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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ  การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบาน
หัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูเขียน นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยเดช 
 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนษุยกับส่ิงแวดลอม) 

 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารย ประสาน  ตังสิกบุตร 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชน             

2) ศึกษาวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนในทองถ่ินสูเยาวชน 3) ศึกษาผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอม
ศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน การศึกษาคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ไดรวบรวม
ขอมูลจากกลุมประชากรผูใหขอมูลหลักในพื้นท่ี โดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสังเกต 
ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหผลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนท่ีนํามาใชในการถายทอดความรู ประกอบดวย 
1) การอนุรักษระบบนิเวศดิน น้ํา ปา เปนการอนุรักษทรัพยากรเช่ือมโยงกันในฐานะองคประกอบ
ของระบบนิเวศ และ 2) การใชประโยชนจากปา เปนการใชประโยชนเพื่อการยังชีพในฐานะปจจัยส่ี 
วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน       
ในทองถ่ินสูเยาวชน พบวา มีการถายทอด 4 วิธีคือ 1) การถายทอดผานความเชื่อ ท่ีเกี่ยวของ          
กับศาสนาและส่ิงเหนือธรรมชาติ ประกอบดวย เร่ืองขึดปา เร่ืองผีเจาปาเจาเขา และเร่ืองตนไม
ศักดิ์สิทธ์ิ 2) การถายทอดผานตํานาน โดยประวัติการตอสูและปรับตัวของหมูบานท่ีถูกสัมปทานปา
ในอดีตมาเปนบทเรียน 3) การถายทอดผานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน เชน 
การเล้ียงผีขุนน้ํา การเล้ียงผีฝาย การบวชปา และ 4) การถายทอดผานกิจกรรมปฏิบัติโดยการจัดทํา
กิจกรรมเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนสูเยาวชนในบานหัวทุง พบวา มีการพัฒนาใน 3 ระดับ คือ ระดับท่ีหนึ่ง การพัฒนาความรู 
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ความคิด เจตคติ ทักษะ  และการมีสวนรวมของกลุมสตรีผูนําชุมชนเกี่ยวกับการใชความรู           
ความเขาใจในคุณคาของส่ิงแวดลอมและความรูความเขาใจถึงสาเหตุปญหาและแนวทางแกไข
ใหแกเยาวชน อยูในระดับการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา (About the environment) ระดับท่ี
สอง การยกระดับการเรียนรูของเยาวชนดวยการประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวัน จากการพัฒนา
ทักษะ การคิด การวางแผน และการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู 
อยูในระดับการเรียนรูในส่ิงแวดลอมศึกษา (In the environment) ระดับท่ีสาม การถายทอดความรู   
สูเยาวชนดวยวิธีการพูดคุย สนทนา (Dialogue) การเลาเร่ืองประสบการณ (Story telling) และการ
เรียนรูในสถานท่ีจริงไปสูเยาวชน โดยใชการแลกเปล่ียนเรียนรู (Share) เปนเคร่ืองมือในการ
ถายทอด อยูในระดับการเรียนรูในส่ิงแวดลอมศึกษา (In the environment) และระดับท่ีส่ี การสราง
เครือขายการเรียนรูไปสูการมีสวนรวมกับกลุมปาชุมชน กลุมสมุนไพร รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเขามาศึกษาดูงาน ดวยวิธีการสรางการมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากร 
ตางๆ อยูในระดับการเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอมศึกษา (For the environment)   
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Abstract 
 

 The research aimed to study 1) the local wisdom of the female community leaders, 2) the 
methods used in passing the local wisdom through the environmental education process of the 
female community leaders onto the youth, and 3) the results of passing the local wisdom through 
the environmental education process of the female community leaders onto the youth. This study 
was a qualitative research conducted by collecting data from the target population living in the 
research area through the use of personal interviews, group discussions, and observations. The 
results of the research were follows. 
 The local wisdom of the female community leaders for passing on know ledges consisted 
of 1) conserving the ecosystem of soil, water, and forests, that was natural resources conservation 
connected as elements of ecosystem, and 2) using of forests for living as one of the four 
requisites. The study found that there were 4 methods used in passing the local wisdom through 
the environmental education process of female community leaders onto the youth. First, it was 
passed on through belief related to religion and spirits comprising Lanna forest prohibitions, the 
guardian spirit of the forest, and holy trees. Second, it was instructed through mythology by using 
the historical record of fighting and adjusting of the village with forest concession as the lesson to 
learn. Third, it was taught through the rituals concerning natural resource conservation such as the 
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witchcraft for the spirit of the source of river, spirit of the weir, and forest ordainment. And last, it 
was instructed by practical activity using the route of natural study activities. 
 The finding of the study also showed that there were 3 development levels as a result of 
passing the local wisdom through the environmental education process of female community 
leaders onto the youth. The first level, learning about the environment, was the development in 
knowledge, thoughts, attitude, skill and the participation of female community leaders concerning 
the use of cognizance of environmental values, the root cause of the problems and its solution. 
The second level, learning in the environment, dealing with the upgrade of learning by applying 
daily knowledge, and developing skills of thinking, planning and participating in activities to 
construct the learning process. The third level, learning in the environment, was passed onto the 
youths by talks, dialogue, story telling, and learning from fieldwork through learning share as a 
tool. The last level, learning for the environment, was the construction of the learning network by 
employing the use natural resources conservation activities, which led to the participation with the 
community forest, herbal group, together with government and private sectors observing the 
activities. 
 

 

 


