
บทที่ 4 

สภาพทั่วไปของพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 

 

 เนื้อหาในบทนี้  มีวัตถุประสงคใหเขาใจประวัติของอําเภอสันปาตอง  ท่ีตั้ง  การแบงเขตการ

ปกครอง  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

ในอําเภอสันปาตอง  เนื้อหาประกอบดวยหัวขอตอไปนี ้

1. ประวัติอําเภอสันปาตอง 

2. การแบงเขตการปกครอง 

3. ภูมิประเทศ  เศรษฐกิจ  และสังคม 

4. พ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 

4.1 ตําบล และหมูบานนอกเขตชลประทาน 

4.2 ลักษณะของดิน 

4.3 แหลงน้ํา 

4.4 ฝาย 

4.5 พืชเศรษฐกิจ 

 

1. ประวัติอําเภอสันปาตอง 

อําเภอสันปาตองเคยเปนที่ตั้งชุมชนเมืองในสมัยนครรัฐ (City State) มาตั้งแตอดีตไมนอย

กวา  1,000 ป  เวียงทากาน  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง (องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

, 2560 : 23-24) เปนเมืองหนาดาน หรือเมืองบริวารของอาณาจักรหริภุญชัย (ลําพูน) ในระหวางป

พ.ศ. 1205-1836 ในปจจุบันกรมศิลปากรไดคนพบวัตถุโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สมัยพุทธศตวรรษ

ที่ 16-17  ซึ่งเปนหลักฐานของการตั้งชุมชนในอดีต 

ยังมีหลักฐานกลาวถึง  พันนาขาน (สันปาตอง) ในสมัยพญาติโลกราชปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 

1985-2031) ผูปกครองพันนาขาน ชื่อวา “เจาแสนขาน” นอกจากพันนาขานแลว  ยังมี  พันนาแม 

หรือ เวียงแม (พรพิไล  เลิศวิชา และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว, 2546 : 31-32) 

คําวาพันนา  มิใชยศ  แตพันนา  หมายถึง  นา  1 ผืน หรือนา 1 ปน  นา 1 ผืน ใชน้ํา

ชลประทาน (ฝาย, เหมือง)  แหลงเดียวกันติดตอกัน  อาจมี 100 ไร หรือ 200 ไร หรือมากนอยกวานี้

ก็ได  หัวหนาปกครองเรียกวา  พันนา 

พ้ืนที่อําเภอสันปาตองในปจจุบัน  อยูในการปกครองอาณาจักรลานนา (พ.ศ. 1839-2101) 

และตกเปนประเทศราชของเมียนมาร หรือพมา (พ.ศ. 2101-2317) ตอมาเปนประเทศราชของไทย 

หรือสยาม (พ.ศ. 2317-2435) แตมีอํานาจในการใชระเบียบ  จารีต  ประเพณี  กฎหมายของตนเอง

ตั้งแต พ.ศ. 2317-2427 เริ่มรับกฎหมายจากกรุงเทพ (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2523) 
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กอน พ.ศ.2457  การปกครองทองที่มีแตชื่อบาน  เชน  บานทาจําป  แขวง  เมือง  มณฑล 

(มณฑลเกิดข้ึนในปพ.ศ. 2435) ตอมารัฐไดตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457  

ประกอบไปดวยหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  และก่ิงอําเภอ  (สถาบันพระปกเกลา , ม.ป.ป.) 

พระราชบัญญัติดังกลาวแลว  ทําใหแขวง  เมือง  ตองยกเลิก  แขวง เปลี่ยนเปน อําเภอ  สําหรับเมือง

อาจเปนอําเภอ หรือจังหวัด ข้ึนอยูกับความสําคัญ และจํานวนประชากร  เชน  แขวงบานแม  เปน

อําเภอบานแม  แขวงแมทาชาง เปนอําเภอหางดง  เมืองพราว  เมืองฮอด  กลายเปนอําเภอ 

ในปพ.ศ. 2477  กระทรวงมหาดไทย  ไดประกาศยุบรวมอําเภอแมวาง และอําเภอบานแม

เขาดวยกัน  จัดตั้งเปน “อําเภอบานแม”  โดยมีที่วาการอําเภอตั้งอยูที่บานเปยง หมูที่ 13 ตําบลบาน

แม  ตอมเมื่อวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2482  ไดมีการยายที่วาการอําเภอบานแมมาตั้ง ณ ที่บานสัน

ปาตอง  หมูที่ 10  ตําบลยุหวา  ซึ่งเปนท่ีตั้งปจจุบันและเปลี่ยนชื่ออําเภอเปน “อําเภอสันปาตอง” 

โดยมีเขตการปกครองเพิ่มอีก 2 ตําบล คือ ตําบลหารแกว และตําบลหนองตอง รวมเปน 14 ตําบล  

ครั้นในปพ.ศ. 2489  ทางราชการไดประกาศตั้งก่ิงอําเภอหางดงขึ้นเปนอําเภอหางดง  จังหวัด

เชียงใหม  ซึ่งติดกับอําเภอสันปาตอง  ตําบลหารแกว  และตําบลหนองตอง  จึงโอนไปข้ึนในเขตการ

ปกครองของอําเภอหางดงจนถึงทุกวันนี้ (สํานักงานการเกษตรอําเภอสันปาตอง, 2462) 

อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ ติดตอ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

ทิศใต  ติดตอ  อําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม 

ทิศตะวันออก ติดตอ  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  และอําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

ทิศตะวันตก ติดตอ อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพที ่4.1  แผนที่อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา : https://images.app.goo.gl/c3cBV7vTCtLqMsJE9 
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2. การแบงเขตการปกครอง 

อําเภอสันปาตอง  แบงเขตการปกครองออกเปน  11  ตําบล  120  หมูบาน  แตละตําบล

ตั้งอยู ณ จุดใดของอําเภอสันปาตอง  ดูจากภาพที ่4.2  แผนที่แสดงตําบลตางๆ ของอําเภอสันปาตอง 

 

 

ภาพที ่ 4.2  แผนที่แสดงตําบลตางๆ ของอําเภอสันปาตอง 

ที่มา : https://images.app.goo.gl/qGnjz3KbT83HVE4X9 
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ในการแบงเขตการปกครอง  แบงออกเปน  11  ตําบล  แตละตําบลมีก่ีหมูบาน  ประชากร  

จํานวนกีค่น  พื้นที่ของตําบลใด  อยูนอกเขตชลประทานกี่หมูบาน  แสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางที่  4.1  แสดงการแบงเขตการปกครองและแสดงพ้ืนที่ของตําบลนอกเขตชลประทาน  

ลําดับ
ที ่

ตําบล จํานวน
หมูบาน 

ประชากร  
(พ.ศ. 2561) 

พื้นท่ีนอกเขต
ชลประทาน (บางสวน) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

ยุหวา 
สันกลาง 

ทาวังพราว 
มะขามหลวง 

แมกา 
บานแม 

บานกลาง 
ทุงสะโตก 
ทุงตอม 

น้ําบอหลวง 
มะขุนหวาน 

15 
9 
4 
9 
14 
13 
11 
12 
11 
8 
8 

13,414 
5,641 
3,386 
6,357 
7,083 
6,450 
9,623 
6,224 
6,970 
4,984 
5,101 

9  หมูบาน 
 

4  หมูบาน 
 
 

12  หมูบาน 
7  หมูบาน 
12  หมูบาน 

 
5  หมูบาน 

รวม 11 120 75,233 6 ตําบล  49 หมูบาน 

ที่มา: เอกสารที่วาการอําเภอสันปาตอง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตร

อําเภอสันปาตอง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม, 2562 

 

3. ภูมิประเทศและเศรษฐกิจสังคม 

3.1  ลักษณะภูมิประเทศ 

 อําเภอสันปาตอง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  106,626.86  ไร  พื้นที่ราบรอยละ  76.18  พ้ืนที่ภูเขา  

11,014.56  ไร  รอยละ  10.33  พ้ืนที่น้ํา  14,383.96  ไร  รอยละ  13.49  (สํานักงานเกษตรอําเภอ

สันปาตอง, ม.ป.ป. : 3) 

 ลักษณะภูมิประเทศ  เปนพื้นที่เขตสูงทางทิศเหนือ  ในพื้นที่บางสวนของตําบลน้ําบอหลวง  

ระดับความสูงประมาณ  350  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  แลวคอยๆ ลาดต่ําลงมาสูตําบล

บานแม  และตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  และตําบลทาวังพราว  ระดับความสูง  

264  เมตร  เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  ทางทิศตะวันตก  เขตติดตอกับอําเภอแมวาง  มีความสูง  

305-290  เมตรหรือระดับน้ําทะเลปานกลาง  แลวคอยๆ ลาดต่ําลงทางทิศใต  ดานทิศตะวันออกมี

ความสูงตั้งแต  310-280  เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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 จากลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ  และมีแมน้ําขานไหลจากทิศเหนือผานตําบลน้ําบอหลวง

ลงมาทางใต  และมีแมน้ําวางไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงทางทิศใตผานตําบลทุงสะโตก  และ

ตําบลทาวังพราว  บรรจบกับแมน้ําขานลงสูแมน้ําปง  ซึ่งไหลเปนเสนเขตแดนดานใตของตําบลแมกะ  

ตําบลมะขุนหวาน  และตําบลทาวังพราว  จึงทําใหเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณแกการเกษตร  ในอดีต

อําเภอสันปาตองจึงเปน  “อูขาวอูน้ํา” 

3.2 เศรษฐกจิและสังคม 

ประชาชนในอําเภอสันปาตอง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือการคาสง  การคา

ปลีก  และการบริการ  มีรายไดตอหัว  53,134.35 บาท/ป  ประกอบอาชีพการเกษตรรอยละ  85  

รับจางรอยละ  10  คาขาย  รับราชการ  รอยละ  5  (สํานักงานเกษตรสันปาตอง (ม.ป.ป.) : 15) 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  ลําไย  หอมหัวใหญ  ถั่วเหลือง  และพืชผักตางๆ  มีการ

เลี้ยงสัตว  ไดแก  ปลา  ไก  สุกร  โคนม  และกบ 

ประชาชนในหมูบานมีระบบการผลิต  2  ระบบ  ควบคูกันคือ  การผลิตเพ่ือบริโภคเปนหลัก  

ควบคูกับการผลิตเพ่ือขายผลิตผลิตบางอยางปลูกไวกิน  ไวใช  แตบางอยางปลูกไวขาย  เชน  พืช

เศรษฐกิจ  ลําไย  หอมใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  สําหรับปลูกไวบริโภค  ผลผลิตท่ีเหลือขาย  ไก  เปด  

ปลา  เลี้ยงไวบริโภค  ควบคูกับการปลูกพืชผักสวนครัว  ประเภทผักพื้นบาน 

เนื่องจากอําเภอสันปาตอง  มีชุมชนตั้งรากฐานมาแตโบราณ  ประชาชนจึงมีเชื้อสายชาติ

พันธุเดิมหลายกลุมชาติพันธุผสมผสาน  ดังนั้นในอําเภอสันปาตองจึงมีลัวะ  ไทยเขิน  ไทยใหญ  ไทย

ลื้อ  หรือคนเมือง  นอกจากนี้ยังมีคนจีน  พมา  ตั้งหลักแหลงอยูอาศัย  จนกลายเปนคนสัญชาติไทย 

ประชาชนในเขตสันปาตองในปจจุบันยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม  ถึงแมวามี

ความเจริญจากภายนอกเขาสูหมูบาน  ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีการทําบุญ  พิธีกรรมทางศาสนา  

พิธีกรรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพที่กระทําควบคูผสมผสานทั้งความเชื่อในศาสนาพุทธ  การนับถือผี 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การพัฒนาการคมนาคม  

การสื่อสาร  ทําใหสังคมของคนหนุมสาวเปลี่ยนแปลงไปบาง  แตในภาพรวมของสังคมท้ังหมดแลว  ก็

ยังคงรักษาเศรษฐกิจ  และสังคมเดิมไวได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอาหาร  พิธีกรรม และความเชื่อ  

สวนทางดานวัตถุ  เชน  อาคารบานเรือน  การแตงกาย  อาจเปลี่ยนแปลงไปบาง  แตก็ยังมีทั้ง

เศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม 

ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ในเขตอําเภอสันปาตองในปจจุบัน  เปนเศรษฐกิจ  2  ระบบ  คือ  

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระบบการผลิตเพ่ือขาย  และเศรษฐกิจชุมชนเนนการบริโภคเหลือขาย  

ภายใตเทคโนโลยี และวัฒนธรรมใหมผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 

4. พื้นท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานของการใชภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษน้ํา และจัดสรรน้ําทาง

การเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  จึงจัดสรรเนื้อหาเพ่ือความเขาใจเบื้องตน ดังนี ้
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4.1 ตําบล และหมูบานนอกเขตชลประทาน 

พ้ืนที่อํ าเภอสันปาตอง (วัดโดย GIS) มีขนาดพ้ืนที่  175.875 ตารางกิโลเมตร หรือ 

109,921.875 ไร  เปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน  78.95  ตารางกิโลเมตร  หรือ  49,343.75 ไร  และ

พ้ืนที่ในเขตชลประทาน  96.925  ตารางกิโลเมตร  หรือ  60,578.125  ไร  มากกวาพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทาน 

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  ประกอบดวยพ้ืนที่ตําบลตอไป  เรียงจากทิศเหนือสูทิศใต  และ

เรียงตามลําดับความสูงของภูมิประเทศ  ทําใหแมน้ําไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต (แมน้ําขาน) และทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือลงสูทิศใต (แมน้ําวาง) พื้นที่นอกเขตชลประทานประกอบดวยตําบลตอไปนี้ 

4.1.1 ตําบลน้ําบอหลวง  มี  5  หมูบาน 

 หมูที่ 3 บานแพะสันใหม    หมูที่ 4 บานจอมแจง   

 หมูที่ 5 บานหนองหา    หมูที่ 8 บานหวยโทง   

 หมูที่ 10 บานสันเหนือ 

4.1.2 ตําบลบานแม มี 12 หมูบาน 

 หมูที่ 1 บานเหมืองฟู   หมูที่ 2  บานเดน   หมูที่ 3  บานโปง   

 หมูที่ 4 บานฉิมพลี    หมูที่ 5  บานรองธาร   หมูที่ 6  บานสัน   

 หมูที่ 7  บานรองขุม   หมูที่ 8 บานแม    หมูที่ 9 บานกลาง   

 หมูที่ 10 บานทุงสะโตก   หมูที่ 11 บานหัวริน   หมูที่ 12  บานเก๋ียง 

4.1.3 ตําบลทุงสะโตก  มี  12  หมูบาน 

 หมูที่ 1  บานปาจี้  หมูที่  2  บานปาลาน หมูที่ 3  บานพนัง 

 หมูที่ 4  บานรองสมปอย หมูที่ 5  บานปาออย หมูที่ 6  บานรอง 

 หมูที่ 7  บานดงกํ๋า  หมูที่ 8  บานทาจําป หมูที่ 9  บานกลาง 

 หมูที่ 10  บานทุงสะโตก หมูที่ 11 บานหัวริน หมูที่ 12  บานเก๋ียง 

4.1.4 ตําบลยุหวา  มี  9  หมูบาน 

 หมูที่ 3  บานหนองหวาย หมูที่ 4  บานหนองปง หมูที่ 7  บานใหมมวงกอน 

 หมูที่ 8  บานรอง  หมูที่ 9  บานตนผึ้ง หมูที่ 11 บานศาลา 

 หมูที่ 13 บานพันเงนิ หมูที่ 14 บานมะจําโรง หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม 

4.1.5 ตําบลบานกลาง  มี  7  หมูบาน 

 หมูที่ 1  บานปวงสนุก หมูที่ 3  บานทุงเสี้ยว  หมูที่ 4  บานตนกอก 

 หมูที่ 5  บานทากาน  หมูที่ 8  บานใหมสามหลัง  หมูที่ 9  บานปาสัก 

 หมูที่ 11 บานทองฝาย 

4.1.6 ตําบลทาวังพราว  มี  4  หมูบาน 

 หมูที่ 4  บานทุงหลุก หมูที่ 5  บานทาวังพราว  หมูท่ี 6  บานสันดวงคํา 

 หมูที่ 7  บานตนแหนนอย 
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ภาพที ่4.3  แสดงพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง 

ที่มา : สุโข  เสมมหาศักดิ์, 2561 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ  ทิศเหนือเปนพื้นที่สูงแลวลาดต่ําลงทางทิศใต  วัดหวยโทง  ตําบลน้ําบอ

หลวง  มีความสูง  340  เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  บานหวยโทง หมูท่ี 8  ตําบลน้ําบอหลวง  มี

ความสูง  328 เมตร เหนือระดับนําทะเลปานกลาง  บริเวณละติจูด 18 องศา 41 ลิปดา  32 ฟลิปดา  

ลองจิจูด 98 องศา 48 ฟลิปดา 32 ฟลิปดา แลวลาดตัวสูตําบลบานแม  ระดับความสูง 305-297 เมตร

เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ตําบลทุงสะโตก (297-284 เมตร) ตําบลทาวังพราว ระดับความสูง 271-

264 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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4.2 ลักษณะของดิน 

ดินในประเทศไทยมี  62  ชุดดิน  ในอําเภอสันปาตองมี  6  ชุดดิน  สภาพดินในพ้ืนที่อําเภอ  สัน

ปาตองสวนใหญมีลักษณะเนื้อดินรวนปนทราย  มีดินเหนียวปนทรายบางสวนตามลักษณะของชั้นดิน  

กลุมชุดดินประกอบดวย (แผนที่ชุดดินจังหวัดเชียงใหม, ม.ป.ป.) 

กลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินสันปาตอง 

ลักษณะเดน : กลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อ

หยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดถีึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ปญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดินงายตอ

การถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน  

กลุมชุดดินที่ 59 กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม ดินตะกอนน้ําพาเชิงซอนที่มีการระบายน้ําเลว       

(AC-pd : Alluvial Complex, poorly drained)  

ลักษณะเดน : กลุมดินรวนหยาบหรือดินรวนละเอียดท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ชั้นดิน

มีลักษณะเปนชั้นสลับ  เนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กลาง การระบายน้ําเลว ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ชุดดินท่ี 5 ชุดดินหางดง (Hang Dong series hd)  

ลักษณะเดน : กลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา  ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปน
ดาง การระบายนํ้าเลว  ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง    

ปญหา : บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา มีความอุดมสมบูรณต่ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 

ชุดดินท่ี 33  ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp)  

ลักษณะเดน : กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ํา
หรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

ปญหา : ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการ
เกษตรกรรม 

ชุดดินท่ี 18 กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม  

ลักษณะเดน : กลุมดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปน
ดาง การระบายน้ําเลวถงึคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง  

ปญหา : ความอุดมสมบูรณต่ํา  บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 
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ชุดดินท่ี 15 ชุดดินแมสาย (Mae Sai series : Ms)  

ลักษณะเดน : กลุมดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือ
เปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  

ปญหา : หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณตํ่า บางพื้นท่ีขาดแคลนน้ํา และนํ้าทวมขังในฤดู
ฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 

4.3 แหลงน้ํา 

4.3.1 แมน้ํา  แมน้ําซึ่งไหลผานพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน มี  3  สายหลัก  และ
ประกอบดวยคลองเล็กๆ สายสั้นๆ  แมน้ําสายหลัก  ไดแก 

4.3.1.1 แมน้ําปง  ตนน้ําเกิดจากดอยถวย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  ไหล
ผานดานใตของตําบลทาวังพราว  เปนเสนก้ันเขตแดนระหวางอําเภอสันปาตอง  และอําเภอปาซาง  
จังหวัดลําพูน 

4.3.1.2 แมน้ําขาน  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในอําเภอสะเมิง  ไหลผานอําเภอ
หางดง  เขาสูพ้ืนที่ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลทาวังพราว  บรรจบกับ
น้ําวางแลวไหลลงสูแมน้ําปงที่ตําบลทาวังพราว 

4.3.1.3 แมน้ําวาง  ตนน้ําเกิดจากลําธารหลายสายในอําเภอแมวาง  แลวไหลผาน
ตําบลทุงสะโตก  บรรจบกับแมน้ําขานที่ตําบลทาวังพราวไหลลงสูแมน้ําปง 

4.3.2 หนองน้ํา  อางเก็บน้ําหนองสะเรียม  เปนหนองน้ําขนาดใหญ  มีพ้ืนที่ 150 ไร  ความ
ลึกประมาณ  4  เมตร  เก็บน้ําได  1,000,000  ลูกบาศกเมตร  ตั้งอยูในเขตหมูที่ 9  ตําบลยุหวา 

4.3.3 แหลงน้ําขนาดเล็ก  ในอําเภอสันปาตอง  ท้ังหมดประกอบดวยบอน้ําตื้น  11,663  
แหง  พ้ืนที่ไดรับประโยชน  2,500  ไร  บอบาดาล  3,622  แหง  พื้นที่ไดรับประโยชน  7,240  ไร  
ฝายและผนังก้ันน้ํา  40  แหง  (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, ม.ป.ป.) 
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4.4 ฝาย 

กรมทรัพยากรน้ํา  ไดกลาวถึงจํานวนฝายในเขตอําเภอสันปาตองไวตามตารางที่ 4.1  ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2  แสดงฝายในเขตอําเภอสันปาตอง 

ลําดับ โครงการ ขนาด ตําบล พื้นท่ีชลประทาน 
(ไร) 

1 ฝายทาบอเย็น เล็ก บานแม 3,000 

2 อางหนองสะเรียม เล็ก ยุหวา 500 

3 ฝายทาสา เล็ก ทุงป 650 

4 ฝายดอนปน เล็ก ทุงสะโตก อุปโภค 

5 ฝายน้ํารอง เล็ก ทุงสะโตก 1,800 

6 ฝายศรีบุญเรือง เล็ก ทุงสะโตก 1,000 

7 ฝายทุงเสี้ยว เล็ก บานกลาง 1,500 

8 ระบบสงน้ําแบบฝนเทียม
ศูนยสันปาตอง 

เล็ก บานกลาง อุปโภค 

9 ฝายเหมืองหลาย เล็ก ทุงป 680 

10 ทอลอดหวยเขียด เล็ก ทุงป - 

11 ฝายนาทราย เล็ก ทุงป 1,916 

12 ฝายบานปาจี ้ เล็ก ทุงสะโตก 4,231 

13 ฝายปูโล เล็ก ทุงสะโตก 719 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา 2549 

 ในการสํารวจของผูวิจัยในปพ.ศ. 2562  ของกํานัน  ผูใหญบาน  และเกษตรกร  ไดสํารวจฝาย

ในแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน  ไดดังตารางท่ี 4.2  และตารางที่  4.3 
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ตารางที่ 4.3  แสดงฝายตางๆ ในแมน้ําวาง 

ลําดับ ฝาย ตําบล อําเภอ 
1 ฝายนอน บานกาด แมวาง 
2 ฝายแมวาง บานกาด แมวาง 
3 ฝายหวยผึ้ง บานกาด แมวาง 
4 ฝายนาทราย ทุงป แมวาง 
5 ฝายทาคําปา ทุงป, บานกาด แมวาง 
6 ฝายทาสา ทุงสะโตก สันปาตอง 
7 ฝายดอนปน ทุงสะโตก สันปาตอง 
8 ฝายศรีบุญเรือง ทุงสะโตก สันปาตอง 
9 ฝายปูโล ทุงสะโตก สันปาตอง 

  

ที่มา : สํารวจโดย ชูสิทธิ์  ชูชาติ  ปพ.ศ. 2562 

 ฝายในแมน้ําวาง  ฝายตอนบนมีน้ําอุดมสมบูรณ  แตฝายตอนลางขาดแคลนน้ําในฤดูเดียวกัน  

ดังภาพ  4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4  ฝายนอน น้ําแมวาง 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.5  ฝายดอนปน (พ.ศ. 2538) 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.6  ฝายปูโล (พ.ศ. 2526) 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงฝายตางๆ ในแมน้ําขาน  อําเภอสันปาตอง 

ลําดับ ฝาย ตําบล อําเภอ 
1 ฝายไรลอ น้ําบอหลวง สันปาตอง 
2 ฝายสันปูเลย น้ําบอหลวง สันปาตอง 
3 ฝายเกาะไมตัน บานแม สันปาตอง 

4 ฝายทาบอเย็น (เจาสี่หมื่น) บานแม สันปาตอง 

5 ฝายปวงสนุก บานกลาง สันปาตอง 

6 ฝายทุงเสี้ยว บานกลาง สันปาตอง 

7 ฝายหลังถ้ํา ทาวังพราว สันปาตอง 
 

ที่มา : สํารวจโดย ชูสิทธิ ์ ชูชาติ พ.ศ. 2562 

 ฝายในแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน  กอใหเกิดลําเหมือง  ซึ่งเกิดจากแรงงานคนขุดมาตั้งแตใน

ระบบการผลิตเพ่ือบริโภค  ท้ังนี้เพราะฝาย  เหมือง  เปนพลังการผลิตดานเทคโนโลยีในการผลิต  ซึ่งใช

แรงงานในการผลิตคือคน  สรางฝาย  ขุดเหมือง  เพ่ือจัดสรรน้ําในการเกษตร 

 เหมืองท่ีสําคัญ  ไดแก  เหมืองหลวง  เหมืองเจาสี่หมื่น  ซึ่งอํานวยการขุดโดย  นายสี่หมื่น    

มณีสอน (พ.ศ. 2431-2519)  อดีตนายอําเภอบานแม  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม 

(พ.ศ. 2482-2488)  เหมืองเจาสี่หม่ืน  ใชกําลังชาวบานวันละกวา 3,000 คน  ยาวมากกวา  20  

กิโลเมตร  ใชเวลา  6  เดือน  เกิดพื้นท่ีรับน้ําเพ่ือการเกษตรประมาณ  20,000 ไร  (สี่หมื่น  มณีสอน, 

2562)  ลําเหมืองนี้ยังคงใชน้ําเพ่ือการเกษตรจนถึงปจจุบันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7  ลําเหมืองเจาสี่หมื่น 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.8  การขุดลอกลําเหมืองเจาสี่หมื่น 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 พ้ืนที่อําเภอสันปาตอง  ไดเกิดชุมชนเมืองขนาดเล็กมาตั้งแตสมัยอาณาจักรหริภุญชัย         

(พ.ศ. 1205-1836) ปกครองเขตเมืองเชียงใหม  เวียงทากาน  เปนเมืองหนึ่งในเขตอําเภอสันปาตองที่

ขึ้นอยูกับอาณาจักรหริภุญไชย  แลวตอมาก็มีเขตปกครอง  พันนาขาน (สันปาตอง)  พันนาแม  ในสมัย

พญาติโลกราช ปกครองเชียงใหม (พ.ศ. 1985-2031) พัฒนาการของเมืองสันปาตอง  เปลี่ยนไปตามมิติ

ทางประวัติศาสตร  ตอมาในปพ.ศ. 2482  จึงไดเปลี่ยนชื่ออําเภอบานแม  เปนอําเภอสันปาตอง 

 การเกษตรเปนอาชีพหลักของชาวบานมาตั้งแตระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง  ในสังคมลานนา  

จนกระทั่งเขาสูระบบการผลิตเพ่ือขายในปจจุบัน  การเกษตรก็ยังมีบทบาทสําคัญมากกวาอาชีพอ่ืนๆ  

การเกษตรนอกจากอาศัยน้ําฝนแลว  ยังตองการน้ําทาจากแมน้ํา  ลําคลอง  ระบบการปกครองของรัฐ 

และชุมชนในการอยูรวมกัน  จึงไดเกิดการจัดสรรน้ําในการเกษตร  เพื่อการทํานา  ทําสวน  เลี้ยงสัตว  

การจัดสรรน้ํา  เปนภูมิปญญาทองถิ่น  โดยการควบคุมของรัฐ  จึงทําใหเกิดระบบเหมือง  ฝาย  หลุก  

มาตั้งแตโบราณ  และเปลี่ยนแปลงบางในสมัยหลังพ.ศ. 2476  หลังจากกรมชลประทานไดมีบทบาท

มากขึ้น  ซึ่งจะไดอธิบายเนื้อหานี้ในบทตอไป 
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4.5 พืชเศรษฐกิจ  จากการสํารวจพ้ืนท่ีวิจัยทั้ง  6  ตําบล  จํานวน  49  หมูบาน  ตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ถึงสิงหาคม  พ.ศ. 2562  จํานวนหมูบานละ  3-5  ครั้ง  เพ่ือสังเกตพ้ืนท่ี  

สัมภาษณ  ประชุมกลุมยอย  แลวบันทึก  วิเคราะหสิ่งที่ไดพบเห็น  ตรวจสอบกับเอกสารราชการ  

แผนพัฒนาการเกษตรตําบล  โครงการพัฒนาชุมชนตําบลน้ําบหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบล

บานกลาง  ตําบลทุงสะโตก  และตําบลทาวังพราว  สามารถวิเคราะหสรุปผลไดวา  ระบบเศรษฐกิจของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่วิจัย  จัดเปนระบบเศรษฐกิจ  2  ระบบ  ควบคูขนานกัน  คือ  การผลิตเพ่ือเลี้ยง

ตัวเอง  และระบบการผลิตเพ่ือขาย 

ระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเองในแตละครอบครัวของกลุมเกษตรกร  พอ  แม  และปู  ยา  ตา  

ยาย  ยังคงทํานาเพื่อบริโภค  เหลือขาย  เลี้ยงสัตว  เชน  ไก  ปลา กบ  ไวบริโภค  ยามวางจาการ

เพาะปลูกมีการผลิตจักสาน  และหัตถกรรมพื้นบานเพ่ือใชเอง  และจําหนาย  ปลูกผักไวบริโภค        

การผลิตอหารเพ่ือบริโภค  เปนการลดรายจายอยางหนึ่ง 

ในระบบการผลิตเพ่ือขาย  มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน  ขาวนาป  ขาวนาปรัง  ลําไย  หอม

ใหญ  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  พืชผัก  และกระเทียม  เลี้ยงสัตว  ไดแก  สุกร  วัว  ควาย  ไก  ปลา  ไว

จําหนาย  บางรอง  หมูท่ี 6  ตําบลทุงสะโตก  เปนหมูบานตีเหล็ก  ผลิตเครื่องมีด  พรา  และเครื่องมือ

เกษตรจําหนายในเขตภาคเหนือ  และจังหวัดเชียงใหม  การผลิตเครื่องจักสาน  ไมไผ  ผลิตทั่วไปเกือบ

ทุกตําบลไวใชเอง  และจัดจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9  การเลี้ยงวัวไวขาย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.10  การตีมีด 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

คนหนุมสาวสวนมากทํางานรับจางในภาคราชการ  หรือภาคเอกชน  บางคนก็ประกอบอาชีพ

การคาขายแรงงานดานการเกษตร  สวนใหญจึงเปนแรงงานของผูสูงอายุ  ถาหนุมสาวยึดอาชีพดาน

การเกษตรก็มีวัตถุประสงคในการผลิตเพ่ือขายมากกวาการบริโภค 

ในเขตพื้นที่  6  ตําบลในปจจุบัน  สามารถแบงเปน  3  กลุม  โดยยึดพ้ืนที่การเกษตรในการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

1. กลุมพ้ืนที่สูง  มี  1  ตําบล  คือ  ตําบลน้ําบอหลวง  เปนพื้นที่เชิงเขา  มีความสูงตั้งแต  318  

เมตร – 380 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  มีที่นาแคบๆ ในเขตที่ราบเชิงเขา  ถึงแมวาเปนพ้ืนที่

ตนน้ําขาน  มีฝายไรลอ  และลําเหมืองสงน้ํา  แตประชาชนทําสวนลําไยมากกวาการทํานา  การทําสวน

ลําไยอันดับ  1  ทํานาอันดับ  2  นอกจากนั้นปลูกหอมใหญ  ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  เปนพืชเศรษฐกิจ  

เหตุผลที่ประชาชนทําสวนลําไยเพราะเปนพ้ืนที่สูง  และราคาการจําหนายลําไยดีกวาราคาขาว  การ

ปลูกลําไยใชน้ํานอยกวาขาว  และการดูแลไมใชเวลามากเหมือนการปลูกขาว 
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ภาพที ่4.11  ลําไย 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

2. กลุมขาดแคลนน้ํา  กลุมขาดแคลนน้ําทา  ประกอบดวยตําบลยุหวา  ตําบลบานกลาง  

ตําบลทาวังพราว  ตําบลดังกลาวแลว  อยูปลายน้ําของแมน้ําวาง  และแมน้ําขาน  จึงถูกตําบลอ่ืนๆ ที่

อยูเหนือน้ําช้ําน้ําไดมากกวา  ถึงแมจะมีระบบชลประทาน  คือ  ฝาย  และหมือง  แตปรากฏวาฝายทาย

น้ํา  มีน้ําไหลเขาสูหลังฝายนอย  ขาดแคลนในฤดูแลง  พื้นที่ของตําบลดังกลาวแลว  ซึ่งเคยใชน้ําจาก

ฝายอุดมสมบูรณในอดีต  จึงเลิกการทํานา  แลวปลูกลําไย  หรือพืชใชน้ํานอย  ซึ่งมีราคาสูงกวาการปลูก

ขาว 

พืชเศรษฐกิจ  ลําไย  ปลูกมาเปนอันดับ  1  รองลงมาคือ  การทํานา  และปลูกพืชอ่ืนๆ เชน 

ถั่วเหลือง  พืชผัก  หอมใหญ  ขาวโพด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.12  หอมใหญ 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 

ภาพที่ 4.13  ขาวโพด 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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3. กลุมน้ําอุดมสมบูรณ  ไดแก  ตําบลบานแม  อยูตนแมน้ําขาน  และตําบลทุงสะโตก  ไดรับ

น้ําทั้งแมน้ําขาน  และแมน้ําวาง  มีระบบฝาย  เหมืองที่ดี  เชน  เหมืองเจาสี่หมื่น  ครองรองดื่อ  คลอง

รองปูกอง  คลองแมอาว  ดังนั้น  ตําบลบานแม  และตําบลทุงสะโตก  จึงปลูกขาวนาป  ขาวนาปรัง  

อันดับ  1. หอมใหญ  อันดับ 2. ลําไย  อันดับ 3. นอกจากนั้นก็ปลูกถ่ัวเหลือง  ขาวโพด  กระเทียม  

และพืชผักตางๆ  ภัยคุกคามทางดานการทํานาของ  2  ตําบล  คือ  การตัดถนนสาย  3035  และถนน  

1013  ทําใหพื้นที่นากลายเปนพ้ืนที่พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.14  ถั่วเหลือง 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่4.15  แสดงการสูบน้ําจากใตดินใสนาขาว 

ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 




