
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอม จากการดําเนินงานตาม
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: 
กรณีบานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค  1) เพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิตการดํารงชีพและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชาว
ไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม 2) ศึกษาการดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตฯ ในการ
อนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร และ 3) ศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสภาพแวดลอม
ของชุมชนบานแปกแซม ตามโครงการสาธิตฯ การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
กลุมเปาหมายประกอบดวย ประชากรเผาลีซอ บานแปกแซม จํานวน 94 ครอบครัว และเจาหนาท่ี
โครงการสถานีสาธิตฯ  การรวบรวมขอมูลไดจากการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คน และการสัมภาษณผูใหญบาน ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ีของโครงการสถานีสาธิตฯ 
รวมท้ังเจาหนาท่ีสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ 16 รวม 10 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะหเนื้อหา  ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ มีดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล 

 
1) วิถีชีวิตการดํารงชีพและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของชาวเขาเผาลีซอ  กอนการดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตฯ การดํารงชีพของชาวลีซอ
คลายกับชาวเขากลุมอ่ืน ๆ คือ ยังชีพดวยการโคนถางปา เผาปา เพาะปลูกพืชอาหารใชบริโภค
ภายในครัวเรือน เม่ือดินเส่ือมผลผลิตจากการใชท่ีดินเดิม 2-3 ป ลดนอยลง ชาวลีซอจะอพยพ
โยกยายท่ีทํากินใหม กอใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาไม ปาตนน้ําลําธาร สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ตาง ๆ มากมาย  ภายหลังการดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตฯ มีการแนะนําสงเสริมอาชีพ
ตาง ๆ ทําใหชาวลีซอมีงานทําจากโครงการสถานีสาธิตฯ งานปลูกปา ทําการแนวกันไฟ การ
ปองกันไฟปาและอ่ืน ๆ   

2) การดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตฯ มีท้ังการสงเสริมอาชีพใหความรูดานการ
อนุรักษแกชาวเขาเผาลีซอ การฟนฟูปลูกปาท้ังบริเวณภูเขาและท่ีลาดชัน ปาตนน้ําลําธาร โดย
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ประชาชนเขามามีสวนรวม การดําเนินงานประสบผลดี ปาฟนฟูมากข้ึน ปาตนน้ํามีมากข้ึน ชวย
ใหเกิดความชุมช้ืนและเพิ่มปริมาณนํ้าในลําหวย ลําธารใหมีน้ําไหลตลอดป โครงการจัดสรรท่ีดิน
ทํากินใหครอบครัวละ 4 ไร ทําใหชาวลีซอมีท่ีทํากินเปนหลักแหลงลดการบุกรุกพื้นท่ีปาไดมาก 

3) การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมประกอบดวย ภายในของชุมชนมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเกษตร จากไรเล่ือนลอย ตองโยกยายท่ีทํากินบอย ๆ เปล่ียนมาใชท่ีดินท่ี
ไดรับการจัดสรร ครัวเรือนละ 4 ไร การใชท่ีดินเขมขนมากข้ึน ปลูกพืชอาหารพืชผักหลายชนิด 
เล้ียงสัตว ชวยใหชาวลีซอมีอาหารมากข้ึน  สวนปจจัยภายนอก ไดแก การฝกอบรม สาธิตความรู
จากโครงการสถานีสาธิตฯ การจางงาน ทําใหชาวลีซอมีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 
ชวยลดแรงกดดันในการบุกรุกพื้นท่ีปาไม  การเสริมสรางความรู ความเขาใจเร่ืองของการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม และชาวลีซอไดพึ่งพาปาไมในการยังชีพมากข้ึนดวย 

ผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบประเด็นสําคัญ ๆ บางประการ คือ ในอดีตการท่ีจะให
ชาวเขาเลิกปลูกพืชเสพติด (ฝน) ในการพัฒนาตองมีการสงเสริมพืชทดแทนฝน สงเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจหลาย ๆ ชนิด เชน พืชผักเมืองหนาว ไมดอก ไมผลตาง ๆ รวมท้ังการมีงานทํา มีรายได
มากข้ึน ทํานองเดียวกัน การท่ีสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นท่ีปาไม ปาตนน้ํา เพื่อการทําไรเล่ือน
ลอย จําเปนตองหาวิธีการใหชาวเขาทําการเกษตรแบบพอเพียง ใชพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทํา
กิจกรรมเสริมใหมีรายไดตอการยังชีพจะชวยลดแรงกดดันการบุกรุกพื้นท่ีปาไมได 
 
5.2 ประเด็นท่ีพบจากการศึกษา  
 

1) ถามีการปลอยใหชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม ดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติจะทํา
ใหเกิดการบุกรุกโคนถางปาเพิ่มมากข้ึน สภาพของความเปนอยูชาวเขาเหลานี้จะมีความยากจน
เพิ่มข้ึน การเปดโอกาสใหเขามาทํางานรับจางในโครงการสถานีสาธิตฯ เปนหนทางท่ีจะหยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายปาไดในระดับหนึ่ง 

2)  ประเด็นสําคัญท่ีพบจากการศึกษา เกี่ยวกับความหวงใยท่ีวาหากโครงการหยุดยั้ง
หรือไมสามารถดําเนินการตอไปได ไมมีการจางงาน ชาวบานไมมีรายได ประกอบกับจํานวน
ประชากรเพ่ิมข้ึน สภาพความเปนอยูจะลําบาก ขาดแคลน พวกเขาก็จะหันกลับไปดําเนินชีวิต
แบบเดิมอีก 

3)  การท่ีชาวเขาเผาลีซอมีงานทํามีรายไดจากการดําเนินงานของโครงการสถานีฯ  
นับวามีสวนชวยในการลดแรงกดดันในปญหาทางดานเศรษฐกิจในความเปนอยูมีรายไดสามารถ
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นํารายไดมาเล้ียงครอบครัว มีการสงเสริม มีสวนรวมในกิจกรรมดานการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกใน
พื้นท่ีท่ีไดรับการจัดสรรท่ีทํากินอีกทางหนึ่งดวย 

4)  การใหโอกาสหลาย ๆ อยางจากโครงการสถานีสาธิตฯ แกชาวเขาเผาลีซอชวยให
พวกเขาเกิดความสํานึกในการท่ีจะชวยบํารุงรักษาสภาพปาไม ปาตนน้ํา และสภาพแวดลอมใน
พื้นท่ีมากข้ึน 
 
5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอม จากการดําเนินงานตาม
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ: 
กรณีบานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  ทําใหทราบถึงวิถีชีวิต การ
ใชประโยชนจากทรัพยากร แนวทางการอนุรักษและปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอม   

ชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม หมูท่ี 6 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม  ในปจจุบันนี้ ชาวเขาเผาลีซอท่ีอพยพเขาสูประเทศไทยน้ีเปนพวกท่ีอพยพมาจากเขต
เชียงตุงและเมืองปน ซ่ึงอยูในรัฐฉานของประเทศพมา เม่ือประมาณ 50 ปเปนไปตามการศึกษา
ของ  ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2517) 

ชาวเขาเผาลีซอยังคงนับถือผีอยูเปนสวนใหญ  มีอยูบางท่ีหันมานับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสต  การนับถือผียังคงพบเห็นในหมูบานโดยท่ัวไป  มีผีประจําหมูบาน ผีบาน  ผี
เรือน  ผีหลวง  ผีปา  ผีน้ําหรือผีลําหวย ชุมชนจะมีพิธีกรรมทางดานกิจกรรมบูชาผีเปนประจําซ่ึง
ถือวาเปนขนบธรรมเนียมท่ีมีการสืบทอดกันมาโดยตลอด ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดปรากฎการณทาง
ธรรมชาติหรือทางอ่ืนก็จะมีความเช่ือวามาจากการกระทําของผีท่ีเกิดความไมพอใจ เพราะฉะน้ัน
การจะทําการส่ิงใด ๆ ไมวาจะเปนการทํามาหากิน การเพาะปลูก การอยูอาศัยและอ่ืน ๆ จะตองมี
พิธีกรรมเสียกอน คนพวกนี้จะเครงครัดในพิธีกรรมเปนอยางมาก เชนเดียวกับการศึกษาของ
ประคอง  ยอดหอม (2543)  การอนุรักษปาไม ของชาวเขาเผาลีซอประเพณี ความเช่ือและถือวาปา
มีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดูแลอยูและปาไมท่ีเปนปาตนน้ํา สวนกรณีของ ทวิช จตุวรพฤกษ (2542) พบวา แต
ละครัวเรือนของชาวเขาเผาลีซอมีมีความเชื่อในเร่ืองผีและขอหามตาง ๆ ซ่ึงเปนกฎเกณฑของ
ชุมชน ทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางปกติโดยเฉพาะความเช่ือวาธรรมชาติมีผูดูแล  

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเปนส่ิงท่ีมีอยูจํากัด ตองมีการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หมูบานแปกแซม เปนหมูบานท่ีติดกับแนวชายแดน หางไกลจากชุมชนใหญ  มีโครงการสาธิตฯ 
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ท่ีได เขาไปชวยเหลือในดานความเปนอยู  สงเสริมพัฒนาใหได รับความความเขาใจตอ
สภาพแวดลอม ซ่ึงสภาพแวดลอมในพื้นท่ีหางไกลมีความเสียงตอการถูกทําลายเปนอยางมาก 
ตองมีการใหการศึกษาเพ่ือสรางแนวคิดส่ิงแวดลอมและส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึงมนัส  สุวรรณ 
(2549) เสนอในแนวคิดมนุษยกับส่ิงแวดลอมมีความผูกพันกันมาโดยตลอด สวนหนึ่งของสาเหตุ
และปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมาจากการเปลี่ยนดานพฤติกรรมของมนุษย  และมีความ
จําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะตองมีการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมซ่ึงมีสาเหตุมา
จากมนุษย  เพื่อใหมีการสงเสริมความเขาใจ มีความตระหนักและซาบซ้ึง เกิดทักษะในการเรียนรู 
มีการพัฒนาในการมีสวนรวมเพื่อรวมกันรักษาสภาพแวดลอมใหดีข้ึน  

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยของพื้นท่ีสภาพปาตนน้ํา 
พระองคทรงไดเลือกพื้นท่ีเพื่อจัดทําโครงการบานเล็กในปาใหญข้ึน ในภาคเหนือมีหลายพื้นท่ีท่ี
ไดถูกกําหนด โดยมีการจัดสรรใหราษฎรเขาไปอยูอาศัย มีการพัฒนาสงเสริมดานความเปนอยู  
สรางจิตสํานึกในการรักษาปาตนน้ําและเกิดความหวงแหนปา ไดมีการคุมครองปา โดยมี
เจาหนาท่ีของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมปาไม กรมชลประทาน ใหการสนับสนุน เปนตน
(วิชัย  กิจมี, 2544) 

การมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของโครงการสาธิตฯท่ีไดเปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีบทบาทรับรู รับทราบและรวมกันรักษาทรัพยากรปาไม  ปาตนน้ํา  ลําธาร                         
วัตถุประสงค ตองการประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน โดย
มีสวนรวมในการคิด ในการวางแผน ในการดําเนินการและการติดตามประเมินผล  ซ่ึงเปนการ
ทํางานรวมกันทุกฝาย 

สวนดานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสาธิตฯ ไดมีการนําเอาความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใหชุมชนไดเรียนรูเพื่อยกระดับของความเปนของแตละครอบครัวใหดีข้ึน อยูอยาง
เรียบงาย พึ่งพาตนเองและรักษาส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ 

จากการไดรับการเรียนรูในการปลูกพืชแนววนเกษตรจากโครงการสาธิตฯ ทําใหมีการ
ปรับปรุงปรับเปล่ียนการใชท่ีดินบนพื้นท่ีสูงเชนเดียวกับ สินธุ  สโรบล (2531) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การใชท่ีดินบนพื้นท่ีสูงของเกษตรกรท่ีเปนชนเผากะเหร่ียงซ่ึงตองอาศัยมาตรการในการอนุรักษท่ี
ถูกวิธี โดยท่ีมาตรการดังกลาวสามารถชวยอนุรักษดินและน้ําไดเปนอยางดี การอนุรักษปาไม ปา
ตนน้ําของชุมชนแปกแซมไดมีการกระทําอยางตอเนื่องโดยไดรับการสนับสนุนการเรียนรูจาก
โครงการสาธิตฯ หนวยปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการสงเสริมใหมีการทําเกษตรใน
พื้นท่ีท่ีไดจัดสรรให ไมใหมีการบุกรุกทําลายปา มีปลูกปาทดแทน  มีการบํารุงรักษาปาตนน้ํา มี
การทําแนวกันไฟ เปนอาสาสมัครปองกันไฟปา ซ่ึงมีความรูความเขาใจวาปาไม ปาตนน้ํา เปน
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แหลงกําเนิดของน้ํากินน้ําใชน้ําสําหรับการทําการเกษตรเชนเดียวกับขอเสนอของ พัชรินทร      
รายะนะ (2537) ท่ีวา  กลุมชาวเขาเห็นวาพื้นท่ีมีปาไมจะชวยเก็บกักน้ําทําใหพื้นท่ีทําเกษตรของ
พวกเขาไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา 

แตเดิมเม่ือโครงการสาธิตฯ ยังไมไดเขาไปดําเนินการการทําการเกษตรของชาวลีซอจะ
มีการปลูกพืชไรแบบเล่ือนลอย ไดมีการปรับเปล่ียนโยกยายพื้นท่ีทํากินตลอดเวลา มีลักลอบตัด
ไม โคนทําลายแผวถางเพื่อขยายพื้นท่ีทํากินจนทําใหเกิดการเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีปา  ตอมา
ภายหลังไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีการเรียนรู มีการสรางจิตสํานึก การมีสวนรวมในกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามท่ี ปฐวี  แสงฉาย (2536) ใหความเห็นวากลุมท่ีทํา
ใหปาไมลดลงคือ กลุมผูลักลอบตัดไมเพื่อขายและการโคนถางปาเพื่อทําไรเล่ือนลอยของชาวเขา
นั่นเอง 

เม่ือโครงการสถานีสาธิตฯ ไดเขาไปดําเนินการจึงไดรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมี
การจัดสรรท่ีดินทํากินสําหรับชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม ครอบครัวละ 4 ไร และเนื่องจากการ
เพิ่มของจํานวนประชากรของครอบครัวทําใหพื้นท่ีทํากินไมเพียงพอ และบางพื้นท่ีท่ีไดรับการ
จัดสรรเปนพื้นท่ีท่ีไมเอ้ือตอการทําการเกษตรหางไกลจากแหลงน้ํา ทําใหมีการดิ้นรนหาท่ีทํากิน
เพิ่มโดยบุกรุกเขาไปในเขตพ้ืนท่ีปาไม   และปาไมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเน่ืองจาก
จํานวนพลเมืองเพ่ิมมากข้ึนการทําลายปาไมก็จะมีมากข้ึน เพราะประชาชนตองการพื้นท่ีทําการ
เพาะปลูกและเล้ียงสัตว ตลอดจนความตองการใชสอยไมหรือทําเปนสินคา แตการตัดไมอยาง
ปราศจากระเบียบและหลักเกณฑท่ีทําใหความอุดมสมบูรณของปาไมเร่ิมเส่ือมลงโดยเฉพาะปา
บริเวณตนน้ําลําธารทําลายลงอยางมาก สอดคลองกับงานของประดิษฐพร จีระปญญาเลิศ (2540) 
และ เทียม  คมกฤส (2514) ปญหาเหลานี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการแกไข 

การสงเสริมใหมีการอนุรักษในดานปาไมและระบบนิเวศ ท่ีมีการปลูกฟนฟูสภาพปา
ตนน้ําลําธาร ปลูกปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตลอดจนการจัดทําฝายตนน้ําลําธารแบบ
ผสมผสานบริเวณลําหวยตาง ๆ ในพื้นท่ีโครงการฯ เปนการสรางใหเกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศโดยไดใหความสําคัญของธรรมชาติส่ิงแวดลอมเปนหลักสอดคลองกับงานของ โยธิน      
จันทวี (2548)    

โครงการสาธิตฯ ซ่ึงไดเกิดข้ึนในพื้นท่ีทําใหประชาชนในชุมชนไดรับผลประโยชนใน
หลาย ๆ ดาน ทําใหสภาพความเปนอยูของชุมชนดีข้ึน ทรัพยากรปาไม ปาตนน้ํา ลําธาร และ
ระบบนิเวศของพื้นท่ีอยูในสภาพท่ีเกื้อกูลและเกิดความสมดุล  ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ไดรับการพัฒนาสงเสริมอาชีพและมีรายไดมาเล้ียงครอบครัวตามโครงการพระราชดําริฯ ทําให
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เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน มีการอนุรักษปาไมและสัตวปา มีการฟนฟูสภาพปาใหมีสภาพดี
ข้ึน ประชาชนไดใชประโยชนจากปา อยูรวมกับปาได  ดิสกุล  ธรรมสานุกุล (2547) 

โครงการสถานีสาธิตฯ  ไดสงเสริมถายทอดความรูใหกับราษฎรบานแปกแซมท่ีเขามา
รับจางทํางานตลอดจนการออกไปสงเสริมในพื้นท่ีหมูบานใหความรูในดานตาง ๆ เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาปาตนน้ํา ปาไมและสภาพแวดลอมของปา และมีความเปนอยู
ตามนโยบายของโครงการสถานีสาธิตฯ  เปนไปตามการศึกษาของ บุญญฤทธ์ิ  จันทรคํา (2550)  
เร่ืองการถายทอดความรูเพื่อการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกษตรกรเผาลีซอ บานแปก
แซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรเผาลีซอมีประสบการณรับการอบรมจาก
สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไมและส่ิงแวดลอมบานแปกแซม และเกือบคร่ึงเคยทํางาน
ในสถานี ซ่ึงสวนใหญระบุวา เจาหนาท่ีสถานีมาติดตามเร่ืองการทําปุยหมักและติดตามเร่ืองการ
ปลูกผัก เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและการทําปุยหมัก และการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอบานแปกแซม ไดมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสภาพ
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดมีการเรียนรูพัฒนาความเปนอยูของตนเองและครอบครัวโดยไดยึดหลัก
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ี พีระพงษ  เรืองวัฒนา (2550)  ไดศึกษาเกี่ยวกับรายไดและคาใชจาย
ของราษฎรในสถานีสาธิตและถานทอดการเกษตร ปาไมและส่ิงแวดลอมตามพระราชดําริบาน
แปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบวา  รายไดและ
คาใชจายของราษฎรในสถานีสาธิตฯ มีรายไดในภาคการเกษตรถึงรอยละ 91 รายจายของ
ครัวเรือนมีรายจายรอยละ 97 สวนใหญเปนคาใชจายในการครองชีพ ความสมดุลระหวางรายได
กับรายจายพบวา ความสมดุลทางดานเศรษฐกิจ รอยละ 75 อีกรอยละ 25 มีรายไดไมพอกับ
คาใชจายและมีปญหาหนี้สิน  การดําเนินชีวิตของราษฎรบานแปกแซมมีความสอดคลองกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง   

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนและส่ิงแวดลอม การดําเนินงานตาม
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: 
กรณีบานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  พบวาการดํารงชีพของ
ชาวเขาเหลานี้ไดมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนกวาแตกอนเนื่องจากไดรับการสนับสนุนพัฒนา
สงเสริมในการจางงานในโครงการสาธิตฯ ครอบครัวละ 1 คน  ซ่ึงสามารถนําไปเปนคาใชจายใน
ครอบครัว และไดรับการเรียนรูจากการทํางานดานการเกษตรสามารถนําไปปรับเปล่ียนการปลูก
พืชผักท่ีปลอดสารพิษ  การปลูกดอกไมเมืองหนาว การทําปุยหมัก การปศุสัตว โดยไดรับแมพันธุ
ท้ังสุกร เปด ไก ท่ีสามารถนําไปเล้ียงเพื่อขยายพันธุ ผลผลิตท่ีไดนําไปขายใหกับทางโครงการ
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สาธิตฯ เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง คนเหลานี้เม่ือมีงานทําและมีรายไดจากโครงการ
สาธิตฯ แลวไมมีโอกาสที่จะไปบุกรุกปาหรือเขาไปตัดไมทําลายปาเพื่อนําไปขายเปนรายได   

สวนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นของชาวไทยภูเขาเผา
ลีซอไดรับการแนะนํา การอบรมใหความรูดานการใชประโยชนจากทรัพยากรและแนวทางการ
อนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารนั้นโครงการสาธิตฯ จะเห็นไดวาชาวไทยภูเขาเผาลีซอได
เขาไปรับจางทํางานในโครงการสาธิตฯ และโครงการของปาไมท้ังสองหนวยงานไดมีการแนะนาํ 
อบรมใหความรูในการปลูกปา รักษาปาตนน้ํา มีการทําแนวกันไฟ การรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศจากเจาหนาท่ีท้ังสองหนวยงานอยางตอเนื่อง ประกอบกับไดนําตัวแทนของหมูบาน
เขารับการอบรมในโครงการตาง ๆ ท่ีมุงอนุรักษทรัพยากรจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
ทองถ่ินโดยให เกิดจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการปกปองรักษาปา  ปาตนน้ํ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี มีความรักความหวงแหนเพื่อความเปนอยูของคนในหมูบาน ปจจัยท่ี
มีตอผลการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของบานแปกแซมตามโครงการสาธิตฯ  สภาพความ
เปนอยูของชาวบานท่ีคอนขางยากจนแตละครอบครัวมีสมาชิกหลายคน มีรายไดจากการรับจาง
และการปลูกพืชทางการเกษตร  จึงมีความตองการที่ดินเพิ่มเพื่อจะทําการเพาะปลูก จึงมีบางสวน
ท่ีเขาไปลักลอบบุกรุกถางปาเพื่อหาท่ีดินเพิ่ม  การเพิ่มจํานวนของประชากรของหมูบาน เพิ่มจาก
การมีครอบครัวซ่ึงหมูบานแปกแซมเปนหมูบานท่ีติดกับชายแดนมีอพยพการยายถ่ินท่ีอยูเขามา
อาศัยอยูในหมูบานซ่ึงเปนประชากรแฝง มีการบุกรุกปาเพื่อสรางท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน  การ
คมนาคม พื้นท่ีของหมูบานที่อยูหางไกลการเดินทางไปมาลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝน 
ความเปนอยูตองอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นท่ีเพื่อแกปญหาของตนเองและครอบครัว ภาครัฐ 
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบนอกจากโครงการสาธิตฯ แลว ไมไดใหความสําคัญตอสภาพความ
เปนอยูของคนเหลานี้ จึงเกิดการบุกรุกทําลายปาทําใหสภาพแวดลอมสูญเสีย ตองมีการเขาไป
ดูแลรักษารวมกันหลายหนวยงาน สวนดานการศึกษา ประชากรสวนมากจะไมมีการศึกษา
หรือไมไดรับการศึกษา เนื่องจากไมมีสถานศึกษาในหมูบาน แตถามองภาพรวมท้ังหมดของ
ประชากรในหมูบานแลวมีการยอมรับและรับการชวยเหลือจากโครงการสาธิตฯ และมีความ
ตองการท่ีจะเขาไปทํางานเพื่อทําใหเกิดมีรายได เพราะในหมูบานไมมีการสรางงานหรือจากงาน
แตอยางใดนอกจากงานฝมือเชน การทอผา การปกผา การตีมีด และการทําการเกษตรของตนเอง
เทานั้น 

จากการศึกษาในคร้ังนี้โครงการสถานีสาธิตฯ ตองมีการดําเนินการของโครงการอยาง
ตอเนื่องรวมท้ังใหการศึกษาในทุกรูปแบบเพ่ือสรางความรูความเขาใจตอสภาพส่ิงแวดลอมใน
พื้นท่ี เพื่อใหเกิดประโยชนตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูของคนในชุมชนตอไป 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 

1) จากการศึกษาพบวา ชาวเขาเผาลีซอ เปนกลุมชนท่ีมีความเปนตัวของตนเองมาก มี
ความเชื่อม่ันในตนเองสูง  การยอมรับตอส่ิงท่ีแปลกใหมหรือคนอ่ืนท่ีไมเคยรูจักคุนเคยกันมา
กอน จะใหความรวมมือนอยมากหรือไมใหความสนใจตอกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนนั้นเลย ท้ังนี้
ชาวเขาเหลานี้จะเชื่อฟงผูนํา และมีความเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีเช่ือผีเพราะคน
เหลานี้จะยึดถือการนับถือผีมาก ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในดานท่ีมีปญหาจะคิดวาผี เกิดความไม
พอใจ จึงทําใหเกิดเหตุการณนั้น ๆ ข้ึน การแกปญหาคือจะตองแกท่ีผี มีการเล้ียงผี  ส่ิงใดท่ีจะเขา
ไปสูชุมชน ชาวเขาเหลานี้จะไมใหการตอนรับ  เพราะฉะน้ันแลวถามีกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะนําเขาสู
หมูบานหรือชุมชนของชาวเขาเผาลีซอ ตองมีการขออนุญาตจากผูนํา และมีการใหเกียรติและ
ยอมรับในขนบธรรมเนียมประเพณี  การดําเนินกิจกรรมจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

2) ในการดําเนินงานของโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม 
ส่ิงแวดลอม ตามพระราชดําริฯ ต้ังข้ึนเพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมซ่ึงมีพื้นท่ีติดกับชายแดน  ดังนั้น ปญหาอุปสรรคยอมมีอยางหลากหลาย แตการ
ดําเนินงานตองคอยเปนคอยไป โดยสงเสริมการเกษตร การปาไม  ซ่ึงมีเจาหนาท่ีบุคลากรท่ี
ความรูดานวิชาการชวยดูแล  แตยังขาดเจาหนาท่ีงานทางดานสังคม ท่ีมีความเขาใจในวิถีชีวิตของ
ชุมชน ราษฎรมีการอพยพเขาไปทํามาหากินในตัวเมืองมากข้ึน เกิดลัทธิเอาอยาง ทําใหสังคมท่ี
เกื้อกูลและประเพณีท่ีดีงามจะไมมีผูสืบสานตอ เห็นควรมีการสรางงานโดยเฉพาะหนุมสาวท่ีเปน
อนาคตของราษฎรชนเผาลีซอตอไป จากการศึกษาดานตาง ๆ ของผูทําการศึกษาวิจัย แตละคนแต
ละกลุมมุงศึกษาแตผลผลิตมวลรวมหรือความเจริญกาวหนาทางวัตถุกันมาก ไมไดนึกถึงสภาพ
ความสุขความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของชนเผาลีซอวาคนเหลานั้นมีความ       
พึงพอใจในส่ิงใดบาง 

3) ผลการศึกษาวิจัย ในคร้ังนี้สามารถนําเอาไปใชประโยชนในดานการศึกษาหา
ขอเท็จจริงจากสภาพการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม จากการชวยเหลือ
ของโครงการสถานีสาธิตฯ และโครงการตาง ๆ ท่ีมีอยูในพื้นท่ีตลอดจนหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน องคกรทองถ่ิน ท่ีเขาไปสงเสริมพัฒนา ใหการเรียนรู สรางจิตสํานึก และเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในกิจกรรมดานตาง ๆ เปนการสรางงาน สรางรายได มีการปรับเปล่ียน เกิดการเรียนรู 
เกิดจิตสํานึก สามารถนําไปสูการการรักษาปาตนน้ํา ปาไม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ใหอยูในสภาพท่ียั่งยืนเกิดผลกระทบในดานดีท่ีทําใหสภาพแวดลอมคือสูธรรมชาติ 
ทําใหชาวเขาเผาลีซอมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
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4)  ขอเสนอแนะปญหาซึ่งอาจเกิดข้ึนในโอกาสตอไป หากโครงการหยุดยั้งหรือเลิก
การดําเนินงาน ไมมีการจางงาน ประชาชนขาดรายได ทําใหครอบครัวขาดแคลนและยากจน พวก
เขาก็จะกลับไปดําเนินชีวิตแบบเดิม กลาวคือบุกรุกพื้นท่ีปาไมเพื่อขยายท่ีทํากินตอไป  แตจาก
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้มีผูใหความเห็นเกี่ยวกับปญหาดังกลาววา สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียว เชน ดอยอางขาง ดอยอินทนนท หรือพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ ใน
ภาคเหนือ ท้ังนี้เพราะบานแปกแซมต้ังอยูในเขตที่สูงมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาพแวดลอม
ตางๆ  คลายแหลงทองเท่ียวขางตน  ปจจุบันการคมนาคมไปยังบานแปกแซมสะดวก หากมี
กิจกรรมการทองเท่ียว จะชวยใหชาวบาน (ลีซอ) มีงานทํา มีรายไดท้ังทางตรงและทางออม
เพิ่มข้ึน (โยธิน จันทวี, 2548)  
 
5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

ควรมีการศึกษาความกาวหนาในการพัฒนาสงเสริมชาวเขาเผาลีซอบานแปกแซม วามี
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของสภาพปาตนน้ํา ปาไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี หลังจากท่ีไดรับการสนับสนับจากโครงการสถานีสาธิตฯ วาใน
อนาคตมีความเปนอยูดีข้ึนหรือเลวลง เนื่องจากสภาพแวดลอมมีกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง
สาเหตุจากการไดรัผลกระทบจากสภาวะโลกรอนและสภาวะการเปล่ียนแปลงทุนนิยม วัตถุนิยม 
ตลอดจนนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีไดเขามาสูชุมชน เพื่อนําผลการศึกษาไปสูขบวนการพัฒนาสงเสริม
หรือแกไขตอไป 

ดวยความมุงม่ัน ต้ังใจจริงของคณะทํางานและเจาหนาท่ีทุกสวนท่ีไดรวมมือรวมแรง
กันแกไขปญหาใหกับราษฎรอยางแทจริง โดยการกําหนดใหมีความรับผิดชอบในการบริหาร
โครงการฯ ท่ีชัดเจน เปนข้ันตอน เปดโอกาสใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการทํางาน การพัฒนา
แหลงน้ํา ไดมีการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาตนน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ การทําฝายชะลอ
ความช้ืน (ฝายแมว) การสงเสริมอาชีพไดมีการพัฒนาและสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การ
ทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ การปศุสัตว การปลูกไมผลพันธุดีทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน การดําเนินการตาม
โครงการสถานีสาธิตฯ ไมเพียงอาศัยความรวมมือจากสวนราชการและภาคเอกชนเทานั้น แตตอง
คํานึงถึงความเขาใจอันดีและความสุขสงบของราษฎรดวย ตองมีความรวมมือจากประชาชน ยิ่ง
ประชาชนไมเขาใจเกิดความระสํ่าระสาย สับสน ก็ยิ่งเปนอุปสรรค เจาหนาท่ีทํางานก็ยิ่งทุมเท
กําลังกาย กําลังสติปญญา เพื่อผลประโยชนของประชาชนและผลสําเร็จของโครงการฯ  บัดนี้เปน
ประจักษแลวสวนหนึ่งวา โครงการฯไดใหการสนับสนุนชวยเหลือใหราฎรใหมีรายไดเพิ่ม มี
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คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพปาตนน้ํา ปาไมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอีกดวย 

เปนท่ีนาปล้ืมปติแกราษฎรบานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม เม่ือโครงการสถานีสาธิตฯ มีการดําเนินงานตอเนื่องกาวหนาเปนลําดับข้ันตอนมาตลอด
รวม 8 ป ทามกลางความตองการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และรวมรักษาสภาพปาตนน้ํา ปาไม อนุรักษ
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม ราษฎรมีแหลงรายไดท่ีม่ันคงจนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว  
บางรายยังไดมีโอกาสแกบุคคลในครอบครัวไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

ท้ังนี้ดวย “การใหและการเสียสละ”  ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ความรวมมือซ่ึงกันและ
กันของสวนราชการและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ  และเหนือส่ิงอ่ืนใดดวยพระมหากรุณาธิคุณอัน
ลนพนของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ท่ีทรงพระเมตตาใหการพัฒนาและสงเสริม 
จนบังเกิดความสุข พอมี พอยู  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อันเปนผลสําเร็จเปนกําไร ซ่ึงเปนท่ีซาบซ้ึง
ตอพสกนิกรในพื้นท่ี ดวยความปติสุขของราษฎร  กาวตอไปของโครงการฯ จะเปนการขยายผล
การดําเนินงานใหแผกวางออกไปเพื่อเปาหมายคือราษฎรและสภาพปาตนน้ํา ปาไมและ
ส่ิงแวดลอมใหมีความเปนอยูและสภาพท่ีดีข้ึนและยั่งยืนตอไป 
 


