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บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

สภาพปญหาของความความสัมพันธระหวางประชากร ทรัพยากร เทคโนโลยีและ
มลภาวะในประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากดวยสาเหตุหลายประการ เม่ืออดีตประมาณ 40 

ปท่ีผานมา ประชากรของประเทศประมาณ 12 ลานคน สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยาง
เต็มท่ี ดวยเทคโนโลยีหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ในชวงเวลาดังกลาวแทบไมมีใครเห็นเลยวา
ส่ิงแวดลอมมีสภาพเปนมลภาวะ ณ วันนี้ประชากรของประเทศมีจํานวน 63 ลานคนและคงจะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เทคโนโลยีพื้นบานไมสามารถชวยในการนําทรัพยากรมาตอบสนองความตองการได
อยางเพียงพอ มีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีใหมมาใชมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือ ความเส่ือมโทรมใน
คุณภาพของส่ิงแวดลอมและความรอยหรอของทรัพยากร ถาไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
จัดการมนุษยและส่ิงแวดลอมแลว สถานการณส่ิงแวดลอมไทยอาจประสบกับวิกฤติท่ีไมอาจทําให
สังคมเปนสังคมท่ียั่งยืนได (มนัส สุวรรณ, 2549) 

ปาไมเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอทุกสรรพชีวิต โดยเฉพาะมนุษยซ่ึงเปนท้ังสัตวโลกและ 
สัตวสังคมท่ีอาศัยปจจัยจากส่ิงแวดลอมดํารงชีพ แมยามท่ีคนเขาอาศัยรมไม ใชดอกผลเปนอาหาร 
ใชไมมาเผาถานหรือทําพิธีกรรมตางๆ ปานั้นก็ไมเคยกลาวลําเลิกบุญคุณ แมวาคนจะทําลายปาก็ตาม 
(ปลอดประสพ สุรัสวดี, 2541) การลดลงของพ้ืนท่ีปาไมอันเกิดจากการเรงพัฒนาประเทศ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแตฉบับท่ี 1-9 ซ่ึงเนนการพัฒนาดานโครงสรางเปนหลักโดยรับแนวคิดการ
จัดการพัฒนาประเทศตะวันตก เกิดความตองการทรัพยากรตางๆ ในประเทศเพ่ือสนอง ความ
ตองการพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายดังกลาว สงผลใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศ อยาง
ไมมีขีดจํากัด เปนสาเหตุใหปาไมไดถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว สาเหตุการลดลงของพ้ืนท่ีปา  เสนห 
จามริก และคณะ (2536) ไดสรุปไววาเกิดจากนโยบายของรัฐ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันท่ีมีสวนทําให
พื้นท่ีปาไมลดลง เชนการใหสัมปทานทําไมในอดีต การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ท่ีเปนโครงการท่ี
รัฐดําเนินการ เชน การตัดเสนทางคมนาคม ถนนหนทางผานเขาไปในพ้ืนท่ีปา ราษฎรก็อพยพตามเขา
ไปดวย  การสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา การสรางสายสงไฟฟาแรงสูง ตองตัดโคนตนไมความกวาง 50 
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เมตร ซ่ึงทําลายปาโดยตรง มีการทําลายปามากเพื่อความม่ันคงของรัฐ เพื่อตอสูกับภัยคอมมิวนิสต
ในอดีต การสงเสริมการปลูกพืชพาณิชยบางชนิด เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด พืชเหลานี้อาศัย
พื้นท่ีปลูก ในพื้นที่มากๆ เพื่อใหไดผลผลิตมากสงไปจําหนายตางประเทศ การสงเสริมของรัฐ
ดังกลาว เรงใหราษฎรและเกษตรกรบุกรุกทําลายปาไมมากข้ึน และการเพิ่มของประชากร กอใหเกิด
ปญหาปากทองของประชาชน ซ่ึงเกิดมาจากปญหาความยากจนของราษฎร และมนัส  สุวรรณ และ
คณะ (2548) พบวาการลดลงของพื้นท่ีปาไม และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
พรรณทางภาคเหนือตอนบนมิไดมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอยางอ่ืน ท้ังพืช สัตว รวมท้ังประชาชนใน
ภูมิภาค เทานั้น แตการเปล่ียนแปลงดังกลาวยังมีผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี เชน 
อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝนและความบริสุทธ์ิของอากาศ และมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติอยางอ่ืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอทรัพยากรดินและน้ํา การที่พื้นท่ีปาไมถูกบุกรุกทําลายโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บริเวณท่ีเปนภูเขาและท่ีสูงของภาคเหนือตอนบน เทากับเปนการเปดโอกาสใหกับการชะลาง
พังทลายของดิน จากตัวการท่ีสําคัญคือ ลมและฝน ปาเขาท่ีเปนตนน้ํา เสียเนื้อดินและความอุดม
สมบูรณ ของดินจากกระบวนการกัดกรอนดังกลาว ในขณะท่ีปลายน้ํา กลับเกิดการทับถมของ
ตะกอนดินท่ีทําใหแหลงน้ําต้ืนเขิน ในสวนของทรัพยากรน้ํา ก็เชนเดียวกัน เม่ือพื้นท่ีปาไมลดลง 
ตัวกลางที่จะคอยดูดซับน้ําฝนในฤดูน้ําหลากลดลง กอใหเกิดการไหลบาของน้ําซ่ึงอาจนําไปสูการ
เกิดภัยพิบัติจากนํ้าทวมในพ้ืนท่ีตอนลาง ในทํานองกลับกันการสูญเสียพื้นท่ีปายังเปนการลด
ปริมาณตัวกลางท่ีจะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล นั่นหมายความวา ภัยแลงซ่ึงเปนภัยพิบัติอีกลักษณะ
หนึ่ง อาจเกิดข้ึนไดเชนเดียวกันในฤดูแลง 

และผลจากการจัดการปาของรัฐ ฉลาดชาย รมิตานนท และคณะ (2536) กลาววารัฐมี
แนวคิดและนโยบายในการจัดการปา ปาเปนของ “รัฐ”  รัฐเปนผูดําเนินการบริหารจัดการปาและได
ประโยชนจากปา เปนการเปดโอกาสใหผูมีอํานาจ ทางการเมือง การปกครอง ไดอาศัยพื้นท่ีปาเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนโดยท้ังทางตรงและทางออม ประชาชนท่ีอยูในเขตปาใกลแนวเขตปา มีความ
จําเปนตองอาศัยปาเพื่อการดํารงชีพตองตกอยูในฐานะผูกระทําผิด และถูกขับไลออกจากพ้ืนท่ีท่ีเคย
ทํามาหากินมาต้ังแตบรรพบุรุษ  เกิดความขัดแยงระหวางรัฐและประชาชนในการแยงสิทธิในการเปนเจาของและ
การจัดการปา 

ถึงแมวารัฐบาลไดมีความตระหนักเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ในป พ.ศ.2525 ไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําของ 25 ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ พรอมกับ
มาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินชัดเจน โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมาจน
เสร็จในป พ.ศ. 2538 และไดจัดต้ังคณะกรรมการการนโยบายปาไมแหงชาติข้ึนในป พ.ศ.2527 เพื่อ
กําหนดแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรปาไม นโยบายดังกลาวมีสาระสําคัญๆ อาทิ 
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กําหนดใหมีพื้นท่ีปา อยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยแบงเปนปาอนุรักษรอยละ 25 และ
ปาเศรษฐกิจรอยละ 15 นอกจากนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-
2539)  รัฐยั งไดกํ าหนดนโยบายท่ี เ ร่ิมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเห็นชอบใหจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ.2540-2549) ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร
ปาไม ไดแก นโยบายเพิ่มพื้นท่ีปาไมเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศโดยกําหนดใหมีพื้นท่ีปา
อนุรักษรอยละ 30 และพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ 20 เพื่อสนองความตองการท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคม และรักษาสมดุล และป พ.ศ.2546 เห็นชอบแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้น ท่ี ลุมน้ํ าป ง  ใหจัด ต้ังองคกร เค รือข าย ลุมน้ํ า  เพื่ อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมน้ําปงข้ึน แตก็ยังไมปรากฏผลในทางปฏิบัติมากนัก 

จากแนวทางการจัดการปาของรัฐดังกลาว จะดําเนินงานภายใตนโยบายท่ีมาจาก
สวนกลางเปนหลัก และกําหนดกฎเกณฑเขามาจัดการปาโดยมุงเนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ไมไดใหความสําคัญหรือใสใจกับคนเทาใดนัก ดังจะเห็นนโยบายท่ีจะอพยพคนออกจากปา 
โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีปาพื้นท่ีอนุรักษหรือเขตพื้นท่ีปาลุมน้ําแตก็ยกเลิกไป และไมกระจายความ
รับผิดชอบในการจัดปาแกชุมชน ท้ัง ๆ ท่ีชุมชนมีศักยภาพ และมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนอยูรวม
แบบพึ่งพา คนอาศัยปา ปาอาศัยคน เม่ือรัฐผูกขาดและกําลังเจาหนาท่ีในการปองกันรักษาปานอยจึง
ไมสามารถดูแลรักษาปาได อยางไรก็ตาม ชุมชนบางแหงยังคงมีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิ
ปญญา ท่ีจะอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบตางๆ โดยผสมผสานภูมิปญญาของ
ชาวบานใหเขากับเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหมท่ีสงเสริมโดยภาครัฐ และยังคงเปนตัวของ
ตัวเองในชุมชนในการบริหารจัดการปา ในดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี พรอมกับ
เปนฟนเฟองรวมกันในการจัดการปาไม ระหวางรัฐกับชุมชนท่ียั่งยืน มีการกอต้ังกลุมองคกรทาง
สังคมในรูปแบบตางๆ เชนกลุมอนุรักษลุมน้ํา กลุมอนุรักษปาชุมชน กลุมอนุรักษแมน้ําลําคลอง 
และเหมืองฝายข้ึนอยางกวางขวาง การใชพลังทางวัฒนธรรม พลิกฟนระบบคุณคาตอธรรมชาติ เชน
การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา ความพยายามเหลานี้เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี กอตัวผสานเปนเครือขาย
ระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ ซ่ึงเปนกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเขมแข็ง
มากยิ่งข้ึน (กฤษฎา บุญชัย, 2540) 

จากคํากลาว “น้ําคือชีวิต”  เปนกระแสทางสังคมในการท่ีจะรณรงคใหมีการใชและ
อนุรักษน้ําอยางมีคุณคา และไดพยายามฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารใหมีสภาพระบบนิเวศที่ดีข้ึนโดย
รัฐในรูปแบบตางๆ เชน การเรงดําเนินการปลูกสรางสวนปาและยับยั้งการทําลายปาท้ังในลักษณะ
การกําหนดใหมีกฎหมายในรูปของปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ
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มติคณะรัฐมนตรี วาดวยการจัดการช้ันคุณภาพลุมน้ํา อยางไรก็ตาม การดําเนินการปรับปรุงสภาพ
พื้นท่ีแหลงตนน้ําลําธาร ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ในขณะที่ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยูในปามาเปน
เวลานานจะมีรูปแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และความเช่ือในชุมชน จนเกิดเปนความสัมพันธระหวาง คนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีเปนองครวมเรียกวา ภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน (ยศ สันตสมบัติ, 2542) เชน ผลการศึกษาของ พงษศักดิ์ คชประเสริฐ (2548) ท่ีพบวา 
ชาวบานในตําบลแมนาเรือ มีสวนรวมในการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําในรูปแบบพิธีกรรมตาม
จารีต ประเพณี ท่ีไดสืบทอดตอกันมาจนเกิดประสบการณในการเรียนรูท่ีวา “ภูมิปญญาทองถ่ิน” ท้ัง
ในลักษณะนามธรรมโดยใหคุณคาและความสําเร็จของปารวมถึงความสัมพันธระหวางคนและปา 
การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ในลักษณะรูปธรรมโดยการประยุกตรูปแบบพิธีกรรม เชนการเล้ียงผี
ขุนน้ํา การเล้ียงผีฝาย การบวชปาเพื่อฟนฟู และอนุรักษปาตนน้ํา จากจารีตและกฎเกณฑดั้งเดิมได
เปล่ียนมาเปนกฎระเบียบตางๆ ของชุมชนในการจัดการปาตนน้ําและปาชุมชนในปจจุบัน  

ปาตนน้ําแมเลาะ เปนพื้นท่ีปาตนน้ําของลุมน้ําปงตอนบน เปนลุมน้ําสาขายอยของลุมน้ํา
แมริม ซ่ึงไหลลงสูแมน้ําปง อยูในทองท่ีตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีสภาพภูมิ
ประเทศ เปนภูเขาสูง สภาพปาท่ัวไปคอนขางสมบูรณ มีความหลากหลายของชนิดพันธุไมและสัตว
ปาสูง เปนท่ีอยูอาศัยชุมชนท่ีมีโครงสรางชุมชนท่ีมีความสัมพันธแบบเครือญาติ มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ เชน มง กระเหร่ียง ล๊ัวะ และคนพ้ืนเมืองประกอบดวย 4 ชุมชน คือ ชุมชนบานแมกะ 
พื้นเพเดิมเปนเผาล๊ัวะ ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย ชุมชนบานหวยสมสุก เปนคนพื้นเมืองท่ีอพยพมา
จากบานตองกาย อําเภอแมแตง และชุมชนบานแมกะเปยง ประกอบดวย 2 กลุมบาน เปนชนเผากระ
เหร่ียงและมง ซ่ึงแตละกลุมชาติพันธุมีระบบความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในการอนุรักษปาตนน้ําลําธารท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีการใชประโยชนในดานท่ีดินเพื่อเปนท่ีทํา
กิน และใชน้ําในแหลงตนน้ําเดียวกัน ในอดีตมีการแยงชิงการใชประโยชน ไมมีการควบคุม
ทรัพยากร สงผลใหทรัพยากรเส่ือมโทรม ปริมาณนํ้าลดลงและเกิดปญหากระทบกระท่ังกันระหวาง
หมูบาน จึงเกิดการรวมกลุมกันในหมูบาน เพื่อกําหนดพื้นท่ีการใชประโยชนจากปาใหชัดเจน โดย
แบงเปน ปาใชเพื่อการทํากิน ปาใชสอย และปาอนุรักษ พรอมท้ังจัดต้ังกฎระเบียบเพ่ือควบคุมการ
ใชประโยชนจากปาดังกลาว จากน้ันจึงมีการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายในการอนุรักษปาตนน้ําลํา
ธาร จัดต้ังกลุมอนุรักษพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ เพื่อรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหมีการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคูไปกับการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร 
สงผลใหมีทรัพยากรใชอยางยั่งยืนและมีเพียงพอสําหรับคนรุนตอๆ ไป โดยจะเห็นไดวาพื้นท่ีลุมน้ํา
แมเลาะยังความอุดมสมบูรณ มีการบุกรุกถางปานอยมาก และมีปริมาณนํ้าในลําหวยเพิ่มข้ึน  
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยใน 2 ประเด็นสําคัญ คือ  
1. การสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําลําธารเปนอยางไร 
2. ปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําลําธารในพื้นท่ี

ลุมน้ําแมเลาะ เกิดข้ึนอยางไร 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะของกลุมอนุรักษลุมน้ําแม
เลาะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแม
เลาะตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี  
การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความสนใจเลือกพื้นท่ีท่ีใชศึกษา ประกอบดวย 4 ชุมชน คือ 

ชุมชนบานแมกะ หมูท่ี 5 พื้นเพเดิมเปนเผาล๊ัวะ ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 ชุมชนบานหวยสม
สุก หมูท่ี 7 เปนคนพื้นเมืองท่ีอพยพมาจากบานตองกาย อําเภอแมแตง และชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 
8 ประกอบดวย 2 กลุมบาน เปนชนเผากระเหร่ียงและมง ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงท้ัง 4 ชุมชน ไดจัดต้ังเครือขายทางสังคมในการอนุรักษพื้นท่ีลุมน้ํา คือ  กลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ  

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
1.  ศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไป

ของชุมชน ซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณกลุมบุคคลตัวอยาง และขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบล
สะลวง เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ขอมูลสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16 ซ่ึงประกอบดวย 
        1.1  ประวัติหมูบาน 
     1.2  ลักษณะทางกายภาพ 
   (ก) ท่ีต้ังและขอบเขต 
   (ข) ลักษณะภูมิประเทศ 
   (ค) ลักษณะภูมิอากาศ 
   (ง) ทรัพยากรธรรมชาติ 
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   1.3  ลักษณะดานสังคมและวัฒนธรรม 
 (ก) ขอมูลหมูบาน 
 (ข) การคมนาคมขนสง 
 (ค) การศึกษาและสาธารณสุข 
 (ง) วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

     1.4  ลักษณะทางประชากร และกลุมชาติพันธุ  
     1.5  ลักษณะดานเศรษฐกิจ 

 (ก) การประกอบอาชีพของประชาชน 
 (ข) การใชท่ีดิน 
 (ค) แรงงาน 

   (ง) รายได 
   1.6  สรุปผลการศึกษาเครือขายทางสังคมฯ 

                         2. ศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา          
แมเลาะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
                    2.1 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 

จําแนกเปน 
2.1.1 ปจจัยภายในของชุมชน ไดแก  
(ก)  ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ประกอบดวย ระบบ

คิดและความเช่ือ  พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน  การเรียนรูและการสืบทอด 
(ข) ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศ 
(ค) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
(ง) ระบบเครือญาติ  

   2.1.2 ปจจัยภายนอกของชุมชน ไดแก  
(ก) นโยบายของรัฐ  
(ข) การสงเสริมขององคกรเอกชน 
(ค) เทคโนโลยี   

2.2  กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา  
 (ก) ท่ีมาของการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 
 (ข)  วัตถุประสงคของเครือขายฯ  
 (ค) กิจกรรม และการดําเนินการของเครือขายฯ 
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 (ง) ผลการดําเนินการของเครือขายฯ  
 (จ) สรุปกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 

1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 10 เดือน ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2550 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2551 
 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ลุมน้ํา  หมายถึง หนวยของพื้นท่ีซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นท่ีรับน้ําฝนของแมน้ํา
สายหลักในลุมน้ํานั้นๆ เม่ือฝนตกลงมาในท่ีลุมน้ํา น้ําจะไหลสูลําธารสายยอย แลวรวมกันออกสูลํา
ธาร สายใหญ และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก จนไหลออกจากปากแมน้ํา ในการวิจัยนี้หมายถึง 
ลุมน้ําแมเลาะ 

เครือขายทางสังคม  หมายถึง การรวมกลุมของบุคคลในชุมชน บุคคลระหวางชุมชนกลุม
กับกลุม ชุมชนกับชุมชน เพื่อสรางเครือขายคือ กระบวนการเรียนรู แลกเปล่ียนประสบการณ การ
ระดมแลกเปล่ียนประสบการณ ระดมแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐานตางๆ และรวมพลังเพื่อตอรองกับ
กลุมอ่ืนๆ ในสังคม ในการวิจัยนี้หมายถึง เครือขายทางสังคมของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ 

กลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมคนที่สืบเช้ือสาย เผาพันธุ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีแบบอยาง
เดียวกัน ในการศึกษาคร้ังนี้มีกลุมชาติพันธุท่ีใชศึกษาอยู 4 กลุม คือ มง กระเหร่ียง ล๊ัวะ คนเมือง  

ภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  ระบบคิดและความเชื่อ พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปา
ตนน้ําของชุมชน การปฏิบัติ การเรียนรูและการสืบทอด ของชุมชนในเขตพื้นท่ีอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ 

การอนุรักษปาตนน้ํา หมายถึง การรวมประชุม ปรึกษาหารือ แกไขปญหาเร่ืองพื้นท่ีทํา
กิน พื้นท่ีปาตนน้ํา  การสํารวจแนวเขตปาตนน้ําของหมูบาน รวมกับเจาหนาท่ีปาไม และ
คณะกรรมการปา   ตนน้ําของหมูบานท่ีมีบริเวณพื้นท่ีแนวเขตติดตอกัน การรวมปลูกปา ปลูกเสริม
ปาในเขตปาตนน้ํา เนื่องในวันสําคัญตางๆ การรวมพัฒนาเหมืองฝาย ทอสงน้ําของชุมชน และการ
รวมลาดตระเวน ดูแลรักษาปาตนน้ําและปองกันไฟปาของหมูบาน  

ปจจัยภายนอกชุมชน หมายถึง  นโยบายรัฐ การสงเสริมขององคกรเอกชน และ
เทคโนโลยี 

ปจจัยภายในชุมชน   หมายถึง  ภู มิปญญาดานการอนุ รักษป าตนน้ํ าของชุมชน 
ประกอบดวย ระบบคิดและความเช่ือ  พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน การเรียนรู
และการสืบทอด ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน และระบบเครือญาติ  
 


