
 

 
43 

 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนของชุมชน

บ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้แบ่งผล
การศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเน้ือหา
และสามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาไดด้งัน้ี 
 4.1 บริบทของพื้นท่ีศึกษา 

4.2 บริบททัว่ไปและประวติัความเป็นมาของชุมชน 
 4.3 กระบวนการในดา้นการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษป่์าชุมชน  
 4.4 กระบวนการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชน 
 
4.1 บริบทของพืน้ทีศึ่กษา 

จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศ ในจ านวนน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน โดยจงัหวดั
เชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกบัรัฐฉานของพม่า 

จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ  าเภอ โดยมีอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็น
ศูนยก์ลางของจงัหวดั เม่ือ พ.ศ. 2552 มีการจดัตั้ งอ าเภอกลัยาณิวฒันาเป็นอ าเภอล าดบัท่ี 25 ของ
จงัหวดั และล าดบัท่ี 878 ของประเทศ ซ่ึงเป็นอ าเภอล่าสุดของไทย อน่ึง ราวปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2555 สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ มีมติให้เสนอโครงการจดัตั้งอ าเภอนันทบุรีเฉลิม
พระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย  
จงัหวดัเชียงใหม่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ มี 
"ค าเมือง" เป็นภาษาทอ้งถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั้งดา้นประเพณีวฒันธรรม และมีแหล่งท่องเท่ียว
จ านวนมาก โดยเร่ิมวางตวัเป็นนครสร้างสรรค ์และก าลงัพิจารณาสมคัรเขา้เป็นนครสร้างสรรคข์อง
ยเูนสโก 
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ทิศเหนือ   รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผปัีนน ้าของดอยค า ดอยปกกลา  
แต่ง ดอยถ ้ าป่อง ดอยถว้ย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอนัเป็นส่วนหน่ึง
ของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

ทิศตะวนัออก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป่า
(จงัหวดัเชียงราย) อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง (จงัหวดัล าปาง) 
อ าเภอบา้นธิ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอ
บา้นโฮ่ง และอ าเภอล้ี (จงัหวดัล าพนู) ส่วนท่ีติดจงัหวดัเชียงรายและล าปาง
มีร่องน ้ าลึกของแม่น ้ ากก สันปันน ้ าดอยซาง ดอยหลุมขา้ว ดอยแม่ววันอ้ย 
ดอยวงัผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนท่ีติดจงัหวดัล าพูนมี
ดอยขนุหว้ยหละ ดอยชา้งสูง และร่องน ้าแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

ทิศใต ้               อ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง (จงัหวดัตาก) มีร่อง
น ้าแม่ต่ืนและดอยผปัีนน ้า ดอยเร่ียม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

ทิศตะวนัตก   อ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขนุยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย 
อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน ้ า 
ดอยก่ิวแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยองัเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอย
ขนุยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน ้ าดอยขุนแม่ต่ืน
เป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

 
จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ี 20,107.057 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคเหนือ และเป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ รองจากจงัหวดันครราชสีมา ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่า
ละเมาะ มีท่ีราบอยูต่อนกลางตามสองฟากฝ่ังแม่น ้ าปิง มีภูเขาท่ีสูงท่ีัสุดในประเทศไทยคือ ดอยอิน
ทนนท์ สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอจอมทอง นอกจากน้ียงัมีดอยอ่ืนท่ีมีความสูง
รองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผา้ห่มปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุ
เทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ พื้นท่ีภูเขา ส่วนใหญ่อยูท่างทิศเหนือ 
และทิศตะวนัตกของจงัหวดั คิดเป็นพื้นท่ีประมาณร้อยละ 80 ของพื้นท่ีจงัหวดั เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้ า
ล าธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก พื้นท่ีราบลุ่มน ้ าและท่ีราบเชิงเขา กระจายอยูท่ ัว่ไประหวา่งหุบ
เขาทอดตวัในแนวเหนือ-ใต ้ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าฝาง ลุ่มน ้ าแม่งดั เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร ภูมิอากาศ จงัหวดัเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ทั้งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต ่ าสุดเฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพ
ภูมิอากาศจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ภายใตอิ้ทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
ภาพ 2 แผนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
จงัหวดัเชียงใหม่มีป่าไมห้ลายประเภท ประกอบดว้ย ป่าดิบเขา ป่าดิบแลง้ ป่าเบญจพรรณ 

ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นตน้ พื้นท่ีป่าไม ้ประกอบดว้ย ป่าธรรมชาติ 
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สวนป่า และป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นท่ีป่าไมอ้ยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 8,787,656 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 69.92 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดัแบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ  านวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 13 
แห่ง เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง อุทยานแห่งชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดแ้ก่ 

- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
- อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
- อุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั 
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
- อุทยานแห่งชาติดอยเวยีงผา 
- อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 
- อุทยานแห่งชาติขนุขาน 
- อุทยานแห่งชาติเชียงดาว 
- อุทยานแห่งชาติแม่โถ 
- อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง 
- อุทยานแห่งชาติออบขาน 

 นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไมเ้กิดข้ึนเป็นประจ า สาเหตุ
ส าคญัเช่น การลกัลอบตดัไม ้การบุกรุกเพื่อท าเกตรกรรมและไฟป่า เป็นตน้ 
 พื้นท่ีป่าในจงัหวดั มีความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวป่์าส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ เลียงผา หมูป่า 
หมาจ้ิงจอก เสือดาว อีเห็น ชะมด พงัพอน ชะนี ลิง เม่น แมวป่า หมูหร่ิง กระต่ายป่า ตะกวด ก้ิงก่า งู 
ตุ๊กแก ดว้ง บ้ึง ไก่ป่า นกขมิ้น นกกระรางหัวขวาน นกกระขาบทุ่ง นกขุนทอง นกขุนแผน นกบัง่
รอก นกกางเขน นกกาเหว่า นกเขียวคราม นกกระต๊ิต นกกระจิบ นกกระจาบ นกปรอด นก
ระวงัไพร นกแซงแซว นกโพระดก นกนางแอ่น นกคุ่ม นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาขวาน นก
เอ้ียง นกกระปูด เป็นตน้ 

จงัหวดัเชียงใหม่มีแม่น ้ าส าคญั คือ แม่น ้ าปิง และมีแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เข่ือน
แม่กวงอุดมธารา อ าเภอดอยสะเก็ด และเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล อ าเภอแม่แตง และยงัแบ่งตามพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าดงัน้ี ลุ่มน ้ าปิงตอนบน เป็นลุ่มน ้ าท่ีส าคญัท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน มีพื้นท่ี 25,355.9 ตร.กม. 
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนมีความลาดชนัสูง วางตวัแนวเหนือ-ใต ้พื้นท่ีส่วนใหญ่
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เส่ียงต่อแผ่นดินถล่มและการชะลา้งพงัทลายของดินสูง ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวนันา คือ มี
ฤดูฝนสลบักบัฤดูแลง้อยา่งชดัเจน และยงัมีลุ่มน ้ ายอ่ยอีก 14 ลุ่มน ้ ายอ่ย แม่น ้ าท่ีส าคญัไดแ้ก่ แม่น ้ า
ปิง แม่แตง แม่กวง แม่งดั แม่แจ่ม แม่ขาน และแม่ต่ืน ลุ่มน ้ ากก มีแม่น ้ ากกเป็นแม่น ้ าสายหลกั มีตน้
ก าเนิดจากภูเขาในประเทศพม่า ไหลผา่นเมืองกก เมืองสาด ประเทศพม่า เขา้เขตประเทศไทยท่ีช่อง
น ้ ากก อ าเภอแม่อาย แล้วไหลเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น ้ าโขง ครอบคลุมพื้นท่ี 
2,773 ตร.กม. ลุ่มน ้ าฝาง มีแม่น ้ าฝางเป็นแม่น ้าสายหลกั ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและดอย
หวัโท ทางตอนใตข้องอ าเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น ้ากก มีความยาวล าน ้าประมาณ 70 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน ้า 1,948.5 ตร.กม. ในอ าเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย 

จงัหวดัเชียงใหม่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี โดยมีการผลิตแร่ท่ีส าคญั 8 ชนิด 
ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ (แร่ฟันม้า) แมงกานีส ชีไลต์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หิน
อุตสาหกรรม และจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีแหล่งทรัพยากรธรณีท่ีส าคญั เช่น แหล่งปิโตรเลียม อ าเภอ
ฝาง สภาพทางธรณีวิทยาท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บ่อน ้ าพุร้อน อ าเภอสันก าแพงและอ าเภอฝาง 
โป่งเดือด อ าเภอแม่แตง บ่อน ้าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม เป็นตน้ 

อ าเภอ แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาถนนธงชยัทิศตะวนัออก ดา้นหลงั
ดอยอินทนนท์ อยู่ห่างจากเมืองเชียงใหม่มาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 118 กิโลเมตร อยู่สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 500 – 700 เมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 2,713.75 ตร.กม. หรือ 1,696,093.75 ไร่ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและภูเขาสูง คิดเป็น 70 % ของพื้นท่ีทั้งหมด ท่ีเหลือ 20 % เป็นท่ีราบเชิง
เขา และเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าอีก 10 % ทิศเหนือติดกบัอ าเภอกลัยาณีวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอ
ปาย อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทิศตะวนัตกติดกบัอ าเภอขนุยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย ทิศใตติ้ดกบั
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทิศตะวนัออกติดกบัอ าเภอ
สะเมิง อ าเภอแม่วาง และอ าเภอจอมทอง 
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ภาพ 3 แผนท่ีอ าเภอแม่แจ่ม 

 
         อ าเภอแม่แจ่ม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 2 เทศบาล 104 หมู่บา้น มีประชากร
ในปีพ.ศ.2553 จ านวน 56,723 คน 11,563 ครอบครัว ความหนาแน่นของประชากร 20 คน/ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ยชาวพื้นเมืองหรือไทยวน ส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนอยู่ในท่ีราบลุ่มน ้ า 18,106 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.92 ชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ เผา่มง้ และลวัะ 42,773 คน คิดเป็นร้อยละ 68.08 
ส่วนใหญ่อาศยัอยูต่ามท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบลุ่มน ้ า โดยมีประชากรนบัถือ พระพุทธศาสนา 56.48 
% นับถือคริสต์ศาสนา 24.03 % ส่วนท่ีเหลืออีก 19.49 % นับถือผี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านาท าไร่ เล้ียงสัตว์ รับจ้าง และค้าขาย พืชเศรษฐกิจของอ าเภอแม่แจ่มได้แก่ ข้าวโพด 
กะหล ่าปลี หอมแดง แครอท กระเทียม มนัฝร่ัง และผกักาดขาวปลี  อ าเภอแม่แจ่มมีน ้ าแม่แจ่มเป็น
แม่น ้ าสายหลกั ไหลมาจากดอยก่ิวปากา้ง ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของอ าเภอแม่แจ่ม ไหลผา่นหมู่บา้น
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ต่าง ๆ รวมทั้งตวัอ าเภอ ก่อนไหลลงไปรวมกบัแม่น ้ าปิงฝ่ังขวาทางทิศใตท่ี้บา้นสบแจ่ม เส้นแบ่งเขต
อ าเภอจอมทองกบัอ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีความยาว 170 กิโลเมตร 

สภาพภูมิอากาศอ าเภอแม่แจ่มค่อนขา้งเยน็ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 31.5 องศาเซลเซียลในเดือนเมษายน ฤดูฝน
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียสูงสุดตลอดทั้งปีอยูท่ี่ 1,248.8 มม. 
ฝนตกเฉล่ียมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 246.4 มม. ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพนัธ์ 
อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในเดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 13.7 องศาเซลเซียส 

ทรัพยากรป่าไมพ้ื้นท่ีป่าไมภ้ายในอ าเภอแม่แจ่มถือวา่มีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีดูดซบัน ้ าจากฝนและไหลลงสู่ล าน ้ าแม่โป่งนอ้ย น ้ าแม่โม่งหลวง น ้ าแม่ลงคา น ้ าแม่อมลาน น ้ า
แม่ปาน น ้ าแม่ออม น ้ าแม่ข้ีมูก น ้ าแม่ข้ีมูกน้อย น ้ าห้วยหลวง น ้ าแม่จอ้หลวง น ้ าแม่ยอด น ้ าแม่รวม 
น ้ าแม่รวมน้อย และน ้ าแม่สางะ ซ่ึงพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมดมีอยูป่ระมาณ 2,242.49 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 82.08 ของพื้นท่ีทั้งหมดภายในอ าเภอแม่แจ่ม จดัไดว้า่มีสภาพป่าไมโ้ดยรวมยงัคงมีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่มาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์อยู่บริเวณ ทิศเหนือต่อเน่ืองไปถึงทิศใต้
ของพื้นท่ี และบางส่วนเป็นป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู อยูบ่ริเวณทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกของ
พื้นท่ี  

ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นต าบลท่ีมีความหากหลายทางทรัพยากร
มนุษยแ์ละธรรมชาติโดยมีการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตแบบพึ่งพา
ตวัเอง ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมาประยุกตใ์ชจ้นเกิดผล มีกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชนท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมพฒันาจากหน่วยงานในพื้นท่ีต่างๆท่ีน าไปสู่ เอกลกัษณ์
และตวัตนในอีกรูปแบบหน่ึงของงานพฒันา 

ต าบลแม่นาจร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 615.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 384,670 ไร่ ( พื้นท่ีร้อยละ 90 
เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประชากรทั้งส้ิน 9,452 คน แยกเป็น ชาย 4,907 คน หญิง 4,545 คน มี
ความหนาแน่น เฉล่ีย 15.36 คน/ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างทิศเหนือของอ าเภอแม่แจ่ม ระยะทางจาก
อ าเภอถึงท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ประมาณ 26 กิโลเมตร โดยมีระยะห่างจาก
อ าเภอไกลสุด ประมาณ 140 กิโลเมตรบริเวณเขตบา้นแม่แจะ๊ หมู่ท่ี 13 มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

- ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ 
- ทิศใต ้ติดกบั ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
- ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
- ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพ 4 แผนท่ีต าบลแม่นาจร 
 

สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางช่วง
ประมาณ 700 - 1000 เมตร มีท่ีราบหุบเขาเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงจะสงวนไวเ้ป็นท่ีท ากิน ( ท่ีนา ) เป็นส่วน
ใหญ่ มีแม่น ้าส าคญัไหลผา่น  สาย ไดแ้ก่ มี 7 สาย แม่น ้ าแจ่ม แม่น ้าแม่สะงะ แม่น ้าแม่รวม แม่น ้ าแม่
มุ แม่น ้ าแม่จร น ้าแม่วาก และน ้ าแม่เอาะ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวติความเป็นอยูข่อง

ต าบลแม่นาจร 
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ราษฎรในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก โดยไหลผ่านจากทิศเหนือลงไปทิศใต้ การสัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บา้นเป็นไปดว้ยความยากล าบาก รถยนตส์ามารถใชก้ารไดเ้ฉพาะในฤดูแลง้ ส าหรับฤดูฝนตอ้ง
ใชร้ถจกัรยานยนตห์รือเดินเทา้ 

อาชีพหลกัส่วนใหญ่ของราษฎรในต าบลคือ การท านาปีแบบขั้นบนัได บริเวณท่ีราบหุบเขา
ท่ีมีแหล่งน ้ าเพียงพอ การปลูกขา้วไร่บริเวณลาดเขาของชาวเขา และการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
ฤดูฝน รองลงมาอีกชั้นจะเป็นการเล้ียงสัตว ์เช่นสุกร โค กระบือ และการปลูกพืช/ไมเ้มืองหนาว
บริเวณพื้นท่ีสูง ส าหรับในช่วงฤดูร้อนมีบางส่วนได้ใช้ท่ีนาปลูก หอม กระเทียม และถัว่เหลือง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  

- ทรัพยากรดิน ดินในเขต อบต.แม่นาจร เป็นดินปนหิน ,ดินร่วนปนทราย มีแร่ธาตุท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ แร่ลิกไนต ์เซรามิค และปูนขาว 

- ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรป่าไมใ้นเขต อบต.แม่นาจร เป็นป่าเบญจพรรณประกอบไป
ดว้ย ไมส้ัก, ไมเ้ตง็, ไมรั้ง ฯลฯ พื้นท่ีทั้งหมดอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  - ทรัพยากรน ้ า แหล่งน ้ าท่ีส าคญัของต าบล มี 7 สาย แม่น ้ าแจ่ม แม่น ้ าแม่สะงะ แม่น ้ าแม่
รวม แม่น ้าแม่มุ แม่น ้าแม่จร น ้าแม่วาก และน ้าแม่เอาะ  

 - แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติ มี 1 แห่ง ท่ี บ. หว้ยขมิ้น หมู่ท่ี 17 
 

4.2 บริบททัว่ไปและประวตัิความเป็นมาของชุมชน 
4.2.1 ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน 

ชุมชนบา้นแม่เอาะเป็นหมู่บา้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง (ปาเก่อญอ) จากขอ้มูล
ท่ีได้จากการให้สัมภาษณ์ของ “พะต่ี พะบุคา ชุ่มอรัญสายวารี” ผูอ้าวุโสสูงสุดหรือภาษาทอ้งถ่ิน
เรียกวา่ (ซะ-ป่า-ญ่ี-โข่) วา่ประมาณปี พ.ศ. 2415 เดิมมีการอาศยัเป็นหยอ่มบา้นเล็กๆ หลายๆ หยอ่ม
บา้นอาศยัอยูเ่รียงรายตามลุ่มน ้าสายต่างๆ โดยมีแม่น ้าแม่เอาะเป็นสายหลกัท่ีใชใ้นการด ารงชีวติ จาก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ของผูศึ้กษาผูอ้าวโุสในพื้นท่ีไดมี้การเล่าใหฟั้งวา่ ในอดีตท่ีบริเวณน้ีเป็น
ท่ีอยู่อาศยัของชนชาติพนัธ์ุลัว๊ะเป็นกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอาศยัในพื้นท่ีน้ี จากนั้นตามค าบอกเล่าของผู ้
อาวุโสคือ ไดเ้กิดการระบาดของอหิวาตกโรคและท าให้มีผูเ้สียชีวิตลงเป็นจ านวนมาก ชนชาติลัว๊ะ
จึงไดย้า้ยหนีจากชุมชนแม่เอาะปัจจุบนัไปอยูใ่นบริเวณบา้นเฮาะ(ตามภาษากะเหร่ียง) หรือ อ าเภอ
ฮอดและมีการอาศยัอยูจ่นถึงปัจจุบนั ส่วนกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงก็ไดมี้การโยกยา้ยถ่ินฐานวนเวียน
อยูใ่นพื้นบริเวณลุ่มน ้ าแม่เอาะ โดยจะมีการโยกยา้ยก็ต่อเม่ือเกิดการเสียชีวิตของคนในหมู่บา้นโดย
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ไม่ทราบสาเหตุ เพราะชาวบ้านจะมีความเช่ือและเล่ือมใสศรัทธาในเร่ืองผีบ้าน ผีเรือนหรือ
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติต่างๆ จึงมีการโยกยา้ยถ่ินฐานเพื่อความปลอดภยัในการด ารงชีวติ 
  

 
ภาพ 5 ชุมชนบา้นแม่เอาะ 

 
 ชุมชนบา้นแม่เอาะเป็นหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ี
ชนบทอ่ืนๆ กล่าวคือ สภาพโดยทัว่ไปของชุมชนมีภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน โดยมีลุ่ม
น ้ าแม่เอาะเป็นแหล่งน ้ าสายหลกัท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชุมชน บ้านแม่เอาะตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 10 
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรทั้งหมดเป็นชาติพนัธ์ “ปกาเกอญอ” มี
จ านวนประชากรทั้งส้ิน 368 คน เป็นชาย 212 คน เป็นหญิง 156 คน (ขอ้มูล: องคก์ารบริหารส่วนต า
แม่นา-จร, 2555 ) บา้นแม่เอาะเป็นหมู่บา้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
สัตวน์ ้ า นานาชนิด นอกจากน้ียงัมีความหลากหลายของวิถีชีวติและศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีเป็น
การสืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่น วฒันธรรมการแต่งกายประจ าถ่ิน การส่ือสารโดยใช้ภาษาถ่ิน 
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(ภาษาปกาเกอญอ) แมก้ระทัง่การวิถีชีวิตดา้นการประกอบอาชีพซ่ึงเป็นการท าเกษตรกรรมแบบยงั
ชีพมากกวา่การพานิช 
 

4.2.2 ท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ บ้านแม่เอาะต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดั
เชียงใหม่ ตั้งอยูท่ี่พิกดั 47Q 432645 ของแผนท่ีภูมิประเทศ กรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 มี
เน้ือท่ีประมาณ 12,000 ไร่ มีน ้าแม่เอาะไหลผา่นหมู่บา้น โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบับา้นสบผาหลวง หมู่ท่ี 14 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั 
เชียงใหม่ 

ทิศใต ้  ติดต่อกบับา้นแม่มุ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัหมู่บา้นแม่สะงะ หมู่ท่ี 18 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั 

เชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกับหมู่บ้านแม่ขอ หมู่ ท่ี 1 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั

เชียงใหม่ 
4.2.3 การคมนาคม การคมนาคมหรือการเดินทางเขา้พื้นท่ีบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นา

จร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ บนทาง
หลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - แม่สะเรียง) ระยะทาง 155 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากอ าเภอแม่
แจ่ม 26 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดจากเชียงใหม่ถึงบา้นแม่เอาะ 
ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยยานพาหนะท่ีสามารถเข้าพื้นท่ีได้ ได้แก่ รถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
เน่ืองจากวา่ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน การเดินทางสัญจรในช่วงฤดูฝน
จะเป็นไปดว้ยความล าบาก 
  4.2.4 ลักษณะทางกายภาพ  พื้นท่ีบ้านแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป คือ ร้อยละ 80 เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชนั มีพื้นท่ีในการใช้
สอยจริงตามท่ีราบลุ่มแม่น ้ าแม่เอาะประมาณร้อยละ 20 มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 630 - 
850 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ส่วนพื้นท่ีท่ีราบลุ่มมีความสูงประมาณ 430 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล 
ดา้นภูมิอากาศ มีอุณหภูมิอากาศต ่าสุดช่วงเดือนมกราคม อยูท่ี่ 8 - 9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
35 องศาเซลเซียส อยูใ่นช่วงเดือนเมษายน 
  4.2.5 ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน หมู่บา้นแม่เอาะเป็นหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และมีแม่น ้ าแม่เอาะเป็นแม่น ้ าแม่เอาะเป็นแม่น ้ าสายหลกัในพื้นท่ี การตั้งถ่ิน
ฐานของชาวบ้านจะตั้งอยู่ตามท่ีราบลุ่มน ้ าแม่เอาะ เรียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ระยะห่างจาก
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หมู่บา้นจากหมู่บา้นแม่เอาะเหนือถึงแม่เอาะกลางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และจากแม่เอาะกลางถึง
แม่เอาะใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร  
 
  4.2.6 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
   1) โรงเรียน โรงเรียนบา้นแม่เอาะ ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวน หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่
นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 12 ไร่ ทิศเหนือและทิศตะวนัตกติดกบัท่ีดิน
เพาะปลูกของชาวบา้น ทิศตะวนัออกและทิศใตติ้ดกบัถนนของหมู่บา้น ก่อตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2519 ซ่ึงเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบา้นแม่นาจร โดยครูคริสตจกัรกะเหร่ียงมาท า
การสอน ต่อมาไดต้ั้งเป็นโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2521 โดยมีนายเสรี สนธิคุณ เป็นครูใหญ่
คนแรก โรงเรียนเปิดการสอนเป็น 3 ระดับ คือระดับ อนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีนักเรียนจ านวน 177 คน ข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ 1 คน ครู
อตัราจา้ง 3 คน อาคารเรียนถาวร 1 หลงั (สปช.102/26) อาคารชั่วคราว 4 หลงั บ้านพกัครู 2 หลงั 
ห้องส้วม 4 ท่ีนัง่ 2 หลงั ซ่ึงตามสภาพดงักล่าว ถือไดว้า่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบมาก แต่มีครูและเจา้หน้าท่ีน้อย สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบทรุดโทรม
และขาดแคลนปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นอยา่งมาก นอกจาน้ีโรงเรียนบา้นแม่เอาะยงัเป็นโรงเรียน
ประจ าหมู่บา้นท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางและแหล่งเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ของประชาชนในหมู่บา้น ไม่วา่จะ
เป็นการจดังานประจ าปีของชุมชน เช่น การจดัการแข่งขนักีฬาประจ าปีหรือการประชุมประจ าเดือน
ของหมู่บา้น เป็นตน้ 
   2) วดั วดับา้นแม่เอาะ (เหนือ) ก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 15 มกราคม 2555 มีเน้ือท่ี
ประมาณ 4 ไร่ โดยมี พระอินฺพาวุโธ (อมัพาประเสริฐ) เป็นเจ้าอาวาส พระวาระปุตฺโต (อัมพา
ประเสริฐ) เป็นพระลูกวดั ปัจจุบนัวดัแม่เอาะเป็นสถานท่ีส าหรับประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธใน
วนัส าคญัทางศาสนาต่างๆ เป็นสถานท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวพุทธในพื้นท่ีและยงัเป็นสถานท่ี
ท่ีจดัการประชุมประจ าหมู่บา้นดว้ย 

3) น ้ าประปา บา้นแม่เอาะมีการใช้ระบบน ้ าประปาภูเขาเป็นหลกัเพื่อการ
อุปโภค บริโภค โดยมีถงักกัเก็บน ้ า (Tank) ประจ าหมู่บา้นท่ีมีการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีสูงเพื่อให้ทัว่ถึงแก่
ผูใ้ชทุ้กครัวเรือนและมีความเพียงต่อชาวบา้นตลอดทั้งปี 
   4) ไฟฟ้า บา้นแม่เอาะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความทุรกนัดารและอยูห่่างจาก จงัหวดั
เชียงใหม่ประมาณ 155 กิโลเมตร จึงท าให้ระบบไฟฟ้าจากส่วนกลางยงัไม่สามารถเขา้ถึงได ้ปัจจุบนั
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ยงับา้นแม่เอาะยงัใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar sell) และยงัมีประชาชนบางส่วนท่ียงัคงใชต้ะเกียง
และเทียนไข 
  4.2.7 วถีิชีวติ ประเพณีและวฒันธรรมชุมชนบา้นแม่เอาะ 
   จากการศึกษาพบว่าชุมชนบา้นแม่เอาะมีความเช่ือและนับถือในเร่ืองผี-
วิญญาณตั้ งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับชาวกะเหร่ียงในพื้นท่ีอ่ืนๆ กล่าวคือ มี
ประเพณี และพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงผีอยูเ่สมอ ผีท่ีชาวกะเหร่ียงนบัถือมีอยู ่2 อยา่ง คือ ผีดี 
กบั ผร้ีาย ผดีีคือผบีา้น ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูและรักษาหมู่บา้นหรือผีเจา้ท่ีนัน่เอง และผเีรือน คือผีบรรพบุรุษ 
เช่น ผีปู่ ย่าตายายท่ีตายไปแลว้ วิญญาณยงัวนเวียน คุม้ครองลูกหลานอยู ่ชาวกะเหร่ียงจะมีพิธี เซ่น 
บวงสรวงบูชาผีเรือนอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้ปลอดภยัจากการเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือรอดพน้จาก
ภยัทั้งปวง นอกจากการเล้ียงผีบา้นผีเรือนแล้ว ชาวกะเหร่ียงยงัมีพิธีเล้ียงผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีดอย อีก
ดว้ย ทั้ งน้ีโดยอาศยัหมอผีผูมี้ความรู้ในเร่ืองไสยศาสตร์ เวทมนตร์คาถา เน้นผูป้ระกอบพิธีกรรม
เล้ียงผีเหล่าน้ี ซ่ึงอาจจะมีทั้งผีดีและผีร้าย ท่ีอยู่ตามป่าเขาล าธารทัว่ไป คอยลงโทษผูท่ี้ผ่านไปให้
ไดรั้บความเดือดร้อน ดงันั้น ความเช่ือถือในเร่ืองผีและวญิญาณของชาวกะเหร่ียง จึงมีผลดีต่อสังคม
ชาวกะเหร่ียงอยา่งมาก และท าให้เกิดคุณธรรมข้ึน เพราะไม่มีใครกลา้ท าความผิดแมแ้ต่ต่อหนา้และ
ลบัหลงั เช่น การลกัขโมยหรือการผิดลูกผิดเมียผูอ่ื้น แมค้นไม่เห็นแต่ผีเห็นเสมอ เป็นตน้นอกจาก
การนับถือผีแล้ว ชาวกะเหร่ียงยงันับถือศาสนาคริสต์ และพุทธศาสนาอีกด้วย ซ่ึงก่อให้เกิดเป็น
ประเพณีและวฒันธรรมในเผา่ข้ึนข้ึน เช่น ประเพณีปีใหม่ ประเพณีข้ึนบา้นใหม่ ประเพณีเก้ียวสาว 
และแต่งงาน หรือแมก้ระทัง่ประเพณีงานศพ 
   1) ประเพณีปีใหม่  
    ประเพณีท่ีส าคญัท่ีสุดของชาวกะเหร่ียงชุมชนบ้านแม่เอาะนั้น
โดยถือก าเนิดเอาเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี แต่การจดังานอาจจะไม่ตรงกนัทุกปีก็ได ้แลว้แต่หวัหนา้
หมู่บา้นหรือ (ฮีโข่) จะแจง้ใหท้ราบ ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นระยะเวลาก่อนจะถึงฤดูกาลการเกษตร คือ 
หลังจากงานปีใหม่แล้วกะเหร่ียงจะเร่ิมท างานในไร่ ในนา ทนัที พิธีปีใหม่ ทุกหลังคาเรือนใน
หมู่บา้นจะหมกัเหลา้เตรียมเอาไว ้เม่ือถึงวนัก าหนดงาน หมอผีจะประกอบพิธีให้ โดยเร่ิมจากบา้น
ของฮีโข่ หรือ หัวหน้าหมู่บา้นก่อนเป็นหลงัแรก แล้วกระท าต่อไปจนครบทุกหลงัคาเรือน ซ่ึงกิน
เวลาถึง 3 วนั กว่าจะเสร็จ โดยพิธีกรรมก็คือ มีการน าเหลา้ และไก่มาบวงสรวงต่อผีและวิญญาณ 
จากนั้นก็จะด่ืมเหลา้กนัตามประเพณีและท าพิธีผกูขอ้มือดว้ยสายสิญจน์ เสกมนตค์าถาอวยพรให้อยู่
เยน็เป็นสุขทุกบา้น  
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2) ประเพณีการผกูขอ้มือ การผกูขอ้มือน้ีชุมชนบา้นแม่เอาะนิยมท ากนัใน
งานพิธีมงคลต่างๆ เรียกว่า ก่ีจ๊ี หรือการมดัมือ เสร็จแลว้ก็เล้ียงฉลองกนัอย่างสนุกสนานร่ืนเริง งา
ประเพณีปีใหม่น้ีไก่และหมูจะถูกฆ่าน ามาเป็นเคร่ืองเซ่นไหวผ้ี และน ามาเล้ียงกนัอย่างทัว่ถึงใน
หมู่บา้น 

 
ภาพ 6 พิธีมดัมือ (ก่ิจ๊ือ) 

 
3) ประเพณีข้ึนบา้นใหม่ พิธีน้ีชาวบ้านแม่เอาะถือเป็นเร่ืองจ าเป็นและมี

ความส าคญัมาก เพราะชาวบา้นแม่เอาะมีความเช่ือวา่ถา้หากสร้างบา้นเสร็จแลว้ไม่ไดท้  าพิธีข้ึนบา้น
ใหม่ ผูเ้ขา้อยูอ่าศยัก็จะไม่มีความสุข ดงันั้น พิธีข้ึนบา้นใหม่ของชาวกะเหร่ียงจึงถูกจดัข้ึนโดยการจดั
เล้ียงสุรา อาหาร ฆ่าหมู ไก่ เล้ียงกนั ส าหรับแม่บา้นก็จะจดัท าขนดหรือขา้วปุก (ขา้วเหนียวต าคลุก
งา) และขา้วตม้มดั เล้ียงกนัอยา่งสนุกสนานครึกคร้ืน มีการร้องเพลงอวยพรใหเ้จา้ของบา้นดว้ย 
   4) ประเพณีกินขา้วใหม่ มีชาวเขาหลายเผา่ท่ีจดัให้มีพิธีน้ีข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การขอบคุณส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีดลบัลดาลให้ได้ผลผลิตอย่างท่ีหวงั เช่นเดียวกับชาวมูเซอท่ีจดังาน
ประเพณีกินขา้วใหม่ ชาวกะเหร่ียงจะจดังานพิธีกินขา้วใหม่ภายหลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วในไร่นา
เสร็จแลว้ ในพิธีเล้ียงก็จดัคลา้ยๆกบัประเพณีข้ึนบา้นใหม่ คือ มีการเล้ียงฉลองในระหวา่งเพื่อนบา้น
คล้ายหมู่บา้นเดียวกนั ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือ ส่ิงเหล่าน้ีท่ีชาวกะเหร่ียงมีการนับถือทั้ง
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ์เกือบร้อยละ 90 ถือผ ีการเล้ียงผท่ีีส าคญัๆ มี ผเีรือน ผีบรรพบุรุษและ
ผีน ้ า พิธีมดัมือปีใหม่ จดัข้ึนประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน ตอนเชา้ของวนัพิธีมีการฆ่าควาย 
แล้วท าอาหารรับประทานกนั มีการต้มเหล้าใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงและมีการต าข้าวปุ๊ก 
นอกจากน้ียงัมีการท าขนมท่ีห่อจากใบจากท่ีผา่นการน าไปน่ึงแลว้มาประกอบพิธีกรรมในคร้ังน้ีดว้ย  
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สรุป ชุมชนบา้นแม่เอาะมีวิถีแห่งบรรพบุรุษถือเป็นมรดกท่ีดีงามไดส้ั่งสมมาเป็นเวลานาน
กวา่ร่วม 100 ปีและใชแ้บบแผนในการด ารงชีวิตมาโดยตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึงประมาณ 20 ปี ท่ี
ผา่นมา ไดมี้องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้ไปพฒันาวิถีชุมชนคนอยูก่บัป่ามากข้ึน ผูค้นในชุมชน
ทุกคนยงัใชชี้วิตแบบดั้งเดิมอยูท่ี่หมู่บา้นชุมชนปกากะญอกลุ่มน้ีไดต้ระหนกัดีในการเปล่ียนแปลง
ของชุมชนได้พยายามรวมตวัเพื่อหาทิศทางท่ีเหมาะสม ในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชนเผ่าท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันาแบบใหม่ท่ีเขา้ไปในชุมชน 
 
4.3 กระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ด้านป่าชุมชนของชุมชนบ้านแม่เอาะ   
 จากการศึกษาพบว่าชุมชนบา้นแม่เอาะมีกระบวนการในด้านการจดัการป่าชุมชนอย่างมี
ระบบและไดมี้การด าเนินการอย่างต่อเน่ืองซ่ึงท่ีผ่านมาไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นในหมู่บา้น
มาเป็นอยา่งดี โดยมีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีการจดัตั้งข้ึนมาเป็นผูดู้แลและรับผดิชอบเป็นหลกั ป่า
ชุมชนถือไดว้่าเป็นแหล่งท่ีพกัพิงของประชาชนบา้นแม่เอาะ เม่ือป่าชุมชนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง
และอาจะน ามาซ่ึงความเส่ือมโทรมของป่าชุมชน ทั้งป่าไม ้สัตวป่์า แหล่งน าล าธาร จึงท าให้กลุ่ม
ทางสังคมของชุมชนบา้นแม่เอาะไดมี้การรวมกลุ่มกนัเพื่อดูแลรักษาป่าชุมชนของตน เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืนด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมของชุมชน โดยมีกระบวนการจดัการท่ีส าคญั โดยได้มีการ
ประชุมหมู่บา้นเพื่อก าหนดกฎระเบียบท่ีเป็นมติและไดรั้บความเห็นชอบคนสมาชิกในหมู่บา้นซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เสน่ห์  จามริก และคณะ(อา้งแลว้) ไดแ้บ่งรูปแบบของการจดัการป่าชุมชน ออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

รูปแบบการจดัการตามจารีตประเพณี 
รูปแบบการจดัการแบบประยกุต ์
รูปแบบการจดัการท่ีเป็นขบวนการต่อรองทางการเมือง 

ชุมชนบ้านแม่เอาะได้จดัตั้ งคณะกรรมการท่ีมีหน้าหลกัในการบงัใช้กฎระเบียบเหล่าน้ี 
ส าหรับชุมชนบา้นแม่เอาะนั้นไดมี้การตั้งคณะกรรมการข้ึนมา โดยมีการเลือกตวัแทนท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีความน่าเช่ือของคนในหมู่บา้นเองหรือคนในพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ี
ประกอบดว้ย 

 1. พระพระอินฺพาวโุธ (อมัพาประเสริฐ)    ประธาน 1 
2. นายพะบุคา ชุ่มอรัญสายวารี  (ผูอ้าวโุสสูงสุดในหมู่บา้น)  ประธาน 2 
3. นายทว ีช านิสารพนัการ (ผูใ้หญ่บา้นแม่เอาะ)  รองประธาน 
4. นายค าแสน ชยัวเิศษกุล     กรรมการ 
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5. นายหม่อกาลือ วเิศษพนา     กรรมการ 
6. นายพะแชพอ อมัพาประเสริฐ     กรรมการ 
7. นายกระจ่าง กฤษติการยิง่สกุล           เลขานุการ 
8. นางศรีออน ชยัวเิศษกุล     เหรัญญิก  

คณะกรรมการหมู่บา้นทั้ง 8 คน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
1. ร่างและเสนอกฎระเบียบในการอนุรักษป่์าชุมชนในดา้นต่างๆ 
2. ช้ีแจงและอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นของกฎระเรียบในแต่ละขอ้ 
3. ประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
4. สามารถเรียกประชุมหารือไดเ้ม่ือมีการละเมิดกฎระเบียบในแต่ละขอ้ 
5. บงัคบัใชก้ฎระเบียบแต่ละขอ้ในหมู่บา้นอยา่งเคร่งครัด 

 

 
ภาพ 7 โมเดลแสดงลกัษณะป่าชุมชนบา้นแม่เอาะ 

 
 คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีข้อตกลงกันท่ีว่าด้วยการรักษาสภาพธรรมชาติป่า

ชุมชนน้ีไวด้ าเนินการจะอยูใ่นรูปของคณะกรรมการหมู่บา้น โดยมีระเบียบขอหมู่บา้นท่ีก าหนดข้ึน
การใชป่้าไมใ้นชุมชนตอ้งผา่นคณะกรรมการพิจารณา ยกตวัอยา่ง เช่น คนท่ีจะแต่งงานใหม่จะมีการ
ปลูกสร้างบ้าน เรือน คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันว่าต้นไม้ต้นไหนควรตัด เอาใช้ เม่ือ
คณะกรรมการผา่นความเห็นชอบ จึงสามารถน ามาตดัไมไ้ดแ้ละเม่ือคณะกรรมการไม่ผา่นความเห็น
ขอบก็ไม่สามารถน าใช้ได้ กฎระเบียบท่ีส าคญัน้ีท าให้ทุกคนเคารพกฎระเบียบดงักล่าวท่ีมีอยู่ใน
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ชุมชนอย่างเคร่งครัด ส าหรับกฎระเบียบหมู่บา้น บา้นแม่เอาะ หมูท่ี 10 ต าแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 
4.3.1 กฎระเบียบชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.3.1.1กฎระเบียบวา่ดว้ยยาเสพติด 
1) หา้มเสพยาเสพติดทุกชนิดในหมู่บา้น (เช่น  ยาบา้ ฝ่ิน เฮโรอิน กญัชา) ฝ่าฝืน

ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
2) หา้มบุคคลในน ายาเสพติดเขา้มาในหมู่บา้นถา้จบัไดป้รับ 2,000 – 5,000 บาท

และส่งด าเนินคดีตากฎหมาย 
3) บุคคลใดเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดจะไม่มีสิทธิในการยมืเงินทุกกองทุนใน

หมู่บา้น 
4)  หา้มบุคคลภายในและภายนอกปลูกฝ่ินในพื้นท่ีเขตหมู่ท่ี 10 ฝ่าฝืนปรับ

ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
5) หา้มน าสุราหรือส่ิงมืนเมาทุกชนิดเขา้มาในหมู่บา้น (ฝ่าฝืนปรับ 2,00 – 5,000 

บาท) 
4.3.1.2 กฎระเบียบวา่ดว้ยการอนุรักษป่์าชุมชน  

1) หา้มบุคคลใดบุกรุกป่าอนุรักษ ์ฝ่าฝืนปรับ 3,000 – 5,000 บาท / ยดึไร่คืน
ทนัที 

2) หา้มขบยายพื้นท่ีท ากินเป็นเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นตอ้งผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมหมู่บา้นก่อน 

3) หา้มบุคคลภายนอกมาท ากินในเขตพื้นท่ีหมู่ 10 นอกจากคนคนท่ีมีพื้นท่ี
ท ากินเดิมอยูแ่ลว้ 

4) บุคคลท่ีท ากินในพื้นท่ีหมู่ 10 ทุกคนตอ้งลอ้มร้ัวแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอก
หรือภายในก็ตาม 

5) หา้มบุคคลทั้งภายนอกและภายในลอ้มร้ัวเกินพื้นท่ีท ากินของตน 
6) หา้มลอ้มร้ัวปิดกั้นทางผา่นของสัตวเ์ล้ียง 
7) หา้มบุคคลภายนอกมาเช่า ซ้ือหรือจ าน าในพื้นท่ีหมู่ 10 ฝ่าฝืนยดึคืนทนัที 
8) หา้มบุคคลภายนอกมาตดัไมใ้นเขตพื้นท่ีหมู่ 10 ฝ่าฝืนปรับ 2,000 – 5,000 

บาท 



 

 
60 

 

9) หา้มบุคคลภายนอกมาเล้ียงสัตวใ์นเขตพื้นท่ีหมู่ 10  
10) หา้มบุคคลภายนอกมาล่าสัตวใ์นเขตพื้นท่ีหมู่ 10 ฝ่าฝืนปรับ 5,000 – 8,000 

บาท 
4.3.1.3 กฎระเบียบวา่ดว้ยสัตว ์(การจบัสัตวน์ ้า) 

1) หา้มปิดน ้าจบัปลา หา้มช็อต หา้มเบือ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 – 8,000 บาท 
2) หา้มจบัสัตวน์ ้าในเขตอนุรักษทุ์กชนิดโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืน เด็กปรับ 5,000 

บาท ผูใ้หญ่ปรับ 8,000 บาท 
4.3.1.4 กฎระเบียบวา่ดว้ยการอนุรักษส์ัตวป่์า 

1) หา้มบุคคลใดไปล่าสัตวทุ์กชนิดในป่าอนุรักษ ์ฝ่าฝืนปรับ 2,000 – 
5,000 บาท 
2) หา้มยงิปืนในรัศมี 1 กิโลเมตร จากบริเวณพื้นท่ีหมู่บา้น ฝ่าฝืนปรับ 500 
บาท 
3) หา้มน าสัตวป่์ามาเล้ียง 
4) หา้มล่าสัตวป่์าดว้ยวธีิการจุดไฟเผาป่าหรือการตดัไมท้  าทายป่า 

4.3.1.5 กฎระเบียบอ่ืนๆ  
1) หา้มก่อเหตุทะเลาะววิาทข้ึนในหมู่บา้น ไม่วา่จะเป็นเทศกาลใน

หมู่บา้นหรือไม่ก็ตาม ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท 
2) หากเกิดการทะเลาะววิาทผูท่ี้เป็นตน้เหตุจะตอ้งรับผดิชอบความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่ง 
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ภาพ 8 กฎระเบียบการป่าและสัตวป่์าชุมชนบา้นแม่เอาะ 

4.3.2 วตัถุประสงคข์องกฎระเบียบหมู่บา้นมีดงัน้ี 
1) เพื่อจดัระเบียบดา้นการน าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชใ้หมี้ความเหมาะสม 
2) เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
3) เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีการบุกรุกในชุมชน 
4) เพื่อป้องกนัการบุกรุกป่าเพิ่มเติมของชาวบา้น 
5) เพื่อใหช้าวบา้นในชุมชนส านึกในและรู้จกัคุณค่าของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ีคณะกรรมการทั้ง 8 คน จะมีหน้าท่ีในการดูแลและสามารถบงัคบัใชข้อ้ระเบียบแต่ละ
ขอ้ไดด้ว้ยการเรียกประชุมด่วน หากพบวา่มีการละเมิดหรือท าผิดขอ้ระเบียบของชุมชน เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธ์ิผล ดงัท่ี นพ.วิจารณ์ พานิช (อา้งแลว้) ไดร้ะบุวา่การจดัการ
ความรู้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 
  1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
  2. บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 
  3. บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ 
  4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 
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  จากการศึกษาของ คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท
ภาคเหนือตอนบน และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อา้งแลว้) ไดใ้ห้ค  านิยามค าวา่ ป่า
ชุมชน หมายถึง ระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชน อนัได้แก่ ป่า ดิน น ้ า และระบบการผลิตท่ี
เหมาะสม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อสนองตอบต่อการด ารงชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ กล่าวคือ 1) 
ดา้นนิเวศวิทยา การจดัการของชุมชนจะช่วยฟ้ืนฟูให้เกิดความสมดุลทางนิเวศวทิยาการเพิ่มพื้นท่ีป่า
อนัจะส่งผลให้เกิดความชุ่มช้ืน เพิ่มปริมาณน ้ าฝน ตน้น ้ าล าธารและสร้างปุ๋ยธรรมชาติ จากป่า จะ
ช่วยพฒันาคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ การฟ้ืนตวัของธรรมชาติจะส่งผลการเติบโต ของพนัธ์ุพืช 
พนัธ์ุสัตวห์ลายๆ ชนิด 2) ด้านเศรษฐกิจ นอกจากการน าไมม้าใช้สอยในการปลูกสร้างบา้นเรือน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตในชีวิตประจ าวนัแลว้ ก็ยงัเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัทั้งพืช ผกั ผลไม ้
สัตวแ์ละแมลงต่างๆ 3) ด้านการเมือง เม่ือชุมชนมีอ านาจในการจดัการด้านทรัพยากรจึงเป็นการ
กระจายอ านาจการจดัการทรัพยากรไปสู่ชุมชน ก็จะเป็นการพฒันาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานอยา่ง
แทจ้ริง ด้านสังคมวฒันธรรม วิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมนั้นไม่สามารถแยกท่ีนา ท่ีไร่ ป่า น ้ า 
และระบบการผลิตออกจากกนัได ้จึงเกิดการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งคนและป่า และแสดงออกในรูป
ความเช่ือ และพิธีกรรม 4) ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเน่ืองจากป่าของประเทศไทยเป็นป่าฝน
เขตร้อน จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ท่ีมากมายน้ีเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัใน
การพฒันาดา้นพนัธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต การดูแลป่าไมเ้ร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 
2518 รวมระเวลาประมาณยีสิ่บกวา่ปีมาแลว้ แต่เดิมชุมชนบา้นแม่เอาะก็ไดมี้การดูแลรักษาผืนป่าน้ี
มาโดยตลอด เน่ืองจากว่าป่าชุมชนเป็นองคป์ระกอบหรือวฎัจกัรระบบนิเวศในธรรมชาติและเม่ือมี
การบุกรุกพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านแม่เอาะซ่ึงเป็นต้นน ้ าสานส าคัญหลายๆ สาขา จึงก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพผนืป่าโดยรวมซ่ึงเช่ืองโยงกบัการศึกษาของ มนสั สุวรรณ ( อา้งแลว้) ระบบ
นิเวศของประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างจะถูกท าลายง่ายหากมีการน าเอาเทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้มาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง วิธีท่ีดีท่ีสุดน่าจะเป็นไปไดใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศคือ การเพิ่มความมัน่คงให้ระบบนิเวศ โดยปล่อยให้มีการใช้พลังงานภายในของแต่ละ
ระบบนิเวศให้มากท่ีสุด แทนท่ีจะให้มีการถ่ายเทพลงังานจาก จากภายนอก  ปัจจุบนัมีการขยายตวั
ของผูค้นในชุมชนเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการในการใช้พื้นท่ีการเกษตรก็เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 
ดงันั้น ชุมชนจึงตอ้งเนน้การดูแลรักษาโดยมีมาตรการท่ีควบคุมปริมาณและวตัถุประสงคใ์นการใช้
ป่าชุมชนท่ีมีการตั้งข้ึนมาโดยคณะกรรมการชุมชนเอง 

การใช้ทรัพยากรป่าชุมชนของชาวบ้านแม่เอาะเป็นการทรัพยากรป่าชุมชนท่ีอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและข้องบังคับของชุมท่ีคณะกรรมการท่ีถูกตั้ งข้ึนมา เพื่อป้องกันให้เกิดการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความมัน่คงและย ัง่ยนื ซ่ึงความหมายของ
การใชท้รัพยากรป่าชุมของชาวบา้นเอาะน้ีไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์(อา้ง
แล้ว) ไดก้ล่าวว่าแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั
และไดร้วบรวมค าอธิบายเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนดงัน้ี การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ี
กระจายประโยชน์ของความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งทัว่ถึง ตลอดจนเป็นการพฒันาท่ีปกป้อ
ส่ิงแวดลอ้มในระทอ้งถ่ินและในระดบัโลกโดยรวม เพื่อท่ีชนรุ่นหลงัแนวคิดดงักล่าวเป็นการจุด
ประกายแห่งการรักษามรดกทางทรัพยากรทางธรรมชาติ การท าให้คุณภาพชีวิตมนุษยดี์ข้ึน ใน
ลกัษณะเศรษฐกิจแบบอย่างยืน เป็นเศรษฐกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพระบบเศรษฐกิจในสภาวะท่ีมีดุลยภาพ
ทางนิเวศวทิยา  

4.3.3 การจดัการองคค์วามรู้ระบบไร่หมุนเวยีน 
ระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบเกษตรกรรมพื้นบ้านท่ีท ากันในหลาย

วฒันธรรมในอดีต งานศึกษาของ วราลกัษณ์ อิทธิพลโอฬาร (อา้งแลว้) ก็ไดแ้สดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
การตดัไม้ของชาวปกาเกอญอในการท าไร่จะเป็นในสองลักษณะ คือ การตดัเฉพาะก่ิงก้านของ
ตน้ไม ้หรือ การโค่นตน้ไมโ้ดยเหลือตอไวใ้นระดบัเอว ซ่ึงทั้งสองลกัษณะไม่ไดท้  าให้ตน้ไมต้าย แต่
กลับจะท าให้ต้นไม้แตกกองอกหน่อออกมาเพิ่มเติมและเติบโตเป็นไม้ใหญ่ กลายเป็นการเพิ่ม
จ านวนตน้ไมไ้ปโดยปริยาย นอกจากน้ีการท าไร่หมุนเวียนยงัเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ไม่
วา่จะเป็นการรักษาดินเพราะไม่มีการไถพรวนและมีการพกัดินให้กลบัมาอุดมสมบูรณ์ ไร่หมุนเวยีน
ช่วยรักษาป่าเพราะชาวปกาเกอญอท าไร่เฉพาะในพื้นท่ีป่าท่ีชุมชนก าหนดไวมี้ขอบเขตแน่นอนไม่
รุกล ้าเขา้ไปในป่าใหม่ ไร่หมุนเวยีนช่วยรักษาน ้ าและป่าตน้น ้า ไร่หมุนเวยีนช่วยดูแลป้องกนัสัตวป่์า 
รวมทั้งช่วยรักษาทรัพยากรพนัธุกรรมพื้นบา้นเอาไวใ้ห้คงอยู ่แต่ปัจจุบนัพอจะหลงเหลือให้เห็นได้
ในหมู่ชาวกะเหร่ียง บนพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศไทย ระบบไร่
หมุนเวียนเป็นวธีิการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีหน่ึงในช่วงเวลาหน่ึง โดยจะปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้ง
ขา้ว ผกั และพืชใชส้อยต่างๆ รวมกนัในบริเวณพื้นท่ีเดียวกนั เม่ือท าการเพาะปลูกไประยะหน่ึงจน
ดินลดความอุดมสมบูรณ์ลง ก็จะยา้ยไปท าการเพาะปลูกในพื้นท่ีใหม่ และปล่อยให้ดินในพื้นท่ีเดิม
ไดฟ้ื้นความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แลว้จึงหมุนเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเดิมนั้นอีก
คร้ัง จึงเป็นรูปแบบเกษตรกรรมย ัง่ยืนท่ีสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความ อุดม
สมบูรณ์ของดินไวไ้ดม้ากท่ีสุดระบบหน่ึง แต่ในปัจจุบนั มีการท าไร่หมุนเวียนกนัอยา่งผิดวิธีจนท า
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ให้ระบบเกษตรกรรมวิธีน้ีถูกเขา้ใจ ผิดว่าเป็นการท าเกษตรกรรมแบบ"ไร่เล่ือนลอย"ท่ีไปตดัไม้
ท าลายป่าตน้น ้าบนท่ีสูง 

การท าไร่หมุนเวยีนของชุมชนบา้นแม่เอาะมีพฒันาการชองการปรับตวัตามสภาพธรรมชาติ
และเง่ือนไขภายในชุมชนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนแรก ปัจจุบนัระบบการท าไร่ไดล้ดระยะเวลา
การหมุนแต่ละรอบลงเหลือประมาณ 5-7 ปีซ่ึงใน 1 รอบ ระยะเวลา 7 ปี พื้นท่ีท่ีท าการผลิตในปีนั้น
จะปล่อยพกัไวห้รือท่ีเรียกวา่ "ไร่ซาก"(ไร่เหล่า) ชาวปกาเกอญอจะเรียกวา่ “ฉก่ี” โดยจะเรียกช่ือตาม
ลกัษณะธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละพื้นท่ีและลกัษณะพื้นท่ีจะให้คุณค่าและให้ประโยชน์
ต่อคน ต่อสัตวแ์ละต่อการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศบนพื้นท่ีสูง ลกัษณะของป่า
บริเวณบริเวณบา้นแม่เอาะ โดยทัว่ไปเป็นป่าดงดิบแลง้ และป่าผลดัใบป่า ชาวบา้นจะเรียกว่า “กะ
เนอหม่ือ” เป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นอนุรักษ์ไว ้มีกฎระเบียบและความเช่ือท่ีห้ามตดัไมแ้ละล่าสัตวโ์ดย
เด็ดขาด ส่วนป่าผลดัใบเป็นป่าเบญจพรรณช้ืน ชาวบา้นเรียกว่ากระเหน่อพา มีไมป้ระเภทไมย้าง
ตะเคียน ไม้แดง ไมป้ระดู่และไผ่หลายชนิด เช่น ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ไร่ฯลฯซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี
ชาวบา้นใชป้ระโยชน์เป็นป่ายงัชีพ คือ หาอาหาร และไมใ้ชส้อยบางชนิดรวมทั้งพื้นท่ีไผไ่มไ้ร่ “หวา่
เกร๊ะ” ข้ึนมากจะเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การท าไร่ ทั้ งน้ีชาวบ้านจะไม่ท าไร่ในป่าดิบช้ืน เพราะ
นอกจากจะเป็นแหล่งตน้น ้ าและป่าความเช่ือท่ีตอ้งอนุรักษไ์วแ้ลว้ เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีไมใ้หญ่
มาก ไม่สามารถถางดว้ยมีดไร่ได ้นอกจากน้ีดินในพื้นท่ีป่าดิบช้ืนยงัมีความช้ืนมากเกินไปจะท าให้
อวบและมีล าตน้สูงเพราะตอ้งการแสงแดด แต่เมล็ดขา้วจะลีบเล็กเพราะตน้และไปงอกงาม โดย
ชุมชนบา้นแม่เอาะมีขั้นตอนและกระบวนการในการท าไร่หมุนเวยีนในรอบ 1 ปี ดงัน้ี 
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ตาราง 1 ขั้นตอนการท าไร่หมุนเวยีนชุมชนบา้นแม่เอาะ 
ที่ กจิกรรม ระยะเวลา 

1. การเตรียมท่ี มกราคม 
2. การแผว้ถาง มกราคม-กุมภาพนัธ์ 
3. การตากใหแ้หง้ กุมภาพนัธ์-เมษายน 
4. การเผา เมษายน 
5. การเคลียร์พื้นท่ี,สร้างกระท่อม,การลอ้มร้ัว เมษายน-พฤษภาคม 
6. การปลูก,หวา่น พฤษภาคม 
7. การดูแลรักษา,ใส่ปุ๋ยช่วงท่ีตน้ขา้วเจริญเติบโต มิถุนายน-กนัยายน 
8. การเก็บเก่ียว กนัยายน-ตุลาคม 
9. การตีขา้ว,การขนส่งและจดัเก็บ ตุลาคม-ธนัวาคม 

 
 จากขั้นตอนและกระบวนท าไร่หมุนเวยีนของชุมชนบา้นแม่เอาะขั้นตน้น้ีเป็นกระบวนกา 
ในการท าไร่หมุนเวียนท่ีมีการปฏิบติักนัในรอบหน่ึงปี ซ่ึงจะมีความคลา้ยคลึงกบัชุมชนปกาเกอญอ
ทุกๆ พื้นท่ีในประเทศไทย แต่มีส่ิงท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจนคือเร่ืองของความเช่ือหรือพิธีการใน
การเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์จึงข้ึนอยูก่ารนบัถือศาสนาของแต่ละชุมชน เช่น ถา้เป็นชาวพุธก็จะมีการ
ขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผตีน้น ้าหรือเทวดาใหคุ้ม้ครองรักษาพืชผลให ้
  4.3.4 การจดัการองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษป่์าตน้น ้า 
   ป่าตน้น ้ าเป็นพื้นท่ี ท่ีมีความส าคญัต่อชุนชนบา้นแม่เอาะ เน่ืองจากพื้นท่ี
บา้นแม่เอาะเป็นชุมชนท่ีอยู่ในลกัษณะภูมิประเทศเป็นเขาและมีล าน ้ าสาขาของลุ่มน ้ าแม่เอาะอยู่
หลายสาขา ซ่ึงมีช่ือเรียกตามภาษาทอ้งถ่ิน คือสะดะคีย,์กล๊อคีย ์,แม่แชคีย,์แม่นูคีย ์เป็นตน้ ตน้น ้ า
สาขาเหล่าน้ีมีความส าคญั ต่อการเปล่ียนแปลงของลุ่มน ้าแม่เอาะ 
   ปัจจุบันลุ่มน ้ าสาขาต่างๆ เหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการถูกบุกรุกทั้ งจาก
ชาวบา้นในพื้นท่ีและชุมชนใกลเ้คียง สาเหตุมาจากการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชเชิงเด่ียว
ประเภทขา้วโพดสัตว ์ท่ีมีการส่งเสริมให้ชาวบา้นขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึน ชุมชนบา้นแม่เอาะจึง
มีความกังวลต่อการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าต้นของล าน ้ าสาขาต่างๆ ดังกล่าว จึงได้มีการจดั
กิจกรรมในดา้น การอนุรักษป่์าตน้น ้ า ซ่ึงจะปฏิบติักนัทุกๆ ปี โดยมีการเลือกเอาพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง 
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เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าตน้น ้ าเหล่าน้ี โดยในปีน้ีไดมี้การจดั
พิธีบวชป่าข้ึนท่ีป่าตน้น ้า (กล๊อคีย)์ ข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ตน้น้ี 
 
4.3.4.1 ขั้นตอนของการจดักิจกรรมบวชป่าตน้น ้า (กล๊อคีย)์ 
ตาราง 2 ขั้นตอนและกิจกรรมบวชป่าตน้น ้า (กล๊อคีย)์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กจิกรรมและผู้รับผดิชอบ 
การเตรียมงาน คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรง ได้แก่ 

ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน วดั ได้มีการประชุม
หารือกนั เพื่อก าหนดสถานท่ี วนัเวลาในการจดักิจกรรม 
 

การประสานงาน คณะกรรมการผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมีการประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาจร,เจา้คณะต าบลแม่นาจร 
 

การเตรียมเอกสารขอ้มูล คณะกรรมการหมู่บา้น ตวัแทนชาวบา้น 
สถานท่ีจดักิจกรรม ป่าตน้น ้า (กล๊อคีย)์ 
สรุปผลการด าเนินงาน พระอินพนธ์  

 

 
ภาพ 9 พื้นท่ีป่าตน้น ้า “กล๊อคีย”์ 
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4.3.4.2 ก าหนดการและพิธีกรรม 
ตาราง 3 แสดงก าหนดการจดักิจกรรมบวชป่าตน้น ้า (กล๊อคีย)์ 
 

เวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
07:00 น. เตรียมอุปกรณ์ในการบวชป่า       คณะกรรมการหมู่บา้น

ประชาชนในหมู่บา้น 
08:00 น. ออกเดินทางไปพื้นท่ีเป้าหมาย 

(กล๊อคีย)์ 
ผูร่้วมงานทุกคน 

09:00 น. เร่ิมพิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ ์
10:00 น. 
 

ผูใ้หญ่บา้นกล่าวรายงาน
วตัถุประสงคใ์นการจดังาน 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 

10:00 น. 
 

พระสงฆส์วดมนตแ์ละ
ประกอบพิธีทางศาสนา 

เจา้คณะต าบลแม่นาจร 

11:00 น. ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคน
ท าพิธีบวชป่า 

ผูร่้วมงานทุกคน 

12:30 น. รับประทานอาหาร ผูร่้วมงานทุกคน 
13:00 น. เดินทางกลบั                  - 
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ภาพ 10 การขอขมาส่ิงศกัด์ิสิทธ์จากผูน้ าชุมชน 

 

 
ภาพ 11 พระสงฆป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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ภาพ 12 ตวัแทนชาวบา้นท่ีร่วมพิธีบวชป่า 

 
การจดักิจกรรมบวชป่าตน้น ้ า (กล๊อคีย)์ ดงักล่าวของชุมชนบา้นแม่เอาะ แสดงให้เห็นการ

ให้ความส าคญัและการเคารพ รัก หวงแหง ทรัพยากร ป่าชุมชนของหมู่บา้นเป็นอยา่งดี โดยสังเกต
ได้จากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ซ่ึงมีตั้ งแต่ผูอ้าวุโส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ ในการบวชป่าและกลา้ไมใ้น
คร้ังน้ี อยา่งไรก็ตามยงัมีพื้นท่ีป่าตน้น ้ าอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีรอโอกาสและตอ้งมีการอนุรักษ์ รักษาไว ้
เพราะเน่ืองจากป่าตน้น ้ าถือวา่เป็นหัวใจส าคญัของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทุกๆ บริบท และยงั
เป็นผนืป่าท่ีหล่อเล้ียงสรรพส่ิงชีวติของชุมชนบา้นแม่เอาะต่อไป 

 
4.4 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านแม่เอาะ 

จากการศึกษาพบวา่ชาวปกาเกอญอบา้นแม่เอาะมีความเช่ือในเร่ืองภูตผี จิต วญิญาณ ท่ีคอย
ดูแล สิงสถิตอยูท่ ัว่ไปในป่าเขา แม่น ้ า ล าห้วย ในตน้ไม ้ในไร่ ในทอ้งนา ในหมู่บา้น หรือแมแ้ต่ใน
ในร่างกาย วิญญาณของคนเรา ก็มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคอยปกป้องคุม้ครอง ซ่ึงหากใครนบัถือ ยึดมัน่ใน
กฎ จารีตประเพณี ก็จะส่งผลให้คนผูน้ั้นอยู่เย็นเป็นสุข ความเช่ือของชาวปกาเกอญอยงัเป็นการ
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ช่วยกนัรักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย ภูมิปัญญาท้องถ่ินซ่ึงกลุ่มชนต่างๆ ได้สั่งสม สืบทอดและ
พฒันามาเป็นเวลานับร้อย นับพนัปี เป็นองค์ความรู้ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัองค์ความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตร์ ในแง่ท่ีวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการศึกษาเชิงประจกัษ ์ผา่นการพิสูจน์ทดลองและ
กระบวนการคดัสรรปรับปรุงและพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบ แมก้ระนั้นก็ดี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็
มีขอ้แตกต่างจากวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคญัอยู่ 2 ประการด้วยกนั คือ ประการแรก ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมีลกัษณะจ าเพาะเจาะเฉพาะทอ้งถ่ิน พื้นท่ีหรือระบบนิเวศชุดใดชุดหน่ึง องคค์วามรู้เกิดข้ึน
จากปฏิสัมพนัธ์และการอาศยัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งมนุษย ์สัตว ์พืช พลงัตามธรรมชาติ ดวง
วิญญาณ (ส่ิงเหนือธรรมชาติ) ท่ีดิน แหล่งน ้ า ลกัษณะภูมิประเทศในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหน่ึง
โดยเฉพาะด้วยเหตุน้ีเองภูมิปัญญาจึงก่อร่างสร้างตวัสร้างตวัข้ึนจากความเข้าใจอย่างชัดแจ้งใน
สัมพนัธ์ภาพของสรรพส่ิงและสรรพชีวิตต่างๆ ท่ีก่อเกิด ด ารงอยูแ่ละแตกดบัไปภายในระบบนิเวศ
ชุดนั้น ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงน าไปสู่ความสามารถในการบริหารจดัการ ปรับแต่ง ใช้ประโยชน์
และพฒันาทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้นอยา่งย ัง่ยนื ในขณะท่ีความรู้ทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นสากลทัว่ไปมากกว่า อาจไม่สามารถน ามาใช้เพื่อการพฒันาและจดัการทรัพยากรภายในระบบ
นิเวศของทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงไดเ้สมอไป ประการท่ีสอง ลกัษณะจ าเพาะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวพนัเช่ือมโยงอยา่งแนบแน่น กบัมิติทางดา้นสังคมและสิทธิของชุมชน กล่าวคือ จากมุมมองใน
ดา้นของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ระบบนิเวศทุกชุดประกอบข้ึนโดยเครือข่ายของความสัมพนัธ์ทางสังคม
ระหว่างกลุ่มคน ครอบครัว เครือญาติและชุมชน กบั ส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีด ารงอยู่รวมกนัภายใน
ระบบนิเวศทอ้งถ่ินชุดนั้น วิธีคิดเก่ียวกบัระบบนิเวศในลกัษณะเช่นน้ี ถูกน าเสนอในเร่องเล่าหรือนิ
ทางพื้นบา้น ท่ีกล่าวถึง สัมพนัธภาพระหว่างคนกบัส่ิงมีชีวิตนิดอ่ืนๆ ท่ีเช่ืองโยงกนัทางสายเลือด 
การแต่งงาน หรือการเป็นพนัธมิตรในรูปแบบต่างๆ 
 โครงสร้างของระบบนิเวศในภูมิปัญญาท้องถ่ิน จึงเป็นโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการจดั
ระเบียบโดยผา่นการเจรจาต่อรอและการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผ ี(เทวดา, คนตาย) มนุษย ์
(คนเป็น) สัตว ์พืช ดิน น ้ า และพลงัธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีเช่ืองโยงกนัผ่านความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 
การพึ่งพาและการต่อรอง แนวคิดท่ีมองระบบนิเวศในลกัษณะองค์รวมเช่นน้ี ส่งผลให้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเน้นความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ (พืช สัตว ์ท่ีดิน แหล่งน ้ า) และ
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเป็นส าคัญ ยิ่งไปกว่านั้ น ประเด็นในเร่ืองสิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรนั้นครอบคลุมความสัมพนัธ์ทางสังคมทั้งหมด รวมทั้งส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ในมิติ
ต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้ น ความรูจึงถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินร่วมของชุมชนเช่นเดียวกัน ความรู้
เก่ียวพนัเช่ืองโยงกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบและอ านาจในการจดัระเบียบทางสังคม ความรู้จะไดรั้บ
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การถ่ายทอดไปสู่คนท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจได้เท่านั้ น เช่น เป็นครอบครัวหรือตระกูลเดียวกัน เป็นคน
ภายในชุมชนหรือเป็นลูกศิษยท่ี์ผ่านการเค่ียวกร า พิสูจน์ทดลองแลว้วา่สามารแบกรับภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอ านาจของความรู้ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน ดงันั้น ความรู้ของหมอยา พื้นบา้น 
หมอผี คนทรง หัวหน้าผูป้ระกอบพิธีกรรม ฯลฯ จึงเป็นความรู้ซ่ึงถูกก ากบัด้วยการทดสอบทาง
ศีลธรรมอยา่งเคร่งครัด สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรถูกน ามาใชเ้พื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงความรู้
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั ความเช่ือของชาวเขาท่ีอาศยัอยูใ่นป่า ท่ีอุดมไปดว้ยธรรมชาติ ป่า
ไม ้น ้ าตก แม่น ้ า ล าธาร เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการอยู่ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นกฎระเบียบการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสงบสุข ต่างก็มีหลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบของการอยูร่่วมกนัระหวา่งคนกบัคน คนกบัสัตว ์และ
คนกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม การยดึถือกฎ ขอ้หา้ม ขอ้ปฏิบติัอยา่งเหนียวแน่นน้ีชาวปเกอกะญอบา้น
แม่เอาะ เช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีส่งผลใหเ้ราอยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุขมาจนถึงทุกวนัน้ี ส าหรับการศึกษาคน้ควา้
ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งลกัษณะการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
  

4.4.1 ภูมิปัญญาดา้นประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเช่ือของชุมชน 
วฒันธรรมและประเพณีของชุมชนบา้นแม่เอาะเกิดจากความเช่ือดั้งเดิมท่ีไดสื้บทอด

กนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก าหนดแนวทางในการปฏิบติัของชาวบา้น โดยมีการนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
อยู่เหนือธรรมชาติและยงัคงนับถือผีท่ีเป็นความเช่ือดั้งเดิมไว ้เห็นไดจ้าการท าพิธีกรมต่างๆ เช่น 
การเล้ียงผีปู่ ยา่ เจา้น ้ าเจา้ป่าเจา้เขา การท าพิธีขอขมาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ในยามเจ็บไขไ้ดป่้วย การผกูขอ้มือ
น้ีกะเหร่ียงมกันิยมท ากนัในงานพิธีมงคลต่างๆ เรียกว่า “ก่ีจ๊ี” หรือการมดัมือ เสร็จแลว้ก็เล้ียงฉลอง
กนัอยา่งสนุกสนานร่ืนเริง งานประเพณีปีใหม่น้ีไก่และหมูจะถูกฆ่าน ามาเป็นเคร่ืองเซ่นไหวผ้ี และ
น ามาเล้ียงกนัอยา่งทัว่ถึงในหมู่บา้นแต่ละแห่ง ประเพณีเล้ียงผีขุนน ้ า (เหมืองฝาย) ผีขุนน ้ าคือ ผีปก
ปักรักษาตน้น ้ าและป่าไมอ้นัเป็นตน้น ้ าล าธาร (ขุนน ้ า หมายถึง ตน้น ้ า) เป็นผีให้คุณ ท่ีเช่ือวา่เป็นผู ้
สามารถดลบนัดาลความอุดมสมบูรณ์ให้กบัแหล่งน ้ าและพืชพนัธ์ุธัญญาหาร ตลอดจนดูแลคนใน
ชุมชนให้ร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากโรคภยัต่างๆ การบวงสรวงเซ่นไหวผ้ีขุนน ้ าเพื่อเป็นการขอบคุณ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบนัดาลให้มีน ้าใชใ้นการเพาะปลูก และยงัเป็นการขอให้ผีประจ าขุนน ้ าบนัดาลให้ฝน
ตกและมีน ้าจากตน้น ้า ทั้งในเขตลุ่มน ้าของล าน ้าและชุมชนในพื้นท่ีราบตามเส้นล าน ้านั้นๆ  
 โดยความเช่ือต่างๆ ถูกสร้างข้ึนตามระบบของชุมชนพร้อมทั้งการถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลงั
โดยผ่านการท าพิธี นิทาน ค าสอน และเพลงซอท่ีสอดแทรกความเช่ือต่างๆ เหล่าน้ี จนเกิดเป็น
กระบวนการกล่อมเกลาแล้วถ่ายทอด สืบทอดต่อๆ กันมา แต่เน่ืองจากปัจจุบันชุมชนได้มี
ความสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอกมากข้ึน เกิดการยอรับในระบบตลาดและปรับเปล่ียนการด าเนิน
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ชีวติ อนัส่งผลให้ประเพณีดั้งเดิมเลือนรางหายไปบา้ง ไม่ไดรั้บการสืบทอด เช่น ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าไร่หมุนเวียน ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูกในแต่ละช่วง แต่ละฤดูกาลของ
การเพาะปลูก จะเห็นไดจ้ากการปรับปฏิทินการผลิตทางการเกษตร ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตาราง 4 ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือของชุมชนบา้นแม่เอาะ 

 

 

เดือน วฒันธรรมประเพณี ความหมาย 

มกราคม-
กุมภาพนัธ์ 

พิธี “มดัมือ” หรือการผกูขอ้มือ เป็นพิธีผกูขอ้มือปีใหม่เพื่อส่งทา้ยปีเก่า 

มีนาคม 
ประเพณีการแต่งงานและพิ ธีการ
เล้ียงผ ี

ชาวบา้นเช่ือวา่ควรเหมาะแก่การเล้ียงผ ี

เมษายน ประเพณีสงกรานต ์ เตรียมดิน ถางไร่ ตากไร่ 

พฤษภาคม 

การเพาะเมล็ดขา้ว และพิธีเล้ียงผฝีาย 
(หล่ือเหมืองข่อที) 

ชาวบา้นเช่ือว่าท่ีเล้ียงไป เพราะกลวัว่าฝาย
จะพังห รือขาดและกลัวฝนไม่ ตกตาม
ฤดูกาล ในการท าพิธีกรรมชาวบ้านจะเข้า
ร่วมพิธีกบัแก่เหมือง เพื่อขอความคุม้ครอง
และตอบแทนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีดูแลแหล่งน ้ า
ให้ มี กิ น มี ใช้ เพี ย งพ อ ก่อน เร่ิมต้น ฤ ดู
การเกษตร 

มิถุนายน 
“พิธีเหลือซิ” หรือการเรียกขวญัขา้ว
หลงัจากการท านา 

เพื่อขอพรและตอบแทนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิผูดู้แล
พืชผล หลงัจากพิธีลงแขกท านา 

กรกฎาคม 
การเล้ียงผนีา เพื่อขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิขอให้ข้าวงอกงาม มี

คามอุดมสมบูรณ์ ฝน ฟ้า ตกตามฤดูกาล 
และสัตวใ์ดๆอยา่ไดม้ารบกวน 

ตุลาคม 
พิ ธี  “ผูกข้อ มือออกพรรษา” ท า
ลกัษณะเดียวกบัการผกูขอ้มือปีใหม่ 

เพื่ อการได้พบปะญาติท่ีแยกย้ายกันไป
ท างาน และการไดข้อพรจากญาติผูใ้หญ่ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 
การสร้างระบบการผลิตและการจดัการทรัพยากรของชุมชน ท าให้เกิดความจ าเป็น

ในการท่ีจะตอ้งออกกฎระเบียบเพื่อให้เป็นแบบแผนและบรรทดับานร่วมกนัของชุมชน โดยปกติ
แล้ว การแสดงอ านาจของชุมชนในการตรากฎระเบียบต่างๆ มักออกมาในรูปของความเช่ือ 
พิธีกรรมและการสร้างจารีตประเพณี ดงัเช่น ความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ในป่า ก่อใหเ้กิดประเพณี
การใช้ป่าอยา่งอ่อนนอ้มย  าเกรงและตระหนกัในบุญคุณของป่า และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูใ่นป่า 
ป่าท่ีตั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและความเช่ือต่างๆ เก่ียวกบัความศกัด์ิสิทธ์ิของป่า เป็นความเช่ือท่ีพบเห็นได้
โดยทัว่ไป เช่น ความเช่ือเร่ืองผีขนุน ้ าของชาวปกาเกอญอและคนเมือง (เสน่ห์และยศ, 2536) เป็นตน้ 
ความเช่ือเหล่าน้ีไดต้กผลึกและพฒันากลายเป็นพื้นฐานทางศีลธรรมและการใชอ้  านาจในการออกก า
เกณฑ์เก่ียวกับการจดัการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ซ่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบรูปแบบ
ทางการผลิตในภาคเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มชนท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณเชิงเขาและพื้นราบ ซ่ึง
จ าตอ้งพึ่งพิงการคบคุมน ้ าการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลดีภายในบริบทของของระบบนิเวศเช่นน้ี ท าใหก้ลุ่ม
คนพื้นราบ เช่น คนเมือง ไทล้ือ และไทใหญ่ ตลอดจนกลุ่มชาติพนัธ์บนดอยบางกลุ่มท่ีมีการผลิต
แบบนาด า เช่น ชาวลัวะ ปกากะญอและขมุท าการจัดตั้ งองค์กรกและรูปแบบในการจัดการ
ทรัพยากรน ้ าท่ีเรียกว่า เหมืองฝาย องค์กรเหมืองฝายน้ีกลายเป็นส่ือกลางท่ีมีนยัส าคญัทางศีลธรรม
ระหวา่งการพิทกัษรั์กษาป่าตน้น ้ า กบัการสร้างความมัน่คงในการยงัชีพของชุมชน ความส าคญัของ
ป่าตน้น ้าต่อระบบการผลิตของชุมชน ให้เกิดอุดมการณ์อ านาจข้ึน เพื่อจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ชุมชนกบัป่าตน้น ้า ในรูปของความเช่ือเร่ืองผขีุนน ้า ชุมชนมากมายหลายแห่งยงัคงท าพิธีบวงสรวงผี

เดือน วฒันธรรมประเพณี ความหมาย 

พฤศจิกายน  
พิธี “ลงแขกเก่ียวขา้ว” และ “ท าบุญ
เล้ียงขา้ว” 

เพื่อฉลองผลผลิตข้าวท่ีได้ก่อนเก็บในยุง้
ฉางขา้ว 

ธนัวาคม 

พิธีบาทหลองขา้ว (โทบีข่า) ชาวบา้นเช่ือวา่ นกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการ
ท านา ถ้าท าพิธีกรรมน้ีแล้วจะได้รู้ว่านกน้ี
จะน ามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์  นกเป็น
สัญลกัษณ์ของการออกผล 
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ขุนน ้ าเป็นประจ าทุกปี เพื่อแสดงความกตญัญูต่อผีท่ีช่วยดูแลป่าตน้น ้ าและให้น ้ าในการผลิตของ
ชุมชน ท่ีมีความเขม้แขง็และมีอ านาจทางการต่อรองทางภายชุมชนสูง 

สืบสานภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินซ่ึงพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาหลายชัว่อายุคน ยงัส่งผลให้วิธี
คิด ซ่ึงพฒันาข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนและชุมชนกบัธรรมชาติ เป็นวธีิคิดท่ีเป็นระบบ มีหลกั
เหตุผล ผ่านการตรวจสอบและการพิสูจน์ในชีวิตจริงมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้ น เม่ือเราพูดถึง
ความคิดของชุมชน เช่น ความคิดเร่ือง “สิทธิชุมชน” คามคิดน้ีจึงมิใช่เป็นเพียงการกล่าวอา้งอย่าง
เล่ือนลอย หากแต่เป็นวิธีคิดท่ีพฒันาข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติมาเป็นเวลานาน มี
พฒันาการและพลวตัในตนเอง ในท านองเดียวกนั การมองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในลกัษณะเป็นวิธีคิด
ของชาวบา้น ท าให้เรามองความเช่ือบางประการของชุมชน เช่น ความเช่ือเร่ืองผีขุนน ้ าของคนเมือง
ในบริบทของประวติัศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัธรรมชาติ ความเช่ือน้ีมิไดเ้ป็นเพียง
ระบบ คุณค่าหรือค่านิยมท่ีไร้เหตุผล หากแต่เป็นวธีิคิดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์อ านาจ ซ่ึงเป็น
พื้นฐานในการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย ์มนุษย์กับสังคม และมนุษยก์ับ
ธรรมชาติ ความเช่ือน้ีเป็นพื้นฐานของการวางกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจารีตประเพณีต่างๆ เก่ียวกบั
การจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน อุดมการณ์อ านาจในรูปของความเช่ือดงักล่าวมีการผลิตซ ้ าผ่าน
สมาชิกของชุมชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า มีการปรับเปล่ียนและประยุกต์ใช้ใหม่ตามสถานการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่น การน าเอาความเช่ือเร่ืองผขีนุน ้ามาเป็นพลงัในการต่อตา้นสัมปทานไมห้รือการ
ปรับความเช่ือทางศาสนาเป็นพิธีกรรมบวชต้นไมเ้พื่อเป็นพลงัในการต่อสู้กบัขบวนการลกัลอบตดั
ไม้ของนายทุนจากภายนอก เป็นต้น การมองภูมิปัญญาท้องถ่ินในลักษณะท่ีเป็นวิธีคิด ยงัเป็น
มุมมองทางวฒันธรรมท่ีให้ความเคารพแก่ศกัด์ิศรี อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม
กลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงมีวถีิชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบการผลิตและการจดัการทรัพยากรท่ี
แตกต่างกนัออกไป 

ชุมชนบา้นแม่เอาะมีการพึ่งพิงกนัมาในระยะเวลาท่ียาวนาน และจากวิถีชีวิต ประสบการณ์
ท่ีมีการถ่ายทอด สืบทอดกนัมานานนั้น ท าให้ชาวบา้นเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนเกิดการเป็น ภูมิ
ปัญญาพื้นบา้นท่ีมีการจดัการโดยชุมชน มีการพึ่งพาตนเอง จึงท าให้ชาวบา้นเกิดแนวคิดโดยการใช้
ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีมีอยูม่าใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความย ัง่ยืน และสร้าง
ความสมดุลระหว่างธรรมชาติ กบั คน โดยด าเนินกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญา ดงัน้ีการสร้างเหมือง
ฝายตามสภาพภูมิศาสตร์ ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีเต็มไปดว้ยทิวเขาใหญ่นอ้ย พื้นท่ีราบ
ท่ีเหมาะสมกบัการท าการเกษตรมีอยู่ไม่มาก การจดัการน ้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกลายเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งยิ่งต่อกลุ่มชนหลายกลุ่มเช่น  แมว้ และปกาเกอญอ ท่ีอาศยัอยูต่ามพื้นท่ีชนบทต่าง ๆ เป็น
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ตน้ ความส าคญัของการจดัการน ้ าให้เหมาะสมกบัระบบนิเวศและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
ผลิตในภาคเกษตร รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชนโดยมีระบบการจดัสรรแบ่งปัน
น ้ าอย่างเสมอภาค ท าให้กลุ่มชนในเขตภาคเหนือบนพฒันาภูมิปัญญาความรู้และเทคนิควิธีในการ
จดัการน ้ าอย่างเป็นระบบ อีกทั้งพฒันาองค์กรชุมชนข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลจดัการน ้ า ทั้งในระดบั
ชุมชนหมู่บา้นและในระดบัเครือข่ายของชุมชนต่างๆท่ีใช้น ้ าร่วมกนั จนเกิดประเพณีความเช่ือใน
การจดัการทรัพยากรร่วมกนัของชุมชน เช่น ความเช่ือในเร่ืองผีขุนน ้ าซ่ึงท าหน้าท่ีรักษาป่าตน้น ้ า 
ความเช่ือเร่ืองผีฝาย ซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลเหมืองฝาย ตลอดจนประเพณีลงแขกและการร่วมแรงร่วมใจ
กนัท างานเพื่อส่วนรวมทั้งเด็กเยาวชน ชาวบา้น ระบบเหมืองฝายเป็นการรวมตวัของเจา้ของนาหรือ
กลุ่มคนท่ีกินน ้ า-แม่น ้ า เหมืองเดียวกนั ท่ีมารวมตวักนัเพื่อท าหนา้ท่ีจดัระบบน ้ าของชุมชนเพื่อสร้าง
หลกัประกนัวา่ จะมีน ้ าท่ีเพียงพอต่อการท านา ชาวบา้นก็จะร่วมแรงร่วมใจกนัในการสร้างฝาย การ
ขุดล าเหมืองเพื่อทดน ้ าเข้านาและระบายน ้ าออกจากนา ดูแลรักษาซ่อมแซมฝายและล าเหมือง 
ตลอดจนมีบทบาทส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรแบ่งปันน ้ า ระบบเหมืองฝายยงัเป็น
รูปธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการทรัพยากร โดยท าการคิดคน้ สั่งสม และ
พฒันาภูมิปัญญาในการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ในสภาวะแวดลอ้มท่ีชุมชน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนบนตั้งถ่ินฐานอยูบ่นพื้นท่ีราบลุ่มในหุบเขาท่ีมีความลาดเท
ค่อนขา้งมาก สายน ้าจึงไหลจากท่ีสูงลงสู่ปลายธารท่ีต ่ากวา่อยา่งรวดเร็ว ระบบเหมืองฝายจึงเป็นการ
จดัการน ้ าท่ีวางอยู่บนพื้นฐานของการสร้างระบบส่งน ้ าให้สอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาติ โดยการ
สร้างฝายทดน ้ าจากล าห้วยหรือล าธารใกลชุ้มชน เพื่อยกระดบัน ้ าให้สูงข้ึนและส่งน ้ าเขา้สู่ล าเหมือง
สายต่างๆสายน ้ าเส้นหน่ึงจึงอาจมีฝายหลายลูกต่อกนัเป็นช่วงๆ ระยะๆ เพื่อท าหน้าท่ียกระดบัน ้ า
และส่งน ้ าเขา้สู่ล าเหมืองสายต่างๆ ล าเหมืองในระบบเหมืองฝายจะท าหน้าท่ีส่งน ้ าเขา้สู่ผืนนาของ
ครัวเรือนต่างๆในชุมชนอยา่งทัว่ถึง น ้ าจะถูกปล่อยเขา้ไปหล่อเล้ียงตน้ขา้วตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
จนขา้วเติบใหญ่กลายเป็นผลผลิตจากหยาดเหง่ือแรงงานและความคาดหวงัท่ีวา่ชุมชนจะมีน ้ ากินน ้ า
ใช้ท่ีมัน่คง ระบบเหมืองฝายในแต่ละชุมชนอาจมีขนาดแตกต่างกัน มีกฎเกณฑ์ในการจดัสรร
แบ่งปันน ้ าและการดูแลรักษาท่ีแตกต่างกนั ทั้งยงัมีรูปแบบทิศทางการกระจายน ้ าไปตามล าเหมืองท่ี
แตกต่างอยา่งหลากหลายไปตามลกัษณะของพื้นท่ีความอุดมสมบูรณ์และปริมาณน ้ าท่ีแตกต่างกนั
ของตน้น ้ าของตน้น ้ า ซ่ึงในชุมชนบา้นแม่เอาะถือเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์กวา่แหล่ง
ตน้น ้ าในชุมชนอ่ืนๆ ท่ีพอกินและพอใช้ท าการเกษตร ลกัษณะของดิน ความหนาแน่นของชุมชน 
ทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลให้ระบบเหมืองฝายมีความแตกต่างกนัออกไปแต่ในขณะเดียวกนั ระบบ
เหมืองฝายทุกแห่งไดว้างอยูบ่นพื้นฐานของการจดัการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม
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ในการใช้น ้ า รวมทั้งเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอ้ม ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่ระบบเหมืองฝาย
ของชุมชนชาวบ้านแม่เอาะจึงเป็นทั้งระบบจริยธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินอย่างแท้จริงซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงกับหลักการพื้นฐานเก่ียวกับการมีอ านาจของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์
และการดูแลรักษาทรัพย์สินร่วมของชุมชนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นพลังส าคัญท่ีช่วยให้ชุมชน
สามารถปรับตวัจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจมาไดห้ลายยคุหลายสมยัไดดี้ 

พิธีกรรมและความ เช่ือเหล่าน้ี จึงเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนเพื่อจดั
ระเบียบให้กบัการผลิตและการจดัการทรัพยากร โดยการเสริมสร้างความผกูพนัทางศีลธรรมและ
การอาศยัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัระหวา่งชุมชนและป่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรจึงเป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างหลักการท่ีเป็นเหตุผล กับการใช้ความเช่ือและ
พิธีกรรมมาเป็นมาตรการในการออกกฎระเบียบของชุมชน ดว้ยเหตุน้ีเอง เราจึงพบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์
ต่างๆ จะมีกฎระเบียบ จารีตประเพณี วิถีปฏิบติั ตลอดจนความเช่ือและพิธีกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากรในลกัษณะท่ีแตกต่างและหลากหลายกนัออกไป ซ่ึงวฒันธรรม ความเช่ือและวิธี
ปฏิบติัต่างๆ ของชุมชนท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  4.4.1.1 ประเพณีเล้ียงผีตน้น ้ า ชุมชนบา้นแม่เอาะจะก าหนดวนัในช่วงเดือนแปด-
เดือนเกา้-เดือนสิบเหนือ เขา้สู่หนา้ฝน แต่ในบางทอ้งถ่ินบางกลุ่ม เช่น ชาวไทยใหญ่ เดือนน้ีชาวนา
ตอ้งเตรียมตวัท านา มีการท าเหมืองฝาย ขุดลอกร่องน ้ า เพื่อทดน ้ า จึงว่างเวน้จากงานประเพณีใดๆ 
เม่ือถึงเวลาเล้ียงผีตน้น ้ าในแต่ละรอบปีนั้น ผูอ้าวุโสสูงสุดในหมู่บา้นจะเป็นผูท่ี้น าพิธีเป็นคนแรก
เสมอ  

4.4.1.2 ชุมชนบา้นแม่เอาะมีประเพณีเล้ียง ผีประจ าไร่ ผนีามีการท าร้านเล้ียงผไีร่ ผี
นา ก่อนท าการปลูกขา้วหรือพืชไร่ ภายหลงัเม่ือเก็บเก่ียวไดผ้ลก็มีการเล้ียงอีกคร้ังหน่ึงดว้ยการฆ่าไก่
เป็นเซ่นบูชา อยา่งเดียวกนักบัชาวนาตามชนบทนอกเมือง 

4.4.1.3 ความเช่ือเก่ียวกบัป่า ความเช่ือและพิธีกรรมของชุมชนบา้นแม่เอาะท่ีผา่น
กาลเวลาหลายชัว่อายุคนจนตกผลึกกลายเป็นวธีิคิดและแสดงออกในรูปของระบบค่าทางวฒันธรรม 
เช่น ภาษิตของปกาเกอญอซ่ึงแปลความไดว้่า “ป่าอยู ่คนอยู่ ป่าไม่อยู ่คนอยู่ไม่ได”้ และ “นกเงือก
ตายหน่ึงตวั ตน้ไทรเจด็ตน้เงียบเหงา ชะนีตายหน่ึงตวั เจด็ป่าวงัเวง” หรือในประเพณีของชาวปกาเก
อญอในการน าเอาสายสะดือของเด็กทารกแรกเกิดห่อผา้แลว้ใส่ในกระบอกไมไ้ผ่น าไปวางไวบ้น
ตน้ไมใ้หญ่บริเวณพื้นท่ีชายขอบของป่าใกล้หมู่บา้น โดยมีความเช่ือว่า “ขวญั” ของเด็กจะอยู่กบั
ตน้ไม ้จึงไม่อนุญาตให้ผูใ้ดตดัฟันตน้ไมต้น้นั้น ความเช่ือในลกัษณะน้ี นอกจากเป็นมาตรการใน
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การอนุรักษป่์าอยา่งไดผ้ลแลว้ ยงัเป็นวธีิการอนัแยบยลและชาญฉลาดในการปลูกฝังจิตส านึกในการ
รักษาป่าและสร้างความผกูพนัทางจิตวญิญาณระหวา่งคนกบัธรรมชาติไปยงัลูกหลานต่อไป 

  1) ป่าหวงห้าม ชาวบา้นแม่เอาะมีความเช่ือกนัว่า มีจิตชัว่สิงสถิตอยู่หรือ
เป็นเส้นทางท่ีภูตผีเดินทางผ่านไปมา ลกัษณะของป่า จะมีตน้ไมท่ี้มีขนาดท่ีเท่าๆกนั จ านวนมาก 
และเป็นตน้ไมท่ี้เติบโตเต็มท่ี ป่าประเภทน้ี มกัจะเป็นตน้น ้าล าธาร สัตวเ์ล้ียง เช่น ววั ควาย จะเขา้ไป
ไม่ถึง บริเวณป่าน้ีจะไม่มีใครกล้าเขาไปท าไร่หรือแมแ้ต่ไปตดัไมม้าสร้างบา้นเพื่อใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืน หากหมู่บา้นใดเคารพย  าเกรงป่าประเภทน้ีเช่ือกนัวา่จะท าให้อยู่ร่วมกนัร่มเยน็เป็นสุข แต่
หากหมู่บา้นใดฝ่าฝืนขอ้ห้ามเขา้ไปท าไร่หรือตดัตน้ไมเ้พื่อใช้ประโยชน์ก็จะท าให้หมู่บา้นไดรั้บ
ความเดือดร้อน หรือครอบครัวใดท่ีมีสมาชิกฝ่าฝืนก็จะท าให้สมาชิกคนใดคนหน่ึงของครอบครัว
นั้นเจบ็ป่วยอยา่งหนกัและเสียชีวติได ้
   2) ป่าเขาน ้ าลอ้ม (เดะ หม่ือ เบอ) ป่าเขาน ้ าลอ้ม เป็นป่าท่ีอยู่เนินเขาท่ีมีล า
ห้วยสองสายไหลลอ้มรอบและบรรจบกนั ชาวบา้นแม่เอาะเช่ือกนัวา่ บนเนินเขาจะเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของภูตผี ไม่มีผูใ้ดกลา้เขา้ใกลแ้ละไม่กลา้เขาไปท ากินในเขตบริเวณน้ี บางหมู่บา้น จะมีป่าประเภท
น้ีหลายแห่งแต่บางหมู่บา้นไม่มีเลย มีขอ้ห้ามว่า ห้ามเขา้ไปท าประโยชน์และใช้สอยใดๆ ทั้งส้ิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตั้งหมู่บา้นจะไม่สามารถท าไดเ้ลยถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเด็ดขาด  

 3) ป่าท่ีราบเขาลอ้ม (เดะ หม่ือ วอ) ป่าท่ีราบลุ่ม หรือป่าตน้น ้ าล าธาร หรือ
ล าห้วยท่ีมีเขาลอ้มรอบซ่ึงชาวบา้นแม่เอาะถือวา่เป็นผืนป่าท่ีมีภูตผีเป็นเจา้ของเป็นป่าหวงห้าม ห้าม
ไม่ให้ใครเขา้ไปบุกรุก เช่นห้ามท าไร่ ห้ามสร้างบา้น ห้ามเบิกนา และห้ามนอนคา้งคืนในบริเวณป่า
ประเภทน้ีเป็นตน้ เพราะเช่ือวา่หากใครเขา้ไปยุง่เก่ียวในป่าประเภทน้ีจะท าใหมี้อนัเป็นไปถึงตายได ้
   ชุมชนบ้านแม่ เอาะมีความเช่ือกันว่า  ต้นโพธ์ิ ต้นไทร เป็นต้นไม้ของภูตผ ี
โดยเฉพาะตน้ไทรท่ีมีขนาดใหญ่และมีโพรง มกัจะมีการน าศพเด็กทารกไปเก็บไวใ้นโพรงไมน้ั้น 
โดยเช่ือกนัวา่ วิญญาณบรรพบุรุษคอยอยูท่ี่น้ี ตน้โพธ์ิ ตน้ไทร เป็นตน้ไมท่ี้ไม่เคยตายเลย ก่อนท่ีตน้
แม่จะตายก็จะลงลงรากบนดินและ แตกหน่อใหม่เสียก่อน ต่อเม่ือตน้หน่อเติบโตไดเ้องแลว้ ตน้แม่
จะเห่ียวเฉาและตายไป เช่ือกนัวา่หากตน้โพธ์ิ ตน้ไทร โค่นลง จะท าให้ภูตผีและสัตวป่์านานาพนัธ์ุ 
ท่ีอาศยัอยู่ท่ีตน้ไทร ไม่มีอยู่อาศยั เหตุน้ีชาวบา้นแม่เอาะจึงห้ามตดัตน้โพธ์ิ ตน้ไทร อย่างเด็ดขาด  
หากผูใ้ดตดัจะเป็นบาปต่อลูกหลานท่ีอาศยัอยู ่และเช่ือกนัวา่ หากใครตดัตน้โพธ์ิตน้ไทร คนผูน้ั้นจะ
ไม่มีลูกหลานสืบสกุล   
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4.4.1.4 ความเช่ือเก่ียวกับแม่น ้ าล าธาร ชุมชนบ้านแม่ เอาะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลกั จึงท าใหแ้หล่งน ้ามีความส าคญัมากส าหรับชาวบา้น แหล่งน ้าในชุมชนบา้นผา
หมอน ประกอบดว้ยแหล่งน ้ า ๒ ลกัษณะ คือแหล่งน ้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ ล าห้วยแม่เอาะท่ีไหลผ่าน
บริเวณหมู่บา้นแหล่งน ้ าท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ น ้ าประปา และอ่างกกัเก็บน ้ า ซ่ึงมีแหล่งเก็บน ้ าอยู่หลาย
บ่อ ทั้งในบา้นผาหมอน และบา้นหนองหล่ม แหล่งน ้ าทั้ง 2 ลกัษณะ เป็นแหล่งน ้ าส าคญัท่ีชาวบา้น
ไดใ้ช้อุปโภค บริโภค ดงันั้นเราควรช่วยกนัอนุรักษน์ ้ า สงวนการใช้น ้ าอยา่งประหยดั คือ การใชน้ ้ า
อยา่งไรจึงไดป้ระโยชน์สูงสุดใชใ้นปริมาณท่ีต ่าท่ีสุด เพราะน ้ าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า วิธีการสงวน
รักษาน ้ามีดงัน้ี 
   1) ส ารวจแหล่งน ้ าธรรมชาติในหมู่บา้นพยายามหาวิธีท่ีจะใช้แหล่งน ้ าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าท่ีสุด เช่น การท าแทง้น ้ าประปาเพื่อใชด่ื้ม การท าแทง้น ้ าขนาดใหญ่
เพื่อใชใ้นการเกษตร ดูแลป่าตน้น ้าใหค้งไวซ่ึ้งตน้ไมน้านาพรรณรอบบริเวณป่าตน้น ้าหมู่บา้น 

   2)  ป้องกนัการเกิดน ้ าเสีย และรักษาความสะอาดของแหล่งน ้ า เช่น การ
ดูแลขยะชุมชน และสารเคมี 

   3) รักษาป่าไม้ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน ้ าเท่ากบัเป็นการสงวนรักษาน ้ าไปด้วย 
เพราะป่าจะกนัไม่ใหเ้กิดการไหลบ่าของน ้าช่วยดูดซบัและอุม้น ้าคงความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ดิน 

   4) ใชน้ ้ าอยา่งประหยดั ชาวบา้นแม่เอาะมีความเช่ือเช่ือกนัวา่ แม่น ้ าล าธาร
ทุกสายจะมีเจา้ของ มนุษยต์อ้งเคารพย  าเกรงท่าน เจา้ของแม่น ้ าล าธาร ซ่ึงชาวบา้นเรียกว่า “นาที” 
หากผูใ้ดไม่เคารพย  าเกรงแม่น ้า เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ลงในแม่น ้าล าคลองหรือตดัตน้ไม ้บริเวณตน้
น ้าล าธาร “นาที” จะลงโทษผูน้ั้น โดยท าใหผู้น้ั้นลม้ป่วยและผูน้ั้นก็ตอ้งท าพิธีขอขมาต่อ“นาที” ดว้ย
การฆ่าหมู ไก่ มาบวงทรวง“นาที” แต่ตรงกันข้าม หากผูใ้ดเคารพย  าเกรงท่านก็จะคอยปกป้อง
คุม้ครอง ชีวติเรามีความร่มเยน็เป็นสุข 

4.4.1.5 ความเช่ือเก่ียวกบัสัตว ์จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นแม่เอาะเป็นชุมชนท่ี
ผูกพนักับธรรมชาติสัตวช์นิดต่างๆ เป็นเวลานาน ซ่ึงมีการเล้ียงสัตวเ์พื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เล้ียงไวเ้พื่อบริโภคและเล้ียงเพื่อใชแ้รงงาน เช่น การเล้ียงหมู ไก่ ววั ควาย ชา้ง มา้ เป็นตน้ 

1) นกขวญัขา้ว (โท่ บี ข่า) นกขวญัขา้ว ชาวบา้นแม่เอาะจะห้ามไม่ให้ฆ่า 
เพราะเช่ือวา่ นกขวญัขา้วน้ีเป็นนกเทพเจา้แห่งขา้ว ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ 

2) นกพญาไฟ (โท่ บี เบ) นกพญาไฟ ถือเป็นนกท่ีชาวบา้นแม่เอาะไม่ฆ่า
และไม่น ามารับประทาน เพราะเช่ือวา่หากใครพบเจอนกพญาไฟก็จะถือวา่โชคลาภ เพาะปลูกก็จะ
ไดผ้ลผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์  
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กล่าวโดยสรุปคือ ชุมชนบา้นแม่เอาะมีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งมาก ดงัเห็น
ได้ชัดเจน นั่นคือ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั เช่น ป่าไม้ น ้ า ดิน สัตวป่์า ของ
ชุมชน ซ่ึงชาวบา้นต่างก็ตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว จึงไดมี้การใชทุ้นใน
ชุมชนของตนเป็นพื้นฐานต่อการจดัการโดยชุมชน นั่นคือ ความร่วมมือ ร่วมใจของชาวบา้น ใน
ชุมชนของตนเองก่อน โดยเกิดจากความ ไวว้างใจกัน ในการด าเนินงานร่วมกนั ไม่ได้ยึดความ
รับผิดชอบของคนใดคนหน่ึง แต่หากเป็น ความรับรู้ด้วยตนเอง ท่ีไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตน
มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนรวม คณะผูจ้ดัท าจึงเห็นดว้ยกบัแนวคิดทุนทางสังคมและวฒันธรรม (วร
วุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทุนทางสังคมท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัโครงสร้างนั้น ไดส้ะทอ้น
ให้เห็นถึงองค์ประกอบและระดับการปฏิบัติของสถาบันท้องถ่ิน ทั้ งท่ีเป็นทางการ ท่ีสามารถ
สนองตอบต่อการท าให้ชุมชนเกิดการพฒันาทุนทางสังคมในลกัษณะดงักล่าว มกัจะเกิดในองคก์ร
แนวราบ และมีความเป็นเครือข่าย และส่ิงท่ีมกัจะเห็น หรือเกิดข้ึนตามมาในองค์กรแนวราบและ
เครือข่ายดงักล่าว ก็คือกระบวนการตดัสินใจท่ีมีความโป่รงใส การมีผูน้ าท่ีรับผิดชอบและมีการ
ปฏิบติัโดยผูค้นในชุมชนเอง เพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 
4.5 การใช้ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

จากการศึกษาภายในชุมชนบา้นแม่เอาะ พบวา่มีทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดคือ แหล่งน ้าและผืน
ป่า ซ่ึงท่ีผ่านมาในอดีต เกิดความขดัแยง้ในเร่ืองของการแย่งชิงทรัพยากรน ้ าเกิดข้ึน ชุมชนบ้าน
แม่เอาะจึงไดมี้การรวมกลุ่มกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาในการจดัการทรัพยากร ซ่ึงก็คือ เร่ือง ทรัพยากรน ้ า 
เพราะเร่ืองน ้ า ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดของหมู่บา้นน้ี เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งหมด
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร และตอ้งพึ่งพาอาศยัแหล่งน ้ าในการท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทาง
ชุมชนจึงไดมี้การก่อตั้งกลุ่มตวัแทนผูใ้ชน้ ้ าในเขตของล าน ้ าแม่กลางตอนบน เพื่ออนุรักษท์รัพยากร
แหล่งน ้าท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความย ัง่ยนื ภูมิปัญญาดา้นการอนุรักษป่์าชุมชนบา้นแม่เอาะแบ่งออกไดด้งัน้ี 

4.5.1 การท านาขั้นบนัได 
ชุมชนแม่เอาะเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีทรงคุณค่าของชาวบา้นแม่เอาะมา

เป็นเวลายาวนาน สืบทอดมาจากรุ่นปู่  รุ่นยา่หลายต่อหลายรุ่น เป็นส่ิงท่ีชาวบา้นเกิดความหวงแหน 
เพราะถือเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นนบัถือวา่เป็นส่ิงท่ีหล่อเล้ียงชีวติของพวกเขามาจนถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงเม่ือก่อน
คนรุ่นหลงัไดใ้ชค้วามรู้ ภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยูม่าพฒันาการปลูกขา้วในพื้นท่ี และสภาพพื้นท่ีนั้น เป็น
พื้นท่ีบนดอย หรือพื้นท่ีสูง ซ่ึงยากท่ีจะท าให้เป็นท่ีราบได ้จึงมีการท าเป็นนาขั้นบนัไดจนถึงทุกวนัน้ี 
ชุมชนบา้นแม่เอาะเป็นหมู่บา้นท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของการจดัการโดยชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วน
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ร่วมกนัชาวบา้นและมีความต่อเน่ืองมายาวนาน สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ด าเนินมาจนถึง
ทุกวนัน้ี การคงรักษาทรัพยากรท่ีไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง แต่กลบัมีการพฒันาท่ีดีข้ึนชดัเจนท่ีสุด
ของชุมชนบ้านแม่เอาะ คือ นาขั้นบนัได นอกจากนาขั้นบันได ให้คุณค่าทางจิตใจของคนผ่าน
พิธีกรรม ให้ผลผลิตเพื่อการยงัชีพของชาวบา้นแลว้ ยงัให้ประโยชน์ทางดา้นอ่ืนๆอีกมากมาย และท่ี
เห็นในพื้นท่ีชุมชนน้ี จดัให้เป็นท่ีศึกษาของคนภายนอก เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิต ความเพลิดเพลิน การพักผ่อนหย่อนใจ ของนักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงนักท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีพบ คือ ฝร่ังเศส และ องักฤษ สามารถสร้างรายไดอี้กทาง
หน่ึงให้แก่ชุมชน การพฒันาชุมชนไปพร้อมกบัการพฒันาทางดา้นการท่องเท่ียวชุมชนนั้น ในท่ีน้ี 
จะเห็นไดว้า่นอกจากจะสร้างรายไดใ้ห้ชุมชนแลว้ ยงัถือเป็นแหล่งอนุรักษท่ี์มีการรักษาและตอกย  ้า
ความส าคญัของทรัพยากรนาขั้นบนัไดให้คงอยูแ่ละย ัง่ยืนต่อไป ไม่ส่งผลกระทบต่อการเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดลอ้ม 

 
ภาพ 13 ลกัษณะนาขั้นบนัได 

4.5.2 การใชส้มุนไพรชุมชน 
ชุมชนบา้นแม่เอาะมีการน ายาสมุนไพรมาใชต้ั้งแต่สมยัโบราณแลว้ เพราะชาวบา้น

มีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัป่า เพราะฉะนั้น การพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งคนกบัป่ามีควบคู่กนัมาตั้งแต่สมยั
โบราณแลว้ ในความหลากหลายทางธรรมชาตินั้นชาวปกากะญอสามารถหาสมุนไพรไดทุ้กท่ีรอบ
ชุมชนของตนเอง ท่ีมีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา ชาวบา้นส่วนใหญ่จะใชป้ระโยชน์จากป่าและ
รักษาป่าด้วยภูมิปัญญา โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล นอกจากนั้นยงัมีการปลูกสมุนไพร
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พื้นบา้นเอาไวใ้นบริเวณบา้นของตนเอง แต่สมุนไพรส่วนมากท่ีชาวบา้นน ามาปลูกว่านเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการไปหาจากป่าในยามท่ีเจ็บป่วย ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีการน ามาใชรั้กษา
อยู่บ้าง สมุนไพรบางอย่างจะใช้รักษาควบคู่กับการใช้ไสยศาสตร์ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับสภาพของผู ้
เจ็บป่วยหรือความช านาญในการใช้สมุนไพรรักษา ชุมชนบ้านแม่เอาะได้มีการแยกสมุนไพร
ออกเป็นสองส่วน คือ สุมนไพรจากป่า และสุมนไพรพื้นบา้น การแยกสมุนไพรจะตอ้งคดัเลือกตาม
ประเภทของตวัยาสมุนไพรซ่ึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด วิธีใช้หรือสูตรการใช้ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความช านาญของหมอยาสมุนไพร ซ่ึงถา้หากไม่รู้สรรพคุณของตวัยาดีก็อาจจะเกิดโทษต่อผูใ้ช้
เอง 

 4.5.3 การท าแนวกนัไฟ  
   จากการศึกษาพบว่าชุมชนบา้นแม่เอาะในอดีตการท าการเกษตรแบบยงั

ชีพ เช่นการท าไร่ ท าสวน ของชาวบา้นนั้นยงัไม่มีการท าแนวกนัไฟหรือการป้องกนัไฟป่า เม่ือมีการ
เผา่ท่ีเพื่อเตรียมพื้นท่ีช่วงฤดูเพาะปลูกก็จะปล่อยให้ไฟป่าลามไปตามธรรมชาติหรือตามท่ีต่างๆ เม่ือ
ถึงถนนหรือล าห้วยต่างๆ ไฟป่าก็จะดบัเอง อีกอย่างหน่ึงคือรอจนกว่าฝนจะตกลงมา แนวกนัไฟ 
หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อหยุดย ั้งไฟป่า หรือเพื่อเป็นแนวตรวจ
การณ์ไฟ หรือเป็นแนวตั้งรับในการดบัไฟป่า แนวกนัไฟโดยทัว่ไปคือแนวท่ีมีการก าจดัเช้ือเพลิงท่ี
จะท าให้เกิดไฟป่าออกไป โดยอาจจะก าจดัเช้ือเพลิงออกไปทั้งหมดจนถึงชั้นดินแท ้หรืออาจจะ
ก าจดัเฉพาะเช้ือเพลิงท่ีติดไฟง่าย เช่น ใบไม ้หญา้ ออกไป เท่านั้นก็ได ้แนวคิดในการท าแนวกนัไฟ
ก็เพื่อตัดช่วงความต่อเน่ืองของเช้ือเพลิง เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นท่ีท่ีจะ
คุม้ครอง หรือป้องกนัไม่ใหไ้ฟลุกลามออกมาจากพื้นท่ีท่ีก าหนด แนวกนัไฟ มีความแตกต่างกบัแนว
ดบัไฟ ตรงท่ีแนวกนัไฟจะท าเอาไวล่้วงหนา้ก่อนการเกิดไฟป่า ส่วนแนวดบัไฟจะท าในขณะท่ีก าลงั
เกิดไฟไหม ้และท าข้ึนเพื่อการดบัไฟทางออ้ม หรือเพื่อการดบัไฟด้วยไฟ การท าแนวกนัไฟเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ไฟป่าลุกลามเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีจะคุม้ครอง ซ่ึงอาจจะเป็นพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ ซ่ึงชุมชนผา
หมอนก็ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์ท่ีส าคญัของทรัพยากรป่าไม ้เพื่อแบ่งพื้นท่ีคุม้ครองออกเป็น
ส่วนๆ สะดวกในการควบคุมไฟ ป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลามออกจากบล๊อคนั้นเพราะไฟจะลุกลามไปสู่
บล๊อคอ่ืนๆ เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวงัไฟป่า แนวกนัไฟจะท าหนา้ท่ีเหมือนเส้นทางล าลอง
ท่ีใชใ้นการตรวจหาไฟทางพื้นดิน โดยพลเดินเทา้ จกัรยานยนต ์หรืออาจจะใชร้ถยนต ์ได ้ 
 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของชุมชน
บา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาพบว่าชุมชนบา้นแม่เอาะเป็น
ชุมชนท่ีมีลกัษณะการตั้งถ่ินฐานและบา้นเรือนอยูใ่นลุ่มน ้ าแม่เอาะซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกัในพื้นท่ีมี
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ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น จากการศึกษาพบวา่ ยงัพบอีกวา่ ชุมชนแห่งน้ีมีความ
ผกูพนัและมีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชุมชนมาช้านาน ซ่ึงประเพณีวฒันธรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1)การ
เล้ียงผีตน้น ้ า 2)การบวชป่า 3)การเล้ียงผีไร่ผีนา เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสภาพป่าชุมชนบา้นแม่เอาะ คือ การเขา้มามีบทบาทจากปัจจยัภายใน 
เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเด่ียวจากนายทุนท่ีอ่ืน โดยมิไดค้  านึกถึงผลกระทบท่ีมีต่อป่าชุมชน
ในพื้นท่ีจึงเป็นสาเหตุอีกประกอบหน่ึงท่ีน าไปสู่การลดลงของพื้นท่ีป่าชุมชน 
 ยงัไรก็ตามด้วยการท่ีชุมชนบ้านแม่เอาะเป็นชุมชนชนเผ่าปเกอกะญอท่ีมีความเช่ือและ
วฒันธรรม ท่ีสืบทอดกกนัมาตั้งแต่โบราณจึงน าไปสู่การก าหนดแผนและมาตรการในการอนุรักษ์
และการป้องกนัป่าชุมชน ดงัท่ี (ประวิทย ์เรืองจรัส, 2544) ท าการศึกษาพบวา่วา่ชุมชนลุ่มน ้ างาว มี
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุมชนสามารถแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากสภาพดิน 
การปรับปรุงดินอนัเน่ืองมาจากป่าถูกท าลายจากบุคคลภายนอก แนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การจดัการทรัพยากรป่าไมน้ั้ นควรอาศยัระบบเครือข่ายทางสังคมและความสัมพนัธ์กันภายใน
ชุมชนเดียวกนั ให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีกรรมและความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีต่อ
ป่า มีการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งเป็นระบบและถ่ายทอดต่อเน่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปยงัชุมชน
ใกล้เคียง ได้อย่างผสมกลมกลืน ชุมชนในลุ่มน ้ างาว มีการเคารพระเบียบท่ีร่วมกนัตั้งข้ึน ท าให้
ชุมชนอยู่ร่วมกนัได้อย่างเป็นธรรมและย ัง่ยืน ซ่ึงอนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ (อา้งแล้ว) กล่าวไวว้่าการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เป็นค าศพัท์ของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนมาด้วยสาเหตุของ
ความกดดนัท่ีเกิดจากความไม่สมดุลกนัระหว่างการเร่งรัดพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการเร่งรัดการ
ลงทุนและใช้วสัดุจาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตจึงเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลายอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมเส่ือมโทรมช่องว่างของรายไดร้ะหว่างคนจนกบัคนรวยกวา้งข้ึน 
คนยากจนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ กบัความเปล่ียนแปลงของลิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งน้ีกฎระเบียบท่ี
ก่อตั้งโดยมติอยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีตวัแทนท่ีเป็นผูน้ าหมู่บา้นหรือคณะกรรมการ 
หมู่บา้นเป็นผูบ้งัคบัใช ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือและวิธีการในการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรในชุมชน
ใหมี้ความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นหลงัอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 
 


