
บทที่  1 
บทน ำ 

 
 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 ระบบทุนนิยม (Capitalism) ที่เข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2398  โดยการท าสนธิสัญญา
เบาว์ริง (Bowring Treaty) กับอังกฤษ  ท าให้รัฐบาลสยามต้องพัฒนาประเทศให้เป็นแบบตะวันตก  
ทั้งระบอบการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคมวัฒนธรรมติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง  จาก พ.ศ. 2498 - 
2503  ประมาณหนึ่งศตวรรษ  สามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้เฉพาะในเขตตัวเมือง  แต่ในชนบทยังขาด
ปัจจัยการผลิต (Infrastructure) อันเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ  และการอยู่ดีกินดีของประชาชนใน
ชนบทห่างไกลเมือง  ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากธนาคารโลกให้เป็นประเทศยากจนและก าลังพัฒนา 
 เมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  1 (พ.ศ. 2504-2509) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชิต ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-
2519) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)  การพัฒนาประเทศในภาพรวม  มุ่งส่งเสริมสินค้าออกด้าน
การเกษตร  และการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการผลิต  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  เขื่อน  ฝาย ฯลฯ  
แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงในชนบท  มิหน าซ้ ายังเกิดปัญหาความยากจนแร้นแค้น  ปัญหาผู้ก่อการร้า ย
คอมมิวนิสต์  ได้จัดตั้งกองก าลังติดอาวุธต่อสู่กับรัฐบาล  ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ในด้านการท าลาย
สิ่งแวดล้อม  มีการเผาป่า  ท าไร่หมุนเวียน  และปลูกฝิ่น  ในหมู่บ้านชาวเขา  การปลูกฝิ่น  ขายฝิ่น  
นอกจากผิดกฎหมายแล้ว  ยังเป็นการบ่อนท าลายทรัพยากรมนุษย์ด้วย 
 ปัญหาที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด  เช่น  เรื่องความยากจน  การขาดแคลนปัจจัย  การผลิต   
การสาธารณสุข  ปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  มีทุกภูมิภาคในประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2500 -
2525  แต่ปัญหาการปลูกฝิ่น  การเผาป่า  การท าไร่หมุนเวียน  มีมากที่สุดในภาคเหนือของประเทศ
ไทย  ซึ่งเป็นบ่อเกิดของต้นน้ าล าธาร 
 รัฐบาลไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหา  เรื่อง  ความยากจน  การขาดแคลนปัจจัยการผลิตใน
ชนบท  การปลูกฝิ่น  และการท าไร่เลื่อนลอย  ให้ประสบผลส าเร็จได้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ซึ่งได้เสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมเยียนทุกข์  สุขของราษฎร์  ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โดย
เริ่มต้นที่ภาคกลาง  จังหวัดนครปฐม  และสุพรรณบุรี  ในวันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2498  และต่อมา
ในวันที่   2 -20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2498  ได้ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ ยมราษฎร์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรม  บุนนาค, 2560) 
 ต่อมาในวันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2501  ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม
ราษฎร์ในจังหวัดภาคเหนือ  ในวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2501  รถยนต์พระที่นั่งถึงจังหวัดเชียงใหม่  
และได้เสด็จไปยังอ าเภอหางดง  สันป่าตอง  ในวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2501 และเสด็จไปยังอ าเภอ
แม่ริม  แม่แตง  อ าเภอฝาง  ในวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2501 (โรม  บุนนาค, 2560) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2502  ทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จโดยรถไฟ  และรถยนต์พระที่นั่งเยี่ยมราษฎร์
ในภาคใต้ 
 จากพระปฐมบรมราชโองการ  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในวันศุกร์ที่ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2493 หรือ วันฉัตรมงคล  ซึ่งเปรียบประดุจเช่นสัญญาประชาคม (Social Contract) 
และประสบการณ์ที่เสด็จประพาสต้นเยี่ยมเยียนราษฎร์ทั่วประเทศ  จึงเป็นแรงพลังผลักดันที่ส าคัญท า
ให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชด าริทั่วประเทศถึง 4,741 โครงการ (ส านักงาน กปร., 2560) 

เนื่องจากการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตลอดระยะเวลา
ครองราชย์สมบัติ  และได้เสด็จประพาสทั่วทุกภูมิภาคของไทย  ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
เมืองและท้องถิ่นกันดาร 

จากการเสด็จประพาสต้น  จึงก่อให้เกิดโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนดังกล่าวแล้ว  
ในการวิจัยเรื่องนี้  จะเจาะลึกศึกษาการเสด็จประพาสต้นในบางพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่  ในเขต
อ าเภอแม่วาง  อ าเภอแม่ริม  อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแม่ออน  ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีชาวไทย        
ชาวกะเหรี่ยง  และม้ง  อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่สูง  ภูเขาและป่าไม้  มีปัญหาในด้านการคมนาคม       
การบุกรุกท าไร่เลื่อนลอย  การปลูกฝิ่น  การขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต  ความยากจน  
โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ 

ความแร้นแค้น  ความยากล าบากของราษฎรในท้องถิ่นดังกล่าว  พระเจ้าแผ่นดินได้แก้ปัญหา
อย่างไรในระยะเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2512-2530  และได้ขยายต่อมาเพ่ือเป็นต้นแบบของพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
อย่างไร  ในระยะพ.ศ. 2531-2560  ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เกิดนวัตกรรมอะไรบ้าง  ยกตัวอย่าง
เช่น  พืชผลเมืองหนาว  กาแฟ  การเลี้ยงสัตว์  การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ฯลฯ  ซึ่งเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

ความแตกต่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระหว่างชาวไทย  ชาวกะเหรี่ยง  และชาวม้ง  
วิเคราะห์ผลส าเร็จ  มีตัวชี้วัดแตกต่างกันอย่างไร  สอดคล้องกลมกลืนหรือไม่ระหว่างเศรษฐกิจ  สังคม
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวพระราชด าริของพระองค์ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว  จึงได้วิจัยเรื่องนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการเสด็จประพาสต้น 
2. เพ่ือสังเคราะห์ปัญหาของราษฎรที่ได้รับจาการประพาสต้น 
3. เพ่ือศึกษาแนวพระราชด าริ  วิธีการ  โครงการของพระเจ้าแผ่นดิน  ในการแก้ปัญหาความ

แร้นแค้นให้แก่ราษฎร 
4. เพ่ือวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนจากโครงการว่าสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่ 
5. เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักภูมิสังคม 
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ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
1. พ้ืนที่วิจัย  คือพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และโครงการหลวงในเขตอ าเภอ

แม่วาง  แม่ริม  สันก าแพง  และแม่ออน 
2. ระยะเวลา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2512-2561 
3. ประชากร  เพ่ือศึกษา  เปรียบเทียบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3  กลุ่ม  คือ  คนไทย  

กะเหรี่ยง  และม้ง 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 

ประเภทและแบบของกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กระบวนการวิจัยโดย

การศึกษาเอกสาร  ทั้งประเภทชั้นต้น (Primary Source) และเอกสารชิ้นรอง (Secondary Source) 
ประกอบด้วยการออกสังเกตพ้ืนที่จริง  การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ประกอบกับผู้วิจัยเคยเห็น
พ้ืนที่  มีประสบการณ์ในพ้ืนที่  ตั้งแต่ก่อนเกิดโครงการ  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  การเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Community Base) ในกระบวนการวิจัย  วิธีการดังกล่าวแล้วจะใช้ในการวิจัย
เชิงคุณภาพในเรื่องนี้  เพื่อถอดบทเรียนจากผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรประกอบด้วยโครงการหลวง  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และบุคลากร  

ชาวบ้าน  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภอแม่วาง  แม่ริม  แม่ออน  และสันก าแพง  จังหวัด
เชียงใหม่  ประชากรประกอบด้วย  คนไทย  กะเหรี่ยง  และม้ง 

 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 อ าเภอแม่วาง  เก็บกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ในเขตโครงการหลวงทุ่งหลวง  กลุ่มเป้าหมาย
ประชากร  คือ  กะเหรี่ยง 
 อ าเภอสันก าแพง  เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่เขตโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง  และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในเขตลุ่มน้ าแม่ออน  ประชากรเป้าหมาย คือ คนไทย 
 อ าเภอแม่ริม  เก็บตัวอย่างจากพ้ืนที่รับผิดชอบในโครงการหลวงหนองหอย  และโครงการ
หลวงแม่สาใหม่  รวมทั้งพ้ืนที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตลุ่มน้ าสา  ประชากร
กลุ่มเป้าหมายคือ  ม้ง 
 การเก็บตัวอย่างพ้ืนที่โครงการแตกต่างกัน และกลุ่มเป้าหมายประชากรแตกต่างตามชาติพันธุ์  
เพ่ือการศึกษาตัวแปรตามที่เกิดจากฐานของ “ภูมิสังคม” 
 
  
  



4 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แบบบันทึก  การประชุมกลุ่มย่อย 
3. แบบการสังเกต 
4. แผนผัง  แผนที่  กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารชั้นต้น  เอกสารชั้นสอง  เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
2. ออกส ารวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  แล้ววิเคราะห์กับเอกสารชั้นต้น และชั้นสอง 
3. สร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. จัดการประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล 
5. น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักฐานอื่น ๆ

มาประกอบ  แล้วสังเคราะห์หาสาเหตุ  ผลที่เกิดข้ึน  วิธีการแก้ไข 
6. น าข้อสรุปจากการสังเคราะห์ทั้งหมด  เสนอต่อชาวบ้าน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเชื่อม่ัน 
7. เสนอรายงานการวิจัย  แบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
กำรตรวจสอบข้อมูล 

1. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า  ด้านข้อมูล (Data Triangulation) จากการ
สัมภาษณ์  เอกสาร  และการสังเกต  ว่าสอดคล้องตรงกัน  น่าเชื่อถือได้หรือไม่  เพราะเหตุใด 

2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น  เที่ยงตรงด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้ความถี่  คือ  
สัมภาษณ์หลาย ๆ คนในหนึ่งพื้นที่  และต่างพ้ืนที่  การสังเกตสถานที่หลายๆ ครั้ง  ต่างกิจกรรม  ต่าง
เวลา 

3. การตรวจสอบเอกสาร  โดยการวิเคราะห์ภายในว่าใครเขียน  เขียนเพื่ออะไร  ชน
ชั้นผู้เขียนเกี่ยวข้องกับข้อเขียนหรือไม่  วิเคราะห์ภายนอก  คือศึกษาบริบทของพ้ืนที่  ด้านการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 

4. การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล  เพื่อหาข้อสรุป 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล  กระท าพร้อม ๆ 

กัน  และบันทึกผลที่เกิดขึ้น  ผลที่เกิดขึ้นต้องมีการตรวจสอบกับแนวคิด  ทฤษฎี  ว่าสอดคล้องกัน
หรือไม่  เพราะเหตุใด 
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กำรเสนอข้อมูล 
การเสนอข้อมูลในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์  มีรูปภาพ  แผนภูมิ  แผนที่  แผนผัง  

ตาราง  ฯลฯ  ประกอบการพรรณนาวิเคราะห์  เพ่ือตอบค าถามการวิจัย  หรือวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ก าหนดไว้ทุก ๆ ประการ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า  การเสด็จประพาสต้นของพระเจ้าแผ่นดินส่งผลให้เกิดการ
แก้ปัญหาการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมอย่างไร  ในการน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และท าให้ท้องถิ่นทุรกันดารพัฒนาในทางที่ดีข้ึน 

2. ผลงานวิจัยได้เห็นแบบอย่างในการทรงงาน  เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จ  แบบอย่างดังกล่าวแล้ว  
ได้เป็นบทเรียนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. ถ้าผลการวิจัย  พบว่า  มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้าน
ใดบ้าง  ผลงานวิจัยก็จะได้เป็นแบบเรียน  ตัวอย่าง  ในการแก้ไขปรับปรุง 

4. ผลงานวิจัยจะเป็นต ารา  แบบเรียนอย่างดีของสถาบันการศึกษา  หรือหน่วยงานที่ศึกษา
เรื่อง “ศาสตร์พระราชา”  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตร  
ศาสตร์พระราชา  ในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ระยะเวลำในกำรท ำวิจัย 
 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 –  กันยายน พ.ศ. 2561 
 
ค ำส ำคัญ (Keywords) ของโครงกำรวิจัย 

การเสด็จประพาสต้น (Royal Tourism) หมายถึง  การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อทรงเยี่ยมเยียนทุกข์  สุข  และแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง  การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน  โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปใน
อนาคต 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (Royal Initiative Project) หมายถึง  โครงการที่เกิด
จากแนวพระราชด าริ  หรือเกิดจากข้อเสนอของราษฎร  หรือหน่วยราชการ  เพ่ือเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาให้ราษฎร  หรือหน่วยราชการ  เพ่ือเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้ราษฎร  โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินงาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (His Majesty the King)  หมายถึง  พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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โครงการหลวง  (Royal Project) หมายถึง  โครงการส่วนพระองค์ที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้น
เพ่ือช่วยเหลือชาวเขาให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น  ลดการท าไร่หมุนเวียน  เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศ
ป่าและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังช่วยเหลือคนไทยในเขตพ้ืนที่สูงให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และช่วยให้คน
ไทยในที่ราบไม่ขาดแคลนน้ าในการเกษตร 

ความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึง  ความยั่งยืนในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความกลมกลืน
ระหว่างเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) และสังคม (Social) 

ศาสตร์พระราชา (The King’s Philosophy) ศาสตร์พระราชา หมายถึง องค์ความรู้ของพระ
เจ้าแผ่นดิน ซึ่งได้สังเคราะห์และรู้แจ้งในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) 
สังคมศาสตร์ (Social Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) นอกจากนี้ศาสตร์
พระราชา  ยังรวมถึงศาสตร์ทางด้านศิลปะ (Art) อีกด้วย 

ภูมิสังคม (Socio-Geography) หมายถึง สภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคม  วัฒนธรรมของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งแตกต่างกันตามหลักภูมิศาสตร์และสังคม 

 
 
 
 
 




