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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 หมูบ่้านหนองหอย ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน

แหง่ชาติ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200-1,250  เมตร พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีอุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 21 องศาเซลเซียส ถูกจัดให้เป็นพื้นที่เขตลุ่มน้ า ช้ันที่ 1 ซึ่งเป็น

แหลง่ก าเนดิต้นน้ าล าธารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เดิมบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีชาวม้งอาศัยอยู่

และท าการเกษตรแบบยังชีพ โดยแผ้วถางป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด พืชผัก

บางชนิด รวมทั้งฝิ่นที่ปลูกบนเนื้อที่ประมาณ 400-500 ไร่ หมู่บ้านหนองหอยจึงเป็นพื้นที่ปลูก

ฝิ่นที่อยู่ใกล้ตัวเมอืงเชียงใหมม่ากที่สุด  

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาได้ทรงเห็นการ

ด ารงชีพของชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอยอันเป็นภัยร้ายแรง

ต่อแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของประเทศ อีกประการหนึ่งชาวบ้านปลูกฝิ่นเพื่อขายท าให้เกิด

ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศเพราะเป็นแหล่งผลิตและค้าขายฝิ่นที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ 

ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ปี พ.ศ.2512 พระองค์จึงทรงพระราชทานแนวทาง

พระราชด าริเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชทดแทนฝิน่ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจึงถูกก่อตั้งขึ้นตามแนวทางพระราชด าริ ในปี 

พ.ศ.2527 ภายใต้การดูแลของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามหลัง 

บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิและบ้านปางไฮ ประกอบด้วยประชากรชาว

พืน้เมือง และชาวไทยภูเขา คือ ชาวม้งและชาวลีซอ 

 โครงการหลวงฯ มวีัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  โดยแนะน าพืชเศรษฐกิจใหม่ทดแทนการปลูก

ฝิ่นและการท าไร่เลื่อนลอย 

2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ตน้น้ าล าธาร และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขีึน้ 

3. เพื่อยกสภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทัดเทียมคนพืน้ราบ 

4. เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาให้มีความส านึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์ 
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หมู่บ้านหนองหอยได้เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาตามวัตถุประสงค์และแนวทางการ

พัฒนาของโครงการหลวงมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จากพื้นที่ปลูกฝิ่นใกล้ตัวเมืองกลายมา

เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันนี้ ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีการด าเนินงานที่ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่ง

ได้รับความคาดหวังให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งใกล้ตัวเมอืงเชียงใหม่ 

เมื่อได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ จึงเห็นว่าความ

ต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชนได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและอาชีพหลัก คือ การเกษตร 

ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นตามล าดับ ท าให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย

ภูเขาถูกยกระดับและทัดเทียมกับคนพื้นราบ  ก่อให้เกิดจิตส านึกร่วมของความเป็นไทย  มี

ความรักชาติ  ศาสนาและสถาบันกษัตรยิ์  ราษฎรทั้ง 2 กลุ่มจึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยได้รับการคาดหวังว่าจะกลายมาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่  ซึ่งความคาดหวังนี้

สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

ของชาติ (พ.ศ.2551-2553)  คือ กลุ่มเรื่อง กำรบริหำรกำรจัดกำรท่องเที่ยว  การวิจัย เพื่อ

การเสริมสร้างและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

    ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการวิจัย เรื่อง “ความทรงจ าร่วมของชาวม้ง :  กรณีศึกษา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” จึงเกิดขึ้น    

เพื่อศึกษาความทรงจ าร่วมของชาวบ้านในโครงการหลวงแห่งนี้  ความทรงจ าร่วม  คือ 

การศึกษาวัฒนธรรมของมนุษยชาติในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ  ลักษณะแนวคิด  ค่านิยม  

ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติพันธุ์สะท้อน

ออกมาในความทรงจ าร่วมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  นิยาย  ต านาน  นิทาน  เรื่องเล่าทาง

ประวัติศาสตร์  บทสวดในพิธีกรรม  สุภาษิตและบทเพลง ฯลฯ  การศึกษาความทรงจ าร่วม

อาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยปลุกเรียกความทรงจ าของชุมชนบางอย่างที่อาจถูกลืมเลือนไปได้ 

ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในชุมชน และการปลุก

เรียกนั้นจะน าความระลึกนึกถึงและความรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ของตน

กลับคืนมาได้อกีครั้งก่อนที่จะดับสูญไปกับกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 



 

 
3 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 

            1 .2.1  เพื่อศึกษาและเข้าใจความทรงจ าร่วมของชาวม้งหมู่บ้านหนองหอย                

1.2.2  เพื่อเผยแพร่ความทรงจ าร่วมของชาวม้งถึงอนุชนรุ่นหลังและเพื่อเป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาเรื่องราวของท้องถิ่นตอ่ไป 

 

         1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำวจิัย 

รวบรวมและวิเคราะหเ์นื้อหาความทรงจ าร่วมที่ได้รับการถ่ายทอดจากการบอกเล่าสืบ

ต่อกันมาภายในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชยีงใหม่  

 

 1.4 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การเก็บข้อมูลดา้นเอกสาร (Documentary Research)  

การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากแหล่ งต่ าง  ๆ  ทางด้านประวัติศาสตร์               

และวัฒนธรรมจากส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงใหม่  ส านักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ มูลนิธิโครงการหลวง และเอกสารจาก

หนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศกึษา 

การศกึษาภาคสนาม (Field Research)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เข้าร่วมกิจกรรมการประกอบพิธีกรรม เช่น การเลี้ยงผี ประเพณีปีใหม่

ของชาวม้ง และใช้การสัมภาษณ์ชาวชุมชนทุกเพศ ทุกวัยจากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมอผีประจ าหมู่บ้าน      

ศาสนาจารย์ ผู้อาวุโสของชุมชน รวมทั้งครู เยาวชน และผู้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความ

ทรงจ าร่วมของชาวม้ง  

 

1.5 ขั้นตอนในกำรศึกษำวจิัย 

1.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งตน้จากเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความทรงจ า

ร่วมของชาวม้ง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

1.5.2 สัมภาษณ์พร้อมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมชาวม้งหมู่บ้าน

หนองหอยและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่หน่วยงานราชการ  

1.5.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อน ามาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่  
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  1.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และจากการ

สัมภาษณ์บุคคลในกลุ่มตัวอย่างข้างต้นโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) 

น ามาวิเคราะหร์่วมกันเพื่อศกึษาและค้นหาค าตอบจากการวิจัย 

 1.5.5 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้นามสมมต ิในการอ้างองิถึงผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1.6 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจิัย 

 

 
 

 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 ได้ทราบถึงเรื่องราวในความทรงจ าร่วม และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ความรู้และภูมปิัญญาที่แฝงอยู่ในความทรงจ าร่วมของชาวม้ง 

1.7.2 ได้น ารายงานวิจัยไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหก้ับเยาวชนชาวม้ง 

1.7.3 เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาความยั่งยืนใหก้ับหมูบ่้านหนองหอยและพืน้ที่ใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

1.8 นิยำมค ำศัพท ์

ควำมทรงจ ำร่วม หมายถึง ค าบอกเล่าของชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยเก่าและหมู่บ้านหนองหอย

ใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นและจดจ าได้ในระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน 

ชำวม้ง หมายถึง ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยเก่าและหมู่บ้านหนองหอยใหม ่

โครงกำรหลวง หมายถึง โครงการหลวงหนองหอยเฉพาะในเขตพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านหนองหอยเก่า

และหมู่บ้านหนองหอยใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




