
 
บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในประเทศไทยในปจจุบัน         
เขาสูข้ันวิกฤติอยางท่ีไมเคยเปนมากอน เนื่องจากนโยบายการพัฒนาท่ีสงผลใหมีการเปล่ียนแปลง
การใชทรัพยากรอยางมหาศาลและขาดความสมดุล  กลาวคือ  เปนการพัฒนาท่ีมุ ง เนน                
ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจยิ่งกวาการพัฒนาดานสังคมและระบบนิเวศ อันจะกอใหเกิดการ
สูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพทําใหปริมาณอาหารในธรรมชาติลดลง ปญหาการหมดไป             
ของทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน น้ํา ปา ท่ีใหประโยชน             
ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงเปนสวนสําคัญในฐานะแหลงผลิตอาหารสําหรับโลก ทรัพยากรเหลานี้
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความม่ันคงทางดานปจจัยส่ีท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต การรูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีและรูคุณคาก็จะสามารถทําใหมีทรัพยากรไปสูลูกหลานไดใช    
อยางยั่งยืน เปนการแสดงใหเห็นถึง “ภูมิปญญา” ท่ีส่ังสมและถายทอดกันมาอยางตอเนื่อง          
และยาวนาน  

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนับวามีความอุดมสมบูรณ มีคุณคาและคุณภาพ  แตจาก
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1-8 (พ.ศ.2504-2544)               
เปนการพัฒนาที่ขาดสมดุลและเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด        
ความเส่ือมโทรม เพราะระบบการศึกษาไมพัฒนาปญญาและความรูของคนไมสามารถท่ีจะมุงเนน             
การจัดการท่ีมีจิตสํานึกท่ีดีในการใชทรัพยากรธรรมชาติได ซ่ึงการพัฒนายังขาดความรูเร่ือง     
ระบบนิเวศที่แทจริงทําใหระบบนิเวศลมสลาย ภูมิปญญาด้ังเดิมถูกทําลาย ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน   
เปนองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการตระหนักรูในการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางมนุษย สัตว พืช 
ดิน น้ํา ปา ในลักษณะของความเปนองครวมภายใตระบบนิเวศเดียวกัน ผานกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู เลือกสรรและประยุกตใชภูมิปญญาเพ่ือการยังชีพ การปฏิบัติและการถายทอด  
สงตอองคความรูตามระบบความเช่ือ จารีต ประเพณี ดังนั้นภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ินจึงแฝงอยู
ในวิถีชีวิตของคนท่ีมองลึกซ้ึงถึงระบบคุณคาของส่ิงอ่ืนๆ ท่ีใหคุณประโยชนแกชีวิตตนเองโดยท่ี
มนุษยมีพันธะรับผิดชอบและรักษาระบบนิเวศดวยความมีศีลธรรมเพ่ือการใชประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตนบนฐานของความเปนธรรมทางสังคม ประกอบกับความเช่ือดั้งเดิมท่ีมิได
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มองเห็นธรรมชาติแตเพียงกายภาพและธรรมชาติในลักษณะเปนส่ิงท่ีมนุษยใชประโยชนแตเพียง
อยางเดียว แตมนุษยยังใหคุณคาตอส่ิงเหลานี้ในระบบคุณคาความศักดิ์สิทธ์ิของส่ิงเหนือธรรมชาติ 
และไดมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพกาลตลอดเวลา ดังท่ีปรากฏใน วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีขนบธรรมเนียม  และความเช่ือท่ีสะทอนใหเห็นวาชุมชนทองถ่ินมีความใกลชิด               
กับธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงสํานึกตอการเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติดวย อาจกลาวไดวา            
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนผลมาจากกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social learning process) หรือการ  
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีอาศัยองคความรูและประสบการณท่ีส่ังสมมาอยางยาวนาน เกิด
การถายทอดจากคนรุนเกามาจนถึงคนรุนปจจุบัน มีการปรับตัว ตอสู ตอรองกับความเปลี่ยนแปลง
ท้ั ง ภ า ย ในและภ า ยนอก ในบ ริบท ท่ี แ ตกต า ง กั น ไป  เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ยชน                            
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นวาการจัดการโดยชุมชนนั้นจะ
สามารถสรางเสริมฐานพลังท่ีสําคัญในอันท่ีจะชวยใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว 

พื้นท่ีลุมน้ําปงตอนบนในเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นท่ีท่ีมีความนาสนใจ
ในการศึกษากระบวนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน เนื่องจากมีจุดแข็งสําคัญหลายประการ ประการ
แรก คือ การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ ประการท่ีสองคือ มีองคความรู                 
ท่ีหลากหลายตามกลุมชาติพันธุ และประการสุดทาย เปนเสมือนพื้นท่ีตนแบบของความรวมมือ   
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2551)        
ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา ชุมชนบานหัวทุง หมูท่ี 14 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม มีการอนุรักษพื้นท่ีปาชุมชนในบริเวณเขตอนุรักษพันธุสัตวปาดอยหลวงเชียงดาว ซ่ึงมี
การจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพมาแตดั้งเดิม ท้ังยังมีการจัดการดวย
กระบวนการถายทอดความรูจากรุนตอรุนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ “กลุมแมญิงฮักถ่ิน” เปนกลุม
สตรีผูนําชุมชนที่มีองคความรูอยางลึกซ้ึงในหลากหลายดาน มีสํานึกสาธารณะตอการเขาไป       
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนกิจกรรมการอนุรักษปา องคความรู
ดานการหาอาหารจากปา องคความรูเร่ืองน้ํา และองคความรูเร่ืองสมุนไพร มีการถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินไปสูกลุมเยาวชนโดยอาศัยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา เปนเคร่ืองมือในการถายทอด
ความรูผานการเลา เ ร่ือง  การจัดเวที  การแลกเปล่ียนเรียนรู  การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน                 
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ความรูท่ีเกิดข้ึนในตัวเยาวชนจึงเปนความรูท่ีเกิดจากกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิตและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของกลุมเยาวชนได การปลูกฝง
ความรูใหหยั่งรากลึกลงไปเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตนั้น ทําใหเยาวชนเกิดจิตสํานึก ความตระหนัก 
เจตคติ  ทักษะ  และแรงจูงใจในการมีจิตสํานึกรวมท่ีจะอนุ รักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ                   
และส่ิงแวดลอม นอกจากน้ีแลวภายในกลุมเยาวชนเองยังมีการถายทอดความรูจากพี่สูนอง สงผลให
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ชุมชนบานหัวทุงเปนชุมชนท่ีใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชนเปนผูถายทอด 
เพื่อใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนใหยังผลไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
อาศัยความรวมมือของชุมชนทองถ่ินซ่ึงเปนผูอยูใกลชิดและเปนผูใชทรัพยากรธรรมชาติควบคู              
ไปกับการฟนฟูและอนุรักษพรอมกับการพัฒนาคนมากกวาวัตถุ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนโดยพื้นฐานของความมีจิตสํานึกท่ีจะตองมีสวนรวมในการชวยเหลือกัน ผูหญิงเปนประชากร
มากกวาคร่ึงหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะผูหญิงในชนบทท่ีตองทํามาหากินและดํารงชีวิตอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูหญิงกับธรรมชาติมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมาตั้งแต
โบราณกาลแลว แตคนท่ัวไปอาจมองขามท้ังนี้เพราะผูท่ีมีบทบาทส่ือสารติดตอภายนอกและดําเนิน
กิจกรรมนอกบาน และแสดงความสามารถใหสังคมไดรับรูและยอมรับคือผูชาย หนาท่ีสําคัญ                 
อีกอยางหนึ่งของผูหญิง คือ เพื่อดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวท้ังในรูปแบบการผลิตเพื่อยังชีพ 
หรือเพ่ือทํารายไดในระบบเศรษฐกิจ ในหนาท่ีอ่ืนไมเพียงแตการใหกําเนิดบุตร แตรวมถึงการเล้ียงดู 
ใหการส่ังสอน ซ่ึงเปนการถายทอดความรู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรมใหแกคน
รุนตอไป ผูหญิงยังมีสวนในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยูเสมอ เพื่อการดํารงชีวิตของตน
และครอบครัวทั้งในรูปแบบการผลิตเพ่ือยังชีพ หรือในสังคมชุมชนทองถ่ินนั้นอาจกลาวไดวา 
ผูหญิงเปนและเห็นไดจากปจจุบันผูหญิงมีบทบาทมากเพิ่มข้ึน โดยไดรับการแตงต้ังใหเปนผูนําใน
หลายๆ ดาน หรือมีสวนรวมเขาไปตัดสินใจ โดยบทบาทหนาท่ีสําคัญหลากหลายของผูหญิงทําให
ไดเขาไปมีสวนรวมเช่ือมโยงและใกลชิดกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากเพิ่มข้ึน (เบญจวรรณ 
ทองศิริ, 2539) ผูหญิงจึงมีการส่ังสมองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ถูกตองมายาวนาน โดยผานกระบวนการเปนระบบดวยการคิดแกปญหา ท่ีเกิดข้ึนจากพื้นฐานของ
การมีจิตสํานึกท่ีนําไปสูเจตคติ ความคิด ความรู การสังเกต การทดลองปฏิบัติจนเกิดเปนทักษะ และ
นํามาปรับใชในสังคม จนกลายเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิต ในรูปแบบของภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อจัดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการถายทอดองคความรูใหกับ
บุตรหรือคนในครอบครัวดวย  หรืออาจกลาวไดว ากระบวนการขางตนมีฐานคิดมาจาก 
“กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา” (ประสาน ตังสิกบุตร, 2551) ผูหญิงจึงเหมาะสมท่ีจะเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดลอม โดยอาศัยพื้นฐานองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยู
มาประยุกตบูรณาการเพื่อการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมได รวมถึงความสามารถในการถายทอดองค
ความรูตางๆ สูชุมชนโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ซ่ึงถือไดวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญยิ่ง เพราะ
จะเปนผูสืบทอดเจตนารมณอุดมการณและองคความรูมิใหสูญหายไปกับกาลเวลา จึงสมควรอยาง
ยิ่งท่ีจะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเหลานี้ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
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ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อรวมกันกําหนดอนาคตของพวกเขาเองรวม
วางแผน เพื่อหาแนวทางแกไข ตลอดจนกระตุนพลังของความเขมแข็งในการทํางานเพื่อพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติรักษาส่ิงแวดลอมใหคงอยูในสภาพท่ีดีและนาอยูตอไป  

ปจจุ บันแนว คิด เกี่ ย วกับบทบาทของ ผูห ญิงกับการพัฒนา ส่ิงแวดลอม  ได รับ                  
ความสนใจอยางกวางขวางมากข้ึน อีกทั้งปญหาส่ิงแวดลอมก็เปนปญหาท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
มนุษยท้ังผูหญิงและผูชาย ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสูกลุมเยาวชนของกลุมสตรีผูนําชุมชนนั้น  โดยการใช 
“กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา” เปนเคร่ืองมือในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบกับ           
การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายทางสังคมและเครือขายองคความรู เพื่อเสริมสราง   
ความเขมแข็งใหกลุมเยาวชนซ่ึงเปนผูสืบทอดภูมิปญญาเพื่อเปนรากฐานท่ีดีในการพัฒนาเยาวชน 
ใหมีความเปนพลเมืองดีของสังคม  

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชน บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

2) เพื่อศึกษาวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา          
ของกลุมสตรีผูนําชุมชนในทองถ่ินสูเยาวชนบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม 

3) เพ่ือศึกษาผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุม
สตรีผูนําชุมชนสูเยาวชนบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี  

ผูศึกษาสนใจเลือกพื้นท่ีท่ีศึกษาจากหมูบานหัวทุง หมู 14 ตําบลเชียงดาว อําเภอ
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนพื้นบริเวณชายชอบปาขนาดใหญ ท่ีมีปารกทึบ มีความ             
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม ติดกับดอยหลวงเชียงดาว ดอยนาง และเชิงเขาตางๆ                 
ชายขอบผืนปาทางทิศตะวันตกของลําน้ําปง  
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1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.3.2.1 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชน ซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณกลุมบุคคล
ตัวอยางและขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี      
จากกลุมผูนําชุมชนท่ีมีการเก็บรวบรวมไว ขอมูลจากโครงการจัดการลุมน้ําปง ซ่ึงประกอบดวย 
  - บริบทชุมชน ไดแก ประวัติความเปนมา ท่ีตั้ง อาณาเขตติดตอ ลักษณะ              
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
  - บริบทปาชุมชนบานหัวทุง ไดแก ความเปนมาของปาชุมชนบานหัวทุง            
การจัดการปาชุมชนบานหัวทุง และประโยชนท่ีไดรับจากการดูแลปาชุมชน 

- กลุมสตรีผูนําชุมชน ไดแก ความเปนมาของกลุมสตรีผูนําชุมชน วัตถุประสงค   
ในการกอต้ังกลุมสตรีผูนําชุมชน วิธีการในการจัดต้ังกลุมสตรีผูนําชุมชน และการเรียนรูดานการ   
ใชประโยชนและการอนุรักษปาของกลุมสตรีผูนําชุมชน 

1.3.2.2 ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชน ไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน
กับการอนุรักษระบบนิเวศดิน ภูมิปญญาทองถ่ินกับการอนุรักษระบบนิเวศน้ํา และภูมิปญญา
ทองถ่ินกับการอนุรักษระบบนิเวศปา 
  1.3.2.3 ศึกษาวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน สูเยาวชนของกลุมสตรีผูนําชุมชน 
ซ่ึงจําแนกตามองคประกอบ 5 ดาน คือ 1) ตัวบุคคล กลุมบุคคล คือ ผูถายทอดและผูรับขอมูล                      
2) เนื้อหาความรู จําแนกตามประเภทขององคความรูหลัก คือ องคความรูในการจัดการปาชุมชน 
แหลงอาหาร แหลงน้ํา และแหลงสมุนไพร และองคความรูยอย หรือประเภทกลุมวิชาความรูและ
ประเด็นอ่ืนๆ  เชน องคความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จําแนกเปน ดิน น้ํา 
ปา  และวัฒนธรรม  เปนตน  3)  เปาหมายในการถายทอด  4)  วิ ธีการถายทอดและเรียนรู                   
ผานกระบวนการ เลาเร่ือง การคายเยาวชนแลกเปล่ียนเรียนรู การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน             
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 5) บทบาทหนาท่ีของเนื้อหาความรู โดยจําแนกวิธีการถายเปน 4 วิธี 
ไดแก 1) การถายทอดผานความเชื่อ 2) การถายทอดผานตํานาน 3) การถายทอดพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน และ 4) ถายทอดผานกิจกรรมและการปฏิบัติ 
  1.3.2.4 ศึกษากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน ท่ีสราง     
ความตระหนัก ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม เจตคติ กระบวนการมีสวนรวม ใหแกเยาวชน 
  1.3.2.5 ศึกษาผลที่ เกิดจากการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนท่ีถายทอดสูเยาวชน  
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1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 

การวิจัยคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการต้ังแตเดือนกันยายน 2551 ถึง เดือนสิงหาคม 
2553 รวมระยะเวลาศึกษา 2 ป 11 เดือน  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

การถายทอด  หมายถึง การสอน การบอก การฝกหัด การเรียนรูจากประสบการณ                   
จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ของกลุมสตรีผูนําชุมชน บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง ความรูประสบการณท้ังหลายของกลุมสตรีผูนําชุมชนในชุมชน
บานหัวทุง เพื่อใชในการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมกับบริบทและ      
ระบบนิเวศนชุมชน โดยมีการถายทอดกล่ันกรองเปนระยะเวลานานในเร่ืองของ การจัดการปา
ชุมชน แหลงน้ํา แหลงอาหาร สมุนไพร 

การถายทอดความรู หมายถึง  การสื่อความหมายขององคความรูท่ีมีอยูในดานการบริหาร
จัดการ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดาน ปาชุมชน แหลงน้ํา แหลงอาหาร 
และแหลงสมุนไพร ท่ีไดเก็บรวบรวมส่ังสมมาอยางยาวนานเปนระบบและสืบทอดจากกลุมแมญิง
ฮักถ่ินสูกลุมเยาวชนชุมชนบานหัวทุง 

กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาหมายถึง  กระบวนการที่ทําใหเกิดการเห็นคุณคา เกิดความ
ตระหนัก และการเขาใจถึงการอยูรวมกันของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง โดยใชทักษะการเรียนรูเชิงระบบและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในสถานการณจริง
เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยมีเปาหมายใหเกิดจิตสํานึกการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนบานหัวทุง 

การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเรียนรูจากส่ิงตางๆ รอบตัวจากคําส่ังสอนของคน                 
ในครอบครัว การสังเกตจากสภาพแวดลอม ซ่ึงคนจะรับรูตอส่ิงตางๆ และสามารถคิดหาเหตุผล             
ไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ในท่ีนี้หมายถึง การเรียนรูของกลุมเยาวชนบานหัวทุงในดานการบริหาร
จัดการ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดาน ปาชุมชน แหลงน้ํา                     
แหลงอาหาร และแหลงสมุนไพร ของชุมชนบานหัวทุง 
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พัฒนาการของเยาวชน หมายถึงกระบวนการในการใหความรูสรางความตระหนัก 
สนับสนุนเยาวชนบานหัวทุงใหมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินตนเอง จนเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดผล
เชิงบวก ในชุมชนบานหัวทุงต้ังแตเร่ิมกอต้ังกลุมสตรีผูนําชุมชนบานหัวทุงจนถึงปจจุบัน 

 กระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง การนําความรู และทักษะในเร่ือง                   
ภูมิปญญาทองถ่ิน กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาที่มีอยูในชุมชนบานหัวทุง ถายทอดโดยวิธีการ 
การสอน บอก ฝกหัด การเรียนรูจากประสบการณจากรุนสูรุน โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการของเยาวชนไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ปจจัยภายนอกชุมชน หมายถึง ความสัมพันธระหวางกลุมสตรีผูนําชุมชนบานหัวทุง       
กับชุมชนอ่ืน หนวยงานภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

 การยกระดับการสืบทอดความรู หรือ การพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเยาวชน
บานหัวทุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด การเรียนรู  สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
รวมถึงสามารถเปนผูถายทอดความรูท่ีไดรับใหกับผูอ่ืนได 

 กลุมสตรีผูนําชุมชน หมายถึง กลุมสตรีผูนําชุมชนบานหัวทุงท่ีรวมกลุมกันเพื่อดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษปาชุมชนบานหัวทุง แลวนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินถายทอด
สูเยาวชนหรือผูสนใจเรียนรู และเพ่ือใหมีความสอดคลองกับบริบทชุมชน บางกรณีอาจใชคําวา 
“กลุมแมญิงฮักถ่ิน” ซ่ึงมีความหมายเดียวกันกับคําวากลุมสตรีผูนําชุมชน 
  



 

กลุมสตรีผูนํา
ชุมชน  

(แมญิงฮักถิ่น) 

ถอดบทเรียน 

เยาวชน 

-การสรางความรูจากการเรียนรู
ดวยตนเอง (วิถีชีวิต) 
-การสรางความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
(ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม) 
-การสรางความรูจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (ทั้งจากภายใน
และภายนอกชุมชน) 
-การบันทึกชุดความรูของกลุม 

การกอตั้งกลุม 
-สถานการณที่กอใหเกิดการกอตั้ง 
-วัตถุประสงคของการกอตั้ง 
-วิธีการและขั้นตอนในการรวมกลุม 
-โครงสรางและความสัมพันธของ
กลุม 
ผูนําและสมาชิกกลุม 
-ผูนํา 
-สมาชิก 
บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบ 

ชุดความรูของกลุมสตรีผูนําชุมชน 
-ความตระหนักรูและเขาใจระบบ
นิเวศดิน น้ํา ปา 
-ความรูในการใชประโยชนจากดนิ 
น้ํา ปา 
-ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของ
ระบบนิเวศดิน น้าํ ปา กับความเชื่อ
เรื่องผี  
 

วิธีการถายทอดของกลุมสตรี
ผูนําชุมชน  
1) การถายทอดผานความเชื่อ  
2) การถายทอดผานตํานาน 
3)  การถ ายทอดพิ ธีกรรมที่
เกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ํา
ของชุมชน  
4) ถายทอดผานกิจกรรมและ
การปฏิบัติ 

(ผูถายทอด) 

(เนื้อหา/สาระ) 

(ผูรับการถายทอด) 

หลักการสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
-ความรู/ความเขาใจ 
-ความตระหนัก 
-เจตคติ 
-ทักษะ 
-การมีสวนรวม 

แนวทางปฏิบัติสิ่งแวดลอมศึกษา 3 
ระดับ       
-About Environment 
- In Environment 
-For Environment 

ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดวย
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา 
1 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
2 การยกระดับการเรียนรูโดยการปรับ
ประยุกตใชความรูใชในชีวิตประจําวัน 
3 การถายทอดความรูสูกลุมเยาวชน 
4 การสรางเครือขายการเรียนรู 

 

1.5 กรอบแนวคิด 
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