
 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของลุมน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยใน 2 ประเด็นสําคัญ ประเด็นแรก
คือ เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําลําธารของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะวาเปนอยางไร 
และประเด็นท่ีสองคือ ปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําลํา
ธารในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ วามีอะไรบาง เกิดข้ึนอยางไร จึงไดนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยดังตอไปนี้  

4.1 ศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไป
ของชุมชน ซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณกลุมบุคคลตัวอยาง และขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบล
สะลวง เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ขอมูลสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 16 ซ่ึงประกอบดวย 
        1.1 ประวัติหมูบาน 
     1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
   (ก) ท่ีต้ังและขอบเขต 
   (ข) ลักษณะภูมิประเทศ 
   (ค) ลักษณะภูมิอากาศ 
   (ง) ทรัพยากรธรรมชาติ 

   1.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
 (ก) ขอมูลหมูบาน 
 (ข) การคมนาคมขนสง 
 (ค) การศึกษาและสาธารณสุข 
 (ง) วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

     1.4 ลักษณะทางประชากร และกลุมชาติพันธุ  
     1.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

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

   1.6 สรุปผลการศึกษาเครือขายทางสังคมฯ 
       4.2 ศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ 
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
        4.2.1.   ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา จําแนกเปน 

    4.2.1.1 ปจจัยภายในของชุมชน ไดแก  

(ก)  ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ประกอบดวย ระบบ
คิดและความเช่ือ พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน การเรียนรูและการสืบทอด 

(ข) ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศ 
(ค) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
(ง) ระบบเครือญาติ  

     4.2.1.2 ปจจัยภายนอกของชุมชน ไดแก  

(ก) นโยบายของรัฐ  
(ข) การสงเสริมขององคกรเอกชน 
(ค) เทคโนโลย ี  

4.2.2 กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา  

 (ก) ท่ีมาของการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของลุมน้ําแมเลาะ 
 (ข) วัตถุประสงคของเครือขายฯ  
 (ค) กิจกรรม และการดําเนินการของเครือขายฯ 
 (ง) ผลการดําเนินการของเครือขายฯ  
 (จ) สรุปกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 
 

4.1 ศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ โดยการศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชน
ในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ มีรายละเอียด ดังนี้  
 

 4.1.1 ประวัติหมูบาน ชุมชนท่ีผูศึกษาไดเลือกศึกษาถึงเครือขายทางสังคมในการ
อนุรักษปาตนน้ําลุมน้ําแมเลาะ ประกอบไปดวย 4 หมูบาน ไดแก 
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1. ชุมชนบานเมืองกะ ชุมชนบานเมืองกะเปนชุมชนเกาแกท่ีสุดในพ้ืนท่ีลุม
น้ําแมเลาะ ไพศาล ไทยใหมและคณะ (2549) ไดศึกษาประวัติชุมชนบานเมืองกะไวพอสังเขป       
ดังนี้ จากคําบอกเลาของพออุยศรี ดอยคํา ไดเลาวา “มีเร่ืองเลาสืบกันมาแตอดีต เม่ือประมาณ                
2,000 ป หลังจากพอขุนหลวงวิรังคะ (ขุนหลวงบะลังกะ) ไดพายแพจาการพุงเสนา ไมตองการจะ
พบหนาผูใด จึงหนีเขาปา มีชาวบานชาวเมืองติดตามมาบางสวน ไดมาต้ังถ่ินฐานอยูท่ีหมูบานลัวะ 
เมืองกะและพอขุนหลวงวิรังคะไดสรางเมืองเล็กๆ อยูในปา ทํามาหากินตามประสาคนปาและมี
ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกันเสมือนญาติพี่นอง อยูมาวันหนึ่งพอขุนหลวงวิรังคะไดเรียกพวก
เสนาอารักษ และชาวบานมาประชุมกันและไดส่ังเสียเปนคร้ังสุดทายวา “ถาหากขาตายไป อยานํา
ศพขาขามน้ํา จงเอาศพของขาไปฝงท่ียอดดอยสูง และใหมองเห็นเมืองหริภุญชัย” เม่ือพอขุนหลวง
พูดจบก็ไดวิ่งออกไปยังลานกวางไดโยนหอกพุงข้ึนฟา เม่ือหอกไดดิ่งลงมา พอขุนไดใชอกรับหอก
ตกลงกลางใจพอขุนหลวงวิรังคะ ชาวบานชาวเมือง ตางรองไหเสียใจเปนอยางมาก 

วันรุงข้ึนทางชาวบานไดนําเอาไมมาตอเรียงเปนลอง (โลงศพ) ยกเอาราง
ของพอขุนหลวงนอนในโลงศพ ตอมาชาวบานชาวเมืองและเสนาอารักษ ไดแหศพของพอขุนหลวง
ข้ึนดอยกิ่วครก เหลือแตผูเฒาผูแกบางคนและเด็กเล็กเฝาบาน การแหศพของพอขุนหลวงมีทหาร
บางสวนตีฆองกลองนําหนาขบวนศพพอขุนหลวง ผานดอยกิ่วครก และดอยผาเล้ียม แตไมใหเอา
ศพขามน้ําถึงดอยผาเล้ียม ไดเดินตามสันดอยเขตแดนรอยตอระหวางอําเภอแมริม กับอําเภอสะเมิง 
ไดพากันเดินทางไปเร่ือยๆ โดยมีเปาหมายใหไปถึงดอยสุเทพ การเดินทางไดยึดเอาเสียงฆอง            
เสียงกลองเปนท่ีต้ัง  เสียงฆองเสียงกลองไปทางใดก็ใหหามศพไปทางน้ัน การหามศพไดเดินไป         
พักไป มีการนําเสบียงไปพรอมใชเวลาเดินทางหลายวันดวยกัน ชาวบานท่ีหามศพพอขุนหลวง           
ตางรูสึกเศราเสียใจ อาลัยในพอขุนหลวง จนลืมใสใจในสภาพแวดลอม หรือตนไมในปาท่ีเดินผาน 
ไดพากันขามเครือเขาหลง (ไมเล้ือยชนิดหนึ่งมีลักษณะลําตนเปนเถา ข้ึนตามปาเขา เช่ือวาถาใครเดิน
ขามจะทําใหหลงปา) ทําใหหลงทาง จนไมไดยินเสียงฆองเสียงกลอง ไดหามศพสุด ดอยหัวขุก                   
สวนขางลางเปนลําน้ําลึก คือลําน้ําแมสาบดอยสูง ไดมองเห็นเมืองลําพูน ชาวบานท่ีหามศพ                  
พอขุนหลวงตางรูตัววาไดหลงทาง จึงหามศพพอขุนหลวงเพื่อกลับทางเดิม ลอง (โลงศพ) ไดคว่ํา 
และไดเอียงตะแคงหันหนาไปทางเมืองลําพูน ชาวบาน ท่ีติดตามไดพากันโศกเศราเสียใจจนลมตาย
ไปจนหมดท่ีบนดอยคว่ําลองปจจุบัน สําหรับดอยคว่ําลองต้ังอยู บนดอยโปงแยงชาวบานไปสราง
ศาล  เล็ก ๆ ไวท่ีบนดอยคว่ําลอง มีผูท่ีเคารพนับถือพากันสักการบูชา และเช่ือวา หากไปกราบไหว
บูชา แลวคิดหวังส่ิงใดก็สมความปรารถนา 
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สวนพวกฆองกลองไดผานสันดอยไปคนละฟากกับ ลําน้ําแมสา ไดพากัน
หลงทางติดอยูท่ีหนาผา จะกลับก็กลับไมได พวกฆองกลองไดติดอยูท่ีนั่นและไดลมตายไปในท่ีสุด 
เหลือเพียงแตฆองกลองท่ีไดกลายเปนหิน ตอมาชาวบานไดพากันเรียกวาผาฆองผากลอง              
มาถึงปจจุบัน ซ่ึงผาฆองผากลองต้ังอยูในเขตบานกองแหะ ตําบลโปงแยงปจจุบันยังมีการเลาสืบ          
ตอกันมา สวนพวกท่ีไมไดไปรวมแหศพของพอขุนหลวงไดเฝาอยูท่ีบาน อยูกันอยางตามมีตามเกิด 
ไมมีผูนํา มีชาวบานอาศัยอยูประมาณ 300 หลังคาเรือน วัดในหมูบานมีพระวิหารอยู 1 หลัง              
(ท่ีลานวัดปูดวยกอนอิฐสมัยเกา ปจจุบันยังมีเหลืออยูบาง หาดูไดท่ีพิพิธภัณฑบานลัวะจําลอง)  

หลายสิบปตอมา ในหมูบานเมืองกะ หลังจากผูนําเผาลัวะไดเสียชีวิตลงโดย
ไมทราบแนนอนวาใครเปนผูนําคนตอไป ชาวบานยังคงอาศัยอยูกันอยางพออยูพอกิน มีทรัพยากร
ดิน น้ํา อุดมสมบูรณดี มีความผูกพันฉันญาติพี่นอง มีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
เชน การลงแขก อันเปนประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน การเล้ียงผีบรรพบุรุษ เชน           
การเล้ียงผีพอขุนหลวงวิรังคะ การเล้ียงผีบานผีเรือน ปจจุบันนี้ยังมีอยู 4 หลังคาเรือน ท่ีไดสืบทอดมา
จนถึงปจจุบัน เชน พิธีการแตงงาน หากฝายหญิงเปนชนเผาลัวะ  แตฝายชายไมใชเผาลัวะ                    
ก็จะตองเล้ียงผีลัวะ การเล้ียงผีในพิธีการแตงงานจะไมใหคนอ่ืนท่ีไมใชสมาชิกในบาน ซ่ึงมี              
ความเช่ือวาไมใชผีตัวเดียวกันเขาไปในบานนั้น แมวาจะเปนคนเผาลัวะดวยกันก็ตาม หากคนอ่ืนจะ
เขาไปตองใหพิธีเล้ียงผีเสร็จกอน มิฉะนั้นจะถือวาเปนการผิดผี ถาหากใครทําผิดผี การแตงงาน         
คร้ังนั้นเปนอันตองลมเลิก ตองหาฤกษยามวันใหม สวนหมูท่ีเล้ียงผีจะยกใหผูท่ีทําการผิดผี และผูท่ี
ทําการผิดผีตองหาหมูตัวใหม มาใหเพื่อประกอบพิธีกรรมใหมอีกคร้ัง 

ป พ.ศ. 2468 บานเมืองกะ  ไดเกิดโรคระบาด คือ อหิวาตกโรค หรือ             
“โรคหากินคน” ผูคนในหมูบานไดลมตายกันเปนจํานวนมาก บางคนถึงกับตองหนีออกจากหมูบาน
ไปอยูหมูบานใกลเคียง คือหมูบานปางไฮ ตําบลแมแรม บานเอียก ตําบลสันปายาง และอําเภอสะเมิง  
เหลืออยูเพียง 7 - 8 หลังคาเรือน จากน้ันมาในหมูบานเมืองกะก็เร่ิมรกราง มีปาใหญข้ึนมีสภาพ
เหมือนปาดงดิบ ในสมัยนั้นจะมีอยูเพียง สองปอก และต้ังถ่ินฐานในอาณาบริเวณท่ีไมไกลกัน                 
มากนัก มีบานอุยอุน อุยผัด อุยกอน อุยมุน อุยนอย อุยปน อุยลาง จากคําบอกเลาของแมอุยขอด ไทยใหม 
ไดเลาวา “ตอนเปนเด็กยังไดไปกราบไหวท่ีพระวิหาร จากนั้นมาพอถึงหนาแลงมีคนเผาปา ไฟได
ลุกลามไหมพระวิหารจนหมด เหลืออยูเพียงเสาตนเดียว พระวิหารในสมัยนั้นไดต้ังอยูตรงพระวิหาร
ท่ีต้ังอยูในวัดเมืองกะสมัยนี้ และหลังจากท่ีหมูบานเมืองกะไดรางผูคน ตอมาไดมีการสืบลูกสืบหลาน 
มีประชากรประมาณ 20 คน เปนชาวลัวะท้ังหมด มีวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบเรียบงาย มีการทํา
ไรเล่ือนลอย การทําไรจะทําตรงบริเวณท่ีดินมีความอุดมสมบูรณดี การทําไรเผาลัวะ จะถือเอาผีไรผี
นาเปนหลัก และหากเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีการเล้ียงผีเปนประจําทุกป” 
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 ตอมา ป พ.ศ. 2517 ทางราชการไดแยกหมูบานเมืองกะ ออกจากหมูบาน
สะลวงใน โดยมี นายเมือง  คําคง เปนผูใหญบานคนแรก มีหมูบานท่ีอยูปกครอง 4 ปอกดวยกัน คือ 
บานพระบาท ส่ีรอย บานหวยสมสุก บานแมกะเปยง และบานเมืองกะ เม่ือนายเมือง  คําคง               
ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ไดรวมกับชาวบานสรางวัดกลางหมูบานข้ึน 1 หลัง โดยมีพระจาก                 
วัดศรีโสดามาเปนเจาอาวาส ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2522 นายเมือง  คําคง ไดลาออกจากตําแหนงผูใหญ
บานเมืองกะ ไดมีการเลือกผูใหญบานคนท่ี 2 คือ นายถิน  กอนคํา ดํารงตําแหนงผูใหญบานต้ังแต                         
ป พ.ศ. 2522-2528  โดย ไดรวมกับชาวบานสรางพระวิหารข้ึน 1 หลัง ตรงบริเวณสบน้ําแมเลาะ และ
น้ําแมกะ ตรงกับบริเวณพระวิหารเดิมท่ีถูกไฟไหมใกลๆ  กับศาลพอขุนหลวง ในคราวนั้นชาวบาน
ไดเปล่ียนหลังคาศาลพอขุนหลวงท่ีมุงดวยจาก เปนกระเบ้ืองและสังกะสี ในการสราง             พระ
วิหาร ไดรับการสนับสนุนจากพระครูวิรุณธรรมโกวิท เจาอาวาสวัดเหมืองผา จนกระท่ังป               
พ.ศ.2526 การสรางพระวิหารไดแลวเสร็จ และไดทําบุญ ปอยหลวงข้ึนและตอมาในชวงป                
พ .ศ .2535-2541 ทานพระครูวิ รุณธรรมโกวิท  ไดใหชางฝ มือปนรูป  พอขุนหลวงวิ รังคะ                     
ท่ีวัดเจดียสถาน และไดนํารูปปนจําลองพอขุนหลวงมาประดิษฐไวท่ีตรงหนาศาลพอขุนหลวง       
ความสูงของรูปปนสูงประมาณ 2  เมตร  

การดํารงตําแหนงของผูนําหมูบานเมืองกะ  

         1. นายเมือง    คําคง      พ.ศ. 2517 - 2522  
           2. นายถิน    กอนคํา       พ.ศ. 2522 - 2528          
               3. นายประเสริฐ  สุขสบาย   พ.ศ. 2528 - 2532 
               4. นายจํารัส   ดุมไม    พ.ศ. 2532 - 2535 
              5. นายพวน   แจมจรัส  พ.ศ. 2535 - 2541  
              6. นายสุขคํา    คําแสน  พ.ศ. 2541 - 2546  
              7. นายปวน   ดอยคํา    พ.ศ. 2546 -  2547  
              8. นายไพศาล    ไทยใหม    พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน 
 

2. ชุมชนบานพระบาทสี่รอย ไดมีการกอต้ังหมูบานมาแลวกวา 60 ป             
มีวัดเกาแกอันโบราณสถาน และถือเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานของ
รอยพระพุทธบาทท้ัง 4 รอยในปจจุบันมีเจาอาวาสช่ือ พระพรชัย ปยวัณโณ แตเดิมทีเปนแหลงท่ี
ผูคนมาประกออาชีพปลูกสวนเม่ียง และเก็บใบเม่ียงเพื่อขาย สืบทอดมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ             
รุนปูยา ตายาย ข้ึนมาหาของปาขาย จึงคนพบวาบริเวณนี้มีตนเม่ียงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ                   
อยูมากมาย เม่ือเก็บไปขายแลวมีรายไดเงินดี ตอมาไดชักชวนญาติพี่นองมาทําสวนเม่ียง สวนใหญ
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มาจากบานหนองกาย บานสันปายาง เร่ิมมีการปลูกบานเรือนอยูรวมกันประมาณ 16 หลังคาเรือน 
ซ่ึงในขณะนั้นยังอยู ในเขตการปกครองของหมูบานเมืองกะ  แตตอมาได มีพอ ต๋ัน  บุญลี                           
พอนอยเปง สุรินตะ พอตาล อินชัย พอแกว เตปา พอต๊ิบ กิติกร พออุน รังสี และพอหวัน กิติกร                  
ไดปรึกษาหารือกันประสงคจะขอจัดต้ังเปนหมูบาน เพราะเห็นวาไดมีผูคนเขามาอยูอาศัยเพิ่ม              
มากข้ึน มีการทํามาหากิน และกอสรางบานเรือนท่ีเปนการถาวรมากข้ึน จึงไดทําหนังสือเสนอตอพอ
กํานันศรี ดุมคง เปนผูดําเนินการเร่ืองกอต้ังหมูบานไปยังอําเภอแมริมให และตอจากนั้นก็ไดรับ
อนุญาตใหจัดต้ังเปนหมูบานไดตามกฎหมาย ชาวบานจึงไดตกลงรวมกันวาจะต้ังช่ือหมูบานตามช่ือ
วัดท่ีมีมานานแลวตกลงกันวาช่ือ “หมูบานพระบาทส่ีรอย” มีการคัดเลือกผูใหญบานโดยมี                 
พอต๋ัน บุญลี เปนผูใหญบานคนแรก  มีนายเปง จอมคีรี เปนผูชวยผูใหญบาน และเม่ือประมาณ              
ปพ.ศ. 2523 อําเภอแมริมก็ไดมีการจัดการทําทะเบียนราษฎรข้ึน และตอมา พอหลวงต๋ัน บุญลี                 
ไดลาออกจากตําแหนงผูใหญบาน ก็มีการเลือกต้ังผูใหญบานคนตอมาคือ นายชัยพร  สาสัตย โดยมี
นายบุญ กิติกร เปนผูชวยผูใหญบาน และเม่ือครบวาระ จึงไดมีการคัดเลือกผูใหญบานคนใหม               
คือนายเสถียร  มณี มีนายคําปน  แกววงศ และนายเสารคํา  ทิพจร เปนผูชวยผูใหญบานจนมาถึง
ปจจุบัน มีผูใหญบานปกครองหมูบานต้ังแตอดีตถึงปจจุบันดังมีนามตอไปนี้  

1.  พอต๋ัน บุญลี  พ.ศ.2523-2525 
                        2. นายชัยพร สาสตย  พ.ศ.2525-2527 
                         3. นายเสถียร มณ ี  พ.ศ.2527-ปจจุบัน 
(ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550) 

ราษฎรบานพระบาทส่ีรอย นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดพระบาทส่ีรอย          
เปนศูนยรวมในการประกอบพิธีกรรมศาสนาตางๆ ตามประเพณีของทองถ่ิน ซ่ึงวัดพระพุทธบาท    
ส่ีรอยน้ีนับวาเปนปูชนียสถานทางศาสนาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนท่ี
สักการบูชามาชานาน โดยมีรอยพระพุทธบาทประทับแผนศิลา 4 รอยซอนกัน  

ตามตํานานความเปนมาของพระพุทธบาทส่ีรอยท่ี เกศมณี หม่ันทําการ          
และคณะ (2549)ไดศึกษาไวคือ เม่ือคร้ังสมัยพุทธกาล องคสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจาในศาสนา
ปจจุบันนี้ ไดเสด็จจารึกประกาศธรรมและโปรดเวไนยสัตวมายังปจจันตประเทศ (ประเทศไทยใน
ปจจุบัน) จนกระท่ังมาถึงเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศ ช่ือเขา “เวภาบรรพต” ซ่ึงขณะน้ีนั้นได
เสด็จพรอมกับพุทธสาวก 500 องค และไดแวะจังหันอยูบนเขาเวภาบรรพตแหงนี้ เม่ือพระพุทธองค
ฉันจังกันเสร็จ ขณะประทับอยูท่ีนั้น ก็ไดทราบดวยญาณสมาบัติวาบนเทือกเขาแหงนี้ ไดมีรอย   
พระพุทธบาทของพระพุทธเจามาประทับอยูบนกอนหินกอนใหญ คือ พระพุทธเจาท่ีมาตรัสรูภัทร
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กัลปนี้แลวพระพุทธองคก็ทรงเล็งดูรอยพระบาทแหงพุทธเจาท้ังสามพระองคคือ พระพุทธเจา      
กกุสันธะ พระพุทธเจาโกนาคมนะ พระพุทธเจากัสสปะ อันมีในท่ีนี้ พุทธสาวกท้ังหลายมีพระ      
สารีบุตรเปนประธาน เม่ือเห็นเชนนี้จึงทูลถามวา พระพุทธองคทรงเล็งดูดวยเหตุใด พระพุทธองคจึง
ตรัสตอบวา “ดูกอนทานท้ังหลาย สถานท่ีแหงนี้แมนวาพระพุทธเจาท้ังสามพระองคท่ีลวงมาแลวใน
อดีตกาล ก็มาประทับรอยพระบาทไว”  ณ ท่ีนี้ทุกๆพระองค และแมนวาพระศรีอารยเมตไตรยก็จัก
เสด็จมาประทับรอยพระบาทไว ณ ท่ีนี้ (คือ ประทับลบรอยท้ังส่ีใหเหลือรอยเดียว) เม่ือพระพุทธองค
ตรัสแกสาวกท้ังหลายเสร็จแลว พระองคก็เสด็จไปประทับรอยพระบาทซอนรอยพระบาทของ
พระพุทธเจาท้ังสามพระองค จึงมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจาส่ีพระองค จึงกําเนิดเปนพระ
พุทธบาทส่ีรอย เม่ือองคสมเด็จพระพุทธเจาของเราประทับพระบาทซอนรอยพระบาทของ
พระพุทธเจาท้ังสามแลว ก็ทรงอธิฐานวา “ในเมื่อเราตถาคตนิพพานแลวเทวดาท้ังหลายก็จักนําเอา
พระธาตุของเรา ตถาคตมาบรรจุไวท่ีรอยพระบาทท่ีนี่” ตถาคตนิพพานไปแลว 2,000 ป พระพุทธ
บาทส่ีรอยน้ีก็จักปรากฏแกปวงคนและเทวดาท้ังหลาย ก็จักไดมาไหวและบูชา เม่ือทรงอธิฐานและ
ทํานายไวดังนี้แลว พระพุทธองคเสด็จไปเชตะวันอารามอันมีในเมืองสาวัตถีวันนั้นแล หลังจากท่ี
พระพุทธเจาทรงปรินิพพานไปแลว เทวดาท้ังหลายก็นําเอาพระธาตุของพระพุทธองคมาบรรจุไวท่ี
พระบาทส่ีรอย เม่ือพระพุทธองคนิพพานลวงมาแลวมาประมาณ 2,000 วัสสา เทวดาทั้งหลาย
ตองการอยากใหพระพุทธบาทส่ีรอยปรากฏแกคนท้ังหลายตามท่ีพระพุทธองคทรงอธิฐานไว จึงได
เนรมิตเปนรุงตัวใหญ(เหยี่ยว)บินลงจากภูเขาเวภาบรรพตอันเปนท่ีต้ังแหงพระพุทธบาทส่ีรอยใน
ปจจุบันนี้ เพื่อบินลงไปเอาลูกไกของชาวบาน(คนปา) ท่ีอยูตีนเขาเวภารบรรพตแลวก็บินกลับข้ึน
ไปสูยอดเขา พรานปาก็โกรธมาก จึงตามข้ึนไปคิดวาจะยิงเสียใหตาย มันก็ติดตามไปคนหาดูแตก็ไม
เห็นรุงตัวนั้น เห็นแตรอยพระพุทธบาทส่ีรอยอันอยูบนพื้นและเถาวัลย พรานปาผูนั้นก็ทําการ
สักการบูชา เสร็จแลวก็ลงจากภูเขา พอมาถึงหมูบานก็เลาบอกตอชาวบานฟง แตนั้นมาจึงไดช่ือวา 
“พระบาทรังรุง” (รังเหยี่ยว) ในสมัยท่ีพระยาเม็งรายเสวยราชสมบัติในเมืองเชียงใหมไดทราบขาว 
จึงมีพระราชศรัทธาประสงคจะเสด็จข้ึนไปกราบบูชาพระพุทธบาทส่ีรอย ไดนําเอาราชะเทวีและ
เสนาพรอมกับบริวารท้ังหลาย เม่ือพระยาเม็งรายกราบนมัสการเสร็จแลว จึงนําเอาบริวารของตน
กลับสูเมืองเชียงใหม ต้ังอยูเสวยราชสมบัติตราบส้ินอายุขัยแลว ลูกหลานท่ีสืบทอดราชสมบัติก็เจริญ
ตามรอยและไดข้ึนมากราบพระพุทธบาทส่ีรอยทุกๆ พระองค หลังจากนั้นมาพระบาทรังรุงก็เปล่ียน
ช่ือเปน “พระพุทธบาทส่ีรอย” เพราะมีรอย พระพุทธบาทประทับซอนกันถึง ส่ีรอย (หนวยศิลปากร
ท่ี 4 เชียงใหม) และในยุคหลัง คนท้ังหลายเรียกขานวา “พระพุทธบาทส่ีรอย” คือมีรอย  พระพุทธ
บาทของพระพุทธเจาท้ังส่ีพระองคท่ีลวงมาแลวในภัทรกัลปนี้ คือ 
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1. พระบาทของพระพุทธเจากกุสันธะ รอยแรกเปนรอยใหญยาว 12 ศอก 
2..รอยพระพุทธบาทของพระเจาโกนาคมนะ เปนรอยท่ี 2 ยาว 9 ศอก 
3. รอยพระพุทธบาทของพระเจากัสสปะ เปนรอยท่ี 3 ยาว 7 ศอก 
4. รอยพระพุทธบาทของพระเจาโคตะมะ  (ปจจุบัน) เปนรอยท่ีเล็กท่ีสุด ยาว 4 ศอก 

เม่ือมาถึงสมัยพระยาธรรมชางเผือกผูครองนครเชียงใหม พรอมดวยบริวาร 
500 คนข้ึนไปกราบสักการบูชาพระพุทธบาทส่ีรอย และไดสรางพระวิหารครอบพระพุทธบาท             
ส่ีรอยไวช่ัวคราว โดยแตเดิมถาใครจะดูรอบพระพุทธบาทบนยอดกอนหินกอนใหญ ตองใชบันได
พาดข้ึนไปหรือปนข้ึนไปดู ซ่ึงก็คงจะข้ึนไดเฉพาะผูชายเทานั้น ดังนั้นพระยาธรรมชางเผือกจึงตรัส
สรางแทนยืนคลายๆ นั่งรานรอบ ๆ กอนหินท่ีมีรอยพระพุทธบาทส่ีรอย เพื่อท่ีผูหญิงจะไดเห็น            
รอยพระพุทธบาทดวย และไดสรางหลังคามุงไวช่ัวคราว 

ตอมาในสมัยพระชายาเจาดารารัศมี ก็ไดข้ึนไปกราบนมัสการพระพุทธบาท
ส่ีรอยและไดมีพระราชศรัทธากอสรางวิหารเปนการกราบบูชารอยพระพุทธบาทส่ีรอยไว                 
1หลัง  หลังเล็กปจจุบันไดปฏิสังขรณแลวท้ังหลัง  จะเหลือไวแตผนังวิหาร  พื้นวิหารและ                
แทนพระซ่ึงยังเปนของเดิมอยู ถาหากทานไดมีโอกาสข้ึนไปกราบนมัสการพระบาทส่ีรอยก็จะเห็น
วิหารแหงนี้ โดยเราเดินข้ึนบันไดไปบนเขาพอพนบันไดก็จะเห็นวิหารหลังนี้ ดวยวัดพระบาทส่ีรอย             
เปนสถานท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจาถึง 4 พระองค คือ พระพุทธเจา          
กกุสันธะ  โกนาคมนะ กัสสปะ  และพระพุทธเจาโคตะมะ  จึงนับไดวาเปนปูชนียสถานท่ีมี
ความสําคัญ แมในกรุงศรีอยุธยาก็ยังจําลองไวท่ีปราสาทพระอาจารยม่ัน  ภูริฑัตโต หลายองค อาทิ 
หลวงปูแหวน สุจิณโณ หลวงปูชอบ ฐานสโม หลวงปูสิม พุทธาจาโร และอีกหลายๆองคไดธุดงค
ข้ึนไปนมัสการมาแลว และไดรับรองวาเปนรอยพระพุทธบาทท่ีแทจริง 

3. ชุมชนบานหวยสมสุก พื้นท่ีต้ังของหมูบานหวยสมสุกเดิมเปนพื้นท่ี           
รวมหมอนไมและบานพักคนงานของบริษัทไทยพัฒนา จํากัด ซ่ึงไดรับสัมปทานการทําไมจาก          
กรมปาไม ตอมาเม่ือมีการยกเลิกการเปนเขตปาสัมปทานแลว ชาวบานท่ีทํางานใหแกบริษัท              
ไทยพัฒนา  ซ่ึงเปนคนมาจากบานหนองกาย  ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง ประกอบดวย              
พอนอยคํา นรสิงห นายคํา ศรีมูล นายสุภา เตปา และนายขัน โสรี เห็นวาพื้นท่ีนี่เหมาะแกการ           
ทํานา สวนท่ีดอนสูงใชเปนพื้นท่ีปลูกขาวไร และมีการสรางบานเรือน อันถือเปนการเร่ิมกอต้ัง
หมูบาน ต้ังแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา ตอมามีญาติพี่นองของคนกลุมดังกลาว อพยพตามมาสมทบ
จนมีสภาพเปนหมูบานจนถึงปจจุบัน  สวนช่ือของหมูบานหวยสมสุก มีท่ีมาอยู 3 ตํานานคือ ตํานานแรก             
กลาววา เม่ือคร้ังพระพุทธเจาเสด็จมาถึงพื้นท่ีแหงนี้ สมและผลไมของพระองคไดสุก เหมาะแกการ
เสวยพอดี จึงเรียกวา “หวยสมสุก” ตํานานท่ีสอง ช่ือของหมูบานเรียกตามสภาพของพื้นท่ี ซ่ึงมี      
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ลําหวยสามสายมาบรรจบกัน ประกอบดวย หวยโปง หวยแมเลาะ และหวยเฮ้ีย อยูในเขตท่ีลุมของ
หมูบาน ซ่ึงแตเดิมเรียกวา “หวยสามสบ” ตอมาเรียกเปน “หวยสมสุก” และตํานานสุดทายเรียกตาม
ช่ือตนไมชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนไมพุมขนาดกลาง ทองใบสีขาวสุกใส ข้ึนอยูตามริมลําหวย เรียกวา
ตนสมสุก และยังมีใหเห็นในปจจุบัน บานหวยสมสุก เดิมการปกครองข้ึนอยูกับบานเมืองกะ ตอมา
ไดแยกออกมากอต้ังหมูบานใหม เม่ือป พ.ศ.2525 มีผูใหญบานปกครองหมูบานต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันดังมีนามตอไปนี้ 

1. พอหลวงมา  เตวิน  พ.ศ. 2525-2531  
2. พอหลวงพรหม เตปา  พ.ศ. 2531-2547   
3. แมหลวงพัชรา  อินตะรัง พ.ศ. 2547-ปจจุบัน   

(ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550) 
4. ชุมชนบานแมกะเปยง บานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ของตําบลสะลวง            

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานชาวเขาท่ีประกอบดวยสองชนเผาคือ ชนเผาปากะญอ
(กระเหรี่ยง) ซ่ึงอพยพมาต้ังถ่ินฐานอยูในพื้นท่ีปจจุบันประมาณกวาหกสิบปแลว สวนใหญ              
มาจากอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ผูนําการกอตั้งชุมชนคือนาย แหนะแป สะปุน             
อาศัยลําน้ํามากอต้ังเปนชุมชนเล็กๆ ต้ังช่ือชุมชนวา “แมกะเปยง” และตอมามีชนเผามง ซ่ึงอพยพ          
มาจากบานพระบาทส่ีรอย มาต้ังชุมชนเหนือจากชุมชนของเผากระเหร่ียงข้ึนไปประมาณ 2  
กิโลเมตร ต้ังช่ือชุมชนวา “หวยเตารู” ภายหลังไดรวมท้ังสองชุมชนเปนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ของ
ตําบล สะลวง มีการพัฒนาดานท่ีอยูอาศัยและการประกอบอาชีพการเกษตรท่ียึดหลักการอนุรักษ
และการอยูรวมกับปาไม ดานวัฒนธรรมประเพณียังคงอนุรักษไว เชนการแตงกาย การละเลน
พื้นบาน เปนตน มีผูใหญบานปกครองหมูบานต้ังแตอดีตถึงปจจุบันดังมีนามตอไปนี้ 

 1. นายดี   เดอแฮ  พ.ศ.2525 - พ.ศ.2530   
 2. นายลาปา  ฉายาบริสุทธ์ิ พ.ศ.2530 - พ.ศ.2545 

3. นายอินตา  เกโพ  พ.ศ.2545 - ปจจุบัน 
(ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550) 

  4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
(ก) ท่ีตั้งและขอบเขต ท่ีต้ังพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะต้ังอยูท่ีพิกัดชุมชนบานเมืองกะ 

47 Q 0430413 UTM 2101375 ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย 47 Q 0475411 UTM 2102492 ชุมชนบาน
หวยสมสุก 47 Q 0475411 UTM 2102492 ชุมชนบานแมกะเปยง47 Q 0479486 UTM 2100377  
ระวางแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารบก 4746 I ,4746 II  เนื้อท่ีประมาณ 22,511 ไร ความสูงจาก
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ระดับน้ําทะเลตั้งแต 600-1,250 เมตร  อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมริม ทองท่ี หมูท่ี 5-8 ตําบล 
สะลวง อําเภอ แมริม จังหวัด เชียงใหม  โดยมีขอบเขตของลุมน้ําดังนี้  

   ทิศเหนือ ติดตอกับบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
   ทิศใต  ติดตอกับบานแมขิ ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 
   ทิศตะวนัออก ติดกับบานกาดฮาว ตําบลสะลวง อําเภอแมริม และ 
     ติดกับบาน หนองกาย ตําบล สันปายาง อําเภอแมแตง 
   ทิศตะวนัตก ติดกับบานแมปะ ตําบลแมปะ อําเภอสะเมิง  

 และมีท่ีต้ังและขอบเขตของชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา แมเลาะดังนี้  

   1. ชุมชนบานเมืองกะ  
      ทิศเหนือ ติดตอกับบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
      ทิศใต  ติดตอกับบานแมขิ ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัออก ติดตอกับบานหวยสมสุก ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัตก ติดตอกับบานพระบาทส่ีรอย และบานแมกะเปยง  
     ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

2. ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย 
      ทิศเหนือ ติดตอกับบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
      ทิศใต  ติดตอกับบานแมกะเปยง ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัออก ติดตอกับบานเมืองกะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัตก ติดตอกับบานแมปะ ตําบลแมปะ อําเภอสะเมิง 
   3. ชุมชนบานหวยสมสุก 
      ทิศเหนือ ติดตอกับบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
      ทิศใต  ติดตอกับบานสะลวงใน ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัออก ติดตอกับบานกาดฮาว ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัตก ติดตอกับบานเมืองกะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
   4. ชุมชนบานแมกะเปยง 
      ทิศเหนือ ติดตอกับบานพระบาทส่ีรอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศใต  ติดตอกับบานแมขิ ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัออก ติดตอกับบานเมืองกะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
      ทิศตะวนัตก ติดตอกับบานแมปะ ตําบลแมปะ อําเภอสะเมิง 
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  (ข) ลักษณะภมิูประเทศ 
สภาพพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะสวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอน เปนปาตนน้ํา ลําธาร

และมีพื้นท่ีราบลุมตามหุบเขาของลําหวย อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมริม มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ  600-1,250 เมตร ลักษณะพื้นท่ีลุมน้ําจะมีลักษณะลาดเอียงจาก  
ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดานทิศตะวันตกรอบลอมไปดวยภูเขา ในขณะท่ีดานตะวันออก           
เปนภูเขาเต้ียๆ มีลําน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ ลําหวยแมเลาะซ่ึงเปนลําหวยสายหลัก มีตนกําเนิด         
อยูท่ีบานพระบาทส่ีรอย และมีลําหวยเตารูและลําหวยแมกะเปยงเปนลําหวยสาขา มีตนกําเนิดท่ี      
บานแมกะเปยง ลําหวยท้ัง 2 สาย ไหลมาบรรจบกับลําหวยแมเลาะท่ีบานเมืองกะ และไหลลงมาผาน
บานหวยสมสุก ซ่ึงมีลําหวยสมสุก หวยโปง และลําหวยเฮี๊ยะ ไหลมาบรรจบลําหวยแมเลาะท่ีบาน
หวยสมสุก  
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ภาพ 4.1 แผนที่แสดงขอบเขตลุมน้ําแมเลาะ 
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ภาพ 4.2 แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมเลาะ 
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ภาพ 4.3 แผนที่แสดงเสนทางการคมนาคมของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําแมเลาะ 
 

บานแมกะเปยง 
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(ค) ลักษณะภมิูอากาศ  
  พื้นท่ีชุมชนบริเวณลุมน้ําแมเลาะไดรับอิทธิพลเขตมรสุม โดยไดรับอิทธิพลจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงฤดูฝน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ตลอดจนพายุ
ดี เปรสช่ันตางๆ  จึงมีอุณหภู มิแบบมรสุมเมืองรอน  แบงออกได  3 ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ต้ังแต                        
เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ฤดูหนาวต้ังแตเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ และฤดูรอนต้ังแต
เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน มีฝนตกชุก โดยเฉพาะท่ีเปนภูเขาสูงระหวาง เดือนมิถุนายนถึง              
เดือนตุลาคม มีระดับน้ําฝนเฉล่ียประมาณ 800 มิลลิเมตรตอป  
 ฤดูหนาว มีอากาศหนาวพอประมาณ แตไมถึงกับหนาวจัด อุณหภูมิจะ
คอนขางตํ่า เฉล่ีย 10 – 20 องศาเซลเซียส ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ  
 ฤดูรอน อากาศจะไมรอนจัดเน่ืองจากมีปาไมและแหลงนํ้า ระหวางเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 26 องศาเซลเซียส (ขอมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ                 
หนวยปองกันรักษาปาท่ีชม. 12 (หวยทราย), 2550) 
  (ง) ทรัพยากรธรรมชาติ  
  สภาพปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ มีสภาพคอนขาง
สมบูรณเปนปาตนน้ําลําธารท่ีสําคัญผืนหนึ่งของสาขาแมน้ําปง ไดแกน้ําแมริม และลําหวยแมเลาะ
แมเลาะชนิดปาท่ีพบมี 2 ชนิดคือ 

(1) ปาดิบแลงและปาดิบเขา ปาดิบแลงจะข้ึนอยูในระดับความสูง 800-1,000 เมตร 
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซ่ึงพันธุไมสําคัญในปาดิบแลงท่ีมีลักษณะเดน ไดแก ไมยาง 
ตะเคียนทอง เก็ดแดง มะกอก และหวาย เปนตน สวนปาดิบเขา ซ่ึงพบในบริเวณท่ีมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลต้ังแต 1,000 ข้ึนไป สภาพอากาศคอนขางหนาวเย็น พันธุไมสําคัญท่ีปรากฏอยู
สวนมากเปนไมในสกุล กอ นอกจากนี้ก็ยังมีไมในสกุลอบเชย เชนทะโล เปนตน พืชจําพวกเฟรน         
มักพบตามริมหวยและตามแองท่ีมีน้ําแฉะยาวนาน ชนิดท่ีสําคัญ เชน กูดน้ํา กูดยอย กูดดอย กูดตน 
กูดโยง กูดพราว กูดหมาก กูดผา ผักกูดชาง กูดหวย กูดกานแดง กูดตอง เปนตน 

(2) ปาเบญจพรรณ ปาชนิดนี้จะข้ึนอยูในระดับความสูงไมเกิน 800 เมตร               
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะดินเปนดินรวน ปนดินทรายมีการระบายนํ้าไดดี พรรณไมท่ีข้ึน
ในปาประเภทนี้ไดแก ประดู แดง ตะแบก เสลา ตะเคียนหนู กะพี้เขาควาย ไมสัก จะพบมากบริเวณ
ท่ีใกลลําหวย เปนแหลงกลวยไม เชน ฟามุย สามปอย ชางกระ เอ้ืองแซะ ไมฟนลาง ไมซางนวล            
ไผนวล ไผไร  กลอย มัน เห็ดชนิดตางๆ ซ่ึงพันธุไมท่ีสําคัญในปาเบญจพรรณท่ีมีลักษณะเดนไดแก 
สัก ประดู แดง ยาง มะคาโมง  
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จากสภาพปาบริเวณพื้นท่ีลุมน้ําแม เลาะ  ซ่ึงมีท้ังปาดิบเขา  ปาดิบแลง และ            
ปา เบญจพรรณจึงทําให มีทรัพยากรสัตวป ามากมายหลายชนิด  ท้ังสัตว เ ล้ียงลูกดวยนม 
สัตวเล้ือยคลาน สัตวปก และจาการท่ีมีหมูบานต้ังอยูในเขตปา จึงทําราษฎรในพ้ืนท่ีจําเปนตองอาศัย
สัตวปาบางชนิด เพื่อเปนอาหารในการดํารงชีพ และบางคร้ังก็มีราษฎรจากหมูบานใกลเคียงลักลอบ
เขามาลาสัตวปาอยูเนืองๆ จึงทําใหสัตวปาบางชนิดหายาก ลดจํานวนลง หรืออาจสูญพันธุได                   
ซ่ึงสัตวปาท่ีพบสามารถแบงออกได เปน  3 ประเภท  ประเภทแรกคือสัตว เ ล้ียงลูกดวยนม 
ประกอบดวย หมูปา กระตายปา กระแตหางขนนก กระจอน หนู ตุนต่ิง เกง นิ่มหรือล่ิน ประเภทท่ี
สอง คือสัตวปาจําพวกนก ประกอบดวย ไกปา นกกระปูดปา นกกร้ิงโครง นกเอ้ียง นกแซงแซวหางปลา 
นกกางเขน นกเคาแมว นกโพระดก นกตะขาบทุง นกคุมอกลาย นกกระแต นกปรอดสวน              
นกกระจ๊ิดธรรมดา และประเภทที่สาม คือสัตวเล้ือยคลานและสัตวเล้ียงลูกดวยนม ประกอบดวย 
ตุกแกปา งูสิง กิ้งกาหัวสีฟา จิ้งเหลนบาน งูเหา งูเขียวหางไหม คางคาว แย ตะกวดหรือแลน เปนตน 
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ภาพ 4.4 ปาเม่ียงบานพระบาทส่ีรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.5 การทํานาและสวนล้ินจี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.6  ฝายทดน้ําแมเลาะ 



 4.1.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
          (ก) ขอมูลหมูบาน แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
    (1) ขอมูลพื้นฐานของชุมชน ประกอบดวย จํานวนครัวเรือน พื้นที่ปาชุมชน แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค วดั โบสถ และระบบการสื่อสาร             
รายละเอียด ดงัตารางที่ 1 

ตาราง 4.1 แสดงขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

รายการ 
บานเมืองกะ 

 (หมู 5) 
บานพระบาท 
สี่รอย(หมู 6) 

บานหวยสมสุก  
(หมู 7) 

บานแมกะเปยง 
(หมู 8) 

1. จํานวนครัวเรือน (หลังคา) 45 39 50 83 
2. พื้นที่ปาชุมชน (แหง/ไร) 2/50 4/2,000 3/2,000 1/3,187 
3. บอน้ําสาธารณะ(แหง) 4 1 - - 
4. แหลงน้ําสาธารณะ (แหง) 4 2 5 6 
5. ประปา (แหง)/ผูใช(ครัวเรือน) 2/45 2/40        2/50 4/83 
6. ผูใชไฟฟา (ครัวเรือน) 
     6.1 การไฟฟาสวนภมูิภาค 
      6.2 โซลาเซลล 

 
45 
- 

 
- 

40 

 
47 
- 

 
80 
- 

7. ศาลาประชาคม (แหง) 1 1 1 1 
8. วัด (แหง) 1 1 2 - 
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ตาราง 4.1 (ตอ) 

รายการ 
บานเมืองกะ 

 (หมู 5) 
บานพระบาท 
สี่รอย(หมู 6) 

บานหวยสมสุก  
(หมู 7) 

บานแมกะเปยง 
(หมู 8) 

9. โบสถคริสตจักร (แหง) - - 1 2 
10. สถานที่ทองเที่ยว - อนุสาวรียพอขุนหลวงวิลังคะ 

- น้ําตกหวยงู 
- น้ําตกปลาแคมป 

 

- รอยพระพทุธบาทสี่รอย 
- โบสถทรงจัตุรมุขผสมลานนา 
- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (สวน
เมี่ยง, สวนบวย, สวนพลับ ฯลฯ) 
 

 

 - บอน้ําทิพย 
- น้ําตกสายหมอก 
 

- น้ําตกทีลอหละ 
- น้ําตกทีลอซู 
- น้ําตกกุยพะแหล 
- ถ้ําจอซอมี 
- แหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร (สวนเกษตร
อินทรียนายสะดือ สะปุน 
นายเปลา มอพอ) 

11.โทรศัพทสาธารณะ(แหง) 1 - - 2 
12.โทรศัพทมือถือ (เครื่อง) 15 21 50 35 
13.วิทยุสื่อสาร 3 3 2 4 
14.หอกระจายขาว 1 1 1 1 
 
ที่มา : ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550
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  (2)  ขอมูลดานการปกครองและการบริหารหมูบาน 
กํานันตําบลสะลวง                                                     นายแปง   บุญสุข    

นายกองคการบริหารสวนตําบงสะลวง คือ                 จ.ส.ต.ประหยดั    ตันมา 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง คือ           นายถนอมศักดิ์   เดอแฮ 

ผูใหญบาน  
-  ชุมชนบานเมืองกะ    หมูท่ี 5   นายไพศาล   ไทยใหม   
-  ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย   หมูท่ี 6  นายเสถียร    มณ ี
-  ชุมชนบานหวยสมสุก   หมูท่ี 7  นางพัชรา   อินตะรัง 
-  ชุมชนบานแมกะเปยง    หมูท่ี 8  นายอินตา   เกโพ 

สมาชิกองคกรบริหารสวนตําบล 

              - ชุมชนบานเมืองกะ    หมูท่ี 5            นายปญญา   ฤทธิกุลพนา  และ 
          นายเกษม   จรัสมณีพรรณ 

- ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย  หมูท่ี 6            นายอภิชาติ   ชาวเวยีง  และ 
         นายบุญมา    สุรินตะ 

              - ชุมชนบานหวยสมสุก   หมูท่ี 7          นายมนตชัย ไชยมังกร  และ 
         นางสุภาวรรณ  กันสิน 

- ชุมชนบานแมกะเปยง   หมูท่ี 8          นายดี     เดอแฮ   และ 
              นายวีรพนัธ     รมเกลาฟางาม 

คณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัครและอ่ืนๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 
(ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550) 
 
          (ข) การคมนาคมขนสง 

- เสนทางการคมนาคมภายในชุมชน และระหวางชุมชนในกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ จะไม
มีรถโดยสารประจําทาง ชาวบานในชุมชนจะใชมอเตอรไซคหรือรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป
มาหาสูกันติดตอกัน 

- การคมนาคมของชุมชนติดตอกับสังคมภายนอก โดยใชเสนทางหลักเดินทางจากตัวเมือง
เชียงใหมไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม-ฝาง ถึงระหวาง
กิโลเมตรท่ี  18-19 เล้ียวซายตรงตลาดสดองคการบริหารสวนตําบลริมเหนือ เขาไปเปนถนนลาดยาง
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แอสฟลท สายบานเหมืองผา-สันปายาง เล้ียวซายผาน  กาดฮาว เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะ
ผานหมูบานหวยสมสุกเปนหมูบานแรก ระยะทางหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 38 กิโลเมตร 
บานเมืองกะ ประมาณ 42 กิโลเมตร แมกะเปยง ประมาณ 46 กิโลเมตร และบานพระบาทส่ีรอย 
ประมาณ 55 กิโลเมตร ซ่ึงจะมีรถยนตโดยสารจากตัวเมืองถึงบานสันปายางเทานั้น จากน้ันก็ใช
รถยนตสวนตัวหรือมอเตอรไซคเปนพาหนะเดินทาง (รายละเอียดตาม ภาพ 4.3 แผนท่ีแสดงเสนทาง
การคมนาคมของชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ) 
 (ค) การศึกษาและสาธารณสุข   

ชุมชนบริเวณลุมน้ําแมเลาะ จํานวน 4 หมูบาน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 1 แหง 
คือ โรงเรียนบานเมืองกะ เด็กท่ีจะเขาเรียนในระดับประถมจะมาเขาเรียนท่ีนี่โดยรถยนตรับจาง
ภายในชุมชน ศูนยเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง คือ ศูนยเด็กเล็กบานแมกะเปยง ศูนยสงเสริมการเรียนรู
ชุมชน จํานวน 3 แหง ๆไดแก ศูนยสงเสริมการเรียนรูบานแมกะเปยง 2 แหง และศูนยสงเสริมการ
เรียนรูชุมชนบานเมืองกะ 1 แหงและท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน หมูบานละ 1 แหง สวน
ทางดานสาธารณสุข พื้นท่ีชุมชนลุมน้ําแมเลาะจะไมมีสถานีอนามัย โดยจะใชบริการที่สถานีอนามัย
ตําบลสะลวง บานสะลวงนอก จํานวน 1 แหง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปน
ผูดูแลดานสาธารณสุขมูลฐานภายในหมูบาน 

(ง) วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  
ชุมชนบริเวณพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะมีพิธีกรรม ประเพณีท่ีสําคัญ และถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

ท้ังทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ซ่ึงแสดงถึงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินในแตละชุมชน 
รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 4.2  แสดงกิจกรรมประเพณีทองถ่ินของชุมชน     

ท่ี งานประเพณี เดือน หมูบาน 
1 วันข้ึนปใหม  มกราคม ทุกหมูบาน 
2 พิธีตานขาวเดอืน 4 เปง กุมภาพนัธ หมู 5 
3 วันอิสเตอร กุมภาพนัธุ หมู 8 
4 ประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทส่ีรอย  มีนาคม หมู 6 
5 ประเพณีสงกรานตปใหมเมือง  เมษายน ทุกหมูบาน 
6 พิธีไหวขุนหลวงวิลังคะ มิถุนายน หมู 5 
7 พิธีเล้ียงผีปูยา มิถุนายน  หมู 5,6,7 
8 วันเขาพรรษา กรกฎาคม  ทุกหมูบาน 
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ตาราง 4. 2 (ตอ) 

ท่ี งานประเพณี เดือน หมูบาน 
9 วันแมแหงชาติ สิงหาคม ทุกหมูบาน 
10 วันออกพรรษา/กฐิน ตุลาคม ทุกหมูบาน 
11 พิธีเกี่ยวขาวลงแขก ตุลาคม หมู 5,7,8 
12 วันลอยกระทง พฤศจิกายน ทุกหมูบาน 
13 วันพอแหงชาติ ธันวาคม  ทุกหมูบาน 
14 วันคริสตมาส และวนัรวมพลเยาวชน ธันวาคม หมู 8 

ท่ีมา : ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550 

4.1.4 ลักษณะทางประชากร และชาติพันธุ 

ในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ประกอบดวย 4 ชุมชน คือ  1) ชุมชนบานเมืองกะ พื้นเพเดิมเปนกลุม
ชาติพันธุชาวลัวะ ดังปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตรขุนหลวงวิรังคะ (ไพศาล ไทยใหม และคณะ, 
2549 อางแลว) ซ่ึงยังคงยึดม่ันในวิถีชีวิตชุมชนชาวลัวะ อยูในกลุมประชากรที่เปนผูใหญสวนกลุม
เยาวชน ความเชื่อเร่ิมลดลง อันเนื่องมาจากการท่ีไดศึกษาตอในเมืองรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก
เขามาในชุมชน  2) ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยเปนคนพ้ืนเมืองท่ีอพยพมาจากบานหนองกายเพื่อขา
มาทําสวนเม่ียง 3)ชุมชนบานหวยสมสุก เดิมชาวบานเปนคนพ้ืนเมืองบานหนองกายเขามารับจางทํา
ไมแปลงสัมปทานทําไม ตอมาเห็นวาพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณดีจึงสรางหมูบานต้ังแตนั้นมา           
4) ชุมชนบานแมกะเปยง มีกลุมชาติพันธุอาศัยอยู 2 กลุมบานคือกลุมบานแมกะเปยง เปนชุมชนเผา
กระเหร่ียงและกลุมบานหวยเตารู เปนชุมชนเผามง ซ่ึงเดิมท้ังสองกลุมบานนับถือศาสนาพุทธและ
นับถือผี ตอมาสภาคริสตจักรแหงประเทศไทยไดเขามาเผยแพรศาสนาจึงเปล่ียนมานับถือศาสนา
คริสต จํานวนประชากรทั้ง 4 หมูบานมีเพศหญิงและชายจํานวนใกลเคียงกัน รายละเอียดตามตาราง
4.3 แสดงจํานวนประชากรและชาติพันธุของชุมชน 
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ท่ีมา : ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง, 2550 

ตาราง 4.3   แสดงจํานวนประชากรและชาติพันธุของชุมชน 

หมูท่ี บาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)  ชาตพิันธุ 

5 บานเมืองกะ 78 62 140 ล๊ัว 

6 บานพระบาทส่ีรอย 51 55 106 คนเมือง 

7 บานหวยสมสุก 97 101 198 คนเมือง 

8 บานแมกะเปยง 222 212 434 กระเหร่ียง, มง 
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4.1.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

          ตาราง 4.4 แสดงอาชีพ การใชที่ดิน แรงงานและรายไดของชุมชน 

รายการ บานเมืองกะ (หมู 5) บานพระบาทสี่รอย (หมู 6) บานหวยสมสุก (หมู 7) บานแมกะเปยง (หมู 8) 

ก.) อาชีพ 

หลัก : เกษตรกรรม  

(45 ครัวเรือน) 

รอง : รับจางทั่วไป 

(41 ครัวเรือน) 

หลัก : เกษตรกรรม  

(39 ครัวเรือน) 

รอง : รับจางทั่วไป 

(35 ครัวเรือน) 

หลัก : รับจาง 

(50 ครัวเรือน) 

รอง : เกษตรกรรม 

 (42 ครัวเรือน) 

หลัก : เกษตรกรรม  

(78 ครัวเรือน)  

รอง : รับจาง  

(56 ครัวเรือน)  

ข.) การใชที่ดนิ 

 

ที่อยูอาศัย 40 ไร 

พื้นที่ทําการเกษตร 600 ไร 
(ทํานา 80 ไร ทําไร 30 ไร   
ทําสวน 60 ไร) 

ปาชุมชน 2 แปลง 50 ไร  

ที่อยูอาศัย 100 ไร 

พื้นที่ทําการเกษตร1,000 ไร 
(ทําสวน 1,000 ไร) 

ปาชุมชน 4 แปลง 2,000 ไร  

 

ที่อยูอาศัย 50 ไร 

พื้นที่ทําการเกษตร 800 ไร 
(ทํานา 34 ไร ทําไร 24 ไร 
ทําสวน 746 ไร) 

ปาชุมชน 3 แปลง 2,000 ไร 

ที่อยูอาศัย 112 ไร 

พื้นที่ทําการ เกษตร 438 ไร  
(ทํานา 70 ไร ทําไร 50 ไร          
ทําสวน 300 ไร อื่นๆ 18 ไร) 

ปาชุมชน 1 แปลง 3,187 ไร  
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ตาราง 4.4 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ บานเมืองกะ 
 (หมู 5) 

บานพระบาท 
สี่รอย(หมู 6) 

บานหวยสมสุก(หมู 7) บานแมกะเปยง 
(หมู 8) 

ค.) แรงงาน 

 

แรงงานในชุมชน โดยผาน
ประเพณกีารลงแขก เชนปลูก
ขาว  ถั่ว  

แรงงานนอกชุมชน 
 

แรงงานในชุมชน 

และจางแรงงานจากคน
ขางลางเปนลูกจางทําสวน
เมี่ยง 

แรงงานในชุมชน โดยผาน
ประเพณกีารลงแขก เชน
ปลูกขาว ถั่ว  

แรงงานนอกชุมชน  

แรงงานในชุมชน โดยผาน
ประเพณกีารลงแขก เชนปลูก
ขาว ถั่ว  

แรงงานนอกชุมชน 

ง.) รายได 

รายไดภาคการ เกษตร    
10,000 บาท  

รายไดนอกภาคการเกษตร 
15,000 บาท  

ครัวเรือนยากจน                  
(4 ครัวเรือน) 

รวม 25,000 บาท/คน/ป 

รายไดภาคการ เกษตร 
30,000 บาท  

รายไดนอกภาคการเกษตร 
15,000 บาท  

รวม 45,000 บาท/คน/ป 

 

รายไดภาคการเกษตร 
2,500 บาท 

รายไดนอกภาคการเกษตร 
18,000 บาท อื่นๆ 1,920 
บาท  

ครัวเรือนยากจน               
(3 ครัวเรือน)  

รวม 22,420 บาท/คน/ป 

รายไดภาคการ เกษตร      
15,000 บาท  

รายไดนอกภาคการเกษตร 
5,000 บาท  

ครัวเรือนยากจน (10 ครัวเรือน) 

รวม 20,000 บาท/คน/ป 
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จากตารางแสดงลักษณะทางเศรษฐกิจ ของชุมชน4 หมูบานในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ 
พบวา อาชีพหลักของชุมชนบานเมืองเมืองกะ บานพระบาทส่ีรอย และบานแมกะเปยง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยมีอาชีพทําสวนมากท่ีสุด เชนชุมชนบานพระบาทส่ีรอย มีอาชีพทําสวน 
100% คือทําสวนเม่ียงเปนหลัก แลวปลูกพืชจําพวกไมผลเมืองหนาวแซมในสวนเม่ียง ชุมชนบาน
แมกะเปยง จะมีอาชีพทําสวนล้ินจี่มากท่ีสุด เนื่องจากมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกล้ินจี่ ทําใหมี
ผลผลิตดีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด นอกจากนั้นจะทํานาและทําไรกะหลํ่า แครอท ผักตาง ๆ 

ชุมชนบานเมืองกะจะมีอาชีพทํานามากท่ีสุด เนื่องจากมีพื้นท่ีในการปลูกขาวมากท่ีสุด 
ตามสองฝงลําหวยแมกะเปยง รองลงมาทําสวนล้ินจี่ แตไมคอยไดผลมากนัก ทําสวนผักอินทรีย
ปลอดสารพิษ ชาวบานบางสวนเริ่มมีการปลูกดอกไมเมืองหนาว เชนดอกเบญจมาศ  ดอกสเปรย 
ดอกเยอบีรา แตไมมากนักและทําไรกะหลํ่า แครอท พริก ฯลฯ ชาวบานท้ัง 3 หมูบานหลังจากทํา
อาชีพหลักเสร็จหรือวางจากงาน ก็จะรับจางท่ัวไปเปนอาชีพรอง เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว
ไมวาจะรับจางภายในชุมชนเองหรือรับจางในหมูบานใกลเคียง งานประเภทกอสรางงานบริการ
อ่ืนๆ แตสวนใหญจะรับจางในงานภาคเกษตร ถือวามีการใชแรงงานอยางเต็มศักยภาพ 

ชุมชนบานหวยสมสุก มีอาชีพหลักของชุมชน คือรับจางท่ัวไป เนื่องจากท่ีต้ังของ
หมูบานอยูใกล กับตัวอําเภอแมริม มากกวาหมูบานอ่ืนและมีชาวบานประมาณ 8 ครอบครัวหรือ          
คิดเปน 16% ท่ีออกไปทํางานนอกหมูบานโดยไปทํางานหองเย็นท่ีอําเภอเมืองและอําเภอสันทราย 
แตชาวบานสวนใหญก็ยังคงดํารงชีพโดยการทําการเกษตรกรรม โดยการทําสวนมากท่ีสุดรองลงมา
คือการ ทํานาและทําไรตามลําดับ  

สวนรายไดของชาวบ าน ชุมชนบ านพระบาท ส่ีรอย  มี รายไดมาก ท่ี สุด คือ                
45,000 บาท/คน/ป รองลงมาเปนหมูบานเมืองกะ 25,000 บาท/คน/ป ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ 
จปฐ. คือ 23,000 บาท/คน/ป บานหวยสมสุก มีรายได 22,420 บาท/คน/ปและรายไดสวนใหญมา
จากนอกภาคการเกษตร คือ 18,000 บาท/คน/ป คิดเปน 80% ของรายไดท้ังหมด และรายไดนอย
ท่ีสุดคือชาวบานชุมชนบานแมกะเปยง 20,000 บาท/คน/ป ซ่ึงท้ังสองหมูบานมีรายตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน จปฐ. ชาวบานแมกะเปยง จึงไดรับการสนับสนุนใหใชการดําเนินชีพตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการทําการเกษตรเชน การทํานา ปลูกถ่ัว และปลูกผักโดยวิธีเกษตรอินทรียเพื่อบริโภคมี
การเล้ียง โค กระบือ แพะ การทําสวนผลไมตางๆ 

ขอสังเกตของผูวิจัย เห็นวาชุมชน 4 หมูบานในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ถึงแมวาจะมีรายได
ไมมาก ถาเทียบกับคนในเมือง แตดวยวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย การดํารงชีพหาปจจัยส่ีท่ีจํา
เปนไดจากปาท่ีอยูรอบหมูบาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีนอยกินนอย มีหนี้สินไมมาก แมจะมี
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รายไดนอย แตเราไมไดยากจน อยากอะไรก็ไปหามาจากปา ชีวิตท่ีเปนอยูทุกวันนี้พวกเราก็มี
ความสุขดี (อินตา  เกโพ, 2551: สัมภาษณ) ถึงแมวาชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําบางสวนจะมีรายไดตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน หรือถูกจัดวามีความยากจน แตในความเปนจริงแลวหากมองในเชิงนิเวศวทิยา ชีวิต
ของคนในชุมชนไมไดมีความยากจนขนแคน ขาดแคลนทรัพยสิน หรือแมแตการศึกษาและภาวะ   
ทุโภชนาการ ดวยวิถีชีวิตท่ีผูกพันอยางลึกซ้ึงแตเรียบงายกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมท่ีดําเนินควบคูกันไปอยางผสมกลมกลืน ชาวบานสามารถ
แสวงหาประโยชนจากการทําไร ทํานา ในท่ีไรนาท่ีเปนทรัพยสินของตัวเองโดยไมเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติ เชน การทํานาเพียงปละคร้ัง การปลูกผักเกษตรอินทรีย การใชแรงงานสัตว การใช
เคร่ืองมือพื้นบานในการประกอบอาชีพ มีแหลงปจจัยส่ีที่หาไดงายจากปาชุมชน ทําใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไปไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ 

4.1.6  สรุปผลการศึกษาเครือขายทางสังคมฯ 

พื้น ท่ี ลุ มน้ํ าแม เลาะ  ประกอบดวย ชุม  4 ชุมชน  คือ  1)  ชุมชนบ าน เ มืองก ะ                            
2) ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย 3) ชุมชนบานหวยสมสุก 4) ชุมชนบานแมกะเปยง มีกลุมชาติพันธุ
อาศัยอยู เชน ลัวะ คนเมือง กระเหร่ียงและมง ตามลําดับ นับถือศาสนาพุทธและคริสต มีราษฎร
อาศัยอยูจํานวน 217 ครัวเรือนประชากรจํานวน 878 คนชาย จํานวน 448 คน หญิง จํานวน 430 คน 
มีเนื้อท่ีพื้นท่ีลุมน้ํา ประมาณ 22,511 ไร เปนแหลงตนน้ําลําธารของลําน้ําแมเลาะซ่ึงเปนลําน้ําสาขาที่
สําคัญของน้ําแมริม และไหลลงไปรวมกับแมน้ําปงทางทิศตะวันออกของอําเภอแมริม ต้ังอยูในเขต                 
ปาสงวนแหงชาติปาแมริม มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 600-1,250 เมตร 
ลักษณะพื้นท่ีลุมน้ําจะมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดานทิศตะวันตก รอบ
ลอมไปดวยภูเขา พื้นท่ีสวนใหญเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีมีสภาพสมบูรณชนิดปาประกอบดวยปา
ดิบเขา  ปาดิบแลงและปาเบญจพรรณ และอยูในช้ันคุณภาพลุมน้ําท่ี 1 และ 2 คือช้ันคุณภาพลุมน้ํา ท่ี 
1 เนื้อท่ี 11,555 ไร ช้ันคุณภาพลุมน้ําท่ี 2  เนื้อท่ี 9,591 ไร  

ชุมชนท้ัง 4 หมูบาน มีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย สมถะ ยึดหลักการอนุรักษ 
ใกลชิดและพึ่งพิงกับปา สภาพเศรษฐกิจชุมชนสวนใหญมีรายไดจากการประกอบอาชีพทําการ
เกษตรกรรมและเก็บหาของปา เชนทํานา ทําสวนเม่ียง สวนล้ินจี่และเก็บหาสมุนไพรจากปา มี
ความสัมพันธพึ่งพิงกันอัตภาพโดยระบบเครือญาติในแตละกลุมชาติพันธุ และระหวางเผาพันธุ    
อีกท้ังยังมีการรวมกลุมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการพึ่งตนเอง 
ภายใตหลักการ “ลดรายจาย สรางรายได และแกไขปญหาหนี้สิน” เชน กลุมผลิตภัณฑผาทอมือ 
กลุมทําหนอไมปบ กลุมเกษตรอินทรียและกลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนตน สอดคลองกับผล
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การศึกษา ของ อัฐรา รักยุติธรรม  (2550) ท่ีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นท่ีลุมน้ําปงตอนบน
พบวา ปจจัยท่ีเปนหัวใจสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในอําเภอเชียงดาว มี 2 ประการดวยกัน
คือ การพึ่งพาและการสรางมูลคาเพิ่มจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูหลากหลายในทองถ่ิน
และการรวมกลุมชุมชน 

 
4.2 ศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ ตําบล    
สะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

  
4.2.1.   ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา จําแนกเปน 
4.2.1.1 ปจจัยภายในของชุมชน ไดแก  

(ก)  ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ประกอบดวย ระบบคิดและความ
เชื่อ พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน การเรียนรูและการสืบทอด จากการศึกษา
เกี่ยวกับ  ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งใน
การศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะ ประกอบดวย ระบบคิดและความเช่ือ 
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน การเรียนรู และการสืบทอด   ผูวิจัยพบวา 

1) ระบบคิดและความเชื่อ ชุมชน4 หมูบานในเขตลุมน้ําแมเลาะ มีการ                   
ต้ังถ่ินฐานอยูในเขตปาตนน้ํา ซ่ึงในแตละหมูบานจะมีขุนหวยหรือตาน้ํา อันเปนจุดกําเนิดของ               
ลําหวยสาย ตาง ๆ อันเปนแหลงน้ําหลอเล้ียงชีวิตของคน พืชและสัตวในพื้นท่ีลุมน้ํา ประเด็นสําคัญ 
แมจะมีความแตกตางทางดานชาติพันธุ ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบคิดความเช่ือ พิธีกรรม และ
กระบวนการสืบทอดองคความรู แตก็มีจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกันคือ การปกปกษรักษาปา             
ตนน้ําของชุนชน เพื่อประโยชนในการดํารงชีพภายในชุมชนเองและเหลือเผ่ือแผสูชุมชนท่ีอยู
ขางลาง จากการตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีมีความเปนอยูใกลชิดกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของผูคนจึงมี
ความผูกพันแนนแฟนอยูกับธรรมชาติมาโดยตลอด ภายใตวิถีการดํารงชีวิตท่ีอาศัยเกื้อกูลกัน
สะทอนออกมาในรูปของสัญลักษณ ทางความเช่ือและพิธีกรรมตางๆ ท่ีเช่ือมโยงระหวางคนกับ             
การนับถือผีท่ีเปนเกณฑตามประเพณี  สําหรับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนเผา                    
การบุกเบิกพื้นท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยตองมีการขออนุญาตเจาปา เจาเขา ตองมีการบวงสรวงผีปา            
ผีขุนน้ํา รวมถึงผีอ่ืนๆ ท่ีชาวบานอาศัยเปนท่ีพึ่งของจิตใจ  

ระบบคิดและความเช่ือเร่ืองของ ผี ของชุมชนในทองถ่ินพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ            
ท่ีถูกปลูกฝงจากบรรพบุรุษ สืบทอดจากรุนสูรุน โดยมีปราชญชาวบานแขนงตางๆ เปนผูถายทอด
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องคความรู ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท่ีอยูกับปาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี อยู
ใกลชิดและสัมพันธกับปา ในการควบคุมการใชทรัพยากรจากปา (นิธิ  เอียวศรีวงศ, 2536 อางแลว)
โดยเช่ือวาพื้นท่ีปาทุกตารางนิ้ว ยังมีผี เจาท่ีเจาทางคอยปกปกรักษา เม่ือมีการใชตองขอจากเจาท่ี 
สะทอนใหเห็นถึง ความออนนอมถอมตนตอธรรมชาติหรือผืนปา และเม่ือสํานึกถึงบุญคุณของปา
และเจาท่ีเจาทางก็จะมีการเซนไหว ซ่ึงจะสงผลใหชีวิตความเปนอยูของบุคคลท่ีเคารพตอส่ิง
ศักดิ์ สิทธ์ิดังกลาวอยู เย็นเปนสุข  คลาดแคลวจากภยันตรายตางๆ  ซ่ึงจากคําบอกเลาของ                   
ผูใหสัมภาษณหลายทานท่ีมีประสบการณท่ีตางกัน  ตางเหตุการณ  ดังนี้         

ตนเคยพบคร้ังหนึ่ง ตนไปนั่งหางเพ่ือลาสัตว แตในการลาสัตวคร้ังนั้นตนไมได
กลาวขอผีเจาท่ี เจาปา เจาเขา ตอนนั่งหางลาสัตวอยู ขณะจะยิงสัตวท่ีกําลังจะลงมากินน้ํากินน้ํา ท่ีลํา
หวย จะมีเสียงเหมือนมีคนเคาะไม ทําใหสัตวแตกต่ืนไปหมดตนน่ังเฝาอยู 12 คืน ไมไดสัตวสักตัว 
จนคืนท่ี 13 ตนจึงขอสัตวจากเจาท่ีเจาทาง และสามารถลาสัตวได ตนจึงมีความเช่ือต้ังแตนั้นมาและ
กอนท่ีจะเขาปาลาสัตว จะทองคําขอจากเจาปาเจาเขาดังนี้ “พระเทพเจาดง พระโขงเจาปา พระลาเจา
ไพร อยูแลวสักมียัง สังกัตตังโลกะวิทู ขามาเสาะลาหากิ๋นขอสัตวขอหมูสักต๋ัว ขอสัตวท่ีมันพิการ ท่ี
มันรายๆรบกวนหมูฝูงรางกายบอสมประกอบ ถาหาลาไดจะแบงจะปน ใหสามหาบสามหาม พอลา
สัตวไดก็จะทําการชําแหละแลวแบงเนื้อสัตวใหกับเจาท่ีตามท่ีบอกกลาวไว โดยกอนจะเขาปาลา
สัตว จะมีการไหวเจาปาเจาเขา โดยแบงขาวและกับเปนคําเล็กๆ จํานวนสองชุด ท่ีจะกินโดยแบงให
เจาท่ีกอนหนึ่งชุดและแบงใหเจาปาเจาเขาอีกหนึ่งชุด (คําปน ปนวงค, 2551:  สัมภาษณ) 

ตนไดหวานกลาในนาขาว มีนกขีดมาลงกิน จึงทําหางซุมยิง ไดนกมา 2-3 ตัว 
ปรากฏวาพอตนกลับบานนกขีดก็มากินขาว ท่ีแปลงหวานกลาขาวมากข้ึนกวาเดิมและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
พอไลก็หนีไป พอกลับบานก็มากินอีกจนเกือบหมด จึงไดบนบานสานกลาวกับเจาท่ีไวใหไลหรือ
ขจัดปดเปานกขีดใหออกไปจากแปลงหวานกลาของตน ปรากฏวาไดผล นกขีดก็มากินบางแตก็ไม
มาก พอปลูกขาวเสร็จตนจึงทําพิธีเล้ียงผีเจาท่ีตามท่ีไดบนไว (จํารัส  ดุมไม, 2551:  สัมภาษณ)  

เม่ือประมาณป พ.ศ. 2549 ไดเกิดโรคระบาดในนาขาว มีเพล้ียกระโดดเขามากิน
ขาวในนาท้ังหมูบาน บางคนก็ใชยาฆาแมลงฉีดพน สวนคนท่ีไมมีเงินซ้ือยาฆาแมลง จะใชภูมิ
ปญญาตามท่ีพอแมเคยส่ังสอนมาคือ เขาไปตัดเอากิ่งมะเฟองในปาชามา โดยในขณะตัดใหกล้ันลม
หายใจและใชมือขางซายตัดในชวงเย็นเม่ือหมดแสงอาทิตย แลวไปท่ีนาของตนแลวก็เปลือยกาย
นําเอากิ่งมะเฟองไปปกท้ัง 4 ทิศรอบท่ีนา เสร็จแลวจึงใสเส้ือผาตามเดิมกลับบาน โดยหามหันหลัง
กลับไปมองท่ีนา ปรากฏวาเพล้ียกระโดดหายไป ตนจึงไดเก็บเกี่ยวขาว สวนท่ีนาท่ีอยูติดกันนั้น 
เพล้ียกระโดดเขาไปกินจนไมไดเก็บเกี่ยวในปนั้น” (นิเวส สุภาบุญ, 2551: สัมภาษณ) 
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จากคําบอกเลาท้ัง 3 ทานท่ีกลาวมาจะเห็นวาความเช่ือเร่ืองผี หรือส่ิงศักดิ์สิทธ
เหนือธรรมชาติ ยังเปนส่ิงท่ีไมลาสมัยและยังคงใชไดในทุกสถานการณ สามารถแกไขปญหาตางๆ 
ใหคนในชุมชนได และความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิในปากอใหเกิดประเพณีการใชปาอยางออนนอม 
ยําเกรงและตระหนักในบุญคุณของปา (ยศ สันตสมบัติ, 2542 อางแลว)   

ในสวนของชุมชนท่ีนับถือศาสนาคริสต ชาวบานแมกะเปยง มีความเช่ือวา         
เฮาอยูกับปา ใชปาทํามาหากิน จะใชประโยชนอะไร จะกินอะไรก็ไปหามาจากปา เนื่องจากนับถือ
ศาสนาคริสตไดเปล่ียนแปลงแนวคิดจากเดิมท่ีมีความเชื่อเร่ืองผี เปล่ียนมายึดถือหลักคําสอนของ
พระคัมภีรเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เช่ือวาการอนุรักษปาเปนขอกําหนดไวในพระคัมภีร            
ปาเปนแหลงปจจัย 4 คือ อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรคและเปนทุกส่ิงทุกอยาง             
ของพระเจาท่ีทรงประทานมาให โดยสอดแทรกหลักคําสอนในพิธีกรรม และประเพณีตางๆ           
ทางคริสตศาสนา เชนการเขาโบสถทางคริสตจักรทุกวันอาทิตย วันคริสตมาส วันอีสเตอร เปนตน
นอกจากนี้ชุมชนโดยสวนใหญแลวจะทําเกษตรกรรมเปนหลัก และจะทําการเกษตรแบบเปนมิตร
กับธรรมชาติหรือเกษตรเชิงอนุรักษ เม่ือเร่ิมกอต้ังหมูบานใหมๆ ไดมีการถางปาเพื่อทําไรตาม             
หุบเขาสูง ตอมาไดปรับพื้นท่ีไรดังกลาวเปนนาแบบข้ันบันได ปองกันการพังทลายของดิน และการ
อนุรักษน้ําไวใช  พื้นท่ีราบตามแนวหุบเขาจะเปนการทํานาแบบข้ันบันได ซ่ึงสามารถใชทํานาได
ทุกป สวนท่ีราบเชิงเขาทําสวนล้ินจี่ พื้นท่ีหมูบานเดิมอยูหุบเขา แตชาวบานเห็นวาพื้นท่ีดังกลาว
เหมาะสําหรับการทํานา จึงยายหมูบานข้ึนอยูตามเนินเขาในสวนล้ินจี่สองฟากลําหวยแมกะเปยง ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงการมีจิตสํานึกถึงผลเสียตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงถึงระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประโยชนสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ นิวัติ เรืองพานิช,2537
อางแลว 

ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะมีระบบคิดและความเช่ือดั้งเดิม ซ่ึงเปนภูมิปญญาท่ีสืบ
ทอดกันมาท่ีเกี่ยวของกับระบบการผลิตและการใชประโยชนจากทรัพยากรและปฏิบัติตอเนื่องกันมาคือ 

-  การเลือกตัดตนไมในการสรางบานเรือน ในการที่จะเลือกไมท่ีจะนํามาเล่ือย
สรางบานเรือนจะเลือกตนไมท่ีมีลักษณะลําตนเปลาตรง ซ่ึงจะใชเทคนิคในการคัดเลือกไม ที่จะ
เล่ือย โดยการถากเนื้อไมประมาณ 1 คืบ ตัดหัวทายแลวนําเปลือกไมมาเปา ถาโลงก็จะตัด  ถาเปา
แลวรูตันแสดงวาไมตนนั้นมีเส้ียนไมท่ีสนกัน ทําใหเนื้อไมเหนียว เล่ือยยาก  การเล่ือยไมก็จะใชแรง
คน สวนใหญจะใชการเล่ือยแบบเล่ือยต้ัง คือตองทําคางเล่ือยข้ึนสูงเกินหัวคนท่ีอยูขางลางประมาณ 
1 คืบ แลวตัดไมเปนทอน ข้ึนบนคางเล่ือย แลวใชคน 2 คนทําการเล่ือยคนหนึ่งอยูลาง  คนหน่ึงอยู
บนชักข้ึน ชักลง  บางที่คางเล่ือย 1 คางสามารถเล่ือยไมไดหลายๆ คูก็ไดแลวแตขนาดของตนไมท่ี
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จะเล่ือย สวนการใชประโยชนจากไม จะมีความเช่ืออยูวา ไมลมขอนนอนไพรไมสองนาง จะไมตัด
มาทําบานเรือน เพราะมีความเช่ือวา หลังจากนําไมนั้นมาสรางบานเรือนแลวครอบครัวจะอยูไมเปน
สุข มีการทะเลาะเบาะแวงกัน ชนิดไมท่ีนิยมใชมากอสรางบานสวนใหญ จะเปน ไมสัก ไมประดู 
ไมแดง ไมจําปปา ไมจําปาปา ไมตุมเตน และไมไผ นิยมใชนํามาเปนผนังบาน โดยมีความเชื่อวา
จะตองตัดในเดือนขางแรม เพราะเช่ือวา มอดไม แมลงท่ีชอบกินไมจะไมมากินผนังบาน (คําอาย 
วงคเนตร, 2551:  สัมภาษณ) 

-  การทําเหมืองฝาย ระบบเหมืองฝาย  เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีผสมผสานองค
ความรูในหลายลักษณะ ท้ังความรูความเขาใจระบบนิเวศทองถ่ิน ความอุดมสมบูรณของผืนปาท่ีมี
ผลตอปริมาณนํ้า  ความสูงตํ่าของระดับพื้นท่ี ทิศทางการไหลของน้ํา ลักษณะของดินและ
ความสามารถดูดซึมน้ําการสะสมตะกอนจากการไหลบาของน้ํา ระบบการจัดการเกษตรและระบบ
การจัดการองคกรชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํานั้นดวย (สมัชชาองคกรเหมืองฝาย ลุมน้ําภาคเหนือ, 2549 
อางแลว) ในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ มีการใชระบบเหมืองฝายมาเปนเวลาชานาน จากการท่ีผูวิจัยได
สัมภาษณกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี จากการสังเกตและคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับชุมชน พบวาชุมชน
ในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะมีการใชระบบเหมืองฝายเพื่อทําการเกษตร ใชในการอุปโภคบริโภคมาควบคู
มากับการต้ังชุมชน จากการที่ลักษณะพ้ืนท่ีของชุมชนเปนแหลงตนน้ําของขุนหวยหลายสาย การทํา
เหมืองฝายของชุมชนจึงเปนการทําเหมืองฝายเพื่อสนองความตองการของชุมชนเองเปนหลัก มีการ
ทําเหมืองฝายแบบเรียบงายใชวัสดุอุปกรณท่ีหาไดเองในทองถ่ิน สวนใหญจะเปนเหมืองฝายขนาด
เล็ก มีการรวมกลุมกันทําเหมืองฝายเฉพาะกลุมท่ีไดรับประโยชนจากเหมืองฝายหรือใชน้ําเปนสาย
เหมืองฝายแตละสายเหมืองฝายไป และจะมีระบบการจัดการเหมืองฝายภายในกลุม มีการต้ัง ผูนํา
กลุมเหมืองฝาย ในกรณีท่ีมีลูกเหมืองจํานวนมาก ๆ สวนเหมืองฝายท่ีมีระยะทางส้ัน และมีลูกเหมือง
นอย ก็จะชวยกันบริหารจัดการแบบพ่ึงพาอาศัยกันแบบพี่แบบนองซ่ึง อุไรวรรณ ตันกิมยง (2530) 
ไดสรุปแบบของ การทําเหมืองฝายของชุมชนลานนาไวอยางสนใจวา “ชุมชนเหมืองฝาย...ใหญเล็ก
แลวแตพลังการไหลของน้ํา ท่ีเหมืองฝายแตละระบบสรางข้ึน น้ําไหลไปถึงไหน มีคนใชมากนอย
ทาใด ก็เปนการรวมกลุมของชาวนาผูใชนําเหลานั้นท้ังหมดเปนพวกเดียวกันและเหมืองฝายน้ัน 
เปรียบเสมือนชุมชนระดับเหนือหมูบานมีขอบเขตการบริหารน้ําและผลประโยชนใหกับชาวนา
อยางเปนอิสระ”   

ข้ันตอนการทําเหมืองฝาย  การขุดเหมืองฝายตองมีแกเหมืองหรือคนเกาคนแก
ท่ีเคยขุดเหมืองมากอนเปนผูนําในการขุดโดยข้ันตอนแรกจะทําการเดินสํารวจพื้นท่ีกอนวาระดับน้ํา
จากลําเหมืองสามารถไหลไปท่ีใดบาง และจะใชกี่แปลงจะมีน้ําพอใชหรือไม จากนั้นก็จะบอกกลาว
ใหเจาของท่ีดินท่ีลําเหมืองจะผานไปชวยกันกั้นฝายกอน โดยการเหลาไมเนื้อแข็งท่ีหาไดจากใน
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พื้นท่ีใกลกับพื้นท่ีจะทําเหมืองฝาย ขนาดเทาขา หรือแขนทําการปกขวางลําหวยแลวตัดไมไผหรือ
เศษไมมาถม ตอจากนั้นสานไมไผใสใบตองตึงทับหนาฝายเปนช้ันๆ เพื่อกันน้ําซึม ในระยะแรกของ
การขุดเหมืองมักจะชํารุดบอย ๆ เพราะดินยังไมอยูตัว ตองหม่ันทําการตรวจเหมืองและซอมแซม 
บางคร้ังระดับน้ําอาจจะไมพอดี ตองมีการปรับแนวลําเหมืองกันใหม จนไดระดับน้ําท่ีพอดี สวน
การขุดลอกเหมืองฝาย ปละ 2 คร้ัง โดยครั้งแรกจะทําประมาณดือนมกราคม-มีนาคม จะทําการขุด
ลอกเหมืองฝายเพื่อทดนํ้าใสสวนล้ินจี่ และสวนพืชผักตางๆ สวนครั้งท่ีสองจะทําการขุดลอก
ประมาณ เดือนเกาเมือง ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกป เพื่อเตรียมการปลูกนาขาวในฤดูจะทํา
ตอนขุดลอกเหมืองฝายคร้ังท่ีสองโดยกอนท่ีจะทําการขุดลอกเหมืองฝาย ตนในฐานะท่ีเปน แก
เหมืองฝาย ก็จะบนบานผีเหมืองฝายวา จะทําการขุดลอกเหมืองฝายและจะนําเหลายา ขาวของ 
เคร่ืองเซนไหว ตามท่ีไดบนบานไว และมีกฎ-กติกา การใชเหมืองฝายวา ถาใครตองการจะใชน้ํา
หรือสมัครเขามาเปนลูกเหมือง ก็จะตองเสียคาปากเหมืองเปนเงิน 5,000 บาท แลวนําเงินไปฝากไว
ในธนาคาร เพื่อเปนคาใชจายในการดูแลเหมือง สวนในการขุดลอกลําเหมืองฝายนั้น ถาใครไมไป
ชวยก็จะถูกปรับเปนเงิน 200 บาท(ถนอมศักดิ์ สารี, 2551:  สัมภาษณ) 

สวนบานเมืองกะ บานพระบาทส่ีรอย และบานแมกะเปยง จะไมมีแกเหมือง
ฝาย เพราะเหมืองฝายสวนใหญจะมีระยะส้ัน มีลูกเหมืองประมาณ 4-5 ราย เวลาจะทําการขุดลอก
เหมือง ซอมแซมเหมือง หรือเล้ียงผีเหมืองฝาย ก็จะบอกกลาวกันใหมาชวยกันรวมแรงรวมใจกัน 
และในการแจกจายน้ํา ก็จะตกลงกันในกลุมไมมีกฎเกณฑตายตัว เชนบางปลูกเหมือง    บางคนจะ
ไมทํานา หรือใชน้ําเขาสวน ก็จะแบงใหลูกเหมืองคนอ่ืน ๆ ใชน้ําแทน โดยจะมีการตกลงกันเปน
คราว ๆ ไป  เดิมการกั้นฝายตองใชไมปกกลางลําหวยแลวใชไผหรือกิ่งไมใบไมกั้นลําหวย การทํา
ตองใชเวลานาน แตในปจจุบันเร่ิมมีการใชกระสอบปุยใสดินทราย แลวมัดปากถุงกระสอบนําไป
ทับกันเปนแนวกั้นหวย แตมีขอเสียคือ เม่ือเวลาน้ําหลากในฤดูฝนมักจะพังอยูเสมอ ประกอบกับ
กระสอบปุยเม่ือตากแดดตากฝนนานๆ จะเปอยงาย ทําใหตองซอมแซมอยูบอย ๆ ไมเหมือนกับฝาย
แบบเดิมจะมีความคงทนกวา จึงมีการประยุกตใชวัสดุท้ังสองอยางเขาดวยกันโดยมีการปกหลักถม
ไมไผสลับกับการใชกระสอบปุยใสดินทราย และชุมชนมี ขอเสนอแนะวา หากมีการทํารอง ลํา
เหมืองแบบคอนกรีต จะชวยใหลดการสูญเสียน้ําไดมากกวาลําเหมืองดิน เพราะนํ้าจะซึมลงดินได
นอยกวา 

-  การทํานาแบบขั้นบันได ชุมชนบานเมืองกะ และชุมชนชนบานแมกะเปยง ซ่ึงเปน
กลุมชาติพันธุท่ีต้ังถ่ินฐานดั้งเดิมอยูบนดอยสูงคือเผาลัวะกระเหร่ียงและมงไดเปล่ียนรูปแบบการทํา
นาจากเดิมท่ีมีการทํานาแบบไรเล่ือนลอย มาเปนการทํานาแบบข้ันบันไดซ่ึงการทํานาแบบไรเล่ือน
ลอย  เปนการถางปาแปลงเล็กๆตัดฟนไมใหญแลวทิ้งไวจนแหงแลวจึงเผาหลังจากนั้นจึงใชท่ีดิน
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เพื่อทําการเพาะปลูกในระยะส้ันๆ (พรชัย ปรีชาปญญา, 2544 อางแลว) แลวท้ิงท่ีดินไวเปนระยะ
เวลานานเพ่ือใหปาฟนสภาพคืนสูความอุดมสมบูรณอีกวาระหนึ่ง มีการใชพื้นท่ีในการปลูกมากและ
ใชจํานวนหลายแปลง จะทําการยายแปลงปลูกไปเร่ือยๆหมุนเวียนไปเร่ือยๆ     

ตนไดเขามาอยูอาศัยบานแมกะเปยงเม่ือประมาณ 40 กวาปท่ีผานมา (ประมาณ
ป พ.ศ. 2511) มาคร้ังแรกมาปลูกขาวไร (ไรเล่ือนลอย) ปลูกแตงกวา แตงลาย ถ่ัว ฟก ขาวสาลี มะ
แปบ ผักกาด ผสมผสานในไรเดียวกันตามแบบภูมิปญญาของ ปกากะญอ เร่ิมแรกก็ทําการถางท่ีดิน
เพื่อทําไร จํานวน 6 แปลง (แปลงละ 1 ครอบครัว) และใชท่ีดินในปท่ี 1-3 จนดินเร่ิมเส่ือมสภาพ ก็
ท้ิงไวใหไมไดใหญ ตอมาปท่ี 4 ก็ถางท่ีดินขยายไรไปอีก 6 แปลง (แปลงเกาก็ยัง ทําอยู ไมไดท้ิง)  
วิธีการถาง (ฮาน) คือการตัดกิ่งกานโดยไมโคนท้ังหมดใหปาโลนเหมือนมงถาตนไมตนใดท่ีข้ึนไดก็
จะข้ึนฮาน แตวาถาตนไมมันถ่ีเกินไปก็จะลมบาง ถาท้ิงท่ีดินใหฟนตัวสัก  4-5 ปโดยปลอยท่ีดินท้ิง
ไวไมไดปลูกอะไร ตนไมก็จะใหญและแตกยอดมาเหมือนเดิม ในการทําไรเล่ือนลอยของกลุมของ
ตนเองนั้นเปนการทําไรเล่ือนลอยแบบ 2 แปลง แปลงแรกทําต้ังแตปท่ี 1-4 และแปลงท่ี 2 ทําต้ังแตป
ท่ี 5-8 โดยท้ิงแปลงแรกใหฟนสภาพ โดยทําสลับกันไปมา 2 แปลงเชนนี้เร่ือยมา (หยากวา สะปุน, 
2551:  สัมภาษณ)   

ตอมา การขยายพ้ืนท่ีและการทําไรขาวหมุนเวียนไมอาจทําไดอีกตอไป เพราะ
เจาหนาท่ี ปาไมหนวยปองกันรักษาปาท่ีชม.12 (หวยทราย) มีความเขมงวดควบคุมไมใหมีการขยาย
พื้นท่ีทํากินเขาไปในเขตปา ทําใหชุมชนเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีทํากินโดยการขุดพื้นท่ีดินทํากิน
ท่ีอยูตามหุบเขาหรือรองลําหวยใหเปนนาแบบข้ันบันไดและมีการขุดเหมืองฝายทดนํ้าจากขุนน้ํานํา
น้ําเหมือง มาใชในการทํานาทําใหไดผลผลิตขาวมากกวาขาวไรและใชพื้นท่ีนอยกวาและและ
สามารถปลูกซํ้าท่ีเดิมไดตลอดไปและเปนการอนุรักษหนาดินไมใหมีการพังทลาย รักษาสภาพความ
อุดมสมบูรณของเนื้อดินใหใชไดเปนเวลานานๆ แตจะตองใสปุยคอก สารอินทรียเพื่อบํารุงดินเสริม
บาง ซ่ึงจะเห็นไดวาสามารถลดพ้ืนท่ีทํานาลง ทําใหไมตองถางปาเพิ่มเพื่อขยายพ้ืนท่ีปลูกขาวไร
เหมือนแตกอน สงผลใหสามารถอนุรักษพื้นท่ีปาตนน้ําของชุมชนแตละหมูบานไวได   

-  การทําสวนเมี่ยง เม่ียง เปนไมยืนตนและไมพุมข้ึนในเขตรอนและเขตอบอุน 
ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับกันมี 1ใบตอ 1 ขอ แผนใบหนาและเหนียว ข้ึนอยูท่ัวไปตามภูเขาทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย เม่ียงใชประโยชนจากใบ ใบออนใชเปนอาหาร ใบแกขนาดกลางใชทํา
เม่ียง โดยการนําใบเม่ียงมานึ่งจนสุกแลวนํามาหมักจนมีรสเปร้ียวใชอมกับเกลือ สวนใบแกสุดใชทํา
เปนชาผง เม่ียงเปนพืชทางสําคัญทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในภาคเหนือและยังมี
ความสําคัญทางดานวัฒนธรรมของชุมชนในลานนา กลาวคือเม่ียงเปนสวนหนึ่งของเคร่ืองประกอบ
พิธีกรรมตางๆและเปนเคร่ืองชุดตอนรับแขก ท่ีมาเยี่ยมเยียนถึงเรือนชานของชาวเหนือซ่ึงจะมีบุหร่ี
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และหมากและท่ีจะขาดไมไดคือเม่ียง สวนเมี่ยงหรือปาเม่ียงเปนระบบนิเวศเกษตรเกาแกดั้งเดิม     
ในลักษณะผสมผสานระหวางปาธรรมชาติ การปลูกพืชและการเล้ียงสัตว โดยมุงเนนการผลิต
อาหารเพื่อยังชีพและรักษาสมดุลธรรมชาติแวดลอมมากกวาการผลิตเพื่อขาย โดยชุมชน              
บานปาเม่ียง มีสมาชิกของชุมชนทําหนาท่ีดูแลรักษาผืนปาไปพรอมกับการทํามาหากินและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในผืนปา (ยศ  สันตสมบัติ, 2542 อางแลว) ซ่ึงการทํา
สวนเม่ียงเปนภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะการจัดการลุมน้ําขนาดเล็ก 

ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย ชาวบานสวนใหญจะมีอาชีพทําสวน เม่ียง เปน
อาชีพหลัก และอาชีพการทําสวนเมี่ยงเปนการดําเนินการตามบรรพบุรุษมาหลายช่ัวอายุคนจากคํา
บอกเลาของคนเฒาคนแกในหมูบานวา เดิมไดเขามาเพื่อหาของปาและลาสัตว เห็นพื้นท่ีมีตนเม่ียง
ข้ึนอยูตามธรรมชาติมากมาย แลวเก็บไปขายไดเงินดี ตอมาจึงพาญาติพี่นองชักชวนกันมาเพื่อทํา
สวนเม่ียงจนถึงปจจุบัน สวนเม่ียงจึงข้ึนอยูอยางไมเปนแถวเปนแนว และเปนลักษณะสวนเม่ียง
ธรรมชาติ ลักษณะการดําเนินการเปนไปในรูปแบบอนุรักษทรัพยากรท้ังดิน น้ํา และปาไม การเก็บ
ผลผลิตชา หรือใบเม่ียง ของเกษตรกรบานพระบาทส่ีรอย จะมีชวงการเก็บใบเม่ียงแบงออกเปน              
4 ชวงโดยเรียกผลผลิตท่ีเก็บไดแตกตางกันไปตามชวงเวลา ไดแก เม่ียงหัวป เม่ียงกลาง เม่ียงซอย 
และเม่ียงเหมย “เม่ียงหัวป” เปนเม่ียงท่ีเก็บในชวงตนฤดูฝนในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 
จากน้ันฝนท้ิงชวงประมาณ 15 วัน และเร่ิมตกอีกคร้ังประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเกษตรกรท้ิง
ชวงใหตนเม่ียงผลิตใบใหมอีกคร้ัง โดยเร่ิมเก็บใหมเดือนมิถุนายน และเก็บไปจนถึงเดือนกรกฎาคม              
ในระยะเรียกเม่ียงท่ีเก็บไดวา “เม่ียงกลาง” ซ่ึงเปนชวงท่ีใหผลิตมากท่ีสุดท้ังนี้เพราะวาเปนชวงท่ีมี
ฝนมาก ผลผลิตในชวงถัดมาท่ีเรียกวา “เม่ียงซอย” โดยเก็บในชวงปลายฝน ประมาณเดือนสิงหาคม
ถึงกันยายน สวนเมี่ยง ชุดสุดทายท่ีเรียกวา “เม่ียงเหมย” เปนเม่ียงท่ีเก็บในชวงตนฤดูหนาว                    
ท่ีความช้ืนของบรรยากาศและในดินยังมากพอ ประกอบกันเปนชวงท่ีเกิดน้ําคางมาก เม่ียงชุดนี้มี
คุณภาพท่ีดีมาก และมีผลผลิตนอย ใบเม่ียงมากกวา 2/3 ถูกเก็บดวยมือ ท่ีสวมนิ้วช้ีดวยปลอกท่ีติด
ใบมีดโกนเพื่อใหงายตอการตัดใบเม่ียง หากตนเม่ียงสูง คนเก็บเม่ียงมักใชไมทําเปนบันไดข้ึนไป
เก็บ หรืออาจโนมลําตนลงมาเก็บ คนเก็บเม่ียงมีตะกราสําหรับเก็บเม่ียงพรอมกับตอกสําหรับท่ีมี
ขนาดกวางประมาณ 1-1.5  เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-40  เซนติเมตร เม่ือเก็บเม่ียงไดจํานวน
มากเทากํามือก็มัดรวมกัน เรียกเม่ียงท่ีมัดรวมกันเปน “กํา” ในวันหนึ่งเก็บเม่ียงไดประมาณ                    
30-50 กํา จากการสอบสวนถามวาพบครอบครัวหนึ่งเก็บเม่ียงเฉล่ียประมาณ 7,000-10,000 กํา ตอป 
(โศรยา ภูจีระ และคณะ, 2542) 

จากสภาพการทํามาหากินท่ีมี ชา หรือ เม่ียง เปนรายไดหลักอยางเดียวนั้น ทํา
ใหเกษตรกรประสบปญหาเร่ืองราคาเม่ียงไมแนนอนข้ึนอยูกับพอคาคนกลาง ดังนั้นเกษตรกรบาน
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พระบาทส่ีรอยกลุมหนึ่งจํานวน 14 คน จึงไดหาวิธีแกไขปญหาดวยการรวมตัวกันจัดต้ังธนาคาร
เม่ียงข้ึน เม่ือเดือนธันวาคม 2528 โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และไดไปดู
งานตามโครงการหลวงเพื่อหาพืชเสริม ชาเม่ียง และไดนําเอาไมผลไมเมืองหนาว เชน พลับ บวย 
สาล่ี มาปลูกแซมในเม่ียง เพื่อเปนรายไดเสริมอีกทางหน่ึงในชวงฤดูแลง เกษตรกรสวนใหญใชเวลา
ไปกับการตัดไม เพื่อใชเปนฟนเตรียมไวนึ่งเม่ียงเตรียมตอกสําหรับมัดเม่ียง และสานตะกราสําหรับ
เก็บเกี่ยวเม่ียง สวนเกษตรกรบางสวนก็จะกลับไปทํานาการเกษตรอื่น ๆ เชน ปลูกถ่ัวเหลือง ใน
พื้นท่ีหมูบานพื้นราบซ่ึงเปนหมูบานท่ีต้ังรกรากถ่ินฐานดั้งเดิม ไดแกบานหนองกาย และบานสันปา
ยาง จะเห็นไดวาการทําสวนเม่ียงของชุมชนบานพระบาทส่ีรอยเปนการทําการเกษตรแบบวนเกษตร 
มีลักษณะคลายกับเปนปากันชนใหกับปาตนน้ําลําธารใหไดรับการปกปกรักษาเปนอยางดีและมี
บทบาทสําคัญในการจัดทําแนวกันไฟและปองกันไฟปา พรชัย ปรีชาปญญา (2544 อางแลว) สรุปวา
หากไมมีชุมชนปาเม่ียงแลว ปาไมท้ังปาในเทือกเขาผีปนน้ําคงถูกถางปาเพื่อทําไรฝนไปจนหมด
ในชวงป พ.ศ. 2510-2520 จนหมดส้ินแลว ประกอบกับระบบการผลิตและวิถีชีวิตของชาวปาเม่ียง
อุดมไปดวยแบบแผนประเพณีปฏิบัติท่ีสอดคลองและเกื้อกูลตอการอนุรักษปาอยางยั่งยืน ซ่ึง
สอดคลองกับคําบอกเลาของ นายเสารคํา  ทิพจร และนายวัน  อินทนนท ชาวสวนเม่ียงบานพระบาท
ส่ีรอยกลาววา  “การทําสวนเม่ียง เปนการอนุรักษปาไม ไมทําลายปาเพิ่มเติม ไมลมตนไมใหญ การ
ปลูกตอนแรกจะหยอดเมล็ดเม่ียงตามโคนตนไมใหญจนงอกโตประมาณสามศอก และอายุตนเม่ียง
ไดประมาณ3 ป จึงลิดกิ่งตนไมท่ีคลุมตนเม่ียงออก แตก็ยังคงตนไมใหญไวบังแดด จากการสังเกต
บริเวณสวนเม่ียงท่ีเปนท่ีโลงแจง  ตนเม่ียงจะแคระแกรน อีกอยางอายุของตนเม่ียงมีอายุยืนยาวหลาย
ช่ัวอายุคน พอตนเม่ียงโตเกิน ท่ีจะเก็บยอดไดก็จะทําการตอน ใหแตกหนอใหม สวนการใชน้ํา  
สวนเม่ียงไมไดกั้นน้ําจากเหมืองฝายมาใชเพราะอาศัยเพียงน้ําฝนก็เพียงพอ ไมตองบํารุงดิน ไมใส
ปุยเคมีเพียงแคการถางหญาวชัพืช ศัตรูพืชท่ีคอยแยงอาหารก็ทําสวนเม่ียงไดแลว” 

จะเห็นไดวาในระบบความคิด ความเชื่อของชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ 
ยังคงมีความเชื่อเร่ืองผี ท่ียึดติดมากับการมีวิถีชีวิตท่ีอาศัยอยูกับปา มีความเชื่อตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิง
เหนือธรรมชาติวา ดิน น้ํา ปาไม จะมีผีหรือเทวดาอารักษรักษาอยู เพื่อคอยปกปอง คุมครอง รักษา 
คนและธรรมชาติใหอยูดีมีสุข ปราศจากอันตรายตาง ๆแทท่ีจริงแลวภูมิปญญาจะสะทอน
ความสัมพันธใน ลักษณะตางๆ คือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลกส่ิงแวดลอมอยางใกลชิด 
ความสัมพันธระหวางคนในสังคม ชุมชนและ ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ (สามารถ จันทรสูรย, 2536 อางแลว) และเกิดกระบวนการเรียน สะสมความรู ถายทอด
ความรู ปรับเปล่ียนและประยุกตใชมีภูมิปญญาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมใน
ปจจุบัน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2536 อางแลว) ท่ีสืบทอดกันมาที่เกี่ยวของกับระบบการผลิตและการใช
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ประโยชนจากทรัพยากรที่ยังคงความเปนเอกลักษณของชุมชนแตละชุมชนไมวาจะเปนชุมชนคน
พื้นเมืองบานพระบาทส่ีรอยท่ีเช่ือวาการทําสวนเม่ียง เปนการทําเกษตรกรรมแบบอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ    

การทําสวนเม่ียง เปนการอนุรักษปาไม ไมทําลายปาเพิ่มเติม ไมลมตนไมใหญ
การใชน้ํา  สวนเม่ียงไมไดกั้นน้ําจากเหมืองฝายมาใชเพราะอาศัยเพียงน้ําฝนก็เพียงพอ ไมตองบํารุง
ดิน ไมใสปุยเคมีเพียงแคการถางหญาวัชพืช ศัตรูพืชท่ีคอยแยงอาหารก็ทําสวนเมี่ยงไดแลว (เสารคํา 
ทิพจร, 2551: สัมภาษณ) และ (วัน อินทนนท, 2551: สัมภาษณ) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
พรชัย ปรีชาปญญา (2544 อางแลว) สวนชุมชนเผาลัวะบานเมืองกะ ยังมีความเช่ือเร่ืองผีและส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิอยางเหนียวแนนจะเห็นไดจากการประกอบพิธีกรรมตางๆ การแบงเขตปาเพื่อการอนุรักษ 
ใชสอยและเปนท่ีทํากิน ชุมชนเผากระเหร่ียงและชุมชนเผามงบานแมกะเปยง 

เนื่องจากชุมชนของพวกตน ท้ังมง และกระเหร่ียง นับถือศาสนาคริสตได
เปล่ียนแปลงแนวคิดจากเดิมท่ีมีความเช่ือเร่ืองผี เปล่ียนมายึดถือหลักคําสอนของพระคัมภีรเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต เช่ือวาการอนุรักษปาเปนขอกําหนดไวในพระคัมภีรปาเปนแหลงปจจัย 
4 คือ อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรคและเปนทุกส่ิงทุกอยางของพระเจาท่ีทรงประทาน
มาให โดยสอดแทรกหลักคําสอนในพิธีกรรม และประเพณีตาง ๆทางคริสตศาสนา เชนการเขา
โบสถทางคริสตจักรทุกวันอาทิตย วันคริสตมาส วันอีสเตอรและยังมีการอนุรักษประเพณีดั้งเดิม
ของพวกตนอยู จะมีการสอนภาษากระเหร่ียงใหแกเยาวชนใหทุกคนเขียนภาษากระเหร่ียงใหได 
พรอมท้ังสงเสริมกิจกรรมทอผา การอนุรักษการละเลนและดนตรีของชุมชน เปนตน (เปา แซยาง, 
2551:  สัมภาษณ)          

2) พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน  

สังคมชุมชน มีระบบคิดและความเช่ือ ท่ีไดถูกวางไวเพื่อเปนระเบียบแบบแผนไว
คอยควบคุม และเสริมสราง  ความผูกพันในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ท้ังนี้เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนเอง ไมวาจะเปนทางดานท่ีเปนรูปธรรมและ
ดานท่ีเปนนามธรรม สวนท่ีเปนรูปธรรมไดผลผลิตท่ีเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเปนหลัก ไม
วาจะเปนการไดประโยชนจากการใชทรัพยากร การพึ่งพากันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม สวนทางดานท่ีนามธรรม เนนการไดรับประโยชนทางดานของจิตใจ การเปนท่ีพึ่งทาง
ใจโดยผานความเชื่อเร่ืองผี  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหนือธรรมชาติ เปนกระบวนการสัมพันธระหวางมนุษย
กับส่ิงศักดิ์สิทธ  และการเช่ือมโยงระบบคิดและความเชื่อท่ีเปนนามธรรมสูการปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมผานกระบวนการเช่ือมโยงทางดาน ประเพณีและพิธีกรรมตางๆ สังคมลานนามีระบบคิด

และความเช่ือท่ีสําคัญอยู 2 ประการคือ ความเช่ือเร่ืองศาสนา และ เร่ืองอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของผี 
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ระบบ ความเชื่อทางศาสนาเปนกลไกควบคุม สังคม เปนพื้นฐานของการสรางกฎเกณฑ จารีต
ประเพณี  เปนส่ิงแสดงถึงความดีงาม ผานประเพณีตางๆ ของชุมชนท่ีชวยสานสัมพันธ หลอหลอม
จิตใจของคนในชุมชนใหเปนหนึ่งเดียวสวนความเชื่อเร่ืองอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของผี โดยจะมีการบน
บานสานกลาวและเซนไหว เพื่อตอบแทนในส่ิงท่ีขอไดตามประสงค หรือเพื่อเปนการขอขมา เม่ือมี
การลบหลูดูหม่ินโดยจะต้ังใจหรือไมก็ตาม และจะปฏิบัติควบคูไปกับการประกอบกิจกรรม ทาง
ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ในทางศาสนา ของสังคมชุมชน ท้ังนี้วัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความ
ม่ันใจใหกับคนในชุมชน (ยศ  สันตสมบัติ, 2542 อางแลว) 

ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะมีพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุรักษปาตนน้ําของชุมชนท้ังประเพณีพิธีกรรมทางทางดานพุทธศาสนาและคริสตศาสนา ผูวิจัยได
สัมภาษณ กลุมตัวอยางและคนควาเอกสารที่เกี่ยวของพอสรุปพิธีกรรมและประเพณีของชุมชนท่ี
สําคัญไดดังตอไปนี้คือ 

- พิธี ไหวขุนหลวงวิลังคะเปนพิธีกรรมท่ีสืบทอดและปฏิบัติมายาวนานของชุมชน
บานเมืองกะ ซ่ึงเปนชุมชนชาวลัวะ ถึงแมวาปจจุบันชุมชนจะถูกกลืนไปกับสภาพสังคมยุคใหม
เกือบท้ังหมด ไมวาจะเปนการต้ังบานเรือน การแตงกาย ภาษาพูด วัฒนธรรม ความเปนอยู แตก็ยังมี
ส่ิงหนึ่งท่ีชุมชนยึดถือเปนประเพณีปฏิบัติท่ีจะตองทําทุกป ซ่ึงเปนเคร่ืองบงช้ีวา “ความเชื่อ ศรัทธา
ตอบรรพบุรุษยังคงมีอยูอยางเหนียวแนน” นั่นก็คือ ในเดือน 9 ของทุกป ซ่ึงตรงกับเดือนมิถุนายน 
ชุมชนจะมีการจัดประเพณี “ไหวขุนหลวง” ซ่ึงถือวาเปนประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติมาชานาน โดยมีอุย
ศรี ดอยคํา ผูเฒาชาวลัวะเปนผูนําประกอบพิธีกรรม พิธีนี้จะเร่ิมทําชวงกอนฤดูฝนท่ีชาวนาจะลง
สวน ทําไรทํานา ดวยมีความเช่ือวาหากทําพิธีเล้ียงขุนหลวงแลวจะทําใหพืชผลดี ฟาฝน น้ํา ปลา 
อุดมสมบูรณ สวนวันท่ีจะทําการเล้ียงขุนหลวงนั้นตองกําหนดวันอีกทีหนึ่ง โดยวันท่ีจัดตองไมใช
วันศีล (วันพระ) ไมใชวันเสีย ไมใชวันอาทิตย วันจันทร และวันพุธ ซ่ึงปหนึ่งมีคร้ังเดียว โดยปกติ
แลว เคร่ืองเซนไหวพอขุนหลวงวิลังคะมีอาหารหลักอยู 2 ชนิด ก็คือ ไกและหมู ซ่ึงการเล้ียงมีการ
สลับกันไปโดย เล้ียงไก 2 ป เล้ียงหมู 1 ป สลับกันไป นอกจากนั้นยังมีเง่ือนไขวาถาปไหนเล้ียงหมู 
ก็จะดูวันท่ีพอขุนหลวงจะกินหมู ถาปไหนเล้ียงไก ก็จะดูวันท่ีพอขุนหลวงกินไก โดยมีเง่ือนไขการ
เล้ียงหมูหรือไก ดังนี้ คือปท่ีเล้ียงไก ทุกครอบครัวในหมูบานจะนําไกมารวมกัน แลวนํามาตมเพื่อ
เล้ียงขุนหลวงแลวนําเอาเลือดไกท่ีเชือดกันสดๆ มาทาท่ีบันไดข้ึนศาลขุนหลวง ศาลเสนาซายขวา 
ศาลชาง มาสวนปท่ีเล้ียงหมู ตองเปนหมูดําตัวเมียเทานั้น การฆาหมูใหใชไมแหลมแทง หามใชมีด
โดยเด็ดขาด แลวเอาเลือดหมูใสถวยถวาย  เคร่ืองบวงสรวงท่ีสําคัญในพิธีกรรมเล้ียงขุนหลวงมีดังนี้ 



 72  

1.  ตะแหลวหลวง เปนสัญลักษณของพิธีเล้ียง เพื่อขอฟาขอฝนทําไรทํานา 
ใหน้ําดี มีลักษณะเปน ตา 9 ตา มีโซรอยปลา 2 เสน เพื่อใหมีน้ํา ปลา อุดมสมบูรณและไมมีการ
กําหนดวาตองเปนใครท่ีจะสานตะแหลวหลวงได ใครก็สามารถสานได 

2. กวยโจน จะเปนการสานกวย (ตะกรา) เล็กๆ เพื่อใสของไหวขุนหลวง 
เสนาซายขวา และหลักชางมา เพราะสมัยกอนไมมีชอน ชาม ขันโตก เลยใชตอกสานเปนกวยและ
เอาอาหารใสเขาไป แลวแตวาปนั้น ๆ เล้ียงหมูหรือไก โดยจะทําท้ังหมด 8 อัน เนื่องจากพอขุนหลวง 
ทานจะทรงชาง และมีเสนาซายขวาข่ีมา ดังนั้น เวลาเล้ียงขุนหลวงตองทํากวยโจนเล้ียงขุนหลวง          
เจาท่ีเส้ือบาน หลักชาง หลักมา เสนาซาย เสนาขวา แลวก็หลักตะแหลว รวมท้ังหมด 8 อัน ผูดําเนิน
พิธีกรรมจะเปนผูเฒาผูแกท่ีสามารถพูดภาษาลัวะท่ีจะส่ือสารกับพอขุนหลวงได ซ่ึงในปจจุบันเปน
พออุยศรี พออุยศรีจะอัญเชิญพอขุนหลวงมารับของเล้ียงเปนภาษาลัวะ โดยมีคํากลาวแปลเปน
ภาษาไทย คือ “เจาพอขุนหลวงวันนี้วันดีมาเล้ียงขุนหลวงพรอมเลมเล็กเลมใหญใหเจาพอมาดู            
ขอเจาพอมารับมากินใหอ่ิมๆ” ในอดีตการทําพิธีเล้ียงขุนหลวง เวลาทําพิธีทําพิธีอยูหามออก และคน
ท่ีอยูขางนอกเวลาทําพิธีหามเดินเขามา มีการหามคนในออก หามคนนอกเขามาในหมูบาน               
โดยจะสานตะแหลวแมมายไวหนาหมูบาน  เพื่อไมใหคนอ่ืนเขา นอกจากชาวลัวะเทานั้น        
(ไพศาล ไทยใหม และคณะ, 2549 อางแลว) 

- พิธีเล้ียงผีเส้ือบาน ผีเส้ือบานเปนผีเช่ือมความสัมพันธระหวางตระกูลและเครือ
ญาติใหยอมรับกฎการอยูรวมกันของชุมชน กฎระเบียบของผีเส้ือบานในหมูบานนั้นไมตายตัว
เหมือนผีปูยา เมือมีหลายตระกูลรวมกันเปนชุมชน เปนหมูบานจะมีผีคุมครองดูแลหมูบานใหสงบ
สุข อุดมสมบูรณ ชุมเย็น โดยจะต้ังศาลข้ึนเรียกวา ศาลเส้ือบาน ศาลเจาบาน หรือศาลเจาพอบาน 
ท่ีต้ังของศาลมักเปนตนไมใหญหรือจอมปลวก เช่ือกันวาผีเส้ือบานอาจมีพาหะข่ีในการออกตรวจ
หมูบาน (ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, 2527) ชาวบานเมืองกะจะทําพิธีการเล้ียงขุนหลวงและเล้ียง
เส้ือบานไปพรอมๆ กัน โดยการแบงอาหารไปถวายแกเส้ือบานดวย คือผีท่ีคอยดูแลทุกขสุข ของคน
ในหมูบาน ใหมีความสุขสมบูรณรางกายแข็งแรง ปกปองกันภัยตางๆ เชน พายุ โรคระบาดตางๆ จะ
เล้ียงตอนเดือนหกเปง (ข้ึน 15 คํ่า) ของทุกป หรือเดือนมีนาคม สวนชาวบานพระบาทส่ีรอยจะเล้ียง
พรอมกับงานสรงน้ําพระพุทธบาทส่ีรอย 

- พิธีเล้ียงผีขุนน้ํา ความเช่ือเร่ืองผีขุนน้ําจากการสัมภาษณสวนใหญ เช่ือตามท่ีพอ
แมไดบอกกลาวไวและเปนความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ ถายทอดจากพอแมสู
ลูกหลาน เพื่อเปนท่ีพึ่งทางใจและผีขุนน้ําจะเปนผูดูแลปาขุนน้ําใหมีน้ําอุดมสมบูรณ นํามาใชดื่มกิน
และเพาะปลูกไดอยางเพียงพอไมมีขาด อีกท้ังชวยดลบันดาลใหขาวในนา การปลูกขาโพด การปลูก
ถ่ัวเหลือง การปลูกถ่ัวปลูกงาไดผลผลิตดี มีพอกิน ถามีปญหา เภทภัยตางๆ เชน โรคแมลง พายุฝน 
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เขามาก็จะชวยขจัดปดเปาใหพนไปจากท่ีดินของตน เม่ือปใดละเลย หรือละเวน อาจจะท้ังโดยความ
ต้ังใจ หรือไมต้ังใจตอพิธีกรรมเล้ียงผี หากมีการปลูกพืช ก็จะเกิดความเสียหาย น้ําแลง ผลผลิตไม
พอกิน ก็จะคิดวาเปนเพราะเจาท่ีเจาทางบันดาลโทสะเอา จึงตองมีการเล้ียงผีเปนการขอขมาลาโทษ 
จัดเหลายาปลาปงแลวแตกําลังศรัทธาเปนเคร่ืองเซนไหว เพื่อเปนการสักการะและขอขมาและมี
ประเพณีเล้ียงผีขุนน้ําทุกป ในเดือน 9 เมือง หรือเดือนมิถุนายนผูเล้ียงผีขุนน้ํา จะมีช่ือเรียกวา “ต้ัง
เขา” โดยมีชาวบานเปนผูเลือก ชาวบานจะมีการฮอมปจจัย (บริจาค) ส่ิงของในการเล้ียงโดยไมจาํกดั
วาไกกี่ตัว แลวแตชาวบานบริจาค การเล้ียงผีขุนน้ําสามารถเล่ือนการเล้ียงได แตตองอยูในกําหนดป
นั้นๆ สวนการเล้ียงผีขุนน้ําในการตอทอประปาจะเลี้ยงตอนท่ีตอทอน้ําประปา เพื่อขอนํ้าจากผีขุน
น้ําหลังจากวางทอประปาเสร็จ ก็จะทําการเล้ียงหมูหนึ่งตัว เหลา และเคร่ืองเซนไหว และจะเล้ียงท่ี
บริเวณขุนน้ํานั้นๆ พอเล้ียงเสร็จก็จะขอแบงปนจากท่ี เจาท่ีผีขุนน้ําไดกินเสร็จเรียบรอยแลว และจะ
นํามาประกอบอาหารเล้ียงชาวบานท่ีไมรวมพิธี ท่ีบริเวณขุนน้ํานั้น โดยจะไมนําหัวหมูและ
เคร่ืองเซนไหวเขาบาน 

- ผีเจาปา เจาเขา  ชุมชน มีความเช่ือเร่ืองผีเจาปา เจาเขาควบคูมากับผีขุนน้ํา เพราะ
ปาเขาและขุนน้ําเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ดังนั้นเม่ือมีการเล้ียงผีขุนน้ําก็จะมีการเล้ียงผีเจาปาเจา
เขาควบคูกันไปในตัว และเปนความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษเชนกัน เพื่อเปนท่ีพึ่ง
ทางใจ ซ่ึงสมัยกอน กอนท่ีจะมีการถางปา โคนตนไม จะมีการบนบานศาลกลาวเจาท่ีเจาทางไวกอน 
พอถางปาเสร็จหรือเผาเรียบรอยแลว บริเวณท่ีจะทําการเพาะปลูกก็จะมีการเล้ียงผีเจาปาเจาเขาตามท่ี
ไดบนบานศาลกลาวเอาไว  เพราะในสมัยกอนการเลือกทําเลที่จะถางปาเพื่อ  การปลูกขาวไร หรือ
พืชไรอ่ืนๆ มักจะเลือกหาท่ีทําเลที่เปนท่ีตากแดด คือท่ีท่ีมีแสงแดดสองถึงท้ังวันและมักจะอยูทางทิศ
ตะวันตกของภูเขา เพราะจะไดรับแสงแดด ในตอนบาย พอถางปาเสร็จและเผาเรียบรอยแลว บริเวณ
ท่ีจะทําการเพาะปลูก จะมีการเล้ียงผีตามท่ีไดบนบานไว  

การเคารพนับถือผีเจาปา เจาเขาก็เหมือนกับการเคารพเจาท่ีทางโลก คือ คนเปรียบ
เหมือนกับปาไมเปนเจาท่ีของปา ผูใหญบานก็เปนเจาท่ีของหมูบาน เม่ือเราจะเขาไปทําอะไรใน
พื้นท่ีจะตองบอกกลาวเจาท่ีเสียกอน การเขามาทํามาหากินจะตองมีความเคารพยําเกรง เกรางใจกัน
กอนจึงจะไมมีปญหา(สุขคํา คําแสน, 2551:  สัมภาษณ) สะทอนใหเห็นวาผีเจาปาเจาเขานั้นมี ความ
ศักดิ์สิทธ์ิยิ่งนัก ถึงแมวาเม่ือตอนที่เขาไปบนบานจะไมมีใครรูใครเห็นดวยก็ตาม พอเสร็จงานตาท่ี
ขอไวก็ตองทําการเล้ียง เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณท่ีชวยใหภารกิจเสร็จส้ินไปดวยดีสมดัง
ปรารถนา และเพื่อเปนการปฏิบัติตาท่ีตนไดรับปากไว แมจะเปนผีก็ตามซ่ึงหลังจากไดเล้ียงเจาที่เจา
ทางแลวก็จะมีความสบายใจ จะเปนผูปกปองดูแลรักษาผืนปาไม หากผูใดเขาไปหาของปา เล่ือยไม 
หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ โดยท่ีไมไดขออนุญาตเจาปาเจาเขา ก็จะปรากฏเหตุการณเหลือเช่ือ เปนลาง
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บอกเหตุมาบอกกลาว อันเปนปรากฏการณท่ีส่ือระหวางคนท่ีอยูกับปา กับ ส่ิงศักดิ์สิทธเหนือ
ธรรมชาติ  

ในสวนเม่ียงของตนจะมีผีเจาท่ีอยู และจะเล้ียงหัวหมูทุกป หลังจากเก็บเกี่ยวเม่ียง
เสร็จและเช่ือวาจะทําใหสวนเม่ียงคลาดแคลวจากภัยพิบัติตางๆ จากการสังเกตและความเช่ือของ
ตนเองในชวงหลังเวลาเกิดพายุลูกเห็บท่ีบริเวณหมูบานมักจะผานสวนของตัวเองเสมอ และความ
เช่ือเร่ืองผีกับการตัดไมยังถือเปนกุศโลบายอยูในชุมชน ไมเช่ือแตอยาลบหลู อาจมีอันเปนไปถึงชีวติ
ได ดังความเช่ือเร่ืองวัดพระบาทส่ีรอย ลานพระบาทท่ีมีการสรางโบสถในปจจุบันเคยมีบานคน
อาศัยอยู แตก็มีอันเปนโดยไมรูสาเหตุ จึงเกิดความเช่ือวา คนธรรมดาท่ีบุญบารมีไมถึงแตเขาไปอยู
ในท่ีศักดิ์สิทธ์ิของพระเจาจึงมีการยายออกไป (สงัด บุตรลี, 2551:  สัมภาษณ)           

- ผีเหมืองฝาย พิธีเล้ียงผีฝายในหมูบานเพ่ือแสดงความนับถือและขอบคุณท่ีผีฝาย
ใหน้ํา รวมท้ังขอขมาหากไดลวงเกินตอผี โดยวันแรกของปท่ีจะเร่ิมลงมือทํานาคือกอนวัน
เขาพรรษาจะมีการเล้ียงผีเหมืองฝายเม่ือเล้ียงผีฝายเสร็จแกเหมืองจะนําชาวบานไปทําการลองเหมือง 
(ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, 2537 อางแลว) โดยจะมีแกเหมืองเปนผูทําพิธีเล้ียง เคร่ืองเซนไหวจะ
มีการรวบรวมขาวของเคร่ืองเซน หรือเงินจากลูกเหมือง สวนใหญจะนิยมใชหมูกับไกสลับกันทุกป 
รวมท้ัง บุหร่ี เหลา จะมีการลองเหมืองและเล้ียงผีเหมืองฝายทุกปหลังจากกลองเหมืองฝายเสร็จ ก็จะ
ปลอยน้ําเขานา ในเดือน 9 เมือง คือเดือนมิถุนายน มักจะเล้ียงในชวงเขาชวงท่ีดวงตะวันกําลังจะข้ึน 
ซ่ึงมีความเช่ือวาจะทําใหผลผลิต ขาว และพืชผักข้ึนดี มีน้ําอุดมสมบูรณ สวนการเล้ียงผีเหมืองฝาย
ของระบบประปาของหมูบาน เม่ือชาวบานจะเขาไปทําบอพักน้ํา บริเวณตนน้ําหรือขุนน้ําเพื่อตอ
ระบบประปาใชในหมูบานหมูบาน ตองมีการบนบานสานกลาวกอนแลวพอเสร็จงาน จะทําการ
เล้ียงผีขุนน้ํา แตไมไดเล้ียงทุกป คือเม่ือมีการเขาไปใชประโยชนจากปาเพื่อขออนุญาตเจาท่ีและบอก
กลาว เพื่อขอใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และชวยปกปกรักษาแหลงน้ําใหมีความอุดม
สมบูรณตลอดป 

- พิธีเล้ียงผีมอน (ผีปูแสะยาแสะ) ชาวบานเมืองกะจะเล้ียง ภายหลังจากการเล้ียง
ขุนหลวงแลว ภายในเดือน 9  เดือนมิถุนายน ตองทําการเล้ียงผีมอนดวย ตัวอยางเชน ถาต้ังใจจะ
ปลูกขาววันนี้ ตองเล้ียงผีมอนวันนี้ ตองต้ังขาวกอน โดยมีการเล้ียงไกและทํากวยโจน (แตไมมีการ
ทําตะแหลวหลวง) แลวจึงจะลงแขกปลูกขาว 

- ผีเจานาย / เจาทรง ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยมีประเพณีเล้ียง ผีเจานาย / เจาทรง
ทุกป จะเล้ียงในเดือน 4 เปง (เดือนมกราคม ข้ึน 15 คํ่า) บาง เดือน 6 เปง (เดือนมีนาคม ข้ึน 15 คํ่า)
บาง โดยมีรางทรง (มาทรง) มาจากบานหนองกาย ชาวบานเรียกกันวา ผีเจาบอแกว เปนผีเจาบาน 
และมีเจาพอสายรุง  เจาขอมือเหล็ก เปนผีผูมาเยือน ในแตละปจะถวายอาหารคาว หวาน ท่ีสําคัญ
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ตองมีไขตมครอบครัวละฟอง เปนความเช่ือวาเพื่อเปนการปกปอง รักษาหมูบานใหขาวสะอาด
เหมือนผิวไข  

- ผีตง ผีนา มีความเช่ือวา จะชวยปกปกรักษาพื้นท่ีไรนา รักษาพืชผล ขาว ใหมี
ความอุดมสมบูรณ ไดผลิตผลเต็มเม็ดเต็มหนวย จะทําพิธีเล้ียงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะมีการ
เล้ียงผีอยูสองคร้ังคือ กอนการเพาะปลูก และหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนการหวานไถชาวบาน
จะทําการเล้ียงผีนาพรอมกับทําการแฮกนา โดยทําการปลูกขาวท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่งของนา 
หลังจากนั้นจึงเกี่ยวตนนําขาวท่ีปลูกนั้นไปเก็บไวบนหางผีนา (เปนแตะท่ีสานดวยไมไผ) พรอมกับ
นํากระทงใบตองใสขาวปลาอาหาร ของคาวหวานไปวางไว เพื่อบวงสรวงบอกกลาวใหผีนาชวย
ดูแลผลผลิตอยาใหมีส่ิงใดมารบกวน 

หลังจากเก็บเกี่ยวชาวบานก็จะมาชวยกันมัดเฟอง ขนขาวใสยุง (หลองขาว)ซ่ึงจะมี
พิธีกรรมเรียกขวัญขาวข้ึนหลองดวย โดยมีการกลาวเปนสํานวนโวหารแบบลานนา หลังจากนั้นจึง
นําขาวมัดแรกท่ีเกี่ยวไวข้ึนไปบนหลองขาวกอน เพื่อเปนการเชิญขวัญขาวใหกลับมาอยูท่ียุง 
(หลังจากท่ีจะตองผานกระบวนการสืบสายพันธุขาวมาตลอดระยะเวลาของการเพาะปลูก) ในหลอง
ขาวนั้นชาวบานจะใสใบขนุน ลูกฟก เอาไวดวย ท้ังนี้ชาวบานเช่ือวาจะชวยใหมีขาว มีสัตวน้ํา กิน
เพียงพอตลอดท้ังปนั่นเอง 

- พิธีกรรมบวชปา การบวชตนไม เดิมเปนการบวชตนไมใหญ ตนไมท่ีเปนพยาไม
ในชุมชน ซ่ึงเปนลักษณะผสมผสานระหวาพุทธ กับผี ตอมาเร่ิมมีหลายชุมชนที่ประยุกตความเช่ือ
ทางพุทธศาสนามาใชดูแลรักษาปา “การบวชปา” จึงเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานความเช่ือ วางดเวนจากการ
ทําความช่ัว การเบียดเบียนธรรมชาติ ผูมีจิตใจออนโยนมีคุณธรรม ก็จะละเวนไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
การบวชปา ไมไดมีความหมายเพียงแคประกอบพิธีกรรม หรือการนําเอาผาเหลืองไปมัดกับตนไม
เทานั้น แตกิจกรรมการบวชปาเปนส่ือสัญลักษณท่ีแสดงถึงความผูกพันและพึ่งพาอาศัยระหวางคน 
ตนไม และสัตวปาซ่ึงจะสงผลดีตอระบบนิเวศน วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินและประชาชนคือ การ
รักษาพืชอาหารของสัตวปา  การรักษาแมพันธ(พญาไม)และการเพ่ิมพืชอาหารใหกับชุมชน 
(โครงการบวชปาชุมชน 50 ลานตนฯ, 2539) 

ในการประกอบพิธีบวชปาจะไมไดกระทําทุกป การบวชปาแตละครั้งก็จะยาย
สถานท่ีไปเร่ือยๆ โดยเลือกสถานท่ีท่ีมีการบุกรุกทําลายปา หรือแผวถางปา เพราะเม่ือทําพิธีบวชปา
แลวจะมีผาเหลืองผูกติดกับตนไมไวเปนสัญลักษณ ทําใหชาวบานไมกลาตัดไมอีก เพราะเช่ือวา                 
ปานั้นไดบวชตามพิธีกรรมทางศาสนาแลว ถาไปตัดหรือแผวถางก็จะเกิดความไมเปนสิริมงคลกับ
ตนเองและครอบครัว ในขณะเดียวกันก็จะรวมแรงรวมใจกันจัดทําแนวกันไฟไปดวย โดยรวมกัน
เปนกิจกรรมของกลุมเครือขายอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ 
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- วันคริสตมาส ถือวาเปนประเพณีท่ีสําคัญของชาวคริสต โดยมีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ในวันท่ี 25 ธันวาคมของทุกป จะมีกิจกรรมของหมูบาน คือกิจกรรมเยาวชน
กลับบาน โดยลูกหลานท่ีไปทํางานหรือศึกษาเลาเรียนในตัวเมือง จะตองกลับบานเพ่ือรวมกิจกรรม
ดังกลาว มีดนตรี การแสดง การจําหนายอาหาร และของท่ีระลึก นํารายไดเขาเปนกองทุนเพื่อใชเปน
งบประมาณในการอนุรักษ ดูแล รักษาปาไม เหมืองฝาย ทุนการศึกษาแกผูยากไร เปนตน 

- ประเพณีสรงนํ้าพระพุทธบาทสี่รอย งานประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทส่ีรอย ซ่ึง
เปนงานประจําปท่ีทางวัดไดจัดทําบุญทุกๆป มีการเดินแหขบวนฆอง กลองและของวัตถุไทยทาน
พรอมดวยของบริวารข้ึนสูบนยอดเขา คือ วัดพระพุทธบาทส่ีรอยหรือเรียกวาประเพณีเตียวข้ึนดอย 
(เดินข้ึนเขา) งานทุกๆปมีการจัดทําบุญ 2 วัน คือ วันข้ึน 14-15 คํ่า เดือน 4 โดยเย็นวันข้ึน 14 คํ่า ของ
ทุกๆป จะมีการเดินขบวนแหฆอง กลอง เดินข้ึนไปวัดพระพุทธบาทส่ีรอย โดยเร่ิมเดินต้ังแตตอนคํ่า
เวลา 20.00 น.เปนตนไป จนข้ึนถึงวัดพระพุทธบาทส่ีรอยเชาในวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 แลวก็
ประกอบพิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ สามเณร ระยะทางท่ีใชในการเดินทางขบวนแหข้ึนวัดพระ
พุทธบาทส่ีรอยรวมท้ังหมด 16 กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการอนุรักษ รักษาประเพณี 
(เตียวข้ึนดอย) เดินข้ึนเขาหรือประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทส่ีรอยประจําป อีกท้ังเปนการสืบทอด
เจตนารมณของครูบาเจาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทยและพุทธสาสนิกชนผูเฒาผูแก ท่ีได
ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางแนวทางใหชนรุนหลังไดเดินตามแนวทางปฏิบัติสืบตอไป และเพ่ือ
เปนพุทธบูชาแดพระพุทธบาทสี่รอยดวยการเดินถวายพุทธบูชาเปนการชักจูงศรัทธาสาธุชนได
แสดงออกซ่ึงความสามัคคีและความตั้งม่ันศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ เปนท่ีพึ่งทางใจการดําเนินชีวิต เปนกําลังใจใหประกอบแตคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติ 
ทาน ศีล ภาวนา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนายั่งยืนยาวไปตลอดกาล 

ผูท่ีริเร่ิมจัดงานทําบุญประจําปหรือประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทส่ีรอยคือ ทานครู
บาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย ซ่ึงทานครูบาศรีวิชัยเปนผูนําญาติโยมศรัทธาสาธุชนเดินขบวน
แหฆอง กลอง ข้ึนไปวัดพระพุทธบาทส่ีรอยเปนคร้ังแรก เม่ือป พ.ศ.2472 ซ่ึงในสมัยนั้นยังไมมีถนน
หนทาง ตองเดินบุกปาผาดงข้ึนดวยความยากลําบาก ตองข้ึนเขาและขามลําน้ําหวย 32 ทา ข้ึนไปถึง
เชาในวันเพ็ญ 15 คํ่า เดือน 4 (เดือน 6 เปงเหนือ) และทําบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต สรงน้ํา
รอยพระพุทธบาท อยูปฏิบัติธรรม 1 คืน ต้ังแตนั้นเปนตนไปครูบาศรีวิชัยจึงส่ังใหรวมกันสรงน้ํา
พระพุทธบาทส่ีรอยข้ึนทุกๆป หลังจากนั้นทางศรัทธาสาธุชนท่ีอาศัยอยูท่ีเชิงเขาและไดรวมกับครู
บาศรีวิชัย ในคร้ังนั้น ก็ไดพากันประพฤติปฏิบัติมาประมาณ 30 ปหลังจากนั้น ประเพณี (เตียวข้ึน
ดอย)หรือประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทส่ีรอยก็ถูกท้ิงและลืมไป เพราะการเดินทางข้ึนวัดพระพุทธ
บาทส่ีรอย ซ่ึงไมมีถนนหนทางรถยนตไมสามารถข้ึนได ประกอบดวยครูบาศรีวิชัยไดมรณภาพ ครู
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บาอาจารยและศรัทธาญาติโยมท่ีเคยรวมงานกันจัดทําประเพณีสรงนํ้าประจําป ก็เฒาแกชราไม
สามารถจะเดินข้ึนได ประเพณีนี้จึงถูกลืม พอมาถึงปพ.ศ.2536 ประเพณีนี้จึงถูกร้ือข้ึนมาใหม โดย
เจาอาวาสวัดพระพุทธบาทส่ีรอยองคปจจุบัน คือ พระครูพุทธบาทเจติยารักษ (ครูบาพรชัย ปยวณโย)
และไดจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระพุทธบาทส่ีรอยมาทุกๆ ป จนถึงปจจุบัน ก็มีญาติโยมศรัทธา
สาธุชนเดินทางไปรวมกันเปนจํานวนมากและพึงไดรับน้ําสรงพระราชทาน 2 ป และตอไปทุกๆป ก็
จะขอพระราชทานน้ําสรงทุกป เพื่อนอมนํามาสรงรอยพระพุทธบาทในงานประเพณีสรงน้ําพระ
พุทธบาทส่ีรอยประจําทุกป ในวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 และจะรักษาประเพณีดีงามและทรงคุณคา
นี้ตลอดไป (พระครูพุทธบทเจติยารักษ, 2551) 

- ประเพณีวันสงกรานต ตรงกับเดือนเจ็ดของภาคเหนือ ซ่ึงเอาวันท่ี 13เมษายน 
ของทุกป เปนวันข้ึนปใหมของชาวไทยลานนา แตปจจุบันไดแผขยายไปท่ัวประเทศจนถือไดวาเปน
ประเพณีของปวงชนชาวไทย จะมีการดําหัวผูเฒาผูแก  ลูกหลาน ญาติพี่นองจะรวมกลุมกันเท่ียวดํา
หัวผูสูงอายุท่ีเคารพนับถือ เพื่อขอพรที่เปนสิริมงคลแกชีวิต นอกจากนี้จะมีการสาดน้ําซ่ึงกันอยาง
สนุกสนาน หลังจากรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแกเสร็จชาวบานก็จะทําการสรงน้ําพระพุทธรูปและมีขบวน
แหนางสงกรานต จะจัดเปนประจําทุกป  ซ่ึงวัฒนธรรมของเหนือจะถือเอาวันสงกรานตเปนวันรวม
ญาติกันญาติพี่นองท่ีไปอยูท่ีอ่ืนไมวาจะจะยายออกจากหมูบานไปหรือท่ีไปประกอบอาชีพใน
ทองถ่ินอ่ืน จะถือเอาวันสงกรานตกลับมาเยี่ยมบาน ซ่ึงจะมีการรวมกลุมพบปะสังสรรคกันในเพื่อ
รวมรุน รวมโรงเรียน จะมีการรดน้ํา ดําหัวครูบาอาจารย แสดงความกตัญูกตเวที พรอมจัดทําผาปา
มาถวายวัด เพื่อเปนการทําบุญและกลับมาทําคุณประโยชนแกทองถ่ินเดิมของตนเองและจะมีพิธีสืบ
ชะตา  สะเดาะเคราะห ซ่ึงชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะยังคงอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต
สืบตอกันมาอยางแนนเหนียว 

- ประเพณีทําบุญเขาพรรษา ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม มีประเพณีทําบุญ
เขาพรรษา ตามประเพณีท่ียึดถือมาต้ังแต พุทธกาลท่ีใหภิกษุอยูประจําท่ีเพื่อเขาพรรษาเปนเวลา 3 
เดือน ใหภิกษุถือโอกาสเลาเรียนธรรมวินัยตางๆ เปนการสืบทอดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 
บิดามารดา จึงนิยมบวชลูกหลานเปนภิกษุในชวงเขาพรรษา เพื่อใหมีโอกาสศึกษาธรรมวินัยทาง
พระภิกษุสงฆจะมีการเตรียมเสนาสนะ เพื่ออยูจําพรรษาทําวัตร ในสวนฆารวาสตอนเชาจะทําบุญ
ตักบาตร ฟงเทศน นําดอกไมธูปเทียน ขาวสารอาหารแหงและปจจัยจําเปนอ่ืนๆ มารวมกันท่ีศาลา
เปรียญเพื่อถวายพระ และมักจะมีกิจกรรมตางๆของชุมชนเชนการพัฒนาหมูบานตัดหญาหนาบาน 
และพัฒนาที่สาธารณะตางๆเชน วัดวาอาราม ปาชา โรงเรียน และท่ีทําการตาง ๆของชุมชุนและ
มักจะมีการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะของชุมชนเพื่อความรมร่ืนสวยงาม ตกตอนเย็นจะมีการเวียน
เทียน จากนั้นจะมีการรวมทําวัตร โดยเจาอาวาสเปนผูนําญาติโยมทําวัตร โดยจะมีการทําวัตรทุกวัน
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ตลอด 3 เดือนท่ีจําพรรษา และในเทศกาลเขาพรรษานี้ชาวบานบางคนจะยึดถือ ต้ังม่ันท่ีจะทําความดี 
โดยงดเหลา บุหร่ี และอบายมุขตางๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนนี้ 

- ประเพณีทําบุญออกพรรษา ในตอนเชาชาวบานจะรวมกันทําบุญตักบาตร ฟง
เทศน ถวายจําพรรษา ในวันออกพรรษาน้ีพระสงฆจะรวมกันทําพิธีออกวันวปารณา  คือการเปด
โอกาสใหมีการวากลาวตักเตือนกันได เนื่องจากบุญออกพรรษาเปนการชุมนุมพระสงฆจํานวนมาก
กอนท่ีจะแยกยายไปตามพื้นท่ีตางๆ ชาวบานถือเปนการทําบุญท่ีสําคัญท่ีจะถวายภัตราหารและ
บริวารตางๆ แดพระภิกษุ สามเณร ท่ีจัดเปนพิเศษ ประกอบกับเปนชวงท่ีวางเวนจากการทํานา รอ
เก็บเกี่ยวผลผลิต อีกท้ังสภาพดินฟาอากาศแจมใสเปนชวงยางเขาฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย ชาวบาน
จึงถือโอกาสทําบุญวันออกพรรษา 

- ประเพณีลอยกระทง (ยี่เปง) ในชวงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปจะมีประเพณีลอย
กระทงชาวบานจะชวยกันตกแตงสถานท่ีบริเวณวิหาร วัด โดยทําเปนซุมประดับประดาดวย
กระดาษสีท่ีจัดทําเปนดอกไม รูปสัตวตางๆ และโคมไฟ และท่ีบานของแตละคนก็จะทําการจัด
ตกแตงซุมประตูหนาบาน ประดับโคม ประทีบ โคมไฟ พอตกกลางคืนก็จะพรอมกันจุดประทีป 
โคมไฟ ดูสวยงามพอถึงวันลอยกระทงหรือวันยี่เปง ชาวบานจะมารวมกันทําบุญตักบาตร ฟงเทศน
ปลอยโคมไฟและลอยกระทงเพ่ือขอขมาแมน้ําลําคลองตางๆ สะทอนใหเห็นความกตัญูรูคุณ ตอ
พระแมคงคา ซ่ึงเปรียบเสมือนผูมีบุญคุณตอทุกชีวิต 

สรุปไดวา จากประเพณีและพิธีกรรม ขางตนของชุมชนพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ กลาว
ได ว าความ เ ช่ือ ท่ีป ฏิ บั ติผ านกิ จกรรม ท่ี เปนประ เพณีและ พิ ธีกรรมต า งๆ  ของ ชุมชน                         
เปนขบวนการจัดรูปแบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกันและมนุษยกับส่ิงศักดิ์                      
ท่ีมนุษยเคารพยําเกรง สงผลใหการอยูดวยกันของมนุษยเต็มไปดวยความรักใครปรองดอง และ
ความสามัคคีภายในชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนองคความรู นําไปสูการแกไขปญหาตางๆในการใช
ทรัพยากรรวมกัน เพื่อท่ีจะชวยกันถนอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู เหลือเผ่ือถึงคนรุน
หลังสอดคลองกับแนวคิดของ มนัส สุวรรณ (2549 อางแลว) นิวัติ เรืองพานิช (2537 อางแลว) และ 
เกษม จันทรแกว (2539 อางแลว) โดยผานกระบวนการรวมมือกันสรางเครือขายทางสังคมใน      
การอนุรักษพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะและขยายเครือขายออกไปในพื้นท่ีลุมน้ําท่ีมีขนาดใหญข้ึน คือพื้นท่ี
ลุมน้ําปงและพื้นท่ีลุมน้ําเจาพระยาในท่ีสุด 

3) การเรียนรูและการสืบทอด 
กระบวนการเรียนรูและการสืบทอด ภูมิปญญาของชาวบาน ชาวบานใชสติปญญา

ของตนสะสมความรูประสบการณดํารงชีพมาโดยตลอด มีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีก
รุนหนึ่งตลอดมาดวยวิธีการตางๆ กันออกไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน โดยอาศัยศรัทธา
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ทางศาสนา ความเชื่อถือผีสางตางๆ รวมท้ังความเช่ือบรรพบุรุษเปนพื้นฐานการถายทอดการเรียนรู
สืบตอกันมา  ซ่ึงระบบการเรียนรูในทองถ่ินท่ีสําคัญ เร่ิมถายทอดกันในครอบครัว โดยใชส่ือท่ีมีอยู
ในชนบท กระบวนการถายทอดความรูใชวิธีสอนและปฏิบัติจริงไปพรอมกัน ผูสอนคือผูใหญใน
ครอบครัวท่ีมีความรูในเร่ืองนั้นๆ ผูเรียนคือลูกหลานหรือเครือญาติท่ีมีแรงจูงใจจากตัวอยาง
ความสําเร็จในอาชีพของคนในรุนกอน การถายทอดในครอบครัวนี้จะเกิดข้ึนตลอดเวลา ผูเรียนเม่ือ
ชํานาญแลว ก็จะเปนผูสอนในรุนหลังตอไป (ชูเกียรติ ลีสุวรรณ, 2535)  

กระบวนการเรียนรู และ การสืบทอดของชุมชุนในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะนั้น ไดมีการ
ถายทอดจากรุนสูรุนโดยเร่ิมต้ังแตในระดับครัวเรือน ซ่ึงพอแมไดมีการถายทอดวิถีชีวิตท่ีอยูแบบ
พึ่งพิงปา เชน การเก็บหาของจากปา ไมวาจะเปน เห็ด หนอไม หรือของปาอ่ืนๆ ใหกับลูก โดยใน
การเขาปาแตละครั้งจะพาลูกไปดวย เพื่อใหไดเรียนรูจากสถานการณจริง และในขณะเดียวกันก็จะ
สอดแทรกขอคิด และสรางจิตสํานึกตามคํากลาวของสัมมนา สุขสบาย ประธานกลุมแมบานเมือง
กะวา  “ของท่ีมันอยูในปาก็ปลอยใหมันอยูกับปา ไมใหเก็บออกมา ถาจะเก็บตองถามแมกอน” ใน
การเก็บของปาแตละคร้ังก็เก็บเอาในจํานวนท่ีพอเพียงแกการยังชีพเทานั้น หรือในการทํานาซ่ึงเปน
อาชีพหลัก ในระหวางทํานาก็จะสอนลูกหลานโดยใหชวยทํานาพรอมกับสอนวิธีการและพิธีกรรม
ตาง ๆ ไปในเวลาเดียวกัน เชน การไถนา การเกี่ยวขาว การเล้ียงผี ในระดับชุมชนจะสงบุตรหลาน
ไปเรียนท่ีโรงเรียนสะลวงนอก ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จะสอนใหปลูกตนไม 
ปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของตนไม ใหรักปา โดยกิจกรรมสวนใหญจะรวมกับชุมชน หรือ กลุม
เครือขาย เชน โครงการปลูกตนไมเพื่อแม เปนตน กิจกรรมชุมชนรวมกลุมเครือขายอนุรักษลุมน้ํา
แมเลาะ ไดแก การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ชาวบานเช่ือวาปาเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปนปาของใน
หลวงฯจะไมมีใครกลาบุกรุกเขาไปตัด  ปลูกปาเพื่อใชหนี้ เช่ือวาใน การตัดตนไมก็ตองมีการปลูก
ปาทดแทน และจากการสัมภาษณกลุมแมบาน ซ่ึงแมบานสวนใหญมีการวางแผนไววา ถาลูกหลาน
ไดศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ก็อยากจะใหออกไปทํางาน นอกบานมากกวา เพราะในสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีระดับคาครองชีพท่ีสูงข้ึนการทํางานท่ีเปนหลักแหลงและมีเงินเดือนประจํา    
จะสามารถชวยใหบุตรหลานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาการทําอาชีพแบบพอแมในปจจุบัน เพราะเปน
อาชีพท่ีลาหลังและมีรายไดนอย ไมแนนอน และหวังไววาหากบุตรหลานของตนมีระดับการศึกษา
ท่ีสูงจะชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และสามารถดํารงชีวิตใหดีข้ึน ซ่ึงปจจุบันการศึกษาและ
เทคโนโลยีไดเขาถึงมากข้ึนกวาแตกอน ถาหากเยาวชนรุนหลังมีความรูมากข้ึน ก็อาจเปนผลดีถา
หากไดนําเอาความรูนั้นกลับมาพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญข้ึน  อีกอยางหนึ่งวิถีชีวิตของคนแตละ
รุนก็ตางกันและตองยอมรับในความแตกตางนี้ดวย ถาจะใหคนรุนหลังเขาปาเขาดอย สมบุกสมบัน
เหมือนคนรุนกอนก็คงจะเปนไปไมได ดังนั้นในเร่ืองของวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับปาลูกหลานจึงเร่ิมหาง
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เหินมากข้ึนตามไปดวย สวนการเรียนรูระหวางครอบครัวภายในชุมชนหรือระหวางชุมชนจะ
ถายทอดกันในประเพณีการลงแขก ซ่ึงจะเปนการสอน ปรึกษาหารือ หรือแลกเปล่ียนความรู
ประสบการณกัน ผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญก็จะสอนผูท่ีไมมีความรู ในงานประเพณีดังกลาว 

จะเห็นไดวา กระบวนการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําแมเลาะ จะเปนการเรียนรูและถายทอดกันภายในครอบครัวกอนในลักษณะพอสอนลูก และ
ถายทอดสูชุมชนโดยผานการบวนการตามประเพณีท่ีสืบทอดกันมาคือประเพณีการลงแขก             
อีกท้ังการแลกเปล่ียนความรูกันในท่ีประชุมของชุมชน การรวมงานกิจกรรมและประเพณีตางๆ 
ของชุมชน ซ่ึงสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวและระหวางเพ่ือนบาน ท่ีมี
ความใกลชิดคอยชวยเหลือเกื้อกูล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของยศ สันตสมบัติ (2524 อางแลว) และ
ผลการศึกษาของทัศนีย หิรัญวงษ (2546 อางแลว) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวกําลังขาดหายไปใน
สังคมชุมชนเมือง 

(ข) ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศ   
ชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ 4 หมูบาน มีการตั้งถ่ินฐานอยูในพื้นท่ีลุมตามหุบเขา

ลอมรอบดวยเนินเขาใกลกับแหลงน้ํา เปนตนกําเนิดของลําหวยหลายสายคือ ลําหวยแมเลาะ ลําหวย
แมกะเปยง ลําหวยเตารู ลําหวยโปง และลําหวยลําหวยเฮี้ย ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยเปนชุมชนท่ีอยู
สูงท่ีสุด เปนชุมชนของคนเมืองท่ียายมาจากบานหนองกาย อําเภอแมแตงมีการตั้งถ่ินฐานบานเรือน
ตามท่ีราบระหวางหุบเขาซ่ึงมีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณเปนแหลงตนน้ําลําธารชนิดปาท่ีพบเปนปาดิบ
เขาและปาดิบแลง การ ต้ังบานเรือนกระจายอยูตาม 2 ฝงลําหวยแมเลาะ รอบๆ พระพุทธบาทส่ีรอย 
พื้นท่ีการเกษตรสวนใหญจะทําสวนเม่ียงเปนอาชีพหลักและปลูกไมผลเมืองหนาวแซมในสวนเม่ียง 
ซ่ึงสวนเม่ียงจะอยูตามเนินเขาเหนือพื้นท่ีต้ังหมูบานข้ึนไป   

- ชุมชนบานแมกะเปยง  ประกอบไปดวย 2 กลุมบานคือ กลุมบานแมกะเปยง เปน
ชุมชนชาวกระเหร่ียง  มีการตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูตามเนินเขาท้ังสองฟากลําหวยจํานวน 2 สาย คือ
ลําหวยแมกะเปยงกับลําหวยเตารู ไหลมาบรรจบกันบริเวณเหนือหมูบาน ซ่ึงเดิมหมูบานต้ังอยูใน
หุบหวยแมกะเปยง แตโดยขอจํากัดเร่ืองพื้นท่ีทํานา ไมสามารถขยายพ้ืนท่ีเพิ่มได ชาวบานจึงตกลง
กันยายหมูบานข้ึนไปปลูกบนเนินเขาท้ังสองฝงของลําหวยแมกะเปยง คือท่ีต้ังหมูบานในปจจุบัน 
แลวขุดท่ีต้ังหมูบานเดิมเพื่อทํานาแบบขั้นบันได พื้นท่ีรอบหมูบานจะทําสวนล้ินจี่ สภาพปาไมมี
ความอุดมสมบูรณสูง ชนิดปาเปนปาดิบแลง มีน้ําตกท่ีเกิดจาก ลําหวยแมกะเปยงไหลผานโขดหิน
ในจุดตางๆ สูงบาง ตําบาง ตามสภาพภูมิประเทศตลอดและมีน้ําไหลตลอดท้ังปและ กลุมบานหวย
เตารู เปนหมูบานชาวมงขนาดเล็ก ท่ีอยูเหนือข้ึนไปจากกลุมบานแมกะเปยงประมาณ 2 กิโลเมตร มี
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การสรางหมูบานรวมกันเปนกลุม มีสวนล้ินจี่ลอมรอบหมูบาน มีขุนน้ําดื่มน้ําใชอยูเหนือหมูบานซ่ึง
เปนขุนน้ําของลําหวยเตารู ในปจจุบันการทําสวนล้ินจี่เปนอาชีพหลักและเชื่อวาการปลูกล้ินจี่ จะมี
ผลผลิต สูงกวาการปลูกขาวโพด กับขาวไร ที่ทําเปนแบบไรเล่ือนลอยแบบเดิม  

- ชุมชนบานเมืองกะ  เปนชุมชนเผาลัวะ มีการต้ังถ่ินฐานอยูขางลําหวยแมเลาะ 
เปนชุมชนเกาแกมีประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน ชุมชนบานเมืองกะ มีท่ีราบเปนบริเวณกวาง
ของสองฝงลําหวยแมกะเปยง ท่ีอยูตอนเหนือของหมูบาน จึงมีการขุดพื้นท่ีทํานาแบบข้ันบันไดเปน
ผืนใหญท่ีสุดของพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ซ่ึงลําหวยแมกะเปยงไหลมาบรรจบลําหวยแมเลาะบริเวณหลัง
วัดเมืองกะ รอบๆ หมูบานมีการปลูกสวนล้ินจี่แตไมไดผลเทาใดนัก มีชนิดปาท่ีผสมผสานระหวาง
ปาดิบแลงกับปาเบญจพรรณ 

- ชุมชนบานหวยสมสุก  มีลักษณะชุมชนเปนชนพื้นเมืองเปนสวนใหญ และมีชน
เผามูเซอบางสวน ลักษณะการอยูอาศัยยังคงเปนลักษณะครอบครัวใหญมากกวาครอบครัวเดี่ยวมี
การสรางบานเรือนอยูบริเวณขางลําหวย แมเลาะ ทํานาตามรองหวยเล็กๆ โดยทําการขุดเหมืองฝาย
จากลําหวยแมเลาะ สวนพื้นท่ีทํากินท่ีอยูเหนือเหมืองฝายจะปลูกสวนล้ินจี่ และปลูกถ่ัวเหลือง  
ระบบนิเวศของชุมชนเปนท่ีราบระหวางหุบเขา อยูบริเวณตาน้ํา อันเปนแหลงกําเนิดตนน้ําของลํา
หวยโปงและลําหวยเฮี้ย และไหลมาบรรจบลําหวยแมเลาะบริเวณกลางหมูบาน 

(ค) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ ประกอบดวยกลุมชาติพันธุท่ีแตกตางกันจํานวน4  

กลุมชาติพันธุ คือชุมชนบานเมืองกะ  เปนชนเผาลัวะ ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยและชุมชนบานหวย
สมสุก เปนชนพื้นราบหรือคนพ้ืนเมือง ชุมชนบานแมกะเปยง เปนชนเผากระเหร่ียงและมง จาก
ความแตกตางกันดานชาติพันธุของชุมชน จึงทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนของแตละชุมชนมี
ความแตกตางกัน จากการศึกษาของ ยศ  สันตสมบัติ (2542 อางแลว) ไดสรุปวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนของชนเผาท้ัง 4 เผาไวพอสังเขปดังนี้ 

1)  ชาวลัวะ ซ่ึงเช่ือกันวาเปนกลุมชาติพันธุท่ีต้ังรกรากอยูอยูทางภาคเหนือตอนบน
ของไทยมาเปนเวลานับพันป งานวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในภาคเหนือบางช้ิน เชน the hill tribe 
of northen Thailand ระบุวาชาวลัวะ เปนกลุมชาติพันธุดั้งเดิมของเขตภาคเหนือตอนบนมาเปนเวลา
กวา 2 พันป รูจักระบบการทํานาลุม และเปนชางตีเหล็กท่ีเกงมาก แตเดิมชาวลัวะต้ังรกรากอยูบนท่ี
ราบ โดยมีศูนยกลางอยูท่ีเชิงดอยสุเทพ ดังปรากฏหลักฐานของหอผีปูแสะและยาแสะ ในบริเวณน้ี
นอกจากนั้นชาวลัวะยังต้ังรกรากอาศัยอยูเรียงรายริมแมน้ําปง แตภายหลังชาวลัวะทําสงครามกับ
ชาวเมืองและแตกพายไปจึงหนีเขาไปอยูอยางกระจัดกระจายในเขตปาท่ีสูงข้ึน ลักษณะการตั้งถ่ิน
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ฐาน มักอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบาน กระจัดกระจายอยูตามท่ีราบลุมตางๆโดยท่ีต้ังชุมชนจะอยูใน
ชัยภูมิท่ีน้ําทวมไมถึง ตามเนินเขาหรือท่ีดอนเปนตน  

ชาวลัวะมีระบบการผลิตท่ีผสมผสานกันหลายรูปแบบ ท้ังการทํานาลุมหรือนาดํา 
และการทําไรหมุนเวียนไปพรอมกัน โดยพื้นท่ีสวนใหญทําการปลูกขาวเพื่อยังชีพ และปลูกอาหาร
ประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ ชาวลัวะ ยังเล้ียง วัว ควาย หมู เพื่อขายและอาจจับสัตวปาและเก็บของปา
เพื่อบริโภค ในการทําไรหมุนเวียนชาวลัวะจะปลูกขาวในไรแปลงหนึ่งๆ เพียงปเดียวแลวจะท้ิง
เอาไวอยางนอย 6-7 ปหรือ 12-15 ปแลวคอยกลับมาใชท่ีดินใหม ชาวลัวะยังนิยมปรับพื้นท่ีบริเวณ
เชิงเขาใหมีลักษณะเปนข้ันบันได ขุดทางระบายนํ้าจากลําธารเขาสูนา หรือใชปลองไมไผเปนทอ
ระบายน้ํานําเขานา เม่ือเสร็จจากการเกี่ยวขาวจะใชผืนนาปลูกผักหนาแลง ท้ังผักกาด ตนหอม สวน
ท่ีไรจะปลูกพืชไรกับพืชสวนครัว จําพวกงา ถ่ัวฝกยาว พริก มะเขือ แตง ขาวโพด ยาสูบ และปลูก
ดอกดาวเรืองและหงอนไก เปนตน 

ชาวลัวะมีกรรมวิธีในการถางท่ีไรโดยเร่ิมจากตีนเขาถึงยอดเขาชาวลัวะจะไมตัดไม
ใหญ แตเล็มกิ่งเพื่อใหแสงแดดสองถึงพืชไร ไมใหญจะถูกเก็บไวในไรรอบหมูบานตามแหลงน้ํา 
รอบตนน้ํา และบนสันเขาเพ่ือลดการกัดเซาะ และเปนเหมือนแหลงเมล็ดพันธุสําหรับการเติบโต
ของปาท่ีจะฟนตัวและเปนท่ีอยูของสัตวดวย สวนเวลาเผาไร ชาวลัวะท่ีมีท่ีดินอยูติดหรือใกลๆ กนัจะ
ทําการเผาไรพรอมๆกัน เพื่อใหคนชวยกันทําแนวกันไฟลุกลามออกนอกพ้ืนท่ี  

2) คนเมืองหรือไทยยวน ไทล้ือ ยอง ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน มักอาศัยรวมกันเปน
หมูบาน กระจัดกระจายตามท่ีราบลุมตางๆ โดยท่ีต้ังชุมชนจะอยูชัยภูมิท่ีน้ําทวมไมถึงตามเนินเขา
หรือท่ีดอน ระบบการผลิตหลักของคนไทยพ้ืนท่ีราบคือ การทํานาแบบนาลุม โดยบุกเบิกท่ีนาใน
บริเวณท่ีราบลุมขนาดใหญ มีระบบเหมืองฝายในการจัดการน้ํา ท่ีสามารถดึงน้ําเขาท่ีนาได นอกจาก
การทํานาลุมแลว คนไทยพ้ืนท่ีราบบางสวนยังข้ึนไปบนภูเขา ทําการเกษตรตัดฟน โคนเผาโดยทาํไร
ระบบพื้นท่ีหมุนเวียนเพื่อการฟกฟนของดินดวย ระบบการทําไรของคนไทยพื้นท่ีราบมีลักษณะเปน
การทําไรในระยะเวลาอันส้ันแลวปลอยใหปาฟนตัวในระยะเวลาอันส้ัน โดยชาวไทยพ้ืนท่ีราบจะทํา
ไรหมุนเวียนบริเวณจุดรอยตอระหวางหุบเขา เปนหุบเขาแมน้ําสายหลัก ปง วัง ยม กลุมคนท่ีทํา
การเกษตรลักษณะนี้มักมีสาเหตุมาจาก ความกดดันจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจนไมมีท่ีดิน     
ทํากินเพียงพอในพ้ืนราบ  นอกจากนี้ คนไทยพื้นราบยังทําสวนผสมกับการทําไรซ่ึงทําสวนชาหรือ
สวนเม่ียงในเขตท่ีสูง โดยมีการปลูกเม่ียงในระดับความสูงต้ังแต 600-1,300 เมตร มีการปลูกขาว  
เพื่อยังชีพ เล้ียงวัวเพื่อใชในการขนสงสินคาไปตลาด ตัดไมจํานวนมากเพื่อใชในกระบวนการทําชา
และเม่ียง  ในการทําไรของชาวไทยพ้ืนราบมักจะเลือกพื้นท่ีสูงท่ีเดินข้ึนไปไมไกลนักคนไทย      
พื้นราบมักมีความรูและความเช่ียวชาญของการจัดระบบเหมืองฝายเพราะสภาพพ้ืนท่ีลาดเทและมี



 83  

ความชันจากภูเขาท่ีสลับซับซอนเม่ือน้ําไหลลงมาสูพื้นราบกนแองกระทะจะมีความเร็วและแรง 
ระบบเหมืองฝายเปนวิธีการจัดการน้ําเพื่อนําน้ํามาใชประโยชนในระบบการผลิตของชาวบานระบบ
เหมืองฝายกําเนิดมาเปนเวลานับพันป ดังปรากฏขอมูล ในมังรายศาสตรซ่ึงเปนกฎหมายการเกณฑ
ไพรมาเปนแรงงานหลวงและกลับไปสรางเหมืองฝายในไรนาของตนตามจํานวนวันเวลาที่กําหนด 
ลักษณะของฝายคือ การกั้นลําน้ําดวยไมดิน และ หิน เปนตัวฝายแลวขุดลําเหมืองหรือคลองสงน้ํา
เขาสูท่ีนามีระบบการจัดแบงน้ําใหทุกคนอยางเปนธรรม มีผูนําเรียกวา แกฝาย-แกเหมือง และลาม
น้ําเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ไปตามขอตกลงของสมาชิกกลุม เหมืองฝายท่ีมีลักษณะเปนขอตกลง
รวมกัน 

3) มง ชาวมงนิยมต้ังบานเรือนอยูบนยอดดอยสูง อากาศเย็นและอยูหางจาก
หมูบานอ่ืน ๆ พอสมควร หากมีท่ีราบไมพอตอการต้ังหมูบานก็จะหาท่ีราบพื้นลาดจากยอดเขาที่ไม
ชันมากนัก อยูใกลแหลงน้ําพอตักหรือตอน้ําดวยระบบรางไมไผเขาหมูบานได ชาวมงมีความเช่ือวา
ทําเลที่ต้ังหมูบานท่ีดีจะทําใหผูคนท่ีอาศัยอยูในหมูบานมีสันติสุข ทํามาหากินไดผลดีไมมีโรคภัยไข
เจ็บมาเบียดเบียน ดังนั้น การหาพื้นท่ีทําเลดีสําหรับการต้ังหมูบานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
ชาวมง มีการตรวจสอบทิศ ประกอบกับแนวภูเขาโดยรอบ และเม่ือไดทําเลท่ีดีในการตั้งหมูบาน
แลว ก็มีการบนบานเซนไหวเจาท่ีเพื่อขออนุญาตต้ังหมูบาน 

การทําไรแบบชาวมงจัดเปนการใชท่ีดินเพื่อทําการเพาะปลูกเปนระยะเวลานาน 
แลวท้ิงท่ีดินเปนระยะเวลานาน เพื่อใหฟนตัวกลายเปนสภาพปา  ชาวมงนิยมทําไรบนลาดเขา โดย
ถางตนไมแลวเผาท้ิงท้ังหมดใหโลงเตียนเพื่อปลูกฝนแลวขาว  ครัวเรือนคือหนวยของการใชท่ีดิน 
โดยครัวเรือนจะถางไรขนาดเล็กของตัวเอง หรืออาจทําการถางไรรวมกับครัวเรือนอ่ืนๆ ชาวมงนิยม
ปลูกขาว และขาวโพด ในชวงเดือนเมษายน โดยแยกปลูกขาวและขาวโพดกันคนละแปลง 

4) ปกากะญอ  (กระเหร่ียง) ปกากะญอเปนกลุมชาติพันธุ ซ่ึงมี ช่ือเสียงใน           
ดานของการมีระบบการผลิตและวิถีชีวิตในลักษณะพึ่งพาและผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ชาวปกากะญอนิยมต้ังถ่ินฐานอยูในพื้นท่ีลุมกนกระทะลอมรอบดวยเนินเขาใกลกับแหลงน้ํา 
ชาวปกากะญอไมนิยมต้ังหมูบานบนภูเขาสูงหรือสรางบานบนสันเขา และไมใชระบบรางน้ําไมไผ
เขาหมูบาน แตนิยมต้ังหมูบานในเขตปาเบญจพรรณ มีไมไผเปนไมหลักสลับกับปาเต็ง รัง ท่ีมีไม
พลวงเปนไมหลัก การตั้งถ่ินฐานและระบบการผลิตของชาวเขาชาวปกากะญอมีลักษณะสอดคลอง
กับระบบนิเวศและผืนปาโดยรอบ กลาวคือ ชาวปกากะญอ จัดประเภทของปาเอาไวหลายประเภท 
และทําการเพาะปลูกปาในลักษณะของการปลูกพืชหมุนเวียน ดังนั้น การต้ังถ่ินฐานหมูบานจึงมี
ลักษณะของการต้ังถ่ินฐานท่ีถาวรในท่ีนั้นๆ ชาวปกากะญอ มักไมยายหมูบานตามสภาวะการใช
ท่ีดินท่ีหมดความอุดมสมบูรณเหมือนกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ท่ีทําการปลูกฝน 
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ลักษณะเดนของระบบการผลิตของชาวปกากะญอ คือ การทําไรหมุนเวียน การ
เตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกยังคํานึงความสามารถหรือแรงงานภายในครอบครัวท่ีสามารถทําการผลิตขาว
ได คุณภาพของดินและการเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกไมใหอยูชิดติดกับพื้นท่ีของครอบครัวอ่ืนมาก
เกินไปจนไมสามารถขยายพ้ืนท่ีไดหากมีความจําเปนเกิดข้ึนในอนาคต แตละครัวเรือนจะทําไร
หลายแปลงเพ่ือรอการพักฟนของดิน และเลือกใชไรทีละแปลงหมุนเวียนกัน ชาวปกากะญอ ยังนยิม
เบิกพื้นท่ีลุมเพื่อทํานาดํา และในบางพื้นท่ียังทําการปลูกขาวแบบนาขั้นบันไดบนพื้นท่ีเชิงเขา การ
ทํานาดําและนาข้ันบันไดเปนระบบการผลิตท่ีสามารถรักษาระดับ ของผลผลิตเอาไวในปริมาณคงท่ี
และสมํ่าเสมอมากกวาการทําไร นอกจากการผลิตขาวเปนพืชหลักเพื่อการยังชีพแลว ยังนิยมปลูก
พืชผักหลากหลายชนิด เชน มันแกว ฝาย ฟกทอง ถ่ัวดิน ฯลฯ และเล้ียงหมู เปด ไก เก็บของปาเพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อขาย ชาวปกากะญอยังทําการจําแนกปาตามการใชสอยและตาม
ความเช่ือดวยโดยแบงปาใชสอยออกเปน 5 ประเภท คือ 

1. ปาใชสอย ซ่ึงจะเปนแหลงน้ํา แหลงเช้ือเพลิง ท่ีอยูอาศัยของสัตวเล็ก และท่ี
ประกอบพิธีกรรม 

2. ปาชา เปนปาท่ีหามตัดไมเพราะถือเปนการรบกวนผี 
3. ปาเหลา คือ ปาฟนตัวจากไร เปนท่ีๆ เคยเปนไร แลวปลอยใหพักฟน 5-7 ป ปา

บริเวณนี้ถือเปนแหลงอาหารและยาใชชาวบานเขาไปเก็บมายังชีพได 
4. ปาหัวนา หรือ ปาเหนือผืนนา เปนแหลงตนน้ําท่ีใชหลอเล้ียงนาลุม 
5. ปาขุนหวย เปนปาท่ีอยูสูงและไกลจากหมูบานถือเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญ ซ่ึงมี

กฎหามบุกเบิกในปานี้ แตเก็บหาของปา ลาสัตวได  

ผลจากการศึกษาพบวา ชุมชนบานเมืองกะ เปนชุมชนเผาลัวะนับถือศาสนา
พุทธ   เปนหมูบานที่ เก าแก  อยูมานานสมัยปูยาตาทวด มีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย 
สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว เม่ือมีการแตงงานฝายชายจะไปอยูกับฝายหญิงและจะอยูจนกวาเก็บ
เงินหรือมีความพรอมก็จะแยกครอบครัวออกมาต้ังครอบครัวใหม โดยระหวางท่ีอยูกับพอแม ก็จะ
ชวยทํางานบานทุกอยางและจะแยกทําในสวนของตน ในฤดูแลงฝายชายมักจะเขาปาเพื่อเล่ือยไมไว
เตรียมสรางบานเรือน ก็จะสะสมไปเร่ือย ๆ จนกวาไมจะพอสรางบานจึงแยกครอบครัวออกมา  

ในอดีตชาวบานเมืองกะมีอาชีพทําการเกษตรมีการปลูกขาวไร ปลูกขาวโพด ถ่ัว
เหลือง ปลูกผักปลูกไม เชนแตง ถ่ัวฝกยาว ฟกทอง มะเขือ โดยปลูกปนกันในพื้นท่ีแปลงขาวไร
ดังกลาวและมีการเล้ียงหมู ไก วัว ควาย ไวเปนอาหารและใชงาน ใครอยากไดท่ีดินตรงไหน ปามี
สภาพอยางไร ไมมีใครสนใจ แลวแตความขยันของแตละคน ก็เขาไปถางโดยจะเลือกปาท่ีมีตนไม
ขนาดใหญ พื้นท่ีลางโลง โดยมีความเช่ือวาปาท่ีทีตนไมใหญ พื้นลางโลง ตอนปลูกขาว หรือพืช
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อ่ืนๆ ตนหญาในแปลงปลูกจะมีไมมาก ขาวหรือพืชผลอ่ืนๆ จะไดผลผลิตดี (สุขคํา คําแสน, 2551:  
สัมภาษณ)          

ในฤดูกาลเผาจะเลือกเผาในเดือนเมษายน หลังประเพณีสงกรานต เพราะตองรอ
ตนไมใหญท่ีตัดโคนลงแหง เวลาเผาจะไมเหลือซากใหเก็บอีกรอบ โดยจะเลือกเผาในวันอังคาร ซ่ึง
ถือวาเปนวันรอน เวลาประมาณบาย2 โมง เวลาเผาไรจะทําใหไฟไหมดี และจะไมมีการทําแนวกัน
ไฟ ปลอยใหไฟลามเขาปาไป เวลาไปเก็บหาของปา เชน ผักหวาน ตนกูด และการเขาไปลาสัตวปา 
พื้นท่ีปาจะไดโลง ลาสัตวงาย ในหนาฝนจะมีเห็ดข้ึนดี(จํารัส  ดุมไม, 2551: สัมภาษณ)       

วิถีชีวิตอยูกับปา คนบานเราถึงแมจะไมเจริญแตเรามีน้ําใจตอกัน พึ่งพาอาศัยกันได
แมในยามเดือดรอน เราเห็นน้ําใจและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก ความผูกพันฉันเครือ
ญาติพี่นอง แนนแฟนกันเสมอ ถาไดยินวาเกิดไฟไหม ไมวาจะอยูไหน ทําอะไรอยู ทุกคนจะวิ่งมา
ชวยเหลือกันทันทีโดยไมรีรอ แตชุมชนหรือบานเมืองเจริญรอบนอกน้ัน ไมมีน้ําใจ ดวยจิตใจถูก
ครอบงําดวยความเจริญทางดานวัตถุ และวิถีชีวิตความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน ถาหากเกิดไฟไหม
ข้ึนก็เรียกตํารวจ หรือดับเพลิงเอาเองก็แลวกัน(อําพัน  มณี, 2551:  สัมภาษณ)   

ชุมชนบานพระพุทธบาทส่ีรอย  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดพระบาทส่ีรอย เปน
ศูนยรวมในการประกอบพิธีกรรมศาสนาตางๆ ตามประเพณีของทองถ่ิน ซ่ึงวัดพระพุทธบาท          
ส่ีรอยน้ีนับวาเปนปูชนียสถานทางศาสนาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม            
ชีวิตความเปนอยูอาศัยอยูในพื้นท่ีภูเขาสูง การเดินทางลําบาก ชาวบานสวนใหญจะมีชีวิต         
ความเปนอยูอยางเรียบงายไมฟุมเฟอย โดยมีการปลูกพืชผักไวกินเอง และเก็บหาเอาจากปา จากการ
ท่ีไดไปดูงานของโครงการหลวงฯ ไดนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ          
ในหลวงมาใช บานพระพุทธบาทส่ีรอยมักจะมีนักทองเท่ียวและผูแสวงบุญจากตางจังหวัด            
มานมัสการพระพุทธบาทส่ีรอยอยูเสมอ และจะมีการปฏิบัติธรรมและคางแรมอยูในบริเวณวัด                
หมูบานจึงมีรายไดจากการขายผลผลิตผลไมจากสวนของตนเองและสมุนไพรจากปามาเปนรายได
เสริม แมจะทุกขกายแตใจก็สงบ เทาเขาปาเขาสวนก็จะไดเงินตลอด ถาไมไปก็จะไมมีรายได และจะ
นํามาขายเพ่ือแลกกับสบูยาสีฟน วิถีชีวิตสวนใหญยังคงอาศัยการใชบริการจากระบบนิเวศ ในปาเขา
ในการยังชีพ คือการเก็บเม่ียงและการปลอยวัวเขาปา หรือการอาศัยไมจากปาเพื่อทําฟน และการ
สรางท่ีอยูอาศัย ฯลฯ รวมถึงการใชลําหวย เปนแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภค 

ชุมชนบานหวยสมสุก  ชาวบานนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดอยู  2  วัด  คือ  วัดหวย
สมสุก นิกายมหายุติ และวัดใหมหวยสมสุก เปนสายวัดปานิกายธรรมยุติ เดิมท่ีทํามาหากินอยูท่ีบาน
หนองกาย ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง ตอมามีการสัมปทานปาไม ชาวบานจึงมารับจางทํางาน
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แลวเห็นวาพื้นท่ีนาจะทํามาหากินได จึงชักชวนลูกหลานมาอยู มาบุกเบิกทํานา เพราะมีแหลงน้ํา
อุดมสมบูรณ และมีน้ําหวยแมเลาะไหลผานหมูบาน ดังนั้นจึงมีวิถีชุมชน ท่ีเอาแบบอยางมาจากบาน
หนองกาย  มีการทํานาแบบขั้นบันไดวิถีชีวิตสวนใหญยังคงอาศัยการใหบริการจากระบบนิเวศใน
การยังชีพ ไมวาจะเปนการเก็บหาของปา เชน เห็ด หนอไม ใบตอง การลาสัตว หรือการอาศัยไมจาก
ปาเพื่อทําฟน และการสรางท่ีอยูอาศัย ฯลฯ รวมถึงการใชตาน้ํา เปนแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร ในบาน วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นอยูกันแบบพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน เชนในฤดู
ทํานาก็จะมีการลงแขกชวยเหลือกันเปนการไดพบปะพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกันในทุกเร่ือง ทําให
ความเปนอยูสนิทสนมกันเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน  

สวนวิถีชีวิตชุมชนบานแมกะเปยงเปนการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย สมถะ ยึด
หลักการอนุรักษและอยูรวมกับปาไมนับถือศาสนาคริสต มีการเขาโบสถทุกวันอาทิตย 3 รอบ คือ 
รอบเชาสําหรับกลุมสตรี แมบาน รอบเที่ยง สําหรับบุคคลท่ัวไปและผูสนใจ และรอบหลังบายสอง
โมง เปนรอบของกลุมเยาวชน ซ่ึงแตละรอบจะมีกิจกรรมแตกตางกันไป ในเทศกาลสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันคริสตมาส วันอิสเตอร ทุกครัวเรือนจะนําอาหาร ผลไมมารวมกัน เพื่อรับประทาน
อาหารรวมกัน วิถีชีวิตกับการประยุกตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบานแมกะเปยงภายใตการนํา
ของผูนําหมูบานผนวกกับชุมชนตองการเห็นหมูบานของตนมีการพัฒนา จึงรวมมือกันทุก ๆดาน
อยางเขมแข็งทําใหหมูบานนาอยู ชวยกันอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ นําความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในหลักของศาสนา มาเปนหนทางการแกไขปญหาชุมชนและสรางความสามัคคี 
แตเดิมนั้น ชนเผากะเหร่ียงจะมีการทอผา เพื่อทําเครื่องนุงหมตามรูปแบบ วัฒนธรรมการแตงกายท่ี
มีมาแตดั้งเดิม ซ่ึงชนเผามงในกลุมบานหวยเตารู ก็จะนําผาทอไปปก ในรูปแบบวัฒนธรรมของชน
เผาตนเอง ตอมา ปาพร หรือนางสุรียพร  คีรีผจญ ซ่ึงมีตําแหนงเปนประธานกลุมสตรีแมบาน
ขณะนั้น ไดเล็งเห็นผลประโยชนของการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปนสินคาจึงใหแนวทาง
และความรูแกกลุมสตรีในหมูบาน และจัดต้ังกลุมหัตกรรมในครัวเรือน ผลิตผลงานหัตถกรรม      
ผาทอพื้นเมืองกะเหร่ียง เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ผาคลุมเตียง ผาปูโตะ กระเปา เปนตน เม่ือมีการ     
คัดเลือกหมูบานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คร้ังแรกในป 2547  ก็ไดนําผลิตภัณฑผาคลุมเตียง เขา
รวมโครงการฯ  ซ่ึงในขณะน้ันถึงแมจะมีความสวยงาม และมีเอกลักษณเปนของ เนื่องจากบาน
แมกะเปยงเปนหมูบานชาวเขาในพื้นท่ีไกลจากตัวเมือง สภาพความเปนอยูโดยรวมจึงยึดวิถีชีวิต
ทองถ่ิน สภาพทางเศรษฐกิจจึงตองการการพัฒนายิ่งข้ึน ดังนั้นแกนนําชุมชนชาวบาน และองคกรท่ี
เกี่ยวของท้ังทางภาครัฐ และ เอกชน จึงรวมกันวางแนวทางเพื่อการพัฒนาหมูบานต้ังแตระดับความ
ตองการพื้นฐานไปจนถึงการเปนหมูบานท่ีมีความเปนอยู ท่ีดีมีความม่ันคง เขมแข็งในทุกๆ ดาน 
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(ง) ระบบเครือญาติ  
ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยและชุมชนบานหวยสมสุกมีบรรพบุรุษท่ีอพยพยายถ่ิน

ฐานมาจากบานหนองกาย และบานสันปายาง  ทําใหระบบเครือญาติของชาวบานท่ีอยูในชุมชนมี
เครือญาติเดียวกันเปนกลุมใหญ คนเมืองจะแตงงานกับคนเมือง มีลูก 2-3 คนแลวสงลูกใหปูยา-ตา
ยาย เล้ียงและสงเรียนหนังสือท่ีหมูบานขางลาง ในชุมชนบานหวยสมสุก ในระบบพิธีกรรมหมูบาน 
พิธีกรรมเชิงสังคม จะไมมีการแบงแยกชนเผา เชนในเทศกาลปใหมเมือง จะมีการรดน้ําดําหัวคนแก 
ก็จะมีการเชิญผูสูงอายุท้ังหมูบานไมวาจะเปนคนเมือง หรือ ชนเผามูเซอ มาใหลูกหลานไดรดน้ําดํา
หัว และใหศีลใหพรลูกหลาน หรือพิธีกรรมทางศาสนาคริสต อาทิ วันคริสตมาส ชาวบานทุกคนจะ
มารวมเงินรวมแรง ชวยเหลือกันตามหนาท่ี เชน กลุมแมบานก็จะดูแลในเร่ืองอาหารการกิน เปนตน 

สวนชุมชนบานแมกะเปยง ประกอบดวยชุมชนชาวมง ซ่ึงความเปนเครือญาติเปน
หนวยในการจัดการหลักในการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะหางของ
ความสัมพันธหากเปนเครือญาติใกลชิดก็จะไดรับการดูแลเอาใจใสมาก และจะลดหล่ันลงไป
ตามลําดับความใกลชิดของการเกี่ยวดองเปนเครือญาติ และชุมชนชาวกระเหร่ียงซ่ึงจะให
ความสําคัญกับความสัมพันธแบบเครือญาติเปนอยางมาก โดยถือวาเปนครอบครัวเดียวกัน ตองรัก
ใครหวงหาอาทรกัน มีความรักและเมตตาตอกัน ตองชวยเหลือเกื้อกูลกันเม่ือประสบความเดือดรอน
(อุไรวรรณ  แสงศร และคณะ, 2547) ซ่ึงสังคมครอบครัวบานแมกะเปยงเปนสังคมแบบครอบครัว
เดี่ยว ถาลูกแตงงานไปแลว จะตองสรางบานใหมท่ีเปนของตนเอง สวนใหญจะมีการแตงงานกับคน
ในหมูบานเดียวกัน บางสวนก็อาจจะแตงงานกับคนตางถ่ิน และในทุกปของวันเฉลิมพระชนม
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือ วันพอแหงชาติ จะมีพิธีถวายพระพรแดในหลวงและ
จะมีพิธีเคารพผูเฒาผูแกท่ีเปนผูชาย โดยมีฝายหญิงเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังหมด 

และระบบเครือญาติของชุมชนชาวลัวะนั้นปญญา ฤทธิกุลพนา สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลบานเมืองกะเลาวา “คนบานเมืองกะมีความผูกพันกันสูงมาก เนื่องจากเปนผูสืบ
เช้ือสายมาจากชนเผาล๊ัวะเหมือนกัน ในปจจุบันจะมีการเขามาแตงงานของคนตางถ่ินอยูบาง แตก็มี
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไดไปหาของปาลาสัตว ไดมาก็แบงกันหรือเรียกมารวมกินดวยกัน เชน เม่ือ
ไดหมูปามาก็จะเรียกคนท่ีรูจักกัน มาชวยกันชําแหละทํากับขาวกินดวยกัน ท่ีเหลือก็จะแบงกันกิน 
อาจจะเปนการซ้ือหรือนําของอยางอ่ืนมาแลกก็ได บางทีก็ใหฟรี แลวแตความสัมพันธของแตละคน 
อันเปนภูมิปญญาของการอยูรวมกันของคนในชุมชนต้ังแตอดีต กลาวคือ คนสมัยกอนจะสอนวา ถา
ไดปลามา 1 ตัว จะทําอยางไรใหมีกินตลอดท้ังป อาจนําไปตากแหง อบ นึ่ง หรือแปรรูปอยางอ่ืน แต
คนท่ีนี่จะนําเอาไปแบงปนคนในชุมชน เพราะถาหากเขาไดปลามา เขาก็จะมาแบงใหเราเหมือนกัน 
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สภาพหมูบานมักจะไมคอยทําร้ัวกันแนวเขตบาน เพราะสวนใหญจะเปนญาติหรือพี่นองกัน จะมีการ
ไปมาหาสูกันสะดวก บางคนเวลาเขาปาหรือไปขางนอกก็จะฝากเพื่อนบานคอยดูแลบานชองใหกัน”  

4.2.1.2 ปจจัยภายนอกของชุมชน ไดแก  

(ก) นโยบายของรัฐ 
กระบวนการสรางเครือขายทางสังคม ของกลุมเครือขายตาง ๆ ท่ีเรียกตัวเองวากลุม

คนชายขอบนั้น นโยบายของรัฐในอดีตเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการกระตุนสรางจิตสํานึกในการ
ปองกันรักษาปา ของชุมชนกอใหเกิดการรวมตัวของชาวบานเพ่ือตอตานการรุกรานและแยงชิง
ทรัพยากรของชุมชนโดยบุคคลภายนอก จากขอมูลผลการวิจัยภาคสนาม เสนห จามริกและคณะ
(2536 อางแลว) ช้ีใหเห็นวาการตอตานโครงการของรัฐเปนตนกําเนิดของจิตสํานึกในการอนุรักษ
ปาในหลายๆ พื้นท่ี ซ่ึงไปบุกรุกแยงชิงทรัพยากรปาและท่ีดินทํากินของราษฎรซ่ึงกอใหเกิดปฏิกิริยา
ตอตานอยางรุนแรงจากชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการรุกรานของรัฐหากโครงการดังกลาวจะมี
คุณความดีอยูบาง ก็อาจจะกระตุนเรงเราใหชาวบานเร่ิมตระหนักถึงภัยคุกคามจากภายนอก และเร่ิม
มีการรวมตัวกันวางแผนการจัดการทรัพยากร เพื่อสรางเง่ือนไขตอรองกับรัฐโดยชุมชนเสนอตัวเปน
ผูอนุรักษปาแทนรัฐเสียเอง จากประเด็นดังกลาวในสวนของภาครัฐไดออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยากร หลักๆ อยู 5 พระราชบัญญัติดวยกันคือ 

1)  พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช 2484  
2)  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.2504 
3)  พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.2507 
4)  พระราชบัญญัติสวนปา  พ.ศ.2535 
5)  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  พ.ศ.2535 

ซ่ึงกฎหมายท้ัง 5 ฉบับเปนกฎหมายท่ีตราออกมาเพ่ือบังคับใชในการจัดการปาท้ัง
ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงอนุ รักษโดยมีกรมปาไม เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และออกมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญเกี่ยวของกับการอนุรักษพื้น ท่ี ลุมน้ํ า คือมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี                          
27 กรกฎาคม พ.ศ.2525 เห็นชอบใหมีการกําหนดช้ันคุณภาพของ 25 ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ                  
เพื่อจําแนกพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ําพรอมท้ังกําหนดมาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําแลวเสร็จ
สมบูรณเม่ือป พ.ศ. 2528 (ดูรายละเอียดในตาราง 5) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2541 ท่ีออกมาเพื่อแกไขปญหาจากการเรียกรองของกลุมเครือขายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) และ
กลุมเครือขายพันธมิตรตางๆท่ีเรียกรองใหรัฐบาลกันเขตพื้นท่ีอยูอาศัยท่ีทํากินและปาชุมชนของ
ชาวบานออกจากเขตเตรียมประกาศอุทยานฯและเรงรัดใหรัฐออก พ.ร.บ. ปาชุมชนเพื่อรองรับรับ
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สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรซ่ึงคณะรัฐมนตรีสมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (2540) มีมติเม่ือ
วันท่ี 29 เมษายน 2540 ใหมีการพิสูจนสิทธ์ิและกันพื้นท่ีของชาวบานออกจากเขตอนุรักษ แตการ
พิสูจนสิทธ์ิตองหยุดชะงัก เม่ือเปล่ียนรัฐบาลเปนสมัยของ นายชวน หลีกภัยโดยอธิบดีกรมปาไม 
นายปลอดประสพ สุรัสวดีไดผลักดัน ใหมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และออกมติ ค.ร.ม. 
ใหมเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) โดยระบุใหมีการใชภาพถายทาง
อากาศเพื่อพิสูจนสิทธ์ิเปนหลัก ซ่ึงเปนมาตรการท่ีมีขอจํากัดมากในการพิสูจนพื้นท่ีไรหมุนเวียน 
สวนเม่ียง และสวนมะแขวนของชาวบาน (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ และคณะ, 2548) 

ในสวนของการจัดการลุมน้ําในประเทศไทยไดเร่ิม ดําเนินการจัดการลุมน้ํามา
ต้ังแตป พ.ศ.2496 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน โดยมีกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช เปนผูรับผิดชอบโครงการ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวอาจเปนการมองเหรียญคนละดานกับ
ชุมชนและนักวิชาการ แตกระบวนการจัดการลุมน้ําของประเทศไทยก็ไดมีวิวัฒนาการปรับตัวให
เหมาะสมกับสภาพของชุมชนและการเปล่ียนแปลงของสังคมในรูปของการพัฒนา ซ่ึงเฉลียว     
แกนจันทร และคณะ (2549) ไดสรุปประวัติการจัดการลุมน้ําของประเทศไทยดังนี้ 

 
ประวัติของการจัดการลุมน้ําของประเทศไทย 
 
1. ระยะแรกของการดําเนนิงาน (พ.ศ.2496-2514) 
  การดําเนินงานของงานวิจัยเพื่อรักษาตนน้ํา กองบํารุง กรมปาไม นอกจากจะ
กระทําการวิจัย และยังไดเร่ิมปลูกปาเพื่อปรับปรุงตนน้ําในปเดียวกันคือป พ.ศ.2508 โดยทําการ
ปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปา ซ่ึงถูกทําลายไปแลวสวนมากเปนพื้นท่ีไรเล่ือนลอย เร่ิมปลูกท่ีหนวย
ปรับปรุงตนน้ําขุนคอง แมงาย และแมปาม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปนแหงแรก และได
ขยายงานทางดานการวิจัยและปลูกปาเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 
 
2. ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2513-2523) 
  การจัดการลุมน้ําแบบผสมผสานโดยเนนท่ีจะหารูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน
และฟนฟูพื้นท่ีตนน้ําลําธาร มีการดําเนินงานในลักษณะสหวิชาการมีกิจกรรมท่ีสําคัญไดแก การ
จัดการลุมน้ํา การจัดการทุงหญาเล้ียงสัตว การปลูกไมผลยืนตน การทําเกษตรโดยวิธีอนุรักษดินและ
น้ํา การปองกันการชะลางพังทลายของดิน การจัดการปาไม การควบคุมและปองกันไฟปา การ
กอสรางถนน ตลอดจนงานสงเสริมรายไดใหแกเกษตรกร เพื่อลดการทําไรเล่ือนลอย และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นท่ีลุมน้ํา 
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3. ระยะท่ีสาม (พ.ศ.2524-2530) 
  การดําเนินงานจัดการลุมแมน้ําแบบผสมผสาน ไดมีการดําเนินงานโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเร่ิมใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการลุมน้ํา การปลูกปาปรับปรุงพื้นท่ีตนน้ําลําธาร การควบคุมและปองกันไฟปา การปลูกพืช
หมุนเวียน การจัดทุงหญาเล้ียงสัตว การเกษตรปาไม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การฝกอบรม
งานศึกษาวิจัย และศึกษาดูงานของสวนขาราชการและเกษตรกรรวมท้ังการจัดสัมมนาชาวบานใน
หมูบานเปาหมายเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม โดยมีเจาหนาท่ีประสานงานโครงการ และอาสาสมัคร
ชาวบานเปนบุคคลหลักในการดําเนินงาน 
 
4. ระยะท่ีส่ี (พ.ศ.2530-2535) 
  การจัดการลุมน้ําโดยประชาชนมีสวนรวม การดําเนินงานของโครงการเร่ิมจาก
การเสริมสรางและสนับสนุนกระตุนจิตสํานึก การใหความรูดานตางๆที่ถูกตอง การจัดใหมีเวที
ชาวบาน การพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดและรวมวิเคราะหปญหา และพัฒนาระหวาง               
ชุมชน-ชุมชน ชุมชน-องคกร เครือขายและ ชุมชน-เจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังนี้ทางโครงการจะคอยให
คําแนะนําปรึกษา ละใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ ความรูทางดานเทคนิค 
ประโยชนท่ีดินโดยชุมชนมีสวนรวม 
 
5. ระยะท่ีหา (พ.ศ.2536-2545)  
              การดําเนินงานดานการอนุรักษตนน้ํา มีการพัฒนาโครงการความรวมมือในการ
อนุรักษและจัดการตนน้ํารวมกับองคกรความชวยเหลือจากตางประเทศหลายองคกร ซ่ึงแนวทาง
การดําเนินการสวนใหญมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ เปนการแกปญหาชุมชนใน
พื้นท่ีลุมน้ํา โดยใชรูปแบบการจัดการรวมมาใชดําเนินการ อันเปนการลดขอขัดแยงของชุมชนใน
พื้นท่ีตนน้ําไดเปนอยางดี 
 
6. ระยะท่ีหก (หลังปฏิรูปราชการ พ.ศ.2545-ปจจุบัน) 
             การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของหนวยงานภายใตการปฏิรูประบบราชการ 
จะมุงเนนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซ่ึงหมายถึงการบริหารงานดวยหลัก “พื้นท่ี-หนาท่ี-การมีสวนรวม” 
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการถายโอนบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการบางประการใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระดับชุมชน เพื่อใหเกิดการตัดสินใจ          
เชิงนโยบายไดอยางสอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนสําคัญ สงผลใหเกิดการ
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เสริมสรางศักยภาพการเรียนรูของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีลุมน้ําเชน การสราง
เครือขายชุมชนในการอนุรักษพื้นท่ีปาอนุรักษ โดยการจัดกลุมองคกรในการอนุรักษปาในขอบเขต
ลุมน้ําชุมชนจํานวนไมนอยกวา 737 หมูบาน การสงเสริมใหชุมชนต้ังถ่ินฐานอยูเปนหลักแหลง การ
อบรม ราษฎร อาสาสมัครพิทักษปา(รสทป.)การอบรมเยาวชนพิทักษปา และท่ีสําคัญคือการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการลุมแมน้ําครอบคลุม 25 ลุมน้ําหลักของประเทศ และจัดต้ังองคกรเครือขายของ
คณะอนุกรรมการลุมน้ําระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เพื่อใหเปนกลไกในระดับพื้นท่ีในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในลุมแมน้ําใหเกิดประโยชนตอชุมชนเปนตน   

สรุปไดวา จากแนวนโยบายการจัดการลุมน้ําของรัฐในระยะแรก ป พ.ศ. 2496-
2523 รัฐมีแนวนโยบายการจัดการลุมน้ําท่ีมุงเนนการจัดการทรัพยากรเปนหลัก ระยะท่ีสอง ป พ.ศ. 
2524-2545 รัฐเร่ิมมีแนวนโยบายการจัดการลุมน้ําแบบผสมผสานมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการลุมน้ํามากข้ึนและระยะท่ีสาม หลังปฏิรูปราชการ 2545 ถึงปจจุบัน รัฐมุงเนนการพัฒนา
เชิงพื้นท่ี โดยหลัก พื้นท่ี-หนาท่ี-การมีสวนรวม เปนหลักการจัดการทรัพยากรแบบปฏิสัมพันธ
ระหวางเจาหนาท่ีรัฐกับประชาชน สวนผลการดําเนินการจะเปนอยางไรนั้นข้ึนอยูกับบทสรุปของ
แตละปจเจกบุคคลในแตละมุมมอง นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
อยูในชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการที่เขามามีสวนในการจัดการทรัพยากรในเขตลุมน้ํา               
แมเลาะท่ีสําคัญคือ 

1) หนวยงานสังกัดกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
- หนวยปองกันรักษาปาท่ีชม.12 (หวยทราย) ต้ังอยูท่ีบานหัวฝาย หมูท่ี 5 ตําบล

หวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีหนาท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
จะรับผิดชอบงานตาม ระเบียบกรมปาไม วาดวยอํานาจและหนาท่ีของหนวยปองกันรักษาปา ฉบับ
ท่ี 1 พ.ศ. 2512 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2512  ดังนี้ 

ก.  หนาท่ีตรวจตราและควบคุมกฎหมายวาดวยการปาไม ทุกฉบับ 
ข.  หนาท่ีทางวิชาการ คือสํารวจเบ้ืองตน ทําแผนที่ หมายแนวเขต บํารุงปา

ธรรมชาติใหมีการสืบพันธุตามธรรมชาติ รวมถึงการบํารุงรักษาตนไม ลูกไมท่ีเกิดจากการสืบพันธุ
ตามธรรมชาติ 

ค.  หนาท่ีอ่ืนๆ 
-  เผยแพรและประชาสัมพันธงานดานปาไม 
-  การอนุญาตทําไม แผวถางปา เก็บหาของ และการใชประโยชนในพื้นท่ีปาไม 
-  การปราบปรามผูกระทําผิดกฎมายวาดวยการปาไม และการดําเนินคดี 
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ปจจุบันไดมีการตรากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติมเพื่อใหมีความ
ทันสมัย ทันตอเหตุการณ เชนการทํานโยบายการปองกันรักษาปาในเชิงรุก เนนการสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมกับหนวยงานรัฐ ซ่ึงหนวยปองกัน
รักษาปาท่ี ชม.12 (หวยทราย) มีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายใหประสบผลสําเร็จ
ไดเปนอยางดี 

- ปาไมอําเภอแมริม หนวยงานปาไมอําเภอต้ังอยู ท่ี ท่ีวาการอําเภอแมริม                  
มีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการควบคุม ดูแล และการออกใบอนุญาตตางๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจการปาไม 
เชน  การขอใชประโยชนพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ  การเคล่ือนยายไมบานเรือนเกา  การเก็บ
คาธรรมเนียมตางๆ เปนตน 

- สวนปาแมริม มีสํานักงานอยูท่ี บานหวยสมสุก หมูท่ี 7 ตําบลสะลวง มีหนาท่ี
ทําการปลูกสรางสวนปา ฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรม ดําเนินการตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ปท่ี 50 

2) องคปกครองสวนทองถ่ิน  
- องคการบริหารสวนตําบลสะลวง ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)         

เปนองคกรภาครัฐท่ีกอต้ังข้ึนจากผลพวงของนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางไปสู
ทองถ่ิน ภายใต พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
และดานอ่ืนๆ ไวดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดวยตนเอง 
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3. การสงเสริมการทองเท่ียว 
4. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี  ของทองถ่ิน 
5. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
8. การจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย 
9. การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดินทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10. การผังเมือง 
11. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
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12. การควบคุมอาคาร    
จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลสะลวง มีภารกิจและหนาท่ีในการพัฒนา

ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยมีงบประมาณรายไดสําหรับนํามา
บริหารงานในทองถ่ิน จากท่ีมาสําคัญๆ คือ รายไดจากภาษีอากร รายไดท่ีมิใชภาษีอากร และเงิน
ชวยเหลือจากรัฐ ในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 4 หมูบานๆ ละ 
2 คน รวม 8 คน ซ่ึงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไดรวมเปนแกนนําในการรวมกลุมจัดต้ัง
เครือขายในพื้นท่ีในทุกข้ันตอน พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ เชนการจัดทํา
ปายแสดงแนวเขตปา ปายรณรงคเร่ืองการปองกันไฟปา การสรางฝายชะลอความชุมช้ืน การรวม
กิจกรรมการปลูกปาของชุมชน ซ่ึงจะทําทุกป ฯลฯ 
 3) ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน เปนเจาหนาท่ีฝายปกครอง สังกัด
กรมการปกครอง มีหนาท่ีบริการประชาชนในพื้นท่ีอําเภอแมริม และพระราชบัญญัติ ลักษณะ
ปกครองทองท่ี พ.ศ. 2551ไดกําหนดหนาท่ีของผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานดังนี้ 

1. มาตรา 27 ผูใหญบาน  มีหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ี
และเปนหัวหนาราษฎรในหมูบานของตนและมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

-  อํานวยความเปนธรรมและรักษาความสงบเรียบรอยใหแกราษฎรภายในหมูบาน 
-  สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดในหมูบาน รวมท้ังสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
-  ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรภายในหมูบาน ในการติดตอหรือรับ

บริการของสวน ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของ

ราษฎรภายในหมูบานแจงตอ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
องคกรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหการแกไขชวยเหลือ 

-  ใหการสนับสนุน สงเสริมอํานวยความสะดวกแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-  ควบคุมราษฎรภายในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการโดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามท่ีทางราชการแนะนํา 

-  อบรมหรือช้ีแจงราษฎรใหมีความรูความเขาใจขอราชการกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ในการนี้สามรถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร 

-  แจงใหราษฎรชวยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน เพื่อบําบัดปดปอง
ภยันตรายสารธารณะอันมีมาฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการชวยเหลือ บรรเทาทุกข แกผูประสบภัย 
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-  จัดใหมีการประชุมราษฎรและกรรมการหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
-  ปฏิบัติตามคําส่ังกํานันหรือทางราชการ และรายงานเหตุการณท่ีไมปกติท่ีเกิดข้ึน

ในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมท้ังรายงานตอนายอําเภอดวย 
- ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวงกรม หนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูวาราชการ หรือนายอําเภอมอบหมาย 
2.  มาตรา  28ตรี  ในหมูบ านหนึ่ งให มีคณะกรรมการหมูบ านอัน

ประกอบดวยผูใหญบาน เปนประธานผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูในหมูบานผูนํา หรือผูแทนกลุม หรือองคกรในหมูบานเปนกรรมการหมูบานโดย
ตําแหนงและกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายอําเภอแตงต้ัง จากผูซ่ึงราษฎรในหมูบานเลือก
เปนกรรมการหมูบาน ทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน 

คณะกรรมการหมูบานมีหนาท่ี ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแก
ผูใหญบานเกี่ยวกับกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของผูใหญบาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอําเภอมอบหมาย หรือท่ีผูใหญบานรองขอ และ
เปนองคกรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาภายในหมูบาน และบริการกิจกรรม
ท่ีดําเนินงานในหมูบาน รวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน  

4) ผูนํากลุมตางๆ ในหมูบานท่ีไมเปนทางการ เชนผูนําทางศาสนา ผูนําเหมือง
ฝาย และอ่ืนๆ แมวากลุมผูนําตางๆ ในหมูบานจะไมมีอํานาจบังคับในทางกฎหมาย แตไดรับความ
เคารพ  นับถือ ยําเกรง จากคนในชุมชน ถือไดวาเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลเชิงสังคมในการบริหารงาน
ของชุมชนท่ีชวยสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ เชน งานพัฒนาหมูบาน งาน
ปรับปรุงซอมแซมเหมืองฝาย ทอน้ําประปาหมูบาน การระดมกําลังสรางฝายชะลอความชุมช้ืนของ
หมูบาน เปนตน 

ผลการศึกษาพบวา นโยบายตางๆ ของรัฐท่ีกําหนดขึ้นเปนตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผน ผานหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนสวนราชการ คือหนวยปองกันรักษาปาท่ี      
ชม.12 (หวยทราย) เจาหนาท่ีปาไมอําเภอแมริม เจาหนาท่ีสวนปาแมริม ท่ีสงเสริม สนับสนุนให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชน โดยเปนท่ีปรึกษาทางดานวิชาการ             
การปองกันรักษาปา การสนับสนุนพันธุกลาไม องคการบริหารสวนตําบลสะลวงสนับสนุนดาน
บุคลากร ชวยเหลือดานงบประมาณ จัดทําโครงการตางๆ และรวมกับผูนําในชุมชนท้ังท่ีเปน
ทางการคือผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และไมเปนทางการคือผูนําทางศาสนา ผูนําเหมืองฝาย               
มีบทบาทอยางสูงในการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีลุมน้ําของชุมชน โดยมีสวนรวมในการคนหา



 95  

สาเหตุของปญหา การแกไขปญหา ประชุมรับฟงความคิดเห็น ตัดสินใจ และใชกลไกทางกฎหมาย
มาเปนตัวควบคุม สอดคลองกับแนวคิดของ มนัส สุวรรณ (2549 อางแลว) ปธาน สุวรรณมงคล
(2527 อางแลว) และ อคิน รพีพัฒน (2527 อางแลว)  สงผลทางบวกตอชุมชน สวนผลทางดานลบ
นั้น ชุมชนท้ัง 4 หมูบานในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ไดรับผลกระทบจาก มติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2525 
เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญของลุมน้ําแมเลาะ เปนพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันท่ี 1 A และ 1 B ซ่ึงกําหนด
เปนเขตอนุรักษ โดยรัฐมีนโยบายท่ีจะผลักดันชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีลงมาอยูพื้นท่ีขางลางท่ีทาง
ราชการจัดให จากกระแสขาวดังกลาวชุมชนไดเกิดความต่ืนตัวเกรงวาพวกตนจะตองยายออกจาก
พื้นท่ีท่ีเคยทํามาหากินต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ และเขาใจวารัฐไดเขารังแก ลิดรอนสิทธิของพวกตน  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Vandergeest, Peter and Nancy Lee Peluso (1995) ท่ีกลาววา
กระบวนการในการควบคุมและครอบครองทรัพยากรของรัฐนั้นเปนการแสดงออกถึงอํานาจรัฐใน
ลักษณะตางๆ บางคร้ังการมองวารัฐสามารถใชอํานาจผานการครอบครองอาณาเขตหรือดินแดน
ตางๆ ได โดยแทนท่ีจะมีการใชกําลังหรืออาวุธตางๆแตกลับใชอํานาจผานพื้นท่ีเปนการควบคุม
พฤติกรรมของคนเหลานั้น การควบคุมพื้นที่ของมนุษยเปนอํานาจในการควบคุมพฤติกรรมของคน 
โดยการกําหนดอาณาเขตเปนลักษณะการใชพื้นท่ีในการแสดงออกข้ันพื้นฐาน การมีอํานาจในการ
ครอบครองอาณาบริเวณหรือการกําหนดอาณาเขตครอบครองเปนเคร่ืองมือท่ีนําไปสูอํานาจในทุก
ระดับ จึงกอใหเกิดการรวมตัวสรางเครือขายทางสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพื่อสรางพลัง
ตอรองนโยบายของรัฐ โดยไดรับการสนับสนุนจากเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) มูลนิธิ
ศึกษาพัฒนาชนบท และกลุมเครือขายพันธมิตรตางๆ  

 
(ข) การสงเสริมขององคกรเอกชน  
จากการศึกษาชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ท้ังส่ีหมูบานพบวามีองคกร

หนวยงานเอกชนหลายหนวยงานเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของชุมชน ไมวาจะเปนดาน
แนวคิดและความเช่ือ  วิถีชีวิต ความเปนอยู และกระบวนการสรางเครือขายฯของชุมชน ซ่ึงจะกลาว
ในรายละเอียดดังนี้ 

- สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย            
ไดสงเจาหนาท่ีเพื่อทําการเผยแพรศาสนาคริสต แกชุมชนบานแมกะเปยง ซ่ึงพื้นฐานชุมชนเปนชน
เผากระเหร่ียงและเผามง เดิมนับถือศาสนาพุทธและมีความเช่ือเร่ืองผี เปล่ียนมานับถือศาสนาคริสต
มีความเช่ือเร่ืองพระเจา โดยมีเหตุผลแหงการเปล่ียนแปลงความเช่ือดังกลาวอยูหลายประการและ
ทางสภาคริสตจักรไดสงเสริมกิจกรรมในการดํารงชีวิตของชุมชนไมวาจะเปนดานงบประมาณ 
การศึกษา วิชาการ และกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ของชุมชนตลอดมา
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นอกจากนี้ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Compunction และมูลนิธิ Christian Education จาก
คริสตจักร สภาคริสตชวยเหลือสนับสนุนชุมชนอยูหลายดาน คือ  

   1. ดานการสรางสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ 
   2. สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตร 
   3. สนับสนุนดานการศึกษา 
   4. สนับสนุนดานการจัดต้ังกองทุน 
   5. การจางแรงงานในศูนยสําหรับลูกหลานท่ีจบปริญญาตรีแลวกลับมา
พัฒนาหมูบาน  

- มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ริเร่ิมกอต้ังข้ึนและ
ทํางานในป 2517 จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในป 2518โดยมีหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณ  
(จันทร กุสโล) เปนผูกอต้ัง ท่ีต้ังสํานักงานอยูท่ีวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงค มุงเนนใหชาวชนบทในพ้ืนท่ีเปาหมายไดพัฒนาตนเองจนสามารถ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนดวยการสนับสนุนและสงเสริมการแกไขปญหารวมกันดวยระบบการ
รวมกลุมตามหลักการและรูปแบบวิธีการสหกรณ ควบคูไปกับการพัฒนาดานคุณธรรมตามหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา ภายใตนโยบาย “เศรษฐกิจจิตใจ ตองแกไขพรอมกัน” มีหลักการทํางาน
คือ สงเสริมกสิกร มุงสอนวิทยา ดํารงศาสนา พัฒนาทองถ่ิน แบงลักษณะการทํางานออกเปน 4 
หนวยคือ 1) สํานักงานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 2) หนวยเกษตรพัฒนา 3) หนวยเมตตานารี            
4) สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี (มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท, 2548) ซ่ึงในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะมีวัดปา
หวยสมสุกต้ังอยูท่ีชุมชนบานหวยสมสุกเปนหนวยงานสาขาทําหนาท่ีเผยแพรและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ในพื้นท่ีเชน เขามาสงเสริมและใหการสนับสนุนในรูปเงินทุน เม่ือประมาณป พ.ศ. 2540โดย
การจัดต้ัง “ธนาคารเม่ียง” ข้ึนท่ีชุมชนบานพระบาทส่ีรอย เพื่อเปนแหลงเงินทุนกูยืมใหกับเกษตรกร
ชาวสวนเม่ียง เม่ือเงินทุนดังกลาวออกดอกออกผล ก็นําดอกเบี้ยท่ีไดนั้นกลายมาเปนเงินทุน
หมุนเวียนใหกับชุมชนไดกูยืมกันตอไป ปจจุบันหนวยงานไดถอนเงินทุนเร่ิมตนออกไปแลว แต
ธนาคารเม่ียงยังคงอยู  

จัดต้ังกองทุนเพื่อเล้ียงวัวควาย โดยจะมีการนําวัวควายท่ีไดรับบริจาค           
จากผูมีจิตศรัทธา ซ่ึงไดไถชีวิตวัว ควายจากโรงฆาสัตว มาแจกจายใหชาวบานในชุมชน 4 หมูบาน
เล้ียงและสวนใหญจะเปนวัวความตัวเมียโดยมีกฎ กติกาวาจะตองสงคืนลูกวัวควายท่ีเปนตัวเมีย
ใหแกทางมูลนิธิฯ จํานวนเทากับท่ีไดรับบริจาคมา เพื่อแจกจายใหแกผูขอรับบริจาคในโครงการ
ตอไป สวนลูกของวัวควายท่ีเกิดหลังจากนั้นและตัวแมของวัวควาย จะตกเปนของผูเล้ียงตอไป และ
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ไดจัดต้ังกองทุนผูยืมเงิน 1,000 บาทตอครัวเรือน ใหสมาชิกปละ 20 ราย และใชดอกเบ้ียท่ีเก็บได
เปนเงินกูไดอีกปละ 2 ราย ตอมามูลนิธิไดสนับสนุนเพิ่มวงเงิน ตามความตองการของแตละ
ครอบครัว เชน กูเพื่อซ้ือวัว ควาย ท่ีนา ท่ีสวน และสนับสนุนเงินจํานวน 30,000 บาท ใหแกชุมชน
บานหวยสมสุก เพื่อทําฝายและขุดเหมืองฝายจากน้ําแมเลาะโดยก้ันเหมืองตรงจุดน้ําตกสายหมอก มี
ลุงคําปน เปนแกเหมืองคนแรก โดยจางชาวบานท่ีมีท่ีดินอยูในบริเวณพ้ืนท่ีลําเหมืองผาน ปจจุบันมี
ลุงถนอมศักดิ์ สารี เปนแกเหมือง จะมีหนาท่ีจัดการเร่ืองการแบงน้ํา การซอมแซมเหมืองฝาย        
ขุดลอกเหมือง เล้ียงผี เหมืองฝาย สรางกฎระเบียบควบคุมการใชน้ําและสงเสริมการปลูกล้ินจี่ใน
พื้นท่ีทํากินเหนือเหมือง การปลูกไมผลเมืองหนาว โดยสนับสนุนกลาพันธุ และเจาหนาท่ีคือคุณบุญ
เยี่ยมฯ และทีมงานท่ีเปนเจาหนาท่ีของมูลนิธิฯ มาดูแลเร่ืองเทคนิควิธีการปลูก และสนับสนุนดาน
เงินกองทุน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน แบบเกษตรอินทรีย โดยนําชาวบานภายในชุมชนท่ี
สนใจไปศึกษาดูงานท่ี โครงการหลวงดอยอางขาง ศูนยพัฒนาโครงการตามพระราชดําริหวย      
ฮองไคร  ท่ีจังหวัดพะเยา และอีกหลายแหง ชาวบานบางคนก็สนใจนํามาทําในท่ีดินของตน บางคน
ก็ทําเพียงเพื่อจะไดกู เงินจากทางวัดเทานั้น และจัดทําแปลงสาธิต ทางกลุมชาวบานจะมีการ
แลกเปล่ียนความรูกันระหวางชาวบานดวยกัน สามารถปลูกเพื่อเปนไดของครอบครัวไดเปนอยางดี  

- สมาคมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม Appropriate Technology Association 
(ATA) สมาคม เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม ไดเร่ิมจัดต้ังข้ึนคร้ังแรกเม่ือ ป พ.ศ. 2521 โดยคณาจารย 
และ นิสิต คณะ วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับวิศวกรอาชีพ จํานวนหน่ึง ซ่ึง
ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมที่มีตอสังคม ไดรวมตัวกัน กอต้ังกลุมศึกษา
คนควาวิจัย และเผยแพรงานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ภายใต ช่ือ "กลุมเทคโนโลยี เพื่อชาวบาน หรือ 
Adaptive Technology Group (ATG)" เพื่อให บริการ แกชุมชน ในรูปของการฝกอบรม การจัดพิมพ 
เอกสาร รวมถึง การออกแบบ สราง เคร่ืองเจาะ น้ําบาดาล ถังเก็บน้ําซิเมนเสริมไมไผ กังหันลม เปน
ตน และตอมา ในราว กลางป 2525 ชมรมจึงได จดทะเบียนจัดต้ังเปนองคกรพัฒนา เอกชนท่ีไม
แสวงหากําไร ภายใต ช่ือ "สมาคม เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม" หรือ Appropriate Technology 
Association (ATA) ข้ึนอยางเปน ทางการ และทางสมาคมฯ ไดมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ใน
รูปแบบการทําเกษตรผสมผสานและการดําเนินวิถีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ซ่ึงเปนตนแบบท่ีทําให
เกิดนวัตกรรมทาง เทคโนโลยีมากมาย เชน 

- ระบบชลประทานขนาดเล็ก การขุดเจาะนํ้าบาดาลดวยเคร่ืองมือขนาด
เล็ก สูบน้ํากรรเชียง การเก็บน้ําใช ในครัวเรือน ดวยถังซีเมนตเสริมไมไผ การขุดบอเล้ียงปลาใน    
นาขาว 
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- การทําเกษตรท่ีไมใชสารเคมี การใชสมุนไพรและตนสะเดาควบคุม
ศัตรูพืช การทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน รวมท้ังเกษตรธรรมชาติ การทําตลาดผักปลอด
สารพิษ 

-  การทอผายอมสีธรรมชาติ การเกิดธุรกิจชุมชนในงานหัตถกรรมถักทอ 
- ดําเนินการโครงการพลังงานยั่งยืนข้ึน ซ่ึงการวางแผนพลังงานระดับ

ทองถ่ิน ไดเปน เคร่ืองมือท่ีเปนท่ียอมรับจากกระทรวงพลังงาน นําไปใชในการทํางานท่ัวประเทศ 
ซ่ึงทางสมาคมฯไดเขามาดําเนินการสรางโรงปนไฟฟาดวยพลังน้ําใน

ชุมชนบานเมืองกะ โดยทางสมาคมฯ เปนผูออกคาใชจายในการกอสรางท้ังหมด เร่ิมเปดใหบริการ
คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ซ่ึงการดําเนินการในระยะแรกก็มีน้ําพอปนกระแสไฟฟา
ไดในตอนเย็น ไดประมาณ 2-3 ช่ัวโมง ตอมาในชวงฤดูแลงน้ําในลําหวยแมเลาะ มีปริมาณลดลง
สามารถปนไฟฟาไดวันละ 1 ช่ัวโมงเทานั้น หลังจากนั้นในปพ.ศ.2536 ไดสรางโรงไฟฟา             
พลังน้ํ า ข้ึนอีกหนึ่งแหงท่ีบานหวยสมสุก  และประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อใชปน
กระแสไฟฟาเชนเดียวกับชุมชนบานเมืองกะ เนื่องจากเปนลําหวยสายเดียวกัน ทําใหชุมชนเร่ิม
ตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนนํ้า และริเร่ิมการต้ังกฎ กติกาในการรักษาปาตนน้ําโดยเร่ิมใน
ชุมชนบานเมืองกะกอนแลวขยายมาที่ชุมชนบานหวยสมสุก จนเปนเครือขาย 4 หมูบานจัดต้ังกลุม
อนุรักษลุมน้ําแมเลาะข้ึนและตอมาในป พ.ศ.2535 การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดขยายเขตการใหบริการ
เขามาในพ้ืนท่ีชุมชนสองหมูบานดังกลาวโรงไฟฟาพลังน้ําจึงไดหยุดดําเนินการนับแตบัดนั้นและ
ยุติบทบาทไป                        

สรุปไดวา การเขามาในหมูบานของหนวยงาน ขององคกรเอกชน จากการ
สัมภาษณชาวบานกลุมตัวอยางท้ัง 4 หมูบาน  ชาวบานสวนใหญคิดวาเปนการเขามาในรูปของการ
พัฒนา กลาวคือเขามาสงเสริม แนะนํา ชวยเหลือ เกี่ยวกับเร่ืองปากทองของชุมชน ซ่ึงเปน                    
ความตองการพื้นฐานของชุมชน เจาหนาท่ีท่ีเขาปฏิบัติงานก็พักอาศัยอยูในชุมชนทําใหทราบปญหา        
ท่ีแทจริงของชุมชน และนําเสนอรูปแบบของการพัฒนาชุมชนท่ีตรงกับความตองการของชุมชน
ประกอบกับมีปจจัยท่ีเกิดจากการท่ีถนนหนทางเดินทางไมคอยสะดวก การศึกษา การรับรูขาวสาร 
ของชุมชนท่ีไดรับจากสังคมขางนอกมีนอยมาก สวนมากจะไดรับการบอกกลาวจากผูใหญบาน               
เม่ือไดเขาประชุมหรือติดตอราชการที่อําเภอ ก็จะมีการประชุมเลาสูกันฟง และทางเจาหนาท่ีจาก
หนวยงานรัฐเขามาปฏิบัติหนาท่ีในหมูบานนอยมาก  ถาไมมีภารกิจสําคัญๆ ก็จะไมเขามา 
งบประมาณจะตกอยูกับหมูบานท่ีอยูขางลางเปนสวนใหญ เพราะการทําโครงการตางๆ ของรัฐจะ
สะดวก งาย เห็นผลงานไดชัด เจานายเขามาตรวจสอบงายและผูนําในสมัยกอนท่ีมีอิทธิพลคือกํานัน 
ซ่ึงจะมีภูมิลําเนาอยูหมูบานขางลาง  
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(ค) เทคโนโลยี 
ผลพวงจากการที่ประเทศไทยไดพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยไดรับ

อิทธิพลจากประเทศสังคมตะวันตก ซ่ึงจะหลีกหนีไมพนจากการขยายถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ   
เขามาสูสังคมประเทศ และเทคโนโลยีดังกลาวนั้น ท่ีมีท้ังดานท่ีดีและเสียท่ีจะสงผลกระทบตอ
เทคโนโลยีพื้นบาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในทองถ่ิน ชุมชนในพื้นท่ีลุม
น้ําแมเลาะไดรับผลกระทบจากการแผขยายความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสูชุมชุน สงผลใหวิถี
ชีวิต ความเปนอยูเปล่ียนแปลงไป เชน จากการท่ีมีไฟฟาพลังน้ําในชวงป พ.ศ. 2530-2535ของ
ชุมชนบานเมืองกะและชุมชุมบานหวยสมสุกและไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตป พ.ศ.
2535 ถึงปจจุบันของชุมชนบานเมืองกะ ชุมชนบานหวยสมสุกและชุมชนบานแมกะเปยงเขาใชใน
หมูบาน กอใหเกิดการนําเขาเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกสบายในการดําเนิน
ชีวิต ท้ังดานสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม และความบันเทิงก็ตามเขามา หากครอบครัวใดไมมี
ความพอเพียงอันเปรียบเสมือนภูมิคุมกันของความเปนชุมชนเขมแข็ง ก็จะลุมหลงไปกับความเปน
สังคมนิยมวัตถุ นํามาซ่ึงความฟุงเฟอฟุมเฟอย กอเกิดหนี้สินลนพนตัว จากท่ีความเปนอยูเดิมท่ีมี
ความเรียบงาย สมถะ พออยูพอกินไมตองกูหนี้ยืมสินใครก็อยูไดอยางมีความสุข สวนในชุมชนบาน
พระบาทส่ีรอยนั้น  ปจจุบันยังไมมีไฟฟาเขาถึงชุมชน ชาวบานอาศัยแหลงพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงแตละบานจะติดต้ังแผง Solar cells และกําลังไฟท่ีผลิตไดไมเพียงพอ        
แกความตองการใช จึงตองใชกันอยางจํากัด สาเหตุท่ีไฟฟาไมเขาถึง เนื่องจากเปนขอขัดแยง
ระหวางการไฟฟากับกรมปาไม พื้นท่ีปาบริเวณบานพระบาทส่ีรอยเปนพื้นท่ีปาลุมน้ําช้ันคุณภาพลุม
น้ําท่ี 1A ซ่ึงการจะติดต้ังเสาไฟฟาแรงสูงนั้นจะตองมีการตัดตนไม เพื่อการปกเสาจึงไมไดรับ
อนุญาตจากกรมปาไมใหดําเนินการ อีกท้ังทางการไฟฟาเห็นวาไมคุมคา เพราะประชากรมีนอย  

สรุปไดวา เทคโนโลยีท่ีมาในรูปแบบของการพัฒนาตางๆ ท่ีมีท้ังดานท่ีดี
และเสียท่ีจะสงผลกระทบตอเทคโนโลยีพื้นบาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
ในทองถ่ินอยางหลีกเล่ียงไมไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับการปรับตัวของคนในชุมชน และผลจากการท่ีรัฐได
จําแนกชนิดของปาประเภทตางๆ กําหนดขอบเขตการใชประโยชนและมาตรการควบคุมการใช
ท่ีดินโดยการใชเทคโนโลยีทางแผนท่ีเขามีบทบาทในการกําหนดขอบเขตท่ีพิสูจนไดในแผนท่ี
ระวางภาพถายทางดาวเทียมเกิดความขัดแยงจากการแปรภาพขอมูลท่ีไดจากเทคโนโลยีดาวเทียม 
กับขอเท็จจริงในชุมชน อีกท้ังการกําหนดรูปแบบและลักษณะการใชประโยชน รวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไม ซ่ึงอัญชลี หาญฤทธ์ิ (2547 อางแลว) ไดสรุปวาการดําเนินการของรัฐ
ดังกลาว เปนปจจัยหนึ่งของชุมชนในการสรางเครือขายทางสังคมข้ึนเพื่อตอรองกับการใชอํานาจรัฐ 
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4.2.2 กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา  
กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของกลุมอนุรักษลุมน้ํา

แมเลาะ ผูวิจัยไดศึกษาจากผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไวจํานวน 40 ตัวอยาง เปนการ
สัมภาษณแบบเปนทางการและสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูรูในประเด็นขอคําถามท่ียังได
คําตอบไมชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ จากการสังเกตอยางเปนทางการและไมเปนใน
ประเด็นขอคําถามตามท่ีไดกําหนดไวในวัตถุประสงค แลวนําผลการวิจัยมาจัดหมวดหมูวิเคราะห
ขอมูลหาความสัมพันธ ความนาเช่ือถือของปจจัยตางๆ สามารถสรุปกระบวนการสรางเครือขาย
ทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะไดดังนี้ 

(ก) ท่ีมาของการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของลุมน้าํแมเลาะ 
การศึกษากระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของกลุม

อนุรักษลุมน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ท่ีมาของปญหาท่ีเปนเง่ือนไข
นําไปสูการรวมตัวของเครือขายฯสามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะคือ 

ระยะท่ีหนึ่ง พ.ศ. 2517 - พ.ศ.2525 พื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะเดิมการปกครองข้ึนอยู
กับบานสะลวงใน หมูท่ี 2 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม ตอมา ป พ.ศ. 2517 ทางราชการไดแยกหมูบาน 
ออกจากหมูบานสะลวงใน ต้ังช่ือวาบาน เมืองกะหมูท่ี 5 มีนายเมือง คําคง เปนผูใหญบานคนแรก มี
หมูบานท่ีอยูปกครอง 4 กลุมดวยกัน คือกลุมบานเมืองกะ กลุมบานพระบาทส่ีรอย กลุมบานหวยสม
สุกและกลุมบานแมกะเปยง ในระยะนี้ทรัพยากรธรรมชาติ มีสภาพท่ีอุดมสมบูรณไมวาจะเปน
ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรสัตวปา จากคําบอกเลาของลุงอวน นุต
ตระ ชาวบานเมืองกะ ชวงนั้นการทําไรทํานา ทําสวน สวนใหญมักจะไมคอยไดผล เพราะวาเวลา
ผลผลิตใกลจะเก็บเกี่ยวจะมีสัตวปามากัดกินผลผลิตของชาวบาน ชาวบานกลุมบานหวยสมสุกสวน
ใหญรับจางบริษัทไทยพัฒนาจํากัด ซ่ึงไดรับสัมปทานการทําไมจากกรมปาไมในพื้นท่ีบานหวยสม
สุกและบานเมืองกะ ชาวบานเมืองกะสวนหนึ่งรับจางเปนคนงานการทําไมดวย สวนชาวบาน   
เมืองกะท่ีไมไดรับจางในแปลงสัมปทานทําไม และชาวบานแมกะเปยง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทําไรเล่ือนลอย ปลูกขาวไร ขาวโพด ถ่ัวเหลือง และเล้ียงวัวควาย ในขณะท่ีชาวบานบานพระบาทส่ี
รอย ทําสวนเม่ียงเปนอาชีพหลัก 

ระยะท่ีสอง  พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2530 ตอมาในป พ.ศ. 2525 ทางอําเภอไดแบง
เขตการปกครองโดยแยกหมูบานจากชุมชนบานเมืองกะ จากท่ีเปนกลุมบานตางๆภายใตการ
ปกครองของชุมชนบานเมืองกะ เปนหมูบานปกครองตนเอง คือชุมชนบานพระบาทส่ีรอย หมูท่ี 6 
ชุมชนบานหวยสมสุก หมูท่ี 7 และชุมชนบานแมกะเปยง หมูท่ี 8 ตามลําดับ ชุมชนบานหวยสมสุก
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หลังจากมีการสัมปทานปาไมของกรมปาไมไดหมดอายุการสัมปทานลง จึงมีการปลูกสรางสวนปา
ข้ึนทดแทนในแปลงสัมปทานตามเง่ือนไขในการสัมปทานปาไม โดยสวนปาแมริม ซ่ึงเปน
หนวยงานของกรมปาไมเปนผูดําเนินการในการดําเนินการปลูกสรางสวนปาของสวนปาแมริม   
บางทีก็ยึดเอาพื้นท่ีของชาวบานทําการปลูกปาไมสัก ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน และ
หลังจากส้ินสุดโครงการสัมปทานปาไมและโครงการปลูกสรางสวนปาแมริมของกรมปาไมแลว 
ชาวบานจึงขาดรายไดจากการรับจาง หันไปทําการปลูกพืชไรและทํานา มีการถางปากันอยาง
กวางขวาง และชุมชนบานเมืองกะและชุมชนบานพระบาทส่ีรอย มีการบุกรุกถางปาเพื่อขยายพื้นท่ี
ทําการเกษตร โดยปราศจากการควบคุมแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา และชาวบานสวนหนึ่งก็เล่ือย
ไมขาย โดยมีนายทุนจากบานจากบานกาดฮาวและบานหนองกายเขามารับซ้ือถึงในหมูบาน และใน
ระยะหลังก็เขามาเล่ือยไมในพื้นท่ีชุมชน 4 หมูบานอยางเปนลํ่าเปนสัน ผลจากการถางปาเพื่อทําการ
เพาะปลูก การขายท่ีดินทํากินใหนายทุนการตัดไมเพื่อเล่ือยขาย ทําใหปาตนน้ํามีสภาพเส่ือมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว น้ําในลําหวยแมเลาะแหงจนไมมีน้ําในฤดูแลง ทําใหเดือดรอนไปท่ัวและ ชาวบาน
ขางลางท่ีใชน้ําในลําหวยแมเลาะเชนคือ บานกาดฮาว บานสะลวง และบานสะลวงใน ก็ไดรับความ
เดือดรอน พากันกลาวหาวา บานหวยสมสุก และหมูบานบนดอย เปนตนเหตุของการเกิดน้ําแหง จึง
มีการทะเลาะเบาะแวงกันระหวางกลุมหมูบานขางลางกับขางบนลุมน้ํา ซ่ึงมีหลายแหงท่ีมีปญหา
คลายกันเชนการแยงชิงการใชน้ําระหวางเกษตรกรในพื้นท่ีตนน้ํากับเกษตรกรพ้ืนท่ีปลายน้ําใน
พื้นท่ีลุมน้ําแมวาง เกิดความขัดแยงระหวางองคกรเหมืองฝายท่ีอยูตอนบน 6 แหง กับองคกรเหมือง
ฝายท่ีอยูตอนลาง 5 แหง หรือในกรณีขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541 ในเขตอําเภอ
จอมทอง และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ท่ีกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลายน้ําท่ีเปนคนเมือง 
กลาวหากลุมชาติพันธุบนท่ีสูงวา ตัดไม ทําลายปา หรือใชน้ํามากเกินไปจนทําใหพวกตนไมมีน้ํารด
สวนลําไย  ในฤดูแลง (สมัชชาองคกรเหมืองฝาย ลุมน้ําภาคเหนือ, 2549 อางแลว) อีกท้ังในขณะน้ัน
ยังไมมีการแบงเขตพ้ืนท่ีปาในความรับผิดชอบของแตละหมูบานอยางชัดเจน จึงมีการบุกรุก ลุกลํ้า 
จากหมูบานใกลเคียง เขามาตัดไมทําลายปาและลาสัตว ในพื้นท่ีปาของหมูบานซ่ึง อาจเนื่องมาจาก
ความจงใจ หรือเกิดจากความเขาใจไมชัดเจนในเร่ืองอาณาเขตรับผิดชอบ    

ระยะท่ีสาม  พ.ศ. 2530 - พ.ศ.2538  ผลพวงจากความเดือดรอนจากการเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติสงผลกระทบตอคนในชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ ในปพ.ศ. 2530  
ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนนํ้าในการเกษตรและใชอุปโภค บริโภค และขัดแยงกับชุมชนท่ีอยู
ขางลางท่ีใชประโยชนจากลําหวยสายเดียวกัน ประกอบกับมีองคกรเอกชนหลายองคกรเขามา
ชวยเหลือ  สรางเสริมแนวคิด การจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ เชนสภาคริสตจักรแหง
ประเทศไทย ไดเขามาสงเสริม เผยแพรศาสนา พรอมท้ังชวยเหลือในการดํารงชีวิต การศึกษา ใน
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ชุมชนบานแมกะเปยง การสงเสริมสรางโรงไฟฟาพลังน้ําของสมาคม เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมแก
ชุมชนบานเมืองกะ และชุมชนบานหวยสมสุก สงผลใหชาวบานท้ังสองหมูบานเร่ิมตระหนักถึง
ผลเสียของการตัดไมทําลายปา เพราะทําใหปริมาณนํ้าในลําหวยแมเลาะแหงไมเพียงพอตอการปน
กระแสไฟฟา มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ไดเขามาชวยเหลือชุมชน 4 หมูบาน ในหลายดานไมวาจะ
เปนการสงเสริมการปลูกล้ินจี่ การปลูกไมผลเมืองหนาว การปลูกผักปลอดสารพิษ การสนับสนุน
เร่ือง เงินทุน การจัดทําธนาคารเม่ียง ธนาคารโค กระบือ เงินทุนในการทําเหมืองฝาย ตลอดจนจัดให
มีการศึกษาดูงานในท่ีตางๆเพื่อนําความรูวิชาการเขามาใชในชุมชน ชุมชน 4 หมูบานในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
แมเลาะจึงรวมตัวกันเปนเครือขายอนุรักษลุมน้ําแมเลาะข้ึน โดยเร่ิมท่ีทางชาวบานเมืองกะ                   
มีนายประเสริฐ  สุขสบาย เปนผูใหญบาน ไดริเร่ิมโครงการอนุรักษปาข้ึน โดยเปนขอตกลงรวมกัน
ไม ให ใครทําลายและ รุก ลํ้ า เข าไปในเขตป าอนุ รักษ  โดยแบ งป าออก เปน  3  สวนคือ                         
สวนท่ี 1 เปนปาอนุรักษ สวนท่ี 2 เปนปาชุมชน และสวนท่ี 3 เปนท่ีทํากิน และนําไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติเชนเดียวกันท้ัง 4 หมูบาน ซ่ึงในระยะแรกกําหนดวัตถุประสงคไว 5 ประการดวยกัน คือ 
ประการแรก การแบงแนวเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหมูบานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดูแลปา 
ประการท่ีสอง การบริหารจัดการน้ํามีการแบงลําหวยท่ีเปนแหลงตนน้ําเพื่อสงน้ําไปใชในหมูบาน
ในชุมชนอยางเปนธรรม ประการท่ีสาม การปองกันการรุกลํ้าเขามา ถางปา เล่ือยไม หาของปา      
ลาสัตวจากคนตางถ่ิน ประการท่ีส่ี เพื่อจัดแบงประเภทของปาในการใชประโยชนใหชัดเจน ลดการ
บุกรุกพื้นท่ีปาของชุมชน และประการสุดทาย เพื่อตอรองในเร่ืองปญหาความขัดแยงกับคนในพ้ืน
ลางท่ีใชน้ําลําหวยแมเลาะเชนเดียวกันตามแนวคิดของเทคโนโลยีดังกลาวนั้น ท่ีมีท้ังดานท่ีดแีละเสีย
ท่ีจะสงผลกระทบตอเทคโนโลยีพื้นบาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในทองถ่ิน 
ชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ํา เทคโนโลยีดังกลาวนั้น มีท้ังดานท่ีดีและเสียท่ีจะสงผลกระทบตอเทคโนโลยี
พื้นบาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในทองถ่ิน ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ
ตามแนวคิดของสุชาดา  มีสงฆ (2535 อางแลว) ชาติชาย ณ เชียงใหม(2533 อางแลว) เสรี พงศพิศ
(2536 อางแลว) ในป พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2538 การประกาศพื้นท่ีอนุรักษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2525  ใหมีการจัดช้ันคุณภาพลุมน้ํา พรอมท้ังกําหนดมาตรการใชท่ีดิน เร่ิมมีการ
บังคับใช สงผลกระทบตอชุมชนท่ีในเขตปาตนน้ําในพื้นท่ีภาคเหนือ ซ่ึงพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะเปน
พื้นท่ีหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได และรัฐบาลไดพยายามที่จะอธิบายตนเหตุแหง
ปญหาการเกิดมลภาวะตางในประเทศไทย ไมวาจะเปนปญหาฝนแลง ปญหานํ้าทวม ดินถลม 
ปญหามลพิษจากสารเคมี ตลอดจนปญหาหมอกควนัท่ีเกิดกับคนท้ังประเทศ วาสาเหตุเกิดมาจากคน       
บนพื้นท่ีสูงหรือคนบนพ้ืนท่ีตนน้ํา สรางความชอบธรรมแกรัฐในการท่ีผลักดันคน ท่ีอยูในชุมชนปา
ตนน้ําออกจากพื้นท่ี (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2543)  ประกอบกับชุมชนบานพระบาทส่ีรอยก็ไดรับ
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ผลกระทบอีกปญหาหนึ่ง  ของนโยบายของรัฐไมมีความเปนธรรม ในเร่ืองสาธารณูปโภค ไฟฟาเขา
หมูบาน เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถ ขยายแนวเขตการใหบริการฟาเขาสูบานพระ
บาทส่ีรอยได เพราะแนวสายสงไฟฟาจากบานเมืองกะไปบานพระบาทส่ีรอย เปนเขตช้ันคุณภาพลุม
น้ําช้ันท่ี 1 A และเปนปญหาอยูในปจจุบัน จากประเด็นปญหาดังกลาวกลุมเครือขายอนุรักษปาตน
น้ําในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ จึงไดรวมกับกลุมเครือขายตางๆไมวาจะเปนเครือขายปาชุมชน เครือขาย
กลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)ฯลฯ เคล่ือนไหว ตอตานอํานาจรัฐ พรอมจัดทําแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรแทนรัฐ ดังปรากฏอยูในปจจุบัน 

ระยะท่ีส่ี พ.ศ. 2538 ถึงปจจุบัน ขยายเครือขายจากผลพวงของการรวมตัวของ
กลุมเครือขายตางๆ ไมวาจะเปนเครือขายปาชุมชนท่ีขยายเครือขายไปท่ัวประเทศ จนเปนท่ียอมรับ
ของสังคมและกําลังมีการเคล่ือนไหวผลักดันพระราชบัญญัติปาชุมชน (ฉบับประชาชน)ใหเปน
กฎหมายบังคับใช แตอยูในระหวางการพิจารณาในรัฐสภา เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) 
ซ่ึงสรางแนวรวมของเกษตรกรในการที่จะเรียกรองสิทธิการจัดการ หรือความชวยเหลือจากทาง
รัฐบาล  มูลนิธิองคกรเอกชนตางๆ และเครือขายลุมน้ําตางๆ  

ในสวนของทางรัฐบาลไดดํ า เนินการจัดสร าง เครือข ายลุมน้ํ าต างๆ                 
ข้ึน โดยเฉพาะลุมน้ําปง โดยไดริเร่ิมโครงการโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546ใหพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพื้นท่ีลุมน้ําปงข้ึน  โดยมีเปาหมายการทํางานโดย
จะมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการกําหนดแผนปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรม 
แผนงานและโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในลุมน้ําของตนเอง พรอมท้ังการเลือกใชเคร่ืองมือกลไกการ
ประสานงานและการสรางเครือขายพันธมิตรในการดําเนินงาน เพื่อใหการฟนฟูและการบริหาร
จัดการลุมน้ําปงสอดคลองกับสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ความตองการของ
ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นท่ีลุมน้ําอยางแทจริง 

เครือขายอนุรักษปาตนน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ไดพัฒนาขยายเครือขายจาก 4 
หมูบานในตําบลสะลวงขยายเครือขายเปนเครือขายอนุ รักษปาตนน้ํา ตําบลสะลวงเม่ือป                     
พ.ศ.2548 เปนตนมาและมีกิจกรรมรวมกับเครือขายตางๆตลอดมา โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ี
เปนภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับองคความรูใหม เทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน ประสานความรวมมือกับสวนราชการในพ้ืนท่ี องคกรเอกชน เครือขายอ่ืนๆ 
ในการที่จะจัดการทรัพยากรลุมน้ํ า ท้ังระบบอยางมีสวนรวมในรูปแบบของ  “พหุพาคี”                            
(กิติชัย รัตนะ, 2549 อางแลว) และสอดคลองกับผลการศึกษาของสํารวย ผัดผล (2547 อางแลว) 
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(ข)  วัตถุประสงคของเครือขายฯ 

1)  เพื่อดําเนินการสํารวจ จัดทําแนวเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของหมูบานแตละ
หมูบานใหเกิดความชัดเจน แลวจัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตของแตละหมูบาน 

2)  เพื่อจัดใหมีการบริหารจัดการน้ํา โดยใหมีการแบงขุนน้ําและลําหวยท่ีเปน
แหลงตนน้ําเพื่อสงน้ําไปใชในหมูบานแตละหมูบานในชุมชนอยางเปนธรรม 

3)  เพื่อเปนการปองกันการรุกลํ้าเขาเขตมา ถางปา เล่ือยไม หาของปา ลาสัตว 
จากคนในชุมชนในหมูบานใกลเคียงและจากคนตางถ่ิน  

4)  เพื่อจัดแบงประเภทของปาในการใชประโยชนใหชัดเจนเชนปาเพื่อการ
อนุรักษ ปาเพื่อการใชสอย และปาเพื่อเปนท่ีทํากิน  ลดการบุกรุกพื้นท่ีปาของชุมชน 

5)  เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการปาตนน้ํา เพื่อทําหนาท่ีออกกฎระเบียบกติกาดูแล
ความเรียบรอยของปาในหมูบาน ไมใหมีการบุกรุก ลุกลํ้า ทําลายและจัดชุดลาดตระเวนปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา พรอมกําหนดบทลงโทษท้ังในรูปของคณะกรรมปาตนน้ํา
ของหมูบานและของเครือขายฯ 

6 )  เพื่ อปลุกจิต สํานึกของชุมชน  ให เกิดความรักความหวงแหนตอ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อีกท้ังกอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ในการดูแลรักษาปา ฟนฟู
สภาพปา การปลูกเสริมปาเนื่องในวันสําคัญตางๆ 

7) รวมจัดทําแนวกันไฟ จัดชุดดับไฟปา และรณรงคไมใหมีการจุดไฟเผาปา 
หรือขยะภายในชุมชน 

8) เพื่อรวมประสานงาน ปรึกษาหารือ แกไขปญหา รวมกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชนในเครือขายฯ และเครือขายหรือหนวยงาน องคกรอ่ืน  

 
(ค) กิจกรรม และการดําเนินการของเครือขายฯ 

จากการเร่ิมตระหนักถึงปญหาปาไมในชุมชนบานเมืองกะ จึงไดมีการประชุม 
ปรึกษาหารือกันภายในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยจัดต้ังคณะกรรมการดูแลปา
ข้ึนภายในชุมชน และขยายเปนกลุมเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา โดยมีกิจกรรมและ
การดําเนินงานของเครือขายดังนี้  
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1)  จัดการประชุมทําประชาคมหมูบานเพ่ือจัดต้ังใหมีคณะกรรมการอนุรักษปาตน
น้ําของชุมชน จึงรวมกันจัดต้ังคณะกรรมการปาไม 4 หมูบาน หมูบานละ 2 คน และกรรมการ
ภายในหมูบาน หมูบานละ 10 คน มีการประชุมกรรมการทุกวันท่ี 10 ของทุกๆ 2 เดือนและประชุม
ฉุกเฉินในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน กรรมการมีหนาท่ีเดินตรวจปาประจําทุกเดือนเพื่อปองกันการตัดไม 
การตรวจสอบขยายพ้ืนท่ีการเกษตร การชวยกันดับไฟปา เปนตน 

2)  คณะกรรมการเครือขายอนุรักษปาตนน้ํา ไดมีมติใหชุมชนแตละชุมชน จัดทํา
กฎระเบียบของหมูบาน โดยจัดใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู หรือวิถีชีวิตของแตละชุมชน 
เนื่องจากมีความแตกตางกันกันในดานชาติพันธุ สังคมวัฒนธรรม สภาพความเปนอยู การประกอบ
อาชีพ ใหเปนมติของหมูบานแลวนํามติดังกลาวเขารวมปรึกษาหารือกันในระดับเครือขายเพ่ือปรับ
กฎ กติกา ใหสอดคลองกัน ลดความขัดแยงของการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงชุมชน 4 หมูบานไดจัดทํา
กฎระเบียบของหมูบาน (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 

จะเห็นไดวากฎระเบียบของชุมชนท่ีต้ังข้ึนสามารถบังคับใชไดจริง ไมรัดตึงเกินไป 
หรือ ไมหยอนยานเกินไป และบังคับใชไดทันทีท่ีผานมติประชาคม ถาคนสวนใหญเห็นดวยและ
ยอมรับในตัวกฎระเบียบ ก็ตองมีการบังคับใชและ มีการจัดประชุมประจําป เพื่อทบทวนตัว
กฎระเบียบในเดือนมกราคม เพื่อปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม แกไข ขอกฎหมายใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชท่ีรัดกุมมากข้ึน 

3)   การกําหนดเขตปาของชุม ชุมชนจะมีการกําหนดเขตแดน โดยการบอกกลาวให
ทราบท่ัวกันหรือมีใชหลักเขตแดนท่ีถาวร มีปายบอกไว โดยประสานแจงใหหนวยปองกันรักษาปา
ท่ีชม.12 (หวยทราย) สงเจาหนาท่ีมารังวัดและรับทราบพ้ืนท่ีปาชุมชน โดยมีการจัดทําบันทึกการ
สํารวจพื้นท่ี พรอมรวมกันลงลายมือช่ือรับทราบแนวเขตไวเปนหลักฐาน เปนอันตกลงกัน 

4) การปลูกปา สวนใหญเปนการปลูกเสริมปาในพื้นท่ีปาตนน้ํา ท่ีมีสภาพเส่ือม
โทรม หรือพื้นท่ีปาท่ีถูกบุกรุกแผวถาง ที่ทางคณะกรรมการหมูบานและหนวยปองกันรักษาปายึด
คืน อีกท้ังพื้นสาธารณะของชุมชน เชนพื้นท่ีสองขางทาง วัด ปาชา โรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงพันธุไมไดมา
จากหนวยปองกันรักษาปาท่ี ชม.(หวยทราย) ในปพ.ศ. 2548 และป พ.ศ.2549 ทางชุมไดรวมปลูกปา
ตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
ครองราชย ปท่ี 50 ชุมชนบานเมืองกะ จํานวน 30,000 ตนชุมชนบานพระบาทส่ีรอย จํานวน 25,000 
ตน ชุมชนบานหวยสมสุก จํานวน 25,000 ตน และชุมชนบานแมกะเปยง จํานวน 30,000 ตน ปลูก
ในวันสําคัญตางๆ คือ วันแมแหงชาติ วันเขาพรรษา วันตนไมแหงชาติ โดยชนิดไมท่ีปลูก คือ            
ไมสัก มะคาโมง พญาสัตบรรณ เส้ียว มะตูม เพกา สะเดา เหลืองอินเดีย ตะแบก เสลา แคบาน เปนตน 
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5) การออกลาดตระเวนตรวจปา โดยจะใหคณะกรรมการปาอนุรักษตนน้ําหรือ
ชาวบานท่ีไดรับมอบหมาย การเดินสํารวจปา เพื่อปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปา การบุกรุก
พื้นท่ีตนน้ํา บางคร้ังจะออกลาดตระเวนรวมกับเจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี ชม.12(หวยทราย)
หรือขอความรวมมือในการแจงขาวจากชาวบานที่เขาไปทํามาหากินในเขตปา หากพบการกระทํา
ผิด จะมีการวากลาวตักเตือน ปรับ ยึดของกลางแลวแตความหนักเบาของการกระทําผิด กันภายใน
ชุมชนกอน หากไมเช่ือฟงสงเจาหนาท่ีหนวยปองกันฯ ดําเนินการตามกฎหมาย  

6) การทําแนวกันไฟ ชุมชนมีการรวมกันทําแนวกันไฟ ในพื้นท่ีเพาะปลูกหรือ
สวนของตนเอง และพื้นท่ีปาอนุรักษ และจัดชุดลาดตระเวนดับไฟปาในกรณีท่ีเกิดไฟปาก็จะแจง
ขาวใหชุดดับไฟปาของชุมชน ชุดดับไฟปาของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ ฯ เจาหนาท่ีหนวย
ปองกัน เจาหนาท่ี อบต.ในพื้นท่ีระดมสรรพกําลังชวยกันดับไฟปา และจัดทําปายรณรงค
ประชาสัมพันธใหชุมชนหรือผูท่ีผานไปมาชวยปองกันและดับปองกันไฟไหมปา  

7) การบวชปาตนน้ํา  ชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ไดจัดกิจกรรมการบวชปาตน
น้ํา ตามโครงการบวชปาชุมชน 50 ลานตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงครองราชย ครบ50ป เม่ือวันท่ี10 ตุลาคม 2539ในกิจกรรม “พิธีบวชปาบูชา
ผาเหลือง รวมบวชปาลุมแมน้ําเลาะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” โดยทําการบวชปา
ในพื้นท่ีรอยตอของชุมชนท้ัง 4 หมูบานเนื้อท่ี 4,770 ไร จํานวนตนไม 843,799 ตน จะไดรับการ
คุมครองใหเปนพอพันธุแมพันธุ เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา เปนแหลงตนน้ําของลําน้ําปงและ
ใน การบวชปาในพ้ืนท่ีนี้ระดมทุนกับชาวบานในลุมน้ําเดียวกัน และคนในเมืองเพื่อเปนกองทุนใน
การรักษาปาของชาวบานดวยการ “บูชาผาเหลือง” ผืนละ 9 บาทหรือแลวแตบริจาค มีการขับรถ
ตระเวนบอกบุญ ระดมทุนบูชาผาเหลือง และ แหตราสัญลักษณ ปกาญจนาภิเษกในอําเภอแมริม
กอนหนาวันบวชปา โดยมีแมจันทรสม สายธารา ศิลปนช่ือดังของลานนา มารวมขับซอเพื่อการ
อนุรักษปาในงานบวชปาและสมาคม ผูบริโภค จังหวัดเชียงใหม กลุมสังฆพัฒนา มูลนิธิวัดปาดารา
ภิรมย ผูสนับสนุนชุมชนในลุมน้ําแมเลาะ โดยสงเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ การทําเกษตรอยาง
ยั่งยืน รวมเปนเจาภาพการบวชปา โดยมีวัตถุประสงค สองประการคือประการแรก ชุมชนได
ประยุกตใชพิธีกรรมความเช่ือและศาสนา เพื่อใหคนในชุมชนชวยการดูแลรักษาปา ไมทําลายปา 
รวมท้ังเปนการบอกกลาวแกสังคมใหเกิดการยอมรับและประการท่ีสอง เพื่อใหชุมชนสามารถ
กําหนดการใชประโยชนจากปา หรือการจัดสรรผลประโยชน จากปาโดยชุมชน  จะมีการกําหนด
ลักษณะ ชนิดการใชประโยชน เชน นําไมมาใชงานสวนรวม เชน สรางศาลาวัด ท่ีทําการสมาคม
ตางๆของชุมชน สรางศาลาพักรอนริมทาง ใชทําฟนเผาศพ เปนตน (โครงการบวชปาชุมชน 50 ลาน
ตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ, 2539) 
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8)  จัดทําโครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยสูไพรพฤกษ อันเนื่องมาจากพระราชดําเนิน 
ประจําป พ.ศ. 2549 โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี18 สิงหาคม 2549 บริเวณน้ําตกสายหมอก บานหวยสม
สุก หมู 7 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
รวมฉลองวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถประจําป พ.ศ. 2549         
2) เพื่อเปนแหลงศูนยกลางศึกษา รวบรวม ขยายพันธุกลวยไมไทย อยางตอเนื่อง 3) เพื่อสรางจิตใต
สํานึกใหรูคุณคา และรวมอนุรักษมรดกทางธรรมชาติ  4) เพื่อสรางคุณคาใหกับปา และเปนแหลง
ศึกษาดานธรรมชาติวิทยา  5) เพื่อพัฒนาแหลงกลวยไมในพื้นท่ี เพื่อการอนุรักษและการทองเท่ียว 
โดยมีผูรับผิดชอบโครงการคือคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 คณะเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลสะลวง  และคณะกรรมการเครือขายอนุรักษปาตนน้ําในพื้นลุมน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมโครงการ เยาวชน ประชาชน ในตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ประมาณ 200 คน ซ่ึงในการทํากิจกรรมในวันดังกลาวไดทําพิธีรดน้ําพระพุทธ
มนตแกผูรวมงานโดยเจาอาวาสวัดหวยสมสุก และการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาโดยครู
สอนศาสนาบานแมกะเปยง แสดงใหเห็นวาแมจะแตกตางกันในดานเช้ือชาติและศาสนา และ
พิธีกรรม ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะก็ยังทํากิจกรรมรวมกันไดอยางลงตัว  

สรุปไดวา กิจกรรมของเครือขายฯจะเร่ิมในหมูบานกอน ตอมารวมกันขยายเปน
กลุมเครือขาย เพื่อกอต้ังเครือขายอนุรักษปาตนน้ํา และมีการสงเสริมความรูในทางดานการอนุรักษ
ปาตนน้ํา รวมท้ังสัตวปาไมวาสัตวบกสัตวน้ํา จากองคกรตางๆ การแกไขปญหา ชุมชนตองจัดการ
ปาดวยตนเองเพ่ือลดการใช ทรัพยากร และมีการใช ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน(เกษม จันทร
แกว,2539 อางแลว) โดยเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองมีการกันแนวปาอยางชัดเจน เพื่อยืนยันสิทธิ
ในการจัดการทรัพยากรของชุมชน และพยายามพิสูจนตนเองวาสามารถจัดทรัพยากรของชุมชนได
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ(อัญชลี หาญฤทธ์ิ ,2547อางแลว) และกอใหเกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศ ชุมชนลุมน้ําแมเลาะ  

 
(ง) ผลการดําเนินการของเครือขายฯ  
จากผลจากการอนุรักษปาตนน้ําของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 

2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลาประมาณ 20ป สงผลใหระบบนิเวศปาไม สังคมของ
พันธุ สัตวปา  วิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยในชุมชน และสังคมในชุมชนอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณการพัฒนาการของสังคม ดังนี้ 
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1) พื้นท่ีเขตปาอนุรักษเพิ่มข้ึน จํานวน10 แปลง เนื้อท่ี 7,227 ไร คือชุมชน                      
บานเมืองกะ จํานวน 2 เนื้อท่ีแปลง 50 ไร ชุมชนบานพระบาทส่ีรอย จํานวน 4 แปลง เนื้อท่ี                 
2,000 ไร  ชุมชนบานหวยสมสุกจํานวน 3 แปลง เนื้อท่ี 2 ,000ไร และชุมชนบานแมกะเปยง จํานวน 
1 แปลง เนื้อท่ี 3,187ไร  

2) ปริมาณนํ้าในลําหวยมีเพิ่มมากข้ึน มีใชตลอดป สามารถนําน้ําไปใชในภาค
การเกษตร สวนล้ินจี่ ทํานา หรือใชในการอุปโภค บริโภคได ของชุมชุนไดอยางเพียงพอ 

3) ระบบนิเวศปาไมอุดมสมบูรณ จากการอนุรักษปาท่ีใหปาไมถูกรบกวนนอยลง     
ทําใหระบบนิเวศปาไมพื้นตัว ตนไมเติบโตข้ึน รวมท้ังสัตวปามีจํานวนเพิ่มข้ึน มีพืชสมุนไพรในปา
เพิ่มมากข้ึน 

4) กฎระเบียบหรือกติกาทางสังคม ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม น้ําและสัตวปา    
ไดถูกปรับปรุงใหเหมาะสมในแตละหมูบานโดยผานความเห็นของคณะกรรมการเครือขายลุมน้ํา
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร และทําปายประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

5) ไดรับความรวมมือจากกลุมบุคคลตางๆในชุมชนในการอนุรักษปาและน้ํา 
และมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมากข้ึน กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการ
อนุรักษปาตนน้ํา ทําใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมตอการอนุรักษปา ใหเหลือไวเผ่ือลูกหลาน 

6) ระบบคิด ความเช่ือ และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการฟนฟู โดยชุมชนไดนําเอา
ความเชื่อทองถ่ินมาประยุกตใช เชน การบวชปา การต้ังศาลเจาท่ี และการทําพิธีกรรมตางๆ              
ท่ีเกี่ยวของกับปา เช่ือวา ผี หรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ จะทําการปกปกรักษาและคุมครองส่ิงท่ี
ชาวบานไดทําการอนุรักษไว 

7) เกิดแหลงอาหารธรรมชาติของทองถ่ิน ปาไดผลิตอาหารธรรมชาติมากข้ึน เชน 
หนอไม เห็ด ไขมดแดง พืชผักตางๆ เปนแหลงสมุนไพร ของคนในชุมชน ท่ีเหลือก็จะนําไปขาย         
ท่ีรานคาของชุมชนแกนักทองเท่ียวสรางรายไดใหชาวบานในชุมชน ตลอดจนมีไมไวใชสอยใน 
ชุมชนสามารถนําไมท่ีตัดแปรรูปสรางบานเรือนและใชเปนไมฟน 

8) พื้นท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและนํ้า ไดรับพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวใน
ชุมชน เชน น้ําตกสายหมอก น้ําตกตาดปลาแคมป แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรของนายสะดือ สะปุน                
บานแมกะเปยง ประกอบกับสภาพมีสภาพสมบูรณทัศนียภาพสวยงาม เหมาสําหรับพัฒนาเปน
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ปจจุบันไดเปดดําเนินการท่ีน้ําตกสายหมอก ชุมชนบานหวยสมสุก 
และการทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการจัดทํา Home Stay ท่ีชุมชนบานแมกะเปยง 
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9) เกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน คนในชุมชนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการ
อนุรักษทรัพยากรปาและน้ํา ในเวทีตางๆ ของชุมชน และการแลกเปล่ียนระหวางชุมชนหรือองคกร
ภายนอกชุมชนตางๆ 

10) องคกรและกลุมเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสทํางานรวมกับชุมชนในกิจกรรม
ตางๆ ไมวาจะเปนการแลกเปล่ียนแนวคิด การสรางพลังชุมชนการรวมพัฒนา จัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน มีหนาท่ีเกี่ยวของเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ 
สุขภาพ การพัฒนาชุมชน ไดมีโอกาสมาเขารวมงานกับกิจกรรมของชุมชนมากข้ึน 
 

(จ) สรุปกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 

จะเห็นไดวากระบวนการสรางเครือขายทางสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ
มีการพัฒนาข้ึนมาบนพ้ืนฐานมาจากมีปญหาท่ีคลายคลึงกัน ระบบความสัมพันธของชุมชนคอนขาง
ใกลชิดกัน ทําใหชุมชนสามารถสรางสังคมข้ึนมาตามแนวคิดความเช่ือของตน วิถีชีวิต ประเพณี 
พิธีกรรมตางๆ เกี่ยวของสัมพันธแบบสังคมชาวดอยท่ีตองพึ่งพาธรรมชาติ และพ่ึงพา เพื่อนบานรวม
ชุมชน รวมท้ังชุมชนหมูบานใกลเคียง (ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, 2537 อางแลว) อาจเปนผลมา
จากการท่ีเคยอยูในการปกครองท่ีเดียวกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถึงแมวาจะมีชาติพันธุท่ี
แตกตางกัน ก็ไมไดเปนอุปสรรคในการสรางเครือขายแตอยางใด สะทอนใหเห็นถึงการใชสิทธิ
ความเปนเจาของทรัพยากรของชุมชนในทองถ่ินและการเขาถึงทรัพยากรปาท่ีจัดการโดยชุมชน มี
การจํากัดสิทธิในการใชภายใตอํานาจของชุมชนท่ีชัดเจน โดยท่ีกฎประเพณีจัดการกําหนดขึ้นจาก
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง (ยศ  สันตสมบัติ, 2539) และสามารถสรุปการกอเกิดและ
พัฒนาการเปนเครือขายลุมน้ําแมเลาะ ไดตามแผนภูมิ 2  
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ปจจัยภายนอกชุมชน 
•  นโยบายของรัฐ 
   - กฎหมายปาไม 
  - สัมปทานปาไม 
   - มติ ค.ร.ม. 

•  การกระตุนของ  NGOs 
• ผลกระทบจากการ 
พัฒนาเทคโนโลยี 

 

การแยงชิงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติจากภายในและ
ภายนอกชุมชนโดยไมมีการควบคุม 

ความลมเหลวของรัฐในการบริหาร
จัดการ ปาไมและทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

ปจจัยภายในชุมชน 
• ภูมิปญญาทองถ่ิน 

•  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  
.    ชุมชนที่พ่ึงพิงปา 
•  ความแนนแฟนของ .  .  
.   ระบบเครือญาติ 
• การกอเกิดของกลุม 
    ตางๆ ในชุมชน 
•  ผูนําชุมชนที่เขมแข็ง 
• จิตสํานึกในการเคารพ 
   สถาบันพระมหากษัตริย 

มง 

กระเหร่ียง 

ลัวะ 

คนเมือง 

จัดตั้งเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้าํของลุมน้ําแมเลาะ 

NGOs + เครือขายอ่ืนๆ รัฐ พหุภาค ี

พื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ 

ความรอยหรอของทรัพยากร มลภาวะเปนพิษ 
กระทบตอคนและส่ิงแวดลอม

   ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและยั่งยืน 

2517 

2525 

2528 

2530 

2538 

ปจจุบัน 

แผนภูมิ 2 การกอเกิดและพัฒนาการเปนเครือขายลุมน้ําแมเลาะ 



 


