลายของกลุมผูใชประโยชนแทรัพยากรมีความแตกตางกัน
4) สถาบันที่ปรากฏอยูในรูปแบบของแบบอยางการกระทํา คือการดําเนินการเพื่อแกไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆดวยวิธีการคลายเดิมจนทําใหเป็นบรรทัดฐานทางสังคม เชน การรวมกันของ
สมาชิกผูใชน้ําขุดลอกลําเหมือง การออกแบบระบบสงน้ําเพื่อนําน้ําเขาสูแปลงเกษตร การแบงหรือ
การจัดสรรน้ําตามแบบอยางที่เคยดําเนินการมาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันในรูปแบบนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปบางตามสถานการณแ แตโดยรวมแลวจะไม คอยเปลี่ยนแปลงในเชิง หลัก การมาก
เนื่องจากการกระทําที่ผานมานั้นไดรับการพิสูจนแมาหลายรุน จึงมีการสืบทอดการกระทํามายังกลุม
ผูใชทรัพยากรรุนหลังๆ
2.2.4 การเกิดขึ้นของสถาบัน สถาบันสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากมนุษยแมี
ความตองการทางรางกายตางๆ เมื่อมนุษยแเกิดความตองการ มนุษยแก็จะหาวิธีการเพื่อบําบัดความ
ตองการ และจากประสบการณแ ตลอดจนการทดลองและผิดพลาด (trials and errors) มนุษยแจึงได
สรางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทางมาบําบัดความตองการตางๆ เหลานั้นขึ้น พอสรุปไดวา สถาบัน
สังคมเกิดจากสาเหตุสําคัญดังนี้
1) ความตองการของมนุษยแ ทั้งความตองการทางกายและความตองการ
ทางจิตใจ ทําใหรวมกันเป็นสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว
2) การเพิ่มของประชากรมากขึ้น ทําใหความตองการตางๆ ของมนุษยแเพิ่ม
มากขึ้น จึงรวมกันเป็นสถาบันงายขึ้น และเกิดขึ้นตลอดเวลา
3) สถาบันสังคมเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดระเบียบทางสังคม เพราะ
เป็นกลุมของบรรทัดฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมวาเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นตอสังคม ตองสรางและ
ดํารงรักษาไวใหคงอยูตลอดไป
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4) เป็นวัฒ นธรรมหรือแบบอยางของพฤติก รรมที่ ส มาชิก ของสัง คม
ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเป็นสิ่งจําเป็นที่ ตองมีใน
สังคม
5) เกิดจากสติปัญญาของมนุษยแ ที่ตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเป็นของการดําเนินชีวิตรวมกันในลักษณะของสถาบัน เพื่อความสงบสุข ความสะดวกสบาย และ
ความเจริญกาวหนาของมนุษยแและสังคม
6) ความเจริญกาวหนาและการขยายตัวของสังคม ทําใหสถาบันสังคมที่ มี
อยูไมสามารถตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกได จึงเกิดสถาบันสังคมใหมขึ้นอยูเสมอ
2.2.5 บทบาทและหน้า ที่ข องสถาบัน สถาบันทางสังคมมีบ ทบาทหนาที่ ที่
สําคัญดังตอไปนี้
1) ตอบสนองความตองการและความจําเป็นตางๆ ของมนุษยแและสังคม
มนุษยแ
2) กําหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคม เพื่อใหความสัมพันธแทาง
สังคมเป็นระเบียบระบบตามที่สังคมตองการ
3) ควบคุม รูปแบบพฤติก รรมของบุคคลและความสัม พันธแทางสังคม ให
เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม
4) รักษาสืบตอและถายทอดทางวัฒนธรรมในสังคม ทําใหวัฒนธรรมเป็น
มรดกทางสังคมจากคนรุนกอนไปสูคนรุนหลัง และรุนตอไปโดยไมมีการสิ้นสุด
5) จัดระเบียบและระบบของสังคม ใหเหมาะสมกับการขยายตัวและความ
เจริญกาวหนาของสังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพื่อความสุขและความสะดวกสบายของมนุษยแและ
สังคม
6) หนาที่เฉพาะอื่นๆ ตามภาระหนาที่ของสถาบันสังคมแตละประเภท
2.2.6 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสถาบัน สถาบันเป็นรูปแบบหนึ่งของ
พฤติกรรมมนุษยแที่มีความเป็นธรรมชาติเหมือนสิ่งมีชีวิต มีการเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปตามธรรมชาติ
ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงสถาบันก็เชนเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงอยู 2 รูปแบบคือ การเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะของการปรับตัวใหคงอยูตอไปในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเชน การรวมตัวกันจัดการปุา
ชุมชนรวมกันเพื่อใหเกิดความเป็นธรรมในการใชประโยชนแรวมกันแตเมื่อเวลาผานไปกลุมดังกลาวตอง
พัฒนาใหกลุมมีความเป็นทางการมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเกิดขึ้นแลวดับลง
เมื่อมีเหตุการณแมากระทบก็จะเกิดขึ้นใหม เชน การเกิดขึ้นของกลุมคนอาสาชวยเหลือผูประสบภัยน้ํา
ทวมเมื่อน้ําลดลงกลุมคนเหลานี้ก็จะหายไป เป็นตน
ในขณะที่ อานันทแ กาญจนพันธุแ (2543) อธิบายวาการเปลี่ยนแปลงสถาบันเกิด
จาก 2 ปัจ จัยหลัก คือ ปัจ จัยภายในและปัจ จัยภายนอกกลาวคือ ปัจ จัยภายในคือในตัวสถาบัน
ประกอบดวยกลุมคนที่สรางกฎกติกา เงื่อนไข บรรทัดฐานตางๆขึ้นมาดังนั้นถาหากเปลี่ยนสิ่งเหลานี้
สถาบันก็เปลี่ยนรูปแบบไปดวยเชนกัน ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแวดลอมคือ ปัจจัยที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของปัจจัยภายในและจะสงผลกระทบโดยตรงตอสถาบันตองปรับเปลี่ยนไปดวยเชนกัน
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ไดแก ฤดูกาลเปลี่ยนไป การใชที่ดินเปลี่ยนไป นโยบายทองถิ่นหรือสวนกลางเปลี่ยนไป ดังนั้นจะ
ทําใหสถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
2.2.7 สถาบันกับการจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรน้ําเป็นทรัพยากรที่ ไม
สามารถกีดกันการใชประโยชนแจ ากคนอื่นได ประกอบกับธรรมชาติของน้ํามีการปรับตัวใหเขากั บ
ลักษณะทางกายภาพที่ มีน้ําอาศัยอยูในทุ กสภาวะ ดัง นั้นเมื่ อมนุษยแจะควบคุม และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําจึงจําเป็นตองหาระบบการบริหารจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของน้ําดวยเชนกัน แตที่ผานมาการมนุษยแไดพยายามจะใชรูปแบบที่เป็นทางการ ภายใตการกํากับ
ดูแลจากรัฐเขาไปควบคุมและบริหารจัดการน้ําซึง่ เป็นระบบที่ไมสามารถปรับตัวไปงายเมื่อมีเหตุการณแ
ที่ตองตัดสินใจหรือตองแกใหทันกับสถานการณแ เชน น้ําทวมฉับพลัน เกิดการแยงน้ําในชวงฤดูแลง
น้ํากัดเซาะตลิ่ง พังเสียหาย เกิดภาวะน้ําทวมไรนาเสียหาย เป็นตน การบริหารจัดการในรูปแบบ
สถาบันจึงตอบโจทยแไดมากกวารูปแบบอื่นๆ กลาวคือรูปแบบของสถาบันนั้นเป็นปรากฏการณแทาง
สังคมมีอยูหลายระดับ ตั้งแตระดับชาติไปจนถึ งระดับทองถิ่น ภาพที่ 1 และมีความแตกตางจาก
รูปแบบอื่นๆ รูปแบบของสถาบันสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณแการเปลี่ยนแปลงไดงาย และมี
ความคลองตัวสูงในการบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความเป็นธรรมทั้ง ในระดับสถาบันผูใชน้ําและ
ระดับเครือขายระหวางสถาบัน
ดังนัน้ การจัดการน้ําจึงเป็นการจัดการใหทุกคนสามารถเขาถึงน้ําไดอยางเทาเทียมโดยอาศัย
การไหลตามแรงโนมถวงของโลกซึ่งเป็นธรรมชาติของน้ํา ในชวงเวลาวิกฤติ (มีปริมาณน้ํามากในฤดูฝน
หรือมีปริมาณน้ํานอยในฤดูแลง) ทั้งสองเหตุการณแไมสามารถคาดการณแไดลวงหนาไดวาจะเกิดขึ้ น
เมื่อไหร แต
เมื่อมีเหตุการณแเกิดขึ้นกะทันหันการจัดการในรูปแบบใดจะมีความรวดเร็วสามารถปรับตัวเพื่อแกไข
สถานการณแไดทั นกับ เหตุก ารณแที่กําลังดําเนินอยูไดดีที่สุด สามารถหาคําตอบไดจากตารางที่ 2.1
ความแตกตางระหวางการจัดการสถาบันระดับชาติกับสถาบันระดับทองถิ่นดังนี้
ชาติ

ภาพที่ 2.1 แสดงระดับของสถาบัน

ท้องถิ่น







นโยบาย เชน มติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย เชน พรบ., กฎกระทรวง
กฎระเบียบ ขอตกลง
จารีต ประเพณี ความเชื่อ
บรรทัดฐานทางสังคม แบบแผน พิธีกรรม

ตารางที่ 2.1 ความแตกตางระหวางการจัดการสถาบันระดับชาติกับสถาบันระดับทองถิ่น
ลาดับ
ประเด็น
1
โครงสรางองคแกร
2
บทบาทหนาที่
3

สิทธิหรือการใชทรัพยากร

4

อํานาจและการตัดสินใจ

สถาบันระดับชาติ
มีโครงสรางที่แนนอนเปลี่ยนแปลงยาก
มีความชัดเจนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อยางไร เวลาใด ขามสายกันลําบาก
ชัดเจนวาใครไดเทาไร มีทรัพยากรอะไร
ใชไดเทาไรอยางไร เพิ่มลดยาก
มีลักษณะรวมศูนยแ

สถาบันระดับท้องถิ่น
มีโครงสรางหลวมๆปรับเปลี่ยนไดเร็ว
มีความชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณแ ทํางานแทนกันได
ชัดเจน เป็นไปตามเหตุผลและความ
จําเป็น เพิ่มลดตามความจําเป็น
มีการรวมศูนยแและกระจายอํานาจ

24

5

การมีผูนํา

6

การควบคุมและกํากับดูแล

7

เมื่อกระทําผิดกฎระเบียบ

8

ปรากฏการณแในสังคม

9

การทํางานรวมกับองคแกรอื่น

เป็นการเลือกตั้งหรือแตงตั้งผานบอรแด
ขององคแกร
ใชระเบียบ กฎหมาย หรือ พรบ. เป็น
เครื่องมือ
ลงโทษ ติดคุกหมดอนาคต เรียกเงินคืน
ไลออกใหออก ตามกฎหมาย
มีตัวตนชัดเจน รัฐใหการรับรองและมี
ความเป็นทางการ
มีความเป็นทางการ มีขั้นตอน ไมขัด
ตอระเบียบของทั้งสองฝุาย แบงงานกัน
ชัดเจน การใชจายไมขัดตอ
วัตถุประสงคแขององคแกร

เป็นการเลือกตั้งจากสมาชิกโดยตรง
ใชขอตกลง สัญญา แบบแผน จารีต
ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม
ถูกตัดสิทธิใช อยูในชุมชนลําบาก เมื่อ
สํานึกผิดสังคมก็พรอมใหอภัย
มีปรากฏการณแชัดเจน รัฐไมใหการ
รับรอง มีความไมเป็นทางการ
กระทําไดเลยทุกรูปแบบเมื่อมีความ
จําเป็น การใชจายปรับเปลี่ยนตาม
เหตุผล โปรงใสและชี้แจงได

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI.) พ.ศ. 2555
ดังนั้นผลจากการเปรียบเทียบในตารางที่ 2.1 การจัดการในรูปแบบสถาบันทองถิ่นจึงเป็น
รูปแบบที่เกิดจากการรวมตัวกันตามธรรมชาติของมนุษยแเพื่อจัดการกับวิกฤติที่ทุกคนในพื้นที่กําลัง
เผชิญรวมกัน ดวยการรวมกลุมแลวสรางกฎกติกางายๆเพื่อกํากับและควบคุมใหสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุเปูาหมายตามที่กลุมไดตั้งใจไว รูปแบบดังกลาวถือวาเป็นการบริหารจัดการภายใตรูปแบบ
เชิงสถาบันอยางชัดเจน ปรากฏการณแดังกลาวมักเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมนุษยแ พบไดทั่วไปทุก
แหงที่มีวิกฤติการณแเกิดขึ้น
2.3 ทฤษฎีความเป็นธรรม การบริหารจัดการน้ําในทุกรูปแบบมีเปูาหมายที่แตกตางกัน
ในงานการศึกษามีเปูาหมายเพื่อสรางความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร ดังนั้ นเพื่อแสดง
ใหเห็นวาผลจากการดําเนินการโดยใชเครื่องมือจัดการเชิงสถาบัน จะกอใหเกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้น
อยางไร และเป็นไปตามหลักสากลหรือไมอยางไร ดัง นั้นจึงตองทบทวนวรรณกรรมงานทางดาน
ความเป็นธรรมเพื่อใหเห็นหลักการในการเปรียบเทียบวาเป็นไปตามหลักสากลหรื อไมอยางไรโดยมี
รายละเอียดในการทบทวนวรรณกรรมดังนี้
(อริสโตเติล, อางถึงใน โสภณ รัตนากร, 2534: 87) กลาวไววาความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคน
ที่เทากันไดรับการปฏิบัติทเี่ ทาเทียมกันการจัดระเบียบความสัมพันธแของมนุษยแตามหลักเกณฑแซึ่งสังคม
ยอมรับนับถือโดยปราศจากความลําเอียง คือความยุติธรรมหรืออีกนัยหนึ่ง ความยุติธรรม คือการใช
กฎเกณฑแโดยปราศจากความลําเอียงมิใชกระทําตามอําเภอใจ ความยุติธรรมนอกจากจะหมายถึงการ
ใชกฎเกณฑแ โดยปราศจากความลําเอียงแลวยังรวมถึง ความเสมอภาคซึ่งหมายถึงมนุษยแมีความเท า
เทียมกันภายในกฎเกณฑแเดียวกัน หรือการใชใชกฎเกณฑแหรือกฎหมายโดยปราศจากความลําเอียง
กอใหเกิดความเป็นธรรมอยางเทาเทียม
(จอหแน รอลวแส , 1971) เสนอวาประการแรกเราตองใหความสําคัญเป็นอันดับแรกๆ กับ
เสรีภาพที่เทาเทียมกันและโอกาสที่เป็นธรรมสําหรับทุกคนในสังคม และประการที่สอง ตองพยายาม
แบงสรรปันสวนรายไดและความมั่งคั่งไปยังกลุมคนที่ยากจนใหไดอยางทั่วถึงที่สุด และเขามองวา
สังคมที่มีความยุติธรรมนั้นกฎหมายและสถาบันตางๆไมควรใหประโยชนแกับคนกลุมหนึ่งบนตนทุนของ
คนกลุมอื่ นๆ บนฐานธรรมชาติและฐานสัง คมที่ มีความแตกตางกันในการพัฒ นาแนวคิดที่ วาความ
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ยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรม หลัก การนี้เ ป็นหลัก ประกันวาเมื่อบุคคลที่ มีส ภาพและแรงจูงใจ
คลายๆกันก็พึงไดรับโอกาสในชีวิตที่คลายคลึงกัน ดังนั้นคนที่ดอยโอกาสที่สุดในสังคมก็ควรจะไดรับ
โอกาสอยางทัดเทียม ความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมจะถือวาเป็นความยุติ ธรรมก็ตอเมื่อ
ความไมเทาเทียมนั้นไดชวยสงเสริมใหคนที่ดอยโอกาสที่สุดคนที่ยากจนที่สุดไดมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี
(อภิวัฒนแ รัตนวราหะ, 2553) เสนอวาการใหนิยามและความหมายของความเป็นธรรมนั้น
แตกตางกันออกไป แลวแตวิธีคิดและมุมมองผนวกกับสถานการณแหรือเหตุการณแที่กําลังประสบอยูมี
ความแตกตางกัน ซึ่งจะสงผลตอระบบฐานคิดทําใหการสื่อความหมายของความเป็นธรรมในเชิงลึก
แตกตางกันออกไป แตในเชิงหลักการแลวความหมายของความเป็นธรรมจะมีลักษณะที่คลายกันคือ
ความเสมอภาคในทุกดาน ในความเป็นจริงความเป็นธรรมเป็นผลของการกระทํานั้นๆซึ่งเขาสามารถ
แยกผลของการกระทําออกเป็น 10 ประเภท ไดแก
1) ความเป็นธรรมเป็นการไดเทากันทั้งหมด มิไดมุงสนใจที่ระดับฐานะ
2) ความเป็นธรรมเป็นการมีโอกาสเทากัน ทุกคนมีโอกาสเทากันหมด แตผลที่ไดไมถูก
นํามาพิจารณา
3) ความเป็นธรรมเป็นการดําเนินตามกระบวนการและเงื่อนไขที่ทุกคนไดตกลงกันไว จึง
เกิดความเป็นธรรม
4) ความเป็นธรรมเป็นไปตามความหมายของสิทธิ เชน สิทธิความเป็นมนุษยแสิทธิชุมชน
เป็นตน และขนาดพื้นที่มีที่มากไดมากตามความจําเป็น เป็นตน
5) ความเป็นธรรมเป็นไปตามความหมายของความจําเป็นผู ใ ดจําเป็นมากควรไดรั บ
ประโยชนแมาก
6) ความเป็นธรรมที่ขึ้นอยูกับระดับของความพยายาม ผูที่พยายามมากควรจะไดมากจึงจะ
ถือวามีความเป็นธรรม
7) ความเป็นธรรมขึ้นอยูกับสัญญาถาเป็นไปตามที่สัญญาไวถือวาเป็นธรรม
8) ความเป็นธรรมจากการแบงงานและความรับผิดชอบกันทําอยางละเทาเทียมกันจึงจะถือ
วาเป็นธรรม
9) ความเป็นธรรมจากการแบงตามหลักของผูที่มีความสามารถมากกวาจึงควรไดรับผิดชอบ
มากกวา
10) ความเป็นธรรมตามความหมายของอํานาจ ทุกคนมีคะแนนเสียงและอํานาจในการ
ตัดสินใจในการเมืองเทากัน
จากฐานคิดความเป็นธรรมทั้งสิบขอในเบื้องตนซึ่งจะนําไปสูฐานคิดในการกําหนดเปูาหมาย
ของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามมาวาจะทําใหเกิดความเป็นธรรมในรูปแบบใด
โดยสรุปในดานความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรนั้นจะชี้วัดไดอยางไรวาเกิดความเป็น
ธรรมแลว จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุป ไดวา จากแนวคิดของอริส โตเติล (โสภณ
รัตนากร, 2534) ความเป็นธรรมวัดจากกฎกติกาและผูทบี่ ังคับใชตองปราศจากอคติใดๆ แตกตางจาก
แนวคิดของจอหแน รอลวแส (1971) วาความเป็นธรรมวัดจากผูที่ มีโ อกาสนอยที่สุดสามารถไดรับ
อรรถประโยชนแที่เขาพึงไดรับเทียบเทากับผูมีโอกาสมากจึงจะก อใหเกิดความเป็นธรรม และแนวคิด
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ของอภิวัฒนแ รัตนวราหะ (2553) ความเป็นธรรมวัดจากผลของการกระทํานั้นๆวาสงผลใหเกิดความ
เป็นธรรมตอสังคมนั้นอยางไร
ดังนั้นในการวัดความเป็นธรรมจึงพิจารณาจาก 2 กลุมคือ
1) กลุมผูนํา(ซึ่งเป็นผูจัดสรรทรัพยากร) โดยจะวิเคราะหแใน 2 ดานคือ หลักคิดมีความ
ปราศจากอคติหรือไมอยางไรและเครื่องมือที่ใชในการจัดสรรมีความเป็นธรรมอยางไรวัดอยางไร
2) กลุมผูใชน้ํา(ซึ่งเป็นผูไดรับการจัดสรรทรัพยากร) โดยจะวิเคราะหแจากผูที่มีโอกาสไดรับ
ประโยชนแนอยที่สุดวาเขามีโอกาสไดรับอรรถประโยชนแที่เขาพึงไดรบั เทียบเทากับผูมโี อกาสมากหรือไม
2.4 งานวิจัย ที่เ กี่ย วข้ อง เป็นการทบทวนประเด็นสถาบันในการจัดการน้ํามี ความ
แตกตางกั นอยางไร และในพื้นที่อื่นๆเขามีการดําเนินงานตามแนวคิดนี้มาอยางไรบาง จึงตองมา
ทบทวนเอกสารตางๆดังตอไปนี้
การศึกษาของ มิ่งสรรพแ ขาวสะอาด (2544) การบริหารจัดการน้ําในระดับสากล เป็นการ
กระจายอํานาจแมวาในหลายประเทศจะมีลักษณะการบริหารประเทศแบบรวมศูนยแก็ตาม รัฐทํ า
หนาที่ออกกฎหมายหรือขอบัญญัติเกี่ยวกับน้ําใหชัดเจนวาจะกระจายอํานาจไปในรูปแบบใด บาง
ประเทศก็มีการรวมอํานาจทุกอยางไวที่รัฐ บาลสวนกลางไดแก อํานาจการจัดหารน้ํา อํานาจการ
จัดสงน้ํา อํานาจการกํากับดูแล อํานาจการบํารุงรักษาทุกดาน และอํานาจการเก็บคาน้ํา เป็นตน
แตบางประเทศไดกระจายอํานาจเหลานี้ไปยังรัฐสวนภูมิภาค และรัฐในสวนของทองถิ่นใหกํากับดูแล
กันเอง หรือบางประเทศก็ไดโอนอํานาจบางอยางใหแกเอกชนชวยบริหารจัดการ เชน การจัดสงน้ํา
การบํารุงรักษา เป็นตน ดังนั้นในเชิงอํานาจการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งในแตละประเทศมีการออก
กฎหมายกําหนดใหน้ําเป็นสมบัติสาธารณะที่ตองใชประโยชนแรวมกันอยางเป็นธรรม ถาหากใครเอา
เปรียบ หรือทําใหคนอื่ น ๆไดรับความเดือดรอนจากการใชน้ําก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย แตล ะ
ประเทศก็จะมีแนวทางในการจัดการน้ําที่แตกตางกันออกไปสามารถแยกเป็นกลุมได 3 แนวทาง
ไดแก
1) การกระจายอํานาจความรับ ผิดชอบไปสูหนวยงานระดับ ตางๆ เพื่อใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพในเชิงบริหารจัดการ โดยการออกกฎหมายใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการน้ํา
ไปยังหนวยงานระดับลางแบงเป็น 2 รูปแบบ การกระจายอํานาจตามโครงสรางการบริหารปกครอง
(เขตปกครอง) และการกระจายอํ านาจตามลักษณะของภูมิประเทศ(กรรมการลุมน้ํา) ซึ่งทั้งสอง
รูปแบบจะทําใหเ กิดความคลอ งตัวในเชิงปฏิบัติแตกตางกัน แบบแรกเกิ ดความคลองตัวสูงในเชิง
ปฏิบัติเพราะมีหนวยงานและระบบงบประมาณรองรับชัดเจน ดังนั้นการสั่งการ การดําเนินการ การ
เบิกจายงบประมาณ มีความสะดวกเป็นระบบตรวจสอบไดงาย แตก็มีขอเสียคือ มีความลาชาในการ
ดําเนินงานเนื่องจากมีภาระหลายหนาที่ มีความสับสนในเชิงปฏิบัติหลายหนวยงานทําหนาที่คลายกัน
จนแยกกันไมออกก็มี ซึ่งมีหลายประเทศที่ดําเนินการเชนนี้ไดแก ชิลี อเมริกา อิสราเอล อังกฤษ
ฝรั่งเศส เป็นตน สวนการกระจายอํานาจตามลักษณะของภูมิประเทศ(กรรมการลุมน้ํา)นั้นไมพบใน
หลักการบริหารจัดการตามแบบสากล อยางไรก็ตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบนี้กําลังถูกทดลอง
ใชในการบริหารจัดการน้ําซึ่งพบวามีหลายประเทศที่กลาวถึงวิธีการบริหารจัดการตามแบบอยางนี้
เชน ประเทศจีน อินเดีย มาเลยแเซีย เป็นตน แตก็ไมไดนําเอาการบริหารจัดการนี้ไปใชอยางจริงจัง
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ซึ่งก็ยังใชในรูปแบบของการปกครองเป็นหลักอยูเชนเดิม ซึ่งสถานะของรูปแบบการบริหารจัดการ
ตามลักษณะของภูมิประเทศ(กรรมการลุมน้ํา)นั้น มีการตั้งกรรมการระดับรองลงไปอีก เชน ระดับ
ลุมน้ํา ระดับองคแกรผูใชน้ํา ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงหนวยที่ทําหนาที่ในการจัดการดานขอมูลขา วสาร
วิเคราะหแ เสนอแนะเทานั้น ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการโดยแทจริง
2) การใหอํานาจเอกชนเป็นผูจดั การแทนรัฐ ในหลายประเทศไดใหเอกชนเขามาชวย
ในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง โดยสวน
ใหญจะใหเอกชนเขามาชวยรับผิดชอบ ในเรื่องการจัดหารแหลงน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา การสงจาย
น้ํา และการบํารุงรักษา ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการจางในระยะสั้น 3 – 5 ปีเป็นตน แนวทาง
ลักษณะนี้มีปฏิบัติกันทั่วโลกอยูแลว
3) ในเชิงปฏิบัติการเป็นการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรแ เขามาชวยในการกํากับ
ดูแลดานการควบคุมทั้งในดานปริมาณคุณภาพของน้ํา เชน การกําหนดสิทธิการใชน้ําประเภทตางๆ
โดยไดกําหนดประเภทผูใชน้ําดังนี้ การใชน้ําเพื่อการเกษตร การใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค การใชน้ํา
เพื่ออุตสาหกรรม การใชน้ําเพื่ อการขนสง ฯ เป็นตน โดยการออกระบบใบอนุญาตการใชน้ําซึ่ง
สามารถซื้อ -ขาย หรือโอนสิทธิการใชน้ําได และการเก็ บคาน้ําซึ่งจะคิดในราคาที่ แตกตางกันตาม
สภาพพื้นที่ที่แตกตางกันหรือตามประเภทของผูใชน้ํานั้นๆ แบบอยางการบริหารจัดการโดยอาศัย
เครื่องมือนี้ก็มีใหเห็นกันทั่วโลกเชนกัน สวนใหญมักจะเริ่มจากประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และ
อเมริกาใต เป็นตน ที่ยังมีการใชเครื่องมือนี้กันแพรหลาย แตก็พบวามีขอจํากัดอยูหลายดานคือ การ
ใชเครื่อ งมือทางเศรษฐศาสตรแนี้ ไมไดก็ใหเกิดความเป็นธรรมเสมอไป ในทางตรงกันขามกับเป็น
เครื่องมือที่เอามาใชหากินหรือเอาเปรียบคนอื่นๆไดอยางถูกกฎหมายดวยเชนกัน
งานศึกษาของ Manfred Pope (2547) อางจาก วีรบูรณแ วิสารทสกุล(2552) ที่ทําการ
วิเคราะหแระบบการวางแผนทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติในประเทศเขมร ลาว เวียดนามและไทย
พบวาทั้ง 4 ประเทศ ระบบการวางแผนยังเป็นแบบแยกสวน ไมมียุทธศาสตรแและมุงที่การทํากิจกรรม
มากกวาจะเป็นการประสานความหลากหลายของความจําเป็นและความตองการในขอบเขตพื้นที่
เฉพาะ (spatial or territorial orientation) โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรมกองที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ลุมน้ํา ไมวาจะเป็น ที่ดิน น้ํา ปุาไม และสิ่งแวดลอม ตางก็พัฒนากระบวนการและวิธีการวางแผนของ
ตนเองเพื่อแยงชิงงบประมาณประจําปี งานศึกษาชิ้นนี้ยังไดเ สนอ ถึงระดับที่นาจะเหมาะแกการ
วางแผนแบบบูรณาการสําหรับประเทศไทย คือ ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
งานศึกษาของ Alyson Slator (1996) จากการศึก ษากรณีศึกษาในต างประเทศที่
ประสบความสําเร็จ ในการวางแผนการจัดการภัยที่ สืบ เนื่องจากน้ํา เชน ประเทศสหรัฐอเมริก า
ประเทศแคนาดา ประเทศในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศเนเธอรแแลนดแ ไดเห็นวาหลายประเทศ
เริ่มตนการแกปัญหาอุทุก ภัยโดยสรางนโยบายและมีโครงการของรัฐบาลที่เนนหนักไปที่การลงทุ น
โครงสรางพื้นฐานเพื่อปูองกันอุทกภัย แตใหความสําคัญนอยกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการเปิด
โอกาสและสงเสริมใหชุมชนและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เขามามี
สวนรวมในการวางแผนระยะยาวและการบริหารจัดการ ไดยกขอสังเกตเรื่องการพึ่งพาโครงสราง
พื้นฐานในการแกไขปัญหาอุทกภัยเป็นหลักวา การกอสรางโครงสรางเหลานี้เป็นเพียงการแกไขปัญหา
ในระยะสั้น เป็นการแกปัญหาที่ปลายเหตุ และอาจจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอภัยพิบัติเพิ่มขึ้นไปอีก
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ดวย เพราะเมื่อมีการสรางโครงสรางตางๆปูองกันพื้นที่เสี่ยงหรือพื้ นที่น้ําหลาก จะทําใหชุมชนหรือ
ประชาชนที่ อ ยูในพื้ นที่ นั้น รูสึก ว ามี ความปลอดภัยแลวจนไม ตอ งยายออกไปที่ อื่น และไม ตองมี
มาตรการปูองกันอุทกภัยอีกตอไป ทั้งยังดึงดูดใหพื้นที่มีการลงทุน และการยายถิ่นฐานเขามามากขึ้น
ซึ่งจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติมากขึ้นไปดวย และเมื่อมีการพัฒนา
เกิดขึ้นแลว ก็จะมีการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อปูองกันอุทกภัยมากขึ้นไปอีก เชน ที่ประเทศแคนาดา
ในชวงปีค.ศ. 1950 เกิดอุท กภัยครั้งใหญ Great Canadian natural disaster บานกวา 10,000
หลังคาเรือนถูกน้ําทวมในเมือ ง Winnipeg และประชาชนกวา 100,000 คนตองอพยพ รัฐบาลได
เริ่มตนแกปัญหาโดยการสรางถนนเพื่อเป็นคันกั้นน้ํา (boulevard dyke system) แตในปีค.ศ. 1956
ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญขึ้นอีกครั้ง หนวยงานรัฐในระดับภูมิภาคจึงเห็นวาเพียงสิ่งกอสรางพื้นฐานนั้นไม
เพียงพอ และไดริเริ่มวางแผนบริหารจัดการน้ําระยะยาวเพื่อแกปญ
ั หาภัยอุทกภัยในทองที่ในระยะหลัง
หลายประเทศไดพ ยายามวางระบบบริหารจัดการที่มี ประสิท ธิภาพ ควบคูไปกับ การใชโ ครงสราง
พื้นฐานเพื่อที่จะลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ เริ่มมีการเขาใจวาการจัดการภัยพิบัติเป็นกระบวนการที่
ตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง
2.5 สรุปการทบทวนวรรณกรรม เพื่อพัฒ นาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ผลจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในดานการวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจะพบวามีประเด็นที่ยังไมได
ดําเนินการคือ การวางระบบกํากับดูแลใหเป็นไปตามแผนและการวางแผนเพื่อการจัดการขามพื้นที่
ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นปัญหาในเชิงการนําแผนไปสูการปฏิบัติเป็นอยางมาก เนื่องจากหนวยงานของ
รัฐแตล ะหนวยตางมีเปูาหมายและงบประมาณที่ ไดรับ แตกตางกั น จึงทํ าใหเกิ ดปัญหาในเชิง การ
ทํางานรวมกัน(บูรณาการ)ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับการไมมีเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการ
ทํางานรวมกัน(บูรณาการ)เชน กฎหมาย กฎระเบียบตางๆไมรองรับ จึงทําใหยากที่จะทํางานรวมกัน
(บูรณาการ)ได อยางไรก็ตามหลายหนวยงานพยายามทํ างานตามแนวทางนี้อยูบางเชน องคแการ
บริหารสวนตําบลกับสิ่งแวดลอมจังหวัด เกษตรจังหวัดกับเทศบาล พัฒนาชุมชนกับเทศบาล กรม
ทรัพยากรน้ํากับองคแการบริหารสวนตําบลและกรมปุาไม เป็นตน รวมกันจัดทําแผนและดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดรวมกันวางไวพบวา การนําแผนไปสูการปฏิบัติคอนขางลมเหลวสิ่งหนึ่งที่พบคือ การไม
วางระบบกํากับดูแลใหเป็นไปตามแผนจึงทําใหแผนที่วางไวไมคอยประสบผลสําเร็จตามมา
อีกดานหนึ่งการมีสถาบันจัดการน้ําชุมชนเกิดขึ้นในรูปแบบของกลุมผูใชน้ําแตละกลุมโดยรวม
ตัวกันเป็นหนึ่งระบบ หรือหนึ่งองคแกร หรือหนึ่งสถาบันจัดการน้ํา มีกฎกติกาหรือระเบียบแบบแผน
รองรับการทํางานรวมกันมาอยางตอเนื่องและยาวนานจนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุมผูใชน้ําดวยกัน
ตามทฤษฎีของ Elinor Ostrom (1996) ดวยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ทําใหรูปแบบสถาบัน
จัดการน้ําปรับเปลี่ยนไป
และดานความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําถือเป็นเรื่องยากที่จะหาตัวเลขมายืนยันถึงความเป็น
ธรรมที่จะเกิดขึ้นในกลุมผูใชน้ํา อยางไรก็ตามในดานการจัดสรรน้ําก็ไมใชเรื่องยากที่จะวัดใหเห็นเป็น
รูปธรรมได จุดที่ยากอยูที่จะใชหลักใดในการพิสูจนแใหเห็นถึงความเทาเทียมกันในหมูสมาชิกผูใชน้ํา
ดวยกัน จากการทบทวน ใหแกสมาชิกจะมีตัวชี้วัดความเป็นธรรมตามกรอบทฤษฎีในเบื้องตนดังนี้
1) จากทฤษฎีของอริสโตเติล อางถึงใน(โสภณ รัตนากร, 2534)วัดจากกระบวนการจัดสรรน้ํา โดยวัดที่เครื่องมือในการจัดสรรน้ํามีความเป็นธรรมอยางไร
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2) จากทฤษฎีของจอหแน รอลวแส (1971) วัดจากการกระจายตัวอยางทั่วถึงพื้นที่ โดยวัดที่ผูที่
มีโอกาสเขาถึงน้ํานอยที่สุดไดรับน้ําใชเพียงพอกับความตองการพื้นฐานของเขาหรือไมอยางไร
3) จากแนวคิดของอภิวัฒนแ รัตนวราหะ (2552) วัดจากฐานคิดของคนในกลุมสมาชิก โดย
วัดวาสมาชิกผูใชน้ําสวนใหญมีหลักคิดในการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมอยางไร ก็ใหใชหลักคิ ด
นั้นไปสรางกฏกติกาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํารวมกัน
4) จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจยั เองวาควรมีการวัดจากผลของการจัดสรรน้ํา โดยวัด
ที่ความพึงพอใจของสมาชิก
จากการสรุปผลการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีคําสําคัญอยูสามคําคือ สถาบัน การจัดการน้ํา
และความเป็นธรรม จึงทําใหเกิดสมติฐานการวิจัยในครั้งนี้วา การมีสถาบันจัดการน้าท้าให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้า จากสมติฐานดังกลาวจะทําการพิสจู นแใหเห็นขอเท็จจริงในบทวิเคราะหแผล
การดํ าเนิน งาน มี ก รอบการศึก ษาโดยแบ ง ตั วแปรออกเป็ น 2 กลุม ใหญๆ คื อ ปั จ จั ยภายใน
ประกอบดวย กฎกติกา วิธีการจัดสรรน้ํา การปรับปรุงระบบสงน้ํา การเพิ่ม -ลดจํานวนผูใชน้ํา การ
เปลี่ยนผูนํา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร การเพิ่ม -ลด
พื้นที่เกษตร การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การถือครองที่ดิน และปัจจัยภายนอกประกอบดวย ปัจจัย ที่เกิด
จากธรรมชาติ และปัจจัยที่เกิดจากมนุษยแสรางขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
จากแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงสถาบันของ Eliner Ostrom (1996) ที่ไดทําการ
ทดลองและเก็บ ขอ มู ลจากหลายประเทศในโลกยกเวนประเทศไทย จนทําใหเ ขาไดขอสรุป เป็ นที่
ยอมรับวาผลงานของเขากอ ใหเกิ ดประโยชนแตอมวลมนุษยแในดานการจัดการทรัพยากรรวม จาก
แบบจําลองของ Ostrom (1996) เขาเสนอวาผลจากการตกลงรวมกันของผูใชน้ําแตละกลุมจะปรากฏ
ในรูปแบบของสถาบันที่กลุมนั้นๆรวมกันสรางขึ้นมีลักษณะเป็นพลวัตรที่ปรับเปลี่ยนไปตามลั กษณะ
ของสังคมนิเวศนแนั้นๆ โดยมีปัจจัยที่ สําคัญ 2 กลุมกลาวคือกลุม ปัจจัยภายในประกอบดวยระบบ
ทรัพยากร หนวยทรัพยากร ผูใชท รัพยากร ระบบกํ ากั บ และกลุมปัจจัยภายนอกประกอบดวย
นโยบายของรัฐ ระบบนิเวศนแ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม เป็นตน ดังนั้นการศึกษานี้จําเป็นต น
ระบุ ถึ ง พื้ น ที่ ข องการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ร ว มกั น ในเชิ ง สถาบั น ซึ่ ง ในบริ บ ทของสั ง คมไทยมี
ปรากฏการณแในรูปแบบลักษณะดังกลาวใหเห็นไมมากนัก จึงตองทําการศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะ
(Case Study) เนื่อ งจากวาตองการควบคุม ปัจจัยที่มีผ ลตอแบบจําลองของ Ostrom (1996)ให
ใกลเคียงกันมากที่สุด จึงจะสามารถตอบไดวาการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับ
บริบ ทของสัง คมไทยหรือ ไม อ ยางไร ในเบื้อ งต นได ขอมู ล จากผูเ ชี่ยวชาญหลายท านว าในพื้น ที่
ภาคเหนือ ของประเทศไทยมี ลั ก ษณะของการบริห ารจั ด การน้ํา เชิ ง สถาบัน อยูเ ป็น จํ านวนมาก
จําเป็นตองลงพื้นทีเ่ พื่อสํารวจเป็น Pilot Study วาแตละพื้นที่มีความแตกตางกันอยางไร ผลที่ไดจาก
การทํา Pilot Study ผานไปพบวา พื้นที่ของลุมน้ําแมขานมีลักษณะที่มีความหลากหลายในเชิงการ
บริ ห ารจั ดการทั้ ง ในลัก ษณะที่ เ ป็น กลุ ม ที่ ไม เ ป็ นทางการไปจนถึง ในรูป แบบที่ เ ป็ นทางการมาก
ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานคอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบจากพื้นที่อื่น (พรพิไล
เลิศวิชา และคณะ, 2546: 43) ดวยสาเหตุที่สภาพพื้นที่ปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)มีการใชประโยชนแที่ดิน
เพื่อการเกษตรเป็นสวนใหญ ผนวกกับสภาพภูมิประเทศไมคอยสวยงามจึงไม ดึงดูดใหคนภายนอกเขา
มาซื้อ ที่ เ ป็น ที่ อ ยู อ าศัย มากนัก การเปลี่ยนแปลงการใชป ระโยชนแที่ ดิ นจึง นอย และเป็น พื้นที่ มี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามแบบจําลอง Ostrom (1996)ทั้ง 8 ขอกลาวคือ 1.ตองมีการระบุขอบเขตไว
อยางชัดเจน 2.ตองมีความสอดคลองระหวางกติกาวาดวยการใช ทรัพยากรและบํารุงรักษา 3.คน
สวนใหญที่ไดรับผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรตองมีสิทธิ์ในการมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงกฎกติกาในการจัดการทรัพยากร 4.ตองมีการกํากับดูแลที่มีประสิทธิผลโดยคนที่มีสวนได
สวนเสียกับการใชทรัพยากรนั้นๆ 5.การลงโทษตองเป็นไปอยางคอยเป็นคอยไป 6.ตองมีกลไกในการ
จัดการความขัดแยงที่มีตนทุนต่ําและทําไดงาย 7.รัฐบาลรับรูและใหสิทธิ์แกผูใชทรัพยากรในการวาง
กติกาการใชและจัดการทรัพยากร 8.กติกาและการจัดการทรัพยากรตองเชื่อมโยงสอดคลองกับระบบ
ที่ ใหญก วา ดวยเหตุดัง กลาวจึ ง ทํ าใหเ ลือกพื้นที่ ลุม น้ําแม ขานจั ง หวัดเชียงใหม เ ป็นกรณีศึก ษามี
รายละเอียดของพื้นที่ศึกษาดังตอไปนี้
การศึกษารูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ําชุมชนกรณีศึกษาลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม
ดวยวิธีการใชกรณีศึกษาเป็นพื้นที่ศึกษาโดยในลุมน้ําแมขานประกอบดวยลําน้ําหลักอยู 2 สายไดแก
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ลําน้ําแมขานและลําน้ําแม วาง ซึ่งมีส ถานะเป็นลําน้ําสาขาของลุมน้ําปิงตอนบน ครอบคลุมพื้นที่
ตั้งแตตนน้ําจนถึงทายน้ํามีพื้นที่อยูในเขตการปกครอง 5 อําเภอ ไดแก อําเภอสะเมิง อําเภอหางดง
อําเภอแมวาง อําเภอดอยหลอ และอําเภอสันปุาตอง ในจังหวัดเชียงใหม ของประเทศไทย โดยมี
พื้นที่รับน้ําประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเดนของพื้นที่คือ เป็นตัวอยางของการจัดการ
น้ํารวมกันของกลุมผูใชน้ํา โดยไมมีความขัดแยงในทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับกลุมผูใชน้ําในเหมืองฝาย
เดียวกัน และระดับระหวางกลุมผูใชน้ําในลุมน้ํา เดียวกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการน้ํารวมกันในพื้นที่
ดังกลาวนี้ ใชไดผลและใชมาตอเนื่องเป็นเวลายาวนานกวา 750 ปีจนถึงปัจจุบัน(วันเพ็ญ สรุฤกษแ ,
2528: 102)มีขั้นตอนการศึกษาประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลักๆไดแก
3.1 ขั้นตอนการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้เป็นการใชกรณีศึกษาโดยมีภาพรวมของการศึกษา
ดังตอไปนี้ การสืบคนขอมูล การลงพื้นที่จริง การทดลอง การสรุปผล และการอภิปรายผล ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1
การสืบคนขอมูล เป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลระดับพื้นที่ใน
ภาพรวม โดยการสื บ คน ขอ มู ล จากภาคเอกสาร ทั้ ง ในระดับ ปฐมภู มิ และระดับ ทุ ติยภู มิ ดา น
เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ การเมืองการปกครอง ขอมูลเชิงสถิติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เป็นตน ตลอดจนขอ มูล จากภาคปฏิบัติ ไดแกขอมู ลภาพจากการลงพื้นที่ ขอมู ลจากการสัง เกต
ขอมูลจาการสัมภาษณแเชิงลึก ขอมูลจากการทําประชุมกลุมยอย ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นตน
3.1.2 การลงพื้นที่จริง เพื่อทําการตรวจสอบพื้นที่วิจัยในภาพรวม วามีบริบทที่
แตกตางจากกรอบการศึกษาวิจัยทีต่ ั้งไวอยางไร สําหรับการตรวจสอบพื้นที่วิจัยนั้น จะดําเนินการอยู
4 ดานหลักๆไดแก 1) การตรวจสอบทางดานกายภาพไดแก ขอบเขตของพื้นที่ลุมน้ํา ลักษณะของ
แหลงน้ํา ปริมาณน้ํา การใชที่ดิน ที่ตั้งของเหมืองฝาย ชนิดของฝาย พื้นที่เกษตรกรรม ชนิดของ
การผลิตในพื้นที่การเกษตร เป็นตน 2) ตรวจสอบดานสังคม ไดแก กลุมหรือองคแกรผูใชน้ําเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ พฤติกรรมการใชน้ํา ชาติพันธุแ ประเพณีความเชื่อที่มีตอน้ํา ตลอดจนการสราง
เครือขายกับคนในพื้นที่ เพื่อใหงายตอการเก็บ ขอมูลเชิงลึกตอไป 3) การตรวจสอบดานเศรษฐกิ จ
ไดแก ในพื้นที่ศึกษามีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบาง รายไดหลัก-รองของสมาชิกผูใช
น้ํา การประกอบอาชีพสวนใหญของคนในพื้นที่ศึกษา เป็นตน 4) การตรวจสอบดานการเมืองการ
ปกครอง ไดแก การประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ การบริหารจัดการน้ํา ไดแก
ชลประทานเชียงใหม ทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม องคแการบริหารสวนตําบล เทศบาล อําเภอ
สวนจัดการตนน้ํา กรมทรัพยากรธรรมชาติ สัตวแปุา และพันธุแพืช จังหวัดเชียงใหม เป็นตน เพื่อ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานในดานตางๆใหครบถวน
3.1.3 การทดลอง เป็นการพิสูจนแตัวแปรที่มีผลตอรูปแบบของสถาบันหรือองคแกรหรือ
กลุมผูใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมใน 2 ระดับคือ ระดับภายในองคแกรและระดับภายนอกองคแกร โดย
แบงพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 พื้นที่หลักๆคือ พื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนบน พื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนลาง
ดวยวิธีการใชเครื่องมือไดแก แบบสอบถาม การสัมภาษณแเชิงลึก และการใช เวทีถอดความรูกลุม
ผูใ ชน้ํ า โดยมี เ ปู าหมายเพื่ อ พิ สูจ นแว ารู ป แบบของสถาบั นหรือ องคแ ก รหรื อกลุม ผู ใช น้ํา เพื่ อการ
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เกษตรกรรม ในแตละแบบนั้นมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมหรือกลุมชุมชนแบบใด และแบบ
ใดดีที่สุดแบบไหนแยที่สุด ทําไมถึงเกิดขึ้นได เป็นตน ผลที่ไดจากการทดลองนี้จะทําใหทราบปัจจัยที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในแตละรูปแบบสถาบัน
3.1.4 การสรุปผล เป็นการสรุปจากเครื่องมือทั้ง 4 รูปแบบไดแก 1) ตารางเช็ค
องคแประกอบของกลุมผูใชน้ําแตละกลุม 2) แบบสอบถาม 3) การสัมภาษณแเชิงลึก และ4) การใช
เวทีถอดความรูกลุมผูใชน้ํา ซึ่งจะทําใหไดขอสรุปในสองลักษณะคือ รูปของเชิงปริมาณ และรูปของ
เชิงคุณภาพ ซึ่งทั้ งสองนั้นจะนํามาประกอบกั บเพื่อสนับสนุนการอธิบ าย พฤติกรรมรูปแบบการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางเป็นธรรมในแตละแบบได
3.1.5 การอภิปรายผล อธิบายพฤติกรรมของแต ละรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเป็นธรรมในแตละแบบ วารูปแบบใดทํางานไดดีในสถานการณแใด ผนวกกับการ
นําเอาทฤษฎีของสถาบันมาเป็นตัวอธิบายเปรียบเทียบในเชิงโครงสรางและพฤติกรรม ซึ่งในแตละ
รูปแบบสถาบันจะมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับทฤษฎีหรือแตกตางจากทฤษฎี อยางไร ปรากฏการณแ
ดังกลาวจะอธิบายในเชิงวิธีการหรือเงื่อนไขใดและผลของการบริหารจัดการน้ํา สถาบันแบบใดที่
กอใหเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด เป็นตน
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่ลุม น้ําแมขานประกอบดวยลําน้ําสาขาหลัก 2
สาขาไดแก ลําน้ําสาขาแมขาน และลําน้ําสาขาแมวาง ดัง นั้นการศึกษารูปแบบสถาบันเพื่อการ
จัดการน้ําชุมชน ในที่นี้ไดวางขอบเขตการศึกษาวา เป็นการจัดการน้ําชุมชนเพื่อการเกษตร ซึ่งตั้งอยู
ในลักษณะทางภูมิศาสตรแที่แตกตางกัน 2 รูปแบบ คือ พื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนบน และพื้นที่ลุมน้ํา
แมขานตอนลาง ดังนั้นการระบุถึงกลุมประชากรในการศึกษาจึงแบงออกตามระดับของการศึกษา
ดังตอไปนี้
3.2.1 กลุม ผูใชน้ํา มีป ระชากรและกลุม ตัวอยางที่ อยูในพื้นที่ ลุม น้ําแม ขาน มี ก าร
รวมกลุมกันทั้งแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ ในรูปแบบที่แตกตางกันโดยใชทรัพยากรน้ําผิวดิน
เพื่อการผลิตทางการเกษตรดังตารางตอไปนี้ (รายชื่อในบทที่ 4 และภาคผนวก ก)
ตารางที่ 3.1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยางในระดับกลุมผูใชน้ําเดียวกัน(ระดับองคแกร)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในลุมน้ําแมขาน
1. ลําน้ําสาขาแมขาน
2. ลําน้ําสาขาแมวาง
รวมประชากร
รวมกลุมตัวอยาง

น้ําแมขานตอนบน
(หนวย : ระบบ)
49
20
69
15

น้ําแมขานตอนลาง
(หนวย : ระบบ)
8
15
23
9

รวม
(หนวย : ระบบ)
57
35
92
24

3.2.2 หนวยในการศึกษาวิจัย คือ ใชกรณีศึกษาในกลุมผูใชน้ําระบบเหมืองฝายพื้นที่
ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหมรวมทั้งสิ้น 24 กลุมหรือระบบ โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางจาก
จํานวนผูใชน้ําเป็นหลักกลาวคือ ในแตละกลุมผูใชน้ํามีความแตกตางกันของจํานวนผูใชน้ําโดยแบง
ออกเป็น 5 กลุมใหญไดแก
1) มีสมาชิก 1-4 ครัวเรือน
2) มีสมาชิก 5- 30 ครัวเรือน
3) มีสมาชิก 31 – 99 ครัวเรือน
4) มีสมาชิก 100 - 999 ครัวเรือน
5) มีสมาชิก 1,000 ครัวเรือนขึ้นไป
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เนื่องจากในเบื้องตนคาดวาจํานวนสมาชิกจะมีผลตอรูปแบบของสถาบันจัดการน้ําจึงเลือกกลุม
ตัวอยางใหครอบคลุมทุกกลุมที่มีขนาดแตกตางกันทั้ง 5 กลุมในเบื้องตน ดังนั้นจึงเลือกกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมี 24 กลุมประกอบดวย
กลุมผูใชน้ําในพื้นที่ ตอนบน 15 กลุมประกอบดวยจํานวนสมาชิกตามขอ 1 รวม 5 กลุม
จํานวนสมาชิกตามขอ 2 รวม 5 กลุมและจํานวนสมาชิกตามขอ 3 รวม 5 กลุม
กลุม ผูใชน้ําในพื้นที่ ตอนล่า ง 9 กลุมประกอบดวยจํานวนสมาชิกตามขอ 1 รวม 2 กลุม
จํานวนสมาชิกตามขอ 2 รวม 2 กลุม จํานวนสมาชิกตามขอ 3 รวม 2 กลุม จํานวนสมาชิกตามขอ 4
รวม 2 กลุม จํานวนสมาชิกตาม 5 รวม 1 กลุม ดังนั้นรวมกลุมตัวอยางจํานวนกลุมผูใชน้ําเพื่อ
การเกษตรในการศึกษาวิจัยนี้ 24 กลุม
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการหาคําตอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะนํา
ขอ มู ล ทั้ ง สองด านมาประกอบเพื่ อ การวิเ คราะหแแ ละสั ง เคราะหแ ใ หเ กิ ดความแม น ยํา มากยิ่ง ขึ้ น
เครื่องมือดังกลาวประกอบดวย
3.3.1 เครื่องมือในเชิงคุณภาพ เป็นการหาคําตอบดวยการถอดความรูจากตัวบุค คล
และสภาพที่ปรากฎอยูจริงในพื้นที่ ไดแก
1) ตารางเช็คองคแประกอบของกลุมผูใชน้ําแตละกลุม เพื่อแยกแยะรูปแบบของ
องคแกรบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ศึกษาใหเกิดความชัดเจนขึ้น ประกอบกับอาศัยเครื่องมือจากการ
สัมภาษณแ และเกณฑแที่ทางกรมชลประทานไดจัดทําขึ้น มาเป็นเกณฑแในการวิเคราะหแเพื่อแยะแยะ
รูปแบบขององคแกรในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรได
2) แบบสอบถาม เพื่อเป็นการเช็ควาในแตรูปแบบขององคแกรการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการเกษตรนั้น มีพฤติกรรมเป็นอยางไร มีแบบแผนเป็นอยางไร มีกลไกการดําเนินงานรวมกัน
อยางไร และผลของการดําเนินงานรวมกันในแตรูปแบบมีความแตกตางกันอยางไร และเป็นการแยก
ชนิดของรูปแบบเชิงพื้นที่และรูปแบบทางสังคม ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง ประชากร ชาติพันธุแ
แบบแผนประเพณี ความเชื่อ บรรทัดฐานในการใชน้ํา เป็นตน
3) การสัมภาษณแเชิง ลึก เป็นการใชตัวแทนในองคแกรผูใชน้ําซึ่งเป็นบุคคลสําคัญ
ไดแก แก เหมือง แกฝาย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยแกฝาย ลามน้ํา นายกองคแการบริหารสวน
ตําบล นายอําเภอ เป็นตน ซึ่งจะทําใหไดคําตอบเชิงลึก ที่ผานการสังเคราะหแจ ากผูใหสัมภาษณแ
มาแลว ในประเด็นตางๆ เชน อํานาจในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระบบเหมืองฝายแต
ละแหงที่แทจริงอยูที่ใคร ทําไมแตละองคแกรถึงเปลี่ยนไปอยางไร ตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด
ในองคแกรอยางไร อะไรที่มีผลกระทบตอความคงอยูขององคแกรเหมืองฝาย เป็นตน
4) การใชเวทีถอดความรูกลุมผูใชน้ํา เชนเดียวกับการสัมภาษณแเชิงลึกเพียงแต มี
คนที่เขามารวมนั้นมีความรูที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีตั้งแต 2 คนขึ้นไปโดยมีการสังเคราะหแถอดบทเรียน
เป็นกลุม ขอดีของการดําเนินการเชนนี้คือการตรวจสอบขอมู ลกั นเองในกลุม ที่มี ก ารอภิป ราย
รวมกัน ดังนั้นถาหากฝุายหนึ่งผิดก็จะถูกอีกฝุายโตแยง จะทําใหเกิดแงมุมที่หลากหลายในการใชเวที
ถอดความรู
5) เอกสารรายงานการวิจัยที่ เกี่ ยวของ ซึ่งเป็นการสัง เคราะหแขอมู ล ที่ไดจ าก
งานวิจัยที่ไดดําเนินงานผานไปแลวคนพบองคแความรูในเรื่องนี้อยางไร เป็นตน
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3.3.2 เครื่องมื อในเชิงปริมาณ เป็นการหาคําตอบดวยการใชเครื่องมือวัด การใช
ตัวเลขทางสถิติ จากหนวยงานราชการที่มีการเก็บขอมูล แปรขอมูลไวอยางเป็นระบบ มาสังเคราะหแ
ตอยอดอีกครั้ง ไดแก
1) แผนที่และภาพถายทางอากาศ
2) ขอมูลเชิงสถิติ
3) ขนาดประชากรผูใชน้ําในแตละกลุม
4) ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
5) ขอมูลทางเศรษฐกิจและอื่นๆ
3.4 วิธีการศึกษา จากกลุมตัวอยางผูใชน้ําเพื่อการเกษตรทุกรูปแบบที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ในพื้นที่ 5 อําเภอไดแก อําเภอสะเมิง อําเภอหางดง อําเภอแมวาง อําเภอดอยหลอ และอําเภอสัน
ปุาตอง ในจังหวัดเชียงใหมของประเทศไทยมีพื้นที่รับน้ําประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร มีลําน้ํา
สําคัญสองสายไดแกลําน้ําแมขานและลําน้ําแมวาง โดยมีวิธีการศึกษารูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตรดังตอไปนี้
1) การศึก ษา Pilot Study เพื่อเปรียบเทียบกับ แบบจําลองของ Eliner Ostrom
(1996) โดยเลือกพื้นที่จากนําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานองคแกรเพื่อการจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
กรมชลประทาน และNGOs จนทําใหพื้นที่ 5 แหงดังนี้ 1.พื้นที่แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 2. พื้นที่กุดขาคีม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุ รินทรแ 3. พื้นที่ลุมน้ําแมขาน
จังหวัดเชียงใหม 4. พื้นที่สุมน้ําแมตาชาง จังหวัดเชียงใหม และ 5. พื้นที่สุมน้ําลาว จังหวัด
เชียงราย การศึกษา Pilot Study จะวิเคราะหแถึงปัจจัย 8 ดานหลักๆที่ Ostrom (1996) ไดเสนอไว
เป็นหลักการออกแบบกติกา(Design Principle) ในเชิงสถาบันของชุมชนผูใชทรัพยากรในการบริหาร
จัดการทรัพยากรใหดํารงอยูไดยืนยาวคือ 1.ตองมีการระบุขอบเขตไวอยางชัดเจน 2.ตองมีความ
สอดคลองระหวางกติกาวาดวยการใชทรัพยากรและบํารุงรักษา 3.คนสวนใหญที่ไดรับผลจากการ
บริห ารจัดการทรัพ ยากรตอ งมี สิท ธิ์ ในการมีสวนรวมในการตัดสินใจและปรับปรุง กฎกติกาในการ
จัดการทรัพยากร 4.ตองมีการกํากับดูแลทีม่ ีประสิทธิผลโดยคนที่มีสว นไดสวนเสียกับการใชทรัพยากร
นั้นๆ 5.การลงโทษตองเป็นไปอยางคอยเป็นคอยไป 6.ตองมีกลไกในการจัดการความขัดแยงที่ มี
ตนทุนต่ําและทําไดงาย 7.รัฐบาลรับรูและใหสิทธิ์แกผูใชทรัพยากรในการวางกติกาการใชและจัดการ
ทรัพยากร 8.กติกาและการจัดการทรัพยากรตองเชื่อมโยงสอดคลองกับระบบที่ใหญกวา ผลที่ไดคือ
พื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม มีความเหมาะสมดวยเหตุปัจจัยดังกลาว
2) การเลือกพื้นที่ศึกษาโดยใชกรณีศึกษา ผลจากการศึกษา Pilot Study ทําใหทราบ
วามีพื้นที่ไมกี่แหงที่มีคุณสมบัติครบทั้งแปดดานตามแบบจําลองของ Ostrom (1996) ตามตารางที่
3.2 จะพบวาการจัดการน้ําในลักษณะใกลเคียงกันแตก็ใชวาจะมีวิธีการที่เหมือนกัน ซึ่งจะแตกตางกัน
ในรายละเอียด ดังนั้นผลจากตารางนี้ไดมาจากการดําเนินการ 3 ดานคือ การประเมินจากเอกสาร
งานวิจัยที่เผยแพร การสํารวจพื้นที่จริงดวยการลงพื้นที่และสุมซักถามกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ และการ
สอบถามจากผูเ ชี่ยวชาญชวยประเมิ น จึง ทํ าใหไดผ ลการประเมินออกมาเป็นพื้นที่ลุม น้ําแมขาน
จังหวัดเชียงใหมเป็นพื้นที่ที่มีความใกลเคียงกับแบบจําลองของ Ostrom (1996) มากที่สุดดังนั้นจึง
เลือกใชพื้นที่แหงนี้เป็นกรณีศึกษาเพราะมีเงื่อนไขที่สามารถวิเคราะหแใหเป็นไปตามทฤษฎีได
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการสํารวจพื้นที่ตามแบบจําลองของ Ostrom (1996)
พื้นทีศ่ ึกษา Pilot study

ข้อกาหนดตามแบบจาลองของ Ostrom (1996)
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4
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พื้นที่แพรกหนามแดง สมุทรสาคร
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พื้นที่ลุมน้ําแมขาน เชียงใหม
พื้นที่สุมน้ําแมตาชาง เชียงใหม
พื้นที่สุมน้ําลาว เชียงราย











 

















 
 
















ที่มา : การประเมินโดยผูเชียวชาญดานการบริหารจัดการน้ําชุมชนปี พ.ศ. 2555
การลงพื้นที่ศึกษาในพื้นที่จริงทั้ง 5 แหงของนักวิจัย และการศึกษาเอกสารรายงานการวิจัย
3) การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ ภายหลังจากที่แนใจแลววาพื้นที่ลุมน้ํา
แมขานจังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขของแบบจําลอง Ostrom (1996) จึงลง
สํารวจพื้นที่จริงอยางละเอียดตั้งแตพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนบนและพื้นที่แมขานตอนลาง โดยอาศัย
ภาพถายทางอากาศเป็นแผนที่นําทาง ประกอบกับการซักถามกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ประกอบ จึงทําให
เกิ ด ความแน ใจและรับ รู ถึง บริบ ทการใช น้ําของเกษตรกรในพื้นที่ ประก อบกั บ การลงพื้น ที่ กั บ
เจาหนาที่ 2 หนวยงานหลักคือ เจาหนาที่ของทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม และเจาหนาที่ของสํานัก
ชลประทานเชียงใหมดวยวิธีการเขาไปฝึกอบรมเกษตรกรผูใชน้ําในหลายพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําแม
ขาน จึงทําใหไดขอมูลเชิงลึกในแงของการจัดสรรน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การกํากับดูแลกลุมผูใช
น้ํา และการมีสวนรวมในการกําหนดเงื่อนไขการใชน้ําของแตละกลุม เป็นตน
4) กําหนดกรอบการศึกษาในพื้นที่ศึกษา เมื่อลงพื้นที่เพื่อสํารวจพื้นที่ใหเขาใจสภาพ
ภูมิประเทศทําใหเขาใจบริบทการใชน้ําในปัจจุบันของเกษตรทั้งในพื้นที่ ลุมน้ําตอนบนและตอนลาง
เพื่อปูองกันการสับสนในการหาขอมูล เนื่องจากในสภาพจริงมีขอมูลที่หลากหลายมากถาวางกรอบ
การศึกษาไมดีตั้งแตตนจะไมสามารถจัดการกั บขอมู ลที่มี อยูในพื้นที่ จริงไดเลย ดังนั้นเพื่อปูองกั น
ความสับสน และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสืบค นขอมูลจึงมีการกําหนดกรอบในการศึกษาดังนี้
มีสมมุติฐานวา การจัดสรรน้าเพื่อการเกษตรโดยสถาบันจัดการน้าชุมชนจะทาให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้ใช้น้า โดยมีคําถามการวิจัยดังนี้ สถาบันมีกี่รูปแบบ ปัจจัยใดที่ทําใหสถาบันเปลี่ยนแปลง
สถาบันแตละแบบมีผลตอการจัดสรรน้ําอยางไร เกิดความเป็นธรรมอยางไรวัดอยางไร ซึ่งความเป็น
สถาบันจะวิเคราะหแจากทฤษฎีในบทที่ 2 วามีรูปแบบที่เขาหลักเกณฑแทั้ง 4 ดานหรือไมอยางไร สวน
ปัจจัยใดที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงบางนั้นจะยึดตามกรอบในบทที่ 1 ที่กลาวไปแลว และสถาบันแต
ละแบบมีผลตอการจัดสรรน้ําอยางไร จะวิเคราะหแจากการไดน้ําของสมาชิกเกษตรกรที่เขารวมวามี
การจัดสรรน้ําในรูปแบบใดเพียงพอหรือไมเป็นตน ในดานความเป็นธรรมจะวัดจากบทสรุปในบทที่ 2
ที่ไดกลาวไปแลว

รวม
4.5
2
7.5
5.5
6.5
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5) แยกแยะตัวแปรที่มีผลตอรูปแบบสถาบันการจัดการน้ํา แบงตัวแปรออกเป็น 2
กลุมใหญๆคือ ปัจจัยภายในประกอบดวย กฎกติกา วิธีการจัดสรรน้ํา การปรับปรุงระบบสงน้ํา
การเพิ่ม-ลดจํานวนผูใชน้ํา การเปลี่ยนผูนํา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การปรับเปลี่ยนการผลิต
ทางการเกษตร การเพิ่ ม -ลดพื้ นที่ เ กษตร การเปลี่ยนแปลงสิท ธิ์ก ารถือครองที่ ดิน และปัจ จั ย
ภายนอกประกอบดวย ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ และปัจจัยที่เกิดจากมนุษยแสรางขึ้น เมื่อไดตัวแปร
ที่ชัดเจนแลวจึงหาวิธีการทดสอบถึงปัจจัยที่ทําใหสถาบันเปลี่ยนไปบางดวยวิธีการดังนี้
6) สรางเครื่องมือและการทดสอบตัวแปร เกิดจากกรอบแนวคิดของ Otrom(1996) ที่
อธิบายตัวแปรของการเกิดสถาบันจัดการทรัพยากรน้ํา ผนวกกับกรอบแนวคิดการสรางความเป็น
ธรรมของ จอหแน รอลวแส (1971) และ อภิวัฒ นแ รัตนวราหะ (2552) จึง ทํ าใหไดชุดตัวแปรใน
การศึกษาครั้งนี้
7) การรวบรวมผลการทดสอบ การเก็บขอมูลจะใชพื้นที่กลุมตัวอยางเป็นหลักในการ
เก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนการเก็บขอมูลดังตอไปนี้
7.1 ) ขอมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
การสัมภาษณแ ภาพถาย (ขอมูลจากเครื่องการวิจัย) ซึ่งเป็นขอมูลดิบยังไมไดนํามาประมวลผล ตอง
อาศัยการลงพื้นที่จึงจะชวยใหทุกอยางชัดเจนได รวมไปถึงการเก็บขอมูล โดยอาศัยการประชุมกลุม
ยอยไดแก กลุม ผูที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ การบริห ารจัดการเหมื องฝายไดแ ก นัก วิช าการ ผู นําท องถิ่ น
(หนวยงานรัฐ อบต. อบจ. เทศบาลฯ เป็นตน) และกลุมผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดแกแกเหมืองแกฝาย
ผูชวยแกฝาย ลามน้ํา สมาชิกผูใชน้ํา เป็นตน
7.2 ) ขอมูลทุติยภูมิเป็นการนําเอาขอมูลที่มอี ยูทั้งหลาย ไดแกรายงานการวิจัย วิทยานิพนธแ ตํารา เอกสารประชุมวิชาการ รายงานการประชุม ซึ่งไดรวบรวมไวในรูปแบบ
ของเอกสาร สื่ออิเ ล็คทอนิคตางๆซึ่งจะตองนําเอาขอมูลเหลานี้ มาจัดหมวดหมู จัดลําดับ ในการ
วิเคราะหแอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหตรงกับความตองการใชวิเคราะหแการทํางานในครั้งนี้ตอไป
8) การวิเคราะหแผลและการแปรผล เป็นการวิเ คราะหแผลตามสมมุติฐานวา การมี
สถาบันจัดการน้าท้าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้า โดยจะมีการเก็บขอมูลและแยกแยะขอมูล 3 ดาน
หลักๆคือ 1.สถาบันจัดการน้ําชุมชน 2.การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร 3.เกิดความเป็นธรรมแกผูใช
น้ํา โดยจะแปรผลตามกรอบทฤษฎีที่ไดในบทที่ 2 มาเป็นตัวชี้วัดทั้ง 3 ดานกลาวคือ สถาบันจัดการ
น้ําชุม ชนวิเคราะหแผลโดยการใชการแยกประเภทตามทฤษฎี(แบงออกเป็น 4 ประเภท) ซึ่ง ในที่ นี้
สถาบันแบบใดมีมากหรือนอยจะใชการสํารวจในพื้นที่จริงมาประกอบ การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร
แบงการวิเคราะหแออกเป็น 2 ดานคือ หลักคิดในการแบงน้ําและหลักปฏิบัติในการจัดสรรน้ําโดย
เปรียบเที ยบกับหลักการสากล และเกิดความเป็นธรรมแกผูใชน้ําโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดของ
จอหแน รอลวแส (1971) วามีความเป็นธรรมอยางไร
9) การสังเคราะหแผล จะสังเคราะหแผลวาเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยอยางไร และ
สามารถตอบคําถามการวิจัยทั้งสามขอไดอยางไร โดยการสรางตารางการวิเคราะหแความสัมพันธแแลว
สังเคราะหแผลเชื่อมโยงกับขอมูลพื้นฐานและปรากฎการณแที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
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บทที่ 4
สภาพแวดล้อมของพืน้ ทีศ่ ึกษา
รายละเอี ยดในบทนี้จัดทํ าขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางความเขาใจบริบทของพื้นที่ ศึกษา
ครอบคลุมดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดวยวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ จากโครงการชลประทานเชียงใหม และการเก็บขอมู ลภาคสนามของผูวิจัย โดยเป็นการ
นําเสนอขอ มูล ทีล ะประเด็น กลาวคือในพื้นที่ร าบลุม ที่เ รียกวา “ แองเชียงใหม -ลําพูน ” นั้นมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรแมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ไดแก ตํานานการตั้งเมืองหริภุญไชย
ของพระนางจามเทวี ตํานานการกอตั้งเวียงกุมกามกอนสรางเมืองนพบุรีศรีนครพิงคแเชียงใหม(เมือง
เชียงใหม)ในปัจจุบัน นอกจากนั้นบริเวณแองที่ราบเชียงใหม-ลําพูนนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานทํา
สําคัญอีกหลายแหง ทั้งที่สํารวจพบและยังไมไดสํารวจในเชิงลึกอีกมากมาย นอกจากโบราณสถานที่
เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรแแลว ยังพบวาบริเวณที่ราบดังกลาวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการ
ใชประโยชนแมาอยางตอเนื่องมายาวนานมีอายุไมนอยกวา 750 ปีมาแลว (วันเพ็ญ สรุฤกษแ , 2528:
102)ซึ่ง เป็นการทําการเกษตรจากแม น้ําสายหลัก แมน้ําสาขาและลําน้ําสาขายอยในพื้น ที่ โดย
ชาวบานในอดีตทําการเกษตรจากภูมิปัญญาของตนเอง แลวถายทอดความรูเหลานั้นสูคนรุนตอๆมา
จนถึงปัจจุบันก็ยังใชแบบแผนดังกลาวนี้อยู ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจภาพรวมของพื้นที่บริเวณ
ดังกลาวในเชิงลึก จึงไดมุงเนนที่จะศึกษาในลักษณะของพื้นที่กรณีศึ กษาบริเวณลุมน้ําแมขานในเขต
พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของพื้นที่แองเชียงใหม -ลําพูน จึงจะอธิบายแยกเป็นดาน
ตางๆดังนี้
4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา เป็นลักษณะที่บงบอกใหเห็นถึงสภาพแวดลอม
หรือองคแประกอบในสิ่งมนุษยแเราสังเกตเห็นไดดวยประสาทสัมผัสตางๆได ในเขตพื้นที่ลุมน้ําแมขาน
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย
4.1.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ พื้นที่ลุมน้ําแมขานมีพื้นที่ ทั้งหมด 1,879 ตาราง
กิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 1,174,375 ไร โดยขอบเขตพื้นที่แสดงในแผนที่ 5.1 ครอบคลุมพื้นที่ใน 5
อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม คือ อําเภอสะเมิง อําเภอหางดง อําเภอแมวาง อําเภอสันปุาตอง
และอําเภอดอยหลอ ตั้ง อยูร ะหวางเสนลองติจูด 98° 24' 00'' ทิศตะวันออกถึง 98° 54' 00'' ทิศ
ตะวันออก และเสนละติจูดที่ 18° 30' 00'' ถึงเสนละติจูดที่ 19° 6' 0'' ทิศเหนือ โดยในแตละอําเภอ
ครอบคลุมพื้นที่ในแตละตําบล ดังนี้
1) อําเภอสะเมิง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล คือ ตําบลยั้งเมิน ตําบลแมสาบ ตําบล
สะเมิงเหนือ ตําบลบอแกว และตําบลสะเมิงใต
2) อําเภอหางดง ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล คือ ตําบลบานปง และตําบลน้ําแพร
3) อําเภอแมวาง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล คือ ตํา บลแมวิน ตําบลดอนเปา ตําบล
บานกาด ตําบลทุงปี๊ และตําบลทุงรวงทอง
4) อําเภอสันปุาตอง ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล คือ ตําบลน้ําบอหลวง ตําบลบานแม
ตําบลยุหวา ตําบลทุงสะโตก ตําบลบานกลาง และตําบลทาวังพราว
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5) กิ่งอําเภอดอยหลอ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลยางคราม ตําบลสันติ สุข
ตําบลดอยหลอ และตําบลสองแคว
แผนที่ 4.1 แสดงที่ตั้งของพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม
ล้าน้าแม่
ขาน

แม่น้า
ปิง
ล้าน้าแม่
วาง
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค1 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปี 2555

4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศและการเปลี่ยนฤดูกาล มีผลตอรูปแบบสถาบันจัดการน้ํา
อยางไร ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานลักษณะสภาพภูมิอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี
25.4 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.10 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัท ธแเฉลี่ยตลอดปีรอยละ 72 สภาพภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลลมมรสุม 2
ชนิด คือ ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีลมประจําถิ่นคือ
ลมภูเขาและลมหุบเขาที่ชวยสงผลตอการหมุนเวียนของอากาศเหนือชุมชนเมืองเชียงใหม จากขอมูล
ลักษณะภูมิอากาศในเบื้องตนพบวาเป็นชวงอุณหภูมิที่อบอุนไมกอใหเกิดภาวะที่เปลี่ยนแปลงใดๆใน
กิจกรรมของคนในพื้นที่ แตถาหากในชวงฤดูหนาวมีอุณหภูมิติดลบทําใหน้ําในลําน้ําเป็นน้ําแข็งการ
จั ด การร ว มกั น ในช ว งนั้ น คงไม เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากไม ส ามารถทํ า การเกษตรได เ นื่ อ ง ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตลอดทั้งปีของพื้นที่ลุมน้ําแมขานจึงไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
สถาบันจัดการน้ําแตอยางใด
การเปลี่ยนฤดูกาล มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันจัดการน้ําอยางไร เป็น
การเปลี่ยนแปลงจากชวงที่มีปริมาณน้ํามากจนเกินความตองการไปสูชวงที่มีปริมาณน้ํานอยจนไมพอต อ
ความตองการแบงชวงการเปลี่ยนฤดูกาลออกได 3 ฤดูไดแก
1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต กลางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต
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2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธแ โดยไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีน
3) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยูภายใต
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลมีผลตอรูปแบบสถาบันจัดการน้ํากลาวคือ ในระบบการเกษตร
ในลุมน้ําแบงไดเป็น 2 กลุม ไดแก การปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานและในพื้นที่นอกเขตชลประทานใน
ภาพรวมของลุมน้ําสาขาแมขาน โครงการชลประทานในปัจจุบันในลุมน้ําสาขาแมขานตามพื้นที่รับ
น้ําฝนมีพื้นที่รวมประมาณ 89,049 ไร สวนในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยสวนใหญจะเพาะปลูก
เฉพาะในชวงฤดูฝน เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําตนทุนซึ่งในที่ลุมนิยมปลูกขาว สวนในที่ดอนจะมีการ
ปลูกพืชไรซึ่งมีทั้งพืชไรอายุยาวประเภทออย มันสําปะหลัง สวนพืชไรอายุสั้น ไดแก ขาวโพด ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง และยาสูบ เป็นตน ซึ่งในกรณีของพืชไรอายุสั้นอาจจะทําการเพาะปลูกได 2 ครั้ง ในชวงตน
และกลางฤดูฝนตามปฏิทินการปลูกพืชในที่ราบลุมและที่ดอนในเขตชลประทาน ดังตารางที่ 4.1และ
4.2 ระบบการปลูกพืชในพื้นที่ดอนจะปลูกไมผลไมยืนตนและพืชไรอายุยาว ในที่ราบลุมจะปลูกขาวนา
ปี พืชผัก/พืชไร ขาวนาปรัง
ตารางที่ 4.1 ปฏิทินการปลูกพืชในที่ราบลุมและที่ดอนในเขตชลประทาน
ชนิดพืช

แม่ขาน

ก) ที่ดอน

พืน
้ ที่ปลูก
เดือน
(ไร่)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
59,497

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น

25,116

- พืชไร่

34,381

ข) ที่ราบลุ่ม

69,552

- ข้าวนาปี

69,552

- ข้าวนาปรัง

6,452

- ผัก/พืชไร่

45,167

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 4.2 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในแตละลุมน้ํายอยของลุมน้ําสาขาแมขาน
พืน
้ ที่รั บน้้าฝน
(ตร.กม.)
567
328
442
467
1,804

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2.22 5.51 7.90 8.43
1.29 3.20 4.59 4.90
1.71 4.26 6.10 6.50
1.85 4.58 6.58 7.01
7.07 17.55 25.17 26.84

ปริ มาณน้้าท่าเฉลี่ ย (ล้าน ลบ.ม.)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
17.37
10.10
13.41
14.45
55.33

26.79
15.58
20.68
22.29
85.34

24.79
14.41
19.14
20.62
78.96

ม.ค.

ก.พ.

15.18 9.50 5.80 3.54
8.82 5.52 3.37 2.06
11.73 7.33 4.48 2.73
12.63 7.90 4.82 2.95
48.36 30.25 18.47 11.28

มี.ค.
2.17
1.26
1.67
4.80
9.90

ฤดูฝน
ฤดูแล้ง
(พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.)
99.43
29.77
57.80
17.30
76.76
22.99
82.72
24.77
316.71
94.83

รายปี
129.19
75.11
99.75
107.49
411.54

ที่มา : ปริมาณน้ําทาตามลุมน้ําสาขา ของคณะอนุกรรมการศูนยแขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา พ.ศ. 2555

โดยสรุปพื้นที่เกษตรกรรม พื้นทีเ่ กษตรกรรมในสภาพปัจจุบันของลุมน้าํ สาขาแมขานมีทงั้ สิ้น 146,450 ไร
ซึ่งคิดเป็นรอยละ 12.47 ของพื้นที่ลมุ น้ําทัง้ หมด โดยพื้นทีเ่ กษตรกรรมดังกลาวแบงออกเป็น 2 สวน คือ
1. พื้ นที่ เ กษตรกรรมนอกเขตชลประทาน จํานวน 1,931 ไร ซึ่ง คิดเป็นรอยละ 1.32
เปอรแเซ็นตแ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด หรือคิดเป็นรอยละ 0.16 ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด
2. พื้นที่ที่ทําการเกษตรชลประทานในพื้นที่ลุมบริหารจัดการแมขานมีทั้งสิ้น 144,519 ไร คิด
เป็นพื้นที่รอยละ 98.68 ของพื้นที่เกษตรโดยพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวแบงออกเป็น 2 กลุมไดแก
(1) พื้นที่ โ ครงการชลประทานขนาดกลางที่ มีพื้นที่ ชลประทานนอยกวา 30,000 ไร
ขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟูามีจํานวนรวม 81 โครงการมีพื้นที่รวม 99,049 ไร
(2) พื้นที่ชลประทานราษฎรแ หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใชน้ําจากลําน้ําคิดจากพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยูหางจากลําน้ําไมเกิน 500 เมตร และมีโอกาสที่จะดึงน้ําทาจากลําน้ํามาใชไดมีพื้นที่
อยูในลุม น้ําบริห ารจัดการประมาณ 45,470 ไร พื้นที่สวนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ มีโอกาสพัฒนาเป็นพื้นที่
ชลประทานจากการพัฒนาโครงการแหลงน้ําทั้งในระดับลุมน้ําและระดับทองถิ่นในอนาคต
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาพฤติกรรมการทําเกษตรกรรมในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล เมื่อถึงฤดูน้ํามากก็จะปลูกพืชที่ตองการใชน้ํามาก เชน ในที่ราบลุมจะปลูกขาว ในที่ดอนจะ
ปลูกพืชไรและผลไมยืนตน จึงมีการจัดการน้ําในรูปแบบของการรวมกลุมโดยมีกฎกติกาที่ไมเขมงวด
มากนักเนื่องจากมีปริมาณน้ําตนทุนเป็นจํานวนมากจนตองเรงละบายน้ําออกจากแปลงเกษตร ซึ่งจะ
แตกตางในชวงฤดูน้ํานอยจะปลูกพืชผักพืชไรแทนเพราะพืชเหลานี้ตองการน้ํานอยและมีอายุในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่สนั้ จึงมีการจัดการน้ําในรูปแบบของการรวมกลุมโดยมีกฎกติกาที่เขมงวดพรอมกับ
ระบบกํากับที่โนมนาวใหทุกคนปฏิบัติตามอยางเครงครัด เนื่องจากมีปริมาณน้ําตนทุนนอยทุกคนมี
ความตองการน้ํามาทําการเกษตร จึงตองอาศัยเครื่องมือดังกลาวเพื่อชวยใหการดําเนินการจัดสรรน้ํา
งายขึ้น เป็นตน
4.1.3 ลักษณะของแหล่งน้า มีผลตอรูปแบบสถาบันจัดการน้ําอยางไร ในพื้นที่ลุม
น้ําสาขาแมขานมีลําน้ําแมขานเป็นลําน้ําสายหลักโดยมีลําน้ํายอยสายหลัก ๆ จํานวน 4 สาขายอย
เรียงลําดับจากตนลําน้ําแมขานมาจนถึงทายลําน้ําแมขานดังนี้ คือ 1. น้ําแมโตเ 2. น้ําแมสะเมิง 3. น้ํา
แมขนิน 4. น้ําแมวาง ตําแหนงของลําน้ําสาขายอยเหลานี้แสดงในแผนที่ 4.1 โดยลําน้ําแมขานไหล
ไปรวมกั บ แม น้ําปิ ง ที่ ตํ าบลท า วัง พราว อํา เภอสัน ปุาตอง จัง หวัดเชียงใหม สํ าหรั บ สภาพลํ าน้ํ า
ธรรมชาตินั้นสวนใหญตื้นเขินโดยเฉพาะลําน้ําแมขานตอนบน มีสภาพตื้นเขินอยา งเห็นไดชัดและมี
วัชพืชปกคลุมเป็นสาเหตุใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและเกิดอุทกภัยในฤดูฝน (ศูนยแภูมิ
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สารสนเทศเพื่อการจัดการตนน้ํา จังหวัดเชียงใหม , 2555) แหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน
ประกอบดวย
1) น้ําทา คือน้ําที่ไดจากฝนโดยรวมแลวพื้นที่รับน้ําฝนของลุม น้ําสาขาแมขานเทากับ
1,804 ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติเฉลี่ยรายปี 411.54 ลาน ลบ.ม. โดยแยกเป็นปริมาณ
น้ําทาในฤดูฝนและฤดูแลงเทากับ 316.71 และ 94.82 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นรอยละของ
ปริมาณน้ําทาในฤดูฝนและฤดูแลงเทากับ 76.96 และ 23.04 ตามลําดับ
2) น้ําจากแหลงกับเก็บน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมขานแบงตามพื้นที่ลุมน้ําบริหาร
จัดการมี แหลง น้ํา ตนทุ นรวม 10.15 ลาน ลบ.ม. ซึ่ง ประกอบดวยความจุเ ก็ บ กั ก ของโครงการ
ชลประทาน ขนาดกลาง และขนาดเล็กเทากับ 6.90 และ 3.25 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ รายละเอียด
ของโครงการแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีความจุเก็บกักน้ํา ในลุมน้ําสาขาแม
ขานแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความจุเก็บกักน้ําใน
ลุมน้ําสาขาแมขานในปัจจุบัน
ลาดับ
ที่

ทีต
่ ั้ง
โครงการ

พื้ นที่
ชลประทาน
(ไร่)

ตาบล

อาเภอ

จัง หวัด

สะเมิงเหนือ

สะเมิง

เชียงใหม่

500

1

อ่างห้วยซูซาน

2

อ่างเก็บน้า้ ห้วยก๋อ งงอง

สะเมิงใต้

สะเมิง

เชียงใหม่

1,500

3

อ่างห้วยปลาก้าง

สะเมิงใต้

สะเมิง

เชียงใหม่

500

4

อ่างทุ่งเลา

สะเมิงใต้

สะเมิง

เชียงใหม่

400

5

อ่างห้วยมะนาว

บ้านกาด

แม่วาง

เชียงใหม่

6,000

6

อ่างหนองสะเรียม

ยุหว่า

สันป่าตอง

เชียงใหม่

500

7

ฝายน้า้ ล้นปุงสามิต

แม่วิน

แม่วาง

เชียงใหม่

100

8

ฝายน้า้ ล้นห้วยแม่เตียน

แม่วิน

แม่วาง

เชียงใหม่

700

9

อ่างเก็บน้า้ ห้วยตอง

แม่วิน

แม่วาง

เชียงใหม่

800

10

ฝายน้า้ ล้นขุนคง

บ้านกาด

แม่วาง

เชียงใหม่

1,800

11

อ่างห้วยโป่งจ้อ

สันติสุข

ดอยหล่อ

เชียงใหม่

10,000

รวม

22,800

ที่มา : ศูนยแภูมิสารสนเทศเพือ่ การจัดการตนน้ํา จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2555
3) น้ําจากแหลงน้ําบาดาล ของลุมน้ําสาขาแมขานสามารถสรุปไดดังนี้
(1) ชั้นน้ําประกอบด วยตะกอนรวนและหิน แข็ง ได แก ชั้นน้ํ าตะกอนน้ําพามี
ขอบเขตประมาณ 12 ตร.กม. คิดเป็นรอยละ0.6 ของพื้นที่ลุมน้ําใหน้ําในเกณฑแมากกวา 20 ลบ.ม.ตอ
ชั่วโมง แตบ างแหง อาจไดม ากถึง 100 ลบ.ม.ตอชั่วโมง ชั้นน้ําตะกอนตะพัก ต่ํา มี ขอบเขตรวม
ประมาณ 98 ตร.กม. คิดเป็นรอ ยละ 5.2 ของพื้นที่ลุมน้ํา ใหน้ําในเกณฑแ 10-20 ลบ.ม. ตอชั่วโมง
บางแหงอาจไดมากถึง 50 ลบ.ม.ตอชั่วโมง ชั้ นน้ําตะกอนตะพักสูงมีขอบเขตประมาณ 450 ตร.กม.
คิดเป็นรอยละ 24.0 ของพื้นที่ลุมน้ําใหน้ําในเกณฑแ 2-20 ลบ.ม.ตอชั่วโมง แตบางแหงอาจไดมากถึง
150 ลบ.ม.ตอชั่วโมง กรณีเจาะลึกกวา 200 ม. ชั้นน้ําหินปูน มีขอบเขตรวมประมาณ 260 ตร.กม.คิด
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เป็นรอยละ 13.8 ของพื้นที่ลุ มน้ําใหน้ําในเกณฑแ 2-20 ลบ.ม.ตอชั่วโมง ชั้นน้ํากลุมหินแปรและหิน
อัคนีมีขอบเขตรวมประมาณ 1,037 ตร.กม.คิดเป็นรอยละ 55.2 ของพื้นที่ลุมน้ําใหน้ําในเกณฑแนอย
กวา 2 ลบ.ม.ตอชั่วโมง
(2) คุณภาพน้ําบาดาล โดยทั่ วไปอยูในเกณฑแ พอใช -ดี มี ป ริม าณสารละลาย
ทั้งหมด (TDS) ต่ําในระดับดี -ดีมาก ยกเวนในแหลงหินปูนจะมี (TDS) สูงและมี ความกระดางมาก
ปริม าณเหล็ก (Fe) ในระดับพอใช สวนใหญอยูในเกณฑแม าตรฐานน้ําดื่ม ยกเวนบางแหง อาจสูง
ปริมาณฟลูออไรดแ (F) ในระดับพอใช ยกเวนบางแหงอาจสูงเกินมาตรฐานน้ําดื่ม ปริมาณคลอไรดแ (Cl)
ต่ํา อยูในระดับดีมากเป็นน้ําจืดสนิท
(3) ผลการประเมินศักยภาพน้ําบาดาล พบวามีน้ําฝนไหลเติม ลงสูแหลงน้ํา
(Recharge) ประมาณ 76.06 ลาน ลบ.ม.ตอปี และมีปริม าณน้ําบาดาลที่ สามารถพัฒนาได ( Safe
Yield) ประมาณ 15.21 ลาน ลบ.ม.ตอปี
(4) มีบอน้ําบาดาลที่พัฒนาแลว รวม 2,000 บอ สร างระบบประปาบาดาล
203 แหง คิดเป็นรอยละ 109.7 ของหมูบานในพื้นที่ลุมน้ํา (185 หมูบาน) และยังมีระบบประปาภูเขา
และน้ําผิวดินอีก 60 แหง คิดเป็นรอยละ 32.4 รวมระบบน้ําสะอาด (ประปา) รอยละ 142.1 ของ
หมูบานในพื้นที่ลุมน้ํา แสดงวาไมขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
(5) ประเมินการสูบน้ําบาดาลใช (Pumpage) ประมาณ 17,155 ลบ.ม.ตอวัน
คิดเป็น 6.26 ลานลบ.ม.ตอปี ซึ่งยังสูบใชน้ําบาดาลนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ Safe Yield (15.21
ลาน ลบ.ม.ตอปี)
4) ระบบนิเ วศของแหลง น้ํา ประกอบดวย 3 สวนหลักๆไดแก สิ่ง ไม มี ชีวิต
สิ่งมีชีวิต และสิ่งยอยสลายในหนึ่งหนวยระบบนิเวศ การศึกษาดานนี้มีขอจํากัดหลายดานเนื่องจาก
ระบบนิเวศของแหลงน้ําเป็นระบบเปิดที่มีขอบเขตกวางมากและมีหลายปัจจัยที่มีผลตอระบบนิเวศ
จึงทําใหยากที่จะบอกไดวาระบบนิเวศแหงนี้มีความสมดุลหรือเปลี่ยนแปลงไปอยางไร แตอยางไรก็
ตามมีขอมูลบางอยางที่จะบอกไดวามีผลตอระบบนิเวศไดแก ทรัพยากรดินหรือสภาพการใชที่ดิน
ทรัพยากรปุาไมในพื้นที่ลุมน้ํา คุณภาพน้ําและปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลง เป็นตนมีรายละเอียดดังนี้
(1) ทรัพ ยากรดิน ลัก ษณะดินในพื้นที่ ลุม น้ํ าสาขาแม ขานมี พื้ น ที่ ร วม
1,832.45 ตร.กม. (1,145,281.25 ไร) สามารถจําแนกกลุมดินที่ พบได 18 กลุมดวยกั น แตจะขอ
กลาวถึงกลุมดินที่พบมากที่สุด 3 อันดับคือ กลุมชุดดินที่ 62 พบมากที่สุด มีจํานวนพื้นที่ 1,501.1 ตร.
กม. (938,187.50 ไร) คิดเป็นสัดสวนรอยละ 81.90 รองลงมาไดแกกลุมชุดดินที่ 48 มีจํานวนพื้นที่
121.70 ตร.กม. (76,062.50 ไร) คิดเป็นสัดสวนรอยละ 6.60 และกลุมชุดดินที่ 5 มีจํานวนพื้นที่ 53.10
ตร.กม. (33,187.50 ไร) คิดเป็นสัดสวนรอยละ 2.90 เมื่ อนํามาพิจารณาชั้นความเหมาะสมตาม
คุณสมบัติของดินเพื่อการปลูกพืช และการชลประทานสามารถสรุปไดดังในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืช
ลุมน้ําสาขา
แมขาน

ความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช (ไร)
ขาว
พืชไร
ไมผลไมยืนตน
รวม
71,754 3,383
376
75,513

ความเหมาะสมสําหรับการชลประทาน (ไร)
ขาว
พืชไร พืชผัก ไมผลไมยืนตน
รวม
69,640 1,409 423
282
71,754

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม พ.ศ. 2555
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ความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชพบวามีพื้นที่รวม 75,513 ไร หรือรอยละ 6.43 ของ
พื้นที่ ลุม น้ําสาขาแม ขานทั้ ง หมด เป็นพื้นที่ เ หมาะสมสําหรับ ปลูก ข าวรอยละ 95.02 ของพื้นที่ ที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชทั้งหมด รองลงมาเป็นพืชไร ไมผล ไมยืนตนรอยละ 4.48 และ 0.50 ของ
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชทั้งหมดตามลําดับ ความเหมาะสมสําหรับการชลประทาน พบวา
มีพื้นที่รวม 71,754 ไร หรือรอยละ 6.11 ของพื้นที่ลุมน้ํา สาขาแมขานทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับปลูกขาว รอยละ 97.05 ของพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชภายใตระบบชลประทานทั้งหมด
รองลงมาเป็นพืชไร พืชผัก และไมผล รอยละ 1.96 0.59 และรอยละ 0.39 ของพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับปลูกพืชภายใตระบบชลประทานทั้งหมด ตามลําดับ
(2) การใชที่ดินในลุมน้ําสาขาแมขานมีพื้นที่ร วม 1,174,375 ไร จําแนก
ประเภทการใชที่ดินออกได 5 ประเภท ไดแก พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปุาไม พื้นที่แหลงน้ํา พื้นที่อยู
อาศัย และพื้นที่อื่นๆ สามารถสรุปการใชประโยชนแที่ดินแตละประเภทไดดังในตารางที่ 4.5 สัดสวน
ประเภทการใชที่ ดิน พบว าพื้ นที่ ปุา ไม มี สัดส วนพื้นที่ ม ากที่ สุด 956,998 ไร หรือรอยละ 81.49
รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 146,450 ไร หรือรอยละ 12.47 นอกจากนี้เป็นพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่
อื่นๆ และพื้นที่แหลงน้ํา จํานวน 36,048 33,587 และ 1,292 หรือรอยละ 3.07 2.86 และ 0.11
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมขานทั้งหมดตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 ประเภทการใชที่ดินในลุมน้ําสาขาแมขาน
ลุมน้ําสาขา
ประเภทการใชที่ดิน (ไร)
รวม
เกษตรกรรม
ปุาไม
แหลงน้ํา ที่อยูอาศัย อื่นๆ
แมขาน
146,450
956,998
1,292
36,048 33,587 1,174,375
ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม พ.ศ. 2555
(3) ทรัพยากรปุาไม ในลุมน้ําสาขาแมขานโอบลอมดวยอุทยานแหงชาติ
ศรีลานนา ซึ่งเป็นแหลงตนน้ําลําธารของอางเก็บน้ําแมขานสมบูรณแชล ขอมูลจากแผนที่ปุาไมโดยกรม
ปุาไม จัดทําในปี พ.ศ.2554 แสดงใหเห็นวาในลุมน้ํา แมขานมีปุาไม ประเภทตางๆ รวมกันประมาณ
1,409.87 ตร.กม. คิดเป็นสัดสวนรอยละ 75.03 ของพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งจัดวาสภาพปุาไมในลุมน้ําแมขาน
ยังคงความอุดมสมบูรณแอยูมากรายละเอียดพื้นที่ปุาไมแสดงในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 พื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้้าสาขาแม่ขาน
ลุมน้ําสาขา
แมขาน

พื้นที่ลุมน้ํา
(ตร.กม.)
1,879

ประเภทพื้นที่ปุาไม (ตร.กม.)
ปุาไม
สวนปุา2/
ปุาฟื้นฟูตาม
ธรรมชาติ
1,404.02 4.32
1.53
1/

รวม
1,409.87

รอยละของ
พื้นที่ลุมน้ํา
75.03

หมายเหตุ : 1/ ปุาไม หมายถึง ปุาดิบแลง ปุาดิบเขา ปุาสนเขา ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง
2/ สวนปุา หมายถึง สวนสัก สวนสน สวนยูคาลิปตัส สวนไมกระยาเลย
จากขอมูลแผนที่ปุาไมของกรมปุาไมไดแสดงใหเห็นพื้นที่ปุาไมที่ถูกบุกรุกในอดีตและเป็นปุา
เสื่อมสภาพ เชน ไรราง และไรเลื่อนลอยรวม 19,450 ไร ซึ่งจะตองมีมาตรการในการฟื้นฟูสภาพปุา
โดยการปลูกปุาตอไป

44

(4) ชั้นคุณภาพลุมน้ําและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ในลุมน้ําสาขา
แมขาน มีสวนของพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เอ ซึ่งเป็นพื้นที่ตนน้ําลําธารที่ยังคงสภาพความสมบูรณแของปุา
และเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 60 ขึ้นไป เป็นพื้นที่ถึง 1,228.95 ตร.กม. (768,094 ไร)
คิดเป็นสัดสวนประมาณรอยละ 65.37 ของพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 บี เพียง 75.93 ตร.กม.
(47,456 ไร) คิดเป็นสัดสวนประมาณรอยละ 4.04 ของพื้นที่ลุมน้ํา ปัญหาการเปลีย่ นแปลงการใชที่ดนิ
จากการบุกรุกพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เอ และ 1 บี ทั้งเพื่อการเกษตรกรรม และการตั้งชุมชนมีอยูคอนขาง
สูง เป็นพื้นที่รวม 76.02 ตร.กม. (47,513ไร) คิดเป็นรอยละ 5.8 ของพื้นที่ลุมน้ํา 1เอ และ1บี โดยใน
การฟื้นฟูจะใหความสําคัญกับการฟื้นฟูปุาที่ถูกบุกรุกเพื่อการเกษตรรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆ ในลุมน้ําสาขาแมขาน

1A
ที่ การใช้ทดี่ นิ
1. ป่าไม้

2538

พื้นทีช่ ั้นคุณภาพลุม่ น้้า (ตร.กม.) และการเปรียบเทียบปี 2538 กับปี 2552
1B
2
3
4
5
2552 2538 2552 2538 2552 2538 2552 2538 2552 2538 2552

รวม
2538

2552

1,153.67 1,056.42 70.90 65.43 174.60 145.25 79.17 75.46 20.80 18.65 17.15 15.34 1,516.29 1,376.55

2. สวนป่า

2.72

3. เกษตรกรรม

58.69 106.84 4.54 12.48 17.61 36.78 12.73 21.26 15.46 28.89 127.97 166.15 237.00 372.40

4. เมือง

13.30

16.20 0.12 1.64

5. ทุง่ หญ้า

8.30

0.25 1.62

6. แหล่งน้้า

0.10

3.85 0.10 3.60

3.21
1.57
0.01

5.60 0.78

1.64 2.30 3.66

3.05

12.16

22.85

2.65 1.66

2.36 2.05 3.61 38.59 42.25

57.29

68.71

0.49

1.35 4.68 5.56 47.90 34.20

61.62

42.73

1.80

2.92

0.00

0.00

0.06 0.12

1.63

7. อืน่ ๆ
รวม

4.50

2.80

1,236.78 1,183.31 75.91 84.77 197.00 190.28 94.83 102.07 45.35 60.49 236.29 265.24 1,886.16 1,886.16

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม พ.ศ. 2555
จากขอมูลในเบื้องตนพบวามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนิเวศซึ่งมีผลกระทบกับแหลงน้ําในทุก
ดาน ผลจากการเปลี่ยนแปลงในเบื้องตนทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนสถาบันไดแก กลุมคนที่อยูในพื้นที่
ตอนบนของลุมน้ํามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง(ตารางที่ 4.11) สงผลใหมีประชากรเขามาอยูอาศัยใน
พื้นที่ลุมน้ําตอนบนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ําใหเป็นในรูปแบบที่
เป็นทางการมากขึ้นจากเดิมที่มีระบบกํากับแบบหลวมๆ
4.2 การพัฒนาสังคม มี ผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันจัดการน้ําอยางไร
ประกอบดวย ขนาดและโครงสรางประชากร การศึกษา เศรษฐกิจในชุมชน การบริการขั้นพื้นฐาน
แกชุมชนไดแก การคมนาคม การบริการสาธารณสุข ไฟฟูา ประปา การสื่อสาร เป็นตน
4.2.1) ขนาดประชากร ในลุม น้ําสาขาแม ขานมี จํานวนประชากรรวม
122,988 คน คิดเป็นความหนาแนนของประชากรประมาณ 66 คน ตอ ตร.กม. จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 31,355 ครัวเรือน คิดเป็นขนาด 3.9 คนตอครัวเรือน ซึ่งอยูในเกณฑแเบาบาง ในดานเศรษฐกิจ
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สัง คม พบวาประชากรโดยสวนใหญป ระกอบอาชีพ ทางการเกษตร โดยมี พื้น ที่ ถือครองทั้ ง หมด
312,198 ไร คิดเป็นพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 6.20 ไรตอครัวเรือน รายไดของประชากรในหมูบานนอกเขต
เทศบาลโดยเฉลี่ย 13,122 บาทตอคนตอปี (ที่มา : ขอมูล จปฐ. ปี 2554)
4.2.2) โครงสร้างประชากร ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษา สํานักงานสถิติ
จัง หวัด เชียงใหม (2554) รายงานวามี ก ารตั้ง ถิ่น ฐานของชุม ชนในลุม น้ํ า แม ขาน จํานวน 31,355
ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 122,988 คน เพศชาย 59,108 คน (รอยละ 48.06) และเพศหญิง 63,880
คน (รอยละ 51.94) โครงสรางอายุของประชากร ลุมน้ําแมขาน (สํานักสถิติแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม ,
2554) ปรากฏวาสัดสวนของประชากรในวัยเด็ก (ต่ํากวา 15 ปี) ตอประชากรในวัยทํางาน (15-59 ปี)
และประชากรในวัยชรา (60 ปีขึ้นไป) นั้น มีสัดสวนของประชากรวัยทํางานมากที่สุด คือประมาณรอย
ละ 68.11 ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนรองลงมาคือประมาณรอยละ 18.29 และวัยชราประมาณรอยละ
13.60 ขนาดของครัวเรือน สําหรับอัตราสวนการเป็นภาระ ซึ่งหมายถึง อัตราสวนที่ประชากรในวัย
ทํางานตองเลี้ยงดูเด็กและคนชรา อัตราสวนการเป็นภาระรวมรอยละ 46.13 อัตราสวนการเป็นภาระ
ในวัยเด็ก รอ ยละ 26.85 และอัต ราสว นภาระในวัย ชรารอ ยละ 19.97 ขนาดของครัว เรือ น มี
สมาชิกเฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน
(1) ศาสนา พบวาประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ
ศาสนาคริสตแ ในพื้นที่สูงที่เป็นชาวมงชาวกระเหลีย่ ง(ปกากะญอ) สวนใหญนับถือศาสนาคริสตแและนับ
ถือผี(จิตวิญญาณ)เป็นสําคัญ
(2) ชาติพันธุ์ ประชากรอาศัยอยูในลุมน้ําแมขาน ประกอบดวย ชาวไทย
พื้นเมือง รองลงมาเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงเผากะเหรี่ยง และชุมชนบนพื้นที่สูงเผามง
(3) ภาษา ประชากรที่อาศัยอยูในลุมน้ําแมขานใชภาษาทองถิ่ นในการ
ติดต อสื่อ สารระหวา งชุ ม ชนเดีย วกั น และติ ดต อสื่อ สารกั บ ชุม ชนภายนอกโดยใชภ าษาพื้นเมื อ ง
ภาคเหนือและภาษากลาง
4.2.3) การศึกษา ระดับการศึกษาของประชากรในลุมน้ําแมขาน (สํานักงาน
สถิติจังหวัดเชียงใหม , 2554) รายงานวา ประชากรลุมน้ําแม ขาน ที่ กําลังศึก ษามี จํานวนทั้ งหมด
21,579 คน โดยแยกเป็นระดับ การศึกษาตางๆ ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 แสดงระดับการศึกษาของประชากรในลุมน้ําแมขาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับการศึกษา (ปี 2554)
ไมไดรับการศึกษา
ระดับกอนประถมฯ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมตน
ระดับมัธยมปลาย
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
5,454
3,646
8,225
3,988
3,018
1,224
1,312
166
27,033

รอยละ
20.18
13.49
30.43
14.75
11.16
4.53
4.85
0.61
100

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2555
ตารางที่ 4.9 แสดงประชากรที่ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับตามชวงอายุ
ชวงอายุ
6 - 14
15 - 34
35 - 70
รวม

ชาย
281
1,995
186
2,462

หญิง
397
2,358
237
2,992

รวม
678
4,353
423
5,454

รอยละ
12.43
79.81
7.76
100

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2555
4.2.4) การเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ใช้น้า ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานมีการปรับเปลีย่ น
ขนาดผูใชน้ําอยูอยางตอเนื่องเป็นที่นาสังเกตวากลุมผูใชน้ําในลุมน้ําตอนบนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกกลุม สวนกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนลางมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ลดลงเกือบทุกกลุมเชนกัน ตารางที่ 4.10

47

ตารางที่ 4.10 แสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง
พื้ นที่ เกษตรกรรม (ไร่)
ล้าดับ กลุ่ มผู้ใช้น้ำพื้ นที่ ตอนล่ ำง
1

กลุม่ ฝายนอน

2

2541

2547

จ้ำนวนสมำชิก (คน)

2555

2541

2547

2555

1,050

843

127

112

107

80

กลุม่ ฝายสมบูรณ์

21,250

20,567

20,201

2,500

2,365

2,179

3

กลุม่ ฝายห้วยผึง้

3,920

2,328

2,165

428

419

379

4

กลุม่ ฝายขุนคง

9,780

6,746

5,615

1,373

1,017

906

5

กลุม่ ฝายนาทราย

2,370

1,808

1,650

420

403

356

6

กลุม่ ฝายท่าค้าปา

2,900

2,858

2,584

449

369

303

7

กลุม่ ฝายท่าสา

500

459

400

107

96

72

8

กลุม่ ฝายดอนปิน

1,270

400

352

85

83

63

9

กลุม่ ฝายศรีบญ
ุ เรือง

910

857

765

177

165

118

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กลุม่ ฝายค้าภิโล
กลุม่ ฝายปูโ่ ล้
กลุม่ ฝายร้องตีมีด
กลุม่ ฝายร้องปูก่ อ๋ ง
กลุม่ ฝายท่าหลา
กลุม่ ฝายหล่าย
กลุม่ ฝายสันปูเ ลย
กลุม่ ฝายไร่รอ
กลุม่ ฝายเกาะไม้ตนั
กลุม่ ฝายเจ้าศรีหมื่น
กลุม่ ฝายน้้าบ่อทิพย์
กลุม่ ฝายปวงสนุก
กลุม่ ฝายทุง่ เสีย้ ว
กลุม่ ฝายหลังถ้า้

680
870
412
480
682
324
1,650
1,440
5,350
3,480
690
3,260
2,875
1,806

300
230
350
420
606
284
1,148
1,147
4,827
2,865
402
2,727
2,271
1,308

245
146
324
396
548
282
1,066
1,114
4,364
2,480
384
2,460
1,966
1,110

111
114
142
186
366
86
369
263
1,087
792
172
582
481
386

58
45
98
150
300
52
253
200
936
636
95
491
396
273

46
37
86
142
264
48
176
168
885
582
88
446
351
235

ที่มา : บริษัทปัญญาคอนซัลแตนทแ และพีแอนดแซีแมเนจเมนทแ จํากัด และการเก็บขอมูลภาคสนาม พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 4.11 แสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน
พื้ นที่ เกษตรกรรม (ไร่)
ล้าดับ

กลุ่ มผู้ใช้น้ำพื้ นที่ ตอนบน

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
39
40
41
44
45
46

ฝายอมลอง
ฝายขุนอมลอง
ฝายสบอมลอง
ฝายบ้านแม่แว
ฝายป่าอ้อย
ฝายแม่ขาน
ฝายแม่จุม
ฝายอังคาย
ฝายแม่โต๋
ฝายกองขาดหลวง
ฝายแม่สะเมิง
ฝายแม่น้าสะเมิง
ฝายบ้านป๊อก
อ่างห้วยซูซาน
ฝายงาแมง
ฝายหลวงและท่อระบายปากเหมือง
ฝายกองอ่าง
ฝายต้นโชค
บ่อพักน้้าสถานีพัฒนาปางดะ
ฝายห้วยฮ่อม
อ่างห้วยปลาก้าง
จัดหาน้้าให้ชาวเขาป่าเลา
อ่างทุง่ เลา
ฝายทุง่ เริง
ฝายแม่ชนิลใต้
ฝายขุนวาง
ระบบส่งน้้าขุนวาง
ฝายน้้าล้นทุง่ หลวง
ฝายน้้าล้นปุงสามิต
ฝายน้้าล้นห้วยปุงสามิต2
ฝายน้้าล้นห้วยแม่เ ตีย น
ฝายแม่สะป๊อกบน
ฝายแม่สะป๊อกล่าง
อ่างเก็บน้้าห้วยตอง
ฝายแม่มูด
ฝายแม่วน
ิ
ฝายห้วยหยวก

จ้ำนวนสมำชิก (คน)

2,547

2,555

2,547

2,555

22
28
34
300
400
400
250
216
400
300
200
250
120
500
200
200
300
250
300
200
500
600
400
150
200
600
50
500
100
150
700
600
80
800
392
550
400

32
36
42
340
460
420
265
242
421
312
145
168
110
440
180
140
321
200
300
280
420
750
478
160
162
520
65
512
132
145
610
511
120
800
450
600
450

5
7
8
71
95
95
60
51
95
71
48
60
29
119
48
48
71
60
71
48
119
143
95
36
48
143
12
119
24
36
167
143
19
190
93
131
95

7
8
12
82
96
98
70
76
85
64
38
43
22
98
32
41
87
72
85
66
90
180
122
42
48
166
21
122
33
40
150
120
44
220
112
160
133

ที่มา : บริษัทปัญญาคอนซัลแตนทแ และพีแอนดแซีแมเนจเมนทแ จํากัด และการเก็บขอมูลภาคสนาม พ.ศ. 2555
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4.2.5) การบริการพื้นฐานแก่ชุมชน เป็นองคแกรที่เป็นเสาหลักของชุมชน
ทําหนาที่ใหบริการในสิ่งที่จําเป็นตอชุม ชนประกอบดวย (ที่มา : เทศบาลตําบลบานกาด อ.แมวาง,
2555)
(1) ศาสนสถาน ลุมน้ําขาน ความเจริญกาวหนาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน
ดานการศาสนา ที่มีความมั่นคงเจริญกาวหนาเหมือนเชนดานอื่นๆ จึงมีโบราณวัตถุ และโบราณสถานที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นจํานวนมาก เชน วัด สํานักสงฆแ โบสถแคริสตแและมัสยิด ดังนี้ จํานวนวัดในลุม
น้ําแมขาน มีดวยกันทั้ง หมด 130 แหง สํานัก สงฆแจํานวน 19 แหง โบสถแคริสตแ จํานวน 53 แหง
มัสยิดจํานวน 1 แหง
(2) สถานศึกษา สถานบริการดานการศึกษาในลุม น้ําสาขาแม ขานมี
สถานบริการศึกษาตั้งแตศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 59 แหง โรงเรียนระดับอนุบาล จํานวน 34 แหง
โรงเรียนระดับ ประถมศึกษาจํานวน 56 แหง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 16 แหง
ระดับมัธยมตอนปลายจํานวน 1 แหง ศูนยแการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จํานวน 17 แหง
(3) สถานบริการข่าวสารชุมชน ในยุคขอมูลขาวสารมีความสําคัญใน
ชีวิตของผูคน ใครมีขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง รวดเร็ว ฉับไว อยูในมือ ยอมมีโอกาส คัดวางแผน และ
ตัดสินใจ ทํากอนคนอื่น ดังนั้น ในลุมแมขาน มีแหลงบริการขาวสารขอมูลใหกับประชากรในพื้นที่
ไดแก ที่อานหนังสือพิมพแ จํานวน 84 แหง หองสมุดประชาชน จํานวน 7 แหง
(4) สถานบริการสาธารณสุข สถานบริก ารสาธารณสุขอนามั ยการ
เขาถึงการรักษาพยาบาลของประชากรในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมขาน โดยทั่วไปอยูในเกณฑแที่ตองพัฒนา
โดยจะมีสถานีอนามัยจํานวน 18 แหง ศูนยแบริการสาธารณสุขจํานวน 4 แหง คลินิกจํานวน 12 แหง มี
โรงพยาบาลประจําอําเภอจํานวน 5 แหง บุคลากรดานสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลจํานวน 12 คน
พยาบาลจํานวน 46 คน แพทยแประจําสถานีอนามัยจํานวน 8 คน พยาบาลจํานวน 42 คน แพทยแ
ประจําจํานวน 8 คน พยาบาลจํานวน 16 คน และแพทยแประจําคลินิกจํานวน 3 คน
(5) การสุข าภิบาล ระบบการสุขาภิบาลมีความสําคัญ กับสุขอนามั ย
ของประชากรในพื้นที่ ยิ่งมีจํานวนประชากรอาศัยอยูมากเท าใด จํานวนขยะก็เพิ่มมากตามจํานวน
ประชากร ดังนั้น ระบบการจัดเก็บและกําจัดของเสียตองดี จึงจะไมกระทบกับสภาพแวดลอม ที่อยู
อาศัยของชุมชน ระบบการกําจัดขยะของลุมน้ําแมขาน กําจัดขยะโดยการเผา คิดเป็นรอยละ 86.34
ฝังกลบคิดเป็นรอยละ 34.78 ทําปุยคิดเป็นรอยละ 16.15 และอื่นๆ 4.35
(6) การคมนาคมและการสื่อสาร ประชากรในลุม น้ําแม ขาน มีก าร
สื่อสารโดยการสื่อสารผานบุรุษไปรษณียแ ในการสงจดหมาย, พัสดุ และโทรเลข สวนการสื่อสารผาน
โทรศัพ ทแเ ป็นที่นิย มที่สุดและ มีก ารสื่อสารผานวิทยุสื่อสารของสวนราชการที่หางไกล เพื่อความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน เชน สวนราชการตํารวจ, ปุาไม การสื่อสารดานการใชโทรศัพทแเคลื่อนที่
เป็นสวนใหญ รอยละ 82 โทรศัพทแส าธารณะในหมู บานรอยละ 98 สัญญาณโทรศัพทแที่ใชได มีห อ
กระจายข า ว/เสี ยงตามสายรอ ยละ 85 ที่ อ านหนั ง สื อพิม พแ ป ระจํ าหมู บานร อยละ 95 และศาลา
อเนกประสงคแรอยละ 65
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(7) ไฟฟ้า โครงสรางพื้นฐานของลุม น้ําแมขาน มีไฟฟูาจากการไฟฟูาสวน
ภูมิภาครอยละ 82 อีกรอยละ 18 ใชพลังงานแสงอาทิตยแ (Solar cell) ประชากรในลุมน้ําแมขาน มีไฟฟูา
ใชจํานวน 98.90
(8) ประปา ประชากรในลุมแมขานมีน้ําประปาใช จํานวน 98.90 สวน
ใหญอยูในพื้นที่ราบ
4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและพืชเศรษฐกิจ ชุมชนลุมน้ําแมขานการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ อันดับ 1 ไดแก
ขาว รองลงมาไดแก ลําไย กระเทียม หอมหัวใหญ และกระเทียม (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2555)
4.3.1) รายได้ รายไดของประชากรพบวา ประชากรสวนใหญมีรายไดอยู
ในชวง 20,000 – 29,999 บาท จํานวน 4,886 ครัวเรือน (รอยละ 23.28) รายไดสูงสุดอยูในชวง 500,000 บาท
ขึ้นไปจํานวน 369 ครัวเรื อน (รอยละ1.76) และต่ําสุดอยูในชวงต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน1,416
ครัวเรือน (รอยละ 6.75) (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)
4.3.2) รายจ่าย รายจายของประชากร พบวาประชากรสวนใหญมี
รายจายอยูในชวง 2,000-3,999 บาท จํานวน 5,905 ครัวเรือน (รอยละ 28.14) รองลงมาจะมีรายจายอยู
ในชวง 4,000-5,999 บาท จํานวน 5,288 ครัวเรือน (รอยละ 25.20) ชวงรายจายต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน
3,504 บาท (รอยละ 16.70) ชวงรายจาย 6,000-7,999 บาท จํานวน 3,183 ครัวเรือน (รอยละ 15.17) ชวง
รายจาย 8,000-9,999 บาท จํานวน 1,721 ครัวเรือน (รอยละ 8.20) และชวงรายจายสูงสุดคือ ชวง
รายจาย 10,000 บาทขึ้นไป จํานวน 1,267 ครัวเรือน (รอยละ 6.04) (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2555)
4.4 การคาดการณ์ความต้องการน้าเพื่อการเกษตรในอนาคต ความตองการน้ําเพื่อ
การเกษตรแยกเป็น 3 กลุมโครงการ ไดแก (ที่มา : สํานักงานชลประทานเชียงใหม, 2555)
1) โครงการชลประทานขนาดใหญและโครงการชลประทานขนาดกลางที่มีพื้นที่ตั้งแต
30,000 ไร
2) โครงการขนาดกลางที่มีพื้นที่นอยกวา 30,000 ไร โครงการชลประทานขนาดเล็ก
และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟูา
3) โครงการชลประทานราษฎรแหรือพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการใชน้ําจากลําน้ํา
ความตองการน้ําเพื่อการชลประทานดังแสดงพื้นที่และปริมาณความตองการน้ําในตารางที่ 4.12
ในอนาคตความต อ งการน้ํ าเพื่ อการชลประทานจะเพิ่ ม ขึ้ นจากปั จ จุ บั น เนื่ องจากพื้ น ที่
ชลประทานจะมีการพัฒนาใหเป็นระบบชลประทานและมีแหลงเก็บกักน้ําเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถ
เพาะปลูกพืชในฤดูแลงไดมากขึ้นทําใหความตองการน้ําสูงขึ้น
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ตารางที่ 4.12 ปริมาณความตองการน้ําชลประทานในปัจจุบันและอนาคตปี พ.ศ. 2575
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่เพาะปลูก
(ไร)
(ไร)
ปัจจุบัน
อนาคต
ปัจจุบัน
อนาคต
- ขนาดใหญ แ ละขนาดกลางที่ มี
พื้นที่ตั้งแต 30,000 ไร
- ขนาดกลางที่ มี พื้ น ที่ น อ ยกว า 89,049 134,519 89,049 134,519
30,000 ไร ขนาดเล็กและสูบน้ําดวย
ไฟฟูา
- ชลประทานราษฎรแ
45,470
0
45,470
0
รวม
134,519 134,519 134,519 134,519
โครงการ

ประสิทธิภาพการใช
พื้นที่เพาะปลูก (C.I)
ปัจจุบัน
อนาคต
-

ความตองการน้ํา
(ลาน ลบ.ม./ปี)
ปัจจุบัน
อนาคต
-

1.17

1.22

118.04

244.19

1.20
1.18

1.22

70.31
188.35

0
244.19

ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม กรมชลประทาน
ความต้องการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคคํานวณไดจ ากอัตราการใชน้ําคูณกั บจํานวนประชากร โดยจํานวนประชากรไดขอมู ลจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหนวยงานที่ไดทําการรวบรวมขอมูลจํานวนประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแนนของประชากร จําแนกตามเขตการปกครองเป็นรายอําเภอ
โดยขอมูลที่ ใชเป็นขอมูลลาสุดถึงปี พ.ศ.2555 ในการศึกษาจํานวนประชากรไดทําการแบงจํานวน
ประชากรตามพื้นที่ลุมน้ําสาขาทั้ง 21 ลุมน้ําสาขา เพื่อเป็นฐานการคํานวณความตองการน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามลุมน้ํายอยตาง ๆ ในสวนของอัตราการใชน้ําจะแตกตางกันในแต ละประเภทชุมชน
ซึ่งแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ชุมชนชนบท คิดจากประชากรที่อยูนอกเขตเมือง เชน นอกอําเภอเมือง นอก
เขตเทศบาล นอกเขตสุขาภิบาล โดยคํานวณจากอัตราการใชน้ําในเขตชนบทโดยทั่วไปของประเทศ
ไทยมีคาประมาณ 100 ลิตรตอคนตอวัน ในปัจจุบันและ 120 ลิตรตอคนตอวั นในอนาคต ซึ่งถูกกําหนด
โดยอาศัยความจําเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) และการศึกษาวิจัยที่ผานมา
2) เขตเมือง แบงตามขนาดของกลุมประชากรดังแสดงในตารางตอไปนี้ โดยคํานวณ
จากอัตราการใชน้ําเฉลี่ยของประชากรในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาคโดยใชสถิติยอนหลัง 14 ปี
(พ.ศ.2529-2542-2555)
ตารางที่ 4.13 ปริมาณความตองการน้ําตอจํานวนประชากรในเขตเมือง
จํานวนประชากรในเขตชุมชนเมือง (คน)
3,000-10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-50,000
มากกวา 50,000

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค

อัตราการใชน้ํา (ลิตร/คน/วัน)
120
170
200
250
300
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ผลการประเมินความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริ โภครายปีในลุมน้ําสาขาแมขานในภาพรวมในสภาพ
ปัจจุบัน ในปี พ.ศ.25 55 และอนาคตซึ่งคิดคํานวณจากการคาดการณแจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นใน 20 ปี แสดงใน
ตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ความตองการน้ําอุปโภคบริโภคในปัจจุบันและอนาคตปี พ.ศ. 2575
ลุมน้ําสาขาแมขาน
จํานวนประชากร (คน)
ความตองการใชน้ําอุปโภคบริโภค
(ลานลบ.ม.ตอปี)
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม
ปัจจุบัน
18,796
70,077
1.166
2.558
3.724
อนาคต
19,673
72,424
1.221
3.172
4.393
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม กรมชลประทาน
ตารางที่

4.15 การคาดการณแความตองการน้ําดานตางๆในปัจจุบันและอนาคตปี พ.ศ. 2575
อุปโภคบริโภค
รักษาสมดุลระบบ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและท่องเทีย่ ว
นิเ วศวิทยาท้ายน้้า

กรณี
- ปัจจุบนั
- อนาคต

รวม

ความ
ปริมาณน้้า พื้นที่ (ไร่)
ความต้องการน้้า ปริมาณน้้าขาดแคลน ความ ปริมาณน้้า ความ ปริมาณน้้า
ต้องการน้้า ทีข่ าดแคลน ชลประทาน ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม ต้องการน้้า ขาดแคลน ต้องการน้้า ขาดแคลน
3.74
4.43

-

160,049 116.12 72.23 188.35 23.06 14.05 37.11
160,049 144.58 94.61 244.19 23.98 19.43 43.41

22.58
22.58

0.2
0.61

214.67
271.21

ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม กรมชลประทาน

จากตารางที่ 4.15 ในสภาพปัจจุบนั (พ.ศ. 2555)ลุมน้ําสาขาแมขานมีประสิทธิภาพการใชพื้นที่
เพาะปลูก (Cropping Intensity) รอยละ 118 ประกอบดวยโครงการประเภทอางเก็บน้ํารอยละ 123
โครงการประเภทเหมือง ฝายชลประทานราษฎรแ และอื่นๆ รอยละ 118 มีปริมาณความขาดแคลนน้ํา
ดานการเกษตรเทากับ 37.11 ลาน ลบ.ม.ตอปี หรือคิดเป็นรอยละ 16.29 ของความตองการน้ําดาน
การเกษตรในปัจ จุบัน ในอนาคตจะมี โ ครงการชลประทานตามแผนเพิ่ม ขึ้นมา 2 โครงการ โดย
ปรับเปลีย่ นพื้นทีช่ ลประทานราษฎรแบางสวนมาเป็นพื้นที่ชลประทานในโครงการรวม 45,470 ไร ทําให
ประสิทธิภาพการใชพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเป็นรอยละ 122 ประกอบดวย โครงการประเภทอางเก็บน้ํา
เหลือรอยละ 129 และโครงการประเภทเหมืองฝาย ชลประทานราษฎรแและอื่นๆ รอยละ 118 ทําใหมี
ความตองการน้ําเพื่อการเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 271.21 ลานลบ.ม.ตอปี เมื่อรวมกับความตองการ
น้ําในกิจกรรมอื่นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จะทําใหในอนาคตเมื่อยังไมมีการพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
และยังไมมีมาตรการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ํา มีการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบันเป็น 43.41 ลาน ลบ.ม.ตอปี หรือคิดเป็นรอยละ 17.78 ของความตองการน้ําดานการเกษตรใน
สภาพอนาคต โดยลุมน้ําสาขาแมขานมีความขาดแคลนน้ําเกิดขึ้นในฤดูแลงเป็นสวนใหญ โดยเฉพาะใน
โครงการประเภทฝายที่ไมมที ี่เก็บกักน้ําและอยูในลําน้ําสาขาของลําน้ําแมขาน การเกิดความขาดแคลน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เกิดจากแนวโนมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชลประทานราษฎรแไปเป็นพื้นที่ชลประทาน
หลวงทําใหมกี ารเพาะปลูกพืชฤดูแลงเพิ่มขึ้น จึงควรมีมาตรการเพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําใหเพียงพอกับ
การขยายตัวของการใชพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง หรือถาไมมีการเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําควรจํากัดการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกใหเทากับในปัจจุบัน

37.31
44.03
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4.5 สรุปผลการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และปริมาณน้ําตนทุนที่มีในพื้นที่ การคาดการณแความตองการใชน้ําในอนาคต ซึ่ง
ทําใหเขาใจสภาพพื้ นที่ โดยรวม จากขอมู ลในเบื้องตนทํ าใหเ ขาใจไดวามีความตองการใชน้ําเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปัจจุบันกําลังถูกคุกคามจากหลายดานกลาวคือ จากความตองการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากเกษตรกรรมเป็นพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ตลอดจนทําโครงสรางพื้นที่
ฐานอื่นๆเพิ่มขึ้นทุกปี จากสภาพดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรผูใชน้ํา ดังนั้นจึงตองมี
การศึกษาในรายละเอียดของแตละกลุมผูใชน้ําในพื้นที่วาพวกเขามีการปรับตัวอยางไร อาศัยกลไก
อะไรที่ทําใหเขายังอยูได โดยมีการศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ในบทถัดปี
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บทที่ 5
สถาบันการจัดการน้าเพือ่ การเกษตร
รายละเอี ยดของเนื้อหาในบทนี้จัดทําขึ้นเพื่อตองการใหทราบรายละเอียดของสถาบัน
จัดการน้ําที่มีอยูในพื้นที่วามีบทบาทเป็นอยางไร มีโครงสรางการทํางานรูปแบบไหน เครื่องในการ
บริหารจัดการน้ํามีระบบหรือแบบแผนเป็นอยางไร สภาพการดําเนินงานในปัจจุบันเป็นอยางไร ซึ่ง
ทําใหทราบสถานการณแของกลุมผูใชน้ําแตละกลุมวามีการบริหารจัดการอยูในรูปแบบใด จึงตองมี
การศึกษารายละเอียดในหัวขอตางๆดังนี้
ในพื้นที่ราบเชียงใหม-ลําพูน เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรแความเป็นมายาวนานตอเนื่องกวา
750 ปี (วันเพ็ญ สุรฤกษแ, 2528: 89) อุดมไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายไดแก ดินที่
อุดมไปดวยแร ธาตุที่ เ หมาะสมแก ก ารเพาะปลูก พื ช เพื่อการดํารงชีวิตและการค า ปริ ม าณน้ํา ที่
เหมาะสมตอการทําการเกษตรเป็นตน ดังนั้นในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมขานมีพื้นที่ 1,832.45 ตาราง
กิโลเมตรหรือ ประมาณ 1,145,281 ไร ตั้งอยูในพื้นที่เ ขตการปกครองทั้ง สิ้น 5 อําเภอไดแก
อําเภอสะเมิง อําเภอหางดง อําเภอสัน ปุาตอง อําเภอแมวาง และอําเภอดอยหลอ ซึ่งเป็นพื้นที่
ขนาดใหญที่มีความเหมาะในการทําการเกษตร เนื่องมาจากวาเป็นพื้นที่ราบลุมน้ําขนาดใหญจึงทําให
มีอัตราการไหลของน้ําชาๆ ดินมีการซึมน้ําสูงกักเก็บน้ําไดมาก ในฤดูฝนเกิดน้ําไหลบาและขาดแคลน
น้ําในฤดูแลงเป็นไปไดคอนขางชาและใชเวลานาน ขณะเดียวกันพลเมืองที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ไดสั่ง
สมความรูประสบการณแมาอยางตอเนื่องยาวนานจนกอใหเกิดเป็น ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อนํามาใชประโยชนแทางการเกษตร เป็นแบบอยางหรือตนแบบในการบริหารจัดการน้ําใหเขากับภูมิ
ประเทศโดยใชวิธีก ารทางธรรมชาติ ให แก พื้นที่ ในภูมิ ภาคอื่น ในประเทศไทยจนเป็ นที่ ก ลาวถึ ง
แบบอยางและแบบแผนในการดําเนินงานเสมอมา
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน มีลําน้ํายอยสายหลักๆ จํานวน 4 สาขายอย
เรียงลําดับจากตนลําน้ําแมขานมาจนถึงทายลําน้ําแมขานดังนี้ คือ 1. น้ําแมโต 2.น้ําแมสะเมิง 3.น้ํา
แมขนิล 4.น้ําแมวางโดยลําน้ําแมขานไหลไปรวมกับแมน้ําปิงที่ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม รูปแบบสถาบันในการบริหารจัดการน้ําในบริเวณลุมน้ําแมขานปัจจุบัน (พ.ศ.2555)
มีอยูคอนขางหลากหลายสามารถแยกแยะรายละเอียดที่ไดจากการศึกษาในกลุมตัวอยางทั้งหมด 24
กลุมตัวอยางประกอบดวย
5.1 กลุ่มผู้ใช้น้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ขานตอนล่าง
5.1.1 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายสันปูเลย ฝายสันปูเลยสรางขึ้นในชวงประมาณ พ.ศ. 2439 –
2450 ตรงกับสมัยพระเจาอินทวิชยานนทแเจาเมืองเชียงใหมองคแ ที่ 7 เนื่องจากเจาเชียงใหมกําลังจะ
หมดอํานาจลง จึงไดเกณฑแไพรพลมาสรางฝายเพื่อผลิตขาวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในสมัยนั้น ถา
ใครมีขาวมากก็จะทําใหมีอํานาจมากขึ้นเชนกันดังนั้นบรรดาเจาเมือง ขุนนาง ตางนําแรงงานที่อยูใน
สังกัดของตนไปสรางระบบเหมืองฝายเพื่อเป็นแหลงผลิตขาวทําใหยังคงรักษาฐานอํานาจไวได ฝาย
สันปูเลยตั้งอยูที่บานสันปูเลย หมูที่ 9 ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่รับ
ประโยชนแทั้งหมด 1,148-2-13 ไร สมาชิกผูใชน้ํา 253 ครัวเรือน และมี จํานวนหมูบานที่ไดรับ
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ประโยชนแจากเหมื องฝาย 8 หมูบานใน 3 ตําบล ไดแก หมูที่ 7,8 ตําบลน้ําบอหลวงหมูที่ 1,2,3
ตําบลบานแมหมูที่ 1,9,10 ตําบลดอนเปาและอําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม ฝายสันปูเลยเป็น
ฝายลูกที่ 1 จากฝายทั้งหมด 8 ตัวของลําน้ําแมขานลําเหมืองสายหลักเป็นเหมืองดินแยกออกทางฝั่ง
ซายของลําน้ําขานความยาวประมาณ 9,060 เมตร โดยสิ้นสุดที่พื้นที่การเกษตร แลไหลลงสูลําน้ํา
แมขาน เหมืองซอยแยกออกทางฝั่งซายของลําเหมืองสายหลักจํานวน 18 ซอย และแยกออกทางฝั่ง
ขวาของลําเหมืองสายหลักจํานวน 4 ซอย โดยเหมืองซอยเป็นเหมืองดิน มีขอมูลพื้นฐานระบบ
เหมืองฝายดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นายสนอง
คําสุก
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายสุรพล
วรรณพรม
3 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายชวนชัย แสนสิทธิ์
4 เลขานุการ
นายสุรพล วรรณพรม
5 เหรัญญิกกลุม
นายสุรพล วรรณพรม
6 กรรมการ
นายฉัตรชัย เลิศจิต
7 กรรมการ
นายทองสุข ธงศรี
8 กรรมการ
นายประยูร คําตั๋น
9 กรรมการ
นายพายัพ จากัน
10 กรรมการ
นายไพโรจนแ ตาจุมปา
11 กรรมการ
นายประยุทธแ ฟองแกว
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ชื่อกลุมผูใชน้ํา

ระบบฝาย

ระบบเหมือง

ประตูสงน้ํา

1. ฝายสันปูเลย

ภาพที่ 5.1 แสดงระบบสงน้ําในฝายสันปูเลย ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม
ที่มา : การสํารวจพื้นที่ของผูวิจัย ปี 2555
มีเครื่องมือในการบริหารจัดการในกลุมดังนี้
1. ระบบคาตอบแทนสําหรับการบริการไรละ 10 บาทตอปี
2. รูปแบบการเพาะปลูกในระบบเหมืองฝายเพาะปลูกได 2 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี, หอมหัวใหญ
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3. งานประจําเหมืองฝาย การบํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุดลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง
ชวงเดือนพฤษภาคมหรืกอนฤดูกาลเพาปลูก (การทํานาปี) ประเพณีการเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1
ครั้ง ชวงเดือนเมษายน (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
แผนที่ 5.1 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายสันปูเลย ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายสันปูเลย ล้าน้้าแม่ขาน

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวจิ ัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พืนที่บริการ
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1) การบริ หารการใช้ น้า ฝายสัน ปูเ ลย ได จัดตั้ง กลุม ผูใ ชน้ําชลประทานขึ้ น
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมทั้งคณะกรรมการ
ดานอื่นๆ และมี ที่ป รึกษาจากหนวยงานที่ เ กี่ยวของ โดยการบริห ารและการจัดการของฝายยึด
หลักการบริหารและการจัดการของชลประทานเป็นกฎหมายอางอิง ตามความในมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติกฎหมายชลประทานราษฎรแ พ.ศ.2482 พรอมทั้งออกระเบียบขอบังคับการปรบไหม
ตามมติในที่ประชุมของกลุมผูใชน้ํา
2) การจัดสรรน้าและการใช้น้า เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงไป
หาต่ํา ดังนั้นการใชน้ําในพื้นที่การเกษตรจึงมีลักษณะการสงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา (จากพื้นที่ตนน้ําไป
กลางน้ําลงสูทายน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็วขึ้น แตเนื่องจากลําเหมืองของฝายสันปูเลยบางสวน
เป็นเหมืองดินใหมีการสูญเสียน้ําจากการซึมลงสูใตดินและระเหยออกไปเป็นจํานวนมาก ชวงฤดูฝน
เกษตรกรสวนใหญจ ะปลูกขาวเพื่ อใชในการบริโ ภค และจําหนายเป็นบางสวนเพื่อนําเงินมาเป็ น
ตนทุนการผลิตในปีตอไป พันธุแขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแสันปุาตอง 1,กข.6 ,
กข.10 และขาวจาวพันธุแหอมมะลิ105
3) ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากฝายสันปูเลย มีลักษณะเป็นเหมืองดินทําให
เกิดการสูญเสียของน้ําระหวางการสงน้ํา และปัญหาในเรื่องของตะกอนทราย และเศษใบไมที่ทับถม
กันบริเวณฝายทําใหลําเหมืองตื้นเขิน สงผลใหปริมาณน้ําจากลําน้ําแมขานไหลลงสูลาํ เหมืองมีปริมาณ
น้ํานอยลง ในฤดูฝนมีปริมาณน้ํามากและแรง ทําใหเกิดการพังทลายของดินจนเกิดความเสียหายแก
พื้นที่เกษตร
4) ด้านการเกษตร พื้นที่ปลูกชวงฤดูฝนคือ ขาวพั นธุแที่ปลูกคือขาวเหนียวพันธุแ
กข.6,กข.10,สันปุาตอง 1 และขาวจาวพันธุแหอมมะลิ 105 สวนชวงฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้น เชน
หอมหัวใหญ , ถั่วเหลือง ชวงฤดูฝน เกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวตั้งแตเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตชวงเดือนตุลาคม ดานตนทุนการผลิตข าวประกอบดวย คาจางเตรียมดิน คาเม็ดพันธุแ คา
สารเคมี คาปุย คาจางแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวรวมตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/
ไร ผลผลิตของขาวเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวสําหรับการบริโภคภายใน
ครัวเรือนและจะนําผลผลิตบางส วนจําหนายใหแกโ รงสี พอคาคนกลาง หรือสหกรณแการเกษตร
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-6 บาท ขึ้นอยูกับกลไกราคาตลาด ชวงฤดูแลง เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชที่
ใชน้ํานอยเนื่องจากปริมาณน้ําในลําเหมืองมีปริมาณลดลง เริ่มปลูกเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวชวง
เดือนเมษายน ตนทุนการผลิตของถั่วเหลืองเฉลีย่ 2,200 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร
ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ15 บาท สําหรับตนทุนการผลิตของหอมหัวใหญคอนขางสูงเฉลี่ย 7,200
บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท โดยเกษตรกรจะนํา
ผลผลิตที่ผลิตไดจําหนายแกพอคาคนกลาง สหกรณแการเกษตร แตหอมหัวใหญนั้นจะจําหนายที่
สหกรณแการเกษตรหอมหัวใหญ
กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายไร่รอ สรางขึ้นในชวงประมาณ พ.ศ. 2439 – 2450 ตรงกับสมัยพระ
เจาอินทวิชยานนทแเจาเมืองเชียงใหมองคแที่ 7 เนื่องจากเจาเชียงใหมกําลั งจะหมดอํานาจลงเชนกัน
ฝายไรรอรับน้ําจากน้ําแมขานมีขนาดพื้นที่เ กษตรกรรม 1147-1-81 ไรจํานวนหมูบานที่ รับน้ําจาก
5.1.2
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เหมืองฝาย 5 หมูบาน (ประกอบดวย 2 ตําบล)ไดแกหมู ที่ 1,2 ตําบลบานแมและหมูที่ 4,5,6 ตําบล
น้ําบอหลวง มีจํานวนประชากรผูใชน้ําในระบบเหมืองฝาย 200 คน ลักษณะโครงสรางของระเบียบ
เหมื อ งฝายตัว ฝายเป็น คอนกรีต รู ป แบบการจัด องคแ ก รประกอบด วยไม มี ก ารเก็ บ ค าตอบแทน
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
ตารางที่ 5.2 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นาย ศักดิ์
คําต฿ะ
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นาย มานิตยแ แปลงรอด
3 เลขานุการ
นาย บุญสง
สางฆะคํา
4 เหรัญญิกกลุม
นาย สอน
แกววรรณะ
5 กรรมการ
นาย บุญชู
วรรณมูล
6 กรรมการ
นายณรงคแ
สุดแกว
7 กรรมการ
นายเกตุ
กันทอง
8 กรรมการ
นาย สุทัศนแ
บุญเที่ยว
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ระบบคาตอบแทนสําหรับ การบริการ ไมมี การเก็บคาตอบแทน รูปแบบการเพาะปลูกใน
ระบบเหมืองฝาย เพาะปลูกได 2 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี , หอมหัวใหญงานประจําเหมืองฝาย
-การบํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุกลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนมิถุนายนหรือ
กอนฤดูกาลเพาะปลูก(การทํานาปี) (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
-ประเพณีการเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนกรกฏคม
ภาพที่ 5.2 ระบบสงน้ําฝายไรรอ ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม
ภาพฝายไร่รอ

ที่มา : การสํารวจพื้นที่ของผูวิจัย ปี 2555

ภาพประตูส่งน้้า

ภาพคลองส่งน้้า
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แผนที่ 5.2 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายไรรอ ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายไร่รอ ล้าน้้าแม่ขาน

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

สัญลักษ
ณ์ ล้าเหมือง
พืนที่บริการ
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ฝายไรรอ ตั้งอยูที่ บานหัวฝาย หมูที่ 7 ตําบลบอหลวง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมมี
พื้นที่รับประโยชนแจากเหมืองฝายทั้งหมด 1,147-1-81 ไร สมาชิกผูใชน้ํา 200 ครัวเรือนและมีจํานวน
หมูบานที่ไดรับประโยชนแจากเหมืองฝาย 5 หมูบาน ใน 2 ตําบล ไดแก หมูที่ 1,2 ตําบลบานแม หมูที่
4,5,6 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปุาตอง จัง หวัดเชียงใหม ฝายไรร อเป็นฝายลูก ที่ 2 จากฝาย
ทั้งหมด 8 ตัวของลําน้ําแมขาน ลําเหมืองสายหลักแบงออกเป็น 2 สาย โดยลําเหมืองที่ 1 แยกทางฝั่ง
ขวาของลําเหมืองหลักมีลัก ษณะเป็นเหมื องดาดคอนกรีตความยาว 5,745 เมตร และตอทอ PVC
ขนาด 4 นิ้ว เพื่อนําน้ําจากลําเหมืองหลักเขาสูพื้นที่การเกษตรจํานวน 20 ทอ และลําเหมืองที่ 2 มี
ลักษณะเป็นเหมืองดินความยาว 6,595 เมตร มีเหมืองซอยแยกออกทางฝั่งซายของลําเหมืองสายหลัก
จํานวน 1 ซอย และแยกออกทางขวาจํานวน 2 ซอย เหมืองซอยมี ลักษณะเป็นเหมืองดิน โดยจะ
สิ้นสุดที่นาของเกษตรกรแลวไหลลงสูลําน้ําขาน
1) การบริ ห ารการใช้ น้ า ฝายไร ร อ ได จั ด ตั้ ง กลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ชลประทานขึ้ น
ประกอบดวยประธานรองประธานเลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมทั้งคณะกรรมการดานอื่นๆ
และมีที่ปรึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการบริหารและการจัดการของฝายยึดหลักการบริหาร
และการจัดการของชลประทานเป็นแมแบบ ตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติตามกฎหมาย
ชลประทานราษฎรแ พ.ศ.2482 เป็นกฎหมายอางอิง พรอมทั้งออกระเบียบขอ บังคับการปรับไหมตาม
มติในที่ประชุมของกลุมผูใชน้ํา
2) การจัดสรรน้าและการใช้น้า การใชน้ําในพื้นที่ก ารเกษตรของฝายไรรอนั้น
เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงไปหาต่ํา ดังนั้นการใชน้ําในพื้นที่ภาคเหนือจึงมีลักษณะ
การสงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา (จากพื้ นที่ตนน้ําไปกลางน้ําลงสู ทายน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็วขึ้น
การสงน้ําในฤดูฝนจะไมมีการแบงรอบเวรเพราะปริมาณน้ํามีมาก แตเนื่องจากลําเหมืองของฝายไรรอ
บางสวน มีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิมทําใหมีการสูญเสียปริมาณน้ําจากการซึมลงสูใตดินและระเหยไป
เป็นจํานวนมา ในฤดูฝนสวนใหญเกษตรกรจะเพาะปลูกขาวนาปีเพื่อใชในการบริโภค และจําหนาย
เป็นบางสวนพันธุแขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแ สันปุาตอง 1,กข.6,กข.10 และขาว
จาวพันธุแหอมมะลิ 105 การสงน้ําจากลําเหมืองสายหลักจะมีประตูเปิด -ปิดน้ําบังคับอยู สวนเหมือง
ซอยจะปลอยใหน้ําไหลเขาพื้นที่การเกษตรตลอดเวลา ซึ่งแตละเหมืองจะมีเหมืองไสไกเพื่อสงน้ําเขาสู
พื้นที่เพาะปลูกดานทายตอไป จนกระทั่งไดรับปริมาณน้ําที่เพียงพอ เกษตรกรจึงจะปิดไมใหน้ําเขา
พื้นที่ หรือปลอยใหน้ําไหลไปสูพื้นที่การเกษตรในดานทาย โดยเกษตรกรเป็นผู ดูแลการเปิดน้ําเพื่อ
ปูองกันไมใหระดับน้ํามากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่เพาะปลูกกอใหเกิดความเสียหาย
ไดในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําในลําน้ําแมขานจะมีปริมาณลดลง ทําใหไมเพียงพอตอการเพาะปลูก ดังนั้น
ทางคณะกรรมการไดมีการประชุมกับสมาชิก เพื่อจัดแงรอบเวรการใชน้ําและแจงใหเกษตรกรในพื้นที่
ไดทราบลวงหนา การสงน้ําจะสงจากพื้นที่ตนน้ําไปสูพื้นที่ทายน้ํา โดยจะปลอยน้ํา 10 ชั่งโมงตอพื้นที่
ของเกษตรกรจํานวน 5 ราย เมื่อครบกําหนด 10 ชั่งโมงแลวจะปลอยน้ําลงสูพื้นที่ถัดไปโดยจะเวียน
ใหแกเ กษตรกรจนครบทั้ ง หมด ถาหากยั ง มี ปริม าณน้ําเหลืออยูก็ จ ะทํ าการเวียนตออีก รอบโดยมี
หัวหนาฝาย หัวหนาเหมือง และผูชวย เป็นผูที่ควบคุมการดูแลการเปิด-ปิดน้ําตามระยะเวลาที่กําหนด
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การเก็บคาตอบแทน คาบริการการใชน้ําของฝายไรรอ ไมไดมีการเก็บจากเกษตรกร ถามีการ
ซอมแซม บํารุงรักษาเหมืองฝาย และการเลี้ยงผีฝายนั้น จะใชเงินกองกลางซึ่งเป็นเงินคาปรับจาก
สมาชิกที่ขาดการทํางานในการขุดลอกเหมืองฝาย (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
ประชุมและรวมกันเสียสละเวลาและแรงงานในการขุดลอกเหมืองฝายปีละ 1 ครั้ง คือ ในชวง
เดือนมิถุนายนหรือกอนฤดูกาลทํานาปี (ฤดูฝ น) สวนประเพณีการเลี้ยงผีฝ ายจะจัดขึ้นปีล ะ 1 ครั้ง
ในชวงเดือนกรกฎาคม เพื่อบวงสรวงเจาที่ฝายใหชวยดูแลปกปักรักษาและคุมครองสมาชิกที่มาทํางาน
ในการขุดลอกเหมืองฝายใหทํางานลุลวงไปดวยดี ซึ่งประเพณีการเลี้ยงผีฝายนี้ทางฝายไดกระทําสืบ
ทอดกันมา
3) ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากฝายไรรอ มีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิมทําใหเกิด
การสูญเสียของน้ําในขณะสงน้ํามีมากในฤดูแลง และปัญหาในเรื่องของฝายตัวที่ 1 (ฝายสันปูเลย) ไม
ยอมปลอ ยน้ําให เกษตรกรตองขอรองใหทางคณะกรรมการฝายสันปูเลยชวยปลอยน้ําให และใน
บางครั้งทําทรายมีการดูดทรายทําใหเกิดกระแสน้ําวนสงผลใหน้ําไมไหลตามปกติ
4) ด้า นการเกษตร พืช ที่ ป ลู ก ในฤดู ฝ น คือ ข า ว พั นธุแ ที่ ป ลู ก คื อ ข าวเหนี ย ว
พันธุแกข.6,กข.10,สันปุาตอง และขาวจาวพันธุแหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้น เชน
หอมหัวใหญ,ถั่งเหลือง เกษตรกรจะเริ่มปลูกขางตั้งแตเดือนกรกฎาคม และเก็บ เกี่ยวผลผลิตชวงเดือน
ตุลาคม ในดานตนทุนการผลิตขาวประกอบดวย คาจางเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุแ คาปุย คาสารเคมี
คาแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวมตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิตขาวเฉลี่ย
600กิโลกรัม/ไร โดยเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และบางสวนจะ
จําหนายผลผลิตใหแกโรงสีขาว พอคาคนกลาง หรือสหกรณแการเกษตรเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 5-7 บาท
ขึ้นอยูกับกลไกราคาตลาด
ในชวงฤดูแลง เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชที่ใชน้ํานอยเนื่องจากปริมาณน้ําในลําเหมืองลดลง
พืชที่ปลูกเชน หอมหัวใหญ ถั่งเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนเมษายน
ตนทุนการผลิตของถั่วเหลืองเฉลี่ย 2,200 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ย
กิโ ลกรัมละ 15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมีตนทุนการผลิตที่คอนขางสูง โดยเฉลี่ย 7,200 บาท/ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิ โลกรัม /ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโ ลกรัมละ 4 บาท โดยผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะ
จําหนายแกพอคาคนกลาง สหกรณแการเกษตร สําหรับหอมหัวใหญจะจําหนายที่สหกรณแการเกษตร
หอมหัวใหญ
กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายเกาะไม้ตัน สรางขึ้นในชวงประมาณ พ.ศ. 2439 – 2450 ตรงกับ
สมัยพระเจาอินทวิชยานนทแเจาเมืองเชียงใหมองคแที่ 7 เนื่องจากเจาเชียงใหมกําลังจะหมดอํานาจลง
เชนกัน ฝายเกาะไมตันรับน้ําจากลําน้ําแมขานขนาดพื้นที่การเกษตร 4,827-1-86 ไร จํานวนหมูบาน
ที่รับน้ําจากเหมืองฝาย 19 หมูบาน (ประกอบดวย 4 ตําบล) ไดแกหมูที่ 1,2,3,4,,6,7,8,9,10 ตําบล
บานแม หมูที่ 4,9,10,11 ตําบลบอหลวงหมูที่ 3 ตําบลสันกลางและหมูที่ 2,3,7,8,9 ตําบลยุหวา
จํานวนเกษตรกรผูใชน้ําในระบบเหมืองฝาย 936 คน ลักษณะโครงสรางของระบบเหมืองฝาย ตัว
ฝายเป็นฝายคอนกรีต
5.1.3
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ตารางที่ 5.3 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นายสมพงษแ กัญญาราช
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายชัยพล ปันดงเขียว
3 เลขานุการ
นายนคร
ใจแกว
4 นายทะเบียน
นายประพันธแ ตาจา
5 เหรัญญิกกลุม
นายอินยวน ปันพักพรอม
6 กรรมการ
นายบุญลบ สมศักดิ์
7 กรรมการ
นายสุมิน
บุญลือ
8 กรรมการ
นายดวงคํา ศรีวิชัย
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ระบบคาตอบแทนสําหรับการบริการ ไมมีการเก็บคาตอบแทน รูปแบบการเพาะปลูกใน
ระบบเหมืองฝาย เพาะปลูกได 2 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี, หอมหัวใหญ
งานประจําเหมืองฝาย (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
:
- การบํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุดลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนเมษายน
- ประเพณีการเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนเมษายน ฝายเกาะไมตันเป็นฝายลูกที่ 3
จากฝายทั้งหมด 8 ฝายของลําน้ําขานโดยมีลําเหมืองสายหลักแยกออกทางฝัง่ ซายของลําน้ําขาน
ลําเหมืองเป็นลําเหมืองดินเดิมระยะทางประมาณ 11,500 เมตร จะไปสิ้นสุดที่ลําน้ําแมปิง และ
ลําเหมืองซอยแยกออกทางฝั่งซายของลําเหมืองหลัก 5ซอยและแยกออกทางฝั่งขวา 8ซอย
1) การบริหารการใช้น้า ฝายเกาะไม ตัน ไดมีก ารดําเนินการจัดตั้ง กลุมผูใชน้ํา
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมไปถึงคณะกรรมการและ
ที่ ป รึก ษาฝุายจัดสรรน้ําและบํารุ ง รั ก ษา โดยการบริห ารจะยึดระบบการบริห ารและจัดการของ
ชลประทานเป็นแมแบบตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติกฎหมายชลประทานราษฎรแ พ.ศ.
2482 เป็นกฎหมายอางอิงในการบริการ พรอมทั้งออกระเบียบขอบังคับในการปรับไหม เป็นจํานวน
เงินตามความเหมาะสม ตามที่ประชุมมีขอตกลงกัน
2) การจัดสรรน้าและการใช้น้า การใชน้ําในพื้นที่การเกษตรของฝายเกาะไมตัน
นั้น เนื่อ งจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ ที่มีร ะดับ สูงไปหาต่ํา ดังนั้นการใชน้ําในพื้นที่ภาคเหนือจึง มี
ลักษณะการสงน้ําจากที่สงู ลงสูท ี่ต่ํา (จากพื้นที่ตนน้ําไปกลางน้ําลงสูทา ยน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็ว
ขึ้น การสงน้ําในฤดูฝนจะไมมีการแบงรอบเวรเพราะปริมาณน้ํานั้นมาก แตเนื่องจากลําเหมืองบางสวน
ของฝายเกาะไมตันมีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิม ทําใหมีการสูญเสียปริมาณน้ํา ในการซึมลงสูใตดินและ
ระเหยไปเป็นจํานวนมาก ในฤดูฝน สวนใหญเกษตรกรจะเพาะปลูกขาวนาปีเพื่อใชในการบริโภค และ
จําหนายเป็นบางสวน พันธุแขาวที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแ สันปุาตอง 1,กข.6,
กข.10 และขาว
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แผนที่ 5.3 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายเกาะไมตันลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายเกาะไม้ตัน ล้าน้้าแม่ขาน

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวจิ ัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พืนที่บริการ
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3) จาวพันธุแหอมมะลิ 105 การสงน้ําจากลําเหมืองสายหลักจะมีประตูเปิด -ปิดน้ํา
บังคับอยู ในสวนของเหมืองซอยจะปลอยใหน้ําไหลเขาพื้นที่การเกษตรตลอดเวลา ซึ่งแตละเหมืองจะ
มีเหมืองไสไกเ พื่อสงเขาน้ําสูพื้นที่เพาะปลูกในดานทายตอไป จนกระทั่งไดรับปริมาณน้ําที่เพียงพอ
เกษตรกรจึงจะเปิดไมใหน้ําเขาพื้นที่ หรือปลอยใหน้ําไหลไปสูพื้นที่เกษตรในดานทาย โดยเกษตรกร
เป็นผูดูแลการเปิด -ปิด เพื่ อ ปูองกั นไมใหร ะดับ น้ํามากเกิ นไป เพราะจะทําใหเ กิดน้ําท วมในพื้นที่
เพาะปลูกกอใหเกิดความเสียหายได ในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําในลําน้ําแมขานจะมีปริมาณน้ําลดลง
ทําใหไมเพียงพอตอการเพาะปลูก ดังนั้นทางคณะกรรมการเหมืองฝายจึงไดมีการจัดรอบเวรการใชน้ํา
ซึ่งกอนการแบงรอบเวรจะมีการประชุมสมาชิกกลุมผูใชน้ํากอน การแบงรอบเวรจะแบงเป็นแตโดย
ทางคณะกรรมการการพิ จ ารณาพื้นที่ ข องแตล ะพันที่ วามี พื้นที่ ม ากน อยเพียงใด แลว จึง กํ าหนด
ระยะเวลาการจายน้ํา ในขณะมีการแลงรอบเวร หามมีการลักลอบสูบน้ํา ถาหากมีการลักลอบสูบน้ํา
ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การจายน้ํา ถึงจะมีการแบงรอบเวรการใชน้ําแลว แตปริมาณน้ําที่ไดยัง
ไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรบางรายตอกน้ําบาดาลเพื่อนํามาใชในสวน
ลําไย การเก็ บ ค าตอบแทน คา บริก ารการใชน้ําของฝายเกาะไม ตั น ในปีที่ ผ านมาไม มี ก ารเก็ บ
คาตอบแทนในการใชน้ํา แตในปี 2547 ไดมีการเปลี่ยนประธานฝายเกาะไมตัน คนใหม และไดทํา
การขุดลอกเหมืองฝายใหมเพื่อขยายลําเหมืองใหน้ําไหลผานไดสะดวกขึ้น จึงมีการรวบรวมเงินเพื่อนํา
จาง รถแบคโฮมาขุดลอกลําเหมืองเป็นเงิน 40 บาท/ไร การขุดลอกซอมแซมเหมืองฝาย (รองเหมือง)
ทางสมาชิก กลุมผูใชน้ําจะทําการประชุม และรวมกั นเสียสละเวลาและแรงงานในการซอมแซมลํา
เหมืองปีละ 1 ครั้ง คือ ในชวงเดือนกรกฎาคม หรือกอนฤดูกาลทํานาปี (ฤดูฝน) สวนประเพณีการ
เลี้ยงผีฝาย จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนสิงหาคม เพื่อบวงสรวงเจาที่ฝาย ที่ชวยดูแลปกปักรักษา
และคุมครองสมาชิที่มาทํางานในการขุดลอกเหมืองฝายใหทํางานลุลว งไปดวยดี ซึ่งประเพณีการเลี้ยงผี
ฝายนี้ทางฝายไดกระทําสืบทอดกันมา
4) ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากลําเหมืองของฝายเกาะไมตันมี ลักษณะเป็น
เหมืองดินเดิม ทําใหเกิดการสูญเสียของปริมาณน้ําในระหวางการสงน้ํา และใชเวลาการสงน้ํามากใน
ฤดูแลง อีกทั้งพื้นที่รับน้ําของฝายเกาะไมตันมีจํานวนมากทําใหพื้นที่ดานทายของฝายเกาะไมตันไดรับ
น้ําในปริมาณนอย หรือไมไดรับน้ําเลยในฤดูแลง ทําใหฝายเกาะไมตันสามารถทําการเกษตรไดเฉพาะ
ฤดูฝนเทานั้น
5) ด้านการเกษตร พืชที่ปลูกในฤดูฝน คือ ขาว พันธุแที่ปลูกคือ ขาวเหนียวพันธุแ
กข.6 ,กข.10, สันปุาตอง1 และขาวจาวพันธุแหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้น เชน
หอมหัวใหญ , ถั่วเหลือ ง เกษตรกรจะเริ่มปลูก ขาวตั้ง แตเดือนกรกฎาคม และเก็ บเกี่ยวชวงเดือน
ตุล าคม ในดานตนทุ นการผลิตประกอบด วย คา จางเตรี ยมดิน คาเมล็ด พันธุแ ค าปุย คา สารเคมี
คาแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวมตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิตขาว
เฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร โดยเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และบางสวน
จะจําหนายผลผลิตใหแกพอคาคนกลาง โรงสีขาว หรือสหกรณแการเกษตรราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-7
บาท ขึ้นอยูกับกลไกราคาตลาดในฤดูแลง เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชที่ใชน้ํานอย เนื่องจากปริมาณน้ํา
ในลําเหมืองลดลง พืชที่ปลูก เชน หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยว
ในชว งเดือ นเมษายน ต นทุ นการผลิ ต ของถั่ วเหลื องเฉลี่ ย 2,200 บาท/ไร ไดผ ลผลิต เฉลี่ย 600
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กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่กิโลกรัมละ 15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมีตนทุนการผลิตคอนขางสูงโดย
เฉลี่ย 7,200 บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัม/ไร ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท โดยผลผลิตที่ได
เกษตรกรจะจําหนายแกพอคาคนกลาง สหกรณแการเกษตร สําหรับหอมหัวใหญจะจําหนายที่สหกรณแ
การเกษตรหอมหัวใหญ
5.14 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายเจ้าศรีหมื่น ฝายเจาสี่หมื่น ตั้งอยูที่ บานเหมืองฟู หมูที่ 1 ตําบลบานแม
อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมีพื้นที่รับประโยชนแทั้งหมด 2,865-2-69 ไร จํานวนสมาชิกผูใช
น้ํา 636 ครัวเรือน มีจํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชนแจากเหมืองฝาย 16 หมูบาน ใน 3 ตําบล ไดแก
หมูที่ 2,4,5,8,9,10,11,12,13 9 ตําบลบานแม หมูที่ 2,5,6,11,13 ตําบลยุหวา หมูที่ 3,4 ตําบลมะขาม
หลวง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม ฝายเจาสี่หมื่นเป็นฝายลูกที่ 4 จากฝายทั้งหมด 8 ตัวลําน้ํา
แมขาน ลําเหมืองสายหลักแยกออกทาฝั่งซายของลําน้ําแมขาน ความยาวประมาณ 14,900 เมตร ลํา
เหมืองสายหลักมีเมืองซอยซึ่งมีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิมแยกออกทางฝั่งซาย 8 ซอย และแยกออก
ทางฝั่งขวา 16 ซอย เพื่อนําน้ําเขาสูการเกษตร (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
ตารางที่ 5.4 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นายเจริญ
จรรยา
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายสุวิทยแ
หนอคํา
3 เลขานุการ
นายคํามูล
สุรินทรแ
4 นายทะเบียน
นายสมบูรณแ สืบสวน
5 เหรัญญิกกลุม
นายสุรินทรแ
ตาทา
6 กรรมการ
นายเหลง
อุดม
7 กรรมการ
นายกเองจัน
วงศแสุวรรณ
8 กรรมการ
นายประสิทธิ์ ชัยนันจา
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ระบบคาตอบแทนสําหรับการบริการ ไรละ 10 บาทตอปี
รูปแบบการเพาะปลูกในระบบเหมืองฝาย เพาะปลูกได 2 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี,
หอมหัวใหญและถั่วเหลือง
งานประจําเหมืองฝาย
:
- การบํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุดลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนเมษายน
หรือกอนฤดูกาลเพาะปลูก (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
- ประเพณีเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนพฤษภาคม
1) การบริหารการใช้น้า
ฝายเจาหมื่ น ไดมี ก ารดเนินการจัด ตั้ง กลุม ผูใชน้ํา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน
เลขานุก าร เหรั ญ ญิ ก นายทะเบีย น รวมไปถึ ง คณะกรรมการและที่ ป รึ ก ษาฝุ ายจัด สรรน้ํ าและ
บํารุงรักษาโดยการบริหารจะยึดระบบการบริหารและจัดการของชลประทานเป็นแมแบบตามความใน
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มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายอางอิงในการบริหาร
พรอมทั้ ง ออกระเบียบขอ บัง คับในการปรับ ไหม เป็นจํานวนเงินตามความเหมาะสม ตามมติในที่
ประชุมการใชน้ํา
แผนที่ 5.4 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายเจาศรีหมื่นลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายเจ้าศรีหมื่น ล้าน้้าแม่ขาน
มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

สัญลักษ
ณ์ล้าเหมือง
พืนที่บริการ
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2) การจั ด สรรน้ าและการใช้ น้า การใช น้ํ าในพื้ น ที่ ก ารเกษตรของฝายเจา สี่ ห มื่ น นั้ น
เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงไปหาต่ํา ดังนั้นการใชนําในพื้นที่ภาคเหนือจึงมีลักษณะ
การสงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา (จากพื้นที่ตนน้ําไปกลางน้ําลงสู ทายน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็วขึ้น
การสงน้ําในฤดูฝนจะไมมีการแบงรอบเวรเพราะปริมาณน้ํามีมาก แตเนื่องจากลําเหมืองของฝายเจาสี่
หมื่นบางสวน มีลักษณแเ ป็นเหมืองดินเดิม ทําใหมีการสูญเสียปริมาณน้ําจากการซึมลงสูใตดิน และ
ระเหยไปเป็นจํานวนมาก ในชวงฤดูฝนสวนใหญเกษตรกรจะเพาะปลูกขาวนาปีเพื่อใชในการบริโภค
และจําหนายเป็นบางสวน พันธุแขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแ สันปุาตอง 1, กข.6,
กข.10 และขาวเจาพันธุแหอมมะละ 105 การสงน้ําจากลําเหมืองสายหลักจะมีประตูเปิด-ปิดน้ําบังคับ
อยู สวนเหมืองซอยจะปลอยใหน้ําไหลเขาพื้นที่การเกษตรตลอดเวลา ซึ่งแตละเหมืองมีเหมืองไสไก
เพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลูกดานทายตอไป จนกระทั่งไดรับปริมาณน้ําที่เพียงพอ เกษตรกรจะปิด
ไมใหน้ําเขาพื้นที่หรือปลอยใหน้ําไหลไปสูพื้นที่การเกษตรในดานทาย โดยเกษตรกรจะเป็นผูคอยดูแล
เพื่อปูอ งกั นไมใหร ะดับน้ํามากเกินไปเพราะจะทํ าใหเ กิดน้ําทวมในพื้นที่เ พาะปลูก กอใหเกิ ดความ
เสียหายได ในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําในลําน้ําแมขานจะมีปริมาณน้ําลดลง ทําใหไมเพียงพอตอการ
เพาะปลูก ดังนั้นทางคณะกรรมการฝายเจาสี่หมื่นจะทําการแบงรอบเวร โดยสมาชิกที่ตองการใชน้ํา
เพื่อทําการเกษตร คณะกรรมกรฝายจะทําหนังสือเวียนใหหัวหนาเหมืองรับทราบลวงหนา การแบง
รอบเวรจะเป็นการปลอยน้ําเขาสูพื้นที่ของเกษตรกรที่ขอใชน้ํา จนปริมาณเพียงพอตอการใชจึงปิดน้ํา
แลวปลอ ยไปยัง พื้นที่อื่ นตอ ไป การเก็ บคาตอบแทน คาบริการการใชน้ําของฝายเจาสี่ห มื่น จะมี
หัวหนาเหมืองของแตละเหมื องเป็นผูเก็บจากเกษตรกรผูใชน้ํา โดยจะเก็บคาตอบแทนเป็นเงิน 10
บาท/ไร/ปี จากนั้นจะนําเงินไปใหแกเหรัญญิกของฝาย เพื่อนําไปใชในการบํารุงรักษาซอมแซมเหมือง
ฝาย และใชในพิธีกรรมการเลี้ยงผีฝาย การซอมแซมขุดลอกเหมืองฝาย (รองเหมือง) ทางสมาชิกกลุม
ผูใชน้ําจะทําการประชุมและรวมกันเสียสละเวลาและแรงงานในการดําเนินการปีละ 1 ครั้ง คือ ในชวง
เดือนเมษายน หรือกอนฤดูกาลทํานา (ฤดูฝน) สวนประเพณีการเลี้ยงผีฝายจะกระทํากันปีละ 1 ครั้ง
ในชวงเดือ นพฤษภาคม เพื่อ บวงสรวงเจาที่ฝ าย ที่ ชวยดูแลปกปักรัก ษาและคุมครองสมาชิกที่ ม า
ทํางานในการขุดลอกเหมือ งฝายใหทํางานลุลวงไปดวยดี ซึ่งประเพณีก ารเลี้ยงผีฝ ายนี้ท างฝายได
กระทําสืบทอดกันมา
3) ด้านการเกษตร พื้นที่ปลูกในฤดูฝน คือ ขาว พันธุแที่ปลูกคือ ขาวเหนียวพันธุแ กข.6,กข.
10,สันปุาตอง 1 และขาวเจาพันธุแหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงปลูกพืชอายุสั้น เชน หอมหัวใหญ ถั่ว
เหลือง เกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวตั้งแตเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวชวงเดือนตุลาคม ในดานตนทุน
การผลิต ประกอบดวย คาจางเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุแ คาปุย คาสารเคมี คาแรงงานในการเพาะปลูก
และเก็ บ เกี่ ยว รวมตนทุ นในการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิ ตขาวเฉลี่ย 600 กิ โ ลกรัม /ไร
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และบางสวนจะจําหนายผลผลิตใหแก
พอคาคนกลาง โรงสีขาว หรือสหกรณแการเกษตรราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 5-7 บาทขึ้นอยูกับกลไก
ราคาตลาด
ในชวงฤดูแลง เกษตรกรจะเพาะปลูก พืชที่ ใชน้ํานอย เนื่องจากปริม าณน้ําในลําเหมื องมี
ปริม าณลดลง พืชที่ ปลูก เชน หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และเก็ บเกี่ยว
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ในชวงเดือ นเมษายน ตนทุ นการผลิตของถั่วเหลืองเฉลี่ย 2,200 บาท/ไร ได ผ ลผลิ ตเฉลี่ย 600
กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมีตนทุนในการผลิตคอนขางสูง
โดยเฉลี่ย 7,200 บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัม/ไร ราขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท
โดยผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะจําหนายแกพอคาคนกลาง สหกรณแการเกษตร สําหรับหอมหัวใหญจะ
จําหนายที่สหกรณแการเกษตรหอมหัวใหญ
5.1.4 กลุ่ม ผู้ใช้ น้าในฝายน้ าบ่อ ทิพย์ ฝายน้ํ าบ อทิพ ยแ ตั้ งอยู ที่ บ านเหล าปุา ฝาง หมู ที่ 2
ตําบลดอนเปา อําเภอแม วาง จังหวัดเชียงใหม โดยมีพื้นที่รับประโยชนแทั้ง หมด 420-0-0 ไร มี
จํานวนสมาชิกผูใชน้ํา 95 ครัวเรือนและมีจํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชนแจากเหมืองฝาย 4 หมูบาน
ใน 1 ตําบล ไดแก หมู ที่ 2,3,5,8 ตําบลดอนเปา อําเภอแม วาง จัง หวัดเชียงใหม (โครงการ
ชลประทานเชียงใหม,2555)
ตารางที่ 5.5 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นายจันทรแตบิ๊
สุริยจันทรแ
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายสุรชัย
ถาวร
3 เลขานุการ
นายเลิศ
อินทนนทแ
4 เหรัญญิกกลุม
นายโยทิน
กันทกุมาร
5 กรรมการ
นายเสารแคํา
หยอนอิน
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ระบบคาตอบแทนสําหรับการบริการ ไรละ 40 บาทตอปี รูปแบบการเพาะปลูกในระบบเหมืองฝาย
เพาะปลูกได 2 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี,หอมหัวใหญ
ประจําเหมืองฝาย
- การบํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุดลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนมกราคม
หรือกอนฤดูกาลเพาะปลูก (การทํานาปี)
- ประเพณีเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนมิถุนายน
ฝายบอน้ําทิพยแเป็นฝายลูกที่ 5 จากฝายทั้งหมด 8 ของลําน้ําขาน โดยลําเหมืองสายหลักมี
ลักษณะเป็นเหมืองคอนกรีตแยกออกทางฝั่งขวาของลําแมน้ําขาน มีความยาวประมาณ 100 เมตร
จากนั้นเป็นเหมืองดินเดิมความยาวประมาณ 4,000 เมตรมีเหมืองซอยแยกออกทางฝั่งซายจํานวน6
ซอย และแยกออกทางฝั่งขวา 15 ซอยโดยลําเหมืองไปสิ้นสุดที่พื้นที่การเกษตรแลวลงสูลําน้ําแมขาน
1) การบริหารการใช้น้า
ฝายน้ําบอทิพยแไดมีการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน
เลขนุก าร เหรัญ ญิ ก นายทะเบี ยน รวมไปถึง คณะกรรมการและที่ ป รึก ษาฝุายจัด สรรน้ํา และ
บํารุงรักษาโดยการบริหารจะยึดระบบการบริหารและจัดการของชลประทานเป็นแมแบบความใน
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติกฎหมายชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายอางอิงในการ
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บริหาร พรอมทั้งออกระเบียบขอบังคับในการปรับไหม เป็นจํานวนเงินตามความเหมาะสม ตามมติ
ในที่ประชุมของกลุมผูใชน้ํา
แผนที่ 5.5 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายน้ําบอทิพยแ ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายน้้าบ่อทิพย์ ล้าน้้าแม่ขาน

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000
ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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2) การจัดสรรน้าและการใช้ น้า การใชน้ําในพื้นที่ ก ารเกษตรของฝายบอน้ําทิพยแนั้น
เนื่องจากพื้นที่ของภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงไปหาต่ํา ดังนั้นการใชน้ําในพื้นที่ภาคเหนือจึงมีการ
สงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา (จากพื้นที่ตนน้ําไปกลางน้ําลงสูทายน้ํา) ทําใหการสงนํานั้นรวดเร็วขึ้น การสง
น้ําในฤดูฝนจะไมมีการแบงรอบเวรเพราะปริมาณน้ํามีมาก ลําเหมืองของฝายบอน้ําทิพยแบางสวน มี
ลัก ษณะเป็นเหมือ งดินเดิม ทํ าใหมีก รสูญ เสียปริม าณน้ํา จากการซึม ลงสูใตดินและระเหยไปเป็น
จํานวนมาก ในฤดูฝนสวนใหญเกษตรกรสวนใหญจ ะเพาะปลูก ขาวนาปี เพื่อใชในการบริโ ภคและ
จําหนายเป็นบางสวน พันธุแขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก ขาวเหนียว พันธุแสันปุาตอง 1, กข.6, กข.
10 และขาวเจาพันธุแหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลง พืชที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก หอมหัวใหญ การ
สงน้ําจากลําเหมืองสายหลักจะมีประตูเปิด-ปิดน้ําบังคับอยู สวนเหมืองซอยจะปลอยน้ําไหลเขาพื้นที่
การเกษตรตลอกเวลา ซึ่งแตละเหมืองจะมีเหมืองไสไกเพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลู กดานทายตอไป
จนกระทั่ ง ไดรั บ น้ํา ที่ เ พี ยงพอ เกษตรกรจึง จะปิด ไม ใ หน้ํา เขา พื้นที่ หรื อปล อยใหน้ํา เขา สูพื้น ที่
การเกษตรในดานทาย โดยเกษตรกรจะเป็นผูดูแลเพื่อปูองกันไมใหระดับน้ํามากเกินไปเพราะจะทําให
เกิดน้ําทวมในพื้ นที่เพาะปลูกกอ ใหเ กิดความเสียหายไดในช วงฤดูแลงปริมาณน้ําในลําแมขานจะมี
ปริมาณน้ําลดลง ทําใหไมเพียงพอตอกรเพาะปลูก ดังนั้นทางคณะกรรมการฝายน้ําบอทิพยแ จําทําการ
แบงรอบเวร โดยสมาชิกที่ตองการใชน้ําเพื่อทําการเกษตร คณะกรรมการฝายจะทําหนังสือเวียนให
หัวหนาเหมืองทุกเหมืองรับทราบลวงหนา การแบงเวรจะเป็นการปลอยน้ําเขาสูพื้นที่ของเกษตรกรที่
ขอใชน้ําจนปริมาณน้ําเพียงพอตอการใชจึงปดน้ําแลวปลอยไปยังพื้นที่อื่นตอไป การเก็บคาตอบแทน
คาบริการการใชน้ําของฝายน้ําบอทิพยแ จะมีหัวหนาเหมืองของแตละเหมืองเป็นผูเก็บจากเกษตรกร
ผูใชน้ํา โดยจะเก็บคาตอบแทนเป็นเงิน 20 บาท/ไร/ปี เพื่อนําไปเก็บไวเป็นเงินกองกลาง เพื่อนําไปใช
ในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ เชน ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมเหมืองฝาย และใชในพิธีการเลี้ยงผีฝาย
สวนเงินที่เหลือก็จะเก็บเอาไวเพื่อนําไปใชในปีตอไป การซอมแซมขุดลอกเหมืองฝาย (รองเหมือง) ทาง
สมาชิกกลุมผูใชน้ําจะทําการประชุมและรวมกันสละเวลาและแรงงานในการดําเนินการปีละ 1 ครั้ง
คือ ในชวงเดือนมกราคม สวนประเพณีการเลี้ยงผีฝายจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนมิถุนายน เพื่อ
บวงสรวงเจาที่ฝายที่ชวยดูแลปกปักรักษาละคุมครองสมาชิกที่มาทํางานในการขุดลอกเหมืองฝายให
ทํางานลุลวงไปดวยดี ซึ่งประเพณีการเลี้ยงผีฝายนี้ทางฝายไดกระทําสืบทอดกันมา
3) ด้านการเกษตร พืชที่ปลูกในฤดูฝน คือ ขาว พันธุที่ปลูกคือ ขาวเหนียวพันธุแ กข.6, กข.
10 สันปุาตอง 1 และขาวเจาพันธุแหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้น เชน หอมหัวใหญ
ถัวเหลืองเกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวตั้งแตเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวชวงเดือนตุลาคม ในดานตนทุน
การผลิต ประกอบดวย คาจางเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุแ คาปุย คาสารเคมี คาแรงงานในการเพาะปลูก
และเก็ บ เกี่ ยว รวมตนทุ นในการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิ ตขาวเฉลี่ย 600 กิ โ ลกรัม /ไร
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และบางสวนจะจําหนายผลผลิตใหแก
พอคาคนกลาง โรงสีขาว หรือสหกรณแการเกษตรราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 5-7 บาทขึ้นอยูกับกลไกราคา
ตลาด และมีสวนที่จัดสรรปันสวนขาวใหแกผูใหเชา ในอัตราสวนตามขอตกลงระหวางผูใหเชา หรือ
อาจจายคาเชาเป็นเงิน ชวงฤดูแลง เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชที่ใชน้ํานอย เนื่องจากปริมาณน้ําในลํา
เหมืองมีปริมาณลดลง พืชที่ปลูก เชน หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และเก็บ
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เกี่ยวในชวงเดือนเมษายน ตนทุนการผลิตของถั่วเหลืองเฉลี่ ย 2,200 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 600
กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมีตนทุนในการผลิตคอนขางสูง
โดยเฉลี่ย 7,200 บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโ ลกรัม /ไร ราขายเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 4 บาท โดย
ผลผลิตที่ ไดเ กษตรกรจะจําหนายแก พอคาคนกลาง สหกรณแก ารเกษตร สําหรับ หอมหัวใหญจ ะ
จําหนายที่สหกรณแการเกษตรหอมหัวใหญ
5.1.6 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายปวงสนุก ฝายปวงสนุก ตั้งอยูที่ บานปวงสนุก หมูที่ 1 ตําบล
บานกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมีพื้นที่รับประโยชนแทั้งหมด 2,727-0-99 ไรมี
จํานวนสมาชิกผูใชน้ํา 491 ครัวเรือนมีจํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชนแจากเหมืองฝาย 8 หมูบานใน
2 ตําบล ไดแก หมูที่ 3 , 4 , 5 ตําบลแมก฿า หมูที่ 3, 4, 5, 8,9 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม
ตารางที่ 5.6 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นายจันทรแ
เมืองแกว
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายถวิล
ศรีวิชัย
3 เลขานุการ
นายสวัสดิ์
เมืองวงศแ
4 เหรัญญิกกลุม
นายจันทรแ
เขียวแกว
5 กรรมการ
นายแกว
ญานอย
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ระบบคาตอบแทนสําหรับการบริการ ไรละ 25 บาทตอปี รูปแบบการเพาะปลูกในระบบเหมือง
ฝาย เพาะปลูก ได 2 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี,ถั่วเหลือง , ลําไย งานประจําเหมื องฝายคือ การ
บํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุดลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงวันที่ 1-10 มกราคม หรือกอน
ฤดูกาลเพาะปลูก (การทํานาปี) ประเพณีเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงกอนเขาพรรษา ฝาย
ปวงสนุกเป็นฝายลูกที่ 6 จากฝายทั้ง 8 ตัวของลําน้ําแมขาน มีลักษณะเป็นฝายน้ําลน โดยมีลํา
เหมือ งหลัก แยกออกทางซายของลําน้ําขาน เป็นลําเหมื องคอนกรีตสลับกั บเหมื องดินมีความยาว
5,650 เมตร ลําเหมืองสายหลักแยกออกเป็น 3 สาย จากหอเจาองคแดํา ลําเหมืองสายที่ 1 แยก
ออกทางฝั่งขวาไปบานทุงเสี้ยว เรียกวา เหมืองเสี้ยวนอย ลําเหมืองสายที่ 2 (กลาง) เรียกวา
เหมืองหลวง ลําเหมืองสายที่ 3 แยกออกทางฝั่งซาย เรียกวา เหมืองคือ ซึ่งเหมืองสายที่ 2 , 3
ขนานกัน ผานถนนเชียงใหม-ฮอด แลวเริ่มแยกออกตามเสนทางของน้ํา เขาสูพื้นที่การเกษตร น้ําที่
เหลือในลําเหมืองจะลงสูลําน้ําแมปิง แตมีปริมาณนอย เพราะ การระบายน้ําไมดี สวนในลําเหมือง
สายที่ 1 น้ําที่เหลือจะระบายลงสูล ําเหมืองของฝายทุงเสี้ยวตอไป ซึ่งลําเหมืองทั้ง 3 สายนี้ เป็นลํา
เหมืองดินตลอดสาย ลําเหมืองสายที่ 2 (เหมืองหลวง) มีเหมืองซอยแยกออกทางฝั่งซายของลํา
เหมืองจํานวน 9 ซอย เพื่อนําน้ําเขาสูพื้นที่เกษตร ลําเหมืองสายที่ 3 (เหมืองคือ) มีเหมืองซอย
แยกออกทางฝั่งซายของลําเหมืองจํานวน 6 ซอย ทางฝั่งขวาแยกออกเป็นเหมืองหิน เหมืองคือ
นอย และเหมืองคือใหญ โดยเหมืองซอย และลําเหมืองทั้งหมดของฝายมีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิม
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
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แผนที่ 5.6 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายปวงสนุก ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายปวงสนุก ล้าน้้าแม่ขาน

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000
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1) การบริหารการใช้น้า
ฝายปวงสนุก ได มี ก ารดํา เนินการจั ดตั้ง กลุม ผูใช น้ํา ประกอบดวย ประธาน รอง
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมไปถึงคณะกรรมการและที่ปรึกษาฝุายจัดสรรน้าํ
และบํารุงรักษาโดยการบริหารจะยืดระบบการบริหารและจัดการของชลประทานเป็นแมแบบตาม
ความในมาตรา 13 แหง พระราชบัญญัติกฎหมายชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 เป็น
กฎหมายอางอิงในการบริหาร และผสมผสานกับรูปแบบการบริหารในรูปแบบสหกรณแกลุมผูใชน้ํา
พรอมทั้งออกระเบียบขอบังคับในการปรับไหม เป็นจํานวนเงินตามความเหมาะสม ตามมติในที่
ประชุมของกลุมผูใชน้ํา
2) การจัดสรรน้าและการใช้น้า
การใชน้ําในพื้นที่ก ารเกษตรของฝายปวงสนุกนั้น เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ มี
ระดับสูงไปหาต่ํา ดังนั้นการใชน้ําในพื้นที่ภาคเหนือจึงมีลักษณะการสงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา (จาก
พื้นที่ตนน้ําไปกลางน้ําลงสู ทายน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็วขึ้น การสงน้ําในฤดูฝนจะไมมีการ
แบงรอบเวรเพราะปริมาณน้ํามีมาก ลําเหมืองของฝายปวงสนุกบางสวน มีลักษณะเป็นเหมืองดิน
เดิม ทําใหมีการสูญเสียปริมาณน้ําในการซึมลงสูใตดิน และระเหยไปเป็นจํานวนมาก ในฤดูฝน
สวนใหญเกษตรกรจะเพาะปลูกขาวนาปี เพื่อใชในการบริโภค และจําหนายเป็นบางสวน พันธุแขาว
ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแสันปุาตอง 1 , กข.6 , กข.10 และขาวจาว
พันธุแหอมมะลิ 105 ในชวงฤดูแลง ถาปริมาณน้ําในลําแมน้ําขานมีมากก็จะปลอยใหไหลเขาสูพื้นที่
ตลอดเวลา แตถาปริมาณน้ําในลําแมน้ําขานมีนอย ก็จะทําการแบงรอบเวร โดยคณะกรรมการจะ
พิจ ารณาพื้ นที่ เ พาะปลูก เป็นหลัก การแบง รอบเวรจะปลอยน้ําใหไหลเขา สูเ หมื องตามลําดั บ
ตลอดเวลา และคณะกรรมการเหมื องฝายคอยควบคุมดูแลการเปิด -ปิดน้ําการเก็บ คาตอบแทน
คาบริการการใชน้ําฝายปวงสนุก จะมีหัวหนาเหมืองแตละเหมืองเป็นผูเก็บจากเกษตรกรผูใชน้ํา
โดยจะเก็บคาตอบแทนเป็นเงิน 25 บาท/ไร/ปี แลวรวบรวมเงินที่เก็บไดเขาสหกรณแ โดยแตละปี
จะทําบัญชีไว และเจาหนาที่ผูตรวจสอบจากบัญชีของสหกรณแจังหวัดจะเป็นผูตรวจสอบบัญชี การ
รายงานผลรายรับ ทางฝายตองรายงานเป็นรายรับของสหกรณแ เงินที่ไดจากการเก็บจะนําไปใชเป็น
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงการประชุม การเลี้ยงผีฝาย การขุดลอกซอมแซมเหมืองฝาย (รองเหมือง)
ทางสมาชิกกลุมผูใชน้ําจะทําการประชุมปิดน้ําในชวงเดือนพฤศจิกายน และการขุดลอกเหมืองฝาย
ในชวงเดือนมกราคมแลวจึงทําการเปิดเหมือง สวนประเพณีการเลี้ยงผีฝายจะกระทํากันปีละ 1
ครั้ง ในชวงก อ นวันเขาพรรษา เพื่องบวงสรวงเจาที่ที่ ฝ ายชวยดูแลปกปูองรัก ษาและคุมครอง
สมาชิกที่มาทํางานในการขุดลอกเหมืองฝายใหทํางานลุลวงไปดวยดี ซึ่งประเพณีการเลี้ยงผีฝายได
กระทําสืบทอดกันมา
3) ด้านการเกษตร
พืชที่ปลูกในฤดูฝน คือ ขาว พันธุแที่ปลูกคือ ขาวเหนียวพันธุแ กข.6 , กข.10 , สันปุาตอง
1 และขาวจาวพันธุแหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้น เชน หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง
เกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวตั้งแตเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวช วงเดือนตุลาคม ในดานตนทุนการ
ผลิต ประกอบดวยคาจางเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุแ คาปุย คาสารเคมี คาแรงงานในการเพาะปลูก
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และเก็บเกี่ยว รวมตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิตขาวเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร
โดยเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และบางสวนจะจําหนายผลผลิต
ใหแกพอคาคนกลาง โรงสีขาว หรือสหกรณแการเกษตรราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-7 บาทขึ้นอยูกับ
กลไกราคาตลาด ในชวงฤดูแลง เกษตรกรจะเพาะปลูกพืชที่ใชน้ํานอย เนื่องจากปริมาณน้ําในลํา
เหมืองมีปริมาณลดลง พืชที่ปลูก เชน หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และ
เก็บเกี่ยวในชวงเดือนเมษายน ตนทุนการผลิตของถั่วเหลือเฉลี่ย 2,200 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย
600 กิโ ลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมีตนทุนการผลิต
คอนขางสูงโดยเฉลี่ย 7,200 บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 4 บาท โดยผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะจําหนายแกพอคาคนกลาง สหกรณแการเกษตร สําหรับ
หอมหัวใหญจะจําหนายที่สหกรณแการเกษตรหอมหัวใหญ (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.1.7 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายทุ่งเสี้ยว ฝายทุงเสี้ยว ตั้งอยูที่ บานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 ตําบลบาน
กลาง อํ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมี พื้นที่ รับ ประโยชนแทั้ งหมด 2,271-2-11 ไร จํานวน
สมาชิกผูใชน้ํา 396 ครัวเรือน มีจํานวนหมูบาน ที่ไดรับประโยชนแจากเมืองฝาย 7 หมูบาน ใน 2 ตําบล
ไดแก หมูที่ 1,2,3,4,5,7 ตําบลทาวังพราว และหมูที่ 5 ตําบลแมก฿ะ อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม
ตารางที่ 5.7 แสดงรูปแบบการจัดองคแกรประกอบดวย
ที่
ตาแหน่ง
รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
1 หัวหนาเหมืองฝาย
นายพูนทรัพยแ มณีวรรณ
2 รองหัวหนาเหมืองฝาย
นายอมร
จาแกว
3 เลขานุการ
นายบุญทวี
ตาขา
4 เหรัญญิกกลุม
นายมงคล
สุมาศรี
5 กรรมการ
นายทินกร
ทิพสุยะ
6 กรรมการ
นายสุพัฒนแ ตั้งตระกูล
7 กรรมการ
นายจอมพล ไชยลังกา
8 กรรมการ
นายจันติ๊บ
คําฮาย
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555
ระบบคาตอบแทนสําหรับการบริการ ไรละ 15 บาทตอปี
รูปแบบการเพาะปลูกในระบบเหมืองฝาย เพาะปลูกได 1 ครั้งตอปี ไดแก ขาวนาปี, ลําไย
งานประจําเหมืองฝาย (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
:
- การบํารุงรักษา ซอมแซมฝาย ขุดลอกเหมืองฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนกรกฎาคม หรือ
กอนฤดูกาลเพาะปลูก ( การทํานาปี )
- ประเพณีการเลี้ยงผีฝาย กระทําปีละ 1 ครั้ง ชวงเดือนสิงหาคม
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แผนที่ 5.7 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายทุงเสี้ยว ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายทุ่งเสี้ยว ล้าน้้าแม่ขาน

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ

76

ฝายทุงเสี้ยวเป็นฝายลูกที่ 7 จากฝายทั้งหมด 8 ตัวของลําน้ําแมขาน โดยลําเหมืองสาย
หลักแยกออกทางฝั่งซายของลําน้ําแมขาน ในชวงแรกลําเหมืองสายหลักมีลักษณะเป็นลําเหองคาด
คอนกรีตระยะทางประมาณ 830 เมตร และเป็นเหมืองดินเดิมมีความยาวประมาณ 6,525 เมตรไป
สิ้นสุดลําแมน้ําปิง มีลําเหมืองซอยแยกออกมาทางฝั่งซายของลําเหมืองหลักจํานวน 6 ซอย และลํา
เหมืองแยกออกทางฝั่งขวา 5 ซอยโดยที่เหมืองซอยจะมีลักษณะเป็นเหมืองเดิม (โครงการชลประทาน
เชียงใหม,2555)
1) การบริหารการใช้น้า
ฝายทุ ง เสี้ยว ไดมี ก ารดําเนินการจัดตั้ง กลุม ผูใชน้ํา ประกอบดวย ประธาน รอง
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมไปถึงคณะกรรมการและที่ปรึกษาฝุายจัดสรรน้าํ
และบํารุงรักษาโดยการบริหารจัดยึดระบบการบริหารและจัดการชลประทานเป็นแมแบบตามความ
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติกฎหมายชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายอางอิงในการ
บริหาร พรอมทั้งออกระเบียบขอบังคับในการปรับไหม เป็นจํานวนเงินตามความเหมาะสม ตามที่
ประชุมมีขอตกลงกัน
2) การจัดสรรน้าและการใช้น้า
การใชน้ําในพื้ นที่ ก ารเกษตรของฝายทุง เสี้ยวนั้น เนื่องจากพื้นที่ ภาคเหนือเป็นพื้นที่ ที่ มี
ระดับสูงไปหาต่ํา ดังนั้นการใชน้ําในพื้นที่ภาคเหนือจึงมีลักษณะการสงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา(จากพื้นที่
ตนน้ําไปกลางน้ําลงสูทายน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็วขึ้น การสงน้ําในฤดูฝนจะไมมีการแบงรอบ
เวรเพราะปริมาณน้ํามีมาก แตเนื่องจากลําเหมืองของฝายหลังถ้ํามีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิม ทําให
มีการ สูญเสียปริมาณน้ําในการซึมลงสูใตดิ น และระเหยไปเป็นจํานวนมาก ในชวงฤดูฝนสวนใหญ
เกษตรกรจะเพาะปลูกขาวนาปีเพื่อใชในการบริโภค และจําหนายเป็นบางสวน พันธุแขาวที่เกษตรกร
นิยมปลูก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแสันปุาตอง1,ก ข.6 ,ก ข.10 และขาวจาวพันธุแหอมมะลิ 105 การสง
น้ําจากลําเหมืองสายหลักจะมีประตูปิด-เปิดน้ําบังคับอยู สวนเหมืองซอยจะปลอยใหน้ําไหลเขาสูพื้นที่
การเกษตรตลอดเวลา ซึ่งแตละเหมืองจะมีเหมืองไสไกเพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลูกดานทายตอไป
จนกระทั่งไดรับปริมาณน้ําที่เพียงพอ เกษตรกรจึงจะปิดไมใหน้ําเขาพื้นที่ หรือปลอยใหน้ําไหลไปสู
พื้นที่ การเกษตรในดานทาย โดยเกษตรกรจะเป็นผูคอยดูแลเพื่อปูองกันไมใหร ะดับ น้ํามากเกิ นไป
เพราะจะทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่เพาะปลูกกอใหเกิดความเสียหายได ในพื้นที่ดานทายของฝายทุง
เสี้ยวจะไดรับน้ําเสริมมาจากลําน้ําแมวาง ซึ่งจะมาบรรจบกับน้ําแมขานบริเวณหมูที่ 7 บานตนเกร็ด
ใต ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม ทําใหมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นในสวนของพื้นที่ดาน
ทายของฝายและในลําน้ําแมขาน ในฤดูแลงปริมาณน้ําในลําน้ําแมขานจะมีปริมาณน้ําลดลง ทําใหไม
เพื่อพอตอการเพาะปลูกดังนั้นทางฝายทุงเสี้ยวจึงไมมีการจัดรอบเวรและทําการเกษตรในชวงฤดูแลง
สวนเกษตรกรที่ทําสวนลําไย จะใชน้ําจากใตดิน โดยทําการสูบน้ําบาดาลใตดินมาใชในสวนลําไย การ
เก็บคาตอบแทน คาบริการการใชน้ําของฝายทุงเสี้ยว จะมีหัวหนาเหมืองของแตละเหมือง เป็นผูเก็บ
จากเกษตรกรผูใชน้ําโดยจะเก็บคาตอบแทนเป็นเงิน 15 บาท / ไร / ปี จากนั้นจะนําเงินไปสงใหแก
เหรัญญิกของฝาย เพื่อนําไปใชในการดุแลบํารุงรักษา ซอมแซมเหมืองฝายและใชในพิธีกรรมการเลี้ยง
ผีฝาย การซอมแซมขุดลอกเหมืองฝาย (รองเหมือง) ทางสมาชิกกลุมผูใชน้ําจะทําการประชุมและ
รวมกันเสียสละเวลาและแรงงานในการดําเนินการปีละ 1 ครั้ง คือ ในชวงเดือนกรกฎาคมหรือกอนฤดู
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การทํานาปี (ฤดูฝน) สวนประเพณีการเลี้ยงผีฝายจะกระทํากันปีละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนสิงหาคมเพื่อ
บวงสรวงเจาที่ฝาย ที่ชวยดูแลปกปูองรักษาและคุมครองสมาชิกที่มาทํางานในการขุดลอกเหมืองฝาย
ใหทํางานลุลวงไปดวยดี ซึ่งประเพณีการเลี้ยงผีฝายนี้ทางฝายไดกระทําสืบทอดกันมา
3) ด้านการเกษตร
พืชที่ปลูกในฤดูฝน คือ ขาวพันธุแที่ป ลูกคือ ขาวเหนียวพันธุแ ก ข.6, ก ข.10,สันปุาตอง 1
และขาวเจาพันธุแขาวหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้นเชนหอมหัวใหญ , ถั่วเหลือง
เกษตรกรจะเริ่มปลูกขาวแตเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวชวงเดือนตุลาคม ในดานตนทุนการผลิต
ประกอบดวยคาจางเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุแ คาปุย คาสารเคมี คาแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยว รวมตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิตขาวเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร โดยเกษตรกร
สวนใหญปลูกไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน และบางสวนจะจําหนายผลผลิตใหพอคาคนกลาง โรงสี
ขาว หรือสหกรณแการเกษตรราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ5-7บาทขึ้นอยูกับกลไกราคาตลาด ในฤดูแลง
เกษตรกรจะเพาะปลู ก พื ชที่ ใ ชน้ํานอ ย เนื่ องจากปริม าณน้ําในลํ าเหมื อ งลดลงพืชที่ ป ลู ก เช น
หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนเมษายน ตนทุนการ
ผลิตของถั่วเหลืองเฉลี่ย 2,200 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ
15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมี ตนทุนผลิตที่ คอนขางสูง โดยเฉลี่ย 7,200 บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย
5,000 กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท โดยผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะจําหนายแกพอคา
คนกลางสหกรณแการเกษตร สําหรับหอมหัวใหญจะจําหนายที่สหกรณแการเกษตรหอมหัวใหญ
5.1.8 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายหลังถ้า ฝายหลังถ้ํา ตั้งอยูที่ บานสามหลัง หมูที่8 ตําบลสองแคว
กิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหมโดยมีพื้นที่รับน้ํา 1,308-0-67 ไร มีจํานวนสมาชิกผูใชน้ํา 273
ครั วเรือ น มี จํ านวนหมู บา นที่ ได รับ ประโยชนแจ ากเหมื อ งฝาย 7 มู บา น ใน1ตํา บล ไดแ ก ห มู ที่
1,2,3,4,5,6,7,8 ตําบลสองแคว กิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ฝายหลังถ้ําเป็นฝายลูกที่ 8 ซึ่ง
เป็นฝายลูกสุดทายของฝายทั้งหมดของลําน้ําแมขาน โดยมีลําเหมืองดินเดิมแยกออกทางฝั่งขวาของ
ลําน้ําแมขานความยาวประมาณ 5,500 เมตร ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่พื้นที่การเกษตรและ มีลําเหมืองซอย
แยกออกทางฝั่งขวาของเหมืองขวาเหมืองหลัก 7 ซอยมีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิมเพื่อนําน้ําเขาสูพื้นที่
การเกษตร
1) การบริหารการใช้น้า
ฝายหลังถ้ํา ไดมีการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน
เลขานุการเหรัญ ญิก นายทะเบียน รวมไปถึง คณะกรรมการและที่ ป รึกษาฝุายจัดสรรน้ําและ
บํารุงรักษาโดยการบริห ารจัดยึดระบบการบริห ารและจัดการชลประทานเป็นแม แบบตามความ
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติกฎหมายชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายอางอิงในการ
บริหาร พรอมทั้งออกระเบียบขอบังคับในการปรับไหม เป็นจํานวนเงินตามความเหมาะสม ตามที่
ประชุมมีขอตกลงกัน
2) การจัดสรรน้าและการใช้น้า
เนื่องจากฝายหลังถ้ําเป็นฝายลูกสุดทายในลําน้ําแมชานทําใหปริมาณน้ําที่ไหลผานฝายและ
เขาสูพื้นที่ทําการเกษตรมีปริมาณนอย การจายน้ําภายในพื้นที่จึงลักษณะการสงน้ําจากที่สูงลงสูที่
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ต่ํา(จากพื้นที่ตนน้ําไปกลางน้ําลงสูทายน้ํา) ทําใหการสงน้ํานั้นรวดเร็วขึ้น การสงน้ําในฤดูฝนจะไมมี
การแบงรอบเวรเพราะปริมาณน้ํามีมาก แตเนื่องจากลําเหมืองของฝายหลังถ้ํามีลักษณะเป็นเหมือง
ดินเดิม ทํ าใหมี ก าร สูญ เสี ยปริ ม าณน้ํ าในการซึ ม ลงสูใ ตดิ น และระเหยไปเป็นจํ านวนมาก
เกษตรกรสวนใหญจะปลูกขาวนาปี เพื่อใชในการบริโภค และจําหนายเป็นบางสวน พันธุแขาวที่
เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ไดแก ขาวเหนียวพันธุแสันปุาตอง1,ก ข.6 ,ก ข.10 และขาวจาวพันธุแหอม
มะลิ105นอกจากนั้นในลําน้ําแมขานแลวฝายหลังถ้ํายังไดรับน้ําเสริมจากลําน้ําแมวาง โดยลําน้ําแม
ขานและลําน้ําแมวางมาบรรจบกันที่ หมูที่ 7 บานตนเกร็ดใต ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปุาตอง
จังหวัด เชียงใหม ทําใหปริมาณน้ําของฝายหลังถ้ํามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ของตําบลสองแคว
ยังไดรับน้ําจากโครงการน้ําพลังงานไฟฟูาบานเหลเาปวยเขามาในฤดูแลงโดยใชทอขนาด 8 นิ้ว นําน้ํา
เขาสูลําเหมืองหลักของฝายหลังถ้ํามีลักษณะเป็นเหมืองดินเดิม ซึ่งเกษตรกรจะตองจายคาน้ํา 120
บาท/ไร การสงน้ําจากลําเหมืองสายหลักจะมีประตูปดิ -เปิดน้ําบังคับอยู ซึ่งในชวงฤดูฝนจะปลอยให
น้ําไหลเขาสูพื้นที่การเกษตรตลอดเวลา จนกระทั่งไดรับปริมาณน้ําที่เพียงพอ เกษตรกรจึงจะปิด
ไมใหน้ําเขาพื้นที่ หรือปลอยใหน้ําไหลไปสูพื้นที่การเกษตรในดานทาย โดยเกษตรกรจะเป็นผูคอย
ดูแลเพื่อปูองกั นไมใหระดับน้ํามากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่เพาะปลูกกอใหเกิ ด
ความเสียหายไดในชวงฤดูแลงเกษตรกรในพื้นที่ของฝายหลังถ้ําสามารถเพาะปลูกพืชได เนื่องจก
ปริมาณน้ําในลําน้ําแมขานมีปริมาณไมเพียงพอตอการเพาะปลูก และมีเกษตรกรบางสวนนําพื้นที่นา
ไปทําสวนลําไย ชวงฤดูฝน การทําสวนลําไยใชน้ําจากฝายหลังถ้ํา สวนในชวงฤดูแลง เกษตรกรจะสูบ
น้ํา จากบ อ บาดาลมาใช ใ นสวนลํา ไย การเก็ บ ค า ตอบแทนการใช น้ํ า ของฝายหลั ง ถ้ํา นั้ น ทาง
คณะกรรมการจะไมเรียกเก็บเป็นเงิน แตจะเก็บเป็นขาวเปลือกแทน โดยจะเก็บจากสมาชิกไรละ 7
กิโลกรัม วิธีนี้เรียกวา “ขาวน้ําหลอ” ซึ่งเมื่อรบแลว จะนําขาวเปลือกที่ไดไปจําหนาย เพื่อนําเงินมา
ใชในการซอ มแซมเหมือ งฝาย รวมทั้งใชในการเลี้ยงผีฝายดวย อีกทั้ งขาวที่ไดก็จ ะนําไปจายเป็น
คาตอบแทน ผูที่ดูแลฝาย โดยจะจายใหจํานวน 70 ตเาง (ประมาณ 91 กิโลกรัม/ปี)ในแตละปีสมาชิก
ของฝายหลัง ถ้ํา จะไดมี การประชุมและรวมกั นเสียสละแรงงานในการขุดลอกเหมืองฝาย (รอง
เหมือง) ซึ่งจะไดดําเนินการปีละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนมิถุนายน กอนฤดูการทํานาปี (ฤดูฝน) ในสวน
ของประเพณี พิธีกรรมการเลี้ยงผีฝายก็จะทํากันปีละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนมากราคมเพื่อบวงสรวงเจา
ที่คอยดูแลปกปูองเหมืองฝายและชวยคุมครองเกษตรกรไมใหเกิดอันตรายตางๆในการปฏิบัติงาน
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
3) ด้านการเกษตร
พืชที่ปลูกในฤดูฝน คือ ขาวพันธุแที่ปลูกคือ ขาวเหนียวพันธุแ ก ข.6, ก ข.10,สันปุาตอง1 และ
ขาวเจาพันธุแขาวหอมมะลิ 105 สวนในฤดูแลงจะปลูกพืชอายุสั้นเชนหอมหัวใหญ, ถั่วเหลือง เกษตรกร
จะเริ่ ม ปลู ก ข า วแต เ ดื อ นกรกฎาคม และเก็ บ เกี่ ย วช ว งเดื อ นตุ ล าคม ในด า นต น ทุ น การผลิ ต
ประกอบดวยคาจางเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุแ คาปุย คาสารเคมี คาแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยว รวมตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 2,270 บาท/ไร ผลผลิตขาวเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร โดยเกษตรกร
สวนใหญปลูกไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน และบางสวนจะจําหนายผลผลิตใหพอคาคนกลาง โรงสี
ขาว หรือ สหกรณแก ารเกษตรราคาเฉลี่ ยกิ โ ลกรัมละ5-7บาทขึ้นอยูกั บ กลไกราคาตลาด ในฤดูแลง
เกษตรกรจะเพาะปลู ก พื ช ที่ ใ ช น้ํา น อย เนื่ องจากปริม าณน้ํ า ในลํ าเหมื อ งลดลงพื ช ที่ ป ลู ก เช น
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หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนเมษายน ตนทุนการ
ผลิตของถั่วเหลืองเฉลี่ย 2,200 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ
15 บาท สวนหอมหัวใหญจะมีตนทุนผลิตที่คอนขางสูงโดยเฉลี่ย 7,200 บาท/ไร ผลผลิตเฉลี่ย 5,000
กิโลกรัม/ไร ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท โดยผลผลิตที่ไดเกษตรกรจะจําหนายแกพอคาคนกลาง
สหกรณแการเกษตร สําหรับหอมหัวใหญจะจําหนายที่สหกรณแการเกษตรหอมหัวใหญ
แผนที่ 5.8 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายหลังถ้ํา ลําน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายหลังถ้้า ล้าน้้าแม่ขาน

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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5.1.9 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายท่าวังตาล ฝายทาวังตาลสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 โดยใชไมไผ
ปักเป็นแถวแลวเอาไมไผผาซีกมาเป็นผูกเป็นลายขัดแตะจากนั้นก็ใชฟางมาปูทับกันหลายๆ ชั้นเพื่อลด
ความแรงของน้ํา ตอมาในปี 2465 ไดยายฝายลงมาจากที่เดิมประมาณ 200 ม. ซึ่งเป็นที่ตั้งของฝาย
ปัจจุบัน แตยังคงใชไมไผสรางขึ้นเหมือนเดิม หลัง จากนั้นในปี 2523 ไดรับความอนุเคราะหแจาก
สหกรณแที่ดิน โดยใหวัสดุอุปกรณแ เชน หินใหญและปูนซีเมนตแ สรางฝายหินน้ําทิ้งหรือที่เรียกวาฝาย
น้ําลน ในปีพ.ศ. 2525 ไดขออนุญาตจัดตั้งสมาคมผูใชน้ําโดยใหชื่อวาสมาคมผูใชน้ําเพื่อการเกษตร
ฝายทาวังตาล เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม วันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2525 มีการตั้งกฎระเบียบขอบังคับในการใชน้ําและมีการจัดระบบชลประทานใหเห็นเดนชัดขึ้น
ในปีพ.ศ. 2532 ไดงบ ก.ส.ข. พิเศษ ในวงเงิน 700,000 บาท โดยใชซื้อหินใหญและวัสดุอุปกรณแ
ตางๆ หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2535 ไดมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัวฝายและจํานวนผูใชน้ําจากฝาย
และมีพิธีการเลี้ยงผีฝายเป็นประจําทุกๆ ปีโดยจะทําในแรม 9 ค่ําเดือน 9 ฝายทาวังตาลสงน้ําใหกับ 3
ตําบล คือ ตําบลดอนแกว , ตําบลทาวังตาลและตําบลหนองแฝก รวมเป็นพื้นที่เพาะปลูก 8,100 ไร
ซึ่งเมื่อกอนสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของเมืองกุมกาม เป็นอาณาจักรโบราญ ชาวบานในสามตําบลนี้สืบเชื้อ
สายมาจากชาวกุมกาม ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวลาวพวกที่อพยพมาจากประเทศลาวตอนกลาง และ
ที่ตั้งของเมืองกุมกามในปัจจุบันคือ วัดเจดียแเลี่ยม พื้นที่รับประโยชนแจากฝายทาวังตาล จํานวน 8
หมูบาน พื้นที่ 3,500 ไร ตําบลดอนแกวจํานวน 6 หมูบาน พื้นที่ 2,800 ไร และตําบลหนองแฝก 2
หมู บา น พื้ นที่ 1,800 ไร พื้ นที่ สวนใหญเ ป็นสวนลํา ไยและสวนผัก มี ผูบ ริโ ภคประมาณ3,500
ครอบครัว (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
1) ความจาเป็นของฝายท่าวังตาล ฝายทาวังตาลสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ.2440 มา
จนถึงปัจจุบันไดรอยกวาปี เป็นฝายไมไผโดยใชไมรวกแหลม ยาวประมาณ 3 เมตร ตอกเป็นแถว
เป็นแนวแลวไดสานตะแกรงปิดทับ แลวมัดลูกจระเข โดยนําฟางและทรายมาใสตรงกลาง แลวตอก
มัดอยางแข็งแรง ทับอยางแนนหนาจนน้ําไมไหล แตก็มีการเสียหายบอย ดังนั้นในปี 2465 ไดยาย
จากที่เดิมมาสรางที่ใหม จนกลายเป็นฝายทาวังตาลในปัจจุบัน แตก็ยังคงเป็นฝายไมไผอยางเดิมแตมี
การเสียหายเป็นบางครั้ง ในปีพ.ศ.2500 กรมสงเสริมสหกรณแไดมาจัดตั้งสหกรณแที่ดิน ตั้งชื่อวา “
สหกรณแที่ดินฝายทาวังตาล ”ทางสหกรณแไดเห็นสมควรใหรับการพัฒนาจากฝายไมไผ มาเป็นฝายหิน
ทิ้ง โดยสหกรณแไดนําวัสดุกอสรางมาใหเกษตรกรเพื่อกอสราง ขนหินไปวางเป็นชองๆ จนเต็มฝาย มี
ขนาดยาว 130 เมตร กวาง 30 เมตร เสร็จในเดือนเดียว ในปีพ.ศ.2505 ไดสรางประตูน้ําใหมีการ
เปิดปิดได พอสรางเสร็จทางสหกรณแไดเชิญในหลวงมาเปิดดังภาพที่ไดเห็น ตอมาทางกรมสงเสริม
สหกรณแมีนโยบายที่จะใหสหกรณแ เขาไปรวมกันอําเภอละแหง คือ จะใหสหกรณแที่ดินไปรวมกับ
สหกรณแการเกษตร แตทางกรรมการฝายและเกษตรกรไดปรึกษาหารือกัน ในปีพ.ศ.2525 ไดขอ
จัดตั้งเป็นสมาคม เรียกวา “ สมาคมผูใชน้ําเพื่อการเกษตรฝายท าวังตาล ในปีพ.ศ.2527 ทาง
สมาคมไดของบประมาณจากทางราชการ โครงการ ก.ส.ช. พิเศษ ไดเ งินจํานวน 700,000.00
บาท สมาคมไดซื้อหินใหญขนาด 80 – 100 ชม. จํานวน 1,500 คิว เอาลงไปทับซอนกันอยางแนน
หนามาจนถึงปัจจุบัน
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ในปีพ.ศ.2539 ไดรับคําแนะนําจากชลประทานใหสงเขาประกวดในโครงการ เกษตรกรผูใช
น้ํา ชลประทาน จากนั้ นไดรั บ การพิ จ ารณาใหไ ดรั บ รางวัล อัน ดั บ หนึ่ง รางวัล เกษตรกร ผู ใช น้ํ า
ชลประทานดีเดนแหง ชาติ ไดรับโลพระราชทานในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม 2540
หลังจากนั้นก็มีเจาหนาที่จากในประเทศ และตางประเทศ มาเยี่ยมชมดูงาน การดําเนินงานของ
สมาคมอยูบอยครั้ง นี่เป็นความเป็นมาโดยสังเขป (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
2) ลักษณะของฝายท่าวังตาลและจานวนคลองส่งน้า ขนาดของฝายทาวังตาลมี
ความยาว 130 ยาว กวาง 30 เมตร ลําเหมืองตอจากฝายความยาว 3,500 เมตร จํานวนคลองสง
น้ําสายหลักที่ตอจากฝายมี 4 สาย ดังนี้ คือ (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
1.คลองเหมืองครก มีลําน้ําไหลผาน ตําบลทาวังตาล หมูที่ 4 ,หมูที่ 6 ,
หมูที่ 7 , หมูที่ 8 , หมูที่ 9 และหมูที่ 10
2. เหมืองสางออน มีลําน้ําไหลผาน ตําบลทาวังตาล หมูที่ 4 และหมูที่ 12
3. เหมืองดง มีลําน้ําไหลผาน ตําบลทาวังตาล หมูที่ 12 และหมูที่ 5
ตําบลดอนแกว หมูที่ 1,2,3
4. เหมืองกูแดง มีน้ําไหลผาน ตําบลดอนแกว หมูที่ 1,2,3,4,5 และหมู
ที่ 7 ตําบลหนองแฝก หมูท ี่ 6 และหมูท ี่ 7
ตารางที่ 5.8 รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานสมาคมผูใชน้ําฝายทาวังตาล
ที่
ตาแหน่ง
1 นายกสมาคม
2 อุปนายกสมาคม
3 อุปนายกสมาคม
4 ผูชวยเลขา
5 เหรัญญิก
6 กรรมการ
7 กรรมการ
8 กรรมการ
9 กรรมการ
10 กรรมการ
11 กรรมการ
12 กรรมการ
13 กรรมการ
14 กรรมการ
15 ที่ปรึกษาสมาคม
16 ที่ปรึกษาสมาคม
ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม ปี 2555

รายชื่อ-สกุล (กรรมการ)
นายบุญทา ไชยวุฒิ
นางวิมลรัก ตนซื่อ
นายคําปัน ทองยศ
นายปินแกว คุณา
นายคําอาย ชูดวง
นายปัน กาบจี๋
นายสราวุธ ชัยสวัสดิ์
นายสาคร กาบใบ
นายสมบูรณแ กาวิละ
นายบุญศรี ดวงสวาง
นายสมบูรณแ ดวงสวาง
นายเจตนแ หงสแใส
นายสมพงษแ ละใจมา
นายทวี ลําดวง
นายจันทรแ ไชยเจริญวงศแ
นายสุบิน อรุณศรีโรจนแ
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3) ระบบการจัดการน้า และ การบริหารองค์กรของฝายท่าวังตาล ฝายทา
วังตาลมีสมาชิกอยูถึง 3,500 ครอบครัว มีพื้นที่รับประโยชนแอยูถึง 3 ตําบล 20 หมูบาน ประกอบ
ไปดวยตําบลท าวัง ตาล หมู ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ หมู ที่ 12 ตําบลดอนแกว หมู ที่
1,2,3,4,5,6,7 ตําบลหนองแฝก หมูที่ 6 และ 7 เนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชนแหลายหมูบานอาจทําให
เกิดปัญหาในการบริหาร ดังนั้นคณะกรรมการบริหารฝายทาวังตาลจึงตองคัดเลือกผูนําของหมูบาน
เขามาทําหนาที่เป็นคณะกรรมการเพื่อบริหารองคแกรฯ ผูนําของหมูบานที่ไดรับคัดเลือก สวนใหญจะ
มีตําแหนงในระดับทองถิ่น เชน กํานัน และ ผูใหญบาน ในการคัดเลือกคณะกรรมการฝายทาวังตาล
ครั้งนี้มีกํานัน 2คน ผูใหญบาน 20 คน ดานการบริหารงานนั้นพอจะแบงออกไดเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1. คณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบไปดวย นายกของสมาคมและอุปนายก ไดแก กํานัน 2
คน และผูอาวุโสในทองถิ่นอีก 2 คน รวมเป็น 5 คน โดยมีหนาที่ออกนโยบายและหลักเกณฑแตางๆ
พรอมทั้งเป็นผูตัดสินใจในการปฏิบัติงานตลอดจนถึงการดูการใชน้ําของลูกสมาชิกแกไขปัญหาตางๆ
ที่สมาชิก เดือดรอน พรอมทั้ง พิจารณาใหความชวยเหลือและความสะดวกในการทํางานของคณะ
ดําเนินงาน และเป็นผูชี้ขาดในกรณีเกิดขอพิพาทตางๆ ของคณะดําเนินงานและสมาชิกตลอดจนดูแล
พัฒนาและปรับปรุงบํารุงรักษาพื้นที่รับประโยชนแของฝายทาวังตาล
2. คณะดําเนินงาน ประกอบดวย คณะกรรมการของสมาคม ซึ่งไดแกผูที่ดํารงตําแหนงเป็น
ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานทีไ่ ดรับคัดเลือกมาจากลูกสมาชิกโดยมีหนาที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่
คณะกรรมการกลางเป็นผูว างแผนไวใหบรรลุเปูาหมายและเป็นผูตรวจสอบดูแลการสงน้ํา , การพัฒนา
ระบบเหมืองฝายตลอดจนการใชน้ําของสมาชิกใหเกิดประโยชนแสูงสุดและใหความเสมอภาคแกลูก
สมาชิก พรอ มทั้ง คอยรับ เรื่อ งรอ ยเรียนตางๆ จากลูกสมาชิก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลางหา
แนวทางดําเนินการแกไขตอไปและสุดทายคือเป็นผูระดมแรงงานใหการขุดลอกเหมืองฝาย หรือทํา
การซอมแซมบํารุงรักษาในการดําเนินการบริหารนี้คณะกรรมการบริการฝายทาวังตาลเนื่องจากเป็น
กํานัน ผูใหญบานอยูแลว ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมตรงนี้คอนขางจะเป็นสิ่งแปลกใหมในเรื่องของ
การบริหารเพราะสวนใหญแถบจะพูดไดวาระบบการบริหารเหมือง ฝายของเชียงใหมนั้น 95% เป็นผู
ที่มาจากเกษตรกร สวนกํานัน ผูใหญบานจะเขามามีบทบาทนอย อยางมากก็แคเป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา แตฝายทาวังตาลนี้ไดนําเอาระบบบริหารโดยนําผูนําของหมูบานมาทําหนาที่บริหาร ดังนั้น
การบริหารองคแกรนี้จงึ เป็นไปอยางคอนขางจะสมบูรณแและไดผลดียิ่งไมวาจะเป็นเรื่องของการปกครอง
การพัฒนา การทําเกษตรแผนใหม การผสมผสานระหวางการปกครองภายในหมูบานกับการดําเนิน
กิจกรรมของการใชประโยชนแจากแหลงน้ํา การสื่อสารและการเผยแพรติดตอประสานงาน และยัง
สามารถสรางความมั่นใจใหกับสมาชิกในแงของความเป็นอยูและฐานะที่ดีขึ้นระบบของการบริหาร
องคแกรของฝายทาวังตาลนั้น เป็นลักษณะของการนําระบบราชการกึ่งธุรกิจใชโดยมีคณะกรรมการ
กลางออกนโยบายลงไปยังคณะกรรมการดําเนินงานและแกเหมืองเพื่อนําไปปฏิบัติ ในการบริหารก็
จะมีธุรกิจเขามาเกี่ยวของไมวาจะเป็นการบริหารดานการเงินการตั้งกองทุนใหกูยืมเพื่อการเกษตรใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา การใหสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑแทางดานการเกษตร เชน เมล็ดพันธุแ , ปุย , สารเคมี
หรือแมกระทั่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน การลําไยอบแหงเพื่อสงออก โดยทางกลุมฯ
เป็นผูหาทุนเอง และชวยเหลือตนเองจากกองทุนที่ก อตั้งขึ้นมาสวนในเรื่องของการเงินและการ
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ตรวจสอบบัญชีนั้น ฝายทาวังตาลไดรับความอนุเคราะหแจากผูตรวจสอบบัญชีของสหกรณแการเกษตร
ทาวังตาลเขามาดําเนินงาน ดังนั้นจึงถือวาฝายทาวังตาลนี้เป็นองคแประกอบที่มีประสิทธิภาพสามารถ
พึ่งตนเองและลดภาระใหกับทางราชการได จะเห็นไดวาสมาคมผูใชน้ําทาวังตาลนี้สามารถเป็นองคแกร
ตัวอยางใหกั บ องคแก รของหนวยงานการเกษตรระดับ ท องถิ่นภายในจัง หวัดเชียงใหม และจัง หวัด
ใกลเคียงนําแบบอยางไปใชในการพัฒนาองคแกรของตนเองไดตอไป การใชน้ําฝายทาวังตาลจะสังเกต
ไดวาการแบงน้ําแบบรอบเวรนั้นสวนใหญจะทํากันระหวางเหมืองเทานั้นในกรณีนี้จะทําก็ตอเมื่อมี
ปริมาณน้ํานอยสวนในเหมืองแทบจะไมไดจัดระบบรอบเวรกันเลย จะมีก็แคเหมืองกูแดงเทานั้น แต
โดยทั่วไปแลวยังไมเคยพบปัญหาน้ํานอยจะมีก็แคน้ําเดินทางไกลเพราะเหมืองมีความยาวมากแตก็จะ
ไดรับการแกไขจากคณะกรรมการกลางการใชน้ําของฝายทาวังตาลเป็นฝายที่ ปิดกั้นทางน้ําไหลของ
แมน้ําปิงซึ่งเป็นแมน้ําสายหลักของเมืองเชียงใหมและเป็นแมน้ําใหญ ทั้งยังมีเขื่อนขนาดใหญ 2 เขื่อน
ซึ่ง อยูดานเหนือน้ําขึ้นไปอี ก ดัง นั้นปริม าณน้ําที่จ ะขาดแคลนจึงมี โ อกาสนอยมาก แตทั้ งนี้คณะ
กรรมการบริหารของฝายทาวังตาลก็พยายามจัดระบบต างๆ ภายในโครงการฯ ใหระเบียบเรียบรอย
เสมอภาคและยุติธรรมทั้งยังใชน้ําใหเกิดประโยชนแสูงสุดดวยวิธีการแกไขกรณีน้ํานอยของฝายทาวัง
ตาลนั้น ในกรณีถามีการจัดรอบเวรการใชน้ําแลวยังไมสามารถแกไขปัญหาไดเนื่องจากน้ํานอยจริง
คณะกรรมการบริหารฯ ก็จะสํารวจตรวจสอบดูวาสาเหตุเกิดจากอะไรฝายชํารุดหรือเปลา ปริมาณน้ํา
ในลําน้ําปิงมีนอยหรือเปลา น้ําลอดพื้นฝายมากไปหรือไม ซึ่งสาเหตุเหลานี้หลังจากมีการสํารวจแลว
จะเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งหมดเพื่อหาทางแกไขในกรณีจําเป็นตองดําเนินการซอมแซมและ
ปรับปรุงเป็นการดวนคณะกรรมการก็จะรี บดําเนินการโดยใชเงินสมาคมฯ จัดหาวัสดุอุปกรณแตางๆ
เชน กระสอบปุย , พลาสติก สวนคณะดําเนินการจะจัดระบบแรงงานโดยการเกณฑแแรงงานของ
สมาชิกมาทํ างานในแตละวันจํานวนเท าไรนั้นขึ้นอยูกั บปริม าณงานที่ตองทํ าโดยสับ เปลี่ยนกันมา
ทํางาน แตถายังไมสามารถที่จะแกไขปัญหาน้ํานอยไดอีก ทางคณะกรรมการบริหารฯ จะทําหนังสือ
รองเรียกไปที่โครงการฯ ที่เขื่อนแมงัดเพื่อใหโครงการฯ ปลอยน้ํามาให 7 – 10 วัน เพื่อแกไขความ
แหงแลงซึ่งสิ่งเหลานี้คณะกรรมการบริหารฯ จะเป็นผูดําเนินการรวมกับคณะดําเนินงาน ในสวนของ
สมาชิกจะใหความรวมมือดังนี้
4)
การบริ หารการใช้ น้า การใชน้ํ า ของฝายท า วั ง ตาลจากรูป แบบคณะ
กรรมการบริหารฯ ที่มีผูนําของหมูบานเป็นผูบริหารการใชน้ําของฝายทาวังตาลจึงใชเขตของความ
รับผิดชอบแตละตําบลหรือ หมูบานเป็นตัวกําหนดขอบเขตการสงน้ําการสงน้ําของฝายท าวังตาลมี
เหมืองสายใหญสายหลักอยู4 สายดวยกันคือ
1) เหมืองบวกครก สงน้ําไปยังพื้นที่เพราะปลูกในขอบเขตตําบลทาวังตาล
ผานหมูที่ 4,5,6,7,8,9 และ 10 รวม 6 หมูบานความยาวของเหมื องสงน้ําประมาณ 3,500 เมตร
ความกวางโดยเฉลี่ย 2.50 – 3.00 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.50 – 2.00 เมตร มีพื้นที่เพาะปลูก
1,100 ไร สวนลําไย 1,500 ไร มีสมาชิก 1,125 ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไป
ดวย
- นายสุรพงษแ ตันเจริญ
แกเหมืองหรือประธานกลุมยอยที่ 1
- นายประเสริฐ กุนโพ
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกหมูท ี่ 6)
- นายสราวุธ ชัยสวัสดิ์
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกหมูท ี่ 7)
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- นายบุญทา ไชยวุฒิ
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกหมูท ี่ 8)
- นายบุญศรี ดวงสวาง
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกหมูท ี่ 9)
- นายเจตนแ หงสแใส
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกหมูท ี่ 10)
- นายวีระนิด จันสน
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกหมูท ี่ 4)
- นายเจริญ ดวงสวาง
ผูชวย
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
ลักษณะของการใชน้ํา เนื่องจากเหมืองบวกครกเป็นเหมืองสายแรกที่รับน้ําจากฝายฉะนั้นใน
การที่จะนําน้ําสงไปยังพื้นที่เพาะปลูกจึงสะดวกสบายและปริม าณน้ําอยางเพียงพอประกอบกับมีลํา
เหมืองที่อยูต่ํากวาลําเหมืองอื่นการสงน้ําจึง ไมมีอุปสรรคการใชน้ําในชวงฤดูฝน – ฤดูแลง มีน้ําใช
อยางสมบูรณไมเดือดรอนไมมีขอพิพาทในกรณีแยงน้ําดังนั้นจึงไมมีรอบเวรภายในระบบการใชน้ําของ
เหมืองบวกครกแตจะมีความเดือดรอนในกรณีมีปริมาณน้ํามากเกินไปบางครั้งในกรณีคณะกรรมการฯ
เกิดความประมาทไมไดเอาใจใสในการสงน้ําก็สามารถกอใหเกิดน้ําทวมพื้นทีเ่ พาะปลูกไดในบางโอกาส
แตในการใชน้ําของเหมืองบวกครกจะมีการจัดรอบเวรเหมือนเหมืองลูกลางลักษณะการแบงน้ําสวน
ใหญจะมีการแบงในชวงฤดูแลงหรือในกรณีน้ํานอยอาจจะแบงเป็นวันหรืออาทิตยแขึ้นอยูกับวาในปีนั้น
เดือนนั้นมีกิจกรรมการปลูกพืชทางดานการเกษตรอะไรบาง สถานภาพของน้ําในขณะนั้นเป็นอยางไร
ซึ่งคณะกรรมการกลางจะเป็นผูจัดสรรปันสวนใหเกิดความยุติธรรมและความเสมอภาค
2) เหมืองสางออน สงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกในเขตตําบลทาวังตาล เชน
กันผานหมูบานหมูที่ 4,5,12 รวม 3 หมูบาน ความยาวของเหมืองสงน้ํา 1,500 เมตร ความกวาง
โดยเฉลี่ย 1.70 – 2.00 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.50 – 2.00 เมตร พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร และ
พื้นที่สวนลําไย 150 ไร มีสมาชิกจํานวน 194 ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบดวย
- นายสุรพงษแ ตันเจริญ แกเหมืองหรือประธานกลุมยอยที่ 2
- นายศรีลา ปัญญาแดง ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 5)
- นางวิมลรัก ตนซื่อ ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 12)
ลัก ษณะของการใชน้ํา เหมื องสางออนเป็นเหมืองที่มี ความยาวไมม ากประกอบกั บพื้นที่
เพาะปลูกไมมากฉะนั้นการสงน้ําและการใชน้ําจึงงายและรวดเร็วและการใชน้ําก็ใชเวลาไมมาก จึงไม
คอยมีปัญหาหรือจะวาไปแทบไมมีปัญหาเลยก็วาได ในการใชน้ําและส งน้ําก็แคเปิดน้ําเขาเหมืองได
เลยแตในกรณียามขัดสนในชวงฤดูแลงจริงๆ ก็จัดรอบเวรกับเหมืองบวกครกโดยจัดตารางการใชน้ํา
แบบเหลื่อมวันกันเชน เหมือ งบวกครกใชน้ําวันจันทรแ – วันพฤหัสบดี ก็ เปิดปากเหมืองบวกครก
เหมื อ งสางอ อ นก็ จ ะได รั บ น้ํ า วั น ศุ ก รแ – วั น อาทิ ต ยแ ซึ่ ง ทางคณะกรรมการดํ า เนิ น งานและ
คณะกรรมการกลางจะเป็นผูวางแผนและจัดระบบใหแตตองใหเกิดความเสมอภาคเทาๆ กัน
3) เหมืองดง สงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกในเขตตําบลทาวังตาลผานหมูบาน
หมูที่ 5,10,12 และผานเขตตําบลดอนแกว ผานหมูบานหมูที่ 1,2,3 รวมผาน 2 ตําบล 6 หมูบาน
ความยาวของเหมืองสงน้ํา 4,500 เมตร ความกวางโดยเฉลี่ย 2.00 – 2.50 เมตร ความลึกโดย
เฉลี่ย 1.50 – 2.00 เมตร พื้นที่เพาะปลูก 1,250 ไร และพื้นที่สวนลําไย 1,500 ไร มีสมาชิกจํานวน
1,190 ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบดวย
- นางวิมลรัก ตนซื่อ แกเหมืองหรือประธานกลุมยอยที่ 3
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- นายสมพงษแ ละใจมา ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําหมู 10)
- นายอวน คําวง
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําหมู 5)
- นายทองเหรียญ เขียวแกว ผูชวย (รับผิดชอบพื้นที่เพาะปลูกและเหมืองสงน้ําหมู 12)
- นายสมเพชร แกวมณี ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําหมู 1)
- นายชินสม บุญสง ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําหมู 2)
- นายอินถา หินสวน ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําหมู 3)
ลัก ษณะการใชน้ําเหมื องดงจัดไดวาเป็นเหมืองที่มี ความยาวมากและยัง สงน้ําใหกั บพื้นที่
เพาะปลูกถึง 2 ตําบล 6 หมูบาน ดังนั้นการสงน้ําไปยังพื้นที่ฯ คอนขางจะใชเวลาในการเดินทางของ
น้ํา แตไมใชอุปสรรค สวนการเพาะปลูกอาจมีผลกระทบบางเนื่องจากวาเหมืองมีความยาวมากถา
วิเคราะหแและพิจารณาดูแลวการเก็บเกี่ยวผลผลิตตางๆ จะลาชากวาจุดอื่นบางแตก็ไมเป็นปัญหาใน
การใชน้ําของเหมือง ดังนั้นการรับน้ําตอจากเหมืองสางออนปัญหาและอุปสรรคมักไมคอยเกิดขึ้นเป็น
เพราะวาการใชน้ําของเหมืองสางออนนั้นใชเวลาไมมากมีพื้นที่เพาะปลุกนอยและอีกสวนยังรับน้ําจาก
เหมืองเสียน้ําจากเหมืองลูกบน เรื่องปริมาณที่จะใชจึงเพียงพอตอความตองการ
4) เหมืองกูแดง สงน้ําไปยังพื้นที่เพราะปลูกในขอบเขตตําบลดอนแกว
ผานหมูที่ 1,2,3,4,5,6,7 และผานเขตตําบลหนองแฝกผานหมูบานหมูที่ 6,7 รวม 2 ตําบล 9 หมูบาน
ความยาวของเหมืองสงน้ําประมาณ 5,500 เมตร ความกวางโดยเฉลี่ย 2.00 – 2.50 เมตร ความลึก
โดยเฉลี่ย 2.00 – 2.20 เมตร มีพื้นที่เพาะปลูก 1,400 ไร สวนลําไย 900 ไร มีสมาชิก 995
ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปดวย (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
- นายคําอาย ชูดวง แกเหมืองหรือประธานกลุมยอยที่ 4
- นายนิคม สมบูรณแ ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู1,2)
- นายทวี ลําดวง
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 3)
- นายเจริญ ทองเงา ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู4)
- นายวิจิตร ขัดสาร ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 5)
- นายอินโต บัวเงา
ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 6-7)
- นายปิ่นแกว คุณา ผูชวย (รับผิดชอบพื้นทีเ่ พาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 6)
- นายเสนหแ ฟองบัว ผูชวย(รับผิดชอบพื้นที่เพาะปลูกและเหมืองสงน้ําเขตหมู 7)
- นายวิเชียร ชาตรี
ผูชวย
- นายประดิษฐแ แสงเดช ผูชวย
- นายดวงดี ทองจํารัส ผูชวย
ลักษณะการใชน้ํา เหมืองกูแดงเป็นเหมืองเสนสุดท ายที่ไดรับน้ําจากฝายทาวังตาลและเป็น
เหมืองที่มีความยาวที่สุดในบรรดาเหมืองทั้งหมดประกอบกับสงน้ําใหกับพื้นที่เพาะปลูก 2 ตําบล 9
หมูบาน ฉะนั้นการใชน้ําของเหมืองกูแดงจึงจําเป็นตองสรางอาคารแบงน้ําขึ้นมา 1 ตัว เพื่อเป็นตัว
แบงน้ําและรอบเวรพื้นที่เพาะปลูกในเหมืองประกอบกับเหมืองกูแดงเป็นเหมืองที่อยูดานทายสุดของ
ฝายทาวังตาล ระดับของเหมืองดานซายและดานขวาสูง – ต่ํา ไมเทากัน จึงมีปัญหาและอุปสรรค
พอควรถาไมจัดระบบการจัดสรรน้ํา การจัดระบบภายในเหมืองก็คือการใชน้ําจะแบงเป็น 2 โซน
ซายขวา ประกอบไปดวยพื้นที่เพาะปลูกของหมูที่ 1,2,6,7 ต.ดอนแกว ไดรับน้ําตั้งแตวันจันทรแ - วัน
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พุธ รวม 3 วัน สวนโซนซาย ประกอบไปดวยพื้นที่เพาะปลูกของหมูที่ 3,4,5 ต.ดอนแกว หมูที่ 6,7
ค.หนองแฝก ไดรับน้ําตั้งแตวันพฤหัสบดี – วันอาทิตยแ รวม 4 วัน ซึ่งในการพิจารณาจัดรอบเวรนั้น
คณะกรรมการดําเนินงานจะเป็นผูตรวจสอบพื้นที่แลวรายงานใหคณะกรรมการกลางทําการพิจารณา
เพื่อหาขอสรุปนําปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดกับเกษตรกร
5) ค่าตอบแทนหรือค่าน้า คาตอบแทนหรือการเก็บคาน้ํานั้น ฝายทาวัง
ตาลมีการเก็บคาตอบแทนมานานมาก ซึ่งแตเดิมค าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารสวนใหญที่
ไดรับนั้นในแตละฤดูกาลหลังมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะตองจายคาตอบแทนเป็นผลผลิตทาการเกษตร
แทนเชน ขาวเปลือก 10 ลิตร ตอ 1 ไร ตอฤดูก าล ถาเปรียบเที ยบเป็นจํานวนเงินก็ เ ท ากั บ
ขาวเปลือก 10 ลิตรๆ ละ 3.00 – 4.00 บาท ก็เทากับคาตอบแทน 30.00 – 40.00 บาท ตอไร
สว นลํ า ไยนั้ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ภ ายในโครงการกํ า ลั ง ปรับ ปรุ ง พื้ น ที่ น าบางส ว นทํ า เป็ น สวนลํ า ไย
คาตอบแทนของการปลูกลําไยจึงยังไมไดเก็บเพราะเดิมทีเกษตรกรปลูกลําไยเป็นไมยืนตนเสริมเทานั้น
แตปัจจุบันเริ่มมีการทําเป็นงานหลักของเกษตรกรภายในกลุม ของคณะกรรมการจึงมีประชุมและตกลง
กันวาจะดําเนินการเก็บคาน้ําตอไรเมื่อเกษตรกรมีความพรอมอีก 1 –2 ปี และตกลงในมติที่ประชุมวา
จะเก็บคาตอบแทนในราคาไรละ 10 – 15 บาทสวนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการของกลุมฯ นั้น
ถามีความจําเป็นใหมีการเรียกเก็บตามความจําเป็นของงานนั้นๆ
ความรวมมือของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางเครงครัด
2. เสียสละแรงงานในการพัฒนาเหมืองงาย
3. ใหความรวมมือในการเสียสละที่ดินที่ติดเหมือง
4. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ใหคงไว เชน การทําบุญเลี้ยงผีฝาย
5. การบริจาคเงินสมทบทุนในการปรับปรุงเหมืองฝาย
6. การเงิน การเงินหรือกองทุนของฝายทาวังตาลนี้ภายในกลุมหรือสมาคมฯ จะมี
กองทุนหลักอยู 4 กองทุน ซึ่งพอจะจําแนกไดวาแหลงรายไดของกลุมฯ หรือสมาคมฯ นั้นมาจากที่
ตางๆ ดังนี้
1) รายไดจากการใหเชาที่ดิ นของฝาย ซึ่งมีหนวยงานของเอกชนมาเชา
เป็นเวลา30 ปี ในจํานวนเงิน 2,500,000 บาท ปัจจุบันมีกองทุนสะสมประมาณ 3,939,137 บาท
กองทุนสวนนี้จะนํามาพัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาตัวฝายตลอดจนถึงระบบการสงน้ําซึ่งสวนใหญ
เป็นเหมืองดินตองมีการดูแลรักษาตลอดเวลาและอีกสวนหนึ่งจะนํามาใชในการบริหารกลุมฯ
2) กองทุนเงินกูของฝายทาวังตาล ซึ่งแบงออกเป็น2 ลักษณะดังนี้
2.1) กองทุนเงินกูตําบลทาวังตาล เป็นกองทุนที่เกษตรกรผูใชน้ํา
ฝายทาวังตาลจัดตั้งขึ้นมาโดยการซื้อหุนๆ ละ 50 บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุนสะสม 800,000 บาท มี
สมาชิก 1,515 ราย โดยใหเกษตรกรกูยืมไปลงทุนในการทํางานเกษตรกรโดยกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
คือรอยละ 1.50 บาท/เดือน แตละปีจะมีการปันผลกําไรใหแกสมาชิกผูถือหุน สวนหลักเกณฑแใน
การกูยืมไมยุงยากเพียงแตเป็นลูกสมาชิกผูถือหุนเทานั้น การถือแตละครั้งจะให ยืมในวงเงิน 5,000 –
10,000 บาท
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2.2) กองทุนจากมูลนิธิไทย – เยอรมั นเพื่อการเพื่อการพัฒนา
โดยไดใหก ารสนับสนุนโครงการการปลูกพืชแบบเขมที่ บานดอนแก ว ต.ดอนแก วเป็นจํานวนเงิน
695,592 บาท และมีเ งินสมทบของเกษตรกรโดยการซื้อหุนๆละ 100 บาท ปัจจุบันมี เ งินเป็น
กองทุนอยูประมาณ 780,000 บาท มีสมาชิก 70 ราย เกษตรกรใชประโยชนแโดยการกูยืมกองทุน
รายละ 5,000 – 10,000 บาทและเสียดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท/เดือน
3) กองทุนซื้อปุย –สารเคมี เพื่อใหเกษตรกรนําไปใชกอนในลักษณะของ
สินเชื่อทั่วไป แตการใชคืนจะตองนํามาใชภายในสิ้นปีหรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ปัจจุบันมีเงินสมทบ
ประมาณ 200,000 บาท การเงินสวนใหญจะดําเนินกิจกรรมในกิจกรรมในพื้นที่ของตําบลนั้นๆ ไม
นํ า มารวมกั น เพราะกล า วมาตั้ ง แต ต น แล ว ว า การบริ ห ารใช ร ะบบการบริ ห ารของกลุ ม ฯ ของ
คณะกรรมการบริหารที่คัดเลือกมาจากผูนําหมูบานคือ กํานัน , ผูใหญบาน ดังนั้นกิจกรรมตางๆ จะ
ทําในหมูบานและตําบลจึงงายตอการติดตามและดําเนินงานอยางทั่วถึง
7) ด้านประโยชน์ต่อสังคม ทางกลุม ฯ หรือสมาคมไดจัดตั้งกองทุ นฌาปณกิ จ
ชวยเหลือญาติพี่นอง สามี – ภรรยาและบุตรของผูเสียชีวิต ขจัดความยากจนภายในหมูบานโดยให
การชวยเหลือในการลงทุนการเกษตรตางๆ
8) กิจกรรมของกลุ่มฯ ฝายท่าวังตาล นอกเหนือจากการจัดระบบการใชน้ําและ
ดูแลบํารุงรักษาแลวทางคณะกรรมการบริหารไดริเริ่มของการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรและการ
แปรรูปของผลผลิตทางดานการเกษตรเพื่อปูองกันดารลนตลาด กิจกรรมแรกที่ไดทํากันก็คือ
8.1) จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูป ลูกพืชผักกางมุง (ปลอดสารพิษ) เพื่อทดลอง
ปลูกพืชผักชนิดตางๆ ภายในมุงจํานวนสมาชิก 100 ราย ซึ่งผลปรากฏวาการทดลองคอนขางจะ
ไดผลเพราะนอกจากกลุมเกษตรกรที่ทดลองปลูก สงขายตามตลาดแลว ยั งสามารถขยายไปตาม
ซุปเปอรแมาเกตในหางสรรพสินคาใหญๆ ไดดี ซึ่งทําใหเกษตรกรกลุมฯ ดังกลาวมีรายไดจากกิจกรรม
ตรงนี้คอนขางมาก และยังมรการขยายตัวของกลุมฯ เพิ่มมากขึ้น
8.2) การจัดตั้งกลุมฯ ปลูกพืชแบบเขม (ทีจี อารแคิว 176) วัตถุประสงคแ
ก็เพื่อสงเสริมการปลูกพืชแบบตอเนื่องปูองกันการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทสู เมืองและมีอาชีพ
อยูในทองถิ่น ทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับเกษตรกรโครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยไดรับเงินสนับสนุน
มาจากมูลนิธิไทย – เยอรมัน
8.3) การรวมกลุมฯ เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางดานการเกษตร เชน
การอบลําไยแหง สิ่งเหลานีเ้ ป็นสิ่งที่คณะกรรมการไดมีความพยายามทีจ่ ะดําเนินการตอไปอยาง
ตอเนื่องเพราะผลที่ออกมานั้นในสวนหนึ่งผลสะทอนออกมาคอนขางดีมากๆ สําหรับสมาชิกใน
โครงการฝายทาวังตาล
8.4) กิจกรรมในดานการรักษาวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ภายในกลุมฯ ก็
พยายามที่จะสืบทอดไวใหกับชนรุนหลังไดปฏิบัติตามโดยมีการสงเสริมอยูตลอดเวลา
จากการศึกษาที่ผานมาของฝายทาวังตาล พอจะแยกระบบการใชน้ําและการปลูกพืชคอนขาง
ชัดเจน ดังนี้
1. แยกเป็นพืชที่อยูอาศัย ซึง่ เกษตรกรจะปลูกบานพักเป็นชุมชนตามจุดตางๆ
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2. การทําสวนลําไยเริ่มมี การแกไขปัญหาในเรื่องของราคาขาวหรือแมแตผลผลิตทางการ
เกษตรคอนขางต่ํา โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่เพาะปลูกเป็นสวนลําไยมากขึ้น ซึ้งในปัจจุบันมา
การสง ออกและราคาที่เ ป็นหนาพอใจกับ เกษตรกร การเปลี่ยนพื้นที่ เพราะปลูก ตรงนี้ถือเป็นการ
แกปัญหาไดอยาดี
3. มีการจัดแบงพื้นที่ปลูกพืชผักอยางเห็นไดชัดและไดผลอยางดีพอแบง 2 ลักษณะเพื่อการ
พิจารณา
3.1 พื้นที่เพราะปลูกพืชผักแบบเข็มลักษณะนี้นี้จะใชสารเคมีเขามาชวยแตจะมี
การดูแลควบคุม อยางใกลชิดเกี่ยวกั บ การใชส ารเคมีก อนมี ก ารเก็ บ ผลผลิตเพื่อนพสูตลาดพืชผัก
ประเภทนี้นี้จะสงขายในตลาดสําหรับผูมีรายไดพอสมควรเพราะมีราคาไมแพงมากจนเกินไป
3.2 พื้ นที่ เ พราะปลูก พืชปลอดสารพิษ(การปลูก กางมุ ง )การลงทุ นคอนขางสู
เพราะฉะนั้นผลผลิตสวนใหญ จะสงขายตามซุปเปอรแมาเกตในหางสรรพสินคาชั้นนําไดราคาดีฉะนั้นถา
มองใหชัดเจนแลวพื้นที่ฝายทาวังตาลพอแบงเขตการเพราะปลูกเป็นโซนคอนขางชัดเจน
รายได พิจารณาดูจากรายไดของการผลิตทางดานการเกษตรแลวพอแยกออกได
1.รายไดจากการขายผลผลิตดานลําไยพอแบงได 3-4 ระดับ (โครงการชลประทานเชียงใหม
,2555)
1.1ลําไยเกรด A (ชั้นหนึ่ง)ราคาตอ กก. 30.00 บาท
คิดเป็น กก. ตอไร(ลําไยอายุ7ปี) 1,000 กก./ไร
คิดเป็น กก. ตอไร(ลําไยอายุ 10 ปี) 2,000 กก./ไร
คิดเป็นรายไดตอไร (ลําไยอายุ 7 ปี) 1,000*30.00 =30,000
คิดเป็นรายไดตอไร (ลําไยอายุ 10 ปี) 2,000*30.00=60,000
1.2ลําไยเกรด B (ชั้นสอง) ราคาตอรอง กก. 25.00 บาท
คิดเป็น กก.ตอไร(ลําไยอายุ 7 ปี) 1,000 กก./ไร
คิดเป็น กก. ตอไร (ลําไยอายุ 10 ปีขึ้นไป) 2,000 กก./ไร
คิดเป็นรายไดตอไร(ลําไยอายุ 7 ปี) 1,000*25.00=25,000
คิดเป็นรายไดตอไร (ลําไยอายุ 10 ขึ้นไป) 2,000*25.00=50,000
1.3 ลําไยเกรด C (ชั้นสาม) ราคาตอรอง กก. 15.00 บาท
คิดเป็น กก. ตอไร (ลําไยอายุ 7 ปี) 1,000 กก./ไร
คิดเป็น กก. ตอไร (ลําไยอายุ 10 ปีขึ้นไป) 2,000 กก./ไร
คิดเป็นรายไดตอไร(ลําไยอายุ 7 ปี) 1,000*15.00=15,000
คิดเป็นรายไดตอไร (ลําไยอายุ 10 ขึ้นไป) 2,000*15.00=30,000
1.4 ลําไยราคาตอ กก. 10 บาท
คิดเป็น กก.ตอไร โดยเฉลี่ย 150 กก. ตอไร
1.5 แปรรูปผลผลิตลําไยสดเป็นลําไยแหงสงขายตางประเทศ(ประเทศที่ สงขาย
ไตหวัน,สิงคโปรแ,จีน,ญี่ปุน,ฮองกง)อัตราการอบลําไยลําไยสด(รวง)10 กก.ละ 150-200 บาท
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2. รายไดจากการขายผลผลิตผักกางมุง (ปลอดสารพิษ) ผักที่ปลูกสามารถทํารายไดใหกับ
เกษตรกรคิดเป็นเงินตอ งาน ผัก 1 งานได 210 กก. แบง เป็นถุง ๆละ 3 ขีดฉะนั้น 210 กก จะ
แบงเป็นถุงได = 700 ถุง ขายผักถุงละ 5 บาท =700*5 =3,500ในการลงทุนโดยเฉลี่ย = 1,550
3. รายไดจากการขายผลผลิตผักพืชแบบเข็ม ผักแบบเข็ม ผลผลิตที่ไดตอไร กระหล่ําดอกจะ
ไดโดยเฉลี่ย 6,000 กก./ไร กระหล่ําปี จะไดโดยเฉลี่ย 6,000 กก/ไร ราคาขายอยูที่สภาวะของตลาด
แตที่ขายไดในปัจจุบันประมาณ 2.50 – 3.00 บาท ทั้งสอชนิดถาคิดเป็นเงิน ผลผลิต 6,000*2.50 =
15,000 บาท/ไร (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
หมายเหตุ ราคาขายและรายไดของผลผลิตทางดานการเกษตรนั้นคิดเฉลี่ยในอัตราต่ํา
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2 กลุ่มผู้ใช้น้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่วางตอนล่าง
5.2.1 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายนอน ผูริเริ่มกอตั้งคือพระยาขันแกวเมื่อประมาณ 170 ปีมาแลว
เป็นฝายตัวแรกของโครงการ ตั้งอยูบนลําน้ําแมวางใกลบานใหมบางเติม ตําบลบานกาด อําเภอแม
วาง กรมชลประทานสรางไวในปี พ.ศ. 2529 เป็นฝายคอนกรีต ยาว 44 เมตร และสูง 2.0 เมตร
จากทองแมน้ํามีทอเหล็ก 1 ทอ อยูทางซายเสนผาศูนยแกลาง 0.40 เมตร และอีก 1 ทออยูทางขวา
เสนผาศูนยแกลาง 0.50 เมตร สรางไวในฝายเพื่อระบายทรายหนาฝาย นอกจากนั้นยังมีชองระบาย
ทรายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 1.7 เมตร ลึก 2.0 เมตร สรางไวบนฝายฝั่งซาย จํานวน 1 ชอง ไม
มีบานประตูปิดเปิด เกษตรกรไดปิดชองเหลานี้ชวงฤดูแลงโดยใชไมและกระสอบทรายและปิดคางอยู
ตลอดฤดูฝ น ทํ าใหเ กิ ดการทั บ ถมของตะกอนทรายเหนือ ฝาย หนาประมาณ 1 เมตร พื้น ที่
ชลประทานของฝายนอนมีประมาณ 1,050 ไร อยูบนฝั่งซายของแมน้ําวาง ซึ่งพื้นที่สวนใหญ จะ
เป็นพื้นที่ดอน อาศัยน้ําโดยการสูบจากคลองสายใหญขึ้นไปเก็บไวในบอพัก มีพื้นที่ประมาณ 830
ไร สวนในพื้นที่ลุมจะอาศัยระบบคลองและคูน้ํานําน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูกมีพื้นที่ประมาณ 220 ไร
คลองหรือเหมืองสงน้ําสายใหญมีชื่อวา “เหมืองนอน” อยูฝั่งซายของลําน้ํา แมวาง ประกอบดวย
ประตูปากคลองสง น้ํา ซึ่ง มี บ านประตูเ หล็กและตะแกรงดัก ขยะหนาประตู คลองสายใหญยาว
ประมาณ 3.1 กิโลเมตร ไมมีการคาดคอนกรีต มีขนาดกวางประมาณ 2.0 เมตร ในชวงตนคลอง
และแคบลงเหลือประมาณ 1.0 เมตร ชวงทายคลอง ความลึกของทองคลองจนถึงตลิ่ งประมาณ
2.0 เมตร ในชวงตนคลองและลดลงเหลือประมาณ 1.0 เมตร ชวงทายคลอง ชวงประมาณ กม. 2
สาย มี ท อ ระบายปากคลองแตไม มี บ านประตูควบคุม เปิด -ปิด และไม มี ก ารดาดคอนกรีต การ
แจกจายน้ําไปสูเกษตรกร จะจายผานทอสงน้ําเขานาตามริมคลองสงน้ําใหกับพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
ของคลอง โดยมีอาคารทดน้ํา / แบงน้ําที่เกษตรกรสรางขึ้นเองดวยไมไผและกระสอบทราย จํานวน
6 แหง เพื่อใชยกระดับน้ํา สวนพื้นที่ชลประทานฝั่งซายของคลอง เป็นพื้นที่ดอนจะใชการสูบน้ํา
จากคลองขึ้นไปเก็บไวในบอพักและแจกจายน้ําตอไปอีกที
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แผนที่ 5.9 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายนอน ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายนอน ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

พื้นที่บริการ

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000
กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายสมบูรณ์ ผูกอตั้งคือเจาแกวนวรัฐเมื่อประมาณ 180 ปีมาแลวเป็นฝายที่ 2 ของ
โครงการ ตั้งอยูที่บานปางขี้เหล็ก ตําบลทุงปี้ อําเภอแมวาง อยูถัดจากฝายนอนมาทางดานทายน้ํา
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กอสรางโดยนายสมบูรณแ สุรินทรแต฿ะ ตัวฝายเป็นคอนกรีตอยูในลําน้ําแมวาง มีความยาวประมาณ 24
กิโลเมตร สูงเหนือทองน้ํา 2.0 เมตร โดยไมมีชองระบายทราย ซึ่งทําใหมีการทับถมของตะกอน
ทรายเหนือฝาย สันฝาย มีการสึกกรอน และผิวหนามีลักษณะขรุขระ พื้นที่ชลประทานของฝาย
สมบูรณแมีประมาณ 21,250 ไร อยูบนฝั่งขวาของลําน้ําแมวาง ประกอบดวยพื้นที่ 3 สวน สวนที่หนึ่ง
เป็นพื้นที่รับน้ําโดยตรงจากคลองสายใหญ และคลองสายซอย มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 7,060 ไร
อยูทางฝั่งซายของเหมืองสายใหญ สวนที่สอง เป็นพื้นที่ที่รับน้ําเสียหรือน้ําสวนเกินของพื้นที่แรก มี
พื้นที่ชลประทานประมาณ 8,000 ไร อยูทางฝั่งซายของเหมืองสายใหญถัดจากพื้นที่สวนที่หนึ่ง โดยมี
ฝายทาหลัว ,อาคารแบงน้ํา (คําปา) และฝายสารภี ซึ่งตั้งอยูในลําน้ําแมอาว (ลําน้ําธรรมชาติที่รับน้ํา
ทิ้งของลําน้ําแมวาง) เป็นจุดรวบรวมน้ําและสงน้ําเขาสูเหมือทาหลัว , เหมืองคําปา และเหมืองสารภี
ตามลําดับ เพื่อสงใหพื้นที่ชลประทานตอไป นอกจากจะรับน้ําจากตัวฝายทาหลัว , อาคารแบงน้ํา
(คําปา) และฝายสารภีแลว เหมืองทาหลัว , เหมืองคําปา และเหมืองสารภี ยังรับน้ําจากคลองสาย
ใหญของฝายสมบูรณแ โดยน้ําจากคลองสายใหญของฝายสมบูรณแ จะไหลไปลงเหมืองทาหลัว จาก
เหมื องท าหลัวจะไหลไปลงเหมืองคําปา และจากเหมืองคําปาจะไหลไปลงเหมืองสารภี เนื่องจาก
ลักษณะของลําเหมืองทั้ง 4 เสนจะเป็นแนวขนานกันไปตามเสนระดับของพื้นที่ จากลักษณะดังกลาว
ในชวงฤดูฝน เหมืองทาหลัว , เหมืองคําปา และเหมืองสารภี จะทําหนาที่ทั้งสงน้ําเพื่อการเพาะปลูก
และชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ของฝายสมบูรณแ สวนในฤดูแลงบางปีจะเกิดการขาดน้ําโดยพื้นที่ที่รับ
น้ําจากเหมืองสารภีจะเกิดภาวะขาดน้ํามากที่สุด รองลงมาคือเหมืองคําปา และเหมืองทาหลัว สําหรับ
เกษตรกรที่มีพื้นที่ชลประทานซึ่งรับน้ําจากเหมืองทาหลัว เหมืองคําปา และเหมืองสารภี มีบางสวน
ไมไดเป็นสมาชิกกลุมผูใชน้ําของฝายสมบูรณแ จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่มีสาเหตุมาจากไดรับ
น้ําไมเพียงพอ แตก็พรอมที่จะเป็นสมาชิกถามีระบบการแบงน้ําที่ดีขึ้น พื้นที่สวนที่สามเป็นพื้นที่ดอนมี
พื้นที่ชลประทานประมาณ 6,190 ไร อยูทางฝั่งขวาของเหมืองสายใหญ รับน้ําโดยการสูบน้ําขึ้นไปไว
ที่บ นบอ พัก กอ นที่จ ะแจกจายเขาพื้นที่ ต อไป คลองหรือเหมืองสง น้ําสายใหญที่เ รียกวา “เหมื อง
สมบูรณแ” ตัดแยกจากฝั่งขวาของลําน้ําแมวาง ที่ปากคลองสายใหญประมาณ กม. 0 + 070 มี
อาคารบังคับน้ํา ซึ่งกอสรางเป็นลักษณะฝายน้ําลนคอนกรีตมีสันฝายอยูที่ระดับ 0.5 เมตร ต่ํากวาสัน
ฝายในลําน้ําแมวาง และที่ประมาณ กม. 0+220 มีเหมืองระบายน้ําทิ้งแยกออกทางดานซายของ
คลองสายใหญ โดยตัวเหมืองจะไหลกลับไปลงน้ําแมวาง ที่ปากเหมืองจะระบายน้ําทิ้ง ไมมีอาคาร
ควบคุม เหมืองระบายน้ําทิ้งนี้ใชระบายน้ําสวนเกินออกจากคลองสายใหญและปูองกันคลองพังในฤดู
น้ําหลาก และที่ประมาณ กม. 0+355 จากปากคลอง ไดกอสรางประตูน้ํา 3 บาน เป็นบาน
สี่เหลี่ยมกวางบานละ 1.0 เมตรมีสภาพเกามากและขึ้นสนิมมีพวงมาลัยเปิดปิดบานแตใชงานไมได
และที่หนาประตูเคยมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะแตปัจจุบันตะแกรงไดสูญหายไป คลองสายใหญดาน
เหนือประตูน้ํา มีความกวางประมาณ 1.5 เมตร และมีความสูงจากทองน้ําถึงตลิ่งประมาณ 3 เมตร
คันดินที่กั้นระหวางคลองสายใหญและลําน้ําแมวาง โดนน้ํากัดเซาะพังทลายทุกปี ฝั่งซายของคลอง
สายใหญใกลกับประตูน้ําถูกกัดเซาะและเกิดเป็นแองน้ํากวาง คลองสายใหญมีความยาวประมาณ
24.23 กิโลเมตร มีความกวางคลองประมาณ 4.0-6.0 เมตร มี ความลึกทองคลองจนถึง ตลิ่ง
ประมาณ 1.5-2.0 เมตร คลองบางชวงผานบริเวณเชิงเขาหรือเนินเขาที่มีความลาดคอนขางชันทําให
เกิดดินถลมหรือมีเศษดินไหลลงสูคลองในขณะฝนตกหนัก คลองบางชวงจะแคบและมีความลาดขาง
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ชันเนื่องจากถูกขนาบดวยถนนและสิ่งปลูกสรางของชาวบาน คลองบางชวงมีการปรับปรุงดวยการ
คาดคอนกรีต หรือทําเป็นรางน้ําคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมโดยชาวบานเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหนา มี
เหมืองซอย 4 สายซึ่งเหมืองซอยทัง้ หมดไมมีการคาดคอนกรีต ตลอดความยาวของคลองสายใหญ มี
จุดระบายน้ําเขาและจุดระบายน้ําออกจากคลองทั้งสิ้นจํานวน 13 แหง (ซึ่งไมรวมจุดทิ้งน้ําบริเวณ
ปากคลองสายใหญที่ประมาณ กม. 0+220 ที่ไดกลาวไปแลว) ในจํานวนนี้มีอาคารควบคุมจํานวน 4
แหง ซึ่งจากการตรวจสอบพบวาอาคารควบคุมจํานวน 2 ใน 4 แหง ดังกลาวมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
ตองการการกอสรางขึ้นมาใหม คลองสงน้ําสายใหญมีอาคารทดน้ํา / แบงน้ํา ทําดวยไมจํานวน 21
แหง และทําดวยคอนกรีต จํานวน 4 แหง ซึ่งจํานวน 3 แหง ใน 4 แหง ของอาคารคอนกรีต
ดังกลาวอยูในสภาพดี ที่ประมาณ กม. 1+550 ของคลองสายใหญ ทางดานฝั่งซายมีถนนเขาหมูบาน
วิ่งเลียบไปตามแนวคลองที่จุดนี้มีลําหวยธรรมชาติผานมาตัดกับคลองสายใหญและถนน จึงไดมีการ
สรางสะพานน้ํา (Elevated Flume) ขนาดกวาง 4.0 เมตร ขามคลองสายใหญ และกอสรางทอ
ลอดถนน (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 1 เมตร ซึ่งไมสัมพันธแกับปริมาณน้ํา ที่ไหลผานสะพานน้ํา
จึงทําใหน้ําไหลลอดทอไมทันเกิดการกัดเซาะทอลอดและไหลทวมขามถนนทําใหถนนพัง แตจากการ
ตรวจสอบภาคสนามในเดือ นกุ มภาพันธแ 2542 พบวาไดมี การขยายท อลอดถนนดังกลาวเป็นที่
เรียบรอยแลวเป็นทอสี่เหลี่ยมขนาดใหญ 2 ชอง จึงคาดวาปัญหาดังกลาว จะหมดไปบริเวณปลาย
เหมืองสมบูรณแ ตั้งแตประมาณ กม. 18+000 จนสุดปลายเหมือง จะมีระบบสูบน้ําดวยไฟฟูาของ
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรแเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ซึ่งสูบน้ําจาก
แมน้ําปิง เขามาเติมลงเหมืองสมบูรณแ จํานวน 2 จุด คือ ที่บานเหลาปวย (กม. 18+150) และที่
บานดอยหลอ (กม. 22+880) โดยที่การสูบน้ําดังกลาวจะกระทําในฤดูแลง และเกษตรกรจะตอง
รวมกลุม กั นเป็ นกลุม ผูใชน้ํา ของระบบสูบ น้ําดวยไฟฟูา และเป็นผูอ อกคาใชจายในสวนของค า
กระแสไฟฟูาที่ในการสูบน้ําในแตละครั้งจะเห็นไดวาเหมืองสมบูรณแบริเวณนี้จะเป็นคลองสายหลักของ
การสงน้ํา การกระจายน้ํา 2 แหลง กลาวคือ ในฤดูฝนจะรับน้ําจากลําน้ําแมวางจากฝายสมบูร ณแ
และในฤดูแลงจะรับน้ําจากระบบสูบน้ําดวยไฟฟูาจากแมน้ําปิงจากการสํารวจลําเหมืองสมบูรณแบริเวณ
นี้เมื่อเดือนกุมภาพันธแ 2542พบวาสภาพลําเหมืองคอนขางแคบและได มีการปรับปรุงรูปหนาตัดลํา
เหมืองบางสวนเป็นรางน้ําคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมเป็นชวงๆดวยงบพัฒนาทองถิ่นและมีสภาพคอนขางดี
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)

93

แผนที่ 5.10 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายสมบูรณแ ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายสมบูรณ์ ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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5.2.3 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายห้วยผึ้ง ผกอตั้งเจาพงษแอินทรแ ณ เชียงใหมเมื่อประมาณปี พ.ศ.
2450 ที่ผานมาเป็นฝายที่ 3 ของโครงการ ตั้งอยูในลําน้ําแมวางใกล บานใหม ตําบลบานกาด
อําเภอแมวาง สรางโดยกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2531 เป็นอาคารคอนกรีต ยาว 35 เมตร สูง
1.70 เมตร ประกอบดวยชองระบายทราย 3 ชอง กวางชองละ 1.2 เมตร ลึก 1.50 เมตร อยูทาง
ดานซาย ขวา และตรงกลางของฝาย ไมมีประตูเปิดปิดชองระบายทรายเหลานี้ เกษตรกรปิดชอง
ระบายทรายทั้ง 3 ชอง โดยใชไมและกระสอบทรายและไมไดเปิดเลยตลอดชวงฤดูฝน เนื่องจากเปิด
ปิดลําบาก ทําใหเกิดการทับถมของตะกอนทรายเหนือฝายหนาประมาณ 1.0 เมตร ฝายนี้สงน้ําให
พื้นที่ชลประทานบริเวณฝั่งซายของลําน้ําแมวาง ประมาณ 3,920 ไร ประกอบดวยพื้นที่ดอนที่รับ
น้ําดวยการสูบน้ําขึ้นไปพักที่บอพักกอนที่จะแจกจายเขาพื้นที่ประมาณ 2,880 ไร (บริเวณฝั่งซายของ
เหมืองสายใหญ) และพื้นที่ลุมที่รับน้ําโดยคลองและน้ําคูประมาณ 1,040 (บริเวณฝั่งขวาของเหมือง
สายใหญ) คลองสายใหญมีชื่อเรียกวา “เหมืองหวยผึ้ง” แยกจากฝั่งวายของแมน้ําประกอบดวยประตู
ปากคลองพรอมเครื่องกวานและตะแกรงดักขยะหนาประตูมีสภาพใชงานไดดี คลองสายใหญยาว
ประมาณ 8.74 กิโลเมตร ในชวง 120 เมตร แรกคาดคอนกรีต นอกนั้นเป็นคลองดินและมีคลอง
ซอย 1 สาย เป็นคลองดินเชนกัน โดยทั่วไปคลองสายใหญกวางประมาณ 4 เมตร และความลึกจาก
กนคลองถึงตลิ่งประมาณ 2 เมตร ที่บริเวณตนคลองสายใหญประมาณ กม. 0+140 มีลําหวย
ธรรมชาติตัดผาน ซึง ณ จุดนี้ไดมีการกอสรางอาคารไว 1 แหง มีลักษณะเป็นชองระบายน้ําเขาคลอง
สายใหญอ ยูดานบน และดานลางเป็นท อระบายน้ําลอดใต คลองสายใหญ (Syphon) มี ขนาด
เสนผาศูนยแกลาง 1.0 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร ในฤดูน้ําหลากน้ําในลําหวยธรรมชาติสวนใหญจะ
ไหลลงสูลําน้ําแมวางผาน Syphon และมีบางสวนไหลลงสูคลองสายใหญอยางไรก็ตามในบางครั้ง
เมื่อน้ําในลําน้ําแมวางสูงขึ้นจะทําใหไหลยอนขึ้นมาทวมพื้นที่เหนือบริเวณทอลอดคลองสายใหญเป็น
บริเวณกวางตลอดความยาวคลองสายใหญ นอกจากนี้มีจุดรับน้ําเขาคลองดัง กลาวขางตนแลวยัง
พบวามีจุดรับน้ําเขาคลองสายใหญอีกจํานวน 9 จุด ในขณะที่จะมีจุดทิ้งน้ําออกจากคลองสายใหญ
เพียง 3 จุด เทานั้น ซึ่งทั้ง 3 จุด ดังกลาวมีขนาดไมสัมพันธแกับปริมาณน้ําที่ไหลเขาคลอง และใน
จํานวนจุดรับน้ําเขาคลองและจุดทิ้งน้ําออกจากคลองทั้งหมดจะมีอาคารควบคุมเพียง 5 จุด เทานั้น
ที่ประมาณ กม. 1+100 จากปากคลองจนถึงประมาณ กม. 1+750 เป็นบริเวณที่ผานพื้นที่ที่เป็น
ภูเขาสูงชันซึ่งมีปัญหาการพังทลายของคันคลองฝั่งซาย ซึ่งบางครั้งไปปิดกั้นคลองจนน้ําไมสามารถ
ไหลไดและยังเพิ่มปริมาณตะกอนในคลองดวยคลองสายใหญชวงระหวาง กม. 5+250 ถึง กม.
5+500 และชวงระหวาง กม. 6+920 ถึง กม. 8+260 จะเป็นสวนหนึ่งที่ผานชุมชนหมูบานของ
ตําบลบานกาดและตําบลดอนเปา รวมประมาณ 400 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดไดขุดบน้ําตื้น (ลึก
ประมาณ 4-10 เมตร) ใชเป็นแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค โดยบอน้ําตื้นเหลานี้อาศัยน้ําซึม -ซับมา
จากคลองสายใหญ จากการเดินสํารวจคลองสายใหญรวมกับเกษตรกรและจากการประชุมชี้แจง
โครงการแกเกษตรกรของฝายหวยผึ้งทําใหทราบความตองการวาเกษตรกรไมตองการใหคาดคอนกรีต
คลองสายใหญในชวงดังกลาว แตตองการใหคงสภาพเป็นคลองดิน โดยขอใหทําการขุดลอกและ
ปรับ ปรุงรูป หนาตัดคลองใหน้ําไหลไดส ะดวกเท านั้น เพื่อใหมั่ นใจวาจะมี น้ําซึม -ซับ ลงบอน้ําตื้น
ตลอดไป หรือถาจะมีการคาดคลองชวงดั งกลาวขอใหพิจารณาคาดเฉพาะดานขางคลองเทานั้นใน
คลองสายใหญมีอาคารทดน้ํา / แบงน้ําจํานวน 12 แหง เป็นอาคารคอนกรีต 5 แหง และเป็น
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อาคารไม 7 แหง ซึ่งอาคารทดน้ําเหลานี้สวนใหญอยูในสภาพชํารุด คลองสายใหญชวงนี้ผานชุมชน
หมูบาน ระหวางประมาณ กม. 6+920 ถึง กม. 8+260 จะมีสะพานและทอลอดเป็นจํานวนมาก
เพื่อเป็นที่สัญจรของชาวบานขามคลองสายใหญ สะพานและทอลอดเหลานี้สวนใหญมีสภาพดี แตมี
สวนนอยที่มีสภาพชํารุดแตยังสามารถใชงานได (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
แผนที่ 5.11 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายหวยผึ้ง ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายห้วยผึ้ง ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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5.2.4 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายขุนคง กอตั้งโดยทาวนรินทรแ นายแสน เตจ฿ะ และนายแสนันธา หมื่น
ใจ เมื่อประมาณ 150 ที่ผานมา เป็นฝายที่ 4 ของโครงการ สรางโดย สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ในปี พ.ศ. 2524 ตั้งอยูในลําน้ําแมวาง ใกลบานหัวฝาย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง เป็นฝาย
คอนกรีต ยาว 80 เมตร สูง 3.5 เมตร ไดมีการสรางชองระบายทรายไว 3 ชองทางดานซายของ
ฝาย แตละชองกวาง 2.0 เมตร ลึก 2.0 เมตร โดยมรประตูเหล็กเปิดปิดพรอมโครงยก แตยังมีการ
ทับถมของตะกอนทรายทางดานเหนือฝาย เนื่องจากแตเดิมเกษตรกรขาดการอบรมดานการใชประตู
เปิดปิดจึงขาดการเอาใจใส การปิดประตูทิ้งไวในชวงฤดูฝนทําใหเกิดการทับถมของตะกอนทรายหนา
ประมาณ 2 เมตร ทางดานเหนือฝายพื้นที่ชลประทานของฝายขุนคง มีประมาณ 9,780 ไร อยู
ทางดานฝั่งซายของลําน้ําแมวางคลองสายใหญ มีชื่อวา “เหมืองขุนคง” แยกจากฝั่งซายของแมน้ําอยู
เหนือขึ้นมาทางเหนือน้ําของตัวฝายประมาณ 100 เมตร ไมมีประตูปากคลองสงน้ําจึงทําใหตะกอน
ทรายไหลเขาคลองอยางตอเนื่องในชวงฤดูฝนเกิดทรายทับถมที่กนคลองและตลอดจนความยาวของ
คลอง เกษตรกรแจงวาแตเดิมคลองสายใหญกวาง 5.0 เมตร ถึง 7.0 เมตร แตขณะนี้สวนที่กวาง
ที่สุดลดลงเหลือ 4.0 เมตร คลองสายใหญยาวประมาณ 11.53 กิโลเมตรมี 14 คลองซอยคลอง
ทั้ง หมดในระบบไม ไดคาดคอนกรีตโดยทั่ วไปคลองสายใหญก วางประมาณ 4.0 เมตร และลึก
ประมาณ 2.0 เมตร บริเวณกึ่งกลางความยาวคลองชวงประมาณ กม. 7+300 ถึง กม. 7+550
จะเป็นอางเก็บน้ําเรียกวา “อางฯ รองปูุกเอง” และถัดออกไปจนถึงปลายคลองสภาพคลองจะมีขนาด
กวาง และเป็นที่รวบรวมรับน้ําทิ้งจากคลองแยกซอยตางๆของระบบฝายขุนคงและที่ประมาณ กม.
10+300 จะมีฝายกั้นน้ํากอสรางโดยกรมชลประทาน เมื่อปี 2531 ชื่อวา “ฝายน้ํารอง” โดยมีลํา
เหมืองและ ทรบ. ปากคลอง นําน้ําไปลงเสริมใหเหมืองดอนปิน ซึ่งเป็นคลองสายใหญของระบบฝาย
ดอนปิน (ฝายตัวที่ 8) ที่ประมาณ กม. 1+586 (ของเหมืองดอนปิน)ในคลองสายใหญมีอาคารทด
น้ํา / แบงน้ําทั้งหมด 20 แหง เป็นอาคารคอนกรีต 7 แหง 1ใน 7 นั้นมีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต
สรางโดยกรมชลประทานมีชื่อวา “ฝายปุาจี้” ตั้งอยูที่ กม. 2+990 และเป็นอาคารไม 13 แหงซึ่ง
สวนใหญจะกระจายอยูในคลองสายใหญตั้งแต กม. 0+900 ถึง กม.7+300 ตลอดความยาวของ
คลองสงน้ําสายใหญ ชวง กม. 0+000 จนถึง กม. 7+300 จะมีสะพานน้ํา (Flume) ขามคลอง
7 แหง ทําดวยไม 6 แหง และทําดวยทอ คสล. 1 แหง ซึ่งทั้งหมดมีสภาพชํารุด สะพานน้ํา
เหลานี้บางแหงใชระบายน้ําในพื้นที่ชลประทานและลําหวยธรรมชาติ บางแหงของสะพานน้ําเหลานี้
ใชเป็นสวนหนึ่งของระบบสงน้ําของฝายหวยผึ้ง ซึ่งมีพื้นที่บางสวนอยูทางฝั่งขวาของเหมืองขุนคง
นอกจากสะพานน้ําทั้ง 7 แหงแลว ตลอดความยาวคลองสายใหญชวงดังกลาว ยังมีทอระบายน้ําทิ้ง
จากพื้นที่ชลประทานฝายหวยผึ้งและพื้นที่ชลประทานฝายขุนคงเขามาในคลองและมีทอระบายน้ํา
ออกจากคลองเป็นชวงๆ เป็นจํานวนมากโดยมีขนาดทอระบายน้ําเสนผาศูนยแกลางตั้งแต 6 นิ้วถึง 12
นิ้ว ที่เหมืองแพะซึ่งเป็นเหมืองซอยของคลองสายใหญ ไดรับการรองเรียนจากเกษตรกรเรื่องน้ําทวม
บริเวณเหนือทอลอดถนนบริเวณตนเหมืองแพะ และจากการสํารวจภาคสนามพบวา ณ จุดดังกลาว
มีทอลอดถนนเป็นทอ สี่เหลี่ยม 2 แถว ขนาด 1.7 X 1.0 เมตร ซึ่งจากการสอบถามชาวบาน
บริเวณนั้นทําใหทราบวาน้ําไมเคยไหลทวมไหลลวนถนนแตพบวาทั้ง 2 ฝั่งของคันคลองเหมืองแพะมี
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สภาพต่ํามาก ดัง นั้นเมื่ อ ถึ ง ฤดูน้ําหลากน้ําจะลนคันคลอองของลํา เหมื องออกมาท วมพื้นที่ ของ
เกษตรกร (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
แผนที่ 5.12 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายขุนคง ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายขุนคง ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การส้ารวจโดยผู้วิจัยซ้อนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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5.2.5 กลุ่มผู้ใช้น้าฝายนาทราย กอตั้งโดยพออุยหนานแกว สุรินต฿ะเมื่อประมาณ 160 ปี
ที่ผานมาเป็นฝายที่ 5 ของโครงการ ตั้งอยูในลําน้ําแมวาง ดานทายน้ําของฝายขุนคง บริเวณบาน
หัวฝาย ตําบลบานกาด อํา เภอแมวาง สรางโดยกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2529 เป็นฝาย
คอนกรีตยาว 45 เมตร สูง 2 เมตรมีชองระบายทราย 3 ชองโดย 2 ชอง อยูทางดานขวา ขนาดกวาง
1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร มีประตูเหล็กสําหรับปิดเปิดแตสภาพชํารุดใชการไมได ชองที่ 3 อยูบริเวณ
กลางฝายเป็นชองขนาดกวาง 1.20 เมตร ลึก 0.05 เมตร ไมมีประตู พื้นที่ชลประทานของฝายนา
ทรายมีประมาณ 2,370 ไร อยูทางฝั่งขวาของลําน้ําแมวาง ประตูปากคลองสายใหญเป็นอาคาร
คอนกรีต มีชองประตู 2 ชอง แตเดิมมีการติดตั้งบานประตูและตะแกรงดักขยะแตปัจจุบันไมมีบาน
ประตูและตะแกรงดักขยะ เชนเดียวกับคลองอื่นๆ จึงทําใหเกิดปัญหาตะกอนทรายเขามาในคลองชวง
ฤดูฝน คลองสายใหญเรียกวา “เหมืองนาทราย” มีความยาวประมาณ7.1 กม. มี 4 คลองซอย
โดยทั่วไปคลองสายใหญกวางประมาณ 3 เมตร และลึกประมาณ 2 เมตร มีการคาดคอนกรีตแลวเป็น
ชวงๆ คือชวงกม. 0+000 ถึงกม. 0+920 โดยมีรูปตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และชวงกม.6+393 ถึง
กม.6+540โดยมีหนาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สวนคลองซอยทั้งหมดจํานวน 4 สาย เป็นคลองดินยัง
ไมมีการคาดคอนกรีตอาคารทดน้ํา / แบงน้ําในคลองสายใหญมีจํานวน 45 แหง เป็นอาคารไม 39
แหง และเป็นอาคารคอนกรีต 6 แหง ซึ่งแทบทั้งหมดมีสภาพชํารุด เชนเดียวกับเหมืองหวยผึ้ง
เหมืองนาทรายมีบางสวนที่วิ่งผานชุมชนหมูบาน (บานพันตน และ บานแสนพรหม) ซึ่งชาวบานได
ใชบอน้ําตื้นเป็นแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ชวงระหวาง กม. 1+560 ถึง กม. 2+360 และชวง
กม. 4+650 รวม 200 ครัวเรือน โดยเกษตรกรของฝายนาทรายไดแจง ความประสงคแไมตองการ
ใหคาดคอนกรีตคลองในชวงดังกลาวทั้ง 2 ชวง หรือถาจะมีก ารคาดคอนกรีตก็ ขอใหคาดเฉพาะ
ดานขางของคลองเทานั้น (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2.6 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายท่าคาปา กอตั้งโดยพออุยหนานแกว สุรินต฿ะเมื่อประมาณ 150
ปีที่ผานมาเชนเดียวกัน เป็นฝายที่ 6 ของโครงการตั้งอยูในลําน้ําแมวางใตฝายนาทราย ใกลบานทา
คําปาตําบลทุงปี้ อําเภอแมวาง สรางโดยกรมชลประทานในปี พ.ศ. 2531 เป็นฝายคอนกรีตยาว
ประมาณ 35 เมตร และสูง 1.5 เมตร ประกอบดวยชองระบายทราย 3 ชอง กวาง 1.20
เมตร ลึก 1 เมตร ชองแรกตั้งอยูทางดานซาย ชองที่ 2 อยูตรงกลาง และชองที่ 3 อยูทางซาย
ของตัวฝาย ชองระบายทรายทั้งหมดไมมีบานประตูและเกษตรกรปิดไวดวยไมและเทคอนกรีตทับไว
และไมไดเปิดเลยตลอดชวงฤดูฝน จึงทําใหมีตะกอนทรายเขามาทับถมดานเหนือฝายและในคลอง
สายใหญพื้นที่ชลประทานของฝายทาคําปามีประมาณ 2,900 ไร อยูทางดานฝั่งขวาของลําน้ําแมวาง
ปากคลองสาย ใหญมีประตู 2 บานกวางบานละ 1.0 เมตร และมีชองสําหรับใสตะแกรงดักขยะ แต
ตะแกรงดักขยะหลุดออกมาและอยูในสภาพใชงานไมได เชนเดียวกับระบบฝายอื่นๆประตูปาก คลอง
เปิดอยูตลอดเวลา ซึ่ง ทําใหตะกอนทรายเขามาทั บ ถมอยูในคลองมี ผ ลทําใหคลองมี ขนาดเล็ก ลง
โดยทั่วไปในปัจจุบัน คลองสายใหญมีขนาดกวางประมาณ มีคลองซอย 5 สาย ทั้งคลองสายใหญและ
คลองซอยไมไดคาดคอนกรีต อาคารทดน้ํา / แบงน้ํา ในคลองสายใหญมีจํานวน 14 แหง เป็น
อาคารไม 9 แหง และเป็นอาคารคอนกรีต 5 แหง ในจํานวนนี้มีเพียง 4 แหง ที่มีสภาพดีและ
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ยังคงใชงานไดอยางมีประสิท ธิภาพ อาคารทดน้ํา / แบงน้ํา ตัวสุดทาย เป็นลัก ษณะของอาคาร
คอนกรีต ตั้งอยูที่ปลายคลองสายใหญ กม. 3+348 ทําหนาที่ทดน้ําเขาคลองซอยสายสุดทาย
ประตูปากคลองและเครื่องกวานชํารุดตลอดความยาวคลองสายใหญมีจุดรับ น้ําเขาคลองสายใหญ
จํานวนทั้งสิ้น 6 จุด ซึ่งทั้ งหมดไมมีอาคารควบคุม ซึ่งน้ําที่ ระบายลงคลองสายใหญจะเป็นน้ําที่
ระบายจากพื้นที่ชลประทานของฝายนาทาย (ฝายที่ 5) และจากพื้นที่ชลประทานของฝายทาคําปา
เอง (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2.7 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายท่าสา กอตั้งโดยนายปั๋น ชัยสะอาด เมื่อ 80 ปีที่ผานมา เป็นฝาย
ที่ 7 ของโครงการตั้งอยูในลําน้ําแมวางบริเวณทายน้ําของฝายทาคําปา ใกลกับบานทุงสะโตก ตําบล
ทุงสะโตก อําเภอสันปุาตอง สรางโดยกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2525 เป็นฝายคอนกรีต ยาว
ประมาณ 50 เมตร สูง 1.5 เมตร ประกอบดวยชองระบายทราย 2 ชอง อยูทางดานซายและ
ดานขวาของฝายดานละชอง กวางชองละ 1.20 เมตร และไมมีประตู เกษตรกรปิดชองระบาย
ทรายดวยไมและกระสอบทราย เนื่องจากไมเคยเปิดชองระบายทรายเลยตลอดฤดูฝนจึงทําใหตะกอน
ทรายจํานวนมากมาทับถมอยูเหนือฝายพื้นที่ชลประทานของฝายนี้มีประมาณ 500 ไร อยูทางฝั่ง
ซายของลําน้ําแม วาง มี การสรางประตูป ากคลองสงน้ําแตเ นื่องจากขาดการดูแลรักษา ปัจจุบัน
ประตูน้ําดังกลาวใชงานไมไดป ากคลองยังคงเปิดตลอดเวลาเป็นเหตุใหทรายเขามาทับถมในคลอง
คลองสายใหญมีความยาว 0.73 กิโลเมตร มีความกวางประมาณ 2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร มี
คลองซอย 2 สาย คลองทั้งหมดในระบบไมมีการคาดคอนกรีต ในคลองสายใหญ มีอาคารทดน้ํา /
แบงน้ํา 4 แหง เป็นอาคารไม 2 แหง และเป็นอาคารคอนกรีต 2 แหง ทั้งหมดมีสภาพเกา และ
ชํารุด ตองการการปรับปรุงใหม หรือสรางขึ้นใหม ไดมีการกอสรางสะพานน้ําคอนกรีต (Flume) บน
คลองสายใหญ (กม.0+726) ตรงจุดที่ตัดขามคลองสายใหญของฝายตัวที่ 8 (เหมืองดอนปิน) สะพาน
น้ํากวาง 1.6 เมตร ลึก 1.0 เมตร ยาว 4 เมตร ปัจจุบันมีรูรั่ว และฐานรากมีการทรุดตัว (โครงการ
ชลประทานเชียงใหม,2555)
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แผนที่ 5.13 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายนาทราย ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

แผนที่ 5.17 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายทาคําปา ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายนาทราย ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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แผนที่ 5.14 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายทาคําปา ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายท่าค้าปา ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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นอกจากนั้นยังมีสะพานน้ําที่ทําดวยไมยาวประมาณ 8 เมตร อยูใกลกับสะพานน้ําคอนกรีตก็มีน้ํารั่ว
มากจําเป็นตองซอมแซมปรับปรุง ซึ่งจากการตรวจสอบในสนามพบวาสะพานน้ําที่ทําดวยไมนี้เป็น
การนําน้ําจากเหมืองใสไก ซึ่งสรางโดยเกษตรกรเพื่อนําน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง ซึ่งถามีการ
ออกแบบปรับปรุงระบบสงน้ําของคลองสายใหญใหเหมาะสมแลวอาจไมจําเป็นตองใชสะพานน้ําไม นี้
อีกตอไป ระหวางฝายทาสาและฝายตัวถัดไปทางทายน้ํา (ฝายดอนปิน) ซึ่งหางกันประมาณ 500
เมตร เกษตรกรไดรองเรียนเรื่องน้ําทวม จากลําน้ําแมวางเขามาในพื้นที่เพาะปลูกที่อยูระหวาง 2
ฝายนี้ เนื่อ งจากลํ า น้ํา แม ว างบริเ วณนี้ ตื้น เขิ น มี วัช พืช มาก ตลิ่ง ต่ํา และมี สว นโค ง คดเคี้ ย ว
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2.8 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายดอนปิน กอตั้งโดยนายพุทธ สุวรรณเมื่อประมาณ 80 ปีที่ผานมา
เป็นฝายที่ 8 ของโครงการ ฝายนี้ตั้งอยูทางดานทายน้ําของฝายทาสาใกลกับบานเสาแสนคันธา
ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปุาตอง สรางโดยกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2538 เป็นฝายคอนกรีต
ยาว 30 เมตร สูง 1.5 เมตร ฝายประกอบดวยชองระบายทราย 3 ชอง โดยไมมีประตู ชอง
แรกอยูทางดานซายของฝาย ชองที่ 2 อยูตอนกลางซึ่งทั้ง 2 ชอง มีขนาดความกวางชองละ
ประมาณ 1.20 เมตร สวนชองที่ 3 อยูทางดานขวา ความกวางของชองประมาณ 1.4 เมตร
เกษตรกรปิดชองระบายทรายทั้ง 3 ชอง โดยใชไมและคอนกรีต ชองที่อยูดานขวาลึก 0.9 เมตร
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
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แผนที่ 5.15 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายทาสา ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายท่าสา ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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แผนที่ 5.16 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายดอนปิน ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายดอนปิน ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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ขณะที่อีก 2 ชองลึก 0.7 เมตร จากสันฝาย ระดับธรณีของชองระบายทรายอยูสูงกวาระดับธรณี
ของประตูปากคลองสายใหญทํามีตะกอนทรายไหลเขามาในคลองสายใหญพื้นที่ชลประทานของฝายนี้
มีประมาณ 1,270 ไร อยูทางฝั่งซายของลําน้ําแมวาง ประตูปากคลองสายใหญประกอบดวยประตู
เหล็กบานตรงพรอมเครื่องกวานและตะแกรงดักขยะ มีการสรางกําแพงคอนกรีตไวที่ประตูปากคลอง
เพื่อลดปริมาณทรายที่เขามาในคลอง อยางไรก็ตามยังเกิดตะกอนทรายในคลองอยู ซึ่งสาเหตุนั้น
คลายกับที่ไดเกิดที่ฝายตัวอื่นๆ ไดแก เกษตรกรเปิดประตูปากคลองไวตลอดในชวงฤดูฝน ความยาว
ของคลองสายใหญป ระมาณ 4.2 กิโลเมตร โดยในชวงตนคลองจะมี ความกวางตนคลองเฉลี่ย
ประมาณ 2.0 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร และสวนปลายคลองจะกวางประมาณ 1.0 เมตร
ลึก ประมาณ 1.0 เมตร คลองสายใหญมีการคาดคอนกรีตเป็นบางชวง แตสวนใหญจะเป็นคลองดิน
มีคลองซอย 2 สาย ซึ่งคลองซอยเหลานี้เป็นคลองดิน ระบบชลประทานของคลองสายใหญนี้ จะรับ
น้ําและกระจายน้ําแยกยอยไดเป็น 2 สวน คือ ชวง กม. 0+000 จนถึงประมาณ กม. 1+586
จะรับน้ําโดยตรงจากประตูปากคลองสายใหญของฝายดอนปิน และตั้งแต กม. 1+586 เป็นตนไปจน
สุดปลายคลอง จะมีการนําน้ํามาเติมจากฝายน้ํารอง (ที่ กม. 1+586 ) ซึ่งฝายน้ํารองเป็นฝายที่
ตั้งอยูในคลองสายใหญของฝายขุนคง (ฝายตัวที่ 4) ที่ กม.10+300 อาคารทดน้ํา / แบง น้ําของสาย
คลองใหญมี 9 แหง เป็นอาคารไม 4 แหง และเป็นอาคารคอนกรีต 5 แหง อาคารไมมีสภาพทรุด
โทรมมากและตองซอมแซมทุกปี สวนอาคารคอนกรีต จากการตรวจสอบพบวามีอาคารเพียง 1
แหง เทานั้นที่อยูในสภาพดีและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2.7 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายศรีบุญเรือง กอตั้งโดยพอหลวงแกว ธรรมชัย เมื่อประมาณ 85 ปีที่
ผานมาเป็นฝายที่ 9 ของโครงการ ตั้งอยูในลําน้ําแมวาง ทางดานทายน้ําของฝายดอนปิน ใกลกับ
บานกลาง ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปุาตอง สรางโดยกรมชลประทาน ในปีพ .ศ.2524 เป็นฝาย
คอนกรีตยาว 40 เมตร สูง 2 เมตร ประกอบดวยชองระบายทราย 2 ชอง อยูทางดานซายและ
ขวาของฝายดานละชอง กวางชองละ 1.5 เมตร ลึก 1.75 เมตร ชองระบายทรายทั้ง 2 ชอง
ถูกปิดดวยไมและกระสอบทรายจึงทําใหเกิดการทับถมของตะกอนทรายหนาฝายพื้นที่ชลประทานของ
ฝายนี้ประมาณ 910 ไร อยูทางฝั่งซายของลําน้ําแมวาง ปากคลองสายใหญอยูทางดานฝั่งซายของ
ลําน้ําแมวางหางจากตัวฝายขึ้นมาเหนือน้ําประมาณ 40 เมตรซึ่งเป็นบริเวณสวนโคงของลําน้ําแมวาง
ประตูปากคลองสายใหญอยูลึกเขามาจากปากคลองประมาณ 50 เมตร ตัวอาคารมีสภาพเกา ทรุด
โทรม มีบานประตูเหล็กพรอมอุปกรณแยกแตชํารุดเสียหายจนใชงานไมได และตะแกรงดักขยะไดสูญ
หายไปจากการตรวจสอบภาคสนามพบวามีการรั่วซึมของน้ําบริเวณคันดินของตัวอาคารโดยปรากฏ
รองรอยเป็นรูโพรงขนาดใหญโดยเกษตรกรยืนยันวามีน้ํารั่วซึมผานคันดินในฤดูน้ําหลากคลองสายใหญ
เรียกวา “เหมืองศรีบุญเรือง” มีความยาวประมาณ 1.53 กม. มีความกวางกนคลองประมาณ 2.0
เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร ที่ปลายคลองจะมีการเชื่อมตอเขากับเหมืองคําภิโล ซึ่งเป็นคลองสาย
ใหญของฝายตัวที่ 10 (ฝายคําภิโล) มีคลองซอย 1 สาย ชื่อ “เหมืองหลวง” แยกออกทางซาย
ของคลองสายใหญที่ประมาณ กม. 0+319 (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
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แผนที่ 5.17 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายศรีบุญเรืองลําน้ําแมวางจังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายศรีบุญเรือง ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 300,000

พื้นที่บริการ

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000
คลองซอยนี้จะวิ่งไปประมาณ 1 กม. แลวแยกเป็นสองสายและวิ่งกลับมารวมกันอีกกอนจะทิ้งน้ําลง
ที่ลําน้ําแมขาน ทั้งคลองสายใหญและคลองซอยไมไดคาดคอนกรีตในคลองสายใหญมีอาคารทดน้ํา /
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แบงน้ํา 12 แหง เป็นอาคารไม 8 แหง และเป็นอาคารคอนกรีต 4 แหง ซึ่งทั้งหมดอยูในสภาพ
ชํารุดจะตองปรับปรุงซอมแซมหรือสรางขึ้นใหมเกษตรกรไดรองเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ําทวมใกลกับจุด
แยกของคลองซอย (เหมืองหลวงบริเวณจุดแยกเป็น 2 กิ่ง) ในชวงฤดูฝน เนื่องจากน้ําปุาจากพื้นที่
ใกลเคียง ไดไหลเขามาทวมคลองซอยจากการตรวจสอบภาคสนามพบวาบริเวณคลองซอยกอนที่จะ
แยกเป็น 2 กิ่ง ไดมีทางน้ําทิ้งขนาดใหญ (ลําเหมืองธรรมชาติ) เพื่อชวยระบายน้ําออกจากคลอง
ซอยในชวงฤดูน้ําหลาก ไดถูกเกษตรกรใชดินถมปากทางน้ําทิ้งไวทําใหน้ําลนตลิ่งคลองซอยทวมพื้นที่
เพาะปลูก การแก ไขปัญหาน้ําทวมกรณีนี้จึงตองดําเนินการขุดดินที่เ กษตรกรถมปากทางน้ําทิ้ ง
ออกไป
5.2.10 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายคาภิโล กอตั้งโดยหนานอินทรแเมื่อประมาณ 140 ปีที่ผานมา
เป็นฝายที่ 10 ของโครงการ ตั้งอยูใกลบานตนแหน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปุาตอง สรางโดย
กลุมเกษตรกรโดยการวางกระสอบทรายและตออกตนไมไผในแมน้ํา แตเดิมฝายกวางประมาณ 10
เมตร แตในชวงฤดูฝนเกิดน้ําทวมกัดเซาะตลิ่งริมแมน้ําทั้ง 2 ฝั่ง ทําใหหนาตัดลําน้ําชวงนี้ปัจจุบัน
กวางถึง 30 เมตร ความสูงของฝายประมาณ 1.5 เมตร เกษตรกรตองซอมแซมทุ กปีพื้ นที่
ชลประทานของฝายประมาณ 680 ไร อยูทางซายของลําน้ําแมวาง ปากคลองสงน้ําสายใหญอยูฝั่ง
ซายของลําน้ําแมวางหางจากตัวฝายขึ้นมาทางเหนือน้ําประมาณ 50 เมตร ประตูบัง คับน้ําปาก
คลองตั้งอยูที่ระยะ 100 เมตร จากปากคลองมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต สภาพเกาและชํา รุด
โดยที่บานประตูและตะแกรงดักขยะหายไป ไมมีเครื่องกวานที่ประตู การที่ไมมีบานประตูที่อาคาร
ปากคลองเป็นสาเหตุใหน้ําไหลเขาไปทวมในคลองสายใหญในฤดูฝน ซึ่งทําความเสียหายใหแกตัว
คลองและอาคารในคลอง คลองสายใหญยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร กวางประมาณ 2 เมตร
เป็นคลองดินยกเวนชวงที่คลองผานชุม ชนหมู บานท าจําปี (ประมาณ กม. 0+665 ถึง กม.
0+865) ตัวคลองจะเป็นรางน้ําคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมกวางประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งกอสรางดวยงบ
พัฒนาหมูบาน มีสภาพใชงานไดดี คลองสายใหญมีคลองซอย 2 สาย ซึ่งเป็นคลองดินไม ไดคาด
คอนกรีต ที่ประมาณ กม. 0+865 ของคลองสายใหญมีปลายลําเหมืองศรีบุญเรือง (ซึ่งเป็นคลอง
สายใหญของฝายที่ 9) มาเชื่อมตอนําน้ํามาลงคลองสายใหญ ในคลองสายใหญมีอาคารทดน้ํา / แบง
น้ํารวม 6 แหง เป็นอาคารไม 4 แหง และเป็นอาคารคอนกรีต 2 แหง โดยที่อาคารทั้งหมดมี
สภาพทรุดโทรมตองการการปรับปรุงซอมแซมหรือสรางขึ้นใหม (โครงการชลประทานเชียงใหม ,2555)
5.2.11 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายปู่โล้ กอตั้งโดยลุงโลเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผานมา เป็นฝายที่อยู
ทายน้ําตัวสุดทายในลําน้ําแมวางกอนบรรจบลําน้ําแมขาน ตั้งออยูใกลกั บ บานทาจําปี ตําบลทุ ง
สะโตก อําเภอปุาสันตอง สรางโดยกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2526 เป็นสายคอนกรีตยาว 40
เมตร สูง 4.9 เมตร ประกอบดวยชองระบายทราย 2 ชอง อยูดานขวาและวายของตัวฝาย แต
ละชอ งกวาง 1.5 เมตร และลึก 2.0 เมตร ชองระบายทรายทั้ ง สองชองไม มี ป ระตู พื้นที่
ชลประทานของฝายนี้ ประมาณ 870 ไร อยูทางฝั่งขวาของลําน้ําแมวาง ประตูปากคลองสงน้ํา
เป็นอาคารคอนกรีต มีการติดตั้งบานเหล็กและเครื่องกวาน รวมทั้งตะแกรงดักขยะหนาประตู ตัว
บานประตูเป็นสนิมแตยังอยูในสภาพใชงานได (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
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แผนที่ 5.18 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายคําภิโล ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายค้าภิโล ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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เกษตรกรไดรองเรียนเรื่องน้ําทวมและตะกอนทรายในคลองสายใหญซึ่งแสดงวาประตูปากคลองไมได
ปิดเลยในชวงฤดูฝนเนื่องจาก ฝายที่ตั้งอยูดานทายน้ําสุดของโครงการ ฉะนั้น บางครั้งน้ําในลําน้ําแม
วางจึงเหลือนอยมากทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําแมแตในชวงฤดูฝน เกษตรกรไดแกปัญหาโดยขอน้ําที่
เหลือใชจากฝายทาคําปา (ฝายที่ 6) โดยเชื่อมตอคลองซอยสายหนึ่งของฝายที่ 6 ผาน
แผนที่ 5.19 แสดงที่ตั้งและพื้นที่เกษตรกรรมที่ใชน้ําจากฝายปูุโล ลําน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่การเกษตรของฝายปู่โล้ ล้าน้้าแม่วาง

สัญลักษณ์
ล้าเหมือง

มาตราส่วน 1 : 250,000

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัยซอนทับภาพกรมแผนที่ทหาร 1: 250000

พื้นที่บริการ
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ทอสงน้ําเขากับคลองสายใหญของฝายปูุโล คลองสายใหญยาวประมาณ 2.56 กิโลเมตร กวาง
ประมาณ 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1.0 เมตร มีคลองซอย 2 สายแยกจากคลองสายใหญ
คลองทั้งหมดนี้ไมไดคาดคอนกรีต ในคลองสายใหญ มีอาคารทดน้ํา / แบงน้ํารวม 6 แหง เป็น
อาคารคอนกรีต 3 แหง และเป็นอาคารไม 3 แหง ทุกอาคารมีสภาพชํารุด ตองการการกอสราง
ใหม
5.2.12 กลุ่ม ผู้ใช้ น้าในฝายร้องตีมีด กอตั้งโดยพอหลวงวิโ รจนแ ศรีวิชัย เมื่อประมาณปี
พ.ศ.2531 ที่ผานมา เป็นฝายที่ตั้งอยูในลําเหมืองของฝายทาคําปา ตั้งออยูที่หมู 6 บานรองตีมีด
ตําบลทุงสะโตก อําเภอปุาสันตอง ตอมาจึงไดงบประมาณสรางโดยกรมชลประทานเป็นคอนกรีตยาว
16.70 เมตร สูง 1.70 เมตร มีกลุมผูใชน้ําประมาณ 121 คนคลอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
236 ไร คลองหรือลําเหมืองยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตรเป็นลําเหมืองดาดคอนกรีตรอยละ 90 ของ
ทั้งหมด
5.2.13 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายปู่ก๋อง กอตั้งโดยปูุกเอง เมื่ อประมาณปี พ.ศ.2521 ที่ผานมา
เป็นฝายที่ตั้งอยูในลําเหมืองของฝายหวยผึ้ง ตั้งออยูที่หมู 11 บานหัวริน ตําบลทุงสะโตก อําเภอปุา
สันตอง ตอ มาจึงไดงบประมาณสรางโดยกรมชลประทานเป็นคอนกรีตกวาง 100 เมตร สูง 4.00
เมตร มีกลุมผูใชน้ําประมาณ 148 คนคลอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 260 ไร คลองหรือลํา
เหมืองยาวประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นลําเหมืองดาดคอนกรีตรอยละ 60 ของทั้งหมด
5.2.14 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายท่าหล่า กอตั้งโดยเจานอยสมบูรณแ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2518 ที่
ผานมา เป็นฝายที่ตั้งอยูในลําเหมืองของฝายฝายสมบูรณแ ตั้งออยูที่หมู 8 บานปุาคาใต ตําบลทุงปี๊
อําเภอแมวาง ตอมาจึงไดงบประมาณสรางโดยกรมชลประทานเป็นคอนกรีตยาว 50 เมตร สูง 2.00
เมตร มีกลุมผูใชน้ําประมาณ 212 คนคลอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 360 ไร คลองหรือลํา
เหมืองยาวประมาณ 4 กิโลเมตรเป็นลําเหมืองดาดคอนกรีตรอยละ 70 ของทั้งหมด
5.2.15 กลุ่มผู้ใช้น้าในฝายหล่าย กอตั้งโดยพอนอยแกวอุย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2505 ที่
ผานมา เป็นฝายที่ตั้งอยูในลําเหมืองของฝายขุนคง ตั้งออยูที่หมู 5 บานสารภี ตําบลทุงรวงทอง
อําเภอแมวาง ตอมาจึงไดงบประมาณสรางโดยกรมชลประทานเป็นสันคอนกรีตยาว 6.00-8.00
เมตร สูง 4.00 เมตร มีกลุมผูใชน้ําประมาณ 52 คนคลอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 230 ไร
คลองหรือลําเหมืองยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตรเป็นลําเหมืองดาดคอนกรีตรอยละ 80 ของทั้งหมด
5.2.16 การใช้ที่ดินในปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้าแม่วาง สวนมากมีลัก ษณะเป็นหนวยผสม
(Mixed Unit) และมีความเหมาะสมหลากหลายโดยเฉพาะทางดานการเกษตรซึ่งแสดงถึงลักษณะการ
ใชเทคโนโลยีดานการเกษตรในระดับคอนขางสูง โดยมีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งในบริเวณที่ราบ
ลุมและพื้นที่ดอนราบเกือบเต็มพื้นที่ รวมทั้งมีลักษณะการใชที่ดินคอนขางเสถียร มีรายละเอียดของ
(โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
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แผนที่ 5.20 แสดงการใชประโยชนแที่ดินในลําน้ําแมวางและแมขานจังหวัดเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณแ ปี พ.ศ. 2555
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5.2.17 สภาพการใชที่ดิน ในพื้นที่โครงการแมวาง จ.เชียงใหม ซึ่งมีครอบคลุมพื้นที
บางสวนของ อําเภอแมวาง อําเภอสันปุาตอง และกิ่งอําเภอดอยหลอ มีพื้นที่รวม 54,000 ไร
ประกอบดวยหนวยการใชที่ดินตอไปนี้
1) พื้นที่อยูอาศัยมีเนือ้ ที่ประมาณ 2,370 ไร หรือรอยละ 4.39 ของพื้นทีโ่ ครงการ
ซึ่งประกอบดวยประเภทการใชที่ดินตาง ๆ ตอไปนี้
1.1) ตัวเมืองและยานการคา มีเนื้อที่ประมาณ 168 ไร หรือรอยละ 0.31
ของพื้นที่โ ครงการ ไดแก บริเวณที่ อยูอาศัยของชุมชนที่ค อนขางหนาแนน มียานธุรกิจการคา การ
อุตสาหกรรมตาง ๆ ขนาดยอยกระจายอยูทั่วไป
1.2) หมู บาน มี เ นื้อที่ ป ระมาณ 2,061 ไร หรือรอยละ 3.82 ของพื้นที่
โครงการ สวนใหญอยูในเขตพื้นที่ บริเ วณริมแม น้ํา ลําคลอง ตามชนบทนอกตัวเมื องหมู บาน เขต
ตําบลตาง ๆ มีการปลูกไมผลหลายชนิดปะปนอยูกับพื้นที่หมูบาน จากการสํารวจพบวาไมผลที่มีการ
ปลูก ไดแก ลําไย มะมวง เป็นตน
1.3) วัด มีเนื้อที่ ประมาณ 141 ไร หรือรอยละ 0.26 ของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50,619 ไร หรือรอยละ 93.74 ของ
พื้นที่โครงการประกอบดวย พื้นที่เพาะปลูก และ โรงเรือนเลี้ยงสัตวแ (ตารางที่ 5.9)
2.1) พื้ นที่ เ พาะปลูก มี เ นื้อที่ ทั้ ง หมดประมาณ 50,556 ไร หรือรอยละ
93.62 ของพื้นที่โครงการประกอบดวยพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ร าบลุม 39,556 ไร และเป็นที่ดอน
11,000 ไร โดยมีการใชประโยชนแที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ดังตอไปนี้
2.1.1) พื้นที่ราบลุม 1) นาขาว มีเนื้อที่ประมาณ 35,778 ไร หรือ
รอยละ 66.26 ของพื้นที่โครงการ พื้นที่นาขาวสวนมากจะเป็นพื้นที่ราบลุม มีที่ดอนราบบางเล็กนอย
การทํานาสวนมากอาศัยน้ําฝน 2) หอมหัวใหญ มีเนื้อที่ประมาณ 2,222 ไร หรือรอยละ 4.15 ของ
พื้นที่โครงการ พื้นที่ปลูกมีสภาพเป็นพื้นที่นาดอน เป็นการใชที่ดินโดยการยกรอง และทํารองระบาย
น้ําปูองกันน้ําทวมขัง 3) ไมผล มีเนื้อที่ประมาณ 1,556 ไร หรือรอยละ 2.88 ของพื้นที่โครงการเดิม
เป็นพื้ นที่ ที่ มี ก ารใชที่ ดินประเภทนาขาวมาก อน เนื่องจากปัญ หาการขาดแคลนน้ํา เกษตรกรจึง
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทนาขาว เป็นไมผล โดยการยกรองพูนดินขึ้นเพื่อปลูกไมผลดังกลาว
และพื้ นที่ ป ลูก ไม ผ ลบางสวนปะปนอยูกั บ พื้นที่ อยูอาศัย ชนิดของไม ผลที่ มี ก ารปลูก ไดแก ลํา ไย
มะมวง เป็นตน พื้นที่ลุมในชวงฤดูแลง บริเวณฝายตาง ๆ บางพื้นที่ที่มีน้ําเพียงพอ มีการใชที่ดินใน
การปลูกพืชหลังนาขาว ไดแก การทํานาปรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,053 ไร หรือประมาณรอยละ 1.95
ของพื้นที่โครงการ พืชไร ไดแก ถั่วเหลือง ประมาณ 3,471 ไร หรือรอยละ 6.43 ของพื้นที่โครงการ
ขาวโพด ประมาณ 1,393 ไร หรือรอยละ 2.58 ของพื้นที่โครงการ นอกจากนี้เป็นการใชที่ดินในการ
ปลูกพืชผัก ไดแก กระเทียม หอมแดง มะเขือเทศ พริก และผักกินใบตาง ๆ ประมาณ 1,034 ไร หรือ
รอยละ 1.92 ของพื้นที่โครงการ
2.1.2) พื้นที่ดอน 1) ไมผล มีเนื้อทีป่ ระมาณ 7,667 ไร หรือรอย
ละ 14.20 ของพื้นที่โครงการ พื้นที่สวนใหญจะใชปลูกลําไย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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โดยเฉพาะโครงการปรับโครงการเพือ่ การเกษตรจากกรมสงเสริมการเกษตร มะมวง เป็นไมผลที่มพี ื้นที่
ปลูกรองลงมาจากลําไย นอกจากนี้ยังมีไมผลอีกหลายชนิดปลูกปะปนอยู เชน มะขาม กลวย ฯลฯ ซึ่ง
มีพื้นที่ปลูกไมมากนัก 2) หอมหัวใหญมีเนื้อที่ประมาณ 3,333 ไร หรือรอยละ 6.17 ของพื้นที่
โครงการซึง่ จะเป็นการปลูกในชวงฤดูฝน
2.2) พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตวแ มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร หรือรอยละ 0.12
ของพื้นที่โครงการสัตวแที่เลี้ยงสวนใหญ ไดแก สุกร และ ไก เป็นตน
3) สวนปุาเนื้อที่ประมาณ 12 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่โครงการ สวนปุาที่พบ
ในเขตโครงการมีปริมาณนอยมาก พันธุแไมที่ใชในการปลูกไดแก สัก
4) พื้นที่แหลงน้ํามีเ นื้อที่ประมาณ 193 ไร หรือรอยละ 0.36 ของพื้นที่โ ครงการ
พื้นที่แหลงน้ําสวนใหญจะเป็นแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ฯลฯ แหลงน้ํา
ธรรมชาติเหลานี้อยูในบริเวณหมูบา น หรือชุมชน สวนมากจะใชในการบริโภคและอุปโภค รวมทั้งใชใน
การผลิตดานการเกษตร
5) พื้นที่อื่นๆ ที่ไมไดใชประโยชนแมีเนื้อที่ประมาณ 806 ไร หรือรอยละ 1.49 ของ
พื้นที่โครงการ ไดแก ถนน บอลูกรัง และที่สาธารณะ เป็นตน
ตารางที่ 5.9 การใชประโยชนแที่ดินในเขตลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
ลาดับ
รายการ
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
1
พื้นที่รบั น้ํา
1,145,280 ไร
100.00
2
พื้นที่มีกรรมสิทธิ์
310,910 ไร
27.15
3
พื้นที่ปุาไม
956,998 ไร
83.56
4
พื้นที่เกษตรกรรม
146,450 ไร
12.79
5
พื้นที่อยูอาศัย
36,048 ไร
3.15
6
พื้นที่แหลงน้ํา
1,292 ไร
0.11
7
พื้นที่อื่นๆ
33,587 ไร
2.93
8
ประชากรในพื้นที่
106,041 คน
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณแ ปี พ.ศ. 2555
5.2.17 สภาพการเกษตร สภาพการเกษตรโดยทั่วไปในพื้นที่ ชลประทานของฝายตางๆ
จํานวน 15 ฝายของลุมน้ําแมวางพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ไดแก ขาว
โดยชวงฤดูฝนบริเวณพื้นที่ราบลุม จะปลูกขาวนาปี และหอมหัวใหญในบางพื้นที่ที่สามารถปลูกขาวนา
ปีเ สร็จสิ้นก อนหมดหนาฝนก็ จะเริ่ม ปลูกหอมหัวใหญตอจากขาวนาปี สวนบริเ วณที่ ดอนจะปลูก
หอมหัวใหญ และผลไมไมยืนตน ไดแก ลําไย และมะมวง เป็นตนชวงฤดูแลง บริเวณที่ลุมบาง
พื้นที่ที่มีน้ําเพียงพอเกษตรกรจะปลูกขาวนาปรัง หอมหัวใหญ ขาวโพด ถั่วเหลืองและพืชผักตางๆ
เป็นตน การปลูกพืชชนิดตางๆในพื้นที่ชลประทานของฝายทั้ง 11ฝายของพื้นที่โครงการในแตละชวง
ฤดูกาลจะเริ่มไมพรอมกัน เนื่องจากปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอ โดยฝายที่อยูตนน้ําจะเริ่มปลุก พืชกอน
และหลังจากนั้นฝายที่อยูตอนลางลงมาจะทยอยปลุกพืชตามกันไป ในบางพื้นที่ซึ่งอยูบริเวณตนน้ํา
สามารถทําการเพาะปลูกไดถึง3ครั้งตอปี พื้นที่บริเวณตอนกลางของลําน้ําสามารถทําการเพาะปลูกได
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2ครั้งตอปี พื้นที่สวนใหญ(กระจายอยูในทั้ง15ฝาย)ทําการเพาะปลูกไดเพียงครั้งเดียวตอปี (โครงการ
ชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2.18 สภาพการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
1) ขาวการปลูกขาวนาปีสวนใหญเกษตรกรจะปลูกในฤดูฝนระหวางเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม พันธุแขาวที่ปลูกในฤดูฝน
ไดแก กข.10 กข.6 ขาวเหนียวสันปุาตองและขาวดอกมะลิ105การปลูกขาวใชวิธีปักดํา โดยจะหวาน
กลาในเดือนกรกฎาคม ยายตนกลาหลังจากหวานแลวประมาณ20-30วัน ปลูกในระยะหาง30x30
หรือ25x25เซนติเมตร ใชเมล็ดพันธุแประมาณ7-10กิโลกรัมตอไรใสปยุ สูตรเคมี16-0-0 หวาน1ครั้งใชใน
อัตรา20-25กิโลกรัมตอไร มีการใชสารเคมีปูองกันโรคแมลง ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ500-650กิโลกรัม
ตอไร ผลผลิตขาวนาปีสวนใหญเกษตรกรจะเก็บไวเพื่อบริโภคเอง สวนชวงฤดูแลงเกษตรกรจะปลูก
ขาวนาปรั ง คื อ ระหวางเดือ นมี น าคมถึง เดื อนเมษายนและเก็ บ เกี่ ยวประมาณเดื อนมิ ถุนายนถึ ง
กรกฎาคม ผลผลิ ต เฉลี่ ย ประมาณ600-700กิ โ ลกรั ม /ไร พั น ธุแ ข า วที่ ใ ช ได แ ก กข.7 กข.10 และ
สุพรรณบุรี60สวนผลผลิตขาวสวนใหญจะผลิตไวขาย
2) ถั่วเหลือง มีการปลูกถั่วเหลืองทัง้ ในพื้นทีร่ าบลุมในฤดูแลงหลังจากปลูกขาวนาปี
พันธุแถั่วเหลืองที่ใชไดแก สจ.4 สจ.5 และเชียงใหม 60 การปลูกถั่วเหลืองมีทั้งปลูกเป็นแถวและปลูก
แบบหวาน กอนปลูกจะมีการไถพรวนดินใหมีระยะปลูก 50x20-25 เซนติเมตร ใชเมล็ดพันธุแในอัตรา
10-12 กิโลกรัมตอไร สวนการหวานใชเมล็ดพันธุแในอัตรา 15 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรในตําบลทุงส
ตึก มีการคลุกถั่วเหลืองดวยไรโซเบียมกอนปลูกเกษตรกรสวนใหญจะใชปุยเคมี มีการใชสารเคมีพน
ปูองกันโรคแมลง มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 230 กิโลกรัมตอไร
3) หอมหัวใหญ หอมหัวใหญปลูกในชวงปลายฤดูฝนจะเริ่มปลูกในเดือนกันยายน
หรือตุลาคม เกษตรกรมีการเตรียมดินที่ดีเพื่อใหไดผลผลิตสูง มีการเตรียมกลาหอมหัวใหญในแปลง
กลาและยายกลาภายในระยะเวลา 40-60 วัน ระยะปลูก 10 x 10 หรือ 15 x 15 เซนติเมตรใชเมล็ด
พันธุแในอัตรา 454 กรัมตอไร พันธุแที่ใชปลูกสวนใหญใชพันธุแ Super Lex SO-33 H60 H489 และ
RAM 735 ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือสูตร 13-13-21 ในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร มีการใชสารเคมี
เมื่อพบวามีโรคและแมลงระบาด ผลผลิตหอมหัวใหญเฉลี่ยประมาณ 3,000 กิโลกรัมตอไร
4) ลําไย ลําไยเป็นพืชที่ไดรับความนิยมสูงในพื้นที่โครงการปลูกในระยะ 8x8 เมตร
พันธุแอีดอ เบี้ยวเขียวและอีแหว ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมตอไรและสําหรับตน
ลําไยที่มีอายุการเก็บเกี่ยวหลายปีใชในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไรผลผลิตเฉลี่ยของลําไยจะอยูระหวาง
500-1,500กิโลกรัมตอไรพื้นที่เพาะปลูกในเขตอําเภอตางๆที่ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําแมวาง
5.2.19 ระบบการปลูกพืชและประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ การปลูกพืชของเกษตรกรขึ้นอยู
กับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะฝนและปริมาณน้ําในฤดูแลง นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับราคาผลผลิตและ
ประสบการณแของเกษตรกรดวย เชน ลําไย มะมวงและหอมหัวใหญนับวาเป็นพืชหลักที่เกษตรกรสวน
ใหญปลูกในบริเวณที่ดอน สวนที่ลุมจะปลูกขาวในฤดูฝน ชวงปลายฤดูฝนและฤดูหนาวเกษตรกรจะ
ปลูกพืชในพื้นที่โครงการในปัจจุบันมีรายระเอียดดังนี้
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1) การปลูกพืชที่ดอน
ก) ไมผล (ลําไยและมะมวง)
ข) หอมหัวใหญ ปลูกครั้งเดียวตอปี
2) การปลูกพืชทีล่ ุม
ก) ขาวปลูกครัง้ เดียวตอปี
ข) ขาว-หอมหัวใหญ-ขาวโพด
ค) ขาวนาปี-ขาวนาปรัง,หอมหัวใหญ,ขาวโพด,ถั่วเหลืองและพืชผักตางๆ
ง) ไมผล (ลําไยและมะมวง)
ในลุมน้ําแมวาง ซึ่งปรากฏวาประสิทธิภาพของการเพาะปลูกพืชของระบบชลประทานราษฎรแในพื้นที่
โครงการนั้น มีคาประมาณรอยละ 132 (โครงการชลประทานเชียงใหม,2555)
5.2.20 ปฏิทินการปลูกพืช
1) บริเวณพื้นที่ดอน มีการปลูกหอมหัวใหญ โดยจะเริ่มปลูกจากกลางเดือนสิงหาคม
ถึงตนเดือนกันยายนและเก็บเกี่ ยวประมาณเดือนกุมภาพันธแ สําหรับไมผล เริ่มปลูกตั้งแตตนฤดูฝ น
ประมาณปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
2) บริเ วณที่ ลุม มี ก ารปลูก ขาวเป็นหลัก ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคมถึง เดือน
สิง หาคม ทั้ ง นี้ขึ้นอยู กั บ พั น ธแขาว เชน กข.10 ซึ่ง จะเก็ บ เกี่ ยวไดในเดือนตุ ล าคม หรื อต นเดือ น
พฤศจิกายน ขณะที่ กข.6 จะเก็บเกี่ยวไดในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม สวนหอมหัวใหญ ถั่ว
เหลือง ขาวโพด และพืชผักตาง ๆ นั้นเกษตรกรนิยมปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวนาปีแลวเสร็จ ขาว
นาปรัง จะปลูกในพื้นที่ที่มีน้ําเพียงพอ ชวงเวลาการปลูกพืชในปัจจุบันแสดงไวในตารางที่ 5.10
5.2.21 การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตวแนับวาเป็นอาชีพหนึ่งที่จะเพิ่มรายไดแกเกษตรกร นอกเหนือจากการปลูกพืช
การเลี้ยงวัวเลี้ยงสุกรเลีย้ งไกเลีย้ งควายและเลีย้ งเป็ดเกษตรกรสวนใหญไดมีการเลี้ยงสัตวแเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและที่เหลือเพื่อจําหนายเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ และมีการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพในเชิง
พาณิชยแบางเล็กนอยเทานั้น ทําใหการดูแลสุขภาพของสัตวแเลี้ยงยังทําไดไมดีทําใหเกิดโรค เชน โรค
เทาเปื่อย ในวัว ควาย และโรคหวัดในสัตวแปีก
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ตารางที่ 5.10 แสดงปฏิทินการปลูกพืชสําคัญในปัจจุบัน ลุม น้ําแมวาง
สภาพพื้นที่
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค

ที่ราบลุม
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
หอมหัวใหญ่
พืชผักต่าง ๆ
ถั่วเหลือง

ข้าวโพด
ไมผล

ที่ดอน
หอมหัวใหญ่

ไมผล

ที่มา : 1) สํานักงานเกษตรอําเภอสันปุาตอง อําเภอแมวาง และกิ่งอําเภอดอยหลอ ปี 2551
2) การสัมภาษณแเกษตรกรในภาคสนาม ปี พ.ศ. 2551
อยางไรก็ตามผลผลิตการเกษตรบางสวนอาจจะจําหนายที่ไรนาของเกษตรกรเองโดยขายให
พอคาเรจากจังหวัดอื่นผลผลิตขาวนาปี สวนใหญเกษตรกรจะเก็บไวบริโภคเอง สวนขาวนาปรังจะ
เอาไวจําหนาย สวนขาวเปลือกจะขายใหพอคาหรือโรงสีขาวในทองถิ่นผลผลิตของหอมหัวใหญสวน
ใหญจะสงออก โดยเกษตรกรจะขายใหบริษัทเอกชน สหกรณแการเกษตรหรือพอคาคนกลางสวนไมผล
เกษตรกรจะขายใหพอคาคนกลางหรือผูบริโภคและขายใหกับโรงงานตอไป
5.2.22 ปัญหาและอุปสรรคทางการเกษตร ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในลุมน้ํา
สาขายอยแมวาง มีดังนี้
1) ที่ดินทํากิน เกษตรกรมีพื้นที่ดินทํากินเพียงเล็กนอยประมาณ 4-5 ไรตอครอบครัว
เทานั้น
2) การขาดแคลนน้ําและการชลประทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาดแคลนน้ําในชวง
ที่พืชกําลังเจริญเติบโตจะทําใหผลผลิตลดลง การขาดแคลนน้ําอยางสม่ําเสมอแกพืชในชวงฤดูแลงเป็น
ปัญหาหลัก ของการเพาะปลูกของเกษตรกร และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหเ กิดการอพยพแรงงานใน
ทองถิ่นหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวแลว ทําใหเกิดปัญหาสังคมในเขตพื้นที่โครงการ
3) ตนทุนการผลิตสูง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแมีตนทุนการผลิตสูงในขณะทีร่ าคา
ของผลผลิตทางการเกษตรต่ํา

117

4) ผลผลิ ตและความต อ งการของตลาดขึ้น อยูกั บ ประสบการณแ ข องเกษตรกร
ตลอดจนราคาผลผลิตทางการเกษตรในฤดูกอนๆ เป็นผลทําใหผลิตเกินความตองการของตลาดในบาง
ปี ตัวอยางเชนหอมหัวใหญที่มีปัญหาดานผลผลิตที่เกินความตองการกวาปีกอนๆ
5) แมลงศัตรูพืช ผลผลิตการเกษตรตกต่ําเพราะแมลงศัตรูพืชมีมาก และทําใหผล
ผลิตในพื้นที่โครงการตกต่ําตามไปดวย แมลงศัตรูพืชที่มักจะระบาดในพื้นที่ ไดแก โรคเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาลในแปลงขาว โรคหนอนเจาะลําตน โรคใบไหม โรคใบดางและโรคมวนใบในตนขาว โรคเพลี้ย
และโรคหนอนเจาะผักถั่วเหลือง ในหอมหัวใหญมีโรคแอนแทรคโนสและโรคใบจุดสีมวง
5.2.23 ระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม ระบบชลประทานราษฎรแของลุมน้ําแมวางในปัจจุบัน
ประกอบดวย ฝาย 15 แหง สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานประมาณ 45,500 ไร ประสิทธิภาพการใช
พื้นที่เพาะปลูกมีอัตราสูงมากทางดานเหนือ โดยเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกไดถึงปีละ 3 ครั้ง
ประสิทธิภาพการใชพื้นที่ดังกลาวจะลดลงเป็นลําดับตามลําน้ําลงมาทางดานทายน้ํา และสําหรับฝาย
ดานทายน้ํา 3-4 แหงนั้นสามารถปลูกพืชไดครั้งเดียวใน ฤดูฝนรายละเอียดระบบชลประทานที่มีอยู
และองคแประกอบสําคัญ ๆ ของลุมน้ําแมวางในสภาพปัจจุบันได ฝาย 8 แหงใน 15 แหง กอสรางโดย
กรมชลประทาน อีก 2 แหงกอสรางโดยราษฎร และอีก 1 แหงโดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ฝาย
ทุกแหงยกเวนฝายคําภิโล (ฝายตัวที่ 10) เป็นอาคารคอนกรีต ฝายเกือบทุกแหงมีชองระบายทรายและ
ประตูปากคลองสงน้ําของคลองสายใหญ แตเกษตรกรยังใชงานและดูแลรักษาไมดีนัก ดังนั้น ทั้งฝาย
และคลองจึง มีทรายมาทับ ถมมาก เกษตรกรมัก จะรองเรียนเกี่ยวกับ ปัญหาน้ําทวมคลองเหตุผลที่
สํา คั ญ คื อ เกษตรกรไม ไ ด รั บ การฝึ ก อบรมการใช ง านและดู แ ลระบบ เกษตรกรไม ไ ด ใ ส ใ จให
ความสําคัญกับการเปิดชองระบายทรายเพื่อปูองกันการทับถมของทรายที่ทางเขาประตูน้ําตนคลอง
เกษตรกรไมไดปิดประตูปากคลองสง น้ําระหวางที่น้ํามามาก ซึ่งเป็นสาเหตุใหเ กิดน้ําทวมและการ
ตกตะกอนทรายในคลอง น้ําแมวางมีตะกอนทรายมาก ซึ่งจะพบเห็นไดทั่วไปตลอดลําน้ํา และจะมี
มากบริเวณหนาฝายตาง ๆ ซึ่งตองใชงบประมาณเป็นจํานวนมากในการขุดลอกตะกอนทราย ในปี
2552 การประปาอําเภอแมวาง ก็เคยประสบปัญหานี้เชนกัน สถานีสูบน้ําดิบ ซึ่งตั้งอยูฝั่งขวาของลํา
น้ําแม วางระหวางฝายสมบูรณแ (ฝายตัวที่ 2) และฝายหวยผึ้ง (ฝายตัวที่ 3) ก็ มีปัญ หาสูบน้ําไม ได
เนื่องจากตะกอนทรายทับถมอยูหนาโรงสูบ การจัดแบงน้ําในลําน้ําแมวาง ระหวางฝายที่อยูเหนือน้ํา
และฝายดานทายน้ํายังไมเป็นระบบที่ยุติธรรม ก็เป็นปัญหาเกี่ยวโยงมาถึงการตกตะกอนทรายทับถม
ในคลองสงน้ํา กลาวคือ ผูใชน้ําของฝายแตละแหงจะปิดชองระบายทรายไวตลอดเวลาเพื่อยกระดับ
น้ําหนาฝายใหมากที่สุด และเปิดประตูปากคลองสงน้ําทิ้งไวเพื่อผันน้ําเขาคลอง เมื่อน้ําในลําน้ําแมวาง
มีปริมาณมากก็จะพัดพาตะกอนทรายเขาสูคลองสงน้ํา สาเหตุตอไป คือ การขาดอุปกรณแเปิดปิดชอง
ระบายทราย ชองระบายทรายสวนมากไมมีระบบการเปิดปิด เกษตรกรปิดชองระบายทรายโดยใชไม
และกระสอบทราย ซึ่งไม สะดวกที่จะเปิดและปิดในขณะมีน้ําไหลในลําน้ํา คลองบางแหงไมมีบาน
ประตูปากคลองสงน้ํา หรือที่มี ก็ชํารุดทรุดโทรมใชงานไมได ทําใหป ริมาณน้ําที่ ไหลเขาไปในคลอง
ขึ้นอยูกับ ระดับน้ําในลําน้ําแม วาง ซึ่ง เป็นสาเหตุใหเ กิดน้ํา ท วมและการทั บถมของทรายในคลอง
อาคารทดน้ํา/แบงน้ําสวนมากสรางดวยไมและกระสอบทรายโดยกลุมผูใชน้ํา ไมมีบานประตูควบคุม
และไมมีอาคารวัดระดับน้ํา/ปริมาณน้ํา เพื่อใหการแบงน้ําไปตามคลองซอยเป็นไปอยางเหมาะสม จึง
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองน้ําในพื้นที่หนึ่ง และขาดแคลนน้ําในอีกพื้นที่หนึ่ง
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5.2.24 องค์กรผู้ใช้น้าที่มีอยู่เดิมและระเบียบปฏิบัติการใช้น้า องคแกรของเกษตรกรผูใชน้ํา
ที่มีอยูเดิมในพื้นที่ชลประทานแมวาง ประกอบไปดวย กลุมผูใชน้ําของแตละฝายรวม 15 กลุม ตาม
จํานวนฝายในลําน้ําแมวางซึ่งกลุมผูใชน้ําทั้ง 15 ฝายนี้จะใชน้ําจากลําน้ําแมวางเป็นหลัก และมีชื่อ
เรียกกลุมตามชื่อฝายทั้ง 15 ฝาย โดยในจํานวนนี้มีเพียงกลุมผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง(ฝายที่ 3)และกลุมผูใช
น้ําฝายนาทราย(ฝายที่ 5) เทานั้นที่ไดมีการจัดตั้งโดยคําสั่งฝายปกคลองของอําเภอภายใต พระราช
บัญญัติการชลประทานราษฎรแพุทธศักราช2482แตกฎระเบียบของบังคับและคณะกรรมการของกลุม
ยังไมชัดเจน นอกนั้นกลุมผูใชน้ําทั้งหมดที่เหลือยังไมไดกอตั้งและจดทะเบียนเป็นทางการ รูปแบบ
โครงสรางองคแกรกลุม ผูใชน้ําทั้งหมดจะเป็นแบบงายๆ ไมซับซอนประกอบไปดวยแกฝายลามน้ําผูชวย
เหมือง 1-2 คน การบริหารการใชน้ําของแตละกลุมผูใชน้ําของแตละกลุมผูใชน้ําจะเป็นแบบพื้นๆ
ถอยทีถอยอาศัยแตมักจะเกิดปัญหาและความรุนแรงหนักหนวงในชวงฤดูแลงเนื่องจากทรัพยากรน้ํา
ขาดแคลน แตเกษตรกรยังไมปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเพาะปลูกใหสอดคลองกับปริมาณน้ําที่มีอยู
คณะกรรมการบริหารกลุมจะมาจากการเลือกตั้งจากการนับคะแนนของสมาชิกสวนใหญของผูใชน้ํา
ของแตละกลุม ซึ่งสวนมากผูที่ไดรับเลือกใหเป็นคณะกรรมการการบริหารกลุมมักจะเป็นผูนําทองง
ถิ่น เชน กํ านัน ผู ใหญบาน สารวัตรกํ านัน หรือผูชวยผูใหญบาน สําหรับบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการการบริหารกลุมผูใชน้ําโดยทั่วไปจะมีดังนี้
1) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกของกลุม ผูใชนา้ํ เป็นประจํา เพื่อ
รวมพลังความคิดในการแกไขปัญหาตางๆและปรับปรุงการใชน้ําใหเกิดประโยชนแมากที่สุด
2) ประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมรวมทั้งตัดสิน ปัญหาหรือไกลเกลี่ย กรณี
พิพาทในการใชน้ําของสมาชิก
3) แนะนํ าและควบคุม ดุแลใหส มาชิ ก ในกลุม ปฏิบัติ ตามแผนการสง น้ํ าและ
แผนการบํารุงรักษาระบบชลประทาน
ตารางที่ 5.11 แสดงสรุปกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําวางตอนลาง จ.เชียงใหม
กลุมผูใชน้ํา

พื้นที่ชลประทาน
(ไร)
1,050

จํานวน
กลุมผูใชน้ํายอย
1

2. ฝายสมบูรณแ
3. ฝายหวยผึง้

21,250
3,920

1
1

2,500
428

4. ฝายขุนคง

9,780

1

1,373

5. ฝายนาทราย

2,370

1

420

6. ฝายทาคําปา
7. ฝายทาสา
8. ฝายดอนปิน
9. ฝายศรีบุญเรือง
10. ฝายคําภิโล

2,900
500
1,270
910
680

1
1
1
1
1

449
107
85
177
111

1. ฝายนอน

จํานวน
โครงสรางองคแกร
สมาชิก
112 แกฝาย , ลามน้ํา , ผูชวยเหมือง 2 คน
แกฝาย , ลามน้ํา , ผูชวยเหมือง 2 คน
ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ
เหรัญญิก , นายทะเบียนและคณะกรรมการ
แกฝาย , ผูชวยแกฝาย , แกเหมือง ,
ผูชวยแกเหมือง
ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ
เหรัญญิก , นายทะเบียนและคณะกรรมการ
แกฝาย , ผูชวย 2 คน
แกฝาย , ผูชว ย 1 คน
แกฝาย , ผูชวย 2 คน
แกฝาย , ผูชวย 1 คน
แกฝาย , ผูชวย 1 คน
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11.ฝายปูุโล
12.ฝายรองตีมีด
13.ฝายปูุกเอง
14.ฝายทาหลา
15.ฝายหลาย
รวม

870
236
260
360
230
46,586

1
1
1
1
1
15

114
121
148
212
52
6,409

แกฝาย , ผูชวย 1
แกฝาย , ผูชวย 1
แกฝาย , ผูชวย 1
แกฝาย , ผูชวย 1
แกฝาย , ผูชวย 1

คน
คน
คน
คน
คน

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
4) รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมเกี่ยวกับการจัดสรรน้ํา
และการปรับสินไหม
5) ประสานงานระหวางสมาชิก ในกลุม กับ เจาหนาที่ ชลประทาน , เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร , เจาหนาที่ฝุายปกครองและเจาหนาที่ห นวยงานอื่นๆเพื่อสงเสริม ใหสมาชิก
พัฒนาการผลิตสามารถปลูกพืชไดถูกวิธีและมีรายไดเพิ่ม
6) รักษาประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน ประกอบพิธีกรรมทําบุญเลี้ยงผีฝาย
, ผีขุนน้ําเป็นประจําทุกปี
นอกจากกลุมผูใชน้ําจํานวน 15 กลุม(ตารางที่ 5.11) ตามจํานนฝายทั้ง 15 ฝายในลําน้ําแม
วางแลวในปัจจุบันยัง พบวาบริเวณปลายเหมืองสมบูรณแ (คลองสายใหญของฝายที่ 2) ไดมีเกษตรกร
รวมตัวกันเป็นกลุมผูใชน้ําอีกจํานวน 2 กลุม เพื่อใชน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟูาของกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดแก กลุมผูใชน้ํา โครงการ
สูบน้ําดวยไฟฟูา บานเหลาปวย และกลุมผูใชน้ํา โครงการสูบน้ําด วยไฟฟูา บานดอยหลอ ทั้ง 2
กลุมฯ นี้ใชน้ําจากการสูบน้ําจากแมปิง โดยมีสถานีสูบน้ํา 2 จุด สูบและกระจายน้ําลงสูเหมือง
สมบูรณแที่ บริเวณบานเหลาปวย และบานดอยหลอ ซึ่งกลุมผูใชน้ําดังกลาวจะเป็นผูบริหารการใชน้ํา
และรับผิดชอบคากระแสไฟฟูาที่ใชในการสู บน้ําตามอัตราที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานกําหนด
และเกษตรกรผูที่จะใชน้ําจากโครงการนี้จะตองเป็นสมาชิกของกลุมผูใชน้ําทั้ง 2 กลุมนี้เทานั้นโดยจะ
มีก ารวางแผนการสูบ น้ําและการแบง รอบการใชน้ํา การจองเวลาการสูบ น้ํา การเก็ บ รวบรวม
คาใชจายคากระแสไฟฟูา และนําไปชําระตอศูนยแบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟูาของกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานประจําจังหวัดเชียงใหม กลุมผูใชน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟูาทั้ง 2 กลุมนี้ จะ
ไดประโยชนแจากกการใชน้ํา 2 ทาง กลาวคือในชวงฤดูฝนปริมาณน้ํามีมาก จะใชน้ําจากลําน้ําแม
วางที่สงเขามาตามเหมืองสมบูรณแ ซึ่งเป็นเหมืองสายใหญของฝายสมบูรณแ (ฝายที่ 2 ในลําน้ําแมวาง)
แตในฤดูแลงเมื่อน้ําในลําน้ําแมวางมีนอยก็จะใชน้ําจากลําน้ําปิง
5.2.25 กฎระเบียบและข้องบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้าในปัจจุบัน กลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุมใน
ลุมน้ําแมวาง มีความคุนเคยตอการบริหารการใชน้ําระบบเหมืองฝายมานานแลวกฎระเบียบและ
ขอบังคับของกลุมผูใชน้ําเกี่ยวกับการจัดสรรน้ํา การใชน้ํา และการบํารุงรักษาบูรณะซอมแซมได
กําหนดขึ้นและยืดถือปฏิบัติมาตั้งแตบรรพบุรุษ และโดยทั่วไปสมาชิกกลุมผูใชน้ําของแตละกลุมได
รัก ษาและปฏิ บัติ ต ามกฎระเบีย บข อบั ง คั บ อย างเครง ครัด กฎระเบี ยบข อบั ง คั บ ของกลุม ผูใ ชน้ํ า
ชลประทานราษฎรแที่มีอยูเดิมของลุมน้ําแมวางทั้ง 15 กลุม จะมีลักษณะที่เหมือนกันกลาวคือ ใน
ฤดูฝนมีการแจกจายน้ําอยางตอเนื่อง เพราะมีปริมาณน้ํามากแตในฤดูแลงเกิดภาวะขาดแคลนน้ําจึง
จําเป็นตองมีการหมุนเวียนการใชน้ํา ปริมาณน้ําที่จัดสรรผูใชน้ําแตละราย กําหนดโดยพิจารณาจาก
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ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก ถาผูใดลักขโมยน้ําในชวงที่การจัดสรรแบงปันน้ําจะถูกปรับ 500 บาท
ตอครั้ง และถาผูใดกระทําการขีดขวางการไหลของน้ําในคลองลําน้ําสายใหญโดยไมไดรับอนุญาตจะ
ถูกปรับ 500 บาทตอครั้ง ในการบํารุงรักษาบูรณะซอมแซมระบบชลประทานของแตละกลุมนั้น
เนื่องจากฝายที่กอสรางดวยคอนกรีตโดยหนวยงานราชการ เชน กรมชลประทาน และสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบทยังคงสภาพดี ยกเวนฝายสมบูรณแและฝาย คําภิโล ซึ่งกอสรางโดยราษฎรใน
ทองถิ่น ดังนั้น โดยทั่วไปจึงไมจําเป็นตองมีการซอมแซมฝาย แตจําเป็นตองมีการบํารุงรักษาโดยการ
ขุดลอก ตัดหญาหรือกําจัดวัชพืชทั้งบริเวณที่ตั้งฝาย และตามแนวคลองลําน้ําสายใหญ ซึ่งสมาชิก
ผูใชน้ําเป็นผูดําเนินการเอง ถาผูใดไมชวยงานดังกลาวจะถูกปรับ 100-200 บาท ตอวัน แตคาปรับ
จะสูงถึง 500 บาทตอวัน ถาผูนั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกลุม ในกรณีคลองสงน้ําสายซอย
การซอ มแซมและบํารุงรักษาจะกระทําโดยสมาชิกผูไดรับน้ําจากคลองสายซอยนั้นๆ การขุดลอก
คลอง การตัดหญาหรือกําจัดวัชพืชและซอมแซมตัวคลองถือเป็นงานหลักทีป่ ฏิบัติกันเป็นปกติปีละ 2
ครั้ง คือชวงตนเดือนมิถุนายนกอนเขาสูฤดูฝนและในชวงปลายเดือนธันวาคมกอนเขาสูฤดูแลง และ
ถาสมาชิกผูใดไมชวยงานจะถูกปรับ 100 บาท ตอวันทุกๆปี จะมีพิธีบวงสรวง เฉลิมฉลองและบูชา
เชนไหวผีฝาย ผีขุนน้ํา ซึ่งจะกระทําในชวงตนเดือนมิถุนายน สมาชิกของกลุมผูใชน้ําจะรวมกันออก
คาใชจายในพิธีกรรมนี้ ประเพณีนี้ไดรับความนิยมและปฏิบัติสืบทอดติดตอกันมานานสําหรับทุกๆ
กลุมผูใชน้ําภายในโครงการ การเก็บคาบํารุงน้ําของฝายตางๆ ซึ่งแตละกลุมมี อัตราไมเทากัน คา
บํารุง น้ํานี้จะเป็นเงินทุ นเพื่อ ใชเ ป็นคาใชจายในการบํารุง ซอมแซมระบบเหมืองฝาย และเป็นคา
สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของกลุมฯ ตลอดจนเป็นคาใชจายในการบวงสรวงบูชาผีฝาย ผีขุนน้ํา ตาราง
ที่ 5.12 แสดงใหเห็นอัตราคาบํารุงน้ําที่สมาชิกตองจายใหแกกลุมฯของแตละฝายในโครงการแมวาง
สําหรับกฎระเบียบขอบังคับของกลุมผูใชน้ําจากระบบสูบน้ําดวยไฟฟูาซึ่งมีอยู 2 กลุมบริเวณปลาย
เหมือ งสมบูรณแไดกําหนดกฎเกณฑแที่คอนขางจะเขม ขนและมีก ารรัก ษากฎระเบียบอยางเครงครัด
เนื่องจากจะเกี่ยวของกับการจัดเก็บคากระแสไฟฟูาในการสูบน้ําจากสมาชิกที่ใชน้ํา
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ตารางที่ 5.12 อัตราคาบํารุงน้ําของกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําแมวางในปัจจุบัน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อกลุมผูใชน้ํา
กลุมผูใชน้ําฝายนอน
กลุมผูใชน้ําฝายสมบูรณแ
กลุมผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง
กลุมผูใชน้ําฝายขุนคง
กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา
กลุมผูใชน้ําฝายทาสา
กลุมผูใชน้ําฝายดอนปิน
กลุมผูใชน้ําฝายศรีบุญเรือง
กลุมผูใชน้ําฝายคําภิโล
กลุมผูใชน้ําฝายปูุโล
กลุมผูใชน้ําฝายรองตีมีด
กลุมผูใชน้ําฝายปูุกเอง
กลุมผูใชน้ําฝายทาหลา
กลุมผูใชน้ําฝายหลาย

อัตราคาบํารุง/ไร/ปี
ทํานา
ทําไร
ทําสวน
50 บาท
100 บาท
200 บาท
ขาว 10 ลิตร 100-150 บาท 200-350 บาท
50 บาท
100 บาท
200 บาท
30 บาท
80 บาท
80 บาท
50 บาท
200 บาท
100 บาท
10-20 บาท
150 บาท
150 บาท
50 บาท
180 บาท
100 บาท
50 บาท
300 บาท
150 บาท
20 บาท
150 บาท
200 บาท
50 บาท
200 บาท
150 บาท
20 บาท
150 บาท
300 บาท
50 บาท
300 บาท
200 บาท
20 บาท
500 บาท
100 บาท
20 บาท
100 บาท
300 บาท
300 บาท
250 บาท

หมายเหตุ
ถาไมใชสมาชิก
แตมีการสูบน้ํา
ไปใชตองเสียคา
บํารุง 200
บาท/ปี/ไร

หมายเหตุ : อัตราคาบํารุงนี้มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ตามมติที่ประชุมหรือขอตกลงของ
สมาชิกแตละกลุม ผูใชน้ํา
ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
6. ความเป็นสถาบันจัดการน้า
ผลขอมูลที่ไดจากการสํารวจในเบือ้ งตนนํามาวิเคราะหแถึงความเป็นสถาบันของแตละกลุมผูใช
น้ํา ตามกรอบทฤษฎีของสถาบันทางสังคมดวยวิธีการใชตารางเซ็คลิสตแ (ตารางที่ 5.13-5.18) พบวา
กลุมตัวอยางทั้งหมด 24 กลุมมีความเป็นสถาบันทั้งหมด 17 กลุม มีลักษณะที่คลายประมาณ 7
กลุม ถึง แม วา มี บ างสวนที่ มี ลั ก ษณะการเกิ ดและพั ฒ นาการของสถาบัน จะมี ค อนข างสั้น ก็ ตาม
สถาบันจัดการน้ําในลุมน้ําแมขานนั้นจัดอยูในประเภทของสถาบันทางเศรษฐกิจ โดยมีบทบาทหนาที่
ชัดเจนในดานตอบสนองตอความตองการรองรับการใชประโยชนแจากทรัพยากรที่มีอยูใ หเกิดความ
ธรรม โดยอาศัยกลไกของสถาบันเป็นตัวควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรดังกลาว
ดังนั้นกลุมผูใชน้ําระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตร จึงมีลักษณะการรวมกลุมเชิงสถาบัน 17
กลุมและมีลักษณะที่คลาย 7 กลุมรวมทั้งหมด 24 กลุม

ที่มา : จากการศึกษาขอมูลของผูวจิ ัย

ตารางที่ 5.13 แสดงความเป็นสถาบันจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําตามกรอบทฤษฎีของสถาบันทางสังคม
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ที่มา : จากการศึกษาขอมูลของผูวจิ ัย

ตารางที่ 5.14 แสดงความเป็นสถาบันจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําตามกรอบทฤษฎีของสถาบันทางสังคม
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ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบสถาบันของแตละกลุมวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ตัวแปรที่มีความแตกต่างของสถาบันการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน

สถาบันผู้ใช้น้าในระบบเหมืองฝาย
ฝายสันปู
เลย

ฝายไร
รอ

ฝายเกาไม
ตัน

ฝายทาบอ
เย็น

ฝายเจา
ศรีหมื่น

ฝายปวง
สนุก

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

1. ด้านเป้าหมายสถาบัน
1.1 กอตั้งแบบเป็นทางการ
1.2 กอตั้งแบบไมเป็นทางการ
1.3 แกฝายมีอํานาจรวมศูนยแ
1.4 แกฝายกระจายอํานาจ
1.5 การเลือกผูนําจะเปลี่ยนทุก 2 หรือ 4 ปี
1.6 ผูนําไมมีกําหนดระยะเวลาหมดอายุ
1.7 เป็นองคแกรที่แสวงหากําไร
1.8 เป็นองคแกรที่ไมแสวงหากําไร

◊
◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

2. ด้านแหล่งทรัพยากรน้า
2.1 ใชน้ําจากแมน้ําสายหลัก
2.2 ใชน้ําจากแมน้ําสายรอง
2.3 ใชน้ําจากลําหวย
2.4 ใชน้ําจากลําหวยสาขา

◊

2.5 ใชน้ําจากสระน้ําหรืออางเก็บน้ํา

3. ด้านผู้ใช้น้า
3.1 จํานวนผูใช 2-10 ครัวเรือน
3.2 จํานวนผูใช 11-50 ครัวเรือน
3.3 จํานวนผูใช 51-200 ครัวเรือน
3.4 จํานวนผูใช 201-999 ครัวเรือน

◊

◊
◊

3.5 จํานวนผูใช 1,000-5,000 ครัวเรือน

4. ด้านกฎเกณฑ์หรือกติกา
4.1 การแกไขทําไดยากเป็นไปตามระบบราชการ
4.2 การแกไขทําไดไมยากขึ้นอยูกับสมาชิก

◊
◊

◊

◊

◊

◊

5.1 ใชระบบแบบแผนประเพณี

◊

◊

◊

◊

◊

5.2 ใชระบบเครือญาติ
5.3 ใช พรบ.ชลประทานราษฎรแ 2482

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5.4 ใชกฎหมายอื่นๆ

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5. ด้านระบบกากับเพื่อลดความขัดแย้ง

◊ หมายถึง อยูในกลุมนี้

ที่มา : การสํารวจและประเมินโดยผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 5.16 แสดงรูปแบบสถาบันของแตละกลุมวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ตัวแปรที่มีความแตกต่างของสถาบันการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน

สถาบันผู้ใช้น้าในระบบเหมืองฝาย
ฝายทุง
เสี้ยว

ฝาย
หลังถา

ฝายนอน

ฝาย
สมบูรณแ

ฝายทาคํา
ปา

ฝายหวย
ผึ้ง

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

1. ด้านเป้าหมายสถาบัน
1.1 กอตั้งแบบเป็นทางการ
1.2 กอตั้งแบบไมเป็นทางการ
1.3 แกฝายมีอํานาจรวมศูนยแ
1.4 แกฝายกระจายอํานาจ
1.5 การเลือกผูนําจะเปลี่ยนทุก 2 หรือ 4 ปี
1.6 ผูนําไมมีกําหนดระยะเวลาหมดอายุ
1.7 เป็นองคแกรที่แสวงหากําไร
1.8 เป็นองคแกรที่ไมแสวงหากําไร

2. ด้านแหล่งทรัพยากรน้า
2.1 ใชน้ําจากแมน้ําสายหลัก
2.2 ใชน้ําจากแมน้ําสายรอง
2.3 ใชน้ําจากลําหวย
2.4 ใชน้ําจากลําหวยสาขา
2.5 ใชน้ําจากสระน้ําหรืออางเก็บน้ํา

3. ด้านผู้ใช้น้า
3.1 จํานวนผูใช 2-10 ครัวเรือน
3.2 จํานวนผูใช 11-50 ครัวเรือน
3.3 จํานวนผูใช 51-200 ครัวเรือน
3.4 จํานวนผูใช 201-999 ครัวเรือน

◊

3.5 จํานวนผูใช 1,000-5,000 ครัวเรือน

4. ด้านกฎเกณฑ์หรือกติกา
4.1 การแกไขทําไดยากเป็นไปตามระบบราชการ
4.2 การแกไขทําไดไมยากขึ้นอยูกับสมาชิก

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5.1 ใชระบบแบบแผนประเพณี

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5.2 ใชระบบเครือญาติ
5.3 ใช พรบ.ชลประทานราษฎรแ 2482

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5.4 ใชกฎหมายอื่นๆ

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5. ด้านระบบกากับเพื่อลดความขัดแย้ง

◊ หมายถึง อยูในกลุมนี้

ที่มา : การสํารวจและประเมินโดยผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 5.17 แสดงรูปแบบสถาบันของแตละกลุมวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ตัวแปรที่มีความแตกต่างของสถาบันการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน

สถาบันผู้ใช้น้าในระบบเหมืองฝาย
ฝายปูุ
ลอม

ฝายบาน
กลาง

ฝายทะ
เมน

ฝายทุงหวย
ผึง้

ฝายทุง
นอย

ฝายลุมวัด

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

1. ด้านเป้าหมายสถาบัน
1.1 กอตั้งแบบเป็นทางการ
1.2 กอตั้งแบบไมเป็นทางการ
1.3 แกฝายมีอํานาจรวมศูนยแ
1.4 แกฝายกระจายอํานาจ
1.5 การเลือกผูนําจะเปลี่ยนทุก 2 หรือ 4 ปี
1.6 ผูนําไมมีกําหนดระยะเวลาหมดอายุ
1.7 เป็นองคแกรที่แสวงหากําไร
1.8 เป็นองคแกรที่ไมแสวงหากําไร

2. ด้านแหล่งทรัพยากรน้า
2.1 ใชน้ําจากแมน้ําสายหลัก
2.2 ใชน้ําจากแมน้ําสายรอง
2.3 ใชน้ําจากลําหวย
2.4 ใชน้ําจากลําหวยสาขา
2.5 ใชน้ําจากสระน้ําหรืออางเก็บน้ํา

3. ด้านผู้ใช้น้า
3.1 จํานวนผูใช 2-10 ครัวเรือน
3.2 จํานวนผูใช 11-50 ครัวเรือน
3.3 จํานวนผูใช 51-200 ครัวเรือน
3.4 จํานวนผูใช 201-999 ครัวเรือน
3.5 จํานวนผูใช 1,000-5,000 ครัวเรือน

4. ด้านกฎเกณฑ์หรือกติกา
4.1 การแกไขทําไดยากเป็นไปตามระบบราชการ
4.2 การแกไขทําไดไมยากขึ้นอยูกับสมาชิก

5. ด้านระบบกากับเพื่อลดความขัดแย้ง
5.1 ใชระบบแบบแผนประเพณี
5.2 ใชระบบเครือญาติ
5.3 ใช พรบ.ชลประทานราษฎรแ 2482
5.4 ใชกฎหมายอื่นๆ

◊ หมายถึง อยูในกลุมนี้

ที่มา : การสํารวจและประเมินโดยผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบสถาบันของแตละกลุมวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
◊ หมายถึง อยูในกลุมนี้
ตัวแปรที่มีความแตกต่างของสถาบันการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน

สถาบันผู้ใช้น้าในระบบเหมืองฝาย
ฝายขุนคง

ฝายทา
สา

ฝายดอนปิน

ฝายนา
ทราย

ฝายศรี
บุญเรือง

ฝายทาวัง
ตาล

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

1. ด้านเป้าหมายสถาบัน
1.1 กอตั้งแบบเป็นทางการ
1.2 กอตั้งแบบไมเป็นทางการ
1.3 แกฝายมีอํานาจรวมศูนยแ
1.4 แกฝายกระจายอํานาจ
1.5 การเลือกผูนําจะเปลี่ยนทุก 2 หรือ 4 ปี
1.6 ผูนําไมมีกําหนดระยะเวลาหมดอายุ
1.7 เป็นองคแกรที่แสวงหากําไร
1.8 เป็นองคแกรที่ไมแสวงหากําไร

◊
◊

◊

◊

◊

◊

2. ด้านแหล่งทรัพยากรน้า
2.1 ใชน้ําจากแมน้ําสายหลัก
2.2 ใชน้ําจากแมน้ําสายรอง

◊
◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

2.3 ใชน้ําจากลําหวย
2.4 ใชน้ําจากลําหวยสาขา
2.5 ใชน้ําจากสระน้ําหรืออางเก็บน้ํา

3. ด้านผู้ใช้น้า
3.1 จํานวนผูใช 2-10 ครัวเรือน
3.2 จํานวนผูใช 11-50 ครัวเรือน
3.3 จํานวนผูใช 51-200 ครัวเรือน
3.4 จํานวนผูใช 201-999 ครัวเรือน

◊

3.5 จํานวนผูใช 1,000-5,000 ครัวเรือน

4. ด้านกฎเกณฑ์หรือกติกา
4.1 การแกไขทําไดยากเป็นไปตามระบบราชการ
4.2 การแกไขทําไดไมยากขึ้นอยูกับสมาชิก

◊
◊

◊

◊

◊

◊

5.1 ใชระบบแบบแผนประเพณี

◊

◊

◊

◊

◊

5.2 ใชระบบเครือญาติ
5.3 ใช พรบ.ชลประทานราษฎรแ 2482

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5.4 ใชกฎหมายอื่นๆ

◊

◊

◊

◊

◊

◊

5. ด้านระบบกากับเพื่อลดความขัดแย้ง

ที่มา : การสํารวจและประเมินโดยผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม ปี พ.ศ. 2555
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7. รูปแบบสถาบันจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ผลจากการศึกษาความเป็นสถาบันจัดการน้ํามี ทั้ง หมด 17 กลุม จากกลุม ตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา 30 กลุมและนํามาศึกษาเพื่อแยกแยะรูปแบบสถาบันของแตละกลุมวามีความเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไรดวยวิธีการตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษแ การสํารวจ และสัมภาษณแเชิงลึก ผล
ในตารางที่ 5.5 – 5.10 ทําใหสามารถแยกรูป แบบของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตร โดยมี
องคแประกอบทั้ง 5 ดานที่แตกตางกันออกไปตามบริบทของแตละสถาบันนั้นๆตั้งอยู(ตารางที่ 5.19)
ดังนั้นจึงสรุปวารูปแบบสถาบันบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรมีทั้งหมด 6 รูปแบบไดแก
1) รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือนโดยมีองคแประกอบที่มีลักษณะเดนคือ เป็นสถาบันที่มี
ขนาดเล็กที่สุดคือมีสมาชิกไมเกิน 6 คน มีขนาดพื้นที่รับน้ํารวมไมเกิน 10 ไร สวนใหญจะใชน้ําจากลํา
หวยจะพบรูปแบบนี้ปรากฏอยูในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน มีการกอตั้งแบบไมเป็นทางการ ผูนําจะอํานาจ
ในการบริหารจัดการเป็นแบบรวมศูนยแ เป็นตน
2) รูป แบบแกเ หมือ งแก ฝ ายโดยมี องคแประกอบที่ มีลัก ษณะเดนคือ เป็นสถาบันที่ มี
ขนาดเล็กรองสุดทายคือมีสมาชิกไมเกิน 50 คน มีขนาดพื้นที่รับน้ํารวมไมเกิน 60 ไร สวนใหญจะใช
น้ําจากลําหวยจะพบรูปแบบนี้ปรากฏอยูในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน มีการกอตั้งแบบไมเป็นทางการ ผูนํา
จะอํานาจในการบริหารจัดการเป็นแบบรวมศูนยแ เป็นตน
3) รูปแบบองคแกรเหมื องฝายโดยมีองคแป ระกอบที่ มีลัก ษณะเดนคือ เป็นสถาบันที่ มี
สมาชิกอยูระหวาง 50 –999 คน มีขนาดพื้นที่รับน้ํารวมระหวาง 100 – 5,000 ไร สวนใหญพบวาจะ
ใชน้ําจากลําน้ําสายรองจะพบรูปแบบนี้ปรากฏอยูทั่วไปในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง มีการกอตั้งแบบเป็น
ทางการผูนํามีอํานาจในการบริหารจัดการเป็นแบบกระจายอํานาจ เป็นตน
4) รูปแบบสหกรณแผูใชน้ําโดยมีองคแประกอบที่มีลักษณะเดนคือ เป็นสถาบันที่มีสมาชิก
อยูระหวาง 201 – 999 คน มีขนาดพื้นที่รับน้ํารวมระหวาง 100 – 5,000 ไร สวนใหญพบวาจะใชน้ํา
จากลําน้ําสายรองหรือสายหลัก จะพบรูปแบบนี้ปรากฏอยูทั่วไปในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง มีการกอตั้ง
แบบเป็นทางการผูน ํามีอํานาจในการบริหารจัดการเป็นแบบกระจายอํานาจ และเป็นองคแกรที่หวังผล
กําไรจากการบริหารจัดการน้ํา เป็นตน
5) รูปแบบสมาคมผูใชน้ําโดยมีองคแประกอบที่มีลักษณะเดนคือ เป็นสถาบันที่มีสมาชิก
อยูระหวาง 1,000 – 5,000 คน มีขนาดพื้นที่รับน้ํารวมระหวาง 1,000 – 15,000 ไร สวนใหญพบวา
จะใชน้ําจากลําน้ําสายรองหรือสายหลัก จะพบรูปแบบนี้ปรากฏอยูทั่วไปในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง มี
การกอ ตั้ง แบบเป็นทางการผูนํามี อํานาจในการบริหารจัดการเป็น แบบกระจายอํานาจ และเป็น
องคแกรที่หวังผลกําไรจากการบริหารจัดการน้ํา เป็นตน
6) รูปแบบเครือขายผูใชน้ําโดยมีองคแประกอบที่มีลกั ษณะเดนคือ เป็นสถาบันที่มีไวเพื่อ
การติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันเทานั้น การกอตั้งเป็นแบบไมเป็นทางการ
ผูนํามีอํานาจในการบริหารจัดการเป็นแบบรวมศูนยแ เป็นตน
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ตารางที่ 5.19 สรุปรูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
รูปแบบสถาบันฯ

แหล่งน้า

ระบบส่งน้า

1.ฝายครัวเรือน

ลําหวยสาขา ฝายไม รางดิน

2.แกเหมืองแกฝาย

ลําหวย

3.องคแกรเหมืองฝาย แมน้ําสาขา

ผู้ใช้น้า
1- 6 คน

กฎกติกา
แบบแผนประเพณี

ฝายไม ห รื อฝาย คสล. 7- 50 คน
รางดิน,ราง คสล.

สั ญ ญ าเ ห มื อง ฝ าย
( เ ก็ บ ค า น้ํ า แ ล ะ
บทลงโทษ)
ฝาย คสล. รางดิน ,ราง 51- 200 คน กฎระเบี ย บ (การ
คสล.
เก็บคาน้ําบทลงโทษ)
ฝาย คสล.ราง คสล.
201- 999 กฎระเบี ย บ (การ
คน
เก็บคาน้ําบทลงโทษ)

4.สหกรณแผูใชน้ํา

แมน้ําสาขา

5.สมาคมผูใชน้ํา

แมน้ําหลัก

ฝาย คสล. ราง คสล.

6.เครือขายผูใชน้ํา

แมน้ําสาขา

ฝายไม ห รื อฝาย คสล. 2- 20 กลุม
รางดิน,ราง คสล.

1,000-5,000 กฎระเบี ย บ (การ
คน
เก็บคาน้ําบทลงโทษ)
การติดตอสื่อ
สารสม่ําเสมอ

ระบบกากับ
เครือญาติ
พิธีกรรม
ความเชื่อ
พิธีกรรม ความ
เชื่อ กฎหมาย
พิธีกรรม ความ
เชื่ อ ระเบี ย บ
กฎหมาย
พิธีกรรม ความ
เชื่ อ ระเบี ย บ
กฎหมาย
ความสั ม พั น ธแ
สวนตัว

ที่มา : การสํารวจและประเมินโดยผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555
จากตารางที่ 5.11 แสดงใหเห็นวารูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพื่ อการเกษตรนั้นจะสัมพันธแโดยตรงกับ
จํานวนผูใชน้ําและระบบกํ ากับ ที่มาบังคับใชในพื้นที่ กลาวคือเมื่ อมีจํานวนผูใชน้ําที่มากขึ้นระบบ
กํากับก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกันจึงสงผลใหรูปแบบสถาบันจัดการน้ําเปลี่ยนแปลงตามมา
ดวยเชนกัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวารูปแบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรมีทั้งหมด 6 รูปแบบคือ
1) รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน
2) รูปแบบแกเหมืองแกฝาย
3) รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย
4) รูปแบบสหกรณแผูใชน้ํา
5) รูปแบบสมาคมผูใชน้ํา
6) รูปแบบเครือขายเหมืองฝาย
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บทที่ 6
การเปลี่ยนแปลงของสถาบันจัดการน้า
รายละเอี ย ดเนื้ อ หา ในบทนี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง ความเป็ น สถาบั น จั ด การน้ํ า แต ล ะรู ป แบบมี

ความสัมพันธแกับลักษณะของภูมิประเทศอยางไร การทดสอบตัวแปรในภาคสนามแบงพื้นที่ออกเป็น
2 สวนคือพื้นที่ลุมน้ําตอนบนและพื้นที่ลุมน้ําตอนลางโดยใชลักษณะทางภูมิศาสตรแเป็นเกณฑแตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ไดกลาวไปแลวในบทที่3 สวนเครื่องมือที่นํามาใชในการวิเคราะหแตัวแปรนั้นมี
หลากหลายกลาวคือ การใชแผนที่ซอนทับขอมูล แตละชั้นเพื่อใหเขาใจแบบแผนที่กําลังดําเนินอยู
การใชตารางแสดงความสัมพันธแทําใหทราบวาชุดตัวแปรใดมีความสัมพันธแไมสัมพันธแกันบาง การใช
ตารางแสดงตัวเลขในแตละชวงเวลาตางๆ ทําใหทราบแนวโนมในอนาคตเป็นตน
กอนที่จะกลาวถึงการวิเคราะหแเปลี่ยนแปลงของสถาบันจัดการน้ํา สิ่งที่ตองทําคือการทํา
ความเขาใจในพฤติกรรมของการบริหารจัดการน้ําในแตละรูปแบบจากบทที่ 5 ที่ผานมาวา เพราะ
เหตุใดจึงเกิดรูปแบบการบริหารจัดการน้ํานั้นได มีเหตุและผลใดจึงทําใหมีปรากฏการณแขึ้นมาโดยมี
กระบวนการศึกษาวิเคราะหแเพื่อสรางความเขาใจโดยใชการซอนทับขอมูลในแผนที่ดังตอไปนี้
6.1 ที่ตั้งและการกระจายตัวของสถาบันจัดการน้าระบบเหมืองฝาย
จากขอมูลในแผนที่ 6.1-6.5 สามารถอธิบายไดวาพื้นที่ลุมน้ําแมขานมีลักษณะภูมิประเทศอยู
หลายรูปแบบกลาวคือ ภูเขา เนินเขา หุบเขา ที่ราบสูง ที่ราบระหวางหุบเขา ที่ราบเชิงเขา ที่ราบ
ลุม น้ํา (การแบง ภูมิ ป ระเทศ กรมอุตุนิยมวิท ยา) ในแตล ะภูมิ ป ระเทศมี แหลง น้ําหลอเลี้ยงพื้นที่
แตกตางกัน ผนวกกับพฤติกรรมการตั้งที่อยูอาศัยของมนุษยแมักจะอยูใกลแหลงน้ําเพื่อความสะดวก
หลายอยางในการดํารงชีวิต เลี้ยงสัตวแและการเพาะปลูกพืช ดังนั้นจึงพบวามีชุมชนกระจายตัวอยูใน
ทุกสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ (แผนที่ 6.4) และพบวาในพื้นที่ตอนบนของพื้นที่มีการบริหารจัดการ
น้ําแบบเหมืองฝายครัวเรือนอยูเป็นจํานวนมาก(แผนที่6.5) ตั้งอยูในภูมิประเทศแบบที่ราบระหวางหุบ
เขาหรือที่ราบเชิงเขา(ภาพที่ 6.1) จึงทําใหมีที่ราบทําการเกษตรนอย ประกอบกับแหลงน้ํามีลักษณะ
เป็นลําหวยจึงทําใหน้ําตนทุนเพื่อทําการเกษตรมีนอยเชนกัน ดังนั้นรูปแบบเหมืองฝายครัวเรือนจึงมี
ความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแบบนี้มาก
ภาพที่ 6.1 แสดงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาโดยอาศัยน้ําแบบเหมืองฝายครัวเรือน

ที่มา : จากการสํารวจภาคสนามการเกษตรโดยใชน้ํารูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน พ.ศ. 2555

ที่มา : กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ 6.1 แสดงลักษณะภูมิประเทศในเขตลุ่มน้าแม่ขาน ปี พ.ศ. 2555
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ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ 6.2 แสดงลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตลุ่มน้้าแม่ขาน ปี พ.ศ. 2555
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ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ 6.3 แสดงลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเส้นทางคมนาคมในเขตลุ่มน้้าแม่ขาน ปี พ.ศ. 2555
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ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ 6.4 แสดงลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และที่ตั้งชุมชนในเขตลุ่มน้้าแม่ขาน ปี พ.ศ. 2555
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ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ 6.5 แสดงที่ตั้งของระบบการจัดการน้้าแต่ละรูปแบบที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศในเขตลุ่มน้้าแม่ขาน ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 6.1 แสดงการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางลักษณะทางกายภาพ สังคมกับรูปแบบจัดการน้ํา
ที่

ประเด็นการวิเคราะหแ

1

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูเขา
เนินเขา
หุบเขา
ที่ราบสูง
ที่ราบระหวางหุบเขา
ที่ราบเชิงเขา
ที่ราบลุมน้ํา
การใชประโยชนแที่ดิน
พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม (ตอนบน)
พืชไร (หอม กระเทียม สตอเบอรแ
รี่ ขาว ขาวโพด คะนาฯ)
พืชสวน (สม ลิ้นจี่ ลําไย ฯ)
เกษตรกรรม (ตอนลาง)
พื ช ไร (ข าว ข า วโพ ด หวาน
หอมหัวใหญ หนอไมฝรั่ง ฯ)
พืชสวน (ลําไย มะมวง ฯ)
ลักษณะทางสังคม
กลุมชาติพันธุแ(มง กระเหลี่ยงฯ)
กลุมชาวไทยภาคเหนือ
กลุมชาวไทยภาคกลาง
กลุมชาวไทยภาคใต
กลุมชาวไทยภาคอีสาน
กลุมชาวตางประเทศ
ขนาดผูใชน้ํา 1-5 คน
ขนาดผูใชน้ํา 5-30 คน
ขนาดผูใชน้ํามากกวา 30 คน

2

3

4

เหมือง
ฝาย
ครัวเรือน

แกเหมือง
แกฝาย

องคแกร
เหมือง
ฝาย

สหกรณแ
ผูใชน้ํา

สมาคม เครือขาย
ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา
























































































 หมายถึง มีลักษณะอยูในกลุมนี้

ที่มา : การวิเคราะหแผลการศึกษาของผูวิจัย พ.ศ. 2555
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จากตารางที่ 6.1 แสดงผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากแผนที่ 6.1-6.5 ประกอบพบวา การบริหาร
จัดการน้ําในแตละรูปแบบที่ไดจากบทที่ 5 มีพฤติกรรมในเชิงพื้นที่แตกตางกันกลาวคือ รูปแบบ
เหมืองฝายครัวเรือนมักจะตั้งอยูในภูมิประเทศที่ สูงและมีพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ ก โดยสวนใหญ
มักจะเป็นกลุมชาติพันธุแเป็นผูดําเนินการ รูปแบบแกเหมืองแกฝายมักจะตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาที่มี
ความเป็นชุมชนอยูบางเนื่องจากจะตองมีการติดตอสื่อสารกันบางเมื่อคราวจําเป็นจึงมีขนาดสมาชิกไม
มากนักสวนใหญจะรูจักกันหมด มีขนาดพื้นที่ไมใหญมากเหมาะสําหรับทําการเกษตรแบบใชน้ํานอย
เชน หอม กระเทียม ฟักแมว แตงกวา สตอเบอรแรี่ ฯ เป็นตน รูปแบบองคแกรเหมืองฝายเป็นรูปแบบ
ที่ พบได ทั่ วไปในพื้ น ที่ ร าบลุม น้ํา ผนวกกั บ มี ความเป็ นชุม ชนเมื อ งมากขึ้ นโดยมี พลเมื องที่ มี ความ
หลากหลายเพิ่มขึ้นจึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเป็นรูปแบบองคแกรที่มี
ลักษณะที่เป็นทางการมากขึ้นเพื่อรักษาอํานาจในการกํากับดูแลทรัพยากรน้ํารวมกันตอไป ในพื้นที่
เดียวกันแตมีลักษณะความตอ งการที่ห ลากหลายผูคนมีความเป็นปัจ เจกมากขึ้นในขณะที่ตองดูแล
รักษาระบบน้ําใหสามารถใชง านไดตามปกติแตมีตนทุนที่ขอนขางสูงสมาชิก จึงหาแนวทางบริหาร
จัดการใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นจึงมีรูปแบบสหกรณแผูใชน้ําและรูปแบบสมาคมผูใชน้ําเกิดขึ้นในพื้นที่ และ
เมื่อมีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําในพื้นทีร่ าบลุม น้ําเกิดขึ้นหลากหลายมากขึ้นทําใหแตละกลุมมีความ
เป็นปัจเจกมากขึ้นแตมักจะสูญเสียอํานาจตอรองเพื่อเป็นการรักษาอํานาจในการจัดการทรัพยากรน้ํา
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจึงเกิดการรวมกลุมในรูปแบบใหมคือรูปแบบเครือขายผูใชน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งมี
ลักษณะการรวมกลุมที่ ใหญขึ้นครอบคลุม พื้นที่ม ากขึ้นแตพบวายังไมมี กลไกในการบริห ารจัดการ
เครือขายที่ชัดเจนนักในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน
6.2 สถาบันจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าตอนบน
เป็นพื้นที่อยูอาศัยของชาวเขาเผามงและปกากะญอเป็นสวนใหญมีลักษณะสภาพแวดลอม
เป็นปุาภูเขาสูงชาวเขาดังกลาวเดิมมีการผลิตสินคาเกษตรเพื่อการยังชีพคิดเป็นรอยละ 70 ปัจจุบัน
เป็นการผลิตเพื่อการพาณิชยแมากขึ้นคิดเป็นรอยละ 30 ของการผลิต สงผลตอรูปแบบการบริหาร
จัดการน้ําจึงมุงเนนการจัดการความสัมพันธแที่มีความสัมพันธแกับระบบนิเวศของปุาไมเป็นหลัก โดย
คํานึงถึงระบบนิเวศตางๆเชน ปุาไม สัตวแปุา สัตวแน้ํา การอยูอาศัยรวมกับธรรมชาติ ชุมชนดังกลาว
ไดแบงพื้นที่ใชสอยออกเป็น ปุาอนุรักษแ ปุาความเชื่อ ปุาใชประโยชนแ เป็นตน ดังนั้นการจัดการน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําตอนบนจึงมีความสัมพันธแกับธรรมชาติมากกวาพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง รูปแบบการจัดการ
น้ําสามารถแบงระดับของการบริหารจัดการน้ําออกเป็น 2 ระดับไดแก
1) ระดับในกลุมหรือระดับในองคแกร มีระบบการบริหารจัดการน้ําเกิดขึ้นในพื้นที่
ตอนบนอยู 3 รูปแบบ ไดแก
1.1) รูป แบบการบริห ารจัด การน้ําแบบฝายครัวเรือน รู ป แบบนี้มี ก าร
ดําเนินการมาอยางตอ เนื่องและยาวนานมาก เป็นระบบที่ มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดกา ร
ภายในครัวเรือนหรือเครือญาติกัน มีผูใชน้ําไมเกิน 1-4 ครัวเรือน รวมพื้นที่รับน้ําไมเกิน 1-15 ไรสวน
ใหญจะตั้งอยูในแหลงน้ําทีเ่ ป็นลําหวยสาขา ระบบสงน้ําเป็นฝายโครงสรางไมที่ญาติๆมาชวยกันทําขึ้น
พรอมกับขุดคลองสงน้ําเขาสูแปลงเกษตรของตนเอง มีระบบกติกาคือเมื่อมีการซอมฝายและขุดลอก
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ลําเหมือง(คลองสงน้ํา)สมาชิกในครัวเรือนทุกคนตองมาชวยกัน ถาหากขาดก็ตองมาทําเพิ่มเติมในวัน
ถัดไปจนกวาจะแลวเสร็จ และมีระบบกํากับคือการใชความสัมพันธแระหวางเครือญาติ และการใช
ระบบพิ ธีกรรม ประเพณี ความเชื่อ เป็นสําคัญในการจัดการรวมกั น สวนการไดน้ําเป็นไปตาม
ขนาดพื้นที่และชนิดการผลิต แตสําหรับรูปแบบครัวเรือนจะไมมีปัญหาเนื่องจากมีพื้นที่คอนขางนอย
จึงมีน้ําใชอยางเพียงพอในแตละปี
1.2) รูปแบบการบริหารจัดการน้ําแบบแกเหมืองแกฝาย รูปแบบนี้มีการ
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องและยาวนานมากเชนกัน เป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการภายในหมวดบานหรือ หมวดวัดเดียวกัน(มี ความสัม พันธแกั นในการใชท รัพยากรสาธารณะ
รวมกัน) หรือภายในกลุมชาติพันธุแเดียวกัน โดยมีโครงสรางของสถาบันประกอบดวย แกเหมืองหรือ
แกฝายเป็นหัวหนากลุม มีรองหรือผูชวย และมีสมาชิกผูใชน้ําไมเกิน 50 คน เป็นสมาชิกรวมพื้นที่รับ
น้ําไมเกิน 80 ไร สวนใหญจะตั้งอยูในแหลงน้ําที่เป็นลําหวยขนาดใหญหรือลําน้ําสาขา ระบบสงน้ํา
เป็นฝายโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชลประทานมาสรางใหแลวยกใหกลุมเป็นผูดูแลหลายแหงยัง
เป็นฝายไมหรือฝายหินทิ้งอยู เชนฝายแมขานหลวง ฝายลําเหมือง(คลองสงน้ํา)สวนใหญจะมีเพียง
เสนเดียวมีลักษณะเป็นรางเปิดดินขุดน้ําจะไหลเขาสูแปลงเกษตรโดยผานระบบแต(ที่กั้นลําคลองสงน้ํา
เพื่อใหน้ํายกระดับสูงขึ้น)และตาง(ชองระบายน้ํา)ซึ่งจะมีขนาดแตกตางกันขึ้นอยูกับพื้นที่เกษตรกรรม
ถาพื้นที่มากก็จะมีชองที่ใหญมาก มีระบบกติกาคือเมื่อมีการซอมฝายและขุดลอกลําเหมือง(คลองสง
น้ํา)สมาชิกตองสงแรงงานมาชวยกันตามขนาดของพื้นที่รับน้ําเชน มีพื้นที่ไมเกิน 3 ไรเอาแรงงาน 1
คน ถามีพื้นที่ 3-6 ไรเอาแรงงาน 3 คน เป็นตน ถาหากขาดหรือไมเอาอุปกรณแมาก็จะตองถูกปรับ
เป็นเงินตอคนตอวัน มีระบบกํ ากับที่ เป็นสัญญาเหมืองฝายโดยสมาชิกในกลุม จะชวยกั นตั้ง ขึ้นมา
ควบคุม สมาชิก ดวยกั นเอง การใชร ะบบพิธีก รรม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนการใชพรบ.
ชลประทานราษฏรแ 2482 เขามาแทนกฏหมายลานนาและกฏหมายมังรายศาสตรแในอดีตแทน
1.3) รูป แบบการบริห ารจัดการน้ําแบบองคแก รเหมื องฝาย รู ป แบบนี้ มี
พัฒนาการมาจากรูปแบบแกเหมืองแกฝาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการปรับตัวใหเขากับระบบอํานาจใน
ปัจ จุบัน(พ.ศ.2555) เป็นรูป แบบที่ เ กิ ดขึ้นมาเมื่ อ 30 ปีที่ ผานมาภายหลัง จากมี ร ะเบียบกํ านั น
ผูใหญบานมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น(มีคาตอบแทน)เมื่อปี พ.ศ. 2524 และประกอบกับไดรับหนุน
เสริม จาก พระราชบัญ ญั ติก ารกระจายอํานาจสู ท องถิ่นเมื่ อปี พ.ศ. 2537 จึง รู ป แบบที่ มี ความ
เหมาะสมกับการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีความหลากหลายชาติพันธุแ หลายเขตหลายหมูบาน และมี
ความเป็นทางการตามแบบแผนของราชการ โดยมีโครงสรางของสถาบันประกอบดวย 3 กลุมคือ 1)
กลุมที่ปรึกษา ไดแก นายอําเภอ เจาหนาที่ชลประทานจังหวัด นายกองคแการบริหารสวนตําบล
กํานัน ผูใหญบาน 2) กลุมบริหาร ไดแก หัวหนากลุม แกเหมืองหรือแกฝาย เลขา รองหรือผูชวย
มีเหรัญญิก และ3)กลุมผูใชน้ํา ไดแก สมาชิกผูใชน้ํามีขนาด 51-200 คน เป็นสมาชิกรวมพื้นที่รับน้ํา
ไมเกิน 1,000 ไร สวนใหญจะตั้งอยูในแหลงน้ําที่เป็นลําหวยหรือลําน้ําสาขา ระบบสงน้ําเป็นฝาย
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชลประทานมาสรางใหแลวยกใหกลุม เป็นผูด ูแล ลําเหมือง(คลองสงน้ํา)
สวนใหญจะมีเพียงเสนเดียวหรือสองเสนมีลักษณะเป็นรางเปิดดาดคอนกรีตบางสวนสวนใหญเป็นดิน
ขุด น้ําจะไหลเขาสูแปลงเกษตรโดยผานระบบแต(ที่ กั้ นลําคลองสง น้ําเพื่อใหน้ํายกระดับสูง ขึ้น)
และตาง(ชองระบายน้ํา)ซึ่งจะมีขนาดแตกตางกันขึ้นอยู กับพื้นที่เกษตรกรรมถาพื้นที่มากก็จะมีชองที่
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ใหญมาก มีระบบกติกาคือเมื่อมีการซอมฝายและขุดลอกลําเหมือง(คลองสงน้ํา)สมาชิกตองสงแรงงาน
มาชวยกันตามขนาดของพื้นที่รับน้ําเชน มีพื้นที่ไมเกิน 3 ไรเอาแรงงาน 1 คน ถามีพื้นที่ 3-6 ไรเอา
แรงงาน 3 คน เป็นตน ถาหากขาดหรือไมเอาอุปกรณแมาก็จะตองถูกปรับเป็นเงินตอคนตอวัน มี
ระบบกํากับที่เป็นสัญญาเหมืองฝายโดยสมาชิกในกลุมจะชวยกันตั้งขึ้นมาควบคุมสมาชิกดวยกันเอง
โดยการรับรองจากนายอําเภอ ตลอดจนการใชระบบพิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อ การใชพรบ.
ชลประทานราษฏรแ 2482 และกฎหมายอื่นๆเขามาเป็นเครื่องมือแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดใน
พื้นที่
2) ระดับเครือขายหรือระหวางสถาบัน ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนบนและลุมน้ําแม
วางตอนบนมีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเกิดขึ้นในพื้นที่ 2 รูปแบบไดแก
2.1) การบริห ารจัดการน้ําแบบเครือขายลุม น้ําลําหวยเดียวกันมีลัก ษณะ
แหลงน้ําเป็นการใชน้ําในลําหวยรวมกันโดยการจัดตั้งเป็นกลุมผูใชน้ําขึ้นมาเป็นกลุมๆ ตลอดความ
ยาวของลําหวยนี้ จะพบมากในพื้นที่ลุมน้ําตอนบนประกอบดวยลําหวยสายหลัก ลําหวยสายรอง
และลําหวยแขนง ซึ่งในทุกลําหวยจะมีระบบเหมืองฝายกั้นลําหวยอยูเป็ นระยะๆเพื่อผันน้ําไปใชใน
ระบบการเกษตร ระยะหางของแตละฝายขึ้นอยูกับภูมิประเทศ ถาพื้นที่มีลักษณะที่ลาดชันจะมีฝาย
เกิดขึ้นคอนขางถี่ แตถาพื้นที่มีลักษณะลาดชันนอยฝายที่เกิดขึ้นจะมีระยะหางกันมาก รูปแบบการ
บริหารจัดการของระบบเหมืองฝายที่กั้นลําหวยแตละแหงเป็นแบบฝายครัวเรือน มีประชากรชาวเขา
อาศัยอยูรวมกันเป็นกลุมๆ ประกอบกับลําหวยสาขาในพื้นที่ลมุ น้ําตอนบนมีระยะทางที่ไมยาวมากนัก
จึงทําใหสมาชิกผูใชน้ําทําการเกษตรรูจักกันหมด ดังนั้นจึงไมยากที่จะรวมตัวกันเขามาบริหารจัดการ
น้ําในลําหวยเดียวกัน ดวยวิธีการจัดตั้งเป็นประธานเครือขายผูใชน้ําในลําหวยนั้นๆ ซึ่งสวนใหญจะ
เป็นผูใหญบานที่มีสมาชิกผูใ ชน้ําในหมูนั้นๆมากที่สดุ เป็นประธานเครือขายมีหนาที่กํากับดูแลการใชน้ํา
ระงับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูใชน้ําดวยกัน ประสานขอมูลระหวางหนวยงานภายนอกกั บกลุม
สมาชิกผูใชน้ําในลําหวย เพื่อขอรับการสนับสนุนในรูปแบบตางๆจากองคแกรภายนอก เป็นตน ซึ่ง
รูปแบบดังกลาวในอดีตมักจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แตปัจจุบันมีหนวยงานภายนอกเขาไปกํากับ
ดูแลมากขึ้นจึง ทํ าใหมีก ารจัดตั้ง อยางเป็นทางการ โดยอาศัยระบบราชการที่ มีตํา แหนงสูง สุดใน
หมูบานเป็นกลไกสําคัญในการบริหารจัดการน้ํามีวาระตามตําแหนงของผูใหญบานคือ 4 ปี ดังนั้น
ระบบเครือขายผูใชน้ําในลําหวยจึงยังจําเป็นตองมีอยู เพื่อขจัดปัญหาความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นไดเสมอ
เมื่อมีวิกฤตในเรื่องน้ําในพื้นที่ รูปแบบของเครือขายเป็นแบบวงกลม คือเมื่อกลุมหนึ่งรูข อมูลก็จะแจง
ตอไปยังกลุมที่สอง สาม สี่ จนวนกลับมายังกลุมตนทางเหมือนเดิม เพราะการสื่อสารจะมีลักษณะ
บอกตอกับกลุมที่ใกลๆกอน ดังรูปที่ 6.1 และใชเครื่องมือเป็นแบบทดสอบความสัมพันธแระหวางกลุม
(ภาคผนวก ข.)
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กลุมฝายทุงนาดงใต

กลุมฝายทุงตเาคํา

กลุมฝายทุงแมแหว

กลุมฝายทุงใหม

กลุมฝายทุงฝาตอง

กลุม ฝายทุงนาดอ

กลุมฝายทุงหลวง



กลุมฝายทุงคงเหนือ



กลุมฝายทุงหัวฝาย

กลุมฝายทุงปู

1 กลุมฝายทุงสาด
2 กลุมฝายทุงตง
3 กลุมฝายทุงปู
4 กลุมฝายทุงหัวฝาย
5 กลุมฝายทุงคงเหนือ
6 กลุมฝายทุงหลวง
7 กลุมฝายทุงนาดอ
8 กลุมฝายทุงฝาตอง
9 กลุมฝายทุงใหม
10 กลุมฝายทุงแมแหว
11 กลุมฝายทุงตเาคํา
12 กลุมฝายทุงนาดงใต

กลุมฝายทุงตง

กลุ ม ผู ใ ช น้ํ าไ ด รั บ
ขอมู ลข าวสารจากกลุ ม
ผูใชน้ํากลุมใด

กลุมฝายทุงสาด

ตารางที่ 6.2 แสดงผลการสํารวจความเป็นเครือขายของกลุมผูใชน้ําในลําหวยแมขนิลใต อ.สเมิง



































ที่มา : จากการสํารวจเก็บขอมูลของผูวิจัย พ.ศ. 2555
ภาพที่ 6.2 ผลจากตารางที่ 6.2 แสดงรูปแบบของเครือขายแบบวงกลมในลุมน้ําตอนบน
กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง
กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

ที่มา : จากขอมูลในตารางที่ 6.2
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1 กลุมฝายปุาบงหลวง
2 กลุมฝายปุาไมแดง
3 กลุมฝายหวยหินลับ
4 กลุมฝายนาเฟือง
5 กลุมฝายหลวง
6 กลุมฝายนาผาขาว
7 กลุมฝายปุากวาว
8 กลุม ฝายยาง
9 กลุมฝายปูุกอน
10 กลุมฝายกองอาง

















ที่มา : จากการสํารวจเก็บขอมูลของผูวิจัย พ.ศ. 2555
ภาพที่ 6.3 ผลจากตารางที่ 6.3 แสดงรูปแบบของเครือขายแบบวงกลมในลุมน้ําตอนบน
กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง
กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

องค์กรผู้ใช้น้าอ่าง
เก็บน้้า

กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

กลุ่มผู้ใช้น้า
เหมือง

ที่มา : จากขอมูลในตารางที่ 6.3

10 กลุมฝายกองอาง

9 กลุม ฝายปูุกอน

8 กลุมฝายยาง

7 กลุมฝายปุากวาว

6 กลุมฝายนาผาขาว

5 กลุมฝายหลวง

4 กลุมฝายนาเฟือง

3 กลุมฝายหวยหินลับ

2 กลุมฝายปุาไมแดง

กลุมผูใชน้ําไดรับขอมูลขาวสารจาก
กลุมผูใชน้ํากลุมใด

1 กลุมฝายปุาบงหลวง

2.2) การบริห ารจัดการน้ําแบบเครือขา ยลุม น้ํา อางเก็ บ น้ําเดีย วกั น มี
ลักษณะของแหลงน้ําเป็นการใชน้ําจากอางเก็บน้ําลูกเดียวกันโดยผูใ ชน้ําจะจัดตั้งกลุม ผูใ ชน้ําขึ้นตามลํา
รางสงน้ํายอย เชน ถามีลํารางสงน้ํายอยแบงออกเป็น 4 สายก็จะแบงกลุมผูใชน้ําออกเป็น 4 กลุม
แลวแตละกลุมก็จะมีหัวหนากลุมมาเป็นตัวแทนในรวมบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํารวมกัน เรียกวา
คณะกรรมการผูใชน้ําอางเก็บน้ํา โดยสวนใหญเป็นกลุมที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นอยางเป็นทางการโดย
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากกรมชลประทาน กอนที่จะมีการกอสรางอางเก็บน้ํา และเมื่อกอสราง
อางเก็บน้ําแลวเสร็จก็จะมอบการดูแลบริหารจัดการน้ํามาเป็นของกลุม ผูใ ชน้ําเชนเดิม ซึ่งลักษณะของ
การเกิดเครือขายของกลุมผูใชน้ําดังกลาวมีรูปแบบที่เป็นลักษณะรวมศูนยแ
ตารางที่ 6.3 แสดงผลการสํารวจความเป็นเครือขายของกลุมผูใชน้ําในลําหวยแมสาบ อ.สเมิง
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6.3 สถาบันจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าตอนล่าง
เป็นที่อยูอาศัยของชุมชนที่มีความหลากหลาย มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองมีพื้นที่บริการ
การใชน้ําครอบคลุมพื้นที่หลายหมูบาน จึงความซับซอนของการบริหารจัดการน้ําในหลายวงหลาย
ระดับ จึงเป็นการบริหารจัดการน้ําที่เกี่ยวของกับการจัดการคนในหลายพื้นที่และหลายระดับเป็น
หลัก ในที่นี้สามารถแบงระดับของการบริหารจัดการน้ําออกเป็น 2 ระดับไดแก
1) ระดับในกลุมหรือระดับองคแกร มีระบบการบริหารจัดการน้ําเกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําแม
ขานอยู 3 รูปแบบ ไดแก
1.1) การบริหารจัดการน้ําแบบองคแกรเหมืองฝาย เป็นรูป แบบการจัดการน้ํานี้
สามารถพบไดทั่วไปในที่ราบลุมแมน้ําหรือบริเวณพื้นที่ตอนลางของลุมน้ําแมขาน รูปแบบการบริหาร
จัดการนี้จึงมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีความหลากหลายชาติพันธุแ หลายเขต
หลายหมูบาน และหลากหลายองคแกรมาอยูรวมกัน ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการแบบองคแกรเหมือง
ฝายหรือคณะกรรมการเหมืองฝาย สามารถแบงออกตามขนาดของสมาชิกผูใชน้ําและตามขนาดพื้นที่
บริการได 3 ขนาดไดแก 1) องค์กรเหมืองฝายขนาดเล็ก มีส มาชิกผูใชน้ําระหวาง 10- 99
ครัวเรือ น เนื่องจากในอดีตนั้นชาวบานมีจํานวนคอนขางนอยและตองแบงเวลาสวนหนึ่งไปเป็น
แรงงานใหกับเจานาย ตอมาเมื่อมีผูคนเขามาอยูอาศัยมากขึ้นจึงขอขุดลําเหมือง(คลองสงน้ํา)ตอกันมา
เป็นทอดๆโดยจะตองไดรับการอนุญาตจากแกฝายเสียกอนจึงจะดําเนินการเปิดน้ําใหไหลเขาลําเหมือง
ได ดังนั้นระบบเหมืองฝายนี้จงึ ขึ้นอยูกบั แรงงานและขนาดพื้นที่เกษตรรองรับระบบสงน้ํา เหมืองฝาย
ขนาดเล็กดังกลาวนี้จึงมักจะมีชื่อตามผูสรางฝายคนแรกหรือตามชื่อชุมชนที่ฝายตั้งอยูหรือตามภูมิ
ประเทศที่ตั้งอยู เชน ฝายปูุกอน ฝายทุงตเาคํา ฝายปุ ากวาว ฝายปุาไมแดง ฝายดงเหนือ ฝาย
บานทรายมูล ฝายน้ําริน ฝายนาผาขาว เป็นตน 2) องค์กรเหมืองฝายขนาดกลาง มีสมาชิกผูใช
น้ําอยูระหวาง 100 - 999 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่บริการหรือพื้นที่สงน้ําของระบบการบริหารจัดการ
น้ําอยูระหวาง 501 – 5,000 ไร ซึ่งอยูในพื้นที่ หลายหมูบาน หลายตําบล บางแหงกินพื้นที่ 2
อําเภอ เชน ฝายนอน ฝายหวยผึ้ง ฝายทาคําปา ฝายนาทราย ฝายศรีบุญเรือง ฝายรองปูกอง
และในลําน้ําสาขาแมขาน ไดแก ฝายสันปูเลย ฝายไรรอ ฝายเกาะไมตัน ฝายเจาศรีหมื่น ฝายทุง
เสี้ยว ฝายหลังถ้ํา เป็นตน 3) องค์กรเหมืองฝายขนาดใหญ่ มีสมาชิกผูใชน้ําอยูระหวาง 1,00010,000 ครัวเรือน มีขนาดพื้นที่บริการหรือพื้นทีส่ งน้ําของระบบการบริหารจัดการน้ํามากกวา 5,000
ไรขึ้นไป เชน ฝายสมบูรณแหรือฝายหนองเย็น ฝายขุนคง กั้นลําน้ําแมวาง ฝายทาวังตาล ฝายทา
ศาลาหรือพญาคํา กั้นแมน้ําปิง เป็นตน ทั้งสามขนาดนี้มีโครงสรางการบริหารจัดการไมแตกตางกัน
กลาวคือ สวนใหญจะตั้ง อยูในแหลง น้ําที่เ ป็นลําน้ําสาขาหรือแมน้ําสายหลัก ระบบสงน้ําเป็นฝาย
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชลประทานมาสรางใหแลวยกใหกลุม เป็นผูด ูแล ลําเหมือง(คลองสงน้ํา)
สวนใหญจะมีอยูไมนอยกวา 2 เสนมีลักษณะเป็นรางเปิดดาดคอนกรีตบางสวนสวนใหญเป็นดินขุด
น้ําจะไหลเขาสูแปลงเกษตรโดยผานระบบแต(ที่ กั้นลําคลองสง น้ําเพื่อใหน้ํายกระดับสูง ขึ้น) และ
ระบบตาง(ชองระบายน้ํา)ซึ่งจะมีขนาดแตกตางกันขึ้นอยูกับพื้นที่เกษตรกรรมถาพื้นที่มากก็จะมีชองที่
ใหญมาก มีระบบกติกาคือเมื่อมีการซอมฝายและขุดลอกลําเหมือง(คลองสงน้ํา)สมาชิกตองสงแรงงาน
มาชวยกันตามขนาดของพื้นที่รับน้ําเชน มีพื้นที่ไมเกิน 3 ไรเอาแรงงาน 1 คน ถามีพื้นที่ 3-6 ไรเอา
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แรงงาน 3 คน เป็นตน ถาหากขาดหรือไมเอาอุปกรณแมาก็จะตองถูกปรับเป็นเงินตอคนตอวัน มี
ระบบกํากับที่เป็นสัญญาเหมืองฝายโดยสมาชิกในกลุมจะชวยกันตั้งขึ้นมาควบคุมสมาชิกดวยกันเอง
โดยการรับรองจากนายอําเภอ การใชร ะบบพิธีก รรม ประเพณี ความเชื่อ เชน การเลี้ยงผีฝาย
ตลอดจนการใชพระราชบัญญัติชลประทานราษฏรแ 2482 และกฎหมายอื่นๆเขามาเป็นเครื่องมือแกไข
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได
1.2) การบริห ารจั ดการน้ํ าแบบสมาคมผู ใช น้ํ า เป็ น รูป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ นมาเมื่ อ
ประมาณปี พ.ศ. 2542 ที่ผานมา สืบเนื่องจากการที่รัฐและองคแกรอื่นๆตองการใหความชวยเหลือ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แตกลุมเกษตรกรผูใชน้ําสวนใหญไมได
ขึ้นทะเบียนไวอยางเป็นทางการ จึงทําใหกลุมผูใชน้ําไมสามารถรับเงินชวยเหลือในรูปแบบตางๆได
เชน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ เงินคาเชา ฯ ประกอบกับทรัพยแสินที่อยูในเขตการดู แลของเหมือง
ฝาย สามารถพัฒนาไปสูการเชาเพื่อใหเกิดรายไดกอนโตแกสมาชิกผูใชน้ําได แตขณะเดียวกันก็ไม
อยากใหกลุมผูใชน้ําตั้งใจหากําไรจากการดําเนินการดังกลาวมากไปกวาเจตนาเดิม ดังนั้นรัฐจึงใหกลุม
เกษตรกรผูใชน้ําไปขอจดทะเบียนเป็นสมาคมผูใชน้ําขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ เมื่อ
กลุมผูใชน้ํามีความเป็นนิติบุคคลแลวสงผลใหหนวยงานของรัฐและองคแกรอื่นๆสามารถเขาไปใหความ
ชวยเหลือ ในรูปแบบของเงินบริจาค เงินสนับสนุนฯ ไดอยางถูกตองไมขัดกับระเบียบการใชจาย
งบประมาณของสํานักงบประมาณ แตเมื่อเวลาผานไปดวยระเบียบวิธีของการจัดตั้งสมาคมจะตอง
ไดรับการตรวจสอบผลการดําเนินงานจากกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จึงมีความยุงยากในการ
รวบรวมหลักฐานของสมาคมผูใชน้ําเพื่อรองรับการตรวจสอบ ปัจจุบัน (พ.ศ.2555)ในเขตลุมน้ําแม
ขานไม พ บวามี รูป แบบการบริห ารจัดการรูป แบบนี้อยู แตเ พื่อใหเ ห็นภาพและยัง คงมี รูป แบบนี้
เหลือ อยูเพี ยงแหงเดียงคือ สมาคมผูใชน้ําฝายทาวังตาล ในเขตอําเภอสารภี ติดกับอําเภอเมือง
เชียงใหม เนื่องจากเป็นกลุมผูใชน้ําขนาดใหญ มีพื้นที่บริการเป็นจํานวนมาก ตัวฝายกั้นลําน้ําสาย
หลักคือแมน้ําปิง มีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่แตกตางจากรูปแบบขององคแกรเหมืองฝายอื่นๆ
เชน โครงสรางองคแกรมีรูปแบบของกรรมการเป็นไปตามแบบแผนของสมาคมทั่วไป คือ มีนายก
สมาคม อุ ป นายก ที่ ป รึก ษา กรรมการและเลขาเป็น ผูจัดการ(หัวหน ากลุม ผูใ ชน้ําเดิม ) เลขา
เหรัญญิก กรรมการ และสมาชิกผูใชน้ํามีขนาด 1,854 ครัวเรือน พื้นที่บริการ 8,272 ไร ระบบสง
น้ําตัวฝายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลําน้ําแมปิง รางสงน้ําเป็นรางเปิดดาดคอนกรีตเป็นสวนใหญ
กติกาเป็นการใชขอกําหนดเดิมที่สมาชิกทุกคนรวมกันกําหนดมาเป็นขอบังคับของกลุมเชน การเก็บ
คาบริหารจัดการ การเก็บคาน้ํา เกณฑแการใชแรงงานขุดลอกรางสงน้ํา(เหมือง)สวนใหญจะใชการจาง
เพราะมีเงินบริหารจัดการเป็นจํานวนมากอยูแลว การปรับการลงโทษ แตทั้งหมดตองไมเป็นการหา
กําไรใหเกิดขึ้นในองคแกร สวนระบบกํากับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแเป็นหลัก
1.3) การบริหารจัดการน้ําแบบสหกรณแผูใชน้ําเป็นรูปแบบทีเ่ กิดขึ้นมาเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2543 ที่ผานมา สืบเนื่องจากการที่องคแกรเหมืองฝายไมมีเงินทุนมากพอที่จะไปดําเนินการใน
ดานตางๆ เชน การซอมแซมฝาย การขุดลอกเหมือง(รางสงน้ํา) การเลี้ยงผีฝายฯ ดังนั้นเกษตรกร
ที่รวมตัวกันเป็นกลุมผูใ ชน้ําอยูแลว จึงหาแนวทางที่จะจัดหารายไดมาชวยแบงเบาภาระของเกษตรกร
ผูใชน้ําในกลุม ดวยการขอรับการชวยเหลือจากรัฐ การขอกูเงินจากสถาบันทางการเงิน การรับเงิน
บริจาคจากองคแกรอื่นๆ การระดมเงินจากสมาชิกเพื่อการลงทุนสรางรายไดแลวมาแบงปันกําไรคื น
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ใหแกสมาชิกเป็นตน จากแนวความคิดดังกลาวสงผลใหกลุมเกษตรกรผูใชน้ําที่รวมตัวกันเป็นกลุมผูใช
น้ํามีความสนใจ และไดไปขอจัดตั้งเป็นสหกรณแผูใชน้ําเพื่อการเกษตรขึ้นเป็นจํานวนมาก แตเมื่อเวลา
ผานไปพบวาหลายแหงไมสามารถดําเนินการใหเป็นไปตามเจตนารมดังกล าวได ประกอบกับมีความ
ขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนแ รวมไปถึงมีความยุงยากในการรวบรวมหลักฐานใหเป็นไปตามระบบ
บัญชี จึงทําใหกลุมเกษตรกรผูใชน้ําที่ไปขอจดทะเบียนเป็นระบบสหกรณแขอยกเลิกและกลับมาเป็น
เหมือนเดิมคือเป็นระบบองคแกรเหมืองฝายเชนเดิม แตจากการสํารวจพบวา มีอยูแหงเดียวที่พบวามี
การใชรูปแบบสหกรณแอยูคือ กลุมเกษตรกรผูใชน้ําฝายทุงเสี้ยว กั้นลําน้ําแมขานตอนลางในพื้นที่
ปลายน้ํา โครงสรางฝายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รางสงน้ําดาดคอนกรีตบางสวนนอกจากนั้นเป็นราง
ดินเป็นสวนใหญมีสมาชิกผูใชน้ํา 369 ครัวเรือนมีพื้นบริการ 2,272 ไร ประธานกลุมใหเหตุผลวาเรา
ไมมีเงินไปทํากิจกรรมตางๆจึงตองอาศัยการระดมทุนจากสมาชิกไปดําเนินการ ซึ่งที่ผานมากผลการ
ดําเนินการก็อยูในเกณฑแเ ป็นที่นาพอใจ สามารถแกไขปัญหาตางๆได ที่ยัง ในรูป แบบการบริหาร
จัดการแบบนี้ไดเพราะเราไมคิดที่จะไปทําอะไรใหญโตทําแตสิ่งที่เราพอทําไดเชน การทําน้ําดื่มขาย
แรงงานก็สมาชิกมาชวยกัน การซื้อปุยราคาถูกจากสหกรณแมาขายใหสมาชิกเป็นตน การบริหาร
จัดการดานอื่นๆไมแตกตางจากกลุมเกษตรผูใชน้ําอื่นๆ กลาวคือระบบกติกากลุมผูใชน้ําก็ยังคงเป็น
กฎเกณฑแที่สมาชิกชวยกันกําหนดและสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดถาหากพบวาไมเป็นธรรม สวน
ระบบกํ ากั บนั้นใชระเบียบวาดวยสหกรณแการเกษตรเป็นหลักรวมไปถึงการใช พรบ.ชลประทาน
ราษฎรแ 2482 และกฎหมายอื่นมาประกอบ เพื่อใชเมื่อเกิดความขัดแยงกับกลุมอื่นๆ เป็นตน
2) ระดับเครือขายหรือระหวางองคแกรในพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนลางมีระบบการบริหาร
จัดการเกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ํา 2 รูปแบบ ไดแก
2.1) การบริหารจัดการน้ําแบบเครือขายองคแกรเหมืองฝายตอนลางจากการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการน้ําในเขตลุมน้ําแมขานตอนลาง ซึ่งประกอบดวยลําน้ําสําคัญ 2 ลําน้ําคือลํา
น้ําแมวางมีกลุมผูใชน้ําทั้งหมด 15 กลุม และลําน้ําแมขานมีกลุมผูใชน้ําทั้งหมด 8 กลุม พบวามีกลุม
เกษตรกรผูใชน้ํารวมตัวกันเป็นกลุมตลอดลําน้ําทั้งสองแหงในพื้นที่ตอนลางเพื่อรวมกันควบคุมและ
บริหารจัดการน้ําใหสมาชิกทุกคนในกลุมใชอยางเป็นธรรม นั้นคือการบริหารจัดการในระดับสถาบัน
หรือกลุม ถาพิจารณาในภาพรวมทั้งลุมน้ํา(รวมพื้นที่ตอนบนและตอนลาง)จะพบวาไมมีปรากฏการณแ
การรวมตัวของแตละกลุมขึ้นเป็นเครือขายในระดับลุมน้ําเลย อยางไรก็ดีจากการสํารวจและลงพื้นที่
จริงพบวามีการรวมตัวกันเป็นกลุมลักษณะเป็นเครือขา ยอยูบางที่เรียกตัวเองวา “ เครือข่ายองค์กร
เหมืองฝายตอนล่าง ” สาเหตุของการรวมตัวกันเป็นเพราะเกิดความแหงแลงไมมีน้ําใชเพื่อการทํา
การเกษตรมาตอเนื่องกวา 2 ปีติดตอกัน จึงทําใหกลุมผูใชน้ําที่อยูตอนลาง(ตอนปลายของลําน้ําแม
วาง) เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุมเครือขายเหมืองฝายตอนลางจากทั้งหมด 15 กลุมประกอบดวย 6
กลุมผูใชน้ําสําคัญ ไดแก 1) กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา 2) กลุมผูใชน้ําฝายทาสา 3) กลุมผูใชน้ําฝาย
ดอนปิน 4) กลุมผูใชน้ําฝายศรีบุญเรือง 5) กลุมผูใชน้ําฝายคําภิโล และ6) กลุมผูใชน้ําฝายปูุโล เพื่อ
สรางอํานาจตอรองและกดดัน โดยขอใหกลุมผูใชน้ําในฝายที่กั้นลําน้ําแมวางที่อยูตอนบนปลอยน้ําลง
มาบาง โดยใชรอบเวร เชน ปลอยน้ํามาตอนลางมาครั้งละ 5 วันสลับกันไป ซึ่งไมใชกลุมผูใชน้ํา
ตอนบนฝันน้ําเขาแปลงเกษตรตนเองจนหมดและไม ปลอยมาขางล างเลย รูปแบบของเครือขาย
ดังกลาวนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีวิกฤตเรื่องน้ําเทานั้นจึงจะทําให
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กลุมผูใชน้ําแตละกลุมหันหนามารวมตัวกัน เมื่อเหตุการณแเขาสูปกติทุกกลุมก็ตางแยกยายกันทํางาน
ตามปกติ แตก็ พบวาผลจากการรวมตัวกันนั้นมีการสรางโครงสรางของเครือขายไวเพื่อเกิดความ
สะดวกในการประสานงานไว เชน มีการแตงตั้งประธานเครือขาย เลขา รองประธาน กรรมการ
เหรัญญิก ไวเพื่อคราวตอไปจะไดประสานงานกันได ดังนั้นรูปแบบของเครือขายของกลุมผูใชน้ําใน
พื้นที่ลุมน้ําตอนลาง จึงเป็นรูปแบบรวมศูนยแไวกับประธานเพียงผูเดียว(ดูรูปที่ 6.3) รูปแบบนี้มีความ
สะดวกในหลายดาน กลาวคือ กอใหเกิดความชัดเจนไมสับสนในการใหขอมูลขาวสารไปสูสมาชิก
กลุมอื่นๆ สะดวกในการติดตอประสานงาน มีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงจุดเดียว เป็นตน

1.กลุมผูใชน้ําฝายสันปูเลย
2.กลุมผูใชน้ําฝายไรรอ
3.กลุมผูใชน้ําฝายเกาะไมตัน
4.กลุมผูใ ชน้ําฝายเจาศรีหมื่น
5.กลุมผูใชน้ําฝายน้ําบอทิพยแ
6.กลุมผูใชน้ําฝายปวงสนุก
7.กลุมผูใชน้ําฝายทุงเสี้ยว
8.กลุมผูใชน้ําฝายหลังถ้ํา














ที่มา : จากก

ภาพที่ 6.4 ผลจากตารางที่ 6.4 แสดงรูปแบบของเครือขายแบบวงกลมในลุมน้ําตอนลาง
กลุ่มผู้ใช้น้า
กลุ่มผู้ใช้น้า

กลุ่มผู้ใช้น้า
เครือข่ายผู้ใช้นา้

กลุ่มผู้ใช้น้า

8.กลุมผูใชน้ําฝายหลังถ้ํา

7.กลุมผูใชน้ําฝายทุงเสี้ยว

6.กลุมผูใชน้ําฝายปวงสนุก

5.กลุมผูใชน้ําฝายน้ําบอทิพยแ

4.กลุมผูใชน้ําฝายเจาศรีหมื่น

3.กลุมผูใชน้ําฝายเกาะไมตัน

2.กลุมผูใชน้ําฝายไรรอ

กลุ ม ผู ใ ช น้ํ าได รั บ ข อ มู ล ข าวสาร
จากกลุมผูใชน้ํากลุมใด

1.กลุมผูใชน้ําฝายสันปูเลย

ตารางที่ 6.4 แสดงผลการสํารวจความเป็นเครือขายของกลุมผูใชน้ําในลําน้ําแมขานตอนลาง

กลุ่มผู้ใช้น้า

ที่มา : จากขอมูลในตารางที่ 6.4
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1.กลุมผูใชน้ําฝายนอน



2.กลุมผูใชน้ําฝายสมบูรณแ
3.กลุมผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง



4.กลุมผูใชน้ําฝายขุนคง



5.กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
6.กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
7.กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา
8.กลุมผูใชน้ําฝายทาสา





ที่มา : จากการสํารวจเก็บขอมูลของผูวิจัย พ.ศ. 2555









8.กลุมผูใชน้ําฝายทาสา

7.กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา

6.กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย

5.กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย

4.กลุมผูใชน้ําฝายขุนคง

3.กลุมผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง

2.กลุมผูใชน้ําฝายสมบูรณแ

กลุ ม ผู ใ ช น้ํ าได รั บ ข อ มู ล ข าวสาร
จากกลุมผูใชน้ํากลุมใด

1.กลุมผูใชน้ําฝายนอน

2.2) การบริหารจัดการน้ําแบบเครือขายลุมน้ําตอนลาง รูปแบบการบริหารตลอด
ลุม น้ําตอนลางนี้มีพั ฒ นาการมาจากเครือขายแบบแรกคือ เครือขายองคแกรเหมืองฝายตอนลาง
กลาวคือในพื้นที่ตอนลางลําน้ําแมขานและแมวางนั้น ตางก็ก็มีกลุมผูใชน้ําที่อยูตอนปลายของลําน้ําซึง่
เมื่อเกิดวิกฤตน้ําแลงก็จะไดรับผลกระทบกอน หรือเมื่อเกิดวิกฤตน้ําทวมก็มักจะไดรับผลกระทบหนัก
ที่สุดเชนกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดการรวมตัวกันขึ้นในเฉพาะกลุมผูใชน้ําที่อยูตอนปลาย
เพื่อเรียกรองสิทธิตางๆของพวกเขา ในขณะที่ปัญหาวิกฤตเรื่องน้ําแลงสงผลกระทบหนักขึ้นตอเนื่อง
มา 2 - 3 ปีติดตอกันเชนเมื่อปี พ.ศ. 2544-2546 สงผลใหพื้นที่ตอนลางไมมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเลย
จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําทุกกลุมในพื้นที่ลุมน้ําตอนลางเกิดขึ้น เพื่อรวมกันสราง
อํานาจตอรองและขึ้นไปหาสาเหตุรวมกันในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน ปรากฏการณแนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ 10 ปี
มาแลวก็จริงแตก็ยังพบวา มีการสรางรูปแบบการบริหารจัดการเครือขายไวในพื้นที่ลุมน้ําตอนลางอยู
โดยมีการแตงตั้งประธานเครือขาย เลขา รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก ไวเพื่อคราวตอไปจะ
ไดประสานงานกันได ดัง นั้นรูปแบบของเครือขายของกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง จึงเป็น
รูป แบบรวมศูน ยแไว กั บ ประธานเพียงผูเ ดี ยว(ดูรูป ที่ 6.4) รูป แบบนี้ มี ความสะดวกในหลายดา น
กลาวคือ กอใหเกิดความชัดเจนไมสับสนในการใหขอมูลขาวสารไปสูสมาชิกกลุมอื่นๆ สะดวกในการ
ติดตอประสานงาน มีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงจุดเดียว เชนเดียวกับรูปแบบแรก
ตารางที่ 6.5 แสดงผลการสํารวจความเป็นเครือขายของกลุมผูใชน้ําในลําน้ําแมวางตอนลาง
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ภาพที่ 6.5 ผลจากตารางที่ 6.4 แสดงรูปแบบของเครือขายแบบวงกลมในลุมน้ําตอนลาง
กลุ่มผู้ใช้น้า
กลุ่มผู้ใช้น้า

กลุ่มผู้ใช้น้า
เครือข่ายผู้ใช้น้า

กลุ่มผู้ใช้น้า

กลุ่มผู้ใช้น้า

ที่มา : จากขอมูลในตารางที่ 6.5
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัด
เชียงใหม โดยอาศัยขอมูลทางกายภาพประกอบดวย การใชที่ดิน การใชน้ําในแหลงน้ําแต ละแหง
รูปแบบของระบบสงน้ํา การวางแผนการผลิตเพื่อการเพาะปลูก ฯ ขอมูลทางสังคม ประกอบดวย
ขนาดหรือจํานวนผูใชน้ําเพื่อการเกษตร รูปแบบการรวมกลุม การมีผูนํา สภาพปัญหาและความ
ตองการ การสรางกฎกติกา การกํากับดูแลผูใชน้ําในกลุม ฯ และขอมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย
การจัดเก็บรายไดเขากลุม การเพิ่มขึ้น-ลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การลงทุนเพื่อวางระบบการ
ผลิตในพื้นที่เกษตร เป็นตน นั้นพบวาผลจากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม พบวามีสถาบันในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยู
2 กลุมหลักๆ ไดแก รูปแบบที่ไมเป็นทางการ กับรูปแบบที่เป็นทางการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. รูปแบบที่ไม เป็นทางการ ประกอบดวย 3 รูป แบบคือ รูป แบบเหมืองฝาย
ครัวเรือน รูปแบบแกเหมืองแกฝาย รูปแบบเครือขายผูใชน้ํา
2. รูปแบบที่เป็นทางการ ประกอบดวย 3 รูปแบบคือ รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย
รูปแบบสหกรณแผูใชน้ํา รูปแบบสมาคมผูใชน้ํา
6.4 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันจัดการน้า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลตอเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมเกษตรและ
สิ่งแวดลอม องคแกรผูใชน้ําเหมืองฝาย ซึ่งเป็นระบบยอยของระบบสังคมโดยรวม กระบวนการการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมองคแกรที่ตอบสนองตอเงื่อนไขทางประวัติศาสตรแและเงื่อนไขทางนิเวศวิทยา ที่
มีแนวโนมการปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมองคแกรที่เป็นทางการและการจัดการในระดับลุมน้ําที่เพิ่ มความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น กลุมผูใชน้ําไดเริ่มกอรูปเป็นองคแกรชุมชนทองถิ่น ในชวงปลายของ “รัฐลานนา”
และมีการกอรูปขึ้นใหมเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 3 ชวง
ตามลักษณะของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการน้ําในกลุมผูใชน้ําเหมื องฝาย ไดแก 1) ยุค
เริ่มแรก (พ.ศ. 2000 – 2436) 2) ยุคเปลี่ยนแปลง(พ.ศ. 2437-2500) 3) ยุคปรับตัว (พ.ศ. 245012556) ดังรูปที่ 6.5
ยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2000 – 2436) เป็นยุคที่ใชการปกครองแบบดั้งเดิม กลาวคือตั้งแตมี
การตั้งอาณาจักรลานนา จนมาถึงสมัยราชวงศแมังรายปกครองบานเมืองระหวาง พ.ศ. 1839-2101
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ไดตรากฎหมายปกครองราษฎรที่มีเนื้อหาและสาระสําคัญเกี่ยวกับบุคคลและครอบครัว ในการใช
ทรัพยากรสาธารณะรวมกัน ไดแก ที่ดิน ปุาไม แหลงน้ํา เป็นตน วันเพ็ญ สุรฤกษแ (2528) ตอมาได
เรียกกฎหมายนี้วา “ กฎหมายมังรายศาสตรแ ” ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของกฎหมายลานนา เพื่อควบคุม
กํากับดูแลใหเกิดความสงบเรียบรอย ตอการใชน้ําในเหมืองฝายรวมกันในชุมชน จนกระทั่งมาสิ้นสุด
เมื่อปี พ.ศ. 2436 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเจามาเป็นระบบรัฐสยามเรียกวา การ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เกิดองคแกรผูใชน้ําแลว 2 รูปแบบ ดังรูป 6.5
ยุคเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2437-2500) เป็นยุคสิ้นสุดการปกครองระบบเจา กลาวคือ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการใชน้ําระบบเหมืองฝาย เมื่อเจาผูปกครองและราชวงศแสวนใหญกําลังจะศูนยแเสีย
อํานาจในการปกครองไป จึง ไดระดมแรงงานซึ่ง เป็น ทาสหรือสวยมาชวยกั นสรางฝายและขุดลํา
เหมืองขึ้นเพื่อทดน้ําไปยังพืน้ ที่เกษตรใหมากที่สดุ จะสงผลใหผลิตขาวไดปริมาณมากขึ้นจะทําใหเจาที่
เป็นเจาของระบบเหมืองฝายมีความเป็นอยูดีขึ้นเชนเดิมภายหลังจากที่ถูกลิดรอนอํานาจไป เชน ฝาย
พญาคํา ฝายเจาศรีหมื่น ฝายเหมืองเจาแกวนวรัตนแ ฝายขุนคง เป็นตน ระบบเหมืองฝายดังกลาว
เป็นระบบที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน มีขนาดใหญมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเหมืองฝายใกลเคียง
กัน กลาวคือมีผูใชน้ํามากกวา 2,000 ครัวเรือน มีพื้นที่สงน้ําครอบคลุมกวา 10,000 ไรขึ้นไป เป็น
ตนโดยมีลําดับเหตุการณแสําคัญดังนี้
 พ.ศ. 2436 เปลี่ยนการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล
 พ.ศ. 2448 ประกาศเลิศทาสทั่วประเทศ
 พ.ศ. 2460 บริษัทตางชาติเขามาสัมปทานปุาไมสักในพื้นที่
 พ.ศ. 2462 รัฐมีนโยบายสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเขมขน
 พ.ศ.2480 รัฐมีนโยบายสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจบนที่สูงและสนับสนุนปลูกฝิ่น
 พ.ศ. 2482 เกิด พรบ. ชลประทานราษฎรแ
 พ.ศ. 2485 เกิด พรบ. ชลประทานหลวง
 พ.ศ. 2495 รัฐใหบริษัทในประเทศสัมปทานปุาไมในประเทศ
ยุคปรับ ตัว (พ.ศ. 24501-2556) จากกลุมผูใชน้ําเหมื องฝายที่ ไม เป็นทางการสูความเป็น
ทางการ ในรูปขององคแกรผูใชน้ําในรูปแบบตางๆ เกิดองคแกรผูใชน้ํารูปแบบใหม 4 รูปแบบดังรูป 6.4
ไดพัฒนาโครงสรางและหนาที่ คณะบริหารซึ่งมาจากสมาชิกผูใชน้ํา องคแกรทองถิ่น หนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยสมาชิกผูใชน้ําจะทําการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ปี โดยนายอําเภอจะออกหนังสือรับรอง จาก
การขยายการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการคาและความหลากหลายองคแกรผูใชน้ํา ทําใหองคแกรผูใช
น้ําตองจัดสรรน้ําใหแกสมาชิกอยางประณีตมากยิ่งขึ้น โดยมีลําดับเหตุการณแสําคัญที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
 พ.ศ. 2502 ยกเลิกการปลูกฝิ่น สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบนที่สูง
 พ.ศ. 2504 เกิด พรบ. อุทยานแหงชาติ
 พ.ศ. 2507 เกิด พรบ.ปุาสงวนแหงชาติและรัฐตัดถนนไปยังพื้นที่ปุาตนน้ํามากขึ้น
 พ.ศ. 2513 รัฐสงเสริมนโยบายปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ตอนบน
 พ.ศ. 2520 รัฐเริ่มเขามาเปลี่ยนแปลงจากฝายไมเป็นฝายคอนกรีตแทน
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 พ.ศ. 2528 รัฐโดยมติคณะรัฐมนตรีหามคนใชประโยชนแใน Zone 1A,C เป็นตน
 พ.ศ. 2530 รัฐปรับกิจกรรมการใชประโยชนแที่ดินจนถึงปัจจุบัน
 พ.ศ. 2537 พรบ.การกระจายอํานาจสูทองถิ่นสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ภาพที่ 6.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงขององคแกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมขาน จังหวัดเชียงใหม
การผลิตเพื่อยังชีพ (ท้านาปีละ 1 ครังต่อปี)

พ.ศ. 2000 – 2436
กฎหมายมังรายศาสตร์(กฎหมายล้านนา)

การผลิตเพื่อการพาณิชย์ (ท้านาปีละ 2 – 3 ครังต่อปี)

พ.ศ. 2437 – 2536

พ.ศ. 2537 – 2556

พ.ศ.2436 เปลี่ยนแปลงจากระบบเจ้าเป็นระบบรัฐสยาม
พ.ศ. 2460 ให้สัมปทานป่าไม้

พรบ. ชลประทานราษฎร์ 2482

พรบ. ป่าไม้ 2484
พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ 2507
พ.ศ. 2520 เริ่มเปลี่ยนฝายไม้เป็น
คสล.
พ.ศ. 2529 มติคณะรัฐมนตรีการใช้ที่ดินฯ

ยุคดังเดิม

ยุคปรับตัว

ยุคเปลี่ยนแปลง
ฝายครัวเรือน
แก่เหมืองแก่ฝาย

องค์กรเหมืองฝาย

สมาคมผู้ใช้น้า

สหกรณ์ผู้ใช้น้า

ที่มา : การวิเคราะหแและการคนควาเอกสารของผูวิจัย พ.ศ. 2555

เครือข่ายองค์กรผู้ใช้
น้า
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ตารางที่ 6.6 เปรียบเทียบกลุมผูใชน้ําในเขตลุมลุมน้ําแมวาง จังหวัดเชียงใหม ปี พ.ศ. 2541 – 2555
พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)

จานวนสมาชิก (คน)

กลุ่มผู้ใช้น้า
1. กลุมฝายนอน

2541
1,050

2547
843

2555
127

2541
112

2547
107

2555
80

2. กลุมฝายสมบูรณแ

21,250

20,567

20,201

2,500

2,365

2,179

3. กลุมฝายหวยผึ้ง

3,920

2,328

2,165

428

419

379

4. กลุมฝายขุนคง

9,780

6,746

5,615

1,373

1,017

906

5. กลุมฝายนาทราย

2,370

1,808

1,650

420

403

356

6. กลุมฝายทาคําปา

2,900

2,858

2,584

449

369

303

7. กลุมฝายทาสา

500

459

400

107

96

72

8. กลุมฝายดอนปิน

1,270

400

352

85

83

63

9. กลุมฝายศรีบุญเรือง

910

857

765

177

165

118

10. กลุมฝายคําภิโล

680

300

245

111

58

46

11. กลุมฝายปูุโล

870

230

146

114

45

37

12. กลุมฝายรองตีมีด

412

350

324

142

98

86

13. กลุมฝายรองปูุกเอง

480

420

396

186

150

142

14. กลุมฝายทาหลา

682

606

548

366

300

264

15. กลุมฝายหลาย

324

284

282

86

52

48

47,398

39,056

35,800

6,656

5,727

5,079

รวม

รูปแบบองค์การ
2541

2547

2555

แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย

สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สมาคม
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา

แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย

สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
แกเหมือง
แกฝาย
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
แกเหมือง
แกฝาย

องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใ ชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
เครือขาย
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักชลประทานที่1 ปี 2547
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนทแ จํากัด และบริษัท พี แอนดแ ซี แมเนจเมนทแ จํากัด พ.ศ. 2542
การเก็บขอมูลภาคสนามจากนักวิจัย พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 6.7 เปรียบเทียบกลุมผูใชน้ําในเขตลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม ปี พ.ศ. 2541 – 2555
พื้นที่ชลประทาน (ไร่)

จานวนสมาชิก (คน)

กลุ่มผู้ใช้น้า
1. กลุม ฝายสันปูเลย

2541
1,650

2547
1,148

2555
1,066

2541
369

2547
253

2555
176

2. กลุมฝายไรรอ

1,440

1,147

1,114

263

200

168

3. กลุมฝายเกาะไมตัน

5,350

4,827

4,364

1,087

936

885

4. กลุมฝายเจาศรีหมื่น

3,480

2,865

2,480

792

636

582

5. กลุมฝายน้ําบอทิพยแ

690

402

384

172

95

88

6. กลุมฝายปวงสนุก

3,260

2,727

2,460

582

491

446

7. กลุมฝายทุงเสี้ยว

2,875

2,271

1,966

481

396

351

8. กลุมฝายหลังถ้ํา

1,806

1,308

1,110

386

273

235

9. กลุมฝายทาวังตาล

12,120

8,100

8,000

3,750

3,500

3,450

10. กลุมฝายปูุลอม

3

3

3

1

1

1

11. กลุมฝายบานกลาง

4

4

4

2

2

2

12. กลุมฝายทะเมน

4.5

4.5

4.5

1

1

1

13. กลุมฝายทุงหวยผึ้ง

5

5

5

3

3

3

14. กลุมฝายทุงนอย

4

4

4

1

1

1

15. กลุมฝายลุมวัด

6

6

6

2

2

2

32,697.5

24,795

22,944

7,892

6,790

6,391

รวม

รูปแบบองค์การ
2541

2547

2555

แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
แกเหมือง
แกฝาย
สมาคม
ผูใชน้ํา
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน

สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สมาคม
ผูใชน้ํา
สมาคม
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
สมาคม
ผูใชน้ํา
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน

องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
สหกรณแ
ผูใชน้ํา
องคแกร
ผูใชน้ํา
สมาคม
ผูใชน้ํา
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน
เหมืองฝาย
ครัวเรือน

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักชลประทานที่ 1 ปี 2547
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนทแ จํากัด และบริษัท พี แอนดแ ซี แมเนจเมนทแ จํากัด พ.ศ. 2542
การเก็บขอมูลภาคสนามจากนักวิจัย พ.ศ. 2555

จากขอมูลในตารางที่ 6.6 และตารางที่ 6.7 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุมผูใช
น้ําที่เกิดจากปัจจัยตางๆ เชน เกิดจากนโยบายของรัฐ เกิดจากขนาดของผูใชน้ํา เกิดจากปริมาณน้าํ
ในแตละแหลงน้ํา เป็นตน จากตารางในเบื้องแสดงใหเ ห็นถึงจํานวนผูใชน้ํามีแนวโนม ลดลงอยาง
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ตอเนื่อง ประกอบกับขนาดพื้นที่ทําการเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน เนื่องจากเกิด
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยและเพื่อการ
พาณิชยกรรมมากขึ้น ผนวกกับพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนลาง เป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยเรงใหเกิดการพัฒนา
คอนขางสูง มาก จะเห็นไดจากมีการพัฒ นาถนนวงแหวนรอบที่ 4 เขามาผานใจกลางพื้นที่ ลุมน้ํา
ตอนลางนี้ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ถนนดังกลาวกําลังดําเนินการกอสรางอยูอยางตอเนื่องคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันจัดการน้ําจากตารางที่ 6.6 และตารางที่ 6.7 นัน้ เป็น
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวเขาสูสมดุลใหม เชน กลุมผูใชน้ําในฝายเกาะไมตัน กลุมผูใชน้ําใน
ฝายเจาศรีหมื่น กลุมผูใชน้ําในฝายไรรอ เป็นตน ทั้งหมดเคยมีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําแบบแก
เหมืองแกฝาย ตอมาระบบการเมืองเขาชี้นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการไปขอจดทะเบียนเป็น
สหกรณแผูใชน้ํา ภายหลังจากที่ไดนําเอาระบบนี้ไปใชอยูระยะหนึ่งก็พบวารูปแบบดังกลาวไมเหมาะสม
กับการบริหารจัดการของกลุม ตนเอง จึงปรับเปลีย่ นมาเป็นรูปแบบองคแกรเหมืองฝายจนมาถึงทุกวันนี้
ระบบองคแกรเหมื องฝายมีโครงสรางที่กึ่งรัฐเขามาชวยดูแล ไมมี ระเบียบหรือเงือนไขจุกจิกใหตอง
เสียเวลาศึกษาลองผิดลองถูก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันจัดการน้ําจึงคาดวานาจะมาจาก
2 ปัจจัยหลักกลาวคือ ปัจจัยภายนอกที่มากระทําตอกลุมผูใชน้ําในแตละรูปแบบ และปัจจัยภายใน
ของแตละกลุมเอง ซึ่งจากการสํารวจและการลงพื้นที่เพื่อศึกษาในประเด็นนี้ พบวาปัจจัยภายใน
ได แก การเพิ่ ม -ลดของจํา นวนผู ใช น้ํ า การเพิ่ ม -ลดของขนาดพื้ น ที่ ใ ช น้ํา เพื่ อ การเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงแกไขกฎกติกา การปรับปรุงระบบสงน้ํา จะไมมีผลตอการปรับรูปแบบสถาบันแตอยาง
ใด แตถาเป็นปัจจัยภายนอกเขามากระทบก็จะเป็นปัจจัยเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารจัดการน้ําไดเร็วขึ้นอีก ปัจจัยที่วานี้ไดแก นโยบายทางการเมือง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ปริมาณน้ําที่มากหรือนอยกวาปกติเป็นเวลาติดตอกันหลายปี การเปลี่ยนแปลงระบบกํากับ การ
สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน
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แผนที่ 6.6 แสดงตําแหนงการพัฒนาถนนที่เป็นปัจจัยเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดิน
ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานและแมวาง จังหวัดเชียงใหม

แผนที่ แสดงต้าแหน่งของล้าน้้าแม่ ขานและล้า น้้าแม่วางผนวกเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงระหว่างอ้าเภอ
จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร

มาตราส่วน

1 : 500,000
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สรุปถาหากนําเอารูปแบบสถาบันทั้ง 6 รูปแบบมาทําเป็นตารางความสัมพันธแระหวางระบบ
กํากับกับขนาดผูใชน้ํา พบวารูปแบบมีสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในลุมน้ําแมขานมีแนวโนมเป็น
องคแกรที่เป็นทางการมากขึ้น เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเขากระทบ
ทําใหตองปรับตัวเพื่อใหเขากับสถานการณแปัจจุบันได (ตารางที่ 6.8)
ตารางที่ 6.8 แสดงพัฒนาการของสถาบันจัดการน้ําในพื้นทีล่ ุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม
เป็นทางการ

ที่มา : จากการศึกษาขอมูลกลุมตัวอยางและการวิเคราะหแเอกสารที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2555

ไม่เป็นทางการ
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บทที่ 7
การปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาบันจัดการน้า
เนื้อหาในบทนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อตอบคําถามการวิจัยและสมติฐานการวิจัยที่ไดกลาวไปแลวใน
บทที่ 1 โดยใชวิธีก ารอธิบ ายในลัก ษณะของเหตุและผลในแตละหัวขอมีร ายละเอียดดังนี้ การ
ปรับเปลี่ยนสถาบันจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนเพื่อการเกษตร เป็นภูมิปัญญาของชาวลานนาที่ไดรับ
การสืบทอดจากรุนสูรุนมาอยางตอเนื่องมากกวา 750 ปี (วันเพ็ญ สรุฤกษแ , 2528: 102) จนเกิดเป็น
องคแกรที่สรางความรูมาควบคูกับสังคมเกษตรในแบบแผนของชาวลานนา มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใน
การบริหารจัดการน้ําใหเขากับลักษณะของระบบทางสังคมของแตละชุมชนและระบบนิเวศในแตละ
พื้นที่นั้นๆ สงผลใหเกิดรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรที่มีความเดนชัดในดานตางๆไดแก
สถาบันจัดการน้ําแบบครัวเรือน สถาบันจัดการน้ําแบบแก เหมืองแกฝาย สถาบันจัดการน้ําแบบ
องคแกรเหมืองฝาย สถาบันจัดการน้ําแบบสหกรณแผูใชน้ํา สถาบันจัดการน้ําแบบสมาคมผูใชน้ํา และ
สถาบันจัดการน้ําแบบเครือขายผูใชน้ํา สถาบันดังกลาวประกอบดวยกลไกหลักสําคัญอยูหลายไดแก
ขนาดหรื อ จํา นวนผู ใ ชน้ํ า ผู นํ า ระบบส ง น้ํ า กฎกติ ก า ระบบกํ า กั บ ซึ่ ง กลไกดัง กล า วเป็ น
องคแประกอบที่สําคัญมีสวนผลักดันใหสถาบันจัดการน้ําแตละรูปแบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลตางๆดังตอไปนี้
7.1 การศึกษารูปแบบสถาบันจัดการน้าเพื่อการเกษตร
การศึ ก ษารู ป แบบสถาบั นจัดการน้ํา ดวยวิ ธีก ารสัม ภาษณแเ ชิง ลึก และการสืบ คน ขอมู ล
พัฒนาการทางประวัติศาสตรแที่ละกลุม รวมทั้งสิน้ 30 กลุมตัวอยางพบวา สถาบันจัดการน้ําในพื้นที่ลุม
น้ําแมขานมีกลไกที่เป็นเงื่อนไขไปสูการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรไดแก แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมก็จะ
มีวิธีการบริหารจัดการที่แตกตางกันไปแลวแตบริบทของพื้นที่ไดแก
สถาบันรูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน มีกลไกในการดําเนินงานของกลุมประกอบดวยสมาชิก
ผูใชน้ํา แบบแผนประเพณี แหลงน้ํา กลาวคือ สมาชิกผูใชน้ําจะมีขนาดอยูระหวาง 1-9 คน มีพื้นที่
การเกษตรรวมไมเกิน 10 ไร จากการสํารวจพบวา การจัดการน้ําในรูปแบบนี้มีรูปแบบที่ไมเป็น
ทางการแตมีแบบแผนที่ชัดเจน กระจายตัว อยูมากบริเวณพื้นที่ตอนบนหรือพื้นที่ตนน้ํา มีลักษณะ
ภูมิศาสตรแเป็นภูเขาสูงมีที่ราบระหวางหุบเขาเล็กนอย(ภาพที่ 7.2) ซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบเหมืองฝาย
แบบดั้งเดิมนี้ และพื้นที่คอนขางหางไกลไดรับผลกระทบจากการพัฒนานอย สมาชิกผูใชน้ํามีพื้นฐาน
ที่ใกลเคียงกันกลาวคือ มีชาติพันธุแเดียวกัน มีสิ่งแวดลอมใกลเคียงกันมีลักษณะการประกอบอาชีพ
ใกลเคียงกัน มีความเชื่อประเพณีรวมกันจึงทําใหสมาชิกผูใชน้ํามีความเป็นกลุมกอนที่ชัดเจน มีแบบ
แผนประเพณีที่คอนขางเครงคัดเนื่องจากสมาชิกผูใชน้ํามีจํานวนนอย ประกอบกับสวนใหญมีลักษณะ
เป็นเครือ ญาติที่มี พื้นฐานของประเพณีความเชื่อเป็นไปในทางเดียวกันอยูแลว หรือบางแหง จะมี
ลักษณะเป็นคนภายนอกมาเชาที่ทํากินก็ตาม แตก็พบวามีการปฏิบัติตามฮีต(แบบแผน) ที่เจาของที่
เคยปฏิบัติสืบตอกันมาอยางสม่ําเสมอไมมีปัญหาดานการติดตอสื่อสารและการทําความเขาใจ เป็นสิ่ง
ที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมาอยางตอเนื่อง เพื่อเคารพตอธรรมชาติ ตอผีปุาเขา ผีบาน ผีเมือง ผีปูุยา
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ใหคอยปูองดูแลผลผลิตของเขาใหออกดอกผลตามปกติโดยอยามีเหตุการณแรายมากระทบกับพวกเขา
ดังนั้นบริเวณพื้นที่ตนน้ําจึงมีกิจกรรมที่เป็นแบบแผนประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน ไดแก
การเลี้ยงผีฝาย การทําพิธีบวชปุาเพื่อรักษาปุาตนน้ํา การเลี้ยงผีปุาเขา เป็นตน พิธีกรรมดังกลาวจะ
ถูกจัดขึ้นทุ กปีในชวงกอ นฤดูฝนจะมาถึงประมาณเดือน กุมภาพันธแ – พฤษภาคม ดังนั้นจะพบวา
บริเวณพื้นที่ตนน้ํานี้จะคอนขางเขมงวดในเรื่องของพิธีกรรมมาก บทสวดสวนใหญจะเป็นบทสวดที่
เกี่ยวกับการเคารพในธรรมชาติ และขอบคุณ ปุาเขา สัตวแ ตางๆที่คอยปกปูองดูแลพวกเขาใหอยู
รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ (พิธีกรรมเลี้ยงผีปุาเขาของชาวเขาปะกากะยอหรือกระเหลี่ยง บริเวณ
ปุาตนน้ําแมวาง ในเขตตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม)
แผนภูมิที่ 7.1 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการในรูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน

ภาพที่ 7.1 แสดงพื้นที่การเกษตรในรูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน
ฝายทดน้้า
แปลงเกษตร
คลองหรือเหมือง

ที่มา : ภาพจากการสํารวจพื้นที่จริงของผูวิจัยปี พ.ศ. 2555

ล้าห้วยแม่สาบ

อาศัยแหลง น้ําจากลําหวยที่ไหนจากปุาตนน้ําจะพบวาบริเวณแหลงน้ําตอนบนจะมีความ
สมดุลของการใหผลผลิตน้ําทาที่ดีประกอบดวย สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา คุณภาพน้ําลักษณะทาง
กายภาพรองน้ํา ปริมาณน้ําทาในฤดูแลงตะกอนในรองน้ํา อัตราการไหลของน้ํามีการเปลี่ ยนแปลง
นอยเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในการใหผลผลิตน้ําทาในแตละปีที่ผานมา นั่นแสดงวาระบบทรัพยากรมี
ความสมดุลสูง ดังนั้นบริเวณแหลงน้ําในลําหวย บริเวณพื้นที่ลุมน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาแมขาน
และแมวาง จึงเหมาะที่จะหาวิธีนําน้ํามาใชเพื่อการผลิตสินคาเกษตรในชุมชนไดเป็นอยางดีตัวฝาย
เป็นทั้งฝายคอนกรีตและฝายไมไผที่ตีขัดกันเป็นชั้นๆและหินทิ้งทําหนาที่กั้นลําหวยเพื่อใหน้ํายกระดับ
สูงขึ้นแลวไหลเขาลําเหมืองที่ทําการขุดไวแลว เนื่องจากสภาพลําน้ําทั้งสองฝั่งมีลักษณะเป็นรองลึก
ตามลักษณะภูมิประเทศที่อยูบนที่ภูเขาสูง ไม สามารถทําการเกษตรได จึงไมมีปัญหาเมื่อน้ํายกตัว
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สูงขึ้นแลวลนออกนอกเสนลําน้ําไปทวมพื้นที่เกษตรอื่นๆ ตัวฝายไมนี้มีอายุการใชงานอยูประมาณ 1
ปีหรือ1 ฤดูกาลเทานั้น ดังนั้นกลุมผูใชน้ําแบบแกเหมืองแกฝายในทุกๆปีจะมีการนัดหมายกันมาซอม
ฝายใหเสร็จหลังฤดูฝนผานไป(มีนาคม – เมษายน) เพื่อเป็นการเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตรในชวงฤดู
รอนซึ่งเป็นชวงที่มีปริมาณน้ํานอย ระบบคลองสงน้ํา(ลําเหมือง) โดยที่ปากเหมืองจะตั้งอยูเหนือฝาย
ทุกแหง ในหนึ่งฝายจะมีคลองสงน้ําหลักประมาณ 1-2 คลองหลักเทานั้นโดยมีลักษณะเป็นคลองดิน
ขุด เชื่อมดวยคลองซอย ตอดวยคลองยอย(คลองไสไก) มีลักษณะเป็นดินขุดเขาแปลงเกษตรแตละ
แปลง ในชวยฤดูฝนผานไปคลองดังกลาวจะตื้นเขินจึงมีความจําเป็นที่จะตองระดมสมาชิกผูใชน้ําใน
ลําเหมืองทุกคน มาขุดลอกลําเหมืองอยางนอยปีละ 2 ครั้งประมาณชวงเดือน มีนาคม – เมษายน
ของทุกปี เพื่อเป็นการรองรับปริมาณน้ําที่มีนอยใหไหลสะดวกสมาชิกมีน้ําใชตลอดฤดูรอน นอกจาก
คลองซอย คลองไสไกแลวยังมีคลองระบายน้ําหรือเหมืองรอง เป็นคลองที่ทําหนาระบายน้ําสวนเกิน
ออกจากแปลงเกษตร เพื่ อไม ใหน้ําเขาท วมแปลงเกษตร คลองระบายน้ําหรือเหมืองร องนี้จ ะไป
เชื่อมตอกับลําหวยบริเวณทายพื้นที่เกษตร ความยาวของคลองหลักหรือลําเหมืองโดยรวมแลวยาวไม
เกิน 50 เมตรเพราะเป็นระบบที่มีขนาดเล็กมีผูใชน้ํานอยราย ประตูระบายน้ํา(แต ตาง) ระบบ
ประตูระบายน้ําในคลองสงน้ําหรือลําเหมืองนั้นจะมีประตูระบายน้ําเป็นไม ตั้งแตปากเหมืองหรือปาก
คลองสงน้ําจนถึงทางเขาแปลงเกษตรของแตละคน ประตูระบายน้ําในลําเหมืองจะมีอยู 2 ลักษณะ
ใหญๆไดแก แตทําดวยทอนไมหรือแผไม ทําหนาที่กั้นลําเหมืองใหน้ํายกตัวขึ้นแลวไหลเขาคลองยอย
(คลองไสไก)ที่เกษตรกรเตรียมไวแตกอนจะไหลเขาไดก็ตองมี ประตูน้ํากั้นที่เรียกวา ตาง(ประตูน้ําเขา
แปลงเกษตร)ทําดวยแผนไมบากเป็นรองใหน้ําไหลผานรอง ที่บากเป็นรองนั้นจะมีความกวางแตกตาง
กันออกไปแลวแตขนาดแปลงพื้นที่เกษตรของแตละคน เชน ถามีนามากรองตาง(ประตูน้ําเขาแปลง
เกษตร)กวางตาม โดยทั่วไปรองจะกวาง 1 นิ้วตอแปลงนา 1 ไรเป็นตน การสงน้ํา ในการสงน้ําเขา
พื้นที่เกษตรในลุมน้ําแมขานตอนบน เป็นการอาศัยแรงโนมถวงของโลกเป็นหลัก คือไหลจากที่สูงลง
สูที่ต่ํา ดวยวิธีการทดน้ําใหสูงขึ้นโดยการสรางฝายกั้นน้ําแลวผันน้ําเขาลําคลองหรือลําเหมืองตามภูมิ
ประเทศที่เตรียมไวแลว จากการสํารวจจะพบวารองน้ําในบริเวณลุมน้ําแมขานตอนบนจะมีลักษณะ
แคบและชัน มีตนไมขึ้นอยูบริเวณริมรองน้ําเป็นจํานวนมากตลอดสองฝั่งของรองน้ํา มีที่ราบนอย
ดังนั้นจึงพบวาไมคอยมีปัญหาเมื่อ มีก ารสรางฝายเพื่อทดน้ําใหสูงขึ้นแลวทําการผันน้ําเขาสูแป ลง
เกษตรตอไป
สถาบันรูปแบบแก่เหมืองเหมืองฝาย มีกลไกในการดําเนินงานของกลุมประกอบดวยสมาชิก
ผูใชน้ํา แบบแผนประเพณี แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา ระบบกํากับดูแล กลาวคือ ขนาดผูใชน้ํา หรือ
จํานวนของสมาชิกที่ใชน้ําในรูปแบบแกเหมืองแกฝาย(แบบดั้งเดิม)นี้จะมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับ
รูปแบบการจัดการแบบอื่นๆ โดยมีจํานวนประมาณ 10 - 50 ครัวเรือนเทานั้น เนื่องจากเป็นเหมือง
ที่สมาชิกรวมกันขุดขึ้นมาเองอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน หรือเครือญาติกันที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ชุมชนเดียวกัน มีความเขาใจในลักษณะภูมินิเวศเดียวกัน ประกอบกับพื้นที่ราบระหวางหุบเขา
ที่เหมาะสมตอการทําการเกษตรมีคอนขางจํากัดและเล็กจึงทําใหจํานวนผูใชน้ํามีนอย แตดวยความที่
มีขนาดเล็กจึงทําใหงายตอการบริหารจัดการน้ํารวมกันโดยไมมีปัจจัยภายนอกเขามากระทบเทาที่ควร
ขณะเดียวกันจํานวนสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่นี้มีแนวโนมจะลดลงโดยลําดับ เนื่องมาจากรายไดจาก
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ผลผลิตการเกษตรไมคอยแนนอน ถึงแมวาจะมีป ริมาณน้ําไม คอยขาดแคลนเพราะอยูพื้นที่ ตนน้ํา
ประกอบกับพื้นที่นี้อยูในพื้นที่หางไกลเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยไมสามารถเขามาทํางานได
จึงตองใชแรงงานคนเป็นหลักในการทําการเกษตร ดังนั้นจึงทําใหขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคนเขาสู
ระบบการผลิ ตมากขึ้ น ส วนใหญลู ก หลานเกษตรกรในพื้ น ที่ จ ะส ง เสริม ใหไ ปทํ า งานนอกภาค
การเกษตรเกือบทั้ งหมด จึง ทําใหจํานวนสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่ มีแนวโนมลดลง การมีผูนําเพื่อ
ควบคุมการทํ าเหมืองฝายไมใชเรื่องงายที่ ใครอยากทําก็ทําไดเ ลย ถึง แมปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากมายมาชวยก็ใชวาจะทําแลวไมมีผลกระทบตามมาในอดีตที่ผานมา หากไมมีคนที่มีความรู
ความสามารถและเขาใจสภาพภูมิประเทศเป็นอยางดี ประกอบกับเป็นผูที่คนอื่นๆใหความเคารพนับ
ถือ และเชื่อฟังระบบเหมืองฝายก็คงไมเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะเนื่องจากการตีฝายกั้นลําน้ําจะตองอาศัย
ความรู ภูมิปัญญาและประสบการณแที่สั่งสมมายาวนานของผูนํา เพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติไดสําเร็จ
จนเป็น ที่ ป ระจัก ษแแ ก ผู คนที่ เ ข ามาร วมตีฝ ายนั้น ๆ และเกิ ด การถ ายทอดมาอย างต อ เนื่ องและ
กวางขวางครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากการตีฝายแลวก็จะตองรวมกันขุดลํา
เหมือง(คลองสงน้ํา)เพื่อผันน้ําเขาสูแปลงเกษตร ผูที่ขุดจะตองรูจักภูมิประเทศเป็นอยางดีตรงไหนสูง
ตรงไหนต่ําตรงไหนเป็นที่ราบ ซึ่งตองอาศัยประสบการณแจากผูนําทั้งสิ้น จึงจะทําใหงานขุดลําเหมือง
สําเร็จและใชงานไดเป็นอยางดี ปัจจุบันยังพบวาการบริหารจัดการน้ําแบบแกเหมืองแกฝายดั้งเดิมนี้
ยังมีการรักษาระบบผูนําไวเป็นอยางดีซงึ่ เรียกวาแกเหมืองแกฝาย(เป็นคนเดียวกัน)เพราะระบบมันเล็ก
ซึ่งเอาไวเป็นตัวแทนในการประสานงานกับองคแกรอื่นๆทั้งภายในและภายนอกชุมชน หรือกลุมอื่นๆที่
มีผลกระทบตอระบบการใชน้ําของกลุมตนเอง เป็นตน ระบบกติกา การสรางกติกาเกิดจากการที่
สมาชิกผูใชน้ําในระบบเดียวกันทุกคนเขามาประชุมรวมกัน เพื่อตกลงตั้งกติกาในการใชน้ํารวมกัน
โดยกติกาดังกลาวจะมีผลบังคับใชภายหลังการตกลงกัน 1 วัน ซึ่งโดยทั่วไปกติกาที่รวมกันสรางนั้นก็
สามารถแกไขไดถาหากพบวาหลักเกณฑแการบังคับใชไมเป็นธรรมแกสมาชิก สามารถขอแกไขในที่
ประชุมสมาชิกในคราวถัดไป โดยปกติแลวการประชุมสมาชิกผูใชน้ําจะเกิดขึ้นไดเสมอเมื่อสมาชิก
พรอม ในการประชุมนอกจากจะรวมกันสรางกติกาแลว แกฝายจะทําหนาที่ชี้แจงเรื่องราวตางๆที่จะ
มีผลกระทบตอการใชน้ําในระบบเหมืองฝาย ตลอดจนการบริหารจัดการที่ ผานมา การแก ไขขอ
ขัดแยงระหวางสมาชิก หรือสมาชิก กับ ผูใชน้ําภายนอก เป็นตน ในการสรางกติก ารวมกันนั้นมี
องคแประกอบหลักๆอยู 3 ดานหลักๆไดแก ขอปฏิบัติ กฎเกณฑแ บทลงโทษ ซึ่งแตละเหมืองฝาย
จะมี รายละเอียดแตกตางกันออกไปแลวแตบ ริบ ทของแตละพื้นที่ ขอปฏิบัติเป็นแนวทางที่ยึดถือ
ปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหเกิดความเป็นระเบียบแบบแผน ในการใชน้ํารวมกัน เชน กฎเกณฑแ หลักการ
คิดแรงงานในการขุดลอกเหมืองหรือแรงงานในการตีฝายนั้นในระบบการบริหารจัดการแบบแกเหมือง
แกฝายดั้งเดิมนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ผูใชน้ํานอยรายดังนั้นจึงมีความตองการแรงงานในการ
ขุดลอกเหมือง และซอมแซมฝายที่เสียหายใหคงสภาพอยูได จึงบังคับใหผูใชน้ําทุกคนเขามารวมกัน
ทํางาน โดยไมไดคิดถึงจํานวนตอพื้นที่ หรือคิดตามขนาดความกวางของตางน้ํา(ขนาดชองระบายน้ํา
เขาสูแปลงเกษตร ปัจจุบันเป็นขนาดความโตของทอ PVC. คิดเป็น Ø นิ้ว) หากไมสามารถมาไดให
จางคนมาทํางานแทน ยกเวนกรณี ตาย ปุวยจริงๆ ญาติ เสีย เป็นตน บทลงโทษ สมาชิกผูใดไม
เอาเครื่องมือมาขุดลอกเหมืองจะโดนปรับ 200 บาท สมาชิกขาดลอกเหมือง 1 แรงจะตองโทษปรับ
300 บาทตอวัน ผูใดขโมยน้ําจากลําเหมืองจะถูกปรับ 500 บาทตอไรตอวัน ถาหากใชเครื่องสูบให
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ยึดเครื่องสูบน้ํานั้นเลย เป็นตน ระบบกํากับเป็นระบบที่ควบคุมการจัดการน้ําทั้งระบบใหอยูในกรอบ
ที่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของแตละพื้นที่ ซึ่งไมวาระบบการบริหารจัดการจะเป็นรูปแบบของ
การรวมกลุม การเป็นสถาบันทางสังคมการเป็นองคแก รที่เ ป็นทางการและไม เ ป็นทางการก็ ตาม
จะตองดําเนินตามกรอบหรือแบบแผนที่ถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําใหแกสมาชิกทุกคน
อยางเทาเทียมและเป็นธรรม ดังนั้นในการบริหารจัดการแบบแกเ หมืองแกฝ ายแบบดั้ง เดิมนี้ ได
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหทันยุคสมัยมากขึ้นโดยใชระบบกํากับอยู 2 ดานไดแก วัฒนธรรมความเชื่อใน
ชุมชนที่อยูตอนบนของลุมน้ํา แมขานประกอบดวย ชาวไทยภูเขาหลายชนเผาดวยกัน ไดแก ไทย
ใหญ กระเหลี่ยง(ปะกากะยอ) มง เป็นตน ผูคนเหลานี้อาศัยอยูรวมกันเป็นกลุมๆตอเนื่องมาจนถึง
ปัจ จุบั น แม ว าในทางกายภาพแทบจะแยกไม ออกเลยวา ผูค นเหล านี้ ใ ครเป็ นชนกลุม ไหนบ า ง
เนื่องจากมีการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานเขามาในพื้นที่มากขึ้น มีกิจกรรมและเทคโนโลยีการ
ติดตอสื่อสาร มีการซื้อขายแลกเปลีย่ นผลผลิตทางการเกษตรกันอยางตอเนื่องและยาวนานพอสมควร
จึงสงผลใหชาวไทยภูเขาดังกลาวเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากขึ้น แตก็ยัง
พยายามรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของตนเอง แลวถายทอดมาอยางตอเนื่องจนถึงคนใน
ยุคปัจจุบัน จนสามารถสังเกตไดวาหมูบานนี้เป็นกระเหลี่ยง หรือไทยใหญ อาจพิจารณาไดจาก 2
ดานหลัก ๆไดแก ลัก ษณะของบานเรือน และภาษาพูด จากพื้นฐานดังกลาวสง ผลตอกลไ กการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่คือ ถาหากระบบเหมืองฝายตั้งอยูในพื้นที่ของใครก็ใหใชแบบแผนของที่นั่น
เป็นแนวปฏิบัติ เชน ถาใชน้ําอยูในพื้นที่ของชาวไทยใหญ ก็ใหถือปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือแบบ
แผนของชาวไทยใหญนั้นๆไป เพราะถือวาบริเวณแหงนี้มีเจาที่หรือผี เป็นชาวไทยใหญ ซึ่งชาวไทย
ใหญจะเคารพนับถือผีเป็นหลัก เชน ผีบานผีเรือน ผีปุาเขา ผีขุนน้ํา เป็นตน ดังนั้นผูคนเหลานี้จะ
นัดกั นมาทํ าบุญ เลี้ยงผีฝ ายเพื่ อ ใหป กปูองผลผลิตของเขา เพื่อขอโทษตอธรรมชาติที่พวกเขาได
ลวงเกินไว เป็นตน ดังนั้นเมื่อใครก็ตามเขามาเชาพื้นที่ทํากินในระบบเหมืองฝายของประเพณีใดก็ให
ถือเอาฮีต หรือยึดเอาแบบแผนของที่ นั่นเป็นเกณฑแในการปฏิบัติตอการบริหารจัดการน้ํา ดังนั้น
วัฒนธรรมความเชื่อนี้เอง จึงเป็นเครื่องมือที่ชวยใหผูใชน้ําเคารพและยึดมั่นในการดูแลรักษาคุณภาพ
น้ํา ปริมาณน้ํา ปุาไม ที่ดิน และสัตวแปุาหรือสัตวแน้ํา ซึ่งมีความสัมพันธแกันอยางแยกไมออก ถา
หากปราศจากสิ่งเหลานี้แลวจะทํ าใหพวกเขาเองก็อยูไมไดเ ชนกัน ในดานความเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการน้ํานั้น ชาวบานสวนใหญจะใชห ลักการตกลงกันกอนหรือการกําหนดกติกากันกอน
จัดสรรน้ําเขามาในพื้นที่แปลงเกษตรกรแตละราย หากมีขอขัดแยงก็จะอาศัยกลไกการเจรจาตอรอง
ผานผูนําเป็นหลักโดยสันติวิธี ดังนั้นการใชวัฒนธรรมความเชื่อของกลุมชาวบานในพื้นที่จึงเป็นกลไก
หลัก ในการแก ไขปัญ หาและลดความขั ดแย ง ได เ ป็น อยา งดี กฎหมายอื่นๆ( กฎหมายแพร ง
กฎหมายอาญา ฯ) ผลจากการรับรูขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น ผลจากการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น
มากขึ้น ทําใหประชาชนเขาใจบริบทในการตอสูกับหนวยงานภายนอก หรือสิ่งอื่นๆที่เขามากระทบ
กับรายไดหรือความมั่นคงของครอบครัวเขาเอง ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็เชนกัน แม วาการ
บริหารจัดการในรูปแบบนี้จะมีความเกาแกอยูมาก แตก็ใชวาผูนําหรือสมาชิกจะไมรูเทาทันเหตุการณแ
ที่กําลังดําเนินอยูไม ความขัดแยงในเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็มักจะเกิดขึ้นเสมอในพื้นที่ ทั้งในชวง
น้ํามากและน้ํานอย เชน ชวงน้ํามากเกษตรกรตองพยายามรักษาพื้นที่เกษตรของตนไวไมอยากใหน้ํา
มาทวม ทุกคนก็จะพยายามหาวิธีปูองกันตนเองโดยการทําคันดินกั้นน้ําใหสูงขึ้น การถมที่ใหสูงขึ้น
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การอุดทอระบายน้ําไมใหน้ําเขามา เป็นตน สิ่งเหลานี้สามารถพบไดในสังคมแหงนี้ดวยเชนกัน แตก็
มักจะจบลงดวยดีเพราะวิธีการปูองกันแปลงเกษตรนั้นเป็นการทํารวมกันทั้งระบบ สมาชิกชวยเหลือ
กันประกอบกับน้ํามาเร็วไปเร็วเชนกัน(น้ําขังนานสุดไมเกินครึ่งวันก็หายหมด) ในชวงน้ํานอยก็มีการ
ขอใชน้ําจากลําเหมือง หรือดูน้ําจากแหลงน้ําเลยโดยไมบอกกลาวผูใชน้ําที่อยูตอนทายใหทราบกอน
ลวงหนา สวนใหญที่ดําเนินการเชนนี้คือ สวนผลไมเอกชน รีสอรแท เป็นตน ซึ่งเป็นของคูกันที่เมื่อ
ถึงเวลาก็จะตองมาแยงน้ํากันใชทุกปี ดังนั้นชาวบานจึงอาศัยกลไกทางกฎหมายเขามาชวยในการหา
ขอยุติเ นื่อ งจากวาไม รูจะใชวิธีก ารทางวัฒ นธรรมความเชื่อไดอยางไรกับ ผูคนที่ ไม ไดอยูในอาชีพ
เดียวกัน ประกอบกับเป็นคนตางถิ่น จึงตองอาศัยรูปแบบของระบบกํากับนี้เป็นตัวชวยใหเกิดความ
เป็นธรรมในแตละคน ที่ใชน้ํารวมกันอยางทั่วถึง
สถาบันรูปแบบองค์กรเหมืองฝาย มีกลไกในการดําเนินงานของกลุมประกอบดวยสมาชิก
ผูใชน้ํา แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล กลาวคือ รูปแบบการจัดการน้ํานี้
สามารถพบไดทั่วไปบริเวณการจัดการน้ําในที่ราบลุมแมน้ําหรือบริเวณพื้นที่ตอนลางของลุมน้ําแมขาน
ถาหากพิจารณาเพียงผิวเผินจะมีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําอยูในพื้นที่ลุมน้ํานี้เพียงรูปแบบเดียว
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การน้ํ า จะพบว า มี พั ฒ นาการมาจากแบบแรก โดยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลายดาน เชน จํานวนผูใชน้ําลดลง การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากพื้นที่เกษตรเป็น
พื้นที่ อ ยูอ าศัยสง ผลตอจํานวนพื้ นที่เ กษตรลดลง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก ารผลิต เปลี่ยน
มาตรฐานทางการปกครองใหมจากกํานันผูใหญบานเป็น องคแการบริหารสวนตําบล เทศบาล เป็น
ตน ระบบโครงสรางของฝายจากไมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเหมืองสงน้ํา(คลองสงน้ํา)จากรอง
ดินขุดก็เปลี่ยนมาผสมผสานกันระหวางดาดคอนกรีตกับ รองดินขุดเชนเดิม จึงสงผลใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนเนื่องในของตัวสถาบันหรือองคแกรผูใ ชน้ําใหม ไดแก แกฝายเดิมเป็นผูที่มคี วามเสียสละสูง
มีความรูความสามารถในการออกแบบระบบโครงสรางฝายไม มีความเขาใจสภาพภูมิประเทศและ
สิ่งแวดลอมเป็นอยางดี เปลี่ยนมาเป็นใครก็ไดที่มีอํานาจประสานงานกับหนวยงานอื่นๆของรัฐได ทํา
ใหผูใชน้ําไมตองออกเงินกันเองหรือออกเองก็นอยที่สุด ซึ่งผูที่มีความสามารถดังกลาวมักจะถูกเลือก
มาเป็นแกฝาย และสวนใหญผูที่ถูกเลือกเป็นแก ฝายก็มักจะไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
อนาคต ไดแก ผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล รองนายกองคแการบริหารสวน
ตําบล นายกองคแก ารบริห ารสวนตําบล นายกเทศมนตรีเ ทศบาลตําบล ถาบริห ารงานไดถูก ใจ
สมาชิกผูใชน้ํา การบริหารจัดการในรูปแบบองคแกรเหมืองฝายหรือหรือคณะกรรมการเหมืองฝาย
โดยรวมแลวในเชิงโครงสรางของการบริหารจัดการน้ําไมแตกต างจากรูปแบบแกเหมืองแกฝายแบบ
ดั้ง เดิม ซึ่ ง เป็ นองคแก รที่ ยั ง ไม ได ขึ้นทะเบี ยนจากภาครัฐอยางเป็ นทางการ แต จ ะแตกต างกั นใน
รายละเอียดไดแก องคแกรเหมืองฝายจะไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานของรัฐอยางชัดเจน มี
ประกาศในรูป แบบของคณะกรรมการโดยนายอําเภอเป็นผูแตงตั้ ง ทํ าใหแกฝายมีอายุการบริหาร
จัดการน้ํา 2 ปี จากเดิมไมมีระยะเวลาที่แนนอน หรืออาจเรียกรูปแบบขององคแกรนี้วาเป็นองคแกร
แบบเป็ นทางการ หากมี ก ารขึ้นทะเบียนอยางเป็ นทางการก็ งา ยตอการติดตอ ประสานงานกั บ
หนวยงานของรัฐ ในการประสานความชวยเหลือในดานตางๆอยางรวดเร็วขึ้น ในทางตรงขามหากไม
มีก ารขึ้นทะเบียนหรือ ไมมี ความตอเนื่องเป็นเรื่องราวก็ จะทําใหเ สียสิท ธิ์ในการประสานขอความ
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ชวยเหลือจากรัฐไดเชนกัน องคแกรเหมืองฝายหรือคณะกรรมการเหมืองฝายมีขนาดที่แยกออกอยาง
เห็นไดชัด 3 ขนาดไดแก
องคแกรเหมืองฝายขนาดเล็ก มีประชากรผูใชน้ําระหวาง 10- 99 ครัวเรือน มีความเป็นมา
ในอดีตวา เหมืองฝายขนาดเล็กเป็นเหมืองฝายที่เกิดขึ้นจากชาวบานกลุมตางๆ ที่รวมตัวกันหักลาง
ถางพงเพื่อทําเป็นที่ทํากิน แลวทําการขุดลําเหมืองสรางฝายไมกั้นลําน้ําเพื่อทดน้ําเขาลําเหมืองไหล
เขาสูแปลงเกษตรตามลําดับ จะเห็นไดวาการรวมกลุมเพื่อจัดทําระบบโครงสรางสงน้ําดังกลาวนี้เป็น
ระบบขนาดเล็ก เนื่องจากในอดีตนั้นชาวบานมีจํานวนคอนขางนอยและตองแบงเวลาสวนหนึ่งไปเป็น
แรงงานใหกับเจานาย ตอมาเมื่อมีผูคนเขามาอยูอาศัยมากขึ้นจึงขอขุดลําเหมือง(คลองสงน้ํา)ตอกันมา
เป็นทอดๆโดยจะตองไดรับการอนุญาตจากแกฝายเสียกอนจึงจะดําเนินการเปิดน้ําใหไหลเขาลําเหมือง
ได ดังนั้นระบบเหมืองฝายนี้จงึ ขึ้นอยูกบั แรงงานและขนาดพื้นที่เกษตรรองรับระบบสงน้ํา เหมืองฝาย
ขนาดเล็กดังกลาวนี้จึงมักจะมีชื่อตามผูสรางฝายคนแรกหรือตามชื่อชุมชนที่ ฝายตั้งอยูหรือตามภูมิ
ประเทศที่ตั้งอยู เชน ฝายปูุกอน ฝายทุงตเาคํา ฝายปุากวาว ฝายปุาไมแดง ฝายดงเหนือ ฝาย
บานทรายมูล ฝายน้ําริน ฝายนาผาขาว เป็นตน และเนื่องจากเหมืองฝายหลายแหงมีลําเหมือง(ลํา
คลอง)อยูหลายเสนมีความยาวแตละเสนระยะทางหลายกิโลเมตร
แผนภูมิที่ 7.2 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการแบบองคแกรเหมืองฝายขนาดเล็ก

กลุ่ ม ที่ บ ริ ห ารจั ดการล้ า
เหมื อ ง(ล้ า คลองส่ ง น้้ า )
สายนี้ กรมชลประทาน
ถือ ว่า เป็ นองค์กรเหมื อ ง
ฝายขนาดเล็ ก รู ป แบบ
หนึ่ง

ที่มา : โครงสรางของกลุมผูใชน้ํา กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2555
จึงทําใหมีผูใชน้ําเกิดขึ้นหลายหมูบานและหลายตําบลในเสนลําเหมือง(ลําคลอง)เดียวกัน จน
ทําใหเกิดการบริหารจัดการในลักษณะที่เป็นแกเหมืองเกิดขึ้นชัดเจนขึ้น ซึ่งองคแประกอบดังกลาวนี้มี
ลักษณะการบริหารจัดการที่ประกอบดวย กลุมที่บริหารจัดการลําเหมืองดวยกัน ซึ่งเป็นสวนหนึ่ง
ของฝายก็ถือวาเป็นองคแกรเหมืองฝายขนาดเล็กดวยเชนกัน (กรมชลประทาน,2549)
องคแกรเหมืองฝายขนาดกลาง สําหรับองคแกรเหมืองฝายขนาดกลางในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแม
ขานจังหวัดเชียงใหม มีระบบเหมืองฝายอยูไมนอยกวา 28 ฝาย ประกอบดวยฝายที่มีโครงสราง
แตกตางกั นแลวแต ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศที่ ฝ ายนั้นตั้ง อยู และขนาดของผูใชที่ ร วมกลุม กั นเขามา
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ดําเนินการกอสรางฝายและขุดลําเหมืองเพื่อผันน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรของตนตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน
สําหรับรูปแบบขององคแกรเหมืองฝายขนาดกลางนั้นจะมีโครงสรางการบริหารจัดการไมแตกตางจาก
รูปแบบอื่น แตจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป เพื่อเป็นการปรับใหองคแกรเหมืองฝายนั้นๆ
สามารถดํารงอยูไดถาหากมีปัจจัยภายนอกเขามากระทบ ดัง นั้นองคแก รเหมืองฝายขนาดกลางก็
เชนกันมีการปรับตัวภายในระบบอยูตลอดเวลาดวยเชนกันขนาดผูใช ในระบบขององคแกรบริหาร
จัดการน้ําขนาดกลางมีประชากรที่เป็นสมาชิกผูใชน้ําอยูระหวาง 100 - 999 ครัวเรือน ครอบคลุม
พื้นที่หลายหมูบานและหลายตําบล บางแหงอาจกินพื้นที่ไปถึงอําเภอ เชน ฝายเกาะไมตันกั้นลําน้ํา
สาขาแมขาน ฝายทาคําปากั้นลําน้ําสาขาแมวาง เป็นตน การมีผูนําโดยมีแกฝายทําหนาที่เป็นผูนํา
ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสมาชิก ผูใชน้ํา มีอายุอยูในวาระครั้ง ละ 2 ปี คุณสมบั ติโดยทั่ วไปนั้นมี
รูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม กลาวคือเดิมผูนําที่จะตองมาเป็นแกฝายไดนั้น จะตองเป็นคนที่เกงกลา
มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานเหมืองฝายสูง มีความเสียสละ และเป็นผูที่สมาชิกใหความเคารพ
นับถือ แตปัจจุบันผูนําที่เป็นแกฝายจะเหลือเพียงคุณสมบัติเดียวคือเป็นสมาชิกผูใชน้ําเทานั้น แตจะ
มีคุณสมบัติดานอื่นแทนไดแก เป็นบุคคลที่ทํางานและประสานงานรวมกับหนวยงานราชการ หรือ
องคแกรภายนอกอื่นๆไดเป็นอยางดี ทั้งนี้จะตองสรางผลในเชิงบวกตอองคแกรเหมืองฝายของตนเอง
นอกจากนั้นถาหากสามารถประสานงบประมาณจากหนวยงานภายนอก เขามาชวยเหลือแบงเบา
ภาระของสมาชิกได ก็ถือวาเป็นบุคคลมีความเหมาสมกับความเป็นผูนําสูง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
เป็นแกฝายในปัจจุบันคือ เป็นบุคคลที่มีความเสียสละซื่อสัตยแสุจริตเป็นสําคัญ เนื่องจากแกฝายจะ
ไดรับเงินคาน้ําหลอจากสมาชิกเป็นคาตอบแทนในการบริหารจัดการน้ําทุกปี ซึ่งมีจํานวนไมมากนักถา
หากเปรียบเทียบกับรายไดขั้นต่ําปัจจุบัน แตถาหากแกฝายเห็นแกตัวไมแบงใหกรรมการเหมืองคน
อื่นๆก็จะทําใหเกิดประเด็นในการโจมตีจนทําใหไมไดรับเลือกอีกในสมัยตอไป และแนนอนผูนําที่เป็น
แกฝายถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพิสูจนแตัวเอง กอนที่จะกาวไปสูการเป็นพอหลวง(ผูใหญบาน) กํานัน
สมาชิกองคแกรบริหารสวนตําบล และนายกองคแการบริหารสวนตําบล ซึ่งถือวาเป็นจุดสูงสุดของการ
เป็นผูนําในทองถิ่นแลว
องคแกรเหมืองฝายขนาดใหญมีสมาชิกอยูร ะหวาง 1,000 – 5,000 คน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 5,000 – 15,000 ไร ในดานอื่นๆจะมีลักษณะที่คลายกับในเบื้องตน กติกาในแตละกลุม
เหมืองฝายผูใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม มีกฏกติกาที่แตกตางกันออกไปแลวแตบริบทของแตละกลุม
ซึ่งจะขึ้นอยูกับการกลุมผูใชน้ํานั้นๆเป็นผูกําหนด และมอบหมายใหแกเหมืองแกฝายมีอํานาจในการ
ตัดสินตามกฎเกณฑแที่ตั้งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑแตางๆไดถาหากพบวาไม
เป็นธรรมตอสวนรวมในกลุม โดยการรวมประชุมเสนอขอแกไขกฎเกณฑแที่ไมเหมาะสมใหเกิดความเป็น
ธรรมได โดยทั่วไปมีกติกาอยู 3 ดานหลักๆไดแก
ขอปฏิบัติ เนื่องจากกลุมองคแกรเหมืองฝายขนาดเล็กนี้สวนใหญไมไดเป็นองคแกรแบบทางการ
หมายถึง ไมไดถูกขึ้นทะเบียนไวที่อําเภอ ดังนั้นการคัดเลือกผูนํา วาระการดํารงตําแหนง ขอบังคับ
อะไรตางๆจึงดูจะไมเป็นแบบแผนที่เป็นทางการมากนัก แตอยางไรก็ตามก็จะมีขอปฏิบัติที่สมาชิก
มารวมตกลงกันไดแก ตองมีการประชุมชี้แจงแกสมาชิกอยางนอยปีละ 2 ครั้ง สมาชิกตองเขารวม
ประชุม สมาชิกทุกคนตองเขารวมการลอกเหมืองลอกฝาย การขาดประชุมตองทําอยางไร การเลือก
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แกฝายคนใหมทําอยางไร เป็นตน ซึ่งขอปฏิบัติดังกลาวจะถูกบันทึกไวกับแกฝาย ถือเป็นขอปฏิบัติ
รวมกันของสมาชิก
กฎเกณฑแ เนื่องจากกลุมองคแกรเหมืองฝายขนาดเล็กนี้สวนใหญไมไดเป็นองคแกรแบบทางการ
เชนกัน สมาชิกจึงเขามารวมตกตงกันตั้งกฎเกณฑแเพื่อเป็นเครื่องมือใหเกิดการบริหารจัดการที่เป็น
ธรรม เชน การแบงน้ําใชกฎเกณฑแในการแบงโดยใชระบบประตูระบายน้ําขนาด Ø 1 นิ้วตอพื้นที่ 13 ไร ถามีพื้นที่ 4 – 5 ไรใชระบบประตูระบายน้ําขนาด Ø 2 นิ้ว ในชวงปริมาณน้ําปกติ ถาเป็นชวง
ปริมาณน้ํานอยก็จะคิดการแบงน้ําเป็นวันแทนเป็นตน หลักเกณฑแการเขารวมลอกเหมืองลอกฝายคิด
แรงงานตอพื้นที่เกษตรเชน ผูมีที่นาตั้งแต 1 – 3 ไรใหสงแรงงานมารวมลอกเหมือง 1 คน ถามีที่นา
3-5 ไรใหสงแรงงานมารวม 2 คน ถามีที่นา 5 – 10 ไร ใหสงแรงงานมารวม 3 คน สมาชิกทุกคน
จะตองจายคาน้ําหลอ(คาบริหารจัดการ)ถาทํานาคิดไรละ 20 บาท ถาปลูกลําไยจะตองจายเป็นเงิน
สดคิดไรละ 300 บาท เป็นตน ซึ่งหลักเกณฑแดังกลาวไมตายตัวขึ้นอยูกับสมาชิกแตละระบบจะตกลง
กันเอง แตโดยสวนใหญแลวจะมีหลักการคิดที่คลายกันคือ เกณฑแการแบงน้ํา เกณฑแระดมแรงงาน
จะคิดแรงงานตอพื้นที่เป็นหลักในการคิดเสมอ จากเดิมที่เคยคิดเป็นตอตาง(รองประตูระบายน้ําเขา
แปลงเกษตรของสมาชิกแตละคน)
บทลงโทษ การกําหนดบทลงโทษนั้นขึ้นอยูกับสมาชิกในระบบนั้นๆจะตกลงกันเชนกัน เชน
สมาชิกที่ไมมาขุดลอกเหมืองจะถูกปรับคนละ 300 บาทตอวัน สมาชิกที่มีจายคาน้ําหลอจะถูกปิดตาง
น้ํา(รองประตูระบายน้ําเขาแปลงเกษตรของสมาชิกแตละคน) สมาชิกที่สงแรงงานมาลอกเหมืองแลว
ไมเอาเครื่องมือมาดวยจะตองถูกปรับ 150 บาทตอวัน ใครขโมยน้ําโดยไมขออนุญาตถาหากจับไดจะ
ถูกปรับ 2,000 บาทตอจุด ดังนั้นบทลงโทษดังกลาวจะสัมพันธแกับกฎเกณฑแที่สมาชิกตั้งขึ้นนั่นเอง
ระบบกํากับ ในการบริหารจัดการน้ําใหเกิดความเป็นธรรมแกสมาชิกผูผใู ชน้ําในแตละกลุม นัน้
นอกจากอาศัยกลไกทั้ง 5 ดานในเบื้องตนที่กลาวมาแลวนั้น เป็นกลไกสําคัญที่กอใหเกิดความมั่นคง
ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ํารวมกันของชุมชน แตอยางไรก็ตามถาหากพิจารณาเฉพาะ
กลไกนั้นก็คงยังไมพอที่จะทําใหระบบการบริหารจัดการนั้นมั่นคงอยูได ถาหากขาดระบบกํากับซึ่ง
เป็นระบบที่ควบคุมทั้งระบบใหอยูในกรอบ รวมไปถึงการปูองกันปัจจัยภายนอกอื่นๆที่จะมีผลตอการ
ใชน้ําของสมาชิกผูใชน้ําทุกคนทุกรูปแบบ ดังนั้นระบบกํากับจึงเป็น แบบแผนที่ควรดํารงไวเพื่อความ
มั่นคงและเกิดความเป็นธรรมในการใชน้ําในสังคมเกษตรกรรม ในลุมน้ําแมขานจะปรากฏวามีระบบ
กํากับที่ใชเป็นเครื่องมืออยู 2 กลุมใหญๆไดแก
วัฒนธรรมความเชื่อ จากการสํารวจพบวาชาวบานของกลุมองคแกรเหมืองฝายขนาดเล็กนี้
สวนใหญยังคงรูปแบบการบริหารจัดการภายใตแบบแผนประเพณีเดิมที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา โดย
ไมกลาที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปการปฏิบัติมากนัก แตที่พบก็เป็นเพียงรายละเอียดของการปฏิบัติ
เทานั้น เชน เครื่องเซนไหวเปลี่ยนจากเป็นสุนัขเป็นหมูหรือไกแทน สถานที่อาจเปลี่ยนตําแหนงบ าง
แลวแตสะดวกแตเมื่อทําพิธีเสร็จตองยกไปถวายที่เดิม เป็นตน วัฒนธรรมความเชื่อที่วานี้ไดแก การ
เลี้ยงผีฝาย การเลี้ยงผีปุาเขา เลี้ยงผีตนน้ํา(ผีขุนน้ํา) การใชอุบายหามเด็กจับปลาหรือสัตวแปุาในพื้นที่
อนุรักษแวาเป็นปลาของเจาปุาเขา เป็นตน ซึ่งทําใหไดผลระดับหนึ่งในการกํากับดูแลพื้นที่ปุาตนน้ําให
คงอยู
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พระราชบัญญัติชลประทานราษฎรแ พ.ศ.2482 พระราชบัญญัติการเดินเรือ หรือกฎหมาย
อื่นๆ( กฏหมายแพรง กฏหมายอาญา ฯ) จากการสํารวจพบวาแกฝายหรือหัวหนาเหมืองฝายสวน
ใหญจะไมนิยมใชกฎหมายเขามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินขอขัดแยงระหวางกัน แตจะใชการเจรจา
ตอรองมากกวา เนื่องจากวาเขารูสึกถึงกฎเกณฑแที่มีความยุงยากและไมอยากเสียเวลาเสียเงินไปกับ
กฎระเบียบของทางราชการมากนัก ดังนั้นถาหากแกปัญหากันเองไดก็จะแกไขไปเลย แตถาตองพึ่ง
กระบวนการของรั ฐ ผู นํ า เหล า นั้ น ก็ จ ะไม อ ยากจะยุ ง ด ว ย ถ า หากถามว า ผู นํ า เหล า นี้ รู จั ก
พระราชบัญ ญัติชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 หรือไม ก็ จ ะตอบวารูแตไม อยากยุง ยาก จึง หา
แนวทางอื่นที่ดีกวาการใชกฎหมายมาควบคุมพฤติกรรมนาจะดีกวา
สถาบันรูปแบบสหกรณ์ผู้ใช้น้า มีกลไกในการดําเนินงานของกลุ มประกอบดวยสมาชิกผูใช
น้ํา แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล กลาวคือเป็นกลุมผูใชน้ําที่มีผูใชน้ําไมเกิน
500 ครัวเรือน มีพื้นที่บริการไมเกิน 1,000 ไร รวมตัวกันระดมทุนเพื่อใหกลุม นําไปลงทุนแลวเมือ่ ได
กําไรก็จะนํามาแบงกันในหมูสมาชิก เชน การทําน้ําดื่มขาย การขายน้ําใหกับผูใชน้ําประปาหมูบาน
การขายน้ําเพื่ อใชในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน สาเหตุห นึ่ง ที่เ กิดระบบนี้ขึ้นเนื่องมาจากเมื่ อ
ประมาณปี พ.ศ. 2543 ที่ผานมา สืบเนื่องจากการที่องคแกรเหมืองฝายไม มีเงินทุนมาดําเนินการ
บริหารจัดการภายในใหเกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นได จึงรวมมือกันหาแนวทางดวยการการระดมเงิน
จากสมาชิกเพื่อการลงทุนสรางรายไดแลวมาแบงปันกําไรคืนใหแกสมาชิก ขอรับการชวยเหลือจากรัฐ
การขอกูเงินจากสถาบันทางการเงิน การรับเงินบริจาคจากองคแกรอื่นๆ เป็นตน จากแนวความคิด
ดังกลาวสงผลใหกลุมเกษตรกรผูใ ชน้ําที่รวมตัวกันเป็นกลุมผูใชน้ํามีความสนใจ และไดไปขอจัดตั้งเป็น
สหกรณแผูใชน้ําเพื่อการเกษตรขึ้นเป็นจํานวนมาก แตเมื่ อเวลาผานไปพบวาหลายแหง ไมสามารถ
ดําเนินการใหเป็นไปตามเจตนารมดังกลาวได ประกอบกับมีความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนแ
รวมไปถึงมีความยุงยากในการรวบรวมหลักฐานใหเป็นไปตามระบบบัญชี จึงทําใหกลุมเกษตรกรผูใช
น้ําที่ไปขอจดทะเบียนเป็นระบบสหกรณแขอยกเลิกและกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเป็นระบบองคแกร
เหมืองฝายเชนเดิม แตจากการสํารวจพบวา มีอยูแหงเดียวที่พบวามีการใชรูปแบบสหกรณแอยูคือ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําฝายทุง เสี้ยว กั้ นลําน้ําแมขานตอนลางในพื้นที่ปลายน้ํา โครงสรางฝายเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก รางสงน้ําดาดคอนกรีตบางสวนนอกจากนั้นเป็นรางดินเป็นสวนใหญมีสมาชิกผูใช
น้ํา 369 ครัวเรือน มีพื้นบริการ 2,272 ไร ประธานกลุมใหเหตุผลวา เราไมมีเงินไปทํากิจกรรมตางๆ
จึงตองอาศัยการระดมทุนจากสมาชิกไปดําเนินการ ซึ่งที่ผานมากผลการดําเนินการก็อยูในเกณฑแเป็น
ที่นาพอใจ สามารถแกไขปัญหาตางๆได ที่ยังในรูปแบบการบริหารจัดการแบบนี้ไดเพราะเราไมคิดที่
จะไปทําอะไรใหญโต ทําแตสิ่งที่เราพอทําไดเชน การทําน้ําดื่มขายแรงงานก็สมาชิกมาชวยกัน การ
ซื้อปุยราคาถูกจากสหกรณแมาขายใหสมาชิก เป็นตน การบริหารจัดการดานอื่นๆไมแตกตางจากกลุม
เกษตรผูใชน้ําอื่นๆ กลาวคือ ระบบกติกากลุมผูใชน้ําก็ยังคงเป็นกฎเกณฑแที่สมาชิกชวยกันกําหนด
และสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดถาหากพบวาไมเป็นธรรม สวนระบบกํากับนั้นใชระเบียบวาดวย
สหกรณแการเกษตรเป็นหลัก รวมไปถึงการใช พรบ.ชลประทานราษฎรแ 2482 และกฎหมายอื่นมา
ประกอบ เพื่อใชเมื่อเกิดความขัดแยงกับกลุมอื่นๆ เป็นตน
สถาบันรูปแบบสมาคมผู้ใช้น้า มีกลไกในการดําเนินงานของกลุมประกอบดวยสมาชิกผูใช
น้ํา แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล กลาวคือเป็นรูปแบบที่ เกิดขึ้นมาเมื่ อ

164

ประมาณปี พ.ศ. 2542 ที่ผานมา สืบเนื่องจากการที่รัฐและองคแกรอื่นๆตองการใหความชวยเหลือ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แตกลุมเกษตรกรผูใชน้ําสวนใหญไมได
ขึ้นทะเบียนไวอยางเป็นทางการ จึงทําใหกลุมผูใชน้ําไมสามารถรับเงินชวยเหลือในรูปแบบตางๆได
เชน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ เงินคาเชา ฯ ประกอบกับทรัพยแสินที่อยูในเขตการดูแลของเหมือง
ฝาย สามารถพัฒนาไปสูการเชาเพื่อใหเกิดรายไดกอนโตแกสมาชิกผูใชน้ําได แตขณะเดียวกันก็ไม
อยากใหกลุมผูใชน้ําตั้งใจหากําไรจากการดําเนินการดังกลาวมากไปกวาเจตนาเดิม ดังนั้นรัฐจึงใหกลุม
เกษตรกรผูใชน้ําไปขอจดทะเบียนเป็นสมาคมผูใชน้ําขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ เมื่อ
กลุมผูใชน้ํามีความเป็นนิติบุคคลแลวสงผลใหหนวยงานของรัฐและองคแกรอื่นๆสามารถเขาไปใหความ
ชวยเหลือ ในรูปแบบของเงินบริจาค เงินสนับสนุนฯ ไดอยางถูกตองไมขัดกับระเบียบการใชจาย
งบประมาณของสํานักงบประมาณ แตเมื่อเวลาผานไปดวยระเบียบวิธีของการจัดตั้งสมาคมจะต อง
ไดรับการตรวจสอบผลการดําเนินงานจากกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จึงมีความยุงยากในการ
รวบรวมหลักฐานของสมาคมผูใชน้ําเพื่อรองรับการตรวจสอบ ปัจจุบัน (พ.ศ.2555)ในเขตลุมน้ําแม
ขานไม พ บวามี รูป แบบการบริห ารจัดการรูป แบบนี้อยู แตเ พื่อใหเ ห็นภาพและยัง คงมี รูป แบบนี้
เหลือ อยูเพี ยงแหงเดียงคือ สมาคมผูใชน้ําฝายทาวังตาล ในเขตอําเภอสารภี ติดกับอําเภอเมือง
เชียงใหม เนื่องจากเป็นกลุมผูใชน้ําขนาดใหญ มีพื้นที่บริการเป็นจํานวนมาก ตัวฝายกั้นลําน้ําสาย
หลักคือแมน้ําปิง มีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่แตกตางจากรูปแบบขององคแกรเหมืองฝายอื่นๆ
เชน โครงสรางองคแกรมีรูปแบบของกรรมการเป็นไปตามแบบแผนของสมาคมทั่วไป คือ มีนายก
สมาคม อุ ป นายก ที่ ป รึก ษา กรรมการและเลขาเป็น ผูจัดการ(หัวหน ากลุม ผูใ ชน้ําเดิม ) เลขา
เหรัญญิก กรรมการ และสมาชิกผูใชน้ํามีขนาด 1,854 ครัวเรือน พื้นที่บริการ 8,272 ไร ระบบสง
น้ําตัวฝายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลําน้ําแมปิง รางสงน้ําเป็นรางเปิดดาดคอนกรีตเป็นสวนใหญ
กติกาเป็นการใชขอกําหนดเดิมที่สมาชิกทุกคนรวมกันกําหนดมาเป็นขอบังคับของกลุมเชน การเก็บ
คาบริหารจัดการ การเก็บคาน้ํา เกณฑแการใชแรงงานขุดลอกรางสงน้ํา(เหมือง)สวนใหญจะใชการจาง
เพราะมีเงินบริหารจัดการเป็นจํานวนมากอยูแลว การปรับการลงโทษ แตทั้งหมดตองไมเป็นการหา
กําไรใหเกิดขึ้นในองคแกร สวนระบบกํากับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแเป็นหลัก
สถาบั นรู ปแบบเครือ ข่ า ยผู้ ใช้ น้า การรวมตั วของสถาบั นในรู ป แบบของเครื อข ายนี้ มี
เปูาหมายเพื่อการตอรองและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสมาชิกเทานั้น สวนการจัดสรรน้ํา
ใหแกสมาชิกถือวาเป็นเรื่องรอง มีกลไกในการดําเนินงานของกลุมประกอบดวย กลุมผูใชน้ําและกฎ
กติกาของเครือขาย กลาวคือ ในเครือขายผูใชน้ําตอนลางนี้ประกอบดวยลําน้ําสําคัญ 2 สายคือลําน้ํา
แมวางมีกลุมผูใชน้ําทั้งหมด 15 กลุม และลําน้ําแมขานมีกลุมผูใชน้ําทั้งหมด 8 กลุม พบวาไม มี
ปรากฏการณแการรวมตัวของแตละกลุมขึ้นเป็นเครือขายในระดับลุมน้ําเลย อยางไรก็ดีจากการสํารวจ
และลงพื้ นที่จ ริง พบวามี ก ารรวมตัวกั นเป็นกลุม ลัก ษณะเป็นเครือขายอยูบางที่ เ รียกตัวเองวา “
เครือข่ายองค์กรเหมืองฝายตอนล่าง ” สาเหตุของการรวมตัวกันเป็นเพราะเกิดความแหงแลงไมมีน้ํา
ใชเพื่อการทําการเกษตรมาตอเนื่องกวา 2 ปีติดตอกัน จึงทําใหกลุมผูใชน้ําที่อยูตอนลาง(ตอนปลาย
ของลําน้ําแมวาง) เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุมเครือขายเหมืองฝายตอนลางจากทั้งหมด 15 กลุม
ประกอบดวย 6 กลุมผูใชน้ําสําคัญ ไดแก 1) กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา 2) กลุมผูใชน้ําฝายทาสา 3)
กลุมผูใชน้ําฝายดอนปิน 4) กลุมผูใชน้ําฝายศรีบุญเรือง 5) กลุมผูใชน้ําฝายคําภิโล และ6) กลุมผูใช
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น้ําฝายปูุโล เพื่อสรางอํานาจตอรองและกดดัน โดยขอใหกลุมผูใชน้ําในฝายที่กั้นลําน้ําแมวางที่อยู
ตอนบนปลอยน้ําลงมาบางโดยใชรอบเวร เชน ปลอยน้ําลงมาตอนลางครั้งละ 5 วันแลวกั้นน้ําไวใช 5
วันสลับกันไปเป็นตน ซึ่งที่ผานมากลุ มผูใชน้ําตอนบนฝันน้ําเขาแปลงเกษตรตนเองจนหมดและไม
ปลอยมาขางลางเลย รูปแบบของเครือขายดังกลาวนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อมีวิกฤตเรื่องน้ําเทานั้นจึงจะทําใหกลุมผูใชน้ําแตละกลุมหันหนามารวมตัวกัน เมื่อเหตุการณแ
เขาสูปกติทุกกลุมก็ตางแยกยายกันทํางานตามปกติ แตก็พบวาผลจากการรวมตัวกันนั้นมีการสราง
โครงสรางของเครือ ขายอยางไมเป็นทางการเพื่อเกิ ดความสะดวกในการประสานงาน เชน มีการ
แตงตั้งประธานเครือขาย เลขา รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก เพื่อตอไปจะไดประสานงานกัน
ไดและทุกตําแหนงไมมีคาตอบแทนใดๆ แตมีกติการวมกันวาเมื่อเกิดวิกฤตการณแรวมกันอีกจะตอง
ติดตอ ผานกรรมการชุดนี้ห รือ กรรมการขุดนี้จะเชิญ ทุ กฝุายเขามารวมตกลงกั น เป็นตน ดัง นั้น
รูปแบบของเครือขายของกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตอนลาง จึงเป็นรูปแบบรวมศูน ยแไวกับประธาน
เพียงผูเดียวรูปแบบนี้มีความสะดวกในหลายดาน กลาวคือ กอใหเกิดความชัดเจนไมสับสนในการให
ขอมูลขาวสารไปสูสมาชิกกลุมอื่นๆ สะดวกในการติดตอประสานงาน มีอํานาจในการตัดสินใจแต
เพียงจุดเดียว เป็นตน
โดยสรุป กลไกการบริห ารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในแตล ะรูป แบบมี ความแตกตางกั น
ดังตอไปนี้
1. สถาบันเหมืองฝายครัวเรือนมีกลไกประกอบดวย 3 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แบบแผน
ประเพณี และแหลงน้ํา
2. สถาบันแก เ หมือ งแก ฝ ายมี ก ลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิก ผูใชน้ํา แบบแผน
ประเพณี แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา ระบบกํากับดูแล
3. สถาบันองคแก รเหมือ งฝายมีก ลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา
ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
4. สถาบันสหกรณแผูใชน้ํามีกลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา ระบบ
สงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
5. สถาบันสมาคมผูใชน้ํามีกลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา ระบบ
สงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
6. สถาบันเครือขายผูใชน้ํามีกลไกประกอบดวย 2 ดานคือ กลุมผูใชน้ํา และ กฎกติกา
7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบจัดการน้าเพื่อการเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผลจากการศึกษารูปแบบสถาบันจัดการน้ํา แตละรูปแบบมีความแตกตางกัน และมีกลไกที่
แตกตางกันออกไปประกอบดวย กลุมผูใชน้ํา กฎกติกา แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา ระบบกํากับ สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้ํา เกิดจากความพยายามในเป็นการปรับตัวหาทางออก
ของสถาบันผูใชน้ํากลุมนั้นๆใหสามารถคงอยู ไดตอไปอยางมั่นคง ปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
กลไกของสถาบันจัดการน้ํามี 2 ปัจจัยหลักไดแก
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ปัจจัยภายในประกอบดวย 8 ดานคือ การฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนการผลิต การเปลี่ยน
แปลผูนํา การเพิ่ม-ลดของสมาชิก ปรับปรุงระบบสงน้ํา การเพิ่ม-ลดพื้นที่เกษตร เปลี่ยนการใชที่ดิน
การเปลี่ยนสิทธิ์ในที่ดิน เป็นตน
ปัจจัยภายนอกประกอบดวย 10 ดานโดยสามารถแบงไดเป็น 2 กลุมใหญๆกลุมที่ 1 คือปัจจัย
ที่มนุษยแสรางขึ้นไดแก การมีหรือไมมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐทุกระดับ นโยบายของรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ องคแกรภายนอก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เป็นตน กลุมที่ 2 คือ
ปัจจัยทางธรรมชาติไดแก การเปลี่ยนฤดูกาล ระบบนิเวศของแหลงน้ํา ปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลงไป
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป และแหลงน้ําเปลี่ยนแปลงไป
ผลการศึกษาพบวาปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้ํามีทั้งหมด 2
ดานคือ ปัจจัยภายใน (ตารางที่ 7.1) และปัจจัยภายนอก (ตารางที่ 7.2) ผลแตละปัจจัยมีดังนี้
ตารางที่ 7.1 แสดงปัจจัยภายในที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการน้ํา

◊

◊
◊

◊
◊
◊
◊

8. การเปลี่ยนสิทธิ์ถือครองที่ดิน

4. การเพิ่ม-ลดสมาชิก

3. การเปลี่ยนแปลงผูนํา

◊

◊
◊
◊
◊

7. การใชประโยชนแที่ดิน

◊

◊

6. การเพิ่ม-ลดพื้นที่เกษตร

◊

◊
◊
◊
◊

5. การปรับปรุงระบบสงน้ํา

1. แหลงน้ํา
2. ผูใชน้ํา
3. ระบบสงน้ํา
4. กฎกติกา
5. ระบบกํากับ

2. การปรับเปลี่ยนการผลิต

กลไกการบริหารจัดการน้า

1. การฝึกอบรม

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้า

◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊

หมายถึง อยูในกลุมประเด็นนั้น
ที่มา : การวิเคราะหแจากกลุมตัวอยางของผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555
◊

ปัจจัยภายในทั้ง 8 ดานจากตารางที่ 7.1สามารถอธิบายไดวา กลไกการบริหารจัดการน้ําทุก
ดานมีผลตอผูใชน้ําและกฎกติกาทุกดาน เนื่องจากมนุษยแเป็นผูกําหนดเงื่อนไขตางๆขึ้นมาดังนั้นไมวา
จะดําเนินการอะไรก็ จ ะไปกระทบกั บ กลุม ผูใชน้ําเสมอ นอกจากนั้นปัจ จัยอื่นจะมี ความสัม พันธแ
โดยตรงตอกลไกการบริหารจัดการน้ําเชนกัน ในสถานการณแจริงการนําปัจจัยเดี่ยวเขามาในกลุมอาจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมมาก แตถานําหลายปัจจัยเขามาในกลุมพรอมๆกันจะไดรับผลกระทบที่
กอใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันที ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีม ากหรือนอยนั้นจะขึ้นอยูกั บ
สถานการณแเป็นปัจจัยหนุนเสริมซึ่งบางทีอาจดูเป็นเรื่องเล็กนอยแตเมื่อมีปัจจัยอื่นมาหนุนเสริมเขาไป
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ก็จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเกิดขึ้นได ในเชิงการศึกษาวิจัยจึงจะขอ
แยกการศึกษาทีละปัจจัยที่คาดวาจะมีผลตอกลไกการบริหารจัดการน้ําดังนี้
1. การฝึกอบรม ปัจจัยดานนี้หากพิจารณาโดยไมลึกซึ้งจะพบวานาจะไมมีผลอะไรมากตอ
กลไกการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะกลุมสมาชิกผูใชน้ํา การฝึกอบรมสมาชิกเป็นการเต็มความรู
ความเขาใจใหมากยิ่ง ขึ้นมองภาพกวางยิ่ง ขึ้น โดยการเปรียบเที ยบระหวางสมาชิก ผูใชน้ําที่ เ ขา
ฝึก อบรมการจัด ตั้ ง กลุม ผูใ ชน้ํ า กั บ สมาชิ ก ที่ ไม ได เ ข าฝึ ก อบรมการจั ดตั้ ง กลุม ผู ใช น้ํา (โดยกรม
ชลประทาน) ในเนื้อของการอบรมเป็นการแนะนําหลักการบริหารจัดการน้ํารวมกันระหวางกลุม การ
ติดตอสื่อสารชองทางการสื่อสาร วิธีการคัดเลือกผูนําโดยผูนําจะตองมีลักษณะเชนไร เมื่อเกิดความ
ขัดแยงจะตองดําเนินการเชนไร และใชเครื่องมือใดในการแกไขปัญหา เมื่อแกไขไมไดควรดําเนินการ
อยางไรตอ เป็นตน ผูเขาฝึกอบรมทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานวิธีคิดใหม กลาวคือเดิมที
เขามีความรูสึกวาไมมีใครรูวาเขากําลังทําอะไรอยางไร และไมคิดวาจะมีใครชวยเหลือเขาไดนอกจาก
กลุมพวกเขาเอง ดังนั้นสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยทันที คือ การแกไขกฎกติกาของกลุมผูใชน้ํา
จากเดิม กําหนดใหสมาชิก มีการเก็ บคาบริห ารจัดการน้ําที่จ ะตองจายใหแกหัวหนาเหมืองฝาย(แก
เหมืองแกฝาย)เพื่อเป็นคาใชจายสวนกลางปีละ 50 บาทตอพื้นที่ 1 ไร มาเป็น 30 บาทตอพื้นที่ 1 ไร
เป็นตน เนื่องจากตอไปกลุมผูใชน้ําจะขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นไดอีกหรือไมก็อาจจะไม
ตองจายเงินสวนนี้อีกเลยก็ได ตัวอยางเชน กลุมผูใชน้ําฝายแมขานหลวง เป็นฝายที่อยูตอนบนสุด
ของลํา น้ําแม ขานและเป็ นฝายตัวแรกของลํ าน้ําสายนี้ มี ส มาชิก อยูป ระมาณ 357 ครั วเรือ น
เนื่องจากเป็นพื้นที่หางไกการเขาถึงของหนวยงานภาครัฐคอนขางลําบากนานๆทีจะมีหนวยงานเขามา
โดยเฉพาะกลุมผูใชน้ําในแตละวันจะจดจออยูกบั การดูแลผลผลิตทางการเกษตรของเขาซึ่งจะเป็นที่มา
ของความมั่ นคงทางรายไดมี พ วกเขาจะไดรับ ในอนาคต เมื่ อสมาชิก โดยเฉพาะแกนนําไดรับ การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการน้ําแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการแกไขกฎกติกาที่
พวกเขารวมกันสรางขึ้นในเวลาตอมา เป็นตน
2. การปรับเปลี่ย นการผลิตสินค้า การเกษตร เป็นกลไกการปรับ ตัวของเกษตรกรเอง
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม สามารถควบคุมไดเชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสงผลใหมีปริมาณน้ําที่เป็นตนทุนในแตละปีแตกตางกัน อยางไรก็ตามเกษตรกรยังสามารถ
คาดเดาปริมาณน้ําที่จะมีมาทุกปีในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม(ตาราง 7.2) จึงวางแผนปลูกขาว
ซึ่งเดิมทีการปลูกขาวจะดําเนินการปลูก 1 ครั้งตอปี ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการผลิต
พืชผักชนิดตางๆเพิ่มมากขึ้นกลาวคือ ขาวโพด ถั่วเขียว หอมหัวใหญ อื่นๆ ประกอบกับการพัฒนา
ระบบชลประทานใหสามารถเพาะปลูกได 2 ครั้งตอปี หรือเพาะปลูกทั้งปีสงผลใหเกิดความตองการ
น้ําเพื่อใชในการเพาะปลูกมากขึ้นใน เมื่อเวลาผานไปพบวาปริมาณน้ําในแตละปีไมคงที่จึงเกิดภาวะ
ความไมสมดุลระหวางพื้นที่เกษตรกับปริมาณน้ําที่มีอยูในแตละปี จึงกระทบกับแหลงน้ํา เชนเมื่อ
เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกขาวมาเป็นพื้นที่ปลูกลําไย สม ลิ้นจี่ มะมวง เป็นตน กระทบ
กับความสัมพันธแของกลุมผูใชน้ําดวยกันซึ่งตองการใชน้ําตลอดปีกับอีกฝุายที่ไมตองการใหใชน้ําโดย
ตอ งการใหล ดปริ ม าณการผลิ ต ลงเป็ น ต น กระทบกั บ ระบบการส ง น้ํ า กลา วคื อ เมื่ อเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนชนิดการเพาะปลูกจากเดิมเป็นขาวมาเป็นสวนลิ้นจี่หรือลําไยนั้นผูใชน้ํารายนั้นจะตองถมที่
บางสวนเพื่อไมใหตนลําไยแชน้ําจะทําใหตนเนาตายได จึงจําเป็นตองถมดินใหสูงไวการถมดินดังกลาว
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จะกระทบกับลําคลองไสไก(ลําเหมือง) ซึ่ง จะไหลผานพื้นที่แปลงนี้ตอไปยังแปลงอื่นๆติ ดกันไมได
ดังนั้นจึงจะตองปรับเปลี่ยนระบบสงน้ําใหไหลไปทางอื่นแทนที่เดิมนอกจาก
ตารางที่ 7.2 ปฏิทินการปลูกพืชในที่ราบลุมและที่ดอนในเขตชลประทานลุมน้ําขาน ปี 2555
ชนิดพืช

แม่ขาน

ก) ที่ดอน

พืน
้ ที่ปลูก
เดือน
(ไร่) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
59,497

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น

25,116

- พืชไร่

34,381

ข) ที่ราบลุ่ม

69,552

- ข้าวนาปี

69,552

- ข้าวนาปรัง

6,452

- ผัก/พืชไร่

45,167

ที่มา : หนวยสงเสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ กรมชลประทาน
นั้นยังกระทบกับกฎกติกาในการจัดสรรน้ํา ตองปรับเปลี่ยนใหเกิดความเป็นธรรมตอกลุมผูใชซึ่งผูใช
น้ําแตละคนมีความตองการใชน้ําในปริมาณที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูที่ทํานาตองการน้ําเขาแปลงนา
ในชวงตนขาวเจริญเติบโต เมื่อขาวออกรวงก็ตองการน้ําลดลงจนกระทั้งไมตองการเลยในชวงเก็บ
เกี่ ยว ในขณะที่ ลําไย ลิ้นจี่ มะม วง หรือไม ยืนตนตองการน้ําตลอดเวลา ดัง นั้นจึง จําเป็นตอง
ปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการจายคาน้ําใหเกิดความเป็นธรรมเหมือนเชนที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมาในอดีต
ตัวอยาง(ตารางที่ 7.3) การปรับเปลี่ยนกติกาการจายคาน้ํา ที่คิดตามชนิดการเพาะปลูกและปริมาณ
พื้นที่การเพาะปลูกพืช
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ตารางที่ 7.3 แสดงการปรับกติกาการเก็บคาบริหารจัดการน้ํา ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อกลุมผูใชน้ํา
กลุมผูใชน้ําฝายนอน
กลุมผูใชน้ําฝายสมบูรณแ
กลุมผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง
กลุมผูใชน้ําฝายขุนคง
กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา
กลุมผูใชน้ําฝายทาสา
กลุมผูใชน้ําฝายดอนปิน
กลุมผูใชน้ําฝายศรีบุญเรือง
กลุมผูใชน้ําฝายคําภิโล
กลุมผูใชน้ําฝายปูุโล
กลุมผูใชน้ําฝายรองตีมีด
กลุมผูใชน้ําฝายปูุกเอง
กลุมผูใชน้ําฝายทาหลา
กลุมผูใชน้ําฝายหลาย

อัตราคาบํารุง/ไร/ปี
ทํานา
ทําไร
ทําสวน
50 บาท
100 บาท
200 บาท
ขาว 10 ลิตร 100-150 บาท 200-350 บาท
50 บาท
100 บาท
200 บาท
30 บาท
80 บาท
80 บาท
50 บาท
200 บาท
100 บาท
10-20 บาท
150 บาท
150 บาท
50 บาท
180 บาท
100 บาท
50 บาท
300 บาท
150 บาท
20 บาท
150 บาท
200 บาท
50 บาท
200 บาท
150 บาท
20 บาท
150 บาท
300 บาท
50 บาท
300 บาท
200 บาท
20 บาท
500 บาท
100 บาท
20 บาท
100 บาท
300 บาท
300 บาท
250 บาท

หมายเหตุ
ถาไมใช
สมาชิกแตมี
การสูบน้ําไป
ใชตองเสียคา
บํารุง 200
บาท/ปี/ไร

ที่มา : การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555
3. การเปลี่ยนแปลงผู้นา จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภายในกลุมผูใชน้ําและการ
เปลี่ยนแปลงกฎกติกาบางอยางภายในกลุม กลาวคือเดิมทีผูนําจะถูกเปลี่ยนแปลงยากเนื่องจากเป็นผู
ที่มีอํานาจสูงมาก มีความรูความสามารถในการกํากับและควบคุมสมาชิก แกฝายหรือแก เหมือง
(หัวหนา)มีทํ าหนาที่เป็นผูนําจะตองไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกผูใชน้ํา มีอายุอยูในวาระครั้งละ
หลายปีต อ กั น การทํ า เหมื อ งฝายไม ใ ชเ รื่อ งง า ยที่ ใครอยากทํ าก็ ทํ า ได เ ลย ถึง แม ปัจ จุบั นจะมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาชวยก็ใชวาจะทําแลวไมมีผลกระทบตามมา ในอดีตที่ผานมาหากไมมีคนที่
มีความรูความสามารถและเขาใจสภาพภูมิประเทศเป็นอยางดี ประกอบกับเป็นผูที่คนอื่นๆใหความ
เคารพนับถือและเชื่อฟัง ระบบเหมืองฝายก็คงไมเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะเนื่องจากการตีฝายกั้นลําน้ํา
จะตอ งอาศัยความรู ภูมิ ปัญ ญาและประสบการณแที่ สั่ง สมมายาวนานของผูนําเพื่อที่ จ ะเอาชนะ
ธรรมชาติไดสําเร็จ จนเป็นที่ประจักษแแกผูคนที่เขามารวมตีฝายนั้นๆ และเกิดการถายทอดมาอยาง
ตอเนื่องและกวางขวางครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากการตีฝายแลวก็จะตอง
รวมกันขุดลําเหมือง(คลองสงน้ํา)เพื่อผันน้ําเขาสูแปลงเกษตร ผูที่ขุดจะตองรูจักภูมิประเทศเป็นอยาง
ดีตรงไหนสูงตรงไหนต่ําตรงไหนเป็นที่ราบ ซึ่งตองอาศัยประสบการณแจากผูนําทั้งสิ้น จึงจะทําใหงาน
ขุดลําเหมืองสําเร็จและใชงานไดเป็นอยางดี ปัจจุบันยังพบวาการบริหารจัดการน้ําแบบแกเหมืองแก
ฝายดั้ง เดิมนี้ ยัง มีการรักษาระบบผูนําไวเป็นอยางดีซึ่งเรียกวาแกเหมืองแกฝาย(เป็นคนเดียวกัน)
เพราะระบบมันเล็ก ซึ่งเอาไวเป็นตัวแทนในการประสานงานกับองคแกรอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน หรือกลุมอื่นๆที่มีผลกระทบตอระบบการใชน้ําของกลุมตนเอง เป็นตน คุณสมบัติโดยทั่วไป
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นั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม กลาวคือเดิมผูนําที่เป็นแกฝายนั้นจะตองเป็นคนที่เกงกลา มีความรู
ความเชี่ยวชาญในงานเหมืองฝายสูง มีความเสียสละ และเป็นผูที่สมาชิกใหความเคารพนับถือ แต
ปัจจุบันผูนําที่เป็นแกฝายจะเหลือเพียงคุณสมบัติเดียวคือเป็นสมาชิกผูใชน้ําเทานั้น แตจะมีคุณสมบัติ
ดานอื่ นแทนไดแก เป็นบุคคลที่ ทํ างานและประสานงานรวมกับ หนวยงานราชการ หรือองคแก ร
ภายนอกอื่ น ๆได เ ป็ น อย า งดี ทั้ ง นี้จ ะตอ งสร า งผลในเชิง บวกต อองคแก รเหมื องฝายของตนเอง
นอกจากนั้นถาหากสามารถประสานงบประมาณจากหนวยงานภายนอก เขามาชวยเหลือแบงเบา
ภาระของสมาชิกได ก็ถือวาเป็นบุคคลมีความเหมาะสมกับความเป็นผูนําสูง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดใน
การเป็นแกฝายในปัจจุบันคือ เป็นบุคคลที่มีความเสียสละซื่อสัตยแสุจริตเป็นสําคัญ เนื่องจากแกฝาย
จะไดรับเงินคาน้ําหลอ(คาจัดการน้ํา)จากสมาชิกเป็นคาตอบแทนในการบริหารจัดการน้ําทุกปี ซึ่งมี
จํานวนไมมากนักถาหากเปรียบเทียบกับรายไดขั้นต่ําปัจจุบัน แตถาหากแกฝายเห็นแกตัวไมแบงให
กรรมการเหมือ งคนอื่นๆก็จะทํ าใหเกิดประเด็นในการโจมตีจนทําใหไมไดรับเลือกอีกในสมัยตอไป
และแนนอนผูนําที่เป็นแกฝายถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพิสูจนแตัวเอง กอนที่จะกาวไปสูการเป็นพอ
หลวง(ผูใหญบาน) กํานัน สมาชิกองคแกรบริหารสวนตําบล และนายกองคแก ารบริหารสวนตําบล ซึ่ง
ถือวาเป็นจุดสูงสุดของการเป็นผูนําในทองถิ่นแลว การเป็นแกเหมืองหรือแกฝายนั้นจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางอยางเชน ทําใหเกิดการแกไขกฎกติกาเดิมที่ผูนําคนกอนไดทําไว เชน คนเดิมมีการ
เก็บคาน้ําคนละ 100 บาทตอไร แตคนใหมจะขอเก็ บลดลงเป็นคนละ 80 บาทตอไร หรือการแบง
เงินรายไดมีสัดสวนที่ไม เป็นธรรมสง ผลใหคนเดิมไมถูก เลือกมาเป็นผูนําอีกสมัยตอไปเป็นตน การ
เปลี่ยนแปลงผูนําบางแหงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกลุมไปเลย เนื่องจากผูนําปัจจุบันเดิมเคยไป
ดํารงตําแหนงกํานันมาแลว พอหมดสมัยก็กลับมาเป็นแกฝายเชนเดิม เชน กรณีฝายสมบูรณแ กํานัน
บุญ มา มานะตา เป็นแก ฝ ายท านไดนําพาสมาชิก ที่ มี อยูห ลายพันคนเขาไปขอจดทะเบียนเป็น
สหกรณแผูใชน้ําในปี พ.ศ. 2547 ที่ผานมาแตเมื่อเวลาผานไป มีการเปลี่ยนแปลงผูนําเป็นคนใหมไดมี
การเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นรูปแบบองคแกรเหมืองฝายเชนเดิม สาเหตุมาจากผลการดําเนินการที่ผาน
มาไม โ ปรง ใสทํ า ให ส มาชิ ก ไม ไว ว างใจที่ จ ะให ดํา เนิน การในรู ป แบบเช น นี้อี ก ตอ ไป ดัง นั้ นการ
เปลี่ยนแปลงผูนําจึงมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันดังกลาว
4. การเพิ่มขึ้ นหรือลดลงของสมาชิก มีผลตอกลไกผูใชน้ํา กฎกติก า และระบบกํากั บ
กลาวคือ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของผูใชน้ําเกิดจากผูประกอบการมาขอใชน้ํารวมในระบบโดยยินดี
จายคาน้ําในอัตราที่สูง เชน กรณีของสาหรายเกลียวทอง ของซื้อน้ําจากฝายหวยผึ้งเพื่อนําไปผลิต
สาหรายเกลียวทอง หรือกรณีของสวนสัตวแก ลางคืนในตัวเชียงใหม ซื้อน้ําจากฝายทาวังตาลเพื่อไป
ผลิตเป็นน้ําใหสัตวแในสวนสัตวแไดใชทุกวัน เป็นตน สวนกรณีผูใชน้ําลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากหลาย
ประการ(ตาราง 7.4)ไดแก การมีพื้นที่เกษตรลดลงเนื่องจากถูกใชประโยชนแเป็นอยางอื่น การยาย
แรงงานจากภาคการเกษตรไปสูแรงงานภาคการคาการบริการเพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง เป็นตน
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ตารางที่ 7.4 แสดงพัฒนาการจํานวนผูใชน้ําพื้นที่เกษตรกรรมและจํานวนสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้า
16. กลุมฝายนอน
17. กลุมฝายสมบูรณแ
18. กลุมฝายหวยผึ้ง
19. กลุมฝายขุนคง
20. กลุมฝายนาทราย
21. กลุมฝายทาคําปา
22. กลุมฝายทาสา
23. กลุมฝายดอนปิน
24. กลุมฝายศรีบุญเรือง
25. กลุมฝายคําภิโล
26. กลุมฝายปูุโล
27. กลุมฝายรองตีมีด
28. กลุมฝายรองปูุกเอง
29. กลุมฝายทาหลา
30. กลุมฝายหลาย

พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)
2541
2547
2555
1,050
843
127
21,250
20,567
20,201
3,920
2,328
2,165
9,780
6,746
5,615
2,370
1,808
1,650
2,900
2,858
2,584
500
459
400
1,270
400
352
910
857
765
680
300
245
870
230
146
412
350
324
480
420
396
682
606
548
324
284
282

จานวนสมาชิก (คน)
2541
2547
2555
112
107
80
2,500
2,365
2,179
428
419
379
1,373
1,017
906
420
403
356
449
369
303
107
96
72
85
83
63
177
165
118
111
58
46
114
45
37
142
98
86
186
150
142
366
300
264
86
52
48

ที่มา : บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนทแ จํากัด ปี พ.ศ. 2542 บริษัท พี แอนดแ ซี แมเนจเมนทแ จํากัด
พ.ศ. 2542 และการเก็บขอมูลภาคสนามจากนักวิจัย พ.ศ. 2555
ดังนั้นการเพิ่มหรือลดของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําจะกระทบกับ การปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหมเนื่องจาก
เมื่อมีสมาชิกใหมที่ตองการใชน้ํามากอาจสงผลใหในระยะยาวสมาชิกอาจเดือดรอน จึงจําเป็นตอง
ปรับปรุงกติกาใหม โดยเป็นการคิดราคาคาน้ําใหเพียงพอตอรายจายและออกระเบียบใหผูใชน้ําราย
นั้นตองเขารวมกันขุดลอกลําคลองสงน้ําทุกปีเชนกัน แตถาไมมาตองปรับหลายเทาเป็นตน หรือการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนผูใชน้ําอาจเกิ ดจากกลุม ชาติพันธุแเปลี่ยนไปจากกลุมทางสังคมเดิมเนื่องจากมี
การอพยบ แรงงานเขามาในพื้นที่ จึงทําใหมีความหลากหลายชาติพันธุแจะมีผลตอระบบผูใชน้ําเป็น
องคแประกอบหลักทําใหตองมีการจัดระบบความสัมพันธแกันใหมโดยอาศัยกฎเกณฑแที่ทุกฝุายยอมรับ
เป็ น กติ ก าร ว มกั น ซึ่ ง อาจอยู ใ นรู ป แบบของกฎข อ บั ง คั บ เทศบั ญ ญั ติ และอื่ น ๆก อ ให เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนกฎกติกาและระบบกํากับใหมตามมาเพื่อรักษาสมดุลภายในสถาบันใหคงอยูตอไป
5. ปรับปรุงระบบส่งน้า มีผลตอแหลงน้ํา ผูใชน้ํา ระบบสงน้ํา และกฎกติกา กลาวคือ
การปรับเปลีย่ นระบบสงน้ําจะกระทบกับโครงสรางทางกายภาพหลักของระบบการสงน้ําประกอบดวย
4 ดานหลักๆไดแก
5.1) ตัวฝาย เป็นปัจจัยหลักที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆตามมาอีกมากจาก
เดิมที่เคยเป็นฝายที่กอสรางดวยไมซึ่งตองอาศัยแรงงานจากสมาชิกเขามารวมกันซอมฝายที่พังเสียหา
จากน้ําไหลหลากทุกปี แตปัจจุบันตัวฝายที่กั้นลําน้ําสาขาแมวางและแมขานนี้เป็นฝายคอนกรีตเสริม
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เหล็กทั้งหมดทุกฝายแลว จะแตกตางกันตรงที่รูปแบบของฝายคอนกรีตดังกลาวมีความแตกตางกัน
เชน ฝายสันปูเลยไมมีที่ระบายทราย ฝายเกาะไมตันมีที่ระบายทราย ซึ่งก็จะทําใหเกิดความเดือน
รอนขึ้นถาหากทรายไหลมารวมกันหนาฝายมากๆ ก็จะทําใหทรายไหลเขาลําเหมืองดวยเป็นธรรมชาติ
ดังนั้นสมาชิกในระบบเหมืองฝายเดียวกันจึงตองเขามาชวยกันขุดลอกเอาทรายออกจากหนาฝายและ
ลําเหมื องทุก ปี ดวยเหตุนี้รัฐจึง หาแนวทางเขามาชวยเหลือกลุมองคแกรผูใชน้ําดัง กลาว ดวยการ
กอสรางฝายเป็นคอนกรีตให ใหงบประมาณมาขุดลอกหนาฝายและลําเหมืองของกลุมองคแกรผูใชน้ํา
ขนาดกลาง บางกลุมที่ไดรับความเดือดรอน หรือบางกลุมที่อยูในเขตขององคแการบริหารสวนตําบล
ก็จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณดังกลาวจากหนวยงานนี้เป็นตน
5.2) คลองสงน้ํา(ลําเหมือง) จากเหตุผลในการสรางฝายกั้นลําน้ําสาขาแมวางและ
แมขานนั้น สงผลใหรัฐตองเขามาจัดการปัญหาที่อยูถัดจากตัวฝายซึ่งก็คือคลองสงน้ํา(ลําเหมือง) ซึ่ง
จากเดิมที่เป็นคลองสงน้ําดินขุด(ลําเหมืองดินขุด)ตองเปลี่ยนมาเป็นคลองดาดคอนกรีตเรียบตลอดลํา
เหมืองหลัก ในการดาดคอนกรีตตลอดลําเหมืองนั้นมีขอดีและขอเสียดวยเชนกัน กลาวคือเดิมลํา
เหมืองสงน้ํา (ลําคลองสงน้ํา) เป็นดินขุด เมื่อผานฤดูทํานาไปแลวในชวงฤดูแลงสมาชิกก็จะระดมกัน
มาขุดลําเหมืองเพื่อใหขจัดสิ่งกีดขวางและรวมสํารวจสภาพลําเหมืองนั้นๆใหอยูในสภาพการใชงานที่ดี
ตลอดเวลา จากการระทําดังกลาวจะสงผลดีตอระบบนิเวศคือทําใหพืชริมน้ํา ปลา ปู หอย กบ
และสัตวแน้ําอื่นๆสามารถหากินในลําเหมืองไดเชนเดิม แตถาหากเปลี่ยนเป็นคอนกรีตก็จะมีสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูในลําเหมืองไมไดเลย แตก็จะสรางความสะดวกสบายแตสมาชิกผูใชน้ําในลําเหมือง(ลําคลอง)
ไมตองคอยไปขุดลอกเหมืองเป็นประจําทุกปี ซึ่งพบวาทุกระบบเหมืองฝายตองมีการขุดลอกลําเหมือง
อยางนอยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้ นในระบบการองคแกรบริหารจัดการน้ําขนาดกลางนี้จึงมีลําเหมือง(ลํา
คลอง)สายหลักที่ดาดคอนกรีตแลวอยางนอยรอยละ 50 แลวที่เหลือยังตองรองบประมาณจากรัฐมา
สนับสนุนตอไป ซึ่งก็มีแนวโนมสูงที่ลําเหมืองจะตองเป็นคอนกรีตทั้งหมดในไมชา เชน ฝายไรรอ
ฝายทาบอเย็น(เจาศรีหมื่น) ฝายปวงสนุก ฝายหวยผึ้ง ฝายทาคําปา เป็นตน
5.3) ประตูระบายน้ํา ซึ่งตั้งอยูบริเวณตําแหนงอาคารบีบอัดน้ําหรืออาคารบังคับน้ํา
(กรมชลประทาน) เดิมใชแผนไมกั้นเพื่อยกระดับลําน้ําในลําเหมือง(คลองสงน้ํา)ใหสูงขึ้นชาวนาเรียกวา
ตาง แลวน้ําก็ไหลเขาสูคลองไส ไกผานประตูน้ําที่เดิมทําดวยแผนไมบากเป็นรองขนาดแตกตางกัน
ออกไปตามขนาดแปลงนารับน้ําของแตละเจา เพื่อใหน้ําไหลเขาสูแปลงนาซึ่งชาวนาเรียกวา แต ซึ่ง
ทั้ง ตางและแต นั้นปัจจุบันไดเปลี่ยนไปเป็นคอนกรีตทั้งหมดแลวเชนกันแตระบบของ แต แตละแหง
อาจเปลี่ยนเป็นทอ PVC. แทนแลวก็มาก
5.4) ขนาดพื้นที่บริการ หรือพื้นที่สงน้ําของระบบการบริหารจัดการน้ําขนาดกลางนี้
จะสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่อยูระหวาง 501 – 5,000 ไร พื้นที่สงน้ําของระบบการบริหาร
จัดการน้ําขนาดใหญจะสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่มากกวา 5,000 ไรขึ้นไป ซึ่งกินพื้นที่หลาย
หมูบาน หลายตําบล บางแหงกิ นพื้นที่คาบเกี่ ยว 2-3 อําเภอ จากระบบสงน้ําดัง กลาวมีผ ลตอ
รูปแบบของสถาบันจัดการน้ําในเชิงพื้นที่ คือเมื่อระบบสงน้ํามีพื้นที่บริการขนาดเล็กไมเกิน 6 ไรการ
ดําเนินการทําระบบสงน้ําจะไมซับซอนอะไร รูปแบบสถาบันจึงเป็นรูปแบบที่งายๆไมตองสื่อสารอะไร
กันมากก็สามารถทํางานไดแลว แตถาพื้นที่บริหารขนาดใหญมากเป็นพันไร มีสมาชิกเป็นจํานวนมาก
ครอบคลุมพื้นที่หลายหมูบาน หลายตําบล การประสานงานจึงมีความยุงยากและซับซอนมากขึ้น
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จึงทําใหเกิดรูปแบบสถาบันที่มีกลไกรองรับการทํางานในลักษณะดังกลาวตามมา ตัวอยางเชน กลุม
ผูใชน้ําฝายทาวังตาล เดิมทีมีการบริหารจัดการแบบแกเหมืองหรือแกฝาย ระบบสงน้ํา ฝายทําจาก
ไมและหิน เหมืองเป็นดินขุด ประตูน้ําเป็นแผนไม พื้นที่บริการมีขนาดไมใหญมากประมาณ 500700 ไร ตอมาเกษตรกรเห็นวาการทํานามีรายไดคอนขางดีจึงไปขอขุดลําเหมืองตอจากลําเหมืองหลัก
เป็ นลํ าเหมื อ งซอยมากขึ้น ทุ ก ปี จนทํ าใหมี พื้น ที่ บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ นเป็น หมื่ น ไร สง ผลใหต อ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาบันใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งมีการปรับตนเองเป็นองคแกร
เหมืองฝาย ตอมาเป็นสหกรณแผูใชน้ําก็ยังไมเหมาะสมเนื่องจากวารูปแบบของสหกรณแมุงหวังใหทํา
กําไรแลวนํารายไดมาแบงปันแกสมาชิก ซึ่งแนวคิดดังกลาวจึงไมสอดคลองกับเจตนารมของสมาชิกใน
กลุม จึงปรับเปลี่ยนกลุมมาเป็นรูปแบบของสมาคมผูใชน้ําจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมของสถาบัน
ในรูป แบบนี้มี ความสอดคลอ งกั บ ความตองการของคนในกลุม มากจึงยัง คงยึดรูป แบบนี้ม าจนถึง
ปัจจุบัน
6. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่เกษตร ประกอบดวย การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตวแ
การมี ที่ ดินทํากิ น ราคาผลผลิต ปัจ จัยการผลิต เป็นตน เมื่อราคาผลผลิตหรือปัจจัย การผลิต
เปลี่ยนไป ทําใหรูปแบบการผลิตและพืชผลการผลิตใหมเพื่อรักษาฐานรายไดของเกษตรกรผูใชน้ําให
มีความสมดุลกับรายจาย ดังนั้นเกษตรกรผูใชน้ําจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการใชน้ําใหเกิด
ความเป็นธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูป แบบการบริหารจัดการ
น้ําไดเชนกัน เชน กลุมผูใชน้ําที่อยูตอนทายของลําน้ําแมขาน เกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตรไม
ตลอดทั้งปีเนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอดังนั้นเกษตรกรผูใชน้ําจึงปรับตัวโดยการปลูกพืชที่กินน้ํา
นอยทดแทน หรือหันไปปลูกลําไยหรือลิ้นจี่แทนการปลูก ขาว แตในชวงหลายปีที่ผานมาลําไยและ
ลิ้นจี่ราคาตกต่ําตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรตองปรับตัวเพือ่ ลดตนทุนการผลิตโดยการขอเปลี่ยนกฎกติกา
ในการเก็บเงินคาบริหารจัดการน้ําลง และตอรองคาปรับในการขุดลอกลําเหมืองสงน้ํา จนในที่สุด
กลุม ผูใชน้ําจึง ร วมกั นหาทางออกโดยการหารายไดเ สริม เพื่อมาเป็นทุ นในการขุดลองลําเหมื อ ง
ซอมแซมฝายที่ชํารุดตลอดจนการเลี้ยงผีฝายในแตละปี โดยไมตองเก็บเงินจากสมาชิกเพิ่มในแตละปี
ทําใหปัจ จัยเหลานี้ทํ าใหตองปรับเปลี่ยนการบริห ารจัดการน้ําจากรูป แบบองคแกรเหมืองฝายเป็น
สหกรณแผูใชน้ํา
7. การเปลี่ยนสิทธิ์การถือครองที่ดิน การเปลี่ยนมือหรือสิทธิ์การถือครองที่ดินนั้นมีเกิดขึ้น
โดยตลอดในทุ ก พื้ น ที่ ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต อ ผูใ ชน้ํ า ระบบสง น้ํ า กฎกติ ก า และระบบกํ ากั บ
กลาวคือถาหากผูถือสิทธิ์รายใหมไมมีดําเนินการใดๆใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพมากก็จะ
ไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ยกเวนผูถือสิทธิ์รายใหมมีการแบงใหเกษตรกรนอก
พื้นที่มาเชาทําการผลิตสินคาเกษตรตัวใหมที่มีความแตกตางจากเดิม เชนเมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ผานมา
ในพื้นที่ลุม น้ําแมวาง ในเขตพื้นที่สงน้ําของฝายสมบูรณแเกษตรกรขายที่ใหนายทุนตางชาติจํานวน
มากกวา 80 ไร นายทุนดังกลาวไดใหบริษัทเอกชนมาลงทุนปลูกดอกไมสดขาย ไดแก ดอกดาวเรื่อง
ดอกกลวยไม ดอกรินลี่ ดอกกุหลาบ ฯลฯ พบวากิจการดังกลาวใชน้ําจากลําเหมือง(คลองสงน้ํา)
ของฝายสมบูรณแในปริมาณที่มากกวาปกติ(มากกวาการเกษตรรูปแบบเดิม) จึงสงผลใหเกิดผลกระทบ
กับกลุมผูใชน้ํา และไมอยูในกฎกติกาที่ไดตั้งไว สถาบันการใชน้ําฝายสมบูรณแจึงรวมกันเขาไปเจรจา
เพื่อหาทางออกรวมกั นหลายครั้ ง แตก็ ไม บ รรลุผ ล จึ ง ใชม าตรการที่ เ รียกวาระบบกํ ากั บ คือเอา
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กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติชลประทานราษรฎแ พ.ศ. 2482 เขาไปตอสู จึงทําใหเอกชนที่เขามา
ลงทุนในพื้นที่ดังกลาวยอมจายคาน้ํา ตามหลักเกณฑแที่สถาบันการใชน้ําฝายสมบูรณแเป็นคนกําหนดซึง่
ก็มีหลักคิดไมแตกตางจากเกษตรกรรายอื่นๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินจึง
ก อใหเ กิ ดการเปลี่ยนแปลงกลไกดาน ผู ใช น้ํา ระบบส ง น้ํา กฎกติก า และระบบกํ ากั บ เป็ น
เครื่องมือที่ควบคุมใหระบบของการใชน้ําในแตละสถาบันไมเอาเปรียบกัน สามารถตอรองกันไดจึง
เป็นพื้นฐานที่จะนํามาสูการสรางความเป็นธรรมในการใชน้ํามากขึ้น
8. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตอเนื่องจากขอ 7 ถาผูถือสิทธิ์ใหมมีแนวคิดที่จะ
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพื้นที่ใหแตกตางไปจากเดิม เชน เดิมเป็นที่นาเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ปลูก
ลําไย เดิมเคยเป็นแปลงเกษตรเปลี่ยนเป็นโรงงานหรือหมูบานจัดสรร เป็นตน จะสงผลกระทบตอ
ระบบสงน้ําเป็นอันดับแรก มีผลตอกลไกผูใชน้ํา ระบบสงน้ํา กฎกติกา และระบบกํากับ กลาวคือ
จะมีการปรับถมที่เพื่อยกใหพื้นที่นั้นสูงขึ้นจึงกระทบกับระบบสงน้ําเขาพื้นที่เกษตรของเกษตรกรที่อยู
ถัดจากแปลงเกษตรรายนี้ หรือถาหากเกษตรกรรายใดมีพื้นที่เกษตรที่เป็นระบบเล็กโดยมีพื้นที่เกษตร
ไมเกิน 6 ไร หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินจากเดิมที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อยู
อาศัยเป็นรีสอรแทเพื่อรองรับการทองเที่ยว เป็นโรงงานเป็นตน ก็จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทันที
คือระบบเหมืองฝายนี้อาจตองศูนยแหายไปจากพื้นที่นี้เลย ประกอบกับมีกฎหมายที่ใหการสนับ สนุน
คือ พระราชบัญญัติชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 ไดกําหนดไวในมาตรา 10 ทวิ วาในระหวางที่
ทางน้ําจะตองใชเพื่อประโยชนแของที่ดินที่ไดรับน้ํา เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดรับน้ํามีสิทธิทํา
การทุกอยางอันจําเป็นเพื่อรักษาและใชทางน้ํานั้นโดยใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินที่ มีท างน้ําผานนอ ยที่สุดตามพฤติการณแ และกําหนดบทลงโทษไววา ผูใดปิดกั้ นทางน้ําตาม
มาตรา ๑๐ ทวิ หรือกระทําโดยประการอื่นใดใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไดรับน้ําจากทางน้ํา
นั้นไดรับประโยชนแลดลงหรือไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา จะเห็นไดวาในพื้นที่ดังกลาวมี
กรณีศึก ษาที่ ถึงขั้นตอ งฟูอ งรอ งกันจนถึง ฎีก ามาแลวหลายรายแตไดขอสรุป เดียวกั นวา ถามีก าร
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามจะตองไมถมลําคลองสงน้ํา(ลําเหมือง) ที่จะทํา
ใหเกษตรกรไมสามารถรับน้ําจากพื้นทีต่ นน้ําได ตัวอยางเชน กลุมผูใชน้ําฝายสมบูรณแกั้นลําน้ําแมวาง
เป็นกลุมที่มีสมาชิกเป็นจํานวนมาก มีพื้นที่ไดรับประโยชนแจากฝายนี้หลายหมื่นไร เมื่อเวลาผานไป
พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเป็นจํานวนมาก เชน จากที่นาเป็นที่สวน จากที่นาเป็นบาน
จัดสรรหรือเป็นที่พักอาศัย จากที่นาเป็นโรงงาน เป็นตน จากกรณีดังกลาวเคยเป็นกรณีที่ตองตอสู
ฟูองรองกันเพราะเขาจะถมที่ดินทับลําเหมือง(คลองสงน้ํา)มาหลายรายแตก็ตองแพแกฝายเนื่องจาก
เป็นแบบแผนที่ปฏิบัติสืบตอกันมายาวนานคือหามถมลําเหมือง พอหลวงบุญมา มานะตา แกฝาย
(หัวหนา)สมบูรณแกลาว ประกอบกับมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติชลประทานราษฏรแ พ.ศ. 2482
ใหการคุมคลองดูแลกลุม ผูใ ชน้ําอยู ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใชที่ดินมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้ํา ในดานผูใชน้ํา กฎกติกา ระบบสงน้ํา และระบบกํากั บ
ดวยเหตุผลที่ระบุในเบื้องตน
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ตารางที่ 7.5 แสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการน้ํา

◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊

◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊

10. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

◊
◊
◊
◊
◊

9. องคแกรภายนอก

5. แหลงน้ําเปลี่ยนไป

◊
◊
◊
◊
◊

8. นโยบายภาครัฐ

4. ภูมิประเทศเปลี่ยนไป

◊
◊
◊
◊
◊

7. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

3. ปริมาณน้ําเปลี่ยนไป

◊
◊
◊
◊
◊

6. การมี-ไมมีงบประมาณจากรัฐ

2. ระบบนิเวศของน้ํา

กลไกการบริหารจัดการน้า
1. แหลงน้ํา
2. ผูใชน้ํา
3. ระบบสงน้ํา
4. กฎกติกา
5. ระบบกํากับ

1. การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้า

◊
◊
◊
◊

หมายถึง อยูในกลุมประเด็นนั้น
ที่มา : การวิเคราะหแจากกลุมตัวอยางของผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555
◊

ปัจจัยภายนอกทั้ง 10 ดานแบงออกเป็น 2 กลุมหลักๆไดแก ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ และ
ปัจจัยที่เกิดจากมนุษยแสรางขึ้น จากตารางที่ 7.5 สามารถอธิบายไดวาปัจจัยทางธรรมชาติมีอิทธิพลสูง
มากตอการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้ํา สวนปัจจัยของสิ่ ง ที่มนุษยแทําขึ้นนั้นจะสงผล
กระทบบางสวนของกลไกการบริหารจัดการน้ํา และจากทุกปัจจัยจะพบวาเมื่อมีปัจจัยภายนอกมา
กระทบจะพบวา ผูใชน้ําจะเป็นผูไดรับผลกระทบเสมอและมีความสัมพันธแกับการเปลี่ยนแปลงกฎ
กติกาของแตละสถาบันดวยเชนกัน จากตารางที่ 7.5 สามารถอธิบายปั จจัยภายนอกที่สงกระทบตอ
กลไกการบริหารจัดการน้ําในแตละปัจจัยดังนี้
1. การเปลี่ยนฤดูกาล จะสงผลกระทบตอกลไกการบริหารจัดการน้ําไดแก แหลงน้ํา ผูใช
น้ํา ระบบสงน้ํา กฎกติกา และระบบกํากับ กลาวคือกระทบกับผูใชน้ําจากการศึกษาพบวาการใช
น้ําของแตละสถาบันจะมีปริมาณที่แตกตางกันเนื่องจากมีพื้นที่ทําการเกษตรไมเทากันบางพื้นที่มาก
บางพื้นที่นอย หากจะเปรียบเทียบพื้นที่เกษตรกรรมในเขตลุมน้ําแมขานประกอบดวยลุมน้ําสําคัญ 2
ลุมน้ําคือ พื้นที่รับน้ําเพื่อการเกษตรในลุมน้ําแมวางมี 35,800 ไร มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอปี 99.75
ลานลบ.ม. ในขณะที่พื้นที่รับน้ําเพื่อการเกษตรของลุมน้ําแมขานมี 22,944ไรมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอปี
129.191 ลานลบ.ม. ลุมน้ําแมขานมีพื้นที่การเกษตรนอยกวาลุมน้ําแมวาง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
น้ําพบวา ลุม น้ํา แมขานมีปริมาณน้ําที่ม ากกวาลุม น้ําแมวาง จึงทํ าใหอัตราการขาดแคลนน้ําของ
เกษตรกรในลุมน้ําแมขานนอยกวาลุมน้ําแมวาง เมื่อเขาสูฤดูแลงเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจะมี
1

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชียงใหม่ ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่ปี 2556.
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น้ําใชเพื่อการเกษตรคอนขางเพียงพอกับความตองการ ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําแมวางมีน้ํา
ใช ไ ม เ พี ย งพอส ง ผลให เ กษตรกรในพื้ น ที่ ป ลายน้ํา ไม มี น้ํ า ใช เ พื่ อ การเพาะปลู ก เป็ น ต น จาก
สถานการณแการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจะสงผลกระทบกับ แหลง น้ํากลาวคือ เมื่ อไมมี น้ําเพาะปลูก
เกษตรกรตองพยายามหาแหลงน้ําใหมคือแหลงน้ําใตดินดวยการสูบน้ําขึ้นมาใชแทนแหลงน้ําผิวดินที่
ใชอยูเดิม ซึ่งในปัจจัยนี้จะไมกระทบกับระบบการสงน้ําที่มีอยูเดิมแตอยางไดแตจะตองทําการปรับ
ระบบเปิด-ปิดน้ําใหสามารถขังน้ําอยูในแปลงเกษตรได สวนผลกระทบตอกฎกติกาและระบบกํากับ
น้ําจะมีผลก็ตอเมื่อน้ําในแหลงน้ํา(ลําน้ําแมวาง)มีปริมาณน้ํานอยมาก ในขณะที่เกษตรกรที่อยูปลาย
น้ําปลูกพืชอยูแตขาดแคลนน้ํา จึงรวมกันขึ้นไปขอแบงน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบน โดยขอจัดรอบเวร
การใชน้ํา(ขอหลั่งน้ํา) 7 วัน หมายความวาผูใชน้ําตอนบนหามผันน้ําเขาแปลงเกษตรตนเอง 7 วันโดย
ปลอยใหไหลลงมาขางลางทั้งหมด และเมื่อครบกําหนดแลวคอยผันน้ําเขาที่นาตนเองตามปกติเป็นตน
ลักษณะดังกลาวถือวาเป็นการปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหมใหเขากับสถานการณแที่กําลังดําเนินอยู แตก็มี
หลายครั้งที่ไมสามารถขอจัดรอบเวรการใชน้ํา(ขอหลั่งน้ํา)ไดกลุมผูใชน้ําตอนปลายน้ําก็จะใชระบบ
กํากับ ไดแก การใชมาตรการบังคับโดยอาศัยอํานาจของรัฐทองถิ่น เขาไปเจรจาแทน เชน เอา
กํานันหรือนายกองคแการบริหารสวนตําบลไปเจรจา จนกระทั่งการใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 เพื่อใหเกิดการแบงปันน้ําในยามขาดแคลน
2. ระบบนิเวศของน้า ประกอบดวย แหลงน้ํา สิ่งมีชีวิตในน้ํา ปุาไม ปริมาณน้ํา คุณภาพ
น้ํา ดินรอ งน้ํา สภาพภูมิ อ ากาศ เป็นตน มี ผ ลตอการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริห ารจัดการน้ํา
กลาวคือเมื่อระบบนิเวศของน้ําเปลี่ยนไปมีผลโดยตรงตอแหลงน้ําและระบบสงน้ํา เชนเมื่อมีปริมาณ
น้ําฝนตกมากและปุาไมมีความชุมน้ํามากขึ้นจะสงผลใหดินเลื่อนลงไปปิดรองน้ํา ประกอบกับบริเวณ
พื้นที่ ลุ ม น้ํา แม ขานตอนบนมี ก ารใหสัม ปทานเหมื องแร จึ ง เป็นเหตุใหก ระแสน้ําเปลี่ ยนทิ ศทาง
เหตุการณแลักษณะนี้เกิดขึ้นบอยครั้งในพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนบน เมื่อเกิดเหตุการณแดังกลาวทําให
ผูใชน้ําที่ รวมตัวกั นในรูปแบบของสถาบันหาวิธีการจัดการกั บ แหลงน้ํานั้นใหมเ มื่ อระบบ นิเวศน้ํา
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะกระทบกับระบบสงน้ําเขาพื้นที่เกษตร จึงทําใหผูใชน้ําตองออกแบบปรับปรุง
ใหมใหเขากับภูมิประเทศจนสามารถทดน้ําเขาแปลงเกษตรไดตามปกติ เพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการแกผูใชน้ําอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึ งตองอาศัยระยะเวลาเพื่อ
ทดลองระบบอยางนอย 3 – 4 ฤดูกาลกวาระบบที่ทําขึ้นจะลงตัว และจะปรับตัวใหมเมื่อมีปัจจัยดาน
อื่นมากระทบอีก ดังนั้นกลุมผูใชน้ําที่รวมตัวกันเป็นสถาบันในรูปแบบตางๆจึงมีระบบกํากับที่ตรงกัน
อยางหนึ่งวา ตองรวมกันรักษาระบบนิเวศของน้ําใหคงสภาพเดิมมากที่สุด จึงมีประเพณีการบวชปุา
การเลี้ยงผีขุนน้ํา การรักษาปุาตนน้ํา เป็นตน
3. ปริมาณน้าเปลี่ยนไป ปริมาณน้ําในลุมน้ําแมขานแตละเดือนจะมีปริมาณที่ไมคงที่(ตาราง
ที่ 7.6) ซึ่งเป็นธรรมชาติของแหลงน้ําทั่วไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ น้ําในแหลงน้ําไม
วาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลกระทบตอกลไกการบริห ารจัดการน้ําทั้ง 5ดานคือแหลง น้ํา ผูใชน้ํา
ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับ กลาวคือโดยปกติสมาชิกผูใชน้ําจะผันน้ําเขาแปลงเกษตรของ
ตนเองตลอดเวลาดวยระบบสงน้ําที่ไดรับการออกแบบไวตั้งแตบรรพบุรุษ และเมื่อมีปริมาณน้ํามาก
เกินความตองการก็จะสามารถระบายน้ําสวนเกินกลับไปยังลําน้ําสายหลักเชนเดิมได (ภาพที่ 7.2 ) แต
ถามีปริมาณน้ํามากเป็นพิเศษสิ่งแรกที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงคือระบบสงน้ําโดยเฉพาะโครงสราง
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ฝายไดรับ ความเสียหายจะความแรงของกระแสน้ํา ผลที่ตามมาจะทํ าใหก ลุมผูใชน้ําตองรวบรวม
แรงงานและงบประมาณเขาไปซอมแซมโครงสรางฝายใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ ผลกระทบ
จากเหตุการณแดังกลาวจะจึงจําเป็นตองลดเงื่อนไขกฎกติกาบางอยางลง เชน การเก็บเงินคาบริหาร
จัดการน้ําลดลง ซึ่งมีตัวอยางกับกลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา พ อสิน บุญต฿ะเลิศอายุ 65 ปี หัวหนา
เหมื อ งฝายทาคําปาเลาวา เมื่ อ ปีที่ แลว(พ.ศ.2554)น้ํามามากกวาปกติ ทํ าใหฝ ายชํารุดเสียหาย
จําเป็นตองระดมแรงงานไปเรงซอมแซมชวยกันอยูหลายวันติดตอกัน ผลจากการดําเนินการดังกลาว
พอจึงประกาศยกเวนการเก็บคาบริหารจัดการน้ําใหแกหัวหนาเหมืองฝาย เพราะถือวาเป็นการชวย
แบงเบาภาระของเกษตรกรดวยกันลง แตในสถานการณแตรงขามคือปริมาณในลําน้ํามีนอยกวาปกติ
จะสงผลกระทบตอกลุม ผูใ ชน้ําซึ่งจะตองจัดหาแหลงน้ําอื่นมาชดเชยเพื่อแบงเบาไปกอน บางกลุมอาจ
เลือกที่จะใชกฎกติกาและระบบกํากับในการบริหารจัดการน้ํารวมกันดวยวิธี ตารางที่ 7.6 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในแตละลุมน้ํายอยของลุมน้ําสาขาแมขาน ปี 2550 -2555
พืน้ ที่รับน้้าฝน
(ตร.กม.)
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
567
328
442
467
1,804

2.22
1.29
1.71
1.85
7.07

5.51
3.20
4.26
4.58
17.55

7.90
4.59
6.10
6.58
25.17

ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

8.43
4.90
6.50
7.01
26.84

5.80
3.37
4.48
4.82
18.47

3.54
2.06
2.73
2.95
11.28

17.37
10.10
13.41
14.45
55.33

26.79
15.58
20.68
22.29
85.34

24.79
14.41
19.14
20.62
78.96

15.18
8.82
11.73
12.63
48.36

9.50
5.52
7.33
7.90
30.25

2.17
1.26
1.67
4.80
9.90

ฤดูฝน
ฤดูแล้ง
(พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.)
99.43
29.77
57.80
17.30
76.76
22.99
82.72
24.77
316.71
94.83

รายปี
129.19
75.11
99.75
107.49
411.54

ที่มา : ปริมาณน้ําทาตามลุมน้ําสาขา ของคณะอนุกรรมการศูนยแขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา
การรวมตัวกันไปขอหลั่งน้ํา(แบงรอบเวร)จากกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ตอนบน ถาหากกลุมในพื้นที่ตอนบน
ไมยอมก็อาจตองใชกฎหมายอื่นมาชวยในการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรม อยางไรก็ตามสถาบัน
จัดการน้ําในลุมน้ําแมขานนี้มีหลักคิดในการจัดสรรน้ําอยูวา ทุกคนมีสิทธิ์ใชน้ําไดอยางเทาเทียมตาม
หลักของเหตุผลและความจําเป็น ดังนั้นถาหากปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลงไปจะไดรับผลกระทบกับทุก
ดานของกลไกการบริหารจัดการน้ํา
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ภาพที่ 7.2 แสดงโครงขายระบบสงน้ําในรูปแบบการจัดการน้ํา 1 ระบบหรือ 1 สถาบัน

ที่มา : ภาพจากการเก็บขอมูลระบบจัดการน้ําของกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555
4. ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบดวย การตั้งถิ่นฐานบริเวณรองเขาสูง การตั้งถิ่นฐาน
บริเวณที่ราบเชิงเขา การตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุมน้ํา ระบบนิเวศของน้ํา เป็นตน มีผลโดยตรงตอ
แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา ผูใชน้ํา กฎกติกาและระบบกํากับ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการน้ํา
แตละรูปแบบ กลาวคือ เมื่อมีถิ่นฐานอยูบริเวณเชิงเขามีพื้นที่ทํากินเป็นที่ลาดเอียงจึงจําเป็นตอง
จัดการน้ําโดยการดักน้ําใหอ ยูนานที่สุดดวยการสรางอางเก็บ น้ําหรือสระเก็บน้ําเพื่อชะลอน้ําไวใช
เครื่องมือในการจัดการน้ําจะเป็นคนละชนิดกับผูที่ อยูอาศัยในบริเวณที่ราบ บริเวณที่ราบมีการอยู
อาศัยแบบกระจายตัวตองทํ าระบบสงน้ําและระบบผูใชน้ํา ตองทําระบบสงน้ําใหครอบคลุมพื้นที่
เกษตรในที่ราบประกอบกับตองเปลี่ยนแปลงระบบผูใชน้ําใหผลิตพืชที่สัมพันธแกับปริมาณน้ํามากขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนกลไกหลักดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการน้ําดวยเชนกัน
เชน กลุมผูใชน้ําฝายทาวังตาลเป็นฝายที่กั้นแมน้ําปิงตั้งอยูในพื้นที่ราบเชียงใหม-ลําพูน มีสมาชิกผูใช
น้ํามากกวา 1,000 คนครอบคลุมพื้นที่เกษตรกวา 10,000 ไรและอยูในพื้นที่การปกครองหลายระดับ
ตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จนขามไปยังจังหวัดลําพูน เดิมมีการบริหารจัดการน้ํารูปแบบ
องคแกรเหมืองฝายซึ่งเกินกําลังของแกเหมืองแกฝายเพียงคนเดียวซึ่งมีอํานาจในการสั่งการและความ
นาเชื่อถือนอยลงทุกวันเมื่อเทียบกับผูใหญบาน กํานัน หรือสมาชิกองคแการบริหารสวนตํา บล จึงมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการเป็นสมาคมผูใชน้ําแทน แกเหมืองแกฝายมีตําแหนงเป็น
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นายกสมาคมและมีกรรมการที่ปรึกษาที่ไดรับการยอมรับจากสังคมสูง จึงทําใหการบริหารจัดการน้ํา
เกิดความมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. แหล่งน้าเปลี่ยนไป สาเหตุที่แหลงน้ําเปลี่ยนไปนั้นเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ทําให
เกิดภัยพิบัติจนทําใหแหลงน้ําเปลี่ยนทิศทางหรือขยายขนาดความกวางของลําน้ําเพิ่มขึ้น ทําใหกลุม
ผูใชน้ําตองออกแบบระบบสงน้ําใหมทั้งระบบกรณีเชนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนอย อีกสาเหตุหนึ่งคือเกิด
จากการกระทําของมนุษยแที่ตองการปรับเปลี่ยนแหลงน้ําใหสามารถรองรับน้ําในปริมาณที่มากขึ้น
ภาพที่ 7.3 แสดงโครงสรางฝายชํารุดเกิดจากกระแสน้ําเปลี่ยนแปลงในลุมน้ําแมขาน

ฝายครัวเรือนชํารุดจากน้ําหลาก

ฝายครัวเรือนเมื่อซอมแซมเสร็จ

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2555
เชน การขุดลอกลําน้ําใหกวางขึ้น การกอสรางอางเก็บน้ําบริเวณเหนือลําหวยตางๆเป็นตน ซึ่งมีผล
ตอการปรับเปลี่ยนขนาดของลําน้ําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ทําใหระบบสงน้ํา ผูใชน้ํา กฎกติกาที่
ตกลงกันไวตองปรับเปลี่ยนใหมเพื่อใหทันกับสถานการณแที่เปลี่ยนไป แตถาหากไดรับการตอตานไมวา
จากคนภายในกลุมเองหรือคนภายนอกก็ตาม สงผลใหตองใชระบบกํากับที่เป็นกฎหมาย หรืออาจใช
กลไกภาครัฐเขามาบีบบังคับใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางภายในกลุม เพื่อรักษาความสมดุลของ
อํานาจใหคงอยูตอไป
6. การมีหรือไม่มีงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐ ในทุกพื้นที่ของลุมน้ําแมขานทั้งตอนบน
และตอนลางประมาณรอยละ 75 จะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ ในดานการพัฒนา
ระบบสงน้ํา เชน กอสรางฝายใหม ซอมแซมลําคลองสงน้ํา(ลําเหมือง) เป็นตน และงบประมาณใน
การจัดตั้งกลุมในรูปแบบตางๆเชน สหกรณแ กลุมออมทรัพยแ กองทุนหมูบาน เป็นตน ดังนั้นปัจจัย
ดานนี้จึงมีผลกระทบโดยตรงตอผูใชน้ํา ระบบสงน้ํา และกฎกติกาในการจัดสรรน้ํา เนื่องจากการ
ชวยเหลือจากรัฐจะสงผลดีในดานการลดรายจายของเกษตรกรลง ซึ่งเป็นรายจายในแงการลงทุนของ
เกษตรกรทําใหเกษตรกรมีผลกําไรจากการขายผลผลิต แตก็มีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนกฎกติกา
ของสถาบันเนื่องจากสมาชิกมีภาระรายจายสวนกลางลดลง จึงทําใหเ ก็บเงินคาบริหารจัดการน้ํา
รว มกั น ลดลงด ว ย แต ถ า ระบบส ง น้ํ า ของผู ใ ช น้ํ า พั ง เสี ย หายจากเหตุ อุ ท กภั ย ในขณะที่ รั ฐ ไม มี
งบประมาณมาอุดหนุน เกษตรกรผูใชน้ําอาจสูญเสียรายไดไปอยางนอยครึ่งปีเนื่องจากไมมีน้ําใชเพื่อ
การเพาะปลูก แตในความเป็นจริงผูใชน้ําจะตองหาแนวทางชวยเหลือตนเองกอนในเบื้องตน โดยการ
แกไขกฎกติกาในการออกเงินชวยเหลือสมาชิกผูใชน้ําใหสามารถระดมเงินทุนมาซอมแซมระบบสงน้ํา
ใหอยูใ นสภาพที่ใชงานไดตามปกติ ตัวอยางเชน ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนบนสมาชิกผูใชน้ํา
หวยแมอมลอง ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เป็นพื้นที่อยูหางไกล สถาบันจัดการ
น้ํากําลังประสบกับปัญหาระบบสงน้ําฝายขุนแมอมลองพังเสียหายจากเหตุอุทกภัย สมาชิกรอความ
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ชวยเหลือมาแลว 2 ปียังไมมีหนวยงานใดมาดูแลจึงรวมกันไปซอมแซมฝายขุนอมลองใหอยูในสภาพที่
ใชงานได โดยแกไขกฎกติกาวาดวยการจายเงินสวนกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อนําไปเงินไปซื้ออุปกรณแ
มาซอมแซมระบบสงน้ํา ดังนั้นการที่รัฐมีงบประมาณหรือไมงบประมาณชวยเหลือ ก็จะสงผลกระทบ
กับผูใชน้ํา ระบบสงน้ํา และกฎกติกาในการจัดสรรน้ําเหลานี้เสมอ
ภาพที่ 7.4 แสดงผูใหญบาน หัวหนาเหมืองฝายและสมาชิกผูใชน้ําหวยแมอมลอง กําลังหารือแนว
ทางการซอมแซมฝายที่ชํารุด

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2555
7. นโยบายรัฐบาล ประกอบดวยการกระจายอํานาจการปกครอง การสงเสริมเกษตรกร
การพัฒนาที่ดิน การออกกฎหมายหาม การใหสัมปทานบัตร การสงเสริมปัจจัยการผลิต เป็นตน
นโยบายรัฐมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริห ารจัดการน้ํา กลาวคือมี ผลโดยตรงตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบสงน้ํา กฎกติกาและระบบกํากับซึ่งเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการน้ํา เชน
รัฐออกกฎหมายหามตัดไมทําลายปุาตนน้ําหรือปุาสงวนแหงชาติ ก็จะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ระบบสงน้ําใหมจากเดิมที่เป็นฝายโครงสรางไมหรือหินทิ้งมาเป็นฝายโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
แทน นอกจากนั้นการที่รัฐมีนโยบายกระจายอํานาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบผูใชน้ํา กฎ
กติกาและระบบกํากับ จากรูปแบบการบริหารจัดการน้ําจากรูปแบบแกเหมืองแกฝายที่มีอํานาจแบบ
รวมศูนยแที่แกเหมืองหรือแกฝายเพียงผูเดียว กลายมาเป็นรูปแบบองคแกรเหมืองฝายที่มีการกระจาย
อํานาจไปยั งผูนําในพื้ นที่ตางๆ เชน ผูใหญบานมากขึ้นแทน ปัจจุบันรูปแบบองคแกรเหมืองฝายมี
ความเสถียรภาพ และเป็นที่นิยมมากในการบริห ารจัดการน้ําในระบบเหมืองฝายนี้แตกตางจาก
รูป แบบของเหมื อ งฝายครั วเรื อ น ซึ่ง มี ความออนไหวมากภายนอกมากระทบจะทํ าใหเ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เนื่องจากเหมืองฝายครัวเรือนที่มีสมาชิกนอยไมเกิน 6 คนพื้นที่การเกษตร
รวมไมเกิน 20 ไรผูใชน้ําในระบบทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน เมื่อรัฐมีนโยบายหามตัดไมทําลายปุา
ระบบนี้อ าจถึง ขั้นตอ งเลิกทํ าการเกษตรไปเลย เนื่องจากรูปแบบนี้มี สมาชิก มีนอยจึง มัก ไม ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐดวยเหตุผลที่การลงทุนอาจใหผลตอบแทนที่ไมคุมคา ดังนั้นเกษตรกร
ผูใชน้ําในรูปแบบนี้จึงหาทางออกเพื่อปรับตัวเองใหอยูรอดโดยอาจตองลักลอบตัดไมเพื่อไปซอมแซม
ฝายใหใชงานไดทุกปี จากการสํารวจเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําแมขานแหงนี้พบวามีเกษตรกรผูใชน้ําใน
รูปแบบนี้อยูมากกวาสามรอยกลุมดวยกัน สามารถพบไดในพื้นที่ลําหวยและลําหวยสาขาในพื้นที่ตน
น้ําในภูมิประเทศตอนบนของพื้นที่
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8. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบโดยตรงตอผูใชน้ํา และการแกไขกฎกติกา
กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงผลกระทบโดยตรงตอผูใชน้ํา เนื่องจากเกษตรกรผูใชน้ํา
สวนใหญไมสามารถกําหนดราคาขายสินคาเกษตรไดเอง เมื่อผลผลิตไดเวลาเก็บเกี่ยวก็ตองขายถึงแม
จะขาดทุนเพราะไมเชนนั้นก็จะเนาเสีย ดังนั้นการทําอาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพที่วัดดวงกับความ
ไมแนนอนอยูหลายดานไดแก ความไมแนนอนของสภาพปริมาณน้ําในแตละปี ความไมแนนอนของ
ราคาขายผลผลิต ความไมแนนอนของตลาด เป็นตน สงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมี
รายไดไมคงที่ จากตารางที่ 7.7 อธิบายการเปรียบเที ยบราคาขายผลิตผลทางการเกษตรหลักๆที่
เกษตรกรในลุม น้ําแม ขานและแม ว างดําเนินการเพาะปลูกอยูเป็นประจํา ไดแก ขาวพันธุแตางๆ
หอมหัวใหญ ถั่วเหลือง ซึ่งขาวสวนใหญจะมีรายไดที่คอนขางคงที่เนื่องจากรัฐประกันราคาอยูแลว
แตพืชตัวอื่นอาศัยกลไกตลาดอยางเดียว เชน หอมหัวใหญและถั่วเหลืองราคาปี 2553 กับปี 2555
แตกตางกันมากทําใหเกษตรกรประสบกับปัญหาขาดทุน จึงสงผลกระทบตอกฎกติกาของสถาบัน
จัดการน้ําคือ เมื่อใดก็ตามที่ผลผลิตราคาตกต่ํา ก็จะตองมาขอแกไขกฎกติกาใหสอดรับกับไดรายจาย
ของสถาบันจัดการน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม
ตารางที่ 7.7 แสดงการเปรียบเทียบผลการผลิตสินคาเกษตรในปี พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ.2555
ชนิดพืช

ผลผลิต ราคาปี
รายไดปี
ราคาปี
รายไดปี
(กก/
2553
2553
2555
2555
ไร)
(กก/บาท) (บาท/ไร) (กก/บาท) (บาท/ไร)
ขาว กข.6
600
5
3,000
5
3,000
ขาว กข.10
750
5
3,750
5
3,750
ขาวสันปุาตอง1
800
5
4,000
5
4,000
ขาวหอมมะลิ105
450
12
5,400
12
5,400
หอมหัวใหญ
5,000
4
20,000
2
10,000
ถั่วเหลือง
600
15
9,000
12
7,200
ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม
9. องค์กรภายนอก ประกอบดวย องคแกรพัฒนาเอกชน(NGOs.) หนวยงานเอกชน
หนวยงานของรัฐ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543 -2548 กระแสการลดโลกรอนกําลังรุนแรงผนวกกับ
องคแกรพัฒนาเอกชน(NGOs.)ในประเทศไทยไดรับเงินสนับ สนุนจาก โครงการกูเงินธนาคารพัฒนา
เอเชีย(ADB.)โดยรัฐ หลังจากนั้นจึงจัดสรรไปยังหนวยงานสิ่งแวดลอม องคแกรและมูลนิธิตางๆเพื่อ
รวมกันศึกษาหาแนวทางอนุรักษแสิ่งแวดลอมในมุมตางๆ ผูใชน้ําในลุมน้ําแมขานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ไดรับ
ความสนใจจากนักอนุรัก ษแทั้ งหลาย รวมกั นเขามาพัฒ นากระบวนการสรางการมี สวนรวมในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทั้งในดานปุาไม แหลงน้ํา ดิน และสัตวแปุา ในประเด็นการจัดการน้ํา ไดถูกหยิบ
ขึ้นมาพัฒนาเพื่อหาแนวทางพัฒนาตอเนื่องโดยมีเปูาหมายสรางความเขมแข็งใหแกกลุม ผูใชน้ําในพื้นที่
ดังนั้นการเขามาขององคแกรภายนอกนั้นจึงมีผลกระทบตอกลุมเปูาหมายซึ่งเป็นการพัฒนาคนคือกลุม
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ผู ใ ช น้ํ า ในลุ ม น้ํ า แม ข าน โดยมองว า คนเป็ น ศู น ยแ ก ลางการดํ า เนิ น งานในทุ ก ด า นดั ง นั้ น ถ า จะ
เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ใดก็ ใ ห ไ ปดํ า เนิ น การที่ ค น ในช ว งเวลาที่ อ งคแ ก รภายนอกเข า มาดํ า เนิ น การ
ประกอบดวย มู ลนิธิชุม ชนท องถิ่นพัฒ นา สมัชชาองคแกรเหมืองฝายลุมน้ําภาคเหนือ สํานัก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) บริษัทที่ปรึกษาไดแก บริษัทปัญญาคอนซัลแตนทแ จํากัด บริษัท พี
แอน ซี แมเนจเมนทแ จํากัด.อื่นๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการพัฒนาระบบคิดของกลุม
ผูนําการใชน้ําในขณะนั้น ซึ่งผลสืบเนื่องจากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหผูนําในชวงนั้น เป็นผูนํา
ที่มีตําแหนงที่สูงขึ้นในทองถิ่น เชน แกฝายสมบูรณแ(หัวหนาเหมืองฝาย)บุญมา มานะตา อายุ 65 ปี
ปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)เป็นกํ านันตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม แกฝ ายทาคําปา
(หัวหนาเหมืองฝาย)นายสิน บุญต฿ะเลิศ อายุ 65 ปีปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)เป็นประธานเครือขายผูใชน้ํา
ลุมน้ําแมวาง แกฝายสันปูเลย(หัวหนาเหมืองฝาย)นายสนอง คําสุข อายุ 54 ปีปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)
เป็นรองนายกองคแการบริหารสวนตําบลทุงปี้ อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม แกฝายสันปูเลย
(หัวหนาเหมืองฝาย)นายทองคํา พรมเย็น อายุ 58 ปีปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)เป็นรองนายกองคแเทศบาล
ตําบลแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เป็นตน จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอการสราง
เงื่อนไขหรือกติกาในการการจัดสรรน้ําใหมเกิดขึ้นในหลายดาน เชนเดิมทีไมมีการขอหลั่งน้ํา(ขอรอบ
เวรการใชน้ํา)ในระดับลุมน้ําหรือระหวางกลุม ผูใ ชน้ําที่อยูเหนือขึ้นไป (เดิมเป็นการขอรอบเวรการใชใน
อยูเฉพาะในกลุมของตนเองเทานั้น) แตปัจจุบันมีการดําเนินการเชนนี้อยูบอยครั้งขึ้น นั่นแสดงวา
การดําเนินการจากเขามาพัฒนาขององคแกรภาพนอกประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาคนและการ
สรางเครือขายในกลุมผูใชน้ํา
10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานตอนลางกําลังเป็นที่จับตามมอง
ของนักลงทุนทางดานอสังริมทรัพ ยแเนื่องจากกํากลังพัฒนาถนนเพื่อเขาสูตัวเมืองเชียงใหมรอบที่ 4
เพิ่มเติม(แผนที่ 7.1) ปัจจุบัน(พ.ศ.2555)มีบริษัทเอกชนเขามากวานซื้อที่เพื่อนําไปพัฒนาดานที่อยู
อาศัยเป็นจํานวนมาก ประกอบกั บ เมื องเชียงใหม กํ าลัง ขยายตัวมาในทิศทางของอําเภอหางดง
อําเภอสันปุาตอง อําเภอดอยหลอ ซึ่งเป็นเสนทางที่มุ งไปสูแหลง ทองเที่ยวดอยอินทนนทแ การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานจะมีผลกระทบตอกลไกการบริหารจัดการน้ําดาน ระบบสงน้ํา ผูใชน้ํา
กฎกติกา และระบบกํากับในการใชน้ํา กลาวคือการพัฒนาทางกายภาพโดยเฉพาะถนนจะกระทบ
กับระบบสงน้ําไดแก ลําเหมือง(คลองสงน้ํา) ตางน้ํา(ประตูระบายน้ํา) และพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้น
เมื่อมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน สถาบันจัดการน้ําทุกกลุมจึงเขามารวมกัน
เจรจาหาทางออกร วมกั นวาควรให ก รมทางหลวงชนบทดํา เนินการแก ไขปัญ หาอย างไรเพื่อลด
ผลกระทบดังกลาว จากการสัมภาษณแแกฝาย(หัวหนาเหมืองฝาย)เจาศรีหมื่น พอเจริญ จรรยา อายุ
68 ปี กลาววา กําลังจะพาผูใชน้ําไปพบนายอําเภอเพื่อไปตอลองกับบริษัทผูรับเหมา เพื่อใหเขาใส
บล็อกคอนเวิรแทแทนการใสทอกลมธรรมดาเมือ่ ตัดผานลําเหมืองซอย(คลองสงน้ําซอย) สวนลําเหมือง
หลวง(คลองสงน้ําหลัก)ผูใชน้ําอยากใหเป็นสะพาน ซึ่งกรมทางหลวงชนบทเขาไมเขาใจจึงออกแบบให
ใสทออยางเดียว ซึ่งถาเป็นทอจะทําใหเวลาขุดลอกลําบากและทําใหน้ําไหลชามีปริมาณไมมาก
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แผนที่ 7.1 แสดงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม

ถนนวงแหวนรอบที่ 4

โรงงานอบล้าไย

บ้านจัดสรร

แผนที่ 1: 250000

ที่มา : ภาพถายและแผนที่ประกอบของผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555
เมื่อถึงฤดูฝนจะทําใหทอตันสงผลตอผูใชน้ําตองคอยไปจัดการกับเศษไมกิ่งไมที่ไปอุดตันทอที่ กรมทาง
หลวงชนบทกํ าลัง จะทํ าขึ้น แต ถาหากทั้ ง หมดไม ไดรั บ การตอบสนองก็ จ ะสง เรื่องฟู องรองตาม
กฎหมายเพราะเรามีพระราชบัญญัติชลประทานราษฎรแ พ.ศ. 2482 อยูแลวและอาจฟูองศาลปกครอง
ดวยเนื่องจากขาราชการเอื้อประโยชนแใหแกผูรับเหมา ดังนั้นจากคําอธิบายดังกลาวเป็นที่ ชัดเจนวา
หากมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเกิดขึ้นในพื้นที่แลวกระทบกับสิทธิของกลุมผูใชน้ําจะรวมกันลุก
ขึ้นมาตอสูทันที แตนี่คือจุดเริ่มตนตอไปปัญหาเหลานี้จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนแที่ดินตามมาอีกมาก ปัญหาเหลานี้จะถูกนํามาแกไขอยูตลอดจนกวาการพัฒนาทาง
โครงสรางพื้นฐานจะหยุดลง
7.3 การจัดสรรน้าให้เกิดความเป็นธรรม
การจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมโดยมีสมมติฐานการวิจัยคือ การมีสถาบันจัดการน้าท้า
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้า กอนอื่นตองทําความเขาใจกอนวาเพราะเหตุใดเมื่อมีสถาบันจัดการ

184

น้ําแลวจะทําใหเกิดความเป็นธรรม ถาไมมีสถาบันหรือมีองคแกรอื่นๆเขามาจัดการน้ําก็จะไมเกิดความ
เป็นธรรมหรืออยางไร จึงขอขยายความดวยแผนภาพดานลางดังตอไปนี้
ภาพที่ 7.5 แสดงผังแนวคิดการจัดสรรน้ําของหนวยจัดการน้ํา (แบบสถาบันและองคแกร)

หน่วย
จัดการ

แหล่งน้า

เป้าหมายร่วม

กฎกติกา

ประโยชน์ร่วม

สมาชิก

การใช้
น้า

กฎหมายรับรอง

ภารกิจหลัก

สถาบันจัดการน้า

องค์กรจัดการน้า

เครื่องมือจัดสรรน้้า

เครื่องมือจัดสรรน้้า

ระบบก้ากับ

ผลการจัดสรรน้้า

ระบบส่งน้้า

ระเบียบ

หน่วยงาน

งบประมาณ

ระบบส่งน้้า

ผลการจัดสรรน้้า

ที่มา : การศึกษาจากกลุมตัวอยางและการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย ปี พ.ศ. 2555

ประเด็นความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํา ถือเป็นเรื่องยากที่จะหาเครื่องมือวัดถึงความเป็น
ธรรมที่จะเกิดขึ้นในกลุมผูใชน้ํา อยางไรก็ตามในดานการจัดสรรน้ําก็ไมใชเรื่องยากที่จะวัดใหเห็นเป็น
รูปธรรมได จุดที่ยากอยูที่จะใชหลักใดในการพิสูจนแใหเห็นถึงความเทาเทียมกันในหมูสมาชิกผูใชน้ํา
ดวยกัน จากการทบทวนวรรณกรรมจะมีตัวชี้วัดความเป็นธรรมตามกรอบทฤษฎีในเบื้องตน 4 ดาน
ดังตอไปนี้
7.3.1 วัดจากฐานคิดของคนในกลุมสมาชิก โดยวัดวาสมาชิกผูใชน้ําสวนใหญมีหลัก
คิดในการจัดสรรน้ําใหเ กิ ดความเป็นธรรมอยางไร ก็ ใหใชห ลัก คิดนั้นไปสรางกฎกติก าเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํารวมกัน
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7.3.2 วัดจากกระบวนการจัดสรรน้ํา โดยวัดที่เครื่องมือในการจัดสรรน้ํามีความเป็น
ธรรมอยางไร เชน ระบบสงน้ํา ปริมาณการไดน้ําใชตอไร การเก็บคาน้ํา การใชรอบเวร ฯ
7.3.3 วัดที่ ผูที่ มี โ อกาสเขา ถึง น้ํา นอยที่ สุ ดไดรั บ น้ําใช เ พียงพอกั บ ความต องการ
พื้นฐานของเขาหรือไมอยางไร เชน วัดผูที่อยูทายน้ําไดรับอยางเพียงพอหรือไมอยางไร หรือรอยละ
ของพื้นที่เกษตรที่อยูทายน้ําไดรับน้ํารอยละเทาไรของพื้นที่ทั้งหมดในชวงฤดูแลง เป็นตน
7.3.4 วัดจากผลของการจัดสรรน้ําโดยวัดที่ความพึงพอใจของสมาชิก
จากแผนภาพในเบื้อ งตนเป็นการเปรียบเที ยบกันระหวางความเป็นสถาบันจัดการน้ํากั บ
องคแกรจัดการน้ํา โดยมีกลุมตัวอยางเป็นสถาบันจัดการน้ํา 24 หนวย(บทที่3) กับองคแกรจัดการน้ํา
คือโครงการชลประทานเชียงใหม กรมชลประทาน สถาบันจัดการน้ํามีความแตกตางกันในดานที่มา
หรือการเกิดขึ้นของหนวยจัดการน้ําภายในของกลุมผูใชน้ํา โดยมีเปูาหมายเพื่อการจัดสรรน้ําใหแก
สมาชิกอยางเป็นธรรม การดําเนินงานคือสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ไดแก การรวม
วางระบบสงน้ํา การรวมวางกฎกติกา และการรวมวางระบบกํากับดูแลระหวางสมาชิกดวยกัน สวน
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานเป็นการระดมทุนจากสมาชิกดวยกันทุกคน จึงทําใหผลการจัดสรร
น้ําดวยสถาบันมี ป ระสิท ธิภาพสูง ในขณะที่ ก ารมี องคแก รจั ดการน้ําเกิ ดจากพระราชบัญ ญัติห รือ
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยมีภารกิจและขอบเขตงานชัดเจน การดําเนินงานคือมีหนวยงานรับผิดชอบ
ทํางานตามระเบียบและภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากบนลงลาง และดําเนินงานวางระบบสงน้ําดวย
การมีสวนรวมกับผูใชน้ํา ภายใตงบประมาณที่รัฐจัดสรรให โดยไมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
ระบบสงน้ําใหสอดคลองกับสภาพหนางานไดงายนัก จึงทําใหผลการจัดสรรน้ํามีความเป็นธรรมไดใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวาการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรโดยสถาบันจัดการน้ํา
ชุมชน จะทําใหเกิดความเป็นธรรมไดมากกวาเนื่องจากสมาชิกเมื่อพบวาการดําเนินการใดๆที่ผานมา
มีขอบกพรอ งก็ สามารถดําเนินการแกไขไดทันที โดยใชง บประมาณและแรงงานภายในกลุมของ
ตนเองเป็นหลัก จึงทําใหการดําเนินการเพื่อการจัดสรรน้ําใหแกสมาชิกตองใชการไดหรือถาหากใช
งานไมไดก็จะถูกตรวจสอบจากสมาชิกและอาจถูกลงโทษถึงขั้นตัดออกจากสมาชิกและหามใชน้ําอีก
ตอไป เป็นตน
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ตารางที่ 7.8 สรุปผลการประเมินความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํา (รูปแบบสถาบันจัดการน้ํา)
ชื่อสถาบันจัดการน้ํา
1.กลุมผูใชน้ําฝายสันปูเลย
2.กลุมผูใชน้ําฝายไรรอ
3.กลุมผูใชน้ําฝายเกาะไมตัน
4.กลุมผูใชน้ําฝายเจาศรีหมื่น
5.กลุมผูใชน้ําฝายน้ําบอทิพยแ
6.กลุมผูใชน้ําฝายปวงสนุก
7.กลุมผูใชน้ําฝายทุงเสี้ยว
8.กลุมผูใชน้ําฝายหลังถ้ํา
9.กลุมผูใชน้ําฝายทาวังตาล
10.กลุมผูใชน้ําฝายนอน
11.กลุมผูใชน้ําฝายสมบูรณแ
12.กลุมผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง
13.กลุมผูใชน้ําฝายขุนคง
14.กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
15.กลุมผูใชน้ําฝายนาทราย
16.กลุมผูใชน้ําฝายทาคําปา
17.กลุมผูใชน้ําฝายทาสา
18.กลุมผูใชน้ําฝายดอนปิน
19.กลุมผูใชน้ําฝายศรีบุญเรือง
20.กลุมผูใชน้ําฝายคําภิโล
21.กลุมผูใชน้ําฝายปููโล
22.กลุมผูใชน้ําฝายรองตีมีด
23.กลุมผูใชน้ําฝายปูุกเอง
24.กลุมผูใชน้ําฝายหลาย

รวมเฉลี่ย

ประเด็นความเป็นธรรมในการจัดการน้ํา
หลักคิดความเป็นธรรมใน
ความถี่ในการแกไข
ร อ ยละของคน
ระ ดั บค ว า ม พึ ง
การจัดสรรน้ํา
กฎ-กติกาตอปี
ทายน้ําไดใชน้ํา
พอใจโดยรวม(%)
55
68
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
2 ครั้ง
70
70
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
ไมมี
65
68
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
72
52
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
60
69
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
75
77
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
ไมมี
73
78
เป็นตามสัญญาที่ตกลงกัน
1 ครั้ง
70
65
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
ไมมี
60
68
เป็นตามสัญญาที่ตกลงกัน
1 ครั้ง
60
65
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
64
75
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
1 ครั้ง
70
82
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
64
70
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
1 ครั้ง
76
62
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
66
76
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
75
78
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
ไมมี
70
76
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
75
72
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
2 ครั้ง
66
78
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
1 ครั้ง
70
72
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
ไมมี
65
77
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
76
75
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
72
75
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
62
62
เป็นตามสิทธิและขนาดพื้นที่
1 ครั้ง
68.00
71.00
1 ครั้ง

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 7.9 สรุปผลการประเมินความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํา (รูปแบบองคแกรจัดการน้ํา)
ประเด็นความเป็นธรรมในการจัดการน้ํา
ชื่อหนวยจัดการน้ํา
หลักคิดความเป็น
ความถี่ ใ นการ ร อยละของ
ระดั บ ความ
(องคแกรจัดการน้ํา)
ธรรมในการจัดสรรน้ํา
แกไขกฎ-กติกาตอ คนท า ยน้ํ า ได พึงพอใจโดยรวม
ปี
ใชน้ํา
(%)
1. อางหวยซูซาน
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
65
68
2. อางเก็บน้ําหวยกเองงอ เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
80
74
3. อางหวยปลากาง
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
75
80
4. อางทุงเลา
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
70
72
5. อางหวยมะนาว
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
85
78
6. อางหนองสะเรียม
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
72
70
7. ฝายน้ําลนปุงสามิต
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
87
75
8. ฝายน้ําลนหวยแมเตียน เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
75
82
9. อางเก็บน้ําหวยตอง
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
80
65
10. ฝายน้ําลนขุนคง
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
78
75
11.อางหวยโปุงจอ
เป็นตามกฎกติกาที่ตกลง
ไมมี
82
65
รวมเฉลี่ย
ไมมี
77.18
74.00

ที่มา : การเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัยรวมกับโครงการชลประทานเชียงใหม พ.ศ. 2555
จากตารางที่ 7.8 และ 7.9 เป็นตารางที่ศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางสถาบันจัดการน้ําชุมชน
กับองคแกรของรัฐเขามาดําเนินการจัดสรรน้ําใหแกเกษตรกร พบวาไมมีความแตกตางกันเนื่องจากวา
ปริมาณน้ําตนทุนและโครงขายการใหบริการของทั้งสองหนวยมีสภาพที่สมบูรณแพรอมตอการใชงานได
ดีทั้ งสองกลุม อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ เห็นแตกตางกั นอยางชัดเจนคือ การแกไขกฎกติกาในการ
จัดสรรน้ําชุม ชนมีก ารแก ไขกั นบอยครั้ง กวาแบบองคแกรซึ่ง ไม มี ก ารแกไขเลยในรอบหนึ่ง ปี แบบ
สถาบันจัดการน้ําพบวาเครื่องมือ(กฎกติกา)ยังไมนิ่งสามารถวิเคราะหแไดสองมุมคือ การขอแกไขทําได
งายกวา(เมื่อเปลี่ยนผูนําก็จะขอแกไขบางขอเชน เงื่อนไขการปรับจากไรละ20 บาทเป็น50 บาทเป็น
ตน)จึง มี ก ารแก ไขอยูบอ ยครั้ง และกฎกติก าของเดิม ไม ทันสมั ยหรือไม ทั นตอการเปลี่ยนแปลงก็
สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาถาหากเป็นความตองการของสมาชิก (เชน ในชวงฤดูแลงมีการหาม
ขโมยน้ํากอนรอบเวรจะมาถึงแตผักสวนครัวตองรดน้ําทุกวัน) ขณะที่กลุมองคแกรวิเคราะหแไดสองมุม
เชนกันกลาวคือ ระเบียบหรือกฎกติกาที่เป็นเงื่อนไขตางเขาที่ดีแลวจึงทําใหไมมีการแกไขใดๆหรือ
อาจเป็นเรื่องทีย่ ุงยากหากถาหากจะตองมีการแกไขกฎระเบียบตางๆ ดังนั้นทุกคนจึงไมอยากจะแกไข
ใหดีขึ้น(ของเดิม ก็พ อทนได) และถาหากพิจ ารณาที่ห ลักคิดความเป็นธรรมตางๆนั้นพบวา แบบ
องคแกรมีแบบเดียวคือทุกคนตองปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไวตั้งแตตนไมวา จะเกิดอะไรขึ้นก็ตอง
วาไปตามนั้น สวนแบบสถาบันมีห ลัก คิดความเป็นธรรมที่ คอนขางหลากหลายซึ่ง แตละกลุมก็ จ ะ
แตกตางกันออกไป ในสวนนี้ที่ทําใหความเป็นสถาบันและความเป็นองคแกรมีความแตกตางกัน
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จากขอมูลเชิงประจักษแในเบือ้ งตนทีบ่ งบอกถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําระหวางสถาบัน
และองคแกรแลว ผนวกกับขอมูลที่สนับสนุนตามทฤษฎีของ จอหแน รอลวแส (1971)อธิบายวา เป็นการ
จัดสรรทรัพ ยากรไปยังผูที่ ดอ ยโอกาสที่ สุดในสังคมกอนแลวจึงเฉลี่ยความตองการนั้นไปยังคนที่ มี
โอกาสมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นจึงสอดคลองกับพฤติกรรมการจัดสรรน้ํา ใหแกสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่
ลุมน้ําแมขาน กลาวคือ ในชวงฤดูแลงมีปริมาณน้ําในลําน้ําแมขานและลําน้ําแมวางลดนอยลง จน
เกิดเป็นแบบอยางในการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมอยู 3 รูปแบบไดแก
1) การจัดสรรน้ําโดยใชรอบเวร เมื่อเกษตรกรที่อยูทายน้ําไมมีน้ําใชทําการเกษตร ดังนั้น
กลุมผูใชน้ําในลุมน้ําเดียวกันจึงตกลงกันวาจะใชรอบเวรในการจัดสรรน้ํา โดยมีหลักการวาใหผูที่อยู
ทายน้ําไดใชกอนในขณะที่ผูที่อยูตนน้ําหามใชน้ําจนกวาผูที่อยูทายน้ําจะไดน้ําเพียงพอแลวจึงใชน้ําได
หลักการนี้มีปัญหาในเชิงปฏิบัติวาผูที่อยูตนน้ําจะรูไดอยางไรวาผูที่อยูทายน้ําไดน้ําใชเพียงพอหรือยัง
ซึ่งอาจตองเสียเวลาคอยตรวจสอบวาแตละพื้นที่ไดน้ําเต็มหรือยัง ดังนั้นจึงตกลงกันวาจะใชรอบเวร
เป็นวัน เชน กลุมที่อยูทายน้ําจะเปิดประตูระบายน้ําเขาพื้นที่เกษตร 2 วัน 2 คืน วันตอมาใหกลุมที่
อยูถัดขึ้นมาเป็นผูเปิดประตูระบายน้ําเขาแปลงเกษตร 2 วัน 1 คืน ทําเชนนี้จนกวาจะมาถึงคิวของ
กลุมคนที่อยูตนน้ํา เป็นตน
2) การจัดสรรน้ําโดยเอามวลของน้ําเป็นตัวตั้งไมใชเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เชน ในชวงฤดูแลงน้ํา
มีป ริม าณจํากั ดเกษตรกรที่ ปลูก พืช มีความตองการใชน้ําเชนเดียวกั นกับ คนอื่นๆ แตเมื อถึง คราว
จําเป็นก็จะแบงปันใหผูที่มีความเดือดรอนและจําเป็นจริงไดใชน้ํากอน เพื่อนําไปรดพืชผักของตนเอง
อยางเพี ยงพอก อ น โดยที่คนอื่ นตองปิดประตูร ะบายน้ําใหผูที่มี ความจําเป็นไดใชน้ําก อนเพราะ
ไมเชนนั้นแลวผลิตผลทางการเกษตรอาจแหงตายไปในที่สุด หรือทุกคนตางแยงน้ํากันเองก็จะทําให
น้ําไม เ พี ยงต อ การเพาะปลูก เลยแม แต เ จาเดี ยว ดัง นั้นโดยนัย แลวเกษตรกรมี ก ารวางแผนการ
เพาะปลูกรวมกันอยูแลว เชน มีการพูดคุยกันวาชวงนี้จะปลูกอะไรเทาไร หรือปีนี้จะขอเวนไมปลูก
เพื่อใหเกิดการพักหนาดิน เป็นตน จึงทําใหมีการบริหารจัดการน้ําเพื่อใชประโยชนแรวมกันอยูแลว
3) การเก็บคาน้ํา(คาบริหารจัดการน้ํา) จะคิดตามหลักผูที่ใชมากและไดประโยชนแมากจาย
มาก ผูที่ใชนอยและมีโอกาสเขาถึงน้ํานอยจายนอย เชน โรงงานผลิตสาหรายเกลียวทองใชน้ําจากลํา
คลองสง น้ําของกลุม ผูใชน้ําฝายหวยผึ้ง โรงงานนี้ตองการใชน้ําตลอดปีจึง ตองผันน้ําเขาพื้นที่ อยู
ตลอดเวลา ในขณะที่เกษตรกรตองการใชน้ําเป็นชวงๆ ดังนั้นอัตราการจายคาน้ําใหแกกลุมผูใชน้ํา
ฝายหวยผึ้งจึงแตกตางกัน โดยที่โรงงานตองจายมากกวาเกษตรกรหรือสมาชิกอยูแลว
ดังนั้นการจัดสรรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน จึงสอดคลองกับทฤษฎีความเป็นธรรมของ จอหแน
รอลวแส (1971) โดยผูที่อยูตนน้ําจัดรอบเวรการใชน้ําเพื่อใหผูทอี่ ยูทายน้ําไดใชน้ํากอนเมื่อเพียงพอแลว
จึงใหผูที่อยูตนน้ําไดใชน้ําตามปกติ
ผลจากหลักการจัดสรรน้ําที่เป็นไปตามแนวคิดของ จอหแน รอลวแส (1971) แลวพบวาการ
จัดสรรน้ําในวิธีคิดดังกลาวนั้นมีพื้นฐานมาจากดานใด จึงไดดําเนินการวางกรอบการศึกษาอยู 3 ดาน
หลักๆไดแก 1.การศึกษาถึงแนวคิดหรือหลักคิดในการจัดสรรน้ําของสถาบันจัดการน้ําของแตล ะกลุม
2.การศึกษาถึงวิธีการจัดสรรน้ําของแตละกลุม 3.การศึกษาถึงผลของการจัดสรรน้ําตามแนวคิดและ
วิธีการนั้นๆ มีการดําเนินการดังตอไปนี้
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1. การศึกษาถึงแนวคิดหรือหลักคิดในการจัดสรรน้ําของสถาบันจัดการน้ําของแตละกลุม
ดวยวิธีการ สํารวจกลุมผูใชน้ํา ใชแบบสอบถาม การประมวลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินผูใช
น้ําแตละกลุม การสังเกต และการสัมภาษณแเชิงลึกในแตละกลุม ตัวอยางไดแก นายกองคแการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล กํานัน(เคยเป็นแกเหมืองแกฝาย) ผูใหญบาน(พอหลวง)
หัวหนาเหมืองฝาย(แกเหมืองแกฝาย) และสมาชิกผูใชน้ําในระบบเหมืองฝาย ผลการศึกษาความเป็น
ธรรมในการจัดสรรน้ํามีรูปแบบความเป็นธรรมอยู 2 ลักษณะคือ ความเป็นธรรมเกิดจากการดําเนิน
ตามกระบวนการและเงื่อนไขที่ทุกคนไดตกลงกันไว และความเป็นธรรมเกิดจากความมีเหตุผลและ
ตามความจําเป็นของผูใชน้ํา
2. การศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารจั ด สรรน้ํ า ของแต ล ะกลุ ม ด ว ยวิ ธี ก าร สํ า รวจกลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ใช
แบบสอบถาม การประมวลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินผูใชน้ําแตละกลุม การสังเกต และการ
สัมภาษณแเชิงลึกในแตละกลุมตัวอยาง พบวากลไกขับเคลื่อนคือ การมีผูนําที่ดี ที่ตัดสินใจภายใตการ
มีสวนร วม มี ความเสียสละหรือที่ สมาชิกเรียกวา ผูนําโดยธรรมชาติ หมายถึง เป็นคนที่เ สียสละ
ทุมเทเพื่อสวนรวม มีความเขาใจในการทําการเกษตร มีความอดทนสูง และไมเอาเปรียบคนอื่นๆ
จากการสํารวจผูนํากลุมผูใชน้ําที่มีความเขมแข็งนั้นมักจะเป็นผูนําที่ไมไปเกี่ยวของกั บการเมืองทองถิ่น
มาก และสวนใหญก็มักจะเป็นเกษตรกรดวยกันเอง ซึ่งจากการสํารวจพบวาถาหากหัวหนากลุมผูใช
น้ํามีตําแหนงเป็น นายกองคแการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล กํานัน(เคยเป็น
แกเหมืองแกฝาย) ผูใหญบาน(พอหลวง) หัวหนาเหมืองฝาย(แกเหมือ งแกฝาย) และสมาชิกผูใชน้ํา
นั้นมั ก จะมี ก ารเปลี่ยนแปลงผูนํา ทุ ก ครั้ง เมื่ อมี ก ารเลือกผูนําใหม เพราะสมาชิ ก พบวา ผูนําขาด
คุณสมบัติบางขอดังกลาว เนื่องจากผูที่ดํารงตําแหนงดังกลาวจะไมมีเวลามากํากับดูแลแกไขปัญหา
ตางๆใหแกสมาชิกผูใชน้ํา จึงอาจสงผลใหเกิดความเสียหายเกิดการเอาเปรียบกันในหมูสมาชิก สงผล
ใหสมาชิกไมทําตามกฎเกณฑแที่ตกลงกันไวและอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น
กลไกในการขับเคลื่อนสถาบันจัดการน้ําใหเกิดความเป็นธรรมคือ การมีผูนําที่ดี ทํางานเพื่อสวนรวม
ประสานงานกับหนวยงานอื่นไดดี โดยอาศัยการมีสวนรวมจากสมาชิกดวยเครื่องมือ(กฎกติกาจัดสรร
น้ํา)ที่เป็นธรรม ซึ่งตองทํางานใหมีประสิทธิภาพสามารถแกไขปัญหาตางๆใหแกสมาชิกไดอยางเทาทัน
ตอสถานการณแ ปัจจุบันสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนทําใหความเป็นธรรมในการจัดการน้ําลดลง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก ไดแก นโยบายรัฐทางดานเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนการผลิต
สินคาเกษตรบางชนิดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนเปูาหมายของการผลิต(จากเพื่อยังชีพมาเป็นเพื่อการ
พาณิชยแ) มีพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตนน้ํา ประกอบกับการใหสัมปทานเหมืองแรในพื้นที่ตนน้ําหรือ
ลุมน้ําตอนบน สงผลกระทบตอปริมาณน้ําในระบบนิเวศเปลี่ยนไปโดยลําดับ ความเป็นธรรมในการ
จัดสรรน้ํามีแนวโนมลดลง ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนแที่ ดิน การพั ฒ นาโครงสรางพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของแหลง น้ํา การมี สังคมนิ เ วศ
เปลี่ยนไป เชน การสงเสริมการทองเที่ยวสงผลใหเกิดการยายถิ่นใหคนภายนอกเขามามากขึ้นทําให
สังคมเปลี่ยนไป เป็นตน และนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป เชนรัฐมีนโยบายสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจมากขึ้น การประกันราคาผลผลิต การรับจํานํา เป็นตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนมี
ผลกระทบใหเกิดการแยงชิงน้ําที่สูงขึ้น
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3. การศึกษาถึงผลของการจัดสรรน้ําตามแนวคิดและวิธีการนั้นๆ การศึกษาความเป็นธรรม
ในการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรนั้น เป็นการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาโดยมีกลุมตัวอยางเป็นกลุม ผูใชน้ํา
ระบบเหมืองฝายในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการประเมินวาความเป็นธรรมในการ
จัดสรรน้ําของแตละกลุมมีมากขึ้นหรือลดลง เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนและหลังที่รัฐจะ
เขา มามี บ ทบาทภายในกลุม ผูใ ชน้ํา ผลของการดําเนิน การจากกลุ ม ผูนํ า สวนใหญ จ ะเป็น การ
ตรวจสอบติดตามวาเมื่อ วางกฎกติการวมกันแลวจะสง ผลอยางไรตอผูใชน้ํารวมกั น ดวยวิธีการใช
แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ซึ่งถาหากสรางความพึงพอใจแกผูใชน้ําทุกคนก็
แสดงวาเกิ ดความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําแลว การวิเ คราะหแในเบื้องตนจะแบง การประเมิ น
ออกเป็น 3 ชวงเวลาไดแก ชวงจัดการแบบดั้งเดิม ชวงเปลี่ยนแปลง ชวงปรับสมดุลใหม พบวา
กลุมผูใชน้ําในระบบเหมืองฝายในลุมน้ําแมขานสามารถปรับตัวเขาสูสมดุลใหม ไดอยางลงตัวโดยมี
รายละเอียดที่สรุปไดดังตอไปนี้
1) ชวงจัดการแบบดั้งเดิม (พ.ศ. 2000 – 2436) ในชวงนี้มีรูปแบบการบริหาร
จัดการเพียง 2 รูปแบบไดแก รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือนและรูปแบบแกเหมืองหรือแกฝาย พบวามี
หลักการดําเนินงานในการจัดสรรน้ํากลาวคือ สมาชิกผูใชน้ําทุกคนที่รวมกลุมกันเป็นกลุมผูใชน้ําใน
ระบบเหมืองฝายจะตองมีน้ําใชอยางเพียงพอเป็นไปตามหลักเหตุผลและความจําเป็น มีการปลูกพืช
เพื่อการบริโภคเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยมีโครงสรางของสถาบันจัดการน้ําประกอบดวย 5 ดานคือ ระบบ
สงน้ํา ระบบผูใชน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับและแหลงน้ํา มีกลไกยุติความขัดแยงดวยการเปิดพื้นที่ให
สมาชิกเขามาตอรองตามหลักเหตุผลและความจําเป็นไดตลอดเวลา ซึ่งในชวงของการบริหารจัดการนี้
ถือวาผูนํา(แกเหมืองหรือแกฝาย)มีอํานาจแบบรวมศูนยแสามารถตัดสินใจไดเลย จึงทําใหการบริหาร
จัดการน้ําในชวงเวลานี้คอนขางมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนจนสามารถสรางความเป็นธรรมในการ
จัดสรรน้ําใหแกสมาชิกไดเป็นอยางดี
2) ชวงเปลี่ยนแปลง(พ.ศ. 2437-2546) ภายหลังจากที่กลุมผูใชน้ําในระบบเหมือง
ฝายมีการรวมกลุมกันบริหารจัดการน้ํารวมมาอยางตอเนื่องและยาวนานหลายรอยปี ไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้งหลายรูปแบบ เชน จากระบบเจามาเป็นระบบรัฐสยาม
มีระบบตัวแทนของรัฐในทองถิ่นคือกํานันผูใหญบาน มีการออกพระราชบัญญัติตางๆ การกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตสินคาเกษตรจากเพื่อการบริโภคกันเองมาเป็น
การผลิตเพื่อ การคาการบริหาร สง ผลใหก ลุม ผูใชน้ําในรูป แบบของแก เหมืองแก ฝายเดิมนั้นตอง
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นเป็น 4 รูปแบบคือ องคแกรเหมืองฝาย สหกรณแ
ผูใชน้ํา สมาคมผูใชน้ํา และเครือขายผูใชน้ํา ตามคําแนะนําของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของ จึงเกิดเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการน้ํารวมทั้งสิ้น 6 รูปแบบ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวกระทบกับโครงสรา ง
หลักขององคแกรทั้ง 5 ดานครบทุกมิติ ผลจากการดําเนินงานในการจัดสรรน้ําของกลุมตางๆพบวา
สมาชิกสวนใหญไมคอยพอใจกับผลการดําเนินงานภายใตรูปแบบการบริหารจัดการน้ําทั้งสี่รูปแบบที่
เกิดขึ้นมาใหมถึงรอยละ 94.25 เนื่องจากไมสามารถปรับตัวใหเป็นไปตามแบบแผนใหมได
3) ชวงปรับสมดุลใหม(พ.ศ. 2547-2556) ภายหลังจากที่ มีการเพิ่ม รูปแบบการ
บริหารจัดการน้ําขึ้นเป็น 4 รูปแบบรวมทั้งหมด 6 รูปแบบนั้น ตอมาเมื่อมีการทดลองใชอยู 2-3ปี
พบวาหลายกลุมที่ไปขอจดทะเบียนเป็นสหกรณแและสมาคมจึงขอเปลี่ยนกลับมาเป็น รูปแบบองคแกร
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เหมืองฝายเชนเดิมเป็นสวนใหญ ขณะเดียวกันก็พบวามีบางกลุมที่ยังคงสถานภาพรูปแบบการบริหาร
จัดการไวเชนเดิม ดังนั้นหากวิเคราะหแการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางหลักขององคแกรทั้ง 5 ดานพบวา
ผลจากการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ผานมาเกษตรกรกําลังทดลองเดินระบบใหเขาที่ แตก็พบวา
ประสบปัญหาหลายอยางจึงจําเป็นตองปรับตันเองเขาสูสมดุลใหมเพื่อใหกลุมผูใชน้ําสามารถอยูได
ตอไป กลาวคือ จําเป็นตอ งเปลี่ยนแปลงระบบผูนําใหม ใหม าเป็นผูที่ ส ามารถประสานงานกั บ
หน วยงานของรั ฐได ดีซึ่ ง อาจทํ าใหก ลุม ไดง บประมาณก อ นโตมาพัฒ นากลุม ของตนให เ ข ม แข็ ง
จําเป็นตองใหรัฐเขามาทําฝายเป็นฝายคอนกรีตเนื่องจากมีแรงงานมาซอมแซมฝายลดลงทุกปีจึงทําให
ไมตองเสียคาใชจายในการซอมแซมฝาย เป็นตน ผลจากการเปลี่ยนแปลงเขาสูสมดุลใหมนี้ ทําให
เกษตรกรมีความพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการในแตละแบบของตนที่สรางความเป็นธรรมในการ
จัดสรรน้ําเฉลี่ยรอยละ 71 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด
7.4 สรุปผลการดาเนินงาน
ผลจากการศึกษากลไกขับเคลื่อนสถาบันดวยการแยกใหเห็นถึงความแตกตางของสถาบัน
จัดการน้ําเพื่อ การเกษตรวามี ปรากฏใหเห็นในพื้นที่กี่ รูป แบบ หลังจากนั้นจึงนําแตละรูป แบบมา
วิเคราะหแถึงกลไกภายในสถาบันจัดการน้ําแตละแบบวามีกี่ดาน แลวนํามาสังเคราะหแถึงกลไกแตละ
ดานวามีปัจจัยใดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงบาง จากแนวทางดังกลาวทําใหไดผลการศึกษาดังตอไปนี้
7.4.1 รูป แบบการบริห ารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในแตล ะรูป แบบมี ความแตกตางกั น
ดังตอไปนี้
1. สถาบันเหมืองฝายครัวเรือนมีกลไกประกอบดวย 3 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แบบ
แผนประเพณี และแหลงน้ํา
2. สถาบันแกเหมืองแกฝายมีกลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แบบแผน
ประเพณี แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา ระบบกํากับดูแล
3. สถาบันองคแกรเหมืองฝายมีกลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา
ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
4. สถาบันสหกรณแผูใชน้ํามีก ลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา
ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
5. สถาบันสมาคมผูใชน้ํามีกลไกประกอบดวย 5 ดานคือ สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา
ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
6. สถาบันเครือขายผูใชน้ํามีกลไกประกอบดวย 2 ดานคือ กลุมผูใชน้ํา และ กฎกติกา
7.4.2 กลไกการบริห ารจัดการน้ําของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรแตละรูป แบบ
ประกอบดวย 5 ดานไดแก สมาชิกผูใชน้ํา แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา กฎกติกา ระบบกํากับดูแล
7.4.3 ปัจจัยที่มีผลตอกลไกการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรมี 2 กลุมไดแก
1. ปัจจัยภายใน ประกอบดวย 8 ปัจจัยหลัก ไดแก การฝึกอบรม การปรับเปลี่ยน
การผลิตสินคาการเกษตร การเปลี่ยนแปลงผูนํา การเพิ่มขึ้นหรือลดของสมาชิก การปรับปรุงระบบ
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สงน้ํา การเพิ่มลดพื้นที่เกษตร การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดิน และการเปลี่ยนสิทธิ์ถือคลอง
ที่ดิน
2. ปัจจัยภายนอก ประกอบดวย 2 กลุม คือ
2.1 กลุมปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ ประกอบดวย 5 ปัจจัย การเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแหลงน้ํา ปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลง ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
แหลงน้ําเปลี่ยนแปลง เป็นตน
2.2 กลุมปัจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยแ ประกอบดวย 5 ปัจจัย การมี
หรือไม มีง บประมาณสนับ สนุนจากรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ องคแก ร
ภายนอก และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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บทที่ 8
การสรุปผลและเสนอแนะ
เนื้อหาทั้งหมดเป็นการสรุปเอกสารในภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมาโดยมีเนื้อหาดังนี้
สถาบันในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนเพื่อการเกษตร เป็นภูมิปัญญาของชาวลานนาที่ไดรับการสืบ
ทอดจากรุนสูรุนมาอยางตอเนื่องมากกวา 750 ปีวันเพ็ญ สุรฤกษแ( 2528) เกิดเป็นองคแความรูที่มีมา
ควบคูกับสังคมเกษตรในแบบแผนของชาวลานนา มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการน้ําให
เขากั บลัก ษณะของระบบทางสัง คมของแตล ะชุมชนและระบบนิเ วศในแตล ะพื้นที่ สง ผลใหเ กิ ด
รูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรที่มีความเดนชัดในดานตางๆดังตอไปนี้
8.1 รูปแบบของสถาบันในการจัดการน้า
การศึกษารูปแบบของสถาบันเพื่อการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน ประกอบดวย
แหลงน้ําสายสําคัญ 2 สายหลักๆ ไดแก ลําน้ําแมวางที่ประกอบดวยลําน้ําสาขายอยหรือลําหวยอยาง
นอย 8 สาย คือ หวยแมสะปฺอก หวยแมเตียน หวยแมมูด หวยปุากลวย หวยยาว หวยแมปวย
หวยขุนวางซาย หวยขุนวางขวา เป็นตน และลําน้ําแมขานที่ประกอบดวยลําน้ําสาขายอยหรือลํา
หวยอยางนอย 9 สายคือ หวยแมสาบ หวยแมสะเมิง หวยแมลาน หวยจ฿อก หวยเยาะ หวยแมข
นิล หวยแมอมลอง หวยแมอมแตง หวยแมบอแกว เป็นตน อยูในพื้นที่ 5 อําเภอไดแก อําเภอแม
วาง อําเภอดอยหลอ อําเภอหางดง อําเภอสันปุาตอง และอําเภอสะเมิง ในจังหวัดเชียงใหม แต
ละลําน้ําจะมีระบบเหมืองฝายแทรกตัวอยูในทุกลํา น้ําเมื่อนับรวมฝายทุกชนิดจะมีประมาณ 1,255
ฝาย (ขอมูลกรมทรัพยากรน้ํา,2555) ฝายทั้งหมดแบงออกเป็น 2 ประเภทใหญๆ คือ ฝายชะลอน้ํามี
ประมาณ 1,167 ฝาย และฝายใชประโยชนแทางการเกษตรมีประมาณ 93 ฝาย ซึ่งทั้งหมดเป็นฝาย
ที่ขึ้นบัญชีไวกับกรมทรัพยากรน้ําปี พ.ศ. 2555 แตจากการสํารวจพบวามีฝายที่ยังไมไดขึ้นบัญชีอีกไม
นอยในพื้นที่ตอนบน เนื่องจากมีความยากลําบากในการเขาถึงพื้นที่จึงทําใหยังไมมีชื่อในรายงานของ
กรมทรัพยากรน้ํา เฉพาะฝายที่ใชประโยชนแทางการเกษตรแบงออกตามลักษณะของภูมิประเทศ 2
ลัก ษณะไดแ ก ฝายเพื่ อ การเกษตรในพื้นที่ ลุม น้ําตอนบนมี ป ระมาณ 73 ระบบ และฝายเพื่ อ
การเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําตอนลางมีประมาณ 20 ระบบ ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการน้ําจึงมีกลุม
ประชากรอยู 93 ระบบ กลุมตัวอยางอยู 24 ระบบ จากกลุมตัวอยางที่ไดแยกแยะใหเห็นแลวนั้นใน
การศึกษาวิจัยจึงไดสรางเครื่องมือเพื่อวิเคราะหแสังเคราะหแและแยกประเภทใหเห็นความแตกตางของ
การจัดการระบบเหมื อ งฝายเพื่ อ การเกษตรออกเป็ นขั้ นตอนดั ง นี้ 1) ศึก ษาข อมู ล พื้น ฐานจาก
หนวยงานรัฐ(กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา องคแก รเอกชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม บริษัท ที่
ปรึกษา ฯ) 2) ศึกษาวิธีการแยกแยะประเภทกลุมผูใชน้ําของแตหนวยงานทั้ งทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ 3) ลงพื้นที่เ พื่อสํารวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบเปรียบเที ยบกับขอเท็จ จริง 4) การ
ประชุมกลุมยอยกับกลุมผูเชี่ยวชาญดานการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อตรวจสอบตัวแปรที่นํามา
แยกแยะประเภทกลุ ม ผู ใช น้ํ า เพื่ อ การเกษตร 5) เปรี ยบเที ยบตั ว แปรที่ ได กั บ เครื่ อ งมื อ ของ
ElinorOstrom (1990)และอานันทแ กาญจนพันธุแ (2543)6) พัฒนามาเป็นเครื่องมือในรูปแบบของ
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ตารางตรวจสอบขอมู ล(ในบทที่ 6) จึงนําไปใชในการศึกษาวิจัยเพื่อแยกประเภทของการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยมีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 8.1 สรุปลักษณะภูมปิ ระเทศที่แตกตางกันทําใหเกิดรูปแบบการบริหารจัดการน้ําดังนี้
ระดับองค์กร

1.
2.
3.
ระดับเครือข่ายหรือ 2)
ระหว่างองค์กร
3)

พื้นที่ลุ่มน้าตอนบน
รูปแบบฝายครัวเรือน
รูปแบบแกเหมืองแกฝาย
รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย
รูปแบบเครือขายลุมน้ําในลําหวยเดียวกัน
แบบเครือขายลุมน้ําในอางเก็บน้ําเดียวกัน

4.
5.
6.
4)
5)

พื้นที่ลุ่มน้าตอนล่าง
รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย
รูปแบบสหกรณแผูใชน้ํา
รูปแบบสมาคมผูใชน้ํา
รูปแบบเครือขายองคแกรเหมืองฝายตอนลาง
รูปแบบเครือขายลุมน้ําตอนลาง

ที่มา : จากการวิเคราะหแของผูวจิ ัย พ.ศ. 2555
ดังนั้นโดยสรุปภาพรวมทั้งหมดพบวา รูปแบบขององคแกรบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแม
ขานจังหวัดเชียงใหมมีทั้งหมด 6 รูปแบบหลักๆไดแก
1. รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน ซึ่งมีอยู 3 ชนิดคือ ฝายเพื่อชะลอน้ํา ฝายเพื่ออุปโภค
บริโภค และฝายเพื่อการเกษตร
2. รูปแบบแกเหมืองแกฝาย
3. รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย ซึ่งมีอยู 3 ขนาดตามจํานวนผูใชน้ําคือ เล็ก กลาง ใหญ
4. รูปแบบสหกรณแผูใชน้ํา
5. รูปแบบสมาคมผูใชน้ํา
6. รูปแบบเครือขายผูใชน้ําแบงออกเป็น 4 เครือขายยอยตามขนาดของเครือขาย ไดแก
6.1) รูปแบบเครือขายลําหวยเดียวกัน
6.2) รูปแบบเครือขายอางเก็บน้ําเดียวกัน
6.3) รูปแบบเครือขายองคแกรเหมืองฝายตอนลาง
6.4) รูปแบบเครือขายลุมน้ําตอนลาง
8.2 กลไกของสถาบันจัดการน้า
จากปรากฏการณแ ในการเกิ ดสถาบันจั ดการน้ํา ของชุม ชนในเขตลุม น้ํา แม ข านจัง หวั ด
เชียงใหมซึ่งพบวามีรูปแบบทั้งหมด 6 รูปแบบดังกลาวนั้น แตละกลุมที่เป็นสถาบันจัดการน้ําจะมี
องคแประกอบที่เป็นโครงสรางหลักคลายกัน 5 องคแประกอบคือ
1. แหล่งน้าไดแก แมน้ํา แมน้ําสาขา ลําหวย ลําหวยสาขา และอางเก็บน้ํา (ทั้งหมดมี
ความแตกตางกัน 3 คือ 1. ปริมาณในแตละแหลงตางกันเชน ในลําหวยมีน้ํานอยกวาแมน้ํา เป็นตน
2. การใชประโยชนแในแหลงน้ําแตกตางกันคือ ในลําหวยจะมีฝายดินหรือไมกั้นไดแตในแมน้ําสาขา
จะตองใชหินหรือคอนกรีตแทน 3. พื้นที่สง น้ําเพื่อการเกษตรแตกตางกัน เชน ในลําหวยมีพื้นที่
การเกษตรนอย(1-10 ไรเทานั้น แตในแมน้ํามีพื้นที่การเกษตรมาก( 100 -1,000 ไรขึ้นไป)
2. ระบบส่งน้าไดแก ฝาย คลองสงน้ํา(เหมือง) คลองไสไก ประตูน้ํา แต(คันยกระดับน้ํา
ในคลอง) ตาง(ชองรับน้ําเขาแปลงเกษตร)
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3. ระบบผู้ใช้น้าไดแก ขนาดผูใช การมีผูนํา ระบบการผลิต ชนิดการผลิต การวางแผน
การผลิต
4. กฎกติกาไดแก ขอบังคับทั่วไป กฎเกณฑแ บทลงโทษ
5. ระบบกากับ ไดแก แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ พระราชบัญญัติ กฎหมายอื่นๆ
8.3 การเปลี่ยนแปลงสถาบันจัดการน้า
ผลจากการศึกษาพบวารูปแบบสถาบันจัดการน้ําในพื้นที่ลุ มน้ําแมขานมีลักษณะที่แตกตาง
หลากหลาย ซึ่งแตละกลุมก็จะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกตางกันไปแลวแตบริบทของพื้นที่ บาง
แหงยึดถือแนวทางปฏิบัตินี้มาอยางตอเนื่องยาวนานแลว บางแหงพึ่งเริ่มดําเนินการมาเมื่อ 10 ปีที่
แลวเป็นตน ผลจากการศึกษาปัจจุบัน(พ.ศ. 2556)พบวามีการเปลี่ยนแปลงของสถาบันจัดการน้ําเกิด
จากปัจจัยภายนอกมากระทํา 2 ปัจจัยหลักคือ 1) ปัจจัยภายใน2) ปัจจัยภายนอก กลาวคือ
8.3.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ประกอบดวย 8 ปัจจัยหลัก ไดแก
1) การฝึกอบรม
2) การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาการเกษตร
3) การเปลี่ยนแปลงผูนํา
4) การเพิ่มขึ้นหรือลดของสมาชิก
5) การปรับปรุงระบบสงน้ํา
6) การเพิ่มลดพื้นที่เกษตร
7) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดิน
8) การเปลี่ยนสิทธิ์ถือคลองที่ดิน
8.3.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกประกอบดวย 10 ปัจจัยหลัก สามารถ
แยกเป็น 2 กลุมปัจจัย ไดแก
1) กลุมปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ ประกอบดวย 5 ปัจจัยไดแก
1.1) การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
1.2) การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแหลงน้ํา
1.3) ปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลง
1.4) ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
1.5) แหลงน้ําเปลี่ยนแปลง
2) กลุมปัจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยแ ประกอบดวย5 ปัจจัย
2.1) การมีหรือไมมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
2.2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
2.3) นโยบายภาครัฐ
2.4) องคแกรภายนอก
2.5) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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8.4 ระบบกากับสถาบันจัดการน้า
การบริหารจัดการน้ําเชิงสถาบันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันของชุมชน
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบแผนที่ ถือปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีความ
นาสนใจอยูวา กลุมผูใชน้ําเหลานี้มีวิธีการควบคุมดูแลใหสมาชิกผูใชน้ําปฏิบัติตามอยางเป็นธรรมชาติ
และดวยความเต็มใจอยางไร ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหมพบวามีวิธีการสรางแรงจูงใจหรือ
ระบบกํากับใหทุกคนเขามารวมกันบริหารจัดการน้ําอยู 6 รูปแบบ ไดแก
1) ระบบเครือญาติ ใชในรูปของประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นระบบกํากับพื้นฐานที่
กลุมผูใชน้ําทุกกลุมตองนําไปใชเป็นเครื่องมือในการจูงใจใหทุกคนปฏิบัติตามอยางเต็มใจ
2) กฎเกณฑแที่เขากับทรัพยากรใชในรูปของแบบแผน บรรทัดฐานเชน การใชรอบเวรรับน้ํา
คือผูที่อยูไกลจากแหลงน้ําจะไดรับน้ําใชกอนผูที่อยูใกลแหลงน้ํา หรือเมื่อไดน้ําเพียงพอแลวก็ตอง
ปลอยใหน้ําไหลกลับไปคืนยังแหลงน้ําเชนเดิมเป็นตน นั่นเป็นระบบกํากับพืน้ ฐานที่กลุมผูใชน้ําทุกกลุม
นําไปใชเป็นเครื่องมือในการสรางความเขาใจในขอจํากัดของภูมิประเทศที่แตกตางกัน
3) สัญญาเหมืองฝาย ใชในรูปของ กฎ กติกาบทลงโทษ เป็นระบบกํากับพื้นฐานที่กลุม
ผูใชน้ําทุกกลุมตองนําไปใชเป็นเครื่องมือในการสรางความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํา
4) กลไกของรัฐใชในรูปของกรรมการหมูบา นพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆเป็นระบบ
กํากับที่ใชในกลุมผูใชน้ําในรูปแบบกึ่งทางการและรูปแบบที่เป็นทางการทุกกลุม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ควบคุมใหทุกคนในกลุมตองปฏิบัติตาม
5) องคแกรที่เป็นทางการ ใชในรูปของระเบียบหรือเงื่อนไขขององคแกร เพื่อเป็นเครื่องมื อ
ในการควบคุมใหองคแกรผูใชน้ําทําตามเจตนารมหรือทิศทางขององคแกรที่ตั้งเปูาไวตั้งแตเริ่มตน
6) การติดตอ สื่อสารอยางตอเนื่อง ใชในรูปของเครือขายในลุมน้ําสาขายอยโดยการให
ตัวแทนที่สมาชิกเลือกทําหนาที่เป็นคนติดตอประสานงาน ปัจจุบันบทบาทนี้สวนใหญจะเป็นคนของ
รัฐแทบทั้งหมด เชน ผูใหญบาน หรือกํานัน เป็นตน
8.5 ความเป็นสถาบันกับการวางแผน
น้ําในทางเศรษฐศาสตรแถือวาเป็นสินคาสาธารณะประเภทหนึ่ง ที่ เ มื่ อเรากํ าลังใชอยูไม
สามารถกีดกันไมใหคนอื่นใชไดเรียกงายๆวาใครอยากใชก็ได ในอดีตที่ผานมาไมคอยมีปั ญหามากนัก
ในการใชน้ําเนื่องจากมีพื้นที่เกษตรกรรมนอย และทุกคนมีความตองการใชน้ําเป็นเครื่องมือในการ
ผลิตสินคาเกษตร ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2556)มีการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรมมากขึ้นหลายเทาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา รวมไปถึงมีการใชที่ดินอยางเขมขนมากขึ้น ดวยกลาวคือ มีการทํานา
อยางนอยปีละ2 ครั้งจากเดิมที่มีการทํานาเพียงปีละ1 ครั้ง และมีการปลูกพืชนิดอื่นนอกเหนือจาก
การทํานามากขึ้นทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงปริมาณ เมื่อถึงฤดูแลงปริมาณจะเริ่มลดนอยลงในขณะที่
เกษตรกรทุกคนตองการปริมาณทําการเกษตรเทาเดิม จึงเกิดการแยงชิงน้ํากันเกิดขึ้นหลายพื้นที่
ดังนั้นจึงอาศัยเครื่องมือการวางแผนเขามาชวยในการบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่เพื่อใหทุกคน
สามารถเขาถึงน้ําไดอยางเทาเทียมและเป็นธรรมตอทุกคน การวางแผนเพื่อจัดสรรน้ําของกลุมผูใชน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม เดิมทีเป็นการจัดสรรน้ําในลักษณะกลุมใครกลุมมันซึ่งเป็นกลุม
เล็กๆไมเกิน 6คน ประกอบกับพื้นที่เกษตรมีนอยน้ําจึงเพียงพอตอมามีประชากรเพิ่มมากขึ้นมีการหัก
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รางถางพงเพื่อ ทําเป็นที่เ กษตรกรรมเพิ่มขึ้น จึง มีก ารรวมกั นวางกติก าเพื่อใหทุ กคนถือปฏิบัติให
ตรงกันและวางบทลงโทษเมื่อมีผูฝุาฝืนกติกา ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2556) เนื่องจากแตละพื้นที่มีความ
แตกตางกั นทั้ งลักษณะภูมิ ประเทศ แหลงน้ํา เชื้อชาติ และแบบแผนประเพณี จึง ทําใหสถาบัน
จัดการน้ําที่มีรูปแบบที่หลากหลายรูปแบบดังกลาวไปแลวในบทที่ 6การวางแผนจัดการน้ําของกลุม
ผูใชน้ําในพื้นที่จึงเกิดจากการรวมกลุมกัน แลวรวมกันวางกฎกติกาและระบบกํากับ เพื่อควบคุมให
เกิดการดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่รวมกันวางไวตั้งแตตนนอกจากนั้นสถาบันยังเป็นเครื่องมือที่ชวย
กํากับดูแลการวางผังเมืองเฉพาะใหเป็นไปตามเจตนารมณแของผังไดโดยไมตองใชจายงบประมาณเพิ่ม
แตอยางใดเพียงแตผนวกเอาความเป็นสถาบันในการจัดการน้ําเขาไปเป็นสวนหนึ่งของการวางแผนผัง
เมืองเฉพาะระบบบริหารจัดการน้ําที่กรมโยธาธิการและการผังเมืองกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้(พ.ศ.
2556) ก็ จะทํ าใหเกิดการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําที่มี ประสิทธิภาพไดก ลาวคือ ที่ผานมาการ
จัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะมักมีองคแประกอบคือ ผังกายภาพ ขอกําหนด และกฎหมายที่
ใชบังคับ เมื่อพิจารณาดูแลวพบวายังขาดระบบติดตามและกํากับดูแลที่เป็นเจาของพื้นที่จริงๆ ซึ่งที่
ผานมากฎหมายกําหนดใหหนวยงานราชการตั้ง แตร ะดับ ชาติไปจนถึงระดับท องถิ่นที่ เกี่ยวของมา
กํากับดูแล แตก็ไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงได ซึ่งพิสูจนแไดจากมีการละเมิดผัง
เมืองหรือผังเฉพาะอยูทุกแหง ดังนั้นในการจัดทําแผนผังเมืองเฉพาะระบบบริหารจัดการน้ําของกรม
โยธาธิการและการผังเมือง จึงควรผนวกเอาสถาบันจัดการน้ําในทองถิ่นเขามามีสวนรวมตั้งแตตนและ
เป็นเครื่องในการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปูาหมาย
โดยสรุปความเป็นสถาบันจึงเป็นเครื่องมือของการวางแผน ที่จะทําใหการนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติเห็นผลและเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น กลาวคือ สถาบันจัดการน้ําเป็นการรวมตัวของกลุมผูใชน้ํา
ที่ตองการนําน้ําในแหลงน้ําไปใชเพื่อการเกษตร โดยใชกฎกติกาและระบบกํากับเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมติดตามและกําหนดบทลงโทษเมื่อมีผูฝุาฝืน หลังจากนั้นจึงรวมกันวางระบบบริหารจัดการน้ํา
ในเชิงกายภาพขึ้น เพื่อเป็นแบบแผนใหเกิดการถายทอดไปยังพื้นที่อื่นๆตอไป สําหรับกฎกติกาและ
ระบบกํ ากั บ ในแตล ะแหง นั้นจะมีความแตกตางกันตามความเขมขนของการใชที่ดิน และขนาด
ประชากร กลาวคือเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นหรือการใชประโยชนแที่ดินมีหลากหลายกิจกรรมมากขึ้นก็จะ
ทําใหรูปแบบของสถาบันจัดการน้ําเปลี่ยนไปในรูปแบบที่เ ป็นทางการมากขึ้น
8.6 การจัดสรรน้าให้เกิดความเป็นธรรม
การศึ ก ษาความเป็ นธรรมในการจั ดสรรน้ํา เพื่ อการเกษตรนั้น เป็ น การศึ ก ษาโดยใช
กรณีศึกษาโดยมีกลุมตัวอยางเป็นสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในระบบเหมืองฝายในพื้นที่ลุมน้ํา
แมขานจังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการประเมิน จาก2 กลุมไดแก กลุมผูนําและกลุมสมาชิกผูใชน้ําใน
สถาบันจัดการน้ํากลุมเดียวกัน โดยมีกรอบการประเมินอยู 3 ดานคือ 1) ประเมินจากหลักคิดหรือ
หลักการของสถาบันจัดการน้ําแตละกลุม 2) ประเมินจากวิธีการหรือกระบวนการดําเนินงานของ
สถาบันจัดการน้ํา3) ประเมินจากผลของการดําเนินงานของสถาบันจัดการน้ําแตละกลุม
ผลการดําเนินงานพบวา หลักคิดหรือหลักการสรางความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํามี 2
ดานคือ ความเป็นธรรมเกิดจากการดําเนินตามกระบวนการและเงื่อนไขที่ทุกคนไดตกลงกันไว และ
ความเป็นธรรมเกิดจากความมีเหตุผลและตามความจําเป็นของผูใชน้ํา เชน ในชวงฤดูแลงกลุมที่อยู
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ทายน้ําไมมีน้ําเพื่อรดผลิตผลทางการเกษตรจึงไปขอใหกลุมที่อยูตนน้ําหยุดใชน้ํากอน 3-4 วันโดย
ปลอยใหน้ําไหลลงมาตอนลางเพื่อใหกลุมที่อยูทายน้ําไดใชไปรดผลผลิตทางการเกษตรสลับกันเชนนี้
อาทิตยแเวนอาทิตยแจนกวาจะสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งที่ผานมากลุมที่อยูตนน้ําก็ยอมรับหลักการนี้เสมอ
มา แนวทางนี้จึงสอดคลองกับทฤษฎีความเป็นธรรมของ จอหแน รอลวแส (1971)
วิธีการหรือกระบวนการดําเนินงานของกลุมผูใชน้ําทั้ง 30 กลุมคือ ใชวิธีการรวมกลุมเป็น
สถาบันจัดการน้ําแลวรวมกันดําเนินการในทุกขั้นตอนอยางมีสวนรวม เชน รวมกันกําหนดกฎกติกา
ในการใชน้ํารวมกั นภายใตหลักการของเหตุผลและตามความจําเป็น ตัวอยางเชน ในชวงฤดูแลง
ปริมาณน้ํามีนอยหลักการไดน้ําเขาพื้นที่เกษตรจะคิดจากปริมาณน้ําวาพอหรือไมพอ ในชวงฤดูฝน
ปริม าณน้ํามีม ากจะคิดตามขนาดพื้ นที่ ทํ าการเกษตรวามี พื้นที่ เ ท าไร(ไม ไดคิดตอจํานวนคน)และ
นอกจากนั้นยังมีการรวมกันคัดเลือกกลุมผูนําเพื่อเป็นตัวแทนในการตัดสินใจและควบคุมระบบการ
จัดสรรน้ําตามกฏกติกาที่รวมกันสรางขึ้น เป็นตนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ElinorOstrom (1990)
ผลของการดําเนินงานของสถาบันจัดการน้ําภายใตการดําเนินงานตามกระบวนการ พบวา
สมาชิกผูใชน้ํามีความพอใจอยูในระดับสูงเฉลี่ยถึงรอยละ 85 ซึ่งถือวาการจัดสรรน้ําผานสถาบันจัดการ
น้ําเพื่อการเกษตรทั้ง 30 กลุมตัวอยางในพื้นที่ลุมน้ําแมขานมีความเป็นธรรมสูง
8.7 สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดการน้ําในประเทศไทยตามรูปแบบของแหลงน้ํามีอยู 2 รูปแบบคือ การจัดการน้ํานิ่ง
ไดแก น้ําในเขื่อน อางเก็บน้ํา สระน้ํา และการจัดการน้ําไหลไดแก น้ําในแมน้ํา น้ําในลําหวย ซึ่งมี
ระบบเหมืองฝาย ระบบเหมืองฝายในลําหวย เป็นตัวควบคุมระดับน้ําและกําหนดทิศทางการไหลของ
น้ําดวยลําเหมือง การใชน้ําจากแมน้ําหรือลําหวยซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไมสามารถแบงแยกหรือกีดกัน
ไมใหผูอื่นใชไดในขณะที่ตนเองใชอยูจึงทําใหทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเสรี จะมีวิธีการอยางไรใน
การแบงปันน้ําในสายน้ํานี้ใหเกิดความเป็นธรรม ในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจึงเป็ นพื้นที่ตัวอยางหนึ่งของ
การบริหารจัดการรูปแบบนี้ ผลการทดลองพบวาการจัดการน้ําผานสถาบันจัดการน้ําที่หลากหลายจะ
ทําใหเ กิดความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํา กลาวคือเกษตรกรผูใชน้ําในระบบเหมื องฝายมี ความ
หลากหลายทางดานสัง คม ระบบนิเ วศ ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศที่ แตกตางกั นไป จึง ทํ าใหก ารใช
ประโยชนแที่ดินและการใชน้ํามีความแตกตางกันทั้ง ในเชิงปริม าณและเชิง คุณภาพ ดังนั้นจึงทํ าให
รูปแบบการบริหารจัดการน้ําในระบบนิเวศดังกลาว มีความเหมาะสมกับลักษณะทางสังคมนิเวศที่
แตกตางกันออกไปถึง 6 รูปแบบไดแก
1) รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน
2) รูปแบบแกเหมืองแกฝาย
3) รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย
4) รูปแบบสหกรณแผูใชน้ํา
5) รูปแบบสมาคมผูใชน้ํา
6) รูปแบบเครือขายผูใชน้ํา
จากรูป แบบสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ลุม น้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม ทั้ง 6
รูปแบบ พบวามีแนวโนมปรับตัวเขาสูการรวมกลุมเป็นสถาบันที่เป็นทางการมากขึ้น สอดคลองกับ

199

ทฤษฎีความเป็นสถาบันวาดวยพัฒนาการของรูปแบบสถาบันจะเริ่มจากการไมมแี บบแผนไปจนถึงการ
มีแบบแผนที่สูงขึ้น
กลไกการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรประกอบดวย 5 ดานไดแก ผูใชน้ํา แหลงน้ํา กฎ
กติก า ระบบสง น้ํา และระบบกํ ากั บ การใชน้ํา ซึ่ง สอดคลอ งกับ ทฤษฎีวาดวยการเกิดสถาบันที่
อธิบายวา การเกิดสถาบันเกิดจากความเชื่อรวมกัน รวมกลุมกัน สรางแบบแผน กฎกติกาควบคุม
กัน ปรับตัวตามสถานการณแ เพื่อการดํารงอยูในสังคมตอไป
การขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรประกอบดวย 2 วิธีการ คือ การมี
สวนรวมในการบริหารจัดการรวมกัน และการมีผูนําที่ดี โดยอาศัยกลไกทั้ง 5 ดานเป็นองคแประกอบ
หลักในการดําเนินการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมได
ความเป็นสถาบันจัดการน้ําในแตละรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการวางแผนในแตละระดับ
ซึ่ง จะสง ผลใหเ กิ ดการนําแผนบริห ารจัด การน้ํ า ที่ รัฐ (โดยกรมโยธาธิ ก ารและการผัง เมื อง)กํ าลั ง
ดําเนินการอยูนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงไดในอนาคต
ความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรทั้ง 6 รูปแบบเกิดจาก
การมีหลักคิดที่ตรงกันวา ความเป็นธรรมเกิดจากการดําเนินตามกระบวนการและเงื่อนไขที่ทุกคนได
ตกลงกันไว และความเป็นธรรมเกิดจากความมีเหตุผลและตามความจําเป็นของผูใชน้ํานําไปสูการ
ปฏิบัติดวยการรวมกลุม เป็นสถาบันในรูป แบบตางๆแลวรวมกั นออกกฎกติก าเพื่อควบคุม การใช
ทรัพยากรน้ํารวมกัน จึงรวมกันเลือกผูนํากลุม(แกเหมืองแกฝาย)มารักษากติ กานั้นไว ซึ่งผลจาการ
ดําเนินการทําใหเกิดการยอมรับกันอยางกวางขวางในวิธีการดังกลาว จนสามารถถายทอดแบบนี้ไปสู
พื้นที่อื่นทั่วลุมน้ําในเวลาตอมา สอดคลองกับทฤษฎีความเป็นธรรมวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมในการ
เขาถึงแหลงน้ําโดยพยายามใหผูที่อยูทายน้ําไดใชน้ําดวยเชนกันของ จอหแน รอลวแส(1971)โดยไดเสนอ
แนวทางการประเมินออกเป็น 3ดานคือ1)ประเมินจากหลักคิดของสถาบันจัดการน้ําแตละประเภท 2)
ประเมินจากวิธีการหรือกระบวนการ และ3)ประเมินจากผลของการดําเนินงาน
ผลการจัดสรรน้ําของสถาบันจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม
ทั้ง 6 รูปแบบโดยเฉลี่ยพบวาอยูในเกณฑแดีมากคือรอยละ 85 ของความพึงพอใจในการจัดสรรน้ําของ
กลุมตัวอยางทั้ง 30 กลุม
8.8 การอภิปรายผล
ในเชิงทฤษฎีจึงสามารถตอบไดวา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบของลุมน้ําโดยมี
กลุมผูใชน้ําที่มีความแตกตางหลากหลายจะสามารถสรางความเป็นธรรมไดดีกวาการบริหารจัดการใน
รูปแบบของลุมน้ําโดยมีรัฐเป็นผูกํากับดูแลแตเพียงผูเดียวซึ่งจะสงผลใหเกิดการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดสรรน้ําสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน(พ.ศ. 2556)มีก ฎกระทรวงเรื่องการบริหาร
จัดการน้ํา โดยแยกการบริหารจัดการออกเป็น 25 ลุมน้ําตามกฎกระทรวงซึ่งใหกรมทรัพยากรน้ําเป็น
ผูประสานงานกํากับดูแลและจัดทําแผนเพื่อพัฒนางานในแตละลุมน้ํา ผลจากการดําเนินงานภายใต
แนวทางดังกลาวยังไมมีความชัดเจนในเชิงของการบริหารจัดการน้ํา แตมีแนวโนมที่จะผลักดันใหเกิด
ความชัดเจนขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลักษณะของลุมน้ําโดยมี
รูปแบบของสถาบันจัดการน้ําที่แตกตางหลากหลายในลุมน้ําเดียวกัน โดยไมจํากัดไมปิดกั้นสิทธิและ
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โอกาสของกลุมผูใชน้ําเหลานั้นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางครั้งใหมอีก ซึ่งจะทําใหการ
บริหารจัดการน้ําของรัฐเป็นไปดวยความราบรื่นและไดรับความรวมมือเป็นอยางดียิ่งถาหากเป็นไป
ตามหลักการดังกลาว
จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของสถาบันผูใชน้ําทั้ง 6 รูปแบบใน
พื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหมมีขอสังเกตคือ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําที่สรางความเป็นธรรมในการ
จัดสรรน้ําจะเกิดขึ้น เมื่อจํานวนผูใชน้ําขนาดตางๆรวมกับรัฐสรางองคแกรผูใชน้ําที่เป็นทางการ จะไม
ทําใหระเบียบกฎกติกาตางๆที่สรางขึ้นไดรับการยอมรับงายๆหรืออาจสรางความขัดแยงได เพราะ
องคแกรแบบนี้จะอาศัยตัวแทนสมาชิกผูใชน้ํามาดําเนินการออกระเบียบกฎเกณฑแตางๆ ซึ่งวิธีการนี้
อาจเหมาะสมกับการจัดตั้งหนวยงานที่ตองการความรวดเร็ว หรือการตั้งหนวยงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากการออกกฎหมาย หรือการทํางานภายใตพระราชบัญญัติของรัฐเป็นตน จุดออนคือ
กฎกติกาที่ออกโดยกลุมตัวแทนในองคแกรมักจะมีผลประโยชนแแอบแฝงอยูเสมอ ดังนั้นจึงมักจะไมได
รั บ การยอมรั บ โดยง า ยแต ต อ งอาศั ย เวลาการปรั บ แก ไ ขตลอดเวลาที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตั ว
กรรมการบริหารหรือปรับเปลี่ยนผูนํา ซึ่งตองกินเวลานานหลายปีกวากฎกติกานั้นๆจะลงตัวเป็นที่
ยอมรั บ ของทุ ก ผ าย แต ถา จํา นวนผูใ ชน้ํ าขนาดตา งๆรว มกั นสร างระเบี ยบกฎเกณฑแ ต างๆเพื่ อ
ควบคุมดูแลสมาชิกกอนจึงรวมกับรัฐทําใหเกิดองคแกรที่เป็นทางการ วิธีการนี้จะไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกโดยงายและใชเวลาไมนาน เพราะการตั้งองคแกรภายใตเงื่อนไขและเจตนารมของสมาชิกผูใช
น้ํา จะไดไดรับการยอมรับทันทีโดยที่มีขอโตงแยงในทางปฏิบัตินอยจึงทําใหการดําเนินงานในรูปแบบ
นี้มักจะไดรับความรวมมือเป็นอยางดีจากองคแกรผูใชน้ําที่ มีอยูเดิม จะสงผลใหเกิดการดําเนินการ
จัดสรรน้ําไดอยางเป็นธรรมมากขึ้น
นอกจากนั้นยังพบวารูปแบบขององคแกรบริหารจั ดการน้ําเพื่อการเกษตรทั้ง 6 รูปแบบมี
ขอจํากัดในเชิงการบริหารจัดการบางอยางที่ควรไดรับทราบเป็นขอมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ตอไป กลาวคือรูปแบบองคแกรทัง้ 6 แบบนี้เป็นรูปแบบที่รฐั เขาไปจัดตั้งใหเป็นองคแกรอยางเป็นทางการ
3 รูปแบบคือ รูปแบบองคแกรเหมืองฝาย รูปแบบสหกรณแผูใชน้ํา และรูปแบบสมาคมผูใชน้ํา สวนที่
เหลือ 3 รูปแบบไดแก รูปแบบเหมืองฝายครัวเรือน รูปแบบแกเหมืองแกฝาย และรูปแบบเครือขาย
ผูใชน้ํานั้นเป็นรูปแบบที่ผูใชน้ําใชเ รียกกั นเองมาแตเดิม มี หนวยงานหลายแหงพยายามแยกแยะ
ประเภทผูใชน้ําในระบบนี้อยูหลายหนวยไดแก กรมชลประทาน นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักวิชาการอิสระ และสมัชชาองคแกรเหมืองฝายในภาคเหนือ เป็นตน จึงเป็นพื้นฐานการวิเคราะหแ
รูปแบบองคแกรบริหารจัดการน้ําตอมา อยางไรก็ตามจากรูปแบบทั้ง 6 มีขอจํากัดแตกตางกันดังนี้
รูปแบบที่ 1 เป็นการบริหารจัดการแบบเหมืองฝายครัวเรือนมีลกั ษณะเป็นกลุม เล็กๆกระจาย
ตัวอยูในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําหรือทีร่ าบระหวางหุบภูเขา รูปแบบนี้สันนิฐานวาเป็นตนแบบของการ
ทดน้ําที่ใชกันมาตั้งแตอดีตตอเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ระบบนี้ถือวาเป็นการชะลอน้ําอีกรูปแบบหนึ่ง
กลาวคือ เมื่อ น้ําหลาก(น้ํามาก)ระบบนี้จะชวยผันน้ําเขาไปใชในการเกษตรชวยใหน้ําไม ไหลแรง
จนเกิ นไป แตปัจจุบันรูป แบบนี้กําลังไดรับผลกระทบอยางหนักและมีความออนไหวมากจากการ
ทองเที่ยว เพราะถาหากมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปเป็นแบบอื่นๆเชนถาเดิมเคยทํา สวนอยูเมื่อ
เปลี่ยนเป็นรีสอรแทเพื่อการทองเที่ยวก็จะถึงขั้นตองเลิกทําสวนไปเลยเนื่องจากมีพื้นที่นอย ซึ่งรูปแบบ
นี้กําลังไดรับผลกระทบอยางหนักและมีแนวโนมลดลงเลื่อยๆ ในดานการสงเสริมการบริหารจัดการ
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รูปแบบนี้พบวาไดรับการสนับสนุนนอยเนื่องจากเป็นกลุมเล็กๆมีแคคนเดียวหรือสองคนตอหนึ่งระบบ
จึงทําใหไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทองถิ่นดวยเหตุผลที่ไมคุมคาตอการลงทุน นอกจากนั้น
ยังถูกกลาวหาวาทําลายปุาและสภาพแวดลอมเนื่องจากตัวฝายกั้นลําหวยยังทําจากไมที่หาไดในภูมิ
ประเทศนั้น ดังนั้นถาหากมองในแงของสิทธิที่เขาควรไดรับน้ําไปใชเพื่อการเกษตรก็ควรสนับสนุนให
เขาไดทําอาชีพเกษตรกรรมตอไป ดีกวาปลอยใหน้ําไหลทิ้งไปอยางไมมีประโยชนแ และรูปแบบการ
จัดการนี้จึงมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศดังกลาวเป็นอยางดี
รูปแบบที่ 2 การบริห ารจัดการแบบแกเ หมืองแก ฝายเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
อํานาจรวมศูนยแอยูที่แกฝาย(หัวหนา)แตเพียงผูเดียวขอดีคือตัดสินใจไดเร็วเมื่อเกิดวิกฤตหรือความ
ขัดแยง แตรูปแบบนี้หลงเหลืออยูนอยมากเนื่องจากผูนํามีอํานาจมากจนถูกระบบรัฐเขาดึงตัวไปทํา
หนาที่อื่นแทน เชน ไปเป็นพอหลวง(ผูใหญบาน) ไปเป็นกํานัน ไปเป็นนายก อบต. เทศบาลฯ เป็น
ตน จึงทําใหระบบนี้ออนแอลงทันที รูปแบบนี้เหมาะสมกับลักษณะสภาพพื้นที่ราบเชิงเขาที่มีขนาด
ไม ใหญม ากพื้ นที่ โ ดยรวมไม เกิ น 60 ไร จึงจําเป็นตองรักษารูป แบบใหคงอยูไวไดเนื่องจากมีก าร
ตัดสินใจและทํางานไดเร็ว
รูปแบบที่ 3 การบริหารจัดการแบบองคแกรเหมืองฝาย เป็นรูปแบบกึ่งกระจายอํานาจกึ่งรวม
ศูนยแ แทบจะทั้ง หมดของกลุม ผูใชน้ํารูปแบบนี้พัฒ นาตัวเองมาจากรูป แบบที่ส อง ซึ่ง มีรัฐเขามา
เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงในเชิงการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณทองถิ่น เป็นตน รูปแบบนี้ดู
เผิ นๆแลว นา จะเป็ นรู ป แบบที่ เ ข ม แข็ ง และดู ดี ที่ สุ ด แต เ นื่อ งจากรั ฐได เ ข า ไปชว ยเหลือ ในด า น
งบประมาณ เชน การซอมแซมฝาย การขุดลอกลําเหมือง(คูหรือคลองสงน้ํา) ซอมประตูระบายน้ํา
เป็นตน ซึ่งแตเดิมสมาชิกในกลุมจะชวยกันออกเงินดูแลกันเอง สงผลใหสมาชิกไมคอยใส ใจที่จะดู
รักษาระบบเหลานี้ใหดีขึ้นดวยตนเองเพราะถือวาเป็นหนาที่ของรัฐทองถิ่นตองมาดูแลแทนพวกเขา
แตกลับมีความขัดแยงกั นในเรื่องของผลประโยชนแจากการซอมแซมเหมื องฝายมากกวา จึง ทําให
เจตนารมในการเขามาของรัฐกับสงผลไปในทางลบมากกวา จากปรากฏการณแดังกลาวรั ฐทองถิ่นควร
หาทางจํากัดขอบเขตการสนับสนุนใหชัดเจนไมเชนนั้นแลวจะเกิดความเหลื่อมล้ํากันเกิดขึ้นแลวหาจะ
หาทางแก ไขยากลําบากตามมา รูปแบบนี้เ หมาะสําหรับลักษณะภูมิป ระเทศในที่ ราบที่ มีความ
หลากหลายของพลเมืองมาอยูรวมกัน แตอยางไรก็ตามตองปรับระบบใหเขากับสภาพความเป็นอยู
ของพลเมือง
รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการแบบสหกรณแผูใชน้ํา เมื่ อพิจารณาตามเจตนารมของ
สหกรณแแลวนาจะเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่ดีที่สุด เพราะทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการ
ดําเนินงานของกลุม ทําใหก ลุม ไมตองเก็ บเงินคาน้ําหลอ(คาบริห ารจัดการน้ํา) คาเลี้ยงผีฝาย คา
ซอมแซมเหมืองฝาย เป็นตน โดยจะนํารายไดจากการประกอบการของกลุมโดยอาศัยพื้นที่ในระบบ
เหมืองฝายของกลุม มาทําประโยชนแมาแทนการเก็บเงินจากสมาชิก ถามีกําไรก็ปันผลคืนแกสมาชิกทํา
ใหเกิดการสรางความเขมแข็งแกสมาชิกได แตในพื้นที่ลุมน้ําแมขานแหงนี้ไมเป็นเชนนั้น เดิมทีทุก
กลุมผูใชน้ํารับทราบแนวคิดนี้แลวไปจดทะเบียนจากรูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่ 4 กันเกือบทั้งหมดเริ่ม
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2531 ที่ผานมาแตพอหลังจากดําเนินการไปแลวระยะหนึ่งประมาณ 4-5 ปีตอมา
ก็ทยอยออกจากระบบนี้กันหมดจนปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)เหลือเพียงกลุมเดียว สาเหตุเนื่องจากแตละ
กลุมตองไดรับการตรวจสอบทางการเงิน การทําธุรกรรมทางการเงินตางๆตามระเบียบของสหกรณแซึ่ง

202

แตเดิมกลุมตางๆไมเคยทํามากอน นอกจากนั้นยังพบวาการดําเนินงานของกลุมผูนําไมโปรงใสสอไป
ในทางมิชอบ เป็นตน จึงเป็นเหตุใหรูปแบบนี้ไมไดรับการตอบรับเทาทีค่ วร แตมีกลุมผูใชน้ําฝายปวง
สนุกอยูกลุมเดียวที่ยังยืนอยูไดโดยใหเหตุผลวา เราไมมีเงินจากหนวยงานรัฐมาสนับสนุน ดังนั้นเรา
จึงจําเป็นตองดูแลกันเองโดยการระดมเงินทุนจากสมาชิกมาเป็นกองกลางในการดําเนินงานตางๆ
รวมกันสมาชิกทุกคนก็เห็นดวยกับแนวทางนี้ จากการดําเนินงานของกลุมนี้จึงเป็นบทพิสูจนแวา การ
สรางความเป็นธรรมในการบริห ารจัดการน้ํานั้นเกิ ดจาก การรวมกลุม คนตางๆแลวรวมกั นวาง
กฎเกณฑแ(สถาบัน)จึงนําไปสูก ารวางรูปแบบองคแกรที่สอดคลองกับเจตนารมของสมาชิกแลวจะเกิดการ
บริหารจัดการไดอยางเป็นธรรมได รูปแบบนี้เหมาะสําหรับลักษณะภูมิประเทศในที่ราบที่มีความ
หลากหลายของพลเมืองมาอยูรวมกัน แตอยางไรก็ตามตองปรับระบบใหเขากับสภาพความเป็นอยู
ของพลเมืองเชนเดียวกับขอ 3 ที่กลาวไปแลว
รูปแบบที่ 5 การบริหารจัดการแบบสมาคมผูใชน้ํา รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่กรมชลประทาน
เสนอแนะใหกลุมผูใชน้ําขนาดใหญไปจดทะเบียนเป็นรูปแบบนี้เพราะวา จะไดรับการชวยเหลือจาก
รัฐอยางถูกกฎหมาย รัฐเองก็สามารถตั้งงบประมาณดูแลได แตก็พบวาปัจจุบันหลงเหลืออยูเพียง
กลุมเดียวอีกเชนกันคือกลุมฝายทาวังตาล ใหเหตุผลวาเนื่องจากกลุม มีเงินรายรับจากการใหเชาที่กลุม
ของเหมืองฝายทําประโยชนแปีหนึ่งๆหลายสิบลานบาท จึงทําใหตองไปประเมินภาษีซึ่งเราเองก็ลําบาก
ในเชิงการบริหารจึงไปจดทะเบียนเป็นสมาคม ซึ่งเจตนารมของสมาคมคือมีการดําเนินการโดยไมหวัง
ผลกําไรและเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชนแสาธารณะ ผนวกกับระบบการสงน้ําของฝายทาวังตาล
กินพื้นที่หลายหมื่นไรจากเชียงใหมไปถึงลําพูนจึงเป็นระบบที่ใหญมาก แตเดิมการกํากับดูแลขึ้นอยูกับ
แกฝาย(หัวหนา) ผูชวยแกฝาย(รองหัวหนา) 3-4 คน และลามน้ํา(ผูประสานงาน) 1-2 คนเทานั้น ทํา
ใหยากต อ การกํ ากับ ดูแลใหทั่วถึง ประกอบกับ ปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินมากขึ้น มี
สมาชิกที่หลากหลายขึ้น มีการวางแนวเขตการปกครองในทองถิ่นหลายชั้นและหลายระดับยากตอ
การทําความเขาใจ สมาชิกและกลุมผูนําจึงพยายามหาแนวทางแกไขปัญหาดานนี้มาอยางตอเนื่อง
จึงพบวาระบบดังกลาวสอดรับและแกไขปัญหาตางๆของเขาได แตอยางไรก็ตามกลุมผูใชน้ําในระบบ
นี้ก็ยังมีเพียงกลุมเดียวเชนกันในกลุม น้ําแหงนี้ รูปแบบนี้เหมาะสําหรับลักษณะภูมิประเทศในที่ราบที่มี
ความหลากหลายของพลเมืองมาอยูรวมกัน แตอยางไรก็ตามตองปรับระบบใหเขากั บสภาพความ
เป็นอยูของพลเมืองเชนเดียวกับขอ 3 ที่กลาวไปแลว
รูปแบบที่ 6 การบริหารจัดการแบบเครือขายผูใชน้ํา เป็นระบบที่เป็นนวัตกรรมใหมของ
กลุมผูใชน้ําในลุมน้ําแหงนี้ การบริหารจัดการรูปแบบนี้ไมไดมีเปูาหมายเพื่อควบคุมปริมาณน้ํา แตมี
เปูาหมายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําเดียวกันเทานั้น โดยทุกกลุมมา
รวมกันแลวตั้งกลุมประสานงานขึ้นมาชุดหนึ่งแลวทําหนาที่สงขาวสารระหวางกันอยางตอเนื่อง การ
ดําเนินงานของกลุม นี้มี แนวโนม ออนแอลงเลื่อยๆเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากหน วยรัฐทั้ ง
สวนกลางและสวนทองถิ่นเทาที่ควร ปัจจุบัน (พ.ศ.2556)ไมมีแมที่ตั้งสํานักงานหรือสถานที่ทํางาน
ทั้ ง ๆที่ ห นวยงานนี้ทํ าหนาที่ ป ระสานงานแทนองคแก รของรัฐ ในดานการบริ ห ารจัด การน้ํา การ
ประสานงานเพื่อการแกไขวิกฤตการณแตางๆ การขอความรวมมือหรือขอขอมูลไปยัง กลุมผูใชน้ําที่เป็น
ตนตอก็จะสามารถทําไดงายและเร็ว ดังนั้นองคแกรระดับนี้ควรไดรับการสงเสริมใหเขมแข็งตอไป
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8.9 ข้อค้นพบ
จากการลงพื้นที่จริงอยางเขมขนเพื่อศึกษาหาความจริงในพื้นที่ ในหัวขอศึกษารูปแบบของ
สถาบันเพื่ อการจัดการน้ําในพื้ นที่ลุมน้ํา แมขานจัง หวัดเชียงใหม ทํ าใหส ามารถคนพบความจริง ที่
เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่สามารถเขียนขอคนพบการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขานอยางงายไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 8.2 แสดงขอคนพบการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขาน
Land use
User scale Location crop
Informal
Agriculture
Semi
Agriculture and rural community
Formal
Mix use
ที่มา : การวิเคราะหแขอคนพบของผูวิจัย

>5p
6 – 45 p
46-5,000 P

ตนน้ํา
กลางน้ํา
ปลายน้ํา

จากตารางที่ 8.2 สามารถอธิบายปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําแมขานไดดังตอไปนี้
1) การบริหารจัดการในรูปแบบของเหมืองฝายครัวเรือนมีลักษณะการบริหารจัดการที่
ไมเ ป็นทางการ เนื่อ งจากอยูในพื้ นที่ ตนน้ําโดยมีขนาดของกลุม ผูใชน้ําไม เกิ น 5 คน ซึ่งมี การใช
ประโยชนแที่ดินแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก
2) การบริหารจัดการแบบแกเหมืองแกฝายและองคแกรเหมืองฝายบางแหง มี ลักษณะที่
กึ่งระหวางความเป็นทางการและไมเป็นทางการ ซึ่งการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบนี้จะพบไดทั่วไป
ในพื้นที่ร าบบริเ วณชายขอบของชนบทหรือชุมชน มีก ลุม ผูใชน้ําอยูระหวาง 6-45 คน พื้นที่ ทํ า
การเกษตรจะอยูบริเวณตอนกลางของลุมน้ํา การบริหารจัดการรูปแบบจึงเหมาะสํา หรับพื้นที่เกษตร
ที่ขนาดกลางที่อยูชายขอบของชนบท
3) การบริหารจัดการแบบสหกรณแผูใชน้ํา สมาคมผูใชน้ํา เครือขายผูใชน้ํา มีลักษณะที่
มีความเป็นทางการมากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ทําการเกษตรอยูในสภาพที่มีความหลากหลายทางดาน
ชาติพันธุแและวัฒนธรรม ผนวกกับพื้นที่ทําการเกษตรตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมน้ําที่มีความเหมาะสมใน
การเป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองจึงมีความหลากหลายทั้งในดานการใชที่ดินและผูใชน้ําซึ่งจะมีตั้งแตกลุมที่
มีขนาดเล็กไปจนถึงกลุมที่มีขนาดใหญหลายพันคน
อีกสวนหนึ่งเป็นการคนพบโดยไมไดตั้งใจจากการลงพื้นที่ไดแก
1. ถาพื้นที่ใดมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณแ เกษตรกรผูใชน้ําทั่วไปก็จะไมสนใจหรือไมเขามา
รวมมือกันวางแผนการใชที่ดิน วางแผนการพัฒนาแหลงน้ํารวมกัน เพื่อปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต แตถาพื้นที่ใดประสบกับปัญหาวิกฤตน้ําหรือมีทรัพยากรที่ไมอุดมสมบูรณแเท าที่ควร มักจะ
ไดรับความรวมมือเป็นอยางดีจากเกษตรกรผูใชน้ําสอดคลองกับทฤษฎี Collective action กลาววา
เมื่อทุกคนยังไดประโยชนแจากสิ่งแวดลอมที่รอบขางก็จะไมรวมตัวเรียกรองสิ่งใด แตถาคนบางกลุม
ไดรับผลกระทบจากการกระทําอยางใดอยางหนึ่งก็จะรวมตัวกันเรียกรองไดงาย
2. การลดความขัดแยง ในการแยง น้ําในพื้นที่ ลุม น้ําแม ขานมี อยู 5 วิธีไดแก การสรา ง
เครือขาย การสรางการมีสวนรวม การรวมเป็นหุนสวนกัน การระดมกําลังคนชวยเหลือกัน และ
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การใชตัวกลางเป็นตัวไกลเกลี่ย ทั้งหมดเป็นแนวทางที่เ กษตรกรผูใชน้ําในพื้ นที่ ศึก ษาดําเนินการ
กันเอง ซึ่ง บางกลุม อาจใชแค 2-3 วิธีเทานั้น ซึ่ง แตล ะกลุมเครือขายก็ จะใชวิธีการที่แตกตางกั น
ออกไป ซึ่งก็วนเวียนอยูในหาวิธีการในเบื้องตนนี้
3. ความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อหลักเกณฑแหรือกฎเกณฑแที่ใชเป็น
เงื่อนไขในการควบคุม และจัดสรรน้ํานั้นสร างความพอใจตอ ผูไดรับ น้ํ ามาก หรือมี ขอ โตแยง ใน
กฎเกณฑแที่ออกมานอย ดังนั้นความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําจึงพิจารณาที่ผลของการดําเนินงานหรือ
ผลของการจัดสรรน้ําวามีความเป็นธรรมหรือไม
4. ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อฝุายที่ไดเปรี ยบเปิดพื้นที่ใหตอรองหรือหาขอตกลง
รวมกันหรือมีพื้นที่ใหเขามาตอรองเพื่อหาขอยุติรวมกัน
5. ในทัศนะของกลุมผูใชน้ําเพื่อการเกษตรทุกกลุม(กลุมตัวอยาง)เห็นตรงกันกวาความเทา
เทียมไมไดหมายความวาจะตองไดน้ําเทากัน ดังนั้นจึงทําใหเกษตรกรผูใชน้ํามีมมุ มองในดานความเทา
เทียมดังนี้ ความเทาเทียมในการจัดสรรน้ํามาจากการมี เหตุผลและความจําเป็นในการใชน้ํา หรือ
ความเทาเทียมในการจัดสรรน้ําเกิดจากการมีสิทธิเชนเดียวกัน หรือความเทาเทียมในการจัดสรรน้ํา
เกิดจากการมีโอกาสเทาเทียมกัน เป็นตน
6. เกษตรกรในพื้นที่มีการแบงประเภทของสิทธิในการบริหารจัดการน้ําออกเป็น 4 กลุม
ไดแก สิทธิบุคคล สิทธิกลุม สิทธิรวม และสิทธิเชิงซอน ดังนั้นเมื่อเขาใจขอบเขตของสิทธิแตละ
ประเภทแลวจะทํ าใหผูใชน้ําทุก คนมีความพอใจและยินดีป ฏิบัติตามอยางเป็นธรรมชาติ เพราะ
ขอบเขตดังกลาวเป็นพื้นฐานในการน้ํามาสรางกฎเกณฑแเพื่อจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมตอพวก
เขานั่นเอง จึงทําใหกฎเกณฑแซึ่งเป็นสถาบันที่พวกเขายอมรับและปฏิบัติตามดวยดีเสมอมา
7. การสรางเครือขายเพิ่มขึ้นเป็นการสรางอํานาจตอรองใหเพิ่มขึ้นถาหากพบวามีการสราง
เครือขายเกิดขึ้นนั่นแสดงวากําลังจะมีการตอรองบางอยางเกิดขึ้นในอนาคต
8. ปรากฏการณแการระดมแรงงานจากสมาชิกผูใชน้ํามาขุดลอกลําเหมือง(รางน้ําดินขุด)ปีละ
2 ครั้ ง มั ก จะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก ระบบของการใช น้ํ า แบบเหมื อ งฝายในภาคเหนื อ ของประเทศไทย
ปรากฏการณแดังกลาวตรงกับทฤษฎีการสรางเครือขาย ซึ่งการระดมสมาชิกมาทํากิ จกรรมรวมกันถือ
วาเป็นการสรางเครือขายรูปแบบหนึ่งซึ่งกิจกรรมดังกลาว เป็นกิจกรรมเพื่อรักษาความมั่นคงของ
เครือขายใหมีกิจกรรมที่ตองดําเนินรวมกันอยูเสมอ จึงจะทําใหเกิดเครือขายที่สมบูรณแแบบ
จากความสัมพันธแของตัวแปรตางๆที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตน สามารถเขียนเป็น
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แบบจําลอง (Model)ของการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมขานจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ปัจจัยน้าเข้า
1. การฝึกอบรม 2. การปรับเปลี่ยนการผลิต
3. การเปลีย่ นผู้น้า 4. การเพิ่ม-ลดของสมาชิก
5. ปรับปรุงระบบส่งน้้า 6.การเพิ่ม-ลดพื้นที่เกษตร
7. เปลี่ยนการใช้ที่ดิน 8. การเปลี่ยนสิทธิ์ในที่ดิน
การขับเคลื่อน
EXTERNAL FACTOR

(ทางธรรมชาติ)
1.การเปลี่ยนฤดูกาล
2.ระบบนิเวศของน้า
3.ปริมาณน้าเปลี่ยนไป
4.ภูมิประเทศเปลี่ยน
5.แหล่งน้าเปลี่ยนไป

1.
2.
3.

การมีผู้น้าที่มาจากการคัดเลือกร่วมกัน
การมีกฎกติกาที่เข้ากับสภาพแวดล้อม
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน

กลไกสถาบัน
1. จ้านวนสมาชิก 2. กฎกติกา 3. กฎกติกา
4. แหล่งน้้า 5. ระบบก้ากับดูแล

EXTERNAL FACTOR

(สิ่งที่มนุษย์ท้าขึน)
1.การมี-ไม่มีงบจากรัฐ
2. นโยบายรัฐ
3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. องค์กรภายนอก
5. โครงสร้างพื้นฐาน

OUT-PUT

(สถาบันจัดการน้้า)

ปัจจัยที่เป็นผล
เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรน้า

ที่มา : การวิเคราะหแขอคนพบของผูวิจัย
8.10 ข้อเสนอแนะ
จากรูปแบบของสถาบันที่คนพบจากกลุมผูใชน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ มน้ําแมขานจังหวัด
เชียงใหมทั้ง 6 รูปแบบ พบวาเมื่อนําไปประยุกตแใชในการบริหารจัดการน้ําจึงมีขอเสนอแนะเพื่อให
เกิดความรอบครอบในการดําเนินการดังนี้
1. ระดับองค์กรหรือระดับกลุ่มผู้ใช้น้า
การวางแผนการจัดตั้ง กลุม ผูใชน้ําขึ้นมาใหม นั้นจะตองดําเนินการที่ อยูบ นพื้ นฐานความ
ตองการของกลุมเองตั้งแตตน เริ่มจากการรวมกลุมผูใชน้ําตองครบถวนในจํานวนคนที่ตองการใชน้ํา
ในพื้นที่นั้นๆ แลวจึงรวมกันวางหลักเกณฑแการใชน้ํารวมกัน พรอมทั้งบทลงโทษตางๆใหครบถวน ซึ่ง
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หลักเกณฑแดังกลาวจะตองไดรับการทดลองใชกอนอยางนอย 3 ปีเพื่อใหหลักเกณฑแดังกลาวไดรับการ
ปรับเปลี่ยนใหลงตัวกอนจึงนําไปสูการกอตั้งองคแกรอยางเป็นทางการตอไป
การวางแผนจัดการกลุมผูใชน้ําเพื่อการเกษตรที่มีอยูในปัจจุบัน(พ.ศ.2556) ซึ่งรัฐสนใจเพียง
วามีการใชที่ดินรับน้ํากี่ไรหรือใชที่ดินเพื่อการเกษตรกี่ไรเท านั้น แตไมไดใหความสําคัญกับการใชน้ํา
หรือความตองการใชน้ําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน ในหนึ่งระบบหรือหนึ่งกลุมของการใชน้ํา
เพื่อการเกษตรตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรจริงๆเทาไร ซึ่งขอมูลนี้จะนําไปสูการวางแผนการควบคุม
ปริมาณน้ําเพื่อการวางแผนจัดการน้ําในแตละปี แตพบวาไมมีขอมูลดังกลาวไปใชในการพิจารณาที่
เป็นอยูคือการใชจินตนาการในดานนี้เทานั้น
2. ระดับเครือข่ายหรือระหว่างองค์กร
ปัจ จุบัน (พ.ศ.2556)รัฐมี ก ารทํ างานในระดับ เครือขายมากขึ้นโดยเฉพาะดานการบริห าร
จัดการน้ํา เห็นไดจากการจัดตั้งหนวยงานในระดั บลุมน้ําขึ้น 25 ลุมน้ําและมีคณะอนุกรรมการลุม
น้ํายอยอีกมากสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนวยงาน
ดัง กล า วเป็น เพี ย งหน วยงานที่ ป ระสานงานดา นโครงการจัด การน้ํ าในเขตลุ ม น้ํ า ที่ แ ตล ะหน ว ย
รับผิดชอบ และเป็นหนวยจัดทําแผนงานปรับปรุงกอสรางระบบสงน้ํา ระบบกักเก็บน้ํา แผนการเฝูา
ระวังภัยทางน้ํา เป็นตน จากภาพรวมการดําเนินงานดังกลาวพบวาการดําเนินการสรางเครือขายเพื่อ
การบริหารจัดการน้ํานั้นเนนไปที่การจัดการในเชิงปริมาณมากวาดานคุณภาพ ดังนั้นในการทํางาน
เพื่อสรางเครือขายใหเขมแข็งนั้นจะตองดําเนินงานทั้ง 3 ภารกิจหลักตามทฤษฎีการสรางเครือขายให
เขมแข็งไดแก การมีขอมูลขาวสารระหวางกันที่ครบถวนเป็นระบบเดียวกันทุกมิติ การติดตอสื่อสาร
ที่เป็นระบบมีความเขมแข็งและตอเนื่อง การมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งสามขอนี้ตองเกิด
จากการทํางานอยางหนักของผูทที่ ํางานเครือขายหรือองคแกรของรัฐที่เกีย่ วกับการทํางานเครือขาย จึง
จะทําใหทราบขอมูลและเขาใจพื้นทีอ่ ยางแทจริงและเมื่อเกิดวิกฤตการณแเกี่ยวกับน้ําก็จะสามารถแกไข
ไดทันตอสถานการณแ เป็นตน
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ระเบียบข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า
โครงการชลประทาน ฝายสันปูเลย
บ้านห้วยโทง ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
หมวด 1
ชื่อและวัตถุประสงค์
ขอ 1. กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา เรียกวา กลุมเกษตรกรผูใชน้ําของ โครงการชลประทาน ฝายสันปูเลย
ขอ 2. กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหเกษตรกรรูจักคุณคาของวิธการใชน้ํา
อยางประหยัด และถูกหลักวิชาชลประทาน รวมกันดูแลรักษาอาคารบังคับน้ํา และสิ่งกอสรางอื่นๆ
เชน คลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา ฯลฯ เพื่อประโยชนแของสวนรวม
หมวด 2
สมาชิก
ขอ 3. สมาชิกกลุม เกษตรกรผูใชน้ํา ไดแก เกษตรกรผูใชน้ําเพื่อการเกษตร จากโครงการ
ชลประทาน ฝายสันปูเลย อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ขอ 4. การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
4.1 ตาย
4.2 ลาออก
4.3 ที่ประชุมใหญสมาชิกมีมติใหออก
ขอ 5. สมาชิกมีสิทธิดังนี้
5.1 ไดรับน้ําจากฝายดวยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามระเบียบการใชน้ําที่กลุม
กําหนด
5.2 มีสิทธิสอบถามหรือทําเรื่องเป็นหนังสือ ยื่นตอกรรมการกลุมเพื่อพิจารณาหากตนไมได
รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหาอุปสรรคจากการใชน้ํา
ขอ 6. สมาชิกมีหนาที่ดังนี้
6.1 ใชน้ําอยางประหยัด ไมลักลอบเปิดน้ําเมื่อยังไมถึงรอบเวรยามตน
6.2 รวมกับกรรมการเพือ่ ดูแลรักษาอาง ฯ และสิ่งกอสรางอื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ดีใช
งานไดตลอดเวลา
หมวด 3
การบริหารกลุ่ม
ขอ 7. เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคแของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย
ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน นายทะเบียน 1 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน และ
คณะกรรมการอื่นๆ ตามสมควร การเลือกตั้งคณะกรรมการใหกระทําโดย ที่ประชุมใหญ ของสมาชิก
เมื่ อไดก รรมการครบแลวจึง ใหที่ ป ระชุมใหญเ ลือกประธานและเหรัญ ญิก จากผูที่ ไดรับ เลือกเป็น
กรรมการทั้งหมด สวนตําแหนงเลขานุการใหประธานกลุม เป็นผูเลือกตามกรรมการ
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ขอ 8. คณะกรรมการใหอยูในตําแหนงคราวละ 4 ปี แตเมื่อครบวาระแลว ใหคณะกรรมการมี
อํานาจบริหารงานตอไปเทาที่จําเป็น จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับมอบงานใหคณะกรรมการ
สงมอบงานแกคณะกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้ง แตวันที่ไดรับเลือกตั้ง จากที่
ประชุมใหญสมาชิก
ขอ 9. ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบกําหนดวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็น
กรรมการแทนตําแหนงที่วาง เวนแตตําแหนงประธานใหกรรมการ เลือกจากกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการที่ไดรับเลือกแทน ใหอยูในตําแหนงตามระยะเวลาของผูแทนเทานั้น
ขอ 10. ประธานกลุมมีหนาที่ควบคุมการบริหารงานกิจการทั้งปวง ของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และดูแลควบคุมการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสมาชิกให
เป็นไปตามขอบังคับนี้ เหรัญญิกมีหนาที่จาย ตลอดจนการทําบัญชีและรักษาเอกสารทั้งปวง เกี่ยวกับ
การเงิน เลขานุการทําหนาที่ จัดทําบรรดาเอกสารตางๆ เตรียมระเบียบวาระการประชุม จดและรักษา
บันทึก การประชุม รางหนัง สือโตตอบ ตามที่ป ระธานสั่ง และปฏิบัติง านอื่นๆ ที่ มีได อยูในหนาที่
กรรมการอื่นโดยเฉพาะ
ขอ 11. กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
11.1 ตาย
11.2 ลาออก
11.3 ออกตามวาระ
11.4 พนจากการเป็นสมาชิก
11.5 ที่ประชุมใหญสมาชิกมีมติใหออก
ขอ 12. ประธานกลุมมีหนาที่ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมตางๆ
ของกลุม อยางนอย 4 เดือนตอครั้ง ในกรณีพเิ ศษ ประธานกลุมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการไดโดย
จะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
ขอ 13. คณะกรรมการใหมหี นาที่ และความรับผิดชอบดังนี้
13.1 ควบคุมจัดรอบเวรการใชน้ําใหเป็นอยางยุติธรรม เพื่อใหสมาชิกไดรับนอย
อยางทั่วถึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดสรรน้ําระหวางกลุมผูใชน้ํา
13.2 ดูแลควบคุมการใชน้ําและการปฏิบัตงิ านของผูดูแล ปิด-เปิด
13.3 จัดใหมีการซอมแซม บํารุงรักษาฝาย อาคารบังคับน้ํา และสิง่ กอสรางอื่นๆ
และเรียกสมาชิกรวมกันสละแรงงานเพื่องานนี้
13.4 นําปัญหาและขอเดือดรอน ความตองการของสมาชิกเขาปรึกษาหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรวมแกปญ
ั หา และระงับขอพิพาทระหวางสมาชิก
13.5 รวบรวมและเสนอปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใชน้ําตอเจาหนาที่ชลประทาน
และฝุายปกครองทองที่
13.6 ดําเนินการแกสมาชิกทีฝ่ ุาฝืนขอบังคับและปฏิบัติตามที่มติทปี่ ระชุมใหญ
13.7 การจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวแ และสัตวแน้ําของสมาชิกกลุม
ตลอดจนการดําเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุม และเรื่องที่เกี่ยวของอื่นๆ
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ขอ 14. ในการบริหารกิจกรรมกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ใหคณะกรรมการรับฟังคําแนะนําจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนชลประทาน และผูแทนปกครองทองที่
หมวด 4
การประชุมใหญ่
ขอ 15. ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาทีจ่ ัดใหมีการประชุมใหญสามัญปีละครั้ง ภายในเดือน
มกราคม แตละปีเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
15.1 แถลงกิจการที่ไดดําเนินมาในรอบปี
15.2 แถลงงบดุลและบัญชีรายจาย
15.3 เสนอแผนการปรับปรุงการใชน้ําและการเพาะปลูกพืชของกลุม
15.4 เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหมครบวาระ
15.5 กิจการอื่นๆ
ขอ 16. ใหที่ประชุมใหญพิจารณาแผนปรับปรุงการใชน้ํา และการปลูกพืชของกลุม
ขอ 17. กอนการเพาะปลูกพืชแตละครั้ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมวิสามัญ ภายในกอน
กําหนดระยะเวลา 60 วัน กอนเริ่มการเพาะปลูกของสมาชิก เพื่อดําเนินการ
17.1 รวมพิจารณาแผนการเพาะปลูกพืช ในระหวางกลุม สมาชิกตลอดจนการใชน้ําของ
สมาชิก แตละราย ตามประเภทของการเพาะปลูก
17.2 การปรับปรุงพื้นที่ทําการเกษตรในบริเวณที่ใชน้ํา โดยการรวมมือกัน ปรับปรุง
ที่ดินใน สวนที่สมาชิกสามารถกระทําได
17.3 การกําหนดมาตรการในการดูแล บํารุงรักษาคันน้ํา คูนน้ํา คลองสงน้ําคลองระบาย
น้ํา อาคารบังคับน้ํา และสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้งคาปรับสมาชิกสามัญรายใดที่ฝุาฝืนขอบังคับกลุม
หรือมติที่ ประชุมใหญ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิก ไมนอยกวา 1 ใน 4 หรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษากลุมเห็นสมควรจัดใหมีการประชุมใหญภายใน 20 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอ
ขอ 18. การประชุมใหญทุกคราว ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของสมาชิก
ทั้งหมด จึงจะนับเป็นองคแประชุม กรรมการจะตองจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ
ประชุม สถานที่ วันเวลา ที่ประชุม แจงใหสมาชิกทราบกอนวันประชุม 3 วัน สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ
ออกเสียงลงมติใดๆ ในการประชุมไดคนละ 1 เสียง มติของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมากของ
สมาชิกเป็นหลัก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด ถาประธานกรรมการไม
สามารถเป็นประธานที่ประชุมใหญได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการหรือกรรมการที่ปรึกษาคนหนึ่งคนใด
เป็นประธานชั่วคราวเฉพาะการประชุมเทานั้น
หมวด 5
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับ
ขอ 19.
การเปลี่ยนแปลงขอบัง คับ ของกลุมเกษตรผูใชน้ํา จะกระทําไดโดยมติที่ประชุมใหญ
สมาชิก กลุมดวยเสียงขางมากไม นอยกวากึ่งหนึ่งที่ป ระชุมใหญ สมาชิกผูเขารวมประชุมและตองมี
สมาชิกผูเขารวมประชุมตามขอ 18
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หมวด 6
การเงิน
ขอ 20. เงินของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา หากมีรายรับเป็นเงินสดรวมกัน จะตองนําไปฝากธนาคาร โดย
ฝากในนามของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ใหเหรัญญิกมีเงินทดรองจายประจําไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 21. การฝากเงินและการเบิกเงินธนาคารจะตองมีชื่อเหรัญญิก 1 คน กับประธานกลุมอีก 1 คน
การจายเงินในกิจการของกลุมใหประธานกลุมมีอํานาจจายไดครั้งละไมเกิน 500 บาท ในกรณีจายเงิน
เกินกวาจํานวนดังกลาวขางตน จายโดยมติคณะกรรมการบริหารงาน
ขอ 22. รอบปีการบัญชี และการเงินใหเริม่ ตั้งแตมกราคม ของทุกปี
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
ขอ 23. สมาชิกผูใดลักลอบเปิดน้ําเมื่อยังไมถงึ รอบเวรของตนที่จะไดรบั น้ํา หรือจงใจปลอยน้ําทิ้งถูก
ปรับ 500 บาท
ขอ 24. สมาชิกผูใดทําลายซึ่งอาคารชลประทาน-ประตูปิด-ประตูเปิด และสิ่งกอสรางสาธารณะอื่นๆ
จะตองถูกปรับ-บาท หรือเทียบเทาของที่เสียหาย
ขอ 25. สมาชิกผูใดไมชําระเงินแกกรรมการตามที่กําหนดไว เมื่อไดรับการตักเตือนเป็นหนังสือจาก
กรรมการแลวยังไมปฏิบัติตาม เมื่อกรรมการเห็นวา การไมชําระเงินของสมาชิกผูนั้นปราศจากเหตุผล
อันควร ใหประธานหกลุมสั่งการ เพื่อใหงดเปิดน้ําเขาที่ดินของผูนั้น
ขอ 26. สมาชิกผูใดไมใหความรวมมือกับคณะกรรมการในการซอมแซมบํารุงรักษาฝาย อางเก็บน้ํา
บอเก็บน้ํา ระบบสงน้ํา และสิ่งกอสรางตางๆ (เอาขี้เหมือง ตะกอนทราย) อื่นๆ และไมไดจัดใหผูอื่ นมา
แทน จะตองถูกปรับคนละ 200 บาทตอวัน เมื่อมีการประชุมแตละครั้ง สมาชิกผูใดไมใหความรวมมือ
ไมเขาประชุม จะตองถูกปรับครั้งละ 200 บาท
ขอ 27. ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ถาคณะกรรมการขาดการประชุมโดยไมไดแจงเป็น
ลายลักษณแอักษร จะตองถูกปรับครั้งละ 200 บาท
ขอ 28. สมาชิกผูใชน้ําชั่วคราวจะตองชําระคาใชน้ําในการทําสัญญาการใชน้ําในอัตรา 200 บาทตอไร
สมาชิกที่มนี าและทํางานรวมใหเสียในอัตรา 100 บาทตอไร
หมวด 8
การเลิกกลุม่ เกษตรกรผู้ใช้น้า
ขอ 29. เมื่ อ มีส มาชิก ไม ต่ํากวา 1 ใน 3 ของสมาชิก ทั้ งหมดในที่ ป ระชุม ใหญ เสนอใหเ ลิกกลุม
เกษตรกรผูใชน้ํา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประชุมใหญนั้น ใหประธานกลุมเรียกประชุมกลุมวิสามัญ
เพื่อสอบถามวา จะตองการใหเลิกหรือไม หากที่ประชุมครั้งหลังยืนยันมติเดิม โดยจํานวนสมาชิกไมต่ํา
กวา 3 ใน 4 ของสมาชิก ทั้งหมด เขารวมประชุม ก็ ใหเ ลิกกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา จํานวนที่เขารวม
ประชุมแตละครั้งตามวรรค 1 ตองมีจํานวนไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
ขอ 30. ในที่ประชุมซึ่งลงมติเลือกกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตั้งผูช ําระบัญชีโดยใหชําระบัญชีใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน เมื่อชําระบัญชีเสร็จแลว หากมีทรัพยแสินของกลุมเหลืออยูเ ทาใดใหโอนใหแกกลุม
เกษตรกรผูใชน้ําอื่น ตามทีเ่ ห็นควร
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง : การศึกษารูปแบบสถาบันจัดการน้าชุมชนเพื่อการเกษตร กรณีศึกษาลุ่มน้าแม่ขานจังหวัด
เชียงใหม่
คาชี้แจง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ
1.ศึกษารูปแบบของสถาบันในการจัดการน้ําที่สรางความเป็นธรรมใหกับชุมชน
2.ศึกษากลไกในการขับเคลื่อนสถาบันเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดความเป็นธรรม
3.ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการน้ําเชิงสถาบัน
4.ศึกษากระบวนการจัดสรรน้ําใหเกิดความเป็นธรรมกับชุมชน
โดยมีเ ครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหมีความสะดวกในการจัดเก็บ ภายใน
แบบสอบถามมีองคแประกอบดังตอไปนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2) ความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําในกลุม ของทาน
3) ความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในชุมชน

ขอขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัย
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คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในหนาที่ตรงกับความคิดทานมากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถาม ชื่อ.................................................สกุล.......................................... (โปรดระบุ )
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ  ต่ํากวา 20 ปี  21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึ้น
ไป
3. ที่อยู่
บานเลขที่ ……/….. บาน.....................................ตําบล
......................................
อําเภอ..............................................จังหวัด.................................. รหัส
.............
4. ระดับการศึกษา ไมไดเขารับการศึกษา
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนตน
ปวช. / ปวส.
 ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
5. การผลิตในรอบ 1 ปี ขาว หอมหัวใหญ  ถั่วเหลือง ขาวโพด
แตงกวา
ผลิตผลอื่นๆ ................................................................. (โปรด
ระบุ)
6. รายได้ต่อเดือน
 ต่ํากวา 5,000 พันบาท
 5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
7. สถานภาพของท่านปัจจุบัน
 แกเหมือง
 แกฝาย
 ลามน้ํา  สมาชิกผูใชน้ํา
 ผูชวยผูใหญบาน ผูใหญบาน  กํานัน  สมาชิก อบต.
 นายก อบต.
ขาราชการ ลูกบาน  นายกเทศบาลตําบล
 อื่นๆ.................................................................................(โปรดระบุ)
8. ชื่อฝายที่ใช้ประโยชน์อยู…่ …………………………………………………(โปรดระบุ)
9. ชื่อเหมืองที่ใช้ประโยชน์อยู่…………………………………………………(โปรดระบุ)
10. จานวนสมาชิกทั้งหมดที่ใช้น้าร่วมกันมีกี่ครัวเรือน……………………… (โปรดระบุ)
11. ท่านคิดว่ากลุ่มของท่านจัดสรรน้าได้ดีในระดับใด
ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
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เครื่องมือตรวจเช็คความเป็นธรรมในการใช้น้าใน 1 ระบบ
กลุ่มผู้ใช้น้าในลุ่มน้าแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ในชองวางหนาขอความ หรือกรอบรายละเอียดในชองวางที่ตรง
กับความเป็นจริงในพื้นที่ โดยทานสามารถทําเครื่องหมายไดมากกวา 1 ชองของแตละขอดังตอไปนี้
1. มีขนาดและขอบเขตของกลุมที่ชัดเจนดวยรูปแบบใด  ไมมี  มี (ถามีโปรดระบุ)
จํานวนสมาชิกผูใชน้ําทั้งหมด................................................คน
ครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมด........................................................ไร
แบงเขตดวยสัญลักษณแใด....................................................................................(ระบุ)
อื่นฯ......................................................................................................................(ถ ามีระบุ)
2. ปัจจุบัน(ปีพ.ศ. 2555) กลุมของทานมีการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบใด
 เหมืองฝายครัวเรือน
 แกเหมืองแกฝาย
 องคแกรเหมืองฝาย
 สหกรณแผูใชน้ํา
 สมาคมผูใชน้ํา
 เครือขายผูใชน้ํา
3. กอนหนานี้(หลังปี พ.ศ. 2552) กลุม ของทานมีการบริหารจัดการรูปแบบใด
 เหมืองฝายครัวเรือน
 แกเหมืองแกฝาย
 องคแกรเหมืองฝาย
 สหกรณแผูใชน้ํา
 สมาคมผูใชน้ํา
 เครือขายผูใชน้ํา
4. ทานพอใจรูปแบบการบริหารจัดการแบบใดมากทีส่ ุด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 เหมืองฝายครัวเรือน
 แกเหมืองแกฝาย
 องคแกรเหมืองฝาย
 สหกรณแผูใชน้ํา
 สมาคมผูใชน้ํา
 เครือขายผูใชน้ํา
เพราะเหตุใด...................................................................................................... (ระบุ)
5. ทานไมคอยจะพอใจรูปแบบการบริหารจัดการแบบใดมากทีส่ ุด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 เหมืองฝายครัวเรือน
 แกเหมืองแกฝาย
 องคแกรเหมืองฝาย
 สหกรณแผูใชน้ํา
 สมาคมผูใชน้ํา
 เครือขายผูใชน้ํา
เพราะเหตุใด.............................................................................................................. (ระบุ)
6. ในกลุมผูใชน้ําที่ทานเป็นสมาชิกอยูทานมีแนวคิดในการจัดสรรน้ําอยางไรใหเกิดความเป็นธรรม
(เลือกไมเกิน 3 ขอ)
 การไดเทากันทั้งหมด
 ทุกคนมีโอกาสเทากันหมด
 ดําเนินตามกระบวนการและเงื่อนไขทีท่ ุกคนไดตกลงกันไว
 เป็นไปตามความหมายของสิทธิพื้นฐานและขนาดพื้นทีม่ ที ี่มากไดมากตามความจําเป็น
 เป็นไปตามเหตุผลความจําเป็นผูใดจําเป็นมากควรไดรับประโยชนแมาก
 ขึ้นอยูกับระดับของความพยายามผูท ี่พยายามมากควรจะไดมากจะถือวามีความเป็นธรรม
 ขึ้นอยูกับสัญญาถาเป็นไปตามที่สญ
ั ญาไวถือวาเป็นธรรม
 ขึ้นอยูกับการแบงงานและความรับผิดชอบกันทําอยางละเทาเทียมกันจึงจะถือวาเป็นธรรม
 ขึ้นอยูกับการแบงตามหลักของผูทมี่ ีความสามารถมากกวาจึงควรไดรับผิดชอบมากกวา
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 ทุกคนมีคะแนนเสียงและอํานาจในการตัดสินใจในการเมืองเทากัน
7. พื้นที่ทําการเกษตรของทานตัง้ อยูบริเวณทายน้ําหรือไม  ไมอยู  อยูทายน้ํา (ถามีโปรดระบุ)
ทานคิดวาสมาชิกที่อยูทายน้ําของทั้งหมดไดรับการจัดสรรน้าํ คิดเป็นรอยละเทาไร.........(ระบุ)
ในชวงปกติทานไดรับการจัดสรรน้ําอยูในระดับใด มากที่สดุ มากปานกลาง นอย นอยมาก
ในชวงฤดูแลงไดรับการจัดสรรน้ําอยูในระดับใด มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก
8. มีกรณีทบี่ ุคคลสวนใหญที่ไดรับผลกระทบจากกฎเหลานีส้ ามารถมีสวนรวมในการแกไขกฎได
 ไมได  ได (ถามีโปรดระบุ) กฏนั้นคือ....................................................(ระบุ)
 การแกไขโดยการประชุมหมูส มาชิกผูใชน้ํารวมกันหาทางออก
แกไขโดยวิธีการ...................................................................................................(ระบุ)
อื่นๆ.................................................................................................................... (ถามีระบุ)
9. จํานวนครั้งในการแกไขกฎกติกาในรอบปี  ไมมี  มี (ถามีโปรดระบุจํานวน)..............ครัง้
10.สมาชิกทุกคนในระบบมีสิทธิในการออกกฎกติกาเพื่อใหเป็นที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก
รวมกันหรือไม
 ไมมี  มี (ถามีโปรดระบุ) กฏนั้นคือ.......................................................................(ระบุ)
 การออกกฎโดยการประชุมหมูส มาชิกผูใชน้ํารวมกันหาทางออก
 การออกฏโดยการใหแกฝายในลุมน้ําเดียวกันตกลงกันแลวแจงใหสมาชิกทราบ
ออกกฏโดยวิธีการ...............................................................................................(ระบุ)
อื่น....................................................................................................................(ถามี ระบุ)
11.มีระบบการติดตามพฤติกรรมของสมาชิก เชน การใชระบบการลงโทษ การทําใหสมาชิกใน
ชุมชนไดใชทรัพยากรในตนทุนที่ต่ําหรือไม  ไมมี  มี (ถามีโปรดระบุ)
 การติดตามการใชน้ําของสมาชิกโดยใชลามน้ํา
 การติดตามการใชน้ําของสมาชิกโดยใชแกฝาย
 การติดตามการใชน้ําของสมาชิกโดยใชผูชวยแกฝาย
 การติดตามการใชน้ําของสมาชิกโดยใชสมาชิกดวยกันเอง
 การติดตามการใชน้ําของสมาชิกโดยใชใครก็ไดที่พบเห็นพฤติกรรมไมดีใหมาแจงแกฝาย
 ติดตามดวยวิธีอื่น.................................................................................................(ถามีระบุ )
12.มีกลไกการแกไขความขัดแยงระหวางสมาชิกกับสมาชิกหรือระหวางสมาชิกกับชุมชนอื่นๆหรือไม
 ไมมี  มี (ถามีโปรดระบุ)
 แกฝายแตละฝายจะตองเขามารวมตกลงกันเอง
 แกฝายแตละฝายจะตองเขามารวมตกลงกันโดยมีนายอําเภอหรือปลัดเป็นตัวกลาง
 สมาชิกพูดคุยตกลงกันเอง
วิธีการอื่นๆ.........................................................................................................(ถามีระบุ)
13.โดยรวมแลวสมาชิกทุกคนพอใจกับรูปแบบการจัดการนีห้ รือไม  ไมพอใจ  พอใจ
ขอเสนอแนะอื่น.................................................................................................(ถามีระบุ)
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ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จการบริหารจัดการน้า
ในชุมชน (Ostrom)

รูปแบบสถาบันในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1. เหมือง

2. แกเหมือง

3. องคแกร

4. สมาคม

ฝาย
ครัวเรือน

แกฝาย

เหมือง
ฝาย

ผูใชน้ํา

5.

6.

สหกรณแ
ผูใชน้ํา

เครือขาย
ผูใชน้ํา

1. ด้านสังคม
1.1 การมีปริมาณน้ําใชที่เพิ่มขึ้น
1.2 ระดับความขัดแยงของผูใชน้ําลดลง
1.3 มีระบบติดตามตรวจสอบผูใชน้ํา
1.4 ครัวเรือนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
1.5 มีการใชปุยอินทรียแเพิ่มขึ้น
1.6 ในกลุมสามารถพึ่งตนเองได
1.7 มีความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ํา
1.8 มีระบบ
รวมคะแนนดานสังคม
2. ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
2.1 คุณภาพน้ําดีขึ้น
2.2 จํานวนปุาไมเพิ่มขึ้น
2.3 จํานวนสัตวแน้ําเพิ่มขึ้น
2.4 จํานวนสัตวแปุาเพิ่มขึ้น
2.5 สภาพดินเพาะปลูกไดผลผลิตดีขึ้น
2.6 อัตราการกัดเซาะตลิ่งลดลง
2.7 ความถี่การเกิดอุทกภัยลดลง
2.8 ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑแปกติ
รวมคะแนนดานสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น

ความหมายของคาคะแนนในแตละชอง
1 หมายถึง โดยรวมแลวผลการดําเนินงานเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง (เมื่อเปรียบเทียบกอน-หลังแลว)
2 หมายถึง โดยรวมแลวผลการดําเนินงานดีขึ้นบางเป็นบางอยาง (เมื่อเปรียบเทียบกอน-หลังแลว)
3 หมายถึง โดยรวมแลวผลการดําเนินงานดีขึ้นมากกวาครึง่ (เมื่อเปรียบเทียบกอน-หลังแลว)
4 หมายถึง โดยรวมแลวผลการดําเนินงานดีขึ้นเป็นสวนใหญ (เมื่อเปรียบเทียบกอน-หลังแลว)
5 หมายถึง โดยรวมแลวผลการดําเนินงานดีขึ้นทั้งหมดทุกตัวแปร (เมื่อเปรียบเทียบกอน-หลังแลว)
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ภาคผนวก ค
แผนผังที่ตั้งเหมืองฝายลุ่มแม่น้าขาน
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แผนผังที่ตั้งเหมืองฝายลุม แมน้ําขาน จังหวัดเชียงใหม
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