
 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา  

  
การศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ

ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าเหมืองฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือการจดัการความรู้
ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย และประเด็นท่ีสอง คือ การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝาย ประเด็นการศึกษาได ้จ าแนกรายละเอียด
ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา จึงไดน้ าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ประวตัิเหมืองฝายวงัไฮ 
 เหมืองฝายวงัไฮตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้นม่วงฆอ้ง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะ
เป็นฝายหินทิ้ง โดยมีพื้นทีรับน ้ า 3 หมู่บา้น คือ บา้นม่วงฆอ้ง บา้นดง บา้นทุ่งหลุก สาเหตุท่ีมีช่ือวา่ 
“ฝายวงัไฮ” เน่ืองจากอดีตบริเวณท่ีตั้งฝายมีแอ่งน ้ าลึกท่ีภาษาทอ้งถ่ินเรียกว่า “วงัน ้ า” อยู่บริเวณ
เหนือฝาย ท าให้สามารถผนัน ้ าเข้าสู่แปลงนาได้ดี และขณะเดียวกันก็ยงัมีต้นไทรใหญ่รูปทรง
สวยงามมากอยู่ในบริเวณนั้นดว้ย ตามความเช่ือของคนทอ้งถ่ินโบราณเช่ือวา่ จะมีเทวดาอารักษ ์ผี
เจา้ป่าเจา้เขา สิงสถิตอาศยัอยู่ และให้การนบัถือว่าตน้ไทรตน้น้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงภาษาทอ้งถ่ิน
เรียกตน้ไทรวา่ “ไมไ้ฮ” จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ฝายวงัไฮ” (สัมภาษณ์ พอ่บุญเลิศ จนัทิมา, 2553)  
 ตามการบนัทึกทางประวติัศาสตร์ของแก่ฝายพบว่า การก่อสร้างเหมืองฝายเกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2445 เร่ิมจากผูใ้ช้น ้ าบา้นดงและบา้นทุ่งหลุกร่วมกนัขุดเหมืองลดัเลาะไปตามทุ่งนาแลว้ไป
บรรจบกบัแม่น ้ าปิงบริเวณทิศเหนือของบา้นม่วงฆอ้ง ซ่ึงจุดท่ีบรรจบชาวบา้นเรียกว่า “หัวฝาย” 
และเร่ิมสร้างตวัฝายในบริเวณดงักล่าวโดยใชไ้มล้ ่ายาว 4 ศอก ตอกเป็นแถวขวางยาวตลอดล าน ้ าปิง 
แล้วจึงปูฟากด้วยตะเฆ้กั้นหน้าและหลงัฝายแล้วหาบหินใส่จนส าเร็จ จากนั้นจึงช่วยกนัปรับล า
เหมืองจนไดน้ ้ าเขา้นา แต่ใชง้านไดเ้พียง 2 ปี ก็เกิดเหตุการณ์น ้ านองและมีไมซุ้งขนาดใหญ่ไหลมา
กระแทกตวัฝายท าใหฝ้ายขาด ผูใ้ชน้ ้ าไดทิ้้งฝายวงัไฮ ให้ร้างไปประมาณ 3 ปี ต่อมา พ่อทา้วสิงห์ได้
เป็นผูน้ าชาวบา้นจึงไดช่้วยกนัสร้างฝายวงัไฮข้ึนมาอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2450 เร่ิมจากการน าไมค้่าวลง
ไปฝังกน้ฝายใตท้อ้งน ้ า เป็นการเร่ิมวางคานฝังลงในดินทีละ 1-2 หมอน วางกั้นขวางล าน ้ า จากนั้น
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เอาไมล้ ่ามาตีตอกลงไปกบัไมค้่าวทั้งด้านหน้าและดา้นหลงั หรือเรียกเป็นภาษาทอ้งถ่ินว่า “ตอก
หนา้ –ตอกหลงั” มีลกัษณะตีสลบัรูขดักนัไปมาเหมือนรูปกากบาท โดยการตอกหลกัไมล้ ่าขวางกั้น
ล าน ้ าปิง แลว้ปูฟากดว้ยตะเฆข้นาบเป็นช่อง ๆ ในคร้ังน้ีไดใ้ชก๋้วยหิน (ชลอมท่ีบรรจุหิน) ทบัทีละ
ชั้นแล้วใช้ไมเ้น้ือแข็ง ยาว 2 ศอก ตอกเสียบก๋วยหินเพื่อกันไม่ให้ล้ม กระทัง่ส าเร็จได้น ้ าเขา้นา 
ปรากฏวา่คร้ังน้ีใชไ้ดป้ระมาณ 4 ปี ฝายก็ช ารุดเสียหายอีก  พ่อทา้วสิงห์จึงไดป้ล่อยให้ฝายร้างอีกไป
จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2457 เจา้ราษฎร์ ณ เชียงใหม่ ท่านอยูเ่วียงเชียงใหม่ไดข้ึ้นมาเท่ียวหาพ่อทา้วสิงห์ 
ไดเ้ห็นท่ีดินพอท่ีจะเอาเป็นท่ีนาได ้เจา้ราชจึงไดล้ม้ไผขุ่ดเป็นนาได1้00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2460 เม่ือได้
เน้ือท่ีนาแลว้ เจา้ราษฎร์กบัพ่อก านนัปัญญาร่วมกบัชาวบา้นรุ่นเก่าไดช่้วยกนัสร้างฝายวงัไฮข้ึนมา
อีกคร้ัง  โดยวธีิการก่อสร้างแบบเก่าและช่วยกนัขดุลอกล าเหมืองใหใ้ชไ้ดด้งัเดิม เจา้ราชอยูไ่ด ้7 ปีก็
กลบัเชียงใหม่ จึงใหเ้จา้สมลูกของท่านข้ึนมาดูแลนาแทน ขณะเดียวกนัพอ่ก านนัปัญญาก็ให้พ่อนอ้ย
แปลง ลูกของท่านดูแลฝายวงัไฮ ต่อมาปี พ.ศ. 2467 พ่อนอ้ยแปลง ดูแลฝายวงัไฮโดยมีพ่อตนั ม่ิง
เมือง เป็นผูช่้วยแก่ฝาย ได้ 8 ปี ก็ให้พ่อตนั เมืองม่ิง เร่ิมเป็นแก่ฝาย ตั้งแต่นั้นมาก็มีแก่ฝาย ในปี 
พ.ศ.2475 พ่ออุย้ตนั เมืองม่ิง เป็นแก่ฝายได ้15 ปีเกิดเหตุการณ์ฝายช ารุดเสียหาย 2 คร้ัง จึงช่วยกนั
สร้างจนไดใ้ชน้ ้ าเขา้พื้นท่ีเกษตรได ้มาถึง พ.ศ. 2490 พ่ออุ๊ยตนั เมืองม่ิง ไดล้าออกจากต าแหน่งแก่
ฝาย จึงให้พ่ออุ๊ยอุ่น เป็นแก่ฝายต่อในปี 2490 จากนั้น 4 ปี พ่ออุ๊ยอุ่นก็ไดล้าออก พ.ศ. 2494 พ่ออุ๊ย
หนานธิ โถเหลือง จากบา้นทุ่งหลุก เป็นแก่ฝายแทนจนถึง พ.ศ. 2500 ก็ลาออก แลว้ให้บุตรคือ พ่อ
หลวงเฮือน โถเหลือง จากบา้นทุ่งหลุก เป็นแก่ฝาย ต่อมาปี พ.ศ. 2506 ก็เกิดเหตุการณ์ฝายช ารุด
เสียหายอีกคร้ัง คร้ังน้ีพ่อหลวงเฮือนก็ให้ผูใ้ชน้ ้ าเอาหลกัไมไ้ผ ่2 ศอก 3 ศอก โดยก าหนดจากอตัรา
พื้นท่ีท าการเกษตรไร่ละ 20 เล่ม หลกัไมล้ ่า 4 ศอก ไร่ละ 5 เล่ม ไมค้่าว 8 ศอก ไร่ละ 5 เล่ม เสวียน 
ไร่ละ 3 ลูก 2 ศอก 4 ศอก ใชก้อ้นหินขนาด 50 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 น้ิว ไร่ละ 30 ผูใ้ชน้ ้ า
ไดช่้วยกนัซ่อมแซมฝายใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจนส าเร็จ พ่อหลวงเฮือนเป็นแก่ฝายจนถึง 
พ.ศ. 2509 ท่านก็ลาออก ใหพ้อ่หลวงแสน จากบา้นดง เป็นแก่ฝายแทน พ่อหลวงแสนเป็นแก่ฝายได ้
1 ปี ไดเ้กิดเหตุการณ์ฝายช ารุดเสียหาย ผูใ้ชน้ ้ าก็ช่วยกนัสร้างฝายข้ึนมาอีก พ.ศ.2512 พ่อหลวงแสน
ลาออก พอ่หลวงเฮือนไดก้ลบัมาเป็นแก่ฝายอีกคร้ัง จนถึง พ.ศ. 2514  พอ่หลวงเฮือนไดใ้ชห้ลกัใหญ่
ขนาดเท่าคนโอบ ยาวประมาณ 10 ศอก ใชลู้กตุม้หนกั 100 กิโลกรัมมาตอก ตอกเป็นช่องห่างกนั
ประมาณ 1.5 เมตร ยาวขวางล าน ้ าปิง ใชแ้รงงานคนในการดึงลูกตุม้วนัละ 15 คน ช่วยกนัตอก วนั
ละ 15 เล่ม ใชร้ะยะเวลาร่วมเดือนคร่ึง ลูกตุม้ท่ีใชใ้นการตอกแทนแรงงานคนไดรั้บการสนบัสนุน
จากคุณลัดดา เจ้าของสวนส้มท่ีอยู่เหนือฝาย แต่ไม่ได้ใช้น ้ าจากฝายวงัไฮ ส่วนหน่ึงได้รับการ
สนบัสนุนเงินค่าซ้ือหินและอีกส่วนเป็นเงินท่ีเก็บจากผูใ้ชน้ ้ าซ้ือหินมาใส่ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ผูใ้ช้
น ้ าก็เก็บเงินซ้ือหินเพื่อซ่อมแซมฝายเป็นประจ าทุกปี เม่ือพ่อหลวงเฮือนลาออก ในปี พ.ศ. 2520        
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พ่อหลวงทอง  ดาวแสง  จากบา้นดง เป็นแก่ฝายต่อ 7 ปี พ่อหลวงทอง ก็ลาออก ในปี พ.ศ. 2527 
ก านนัศรีทน  ดาวแสง จากบา้นดง เป็นแก่ฝายต่อ โดยมีพ่อมา ฟองไหล เร่ิมเป็นผูช่้วยแก่ฝาย ก านนั
ศรีทนลาออกพอ่แกว้ ชิธรรม จาก บา้นทุ่งหลุก เขา้มาเป็นแก่ฝายต่อ พ่อแกว้  ชิธรรม ไดล้าออก ใน
ปี พ.ศ. 2538 พอ่มา  ฟองไหล จากบา้นทุ่งหลุก จากเคยเป็นผูช่้วยแก่ฝายมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ก็ได้
เป็นแก่ฝาย กระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2549 ไดมี้การเลือกตั้งแก่ฝายข้ึนมาใหม่โดยมี พ่อสิงห์ค า  ถาอา้ย เป็น
แก่ฝาย ได ้1 ปี ก็ไดล้าออก ในปี พ.ศ. 2550 จึงไดเ้ลือก พ่อบุญเลิศ จนัทิมา จากบา้นทุ่งหลุก เป็นแก่
ฝายจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั (เอกสารประกอบการสัมมนา “สมชัชาเหมืองฝาย ภาคเหนือ”, 2553 และ 
สัมภาษณ์ พอ่มา  ฟองไหล, 2553) 
 
4.2 พฒันาการความเป็นมาของเหมืองฝายวงัไฮ  

ฝายวงัไฮ ไดก่้อสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2445 ซ่ึงเป็นระยะของการตั้งถ่ินฐานและแสวงหาท่ีดิน
ท ากินของผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเชียงดาว (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2529) วิถีการผลิตในระยะน้ีข้ึนอยูก่บัการ
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุให้ผูใ้ชน้ ้ าเลือกท าเลท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากินในบริเวณท่ีราบ
ลุ่มติดล าน ้ าปิง เน่ืองจากมีสภาพดิน น ้ า ป่าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ระบบการผลิต
โดยทัว่ไปยงัเป็นเพื่อการยงัชีพ มีการปลูกขา้วนาด าปีละคร้ัง ต่อมาราวปี พ.ศ. 2460 ได้มีการเร่ิม
ปลูกพืชใหม่เพิ่มนอกจากขา้วคือ ยาวสูบ สาเหตุเพราะภาวะราคา้ขา้วซบเซา ในระยะน้ีได้มีการ
บุกเบิกท่ีนาโดยเจา้ราษฎร์ ณ เชียงใหม่ โดยการเกณฑ์แรงงานบุกเบิกท่ีนาประมาณ 100 กว่าไร่ 
พร้อมกนันั้นก็ไดด้ าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองฝายวงัไฮข้ึนมาอีกคร้ังหลงัจากท่ีสร้างฝายและ
ใช้งานไดเ้พียง 1-2 ปี มีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการน าน ้ ามาใช้ในการเกษตรเป็นหลกั ต่อมาราว พ.ศ. 
2514 เป็นระยะของการเร่ิมเขา้สู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย ์จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 1 ท่ีไดส้นบัสนุนนโยบายการส่งเสริมผลผลิตทางเกษตรเพื่อการตลาด เนน้การปลูก
พืชเศรษฐกิจหลงัฤดูท านา เช่น ถัว่เหลือง หอม กระเทียม ขา้วโพด หรือเกษตรแบบพนัธสัญญา
นอกจากนั้นยงัไดมี้การน าขา้วสายพนัธ์ุใหม่เขา้มาแทนท่ี เช่น ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข. 6 ขณะเดียวกนั
เร่ิมมีความตอ้งการเทคโนโลยีในการผลิต เช่น เคร่ืองสูบน ้ า รถไถ การเพิ่มปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรส่งผลให้ความตอ้งการใช้น ้ าเพิ่มข้ึน แต่โครงสร้างทางกายภาพของระบบชลประทาน
เหมืองฝายยงัใชเ้ทคโนโลยแีบบดั้งเดิม จึงมีการปรับปรุงซ่อมแซมฝายให้มัน่คงแข็งแรงมากข้ึนในปี 
พ.ศ. 2514 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน ้ าให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคเกษตร 
(ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2551) 

หลงัจากนั้นราวปี พ.ศ. 2520 ผูใ้ช้น ้ าได้ประสบกบัปัญหาขาดแคลนน ้ าในช่วงฤดูแล้ง 
เพราะน ้ าในล าห้วยแม่สืบซ่ึงเป็นล าน ้ าสาขาท่ีมาเติมเต็มน ้ าในเหมืองหลกัของฝายวงัไฮแห้งลง             
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มีสาเหตุมาจากการสัมปทานและการบุกรุกพื้นท่ีท ากินในเขตพื้นท่ีป่าต้นน ้ า จากนั้นรัฐบาลจึง
ประกาศเขตอนุรักษท์บัพื้นท่ีท ากินของผูใ้ชน้ ้ า ประกอบดว้ย เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า สุดทา้ยไดป้ระกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาในปี พ.ศ. 2532 ครอบคลุม
ลุ่มน ้ าเชียงดาว ส่งผลให้เกิดขอ้จ ากดัในการเขา้ไปน าไมจ้ากป่ามาท าฝาย ดงัท่ี พ่อสมนึก ดาวแสง 
ผูใ้ชน้ ้ าจากบา้นดง กล่าวว่า “ย้อนไปประมาณ 30 กว่าปีก่อน ได้เกิดน า้แห้งแล้งเพราะมีการท าลาย
ป่าต้นน า้ น า้ห้วยแม่สืบซ่ึงเป็นน า้ห้วยท่ีไหลลงสู่น า้ในล าเหมืองฝายวังไฮ หน้าแล้งไม่มีน า้ ต้อง
อาศัยวิธีการแบ่งปันกัน ส่วนในฤดูน า้หลากบางปีมีไม้ซุงขนาดใหญ่ไหลมาตามล าน า้กระแทกตัว
ฝาย ท าให้ตัวฝายขาด แต่ไม่มีไม้มาซ่อมแซม เพราะไม่สามารถเข้าไปตัดไม้ในพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ได้
เหมือนแต่ก่อน”  เช่นเดียวกบัพ่อต๊ิบ ดาวเงิน และพ่อประจกัษ ์บุญเรือง ผูใ้ชน้ ้ าบา้นม่วงฆอ้ง กล่าว
วา่ “เม่ือประมาณ 30 กว่าปีก่อนย้อนไปฝายวังไฮเคยมีปัญหาน า้แห้งจากการบุกรุกท าลายป่าต้นน า้
โดยมีนายทุนเข้ามาบุกรุกป่า ชาวนากไ็ม่รู้ต้นสายปลายเหตุน า้จึงแห้ง ซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นป่าต้น
น า้ เรียกกันว่า “ต้นน า้ปิง” เกิดปัญหาการขาดแคลนน า้ น า้ไม่พอใช้คนทางปลายน า้มกัเดือดร้อน แต่
ไม่ถึงกับเกิดการแย่งชิงกันอย่างรุนแรง หลังจากท่ีมีการบุกรุกทางราชการก็เข้ามาอนุรักษ์ไว้ ช่วง
การปรับตัวต้ังแต่ป่าถกูท าลายนั้น”   

เม่ือกลุ่มผูใ้ช้น ้ าตอ้งเผชิญกบัปัญหาการน าไมจ้ากป่ามาซ่อมแซมฝายไม่ได้ จึงตอ้งมีการ
ปรับตวัเพื่อหาทางออกให้กบัปัญหา ในท่ีสุดจึงได้มีการสร้างเครือข่ายกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ า
แม่ปิงตอนบน ประมาณปี พ.ศ. 2543- 2545 จึงสนบัสนุนให้มีการศึกษาดูงานการจดัการเหมืองฝาย
ในพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น จงัหวดัเชียงราย และได้แนวคิดเร่ือง “กล่องหิน” หรือ “กล่องเคเบียน” (นิคม 
พุทธา, สัมภาษณ์ มิถุนายน, 2552) พร้อมกนันั้นพอ่มา ฟองไหล แก่ฝายพร้อมตวัแทนคณะกรรมการ 
ได้หารือร่วมกบักรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ ก็ได้รับค าแนะน าเร่ืองการปรับใช้กล่องหิน
เช่นเดียวกนั (พ่อมา ฟองไหล, สัมภาษณ์ มิถุนายน, 2552) หลงัจากนั้นคณะกรรมการเหมืองฝายจึง
ร่วมกนัเสนอโครงการเพื่อของบประมาณการซ้ือกล่องหิน โดยมีโครงจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน
เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงไปยงักองทุนเพื่อสังคม (SIF) เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณใน
การซ้ือกล่องหินและวสัดุส าหรับการท าฝายดังกล่าว ฝายวงัไฮมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงข้ึนและ
สามารถแกปั้ญหาการพงัทลายของตวัฝายและการไหลของหินไปตามกระแสน ้ าได ้ท าให้ผูใ้ชน้ ้ าไม่
ตอ้งซ่อมแซมฝายทุกปี ทั้งน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้าได ้เน่ืองจากการมีช่องวา่งระหวา่งกอ้นหิน
ท าใหส้ัตวน์ ้าสามารถวา่ยขา้มฝายไปมาไดป้ลาสามารถวา่ยข้ึนมาวางไข่เหนือฝาย พร้อมกนันั้นก็ได้
ประกาศเป็นเขตพื้นท่ีอนุรักษ์พนัธ์ุปลาตั้งแต่ตวัฝายข้ึนไปเหนือฝาย เป็นระยะทาง 800 เมตร เพื่อ
เป็นแหล่งอนุบาลและขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้า 
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นอกจากความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีเหมืองฝายแลว้ ขณะเดียวกนัใน ช่วงปี พ.ศ. 
2543-2545 ก็ไดมี้กระแสนโยบายการจดัเก็บค่าน ้ าจากเกษตรกร พร้อมกบัการแทรกแซงการจดัการ
น ้ าโดยรัฐในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเชียงดาว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเก็บกกัน ้ าไปใช้ในการเกษตรกรรม การ
อุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด แมว้่าฝายวงัไฮจะตอบสนองความตอ้งการในการ
จดัการน ้าของชุมชนผูใ้ชน้ ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่จากค ากล่าวอา้งของภาครัฐในเอกสาร
โครงการก่อสร้างฝายยางวา่ “ราษฎรในเขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ประสบปัญหาการขาด
แคลนน ้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของปี อีกทั้งประสบ
ปัญหาฝนทิ้งช่วง ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณน ้าในล าน ้าปิงช่วงตั้งแต่ตน้น าลงมายงัพื้นท่ีโครงการ ยงัไม่มี
การพฒันาอ่างเก็บน ้ า ให้เพียงพอท่ีจะเก็บน ้ าไวใ้นฤดูแลง้ท าให้ปริมาณน ้ าจ  านวนมากในล าน ้ าไหล
ทิ้งลงไปทา้ยน ้ าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในฤดูฝนและปริมาณน ้ าในล าน ้ ามีน้อยมากในฤดูแลง้ 
ไม่เพียงพอส าหรับน าน ้ ามาใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในช่วงล าน ้ า
ดงักล่าว ส่วนในพื้นท่ีดอนจ าเป็นตอ้งพิจารณาโครงการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า ซ่ึงยงัขาดแคลนอยูม่ากท า
ให้ปัญหาการขาดแคลนน ้ าน้ีเกิดข้ึนทุกปีและทวีความรุนแรงมากข้ึน” (ธนู วงศ์ยุติธรรม และปิตุ
พงศ์ เหล่ียมศิริเจริญ, 2545) จึงไดมี้การด าเนินการก่อสร้างฝายยางข้ึน ชุมชนและผูใ้ช้น ้ าจากฝาย
วงัไฮไดต้ั้งค  าถามกบัโครงการพฒันาของรัฐ ท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้างฝายยางขนาดใหญ่ท่ีรับน ้ า
ทั้งส้ิน 10,144 ไร่ เกิดกระแสและประเด็นค าถามต่อฝายยางแห่งใหม่น้ีวา่ 1) จะมีการบริหารจดัการ
น ้ าอย่างไร 2) จะมีการจดัเก็บค่าน ้ าหรือไม่ และ 3)  จะส่งผลต่อการใช้น ้ าจากฝายวงัไฮหรือไม่
อยา่งไร จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “เร่ืองฝายยางชาวบ้านไม่
เข้าใจว่าท าขึน้มาเพ่ืออะไร เห็นว่าจะมีการปักหลักเขตฝังท่อ แต่จะกั้นน า้เอาล าเหมืองไปทางไหน 
ให้ใคร ถ้าเกิดมีการกักน า้แล้วน า้จากฝายวังไฮเรากจ็ะแห้งหรือไม่ และจะมีการบริหารจัดการแบบ
น า้ประปาคิดค่าน า้เป็นหน่วยหรือไม่ เขามีสวิชจะเปิดหรือปิดกย่็อมได้ ต่อไปถ้าเขาปิดเรากท็ าอะไร
ไม่ได้ ซ่ึงก่อนการสร้างก็มาบอกกล่าวกับชาวบ้านว่าจะเป็นการบูรณะฝายวังไฮ ชาวนากเ็ลยเซ็นต์
ให้ ไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีแท้จริง พอสร้างเข้าจริงกไ็ปสร้างเหนือฝายเสียแล้ว เราเซ็นต์ไปแล้วเรียกร้อง
อะไรไม่ได้” ซ่ึงคุณโอฬาร อ่องฬะ อดีตนักวิจยัโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ก็ได้กล่าว
เช่นเดียวกนัวา่ “การท่ีผู้ใช้น า้เห็นด้วย เน่ืองจากมีความเข้าใจว่าราชการจะสนับสนุนงบประมาณใน
การซ่อมแซมฝายให้มีความแขง็แรงทนทานขึน้ จึงลงความเห็นไป แต่กลับกลายเป็นว่าได้ฝายยางมา
แทน” ในขณะนั้นโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบนจึงไดเ้วทีชาวบา้นข้ึน เพื่อประชุมหารือกบั
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเพื่อร่วมกนัเสนอทางออกและแนวทางป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ผูใ้ช้น ้ าจากฝายวงัไฮ 
เกรงว่ากรณีการก่อสร้างฝายยางจะคล้ายคลึงกับกรณีเข่ือนแม่งัด เพราะหากเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชลแลว้มาจากสาเหตุท่ีใกลเ้คียงกนัคือ กลุ่มองคก์รเหมืองฝายในลุ่ม
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น ้ าแม่งัดต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือในการเสริมสร้างความแข็งแรงของฝายเพื่อ
แกปั้ญหาฝายพงัในช่วงฤดูฝน กรมชลประทานไดใ้ชเ้ง่ือนไขดงักล่าวเสนอโครงการสร้างเข่ือนแม่
งดั เน่ืองจากอา้งว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองลุ่มน ้ าไดอ้ยา่งถาวร แต่เม่ือระบบเหมืองฝายเดิม
ถูกรวมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบชลประทานหลวง ไดมี้ผลกระทบต่ออ านาจในการจดัการน ้ า
ขององค์กรเหมืองฝายเดิมทันที เพราะอ านาจในการจัดการน ้ าได้เปล่ียนมือไปอยู่ในมือของ
เจา้หนา้ท่ีชลประทาน ดว้ยเหตุน้ีหวัหนา้เหมืองฝายซ่ึงเปรียบเสมือนนกัปราชญช์าวบา้นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการจดัการน ้า ในระบบแก่เหมืองแก่ฝายดั้งเดิมนั้นไดถู้กปรับบทบาทและความรับผดิชอบไปเป็น
เพียงแค่ผูจ้ดัสรรน ้ าในระดบัคลองซอยและระดบัไร่นาตามแต่ท่ีจะไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สะทอ้นให้เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือชุมชนไม่สามารถใช้สิทธิและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเดิมของ
ตนเองในการจดัการทรัพยากรน ้าในไร่นาของตนเองไดอี้กต่อไป  

ต่อมาเม่ือฝายยางสร้างเสร็จในราวพฤษภาคม 2546 ไดเ้ร่ิมทดลองกกัเก็บน ้ า แต่เน่ืองจาก
ฝายยางท่ีสร้างเสร็จมีขนาดใหญ่กว่าฝายดั้งเดิมมาก โดยมีความกวา้งถึง 72 เมตร ความสูงของสัน
เข่ือนประมาณ 3 เมตร ท าให้ระดบัน ้ าท่ีกกัเก็บเร่ิมท่วมพื้นท่ีท ากินของชาวบา้นกว่า 15 ไร่ ซ่ึงอยู่
เหนือฝายยาง ถ้าหากกกัเก็บไวเ้ต็มระดบัท่ี 3 เมตร พื้นท่ีท่ีจะถูกน ้ าท่วมตอ้งไม่ต ่ากว่า 30-40 ไร่ 
ปรากฏว่าหน่วยงานไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงกลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้ตั้ง
ค  าถามไปยงัผูรั้บผิดชอบในการสร้างฝายยางแต่ก็ไม่ไดรั้บการเปิดเผยเร่ืองแผนการบริหารจดักาน ้ า
ของฝายยางซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 10,144 ไร่ในฤดูฝน และทบัซ้อนพื้นท่ีในการจดัการน ้ าตาม
ระบบเดิมของฝายวงัไฮซ่ึงมีพื้นท่ีรับน ้าเพียง 1,012 ไร่ แต่ชุมชนสามารถตดัสินใจและบริหารจดัการ
น ้าหล่อเล้ียงการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าพบว่า ไดมี้การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฝายยางอย่าง
ไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการสร้างฝายยาง เน่ืองจากเป็นฝายท่ีไม่ไดก่้อสร้าง
ข้ึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ช้น ้ าและไม่ตอบสนองเชิงการผลิตในระบบเกษตร ขณะเดียวกนั                   
ฝายวงัไฮซ่ึงเป็นฝายท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูใ้ชน้ ้ าทุกคนสามารถตอบสนองดา้นการผลิตได้
อยา่ง มีประสิทธิภาพมากกวา่ ดงัเช่น พอ่ชล กล่าวไวว้า่ “ฝายวงัไฮเป็นฝายเก่าแก่ เป็นส่วนหน่ึงของ
วิถีชีวิตและเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการสร้างและซ่อมแซมเร่ือยมาจนสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารจัดการของชาวนา โดยชาวนา และเพ่ือชาวนา อย่ างแท้จริง 
ภายใต้ระบบแก่เหมืองแก่ฝาย เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ใช้น า้ให้มีความเคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน” 
องอาจ เดชา กล่าวว่า “ ไม่เห็นด้วยกับโครงการฝายยาง เพราะไม่ได้รับฟังความเห็นชาวบ้าน ใช้
วิธีการล่าลายช่ือแล้วไม่ชี้แจงข้อเทจ็จริง เกรงว่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝง ส่ิงท่ีน่าเกรงกลัวคือหาก
มีการจัดการท่องเท่ียวแบบล่องแพอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น า้ของฝายวังไฮได้” พ่อแดง ยะกูล 
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กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ท่ีเห็นด้วยคือถ้าฝายเราน า้ไม่พอใช้เขาก็จะ
ช่วย แต่ท่ีไม่เห็นด้วยคือจะเอาน า้ไปไหนกไ็ม่รู้ ท้ังยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดตั้งแต่ตอนเร่ิมสร้าง จึง
รู้สึกว่าโครงการฝายยางไม่ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงแก่ชาวบ้านเท่าท่ีควร” อาจารยม์งักร ชัยชนะดารา 
กล่าววา่ “ฝายยางไม่เกิดประโยชน์ เพราะไม่มีคลองส่งน า้ ใช้ประโยชน์ไม่ได้” และนกัวิจยัองคก์ร
พฒันาองคก์รชุมชนทอ้งถ่ิน กล่าววา่ “เม่ือย้อนไปท่ีกลุ่มคนไม่เห็นด้วยเพราะ เช่ือมั่นว่าระบบการ
บริหารจัดการแบบเก่าดีอยู่แล้ว องค์ความรู้ท่ีมีอยู่สามารถท าให้ชุมชนเข้มแขง็ได้ดีอยู่แล้ว  ควรน า
งบประมาณมาสนับสนุนชาวบ้านดีกว่า เพราะชาวบ้านต้องการหลักปูนแทนหลักไม้ เป็นลักษณะ
ของการผสมผสานขององค์ความรู้เก่ากับใหม่”ส่วนผูใ้ชน้ ้ าบางส่วนก็ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่หาก
โครงการฝายยางไดมี้การด าเนินการเพื่อใหฝ้ายใชป้ระโยชน์ ไดจ้ริงก็อาจเป็นผลดี เพราะอาจจะเป็น
ทางเลือกหน่ึงหากเกิดกรณีน ้าขาดแคลนหรือรองรับความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคตก็เป็นได ้ 

เม่ือการบริหารจดัการน ้ าของชุมชนไดรั้บผลกระทบจากการแทรกแซงจากภาครัฐ ทั้งยงั
เป็นปัญหาในเชิงนโยบาย กลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงได้เข้าร่วมเครือข่าย “สมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ า
ภาคเหนือ” ในปี พ.ศ. 2547 มีลักษณะการรวมตวักันของกลุ่มองค์กรเหมืองฝายต่างๆ ในพื้นท่ี
ภาคเหนือ เหมืองฝายวงัไฮเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ ผ่าน
โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมเขา้กบัเหมืองฝายในระดบัอ าเภอ
เชียงดาวก่อน โดยการเชิญแก่เหมืองแก่ฝาย และคณะกรรมการเหมืองฝายบางส่วนพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น จากนั้น จึงเช่ือมโยงไปยงัองคก์รเหมืองฝายระดบัลุ่มน ้ า โดยเร่ิมจาก
การจดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการน ้ าระหว่างกลุ่มองค์กรเหมืองฝายต่าง ๆ จนเกิด
แนวคิดท่ีจะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการ โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อจะได้มี
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององคก์รเหมืองฝายอยา่งต่อเน่ือง 2) แสวงหาแนวทางร่วมกนัทั้ง
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฟ้ืนฟูระบบการจัดการน ้ าของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึน 
ตลอดจนพฒันาองคก์รเหมืองฝายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในวิถีวฒันธรรม รูปแบบการจดัการ
น ้ าท่ีเป็นธรรมของชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร จากสัมภาษณ์
พบวา่ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮท่ีเป็นตวัแทนเขา้ร่วมเครือข่ายสมชัชาองคก์ร เหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ 
คือ พอ่มา ฟองไหล พอ่หลวงประสงค ์ตาแสง และพ่อแดง ยะกุล เขา้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายโดยผา่น
โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบนเป็นจุดเช่ือมโยง กิจกรรมท่ีด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการ
ประชุม และเปิดเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขระหว่าง
องค์กรเหมืองฝายต่าง ๆ ท าให้มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก และจากการ
สัมภาษณ์ท าใหพ้บวา่ประเด็นวา่โครงสร้างการท างานร่วมกบัเครือข่ายสมชัชาองคก์รเหมืองฝายลุ่ม
น ้ าภาคเหนือนั้นเป็นโครงสร้างเชิงมหภาค เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเครือข่ายสมชัชาฯโดยผา่น
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โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน การท่ีแก่เหมืองแก่ฝายไปร่วมประชุมกลุ่มสมชัชาฯ แต่ไม่ค่อย
มีขอ้มูลเพราะไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการมากนกั ประกอบกบัฝายวงัไฮไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากนโยบายรัฐในระดบัรุนแรงเหมือนพื้นท่ีอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตามการเขา้รวมกลุ่มสมชัชา
องคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้าภาคเหนือก็ท าใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮไดข้ยายการเรียนรู้สู่ภายนอกมากข้ึน  

สถานการณ์ในพื้นท่ีเหมืองฝายวงัไฮยงัคงมีการเปล่ียนแปลงเร่ือยมา หลงัจากท่ีมีโครงการ
ฝายยางเม่ือ พ.ศ. 2546 แลว้ยงัไม่มีการด าเนินการต่อเน่ือง แต่ประเด็นฝายยางยงัคงเป็นค าถาม ท่ีคา้ง
คาใจกลุ่มผูใ้ช้น ้ าเร่ือยมา กระทัง่เม่ือ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2552 กรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่                   
ได้จดัประชุมช้ีแจง้เร่ืองการด าเนินงานต่อของฝายยาง พร้อมจดัตั้งคณะกรรมการในการบริหาร
จดัการน ้าร่วมกบักรมชลประทาน ในนาม “คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน” ซ่ึงผล
การประชุมสรุปวา่จะมีการด าเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะแรก จะมีการดาดคลองส่งน ้ าและปรับปรุง
ปูมหรือแตใหไ้ดข้นาดตามมาตรฐานของกรมชลประทาน ทั้งน้ีการปรับปรุงคลองส่งน ้ าดงักล่าวจะ
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน ้าได ้เน่ืองจากเดิมคลองส่งน ้าจากฝายวงัไฮเป็นคลองดินและมีลกัษณะ
แคบ แต่การดาดคลองจะมีการขยายขนาดของล าคลองให้เท่ากนัตลอดทั้งสาย โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนแรกคือตั้งแต่บา้นม่วงฆอ้ง ขยายความกวา้งของล าคลองให้กวา้ง 3 เมตร สูง 1.80 เมตร 
และต่อจากบา้นม่วงฆอ้งมาจะลดความกวา้งเหลือ 2.50 เมตร สูง 1.70 เมตร เพื่อให้อตัราการไหล
ของน ้ ามากข้ึน จากแต่เดิมน ้ าไหลเขา้คลองประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เม่ือท าการดาด
คลองแลว้น ้าจะไหลเขา้ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงคาดวา่จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลน
น ้ าอย่างแน่นอน เพราะนอกจากน้ีแลว้ฝายยางจะท าหน้าท่ีกกัเก็บน ้ าเพื่อเติมน ้ าให้กบัฝายวงัไฮใน
กรณีท่ีเกิดการขาดแคลนน ้ า ปัจจุบนัการดาดคลองไดด้ าเนินการส าเร็จลุล่วงไปแลว้ และเปิดใชน้ ้ า
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 ระยะท่ีสอง เป็นโครงการต่อท่อน ้ าจากฝายยางมายงัฝายวงัไฮ และ
โครงการขยายคลองส่งน ้ าไปยงัหมู่บา้นแม่เตาะ ซ่ึงอยูต่่อจากบา้นทุ่งหลุก จะเป็นโครงการต่อเน่ือง
ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป พฒันาการความเป็นมาของระบบเหมืองฝายวงัไฮ
แสดงดงัแผนภูมิ 4.1 
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 แผนภูม ิ4.1 พฒันาการความเป็นมาของระบบเหมืองฝายวงัไฮ 
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4.3 ลกัษณะทางกายภาพและพืน้ทีรั่บน า้ 
ฝายวงัไฮตั้งอยูท่ี่พิกดั 49 Q 0498491 UTM 2144551 มีลกัษณะเป็นฝายหินทิ้งท่ีมีการใชไ้ม้

หลกัยาวตอกเป็นแถวขวางล าน ้ าปิง และใชหิ้นถมบริเวณดงักล่าวเพื่อยกระดบัน ้ าให้สูงข้ึน มีความ
สูงประมาณ 400 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ล าเหมืองมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อคือ  

 

ทิศเหนือ  จรด บา้นไตรสภาวคาม ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว 
 ทิศใต ้   จรด บา้นแม่ก๊ะ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
ทิศตะวนัออก  จรด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว  
ทิศตะวนัตก  จรด เทศบาลต าบลเชียงดาว  

พื้นท่ีรับน ้ าทั้งหมด  1,012 ไร่ มีสมาชิกท่ีใชป้ระโยชน์ทั้งส้ิน 170 ราย ไดแ้ก่ บา้นม่วงฆอ้ง              
มีพื้นท่ีท าการเกษตร 232  ไร่ มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 52 ราย บา้นดง มีพื้นท่ีท าการเกษตร 392 ไร่ มีจ  านวน
ผูใ้ชน้ ้ า 52 ราย และบา้นทุ่งหลุก มีพื้นท่ีท าการเกษตร 388 ไร่ มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 66 ราย ตวัฝายตั้งอยู่
ในเขตบา้นม่วงฆอ้ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว เร่ิมจากการผนัน ้าจากแม่น ้ าปิงทางดา้นทิศเหนือ
ของบา้นม่วงฆอ้ง ผูใ้ชน้ ้ าจึงเรียกวา่ “หัวฝาย” โดยมีท านบกั้นน ้ า (ปูม) ตั้งแต่หวัฝายจนถึงทา้ยฝาย
จ านวนทั้งส้ิน 15 ปูม โดยเร่ิมนบัจากบา้นม่วงฆอ้ง ประกอบดว้ยปูม จ านวน2 ปูม คือ ปูมท่ี 1 (ปูม
ลูกต้น) ตั้งอยู่ท่ีพิกดั 47Q 0498129E 2143792N และปูมท่ี 2 ตั้งอยู่ท่ีพิกดั 47Q 0498007E  
2143012N จากนั้นน ้ าจะไหลเขา้สู่ทุ่งนาบา้นดง ประกอบดว้ยปูมจ านวน8 ปูม คือ ปูมท่ี 3 ตั้งอยู่ท่ี
พิกดั 47Q 0497730E 2145242N จะมีน ้ าจากห้วยแม่สืบ ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0498070E  2122454N 
ไหลมาสมทบ ปูมท่ี 4  ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497642E 2142358N ปูมท่ี 5 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 049763E  
2142314N ปูมท่ี 6 ตั้งอยู่ท่ีพิกดั 47Q 0497609E 2142045N ปูมท่ี 7 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497591E 
2141825N ปูมท่ี 8 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497534E 2141670N ปูมท่ี 9 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497479E 
2141612N และปูมท่ี 10 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497446E 2141478N จากนั้นจะไหลเขา้สู่ทุ่งนาหมู่บา้น
ทุ่งหลุก ประกอบดว้ยปูมจ านวน 4 ปูม คือ ปูมท่ี 11 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497313E 2140928N  ปูมท่ี 
12 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497263E  2140756N  ปูมท่ี 13 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497275E 2140544N ปูมท่ี
14 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497227E  2140199N และปูมท่ี15 ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 0497089 E 2139853 N 
ส้ินสุดล าเหมืองโดยไหลลงน ้ าปิงอีกคร้ังบริเวณท้ายเหมืองหน้าวดัทุ่งหลุก ตั้งอยู่ท่ีพิกดั 47Q 
0497023E  2139776N ดงัแสดงในภาพ 4.1-4.4 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นท่ีรับน ้ าเหมือง
ฝายวงัไฮ และภาพแสดงส่วนประกอบของฝายวงัไฮ ดงัแสดงในภาพ 4.5-4.13 
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ทีม่า: โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน, 2548 
 

ภาพ 4.1 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นท่ีรับน ้าเหมืองฝายวงัไฮ 
 

ปุม 1 
 

ปุม 2 
 

ปุม 3 
 ปุม 4 
 ปุม 5 
 ปุม 6 
 ปุม 7 
 ปุม 8 
 ปุม 9 
 ปุม 10 
 ปุม 11 
 

ปุม 12 
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 ปุม 14 
 

ปุม 15 
 

หัวฝาย 
 

ท้ายฝาย 
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ทีม่า: โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบ2548 
ทีม่า: โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน, 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.2 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นท่ีรับน ้าเหมืองฝายวงัไฮ บา้นม่วงฆอ้ง 
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ทีม่า: โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน, 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นท่ีรับน ้าเหมืองฝายวงัไฮ บา้นดง 
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ทีม่า: โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน, 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.4 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นท่ีรับน ้าเหมืองฝายวงัไฮ บา้นทุ่งหลุก 
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  ภาพ 4.7 ประตูระบายน ้าหรือเหมืองเสีย                               ภาพ 4.8 เหมืองหลกัส่งน ้าจากตวั
ฝาย                               

          ภาพ 4.9 ปูมแบบเก่า (ปูมคอกหมู)                                     ภาพ 4.10 ปูมแบบใหม่ (ปูม
คอนกรีต) 
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ภาพ 4.10   พื้นท่ีรับน ้าท าการเกษตร 

ภาพ 4.13 พื้นท่ีรับน ้าท าการเกษตร 
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4.4 พฒันาการการจัดการน า้ระบบเหมืองฝายวงัไฮ 
4.4.1 การจัดการเหมืองฝายตามลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีลุ่มน ้ าเชียงดาวมีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงแตกต่างกนั
ไปตามลกัษณะของพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลต่อความเร็วของกระแสน ้ าให้มีความรุนแรง เช่ียว ไหลเร็ว และ
แห้ง  อยา่งรวดเร็ว ธรรมชาติการไหลของน ้ าเช่นน้ีจึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้ตอ้งมีการจดัการน ้ า
ดว้ยระบบเหมืองฝาย  ลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของระบบชลประทานเหมืองฝาย จึ งจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ดงันั้นการ
สร้างฝายจึงตอ้งเลือกพื้นท่ีก่อสร้างฝายท่ีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม อีกประการหน่ึงคือ
ระบบเหมืองฝายตอ้ง มีศกัยภาพและองคป์ระกอบท่ีสามารถจดัสรรน ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติไปสู่
พื้นท่ีท าการเกษตรได ้อย่างมีประสิทธิผล การก่อสร้างเหมืองฝายจึงตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบท่ี
ส าคญัคือ 1) การเลือกพื้นท่ีก่อสร้างฝาย 2) ตวัฝาย 3) คลองส่งน ้ าหรือล าเหมือง 4) อาคารหรือ 
ท านบแบ่งน ้าเขา้นา (ปูม แต และตา๊ง) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1) การเลือกพื้นที่ก่อสร้างฝาย  พื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว อยู่ท่ีระดบัความสูงถึง 500-
1,300 จากระดบัน ้ าทะเล ด้วยเหตุน้ีน ้ าย่อมไหลเร็วและแรงจากภูเขาสู่ท่ีราบไม่ใช่สายน ้ าท่ีไหล
ราบเรียบดงัเช่นแม่น ้ าในภาคกลาง (พรพิไล เลิศวิชา และคณะ, อา้งแลว้) ท าให้สภาพภูมิประเทศ
เป็นท่ีราบตามล าหว้ย ซ่ึงความลาดชนัแต่ละจุดแตกต่างกนัไปตามสภาพท่ีตั้ง การไหลของน ้ าในช่วง
ฤดูน ้าหลาก จึงไหลเร็วและแรงมาก เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ชุมชนตอ้งมีพฒันาการวิธีการกกัเก็บ
น ้าโดยมีการสร้างฝายเพื่อน าน ้ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ มีเป้าหมายส าคญัคือการกกัเก็บน ้ าส าหรับท า
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตขา้วใหเ้พียงพอต่อการบริโภค ฝายวงัไฮเกิดข้ึนจากการท่ีผูใ้ชน้ ้ าจากบา้น
ดงและบา้นทุ่งหลุกร่วมกนัขดุลอกล าเหมืองก่อน โดยขุดข้ึนไปทางทิศเหนือของหมู่บา้นลดัเลาะไป
ตามทุ่งนาไปบรรจบกบัสายน ้ าปิงท่ีบริเวณทิศเหนือของบา้นม่วงฆอ้ง แลว้จึงเร่ิมก่อสร้างตวัฝายใน
บริเวณดงักล่าว ซ่ึงผูใ้ชน้ ้ าเรียกบริเวณน้ีวา่ “หวัฝาย”  แต่ท่ีตั้งบริเวณหวัฝายน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์ฝาย
ขาดบ่อยคร้ัง หรือไม่ก็เกิดการช ารุดตอ้งซ่อมแซมเป็นประจ าทุกปี ผูใ้ช้น ้ าจึงได้ยา้ยพื้นท่ีตั้งฝาย
ข้ึนมาทางทิศเหนือของท่ีตั้งเดิมราว 3 คร้ัง กวา่จะไดท่ี้ตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมแก่การสร้างฝาย
และสามารถการจดัสรรน ้าใหก้บัผูใ้ชน้ ้ า 3 หมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง จากการสัมภาษณ์ นายจรูญ เก๋ียงตาล 
ผูใ้ช้น ้ าหมู่บา้นม่วงฆอ้ง กล่าวว่า “ในอดีตฝายวังไฮอยู่ถัดลงไปทางทิศใต้อีกประมาณ 10-20 เมตร 
และฝายขาดบ่อยมาก จึงย้ายขึน้มาเร่ือย ๆ ประมาณ 3 คร้ัง จนได้ต าแหน่งท่ีตั้งดังปัจจุบัน”  พ่อมา  
ฟองไหล อดีตแก่ฝาย และพ่อหลวงประสงค ์ตาแสง ไดก้ล่าวเช่นเดียวกนัว่า “เม่ือก่อนฝายมักขาด
บ่อย เพราะล าน า้มีความแคบและลึกจึงท าให้น า้ไหลเร็วและแรงมาก การสร้างฝายก็เป็นไปด้วย
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ความยากล าบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูน า้หลาก เกิดความเสียหายรุนแรงต่อฝายทุกปี จึงต้องย้ายฝาย
ถึง 3 คร้ัง กว่าจะมาเป็นฝายวงัไฮในปัจจุบัน” ทั้งน้ียงัพบอีกวา่ในอดีตบริเวณดงักล่าวมีลกัษณะเป็น 
“วงัน ้ า”  ดงัท่ี พ่อบุญเลิศ จนัทิมา แก่ฝายคนปัจจุบนั ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดวา่ “ท่ีตั้งฝายวังไฮใน
อดีตมีวังน า้อยู่  และเป็นท่ีมาของช่ือฝายวังไฮ ข้อดีคือการท่ีน า้ไหลวนจะท าให้การไหลของน า้เกิด
การชะลอตัวและลดความเช่ียวกราดลง  เม่ือกั้นฝายบริเวณนั้นจะท าให้ฝายไม่พังง่าย” ค  าว่า “วงั” 
หมายถึง บริเวณบางตอนของล าน ้ าท่ีเป็นแอ่งกวา้งและลึก (ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ, 2530) ความเป็นวงัน ้ าหรือการมีสภาพเป็นเวิ้งน ้ าและมีความลึกนั้น เกิดจากการไหลของ
น ้ าตามธรรมชาติท่ีไหลเร็วและแรง ประกอบกบัระดบัพื้นท่ีท่ีน ้ าแม่ปิงไหลมามีความลาดชนัมาก 
ลกัษณะพื้นท่ีจึงลดต ่าลงมาเร่ือย  ๆ ในช่วงฤดูน ้าหลาก น ้าจะไหลอยา่งเช่ียวกราดและกระแทกล าน ้ า
อยูบ่่อยคร้ังเขา้ก็จะท าใหล้ าน ้าบริเวณนั้นมีความลึก ความแรงของน ้ าท่ีไหลมาจะท าให้เกิดการหมุน
วนหรือ “วงัน ้ าวน” ลกัษณะดงักล่าวมีส่วนสัมพนัธ์กบัการจดัการน ้ าคือ วงัน ้ ามีนัยท่ีมีส่วนช่วย
ประคบัประคองการพงัทลายของฝายได ้ทั้งน้ียงัแสดงให้เห็นถึงคุณค่าต่อการเป็นแหล่งอาหารท่ี
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปลา เน่ืองจากปลาจะเลือกพื้นท่ีน ้าลึกส าหรับการวางไข่อีกดว้ย  

การสร้างฝายแบบพื้นเมือง ผูใ้ช้น ้ าใช้วิธีการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ (Critical 
analytic) และทดลองปฏิบติัในการเลือกพื้นท่ีสร้างฝาย กล่าวคือจะตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายด้าน
ประกอบกนั คือ 1) พิจารณาบริเวณท่ีสร้างฝายตอ้งเป็นจุดท่ีมีการชะลอตวัของระดบัความแรงใน
การไหลของน ้า เพื่อลดแรงกระแทกไม่ให้ฝายพงัทลายไดง่้าย ดงัท่ีผูใ้ชน้ ้ าเลือกสร้างฝายบริเวณท่ีมี
วงัน ้าอยูห่นา้ฝาย 2) พิจารณาลกัษณะของล าน ้ า เน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งฝายวงัไฮ เป็นบริเวณท่ีมีความ
กวา้งของล าน ้ า ท าให้กระแสน ้ าลดความรุนแรงลง น ้ าจะไหลช้ากว่าบริเวณท่ีล าน ้ าแคบ การไหล
ของน ้าจึงชะลอตวัลง 3) พิจารณาระดบัความสูงของล าน ้าท่ีตอ้งมีความสูงแต่ลาดชนันอ้ยกวา่ ดงันั้น
เม่ือยา้ยข้ึนมาเหนือจุดเดิมจึงเป็นจุดท่ีมีความลาดชนัพอเหมาะแก่การกกัเก็บน ้ า ทั้งยงัมีความสูงกวา่
พื้นท่ีรับน ้ าเพื่อให้น ้ าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าไปตามล าเหมืองและเขา้สู่แปลงนาไดอ้ยา่งทัว่ถึง  และ  
4) พิจารณาบริเวณท่ีสร้างฝายตอ้งสามารถขุดคลองส่งน ้ าให้สามารถไปถึงพื้นท่ีท านาไดอ้ยา่งทัว่ถึง
และเพียงพอกบัความตอ้งการ ดงันั้นจึงตอ้งมีขอ้มูลของพื้นท่ีรับน ้ าวา่ พื้นท่ีท ากินอยูบ่ริเวณใดบา้ง 
มีจ านวนเท่าใด ตอ้งวางแผนและร่วมกนัพิจารณาว่าน ้ าจะไปถึงหรือไม่ นอกจากนั้นยงัพบอีกว่า
บริเวณเดียวกบัฝายวงัไฮยงัมี “หว้ยน ้าริน”บางคร้ังก็เรียกกนัวา่ “น ้ าออกฮู” หรือ “น ้ ารู” อีก 2 จุด ซ่ึง
ทั้ง 3 ช่ือน้ีเป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชเ้รียกแหล่งน ้าซบัใตดิ้น แมใ้นช่วงฤดูแลง้น ้าก็ยงัคงมีพอใชเ้น่ืองจาก
ไดแ้หล่งน ้าใตดิ้นน้ีหล่อเล้ียงตลอดทั้งปี  

การเลือกพื้นท่ีก่อสร้างฝายดงักล่าวขา้งตน้ มีความสอดคล้องกบังานศึกษาของ                      
ยศ สันตสมบติั (อา้งแลว้) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการเลือกพื้นท่ีก่อสร้างฝายวา่ ลกัษณะของการเป็น
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วงัน ้ ามีผลดีต่อความสัมพนัธ์กบัน ้ าในระบบเหมืองฝายคือ หากบริเวณหนา้ฝายมีลกัษณะของวงัน ้ า 
จะช่วยท าให้การกกัเก็บน ้ าท าได้มาก และการปล่อยน ้ าหรือผนัน ้ าไปยงัพื้นท่ีนาก็สามารถท าได้
ทัว่ถึงดว้ย รวมทั้งช่วยชะลอสภาพการไหลของน ้ าโดยธรรมชาติให้ลดความเช่ียวกราดลง จึงเป็น
เง่ือนไขส าคญัในการเลือกพื้นท่ีก่อสร้างฝาย อาจกล่าวไดว้า่เป็นการปรับตวัของธรรมชาติท่ีมีต่อกนั
ในระบบนิเวศแหล่งน ้ า รวมถึงลกัษณะความเป็นวงัน ้ าในอดีตจะมีระบบน ้ าใตดิ้นโดยมีสภาพเป็น
น ้าซบัหรือน ้าซึม จะท าใหก้ารไหลเพิ่มปริมาณน ้ามีตลอดเวลา และจากการศึกษาของ พะเยาว ์นาค า 
(2549) เร่ืองภูมิปัญญาชาวบา้น ในการจดัการทรัพยากรแหล่งน ้ าขนาดเล็ก พบว่า ปรากฏการณ์
ดงักล่าวเกิดข้ึนท่ีฝายบา้นวงัสวาบ บริเวณล าห้วยท่ีสร้างฝายมีลกัษณะเป็นวงัน ้ า สภาพความเป็นวงั
น ้าจะท าใหฝ้ายไม่พงั หรือชะลอไม่ใหฝ่ั้งของล าหว้ยพงั เพราะสภาพความเป็นวงัน ้ าช่วยท าให้ความ
แรงของล าน ้ าไม่เกิดการท าลายอยา่งลา้งผลาญ กล่าวคือ สภาพการชะลอท าให้น ้ าท่ีไหลมาช่วงฤดู
น ้าหลากลดความแรงลงได ้และบางส่วนถึงจะไหลทะลกัออกมาก็ยงัแสดงให้เห็นความหลากหลาย
ของทางเดินน ้ าธรรมชาติ หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ร่องน ้ าผา่ไร่” ซ่ึงเป็นสภาพของร่องน ้ าท่ีเกิดจาก
ภาวะดงักล่าวในอดีต หากบริเวณใดมีร่องน ้ าผา่ไร่ ก็จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ชุ่มช่ืนของดิน
บริเวณนั้น หรือชาวบา้นสามารถใชเ้ป็นแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในยามท่ีไปท ามาหากินใน
บริเวณนั้ น ๆ ทั้ งน้ียงัมีงานศึกษาด้านการจัดการน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายในพื้นท่ีแอ่งท่ีราบ
เชียงใหม่-ล าพูน ของ พรพิไล เลิศวิชา และคณะ (2552) ท่ีพบว่า ระบบเหมืองฝายเป็นแหล่งท่ีมา
ส าคญัของการจ่ายน ้ าเขา้สู่ระบบไร่นา ซ่ึงหลกัการส าคญัจะตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัธรรมชาติการ
ไหลของน ้า และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี จึงจะสามารถจดัการน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) ตัวฝาย หรือ “ฝาย” คือ ท านบท่ีสร้างข้ึนขวางล าน ้าเพื่อทดน ้าในล าน ้ าให้มีระดบั 
สูงข้ึนกวา่ปกติ ใหน้ ้าไหลเขา้สู่คลองส่งน ้าตามปริมาณท่ีตอ้งการใชใ้นการเพาะปลูก เม่ือไดป้ริมาณ
น ้ า ท่ีเพียงพอแลว้ก็จะปล่อยให้น ้ าไหลขา้มสันฝายไป ดงันั้น ระดบัน ้ าทั้งสองดา้นของตวัฝายจึงมี
ระดบั ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัระดบัความสูงของปากเหมืองจากระดบัของน ้ า
ในแม่น ้าในระดบัปกติ ฝายวงัไฮเป็นฝายแบบพื้นเมือง เพราะ เป็นฝายท่ีสร้างจากองคค์วามรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของผูใ้ชน้ ้ าทั้ง 3 หมู่บา้น โครงสร้างทางกายภาพใชว้สัดุธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ไมแ้ละหิน ซ่ึงบรรจุใน “ก๋วยหิน” (ชะลอม) จึงมีลกัษณะทางกายภาพเป็น  “ฝายหินทิ้ง” ตาม
หลกัการแบ่งลกัษณะของฝายท่ีปรากฏในสังคมลา้นนา (ส่องแสง ส่ือสุวรรณ, 2529) สามารถปรับ
ระดบัใหส้อดคลอ้งกบัระดบัและความเร็วของน ้ าไดง่้าย แต่เน่ืองจากตวัฝายสร้างจากวสัดุธรรมชาติ
จึงมีการเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา ทั้งยงัตอ้งพบกบัขอ้จ ากดัจากการประกาศเขตพื้นท่ีอนุรักษท์บั
ซ้อนพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ของชุมชน ท าให้ผูใ้ชน้ ้ าไม่สามารถเขา้ไปเอาไมม้าซ่อมแซมฝายเหมือนแต่
ก่อน ดงันั้นกลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงหาทางออกดว้ยการซ่อมแซมฝายให้มีความมัน่คงแข็งแรงข้ึน โดยการ
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ปรับปรุงเปล่ียนแปลงวสัดุ และวิธีการสร้างเร่ือยมา เพื่อตวัฝายมีความมัน่คงแข็งแรงและกกัเก็บน ้ า
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการเลือกวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างจึงเป็นขั้นตอน
ส าคญัประการหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา การก่อสร้างฝายวงัไฮมีการเลือกใชว้สัดุและวธีิการก่อสร้างดงัน้ี 

2.1) การเลือกวสัดุในการก่อสร้างฝาย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ โครงสร้างทาง
กายภาพของฝายวงัไฮเป็นฝายหินทิ้ง วสัดุหลกัท่ีใชใ้นการก่อสร้างคือไมแ้ละหิน โดยไมท่ี้ใชส้ร้าง
ตวัฝายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ ลกัษณะแรก ไมห้มอน หรือ “ไมค้่าว” เป็นไมท้ั้งตน้ มี
ขนาดใหญ่อาจมีขนาดเท่าหน่ึงถึงสองคนโอบ จะถูกน ามาวางเป็นหมอนขวางล าน ้ าเป็นชั้น ๆ จึง
เรียกว่า ไม้หมอน โดยจะมีหลักในการเลือกคือ พิจารณาลักษณะของเน้ือไม้ ชนิด ขนาด ว่า
เหมาะสมกบัการน ามาเป็นวสัดุส่วนใดบา้ง ไมท่ี้จะใช้เป็นไมเ้น้ือแข็งและหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ส่วน
ใหญ่เป็นไมเ้หียง และไมตึ้ง เน่ืองจากไมด้งักล่าวมีความทนทาน ไม่ผพุงัง่าย จึงเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นไม้
หมอนมากท่ีสุด หากเปรียบกบัการสร้างบา้นแลว้ก็รียบเสมือนคานของบา้น ไมห้มอนจะฝังดินไว้
ชั้นล่างอยูติ่ดกบัพื้นดินซ่ึงเป็นโครงสร้างหลกั หากไม่มีไมห้มอนก็สร้างฝายไดส้ าเร็จยาก ลกัษณะท่ี
สอง คือ ไมห้ลกั มีขนาดเล็กกว่าไมห้มอนหรือประมาณเท่าแขนคน โดยทัว่ไปท าจากไม ้2 ชนิด 
ไดแ้ก่ ไมเ้น้ือแข็ง เรียกว่า “ไมล้ ่า” และอีกชนิดหน่ึงคือ ไมไ้ผ่รวก หรือ “ไมร้วก” ไมห้ลกัน้ีจะมี
ขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กนัไป คือ มีทั้งหลกัใหญ่ ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 2 ศอก  3 ศอก 8 ศอก และหลกัเล็ก
หรือเรียกว่าไมห้ลกัสั้ น ตอ้งน ามาเส้ียมให้แหลมดา้นหน่ึงและจะตอ้งน ามาตอกติดกบัไมห้มอนท่ี
เจาะรูไวแ้ล้วตีสลบัรูขดักนัไปมา ตอกหน้าตอกหลงั เพื่อยึดกบัไมห้มอนให้สามารถตา้นทานกบั
แรงดนัของน ้า อีกทั้งยงัเป็นตวัยดึวสัดุส่วนอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะ ท่ีสาม คือ ตะเฆ่ หรือจระเข ้
ซ่ึงเป็นไมแ้ขมท่ีน ามามดัรวมกนัแลว้เอาหินใส่ตรงกลางแลว้มดัตรงหวั กลาง และทา้ย ให้มีลกัษณะ
เป็นเปลาะ เพื่อใชปู้พื้นท่ีหนา้ฝายจนถึงสันฝายหรือหวัฝาย  แลว้หาบหินบรรจุลงไประหวา่งช่องวา่
ระแนง ส่วนหินท่ีใช้จะเป็นหินท่ีมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่เท่าท่ีจะหาได้ในทอ้งถ่ิน โดยหินขนาด
ใหญ่จะช่วยกนัหาในล าน ้ าปิงและช่วยกนัแบกหาม ส่วนหินขนาดเล็กมีขนาดประมาณเท่าก ามือข้ึน
ไป หาได้ง่ายภายในหมู่บ้าน ซ่ึงต้องน ามาบรรจุลงใน “ก๋วยหิน” (ชะลอม) มีขนาดความยาว
ประมาณ 60 เซนติเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 15 เซนติเมตร น ามาวางทบัทีละชั้นเพื่อยกระดบั
น ้าใหสู้งข้ึน จากการสัมภาษณ์ของ พอ่มา ฟองไหล อดีตแก่ฝายกล่าววา่ “พ่ออยู่กับฝายมาตั้งแต่อาย ุ
15 ปี กระท้ังปัจจุบันรวมระยะเวลาได้ประมาณ 60 กว่าปี ในอดีตน้ันฝายวงัไฮเป็นฝายไม้ ใช้หลักไม้
ตี ใช้ก๋วยหิน (ชะลอม) สานให้มีลักษณะคล้ายชะลอมใส่มะปราง น าหินใส่จนเตม็ก๋วยแล้วน าไปวาง
เรียงสลับฟันปลากันท่ีหน้าฝาย ผู้ มีท่ีนาต้องน าก๋วยมารวมกันในอัตรา 1 ไร่ ต่อ 10 อัน ดังนั้นผู้ มีท่ี
นามากกเ็อามามาก ผู้มีท่ีนาน้อยกเ็อามาน้อย มีการซ่อมแซมเหมืองฝายกันทุกปี”เน่ืองดว้ยกระแสน ้ า
ท่ีไหลเร็วและแรงท าให้หินท่ีถมไวไ้หลไปตามกระแสน ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูน ้ าหลาก 
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เน่ืองจากแม่น ้าปิงเป็นแม่น ้ าสายใหญ่ไหลบ่าอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว ท าให้ตวัฝายถูกกระแสน ้ าพดั
ท าลายเกือบทุกปี บางคร้ังมกัมีไมซุ้งขนาดใหญ่ไหลมาตามน ้ ากระแทกตวัฝายท าให้ตวัฝายขาด 
เพราะโครงสร้างตวัฝาย ตีดว้ยไมห้ลกัจึงไม่สามารถตา้นทานแรงกระแทกได ้การซ่อมแซมฝายจึง
ตอ้ถมหินเพิ่มทุกปี กระทัง่ พ่อหลวงเฮือน ไดก้ลบัมาเป็นแก่ฝายอีกคร้ัง ซ่ึงในปี พ.ศ. 2514  พ่อ
หลวงเฮือนไดเ้กิดแนวคิดในการซ่อมแซมฝายให้มีความมัน่คงแข็งแรงข้ึน จึงได้คิดคน้หาวิธีการ
ซ่อมแซมฝายใหแ้ตกต่างไปจากวิธีการแบบเดิม ในท่ีสุดก็ไดมี้การปรับเปล่ียนขนาดของไมห้ลกัให้
ใหญ่ ยาวประมาณ 10 ศอก และใช้ใช้แรงคนในการดึงลูกตุม้น ้ าหนกั 100 กิโลกรัม เป็นการใช้
เคร่ืองมือทุ่นแรงใชต้อกแทนแรงงานคน ซ่ึงจะท าให้การตอกลึกกวา่การใชแ้รงงานคนตอกโดยตรง 
เม่ือตวัไมห้ลกัมีขนาดใหญ่ข้ึน หินท่ีจะน ามาท้ิง ในช่องก็ตอ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนจึงตอ้งช่วยกนัแบก
หาม หรือมีอุปกรณ์ช่วยในการขนยา้ย เช่น รถเข็นเพื่อน าหินมาทิ้งทบัฐานเก่าท่ียงัเป็นก๋วยหิน 
เพื่อให้ตวัฐานมีความมัน่คงแข็งแรงข้ึน แลว้ใช้กระสอบทรายมาวางกั้นเพื่อยกระดบัน ้ าให้สูงข้ึน 
หากน ้ ามามากก็สามารถเอากระสอบทรายออกเพื่อลดระดบัความสูงของฝายได ้ส่วนหินก็ไดมี้การ
ใชหิ้นขนาดใหญ่ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินจะตอ้งซ้ือจากโรงโม่หิน ซ่ึงทั้งอุปกรณ์ในการตอก
หลกัและเงินค่าซ้ือหินบางส่วนไดรั้บการสนบัสนุน จากเจา้ของสวนส้มขนาดใหญ่ท่ีอยูเ่หนือฝาย
วงัไฮ และอีกส่วนเป็นเงินท่ีเก็บจากผูใ้ช้น ้ า นบัวา่เป็นช่วงท่ีมีการเร่ิมใช้เทคโนโลยีผสมผสานกบั
เทคโนโลยีชาวบา้นและช่วยลดปริมาณการใชไ้มจ้ากป่าให้นอ้ยลงอีกดว้ย ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาผูใ้ช้
น ้าก็เก็บเงินซ้ือหินเพื่อซ่อมแซมฝาย ท าให้ผูใ้ชน้ ้ าแกไ้ขปัญหาฝายขาดได ้และไม่ตอ้งซ่อมแซมฝาย
เป็นประจ าทุกปีอยา่งท่ีผา่นมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปล่ียนวสัดุท่ีใช้ในการสร้างฝายไปเป็น
เทคโนโลยี “กล่องหิน” ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตะแกรงลวดท่ีอาบน ้ ายากกนัสนิมมีความคงทนแข็งแรง
ค่อนขา้งสูง กล่องหินมีราคากล่องละ 850 บาท และหินตอ้งซ้ือหินขนาดใหญ่จากโรงโม่หิน ราคา
ลูกบาศกเ์มตรละ 300 บาท ขอ้ดีของการใชก้ล่องหินคือ ช่วยป้องกนัไม่ให้หินไหลไปตามกระแสน ้ า
ไดแ้ละสามารถบรรจุหินท่ีมีขนาดใหญ่ได ้ส่วนไมห้ลกัก็ใชเ้สาเขม็หรือเสาปูนตอกเป็นฐานเสริมกบั
ไมห้ลกั เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไมแ้ละแกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัในการเขา้ไปเอาไมใ้นเขตป่าอนุรักษ ์ 
ทั้งยงัท าใหฐ้านรากของตวัฝายมีความแขง็แรงคงทนกวา่การใชห้ลกัไมม้าก แลว้ใชก้ระสอบทรายปู
หนา้ฝายอีกชั้นเพราะเม่ือระดบัน ้ าสูงก็สามารถยกกระสอบทรายออกเพื่อลดระดบัความสูงของฝาย
ได ้ท าให้ผูใ้ช้น ้ าแกไ้ขปัญหา ฝายช ารุดเสียหายได ้ทั้งยงัเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กบัตวัฝาย
และกกัเก็บน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใชน้ ้ าไดอ้ยา่งเพียงพอ 
ผูใ้ชน้ ้ าไม่ตอ้งซ่อมแซมฝายเป็นประจ า ทุกปีเพียงแต่ดูแลท าความสะอาดฝาย โดยการตรวจตราดูท่ี
ตวัฝายหากมีก่ิงไมแ้หง้หรือเศษวชัพืชท่ีไหลมาตามน ้าติดคา้งอยูท่ี่ตวัฝาย ผูใ้ชน้ ้ าเห็นดว้ยกบัการการ
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เปล่ียนโครงสร้างทางกายภาพของตัวฝาย  เพราะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนท่ีจะ
ด าเนินการ ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัและให้เหตุผล
สนบัสนุนท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น แม่ปุ๋ย ขนัค า กล่าววา่  “การน าหินมาถมเป็นช้ันนอกจากจะท าให้ฝาย
ดีขึน้แล้ว ปลาสามารถว่ายน า้แทรกช่องว่างระหว่างหินและข้ามฝากไปมาได้” พ่อปรีชา ขนัค า 
กล่าววา่ “เทคโนโลยีใหม่ท่ีเข้ามาพ่อกเ็ห็นว่าดี เพราะจะได้ไม่ต้องเข้าไปเอาไม้ ป่ากไ็ม่ถูกท าลาย ไม่
ต้องซ่อมแซมฝายทุกปี ชาวนาจะได้มีเวลาท าเกษตรเพ่ิมขึน้” พ่อหลวงสุนทร เทียนแกว้ กล่าวว่า 
“การน าเทคโนโลยีกล่องหินเข้ามาปรับประยุกต์ใช้เป็นการดี เพราะฝายเดิมเราเ ป็นฝายหินทิ้งอยู่
แล้ว และช่วยแก้ปัญหาฝายช ารุดได้ ท่ีส าคัญคือ ดีกว่าการท าฝายคอนกรีต เพราะท าให้เกิดปัญหา
การตกตะกอนหน้าฝาย ล าพังแรงงานชาวบ้านคงจะขุดลอกไม่ไหว ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกอีก ท าให้การพ่ึงพาตัวเองของชุมชนน้อยลง” และพ่อหนอ้ยสิงห์ค า ขนัค า เห็นวา่ “อยาก
อนุรักษ์ฝายไม้ ฝายหินไว้ แต่วิวัฒนาการก็ต้องเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย อะไรท่ีท าแล้วดีขึ้น 
ประหยัดทรัพยากรขึ้น ก็ต้องเปล่ียนแปลง แต่ต้องพยายามรักษาระบบการบริหารจัดการ จารีต 
ประเพณี วฒันธรรม ดั้งเดิมเอาไว้อยู่” เป็นตน้  

เง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ชน้ ้ าเลือกใชว้สัดุธรรมชาติในการสร้างฝาย เน่ืองจากเป็น
วสัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน เพราะระบบนิเวศป่ายงัมีความอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบกบัพื้นท่ีป่ายงั
ไม่ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผูใ้ชน้ ้ าจึงสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา 
ทั้งเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนร่วมและใชใ้นปริมาณเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น การเขา้ไปเอาไมก้็จะ
ช่วยกนัทั้งหมู่บา้น การสร้างฝายในระยะน้ีจะเป็นการพึ่งพาทรัพยากรและแรงงานภายในชุมชน จึง
ไม่ตอ้งลงทุนทรัพย์ท่ีเป็นเงินแต่อาศยัการลงแรงของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าจากฝายเดียวกนั ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียงัไม่ไดรั้บการพฒันามากนกั จึงไม่สามารถหาวสัดุอ่ืนใดท่ีจะ
ทดแทนวสัดุในทอ้งถ่ินได ้แต่เม่ือผูใ้ชน้ ้ าประสบปัญหาฝายขาดบ่อยคร้ัง จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงและพฒันาวิธีการสร้างฝายเพื่อให้ตวัฝายมีความมัน่คงแข็งแรงมากข้ึน ตอ้งมี
การปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ เช่น ไม้หลักต้องมีขนาดใหญ่ข้ึน และต้องซ้ือหินขนาดใหญ่จาก
ภายนอกชุมชน แต่ต่อมาเม่ือชุมชนมีขอ้จ ากดัในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า ซ่ึงถูกประกาศเป็น
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกบัตอ้งการปรับปรุงฝายให้มีความคงทนแข็งแรงมากข้ึนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกกัเก็บน ้ าให้เพียงพอแก่ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นวา่ผูใ้ชน้ ้ าเร่ิมมี
การพึ่ งพาเทคโนโลยีและทุนทรัพย์มากข้ึน แต่ทั้งน้ีผูใ้ช้น ้ าก็ยงัคงพึ่ งพาตนเองสูงเพราะอาศัย
แรงงานและความร่วมมือร่วมใจจากผูใ้ชน้ ้ าเช่นเดิม 
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ภาพ 4.14 ก๋วยหิน (ชะลอม) 
วสัดุท่ีใชส้ร้างฝายในอดีต 

 

ภาพ 4.15 ไมห้ลกั 
วสัดุท่ีใชส้ร้างฝายในอดีต 

 

ภาพ 4.16 กล่องหิน 

วสัดุท่ีใชส้ร้างฝายในปัจจุบนั 
ภาพ 4.17 หินท่ีน าไปบรรจุในกล่องหิน 

วสัดุท่ีใชส้ร้างฝายในปัจจุบนั 
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2.2) การด าเนินการก่อสร้างฝาย ในระยะท่ีริเร่ิมการก่อสร้างฝาย เป็นการสร้างดว้ย
วธีิการแบบพื้นบา้นท่ีไม่ไดอ้า้งอิงตามหลกัวิชาการวิศวกรรมชลศาสตร์ เป็นการใชอ้งคค์วามรู้และ                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติั ทดลอง เรียนรู้ และสั่งสมเป็นประสบการณ์ ไม่ไดมี้การ
บนัทึกไวใ้นรูปแบบเอกสารหลกัฐานอยา่งเป็นทางการ จึงท าให้รายละเอียดดา้นการก่อสร้างไม่ค่อย
ชัดเจนนัก ประกอบกับผูก่้อสร้างหรือผูต้้นคิดได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ส่วนในปัจจุบนัได้มีการ
ปรับปรุงพฒันา วธีิการสร้างจึงมีการผสมผสานระหวา่งความรู้ภายนอกและความรู้ภายใน กล่าวคือ 
การปรับเปล่ียนวสัดุจาก “ก๋วยหิน” มาเป็น “กล่องหิน” ซ่ึงมีลักษณะการใช้งานคล้ายกันแต่มี
คุณสมบติัต่างกนั กล่องหินเป็นเทคโนโลยีใหม่ของชุมชนท่ีน ามาจากภายนอก จึงตอ้งมีการเรียนรู้
วธีิการท างาน สามารถอธิบายถึงขั้นตอนและวธีิการก่อสร้างฝายไวด้งัน้ี  

ก. ขั้นเตรียมการ ในขั้นน้ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 
วสัดุท่ีตอ้งเตรียมคือ ไมช้นิดต่างๆ ได้แก่ ไมห้มอน ไมห้ลกั ตะเฆ ้และหิน ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้ว
ขา้งตน้ ในขั้นเตรียมการน้ีเร่ิมจากการน าไมห้มอนท่ีตดัไวท้ั้งตน้ ไดแ้ก่ ไมเ้หียง และไมตึ้ง ซ่ึงเป็น
ไมเ้น้ือแข็งและตอ้งเป็นไมแ้ห้ง น ามาเจาะรูเตรียมพร้อมไว ้ประมาณขนาดของช่องและความถ่ีให้
เหมาะสม เจาะรูโดยใชส่ิ้วเจาะเป็นช่อง ๆ แลว้เตรียมไมห้ลกัสั้น ก าหนดไวอ้ตัราไร่ละ 20 เล่ม ไม้
หลกั 2 ศอก ก าหนดไวอ้ตัราไร่ละ 10 เล่ม ไมห้ลกั 3 ศอก ก าหนดไวอ้ตัราไร่ละ 8 เล่ม และไมห้ลกั 
8 ศอก ก าหนดไวอ้ตัราไร่ละ 5 เล่ม เพื่อน ามาตีสลบัรูไมห้มอนท่ีไดเ้จาะไวไ้ดต้อกขดักนัเป็นรูป
กากบาท ดงันั้นในการท างานตอ้งมีการประสานกนัค่อนขา้งมาก ระหว่างนั้นก็จะตอ้งให้แต่ละ
ครัวเรือนน าหินบรรจุในก๋วยหิน โดยก าหนดไวใ้นอตัราไร่ละ 50 อนั มารวมกนัไว ้ซ่ึงก่อนหน้าท่ี
จะมีการสร้างฝายหรือซ่อมแซมฝาย ทุกคร้ัง ทุกครัวเรือนจะช่วยกนัสานก๋วยไวล่้วงหนา้เป็นเดือน
โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะช่วยกนัเพราะตอ้งใชใ้นปริมาณมาก ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
เตรียมไวใ้ชใ้นการตีฝายไดแ้ก่  1) คอ้นหนา้แวน่ คือ คอ้นท่ีท าดว้ยไมท้่อนตดัขวาง ล าตน้ของเน้ือ
ไม้แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 น้ิว ตวัค้อนยาวประมาณ 10 น้ิว มีด้ามติดอยู่ตรงกลางตวัค้อน 
เพื่อท่ีจะสะดวกใชทุ้บทั้งสองดา้น  2) คอ้นกระทุง้ คือ คอ้นไมเ้น้ือแข็ง 2 ดา้น ตรงหวัมีขนาดใหญ่
ใชส้องมือจบัเพื่อใช้ประทุง้ดินให้แน่นหรือใชต้อกหลกัฝาย 3) ส่ิวใช้ส าหรับการเจาะไมห้มอนให้
เป็นรูเพื่อให้เสียบไมห้ลกัได้ 4) ขวาน ใชส้ าหรับกิจกรรมการตอก 5) มีดเหน็บ คือมีดท านาขนาด
ใหญ่ท่ีใบมีดยาวและโคง้ เวลาไปท างานจะเหน็บไวท่ี้ผา้เคียนเอวดา้นหลงั เรียกกนัว่า มีดยาว มีด
โงง้ หรือมีดเหน็บ คอ้นหางกา้ง คือ คอ้นไมท่ี้ท าข้ึนอย่างหยาบ ๆ จากไมท่ี้หาจากป่าบริเวณใกล้
เหมืองฝายนั้น ๆ โดยเอามาตดัความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เหลาและถางดา้นหัวให้เป็นดุ้น 
ส่วนดา้มมือจบัเหลาใหเ้รียวยาว 6) จอบ ใชส้ าหรับกิจกรรมการขุด  7) สะเป๊าะ คือ บุง้ก๋ีเล็ก ท าดว้ย
ไมไ้ผส่านใชส้ าหรับขนดิน หิน หรือทราย เป็นตน้  
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ต่อมามีปรับปรุงโครงสร้างตวัฝายด้วยเทคโนโลยีกล่องหิน ก็ตอ้งมีการการ
จดัซ้ือ กล่องหิน หินขนาดใหญ่ และเสาเข็ม ส่วนไมห้ลกัยงัคงใช้ตอกเสริมกบัเสาเข็ม โดยก าหนด 
ไมห้ลกั 2 ศอก อตัราไร่ละ 10 เล่ม ไมป้ระเภทอ่ืนไมใ้ชแ้ลว้ และอุปกรณ์ในการตอก ส่วนอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเตรียมไวใ้ชใ้นการตีฝายไดแ้ก่ 1) คอ้นหนา้แวน่ 2) ขวาน ใชส้ าหรับกิจกรรมการตอก 
3) รถเข็น ส าหรับเข็นก้อนหินขนาดใหญ่ 4) จอบ ใช้ส าหรับกิจกรรมการขุด ด้านการเตรียม
ก าลังคน จะต้องทราบจ านวนแรงงานทั้ งหมดเพื่อการจัดสรรแรงงานและแบ่งหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ โดยยดึหลกัการส่งแรงงานท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเหมืองฝาย พร้อมกบัก าหนดวดัท างาน
และจดัสรรแรงงานตามความเหมาะสมเช่นเดิม 

ข. ขั้นด าเนินการก่อสร้างฝาย  เม่ือมีการเตรียมเร่ืองคนและ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
พร้อมแล้ว การลงมือในขั้นตอนการก่อสร้างก็เร่ิมข้ึน โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญคือ ขั้นตอนแรก 
พิธีกรรมบอกกล่าวผีเจ้าท่ี ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผีเจา้บ้าน ผูใ้ช้น ้ ามีความเช่ือว่าก่อนจะด าเนินการ
ก่อสร้างส่ิงใดในบริเวณใดก็ตามตอ้งบอกกล่าวเจา้ท่ีเจา้ทางบริเวณนั้นเสียก่อน ซ่ึงถือเป็นการขอ
อนุญาตในการก่อสร้าง โดยบอกกล่าวค ายื่นโยงเป็นค าพูด มีใจความว่า “เจ้าพ่อเอ๋ย ลูกหลานจะ
สร้างฝายแถวนี้ ช่วยเป็นก าลังใจให้เน้อ ให้ฝายบ่ปุด บ่พัง ใช้การได้เน้อ แล้วยกมือขึน้หัว สาธุ ” 
จากนั้นจึงเร่ิมด าเนินการก่อสร้างฝาย ซ่ึงพ่อต๊ิบ ดาวเงิน กล่าววา่ “หากไม่ขออนุญาตผีเจ้าบ้านแล้ว
ฝายท่ีก่อสร้างจะไม่ส าเร็จ หรืออาจใช้การงชาวบ้านท่ีมาร่วมกันก่อสร้างฝายในวันนั้นอาจมีอัน
เป็นไป จะมีเหตุให้ฝายใช้การไม่ได้หรือขึด และเกิดความไม่สิริมงคลขึน้ในหมู่ บ้าน” ขั้นตอนท่ี
สอง เม่ือการก่อสร้างฝายเร่ิมข้ึน จะน าไมห้มอนท่ีเตรียมไวล้งไปฝังกน้ฝายใตท้อ้งน ้ า ไมห้มอนจะ
อยู่ชั้นล่างอยู่ติดกบัพื้นดินท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างหลกั เป็นการเร่ิมวางคานฝังลงในดินทีละ 1-2 
หมอน วางกั้นขวางล าน ้ า จากนั้นเอาไมห้ลกัมาตีตอกลงไปกบั ไมห้มอนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
หรือเรียกเป็นภาษาท้องถ่ินว่า “ตอกหน้า –ตอกหลัง” มีลักษณะ ตีสลบัรูขดักนัไปมาเหมือนรูป
กากบาท จากนั้นน าหินกอ้นใหญ่ไปวางกั้นน ้าเป็นแถวแรกเพื่อรับแรงปะทะของน ้า แถวท่ี 2 เป็นตน้
ไปจะใชก๋้วยหินอดัลงไปในช่องวา่งระหวา่งไมท่ี้ตีเป็นระแนงสลบักนั โดยให้ทบักนัสูงประมาณ 1 
เมตร เพื่อให้สามารถทดน ้ าได้ โดยเร่ิมจากบริเวณพื้นฝายก่อนแล้วใช้ ไมห้ลกัยาว 2 ศอกและไม้
หลกัสั้นตอกเสียบก๋วยเพื่อกนัไม่ใหหิ้นลม้ถือวา่เสร็จ 1 หมอน หรือ 1 ชั้น ท าแบบน้ีเร่ือย ๆ ตอนนั้น
ท าไปประมาณ 5-6 หมอน จากนั้นจะวางทับลงไปด้วยตะเฆ้หรือแขมท่ีเตรียมไวม้าปูพื้นทั้ ง
ดา้นหน้าและหลงัฝายคลุมพื้นท่ีทอดยาวจากตวัฝายออกมาดา้นละ ประมาณ 2-3 เมตร หากแก่ฝาย
คาดการณ์วา่ปีใดน ้ าจะมากก็จะไม่วางแขม แต่หากปีใดน ้ านอ้ยก็จะวางไวใ้นชั้นท่ี 5-6 ดว้ย เพื่อเก็บ
กกัน ้าไม่ใหร้ะบายออกเร็วเกินไป การสร้างฝายจึงใชเ้วลานบัเดือนกวา่จะส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาด
ไว ้กระทัง่ราว ปี พ.ศ. 2514 ได้มีการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการสร้างฝายเพื่อให้เกิดความมัน่คง



 82 

แข็งแรงมากข้ึน วิธีการตอกจึงได้ตอกเป็นช่องห่างกนัประมาณ 1.5 เมตร ยาวขวางล าน ้ าปิง ใช้
แรงงานคนในการดึงลูกตุม้วนัละ 15 คน ช่วยกนัตอก วนัละ 15 เล่ม ใชร้ะยะเวลาร่วมเดือนคร่ึง 
ต่อมาเม่ือมีการปรับปรุงโครงสร้างตวัฝายดว้ยเทคโนโลยีกล่องหิน ก็ตอกเสาเข็มลงไปบนฐานฝาย
เดิมก่อน โดยใชแ้รงคนในการดึงลูกตุม้น ้าหนกั 100 กิโลกรัม เป็นเคร่ืองมือทุ่นแรง เพราะท าให้การ
ตอกลึกกว่าการใช้แรงงานคนโดยตรง หลังจากนั้ นจะเป็นการตอกไม้หลักสั้ นซ่ึงตอกด้วย
แรงงานคนโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการตอกแบบเดิม จากนั้นกล่องหินท่ีบรรจุหินไวแ้ลว้วางทบัซ้อน
กนัเป็นระดบัชั้น เม่ือน ้ าหลากกล่องหินก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน ้ า ส่วนตะกอนทรายจะไหลไป
ตามช่องวา่งระหวา่งกอ้นหินไม่ให้เกิดการทบัถมของตะกอนทรายหน้าฝายเหมือนปัญหาท่ีมกัเกิด
ข้ึนกบัฝายคอนกรีต ขั้นตอนสุดทา้ยใชก้ระสอบทรายปูหนา้ฝายเสริมอีกชั้น เพราะเม่ือระดบัน ้ าสูงก็
สามารถยกกระสอบทรายออกเพื่อลดระดบัความสูงของฝายได ้

 
ค. ขั้นติดตามผล ช่วงการติดตามผลน้ี จะตอ้งมีการติดตามตรวจสอบปริมาณน ้ า

ท่ีไหลจากตวัฝายไปยงัล าคลองแลว้เขา้สู่พื้นท่ีเกษตรในปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการหรือไม่             
หากมีปริมาณน ้ าไหลเขา้พื้นท่ีน้อยก็ตอ้งมีการปรับระดบัตวัฝายให้สูงข้ึนเพื่อยกระดบัน ้ าสูงข้ึน
จนกว่าน ้ าจะไหลเขา้พื้นท่ีเกษตรได้ตามตอ้งการ แต่เน่ืองด้วยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีมีระดบั
ความสูงต ่าของพื้นท่ีต่างกนั ในการปรับตวัของเหมืองฝายต่อความต่างระดบัของพื้นท่ีตอ้งอาศยั
ท านบกั้นน ้ า หรือ ปูม ในคลองส่งน ้ า ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป เม่ือไดป้ริมาณน ้ าท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการแลว้จะตอ้งมีการตรวจตราท่ีตวัฝายอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการประกนัความมัน่ใจว่า
ตวัฝายมีความมัน่คงแขง็แรงสามารถเก็บกกัน ้าได ้จากนั้นผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งรอจนถึงช่วงฤดูน ้ าหลากใน
ฤดูฝน ซ่ึงมีเพียงคร้ังเดียวในรอบปี ถา้ฝายไม่พงัในช่วงน้ีก็จะไดท้  านาด าตามท่ีมุ่งหมายไว ้เพราะ
หากไม่ถึงฤดูน ้าหลากก็จะไม่ทราบเลยวา่ฝายจะทนทานหรือไม่ ซ่ึงผลปรากฏวา่ฝายสามารถใชก้าร
ได ้แต่เม่ือถึงปีท่ี 2 ก็เกิดเหตุการณ์ฝายขาด เน่ืองจากวสัดุท่ีใชส้ร้างฝายมกัจะผุพงัไปตามธรรมชาติ 
ประกอบกบัฤดูน ้ าหลาก มกัมีไมซุ้งท่ีไหลมากบักระแสน ้ ามาชนกบัตวัฝายจนฝายขาด ผูใ้ช้น ้ าจึง
ช่วยกนัแกปั้ญหาโดยพยายามช่วยกนัเอาไมม้าตีหลกักั้นไม่ให้ฝายพงัไปทั้งหมด พร้อมกบัท าการ
ซ่อมแซม เพื่อให้ฝายใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม แต่หลงัจากท่ีมีการซ่อมแซมฝายให้มีความคงทน
แข็งแรงมากข้ึน ฝายสามารถกักเก็บน ้ าและส่งไปยงัพื้นท่ีการเกษตรได้อย่างเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการ อีกทั้งฝายยงัสามารถทานกระแสน ้าท่ีไหลเช่ียวกราดในฤดูน ้าหลากไดดี้อีกดว้ย  
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  3) คลองส่งน ้า หรือ “ล าเหมือง” หมายถึง คลองส่งน ้ าท่ีขุดจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ 
เพื่อน าน ้ าไปสู่พื้นท่ีการเกษตร โดยล าเหมืองจะขุดไปตามแนวความสูงของภูมิประเทศ และการ
ไหลของน ้าในล าเหมืองจะใชแ้รงดึงดูดของโลกบงัคบัให้น ้ าไหลเขา้สู่แปลงนา จึงเป็นด่านแรกของ
การแบ่งน ้ าจากฝายมาถึงพื้นท่ีรับน ้ า ในทศันะของผูใ้ช้น ้ าคลองจึงมาคู่กบัฝายซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัตวัฝายอย่างแยกไม่ออก หากเป็นคลองสายหลักจะมีความกวา้งพอสมควร เรียกว่า 
“เหมืองหลวง” โดยจะมีคลองซอยหรือล าเหมืองขนาดเล็กแยกกระจายจากเหมืองหลวงเพื่อน าน ้ าไป
ใหท้ัว่ถึงพื้นท่ีเพาะปลูก คลองซอยน้ีเรียกวา่ “เหมืองไส้ไก่” หรือ “เหมืองซอย” และล าเหมืองท่ีเกิด
จากล าน ้ าเหมืองย่อย ๆ ซ่ึงระบายน ้ าในนาทิ้งไหลมารวมกนัเรียกว่า “เหมืองเสีย” จากขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์เหมืองฝายวงัไฮปรากฏรายละเอียดของล าเหมืองไม่ชดัเจนนกั เพราะเป็นเพียงขอ้มูล

ภาพ 4.19 หินท่ีบรรจุในกล่องหิน 

ภาพ 4.21 ฝายวงัไฮเม่ือซ่อมแซมแลว้ ภาพ 4.20 การน ากระสอบทรายวางทบัชั้น
กล่องหิน 

ภาพ 4.18 การน าหินบรรจุในกล่องหิน 
เพื่อซ่อมแซมฝาย 
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จากการบอกเล่าจากผูใ้ชน้ ้ าท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดัการเหมืองฝายมาไม่ต ่ากวา่ 30 ปี พบวา่ ผูใ้ช้
น ้ าบา้นดงและบา้นทุ่งหลุกร่วมกนัขุดล าเหมืองลดัเลาะไปตามทุ่งนาแล้วไปบรรจบกบัแม่น ้ าปิง 
บริเวณทิศเหนือของบา้นม่วงฆอ้ง แลว้ค่อยด าเนินการสร้างฝายท่ีบริเวณบา้นม่วงฆอ้ง หรือบางคร้ัง
ผูใ้ชน้ ้ าเรียกวา่ “บา้นหวัฝาย” ล าเหมืองท่ีใชใ้นการส่งน ้าของฝายวงัไฮ ประกอบดว้ย  

3.1) เหมืองหลวง หรือคลองส่งน ้ าสายหลักท่ีเป็นทางน ้ าขุดเช่ือมจากล าน ้ าปิง 
บริเวณเหนือฝายข้ึนไปประมาณ 15 เมตร มีความยาวทั้งส้ิน 6 กิโลเมตร โครงสร้างทางกายภาพของ
ล าเหมืองหลวงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรก คือ “ปากเหมือง” หรือ ช่องทางผา่นของน ้ า
จากฝายเขา้สู่ล าเหมืองหลวง ปากเหมืองมีความส าคญัยิ่งเช่นกนั เพราะต าแหน่งท่ีตั้งของปากเหมือง
ตอ้งไดรั้บการค านวณอยา่งดีเพราะหลกัของการทดน ้ ามีอยูว่า่ ระดบัของปากเหมืองหรือคลองส่งน ้ า
จะตอ้งมีระดบัสูงกวา่สันฝายเสมอ  และเป็นจุดส าคญัท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ ในฤดูน ้ าหลากตอ้งคอยดู
ไม่ให้เศษไมไ้หลมาอุดตนัปากเหมือง เพราะอาจท าให้น ้ าไม่ไหลเขา้ล าเหมืองหลวง หรือหากมีน ้ า
มากเกินไปก็ตอ้งคอยปิดปากเหมือง เพื่อไม่ใหน้ ้าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร หนา้ท่ีในการเปิด-ปิด เป็น
ของแก่ฝาย ผูใ้ชน้ ้ าไม่สามารถกระท าไดโ้ดยพลการ ส่วนท่ีสอง คือ “ลอ้งเสียทราย” หรือ ประตูท่ีท า
หน้าท่ีระบายทรายจากล าเหมืองหลวงท้ิงก่อนท่ีน ้ าจะไหลเขา้สู่พื้นท่ีเกษตร ทรายท่ีมีน ้ าหนกัมาก
เม่ือไหลตามน ้ ามาไดร้ะยะหน่ึงจะไหลอยูด่า้นล่าง แลว้ไหลออกไปทางลอ้งเสียทรายทิ้งกลบัลงไป
ในล าน ้าปิงตามเดิม และส่วนท่ีสาม คือ “ล าเหมืองหลวง" เป็นเส้นทางน ้าท่ีขดุข้ึนเพื่อใหน้ ้ าท่ีทดจาก
ฝายไหลไปยงัพื้นท่ีรับน ้ าท่ีอยูห่่างไกลออกไป ฝายวงัไฮ มีล าเหมืองหลวงเพียงเส้นเดียวตั้งแต่ปาก
เหมืองจนถึงทา้ยเหมือง มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร รองรับพื้นท่ีรับน ้ าทั้งหมด 1,012 ไร่ โดยมี 
“ปูม” (ท านบกั้นน ้า) ในล าเหมืองหลวงจ านวนทั้งส้ิน 15 ปูม  เร่ิมจากบา้นม่วงฆอ้ง ประกอบดว้ยปูม
จ านวน  2 ปูม คือ ปูมท่ี 1 (ปูมลูกตน้) กบัปูมท่ี 2 จากนั้นน ้ าจะไหลเขา้สู่ทุ่งนาบา้นดง ประกอบดว้ย
ปูมจ านวน 8 ปูม คือ ปูมท่ี 3-10 โดยปูมท่ี 3 จะมีน ้ าจากห้วยแม่สืบไหลมาสมทบ และจากนั้นจะ
ไหลเขา้สู่ทุ่งนาหมู่บา้นทุ่งหลุก ประกอบดว้ยปูมจ านวน 5 ปูม คือ ปูมท่ี 11-15 และส้ินสุดโดยไหล
ลงน ้าปิงอีกคร้ังบริเวณทา้ยเหมืองหนา้วดัทุ่งหลุกล าเหมืองหลวงตอ้งมีการดูแลท าความสะอาดหรือ
เรียกวา่ “การลอ้งเหมือง” เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลไดอ้ยา่งคล่องตวั 

ปัจจุบนัได้มีการปรับปรุงล าเหมืองหลวง เน่ืองจากมีขนาดไม่ได้มาตรฐานของ                 
กรมชลประทาน ท าให้ประสิทธิภาพในการกกัเก็บน ้ าไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะคลองดินจะท าให้น ้ าจะ
ซึม ไปในดินระหว่างทางจึงท าให้น ้ าท่ีไหลไปถึงท้ายเหมืองมีปริมาณน้อยลง ปัจจุบนัจึงมีการ
ปรับปรุงจากคลองดินเป็นคลองปูนซีเมนต ์และปรับระดบัความกวา้งของล าคลองให้กวา้งข้ึนโดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือตั้งแต่บา้นม่วงฆอ้ง ขยายความกวา้งของล าคลองให้กวา้ง 3 
เมตร สูง 1.80 เมตร และส่วนท่ีสอง ต่อจากบา้นม่วงฆอ้งมาจะลดขนาดลงเหลือ 2.50 เมตร สูง 1.70 



 85 

เมตร เพื่อให้อตัราการไหลของน ้ ามากข้ึน จากเดิมน ้ าไหลเขา้คลองประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที แต่เม่ือท าการดาดคลองแล้วน ้ าจะไหลเข้าประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมกับ
ปรับปรุงปูมหรือแตให้ไดข้นาดตามมาตรฐานของกรมชลประทานจึงคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าอยา่ง 

 3.2) เหมืองซอย หรือเหมืองไส้ไก่ คือ ล าเหมืองหรือคลองส่งน ้ าขนาดเล็กท่ีแยก
ออกจากเหมืองหลวง ท าหนา้ท่ีรับน ้าจากเหมืองหลวงโดยการทดน ้าของท านบกั้นน ้ าท่ีเรียกวา่ “แต” 
เขา้สู่พื้นท่ีเกษตร เหมืองซอยจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยในระบบเหมืองฝาย เหมืองซอยจะเป็น
การจดัสรรน ้ าสู่ระดบัแปลงนาของบุคคล ดงันั้นเหมืองซอยจึงมีมากนับสิบถึงร้อยสาย จากการ
ส ารวจเหมืองซอยท่ีแยกจากเหมืองหลวงของฝายวงัไฮโดยเร่ิมจากบา้นม่วงฆอ้งซ่ึงมีเหมืองซอย
ทั้งหมดจ านวน 15 สาย นบัตั้งแต่ปากเหมืองจนถึงปูมท่ี 2 ซ่ึงพื้นท่ีรับน ้าบา้นม่วงฆอ้งอยูท่างดา้นทิศ
ตะวนัตกของเหมืองหลวงทั้งหมด บ้านดงมีเหมืองซอยทั้งหมดจ านวน 18 สาย  นับตั้งแต่ปูม 3 
จนถึงปูม 10 มีพื้นท่ีรับน ้ าอยู่ทั้งสองฝ่ังของเหมืองหลวง โดยฝ่ังทิศตะวนัออกของเหมืองหลวงมี
เหมืองซอยจ านวน 5 สาย และฝ่ังทิศตะวนัตกของเหมืองหลวง จ านวน 10 สาย และบา้นทุ่งหลุกมี
เหมืองซอยทั้งหมดจ านวน 17 สาย ตั้งแต่ปูม 11 จนถึงปูม 15 มีพื้นท่ีรับน ้ าอยูท่ ั้งสองฝ่ังของเหมือง
หลวงเช่นกนั โดยฝ่ังทิศตะวนัออกของเหมืองหลวงมีเหมืองซอยจ านวน 10 สาย และฝ่ังทิศตะวนัตก
ของเหมืองหลวง จ านวน 7 สาย รวมเหมืองซอยท่ีแยกจากเหมืองหลวงทั้งส้ิน 50 สาย บา้นดงมี
จ านวนเหมืองซอยและจ านวนปูมมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีรับน ้ าเพื่อการเกษตรมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาลกัษณะของพื้นท่ีรับน ้ าแลว้ สามารถแบ่งพื้นท่ีรับน ้ าออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 1) 
พื้นท่ีรับน ้ าในช่วงตอนตน้ล าเหมืองหลวง ในเขตบา้นม่วงฆอ้งมีพื้นท่ีนาท่ีมีลกัษณะแคบและยาว
ขนานไปตามล าเหมืองหลวง พื้นท่ีนาส่วนมากจะรับน ้ าโดยตรงจากล าเหมืองหลวง 2) พื้นท่ีนา
ในช่วงตอนกลางล าเหมืองหลวง อยูใ่นเขตบา้นดง มีพื้นท่ีนาท่ีมีลกัษณะกวา้งและยาวขนานไปตาม
ล าเหมืองหลวง เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งลาดชนั มีจ านวนปูมมากกวา่ท่ีอ่ืน พื้นท่ีนาส่วนมากรับน ้ าจากล า
เหมืองหลวงและเหมืองซอย 3) พื้นท่ีนาในช่วงตอนปลายของล าเหมืองหลวงอยูใ่นเขตบา้งทุ่งหลุก 
มีพื้นท่ีนาท่ีมีลกัษณะกวา้งมากในตอนตน้และยาวขนานไปตามล าเหมืองหลกัจนถึงทา้ยเหมือง มี
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีนาส่วนมากจึงรับน ้าจากเหมืองซอย 

3.3) เหมืองเสีย หรือคลองระบายน ้ าทิ้ง คือ คลองรับน ้ าท่ีรับน ้ าส่วนเกินซ่ึงไหลมา
จากแปลงนาต่าง ๆ ท าหน้าท่ีรับน ้ าส่วนเกินในไร่นา เม่ือมีน ้ าอยูใ่นไร่นาเกินความตอ้งการ ผูใ้ชน้ ้ า
จะท าการ “ขัง่น ้า” ทิ้งลงไปในเหมืองเสีย ปล่อยใหน้ ้าไหลกลบัสู่แม่น ้ าสายหลกัหรือล าเหมืองหลวง 
เหมืองเสีย จึงเป็นล าเหมืองท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่าท่ีสุดของพื้นท่ีรับน ้ า หากพื้นท่ีรับน ้ าใดรับน ้ าจาก
เหมืองเสีย เรียกว่า “กินน ้ าข้ีเหมือง” ผูใ้ช้น ้ าข้ีเหมืองจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าน ้ าเม่ือมีการ
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เรียกเก็บจากแก่ฝาย เหมืองเสียจะมีประตูเปิด-ปิด คล้ายกบัประตูเหมืองหลวง เพราะเหมืองเสีย
จะตอ้งระบายน ้ าลงสู่แม่น ้ าใหญ่ เม่ือถึงฤดูน ้ าหลากจ าเป็นตอ้งปิดประตูน ้ าไวเ้พื่อป้องกนัไม่ให้น ้ า
จากแม่น ้าไหลหนุนเขา้ล าเหมืองเสีย แลว้ไหลยอ้นเขา้ท่วมพื้นท่ีรับน ้าได ้ 

  4.) ท านบกั้นน ้าและท่อส่งน ้าเข้านา  ท านบกั้นน ้ าของระบบเหมืองฝายวงัไฮมี 2 
ชนิด คือ “ปูม” และ “แต”  ส่วนท่อส่งน ้ าเขา้นาคือ “ต๊าง” ท านบกั้นน ้ าทั้งสองชนิดมีหนา้ท่ีแตกต่าง
กนั คือ “ปูม” บางคร้ังเรียกว่า “ปูมอดัน ้ า” หรือ “ฝายนอ้ย” เป็นท านบกั้นน ้ าท่ีสร้างขวางล าเหมือง
หลวง ท าหน้าท่ียกระดบัน ้ าในเหมืองหลวงให้สูงกว่าพื้นท่ีรับน ้ า เพื่อปรับระดบัให้น ้ าไหลเขา้สู่
เหมืองซอยหรือเหมืองไส้ไก่ได้ ส่วน “แต” คือ ท านบท าหน้าท่ียกระดบัน ้ าล าเหมืองซอย หรือ
เหมืองไส้ไก่เพื่อใหน้ ้าไหลเขา้สู่แปลงนา แต จึงเป็นหวัใจส าคญัของการแบ่งน ้ าในระบบเหมืองฝาย 
เพราะแตจะมีการบากให้เป็นช่อง เพื่อให้น ้ าไหลผ่าน เรียกว่า “ต๊าง” หรือตามหลกัวิชาวิศวกรรม
ชลประทานเรียกวา่ “ท่อส่งน ้าเขา้นา” ดงันั้นน ้าท่ีไหลผา่นต๊าง จึงเรียกวา่ “น ้ าต๊าง” ขอนแตน้ีผูใ้ชน้ ้ า
จะท าข้ึนเองโดยพลการไม่ได ้ หรือหวัหนา้เหมืองฝายจะท าให้คนเดียวก็ไม่ได ้ไดรั้บความเห็นชอบ
และสร้างต่อหน้าสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทุกคน  เพราะถา้ขนาดของต๊างกวา้งมาก น ้ าก็จะไหลผ่านมาก ถา้
แคบเกินไปน ้ าก็จะไหลผ่านน้อยการแบ่งน ้ าจะเร่ิมจากเหมืองซอยแรกจนถึงเหมืองซอยสุดทา้ย
ตามล าดบั ก่อนท่ีแก่ฝายจะวางขอนแตแบ่งน ้ าลงในล าเหมืองและตอกไมห้ลกัให้ยึดอยูก่บัท่ี จะตอ้ง
ส ารวจจ านวนตา๊งน ้าท่ีสมาชิกหรือเจา้ของนาแต่ละคนจะไดรั้บตามเกณฑ์ แลว้จึงให้สมาชิกนั้นบาก
ไมเ้ป็นช่องตามขนาดต๊างท่ีตกลงกนัไวเ้ป็นเกณฑ์เช่นกนั เม่ือตกลงแบ่งน ้ ากนัแล้ว ถือว่าเป็นอนั
ส้ินสุดหา้มผูใ้ดเจาะรูเพิ่ม ท าลายแต หรืออ่ืน ๆ อนัจะท าความเสียหายใหแ้ก่ระบบโดยส่วนรวม  

   การก าหนดขนาดของตา๊ง นั้นไม่มีหลกัเกณฑ์การค านวณท่ีตายตวั แต่มีขอ้ก าหนด
ของการวดัมาตรฐานของต๊างโดยจะให้หน่วยการแบ่งเป็นน้ิวคือ 1 ต๊าง มีขนาดเท่ากบั 4 น้ิว หรือ
ขนาดเท่ากบักล่องไมขี้ดไฟ บางคร้ังผูใ้ช้น ้ ามกัจะพูดกนัง่าย ๆ ว่า 1 ต๊าง เท่ากบั 1 กล่องไมขี้ดไฟ 
ส าหรับเหมืองฝายวงัไฮไดก้ าหนดช่องต๊างตามล าดบัการรับน ้ าคือ หมู่บา้นม่วงฆอ้ง อยูใ่กลฝ้ายมาก
ท่ีสุดจะไดรั้บน ้ าต๊าง 3 น้ิว ล าดบัถดัไปเป็นหมู่บา้นดง จะไดรั้บน ้ าต๊าง 4 น้ิว และท่ีเหลือเป็นของ
หมู่บา้น ทุ่งหลุก ซ่ึงอยูท่า้ยน ้ า จากการสัมภาษณ์ผูใ้ชน้ ้ า นายจรูญ เก๋ียงตาล และนายสงวน พรมมา 
กล่าวว่า “การแบ่งต่าน า้ หรือ  การแบ่งขนาดน า้นั้น คนสมัยก่อนเห็นว่าเหมืองไกลน า้ต้องแรงและ
ได้ต้องได้มากกว่าเหมืองใกล้ แม้จะมีจ านวนท่ีนามากกว่าแต่กไ็ด้เปรียบเพราะอยู่ใกล้ก็เอาไปน้อย
กว่า หลักการแบ่งกใ็ช้การแบ่งเป็นนิว้ ถ้าไม่มีนิว้กเ็อาตอกวดั ดูนาล่าง นาบน เหมืองเท่ากันแต่ระดับ
ความสูงไม่เท่ากัน จะท าให้แบ่งไม่เท่ากันจ าเป็นต้องยกระดับให้ข้างบนได้เยอะกว่าอีกหน่อย 
เพ่ือให้ได้น า้อย่างพอเพียงเท่าเทียมกัน คนสมัยก่อนช่างสังเกต” ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการให้สัมภาษณ์
จาก พอ่นอ้ยสิงห์ค า ขนัค า วา่ “โดยเฉล่ีย 1 นิว้ เท่ากับ 1 ไร่ เช่น ท่ีนาบริเวณนีมี้เจ้าของ 3 คน มีท่ีนา
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รวมกัน 15 ไร่ หลักการแบ่งน า้ คือ การก าหนดความลึก 3 นิว้ และความกว้าง 15 นิว้ เป็นต้น แต่
ท้ังนีไ้ม่มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งท่ีหลักการตายตัว บางคนอาจต้องการความลึกแต่ไม่ต้องการความ
กว้างเพราะเกรงว่าจะชนกับปากเหมือง หลักการดังกล่าวมาจากการลองผิดลองถูกเรียนรู้กันไป
เร่ือยๆ จนได้หลักเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมและพอเหมาะกับปริมาณน า้ ท่ีต้องการใช้ ถ้าเอามาก
เกินไปน า้กท่็วมและนาท่ีอยู่ถัดไปกไ็ม่ได้ใช้และขาดแคลนจะเกิดปัญหาได้  หากเกิดการขาดแคลน
น า้จริง ๆ กจ็ะมีการแบ่งน า้กันบ้านละ3 วัน หมุนเวียนกันไป” และพ่อหลวงสุนทร เทียนแกว้ กล่าว
วา่ “หลักเกณฑ์ในการวดัการแบ่งใช้กล่องไม่ขีดไฟ และดูท่ีการว่ิงของน า้ ถ้าน า้ไหลเร็วจะใช้ใบไม้
โยนแล้วสังเกตดูว่าใบไม้ไหลไปพร้อมกันหรือไม่ ถ้าไหลพร้อมกันก็แสดงว่าได้น า้เท่ากัน เพราะ
อย่างไรความเร็วของน า้ก็เป็นตัววัดท่ีดี ไม่มีหลักสูตรตายตัวส าเร็จรูป แต่ยึดถือว่าจะท าอย่างไรให้
ได้เท่าเทียมกัน กระจายอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่จะแบ่งน า้ท่ีแห้ง ถ้าน า้เยอะจะแบ่งไม่ยากเพราะ
น ้าเข้าเท่ากัน ถ้าน ้าลดไม่รู้ว่ามันต ่าหรือสูงขนาดไหน ฉะนั้นจะบริหารตอนท่ีน ้าน้อย จะต้อง
ซับซ้อนดูแลมากกว่า แก่เหมืองแก่ฝายต้องหมัน่มาดูแต่ละท่ี ใครลักน า้ ใครท าลายแต ใครแกล้งใคร 
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน”  

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงปูมในล าเหมืองหลวงให้ได้ขนาดตามมาตรฐานของกรม
ชลประทาน โดยการสร้างเป็นปูมแบบปูนซีเมนตทุ์กปุม ตั้งแต่ปูมท่ี 1 ถึงปูมท่ี 11 เน่ืองจากบางปูม
สร้างดว้ยไมไ้ผ่ ท าให้ไม่มีความคงทนถาวร เช่นปูม 5 หรือกลุ่มผูใ้ช้น ้ าเรียกว่า ปูมคอกหมู ก็ตอ้ง
ปรับปรุงใหมี้ขนาด และไดม้าตรฐานของกรมชลประทาน เป็นตน้ ส่วน แต ยงัคงไวใ้นลกัษณะเดิม 
เพราะเป็นการบริหารจดัการระดบัแปลงนา กล่าวคือ มีการเจาะช่องต๊างตามความเหมาะสมตามท่ี
ตกลงกนัไวใ้นกฎระเบียบเหมืองฝายแลว้ ความเห็นของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างระบบชลประทานเหมืองฝายท่ีด าเนินการโดยกรมชลประทานแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย กลุ่มท่ีเห็นดว้ย ให้เหตุผลว่า การเปล่ียน
จากคลองดินเป็นคลองปูนซีเมนตจ์ะท าให้น ้ าไหลเร็วข้ึนและส่งน ้ ามายงัพื้นท่ีไดม้ากกวา่เดิม เพราะ
ล าคลองมีความกวา้งเท่ากนัตลอดสาย ทั้งยงัช่วยไม่ให้น ้ าซึมระหว่างทางเหมือนคลองดิน และท่ี
ส าคญัหากเกิดภาวะขาดแคลนน ้ าโครงการฝายยางจะผนัน ้ ามาหนุนเสริมให้ฝายวงัไฮ ผูมี้บทบาท
ส าคญัในการบริหารจดัการและประสานงานร่วมกบักรมชลประทานคือ พ่อบุญเลิศ จนัทิมา (แก่
ฝาย) ซ่ึงจะพน้วาระต าแหน่งแก่ฝายปลายปี 2554 น้ี ในฐานแก่ฝายท าให้พ่อเลิศไดรั้บรู้ถึงปัญหาของ
ลูกเหมือง โดยเฉพาะทา้ยเหมืองท่ีตอ้งประสบปัญหาน ้ าขาดแคลน พ่อบุญเลิศจึงเกิดความคิดว่า 
“หากอยู่กันแบบเดิมก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปเฉพาะจุดซ ้าๆ เหมือนเดิม ไม่มีการพัฒนาให้ดีขึน้ 
เดือนร้อนเร่ืองน า้แห้งกต้็องตามแบ่งกัน ไม่มีการจบส้ินเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ จึงเกิดค าถาม
ว่าท าไมเราไม่คิดหาทางว่าจะท าอย่างไรให้แก้ปัญหาหมดไปภายในคร้ังเดียวให้สามารถแก้ปัญหา
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ท้ังหมดไปได้ การแก้ปัญหาได้กส่็งผลให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี น า้อุดมสมบูรณ์” 
พอ่บุญเลิศไดป้ฏิญาณกบัตนเองวา่“จะท างานทุกอย่างท่ีเข้ามาอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าต าแหน่งอะไรก็
จะท าในส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้”  หากคลองส่งน ้ าดีแลว้ก็คงจะแกปั้ญหาในเร่ืองของการแยง่
น ้ า ลักน ้ าได้ พ่อบุญเลิศได้สะท้อนแนวคิดของผูน้ าว่า แก่เหมืองแก่ฝายแต่ละคนมีแนวคิดไม่
เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับมุมมองและทัศน์วิสัยท่ีเป็นศิลปะของแต่ละบุคคล เม่ือแก่ฝายคนเก่า                 
ไดพ้ฒันาใหร้ะบบการส่งน ้ าดีข้ึน แก่ฝายคนถดัไปก็อาจมีแนวคิดท่ีจะพฒันาต่อยอดจากฐานเดิมให้
ดีกว่า ขณะท่ีมองในมุมมองของการพฒันา พ่อเลิศก็ยงัมองในมุมกลบัว่า ฝายธรรมชาติก็มีขอ้ดี
หลายประการ แต่ปัจจุบนัวิถีชีวิตของชาวบา้นเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ จึงตอ้งยอมรับ
ความรู้ใหม่และเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัอยูร่อดภายใตค้วามเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ส่วนกลุ่มท่ีไม่
เห็นดว้ย ไดใ้หเ้หตุผลสนบัสนุนดา้นการอนุรักษ ์และการสืบสานจารีต ประเพณี อนัดีงาม เน่ืองจาก
เห็นว่า การดาดล าคลอง ท าให้ผูใ้ช้น ้ าไม่สามารถจบัสัตวน์ ้ าตามร่องน ้ าเหมืองเป็นอาหารได้อีก
ต่อไป ซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตชาวนา ทั้งในมุมมองของการเก็บเงินเล้ียงผีฝาย การ
ซ่อมแซมเหมืองฝายเป็นประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามท่ีควรยึดถือปฏิบติัต่อไป เพราะเป็นส่ิงท่ีมี
จารีตเดิมอยู่และผกูติดมากบัองค์ความรู้ไดผ้า่นการสืบทอดมาตั้งแต่อดีต หากมีการดาดคลองก็ไม่
ตอ้งมีการลอ้งเหมืองเป็นประจ าทุกปีเหมือนแต่ก่อน อาจช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชน้ ้ าจริง 
แต่ในมุมกลบักนัก็ท าให้สูญเสียความร่วมมือร่วมใจ มีความเป็นปัจเจกสูงข้ึน ถา้ยงัพึ่งพิงภายนอก
สูงอยูต่่อไปในอนาคตชุมชนอาจสูญเสียการพึ่งพาตนเอง  

             ภาพ 4.22 ปุมแบบเก่า (ปุมคอกหมู)                ภาพ 4.23 ปุมแบบใหม่ (ปูนซีเมนต)์ 
 

จากการศึกษาบริบทชุมชนในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายของฝาย
วงัไฮท าให้เห็นถึงประเด็นส าคญัคือการจดัการเหมืองฝายตามลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 
สามารถจ าแนกองคป์ระกอบส าคญัของระบบเหมืองฝายคือ ประการแรก พื้นท่ีสร้างฝาย หมายถึง 
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บริเวณท่ีมีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างฝาย ซ่ึงจะตอ้งเป็นจุดท่ีมีการชะลอตวัของน ้ าเพื่อลดแรง
กระแทกต่อตวัฝาย ประกอบกบัล าน ้าควรมีความกวา้งเพราะจะช่วยใหก้ารไหลของน ้ าชา้กวา่บริเวณ
ท่ีล าน ้าแคบ และระดบัความสูงของล าน ้าตอ้งอยูสู่งกวา่ระดบัพื้นท่ีรับน ้า ประการท่ีสอง บริเวณหนา้
ฝาย หมายถึง บริเวณท่ีกกัเก็บน ้า ซ่ึงมีนยัความหมายต่อชุมชนในแง่ของความมีน ้ าพอเพียงในการท า
นา ปลูกพืชผกั รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรของน ้ าและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศ ประการท่ีสาม หลงัฝาย หมายถึง บริเวณส่วนท่ีน ้ าลน้ออกไปไหลหล่อเล้ียงพื้นท่ีเกษตร
ได ้น ้ าท่ีนอกเหนือจากความตอ้งการใชก้็ปล่อยให้ไหลขา้มฝายไป ซ่ึงมีนยัความหมายต่อชุมชนใน
ลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการกกัเก็บน ้าไวใ้ชแ้ต่พอเพียงเท่านั้น ประการท่ีส่ี ตวัฝาย หมายถึง ส่ิงก่อสร้าง
ท่ีกั้นขวางล าน ้าท่ีมีความส าคญัต่อชุมชนมาก เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการกกัเก็บน ้ าว่าจะเก็บไดห้รือไม่ ย่อมข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางกายภาพและความคงทน แข็งแรง
ของฝาย ดงันั้นผูใ้ชน้ ้ าจึงมีการพฒันาการสร้างฝายให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความแรงของน ้ า
เป็นส าคญั ประการท่ีห้า ปากคลอง หรือ ปากเหมือง หมายถึง จุดเร่ิมตน้ของทางน ้ าท่ีจะปล่อยจาก
ฝายไปคลองส่งน ้ า ถือว่ามีความส าคญัเช่นกนัเพราะเป็นด่านแรกของการท่ีจะส่งหรือกระจายน ้ า
ออกไปใชไ้ด ้ปากคลองจะมีประตูเปิด-ปิดน ้ า เพื่อช่วยควบคุมปริมาณน ้ าท่ีต่อเช่ือมกบัคลองส่งน ้ า
หรือเหมืองหลวง ประการท่ีหก คลองส่งน ้ า หมายถึง คลองหรือล าเหมืองส่งน ้ าท่ีรับน ้ าตั้งแต่ปาก
คลอง ทั้งท่ีเป็นเหมืองหลวงลอ้งเหมืองเสีย เหมืองซอยหรือเหมืองไส้ไก่ เขา้สู่แปลงนา หรือแปลง
พืชผกัอ่ืนๆ ประการท่ีเจ็ด เหมืองเสีย หมายถึง ทางระบายออกของน ้ าในระดบัแปลงนากรณีท่ีน ้ ามี
มากเกินไป ป้องกนัไม่ให้เกิด น ้ าท่วมหรือลน้ จึงขุดลอกเหมืองเสียเพื่อระบายน ้ ากลบัคืนสู่ล าน ้ าปิง
ตามเดิม และประการท่ีแปด ท านบกั้นน ้ าและท่อส่งน ้ าเขา้นา ประกอบดว้ย “ปูม” คือท านบท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อยกระดบัในเหมืองหลวง ส่วน “แต” คือ ท านบกั้นน ้ าในระดบัเหมืองซอยเพื่อจดัสรรน ้ าเขา้สู่
พื้นท่ีรับน ้ า โดยจะมีการเจาะช่องแต เรียกว่า “ต๊าง” เพื่อให้น ้ าไหลผ่าน เรียกวา่ “น ้ าต๊าง”ซ่ึงขนาด
ความกวา้งและความลึกของตา๊งแตกต่างกนัไปตามขอ้ตกลง  

องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบเหมืองฝายท่ีกล่าวข้างต้น มีหน้าท่ีการท างานท่ี
แตกต่างกนั แต่ในความเป็นระบบของเหมืองฝายนั้น จะต้องอาศยัการท างานท่ีสอดคล้องและ
สัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองถึงกนัในแต่ละองค์ประกอบ การจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพียงใดยอ่มข้ึนอยู่กบัสมรรถภาพขององคป์ระกอบทั้งระบบ  โดยการท างานของ
ระบบเหมืองฝายเร่ิมจากการยกระดบัน ้ าในล าน ้ าปิงให้สูงข้ึนดว้ยการสร้างตวัฝายกั้นขวางทางเดิน
ของน ้ า เพื่อให้น ้ าไหลผ่านช่องทางน ้ าผ่านหรือปากเหมือง ซ่ึงต าแหน่งท่ีตั้งของปากเหมืองตอ้งมี
ระดบัสูงกวา่สันฝาย ดงันั้นหวัใจส าคญัของการวางระดบัปากเหมืองตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์กบั
ตวัฝายดว้ย เม่ือน ้าไหลผา่นปากเหมืองจะไหลเขา้สู่ล าเหมืองหลวงซ่ึงจะขุดไปตามแนวความสูงของ
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ภูมิประเทศ เหมืองหลวงจึงตอ้งอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปากเหมือง เพื่อให้น ้ าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า ใน
เหมืองหลวงจะมีท านบกั้นน ้าเรียกวา่ “ปูม” ท าหนา้ท่ีในการยกระดบัน ้าในเหมืองหลวงใหสู้งเพื่อให้
น ้ าไหลเขา้สู่ปากเหมืองซอยได ้ดงันั้นระดบัความสูงของปูมตอ้งสัมพนัธ์กบัระดบัเหมืองซอย เม่ือ
น ้ าไหลเขา้สู่เหมืองซอยจะมี “แต” ท าหนา้ท่ียกระดบัน ้ าในเหมืองซอย ซ่ึงจะมีการบากขอนแตให้
เป็นช่องว่าง เรียกว่า “ต๊าง” เพื่อให้น ้ าไหลผ่านช่องต๊างเขา้ไปยงัพื้นท่ีรับน ้ าได ้การก าหนดระดบั
ความกวา้งและความลึกของต๊าง จะต้องสัมพนัธ์กับพื้นท่ีรับน ้ า กล่าวคือ ถ้าพื้นท่ีรับน ้ ามีมาก
ช่องตา๊งก็จะมีความกวา้งมากหรือพื้นท่ีรับน ้าอยูไ่กลฝายก็จะไดรั้บการแบ่งน ้ ามากกวา่พื้นท่ีใกลฝ้าย
ดว้ยการบากต๊างให้มีขนาดกวา้งกวา่ เพื่อให้พื้นท่ีไดรั้บน ้ าอยา่งทัว่ถึง ในระดบัแปลงนายงัมีการขุด
เหมืองเพื่อระบายน ้ าออกจากแปลงนาในกรณีท่ีน ้ ามีมากเกินความตอ้งการ หรือในฤดูกาลท่ีพืชไม่
ตอ้งการน ้ ามากก็จะมีการระบายน ้ าทิ้งออกสู่ “เหมืองเสีย” ซ่ึงจะมีระดบัต ่าท่ีสุดเพื่อให้น ้ าจากพื้นท่ี
ต่างๆ สามารถไหลลงสู่เหมืองเสียได ้และจะขดุใหเ้ช่ือมกบัแม่น ้าปิงเพื่อระบายน ้าท่ีเกินความจ าเป็น
กลบัคืนสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติตามเดิม หรืออาจขุดเช่ือมกบัล าเหมืองหลวงเพื่อให้น ้ าไหลเขา้ระบบ
เหมืองฝายเพื่อน าน ้ากลบัไปใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง  

องค์ประกอบทางกายภาพของระบบเหมืองฝายวงัไฮดงักล่าวขา้งตน้ มีลกัษณะ
เดียวกนักบังานศึกษาของ ส่องแสง ส่ือสุวรรณ (อา้งแล้ว)ได้ศึกษาเร่ือง นาเหมืองฝายกบัการจดั
ระเบียบสังคมลา้นนา ระหวา่ง พ.ศ. 1893-พศ. 2068 กล่าวว่า หากแยกแยะลกัษณะโครงสร้างทาง
กายภาพของระบบชลประทานเหมืองฝายจะประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบใหญ่ๆ คือ (1) ฝาย หรือ
วสัดุท่ีสร้างขวางทางเดินของแม่น ้าหรือหว้ย เพื่อทดระดบัน ้าในแม่น ้าหรือหว้ยใหสู้งข้ึนจนถึงระดบั
ท่ีตอ้งการ (2) ฝายนอ้ย หรือวสัดุท่ีสร้างขวางทางเดินของน ้าในล าเหมืองหลกั เพื่อทดระดบัน ้ าในล า
เหมืองหลกัใหสู้งข้ึนจนถึงระดบัท่ีตอ้งการให้ไหลเขา้ล าเหมืองซอย (3) ล าเหมืองหลกั คือ คลองส่ง
น ้ าท่ีขุดข้ึนเพื่อรับน ้ าจากการทดของฝายและระดบัความสูงของล าเหมืองหลกัจะอยู่ในระดบัท่ีสูง
กว่าพื้นท่ีเพาะปลูก (4) ล าเหมืองซอย คือ คลองส่งน ้ าท่ีขุดแยกออกไปจากล าเหมืองหลกั แต่เป็น
คลองส่งน ้ าท่ีขุดเขา้แปลงนาต่าง ๆ ลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของล าเหมืองคลา้ยกบัก่ิงแขนง
ไมท่ี้ตอนปลายจะแตกออกเป็น 2-3 แขนงเล็ก (5) ล าเหมืองน ้ าทิ้ง คือ คลองส่งน ้ าท่ีรับน ้ าส่วนเกินท่ี
ไหลมาจากแปลงนาต่าง ๆ ในพื้นท่ีชลประทานบริเวณหน่ึง ๆ และเป็นคลองส่งน ้ าท่ีรับน ้ าส่วน
เกินไปทิ้งลงสู่ล าเหมืองหลกัของระบบชลประทานท่ีอ่ืนท่ีมีพื้นท่ีรับชลประทานต ่ากวา่หรือไปทิ้งสู่
ทางเดินน ้ าของแหล่งน ้ าธรรมชาติ (6) แต คือ วสัดุท่ีสร้างข้ึนเป็นช่อง เพื่อรับน ้ าชลประทานท่ีไหล
จากล าเหมืองหลกัหรือล าเหมืองซอยให้ไหลเขา้สู่แปลงนา “แต” แต่ละแห่งมีการก าหนดขนาดของ
ช่องท่ีปล่อยให้น ้ าไหลผา่นไวอ้ย่างแน่นอน โดยมีขนาดวดัท่ีเรียกเป็นภาษาทอ้งถ่ินว่า “ต๊าง” และ
เม่ือเทียบกบัหน่วยวดัสากลแลว้ ช่องขนาด 1 ต๊าง มีขนาดเท่ากบัท่อวงกลม ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง
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ประมาณ 1 น้ิว หรือไมท่ี้บากเป็นร่อง ขนาดความกวา้งประมาณ 1 น้ิวและความลึกประมาณ 1น้ิว 
และ  พรพิไล เลิศวชิา และคณะ (อา้งแลว้) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของการจดัการน ้ าในระบบเหมือง
ฝายของลา้นนาในดา้นโครงสร้างทางกายภาพของระบบเหมืองฝาย ซ่ึงเป็นหลกัการทางวิศวกรรม
พื้นบา้นท่ีชาวบา้นคิดคน้ประกอบดว้ย 1) เหมืองก๋ิน คือ คลองส่งน ้าสายหลกัท่ีชาวนาขุดเช่ือมแม่น ้ า
เหนือฝาย  2) ปากเหมือง คือ ช่องทางผา่นของน ้ าจากฝายเขา้สู่ล าเหมืองหลวง มีประตู เปิดปิด เพื่อ
ควบคุมปริมาณน ้ า 3) เหมืองซอย หรือ เหมืองไส้ไก่ คือ ล าเหมืองหรือคลองส่งน ้ าท่ีรับน ้ าจาก
เหมืองหลวงจากการทดน ้ าของแต เขา้สู่พื้นท่ี 4)  แต หรือ ท านบ ท าหน้าท่ียกระดบัน ้ าในเหมือง
หลวงใหไ้หลเขา้ไปยงัล าเหมืองซอย 5) ตา๊ง หรือท่อส่งน ้าเขา้นา มีขนาดเล็กกวา่แต เป็นตวัแบ่งสรร
น ้าใหเ้ขา้สู่นาแต่ละผืนตามปริมาณท่ีก าหนดในสัญญาเหมืองฝาย 6) เหมืองลอ้งหรือ เหมืองเสีย ใช้
ในการระบายน ้ าส่วนเกินในการเกษตรออกจากไร่นา และใช้ในการแกปั้ญหาน ้ าไหลหลากรุนแรง 
หรือเวลาท่ีน ้ าท่วม ทั้ งน้ี ส่องแสง ส่ือสุวรรณ ยงัได้อธิบายว่า การสร้างฝายจะต้องค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ของระดบัความสูงระหวา่งตวัฝายกบัล าเหมืองโดยท่ีตวัฝายมีความลาดเททางดา้นทา้ย
น ้าแบนกวา่ดา้นเหนือน ้ าจนสูงพอแก่ความตอ้งการ ฝายจะท าหนา้ท่ีในการทดน ้ าท่ีอยูใ่นทอ้งน ้ าให้
สูงข้ึนมาแลว้ขดุล าเหมืองต่อจากฝายเพื่อชกัน ้าเขา้สู่พื้นท่ีเพาะปลูก พอน ้าไหลไปถึงพื้นท่ีซ่ึงมีระดบั
ต ่ากวา่สันฝายแลว้ น ้ าก็จะไหลออกจากล าเหมืองเขา้สู่ท่ีนาได ้จนถึงการแบ่งน ้ าให้ไปถึงพื้นท่ีทุกๆ 
แปลงไดด้ว้ยการขุดเหมืองไส้ไก่ จะสร้างข้ึนตามกระแสน ้ า เพื่อช่วยให้น ้ าไหลไปตามธรรมชาติ
ไปสู่ช่องทางท่ีน ้ าไหลไปตลอดสู่พื้นท่ีนา การท างานของส่วนท่ีเป็นช่องประตูน ้ าหรือต๊างนั้น จะ
คอยรับน ้ าจากล าเหมืองเพื่อส่งต่อไปยงัพื้นท่ีเพาะปลูก ความจุของต๊างจะไดรั้บการปรับระดบัให้มี
ขนาดเท่ากบัล าเหมือง เพื่อให้แน่ใจวา่พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดจะสามารถรับน ้ าท่ีแบ่งปันกนัไดต้าม
ก าหนดท่ีสมควร ต๊าง เป็นส่วนส าคญัท่ีจะเป็นตวัก าหนดการแบ่งส่วนของน ้ าให้ผูใ้ช้น ้ าในระบบ
ไดรั้บโดยเท่าเทียม   

การสร้างฝายมีความส าคญัมาก เพราะจ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานเป็นขั้นตอน ซ่ึง
ใน แต่ละขั้นตอนก็ตอ้งใชค้วามรู้ เทคนิค ทกัษะ และประสบการณ์ในแต่ละดา้น ซ่ึงโครงสร้างทาง
กายภาพของฝายแบบพื้นเมืองน้ี ประกอบด้วยวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถหาได้ในภายในทอ้งถ่ิน
ทั้งส้ิน จึงสะทอ้นให้เห็นว่าไม่เน้นการสร้างท่ีถาวร และสามารถปรับปรุงไดต้ามความเหมาะสม 
ดงัท่ี ม่ิงสรรพ์  ขาวสะอาด (อา้งใน อุไรวรรณ ตนักิมยง, อา้งแลว้) กล่าวถึงองค์กรเหมืองฝายว่า 
โครงสร้างทางกายภาพของฝายควรจะ  1) เป็นโครงสร้างท่ีใช้วสัดุในท้องถ่ินและต้องมีการ
ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ทดแทน 2) เป็นโครงสร้างท่ีปรับปรุงง่าย สามารถระดบัความสูงความลาด
เอียงของฝายไดง่้ายให้สอดคลอ้งกบัระดบัและความเร็วของน ้ า 3) เป็นโครงสร้างท่ีชุมชนสามารถ
ร่วมลงทุนกนัได้ 4) ระบบความรู้หรือเทคโนโลยีเหมืองฝาย เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการ
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ปรับปรุงพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีการสร้างฝายดว้ยวสัดุธรรมชาติและวธีิคิดแบบพื้นบา้น ยงัช่วย
ไม่ท าลายธรรมชาติของระบบนิเวศและ ความหลากหลายทางชีวภาพของล าน ้ า กล่าวคือ การท่ีตวั
ฝายเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีใชเ้ทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพื้นบา้น จึงมีช่องวา่งระหวา่งไมแ้ละหิน ท า
ให้ดิน ทราย ท่ีไหลมากบัน ้ าสามารถลอดผ่านได้ ไม่เกิดการสะสมและตกตะกอนของดิน ทราย 
บริเวณหนา้ฝาย นอกจากน้ีบริเวณหนา้ฝายยงัเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า เน่ืองดว้ยสภาพท่ีเป็นวงัน ้ า
ลึก ประกอบกบัโครงสร้างของตวัฝายไม่แน่นทึบยงัท าให้ปลาลอดข้ึนมาวางไข่บริเวณหนา้ฝายได ้
จึงเป็นความสัมพนัธ์อีกมิติหน่ึงระหวา่งลกัษณะทางกายภาพของตวัฝายกบัลกัษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ี  

 
4.4.2 การจัดการเหมืองฝายด้านสังคมวัฒนธรรม สังคมวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของวิถี

ชีวิตชุมชนผูใ้ช้น ้ าในมิติคุณค่าท่ีฝังรากลงในชุมชนจนกลายเป็นวฒันธรรมชุมชน เกิดเป็นการ
ด ารงชีวติท่ี ดีงาม มีระเบียบ กฎเกณฑ ์ศาสนา ประเพณีปฏิบติัสืบทอดกนัมา และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
มีคุณค่าท่ีดีงามเป็นพื้นฐาน ไม่วา่จะเป็นความรักใคร่กนัฉนัทพ์ี่น้อง การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การ
พึ่งพาอาศยักนั การแบ่งปัน ฯลฯ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนจึงอยู่บนฐานการ
แบ่งปันท่ีค านึงถึงความยุติธรรม  ดงันั้นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายจึง
ตอ้งมีการจดัการในมิติสังคมวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัต่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม การ
บ ารุง ดูแลรักษา ด้วยการ แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การก าหนดขอ้ตกลงร่วม กฎเกณฑ์ จารีต 
ประเพณี ซ่ึงส่งผลให้การจดัการเหมืองฝายมีประสิทธิภาพและปรับตวัไดภ้ายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

 
การบริหารจัดการเหมืองฝายจากกลุ่มผู้ใช้น า้  ประกอบดว้ย  
1) การส่งแรงงานซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมือง การซ่อมแซมฝายและการขุด

ลอกล าเหมืองเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าควบคู่กนั เรียกเป็นภาษาพื้นบา้นวา่ “การลอ้งเหมือง-ตีฝาย” หมายถึง                   
การจดัสรรแรงงานในระบบเหมืองฝายดว้ยการส่งแรงงานตวัแทนครัวเรือนของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าเพื่อ
ท างานซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมือง โดยมีหลกัการในการส่งแรงงานคือ จดัสรรแรงงานจาก
สัดส่วนท่ีพอเหมาะระหวา่งแรงงานท่ีใชท้  างานกบัจ านวนของพื้นท่ีรับน ้ าจากเหมืองฝาย กล่าวคือผู ้
ท่ีใชน้ ้ านอ้ย ยอ่มใชแ้รงงานในการท างานนอ้ย ในทางตรงกนัขา้มผูท่ี้ใชน้ ้ ามากยอ่มตอ้งใชแ้รงงาน
ในการท างานมากซ่ึงขอ้ตกลงในสัญญาเหมืองฝายวงัไฮก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนวา่ ผูมี้ท่ีนา 1-10 ไร่ 
จะตอ้งส่งแรงงาน 1 แรง ถา้มีเกิน 10 ไร่ ตอ้งส่ง 2 แรง ตอ้งส่งแรงงานมาท างานทุกวนั เช่น พ่อศรี 
ดาวเงินมีท่ีนา 10 ไร่ก็ตอ้งมาล้องเหมืองตีฝายทุกวนั หรือพ่อต๊ิบ ปิงเมือง มีท่ีนา 5 ไร่ ก็มาล้อง
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เหมืองตีฝายแบบวนัเวน้วนั เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัแรงงานดงักล่าวตอ้งน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้
ส าหรับการซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมืองมาดว้ย วสัดุท่ีใชใ้นการซ่อมแซมฝาย ประกอบดว้ย 
ไม้ค่าว ไม้หลัก และก๋วยหิน จัดสรรตามอตัราจ านวนพื้นท่ีรับน ้ าจากเหมืองฝาย เช่น หลักสั้ น 
ก าหนดไว ้ไร่ละ 20 เล่ม ก๋วยหิน ก าหนดไว ้ไร่ละ 50 ลูก ไมห้ลกัขนาดใหญ่ก าหนดตามจ านวน
แรงงานท่ีส่งมา เช่น หลกั 2 ศอก แรงละ 10 เล่ม หลกั 3 ศอก แรงละ 5 เล่ม และหลกั 8 ศอก แรงละ 
8 เล่ม เป็นตน้ ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมืองส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้
น ้าเคยใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยูแ่ลว้ เช่น คอ้น จอบ เสียม บุง้ก๋ี ฯลฯ กฎเกณฑ์ดงักล่าวนบัวา่ให้ความ
เสมอภาคและยุติธรรมแก่สมาชิกผูใ้ช้น ้ าทุกคน เพราะเกิดความสมดุลระหว่างสิทธิในการใช้
ประโยชนแ์ละหนา้ท่ีในการดูแลรักษา  

แรงงานท่ีส่งมาท างานเหมืองฝายจะต้องมีการ จะต้องสามารถท างานเก่ียวกับ
ปรับปรุงหรือขดุลอกเหมืองฝายไดจ้ริง โดยจะจดัสรรแรงงานตามลกัษณะงาน ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะคือ 1) งานฝาย จะใชว้ิธีแบ่งงานจะใชห้ลกัการท่ีเรียกวา่ “รุมกนัเอา” หมายถึง แรงงานลูก
เหมืองทั้งหมดจะตอ้งมาช่วยกนัท างานฝายหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่งานฝายเป็นงานหน้าหมู่ เพราะ
เป็นงานหนกั ตอ้งใช้จ  านวนแรงงานมาก มีความยากล าบาก และเส่ียงต่ออนัตราย เช่น การวางไม้
หมอนและการตีหรือตอกไมห้ลกัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีทกัษะในการด าน ้ า เป็นตน้ การท างานฝายจะแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผิดชอบตามความถนดัของบุคคล เพราะการซ่อมแซมฝายตอ้งใชท้กัษะและเทคนิค
ความช านาญ ผูป้ฏิบติัจึงตอ้งมีพละก าลงั มีความรู้ ทกัษะ และเทคนิคอยา่งดี ดงันั้นการส่งตวัแทนมา
เป็นแรงงานซ่อมแซมฝายจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีท าดว้ย จากการสัมภาษณ์
พ่อหลวงประสงค์ ตาแสง ผูใ้หญ่บา้นบา้นดง กล่าววา่ “ในอดีตแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายท่ีมี
อายุ 15 ปีขึน้ไป แต่ไม่ควรเกิน 65 ปี ถ้าส่งแรงงานท่ีมีอายุมากหรือน้อยกว่านีจ้ะต้องถูกปรับเพราะ
ถือว่าส่งไม่เต็มแรง หากเกิดอุบัติเหตุขึน้มาก็จะมีปัญหาเพราะไม่มีโรงพยาบาล มีแต่สถานีอนามัย 
จึงไม่คุ้มท่ีจะเส่ียง” และเช่นเดียวกบัพ่อนอ้ยสิงห์ค า ขนัค า กล่าวว่า “โดยวัฒนธรรมประเพณีแล้ว 
ลูกเหมืองหรือแรงงานท างานฝายจะต้องเป็นผู้ชาย ผู้หญิงเป็นฝ่ายเตรียมส ารับกับข้าวดูแลฝ่ายชาย
มากกว่า ฝายไม่ใช้งานผู้หญิง” สมาชิกท่ีมาท างานซ่อมแซมฝายจะตอ้งท างานตั้งแต่เชา้จรดเยน็ จะ
ใช้ระยะเวลามากน้อยแลว้แต่ความเสียหายของตวัฝายในแต่ละปี บางคร้ังอาจใช้เวลาเป็นวนัหรือ
บางคร้ังร่วมนบัเดือน แรงงานทุกคนตอ้งช่วยกนัซ่อมแซมจนกว่าจะเสร็จ จึงจะถือว่าหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไดส้ิ้นสุดลง  2) งานเหมือง หรือขุดลอกท าความสะอาดล าเหมืองหลวงจะท าหลงัจากท่ี
แรงงานทั้งหมดท างานฝายเสร็จเรียบร้อยแลว้ งานเหมืองสามารถใช้ได้ทั้งแรงงานชายและหญิง 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีเบาและมีความเส่ียงนอ้ยกวา่งานฝาย วธีิแบ่งงานจะใชห้ลกัการ“ป๋ันต่า” หมายถึง 
การแบ่งงานกนัในกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเพื่อท างานของระบบเหมืองฝาย ค าวา่ “ป๋ัน” แปลวา่ แบ่ง ส่วนค าว่า 
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“ต่า” แปลวา่ รอบ หรือ เวร แต่ค าในภาษาทอ้งถ่ินท่ีเรียกวา่ “ป๋ันต่า” นั้นยงัมีนยัความหมายท่ีสุภาพ
อ่อนโยนมาก เพราะโดยทัว่ไป ค าว่า “ป๋ัน” แปลว่า “แบ่งปันให้ดว้ยไมตรี” ฝายวงัไฮมีการป๋ันต่า
โดยใช้พื้นท่ีหมู่บา้นเป็นเขตในการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยบา้นม่วงฆอ้ง ซ่ึงอยู่ติดกบัฝาย จะมี
หน้าท่ีรับผิดชอบตั้งแต่ปากเหมืองหลวงหรือประตูส่งน ้ าจากตวัฝายไปจนถึงปูม (แต) ท่ี 5 แล้ว                
ส่งต่อให้หมู่บา้นดงรับผิดชอบต่อตั้งแต่หลงัปูมท่ี 5 ไปจนถึงปูมท่ี 10 และสุดทา้ยคือหมู่บา้นทุ่ง
หลุก รับผดิชอบตั้งแต่หลงัปูมท่ี 10 ไปจนถึงปูมท่ี 15 รวมถึงทา้ยเหมืองหลวงท่ีเช่ือมต่อกบัล าน ้ าปิง
อนัเป็นการส้ินสุดของการลอ้งเหมือง ส าหรับการลอ้งเหมืองในระดบัเหมืองซอยท่ีแยกน ้ าไปยงันา
ต่าง ๆ จะมีการก าหนดให้ลูกเหมืองท่ีรับน ้ าจากเหมืองซอยแต่ละล าเหมืองซอยท าการลอ้งเหมือง
กนัเอง โดยเร่ิมจากปากเหมืองซอยเร่ือยไป เม่ือขดุลอกไปถึงปากทางเขา้นาของใครก็ถือวา่เสร็จงาน 
ส่วนคนท่ีเหลือก็ขดุลอกต่อไปจนกวา่จะถึงปากทางเขา้นาของตน  

กรณีท่ีสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าไม่อาจไปร่วมงานซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมืองได ้ก็จะ
หาทางออกหรือแกปั้ญหาดว้ย “การลงแขก” หรือเรียกเป็นภาษาพื้นบา้นวา่ “การเอาม้ือเอาวนั”ซ่ึงจะ
กล่าวถึงรายละเอียดในล าดบัต่อไป แต่หากสมาชิกผูใ้ดขาดงานก็จะมีบทลงโทษกรณีไม่ส่งแรงใน
การซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมือง ซ่ึงแก่เหมืองแก่ฝายจะพิจารณาจากเหตุผลในการขาดงาน                              
และลงโทษดว้ยการวา่กล่าวตกัเตือนกนัในความผิดคร้ังแรก แต่ถา้ยงัไม่ส่งแรงมาท างานอีกในคร้ัง
ต่อไปก็จะด าเนินการลงโทษดว้ยการปรับเป็นเงินตามจ านวนวนัท่ีไม่มาท างาน หากยงัคงกระท า
ความผดิอีกก็จะตดัสิทธิการใชน้ ้าและตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าอยา่งถาวร การส่งแรงงาน
ซ่อมแซมฝายและขดุลอกล าเหมืองสามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิ 4.2 
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แผนภูมิ 4.2 การส่งแรงงานซ่อมแซมฝายและขดุลอกล าเหมือง 

การส่งแรงซ่อมแซมฝายและการขุดลอกล าเหมือง เป็นการจดัการเหมืองฝายดา้น
สังคมวฒันธรรม เพราะ เป็นกิจกรรมหน้าหมู่ท่ีผูใ้ช้น ้ าตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดูแล
รักษาเม่ือมีการใช้ประโยชน์จากเหมืองฝาย โดยยึดหลกัการอนัเป็นหัวใจส าคญัคือ สิทธิเท่ากับ
หนา้ท่ี หลกัการดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ความเสมอภาคและความยติุธรรมแก่สังคมผูใ้ชน้ ้ า 
เพราะได้เกิดจากการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีได้สัดส่วนพอเหมาะระหว่างแรงงานท่ีใช้ท างานกับ
ปริมาณการใชน้ ้าจากระบบเหมืองฝาย และผูใ้ชน้ ้ าต่างยึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นจนวฒันธรรม
ท่ีฝังรากลึกลงไปในวิถีชีวิตของผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ทั้งยงัแฝงดว้ยมิติคุณค่าท่ีดีงามคือความไม่เอารัด
เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั และเป็นการสร้างส านึกร่วมในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรส่วนรวม

การส่งแรงซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมือง 

การส่งตวัแทนจากครัวเรือน 

ของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า ในอตัรากา้วหนา้ คือ 

ผูมี้ท่ีนา          1-10 ไร่    ส่ง 1 แรง 

ผูมี้ท่ีนาเกิน   10    ไร่    ส่ง 2 แรง 
 

(สดัส่วนระหวา่งแรงงานท่ีใชท้ างานกบั
จ านวนของพ้ืนท่ีรับน ้ าจากเหมืองฝาย) 

หลกัการ 

สิทธิ เท่ากบั หนา้ท่ี 

(ใชแ้รงงานชายและหญิง) (ใชแ้รงงานชาย) 

แรงงาน วสัดุ-อุปกรณ์ 

งานเหมือง งานฝาย 

หลกัการท างาน
แบบ “รุมกนัเอา” 

หลกัการท างาน
แบบ “ป๋ันต่า” 

(หากไม่สามารถส่งแรงงานได้
ใชวิ้ธีการลงแขก) 

พิจารณาความเหมาะสม
ของแรงงานกบักิจกรรม 

งานระดบัเหมืองซอย งานหนา้หมู่ 
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ร่วมกนั ทั้งน้ีมีผูใ้ชน้ ้ าบางกลุ่มแสดงความห่วงใยต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีของชาวนาท่ีใชน้ ้ าจากเหมือง
ฝายเดียวกันในกรณีท่ีโครงสร้างตวัฝายมีความมัน่คงแข็งแรงข้ึนว่า แต่ก่อนมีการซ่อมแซมฝาย
ร่วมกนัทุกปีและเม่ือเสร็จส้ินภารกิจก็มีการประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีฝายซ่ึงไดย้ึดถือปฏิบติัสืบทอด
กนัมา แต่หากวิถีชีวิตเปล่ียนไปสังคมผูใ้ช้น ้ ามีความเป็นปัจเจกสูงข้ึน การท่ีไม่ตอ้งซ่อมแซมฝาย
เป็นประจ าทุกปีกลายเป็นการอ านวยความสะดวกสบายไดจ้ริง แต่ความร่วมมือร่วมใจ ความสามคัคี
ในหมู่คณะก็จะลดน้อยลง กลายเป็นเพียงการปฏิบติัเพราะหน้าท่ีหรือเพราะเป็นกฎเกณฑ์บงัคบั 
และไม่สามารถยึดเหน่ียวจิตใจคนไดเ้หมือนตอนท่ีมีการซ่อมแซมฝายอนัเปรียบเสมือนศูนยร์วม
ของผูใ้ช้น ้ าในการมีส่วนร่วม ดงัเช่น พ่อหลวงประสงค์ ตาแสง ก็เห็นว่า “กิจกรรมท่ีท ากันเป็น
ประเพณีเพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าคือ การท าฝาย ซ่อมฝาย เลีย้งผีฝาย ท าให้ชุมชนท้ัง 3 หมู่บ้านมีความ
สามัคคีกัน สมัยก่อนเม่ือตีฝายคนมาช่วยกันท างานมีอะไรก็พูดจากันสร้างความสัมพันธ์ไปในตัว 
แต่ช่วงหลังๆท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาท าให้อะไรๆ ง่ายขึน้ ทนขึน้ ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย ความสามัคคีก็
ไม่เกิด” และคุณสุนีย ์แสนออน กล่าววา่ “ปีนีไ้ม่มีการซ่อมแซมฝาย ท าให้คนสนใจท่ีจะมาดูแลฝาย
น้อยลงเพราะคิดว่าฝายมั่นคงแขง็แรงดีแล้ว เกรงว่าในอนาคตอาจส่งผลให้ความร่วมมือร่วมใจลด
น้อยลง ความมีจิตสาธารณะลดลง เครือข่ายชาวบ้านขาดจากกันโดยปริยาย”  

 
2) การลงแขก เรียกเป็นภาษาท้องถ่ินว่า “การเอาม้ือเอาวนั”  หมายถึง การการ

ชดเชยแรงงานของผูใ้ชน้ ้ าจากการท่ีไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมการซ่อมแซมฝายและการขุดลอกล า
เหมืองได ้เน่ืองจากมีความจ าเป็น เช่น ป่วย หรือมีกิจธุระส าคญัมาก จึงตอ้งชดเชยแรงงานโดยการ
ผลดักนัไปช่วยเป็นแรงงานให้แก่กนัและกนั แต่จะมีการพูดคุยบอกกล่าวกบัแก่ฝายถึงการไปร่วม
ไม่ได ้ซ่ึงก็จะมีการพิจารณาเหตุผลโดย แก่ฝายและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ส าหรับผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮก็ไดใ้ห้
ความหมายในภาษาชาวบา้นท่ีเขา้ใจง่ายและไม่ไดแ้ตกต่างกนัในทางนยั ไดว้า่ “ระบบการเอาม้ือเอา
วนั วา่ คือ การลงแขก เราไปช่วยเขา เขาก็กลบัมาช่วยเรา” หลกัการในการลงแขกคือ การนบัเอาวนั
ท าท่ีงานเป็นเกณฑ์แทนการจา้งด้วยส่ิงของหรือเงินตรา โดยคิดจากจ านวนวนัทั้งหมดท่ีสมาชิก
ร่วมกนัท างานเหมืองฝาย หากขาดงานก่ีวนัก็จะตอ้งชดเชยไปตามนั้น (พรพิไล เลิศวิชา และอรุณ
รัตน์ วเิชียรเขียว,อา้งแลว้) เน่ืองจากลูกเหมืองส่วนใหญ่มีทีนาไม่ครบแรง คือ มีท่ีนาไม่ถึง 10 ไร่ จึง
ไม่ตอ้งมาท างานเหมืองฝายทุกวนั สามารถการลงแขกดว้ยการผลดัเปล่ียนวนัท างานกบัแรงงานอ่ืน 
หากจะตอ้งขาดงานเหมืองฝายวนัใดก็จะไปเอาม้ือดว้ยการแลกวนักบัสมาชิกคนอ่ืนไวล่้วงหนา้หรือ
ชดเชยในภายหลงัตามจ านวนวนัท่ีขาดงาน การใชว้ิธีการลงแขกในงานเหมืองฝายเป็นการประยุกต์
มาจากการลงแขกของชาวนา เม่ือท านาจะตอ้งมีการพึงพิงแรงงานกนั ท าให้เห็นความส าคญัของกนั
และกนัไดเ้ป็นอย่างดี หากงานยงัคา้งอยู่ก็จะช่วยกนัท าให้เสร็จแมจ้ะเลยเวลาพระอาทิตยต์กดินไป
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แลว้ก็ตาม ระบบการเอาม้ือเอาแรงวางอยูบ่นพื้นฐานสังคมชาวนาท่ีมีความยืดหยุน่ในการท างาน ไม่
เคร่งเครียด หรือเร่งรัดและบีบอดัความสัมพนัธ์ให้เหลือเพียงนายจา้งและลูกจา้งแต่เพียงอยา่งเดียว 
การลงแขกจึงเป็นวฒันธรรมท่ีดีงามและเป็นหัวใจส าคญัของสังคมชาวนา เพราะเป็นการระดม
แรงงานแบบชุมชนหมู่บา้นท่ีมีขอ้ดีคือ ประการแรกงานเหมืองฝายเป็นงานท่ีตอ้งการใชแ้รงงานมาก
จ าเป็นจะตอ้งใช้ความร่วมมือกนัจากคนในชุมชน ประการท่ีสอง ระบบการเอาม้ือเอาวนัช่วยลด
ความตึงเครียดในการท างาน สอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ฉนัทเ์ครือญาติ
และเพื่อนบา้นสูงท าใหก้ารระดมแรงงานเป็นไปไดง่้าย และประการสุดทา้ย ระบบการเอาม้ือเอาวนั
ช่วยลดความจ าเป็นในการใช้เงินสด เน่ืองจากสังคมผูใ้ช้น ้ าในระยะน้ียงัขาดแคลนเงินสดจึง
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นระบบเอาม้ือเอาแรง  

การชดเชยแรงงานนั้นหากไม่สามารถท าได้ดว้ยวิธีการลงแขก ผูใ้ช้น ้ าก็สามารถ
ชดเชยแรงงานดว้ยวธีิอ่ืนคือ 1) ชดเชยแรงงานดว้ยการมาลงแรงท างานลวงหนา้หรือในภายหลงัวนั
ตามจ านวนวนัท่ีขาดงาน เรียกวา่ “การส่งแรงคืน”  2) ชดเชยแรงงานดว้ยการจา้งผูอ่ื้นมาท างานแทน
ตน ซ่ึงแรงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานหนกัท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงฝายหรือขุดลอกล าเหมืองได ้
การจา้งงานจะจา้งในอตัราค่าแรงปกติต่อวนั เรียกวา่ “การซ้ือแรง” เช่น พ่อต๊ิบ ดาวเงิน มีท่ีนา 5 ไร่ 
มาท างานเหมืองฝายแบบวนัเวน้วนั พ่อต๊ิบจึงสามารถใช้วนัท่ีเหลือรับจา้งลูกเหมืองคนอ่ืนได ้ทั้งน้ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของเหมืองฝายอย่างเคร่งครัด การจา้งงานจะถือเอาความส าเร็จของงาน
เป็นท่ีตั้ง ดงัท่ีพอ่ต๊ิบ กล่าววา่ “งานเหมืองฝายเป็นงานท่ีต้องท าอย่างจริงจัง ต้องเอาความส าเร็จของ
งานเป็นท่ีตั้ง ไม่ได้คิดถึงวนัหรือเวลา ถ้าจ้างท างานฝายกต้็องจ้างเตม็วัน แม้จะท างานเสร็จเพียงคร่ึง
วัน หรือเกินเวลาค า่มืดกต้็องจ่ายเต็มวัน” การจา้งแรงงานในลกัษณะดงักล่าวแตกต่างจากการจา้ง
แรงงานในระบบทุนนิยม เพราะเน้ือหาและรูปแบบในการจา้งสะทอ้นถึงการแลกเปล่ียนแรงงาน
โดยตอบแทนเป็นเงิน มากกวา่ท่ีจะเป็นการจา้งในความหมายท่ีนายจา้งท าต่อลูกจา้ง เพราะการจา้ง
ไม่ไดเ้ปล่ียนฐานะให้ฝ่ายหน่ึงเป็นนายจา้ง อีกฝ่ายหน่ึงเป็นลูกจา้ง เพราะผูใ้ช้น ้ าสามารถเป็นทั้งผู ้
จา้งเม่ือตนเองตอ้งการแรงงาน และเป็นผูรั้บจา้งเม่ือมีเวลาวา่ง ซ่ึงการจา้งในลกัษณะน้ีคลา้ยกบัการ
แลกเปล่ียนแรงงานโดยมีหน่วยเงินตราเป็นเกณฑ์วดัแรงงาน และมีความสัมพนัธ์อ่ืนเก่ียวขอ้งนัน่
คือความสัมพนัธ์ฉันท์เครือญาติและเพื่อนบา้น 3) ชดเชยแรงงานดว้ยการจ่ายเป็นเงินโดยค านวณ
จากค่าแรงรายวนัในท้องถ่ิน ขาดงานก่ีวนัก็จะต้องชดเชยเป็นเงินเท่ากับวนัท่ีขาดเป็นเรียกว่า 
“ค่าปรับ” เพื่อน าเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นค่าอาหารกลางวนัแก่ผูท่ี้มีท างานเหมืองฝาย  แต่โดย
วฒันธรรมการเอาม้ือเอาวนัของท้องถ่ินแล้ว ส่วนใหญ่การชดเชยแรงงานจะใช้วิธีการเอาแรง
มากกวา่เอาเงิน กล่าวคือ การชดเชยแรงงานดว้ยแรงงานซ่ึงเป็นการแสดงถึงการให้ความส าคญัต่อ
การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในงานหนา้หมู่ ไม่ไดท้  าให้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมขาด
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หาย เพราะถึงแมต้นเองจะไม่สามารถมาลงแรงช่วยงานส่วนรวมได ้ก็ยงัมีแรงงานอ่ืนมาชดเชยแทน
แรงงานของตนเอง ทั้งน้ีการจา้งงานของสังคมผูใ้ชน้ ้ าด าเนินไปบนฐานคิดของการช่วยเหลือเก้ือกูล
ฉันเครือญาติและเพื่อนบา้นไม่ได้ให้ความส าคญักบัระบบเงินตรา แต่การชดเชยด้วยค่าปรับนั้น
แสดงถึงความบกพร่องต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบตนเองต่อส่วนรวมมียงันัยถึงการลดทอน
ความส าคญัของการมีส่วนร่วมจึงตอ้งถูกปรับ เวน้แต่บางกรณีท่ีครัวเรือนไม่สามารถหาแรงงาน
แทนได ้ประกอบกบัขอ้จ ากดัทางดา้นเศรษฐกิจในยคุน้ีท่ีสังคมผูใ้ชน้ ้ ายงัมีระดบัต ่าจึงไม่นิยมชดเชย
ดว้ยเงินตรา การลงแขกหรือการเอาม้ือเอาวนัสามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิ 4.3 การลงแขกหรือการเอาม้ือเอาวนัของผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ 
การจดัการในเร่ืองการลงแขกหรือการเอาม้ือเอาวนัเป็นเร่ืองส าคญัมากในมิติสังคม

วฒันธรรม เพราะเป็นการป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนัของคนในสังคมผูใ้ช้น ้ าจาก               

หลกัการ 

การผลดัเปล่ียนวนัท างานกบั
แรงงานอ่ืน โดยนบัเอาวนั
เป็นเกณฑแ์ทนการจา้งดว้ย

ส่ิงของหรือเงินตรา 

การส่งแรงซ่อมแซมฝายและขดุลอกล าเหมือง 

การลงแขก หรือ 

การเอามือ้เอาวนั 

กรณีท่ีไม่สามารถ 

ร่วมงานเหมืองฝายตามวนั
และเวลาท่ีก าหนดได ้

คิดค านวณจาก
จ านวนวนัท่ีขาดงาน 

ไม่สามารถลงแขก
หรือเอาม้ือเอาวนัได ้

การชดเชยแรงงาน 

ดว้ยวธีิการอ่ืน  

การส่งแรงคืน 

 (การชดเชยดว้ยแรงงานตนเอง
ล่วงหนา้หรือยอ้นหลงั) 

การซ้ือแรง  
(การจา้งแรงงานอ่ืนมาเป็น

แรงงานแทนตน) 

การจ่ายค่าปรับ 

(การชดเชยแรงงานเป็นเงิน ) 

(วิธีท่ี 1)  (วิธีท่ี 2)  (วิธีท่ี 3)  
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เหมืองฝายเดียวกนั  เน่ืองจากงานเหมืองฝายเป็นกิจกรรมส่วนรวมของผูใ้ชน้ ้ าทุกคนท่ีตอ้งมีหนา้ท่ี
ดูแลรับผิดชอบร่วมกนั แรงงานจึงตอ้งก าหนดให้มีความเป็นธรรมและเสมอภาคกนั การเอาม้ือเอา
วนัเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีความส าคญั และแฝงไปด้วยคุณค่าการไวเ้น้ือเช่ือใจของผูใ้ช้น ้ าท่ีมีต่อกัน
ค่อนขา้งสูงและ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของวิธีการท่ีไม่ไดอ้ยูท่ี่การใช้เหตุผลอยา่งเดียว 
แต่จะมาพร้อมกบัทางเลือกท่ีถูกก าหนดมาเป็นล าดบัตามความเหมาะสม กล่าวคือ หากแมผู้ใ้ชน้ ้ ามี
เหตุจ าเป็นท่ีสมเหตุสมผลท่ีจะมาช่วยงานฝายไม่ได ้ก็สามารถผลดัเปล่ียนวนัท างานกบัแรงงานคน
อ่ืนในกลุ่มสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า หรือการส่งแรงงานคนอ่ืนภายในครัวเรือนมาชดเชยแทนแรงงานตน โดย
ตอ้งเลือกคนท่ีสามารถท างานแทนได ้หรือใชว้ิธีการจา้งแรงงาน แต่ถา้หาแรงงานแทนไม่ไดว้ิธีการ
สุดทา้ยคือการจ่ายค่าปรับ เป็นตน้ การลงแขกหรือการเอาม้ือเอาวนัจึงเป็นจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ี
สังคมผูใ้ช้น ้ าต่างยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นวฒันธรรมชุมชนในมิติของการร่วม
รับผิดชอบต่อทรัพยากรส่วนรวม แต่ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงท่ีมีระบบทุนนิยมเขา้มาเก่ียวขอ้ง
นั้น ท าใหก้ารชดเชยแรงงานดว้ยการจา้งผูอ่ื้นมาแทนแรงงานตนเองไดรั้บการนิยมเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
ระบบการผลิตท่ีเขม้ข้นข้ึน ท าให้ผูใ้ช้น ้ าต้องใช้เวลาในการเร่งการผลิต การจา้งแรงงานจึงเป็น
ทางออกท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในยามท่ีไม่สามารถลงแขกได ้แต่วฒันธรรมการลงแขกยงัคงมี
ใหเ้ห็นในสังคมชาวนาท่ียงัยดึถือปฏิบติัสืบทอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  

 
  3) การขอหลั่งน ้า หมายถึง การขอน ้ าจากเหมืองฝายเพิ่มเติมจากท่ีได้รับตาม
สัดส่วนท่ีผูบ้ริหารเหมืองฝายจดัสรรให้แลว้ สาเหตุอาจมาจากขาดน ้ าหรือไดน้ ้ าไม่เพียงพอในฤดู
แล้งเพราะอยู่ปลายเหมือง เป็นสาเหตุให้เกิดการลักน ้ าหรือการขโมยน ้ าได้ การนิยามและให้
ความหมายของการขอหลัง่น ้า ซ่ึงผูรู้้ไดใ้ห้ความหมายไว ้ไม่ต่างกนั เช่น พ่อบุญเลิศ จนัทิมา แก่ฝาย
ใหค้วามหมายไวว้า่ “เป็นการป๋ันน า้เป็นมือ้ หรือเป็นวัน มือ้นีผู้้ นีน้  า้เอา มือ้ต่อไปผู้นีเ้อา แบ่งกันคน
ละวนั เป็นรอบ ๆ ไป” ผูรู้้จากบา้นดงคือ พ่อหลวงประสงค ์ตาแสง  ให้ความหมายวา่ “เป็นการปัน
เวรกันเอาน ้า เหมือนกะน า้” เป็นตน้ โดยหลักในการขอหลัง่น ้ าจะต้องพิจารณาจากปริมาณน ้ า
ตน้ทุนท่ีอยู่ในฝายกับจ านวนน ้ าท่ีเพิ่มตามฤดูกาล (น ้ าฝน) และการมีส่วนร่วมในการลงมติจาก
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าในการก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อ “ป๋ันน ้ า” (ป๋ัน หมายถึง แบ่ง) โดยจะร่วมก าหนด
วนัหรือช่วงเวลาการแบ่งน ้ าใน 1 รอบเวร ซ่ึงเท่ากบั 1 วนั 1 คืน หรือ 24 ชัว่โมง แก่สมาชิกท่ีไดรั้บ
น ้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้น ้ า ซ่ึงจะพิจารณาปริมาณน ้ าท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะกิจกรรมการ
ผลิต และจ านวนพื้นท่ีท่ีจะใชน้ ้ าเป็นส าคญั การขอหลัง่น ้ ามีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเป็นธรรม
และเอ้ืออาทรต่อสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าจากเหมืองฝายเดียวกนั ทั้งยงัช่วยลดความขดัแยง้หรือแกไ้ขปัญหา
การลกัขโมยน ้าท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการขอหลัง่น ้าดงัแผนภูมิ 4.4 
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แผนภูมิ 4.4 ขั้นตอนและกระบวนการในการขอหลัง่น ้าของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ 
 

ขั้นตอนและกระบวนการในการขอหลัง่น ้ าของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ อธิบายไดว้่า                 
เม่ือมีกลุ่มสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าและร้องเรียนเพื่อขอหลัง่น ้ า ขั้นตอนแรก 
เป็นการวางแผนเตรียมการณ์เพื่อขอหลัง่น ้ า โดยแก่เหมืองแก่ฝายจะท าการส ารวจปริมาณน ้ าตน้ทุน
หรือน ้ าท่ีมีอยูใ่นฝายในขณะนั้น เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณน ้ า ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการขอหลัง่
น ้า โดยเร่ิมจากการประกาศใหมี้การประชุมตวัแทนครัวเรือนผูใ้ชน้ ้ า เพื่อรับรู้ปัญหาวา่หมู่บา้นใดมา
ขอหลัง่น ้ าพร้อมกบัแลกเปล่ียนขอ้มูลปริมาณน ้ า และหาขอ้ตกลงร่วมในการแบ่งน ้ าหรือไม่แบ่ง 
และแบ่งเป็นเวลาก่ีวนัซ่ึงจะพิจารณาปริมาณน ้ าท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะกิจกรรมการผลิต (พืชท่ีปลูก) 
และจ านวนพื้นท่ีท่ีจะใช้น ้ าเป็นส าคญั เพื่อจะท าให้น ้ าท่ีมีอยู่ในฝายสามารถแบ่งปันกนัได้อย่าง
ทัว่ถึง แต่ถา้พิจารณาแล้วปริมาณน ้ ามีมากพอ ซ่ึงจะดูจากน ้ าท่ีมีในฝาย และจ านวนน ้ าท่ีเพิ่มตาม
ฤดูกาล (น ้ าฝน) มีความต่อเน่ืองหรือตกตอ้งตามฤดูกาล ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งน ้ า แต่หากปริมาณน ้ า
นอ้ยกวา่ท่ีกล่าวขา้งตน้ก็จ  าเป็นตอ้งมีการแบ่งน ้า จากนั้นจะเป็นการวางแผนการแบ่งน ้าตามขอ้ตกลง

ขั้นตอน กระบวนการ 

2 

1 

3 

1. แก่เหมือง แก่ฝาย ช่วยกนัตรวจตราดูปริมาณน ้ าตน้ทุน 
   ในฝายท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
 2. รวบรวมเป็นขอ้มูลในการร่วมปรึกษาหารือกนั 
 

3.ให้ขอ้มูลเร่ืองน ้า/ประชุมหารือร่วมกบัตวัแทนสมาชิก 
   กลุ่มผูใ้ชน้ ้าทุกครัวเรือนเพ่ือพิจารณาป๋ันน ้า ซ่ึงจะตอ้ง 
  พิจารณาร่วมกิจกรรมการปลูกพืชท่ีตอ้งใชน้ ้าของครัวเรือน 
  ให้เหมาะสม (หาขอ้ตกลงวา่จะแบ่ง หรือไม่แบ่ง) 
4.วางแผนการป๋ันน ้ า: ก าหนดวนัในการแบ่งน ้า 
   ตามความสอดคลอ้งกบัขอ้ 3 
5. ประกาศขอหลัง่น ้า โดยจะประกาศล่วงหนา้ 1-2 วนั 
6. เร่ิมป๋ันน ้า: ไล่เรียงจากใกล ้ไปไกลฝาย (จากตน้เหมือง 
   ไปทา้ยเหมือง) 
 
7. หยดุการจ่ายน ้า เพ่ือให้สิทธิแก่สมาชิกรายต่อไป จะท า 
   เม่ือส้ินสุดรอบเวรการเปิดน ้า ซ่ึงก าหนดภายใน 24 ชัว่โมง 

การวางแผน 

เตรียมการณ์เพือ่ขอหลัง่น า้ 

การขอหลัง่น า้ 

การต่อขวบน า้ 
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ในมติท่ีประชุม โดยการก าหนดจ านวนรอบเวรหรือวนั เวลาในการแบ่งน ้ า ต้องพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการผลิตเช่นกนั จากนั้นแก่ฝายจะประกาศการหลัง่น ้ าก่อนวนัหลัง่น ้ า 1-2 วนั 
เพื่อใหผู้ใ้ชน้ ้ าท่ีอยูต่น้เหมืองรีบน าน ้ าเขา้พื้นท่ีท าเกษตรของตนเอง เม่ือถึงก าหนดวนัหลัง่น ้ าแก่ฝาย
ก็จะปิดประตูปากเหมืองซอย แต หรือท่อส่งน ้ าทั้งหมดในเขตตน้เหมือง เร่ิมจากประตูน ้ าหนา้ฝายสู่
คลองส่งน ้าหลกั เพื่อใหน้ ้าไหลเขา้สู่เหมืองซอยของหมู่บา้นท่ีขอหลัง่น ้าเท่านั้น เรียกวา่ “การขัง่น ้ า” 
และหา้มลูกเหมืองคนใดเปิดใชน้ ้าจนกวา่จะครบตามวนัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงท่ีผา่นมาเหมืองฝายวงัไฮได้
ใชร้ะบบการขอหลัง่น ้ าในเฉพาะฤดูท่ีท านาเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีความตอ้งการใชน้ ้ าพร้อมกนั 
ส่วนใหญ่จะเป็นบา้นทุ่งหลุกท่ีมีปัญหาน ้าไม่พอใช ้เพราะเป็นหมู่บา้นท่ีอยูท่า้ยเหมือง และพ่อปรีชา 
ขนัค า ผูช่้วยแก่ฝาย (บา้นทุ่งหลุก) กล่าวว่า “เม่ือคนท้ายเหมืองเกิดปัญหาน า้ขาดแคลน ก็ต้องไป
เจรจากับแก่กับคณะกรรมการเหมืองฝายประจ าหมู่ บ้าน แล้วพากันขึน้ไปดูปริมาณน า้ท่ีหน้าฝาย 
พร้อมกับเป็นการตรวจสอบสภาพฝายไปในตัว ว่าฝายร่ัวหรือไม่ ถ้าร่ัวกจ็ะประกาศให้สมาชิกผู้ใช้
น า้น ากระสอบทรายมากั้นหน้าฝาย พร้อมตกลงกันว่าขอปิดน า้หมู่ บ้านละ 2 วัน เพ่ือขั่งน า้ไปให้
หมู่ บ้านทุ่งหลุก” รองลงมาเป็นบา้นดง เพราะเป็นหมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีรับน ้ าเพื่อการเกษตรมากท่ีสุด               
แต่ในช่วงอ่ืน ๆ จะไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองน ้ าเท่าท่ีควร เพราะแต่ละหมู่บา้นท าการเกษตรท่ีใช้น ้ าใน
ช่วงเวลาต่างกนั วิธีการแบ่งน ้ าจะเร่ิมจากสมาชิกท่ีอยูใ่กลฝ้ายก่อนจากเหนือสุดหรือคนท่ีอยู่ตน้น ้ า                     
ไล่เรียงไปตามล าดบัจนถึงคนสุดทา้ยคือคนท่ีอยูป่ลายน ้ า ในการแบ่งน ้ าดว้ยวิธีการดงักล่าว ผูใ้ชน้ ้ า
เรียนรู้วา่ มีขอ้ดีจากวธีิการแบ่งน ้าวิธีน้ีคือ เม่ือเร่ิมปล่อยน ้ าจากฝายจนถึงแปลงนาของครัวเรือนแรก              
การเดินทางของน ้ าก็จะใช้เวลาไม่มาก คนท่ีอยูไ่กลน ้ าก็จะไม่ตอ้งเสียเวลารอนานเพราะน ้ าไหลมา           
เร่ือย ๆ และน ้ าจะซึมลงพื้นคลองท าให้การไหลของน ้ ารวดเร็วข้ึน ขั้นตอนท่ีสาม หยุดการจ่ายน ้ า
เม่ือครบรอบเวร เพื่อท่ีจะหลั่งน ้ าให้กับสมาชิกรายต่อไป และจะท าต่อเน่ืองไปจนกว่าจะครบ
จ านวนสมาชิกท่ีของหลัง่น ้า  

จากท่ีไดก้ล่าวถึงกฎเกณฑ์ในการแบ่งน ้ า หรือการจดัสรรน ้ าท่ีชุมชนเรียกวา่ “การ
ขอหลัง่น ้ า” ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การจดัการน ้ าจากฝายด าเนินไปได้ภายใต้
กลไกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจากเหมืองฝาย หรืออาจกล่าวไดว้า่ การขอหลัง่น ้ า เป็นหวัใจส าคญัในการใช้
น ้าจากเหมืองฝายในมิติสังคมวฒันธรรม เพราะแฝงดว้ยความหมายและคุณค่าท่ีสะทอ้นถึงโลกทศัน์
ในการจดัการน ้ า ซ่ึงมีความเช่ือมโยงทั้งเร่ืองการจดัการทางดา้นกายภาพและการจดัการทางสังคม
วฒันธรรม กล่าวคือ การขอหลัง่น ้ ามีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชน้ ้ าท่ีสัมพนัธ์กบัฤดูกาลและ
กิจกรรมการปลูกพืช แต่ภายใตว้กิฤติดงักล่าวส าหรับผูใ้ชน้ ้ าแลว้ กลบัท าให้เกิดการแบ่งปันเพราะมี
ฐานของศีลธรรมก ากบัช่วยใหเ้กิดการแบ่งปันกนัอยา่งเท่าเทียม และแสดงให้เห็นวา่ระงบัขอ้ขดัแยง้
ไดจ้ริง ท าใหผู้ใ้ชน้ ้ าพฒันาวธีิการจดัการทางสังคมดงักล่าวเพื่อช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
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การใชน้ ้าร่วมกนั รวมทั้งเกิดความเบ่งบานทางความคิด และมีการพฒันาแนวทางเพื่อจดัการปัญหา 
การเรียนรู้ธรรมชาติอยา่งเขา้ใจและรู้จริง ช่วยท าใหผู้ใ้ชน้ ้ าจดัการและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสมอีกดว้ย กล่าวไดว้า่ การขอหลัง่น ้ า มีองค์ประกอบท่ีครอบคลุมทั้งระบบการจดัการ 
และความคิดไปพร้อม ๆ กัน ท่ีสะทอ้นถึงโลกทศัน์ในการจดัการน ้ าท่ีมีฐานทางศีลธรรมก ากับ 
เง่ือนไขในการน าไปใชน้ั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ การสร้างให้เกิดความเท่าเทียม และระงบั
ขอ้ขดัแยง้ในการใชน้ ้าร่วมกนั  

 
4) ผู้น าในการบริหารจัดการเหมืองฝาย การบริหารจดัการเหมืองฝายจะตอ้งมีผูน้ า               

ในการบริหารจดัการ การศึกษาจากประวติัศาสตร์ฝายวงัไฮ พบวา่บุคคลหรือผูน้ าในการบริหารจดั
เร่ิมมาจากขุนนางในทอ้งถ่ิน คือ ท้าวสิงห์และเจา้ราช แสดงให้เห็นว่าผูน้  าเหล่าน้ีมีความรู้และ
สามารถดูแลระบบการบริหารจดัการเหมืองฝายไดอ้ย่างทัว่ถึง แต่ทั้งน้ีไม่ปรากฏว่า มีการสืบทอด
ต าแหน่งกนัมาอยา่งไร พบแต่เพียงว่า ฝายวงัไฮเร่ิมใช้ค  าวา่ “แก่ฝาย” คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2475 คือ 
พอ่ตนั ม่ิงเมือง จึงสันนิษฐานวา่ การบริหารจดัการองคก์รเหมืองฝายไดเ้ร่ิมเกิดข้ึนคร้ังแรกอยา่งเป็น
รูปธรรม จากการสัมภาษณ์พ่อหลวงประสงค ์ ตาแสง ผูใ้หญ่บา้นบา้นดง กล่าววา่ “ฝายวังไฮมีผู้ใช้
น า้เพียง 3 หมู่บ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณ การบริหารจัดการไม่ซับซ้อน เพราะมีแก่ฝาย เป็นผู้น าท่ีคน
ในชุมชนให้ความเคารพนับถือและย าเกรง เช่นเดียวกับสมัยท่ีอุ้ย (ตา) ของพ่อหลวง เป็น “พ่อ
แคว่น” (ก านัน) มีอ านาจสูงและค าส่ังท่ีเป็นประกาศิต ผู้คนให้ความเคารพนับถือและย าเกรงมาก จึง
มีค าพูดท่ีอุปมาอุปไมยว่า “เตวอย่างแคว่นใช้” แปลว่า เดินเหมือนแคว่นใช้ หมายความว่า หาก
แคว่นเรียกใช้งานกต้็องเร่งรีบท าเป็นเร่ืองด่วนทันที ไม่รีรอ เพราะเกรงกลัวว่าหากชักช้าจะเป็นการ
กระท าผิดต่อค าส่ังและไม่ให้ความร่วมมือ กจ็ะถกูลงโทษด้วยการใช้งานเพ่ิม ซ่ึงลักษณะงานจะเป็น
งานท่ีมากขึน้ หนักขึน้ มีความเส่ียงมากขึน้ หรืองานอ่ืนๆท่ีไม่มีใครอยากท า เพ่ือเป็นการไถ่โทษ”  
เช่นเดียวกบั พอ่หลวงสุนทร เทียนแกว้ กล่าวว่า “ในหมู่บ้านจะมีระบบแก่ท่ีส าคัญ 3 แก่ คือ แก่บ้าน 
แก่เหมืองแก่ฝาย และแก่วดั สมยัก่อนแก่ฝายนั้นคนจะเกรงกลัวมาก เพราะมีอ านาจในการเปิดปิดน า้ 
และลงโทษหากกระท าความผิด พอ ๆ กับแก่บ้านท่ีท าหน้าท่ีดูแลหมู่บ้านท้ังหมู่บ้าน ผู้ คนให้ความ
นับถือกันมาก”กล่าวได้ว่า ต าแหน่งผูน้ าในระบบเหมืองฝายนั้น มีแก่ฝาย แก่เหมือง เป็นผูท่ี้มี
ความส าคญัสูงสุด ค าวา่ “แก่” มีความหมายวา่มีอายุมากมีประสบการณ์มากหรือ หมายถึง ผูน้ าเป็น
หัวหน้าหรือประธานผูรั้บผิดชอบในการงานนั้น ๆ จารีตล้านนามี “แก่” ท่ีส าคญัท าหน้าท่ีเป็น
หัวหน้ากิจกรรมงานต่าง ๆ เช่น ชาวล้านนาเรียกผูใ้หญ่บา้นว่า “แก่บา้น” ส่วนไวยาวจักรเรียกว่า 
“แก่วดั” เป็นตน้  



 103 

การคดัเลือกกลุ่มผูน้ าในองคเ์หมืองฝายวงัไฮ จะมาจากการเลือกของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า                  
มีหลกัการเลือกท่ีส าคญัคือ เลือกคนท่ีความรู้และประสบการณ์สูง มีความเด็ดขาด เสียสละเพราะ
ตอ้งรับผิดชอบแบกรับภาระหนา้ท่ีการงานอนัหนกั ผูท่ี้จะมาเป็นแก่ฝายอาจคดัเลือกจากผูช่้วยของ
แก่ฝาย คนเก่า หรือผูเ้คยเป็นแก่ฝายมาก่อน หรือสืบทอดผ่านสายตระกูล เช่น  พ่อก านนัปัญญา ให้
พ่อน้อยแปลงลูกของท่านดูแลฝายวงัไฮ ในช่วงปี พ.ศ. 2460-2467 และในปี พ.ศ. 2467 พ่อน้อย
แปลงก็ให้ พ่อตนั ม่ิงเมือง ผูช่้วยแก่ฝาย ข้ึนเป็นแก่ฝายแทน หรือ ในช่วง พ.ศ. 2494 พ่ออุ๊ยหนานธิ 
โถเหลือง เป็นแก่ฝายจนถึง พ.ศ. 2500 ก็ลาออกแลว้ใหบุ้ตรคือ พ่อหลวงเฮือน โถเหลือง เป็นแก่ฝาย
แทน อีกกรณีหน่ึงคือ พอ่หลวงเฮือน เป็นแก่ฝายในปี พ.ศ. 2506  และกลบัมาเป็นแก่ฝายอีกคร้ังในปี 
พ.ศ. 2512 เป็นตน้ แก่ฝายจึงจะไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือจากสมาชิกเหมืองฝาย เพราะ
ถือวา่มีประสบการณ์ในการท างานเหมืองฝาย รู้หนา้ท่ีในการท างานกบัชาวบา้น และส่ิงท่ีน่าสนใจ
คือ แก่ฝายมกัจะถูกเลือกข้ึนมาจากผูใ้ชน้ ้ าท่ีอาศยัอยูบ่า้นทุ่งหลุกซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลายน ้ า เช่น พ่อหลวง
เฮือน  โถเหลือง พอ่อุย๊หนานธิ โถเหลือง พ่อแกว้ ชิธรรม พ่อมา  ฟองไหล  และพ่อบุญเลิศ จนัทิมา 
ลว้นเป็นแก่ฝายท่ีอาศยัอยู่บา้นทุ่งหลุกทั้งส้ิน จากการสัมภาษณ์ พ่อปรีชา ขนัค า ผูช่้วยแก่ฝาย จาก
บา้นทุ่งหลุก กล่าววา่ “คนท่ีอยู่ท้ายน า้มกัเป็นผู้ประสบปัญหาน า้ไม่พอใช้มากกว่าพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้ฝาย 
เม่ือมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับน า้ไม่เพียงพอกต้็องรวมกลุ่มกันขึน้ไปเจรจาขอแบ่งน า้กับบ้านดงและบ้าน
ม่วงฆ้อง ดังนั้นต้องให้ความส าคัญกับผู้อยู่ปลายน า้และควรได้รับการดูแล หน้าท่ีแก่ฝายส่วนใหญ่
จึงเลือกคนบ้านทุ่งหลุก” ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวมีงานศึกษาวจิยัสนบัสนุนคือ งานศึกษาวิจยัเร่ือง เหมือง
ฝาย การจดัการน ้ า จดัการคน บนพื้นฐานภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ของ พรพิลยั เลิศวิชา และคณะ 
(อา้งแล้ว) ท่ีกล่าวว่า การท่ีแก่ฝายมกัถูกเลือกจากชาวนาท่ีอยู่ปลายน ้ า เพราะมีเหตุผลส าคญั 2 
ประการ คือ 1) ผูใ้ชน้ ้ าท่ีอยูป่ลายน ้ ามกัเป็นผูท่ี้ประสบปัญหามากท่ีสุดในยามขาดน ้ า ดงันั้น เขาจะ
เป็นผูมี้ความเอาใจใส่ ระมดัระวงั ดูแลไม่ให้ เหมืองฝายเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง 2) ในทุก
ฤดูกาล ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาวนาปลายน ้ าหนีไม่พน้ปัญหาท่ีวา่ น ้ าไหลนอ้ยไม่พอเล้ียงไร่นา ซ่ึงมกั
เกิดจากล าเหมืองรก อุดตนั หรือไม่ก็มีผูใ้ช้น ้ าท่ีอยู่ตน้น ้ าใช้น ้ าเกินปริมาณท่ีตกลงกนั หรืออาจเกิด
จากมีการแอบปิดน ้ าบางจุดด้วยเหตุผลต่าง ๆ ชาวนาปลายน ้ าจึงเป็นบุคคลท่ีมีตอ้งเดินทางข้ึนไป
ตรวจดูตามล าเหมืองแต่ละลูกวา่มีส่ิงใดผิดปกติ การมอบให้ชาวนาปลายน ้ าเป็น “แก่ฝาย” ก็นบัวา่มี
เหตุผลอนัเหมาะสม 
 

กลุ่มผูน้ าเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการบริหารจดัการน ้ าในรูปแบบเหมืองฝาย ซ่ึง
แต่ละต าแหน่งมีภาระหนา้ท่ีต่างช่วยเหลือเก้ือกลูกนั บางส่วนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้แต่เป็น
ส่วนหน่ึงของกนัและกนั ช่วยเช่ือมร้อยให้การท างานกลุ่มสมบูรณ์ยิ่งข้ึน กลุ่มผูน้ าเหมืองฝายวงัไฮ
ประกอบดว้ย  
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  (ก) แก่ฝาย หรือ หัวหน้าฝาย เป็นบุคคลท่ีสมาชิกผูใ้ช้น ้ าคดัเลือก โดยจะเลือก
ตวัแทนหมู่บา้นละ 1 คน เป็นแก่เหมืองประจ าหมู่บา้น จากนั้นสมาชิกทั้งหมดจะเลือกแก่เหมือง1 
ใน 3 คน ให้เป็นแก่ฝาย แล้วแก่ฝายจะต้องเลือกตวัแทนหมู่บา้นเดียวกนัข้ึนมาอีก 1 คน เพื่อท า
หนา้ท่ีเป็น แก่เหมืองแทนตน บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแก่ฝายท่ีชดัเจนท่ีสุด คือ ประการ
แรก เป็นผูค้วบคุมดูแลสมาชิกให้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์การใชแ้ละดูแลน ้ าจากฝาย เพื่อไม่ให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบกนั ประการท่ีสอง ประสานกบัสมาชิกภายในและภายนอกกลุ่ม ประการท่ีสาม 
ส ารวจขอ้บกพร่อง เสียหายของฝายและคลองส่งน ้ า ร่วมกบัคณะกรรมการเหมืองฝาย ประการท่ีส่ี 
ตรวจดูแลการใชน้ ้ าในคลองส่งน ้ าเพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นธรรม ประการท่ีห้า ตดัสินกรณี
พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกด้วยกนั ประการท่ีหก เป็นผูเ้ก็บเงินค่าปรับจากสมาชิกกรณีท่ีไม่
มาร่วมกนัซ่อมฝาย ขุดลอกคลองส่งน ้ า ประการท่ีเจ็ด เก็บเอกสารท่ีส าคญั เช่น รายช่ือสมาชิกฝาย 
บางคร้ังอาจมอบหมายให้ผูช่้วยแก่ฝายเป็นผูเ้ก็บรักษาแทน ประการท่ีแปด เป็นผูป้ระสานงานกบั
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการขอสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการผลิตซ ้ าและต่อยอด
ความรู้เดิมท่ีประสานเฉพาะภายในของสมาชิกฝาย  
  (ข) แก่เหมือง หรือผูช่้วยแก่ฝาย เป็นบุคคลท่ีสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าคดัเลือก โดยเลือกจาก
ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน เป็นแก่เหมืองประจ าหมู่บ้าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานฝายท่ีแก่ฝาย
มอบหมายหรือช่วยแบ่งเบาภาระของแก่ฝาย ตลอดจนท าหน้าท่ีแทนในบางคร้ังบางคราวโดยมี
ความรับผดิชอบทัว่ ๆ ไป คือ ช่วยตรวจตราดูแลการใชน้ ้ าของสมาชิกในล าเหมือง ช่วยแก่ฝายแบ่ง
น ้ าให้แก่สมาชิกช่วยส ารวจความเรียบร้อยและความเสียหายของเหมืองฝาย ช่วยตรวจตราวสัดุ
อุปกรณ์และควบคุมดูแลการท างานซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมือง ช่วยแก่ฝายไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมหรือตดัสินกรณีพิพาทระหวา่งสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า เป็นตน้  
  (ค) ล่ามน ้าหรือล่ามเหมือง เป็นบุคคลผูน้ าข่าวสารต่าง ๆ จากแก่ฝายหรือแก่เหมือง
ไปบอกกล่าวแก่สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทราบ เช่น การนดัก าหนดการประชุม วนั เวลา สถานท่ี การท างาน
ซ่อมแซมฝายและขุดลอกล าเหมือง ตลอดจนชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งน าไปดว้ย และ
อ่ืน ๆ ตามแต่ท่ีแก่ฝายจะมอบหมายให ้ 

(ง) เลียบน ้ าหรือนายตรวจน ้ า  เป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ีดูแลเพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการน าน ้าเขา้มายงัเขตรับผดิชอบของตนตามรอบเวรท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งตรวจตราการใชน้ ้ าของ
สมาชิก ทั้งน้ียงัรวมถึงการดูแลตรวจตราสภาพของตวัฝายและประตูปากเหมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก 

ปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนกลุ่มผูน้ าตามความเหมาะสม กล่าวคือ จะมีต าแหน่ง 
(1) แก่ฝาย ไดจ้ากการคดัเลือกแก่เหมืองประจ าหมู่บา้น จากนั้นสมาชิกทั้งหมดจะเลือกแก่เหมือง1 
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ใน 3 คน ให้เป็นแก่ฝาย แก่ฝายคนปัจจุบนัคือ พ่อบุญเลิศ  จนัทิมา (2) แก่เหมือง หรือผูช่้วยแก่ฝาย 
เป็นบุคคลท่ีสมาชิกผูใ้ช้น ้ าคดัเลือก โดยเลือกจากตวัแทนหมู่บา้นละ 1 คน เป็นแก่เหมืองประจ า
หมู่บา้น ประกอบดว้ย พ่อวิลาส ใจค า แก่เหมืองบา้นม่วงฆอ้ง  พ่อสวงค์ ตาแสง แก่เหมืองบา้นดง 
และพอ่ปรีชา ขนัค า แก่เหมืองบา้นทุ่งหลุกและผูช่้วยแก่ฝาย  (3) เหรัญญิก ผูมี้หนา้ท่ีเก็บรักษาบญัชี
รายช่ือผูใ้ชน้ ้ า และเงินท่ีจดัเก็บจากสมาชิกในการบริหารจดัการเหมืองฝาย ผูท้  าหนา้ท่ีเหรัญญิกคือ 
พ่อปรีชา ขนัค า แก่เหมืองบา้นทุ่งหลุก และ (4) คณะกรรมการเหมืองฝาย อีกหมู่บา้นละ 4 คน ท า
หน้าท่ีช่วยเหลือ แก่เหมืองประจ าหมู่บา้นดูแลความเรียบร้อย ส่วนต าแหน่งท่ียกเลิกไปคือ ล่ามน ้ า
หรือล่ามเหมือง ซ่ึงปัจจุบนัการกระจายข่าวสารของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าใชว้ธีิการประกาศเสียงตามสายแทน 
ส่วนต าแหน่ง เลียบน ้ าหรือนายตรวจน ้ า นั้นปัจจุบนัตวัฝายมีความมัน่คงแข็งแรงประกอบกบัการ
ปรับปรุงคลองชลประทานเป็นคลองซีเมนต์แล้ว จึงเป็นการลดภาระด้านการตรวจตราความ
เรียบร้อย เหลือเพียงคณะกรรมการเหมืองฝายท่ีช่วยเหลือการท างานของแก่เหมืองประจ าหมู่บา้น  

วาระการด ารงต าแหน่งแก่ฝายในอดีตไม่มีการก าหนดเวลาท่ีชดัเจน เพราะแก่ฝาย                  
แต่ละคนอยู่ในต าแหน่งคนละหลายปี เน่ืองจากผูใ้ช้น ้ าให้ความไวว้างใจในการบริหารจดัการน ้ า 
ส่วนมากจะเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์จากการเป็นผูช่้วยแก่ฝาย ผูท่ี้เคยเป็นแก่ฝายมาแล้ว 
หรือผูท่ี้สืบทอดทางสายเครือญาติของแก่ฝาย ผูใ้ช้น ้ ามกัจะเลือกให้ช่วยท างานต่อจนกว่าจะขอ
ลาออกจากหนา้ท่ี เพราะขอ้จ ากดัดา้นอายุและสุขภาพ ประกอบกบัไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แลว้ เช่น พ่อมา ฟองไหล ปัจจุบนัอายุ 72 ปี ปัจจุบนัไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลว้เน่ืองจาก
อายมุากและสุขภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานจึงขอลาออกจากต าแหน่งแก่ฝายเม่ือปี 2549 เป็นตน้  

 
5) ความเช่ือและพิธีกรรมการเลีย้งฝีฝาย ผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮมีความเช่ือเก่ียวกบั “ผี” 

ซ่ึงได้ให้คุณค่าและความหมายของค าว่า “ผี” ไวคื้อ วิญญาณท่ีประจ าอยู่แทบทุกหนทุกแห่งใน
ทอ้งถ่ินเป็นผูท้  าหนา้ท่ีรักษาความอุดมสมบูรณ์ และใหค้วามคุม้ครองให้รอดพน้จากภยัอนัตรายต่าง 
ๆ ส่วนความเช่ือเร่ืองผีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการน ้ าฝายวงัไฮคือ “ผีฝาย” เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิต
อยูใ่ตต้น้ ไมไ้ฮ (ไทร) แลว้อญัเชิญมาสถิตอยูใ่น “หอบูชาผีฝาย” ท่ีปลูกสร้างข้ึนอยา่งค่อนขา้งถาวร
ใตต้น้ไมบ้ริเวณใกลฝ้าย ท าหนา้ท่ีคอยปกปักรักษาเหมืองฝายและดลบนัดาลมีน ้ าใชต้ลอดปีเพื่อให้
การเพาะปลูกผลผลิตขา้วเป็นไปไดด้ว้ยดีมีความอุดมสมบูรณ์ และ “ผีเจา้ท่ี” คือ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิง
สถิตอยูท่ ัว่ไปในอาณาบริเวณชุมชนซ่ึงดูแลปกปักษรั์กษาชุมชน ถา้หากจะมีการใชป้ระโยชน์ไม่วา่
จะดว้ยรูปแบบใดก็ตอ้งบอกกล่าวเพื่อขออนุญาตก่อน รากฐานทางความคิดดงักล่าวเกิดจากในอดีต
ชุมชนผูใ้ช้น ้ ามีวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กับการพึ่ งพาทรัพยากร ซ่ึงในยุคสมัยนั้นมีความอุดม
สมบูรณ์ แต่ภายใตเ้ง่ือนไขทางธรรมชาติท่ีไม่อาจคาดคะเนได ้และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง 
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ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากประสบการณ์สัมผสัรู้ จึงเป็นส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย
เหตุผล ดงันั้นตอ้งปฏิบติัตอบดว้ยการเคารพ กราบไหวบู้ชา และนบัถือไวเ้ป็นส่ิงสูงสุด จึงเกิดความ
เช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบั “ผี” ท่ีเช่ือกนัว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตและลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ต่างก็มีวิญญาณหรือส่ิงเหนือธรรมชาติประจ าอยู่ทั้ งส้ิน ดังนั้น ผี จึงเป็นศูนย์กลาง
เช่ือมโยงโลกทศัน์ แนวคิด และแบบแผนพฤติกรรมของชุมชนเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร ระบบ
หลกัคิดท่ีส าคญัคือ การให้ผีเป็นเจา้ของทรัพยากรเพราะเป็นผูดู้แลปกปักษรั์กษา ส่วนคนเป็นเพียง
ผูใ้ชป้ระโยชน์ ฉะนั้นหากจะมีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ตอ้งขออนุญาตเจา้ท่ีก่อน ดงัท่ีผูใ้ชน้ ้ า
ฝายวงัไฮ ไดส้ะทอ้นแนวคิดให้เห็นในกรณีการสร้างฝาย ก่อนการก่อสร้างฝาย ผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งมีการ
บอกกล่าวเจา้ท่ีเจา้ทาง หรือ “ผีเจา้ท่ี” เป็นผีท่ีดูแลทรัพยากรน ้ า ดิน ป่าในบริเวณนั้น ซ่ึงเป็นการขอ
อนุญาตในการก่อสร้าง โดยบอกเล่าเป็นค าพูดท่ีบอกกล่าววา่ “เจ้าพ่อเอ๋ย ลูกหลานจะสร้างฝายแถว
นี ้ช่วยเป็นก าลังใจให้เน้อ ให้ฝายบ่ปุด บ่พัง ใช้การได้เน้อ แล้วยกมือขึน้หัว สาธุ” พ่อต๊ิบ ดาวเงิน 
กล่าววา่ “หากไม่ขออนุญาตผีเจ้าบ้านและฝายท่ีก่อสร้างจะไม่ส าเร็จ หรืออาจใช้การไม่ได้ กจ็ะบน
เจ้าบ้าน ถ้าฝายสร้างได้ส าเร็จกจ็ะต้องไปแก้บนด้วยเคร่ืองเซ่นไหว้ เหล้า ไก่ ถ้าไม่แก้บน ชาวบ้าน
ท่ีมาร่วมกันก่อสร้างฝายในวันนั้นอาจมีอันเป็นไป จะมีเหตุให้ฝายใช้การไม่ได้หรือขึด และเกิด
ความไม่สิริมงคลขึน้ในหมู่บ้าน” เม่ือการก่อสร้างฝายส าเร็จผลไดด้ว้ยดี ก็จะมีการสร้าง “หอบูชาผี
ฝาย” ไวบ้ริเวณใกล้เคียงกบัตวัฝาย โดยเช่ือว่าเหมืองฝายนั้นมี “ผีฝาย” อาศยัอยู่เพื่อปกปักรักษา
เหมืองฝายและดลบนัดาลให้มีน ้ าตลอดปีและการเพาะปลูกผลผลิตขา้วเป็นไปไดด้ว้ยดีมีความอุดม
สมบูรณ์  

ความเช่ือในเร่ืองผีจึงมีการส่ือผา่นทางพิธีกรรมการเล้ียงผีฝาย โดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญั 3 ประการคือ ประการท่ีหน่ึง เพื่อขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรน ้ าและผลผลิต
ทางการเกษตร กล่าวคือเม่ือมีน ้ าดีตลอดปีก็ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไดผ้ลดีไปดว้ย เพราะมี
ความเช่ือว่าผีอารักษ์ท่ีสิงสถิตอยู่บริเวณฝายจะน าพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติดลบนัดาลให้เกิดฝน
หรือน าความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผูใ้ช้น ้ าได ้การท าพิธี “เล้ียงผีฝาย” จึงเป็นวิธีการติดต่อส่ือสารกบัผี
หรือส่ิงศกัด์ิสิทธิให้รับรู้ถึงความตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ า ผูป้ระกอบพิธี อาหาร เคร่ืองเซ่นไหว ้รวมทั้ง
การกระท าของผูใ้ชน้ ้ า เช่น การกล่าวค ายื่นโยง ลว้นเป็นการกระท าท่ีบ่งบอกถึงความตอ้งการท่ีจะ
ส่ือสารกบัส่ิงศกัด์ิสิทธิและอ านาจเหนือธรรมชาติทั้งส้ิน ประการท่ีสอง ขอความคุม้ครองจากผี
อารักษ ์อ านาจเหนือธรรมชาติและการควบคุมของมนุษยท่ี์ผีมีอยูส่ามารถให้ความคุม้ครองผูใ้ชน้ ้ า 
ครอบครัว ชุมชน ตลอดถึงพืชผลทางการเกษตรให้รอดพน้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ ได้ เช่น ภัย
ธรรมชาติและภยัจากการกระท าของมนุษย ์และประการท่ีสาม เพื่อสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของ
ชุมชน ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกท่านต่างยืนยนัถึงความตอ้งการท่ีจะสืบทอดและรักษาประเพณีการ
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เล้ียงผฝีายของชุมชนเอาไวใ้หสื้บทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลาน การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัใน
พิธีกรรมการเล้ียงผีฝายยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าให้ผูใ้ช้น ้ ามีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนกนั 
ตลอดจนร่วมรับประทานอาหารและเฉลิมฉลองกนัตามวิถีชาวบา้น ปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวยอ่มมีส่วน
ช่วยผลิตซ ้ าอุดมการณ์ทางวฒันธรรมร่วมกนั และช่วยสร้างความสามคัคีความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัในชุมชน โดยมีความเช่ือและพิธีกรรมเป็นศูนยร์วมในการเช่ือมโยงจิตใจของผูใ้ชน้ ้ าเหมือง
ฝายเดียวกนัอีกดว้ย  

รูปแบบและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีฝาย เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ 
กล่าวคือ มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และบทบาทผูน้ าในการประกอบพิธี การใชภ้าษาสัญลกัษณ์
เป็นส่ือในการถ่ายทอดถึงเน้ือหา ความเช่ือ อารมณ์ และความรู้สึกร่วม โดยมีการยึดถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด ขั้นตอนแรก การก าหนดวนัเล้ียงผีฝาย จะก าหนดข้ึนในช่วงก่อนฤดูกาลท านาราวเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน หรือประมาณเดือน 8 เดือน 9 เหนือ แลว้จะท าการหาฤกษ์ยามตามเดือน
พื้นเมือง หากเป็นเดือน 9 จะมีวนัเสียคือวนัพฤหสับดี ก็จะไม่ท าพิธีในวนัน้ี นอกจากนั้นยงัมีความ
เช่ือของทอ้งถ่ินอีกวา่ วนัพุธจะเป็นวนัประชุมของผี ผีทุกตนจะไปประชุมกนัท่ีศาลเจา้พ่อหลวงค า
แดงซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิตามความเช่ือสากลของชาวเชียงดาว จึงไม่เล้ียงผีในวนัพุธดว้ย  ขั้นตอนท่ีสอง 
เตรียมการประกอบพิธีเล้ียง ผีฝาย เม่ือก าหนดวนัเล้ียงผีฝายท่ีแน่นอนแลว้ แก่ฝายก็จะประกาศให้
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทุกคนทราบเพื่อเก็บเงินจากสมาชิกน าไปซ้ือเคร่ืองเซ่นไหว ้ซ่ึงการเล้ียงผีฝายวงัไฮจะ
ก าหนดให้เล้ียงไก่ 3 ปี สลบักบัการเล้ียงววั 1 ปี พร้อมทั้ง ขา้วตอก ดอกไม ้ธูป เทียน ขา้วเหนียว 
อาหารคาวหวาน เหลา้ขาว เม่ียงและบุหร่ี ขั้นตอนท่ีสาม การประกอบพิธีเล้ียงผฝีาย เม่ือถึงวนัเล้ียงผี
ฝายก็จะน าเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้เตรียมไวม้ายงับริเวณท่ีประกอบพิธี จะท าการฆ่าววัหรือไก่บริเวณหนา้
หอบูชาผีฝาย หากเป็นเน้ือววัจะมีการน าส่วนส าคญัต่าง ๆ เช่น เขา หัว เทา้ หาง และเคร่ืองในทุก
อย่างข้ึนบูชาหอผี จากนั้น ผูน้  าทางพิธีกรรม หรือ “ตั้งขา้ว” จะกล่าวค ายื่นโยงบูชาผีฝาย โดยค า
กล่าวจะเป็นร้อยแกว้ มีใจความวา่ “ ขอเชิญผีฝายพร้อมท้ังบริวารท้ังหลาย มารับเอาเคร่ืองเซ่นไหว้ 
อันประกอบด้วย วัว ข้าว เหล้า และโภชนาการอาหารพร้อมหมด ซ่ึงข้าพเจ้าท้ังหลายได้น้อมน ามา
ถวายบูชา ขอจงเมตตารับเคร่ืองบูชาท้ังหลาย และขอให้น า้ท่าอุดมสมบูรณ์ ข้าวปลาอาหารงาม
ตลอดท้ังปี” หลงัจากนั้นก็วางทิ้งไวเ้พื่อรอเวลาใหม้ารับเอาเคร่ืองเซ่นไหว ้ผา่นไปจนกวา่ธูปจะไหม้
หมด จึงคาดว่าผีรับประทานเคร่ืองเซ่นอ่ิมแล้ว ตั้ งข้าวก็จะยกเอาเน้ือววัหรือเน้ือไก่ลงมาให้
คณะกรรมการปรุงเป็นอาหารเล้ียงผูร่้วมงานต่อไป เรียกว่า “กินข้ีซากผี” ขั้นตอนท่ีส่ี หลังการ
ประกอบพิธีกรรมเสร็จส้ิน จะเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองและพบปะพูดคุยกนั เสมือนเป็น
โอกาสท่ีผูใ้ชน้ ้ าจะมาพบปะสังสรรคก์นัไปรอบปี  
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ความเช่ือและพิธีกรรมการเล้ียงผีฝาย เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเหมืองฝายดา้น
สังคมวฒันธรรม เพราะเป็นการใชก้ลไกทางจารีตประเพณีท่ีช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม        
ท่ีครอบคลุมความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับทรัพยากรธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ ไวส้ าหรับการเป็นท่ีสักการบูชาเป็นการบูชาผีฝาย เพื่อช่วยดูแลรักษาฝายไม่ให้พงั ความ
เช่ือน้ีเป็นจารีตก ากบัพฤติกรรมของผูใ้ชน้ ้ าใหส้ านึกในบุญคุณของแม่น ้าและฝายกั้นน ้ า จะเห็นไดว้า่
การใชพ้ิธีกรรมนั้นเป็นการใชภ้าษาสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความเช่ือในมิติของการถ่ายทอดสาส์น มีทั้งท่ี
เป็นตวัถ่ายทอดเน้ือหาความเช่ือและการถ่ายทอดอารมณ์ร่วม พิธีกรรมจึงเป็นโอกาสท่ีสาส์นถูก
ผลิตซ ้ า ตอกย  ้าในจิตส านึกของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมพิธีกรรม การท่ีอุดมการณ์ร่วมถูกผลิตซ ้ าให้ทรง
พลงัไดน้ี้เพราะพิธีกรรมเป็นภาษาท่ีเนน้การใชค้วามรู้สึกเป็นส่ือในการถ่ายทอดสาส์นท่ีเป็นเน้ือหา 
ความรู้สึกแบบต่าง ๆ จะถูกส่งผา่นสัญลกัษณ์หลายชนิด เช่น ค าสวด กล่ินธูป ควนัเทียน และการใช้
ส่ือท่ีเป็นส่ิงของ เช่น สายสิญจน์ น ้ามนต ์การเร้าความรู้สึกในพิธีกรรมท าให้เน้ือหาสาส์นท่ีจะส่ือมี
พลงั มีมนตข์ลงั มีชีวติ มีอ านาจเหนือจิตใจ โดยมีหมอผท่ีีเปรียบเสมือนเทคโนโลยีท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญมา
เป็นตวักลางในการเช่ือมต่อกบัพลงัเหนือธรรมชาติ ซ่ึงพิธีกรรมเหล่าน้ีลว้นมีอ านาจเชิงสัญลกัษณ์ท่ี
เป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543) 
พิธีกรรมจึงมีลกัษณะพิเศษท่ีดึงดูดความสนใจ มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์และมีความ ละเอียดอ่อน
แฝงอยู ่รูปแบบของพิธีกรรมจึงมีลกัษณะออ้นวอนเพื่อให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติคุม้ครองและ
เอ้ือประโยชน์ให ้(Davis 1984 อา้งใน สุริยา สมุทรคุปต ์และคณะ, 2536)  

ปัจจุบนัการประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีฝายยงัคงยึดถือรูปแบบการประกอบพิธีกรรม
ตามแบบเดิม แต่มีกลุ่มองคก์รหรือบุคคลภายนอกเขา้มาร่วมประกอบพิธีกรรม เช่น เจา้หน้าท่ีจาก                     
กรมชลประทาน  มีการประชุมประจ าปีและพิธีกรรมเล้ียงผีฝาย แต่ไม่มีกิจกรรมซ่อมแซมฝายและ               
ขุดลอกล าเหมือง เน่ืองจากตัวฝายมีการปรับปรุงให้มัน่คงแข็งแรงและคลองส่งน ้ าก็ได้มีการ
ปรับปรุงเป็นคลองปูนซีเมนต์ ทั้งน้ียงัมีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าบางส่วนได้แสดงความรู้สึกห่วงใยต่อความ
เปล่ียนแปลง ทางกายภาพท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมวฒันธรรมอันดีงามดั้ งเดิมของผูใ้ช้น ้ า เช่น 
องอาจ เดชา กล่าวว่า “เม่ือก่อนทุกหมู่บ้านจะต้องมาร่วมกันท าพิธีท่ีหน้าศาลผีฝายตั้งแต่เช้ามืด แต่
เด๋ียวนี้คนรีบท ารีบกลับ รู้สึกว่าความเป็นจิตวิญญาณเส่ือมลง จารีต ประเพณี นับวันจะสูญหาย 
กลายเป็นเพียงการท าเพราะหน้าท่ีและท าให้เสร็จไปเท่านั้น และหากในอนาคตมีระบบทุนนิยมเข้า
มาส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปของแพ มีร้านคาราโอเกะ จารีตและความเช่ือก็ถูกกระทบด้วย ฝาย
วังไฮมีหอบูชาผีฝายอันเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ เม่ือส่ิงบรรเทิงเริงรมณ์เข้ามาก็ถูกลดทอนคุณค่าลง” 
คุณนุจิรัตน์ อ่องฬะ คุณสุนีย ์แสนออน และคุณกิตติมา ขุนทอง นกัวิจยัโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิง
ตอนบน ก็ไดแ้สดงความเห็นเช่นเดียวกนัว่า “วันนีย้อมรับว่าหากกลับไปดูรูปธรรมของฝายวังไฮ
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แล้วกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งพรอดรักของหนุ่มสาว ไม่ใช่แหล่งศีลธรรมอันดีอีกต่อไป แม้ว่า
กล่ินไอของศีลธรรม จริยะธรรมยังคงอยู่  แต่ก็ถูกปรุงแต่งด้วยกล่ินไอของนันทนาการเข้าไปด้วย 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงของสังคมแต่กมี็ห่วงใยต่อความเปล่ียนแปลงอยู่ด้วยเช่นกัน” เป็นตน้ 

 
การศึกษาพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของเหมืองฝายวงัไฮ ในการบริหารจดัการ

ดา้นสังคมวฒันธรรมนั้นเป็นการจดัการท่ีอยูบ่นพื้นฐานจารีตประเพณีท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่ง
เป็นธรรมระหว่างสังคมผูใ้ช้น ้ าดว้ยกนัและครอบคลุมไปถึงส านึกสาธารณะในการใช้ ประโยชน์
ควบคู่ไปกับดูแลรักษาทรัพยากรน ้ า เพราะถือเป็น “สิทธิหน้าหมู่” ท่ีให้ความส าคญักับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เป็นการสร้างส านึกร่วมในการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรร่วมกนั ยศ สันตสมบติั (2545) ทั้งยงัเป็นการมุ่งเน้นการจดัการทรัพยากร
ของส่วนรวม (Common Property) เพื่อใหสิ้ทธิการใชป้ระโยชน์อยูบ่นหลกัของของความเป็นธรรม
ต่อสังคมและระบบนิเวศ ผา่นการจดัการเชิงสถาบนั การจดัการเหมืองฝายนอกจากจะใชก้ลไกทาง
สังคม ไดแ้ก่ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงร่วม ขอ้ห้าม บทลงโทษ แลว้ ยงัมีกลไกทางวฒันธรรม
เป็นเคร่ืองก ากบัคุณค่าของวิถีชีวิตท่ีดีงามของชุมชนผูใ้ชน้ ้ า ทั้งในดา้นของความเช่ือ ศาสนา จารีต 
ประเพณี ท่ีช่วยเสริมพลังให้การจดัการโดยกลไกทางสังคมมีพลงัอ านาจมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการ
จดัการทางสังคมวฒันธรรมไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะแต่ละระบบลว้นเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัซ่ึงกนัและกนั ดงัท่ี ประเวศ วะสี (2539) กล่าววา่ วฒันธรรม คือวิถีชีวิตของ
ชุมชนหน่ึงๆ สมาชิกมีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความเช่ือร่วมกนั มีระบบคุณค่าร่วมกนั มีการท ามา
หากิน มีกฎกติกาและประเพณีของการอยู่ร่วมกนั ศาสนธรรมเป็นเร่ืองท่ีขาดไม่ไดเ้พราะถา้ขาด
ชุมชนก็แตกสลายไม่ย ัง่ยืน เช่นเดียวกบั อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ (2538) กล่าววา่ ระบบคุณค่า ซ่ึง
หมายถึงศีลธรรมของส่วนรวม และจิตวิญญาณความเป็นมนุษยท่ี์ ท่ีให้ความส าคญักบัความเป็น
ธรรม ความอุดมสมบูรณ์ และความย ัง่ยืนของสังคมและธรรมชาติ บนพื้นฐานของการเคารพต่อ
ส่วนรวมและเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเอง จะเห็นระบบคุณค่าน้ีในรูปของศาสนาและความเช่ือในส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ เช่น การนบัถือผี ซ่ึงจะมีศีลหรือ ขอ้ห้ามไม่ให้ เกิดการละเมิดเพื่อมนุษยแ์ละ
ส่วนรวม ท าหนา้ท่ีเสมือนกฎเกณฑ์หรือจารีตปฏิบติัในสังคมภาคเหนือเรียกขอ้ห้ามน้ีวา่ “ขึด” ซ่ึง
ถือว่าเป็นความอปัมงคลท่ีจะเกิดกบั ผูล่้วงละเมิดของส่วนรวม จึงครอบคลุมวิธีคิดของสังคม 
โดยเฉพาะการจดัการกบัความสัมพนัธ์ทางสังคม และความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมกบัธรรมชาติ
แวดลอ้มมกัปรากฏให้เห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การผลิตใหม่ และการ
ถ่ายทอดความรู้ผา่นทางองคก์รทางสังคมในทอ้งถ่ิน 
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4.5 การจัดการความรู้ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน า้ด้วยระบบเหมืองฝาย  

การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย จากการศึกษา
ประวติัศาสตร์เหมืองฝายวงัไฮ พบวา่ สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดมีการจดัการความรู้ข้ึนมาคือ การเกิด
เหตุการณ์ฝายเสียหายช ารุด ท าให้ผูใ้ชน้ ้ าเกิดความคิดริเร่ิมในการคน้หาวิธีการสร้างฝายให้มีความ
มัน่คงแข็งแรงมากข้ึน กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการความรู้ ท าให้
ชุมชนมีทั้งชุดความรู้ (Knowledge Assets) ท่ีเป็นเน้ือหาสาระของความรู้ อาจอยูใ่นรูปแบบความรู้
เปิดเผย  และความรู้ในตวับุคคล และแก่นความรู้ (Core Competence) และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ (Best practice) ท่ีเป็นความรู้ในมิติของเทคนิค และวิธีการ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปแบบความรู้
ในตวับุคคล มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการลงมือปฏิบติั (Learning by doing) จึงเกิดการเรียนรู้ไป
พร้อมกบัการถ่ายทอด ความรู้ดงักล่าวอยูใ่นรูปของทกัษะและประสบการณ์ของทั้งผูถ่้ายทอดและ
ผูรั้บการถ่ายทอด ซ่ึงช่วยเสริมสร้างให้องค์ความรู้ท้องถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าเกิดความ
เขม้แข็งข้ึน พร้อมกบัยึดถือเป็นแบบอย่างและแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการเม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
ประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชนไปจนถึงระดบัเครือข่ายลุ่มน ้ า ท าให้กลุ่มผูใ้ช้น ้ าสามารถ
ปรับตวัภายใตส้ถานการณ์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดว้ยองค์ความรู้ของชุมชนเอง และมีการ
ผสมผสานกับความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอก ท าให้เพิ่มพูนศักยภาพในการจัดการและ
เสริมสร้างองคค์วามรู้ของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงการจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร
น ้าดว้ยระบบเหมืองฝายของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ขั้นที่ 1 การบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้ หรือ Define องค์ความรู้ในการสร้างฝาย

ในช่วงระยะเวลาการริเร่ิมสร้างฝายเกิดข้ึนจากความพยายามพฒันาวธีิการกกัเก็บน ้ าเพื่อใชใ้นการท า
นา วธีิการ ขั้นตอนการก่อสร้างฝายจึงเป็นไปอยา่งเรียบง่ายและเป็นการพฒันาความรู้จากภายในซ่ึง
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดเ้รียนรู้กบัธรรมชาติของระบบนิเวศน ้ า และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีอยูร่ายรอบตวั รับรู้ถึง
คุณค่าของน ้าท่ีมีต่อระบบเกษตรท่ีมีการปลูกขา้วเป็นหลกั จึงเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัท่ีกลุ่มผูใ้ช้
น ้ ากล่าวถึงคือ “มีน ้ าก็มีขา้วกิน” น ้ าจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิต  (Define) ดงันั้นจะตอ้ง
คิดคน้หาวธีิการน าน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ น าไปสู่การสร้างฝายเพื่อกกักั้นน ้ าจาก
ล าน ้าปิงใหไ้หลไปสู่พื้นท่ีท าการเกษตร ผูใ้ชน้ ้ าทุกคนจึงมีแรงจูงใจท่ีจะร่วมมือกนัสร้างฝายและขุด
ลอกล าเหมืองเพื่อน าน ้าเขา้สู่ไร่นาของตนเอง เม่ือมีการสร้างฝายและสามารถน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์
ได้แต่ก็ไม่สามารถใช้น ้ าจากระบบเหมืองฝายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะกลุ่มผูใ้ช้น ้ าตอ้ง
ประสบกบัปัญหาฝายช ารุดเสียหายอยูบ่่อยคร้ัง แต่กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าพยายามซ่อมแซมและสร้างฝายใหม่
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อยูห่ลายหนก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาไดถึ้งกระนั้นความตั้งใจและพยายามในการสร้างฝายยงัคงมีอยู่
และไม่จบไปพร้อมกบัสภาพฝายช ารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ายงัมีขวญัและก าลงัใจท่ีจะ
ต่อสู้ อดทนและทุ่มเทจนกวา่จะแกปั้ญหาได ้จึงเกิดความคิดริเร่ิมในการคน้หาวิธีการสร้างฝายให้มี
ความมัน่คงแขง็แรงมากข้ึน  

จากการท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าตอ้งเผชิญกบัปัญหาฝายช ารุดเสียหายอยู่บ่อยคร้ัง จึงไดเ้ร่ิม                 
ตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การก าหนดปัญหาและคน้หาค าตอบ (Define) ดว้ยวิธีการสืบคน้ถึงตน้เหตุของ
ปัญหา (Discovery Learning) วา่ การเกิดปัญหาฝายช ารุดเสียหายบ่อยคร้ังมีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ตอ้งใช้ความรู้ด้านใดบา้งจึงจะน ามาแก้ปัญหาน้ีได้ และความรู้
เหล่าน้ีอยูท่ี่ใครบา้ง จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ในทิศทางเดียวกนั (Define) จึงกล่าวไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดการจดัการความรู้ (Knowledge 
management) เพราะมีการก าหนดทิศทางของการจดัการความรู้ (Define) ด้วยการตั้งค  าถามเพื่อ
สืบคน้ถึงสาเหตุของปัญหาและการคน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัว่า ประเด็นท่ีจะน ามา
จดัการความรู้นั้นเป็นเร่ืองอะไร มีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการท างาน มีการบ่งช้ี
ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัการเหมืองฝาย การบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้ เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้
องค์การเหมืองฝายสามารถคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาและน าไปสู่การคน้หาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาท่ีตน้เหตุได้ กล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่าการบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้นั้น เปรียบเสมือน
ประตูความคิดด่านแรกท่ีเปิดไปสู่การเรียนรู้ท่ีลงลึกถึงฐานรากของปัญหาและน าไปสู่การคน้หา
ค าตอบในขั้นตอนต่อไป นบัตั้งแต่นั้นมาเม่ือผูใ้ชน้ ้ าตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ ก็ไดใ้ชก้ารจดัการ
ความรู้เป็นแนวทางและเคร่ืองมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยการเร่ิมตั้ งค  าถามต่อ
สถานการณ์เพื่อก าหนดปัญหาและคน้หาสาเหตุพร้อมแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ดงัเช่น ระยะเวลาต่อมา
เม่ือประสบกบัปัญหาภาวะขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้ ซ่ึงปัญหาน้ียงัไม่เคยเกิดข้ึนตั้งแต่มีการใชน้ ้ าจาก
ฝายวงัไฮ ปัญหาดา้นขอ้จ ากดัในการเขา้ไปเอาไมใ้นเขตป่าเพื่อท าการซ่อมแซมฝายอนัเน่ืองมาจาก
การประกาศเขตอนุรักษ์ ปัญหานโยบายการเก็บค่าน ้ าและโครงการฝายยาง หรือการก าหนด
แนวทางร่วมกบักรมชลประทานเชียงใหม่ในการบริหารจดัการเหมืองฝายแบบบูรณาการ กลุ่มผูใ้ช้
น ้ าก็จะตั้งค  าถามกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าความเขา้ใจกบัปัญหาน าไปสู่การคน้หาสาเหตุ วิธีการแกไ้ข 
และระบุชุดความรู้ท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหา (Define) เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางของการจดัการ
ความรู้ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

หากกล่าวในมิติของการจดัการความรู้อาจเปรียบไดก้บัแนวคิด KM แบบ “โมเดล
ปลาทู” ของ ประพนัธ์ ผาสุกยดื (2550) ไดว้า่ ขั้นตอนการบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้ก็คือ ส่วน
หวัปลา ซ่ึงหมายถึง “Knowledge Vision” หรือ “KV” คือ วิสัยทศัน์ของการจดัการความรู้ เป็นการ
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ตอบค าถามวา่ประเด็นท่ีสนใจจะน ามาจดัการความรู้นั้นเป็นประเด็นเร่ืองอะไร เก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง 
เพราะถา้ไม่มีการ Define หรือบ่งช้ีก็แสดงวา่ปลาตวัน้ีก าลงั “หลงทิศ” และจะวา่ย “ผิดทาง” ดงันั้น
การบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้ ก็คือการก าหนดทิศทางความรู้เพื่อให้สมาชิกในองคก์รเขา้ใจ
ตรงกนัและเป้าหมายในทิศทางเดียวกนั ดงัแผนภาพ 4.5  

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4.5 การบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้หรือ Define 

สาเหตุของปัญหา
ภาวะขาดแคลนน ้า 

 

ปัญหาขอ้จ ากดัการ 
เขา้ไปใชป้ระโยชน์
จากป่าเพื่อน าไมม้า
ซ่อมแซมฝายไม่ได ้

 

ปัญหาเชิงนโยบาย 
ดา้นการจดัเก็บค่าน ้า
และผลกระทบจาก
ฝายยาง 

ก าหนดแนวทางร่วมกบั
กรมชลประทาน
เชียงใหม่ในการบริหาร
จดัการเหมืองฝายแบบ
บูรณาการ 

สาเหตุของ
ปัญหาฝาย 

ช ารุดเสียหาย  

 

ก าหนดปัญหา/สาเหตุของปัญหา 

(Share/ 
Learn) (Share/ 

Learn) วธีิการแกไ้ข
ปัญหาท า
อยา่งไร? 
 

ความรู้อยูท่ี่ใคร
บา้ง (Tacit 
Knowledge) 

 

ตอ้งใชค้วามรู้ 

ดา้นใดบา้ง จึง
จะน ามาแกไ้ข
ปัญหาน้ีได ้
 

อาศยัการ 
Share/Create/ 
Capture /Learn 

 

อาศยัการ 
Share/ 
Capture 
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ขั้นที ่2 การสร้างและการค้นหาความรู้ หรือ Create เม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดร่้วมกนัระบุ
ปัญหาแลว้ ต่อมาก็ตอ้งร่วมกนัสร้างหรือแสวงหาความรู้เพื่อน าเน้ือหาความรู้นั้นไปเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา โดยการน าประเด็นปัญหามาพูดคุยแลกเปล่ียนกนัจึงพบว่าการแกไ้ขปัญหาฝาย
ช ารุดเสียหายนั้น จะตอ้งคน้หาทั้งความรู้เก่าและสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมา แต่เน่ืองจากความรู้เก่าท่ีมี
อยูแ่ต่เดิมเป็นความรู้ในตวับุคคล อยูใ่นรูปแบบทกัษะและประสบการณ์ของบุคคลท่ีผา่นการเรียนรู้
แบบลองผดิลองถูกลองถูกร่วมกนัมาบนฐานของการใชท้รัพยากรในวถีิชีวติประจ าวนั การจะคน้หา
ความรู้เหล่าน้ีจะตอ้งท าการดึงความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวับุคคลแต่ละคนออกมาโดยอาศยักระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะการพูดคุยกนัในวงสนทนา (Dialogue) ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
หรือ “เวทีชาวบา้น” เวทีแห่งการแลกเปล่ียนร่วมกนั ซ่ึงการแลกเปล่ียนความรู้ฝึกลึกระหว่างกนั
เรียกวา่กระบวนการ Socialization เป็นการเปล่ียนสถานะของความรู้ในตวับุคคลของบุคคลหน่ึงให้
เป็นความรู้ในตวับุคคลของบุคคลอีกคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง (Tacit Knowledge to Tacit Knowledge) 
เพื่อให้เกิดเกลียวความรู้ (Knowledge spiral) ดงัท่ี วิจารณ์ พานิช (2546) กล่าววา่ หัวใจส าคญัใน
ขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการ และเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะท าใหข้ั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใชใ้นการ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  

การคน้หาความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ (Critical Thinking) เพราะผูใ้ชน้ ้ าร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิด
ฝายช ารุดเสียหาย โดยทบทวนจากส่ิงท่ีปฏิบติัไปแลว้เป็นการเรียนรู้หรือการสรุปบทเรียน (Lesson 
to be Learned) คือ เรียนรู้จากความบกพร่องในการสร้างฝายเดิม ท าให้เกิดการสกดัความรู้จากการ
สนทนาแลกเปล่ียนจนเกิดเป็น “คลงัความรู้” เช่น จากการคน้หาความรู้ท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าพบวา่ การ
เกิดฝายช ารุดเสียหายอยู่บ่อยคร้ังมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรก ลกัษณะท่ีตั้งในการ
ก่อสร้างฝาย จากการใหส้ัมภาษณ์ของ นายจรูญ เก๋ียงตาล ผูใ้ชน้ ้ าหมู่บา้นม่วงฆอ้ง กล่าววา่ “ในอดีต
ฝายวงัไฮอยู่ถดัลงไปทางทิศใต้อีกประมาณ 10-20 เมตร ฝายขาดบ่อยมาก จึงลองถูกลองผิดย้ายฝาย
ขึน้มาทางทิศเหนือ เม่ือขาดอีกกย้็ายอีกเร่ือย ๆ ประมาณ 3 คร้ัง จนได้ต าแหน่งท่ีตั้งดังปัจจุบัน”  พ่อ
มา ฟองไหล อดีตแก่ฝาย และพ่อหลวงประสงค์ ดาวแสง ผูใ้หญ่บา้นบา้นดง กล่าวไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ “ความรู้ในการสร้างฝายท่ีมีอยู่กม็าจากการสังเกตและสัมผัสกับพืน้ท่ีจริงจากการเรียนรู้
ในวัยเดก็ เม่ือก่อนฝายมักขาดบ่อย เพราะล าน า้มีความแคบและลึกจึงท าให้น า้ไหลเร็วและแรงมาก 
การสร้างฝายก็เป็นไปด้วยความยากล าบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูน า้หลาก เกิดความเสียหายรุนแรง
ต่อฝายทุกปี จึงต้องย้ายฝายถึง 3 คร้ัง กว่าจะมาเป็นฝายวังไฮในปัจจุบัน แต่ในการเลือกพืน้ท่ีตั้งฝาย
นั้นก็ไม่ได้อิงความรู้ตามหลักวิชาการอาศัยการเรียนผิดเรียนถูกมาเร่ือยๆ” หากน าค าบอกเล่าของ
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ผูใ้ช้น ้ าดงักล่าวขา้งตน้เปรียบเทียบกบัแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศของฝายวงัไฮจะพบขอ้เท็จจริงว่า 
บริเวณทางทิศใตข้องฝายวงัไฮปัจจุบนัประมาณ 20 กวา่เมตร ล าน ้ าจะมีลกัษณะแคบมาก และหาก
ส ารวจพื้นท่ีทางกายภาพจะพบวา่ มีความลาดชนัสูงไม่มีจุดชะลอการไหลของน ้าอีกดว้ย จึงท าให้น ้ า
ไหลเร็วและแรงโดยเฉพาะในฤดูน ้าหลาก เม่ือกระแทกกบัตวัฝายจึงท าใหฝ้ายช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง 
และประการท่ีสอง ลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของตวัฝาย พบวา่ วสัดุท่ีใชเ้ป็นไมห้ลกัและหินท่ี
น ามาวางขวางล าน ้ ายงัมีขนาดเล็ก ประกอบกบัการหลกัตอกด้วยแรงงานคนจึงท าให้ตอกไม่ลึก
รากฐานจึงไม่มัน่คง ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ฝายช ารุดเสียหายอยู่บ่อยคร้ัง จากการสัมภาษณ์ พ่อมา 
ฟองไหล และ พ่อสมนึก ดาวแสง กล่าวว่า “อดีตนั้นฝายวังไฮ ใช้หลักไม้ขนาด 2 ศอก ตีด้วย
แรงงานคนต้องสลับเวรกันลงไปตี ส่วนหินมีขนาดเท่าก ามือเพราะหาได้ง่ายในท้องถ่ินแต่จะต้อง
น ามาใส่ในก๋วยหิน (ชะลอม) ก่อน น าหินใส่จนเต็มก๋วยแล้วน าไปวางเรียงสลับฟันปลาเป็นช้ันๆ
ขวางกั้นล าน า้ จึงท าให้ตัวฝายไม่ค่อยคงทน เพราะเม่ือน า้ไหลเช่ียวมาก หินกจ็ะไหลไปตามน า้หมด 
ไม้หลักท่ีตอกไว้ก็หลุดและไหลไปกับน า้เช่นกัน”ดงันั้นลกัษณะโครงสร้างของตวัฝายท่ีไม่มัน่คง
แข็งแรงจึงส่งผลให้ฝายช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะฤดู น ้ าหลากท่ีฝายไดรั้บแรงกระแทกจาก
กระแสน ้ามีความรุนแรงและเช่ียวกราด  

เม่ือคน้พบสาเหตุของปัญหาฝายช ารุดเสียหายจากการคน้หาความรู้เดิมท่ีมีอยู่ใน
องคก์รเหมืองฝาย (Practice) แลว้ ก็ตอ้งมีการสร้างความรู้ใหม่บนฐานของความรู้เดิมควบคู่ไปดว้ย
เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดท่ี้ตน้เหตุอยา่งแทจ้ริงได ้ดงันั้นกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงสร้างความรู้ใหม่ผา่น
วิธีการลงมือปฏิบติัดว้ยการเรียนรู้แบบคน้หาสาเหตุและท่ีมาของปัญหา เพื่อน าไปสู่ แนวทางการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ คือ การส ารวจลกัษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของล าน ้ า เพื่อหาท่ีตั้งฝายใหม่
ใหมี้ความเหมาะสม จึงพบขอ้เทจ็จริงวา่ลกัษณะท่ีตั้งฝายใหม่ตอ้งแตกต่างจากท่ีตั้งฝายเดิมคือตอ้งมี
ความกวา้งของล าน ้ ามากกว่า และควรมีจุดชะลอการไหลของน ้ าก่อนถึงตวัฝาย การส ารวจคร้ังน้ี
พบว่าบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นวงัน ้ าสามารถช่วยชะลอความแรงของน ้ าและเก็บกกัน ้ าไดดี้กว่า ดงัท่ี 
พ่อบุญเลิศ  จนัทิมา แก่ฝายคนปัจจุบนั ไดก้ล่าววา่ “ท่ีตั้งฝายวังไฮในอดีตมีวังน า้อยู่  และเป็นท่ีมา
ของช่ือฝายวงัไฮ ข้อดีคือการท่ีน า้ไหลวนจะท าให้การไหลของน า้เกิดการชะลอตัวและลดความเช่ียว
กราดลง  เม่ือกั้นฝายบริเวณนั้นจะท าให้ฝายไม่พังง่าย” ดงัเช่นงานศึกษาของ พะเยาว ์นาค า (อา้ง
แลว้) ระบุวา่ “การก่อสร้างฝายของของชาวบา้นวงัสวาบมีองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
เลือกพื้นท่ีคือ ประการแรกคือ เลือกบริเวณท่ีมีระดบัน ้ าในล าห้วยสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพพื้นท่ี
ท ากินของชาวบา้นจะอยูสู่งกวา่ล าห้วย ประการท่ีสอง ระบบนิเวศส่วนหน่ึงของล าห้วยมีสภาพเป็น
วงัน ้ า ซ่ึงมีส่วนช่วยในการชะลอความรุนแรงของน ้ าไม่ให้ตวัฝายพงัเร็ว” ส่วนโครงสร้างทาง
กายภาพของตวัฝายก็มีการปรับปรุงเทคนิคและวธีิการสร้างฝายดว้ยการใชไ้มห้ลกัท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน
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และใชเ้ทคนิคการตอกหลกัดว้ยลูกตุม้ เป็นการใชเ้คร่ืองทุ่นแรงแทนแรงงานคนเป็นคร้ังแรก จึงท า
ใหต้วัฝายมีความคงทนแขง็แรงมากข้ึน  

ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆของระบบเหมืองฝาย ไดแ้ก่ คลองส่งน ้ าและท านบกั้นน ้ า 
ยงัคงอาศยัการจดัการตามองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเร่ิมตน้จากการเรียนรู้แบบลองผิดลอง
ถูกมาหลายคร้ังหลายหน เป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปผา่นการปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั
เพราะความรู้ท่ีได้จากการปฏิบติันั้นอยู่ในรูปแบบทกัษะประสบการณ์อนัละเอียดอ่อน และเป็น
ความรู้เชิงคุณภาพจึงต้องอาศยัเวลาในการท าความเข้าใจดังเช่น ความรู้ท้องถ่ินด้านวิศวกรรม
ชลประทานท่ีตอ้งก าหนดระดบัความสูงของสันฝายกบัปากเหมืองให้มีความสัมพนัธ์กนั เพื่อทดน ้ า
และท าให้น ้ าไหลผ่านปากเหมืองเขา้สู่ล าเหมืองหลวงได้ ในล าเหมืองหลวงจะมีท านบกั้นน ้ า ท่ี
เรียกวา่ “ปุม” ขวางกั้นล าเหมืองอยู ่ท  าหนา้ท่ียกระดบัน ้ าในล าเหมืองให้สูงเพื่อให้เกิดแรงส่งในการ
ไหลของน ้ าเขา้สู่ปากเหมืองซอย และในเหมืองซอยก็จะมีท านบกั้นน ้ า เรียกวา่ “แต” เพื่อยกระดบั
น ้ าให้สูงข้ึนก่อนจะไหลเขา้สู่เหมืองไส้ไก่ มีการเจาะช่องให้น ้ าไหลผ่านเรียกว่า “ต๊าง” เพื่อให้น ้ า
ไหลผ่านช่องต๊างเข้าสู่พื้นท่ีรับน ้ า ซ่ึงการก าหนดความกวา้งและความลึกของช่องต๊างจะต้อง
สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีรับน ้าดว้ย กล่าวคือ  ถา้พื้นท่ีรับน ้ ามีมากหรืออยูไ่กลก็จะไดรั้บน ้ ามากดว้ยการเจาะ
ช่องตา๊งใหมี้ขนาดกวา้งกวา่พื้นท่ีรับน ้านอ้ยหรืออยูใ่กล ้การแบ่งน ้าจึงตอ้งยึดหลกัความเท่าเทียมกนั 
ดงัท่ี พอ่นอ้ยสิงห์ค า ขนัค า กล่าววา่  “การแบ่งน า้ในสมัยก่อนไม่มีเคร่ืองมือวัด ต้องอาศัยภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการแบ่งน า้ต๊าง การจะดูว่าได้รับน า้เท่ากันหรือไม่ จะน าเอาใบไม้หย่อนลงไปในน า้ท่ี
ไหลผ่านช่องต๊าง ถ้าใบไม้ไหลไปพร้อมกันก็ถือว่าได้น ้าเท่ากัน” ความรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถสร้างและเรียนรู้ไดท้ั้งหมดภายในเวลาเดียวกนั หากแต่ตอ้งมีการทดลอง ปรับปรุง แกไ้ข
ตลอดเวลา เช่น การปรับระดบัของความสูงระหวา่งปากเหมืองกบัสันฝาย ก็ตอ้งมีการทดลองปรับ
ข้ึนปรับลงจนกวา่จะไดรั้บดบัท่ีเหมาะสมและสัมพนัธ์กนั เพื่อใหน้ ้ามีแรงส่งท่ีจะไหลเขา้สู่ล าเหมือง
หลวงได้ หรือในระดบัเหมืองไส้ไก่ก็เช่นกนั ตอ้งมีการปรับระดบัของ แต ให้สัมพนัธ์กบัระดบั
ความสูงของพื้นท่ีรับน ้ า เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัก็มีการถ่ายทอดความรู้ไปพร้อมกบัการปฏิบติัใน
สถานการณ์จริงท าให้ความรู้ดงักล่าวไม่ใชค้วามรู้ตายตวั ไม่เป็นหลกัวิชาการ แต่เป็นการเรียนรู้เชิง
ปฏิบติัการเพื่อตอบปัญหาเชิงปฏิบติัต่อการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบับริบททางกายภาพ  

จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ าด้วยระบบเหมืองฝาย ค านึงถึง
โครงสร้างและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในระบบ ซ่ึงกระบวนการจดัการน ้ าดว้ยระบบ
เหมืองฝายดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัความรู้ท่ีถูกคิดข้ึนโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาจนกระทัง่
กลายเป็นความรู้ของชุมชน สะทอ้นให้เห็นถึงการมีอยูข่องวิธีคิด ความมีตวัตนของผูสื้บสาน และ
การ สั่งสมในสาระและบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป การถ่ายทอดความรู้จึงเป็นส่วนหน่ึงของ                  
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การจดัการความรู้ เพาะอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งประสบการณ์และความรู้ในตวับุคคล ผา่นการ
ปฏิบติัจริง เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ จนกลายเป็นทกัษะการท างานของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า ดงัท่ี 
นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2547) ไดก้ล่าววา่ความรู้ชุมชนถูกคิดข้ึนโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อตอบปัญหา
บางอยา่งท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงคนในชุมชนเองสามารถพบวิธีแกไ้ขปัญหาและกลายเป็นความ
ทรงจ าว่าตอ้งท าแบบน้ีจึงจะแกปั้ญหาได ้จนกระทัง่ไดจึ้งกลายเป็นความรู้ของชุมชนสืบต่อกนัมา 
ซ่ึงการหาค าตอบของปัญหานั้นจะไม่สามารถท าคนเดียวได้ ค  าตอบท่ีได้จึงเป็นค าตอบของ
สาธารณะและเป็นค าตอบท่ีทุกคนร่วมมือกนัตอบ  

ต่อมาเม่ือกลุ่มผูใ้ช้น ้ าตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนน ้ า และไดมี้
การก าหนดและบ่งช้ีความรู้ ไปแล้ว การสร้างและการคน้หาความรู้ ได้ด าเนินการผ่านการพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงผู ้ใช้น ้ าแต่ละคนต่างมีความรู้เ ร่ืองระบบนิเวศดิน น ้ า  ป่า ใน
ชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ เม่ือเกิดปัญหาแหล่งน ้าแห้งแลง้จึงสามารถคิดวิเคราะห์ไดว้า่เกิดจากป่าตน้น ้ า
ถูกท าลาย และเพื่อคน้หาเหตุผลเชิงประจกัษส์นบัสนุนความคิดให้มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
จึงไดส้ ารวจพื้นท่ีบริเวณล าหว้ยแม่สืบก็ไดพ้บขอ้มูลเชิงประจกัษว์า่ สาเหตุท่ีน ้ าแห้งลงเพราะป่าตน้
น ้าถูกท าลายไปจริง กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงเกิดตระหนกัต่อคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เพราะผลกระทบจาก
การท าลายป่าตน้น ้ าส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ า มีความเขา้ใจในความเช่ือมโยงกนัของระบบ
นิเวศมากข้ึน กลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงเกิดแรงจูงใจซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือน (Drive) ท่ีจะร่วมกนัหาแนวทางใน
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งก าเนิดน ้ าในล าน ้ าแม่สืบ
ต่อไป กล่าวได้ว่าการจดัการน ้ าด้วยการรักษาป่าเป็นทางเลือกท่ีน าไปสู่ความร่วมมือในการจดั
กิจกรรมสร้างจิตส านึกท่ีเช่ือมโยงวธีิคิดเร่ืองน ้า ท่ีดิน และป่าไมอ้ยา่งเป็นองคร์วม 

 กรณีของการท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮพบกบัขอ้จ ากดัในการเขา้ไปเอาไมใ้นป่ามา
ซ่อมแซมฝายเน่ืองจากการประกาศเขตป่าอนุรักษ ์กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงคน้หาความรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหา แต่
เน่ืองจากปัญหาดงักล่าวเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไม่สามารถแกไ้ขได้
โดยล าพงัเหมือนในอดีต การสร้างและค้นหาความรู้คร้ังน้ีจึงได้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน กรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอสนับสนุน
ดา้นความรู้ การคน้หาและสร้างความรู้ ในคร้ังน้ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือส าคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้คือ 
เวทีการพูดคุยแลกเปล่ียน ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีอ่ืนท่ีประสบปัญหาในลกัษณะเดียวกนั กลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้จากภายนอกมากข้ึน ท าใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีความรู้เร่ืองเทคโนโลยี
กล่องหินซ่ึงเป็นความรู้ใหม่ แต่ความรู้ในการสร้างฝายก็ยงัคงอาศยักระบวนการท างานและการ
บริหารจดัการแบบเดิม จึงเป็นการผสมผสานทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั  
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  กรณีของปัญหานโยบายการจดัเก็บค่าน ้ าจากเกษตรกรและโครงการฝายยาง กลุ่ม
ผูใ้ช้น ้ าก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างและค้นหาความรู้ ด้วยการยอ้นกลบัไปร้ือฟ้ืนความรู้เก่า 
เน่ืองจากฝายยางเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเขา้มาในพื้นท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ใหก้บักลุ่มผูใ้ชน้ ้ าแลว้ ยงั
ส่งผลกระทบท าให้เกิดน ้ าท่วมในพื้นท่ีท ากินของชุมชนผูใ้ช้น ้ าอีกดว้ย นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ ายงัมี
ความหวัน่เกรงต่อนโยบายการจดัเก็บค่าน ้ าหากมีการใชน้ ้ าจากฝายยาง ในขณะท่ีการบริหารจดัการ
น ้าจากฝายวงัไฮดว้ยระบบแก่เหมืองแก่ฝายไม่มีการจดัเก็บค่าน ้ า จึงเป็นแรงผลกัดนั ให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
กลบัไปร้ือฟ้ืนองค์ความรู้เดิมเพื่อตา้นทานการนิยามและการแทรกแซงการจดัการน ้ าโดยรัฐ และ
ตอ้งการพิสูจน์ว่าชุมชนสามารถจดัการน ้ าไดด้ว้ยองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัระบบ
นิเวศโดยหลักการจัดการท่ีเป็นธรรม มีกฎระเบียบท่ีถูกกลั่นกรองอย่างประณีตและประกัน
ความชอบธรรมในการบริหารจดัการเป็นของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าและให้สิทธิแก่ชาวนาเหนือกวา่กลุ่มอ่ืน 
โดยมีรูปแบบโครงสร้างองค์กร การจดัอ านาจในการบริหารจดัการเป็นของ ชุมชนซ่ึงตั้งอยู่บน
รากฐานของการมีส่วนร่วม ในขณะท่ีภาครัฐมีการรวมอ านาจไวท่ี้ศูนยก์ลาง สถานการณ์ดงักล่าวจึง
เป็นจุดท่ีท าใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเกิดพลงัท่ีจะลุกข้ึนมาเรียนรู้ ร้ือฟ้ืน ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพในการจดัการน ้ าของชุมชน เช่นความรู้ในด้านการจดัการพื้นท่ี ความรู้ด้านการบริหาร
จดัการ รวมถึงการจดัการเชิงสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชน เช่น การเอาม้ือเอา
แรง การหลัง่น ้า การลอ้งเหมืองตีฝาย เป็นตน้ การสร้างและคน้หาความรู้ สรุปไดด้งัแผนภูมิ 4.6 
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แผนภูมิ 4.6 การสร้างและคน้หาความรู้ หรือ Create 

 

บ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้ (Define) 

(Practice) 

สาเหตุของปัญหา วธีิการแกไ้ข
ปัญหาท า
อยา่งไร? 

 

ความรู้อยูท่ี่
ใครบา้ง? 
(Tacit K) 

 

ตอ้งใชค้วามรู้ดา้น
ใดบา้ง จึงจะน ามา
แกไ้ขปัญหาน้ีได?้ 
 

ความรู้มาจาการ
เรียนรู้แบบลองผิด

ลองถูก 

(ความรู้เก่า) 

การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
(Share)   

การพดูคุยกนัในวง
สนทนา 
(Dialogue) 

การค้นหา
ความรู้ 

การสรุปบทเรียน  
(Lesson to Learned)  
เรียนรู้จากความ
บกพร่อง หรือจาก
ประสบการณ์เดิม 

สกดัความรู้เป็น 
“คลงัความรู้” 

(Knowledge Assets) 
 

สาเหตขุองฝายช ารุดเสียหาย 
1. ลกัษณะท่ีตั้งฝาย 
2. โครงสร้างทางกายภาพ 
 

ความรู้ในตวับุคคลอยูใ่น
ตวับุคคล แก่ฝาย และ
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 

1.ท่ีตั้งฝายเดิมมีความ
แคบ ลาดชนักระแสน ้า
ไหลเช่ียว 
2.ตวัฝายไม่มัน่คง
แขง็แรง 

(Socialization
) 

(Share/Learn) 

(Share) 

(Knowledge Asset) 

(ความรู้ใหม่) 

การสร้างความรู้ 

วิธีแก้ปัญหา 
1. การส ารวจลกัษณะทางกายภาพ
ของระบบนิเวศล าน ้า 
2. การปรับปรุงเทคนิคการสร้าง
ฝาย (Good Practice) 

(Discovery Learning) 

ความรู้เร่ืองระบบ
นิเวศดิน น ้า ป่า 
วิเคราะห์หาสาเหตุ 

ร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ชุคดวามรู้ และความรู้เชิง
ประจกัษ์ในการเช่ือมโยง
ระบบนิเวศ ดิน น ้ า ป่า 

ความรู้ดา้นเทคโนโลยกีล่อง
หิน 

องคค์วามรู้ดั้ งเดิมใน
การบริหารจดัการน ้ า
ดว้ยระบบเหมืองฝาย 

(Story telling) 

การผสมผสานระหว่างความรู้
เ ก่ากับความรู้ใหม่เพื่อการ
จดัการน ้ าอยา่งบูรณาการ 

เครือข่ายทาง
สงัคมและ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ 

สร้างและค้นหาความรู้ (Create) 
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ขั้นตอนที ่3 การสกัดและจัดเก็บความรู้ หรือ Capture เม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามี“คลงัความรู้” จาก
การสร้างและค้นหาความรู้แล้ว ขั้ นตอนต่อไปคือการสกัดจับความรู้ (Capture) เพื่อค้นหา 
ประมวลผล และกลัน่กรองคลงัความรู้ให้เป็น “แก่นความรู้” ไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ของระบบฝาย เช่น กรณีท่ีฝายช ารุดเสียหาย การส ารวจระบบนิเวศในล าน ้ าเพื่อหาพื้นท่ีสร้างฝาย
แห่งใหม่จึงท าให้ผูใ้ชน้ ้ าเกิดความรู้และทกัษะอนัเกิดจากการลงมือปฏิบติั และคน้พบวา่ การเลือก
ท าเลท่ีตั้งฝายใหม่นั้นจะตอ้งพิจารณาปัจจยัประกอบ 4 ประการ คือ 1) พิจารณาบริเวณท่ีสร้างฝาย
ตอ้งเป็นจุดท่ีมีการชะลอตวัของระดบัความแรงในการไหลของน ้ า  เพื่อลดแรงกระแทกไม่ให้ฝาย
พงัทลายได้ ซ่ึงพบว่าบริเวณหน่ึงในล าน ้ ามีลกัษณะเป็นวงัน ้ า จึงมีคุณสมบติัท่ีช่วยลดระดบัความ
แรงในการไหลของน ้ าไดเ้ป็นอยา่งดี 2) พิจารณาลกัษณะของล าน ้ า เน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งฝายวงัไฮ 
เป็นบริเวณท่ีมีความกวา้งของล าน ้า ท าใหก้ระแสน ้าลดความรุนแรงลง น ้ าจะไหลชา้กวา่บริเวณท่ีล า
น ้ าแคบ การไหลของน ้ าจึงชะลอตวัลง 3) พิจารณาระดบัความสูงของล าน ้ าท่ีตอ้งมีความสูงแต่ลาด
ชนัน้อยกวา่ ดงันั้นเม่ือยา้ยข้ึนมาเหนือจุดเดิมจึงเป็นจุดท่ีมีความลาดชนัพอเหมาะแก่การกกัเก็บน ้ า 
ทั้งยงัมีความสูงกวา่พื้นท่ีรับน ้ าเพื่อให้น ้ าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าไปตามล าเหมืองและเขา้สู่แปลงนา
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และ4) พิจารณาบริเวณท่ีสร้างฝายตอ้งสามารถขุดคลองส่งน ้ าให้สามารถไปถึงพื้นท่ี
ท านาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเพียงพอกบัความตอ้งการ ส่วนโครงสร้างทางกายภาพของตวัฝายพบวา่ ตอ้ง
ใชก้ระบวนการคิดเชิงระบบท่ีน าไปสู่การคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้กล่าวคือ ตอ้งมีการ
วางแผนการสร้างฝายให้เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวสัดุในการก่อสร้างฝาย การก าหนดขั้นตอน
การก่อสร้าง รวมทั้งปรับเปล่ียนเทคนิควธีิการสร้างเพื่อให้ตวัฝายมีความมัน่คงแข็งแรงกวา่เดิม โดย
ใชเ้ทคนิคการตอกโดยใชลู้กตุม้แทนการตอกดว้ยแรงคนเพื่อให้การตอกไมห้ลกัไดลึ้กกวา่เดิม และ
เปล่ียนหินใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อสามารถตา้นทานกระแสน ้าไดดี้กวา่เดิม  

 กรณีของการท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าประสบกบัปัญหาขาดแคลนน ้ า และไดท้  าการส ารวจ
เส้นทางน ้า ท าใหพ้บสาเหตุของปัญหา กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจึงสร้างและคน้หาความรู้ ดว้ยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกับองค์กรอ่ืน เช่น เครือข่ายป่าชุมชนเชียงดาว ท าให้กลุ่มผูใ้ช้น ้ ามีความรู้และ
เสริมสร้างทกัษะดา้นการจดัการระบบนิเวศดิน น ้ า ป่า มากยิ่งข้ึน การสกดัและจดัเก็บความรู้ จึงถูก
จดัเก็บเป็นความรู้ในตวับุคคลในตวัคน ก่อเกิดการมีจิตส านึกสาธารณะ เจตคติ ในการร่วมฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน ้ าเช่ือมโยงไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่า และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรอยา่งเป็นองคร์วม  

 กรณีของการท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ า พบกบัขอ้จ ากดัในการเขา้ไปเอาไมใ้นป่ามาซ่อมแซม
ฝายเน่ืองจากการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ จึงได้มีการสร้างและค้นหาความรู้ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท าใหไ้ดค้ลงัความรู้ ดา้นการจดัการเหมืองฝายจากการศึกษาดูงานในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึง
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เป็นการเรียนรู้และคน้หาความรู้จากความส าเร็จของพื้นท่ีอ่ืนเป็นแบบอย่าง รวมถึงการแสวงหา
ความรู้ใหม่จากกรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่เสริมอีกทางหน่ึงจึงได้สกดัจบัความรู้ ในเร่ือง
เทคโนโลยกีล่องหินท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหาดา้นโครงสร้างทางกายภาพและการลดการใชท้รัพยากร
จากป่าได ้

ในกรณีของปัญหานโยบายการจดัเก็บค่าน ้ าจากเกษตรกรและโครงการฝายยาง               
กลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้ใช้เวทีหลากหลายระดบัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งระดบักลุ่มภายในผูใ้ช้น ้ าไป
จนถึงระดบัเครือข่ายการจดัการลุ่มน ้ า การสร้างและคน้หาความรู้ในระดบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ านั้นโดยหลกั
แลว้จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาและผลกระทบจากโครงการของในระดบัพื้นท่ี จึงส่งผลให้
เกิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน เช่น การร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการเหมืองฝาย
โดยระบบแก่เหมืองแก่ฝายเช่ือมโยงไปถึงการจดัการด้านสังคมวฒันธรรมท่ีมีมิติของการจดัการ
เชิงซ้อน โดยอาศยัระบบสิทธิหน้าหมู่ มีหลกัการบริหารด้วยหลกัการประชาธิปไตย มีความเป็น
ธรรมและเอ้ืออาทรต่อ ผูใ้ชน้ ้ าภายใตเ้หมืองฝายเดียวกนั คลงัความรู้ ท่ีไดจึ้งเป็นความรู้ดั้งเดิมท่ีมีอยู่
ในชุมชนและแฝงอยู่ในรูปความรู้ในตวับุคคล จึงเป็นการดึงเอาความรู้เดิม แต่น ามาปรับใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดข้ึนตลอดเวลา มีการปรับตวัและต่อยอดความรู้
เพื่อให้เกิดการพฒันาความรู้ และเกิดคลงัความรู้ท่ีหลากหลาย ดงัสะทอ้นให้เห็นถึงกรณี ท่ีกรม
ชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้ าของเหมืองฝายวงัไฮ กลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าก็ไดย้อมรับในเทคโนโลยีและความรู้ใหม่จากภายนอกท่ีเขา้มา การสกดัและจดัเก็บความรู้ 
สรุปไดด้งัแผนภูมิ 4.7  
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แผนภูมิ 4.7 การสกดัและจดัเก็บความรู้หรือ Capture 
 

 

สกดัและจัดเกบ็ความรู้ (Capture) 
 

 

 
 

“คลงัความรู้” 
(Knowledge Assets) 

 

สร้างและค้นหาความรู้ (Create) 
 

การสร้างและคน้หาความรู้ 
(ความรู้เก่า+ ความรู้ใหม่) 

ความรู้ท่ีใชแ้กไ้ขปัญหา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การสรุปบทเรียน  
(Lesson Learned)  

ประมวลผลและ
กลัน่กรองความรู้       
ปรับประยกุตเ์พื่อ
น าไปสู่การปฏิบติั 
 

(Capture/Share/Learn
) 

ลกัษณะที่ตั้งฝาย 
1) เป็นจุดท่ีมีการชะลอตวัระดบัความแรงของน ้ า  
2) เป็นบริเวณท่ีมีความกวา้งของล าน ้ า  
3) มีความสูงแต่ลาดชนันอ้ย 
4) สามารถขดุคลองส่งน ้าไปยงัพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
โครงสร้างทากายภาพของตัวฝาย 
1) วางแผนการสร้างอยา่งเป็นขั้นตอน 
2) ปรับปรุงเทคนิควิธีการก่อสร้าง  

น าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
 

(Best Practice) 

จดัเก็บ/บนัทึกเป็น 
ความรู้ในตวับุคคล  
(Tacit Knowledge) 

 

สกดัคลงัความรู้เป็น 
“แก่นความรู้” 

(Core Competence) 
 

(Capture) 

(Leaning by doing) 

(Share/Learn) 

การลดการใชท้รัพยากรจากป่า
โดยการใชเ้ทคโนโลยอ่ืีน
ทดแทน  

องคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การจดัการน ้ า ผสมผสานกบัการ
จดัการน ้าของรัฐ 

(Capture) 

การฟ้ืนฟทูรัพยากรน ้าเช่ือมโยงการ
อนุรักษท์รัพยากรดิน น ้า ป่า และ 
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ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Share เม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดผ้า่นกระบวนการจดัการ
ความรู้มาโดยเร่ิมตั้งแต่ การบ่งช้ีหรือการก าหนดประเภทความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้การ
สกดัและจดัเก็บความรู้ จนท าใหอ้งคก์รเหมืองฝายมี “แก่นความรู้” ท่ีจะน าไปสู่การลงมือปฏิบติัเพื่อ
แกไ้ขปัญหาฝายช ารุดเสียหายนั้น จะสังเกตไดว้า่แต่ละขั้นตอนตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญัเดียวกนันัน่คือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงกล่าวไดว้า่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ฝงอยูใ่นทุกขั้นตอนของการจดัการ
ความรู้ เร่ิมตน้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการบ่งช้ีหรือการก าหนดประเภทความรู้ หากไม่มีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนกันแล้วก็จะท าให้การก าหนดความรู้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การนิยาม
ความหมายและความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั ส่งผลให้การสร้างและคน้หาความรู้ และ การสกดัและ
จดัเก็บความรู้ ก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัส่งผลให้แกไ้ขปัญหาฝายช ารุดเสียหายไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขท่ีตน้เหตุของปัญหาอย่างแทจ้ริง ดงัท่ี ประพนัธ์ ผายืดสุข (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า “การจดัการ
ความรู้เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายและวิสัยทศัน์ การท างานเป็นหมู่คณะก็คลา้ยกบัฝงูปลาตะเพียน ถา้ฝงู
ปลาหันหัวไปทางทิศเดียวกนักบัแม่ปลา จะส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั
และน าพาไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จได”้  ค  ากล่าวขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ผูน้  ามีส่วนส าคญัในการ
จดัการความรู้เป็นอย่างมาก การท่ีพ่อหลวงเฮือน โถเหลือง ได้กลบัมาเป็นแก่ฝายอีกคร้ังจึงเกิด
แนวคิดท่ีจะหาวิธีการสร้างฝายข้ึนมาใหม่ให้มีความมัน่คงแข็งแรงกวา่เดิมและแตกต่างจากวิธีการ
สร้างฝายแบบเก่า พอ่หลวงเฮือน โถเหลือง จึงเป็นผูน้ าในการร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ในการสร้างฝาย 
หากแต่ผูน้ าเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มผูใ้ช้
น ้ า พ่อหลวงเฮือน โถเหลือง ไดใ้ชว้ิธีการหารือและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มผูใ้ช้น ้ าเพื่อตั้งค  าถาม
กบัปัญหา ร่วมกนัแสวงหาค าตอบและแนวทางแกไ้ข  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัการความรู้ 
ภายใตก้ารบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้นั้น ยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทบัซ้อนอยู่ภายใน และ
ยงัคงตอ้งใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อไปในขั้นตอนการสร้างและคน้หาความรู้ และ การสกดัและ
จดัเก็บความรู้ เพื่อเป็นแรงผลกัใหก้ารท างานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้ดงัท่ี ประพนัธ์ ผา
ยืดสุข (อา้งแล้ว) ได้กล่าวอีกว่า “การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นส่วนส าคญัในขั้นตอนต่อมา เพราะ
เปรียบเสมือน “ตัวปลา” ท่ีเรียกว่า “Knowledge Sharing” หรือ “KS” ซ่ึงเป็นเร่ืองของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถือไดว้่าเป็น “หวัใจ” ของการจดัการความรู้ หรือถา้เปรียบเทียบกบัตวัปลาแลว้ 
ส่วนล าตวัของปลาก็มีหวัใจ ซ่ึงเป็นอวยัวะส าคญัท่ีท าใหป้ลามีชีวติอยูไ่ด ้กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นหัวใจของการจดัการความรู้เพราะได้แฝงอยู่ในทุกกระบวนการของการ
จดัการความรู้นัน่เอง 
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เม่ือการจดัการความรู้ไดผ้่านกระบวนการมาจนถึงขั้นสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ ก่อนจะน า
แก่นความรู้ท่ีมีอยูใ่นองค์กรเหมืองฝายไปสู่การลงมือปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมนั้น การแลกเปล่ียน
เรียนรู้หรือก็ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการดึงเอาแก่นความรู้ท่ีอยูใ่นรูปความรู้ในตวับุคคลออกมา เพราะ
ความรู้ดงักล่าวแฝงอยู่กบัตวับุคคลในรูปแบบทกัษะ ประสบการณ์ จึงยากท่ีจะดึงออกมาดว้ยการ
อธิบายเป็นค าพูดไดท้ั้งหมด ดงันั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังน้ีตอ้งหมายรวมถึงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบติัจริงด้วย เช่น ก่อนจะลงมือสร้างฝายกลุ่มผูใ้ช้น ้ าทุกคนจึงตอ้งมีการ
ประชุมเพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจถึงปัญหา วิธีการและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาฝายช ารุดเสียหาย 
และวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานทั้งดา้น ก าลงัคนโดยยึดตามความถนดัของบุคคล
เป็น รวมถึงการเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ดว้ย หรือกรณีของการท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าประสบกบั
ปัญหาต่าง ๆ นั้นก็ไดมี้การพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด กนัอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการหรือภายในกลุ่มของผูใ้ช้น ้ า และรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น โครงการจัดการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน เครือข่ายป่าชุมชน กรม
ชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มสมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ ก็ไดมี้การสร้างพื้นท่ี
หรือเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อคน้หาความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล ให้กลายเป็นความรู้เปิดเผย ซ่ึงท า
ผูร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายข้ึน น าไปสู่การสร้างคลงัความรู้และการสกดั
เป็นแก่นความรู้เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป จึงกล่าวได้ว่า การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถือเป็นการสรุปผลในทางความคิดท่ีเป็นนามธรรมไปสู่การลงมือปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะกลุ่มผูใ้ช้น ้ าไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จากการสร้างและคน้หาความรู้ และการสกดัและจดัเก็บ
ความรู้ มาเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิดการท างานอยา่งเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานมากท่ีสุด ดงัแสดงในแผนภูมิ 4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

 แผน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4.8 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือ Share 

Knowledge Sharing (KS) 
Share 

(Share) 

(Share) 

(Share) 

(Share) 

เพ่ือก าหนดทิศทาง 
การจดัการความรู้ 

ก าหนดปัญหา 

แสวงหาแนวทาง 
แกไ้ข ร่วมกนั 

คน้หาความรู้ 

คน้หาสาเหต ุ

(Share) 

(Share) 

(Share) 

เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบติั 

 

การ
ประมวลผล 

กลัน่กรอง
ความรู้ 

ปรับประยกุต์
ความรู้ 

(Share) 

(Share) 

เพื่อคน้หา   
“แก่นความรู้” 

(Core Competence) 

เพื่อน าความรู้ไป
จดัเก็บเป็นความรู้ใน
ตวับุคคลในตวัคน 

(Tacit Knowledge) 
 

(Share) 

(Share) 

(Share
) 

การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ 
(Critical Thinking) 

 

การสร้างความรู้ใหม่เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาท่ีตน้เหตุน าไปสู่แนวทางการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best practice) 

 

 การเรียนรู้หรือการสรุปบทเรียน 
(Lesson  Learned) 

 

การสกดัความรู้จนเกิดเป็น 
“คลงัความรู้” (Knowledge Assets) 

 

 

 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ (Share) 

Define บ่งช้ีหรือ
ก าหนดประเภทความรู้ 

Create สร้างและ
แสวงหาความรู้ 

Capture สกดัและ
จดัเก็บความรู้ 

(Share) (Share) 
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ขั้นตอนที ่5 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือ Use เม่ือผูใ้ชน้ ้ าไดผ้า่นกระบวนการจดัการ
ความรู้ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การสร้างความรู้ การสกดัจบัความรู้แลว้ ขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงเป็น
วตัถุประสงคส์ าคญัอีกประการหน่ึงของการจดัการความรู้คือ การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์เพื่อการแกไ้ขปัญหา ขั้นตอนดงักล่าวน้ีถือเป็นการสรุปผลในทางความคิด               
ท่ีเป็นนามธรรมไปสู่การลงมือปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เพราะกลุ่มผูใ้ช้น ้ าไดน้ าความรู้ทั้งหมดท่ี
ร่วมกนัสร้าง คน้หา สกดัจบั และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเช่ือมโยงความรู้เพื่อการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานอยา่งสูงสุด ดงัค ากล่าวของ 
Peter Singe (อา้งใน บุญดี บุญญากิจ, 2547) ท่ีว่า “ความรู้คือความสามารถในการท าส่ิงใดก็ตาม
อยา่งมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity for effective actions)” เช่น กรณีการสร้างฝายกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าจึงเร่ิมด าเนินการสร้างฝายอยา่งเป็นขั้นตอนตามแผนท่ีวางไวต้ั้งแต่การเลือกวสัดุในการสร้าง
ฝาย การเตรียมการการด าเนินการก่อสร้าง และการติดตามประเมินผล การด าเนินงานท่ีเกิดจากการ
จดัการความรู้จึงท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาอยา่งเป็นล าดบั
ขั้นตอน การน าความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบติัเป็นการเสริมสร้างทกัษะ (Skill) และประสบการณ์
ท างาน (Experience) เพราะความรู้ทั้งสองรูปแบบน้ีเป็นความรู้เชิงปฏิบติัการท่ีเกิดจากการเรียนรู้
ระหว่างลงมือปฏิบติั และแฝงอยู่ในตวัผูป้ฏิบติัจนกลายเป็นความรู้ในตวับุคคล แต่ยากต่อการ
บริหารจดัการเพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน แมว้า่จะมีการถ่ายทอดความรู้แต่ก็อาจถ่ายทอดไดเ้พียง
เน้ือหาสาระ กระบวนการ วธีิการ เทคนิค แต่ทกัษะและประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากการลงมือปฏิบติั เท่านั้น  

ดงัท่ี วจิารณ์ พานิช (อา้งแลว้) กล่าวไวว้า่ ในชีวติจริงเม่ือไดข้มุความรู้ และแก่นความรู้ จาก
การระดมความคิดแลว้ จะตอ้งมีการน าความรู้เหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติัในองคก์รของตนเอง “หางของ
ปลา” หรือ “Knowledge Asset” (KA) หมายถึงคลงัความรู้ขององคก์ร ท่ีตอ้งสามารถเขา้ถึงได ้และ
น าไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง เพื่อขบัเคล่ือนองค์กรให้ไปขา้งหนา้ เปรียบเหมือนส่วน
หางของปลาท่ีมีพลงัขบัเคล่ือนให้ปลาสามารถวา่ยน ้ าไปขา้งหนา้ไป การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
สรุปไดด้งัแผนภาพ 4.9 
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แผนภูมิ 4.9 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ หรือ Use 

 

คลงัความรู้ 
(Knowledge Assets) 

Use การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ การลงมือปฏิบติั 
 

การสร้างความรู้ใหม่ 
(Discovery learning) 

1. การส ารวจลกัษณะ
ทางกายภาพระบบ
นิเวศล าน ้ า 
2. การปรับปรุงเทคนิค
การสร้างฝาย 

การสรุปบทเรียน 
(Lesson to learn) 

1.ท่ีตั้งฝายเดิมแคบ 
มีความลาดชนั 
กระแสน ้ าไหลเช่ียว 
2. ตวัฝายไม่แขง็แรง 

(ความรู้เก่า) (ความรู้ใหม่ท่ีตอ้งหา) 

แก่นความรู้ (Core Competence) 
ลกัษณะท่ีตั้งฝาย 
1) เป็นจุดท่ีมีการชะลอตวัระดบัความแรงของน ้ า 
2) เป็นบริเวณท่ีมีความกวา้งของล าน ้ า 
3) ระดบัความสูงของล าน ้ ามีความลาดชนันอ้ย 
4) สามารถขดุคลองส่งน ้าไปยงัพ้ืนท่ีไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
โครงสร้างทางกายภาพของตวัฝาย 
1) วางแผนการสร้างอยา่งเป็นขั้นตอน 
2) ปรับปรุงเทคนิควิธีการก่อสร้าง 

(Discovery 
Learning) 

(ความรู้ใหม่) 

ปัญหาฝายช ารุดเสียหาย 

Use การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน 
- การเลือกวสัดุในการสร้างฝาย  
- การเตรียมการ  
- การด าเนินการก่อสร้าง  
-การติดตามประเมินผล 
 
 

ความรู้ในตวัคนในตวับุคคล (Tacit 
Knowledge) 
ในรูปแบบทกัษะ (Skill)  
และประสบการณ์ (Experience)  
 

(Tacit Knowledge) 

แกไ้ขปัญหาตรงกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
ในการท างานอยา่งสูงสุด 

Knowledge Asset (KA) 
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สรุปไดก้ารจดัการความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ของกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮไดช้ี้ประเด็นให้เห็นวา่ องคค์วามรู้ทอ้งถ่ินในการน าน ้ ามาใชข้องกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าด ารง
อยู่ตามแบบวิธีการดั้ งเดิมเป็นหลัก และส่วนหน่ึงมีการปรับผสมผสานหลากหลายวิธี ทั้ งน้ีมี
ความสัมพนัธ์กบัสภาพการไหลของน ้า ปริมาณน ้ าในแม่น ้ า ความเพียงพอต่อกิจกรรมการผลิต องค์
ความรู้ทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย เป็นความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคนในลกัษณะของ
กระบวนการและวธีิการท างาน มีการผลิตซ ้ าความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นพลวติัท่ีปรับเปล่ียน
ไปตามลกัษณะทางกายภาพของระบบนิเวศ การจดัการความรู้ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดใ้ชปั้ญหาเป็นตวั
ก่อเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบสืบคน้หาสาเหตุของปัญหา จึงสามารถแกไ้ขปัญหา
ท่ีตน้เหตุได ้โดยอาศยักระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ ท่ีเร่ิมตน้จากการ
ก าหนดปัญหา สาเหตุ และวิสัยทศัน์ในการแกไ้ขปัญหา การคน้หาความรู้เก่าโดยใชค้วามบกพร่อง
จากการท างานแบบเดิมเป็นฐานในการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ การสรุปบทเรียนโดยอาศยัการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าดว้ยกนั พร้อมกบัสร้างความรู้ใหม่ดว้ยการเรียนรู้เชิงส ารวจ และ
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั ท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีคลงัความรู้ ท่ีหลากหลายและครอบคลุมปัญหา
มากข้ึน คลงัความรู้เป็นแหล่งสะสมทั้งความรู้ท่ีใช้ได ้และความรู้ท่ีใช้ไม่ได ้แต่ก็ไม่ไดล้ะทิ้งซ่ึง
ความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดไ้ปเสียทั้งหมด กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดน้ าความรู้ท่ีผิดพลาดเหล่าน้ีกลบัมาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ไปสู่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นการจดัการความไม่รู้ไปสู่ความรู้ และเม่ือมี
การ สกดัหรือจดัเก็บความรู้ท่ีผา่นกระบวนการคิดเชิงระบบ การประมวล กลัน่กรอง และประยุกต์
ความรู้ ทั้งในระดบัการปฏิบติั แนวทางปฏิบติัท่ีดี เป็นการคดัเลือก เลือกสรร จากคลงัความรู้ท่ีมีอยู่
ให้แนวทางปฏิบัติท่ีดีเลิศ จึงเกิดเป็นแก่นความรู้ ท่ีน าไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ 
กระบวนการจดัการความรู้จะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
ตั้งแต่เร่ิมการก าหนดปัญหา การคน้หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขไปจนถึงการลงมือปฏิบติั และ
ภายใตก้ารแลกเปล่ียนนั้นไดก่้อให้เกิดการเรียนรู้ซ่อนอยูต่ลอดเวลา และส่ิงส าคญัท่ีสุดอีกประการ
หน่ึงคือการจดัการความรู้จะไม่ส าฤทธ์ิผลได้หากปราศจากการน าไปสู่การปฏิบติัหรือการใช้
ประโยชน์ เพื่อน าความรู้ไปสู่แก้ไขปัญหาฝายช ารุดเสียหายให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

กล่าวไดว้่าการท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าสามารถปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ นั้น เป็นเพราะว่า
ใชก้ารจดัการความรู้เป็นมือในการแกไ้ขปัญหา หากมองลึกลงไปในกระบวนการจดัการความรู้แลว้                 
จะพบว่ายงัมีอีกกระบวนการหน่ึงท่ีซ่อนอยู่ภายใต้การจัดการความรู้ นั่นก็คือ กระบวนการ
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเกิดจากการใช้
ปัญหาเป็นประเด็นการเรียนรู้ (Problem Base Learning: PBL) ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ



 128 

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา มีวธีิคิดท่ีอาศยัหลกัการและเหตุผล กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าสามารถระบุปัญหา คน้หาสาเหตุ
ของปัญหาไดด้ว้ยการทบทวนความรู้เดิมและการคน้หาความรู้ใหม่ ก่อเกิดความรู้ความเขา้ใจ และ
เกิดพฤติกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรน ้ าท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
น าไปสู่จิตส านึกท่ีดีสามารถส่ือผ่านออกมาทางความคิด ความรู้ได้อย่างมีหลกัการและเหตุผล 
เสริมสร้างทกัษะดา้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั ท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเกิดมีจิตส านึกสาธารณะ สูงท่ีจะเสียสละและร่วม
แรงร่วมใจกนัจดัการปัญหาให้ส าเร็จไดด้ว้ยศกัยภาพขององค์กรท่ีมีอยู ่ดงัท่ี ประสาน ตงัสิกบุตร, 
(อา้งแลว้) และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, (อา้งแลว้) กล่าวถึงกระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษา
ว่า เป็นกระบวนการท่ีท าให้การ เช่ือมโยงความตระหนกั ความรู้ ทกัษะในการแกปั้ญหาและการ
กระท าค่านิยมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  น าไปสู่การมีส่วนร่วมสาธารณะท่ีจะแกปั้ญหาหรือพฒันาตาม
แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั ความรู้ในรูปแบบทกัษะประสบการณ์
จะเกิดเป็นความรู้ท่ีสั่งสมอยู่ในตวับุคคล มีการพฒันาต่อยอดความรู้ เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอในลักษณะของเกลียวความรู้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่รู้จบ และเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Long Life Learning) สะทอ้นออก
มาถึงผลการด าเนินงาน (Out come) ความส าเร็จในการจดัการเหมืองฝายจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยหาก
ขาดซ่ึงการจดัการความรู้ และการจดัการความรู้จะส าฤทธ์ิผลไปไม่ได้หากขาดซ่ึงกระบวนการ
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาอนัเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ การจดัการความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ า
ดว้ยระบบเหมืองฝายของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ สรุปไดด้งัแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4.10 สรุปการจดัการความรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายของกลุ่ม 
ผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ 

 

(Skill/ Experience)  

แก่นความรู้ (Core Competence) คดัเลือก ประมวล 
กลัน่กรอง ประยกุตค์วามรู้ น าความรู้ท่ีไม่ดีมาต่อยอด
การเรียนรู้ได ้และผสมผสานกบัความรู้ใหม่ได ้เพื่อ
น าไปสู่แนวทางปฏิบติัท่ีดีเลิศ (Best practice)  

Use 

(Out come)  

(Best Practice)  

Capture 

จดัเกบ็เป็นความรู้ในตวับุคคล 
(Tacit Knowledge) (Tacit 
Knowledge) 

(Share/ 
Learn) 

คลงัความรู้ (Knowledge Asset) จดัเกบ็
ทั้งความรู้ท่ีดีและความรู้ท่ีไมดี่ ความรู้
เก่า และความรู้ใหม่  

Share 

ถ่ายทอดแก่นความรู้ เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหา 

การปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

(Share/ 
Learn) 

(Share/ 
Learn) 

(Share/ 
Learn) 

การเรียนรู้จากการเป็นผูถ่้ายทอด ผูรั้บ
การถ่ายทอด การเป็นผูป้ฏิบติั  

(Tacit to Tacit 
Tacit  to Explicit)  

(Tacit to Tacit)  
(Skill)  

Create 

(ทกัษะ)  

(การมีส่วนร่วม)  

(การมีส่วนร่วม)  

(ทกัษะ)  

(ความตระหนกั) 

(ความรู้เก่า) (ความรู้ใหม่) 
(Share/Create/Learn) 

การคน้หาความรู้ 

การเรียนรู้จากความบกพร่อง 
(Lesson Learned) 

การสร้างความรู้ 

การสร้างและคน้หาความรู้ใหม่ ดว้ยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั (Learning by 
doing) และการเรียนรู้จากการสืบคน้หา
สาเหตุของปัญหา (Discovery Learning) 

(Share/Learn) (Share/Learn) 
 

(Share/Learn) 

สถานการณ์และปัญหา 
 
 

Define คน้หาสาเหต ุวธีิแกไ้ข 
ก าหนดประเภทความรู้ 

(Problem Base Learning: PBL) 
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4.6 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน า้ด้วยระบบเหมืองฝาย 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย ประกอบดว้ย             

ก่อรูปเครือข่าย การสร้างความตระหนัก การสร้างอุดมการณ์ร่วม การวางแผน กระบวนการ
ด าเนินการ การสรุปบทเรียน และการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝาย
วงัไฮรวมตวักนั เพื่อแกไ้ขปัญหา มีผูน้ าท่ีเกิดข้ึนมาจากกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเอง แลว้รวบรวมองค์ความรู้ใน
ตวัของแต่ละบุคคล ใหก้ลายเป็นความรู้ขององคก์รเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อ านาจการต่อรอง มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กันทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั จนกระทัง่เกิด
เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท าให้กลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์สาเหตุแนว
ทางแกไ้ขปัญหา ทดลองปฏิบติัและสรุปบทเรียนร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าสามารถยกระดบั
การเรียนรู้ในการจดัการปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึน ส่งผลให้องคก์รเหมืองฝายเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี  

1) การก่อรูปเครือข่าย เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย                   
ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ เกิดข้ึนพร้อมกับเครือข่ายทางสังคมของผูใ้ช้น ้ า ท่ีร่วมมือกันสร้าง 
ซ่อมแซม และปรับปรุงเหมืองฝาย เป็นเครือข่ายระดบัชุมชนระหว่างกลุ่มผูใ้ช้น ้ า 3 หมู่บา้น คือ 
บา้นม่วงฆอ้ง บา้นดง และบา้นทุ่งหลุก เครือข่ายการเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างรูปธรรมเม่ือกลุ่มผูใ้ช้น ้ า
ประสบปัญหาฝายช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง ผูน้  ากลุ่มจึงเกิดแนวคิดท่ีจะคน้หาวิธีการสร้างฝายใหม่ 
เพื่อใหฝ้ายมีความทดทานแขง็แรงมากข้ึน พอ่หลวงเฮือนซ่ึงเป็นแก่ฝายในขณะนั้นไดใ้ชบ้ทบาทการ
เป็นแก่ฝายรวบรวมสมาชิกผูใ้ช้น ้ าร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข การก่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ภายในกลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงเกิดข้ึนอย่างชดัเจน ซ่ึงลกัษณะการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เป็นการสร้างจากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยมีวิธีการคือ ผูน้ ากลุ่ม
หรือแก่ฝายเป็นผูป้ระสานงานหลัก แล้วดึงเอาก าลังคนจากสมาชิกผูใ้ช้น ้ าเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ผสานความรู้ระหว่าง แก่ฝายไปยงักลุ่มผูใ้ช้น ้ าระดับบุคคล ทั้งยงักระจาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูใ้ช้น ้ าดว้ยกนั จึงเป็นการโยงใยความรู้ของบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคล
หน่ึง มีการผนึกก าลงั Node ทั้งหมดดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ความรู้ในตวับุคคลออกมา
ใช้ในการจดัการกบัปัญหา เพราะปัจเจกบุคคลนั้นมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีฝังลึก ผ่าน
การสั่งสมและถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการสร้างฝายจากบรรพบุรุษ ทั้งดว้ยวิธีการ
บอกเล่าและเรียนรู้จากการร่วมปฏิบติังานจริงจากการทดลองปฏิบติัประเภทลองผิดลองถูก ทดลอง
หลายคร้ังแลว้น าไปปรับใชก้บัทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดระหวา่งกลุ่มผูใ้ช้
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น ้าดว้ยกนัเอง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จึงมีลกัษณะไม่ซบัซ้อน มุ่งเนน้การปฏิบติัการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเป็นส าคญั  

ต่อมาเม่ือกลุ่มผูใ้ช้น ้ าตอ้งเผชิญกบัปัญหาระดบันโยบายและมีความซบัซ้อนมากข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาการขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ ขอ้จ ากดัในการใช้ประโยชน์จากป่าจากการประกาศเขต
พื้นท่ีอนุรักษ ์โครงการฝายยางและนโยบายการจดัเก็บค่าน ้ า ท าให้เครือข่ายมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและร่วมงานกนัมากข้ึน เพราะชุมชนผูใ้ชน้ ้ าไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยล าพงั จึง
ต้องมีการเปิดพื้นท่ีทางสังคมเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากองค์กรต่าง ๆ เพิ่มข้ึน มีการ
ประสานงานกบัเครือข่ายผา่นโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ซ่ึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชนใน
พื้ น ท่ี ท่ีด า เ นิน กิจกรรมด้านการสร้างการเ รียน รู้ ร่วมกับ ชุมชนในประ เ ด็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้ า ป่า รวมถึงเป็นผูป้ระสานงานเครือข่ายการเรียนรู้กบัองค์กรภายนอก
ชุมชนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  เครือข่ายอนุรักษป่์าชุมชน ตน้น ้ าปิงเชียงดาว และกองทุนเพื่อสังคม (SIF) ผา่น
กิจกรรมเวทีการพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศทรัพยากรดิน น ้ า ป่า และการอนุรักษ์
พื้นท่ีป่าตน้น ้า เพื่อคน้หาสาเหตุปัญหา แนวทางแกไ้ขปัญหา  
 2) การสร้างความตระหนกั คือการท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ ามีความรู้สึกไวต่อการเปล่ียนแปลงใน
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รับรู้ปัญหาจากการไดรั้บผลกระทบ จึงมีความต่ืนตวัท่ีจะเขา้ไปเรียนรู้สาเหตุ
ท่ีแทจ้ริง ด้วยการตั้งค  าถามต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนพร้อมท าความเขา้ใจในผลกระทบและคน้หาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา ท่ีตน้เหตุร่วมกนั ดงัท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮไดส้ร้างเครือข่ายภายในกลุ่ม ตั้งค  าถาม
เพื่อคน้หาสาเหตุ และแนวทางแกไ้ขปัญหา การท่ีฝายช ารุดเสียหายท าให้ไม่สามารถกกัเก็บน ้ าได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อระบบการเกษตรของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ท าให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีความ
กระตือรือร้นท่ีจะรวมตวักนัเพื่อคน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข เพราะมีความตระหนกัในคุณค่า
ของทรัพยากรน ้ าในฐานะปัจจยัผลิตท่ีเอ้ือต่อวิถีชีวิตชุมชน ต่อมาเม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าประสบกบัปัญหา
การขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ อนัเป็นผลมาจากป่าตน้น ้ าถูกท าลาย กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ายิ่งตระหนกัถึงคุณค่า
และความส าคญัของทรัพยากรน ้ ามากข้ึนและโยงใยไปถึงทรัพยากรป่าไม ้จึงเขา้ไปเรียนรู้ดว้ยการ
ประสานความร่วมมือไปยงัเครือข่ายการจดัการทรัพยากรท่ีกวา้งและหลากหลายข้ึน คือ โครงการ
จดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน และเครือข่ายป่าชุมชน ตน้น ้ าปิงอ าเภอเชียงดาว เพื่อด าเนินการอย่างมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน และประสานงาน อนัเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้ าผ่านการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าแล้วยงัได้ขยาย
เครือข่ายความรู้ไปยงัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอี้กดว้ย จึงช้ีให้เห็นวา่ สมาชิกในเครือข่ายมีความ
ตระหนกัต่อความส าคญัของทรัพยากรชุมชน เร่ิมตน้จากความตระหนกัในระดบับุคคลท่ีเกิดการ
เรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนผ่านการจดัการความรู้ ความตระหนักระดบักลุ่ม มีการ
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รวมกลุ่มของบุคคลเขา้มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดบัความรู้ เกิดเป็นเครือข่าย ท่ีมีศกัยภาพ
ภายในตวัเอง (Empower) แลว้ประสานการเรียนรู้ร่วมกบัเครือข่ายการจดัการทรัพยากรอ่ืน เพื่อ
เสริมพลงัความรู้ของกลุ่มใหเ้ขม้แข็งข้ึน และความตระหนกัในระดบัเครือข่ายลุ่มน ้ า เป็นการเรียนรู้
จากภายนอกโดยมีการเรียนรู้ภายในเป็นฐาน มีลกัษณะเป็นทั้งความรู้ชัดแจง้ และความรู้ในตวั
บุคคล ผสมผสานและบูรณาการจนเกิดเป็นปัญญาปฏิบติั มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในความสัมพนัธ์
ของทรัพยากรดิน น ้า ป่าในฐานะขององคป์ระกอบของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
เกิดเป็นความตระหนกัต่อคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรดิน น ้ า ป่า ท่ีโยงใยถึงกนั เกิดเป็น
ความตระหนกัสาธารณะหรือจิตส านึกท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การคิด การปฏิบติั และ
การติดตามประเมินผล จนเป็นเครือข่ายท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาในเชิงปฏิบติัการได ้ 

3) การสร้างอุดมการณ์ร่วม การสร้างอุดมการณ์ร่วมของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าคือ การก าหนด
เป้าหมาย หรือความมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือก าหนดไวใ้นการท างานขององค์กร วตัถุประสงค์ หรือ 
ผลส าเร็จท่ีต้องการจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้กล่าวคือ วตัถุประสงค์ต้องตอบสนองและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และทิศทางการท างานร่วมกนั หรือกรอบแนวทางในการท างานเพื่อน าไปสู่
การวางแผนและการปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวทั้งองคก์ร สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการ
ท างาน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีการก าหนด เป้าหมาย คือ สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างมีส่วนร่วม ทั้งจากบุคคลภายในองค์กร และขยายเครือข่าย
ไปสู่องค์กรภายนอกชุมชนรวมถึงองค์กรท่ีจดัการทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ร่วมกนัภายใตก้ารจดัการ
ทรัพยากรอยา่งเป็นองคร์วม ดงัเช่น กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าตน้น ้ าร่วมกบัเครือข่ายป่าชุมชนตน้น ้ าปิงอ าเภอเชียงดาว หรือการขยายเครือข่ายทาง
สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้ในระดบัลุ่มน ้ า มีเป้าหมายเพื่อร่วมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้ าใน
ระดบัลุ่มน ้ า รวมถึงการเสริมสร้างศกัยภาพขององคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการทรัพยากร
น ้ าโดยชุมชนเพื่อสร้างอ านายต่อรองกบันโยบายการจดัการน ้ าของรัฐ เป็นตน้ จากนั้นจึงเป็นการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายคือ เพื่อสร้างและคน้หาความรู้ทั้งจากความรู้ในตวั
บุคคล รวมถึงความรู้จากภายนอกในรูปของเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมของสมาชิกดว้ยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและองคค์วามรู้ของกลุ่ม น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน และระดบัลุ่มน ้ าได ้ดงัเช่น กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบั
โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความรู้ขององคก์รดว้ยการเปิดพื้นท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก ผสมผสานระหวา่งความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ น ามาประยุกตใ์ช้
แก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนให้สามารถปรับตวัได้อย่างเท่าทนักับ
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งมีการก าหนดทิศ
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ทางการท างาน เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดงัท่ีกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าไดก้  าหนดทิศทางการท างานดว้ยการวางแผนเพื่อรวบรวมขอ้มูลพร้อมก าหนดวิธีการท างาน 
ระยะเวลา และจดัสรรทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ให้เหมาะสม ก าหนดขั้นตอนการท างานเพื่อล าดบัการ
ท างานให้เป็นขั้นตอนและต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั และก าหนดบทบาทหน้าท่ี เพื่อจดัสรรก าลงัคนให้
เหมาะสมกบังานอย่างทัว่ถึงกนั ดงัเช่นความรู้ในสร้างฝาย ไดเ้ร่ิมวางแผนโดยการรวบรวมขอ้มูล
จากขอ้บกพร่องจากการสร้างฝายเดิมเป็นฐานในแลกเปล่ียนเรียนรู้แล้วจึงก าหนดวิธีการส ารวจ
ระบบนิเวศล าน ้ าเพื่อคน้หาจุดสร้างฝายท่ีมีความเหมาะสม ก าหนดเทคนิควิธีการสร้างฝายโดยใช้
ลูกตุม้ในการตอกหลกัแทนแรงงานคนโดยตรง และประเมินวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างฝาย
เพื่อจดัสรรความรับผิดชอบแก่สมาชิกตามอตัราส่วนจ านวนพื้นท่ีรับน ้ าจากเหมืองฝาย ทั้งก าหนด
ระยะเวลาในการสร้างฝายให้แลว้เสร็จก่อนฤดูกาลท านา จากนั้นจึงก าหนดขั้นตอนการสร้างฝาย ท่ี
เร่ิมจากขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการก่อสร้าง และขั้นติดตามประเมินผล ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงรายละเอียด
ไปแล้วในส่วนบริบทฝายวงัไฮ ท่ีส าคญัตอ้งมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีเพื่อจดัสรรก าลงัคนให้
พอเหมาะและเหมาะสมตามหลกัการสิทธิเท่ากบัหนา้ท่ี สร้างความเสมอภาคในการท างาน เช่น พ่อ
หลวงเฮือน โถเหลือง มีความช านาญด้านระบบนิเวศล าน ้ าจึงเป็นผู ้น าในการส ารวจพื้นท่ี                
พ่อนอ้ยสิงห์ค า ขนัค า มีช านาญในการตอกไมห้ลกัจึงเป็นผูน้ าในการลงไปตอกไมท่ี้ทอ้งฝาย เป็น
ตน้  

จะเห็นไดว้่าการท างานเหมืองฝายจะส าฤทธ์ิผลได ้ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อก าหนดทิศทางการท างานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และตอบสนองเป้าหมายสูงสุดในการท างาน ดังนั้นการสร้างอุดมการณ์ร่วมจึงเป็นการก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และทิศทางการท างานผา่นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ปัญหา
อุปสรรค สร้างทิศทางการท างานร่วมของกลุ่มผู ้ใช้น ้ า ซ่ึงเป็นการสร้างอุดมการณ์ร่วมผ่าน
กระบวนการเรียนรู้  

4) การวางแผน การด าเนินการของเครือข่ายใหเ้กิดประสิทธิภาพมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
4.1) การก าหนดวิสัยทศัน์ คือการมองไปขา้งหนา้ในทางท่ีดีท่ีสุด จะเป็นเป้าหมาย

ในการเดินไปสู่อนาคต หรือความคาดหวงัท่ีตอ้งการเกิดให้ข้ึนในอนาคตท่ีดีกวา่เดิม โดยการน าเอา
ระบบการวางแผนมาใช ้เป็นการสร้างระบบเพื่อรองรับแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การวางแผน
การท างานของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีการก าหนดวิสัยทศัน์ในการท างานเป็นขั้นตอนแรก เพราะเป็นเสมือน
เป้าหมายในการท างานท่ีมองทั้งปัจจุบนัและอนาคต เกิดจากการคิดวิเคราะห์เชิงระบบภายใต้
สถานการณ์แวดลอ้มท่ี เป็นจริงและมุ่งใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง เกิดการเรียนรู้ทั้งก่อน ระหวา่ง  
และหลงัการปฏิบติั พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้และการน าความรู้ไปสู่การจดัการปัญหา กลุ่มผูใ้ช้
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น ้าร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ในการท างานโดยมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นฐานในการก าหนด
วสิัยทศัน์ เพื่อคน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบและเกิดผลส าฤทธ์ิในระยะยาว ดงัเช่น การ
ก าหนดวิสัยทศัน์ในการจดัการปัญหาฝายช ารุดเสียหาย จึงสร้างอุดมาการณ์ร่วมคน้หาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขปัญหา ท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ตอ้งซ่อมแซมฝายเป็นประจ าเหมือนท่ีผ่านมาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกกัเก็บน ้ าของฝายให้ดีข้ึนกว่าเดิมและตอบสนองต่อความตอ้งการใชน้ ้ าทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคตได ้เป็นตน้  

 
    4.2) ยุทธศาสตร์ คือวิธีการท างานท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ

วตัถุประสงค์การท างานรวมถึงความรู้ท่ีใชใ้นการด าเนินงานดว้ย เป็นการวางแผนการท างานดว้ย
จดัการความรู้ไป ดงัเช่น กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าก าหนดยทุธศาสตร์หรือวธีิการท างานฝายอยา่งเป็นขั้นตอน เร่ิม
จากวิธีการเลือกพื้นท่ีสร้างฝาย ใช้การจดัการความรู้เคร่ืองมือในการด าเนินงาน กล่าวคือ จะตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลจากขอ้บกพร่องในการสร้างฝายในอดีตก่อนแลว้จึงท าแผนท่ีเส้นทางส ารวจระบบ
นิเวศล าน ้ าเพื่อให้ไดพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะสมกวา่ จากนั้นจึงวางแผนเพื่อก าหนดวิธีการสร้างฝายอยา่งเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ และขั้นติดตามผล  

    4.3) กลยุทธ เป็นช่องทางหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว ้การวางแผนเชิงกลยุทธใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเช่นกนั เพราะการสร้าง    
กลยุทธหรือวิธีการท างานท่ีดีท่ี สุดจะต้องผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยวิธีการ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทาง จนไดชุ้ดความรู้ และสกดัเป็นแก่นความรู้ เพื่อสร้างวิธีการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ น าไปเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาฝายช ารุดเสียหาย กลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้ใช้
หลักการวางแผนเชิงกลยุทธด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการสรุปบทเรียน หรือการน าเอา
ขอ้ผิดพลาดจากการสร้างฝายเดิม เป็นฐานในการเรียนรู้หรือการแกไ้ขปัญหาจนเป็นขุมความรู้ของ
กลุ่ม และสกดัจบัเป็นแก่นความรู้ เพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ คือ การสร้างฝายโดยการ
ปรับเปล่ียนวสัดุและเทคนิคการสร้างฝายให้มัน่คงแข็งแรงข้ึนในบริเวณท่ีมีวงัน ้ าเพื่อช่วยชะลอ
ความเร็วในการไหลของน ้า จึงสามารถแกปั้ญหาฝายช ารุดเสียหายไดส้ าเร็จ เป็นตน้  

     4.4) แผนการด าเนินงาน เป็นการวางกรอบการท างานให้ มีความชัดเจน มีการ
ก าหนดขั้นตอนการท างาน และการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิก จึงจะท าให้การ
ท างานนั้นประสบผลส าเร็จได ้อาศยัหลกัการบริหารจดัการ (4 M) เพื่อบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบดว้ย การบริหารก าลงัคน (Man) โดยการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบจะก าหนดตามความสามารถและความช านาญของคน (put the right man in the right 
job) เช่น พอ่นอ้ยสิงห์ค า ขนัค า มีทกัษะในการตอกไมห้ลกัจึงควบคุมงานดา้นการตอกหลกัฝาย พ่อ
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มา ฟองไหล ฟองไหลมีความช านาญในการแบ่งน ้ าตามแบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงเป็นผูต้รวจสอบดู
การไหลของน ้ าเม่ือมีการจดัสรรน ้ าเขา้พื้นท่ีรับน ้ าในแต่ละปุม พ่อหลวงเฮือน โถเหลือง แก่ฝายผูมี้
ความช านาญในการบริหารจดัการ จึงเป็นผูป้ระเมินวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการสร้างและซ่อมแซม
ฝายแลว้จดัสรรความรับผิดชอบให้กบัสมาชิกผูใ้ช้น ้ าตามจ านวนพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์ เป็นตน้ การ
บริหารเงิน (Money) การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บทั้งจากการจดัเก็บจากสมาชิกในรูปแบบค่าน ้ า 
และเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกจะต้องบริหารจดัการให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยแต่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เช่น การซ้ือหินจากโรงโม่ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดติ้ดต่อผา่นองคก์รของ
รัฐเพื่อซ้ือหินในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด จึงมีเงินเหลือใชใ้นการประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีฝายต่อโดย
ไม่ตอ้งเก็บเงินจากสมาชิกเพิ่ม การบริหารวสัดุในการด าเนินงาน (Materials) จะเห็นชดัเจนในกรณี
การจดัสรรทรัพยากรในการสร้างฝายในอดีต อาทิ ไม้หลัก หิน ซ่ึงจัดสรรตามสัดส่วนพื้นท่ีใช้
ประโยชน์จากน ้ าตามหลักการสิทธิเท่ากับหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไวใ้นกฎระเบียบเหมืองฝายอย่าง
ชดัเจน เช่น ไมห้ลกัสั้ น ก าหนดไว ้ไร่ละ 20 เล่ม ก๋วยหิน ก าหนดไว ้ไร่ละ 50 ลูก เป็นตน้ และ
หลกัการบริหารจดัการ (Management)  มีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์การท างานอย่าง
ชดัเจน วางแผนการท างานอย่างขั้นเป็นตอน มีการสร้างกลยุทธในการท างานให้เกิดการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดงัท่ี
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดก้  าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการแกไ้ขปัญหาฝายช ารุดเสียหาย และมีการ
วางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียมการขั้นด าเนินการ และขั้นติดตามประเมินผล 
ทั้งยงัมีการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อคน้หาวิธีการท างานท่ีเป็นเลิศ เช่น การท าแผนท่ีส ารวจระบบ
นิเวศล าน ้ าจนพบบริเวณท่ีมีสภาพเป็นวงัน ้ าช่วยในการชะลอความรุนแรงของน ้ าก่อนถึง ตวัฝาย 
เป็นตน้  

      4.5) การติดตามประเมินผล เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการซ่ึงมีหลกัส าคญั
คือติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบติังาน ความส าเร็จของงานและขอ้ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน การติดตามประเมินผลจึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังานว่า
ตามแผนงานท่ีก าหนดหรือไม่ ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์หรือไม่ ขอ้มูลจากการ
ติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดบัการท างานและการเรียนรู้ ดงัท่ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ ามีการ
ติดตามประเมินผล ในการสร้างฝาย โดยการติดตามจากปริมาณน ้าท่ีไหลจากฝายไปยงัพื้นท่ีรับน ้ าวา่
พื้นท่ีต่าง ๆ ไดรั้บน ้าเพียงพอหรือไม่ ท่ีส าคญัเม่ือถึงฤดูน ้าหลากฝายตา้นทานแรงกระแทกของน ้ าได้
หรือไม่ ถา้ฝายไม่ช ารุดเสียหายก็แสดงวา่การสร้างฝายนั้นประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหมายไว ้เป็น
ตน้  
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5) การด าเนินงาน การด าเนินงานของกลุ่มหรือเครือข่ายจะตอ้งด าเนินตามแผนท่ีวางไว ้
และปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอนตั้งแต่ 

5.1) ขั้นเตรียมการ ในการด าเนินงานจะตอ้งมีการจดัเตรียมการก่อนลงมือปฏิบติั            
โดยการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นบุคคลซ่ึงเป็นผูท่ี้มีเป้าหมายและ
วตัถุประสงคใ์นการท างานร่วมกนั มีจิตสาธารณะท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ความ
พร้อมดา้นความรู้ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัได ้ดงัเช่นกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดมี้การเตรียมความพร้อมก่อนลง
มือสร้างฝาย ซ่ึงในขั้นเตรียมการจะ ในขั้นน้ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 
เร่ิมจากการน าไมห้มอนท่ีตดัไวท้ั้งตน้ ไดแ้ก่ ไมเ้หียง และไมตึ้ง ซ่ึงเป็นไมเ้น้ือแข็งและตอ้งเป็นไม้
แห้ง น ามาเจาะรูเตรียมพร้อมไว ้ประมาณขนาดของช่องและความถ่ีให้เหมาะสม เจาะรูโดยใชส่ิ้ว
เจาะเป็นช่อง ๆ แลว้เตรียมไมห้ลกัสั้ นตีสลบัรูไมห้มอนท่ีไดเ้จาะไวไ้ดต้อกขดักนัเป็นรูปกากบาท 
ในอดีตท่ียงัมีการใช้ก๋วยหินอยู่ ครัวเรือนก็จะตอ้งเตรียมสานก๋วยไวล่้วงหน้าเป็นเดือน ด้านการ
เตรียมก าลงัคน จะตอ้งทราบจ านวนแรงงานทั้งหมดเพื่อการจดัสรรแรงงานและแบ่งหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ โดยยดึหลกัการส่งแรงงานท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเหมืองฝาย ก าหนดงานให้เหมาะสมกบั
ความสามารถหรือความถนดัส่วนบุคคล เป็นตน้  

5.2) ขั้นลงมือท า ในการด าเนินงานเป็นการปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็น
ขั้นตอน ในระหวา่งด าเนินงานจะตอ้งหวัใจส าคญั คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพราะการ
ปฏิบติังานร่วมกนัจะตอ้งอาศยัความรู้หลายดา้นจากหลายบุคคลซ่ึงมีความถนดัเฉพาะตวัท่ีต่างกนั                  
แต่ละคนจะตอ้งทราบหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีระบบแบบแผน
และเป็นขั้นตอน ดงัเช่น การสร้างและซ่อมแซมฝาย ท่ีตอ้งมีการก าหนดขั้นตอนการท างานอย่าง
ชดัเจนเร่ิมจากขั้นตอนแรก การน าไมห้มอนท่ีเตรียมไวล้งไปฝังกน้ฝายใตท้อ้งน ้ า เป็นการเร่ิมวาง
คานฝังลงในดินทีละ 1-2 หมอน วางกั้นขวางล าน ้ า ขั้นตอนท่ีสอง เอาไมห้ลกัมาตีตอกลงไปกบัไม้
หมอนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั หรือเรียกเป็นภาษาทอ้งถ่ินวา่ “ตอกหนา้ – ตอกหลงั” มีลกัษณะตี
สลบัรูขดักนัไปมาเหมือนรูปกากบาท ขั้นตอนท่ีสาม น าหินกอ้นใหญ่ไปวางกั้นน ้ าเป็นแถวแรกเพื่อ
รับแรงปะทะ ของน ้า ขั้นตอนท่ีส่ี ตั้งแต่แถวท่ี 2 เป็นตน้ไปจะใชก๋้วยหินอดัลงไปในช่องวา่งระหวา่ง
ไมท่ี้ตีเป็นระแนงสลบักนั โดยให้ทบักนัสูงประมาณ 1 เมตร เพื่อให้สามารถทดน ้ าได ้โดยเร่ิมจาก
บริเวณพื้นฝายก่อนแลว้ใช้ไมห้ลกัยาว 2 ศอกและไมห้ลกัสั้นตอกเสียบก๋วยเพื่อกนัไม่ให้หินลม้ถือ
ว่าเสร็จ 1 หมอน หรือ 1 ชั้น ท าแบบน้ีเร่ือย ๆ ตอนนั้นท าไปประมาณ 5-6 หมอน และขั้นตอน
สุดทา้ย วางทบัลงไปดว้ยตะเฆห้รือแขมท่ีเตรียมไวม้าปูพื้นทั้งดา้นหนา้และหลงัฝายคลุมพื้นท่ีทอด
ยาวจากตวัฝายออกมาดา้นละ ประมาณ 2-3 เมตร เป็นตน้  
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5.3) ขั้นติตามงาน การติดตามการปฏิบติังานเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานว่าเป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หรือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานเพื่อให้ได้เน้ืองานอนัเป็น                 
แก่นความรู้ ท่ีท าให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ ดงัเช่น กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจดัประชุมหลงัจากท่ีมีการ
ซ่อมแซมฝาย ขุดลอกล าเหมืองแลว้ทุกคร้ัง เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานให้กบัสมาชิก ทุกคนทราบ
โดยทัว่กนั  
 6) การสรุปบทเรียน เป็นการทบทวนการปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้
จากสาระส าคญัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปสู่การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มหรือเครือข่ายภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ การสรุปบทเรียนของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ แสดง
รายละเอียดดงัตาราง4.1 

 
ตาราง 4.1 การสรุปบทเรียนของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ 
สถานการณ์ที่ท าให้มี
การสรุปบทเรียน  

ผู้ร่วมสรุปบทเรียน  
สถานที่  

ประเดน็/สาระส าคญัที่
ร่วมเรียนรู้ 

การพฒันาแก้ไขปัญหา 

สถานการณ์ที่  1:การ
ซ่อมแซมฝายให้มัน่คง
แขง็แรง 

กลุ่มผูใ้ชน้ ้าฝายวงัไฮ เวทีชาวบา้น  1. ค้นหาสา เหตุของ
ปั ญ ห า ฝ า ย ช า รุ ด
เสียหาย 
2. แนวทางแกไ้ขปัญหา
ฝายช ารุดเสียหาย 

น า เอาบท เ รี ยนห รือ
ข้อ ผิ ดพล าด ในก า ร
ปฏิบติังานท่ีผ่านมา มา
เป็นฐานในการเรียนรู้ 
และสร้างความรู้ใหม่
เพ่ือค้นหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไข มาปรับ
ใช้ ใ ห้ เ ห ม า ะสมกับ
ระบบนิเวศโดยเปล่ียน
พ้ื น ท่ี ส ร้ า ง ฝ า ย ใ น
บริเวณท่ีมีล าน ้ า และ
ปรับเปล่ียนเทคนิคการ
สร้างฝาย 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่  2: 
ประสบปัญหาน ้ าขาด
แคลนในฤดูแลง้  

1. กลุ่มผูใ้ชน้ ้าฝายวงัไฮ  
2. โครงการจดัการลุ่ม
น ้าแม่ปิงตอนบน 
3.เครือข่ายป่าชุมชนตน้
น ้าปิงอ าเภอเชียงดาว 

1. เวทีชาวบ้านภายใน
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 
2. เวทีชาวบา้นระหว่าง
ก ลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ น ้ า กั บ
โครงการจดัการลุ่มน ้ า
แม่ปิงตอนบน 
3. เวทีเครือข่ายระหว่าง
ก ลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ น ้ า กั บ
เครือข่ายป่าชุมชนต้น
น ้าปิงอ าเภอเชียงดาว 

1. คน้หาสาเหตุของน ้ า
แห้ง  
2. ห าแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
3. เสริมสร้างความ รู้
ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรดิน น ้ า  ป่า 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

1.ส ารวจระบบนิ เวศ
แหล่งน ้ า  จึงพบว่าน ้ า
แม่สืบแห้งเพราะป่าตน้
น ้าถูกท าลาย 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
โครงการจดัการลุ่มน ้ า
แ ม่ ปิ ง ต อ น บน เ พ่ื อ
ค้นหาความรู้ไปแก้ไข
ปัญหา 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

สถานการณ์ที่ท าให้มี
การสรุปบทเรียน  

ผู้ร่วมสรุปบทเรียน  สถานที่  
ประเดน็/สาระส าคญัที่

ร่วมเรียนรู้ 
การพฒันาแก้ไขปัญหา 

    3.เพื่อสร้างเครือข่ายกบั
เครือข่ายป่าชุมชนต ้าน ้ า
ปิ ง อ า เ ภ อ เ ชี ย ง ด า ว
ค้นหาความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น ้ า  ป่ า  แ ล ะ ก า ร
สนับส นุน กิ จก ร ร ม
ปลูกป่าอนุรักษ ์

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่  3:
ประสบกับข้อจ ากัด
การเขา้ไปเอาไมใ้นป่า
มาสร้างฝายไม่ได้จาก
การประกาศเขตพ้ืนท่ี
ป่าอนุรักษ ์

1. กลุ่มผูใ้ชน้ ้าฝายวงัไฮ  
2. โครงการจดัการลุ่ม
น ้าแม่ปิงตอนบน 
3. ก รมชลประท าน
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1. ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น
จงัหวดัเชียงราย 
2. ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น
เ รี ย น รู้ กั บ ก ร ม
ชลประทานจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. ค้นหาวิ ธีก ารและ
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
2. ค้นหาความ รู้ใหม่
จากภายนอกเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

1. เ รียนรู้ เ ร่ืองการใช้
เทคโนโลยกีล่องหิน  
2.  เ รี ย น รู้ วิ ธี ก า ร
ซ่อมแซมฝายโดยการ
ใชเ้ทคโนโลยีกล่องหิน
ผส ม ผ ส า น กั บ อ ง ค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้อง ถ่ินในการสร้าง
ฝายแบบพ้ืนเมือง 

 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่  4:  
นโยบายการจดัการน ้ า
ข อ ง รั ฐ  แ ล ะ ได้ รั บ
ผลกระทบจากฝายยาง 

1. กลุ่มผูใ้ชน้ ้าฝายวงัไฮ  
2. โครงการจดัการลุ่ม
น ้าแม่ปิงตอนบน 
3. ส มั ช ช า อ ง ค์ ก ร
เ ห มื อ ง ฝ า ย ลุ่ ม น ้ า
ภาคเหนือ 
4. กรมชลประทาน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.เวทีชาวบา้นกลุ่มผูใ้ช้
น ้า 
2.เ ว ที เ รี ยน รู้ ร่ วมกับ
โครงการจดัการลุ่มน ้ า
แม่ปิง 
3.ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น
จงัหวดัเชียงราย 
4.เว ทีสมัชชาองค์กร
เ ห มื อ ง ฝ า ย ลุ่ ม น ้ า
ภาคเหนือ 

1. คน้หาความรู้/
ขอ้เทจ็จริงเร่ือง
นโยบายการจดัการน ้ า
ของรัฐ เช่น การจดัเก็บ
ค่าน ้า และ ผลกระทบ 
ต่อการจดัการน ้าโดย
ชุมชน  
2.คน้หาแนวทาง
ป้องกนัแกไ้ขปัญหา  
 

1. ก า ร ร้ื อ ฟ้ื น อ ง ค์
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น จั ด ก า ร
เหมืองฝายเ พ่ือแสดง
ศกัยภาพในการจดัการ
น ้าโดยชุมชน  

2. การสร้างเครือข่าย
ทางสงัคมและเครือข่าย
การเรียนรู้ในระดบัลุ่ม
น ้า 

 
 จากตาราง 4.1 จะเห็นว่าภายใตส้ถานการณ์ความเปล่ียนแปลง กลุ่มผูใ้ช้น ้ ามีการเรียนรู้                    
จนสามารถพฒันาแกไ้ขปัญหาได ้เพราะทุกสถานการณ์ใชเ้คร่ืองมือเดียวกนัคือ การใชป้ระเด็นหรือ
สาระการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการคน้หาความรู้และแนวทางแกไ้ขโดยผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
คิดแบบพินิจพิเคราะห์ การวิเคราะห์ การประยุกตแ์ละผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่จากภายนอก
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กบัองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จนพบวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ น าไปสู่การลงมือปฏิบติั หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่มีการจดัการความรู้นัน่เอง ดงันั้นการสรุปบทเรียนจึงเป็นการทบทวนความรู้ท่ี
ได้จากการเรียนรู้ทั้ งระบบตั้ งแต่การรับรู้ปัญหาไปจนกระทั่งสามารถค้นหาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาได ้ 
 

7) การพฒันาศักยภาพ จากกระบวนการเครือข่ายตั้งแต่ต้นคือกระบวนการก่อรูปของ
เครือข่าย มาจนกระทัง่ถึงการสรุปบทเรียนนั้น นอกจากจะท าให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคล กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และเครือข่าย ในการประสาน
เช่ือมโยงและถ่ายเทความรู้ ความสามารถในการจดัการความรู้ ตั้งแต่กระบวนการคิดเชิงระบบ การ
วเิคราะห์ สังเคราะห์  การสกดัจบัความรู้ การจดัเก็บความรู้ และการน าความรู้มาปรับประยุกตใ์ชใ้น
การแกไ้ขปัญหาของ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าได ้ ทั้งน้ีเม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัองคก์ร
ภายนอก ยงัเป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมท่ีน าไปสู่พื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน สามารถ
ผสานองค์ความรู้ทอ้งถ่ินกบัความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมยัใหม่ให้
กลมกลืน เพื่อเป็นรากฐานการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายการเรียนรู้ให้เขม้แข็ง และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจดัการทรัพยากรในระดบัท่ีกวา้งข้ึน เครือข่ายการเรียนรู้ส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ คือ  

7.1) พฒันาศกัยภาพด้านภูมินิเวศ เป็นการน าความรู้ไปสู่การพฒันาระบบนิเวศ                  
ท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้ าและความหลายทาง
ชีวภาพ ดงัท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าส ารวจระบบนิเวศล าน ้าจนพบท่ีตั้งฝายท่ีเหมาะสมคือระบบนิเวศวงัน ้ า และ
การสร้างฝายก็ไดใ้ชว้สัดุจากธรรมชาติเพราะตระหนกัถึงความส าคญัของระบบนิเวศโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศล าน ้าเป็นหลกั เช่น การไม่สร้างฝายคอนกรีตเพราะโครงสร้างทางกายภาพ
มีลักษณะทึบ ท าให้เกิดการตกตะกอนหน้าฝาย แต่เลือกสร้างฝายหินทิ้งเพราะโครงสร้างทาง
กายภาพมีลกัษณะ เป็นช่องว่างตะกอนไหลผา่นได ้รวมถึงสัตวน์ ้ าสามารถวา่ยข้ึนมาวางไข่บริเวณ
หนา้ฝายได ้เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้าช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศล าน ้ า
ไดดี้กวา่ เป็นตน้  

7.2) พฒันาศกัยภาพของตนเอง จนกลายเป็นบุคคลเรียนรู้ หรือ “Learning Person” 
คือ มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการเรียนรู้ในชีวติประจ าวนัจากปัญหาหรือไดรั้บผลกระทบดว้ยตนเอง
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น พฒันาทกัษะจากการลงมือปฏิบติั ทกัษะท างานเป็นหมู่คณะ เกิด
ความตระหนกัรู้ต่อคุณค่าของทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตทั้งทางตรงและทางออ้ม มีจิตส านึกท่ี
จะเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่ม ดงัเช่น พ่อน้อยสิงห์ค า ขนัค า เป็นผูใ้ชน้ ้ า
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จากฝายวงัไฮตั้งแต่อดีตจึงมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัทรัพยากรดิน น ้ า ป่า และเป็นคณะกรรมการเหมือง
ฝายหลายสมยั จึงเป็นผูรู้้ดา้นการจดัการเหมืองฝายเป็นอย่างดีทั้งยงัมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ไดรั้บความรู้ใหม่จากภายนอก จึงน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน 
เช่น เกิดแนวคิดการอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์ ้ าบริเวณเหนือฝายวงัไฮ 800 เมตร จึงปรึกษาหารือร่วมกบั
สมาชิกและร่วมกนัด าเนินการจนส าเร็จ เป็นตน้  

7.3) พฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ดา้นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ โดยการใช้
ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ มีการผสมผสานระหวา่งองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินและความรู้ใหม่จากภายนอก                
ผา่นการเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ จนเกิดกระบวนการคิดแบบพินิจพิเคราะห์ การวิเคราะห์               
การสกัดความรู้จนได้แก่นความรู้แล้วดึงมาปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ินได้ จน
กลายเป็นชุนแห่งการเรียนรู้ หรือ CoPs (Communities of Practice) ทั้งยงัเกิดเจตคติหรือค่านิยมของ
กลุ่ม รวมถึงการมีแรงจูงใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดัการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ใน
พื้นท่ีของตนเอง เช่น การท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าประสบปัญหาน ้าขาดแคลนในฤดูแลว้ เพราะน ้าในล าห้วยแม่
สืบแห้งไป อนัเป็นผลจากการสัมปทานป่าต้นน ้ า กลุ่มผูใ้ช้น ้ าจึงได้ร่วมกันหารือถึงสาเหตุของ
ปัญหาพร้อมทั้งส ารวจระบบนิเวศแหล่งน ้ าจนพบขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จึงน าไปสู่การขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน และเครือข่ายป่าชุมชนตน้น ้ าปิงอ าเภอเชียง
ดาว เพื่อคน้หาความรู้ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าผา่นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้จึงเป็นการขยายการ
เรียนรู้ดา้นทรัพยากรให้ครอบคลุมมากข้ึน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการ
อนุรักษท์รัพยากรอยา่งมีส่วนร่วม เป็นตน้  

7.4) พฒันาศกัยภาพเครือข่าย เพื่อให้บุคคลในเครือข่ายได้มีการติดต่อสัมพนัธ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สร้างและคน้หาความรู้ สรุปประเด็นและถอดองคค์วามรู้เพื่อน าไปแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัได ้ทั้งยงัสร้างจิตส านึกสาธารณะท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากร
ดิน น ้ า ป่าดงัเช่น สร้างเครือข่ายกบัเครือข่ายป่าชุมชนตน้น ้ าปิงอ าเภอเชียงดาว เพื่อร่วมอนุรักษ์
สภาพทรัพยากรป่าไมโ้ดยเฉพาะป่าตน้น ้ าอ าเภอเชียงดาว เป็นการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเพราะมี
การพฒันาความสามารถในการท างานและการเรียนรู้ของกลุ่มโดยอาศยัหลกัการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้จากการวางแผน (Planning) ร่วมกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ าปิงตอนบนเพื่อจดัท า
แผนการท างานโดย ก าหนดปัญหา คน้หาแนวทางการแกไ้ข ก าหนดความรู้ท่ีตอ้งสร้างหรือคน้หา
เพิ่ม และสร้างเครือข่ายร่วม จากนั้นจึงด าเนินการตามแผน (Doing) โดยแก่เหมืองแก่ฝายรวบรวม
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประชุมปรึกษาหารือกนัเพื่อร่วมกนัคน้หาปัญหาและแนวทางแกไ้ขโดยมีโครงการ
จดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบนท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงท่ีคอยให้ค  าปรึกษาแนะน า พร้อมทั้งเป็นศูนยก์ลาง
ประสานงานไปยงัผูน้ าเครือข่ายป่าชุมชนคือ พ่อต๊ิบ ศรีบุญยงั เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
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ทรัพยากรป่าไม ้และแนวทางการอนุรักษ์ พร้อมทั้งร่วมด าเนินการปลูกป่าในบริเวณป่าตน้น ้ าห้วย
แม่สืบเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนใน
นาม “ป่าชุมชนบา้นม่วงฆอ้ง” ในเวลาต่อมา การตรวจสอบ (Check) ระหว่างการท างานก็มีการ
ตรวจสอบงานไปด้วย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือพบปัญหาใดในระหว่าง
ด าเนินการ และการสรุปผลการท างาน (Act) เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหา หรือถา้ไม่มีปัญหาก็ถือว่า
การปฏิบติัตามแผนงานส าเร็จผล และน าไปใชใ้นการท างานคร้ังต่อไป หรือกรณีท่ีโครงการฝายยาง
เขา้มาท าขอ้ตกลงกบักลุ่มผูใ้ช้น ้ าโดยกล่าวอา้งวา่จะน างบประมาณมาสนบัสนุนการซ่อมแซมฝาย
วงัไฮ แต่เม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดล้งความเห็นชอบไปกลบักลายเป็นช่องทางท่ีรัฐน าไปสร้างฝายยางแทน 
กรณีน้ีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งประกอบกบักระแสนโยบายการจดัเก็บค่าน ้ าดว้ย จึงกระตุน้
ใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเกิดความต่ืนตวัต่อสถานการณ์มากข้ึน ไดร่้วมปรึกษาหารือกบัโครงการจดัการลุ่มน ้ า
แม่ปิงโดยเร่ิมจากการวางแผน (Planning) เพื่อหาขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัโครงการฝายยางและ
นโยบายการจดัเก็บค่าน ้า กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดร้วมตวักนัอีกคร้ังและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโครงการจดัการ
ลุ่มน ้ าแม่ปิง คร้ังน้ีมีผูน้  าหลายฝาย เช่น แก่เหมือง แก่ฝาย ผูใ้หญ่บา้นทั้ง 3 หมู่บา้น และผูใ้หญ่บา้น
บา้นวงัจอ๊มซ่ึงเป็นหมู่บา้นใกลเ้คียงไดรั้บความเสียหายน ้ าท่วมสวนผลไมจ้ากการทดลองกกัเก็บน ้ า
ของฝายยาง ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัจนเกิดแผนการศึกษาดูงานกลุ่มเหมืองฝายท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนแม่งดั และการศึกษาดูงานชลประทาน ท่ีอ าเภอแม่งาว จงัหวดัเชียงราย
โดยมีโครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงเครือข่าย จากนั้นจึงด าเนินงานตาม
แผน (Doing) โดยการเขา้ไปศึกษาดูงานเหมืองฝายลุ่มน ้ าแม่งดั เช่น ฝายแม่ธาตุ ฝายท่ามะโก๋ จึงได้
ขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงวา่ สาเหตุเกิดข้ึนคลา้ยคลึงกนัคือกลุ่มองคก์รเหมืองฝายลุ่มน ้ าแม่งดัตอ้งการให้
หน่วยงานภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนดา้นการเสริมความแข็งแรงกบัตวัฝาย แต่กรมชลประทานไดใ้ช้
เง่ือนไขดังกล่าวเสนอโครงการสร้างเข่ือนแม่งดัแทน ส่วนการศึกษาดูงานในพื้นท่ีชลประทาน
อ าเภอแม่งาวก็พบว่าโครงการชลประทานให้ข้อมูลเฉพาะแง่บวกไม่ให้ข้อมูลด้านผลกระทบ 
ชาวบา้นสวนใหญ่บ่นว่าภาครัฐไม่ให้อิสระในการจดัการน ้ าแก่ชาวบา้นอย่างแทจ้ริง จากนั้นเม่ือ
กลบัมายงัพื้นท่ีเชียงดาวจึงท าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้า (Check) พร้อมกบั
น าไปปรับปรุงใช ้(Act) เพื่อรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานไป
ประสานงานไปยงัหวัหนา้ฝายยางเพื่อเร่งช้ีแจงรายละเอียดอยา่งชดัเจน แต่กลบัไม่ไดรั้บการตอบรับ 
กลุ่มผูใ้ช้น ้ าปรับกลยุทธในการท างานใหม่ ดว้ยการกลบัไปร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้ในการจดัการน ้ าโดย
ชุมชนเองเพื่อแสดงถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการน ้ าไดดี้กว่ารัฐ และสร้างเครือข่ายร่วมกบั
องค์กรต่าง ๆ ในการจดัการทรัพยากรให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น การจดัการทรัพยากรเหมืองฝาย                  
ในระดับลุ่มน ้ าแม่ปิงคือ “สมชัชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน ้ าภาคเหนือ” การจดัการทรัพยากรน ้ า
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เช่ือมโยงกับทรัพยากรป่า การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กับสถานศึกษาใน
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ เกิดจากการพฒันาการ
ท างาน 3 ดา้นคือ  1) เกิดการจดัการวางแผนองคก์รท่ีดี 2) มีผูน้  าในการจดัการและเช่ือมโยงเครือข่าย 
และ 3) การเรียนรู้เกิดจากปัญหาและบริบทในพื้นท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมร่วมกนั มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบโดยใชว้งจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
เพื่อให้การท างานของเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ “ วงจร ” แสดงให้เห็นถึงการ
หมุน เม่ือวงจรเร่ิมหมุนก็ตอ้งหมุนใหค้รบรอบ โดยหมุนไปขา้งหนา้ รักษาระดบัไม่ให้ตกต ่าลง และ
พยายามหมุนไปในทิศทางท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อความกา้วหนา้ จะเกิดเป็นการพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง 
หรือกล่าวได้ว่าการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายมีการจดัการความรู้ เพราะใช้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) มีหลกัการเช่นเดียวกบัการจดัการความรู้ เร่ิมจากการวางแผนการท างานก็ตอ้ง
อาศยัการบ่งช้ีหรือก าหนดประเภทความรู้ (Define) เพื่อก าหนดปัญหา คน้หาแนวทางการแก้ไข 
ก าหนดความรู้ท่ีต้องสร้างหรือค้นหาเพิ่ม จากนั้นจะท าการสร้างและคน้หาความรู้ ความรู้ของ
เครือข่ายอยู่ในรูปของความรู้ในตวับุคคล การดึงความรู้ให้ออกมาในรูปความรู้เปิดเผย หรือเป็น
ความรู้ของเครือข่ายจะตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการใชเ้วทีพูดคุย ปรึกษาหารือ จนไดชุ้ด
ความรู้หรือคลงัความรู้ จากนั้นจึงใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงหลกัการและเหตุผลเป็นการระดม
ก าลงัความคิดร่วมกนัระหว่างสมาชิกภายในเครือข่าย เพื่อสกดัความรู้ ท่ีหลากหลายให้กลายเป็น
แก่นความรู้ เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การสร้างแผนการปฏิบติังาน (Action plan)  จึงไดแ้นวทาง
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทชุมชน ตามหลกัวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ การน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ตามหลกัการจดัการความรู้ซ่ึงเรียกอีกอย่างวา่เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัท าให้เกิดการพฒันาทกัษะการท างาน พฒันาการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานในรูปของประสบการณ์ และในระดบัปฏิบติัการร่วมกนัของเครือข่ายก็ยงัตอ้งอาศยัการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบการท างาน และปรับปรุงแกไ้ขปัญหา ดงันั้นในระหวา่งการท างาน
จึงมีการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การปฏิบติังานของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และความรู้ทั้งหมดก็กลบัไปเป็นความรู้ในตวับุคคล หมุนเวียนเป็นเกลียวความรู้
ต่อไปอย่างไม่ส้ินสุด จึงท าให้การจดัการความรู้น้ีเป็นการจดัการความรู้ท่ีไม่รู้จบ ซ่ึงมีหลกัการ
เช่นเดียวกนักบัการหมุนของวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) นัน่เอง  

 
 
 
 
 


