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บทนํา
แมวาพื้นที่ธรรมชาติในหลายสวนของโลกไดรับการประกาศเปนพื้นที่อนุรก
ั ษทั้งในรูปของเขตรักษาพันธุสัตว
ปา อุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน พื้นทีช
่ ุมน้ํา และอื่นๆ แลวก็ตาม แตก็ไมใชหลักประกันอัน
แนนอนวาพื้นทีอ
่ นุรักษเหลานีจ
้ ะอยูรอดปลอดภัย ผูมีอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองจํานวนไมนอยทีย
่ ังไม
ยอมรับหลักการของการอนุรักษ
และมุง หวังทีจ
่ ะตักตวงเอาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อนุรักษ ในรูปของการทําลายสภาพเดิมอยูเสมอ เชน การสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทาน
การตัดถนนเขาสูเขตปา การสรางฐานปฏิบต
ั ิการทางทหาร ตลอดจนกิจการดานธุรกิจ เชน สนามกอลฟ
โรงแรม รีสอรท ประทานบัตรเหมืองแร เปนตน
และจากการทีป
่ ระเทศไทยตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ประมาณ ๕ องศาเหนือ ขึ้นไปจนถึงเสนรุงที่ ๒๑ องศาเหนือ
ทําใหมีความผันแปรในดานภูมิศาสตร และสภาพภูมิประเทศอยางกวางขวาง ซึ่งเปนตัวกําหนดใหทรัพยากร
ปาไมและสัตวปามีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละสวนของพื้นทีป
่ ระเทศ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีพื้นที่อนุรักษกระจายครอบคลุมทั่วทุกสภาพของสังคมสิ่งมีชีวิต เพื่อกอใหเกิดความเชือ
่ มั่นได
วาสามารถอนุรก
ั ษพันธุพืชและพันธุสัตวปาไวไดโดยสมบูรณ
เขตรักษาพันธุสัตวปา สาละวินประกาศขึ้นเพื่อการอนุรักษพันธุพืชและพันธุสต
ั วปา ทางซีกตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศเอาไวใหได
ซึ่งพืชและสัตวปาในพืน
้ ที่สว นนี้สว นใหญไดรับอิทธิพลมาจากเทือกเขาหิมาลัย
และสหภาพพมา จึงทําใหมีชนิดพันธุจํานวนไมนอยแตกตางไปจากแหลงอื่นของประเทศ นอกจากนี้พื้นที่ใน
เขตรักษาพันธุสัตวปา สาละวินยังคงมีสภาพสมบูรณและไดรบ
ั อิทธิพลจากภายนอกนอยทีส
่ ด
ุ แหงหนึ่งของ
ประเทศ สมควรที่จะปกปองรักษาไวเพื่อลูกหลานในอนาคต

ประวัติศาสตรของปาสาละวิน
พื้นที่ปาสาละวินเคยเปนปาสัมปทานเพื่อการทําไมมากอน โดยรัฐบาลไดใหสัมปทานทําไมแกบริษัทอีสเอเชีย
ติก ซึ่งเปนบริษัทตางประเทศ ในระหวางป พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๒ โดยตองเสียคาตอใหแกเจาผูครองนคร
เชียงใหม การทําไมในขณะนัน
้ เลือกตัดเฉพาะไมสักขนาดใหญ การนําซุงไมสักออกจากปาใชวิธล
ี องแพลงมา
ตามลําน้าํ สาละวิน ผานเขาไปยังดินแดนสหภาพพมา ตอมาสัมปทานทําไมไดเปลี่ยนมือจากบริษัทอีสเอเชีย
ติกไปสูบริษท
ั บอมเบยเบอรมาในชวงป พ.ศ.๒๔๕๓ จนถึงป พ.ศ.๒๔๗๖

๑

เนื่องจากการทําไมในอดีตใชวธ
ิ ีเลือกตัดเฉพาะไมสักขนาดใหญ จึงทําใหสภาพปาไมทรุดโทรมมาก และฟน
ตัวกลับคืนสภาพความสมบูรณไดอยางรวดเร็วภายหลังสัมปทานทําไมหยุดลง
ตอมารัฐบาลไดกําหนด
นโยบายใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) ผูกขาดการทําไมสักออกจากปาแตเพียงผูเดียว ออป.จึงไดรับ
สัมปทานปาผืนนี้ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๔ เพื่อทําไมสักที่ไดขนาดออกจนถึงป ๒๕๐๙ และหลังจากการทําไมสัก
โดย ออป.ผานพนไปแลว กรมปาไมเห็นวายังมีไดกระยาเลยที่มรี าคาอีกจํานวนมาก จึงใหสม
ั ปทานทําไม
กระยาเลยแกเอกชน คือ เจาวัฒนา โชตนา และเจาอาภรณ สุวรรณสิงห บริษัทแมฮองสอนทําไม รวมทั้ง
องคการทหารผานศึกดวย
แมวาจะผานการใหสัมปทานทําไมมาหลายครัง้ แตปาสาละวินก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณกวาปาผืนอื่นๆ และ
ดวยเหตุที่ปา แหงนี้มีภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอนตอเนื่องกับเทือกเขาตะนาวศรี เปนตนน้ําลําธารทีส
่ ําคัญ
มีสัตวปาอาศัยอยูหนาแนน ทําใหราษฎรในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เรียกรองใหรฐ
ั บาลกําหนด
มาตรการรักษาผืนปาแหงนี้
ในป พ.ศ.๒๕๒๑ ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศพื้นที่ปานีจ
้ าํ นวน ๓๔๓,๗๕๐ ไร หรือ ๕๕๐ ตารางกิโลเมตร
ใหเปนเขตพื้นที่รักษาพันธุส
 ัตวปา ชื่อวา “เขตรักษาพันธุส
 ัตวปาสาละวิน” และในป พ.ศ.๒๕๒๖ กรมปาไมได
ผนวกพื้นที่ปา ที่ตด
ิ ตอกันเขาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา เพิ่มเติมอีก ๒๐๓,๑๒๕ ไร หรือ ๓๒๕ ตารางกิโลเมตร
จึงทําใหเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินมีพื้นทีท
่ ั้งหมดรวม ๕๔๖,๘๗๕ ไร หรือ ๘๗๕ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู
ในพื้นทีต
่ ําบลแมคง และตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา สาละวิน ประกอบดวยเทือกเขาสูงชันสลับซับซอนภายในเทือกเขาตะนาวศรี มียอด
เขาที่สําคัญ เชน ดอยขุนแมหมอ ดอยผาตัง้ ดอยกองสุม ดอยเกาะแมลู และดอยขุนกองไหม ซึ่งเปนยอด
สูงสุดของพื้นที่ คือ ๑,๑๓๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล ความสูงเฉลีย
่ ของพื้นที่อยูท
 ี่ ๕๐๐–๘๐๐ เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล จุดต่ําสุดอยูบริเวณสบแงะริมแมน้ําสาละวิน ซึง่ สูงเพียง ๗๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล
ลักษณะของพื้นที่จะลาดจากทิศเหนือลงสูท
 ศ
ิ ใตและทิศตะวันตก มีแมน้ําสายสําคัญ คือ แมน้ําสาละวิน กั้น
เขตแดนดานทิศตะวันตกและทิศใต นอกจากนั้นยังมีลําหวยอีกหลายสายซึ่งไหลลงสูแ
 มน้ําสาละวิน สาย
สําคัญและมีขนาดใหญ ไดแก หวยแมแตะหลวง บริเวณตอนกลางของพื้นที่ และหวยแมแงะบริเวณตอนใต
ของพื้นที่

สภาพภูมิอากาศ
ปาสาละวินตั้งอยูในสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งเขตรอน มีชวงฤดูกาลแยกเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว อยูใ นระหวาง
เดือนพฤศจิกายน ถึงตนเดือนกุมภาพันธ เปนชวงที่พื้นที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พัดมาจากใจกลางทวีปเอเชีย
ทําใหอากาศคอนขางเย็น–เย็นจัด
อุณหภูมิตา่ํ สุดในเดือนกุมภาพันธวัดได
๑๒.๙ องศาเซลเซียส
ฤดูรอน อยูในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน อากาศจะรอนจัด อุณหภูมส
ิ ูงสุดอยูในชวงเดือนเมษายน
วัดไดถึง ๓๘.๐ องศาเซลเซียส
ฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากทะเลอันดามัน ได
พัดพาเอาฝนเขามาสูพื้นที่ ทําใหมฝ
ี นคอนขางชุก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป ๑,๒๓๐.๒ มิลลิเมตร มีปริมาณ
สูงสุดในเดือนสิงหาคม วัดได ๒๔๓.๒ มิลลิเมตร
ในชวงหนาฝนระดับน้ําในลําน้ําสาละวินจะเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณมาก และเนื่องจาก
ในลําน้ํามีโขดหินและเกาะแกงอยูทั่วไป ลําน้ํามีลักษณะคอนขางชัน จึงทําใหกระแสน้ําในแมน้ําสาละวินไหล
เชี่ยวจัด ยากแกการเดินทางตามลําน้ําตลอดทั้งสาย
พื้นที่ปา
 สาละวินมีสวนชวยสรางความชุมชื้นใหแกพื้นทีส
่ วนอื่นในจังหวัดแมฮอ
 งสอน
โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณอําเภอแมสะเรียง ปาสาละวินทําใหมีฝนตกมากขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําอืน
่ ที่ตอเนือ
่ งกัน เชน
ลําน้ําแมยวมซึ่งเปนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงชีวต
ิ ของชาวแมสะเรียงทัง
้ อําเภอ

๒

นอกจากนั้น ปาสาละวินยังชวยลดกําลังแรงของลมมรสุมทีพ
่ ัดมาจากทะเลอันดามัน ซึง่ แนวทางลมจะผาน
อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ทําใหทั้ง ๒ อําเภอ ไมไดรับอันตราย
จากลมพายุ และทําใหมฝ
ี นตกชุก

สภาพทางธรณีวท
ิ ยาและปฐพีวท
ิ ยา
สภาพทางธรณีวิทยาในพื้นที่ปา สาละวินโดยทัว่ ไปเปนหินปูนผสมหินทราย และบางสวนเปนหินเชลล จาก
แผนที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของประเทศไทย โดย Jevanaphet (๑๙๖๙) ปรากฏใหเห็นองคประกอบ
ของกลุมหินในพื้นที่เปน ๓ กลุม
 หลัก คือ กลุมหินตะนาวศรี กลุมหินราชบุรี และกลุมหินลําปาง
สวนดินในพื้นทีเ่ ปนชุดดินแมรม
ิ
ชุดดินแมแตง และอาจมีดินหางฉัตรผสมอยูบาง ลักษณะของดินเปนดิน
ตะกอนเกาที่ทบ
ั ถมมานาน มีพัฒนาการของดินคอนขางดี โครงสรางของดินถูกชะลางไดงา ย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหากปาถูกทําลายลง การชะลางของดินก็จะเกิดขึ้นมาก

ทรัพยากรปา
ปาสาละวินเปนแหลงภูมิพฤกษแบบอินโดเบอรมา (Indo–Burmese Province) เปนการผสมผสานระหวาง
พันธุพืชของเขตภูมศ
ิ าสตรยอยอินโดจีน (Indo–Chinese Subregion) กับเขตภูมิศาสตรยอ
 ยสิโนหิมาลัยหรือ
อินเดีย (Sino–Himalayan or Indian Subregion) ทําใหพน
ื้ ที่นี้ประกอบดวยพันธุไมทห
ี่ ลากหลายและควรแก
การอนุรักษ จากสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งเมืองรอนมีลมมรสุมพัดผาน ทําใหมส
ี ังคมพืชคลุมดินถึง ๘ สังคม
ดวยกัน คือ สังคมปาดงดิบเขา สังคมปาดิบแลง สังคมปาผสมผลัดใบ สังคมปาเต็งรัง สังคมปาผาหินและยอด
เขาหินปูน สังคมปาริมน้ํา และสังคมปาในไรรา ง
สังคมพืชคลุมดินที่นับวาโดดเดนทีส
่ ุดในพื้นที่ คือ สังคมปาผสมผลัดใบซึ่งมีไมสักเปนไมเดน เนื่องจาก
ครอบคลุมพื้นทีม
่ ากทีส
่ ุด และยังคงความอุดมสมบูรณ สังคมปาลักษณะเชนนี้นับวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะใน
ประเทศเหลืออยูนอยเต็มทีแลว

ทรัพยากรสัตวปา

ทรัพยากรสัตวปาในพื้นที่เขตรักษาพันธุสต
ั วปาสาละวิน ไดรับอิทธิพลเชนเดียวกับพันธุพ
 ืช คือ เปนบริเวณ
รวมตัวของสัตวปาจากเขตภูมศ
ิ าสตรยอยอินโดจีน และภูมศ
ิ าสตรยอยสิโนหิมาลัยในเขตมณฑลอินโดเบอรมา
ความหลากหลายของสัตวปาและพันธุปลาน้าํ จืดจึงคอนขางสูง มีการกระจายพันธุพืชและพันธุสัตวปา จากแถบ
เทือกเขาหิมาลัยลงมาตามแนวเขาที่ขนาบแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขง
ลงมาบรรจบกับเทือกเขาสูงทาง
ภาคเหนือของไทย เชน เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงไชย และเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตก (เขาขุนตาล)
ชนิดของสัตวปา จึงคลายคลึงกับที่พบบริเวณเทือกเขาหิมาลัย ในแควนอัสสัมของประเทศอินเดีย และแถบ
ประเทศสหภาพพมา พันธุสต
ั วปาอีกสวนหนึ่งกระจายขึ้นมาจากตอนใตตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ชนิดพันธุ
พืชและสัตวปาทางภาคใตบริเวณจังหวัดระนอง ประจวบคีรข
ี ันธ จึงกระจายขึ้นมาถึงบริเวณนี้ดวย
สัตวปา ทีส
่ ํารวจพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุสต
ั วปาสาละวิน (เฉพาะสัตวที่มีกระดูกสันหลัง) มีไมนอยกวา ๒๓๕
ชนิด จาก ๑๘๐ สกุล ใน ๘๕ วงศ เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ๔๐ ชนิด สัตวจําพวกนก ๑๒๒ ชนิด สัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน ๓๘ ชนิด และปลาน้าํ จืด ๓๕ ชนิด ทีมสํารวจพันธุป
 ลาเชื่อมั่นวาปลาใน
แมน้ําสาละวินนาจะไมนอยกวา ๒๐๐ ชนิด
ชนิดสัตวปา ทีส
่ าํ คัญตองทําการปกปองอยางแข็งขัน ไดแก กวางผา (Goral) เลียงผา (Serow) กระทิง
(Gaur) วัวแดง (Bantang) เสือโครง (Tiger) เสือดาว (Leopard) เสือไฟ (Asian golden cat) เสือปลา
(Fishing cat) นากใหญ (Otter) นากเล็กเล็บสั้น (Small clawed otter) หมีควาย (Asiatic black bear) หมี
หมา (Malayan sun bear) หมาไน (Asian red dog) พญากระรอกบิน (Giant flying squirrel) พญากระรอก
ดํา (Black giant squirrel) ลิ่นหางสั้น (Chinese pangolin) ชะนีมือขาว (White-handed gibbon) คางแวน
ถิ่นเหนือ (Phayres langur) ลิงไอเงี้ยะ (Assamesa macaque) ลิงวอก (Rhesus macaque) ลิงกัง (Pigtailed macague)
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สวนชนิดนกทีห
่ ายากและอยูใ นภาวะอันตราย ประกอบดวย นกยูงไทย (Green peafowl) นกกก (Great
hornbill) นกแก็ก (Indian pied hornbill) นกหัวขวานใหญสีดํา (White-bellied woodpecker) นกแวนสีเทา
(Burmese grey peacock) ไกฟาหลังเทา (Kalij pheasant)
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานที่สาํ คัญและหายาก ไดแก เตาปูลู (Big-headed turtle) กบทูด
(Asiatic giant frog) ตะกวด (Yellow tree monitor) ปลาทีส
่ ําคัญประกอบดวย ปลาสะตือ (Borneo feather
back) และปลาตูหนา (Anguilla eel)
สัตวปา
 และปลาทีก
่ ลาวมานี้ จัดไดวา
 เปนชนิดที่ใกลจะสูญพันธุ และอาจสูญพันธุไ
 ปในไมชาหากถูก
รบกวนอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง
่ มักเกิดจากการทําลายถิ่นที่อยูอาศัย แหลงอาหาร และแหลง
หลบภัย
แมวาจะมีแมน้ําสาละวินกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยและประเทศสหภาพพมา
แตก็หาไดตัดขาดการ
เคลื่อนยายไปมาของสัตวปา ระหวางสองพื้นที่ สัตวปาจําพวกนกสามารถบินขามไปมาไดอยางสะดวก สัตว
เลี้ยงลูกดวยนมหลายชนิดสามารถวายน้ําขามลําน้ําสาละวินไดอยางไมยากเย็นนัก
โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ชวงเวลากลางคืนซึ่งปลอดจากการสัญจรไปมาของเรือ
สัตวปา บางชนิดไมสามารถขามลําน้ําได เนื่องจากเปนสัตวทอ
ี่ าศัยบนยอดไมสูงและไมยอมลงพื้นดิน เชน ชะ
มีมือขาว (White-handed gibbon) คางแวนถิ่นเหนือ (Phyres langur) รวมไปถึง ชะนีคว
ิ้ ขาว (Hylabatas
hoolock) ซึง
่ พบอาศัยอยูต
 ามยอดไมรม
ิ แมน้ําสาละวินเฉพาะในฝง
 พมาเทานั้น สัตวปา เหลานี้จะขาม
ไปมาไดโดยอาศัยเรือนยอดไมที่ใกลกัน โดยการโหนและกระโดดจากยอดไมหนึ่งไปยังอีกยอดไมหนึ่ง
อยางไรก็ตาม สัตวปาที่สามารถวายน้ําขามแมน้ําสาละวินได ก็อาจมีอุปสรรคไมสามารถวายน้าํ ขามไปมาได
หากแมน้ําสาละวินถูกขยายใหกวางกลายเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ ปริมาณน้ําจํานวนมหาศาลจะทําใหเกิดน้ํา
ทวมถิ่นที่อยูอาศัย แหลงอาหาร และแหลงหลบภัยของสัตวปา สัตวปาจําพวกชะนีและคางจะติดอยูบนยอดไม
และอดอาหารจนตาย สัตวปาที่วายน้ําไมเกงก็จะจมน้ําตาย หลายชนิดจะหลบภัยน้าํ ทวมไปรวมกันในพื้นที่สูง
ในลักษณะติดเกาะ หิวโซจนลมตายไป หรือลาทํารายกันเอง บทเรียนจากโครงการอพยพสัตวปา ที่เขื่อนเชี่ยว
หลาน จังหวัดสุราษฎรธานี ซึง่ ดําเนินการโดยคุณสืบ นาคะเสถียร สรุปวาการอพยพสัตวปาในอางเก็บน้ําเขื่อน
เชี่ยวหลานประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิง เพราะแหลงทีอ
่ ยูอาศัยของสัตวปาถูกทําลายไปจนหมดสิ้น การ
อพยพสัตวปาจากภัยน้ําทวมเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ และชวยชีวต
ิ สัตวปาไดนอยมาก
ทรัพยากรน้ํา
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา สาละวิน เปนพื้นที่ลุมน้ําของ ๓ ลุมน้ําสําคัญ คือ ลุมน้ําแมแตะหลวง มีพื้นที่
๒๕๘.๘๔ ตารางกิโลเมตร อยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ลุมน้ําแมแงะ มีพื้นที่ ๓๒๕.๖๓ ตารางกิโลเมตร อยู
ทางซีกตะวันออกของพื้นที่ และลุมน้ําแมน้ําสาละวิน มีพื้นที่ ๒๒๐.๓๘ ตารางกิโลเมตร อยูดานตะวันตกของ
พื้นที่
พื้นที่ลุมน้ําสาละวินมีลักษณะเปนแถบยาวไปตามลําน้าํ จากทิศเหนือลงสูท
 ิศใต เริม
่ จากดอยผาตั้งซึ่งเปนจุด
เหนือสุดของเขตรักษาพันธุส
 ัตวปา และเปนชายแดนระหวางไทย-พมา ลงมาถึงสบหวยแมแตะหลวง
เนื่องจากแมน้ําสาละวินเปนแมน้ําสายใหญ ไหลผานหุบเขาและปาทีส
่ มบูรณ มีโขดหินและเกาะแกงอยูต
 ลอด
ลําน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่ผา นเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน ทําใหลุมน้ําสาละวินเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของอําเภอแมสะเรียงในปจจุบัน
เปนที่ชื่นชอบของนักนิยมธรรมชาติทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
สรางรายไดใหกับอําเภอแมสะเรียง และราษฎรในทองถิ่นริมแมน้ําสาละวิน โดยใหบริการเชาเรือชมธรรมชาติ
คุณคาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร
เนื่องจากจังหวัดแมฮองสอนตัง้ อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อยูใ นแนวภูเขาหินปูนที่
สลับซับซอนดานฝงตะวันออกของแมน้ําสาละวิน
แนวภูเขาหินปูนทอดตัวจากจังหวัดแมฮองสอนลงไปทาง
ทิศใต ผานจังหวัดตากไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี มีการสํารวจพบถ้ําจํานวนมากที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี
ที่สาํ คัญของโลก แหลงโบราณคดีสาํ คัญที่พบในจังหวัดแมฮองสอน คือ ถ้ําผี ซึ่งขุดพบเครื่องมือหินกะเทาะ
ในดินชั้นที่ ๑ ซึ่งมีอายุระหวาง ๑๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ ป เปนชวงเวลาที่มนุษยยังดําเนินชีวิตอยางดั้งเดิม และ
หลักฐานที่พบในดินชั้นที่ ๒ มีอายุระหวาง ๘,๐๐๐-๗,๐๐๐ ป มีเครื่องปนดินเผา มีการนําเสนใยจากพืชมาทํา
เชือก ขายจับปลา และนําไปสรางลวดลายบนเครื่องปนดินเผา
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นอกจากนั้นยังพบขวานหินขัดและเศษเหลือของพืชชนิดตางๆ เชน พืชในสกุลหมาก (Areca) สกุลพริกไทย
(Piper) สกุลเกด (Madhuca) สกุลมะกอกฟาน (Canarium) สกุลสมอ (Teminalia) สกุลน้ําเตา (Laganaria)
สกุลแตง (Cucumis) สกุลกระจับ (Trapa) สกุลทอ (Prunus) และพืชจําพวกถั่วตางๆ เชน สกุลถัว่ ลันเตา
(Pisum) สกุลถัว่ เหลือง (Glycina) สกุลถั่วแดง (Vicia) สกุลถั่วเขียว (Phaseolus) เปนตน
การสํารวจยังพบกระดูกสัตวหลายชนิด เชน เตา ปลา คางคาว หนู กระรอก กวาง หมู และสัตวจําพวกลิง
แสดงวามนุษยที่ถ้ําผีมีการออกลาสัตวปาเปนอาหารดวย
ซึ่งจากหลักฐานทีส
่ ํารวจพบแสดงใหทราบวา
บริเวณถ้ําผีเปนศูนยกลางการดําเนินชีวิตในรูปแบบของการเกษตรกรรมเริ่มแรกสุดแหงหนึ่งของ
โลก กอนที่จะพัฒนามาเปนรูปแบบเกษตรกรรมเชนปจจุบัน
บริเวณเหนือสบแงะริมแมน้ําสาละวิน มีถา้ํ แหงหนึ่งเปนที่เก็บซอนสิ่งของและคัมภีรใบลาน จารึกดวยอักษร
มอญหรือลานนาอยางหนึ่งอยางใด แตไดถูกทําลายไปโดยความรูเทาไมถึงการณของนักหาของมีคา เขาใจวา
เปนการนําของตางๆ มาเก็บซอนไวในชวงทีม
่ ีการทําสงครามระหวางชนชาติตางๆ ในผานนั้นในอดีต
การดําเนินการสํารวจทางโบราณคดีในบริเวณปาสาละวิน อาจกลาวไดวามีนอยมากถาเปรียบเทียบกับพืน
้ ที่อัน
กวางขวาง เชื่อแนวาหากมีการสํารวจเพิ่มเติมจะพบแหลงโบราณคดีทส
ี่ ําคัญและนาสนใจเชนเดียวกับถ้ําผีอีก
และเนื่องจากพืน
้ ที่ปาสาละวินเปนที่อยูอาศัยของชนเผากะเหรี่ยงและไทยใหญ
อิทธิพลของภาษา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสราง มีปรากฏใหเห็นอยูทวั่ ไปในบริเวณนี้ มีการโยกยายถิ่นฐานในระหวางการสูร บ
กับชนชาติพมามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กอนป พ.ศ.๒๔๘๖ กองทัพญีป
่ ุนสวนหนึ่งไดใชแมนา้ํ สาละวินเปนเสนทางเขาทํา
สงครามกับประเทศสหภาพพมาและอังกฤษ ซึ่งปกครองพมาอยูในขณะนั้น จนกองทัพญี่ปุนสามารถเขายึด
ครองพมาได และสามารถจัดสรางทางรถไฟจากประเทศไทยผานพมาไปสูประเทศอินเดีย เพื่อใชเปนเสนทาง
ลําเลียงกําลังพลและยุทธปจจัยเขาตีประเทศอินเดียตอไป
บทสงทาย
ความสําคัญของพื้นที่ปาสาละวินทั้งในดานนิเวศวิทยา อันไดแก สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพ
ทรัพยากรปาไม สัตวปา แหลงน้ํา รวมไปถึงคุณคาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
พื้นที่ ทําใหปาผืนนี้เปนตัวแทนปาดานตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่สาํ คัญยิ่ง สมควรที่จะถูกรักษาไว
อยางดีใหมีความสมบูรณตลอดไป และเพือ
่ ใหปาสาละวินมีรูปแบบการจัดการที่สมบูรณยิ่งขึ้น จําเปนตองมี
มาตรการปกปองปาริมแมนา้ํ สาละวินทั้งฝงไทยและฝงประเทศสหภาพพมาตลอดทั้งสาย รวมทั้งรักษาผืนปาที่
ติดกับปาริมสาละวินทั้ง ๒ ฝงดวย เปนการจัดการผืนปาขนาดใหญ เรียกวาการจัดการผืนปาสาละวิน
(Salaween complex) เชนเดียวกับการจัดการผืนปาตะวันตก (Western Complex) ซึ่งรวมเอาเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ทุงใหญนเรศวร หวยขาแขง และปาอื่นๆ เขาดวยกัน
การดํารงไวซึ่งคุณคาของผืนปาสาละวิน
จะกอใหเกิดประโยชนอยางใหญหลวงตอคนแมสะเรียง
คน
แมฮองสอน ในดานแหลงน้ําที่สมบูรณ ทรัพยากรที่ล้ําคา การปองกันภัยธรรมชาติ และเศรษฐกิจทองถิ่นที่
ยั่งยืนตลอดไป
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