
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา   
 

“ ความเจริญของประเทศ ตองอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเปนสําคัญ ” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขางตนนี้  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง
ความสําคัญของภาคการเกษตรที่มีตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เกษตรกรรมเปนอาชีพ
พื้นฐานของคนในสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย ประชากรประมาณสองในสามอยูในภาคเกษตร 
การพัฒนาการเกษตรเปนเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาการเกษตรเปน
สาขาท่ีไดรับความสําคัญอยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ  แนว
พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ คือ การที่ทรงเนน
ในเร่ืองของการคนควา ทดลอง และวิจัยหาพันธุพืชตางๆ ใหมๆ ท้ังพืชเศรษฐกิจ เชน หมอนไหม 
ยางพารา ฯลฯ ท้ังพืชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับ
แมลงศัตรูพืช ท้ังนี้รวมพันธุสัตวตางๆ ท่ีเหมาะสม เชน โค กระบือ แพะ แกะ พันธุปลา ฯลฯ และ
สัตวปกท้ังหลายดวย เพื่อแนะนําใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดราคาถูก ใชเทคโนโลยีท่ีงาย และไม
สลับซับซอน ซ่ึงเกษตรกรจะสามารถรับไปดําเนินการเองไดและท่ีสําคัญ คือ พันธุพืช พันธุสัตว 
หรือเทคนิควิธีการดูแลตางๆ นั้น จะตองเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอมของทองถ่ิน
นั้นๆ  ดวย(กรมปาไม, 2545) 

อยางไรก็ตาม  พระราชประสงคเปนประการแรก คือ การทําใหเกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองไดโดยเฉพาะในดานอาหารเปนอันดับแรก เชน ขาว พืชผัก ผลไม ฯลฯ  แนวทางท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการท่ีทรงพยายามเนนมิใหเกษตรกรพึ่งพาอยูกับพืชเกษตรแตเพียง
อยางเดียว เพราะจะเกิดความเสียหายงาย เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและความไม
แนนอนของธรรมชาติ ทางออกคือทรงสนับสนุนใหทําการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเส่ียง
และมีรายไดตลอดป ขณะเดียวกันเกษตรกรควรจะตองมีรายไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือไปจากภาค
เกษตร เชน การอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังเชนในมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงสนับสนุนใหเกษตรกรไดทํางานหัตถกรรม โดยใชวัสดุใน
ทองถ่ิน ซ่ึงทําใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 
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นอกจากนั้นทรงเห็นวา การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติจะมีผลโดยตรงตอการ
พัฒนาการเกษตร จึงทรงมุงท่ีจะใหมีการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อ
เปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยอยางยิ่งตอการท่ีจะทํานุ
บํารุง ปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ไมวาจะเปนปาไม ท่ีดิน แหลงน้ํา ฯลฯ ใหอยู
ในสภาพท่ีจะมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางมากท่ีสุด  เทคนิควิธีการในการ
พัฒนาการเกษตรของพระองคอีกประการหน่ึง คือ การท่ีทรงเนนการใชประโยชนจากธรรมชาติ
ใหมากท่ีสุด เชน การใชท่ีดินท่ีปลอยท้ิงไววางเปลาใหเปนประโยชน หรือการมองหาประโยชน
จากธรรมชาติในส่ิงท่ีผูอ่ืนนึกไมถึง  

เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2543 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรบานแปกแซม 
หมูท่ี 6 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ทรงพบวาพื้นท่ีบริเวณนี้เปนแหลงตน
น้ําสําคัญท่ีไหลลงสูน้ําแมแตง แตปาไมกลับถูกทําลายใชเปนที่ทํากินและมีแนวโนมวาจะถูกแผว
ถางเร่ือยไป อีกท้ังเปนพื้นท่ีลอแหลมตอปญหายาเสพติด สงผลกระทบตอความม่ันคงของ
ประเทศ  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดําริแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ให
พัฒนาความเปนอยูและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ีและหมูบานใกลเคียงอีก 3 
หมูบาน ในลักษณะคอยเปนคอยไป  ไมใหราษฎรเดือดรอนและมีความชํานาญดานการเกษตร ปา
ไม ปศุสัตว รวมท้ังการอนุรักษสภาพปาและส่ิงแวดลอม ใหคืนสูสภาพสมบูรณดังเดิม เปนแหลง
ตนน้ําลําธารสําหรับการบริโภคอุปโภค มีพระราชดําริใหทดลองปลูกไมใชสอย และไมสนใน
ลักษณะท่ีปลูกแลวนําไปใชประโยชนตอพื้นท่ีและจางราษฎรในพื้นท่ีเปนแรงงาน ใหชุมชนมี
สวนรวมในการปองกันรักษาปา และใหศึกษาวิจัยดานปาไม จากป 2543 เปนตนมา จึงเปน
จุดเร่ิมตน "สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บานแปกแซม" 

วันท่ี 18 มกราคม 2544 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมโครงการสถานีสาธิตฯ  
คร้ังท่ีสอง มีพระราชดําริ "หากปลูกปาใหมากข้ึน น้ําคงจะมีมากข้ึน ไมสนท่ีปลูกสามารถ
นําไปใชประโยชนในการกอสรางบานเรือนเหมือนชนบทในประเทศสวิตเซอรแลนดได" และ
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2546  เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมสถานีสาธิตฯ และมีพระราชดําริ "ใหทํา
สถานีสาธิตและถายทอดฯ ใหเปนแหลงทองเท่ียว" สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม 
ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดําริบานแปกแซม ต้ังอยูหมูท่ี 6 ตําบลเปยงหลวงอําเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม หางจากบานหลักแตง ประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษและ
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ฟนฟูสภาพตนน้ําลําธารใหชุมช้ืน ครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย 19,375 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปน
ภูเขาสูง ปาไมไมผลัดใบ รอยละ 70 เปนปาไมผลัดใบรอยละ 30   พันธุไมท่ีพบในแถบนี้ ไดแก 
สนสามใบ จําปปา ทะโล นางพญาเสือโครง เส้ียวดอกขาว ตีนเปด แอปเปลปา มะขามปอม กอ
ชนิดตางๆ  นอกจากนั้น เปนพันธุไมธรรมชาติท่ัวไป เชน พันธุไมตระกูลขิง ขา กระเจียว 
กลวยไม และวานชนิดตางๆ สัตวปาท่ีพบตามแนวชายแดนไทย-พมา ไดแก หมีควาย เสือดาว เกง 
ล่ิน กระตายปา นก และแมลงหลากหลายชนิด ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉล่ีย1,300 เมตร 
เปนปาไมโซน เอ เพราะมีลําหวยท่ีสําคัญและไหลลงสูลําน้ําแมแตง ไดแก หวยนายาม หวยหก
หลวง หวยนาออน  สภาพอากาศเย็นท่ัวไป เนื่องจากเปนภูเขาสูงทําใหมีอากาศหนาวเย็นเกือบ
ตลอดท้ังป และสมํ่าเสมอยาวนาน ฤดูฝนมีฝนตกชุก ชวงอากาศรอนประมาณเดือนมีนาคม-
เมษายน เทานั้น  

โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ รับผิดชอบบานแปกแซมและบานหิน
แตว  ประชากรท้ังหมดเปนชาวไทยภูเขาเผาลีซอ ระยะแรกไดสรางความเขาใจกับราษฎรให
ทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดสรางสถานีสาธิตฯ ใหเขาใจถึงบทบาทท่ีจะไดรับจากโครงการ  
จากน้ันสํารวจแหลงน้ําและพื้นท่ีทําการเกษตร แบงเปนพื้นท่ีปศุสัตว พื้นท่ีการเกษตร และพ้ืนท่ี
ปลูกปา โดยรังวัดกําหนดขอบเขตการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก พื้นท่ีเพื่ออยูอาศัยและถือครอง 
จํานวน 130 ครอบครัว ออกเอกสารสิทธิทํากินพิเศษ ครอบครัวละ 4 ไร รวม 520 ไร พื้นท่ีปา 
11,000 ไร สําหรับพื้นท่ีปานั้นแยกออกเปนพื้นท่ีปาอนุรักษเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร ดําเนินการ
ได 8,000 ไร พื้นท่ีปาใชสอยเพื่อปลูกไมไวใชประโยชน 4,000 ไร ดําเนินการปลูกไมใชสอย 250 
ไร ปลูกปาเพื่อฟนฟูระบบนิเวศนตนน้ํา  1,200 ไร ในดานสงเสริมการปลูกพืชนั้น สนับสนุนให
ปลูกพืชกินได พืชสมุนไพร ในลักษณะของธนาคารอาหารชุมชน 150 ชนิด เพาะชําหญาแฝก 
60,000 ตน เพาะชํากลาไมยืนตน 20,000 ตน นอกจากน้ี ในสถานีปลูกไมผลยืนตนสาธิต เชน 
ตนศุภโชค ตนกาแฟ ล้ินจี่ สมโชกุน พลับ กลวยหอม อะโวกาโด มะคาเดเมีย ตนหมอน บวย พืช
ไรสาธิต เชน ขาวโพด ขาวไร ชา ลินิน พืชผัก กลวยไม แปลงสาธิตการเล้ียงสัตว ไดแก ไกช้ีฟา 
สุกรพันธุจินหัว แพะพันธุนม แกะพันธุขน เปดเทศ เปดอ้ีเหลียง กิจกรรมท่ีดําเนินงานภายใน
สถานีใชแรงงานในพื้นท่ีเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดในอนาคต  

จากการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ในระยะเวลาท่ีผานมาปรากฎวา ชุมชนบาน
แปกแซม มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตซ่ึงเดิมยังชีพดวยการโคนถางปา ปลูกขาวไร พืชผัก เพื่อใช
บริโภคในครัวเรือน เม่ือท่ีดินเส่ือมก็อพยพโยกยายท่ีทํากินไปบุกรุกโคนถางปาเพื่อการเพาะปลูก
ดังกลาว  ทําใหปาลดลงอยางรวดเร็ว พื้นดินเส่ือมโทรมเกิดการพังทลายของดิน เพราะการใช
พื้นท่ีผิดวิธี  ปาไมบริเวณแหลงตนน้ําลําธารถูกทําลายทําใหปริมาณนํ้าในลําหวยลําธารลดนอยลง  
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ถึงแมจะมีฝนตกลงมามากในฤดูฝน พื้นดินไมสามารถเก็บกักน้ําไวไดเพราะขาดปาไมปกคลุม  
ส่ิงเหลานี้เม่ือมีโครงการตามพระราชดําริเขาไปดําเนินการ มีการจัดสรรท่ีดินทํากินใหแตละ
ครัวเรือน ลดการบุกรุกปาไมเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูก มีการจางงานใหชาวบานไดทํางานใน
โครงการฯ หลาย ๆ อยาง ชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึนประกอบกับงานสงเสริมอาชีพท้ังดาน
การเกษตร ปศุสัตวและอ่ืน ๆ ชวยใหประชาชนในพื้นท่ีดังกลาวมีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
ประเด็นเหลานี้เปนเร่ืองท่ีนาสนใจเพื่อจะไดศึกษาตอไป  

จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะทําการศึกษาวิจัยถึงวิถีชีวิตของ
ชาวไทยภูเขาเผาลีซอท่ีอาศัยอยูในโครงการสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ บานแปกแซม ตําบล
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม วามีสวนทําใหเกิด 1) ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมบนพื้นท่ีสูงหรือไม 2) ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและระบบ
นิเวศ  3) ส่ิงสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการปรับเปล่ียนสภาพความเปนอยูของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ
รวมถึงระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม   เพื่อนําผลการศึกษาสนับสนุนแนวทางการพัฒนาและ
ประยุกตใชในโอกาสตอไป 
 
1.2 คําถามในการวิจัย 
 

1.2.1 วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอทําใหเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมบนพื้นท่ีสูงอยางไร 

1.2.2 โครงการสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขาไปมีสวนทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซออยางไร 

1.2.3 โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตว
ปาและพันธุพืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีผลตอการฟนตัวของระบบนิเวศ 
(ปาไม ดิน น้ํา ฯลฯ) มากนอยเพียงใด เชน ปาตนน้ําฟนตัว น้ําในลําหวย ลําธารเพ่ิมปริมาณและ
ไหลตลอดป 

1.2.4  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของกลุมชาวไทยภูเขาเผาลีซอมี 
ประเด็นสําคัญในเร่ืองอะไร ท้ัง ๆ  ท่ีกลุมชนเผานี้ไมมีการศึกษาหรือมีการศึกษาต่ํา อิทธิพลมา
จากอะไรคืออิทธิพลท่ีผลักดันใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีสงผลถึงระบบ
นิเวศและสภาพแวดลอม 
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการดํารงชีพและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม 

1.3.2 ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 
ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดานการ อนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร
ตอชาวไทยภูเขาเผาลีซอ 

1.3.3 ศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมของชุมชนบานแปกแซม ตาม
โครงการโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ  
 
1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 

1.4.1 ทราบถึงวิถีชีวิตและการดํารงชีพ การใชประโยชนของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบาน
แปกแซม 

1.4.2 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารแนวทางของโครงการสถานี
สาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มีผลเปนอยางไร 

1.4.3 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมของบานแปกแซมตามโครงการสถานี
สาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 
1.5 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 

โครงการตามพระราชดําริ  หมายถึง  โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวาง
แผนพัฒนา ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามแนวพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จฯ 
รวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล ซ่ึงมีท้ังฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร โครงการตาม
พระราชดํารินี้ในปจจุบันเรียกวา“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” มีกระจายอยูท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ปจจุบันมีลักษณะท่ีเปนโครงการพัฒนาดานตางๆ ท่ีดําเนินการเสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาส้ัน และระยะเวลายาวท่ีมากกวา 5 ป ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีเปนงานดาน
วิชาการ เชน โครงการเพื่อการศึกษาคนควาทดลอง หรือโครงการท่ีมีลักษณะเปนงานวิจัย       
เปนตน 
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การอนุรักษและฟนฟูสภาพปา ตนน้ําของพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ หมายถึง 
โครงการตามแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแกไขปญหา
ทรัพยากรปาไม เพื่อใหคนอยูคูกับปาได โดยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสํานึกให
เกิดความรูสึกหวงแหนในทรัพยากรปาไม และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษปาไว
สืบไป ซ่ึงทรงมีความหวงใยสภาพปาท่ีถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก  

โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ  หมายถึง  โครงการที่ดําเนินงานอยูท่ี
บานแปกแซม เพื่อพัฒนาหมูบาน พัฒนาความเปนอยู สงเสริมอาชีพมีงานทํา และบรรเทาความ
เดือดรอน ของราษฎรในพื้นท่ี รวมท้ังอนุรักษสภาพแวดลอม ปาไม ดิน แหลงตนน้ําลําธารให
พื้นท่ีเส่ือมโทรม ไดฟนสภาพสมบูรณตอไป 

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมในพื้นท่ีท่ีเคยมีปาไมอุดม
สมบูรณถูกโคนถางเพ่ือทําไรปลูกพืชยังชีพของชาวไทยภูเขา ทําใหระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป 
ภายหลังการดําเนินงานของโครงการสาธิตฯ ชุมชนนี้มีงานทํามีรายไดเพื่อการยังชีพเพิ่มข้ึน ทําให
ลดพื้นท่ีรวมท้ังการบุกรุกพื้นท่ีปาไมเพื่อการเพาะปลูกนอยลง ปาและระบบนิเวศตางๆ ฟนตัว
เพิ่มข้ึน 

วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ  หมายถึง  กลุมชนเผาท่ีอาศัยอยูบริเวณพื้นท่ีสูง เขต
ภูเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ ยังชีพดวยการเกษตรโดยการโคนถางปา เผาปา และใชพื้นท่ีปลูก
ขาวไร ขาวโพด พืชผักตาง ๆ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน  การใชท่ีดินบนพื้นท่ีสูงท่ีมีความลาด
ชันมาก ๆ กอใหเกิดการพังทะลายของดินและดินเส่ือมความอุดมสมบูรณอยางรวดเร็ว มีการ
โยกยาย บุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อการเพาะปลูกดังกลาวทําใหเกิดการทําลายปา น้ําลําธาร ดินเส่ือม 
ระบบนิเวศของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม หมายถึง ปจจัยภายใน
ชุมชนท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวลีซอ ไดแก  การประกอบอาชีพ ประเพณี ความเช่ือ 
วัฒนธรรมของชุมชนและอ่ืน ๆ สวนปจจัยภายนอกไดแก  การดําเนินงานของโครงการสาธิตฯ 
กรมปาไม ท่ีมีสวนในการพัฒนา สงเสริมอาชีพ การจางงานและอื่นๆ ทําใหประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในส่ิงแวดลอม การประกอบอาชีพทําใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน ลดการบุกรุกปาไม 
การทําลายส่ิงแวดลอมและอ่ืน ๆ ท้ังยังกอใหเกิดการฟนฟูสภาพแวดลอมกลับคืนสภาพท่ีสมบูรณข้ึน 
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1.6 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอม จากการดําเนินงานตาม
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: 
กรณีบานแปกแซม  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ใชแนวคิดและทฤษฎีและ
งานวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1.6.1 แนวคิดส่ิงแวดลอม 
มนัส สุวรรณ (2549) ไดอธิบายเกี่ยวกับมนุษยกับส่ิงแวดลอมวา มนุษยมีความสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอมอยางแนบแนนในอดีตปญหาเร่ืองความสมดุลของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม
เกิดข้ึนมากนัก ท้ังนี้เนื่องจากผูคนในยุคตน ๆ นั้น มีชีวิตอยูใตอิทธิพลของธรรมชาติ ความ
เปล่ียนแปลงทางดานธรรมชาติและสภาวะแวดลอมเปนไปอยางคอยเปนคอยไป จึงอยูในวิสัยท่ี
ธรรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเองได กาลเวลาผานมาจนกระท้ังถึงระยะเม่ือไมกี่สิบปมานี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษท่ีผานมา (ระยะสิบป) ซ่ึงเรียกกันวา "ทศวรรษแหงการพัฒนา" 
นั้น ปรากฎวาไดเกิดมีปญหารุนแรงดานส่ิงแวดลอมข้ึนในบางสวนของโลกและปญหาดังกลาวนี้ 
ก็มีลักษณะคลายคลึงกันในทุกประเทศท้ังท่ีพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา เชน  

1. ปญหาทางดานภาวะมลพษิท่ีเกีย่วกับน้ํา  
2. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมสลายและหมดส้ินไปอยางรวดเร็ว เชน น้ํามัน 

แรธาตุ ปาไม พืช สัตว ท้ังท่ีเปนอาหารและท่ีควรจะอนุรักษไวเพื่อการศึกษา  
3. ปญหาท่ีเกี่ยวกับการต้ังถ่ินฐานและชุมชนของมนุษย เชน การวางผังเมืองและ

ชุมชนไม ถูกตอง ทําใหเกิดการแออัดยัดเยียด ใชทรัพยากรผิดประเภทและลักษณะ ตลอดจน
ปญหาแหลงเส่ือมโทรมและปญหาจากของเหลือท้ิงไดแกมูลฝอย   

สาเหตุหลักของปญหาส่ิงแวดลอมมีอยู 2 ประการดวยกัน คือ  
1. การเพิ่มของประชากร ปริมาณการเพ่ิมของประชากรก็ยังอยูในอัตราทวีคูณ 

(Exponential Growth) เม่ือผูคนมากข้ึนความตองการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมากข้ึนทุกทางไมวา
จะเปนเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอาศัย พลังงาน  

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ความเจริญทาง
เศรษฐกิจนั้นทําใหมาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปดวย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินความ
จําเปนข้ันพื้นฐานของชีวิต มีความจําเปนตองใชพลังงานมากข้ึนตามไปดวย ในขณะเดียวกัน
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีก็ชวยเสริมใหวิธีการนําทรัพยากรมาใชไดงายข้ึนและมากข้ึน 
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แนวคิดส่ิงแวดลอมซ่ึงเกี่ยวของกับการศึกษา โดยมนุษยกับส่ิงแวดลอมมีความ
ผูกพันกันมาโดยตลอด สวนหนึ่งของสาเหตุและปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
เปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมของมนุษย   

1.6.2  แนวคิดส่ิงแวดลอมศึกษา 
ดวยปรัชญาและตรรกของส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีวาดวย ระบบความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับส่ิงแวดลอม   มนุษยคือ  ตัวการสําคัญของความสัมพันธท่ีได ท้ังประโยชนจาก
ส่ิงแวดลอมและในขณะเดียวกันก็ทําลายส่ิงแวดลอมอยางฉกาจฉกรรจดวย ขอเท็จจริงดังกลาว
สามารถสรุปไดวาการแกปญหาส่ิงแวดลอมใหไดผลตองแกท่ีมนุษยในฐานะเปนตนเหตุสําคัญ
ของปญหามากกวาส่ิงอ่ืนใด   ส่ิงท่ีนาสังเกตประการหน่ึงคือ  มนุษยมีความแตกตางไปจากสัตว
อ่ืนใน 2  สวนสําคัญคือ  สมองท่ีชาญฉลาดและอวัยวะที่สามารถเคล่ือนไหวไดอยางคลองแคลว 
อีกท้ังพฤติกรรมของมนุษยก็เปนส่ิงที่มีซับซอน การจัดการมนุษยเพื่อสงผลใหเกิดสภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมิใชส่ิงท่ีสามารถกระทําไดโดยงายเพียงบอกหรือออก
คําส่ังใหลงมือปฏิบัติในทันท่ี  ตรงกันขามกลับจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมตลอดจนความรูสึกซาบซ้ึง ความรัก ความหวงแหนในคุณคาและ
ความสําคัญของส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนกอน จากนั้นจึงเพิ่มทักษะความสามารถรวมท้ังความพรอม
ในการมีสวนรวมเพื่อปกปองดูแลและรักษาส่ิงแวดลอมตอไป (มนัส  สุวรรณ, อางแลว) 

กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษามีเปาหมายสําคัญคือ  การเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถใหกับมนุษย เพื่อจักไดอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้โดยมุงเนนการ
สรางเสริมส่ิงสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ความตระหนักดานส่ิงแวดลอม ในประเด็นนี้เนนการสรางเสริมความรูความ
เขาใจอยางถองแทและซาบซ้ึงเร่ืองส่ิงแวดลอมหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การสรางปญญาให
เกิดข้ึนในตัวมนุษย 

2. เจตคติ หรือจิตสํานึกในการเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม ในประเด็นนี้ เนน
ความสําคัญในการเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม เกิดความรูสึกกังวลและหวงแหนเม่ือส่ิงแวดลอมไดรับ
ผลกระทบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การสรางสติหรือความรูสึกรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในตัวมนุษย 

3. ทักษะและการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม ประเด็นนี้เนนการสรางเสริม
ทักษะในการแจงปญหาส่ิงแวดลอม พรอมวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข
ท้ังนี้รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสในการนําทักษะดังกลาวไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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กรอบแนวคิดของส่ิงแวดลอมศึกษาในการสรางเสริมส่ิงสําคัญ 3 ประการดังกลาว
สามารถบูรณาการไดจากการศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  การศึกษาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม สาระสําคัญของรูปแบบนี้คือ  
- สรางเสริมใหเกิดความเขาใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
- สรางความเขาใจอยางเปนระบบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมจาก

กิจกรรมของมนุษย 
- พัฒนาทักษะในการคิดและการศึกษาส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและองครวม 

(Holistic) 
2.  การศึกษาในส่ิงแวดลอม สาระสําคัญของรูปแบบนี้ คือ 

- เรียนรูสภาพการณจริงของส่ิงแวดลอม ผานประสบการณตรงในภาคสนามหรือ
หองเรียนธรรมชาติ 

- พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการรวบรวมขอมูลส่ิงแวดลอม รวมท้ังวิธีการศึกษา
ภาคสนาม 

- พัฒนาใหเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาและสุนทรียภาพของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมชวยสรางเสริมความตระหนักและจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมใหเพิ่มข้ึน 

3.  การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอม สาระสําคัญของรูปแบบนี้ คือ 
- มุงเนนใหเกดิความรูสึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
- พัฒนาคุณธรรมดานส่ิงแวดลอม  
- พัฒนาแรงจูงใจและสรางเสริมทักษะเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการเพ่ิม

คุณภาพส่ิงแวดลอม 
- สนับสนุนใหเกิดความพอใจท่ีจะดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับความเอ้ืออํานวย

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวคิดส่ิงแวดลอมศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะตองมีการศึกษาถึงการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมซ่ึงมีสาเหตุมาจากมนุษย เพราะฉะน้ันการศึกษาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือใหมีการสงเสริมความเขาใจ มีความตระหนักและซาบซ้ึง เกิดทักษะในการเรียนรู 
มีการพัฒนาในการมีสวนรวมเพื่อรวมกันรักษาสภาพแวดลอมใหดีข้ึน 

1.6.3 แนวคิดคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน 
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหน่ึงท่ีอํานวยประโยชนท้ังทางตรงและทางออม 

นับต้ังแตรักษาดุลยธรรมชาติ ตนน้ําลําธาร พันธุพฤกษาชาติและสัตวชาติ  หากแตสภาพปาไมใน
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ปจจุบันนั้นถูกบุกรุกมากข้ึน ๆ ทําใหผืนปาท่ีเคยหนาแนนดวยไมนานาชนิดมีจํานวนรอยหรอลง 
สงผลกระทบตอระบบวงจรชีวิตในท่ีสุด 

ดวยพระราชหฤทัยมุงม่ันท่ีจะแกไขปญหารวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร
ปาไมใหอยูในสภาพสมบูรณดังเชนในอดีต  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมี
พระราชดําริใหดําเนินการในลักษณะ “โครงการบานเล็กในปาใหญ” ข้ึน โดยมีจุดมุงหมายให
ราษฎรมีสวนรวมในการดําแลรักษาปา เห็นคุณประโยชนของปาไม สามารถอยูรวมกับปาไดโดย
ไมทําลายปา และวางแนวทางใหราษฎรในพื้นท่ีทํากินพอเพียงกับการดํารงชีพและพัฒนาอาชีพ
เสริมในดานตาง ๆ รวมท้ังสนับสนุนการปลูกปาเพิ่มเติมและเสริมสรางปาชุมชนข้ึน (วารสาร
มูลนิธิชัยพัฒนา, 2540) 

1.6.4 แนวคิดในการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมเพื่อสังคมท่ียั่งยืน 
มีหลักการท่ีสําคัญ 2 หลักการท่ีสามารถนําไปใชใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให

แตละสังคมมีสภาพเปนสังคมท่ียั่งยืนได หลักการแรก คือ หลักการแกปญหาท่ีตนเหตุ ซ่ึงบางคร้ัง
ก็เรียกวา วิธีการปองกัน (Preventive Approach) สําหรับกรณีของหลักการที่สอง คือ หลักการ
แกปญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงในบางคร้ังเรียกวา วิธีการรักษา (End-of-the-pipe of Clean-up 
Approach) (มนัส   สุวรรณ, 2549 อางแลว) 

พิจารณาดวยวิธีการปฏิบัติ หลักการแรกคอนขางมีประสิทธิภาพในการจัดการให
บังเกิดผลไดมากกวาเม่ือเทียบกับหลักการท่ีสอง เนนความจริงท่ีวา การปองกันไมใหเกิดปญหา
ใด ๆ เลยยอมดีกวาปลอยใหเกิดปญหาแลวจึงคิดคนหาวิธีท่ีจะแกไข กรณีของส่ิงแวดลอมถาเรา
สามารถปองกันไมใหเกิดปญหาไดยอมหมายถึง สภาพสังคมมนุษยและสภาพส่ิงแวดลอมเองอาจ
ปลอดจากผลกระทบ จึงไมจําเปนตองเสียเวลาและคาใชจายในการบําบัดรักษา ตรงกันขามเม่ือ
ปญหาส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนแลวคงไมมีวิธีการอยางอ่ืนนอกจากการรักษา นอกเหนือจากผลกระทบ
ท่ีอาจมีตอสังคมและส่ิงแวดลอมแลว ในสภาพการณเชนนี้จําเปนตองเสียเวลาและคาใชจายใน
การบําบัดรักษา ซ่ึงก็ไมแนใจวาจะสามารถบรรเทาหรือแกปญหาส่ิงแวดลอมไดท้ังหมดหรือไม 

จากหลักการในการแกไขวิกฤติการณส่ิงแวดลอมท้ัง 2 หลักการ หากพิจารณาให
ลึกซ้ึงลงไปอีกจะทําใหพบวา การจัดการปญหาท่ีตนเหตุนั้นจําเปนตองเนนท่ีการจัดการมนุษยใน
ฐานะท่ีเปนตัวการสําคัญท่ีสุดท่ีกอใหเกิดวิกฤติ  กรณีของการแกปญหาท่ีปลายเหตุจะมุงเนนการ
จัดการส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ อยางไรก็ตามเปาหมายของบทความนี้ตองการท่ีจะวิเคราะห
กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการจัดการมนุษย ดังนั้นในสวนของการ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีปลายเหตุจะไมถูกใหความสําคัญในท่ีนี้     
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1.6.5 แนวคิดการมีสวนรวม 
ตามโครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และสถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานักปลัดกระทรวง  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2541)  ไดอางถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ.254- 2544) ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินการตาง ๆ ดานการทองเท่ียวไปสูจุดมุงหมาย  โดยเปดโอกาสใหการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน ตัดสินใจ และติดตาม
ประเมินผลในโครงการพัฒนาของรัฐท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการ
พัฒนาแบบองครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงไดกําหนดแนวทางสําหรับการมี
สวนรวมของประชาชนไวหลายประการ ไดแก 

1. จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหารจัดการของรัฐท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา การจัดทําแผนและดําเนินการแกไขปญหาของชุมชน 

2. จัดใหมีกระบวนการและชองทางของการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนา  คือ ระบบการมีสวนรวมในการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหม โดยใหประชาชนมีสวน
รวมอยางสมบูรณ ซ่ึงภาครัฐเปนฝายสงเสริมและสนับสนุนในดานนโยบาย มาตรการและ
งบประมาณ 

3. เสริมสรางวิสัยทัศนและสรางขีดความสามารถในการจัดการหรือการมีสวนรวม
ใหแกองคกรประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนและสรางขีดความสามารถในการจัดการหรือการมี
สวนรวมใหแกองคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุรกิจเอกชน 
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินแผนงานโครงการของรัฐหรือของชุมชน เชน การใช
มาตรการจูงใจทางภาษี  การสนับสนุนการฝกอบรมทางดานการจัดการและการสงเสริมความ
รวมมือกับฝายอ่ืน ๆ ในสังคม  

การมีสวนรวมของประชาชนไดรับการยอมรับท้ังในแงของหลักการและกลไกท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จของโครงการพัฒนาตาง ๆ หรือกิจกรรมที่กําลังจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตไม
วาโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ จะเปนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน  ไมวาจะเปนขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ดังนั้น  โดยท่ัวไปจึงมีการดําเนินการเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ ดังนี้ 
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1. เพื่อไดรับขอมูล ขาวสาร ความรูและความใจเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2. เพื่อชวยในการชี้ประเด็นปญหาและคุณคาตาง ๆ ของส่ิงแวดลอม 
3. เพื่อแสดงความคิดเห็นอันอาจจะเปนประโยชนในการแกปญหา 
4. เพื่อชวยในการใหขอมูลยอนกลับและชวยในการวิเคราะหผลกระทบตางๆ อัน

จะเปนประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานและการตรวจเฝาระวัง 
5. เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงและเพื่อสรางขอตกลงรวมกัน 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีความ

ตอเนื่องในการพัฒนาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 โดยเฉพาะการใชการผนึกกําลังรวมกันของ
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมไทย ท่ีเนนกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ
ข้ันตอน โดยยึดหลักรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบ โดยขยายกระบวนการการมี
สวนรวมใหกวางขวางข้ึนทุกระดับของประเทศ 

ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และการ
รับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเองและการท่ีจะสามารถทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อแกปญหาและนํามาซ่ึงความเปนอยูท่ีดีข้ึน จําเปนตอง
รับความจริงท่ีวามนุษยทุกคนตางก็ปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันอยางเปนสุข ไดรับความเปนธรรม
และเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนพรอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมกลุม  ขณะเดียวกันตองยอมรับดวย
ความบริสุทธ์ิใจวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสชี้แนะไดถูกตอง  

จิรายุ  ทองเขาออน (2537) ไดแยกข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนไว 4  
ข้ันตอน คือ 

1. รวมคิด คือ สภาพท่ีเปนอยูมีอะไรท่ีเดือดรอนและสาเหตุมาจากอะไร 
2. รวมวางแผน คือ วิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปญหา และพิจารณา

ทางเลือก 
3. รวมดําเนินการ คือ ดําเนินงานตามโครงการและแผนกําหนดโครงการและ

แผนงาน 
4. รวมติดตามประเมินผล คือ ประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลวเปนระยะ ๆ และ

แกไข 
ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2534) กลาวถึงแนวความคิดเร่ืองการมีสวนรวมเกิดมาจาก

ความเช่ือท่ีวา มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีปญญาตระหนักรู และควบคุมส่ิงแวดลอมได ดังนั้น มนุษย
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ไมวาจะอยูหางไกลเพียงใด จึงมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง  การมีสวน
รวมไมไดหมายความแคบ ๆ  เพียงแคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนโครงการเทานั้นแตยงัรวมไป
ถึงข้ันตอนสําคัญอยางเชน การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ ดวย 

ประสาน  ตังสิกบุตร (2538) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

ชุมชนจะพัฒนาอยางยั่งยืนตองเกิดข้ึนบนพื้นฐานขอสัญญาของประชาชนท่ีจะใช
ระบบนิเวศของตนเองภายใตขีดจํากัดอยางเหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนดวยความพยายามของชุมชน โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน
และองคกรประชาชน 

1. ตองประชาสัมพันธใหชุมชนเห็นถึงการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยชุมชนเอง 

2. องคกรเอกชนจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการมีสวนรวมของประชาชน    
แนวคิดการมีสวนรวมดังจะเห็นไดวาไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย

หลากหลายกันไป แตวัตถุประสงคของความหมายคือ ตองการประชาชนในชุมชนไดเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน โดยมีสวนรวมในการคิด ในการวางแผน ในการ
ดําเนินการและการติดตามประเมินผล ซ่ึงเปนการเปดโอกาสมีการระดมสมองของทุกฝายรวมกัน 

1.6.6 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง              
หมูบาน/ชุมชนท่ีอยูหางไกลความเจริญ ประชาชนสวนใหญมีชีวิตอยูอยางเรียบ

งายพึ่งพาธรรมชาติและสภาพแวดลอมรอบ ๆ เพื่อยังชีพ ตางกับชุมชนท่ีมีส่ิงจูงใจ ส่ิงตาง ๆ เกิด
จากกระแสการพัฒนาทําใหคนตกอยูในกระแสบริโภคนิยม  การดําเนินชีวิตท่ีเรงรีบ แขงขันกัน
เพื่อความอยูรอดเสาะแสวงหาสิ่งท่ีนํามายังชีพ  ประกอบกับกระแสการพัฒนาท่ีคนสวนใหญมุง
เบียดเบียนธรรมชาติ ทําลายธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตพืชผลตาง ๆ ใหมากข้ึน ส่ิงเหลานี้
นําไปสูปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนตนน้ํา ปาไม ท้ังยัง
กอใหเกิดมลภาวะตามมามากมาย 

จะเห็นไดวา ชุมชนหรือหมูบาน 2 แหง มีลักษณะตางกัน วิถีชีวิต การดํารงชีพของ
คนตางกัน กลุมหนึ่งใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกกลุมหนึ่งดํารงชีวิตตามกระแสทนุนยิมซ่ึงมี
ความตองการมาก ทําใหวิถีชีวิตแตกตางกัน  

ทามกลางกระแสแหงการเสาะแสวงหาและคิดคนมาตรการในการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมกลุมตาง ๆ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”เปน
มาตรการหน่ึงท่ีดูจะไดรับความสนใจจากมวลชนอยางกวางขวางวานาจะแกไขปญหา
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ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของประเทศไทย  ซ่ึงมีพื้น
ฐานเศรษฐกิจท่ีเนนภาคเกษตรกรรมเปนหลัก และกําลังประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อยางรุนแรงในปจจุบัน  

“เศรษฐกิจพอเพียง”  คือแนวคิดในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงไดพระราชดําริไวเม่ือกวา 50 ปท่ีผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยึดม่ันใน
แนวคิดนี้เร่ือยมา สําหรับโครงการพัฒนาท่ีพระองคทรงมีสวนเกี่ยวของ แนวคิด “เศรษฐกิจ
พอเพียง”  พิจารณาโดยภาพรวมมีลักษณะหลาย ๆ อยางท่ีแตกตางไปจากมาตรการท่ีไดกลาวแลว
ขางตน ท่ีเปนประเด็นสําคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนการแกปญหาท่ีระดับยอย 
กลาวคือ  เร่ิมท่ีระดับครอบครัวและระดับชุมชน และพระองคทรงมุงเนนการแกปญหาท่ีตนเหตุ 
ดวยแนวคิดนี้เองทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการดําเนินการตํ่า อาศัยความรูในระดับทองถ่ินท่ี
เรียกวา  ภูมิปญญาชาวบานและสุดทายคือความเปนไปไดสูงมากในทางปฏิบัติ 

แนวคิดหลักท่ีจะนําไปใชในการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม จากการ 
ดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  คร้ังนี้ใชแนวคิดดานส่ิงแวดลอมคือ การเกิดปญหาส่ิงแวดลอมมีปจจัยหลายอยาง
ปจจัยท่ีสําคัญและเปนปญหาคือมนุษย แนวคิดส่ิงแวดลอมศึกษาคือ การศึกษาแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมใหไดผลอยางแทจริงตองแกท่ีมนุษยในฐานะเปนตนเหตุสําคัญของปญหามากกวาส่ิง
อ่ืนใด   แนวคิดคนอยูรวมกับปาโดยท่ีมนุษยชวยดูแลรักษาปา และปาก็ใหประโยชนตอมนุษยท้ัง
ทางตรงและทางออม  ซ่ึงจะเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  แนวคิดในการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมเพ่ือ
สังคมท่ียั่งยืนมีสองหลักการคือ การแกปญหาท่ีตนเหตุและการแกปญหาท่ีปลายเหตุซ่ึงจะเปน
วิธีการปองกันและวิธีการรักษา  แนวคิดการมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหเสริมสรางการมี
สวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ินในกระบวนการวางแผน ตัดสินใจและการติดตาม
ประเมินผลในโครงการตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แนวคิดตางๆ ท่ีไดกลาวมานี้จะนํามาเปน
แนวทางในการศึกษาตอไป 
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1.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1.7.1 การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรกรและชนกลุมนอยในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  งานการศึกษาเกี่ยวกับการใชท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงตองอาศัย
มาตรการในการอนุรักษท่ีถูกวิธี จะชวยลดการกัดเซาะสึกกรอนและการพังทลายของดินไดมาก  
ซ่ึงงานของ สินธุ  สโรบล (2531) ไดศึกษากลุมเกษตรกรท่ีเปนชนเผากะเหร่ียงในเขตลุมน้ําแม
แจม จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมชนเผานี้รูจักใชพื้นท่ีโดยเฉพาะการทํานาข้ันบันไดตามหุบเขา 
ซ่ึงชวยลดการชะลางพังทลายของดินไดดีกวาระบบการปลูกพืชตามลาดไหลเขาแบบดั้งเดิม  แต
เนื่องจากการปรับปรุงพื้นท่ีเพาะปลูกใหเปนข้ันบันได (Terracing) ตองใชแรงงานและทุนมาก 
ดังนั้น กลุมเกษตรกรชาวเขาเผากะเหร่ียงตองการใหรัฐบาลชวยดําเนินการจัดทําระบบพ้ืนท่ี
เพาะปลูกแบบข้ันบันไดให โดยท่ีมาตรการดังกลาวสามารถชวยอนุรักษดินและน้ําไดเปนอยางดี 

สําหรับงานของ พัชรินทร  รายะนะ (2537) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของชาวเขาตอการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา  ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 
ของเกษตรกรชาวเขาไมมีสวนสัมพันธกัน แตความคิดเห็นเร่ืองของเกษตรกรรมตอการอนุรักษ
ปาไมอยูในเกณฑดี  กลาวคือ  กลุมชาวเขาเหลานี้ห็นวาพื้นท่ีมีปาไมจะชวยเก็บกักน้ําทําใหพื้นท่ี
ทําเกษตรของพวกเขาไดรับประโยชนจากแหลงน้ํานั้นดวย  สวนการศึกษาของ ปฐวี แสงฉาย 
(2536) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรผูปลูกชา (เม่ียง) ตอการอนุรักษปาไม ซ่ึงศึกษาในเขต
ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรมีทัศนคติท่ีดีตอการอนุรักษปาไม  
เพราะการปลูกชาท่ีนําไปทําเม่ียงจะตองปลูกผสมปาเปนลักษณะของการเกษตรปาไม (Agro-
forestry) ซ่ึงตนชาตองอาศัยรมเงาของตนไม  ดังนั้น เกษตรกรจึงตองอนุรักษตนไมไวดวย 
ขณะเดียวกันในการศึกษาคร้ังนี้พบวา การผลิตเม่ียงทําใหปาไมลดลงแตไมใชสาเหตุหลัก ซ่ึง
เกษตรกรผูปลุกเม่ียงใหความเห็นวา กลุมท่ีทําใหปาไมลดลงคือ กลุมผูลักลอบตัดไมเพื่อขายและ
การโคนถางปาเพื่อทําไรเล่ือนลอยของชาวเขา 

อยางไรก็ดีถึงแมวาชนกลุมนอยท่ีอยูบนพื้นท่ีสูงจะถูกทางราชการอพยพโยกยายลงสูท่ี
ราบและมีการจัดทําโครงการจัดท่ีทํากินให เชน การศึกษาของ ประดิษฐพร จีระปญญาเลิศ 
(2540)  เกี่ยวกับทัศนคติของชาวเขาเผาลีซอท่ีทางการจัดสรรท่ีดินทํากินใหในพื้นท่ีอําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก  ผลการศึกษาทราบวา  การจัดสรรท่ีดินทํากินไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพการ
ปลูกพืชท้ังเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อขายพืชท้ังท่ีมีแหลงน้ําไมเพียงพอในการเกษตร  ส่ิง
เหลานี้เปนปจจัยผลักดันใหเกษตรกรที่เปนชาวเขาตองดิ้นรนหาท่ีทํากินเพิ่ม โดยบุกรุกเขาไปใน
เขตพื้นท่ีปาไม ปญหาเหลานี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการแกไขตอไป และการศึกษาความ
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คิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอยตอการดําเนินงานโครงการบานเล็กในปา
ใหญ ของ  ดิสกุล  ธรรมสานุกุล (2547)  พบวา ประชากรสวนใหญเขาใจในวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการดําเนินโครงการฯ เขาใจถึงการรักษาปาท่ีสมบูรณไมใหถูกทําลาย มีความพึง
พอใจในทุกดานท่ีมีการสงเสริม  สวนผลกระทบท่ีดําเนินงานของโครงการฯ นั้นมีผลกระทบตอ
ชุมชน ทรัพยากรชุมชนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชนในทางท่ีดีข้ึน มีการอนุรักษปาไมและ
สัตวปา มีการฟนฟูสภาพปาใหมีสภาพดีข้ึน 

1.7.2  การศึกษาการอนุรักษปาไม ของชาวเขาเผาลีซอ บานขุนแจ ตําบลแมแวน อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม  ของ ประคอง  ยอดหอม (2543)  พบวา  ประเพณี ความเช่ือและถือวาปามี
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดูแลอยูและปาไมท่ีเปนปาตนน้ําไดมีการกําหนดกฎระเบียบของหมูบานมาบังคับใช 
แสดงใหเห็นวาการอนุรักษปาไมตนน้ําลําธารของชาวบาน โดยการไมตัดไมทําลายปา การฟนฟู
สภาพและการดูแลรักษาปาไม โดยการปลูกปาเพิ่มในพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรม การทําแนวปองกันไฟ
ปา และการทําการเกษตรเชิงอนุรักษดวยปจจัยตางๆ สวนหนึ่งตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก ท้ังท่ีเปนหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนท่ีสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนและสงเสริมใหมีการทําการเกษตรเชิงพาณิชยท่ีมีขอบเขตของการ
เพาะปลูกจํากัดไดมีสวนสําคัญท่ีทําใหลดการบุกรุกทําลายปาไมดวย ในสวนการอนุรักษในดาน
ปาไมและระบบนิเวศ ท่ีมีการปลูกฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร ปลูกปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 
อยาง ตลอดจนการจัดทําฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสานบริเวณลําหวยตางๆ ในพื้นท่ีโครงการฯ  
เปนการสรางใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศโดยไดใหความสําคัญของธรรมชาติส่ิงแวดลอม
เปนหลัก สวนดานวัฒนธรรมโครงการฯ ไดมีการสงเสริมอนุรักษประเพณีพิธีกรรมท่ีสืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษสูคนรุนใหมในปจจุบัน ซ่ึงเปนการศึกษาการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนบนพื้นท่ีสูง: กรณีศึกษาโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
ของ โยธิน  จันทวี  (2548)    

สวนส่ิงท่ีมีผลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบการผลิตและการบริโภค
ของครัวเรือนของชุมชนชาวกะเหร่ียงจากการศึกษาของ ทวิช  จตุวรพฤกษ (2542) ในเร่ือง
พิธีกรรมเพ่ือสืบทอดชาติพันธุของชาวเขายากจน: การศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ
ชาวเขาเผาลีซอในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  แตละครัวเรือนมีการระบบการผลิตแบบผสมผสานมี
การบริโภคอยางประหยัดเพราะการผลิตเปนแบบพอกินพออยู  มีแนวคิดเกี่ยวกับการเช่ือมโยง
ของสรรพส่ิงในโลก  นอกจากนี้ชาวกะเหร่ียงยังมีความเชื่อในเร่ืองผีและขอหามตาง ๆ ซ่ึงเปน
กฎเกณฑของชุมชน ทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางปกติโดยเฉพาะความเช่ือวาธรรมชาติมีผูดูแล 
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ทําใหคนเคารพธรรมชาติ สําหรับพิธีกรรมนั้นเปนการถายทอดความเช่ือและสรางความสัมพันธ
ในสังคม                                           

1.7.3   ดานปาไมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเน่ืองจากจํานวนพลเมืองเพิ่มมาก
ข้ึน การทําลายปาไมก็จะมีมากข้ึน เพราะประชาชนตองการพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว 
ตลอดจนความตองการใชสอยไมหรือทําเปนสินคา แตการตัดไมอยางปราศจากระเบียบและ
หลักเกณฑท่ีทําใหความอุดมสมบูรณของปาไมเร่ิมเส่ือมลง โดยเฉพาะปาบริเวณตนน้ําลําธารถูก
ทําลายลงอยางมาก จากการศึกษาของ เทียม  คมกฤส (2514)   

1.7.4  ในสวนของความเปนมาและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ
ลีซอเปนพวกท่ีสืบเชื้อสายมาจากทิเบต-พมา  อันเปนสาขาของพวก โล-โล (LO-LO)  ซ่ึงเปนตน
ตอของคนเหลานี้ก็คือคนเช้ือชาติผิวเหลืองหรือมองโกลอยต  ท่ีสืบตอกันมาในทวีปเอเชียใน
ปจจุบันนี้เอง  พวกลีซอไดอพยพลงมาจากทิเบตเหนือของหุบเขาสาละวิน ซ่ึงอยูในเขตของ
มณฑลยูนานตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐคะฉ่ิน และเขามาอาศัยอยูมากมายตามแนวภูเขาของรัฐคะ
ฉ่ิน  ระหวางพรมแดนพมาตอนเหนือกับประเทศจีน นอกจากนี้ยังกระจัดกระจายอยูท่ีอ่ืน เชน  
กระจัดกระจายไปทางตะวันออกถึงฝงแมน้ําโขงและอพยพลงไปทางใตเขาไปในเขตรัฐฉานหรือ
ไทยใหญของประเทศพมา อพยพเขาไปในประเทศลาวภาคเหนือและมาทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ซ่ึงมีพวกลีซออยูในปจจุบันนี้ ชาวลาวท่ีอพยพเขาสูประเทศไทยน้ีเปนพวกท่ีมาจาก
เขตเชียงตุงและเมืองปน ซ่ึงอยูในรัฐฉานของประเทศพมา เม่ือประมาณ 50 ปมานี้เอง จาก
การศึกษาของ  ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2517)  และการเขาไปปฏิบัติงานในดานใดก็ตามในหมูบาน
ชาวเขาเผาลีซอผูปฏิบัติงานตาง ๆ มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเรียนรูเพื่อใหเกิดความ
เขาใจเร่ืองนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และสภาพขอเท็จจริงตาง ๆ ทุก ๆ ดานของหมูบาน 
รวมท้ังส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏตามธรรมชาติดวย  ท้ังนี้จะไดปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมซ่ึงจะทําใหเกิด
ความเช่ือถือศรัทธาแกสมาชิกในหมูบานท่ีเรามีหนาท่ีในการปฏิบัติงานรวมกับเขา อันจะเกิด
ประโยชนสุข เกิดผลดีแกชาวเขาและตัวเองดวย 

1.7.5 การถายทอดความรูเพื่อการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกษตรกรเผาลีซอ 
บานแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  จากการศึกษาของ บุญญฤทธ์ิ  จันทรคํา (2550) 
พบวา  เกษตรกรเผาลีซอมีประสบการณรับการอบรมจากสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปา
ไมและส่ิงแวดลอม บานแปกแซม และเกือบคร่ึงเคยทํางานในสถานี ซ่ึงสวนใหญระบุวา 
เจาหนาท่ีสถานีมาติดตามเร่ืองการทําปุยหมักและติดตามเร่ืองการปลูกผัก เกษตรกรมีความรูเกี่ว
กับการปลูกผักปลอดสารพิษและการทําปุยหมัก  และจากการศึกษาของ พีระพงษ  เรืองวัฒนา 
(2550)  ไดศึกษาเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของราษฎรในสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 
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ปาไมและส่ิงแวดลอมตามพระราชดําริบานแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบวา  รายไดและคาใชจายของราษฎรในสถานีสาธิตฯ มีรายไดใน
ภาคการเกษตรถึงรอยละ 91.21 รายจายของครัวเรือนมีรายจายรอยละ 97.66 สวนใหญเปน
คาใชจายในการครองชีพ ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจายพบวา ความสมดุลทางดาน
เศรษฐกิจ รอยละ 75.38 และอีก 24.62 มีรายไดไมพอกับคาใชจายและมีปญหาหนี้สิน  การดําเนิน
ชีวิตของราษฎรบานแปกแซมมีความสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปาน
กลาง 
 
1.8 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.8.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา   คือ พื้นท่ีประชากรของชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม ตําบล
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

1.8.2 ขอบเขตของเนื้อหาท่ีศึกษา 
1.8.2.1 ศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ การประกอบอาชีพและอ่ืนๆ ท่ี

ทําใหทรัพยากรและส่ิงแวดลอมบนพื้นท่ีสูงเปล่ียนแปลงไป 
 

 
 

ภาพ 1.1  สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ 
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1.8.2.2 ศึกษาการดําเนินงานของโครงการสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม
และและส่ิงแวดลอมและงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีเขาไปมีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอวิถีชีวิตของชาว
ไทยภูเขาเผาลีซอ 

1.8.2.3 ศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของโครงการสาธิตและ
ถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กระ-ทรวง
ทรัพยการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วามีผลตอการฟนตัวของระบบนิเวศ (ปาไม ดิน น้ํา ฯลฯ) 
มากนอยเพียงใด เชน ปาไมฟนตัวปาตนน้ําเพิ่มข้ึน น้ําในลําหวยลําธารเพ่ิมปริมาณและไหลตลอด
ปหรือไมอยางไร 

1.8.2.4   การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ อันเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานของโครงการฯ ท่ีทําใหชาวลีซอลดการบุกรุกพื้นท่ีปามาทําการเกษตรในพื้นท่ีท่ีไดรับ
การจัดสรรจากหนวยงานปาไม มีการปรับเปล่ียนการปลูกพืช เชน พืชผักเมืองหนาว เล้ียงปศุสัตว
และรับจางแรงงาน ทําใหครัวเรือนมีรายไดเพิ่มข้ึน 

1.8.3 ขอบเขตของประชากร  กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ราษฎรชาว
ไทยภูเขาบานแปกแซม จํานวน 94 ครัวเรือน จํานวนประชากร 506 คน โดยกําหนดหัวหนา
ครอบครัวหรือผูแทนครอบครัวละ 1 คน เปนจํานวนท้ังส้ิน 94 คน และผูใหขอมูลหลัก (Key 
Informants) จํานวน 10 คน 
 
1.9 วิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจัยเ ร่ืองการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอมจากการ
ดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ: กรณีบานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลในรายละเอียดและ
มุงแสวงหาขอเท็จจริงของสภาพการณท่ีเกิดข้ึนปจจุบัน รวมท้ังการศึกษาเชิงลึกเพื่อหาเหตุผลมา
อธิบายการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ รวมท้ังการฟนฟูสภาพแวดลอมในพื้นท่ี  
ในการศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
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1.9.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 
ก) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากสนามจากกลุมประชากรท่ี

กําหนดไวหนวยท่ีใชเพื่อการวิเคราะห คือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนละ 1 คน รวม  
94  คน จากหมูบานแปกแซม ขอมูลปฐมภูมิไดแก 

1) ขอมูลพื้นฐานของประชากรลีซอบานแปกแซม ประกอบดวย เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได ฯลฯ เปนขอมูลจากการสัมภาษณและการ
สังเกตการณ 

2) ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม
และส่ิงแวดลอม การปฏิบัติงานของชาวบานท่ีรับการถายทอดการเกษตร การปลูกพืชผัก ไมผล
เมืองหนาว การทําปุยหมัก ปุยอินทรีย การดูแลแปลงพืช การเก็บผลผลิตและงานบรรจุหีบหอเพื่อ
สงตลาด งานปศุสัตวตาง ๆ เชน การเล้ียงแกะ เปด ไก และหมู เปนตน ขอมูลดานการฟนฟูปาไม 
การปลูกปาท้ังบริเวณท่ีเปนไรราง บริเวณตนน้ําลําธารซ่ึงเกี่ยวของกับการฟนฟูระบบนิเวศ ขอมูล
เหลานี้ไดจากการสัมภาษณ  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) หัวหนาบริหารโครงการสถานี
สาธิตฯ เจาหนาท่ีเกษตรของโครงการฯ เจาหนาท่ีปาไม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 นายก
องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเขตอําเภอ
เวียงแหง และผูใหญบานบานแปกแซม เปนตน 

3) ขอมูลการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวเขาเผาลีซอ การเปล่ียนแปลงระบบการใช
ท่ีดินจากการทําไรเล่ือนลอย (ทําไรยายท่ี) มาเปนการใชท่ีดินแบบเขมในพื้นที่ท่ีไดรับการจัดสรร
ให ครัวเรือนละ 4 ไร ขอมูลไดจากการสัมภาษณท้ังประชากรในหมูบาน ผูใหขอมูลหลักและการ
สังเกตการณ 

4) ขอมูลการฟนฟูปาไม แหลงน้ําและระบบนิเวศตาง ๆ จะทําการสัมภาษณผูท่ีให
ขอมูลหลัก การตรวจสอบในสนาม การสังเกตการณ เปนตน 

5) ขอมูลอ่ืน ๆ ปญหาในการฟนฟูระบบนิเวศ ปญหาของชุมชน รวมท้ังขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตาง ๆ ไดจากการสัมภาษณท้ังกลุมประชากรท่ีศึกษาและกลุมผูใหขอมูลหลัก 
เปนตน 
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ข) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย 
1) ขอมูลประชากรในพื้นท่ีศึกษาท้ังหมดไดจากขอมูลทะเบียนราษฎร อําเภอ    

เวียงแหง 
2) ขอมูลเกี่ยวกับชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม การดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆ ไดจากงานวิจัย ตํารา และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
3) ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรและส่ิงแดลอมในพื้นท่ีไดจากแผนท่ี จาก

โครงการพิเศษ สํานักบริหารจัดการในพ้ืนท่ีอนุรักษ 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1.9.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือน เปน

ผูใหขอมูลท่ีตองการ  เนื่องจากบานชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซมมีอยู 94 ครัวเรือน ประชากร
ท้ังหมด 506 คน ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้จึงใชประชากรเปนตัวแทนของครัวเรือนท้ังหมด จํานวน 
94 คน เปนผูใหขอมูล รวมท้ังผูใหขอมูลหลักอีกสวนหนึ่งดวย นั่นคือประชากรท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ประกอบดวย 

1) ประชากรที่เปนชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซมท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือ
ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน รวม 94 คน รวบรวมขอมูลพื้นฐานของประชากรตามท่ีกลาวมาแลวใน
ขอ 1.9.1 (ก) 

2) ประชากรที่เปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ประกอบดวย 
- ผูอํานวยการ หัวนาหนวยงาน เจาหนาท่ีเกษตรของโครงการสาธิต จํานวน 3 คน 
- หัวหนาหนวยสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 บานแปกแซม เจาหนาท่ีปาไม 

จํานวน 2 คน 
- เจาหนาท่ีฝายทหารกองพันพัฒนาท่ี 3 อ.แมริม จ.เชียงใหม  จํานวน 2 คน 
- ผูใหญบานหมูท่ี 6 บานแปกแซม จํานวน 1 คน 
- ผูแทนฝายปกครองไดแก นายก อบต.เปยงหลวง สมาชิก อบจ.เขตเวียงแหง 

จํานวน 2 คน 
กลุมผูใหขอมูลหลักขางตนนี้ผูศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณตามขอ 1.9.1 (ก) 
1.9.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1) แบบสัมภาษณ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามใชสัมภาษณประชากรตัวอยาง 

ชาวลีซอท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทน ครัวเรือนละ 1 คน ในการสัมภาษณประชากรที่เปน
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กลุมชนเผาปญหาท่ีสําคัญ คือ การส่ือสาร การใชภาษาไทย ไมวาจะเปนภาษาไทยกลาง หรือไทย
พื้นเมือง ประชากรกลุมชนเผาเกือบคร่ึงหนึ่งท่ีไมสามารถส่ือภาษาไทยเขาใจ ในการศึกษาและ
เก็บขอมูลคร้ังนี้ ไดใชลามชาวลีซอท่ีพูดภาษาไทยไดดี และทํางานเปนลูกจางของโครงการฯ 
จํานวน 2 คน ชวยเหลือในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ ขอมูลการใชแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน รายได รายจายของครัวเรือน 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลการใชท่ีดินของชาวลีซอ การเกษตรระบบดั้งเดิม และปจจุบันจากการ
ทําไรเล่ือนลอยมาเปนการใชท่ีดินแบบเขม ปลูกขาว ขาวโพด พืชผักตาง ๆ เปนอาหารใน
ครัวเรือน ใชเล้ียงสัตวบางสวน และทําอาหารอ่ืน ๆ การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพรอง 
(รับจาง หัตกรรมในครัวเรือน) สภาพความเปนอยูท่ัว ๆ ไป 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลการใชแรงงานนอกภาคเกษตร การปลูกปา ทําฝายชะลอความชุมช้ืน 
(ฝายแมว) ทําแนวกันไฟปองกันไฟปา เปนอาสาสมัครปองกันไฟปา ความคิดเห็นตอการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศ และอ่ืน ๆ  

2)  แบบสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 คน ใชการสัมภาษณเชิงลึก 
เกี่ยวกับขอมูลการดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิต และถายทอดการเกษตร ปาไม และ
ส่ิงแวดลอม เจาหนาท่ีสํานักงานบริหารอนุรักษท่ี 16 เจาหนาท่ีปาไม อบต อบจ ในพื้นท่ี และ
ผูใหญบาน รวบรวมขอมูลการสาธิตถายทอดการเกษตร ปาไม และส่ิงแวดลอม ใหแก เกษตรกร
ชาวลีซอ เพื่อนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพของครอบครัวตอไป ขอมูลการปลูกปา
ประเภทตาง ๆ ปาตนน้ําลําธาร ขอมูลการจัดสรรท่ีดินทํากิน ใหแก ชาวลีซอ ครอบครัวละ 4 ไร 
เพื่อจัดการใหอยูเปนท่ีเปนทาง ลดการบุกรุกปาไม เพื่อหาท่ีดินใหม เพาะปลูกพืชเพื่อยังชีพ ผลทํา
ใหรูปแบบการใชท่ีดินเปล่ียนไป ขอมูลการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมี เปนตน 
ผลจากรูปแบบการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน ลดการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกบนพ้ืนท่ีสูง ลดการตัดไม
ทําลายปา และปาตนน้ํา เปนขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการศึกษาวิเคราะหพื้นท่ีไดมากข้ึน  

3)  การสังเกตการณ ใชรวมกับการสัมภาษณ ชวยใหไดขอมูลบางอยางท่ีไมชัดเจน
ไดดีข้ึน การสังเกตสภาพความเปนอยูของชาวลีซอ และการมีงานทํา มีรายได ชวยลดแรงกดดัน
เร่ืองการขยายท่ีทํากินไดมาก การฟนตัวของปา บริเวณยอดเขา สันเขา ลาดไหลเขาสูงชัน บริเวณ
ตนน้ําลําธาร ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ชวยใหการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ไดมาก
ข้ึน ตัวอยาง ภายหลังการฟนฟูปาตนน้ําลําธาร ทําใหมีน้ําในลําธารไหลตลอดป หมูบานไดใชน้ํา
ท้ังอุปโภค บริโภค และการเกษตร เปนตน นอกจากนี้การที่ชาวเขามีรายไดจากการทํางานใน
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โครงการ งานปลูกปา สรางฝายชะลอความชุมช้ืน ทําแนวกันไฟ การเฝาระวังปองกันไฟปา ทําให
ครัวเรือนมีรายไดเสริม ชวยใหการดํารงชีวิตดีข้ึน  

1.9.4 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
1)  การประมวลผลขอมูลท่ีไดจากวิธีการตาง ๆ นํามาแยกหมวดหมู จัดกลุมขอมูล 

ประมวลผลโดยใชสถิติอยางงาย หาคารอยละของขอมูลบางประเภท 
2)  การวิเคราะหขอมูล เม่ือประมวลผลขอมูลตามท่ีตองการไดแลว 

  - ขอมูลพื้นฐานของประชากร ขางตนวิเคราะหดวยสถิติรอยละและขอมูล 
อธิบายผลในเชิงพรรณนา 
  - ขอมูลการใชท่ีดิน การเกษตรตาง ๆ วิเคราะหดวยการพรรณา 
  -  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตาง ๆ ประเด็นท่ีเปนปญหา ขอเสนอแนะ หรืออ่ืน  ๆ             
วิเคราะหเนื้อหา โดยการเปรียบเทียบกับแนวคิด หรือทฤษฎี รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของวาเนิ้อ
หา และขอมูลเหลานั้น เปนอยางไร ขอสรุปบางสวนสอดคลอง หรือแตกตางจากแนวคิดท่ี
กําหนดไวอยางไรบาง 

ในสวนของความเห็น และขอเสนอสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตเก่ียวกับ
สภาพการดํารงชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ หากโครงการฯ ลมเลิกไป ภาวะการจางาน
หยุดชะงัก ชาวบานจะหารายไดเสริมจากแหลงใด พวกเขาจะตองกลับไปใชชีวิตแบบเดิมอีก
หรือไม ขอมูลสวนนี้ไดขอเสนอจากกลุมผูใหขอมูลหลัก 
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1.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
                   

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอม จาก
การดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไมส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ: กรณี บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แนวคิดของการจัดการมนุษยและส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม บานเล็กในปาใหญ 
การมีสวนรวม เศรษฐกิจพอเพียง และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผา เปนกรอบในการ
ศึกษาวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปจจัยภายใน 
วิถีชีวิต/สภาพแวดลอมชุมชน/ 
วัฒนธรรม/ ประเพณ/ี ความเช่ือ 

และผูนํา 
 

ปจจัยภายนอก 
โครงการพระราชดําริ/ภาครัฐ/

ภาคเอกชน 
โครงการคนอยูรวมกับปา 

การดําเนินการของโครงการพัฒนา 
รูปแบบการเกษตรและเทคโนโลยี 

รายได/การมีสวนรวม 
การเห็นคุณคาของสภาพแวดลอมของชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

เกิดการการเปล่ียนแปลงทาง 
สภาพแวดลอม 

วิถีชีวิตความเปนอยู 
ชุมชนเขมแข็งและอยูอยางพอเพียง 

 


