
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):1 

 

การมีส ่วนร ่วมทางการ เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า 
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จ ังหวัดเชียงใหม่* 
CIVIL POLITICAL PARTICIPATION IN SUTEP FOREST  

RETURNING DEMAND OF CHIANG MAI PROVINCE 

 
พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 

Phra Krisadayooth Dhammavaro (Tejadee) 

E-mail: krisadagooth76@gmail.com 

บทคัดยอ่ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือศึกษาปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนการมความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหา 

อุปสรรค คือ  ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าร่วม
กิจกรรมให้มากขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  

 

ค  าส าค ัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเมืองภาคพลเมือง; การทวงผืนป่า  
 

Abstract 
This article was To study the level of people’s opinion, to Compare the people’s opinions to 

study and the problems, obstacles in the Civil Political Participation in Doi Suthep Forest (Pa Waeng) 
Returning   Demand of Chiang Mai Province Using mixed methods, finding the level of people’s 

opinion to Civil Political Participation All aspects were at middle level classified by personal factors 
and Based on different is not found to be different rejecting the research hypothesis . 

Recommendation for this problem was that there should add more channels for public relations to 
give knowledge to people. More channels for opinion expression that were not obstacle to daily 
activities such as social media should be added 
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บทน า

  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเป็นแนวคิดและหลักการ
ส าคัญของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป้าหมายของประชาธิปไตย

ชุมชน คือ การปลุกความต่ืนตัวปลุกความตระหนักถึงสิทธิความเป็นประชาชนของคนในชุมชนท้องถิ่นตามสิทธิชุมชนใน
รัฐธรรมนูญให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาปกป้องลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมีความเสมอภาคมีส่วนใน
การตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวมและเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของประชาธิ ปไตยโดยตรง (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนัก

และจิตส านึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นซ่ึงพอจะกล่าวได้ว่าจากการด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ (พระครูพัชรกิตติโสภณ, 2561) 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ขาดแคลนและ
สิ่งแวดล้อมถูกท าลายลงอย่างมากและรวดเร็ว จนขาดความสมดุล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ของจังหวัด

เชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน โดยการให้ ความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงพอจะกล่าวได้ว่าจากการด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับ

หนึ่ง (ปรัชญ์ รุจิวนารมย์, 2562, ออนไลน์) 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาเป็นป่าดังเดิมเหมือนที่ในอดีตที่ผ่านมารวมถึงเพ่ือให้ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของประชาชนและประเทศชาติ โดยหวังว่าผลของ

การศึกษาจะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางให้กับการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่เขตดอยสุเทพปุย ได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการ วิจ ัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอย

สุเทพ  (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ  (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วิธ ีด  าเนินการ วิจ ัย 
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รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
391 คน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ซ่ึงเป็นการวิจัย

เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป จ านวน 17,145 (เทศบาลต าบลสุเทพ, 2562, ออนไลน์) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.896 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่คุณ ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 12 รูปหรือคน เก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ์เชิง

ลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการ วิจ ัย 

1. ร ะดบัการมสี่วนรว่มทางการ เมืองภาคพลเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล รองลงมา ได้แก่ ด้านการ

ตัดสินใจ และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ  
2. ผลการ เปร ียบเทียบการมีส่วนร ่วมทางการ เมืองภาคพลเมือง พบว่า ประชนที่มี อายุ และสถานภาพใน

ชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า

ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจ ปัญหา คือ ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยและการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ด้านการปฏิบัติ ปัญหาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมท าได้ยากเพราะขัดข้องด้วยภารกิจประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนโดยให้ง่ายขึ้นไม่ขัดต่อภารกิจประจ าวัน  ด้านการรับ
ผลประโยชน์ ปัญหา คือ ประชาชนยังเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจนท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ ควรชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน ด้านการการประเมินผล 
ปัญหา คือ การด าเนินงานไม่มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ประชาชนไม่ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ควรมอบหมายหรือแต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการด าเนินงานการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และ
น าผลการประเมินไปแสดงให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
อภ ิปรายผลการ วิจ ัย 

ระดับการมีส่วนร ่วมทางการ เมืองภาคพลเมือง  
ประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซ่ึง ด้านรับ
ผลประโยชน์มากที่สุดตามด้วย ด้านประเมินผล ด้านการตัดสินใจ และด้านปฏิบัติตามล าดับเพราะช่องทางการเข้าถึง

ข้อมูลและการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมฤตา สารธิวงค์, 
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(2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงให ม่หลังการรัฐประหาร วันที่  19 
กันยายน 2549 ถึง พ.ศ. 2551” พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขาดความ

เข้าใจในบทบาทของตนเองต่อการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ผลการ เปร ียบเทียบการมีส่วนร ่วมทางการ เมืองภาคพลเมือง  

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือนคิดความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองไม่แตกต่างกัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย จวนอรุณ อักษรเสือ, (2549) ได้ศึกษา  “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” พบวา่ นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ชั้นปีที่ก าลัง

ศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตถที่ระดับ .05 ส่วนเพศ คณะที่ก าลังศึกษา ภูมิล าเนา 
อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองที่ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

ผลการวิจัย พบว่า อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ (ป่าแหว่ง) โดยภาพรวมแตกต่างกัน พบว่า อายุต่ ากว่า 30 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองมากกว่า อายุ 31 -

40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไปซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ ลิมป์วิบูล, (2548) ได้วิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบวา นิสิตมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับต่ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา ภาควิชาและการกล่อมเกลาทาง

การเมืองของนิสิตที่ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ รายได้ของ
ครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครองที่ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน

การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) โดยภาพรวมแตกต่างกัน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า เจ้าหน้าที่
รัฐ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไปต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก ปัญญาสิงห์ , (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การ

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน :กรณีศึกษา  ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น” พบว่า การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม  การตัดสินใจและการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาของประชาชนร่วมกับ อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ 

รวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณีความเชื่อ ความศรัทธา ส าหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนเก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาของชุมชน ร่วมกับ อบต. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน  (สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนและส านักงานพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ต้ังแต่ พ.ศ. 2551-2553) นอกจากนี้พบว่า บทบาทของ
ผู้นาชุมชน (นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านบางคน พระสงฆ์บางรูป ครูอาจารย์ที่เป็นแกนนาชุมชน ) มีส่วนส าคัญ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและประชาธิปไตยชุมชน  
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องค์ความร ู้ที่ได ้ร ับจากการ วิจ ัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน

การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ สามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ด้านการตัดสินใจ คือ ประชาชนมีความส านึกถึงดินแดนบ้านเกิดด้วยพลังรักและศรัทธาในผืนป่าดอยสุเทพซ่ึง
มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่คอยคลุมครองชาวเชียงใหม่อยู่และตระหนักถึงสะภาพปัญหาทางธรรมชาติที่เกิดภาวะโลกร้อนภัยแล้งน้ า

ท้วมและป่าไม้ลดลงไปมาก 
2. ด้านการปฏิบัติ คือ การที่เราไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่นอยลงเพ่ือมาท าประโยชน์ที่น้อยซ่ึงไม่ค า

นึ่งถึงผลท่ีได้กลับมาเช่น ป่าลดลง สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติไม่สมดุลท าให้เกิดมหาวิบัติภัตต่าง ๆ 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ คือท าให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างม่ันคงอนุรักษ์

ความเป็นบ้านเกิด ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาให้คงอยู่สู่รุ่นต่อๆ ไป 
4. ด้านการประเมินผล คือการที่เราออกมาใช้สิทธิในการไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้

พ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาท าให้ทราบถึงการตระหนักถึงธรรมชาติที่มนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ร่วมกับกับธรรมชาติ

ไม่ให้คิดที่จะใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ก่ีคน และเพ่ือจะช่วยให้ผืนป่ามีพ้ืนที่ อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสมดุลของธรรมชาติสืบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเช ิงนโยบาย  

1.1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
1.2) มีนโยบายให้มีการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
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1.3) มีนโยบายให้ความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ข้อเสนอแนะในเช ิงปฏ ิบัติการ   

2.1) จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
2.2) ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

2.3) ต้ังศูนย์อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ข้อเสนอแนะส าหร ับการน าไปวิจัยคร ั้งต่อไป    
3.1) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ประชาชนแสดงบทบาท ต่อการมีส่วนร่วม

ทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
3.2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างมีส่วน ร่วมทางการเมืองของภาค

พลเมือง 
3.3) ควรมีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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