
 
บทท่ี 3 

การดําเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  
ปาไมและสิ่งแวดลอม 

 
3.1 ประวัติความเปนมาของโครงการฯ 
 

ประวัติความเปนมาของโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม  และ
ส่ิงแวดลอม  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 

โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม  และส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  เปนพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษและ
ฟนฟูสภาพปาตนน้ําธาร  ครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย 19,375 ไร  ภายใตความรับผิดชอบของสํานัก
บริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16  กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ จังหวดเชียงใหม  สังกัดกรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันดําเนินงานเพื่อสนอง
แนวพระราชดําริในการที่จะอนุรักษฟนฟูสภาพปาไม  สัตวปา เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรในพื้นท่ี อีกท้ังเพื่อเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
สําหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง (โยธิน จันทวี, 2548)   

เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2543  สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  พรอม
ดวยสมเด็จพระบรมโรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบานแปกแซม  หมูท่ี 6  
ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม โดยมีขาราชการช้ันผูใหญจากหลายหนวยงาน
รวมถวายการตอนรับและถวายรายงานความเปนมาของพื้นท่ี  ทําใหทราบถึงความสําคัญวาพื้นท่ี
บริเวณน้ีเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญไหลไปลงสูน้ําแมแตง แตสภาพปาไมกลับถูกบุกรุก
ทําลายใชเปนท่ีทํากินและมีแนวโนมวาจะถูกแผวถางไปเร่ือย ๆ นอกจากนั้นยังเปนพื้นท่ี
ลอแหลมตอปญหายาเสพติดอันสงผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ  สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถไดทรงมีพระราชดําริแกหนวงงานท่ีเกี่ยวของใหพัฒนาความเปนอยู 
และบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นท่ีและหมูบานใกลเคียง 3 หมูบาน ไดแก บาน    
แปกแซม  บานหินแตวและบานนาออนในลักษณะคอยเปนคอยไป  โดยไมใหราษฎรเดือดรอน  
เพื่อใหราษฏรเปนผูชํานาญการดานปาไม  การเกษตรและปศุสัตวรวมท้ังอนุรักษสภาพปาและ
สภาพแวดลอมใหคืนสูสภาพปาสมบูรณดังเดิม  เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารสําหรับใชอุปโภค
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และการเกษตร โดยทรงใหจัดต้ังสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม  ส่ิงแวดลอมข้ึน
บริเวณสวนมันอะลู  ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริดานปาไม คือใหทดลองปลูกไมใชสอย
ในลักษณะท่ีเรียกวา  Forest  Farm  คือการปลูก  การตัด  ใชประโยชนและใหปลูกทดแทนทันที
อยางคบวงจร  ทรงใหมีการจางราษฏรเปนแรงงานในการปลูก และฟนฟูสภาพปาโดยใชพันธุไม
เปนประโยชนตอพื้นท่ี  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันรักษาปารวมกับชุมชน  ตลอดจน
จัดใหมีการศึกษาวิจัยดานปาไมเปนแนวพระราชดําริท่ีพระราชทานในเบ้ืองแรก 

ตอมาเม่ือวันท่ี  18 มกราคม  พ.ศ. 2544  สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ  
พรอมดวยพระสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัคราชกุมารี ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเยี่ยมโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม และส่ิงแวดลอม  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  เปนคร้ังท่ีสองใน
การนี้ไดทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับปาไมเพิ่มเติม  ไดแก “หากปลูกปาใหมากขึ้น น้ําคงจะมีมาก
ข้ึน”  และ  “ไมสนท่ีปลูกสามารถนําไปใชประโยชนในการกอสรางบานเรือน (Cottage) เหมือน
ชนบทในประเทศสวิตเซอรแลนได (โยธิน จันทวี,2548 อางแลว) 
 

 
 

ภาพ 3.1  พื้นท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ 
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3.2 พื้นท่ีดําเนนิการ 
 

โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม  และส่ิงแวดลอม  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติปาเชียงดาว ในทองท่ีบานแปกแซม บานหินแตว ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม  สภาพพื้นท่ีเปนภูเขาสูง  อยูในเขตตนน้ําช้ัน 1 A  และจําแนกอยูในปาพื้นท่ี
อนุรักษโซน  C  อยูในระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร  ถึง 1,500 เมตร  
โดยบริเวณท่ีสรางถังเก็บน้ําจะเปนจุดท่ี  มีระดับความสูง 1,300 เมตร  จากระดับน้ําทะเล พื้นท่ี
โครงการฯ  ท้ังหมดมีจํานวน  19,375  ไร  จําแนกการใชประโยชนพื้นท่ีออกไดดังนี้ 
   1.  พื้นท่ีสถานีสาธิต     1,040     ไร 
   2.  ท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน    6,335     ไร 
   3.  ท่ีปาเพื่อใชสอยเพื่อปลูกไมใชประโยชน 4,000     ไร 
   4.  ท่ีปาอนุรักษเพื่อเปนแหลงตนน้ํา  8,000     ไร 
 
3.3 วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
 

3.3.1 เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มศักยภาพดานการเกษตรใหเพียงพอตอการดํารงชีพ
ของราษฎร 

3.3.2 เพื่อจัดหาและปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอยาง
พอเพียง 

3.3.3 เพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ํา สรางความชุมช้ืนใหครอบคลุมพื้นท่ี
เปาหมาย 

3.3.4 เพื่อจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพเร่ืองความพอเพียง
ของราษฎรใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน อีกท้ังปลูกจิตสํานึกใหรักความเปนไทย
(ขอมูลสนาม, 2551) 
 
3.4 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

3.4.1 ปาไม  ในพื้นท่ีโครงการฯ  กอนท่ีจะไดเขามาดําเนินการในระยะแรกพบวาสภาพ
ปาไดถูกบุกรุกทําลายจากการทําไรหมุนเวียนไปเปนจํานวนมาก เพราะในอดีตท่ีผานมาชาวเขา
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บนพื้นท่ีสูงไดมีการกุรุกทําลายปาเพื่อทไรฝนหรือพืชเสพติด เปนการทําไรแบบเล่ือนลอยเพราะ
ฝนเปนพืชเศรษฐกิจทํารายไดใหแกครอบครัวมาก สามารถกําหนดราคาของฝนไดเอง มีการบุก
รุกขยายพ้ืนท่ีทําใหปาไมลดลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับไดมีการลักลอบลาสัตวปาอยางไม
คํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ  ดังนั้นทางโครงการสถานีสาธิตฯ   

ในเม่ือปาไมลดลง ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ก็ไดรัผลกระทเชนเดียวกัน เชน ดินเส่ือมจากไดมี
การใชอยางเดียวไมมีการบํารุงดิน น้ําในลําหวย ลําธารแหง ระบบนิเวศถูกทําลายอยางตอเนื่อง 

จากผลกระทบดังกลาวซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการ
สถานีสาธิตฯ ไดเห็นความสําคัญของปาตนน้ํา ปาไม สภาพแวดลอมของธรรมชาติจึงไดมีการ
สงเสริมปลูกตนไม เพื่อฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร ปลูกปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง  
ตลอดจนการจัดทําฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสานบริเวณลําหวยตางๆ ในพื้นท่ีโครงการฯ เพื่อ
การดักตะกอน  กักเก็บน้ําและเปนการกระจายความชุมช้ืนไปสูปาธรรมชาติ การดําเนินกิจกรรม
ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น เปนการสรางใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศนั่นเอง ซ่ึงตองใชระยะเวลา
พอสมควรในการท่ีจะฟนฟูปาไมใหคืนกลับสูสภาพดังเดิม (โครงการสถานีสาธิตฯ, 2549) 

การฟนฟูปาตนน้ําลําธารท่ีเปนส่ิงสําคัญ  อันเปนแหลงตนน้ําแมแตง ลําน้ําท่ีสําคัญใน
พื้นท่ีโครงการฯ หวยหกหลวง หวยนายาว หวยสามหม่ืน หวยนาออน และหวยหกนอย  
โดยเฉพาะหวยนายาว  ทางดานทิศตะวันตกของพื้นท่ีโครงการฯ และหวยหกหลวง ทางดานทิศ
ตะวันออกของพื้นท่ีโครงการฯ  เปนลําน้ําท่ีมีน้ําไหลตลอดป  และเปนแหลงตนน้ําของน้ําแมแตง
ทางดานทิศใตของพื้นท่ีโครงการฯ 
                    
3.5 การดําเนินงานโครงการสถานีสาธิตฯ  
 

ทางโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม  และส่ิงแวดลอม  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในการแกไขปญหาความยากจนท่ีเปนปญหาพื้นฐานท่ัวไปของชาวเขา
เผาลีซอ ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดมีแนวคิดจากรากฐานอาชีพเดิมของชาวเขาเหลานี้คือ 
การทําการเกษตรบนพื้นท่ีสูง เพราะการเกษตรเปนเร่ืองท่ีสําคัญตอการดํารงชีพ มนุษยเราจะอยู
ไดดวยปจจัยส่ี แตอาหารริโภคเปนส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีสุด จึงไดนําเอาภาคการเกษตรลงสูชาวเขาเผา
ลีซอ โดยมีการจัดสรางเตรียมพื้นท่ีเพื่อทําการเกษตร ซ่ึงมีการจางแรงงานจากลุมคนเหลานี้เขา
ทํางาน ในขณะเดียวกันไดมีการนําเอาความรูเทคโนโลยีใหม ๆ เขาไปสงเสริมพัฒนาใหเกิดการ
เรียนรูจากประสการณจริงในการทํางาน ในขณะเดียวกันคนเหลานี้ก็มีรายไดคาจางจากการ



 49 

ทํางานดวย รูปแบบของการใชท่ีดินไดมีการปรับเปล่ียนพัฒนาไปตามความรูความสามารถท่ีทาง
โครงการสถานีสาธิตฯ ไดสอดแทรกตามหนาท่ีการงานท่ีไดมีการจางงาน 

เร่ืองการเกษตร ทางโครงการสถานีสาธิตฯ  ไดจัดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูดานการเกษตร 
มาเปนพี่เล้ียงในการปลูกพืชผักตางๆ ดอกไม ตลอดจนดานการปศุสัตว ใหกัคนงานชาวเขาเผา
ลีซอท่ีไดเขาไปรัจางทํางาน เพื่อเปนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหไดรูไดเขาใจเพื่อ
นําไปสูการนําไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพในท่ีดินของตนเอง 

การใหความรูแกชาวเขาเผาลีซอในการทําการเกษตร จะเปนไปดวยความลําบาก 
เนื่องจากการส่ือสาร การรับรู และความเขาใจ  จึงตองมีการสาธิตลงมือฝกปฏิบัติกันอยางจริงจัง
ใหเกิดประสบการณ  ต้ังแตการเตรียมพื้นท่ี การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
ใหครบวงจรและข้ันตอนของการปฏิบัติ 

ชาวเขาเผาลีซอท่ีไดเขาไปรับจางทํางานในโครงการสถานีสาธิตฯ  ตางก็ไดรับความรู
ความเขาใจ ประสบการณจากการรับจางทํางานดานการเกษตรพรอมกับไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม  สามารถดํารงตนอยูในสภาพของชุมชนไดอยางไมลําบาก ความรูท่ีไดรับสามารถ
นําเอาไปประกอบอาชีพ/ทําตอในท่ีดินของตนเอง ซ่ึงไดรับการสนัสนุนพันธุพืชผัก ไมดอก ไม
ประดับและสัตวเล้ียงดวย สวนการไดรับคาตอแทนจากการทํางานทําใหลดแรงกดดันในเร่ือง
ปญหาดานคาใชจายในครอบครัว มีเงินท่ีสามารถนําไปซ้ืออาหารมาบริโภคอยางเพียงพอกับ
ความตองการของรางกายของคนในครอบครัว 

ผลของการถายทอดการเกษตร  ชาวเขาเผ า ลีซอได รับความรูความเขาใจ  มี
ประสบการณในการทํางาน มีการยอมรับในการสงเสริมพัฒนาใหมีการนําพืชผัก ไมดอก ไม
ประดับและสัตวเล้ียง ไปทําการปลูกและเล้ียงในท่ีดินของตนเอง ตลอดจนการทําปุยหมัก ปุย
ชีวภาพจากมูลสัตวเล้ียง สามารถสรางอาหารและรายไดใหแกครอบครัวไดเปนอยางดี   

ผลผลิตจากโครงการสถานีสาธิตฯ ซ่ึงไดมีการผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมากทั้ง
ตลาดในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตลาดมีความตองการในระดัสูง เพราะผลผลิต
ท่ีเปนพืชผักก็จะเปนพืชผักท่ีปลอดสารพิษ  ในสวนของชาวเขาเผาลีซอท่ีไดนําพันธุพืชไปปลูก
ในท่ีดินของตนเอง เม่ือผลผลิตออกมาก็นํามาขายใหกัทางโครงการสถานีสาธิตฯ โดยใหราคาท่ี
ยุติธรรม  เพราะถือวาเปนการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกและสรางรายไดใหแกครอบครัวของคน
เหลานั้นดวย   

สวนดานการปศุสัตวไดมีการมอบพันธุสัตวเล้ียง เชน หมู ไก เปด โดยมีเง่ือนไขท่ีไดมี
การตกลงกันไว โดยนําสัตวเล้ียงเหลานี้ไปเปนแมพันธุเพื่อทําการขยายจํานวนสมาชิกใหเพิ่มข้ึน
เทานั้น  เม่ือมีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนใหคืนแมพันธุเพื่อจะไดมอบหมายใหคนอ่ืนรับไปทําเปน   
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แมพันธุตอการเล้ียงสัตวเพื่อการบริโภคและการทําพิธีกรรมเซนไหวตาง ๆ สวนแพะกับแกะอยู
ในระหวางการทดลองเล้ียงและขยายพันธุในโครงการฯ  ไดมีหลายครอบครัวท่ีไดสัตวเล้ียงท่ีเปน
แมพันธุไปเล้ียงเพื่อขยายจํานวนสมาชิกเพื่อการบริโภค 

การเขาไปทํางานในโครงการสถานีสาธิตฯ  เกษตรกรชาวเขา ไดรับการแนะนําและให
ความรูนําเอาเทคโนโลยีท่ีเขามาประยุกตในการจัดการดานการเกษตรและเล้ียงสัตว เชน การทํา
ปุยหมัก ปุยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใชยาฆาแมลงโดยใชสมุนไพรในพื้นท่ี
ตลอดจนการเล้ียงสัตวท่ีมีการเล้ียงแบบใหมท่ีทันสมัย  ชาวเขาเหลานี้สามารถรับเอาความรูนี้ไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว พืชผักท่ีปลูกอยูในโครงการสถานีสาธิตฯ อยาง
ตอเนื่องตลอดป เชน กะหลํ่าหลายพันธุ ผักกาดเขียว ผักกาดขาว คะนา โสมตังกุย ฟก มะเขือเทศ 
มะละกอ และพืชผักอ่ืน ๆ อีกมากมาย ตลอดไมดอกไมประดับ กลวยไมและการเล้ียงสัตว  

การทํางานของชาวเขาเผาลีซอในโครงการสถานีสาธิตฯ จะมีเจาหนาท่ีของโครงการฯ 
รับผิดชอบหรือเปนหัวหนางานแตละประเภท จะมีคนงาน เชนแปลงผัก มีคนงานประจํา จํานวน 
40 คน และตองมีผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญในเร่ืองของผักเปนหัวหนากลุม งาน
อ่ืน ๆ ก็เชนเดียวกัน จํานวนของคนงานข้ึนอยูกับปริมาณงานแตละประเภทจะมีแปลงผักสวนครัว 
แปลงดอกไม แปลงกลวยไม บางกลุมเปนคนงานสําหรับเก็บพืชผักัดตบแตง บรรุหีบหอเพื่อ
นําสงตลาด  และมีการจัดคนงานไปดูแลเล้ียงสัตว เชน แกะ แพะ หมู ไก และอ่ืน ๆ และคนงาน
อีกสวนหนึ่งไปดูแลเกี่ยวกับหญาแฝกและพันธุไมยืนตน เชนพลับ ทอ กาแฟ  มะคาเดเมีย ศุภโชค  
และอ่ืน ๆ ดวย  การจัดสรรคนงานทํางานในโครงการสถานีสาธิต จํานวนคนงานไมแนนอน ถา
เปนฤดูปลูกขาวหรือขาวโพดของชาวเขา คนงานเหลานี้ก็จะลดลงเพราะคนเหลานั้นไปทําการ
ปลูกพืชของตนเอง  แตอยางไรก็ดีเจาหนาท่ีของโครงการสถานีสาธิตฯ ก็ไดปรับเปล่ียนคนงาน
เพื่อรองรับงานแตละประเภทวามีจํานวนมากนอยเทาใด เปนการหมุนเวียนใหเกิดการเรียนรูและ
มีประสบการณในการทํางานของแตละคนดวย  

การดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตฯ  นับไดวาเปนการสรางแหลงเรียนรูดาน
การเกษตรของชาวเขาเผาลีซอ  เปนแหลงสรางงาน สรางรายได เม่ือคนเหลานี้มีงานทํา มีรายได 
ก็จะไมปุกรุกทําลายปา หันหนาเขามารับจางทํางานในโครงการสถานีสาธิตฯ ท่ีไดรับความรูและ
มีรายไดท่ีแนนอน การสงเสริมใหมีงานทําและมีรายไดเพิ่มมีอยางตอเนื่องของโครงการฯ   
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3.6 โครงการฟนฟูและอนุรักษปาไม 
 

การจัดการดานการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในโครงการสถานีสาธิตฯ  ดาน
ปาไม  โดยมีการสงเสริมการปลูกปาและการปลูกปาทดแทน การดํานินการปลูกปา ทางสํานัก
บริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 ไดมีงบประมาณสวนหนึ่งในการสงเสริมการปลูกปา โดยจางแรงงานใน
พื้นท่ีท่ีเปนชาวเขาเผาลีซอ  พื้นท่ีปาท่ีรับผิดชอบของสํานักฯ  มีจํานวนพื้นท่ีกวางขวาง การดูแล
รักษาไมท่ัวถึง  การปลูกปาหรือการปลูกทดแทนก็เชนเดียวกัน มีการแบงพื้นท่ีเปนโซน แตละ
โซนมีการดูแลรักษา  เชา ปายอดเขา ปาสันเขา บางพ้ืนท่ีไดมีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เชน การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคไดเขาไปรับเปนเจาภาพในการปลูกปาดวย 

การจางชาวบานหรือชาวเขาเผาลีซอปลูกปา เปนการจางรายวัน การดูแลปา การทํา
แนวกันไฟ การปองกันไฟปาในฤดูแลง  จะใชกําลังคนจํานวนมากใหเขาเปนลูกจางของสํานัก
บริหารอนุรักษ 16 และของโครงการสถานีสาธิตฯ  จํานวนคนข้ึนอยูกับปริมาณและชวงของเวลา
ท่ีแตกตางกันออกไป  แตมีการจางอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน   

พื้นท่ีปาอนุรักษ ปาใชสอย ปาตนน้ํา  ในพื้นท่ีโครงการฯ  มีสภาพปาไมซ่ึงคอนขาง
อุดมสมบูรณและพ้ืนท่ีทําไรหมุนเวียนของประชาชนทองถ่ิน ในพื้นท่ีปาไมซ่ึงมีสภาพอุดม
สมบูรณ  ทางโครงการฯมีการตรวจตราอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันการลักลอบตัดไมใหญ  การ
ตนไมยืนตนตายและโคนลมเม่ือมีลมพายุพัดแรง การลักลอบลาสัตวปา เพื่อนําไปบริโภคเพื่อ
การคา การจัดทําแนวกันไฟในบริเวณพ้ืนท่ีปลูกปา และจุดท่ีลอแหลมตอการเกิดไฟปา  
นอกจากนี้  ยังไดจัดฝกอบรมหลักสูตรดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมแกประชาชนทองถ่ิน  
เพื่อใหความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของทรัพยากรปาไมและชวยกัน
อนุรักษใหคงอยูตลอดไป (โยธิน  จันทวี, 2548) 

ไดมีการฟนฟูพื้นท่ีตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช  การปลูกปา  3  อยางมีประโยชน  4  อยาง (โยธิน  จันทวี, 2548 อางแลว) 

1) ไมใชสอยและเศรษฐกิจ  เปนชนิดไมท่ีชุมชนนําไปใชในการปลูกสรางบานเรือน  
โรงเรียน  เคร่ืองเรือน คอกสัตว เคร่ืองมือในการเกษตร เชน เกวียน  คันไถ เสียม และมีด รวมท้ัง
ท่ีไมสามารถนํามาทําเปนเคร่ืองจักสาน  กระบุง  ตะกราเพื่อนําไปใชในครัวเรือน และเม่ือมีการ
พัฒนาการทางฝมือก็สามารถจัดทําเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน นําไปจําหนายเปนรายไดของ
ชุมชน  ซ่ึงเรียกวาเปนไมเศรษฐกิจของชุมชน  ไดแก  มะขามปา  สารภี ซอ ไผไร ไผตง ไผซาง  
มะแฟน  สัก  ประดู  กาสามปก  จําป  จําปา  ตุม  ทะโล  หม่ี  ยมหอม  กฤษณา  นางพญาเสือโครง  
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ไก  คูน กระถิน สมอไทย ตะครอ เส้ียว บุนนาค ปป ตะแบบ  คอแลน รัง เต็ง แตง พลวง พะยอม  
ตะเคียน  ฮักหลวง  เปนตน 

2) ไมฟนเช้ือเพลิงของชุมชน  ชุมชนในชนบทตองใชไมฟนเพื่อการหุงตมปรุงอาหาร  
สรางความอบอุนในฤดูหนาว  สุมควายตามคอก ไลยุง เหลือบ ร้ิน ไร รวมท้ังไมฟนในการนึ่ง
เม่ียง  และการอบ ถนอมอาหาร ผลไมบางชนิด  ไมฟนมีความจําเปนท่ีสําคัญหากไมมีการจัดการ
ท่ีดี  ไมธรรมชาติท่ีมีอยูจะไมเพียงพอในการใชประโยชน  ความอัตคัดขาดแคลนจะเกิดข้ึน  
ดังนั้น  จะตองมีการวางแผนการปลูกไมโตเร็วข้ึนแทนก็จะทําใหชุมชนมีไมฟนใชไดอยาง
เพียงพอ  ไดแก ไมหาด สะเดา เปลาเลือด  มะกอกเกล้ือน ไมเตาหลวง กระทอน ข้ีเหล็ก ตีนเปด  
ยมหอม  ลําไยปา  มะขาม  ดงดํา  มะแขน  สมอไทย ตะครอ  ตนเส้ียว บุนนาค คอแลน แดง เต็ง  
รัง พลวง ต้ิว หวา มะขามปอม แค ผัดเฮือด เม่ียง มะมวงปา มะแฟน กาสามปก มันปลา นางพญา
เสือโครง  มะม่ือ  ลําไย  รกฟา  ล้ินจี่ 

3)  พืชอาหารหรือพืชกินได  ชุมชนดั้งเดิมเก็บหาอาหารจากแหลงธรรมชาติ  ท้ังการไล
ลาสัตวปาเปนอาหาร  รวมท้ังพืชสมุนไพร  อดีตแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณจึงเปนแหลง
อาหารเสริมสรางพลานามัย  การปลูกไมท่ีสามารถใหหนอ  ใบ  ดอก  ผล  ใชเปนอาหารไดก็จะ
ทําใหชุมชน  มีอาหารและสมุนไพร  ในธรรมชาติเสริมสรางสุขภาพใหมีกินมีใชอยางไมขาด
แคลน  ไดแก  มะหาด  ฮอสะพานควาย  เปลาเลือด  บุก  กลอย  ง้ิว  กระทอน  ข้ีเหล็ก  มะขาม  
มะแขวน  สมอไทย  ตะครอ  เส้ียว  คอแลน  ผักหวานปา  มะไฟ  มะขามปอม  มะเด่ือ  มะปนดง  
เพกา  แค  สะเดา  เม่ียง  มะมวงปา  มะแฟน  มะคําดีควาย  กระบก  ผักปูยา  มะเฟอง  แคหางคาง  
ขนุน  มะปราง  มะหลอด  มะเมา  สมปอย 

ประโยชน  4  ประการ  จากการปลูกไม  3  อยางคือ 
1)  ในสภาพปจจุบันปาไมลดลงเปนจํานวนมาก  ไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและพอเพียง  ดังนั้น  เม่ือมีการปลูกไมท่ีมีความเหมาะสมมี
คุณสมบัติท่ีดี  เพื่อการใชสอยและสามารถนํามาใชเสริมสรางอาชีพได  โดยมีการวางแผนอยางมี
สวนรวมและดูแลรักษา จะทําใหชุมชนมีไมไวใชสอยอยางไมขาดแคลน  และจะไมสราง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู  และหากมีการปลูกในปริมาณท่ีมากพอ  ชุมชนก็
สามารถนํามาเสริมสรางอาชีพได  ทําใหชุมชนมีรายไดเสริม 

2) ไมฟนเปนวัสดุพื้นฐานของชุมชน  หากชุมชนไมมีฟนไวสนับสนุนกิจกรรม
ครัวเรือน  ชุมชนจะตองเดือดรอนและส้ินเปลืองเงินทอง  เพื่อการจัดการหาแกสหุงตมหรือ
จะตองเสียคาใชจายเพื่อการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ๆ 
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3)  พืชอาหารและสมุนไพรรวมทั้งสัตวและแมลง  ท่ีชุมชนสามารถเก็บหาไดจาก
ธรรมชาติจะเปนอาหารท่ีมีคุณคาปลอดสารพิษ  อันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยของคนใน
ชุมชนเปนการประหยัดคาใชจายอีกท้ังมีปริมาณเกินกวาท่ีตองการแลวยังสามารถใชเปนสินคา
เสริมสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย 

4)  เม่ือมีการปลูกไมเจริญเติบโตเปนพื้นท่ีขยายเพิ่มข้ึน  และมีการปลูกเสริมคุณคาปา
ดวยพันธุไมชนิดตางๆ  ทําใหเกิดความหลากหลาย  และเปนการอนุรักษดินและน้ํารวมท้ัง
กอใหเกิดการอนุรักษพื้นท่ีตนน้ําลําธารอีกท้ังในโครงการฯยังไดปลูกไมผลยืนตนหลากหลาย
ชนิด                                 
 
3.7 โครงการฟนฟส่ิูงแวดลอม 
 

โครงการฟนฟูส่ิงแวดลอม เนื่องจากสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีไดมีการสูญเสียไปมาก
จากการทําลายของมนุษยและธรรมชาติดวยกันเอง จําเปนตองมีการฟนฟูใหคืนสูสภาพเดิมเพื่อ
รักษาสมดุลของส่ิงแวดลอมไว  ไดมีการปลูกปาบริเวณตนน้ําลําธาร ปลูปาใหม  ปลูกปาทดแทน  
มีการจัดทําฝายชะลอความชุมช้ืน (ฝายแมว) ในริเวณพื้นท่ีลําหวยตาง ๆ จํานวน 170 แหง โดยใช
แรงงานของชาวเขาในพ้ืนท่ีโดยมีเงินงบประมาณสนับสนุนเปนคาจางตอบแทน หลังจากท่ีไดมี
สรางฝายชะลอความช้ืน (ฝายแมว) แลว ไดมอบหมายใหชาวเขาในพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชน
ชวยกันดูแลบํารุงรักษา 

การฟนฟูส่ิงแวดลอมมีการดําเนินการนอกจาการปลูกปาบริเวณตนน้ําลําธาร ปลูกปา
ใหม ปลูกปาทดแทน การทําฝายชะลอความช้ืนแลว ยังไดมีการสงเสริมใหรักษาสภาพแวดลอม
ใหอยูในสภาพเดิมไมมีการเขาไปรบกวนหรือทําลาย  มีการใชน้ําอยางประหยัดใหเกิดคุณคา
มหาศาล  มีการอบรมในเร่ืองของน้ําคือชีวิตเพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงคุณคาของน้ําท่ีมีอยูอยาง
จํากัด มีการชวยกันขุดลอกลําหวยท่ีต้ืนเขิน  ชาวบานจะมีความเปนหวงในเร่ืองน้ําเกรงวาจะไมมี
น้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร  ส่ิงนี้เองทําใหสามารถเขาไปสรางความรูความเขาใจ ความ
ตระหนักในการรักษา การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด  จากการฟนฟูส่ิงท่ีปรากฎใหเห็นไดวาใน
ลําหวยมีน้ําไหลตลอดปและชาวบานสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ 
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3.8 โครงการกาํหนดขอบเขตการใชประโยชนท่ีดิน 
 

เพื่อตองการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปา ทําลายพื้นท่ีปาไม โครงการสถานีสาธิตฯ จึง
ไดรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีไดมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีทํากินใหเปนหลักแหลง 

พื้นท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย  ชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซมไดมีการเขามาอยูอาศัยตาม
บริเวณที่ลาดเชิงเขา  มีการสรางท่ีพักอาศัยอยูรวมในพื้นท่ีเดียวกันจัดต้ังเปนหมูบานข้ึน  การ
กําหนดขอบเขตของท่ีอยูอาศัยไดมีการบริหารจัดการในหมูของพวกเดียวกัน โดยมีผูใหญท่ีคนให
ความเคารพนับถือเปนผูจัดการ ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิใด ๆ ท้ังส้ิน มีการอยูกันแบบสืบชวงของ
วงศตระกูลเปนมรดกตกทอดสืบเนื่อง 

พื้นท่ีสําหรับทําการเกษตรไดมีหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นท่ีไดรวมกันพิจารณาถึง
ปญหาการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา  จึงไดมีมติท่ีทําการจัดสรรท่ีทํากินใหกับชาวเขาเผาลีซอใหมีท่ี
ทํากินเปนหลักแหลง โดยนําพื้นท่ีวางเปลาจํานวนหนึ่งมา จัดสรรใหทํากิน โดยมีหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการไดรับการจัดสรร คือ 

ก. เปนครอบครัวของชาวเขาเผาลีซอท่ีมีถ่ินท่ีอยูในหมูบานแปกแซม หมูท่ี 6 ตําบล
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  มีสถานภาพทางทะเบียนราษฎร และ 

ข. เปนครอบครัวของชาวเขาเผาลีซอท่ีมีถ่ินท่ีอยูในหมูบานแปกแซม หมูท่ี 6 ตําบล
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มานานสามารถพิสูจนทราบได แตไมมีสถานภาพ
ทางทะเบียนราษฎร  

การจัดสรรท่ีดินทํากินไดมีการแบงพื้นที่ดินแปลงละ 4 ไร จัดสรรใหทุกครัวเรือนโดย
ใชวิธีการจับสลาก  สวนการถือครองหรือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้น ไมสามารถเปนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินท่ีรับจัดสรร แตสามารถทํากินตลอดช่ัวลูกหลานของครอบครัวได คณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวยฝายปาไม ท่ีดินอําเภอ ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน และฝายโครงการสถานี 
สาธิตฯ  เม่ือไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากินของแตละครัวเรือน มีการใชท่ีดินโดยชาวบานชวยกัน
ผันน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติตามลําหวยขางเคียงเขาสูพื้นท่ีไร บางสวนท่ีอยูหางไกลออกไปจะ
ไมไดใชประโยชนจากการผันน้ําดังกลาว คงอาศัยการเพาะปลูกใชน้ําฝนในฤดูฝนเทานั้น แตทาง
กรมชลประทาน ก็ไดเขาไปใหความชวยเหลือดานน้ําอุปโภคบริโภคตลอดจนนํ้าเพื่อการเกษตร 
แตการดําเนินงานเปนไปดวยความยากลําบาก  เพราะแหลงน้ําอยูไกลจากพื้นท่ีทําการเกษตร และ
ตองไดรับความรวมมือจากชาวเขาเหลานี้ดวย  

สวนการใชประโยชนจากท่ีดินท่ีไดรับจัดสรร บางสวนท่ีเขาไปทําการเพาะปลูกพืชผัก
หรือผลไมในสวนท่ีไดรับการนําน้ําเขาถึงพื้นท่ี  สวนท่ีไมสามารถนําน้ําเขาไปถึงพื้นท่ีไดก็จะมี
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การปลอยท้ิงไวหรือนําไปเปนท่ีเล้ียงสัตว เชน วัว ควาย ของชาวบานอ่ืนท่ีไดมีการนํามาปลอย
เล้ียงไว  เม่ือไมสามารถทําประโยชนจากท่ีดินท่ีไดรับการจัดสรรไดก็จะเขาไปรับจางทํางานใน
โครงการสถานีสาธิตฯ เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว  
 
3.9 ความรวมมือระหวางโครงการฯกับชุมชนรวมแกไขปญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 

ความรวมมือในการแกไขปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทาง
โครงการไดมีกิจกรรมที่จะเขาสูชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ี การถูกทําลายหรือส่ิงเกิดจากภัยพิบัติตาง ๆ ไดมีการนําวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อ
นําไปสูการจัดการท่ีถูกตอง  จึงไดมีการประชุมรวมและมีการจัดการโดยแบงภาระหนาท่ีใหกับ
เจาหนาท่ีและประชาชนในพื้นท่ีใหเขามารับผิดชอบ  มีท้ังการสงเสริมและแกไขปญหา การ
สงเสริม จะทําการสงเสริมท้ังดานการเกษตรอยางถูกหลักการของการเกษตรและใหมีการสาธิต
การนําเอาเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการผลิต เชน การทําปุยหมัก  การใชยาฆาแมลง  การ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ ใหเกิดประโยชนตอการบริโภคและเปนความตองการของตลาด  สวนการ
อนุรักษปาไมไดมีการจัดอบรมในการอนุรักษปา ใหมองเห็นถึงผลดีผลเสียของการกระทําในดาน
ตาง ๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนตอคนในชุมชน 

โครงการสถานีสาธิตฯ ไดมีการออกเยี่ยมชุมชนและรวมประชุมเพื่อใหคําแนะนําและ
นํานโยบายของโครงการฯ ไปประชาสัมพันธใชชาวบานไดทราบถึงวัตถุประสงคและความ
หวงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีไดเขามาชวยเหลือ
พสกนิกรในถ่ินทุรกันดาร  และขอความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีในการรวมกันชวยแกไข
ปญหาของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีมีสภาพที่ถูกทําลาย และไดรวมกันเสนอแนะใหมีการจัด
เวรยามออกตรวจตราในพ้ืนท่ีเพื่อปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปา การลักลอบฆาสัตวสงวน
ในพื้นท่ีดวย  มีการต้ังจุดตรวจกอนเขาหมูบาน มีจุดตรวจของฝายทหารซ่ีงรักษาความปลอดภัย
ดานความม่ันคงรวมอยูดวย  จากความรวมมือของชุมชนในการแกไขปญหาของพื้นท่ีทําใหปาไม
ถูกทําลายลดลง  ทรัพยากรธรรมชาติกลัฟนคืนชีพ และส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีก็มีโอกาสที่จะมี
สภาพท่ีผดุงความเปนธรรมชาติใหกัประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 

สรุป  โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ท่ีเกิดข้ึนจากพระราชดําริและพระราชเสาวนียของสมเด็จพระบรมราชินีนาถมี   
พระราชประสงคจัดการเปนพื้นท่ีอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร โดยมีหนวยงานเขาไป
รับผิดชอบมีสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 กลุมประสานงานตามโครงการพระราชดําริ และ



 56 

หนวยงานที่เกี่ยวของ  มีสภาพพื้นท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาเชียงดาว มีพื้นท่ี จํานวน  
19,375 ไร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพดานการเกษตรใหเพียงพอตอ
การดํารงชีพของราษฎร จัดหาและปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอยาง
พอเพียง  อนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ํา สรางความชุมช้ืนใหครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย และจัด
ระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพเร่ืองความพอเพียงของราษฎรใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน อีกท้ังปลูกจิตสํานึก และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เชน ปาไม  ปาตนน้ํา ลําธาร โครงการสาธิตฯ มีการกําหนดขอบเขตการใชประโยชน
ท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย ท่ีทํากิน ท่ีทําการเกษตร ปศุสัตว พื้นท่ีปาอนุรักษ  ตลอดจนการมีสวนรวม
ระหวางโครงการสาธิตฯ กับชุมชนในการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมดวย 

การเขาไปทํางานในโครงการสถานีสาธิตฯ  เกษตรกรชาวเขา ไดรับการแนะนําและให
ความรูนําเอาเทคโนโลยีท่ีเขามาประยุกตในการจัดการดานการเกษตรและเล้ียงสัตว เชน การทํา
ปุยหมัก ปุยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใชยาฆาแมลงโดยใชสมุนไพรในพื้นท่ี
ตลอดจนการเล้ียงสัตวท่ีมีการเล้ียงแบบใหมท่ีทันสมัย ชาวเขาเหลานี้สามรถรับเอาความรูนี้ไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว พืชผักท่ีปลูกอยูในโครงการสถานีสาธิตฯ อยาง
ตอเนื่องตลอดป เชน กะหลํ่าหลายพันธุ ผักกาดเขียว ผักกาดขาว คะนา โสมตังกุย ฟก มะเขือเทศ 
มะละกอ และพืชผักอ่ืน ๆ อีกมากมาย ตลอดไมดอกไมประดับ กลวยไมและการเล้ียงสัตว  

จากส่ิงท่ีทางโครงการสถานีสาธิตฯ ไดดําเนินการมีความสอดคลองกับแนวคิด
ส่ิงแวดลอม (มนัส สุวรรณ, 2549) ท่ีวามนุษยกับส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน มี
ความผูกพันกันมาตลอด สวนหนึ่งของสาเหตุและปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
เปล่ียนดานพฤติกรรมของมนุษย และแนวคิดส่ิงแวดลอมศึกษา (มนัส สุวรรณ, 2549) กลาววา
มนุษยคือตัวการสําคัญของความสัมพันธท่ีไดท้ังประโยชนจากส่ิงแวดลอมในขณะเดียวกันก็
ทําลายส่ิงแวดลอมอยางฉกาจฉกรรจดวย ดังแนวคิดคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน เชน โครงการ
บานเล็กในปาใหญ ซ่ึงมีจุดมุงหมายใหราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา เห็นคุณประโยชน
ของปาไม สามารถอยูรวมกับปาไดโดยไมทําลายปา (วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, 2540) รวมท้ัง
แนวคิดในการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน แนวคิดการมีสวนรวมตลอดจนแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตางก็เปนแนวคิดท่ีจะผดุงรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีอยู
อยางยั่งยืน 

จะเห็นไดวา โครงการสถานีสาธิตฯ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคใหเกิดเปน
รูปธรรม โดยชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซมไดมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนจากการมีงานทําจากโครงการ
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สถานีสาธิตฯ และมีรายไดสามารถนําไปเล้ียงครอบครัวใหมีอยูมีกินโดยไมบุกรุกทําลายปาให
เกิดวงกวาง เปนการหยุดยั้งการทําลายปาของชาวเขาอีกทางหนึ่ง 
 
 

 
ภาพ  3.2 ผูวิจัย  ผูประสานงาน  และคณะท่ีรวมในการเก็บขอมูล 


