
 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจใน

การจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจามและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙                
2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมของชุมชน 3) เพื่อศึกษาปญหา และแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของชุมชนบาน
ใหมหมอกจาม และโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ตอการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน ซ่ึงได
จัดแบงหัวขอและประเด็นตามขอบเขตเน้ือหาการศึกษาดังตอไปนี้  

4.1 บริบทของพื้นท่ีศึกษา 
4.1.1 ลักษณะทางดานกายภาพ 
4.1.2 ลักษณะทางดานประชากร สังคมและวัฒนธรรม 
4.1.3 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ 
4.1.4 ประวัติความเปนมาของชุมชน 

4.2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
4.3 การใชทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของชุมชน 
4.4 ความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม                   

และโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 
4.4.1 ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองของการจัดการดานขยะ 
 4.4.2 ความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา 
 4.4.3 ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน 
 4.4.4 ความรูความเขาใจในเร่ืองทรัพยากรมนุษย 

4.5 การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ  ๙  ในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม 

4.5.1 กระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนการคนหาสาเหตุของปญหา
ตลอดจนแนวทางแกไข 

4.5.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการส่ิงแวดลอม 
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4.5.3 การมีสวนรวมในการติดตามผล 
4.5.4 ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวม 

 4.6 ปญหา และแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน
บานใหมหมอกจาม                                          

4.1.บริบทชุมชนท่ัวไป 

                    4.1.1 ลักษณะทางดานกายภาพ 
              - ท่ีต้ังอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง    

บานใหมหมอกจาม มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบแองกระทะ มีภู เขา
ลอมรอบ และมีแมน้ํากกไหลผาน หางจากตําบลทาตอนจํานวน 11 กิโลเมตร ดานทิศเหนือติดกับ
บานหวยศาลา หมูท่ี 15 ตําบลทาตอน ทิศใต ติดกับ บานแมสลัก ตําบลแมนาวาง ทิศตะวันออก              
ติดกับ บานเมืองงาม หมูท่ี 9 ตําบลทาตอน และทิศตะวันตก ติดกบั บานทามะแกง หมูท่ี 7 ตําบลทาตอน 
ท่ีตั้งของหมูบาน  
 ทิศเหนือ     ติดตอกับบานหวยศาลา หมูท่ี 15 ตําบลทาตอน 
 ทิศใต      ติดตอกับบานแมสลัก หมูท่ี 6 ตําบลทาตอน 
 ทิศตะวนัออก  ติดตอกับบานเมืองงาม หมูท่ี 9 ตําบลทาตอน 
 ทิศตะวนัตก     ติดตอบานทามะแกง หมูท่ี 7 ตําบลทาตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

ภาพ 4.1 แผนที่บานใหมหมอกจาม 
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ภาพ 4.2 ลักษณะภูมิประเทศของบานใหมหมอกจาม 

 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

                    พื้นท่ีบานใหมหมอกจามต้ังอยูในหุบเขาแคบ ๆ ท่ีต้ังของหมูบานหางจากเสน
กั้นเขตแดนไทย-พมา  ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นท่ีโดยรอบโอบลอมดวยทิวเขาดอยลางและทิวเขา
สามเสาใหญของเทือกเขาแดนลาว ดานทิศเหนือ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกขนาบดวย            
ดอยธนูขาวกับดอยกลางเมือง และดอยถํ้าบวนกับดอยสันผักขวาง สวนทางทิศใต มีลําน้ําแมกกแบง
เขตกับหมูบานวังดิน และหมูบานแมนาวาง จังหวัดเชียงราย สภาพพื้นท่ีของหมูบานเปนท่ีราบสูง 
สลับดวยเนินเขาเล็ก ๆ ตลอดผืนลักษณะพ้ืนท่ีลาดเอียงจากเหนือมาใต รูปรางของพ้ืนท่ีคลายคนโท
น้ําปากกวาง ตอนบนและตอนลางมีขนาดใกลเคียงกัน สวนตอนกลางคอดเขามาท้ังสองดาน 
จํานวนพื้นท่ีท้ังหมดของหมูบานมี 5,000 ไร โรงเรียน 50ไร พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 3,125 ไร 
บริเวณท่ีอยูอาศัย ท่ีนาท่ีสวนบางแหง  เกาะขนานไปกับชายฝงดานซายของลําแมน้ํา ประมาณ 300
ไร ต้ังแตประมาณ พ.ศ.2528 เปนตนมา ลําน้ําแมกกท่ีเคยไหลเลียบชายฝงหมูบานวังดินไดเปล่ียน
เสนทางหักตรงมายังฝงบานใหมหมอกจามและไหลปะทะชายฝงดานซายเร่ือยไป จึงหักกลับสูทาง
น้ําปกติ ทําใหพื้นท่ีชายฝงซ่ึงเปนพื้นท่ีทํานา ทําสวน และเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนนของหมูบาน
หายไปกับลําน้ํา บางสวนกลายเปนหนองน้ําต้ืนเขินในฤดูแลง และกลายเปนพื้นท่ีรับน้ําในฤดูน้ํา
หลาก 
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ชุมชนบานใหมหมอกจาม เปนท่ีราบแองกระทะ ถูกลอมรอบดวยภูเขา และติดแมน้ําสาย
สําคัญท่ีหลอเล้ียงชีวิตชาวตําบล ทาตอน นั่นคือ “แมน้ํากก” บานใหมหมอกจาม มีภูมิประเทศจัดอยู
ในประเภทเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีท่ีราบสูงเปนหยอม ๆ สูง
จากระดับน้ําทะเล 450-550 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบริมแมน้ํากกลอมรอบดวยแนวเขา
สลับซับซอน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 23.3 องศาเซลเซียส (http://www.maeai.com/) 
 

.-  ลักษณะภูมิอากาศ 
                     บานใหมหมอกจามมีภูมิอากาศตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในฤดูหนาว
เดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศจะหนาวเย็นมีหมอกในตอนเชา มี อุณหภูมิ 13.7-19.0 องศา
เซลเซียส ในฤดูรอนอากาศจะรอนในตอนกลางวัน ในเวลากลางคืนอากาศจะเย็นสบายอุณหภูมิโดย
เฉล่ียตลอดท้ังป ประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉล่ีย 1,183.5 มม./ป สูงสุด 
ในชวงเดือน พฤษภาคม-กันยายน ประมาณ 131.6-236.0 มม. ตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ ประมาณ 
4.5 มม. เดือนสิงหาคมเปนชวงท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดเฉล่ีย 236 มม. (http://www.giswebr06.ldd.go.th/) 
 

- ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3 แมน้าํกก 
แมน้ํากกไหลจากเขตภูเขาในเมืองกก รัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร ผานพื้นท่ีภูเขาเขตประเทศไทยท่ี
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ลุมน้ํากกมีพื้นท่ีลุมน้ําท้ังหมดประมาณ 11,295 ตาราง
กิโลเมตร (7,059,375 ไร) บางสวนของลุมน้ําหลัก คือ ลุมน้ําแมกก และลุมน้ําฝาง และนํ้าจากลําน้ํา
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หวยศาลา เปนน้ําท่ีใชประโยชนรวมกันระหวางบานหวยศาลากับบานใหมหมอกจาม ใชใน
การเกษตร มีประปาภูเขาโดยการดูแลแบงปนการใชน้ําจากโครงการหลวงหมอกจาม 
 (http://www.maeai.com/) 

 
 - ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

                              ในชุมชนมีพื้นท่ีเขตอนุรักษไวเปนปาชุมชนของหมูบานอยูบริเวณดอยกลางเวียง  
ดอยหมอกเปาเปนปาดิบเขาและปาไมรวก การดูแลรักษาปาโดยมีกฎระเบียบของชุมชนและการ
รวมมือกันระหวางหมูบานเมืองงาม หวยศาลา บานใหมหมอกจาม และบานใหมหมอกจามมีปา
ชุมชนท่ีสุสานของหมูบาน สวนสัตวปาในปจจุบันไมพบสัตวขนาดใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.4 ทรัพยากรปาไม 

4.1.2 ลักษณะทางดานประชากร สังคมและวัฒนธรรม 
            - โครงสรางประชากร 
                                     บานใหมหมอกจาม มีประชากรหลายกลุมชาติพันธุ ตามรายงานของ
ทางการเปนประชากรไต หลายเผาหลายภาษา ประชากรมีจํานวน 2,385 คน ครอบครัว 515 
ครัวเรือน มี ชาย 1,252 คนหญิง 1,106 คน เกือบคร่ึงหนึ่งของประชากรบานใหมหมอกจามมี
สถานภาพเปนผูพลัดถ่ิน สัญชาติพมา 

จากการศึกษาพบวา การจําแนกเกณฑตามอายุ โครงสรางประชากรของหมูบาน
บานใหมหมอกจาม ประกอบดวยกลุมชาติพันธุ 5 กลุมกลุมท่ีมีประชากรสูงสุดคือ กลุมชาติพันธุไท
ใหญ และรองลงมาตามลําดับ คือกลุมชาติพันธุไทล้ือ ไทยอง ไทแชม และไทยวน หรือคนพ้ืนเมือง
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ภาคเหนือของประเทศไทย จํานวนประชากรของแตละกลุมไมแนนอน เนื่องจากมีผูลักลอบเขาเมือง
มาอาศัยอยูกับญาติพี่นองโดยไมแจงใหเจาหนาท่ีของรัฐทราบ ซ่ึงเปนการยากท่ีจะควบคุม เนื่องจาก
อาณาเขตดานเหนือของหมูบานเปนแนวพรมแดนติดตอกับรัฐเชียงตุงท่ีสามารถเดินทางขามไปมา
ไดสะดวกในฤดูแลงและเปนแนวอาณาเขตท่ีคอนขางปลอดจากกองกําลังพมา เนื่องจากอยูในเขต
อิทธิพลของกองทัพกูชาติไทใหญ ในความควบคุมของนายพลกอนเจิง 
 

- ลักษณะทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา   
                    การเลือกบริเวณท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในชุมชนบานใหม           
หมอกจาม ต้ังแยกกันเปนกลุมตามชาติพันธุของตน ตามลําดับเวลาท่ีอพยพเขามาในประเทศไทย
ไทยยวน ชาวไทยยวนครอบครัวแรกท่ีมาต้ังหลักแหลงอยูในบริเวณนี้ อยูท่ีถํ้าบวนปจจุบัน
  มี 4  หลังคาเรือน 

ไท  เลือกทําเลท่ีต้ังบานเรือนขนานกับลําน้ํากก ทางทิศตะวันออกของบานดอยหมอก
  จามเม่ือมีไทกลุมอ่ืนอพยพกันเขามาอีกหลายระลอกหัวหนาชุมชนจึงจัดสรรท่ีอยู
  อาศัยใหมเปนเขต ๆ ไป 
ไทแงน  ถูกจัดใหอยูบริเวณบนดอยริมวัดทางทิศใต 
ไทล้ือ  มาในเวลาไลเล่ียกันกับชาวไทแงน ต้ังเรือนอยูบริเวณเดียวกับชาวไทแงนและเลย
  ไปทางถํ้าบวน 
ไท (กลุมใหญ) ต้ังบานเรือนอยูหัวนา เสนทางไปบานทามะแกง 
ไทแชม  อยูตอหัวนาออกไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เรียกกันโดยท่ัวไปวาบานแชม 
ไทล้ือ  อพยพมาระลอกหลังจํานวนถึง 18 ครัวเรือน จึงถูกจัดใหไปอยูท่ีวังไผซ่ึงอยูหาง
  จากบานใหมหมอกจามประมาณ 3 กิโลเมตร  

- การศึกษา    
 ในหมูบานรอยละ 95 เปนชาวไทยใหญ รองลงมาคือชาวไทยล้ือ และชาว
ไทยพ้ืนราบ คนไทยใหญท่ีอพยพเขามาประเทศไทยในชวงแรก ๆ สวนใหญไมมีวุฒิทางการศึกษา
ในประเทศไทยแตก็มีความรูจากถ่ินฐานเดิม ซ่ึงจะไดมาจากประสบการณและความรูเดิมมาปรับ
ประยุกตใชในหมูบาน สวนใหญมีความรูความสามารถจึงเปนท่ีมาของการยองครูหมอไตยในกลุม
คนไทยใหญดวยกันจะทราบเปนอยางดี 
 ปจจุบันบานใหมหมอกจามมีโรงเรียนท่ี เปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาลปท่ี1 ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงไดกอต้ังข้ึนตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปจจุบันโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ เปนโรงเรียนสังกัด
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3                
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนตน 
ต้ังอยูในหมูท่ี 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม นักเรียนท่ีจบการศึกษาพื้นฐานภาค
บังคับสวนใหญจะไปศึกษาตอในโรงเรียนประจําอําเภอและอําเภอท่ีใกลเคียงในอดีตท่ีผานนักเรียน
จะจบแคประถมศึกษาปท่ี 6 เทานั้นไมสามารถไปศึกษาตอนอกชุมชนได เพราะการคมนาคมลําบาก 
ซ่ึงในขณะนั้นทางโรงเรียนยังไมเปดสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปจจุบันมีนักเรียนเรียนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และจบการศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึนทุกปสามารถไปศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ี
สูงข้ึนเพิ่มมากข้ึนทุกป 

-  วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือประเพณีวัฒนธรรม   
                       พิธีกรรมท่ีสรางความสัมพันธในชุมชน ในเร่ืองของประเพณีและพิธีกรรม 
เปนเร่ืองท่ีนาสังเกตวา ท้ัง ๆ ท่ีเปนหมูบานท่ีมีผูคนมาจารัฐฉานและเปนกลุมท่ีมาในระยะหลังกวา
กลุมไตในแมฮองสอน แตเม่ือเปรียบเทียบกันทางดานประเพณีและพิธีกรรมแลวทางแมอองสอน
กลับคงลักษณะของเอกลักษณของวัฒนธรรมไตไวไดลึกกวา สวนหมูบานนี้ความพยายามท่ีจะ
ปรับตัวเปนเคยพื้นเมืองมากกวา อาจเปนเพราะผูคนในหมูบานนี้ยังขาดความม่ันคงทางการเมือง  
และเศรษฐกิจ ดังนั้นการแสดงออกซ่ึงความม่ันคงทางประเพณีก็อาจไมหนักแนน ตัวอยางเชน ไต            
ท่ีแมฮองสอนมีความเช่ือเร่ืองผีชัดเจนและมีพิธีกรรมท่ีเหนียวแนนพอ ๆ กับพิธีพิธีกรรมทางศาสนา
ในขณะท่ีบานใหมหมอกจามเนนแตพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักพยายามปฏิเสธพิธีกรรม
เกี่ยวกับผี  จนเกิดขอขัดแยงทางใจกับกลุมไทแงน ผีมีระบบความเชื่อเร่ืองผีครบคูกับพุทธซ่ึงต้ัง
บานเรือนอยูใกลเคียงอันอาจถือวาเปนบานบริวารทางวัฒนธรรมก็ได  พิธีกรรมท่ีวานี้ไดแก พิธี 
“ตางซอมตอ”ท่ีบานใหมหมอกจาม หมายถึงการถวายขาวพระพุทธเจา เทานั้น แตท่ีบานปางหมู 
จังหวัดแมฮองสอน หมายถึงการถวายขาวพระพุทธเจาท่ีตาง ๆ ดวย รวมท้ังสถานท่ีและเคร่ืองใช
ประเภทท่ีเขาเห็นใหคุณแกเขาก็จะทําพิธีตางซอมตอท้ังส้ิน เชน ครกตําขาว มานั่งขายขนมจีน              
บอน้ํา เตาไฟ ประตูบาน ประตูเรือน ระเรียงช้ันบนของบาน (ตางซอมตอเพื่อใหไปถึงผูบรรพบุรุษ) 
บานท่ีวาถึงนี้เปนบานท่ีขายขนมจีนมีช่ือของหมูบาน แมเฒาเจาของบานเกิดท่ีนี่ และแมของแมเฒา
ก็เกิดท่ีนี่ดวยเชนกัน 

• พิธีก่ันตอ พิธีกรรมท่ีมีลักษณะเดนของชุมชนไตก็คือ “พิธีกั่นตอ” การ 
กั่นตอจะปรากฏเปนสวนหน่ึงของประเพณีเกือบทุก ๆ ประเพณีไมวาจะเปนการพบปะกันระหวาง 
ผูท่ีมีความตางกันทางวัยวุฒิ หรือคุณวุฒิหรือชาติวุฒิ ถาจะพิจารณาความหมายก็นาจะไดแก               
การดําหัวผูสูงอายุ แสดงความขอบคุณผูใหญหรือผูมีบุญคุณ และรวมถึงการขอโทษดวย พิธีกรรม
กั่นตอท่ีใชในความหมายของการดําหัวนั้น จะเปนพิธีกรรมหลักของประเพณีสงกรานตของไต  
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กลาวคือในชวงระหวางเดือนเมษายนของทุก ๆ ป บรรดาลูกหลานของแตละครอบครัวจะตอง
เตรียมตัวเพื่อทําพิธีกั่นตอ พอ แม ปู ยา ตา ยาย ท่ียังมีชีวิตอยูตลอดถึงญาติพี่นองและบุคคลอ่ืนท่ี
ตนเองนับถือ  ลูกหลานที่ไปอยู ท่ี อ่ืนจะตองกลับมาบานของตน  เตรียมทําขนมนมเนยใน                       
วันสงกรานต เพื่อเอาไวทําบุญ และนําไปกั่นตอ ถาญาติผูใหญของใครยายไปอยูท่ีอ่ืน ท่ีพอจะไปมา
หาสูกันได ลูกหลานก็จะไปกั่นตอจนถึงบานและจะเปนโอกาสท่ีญาติพี่นองไดพบปะเย่ียมเยียนกัน
และสามารถปฏิบัติไดท้ังเดือน เพราะไมไดเนนท่ีตัววัตถุขาวของท่ีจะนําไปกั่นตอ เปาหมายหลักนั้น
อยูท่ีญาติและคนรูจักคุนเคยกันจะไดพบปะและเช่ือมสัมพันธไมตรีกันทุกคนจึงเปนหนาท่ีท่ีจะทํา
ตัวใหปลอดจากภาระตาง ๆ  
   วัตถุทางพิธีกรรมของกั่นตอในความหมายน้ีคือ ขนมไดแก ขาวตมมัด   
แตไมใสกะทิ และขนมบรรจุซองท่ัวไปกับดอกไมธูปเทียน บานพอเฒาแมเฒาแตละคนก็จะมีขนม
เต็มถาดหลายถาดบางบานก็เก็บไวในกระบุงไดหลายกระบุง หนุมสาวท่ีแตงงานแลว ถือเปนหนาท่ี
จะตองไปกั่นตอญาติพี่นองของท้ังสองฝายโดยท่ัวถึง ถาอยูหมูบานเดียวกันก็จะเร่ิมไปกั่นตอ ต้ังแต
เชามืดประมาณ 6.00 น. ถึงประมาณ 08.00 น. ฝายพอเฒาแมเฒาท้ังหลายก็จะถือโอกาสซักถาม
ความเปนไปของชีวิตหนาท่ีการงานตลอดถึงสมาชิกใหมท่ีถือกําเนิดมาที่หลัง เปนวิธีการสืบสาย
เครือญาติท่ีเหนียวแนน ม่ันคง และเปนไปตามธรรมชาติของสังคมเกษตรท่ีตางตองพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน กั่นตอ ในความหมายของการขอบคุณ ไดแก กรณีท่ีปฏิบัติตอพระภิกษุเม่ือเสร็จพิธีสงฆ
แลวถวายปจจัยก็จะใช กั่นตอ บางประเพณีท่ีเปนประเพณีใหญ ตองอาศัยคนในสังคมรวมกัน            
เชน วันสงกรานต ในวันปอยหางน้ํา ชาวบานจะรวมกันอยางพรอมเพรียงเตรียมอาหารอัน
ประกอบดวยขนมและผลไมไปกั่นตอพระภิกษุสงฆพรอมกัน หลังจากสวดมังคะละใจบาน               
เสร็จแลววันเขาพรรษาและออกพรรษาก็จะมีการกั่นตอทั้งส้ิน 

   กรณีการรักษาพยาบาลกับหมอกลางบาน เม่ือรักษาจนหายแลวชาวบานก็
เตรียมเคร่ืองกั่นตอ อาจจะประกอบดวยเงิน ขนม ผลไม และขาวตอก ดอกไม แลวแตกรณีกั่นตอหมอ 

      กรณีการศึกษาเลาเรียนท่ีมีครูบาอาจารย ไมวาจะเปนพระภิกษุสงฆหรือ
ชาวบานเมื่อจบแลวจะตองมีการกั่นตอในระหวางภิกษุ ตามประเพณีกอนท่ีจะเร่ิมทําวัตรก็จะมีการ
ปลงอาบัติโดยพระผูมีพรรษานอยจะกลาวปลงอาบัติกับพระผูอาวุโสมาก ชาวไตก็เรียกวา “กั่นตอ” 

   ในการกลาวคําขอโทษ คําวา กั่นตอ ใชแทนคําวาขอโทษ เชน จะเดินขาม
กรายผูอ่ืจะขอใหผูอ่ืนหยิบของใหหรือจะขอไหววานใหใครชวยทําอะไรก็ใชคําวา “กั่นตอ” ท้ังส้ิน 
แมกระท่ัง กั่นตอควาย ในพิธีฮองขวัญควาย กั่นตอในความหมายการขอโทษ ดูเหมือนวาจะเปนคํา
ท่ีมีความหมายขยายจากคําวา “กั่นตอ” ในพิธีกรรมอ่ืน ๆ นั่นเอง แตไมตองทําพิธีอะไรเพียงแต
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กลาวคําวา “กั่นตอ” ก็เขาใจกันได ประโยชนและคุณคา เหตุท่ีตองมีการกั่นตอก็เพราะคนเราทุกคน
มีกรรมท่ีเกิดจาก กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม จึงตองมากั่นตอกันเพื่อขออโหสิกรรม ขออภัยซ่ึง
กันและกันคารวะกันเพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุดของชีวิตคือ “นิพพาน” แตละคนไมอาจนิพพานได
งาย ๆ เพราะมีเวรมีกรรมตอกัน วิธีการท่ีจะลดเวรลดกรรมตอกันไดทางหนึ่งก็คือ การทําพิธีกั่นตอ
และการใหอภัยตอกัน อาจจะทําใหหลุดพนจากบวงกรรมไดบาง ดังนั้นปใหมคร้ังหนึ่งเราก็มาทํา
พิธี ซอนตีน ซอนมือ (รดน้ําดําหัว) ใหความไมดีไมงาม คือกิเลสในตัวเราออกไปใหหมด แตกิเลส
จะหมดไดก็ตอเม่ือเราตองใหอภัยซ่ึงกันและกัน ตัวเราก็จะมีความสะอาดท้ังกายและใจ สรุปก็คือเรา
ตองมี พรา (พระพุทธเจา) และตรา (พระธรรม) งานถวายทาน ขาวหยากู และ งานวัน ครูหมอไต 

    เหลินสาม (เดือนสาม) คือเดือนท่ีสาม (กุมภาพันธ - มีนาคม) ในการนับ
เดือนตาม จันทรคติของไต คือเดือนรองลําดับสุดทายของฤดูหนาว ในเดือนนั้นถึงแมวาหนาวจน 
กระท่ังตัวส่ัน ถาหากไดยินเสียงฟารอง สําหรับปนั้นคนไตเช่ือวา ฟาฝนดีตรงตามฤดูกาล พืชจะ
สงผลงอกงาม เดือนสาม มีงานถวายทาน ขาวหยากู งานถวายทานกองไฟ และงาน วัน ครูหมอไต 
เปนงานประเพณีประจําทุกปงานถวายทาน ขาวหยากู ทุกหมูบาน ทําพิธีตอนเชาวันเพ็ญเดือนสาม 
ขาวหุงน้ําออย (ขาวหยากู) ขาวหุง สามลอ (มธุปายาส) ขาวหลาม ขาวมุนหลาม ขาวจี่ ขาวปง 
เหลานี้อันใดก็ดี ถาหากปรุง ไดตามอัตราสวน นอกจากรสชาติจะดีแลว ท้ังยังไวไดนาน อยางเชน 
ขาวหุงสามลอ ซ่ึงเปนอาหารพื้นบานของชาวไตสวนประกอบของขาวหุงสามลอ (มธุปายาส)             
ซ่ึงเปน ขิง ถ่ัวลิสง เม็ดงา น้ํามันงา และมะพราว ท้ังหมดเปนส่ิงท่ีใหคุณคาทางไขมัน ชาวไตเช่ือวา 
หากรับประทานแลว รางกายจะเกิดความอบอุนข้ึน และใหความชุมช่ืนผองใสแกผิวหนัง               
เหมาะสําหรับหนา หนาวเวลาผิวหนังแหง ถาไดรับประทานกับ ผักกาดจอ คุณคาทางอาหารยิ่งดี 
ตามตํารา ยาไตทานกลาววา คนท่ีธาตุดินเสียควรรับประทานขาวหุงสามลอ เพราะฉะนั้น คนมีใจ 
บุญเชนชาวไต จึงไดมีงานถวายทานขาวหยากูข้ึน เพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน  

• งานวันครูหมอไต (งานไหวครู) สุภาษิตไตกลาวไววา กินน้ําอยาลืม                
ผูขุดบอ (น้ํา) กินขาวอยาลืมผูกอคันนา ทําอะไรขึ้นมาอยาลืมผูสอนให คนไตสํานึกในคุณความดี
ของผูใหความรูตาง ๆ ซ่ึงเปนครู (ครูหมอ) จึงมีงานวันครูหมอ (วันไหวครู)ข้ึน ในเดือนสาม 
(กุมภาพันธ–มีนาคม) เปน ประจําทุกป คือจะทําพิธีวันไหนก็ไดแลวแตการเหมาะสมเร่ิมแตวันข้ึน
หนึ่งคํ่าจนถึงวัน แรมส้ินเดือนสาม ดังนั้นชาวบาน  บานใหมหมอกจาม หมู 8 ตําบลทาตอน อําเภอ
แมอาย จ.เชียงใหม จัดข้ึนในวันศุกร-เสาร-อาทิตยท่ีหนึ่งหลังวันเพ็ญ (ขางแรม) เดือนสามเปน
ประจํา (สาม วันหรือหาวัน) ทุกป ความหมายของคําวา “ครูหมอ” คือผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ
ท้ังทางวิชาการท่ีเรียกวาวิชาหนังสือ หรือผูรู ผูเช่ียวชาญในวิชาการ อันจะทํามาหากินไดซ่ึง
สมัยใหมเรียกวาวิชาชีพสาขาตาง ๆ เชน การทําถวยชาม การทําเครื่องใชเคร่ืองประดับในบาน การ
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สรางบานเรือน ปราสาทราชวัง การสรางสะพาน การทําถนน ขุดรองน้ําเหมืองฝาย การกสิกรรม                
ทุกชนิด งานดานการปกครองบานเมือง ดานสุขอนามัย ดานการแพทยเภสัชกรรม วรรณคดี  
การละเลนเคร่ืองดนตรี ศิลปะการฟอนรํา ตลอดจนวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  

• ผูท่ีไดรับยกยองเปน หมอ คือผูท่ีมีความรูความชํานาญในสาขาใดสาขา
หนึ่งหรือหลาย ๆ สาขา จนสามารถนําไปสอนผูอ่ืน ต้ังแตความรูเบ้ืองตนจนกระท่ังความรูเบ้ืองสูง    
หรือหากวาผูใดไดเรียบเรียงรวบรวมเปนตํารับตําราไวก็จะไดรับยกยองวาเปน ครูหมอ งานวันครู
หมอไต เปนพิธีกรรมท่ีมีลักษณะรวม ระหวางพิธีกรรมทางศาสนากับ พิธีกรรมเนนย้ําความสัมพันธ
ทางสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แสดงให เห็นถึงความสํานึกในความเปนไตไดอยางสูง              
งานมีนิทรรศการตาง ๆ การแขงขัน การละเลน การประกวดการแตงกายและกุลสตรีไต การแสดง
ตาง ๆ เชน การตีกลอง การฟอนดาบ เตนโต ฟอนนก ระบําผีเส้ือ รองเพลง แสดงละครไต (ฉลาด
ชาย  รมิตานนท และคณะ,2541) 

- ศาสนา      
                                ชาวบานในชุมชนบานใหม หมอกจาม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ชาวบาน
ใหมหมอกจามปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาในชวงเขาพรรษาผู
เฒาผูแกมีท้ังผูหญิง ผูชาย ซ่ึงชาวบานจะเรียกผูหญิงวา “แมขาว” จะไปปฏิบัติธรรมโดยทําบุญตัก
บาตรไปนอนท่ีวัดทุกวันพระ ในวันพระชาวไทยใหญในบานใหมหมอกจามยังคงปฏิบัติตนโดย
หยุดปฏิบัติงานทุกอยาง โดยไปทําบุญท่ีวัด นั่งสมาธิ ฟงพระเทศนา หลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาชวงเวลาต้ังแต 13.00 – 16.00 น ทุกวันพระในชวงเขาพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.5 เสนทางคมนาคมจากเชียงใหมถึงบานใหมหมอกจาม 
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- โครงสรางพื้นฐานของชุมชน (ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท) เสนทางคมนาคม 
       การติดตอคมนาคมแตเดิมนั้นอาศัยเดินทางโดยลําน้ําแมกก ติดตอไปถึงหมูบาน
ทาตอนจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย หลังจากมีการสรางสะพานแมกก ขามลําน้ํากก ณ 
ตําบลทาตอนในป พ.ศ. 2526 การติดตอกับตําบลทาตอนจึงอาศัยทางบกเปนหลัก สวนการติดตอกับ
จังหวัดเชียงรายคงอาศัยการเดินทางทางน้ําเชนเดิม การคมนาคมทางบกน้ันมีสะพาน แมกกเชื่อม
ทางหลวงจังหวัด 1089 กับถนนตัดออกมาจากหมูบาน  สภาพถนนเปนถนนดินลูกรัง มีความยาว
ประมาณ 14 กิโลเมตร ในชวงฤดูฝนน้ําฝนและน้ําลนจากลําหวยกัดเซาะผิวหนาถนนทําใหเปนหลุม
บอลึกยากแกการเดินทางและเม่ือฝนชุก สะพานขามลําหวยกับถนนบางชวงมักถูกกระแสน้ําตัดขาด 
ไมสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมได ไดกําลังดําเนินการตัดถนนสายเลียบแนวพรมแดนไทย-พมา 
เช่ือมบานสุขฤทัย หมูบานหัวเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม กับหมูบานแม
สะลอง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ถนนสายนี้เปนเสนทางคมนาคมทางบก จากหมูบานบานใหม
หมอกจามไปยังจังหวัดเชียงรายทางดานทิศตะวันออก (ปจจุบันถนนน้ีกอสรางเสร็จแลว)                   
การคมนาคมทางนํ้า ลําน้ําแมกก เปนเสนทางสัญจรระหวางหมูบานกับตําบลทาตอนและจังหวัด
เชียงรายมาต้ังแตอดีต การเดินทางโดยเรือหางยาวระหวางบานใหมหมอกจามกับตําบลทาตอน ใช
เวลาเดินทางประมาณช่ัวโมงคร่ึง ในเสนทาง 23 กิโลเมตร สวนการเดินทางโดยเรือหางยาวไปยัง
จังหวัดเชียงราย ใชเวลาประมาณ 4 - 5 ช่ัวโมง ข้ึนอยูกับความแรงของกระแสน้ําในลําน้ําแมกก 
สวนการสัญจรติดตอระหวางบานใหมหมอกจามกับชุมชนภายนอกท้ังทางบกและทางน้ํา                      
จึงสะดวกและปลอดภัยในฤดูแลง  ถึงแมถนนจะเปนฝุนดินลูกรังเกือบตลอดสาย และทางนํ้าจะ
รอนจัดดวยแสงแดด 
 

- การรวมกลุมในชุมชน 
   1. โครงการ กข.คจ. จัดต้ังเม่ือวันท่ี 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 สมาชิก 142 
ครัวเรือนเงินกองทุน 282,050 บาท ประธานกลุม ช่ือนายไพบูลย  ปนจันทร 
   2. กองทุนหมูบาน จัดต้ังเม่ือวันท่ี 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2544 สมาชิก 186 คน
เงินกองทุน 480,000 บาท ประธานกลุม ช่ือนายไพบูลย  ปนจันทร   
   3. กลุมทอผาซ่ินไทยใหญ จัดต้ังเม่ือวันท่ี 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2537 สมาชิก 186 
คนเงินกองทุน 480,000 บาท ประธานกลุม ช่ือบัวเรียว  บัวทอง 
   4. กลุมทําของชํารวยรูปสัตว จัดต้ังเม่ือวันท่ี 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2544 สมาชิก 
186 คนเงินกองทุน 480,000 บาท ประธานกลุม ช่ือนางอําพร  ปนจันทร  
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   5. กลุมไพคา การนําหญาคามาไพเพ่ือสงขาย จะจัดกลุมตามหยอมบานในหมอก
จาม  
   6. กลุมทําน้ําพริกทราย เปนกลุมท่ีทําน้ําพริกทรายท่ีเปนอาหารพื้นบานของคน
ไทยใหญเปนสินคาออก 
  4.1.3 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจ  
            -  การประกอบอาชีพ 
                         สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผูปลูกกระเทียม หอมแดง พริก สม 
รวมท้ังอาชีพรับจางท่ัวไป และมีอาชีพเสริม คือ ทํากระเปาผา จากเวทีการประเมินสถานการณ
พัฒนาดานเศรษฐกิจพัฒนาชุมชนอําเภอแมอาย พบวา สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของหมูบานข้ึนอยู
กับผลผลิตทางดานการเกษตรเปนสําคัญ อาชีพหลักคือ การทําเกษตรกรรม ผูปลูกกระเทียม  
หอมแดง พริก สม รวมทั้งอาชีพรับจางท่ัวไป และมีอาชีพเสริม คือ ทํากระเปาผา แตรายไดจาก
คาจาง และคาตอบแทนกลับทํารายไดใหหมูบานเปนอันดับหนึ่ง แตในปจจุบันหมูบานมีความ
เปนอยูท่ีทํามาหากินฝดเคืองกวาเดิม เนื่องจากสถานการณทางการเมืองไมม่ันคง ทําใหเศรษฐกิจ
ตกตํ่า อีกท้ังภาวะวิกฤติการณน้ํามัน ทําใหน้ํามันราคาแพง คาครองชีพของครัวเรือนสูงข้ึน ทําให
หลายครัวเรือนตองประสบปญหาตาง ๆ มากมาย กลาวคือ บางรายตองอยูในภาวะตกงาน บางรายมี
ภาระหนี้สิน ตองกูยืมเงินจากแหลงตาง ๆ และประสบปญหาไมสามารถจะชําระหนี้ท่ีกูมาได 

จากการสํารวจรายไดของกลุมตัวอยางจากขอมูล จปฐ. ป 2551 พบวา 
บานใหมหมอกจาม หมูท่ี 8 มีรายไดรวมท้ังส้ิน หรือผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Village Product: 
GVP) จํานวน 336,338 บาท และมีรายไดเฉล่ียคนละ 34,184 บาทตอป ดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 4.1 รายไดจําแนกตามอาชีพ 

ท่ี รายการ เงิน (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

การทํานา 
การทําสวน 
การทําไร 
การทําสวนไมดอกไมประดบั 
ผลผลิตดานสัตว 
ผลผลิตดานประมง 
แปรรูปผลผลิตเกษตร 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
การคาขาย 
การประกอบธุรกิจ 
อ่ืนๆ 

35,325 
63,208 
32,944 
15,763 
13,538 
12,411 
15,437 
82,096 
53,921 
4,651 
7,094 

รวม 336,388 
ท่ีมา: พัฒนาชุมชนอําเภอแมอาย 

จากตารางขางตน พบวา รายไดสวนใหญของชาวบานใหมหมอกจาม มาจาก
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน รองลงมา คือ รายไดอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนรายไดท่ีลูกหลานสงมาให สําหรับ
รายไดจากการทําไร ซ่ึงเปนอาชีพหลักมีรายไดมาเปนอันดับท่ีสามตามแผนภูมิท่ี  4.1 
แผนภูมิ 4.1 แสดงรายไดจําแนกตามอาชีพ 

แผนภูมิแสดงรายไดจําแนกตามอาชีพ

18.79

9.79
4.694.023.694.59

24.41

16.03 1.38 2.11 10.50

การทํานา
การทําสวน
การทําไร
การทําสวนไมดอกไมประดับ
ผลผลิตดานสัตว
ผลผลิตดานประมง
แปรรูปผลผลิตเกษตร
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
การคาขาย
การประกอบธุรกิจ
อ่ืนๆ
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- สภาพเศรษฐกิจครัวเรือน โดยมีผลิตภัณฑชุมชน คือ ผาซ่ินไทยใหญ ของ
ชํารวยรูปสัตวตางๆ ท่ีทําจากผา น้ําพริกทราย ผลิตภัณฑจากไพคา 

 - การใชท่ีดนิและการถือครองท่ีดิน 
          การใชทรัพยากรที่ดินบานใหมหมอกจาม ทรัพยากรดินดินมีสองประเภท 
ไดแก  ดินภูเขาในบานใหมหมอกจามท่ีมีสีน้ําตาลปนแดงเปนพื้นท่ีท่ีใชปลูกสม ผลผลิตจากการทํา
ไรมีนอย และไมไดคุณภาพ ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืน ๆ มีนอย สวนดินประเภทที่สองคือดิน
รวนตะกอนแมน้ํากกเปนท่ีราบลุมกกเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ ใชเปนพื้นท่ีท่ีทํานาและปลูก
กระเทียม ปจจุบันดินเร่ิมเส่ือมสภาพลงไปเพราะการใชสารเคมีและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาก
ข้ึน และปญหาเร่ืองการขาดกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไมมีสิทธิในท่ีดิน ท่ีดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  
จึงทําใหขาดท่ีทํากินเปนของตนเอง   

4.1.4 ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
                    บานใหมหมอกจาม หมูท่ี 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม               

เปนหมูบานท่ีกอต้ังมา เม่ือป พ.ศ.2507 เดิมทีชาวบานท่ีอพยพมาจาก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
และจากตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มาอยูรวมกัน และไดต้ังช่ือหมูบานวา                
“ใหมหมอกจาม” โดยต้ังช่ือหมูบานตามชื่อดอกไม คือ ดอกจําปา ซ่ึงในภาษาไตใหญ แปลวา               
ดอกหมอกจาม “เวียงหมอกจาม” บานใหมหมอกจามปจจุบันนี้ เดิมเปนเมืองเกาไดช่ือวา “ เมือง
หมอกจาม ” ซ่ึงแปลวา “ เวียงดอกจําปา ” หรือจําป ในสมัย พระเจาพรหม ปรากฏวามีซาก
ปรักหักพัง และลักษณะของนครเมืองเกา ๆ ใหเห็นอยู เม่ือป พ.ศ.2330 พมาไดยกกองทัพมา 
ปราบปรามหัวเมืองไทล้ือ ไทเขิน และในแวน แควน ลานนา โดยมี จอของหนอรธา คุมพล                   
มีจํานวน 5,000 คน ลงมาตีเมืองฝาง ซ่ึงอยูตอนเหนือ เมือง เชียงใหม ดังนั้น ในคราวเดียวกัน                
เวียงหมอกจามก็ไดถูกโจมตี จนส้ินสภาพเดิมไปตอมาพมาไดยกพล เขาตีเมืองปาซางและนคร
ลําปางไดเขาตีหลายคร้ังแตตีเมืองไมแตกจึงต้ังคายลอมไว สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
จึงโปรดให กรมพระราชวังบวรฯ ยกกองทัพหลวง มีจํานวนคน 60,000 ข้ึนไปชวยเมืองนครลําปาง 
และ เมืองปาซาง ฝายพระเจากาวีละ เห็นกองทัพหลวงยกมาชวย ก็ยกออกตีพมาจนไดชัยชนะ ตอมา
อาณาเขตในแควนลานนาก็อยูในความปกครองของไทยท้ังหมด  

เวียงหมอกจาม ในสมัยนั้นมีชนชาติไต อาศัยอยูเปนสวนมาก ตลอดจนใน
ปจจุบัน ในอําเภอแมอาย อําเภอฝาง อําเภอเชียงราย อําเภอสันปาตอง อําเภอเมือง เชียงใหม                     
มีชาวไตอาศัยอยู ในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตากท่ีอําเภอแมสอด ในจังหวัด เชียงราย ในอําเภอ             
แมสาย อําเภอแมจัน ในจังหวัดแพร อําเภอเมือง อําเภอเดนชัย จังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง                   
และอําเภอเมืองกาญจนบุรีก็มีชาวไตอาศัยอยูมาก 
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หมูบานโปงปอม เวียงเกาหมอกจาม หลังจากส้ินการสูรบแลว ตอมาก็มีพอคา
วัวตางไดเดินทางมาพํานักอาศัยกันอยูเนื่อง ๆ เพราะตัวเวียงหมอกจาม ต้ังอยูบนฝงแมน้ํากก ท่ีไหล
ข้ึนไปทางเชียงราย แมน้ํามีความอุดมสมบูรณและเปนศูนยกลางท่ีจะเดินทางไปจุดตาง ๆ ไดหลาย
ทาง เชน เดินทางตามสันเขาไปทะลุเชียงราย (ปจจุบันมีถนนลาดยางแลว) แมสาย เชียงตุง ไดเดิน            
ทางเมืองฝาง เชียงดาว และเชียงใหม ไดเดินทางไปเมืองยอง เมืองสาด เมืองกก เมืองลุงได ดังนั้นจึง
เกิดเปนบานเล็กข้ึน มีประมาณ 20 หลังคาเรือน (ปจจุบันมีประมาณ 50-60 หลังคาเรือน) ใหช่ือวา 
“บานโปงปอม” ผูคนท่ีอาศัยอยูท้ังหมดเปนไทใหญ หรือ เง้ียว หรือชาวไต แทจริงแลวคําวา “ เง้ียว ” 
นี้ คนไทยสมัยลานนาเรียกชาวไตวา เง้ียว ซ่ึงมีความ หมายวา “ เปนคนไต ท่ีเดินทางมาจากนครเง้ียว 
ซ่ึงเปนเมืองหลวง เกาของไต ใน สมัยกอน เม่ือ 4500-1657 ปกอนพุทธศักราช บานโปงปอมระยะ
ตอมาไดมี พอเฒา แสนใจ ซ่ึงเปนพอคาวัวตางและนายแสง  สุนันท จากอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงรายไดพาพรรคพวก พี่นองเขามาอยูดวย เม่ือป พ.ศ.2506 ตอมาอีก 5-6 ปมีพี่นองชาวไต ได
ทราบจึงไดยาย มาสมทบ ข้ึนเร่ือย ๆ มาจากอําเภอตาง ๆ เชนอําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมสาย อําเภอแมจัน อําเภอเมืองจังหวัด เชียงราย จังหวัดแมฮองสอน อําเภอ
เดนชัย จังหวัดแพร พ.ศ.2516 ซ่ึงเปนปแรก ซ่ึงทางราชการจัดต้ังเปนหมูบานในการปกครอง                         
ของกระทรวงมหาดไทย และ ต้ังช่ือบานวา “บานใหมหมอกจาม” ข้ึนเปนหมูบานท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย มีนายแสง  สุนันท เปนผูใหญบานตอมาไดเปนกํานันบานใหมหมอกจาม ต้ังอยูหมูท่ี 8 
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูบนฝงเหนือแมน้ํากกหางจากตัวอําเภอแมอาย
ประมาณ 13 กิโลเมตร (จากแมอายไปทาน้ําฝงกกท่ีมีช่ือวา บานทาตอน 9 กม. และลงเรือไปตาม    
ลําน้ํากก ลองตามนํ้าไปทางเชียงรายอีก 14 กม.) อยูหางจากตัวเมือง เชียงใหม 185 กม.ปจจุบันนี้ 
บานใหมหมอก จาม มีหลังคาเรือน 515 หลังคา มีประชากร อาศัยอยู 2860 คน สวนมากเปนชาวไต 
บานใหมหมอกจามไดรับพระมหากรุณาธิคุณจัดสรางโรงเรียน “ เจาพอหลวงอุปถัมภท่ี ๙”               
และ เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร การจักสาน ทอผา เล้ียงสัตว ฉางขาวกลาง เพื่อใหประชากรท่ี
ยากจนยืมไปบริโภคยามขาดแคลน (สารสนเทศโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙) 

- สภาพทางสังคม  
                                   ประชากรสวนใหญมีเช้ือสายเปนชาวไทยใหญเปนสวนใหญ ไทยล้ือ พูดภาษ
ไทยใหญส่ือสารในกลุมคนไทยใหญ คนไทกลุมอ่ืน ๆ ใชภาษาประจําชนเผาของตนเองภาษาถ่ิน
เปนภาษาไทยใหญ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอยางเครงครัด อยูรวมกันแบบพึ่งพา
อาศัยกัน เช่ือฟงผูนํารักความสงบ มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งซ่ึงมีการแตงกายและการแสดงท่ี
บงบอกถึงศิลปวัฒนธรรม ความเปนเอกลักษณของ “ชาวไต” ไดเปนอยางดี สภาพบานเรือน            
สวนใหญมีลักษณะม่ันคงถาวร ปจจุบันชาวบานมักปลูกบานช้ันเดียว ในดานการปกครอง บานใหม
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หมอกจาม ต้ังอยูหมูท่ี 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีการแบงการปกครองของ
หมูบานออกเปน 12 เขต โดยมีผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และหัวหนาเขตตางๆเปนผูปกครอง
ดูแลหมูบาน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
ตารางท่ี 4.2 รายช่ือผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หัวหนาเขต และ อบต. บานใหมหมอกจาม 

ท่ี ชื่อ – สกุล  ตําแหนง เขต 
1 นายไพบูลย         ปนจันทร ผูใหญบาน - 
2 นายอดุลย            ปญญาแกว ผูชวยผูใหญบาน - 
3 นายสมคิด           นันตะ ผูชวยผูใหญบาน - 
4 นายทูลละ           คํามาต ผูชวยผูใหญบาน - 
5 นายจักร              ปญญาแกว หัวหนาเขต 1 
6 นางปุน               ตุมคํา หัวหนาเขต 2 
7 นางหนิง             อินตา หัวหนาเขต 3 
8 นายต๊ิบ               โกฏิปน หัวหนาเขต 4 
9 นายสมชาย         อ่ินคํา หัวหนาเขต 5 
10 นายแลน             ดวงเดือน หัวหนาเขต 6 
11 นายตาน              นอยยาว หัวหนาเขต 7 
12 นางสุภาพร         โกฏิปน หัวหนาเขต 8 
13 นายสาม              สามจอง หัวหนาเขต 9 
14 นายหนุม            วันยา หัวหนาเขต 10 
15 นายใหม             จอมวรรณ หัวหนาเขต 11 
16 นายดา                นามคํา หัวหนาเขต 12 
17 นายประพันธ     เท่ียงจันทร อบต. - 
18 นายตาคํา           นามมล อบต. - 

 

• ระเบียบของบานใหมหมอกจาม 
                           เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนเขมแข็ง บานใหมหมอกจาม หมู 
8 ตําบลทาตอนอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ประชาชนจึงไดรวมกันรางกฎระเบียบเพื่อยึดถือ
ปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 19 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2546 เวลา 09.00 น. โดยมีประชาชนเขารวมราง
กฎระเบียบ จํานวน 219 คน 
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1.  ผูใดครอบครัวใดไมมารวมประชุมของหมูบาน ปรับคร้ังแรก 100 บาท 
ถาไมมาคร้ังตอไป คูณ 1 ไปเร่ือยๆ 

2.  ผูใดครอบครัวใดไมมารวมพัฒนาหมูบาน ปรับคร้ังแรก 100 บาท ถา
ไมมาคร้ังตอไป คูณ 2 ไปเร่ือยๆ 

3.  ผูใดครอบครัวใดดื่มสุราสรางความรําคาญใหกับผูอ่ืน ปรับคร้ังแรก 
500  บาท ถามีคร้ังตอไปจะปรับเปน 2  เทา 

4.  ผูใดครอบครัวใดที่ทะเลาะวิวาท ปรับเงินคร้ังแรก 1,000 บาท (ถา
คูกรณีบาดเจ็บจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย) 

5.  ผูใดครอบครัวใดลักขโมยของผูอ่ืน ปรับเงินคร้ังแรก  1,000 บาท (หาก
ตกลงกันไมไดจะสงดําเนินคดีตามกฎหมาย) 

6.  ผู ตัดไมและเล่ือยไมขาย  ถาจับไดปรับเงิน  5,000 บาท  (และสง
ดําเนินคดีตามกฎหมาย) 

7.  ผูใดท้ิงขยะมูลฝอยสรางความสกปรกแกชุมชน ปรับเงิน 500 บาท 
8.  ผูใดไมจายเงินประจําปของหมูบาน จะทําการตัดและไมชวยเหลือทาง

สังคม เชน ฌาปนกิจศพ และไมใหยืมขาวของเคร่ืองใชตาง ๆ ไปใช 
9.  ผูท่ีเขาฌาปนกิจสงเคราะหแลวลาออก เม่ือกลับเขามาใหมใหเก็บเงิน

ยอนหลัง 
10. ผูใดกลาวนินทาใหรายผูอ่ืนกอใหเกิดความแตกแยกสามัคคี ปรับเงิน 

500 บาท 
11. ผูใดผิดลูกเมียผูอ่ืน ปรับเงิน 5,000 บาท 
12. ผูใดปลูกบานแลวไมมาอยูอาศัย ตองเสียคาบํารุงสถานท่ีเปนจํานวนเงิน 

1,000 บาท           

• กฎระเบียบของผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
     มติท่ี 1 ถาผูใดผูหนึ่งในหมูบานผลิต ขาย และเสพติดทุกชนิด 

1.  ใหตัดออกจากฌาปนกิจสงเคราะหครอบครัว 
2.  ใหตัดความชวยเหลือทางสังคมสงเคราะหตาง ๆ ของราชการและ

กองทุนอ่ืน ๆในหมูบาน 
3.  ใหตัดความชวยเหลือดานสังคมทุกกรณี 
4.  จะไมไดรับความชวยเหลือทางราชการ ผูท่ียังไมไดรับสัญชาติก็จะ

ไมไดสัญชาติ ผูท่ีไดสัญชาติแลวก็จะถูกถอนสัญชาติ  
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 มติท่ี 2 บุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมูบาน เลนการพนัน เชน ไฮโล น้ําเตาปู 
ปลา และอ่ืน ๆ ปรับเงิน 3,000 บาท 

หมายเหตุ ผูผลิต ผูเสพ ผูคายาเสพติดทุกประเภท นอกจากถูกตัดออกตาม
มติแลวจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกดวย 

4.2  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

4.2.1 เพศ จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 210 ราย เปนเพศชาย 
รอยละ 51.4 เพศหญิง รอยละ 48.6 จํานวนเพศชายมากกวาเพศหญิงไมมาก สาเหตุท่ีเพศชายตอบ
แบบสอบถามมากกวาเพศหญิง เพราะเปนหัวหนาครัวเรือน หรือตัวแทนครัวเรือน ทํากิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมมากกวาเพศหญิง ยกเวนในบางหลังคาเรือน ซ่ึงหัวหนาครัวเรือนไมอยู ผูท่ีอยูในบานจึง
มาใหสัมภาษณ แทน เชน ภรรยา หรือบุตร 

4.2.2 อายุ ในสวนของอายุของกลุมประชากรตัวอยางพบวากลุมประชากรท่ีมี อายุ 
41 – 50 ป มีสัดสวนมากท่ีสุด รอยละ 24.3 รองลงมา อายุระหวาง 31- 40 ป รอยละ 19.0 ตามลําดับ 
ซ่ึงจะเปนกลุมของหัวหนาครัวเรือน และตัวแทนครัวเรือนท่ีเปนแมบาน ท่ีใหความสนใจเร่ืองการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 

4.2.3 การศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และใน
หัวขออ่ืนท่ีใหเลือกเร่ืองของการศึกษามากกวารอยละ 50 ประชากรสวนใหญมีความรู เคยศึกษาแต
ไมมีวุฒิทางการศึกษาจากถ่ินฐานเดิม กอนท่ีจะอพยพมาอยูในประเทศไทย เปนชนกลุมนอยท่ี
อพยพมาอยูในประเทศไทย 

4.2.4 อาชีพประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับจาง โดยพบวามีจํานวนสูง
ถึงรอยละ 61.4 อาชีพรับจางมากท่ีสุดเพราะประชากรกลุมตัวอยางยังขาดท่ีดินทํากินเปนของตัวเอง 
ขาดความรูในการประกอบอาชีพท่ีม่ันคง เปนชนกลุมนอย รองลงมาเปนนักเรียน รอยละ 12.4 รับ
ราชการรอยละ 7.6 และเกษตรกรรม รอยละ 7.1 เรียงมาตามลําดับ สาเหตุท่ีเปนนักเรียนเพราะเปน
ตัวแทนครัวเรือนท่ีสามารถอานหนังสือออก และผูปกครองหรือหัวหนาครัวเรือนไมอยูบาน   

4.2.5 ตําแหนงพบวากลุมประชากรตัวอยางรอยละ72.4 เปนกลุมประชากรอ่ืน ๆ 
สวนกลุมท่ีมีตําแหนงหนาท่ีในชุมชน รองลงมาไดแกกลุมแมบาน กลุมทอผา รอยละ 7.6 และรอย
ละ 7.1 ตามลําดับ 

4.2.5 รายได รายไดตอเดือนของครัวเรือนพบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดตํ่ากวา 3,600 บาท ซ่ึงอยูในระหวาง 2,100 - 3,500 บาท คือ ประมาณรอยละ 32.4 และรอยละ 
31.4 มีรายไดตํ่ากวา 2,000 บาท จากการสํารวจพบวาประชากรกลุมท่ีมีรายไดตํ่ากวา 3,600 บาท  
เปนกลุมท่ีมีอาชีพรับจาง และทําการเกษตร สวนกลุมท่ีรายไดตอเดือนของครัวเรือนสูงกวาเดือนละ 
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10,000 บาท พบวามีรายไดจากการทํางานในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน และเปนเจาของสวนสม 
เจาของกิจการ เจาของรานคา ในหมูบานซ่ึงมีเพียงรอยละ 6.2 

4.2.6 การอบรม พบวากลุมประชากรตัวอยางมีประสบการณไดรับความรูจากการ
ฝกอบรมซ่ึงเคยไดรับการอบรมรอยละ 54.8 และไมเคยฝกอบรมรอยละ 45.2 ซ่ึงมาใหความรูดาน
ส่ิงแวดลอม ดานสุขภาพอนามัย จากสถานีอนามัยประจําหมูบาน หนวยงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลแมอาย โครงการหลวงหมอกจาม เจาหนาท่ีปาไม 
 
ตาราง 4.3 จํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

ภูมิหลังดาน กลุม จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 108 51.4 
หญิง 102 48.6 

รวม 210 100 

อายุ 

ตํ่ากวา 20ป 19 9.0 
21-30 ป 39 18.6 
31-40ป 40 19.0 
41-50ป 51 24.3 
51-60ป 36 17.1 
มากกวา 60ป 25 11.9 

รวม 210 100 

การศึกษา 

ป. 6 38 18.1 

ม. 3 32 15.2 
ม. 6 10 4.8 
ปริญญาตรี 4 1.9 
ปริญญาโท 10 4.8 
อ่ืน ๆ  116 45.2 

รวม 210 100 
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ตาราง 4.3 (ตอ) 

ภูมิหลังดาน กลุม จํานวน รอยละ 

อาชีพ 

เกษตรกรรม 15 7.1 
รับจาง 129 61.4 
รับราชการ 16 7.6 
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 3 1.4 
ธุรกิจสวนตัว 5 2.4 
นักเรียน 26 12.4 
อ่ืน ๆ  16 7.6 

รวม 210 100 

ตําแหนงในชุมชน 

ผูใหญบาน 1 .5 
สมาชิก อบต. 7 3.3 
กรรมการหมูบาน 4 1.9 
ผูบริหาร/ครู 6 2.9 
พระ 2 1.0 
กลุมทอผา 15 7.1 
กลุมแมบาน 16 7.6 
กลุมออมทรัพย 7 3.3 
อ่ืน ๆ  152 72.4 

รวม 210 100 

รายไดตอเดือน 

นอยกวา 2,000 บาท 66 31.4 
2,100-3,500  บาท 68 32.4 
3,600-5,000  บาท 31 14.8 
5,100-7,500  บาท 6 2.9 
7,600-10,000  บาท 1 0.5 
10,000-15,000  บาท 10 4.8 
มากกวา 15,000  บาท 3 1.4 
อ่ืน ๆ 25 11.9 

รวม 210 100 
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ตาราง 4.3 (ตอ) 

ภูมิหลังดาน กลุม จํานวน รอยละ 

การอบรม เคย 115 54.8 
ไมเคย 95 45.2 

รวม 210 100 
 
               4.3 การใชทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของชุมชน ปญหาและแนว
ทางแกไขส่ิงแวดลอมของชมุชน  

ศึกษาจากขอคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีตอสภาพปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน 
โดยพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาส่ิงแวดลอม(ขยะ หมอกควัน) ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ปาไม น้ํา) ทรัพยากรมนุษย และสภาพแวดลอมของชุมชนผลการศึกษามีดังนี้ 

ปญหาขยะ สาเหตุของปญหาขยะในชุมชนมากท่ีสุดพบวารอยละ 69 ของกลุมประชากร
ตัวอยาง เลือกมีปญหาขยะเกิดจากสาเหตุการทิ้งขยะไมเลือกท่ี รองลงมาคือสาเหตุเกิดจากการไม
แยกขยะ รอยละ 52 และไมมีสถานท่ีกําจัดขยะ รอยละ 47 ไมมีความรูเร่ืองขยะ รอยละ 46 กลุม
ประชากรตัวอยางรอยละ 15 มีความคิดเห็นวาไมมีปญหาดานขยะ การที่กลุมประชากรตัวอยางเลือก
สาเหตุปญหาขยะมาจากการท้ิงขยะไมเลือกท่ีเปนอันดับแรก เพราะ ไมมีท่ีท้ิงขยะ ในการกําจัดขยะ
ตองเสียคาใชจาย ไมอยากจะเสียคาบํารุงในการกําจัดขยะและขังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของ
การแยกขยะ ปญหาขยะยังมาจากสาเหตุการเพิ่มข้ึนของประชากร การขาดจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม 
ไมไดสนใจในปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนจึงมีความคิดเห็นวาไมมีปญหาดานขยะ 

ปญหาหมอกควัน จากการศึกษาในคร้ังนี้ประชากรกลุมตัวอยางรอยละ 57 แสดงความ
คิดเห็นเร่ืองปญหาหมอกควันในชุมชนมีแตเปนปญหานอยไมกระทบตอส่ิงแวดลอม และรอยละ 
23 คิดวาปญหาหมอกควันมีทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมมาก รอยละ14 ชุมชนไมมีปญหาฝุนควัน 
จากขอคิดเห็นเร่ืองของปญหาฝุนควันประชากรกลุมตัวอยางสวนมากเห็นวาปญหาฝุนควันใน
ชุมชนนั้นมีแตเปนปญหานอยเนื่องจากเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น อีกท้ังสาเหตุฝุนควัน
มาจากชุมชนอ่ืน ไมไดมาจากพ้ืนท่ีในชุมชนจึงไมกระทบตอส่ิงแวดลอมของชุมชน แตประชากร
กลุมตัวอยางบางสวนยังเห็นวาปญหาฝุนควันในชุมชนมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาก เพราะ
ในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม มีการเผาปาท่ีอ่ืนลมก็พัดเอาฝุนควันมาปกคลุมพื้นท่ีในหมูบาน
ทําใหอากาศเปนพิษ หมอกควันมีมากทําใหคนในชุมชน ไดรับผลกระทบตอรางกายทําใหหายใจไม
สะดวกเปนโรคทางเดินหายใจ 
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  ปญหาขาดแคลนน้ํา จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาประชากรกลุมตัวอยางรอยละ 51 มีปญหา
การขาดแคลนนํ้า สาเหตุมาจากการใชน้ําไมประหยัดมากท่ีสุด รองลงมารอยละ 47 สาเหตุมาจาก
การทําไรเล่ือนลอย รอยละ 41 สาเหตุมาจากการทําลายปาตนน้ํา รอยละ 30 สาเหตุมาจากขาดแหลง
น้ํา รอยละ 6 มีสาเหตุจากอ่ืน ๆ และรอยละ 4 ไมมีปญหาขาดแคลนน้ํา ในขอคิดเห็นดังกลาวพบวา
การที่ประชากรกลุมตัวอยางเลือกการขาดแคลนน้ําสาเหตุมาจากการใชน้ําไมประหยัดเพราะ การใช
น้ําชะลางส่ิงท่ีไมจําเปน ใชในการเพาะปลูกในชวงฤดูแลง ทอประปาหมูชํารุดไมมีการซอมบํารุงทํา
ใหน้ําไหลร่ัวซึมตลอดเวลา ขาดความรูความเขาใจเร่ืองความสําคัญและประโยชนน้ํา มีการบุกรุกปา
เพื่อเปนท่ีทํากิน และอีกประการหนึ่งท่ีสาเหตุมาจากขาดแหลงน้ําเพราะพ้ืนท่ีปาไมในหมูบานไมมี
และไมใชปาตนน้ํา การใชแหลงน้ําใชรวมกับหมูบานอ่ืนจึงทําใหขาดแหลงน้ํา มีประชากรกลุม
ตัวอยางบางสวนเห็นวาปญหาการขาดแคลนนํ้ามาจากสาเหตุอ่ืนและไมมีปญหาเร่ืองการขาดแคลน
น้ําเพราะไมไดทําอาชีพในการเกษตร ใชเพียงแตชะลางไมไดใชดื่ม สวนน้ําดื่มตองซ้ือมาจากท่ีอ่ืน 
ปญหาน้ําขาดแคลนในการทําเกษตรถือวาเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งในหมูบานท่ีตองเรง
แกไข  ปญหาการทําลายปาในชุมชนกลุมประชากรตัวอยางบางเห็นวามีปญหา แตเปนปญหาของ
ชุมชนนอยมากไมสําคัญเนื่องจากคิดวาพื้นท่ีปาตนน้ําสวนใหญไมไดอยูในชุมชน ไมมีปาตนน้ํา  
แตมีปาชุมชนท่ีปลูกโดยชาวบาน   
   ปญหาวัยรุนในชุมชนปญหาในชุมชนประชากรกลุมตัวอยางรอยละ 50 เห็นวามีปญหาดาน
วัยรุนซ่ึงเปนปญหานอยมาก รอยละ 23 เห็นวาปญหาวัยรุนมีและเปนปญหามาก รอยละ 22 เห็นวา
ไมมีปญหาวัยรุน และรอยละ 3 มีปญหาอื่น ๆ จากขอคิดเห็นพบวาปญหาเกี่ยวกับวัยรุน ปญหายา
เสพติดในชุมชนเห็นวามีปญหานอยมากแตผูปกครอง ผูนําชุมชน บุคคลท่ีเกี่ยวของ ควรชวยกัน
สอดสองดูแลตลอดเวลา หามปรามตักเตือน 

ความเขาใจเร่ืองปญหาและการมีสวนรวมในดานส่ิงแวดลอมพบวาประชากรกลุมตัวอยาง
รอยละ 62 มีความเห็นวาเขาใจปญหาส่ิงแวดลอม รอยละ37 การใหความรวมมือในการรวมกิจกรรม
ปลูกปาในวันสําคัญเห็นความสําคัญของการปลูกปาเนื่องจากไดรับความรูขาวสารจากส่ือตาง เชน 
โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุทําใหตัวอยาง การรักษาส่ิงแวดลอม การไดรับความรูจากเขาอบรมจาก
หนวยงานตาง ประชากรกลุมตัวอยางรอยละ 92 จึงเห็นวาควรความรวมมือในการรวมกิจกรรมปลูก
ปาในวันสําคัญมาก ชุมชนใหความรวมมือและมีสวนรวมกิจกรมอนุรักษส่ิงแวดลอมในกิจกรรม
ปลูกปามาก  

ปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนพบวากลุมประชากรตัวอยางรอยละ 72 เห็นวาในชุมชนมี
ปญหาขยะมากท่ีสุด รองลงไปคือปญหาไมมีสถานท่ีกําจัดขยะรอยละ 40 ปญหาน้ําขาดแคลนรอย
ละ 40 ปญหายาเสพติด รอยละ 33 อากาศเปนพิษ 31 ปญหาบุกรุกปารอยละ 30 ปญหาวัยรุนใน
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ชุมชนรอยละ 29 ปญหาหมอกควันรอยละ 26 และปญหาอ่ืน ๆ รอยละ 1 ซ่ึงปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชนจากกลุมประชากรตัวอยางเห็นวาควรแกไขปญหาโดยรวมกิจกรรมการแยกขยะ รวมมือกัน 
แกไขกับองคการบริหารสวนตําบล แกไขโดยการเผาขยะในขยะบางชนิด ควรมีการหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ เชนอินเทอรเน็ต จากการรับรูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และรวมกันคิดวางแผน
แกปญหาทุกฝาย ปญหาขยะในชุมชนเปนปญหาท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากจํานวนคนเพ่ิมมากข้ึน สาเหตุ
สําคัญคือคนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจ แลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน แกปญหาโดย
การบริการจัดเก็บขยะจาก องคการบริหารสวนตําบลทาตอน แตก็ทําใหเกิดปญหาเร่ืองคาใชจาย
เพราะชาวบานตองจายคาบริการบางคนไมยอมจาย 

ปญหาหมอกควันในชุมชนจากกลุมประชากรตัวอยางรอยละ 48พบวาควรแกไขปญหาโดย
การรวมกิจกรรมลดการเผา แกไขโดยการไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ควรแกปญหาโดย
รวมกันคิดวางแผนแกไขปญหาทุกฝาย ควรหาความรูจากแหลงตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต และจัดการ
โดยองคการบริหารสวนตําบลและอ่ืน ๆ  

การใชทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ํา แหลงน้ําท่ีนํามาใชอุปโภคบริโภค การเกษตร แหลงน้ํา
ท่ีมาจากหมูบานหวยศาลาเปนแหลงน้ําท่ีหมูบานท้ังสองใชรวมกันโดยมีการควบคุมการใชน้ําจาก
โครงการหลวงหมอกจาม แหลงน้ําในชุมชนที่ใชในการเกษตรท่ีอยูบริเวณท่ีลุมน้ํากกคือแมน้ํากก  
น้ําในชุมชนไมสามารถใชดื่มไดเพราะน้ํามีฟลูออไรดเกินมาตรฐาน ปญหานํ้าขาดแคลนในชุมชน
จากกลุมประชากรตัวอยางรอยละ 34 พบวาจะตองมีกิจกรรมรวมกันปลูกปารองลงน้ําควรใชน้ํา
อยางประหยัด ควรรวมมือกันคิด วางแผน แกไขปญหาทุกฝาย รับรูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม    
แกไขปญหาโดยรัฐบาล รวมท้ังแกไขโดยการใชน้ําประปาภูเขา และแกไขโดยการหาแหลงน้ํา 

การใชทรัพยากรปาไมการใชทรัพยากรปาไม ปาไมของชุมชนบานใหมหมอกจาม จากอดีต
ปาไมของชุมชนมีอยูจํานวนมากเนื่องจากปจจุบันประชากรเพิ่มข้ึนทําใหพื้นท่ีปาลดลง ในชุมชนมี
พื้นท่ีท่ีอนุรักษไวเปนปาชุมชนของหมูบานอยูบริเวณดอยกลางเวียงดอยหมอกเปาเปนปาดิบเขาและ
ปาไมรวก การดูแลรักษาปาโดยมีกฎระเบียบของชุมชนและการรวมมือกันระหวางหมูบานเมืองงาม  
หวยศาลา  บานใหมหมอกจาม ซ่ึงบานใหมหมอกจามมีปาชุมชนอยูบริเวณเชิงเขาใกลหมูบานทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตรวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีสุสานของหมูบานดวย  ปญหาการบุรุกปาพบวากลุม
ประชากรตัวอยางรอยละ 51 ควรแกไขโดยการรวมกิจกรรมการปลูกปามากท่ีสุด รองลงไปคือ
รวมกันคิด วางแผน แกปญหาทุกฝาย ควรกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาปา ควรมีการแบงเขตพื้นท่ี
ปา พื้นท่ีทํากินออกจากกัน จัดการโดยองคการบริหารสวนตําบล และ หาความรูจากแหลงตาง ๆ 
เชนอินเทอรเน็ต 
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การเพิ่มของประชากรในชุมชน การเพิ่มจํานวนประชากรในชุมชนจากอดีตเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วเนื่องชาวไทใหญจากการอพยพเขามาอาศัยตามพี่นอง ทําใหพื้นท่ีปาลดลง ปญหายาเสพติด
พบวากลุมประชากรตัวอยางรอยละ 36 แกไขโดยการสอดสองดูแลพฤติกรรมรองลงไปควรแกไข
โดยการมีกิจกรรมอบรมรณรงคตอตานยาเสพติดรอย และรวมกันคิด วางแผน รวมกันทุกฝายใน
การแกปญหา และ จัดการโดยเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กฎระเบียบเพื่อปองกันการเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนพบวากลุมประชากรรอยละ 48 
เห็นวากฎระเบียบของชุมชนมีและปฎิบัติอยางจริงจัง บางแตบางกลุมรูวามีกฎระเบียบของชุมชนมี
แตไมมีการปฏิบัติ และคิดวาชุมไมมีกฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและมีบางสวนยังไมทราบวามี
กฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม สาเหตุมาจากการเผยแพรขอมูลขาวสารไมท่ัวถึงในชุมชน การ
ส่ือสารไมชัดเจน 

ในรอบปท่ีผานมาหนวยงานของรัฐเขาใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมพบวาประชากรกลุมตัวอยางรอยละ 56 เห็นวามีหนวยงานของรัฐมาใหความรูและรอย
ละ 43 ไมมีหนวยงานของรัฐมาใหความรูดานส่ิงแวดลอม ประชากรกลุมตัวอยางจํานวนมากรอยละ 
81 เคยเขารวมกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม เชนการปลูกปาตนน้ํา  กําจัดขยะมูลฝอย ทําความสะอาด
หมูบาน และมีสวนนอยยังไมเคยเขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษในส่ิงแวดลอมของชุมชน                
จากขอคิดเห็นประชาชนสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดีในการเขารวมกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมเนื่องจากหมูบาน เปนหมูบานท่ีมีกฎระเบียบ มีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง มีความสามัคคี มี
การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ สงผลใหมีสวนรวมและความรวมมือในการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมซ่ึงถือวาใหความรวมมือมากกวาไมใหความรวมมือ ปญหาทางสังคมในบานใหมหมอก
จาม คือ เร่ืองการขาดกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ผลผลิตจากการทําไรมีนอย และไมไดคุณภาพ ผลผลิตจาก
การทําเกษตรอ่ืน ๆ มีนอย และไมไดคุณภาพ การกีฬา คนในหมูบานใหความสนใจและเขารวม
กิจกรรมนอยการรวมกลุมของประชาชนยังมีปญหาขาดการรวมกลุมอยางเหนียวแนนและถาวร  
ถนนมีสภาพพอใชการไดตลอดท้ังป การติดตอส่ือสารมีโทรศัพทสาธารณะท่ีใชการไดเพียงแหง
เดียว  ไมมีโทรศัพทประจําบาน ไมมีอินเตอรเน็ต และสัดสวนการมีโทรศัพทมือถือมีนอย การมีงาน
ทํายังมีสมาชิกภายในหมูบานไมมีงานทํา การไดรับประโยชนจากการมีสถานท่ีทองเท่ียว แตยังขาด
การประชาสัมพันธอยางจริงจัง  
 ในการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข ปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน
โดยการศึกษาจากความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีตอสภาพปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน  
แนวทางแกไขปญหา การมีสวนรวม ส่ิงแวดลอมของชุมชนผลการวิเคราะหขอมูล ดังท่ีแสดงไว
ตาราง ก.5 ขอคิดเห็น สภาพปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข ปญหาส่ิงแวดลอม ในภาคผนวก ก 
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4.4 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนในชวิีตประจําวัน  

สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษารวบรวมขอมูลดวยการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบแบบสองตัวเลือก มีลักษณะเปนแบบถูกผิด โดยใหผูตอบเช็คเครื่องหมาย/ลงใน
ชองคําตอบท่ีเห็นวาถูกตองท่ีสุดโดยจะวัดในสวนของความรู ความเขาใจ  และนําไปใชในการ
จัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน 

การวัดความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดจัดกลุม
ระดับความรูไว 3 ระดับคือมีความรูมากไดคะแนน 15-20 คะแนนรอยละ 54.76 และมีความรูระดับ
ปานกลางไดคะแนน 8-14 คะแนน รอยละ 45.24 ในการวัดผลดานความรูความเขาใจกลุมประชากร
ตัวอยางในดานการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมแบงตามระดับคะแนนความรูความเขาใจ 
ตอบถูกไดคะแนน 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และไดจัดกลุมคะแนนความรูความเขาใจในการ
วัดความรูความเขาใจไดแบงตามระดับความรูไว ตามชวงคะแนน ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี4.2 
 
แผนภูมิท่ี 4.2 แสดงการจัดกลุมผูท่ีมีความรูในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
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ความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนท่ีนํามาจัดการ

ส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีนํามาใชในชีวิตประจําวัน การศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
1. ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองของการจัดการดานขยะ 
2. ความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา 
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3. ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน 
4. ความรูความเขาใจทรัพยากรมนุษย 

1. ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองของการจัดการดานขยะ 
ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมในชุมชน จากการตอบแบบสอบถามพบวาในประเด็น

แรกคือ เร่ืองของความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะคิดเปนรอยละ 88 มีความรูอยูในระดับมาก คือ
ประชากรกลุมตัวอยาง  มีความรูความในเ ร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันเชนเศษอาหาร เศษผัก ผลไมตาง ๆ สามารถทําปุยหมักได การใชถุงผาแทน
ถุงพลาสติก การหอขาวไปทํางานโดยใชปนโตแทนพลาสติก กิจกรรมแยกขยะ เปนการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม แตยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองของวิธีการกําจัดขยะท่ีเปนเศษฟางในนา
ขาวคิดวาวิธีการเผาเปนวิธีท่ีถูกตองทําใหเพิ่มปุยในดิน นอกจากนี้ยังพบวา ประชาชนมีความรูใน
เร่ืองการใชประโยชนจากขยะ เชนการใชเศษอาหาร เศษผลไมทําปุย การใชถุงผาแทนพลาสติกการ
นําอาหารมาบรรจุในปนโตแทนถุงพลาสติก เปนการชวยรักษาสภาพแวดลอม แตในเร่ืองการ
จัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะ การหาสถานท่ีกําจัดขยะ ประชาชนกลับเห็นวาเปนหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลแตเพียงหนวยงานเดียว  

2. ความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา   
ความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา อยูในระดับปานกลาง

คือ กลุมประชากรกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
เร่ืองการอนุรักษปาไมเพราะชุมชนบานใหมหมอกจามรวมกันปลูกปาในวันสําคัญกับหมูบานอ่ืน
ทุกปเพื่อพัฒนาแหลงตนน้ําลําธาร การไดรับความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของอาทิ กรมปาไม มูลนิธิ
โครงการหลวง ยังมีบางสวนท่ียังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองของการนําเอากลวยไมมา
ปลูกท่ีบาน การทิ้งเศษอาหารลงในแมน้ําเพื่อเปนอาหารของปลา    

3. ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน 
ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควันอยูในระดับปานกลาง กลุมประชากรกลุม

ตัวอยางมีความรูความเขาใจในเร่ืองสาเหตุการเกิดหมอกควัน ผลกระทบท่ีไดรับ แตยังขาดความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองของวิธีการจัดการขยะบางชนิดเชนเศษหญา เศษฟางจึงคิดวาวิธีการเผา
เปนวิธีท่ีถูกตองท่ีสุด 

ในสวนขอ 2 และ 3 คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เชน ปา
ไม น้ํา และความรูความเขาใจเร่ืองหมอกควันพบวาประชาชนจํานวนรอยละ 65 มีความรูความ
เขาใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําและหมอกควันถูกตอง นอกจากน้ียังพบวา
ความรูความเขาใจเร่ืองเศษใบไม กิ่งไม ฟางขาว และหญาตาง ๆ ควรกําจัดโดยการเผาเทานั้นเปน
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ความรูท่ีไมถูกตอง เพราะจะทําใหเกิดปญหาหมอกควันเพิ่มข้ึน และสาเหตุอีกประการหนึ่งของ
เร่ืองหมอกควันท่ีปกคลุมหมูบานชวงเดือนกุมภาพันธมีนาคมในปท่ีผานมา สวนหนึ่งเกิดจากการ
เผาปา จากหมูบานใกลเคียง สวนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเร่ืองปาไม น้ํา พบวาปาตน
น้ํา แหลงตนน้ําลําธารไมอยูในเขตของหมูบานแตการดูแลรักษาตองรวมกับหมูบานอ่ืน ๆ จึงมี
ปญหาและอุปสรรคในการดูแลอนุรักษทําใหมีความเขาใจท่ียังไมถูกตองเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. ความรูความเขาใจทรัพยากรมนุษย 
ในเร่ืองความรูความเขาใจทรัพยากรมนุษย กลุมประชากรตัวอยางมีความความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองอยูในระดับมาก ยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในเร่ือง
การจัดการทรัพยากรมนุษยในการแกปญหาดานส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรมนุษย ความรูความ
เขาใจในเร่ืองทรัพยากรมนุษยประชากรกลุมตัวอยางรอยละ 76 มีความรูในเร่ืองนี้ และสวนใหญ
เห็นวา การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียนสามารถชวยสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเยาวชนได   

ความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนท่ีนํามาจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนในชีวิตประจําวันโดยท่ีแยกเปนประเด็นท่ีกลาวมาแลวคือ ในเร่ืองของความรูในการจัดการ
ดานขยะ ความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา ความรูความเขาใจ
ส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน และความรูความเขาใจทรัพยากรมนุษย ดังแสดงในแผนภูมิ 4.3 และดัง
ตาราง ก.1ในภาคผนวก ก 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.3 แสดงความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียน 
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ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองของการจัดการดานขยะ ความรูความเขาใจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปาไม น้ํา ความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน ความรูความ
เขาใจทรัพยากรมนุษย การอนุรักษส่ิงแวดลอม จะตองอาศัยประสบการณ ความรูความเขาใจ  
ความรูท่ีไดรับเปนประสบการณจากฟง การรับรู แลวจํา นําประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันซ่ึง
ตามทฤษฎีของบลูมและคณะกําหนดระดับความรูพฤติกรรมไว 6 ระดับ ไดแก ความรู - ความจํา  
ความเขาใจ การนําไปใช การสังเคราะห การวิเคราะห และการประเมินคา ผูสรางจะตองกําหนดวา
จะวัดใหครบทุกระดับหรือไมและจะตองพิจารณาดวยวาเนื้อหาใดจะวัดระดับความรูระดับใด การมี
สวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนตองมีแหลงท่ีมาของความรู
ความเขาใจจากส่ือตาง ๆ  

จากการศึกษาพบวากระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูความรูความเขาใจของประชาชนในชุมชน
บานใหมหมอกจามนั้นคือ ความรูความเขาใจท่ีกลุมประชากรตัวอยางไดรับจากส่ือตาง ๆ สวนใหญ
ไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนทางโทรทัศนเปนจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 59 โดยมีความถ่ี
ในการรับขอมูลขาวสารโดยเฉล่ีย 3 คร้ัง/ สัปดาห รองลงไปคือ การรับรูขาวสารทางวิทยุ จํานวน 98 
คน คิดเปนรอยละ 46.70 ตามลําดับหอกระจายขาวประจําหมูบาน หนังสือพิมพ การเขารับการ
อบรม โรงเรียน เสียงตามสาย อบต. อสม. แผนพับ ตามผลการศึกษาท่ีแสดงในตาราง ก.2 
ภาคผนวก ก และแสดงในแผนภูมิท่ี 4.4  
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แผนภูมิท่ี 4.4 แสดงการรับรูขาวสารจากแหลงตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมของชาวบานใหมหมอกจาม 
แผนภูมิแสดงการรับรูขาวสารจากแหลงตางๆของส่ิงแวดลอมของชาวบาน
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แผนภูมิแสดงการรับรูขาวสารจากแหลงตางๆของส่ิงแวดลอมของชาวบาน
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แผนภูมิแสดงการรับรูขาวสารจากแหลงตางๆของส่ิงแวดลอมของชาวบาน
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4.5 กิจกรรมการมีสวนรวมของบานและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน  
       การมีสวนรวม เปนคําท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบันท้ังในวงวิชาการและในวง

ขาราชการโดยถูกนํามาใชในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (2526-
2529) ปจจุบันแนวความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมหันมายกระดับความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของประเทศ เพื่อขจัดปญหาความ
ยากจน ในชนบท ลดชองวางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหวางประชาชนกลุมตาง ๆ การมีสวน
รวมของประชาชนหรือชุมชน นับเปนยุทธวิธีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการพัฒนาท่ีมุงพัฒนาคน
และสงเสริมความเปนธรรมในสังคม อคิน  รพีพัฒน (2527) แบงการมีสวนรวมในชุมชนออกเปน   
การคาหาสาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา
แกไขปญหา การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา   
การมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในชุมชนรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในข้ันตอนตาง ๆ รวมคิด รวมดําเนินการ รวมแกไขปญหาและรวมติดตามประเมินผล เพื่อเกิด
ประโยชนตอชุมชนและตอประเทศชาติโดยรวม จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวน
รวมของประชาชนดังกลาวแสดงใหเห็นวา การศึกษาการมีสวนรวมอยางแทจริงนั้นตองพิจารณา
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การมีสวนรวมต้ังแตการรวมคิด รวมตัดสินใจในการคนหาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 
สวนรวมในการประเมินผล   

        จากแนวคิดดังกลาว ผูศึกษาไดใชเปนแนวทางการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอม เปนการศึกษาการมีสวนรวมในข้ันตอนของการรวมคิด                 
รวมวางแผน รวมตัดสินใจในปญหาและแนวทางแกไขปญหา การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม  
การประเมินผล  การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๙ ในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจามแยกประเด็นไดดังนี้ 

1. กระบวนการมีสวนรวมคนหาสาเหตปุญหา และการวางแผน 

จากกลุมตัวอยางการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนเร่ิมต้ังแตกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน การทําประชาพิจารณ การกําหนดเปาหมาย
พัฒนาดานส่ิงแวดลอม เสนอทางเลือกในการจัดการส่ิงแวดลอม เลือกวิธีการในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนอยูในระดับการมีสวนรวมมาก 

2. การมีสวนรวมในการดําเนนิการส่ิงแวดลอม 
จากกลุมตัวอยาง การดําเนินการการจัดการดานส่ิงแวดลอมเร่ิมต้ังแตการไดรับการอบรม

ความรู การเขาปฏิบัติตามกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม การใหงบประมาณ
สนับสนุนดานทุนและแรงงานในการจัดการส่ิงแวดลอม การนําความรูจากการอบรมดาน
ส่ิงแวดลอมไปใชในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติตามกฎของชุมชน รวมแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตาม
วิธีการกิจกรรมท่ีชุมชนและโรงเรียนจัดให และท่ีหนวยงานอื่นจัดให การมีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมอยูในระดับการมีสวนรวมมาก 
 

3. การมีสวนรวมในการติดตามผล 
การมีสวนรวมในการติดตามผลเร่ิมตั้งแตการมีสวนรวมแนะนําดานการจัดการส่ิงแวดลอม

ของชุมชนและโรงเรียน สวนรวมในการสังเกตการณจัดการกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม                  
เปนกรรมการติดตามผลการจัดการพัฒนาส่ิงแวดลอม มีสวนรวมในการคัดเลือกคณะกรรมการใน
การจัดการส่ิงแวดลอม และ มีสวนรวมในการประชุมประเมินผลการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน มีสวนรวมประเมินความเหมาะสมและผลของกิจกรรมกับผูนําชุมชน มีสวนรวมประเมิน
ความเหมาะสมและผล ท่ีไดรับของกิจกรรมกับเจาหนาท่ีรัฐและหนวยงานอ่ืน การมีสวนรวมชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
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4. ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวม 
   ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนจะมีปญหาใน
ดานเวลาในการเขารวมกิจกรรมส่ิงแวดลอม ปญหาดานเศรษฐกิจ รายได อาชีพของครอบครัว
ปญหาพ้ืนฐานทางดานการศึกษาทําใหไดรับ ความรูจากการอบรมนอย ปญหาอุปสรรคในการมี
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง  

ระดับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน ในดาน
การวางแผน ดําเนินงาน การติดตามผล และอุปสรรคปญหาดังท่ีกลาวมาแลวนั้นซ่ึงแสดงผลรวม
ของคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 

 
ตาราง 4.4 แสดงผลรวมของคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมดานการวางแผน 
ดําเนินงาน การติดตาม และอุปสรรค  
การมีสวนรวม N −

x  S.D ระดับ 
วางแผน 210 3.776 0.654 มาก 
ดําเนิน 210 3.695 0.659 มาก 
ติดตาม 210 3.357 0.775 ปานกลาง 
อุปสรรค 210 2.619 0.842 ปานกลาง 

 
สมมุติฐาน 1 ระดับความรูความเขาใจและการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ มีความแตกตางกัน 
ระดับความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจามและ

โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 
 
ตาราง 4.5 ระดับความรูความเขาใจของโรงเรียนและชุมชน 

GROUP N −

x  Std. Deviation 

โรงเรียน 50 .2980 .04903 
ชุมชน 160 .0922 .01663 

 จากผลการวิเคราะห พบวา คาเฉล่ียระดับความรูความเขาใจของโรงเรียน(
−

x  = 0.29,             
S.D = 0.049) มีระดับความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวาความรูความเขาใจของ

ชุมชน (
−

x  = 0.09, S.D = 0.016) ความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงเรียนมีมากกวา



 79

ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนเปนแหลงใหความรูและขอมูลขาวสาร การเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา
ท่ีมีการบูรณาการเขากับสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก ความ
เขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียน 
ตาราง 4.6 เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความรูความเขาใจ 

GROUP N −

x  Std. Deviation t sig 

โรงเรียน 50 .2980 .04903 45.533 .000 
ชุมชน 160 .0922 .01663 29.153  

 H0: คะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรเรียน
แตกตางกัน 
 H1: คะแนนเฉล่ียของความรูความเขาใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียน
ไมแตกตางกัน 
 จะเห็นไดวา ยอมรับ H0: แตกตางกันกลาวไดวากลุมตัวอยางท้ัง 2 มีความรูความเขาใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 1 

ผลการวิเคราะห พบวา ความแตกตางระหวางความรูความเขาใจของชุมชนและโรงเรียน              
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เพราะ ผลการวิเคราะหขอมูลของระดับความรู
ความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงเรียนมีความเขาใจมากกวาชุมชน ซ่ึงมีความเช่ือถือได
อยางสูง ระดับความรูความเขาใจของโรงเรียนมากกวาชุมชนเนื่องจากทางโรงเรียนมีการเรียนการ
สอนส่ิงแวดลอมศึกษาบูรณาการเขากับกิจกรรมท่ีนักเรียนตองปฏิบัติเปนประจําทุกวันเชน กิจกรรม
ทําเวรสี การทําความสะอาดบริเวณหองเรียน การประหยัดน้ํา การประหยัดไฟ การไดรับรูขาวสาร
จากแหลงตาง ๆ โดยการนําเสนอขาวสารดานส่ิงแวดลอมตอนเชาในกิจกรรมหลังเคารพธงชาติและ
มีการจัดการเขาคายส่ิงแวดลอมทุกป ซ่ึงทําใหไดรับความรูดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับจากประสบการณมาตอบสอบถามไดมากกวาชุมชน ความรูในโรงเรียน เปนความรูท่ี
เปนสมัยใหมท่ีมาจากภายนอกชุมชน มีลักษณะเปนสากลและอิงฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซ่ึงเปนความรูแบบแยกสวน ความรูของชุมชนหรือภูมิปญญาดังเดิมของชุมชนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติสืบทอดกันมาผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมอันมีลักษณะมีลักษณะเปนองครวม 
เช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางคน ส่ิงแวดลอม และส่ิงเหนือธรรมชาติดังนั้นความรูของชุมชนจึง
แฝงไปดวยระบบความเช่ือ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สะทอนออกมาในรูปของจารีตประเพณี  
ท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 

ตารางการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม 
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ตาราง 4.7 การมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน 

GROUP N −

x  Std. Deviation 

โรงเรียน 50 2.4068 .25271 
ชุมชน 160 .7212 .09813 

 จากผลการวิเคราะห พบวา คาเฉล่ียการมีสวนรวมของโรงเรียน (
−

x  = 2.40, S.D = .252)    

มีระดับการมีสวนรวมของโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวาชุมชน  (
−

x  = 0.72,                
S.D = 0.098) แสดงวาโรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชนเน่ืองจาก
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทางดานการเรียนรู ซ่ึงมีนักเรียนเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาดาน
ตาง ๆ เชนเปนแกนนํากิจกรรม โครงการ ในการจัดการส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแบบอยางดานตาง  ๆ                    
ของชุมชนสงผลใหโรงเรียนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมมากกวาชุมชน 
 
ตาราง 4.8 เปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวม 

GROUP N −

x  Std. Deviation t sig 

โรงเรียน 50 2.4068 .25271 69.503 .000 
ชุมชน 160 .7212 .09813 46.090  

H0: คะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียน
แตกตางกัน 

H1: คะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนไม
แตกตางกัน 
 จะเห็นวา ยอมรับ H0: แตกตางกันกลาวไดวากลุมตัวอยางท้ัง 2 มีสวนรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 1 

ผลการวิเคราะห พบวา ความแตกตางระหวางการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงมีความเช่ือถือไดอยางสูง เพราะ ผลการ
วิเคราะหขอมูลของการมีสวนรวมในดานการวางแผน ดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค และการ
ติดตามประเมินผลของโรงเรียนมากกวาชุมชนสามารถเช่ือถือไดอยางสูง เนื่องจากกลุมเปาหมาย
ของหนวยงานท่ีตองการพัฒนาความรูดานตาง ๆ รวมท้ังดานส่ิงแวดลอมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การพัฒนาความรูโดยผานกิจกรรม โครงการ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน มีจิตสํานึก และความตระหนัก
ดานส่ิงแวดลอม สรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีสวนรวม ท้ังรวมคิด วางแผน  
ตัดสินใจ รวมดําเนินงาน แกไขปญหาอุปสรรครวมกัน การท่ีชุมชนมีสวนรวมนอยกวาโรงเรียน
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อาจจะเปนเร่ืองของโอกาสและเวลาของการมีสวนรวม เนื่องจากประชาชนตองประกอบอาชีพ            
หารายไดทําใหไมมีเวลาและโอกาสและอีกเหตุผลหน่ึงอาจจะเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมของ
หนวยงานตาง ๆ ผานการจัดการของทางโรงเรียนจะไมมีความยุงยากเพราะกลุมเปาหมายสวนใหญ
จะเปนเยาวชนซ่ึงพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนารวมท้ังโรงเรียนเปนหนวยงานท่ีจะตองใหบริการดาน
ตาง ๆ แกชุมชนตลอดเวลา 

สมมุติฐาน 2 คาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมกับการมี
สวนรวมของชุมชนและคาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมกับ
การมีสวนรวมของโรงเรียนสัมพันธกัน 
ตาราง 4.9 คาความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมของชุมชน 

ระดับ ระดับความรูความเขาใจ การมีสวนรวม 
ระดับความรูความเขาใจ 1 .125 

การมีสวนรวม .125 1 
H0: ความสัมพันธระหวางระดับความรูเขาใจกับการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอม

ของชุมชนสัมพันธกัน 
H1: ความสัมพันธระหวางระดับความรูเขาใจกับการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอม

ของชุมชนไมสัมพันธกัน 
จะเห็นวา ยอมรับ H1: ไมสัมพันธ กันกลาวไดวากลุมตัวอยางท้ัง 2 ไมมีความสัมพันธตอ

กัน จึงไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 2 
จากผลการวิเคราะห พบวา ความสัมพันธระหวาง ระดับความรูความเขาใจกับการมีสวน

รวมของชุมชนไมมีความสัมพันธตอกัน แสดงวา ระดับความรูมากไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวม
มาก หรือระดับความรูนอยไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมนอย ไมไดเกี่ยวกับความรูหรือการมี
สวนรวม แตตองมองถึงจิตสํานึก ความตระหนัก กฎระเบียบในชุมชนการสืบทอดภูมิปญญาของ
ชุมชน และพ้ืนฐานทางจิตวิทยาตางๆของบุคคลภายในชุมชน ความรูของชุมชนหรือภูมิปญญา
ดังเดิมของชุมชนทองถ่ินท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมอันมีลักษณะ
มีลักษณะเปนองครวม เช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางคน ส่ิงแวดลอม และส่ิงเหนือธรรมชาติ
ดังนั้นความรูของชุมชนจึงแฝงไปดวยระบบความเช่ือ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สะทอนออกมา
ในรูปของจารีตประเพณี ท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ท้ังยังมีการมองถึงปจจัยภายในและ
ภายนอกของตัวแปรยอย อาทิเชน การมีสวนรวมในดานการวางแผน ดําเนินงาน การแกไขปญหา
อุปสรรค และการประเมินผลการดําเนินงาน ทําใหไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธภายในตัว
แปรทั้งสองดาน แตจะมีความสัมพันธในตัวแปรอ่ืน ๆ ได 
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ตาราง 4.10 หาคาความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมของโรงเรียน 
ระดับ ระดับความรูความเขาใจ การมีสวนรวม 

ระดับความรูความเขาใจ 1 .231 
การมีสวนรวม .231 1 

H0: ความสัมพันธระหวางระดับความรูเขาใจกับการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียนสัมพันธกัน 

H1: ความสัมพันธระหวางระดับความรูเขาใจกับการมีสวนรวมตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียนไมสัมพันธกัน 

จะเห็นวา ยอมรับ H1: ไมสัมพันธ กันกลาวไดวากลุมตัวอยางท้ัง 2 ไมมีความสัมพันธตอ
กัน จึงไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 2 

จากผลการวิเคราะห พบวา ความสัมพันธระหวาง ระดับความรูความเขาใจกับการมีสวน
รวมของโรงเรียนไมมีความสัมพันธตอกัน แสดงวา ระดับความรูมากไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวน
รวมมาก หรือระดับความรูนอยไมไดแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมนอย ไมไดเกี่ยวกับความรูหรือการ
มีสวนรวม แตตองมองถึงปจจัยในระดับยอยของตัวแปร เชน ความรูความเขาใจในวิธีการจัดการ
ขยะ ปาไม น้ํา และมีการมองถึงพฤติกรรม จิตสํานึก ความตระหนัก และพ้ืนฐานทางจิตวิทยาตาง ๆ
ของบุคคลภายในโรงเรียนท้ัง ผูบริหาร คณะครู นักเรียน เนื่องจากมีความรูจากการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันท่ีบานและท่ีโรงเรียนในการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการดานส่ิงแวดลอม มี
กฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติตามทุกวันเปนประจํา สงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติตอ
ส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดความตระหนัก  

4.6 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน
บานใหมหมอกจาม 

จากการศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบคําถามไดสะดวกข้ึน  โดยผูวิจัยแบงขอคําถามออกเปน 2 หัวขอดวยกันคือ 
1) ปญหาในการเขามามีสวนรวมของประชาชนมีสาเหตุมาจากอะไรและ 2) มีขอเสนอแนะอยางไรใน
การที่จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน โดยเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถาม
ไดนําเสนอความคิดของตัวเองดวยนอกเหนือจากการตอบคําถามแบบปลายปด 

           ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวม ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนจะมีปญหาในดานเวลาในการเขารวมกิจกรรมส่ิงแวดลอม ปญหาดานเศรษฐกิจ 
รายได อาชีพของครอบครัวปญหาพื้นฐานทางดานการศึกษาทําใหไดรับ ความรูจากการอบรมนอย 
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ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาอุปสรรคโรงเรียนและชุมชนในทัศนะ
ของโรงเรียนชาวบานไมเห็นความสําคัญในดานการรักษาส่ิงแวดลอม เชน ปลอยบริเวณรอบบานรก
รุงรัง การกําจัดขยะท่ีไมถูกวิธี และอ่ืน ๆ ชาวบานยังขาดความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม       
ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนคือ เร่ืองของเวลา  
รายไดเศรษฐกิจของครอบครัว และการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ            
และองคการสวนทองถ่ิน โดยพบวาประชาชนตองการการสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ  
ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในดานส่ิงแวดลอมของชุมชน ขาดสนับสนุนในการการทํา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง การทํากิจกรรมหรือโครงการสวนใหญจะทําในคร้ังเดียวแลวก็เสร็จส้ินไป           
ในการทํากิจกรรมไมมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ทําข้ึน การทํากิจกรรมในดานการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเปนกิจกรรมท่ีปลูก
จิตสํานึกตองทําแบบซํ้า ย้ํา ทวน ถึงจะทําใหกิจกรรมนั้นสงเสริมใหคนท่ีมีสวนรวมไดเกิดจิตสํานึก 
ซ่ึงตองใชระยะเวลาและงบประมาณ นอกเหนือจากนี้ยังพบวาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  
ในดานส่ิงแวดลอมภายในชุมชนมักจะผานทางโรงเรียนโดยโรงเรียนเปนผูนําหรือริเร่ิมกิจกรรมหรือ
โครงการนั้น ๆ ในความรับผิดชอบของชุมชนน้ัน ควรใหความสําคัญทุก ฝายตองมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ประชาชนเห็นวาหากหนวยงานของภาครัฐและองคกรทองถ่ิน ใหการสนับสนุน
อยางจริงจังจะชวยใหกิจกรรมมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 - แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอก
จาม  

แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมจากการสัมภาษณ               
นายไพบูลย  ปนจันทร  ผูใหญบานบานใหมหมอกจาม “ในหมูบานประชาชนทุกคนตองมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชน ตองรวมคิด รวมทํา และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของชุมชน เชนกิจกรรมในการปลูกปาในวันสําคัญ หนวยงานของรัฐจะตอง
เห็นความสําคัญดานส่ิงแวดลอมและใหการสนับสนุนในกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมมากข้ึน” และจาก 
การสัมภาษณกลุมตัวอยางขอเสนอแนวทางแกไข ท่ีประชาชนใหความสําคัญคือ การมีกฎระเบียบ
ในชุมชนเพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมที่รวมกันของคนในชุมชนมีความพรอมเพียงกัน ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน มีความยุติธรรม เสมอภาค ไมมีการยกเวนในการทํากิจกรรมรวมกัน จึงจําเปนตองมี
กฎระเบียบของชุมชนพรอมกับการท่ีมีผูนําท่ีเขมแข็ง ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผูนําควรจะมีความเอาจริงเอาจังพรอมท่ีจะแกปญหาทุกดานในชุมชน 
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จากการสัมภาษณ นายอดุลย  ปญญาแกว ผูชวยผูใหญบานปญหาในชุมชนเร่ืองความไม
เขาใจกันท่ีเกิดข้ึนตองแกไขโดย “ในชุมชนตองมีผูประสานความสัมพันธระหวางผูนําชุมชนท่ีไม
เปนทางการกับผูนําท่ีเปนทางการพรอมประสานความคิดของคนในชุมชนระหวางคนรุนเกากับคน
รุนใหมไมใหเกิดความแตกแยกสามัคคีกันในชุมชน”     

จากการสัมภาษณ ขอเสนอแนะท่ีตองการอีกประการหนึ่งคือประชาชนตองการรับรู
เร่ืองราวของส่ิงแวดลอมในแงมุมตาง ๆ จากภาครัฐและองคกรในทองถ่ินหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ึงอาจจะใหโรงเรียนเปนฝายดําเนินงาน เชน อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปฏิบัติตนตอ
ส่ิงแวดลอมในปจจุบัน แกผูปกครองรวมกับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมในรูปของการเขาคาย
ส่ิงแวดลอม การประชุมผูปกครองประจําเดือน หรือจากการออกเสียงตามสายประจําหมูบานเปน
ภาษาไทยใหญท่ีเขาใจงายและชัดเจนข้ึน การไปดูงานดานส่ิงแวดลอมนอกสถานท่ีเพื่อนํามา
ประยุกตใชในชุมชนของตนเอง ซ่ึงรัฐบาลตองมีงบประมาณมารองรับ 
 


