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ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าโดยชุมชน
สมเกียรติ มีธรรม สถาบันอ้อผะหญา
16 กพ. 57

ภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านในการบริหารจัดการน้ า
แต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ ล้วนให้ความสาคัญกับภูม ิ
นิเวศวัฒนธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมสูงมาก
แตกต่างกันก็แต่ความเชื่อและรายละเอียดการ
บริหารจัดการน้ า ทีเ่ ป็นไปตามภูมนิ ิเวศวัฒนธรรม
จาเพาะของตน เช่นคนเมืองหรือคนไต ก็มงุ่
บริหารจัดการน้ าเพื่อนามาใช้ประโยชน์รว่ มกัน
อย่างทัวถึ
่ งเป็ นธรรม ไม่ทาลายระบบนิเวศของ
แม่น้ าลาห้วย โดยมีความเชื่อเรือ่ งผีสางเทวดาผูกโยงผูค้ นเข้าหากัน ให้เคารพและปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
ร่วมกัน ขณะทีช่ นเผ่าปกาเกอะญอ มุง่ เน้นการบริหารจัดการน้าทีใ่ ห้ความสาคัญกับปา่ ต้นน้ า ผ่านความ
เชื่อเรือ่ งขวัญและพิธกี รรมทีผ่ กู โยงคนกับปา่ เข้าด้วยกันอย่างงดงาม หมูบ่ า้ นปกาเกอะญอตัง้ อยูต่ รงไหน
ของไหล่เขา ผืนป่าทีใ่ ห้น้ าอุปโภคบริโภคแก่คนทัง้ หมูบ่ า้ น ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาเป็นอย่างดี
บนฐานความคิดความเชื่อเช่นนี้ สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ รียกว่าเหมืองฝายในแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ จึงไม่
ฝืนและขัดขืนธรรมชาติ ตัวฝายก็ไม่ได้เป็ นสิง่ ปลูกสร้างปิดกัน้ หรือขวางทางน้า แต่กลับเสริมสร้างดุลย
ภาพระบบนิเวศลุ่มน้ าได้อย่างสมดุล กลายเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์น้าและพืชนานาพันธุ์ ขณะทีท่ างด้าน
สังคมก็เป็นการเสริมสร้างระบบธรรมาธิปไตยให้เกิดขึน้ ในชุมชน
ทุกคนร่วมสร้างร่วมใช้และร่วมกัน
ยึดถือปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด จนสามารถบริหารจัดการน้ าได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็นธรรม ผืนปา่
ต้นน้าก็อุดมสมบูรณ์ ให้น้ ามาหล่อเลีย้ งชุมชนตลอดทัง้ ปี
ต่อเมือ่ กรมชลประทานริเริม่ พัฒนาแหล่งน้า
ตัง้ แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา
การบริหารจัดการน้ าทีเ่ คยอยูใ่ นมือของชุมชน
กรม
ชลประทานเข้ามาจัดการเบ็ดเสร็จในทุกๆ ด้าน โดยมี
โครงการประเภทต่างๆ ทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ทีด่ าเนินการไปแล้วมากถึง 16,126 โครงการ และทีก่ าลัง
ดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ า
อย่างเป็ นระบบ (กรอบ 60 ล้านไร่) อีก 8,789 โครงการ1 แต่ละโครงการ กรมชลประทานและ
คณะรัฐมนตรีเป็นผูม้ อี านาจตัดสินใจโดยทีช่ ุมชนไม่มสี ่วนร่วมใดๆ ทัง้ สิน้
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รายงานสรุปโครงการจัดทาแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ (กรอบน้า 60 ล้านไร่ ) โดยกรมชลประทาน กระทรวง
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2

การบริหารจัดการน้ าแบบรวมศูนย์อานาจทีส่ ่วนกลางตลอด 50 กว่าปีทผ่ี ่านมา แม้ส่วนหนึ่งจะ
ช่วยบรรเทาปญั หาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและผลิตไฟฟ้าได้บา้ ง แต่กส็ ร้างความเจ็บปวดรวดร้าว
ให้กบั ชาวบ้านทีต่ อ้ งอพยพโยกย้าย ทาลายวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ทาลายการบริหารจัดการน้ า
ของชุมชน ทาลายทรัพยากรน้ าและผืนปา่ อุดมสมบูรณ์อย่างประเมินค่ามิได้ ในขณะเดียวกันศักยภาพ
เขือ่ นอ่างในการกักเก็บน้า เพื่อเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานและผลิตไฟฟ้ากลับลดต่าลงทุกปี และไม่สามารถ
ป้องกันปญั หาน้ าท่วมน้ าแล้งได้ ดังปรากฏให้เห็นทัวไปในขณะนี
่
้
พืน้ ทีล่ ุ่มน้าแม่แจ่มเป็ นอีกแห่งหนึ่งทีก่ รม
ชลประทานเข้ามาพัฒนาแหล่งน้า ประเภทอ่างเก็บ
น้า ฝาย สถานีสบู น้า และอาคารระบายน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2546 พืน้ ทีล่ ุ่มน้ าแม่แจ่มมีการ
พัฒนาแหล่งน้ าไปแล้ว 38 แห่ง แบ่งเป็นอ่างเก็บน้ า
4 แห่ง ฝาย 31 แห่ง สถานีสบู น้าและอาคารระบาย
น้ารวมกันอีก 3 แห่ง นอกจากนัน้ ยังมีบ่อน้ าบาดาล
อีก 16 บ่อ และสระน้ากระจายอยูท่ วไป
ั ่ ครอบคลุ่ม
พืน้ ทีก่ ารเกษตร 33,056 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยูบ่ ริเวณตอนกลางของพืน้ ทีอ่ าเภอแม่แจ่ม2
จากข้อมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าจังหวัดเชียงใหม่
แผนพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรน้าอาเภอแม่แจ่ม จัดทาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กันยายน 2553) ชี้
ว่า อาเภอแม่แจ่มมีปญั หาเรือ่ งน้าใช้ในการเกษตรต่ามาก อยูใ่ นระดับ 0.68 ของความรุนแรงสูงสุดที่ 3
ขณะทีป่ ญั หาระบบประปามีค่าเฉลีย่ ต่าอีกเช่นกัน อยูท่ ่ี 1.19 ส่วนปญั หาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง
ปญั หาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก ปญั หาแหล่งน้ าตืน้ เขินหรือชารุด และปญั หาการจัดการน้ า มีค่าเฉลีย่ ระดับ
ความรุนแรงต่ ามาก อยูท่ ่ี 0.68, 0.35, 0.27 และ 0.10 ตามลาดับ3 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื อาเภอแม่
แจ่มมีปญั หาน้ าอยูใ่ นระดับต่ ามาก
ปญั หาต่างๆ เหล่านี้ กรมชลประทานมีโครงการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ าทุกตาบล 12 โครงการ
โดยเริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2555 ถึงปี 2562 ด้วยเงินลงทุน 1,165 ล้านบาท นอกจากนัน้ ยังมีโครงการฟื้นฟู
และปรับปรุงแหล่งน้าจากกรมทรัพยากรน้ าอีก 7 โครงการ/ตาบล ทัง้ นี้ยงั ไม่รวมโครงการในระดับ
ท้องถิน่ จัดกลุ่มตามสภาพการแก้ไขปญั หาข้างต้นอีก 53 โครงการ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า ฝายน้าล้น
ฝายต้นน้า สระเก็บน้า โครงการสูบน้า บ่อน้าบาดาล ประปา ขุดลอกอ่างเก็บน้ า และฟื้นฟูแหล่งน้ า เพื่อ
เพิม่ ปริมาณน้ าให้ได้ตามเป้าหมาย โดยไม่สนใจปริมาณน้าทีล่ ดลงไปในแต่ละปี
จากข้อมูลของกรมชลประทาน สถานีแก่งออบหลวง น้าแม่แจ่ม P.14 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พบว่า
ในรอบ 50 ปีทผ่ี ่านมา ระหว่างปีพ.ศ.2500 - 2550 ปริมาณน้าแม่แจ่มเฉลีย่ รายปีลดลงตามลาดับ จาก
ระดับน้าเฉลีย่ สูงสุดช่วง 10 ปีแรก พ.ศ.2507 อยูท่ ่ี 1,930.74 ล้าน ลบ.ม. พอช่วง 10 ปีท่ี 2, 3 และ 4
ระดับน้าเฉลีย่ สูงสุดลดลงตามลาดับ มาขยับขึน้ สูงสุดอีกครัง้ ในปีพ.ศ.2549 อยูท่ ่ี 1,864.51 ล้าน ลบ.ม.
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้าอาเภอแม่แจ่ม จัดทาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันยายน 2553
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โดยมีปริมาณน้ าลดจากระดับน้าสูงสุด 10 ปีแรก 66.23 ล้าน ลบ.ม. ขณะทีร่ ะดับน้าเฉลีย่ ต่ าสุดเมือ่ ปี
พ.ศ.2501 อยูท่ ่ี 593.40 ล้านลบ.ม. พอปีพ.ศ.2541 ระดับน้าเฉลีย่ ต่ าสุดลดลงมาอยูท่ ่ี 451.22 ล้านลบ.ม.
ต่อปี โดยมีปริมาณน้ าเฉลีย่ จากระดับต่ าสุดเมือ่ ปีพ.ศ.2501 ลดลงมากถึง 142.18 ล้าน ลบ.ม.4
การลดลงของปริมาณน้าแม่แจ่มและลาน้ าสาขาอย่างต่อเนื่องในรอบ 50 กว่าปีทผ่ี ่านมา ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาแหล่งน้าในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่แจ่มอย่างเลีย่ งไม่ได้ เป็ นเหตุทาให้แหล่งน้าหลายแห่ง
เกิดการชารุดเสียหายในช่วงฤดูน้าหลาก บางแห่งน้ ารัวซึ
่ มกักเก็บน้าไม่อยู่ บางแห่งแห้งขอดและตืน้ เขิน
อันเนื่องมาจากไม่มนี ้ าไหลมาเติมและเกิดการสะสมของตะกอนในอ่าง ทาให้ศกั ยภาพการกักเก็บน้ าและ
ระบายน้าลดลงไป ในแต่ละปีกรมชลประทานต้องเสียงบประมาณไปกับการซ่อมบารุงมากมาย เฉพาะใน
ปีประมาณพ.ศ.2555 กรมชลประทานต้องเสียงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ าทัง้ 4 แห่งทีม่ อี ยูใ่ นอาเภอ
แม่แจ่ม ซ่อมบารุงฝาย และปรับปรุงระบบส่งน้ า รวมกันมากถึง 35,184,000 บาท แต่กไ็ ม่สามารถ
แก้ปญั หาดังกล่าวได้ ในการขุดลอกอ่างเก็บน้าแต่ละครัง้ นอกจากตักดินตะกอนออกได้ไม่หมดแล้วยัง
ประสบปญั หาการขนย้ายดินอีกด้วย

สภาพปญั หาดังกล่าวนี้ ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน ทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับวิศวกรรมการชลประทาน เพื่อเพิม่ ปริมาณน้ าและพืน้ ทีช่ ลประทานแต่เพียงด้านเดียว ในทางกลับกัน
ถ้ากรมชลประทานคานึงถึงสัมพันธภาพของดินน้ าป่าแต่ละพืน้ ที่ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ า ทีม่ ากไปกว่าความเป็น“กลุ่มผูใ้ ช้น้ า”อย่างทีก่ รมชลประทานดาเนินการอยูใ่ นขณะนี้
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ก็จะเบาบางลงไป
ไม่ตอ้ งเสียงบประมาณมากมายไปกับการพัฒนาแหล่งน้ าและซ่อม
บารุงทุกปี เพราะสิง่ ปลูกสร้างในระบบการชลประทาน ทีเ่ กิดจากฐานคิดเชิงปจั จัยสัมพันธ์ของภูมปิ ญั ญา
พืน้ บ้านแต่ละชาติพนั ธุ์ ไม่ฝืนและขัดขืนธรรมชาติ การออกแบบสิง่ ปลูกสร้างก็จะสองคล้องกับภูมนิ ิเวศ
แต่ละลุ่มน้า ไม่ทาให้เกิดการสะสมของตะกอนมากเกินไป แหล่งน้าก็ไม่แห้งขอดและชารุดเสียหายจนใช้
การไม่ได้ ผืนปา่ ทีใ่ ห้น้ าแก่ชุมชนก็จะไม่ถูกทาลายและสามารถให้น้ ามาหล่อเลีย้ งได้ทงั ้ ปี โดยไม่จาเป็นที่
จะต้องทาโครงการขนาดใหญ่
แต่สงิ่ เหล่านี้จะเกิดขึน้ ได้นนั ้
รัฐบาลและกรมชลประทานต้องคืนอานาจการบริหารจัดการน้ า
ให้กบั ชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามาบริหารจัดการน้ าบนฐานความคิดความเชื่อของตน ส่วนกรมชลประทาน
เป็นเพียงพีเ่ ลีย้ งค่อยให้คาปรึกษาและหนุ นเสริมงบประมาณ ปญั หาต่างๆ ดังทีเ่ กิดขึน้ ก็จะทุเลาเบาบาง
ลงไป ไม่สร้างปญั หาใหม่ในนามของการพัฒนาแหล่งน้าขึน้ มาอีก
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