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การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปา
ตนน้ําแมเลาะของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ  2) เพื่อศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทาง
สังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม การศึกษาคร้ังนี้
ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรผูใหขอมูลหลักในพื้นท่ี 
โดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสังเกต ขอมูลท่ีไดนํามาประมวลผล วิเคราะหผลใชการ
พรรณนาและวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ ประกอบดวย
ชุม 4 ชุมชน คือ  ชุมชนบานเมืองกะ เปนชุมชนเผาลัวะ ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยและชุมชนบาน
หวยสมสุกเปนชุมชน คนพื้นเมืองและชุมชนบานแมกะเปยง เปนชุมชนเผากระเหร่ียงและมง ชุมชน
แตละเผาพันธุ จะมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกตางกันเปนเอกลักษณของแตละเผาพันธุ  

ปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา ประกอบดวย
ปจจัยภายในของชุมชน ไดแก ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ลักษณะชุมชนและ
ระบบนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน และระบบเครือญาติ พบวา มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับระบบคิด ความเช่ือเร่ืองผีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ความศรัทธาใน
หลักคําสอนของศาสนา ผานกระบวนการทางพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ของชุมชน นําไปใชเปน
แบบแผน แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสืบทอดสูลูกหลานสูหลาน กลุมเครือญาติ และขยายตัว
เปนกลุมเครือขายท่ีเขมแข็ง  และท่ีสําคัญคือการมีผูนําท่ีเขมแข็ง มีวิสัยทัศน ชุมชนมีจิตสํานึกใน
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การเคารพสถาบันสูง โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย นําไปสูการดําเนินกิจกรรมของเครือขายฯ
ท่ีเขมแข็งประสบผลสําเร็จ สวนปจจัยภายนอก มีการสงเสริมจากองคกรเอกชน เชน มูลนิธิศึกษา
พัฒนาชนบท สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย ฯลฯ สงเสริมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
เผยแพรศาสนาแกคนในชุมชน และเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการรวมตัว
และการดําเนินกิจกรรมของเครือขายฯ การไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ การถาโถมของ
เทคโนโลยีเขาสูชุมชน ลวนเปนปจจัยในการสรางเครือขายฯ ท้ังส้ิน  

สําหรับกระบวนการสรางเครือขายฯนั้น มีสาเหตุ คือ 1)การบุกรุกทําลายปาทําให             
เกิดการขาดแคลนน้ํา 2) เกิดการขัดแยงเพื่อแยงชิงทรัพยากรกับชุมชนใกลเคียง และ 3) การไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายและการกําหนดมาตรการการจัดการปาของรัฐ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อ
ระดมความคิดในการแกไขปญหาของชุมชน ทําใหชุมชนมีพื้นท่ีเขตปาอนุรักษเพิ่มข้ึน สงผลใหมี
ปริมาณน้ําในลําหวยมีเพิ่มมากข้ึน มีระบบนิเวศปาไมอุดมสมบูรณ สามารถสราง กฎระเบียบหรือ
กติกาทางสังคมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม น้ําและสัตวปา ภายใตความรวมมือจากกลุมบุคคล
ตางๆ ในชุมชน มีการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดแหลง
อาหารธรรมชาติของทองถ่ิน สามารถพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปน แหลงทองเท่ียว และเกิดกระบวนการ
เรียนรูแลกเปล่ียนแนวคิดในในเวทีตาง ๆ ของชุมชนองคกรและกลุมเครือขายตางๆ เพื่อสรางพลัง
ชุมชนในการรวมจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were 1) to study the social network in forest conservation 

of Mae Laoh watershed and 2) to determine the factors and procedure on social network building 
in forest conservation of Mae Laoh watershed in Saluang subdistrict, Mae Rim district, Chiang 
Mai province. The author employed the guideline on qualitative research study and collected the 
data from main information source in the area by interview, group discussion and observation. 
The obtained data was processed and analyzed by using descriptive and content analysis. The 
study result was concluded as follow. 

The social network in forest conservation of Mae Laoh watershed consisted of 4 
communities which were Baan Muang Kah community in which there was Luah tribe people, 
Phra Bahtsiroi and Huay Som Suk communities in which there were native northern people, and 
Baan Mae Kah Piang community in which there were Karen and Hmong people. Each race had 
its own unique cultures and traditions.  

 The factors and procedure on social network building in forest conservation consisted 
of internal-community factors i.e. wisdom on forest conservation of the communities, community 
nature, ecosystem, way of living, community cultures and relatives system. It was found that local 
wisdom was used to manage natural resources associated with thinking system, belief in ghosts 
and supernatural powers, religious faith through ceremonies and festivals of the communities and 
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they were customarily used to be guideline for their descendants, relatives who expanded to be 
strong network. Importantly, strong leaders who had vision and conscience of the communities in 
respect to superiors, especially the King, brought the activities of the successful network. In term 
of external factors, private organization gave support, for example, The Foundation for Education 
and Development of Rural Areas (FEDRA), The Church of Christ in Thailand etc. who promoted 
quality of life development, propagating religion to people in the communities. These were the 
most important factors which helped motivate the collection and activities management of the 
network. In addition, the impacts from government policy and new technology entering to the 
communities were also the factors on network building as well. 

   For the procedure of network building, the causes were that 1) forest invasion resulted 
shortage of water 2) conflicts occurred between nearby communities on resources owning and 3) 
impacts of government policy and forest management made people unite to brainstorm about 
solutions to the community’s problems in order to have more conservative forest area which 
resulted more water and good ecosystem. Then, it was able to have regulation or social rules of 
forest, water and wild animal conservation under the coordination from various groups of people 
in the communities. Local wisdom was applied to conserve natural resources which provided 
natural food in local area and could be developed to be tourist spot, furthermore, idea exchanging 
and learning among community organizations and various networks happened to strengthen the 
community power on management of sustainable natural resource conservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


