
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอม จากการดําเนินงานตาม
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: 
กรณีบานแปกแซม  ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลจาการศึกษาที่ได
จากการสัมภาษณทําใหทราบถึงสภาพการเปล่ียนแปลงดานวิถีชีวิต ดานสภาพแวดลอมในดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจกลุมเปาหมายประกอบดวย ประชากรเผา
ลีซอ บานแปกแซม จําว 94 ครอบครัว และเจาหนาท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ การรวบรวมขอมูล
ไดจากการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน และการสัมภาษณ
ผูใหญบาน ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ีของโครงการสถานีสาธิตฯ รวมท้ังเจาหนาท่ีสํานักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ 16 รวม 10 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของประชากรและวิถีสภาพความเปนอยู 
 

4.1.1 ขอมูลพื้นฐานของประชากร 
การศึกษาวิถีชีวิตการดํารงชีพและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม หมูท่ี 6 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม   

ขอมูลประชากรท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ไดจากการสัมภาษณกลุมประชากรตัวอยาง 
จํานวน 94 คน ซ่ึงขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวประกอบดวย 

เพศ เปนชาย รอยละ 57 และเปนหญิง รอยละ 43 โดยท่ีกลุมประชากรดังกลาวแตงงาน 
รอยละ 73 มีสถานภาพ หมายและหยาราง รอยละ 17 ท่ีนาสนใจคือ มีบางสวนเปนโสดรอยละ 8 
ซ่ึงเปนตัวแทนของครัวเรือน มิใชหัวหนาครัวเรือน 

อายุ  มีลักษณะกรายของกลุมอายุ กลุมใหญมีอายุระหวาง 30-50 ป รอยละ 44 กลุมท่ีมี
อายุเกิน 50 ป รอยละ 35 สวนท่ีเหลือ รอยละ 21 ตํ่ากวา 30 ป  
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การศึกษา  เปนท่ีนาสังเกตวาประชากรชาวลีซอบานแปกแซม ต้ังถ่ินฐานอยูหางไกล
คอนขางทุรกันดาร งไมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาต้ังอยู ประกอบกับประชากรชาวเขาในอดีต
ก็ไมไดรับการศึกษา จะเห็นไดวาจํานวนผูไมไดรับการศึกษาคอนขางสูง รอยละ 96 สวนท่ีเหลือ 
รอยละ 4 มีการศึกษาระดับภาคบังคับ เปนคนรุนใหมท่ีอยายุตํ่ากวา 30 ป 

ปญหาขาดการศึกษาขางตนสงผลตอการส่ือสาร โดยเฉพาะการพูด อาน เขียน
ภาษาไทย (ตาราง 4 ภาคผนวก) พบวา ชาวลีซอบานแปกแซมสามารถส่ือสารโดยการพูด
ภาษาไทยรูเร่ืองเขาใจ รอยละ 52 อีกรอยละ 48 ไมเขาใจ ในสวนของการอาน การเขียนภาษาไทย
ไมสามารถส่ือสารไดมากถึง รอยละ 89 อยางไรก็ตามการส่ือสารภายในชุมชนใชภาษาลีซอใน
กลุมเดียวกัน หากส่ือสารกับบุคคลภายนอกใชภาษาไทยพ้ืนเมืองทางภาคเหนือไดบาง รอยละ 10 
เทานั้น ซ่ึงปญหาการส่ือสารดังกลาวเปนความยากลําบากในการทํางานของโครงการสถานีสาธิต
ฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเปนอยางมาก 

ลักษณะของครอบครัว โดยทั่วไปชาวลีซอมีครอบครัวเดี่ยวคือ สมาชิกในครอบครัว
ประกอบดวย พอ แม ลูก หรืออามีพอแมของฝายสามีหรือภรรยาอาศัยอยูดวย  เม่ือลูกแตงงานจะ
แยกไปสรางครอบครัวใหมในชุมชนเดียวกัน (ตาราง 7 ภาคผนวก) เห็นไดวา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมากท่ีสุด 5-6 คน รอยละ 39 รองลงมาจํานวนสมาชิก 3-4 คน รอยละ 34 ท่ีเหลือมี
สมาชิกมากนอยลดหล่ันลงไป 

รายไดของครัวเรือน  มีแรงงานท่ีทํางานหารายไดใหแกครอบครัว จํานวน 2 คน มีมาก
ถึง รอยละ 44 รองลงมาสมาชิกท่ีมีรายไดเพียง 1 คน รอยละ 38 การมีรายไดสวนใหญจะเปนการ
รับจางท่ัวไป รอยละ 83 ของประชากรตัวอยาง สวนท่ีเหลือมีรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ จากอาชีพเสริม
อ่ืน ๆ  เชน การหาของปาขาย หัตถกรรมครัวเรือนหรือคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ   

ในสวนของอาชีพหลักของชาวลีซอบานแปกแซม สวนใหญเปนเกษตรกร เพาะปลูก
ขาวเพื่อยังชีพ ปลูกพืชไร พืชผักตาง ๆ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ในบางครัวเรือนมีการเล้ียง
สัตว ไดแก หมู เปด ไกพื้นเมือง เพื่อไวบริโภคในครัวเรือนและใชเซนไหวพิธีกรรมตางๆ เปนตน  

4.1.2 วิถีชีวิตสภาพความเปนอยู 
การเขามาอาศัยต้ังบานเรือนอยูในหมูบานนี้ของประชาชนมีมานานมากกวา 30 ป    

ข้ึนไป สาเหตุท่ีเขามาอาศัยอยูในหมูบานนี้ตองการท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน เม่ือเขามาอาศัยอยูใน
หมูบานนี้คร้ังแรกสภาพพื้นท่ีของหมูบานพื้นท่ีทํากินมีสภาพดีปานกลางคอนขางอุดมสมบูรณ   
สวนแหลงน้ํามีน้ําปานกลางคอนขางมากและการเขามาอาศัยอยูท่ีหมูบานนี้กอนกลุมจีนฮอ   
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป  สภาพพื้นท่ีปาไม  สัตวปา แหลงน้ํา  ในรอบ ๆ พื้นท่ีอาศัยอยูในระดับปาน
กลางคอนขางสมบูรณ  มีลําหวยท่ีหมูบานใชประโยชนมี ลําหวยหกหลวง หวยนายาว หวยนา
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ออน หวยสามหม่ืน  การใชประโยชนจากท่ีดิน  ครอบครัวของประชากรบานแปกแซมสวนใหญ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  (ทําไร ปลูกขาว ขาวโพด พืชผักตาง ๆ) รองลงมาคือรับจาง สวน
การใชท่ีดินในการเกษตร เชนปลูกขาว  พืชไร ผลผลิตท่ีไดนําไปเล้ียงครอบครัว สวนท่ีเหลือ
นําไปจําหนายภายในหมูบาน มีการจําหนายไมมากนัก  จํานวนพื้นท่ีทําการเกษตรครอบครัวละ 4  
ไร (จากการัดสรรท่ีดินทํากิน) จะอยูหางจากท่ีพักอาศัยประมาณ 2-4 กิโลเมตร และเปนพืน้ท่ีเกาท่ี
เคยทําการเกษตรมากอน สวนพื้นท่ีทําการถางใหมมีอยูบางไมมากนัก  การถางปาใหมของ
ชาวบานจะเร่ิมในเดือนมกราคม - มีนาคม  การเผาปา/หญาในพื้นท่ีทําการถางไวในเดือน
กุมภาพันธ-เมษายน  และเร่ิมเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และทําการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม    

นอกจากการปลูกขาวแลวจะมีการปลูกพืชผักอ่ืน ๆ เชน ขาวโพด พืชผักตาง ๆ กันชง 
ถ่ัวแดง ผักกาด ทอ โสม  โดยพืชผักท่ีไดจากการปลูกใชเปนอาหารสําหรับครอบครัว  การปลูก
ขาวแตละคร้ังสามารถเล้ียงคนในครอบครัวสวนมากไดประมาณ 5 เดือนข้ึนไป  เม่ือขาวท่ีใชเล้ียง
ครอบครัวหมดจะหาซ้ือจากตลาดในหมูบานหรือรานคาภายในหมูบาน  สวนรายไดท่ีนําไปใช
จายนั้นสวนมากไดมาจากการรับจางในโครงการสาธิตฯ โครงการปาไม และการรับจางท่ัวไป     
เล้ียงสัตวของประชากร ท่ีมีการเล้ียงกันมากคือ ไก และหมู โดยมากเล้ียงไวสําหรับบริโภค  
รายไดเสริมนอกจากการรับจางคือการขายผลผลิตทางการเกษตร ขายผลิตภัณฑท่ีทอผาหรือหา
ของปามาขาย สําหรับแหลงรายไดท่ีชัดเจน คือจากโครงสาธิตฯและโครงการปาไม  โดยมีรายได
เฉล่ียวันละ 80-100 บาท แหลงรายไดจากการรับจาง  สวนงานท่ีเขาไปรับจางในโครงการสาธิตฯ 
คือการปลูกและดูแลพืชผัก บางสวนไดเขาดูแลในเร่ืองของปศุสัตว   

สวนในการเขาไปรับจางในโครงการปาไมนั้นสวนมากจะทําหนาท่ีปลูกปา ทําแนวกัน
ไฟ ทําฝายชะลอความช้ืน (ฝายแมว) และเปนอาสาสมัครดูแลไฟปา  รายไดสวนมากจะมีรายไดท่ี
ไดจากการรับจางซ่ึงไมเพียงพอตอความตองการของครอบครัว ตองหารายไดเสริมจากทางอื่น 
ส่ิงจําเปนคือการบริโภคและอุปโภค  การจางของโครงการสาธิตฯ ไดวาจางตอเนื่องมากกวา 4 
เดือนโดยจางเปนรายวัน เชนเดียวกันกับทางโครงการปาไมก็มีการจางอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน  
การทําการเกษตรสวนไดนําความรูและประสบการณจากการเขาไปรับจางในโครงการสาธิตฯ  
นํามาประยุกตในการทําการเกษตรของตนเองในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดสรรใหทํากิน  โดยมากใน
รอบ 1 ป จะมีการทําการเกษตร 1-2  คร้ัง อีกสวนหน่ึงไดมีลูกหลานเดินทางเขาไปทํางานในตัว
เมืองเชียงใหม  มีสวนนอยท่ีเดินทางเขาไปทํางานในกรุงเทพมหานคร      
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4.1.3 การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประชาชนในชุมชนบานแปกแซมไดมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม คือ การไดรับการจัดสรรท่ีดินใหทํากินครอบครัวละ 4 ไร เพื่อใชในการเพาะปลูก
หรือทําการปศุสัตว  โดยไดรับการสงเสริมใหปลูกพืชแบบวนเกษตร เชน การปลูกกาแฟ และ
ปลูกพืชผักอ่ืน ๆ ตลอดจนดอกไมเมืองหนาว ผลผลิตท่ีไดสามารถนําไปขายใหโครงการสาธิตฯ 
ท่ีรับซ้ือ 

นอกจากนี้แลว น้ําเปนซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง  ไดรับน้ําท้ังการ
อุปโภคบริโภคและใชสําหรับการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว เพราะฉะน้ัน จึงไดมีการใหมีการเรียนรู
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษปา ปาตนน้ํา ลําธาร เพื่อใหไดมีน้ําใชตลอดป  สวนไมบางสวนก็
สามารถนําเปนฟนหุงอาหารหรือกอไฟผิงเพื่อลดความหนาวเย็นของอากาศในฤดูหนาว  

สวนชาวบานมีการรวมกลุมรวมมือดูแลจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ปลูกปาทดแทน  
รักษาปา  ลําหวย  ดูแลแนวกันไฟ มียามรักษาเฝาระวังความปลอดภัย หากการปลูกขาวไมพอกิน
ก็จะออกไปรับจาง  อยูอยางพอเพียง  เล้ียงสัตว ซ้ือขาวท่ีตลาดปยงหลวง  หรือซ้ือท่ีรานคาใน
หมูบาน                                                                     

4.1.4  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารตามโครงการสาธิตฯ ของ
ชาวไทยภูเขาเผาลีซอ  

โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   มีรูปแบบแนวทางในการจัดการอนุรักษปา ฟนฟูปาตนน้ําลําธารใหหับชาวไทย
ภูเขาเผาลีซอ คือ 

ดานการเกษตร  สวนใหญไดนําเอาความรูดานการเกษตรลงสูประชาชนในหมูบานได
โดยงาย เพราะพ้ืนฐานของคนในหมูบานอาชีพหลักและดั้งเดิมคือการทําการเกษตรบนพื้นท่ีสูง
มากอน   เม่ือไดมีการจางงานทําใหครอบครัวของชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและไดนําความรูท่ีไดรับ
การการทํางานไปใชในการประกอบอาชีพดานการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีไดมีการจัดสรรใหหรือพื้นท่ี
ของตนเองในหมูบานทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่ง   

ดานปาไม ในพื้นท่ีมีสภาพปาคอนขางสมบูรณ ไดมีการฝกอบรมใหความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีรอบ ๆ โครงการสาธิตฯ 
สรางความรูความเขาใจและใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรปาไม 
ตนน้ํา ลําธารและส่ิงแวดลอม  

ดานระบบนิเวศ ไดมีการปลูกฟนฟูสภาพปา ตนน้ํา ลําธาร ตลอดจนทําฝายตนน้ําและ
ฝายชะลอความช้ืน (ฝายแมว) จํานวน ในลําหวยหกหลวง หวยหกนอย หวยนายาว หวยสามหม่ืน 
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หวยนาออน  รวม 173 แหง ทําแนวกันไฟ  ดานวัฒนธรรมชุมชน ทางโครงการสาธิตฯ ไดมีการ
สงเสริมและเขาไปมีสวนรวมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และใหมีการยอมรับใน
มาตรการหรือกฎหมายของไทยดวย 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การสรางงานใหกับประชาชนใน
พื้นท่ี ไดลดการบุกรุกทําลายปา  มีการสงเสริมใหทําการเกษตรโดยใหความรูความเขาใจ เนนการ
ปลูกพืชท่ีปลอดสารพิษ เม่ือผลผลิตออกมานํามาเล้ียงครอบครัวสวนท่ีเหลือก็นําไปจําหนาย
ใหกับทางโครงการสาธิตฯ  ได ซ่ึงมีการรับซ้ือในราคายุติธรรมเพื่อนําออกจําหนายในตลาดใน
เมืองตอไป  

ดานการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก โครงการสถานีสาธิตและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในพื้นท่ี ไดใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกกับผูท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี โดยไดมุงเนนใหมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมไม แหลงตนน้ําลําธาร โดย
ช้ีใหเห็นถึงคุณคาของส่ิงเหลานี้ เพื่อสรางความเช่ือ คานิยม และปรับเปล่ียนทัศนคติเดิม ๆ เชน 
การบุกรุกโคนถางปา เผาปา เพื่อทําไรเล่ือนลอย การทําการเกษตรบริเวณพื้นท่ีลาดชันมาก ๆ เม่ือ
ฝนตกลงมาการพังทะลายของดินมีมากทําใหผิวหนาดินท่ีอุดมสมบูรณเส่ือม ปลูกพืชในปตอมา
ไดผลผลิตนอย ไมพอตอการบริโภค งตองอพยพโยกยายท่ีทํากิน และการปลูกพืชเสพติด มีการ
จัดการฝกอบรมใหผูนําหมูบานเพื่อนําเอาความรูไปถายทอดใหกับลูกบานไดรับทราบตอไป 

ดานการจัดการใหมีสวนรวมของประชาชน โดยใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวน
รวมในการคิด การวางแผน  การดําเนินการตลอดจนการประเมินติดตามผล   โดยมีการ
ประสานงานในระหวางองคกรของภาครัฐภาคเอกชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําหมูบาน ตัวแทนหมูบาน 
ไดรวมพิจารณาปรึกษาหารือในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําพาชุมชนใหเกิดความเจริญ 

ดานเศรษฐกิจพอเพียง  ไดมีการนําเอาแนวนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพและสรางความเปนอยูในพื้นท่ี โดยไมตองรบกวน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีมีการปลูกพืชหลายชนิดและเล้ียงสัตว จากการที่ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมจากโครงการสถานีสาธิตฯ เพื่อใหเกิดความพอเพียงในการบริโภคของครอบครัวและ   
ทํางานในสวนท่ีมีการจางของโครงการสาธิตฯ   
 
4.2 วิถีชีวิตสภาพความเปนอยูประชากร/ประวัติการตัง้ถ่ินฐานของหมูบานการเขามาอาศัย 
 

การเขามาอาศัยต้ังบานเรือนอยูในหมูบานนี้ของประชาชนมีมานานมากกวา 5 ป ข้ึนไป 
กอนท่ีมาอยูท่ีหมูบานนี้สวนมากจะยายมาจากหมูบานอ่ืน อีกสวนหนึ่งเดินทางมาจากประเทศ
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เพื่อนบานและการเขามาอาศัยอยูท่ีหมูบานนี้กอนกลุมจีนฮอ  สาเหตุท่ีเขามาอาศัยอยูในหมูบานนี้
ตองการท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน เม่ือเขามาอาศัยอยูในหมูบานนี้คร้ังแรกสภาพพื้นท่ีของหมูบาน
พื้นท่ีทํากินมีสภาพดีปานกลางคอนขางอุดมสมบูรณ   สวนแหลงน้ํามีน้ําปานกลางคอนขางมาก 

4.2.1 สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป 
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป สวนใหญเปนภูเขาสูงและปาไมซ่ึงเปนตนน้ําลําธารของนํ้าแมแตง 

อยูในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉล่ีย 1,300 เมตร  มีลําหวยท่ีสําคัญ 3 สาย  ไดแก 
ลําหวยนายาว  ลําหวยหกหลวง และ ลําหวยนาออน สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเย็นสบายตลอดป 
ฤดูฝนมีฝนตกชุกและสม่ําเสมอยาวนาน  ต้ังแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  ฤดูหนาว ต้ังแตเดือน
ตุลาคม – กุมภาพันธ  อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 1 องศาเซลเซียส  สวนฤดูรอนจะมีระยะส้ัน 
ประมาณ 2 เดือน  ต้ังแตเดือนมีนาคม – เมษายน สัตวปาท่ีพบเห็นมีหลากหลายชนิดตามแนวเขต
ติดตอประเทศพมา เชน หมีควาย เสือดาว เกง ล่ิน กระตายปา และนกตาง ๆ (พีระพงษ            
เรืองวัฒนา, 2550 อางแลว) 

4.2.2 การใชประโยชนจากท่ีดิน 
ครอบครัวของประชากรบานแปกแซมสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (ทําไร 

ปลูกขาว ขาวโพด พืชผักตาง ๆ) รองลงมาคือรับจาง สวนการใชท่ีดินในการเกษตร เชน ปลูกขาว  
พืชไร ผลผลิตท่ีไดนําไปเล้ียงครอบครัว สวนท่ีเหลือนําไปจําหนายภายในหมูบาน มีการจําหนาย
ไมมากนัก จํานวนพื้นท่ีทําการเกษตรมีประมาณ 4 ไร จะอยูหางจากท่ีพักอาศัยประมาณ 2-4 
กิโลเมตร และเปนพื้นท่ีเกาท่ีเคยทําการเกษตรมากอน สวนพื้นท่ีทําการถางใหมมีอยูบางไมมาก
นัก  การถางปาใหมของชาวบานจะเร่ิมในเดือนมีนาคม- พฤษภาคม  การเผาปา/หญาในพื้นท่ีทํา
การถางไวในเดือนกุมภาพันธ-เมษายน  และเร่ิมเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมในเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน และทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม นอกจากการปลูกขาวแลวจะมี
การปลูกพืชผักอ่ืน ๆ เชน ขาวโพด พืชผักตาง ๆ กันชง  ถ่ัวแดง ผักกาด ทอ โสม โดยพืชผักท่ีได
จากการปลูกใชเปนอาหารสําหรับครอบครัว การปลูกขาวแตละคร้ังสามารถเล้ียงคนในครอบครัว
สวนมากไดประมาณ 5 เดือนข้ึนไป  เม่ือขาวท่ีใชเล้ียงครอบครัวหมดจะหาซ้ือจากตลาดใน
หมูบานหรือรานคาภายในหมูบาน สวนรายไดท่ีนําไปใชจายนั้นสวนมากไดมาจากการรับจางใน
โครงการสาธิตฯ โครงการปาไม และการรับจางท่ัวไป             

4.2.3 การประกอบอาชีพ 
การเล้ียงสัตวของประชากรท่ีมีการเล้ียงกันมากคือ ไก และหมู โดยมากเล้ียงไวสําหรับ

บริโภค  รายไดเสริมนอกจากการรับจางคือการขายผลผลิตทางการเกษตร ขายผลิตภัณฑท่ีทอผา
หรือหาของปามาขาย สําหรับแหลงรายไดท่ีชัดเจนคือ จากโครงสาธิตฯและโครงการปาไม โดยมี
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รายไดเฉล่ียวันละ 80-100 บาท แหลงรายไดจากการรับจางจากสวนงานท่ีเขาไปรับจางใน
โครงการสาธิตฯ คือการปลูกและดูแลพืชผัก บางสวนไดเขาดูแลในเร่ืองของปศุสัตว สวนในการ
เขาไปรับจางในโครงการปาไมนั้นสวนมากจะทําหนาท่ีปลูกปา ทําแนวกันไฟ ทําฝายแมว และ
เปนอาสาสมัครดูแลไฟปา 

4.2.4 รายได 
สวนมากจะมีรายไดท่ีไดจากการเขาไปรับจางทํางานดานการเกษตรในโครงการสถานี

สาธิตฯ  การปลูกปา ทําแนวกันไฟของโครงการปาไม และมีการหารายไดเสริมจากการไปรับ
ทํางานในสวนอ่ืนของผูวาจางในหมูบานตลอดจาการปลูกพืชผักในพื้นท่ีในหมูบานหรือในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับการจัดสรรหากมีการปลูกมากก็สามารถนําไปขายไดอีก มีความเพียงพอตอความตองการ
ของครอบครัวสามารถนําไปเล้ียงครอบครัวไดในระดับหนึ่ง เพราะส่ิงจําเปนคือการบริโภค การ
จางของโครงการสาธิตฯ ไดมีการวาจางตอเนื่องตลอดปโดยจางเปนรายวัน เชนเดียวกันกับทาง
โครงการปาไมก็มีการจางงานอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

4.2.5 การทําการเกษตร 
สวนใหญไดนําความรูจากการเขาไปรับจางในโครงการสาธิตฯ นํามาประยุกตในการ

ทําการเกษตรของตนเองในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดสรรใหทํากิน  โดยมากในรอบ 1 ป จะมีการทํา
การเกษตร 1-2  คร้ัง อีกสวนหนึ่งไดมีลูกหลานเดินทางเขาไปทํางานในตัวเมืองเชียงใหม  มีสวน
นอยท่ีเดินทางเขาไปทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ตามท่ีไดมีโครงการสาธิตฯ เกิดข้ึนในพื้นท่ีใกลหมูบานเปนการทําใหไดรับการจาง
งาน  มีรายได และไดรับความรูในดานการเกษตร การทําปุย การรักษาสภาพแวดลอมของปา การ
รักษาตนน้ําลําธาร การรักษาระบบนิเวศ ชวยทําใหครอบครัวมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และคน
เหลานั้นยังมีความตองการท่ีดินเพิ่มข้ึนเพื่อทําการเกษตร การติดยาเสพติดของคนในหมูบานมี
จํานวนนอยมาก  สวนการยายถ่ินของคนนอกพ้ืนท่ีเขามาอาศัยอยูในหมูบานมีพอสมควรเรียกคน
เหลานี้วาประชากรแฝง เนื่องจากไมไดรับสถานภาพทางทะเบียนราษฎร สวนความตองการท่ีจะ
ใหชวยแกไขปญหาของชุมชนคือ เร่ืองน้ํากินน้ําใชโดยขอใหมีน้ําท่ีสะอาดบริโภค และสําหรับ
การเพาะปลูก ไฟฟายังเขาไมถึง  การคมนาคมไปมาก็ไมสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน  
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4.3 วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอภายหลังการดําเนนิงานตามโครงการฯ 
 

ตามท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ ไดเขาไปดําเนินงานดานการเกษตร ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีบานแปกแซมแลวทําใหวิถีชีวิตขอชาวเขาเผาลีซอมี
การเปล่ียนแปล เชน  

1) การมีงานทําและมีรายไดจากการเขาไปรับจางทํางานดานการเกษตรและสงเสริม
การปลูกปา มีการเรียนรูงานดานการเกษตรเพ่ิมข้ึนในระหวางการทํางาน มีจิตสํานึก มีสวนรวม
ในการรักษาปาตนน้ํา ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     

2) การเปล่ียนแปลงการถือครองที่ดินและการใชท่ีดิน การถือครองท่ีดินและการใช
ท่ีดินของชาวเขาเผาลีซอ ท่ีดินท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากิน ไมมีเอกสารสิทธิใด ๆ ท้ังส้ิน เปนการอยู
อาศัยแบบสืบทอดเปนมรดกตกทอดกันมา โดยมีการยอมรับกันในหมูเครือญาติและผูนําชุมชน  
สวนท่ีดินทํากินสวนมากทําการเกษตรปลูกพืชไร  สวนท่ีไดรับการจัดสรรจากท่ีไดมีการสํารวจ
จากประชากรท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีอยูมานานไดรับการจัดสรรท่ีทํากินใหครอบครัวละ 4 ไร  

3) การรูจักปรับปรุงบํารุงดิน ใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยอินทรีย ผลิตกันเองแทนปุยเคมี 
โดยไดรับการเรียนรูแนะนําจากเจาหนาท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม
มาปรับประยุกตใชในการทําปุย เพื่อทําใหดินมีคุณภาพ ปลูกพืชไดผลผลิตมากข้ึน 

4) การปลูกพืชหลากหลายชนิด พืชท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการฯ พืชผัก/
ดอกไมเมืองหนาว สามารถนํามาบริโภคไดท้ังครอบครัวเม่ือมีการผลิตออกมากก็นําไปขายใหกับ
โครงการสถานีสาธิตฯ ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 

5) การเล้ียงปศุสัตว เปด ไก หมู แกะ พันธุสัตวเหลานี้ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
โครงการสถานีสาธิตฯ  นําใหชาวเขาเผาลีซอนําไปเล้ียงเพื่อขยายพันธุ เม่ือไดมีการขยายพันธุแลว
สัตวเหลานี้ก็สามารถนํามาเปนอาหารหรือนําไปทําพิธีกรรมเซนไหวในเทศกาลตาง ๆ  
 
4.4  ภาวะการมีงานทํา   
 

โครงการสถานีสาธิตฯ และโครงการปาไม ไดมีการจางงานชาวเขาเผาลีซอบาน    
แปกแซม ครอบครัวละ 1 คน เขาทํางานในโครงการฯ โดยมีคาจางซ่ึงเปนรายไดของแตละคน 
งานท่ีทํามีงานดานการเกษตร เชน การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชไร การปลูกดอกไม การปลูก
หญาแฝกตลอดจนการเล้ียงสัตว มีการปลูกปาใหมและมีการปลูกปาทดแทน การสรางฝายชะลอ
ความช้ืน (ฝายแมว) ปจจุบันฝายชะลอความช้ืนมีอยูในพื้นท่ี จํานวน 170 แหง ทําแนวกันไฟ  การ



 66 

เฝาระวังไฟปา  ผลจากการมีงานทํา มีรายไดของครอบครัว มีรายไดพอจับจายซ้ือสินคาตาง ๆ ท้ัง
อาหารและอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  

จากการที่ชาวเขาเผาลีซอมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจางงานของโครงการสถานีสาธิตฯ
และโครงการปาไม เปรียบเทียบรายไดครัวเรือน กอนและหลังท่ีมีการจางงานโครงการฯ จาก
ตารางการมีรายไดจากอาชีพหลัก อาชีพจากการการเกษตร มีจํานวนรอยละ 60.64 อาชีพรับจางมี
จํานวน 35.10 สวนอาชีพรองรับจางท่ัวไป รอยละ 82.98 (ตาราง 10 และ 11 ภาคผนวก) สรุปได
วา ผลจากการมีรายไดทําใหมีความคิดท่ีจะขยายพื้นท่ีเพาะปลูกนอยลง  การแผวถางปาใหมลดลง  
การมีงานทําชวยลดแรงกดดันเร่ืองปญหาการหาซ้ืออาหารบริโภคในครัวเรือนลดลง  
 
4.5 การฟนตัวของสภาพแวดลอม 
 

จากโครงการสถานีสาธิตฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดกําหนดเขตปลูกปาชนิดตาง ๆ 
และมีการจางงานปลูกปารักษาแหลงตนน้ําลําธาร ปลูกปาใหม ปลูกปาเสริมและทดแทนตนท่ี
สูญเสีย  สรางแนวกันไฟ  การสรางฝายชะลอความชุมช้ืน (ฝายแมว) มีจํานวน 170 แหง เพื่อเพิ่ม
ความชุมช้ืนพื้นท่ี ทําใหตนไมและพืชส่ิงแวดลอมใหความชุมช้ีนใหแกปาและมีน้ําไหลในลําหวย
ตลอดป สามารถนําไปใชในการบริโภคและการเกษตรไดอยางท่ัวถึง   
                        
4.6 ความคิดเห็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม 
 

โครงการสถานีสาธิตฯ มีการทดลองและสงเสริมปลูกพืช เล้ียงสัตว มีการฟนฟูปาตน
น้ํามาโดยตลอดและมีการจางทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได  มีการฝกอาชีพโดยใชเทคโนโลยี
เขาสอนเสริม พรอมกับทําใหสภาพแวดลอมดีข้ึน เชน ปาฟนตัว น้ําในลําหวยเพิ่ม มีน้ําไหลตลอด
ป สวนการลักลอบตัดไมทําลายปาเกิดข้ึนบาง แตหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดเขาไปจัดการทาง
กฎหมาย สวนการชะลางของหนาดินในพื้นท่ีมีการลดลง  หลังจากท่ีไดเขามาทํางานในโครงการ
สาธิตฯ แลว มีการลดพ้ืนท่ีทํากินไมมีการบุกรุกทําลายปาเพิ่มข้ึน ปาฟนตัวเพิ่มมากข้ึน สวนความ
ตองการพื้นท่ีทํากินเพิ่มข้ึนยังมีความตองการอยู  ปจจุบันน้ํากินน้ําใชยังนําน้ํามาจากลําหวยเปน
หลัก โดยการตอทอพีวีซีเขาท่ีพักหรือบอพักน้ําของหมูบานแลวตอทอไปยังบานพักอาศัย ไดมี
การเปรียบเทียบปริมาณนํ้าในลําหวยแลวมีปริมาณนํ้าเพิ่มข้ึน สําหรับน้ําท่ีใชในการเกษตรไดนํา
น้ํามาจากลําหวยข้ึนมาใช ประกอบกับการใชน้ําฝนเม่ือมีการเพาะปลูกในฤดูฝน  สวนเร่ืองน้ํา
หนวยงานของภาครัฐท่ีเขาไปชวยเหลือคือกรมชลประทาน โครงการหลวง และสํานักงานปาไม 
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หนวยงานโครงการสาธิตฯ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในสภาพของ
พื้นท่ีท่ีดีข้ึน ในบริเวณปารอบหมูบานไมมีการตัดไมทําลายปา ไมมีการแผวถางปาเพื่อทํากินหรือ
เล้ียงสัตว  สวนการเผาปามีอยูแทบทุกป แตก็ไดมีการปองกันโดยทําแนวกันไฟไว การฟนตัวของ
ปาไมตามท่ีไดมีการปลูกปา ปลูกปาทดแทน สรางฝายชะลอความชุมช้ืน (ฝายแมว) 
สภาพแวดลอมไดมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน มีน้ําไหลในลําหวยตลอดปมีการเพิ่มจํานวน
ของสัตวปา พืชปาซ่ึงเปนแหลงอาหารธรรมชาติของคนและสัตว ซ่ึงตองพึ่งพิงซ่ึงกันและกัน  
เชน หนอไม เห็ด พืชผัก ก็เพิ่มปริมาณสามารถไปเสาะแสวงหามาบริโภคได ระบบนิเวศในพื้นท่ี
มีความอุดมสมบูรณ  (ตามแนวคิดคนอยูกับปาอยางยั่งยืน)   

ดานการปกครองดูแลความเปนอยูของหมูบาน ผูนําหมูบานมีบทบาทและใหความ
ชวยเหลือดูแลดานความเปนอยูของลูกบานเปนอยางดี มีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการสาธิต และปาไมมาโดยตลอด สวนการมีการสงเสริมดาน
ภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลปาตนน้ํา ลําธาร โดยนําเอาพิธีกรรมของบรรพบุรุษมาใชในการ
รักษาดูแล  ซ่ึงชาวลีซอเช่ือวา ปาตนน้ํา สมุนไพร น้ําในลําหวย ของปา เปนทรัพยากรของผี ตอง
บวงสรวงขออนุญาตจากผีกอน โดยมีการดูแลปาใชภูมิปญญา มีการเล้ียงผีน้ํา ผีดอย ผีปา เล้ียงผี
เจาเมือง  ผีบาน  และพิธีกรรมอ่ืน ๆ   

สวนชาวบานมีการรวมกลุมรวมมือดูแลจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ปลูกปาทดแทน  
รักษาปา  ลําหวย  ดูแลแนวกันไฟ มียามรักษาความปลอดภัย หากการปลูกขาวไมพอกินก็จะ
ออกไปรับจาง  อยูอยางพอเพียง  เล้ียงสัตว ซ้ือขาวท่ีตลาดปยงหลวง  หรือในรานคาซ้ือหมูบาน     
                      
4.7 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 
 

วิถีชีวิตของชุมชนของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม หลังจากท่ีมีการจัดต้ัง
โครงการสถานีสาธิตฯ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและรักษาสภาพปาตนน้ํา ปาไมและ
สภาพแวดลอม ไดมีการจางงานชาวเขาเขาไปทํางานในโครงการฯ  ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากเดิม
ท่ีมีความเปนอยูอยางพึ่งพาตนเองและพ่ึงพาอาศัยปาเปนแหลงทํามาหากินในการดํารงชีพ  
หลังจากที่ไดเขาไปรับจางทํางานในโครงการไดมีการสอนใหเกิดการเรียนรูดานการเกษตร ดาน     
การทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ  การปลูกพืชปลอดสารพิษ ตลอดจนการเล้ียงสัตว การประกอบอาชีพ  
สวนการใชท่ีดินเพื่อการเกษตรไดนําความรูท่ีไดรับจากโครงการฯ นํามาปรับปรุงโดยการนําปุย
หมักปุยชีวภาพเขามามีสวนชวยทําใหดินมีคุณภาพสามาทําใหผลผลิตจากการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
ทําใหเกิดมีรายไดเพิ่มข้ึนดวย 
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การดําเนินงานของโครงการฯ  ไดมีการจางงาน การพัฒนาสงเสริมการเรียนรูดาน
การเกษตรใหกับชาวเขาเผาลีซอมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการของโครงการจะทําอยาง
ตอเนื่องโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีเกิดแกชาวเขาในพื้นท่ี  สภาพปาตนน้ํา ปาไมและมีการอนุรักษ
ระบบนิเวศและสภาพแวดลอมอยุใสภาพชุมช้ืนตอไป  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการสรางจริยธรรม
ในการรักษาปา รักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมโดยการอบรมใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปาตนน้ํา และเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในทุกระดับช้ัน    

จะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม คือ วิธีการดําเนินงานของ
โครงการฯ  ทําใหมีงานทํา ทําใหเกิดรายได  การเรียนรูเทคโนโลยีในการทําปุยและการปลูกพืช
ปลอดสารพิษตลอดจนการเล้ียงสัตว  การพัฒนาสงเสริมท้ังทางดานจริยธรรม การมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีสนับสนุนในการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมในทางท่ีดีข้ึน 
 

 
ภาพ 4.1 ผูวิจัยรวมจัดเตรียมสถานท่ีทําการสัมภาษณประชาชนบานแปกแซม 
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4.8 ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะการแกปญหาการบุกรุกทําลายปา มีขอเสนอแนะใหมีการปลูกปาทดแทน  
และใหผูนําเห็นความสําคัญ ชวยกันดูแลสอดสอง ใหความรูเร่ืองปาไมโดยมาจากหนวยของ
ภาครัฐ สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และจัดการดานตลาดสําหรับผลผลิตของชาวบาน สวน
ขอเสนอแนะในการจัดการปญหาน้ําขอใหมีการจัดการน้ําในลําหวย มีการสรางฝายทดน้ํา สราง
อางเก็บน้ําเพื่อกักน้ําไวใชในฤดูแลง ขยายลําหวย ปลูกปาบริเวณตนน้ํา ใหใชน้ําอยางประหยัด
อยางพอกินพอใช  สรางประปาหมูบาน สวนการชวยเหลือในดานอ่ืน ตองการใหทางโครงการ
สถานีสาธิตฯ ไดเขามาชวยเหลือราษฎรในหมูบาน ขอใหมีการจางงานเพ่ิม  เพิ่มคาแรง ใหความรู
เร่ืองการเกษตร จัดการเสนทางคมนาคม  แนะนําอาชีพ ปราบปรามยาเสพติด ซ้ือผลผลิตของ
หมูบาน เจาะบอบาดาลในหมูบาน หาแหลงน้ํา และใหสถานะภาพแกกลุมคนที่ยังไมได
สถานภาพเปนคนไทย เปนตน 
 
ตาราง 4.1   ปฏิทินการปลูกพืชของชาวเขาเผาลีซอ 

เดือน ระบบพืช/ชวงเวลา 
                        

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

            

            

ปลูกและเก็บเก่ียว 
 

     

 ปลูกและเก็บเก่ียว 
 

   

กรีด กรีด       หวาน-ดูแล  

    ปลูกและเก็บเก่ียว     

1.เตรียมพื้นท่ี ตัดโคน  
   ปา ถางปา 
2. เผาปา จัดเตรียมพื้นท่ี 
    ใหโลงเตียน 
 
 
3. ขาวโพดและขาวไร 
 
 
4. ฝน 
 
 
5.พืชสวนครัวและพืช 
   อาหารเสริม 
 
6. พืชไรอื่น ๆ 
 

    ปลูกและเก็บเก่ียว     

ท่ีมา: จันทบูรณ  สุทธิ, (2525) และขอมูลสนาม 
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4.9 การสัมภาษณขอมูลหลักจากผูเก่ียวของ 
 

การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีของโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 
ปาไมและส่ิงแวดลอมและผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอ      
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ไดรายละเอียด ดังนี้ 

ผูใหสัมภาษณประกอบดวย 
1. นายครรชิต เหลาชัย เจาหนาท่ีบริหารงานในพระองค ฝายพัฒนาและสงเสริม กอง

บํารุงรักษาราชอุทยาน สํานักพระราชวัง ปฏิบัติงานหัวหนาสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร
บานแปกแซม  

2. นายประพันธ  แสนติชัย  เจาหนาท่ีเกษตร 
3. นายสมชาย  ยาดู  เจาหนาท่ีเกษตร โครงการสถานีสาธิตฯ 

4. นายโยธิน  จันทว ี หัวหนาปาไมแปกแซม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 
5. นายอภิวัฒน   มานะโส   เจาหนาท่ีปาไม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 
6. นายตอศักดิ์  ปญหา  เจาหนาท่ีปาไม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 
7. นายศราวุธ  เงินทอก เจาหนาท่ีปาไม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 
8. รอยโท ทวีวุธ  ภานุศร  หัวหนาชุปฏิบัติการ กองพันพัฒนาท่ี 3  
9. จาสิบเอก ยุทธนา  สิงหกัณท  นายสิบปฏิบัติการ กองพันพัฒนาท่ี 3 
10. จาสิบเอก เมษา  ปญญาดี   นายสิบปฏิบัติการ กองพันพัฒนาท่ี 3 
11. นายรัตน  มูหล่ิง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง  อ.เวียงแหง 
12. นายวิษณุกร  ธรรมลังกา  สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม เขต อ.เวียงแหง 
13. นายมนัส  เลายี่ปา  ผูใหญบานหมูท่ี 6 บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง 
รายละเอียดท่ีไดจากการสัมภาษณ  โครงการสาธิตเร่ิมดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2543 โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพดานการเกษตรใหเพียงพอตอการดํารงชีพของ
ราษฎร จัดหาและปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง อนุรักษ
และฟนฟูสภาพปาตนน้ํา สรางความชุมช้ืนใหครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย และจัดระเบียบชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพเร่ืองความพอเพียงของราษฎรใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
ไมเดือดรอน อีกท้ังปลูกจิตสํานึกใหรักความเปนไทย ท่ีต้ังโครงการ หมูท่ี 6 ตําบลเปยงหลวง 
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีโครงการ จํานวน 19,415 ไร  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการ ฝายพัฒนาและสงเสริม กองบํารุงราชอุทยาน สํานักพระราชวัง สํานักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษท่ี 16 กองพันทหารพัฒนาที่ 3  ในการดําเนินงานกับชาวบานโครงการเขามาทํางานใน
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โครงการสาธิตฯ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตน และสาธิตการปลูกผักและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีการอบรมทุกเชากอนเขาทํางาน เพื่อย้ําถึงภาระหนาท่ีและการปองกัน
รักษาปาตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

4.9.1 การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต                         
โครงการสถานีสาธิตฯ ไดดําเนินการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแก

ชาวบาน และการใหชาวบานชวยอนุรักษปาตนน้ํา แหลงน้ําโดยมีการอบรมช้ีแจงใหความรูทุกวนั
กอนเขาทํางาน ช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการสาธิตฯ มีการอบรมการปองกันไฟปา รวม
เครือขายอนุรักษมหาวิทยาลัยแมโจและชาวบานสรางฝายชะลอความชื้น(ฝายแมว) ไดมีการ
ถายทอดความรูการเกษตรเนนเร่ืองใดเปนสําคัญไดมีการดําเนินการเนนการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ และการเกษตรแบบวนเกษตรโดยสงเสริมการปลูกกาแฟ พรอมกับการปลูกสรางสวนปา  
การจางชาวบานใหมีงานทํา มีการจางงานดานปลูกกะหลํ่าปลี บลอกโกล่ี  โสมตังกุย และพืชตาม
ฤดูกาล การปลูกไมดอก เชน กลวยไมสกุล Cynabidium  ดอก Blue Ginger  การเล้ียงสัตวมี แกะ
ขน แพะนม หมูเหมยซาน  ลักษณะของการจางงานเปยรายวันวันละ 90 บาท ท้ังผูชายและผูหญิง 
การคัดเลือกชาวบานเขามาทํางานเลือกจากครอบครัวละ 1 คน มีการจางงานตลอดท้ังป คนงานจะ
มากหรือนอยข้ึนอยูกับชวงฤดูปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไรของตนเอง ส่ิงท่ีสอดแทรกใหความรูดาน
การเกษตร เชน การปลูกพืช การดูแลกลวยไม การเล้ียงสัตว ชาวบานบางรายไดนําความรูไป
ประยุกตปรับในความเปนอยูและประกอบอาชีพโดยไมตองมาทํางานท่ีโครงการสาธิตฯ  ราษฎร
ท่ีไดรับการสงเสริมการปลูกพืช จะนํามาจําหนายใหแกโครงการสาธิตฯ เชน โสมตังกุย ถ่ัวแดง
หลวง มะนาว และสวนมากมีความพึงพอใจในการท่ีไดมาทํางานในโครงการสาธิตฯ  และ
สามารถดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตอยางพอเพียง และมีการประเมินผลเปนรายป  
 

 
ภาพ 4.2 ฝายชะลอความชื้น (ฝายแมว) 
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การปลูกปา การทําแนวกันไฟ  การปองกันไฟปา มีการจางแรงงานชาวบานตลอดชวง
การดําเนินการ ฤดูฝนมีการปลูก ฤดูแลงทําแนวกันไฟ สามารถปองกันไฟปาได เฉพาะแปลงปลูก 
พื้นท่ีโดยรอบไมสามารถปองกันไฟปาได เนื่องจากมีการเผาปามาจากเขตประเทศเพ่ือนบาน 

ภายหลังการดําเนินงานของโครงการสาธิตฯ ในดานปาไม แหลงน้ําฯลฯ มีผลทําให  
ปาตนน้ําฟนตัว มีปามากข้ึน น้ําในลําหวยไหลตลอดป บางชวงในฤดูแลงก็มีน้ําขาดบางแต
ปจจุบันภาวะของโลกไดมีการเปล่ียนแปลง โลกรอนข้ึน อากาศเปล่ียนแปลงทําใหเกิดมีพายุฝน
นอกฤดูกาลหรือมีฝนเทียมไดชวยบรรเทาความเดือดรอนในดานการใชน้ําได โครงการสาธิตฯ 
ไดรับความรวมมือจากชาวบานมาก เชน  การเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม เชน เปนอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา หรือระดมแรงงานชวยกันสรางฝายชะลอความชุมช้ืน (ฝายแมว) การดําเนินงาน
รวมกับชาวบานในเร่ืองการส่ือสาร ความเขาใจซ่ึงกันและกันดีมาก  ความยากจน ขาดแคลนท่ีดิน
ทํากินของชาวบานก็ปรากฎใหเห็นอยู เพราะบริบทของพ้ืนท่ีและขนบธรรมเนียมประเพณี 
การศึกษา แตก็ไมไดเปนปญหา เพราะไดมีการสงเสริม จางงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตพวกเขา
เหลานั้นใหไดรับกันอยางท่ัวถึง ดานสุขภาพอนามัยก็เปนปกติ  เพราะแหลงอาหารและน้ํากินน้ํา
ใชก็ยังไมสะอาดพอ โรคภัยไขเจ็บก็เกิดข้ึน แตก็ไดรับการดูแลจากนายทหารท่ีเขารวมปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีท่ีมีความรูดานการรักษาพยาบาลสนามชวยดูแล  ถามีอาการหนักก็นําสงโรงพยาบาล 
เวียงแหงรักษา สวนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูนําและกรรมการหมูบานไดมีการ
จัดเวรยามคอยสอดสองดูแลและการปองกันการเกิดเหตุรายท่ีจะกระทบกระเทือนตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน ดานยาเสพติดในหมูบานมีการติดยาเสพติดบาง
เล็กนอยไมกอปญหาใหกับชุมชน แตก็ไดมีการพยายามรณรงคเพื่อแกไขปญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล   การโยกยายถ่ินขามเขตแดนเขามาอาศัยในหมูบานก็มีบางซ่ึงเปนเครือญาติ
ของคนในหมูบานเดิมซ่ึงเขามาอาศัยอยูเปนประชากรแฝง แตก็ไดรับการยินยอมจากผูนําและ
กรรมการหมูบาน ปญหาดานสัญชาติประชาชนในหมูบานบางสวนท่ียังไมไดรับสัญชาติมีความ
ตองการเปนอยางมาก ท้ังนี้ตองมีการพิสูจนท่ีมาของการเขามาอยูอาศัยกอนและมีข้ันตอนท่ี
คอนขางละเอียดออนมาก ความมั่นคงของประเทศไดมีหนวยทหาร กองพันทหารราบหลาย
หมวด เขาไปต้ังฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน มีการสับเปล่ียนกําลังกันมาโดยตลอด หลังจาก
ป พ.ศ. 2545 ไมปรากฎวามีการกระทบกระทั่งกับประเทศเพ่ือนบาน มีแตการปราบปรามกลุมผู
ลักลอบคายาเสพติดเทานั้น 

ผลงานของโครงการสาธิตฯ ท่ีดําเนินการมาแลว ทําใหสภาพความเปนอยูของชาวบาน
อยูในสภาพท่ีดีข้ึน มีการจางงาน มีรายได และไดรับความรูดานการเกษตรแผนใหมสามารถ
นําเอาไปประกอบอาชีพได การบุกรุกโคนถางปาลดลงเนื่องจากชาวบานไดมุงหนาเขาไปทํางาน
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ท่ีมีรายไดจากโครงการสาธิต ไมมีโอกาสท่ีจะไปบุกรุกทําลายปา และสามารถปรับเปล่ียน
ทัศนคติและพฤติกรรมของ ชาวบานในระดับหนึ่ง 

สภาพของดินในพื้นท่ีหลังจากท่ีไดมีการพัฒนาสงเสริมใหความรูแกชาวบาน การ
เพาะปลูกพืชทําให การพังทลายของดินลดลง  ในเมื่อสภาพแวดลอม ระบบนิเวศดีข้ึนสัตวปาใน
พื้นท่ียอมมีความปลอดภัยมีการเพิ่มข้ึนของจํานวนสัตวปา หนวยงานภาครัฐและองคกรสวน
ทองถ่ินใหความรวมมือเขามาประสานงานในการดําเนินการดานสาธารณูปโภค สวนกรม
ชลประทานไดเขาไปชวยเหลือในการจัดการน้ําดานการเกษตร  การดําเนินของโครงการสาธิตฯ 
จะดําเนินการตอเนื่องไปตลอดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

แตเดิมประชาชนหมูบานแปกแซมเม่ือมีการอพยพเขามาอยูในพื้นท่ีไดมีการยังชีพดวย
การทําไรแบบเล่ือนลอย  มีการปลูกพืชไร เชน ขาวไร  ขาวโพด ถ่ัวแดง มันฝร่ัง ตอมาทาง
โครงการไดสงเสริมการสรางรายไดของชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการ
กระจายรายไดสูทองถ่ิน โดยใหเกิดการเรียนรูและมีประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงท่ีหมูบานของตน ไดแกวิธีการปลูกผักสวนครัว  โดยไดรับการจัดสรรท่ีดินให
ครอบครัวละ 4 ไร และยังไดรับการสนับสนุนพันธุสัตวเล้ียง ไดแก หมู เปด ไก เปนตน เพื่อ
นําไปเล้ียงในครัวเรือนเพื่อขยายพันธุ และทางโครงการไดมีการถายทอดความรูดานการอนุรักษ
ปาไมใหแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจดานปาไม  

4.9.2 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชท่ีดิน 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชท่ีดินของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม จากเดิม

การใชท่ีดินโดยเร่ิมจากการบุกรุกปา ถางปา เผาปา ในระยะแรกดินอยูในภาวะท่ีสมบูรณดวย
อินทรียวัตถุมีสารอาหารมาก  เม่ือมีการเพาะปลูกพืชไรหลายปตอมาก็มีการเส่ือมของหนาดิน  
และการปลูกพืชแตละครั้งมีการขุดหนาดินเพียงต้ืน ๆ เทานั้น แลวนําพืชไรเขามาปลูก เม่ือมีฝน
ตกลงมามาก ๆ น้ําฝนไดชะลางหนาดินไหลลงไปพ้ืนลางทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ถึงแม
ไดมีการนําปุยเคมีเขามาชวยบํารุงดินเพื่อใหพืชไรไดรับสารอาหารเพ่ิมข้ึน  แตตรงกันขามทําให
ดินเส่ือมมากข้ึน สวนผลผลิตท่ีไดทําการเพาะปลูกจะมีผลผลิตลดนอยลงไมเพียงพอตอการ
บริโภค ระบบของการใชท่ีดินท่ีผานมา เกษตรกรชาวลีซอจะโยกยายท่ีดินทํากินไปบุกรุกปาเปน
ประจํา แตหลังจากโครงการฯ ไดดําเนินการ แลวมีการจัดรูปแบบการใชท่ีดินใหม โดยจัดสรร
ท่ีดินทํากินใหครัวเรือนละ 4 ไร เพื่อปลูกขาว พืชผักตางๆ  รวมท้ังการปรับปรุงวิธีการผลิต การ
ปลูกพืชหลายๆ ชนิด การใชปุยหมัก ปุยคอกแทนปุยเคมี ชวยใหเกษตรกรผลิตอาหารไดมากข้ึน 
และยังหยุดยั้งการบุกรุกพื้นท่ีปาได 



 74 

 
ภาพ 4.3 ฝายชะลอความชื้น (ฝายแมว) 

 
4.9.3 การมีงานทํา มีรายไดจากงานของโครงการฯ งานรับจางตาง ๆ  
ดานเศรษฐกิจในปจจุบันประชาชนในหมูบานแปกแซม ตามนโยบายของโครงการ

สาธิตฯ  ไดจัดสรรใหคนในครอบครัวแตละครอบครัวไดเขาไปเปนแรงงานรับจางทํางานใน
โครงการสาธิตฯ  ได 1 คน โดยใหทํางานมีรายได วันละ 80 – 150 บาท/คน ทําใหแตละ
ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียเดือนละ 3,500 – 4,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรายไดเสริมจากงานฝมือ เชน 
การทอผา การตีมีด การทําเคร่ืองเงิน การจักสานไมไผ   สวนมากจะมีรายไดท่ีไดจากการรับจาง
ซ่ึงไมเพียงพอตอความตองการของครอบครัว ตองหารายไดเสริมจากทางอ่ืน ส่ิงจําเปนคือการ
บริโภคและอุปโภค การจางของโครงการสาธิตฯ ไดวาจางตอเนื่อง เชนเดียวกันกับทางโครงการ
ปาไมก็มีการจางอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

4.9.4  การศึกษาและการสรางจิตสํานึกของชุมชนนําไปสูการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ  
การใหความรูในการสรางจิตสํานึกของชุมชน จากการท่ีหนวยงานโครงการสาธิตฯ  

ไดมีการอบรมใหความรูแกชาวเขาท่ีเขาไปรับจางทํางาน ไดมีการแนะนําสามารถนําความรูไป
ประยุกตกับพื้นท่ีของตนเองในการผลิตทางการเกษตร เม่ือไดผลผลิตจากการเกษตรสามารถ
นําไปเล้ียงครอบครัวสวนท่ีเหลือจากการบริโภคสามารถนําไปจําหนายใหกับทางโครงการ  
สาธิตฯ เพื่อรับซ้ือและนําสงขายตอในตลาด สวนโครงการปาไมก็มีบทบาทในการพฒันาสงเสริม
ในการจัดการอบรมใหความรูในการปลูกปาเสริม การสรางแนวกันไฟ ปลูกปาท่ัวไป ปลูกปาไม
ใชสอย เพาะชําหญาแฝก บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ป บํารุงปาไมใชสอย ทําฝายตนน้ํา ปาไม
เพิ่มข้ึน ตนน้ําลําธารมีการไหลตลอดป ชุมชนพึ่งพิงปาเปนแหลงอาหาร  
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การสรางจิตสํานึก  เปนการใชเวลาท่ีคอนขางระยะยาว  เพราะชาวเขาเผาลีซอมีความ
เช่ือในเร่ืองผีมาก ในการประกอบอาชีพจะมีพิธีกรรมของผีเขามามีสวนรวมเสมอ การปรับเปล่ียน
ทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีจะเปนการยอมรับไดนั้น ตองใหมีการพบเห็นสภาพของความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึน  เชน น้ําแลง น้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค สามารถชี้แนะวาส่ิงเหลานี้เกิดมาจาก
สาเหตุใด  เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในชุมชนตองมีผูท่ีเขาไปกระตุนปลูกจิตสํานึกใหเกิดข้ึนถึงจะมีการ
ยอมรับ  ผูนําหมูบานก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.9.5 ปจจัยบงชี้การปรับเปล่ียนระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ดีขึ้น 
ปจจัยท่ีมีตอการปรับเปล่ียนระบบนิเวศในพ้ืนท่ี จากท่ีโครงการสาธิตฯ ไดเขามา

ดําเนินการเพื่อตองการพัฒนาสงเสริม การรักษาสภาพปาตนน้ํา อนุรักษทรัพยากรปาไม ตลอดจน
ระบบนิเวศ โดยมีการสรางรายไดใหความรู  มีการละลายพฤติกรรมของความเช่ือในชาวเขาให
เห็นกับสภาพที่แทจริงของธรรมชาติ  โดยการใหมีสวนรวม สงเสริมใหความรู  ทําใหเกิดความ
รักความหวงแหนในพ้ืนท่ีสภาพปารอบ ๆ ชุมชน  มีการชี้แจงใหกับผูเขาไปรับจางรายวันในทุก
เชากอนท่ีจะมีการเร่ิมทํางาน  บอกกลาวใหทราบถึงโทษของการลักลอบตัดไมทําลายปา  การเกิด
ความแหงแลง การขาดน้ํากินน้ําใช 

การบุกรุกพื้นท่ีปาไม ปาตนน้ํา เนื่องจากชุมชนไดรับการจัดสรรท่ีทํากิน มีงานทํา มี
รายได ชวยลดแรงกดดันในการบุกรุกปาไมนอยลง 

การไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากิน ปจจุบันมีปญหาในดานการเกษตรเพราะที่ดินไดรับ
การจัดสรรอยูหางไกลจากหมูบาน  เม่ือมีการทําการเกษตรปลูกพืชไรในแตละปแลว ไมสามารถ
ท่ีจะทําการคร้ังท่ีสองในปเดียวกันได เนื่องจากระบบการชลประทานตอทอน้ําข้ึนไปไมถึงพื้นท่ี 
ทําไดเฉพาะฤดูฝนเทานั้น  แตทางกรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดพยายามที่จะนํา
น้ําข้ึนไปสูพื้นท่ีท่ีทําการเกษตร ความตองการพื้นท่ีของท่ีดินเพิ่มก็ยังมีอยูบาง มีการบุกรุกพืน้ท่ีปา
ในบางสวน แตทางเจาหนาท่ีของภาครัฐไดมีการออกตรวจสอบและกําชับมิใหบุกรุกทําลายปา  
ถามีการบุกรุกก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย 

สวนการเขาไปรับจางทํางานในโครงการสาธิตฯ เปนแนวทางหน่ึงท่ีมีการเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัว และสามารถนําความรูท่ีไดจากการเขาไปทํางานมาปรับเปล่ียนการทําปลูก
พืชผักท่ีสามารถเพ่ิมรายได 

ปญหาการบุกรุกพื้นท่ีปาไม ปาตนน้ํา  ในปจจุบันนับวาไดมีการลดลงโดยประชาชน
ในพื้นท่ีไดรับการส่ือสารท่ีสามารถทําใหเห็นคุณเห็นโทษ และการเอาใจใสของโครงการสาธิตฯ 
และภาครัฐบาล 
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4.10 คน/หัวใจสําคัญของการอนุรักษปาและทรัพยากรธรรมชาติ    
 

“ราษฎรสามารถเปนกุญแจสําคัญในการมีสวนรวมจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
หากไดรับการเสริมความรูทักษะอยางเหมาะสม กระบวนการเรียนรูทามกลางการเขารวมพัฒนา
และจัดการในระดับชุมชน”  

การสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีบทบาทในการพัฒนา โดยใหราษฎรดําเนินการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนขยายผลกระบวนการทํางานนี้ไปยังทองถ่ินใกลเคียงนั้น 
“คน” เปนปจจัยสําคัญท่ีตองกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู ปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีสอดคลองตอการ
เขารวมใช รวมจัดการทรัพยากรปาไม โดยคํานึงถึงความตองการ ความรวมมือของราษฎรและ
การกอใหเกิดความสํานึกในการเปนเจาของ อันจะนําไปสูการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
คคควบคูกับการปลูกฝงใหชาวบานและคนในทองถ่ินมีเทคนิค วิธีใหม ๆ ในการควบคุมปองกัน
ดูแลรักษาทรัพยากร อันนําไปสูการสรางจิตสํานึกในลักษณะของการปลูกเอง ดูแลเอง ใชเอง 
อยางเกิดผล 

การที่ราษฎรไดทําการปลูกปาดวยตนเองและมีรายไดจากไมเศรษฐกิจและไมผลท่ีได
ปลูกไว จึงทําใหรูซ้ึงถึงประโยชนของปาไมและเกิดความหวงแหนในอนาคต ท้ังยังมีรายไดจาก
การประกอบชีพเสริมท่ีเจาหนาท่ีจากหนวยราชการตาง ๆ ไดใหการอบรมสงเสริมข้ึนอีก  ซ่ึง
นับวาเปนรายไดท่ีม่ันคง  เม่ือราษฎรมีรายไดท่ีม่ันคงยืนนานเชนนี้ ก็จะทําใหคนอยูรวมกับปาได
อยางยั่งยืน สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ท่ีวา “พิทักษปา
เพื่อรักษาชีวิต” เพราะปาไมนี่เองท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหแผนดินชุมช้ืนและเปนปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหฝนตก นอกจากน้ัน  ปาไมยังเปนแหลงตนน้ําของแมน้ําตาง ๆ อันเปนสายธารแหงชีวิต 
ดังนั้นจึงควรรวมกันพิทักษรักษาทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดของชีวิตมนุษย โดยการชวยกันรักษาปา
ไมซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญยิ่งเพื่อท่ีจะรักษาชีวิตของเราไวตราบนานเทานาน  

สรุป จากการสัมภาษณประชาชนบานแปกแซม และผูใหขอมูลหลักคือหัวหนา
ผูบริหาร เจาหนาท่ี และผูนําทองถ่ิน  ไดรายละเอียด เชน ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของประชากร วิถี
ชีวิตสภาพความเปนอยูประชากร/ประวัติการต้ังถ่ินฐานของหมูบานการเขามาอาศัย สภาพพื้นท่ี
ท่ัวไป การใชประโยชนจากท่ีดิน การประกอบอาชีพ รายได การทําการเกษตร ความเห็นตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม ปฏิทินการเกษตรของชาวเขาเผาลีซอ  สวนขอมูลหลักในทางลึก  
ไดรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชท่ีดิน การมีงานทํา มี
รายไดจากงานของโครงการฯ งานรับจางตาง ๆ  การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของชุมชน
ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ   ปจจัยบงช้ีการปรับเปล่ียนระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอมตาง ๆ  
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โครงการตามพระราชดําริ เปนโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวางแผน
การพัฒนา พระองคทรงเสนอแนะใหภาครัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ โดยมีการ
ทํางานหลายฝายดวยกัน เชน ฝายพลเรือน ฝายทหาร หรือฝายพลเรือนทํางานรวมกับฝายทหาร 
โครงการตามพระราชดํารินี้จะมีอยูในทุกภาคของประเทศ  การทํางานในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริประเภทตาง ๆ นี้พระองคทรงมีการศึกษาคนควา ทดลอง ทดสอบ แลวจึงนําผลไป
ประยุกตในการแกไขปญหาตาง ๆ โดยมีการพัฒนาอยางผสมผสาน แตสวนท่ีพระองคทรงให
ความสําคัญและเนนมากคือ ดานการเกษตร โดยทรงใหความสําคัญในการพัฒนาในเร่ือง น้ํา 
ท่ีดินทํากิน ทุน ความรู และเทคโนโลยี ตลอดจนดานการตลาด และในการทํางานของพระองค
ทรงยึดหลักการพัฒนางานแบบมนุษยนิยม ไมใชทุนนิยม พระองคทรงมีพระราชประสงคท่ีจะ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน  ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนโดยการเพิ่มขีด
ความสามารถ ใหชวยเหลือตนเองได และพ่ึงพาตนเองไดเปนประการสําคัญ โดยยึดหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ใหความสําคัญกับภูมิสังคมตลอดจนการอนุรักษการใชทรัพยากรธรรมชาติ ใหมี
การใชอยางประหยัด งาย และไดประโยชน ใชอยางสมเหตุสมผล และรูคุณคา 
 

 
ภาพ 4.4 การดาํเนินการสัมภาษณประชากรชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม 


