
บทที่ 5 
พัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

ขาว  เปนยุทธปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของอาณาจักรลานนา (พ.ศ. 1839-2317) หรือสมัยเปน

ประเทศราชของประเทศไทย (พ.ศ. 2317-2442) ดังนั้นการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ซึ่งกอใหเกิด

ยุทธปจจัย  จึงเปนบอเกิดแหงความมั่นคงของรัฐ  รัฐจึงตองเขามาควบคุมระบบการจัดสรรน้ํา และ

ผลผลิตดานการเกษตร 

การควบคุมการจัดสรรน้ํา  เริ่มจากโครงการสวนบน (Superstructure) ไดแก  อํานาจการ

ปกครอง  กฎหมาย  จารีตประเพณี  และแบบการผลิต (Mode of Production) ซึ่งประกอบดวย  

พลังในการผลิต (Force of Production) และความสัมพันธในการผลิต (Relation of Production) 

ระหวางผูปกครอง หรือพระเจาแผนดิน  และไพรฟาประชาชน  ผูทําการผลิตในที่ดินของผูปกครอง  

การอนุรักษ  จัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร หรือการผลิตยุทธปจจัย  จึงมีความสัมพันธกันระหวางโครงการ

สวนบน  พลังในการผลิต  และความสัมพันธในการผลิต 

ดังนั้น  เนื้อหาในบทนี้เพ่ือเนนใหเห็นพัฒนาการหรือประวัติความเปนมา  จึงแบงออกเปน  3  

สวน 

1. ภูมิหลังประวัติศาสตรลานนา 

2. การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476) 

3. การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสมัยปจจุบัน (พ.ศ. 2476-2562) 

 

1. ภูมิหลังประวัติศาสตรลานนา 

ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 พอขุนมังราย (พ.ศ. 1805-1854) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก 

พระยาลวจังกราช แหงนครเงินยาง ไดทรงสรางเมืองเชียงใหมขึ้นในปพ.ศ. 1839 และในสมัยของ 

พระองค ไดปราบปรามเมืองลําพูน และเมืองลําปาง ทําใหเขตการปกครองของพอขุนมังรายขยาย 

กวางขวางออกไปกวาเดิม ในรัชสมัยพอขุนมังราย ไดปกครองเมืองเชียงราย เมืองเชียงใหม เมือง

ลําพูน และเมืองลําปาง ตอมาในสมัยพระเจาติโลกราช(พ.ศ. 1984-2030) พระองคได ปกครองเมือง

แพร เมืองนาน และขยายดินแดนในรัฐฉาน ของพมา ทําใหอาณาจักรลานนาไทย ขยายอาณาเขต

ออกไปกวางขวางยิ่งข้ึนอีก กษัตริยของราชวงศมังราย(พ.ศ. 1839-2101) ไดทรง ปกครองเมือง

เชียงใหม ติดตอกันมาถึง 262 ป จนกระทั่งในสมัย พระเมกุฏิ (พ.ศ. 2094-2101) เชยีงใหมจึงสูญเสีย

เอกราชใหแกพมา(พระยาประชากิจกรจักร, 2516:398) 

หลังจากนั้นมาประมาณ 200 กวาป ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณลานนาไทย 

จึงเปนสถานที่ที่แยงชิงความเปนใหญระหวางไทย พมา และการตั้งตัวเปนอิสระของประชาชน ใน

ลานนา ในปพ.ศ. 2270 เทพสิงห ไดนํากองทัพประชาชนเขายึดเมืองเชียงใหม ซึ่งพมา ยึดครองอยูได

สําเร็จ และในปพ.ศ. 2304 พมาก็สามารถยึดเมืองเชียงใหมกลับคืนไดอีก ในปพ.ศ. 2317 พระยา    
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จาบานแหงเมืองเชียงใหม และพระยากาวิละแหงเมืองลําปาง ไดรวมกับ กองทัพไทยจากกรุงเทพฯ    

ขับไลพมาออกจากเชียงใหมไดสําเร็จ  (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2514:484) นอกจากนี้ได

ขับไลพมาออกจากเมืองอื่น ๆ ในภาคเหนือดวย อาณาจักรลานนาจึงเปนอิสระจากพมา แตเปน

ประเทศราชของไทย 

จากปพ.ศ.2317-2427 อาณาจักรลานนามีฐานะเปนประเทศราชของกรุงเทพฯ ในดาน 

นโยบายการปกครองและกฎหมาย ลานนาไทยมีอิสระในการใชวิธีการปกครอง และกฎหมายของ

ตนเอง กรุงเทพฯ จะไมเกี่ยวของกับการบริหารภายใน แตในยามสงคราม ลานนาไทยจะตองใหความ

ชวยเหลือ กรุงเทพฯ ตามที่กรุงเทพฯ รองขอ นอกจากนี้ ยังตองสงเครื่องราชบรรณาการ อัน

ประกอบดวยตนไมเงิน ตนไมทอง และสิ่งของอ่ืน ๆ บาง ตามความเหมาะสม 

ในระหวางปพ.ศ. 2417-2426 กรุงเทพฯ ไดสงขาหลวงไปประจําอยูเมืองเชียงใหม เพ่ือ 

ควบคุมดูแล และแกปญหาตาง ๆ ใน 3 หัวเมือง คือ เชียงใหม ลําปาง และลําพูน หนาที่ของขาหลวง 

เปนแตเพียงผูประสานงานระหวางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม และหัวเมืองเหนือใหดําเนินงานตาง ๆ ตาม 

นโยบายของกรุงเทพฯ แตระเบียบ กฎหมาย วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนอํานาจตาง ๆ เจาผูครอง 

นครยังมีอยูเชนเดิม  (สรัสวดี ประยูรเสถียร 2522:72-75) 

ในระหวางปพ.ศ. 2427-2442 กรุงเทพฯ ไดควบคุมนโยบายดานการเมือง การปกครอง และ 

เศรษฐกิจของลานนามากยิ่งขึ้น ไดนํากฎหมายกรุงเทพฯ เขามาใชแทนกฎหมายเกา ๆ ในลานนาไทย 

โดยเริ่มตนจากปพ.ศ. 2427 รัฐบาลไทยไดสง กรมหมื่นพิชิตปรีชาการ ขึ้นมาดํารงตําแหนงขาหลวง

พิเศษ ประจําเมืองเชียงใหม (พ.ศ. 2427-2428) ขาหลวงพิเศษมีอํานาจหนาที่เหมือนตัวแทนกษัตริย 

สามารถ สั่งการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงกิจการบางอยาง ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยที่เจาผูครองนคร

ไมมีสิทธิ ยับยั้ง กรมหมื่นพิชิตปรีชากร ไดเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และระบบการปกครองหลายอยาง 

เชน การภาษีอากร ไดเปลี่ยนแปลงระบบภาษี ซึ่งแตเดิมเก็บเปนสิ่งของ ใหเปลี่ยนใหมโดยเก็บเปน 

เงินตราแทน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีระบบเจาภาษีนายอากร เก็บภาษี 5 ชนิด คือ ภาษีสุรา ภาษีสุกร 

ภาษีนา ภาษีครั่ง และสมพัตสรตนไม(สรัสวดี ประยูรเสถียร 2522:93-97) เจาภาษีนายอากร ทํา

หนาที่เปนคนกลางในการเก็บภาษีจากประชาชนแทนรัฐบาล 

การปกครอง ในระยะที่ลานนาตกเปนประเทศราชของไทย (พ.ศ.2317-2427) ระบบการ

ปกครองของลานนา มีตําแหนงสําคัญควบคุมงานการปกครองของแตละเมือง คือ ตําแหนง เจาขัน    

5 ใบ อันประกอบดวย ผูครองนคร และผูชวย 4 ตําแหนง คือ พระยาอุปราชเจา ทําหนาที่การคลัง 

เจาราชบุตร เจาราชวงศ ทําหนาท่ีเกี่ยวกับทหาร และ เจาบุรีรัตน เปนผูจัดการ ปกครองภายในเมือง 

นอกจากนี้ยังมีเคาสนามหลวง ประกอบดวย เจานายชั้นสูง (วัลลภา เครือเทียนทอง 2519:29-32) 

ตําแหนงดังกลาวแลว กรมหมื่นพิชิตปรีชากร โปรดยกเลิก แลวจัดตั้ง กรมทั้งหก ขึ้นแทน มี กรม

มหาดไทย กรมทหาร กรมยุติธรรม กรมคลัง กรมวัง และกรมนา (วัลลภา เครือเทียนทอง 2519:29-

32) ใหกรมทั้ง 6 มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินแทน เจาชั้น 5 ใบ และเคาสนามหลวง 



77 
 

นับแตปพ.ศ. 2427 เปนตนมา กรุงเทพฯ ก็เขาควบคุมอาณาจักรลานนาอยางใกลชิดยิ่งข้ึน มี

การนําระบบกฎหมายของกรุงเทพฯมาใช ทั้งดาน เศรษฐกิจ และการเมือง ระบบการปกครอง และ 

กฎหมายเกา ๆ ของลานนาไดถูกยกเลิก การกดดันในระบบการเก็บภาษีเปนเงินแทนสิ่งของตาม

กฎหมายกรุงเทพฯ จึงกอใหเกิดกบฏชาวนาในเชียงใหม พ.ศ. 2432 (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, ตุลาคม 2522-

มีนาคม 2523) 

ในปพ.ศ. 2436 ไดจัดตั้ง มณฑลพายัพ มีเมืองเชียงใหมเปนที่ตั้งมณฑล และมีเมืองอื่น ๆ 

ประกอบ ไดแก เมืองลําพูน  ลําปาง เมืองแพร เมืองนาน เมืองเถิน ในปพ.ศ. 2442 ไดยก ฐานะขึ้น

เปนมณฑลเทศาภิบาล และไดลดอํานาจของเจาเมืองลง ใหขาหลวงเทศาภิบาล มีอํานาจ สิทธิ์ขาดใน

การปกครองอยางเต็มที่ ในปพ.ศ. 2458 ไดแยกจังหวัดลําปาง นาน แพร ออกจาก มณฑลพายัพ แลว

จัดตั้งเปนมณฑลมหาราษฎร ตอมาในปน.ศ. 2468 ก็ไดยุบมณฑลมหาราษฎร รวมเชา กับมณฑลพา

ยันเดิม (สรัสวดี ประยูรเสถียร, 2522: 164-181) 

ในปพ.ศ. 2469 กรุงเทพฯ ไดลงมติยกเลิกตําแหนงผูครองนคร โดยมีเงื่อนไขวา ถาตําแหนง 

เจาผูครองนครเมืองเหนือคนใดถึงแกพิราลัย ก็ไมตองแตงตั้งผูใดข้ึนมาแทน ในที่สุดตําแหนงเจาผู

ครองนคร ก็ไดหมดสิ้น 

ในปพ.ศ. 2476 รัฐบาลไดประกาศยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ จึงทําใหมณฑลพายัพ 

ตองสิ้นสุดลงดวย 

ในทามกลางความผันเปลี่ยนแปรผันของระบบการปกครองในอาณาจักรลานนาไทย ซึ่งมี

เชียงใหม เปนศูนยกลาง บางระยะเวลา(พ.ศ. 1839-2101) ก็เปนอิสระ บางระยะเวลา(พ.ศ. 2101-

2317) ก็กลายเปนดินแดนที่แยงชิงความเปนใหญระหวางไทย พมา และความเปนอิสระของลานนา

เอง และในสมัยสุดทายของอาณาจักร (พ.ศ. 2317-2476) ก็ถูกปกครองโดยกรุงเทพฯ แตถาพิจารณา 

ทางดานประชาชนหรือไพร  ในเรื่องแบบแผนของการผลิต (Mode of Production) ก็มิ ได

เปลี่ยนแปลง ในหลักใหญ ๆ แตอาจเปลี่ยนแปลงบางในขอปลีกยอย กลาวคือ 

พลังในการผลิต (Productive Forces) พลังในการผลิต ใชแรงงาน คน สัตว ประกอบ กับ

เครื่องมือในการผลิตแบบงาย ๆ เชน ไถ จอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการสรางเหมืองฝาย ระหัดวิดน้ํา

ประกอบการผลิตบาง เนื่องจากพลังในการผลิตไมกาวหนาเทาที่ควร จึงทําใหไดรับ ผลผลิตนอย 

ในดานแรงงาน แรงงานในสังคมลานนาขาดความอิสระ ตองสังกัดมูลนาย และรับใช มูลนาย

ในการทํางาน ตามทําเนียมประเพณีของระบบไพร ระบบไพรเริ่มขึ้นเมื่อไร ไมปรากฏหลักฐาน เดนชัด 

แตในสมัยราชวงศมังราย(พ.ศ. 1839-2101) ไดมีไพร และทาสเกิดขึ้นแลว และไดประกาศ ยกเลิก

ทาสในลานนา เมื่อพ.ศ. 2454 และเลิกไพร เมื่อพ.ศ. 2457 ระบบไพร ระบบทาส ทําให แรงงานขาด

อิสระในการประกอบอาชีพตาง ๆ ไดอยางเสรี และตองสูญเสียเวลาสวนหนึ่งในการรับใช เจานายซึ่ง

ไพรสังกัด (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2523: 46) 

ความสัมพันธในการผลิต (Relations of Production) ไพรในภาคเหนือ ขาดระบบ 

กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เพราะ "แผนดินท้ังหมดเปนของทาวพระยามหากษัตริย" (มังรายศาสตร 2521:110) 
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ทรัพยากรตาง ๆ ในดิน เชน ปาไม แรธาตุ ก็เปนสมบัติของเจาเมืองทั้งสิ้น เมื่อเจาเมืองเปนผูถือ 

กรรมสิทธิ์ปจจัยในการผลิต  แรงงาน (ไพร) ที่ทําการผลิตก็ตองแบงปนผลผลิตใหแกเจาของ ดังนั้น 

ความสัมพันธในการผลิต ในระยะประมาณ 600 กวาป(นับแตราชวงศมังรายถึงสมัยเปนประเทศราช

ของกรุงเทพฯ) จึงมีลักษณะสําคัญดังนี้ (ชูสิทธิ์ ชูชาติ 2524:25-27) 

1. ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (Land) แตมีสิทธิครอบครอง 

2. มีการแบงปนผลผลิต ใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ คาเชา ภาษี และสวย 

3. ลักษณะการผลิต เปนแบบ ผลิตเพื่อใชเอง มิใชผลิตเพ่ือขาย อาจมีการผลิตเพ่ือขายบาง 

แตมีปริมาณนอย ทั้งนี้ ในแตละหมูบาน มีผลผลิตสวนใหญเกือบเพียงพอในการเลี้ยงตนเอง การ

แลกเปลี่ยน สินคาหายากมีบาง แตก็เบาบาง 

เนื่องจากพลังการผลิตไมกาวหนา เปนการผลิตที่ยึดธรรมชาติเปนหลัก และใชเครื่องมือใน 

การผลิตแบบงาย ๆ ประกอบกับวัตถุประสงคในการผลิต เปนการผลิตเพ่ือใชเอง มิใชผลิตเพ่ือขาย 

และตองแบงผลผลิตสวนหนึ่งใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ คาเชา สวย จึงทําใหผลผลิต 

ไมมีเหลือเพียงพอใหเกิดการสะสม เมื่อไมมีการสะสมทุน การลงทุนก็ไมเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิด การคา

เสรีขึ้นในภาคเหนือ และการคาไดเขาไปสูหมูบานชนบท แตประชาชนในหมูบานสวนใหญไม สามารถ

ปรับตัวเปนพอคาได ที่มีบางก็เปนสวนนอย ใชทุนไมมากนัก มีประมาณหมูบานละ 2-3 คน หรือบาง

หมูบาน ก็ไมมีพอคาเลย พอคาดังกลาวแลว ยังเปนประเภท "พอคา-ชาวนา" คือ คาขาย หลังฤดูกาล

เก็บเก่ียว มีบางคนอาจคาขายตลอดป แตก็ยังยึดอาชีพทํานาเปนหลัก 

ประวัติศาสตรของสังคมลานนา ซึ่งมีศูนยกลางอยูท่ีเชียงใหม (พ.ศ. 1839-2476) ถาพิจารณา 

ในดานสังคมเมืองเกี่ยวกับระบบการปกครองแลว มีลักษณะคลาย ๆ กัน ทุก ๆ ราชวงศ กลาวคือ 

ผูปกครองทําหนาที่ ปกปอง คุมครอง และควบคุมประชาชน ใหเชื่อฟง และปฏิบัติตาม โดยใชระบบ 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา เปนกลไกที่สําคญัในการปกครอง ในยาม

สงบ ประชาชนทําการผลิต เพื่อสงผลผลิตสวนหนึ่งใหแกเจาของปจจัยการผลิตในลักษณะของ สวย 

ภาษี และเก็บผลผลิตที่เหลือจากการแบงปนแลวไวบริโภคเอง นอกจากนี้ ยังตองถูกเกณฑแรงงาน 

ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ในยามสงคราม ประชาชน หรือไพร ก็ตองเปนทหารปกปองดินแดน

ของตนเอง 

เปนที่นาสังเกตวา ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ประมาณ 600 กวาป ของอาณาจักรลานนา 

เฉพาะที่มีศูนยกลางท่ีเชียงใหม ถาพิจารณาดานระบบเศรษฐกิจแลว มีการเปลี่ยนแปลงอยางเล็กนอย 

ทั้งในดานความสัมพันธในการผลิต พลังในการผลิต และวัตถุประสงคของการผลิต ระบบเศรษฐกิจ 

เพ่ิงจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น เม่ือมีการติดตอกับชาวตะวันตก ในสมัยกรุงเทพฯ กลาวคือ เม่ือกรุงเทพฯ 

ไดทําสนธิสัญญากับอังกฤษ ในปพ.ศ. 2398 แลว สนธิสัญญาครั้งนั้น ทําใหเกิดการคาขายอยางเสรี 

ระบบเศรษฐกิจแบบปด กลายเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด การผลิตสิ่งของเพ่ือใชเอง ไดเปลี่ยน เปน

ระบบการผลิตเพ่ือขาย หรือเพ่ือการตลาดอยางชา ๆ โดยมีเงินตราเขามาทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยน 

แทนระบบแลกของตอของ (Bater System) ซึ่งมีมาแตเดิม เมื่อเงินตรามีบทบาทในทางดานเศรษฐกิจ 
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และการเมืองมากยิ่งขึ้น จึงทําใหรัฐบาลไทยสั่งเก็บภาษีอากร ในสังคมลานนาใหม โดยเก็บเงินตรา

แทน สิ่งของ และวิธีการนี้ ไดเริ่มตนในปพ.ศ. 2427 และตั้งแตปดังกลาวแลวเปนตนไป กรุงเทพฯก็ได

เขา มาควบคุมลานนาไทยมากยิ่งข้ึน ทั้งดานเศรษฐกิจ และการเมือง มีการนําระบบการปกครอง และ

กฎหมาย ของกรุงเทพฯ เขามาใชแทนกฎหมาย และวิธีการปกครองแบบเกาของลานนา พรอม ๆ กัน

นั้น ก็ได พยายามลดอํานาจของเจาผูครองนครลง ท้ังดานเศรษฐกิจ และการเมือง เชน เก่ียวกับเรื่อง

ภาษีอากร เมื่อเก็บแลว ก็สงใหแกรัฐบาลกลาง มิใหเจาของเก็บไวดังแตกอน มีการใหเงินเดือนเจา

เมือง แทน ระบบ การกินเมือง แบบเกา 

ในปพ.ศ. 2442 กรุงเทพฯ ไดเปลี่ยนฐานะของหัวเมืองลานนา เปนมณฑลเทศาภิบาล และ 

ไดลดอํานาจ และหนาที่ของเมืองลง ใหเจาเมืองดํารงแตเพียงตําแหนง สวนอํานาจสิทธิ์ขาดในการ 

ปกครอง ข้ึนอยูกับขาหลวงเทศาภิบาล ในพ.ศ. 2489 ไดประกาศยกเลิกตําแหนงเจาผูครองนคร 

สําหรับเจาผูครองนคร ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น ก็ใหดํารงตําแหนงตอไป เมื่อถึงแกพิราลัย      

จะแตงตั้งใครข้ึนดํารงตําแหนงเจาผูครองนครอีกไมได  (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2538:33-35) 

ประวัติศาสตรการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  ในดานผูปกครองซึ่งมีอํานาจสูงสุด  และ

กฎหมายไดเปลี่ยนแปลงไปจากเจาผูครองนครเปนเสนาบดี  หรือรัฐมนตรีจากรัฐบาลกรุงเทพฯ แตใน

ดานการผลิตซึ่งแมเปลี่ยนแปลงบาง  แตก็อยูบนรากฐานเดิม 

 

2. การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา (พ.ศ. 1839-2476) 

การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในสังคมลานนา  เก่ียวของกับโครงสรางสวนบน  ไดแก  ระบบ

การปกครอง  กฎหมาย  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ในการเขยีนรายวิชาวิจัยเรื่องนี้ไดพิจารณาดาน

กฎหมายเพียงดานเดียว  เพ่ือกระชับเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  และยกตัวอยางกฎหมายที่

เก่ียวของกับปจจัยการผลิต  และแบงปนผลผลิต หรือความสัมพันธดานการผลิต 

2.1 ปจจัยในการผลิตและการแบงปนผลผลิต 

ที่ดิน กฎหมายเก่ียวกับการถือครองที่ดิน ในอาณาจักรลานนาไดระบุไว อยางเดนชัดวา 

แผนดินทั้งหมดเปนของทาวพระยามหากษัตริย หรือแผนดินเปนของ ประมุขของรัฐ และประมุขของ

รั ฐ ก็ทรงอนุญาตใหประชาชน ถือครองที่ดิ นประกอบอาชีพได  แตขาดระบบกรรมสิทธิ์  

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แรธาตุ สัตวปา ฯลฯ ก็เปน ทรัพยสมบัติของรัฐ ผูใดบุกรุกหรือทําลาย

โดยมิไดรับอนุญาต มีความผิด ตองเสียคาปรับ เปนเงินตรา เชน ลักลอบตัดไมสัก เสียคาปรับตนละ 

500 เบ้ีย ไมตะเกียนตนละ 660 เบี้ย สําหรับสัตวปาเชน ควายปา วัวแดง กวาง อีเกง กระตาย ไกปา 

นกยูง ฯลฯ หรือ สัตวน้ําซึ่งไดแกปลาบางชนิด เชน ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาเทโพ ฯลฯ ก็หามมิ

ให ประชาชนลักลอบทํารายหรือจับเปนอาหารกอนไดรับอนุญาต มิฉะนั้นมีความผิดตองเสียคา ปรับ

ไหม (มังรายศาสตร, 2521:117-119) 

การขาดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคล มิใชมีเพียงแตอาณาจักรลานนาไทย อาณาจักรกรุง

ศรีอยุธยา ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน "กฎหมายพระไอยการเบคเสรจ"  มาตรา 52 ระบุวา "ที่ในแวน
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แควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตน ราชธาณีบุรีรมย เปนท่ีแหงพระเจาอยูหัว 

หากใหราษฎรทั้งหลาย ผูเปนขาแผนดินอยู จะได เปนที่ราษฎร หามิได" (กฎหมายตราสามดวง      

เลม 3, 2502:115) 

การขาดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะที่ดินเปนของประมุขสูงสุดของรัฐแตเพียง ผูเดียว เปน

ลักษณะทั่ว ๆ ไปของสังคมเอเชีย (Varga, 1968:335)  ซึ่งแตกตางกับระบบการผลิตของยุโรปในสมัย

ศักดินา (Feudalian) ถือวากรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของขุนนาง (Varga, 1968:344) ความแตกตางกันใน 

ดานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินไดสงผลกระทบใหระบบการปกครองของไทยและลานนา  รวมอํานาจ 

เขาสูสวนกลางอยางเหนียวแนนมากกวาระบบศักดินายุโรป  ซึ่งมีลักษณะคอนขางกระจายอํานาจตาม

สิทธิในการถือครองที่ดิน 

แรงงาน แรงงานคน และสัตว เปนปจจัยสําคัญในการผลติของสังคมลานนา ในขณะที่ที่ดินรก

รางวางเปลามีมาก แตแรงงานมีนอย  การแสวงหาแรงงานโดยการยกกองทัพโจมตีบานเมืองหรือ

ชุมนุมชนอ่ืนแลวกวาดตอนแรงงานเหลานั้นเพื่อเปนกําลังสําคัญในการผลิต จึงเปนเหตุการณปกติใน

การทําสงครามชองชนชาติในคาบสมุทรอินโดจีน แรงงานซึ่งไดจาก การกวาดตอนเชลยในยาม

สงครามสวนมากเปนบําเหน็จรางวัลแกแมทัพนายกอง เชน ในป พ.ศ.2582  กองทัพเมืองเชียงใหม 

และเมืองลําพูนยึดไดเมืองสาด  เมืองตวน และเมือง ในรัฐฉานประเทศพมา ในปจจุบัน กองทัพ

เชียงใหม - ลําพูน ไดกวาดตอนเชลยศึกชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 1,868 คน แบงใหแกแมทัพนายกอง 

1,000 คน ถวายกรุงเทพฯ 868 คน แต กรุงเทพฯ ปฏิเสธในการรับเชลยศึกเหลานี้ (พระยาประชากิจ

กรจักร, 2516:487) 

ไพร หรือชาวนา  นอกจากใชแรงงานของตนเองในการผลิตแลวยังมิไดมีความอิสระ ในการ

ประกอบอาชีพเทาที่ควร  ท้ังนี้เพราะตองสังกัดมูลนาย  “ไพรสิบคนหื้อ มีนายสิบผูหนึ่ง นายสิบหาคน

หื้อมีนายหาสิบผูหนึ่ง นายหาสิบมีสองคนหื้อ มีนายรอยผูหนึ่ง...”  (มังรายศาสตร ฉบับวันหมื่นเงิน

กอง, 2518:2)  นอกจากสังกัดมูลนายเพ่ือใหสะดวกในการปกครองและควบคุมดูแลแลว ไพรตองทํา

หนาที่เฝาเวรยาม  รับใชเจานาย  เหมือนไพรในสังคมไทย จนกวาอายุครบ 50 ป (มังรายศาสตร, 

2521:5)  จึงหมดภาระหนาที่  กฎหมายไดระบุการเขาเวรยามไววา "ควรใหไพรมีเวรผัดเปลี่ยนกันมา

ทํางานหลวง 10 วัน  กลับไปสรางเหมืองฝาย  ไร  นา  สวน  เรือกที่ดิน 10 วัน” (กฎหมายมังราย 

ฉบับนายศักด์ิ  รัตนชัย, 2521:77)  

ระยะเวลาในการเกณฑแรงงานไพร เพ่ือรับใชมูลนายแตกตางกันบางในแตละสมัย  ในที่สุดก็

ไดยกเลิกใน พ.ศ. 2443 (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.13.2/21) กวาแรงงานไพร

ในลานนาจะไดรับอิสระชาวนาหรือไพร  ตองสังกัดรับใชมูลนายไมนอยกวา 1,000 ป 

เนื่องจากแรงงานไพรเปนปจจัยสําคัญในการผลิต ในสังคมลานนาจึงไดตรากฎหมาย ให    

ขุนนางเห็นความสําคัญและไมดูถูกเหยียดหยามไพรไววา  “บานเมืองใดบมีไพร ก็บเปนเมือง บเปนยศ

ศักดิ์ แมประโยชนอันใดก็มีในไพรไว”  ทั้งนี้เพราะไพรเปนผูทําไร  ทํานา  ทําสวน  ใหเกิดประโยชน

แกบานเมือง (กฎหมายมังรายฉบับนายศักดิ์  รัตนชัย, 2521:77)  เพ่ือใหไพรอยูดีกินดีมีท่ีดินทํามาหา
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กิน เจาขุนมูลนาย จะไดรับผลผลิตจากไพรในลักษณะของการเสียภาษี  จึงไดตรากฎหมายเพื่อ

สงเสริมการบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อทําไร  ทํานา ไววา "ไพรหากไดเบิกนายางถางนารางสรางบานที่สวน

กิน 3 ป เยียะเอาดอกชอบแล” (มังรายศาสตรฉบับวัดหมื่นเงินกอง, 2518:4)  หมายความวา ไพร

สามารถบุกเบิกที่ดินทํามาหากินได  โดยรัฐบาลไมเก็บภาษีในระยะแรกเปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นตอง

เสียภาษีใหแกรัฐ การเสียภาษีขาวแบงออกเปน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อขาวตั้งทอง ครั้งท่ี 2 เมื่อขาวออก

รวง ครั้งท่ี 3 เม่ือเก็บเก่ียวเรียบรอยแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหไพรเดือดรอน (มังรายศาสตรฉบับหมื่น

เงินกอง, 2518:4) 

วิวัฒนาการในการเสียภาษีขาว ไดเปลี่ยนแปลงตามรัชสมัย ในระเบียบขอบังคับ ปลีกยอย 

แตหลักการสําคัญในการเสียภาษีเปนขาวเปลือกใหแกรัฐมิไดเปลี่ยนแปลง  ในรัชสมัยพระเจา            

กาวิโรรสสุริยวงค (พ.ศ. 2396 - 2413) ชาวนาเสียภาษีใหแกรัฐ 2 สัด ตอขาวเช้ือ 1 สัด (กองจดหมาย

เหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.14.4/1)  การเก็บภาษีเปนขาวเปลือกไดประกาศยกเลิกเก็บเปน

เงินแทน ในป พ.ศ. 2427  เมื่อสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ไดปฏิรูปการเก็บภาษี

อากร ในมณฑลพายัพ (วัลลภา  เครือเทียนทอง, 2519:54-55) 

นอกจากชาวนาตองเสียภาษีเปนขาวเปลือกใหแกรัฐแลว ยังตองแบงผลผลิตใหแก ผูถือครอง

ที่ดินดวยในกรณีเชานาบุคคลอื่น เชน “ทํานาแบงขาวกัน ใหเจาของนาไดคานา ไปกอน พันธุขาวของ

ผูใดใหไดคืนไปกอน ที่เหลือจึงแบงกันตามที่ตกลงกันไวเถิด” (มังรายศาสตร, 2521:107) 

สรุปแลว ลักษณะการแบงผลผลิตของชาวนา ตองแบงออกเปน 3 สวน 

1. เพ่ือเสียภาษีใหแกรัฐ  

2. แบงใหเจาของที่ดิน 

3. เก็บไวบริโภคเอง  

ลักษณะการใชแรงงาน ประกอบการผลิต แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

1. รับใชเจาขุนมูลนายประกอบการผลิต 

2. ประกอบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง 

ในเวลาเกิดสงคราม ชาวนาตองถูกเรียกระดมพลอยางเรงดวนเพ่ือทําหนาท่ี ปองกัน

ประเทศชาติ หรือบางครั้ง แรงงานของชาวนา ก็ตองทําการสูเพ่ือแยงชิงอํานาจในกลุมขุนนาง  

แรงงานไพร หรือชาวนาจึงมีความสําคัญตอความมั่นคงของรัฐ  ทั้งดานการเมือง  และเศรษฐกิจ  การ

จัดสรรน้ําเพ่ือการผลิตขาวและพืชผลจึงเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม  และยามสงบ  รัฐจึงตอง

ควบคุมเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 

การเกณฑแรงงาน เปนภาระอยางหนึ่งของไพร หรือชาวนาในสังคม ลานนาไทยมาตั้งแตสมัย

โบราณ กฎหมายในสมัยราชวงศมังราย ไดระบุไววา "ควรจัด ใหไพรมีเวรผลัดเปลี่ยนกันมาทํางาน

หลวง 10 วัน กลับไปสรางเหมืองฝาย ไรนา สวน ที่ดิน 10 วัน จัดเชนนี้ถูกตองตามทํานองคลองธรรม

แตโบราณ แล" การกําหนดเวลา ในการเกณฑแรงงานไพร คงเปลี่ยนแปลงบางตามรัชสมัย แตก็มิได

ยกเลิกระบบนี้ หลังจากไดเปดประเทศคาขายอยางเสรีในป พ.ศ. 2398 แลว ระบบการผลิตไดเริ่ม 
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เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองเปนการผลิตเพ่ือขาย และระบบเศรษฐกิจไดเริ่ม เปลี่ยนแปลงเขาสู

ระบบทุนนิยม แตโครงสรางดานการเมืองของสังคมลานนาไทย ยังคงเปนแบบเดิม   ไพรตองสังกัดมูล

นาย และถูกเกณฑแรงงาน ไพรในลานนาแตละคนตองทํางานตางๆ ตามประเพณีเมือง เชน หาบหาม

สิ่งของ รับใชเจานาย ปละ 1  เดือน ถึง 4 เดือน ซึ่งมากกวาไพรในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยที่ตองถูก

เกณฑแรงงานเพียงปละ 1 เดือนเทานั้น (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.28.2/26)

การเกณฑแรงงานทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน และสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพเปน

อยางยิ่ง  "ในปหนึ่งราษฎรมีเวลาประกอบการเลี้ยงชีพของตนเอง ไมใครมากกวา 6 เดือน แลยังตอง

เสียสวยจุกจิก มีสวย  ผัก พริก  กระเทียม เปนตน” (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.

58/33) เมื่อการเกณฑแรงงานสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของไพร  ในป พ.ศ. 2443 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงานทั่วประเทศ และ

ใหเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑแกชายฉกรรจ คนละ 4  บาทตอ 1 ป  ถาผูใดไมมีเงินเสียใหทํางานโยธา

แทนปละ 20 วัน  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/33)  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาได

ยกเลิกการเกณฑแรงงานแลว แตรัฐบาลก็มีสิทธิ์ในการเกณฑแรงงานราษฎร ไดในบางกรณี เก่ียวกับ

กิจการตอไปนี ้

1. รับสงสิ่งของราชการ  

2. จัดหาสิ่งของรับใชราชการ  

3. รักษาดาน หรือรักษาของราชการ 

4. ซอมแซมปลูกสรางสถานที่ราชการ  

5. ขุดและรักษาทางน้ํา  

6. รักษาทางบก  

7. ซอมแซมรักษา เสา สาย โทรเลข โทรศัพท 

8. ราชการอ่ืน ๆ ตามคําสั่งของเสนาบดี  

(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16) 

ถึงแมวาไดประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงาน แตรัฐบาลก็มีสิทธิ์อยางกวางขวาง ในการเรียก

เกณฑแรงงานจากราษฎร เพ่ือทํางานราชการทั้ง 8 ประการดังกลาวแลว แตการเกณฑแรงงานตาม

ระเบียบใหม รัฐบาลตองจัดเสบียงอาหาร และจายเงินตอบแทนใหแกราษฎรวันละ  16  อัฐ         

(กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.1.3/16) การเกณฑแรงงานเพ่ือซอมแซมถนน      

ขุดลอกทางน้ํา รัฐบาลไมตองจายคาแรงงาน  เพราะถือวาเปนการบูรณะบํารุงเพื่อความเจริญของ

หมูบานและ ขาราชการสวนทองถ่ินก็มักรายงานเจานายสวนกลางวา ราษฎรกระทํางานดวยความ 

เต็มใจ  ทั้งๆ  ที่บางครั้งมิไดเปนเชนนั้น ไพรหรือราษฎรมักอางเสมอวา “ไดเสียเงิน คาแรงแทนเกณฑ

แลว ยังเกณฑใหทําถนนอีก” (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.58/21) 

การเกณฑแรงงานประชาชนเพื่อทํางานสาธารณะ  เปนอํานาจทางกฎหมายของเจาผูครอง

นครเชียงใหม  ตั้งแตโบราณ  แตหลังจาก พ.ศ. 2442  ไดลดอํานาจการปกครองของเจาผูครองนคร
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ในลานนา  ใหขาหลวงเทศาภิบาล  เปนผูมีอํานาจในการปกครองแทน  เจาผูครองนครเปนแตเพียง

ประมุข  แตการเกณฑแรงงานก็ยังดําเนินตอไปจนราษฎรเดือดรอน  และเกิดการขัดขวาง  ในพ.ศ. 

2447  ไดเกณฑแรงงานชาวนา  910  คน  ตัดไมสรางฝาย  เปนเวลา 3  เดือน  โดยไมไดคาแรง (กอง

จดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.18.2/1)  ในป พ.ศ. 2448 ไดเกณฑแรงงานประชาชน

ปรับปรุงขยายถนนสายเชียงใหม-ลําพูน  เปนเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ  และหลังจากฤดูการทํานา

แลวจะเกณฑแรงงานอีกตอไป (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.58/46)  ในป พ.ศ. 

2464 ไดเกณฑแรงงานชาวนาในจังหวัดลําพูนจํานวนหลายพันคน  ขุดเหมืองในเขตอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหมคราวละหลายๆ เดือน  ในการเกณฑแรงงานผูถูกเกณฑ ตองนําเสบียงอาหารติดตัวไป

ดวย (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลท่ี 6 ม.27/11) 

ในปใดถารัฐบาลเกณฑแรงงานชาวนาทํางานโยธามากเกินไป รัฐบาลก็ได " ผอนผันการเก็บ

เงินคาแรงแทนเกณฑ หรือยกเวนการเก็บเงินแกชาวนาเหลานั้น เชน ในป พ.ศ. 2443 ชาวนาในเมือง

เชียงใหม  เมืองลําพูนและเมืองเถินถูกเกณฑแรงงานสรางถนน  รับสิ่งของราชการ ปกเสาโทรเลข 

ฯลฯ  จึงไดงดเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑในปนั้น (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ค.

13.2/21) หรือในบางครั้งรัฐบาลอาจลดคาแรงแทนเกณฑใหแกราษฎรในตําบลซึ่งถูกเกณฑแรงงาน 

เหลือปละ 2 บาท (กองจดหมายเหตุแหงชาต,ิ เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.28.2/11) 

การเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือพัฒนาสังคมสวนรวมเปนสิ่งที่ดีงาม  แตการกระทําดังกลาว

แลวตองเกิดจากความยินยอมพรอมใจของประชาชน โดยปราศจาก การบังคับ และไมกอใหเกิดผล

เสียหายตอการประกอบอาชีพสวนตัวมากนัก การเกณฑ แรงงานราษฎร ปละประมาณ 1 - 4 เดือน 

เพ่ือรับใชเจานาย และทํางานสาธารณะ ยอมเปนการกระทบกระเทือนตอการประกอบอาชีพสวนตัว

เปนอยางยิ่ง รัฐบาลทราบขอเท็จจริงดังกลาวแลว จึงไดประกาศยกเลิกการเกณฑแรงงาน และใหเก็บ

เงินคาแรงแทนเกณฑ ปละ 4 บาทแทน (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.58/33) 

เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยแรงงานของราษฎร จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเกณฑ

แรงงานเพ่ืองานสาธารณะ และรับสงสิ่งของราชการไว  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 

ม.1.3/16) เมื่อราษฎร ตองถูกเกณฑแรงงานในบางประเภทอยูอีก และตองเสียเงินคาแรงแทนเกณฑ

อีกดวย  ราษฎร จึงไดรับความเดือดรอน และแสดงการคัดคาน ผลที่สุด รัฐบาลจึงไดผอนผันการ

เกณฑแรงงาน ในป พ.ศ. 2455 โดยกําหนดวาการเกณฑแรงงานกระทําไดเมื่อมีราชการพิเศษ อันมี

ทองตราเสนาบดี และการรับสงสิ่งของทางราชการเทานั้น  หามเกณฑแรงงานเพ่ือการขุดคลอง  สราง

ถนน ซอมแซมรักษาเสาโทรเลข และการเกณฑแรงงานตองจายคาแรงงานใหแกราษฎรดวย (กอง

จดหมายเหตุแหงชิต เอกสารรัชกาลท่ี 6 ม.2/5) 

การเสียภาษีอากร ประชาชนมีหนาที่เสียภาษีอากรใหแกรัฐ เพ่ือรัฐจะไดนําภาษีอากรพัฒนา

ประเทศ การเก็บภาษีอากร ของรัฐตองไมทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน มากนัก แตในสังคม

ศักดินา การเก็บภาษีอากร ของรัฐทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะมีการ

เก็บภาษีอากรหลายชนิด สรางระบบคนกลาง คือ เจาภาษี นายอากรในการเก็บภาษีอากร และการ
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เสียภาษีก็มิใหความเปนธรรมแกประชาชนเทาที่ควร เชน การเก็บเงินรัชชูปการแกชายฉกรรจทุกคนป

ละ 6 บาท ในพ.ศ. 2462 เทากันหมด  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 6 ค.17/9)  โดย

มิไดคํานึงถึง ความแตกตางของรายไดแตละบุคคล วิธีการเชนนี้สงผลกระทบตอความเดือดรอนแก

บุคคล ยากจนเปนอยางยิ่ง 

การเก็บภาษีในสังคมลานนา เดิมทีเดียวมีการเก็บภาษีเปนสิ่งของมิไดเสียเปนเงิน  เชน 

ราษฎรทํานาใชพันธุขาวเปลือก 1 ตาง (1.5 ถัง) ตองเสียภาษีใหแกรัฐ 2 ตาง  เมื่อเก็บเก่ียวขาวแลว 

เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติลักษณะการเก็บเงิน  รัชชูปการ พ.ศ. 2462  แลวการเกณฑ

แรงงานจึงยกเลิก  ถาเกณฑแรงงานตองจายคาจาง  ยกเวนการสรางฝาย  ซอมแซมฝาย  การขุด

เหมือง  ลอกลําเหมือง  แกเหมือง  ฝาย  สามารถระดมแรงงานใหผลัดเปลี่ยนเวรชวยกันได  เพราะ

การจัดสรรน้ําเกิดประโยชนตอเกษตรกรโดยตรง 

2.2 เทคนิคในการผลิต 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ ประกอบดวยทิวเขาเรียงขนาน  เปนแนวยาวกับ

เสนลองจิจูดจากทิศเหนือลงสูทิศใต  ระหวางทิวเขามีที่ราบหุบเขา  ซึ่งเปนที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชน 

เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณหุบเขามีความลาดเท  เมื่อฝนตกกระแสน้ําจึงไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําตามแรง

ดึงดูดของโลกอยางรวดเร็ว ประชาชนในภาคเหนือจึงตองสรางฝาย  เพื่อกันกระแสน้ําใหเออสูงขึ้น

ดานหลังฝายใหน้ําไหลเขาสูคลองสงน้ําหรือเหมือง  ซึ่งขุดตอจากแมน้ําหรือลําธารผานพ้ืนที่ทําการ

เกษตรกรรม ลักษณะการสรางเหมืองฝาย มิใช กระทํากันเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

เทานั้น ในเขตสิบสองปนนาของพวกไทยลื้อ ในมณฑลยูนนานภาคใตของจีน บริเวณหุบเขาใน

ภาคเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน และบริเวณเขตมรสุมในประเทศอินเดีย จีน ตลอดจนกลุมประเทศ

ในเอเชียอาคเนย  ก็ใชระบบการชลประทานเชนนี้ดวย 

การสรางเหมืองฝายเพ่ือการชลประทานในภาคเหนือ ไดเกิดขึ้นไมนอยกวา 1,000 ปลวง

มาแลว ท้ังนี้ไดปรากฏหลักฐานวา ในขณะที่พระยาลวะจังกราช บรรพบุรุษของพอขุนมังรายสราง

เมืองเงินยาง (จังหวัดเชียงราย) เปนราชธานีใน พ.ศ. 1181 ก็ไดประกาศใหราษฎร | สรางเรือก สวน 

ไร นา และเหมอืงฝาย  นอกจากเหมืองฝายแลว  ชาวนาในภาคเหนือยังรูจักสราง ระหัดวิดน้ํา  เพ่ือใช

ในการเกษตรกรรมอีกดวย (มังรายศาสตร, 2521:35-37)  ความเชื่อเก่ียวกับฝายก็เชนเดียวกับนา  ซึ่ง

ถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผีฝายประจําอยูที่ฝาย     จึงตองสรางหอบูชาผีฝาย  และใครทําลายมีความผิด

ตองเสียคาปรับ  หรือสรางฝายข้ึนใหม 

การสรางฝายเปนหนาที่ของชาวนาในภาคเหนือทุกคน ตองรวมแรงรวมใจกันกระทํา เม่ือถึง

ฤดูกาลกอนทํานา  ชาวนาก็จัดเตรียมเสาไม ไมไผ  กิ่งไม  ใบไม  กรวด  และทราย ไวเพ่ือสรางฝาย 

ในครั้งแรกชาวนาตองตอกเสาไมใหหางกันพอสมควร  ขวางลําน้ําไว  นําไมเครามาตอกติดกับเสาแลว 

กรุดวยไมไผติดกับเครา  พรอมกับอัดก่ิงไม  ใบไม  และกรวด  ทราย  ลงในคอกใหเต็ม  วัสดุดังกลาว

แลวไดก้ันขวางกระแสน้ํา  ทําใหน้ําดานหลังฝายเออสูงข้ึน  แลวไหลเขาสูเหมืองซึ่งจุดผานทุงนา     

เพ่ือปองกันมิใหฝายตองพังทลาย เนื่องจากแรงดันของกระแสน้ํา  ชาวนาจึงไมสรางสันฝายใหสูง
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เกินไป ทั้งนี้เพ่ือระบายน้ําใหไหลผานสันฝายได  แตเนื่องจากวัสดุท่ีใชทําฝายไมมีความคงทนเทาที่ควร

จึงตองมีการซอมแซม หรือ สรางฝายทุก ๆ ป โดยการใชแรงงานและวัสดุจากชาวนาซึ่งตองรวมแรง

รวมใจกันอยาง จริงจัง บุคคลใดมิไดสรางเหมืองฝาย แลวยังขโมยน้ําจากเหมืองซึ่งถือวาเปนกรรมสิทธิ์ 

ของสวนรวม มีความผิดตองถูกปรับไหมหรือถาไมเข็ดหลาบมีการขโมยน้ําเหมืองอีก จับได ถูกรุมทํา

รายรางกายบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย ผูทํารายก็ไมมีความผิด (กฎหมายพระเจามังราย, 2517:35-

38) 

กฎหมายเก่ียวกับการทํานา  เชานา  เหมือง  ฝาย  หลุก  ไดปรากฏหลักฐานจารึกอยูหลาย

ฉบับ  เชน  มังรายศาสตร (2521)  ฉบับเรียบเรียงโดย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร  กฎหมายมังรายศาสตร

ฉบับนายศักดิ์  รัตนชัย  กฎหมายนี้จารึกไวประมาณพ.ศ. 2349 (ศักดิ์  รัตนชัย, ม.ป.ป.) มังราย

ศาสตร ฉบับวัดหม่ืนเงินกอง  คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา (2518) เก่ียวกับการตัดสินคดีความหลาย

เรื่อง เชน การคาขายเมี่ยง  การปนฝาย  การกูเงิน  และเรื่องหลุก  ฝาย  เหมือง ฯลฯ  

กฎหมายกลาววา “ผูใดไปแพถ้ิมฝายหลุก  ทานเสียห้ือมันแปงแทน  หรือมันแปงบได  ฝาย

ใหญเอาคา แอ เงิน ฝายนอย 52 เงิน” (คลองพิจารณาแตงถอยชนคํา, 2518:36) 

จากกฎหมายฉบับนี้  ถาผูใดลองแพแลวชนฝายหลุก (ระหัดวิดน้ํา) ตองสรางใหเหมือนเดิม  

หรือจายคาปรับ 

เรื่องราวคดีตางๆ และหลักกฎหมายใน “คลองพิจารณาแตงถอยธนคํา  เปนลักษณะการ

วินิจฉัย และการตัดสินคดีความในระหวางพ.ศ. 1900-2030 (คลองพิจารณาแตงถอยธนคํา, 2518:2) 

ระบบการจัดสรรน้ําในลานนา  หรือภาคเหนือ  โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบเหมือง  ฝาย  

หลุก  และความสัมพันธทางการผลิตแบบมีสิทธิถือครอง  ตองเสียคาเชา  สงสวย  และถูกเกณฑ

แรงงาน  รับใชชาติโดยการเปนทหาร  มีมาตั้งแตโบราณ  และมีรากฐานมาจนถึงปจจุบัน 

ในปพ.ศ. 2398  ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ  สนธิสัญญาฉบับนี้ คือ 

จุดเริ่มตนของการเกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมข้ึนในประเทศไทย  สาระสําคัญอยางหนึ่งคือใหสยาม

หรือประเทศไทยยกเลิก “การซื้อขายสินคาแบบผูกขาดของหลวง (Royal Monopoly) คือใหยกเลิก

การคาขายกับตางประเทศโดยผานกรมพระคลังสินคา  ซึ่งเปนพอคาคนกลาง หรือคาขายผานรัฐบาล

สยาม  อนุญาตใหพอคาชาวอังกฤษ หรือคนในบังคับอังกฤษ  คาขายกับพอคาคนไทยไดอยางเสรี 

การเปลี่ยนแปลงระบบการคาในสยามในปพ.ศ. 2398  มิไดกระทบตอหัวเมืองในลานนา

โดยตรง  เพราะอาณาจักรลานนาเปนประเทศราช  มีสิทธิในการบริหารกิจการภายในดานเศรษฐกิจ  

การคา  กฎหมาย  หรือจารีตประเพณีตางๆ ไดอยางเสรี  อยางไรก็ตาม  อังกฤษหลังจากปกครองพมา

ในปพ.ศ. 2367 ก็ไดทําสนธิสัญญาเชียงใหมในพ.ศ. 2416 และขยายตัวทางการคาเขาสูภาคเหนือ  

อังกฤษตองการประกอบธุรกิจปาไมสักในภาคเหนือ  และสงสินคาจากผลผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรมเขามาจําหนาย  เชน  ไมขีดไฟ  น้ํามันกาด  เทียนไข  เสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องจักรกล

ขนาดเล็ก ฯลฯ 
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ระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ  หรือเพ่ือเลี้ยงตัวเองทําใหชาวนาไมสามารถหาเงินมาตอบสนอง

ความตองการในการขายสินคาของอังกฤษไดตามเปาหมาย 

ในปพ.ศ. 2427  รัฐบาลสยามเริ่มนํากฎหมายระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขาลานนาไทย

มากยิ่งขึ้น  ไดมีการเลิกทาส (พ.ศ. 2454) เลิกไพร (พ.ศ.2457) เพ่ือใหเกิดแรงงานเสรี  และสราง

ปจจัยพื้นฐานในการผลิต เชน การรถไฟ  ถนน  การโทรเลข  การชลประทาน  เริ่มจากสวนกลางท่ี

ใกลเคยีงเมืองหลวง  แลวขยายออกสูหัวเมืองตลอดระยะเวลาต้ังแตพ.ศ. 2417 -2475  ในระบอบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  รัฐบาลสยามไดเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งระบบการปกครอง

เศรษฐกิจ  สังคม  ตามแบบอยางประเทศตะวันตก  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบ

ประชาธิปไตย  แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบตะวันตกก็ไดสืบสานตอยอดอยาง

ตอเนื่อง 

ในระยะเวลาที่รัฐบาลไมสามารถจัดสรางระบบการชลประทานในภาคเหนือได  แตระบบการ

ผลิตขาวในภาคเหนือไดเริ่มเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือบริโภค  เปนระบบการผลิตเพ่ือขาย  หลังจากทาง

รถไฟถึง  สถานีนครลําปาง  และเชียงใหมแลว  ความจําเปนในการขายเนื้อที่ทําการเพาะปลูกขาวมี

มากขึ้นควบคูกับการสรางระบบ  เหมือง  ฝาย  เพ่ือการชลประทาน 

การจัดสรรน้ํา  เปนหัวใจสําคัญของการเกษตรในภาคเหนือ  ดังนั้นการบุกเบิกที่นา  จึง

เริ่มตนจากการขุดเหมือง  เพื่อดึงน้ําเขาสูที่นา  และสรางฝายก้ันน้ําใหลนเออเขาสูลําเหมืองใหญ  

เหมืองซอย  ผานระบบประตูน้ําเขาสูนา  สวน  การจัดสรรน้ําในสมัยที่อํานาจการปกครองขึ้นอยูกับ

เจาผูครองนครเชียงใหมกอนพ.ศ. 2442  เจาผูครองนครในสถานภาพของเจาของแผนดิน  จะอนุญาต

ใหผูบุกเบิกที่นา  สวนมากเปนคนจีน  เชน  หลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477)  หรือหลังพ.ศ. 

2442  ซึ่งอํานาจการปกครองข้ึนอยูกับขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑล  หรือขาราชการสวนภูมิภาค

ในเมืองนั้นๆ  ผูบุกเบิกที่นาก็ตองขออนุญาตเพ่ือนําชาวบานขุดเหมือง  สรางฝาย  แลวแบงที่นาใหแก

ชาวบานผูรวมบุกเบิกในเขตอําเภอสันปาตองปจจุบัน  เชน  การบุกเบิกที่นา และจัดสรรน้ําของนาย

วรศักดิ์  นิมานันท (เซงฮี้  นิ่มเสงเฮง พ.ศ. 2461-2533) (วรศักดิ์  นิมานันท, 2562) และนายสีหมื่น  

วณีสอน (สีหมื่น  วณีสอน, 2562) 

ชาวจีนซึ่งร่ํารวยในภาคเหนือก็ขออนุญาตจากรัฐบาลจัดสราง เหมือง ฝาย และบุกเบิกที่นา

เพ่ิมข้ึนโดยใชแรงงานของชาวนาในทองถ่ิน ชาวนาไดรับผลตอบแทนเปนที่นา ประมาณ คนละ 5 ไร 

ในการรวมมือกับคนจีน สําหรับชาวจีนผูลงทุนก็ไดรับผลตอบแทนโดยการ ไดที่นาสําหรับใหชาวนา

เขาทําการเพาะปลูก และเรียกเก็บเงินคาน้ําจากชาวนาในการใชน้ําเหมือง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ 7 กษ.9/9) บางครั้งชาวจีนเก็บคาน้ําแพงเกินไป ชาวนาจึงไดสราง 

เหมือง ฝายข้ึนเองแขงขันกับชาวจีน เชน กรณีของจีนแดงขุดเหมือง ในทองท่ีอําเภอสันทราย จังหวัด 

เชียงใหม เพื่อใหชาวนาไดน้ําจากเหมืองทําการเพาะปลูก จีนแดงเรียกเก็บคาน้ําจาก ชาวนา เปน

อัตราขาวเปลือกไรละ 4 ตาง (ประมาณ 6 ถัง) ซึ่งเปนอัตราที่แพงมากเกินไป   ชาวนาจึงสรางฝาย 
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แลวขุดเหมืองแขงขันกับจีนแดง ทําใหน้ําเหมืองของ จีนแดงแหงขอด ตองเลิกลมกิจการ (ชุม  ศรี, 

สัมภาษณ) 

พอคาจีนอีกคนหนึ่งซึ่งคาขายระหวางเชียงใหมกับมะละแหมง  และทําธุรกิจหลายอยางใน

เชียงใหม  คือ  นายสุนฮี้  ชุติมา  หรือหลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477) ก็เปนผูบุกเบิกที่นาใน

เชียงใหมและภาคเหนือโดยการขออนุญาตจากเจาผูครองนครเชียงใหมแลวนําราษฎรมาสรางเหมือง  

ฝาย  และที่นา  เมื่อสรางเหมือง  ฝาย  เสร็จก็แบงที่นาใหราษฎรผูบุกเบิกสวนหนึ่ง (กิมฮอ       

นิมมานเหมินทร, สัมภาษณ) 

เจาผูครองนครเชียงใหม และเชื้อสายก็ใชสถานภาพและกฎหมายในการสรางเหมือง  ฝาย  

บุกเบิกที่นา  เชนเดียวกัน  ดังนั้น  “นาเจา”  จึงมีอยูในเขตดอยสะเก็ด  หางดง  สันปาตอง  อําเภอ

เมือง  และอําเภออ่ืนๆ 

ในเขตอําเภอสันปาตอง  ปจจุบันนี้  พลตรีเจาแกวนวรัฐ (พ.ศ. 2405-2482) เจาผูครองนคร
เชียงใหมองคที่ 9  แหงราชวงศทิพยจักร  ไดบุกเบิกที่นาในเขต  อําเภอสันปาตอง  แลวสรางฝาย    
ลําเหมือง  เพื่อทดน้ําเขานา  จํานวนประมาณ  500  ไร  พลตรีเจาแกวนวรัรฐ  ไดสรางวัดศรีนวรัฐ    
(ทุงเสี้ยว) ปจจุบันอยูในเขตหมูที่ 3  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  และสราง
คุม (วังเจา)  ที่หนาวัดศรีนวรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1  รูปวัดศรีนวรัฐ (ทุงเสี้ยว) 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 
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ภาพที ่5.2  รูปคุมเจาแกวนวรัฐ 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ  

  

เชื้อสายเจาผูครองนครเชียงใหม  ที่มีที่นาอยูในเขตอําเภอหางดง  และสันปาตอง  ตอง
ประทับชางเพ่ือมาตรวจนา  และเก็บสวยขาวเปลือก  ขบวนชางตองผานลําน้ําในเขตอําเภอหางดง  
ลําน้ําสายนี้จึงเรียกวาหวยแมตาชาง (แมทาชาง)  แลวเรียกอําเภอหางดงในอดีตวา แขวงแมตาชาง  
หมายถึงบริเวณที่ชางเดินขามลําน้ําไป กลับ  ระหวางเชียงใหมกับสันปาตอง 

 น้ีคือตัวอยางการจัดสรรนํ้าเพ่ือการเกษตรกอนพ.ศ. 2476  ซึ่งตองอาศัยโครงสรางสวนบน  
คือ  อํานาจรัฐ  ไดแก  ผูปกครอง  กฎหมาย  และแบบของการผลิตกอใหเกิดพลังในการผลิต  และ
ความสัมพันธในการผลิตแบบปกครอง  ควบคุม  สํานึกบุญคุณ  สงสวย  และเกณฑแรงงาน 

การสงเสริมดานการชลประทาน การชลประทานในภาคเหนือ กอน พ.ศ. 2475 ชาวนาใช
วิธีการชวยเหลือตัวเองในการสราง เหมือง ฝาย เพ่ือ ใชน้ําในการทํานาผลิตขาวเพ่ือบริโภคเอง แต
หลังจากที่ไดเปดกิจการเดินรถไฟสายเหนือ ถึงสถานีนครลําปาง ในป พ.ศ. 2459 และถึงสถานี
เชียงใหม ใน พ.ศ. 2464 และได เริ่มสรางถนนเชื่อมระหวาง จังหวัดลําปางกับจังหวัดเชียงราย ในป 
พ.ศ. 2457 แลว การผลิตขาวเพื่อบริโภคเอง ก็เริ่มเปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือขาย มีการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก เพิ่มข้ึน ความจําเปนตองมีระบบการชลประทานขนาดใหญเพ่ือใชในการเพาะปลูกจึงมี 
ความสําคัญมากยิ่งข้ึนกวาเดิม ในป พ.ศ. 2456 เชอร โธมัส วอรด (Sir Thomas Ward) ผูเชี่ยวชาญ
การชลประทานของรัฐบาลอังกฤษประจําประเทศไทย ไดเสนอโครงการ ชลประทานในเขตภูเขาที่
จังหวัดลําปางครอบคลุมพ้ืนที่ 40,000 ไร (สุนทรี  อาสะไวย, 2521:94-96) ข้ึนเปนครั้งแรกแตไมได
รับการอนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากไมมีงบประมาณ ในป พ.ศ. 2465 กรมทดน้ํา  (กรมชลประทาน)  
ไดเสนอโครงการชลประทานในภาคเหนือเปนเงินงบประมาณ 31,200,000 บาท แตก็ไมไดรับอนุมัติ
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จากรัฐบาลอีกเนื่องจากเหตุผลเชนเดียวกัน ในป พ.ศ. 2470 กรมชลประทานไดเสนอโครงการ
ชลประทานในภาคเหนือแถบลุมแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม การเสนอครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล 
ดังนั้นในป พ.ศ. 2471 จึงไดเริ่มกอสรางฝายก้ันแมน้ําปง ในอําเภอ แมแตง จังหวัดเชียงใหม แลวขุด
คลอง สงน้ํา เพ่ือหลอเลี้ยงที่ดินซึ่งใชทําการเพาะปลูกประมาณ 70,000 ไร เนื่องจากมี งบประมาณ
จํากัด โครงการนี้จึงดําเนินอยางลาชา และสรางเสร็จ ใน พ.ศ. 2479  นับเปนโครงการแรก และ
โครงการเดียว ที่รัฐบาลไดจัดสรางระบบการชลประทานชวยเหลือ ชาวนาในภาคเหนือในระยะ
แรกเริ่ม  (กรมชลประทาน, 2520:2-7) 

ระบบชลประทานดังกลาวแลว คือ โครงการชลประทานแมแตง  คลองสงน้ําเริ่มตั้งแตฝายแม
แตง  ผานอําเภอแมแตง  อําเภอแมริม  อําเภอเมือง  อําเภอหางดง  อําเภอสันปาตอง  แลวลงสู     
ลําน้ําปงที่ตําบลทาวังพราว  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  อําเภอสันปาตอง  จึงมีพ้ืนที่รับน้ํา
เขตชลประทาน  และพ้ืนที่รับน้ํานอกเขตชลประทาน 

3.  การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรในปจจุบัน  พ.ศ. 2476-2562 

 ในปพ.ศ. 2476  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475) 1 ป  
รัฐบาลจึงไดประกาศยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ  โดยตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค  พุทธศักราช 2476 ขึ้น  และนับจากนั้นจังหวัดก็ไดกลายเปนเขตการปกครองภูมิภาค
ของประเทศไทยท่ีมีระดับสูงสุดภายในจังหวัดนั้นๆ ในดานการชลประทานพ.ศ. 2479  โครงการ
ชลประทานแมแตง  ซึ่งไดรับการอนุมัติการกอสรางฝาย  และคลองสงน้ํา  ตั้งแตพ.ศ. 2471  ไดสราง
เสร็จและสามารถใชน้ําเพ่ือการเกษตรได  พ้ืนที่บางสวนของอําเภอสันปาตอง  เชน  ตําบลน้ําบอหลวง  
ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลบานกลาง  และตําบลทาวังพราว  จึงอยูในเขตชลประทาน        
แตพ้ืนที่บางสวนของตําบลเหลานี้อยูนอกเขตชลประทาน  ดังไดจําแนกมาแลวในบทที่ 4 

 การจัดสรรน้ําในเขตพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  ยังคงใชน้ําฝน  และน้ําทาซึ่งเกิดจากแมน้ํา
ขาน  และแมน้ําวาง  การผลิตขาวในระบบทุนนิยม  เปนการผลิตขาวเพ่ือขาย และการสงออก
ตางประเทศ  ขาวเปนสินคาออกอันดับ 1 ของไทย  ในอดีต  เมื่อทางรถไฟสายเหนือขยายถึงเชียงใหม 
พ.ศ. 2464  และไดสรางทางรถยนต  ทางเกวียน  เชื่อมระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม  กับอําเภอตางๆ 
ทําใหการขนสงสะดวกขึ้น  จึงเกิดการขยายตัวในการผลิตขาวเพ่ือขาย  ในเขตพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  และอําเภออื่นๆ 

 การจัดสรรน้ําเพื่อสรางฝาย  เหมือง  ในการบุกเบิกที่นาก็ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากสมัยกอนท่ีเคย
บุกเบิกมาแลว  ไดมีบุคคลสําคัญที่ขออนุญาตทางราชการโดยถูกตองตามกฎหมายบุกเบิกท่ีนา  หลังป
พ.ศ. 2476  ตัวอยางเชน  นายสีหมื่น  วณีสอน (พ.ศ. 2431-2519)  ไดระดมชาวบานสรางฝาย      
ทาบอเย็น  กั้นแมน้ําขาน  แลวขุดเหมืองเจาสี่หมื่น  ตั้งแตตําบลบานแม  ผานตําบลยุหวา และตําบล        
ทุงสะโตก 

 ลําเหมืองเจาสี่หมื่น  ลึก  8  เมตร มีความยาวมากกวา  20  กิโลเมตร  ใชกําลังชาวบานวัน
ละ 3,000 คน  ขุดเปนเวลา  6  เดือน  เกิดพ้ืนที่รับน้ําเพื่อการเกษตรประมาณจํานวน  20,000 ไร 
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 ในปจจุบันลําเหมืองเจาสีหม่ืน  ยังคงใชน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  และ
ไดขุดลอกเหมืองเปนประจํา  ในปพ.ศ. 2562  ไดขุดลอกเหมือง  เจาสีหมื่นตลอดลําเหมือง  ดวยรถ
ขุดแทนแรงคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.3  รูปเหมืองเจาสี่หม่ืน  ตําบลทุงสะโตก 
ที่มา : ถายภาพโดย ชูสิทธ์ิ  ชชูาติ 

 ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ยังมีเหมืองหลวง  ซึ่งขุดมา
กอนเหมืองเจาสี่หมื่น  เหมืองหลวงเกิดจากฝายเกาะไมตัน  ก้ันแมน้ําขาน  แลวขุดเหมืองหลวงผาน
ตําบลบานแม  ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลยุหวา  ตําบลสันกลาง  ตําบลทุงตอม  ตําบลแมกา  และ
ตําบลมะขามหลวง  กอนสรางฝายคอนกรีตเกาะไมตัน พ.ศ. 2540  กํานันตําบลบานแม  เปนหัวหนา
เหมืองฝายโดยตําแหนง  ตองประกาศเชิญชวนชาวบานผูใชน้ํา  4  ตําบล  คือ  ตําบลบานแม  ตําบล
น้ําบอหลวง  ตําบลยุหวา  ตําบลสันกลาง  ไปตีฝายหรือซอมแซมฝายทุกๆ ป  กอนฤดูการทํานา (กลุม
เหมืองฝายตําบลยุหวา, สัมภาษณ) 

 การซอมแซมฝายเกาะไมตนั กอนพ.ศ. 2540  ตองกระทําทุกป  กอนฤดูกาลทํานา  ประมาณ
เดือน 7 ของภาคเหนือ (เมษายน) กํานันตําบลบานแมจะประกาศผานทางแกเหมืองใน 4 ตําบล  ให
ชาวบานมาระดมกําลังสรางฝายเกาะไมตัน  กั้นลําน้ําขาน  ชาวบานจะเตรียมหลักไมอาจเปนไมไผ  ไม
อ่ืนๆ ในเขตระบบนิเวศปาใกลบาน  คนละ 10-20 หลัก  เพ่ือปกขวางลําน้ํา  นอกจากนี้ชาวบาน
ตองเตรี่ยม “ลูกจะเข” คือ ไมขวางลําน้ํา  อาจเปนก่ิงไมมัดรวมกันเปนมัดๆ หรือกิ่งไมอ่ืนก็ได  การ
ทํางานทําพรอมกันทุกหมูบาน  แตแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนชองๆ ตามความยาวของฝายที่ขวาง
ลําน้ํา  การระดมกําลังสรางฝายสามารถสรางเสร็จภายใน 1 วัน  ดังนั้น  1  ป  จึงมีการระดมกําลังคน
สรางหรือซอมแซมฝายเดิมปละ  1  ครั้ง  ครั้งละ  1  วัน  (กลุมเหมืองฝายตําบลยุหวา, สัมภาษณ) 
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 เหมืองหลวง  ก็มีลําเหมืองแยกออกไปยังพ้ืนที่ในหมูบานตางๆ เชน เหมืองปาจู  แยกไปทาง
ทิศใตของตําบลยุหวา  ผานหมู 7  บานใหมมวงกอน  หมู 9  บานตนผึ้ง  และหมู  12  บานดอนตัน 
นอกจากนี้ยังมีลําเหมืองเจานอย  เหมืองแมกุง  ซึ่งขุดขึ้นเพ่ือใชน้ําในการเกษตร  ชื่อลําเหมืองหลวง  
เหมืองเจานอย  คือชื่อบรรดาศักดิ์ของเครือญาติเจาผูครองนครเชียงใหม  ดังนั้นที่ดิน  ผืนนาเหลานี้  
ก็ถูกบุกเบิกโดย  อํานาจของเจาหลวงแหงนครเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.4  รูปเหมืองหลวง 
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์  ชูชาติ 

 

 นอกจากชวยกันซอมแซม หรือสรางฝายทุกๆ ปแลว  ยังตองระดมกําลังกัน “รองเหมือง” 
หรือขุดลอกเหมืองกอนฤดูกาลทํานาประมาณเดือน 8 หรือเดือน 9 เหนือ (พฤษภาคม-มิถุนายน) เปน
ประจําทุกป ปละ 1 วัน  โดยการแบงชาวบานผูใชน้ําเหมืองขุดลอกเหมืองในพ้ืนที่รับน้ําของตนเอง  
การระดมกําลังกันขุดลอกเหมืองใชเวลาปละ 1 วัน  เม่ือขุดลอกเหมืองเสร็จแลวก็จะทําพิธีไหวผีฝาย
ในเดือน 9 เหนือ (มิถุนายน) ที่หัวฝายจะมีหอผีฝายประจําทุกฝาย 
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ภาพที ่5.5  หอผีฝาย 
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์  ชูชาติ 

 

 การจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร  ยึดฝาย  เหมือง  ตามสายน้ําเปนหลัก  มิไดแบงตามเขตการ
ปกครองสวนทองถ่ินที่แยกออกเปนอําเภอ  ตําบล  หมูบาน  ฝาย  และเหมือง  เชื่อมตอระหวาง
อําเภอ  และตําบล  ดังนั้นหัวหนาเหมืองฝาย  จึงมิใชกํานัน หรือผูใหญบาน  หัวหนาเหมืองฝาย  ตอง
ถูกคัดเลือกจากกลุมชาวบานผูใชเหมืองฝายเดียวกัน  ดังนั้นหัวหนาเหมือง  ฝาย  อาจเปนกํานัน 
(แควน)  ผูใหญบาน (พอหลวง)  หรือชาวบานที่มีบารมี  ชาวบานนับถือก็ได  ตัวอยางการบริหาร
จัดการน้ําฝายขุนคง 

 ฝายขุนคง  ฝายขุนคงเปนฝายก้ันแมน้ําวาง  ตามประวัติกลาววา  สรางโดยขุนคง  ไมปรากฏ
ปในการสรางในเวลานี้  พญาพรหม  เปนหัวหนาฝายคนแรก  ตอมานายบุญจม  ทาวงค (พระปอปน
ฤาษี) ดํารงตําแหนงหัวหนาเหมืองฝาย 4 สมัย (ในปจจุบันนายบุญจม  ทางวงค บําเพ็ญตนเปนฤาษี
อยูที่สํานักฤาษี ใกลอางเก็บน้ําหวยมะนาว ตําบลบานกาด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม)  
ตอจากนั้น กํานันเจริญ  บุญยะชัยชนะ  ดํารงตําแหนงหัวหนาเหมืองฝาย  5  สมัย  (ขอมูลปาย
ประชาสัมพันธที่ทําการฝายขุนคง) 
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ภาพที ่5.6  ฝายขุนคง 
ที่มา: ถายภาพโดยชูสิทธิ์  ชูชาติ 

 

 ฝายขุนคง  ก้ันแมน้ําวาง  ตําบลทุงสะโตก  ทําใหเกิดเหมือง  ซึ่งใชน้ําฝายขุนคงในเขตตําบล
ทุงป  ตําบลบานกาด  ตําบลดอนเปา  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  และหมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
และ 11-12 ของตําบลทุงสะโตก  ยกเวนหมูที่ 7, 8, 9 และ 10  ใชน้ําฝายทาสา  หมูที่ 10 และ 11 
บางสวนใชน้ําฝายปุโล  ฝายเหลานี้กั้นแมน้ําวางอยูในเขตตําบลทุงสะโตก  ตําบลทุงสะโตก  ใชน้ําจาก
ฝายแมน้ําวางอยางเดียว (กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตําบลทุงสะโตก, สัมภาษณ) 

 ตําบลทุงสะโตก  กอนพ.ศ. 2515  มีน้ําทาอุดมสมบูรณ “เจาแกวนวรัฐ” ยังเคยมีที่นาอยูที่
ตําบลทุงสะโตกประมาณ 400-500 ไร  ปจจุบันขายหมดแลว 

 การซอมแซมหรือสรางฝายเขตลุมแมน้ําวางก็คลายกับแมน้ําขาน คือ ชาวนาที่ใชน้ําฝาย
เดียวกันก็ชวยกัน “ตีฝาย” หรือสรางฝาย  โดยมีคําสั่งจากหัวหนาเหมืองฝายวา ในเดือน 7 (เมษายน) 
กอนวันสงกรานตจะสรางฝาย  ดังนั้น  ชาวบานทุกคนตองเตรียมไมหลักไรละ 5 เลม “จะเข” ไมขวาง
ไรละ 1 มัด  แบงหนาที่ก้ันฝายชวงละ 1-2 เมตร 

 ชาวบานตองนําอุปกรณ เชน “คอนหนาแวน” (คอนสําหรับตอกหลักไม) มีด  จอบ  เสบียง
อาหารไปเอง  แลวชวยกันสรางฝายใหเสร็จภายใน 1 วัน  ตอจากนั้นแกเหมืองก็จะนัดหมายขุดลอก  
เหมืองฝาย  เพ่ือดึงน้ําเขานาในเดือน 8  หรือเดือน 9  เพ่ือเตรียมพรอม  ในการจัดสรรน้ําในการ    
ทํานา 
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 หัวหนาเหมืองฝายสวนมากเปนกํานัน  หรือผูมีบารมี  คอนขางมีทรัพยสมบัติ  ที่ดิน  ที่นา  
ดังนั้นหัวหนาเหมืองฝายในสมัยกอนจึงมีท้ังไดรับคาตอบแทนเปนขาวเปลือก  หรือไมรับคาตอบแทน 
(กลุมเหมืองฝาย ตําบลยุหวา, สัมภาษณ) 

 จากการสัมภาษณนายแสง  จินะ  โดยผูวิจัยเมื่อปพ.ศ. 2522 ไดอธิบายการแบงผลประโยชน
ใหนายเหมืองนายฝายวา 

 “การทํานาใชน้ําจากลําน้ําขาน  มีเจาสี่หมื่น (นายสี่หมื่น  วณีสอน)  เปนนายฝาย  ชาวนา
ตองชวยกันซอมแซมฝายทุกป  ชาวนาตองแบงขาวใหนายฝายตามแตตกลงกันวาไดขาวมากหรือนอย  
เชน ไดขาวธรรมดาแบงใหนายฝายไรละครึ่งถัง  แตถาปไหนขาวไดผลดีอาจแบงใหมากกวา”         
(แสง  จินะ,  สัมภาษณ) 

 ในปจจุบันคาตอบแทนแกเหมือง  ฝาย  เปลี่ยนจากสิงของคือขาวเปลือกเปนเงินตรา  แต
อัตราแตละพื้นที่ใชน้ําไมเหมือนกัน  เชน  เก็บคาน้ําไรละ 10 บาทใหแกกรรมการบริหารเหมือง  ฝาย  
หรือไรละ  15  บาท  แตพ้ืนที่บางสวนมากเก็บไรละ 10 บาท (กลุมเกษตรและนายเหมือง ฝาย ตําบล
ทุงสะโตก และตําบลยุหวา, สัมภาษณ)  สําหรับในพ้ืนที่ชลประทานเก็บไรละ 15 บาท  มอบให
กรรมการเหมืองฝาย 10 บาท  เหลืออีก 5 บาทชลประทานเก็บไวใชจายในกิจกรรมเหมืองฝาย       
(นงเยาว  กันธศรี นายเหมือง ฝาย และกลุมเกษตรบานดอนตัน, สัมภาษณ) 

ระบบการบริหารเหมือง  ฝาย  สรุปไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.7  ระบบการบริหารเหมืองฝายในปจจุบัน 

ที่มา: สรุปโดย ชูสิทธิ์  ชูชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาเหมืองฝาย 

หัวหนาเหมืองฝาย 

สาขา 

หัวหนาเหมืองฝาย 

สาขา 

หัวหนาเหมืองฝาย 

สาขา 

กรรมการเหมือง ฝาย 

5-6 คน 

กรรมการเหมือง ฝาย 

5-6 คน 

กรรมการเหมือง ฝาย 

5-6 คน 
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 เมื่อเกิดระบบการชลประทานหลวงควบคูกับระบบการชลประทานราษฎร  ซึ่งมีมาตั้งแต

โบราณ  ประกอบกับระบบทุนนิยม  และปจจัยพ้ืนฐานในการผลิต  เชน  ไฟฟา  ถนน  การสื่อสาร  

ยังไมขยายเขาสูอําเภอรอบนอกของเชียงใหม  รวมทั้งอําเภอบานแม  และแมวาง  หรืออําเภอ        

สันปาตองในปจจุบัน  ดังนั้นระหวางพ.ศ. 2475-2515  ประชาชนในเขตอําเภอสันปาตองก็ยังยึด

อาชีพทํานาเปนหลัก  และปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว  ในลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิม  ซึ่ง

สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเกษตรทฤษฎีใหม  ระบบการผลิตดังกลาวแลว

ยังไมกอใหเกิดปญหา  และคงสืบสานระบบการชลประทานแบบดั้งเดิมไวได  แตก็มีพืชเศรษฐกิจชนิด

ใหม  เพาะปลูกหลังฤดูกาลทํานา  เชน  ยาสูบ  ถั่วเหลือง  ลําไย ฯลฯ  ทั้งนี้เพราะตลาดตองการและ

ระบบการชลประทานดี  จึงทําใหอําเภอสันปาตอง  “เปนอูขาวอูน้ํา” 

 หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ผานพนไปแลว  

อําเภอสันปาตองไดรับการพัฒนาดานการสรางถนน  ไฟฟา  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  การขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจในระบบการผลิตเพ่ือขาย  และการขยายถนนเขาสูชนบทผานทุงนา  อูขาว อูน้ํา

มากข้ึน  ทําใหเกิดการถือครองที่ดินเปลี่ยนไปจากชาวนาสูอาชีพพอคา  นายทุน  พ้ืนที่นาได

เปลี่ยนเปนอาคารพาณิชย  บานจัดสรร  สวนลําไย  และพืชผลอ่ืนๆ  วัฒนธรรม  ชีวิตความเปนอยู

ของชาวบานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดวย  เพราะมีโทรทัศนเขาสูหมูบาน 

 ดังนั้นระหวางปพ.ศ. 2515-2540  เปนสมัยที่สังคมชาวบานสันปาตองเปลี่ยนแปลงทั้งดาน

สังคม  เศรษฐกิจ  และพลังในการผลิต  ความสัมพันธในการผลิตจะสงผลกระทบตอการจัดสรรน้ํา

เพ่ือการเกษตร  ซึ่งเปนรากฐานยาวนานกวา  1,000 ป  ในอดีตหรือไมอยางไร  ชาวบานไดปรับการ

จัดสรรน้ําใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน  การอนุรักษน้ําบนพ้ืนฐานศาสตรพระราชาหรือไม

อยางไร  จะอธิบายในบทที่ 6  ตอไป 

 




