
 
บทท่ี 2 

พื้นท่ีศึกษา  บานแปกแซม: ชุมชนพื้นท่ีสูงของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ 
 

การศึกษาวิจัยการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานตาม
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: 
กรณีบานแปกแซม  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  กลาวถึงความเปนมาของ
ชาวไทยภูเขาเผาลีซอและสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 
 
2.1 ความเปนมาของลีซอในประเทศไทย 
 

ลีซอ เรียกตนเองวา “ลีซู” เปนชาวเขาเผาหนึ่งท่ีมีภูลําเนาเดิมอยูท่ีตนน้ําสาละวิน  และ
แมน้ําโขงทางตอนเหนือของประเทศทิเบต  และทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีนไดอพยพลงมาทางใต เนื่องจากเกิดการสูรบกันกับชนเผา อ่ืนนับเวลาหลาย
ศตวรรษ  ลีซอไดรนถอยเร่ือยลงมาจนในท่ีสุดก็แตกกระจายกันอยูในเมียนมาร  จีน  อินเดีย  และ
ประเทศไทย  สําหรับการอพยพเขามาอยูในประเทศไทยคร้ังแรก  จากการสอบถามลีซอคนเฒา
คนแกท่ีบานลีซอดอยชาง  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย ไดขอมูลวาเขามาระหวางป พ.ศ.2462 
– 2464  อพยพมาจากหมูบานหนึ่งทางตอนใตของเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาร  เขามาต้ังฐานอยู
ท่ีบานลีซอดอยชาง  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย  ปจจุบันหมูบานแหงนี้ยังคงมีอยูประมาณ 
80 หลังคาเรือน (เตือนใจ  ดีเทศก, 2527) 

2.1.1 การแบงกลุมและการกระจายตัวของประชากร 
การแบงกลุมลีซอแบงกลุมยอยออกเปน  2  กลุม  คือ ลีซอลาย  และลีซอดํา ลีซอ

ลายหรือบางทีก็เรียกวาลีซอลูกผสม (เขาเรียกวาลีซูผิว-ผิว แปลวาลูกผสม) สวนใหญอยูใน
ประเทศไทย  มีลีซอดําอยูจํานวนนอย  คือมีเพียงไมกี่คน  ลักษณะท่ีแตกตางกันระหวาง  2  กลุม
คือ  การแตงกายและภาษาพูดไมเหมือนกัน  ภาษาพูดนั้นแตกตางกันเปนบางคําแตพอจะฟงกัน
เขาใจ 

การกระจายตัว ลีซอมีอยูในประเทศจีน อินเดีย เมียนมาร และประเทศไทย ซ่ึง
ในประเทศไทยมีอยูใน 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ  เชียงราย  เชียงใหม  พะเยา  แมฮองสอน  ตาก 
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กําแพงเพชร  เพชรบูรณ  ลําปาง  และแพร  ประชากรลีซอ มีจํานวน 153  หมูบาน 6,530 หลังคา
เรือน 37,916 คน คิดเปนรอยละ 4,14 ของประชากรชาวเขาท้ังหมดในประเทศไทย 

2.1.2 ระบบสังคม 
ครอบครัวลีซอ  โดยท่ัวไปมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว  ประกอบดวย พอ  แม 

ลูก  บางครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย  เชน  ครอบครัวท่ีบุตรชายแตงงานกับหญิงสาว
แลวหญิงสาวเขามาอยูในบานของฝายชายหรือชายเขาไปอยูในครอบครัวของพอแมฝาย
หญิง  เนื่องจากตองไปชดเชยแรงงานเปนคาสินสอดของฝายหญิง  แตเม่ือถึงเวลาที่สมควรหรือ
เหมาะสม  ชายหญิงท่ีแตงงานกันก็จะแยกตัวไปเปนครอบครัวใหมข้ึนเชนเดียวกันกับครอบครัว
ของสังคมไทยเรา  อยางไรก็ตามลีซอนิยมต้ังบานเรือนหรือต้ังถ่ินฐานอยูใกลกันกับญาติท่ีเปนพี่
เปนนองหรือมีแซสกุลเดียวกัน  แซสกุล ของลีซอมีประมาณ  20 แซสกุลเศษ  มีท้ังสืบเช้ือสายมา
จากจีนและเปนลีซอแท ๆ สําหรับท่ีเปนลีซอแท ๆ มีนอยกวาแซสกุลท่ีสืบเช้ือสายมาจากจีน แต
ละแซสกุลเขารูจักกันดี  ไมวาจะอยูในทองท่ีจังหวัดใด   มีการเคารพนับถือกันตามลําดับช้ัน เม่ือ
เปนแซสกุลเ ดียวกัน  และอยูในกลุมยอยของแซสกุลเดียวกัน  จะเกี้ยวพาราสีหรือแตงงานกัน
ไมได 

ลีซอนิยมหรือตองการมีบุตรชายมากกวาบุตรสาว  อางวาบุตรชายเม่ือเติบโตข้ึน
สามารถเล้ียงดูบิดามารดาได  แตบุตรสาวเม่ือเติบโตข้ึนแตงงานแลวจะตองอยูกับฝายชายการ
เล้ียงดูบุตรท้ังบิดามารดาชวยกันเล้ียงดูหรือบางทีปู ยา เปนผูเล้ียงดูเด็กในขณะท่ีพอแมไป
ทํางาน  ปจจุบันเม่ือเด็กอายุ 7 – 8 ขวบ  สวนใหญนิยมใหเด็กเขาโรงเรียนในหมูบาน  หรือ
โรงเรียนท่ีอ่ืน  เม่ือ 10 ปข้ึนไป  พอแมจะแยกใหเด็กหญิงเด็กชายนอนกันคนละแหง  เพื่อปองกัน
การกระทําความผิดทางเพศระหวางญาติพี่นองทองเดียวกัน 

2.1.3 เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของชาวเขาเผานี้ข้ึนอยูกับอาชีพทางการเกษตรเปนหลักมีการปลูกขาว 

ขาวโพด  ฝน  พืชผักและการเล้ียงสัตว  นอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเปนอาชีพ
รอง  เชนการทอผา  การเย็บปกลายผา  การทําเคร่ืองประดับดวยโลหะเงิน  การตมสุรา  มีอยูบาง
ท่ีมีอาชีพรับจางเปนคร้ังคราว 

ขาว   ปลูกไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน  บางหมูบานปลูกขาวไมไดผลดีทาง
ราชการไดแกปญหารวมกับหนวยงานเอกชนโดยการจัดต้ังธนาคารขาวข้ึน 

ขาวโพด  ปลูกไวสําหรับเล้ียงสัตว  อาทิ  หมู  และไก  บางแหงปลูกไวสําหรับ
ขายเปนเงินสดหรือพืชเศรษฐกิจ  เชน หมูบานลีซอในจังหวัดเพชรบูรณ  และกําแพงเพชร  ซ่ึง
เปนท่ีพืชทํารายไดอยางดีแกชาวเขาในหมูบาน 
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พืชผัก  ปลูกไวในไรขาว  ขาวโพด  และไรฝน  โดยปลูกควบคูกันไปดวย  ผักท่ี
ปลูก  เชน  ฟก  ฟกทอง  ถ่ัวชนิดตาง ๆ เผือก  มัน  ผักกาด ฯลฯ เขาปลูกไวสําหรับใชบริโภคใน
ครัวเรือน 

การเลี้ยงสัตว  ลีซอมักจะเล้ียงหมูและไกไวเพื่อใชในพิธีกรรมบูชาผี  และเปน
อาหารเล้ียงมา  และฬอ  ไวบรรทุกส่ิงของ  บางครัวเรือนเล้ียงวัวไวสําหรับขายเปนสินคา 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ในบางหมูบาน  เราจะพบเห็นผูหญิงลีซอบางคนทอ
ผา  เย็บปกลายผาสําหรับไวใชเอง  และสําหรับขายเปนสินคา  การทําเครื่องประดับโลหะ
เงิน  การตีเหล็กทําข้ึนไวใชเอง  และบางคนมีฝมือดีก็รับจางยึดอาชีพดานนี้เปนประจําก็มี 

อยางไรก็ดี  เศรษฐกิจของลีซอยังข้ึนอยูกับการเกษตร การปลูกขาว  ขาวโพด
และพืชผักชนิดตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนไดเขาไปสงเสริมแทนการปลูก
ฝน  ไดแกพืชผักเมืองหนาว  เชน  ผักกาด  กะหลํ่าปลีสีมวง  ถ่ัวแขก ถ่ัวลันเตา  มันฝร่ัง  มะเขือ
เทศ ทอ สาล่ี  และมีบางแหงปลูกขาวบารเลยเพื่อสงขายใหบริษัท  พืชท่ีลีซอหามาปลูกเอง  ไดแก
ขิง  ซ่ึงบางปราคาดี  กิโลกรัมละ  10 บาท ข้ึนไป  แตบางปราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-4 บาท
เทานั้น 
 

 
 

ภาพ 2.1 การเตนจะคึ  ในงานปใหมของชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม 
 
 



 28 

2.1.4 ระบบความเชื่อถือ 
ลีซอยังคงนับถือผีอยูเปนสวนใหญ  มีอยูบางท่ีหันมานับถือศาสนาพุทธและ

ศาสนาคริสต  การนับถือผียังคงพบเห็นในหมูบานโดยท่ัวไป  มีผีประจําหมูบาน ผีบาน  ผี
เรือน  ผีหลวง  ผีปา  ผีน้ําหรือผีลําหวย 

ผีตาง ๆ อาจแบงออกเปนผีดีและผีราย  ผีดีเปนผีท่ีใหคุณแกพวกเขา  เชน ผี
ประจําหมูบาน ผีบรรพบุรุษ  ผีบานผีเรือน  สวนผีรายไดแกผีปา  ผีคนตายไมดี   เชน ผีถูกยิง
ตาย  หรือถูกฟาผา 

ในหมูบานจะมีหมอเมือง  เปรียบเสมือนผูนําทางศาสนาเปนผูทําพิธีบูชาผี
ประจําหมูบาน   จะมีวันศีลทุก ๆ  15 วันตอคร้ัง  ซ่ึงเขาจะหยุดทํางานกันท้ังหมูบานหามใชมีด
หรือของมีคมทุกชนิด  แตการลาสัตวในปาบางหมูบานไมมีขอหาม 

นอกจากหมอเมืองก็มีหมอผีเปนผูกระทําตนเปนส่ือกลางระหวางผีกับคน
โดยเฉพาะเม่ือเกิดความเจ็บปวยโดยไปทราบสาเหตุ  ลีซอจะเช่ือกันวาถูกผีกระทําเขาจะใหหมอผี
มาเขาทรงเชิญวิญญาณมาสิงในรางของหมอผี  ถามเหตุแหงความเจ็บปวย  และหมอผีจะเปน
ผูรักษาคนเจ็บปวย  ผลการรักษาก็มีหายบางไมหายบาง  แตปจจุบันลีซอหันมานิยมการใชยาตํารา
หลวง  หรือถาเจ็บปวยหนักก็มักจะเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลกันมาก 

หมอเมือง  และหมอผีไมมีการสืบสายตอไปยังบุตรหลาน  หมอเมืองเปนไดโดย
การใชไมคว่ําหงายเส่ียงทายเอา  สวนหมอผีเปนโดยมีวิญญาณเขาฝน  หมอท้ังสองประเภทนี้
เปนไดเฉพาะผูชาย  ผูหญิงเปนไมได  อยางไรก็ตาม  บุตรชายของหมอผีมักจะเปนหมอผีดวย 

2.1.5 การปกครอง 
ลีซอไมมีหัวหนาเผาไมมีผูนําสูงสุด  ไดสอบถามลีซอบางคนเลาวาในอดีตท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในประเทศจีนเขามีหัวหนาสูงสุด  เปนถึงช้ันท่ีเทียบเทากษัตริย เปนผูบัญชาการใน
การสูรบ  และเคยยกทัพไปสูรบกับชนเผาอ่ืนหลายคร้ัง 

การปกครองของลีซอในระดับหมูบานท่ีอยูในประเทศไทยในอดีตท่ีผานมาอาจ
เรียกไดวาเปนการปกครองแบบอนาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธ์ิเทาเทียมกัน  ไมมีใครใหญหรือ
เหนือกวาใคร  ผูใหญบานหรือผูชวยผูใหญบานท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนจากทางราชการดูเหมือนจะ
ไมมีอํานาจอะไรมากนัก  เนื่องจากลีซอมีความรูสึกนึกคิด วา “ใหญ” เทากัน  มีลีซอบางคนกลาว
วาทุกคนเกิดมาแลวเติบโตข้ึนเปนผูใหญ “หัวเขาเทากัน”  ความหมายคือไมมีใครเปนใหญกวากัน 

การปกครองของลีซอดวยกันจึงเปนท่ีคอนขางยาก แตเขาก็มีสภาคนเฒาคนแก
หรือสภาอาวุโส  ประกอบดวยผูอาวุโสของแตละแซสกุลในหมูบานรวมตัวข้ึนอยางหลวม ๆ เปน
ผูท่ีไดรับการเคารพนับถือและการยอมรับจากสมาชิกในหมูบาน  ทําหนาท่ีดูแลปกครองรักษา
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ความสงบเรียบรอย  ติดตอกับเจาหนาท่ีทางราชการตัดสินคดีและหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเปน
ประเพณีหรือสรางสรรคส่ิงสาธารณประโยชนในหมูบานของตนเอง 

เจาหนาท่ีของทางราชการหรือผูท่ีมีความรูความสามารถและมีความประพฤติ
ดี  จะเปนคนไทยหรือลีซอก็ดีเม่ืออยูประจําในหมูบานลีซอมักจะไดรับการยกยองเคารพนับ
ถือ  และเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของสภาผูเฒาผูแกดวย  ท้ังนี้อยูท่ีวาหากเขาไดประพฤติ
ปฏิบัติตนจนเปนท่ียอมรับของชาวเขาเผาลีซอ 

2.1.6 โลกแหงธรรมชาติ 
โลกและสังคมในปจจุบันมีความเจริญรวดเร็วมาก โดยเฉพาะความเจริญ

ทางดานวัตถุ ผูท่ีสามารถเสพสุขทางวัตถุไดมากท่ีสุดก็จะถือวาเปนผูท่ีมีความสําเร็จในชีวิตสูงสุด
เชนกัน  ดังนั้นทุกคนจึงตางก็มุงหวังและไขวควาไปหาจุดสูงสุดของสังคม ความเจริญทางดาน
จิตใจและความมีคุณธรรมหรือการใชวิถีชีวิตท่ีเรียบงายดังเชนชาวเขาเผาตาง ๆ จึงถูกมองไปวา
เปนผูท่ีมีความลาหลังของสังคมไป 

ชุมชนชาวเขาเผาลีซอ ซ่ึงเปนชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูทามกลางขุนเขาและปาทึบ
รอบลอมไปดวยธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ และหางไกลจากความเจริญในแบบสังคมเมือง  พวกเขาจึง
มีสภาพจิตใจที่ดีและมีสุขตามอัตภาพ สงบและเปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ใชชีวิตแบบ
พึ่งพาตนเองตลอดมา อันเปนตัวอยางหนึ่งของชีวิตในโลกปจจุบันท่ีเราสามารถมองเห็นไดและ
เขาใจได  พวกเขาเปนผูท่ีมีจิตใจรักในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม มีความออนโยนละเมียดละไมอยูใน
ตัว  มีขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ียึดม่ันสืบตอกันมาตลอดระยะเวลาอันเนิ่นนาน เปนเพื่อน
รวมโลกเดียวกัน เปนมนุษยชาติท่ีมีสิทธิเสรีเทาเทียมกับผูคนท้ังหลายในโลกใบนี้ ฉะนั้น พวกเขา
ซ่ึงเปนพลเมืองของประเทศเปนประชากรของโลกเชนกัน จึงควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสเฉก
เชนพลเมืองในสวนอ่ืน ๆ ของประเทศโดยท่ัวไป 

ในการท่ีจะเดินทางข้ึนไปเยี่ยมเยือนหมูบานชุมชนชาวเขา จึงควรท่ีจะไดปฏิบัติ
ตนใหเปนผูท่ีรูจักวัฒนธรรมประเพณีตาง  ๆ ของพวกเขาตามสมควร ท้ังควรแสดงความรักความ
เมตตา ไมดูหม่ินเหยียดหยามหรือแสดงความรังเกียจตอพวกเขา ขอใหจงทําตนเองใหเปนผูท่ีมีจติ
ในรักธรรมชาติ และเปนบุคคลท่ีอยูงายกินงาย  พรอมท่ีจะอ่ิมเอมและซาบซ้ึงอยูกับธรรมชาติ  
ธารน้ําใสในลําหวยหรือช่ืนชมอยูกับอากาศ สายลมและเสียงนกรอง แลวก็ดื่มด่ําอยูกับความ
งดงามของมวลแมกไมท่ีมีเหลาผีเส้ือแสนสวยและฝูงผ้ึงท่ีบินเวียนวนดมดอมอยูกับมวลดอกไม
หลากสีบนยอดดอย ผูท่ีมีใจรักในการเดินทางดวยเทาพรอมท่ีจะย่ําไปตามสันเขาและหุบเหว   
ตาง ๆ หรือพรอมท่ีจะนอนหลับอยางสบายบนแครไมไผภายในกระทอมหลังเล็ก ๆ บนออมกอด
แหงความหนาวเย็น แลวจะไดพบความสุขในอีกโลกหน่ึง (สมัย  สุทธิธรรม, 2541) 
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2.2 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานแปกแซม 
 

ชุมชนลีซอบานแปกแซม  กอต้ังข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2520  (อางใน โยธิน จันทวี, 2548) 
โดยการนําของนายอะเลพะ  แซยี่  ไดอพยพและนําราษฎรเขาสมาอาศัยอยูในพื้นท่ีคร้ังแรก 40  
ครอบครัว  โดยอพยพมาจากถํ้างอบ  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตอมาในป พ.ศ. 2536  มีชนเผา
ลีซออพยพมาจากประเทศพมาอีกจํานวน 50  ครอบครัว และไดอาศัยมาจนถึงปจจุบัน มีจํานวน
ครอบครัวเรือนท้ังส้ิน 130  ครอบครัว  ชุมชนบานแปกแซมแตเดินเปนเพียงหมูบานบริวารของ
บางเปยงหลวง  ตําบลเปยงหลวง  ซ่ึงมีระยะทางหางออกไปประมาณ 11 กิโลเมตร ตอมาป พ.ศ.  
2544 จึงไดรับการจัดต้ังเปนหมูบานแปกแซมโดยถูกตองตามกฎหมาย 

2.2.1 ท่ีตั้งและขอบเขต 
ชุมชนบานแปกแซมต้ังอยู ท่ี 6 ในเขตตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด

เชียงใหม พิกัดท่ี UTM ท่ี 467900 เมตรตะวันออก และ 2181100  เมตรเหนือ อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,288 เมตร ชุมชนบานแปกแซมอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โครงการฯ  สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม  ส่ิงแวดลอม  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ปจจุบันบานแปกแซมต้ังอยูท่ี  6  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มี
หมูบานหินแตว  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตเปนหมูบานบริวาร มาจํานวนครัวเรือน 35  
ครอบครัว  ชุมชนบานหินแตวอยูหางจากบานแปกแซมเปนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
ชุมชนบานแปกแซมและบานหินแตวเปนหมูบานเพ่ือความม่ันคง  พื้นท่ีชายแดนตามแนว
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต  พระบรมราชินีนาถ  ต้ังแตป  พ.ศ.  2543  เปนตนมา 

2.2.2 ดานการศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงแหง ไดจัดต้ังศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทย

ภูเขา  “แมฟาหลวง”  ใหแกนักเรียน ปจจุบันบานแปกแซมมีสถานศึกษา จํานวน 1 แหง สอนใน
ระดับประถมศึกษา สังกัด กศน. จัดการสอนขั้นพื้นฐานเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 67 คน จัด
การศึกษาแกผูไมรูหนังสือ จํานวน 30 คน มีครู จํานวน 1 คน (บุญญฤทธ์ิ  จันทรคํา, 2550) 
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ภาพ 2.2 พบผูนําหมูบานประสานงานเก่ียวกับการขอเก็บขอมูล 
 

2.2.3 สภาพภมิูประเทศ 
ชุมชนบานแปกแซมมีท่ีต้ังสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,288  เมตร  

สภาพพื้นท่ีอยูบริเวณท่ีลาดเชิงเขา  พื้นท่ีมีความลาดชันประมาณรอยละ  10 – 15  บริเวณที่ต้ัง
ชุมชนบานแปกแซมเปนพื้นท่ีปาไมท่ีถูกทําลายแตเดิมไมมีตนไมใหญ  สภาพอากาศในพ้ืนท่ีรอน
และแหงแลงในเวลากลางวัน  พื้นท่ีสวนใหญถูกตัดไมทําลายปาและแผวถางทําการเพาะปลูกพืช
ไร  เชน  ขาวไร   และขาวโพด  อาคารบานเรือนท่ีพักอาศัยกระจายตัวอยางท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชน      

2.2.4 สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากเปนภูมิประเทศสูงที่มีท่ีต้ังอยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉล่ีย 1,300  

เมตร  มีสภาพแวดลอมเปนปาไมไมผลัดใบ รอยละ  70 และไมผลัดใบรอยละ 30 สภาพอากาศจึง
มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดท้ังป  ลักษณะภูมิอากาศแบงออกไดเปน 3  ฤดู  ไดแก 

ฤดูฝน  มีฝนตกชุกและสม่ําเสมอยาวนาน ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต  และแนวรองความกดอากาศท่ีตํ่าท่ีพาดผานประเทศไทย 
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ฤดูรอน  ชวงอากาศรอนมีระยะเวลาคอนขางส้ันประมาณสองเดือน  ต้ังแตเดือน
มีนาคม  ถึงเดือนเมษายนเทานั้น  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และลมฝายใต
เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด  ประมาณ  36.1  องศาเซลเซียส 

ฤดูหนาว  ต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ  และอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุดจะ
อยูในชวงฤดูหนาว  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงพัดพาความหนาวเย็นมา
จากประเทศจีน และอุณหภูมิตํ่าสุดคือ เดือนมกราคม ประมาณ 13.7 องศาเซลเซียส และประมาณ
น้ําฝนเฉล่ียสูงสุด  คือ  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  เฉล่ียท่ีมีประมาณน้ําฝนสูงสุดคือ  เดอืน
สิงหาคม  ประมาณนํ้าฝนเฉล่ียสูงสุด  คือ  236  มิลลิเมตร  ประมาณน้ําฝนเฉล่ียตํ่าสุด  คือชวง
เดือนท่ีฝนตกนอยท่ีสุดคือ  เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม  เนื่องจากเปนชวงฤดูหนาวจึงมีปริมาณ
ฝนตกนอย เดือนท่ีมีปริมาณฝนตกนอยท่ีสุด คือเดือนพฤศจิกายน มีประมาณน้ําฝน 1.8  
มิลลิเมตร  ตกไมถึง 1 วันใน 1 เดือน (โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ, 2549) 

2.2.5 ทรัพยากรธรรมชาต ิ(ปาไม แหลงน้ํา ลําธาร) ส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ในพื้นท่ีรอบ ๆ บานแปกแซมมีสภาพผาท่ีคอนขาง

อุดมสมบูรณ  ทางหมูบานกับทางโครงการฯ ไดออกทําการตรวจพื้นท่ีอยางตอเนื่องเพ่ือปองกัน
การลักลอบตัดไมทําลายปา การลาสัตวปา ไดมีการทําแนวกันไฟ  ตลอดจนแหลงตนน้ําลําธารท่ีมี
อยูในพื้นท่ี รวมถึงระบบนิเวศที่มักจะถูกทําลายโดยรูเทาไมถึงการณ  

แหลงน้ําหมูบานแปกแซม ใชแหลงน้ําจากลําหวยหกและลําหวยนายาว ประปา
หมูบานใชระบบประปาภูเขาท่ีโครงการชลประทานเชียงใหมกอสรางไว  มีสระเก็บน้ํา 1,000 
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ  สระเก็บน้ํา 150 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ สระเก็บน้ํา 24 
ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ มีถังเก็บน้ําขนาด 300 ลิตร จํานวน 1 ถัง (พีระพงษ  เรืองวัฒนา, 
2550) 
 

2.3 การใชท่ีดนิ 
 

การใชท่ีดินของประชากรที่อาศัยอยูบนพื้นท่ีสูงท้ังบริเวณภูเขาและหุบเขาในภาคเหนือ
ของประเทศไทย สวนใหญประกอบดวยประชาชนท่ีเปนชาวเขา (Hill people) หรือชาวไทยภูเขา 
มีหลายกลุมชาติพันธุซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกตางไปจากชาวไทยพ้ืนราบ (Grandstaff, 
1980) การใชท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงและบริเวณภูเขามีระบบของการใชท่ีดินเพื่อการเกษตรแตกตางกัน
ไป  สวนใหญมีการใชพื้นท่ีเพาะปลูกแบบไรเล่ือนลอย มีการปลูกพืชท่ีใชเปนอาหารหลากหลาย
ชนิด ซ่ึงรูปแบบการใชท่ีดินดังกลาว Kunstadter และคณะ, (1978) ไดแบงออกเปน 4 ประเภท
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ดวยกันตามลักษณะของการใชท่ีดินและการละท้ิงไวเปนไรรางตามระยะเวลานานแตกตางกัน 
เฉพาะพ้ืนท่ีสูงและภูเขามีอยู 3 ประเภท สวนอีกประเภทหนึ่งเปนระบบการใชท่ีดินปลูกพืชถาวร
ทําสวน เชน ไมผลตาง ๆ ทําไรปลูกพืชผสมปา เชน ไรชาหรือสวนเมี่ยง เปนตน ระบบการใช
ท่ีดิน 3 ประเภท ขางตนมีลักษณะดังนี้ 

1) ระบบการใชพื้นท่ีเพาะปลูกระยะส้ันและท้ิงไวเปนไรรางระยะส้ัน ๆ (Short 
Cultivation-Short Fallow) ระบบนี้สวนใหญเปนการเกษตรของคนไทยหรือคนเมืองทาง
ภาคเหนือท่ีมีการทําไรยังคงใชวิธีแบบดั้งเดิมคือ โคนถางปา เผาปา และปลูกพืช ทําใหดินเส่ือม
เร็ว ชวงเวลาท่ีท้ิงรางไวส้ัน ๆ ทําใหพืชท่ีข้ึนไมวาจะเปนไมพุม ตนไมเล็ก ๆ และวัชพืชตาง ๆ 
เจริญเติบโตไมเพียงพอ ดินสะสมอินทรียวัตถุจากพืชนอย เกษตรกรกลับมาใชพื้นท่ีดังกลาวอีก
โดยท่ีดินยังฟนตัวไมมากนัก  เกษตรกรไดผลผลิตตํ่าไมวาจะปลูกขาว ขาวโพด พืชผักตางๆ  

2) ระบบการใชท่ีดินปลูกพืชระยะส้ันๆ และท้ิงเปนไรรางยาวนาน (Short Cultivation-
Long Fallow) รูปแบบของการใชท่ีดินเพื่อการทําไรเล่ือนลอยดังกลาว  สวนใหญเปนระบบการ
ใชพื้นท่ีหมุนเวียนของชาวเขาเผาล๊ัวะและกะเหร่ียง ซ่ึงนิยมใชพื้นท่ีบริเวณท่ีราบเชิงเขา ลาดไหล
เขา ลูกเนินสูงและหุบเขาแคบ ๆ ความสูงระหวาง 700 -1,000 เมตร  การใชท่ีดินเพาะปลูก 1 ป ท้ิง
เปนไรรางประมาณ 6 ถึง 7 ป หรือยาวนานกวานี้ การทิ้งพื้นท่ีเปนไรรางนาน ๆ ทําใหปารุนสอง
ฟนคืนสภาพไดรวดเร็ว  เกษตรกรนิยมปลูกขาวไร ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัวตาง ๆ เผือกมัน พริก 
พืชผักตาง ๆ ไวเปนอาหารในครัวเรือนเหลือขายบางเล็กนอย 

3) ระบบการใช ท่ีดินปลูกพืชระยะยาวและปลอยท้ิงเปนไรรางยาวนาน  (Long 
Cultivation-Very Long Fallow) ระบบการใชท่ีดินประเภทน้ีโดยท่ัวไปอยูในระดับความสูง
ระหวาง 1,200 -1,500 เมตร บริเวณลาดไหลเขา สันเขา สวนใหญเปนชาวเขากลุมท่ีเคยปลูกฝนใน
อดีต ไดแก ชนเผามง ลีซอ มูเซอร อีกอ เยา และจีนฮอ  ชาวเขากลุมนี้บางเผาเพิ่งอพยพเขามาอยู
ทางภาคเหนือของประเทศไทยเวลาไมนานนัก  ระบบการใชท่ีดินแตเดิมมีการบุกเบิกโคนถางปา
ใหม ใชพื้นท่ีปลูกพืชนานถึง 5 ปหรือมากกวา  เม่ือผลผลิตฝนนอยลงก็ใชพื้นท่ีปลูกขาวไร พืชผัก
ตาง ๆ สําหรับเปนอาหารของครอบครัว  หลังจากนั้นก็จะท้ิงเปนไรราง  ท้ังนี้การใชพื้นท่ีสวน
ใหญจะอยูบริเวณลาดไหลเขาท่ีมีความลาดชันมาก ๆ ปญหาการกัดเซาะสึกกรอนและการ
พังทลายของดินมีมาก เปนเหตุใหดินเส่ือมรวดเร็ว เม่ือไดผลผลิตนอยลงชาวเขาก็จะท้ิงเปนไรราง
ไว พืชอ่ืนโดยเฉพาะไมพุม และปาไมจะกระจายเขาไปนอย สวนใหญปกคลุมดวยหญาคาและ
สาบเสือ เกิดไฟปาลุกลามเขาไปทุก ๆ ป การสืบตอเนื่องของพืชโดยเฉพาะปาไมจึงมีนอย พืชท่ี
ปลูกสวนใหญไดแก ขาวโพด ขาวเจา ฝน (ปจจุบันลดลงนอยมาก) พืช ผักตางๆ มันฝร่ัง และอ่ืนๆ 
ใชเปนอาหารในครัวเรือนเหลือขายบางเล็กนอย 
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ลักษณะการใชท่ีดินของกลุมท่ี 3 นี้เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางรายแรง ดินเส่ือมเร็วเพราะการใชพื้นท่ีไมถูกวิธีทําใหมีการโยกยายไปหาพื้นท่ีใหมตอไป 
ปจจุบันหลายแหงไมมีปาไมท่ีสมบูรณเหลืออยู แมแตบริเวณปาตนน้ําลําธารก็ถูกบุกรุกโคนถาง
ปาเพื่อการปลูกพืชดังกลาว เปนปญหาใหแกทองถ่ินภูมิภาคและของประเทศตลอดมา 
 

ตาราง  2.1 ปฏิทินกิจกรรมการเกษตรและสังคมของชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม 
เดือน กิจกรรมการเกษตร กิจกรรมทางสังคม 

มกราคม โคนถางปาเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกรีด
ฝน 

เทศกาลปใหม 
 

กุมภาพันธ โคนถางปาไรเกา) กรีดฝน วันไหวอาปาโหมซี (เทพเจาประจําหมูบาน) 

มีนาคม เผาปา (ปลายเดือน) ถางไร วันดําหัวหลุมฝงศพบรรพบุรุษ 

เมษายน เผาปา เก็บเศษไมเผาใหม ปลูกขาวโพด พิธีเซนไหวผีใหญเจาที่ 

พฤษภาคม ปลูกขาวโพด พืชผักที่ใชบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
 

มิถุนายน ปลูกขาวไร กําจัดวัชพืชไรขาวโพด ไหวผีไร (กลางเดือน) 
 

กรกฎาคม กําจัดวัชพืชทั้งไรขาวและขาวโพด พิธีเซนไหวบรรพบุรุษ 
 

สิงหาคม เก็บเก่ียวขาวโพด  

กันยายน หวานเมล็ดฝนและปลูกพืชผักผสมในไร
ฝน 

 
 

ตุลาคม เก็บเก่ียวขาวไร วันกินขาวใหม 
 

พฤศจิกายน เก็บเก่ียวขาวไร  

ธันวาคม โคนถางปาเตรียมพ้ืนที่ เริ่มกรีดฝนปลูก
ต้ังแตกันยายน 

 

ท่ีมา: จันทบูรณ  สุทธิ, (2525) และขอมูลสนาม 
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2.3.1 ไรเล่ือนลอย – ระบบเกษตรบนพืน้ท่ีสูง 
จากการศึกษาของ Kunstadter และคณะ ตามท่ีกลาวแลวขางตน พบวา การทําไรเล่ือน

ลอยเปนระบบการเกษตรท่ียังคงทํากันอยู จากอดีตถึงปจจุบันถึงแมวาจะมีบางชุมชนของพ้ืนท่ีสูง  
ปรับเปล่ียนวิธีการเกษตรไปบาง จากผลพวงของการพัฒนาและความชวยเหลือจากหนวยงานทั้ง
ของรัฐและเอกชน แตประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณพื้นท่ีสูงและภูเขาสวนใหญยังคงประกอบอาชีพ
ทําไรเล่ือนลอย จัดเปนระบบเกษตรหนึ่งท่ีใชพื้นดินแตละแปลงปลูกพืชระยะส้ัน ๆ แลวปลอยท้ิง
ราง ซ่ึงระบบเกษตรนี้รวมถึงการตัดโคนปา ถางปา และเผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีใหโลงเตียนใชเพื่อการ
ปลูกพืชอาหารหรือพืชอ่ืนในชวงระยะเวลา 2 – 3 ป หรือมากกวา  เม่ือดินเส่ือมขาดความอุดม
สมบูรณไดผลผลิตตํ่าหรือถูกวัชพืชรบกวนเสียหาย ก็จะโยกยายไปหาท่ีใหมตอไป  การท่ี
เกษตรกรปลูกพืชซํ้าในแปลงเดียวกันหลายปทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน 
บางแหงอาจมีการทําไรหมุนเวียนในพื้นท่ีขางเคียง ซ่ึงปลอยทิ้งไวเปนไรรางมากอน (จันทบูรณ 
สุทธิ, 2524  En.Wikipedia,2008)  

การทําไรเล่ือนลอยบางแหงเรียกวา ระบบการเกษตรที่ตัดฟนโคนเผา (Slash-and-burn) 
คือ การตัดโคน ถางปา และเผาปาเพื่อเตรียมพื้นท่ีทําไร ปลูกพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจบางประเภท 
เชน อดีตท่ีมีการใชพื้นท่ีปลูกฝน เพราะผลผลิตมีราคาดี และเปนท่ีมาของรายไดของชาวเขากลุม
ปลูกฝน ปจจุบันรัฐบาลไดใชนโยบายลดและปราบปรามการปลูกพืชเสพติด และสงเสริมใหปลูก
พืชไมผลบางชนิดทดแทนฝนแลว อยางไรก็ดีการตัดโคนปา ถางปาแลวเผาเปนการทําลายปาไม
รวมท้ังบริเวณแหลงตนน้ําลําธาร พื้นท่ีถูกท้ิงราง วัชพืชโดยเฉพาะหญาคาและสาบเสือรุกลํ้าเขา
ไป  หนาแลงเกิดไฟไหมปาทุกป  การทําไรเล่ือนลอยบริเวณพื้นท่ีสูง ลาดไหลเขาและภูเขา เม่ือ
ฝนตกลงมากอใหเกิดการพังทลายของดินอยางรุนแรง การไหลบาของน้ําลงสูท่ีตํ่าอยางรวดเร็ว
เพราะการขาดปาไมคอยซับน้ําไวเกิดพื้นดินถลม เกิดอุทกภัยเปนประจํา ในหนาแลงขาดแคลนน้าํ
เพราะขาดปาไมท่ีชวยอุมน้ําไว สงผลกระทบตอท้ังประชาชนพื้นท่ีสูงและคนพื้นท่ีราบไดรับผล
เสียหาย (Grandstaf,1980, จันทบูรณ  สุทธิ, 2524 อางแลว) 

2.3.2 ระบบเกษตรของชาวลีซอ 
การทําการเกษตรของชาวเขาเผาลีซอ สวนใหญจะเปนการปลูกพืชแบบทําไรยายท่ี 

(Shifting Cultivation) มาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงการเกษตรดังกลาวบางคร้ังเรียกวา การเกษตร
แบบจารีตประเพณี การปลูกพืชสวนใหญเปนพืชอาหารในครัวเรือน ไดแก ขาว ขาวโพด พืชผัก
ตาง ๆ พริก ผักกาด ถ่ัว ฟก เผือก แฟง มะเขือเทศ มันเทศ มันฝร่ัง และอ่ืน ๆ สวนพืชเศรษฐกิจ 
ไดแก ฝน ซ่ึงอดีตเปนพืชหลักท่ีทํารายไดแกครัวเรือน (จันทบูรณ สุทธิ, 2524, Dessaint, 1972) 



 36 

ในระบบการปลูกพืชเร่ิมต้ังแตการเตรียมพื้นท่ี การโคนถาง เผาปา การปลูกพืชแตละ
ประเภทต้ังแตพืชอาหารมนุษย พืชอาหารสัตว พืชเศรษฐกิจ พืชผักสวนครัว พืชไรอ่ืน ๆ รวมท้ัง
พืชยืนตน มีการใชแรงงานในครัวเรือน แรงงานจาง แตละข้ันตอนของการปลูกพืชท้ังการดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เปนตน  แตละข้ันตอนมีการดําเนินงานตามระยะเวลาตาง ๆ (ดูตาราง
ท่ี 4.14 ปฏิทินการปลูกพืชของชาวเขาเผาลีซอ) ดังนี้   

ก) การเตรียมพื้นท่ี   เนื่องจากบริเวณท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีทําการเกษตรอยูบนพื้นท่ีสูง
ตามลาดไหลเขา สันเขาและภูเขา ซ่ึงชาวลีซออาศัยอยูในระดับความสูงมากกวา 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นไปจนถึงระดับความสูงไมเกิน 1,500 เมตร พบวา พื้นท่ีสวนใหญปกคลุมดวยปา
ดิบเขาท่ีมีตนไมนานาชนิดข้ึนหนาแนน เปนแหลงตนนําลําธารของแมน้ําสายสําคัญ ๆ ระยะแรก
ชาวลีซอจะเลือกพื้นท่ีใกลหมูบานกอน แตนาน ๆ เขาพื้นท่ีปาลดลง การเตรียมพื้นท่ีก็จะหางไกล
หมูบานมากขึ้น กรณีของบานแปกแซม พื้นท่ีทําไรปจจุบันอยูหางจากหมูบานโดยระยะทาง
ประมาณ 2 – 4 กิโลเมตร 

การเตรียมพื้นท่ีของชาวลีซอ เม่ือเลือกพื้นท่ีไดแลวก็จะเร่ิมตัดโคนตนไมท่ีเปนปา
ดั้งเดิมหรือปารุนสองในพื้นท่ีเคยเปนไรรางมากอน งานโคนถางปาเปนงานของผูชาย สวนตนไม
ขนาดเล็ก ไมพุม เถาวัลยเปนงานของผูหญิงและเด็ก การโคนถางปาจะเร่ิมในเดือนธันวาคมถึง
กุมภาพันธ และจะท้ิงปาท่ีโคนถางลงแลวปลอยไวใหแหงประมาณ 1 เดือนหรือมากกวา สวน
ใหญจะท้ิงไวในเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน 

การเผาไร จะเร่ิมในเดือนเมษายน ซ่ึงเปนชวงฤดูแลง การจุดไฟเผาจะจุดหลังเท่ียงวนั ผู
ท่ีทําไรใกล ๆ กัน จะเผาพรอม ๆ กัน หนาท่ีในการเผาปาเปนของผูชาย ถาตนไมท่ีถูกเผาไหมไม
หมดจะมีการเผาอีกคร้ังหนึ่งหรือเก็บเศษไม กิ่งไม ท่ีไหมไมหมดมาเผาใหม งานระยะหลังเปน
หนาท่ีของผูหญิงและเด็กชวยกัน รวมท้ังการกําจัดวัชพืชกอนเพาะปลูกดวย (จันทบูรณ  สุทธิ, 
2524 และ Dessaint, 1972)  ปญหาจากการเผาปาเพื่อเตรียมพื้นท่ีทําไร บอยคร้ังท่ีไฟลุกลามไป
ไหมพื้นท่ีปาธรรมชาติ โดยเฉพาะปาเบญจพรรณและปาเต็งรังท่ีมีตนไมท้ิงใบสวนใหญในฤดู
แลง  ดังนั้น ไฟปาจึงเปนสวนหนึ่งท่ีเกิดจากชาวเขาเผาปาเพื่อทําไรเล่ือนลอย 

ข) การเพาะปลูกพืชไร   มีพืชไรหลายชนิดท่ีชาวลีซอปลูกภายหลังจากการเตรียมพื้นท่ี
แลว และเม่ือฝนตกลงมาคร้ังแรกปลายเดือนมีนาคมหรือชวงระหวางปใหมเมือง (สงกรานต) 
เกษตรกรชาวลีซอเช่ือวาดินจะออนนุมพืชท่ีเลือกปลูกข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนท่ีเปดใหมหรือเกา ถา
เปนพื้นท่ีใหมพืชท่ีปลูกไดแก 

ขาวโพด  ซ่ึงขาวโพดท่ีลีซอปลูกไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว เรียกวาขาวโพดเจา มี
ขาวโพดขาวเหนียวและขาวโพดค่ัว ซ่ึงแตละชนิดใชเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวไมเทากัน การใช
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แรงงานปลูกจะใชผูหญิง ซ่ึงเร่ิมปลูกต้ังแตเดือนเมษายน การดูแลรักษาและกําจัดวัชพืช ขาวโพด
เจา ใชเวลาประมาณ 4 เดือนคร่ึง เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม สวนขาวโพดขาวเหนียวใชเวลา 3 
เดือนเศษ เก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม (Dissaint, 1972 อางแลว) 

ในชวงเวลาดูแลขาวโพด เกษตรกรลีซอจะปลูกพืชผักสวนครัว เชน ผักกาด ถ่ัว และ
อ่ืน ๆ เพื่อใชเปนอาหารของครอบครัว การเก็บเกี่ยวสวนใหญจะใชแรงงานภายในครอบครัว  แต
หากปลูกมากก็จะใชแรงงานแลกเปล่ียนในหมูบานชวยเหลือกัน ผลผลิตจากขาวโพดบางสวนใช
เล้ียงสัตว บางสวนใชบริโภคเปนอาหารเสริม และบางสวนใชหมักกล่ันสุราพื้นบานเพื่อใชใน
งานพิธีกรรมตาง ๆ งานสังสรรคปใหมหรืออ่ืน ๆ  

การปลูกฝน ฝนเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของชาวเขาหลายชนเผา จากอดีตท่ีผานมามี
การปลูกฝนบนพื้นท่ีสูงมากและพ้ืนท่ีสวนมากท่ีถูกโคนถางโลงเตียนถึงปจจุบัน เปนการใชพื้นท่ี
เพื่อการปลูกฝนและมีการปองกันและปราบปรามเนื่องจากเปนพืชเสพติดผิดกฎหมาย ชาวไทย
ภูเขาจึงหันมาปลูกพืชทดแทนฝน แตยังมีสวนนอยท่ีลักลอบปลูกตามไหลเขา หุบเขาสูงเพื่อใช
ภายในครัวเรือน 

ฝนจะถูกหวานโดยแรงงานผูชายในเดือนกันยายนและตุลาคม หลังจากหวานเมล็ดจะมี
แรงงานผูหญิงและผูชายกลบเมล็ดฝน การใชพื้นท่ีปลูกฝน ชาวเขาสวนใหญเลือกพื้นท่ีใหม โคน
ถางปาใหมและใชปลูกฝนประมาณ 2 ป หลังจากนั้นใชปลูกขาวไร ตามดวยการปลูกพืชผักตาง ๆ  
การดูแลไรฝนจะทําการปราบวัชพืชคร้ังแรก เม่ือตนฝนสูงประมาณ 4 – 5 เซ็นติเมตร พรอมท้ังตัด
ตอซังขาวโพดท่ีใชเปนรมเงาในระยะแรก มีการถอนสางระยะ เลือกไวตนท่ีสมบูรณแข็งแรงใน
ระยะหางประมาณ 50 – 70 เซ็นติเมตร แตโดยท่ัวไปจะพบเห็นตนฝนเจริญงอกงามในระยะหาง
ประมาณ 5 – 20 เซ็นติเมตร หลังจากนั้นมีการกําจัดวัชพืชคร้ังท่ีสอง เม่ือฝนมีอายุไดประมาณ 2 – 
2 เดือนคร่ึง และทําการกําจัดวัชพืชคร้ังสุดทายเม่ือฝนไดอายุ 3 เดือน ฝนเร่ิมออกชอดอกและติดผล 

การกรีดฝนเร่ิมต้ังแตเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม และการใชแรงงานใน
ครัวเรือนท้ังหญิงและชาย การกรีดฝนเร่ิมประมาณ 9 นาฬิกา ตอนเชาและชวงบาย 15 นาฬิกา 
ตอนเย็น ซ่ึงฝนจะใหยางมากกวาชวงอ่ืน การใชแรงงานสวนมากจะไมมีการจางแรงงาน เพราะ
ฝนมีราคาแพงผูปลูกเกรงจะสูญเสียไปได (Dissaint, 1972 อางแลว)  

ในระหวางการปลูกฝน เกษตรกรนิยมปลูกพืชผสมลงไปดวย ไดแก ผักกาดเขียว 
กะหลํ่าปลี แตงกวา ฟกทอง พริก เผือก มัน อ่ืน ๆ  เพื่อใชเปนอาหารของครัวเรือนบางสวน
จําหนายบางเล็กนอย 

ขาวไร  จัดเปนพืชท่ีสองท่ีชาวลีซอปลูกภายหลังปลูกขาวโพดแลว ระยะเวลาในการ
ปลูกขาวไรเร่ิมปลูกต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เปนชวงตนฤดูฝน การปลูกขาวไรมีท้ังขาว
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เจาและขาวเหนียว ซ่ึงขาวเจาปลูกไวบริโภค สวนขาวเหนียวใชเปนอาหารเสริมทําขนมในงาน
เทศกาลตาง ๆ และแปรสภาพเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

การปลูกขาวไรใชวิธีหยอดหลุม โดยผูชายทําหนาท่ีใชไมปลายแหลมเจาะเปนหลุม 
สวนผูหญิงเดินตามทําหนาท่ีหยอดเมล็ด หลุมละ 5 – 10 เมล็ด ระยะแถวหางประมาณ 30 
เซ็นติเมตร อายุของขาวไรต้ังแตปลูกไปถึงเก็บเกี่ยวใชเวลาประมาณ 5 เดือน การกําจัดวัชพืช บาง
แหงทําเพียงคร้ังเดียว บางแหงอาจกําจัดวัชพืชในไรขาว 2 – 3 คร้ัง 

การเก็บเกี่ยวจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน การเกี่ยวขาวใชแรงงานท้ัง
ผูหญิงและผูชาย สวนการนวดขาวและฝดขาวใชแรงงานผูชายเฉพาะคนหนุม มีการใชแรงงานใน
ครัวเรือนและแรงงานแลกเปล่ียนในหมูบาน (Dissaint, 1972, จันทบูรณ  สุทธิ, 2524) 

พืชสวนครัวและพืชอาหารเสริม พืชดังกลาวท่ีลีซอปลูกถือไดวาเปนพืชหลักเชนกัน 
เพราะเปนพืชท่ีใชเปนอาหารประจําวันดวย การปลูกพืชสวนครัวและพืชอาหารเสริม เชน พืช
ผสมไรขาวโพด ไดแก ถ่ัวตาง ๆ ฟกทอง แตงกวา ผักกาด หัวหอม กระเทียม ผักกาดเขียว 
กะหลํ่าปลี มะเขือพันธุตาง ๆ บวบเหล่ียม บวบหอม โดยเฉพาะผักกาดเขียวมีการปลูกหลายคร้ัง
ในไรขาวโพด นอกจากนี้ยังเปนพืชผสมในไรขาวไร มีบางชนิดท่ีปลูกตนฤดู และบริโภคใน
ครัวเรือน ฤดูเพาะปลูกประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน ก็มีการปลูกพืชเสริมอีกคร้ัง สวนพืช
อาหารเสริมไดแก เผือก มันมือเสือ ขาวฟางหวาน มันเทศ มันสัมปะหลัง มะละกอ กลวย มันฝร่ัง
พันธุลีซอ ออย แตงไทย และมันแกว เปนตน 

ค) การปลูกพืชยืนตน หลายพื้นท่ีของชนเผาลีซอต้ังบานเรือนเปนหลักแหลงมากข้ึน 
จึงมีการปลูกพืชยืนตนท่ีใหประโยชนท้ังเปนอาหารและเปนรายไดเสริมบางสวน เชน ทอ มะมวง 
ฝร่ัง สมโอ ขนุน ระยะหลังมีการสงเสริมปลูกกาแฟ ชา บางแหง และไดมีการแนะนําไมผลเมือง
หนาวบางชนิด เชน พลับ สาล่ี บวย ทอพันธุ โลควอท เปนตน ไมยืนตนเหลานี้ชาวลีซอไดรับการ
สงเสริมแนะนําจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของปลูกทดแทนฝนและเพิ่มรายไดแกครัวเรือนดวย 
 
2.4 ไรเล่ือนลอยกับการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอม 
 

ตามท่ีกลาวมาแลว บริเวณพ้ืนท่ีสูงและภูเขาทางภาคเหนือของไทยมีระดับความสูง
ต้ังแต1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นไป เปนบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตาง ๆ โดยเฉพาะปาไมปกคลุมหนาแนน ปาดังกลาวเปนปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ท่ีมี
พรรณไมหลากหลายชนิดกระจายต้ังแตลุมลําหวยถึงสันเขาและยอดเขา ชนิดและประเภทของ
พรรณไมซ่ึง Tem Smitinand (1978) ไดอธิบายไวดังนี้ 
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ปาดิบเขาระดับตํ่าความสูงต้ังแต 1,000 เมตรข้ึนไป ปาสวนใหญจะมีไมตระกูลกอ 
(Chestnuts) ชนิดตาง ๆ เชน กอหมน (Lithocarpus elegans) กอใบเล่ือม (L.aggregatus 
Castanopsis) และยังมีไมชนิดอ่ืนข้ึนปะปน เชน ทะโล เหมือด กํายาน เปนตน 

ปาดิบเขาระดับสูง พบในระดับความสูงต้ังแต 1,400 เมตรข้ึนไป บริเวณพื้นท่ีดังกลาว
จะมีหมอก ละอองไอน้ําจากเมฆ  ปกคลุมบางชวงระยะเวลาทําใหมีความช้ืนสูง บริเวณตนไม
ตางๆ จะมีมอสจับเกาะมากข้ึน พืชพรรณไมโดยเฉพาะไมตระกูลกอ (Castanopsis) มีหลายชนิด  
เชน กอเดือย กอดาน กอใบเล่ือม กอกน กอหยุม (Lithocapus Oxycarps) กอหมี (L.auriculatus) 
และอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด ท้ังยังมีไมตระกูลโอก (Quercus) ข้ึนปะปนอยูดวย 

ปาดิบเขา ถึงแมจะมีปริมาณของชีวมวล (biomas) นอยกวาปาดงดิบท่ัว ๆ ไป แต
สัดสวนของการสะสมตัวของความอุดมสมบูรณ (nutrients) ตามช้ันฮิวมัส (humus layer) และใน
ดินมีปริมาณมากกวา  ชาวไทยภูเขาสามารถใชพื้นท่ีปลูกพืชซํ้า ๆ ไดหลายปกวาดินจะเส่ือม 
(Grandstaff,1980 อางแลว)  

การใชท่ีดินของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซมจากอดีตถึงปจจุบัน สวนใหญใชทํา
ไรเล่ือนลอยหรือการเกษตรแบบจารีตประเพณี มีการตัดโคนปา ถางปา เผาปา เกือบทุกระดับ
ความสูง  รอบ ๆ และใกลชุมชนเพื่อนําพื้นท่ีมาใชในการเพาะปลูกแบบยังชีพ มีรองรอยของการ
ท้ิงเปนไรรางอยูท่ัว ๆ ไป มีพื้นท่ีสวนนอยโดยเฉพาะยอดเขาและสันเขาสูงยังคงหลงเหลือปาไม
อยูบาง  อยางไรก็ตาม  ผลกระทบท่ีเกิดจากการทําไรเล่ือนลอยนอกจากจะเปนการทําลายปาไมท่ี
อุดมสมบูรณแหลงตนน้ําลําธารแลว ยังเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เปนตนวา 
บริเวณพื้นท่ีสูงลาดไหลเขาท่ีมีความลาดชันเกิน 35 เปอรเซ็นตข้ึนไป เม่ือโคนถางปา เผาปาท่ีปก
คลุมพื้นท่ีแลวใชพื้นท่ีทําการปลูกพืชตาง ๆ  เม่ือฝนตกลงมากอใหเกิดการไหลบาอยางรุนแรง ชะ
ลาง กัดเซาะผิวหนาดินใหสึกกรอน พังทลาย น้ําพัดเอาผิวหนาดินท่ีอุดมสมบูรณรวมท้ังฮิวมัสท่ี
สะสมตัวอยูบนผิวดิน การเผาปาทําลายท้ังฮิวมัส  จุลินทรียตาง ๆ ในดินดวย การชะลางพังทลาย
ของผิวหนาดินในแตละปจึงมีปริมาณมาก ๆ ซ่ึงเหตุผลเหลานี้ยืนยันไดจากการศึกษาของ Hurni 
et al (1983) เขาไดทดสอบ ตรวจวัด และวิเคราะหตามวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยศึกษาบริเวณ
ไรของชาวลีซอบานแมเหมืองหลวง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จากผลการศึกษาพบวา การ
ใชพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันระหวาง 20 – 50 เปอรเซนต เม่ือฝนตกลงมาเกิดการไหลบา ชะลาง กัด
เซาะ ผิวหนาดินและพัดพาดินไปกับน้ํา ประมาณ 40 ตัน/ไร/ป จะเห็นไดวาเปนความสูญเสีย
มหาศาล และเมื่อมีการใชท่ีดินซํ้าในปตอ ๆ ไป ดินช้ันบนท่ีอุดมสมบูรณถูกน้ําชะลางพังทลายไป
เหลือดินช้ันลางท่ีขาดความอุดมสมบูรณทําใหการปลูกพืชไรตาง ๆ ในปถัดไปไดผลผลิตตํ่าลงไม
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คุมกับการลงทุน ท้ังเวลา แรงงาน และอ่ืน ๆ เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหมีการโยกยายพื้นท่ี
เพาะปลูกไปยังบริเวณอ่ืนตอไป    

ผลจากการทําไรเล่ือนลอย วัชพืชหลายชนิดโดยเฉพาะหญาคา(Imperata cylindrica) 
สาบเสือ สาบหมา (Eupatorium sp.) จะแพรกระจายเขาไปอยางรวดเร็ว   ซ่ึงเปนเหตุผลอีก
ประการหน่ึงท่ีชาวไทยภูเขาทําไรเล่ือนลอยตองยายท่ีบอย ๆ เพราะไมสามารถกําจัดวัชพืชไดทัน
ตอการเจริญเติบโตของพืชไร กอใหไดผลผลิตตํ่าเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี  วัชพืชเหลานี้เม่ือถึงฤดู
แลงเดือนมีนาคม เมษายน จะแหงตาย เม่ือไฟไหมปาก็จะลุกลามเขาไปในไรท้ังยังลุกลามไปยัง
ปาขางเคียงหรือไรรางทุก ๆ ป การเกิดไฟปาดังกลาวทําใหลูกไมและตนไมเล็ก ๆ ไมสามารถ
แพรกระจายเขาไปเจริญเติบโตตามธรรมชาติได แตบางแหงมีการควบคุมไฟปาโดยความรวมมือ
ของหนวยงานรัฐและชาวบานในพื้นท่ีชวยทําแนวกันไฟและปองกันไฟปาติดตอกันมาหลาย ๆ ป 
บริเวณไรรางเหลานี้ก็จะมีตนไมตาง ๆ แพรกระจายเขาไปเจริญเติบโตและกลายเปนปาธรรมชาติ
ตอไป (ประหยัด  ปานดี, 2532) 

ประเด็นปญหาท่ีเกิดจากการทําไรเล่ือนลอยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การบุกรุกทําลายปา โคนถางปาบริเวณพื้นท่ีแหลงตนน้ําลําธาร ซ่ึง
ปรากฎท่ัว ๆ ไปในขอบเขตของการใชท่ีดินของชาวไทยภูเขาท้ังหลาย ผลท่ีเกิดข้ึนในชวงฤดูฝน 
เม่ือฝนตกลงมามาก ๆ การไหลบาของน้ําจะมีมากและรุนแรงทําใหเกิดอุทกภัยบริเวณท่ีราบลุม
แมน้ํา น้ําไหลบาเขาทวมพื้นท่ีเกษตรและชุมชนเมืองเกิดความเสียหายอยูบอย ๆ ท้ังนี้เพราะขาด
ปาไมท่ีคอยชวยซับน้ํา อุมน้ํา ชะลอการไหลบาของน้ําใหชาลงและเม่ือส้ินสุดฤดูฝน น้ําในลําหวย
ลําธารก็จะลดปริมาณลง บางแหงไมมีน้ําไหลในฤดูแลง  กอใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนท่ีอาศัยท้ังบริเวณตนน้ํา 
กลางน้ําและปลายน้ําไดรับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนนํ้า  ปจจุบันไดมีการรณรงคปลูกปา 
อนุรักษปาบริเวณตนน้ําลําธาร มีการจัดสรางฝายชะลอความชุมช้ืน (ฝายแมว) ของแตละหมูบาน
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและองคกรเอกชน อาศัยแรงงานชาวบานในพ้ืนท่ี แรงงาน
จางบางสวน จัดสรางฝายดังกลาว ชวยเพิ่มความชุมช้ืนใหกับปาและการฟนตัวของปา ทําใหมีน้ํา
ไหลในลําหวยลําธารตลอดป (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2548) 

สรุป  ปญหาการใชท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงในระบบของการทําเกษตรแบบไรเล่ือนลอยหรือ
เกษตรแบบจารีตประเพณี ท่ีมีการใชท่ีดินปลูกพืชระยะยาวและปลอยท้ิงเปนไรรางยาวนาน มีการ
บุกเบิกพื้นท่ีปาใหม โคนถาง เผาปา เพื่อใชท่ีดินเพาะปลูกเพื่อยังชีพ พื้นท่ีสูงและเขตภูเขามีท่ีราบ
ใชเพาะปลูกนอย จําเปนตองใชพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันมาก ๆ รวมทั้งพื้นท่ีบริเวณตนน้ําลําธาร 
ผลกระทบท่ีตามมาเกิดการพังทะลายของดิน การกัดเซาะผิวหนาดิน การชะลางความอุดม
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สมบูรณโดยนํ้าเปนตัวการสําคัญ เม่ือดินเส่ือมการเพาะปลูกไมไดผลจึงตองโยกยายไปหาท่ีแหลง
ใหม นอกจากการปลูกพืชอาหารและในอดีตยังมีการปลูกฝนอยางกวางขวาง  เปนท่ีมาของรายได
ท่ีสําคัญ  การบุกเบิกพื้นท่ีปาใหมจึงกระทํากันอยางกวางขวาง  แมปจจุบันรัฐไดประกาศใหการ
ปลูกฝนเปนพืชเสพติดท่ีผิดกฎหมาย รัฐและหนวยงานตาง ๆ ไดหาทางชวยเหลือกลุมชาวเขาท่ี
ปลูกฝน จัดหาพืชบางชนิดท่ีเหมาะและมีราคาดีทดแทนการปลูกฝน 

ในระยะเวลาท่ีผานมารัฐไมมีนโยบายท่ีเดนชัดในเร่ืองการแกปญหาของประชากรที่
อาศัยอยูบนพื้นท่ีสูงวาจะดําเนินการอยางไรท่ีจะหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา ทําลายแหลงตนน้ํา 
ลําธารรวมท้ังส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ทําใหระบบนิเวศโดยท่ัวไปเปล่ียนไป และการท่ีจะอพยพกลุมชน
เหลานี้ลงสูพื้นราบกระทําไดยาก เพราะพื้นท่ีราบในภาคเหนือมีจํากัด หนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของไดพยายามเรงรัดใหมีการปลูกปาเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธารยังประสบปญหา ซ่ึงเกิด
จากแรงกดดันในเร่ืองท่ีดินทํากินของชาวไทยภูเขา มีการเผาทําลายปาปลูกใหมอยูบอย ๆ ซ่ึงรัฐ
จะตองรีบดําเนินการแกไขตอไป 
 
2.5 ความเชื่อเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของชาวลีซอ 
 

การตั้งถ่ินฐานของชาวลีซอสวนใหญจะอยูในระบบนิเวศพื้นท่ีสูงและภูเขา ในระดับ
ความสูงต้ังแต 1,000 เมตร ข้ึนไปถึง 1,500 เมตร และประกอบอาชีพหลักคือการทําไรเล่ือนลอย 
ระบบการเกษตรดังกลาวตองอาศัยพื้นท่ีจึงไดตัดโคนปา ถางปา เผาปา เพื่อการเพาะปลูกแบบยังชีพ 

การเลือกทําเลท่ีต้ังหมูบาน ชาวลีซอมักจะเลือกท่ีต้ังเปนไหลเขาและสรางบานตาม
แนวภูเขา ใหความยาวของตัวบานทอดขนานแนวภูเขา หันประตูบานออกจากดานภูเขา ซ่ึงภูเขา
จะชวยกําบังลม แมจะเกิดพายุใหญบานก็ไมถูกแรงลมปะทะไมเปนอันตรายตอตัวบานและผูอยู
อาศัย 

เม่ือเลือกท่ีต้ังหมูบานไดแลว ชาวลีซอจะชวยกันสรางศาลเทพเจาประจําหมูบาน 
เรียกวา อาปาโหมฮี  เพื่อท่ี อาปาโหม  จะชวยคุมครองชาวบานใหอยูเย็นเปนสุข และการสราง
บานเรือนจะสรางใหบานซอนกัน แตจะไมใหประตูบานตรงกัน ซ่ึงชาวลีซอเช่ือกันวา หากประตู
บานตรงกันเคราะหรายจากบานหนึ่งจะออกไปอีกบานหนึ่งทันที  ดังนั้น การสรางบานจึงให
เหล่ือมกัน 

ความเช่ืออีกเร่ืองหนึ่งในการสรางท่ีอยูอาศัยของชาวลีซอ กลาวคือ ผูท่ีมีอายุนอยจะ
สรางบานอยูดานลางของผูอาวุโสไมได  ใหผูอาวุโสกวาต้ังบานเรือนอยูดานลาง เช่ือวา ผูอาวุโส
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จะชวยคํ้าจุน อุมชู คนหนุม แบกคนหนุมกวาไว แตถาคนหนุมสรางบานอยูดานลางจะแบกหรือ
ชวยเหลือผูอาวุโสไมไหว (เตือนใจ  ดีเทศก, 2537) 

อยางไรก็ตามความเช่ือในเร่ืองทรัพยากร ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม
ของชาวลีซอเช่ือและนับถืออํานาจเหนือธรรมชาติ โดยเช่ือวา ผีหรือเทพเจาช่ือ หวูซา เปนผูสราง
โลก และใหบรรดาเทพเจาหรือผีตาง ๆ เรียกวา หนี่ (เหน) เปนผูดูแลคุมครองทรัพยากร ลีซอให
ความเคารพอํานาจเหนือธรรมชาติเหลานี้  หากตองการใชทรัพยากรจะตองขออนุญาตจากเทพเจา
หรือผีท่ีเปนผูดูแลทรัพยากรกอนจึงจะมีสิทธิใช (สัณฐิตา  กาญจนพันธุ, 2547) 

ชาวลีซอมีประเพณีในการรักษาปาของผีเจาเมือง เรียกวา อาปาโหมฮี และปาหัวน้ํา  
เช่ือกันวาบานทุกหลังของชาวลีซอจะตองหันหลังใหผีเจาเมืองหรือผีเส้ือบานเส้ือเมือง  เพื่อใหผี
ปกปองคุมครองและหามมิใหทําการเกษตรในพ้ืนท่ีดังกลาว (วิเชียร  อันประเสริฐ, 2544) 

ผีท่ีเปนเจาของทรัพยากรคือ อ๊ิดามา  และ มิซือสือผะ ดูแลรักษาปา ใครจะไปแผวถาง
ใชประโยชนไดแตตองขอสิทธิการใชและขออนุญาตผีท่ีดูแลพื้นท่ีกอน  สวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและไมมีใครอางสิทธิเปนเจาของและไมมีการจัดการ เรียกวา  อะมากื่อหมะงา  จัดเปน
ของสมาชิกในชุมชน ทุกคนมีสิทธ์ิเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชน เชน ปา  ตนไม  สมุนไพร  
ของปา  น้ําในลําหวย ชาวลีซอถือวาทรัพยากรนี้เปนของผีท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ  แตถาหาก
ตองการใชประโยชนจะตองทําพิธีบวงสรวงขออนุญาตจากผีกอน แตมิใชทรัพยากรที่เปนของ
สวนรวม หรือท่ีชาวบานจัดสรางข้ึนมา เชน ทางเดิน ท่ีพักริมทาง น้ําประปาหมูบาน ศาลผีเส้ือ
บาน (วิเชียร  อันประเสริฐ, 2544 อางแลว) 

งานการศึกษาของ วิเชียร  อันประเสริฐ ไดเสนอในเร่ือง ความขัดแยงระหวางชุมชน
กับหนวยราชการท่ีรับผิดชอบในการดูแลปาในเขตอุทยานแหงชาติ ตางฝายตางอางสิทธิเหนือ
พื้นท่ีปา  ชาวลีซอซ่ึงดอยอํานาจกวาไดปรับใชความเช่ือของตนในการอางสิทธิเหนือพื้นท่ีนั้น 
ดวยการสรางความหมายใหมใหแกพื้นท่ีนั้นวาเปนพื้นท่ีของชุมชน มิใชพื้นท่ีของรัฐ  ชาวลีซอ
ประกอบพิธีกรรมเรียกวา  อ๊ิดามาลัวะ  เพื่อคืนผืนปาใหแกเทพเจาอ๊ิดามา  เปนเทพเจาแหงขุนเขา
เจาของปา  หมายถึงการประกาศใหสมาชิกชุมชนรวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับเชิญมารวมพิธี
ทราบและยอมรับท่ัวกันวา  พื้นท่ีปาอนุรักษนั้นแทท่ีจริงเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงเทพเจาของชาวลีซู
เปนเจาของ  ชุมชนมีสิทธิและหนาท่ีชวยกันดูแลรักษาผืนปาตอไป 
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2.6 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

2.6.1  ประชากร   ชุมชนบานแปกแซมมีประชากรทั้งส้ิน 506 คน แยกเปนเพศชาย  
279  คน  เพศหญิง 227  คน  จํานวนหลังคาเรือน 94 หลังคาเรือน (เอกสารบรรยายสรุปของ อบต.
เปยงหลวง, 2551)  ในจํานวนนี้มีประชากรแฝงท่ีลักลอบเขามาอาศัยอยู หรือประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดนําญาติจากประเทศเพ่ือนบานเขามาอยูดวยและยังไมไดรับสัญชาติ            

2.6.2  การคมนาคมขนสง  จากอําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ผานอําเภอแม
ริม  อําเภอแมแตง  อําเภอเชียงดาว  แยกทางซายเขาสูเมืองงาย เล้ียวซายเขาสูหมูบานแมจา ไปอีก  
56  กิโลเมตร  เขาสูอําเภอเวียงแหง  สภาพเสนทางผิวการจราจรลาดยาง จากนั้นเดินทางตอไปยัง
บานเปยงหลวง  16  กิโลเมตร  และเดินทางเขาสูพื้นท่ีโครงการฯ บานแปกแซมอี 11 กิโลเมตร  
รวมระยะทางประมาณ  172  กิโลเมตร ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4  ช่ัวโมง  ถา
เดินทางโดยเฮลิคอปเตอรประมาณ  45 นาที  ในฤดูฝนนั้นการคมนาคมคอนขางลําบากเนื่องจาก
เสนทางบานเปยงหลวงถึงโครงการฯเปนเสนทางลําลองมีสภาพเปนโคลนในบางจุด จึงความใช
รถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ ในการเดินทางสวนชุมชนหมูบานแปกแซมมีท่ีต้ังหางจากโครงการฯ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เสนทางเปนพื้นถนนดินบดอัด ไม
สะดวกในการเดินทางในฤดูฝน  รวมระยะทางท้ังส้ินประมาณ  174  กิโลเมตร    

2.6.3 การศึกษาและสาธารณสุข  การศึกษาประชาชนในหมูบานแปกแซม ผูใหญ
สวนมากไมไดรับการศึกษา  สวนเด็ก ๆ ไดรับการสงเสริมใหไดรับการศึกษาบางสวน  ภายใน
หมูบานมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยการเรียนชุมชนบานแปกแซม  ซ่ึงจัดข้ึนโดยองคการบริหาร
สวนตําบลเปยงหลวง  1 แหง  และภายในโครงการสถานีสาธิตฯ มีอีก 1 แหง  เพื่อรองรับเด็ก ๆ  
ท่ีติดตามพอแมเขามารับจางทํางานในโครงการฯ  โดยโครงการฯ ไดรับเด็กเหลานั้นมาดูแลและ
ใหการศึกษาไปดวย เด็กอีกสวนหนึ่งลงมาพํานักอาศัยในเขตตัวอําเภอเวียงแหงเพ่ือรับการศึกษาท่ี
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  และอีกสวนเขารับการศึกษาสงเคราะหบานนามนเปนสถานศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนและมีท่ีพักใหนักเรียนประจําดวย 

ดานการสาธารณสุข บานแปกแซมไมมีสถานีอนามัย เม่ือมีการเจ็บปวยก็จะทําการ
รักษากันเองภายในหมูบานโดยจะยึดพิธีกรรมทางผีเปนหลัก  เม่ืออาการเจ็บปวยมีอาการหนักก็
จะนํามาขอรับการรักษาจากหนวยทหารท่ีอยูในพื้นท่ีหรือหนวยทหารของโครงการสถานีสาธิตฯ 
หรือไมก็นําลงมารักษาท่ีโรงพยาบาลเวียงแหง  องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวงรวมกับ
เจาหนาท่ีของโครงการไดเขาไปใหความรูดานการสาธารณสุขและทําการตรวจรักษาอยูเปน
ประจํา  และทุกครัวมีสวมใชแทบทุกครัวเรือน 
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2.6.4 วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  ประชาชนทองถ่ินบานแปกแซมไดมีการนับถือ
ผีมาโดยตลอด  โครงการฯมีสวนรวมในการอนุรักษ  ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของพวกเขาเอง
คอนขางมาก  อาทิ  ทางดานการแตงกายชุมชนเผาลีซอ  โดยเฉพาะผูหญิงจะมีการแตงกายเปน
ประจําและหากเปนวันเทศกาลปใหมกาจะมีชุดอีกลักษณะหนึ่งซ่ึงมีความสวยงามและมีความ
ละเอียดออน  ประณีตบรรจงในการตัดเย็บ  การอนุรักษประเพณี  พิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษมาสูคนรุนใหมในปจจุบัน  และมีความแนวโนมท่ีจะอนุรักใหคงอยูไดอีกยาวนาน  
แมวาปจจุบันจะมีวัฒนธรรมเมืองซ่ึงมากับความเจริญทางดานเศรษฐกิจสังคมก็ตาม 

สรุป พื้นท่ีศึกษาบานแปกแซม หมูท่ี 6 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม  ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีอาณาเขตชายแดนไทย – พมา  ประชาชนสวนใหญเปนชาวเขาเผา
ลีซอ และความเปนมาของชาวเขาเผาลีซอไดมีมานานแลว ไดมีการอพยพเขามาอาศัยอยูในเขต
ไทย โดยมากจะอาศัยอยูบนพื้นสูงตามไหลเขา มีการกระจายอยูท่ัวไปในพื้นท่ีภาคเหนือของไทย 
ชาวเขาเผาคอนขางท่ีเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมากจะนับถือผีเปนหลักในตอน
หลังไดมีกลุมคริสตศาสนาเขาไปเผยแพร มีการยอมรับกันบางสวน  ทางดานเศรษฐกิจและรายได
สวนมากไดมาจากการเกษตรเปนหลัก มีการปลูกพืชไร เชน ขาว ขาวโพด ถ่ัวแดง พืชผักตางๆ 
ดานการปกครองจะมีผูนําชนเผาหรือเรียกวาหัวหนาหมูบาน ปจจุบันการปกครองของไทยเขาไป
มีสวนรวมจัดการจึงมีการคัดเลือกผูนําหมูบานท่ีเปนทางการเรียกวา ผูใหญบาน ปจจุบันมี นาย
มนัส  เลายี่ปา เปนผูใหญบาน  ลักษณะของหมูบานแปกแซมต้ังอยู พื้นท่ีลาดเชิงเขา  สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,288 เมตร สภาพภูมิอากาศฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูรอน มี
ระยะเวลาคอนขางส้ัน สวนฤดูหนาวจะมีความยาวเพราะต้ังอยูบนพื้นท่ีสูง  แตเดิมชาวเขาเผามี
ลีซอไดมีการทําไรเล่ือนลอย  การคมนาคมจากตัวเมืองเชียงใหมถึงหมูบานแปกแซม ระยะทาง 
174 กิโลเมตร ถนนคดเค้ียวตามไหลเขาสูงชัน  ชวงจากหมูบานเปยงหลวงถึงบานแปกแซมถนน
ลูกรังและข้ึนเขาสูงเปนชวงท่ีการเดินทางลําบากมากย่ิงในฤดูยิ่งลําบากข้ึนอีก  สวนดานการศึกษา
ในหมูบานมีศูนยการศึกษาและรับเล้ียงเด็ก 1 แหง ดานการสาธารณสุขไมมีสถานีอนามัย ถามีการ
เจ็บปวยจะพึ่งพิงพิธีกรรมทางผี หากรักษาไมหายก็จะนํามารักษาท่ีโรงพยาบาลเวียงแหง เม่ือไดมี
โครงการสาธิตฯ เขาไปต้ังเพื่อจัดการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตลอดจนการพัฒนาสงเสริมในชาวเขาในบริเวณพื้นท่ีรอบ ๆ โครงการสาธิตฯ ไดมีโอกาสมีงาน
ทํา มีรายไดและไดรับการเรียนรูแนวทางการเกษตรท่ีถูกตอง 
 


