
บทที่  1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เปนอูขาวอูน้ําที่ อุดมสมบูรณจนเกิดคํากลาววา        

“ใครแตงงานกับลูกสาวชาวสันปาตอง อยูสบาย”  และสันปาตองก็เปนแหลงกําเนิดพันธุขาวเหนียว

สันปาตอง 137-1-16  คณะกรรมการพิจารณาพันธุใหใชขยายพันธุ เปนพันธุรับรองเมื่อวันที่              

6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2505  ไดผลผลิตประมาณ  526  กิโลกรัมตอไร  (กองวิจัยและพัฒนาขาว

กรมการขาว, 2559) 

อําเภอสันปาตอง  ไดยาฐานะเปนอําเภอเมื่อปพ.ศ. 2495  เดิมเปนพ้ืนที่การปกครองของ

อําเภอบานแม  และอําเภอแมวาง  เม่ือประเทศยกเลิกมณฑลท่ัวประเทศในพ.ศ. 2477 ยกระดับแขวง

และเมืองเปนอําเภอในปพ.ศ. 2477  กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบอําเภอแมวาง  และอําเภอ

บานแม  รวมเปนอําเภอเดียวกันเรียกวา  อําเภอบานแม  ที่วาการอําเภอตั้งอยูท่ีบานเปยง  หมูที่ 13  

ตําบลบานแม  และตอมาเม่ือวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2482  ไดยายท่ีวาการอําเภอมาอยูที่บาน                

สันปาตอง  หมูที่ 10  ตําบลยุหวา  จนถึงปจจุบันนี้ (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันปาตอง, 2559) 

อําเภอสันปาตองในปจจุบัน  มีพ้ืนที่  178.18  ตารางกิโลเมตร  หรือ  111,367.50 ไร  พื้นที่

รอยละ 76.18  เปนที่ราบ  รอยละ  10.33  เปนเนินสูงและภูเขา  เปนพื้นที่ลุมน้ํารอยละ  13.49  (ที่

ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม, (ม.ป.ป.)  มีอาณาเขตติดตอ  ทิศเหนือติดตอกับอําเภอหางดง                   

ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอหางดงและอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน  ทิศใตติดตอกับอําเภอดอยหลอ  

และอําเภอปาซางจังหวัดลําพูน  ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอแมวาง 

อําเภอสันปาตองในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของที่ราบ  เชียงใหม  ลําพูน  ซึ่งเปนที่ราบสองฝง

ลุมแมน้ําปง  ลักษณะคลายๆ ทองกระทะ  ระดับความสูง  240-350  เมตรเหนือระดับน้ําทะเล  

ประกอบดวยอําเภอเมือง  อําเภอสารภี  อําเภอสันปาตอง  อําเภอหางดง  อําเภอสันทราย                    

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  แลวคอยๆ ยกขอบกระทะตั้งแตอําเภอแมวาง  อําเภอสะเมิง  

อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอจอมทอง  จังหวัดลําพูน  บริ เวณทองกระทะคือ  อําเภอเมือง                              

อําเภอปาซาง  และพ้ืนที่ราบสอบฝงลุมน้ําปง  อําเภอสันปาตองจีงเปนสวนหนึ่งของทองกระทะ           

หรือที่ราบเชียงใหม  ลําพูน  ซึ่งไดรับแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ  จากอําเภอที่เปนขอบกระทะหรือ               

เขตระบบนิเวศนปาและภูเขาสูง 

อําเภอสันปาตอง  ซึ่งถูกโอบลอมดวยพ้ืนที่สูงของอําเภอหางดงทางทิศเหนือ  และอําเภอ           

แมวางทางทิศตะวันตก  และลุมแมน้ําปงทางทิศใต  พื้นที่จึงมีความสูงทางทิศเหนือประมาณ  340  

เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางที่วัดหวยโทง  ตําบลน้ําบอหลวง  แลวคอยๆ ลาดต่ําลงทางทิศใต  

และลดต่ําเหลือประมาณ  265 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางที่ตํ าบลทาวังพราว                          
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เขตลุมแมน้ําปง  ทางดานทิศตะวันตกบริเวณฝายนอน  แมน้ําวาง  ตําบลบานกาด  แมน้ําวางมีความ

สูง  385  เมตร  แลวคอยๆ ลาดต่ําสูเขตอําเภอสันปาตองที่ตําบลทุงสะโตก  ซึ่งมีความสูง  290  เมตร

เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 

จากสภาพภูมิประเทศซึ่งลอมรอบทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  เปนพ้ืนที่ระบบนิเวศนปา

และภูเขาสูง  จึงทําใหอําเภอสันปาตองมีลําน้ําสําคัญไหลผาน  3  สาย  และหนองน้ําใหญ  1  หนอง

น้ํา  รวมแหลงน้ําธรรมชาติ  ดังนี ้

1. ลําน้ําแมวาง  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในเขตอําเภอแมวาง  และอําเภอสะเมิง  เชน  

ลําหวยโปงสมิ  แมเตียน  แมสะปอก  แมวางซาย  แมวางขวา  แมมูด  แมวิน ฯลฯ  ลําน้ําเหลานี้รวม

เปนแมน้ําวาง  ไหลผานอําเภอแมวาง  สันปาตอง  แลวรวมกับแมน้ําขานไหลลงสูแมน้ําปงที่ตําบล          

ทาวังพราว  อําเภอสันปาตอง 

2. แมน้ําขาน  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในเขตอําเภอสะเมิง  ไดแก  หวยแมขาน  หวย

ทรายขาว  หวยแมจุม  หวยกองกลาง  หวยกองคา  หวยเอียะ  น้ําแมบอแกว  น้ําอมลอม ฯลฯ  (ศูนย

จัดการตนน้ําที่ 4, 2551)   

3. แมน้ําปง   แมน้ําปงตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในอําเภอเชียงดาว  อําเภอเวียงแหง  อําเภอ

แมแตง  อําเภอพราว  อําเภอดอยสะเก็ด  อําเภอแมริม  รวมตัวกันไหลผานอําเภอเมือง  อําเภอสารภี  

อําเภอหางดง  เขาสูดานทิศใตของอําเภอสันปาตอง  ตําบลแมกาและทาวังพราว  เปนลําน้ําแบงเขต

แดนระหวางอําเภอเมือง  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูนกับอําเภอสันปาตอง  แมน้ําปงกอใหเกิดการ

ประโยชนทางดานการเกษตรตออําเภอสันปาตอง  เฉพาะแมกาและตําบลทาวังพราว  ถึงแมเปน

แมน้ําสายใหญ  แตมีประโยชนตอการเกษตรนอยกวาแมน้ําวางและแมน้ําขานในระบบนอกเขต

ชลประทาน  แตในระบบเขตชลประทาน  แมน้ําปงก็มีคลองชลประทานจากโครงการชลประทาน    

แมแตงสงน้ําหลอเลี้ยงผืนนาในเขตอําเภอแมแตง  แมริม  หางดง  และสันปาตอง  มาตั้งแตกอนพ.ศ. 

2471  (เอกสารรัชกาลท่ี 7 กษ. 9/9, 2471) 

4. หนองสะเรียม  ตั้งอยูหมูท่ี 9  ตําบลยุหวา  พ้ืนที่เก็บน้ํา  150  ไร  ความลึก  4  เมตร  

เก็บน้ําไดประมาณ  1,000,000  ลูกบาศกเมตร (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร, 2010) 

จากสภาพภูมิศาสตรที่เปนที่ราบลุมแองกระทะของอําเภอสันปาตอง  มีแมน้ําสายสําคัญไหล

ผาน  จึงทําใหเกิดการตั้งชุมชนในท่ีราบลุมทําการเกษตร  และใชระบบเหมืองฝายจัดสรรน้ําเพื่อ

การเกษตรมาแลวไมนอยกวา  1,000 ป  เชน  เวียงทากาน  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง  เปน

เมืองหนาดานของอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน)  ซึ่งพระนางเจาจามเทวีสรางข้ึนเมื่อประมาณพ.ศ. 

1205 (องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง, 2560 : 23-24)   

ในปจจุบันไดคนพบโบราณวัตถุสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-17  และโบราณสถานโบราณ; ซึ่ง

แสดงหลักฐานของการตั้งชุมชนโบราณ  นอกจากเวียงทากานแลวยังมีพันนาขาน (สันปาตอง) ในสมัย

พญาติโลกราชปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 1985-2031) ผูปกครองพันนาขาน  ชื่อวา  “เจาแสนขาน”  

(พรพิไล  เลิศวิชา และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว, 2546:32)  
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นอกจากพันนาขาน  หรือเวียงขานแลว  ยังมีเวียงแม  หรือพันนาแม (พรพิไล  เลิศวิชา และ

อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, 2546 : 31-32) 

คําวา  พันนา  หมายถึง  นา  ปน  หรือนา  1  ผืน  ความกวางยาวมิไดข้ึนอยูกับพ้ืนที่  1  พัน

นาอาจมี  10  ไร  หรือ  20  ไรก็ได  แตติดตอเปนผืนเดียวกัน 

การทํานาในพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศที่ลาดเทน้ําจะไหลบาตามลําน้ําอยางรวดเร็ว  ดังนั้นจึง

ตองใชวิธีการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือกักเก็บน้ําและทดน้ําเขาพื้นท่ีการเกษตร  โดยระบบการ

สรางเหมือง  ฝาย 

การสรางระบบเหมืองฝาย  มิใชเกิดขึ้นเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเทานั้น  ใน

เขตสิบสองปนนาของไทยลื้อ  ในมณฑลยูนนานภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน  บริเวณที่ราบหุบ

เขาในภาคเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน (ทานาเบ, 2518-2519 : 73-77) บริเวณเขตมรสุมในประเทศ

อินเดีย  จีน  ตลอดกลุมประเทศในเอเชียอาคเนยก็ใชระบบการชลประทานแบบเหมือง  ฝายในการ

ทํานา  (Lawrance Krader, 1975 : 290) 

การสรางเหมืองฝายเพื่อใชน้ําในการทํานาและการเกษตร  ไดเกิดขึ้นไมนอยกวา  1,000 ป

ลวงมาแลว  ไดปรากฏหลักฐานวา ขณะที่พญาลวะจังกราช  บรรพบุรุษของพอขุนมังราย (พ.ศ. 1782-

1854) ไดสรางเมืองเงินยางเปนราชธานีในพ.ศ. 1181  ก็ประกาศใหราษฎรสรางเรือก  สวน  ไร  นา  

และเหมืองฝาย  (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม จากตนฉบับใบลานอักษรไทยยาน, 2514 : 4) นอกจาก

สรางเหมือง  ฝายแลว  ชาวนาในภาคเหนือยังสรางระหัดวิดน้ํา (หลุก) เพื่อใชในการทํานา             

(มังรายศาสตร, 2517 : 35-37) บริเวณหัวฝาย  ตองมีหอผีฝาย  ใครทําลายหอผีฝายมีความคิดตอง

เสียคาปรับ  (มังรายศาสตร, 2521 : 97) มาตรา 1  กลาววา  ผูใดอุกอาจยาดฝาย  ทานเสียหายฟน

หลักฝาย  มองฝาย  ของทานเสียหายใหไหม  33,000 เบี้ย (มังรายศาสตร, 2521 : 84)  ผูใดขุน

เหมือง  ผานที่นาของทานโดยไมบอกใหเจาของไดทราบ  ใหไหม 33,000 เบี้ย (มังรายศาสตร, 2521 : 

83) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรดังกลาวแลว  แสดงใหเห็นเดนชัดวา  การจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตร  โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น  และการควบคุมโดยอํานาจรัฐ  เกิดข้ึนตั้งแตโบราณไมนอย

กวา  1,000 ป  เปนจารีตประเพณีท่ีสืบเนื่องติดตอกันมา  ทําใหรัฐ  และประชาชนมั่นคง  ทั้งในยาม

สงบและสงคราม  เพราะการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  ทําใหเกิดขาว  หรือผลผลิตอ่ืนๆ เปนยุทธ

ปจจัยในความมั่นคงของรัฐ 

ภายหลังพ.ศ. 2476  ระบบชลประทานโดยรัฐไดสรางฝายแมแตง  ตั้งแตพ.ศ. 2471  และ

วางระบบคลองสงน้ํา หรือเหมืองใหแกผืนนา  และสวนในเขตอําเภอแมแตง  อําเภอแมริม  อําเภอ

หางดง  อําเภอสันปาตอง  และอําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  จึงเกิดพ้ืนที่ในเขตชลประทาน  คือ  พ้ืนที่

การบริหารจัดการน้ํา  ข้ึนอยูกับกรมชลประทาน  และพื้นที่นอกเขตชลประทาน  คือพ้ืนที่บริหาร

จัดการน้ําขึ้นอยูกับราษฎรในพื้นที่ตามจารีต  การจัดสรรน้ําแบบโบราณ  แตกรมชลประทาน

สนับสนุนดานงบประมาณในการสรางฝาย  คลองสงน้ํา  ประตูปดเปดน้ํา 
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ความสําคัญของการจัดสรรน้ําโดยระบบเหมืองฝาย 

ระบบเหมืองฝาย  มีความสําคัญตอสังคมลานนา  และชุมชนเขตอําเภอสันปาตอง  แบงออก

ไดดังนี ้

เศรษฐกจิ 

จากระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ  หรือการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเองในสังคมลานนา  ตั้งแตเกิดรัฐชน

เผา  อาณาจักรและประเทศ  ถึงแมระบบทุนนิยมจะเขามาในสยามประเทศ  และตั้งแตสนธิสัญญา

เบาวริง  พ.ศ. 2398  ชุมชนในเขตหมูบานก็ยังคงรักษาการผลิตแบบยังชีพไวได  แลวคอยๆ 

เปลี่ยนเปนการผลิต  2  ระบบ คือ  การผลิตแบบยังชีพ  และการผลิตเพ่ือขาย  ในเขตสันปาตอง  

การผลิตแบบยังชีพ  ดําเนินมาอยางตอเนื่อง  จนถึงประมาณ พ.ศ. 2475  แลว  จึงเกิดการผลิตเพื่อ

ขาย  คอยๆ ขยายตัวเขามาแทนที่  และเพ่ิมมากขึ้น  จนเกิดเปนการผลิต  2  ระบบ  คือ  การผลิต

เพ่ือยังชีพ  และการผลิตเพ่ือขาย  การผลิตแบบ  2  ระบบในหมูบาน  ทําใหชาวนามีอาหารบริโภค  

ลดคาใชจาย  แตในขณะเดียวกัน  ก็มีระบบการผลิตเพ่ือขาย  เชน  ปลูกขาว  ถ่ัวเหลือง  ยาสูบ  

พืชผักอ่ืนๆ เพื่อบริโภค  และเพ่ือขาย  เลี้ยงเปด  ไก  ไวบริโภค  จากเศษอาหาร  อาหารสัตวใน

ธรรมชาติ  อาหารสัตวเกิดจากการทํานา  เก่ียวขาว และสีขาว  เกิดปลายขาว  รําหยาบ  รําละเอียด  

เปนอาหารสัตว 

หลังจากปพ.ศ. 2530  เทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  แรงงานในการทํานา  ทําสวน  

ใชเครื่องจักรแทนวัว  ควาย  ใชเครื่องสูบน้ําแทนระหัดวิดน้ํา  เจาะน้ําบาดาลใชแทนน้ําเหมือง  ซึ่ง

บางฤดูกาลน้ํานอย 

ระบบการผลิตเพ่ือบริโภค  ควบคูระบบการผลิตเพ่ือขาย (พ.ศ. 2516-2562) 

ในระหวางปพ.ศ. 2516-2525  อําเภอสันปาตอง  ไดขยายถนนสรางติดตอเชื่อมระหวาง

หมูบาน  และไดนําระบบไฟฟาเขาสูหมูบานในชนบท  เกิดระบบโทรทัศนในหมูบาน  ลัทธิบริโภคนิยม

ของระบบทุนนิยมไดเขาสูหมูบานผานการสื่อสาร  และการคมนาคม  การพัฒนาระบบการคมนาคม  

สาธารณูปโภค  และการสื่อสารไดขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ในระหวางพ.ศ. 2526-2540  ระยะนี้เทคโนโลยีใน

การผลิต  ซึ่งใชแรงงานคน  สัตว  เปลี่ยนเปนใชเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ํา  การเจาะบอบาดาลเพ่ือ

การเกษตร  หลุก  เริ่มหมดความสําคัญ  เพราะมีเครื่องสูบน้ําเขามาแทนที่  การขยายถนน 1013  ให

กวางขึ้น  ทําใหพื้นที่นาสองฟากถนนตําบลแมแม  และทุงสะโตก  กลับกลายเปนอาคารพาณิชย  และ

การสรางถนนเลี่ยงเมืองสาย 3035  ผานตําบลน้ําบอหลวง  บานแม  ทุงสะโตก  ในระหวางพ.ศ. 

2557-2559  ทําใหทุงนาสองฟากถนนราคาพุงสูงขึ้นจากไรละ  200,000 บาทเปน 3,000,000 บาน

บาท  ชาวนาสวนหนึ่งขายที่นา  เพราะทํานาแลวขาดทุน  เกิดอาคารพาณิชย  รานอาหาร  แทนที่ทุง

นาและแปลงปลูกหอมใหญ 
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวแลว  จึงทําใหเกิดการผลิต  2  ระบบในอําเภอสันปาตอง

เดนชัดยิ่งข้ึน  คือ  การผลิตเพื่อบริโภค  และการผลิตเพ่ือขาย  ดํารงควบคูกันไป  ตลาดนัด  วัว  

ควาย  ทุงฟาบดสันปาตอง  คือตลาดขายผลผลิต  เครื่องมือดานการเกษตรและสินคาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  แตสินคาการเกษตรและสินคาจากหมูบาน  เสียดุลการคาใหแกสินคานําเขาคือสินคา

จากโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกชุมชน (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2538 : 64-65) 

อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันระบบเหมือง  ฝาย  ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในระบบการเกษตร  แต

โครงสรางหนาที่  อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง 

ระบบเหมืองฝายจึงเปนระบบการผลิตดานการเกษตร  หรือเทคโนโลยีในการผลิตที่ควบคูกับ

สังคมลานนาไมนอยกวา  1,000 ป 

ความสําคัญของการจัดสรรน้ําในระบบเหมืองฝายตอสังคมลานนา  และขอบเขตพื้นที่วิจัย  

ดังนี้ 

1. ความภาคภูมิใจ  การสรางคุณคาทําใหเกิดการรักชาติ  การรักทองถิ่น 

สังคม  ชุมชน  หรือประเทศ  จะดํารงความเขมแข็งไวได  คนในชาตินั้นตองมีจิตสํานึกใน

การเห็นคุณคา  ชื่นชม  เขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรของตนเอง  ความเขาใจและเห็นคุณคา

พัฒนาการทางประวัติศาสตร  ทําใหคนและชุมชนเกิดจิตสํานึกในการรักชาติ  หวงแหน  เห็นคุณคา

ในภูมิปญญา  เทคโนโลยี  วิธีการตางๆ ในการแกปญหา  อุปสรรค  จึงเกิดความภูมิใจ  ตองการ     

อนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม  และพัฒนานวัตกรรมภายใตพ้ืนฐานของภูมิปญญา  และเทคโนโลยีเดิม  มิใช

รับนวัตกรรมจากภายนอก  แลวไมพัฒนาเทคโนโลยีอันเกิดจากสิ่งประดิษฐเดิม  ประวัติศาสตรของ

เทคโนโลยีเหมืองฝาย  คือ  ความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของคนลานนา และสันปาตอง  ความภาคภูมิใจ

ในเทคโนโลยีเหมืองฝาย  นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน  และจะทําใหชุมชนพัฒนาบนพ้ืนฐานของ

ความยั่งยืน 

ในปจจุบันระบบเหมืองฝาย  กําลังเกิดปญหาหลายอยาง  จากการวิจัยคนพบวา  เกิด

การสูญหาย  หรือเลิกใชสิ่งประดิษฐบางอยาง  เชน  ใชเครื่องสูบน้ําแทนหลุก  เครื่องสูบน้ําตอง

สูญเสีย  เงนิตราในการซื้อเครื่องจักร  นํ้ามันเชื้อเพลิง  แตหลุก  ใชพลังงานแรงงานน้ําธรรมชาต ิ

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูก  จากที่นา  เปนสวนลําไย  ซึ่งราคาสูงกวา  กําไรดีกวา

การปลูกขาว  ลําไยใชน้ํานอยกวาการปลูกขาว  ดังนั้น  บทบาทการจัดการเรื่องการแบงน้ํา  จายน้ํา  

ของนายเหมือง  นายฝาย  ก็ลดนอยลง  ผลตอบแทนจากขาวที่ไดจากการทํานาก็ลดนอยลงดวย  

ประกอบกับรัฐบาลสรางฝายถาวร  และลําเหมืองคอนกรีต  จึงไมจําเปนตองซอมแซมฝาย  และลอก

ลําเหมืองฝาย  บทบาทของนายเหมือง  นายฝายจึงไมมีความสําคัญเชนในอดีต 

ดังนั้น  เมื่อเทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  ความสัมพันธทางการผลิตก็ยอม

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ประกอบกับบทบาทของรัฐเขามามีบทบาทในระบบเหมืองฝายมากขึ้น  

ปจจัยเหลานี้คือตัวเรงใหระบบเหมืองฝายสูญสลายรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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2. ระบบเหมืองฝาย  สรางสังคมแหงความเอื้ออาทร  ชวยเหลือเกื้อกูล  และมีรับผิดชอบ

สอดคลองกับสังคมประชาธิปไตย 

การทํานา  นอกจากขุดที่นาแลว  ตองมีการสรางฝายก้ันแมน้ํา  ลําธาร  และขุดลําเหมือง  

แบงชองนํ้าตามลําเหมือง  เพ่ือใหน้ําไหลเขาสูผืนนา  การสรางเทคโนโลยีฝายน้ําลนดั้งเดิม  ตองใช

แรงคนจํานวนมาก  ชวยกันหาเสาไม แ ละขอนไมกั้นแมน้ําลําธาร  โดยปกเสาหลัก  แลววางขอนไม

ขวางทางน้ํา  เพ่ือกั้นกระแสน้ําใหลนหลังฝาย  แลวไหลเขาสูชองลําเหมือง  ซึ่งชาวบานชวยกันขุดขึ้น  

เพ่ือนําน้ําเขาสูทุงนา 

แตในปจจุบัน  ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแต พ.ศ. 2476  แลวเพ่ิมมาขึ้นหลังพ.ศ. 2520  ไดเปลีย่น

ฝายก้ันน้ําเปนฝายคอนกรีตก้ันลําน้ํา 

สําหรับคลองสงนํ้าหรือลําเหมือง  ก็เปล่ียนจากลําเหมืองดิน  ซ่ึงตองชวยขุดลอกทุกป  

เปนเหมืองคอนกรีต 

เมื่อกรมชลประทานสรางฝายคอนกรีต  ลําเหมืองคอนกรีต  ความรับผิดชอบชาวบานใน

การแบงหนาที่ชวยกันสราง  ซอมฝาย  ขุดลอกเหมือง  ก็หมดหนาที่  ทําใหแกเหมือง  แกฝาย  มี

บทบาทหนาที่นอยลง  ระบบการชวยเหลือเก้ือกูล  แบงภาระรับผิดชอบก็ลดนอยลงดวย 

ปญหาก็คือ  โครงสรางของสังคมในการเกาะเก่ียวกันอยางเหนียวแนน  ก็ลดนอยลงไป  

เนื่องจากเทคโนโลยีในการสรางฝาย  เหมือง  เปลี่ยนแปลง  ความสัมพันธทางการผลิตในสังคมก็

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

ดังนั้น  เม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับระบบเหมืองฝาย  ชาวบานก็ปลอยเปนหนาที่ของรัฐ  มิได

ชวยกันตอไป  เชน  กรณีการขุดลอกเหมืองฝายเจาสี่หมื่น  และกรณีน้ําตื้นเขิน  หญารกปดบังทางน้ํา 

การสรางฝายของชาวบาน  ตองเปนระบบฝายน้ําลน  คือ  ใหน้ําไหลผานได  เพราะเปน

การแบงปนน้ําระหวางหมูบานเหนือน้ํา  กลางน้ํา  และปลายน้ํา  นี่คือความเอ้ืออาทรในระบบเหมือง  

ฝาย  โบราณ 

3. ระบบเหมือง ฝาย  กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ฝายน้ําลน  หรือฝายชะลอน้ํา  ทําใหเกิดความชุมชื้น  มีประโยชนตอระบบนิเวศปา  และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ลําเหมืองดินที่มีน้ําไหลผานตลอดเวลา  คือแหลงอาหาร  เชนผัก  ปู  

ปลา  ของชาวบานในลําเหมืองดิน  น้ําที่ไหลผานลําเหมืองและตนไมใบหญา  กอใหเกิดการวางไข  

และแหลงที่อยูของสัตวน้ํา  ชาวบานสามารถหาอาหารเพ่ือบริโภคไดจากลําเหมือง 

สําหรับหลังฝาย  มีหอผีฝาย  ชาวเขาบางกลุมชาติพันธุ  เชน  กะเหรี่ยง  ถือวาหลังฝาย

บริเวณหอผีฝายเปนแหลงอนุรักษสัตวน้ํา  เพราะบริเวณนั้นมี “นที” ผีน้ําอาศัยอยู  ถาจับปลาบริเวณ

นี้ผีน้ําจะลงโทษ  ดังนั้น  หลังฝายจึงเปนแหลงอนุรักษสัตวน้ํา  (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2541 : 64-65) 

ปจจุบัน  การจัดทําฝายคอนกรีต  และลําเหมืองคอนกรีต  ทําใหความเชื่อดังกลาวลด

นอยลง 
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การสรางเทคโนโลยีใหม  เปนสิ่งจําเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต  แตจะนํา

เทคโนโลยีใหมเชื่อมตอกับภูมิปญญาเดิมอยางไร  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และความเขมแข็งของชุมชน  นี่คือปญหาของรัฐที่ไมเขาใจรากเหงา

ของชุมชน  จึงเชื่อมประสานกันไมได 

4. ระบบเหมืองฝาย  คือความมั่นคงของรัฐและประชาชน 

ระบบเหมืองฝายเปนโครงสรางทางการผลิต (Mode of Production) ที่ควบคูกับรัฐของ

สังคมลานนาไมนอยกวา  1,000 ป  ดังตัวอยางหลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตรของการสรางเมือง

เงินยางเปนราชธานีในพ.ศ. 1181  ก็ไดประกาศใหราษฎรสรางเรือก  สวน  ไร  นา  และเหมือง  ฝาย 

(ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมจากตนฉบับใบลานอักษรไทยยวน, 2514 : 4) 

ในสมัยยพญาญีบา (พ.ศ. 1814-1836) กษัตริยองคสุดทายแหงนครรัฐหริภุญชัย  ไดขุด

ลําเหมืองอายฟาจากคลองแมแฝก  อําเภอแมแตง  ผานอําเภอสันทราย  บรรจบกับแมน้ํากวง 

“อายฟาก็บาวชาวเมืองทั้งหลายทังหลายมาขุดห้ือเปนเหมืองไปตอเอาน้ําแมพิงเหนือสบ

แมแตง  ฝายตะวันออก  ลองมายาวหมื่น 7 พันวา” (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2547 : 28) 

ในดานปจจัยในการผลิตของสังคมการเกษตรในลานนา  ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

เปนของรัฐ  ประชาชนหรอืไพรตองถูกเกณฑแรงงาน  เสียภาษี  หรือสงสวยใหรัฐ  ดังกฎหมายมังราย

ศาสตร  “ทํานาแบงขาวกัน  ใหเจาของนาไดคานาไปกอน  พันธุขาวของผูใดใหไดคืนไปกอน  ที่เหลือ

จึงแบงกันตามที่ตกลงกันไวเกิด” (มังรายศาสตร, 2521 : 107) ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ 2 สัด (1 สัด 

= 30 ลิตร) ตอขาวเชื้อ 1 สัด (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 3 ค.14.4/1) 

รัฐจึงเก็บสวยหรือภาษีขาวเปลือกไวเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม  และบานเมืองยาม

สงบ  ความม่ังค่ังของอาหาร  หรือเสบียงคลัง  การอยูดีกินดีของไพร คือ ความม่ันคงของรัฐ 

ระบบเหมืองฝาย  เปนบอเกิดสําคัญในการทํานา  ทําสวน  หรือแหลงผลิตอาหาร  ซึ่ง

เปนบอเกิดของความมั่งคั่ง  มั่นคง  และยั่งยืนของรัฐลานนา  มีรากฐานทางประวัติศาสตรมาตั้งแต

พุทธศตวรรษท่ี 12  และไดยกเลิกเม่ือรับกฎหมายและระบบการปกครองของสยาม  ซึ่งเริ่มตนตั้งแต 

พ.ศ. 2427-2442  และยกเลิกมณฑลทั่วประเทศในปพ.ศ. 2476 (สรัสวดี  อองสกุล, 2529) 

หลังจากรัฐลานนารวมเปนสวนหนึ่งของสยามหรือประเทศไทยแลว  ความสําคัญของขาว

ในเชิงยุทธปจจัยในการสงครามไดลดนอยลง  แตขาวคืออาหารหลักของคนไทย  คนในภาคเหนือ

บริโภคขาวเหนียวแทนขาวจาว  การบริโภคขาวคือความตองการ (Need) ของชีวิต  การผลิตขาวซึ่ง

เกิดจากระบบเหมือง  ฝาย  ที่เก้ือกูล  ทําใหไดผลผลิตดี  มีปริมาณมาก  พอกิน  เหลือขาย  หรือผลิต

เพ่ือขาย  ไดเงนิตราเพ่ือแสวงหาปจจัยส่ีในการดําเนินชีวิต 

การผลิตขาวของชาวนา  ตองประสบกับการขาดทุน  มิใชเกิดจากเทคโนโลยีในการผลิต  

แตเกิดจากการบริหารงานของรัฐที่ผิดพลาด  ปลอยใหการคาขาวอยางเสรี  การกําหนดราคาขาว  

การสงขาวจําหนายในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  อยูในกลุมพอคาคนกลาง  หรือเจาของ

โรงสี  ซึ่งกําหนดราคา  จึงทําใหราคาขาวเปลือกตกต่ํา  ชาวนาผลิตขาวแลวขาดทุนจึงเลิกการผลิต
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ขาว  ปลูกพืชอ่ืนทดแทน  ในเขตอําเภอสันปาตอง  มีการลดพ้ืนที่นาขาว  แลวปลูกลําไยทดแทน  เชน  

ที่ตําบลทาวังพราว  ตําบลบานกลาง  ตําบลยุหวา  ตําบลน้ําบอหลวง  ในตําบลดังกลาวปลูกลําไย

มากกวาทํานา  แตในตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  ยังคงทํานามากกวาสวนลําไย  และหลัง

เก็บเก่ียวขาวก็ปลูกหอมใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  หรือพืชผักอ่ืนๆ 

การเปลี่ยนสภาพที่นาเปนสวนลําไย  หรือสวนผลไมอ่ืนๆ ทําใหการใชน้ําในระบบเหมือง 

ฝาย  หมดความสําคัญ  และลดบทบาทลงไป  ในพื้นที่ปลูกลําไยในปจจุบัน  ใชระบบน้ําบาดาล  คือ  

เจาะน้ําใตดินสูบขึ้นใชในสวนแทนระบบเหมือง ฝาย  ซึ่งสะดวก  รวดเร็วกวา 

การผลิตลําไย  มีตลาดรองรับ  และไดผลตอบแทนตอไรสูง  ลําไยในฤดูกาลอายุ 10 ป

ขึ้นไปใหผลตอบแทน 40,000-50,000 บาท/ไร  ลําไยนอกฤดูกาลใหผลตอบแทน  60,000-70,000 

บาท/ไร  (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2559) แตผลตอบแทนที่ไดจากการทํานาตอไรประมาณ 800-

1,000 บาท/ไร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2559) 

ดวยเหตุผลดังกลาวแลว  เกษตรกรจึงเลิกการปลูกขาวแลวปลูกลําไย  ไดเงินมาซื้อขาว

บริโภค  แตลําไยไมใชอาหารหลักของชาวไทย  กินลําไยแทนขาวไมได  ถาเกิดปญหาดานการตลาด

เกี่ยวกับลําไย  ความขาดทุนอยางยอยยับก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร  การปรับแปลงสวนลําไยให

กลายเปนนาขาว  ก็ตองลงทุนอีกมากมาย 

ระบบเหมือง ฝาย ทําใหเกิดความมั่นคงดานการผลิตขาว  ขาวคือความม่ันคงของรัฐ 

และประชาชน 

5. ปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน  ที่ดินอําเภอสันปาตองเปนอูขาว  อูน้ํามาตั้งแตโบราณ  เพราะ

มีลําน้ําขาน  ลําน้ําวาง  และลําน้ําปง  ลําธารสายสั้นๆ และระบบชลประทานหลอเลี้ยงพ้ืนดินที่นามา

ตั้งแตโบราณ 

 ตอมาเมื่อเริ่มมีการพัฒนาการคมนาคมทางบก  ถนนสายแรกที่ผานอําเภอสันปาตอง คือ 

ถนนหมายเลข 108  เชยีงใหม-ฮอด-แมฮองสอน  ถนนสายนี้ทําใหตองยายอําเภอบานแม  จากตําบล

มาตั้งอยูริมถนน 1008 เขตตําบลยุหวาในพ.ศ. 2482  แลวเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอสันปาตอง  หลังจาก

นั้นก็ไดสรางทางเกวียน  ทางรถยนต  เชื่อมกับตําบลตางๆ  การสรางถนน 1013 เลียบคลอง

ชลประทานจากถนนหมายเลข 108 (ประมาณกิโลเมตรที่ 21) ตัดผานถนน 3035 (ถนนเลี่ยงเมืองหาง

ดง-สันปาตอง) สูตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง  และขยายใหญกวางข้ึน  ในระหวางพ.ศ. 2540-2550  

ทําใหที่นาสองฟากถนน ตําบลทุงสะโตก  บานแม  มีราคาแพงข้ึน  ชาวบานจึงขายที่นาในเขต

ชลประทานเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย และบานจัดสรร 

 หลังจากไดเริ่มขยายถนน 3035  เพ่ือปรับเปนถนนเลี่ยงเมืองหางดง  และสันปาตอง  ใน

ระหวางปพ.ศ. 2557-2559  ถนนสายนี้ผานทุงนาเขตชลประทาน  ในตําบลน้ําบอหลวง  บานแม  ทา

วังพราว  บริเวณที่นาอันอุดมสมบูรณนี้  มีลําเหมืองและแมน้ําไหลผาน  เริ่มตั้งแตลําเหมืองหลวง  ลํา

เหมืองเจาสีหมื่น  คลองรองเดื่อ  แมน้ําขาน  คลอรองปูกอง  แมน้ําวาง  คลองแมวาง  บริเวณท่ีนาอัน

อุดมสมบูรณเหลานี้  สามารถปลูกพืชหมุนเวียนไดปละ 3 ครั้ง  เริ่มตนจากปลูกขาว  หอมใหญ  ถั่ว
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เหลือง  หรือพืชอ่ืนสลับกันไป  แตระบบการตลาดการเกษตรแบบเสรี  ทําใหชาวนาขายผลผลิตได

ราคาถูก  กําไรนอย  หรือบางครั้งก็ขาดทุน  จึงขายที่ดินเหลานี้ในราคาแพง  จากเริ่มตนไรละ  

400,000  บาท (พ.ศ. 2550) หรือต่ํากวานี้  แตในปจจุบัน (พ.ศ. 2562) ราคาที่พุงขึ้นไรละ 2,000,000 

– 4,000,000 บาท 

 ในอนาคตประมาณปพ.ศ. 2572 สองฟากถนน 3035  ที่นาและแปลงปลูกหอมใหญ  ถั่ว

เหลือง  ไรขาวโพด  และสวนลําไย  สองฟากถนนคงเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย  บานจัดสรร  และสิ่ง

ปลูกสรางอ่ืนๆ แทนการเกษตร 

 เมื่อชาวนาขาดปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน  ก็ตองเชาที่ดินหรือทํางานรับจาง  ประกอบกับ

ลูกหลานก็ไมตองการประกอบอาชีพการเกษตร  จึงเปนปจจัยเรงอยางหนึ่ง  ที่ทําใหการทํานาลด

นอยลง  และสงผลประโยชนอยางอ่ืน  แตที่ดินเพ่ือการเกษตรที่มีน้ําอุดมสมบูรณ  ผานการพัฒนาของ

ระบบการชลประทานมาแลว  เชน  สองฟากถนน 3035 คอนขางหายาก  การเปลี่ยนที่ดินที่อุดม

สมบูรณจากการเกษตรเปนอาคารพาณิชย  บานจัดสรร  สิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพ่ือตอบสนองบริบทของ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  สงผลใหเกษตรกรอีกสวนหนึ่งตองไปทําการเกษตรในเขตที่ดินขาดความอุดม

สมบูรณ  ขาดแคลนน้ํา  จึงกอใหเกิดปญหาทัง้ดานระบบการผลิต  และการตลาด 

 การแกปญหาดังกลาวแลว  ตองวางแผนรวมกันระหวางภาครัฐและชาวบาน  การวาง

แผนพัฒนาตางๆ จากฝายรัฐตองศึกษาผลกระทบอยางรอบดาน  และใหชาวบานมีสวนรวม  อยางไร

ก็ตามในกรณีงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตร

ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  นาจะแกปญหาไดดวยการสืบสาน  

พัฒนา  ตอยอด  ภูมิปญญาชาวบาน  หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต  โดยการสรางนวัตกรรมบน

พ้ืนฐานภูมิปญญาชาวบาน  มิใชทําลายและทุบทิ้ง  เชน  หลุก  จะพัฒนาอยางไร  ในการนําเทคโนโลยี 

หรือพลังงานใหมๆ เขามาชวยในการสูบน้ําแทนพลังงานน้ํา  ระบบเหมือง ฝาย  ควรมีอยูตอไป  และ

ควรจัดเหมือง ฝาย บนพื้นฐานภูมิปญญา และศาสตรพระราชาอยางไร 

 การนําศาสตรพระราชา  ในเรื่อง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรทฤษฎีใหม  

ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิมของชาวบาน  ทําไมจึงขาดการรื้อฟน  สงเสริม  หรือขาวบานไมเขาใจ  

หลงยึดติดในระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวตามระบบทุนนิยม 

 เทคโนโลยีในการผลิตของศาสตรพระราชา  ในเรื่องการปลูกปา  อางเก็บน้ํา  อางพวง  

ฝายก้ันน้ํา  การปรับปรุงดิน ฯลฯ  มีปญหา  อุปสรรคอยางไร  ทําไมชาวบานจึงไมนํามาใชในการ

พัฒนาการเกษตร 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวแลว  จึงไดวิจัยเรื่องนี้  โดยมี

วัตถุประสงคตอไปนี้ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษและจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร ใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

2.2 เพ่ือประยุกตภูมิปญญาชาวบานกับเทคโนโลยีในการอนุรักษและจัดสรรน้ําบนพื้นฐานแหง

ศาสตรพระราชา 

2.3 เพ่ือสรางนวัตกรรมใหมในการอนุรักษและจัดสรรน้ําในพ้ืนที่ เกษตรกรรมนอกเขต

ชลประทานใหสอดคลองกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกปจจุบัน 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 ประวัติความเปนของ  พลังในการผลิต  และความสัมพันธทางการผลิตขอบระบบเหมือง 

ฝาย ตั้งแตโบราณ  จนถึงปจจุบัน  ทําใหเกิดการบันทึก  สืบสานขอมูลไวเปนหลักฐาน 

3.2 เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการผลิตแบบเหมืองฝาย  ซึ่งสงผลใหเกิดการเห็นคุณคาใน

วัฒนธรรมและอัตลักษณของวัฒนธรรมในชนชาติ 

3.3 นําภูมิปญญาและศาสตรพระราชามาประยุกตไดเห็นตัวอยางการใหสอดคลอง  กลมกลืน

กับระบบการผลิตในปจจุบัน 

3.4 ในระบบการเกษตรบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชา  เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยง  มีรายได

เพ่ิมขึ้น  ลดรายจาย  และแกไขปญหาการขายที่ดิน 

3.5 เกิดนวัตกรรมหรือระบบการผลิตใหม  บนพื้นฐานภูมิปญญาเดิมและศาสตรพระราชา 

3.6 สังคมชาวนาอยูดีกินดี  มีความมั่นคง  ยั่งยืน  เทาทัน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ขอบเขตของพื้นที่ในตําบลน้ําบอหลวง  บานแม  ยุหวา  ทุงสะโตก  บานกลาง  และทาวัง

พราว  ในอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  6  ตําบล  49  หมูบาน  ซึ่งอยูในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน  จํานวน  78.95  ตารางกิโลเมตร 

4.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

ในเชิงมิติของเวลาทางประวัติศาสตร  เริ่มตนจากระบบเหมืองฝาย  ในสมัยนครรัฐและ

อาณาจักร  ซึ่งเปนระบบการผลิตแบบเลี้ยงตนเอง  จนถึงระบบการผลิตเพ่ือขายในสมัยรัฐชาติ หรือ

ประเทศในปจจุบัน 

วิเคราะหระบบเหมืองฝาย  เมื่อเขาสูการผลิตเพื่อขาย  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  วาสงผล

กระทบอยางไร  การลดปริมาณการผลิตขาวเปลือกของชาวนา  แลวปลูกพืชผลอยางอ่ืนแทน  สงผล

กระทบตอระบบเหมือง ฝาย ทําใหระบบเหมือง ฝาย ลดความสําคัญ  และเริ่มเสื่อมสลาย 

การเพาะปลูกตองอาศัยน้ํา  แตปจจุบันการใชน้ําจากชาวนาในเขตตนแมน้ํามีมากขึ้น  

ประกอบกับการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชหลายชนิดความตองการน้ํามีมากขึ้น  จึงเกิดปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา  ชาวนาแกปญหานี้โดยการใชพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบานอยางไร 
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ศาสตรพระราชาเก่ียวกับเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวนา  นวัตกรรมของ

ศาสตรพระราชาในเรื่องการชลประทาน  เชน  อางเก็บน้ํา  อางพวง  แกมลิง  การปลูกปา  ฝายน้ําลน  

หญาแฝก  การบํารุงรักษาดิน  แนวพระราชดําริ หรือทฤษฎีในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรทฤษฎีใหม  ชาวนาเกิดการเรียนรู  เขาใจ  นําไปประยุกตเพียงใด  

ทําไมจึงไมนําไปประยุกตในการพัฒนาการเกษตร  แตกลับขายที่นาเพราะการทํานาขาดทุน  เลิกการ

ปลูกขาว  แลวปลูกลําไยแทน  เพราะมีรายไดดีกวา  อยางไรก็ตามตลาดลําไย  ก็มีความเสี่ยง  เพราะ

ลําไยไมใชอาหารหลักของประชาชน เชน ขาว  บริโภคลําไยแทนขาวไมได 

4.3 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ประชากรประกอบดวย 

ปจจัยในการผลิต  เชน  นา  สวน  แหลงน้ํา  ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  6  ตําบล คือ 

ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  และตําบลทาวัง

พราว  รวมพ้ืนที่  49  หมูบาน  คิดเปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  78.95  ตารางกิโลเมตร 

เทคโนโลยีในการผลิต  เชน  ฝายลุมน้ําวาง  ฝายลุมน้ําขาน  ลําเหมือง  ระบบน้ําบาดาล  ใน

พ้ืนที่  6  ตําบล   

ประชากร  บุคลากรในภาคราชการ  และชาวนาในเขตพ้ืนที่  6  ตําบล 

กลุมตัวอยาง 

ปจจัยการผลิต  สํารวจพื้นที่การเกษตร  เชน  นา  สวน แหลงน้ํา  ทั้ง 6 ตําบล  45  หมูบาน  

ประมาณรอยละ  50  ของพ้ืนที่ 

เทคโนโลยีในการผลิต  สํารวจฝายทุกฝายของลุมน้ําวาง และลุมน้ําขานในเขตอําเภอสันปา

ตอง  สํารวจลําเหมือง  ลําธาร  6  ตําบล  จํานวน  8  ลําธาร  และหนองน้ําเพ่ือการเก็บน้ํา  1  แหง 

กลุมตัวอยางบุคคล  ประกอบดวย  ขาราชการสวนภูมิภาค  ขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  

30  คน 

กลุมตัวอยางภาคประชาชน (ผูใหขอมูลสําคัญ) 

 แกเหมือง  แกฝาย 20  คน 

 ชาวนา และชาวสวน 50  คน 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

ภู มิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง  องคความรู   วิ ธีการ  สิ่ งประดิษฐ   

แนวความคิดของชาวบานในเรื่องการจัดการชลประทาน  หรือการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน (Non-Irrigated Area) หมายถึง พ้ืนที่การเกษตรที่ชาวนาบริหาร

จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  การสรางฝาย  คลองชลประทานในปจจุบันเปนหนาที่ของรัฐ  แตมอบหมาย

ใหชาวนาจัดการบริหารน้ํา 

ชาวนา (Farmer) หมายถึง  ชาวนาท่ีประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน  ทําไร  หรือการเกษตร

ทุกชนิด  รวมทั้งผูมีอาชีพรับจาง  หรือผลิตหัตถกรรมพ้ืนบานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว 
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ปจจัยในการผลิต (Infrastructure) หมายถึง ที่ดิน  ที่สวน  ไรนา  การคมนาคม  เข่ือน  ฝาย  

เหมือง 

เทคโนโลยีในการผลิต (Technology of Production) หมายถึง  วิธีการในการใชพลังงานน้ํา  

พลังแสงอาทิตย  พลังลม  หรือพลังงานอื่นๆ  รวมทั้งวิธีการในการสรางฝาย  เหมือง ฯลฯ ในการผลิต 

แรงงานในการผลิต (Force of Production) ไดแก แรงงานคน  สัตว  เครื่องจักร  หรือ

แรงงานท่ีเกิดจากพลังงานอ่ืนๆ 

ความสัมพันธทางการผลิต (Relation of Product) หมายถึง ระบบกรรมสิทธิ์  การแบงปน

ผลผลิตระหวางเจาของที่ดินกับผูเชาที่ดิน หรือแรงงานรับจาง  และรวมทั้งระบบการตลาด 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวความคิด  ทฤษฎี  หรือสิ่งประดิษฐที่คิดคนดัดแปลง

จากพื้นฐานภูมิปญญาเดิม หรือคนพบใหม  และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 

ฝาย (Weir)  หมายถึง  สิ่งกอสรางท่ีทําดวยไม  หิน  กรวด  หรือคอนกรีต  ที่ก้ันลําธาร  

แมน้ํา  แตตองมีชองทางใหน้ําไหลผานได  หรือใหน้ําลนฝายได 

เหมือง (Ditch) หมายถึง ทางน้ําขนาดเล็กที่ขุดข้ึนเพื่อลําเลียงน้ําจากหลังฝายไปยังนา  สวน  

หรือพ้ืนที่การเกษตร 

หลุก (Baler) หลุก หรือ ระหัดวิดน้ํา  หมายถึง  วงลอที่มีภาชนะตักน้ําติดอยูที่วงลอ  เมื่อวง

ลอถูกกระแสน้ําพัดพา  วงลอจะหมุน  แลวภาชนะที่ติดกับวงลอมก็จะตักน้ํา  แลวเทในรางน้ําที่ตอเขา

มายังสวน  นา  และพื้นที่การเกษตร 

อางพวง (Tub) หมายถึง  การสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญไวในพื้นที่สูง  แลวปลอยน้ําลงสูอาง

ขนาดกลาง  และขนาดเล็กในหมูบาน 

แกมลิง (Monkey Cheek) หมายถึง พ้ืนที่กักเก็บน้ําไวในฤดูน้ําหลาก  แลวนําน้ําออกมาใช

ภายหลังเม่ือน้ําลด หรือขาดแคลนน้ํา 

ระบบเครื่องฉีด  (Sprinkler)  หมายถึง  การปลอยน้ําผานหัวฉีด  กลายเปนละอองน้ําลงสู

พ้ืนดินที่เพาะปลูก  ตนไม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร  มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

  

 

 

 

 

 

 




