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ค าน า 

 
ชนเผา่พื้นเมืองส่วนใหญ่อาศยัและพึ่งพาทรัพยากรป่าไมเ้พือ่การด ารงชีพ พวกเขาไดเ้รียนรู้ สัง่สมเป็น

ภูมิปัญญาและสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแลว้ แต่วา่ปัจจุบนัระบบนิเวศน์
ที่พวกเขาอาศยัอยูน่ั้นเร่ิมมีความเปราะบางมากขึ้น อนัเป็นผลมาจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะการเปล่ียนแปลงของอุณหภมิูที่สูงขึ้นจะท าใหเ้กิดการยา้ยถ่ินของพนัธุพ์ชืและสตัว ์ สภาพ
อากาศที่แหง้แลง้ท าใหมี้ปริมาณน ้ าฝนนอ้ยไม่เพยีงพอต่อเพาะปลูก การอุปโภคและการบริโภคของคนใน
ชุมชน และเกิดไฟป่าไดง่้าย ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของคนในชุมชน   

เพือ่ใหชุ้มชนมีความตระหนกัถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสามารถรับมือกบัสภาพอากาศที่
ก  าลงัเปล่ียนแปลงไป โดยมีการปรับใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นและองคค์วามรู้สมยัใหม่ในการแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน ชุมชนบา้นละอูบซ่ึงเห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดร่้วมกนัศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งรวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ ระบบการผลิต แหล่งอาหารและฐานทรัพยากร ดิน 
น ้ า ป่า ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของการด ารงชีวติของคนในชุมชน เพือ่เป็นฐานขอ้มูลส าหรับใชป้ระเมินวา่ส่ิงเหล่าน้ีมี
สถานะอยา่งไร มีประเด็นอะไรบา้งที่ชุมชนตอ้งน าเอาไปแกไ้ขปรับปรุง เพือ่รับมือ หรือ เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปรับตวัของชุมชนในระยะต่อไป  

ในการศึกษาไดใ้ชก้ระบวนการท างานอยา่งมีส่วนร่วม โดยมีทีมอาสาสมคัรชุมชนจ านวน ๘ คน เป็น
ตวัหลกัในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูรู้้ และผูน้ าชุมชน  

รายงานการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนฉบบัน้ี ถือเป็นขอ้มูลการศึกษาเบื้องตน้ ที่สะทอ้นให้
เห็นถึงบริบทภาพรวมของชุมชน สถานะขององคค์วามรู้ ระบบการผลิต การจดัการทรัพยากรและการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่สามารถสงัเกตเห็นได ้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะใช้
เป็นฐานส าหรับการจดัท าแผนและการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพือ่รับมือกบัสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดา
ไดข้องสภาพอากาศ ซ่ึงมีความแปรปรวนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผา่นมาและต่อไปในอนาคต ทางทีม
อาสาสมคัรชุมชนบา้นละอูบและทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพือ่การศึกษาและส่ิงแวดลอ้ม (ม.ก.ส)  หวงัวา่ 
รายงานน้ีจะเป็นฐานขอ้มูลทีมี่ประโยชน์ส าหรับชุมชนทั้งในปัจจุบนัและต่อไปในระยะยาว  
 

 ทีมศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชนบ้านละอูบ 
 มูลนิธิชนเผ่าพืน้เมืองเพ่ือการศึกษาและส่ิงแวดล้อม 

ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
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บทสรุป 

 
 การศึกษาและประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเบื้องตน้ที่จดัท  าขึ้นโดยทีมประเมินผลจากบา้น 
ละอูบ หมู่ ๖ ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิชนเผา่พื้นเมืองนั้นมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพือ่พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการศึกษาและประเมินผลกระทบในเบื้องตน้
ของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศทีมี่ต่อวถีิการด าเนินชีวติและระบบนิเวศน์ของชุมชน ขอ้มูลที่ไดจ้ะน าไป
พฒันาเป็นแผนและยทุธศาสตร์ส าหรับการปรับตวัของชุมชนต่อไป ในการศึกษาและจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการ
หลายอยา่ง เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ผูรู้้ และการพดูคุยกบักลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผูอ้าวโุส กลุ่ม
เยาวชน รวมทั้งการเขา้ไปส ารวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงดว้ยวา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง  
 ผลจากการศึกษาและประเมินผลกระทบเบื้องตน้จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีดงัน้ี  

1) ชุมชนยงัมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์การผลิตแบบยงัชีพ การ
จดัการและใชป้ระโยชน์ที่ดินและขอบเขตของชุมชนอยู ่ขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีความ
ถูกตอ้งแม่นย  า แต่องคค์วามรู้บางอยา่งเร่ิมใชไ้ม่ได ้เช่น องคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ 
เช่น การสงัเกตพฤติกรรมของสตัว ์เพราะสตัวบ์างชนิดมีพฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม   
องคค์วามรู้เหล่าน้ีชุมชนยงัมีการใชอ้ยู ่แต่วา่เร่ิมลดลง โดยเฉพาะการสืบทอดใหก้บั
เยาวชน หรือชนรุ่นต่อไป เน่ืองจาก เด็กๆ เร่ิมห่างเหินจากชุมชน และมีเวลาอยูก่บั
ครอบครัวนอ้ยลง เพราะตอ้งไปเรียนหนงัสือ 

2) ชุมชนเร่ิมสงัเกตเห็นวา่สภาพอากาศเร่ิมแปรปรวนและส่งผลกระทบต่อชุมชนชดัเจนมาก
ขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา โดยดูจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน น ้ าในล า
หว้ย ประชากรของสตัวแ์ละแมลง บางอยา่งมีเพิม่มากขึ้น เช่น ยงุ ซ่ึงปกติจะไม่มีเพราะ
บา้นละอูบอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1300 เมตร แต่ระยะสองสามปีที่ผา่นมาเร่ิมมี
ยงุมากขึ้นเน่ืองจากอากาศอุ่นขึ้น แต่ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นยงัไม่รุนแรงมากนกั และอยูใ่น
สภาวะที่ชุมชนยงัสามารถจดัการและรับมือได ้ 

3) ระบบการผลิต ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีการผลิตแบบยงัชีพ คือ การท าไร่ขา้ว และนา ซ่ึง
เป็นอาหารหลกัของสมาชิกในชุมชน  การท าไร่ขา้ว ถือเป็น การอนุรักษพ์นัธุพ์ชื ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเก้ือหนุนคนในสงัคม ซ่ึงจะสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร
และความย ัง่ยนืในระยะยาว เพราะชุมชนยงัมีการท าไร่หมุนเวยีน มีพื้นที่เพยีงพอและรอบ
การหมุนเวยีนยาวนาน ๙ – ๑๑ ปี ซ่ึงก่อใหเ้กิดภาวะสมดุลกบัระบบนิเวศน์ มีความ
หลากหลายของอาหารในไร่  ถึงแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงบา้ง เช่น การใชพ้ื้นที่ไร่เหล่า
อยา่งต่อเน่ืองส าหรับการปลูกพชืเศรษฐกิจบา้งก็ตาม ตวัช้ีวดัที่ส าคญั คือ ชาวบา้นมีขา้ว
และอาหารพอกิน มีการพึ่งพาอาหารจากขา้งนอกไม่มากนกั 
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4) ฐานทรัพยากร (ดิน น ้ า ป่า) ของบา้นละอูบยงัมีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใหบ้ริการ

ทางดา้นนิเวศน์แก่ชุมชนไดใ้นระยะยาว ทั้งการผลิต แหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้และพื้นที่
ทางจิตวญิญาณ เพราะชุมชนยงัมีระบบการผลิตเพือ่ยงัชีพเป็นหลกั และมีกฎระเบียบใน
การดูแลรักษาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ที่สมาชิกในชุมชนเคารพและเช่ือฟัง ประเด็นที่
เร่ิมทา้ทายชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตจากระบบการเกษตรแบบยงัชีพ
เป็นการเกษตรแบบพืชเงินสด หรือ การเกษตรเชิงพาณิชย ์

5) ศกัยภาพในการปรับตวัของชุมชนยงัมีสูง เพราะยงัมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
และชุมชนมีระบบการจดัการที่ดี และมีทางเลือกในการด ารงชีพมากขึ้น เช่น ปลูกกาแฟ 
ลูกเนียง เสาวรส เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีอาชีพเสริมอ่ืน เช่น เป็นช่างไม ้ช่างปูน ช่างยนต ์
ช่างก่อสร้าง ช่างกระจกและอลูมิเนียม  

6) ขอ้เสนอแนะ 
▪ ใหมี้การส่งเสริมการเรียนรู้และสืบทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ เช่น องค์

ความรู้เร่ืองสภาพอากาศ องคค์วามรู้เร่ืองการผลิต การจดัการทรัพยากร สู่คนรุ่นต่อไป 
ทั้งในระบบโรงเรียน ในครอบครัวและในชุมชน 

▪ จดัใหมี้การท าศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน สวนสมุนไพรชุมชน และจดัใหมี้ผูรู้้ดา้นต่างๆใน
การใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจ ส ารวจและมีการติดป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ชดัเจน มีการติด
ป้ายช่ือพนัธุพ์ชืที่ส าคญั เช่นพชืที่เป็นอาหาร พืชที่เป็นสมุนไพร พชืที่กินดอกผล พชืที่
มีพษิ และพนัธุไ์มท้ี่ใชส้ร้างบา้น มีการอนุรักษ ์ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบทุกๆปี  

▪ ใหมี้คณะท างาน หรือ คณะบุคคลที่เฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ทั้งใน
ระบบชุมชน และภายนอก เพือ่สร้างความตระหนกัและเพิม่ทางเลือกในการแกไ้ข
ปัญหา กรณีที่ชุมชนตอ้งเผชิญกบัภยัพบิติั หรือ การเปล่ียนแปลงที่รุนแรง  

▪ ใหชุ้มชนรักษาระบบการผลิตที่ย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มน้ีไว ้
▪ มีมาตรการและการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินจากระบบการผลิตแบบยงั

ชีพไปสู่การผลิตแบบพาณิชย ์ที่ไม่ใหเ้กินความสมดุลของฐานทรัพยากรที่มีอยูใ่น
ชุมชน 

▪ จดัเวทีและประสานงานเพือ่สร้างความเขา้ใจ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาขอบเขต
และการใชป้ระโยชน์ที่ดินของชุมชน ที่คาบเกี่ยวกนัหลายหมู่บา้นและหลายต าบลให้
มีความชดัเจน 
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บทที่ 1  

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ 
 แนวคิดและกระบวนการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชนชนเผา่พื้นเมืองที่ด าเนินโดย
ชาวบา้นละอูบน้ี ไดด้ดัแปลงมาจากกระบวนการประเมินที่ริเร่ิมโดยชนเผา่พื้นเมืองจากประเทศที่เคยท ามาแลว้ 
เช่น เปรู ปานามา สหรัฐอเมริกา แคนาดา แม็กซิโก เอกวาดอร์ ฟินแลนด ์ฟิลิปปินส์ เคนยา  และประเทศไทย
ดว้ย  ในการศึกษาและจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการหลายอยา่ง เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ผูรู้้ และการพดูคุยกบักลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผูอ้าวโุส กลุ่มเยาวชน รวมทั้งการเขา้ไปส ารวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงดว้ยวา่มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง  

2. วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของการศึกษาน้ี คือ เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนชนเผา่พื้นเมืองในเร่ืองการ
ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่มีต่อชุมชน  และพฒันายทุธศาสตร์การปรับตวั โดยใช้
องคค์วามรู้ที่มีอยูข่องชุมชนและองคค์วามรู้วทิยาศาสตร์ควบคู่กนัไป และมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 2 ขอ้ คือ 
 2.1 เพือ่รวบรวมองครู้์เก่ียวกบัสภาพอากาศ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์วถีิการผลิตของชุมชน ระบบการจดัการ
ทรัพยากรและการปรับตวัของชุมชน 
 2.2 เพือ่วเิคราะห์เบื้องตน้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อระบบการฐานผลิต
และความมัน่คงทางดา้นอาหารของชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ขอ้มูลน้ีจะน าไปใชพ้ฒันาและจดัท า
แผนงานและยทุธศาสตร์ส าหรับการปรับตวั และการรับมือของชุมชนต่อสภาพการเปล่ียนแปลงอากาศที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนัและ/หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. กรอบคดิในการศึกษา 

กรอบคิดในการศึกษาและประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ชุมชนจะเป็นผู ้
พจิารณาและตดัสินใจวา่ประเด็นอะไรที่มีความส าคญัต่อความอยูร่อดและการอยูดี่กินดีของสมาชิกในชุมชน
และมีสถานะอยา่งไร ที่บา้นละอูบชาวบา้นเลือกประเด็นเก่ียวกบัความมัน่คงทางดา้นอาหารวา่เป็นส่ิงที่มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก  
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ความมัน่คงทางดา้นอาหารจะเช่ือมโยงและสมัพนัธก์บัระบบการผลิตและแหล่งอาหารที่ชุมชนใชห้ล่อ
เล้ียงสมาชิกในครัวเรือน เม่ือเขา้ใจประเด็นเหล่าน้ีแลว้จากนั้นจะมาพจิารณาดูวา่การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ น ้ าฝน ฯลฯ มีผลกระทบต่อระบบการผลิตและ
แหล่งอาหารของชุมชนอยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะฐานทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า ซ่ึงมีบทบาทที่ส าคญัตอ่การผลิตและ
ความมัน่คงทางดา้นอาหารของชุมชน  ประเด็นเหล่าน้ีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด องคค์วามรู้เหล่าน้ีช่วยให้
ชุมชนสามารถใชรั้บมือและจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึ้นไดแ้ต่เร่ิมมีบทบาทนอ้ยลง ส่วนหน่ึงเกิดจากนโยบายการ
จดัการทรัพยากรที่มีลกัษณะรวมศูนยข์องรัฐและใชก้ฎหมายเป็นมาตรการหลกัในการจดัการ ท าใหรู้ปแบบการ
จดัการทรัพยากรตามจารีตประเพณีไม่ไดรั้บการยอมรับและสนนัสนุน ส่ิงเหล่าน้ีท  าใหชุ้มชนอ่อนแอลง ซ่ึงจะมี
ความสมัพนัธก์บัศกัยภาพในการรับมือหรือการปรับตวัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่ชุมชน
ก าลงัเผชิญอยูด่ว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. กระบวนการและวธิีการศึกษา 

กระบวนการศึกษาและการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยชุมชนน้ีมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ 
4.1 ท าความเขา้ใจแนวคิดและความเป็นมาของโครงการใหก้บัสมาชิกและแกนน าในชุมชน โดย

ยกตวัอยา่งจากกรณีการศึกษาที่ไดด้ าเนินการมาแลว้ ทั้งกรณีจากต่างประเทศและในประเทศ เช่น ที่บา้นหิน
เหล็กไฟ หมู่ 4 ต. ดอยแกว้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพือ่ใหช้าวบา้นมีความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของ
การศึกษาดงักล่าว 

4.2 จดัตั้งทีมประเมินผลกระทบฯ จากชุมชน  

องคค์วามรู้/การ
จดัการ/การสืบ

ทอด 

นโยบายและ
กฎหมายของรัฐ 

ผลกระทบจำกภำวะ
โลกร้อน (อุณหภูมิ 

น ้ าฝน ฯลฯ) 

ควำมมัน่คง
ทำงด้ำนอำหำร 

- ระบบการผลิต 
- ฐานทรัพยากร 

ศกัยภาพในการปรับตวัของชุมชน 
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  เม่ือชาวบา้นและแกนน ามีความเขา้ใจแลว้ขั้นตอนต่อมาคอื มีการจดัตั้งทีมศึกษาและ
ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่มีต่อชุมชน ประกอบไปดว้ย ผูแ้ทน 8 คน (ชาย 6 คน 
ผูห้ญิง 2 คน) ไดแ้ก่ 

1) นายอดุลย ์ม่ิงศรีสุข    
2) นายสิงห์ วงศแ์ตะ๊   
3) นางแม แผอ่  านาจ 
4) นางพชัรา หยกรัศมีโรจน์ 
5) นายอุดทา แผอ่  านาจ 
6) นายเอกราช ชูเกียรติดงดอย 
7) นายณรงค ์พมิพใ์จประภา 
8) นายฉตัรชยั ชมพนา   
ทีมดงักล่าวจะท าหนา้ที่ในการศึกษาและการประเมินตลอดกระบวนการ ทั้งการปรับปรุง

แนวคิดการศึกษา การออกแบบวธีิการและกระบวนการศึกษา การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการจดัท า
แผนเพือ่น าเสนอใหชุ้มชน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 4.3 จดัท าและปรับปรุงกรอบแนวคิดการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของชุมชน 
  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชต้วัอยา่งและกระบวนการจากชุมชนชนเผา่พื้นเมือง
ที่ท  ามาแลว้จากที่อ่ืน แต่กระบวนการและวธีิการบางอยา่งอาจใชไ้ม่ไดก้บับา้นละอูบเพราะมีบริบทที่แตกต่างกนั 
ดงันั้น กรอบคิดส าหรับการศึกษาจึงตอ้งมีการถกเถียงและจดัปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพของชุมชน 
 4.4 ออกแบบกระบวนการท างาน (ประเด็น เคร่ืองมือและวธีิการ) 
  ขั้นตอนต่อมาคอื การออกแบบกระบวนการด าเนินงานและเคร่ืองมือการจดัเก็บและวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยทีมประเมินฯ ไดมี้การออกแบบเคร่ืองมือส าหรับการจดัเก็บขอ้มูล มีการแบ่งบทบาทหนา้ที่ในการ
จดัเก็บขอ้มูล และมีการประชุมกนัทกุเดือนเพือ่รายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน และวางแผนส าหรับ
การด าเนินงานระยะต่อไป  
 4.5 ทดสอบเคร่ืองมือ 
  เม่ือออกแบบเคร่ืองเสร็จแลว้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม แนวค าถามแบบปลายเปิด เพือ่
ใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูรู้้โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก และการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู ้
อาวโุส เป็นตน้ ทีมประเมินจะน าเอาแบบสอบถามเหล่าน้ีไปทดลองใช ้เพือ่ดูวา่แบบสอบถามที่ออกแบบมานั้น
มีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร จากนั้นจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนที่จะน าไปใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูลจริง
ต่อไป 

4.6 จดัเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือมีเคร่ืองมือพร้อมแลว้แต่ละคนก็จะไปเก็บขอ้มูลตามที่ไดรั้บ
มอบหมายและตามกรอบเวลาที่วางไว ้โดยจะมีการจดัเวทีวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นระยะเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลเพิม่เติมกรณีทีข่อ้มูลไม่เพยีงพอ 
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 4.7 พฒันาแผนงานและยทุธศาสตร์การปรับตวัและการแกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนของชุมชน 
 เม่ือไดข้อ้มูลที่ผา่นการวเิคราะห์และตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ผลที่ไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวจะน าไปใช้
ส าหรับการท าแผนการปรับตวั และขอ้มูลส าหรับชุมชนในการแกไ้ขและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะต่อไป 
 4.8 ด าเนินงานตามแผน 
 เม่ือไดแ้ผนการด าเนินงานของชุมชนแลว้ ขั้นตอนต่อไปคอื การด าเนินงานตามแผนที่ชุมชนมีมติเห็น
พอ้งร่วมกนั แผนงานส่วนหน่ึงชุมชนสามารถด าเนินการดว้ยตวัเองได ้ขณะที่แผนงานส่วนหน่ึง ล าพงัชุมชน
อาจจะไม่สามารถท าไดเ้พราะตอ้งใชท้รัพยากรและกระบวนการที่ซบัซอ้นมากขึ้น ในกรณีน้ี ชุมชนตอ้งอาศยั
ความร่วมมือและการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 4.9 สรุปบทเรียนและขยายผล 
  เม่ือการศึกษาและการท าแผนเสร็จส้ินแลว้ จะมีการสรุปบทเรียนการด าเนินงานเก่ียวกบักระบวนการ
ท างานที่ผา่นมา เพือ่พจิารณาถึงทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ย ส่ิงที่ประสบผลส าเร็จ ส่ิงที่ลม้เหลว โดยดูวา่ผลที่ออกมา
เป็นเช่นนั้นมีสาเหตุและปัจจยัจากอะไรบา้ง ซ่ึงจะน าไปใชแ้กไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ขึ้นในระยะ
ต่อไป บทเรียนเหล่าน้ี นอกจากจะมีประโยชน์ส าหรับชุมชนบา้นละอูบแลว้ ยงัมีประโยชน์ส าหรับชุมชนอ่ืนๆ 
ที่สนใจดว้ย 

 
5. พืน้ที่การด าเนินงาน – บา้นละอูบ หมู่ ๖ ต าบลหว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน  

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มีนาคม มกราคม – ธนัวาคม 2560 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ชุมชนมีชุดขอ้มูล องคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ ระบบการผลิตพื้นบา้น แหล่งอาหารจากป่า 
รวมทั้งสถานะของฐานทรัพยากรดิน น ้ าป่า ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัที่เอ้ือใหร้ะบบนิเวศน์สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุล  
 7.2 ชุมชนสามารถวเิคราะห์และพจิารณาถึงความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผล
ต่อระบบการผลิตและแหล่งอาหารของชุมชนได ้  

7.3 เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชนและสามารถน าความรู้น้ีไปปรับใชส้ าหรับการแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้ 
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บทที่ 2 
บริบทชุมชน 

 

1. ท ำเลและที่ตั้ง 
 บา้นละอูบ เป็นหมู่บา้นของชนพื้นเมืองลเวอืะหรือ ชนเผา่ลวัะ ภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่   “ย่วงรโอวก”  
บา้นละอูบตั้งอยูห่มู่ที่ ๖ ต  าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ ๑, ๑๐๐ เมตร สภาพพื้นที่มีความลาดชนั และลอ้มรอบดว้ยป่าดิบเขา ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่ยวมฝ่ังซา้ย อยูห่่างจากอ าเภอแม่ลานอ้ย ๒๕ กิโลเมตร มีถนนลาดยางสามารถเดินทางเขา้ถึงไดทุ้กฤดูกาล  

  
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ   ติดเขตบา้นหว้ยหอ้ม 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ติดกบับา้นหว้ยหา้ 
ทิศตะวนัออก     ติดเขตบา้นดง 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ติดกบับา้นหว้ยฮากไม ้
ทิศใต ้     ติดเขตบา้นป่าแป๋ 
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  ติดกบับา้นหว้ยผึ้ง 
ทิศตะวนัตก      ติดเขตบา้นแม่สะกวะ๊,หว้ยหมากหนุน,แม่กองแป 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ติดกบับา้นแม่งะ 
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แผนที่รอบในหมู่บ้าน 
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แผนที่รอบนอกหมู่บ้าน 
 

 
 

2. ประวตัิการตั้งถิ่นฐาน 

 ชาวบา้นเล่าวา่แต่เดิมนั้นชาวลเวอืะมีถ่ินดั้งเดิมอยูใ่นเขตตวัเมืองเชียงใหม่ หรือ “ชวง ฮมืา” เมืองน้ีเป็น
เมืองทีมี่น ้ าและตน้ไผห่นามลอ้มรอบเมือง คนขา้งนอกไม่สามารถเขา้ไปไดต้่อมามีคนจากถ่ินอ่ืนน าโดยปู่ เจด๊ 
ตอ้งการเขา้มารุกรานเมืองของชาวลเวอืะ แต่ไม่สามารถบุกเขา้ไปได ้ จึงออกอุบายโดยใชว้ิธีการโปรยเงินไว้
รอบๆ เมือง ชาวลเวอืะส่วนหน่ึงอยากไดเ้งินจึงตดัตน้ไผห่นามทิ้งเพือ่ออกมาเอาเงิน เม่ือตดัตน้ไผห่นามออก
แลว้ ท าใหปู้่ เจด๊สามารถเขา้ไปในเมืองไดแ้ละยดึเมืองของชาวลเวอืะไดส้ าเร็จ ชาวลเวอืะหลงัจากที่พา่ยแพถู้ก
ข่มเหงและรังแกมาก ท าใหช้าวลเวอืะอยูไ่ม่ไดต้อ้งตอ้งหนีออกมา ก่อนจะหนีขนุหลวงวลิงัคะไดส้ัง่เสียวา่ให้
ชาวลเวอืะขึ้นไปอยูบ่นที่สูงเพราะจะเห็นขา้ศึกไดง้่าย ชาวลเวอืะไดอ้พยพออกไปทางสายแม่แจ่ม และสายฮอด
(ฮรวด) สายฮอดนั้นชาวลเวอืะไดแ้วะพกัที่ดอยกา้งหมาหลง วงัลุง แลว้มาตั้งรกรากอยูท่ี่บ่อหลวง จากนั้นได้
แตกตวัออกเป็นหมู่บา้นต่าง ๆ เช่น บ่อสลี กองลอย (โกลวลอย) จากกองลอยชาวลเวอืะส่วนหน่ึงไดย้า้ยมาอยูท่ี่
แม่น ้ ายวมฝ่ังซา้ย แลว้แยกมาอยูท่ี่ป่าแป๋ จากแม่น ้ ายวมฝ่ังซา้ยไดย้า้ยมาอยูท่ี่ “ตูยว่งซโมะ” จากนั้นยา้ยไปที ่
“ตูโฆละจกั” (ยว่งไพรมระ)ต่อมายา้ยไปที่ “ตูโกลงซา” (ยว่งไพรมโกลงซา) และยา้ยมาอยูท่ี่ “โมซืาเบียง” (ยว่ง
รโอวก) หรือบา้นละอูบในปัจจุบนั  
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 ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานช่วงตูยว่งซโมะจนมาถึงโมซืาเบียงนั้นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นบางส่วนยงั
จดจ าเร่ืองราวที่เล่าสืบทอดต่อๆ กนัมาได ้ถึงแมว้า่ขอ้มูลจะมีความคลาดเคล่ือนกนับา้ง แต่หลงัจากที่มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลกบัผูรู้้ทั้งหมดแลว้ มีความเห็นร่วมกนัวา่ ก่อนที่จะยา้ยมาอยูท่ี่โมซืาเบียงหรือบา้นละอูบนั้น  
ชาวลเวอืะไดย้า้ยมาอยูท่ี่ 

(๑) ตูยว่งซโมะ (เขาสนัหิน) ก่อนเป็นล าดบัแรก ช่วงนั้นมีอยู ่5 ตระกูล คือ 1. ซมงั 2. ยว่งมอยจ 3. ยว่ง
ไตฮปลอง 4. ยว่งลเมียง 5.ยว่งเฮง ส่วนช่วงเวลาที่ยา้ยนั้นจ าไม่ได ้อยูท่ี่ตูยว่งซโมะมาระยะหน่ึงปรากฎวา่เกิด
ภาวะแหง้แลง้ไม่มีน ้ าใช ้ชาวบา้นจึงยา้ยไปอยูท่ี่ “ตูโฆละจกั” 

 (๒) “ตูโฆละจกั (ยว่งไพรมระ)” หรือ ดอยบวกกวาง ช่วงระยะเวลานั้นจ าไม่ไดเ้หมือนกนั ชาวลเวอืะ
อยูท่ี่นัน่ไดช่้วงระยะหน่ึงก็ยา้ยไปอยูพ่ื้นที่ใหม่เพราะไม่มีน ้ าใช ้โดยยา้ย ไปอยูท่ี่ “ตูโกลงซา” (ยว่งไพรมโกลง
ซา) 

(๓) ชาวบา้นยา้ยมาอยูท่ี่ “ตูโกลงซา” (ยว่งไพรมโกลงซา) ไดช่้วงระยะหน่ึงทั้งหมดก็ยา้ยมาอยูท่ีโ่มซืา
เบียง ช่วงที่อยูตู่โกลงซา มีเร่ืองเล่าวา่ในหมู่บา้นมีตน้ไฮลจ (โคะไฮลจ) ตน้หน่ึงมีผลกินได ้มีผูเ้ฒ่าคนหน่ึงผา่น
มาขอผลไมด้งักล่าวทาน แต่เด็กไม่ให ้ผูเ้ฒ่าคนนั้นเลยสาปแช่งวา่จะมีฟ้าผา่เมือง เพราะเหตุนั้นชาวบา้นอยูท่ี่ตู
โกลงซาไม่ไดก้็ตอ้งยา้ยออกไปอยูท่ี่อ่ืน เน่ืองจากกลวัฟ้าผา่และผเีจา้ที่แรง รวมถึงมีพื้นที่อยูอ่าศยัไม่เพยีงพอ จึง
ยา้ยขึ้นไปที่ “ตูโมซืาเบียง” 

(๔) บุคคลแรกที่ยา้ยมาอยูท่ี่ “โมซืาเบียง” (ต  าแหน่งบา้นละอูบปัจจุบนั) คือ ปู่ ของนายลงิง (ตะลงงิ) 
เป็นคนในสายตระกูลยว่งไตฮปลอง หลงัจากนั้นทุกคนก็ยา้ยเขา้มาอยูต่ามกนัมา โดยมีตระกูลยว่งมอยจท า
หนา้ที่ดูแลเร่ืองพธีิกรรม อยูท่ี่โมซืาเบียงไดร้ะยะหน่ึงมีชาวบา้นบางส่วนยา้ยไปอยูท่ี่ยว่งกเซฮ 

 (๕) จาก โมซืาเบียงมีชาวบา้นส่วนหน่ึงยา้ยไปอยูท่ี่ “ยว่งกเซฮ” หรือ บา้นลุ่ม เพราะมีน ้ าเยอะกวา่ แต่
ที่น่ีมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น คอื ชาวบา้นอยูแ่ลว้ลม้ป่วย ไม่สบาย และลม้ตายจ านวนมาก ชาวบา้นสมยันั้นเช่ือ
วา่มีผเีจา้ที่แรง ชาวบา้นส่วนหน่ึงจึงยา้ยกลบัมาอยูท่ี่ “โมซืาเบียง” ส่วนหน่ึงยงัอยูท่ี่ ยว่งกเซฮประมาณ 23 
ครอบครัว ต่อมาไม่นานครอบครัวที่เหลือทั้งหมดก็ทยอยยา้ยกลบัไปอยูท่ี่โมซืาเบียงทั้งหมด ประมาณปีพ.ศ.
2486 หรือก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 

 (๖) ต่อมาจากประมาณปี ๒๕๑๘ ไดมี้ชาวบา้น ๗ ครอบครัว ๓ สายตระกูล คือ 
• ยว่งไตฮปลอง (ครอบครัวลุงโอง, ลุงเฮือน,ลุงค าสุน, ลุงพาซู,ลุงสม) 
• ยว่งลเมียง (ครอบครัวลุงโยเซฟ) 
• ยว่งเฮง  (ครอบครัวลุงลืน) 

 ไดย้า้ยไปที่อยูท่ี่ ยว่งโคระ (เงยีกรฮอ) “ก่ิวหลวง”  อยูท่ี่ ยว่งโคระได ้๗ ปี (๒๕๑๘ ถึง ๒๕๒๕) ก็ยา้ย
กลบัมาอยูร่วมกนัที่โมซืาเบียงอีกคร้ัง สาเหตุที่ยา้ยกลบัมา เพราะที่นัน่มีเสือเยอะ ชอบมารอ้งค ารามรอบๆ 
หมู่บา้นท าใหช้าวบา้นหวาดกลวั และไม่มีผูน้ าทางจิตวญิญาณ คือ ไม่มีคนในตระกูลซมงัอยูด่ว้ย หลงัจากนั้นทุก
คนก็ยา้ยมาอยูร่วมกนัที่โมซืาเบียงหรือบา้นละอูบมาจนถึงปัจจุบนั 
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สรุปประวัติแผนผังกำรต้ังถิ่นฐำนของบ้ำนละอูบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

๑.ตูย่วงซโมะ ๒ ตูโฆละจัก (ไม่มีน ำ้)   
 

๔.โมซืำเบียง (ส่วนหนึ่ง
ย้ำยไปย่วงกเซฮ) 

๓. ตูโกลงซำ (ถูกผู้เฒ่ำ
สำปแช่ง มีต้นไฮลจ) 
 

๕.ยว่งกเซฮ 

๖. ย่วงโคระ (7 หลงัคำ) อยู่ได้ 7 ปี ย้ำย
กลบัไปโมซัมเบียง (๒๕๑๘-๒๕๒๕) 
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ในหมู่บา้นมีทั้งหมด ๕ ตระกูล ไดแ้ก่ 
1) ยว่งซมงั 
2) ยว่งลเมียง 
3) ยว่งไตฮปลอง 
4) ยว่งมอยจ 
5) ยว่งเฮง 

 
 ส ำหรับช่ือ “ละอูบ” น้ัน ชาวบา้นเล่ากนัวา่มีเจา้เมืองลเวอืะคนหน่ึงช่ือจา้วโป๊กไดส่้งบริวารไปเยีย่ม
เยอืนหมู่บา้นต่างๆ และตั้งช่ือใหต้ามลกัษณะเด่นของพื้นที่หรือหมู่บา้นนั้นๆ เช่น  
1. บา้นช่างหมอ้ เพราะมีคนป้ันหมอ้เก่ง 
2. บา้นตุ่น (ช่วงที่ลูกนอ้งจา้วโป๊กผา่นไปนั้นเห็นชาวบา้นขดุตุ่นอยู)่ 
3. ป่าแป๋ (มีตน้มะม่วงเยอะ) 
4. บา้นดง ตั้งให้เพราะมีป่าไมเ้ยอะ  
5. ละอูบ ช่วงที่เดินทางจากบา้นดงมา บริวารของจา้วโป๊กไดแ้บกอูบ (ภาษาไทยเรียกผะอบ เป็นภาชนะ

ส าหรับใส่ของ หรือใส่หมากใส่พลู หรือเก็บของมีค่า ประเภทแกว้แหวนเงินทอง  บา้งท าจากทอง หรือ
เงิน มีลกัษณะ เป็นทรงกระบอก หรือทรงกลม หรือทรงรี ) ไปดว้ย เม่ือมาถึงโมซืาเบียงแลว้ขนไปไม่
ไหวจึงทิ้งอูบน้ีไว ้ก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นวา่ “ละอูบ” หมายถึงทิ้งอูบ  

 

3. ระบบกำรปกครอง 
  
 ระบบการปกครองของบา้นละอูบในอดีตมีผูน้ าอยูส่องฝ่ายหลกัๆ คือ ฝ่ายปกครองและฝ่ายพธีิกรรม 
3.1 ฝ่ายปกครอง  

ประกอบไปดว้ยผูใ้หญ่บา้น “ปกวด” และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เรียกวา่ “ปเรึอม”  ในอดีตตระกูลซมงั ถือวา่เป็น
คนที่มีอ  านาจในการปกครองเพราะเช่ือวา่สืบเช้ือสายมาจากตระกูลของขนุหลวงวลิงัคะ นอกจากน้ีก็มี “ตะปิฮ” 
หรือผูอ้าวโุสจากตระกูลต่าง ๆ มาร่วมตดัสินในเร่ืองต่างๆ เช่น 

• ตดัสินคดีความ 
• ไกล่เกล่ียขอ้พพิาท 
• เรียกประชุมชาวบา้น 
• ประสานงานกบัฝ่ายพธีิกรรม 
• ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น 

ผูน้ าทางการของหมู่บา้นละอูบตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนัมีทั้งหมด ๙ คน ไดแ้ก่ 
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1) นายตะบุด่ (ตระกูลไตฮปลอง) 
2) นายปุ้ย (ตระกูลลเมียง) เป็นผูน้ าทางการ 
3) นายด่ิง (ตระกูลซมงั) ช่วงน้ีมีโรคระบาดทอ้งร่วงเกิดขึ้น ผูน้ าและชาวบา้นเสียชีวติ 
4) ตาด า (ตระกูลลเมียง) มีคนเสียชีวติจ านวน 35 คน ภายในหน่ึงปี “ลองไง่” (ช่ือลเวอืะของตา

ด า) 
5) นายค าแปง (ตระกูลไตฮปลอง) 
6) นายบุญสม ค าแปง (ตระกูลไตฮปลอง) 
7) นายนวล ค  าแปง (ตระกูลไตฮปลอง) 
8) นายบุญยนื พรหมเสริมสุข (ตระกูลไตฮปลอง) 
9) นาย สุรชยั พรหมเสริมสุข (บุญโช) (ตระกูลไตฮปลอง) 

 ผูน้ าสายการปกครองส่วนใหญ่จะมาจากตระกูลไตฮปลอง เน่ืองจากเป็นผูน้ าที่เขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น่ี
เป็นตระกูลแรก แต่มีบางช่วงที่ใหต้ระกูลอ่ืนเป็นผูน้ า ทั้งน้ีเพราะวา่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในหมู่บา้น 
ชาวบา้นเลยตดัสินใจเปล่ียนผูน้ า แต่หลงัจากนั้นผูน้ าก็กลบัมาเป็นตระกูลไตฮปลองเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบนั 
 ผูน้ าสายปกครองและต าแหน่งที่ส าคญัๆ ของหมู่บา้นละอูบในช่วงที่ท  าการศึกษามีดงัน้ี 
ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกลุ 
ผูใ้หญ่บา้น นายสุรชยั พรหมเสริมสุข 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 1.นายค าต๊ิบ  บงกชไพรขจร 

2.นายณัฐพงษ ์ ไผพ่นัธุพ์ฤกษ ์

ผูช่้วยฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) นายณรงค ์พมิพใ์จประภา 

สารวตัรก านนั นายบุญเปียง  งามจิตเจริญ 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (สจ.) เขต. 4 แม่ลานอ้ย นายค าปัน  ประทีปพจน์ 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหอ้ม นายบุญลงั นิลุบลไพบูลย ์

นายยอนสนั ค  าพทุธ 
 

 
3.2 ฝ่ายพธีิกรรม  
 

ในหมู่บา้นตระกูลยว่งมอยจจะเป็นผูน้ าทางดา้นพธีิกรรม เรียกวา่ “จาวโงว” โดยมีเร่ืองเล่าวา่ในอดีตมีชาย
ตระกูลซมงัคนหน่ึงมาจากหมู่บา้นป่าแป๋  เขา้มาอยูท่ี่ตูยว่งซโมะ ขณะนั้นมีผูน้ าพธีิกรรมที่เป็นตระกูลยว่งมอย
จอยูแ่ลว้ ช่วงนั้นมีเหตุการณ์ “หญิงรักหญิง” เกิดขึ้นในพื้นที่อ่ืนแลว้ถูกฟ้าผา่ ชาวลเวอืะเช่ือวา่ตอ้งมีการท าพธีิ 



17 
 

“ตะไนญ” ชาย ซมงัคนนั้นไดถ้ามผูน้ าตระกูลยว่งมอยจวา่ท าพธีิตะไนญไดห้รือไม่ ผูน้ ายว่งมอยจตอบวา่ได ้ 
จากนั้นเป็นตน้มาตระกลูยว่งมอยจก็รับหนา้ที่ในการท าพธีิกรรมมาโดยตลอด และมีการสืบทอดกนัตามสาย
ตระกูล ผูน้ าดา้นพธีิกรรมคนปัจจุบนั คือ นายนุนุ กรกวรรษ ในการท าพธีิจะมี “ตะปิฮ” เป็นผูช่้วย  หนา้ที่ของ
ผูน้ าดา้นพธีิกรรม คือ  

- จดัสรรที่ท  ากินใหก้บัครอบครัวต่างๆในชุมชน (ไร่หมุนเวยีน) โดยด าเนินการร่วมกบัตระกูลอ่ืน ๆ ใน
การจดัสรรพื้นที่นั้นตระกูลยว่งมอยจจะมีสิทธิในการเลือกพื้นที่ก่อน 

- การตดัสินใจเก่ียวกบัพื้นที่ที่จะใชท้  าไร่หมุนเวียนในปีถดัไป โดยจะมีการปรึกษาร่วมกบัผูน้ าตระกูล
อ่ืนๆ ดว้ย 

- ดูแลพธีิกรรมในหมู่บา้น (ทุกอยา่ง) เช่น พธีิแต่งงาน, พธีิศพ, พิธีขึ้นบา้นใหม่ ฯลฯ 
การท าพธีิกรรมเหล่าน้ีตอ้งแจง้ให ้“จาวโงว” หรือ ผูน้ าพธีิกรรมทราบก่อน ถา้ไม่ปฏิบติัตามจะถูกปรับ

ไหม พธีิกรรมที่ส าคญัๆ  เช่น 
 

พิธีกรรม ช่วงเวลำ ควำมส ำคญั 
นกตะตู 
จะท าพธีิ 2 จุด คือ ที่หวั
หมู่บา้นหน่ึงจุด (ตะต)ู 
และที่ทา้ยหมู่บา้นหน่ึงจุด 
(กุมรวฮุ) ช่วงนั้นจะมีการ
ปิดหมู่บา้นหา้มคนใน
หา้มออกคนนอกหา้มเขา้
ในหมู่บา้น พธีิน้ีจะท า
เป็นประจ าทุกปี 

หลงัเก็บเก่ียวขา้วไร่ขา้ว
นา ประมาณเดือน 
ธนัวาคมถึงมกราคม 

- ฉลองปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
- อดีตมีการบนบานไวถ้า้ไม่ถูกรุกราน รังแก ก็จะเล้ียงผใีห้
ทุกปี 
- ป้องกนัศตัรูเขา้มารุกราน 
- ปิดหมู่บา้น (อดีต 3 วนั) ปัจจุบนัเหลือ 1 วนั  ปิดตั้งแต่ 6 
โมงเยน็ เปิด 4 โมงเยน็อีกวนัโดยจะมีคนเฝ้าอยูห่นา้หมู่บา้น
(ทางเขา้) 
-ทุกบา้นท าพธีิ (ใชไ้ก่ประกอบพธีิกรรม (แอไฆรม)) 
- ใชว้วัและหมูสลบัปีต่อปีในการประกอบพธีิระดบัชุมชน 
ท าที่ป่าขา้งหมู่บา้น (มีบริเวณเฉพาะ) ลอ้มร้ัว หา้มเขา้ 

นกไกญโบง หรือ ตะ
เครือง 

ก่อนท านา 
*คลา้ยวนัพชืมงคล
ประมาณเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน   

- พธีิก่อนการเพาะปลูกนา 
- ขอใหข้า้วงอกงามดี/ฝนตกตามฤดูกาล 
- ขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครองคนในครอบครัว 
- พธีิน้ีท  าทุกครัวเรือน (ตระกูล) 
- สมาชิกจะไปเยีย่มหวัหนา้ตระกูล  หวัหนา้ตระกูลไปเยีย่ม
สมาชิก 
- ท  าทั้งชุมชน(โนกโซะเวยีก) 

พธีิส่งเคราะห์เมือง  จะท าในช่วงที่มีเหตุการณ์ - เป็นการลา้งเคราะห์กรรม เสนียดจญัไรต่างๆที่เกิดขึ้นใน
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 ไม่สงบ/ไม่ปกติเกิดขึ้นใน
หมู่บา้น 

ชุมชน ท าใหช้าวบา้นสบายใจ อยูดี่มีสุข ปราศจาคโรคภยั
และภยัอนัตรายต่างๆ 

 
ผูน้ าทางดา้นพธีิกรรมน้ีนอกจากผูน้ าในระดบัชุมชนแลว้ ยงัมีผูน้ าพธีิกรรมของแต่ละสายตระกูลดว้ย 

ซ่ึงเรียกวา่ “จาวโงว” เหมือนกนั ไดแ้ก่ 
1) ตระกูลซมงั คือนายจนัตา สุคนธไ์พศาล 
2) ตระกูลลเมียง คือ นายบุญลงั นิลุบลไพบลูย ์
3) ตระไตฮปลอง คือ นายค าติ๊บ บงกชไพรขจร 
4) ตระยว่งมอยจ คือ นายนุนุ กรกวรรษ (เป็นผูน้ าพิธีกรรมของหมู่บา้นดว้ย) 
5) ตระกูลยว่งเฮง ใชจ้าวโงวร่วมกบัยว่งมอยจ แต่มีนายค าเฮือน สญัญาสมัพนัธ ์เป็นผูช่้วยในการท า

พธีิกรรม 
 

ผูน้ าทั้งฝ่ายปกครองและพธีิกรรมน้ี ชาวบา้นจะใหค้วามเคารพ เวลาท าพธีิขึ้นบา้นใหม่ พิธีแต่งงาน ตอ้งเอา
เน้ือแบ่งใหก้บัผูน้ าในหมู่บา้นดว้ย  

1) โดยใหข้าหมู 1 ขา แก่ผูน้ าพธีิกรรม โดยผูน้ าพธีิกรรมจะแบ่งใหก้บัผูอ้าวโุสที่นัง่อยูห่วัโตะ๊ในพธีิ
ดว้ย (โงงซตอก) 

2) ใหเ้น้ือหมู 1 ช้ิน (โตะซอง) แก่ผูใ้หญ่บา้น (ประมาณ 1 กิโลกรัม) 

4. การคมนาคมและการส่ือสาร 

หมู่บา้นละอูบสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดปี มีเสน้ทางเขา้ถึงได ้3 เสน้ทางไดแ้ก่ 
4.1. เสน้ทางจากอ าเภอแม่ลานอ้ย เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
4.2 เสน้ทางจากอ าเภอแม่แจ่ม ระยะทาง 80 กิโลเมตร เสน้ทางน้ีถนนเป็นดินลูกรัง ชาวบา้นไม่นิยมใช ้ 
4.3 เสน้ทางจากอ าเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 48 กิโลเมตรถึงบา้นป่าแป๋ ผา่นแยกบา้นป่าแป๋ เสน้น้ีเป็น

ทางลูกรัง ชาวบา้นไม่นิยมใช ้
 

5. ประชากร 

ประชากรในหมู่บา้นเป็นชาวละเวอืะ มีทั้งหมด ๒๐๕ หลงัคาเรือน  ประชากรทั้งหมด ๑,๐๙๓ คน  ชาย 

๕๕๗ หญิง ๕๓๖ คน (ขอ้มูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยหอ้ม ปี 2558) 

    
6. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน   บา้นละอูบ มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ดงัน้ี 
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ช่ำงตีเหล็ก 
1. นายเกอเมิง งามจารุเกรียงไกร 

2. นายเอียง งามจารุเลิศไมตรี 

3. นายดวงจนัทร์ จนัทร์แย 

4. นายออง  ทรัพยก์รม 

5. นายพะกร๊ิ บุตรตราสวรรค ์

6. นายจืน  งามจารุธารเกษม 

7. นายบุญสุข เขียวภูมิชยั 

ช่ำงตีเงิน/ตีทอง 
1. นายค าปัน ประทีปพจน์ 

2. นายวเิชียร  ประทีปพจน์ 

3. นายวฑิูรย ์ ประทีปพจน์ 

4. นายค าสม ยงธนสารกุล 

5. นายณรงค ์ พมิพใ์จประชา 

6. นายสนอง บงกชรุ่งวิจิตร 

7. นายเมือง ศกัด์ิศรีดงดอย 

8. นายนะทนัเอน ซ่ือต่อดงดอย 

9. นายอดุลย ์ ม่ิงศรีสุข 

10. นายทองสุข  ม่ิงศรีสุข 

11. นายอ าพล ผดันอ้ย 

ช่ำงจักสำน 
1. นายพะเก๊าะ งามจิตเจริญ 

2. นายเอีย  ทวสุีขตระกูล 

3. นายอินตะ๊ บุษยาวรรณ 

4. นายทะลึก บาดาลใจ 

5. นายเกอเมิง งามจารุเกรียงไกร 

6. นายจอย  ภูมิบริสุทธ์ิ 



20 
 

7. นายอุดทา แผอ่ านาจ 

8. นายโจะ๊โจะ๊ หยกรัศมีโรจน์ 

9. นางยศ  กานนโสภา 

10. นายติด   จ าปาจรัส 

หมอยำสมุนไพร/หมอต ำแย 
1. นายพะเกาะ   งามจิตเจริญ 

2. นายสลวั ชูเกียรติดงดอย 

3. นางค ามา ไพรวนากรกุล 

4. นางทา   ชมพนา 

5. นางมูล  ประทีปพจน์ 

ช่ำงซอ 
1. นายพะเกาะ งามจิตเจริญ 

2. นายเกอเมิง งามจารุเกรียงไกร 

3. นายวนัชยั ปองธิติพงศ ์

4. นายลา  เจริญเตม็เป่ียม 

5. นายวงศรั์ตน์ จนัทร์แย 

6. นายพนูสวสัด์ิ จนัทร์แย 

7. นายสุข  แผอ่ านาจ 

8. นางจุมสาย สารภีสุวรรณศร 

9. นางเคือง  ม่ิงศรีสุข 

10. นางแอ  คณาวฒิุกร 

11. นางนิ  เขียวภูมิชยั 

12. นางหลวง งามลาภรัตนกุล 

13. นายสมชยั ไพรตระหง่าน 

14. นายบุญแสน นิลุบลไพบลูย ์

15. นายบุญแสน บงกชรุจิลกัษมี 
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7. ความเช่ือ ศาสนาและวฒันธรรม 

 บา้นละอูบในอดีตนบัถือบรรพบุรุษ ปัจจุบนัมีคนหนัไปนบัถือศาสนาพทุธ และศาสนาคริสตเ์พิม่ขึ้น 
โดยมีสดัส่วนดงัน้ี นบัถือศาสนาพทุธประมาณ ๖๐  เปอร์เซ็นต ์ศาสนาคริสตป์ระมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต ์
 ไม่วา่จะนบัถือศาสนาอะไร เวลามีกิจกรรมของชุมชนทุกคนก็เขา้มาร่วมและช่วยเหลือกนั 
 

8. การละเล่นพืน้บ้าน  
ในหมู่บา้นยงัมีการละเล่นพื้นบา้นเหลืออยูห่ลายอยา่ง เช่น  

1. การเล่นลูกข่าง   ส่วนใหญ่เด็กๆ จะเล่นกนั สามารถเล่นไดทุ้กฤดู 

2. ไมข้าหย ัง่ (โคะรโฮว) 

3. เล่นค าตา (ตาราง) 

4. โคะรทอด  (ปืนไมไ้ผ)่  

5. ลูกสะบา้ (ตงัน่ึาก) 

6. รถไมไ้ผ ่ 

9. การศึกษา 

 ในหมู่บา้นมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหอ้ม รับเด็กเล็กอายตุั้ง 
สองขวบคร่ึงถึงส่ีปี มีโรงเรียนหน่ึงแห่งเปิดท าการสอนตั้งแต่ปี 2512 ในปัจจุบนัเปิดสอนถึงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ (โรงเรียนขยายโอกาส) มีเด็กนกัเรียนประมาณ 156 คน หลงัจากเรียนจบแลว้ส่วนหน่ึงไปเรียนต่อที่
อ  าเภอแม่ลานอ้ย ส่วนหน่ึงไปเรียนต่อที่อ่ืน ชาวบา้นร้อยละ 70 อ่านออกเขียนได ้ นอกจากนั้นในปี2543 ยงัมี
โครงการพฒันาเด็กรักอากาเป้ TH 906 ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน (คริสตเตียน) ซ่ึงมีผูอุ้ปการะจากต่างประเทศ 
ส่งเสริมเด็ก4 ดา้นคือดา้นการศึกษาดา้นสุขภาพ ดา้นสงัคม และดา้นจิตวญิญาณแก่เด็กโดยเร่ิมตั้งแต่อยูใ่นครรภ์
มารดาจนถึงอาย ุสองขวบ และโครงการ CHP ส่งเสริมเด็กโตจนถึงอาย ุ22 ปี  
 

10. สาธารณสุข 

ในหมู่บา้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑ แห่ง ผูอ้  านวยการคือนายพนา บุพผาเพชร 
ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ชาวบา้น โรคที่ชาวบา้นมกัจะเป็นไดแ้ก่ โรคกระเพาะโรคความดนัโลหิตสูง 
เบาหวาน เป็นไขห้วดั ในการรักษาสุขภาพ ชาวบา้นยงัใช้สมุนไพรควบคู่กบัการใชย้าสมยัใหม่อยู ่
นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยงัมีส่วนในการใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมคัรสาธารณะสุข
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ประจ าหมู่บา้น (อสม.) มีนายอุดทา แผอ่  านาจเป็นประธานอสม.และเป็นประธานอสม.ประจ าต  าบลอีก
ดว้ยและยงัมีนายมนูน พทิยาการนุรัตน์ เป็นแพทยป์ระจ าต  าบล ท าหนา้ที่ดูแลดา้นสุขภาพของชาวบา้น 

  

11. ด้านเศรษฐกจิ 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต)์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการท านา, ท าไร่ ส าหรับเล้ียงชีพใน
ครอบครัวและมีการท าสวนส าหรับปลูกพชืบางชนิดเอาไวส้ าหรับขายเพือ่เป็นรายไดส้ าหรับจุนเจือ
ครอบครัว ส่วนที่เหลือ 20 เปอร์เซ็น รับราชการ รับจา้งและท าธุรกิจส่วนตวั 

  

12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
บา้นละอูบมีพื้นที่ทั้งหมด 14,113.85 ไร่ แบ่งพื้นที่การใชป้ระโยชน์ที่ดินออกเป็น ๔ ประเภท 

ไดแ้ก่ 
1. ที่อยูอ่าศยั 
2. ที่ท  ากิน มีสามลกัษณะ คือ พื้นที่ไร่หมุนเวยีน ท าแบบแปลงรวมทั้งชุมชน (มีทั้งหมด 14 แปลง), 
พื้นที่นา และพื้นที่สวน 
3. พื้นที่ป่าใชส้อย (ป่าโตะโม) เป็นป่าชุมชน ตดัไมม้าสร้างบา้นได ้หาของป่าได ้ มีขอบเขตเฉพาะ หา้ม
ท าการเกษตรใดๆที่เป็นการตดัไมห้รือแผว้ถางป่า 
4. พื้นที่ป่าอนุรักษ ์ มีสองลกัษณะ คือ  ป่าอนุรักษต์ามจารีตประเพณี เช่น (๑) ป่าน่องตะไนญ (ป่าทา้ย
หมู่บา้น) ใชป้ระกอบพธีิเล้ียงผขีองตระกูลซมงั, ป้องกนัลม,ไฟป่า  ป่าน่องตะไนญน้ีหา้มตดัไมโ้ดย
เด็ดขาด,  (๒) ป่าอนุรักษร์อบหมู่บา้น (น่องเฆียงยว่ง) (๓) ป่าชา้ และ (๔) ป่าแนวกนัไฟ (เยยีน) จะอยู่
รอบๆ พื้นที่ไร่หมุนเวยีน เป็นแนวป้องกนัไฟไม่ใหลุ้กลามเขา้ไปในพื้นที่ป่าใหญ่ ในอดีตหา้มตดัไมใ้น
บริเวณน้ี แต่ปัจจุบนัอนุญาตใหต้ดัไมท้  าฟืนได ้และป่าอนุรักษต์ามแนวคิดสมยัใหม่ เช่น ป่าฟูดแบงค ์
(Food Bank) ป่าอนุรักษเ์ฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 
 
ดูรายละเอียดเพิม่ในบทที่ 5 
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บทที่ 3 

องค์ความรู้เกีย่วกบัสภาพอากาศและทรัพยากรของชุมชน  

 
ชาวลเวอืะมีองคค์วามรู้ที่เรียนรู้และสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน ในหลายๆ เร่ืองดว้ยกนั ในบทน้ีจะ

น าเสนอองคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ องคค์วามรู้เก่ียวกบัพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์และการจดัการทรัพยากรของ
ชุมชน   

3.1 องค์ความรู้เกีย่วกับสภาพอากาศของชุมชน 

ชาวลเวอืะมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัการท านายสภาพดินฟ้าอากาศที่ปฎิบตัิและสืบทอดกนัมายาวนานหลาย
ชัว่อายคุน โดยสังเกตจากพฤติกรรมของสตัว ์ พฤติกรรมของพชื ตน้ไม ้ ลกัษณะของเมฆ ดวงดาว ดวงจนัทร์ 
และพระอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นส่ิงที่พวกเขาไดป้ระสบและพบเห็นอยูบ่่อยๆ หรือเห็นเป็นประจ า บางอยา่งก็เป็นความ
เช่ือ องคค์วามรู้เหล่าน้ีจะช่วยประกอบการตดัสินใจในการท าไร่ ท  านา การเก็บหาของป่าและล่าสตัว ์ ซ่ึงพอจะ
แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของแมลงและสตัว ์
2. องคค์วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมพชืและตน้ไม ้
3. องคค์วามรู้เก่ียวกบัเมฆ ดวงดาว พระจนัทร์ และดวงอาทิตย ์

 
1) องค์ความรู้เกี่ยวพฤติกรรมของแมลงและสัตว์ 

 
ประเภท ลักษณะพฤติกรรม เหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

1.การสงัเกต
พฤติกรรมสตัว ์

มดขนไขอ่อกจากรัง ฝนจะตกภายใน 3 วนั 

ไก่ป่าขนัในช่วงฤดูฝนและมีแดดออก จะมีฝนจะตก 

แมงปอบินสูง 

แมงปอบินต ่า 

ฝนเร่ิมจะหมดแลว้ 

ยงัมีฝนตกอยู ่
เขียดรกอกร้อง (เขียดชนิดหน่ึงคลา้ยกบ 
ตาสีแดง ล าตวัเป็นสีด า) 

พลบค ่าแลว้ ไดเ้วลากลบับา้นแลว้ 

นกไซมโรสีด าร้อง ไม่เกิน 1 ชัว่โมงฝนจะตก 

นกกรงหวัจุกหลายตวัส่งเสียงร้องเจ๊ียวจา๊ว ฝนจะตก 

ตะขาบออกมาวิง่เพน่พา่น ฝนจะตกภายใน 2-3 วนั 
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มดยา้ยหนีจากรังจ านวนมากๆ จากที่ต  ่าไป
อยูท่ี่สูง 

น ้ าจะท่วม (มีฝนตกหนกั) 

มดแดงท ารังสูง 

มดแดงท ารังต  ่า 

ลมไม่แรง 
ลมแรง 

ในฤดูแลง้ถา้มดรุมตอมใบบอน แสดงวา่ฝนใกลจ้ะตก 
รยวั (ชะนี) ถา้ร้องมากๆ ในช่วงฤดูแลง้ 
แต่ถา้ร้องปลายฤดูฝน 

เป็นสญัญาณวา่ฝนใกลจ้ะตก  
แสดงวา่ฝนจะหยดุตก 

งูจงอางวางไข่บริเวณท าไร่ หรือไร่ขา้ว  ฝนจะไม่ตกบริเวณนั้น ตอ้งช่วยกนัหา และ
น าไปท าลายเพือ่ใหฝ้นตกลงมาหรือหาวธีิ
ขบัไล่งูจงอางใหไ้ปจากบริเวณนั้น 

 
2) องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมพืชและต้นไม้ 
ประเภท ลกัษณะพฤตกิรรม เหตุการณ์ที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 

2.การสงัเกตพฤติกรรมพชื ดูใบเญีย (คลา้ยมะเด่ือ) ถา้ใบหุบ ใกลค้  ่าแลว้ (บอกเวลา) 

หญา้ดอกขาว (ถา้ใบหุบ) ใกลค้  ่าแลว้ (บอกเวลา) 

ไมโ้คะฆา (คลา้ยมะเด่ือ) ถา้มีผลดกออกที่โคนตน้ จะมีฝน
ตกมากในช่วงแรก 

ถา้มีผลดกออกมากกลางล าตน้ ฝน
จะตกมากช่วงกลางฤดู 

ถา้มีผลดกตรงปลายล าตน้ ฝนจะตก
มากช่วงปลายฤดู 

มะม่วงถา้ออกดอกเยอะ 
มะม่วงถา้ออกดอกนอ้ย 

จะมีลมแรง 

มีลมไม่แรง 

ถา้มีเห็ดขึ้นจากขอนไมผ้ ุ ฝนใกลจ้ะตก 

เผอืก มนัส าปะหลงั ถา้งอกหรือแตกตา จะเขา้หนา้ฝนแลว้ 
ตน้ไมรั้กไทย (ไมค้นั) โคะเฆระ  ถา้ปีไหนออกดอกมาก แสดงวา่ปี

นั้นลมจะพดัไม่แรง 
 
3) กำรดูเมฆ ดวงดำว พระจันทร์และพระอำทิตย์  
ประเภท ลกัษณะพฤตกิรรม เหตุการณ์ที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 

3.การดูดาว/เดือน/ตะวนั ดาวลูกไก่ ช่วงเยน็ถา้อยูต่รงศรีษะ ไปฟันไร่ไดแ้ลว้ 
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ดาวชา้ง (ซโมยญซงั) งวงตั้ง เวลาเชา้แลว้ 

ดวงจนัทร์ออกอยูท่างทิศใต ้ 
ดวงจนัทร์หงาย 

ฝนยงัมีอยู ่
ไม่มีฝนแลว้ 

พระอาทิตยท์รงกลด ฝนจะตก 

อ่ืน ๆ มีน ้ าผดุในนา (ช่วงไม่มีฝน) แสดงวา่จะมีฝนตกหนกัเกิดขึ้นใน
ไม่ชา้ 

สงัเกตอากาศ ตอนที่อากาศอบอา้วผดิปกติ แสดงวา่ฝนใกล ้
ดูดิน มีความช้ืน ฤดูฝนใกลม้าแลว้ 
ดูดินโคลน ถา้มีน ้ าโผล่จากใตดิ้น แสดงวา่ฝนใกลจ้ะตกเตม็ที่ 

 
องคค์วามรู้เหล่าน้ียงัมีความถูกตอ้งและแม่นย  าสูง แต่เด็กรุ่นหลงัเร่ิมจะไม่รู้จกั เพราะไม่มีเวลา

เรียนรู้จากพอ่แม่ หรือ ญาติๆ เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่เรียนหนงัสือในโรงเรียนสมยัใหม่ บางคนลงไป
เรียนในเมือง ยิง่มีโอกาสในการเรียนรู้และสืบทอดนอ้ยลง  

 

3.2 การสังเกตการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศในชุมชน 
 จากการสงัเกตของชาวบา้นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในชุมชน ตั้งแต่อดีต 20 ปีที่ผา่นมา มี
เหตุการณ์ส าคญัๆ ดงัน้ี 

- ในอดีต ฤดูหนาวมาชา้และมีเวลาสั้น แต่ปัจจุบนัฤดูหนาวมาเร็วกวา่เดิมและมีเวลายาวนานมากขึ้น  
- ในระยะ 8 ปีที่ผา่นมา ส่วนใหญ่ฝนจะตกไม่ตรงตามฤดูกาล บางปีหวา่นกลา้เสร็จแลว้ แต่ไม่มีน ้ า เพราะ

ฝนไม่ตก ตอ้งหวา่นกลา้รอบที่สอง บางปีหวา่นกลา้และปลูกขา้วตามปกติ และฝนขาดช่วงท าใหต้น้
ขา้วไม่สมบูรณ์ เม่ือปี 2556 ในช่วงตน้ปีฝนไม่ตก ชาวบา้นท านาไม่ได ้แต่ฝนกลบัตกหนกัในช่วงกลาง
ปี ท าใหบ้างครอบครัวมีขา้วไม่พอกิน  

- ฤดูร้อนจะร้อนกวา่ปกติ มีหมอกควนัเยอะมากขึ้น สงัเกตไดจ้ากน ้ าคา้งปัจจุบนัไม่คอ่ยมี เม่ือก่อนมี
น ้ าคา้งเยอะ อากาศมีความช้ืน บางพื้นที่ไดผ้ลผลิตขา้วเพิม่มากขึ้น  

- สตัวแ์ละแมลงบางชนิดหายไป เช่น เหา (เซิ(โบรยญ)) ไร (เฮมะ) หมดั (แตป) เรือด ระยะหลงัมียงุเพิม่
มากขึ้น มีคนเป็นไขเ้ลือดออก ไขม้าลาเรียในชุมชน ทั้งๆ บา้นละอูบตั้งอยูบ่นที่สูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 1100 – 1300 เมตร ปกติจะไม่มียงุ  

- นอกจากน้ียงัสงัเกตเห็นวา่สตัวบ์างชนิดหายไป เช่น ไซมตวย กลืูาก นกแกว้ (เล) นกกก (ครัง) อีแร้ง
(เรียง) 
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ฝนที่ตกลงมาชา้นั้นจะมีผลกระทบกบัการท านามากกวา่ขา้วไร่ ขา้วไร่นั้นเม่ือหยอดเมล็ดแลว้ ถา้ฝนยงัไม่ลง
มา เมล็ดขา้วก็ยงัอยู ่ยกเวน้ถูกแมลงกดักินเท่านั้น และจะงอกเม่ือไดรั้บความช้ืนจากน ้ าฝน ดงันั้นเพือ่ความ
แน่ใจชาวบา้นจึงตอ้งท าทั้งนาและไร่ขา้วควบคู่ไปดว้ย   

 

3.3 องค์ความรู้เกีย่วกับพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ของชุมชน 
3.3.1 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพันธ์ุสัตว์และแมลง 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีความรู้เก่ียวกบัพนัธุส์ตัวแ์ละแมลงต่างๆ พฤติกรรมของสตัวเ์หล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

ระบบความเช่ือ และวถีิในการด าเนินชีวติของชุมชนดว้ย เช่น ใชท้  านายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ ใช้

บอกเวลาเป็นตน้ ดูรายละเอียดในตารางดา้นล่าง 

ล ำดับ
ที่ 

รำยช่ือสัตว์ ควำมส ำคญัและประโยชน์ 

1 ไก่บา้น (แอยว่ง) ไก่ตวัผูจ้ะขนัเวลาตีส่ี ใชบ้อกเวลาวา่ใกลเ้ชา้แลว้ 
ถา้ไก่ขนัผดิเวลา จะเกิดโรคห่า หรือโรคพยาธิ โรคระบาดอ่ืนๆ ขึ้นใน
ชุมชน ถา้ไก่ตวัเมียขนั หรือขึ้นไก่ตวัผู ้ถือวา่ขึด หรือเป็นลางไม่ดี ตอ้งฆ่า
ทิ้ง หรือน าไปท าอาหาร 

2 ไก่ป่า (แอพริ) ไก่ตวัผูมี้ประโยชน์สองอยา่งดงัน้ี 
๑.ถา้ขนัช่วงฤดูแลง้ ท  าใหเ้รารู้วา่ฝนใกลจ้ะตกแลว้ 
๒.ถา้ขนัในฤดูฝน ท าใหเ้รารู้วา่ฝนใกลจ้ะหยดุแลว้  

3 ไซมโรลอง (นกกระตั้ว) มีความส าคญัเหมือนกบัไก่ป่า 
4 โลกโตกโครก ตวัสีเขียว ปาก

สีด า กน้สีแดง 
เม่ือนกชนิดน้ีร้องพร้อมกนัหลายๆตวั ชาวบา้นจะรู้วา่ถึงเวลาฟันไร่แลว้  
แต่ปัจจุบนัสงัเกตเห็นวา่นกเร่ิมร้องไม่เป็นเวลา   

5 โลกปองงอ (นกโพระดก) เม่ือนกชนิดน้ีร้องขึ้นมาท าใหเ้รารู้วา่ถึงเวลาเผาไร่แลว้ ปกติจะร้องใน
ช่วงเวลาใกลเ้ที่ยง 

6 ไซมเปียเปีย เม่ือนกร้องท าใหเ้รารู้วา่หมู่บา้นใกลเ้คียงจะมีคนเสียชีวติลง ซ่ึงบอกเราวา่
ตอ้งไปงานศพคนนั้น 

7 ปอยฮ(อีเกง้) ฮเปปเปอยฮ เม่ืออีเกง้ร้อง จะเป็นลางบอกวา่จะมีเหตุการณ์บางอยา่งที่เราไม่คาดคิด
เกิดขึ้น ในสมยัโบราณถา้หนุ่มๆ จะไปเก้ียวสาวต่างหมู่บา้น ระหวา่งทางถา้
ไดย้นิเสียงเกง้ร้อง ถือวา่ จะไม่ประสบความส าเร็จ เพราะหญิงสาวทีช่าย
หนุ่มก าลงัตั้งใจไปหานั้นไม่ใช่เน้ือคู่ของตน จะมีการพลดัพรากจากกนั 

8 ฆอยฮ(เม่น) คนรุ่นก่อนใชข้นเม่นเป็นเคร่ืองประดบัผมของผูห้ญิง  
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นอกจากน้ีขนเม่นยงัน ามาเผาละลายน ้ าด่ืมรักษาโรคน่ิวได ้
9 จัก๊จัน่ (ฆอย) มีดว้ยกนั ๒ ชนิด ชนิดที่มีปีกและชนิดที่ไม่มีปีก ชนิดที่มีปีก(จัก๊จัน่)จะร้อง

ก่อนที่ตน้ขา้วจะออกรวง 
10 เลฮ (แมลงมีปีก) จะร้องในช่วงเวลาเดียวกบัฆอย 
11 ตองแลต (จัก๊จัน่ชนิดหน่ึง) มกัจะร้องในช่วงเวลาตอนเยน็ท าให้เรารู้วา่ตอ้งกลบับา้นแลว้ (สงัเกตวา่

ช่วงสองปีที่ผา่นมา จัก๊จัน่มีจ  านวนเพิม่มากขึ้น  
12 ระกอก เขียดตาแดง จะร้องในช่วงเวลาเดียวกนักบัฆอย จะร้องในเวลาเยน็ประมาณ ๕ โมง ถึง 

หน่ึงทุ่ม และร้องตรงเวลาทุกวนั สามารถใชดู้เวลา และรู้วา่ถึงเวลาเลิกงาน
ในไร่ในสวนแลว้ 

13 รปุ (น่ิม) เป็นสตัวท์ี่อาศยัอยูใ่นดินและเป็นสตัวท์ี่มีราคาแพงมากกวา่สตัวอ่ื์น เกล็ด
น ามาเผาละลายน ้ าด่ืมรักษาโรคน่ิว และเป็นยาแกพ้ษิต่างๆ 
เน้ือน่ิมมีความเช่ือวา่หา้มญาติพีน่อ้งกินดว้ยกนั เพราะจะท าใหแ้ตกแยกกนั 
หรือห่างเหินกนัไป 

14 รยวั (ชะนี) ถา้ร้องมากๆ ในช่วงฤดูแลง้ เป็นสญัญาณวา่ฝนใกลจ้ะตก  
แต่ถา้ร้องปลายฤดูฝนแสดงวา่ฝนจะหยดุตก 

15 เฟือะ (ลิง) รูปร่างหนา้ตาคลา้ยกบัชะนีแต่มีหาง สตัวส์องชนิดน้ี ค  าโบราณของ
ละเวอืะกล่าววา่ “รยวัมฮัลเวอืะ,เฟือะมฮัญงั หมายถึง ชะนีเป็นละเวอืะ ลิง
เป็นกะเหร่ียง” 

16 ไซมซมงั  เป็นนกที่มีความสวยงามมากมีสองสี สีแดงกบัสีเหลือง ถือเป็นนก
ศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะวา่คนละเวอืะสมยัก่อนถือวา่เป็นนกที่มาจากตระกูลเซอมงั
(เจอซมงั) เพราะฉะนั้นคนละเวอืะจะไม่ยงิหรือไม่ฆ่านกชนิดน้ี 

17 รปวน กบชนิดหน่ึงอยูใ่นน ้ า ช่วงเดือนแรม จะรวมตวักนั  
 

 3.3.2 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้และกำรใช้ประโยชน์ 

พนัธุพ์ชืที่รวบรวมศึกษามามีทั้งพนัธุพ์ชืที่ใชเ้ป็นอาหาร เช่น โคะรย ุ โคะรไปโฮวง ใชเ้ป็นยา เช่น โคะรฮอ 

บางอยา่งใชเ้ป็นทั้งอาหารและยา เช่น กลงั บางอยา่งเป็นพชืที่มีพษิ เช่น เครีญซงั  

ล ำดับที ่ ช่ือพันธ์ุไม้ ประโยชน์และควำมส ำคญั 
1 โคะรย ุ ใชผ้ลแกงกบัเผอืก, มนั, ปลาดิบ 

ใชผ้ลตม้เอาน ้ ามาลา้งเคร่ืองเงินและอุปกรณ์ที่เป็นเคร่ืองเงินท าให้เงินขาววาวแวว 
ใชก่ิ้ง ตน้ หรือใบ ท าศาลเล้ียงผ ีล าตน้ใชท้  าดา้มจอบดา้มเสียม  มีน ้ าหนกัเบา ทน
น ้ า ใชท้  าฝักมีด เก็บมีดท าใหมี้ดไม่ขึ้นสนิม 
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เป็นตน้ไมท้ี่บอกเก่ียวกบัเวลา มีบทกลอนดงัน้ี “ชุกเคิซาว,ราวเคิกละ,นะบิฮตุ,ซปุ
บิฮติญ,บิญเดิฆอฮ,ซออฮเมือมอก, 
แปลวา่ “ถา้ผลิใบอ่อนจะยา่งเขา้สู่เดือน เคิซาว เขา้ฤดูฝน มีใบเตม็ตน้ประมาณ
เดือนสิงหา-กนัยายน”  
ผลมีรสเปร้ียวช่วงเดือนกนัยายน ช่วงขา้วตั้งทอ้ง, ผลที่สุกน ามาต าน ้าพริกได้
ประมาณเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน ผลที่สุกเร่ิมแหง้ขาว,แหง้สนิทเดือนมกรา-
กุมภาพนัธ ์
 

2 โคะรฮอ แกโ้รคกระเพาะอาหาร (ไกเงียกรฮอ) 
3 โคะรโปยจ ใชเ้ป็นไมส้ร้างบา้น ล าตน้ท าเป็นเสาบา้นส่วนที่ต่อจากปูน หา้มฝังดินจะไม่ทน 

“มฮัโคะตึกนึงไมจแตะนึงโออืมวติ” 
เป็นไมท้ี่ดีที่สุดมอดไม่กิน แต่เปลือกจะคนัมาก 

4 โคะรไปโฮวง ใชร้ากกินเป็นอาหารวา่ง 
รากมีกล่ินหอมมาก 

5 โคะเม (มะเด่ือ) ยอดใชกิ้นเป็นอาหารได ้
ยอดจะออกช่วงมกราคม-กมุภาพนัธข์องทุกปี ผลของมะเด่ือสามารถบ่งบอกฝนฟ้า
อากาศได ้เช่น ถา้ผลดกตอนตน้=ฝนจะตกตน้ปี,ผลดกตอนกลางตน้=ฝนจะตกมาก
กลางปี,ถา้ผลดกตอนปลายตน้=ฝนจะตกปลายปี 

6 โคะโด่ยฮ (มะเดือชนิด
หน่ึง) 

ใชผ้ลกินเป็นอาหารวา่ง 
ใบเป็นอาหารสตัวว์วั ควาย 

7 โคะฆา(มะเดือชนิด
หน่ึง) 

ใชย้อดกินเป็นอาหาร 

 โคะปลาวก (มะเด่ือ
ชนิดหน่ึง) 

ยอดใชกิ้นเป็นอาหาร 
ใบเป็นอาหารสตัว ์ววั ควาย 

8 โคะโซมปวย(ตน้
สม้ป่อย) 

ใชผ้ลในการรดน ้ าด าหวั 
ใชย้อดเป็นอาหารใส่ในแกงเน้ือ แกงปลา 

9 โคะยู ่ ใชเ้ปลือกเป็นยารักษาแผล 
ตม้ใส่แผลเท่านั้น กินไม่ได ้

10 โคะโตะฆระ ใชย้อดและดอกเป็นอาหาร 
เม่ือออกดอกท าใหรู้้วา่ตอ้งฟันไร่แลว้ 

11 โคะโตะเน่อึม ใชย้อดแกงเป็นอาหาร 
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(ผกัหวานป่า) ผลกินเป็นอาหารวา่งได ้
12 โมะโตะกะโกว ใชย้อดแกงขา้วเบอะได ้(ขา้วตม้ทรงเคร่ือง) 

ใบเป็นอาหารสตัวว์วั ควาย 
13 โคะโตะรวิ ใชย้อดเป็นอาหารจ้ิมน ้ าพริก 
14 โคะซะ ใชผ้ลเป็นอาหารวา่ง 

เญือมโคะโจฮปุยกตัซะเซซะเอินโคะเซฆืม 
15 โคะซเม ใชผ้ลเป็นยาสมุนไพร 

เป็นอาหารของสตัวป่์าเช่น เกง้ 
16 โคะซเมกืาง ใชผ้ลเป็นอาหารวา่ง 

เป็นตน้ไมท้ี่มีหนามเหมาะส าหรับท าร้ัว 
17 โคะกตัเซ ใชผ้ลเป็นอาหารวา่ง 

ผลจะออกมาตรงกบัเวลาฟันไร่ 
18 โคะกตัซงั ใชผ้ลเป็นอาหารกบัขา้วได ้

ตน้ของมนัใชท้  าเส่ือปูนอนได ้
19 โคะกตัซอง ใชผ้ลเป็นอาหารกบัขา้วได ้

เป็นสินคา้ที่น าไปขายในตลาดได ้
20 โคะตูโลวง ใชย้อดเป็นอาหารกบัขา้วได ้

สามารถห่อเป็นของฝากใหญ้าติต่างบา้นได ้
21 โตะซโรว ผกัหนาม ใชเ้หงา้มาสบัเล็กๆหุงรวมกบัขา้วช่วยเพิม่ปริมาณขา้วใหพ้อกิน  

ยอดใชเ้ป็นผกัจ้ิมน ้ าพริก 
22 โคะลวงุ (กลว้ยป่าผา)  ใชเ้หงา้มาหุงรวมกบัขา้ว 
23 กลงั มนัชนิดหน่ึง 

(กลอย) 
ใชห้ัวมาสบัแช่น ้ าส าหรับถอนพษิ หุงกินรวมกบัขา้ว 
ช่วยรักษาฝีหนอง น ้ ากดัเทา้ 

 
 พันธ์ุพืชที่มีพิษ ช่ือพืช ประโยชน์/โทษ 
  โคะเครีญ มี 4 ชนิด  

๑.เครีญซงั (นกกิน) 
๒.เครีญโตก 
๓.เครีญแอ 
๔.เครีญฆา 

โดนแลว้จะคนั แสบ เป็นผืน่ การรักษาใช้
ดิน ฝุ่ นทา ใชดิ้นประสิวทา  

  โคะเฆระ (ตน้รัก) มีเยอะ เอายางมาท าห่วงยางรัดถุง 
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ถา้โดนพษิยางจะท าใหเ้ป็นผืน่ การรักษา
ใชน้ ้ ามนัมะพร้าวทาหรือรอหา้วนัจะหาย
เอง 

  เล่ะ (เครือไหล)  ใชเ้ป็นยาเบื่อปลา 
  รกุก (หมามุ่ย) เม่ือโดนผวิจะคนั เป็นเครือ 
  โคะเดียฮเพรีย อยูใ่นป่า เป็นตน้ ยางโดนแลว้จะคนั 
  โคะรโปวยจ ผวิคนัมาก แต่ใชส้ร้างบา้นได ้

 
3.3.3 พืชที่ใช้เป็นอำหำรตำมฤดูกำล 

ในหมู่บา้นยงัมีพชือาหารที่ออกตามฤดูกาลหลายชนิด ที่ชาวบา้นไปเก็บหามาเป็นอาหารส าหรับบริโภคใน

ครัวเรือน มีทั้งพชื ผกัและผลไมป่้า และยาสมุนไพร นอกจากน้ีชาวบา้นยงัมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัเน้ือไมช้นิด

ต่างๆ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการใชส้อยและสร้างบา้นได ้ โดยมีกฎเกณฑใ์นการใช ้ ซ่ึงท าใหก้ารใช้

ประโยชน์ของทรัพยากรในชุมชนมีความสมดุลและย ัง่ยนื (ดูรายละเอียดในบทถดัไป) 

ช่ือ ประโยชน์ เดือนที่เก็บ 
1.โตะซโรว (ผกั) กินยอดเป็นอาหาร ทุกฤดู 
2.โตะเวอืะครัน (ยอด) กินยอดเป็นอาหาร ทุกฤดู มิ.ย-ธ.ค มีเยอะ 
3.จวัเม (ไมย้นืตน้) กินยอดเป็นอาหาร ฤดูแลง้ ม.ค-พ.ค 
4.จวัโตะฮงาญงั กินยอดเป็นอาหาร มีช่วงฤดูแลง้ 
5.จวัโตะกะโกว กินยอดเป็นอาหาร ม.ค-พ.ค 
6.จวัโตะโลวง กินยอดเป็นอาหาร ม.ค-พ.ค 
7.เปลิกตัซอง (มะเขือพวง) ผลอ่อนเป็นอาหาร ม.ค-พ.ค 
8.จวัเยีย่ กินยอดเป็นอาหาร ม.ค-พ.ค 
9.โตะฆระ กินยอดเป็นอาหาร ม.ค-พ.ค 
10.โตะไลจเพ กินหยวก ม.ค-เม.ย 
11.โตะไลจพอยจ กินหยวก กินปลี ก.พ 
12.โบฮ ดอกตั้ง กินผล กินยอด ม.ค-พ.ค 
13.กดัซงั กินผล ยอดอ่อน ม.ค-พ.ค 
14.จวัไลเลีจ กินยอด ทุกฤดู 
15.จวัโตะเน่ือม กินหยวก ทุกฤดู 
16.จวัโตะเผลือก กินยอด ฤดูแลง้ 
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17.โตะซองโมวก (บวับก) กินใบและล าตน้ ทุกฤดู 
18.โตะเวอืะแอ กินยอด ใบออ่อน ทุกฤดู 
19.จวับูบ่ี่ กินยอด ส.ค-ต.ค 
20.โตะซองัราวก กินล าตน้ ส.ค-ก.ย 
21.โตะโกละเอียงไซม กินล าตน้ ใบอ่อน ส.ค-พ.ค 
22.โตะฮลอย กินล าตน้ ใบ ทุกฤดู 
23.ฮยวกเลีจ กินล าตน้ ใบ ทุกฤดู 
24.โตะกลืา กินล าตน้ ใบ ทุกฤดู 
25.ไฆลฮซนกั กินล าตน้ ใบ ทุกฤดู 
26.โตะเวอืะเอาะ กินใบอ่อน ทุกฤดู 
27.โละ กินผลอ่อน มี.ค-พ.ค 
28.โบรยจลมงั กินล าตน้อ่อน มี.ค-พ.ค 
29.เอีจเตียก(บอน) กินล าตน้อ่อน พ.ค-ก.ค 
30.ผกัตอง กินยอดอ่อน ส.ค-ก.ย 
31.โตะเพระครัก กินล าตน้อ่อน ทุกฤดู 
32.จวัดอฮ กินยอดอ่อน พ.ย-มี.ค 
33.เตียโตะรวิ กินดอก ม.ค-เม.ย 
34.คมัปอมกูลวั กินใบ ทุกฤดู 
35.พกัโคม กินใบอ่อน ยอด ฤดูฝน 
36.ผกัซูเซียต กินล าตน้ เม.ย-มิ.ย 
37.ล่อกคมัด่วน กินล าตน้ ทุกฤดู 
38.ผกัโตะปุ กินล าตน้ ใบอ่อน ทุกฤดู 
39.ฮละออยรไป กินใบ ทุกฤดู 
40.ฮละรซอง กินใบแกลม้น ้ าพริก ทุกฤดู 
41.จวัครุง กินยอด ทุกฤดู 
42.ฮละปนะ กินยอด ทุกฤดู 
43.ผกัแวน กินล าตน้ ทุกฤดู 
44.ฮละรง่อบ กินยอด ทุกฤดู 
45.ฮละซโมง กินยอด ทุกฤดู 
46.เวอืะมืาน กินยอดใบอ่อน เม.ย-พ.ค 
47.ปุง กินตน้อ่อน ก.ค-เม.ย 
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48.ปุงกกั กินก่ิงอ่อน ก.ค-ต.ค 
49.กโนวน กินผลอ่อน ม.ค-พ. 
50.รนอยฮ กินยอด,กินผล ม.ค-พ.ค ,ก.ค-ต.ค 
51.ดกัรเวยี (ล้ินไม)้ กินยอด ผลอ่อน ส.ค-ก.ย 
52.โตะซองล่ืา กินยอด ทุกฤดู 
53.จวัจุงจงั กินยอด เม.ย-พ.ค 
54.ชุกลวงุ ตุลวุง ผล กินยอดและปลี ทุกฤดู 
55.ชุกเนอึม กินยอด ทุกฤดู 
56.ชุกเด่ะ กินยอด ม.ค-ก.พ   ซ ้ า 

57.จวัเบะ กินยอดอ่อน ฤดูแลง้ 

58.เฆือ กินล าตน้ ทุกฤดู 
59.จวัเซอึมซงั กินยอด ทุกฤดู 
60.ฮละกูลิง กินใบ ทุกฤดู 
61.โตะไลจปืา กินหยวก พ.ค-มิ.ย 
62.โตะคราวก กินยอดใบอ่อน ทุกฤดู 
63.ซเกีญโกลง กินหวัในดิน ทุกฤดู 
64.โตะซองล่ืา กินยอด,กินเครือ ทุกฤดู 
65.ฮละรง่อป กินยอด,กินใบ ทุกฤดู 
66. จวัโมวก กินยอด,ใบอ่อน ทุกฤดู 
67.ไตฮยวั, ไตฮเน่ึอม, ไตฮ ฮยวก

แมว, ไตฮกะ, ไตฮโพวะโค, ไตฮโ.

ไตฮบุ่ง,ไตฮลโปลก, (โคน) 

 

ทุกส่วน ฤดูฝน 

 

ผลไม้ป่ำ 

 

ล าดบั ช่ือ ประโยชน์ ฤดูเก็บ 
1 ซกวย กินผล รสเปร้ียวหวาน มี.ค-เม.ย 
2 รฮมงั กินผล รสหวาน มี.ค-เม.ย เหลือนอ้ย 
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3 กดัเซ กินผล รสหวาน เม.ย-พ.ค 
4 ฮนงัโฆะ กินผล รสเปร้ียวหวาน มี.ค.-พ.ค 
5 ไดโรวต กินผล รสเปร้ียวหวาน มี.ค-พ.ค 
6 ซะ กินผล/มนั ก.ย-ต.ค 
7 แตฮ กินผล/มนั ก.ย-ต.ค 
8 ซมุด กินผล/รสหวาน ฝาด ทุกฤดู 
9 เปลิไลเลิจ กินผล/รสหวาน ฝาด ส.ค-ก.ย 
10 โคะลอง/โคะลอย กินผล/รสหวานหอม ก.พ-มี.ค เหลือนอ้ย 
11 เปลิลตุ รสเปร้ียวหวาน ธ.ค-ก.พ 
12 โด่ยฮ กินผล รสหวาน ก.ค-ก.ย/มี.ค-เม.ย 
13 กาวก กินผล รสเปร้ียวหวาน ม.ค-พ.ค 
14 ซเม กินผล รสหวาน เปร้ียว ม.ค-มี.ค 
15 ซเมกืาง กินผล รสหวานฝาด ก.ย-ต.ค 
16 ซงา ฆราวต กินผล รสหวานฝาด ก.ค-ก.ย 
17 เปลิลลาวป กินผล รสหวานฝาด ก.ค-ก.ย 
18 โจะ กินผล รวสเปร้ียวหวาน ก.ค-ก.ย 
19 บาว กินผล ก.ค-ก.ย 
20 เปลิลดี กินผล รสเปร้ียวหวาน ก.ค-ส.ค 
21 เปลิรย ุ กินผล รสเปร้ียว ก.พ-มี.ค 
22 ลปลาวง กินผล รสเปร้ียวมาก ก.ค-ส.ค 
23 เปลิลกลกั กินผล รสเปร้ียว ก.พ-เม.ย 
24 เปลิเด่ะ กินผล รสหวาน ก.พ-เม.ย 
25 เปลิรเบือะ กินผล รสหวาน ม.ค-เม.ย 
26 รนอยฮ กินเมล็ด รสมนั ส.ค-ต.ค 
27 รกอยฮ กินผลอ่อน ฤดูฝน ก.ย.-ธ.ค. 
28 ออยรไป กินผลและใบ ปลายฤดูฝน 
 
สมุนไพร 
 
ล าดบั ช่ือ ประโยชน์ ฤดูเก็บ 
1 โคะรฮอ เปลือกล าตน้แกโ้รคกระเพาะ ทุกฤดู 
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2 เปลิ ลปลาวง ผลแก่แกป้วดทอ้ง ก.ค-ก.ย 
3 ญู่ เปลือกล าตน้รักษาแผล ทุกฤดู 
4 ซเม ผลแก่ใชเ้ป็นยาแกไ้อ ม.ค-เม.ย 
5 โคะรไปโฮวง รากแกโ้รคกระเพาะ ทุกฤดู 
6 ซเกีญบริ หวัแกโ้รคกระเพาะ ทุกฤดู 
7 ซเครียง หวัแกโ้รคทอ้งอืด ทุกฤดู 
8 ปูโลย หวัแกท้อ้งอืด ทอ้งร่วง ทุกฤดู 
9 วนัเพระ หวัในดินแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทุกฤดู 
10 โคะมตัญา ล าตน้  ชุดยาอบสมุนไพร ทุกฤดู 

กดัซอง ล าตน้ 
โคะซกอง ล าตน้ 
ญกัญวย ล าตน้ 
กดัเซ ล าตน้ 
บุงละ ล าตน้ 
บึง ราก 
รไปโฮวง ราก 
แรฮฮินตน ราก 
เฮลาะรฮอ เปลือกล าตน้ 
โคะลฮา เปลือกล าตน้ 
ซเมกืาง เปลือกล าตน้ 
ปิดปิว เปลือกล าตน้ 
โคะเตฮ เปลือกล าตน้ 
ซเกีญ หวัในดิน 
โคะมะนาว ล าตน้ 
จกัไคลอง ล าตน้ 
โมะกวนดอย เครือ 
โคะฟัง ล าตน้ 
โคะนดั ล าตน้ 
เวอืะว ีล าตน้ 
โคะเปือก ล าตน้ 

11 เยือ่มกักมั รากล าตน้ ด่ืมแลว้ท าใหร่้างกาย ส.ค-ต.ค 
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แขง็แรง 
12 ไฆลฮ ซนกั ล าตน้คลายเสน้เอ็น ทุกฤดู 
13 ซเมเตะ รากแกก้ระเพาะ เบาหวาน ทุกฤดู 
14 โคะโงง เปลือกล าตน้แกป้วด ทุกฤดู 
15 โคะเปอเลอะ ยอดอ่อนใชห้า้มเลือด ทุกฤดู 
16 ไรปลอง ยอดอ่อนใชห้า้มเลือด ทุกฤดู 
17 ไรปกุลวั ยอดอ่อนใชห้า้มเลือด ทุกฤดู 
18 เปลิซืาฮรอาวม ลูกเมล็ดลา้งแผลพพุอง ก.ค-ต.ค 
19 เปลิกินเบียง  อกัเสบ มิ.ย-ธ.ค 
20 ไกญเอีจ หวัแกพ้ษิ แมลงกดัต่อย ทุกฤดู 
21 เยือ่ญงั ใบแกแ้ผลอกัเสบ ทกุฤดู 

22 ไกญฮละลปุก หวัแกแ้ผลอกัเสบ ทกุฤดู 

23 เยือ่สูบ ใบหา้มเลือด แผลอกัเสบ ทกุฤดู 
24 วา่นหางจรเข ้ ใบเมือกแกแ้ผลไฟไหม ้ ทกุฤดู 

25 เฮลาะยบื เปลือกล าตน้แกท้อ้งร่วง ทกุฤดู 
26 โนงฮลืางลเวอืง เมล็ดเป็นยาเยน็ แกผ้งเขา้ตา ก.ย-ธ.ค 
27 ฮละผลุ ใบแกโ้รคผวิหนงัเร้ือรัง ทุกฤดู 
28 มะนาว ผลแกป้วดทอ้ง มึนหวั ทุกฤดู 
29 ฮละ ลงัลืาต ใบยอดอาบบ ารุงผวิ ทุกฤดู 
30 ปลีกลว้ย เพิม่น ้ านมแม่ลูกอ่อน ทุกฤดู 
 

ไม้ใช้สอยและไม้ประดับในครัวเรือน 

 

ล ำดับ ช่ือ ประโยชน์ ข้อดี 
1 โคะซะ ท าเสาบา้น ทน ไม่ผงุ่าย 
2 โคะนอยฮ ท าไมแ้ป้น ทน แมลงไม่กิน 
3 โคะซกวย  ท าโครงบา้น แขง็แรง มอดไม่กิน ทน 
4 โคะซโตะ ท าฝาบา้น แขง็แรง มอดไม่กิน ทน กล่ินหอม 
5 โคะไฮรเตีย ท าฝาบา้น ทนน ้ า แขง็แรง 
6 โคะไฮรซนวน ท าฝาบา้น ทนน ้ า แขง็แรง สวย 
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7 โคะรโปยจ ท าเสาบา้น ทน มอดไม่กิน 
8 โคะชองรอยฮ ท าฝาบา้น เบา สวย ไม่ทน 
9 โคะเยยีมเกีย ท าโครงหลงัคากระตอ๊บ ทน มอดไม่กิน 
10 โคะครุงจะ ท าร้ัว ทน อายกุารใชง้านนาน 
11 โคะโงง ท าดา้มขวาน คอ้น ทนแขง็ 
12 ไมไ้ผ ่(เอาะซไม) ท าดา้มจอบ มีด ทน เบา 
13 โคะรย ุ ท าดา้มจอบ ทน เบา 
14 โคะคลุก ท าโครงบา้น ทน แขง็ 
15 โคะลดี ท าโครงบา้น ทน แขง็ 
16 โคะเฆระ ท าเสา กระตอ๊บ ทน แขง็ มอดไม่กิน 
17 โคะเพรฮ ท าเสาบา้น ทน แขง็ มอดไม่กิน 
18 ฮละโด่ะ ใบห่อขา้ว ล าตน้สานเส่ือ ทน แขง็ มอดไม่กิน 
19 โคะลอง ป่าดงดิบ ใหค้วามร้อนสูง 
20 กดัซาง ล าตน้ท าเส่ือ มีความมนังาม ท าง่าย 
21 ฮละลฮา ใบท าหลงัคากระตอ๊บ ใบ

แต่งเวทีแต่งงาน ซุม้ประตู 
น ้ าหนกัเบา สวยงาม ประหยดั 

22 ฮละรนอยฮ ใบท าหลงัคา น ้ าหนกัเบา 
23 ฮละลต ิ ใบท าหลงัคา น ้ าหนกัเบา 
    
ไม้ท ำฟืน 

 ช่ือไม้ แหล่งที่อยู่ ข้อดี 
1 โคะเบียน ไร่เหล่า ใหค้วามร้อนสูง ควนัไม่มาก ผา่ง่าย 
2 โคะลุ่กลัก่ ไร่เหล่า ใชท้  าฝืนได ้ผา่ง่าย ติดไฟง่าย 
3 โคะโครฮ มีในป่าทัว่ไป ท าถ่านได ้
4 โคะซะ มีมากในที่สภาพดินไม่ดี ท าถ่านได,้ใหค้วามร้อนสูง 

ไมป้ระดบั 
 ช่ือ ส่วนที่ใช้ ประโยชน์ 
1 ฮนงัรกาว (ลูกเดือย)  เมล็ด(สั้นกบัยาว) สร้อยคอ,ตกแต่งเส้ือ,กนัผ ี
2 เวอืะว ี ล าตน้ สวยงาม 
3 เวอืะเซาะ ล าตน้ สวยงาม 
4 ไมไ้ผ ่ ล าตน้ จกัสาน,เคร่ืองมือหากิน.กระทอ้ม 
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5 ลฮา ใบ มุงหลงัคา 
6 ลมอยฮ ใบ ห่อขา้ว,ท าส่วย 
7 เวอืะ มาอึน ล าตน้ อาหาร.สวยงาม 
8 เตียกวน (กลว้ยไม)้ ล าตน้ สวยงาม,ประดบับา้นเรือน 
9 ใบออ้ย (ลเมะ) ล าตน้และใบ ท าพธีิกรรมขึ้นบา้นใหม่ 
 

สัตว์ที่ใช้เป็นอำหำรแบ่งตำมประเภทสัตว์ 

สัตว์น ้ำ สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน ้ำ สัตว์บก สัตว์ปีก 

1. กะโกว 

2. ตมั 

3. โกะซโตง 

4. ครองลเลีญ 

5. โลป 

6. ลัก่ล่อ 

7. ปาเอ่ียน 

8. ดอไตญ 

9. รปวน 

10. คริฮ 

11. ไล่ตงั 

12. หอย 

13. ราวก 

14. เวอืบ 

15. กะล่อกปุก 

16. เลฮ 

17. เบีย 

 

1. รืาฮ 

2. แชรโอง 

3. บัก่ 

4. พรุเพรือะ 

5. ซโอยญ(พรืน) 

 

1. ปอยฮเกง้ 

2. เลีจพริหมูป่า 

3. รปาว 

4. ไล่โคะ 

5. ไล่เตะ 

6. เกือง 

7. รปุ 

8. ครอย 

9. รยวั 

10. บราวก (หมา

ป่า) 

11. แอพริ (ไก่ป่า) 

12. ฆอยฮ 

13. ละ  (ตุ่น) 

14. บอย (อน้) 

 

1. รโกะเกอื 

2. รโกะเก 

3. ไซม โดวงญงั 

4. ไซมโดวงลอง 

5. ไซมโดวงซเงี 

6. ซพราวง 

7. ไซมโร 

8. ตุยจเตะ 

9. ตุยจโคะ 

10. ไซมซมงั 

11. แอฆิ 

12. นกกตา 

13. กึด 

14. โนกวกั 

15. กลงักะ 

16. กลงัเฆลียง 

17. กลงัปีบ 

18. กลงัลอง 

19. ปลกัโปลฮ 
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20. รงัก่ 

21. จกัซจาว 

22. ไซมเลเล 

23. ไซมลอง 

24. โลก 

25. โลกปองงอ 

26. รวยจซเงี 

27. รวยจลอง 

28. เล 

29. ครงั 

30. ไซมโรลอง 

31. ไซมโรซครัก 

32. กูลึาก 

33. ย ื

34. ไซมโร ปิญไกญ 

 

จากขอ้มูลในตารางเราจะเห็นวา่ชุมชนมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัพชืและสตัว ์ ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารที่ส าคญัของ

คนในชุมชน พชืและสตัวเ์หล่าน้ีชาวบา้นสามารถหาและน ามาท าเป็นอาหารและใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนได้

ตามฤดูกาล ขณะที่บางอยา่งสามารถเก็บกินไดต้ลอดปี  

จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ พชื ผกัในป่าส่วนใหญ่ยงัมีเหลืออยูม่าก  เพราะสภาพป่ายงัมีความอุดมสมบูรณ์ 

แต่มีพชืบางอยา่งที่เร่ิมลดลงไดแ้ก่ 

1. ยอดมะเด่ือ (ชุกเด่ะ, จวัปลาวก) 

2. เห็ดบางอยา่ง เช่นเห็ดไตฮยวั, ไตฮ ลโปลก, (โคน) 

3. มะขามป้อม 

4. ฝักสม้ป่อย 

5. ดอกเส้ียว 

6. พริก 
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ในภาพรวมยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ “ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนยงัมีความมัน่คง” และสามารถเอ้ือหรือให้

ประโยชน์แก่ชุมชนไดใ้นระยะยาว โดยเฉพาะในดา้นการผลิตอาหารและการใชป้ระโยชน์ในครัวเรือน 
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บทที่ 4 

 
ระบบการผลติพืน้บ้าน 

 
ระบบการผลิตพื้นบา้นเป็นองคป์ระกอบหลกัที่ชาวบา้นละอูบใหค้วามส าคญัในการศึกษาเพราะเป็น

รากฐานที่ส าคญัในการด ารงชีวติของคนในชุมชน ระบบการผลิตพื้นบา้นที่ส าคญัมีดงัน้ี 
1) การท าไร่หมุนเวยีน  
2) การท านา  

4.1. การท าไร่หมุนเวยีน 

ชาวลเวอืะที่บา้นละอูบยงัมีการท าไร่หมุนเวยีน ในลกัษณะแปลงรวมของชุมชนอยู ่มีรอบในการหมุนเวยีน
ประมาณ 9-11 ปี ในการท าไร่นั้นชาวลเวอืะจะมีองคค์วามรู้และวธีิการในการจดัการเฉพาะดงัน้ี 

1. กำรเลือกพืน้ที ่

หมู่บา้นละอูบมีพื้นที่ท  าไร่หมุนเวยีนทั้งหมด 17 แปลง ซ่ึงบางแปลงจะรวมกนัท า ในปีเดียวกนัน่ืองจาก

พื้นที่นอ้ยโดยเรียกช่ือตามล าหว้ยและสนัเขา ตามรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

ปีที่  ไร่หมุนเวยีน หมายเหตุ 
1 โกลงเญือง –โฆละโรจ ใชใ้นปี 2558 (ม่าเนอึมเอีฮ) 
2 อาวมมงั และ ชตะมวย ใชใ้นปี 2557 (เบระ) 
3 อาวมฆิน ใชใ้นปี 2556 (เบรอึม) 
4 โกลงโลก ใชใ้นปี 2555 (เบรอึม) 
5 โกลงงะ-โมชู- มอกฆรัมกล่าวง ใชใ้นปี 2554 (เบรอึม) 
6 โกลงลอย ใชใ้นปี 2553 (เบรอึม) 
7 ไมจลอง และ โกลงโคะ + เตะนะ ใชใ้นปี 2552 (เบรอึม) 
8 โกลงมอยจ-มอกฆรัมกเซฮ ใชใ้นปี 2551 (เบรอึม) 
9 เตะลโอ  ใชใ้นปี 2550 (เบรอึม) 
10 เตะลโอกเซฮ และ โกลงเฆียก ใชใ้นปี 2549 (เบรอึม) 
11 โกลงฆรุก และ โกลงเซียง ใชใ้นปี 2548 (เบรอึม) 
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บางปีจะใชพ้ื้นที่ในการท าไร่ 2 แปลงพร้อมกนั ส่วนใหญ่จะใชปี้ละ 1 คร้ัง ขั้นตอนในการเลือกพื้นที่

และการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกใหก้บัสมาชิกในชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี  

• กำรประชุมหมู่บ้ำน (โปวกโคะยว่ง  ) 

จะเป็นขั้นตอนแรก เพือ่ก าหนดพื้นที่ที่จะท าไร่หมุนเวยีนในปีนั้นวา่จะใชพ้ื้นที่แปลงไหน โดย

จะมีผูน้ าพธีิกรรมที่เรียกวา่ “จาวโงว” ไปประกอบพธีิกรรมที่ไร่เหล่าที่คาดวา่จะท าไร่ในปีนั้น 

โดยใชไ้ก่ 4 ตวั  ในการประกอบท าพธีิกรรม  พธีิน้ีมีขอ้หา้ม คอื หา้มผูห้ญิงไปร่วมหรือทาน

อาหารจากพธีิกรรมนั้น โดยเฉพาะผูห้ญิงที่ก  าลงัตั้งทอ้ง หลงัจากท าพธีิเสร็จแลว้ ผา่นไปหน่ึง

คืน รุ่งขึ้นจะมีการท านายฝันจากคนแต่ละครัวเรือน ถา้ครัวเรือนไหนฝันดี เช่น ถา้ฝันเห็นแม่น ้ า

ใหญ่ ถือวา่ดี ก็จะตกลงเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ท  ากินในปีนั้น เพราะเส่ียงทายออกมาแลว้ดี เม่ือ

ท าไร่จะไดผ้ลผลิตดี แต่ถา้ฝันเห็นไฟ พาย ุ หมายความวา่ที่ตรงนั้นไม่ดี ไม่เหมาะส าหรับการ

ท าไร่หมุนเวยีนในปีนั้น ขา้วทีป่ลูกจะขึ้นไม่ดี สมาชิกในครอบครัวไม่สบาย เป็นตน้ 

ในอดีตการเลือกพื้นที่นั้นจะมีการน าเอาดินตรงที่จะท าไร่มาเส่ียงทาย “เจียกเตะ” ก่อน เรียกวา่ 

“ซโปก” โดยผูรู้้ในชุมชนจะเป็นคนท า พธีิน้ีจะท าที่หนา้บา้นผูใ้หญ่บา้น  ถา้เส่ียงทายออกมาดี

ก็จะพากนัไปถางไร่ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์ถา้เส่ียงทายออกมาไม่ดี ก็ไม่ท าใน

แปลงนั้น ตอ้งไปหาพื้นที่ใหม่  ถา้มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น เช่น เกิดฟ้าผา่ที่ไร่ จะยกเลิก

การปลูกขา้วในปีนั้น   

ในการเลือกพื้นที่นั้นจะเลือกพื้นที่ที่มีดินดีดว้ยโดยดูจาก 
o การสงัเกตตน้ไมใ้นบริเวณนั้น ตอ้งสีเขียว แน่น สมบูรณ์ ชุ่มช้ืน 

o เอาเน้ือดิน มาบีบและทิ้งไวห้น่ึงคืน ถา้ดินยงัเกาะแน่นอยูใ่นสภาพเดิม แสดงวา่ดินดี 

 

• กำรแบ่งพื้นที่ (โพรม รฆุ พริ) 

ในการแบ่งพื้นที่นั้นตระกูลยว่งมอยจไดสิ้ทธ์ิในการเลือกพื้นที่ก่อนเพราะเป็นตระกูลผูน้ าทาง

พธีิกรรมของหมู่บา้น จากนั้นจะเป็นตระกูลไตฮปลอง ลเมียง ยว่งเฮง และซมงั ถา้ครอบครัวไหนที่

ไม่มีที่ท  าไร่ ใหไ้ปขอที่หวัหนา้ของแต่ละตระกลู  

พื้นที่นั้นเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมของชุมชนแต่สิทธิในการใชป้ระโยชน์นั้นจะมีการ

แบ่งสรรปันส่วนไปใหก้บัแต่ละตระกูลตามกฎจารีตประเพณีตามที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แตล่ะ

ตระกูลก็จะเอาไปกระจายแบ่งกนัใหก้บัสมาชิกของตวัเอง 
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เม่ือขั้นตอนที่ 1 เสร็จส้ินผา่นไปแลว้ประมาณ  1 อาทิตย ์ ในวนัแบ่งพื้นที่จริง หรือ (รฆุพริ) 
ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นจะไปประชุมร่วมกนัที่บา้นผูใ้หญ่บา้น การแบ่งพื้นที่จะท าเป็นรายกลุ่ม ราย
ครอบครัว ซ่ึงเป็นการจดัการแบบดั้งเดิม โดยมีผูน้ า ผูรู้้ ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าทางพธีิกรรม ผูน้ าทางการ 
ผูน้ าตามกลุ่มมาช่วยกนัแบ่งพื้นที่ ในวนันั้นทุกคนจะรู้วา่ตวัเองไดพ้ื้นที่ตรงไหน หลงัจากนั้นไม่
เกิน 2 วนั โดยจะเลือกเอาวนัพฤหสับดี เพราะถือวา่เป็นวนัดีในการเร่ิมงาน ชาวบา้นจะพากนัไป
ถางไร่พร้อมกนัทั้งหมู่บา้น 

 

• กำรถำงไร่ ( กนั มอก ม่ำ)  
 การถางไร่จะเร่ิมเดือนกุมภาพนัธ ์ประมาณวนัที่ 13 เป็นตน้ไป โดยวนัแรกจะมีการฟันไร่(กนั
เลียก พริ) ถางไร่ ในพื้นที่ของตวัเองเพียงเล็กนอ้ย หรือประมาณคร่ึงชัว่โมงถึง 1 ชัว่โมง การฟันไร่อยา่ง
เป็นทางการจะกระท าในวนัรุ่งขึ้นโดยจะฟันจนเสร็จ อาจจะใชเ้วลา 1-2 สปัดาห์ การถางไร่ชายและ
หญิงจะช่วยกนั 
• กำรตำกเศษไม้ให้แห้ง (ดอง รดุม) 

 ขั้นตอนน้ีคอืหลงัจากถางไร่เสร็จ ก่อนที่จะมีการเผาจะปล่อยใหต้น้ไมแ้หง้ก่อนโดยใชเ้วลา
ประมาณ 1 เดือน หลงัจากนั้นจะเป็นการเผาไร่ ทุกปีนั้นจะเผาประมาณวนัที่ 25 มีนาคมถึง 30 มีนาคม 
• ท ำแนวกันไฟ (ไปฮ) 

 เป็นกิจกรรมที่ส าคญัมากก่อนที่จะมีการเผาไร่ เป็นกิจกรรมที่ชาวบา้นท ากนัมาตั้งแต่อดีตเพือ่
ควบคุมไฟไม่ใหล้ามออกไปนอกพื้นที่ หรือเขา้ไปในป่า โดยทุกครอบครัวจะมาช่วยกนัท าแนวกนัไฟ
รอบพื้นที่ไร่ ซ่ึงจะท าก่อนที่จะเผาไร่ประมาณ 3 วนัหรือบางปีท าแนวกนัไฟก่อนแค่ 1 วนัก็ได ้ถา้ท า
ก่อนหลายวนั อาจจะมีใบไมร่้วงทบัถมพื้นที่แนวกนัไฟ อาจท าใหไ้ฟลุกลามได ้การท าแนวกนัไฟเป็น
การป้องกนัพื้นทีอ่ื่น ป่าอนุรักษ ์ป่าตน้น ้า ป่าพื้นที่ท  ากินหรือไร่เหล่าของชาวบา้น ป้องกนัแมก้ระทัง่
สตัวป่์าทุกชนิดดว้ย 
• กำรเผำไร่ (โตก) 

 การเผาไร่เป็นการเผาหลงัจากที่มีการตากไมท้ี่ทิ้งไวป้ระมาณ 1 เดือนใหแ้หง้ และมีการท า
พธีิเล้ียงผีแนวกนัไฟ “โนกไปฮ” พธีิจะท าช่วงเชา้ เป็นวนัเดียวกนักบัวนัเผาไร่ พธีิจะท าช่วงเชา้ โดยใช้
ไก่ 7 ตวั เพราะมีความเช่ือวา่ เจา้ที่จะช่วยปกป้องไม่ใหไ้ฟไหมลุ้กลามออกไปพื้นทีอ่ื่น การเผาไร่จะท า
ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาที่แดดร้อนจดัมาก  
 ขอ้หา้มในการเผาไร่ คือ ผูช้ายที่มีภรรยาก าลงัตั้งครรภจ์ะหา้มเผาไร่ เพราะเช่ือวา่จะเกิดภยัร้าย
ต่อชาวบา้น ต่อตวัเอง เช่นไฟอาจลุกลามพืน้ที่อ่ืน หลงัจากเผาเสร็จหน่ึงวนั ชาวบา้นจะเขา้ไปดูพื้นที่ไร่
แต่ละแห่งวา่ไฟไหมดี้หรือไม่  (โฮว ตืาฮ ฆู ) พวกผูช้ายจะออกไปหาสตัวป่์าบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียง 
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• กำรก ำจัดเศษไม้ (บรำวม) 
 บราวม คือ การเก็บเศษไมท้ี่ไหมไ้ม่หมดในไร่ โดยน าไปกองไวเ้ป็นที่บริเวณที่ดินไหม้
ไม่คอ่ยดีหรือที่มีเศษไมเ้พือ่ใหดิ้นไหมท้ัว่ถึง จากนั้นจะมีการสร้างกระท่อมส าหรับพกั และจะทยอย
หวา่นเมล็ดผกัต่าง ๆ ที่เตรียมไว ้เช่น มนั เผอืก บวบ แตงกวา หรืออ่ืนๆ บางชนิดจะผสมไวก้บัเมลด็ขา้ว
เช่น งา งาด า งาขาว แตงกวา ดอกดาวเรือง ผกักาด ผกัอีหลืน( ฮลืาง)หรือพชืที่มีเมล็ดเล็กๆ ช่วงน้ีจะเป็น
ช่วงเดือน เมษายน (ตน้เดือน) ไม่เกินวนัที่ 10 ก่อนที่จะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
• กำรปลูกข้ำวไร่ (โม่ ) 

 การปลูกขา้วในไร่หมุนเวยีนส่วนใหญ่จะเร่ิมช่วงระยะเวลาประมาณวนัที่ 10-20 เมษายนทุกปี 
เป็นกิจกรรมที่ส าคญัของชาวบา้น แต่ละครอบครัวจะใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก ในการปลูกจะใช้
วธีิการช่วยเหลือกนั ในลกัษณะการแลกเปล่ียนแรงงานหรือการเอาม้ือเอาแรงกนั เร่ืองอาหารการกิน
นั้นนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัในวนันั้น ครอบครัวที่ปลูกขา้วในวนันั้นจะเตรียมอาหารหรือกบัขา้วที่คิดวา่
อร่อยที่สุด อาหารที่ชาวลเวอืะคิดวา่อร่อยที่สุดคือ เน้ือหมู คอืเอามาย  าที่เรียกวา่ “โตะซเบือก” จะเป็น
อาหารที่ตอ้นรับผูท้ี่มาช่วยงานในวนันั้น มีทั้งหญิง ชาย รวมทั้งเด็กดว้ย ผูช้ายจะท าหนา้ที่ขดุดว้ยเสียม
เพือ่ใหมี้หลุมส าหรับหยอดเมล็ดขา้ว ผูห้ญิงจะเดินตามและหยอดเมล็ดขา้ว ผูสู้งอายหุรือเจา้ของบา้นจะ
เตรียมและท าอาหารในวนันั้น ส่วนเด็กจะช่วยท าหนา้ที่ในการตกัน ้ า ระยะเวลาขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 1-2 
สปัดาห์ การปลูกขา้วไร่จะตอ้งมีครอบครัวหน่ึงที่น าในการปลูกก่อนเรียกวา่เปิดพื้นที่(โปฮเตะ) วนันั้น
จะมีแค่ครอบครัวเดียว ซ่ึงเป็นครอบครัวที่จะตอ้งปลูกก่อนทุกปี โดยจะใหผู้น้ า ซ มางเป็นคนปลูกก่อน 
หลงัจากนั้นครอบครัวอ่ืนก็จะทยอยปลูกตามกนัจนเสร็จส้ิน 
 ในการท าไร่หมุนเวยีนของชาวบา้นนั้น ชนเผา่ลเวอืะสมยัก่อน ชาวบา้นจะมีการลอ้มร้ัวรอบ
บริเวณไร่หมุนเวียน เพือ่ป้องกนัสตัวใ์หญ่ เช่น ววั ควาย ทั้งที่เป็นของชาวบา้นดว้ยกนัและจากหมู่บา้น
อ่ืน เขา้มาท าลายผลผลิต ดงันั้นทุกปีตอ้งมีการท าร้ัวบริเวณไร่ดว้ยโดยจะช่วยกนัทุกคน และท าใหเ้สร็จ
ก่อนที่ขา้วจะเร่ิมงอก เพือ่ป้องกนัววั ควายที่จะเขา้มากินตน้ขา้วของชาวบา้น 
• ตรวจสอบกำรงอกของเมล็ดข้ำว 

 ขั้นตอนต่อไปคอืการตรวจสอบเมล็ดขา้ววา่หลงัจากปลูกเสร็จ เมล็ดขา้วที่ปลูกนั้นงอก
ดีหรือไม่ คือหลงัจากที่ปลูกไปแลว้ประมาณ 1-2 อาทิตย ์
• ดำย/ถำงหญ้ำในไร่ (แรม) 
การดายหญา้ (แรม) ที่ไร่หมุนวยีน จะท า 3 คร้ังต่อปี คร้ังแรก  (แรมไรปฆู) ท าในช่วงตน้เดือน

มิถุนายนของทุกปี คร้ังที่ 2 (แรมไรปแม ) ท าในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงที่ตน้ขา้วก าลงั

เจริญเติบโต คร้ังที่ 3 (แรมไรป ลอย ) ท  าในช่วงเดือนกนัยายน เป็นช่วงที่ขา้วก าลงัออกรวง การก าจดั

หญา้คร้ังที่ 3 น้ีจะท าใหเ้ก่ียวขา้วไดง่้ายขึ้น การดายหญา้แต่ละคร้ังนั้น คร้ังที่ 1 กบัคร้ังที่ 2 จะท าละเอียด
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กวา่คร้ังที่ 3 การเก่ียวหญา้หรือถอนหญา้แต่ละคร้ังนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหนา้ที่ของผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย

เพราะวา่เป็นงานที่ละเอียดอ่อน 

• กำรเกีย่วข้ำว (มกั) 
 การเก่ียวขา้วจะเร่ิมในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี วนัแรกในการเก่ียวนั้น ส่วนมาก
จะเลือกเอาวนัพฤหสับดี ซ่ึงเป็นวนัดีตามความเช่ือของชาวลเวอืะ เป็นวนัเร่ิมงานทุกอยา่งถึงแมว้า่วนั
นั้นจะไม่ไดเ้ก่ียวเตม็ที่ก็ตาม ในวนันั้น ทุกครอบครัวจะมีการเรียกวญิญาณขา้วใหก้ลบัมาไบญเฮงาะ 
แลว้ทิ้งไว ้หน่ึงวนัแลว้ก็ไป ฮนมัเฮงาะ (ส าหรับผูท้ี่นบัถือดั้งเดิม) ส าหรับศาสนาอ่ืนก็จะขอกล่าว
ขอบคุณพระเจา้ของตวัเองหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ตวัเองนบัถืออยู ่
• กำรนวดข้ำว (ปุฮเฮงำะ) 

 หลงัจากเก่ียวขา้วเสร็จแลว้ 2-3 วนั จะมีการนวดขา้ว ชาวบา้นถือวา่เป็นระยะเวลาที่
ส าคญัที่สุด เพราะวา่เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตจากไร่ ช่วงน้ีชาวบา้นบอกวา่ท างาน 1 วนั กิน 1 เดือน 
ท างาน 1 เดือน กิน 1 ปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบา้นรอคอยมานานหลายเดือน การ ตีขา้ว จะมีพธีิฟาด
ขา้ว(เฟียดเฮงาะ) เป็นพธีิกรรมในครอบครัวก่อนฟาดขา้ว โดยบุคคลแรกที่ตีขา้ว จะหนัหนา้ไปทางตน้
น ้ า ช่วงเก่ียวขา้วกบัช่วงนวดขา้ว ชาวบา้นจะไปท างานแต่เชา้และกลบัมาค ่ามืด ช่วงน้ีจะใชเ้วลาเกือบ 1 
เดือน เสร็จแลว้จะน าขา้วไปเก็บที่บา้นหรือยุง้ฉางของตน 
 ในวนันวดขา้วนั้น ครอบครัวจะพาญาติพีน่อ้งมาช่วยกนันวด ในวนัที่นวดนั้นก่อนที่
คนอ่ืน ๆ จะนวดขา้ว ผูท้ี่เป็นเจา้ภาพในวนันั้นจะเป็นผูท้ี่ตีก่อน จากนั้นคนอ่ืนจะตีตาม ผูช้ายจะเป็นคน
ตี ส่วนผูห้ญิงจะเป็นผูท้ี่คอยเก็บมาส่ง(เราะเฮงาะ)ใหผู้ช้ายตีที่ตะลงั (รบุฮ) ส่วนเจา้ภาพจะช่วยท าอาหาร 
คนแก่และท าพธีิต่าง ๆ ส่วนเด็ก ๆ จะช่วยกนัตกัน ้ าและกินขา้ว เพราะเม่ือก่อนเด็ก ๆ ไม่มีการไป
โรงเรียน สมยัน้ีก็มีอยูบ่า้ง เด็กก็ลาเรียนมาช่วยงานในวนันั้นเฉพาะที่มีการตีขา้ว ในวนัที่ตีขา้วนั้น 
พอ่บา้นและแม่บา้น แม่ลูกอ่อนจะใหก้ลบัไปก่อน หนุ่มสาวกบัเจา้ภาพจะช่วยท าจนเสร็จ เก็บขา้วเขา้ยุง้
ฉางแลว้ค่อยกลบั 
• จัฮ (พธีิระดบัชุมชน) แจง้ใหท้ราบวา่การใชท้ี่ดินส้ินสุดลง ทุกคนสามารถไปหาพชืผกัที่เหลือ

ในไร่ ได ้

• กำรเรียกขวัญ (กอกลป)ุ  
เป็นความเช่ือของชาวบา้นวา่เม่ือไดท้  ามากินในพืน้ที่ในการปลูกขา้วและผกัต่าง ๆ 1 ปีที่ผา่น

ไปเช่ือวา่วญิญาณอาจจะอยูใ่นพื้นที่ตรงนั้น จึงมีการท าพธีิเรียกขวญัเรียกวญิญาณใหก้ลบับา้นทั้งหมด 

มิฉะนั้นจะมีส่ิงไม่ดีเกิดขึ้นหลงัจากนั้น 
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พืชที่ปลูกในไร่ข้ำว 
 พชืที่ปลูกในไร่ขา้วมีหลายชนิด มีทั้งพชื ผกั หวัมนัและดอกไม ้บางชนิดเร่ิมหายไป ส่วนหน่ึงมาจาก
การใชป้ระโยชน์ของพชืเอง เช่น พืชไหนไม่ไดใ้ช ้ชาวบา้นก็จะปลูกลดลง เช่น โซง ซ่ึงใชส้ าหรับท าขา้วตอก
และเหลา้ เป็นตน้ ส าหรับพนัธุข์า้ว จะมีทั้งพนัธุข์า้วเจา้และพนัธุข์า้วเหนียว ที่นิยมปลูกกนัมาก คอื เฮงาะ
เพรือน/เฮงาะระโนง (ขา้วเจา้) และ เฮงาะปิดลองเฮลาะ/เฮงาะปิดลองโนง/เฮงาะปิดกวน (ขา้วเหนียว) 
 
ล ำดับ พืช พันธ์ุ/ลักษณะ 

1 ขา้วไร่*  

เฮงาะเล่ีญ,เฮงาะรเซฮ,เฮงาะเพรือน

เฮงาะปิด,,เฮงาะปิดลอง, 

 

พันธ์ุข้ำวจ้ำว มีเฮงาะเลีญ/เฮงาะรเซฮ(นิยมอนัดบัสอง)/
เฮงาะเพรือน/เฮงาะระโนง (นิยมที่สุด) เพราะปริมาณ
เยอะ เมล็ดขาว อร่อย/เฮงาะกลอยฮ 
พันธ์ข้ำวเหนียว มี เฮงาะปิดซครัก(นิยมอนัดบัสอง)/
เฮงาะปิดลองเฮลาะ/เฮงาะปิดลองโนง/เฮงาะปิดกวน(นิยม
ที่สุด) เพราะไม่เลือกดิน ขึ้นไดดี้ในทุกพื้นที ่

 โซง เร่ิมไม่ปลูก เกะกะ ตน้ใหญ่   

(ท าขา้วตอก เหลา้)  

 

 ฮลืาง (3) 1-2 เดือน  

 คมัปอม (4) 1-2 เดือน  

 ไบ  

 โบรยจ  

 ฮลืางลเวอืง  

 แก 1-2  เดือน  

 มูทวั  

 บีโฮ  ลองโนง/แค/เตียน  

 กวย ท าเหลา้ เร่ิมหาย  
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 รไมแซม  

 โตะโกละ (1) 1 เดือน 

ลโง 

 

 ลงะ  

 ลโงลองโนง  

 ซปิ ท าเหลา้ เร่ิมหาย  

 มูฮอย  

 ซปุย  

 เอีจ  

 ฮาวน  

 แซล  

 แมนออน  

 ตูเตีย  

 แปลาวม  

 โตะเพระ  

 รเปีย  

 รเปียกู  

 ฮนงัรกาว  

 รไมแซมโม่ะ  

 เป  
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 ตุน 

ฆฮั 

 

 โตะซงาจวั (2)  1 เดือน  

 เตียด่อกค า  

 เตียซุกรปุม ประเภทดอก  เพือ่ความ

สวยงาม ใชท้  าพธีิหลงัเก่ียวขา้วเสร็จ 

 

 เตียดุป ประเภทดอก เพือ่ความสวยงาม 

ใชท้  าพธีิหลงัเก่ียวขา้วเสร็จ 

 

 เตียเคระ ประเภทดอก เพือ่ความสวยงาม 

ใชท้  าพธีิหลงัเก่ียวขา้วเสร็จ 

 

 ดอกบานช่ืน  

 ซเครียง  

 จกัไค  

 วนัเฮงาะ  

 กลืาฮ  

 รซืาน  

 
 
กำรเก็บเมลด็พันธ์ุ 
 การเก็บเมล็ดพนัธุเ์ป็นขั้นตอนที่ส าคญัอนัหน่ึง เพราะจะไดมี้เมล็ดส าหรับปลูกในปีถดัไป ในการคดั
เก็บรักษาเมล็ดพนัธุน์ั้น ชาวบา้นมีวธีิการดงัน้ี 

• เลือกผลที่สมบูรณ์ 

• รอจนแก่แลว้ค่อยเก็บ จากนั้นเอาผา้ห่อไว ้

• เก็บบนเตาไฟ เพือ่ไม่ใหม้อดกิน 
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ชุมชนบา้นละอูบยงัมีวถีิชีวติหลกัที่ผกูพนัอยูก่บัการท าการเกษตร โดยเฉพาะการท าไร่หมุนเวยีน โดย
ชุมชนมีการจดัสรรพื้นที่ในการท าไร่เพียงพอกบัสมาชิกในชุมชน โดยผา่นกฎเกณฑแ์ละกติกาที่สืบทอดและ
ปฏิบติัต่อกนัมา องคค์วามรู้เหล่าน้ียงัด ารงอยู ่เพราะชุมชนยงัมีการปฏิบติักนัอยา่งต่อเน่ืองทุกปี   

นอกจากน้ีผลผลผลิตที่ไดจ้ากไร่ขา้ว จะเห็นไดว้า่มีพนัธุพ์ชืหลากหลายชนิด ที่ชาวบา้นน ามาใช้
รับประทาน ท าเป็นยา ท าเป็นเคร่ืองประดบั ตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยไม่ตอ้งพึ่งพาตลาดจากภายนอก ซ่ึง
ถือเป็นความย ัง่ยนืและความมัน่คงทางดา้นอาหารของคนในชุมชน  
 

4.1.1 การท านา 

การท านาขั้นบนัไดเป็นความเช่ียวชาญและองคค์วามรู้ของชาวละเวอืะ ที่ปฏิบติัและสืบทอดกนัมา
ยาวนาน เร่ิมตั้งแต่การเลือกพื้นที่ การบุกเบิกนา การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การหวา่นกลา้ การปลูก การดูแล 
จนกระทัง่เก็บเก่ียวผลผลิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• กำรเลือกพืน้ที่ เบิกนำ จะดูพื้นทีท่ี่มีน ้ า สามารถขดุล าเหมืองเอาน ้ ามาท านาได ้และดูสภาพของ
พื้นที่วา่เป็นที่ราบหรือที่ดอน คุณภาพของดินดีหรือไม่ นาจะมีสองประเภทคือ นาดอนและนา
หล่ม นาหล่มจะใชแ้รงคนขดุเป็นขั้นบนัได จากบนลงล่าง (ชิกโบก)  ส่วนนาดอน (ชิกโฆละ)จะ
ขดุจากล่างขึ้นบน 

• ขั้นตอนกำรท ำนำ 
1. เตรียมที่หวา่นกลา้ ช่วงตน้เดือนเมษายน หวา่นตน้กลา้เดือนพฤษภาคม ระยะเวลาหน่ึง

เดือนถึงส่ีสิบหา้วนั เตรียมรถไถ สมยั ก่อนเตรียมควาย 

2. โกยจนาเมือง ขดุลอกร่องน ้ าที่เหมือง 

3. ปล่อยน ้ าลงนา 

4. ไถนาช่วงตน้เดือนมิถุนายน 

5. ซ่อมคนันา 

6. ไถซ ้ าแลว้คราด 

7. ด านา/เซือมซิก ท าพธีิโนกไกญนาเมือง/เล้ียงผหีวัเหมือง เล้ียงผีเจา้ที่ ( เลียงพเีจาตี) 

8. ซ่อมแซมร้ัวนา รอบนา 

9. ดูแลน ้ า 

10. เอาหญา้ช่วงเดือนสิงหาคม 

11. ขา้วตั้งทอ้งช่วงกนัยายน 

12. ตน้ตุลาคม ปลอง/ออกรวง 
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13. กลางตุลาคม ขา้วโนม้ (เฮงาะนุ่ม) ประมาณหน่ึงอาทิตยปิ์ดน ้ า 

14. หลงัปิดน ้ าหน่ึงอาทิตย ์เก่ียวขา้ว ปลายตุลาคม-ตน้พฤศจิกายน 

15. นวดขา้ว /ท  าพธีิคลา้ยกบัขา้วไร่ 

 
พันธ์ุข้ำวนำ 

ข้ำวจ้ำว 
1. ขา้วเหลืองรติน 

2. ขา้วเนือมเฮงาะปิญ 

3. ขา้วเหลืองรเซฮ 

4. ขา้วมะลิดอย 

ข้ำวเหนียว 
1. เฮงาะปิดเล่ีญ 

พื้นที่ส าหรับการท านามีไม่มากนกั เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง พื้นที่ที่สามารถบุกเบิกและ
ท านาไดมี้เฉพาะในบริเวณหุบเขา ทีส่ามารถน าน ้าเขา้มาใชป้ระโยชน์ไดเ้ท่านั้น ดงันั้นการท าไร่ก็ยงัอาชีพ
หลกัของชุมชน 

ในส่วนของการผลิต (การท านา/ท าสวน) มีสายน ้า 2 เสน้หลกัที่ใชท้  านาไดแ้ก่ 

• น ้ าลา (โกลงลา) เป็นตน้สายแม่น ้ าแม่ลาหรือแม่น ้ ายวม 

• น ้ ากู่จอ (โกลงจอง) ไหลบรรจบกบัหว้ยโกลงด่อง จากนั้นไปรวมกบัโกลงอมลาน และสุดทา้ย

เป็นแม่น ้ าแม่สะเรียง (โกลงเฆลียญ) 

มีล าหว้ยรอง ดงัน้ี 
• โกลงตอยจ 

• โกลงฆรุก 

• โกลงมอกฆรัม 

• โกลงงะ 

• โกลงเชียง 
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กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 กรรมสิทธ์ิในดินของชาวลเวอืะมีทั้งกรรมสิทธ์ิส่วนตวัและกรรมสิทธ์ิส่วนรวม กรรมสิทธ์ิส่วนตวัส่วน
ใหญ่จะเป็นที่นา ที่สวนและที่บา้น ซ่ึงไดจ้ากการบุกเบิกเอง หรือ ไดรั้บมรดกตกทอดมาจากพอ่แม่ ส่วน
กรรมสิทธ์ิส่วนรวมนั้นจะเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวยีน พื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะซ่ึงชุมชนเป็นเจา้ของและใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  
1.กรรมสิทธ์ิส่วนตัว  
1.1 ที่นำ 80% มีที่นำจำกกำร 

• บุกเบิก 

• ไดรั้บมรดก แบ่งใหลู้กเท่า ๆ กนั แลว้แต่วา่จะเอาเป็นที่ดินหรือตวัเงิน มรดกใหลู้กชาย 

• ซ้ือเพิม่ 

1.2 ที่สวน จำกกำร 
• บุกเบิก 
• ไดรั้บมรดก  
• ซ้ือเพิม่ 

ปลูกไมย้นืตน้ ไมผ้ล พชืผกั กาแฟ กะหล ่า ถัว่แดง ถัว่ดิน เสาวรส 
1.3 ที่บ้ำน เป็นมรดกใหก้บัลูกชายคนสุดทอ้งจะไดโ้อกาสเลือกที่นาที่ดีๆ ถา้เป็นคนทีอ่ยูดู่แลพอ่แม่ 
 

2.กรรมสิทธ์ิส่วนรวม 
2.1 ที่ไร่ 
2.2 พืน้ที่ป่าใชส้อย, สงวนอนุรักษ ์

• ป่าโตโม เป็นป่าใชส้อยในชุมชน ใชร่้วมกนั ใชเ้ล่ือยมือ หา้มขาย 

• นองตะไน เป็นป่าอนุรักษข์องหมู่บา้น 

• ป่า food bank หา้มเก็บไมฟื้น กรณีไมล้ม้มีการประมุล คนเห็นได ้5 % 

• ป่าสองขา้งทาง ไมฟื้น ไร่เหล่า 

2.3 ป่าชา้ 
2.4 วดั/ โบสถ์ 
2.5 ประปา/หว้ย     ประปา จะเปิดบริการ 8 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤษภาคม) อีกหกเดือนใหใ้ชน้ ้ าฝน  
 - ประปาหว้ยหินแตก  (โกลงซโมะม่ะ) 
 - ประปาหว้ยสม้ป่อย (โกลงโซมปวย) 
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 - ประปาหว้ยมะไฟขาว (โกลงโจะปิญ) 
 -ประปาหว้ยโตะฆวต (โกลงโตะฆวต) 
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บทที่ 5 

ฐำนทรัพยำกรและกำรจัดกำรทรัพยำกรโดยชุมชน 
 

ฐานทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า มีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อระบบการผลิตของชุมชนบา้นละ
อูบ โดยชาวบา้นมีองคค์วามรู้และการจดัการดงัน้ี 
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5.1 กำรจัดกำรที่ดิน 

ในหมู่บา้นมีการจ าแนกที่ดินโดยเฉพาะส าหรับการผลิตออกเป็น ๓ ประเภท คือ พื้นที่ไร่
หมุนเวยีน พื้นที่ท  านาและพื้นที่ท  าสวน แต่ละประเภทก็จะมีการจดัการที่แตกต่างกนัออกไป 

1) พื้นที่ไร่หมุนเวยีน ชาวบา้นแบ่งพื้นที่ไร่หมุนเวยีนออกเป็น 17 แปลงยอ่ย และใชห้มุนเวยีน
กนัไป ในอดีตการท าไร่หมุนเวยีนจะใชพ้ื้นที่เยอะ เพราะจะท ากนัทุกครอบครัว โดยมีรอบหมุนเวยีน
ประมาณ 9 ปี แต่ปัจจุบนัการท าไร่หมุนเวยีนมีจ านวนลดลง พื้นที่ที่ใชก้็มีจ  านวนลดลง ประมาณ ๑ ใน 
๓ ของพื้นที่ที่ใชส้มยัก่อน เน่ืองจากชาวบา้นส่วนใหญ่มีนา มีขา้วพอกิน และมีรายไดเ้สริมจากแหล่ง
อ่ืนๆ รอบการหมุนเวยีนก็ขยายออกไปมากขึ้น จาก 9 ปี เป็น 11 ปี ตามตารางดา้นล่าง 
 
ปีที ่ ไร่หมุนเวียน หมายเหตุ 

1 โฆละโรยจ และโกลงลไอญ ใชใ้นปี 2558 (ม่า) 
2 อาวมมงั ชตะมวย และโกลงเญือง ใชใ้นปี 2557 (เบระ) 
3 อาวมฆิน ใชใ้นปี 2556 (เบรอึม) 
4 โกลงโลก ใชใ้นปี 2555 (เบรอึม) 
5 โกลงงะ-โมชู- มอกฆรัมกล่าวง-  ใชใ้นปี 2554 (เบรอึม) 
6 โกลงลอย ใชใ้นปี 2553 (เบรอึม) 
7 ไมจลอง และ โกลงโคะ + เตะนะ ใชใ้นปี 2552 (เบรอึม) 
8 -มอกฆรัมกเซฮโกลงฆรุก และ โกลงเซียง ใชใ้นปี 2551 (เบรอึม) 
9 เตะลโอ  ใชใ้นปี 2550 (เบรอึม) 
10 เตะลโอกเซฮ และโกลงเฆียก ใชใ้นปี 2549 (เบรอึม) 
11 โกลงมอยจ ใชใ้นปี 2548 (เบรอึม) 

 
 

  จากตารางจะเห็นวา่บางปีการท าไร่หมุนเวยีนจะใชพ้ื้นที่ ๒ แปลงหรือ ๓ แปลงพร้อมกนั บาง
ปีใชพ้ื้นที่แปลงเดียว ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขนาดของพื้นที่ที่เลือกท าไร่ในปีนั้น ในการท าไร่นั้นจะท าเป็นแปลง
ใหญ่ โดยทุกครอบครัวในชุมชนจะไปท าร่วมกนั โดยมีการจดัสรรพื้นที่ใหก้บัแต่ละครอบครัว โดยผา่น
กฎเกณฑแ์ละกฎจารีตที่ปฏิบติักนัมา ผา่นผูน้ าสายตระกูลในชุมชน 
  พื้นที่ที่เลือกส่วนใหญ่เป็นดินที่มีสภาพดี อุดมสมบูรณ์ โดยชาวบา้นมีองคค์วามรู้และวธีิในการ
พจิารณาคดัเลือกพื้นที่ท  าไร่ดงัน้ี 

๑)  พจิารณาตามพื้นที่ครบรอบที่จะท าไร่ 
๒) พจิารณาจากขนาดของพื้นที่ถา้มีนอ้ยจะเลือกแปลงอ่ืนมาเสริม 
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๓) พจิารณาถา้แปลงใดแรง(พริโซมไกญ) จะตอ้งมีการเล้ียงผโีดยใชว้วัในการประกอบ
พธีิกรรม (โนกเตะพริ) 
๔) ในการท าไร่แต่ละปีถา้แปลง(รปึม)ใดที่ชาวบา้นท าสวนถาวรจะไม่มีสิทธิท าไร่ในแปลง
(ฮราวม)นั้นอีก 

กรรมสิทธ์ิและการถือครองที่ดนิ 
  ไร่หมุนเวยีนนั้น ถือเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมของชุมชน โดยมีการจดัสรรใหก้บัสมาชิกของแต่ละ
สายตระกูล ส่วนใหญ่จะยดึเอาพื้นที่เดิมที่เคยจดัสรรใหแ้ต่ละครอบครัวเป็นเกณฑใ์นการจดัสรรคร้ังต่อๆ 
ไป  
การเปลี่ยนแปลง 

- ปัจจุบนัชาวบา้นเร่ิมมีการปรับเปล่ียนระบบการผลิต จากการผลิตแบบยงัชีพ (ปลูกขา้วเป็นหลกั) 
มาปลูกพชืเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น กะหล ่าปลี กระทกรก (เสาวรส) ถัว่แดง ขา้วโพดสตัว ์ถัว่ลิสงและ
สวนไมผ้ล ฯลฯ บางครัว เลยใชพ้ื้นที่ต่อเน่ือง แทนที่จะปล่อยใหดิ้นพกัฟ้ืนทั้งผนื เหมือนในอดีตที่
ผา่นมา ท าใหดิ้นเร่ิมเส่ือมและตอ้งใชปุ้๋ ยเคมีมากขึ้น ประเด็นน้ีทางชุมชนยงัไม่มีมาตรการหรือแนว
ทางการรับมือกบัปัญหาดงักล่าว 

- ขอบเขตหมู่บา้น ในอดีตผูอ้าวโุสและผูน้ าของบา้นละอูบมีการพดูคุยและสร้างขอ้ตกลงกบัชุมชนที่
อยูใ่กลเ้คียงเก่ียวกบัขอบเขตพื้นที่ของหมู่บา้นละอูบ ปัจจุบนัชุมชนใกลเ้คียงเร่ิมมีการขยายพื้นที่ท  า
กินและการใชป้ระโยชน์ของชุมชนเพือ่นบา้นเขา้มาในพื้นที่ของบา้นละอูบมากขึ้น ท าใหเ้กิดกรณี
พพิาทระหวา่งชุมชน เร่ืองเขตแดน ซ่ึงยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้ ปัญหาส่วนหน่ึงคือ ขอบเขตพื้นที่
ของบา้นละอูบนั้นครอบคลุมเขตพื้นที่ทางการปกครองมากกวา่ ๒ ต าบล คือ ต าบลหว้ยหอ้ม ต าบล
ท่าผาปุ้ม และแม่ลานอ้ย  

 
   ๒) พื้นที่นา  
  ชาวบา้นละอูบประมาณร้อยละ ๙๐ มีที่นาของตวัเอง ส่วนใหญ่ไดม้าจากมรดก และการซ้ือ
เพิม่เติมจากชุมชนใกลเ้คียง 
การจัดการ 
  ที่นาถือเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลของแต่ละครอบครัว ในการท านาจะมีการขุดเหมืองฝายเพือ่
ดึงน ้ าเขา้มาส าหรับการท านา ดงันั้น ครอบครัวที่มีนาอยูใ่นบริเวณเดียวกนั และใชน้ ้ าสายเดียวกนั จะมา
ช่วยกนัขดุเหมืองฝาย และขดุลอกเหมือง กรณีทีล่  าเหมืองตื้นเขิน 
การเปลี่ยนแปลง 

- นาหล่มเป็นนาดอน 
จากการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพดินในการท านา มีที่นาบางแห่งที่เคย
เป็นนาหล่มเม่ือสภาพอากาศเปล่ียนไดแ้หง้ลงกลายเป็นนาดอนซ่ึงเดิมสภาพนาหล่มไม่สามารถ
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เพาะปลูกไดเ้พราะนาหล่มมีน ้ามากและลึก เม่ือเปล่ียนสภาพท าใหส้ามารถท านาไดแ้ละขา้วก็เจริญงอก
งามดี 

- นาดอนเป็นนาร้าง  
ในขณะเดียวกนัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าใหน้าดอนบางแห่งแหง้แลง้ น ้ าไม่
เพยีงพอต่อการท านา จึงกลายเป็นนาร้าง เช่นในโกลงเวยีง ในปี 2556 แต่สภาพไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นทุกปี 
บางปีถา้ฝนมากก็เพยีงพอต่อการท านา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือดินสไลดจ์ากการที่ฝนมากบางปี ท าให้
ไดข้า้วนอ้ยกวา่เดิม 
 
  ๓) พื้นทีส่วน 
ปัจจุบนัมีการใชพ้ื้นที่ไร่เหล่าเป็นสวนถาวรเพิม่ขึ้น มีการปลูกพชืเศรษฐกิจอ่ืน เช่น กะหล ่าปลี ถัว่แดง 

ขา้วโพด ซ่ึงส่งผลใหดิ้นไม่ไดพ้กัจึงตอ้งอาศยัปู๋ ยเคมีมากขึ้น แต่ก็ยงัมีบางส่วนที่ไม่ถางไร่แต่ปล่อยให้
ที่ดินมีไมใ้หญ่และปลูกไมผ้ลเช่น มะม่วง ขนุน ลูกเนียง เพิม่ขึ้นจากนั้นปลูกกาแฟลงในดิน ตน้ไมจึ้งเป็น
แนวกนัแดดและฝนใหต้น้กาแฟ ซ่ึงแนวโนม้ที่จะเป็นพชืเศรษฐกิจส าคญัของหมู่บา้นในอนาคต 

5.2 กำรจัดกำรน ำ้ 

หมู่บา้นละอูบเป็นแหล่งตน้น ้ าหลายสาย โดยแม่น ้ าสาขายอ่ยเหล่าน้ีจะไหลลงสู่แม่น ้าหลกั ๒ สาย คือ 
แม่น ้ าลา (โกลงลา) และแม่น ้ าจอง (โกลงจอง) แม่น ้าลา ไหลลงสู่แม่น ้ ายวมและแม่น ้ าสาละวนิตามล าดบั 
แม่น ้ าสายน้ีมีทั้งหมด 40 ล าหว้ยยอ่ย ชาวบา้นใชน้ ้ าส าหรับท านา 5 หว้ย น ้ าแม่ลาน้ีจะมีน ้ าไหลตลอดปี 
แต่ฤดูแลง้ ปริมาณน ้ าจะลดลงแต่ไม่แหง้ แม่น ้าจอง (โกลงจอง) มีทั้งหมด 32 ล าหว้ยยอ่ย ชาวบา้นใชน้ ้ า
ท  านาทั้งหมด ๘ ล าหว้ย โกลงจองไหลลงน ้ าแม่สะเรียง และไหลลงแม่น ้ าสาละวนิตามล าดบั   แม่น ้ า
เหล่าน้ีมีความส าคญัและมีประโยชน์กบัชุมชน ทั้งเป็นแหล่งบริโภค อุปโภค (ประปาภูเขา) และการผลิต 
โดยเฉพาะการท านาและท าสวน แม่น ้ าสาขาที่ส าคญัๆ มีดงัน้ี 

 
ล าห้วยหลัก ล าห้วยสาขา ประโยชน์ 

โกลงลา 
 

โกลงมอกฆรัม ท านา ท าสวน 
โกลงโมฮชู ท านา  
โกลงเชียงระ ท านา  
โกลงเชียงแตวะ ท านา  
โกลงโครง ท านา ท าสวน 
โกลงลเฮะ ท านา ท าสวน 
โกลงรอาวมน่อง ท านา ท าสวน 
โกลงตอยจ ท านา ท าสวน 
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โกลงรอาวมมงั ท านา ท าสวน 
โกลงเตะโดง ท านา 
โกลงเฌือง ท านา ท าสวน 
โกลงเอาะลอง บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงรอาวมปลืาฮ บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงปัว ท านา ท าสวน 
โกลงลวตเวอื บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงงะ ท านา ท าสวน 
โกลงรอาวมรบิญ ท านา  
โกลงชิจเปือะอีซมั ท านา 
โกลงเตะลโอ บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงเครียก บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงรมอยจมะอีโซม บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงฮาว บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงไฮลจ ท านา ท าสวน 
โกลงลไอญ ท านา ท าสวน 
โกลงจืาซครัก บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงจอก ท านา  
โกลงครัง ท านา ท าสวน 
โกลงซตะมวย ท านา ท าสวน 
โกลงซอาวป ท านา ท าสวน 
โกลงล่า ท านา ท าสวน 
โกลงพาวปเลีจ ท านา ท าสวน 
โกลงเวยีง ท านา ท าสวน 
โกลงซโมะม่ะ บริโภคในหมู่บา้น,ท านา ท าสวน 
โกลงโซมปวย บริโภคในหมู่บา้น,ท านา ท าสวน 
โกลงลปลาวง  ท านา ท าสวน 
โกลงเครือต บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงไมจลอง บริโภคตอนท าไร่ ท านา 
โกลงเอาะลอง บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงฮละเอีจ บริโภคตอนท าไร่ 
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โกลงเฆียก บริโภคตอนท าไร่ 
  
โกลงจอง มีทั้งหมด 32 สาขา  
โกลงเวอืฮเด่ือะ ท านา 
โกลงเวยีง ท านา 
โกลงปอกรอง ท านา ท าสวน 
โกลงโคะ ท านา ท าสวน 
โกลงโคะลองครัน ท านา  
โกลงรฮมงั ท านา ท าสวน บริโภคในชุมชน* 
โกลงลโลวงยว่งกอก ท านา 
โกลงกเด่ีญ ท านา ท าสวน 
โกลงโจะปิญ ท านา ท าสวน บริโภคในชุมชน* 
โกลงระ ท านา  
โกลงญุญงั บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงยมุซงั ท านา 
โกลงซา ท านา ท าสวน 
โกลงพริชุ บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงดวัแกว ท านา 
โกลงลโลวงล่า ท านา 
โกลงโตะเวอืะ ท านา ท าสวน 
โกลงเงียกมวยญเมียง ท านา ท าสวน 
โกลงฮละเอีจ ท านา ท าสวน 
โกลงอาวมฆินระ ท านา ท าสวน 
โกลงอาวมฆินแตวะ ท านา ท าสวน 
โกลงฮละพลุมฮี บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงลอยระ ท านา 
โกลงลอยแตวะ ท านา 
โกลงฮละโดะปิง บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงเปือกซลิง บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงลลงั ท านา ท าสวน 
โกลงรเฆืองวจิ ท านา 
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โกลงพริลอยฮ บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงเญือะลาว บริโภคตอนท าไร่ 
โกลงเญือะอาซิง บริโภคในบา้น 
โกลงไรญ ท านา 

 
จากการเก็บขอ้มูลแม่น ้ าล าหว้ยในช่วงฤดูแลง้ ล าน ้ าแต่ละสายมีสภาพดงัน้ี 

ล าห้วยหลัก ล าห้วยสาขา สถานะล าห้วย 
โกลงลา โกลงมอกฆรัม น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 

โกลงโมฮชู น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงเชียงระ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงเชียงแตวะ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงโครง น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงลเฮะ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงรอาวมน่อง น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงตอยจ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงรอาวมมงั น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงเตะโดง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงเฌือง น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงเอาะลอง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงรอาวมปลืาฮ น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงปัว น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงลวตเวอื น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงงะ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงรอาวมรบิญ น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงชิจเปือะอีซมั น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงเตะลโอ น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงเครียก น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงรมอยจมะอีโซม น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงฮาว น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงไฮลจ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงลไอญ น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
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โกลงจืาซครัก น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงจอก น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงครัง น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงซตะมวย น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงซอาวป น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงล่า น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงพาวปเลีจ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงเวยีง น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงซโมะม่ะ น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงโซมปวย น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงลปลาวง  น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงเครือต น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงไมจลอง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงเอาะลอง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงฮละเอีจ น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 

 โกลงเฆียก น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงจอง โกลงเวอืฮเด่ือะ น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 

โกลงเวยีง น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงปอกรอง น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงโคะ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงโคะลองครัน น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงรฮมงั น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงลโลวงยว่งกอก น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงกเด่ีญ น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงโจะปิญ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงระ น ้ าเหลือร้อย ๕๐ จากฤดูฝน 
โกลงญุญงั น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงยมุซงั น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงซา น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงพริชุ น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงดวัแกว น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
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โกลงลโลวงล่า น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงโตะเวอืะ น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงเงียกมวยญเมียง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงฮละเอีจ น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงอาวมฆินระ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงอาวมฆินแตวะ น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงฮละพลุมฮี น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงลอยระ น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงลอยแตวะ น ้ าเหลือร้อย ๑๐ จากฤดูฝน 
โกลงฮละโดะปิง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงลลงั น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงรเฆืองวจิ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
โกลงพริลอยฮ น ้ าเหลือร้อย ๓๐ จากฤดูฝน 
โกลงเญือะลาว น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงเญือะอาซิง น ้ าเหลือร้อย ๒๐ จากฤดูฝน 
โกลงไรญ น ้ าเหลือร้อย ๔๐ จากฤดูฝน 
  

 
 จากตารางจะเห็นวา่ล าหว้ยหลายสายในช่วงฤดูแลง้ปริมาณน ้ าจะเหลืออยูน่อ้ย ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
จากสภาพในช่วงฤดูฝน ปริมาณน ้ าน้ีในแต่ละปีจะไม่เหมือนกนั ขึ้นอยูก่บัปริมาณน ้าฝนในปีนั้นๆ  

 
การจัดการน า้ 

ในการจดัการน ้ า ชาวบา้นมีการรักษาพื้นที่แหล่งตน้น ้ า และมีกิจกรรมในการอนุรักษเ์ช่น พธีิ 
การอนุรักษพ์นัธุส์ตัวน์ ้ า ร่วมองคก์ารบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
การท าฝายชลอน ้ าดว้ยตนเอง หรือขดุหนองน ้ าขนาดเล็กไวท้ี่ตน้น ้ าใวใ้ชเ้อง 

ในช่วงการท านา คนที่ท  านาก่อนจะใหสิ้ทธ์ิในการใชน้ ้ าก่อน คนที่ท  าทีหลงัจะใชท้ีหลงัมีการ
ท าขอ้ตกลงการใชน้ ้ าร่วมกนัของแต่ละหว้ย ค  านึงถึงปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ าของกนัและกนัถา้เห็น
วา่น ้ าจะไม่เพยีงพอต่อการใชก้็จะไม่ปลูกพชืเพือ่แยง่น ้ า 
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5.3 กำรจัดกำรป่ำ 

สภาพป่าไมข้องบา้นละอูบยงัมีสภาพที่สมบูรณ์ โดยชาวบา้นมีการอนุรักษแ์ละจดัการป่า โดย
ใชอ้งคค์วามรู้และภูมิปัญญาพื้นบา้น ควบคู่ไปกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ ดงัน้ี 

1) การจดัการป่าตามจารีตประเพณี  

การจดัการป่าตามจารีตประเพณีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ก) พื้นที่อนุรักษส์ าหรับการท า

พธีิกรรม เช่น ป่าชา้ ป่าน่องตะไนญ ป่า “น่องเฆียงยว่ง”  หรือ ป่าขา้งหมู่บา้น เป็นป่าชุมชน 

อนุญาตใหเ้ขา้ไปหาของป่าได ้หา้มตดัไมบ้ริเวณน้ี แต่ถา้หากมีไมล้ม้ ชาวบา้นจะน าไปประมูล

ขายเพือ่หาเงินป็นของกลางเขา้กบัหมู่บา้น ข) ป่าแนวกนัไฟ (เยยีน) และป่าใชส้อย (โตโม)  

- ป่าน่องตะไนญ  เป็นสถานที่ส าหรับประกอบพธีิกรรม ของตระกูลซมงั 

- ป่ารอบหมู่บา้น (น่องเฆียงยว่ง) ป็นป่าอนุรักษไ์วเ้พือ่ป้องกนัภยัพบิติัต่างๆ อาทิ ไฟป่า  ลม

แรง ลมฝนต่างๆ เป็นตน้ 

- ป่าแนวกนัไฟ (เยยีน) เป็นป่าที่ชาวบา้นอนุรักษไ์วส้ าหรับใชเ้ป็นแนวกนัไฟ ป่าดงักล่าวน้ี

เป็นป่าที่ชาวลเวอืะมีการจดัการมาตั้งแต่ในอดีต เป็นพื้นที่ก  าหนดแนวเขตพื้นที่ท  ากินและ

พื้นที่ชุมชน ป่าเยยีนน้ีหา้มบุคคลใดเขา้ไปตดัไมโ้ดยเด็ดขาด ป่าเยยีนน้ีเป็นป่าที่คนลเวอืะ

ใหค้วามส าคญัมาก นอกจากใชก้  าหนดแนวเขตพื้นที่ท  ากินแลว้ยงัเช่ือวา่เป็นพื้นที่ที่มีผเีจา้

ที่ปกป้องคุม้ครองอยู ่หากผูใ้ดฝ่าฝืนไปตดัไมห้รือท าไร่ ผเีจา้ที่จะท าใหเ้จบ็ป่วย หรืออาจ

ถึงแก่ชีวติได ้ซ่ึงเคยมีกรณีตวัอยา่งที่เกิดขึ้นแลว้ในอดีต คนลเวอืะจะมีการเล้ียงผทีี่ผนืป่า

ตรงน้ี 

- ป่าใชส้อย (โตโม) ป่าใชส้อย พื้นที่ป่าใชส้อยน้ีเป็นป่าที่มีไวเ้พือ่ใชส้อยเท่าที่จ  าเป็น เช่น 

ใชไ้มเ้ป็นฟืนได ้สร้างบา้นได ้เก็บผกั เก็บหน่อหรือใชป้ระโยชน์ทุกอยา่งได ้ยกเวน้หา้ม

ตดัไมเ้พือ่ท  าไร่ ท  าสวน ท านา พื้นที่ใชส้อยจะมีหลายที่ เพือ่ง่ายในการใชส้อยตามความ

จ าเป็นโดยมีระบบการจดัการ ระเบียบการใชข้องคนในชุมชนก ากบัและมีการดูถึงความ

เหมาะสมในพื้นที่ที่ตดัที่ใช ้

- ป่าตน้น ้ า คือป่าในเขตตน้น ้ า ที่ชาวบา้นอนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งน ้ าเพือ่การบริโภค และ

อุปโภค ป่าตน้น้ีหา้มบุคคลใดตดัไมโ้ดยเด็ดขาดไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม 
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2) การจดัการป่าแบบสมยัใหม่ 

ชุมชนละอูบตั้งมานานแลว้ ในการจดัการป่า ชุมชนมีการประสานงานกบัหน่วยงานรัฐ 
และมีการเพิม่พื้นที่ป่าอนุรักษม์ากขึ้น เช่น ป่าฟู๊ดแบง๊ค ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 
ในการจดัการทรัพยากรป่าไมช้าวบา้น ชุมชนเร่ิมใชร้ะเบียบและรูปแบบในการจดัการ
แบบสมยัใหม่มากขึ้น เช่น มีคณะกรรมการและมีกฎระเบียบในการดูแลทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชนดงัน้ี 
 

คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย 
1. นายค าปัน  ประทีปพจน์  ประธาน 

2. นายประยทุธ ์  สุจริตสวสัด์ิ  รองประธาน 

3. นายบุญชอบ   รุ้งประนมกร  เลขานุการ 

4. นายบุญลงั  นิลุบลไพบลูย ์  เหรัญญิก 

5. นายจนัทร์แสน  นิลุบลไพบูลย ์  ประชาสมัพนัธ ์

6. นายดวงจนัทร์  ชมพนา  ผูช่้วยประชาสมัพนัธ์ 

7. นายเอกสิทธ์ิ   แผอ่  านาจ  ฝ่ายเอกสาร/ขอ้มูล 

8. นายถนอม  เจริญเตม็เป่ียม  ฝ่ายเอกสาร/ขอ้มูล 

9. นายค าติ๊บ  บงกชไพขจร  กรรมการ 

10. นายสนิท  สารภีสุวรรณศร  กรรมการ 

11. นายอดุลย ์  ม่ิงศรีสุข  กรรมการ 

12. นายอ านวย  พทิยาการนุรัตน์  กรรมการ 

13. นายอเนก  ขจรธรรมวจิยั  กรรมการ 

14. นายก าธร  ชมพนา  กรรมการ 

15. นายกณัทา  งามลาภรัตนกลุ  กรรมการ 

16. นายบุญสุข  เขียวภูมิชยั  กรรมการ 

17. นายยอห์นสนั   ค  าพทุธ  กรรมการ 

18. นายมนูญ  พทิยาการนุรัตน์  กรรมการ 

19. นายบุญยนื  พรหมเสริมสุข  ที่ปรึกษากรรมการ 

20. นายปรีชา  รุ้งประนมกร  ที่ปรึกษากรรมการ 
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21. นายสมควร  เจริญเตม็เป่ียม                           ที่ปรึกษากรรมการ 

กฎระเบียบข้อบังคบักำรจัดสรรป่ำ 
1. หา้มบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ ์ไม่วา่จะเป็นโดยวธีิการใด หรือกรณีใด ๆ ก็ตามหากมีการฝ่าฝืน 

ปรับ 5,000 บาท 

2. หา้มตดัไมท้ีอ่ยูบ่ริเวณบา้นโดยเด็ดขาด 

3. หา้มจุดไฟเผาป่า กรณี จะมีการเผาไร่เพือ่ท  าการเกษตรจะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการหมู่บา้นทุก

คร้ังที่มีการเผา หากฝ่าฝืน ปรับ 5,000 บาท 

4. ก่อนมีการเผาไร่ทุกคร้ังจะตอ้งท าแนวป้องกนัไฟอยา่งนอ้ยกวา้ง 4 เมตร หากผูใ้ดขาดการมี

ส่วนร่วมในการร่วมท าแนวกนัไฟ ปรับ 200 บาทต่อหลงัคาเรือน 

5. กรณีมีไฟลุกลามออกเขต จะมีการเกณฑช์าวบา้นเพือ่ร่วมกนัดบัไฟทนัท ี

6. หา้มมิใหบุ้คคลภายนอกเช่าซ้ือที่ดิน ภายในเขตรับผดิชอบ หากฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาทต่อ 1 ไร่ 

7. เขตป่าอนุรักษห์า้มล่าสตัวป่์าทุกชนิด ฝ่าฝืนจะมีการลงโทษดงัน้ี 

7.1 สตัวปี์ก ปรับ 200 บาท 
7.2 สตัวใ์หญ่ ปรับ 1,000 บาท 

8. กรณีเก็บของป่าเพือ่การบริโภค หา้มตดัตน้ไมด้งักล่าวไม่วา่กรณีใด ๆ ป่าเขตใดก็ตาม ฝ่าฝืน

ปรับ 500 บาท 

9. ตดัไมใ้นป่าใชส้อย (ใชท้  าสวน ไร่ ปรับ 5,000 บาท) 

10. เงินที่ไดจ้ากการปรับผูก้ระท าผดิจะเขา้เป็นกองทุนอนุรักษข์องหมู่บา้น 

ถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการทนัที 
 

5.4 นโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรของรัฐ  

แนวคิดเร่ืองการจดัการทรัพยากรโดยรัฐนั้นเร่ิมมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัและได้พฒันา
เร่ือยมาจนถึงยคุปัจจุบนั ในอดีตนั้นรัฐจะปล่อยให้ชุมชุมในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัการใชป้ระโยชน์และรักษา
ทรัพยากรกนัเอง โดยรัฐจะสนับสนุนและให้แรงจูงใจในการบุกเบิกป่าเพื่อน าที่ดินมาท ากินซ่ึงเป็นการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัทรัพยากรที่ว่างเปล่านั้น รัฐจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งเพียง 3 ทาง คือ (1) เก็บภาษีอากรจาก
การท ากิน เป็นอากรค่านา สวน ฯลฯ  (2) ตดัสินขอ้พิพาทกรณีแยง่ที่ท  ากิน และ (3) การบงัคบัเวนคืนหากรัฐ
ตอ้งการเอาที่ดินมาท าสาธารณประโยชน์ เช่น ขดุคลองส่งน ้ า (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2536: 492) แนวคิดดงักล่าว
ได้พัฒนาไปสู่การจัดการที่ รัฐเร่ิมเข้ามาควบคุมและจดัการมากขึ้ นโดยเฉพาะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
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ตอนกลาง แนวคิดของรัฐในการจดัการทรัพยากรดงักล่าว Vandergeest มองว่าเป็นกระบวนการที่รัฐพยายาม
ควบคุมประชาชนและกิจกรรมของประชาชนเหล่านั้น  โดยการก าหนดขอบเขตรอบพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงแลว้ท า
การกีดกนัผูค้นบางจ าพวกออกไปจากพื้นที่นั้น ตลอดจนห้ามมิให้กระท าหรือบญัญติัให้กระท ากิจกรรมเฉพาะ
ไดเ้พียงบางอยา่งในเขตแดนที่วงไวเ้ท่านั้น ขั้นตอนดงักล่าวเรียกว่า “การครอบครองพื้นที่” (Territorialisation) 
หรือ “การสร้างอ านาจรัฐเหนืออาณาบริเวณ” (ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2548: 25) และได้แบ่งยุคของการ
ครอบครองพื้นที่ออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) ยคุการอา้งอธิปไตยเหนือดินแดน (Territorial Sovereignty) (2) ยคุการ
ปักหมายเขตป่า (Forest Demarcation) และ (3) ยคุการแบ่งพื้นที่ป่าตามหนา้ที่ทางนิเวศวทิยา 

การอา้งอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นเร่ิมที่เมืองเหนือก่อน คือรัฐก าหนดให้ที่ดินที่ไม่มีใครถือครองให้
ตกเป็นของรัฐ การกระท าดังกล่าวท าให้สิทธิเหนือป่าถูกเปล่ียนมือจากเจา้เมืองฝ่ายเหนือไปอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกรมป่าไม ้การอา้งอธิปไตยเหนือดินแดนในช่วงดงักล่าวส่วนหน่ึงเป็นแรงผลกัดนัมาจากภายนอก
นัน่คือการเขา้มาล่าอาณานิคมของประเทศทางตะวนัตกซ่ึงท าใหรั้ฐไทยตอ้งมีการจดัท าเขตแดนที่ชดัเจน 

ในยคุของการปักหมายเขตป่านั้น Vandergeest มองวา่รัฐพยายามที่จะเขา้มาควบคุมพื้นที่ป่า 
(Territorial Approach) โดยรัฐไดนิ้ยามป่าขึ้นมาใหม่วา่ “ป่าหมายถึงที่ดินที่ยงัไม่มีผูใ้ดไดม้าตามประมวล
กฎหมายที่ดิน” การกระท าดงักล่าวรัฐไดอ้อกกฎหมายก าหนดพื้นที่ป่าคุม้ครองและป่าสงวนหลายฉบบั เช่น 
พระราชบญัญติัป่าไม ้2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2504 ฯลฯ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่รัฐมีความประสงคท์ี่จะโอนสิทธิเหนือทรัพยากรทั้งหมดมาเป็นของตวัทั้งสิทธิในการจดัการตน้ไมแ้ละพื้นที่
ดว้ย และเร่ิมปฏิเสธอ านาจการจดัการทรัพยากรโดยชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงมีพื้นฐานอยูบ่นกรอบจารีตประเพณีที่สืบ
ต่อกนัมาแต่โบราณ 

ในยุคต่อมาเป็นยุคที่รัฐพยายามแบ่งประเภทป่าขึ้ นมาใหม่ตามหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา รัฐได้
ก าหนดนโยบายและออกกฎหมายเพื่อสร้างมาตรการในการจดัการป่า มีการน าเอาระบบการก  าหนดเขตป่า
อนุรักษม์าใชเ้พือ่การปกป้องคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงท าให้เกิดป่าอนุรักษป์ระเภทต่างๆ ตามมา เช่น ป่า
ตน้น ้ า อุทยานแห่งชาติ สวนป่า เขตสงวนและรักษาพนัธุส์ตัวป่์า ฯลฯ (ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 2543: 135-137) แนวคิด
ดงักล่าวของรัฐมกัจะมองวา่คนที่อยูใ่นป่าคือตวัการส าคญัที่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ป่า
เป็นตวัการส าคญัของการท าลายสภาพแวดลอ้มและนิเวศวทิยาลุ่มน ้ าทั้งจากการประกอบอาชีพการเกษตร การ
ท าไร่แบบเคล่ือนยา้ยที่ การตดัไมท้  าลายป่าเพื่อสร้างบา้นเรือน ฯลฯ และมักจะไม่เห็นมิติความสัมพนัธ์ทาง
สงัคม วฒันธรรมและการมีส่วนร่วมของสงัคมในการเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษด์ว้ย นโยบายที่ออกมาของ
รัฐจึงเนน้การแยกคนออกจากป่า (อานนัท ์กาญจนพนัธุ์, 2543: 76) แนวคิดน้ียงัมีอิทธิพลและถูกใชเ้ป็นแนวทาง
หลกัในการจดัการทรัพยากรดิน น ้ า ป่าของประเทศในปัจจุบนั 

การจดัการทรัพยากรโดยรัฐในที่น้ีจึงหมายถึงการที่รัฐเขา้มาครอบครองและเป็นผูจ้ดัสรรกรรมสิทธ์ิ
สาธารณสมบติั เช่น ทรัพยากรดิน น ้ า ป่าของประเทศให้กับผูท้ี่ตอ้งการเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้
เคร่ืองมือและกลไกที่ส าคญั คือ การออกกฎหมายและใชห้น่วยราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น
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กลไกในการปฏิบตัิ (ธนัน อนุมานราชธน, จนัทนา สุทธิจารีและไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2545: 9) โดยไม่ไดค้  านึงถึง
รูปแบบการจดัการและการใชท้รัพยากรของชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีต 

การจดัการทรัพยากรแบบรวมศูนยด์งักล่าว ท าใหรู้ปแบบการจดัการทรัพยากรตามจารีตประเพณี 
อ่อนแอลง และส่งผลใหศ้กัยภาพในการปรับตวัและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศลดลงไปดว้ย  
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บทที่ 6 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพ่ือรับมือกบัปัญหาผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศโดยชุมชน 

 
การศึกษาและประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเบื้องตน้ที่จดัท  าขึ้นโดยทีมประเมินผลจากบา้น 

ละอูบ หมู่ ๖ ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน มีดงัน้ี 
1) ชุมชนยงัมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์การผลิตแบบยงัชีพ การ

จดัการและใชป้ระโยชน์ที่ดินและขอบเขตของชุมชนอยู ่ขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีความ
ถูกตอ้งแม่นย  า แต่องคค์วามรู้บางอยา่งเร่ิมใชไ้ม่ได ้เช่น องคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ 
เช่น การสงัเกตพฤติกรรมของสตัว ์เพราะสตัวบ์างชนิดมีพฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม   
องคค์วามรู้เหล่าน้ีชุมชนยงัมีการใชอ้ยู ่แต่วา่เร่ิมลดลง โดยเฉพาะการสืบทอดใหก้บั
เยาวชน หรือชนรุ่นต่อไป เน่ืองจาก เด็กๆ เร่ิมห่างเหินจากชุมชน และมีเวลาอยูก่บั
ครอบครัวนอ้ยลง เพราะตอ้งไปเรียนหนงัสือ 

7) ชุมชนเร่ิมสงัเกตเห็นวา่สภาพอากาศเร่ิมแปรปรวนและส่งผลกระทบต่อชุมชนชดัเจนมาก
ขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา โดยดูจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน น ้ าในล า
หว้ย ประชากรของสตัวแ์ละแมลง บางอยา่งมีเพิม่มากขึ้น เช่น ยงุ ซ่ึงปกติจะไม่มีเพราะ
บา้นละอูบอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1300 เมตร แต่ระยะสองสามปีที่ผา่นมาเร่ิมมี
ยงุมากขึ้นเน่ืองจากอากาศอุ่นขึ้น แต่ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นยงัไม่รุนแรงมากนกั และอยูใ่น
สภาวะที่ชุมชนยงัสามารถจดัการและรับมือได ้ 

8) ระบบการผลิต ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีการผลิตแบบยงัชีพ คือ การท าไร่ขา้ว และนา ซ่ึง
เป็นอาหารหลกัของสมาชิกในชุมชน  การท าไร่ขา้ว ถือเป็น การอนุรักษพ์นัธุพ์ชื ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเก้ือหนุนคนในสงัคม ซ่ึงจะสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร
และความย ัง่ยนืในระยะยาว เพราะชุมชนยงัมีการท าไร่หมุนเวยีน มีพื้นที่เพยีงพอและรอบ
การหมุนเวยีนยาวนาน ๙ – ๑๑ ปี ซ่ึงก่อใหเ้กิดภาวะสมดุลกบัระบบนิเวศน์ มีความ
หลากหลายของอาหารในไร่  ถึงแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงบา้ง เช่น การใชพ้ื้นที่ไร่เหล่า
อยา่งต่อเน่ืองส าหรับการปลูกพชืเศรษฐกิจบา้งก็ตาม ตวัช้ีวดัที่ส าคญั คือ ชาวบา้นมีขา้ว
และอาหารพอกิน มีการพึ่งพาอาหารจากขา้งนอกไม่มากนกั 
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9) ฐานทรัพยากร (ดิน น ้ า ป่า) ของบา้นละอูบยงัมีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใหบ้ริการ
ทางดา้นนิเวศน์แก่ชุมชนไดใ้นระยะยาว ทั้งการผลิต แหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้และพื้นที่
ทางจิตวญิญาณ เพราะชุมชนยงัมีระบบการผลิตเพือ่ยงัชีพเป็นหลกั และมีกฎระเบียบใน
การดูแลรักษาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ที่สมาชิกในชุมชนเคารพและเช่ือฟัง ประเด็นที่
เร่ิมทา้ทายชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตจากระบบการเกษตรแบบยงัชีพ
เป็นการเกษตรแบบพืชเงินสด หรือ การเกษตรเชิงพาณิชย ์

10) ศกัยภาพในการปรับตวัของชุมชนยงัมีสูง เพราะยงัมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
และชุมชนมีระบบการจดัการที่ดี และมีทางเลือกในการด ารงชีพมากขึ้น เช่น ปลูกกาแฟ 
ลูกเนียง เสาวรส เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีอาชีพเสริมอ่ืน เช่น เป็นช่างไม ้ช่างปูน ช่างยนต ์
ช่างก่อสร้าง ช่างกระจกและอลูมิเนียม  

11) ขอ้เสนอแนะ 
▪ ใหมี้การส่งเสริมการเรียนรู้และสืบทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ เช่น องค์

ความรู้เร่ืองสภาพอากาศ องคค์วามรู้เร่ืองการผลิต การจดัการทรัพยากร สู่คนรุ่นต่อไป 
ทั้งในระบบโรงเรียน ในครอบครัวและในชุมชน 

▪ จดัใหมี้การท าศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน สวนสมุนไพรชุมชน และจดัใหมี้ผูรู้้ดา้นต่างๆใน
การใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจ ส ารวจและมีการติดป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ชดัเจน มีการติด
ป้ายช่ือพนัธุพ์ชืที่ส าคญั เช่นพชืที่เป็นอาหาร พืชที่เป็นสมุนไพร พชืที่กินดอกผล พชืที่
มีพษิ และพนัธุไ์มท้ี่ใชส้ร้างบา้น มีการอนุรักษ ์ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบทุกๆปี  

▪ ใหมี้คณะท างาน หรือ คณะบุคคลที่เฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ทั้งใน
ระบบชุมชน และภายนอก เพือ่สร้างความตระหนกัและเพิม่ทางเลือกในการแกไ้ข
ปัญหา กรณีที่ชุมชนตอ้งเผชิญกบัภยัพบิติั หรือ การเปล่ียนแปลงที่รุนแรง  

▪ ใหชุ้มชนรักษาระบบการผลิตที่ย ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มน้ีไว ้
▪ มีมาตรการและการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินจากระบบการผลิตแบบยงั

ชีพไปสู่การผลิตแบบพาณิชย ์ที่ไม่ใหเ้กินความสมดุลของฐานทรัพยากรที่มีอยูใ่น
ชุมชน 

▪ จดัเวทีและประสานงานเพือ่สร้างความเขา้ใจ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาขอบเขต
และการใชป้ระโยชน์ที่ดินของชุมชน ที่คาบเก่ียวกนัหลายหมู่บา้นและหลายต าบลให้
มีความชดัเจน 
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