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การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการดํารงชีพและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม  ตําบล
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการสถานี
สาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไมและส่ิงแวดลอม และ 3)  ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
ชาวเขาเผาลีซอและส่ิงแวดลอมอันเปนผลจากการดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตฯ   

การศึกษาคร้ังนี้ไดรวบรวมขอมูลจากประชากรซ่ึงเปนหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คน รวม 94 คน โดยการสัมภาษณ รวมท้ังการรวบรวมขอมูลเชิงลึกจากกลุมผูให
ขอมูลหลัก ท้ังเจาหนาท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ เจาหนาท่ีเกษตร ปาไม ฝายปกครองและผูนําชุมชน 
จํานวน 13 คน ขอมูลท่ีไดนํามาประมวลผลและวิเคราะห โดยใชสถิติอยางงาย การแจกแจงความถ่ี  
คารอยละ คาเฉล่ีย ใชการพรณนาและการวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

วิถีชีวิตของชาวเขาเผาลีซอรวมท้ังการประกอบอาชีพท่ีผานมาไดพึ่งพิงธรรมชาติ อาศัย
อยูบนพื้นท่ีสูง ยังชีพดวยการทําไรเล่ือนลอย มีการใชท่ีดินระยะส้ันๆ เม่ือดินเส่ือมการปลูกพืช
ไดผลผลิตตํ่าไมเพียงพอตอการยังชีพ ตองโยกยายพื้นท่ีเพาะปลูกโดยการบุกรุกโคนถางปาใหม 
เผาปาเพื่อใชพื้นท่ีทําการเกษตรดังกลาว  รูปแบบการใชท่ีดินแบบไรเล่ือนลอยเปนการทําลายปาไม
บนพื้นท่ีสูง ปาตนน้ําลําธาร การปลูกพืชบริเณท่ีลาดชันเกิดการพังทะลายของดินอยางรุนแรง  ผล
เกิดการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทั้งปาไม ดิน น้ํา 
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การดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตฯ เพื่อแกปญหาการบุกรุกทําลายปาไม แหลง
ตนน้ําลําธารบนพ้ืนท่ีสูง  ไดมีการแนะนําชักจูงใหชาวเขาเผาลีซอไดเขาใจ เรียนรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการสงเสริมใหรูจักการปลูกพืชผัก ผลไมเมืองหนาวหลายชนิด เพื่อใหมี
อาหารมากข้ึน มีการจัดสรรท่ีดินทํากินครัวเรือนละ 4 ไร เพื่อหยุดยั้งการโยกยายพื้นท่ีทํากินใหม 
รวมท้ังการจางแรงงานท้ังงานเกษตรในโครงการสถานีสาธิตฯ งานปลูกปา สรางฝายชะลอความ
ชุมช้ืน (ฝายแมว) งานสรางแนวกันไฟ ควบคุมไฟปา เหลานี้เปนท่ีมาของรายไดเสริมของครัวเรือน 
ทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวเขาเผาลีซอดีข้ึน ชวยลดแรงกดดันในการทําลายปาใหนอยลง 

การฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จากการกําหนดเขตท่ีสูง ยอดเขา สันเขา ท่ีลาดชัน 
แหลงตนน้ําลําธาร ใหมีการปลูกปาเพิ่ม ชุมชนชวยกันดูแลรักษาไดปาเพิ่มข้ึน น้ําไหลในลําหวยลํา
ธารเพิ่มปริมาณและไหลตลอดป จากเดิมมีการขาดแคลนในฤดูแลง ชาวเขาเผาลีซอไดพึ่งพิงปา
เปนแหลงอาหาร พืชผัก หนอไม เห็ด จากปา ชวยใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน 

ในสวนของขอเสนอแนะและความเห็นตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต หากโครงการ
สถานีสาธิตฯ หยุดการจางงานรายไดของประชาชนลดนอยลง ส่ิงท่ีจะมาชวยคือกิจกรรมสงเสริม
การทองเท่ียว โดยท่ีบานแปกแซมมีส่ิงตางๆ ท่ีจูงใจใหเกิดการทองเท่ียวไมแพแหงอ่ืนๆ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to 1) to study the way of living and utilization of 
natural resources and environment of Lisu hill tribe in Ban Paek Sam, Piang Luang subdistrict, 
Wiang Haeng District, Chiang Mai Province, 2) to study the works of demonstrating station 
project on agriculture, forest and environment and 3) to study the change of the way of living of 
Lisu hill tribe and environment resulted from the works of demonstrating station project. 

The study data was collected from the head of the families or household 
representative by interview and also in depth data collection was obtained from main 
information sources who were the staff of the demonstrating station, agricultural staff, forestry 
staff, governing and community leaders. The collected data was processed and analyzed by 
simple statistic, frequency distribution, percentage, means and then it was presented by 
descriptive and content analysis. The study result was as follow. 

Previously, the way of living and careers of Lisu hill tribe people based on nature up 
on high land. They lived their lives by shifting cultivation and the lands were used in short terms. 
When the soil was unfertilized, planting gave low produce which was insufficient to the living. 
Hence, planting farms had to be moved by invading and burning the forest area. The land use as 
shifting cultivation was the destruction of the forest on highland and the water source forests; 
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moreover, steep area planting caused severely the soil erosion. These resulted the bad ecosystem 
for all forest, soil and water. 

In addition, the work of demonstrating station project in order to solve the problems 
of forest invasion and water sources on highland was to advise the Lisu to understand, learn to 
conserve the natural resources. Various kinds of vegetables and fruit trees were introduced and 
promoted to plant to have more foods. The lands were managed for each family, for instance, 4 
rai each in order to stop migrating the farms, and the demonstrating station project employed the 
Lisu workers for planting forests, check dam building (Hmong Dam), forest fire prevention line 
building, forest fire controlling. These should be extra income of the household so their living 
was better and it reduced the forest burning. 

Resource and environment restoration from having the high land area, peak, ridge, 
steep area and water source area to grow more trees in the forest was better and the community 
helped conserve the forest more. More water was on the stream and plenty throughout the year 
as before there was less in draught season. Lisu was dependent to the forest for food, vegetable, 
bamboo shoot, mushroom, therefore, their living was good. 

For the recommendation and the future change, if the demonstrating station stops the 
employment, what can replace and support are the activities on tourism as Ban Paek Sam has a 
lot of attractive spots to mange for tourists like other places.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


