
ลุมน้ําแมแจม สายเลือดในสายนทีของ 
5 ชนเผา 
 
โดย ผูจัดการออนไลน 18 มกราคม 2548  

 
       เย็นยะเยือกในแตละโคงชันที่โฟรวีลตะกุยผานถนนตางเกวียน
ขึ้นสูยอดดอย ตนนํ้าลุมน้ําแมแจม สายลมหนาวปะทะใบหนาผาน
กระจกหนาตางรถที่ลดระดับลงเพื่อชมทัศนียภาพงามสองขางทาง
ฝามานหมอกออยอ่ิงทาทายแสงตะวันยามบาย ปารกชัฏ พื้นที่เตียน
โลง นาขั้นบันได ไรขาวโพดตายซาก สลับซับซอน สะทอนใจ ซอน
เสนหประหลาด ดึงดูดสายตาคนเมือง คนไกลธรรมชาติ ใหหวนถวิล
หาความบริสุทธ์ิ ความงามบนความตางของวัฒนธรรม ที่ปาคอนกรีต
ไมพึงมี 
        

       ลุมน้ําแมแจม 
ในอ.แมแจม จ.
เชียงใหม 
ปลายทางการ
เดินทางบนความสูง 
1,700 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล เสน
เลือดหลอเลี้ยง 5 
ชนเผา ไทยเหนือ 
กะเหรี่ยง ละวา มง 
และลีซอ กวา 
67,000 ชีวิตไดรับ
ความเอื้ออาทรจาก
ลุมน้ํานี้ในการเลี้ยง
ดูชีวิต อนุรักษ
วัฒนธรรม และคง
ความหมายของวิถี

ชนเผา ผูลุมลึกกับการใชชีวิตบนดอย ทวาการพัฒนากระแสหลักบนความ
ขัดแยงทางวัฒนธรรม และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติกําลังคืบหนากรอน
กัดบั่นทอนการดํารงอยูของสิ่งเหลานี้หนักหนวง  
        

วาดหวังของชนเผาที่มีตอลุมน้ําแมแจม ไม
เดียวดาย    



       สามัคคีคืน
สายนทีไทย  
        
       ลําน้ําแมแจม
ไมเพียงสําคัญตอ
ความอยูรอดของ 5 
ชนเผาเทานั้น แต
ยังเปนสายเลือด
หลอเลี้ยงชวีิตคน
ภาคกลางดวย 
เพราะ 40% ของ
ปริมาณน้ําแมปง 
และ 16% ของ
เจาพระยามาจาก
ลุมน้ําแหงนี้ 
ปริมาณน้ําที่ลด
นอยถอยลงจึงกระทบตอคุณภาพชีวิตคนกรุงอยางเลี่ยงไมได ย่ิงกวานั้นลุมน้ํา
นี้ยังเปนปราการรักษาความอุดมสมบูรณของปาไม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งพันธุพืชและสัตวปาจํานวนมากดวย  
        
       ทวา วันนี้สถานการณความขัดแยงในการจัดสรรทรัพยากรน้ําระหวาง
ชุมชน-ชุมชน ชุมชน-รัฐ และการใชน้ําอยางไมคํานึงอนาคตสรางความ
เสียหาย เสื่อมโทรมใหกับลุมน้ํานีม้าก จนเปนที่มาของกระแสคนแมแจมรักลุม
น้ําแมแจม และ 23 เครือขายลุมน้าํแมแจม กอนที่ทั้งหมดจะรวมกับภาครัฐ 
เอ็นจีโอ จัด “พิธีสืบชะตาลําน้ําแมแจม” เพ่ือปลูกจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความเขาใจในวิถีชีวิตคนดอย คน
ชายขอบ ที่คนพ้ืนราบมักมองวาเปนตัวการทําลายปา  
        
       ความรวมมือเชิงพหุภาคีบนความตางทางภาษา วัฒนธรรม เช้ือ
ชาติ และการศึกษาจึงไมไดเปนอุปสรรคในการมีสวนรวมกําหนด
ชะตากรรม ทิศทางการรักษาสายเลือดใหญของพวกเขา แตกลับเปน
หลักไมลสําคัญในการหาจุดดุลยภาพระหวางการปลูกพืชเศรษฐกิจ
กับการรักษาสิ่งแวดลอม รายไดกับวิถีชีวิตพอเพียง การรุกคืบของ
ทุนนิยมและการดํารงวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีความอุดมสมบูรณของ
ลุมน้ําแมแจมเปนหัวใจสําคัญ 
        

 

ลุมน้ําแมแจมในฤดูหนาว    



       อุทิศ สมบัติ 
ประธาน
เครือขายลุมน้ํา
แมแจมเผยวามี
การต่ืนตัวมากขึ้น
ในการรักษาลุมน้ํา
แมแจม โดยเฉพาะ
คนในพื้นที่ จนเกิด
การทํางานรวมกัน
เชิงพหุภาคีเพ่ือ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาลุมน้าํนี้ให
เปนไปทางเดียวกัน 
และขจัดความ
ขัดแยงระหวาง
เครือขายตางๆ ทั้ง
ตอนบน กลาง และ
ลางของลุมน้ําใหลดนอยลง โดยมีแรงสนบัสนุนจากภาครัฐและเอ็นจีโอ เชน 
กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมปาไมโดยหนวยจัดการตนน้ําสวนปา
สิริกิต์ิ และมูลนิธริักษไทย 
        
       ปญหาสําคัญขณะนี้คือเรื่องปากทองของคนในพื้นที่ และ
แนวทางการจัดสรร รักษาทรัพยากรน้ํา ปาไม เพราะวิถีชีวิตคนดอย
ตองอยูกับปา ใชประโยชนจากปา เครือขายที่ต้ังขึ้นจึงแยกปา
ออกเปนปาอนุรักษ และปาใชประโยชน รวมทั้งออกระเบียบ
กฎเกณฑกลางใหเครือขายตางๆนําไปปฏิบัติดวย เพราะบอยครั้ง
เกิดความขัดแยงระหวางเครือขาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบน และ
ลาง ซึ่งทางออกของปญหาตองใชการเจรจา ประนีประนอม แม
หลายครั้งจะใชเวลานานก็ตาม  
        
       ดานพรอมบุญ พานิชภักด์ิ เลขาธิการมูลนิธิรักษไทย เผยวา
มูลนิธิฯทํางานในพื้นที่อ.แมแจมมานานกวา 20 ปแลว โดยมุงสรางการมีสวน
รวมตัดสินใจ และพัฒนาของประชาชน ในฐานะที่มูลนธิิฯเปนตัวกลางเชื่อม
ประสานระหวางรัฐกับประชาชน สรางเสริมศักยภาพชุมชนยากจนและกลุมดอย
โอกาสดวยการสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหกับพวกเขา รวมทั้งสรางความ
เขมขน แข็งแกรงใหกบัเครือขายตางๆผานทิศทางของการพัฒนาและอนุรักษ
ในเวลาเดียวกัน  
        

 

ปริมาณน้ําที่ลดนอยถอยลง แมจะยังไมยางกราย
เขาฤดูแลง    



       พอเพียงบนความ
เยายวนของทุนนิยม 
        
       ชวงหลายปที่ผานมา
การรุกคืบของวัฒนธรรม
ทุนนิยมชนดิประชิดติด
บันไดบาน ไมเพียงสงผล
ตอการเปลีย่นแปลงวถิี
ชีวิต วิถีวัฒนธรรมของชาว
ดอยเทานั้น แตยังสงผล
ตอปริมาณน้ําและปลาที่
จับไดจากลุมน้ําแมแจมที่
ลดนอยลง ภาวะตกคาง 
ไหลทับสะสมของสารเคมี
ที่มากขึ้นจากการปลูกพืช
เศรษฐกิจอยางหนัก
บริเวณตนน้ํา และความ
ขัดแยงที่ทวีตัวขึ้นแบบ
เงียบๆและโจงแจงจากการ
แยงชิงทรัพยากรน้ําของ
เครือขายตางๆ 
        
       กอปรกับกระแส
สังคมภายนอก สังคม
เมืองยังมองวาชาวดอย

คือตัวการสําคัญตอการสูญสลายของปาไมในเมืองไทย โดยเฉพาะ
ปาตนนํ้า ดวยการทําไรเลื่อนลอย และรับจางนายทุน ผูมีอิทธิพลแผว
ถาง บุกรุกปา ทั้งๆที่มิติความเปนจริงชาวดอยบางพื้นที่มีกลวิธี ความ
เช่ือ วัฒนธรรมที่เอ้ือประโยชนตอการดํารงอยูของปาไมมากกวา
กฎหมายเมืองไทยเสียอีก 
        
       ทวา วิถีชีวิตของชาวดอยเผาตางๆกําลังเปลี่ยนแปลงไปจาการเดิม การ
ผลิตเพ่ือยังชีพ-พอเพียงกลายเปนการผลิตเพ่ือเศรษฐกิจ ดวยการสนับสนุนทั้ง
เงิน เมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง การประกนัราคารับซื้อขั้นตํ่าจากหลายบริษัท
ขนาดใหญใหปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กะหล่ําปลี ถั่วเหลอืง ขาวโพด มะเขือ
เทศ มันฝรั่ง และแครอท  
        
       การปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวนมากบรเิวณพ้ืนที่ตนน้ําสงผลใหตนน้ําเริ่ม
แหง ปริมาณน้ําลดนอยลง โดยเฉพาะในหนาแลง ปรมิาณสารเคมีตกคาง
สะสม ไหลลงสูพ้ืนที่ราบลุมมากขึ้น ปลาที่เคยอุดมสมบูรณลดนอยลง 
กลายเปนปญหาใหญที่ไมเพียงกระทบตอวิถชีีวิตของชาวดอยเทานั้น แตยัง
ไหลผลกระทบไปไกลถึงคนพ้ืนราบที่ใชประโยชนจากน้ําแมปงและเจาพระยา

ในปาที่สวยใสดวยการอนุรักษของชาว
กะเหรี่ยง    



อยางเลี่ยงไมได 
        

       การเลือก
ระหวางการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่ตองใช
น้ําจํานวนมาก กับ
การปลูกพืชเพ่ือใช
อยู ใชกินใน
ครัวเรือนจึง
กลายเปนประเด็น
รอน เพราะเงิน 
สิ่งของจํานวนมาก
ที่ไดมาจากการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เชน ขาวโพด ถั่ว
เหลือง ย่ัวยวนใจ
เมื่อเทียบกบัการ
ตองกลับไปจน 
ขาดแคลนวัตถุ

อยางเดิม ถาปลูกพืชเพ่ือพออยูพอกินแบบเดิม  
        
       ประเด็นนี้ทางมลูนิธริักษไทยเห็นวาควรจะใหความรูในเรื่องการ
บํารุงรักษาดิน น้ํา ปาไมควบคูไปกับการสนับสนนุใหปลูกพืชเศรษฐกิจกับ
ชาวบาน เพ่ือไมใหเกิดภาวะสุญญากาศทางการพัฒนาและการอนุรักษ และ
นําเสนอพนัธุพืชชนิดอื่นที่มีลูทางสดใสในตลาดการคาดวย รวมทั้งการ
สนับสนนุอาชีพเสริมในหวงเวลาวางเวนจากการทําเกษตร เชน ทอผา เลี้ยงโค
        

ความสามัคคีของ 5 ชนเผาในวันสืบชะตาลําน้ําแม
แจม    



       พลังอนุรักษ
ของคนชายขอบ 
        
       รากฐานทาง
วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตของชาว
ดอย คนชายขอบ
ของสังคมไทยไม
เพียงนาจับตามอง
ในแงของการสะสม
ภูมิปญญา องค
ความรูทาง
ธรรมชาติ และการ
พัฒนานอกกระแส
หลักเทานัน้ แตใน
มิติดานอนุรักษแลว 
พวกเขาไมไดเปน
รององคความรูดานวิทยาศาสตรเชิงนิเวศที่ร่าํเรียนกันในมหาวิทยาลัยแตอยาง
ใด ดวยพวกเขาคือสวนหนึ่งของระบบนิเวศนัน่เอง แมหลายฝายจะพยายามจับ
เขาใหยืนอยูอีกดานหนึ่งของเหรยีญอนุรักษก็ตาม 
        
       อุทัย พายัพธนกร ชาวกะเหรี่ยง ประธานเครือขายชุมชนรักษปา
อธิบายวาการทําไรหมนุเวียนตางจากการทําไรเลื่อนลอยมาก เพราะการทําไร
หมุนเวียนจะแบงโซนพื้นที่ใชประโยชน โดยแตละโซนจะไมติดกัน การทําไร
จะทําในโซนใดโซนหนึ่งตอเนื่องกัน 5-7 ป จนดินเริ่มเสื่อมความอุดมสมบูรณก็
จะเปลี่ยนไปทําในโซนอื่น เพ่ือรอเวลาใหดินในโซนเดมิกลับมาอดุมสมบูรณ
อีกครั้ง จึงจะกลับมาทําไรที่เดิมอีก เปนการสลับกนัใชประโยชนจากพ้ืนที่ที่ถือ
ครองอยู ซึ่งโดยเฉลี่ยแตละครัวเรือนจะถอืทีดิ่นไมเกิน 10 ไร 
        

 

ฝายดักตะกอน ผลผลิตบนรากฐานทางวัฒนธรรม
และวิชาการ    



       ดานบุญเพิ่ม 
ฤทัยกร่ิม นายก 
อบต.แจมหลวง 
ซึ่งเปนชาว
กะเหรี่ยง เลาวา
ชุมชนใชกลวิธีการ
อนุรักษที่ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานความเชื่อ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชนเผา 
ผสมผสานเขากับ
การบังคับใช
กฎหมายทั้งจาก
สวนกลางและ
ทองถิ่นที่ตราขึ้นมา
จากความเห็นพอง
ตองกันของคนในชุมชน เชน การจับปลาในเขตปาอนุรกัษ นอกจากจะผิดตอ
ความเชื่อของชุมชนแลว ยังตองเสียคาปรับไหมดวย 
        
       นอกจากนั้น การสนับสนนุความรูทางวิชาการจากหนวยงานตางๆทั้งรัฐ
และเอกชนยังชวยใหงานการอนรุกัษของชุมชนกาวหนาไดเร็วขึ้น การอนุรักษ
ของตําบลแมแจมนี้จึงเปนการอนุรักษเชิงวฒันธรรมผสานวิชาการ ดวยมีการ
กอสรางฝายตนน้ําลําธาร (check dam) 83 แหง เพ่ือสรางความชุมชื้นใน
พ้ืนที่และดักตะกอนในฤดูฝน ซึ่งบางแหงก็ต้ังอยูในบริเวณพ้ืนที่ปาอนุรักษที่
อบอวลไปดวยความเชื่อของชนเผาคุมครองอยู 
        
       ขณะทีน่ภาพร ประลองผล ประธานกลุมสตรีแมบานบานแจม
หลวง สตรีชาวกะเหรีย่งที่เคลื่อนไหวเรื่องการอนุรักษมาเกือบ 10 ปยํ้าวาถามี
การบุกรุก หรือใชประโยชนจากปาในเขตอนุรักษ คนผูนั้นนอกจากจะถูก
ลงโทษทางกฎหมาย และไดรับบทเรียนจากชุมชนแลว ยังจะไดรับผล
ทางดานจิตใจอันเกิดจากการผิดจารีตประเพณี ความเชื่อของชนเผาดวย 
        
       “ไมวาจะเปนคนในหรือนอกหมูบานถาเขามาจับสัตวนํ้าในเขต
ปาอนุรักษ บริเวณตนนํ้าน้ี แมจะเปนแคลูกออด ก็ตองโดนปรับ 500 
บาทสําหรับคนนอกหมูบาน และ 1,000 บาทสําหรับคนในหมูบาน 
เพราะนี่คือกติกาของชุมชน ทุกคนตองปฏิบัติตาม ยิ่งเปนคนมี
การศึกษาสูงแลวมาทําอยางนี้ยิ่งตองปรับมากขึ้น”  
        
        

 

ฝายนอย แตไมดอยพลัง    



       ...นัยแทจริง
ในการสืบชะตา
ลุมน้ําแมแจมน
อกจากเพื่อคืน
ความอุดม
สมบูรณของลุม
นํ้าสายนี้ใหกลับ
มาแลว ยังเปน
ความพยายามที่
จะขจัดความ
ขัดแยงในการใช
ทรัพยากรน้ํา
ของเครือขาย
ตางๆดวย ความ
รวมมือเชิงพหุ
ภาคีของภาค

ประชาชน เอ็นจีโอ และรัฐจึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการแหง
เหือดหรือเนืองนองของลุมน้ําน้ี แมวาวิธีการกาวไปสูเปาหมายจะ
แตกตาง ขัดแยงกันบาง ทวาทั้งหมดก็มีเปามายรวมกัน คือ “การ
ดํารงอยูของสายเลือด สายนทีแหงนี้” 
        
        
        

พืชเศรษฐกิจ ขาวโพดเปลือยตนตายในความหนาว
เหน็บ    

 
 


