
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา โดยบทน้ีกลาวถึงบริบทชุมชน
บานหัวทุง บริบทปาชุมชนบานหัวทุง ภูมิปญญาทองถ่ินองกลุมสตรีผูนําชุมชน วิธีการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรี
ผูนําชุมชนสูเยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา และผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน                       
ดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 บริบทชุมชนบานหัวทุง 

4.1.1 ประวัติความเปนมา 

  ในอดีตหมูบานหัวทุงต้ังอยูในเขตหมูบานทุงละคร หมู 1 ตําบลเชียงดาว อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เดิมเคยอยูเปนกลุมชนเดียวกันท่ีขยายมาจากการที่คนพื้นราบเขาไป      
จับจองบุกเบิกในพ้ืนท่ีทํากินในพื้นท่ีปาท่ีอยูบริเวณผืนปาชายขอบผืนทางทิศตะวันตกของลําน้ําปง 
ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกของดอยหลวงเชียงดาวในเขตรักษาพันธุสัตวปา ซ่ึงพ้ืนท่ีเดิมเปนปารกทึบ  
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ ตามประวัติหมูบานเม่ือประมาณ 100 ปท่ีผานมา มีหมูบานหน่ึงช่ือวาหมูบาน   
ทุงลัวะกอน เหตุท่ีไดช่ือวาหมูหมูบานทุงลัวกอนเนื่องจากชาวบานเปนชาวลัวะชอบกินน้ําชา       
จาก ใบออนของเม้ียง และมีความนับถือพระฤาษีท่ีจําศีลภาวนาในถํ้าหลวงเชียงดาว ชาวบาน               
จึงนิยมคอน (หาบ) น้ําเม่ียงใสกระบอกไมไผไปถวายฤาษีทุกคร้ังเม่ือเดินผานทุงนา คําวาลัวะกอน 
จึงหมายถึงชาวลัวะ ตอมาไดแยกหมูบานออกมาตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2540 สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและชุมชนท่ีหนาแนน ทําให
การดําเนินงานและการปกครองของผูนําทองถ่ินเปนไปอยางไมท่ัวถึง อีกนัยหนึ่งการแยกหมูบาน
สืบเนื่องมาจากการเกิดความขัดแยงของระบบความคิดในการรักษาปา โดยแบงเปนสองความคิด 
คือ กลุมหนึ่งมีความคิดในการใชประโยชนจากปาเพื่อการดํารงชีวิต อีกกลุมหนึ่งมีความคิดในการ
รักษาปาเพื่อใชประโยชนจากผลผลิตจากปา ฉะนั้นจึงทําการแยกเปนสองหมูบาน คือ หมูบานทุง
ละครไดถือสิทธ์ิในผืนนาสวนใหญ และหมูบานหัวทุงไดถือสิทธ์ิในบริเวณปาชุมชน ปจจุบันท้ัง
สองหมูบานใชทรัพยากรและรวมกันอนุรักษทรัพยากรที่เปนทรัพยสินสวนรวมอยางดี 
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  บริเวณท่ีตั้งของหมูบานหัวทุง มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากมีการตั้งชุมชนชนอยูรายรอบปาผืนใหญทางทิศตะวันออกของดอยหลวงเชียงดาว ชาวบาน                  
ไดใชประโยชนจากปาในการดํารงชีวิต และมีการอนุรักษปาไมควบคูกันไป จึงทําใหบริเวณ         
ปาตนน้ําของขุนหวยแมลุและหวยละครแหงนี้ยังคงความอุดมสมบูรณและหลอเล้ียงชีวิต             
ของชาวบานตลอดมา 

 
ภาพ 4.1 บานหัวทุง หมู 14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

 4.1.2 ท่ีตั้ง 

  หมูบานหัวทุง ตั้งอยูหมูท่ี 14 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
ตั้งอยูทางทิศเหนือ ของ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากตัวอําเภอ      
เชียงดาว ไปตามถนนเชียงใหม - ฝาง แยกทางซาย เขาบานทุงละครไปประมาณ 3 กิโลเมตร       
รวมระยะทางทั้งส้ิน 8 กิโลเมตร จากอําเภอเชียงดาว 
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ภาพ 4.2 ภาพถายทางอากาศ บานหัวทุง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

ท่ีมา: สํานักบริหารพื้นท่ีอนรัุกษท่ี 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.3 ภาพถายทางอากาศ ปาชุมชนบานหัวทุง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

ท่ีมา: สํานักบริหารพื้นท่ีอนรัุกษท่ี 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2553 

  

บานหัวทุง 
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 4.1.3 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ บานสหกรณ หมูท่ี 8 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 ทิศใต  ติดตอกับ บานทุงละคร หมูท่ี 1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับ หนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 32  
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว บานถํ้า หมูท่ี 5 ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

 4.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

  หมูบานหัวทุงมีสภาพเปนปาชุมชนท่ีตั้งอยูขอบผืนปาดอยเชียงดาว  ในป           
พ.ศ. 2541 มีการประกาศใหผืนปาบริเวณนี้เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว ลักษณะทาง            
ภูมิประเทศสวนใหญ เปนท่ีราบและบางสวนเปนท่ีดอน มีดอยนางและดอยหลวงโอบพื้นท่ีทางดาน
ทิศตะวันตกมีพรรณไมและพืชพันธุตามธรรมชาติหลากหลายชนิด และมีเขตปาชุมชนที่ชาวบาน
สามารถเขาไปใชสอยเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน และกลายเปนแหลงศึกษาธรรมชาติของชาวบาน
และหนวยงานที่สนใจเขามาทัศนศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก (สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู, 2551) 

 4.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 

  หมูบานหัวทุง ถูกโอบลอมดวยเทือกเขาท้ังดอยนางและดอยหลวงเชียงดาว จึงมี
สภาพอากาศที่หนาวจัดในชวงฤดูหนาว ตั้งแตเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ มีหมอกปกคลุม        
ท้ังบนยอดดอย และพื้นราบ สวนหนารอนต้ังแตเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ในชวงเชาอากาศ
หนาว กลางวันอากาศรอน และอากาศเย็นสบายในชวงเย็น หนาฝนเร่ิมตนประมาณเดือนมิถุนายน-
เดือนกันยายน มีฝนตกชุกแตไมเกิดปญหานํ้าปา เนื่องจากมีทรัพยากรปาไมคอยดูดซับน้ําไว อีกท้ัง
ยัง  ชวยใหทรัพยากรปาไมเจริญเติบโตไดดี สงผลใหเกิดผลผลิตจากปาจํานวนมาก ชวงฤดูฝน       
จึงเปนฤดูท่ีชาวบานสามารถนําผลผลิตจากปา โดยเฉพาะหนอไม เห็ด หรือผักตางๆ มาจําหนาย   
เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวไดเปนอยางดีเชนกัน (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 
อางแลว) 

 4.1.6 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

  ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยอาชีพหลัก
นั้นชาวบานหัวทุงสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานาเปนหลัก พืชหลักท่ีปลูกไดแก ขาว ขาวโพด     
และถ่ัวเหลือง ซ่ึงสามารถแยกเปนการปลูกพืชในรอบ 1 ป ไดดังนี้ 
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ตาราง 4.1 แสดงการปลูกพชืในรอบ 1 ป 

ท่ี พืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขาว             

2 ขาวโพดแลง             

3 ขาวโพดฝน             

4 ถั่ว             

5 มันอะลู             

6 ลําไย             

7 ถั่วลิสง             

8 ผักสวนครัวทุกชนิด             

ท่ีมา: แมหลา ศรีบุญยัง ประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน, 2553 

  สวนอาชีพเสริมนั้นชาวบานหัวทุงสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานาเปนหลัก 
พืชหลัก  ท่ีปลูก ไดแก ขาว ขาวโพด และถ่ัวเหลือง สวนอาชีพรอง คือ การ รับจาง เก็บของปา       
มาขาย และการสานกวย (ตะกรา) แตการสานกวยเปนอาชีพท่ีไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย 
จุดกําเนิดอาชีพหัตถกรรมจักรสานหรือการสานกวยไดเร่ิมข้ึนราวป พ.ศ.2525  เม่ือปาบุญและครู
ไหว ซ่ึงเปนบุคคลท่ีชาวบานหัวทุงรูจักกันเปนอยางดี ไดนําเอาตะกราหรือกวยผักกาดมาแนะนําให
ชาวบานไดทดลองปฏิบัติ เม่ือชาวบานไดทดลองและจําหนายจึงทําใหเกิดรายไดเพิ่มเติมใหกับ
ชาวบานหัวทุงซ่ึงขณะนั้นบานหัวทุงยังไมไดแยกออกมาจากหมูบานทุงละคร ตอมาป พ.ศ.2525 
เม่ือชาวบานบานหัวทุงไดนําอาชีพสานกวยมาเปนอาชีพเสริมในครอบครัวมากข้ึน ความตองการใช
ไมไผในปาจึงเพิ่มมากข้ึนตาม จึงทําใหปาไผถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากไผเปนพืช              
ท่ีสามารถใชประโยชนไดตลอดท้ังอายุขัย จึงทําใหชาวบานสามารถใชประโยชนจากไผไดทุกสวน
และทุกชวงการเจริญเติบโต อาชีพสานกวยสามารถสรางรายไดใหกับคนในหมูบานหัวทุงได     
อยางม่ันคง ดังท่ีงานวิจัยของ ศุภัทรา ผลเพ่ิม (2551) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจัดการปาเศรษฐกิจ
ชุมชนบานหัวทุง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ในอดีตกวยเปนอาชีพเสริมแตปจจุบัน    
ไดกลายเปนอาชีพหลักจึงเกิดการแยงชิงทรัพยากรมากข้ึน  เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงขนาด             
ความตองการใชทรัพยากรที่ เพิ่มมากยิ่ง ข้ึน  พอหลวงติ๊บ  ศรีบุญยัง  จึงเ ร่ิมมีการรวมกลุม               

เก็บเก่ียวผลผลิต 
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เพื่อดําเนินการจัดการการใชไมไผบงข้ึน  ภายใต ช่ือโครงการ “ปาไผเศรษฐกิจ” ซ่ึงไดรับ              
การสนับสนุนพื้นท่ีจํานวน 42 ไรเพื่อใชในการปลูกปาไผเศรษฐกิจ จากหนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยไมไผท่ีปลูกใชเวลาในการเติบโต 6 ป เม่ือกอไผเร่ิมแตกกอ
จึงมีการตัดแจกจายแกสมาชิก โดยใหผูหญิงเปนผูดูแลจัดการการแบงขนาดของไผท่ีคละกันออก
จากกัน ซ่ึงผูหญิงทุกคนเปนผูดูแลกอไผทุกกอจนไดกอไผท่ีมีขนาดเทากัน ผลของการจัดการทํา
โครงการปาเศรษฐกิจเบ้ืองตนสามารถขายผลิตภัณฑกวยเพิ่มข้ึน ท้ังยังชวยใหครอบครัวมีรายได
เพิ่มเฉล่ียครัวเรือนละ 4,000-5,000 บาท รายไดของแตละครอบครัวอาจมากหรือนอยข้ึนอยูกับเวลา
ในการทํางานและจํานวนสมาชิกในบาน จากความสําเร็จของโครงการที่ผานมาทําใหหนวย
พัฒนาการเคล่ือนท่ี 32 จัดต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซ่ือเคร่ืองจักตอก โดยมอบเปนทุนใหหมูบานหัวทุง
จํานวน 2 เคร่ือง และใหการอนุมัติพื้นที่เพื่อใชในการปลูกปาไผเศรษฐกิจเพิ่มอีก 104 ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4 อาชีพสานกวย (ตระกรา) ของชุมชนบานหวัทุง  

 ลักษณะทางสังคม เนื่องจากหมูบานหัวทุงเปนสังคมชนบทท่ีสืบเช้ือสายมาจาก
คนลัวะ จึงมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติอยางเหนียวแนน พึ่งพาอาศัยกันแบบพี่นอง มีความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นไดจากจากการรวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ ของหมูบาน
ดวยความสมัครใจ ซ่ึงถือเปนเอกลักษณอันโดดเดนของสังคมชนบท ดังนี้  

 4.1.6.1 ศาสนา การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ในหมูบานแสดงใหเห็นถึง   
ความสามัคคีปรองดอง และยังบงบอกถึงความศรัทธาในศาสนาและนับถือผีบรรพบุรุษรวมกัน  
ของชาวบานหัวทุง ศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีชาวบานหัวทุงนับถือ มีวัดหัวทุงเปนศูนยรวม          
แหงจิตใจ และเปนสถานท่ีในการรวมกลุม ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม
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สาธารณประโยชนรวมกัน เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ศรัทธาวัดเดียวกัน” การนับถือผีบรรพบุรุษเกิดจาก
บรรพบุรุษเดียวกันและญาติทางการแตงงาน เห็นไดชัด เม่ือถึงวัน “ปใหมเมือง” หรือวันสงกรานต
ตามปฏิทินของไทย เหลาเครือญาติจะทําพิธีรดน้ําดําหัวและขอขมาตอผูอาวุโสที่เปนเครือญาติ
เดียวกัน หลังจากนั้นผูอาวุโสจะกลาวคําอวยพรให เปนภาษาทองถ่ิน เรียกวา “การปนปอน”         
และเรียกคําอวยพร วา “กําปอน” สุดทายบรรดาลูกหลานก็จะทําการรดน้ําดําหัวผีบรรพบุรุษรวมกัน 
โดยการไหว “กู” หรือสถานท่ีเก็บกระดูกของบรรพบุรุษหรือไหวรูปภาพเพื่อเปนการแสดง        
ความเคารพและขอพรในโอกาสเร่ิมตนปใหม 

        4.1.6.2 การปกครอง ในหมูบานมีผูนํา 2 ลักษณะคือ ผูนําท่ีเปนทางการ และผูนํา     
ท่ีไมเปนทางการ ผูนําท่ีเปนทางการสวนใหญมาจากการเลือกต้ัง หรือการแตงต้ังจากคนในหมูบาน 
ผูนําทําหนาท่ีเปนตัวแทน ของชาวบานเพ่ือประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน       
เปนหลักเพื่อทําการพัฒนาหมูบาน เชน กํานัน ผูใหญบาน และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ผูใหญบานคนปจจุบัน คือ พอประจักษ บุญเรือง สวนผูนําท่ีไมเปนทางการ หรือผูนําตามธรรมชาติ 
เปนบุคคลท่ีชาวบานใหความศรัทธา เคารพนับถือและเช่ือฟง บุคคลเหลานี้เปนผูมีองคความรู
เกี่ยวกับชุมชนอยางลึกซ้ึงเนื่องจากชวงชีวิตไดคลุกคลีอยูในชุมชนจึงยอมประสบและรูเห็น
เหตุการณตางๆ ในชุมชนเสมอ ผูนําอยางไมเปนทางการยังทําหนาท่ีในการประกอบศาสนพิธีตางๆ 
อีกท้ังยังสามารถใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางใหกับคนในหมูบานโดยอาศัยประสบการณ         
ท่ีส่ังสมมาเปนระยะเวลายาวนาน จึงถือไดวาผูนําอยางไมเปนทางการเปรียบเหมือนปราชญชาวบาน               
ท่ีทรงคุณคา 

        4.1.6.3 การสาธารณสุข หมูบานหัวทุงมีสถานบริการสาธารณะสุขเบ้ืองตน ไดแก 
กองทุนเวชภัณฑและยามีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม .)  จํานวน  35 คน              
คอยผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันใหบริการในสวนของอุปกรณเวชภัณฑและยาแกคนในหมูบาน   
พรอมท้ังใหความรูและคอยสอดสองดูแลระบบสาธารณสุขในหมูบาน สวนสถานีอนามัย            
บานหัวทุ งอยู ในหมูบ าน  มี เจ าหนา ท่ีคอยใหบริการเกี่ ยวกับการปฐมพยาบาลเ บ้ืองตน                   
และโรงพยาบาลเชียงดาวซ่ึงอยูหางจากหมูบานเพียง 5 กิโลเมตร จึงสะดวกตอการเดินทางไป       
รับบริการจากทางโรงพยาบาล นอกจากมีการรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันแลว ภายในหมูบานยังมี
การรักษาโดยการเปา (การทองคาถาบาลีและเปารายคาถา) และการรักษา ดวยยาสมุนไพรท่ีหาได
ท่ัวไปในหมูบาน เชน กานพลู หญาหนวดแมว บัวบก  วานหางจระเข ฟาทลายโจร มะขามปอม 
กระชาย เปนตน ผูท่ีใชวิธีการเปาเพื่อรักษาและเช่ียวชาญในการใชยาสมุนไพรถือเปนปราชญ
ชาวบานท่ีมีองคความรูเร่ืองสรรพคุณของพืชสมุนไพรท่ีเปนผลผลิตจากปาท่ีอุดมสมบูรณของของ
หมูบานนั่นเอง 
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  4.1.6.4 ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ 

         พิธีบวชปา จัดข้ึนเปนประจําในชวงวันสําคัญตางๆ ในรอบ 1 ป เชน ทุกวันท่ี 5 
ธันวาคม วันท่ี 12 สิงหาคม และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติใหกับคนในหมูบาน การประกอบพิธีบวชปาจัดข้ึนบริเวณขุนน้ํารูซ่ึงเปนตนน้ํา
ของลําหวยลําธารและแมน้ําสายหลัก หลอเล้ียงคนในหมูบานมายาวนาน ในวันประกอบพิธี
ชาวบานจะนําอาหารคาวหวานพรอมท้ังจตุปจจัยมารวมกัน มีการนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธ
มนตและประกอบพิธีกรรม หลังจากนั้นชาวบานชวยกันนําผาเหลืองท่ีผานพิธีกรรมมาแลว ไปผูก
กับตนไมในเขตปาชุมชน เปรียบเสมือนวาตนไมตนนั้นเปนตัวแทนของพระพุทธเจา ถาหากผูใด
ทําลายเชื่อกันวาจะมีส่ิงรายเกิดข้ึนในชีวิต กลาวไดวาพิธีบวชปาเปนอีกกลวิธีหนึ่งในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชความเช่ือทางศาสนาเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงถือเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของผูคน
มาอยางชานาน เม่ือไมมีคนตัดตนไมปาไมในชุมชนก็สามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ีโดยไมมีส่ิง
ใดมารบกวน ถือเปนประเพณีที่สงผลตอวิถีชีวิตท้ังทางตรงและทางออมในการดํารงชีวิตของคน
บานหัวทุงมาชานาน 

         พิธีเล้ียงผีขุนน้ําและพิธีเล้ียงผีฝาย จัดข้ึนเปนประจําในชวงเดือนมิถุนายน(เดือน 9 
เปงเหนือ) ของทุกป เพื่อใหฝนตกตามฤดูกาล มีน้ําเพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
การประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีขุนน้ํา มีของเสนไหวสําคัญ คือ หัวหมู ดอกไม ธูป เทียน บุหร่ี          
และเหลา เพื่อบูชาแกเทวดา ผูพิทักษรักษาขุนน้ําและผืนปาบริเวณโดยรอบ โดยผูทําพิธีจะจุดธูป
แลวทองคาถาเรียกใหเทวดามารับเครื่องเสนไหวจนเสร็จ รอจนธูปไหมจนหมดดอกแลวจึงแบง
อาหารที่ใชเสนไหวนั้นใหกับชาวบานท่ีมารวมพิธีเล้ียงผีขุนน้ําถือเปนการแสดงออกถึงความเคารพ
ยําเกรงตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีคอยปกปองดูแลรักษา ปาชุมชนบานหัวทุงใหมีความอุดมสมบูรณ         
เปนแหลงปจจัยส่ีหลอเล้ียงชาวบานหัวทุงเสมอมา 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.5 การประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีขุนน้ําของชุมชนบานหัวทุง 
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4.2 บริบทปาชมุชนบานหัวทุง 

 4.2.1 ความเปนมาของปาชุมชนบานหวัทุง 

  บานหัวทุงมีประวัติศาสตรเกี่ยวกับปามากมายไมวาจะเปนปาสัมปทาน ปาไผ    
ปางกองจาง ปาเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเหตุท่ีมีประวัติศาสตรเกี่ยวกับปามากเน่ืองจากวิถีชีวิต             
ของชาวบานบานหัวทุงผูกพันกับปาและการทําการเกษตร โดยมีการเกื้อกูลกันและกันระหวางดิน 
น้ํา ปา และชาวบานหัวทุง จากการท่ีปาทําหนาท่ีผลิตอาหาร เปนท่ีกักเก็บน้ําและใหความรมเย็น 
ชาวบานจึงใหความดูแลการเอาใจใสแกปาโดยการอนุรักษธรรมชาติโดยมีกลุมตางๆ ไมวาจะเปน
กลุมแกฝาย ซ่ึงเกี่ยวกับน้ํา กลุมสตรีผูนําชุมชนเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพรในปา และกลุมเยาวชน
ท่ีใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน 

  พอประจักษ ศรีบุญเรือง ประธานกลุมปาชุมชนบานหัวทุง กลาววา “ส่ิงท่ีทําใหเรา
เห็นถึงปญหาท่ีตามมาจากการท่ีปาถูกสัมปทาน คือ สภาพปาแหงแลงทําใหผลผลิตดานอาหาร     
จากปามีจํานวนลดนอยลง ปริมาณนํ้าบริเวณขุนน้ํารูหรือตนน้ําแมลุก็ลดลงตามไปดวย ผูซ่ึงท่ีไดรับ
ผลกระทบมากท่ีสุด คือ เกษตรกรที่ตองใชน้ําในการทําการเกษตร และการอุปโภคบริโภค”  

  ในสวนของปาสัมปทานบานหัวทุง ไดถูกสัมปทานครั้งแรกโดยประเทศอังกฤษ
ซ่ึงไดเขามาสัมปทานไมสัก และตอมากรมปาไมไดดําเนินการจัดการใหเปนปาสงวนแหงชาติ เม่ือป    
พ.ศ.2507 และไดจัดโครงการปาสัมปทานไมสักใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) เม่ือวันท่ี 
24 มีนาคม พ.ศ. 2515 และโครงการปาสัมปทานไมกระยาเลยใหกับบริษัทปาไมจังหวัด เม่ือวันท่ี     
5 กันยายน พ.ศ. 2516 การอนุญาตใหมีการสัมปทานปาไมในครั้งนั้นเปนเหตุทําใหปาไมบริเวณ   
ดอยเชียงดาวตลอดจนบานหัวทุงถูกตัดฟน โคนลมและถูกบุกรุกแผวถางลงไปมากมาย ท้ังท่ีถูกตอง   
และไมถูกตองตามกฎหมาย จนเม่ือวันท่ี 14  มกราคม พ.ศ.2518 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติกําหนดให 
ปาเชียงดาวเปนปาตนน้ําลําธารช้ันหนึ่ง หามมิใหมีการสํารวจคัดเลือกไม รวมถึงการอนุญาตกระทํา
การใดๆ เกี่ยวกับปาโดยเด็ดขาด เนื่องจากปาของพื้นท่ีท่ีถูกสัมปทานมีสภาพภูมิประเทศ               
เปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน  มีสภาพปาหลายชนิดหลายประเภท มีความหลากหลายทั้งทางดาน
พืชพรรณของปาไมและพันธุสัตวปา  อีกท้ังยังเปนปาตนน้ําของแมน้ําปงอีกดวย ตอมาในป พ.ศ. 
2519 กรมปาไมไดจัดสงนักวิชาการปาไมเขาไปสํารวจสภาพปาและดําเนินการตามลําดับข้ันตอน
จนกลายเปนเขตรักษาพันธุปา พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503 (ปจจุบันได
ปรับปรุงแกไขเปนพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาป พ.ศ.2535) จนกระท่ังป พ.ศ.2521 
จึงไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหบริเวณปาดอยเชียงดาว ซ่ึงครอบคลุมถึงอาณาบริเวณหมูบาน   
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หัวทุงใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยเรียกวา “เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม” (สัมภาษณ พอประจักษ ศรีบุญเรือง, 2553)  

  สําหรับชาวชุมชนบานหัวทุงหลังจากท่ีมีการเลิกการสัมปทานปาและกรมปาไม
และไดกําหนดใหเปนเปนเขตรักษาพันธุสัตว ชาวบานไดเร่ิมเขามาดูแลรักษาปาในลักษณะเดียวกับ        
การจัดต้ังปาชุมชน โดยเร่ิมมีการดูแลจัดการการใชประโยชนจากปามาเปนระยะเวลา 35 ป หลังจาก
นั้นจึงไดมีการประกาศจัดต้ังเปนปาชุมชนซ่ึงอยูในเครือขายปาชุมชนภาคเหนือข้ึนอยางเปนทางการ 
เ ม่ือป พ.ศ.2540 โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการปาชุมชนข้ึนมีการประกาศขอบเขตพื้นท่ี             
และรวมกันกฎระเบียบอยางเปนทางการข้ึน และท่ีสําคัญคือ เกิดความเขาใจของชาวบานตอการ
จัดการปาชุมชน เกิดความตระหนักและรูสึกสํานึกรักทรัพยากรธรรมชาติ โดยไมตองการใหเกิด
เหตุการณหรือความเสียหายตอทรัพยากรปาไมเหมือนดังท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตอีกตอไป 

 4.2.2 การจัดการปาชุมชนบานหัวทุง 

  ในชวงท่ีมีการจัดการกอต้ังปาชุมชนโดยมีเจาหนาท่ีของกรมปาไมเขามาดูแลนั้น 
ชาวบานเองก็ไดมีการจัดการปาชุมชนโดยการต้ังกฎระเบียบในการดูแลรักษาปาชุมชน                
โดยชาวบานมีสวนรวมในการรวมแสดงความคิดเห็นและกําหนดกฎเกณฑตางๆ รวมกัน ท้ังในดาน
การใชประโยชน การจัดการ และการดูแลรักษา เพื่อนําไปสูแนวทางการจัดการอยางมีสวนรวม      
ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมของปาชุมชนบานหัวทุง มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบในการใชประโยชนและดูแล
รักษาปาชุมชน 

  2) มีการจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชน  

  3) มีการกําหนดขอบเขต แนวเขตพ้ืนท่ีปา โดยจัดทําปายท้ังแนวเขตพื้นท่ีปาอนุรักษ
และปาใชสอย 

 4) มีการทํากิจกรรมดานการอนุรักษปารวมกันของชาวบาน เชน ทําแนวกันไฟ 
ออกสํารวจปา รวมกันปลูกปา เพื่อฟนฟูปาท่ีเส่ือมโทรมในวันสําคัญตางๆ 

 5) มีการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชุมชน ปายแสดงพรรณพืชหรือพันธุ
ไมพื้นถ่ิน และจัดใหปาชุมชนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถ่ินและการแลกเปล่ียนเรียนรู
ส่ิงตางๆ ในชุมชนใหกับบุคคลและหนวยงานท่ีสนใจ 

 6) มีการนําเอาภูมิปญญา ความเช่ือ มาประยุกตใชในการจัดการดูแลปาชุมชน
ควบคูไปกับการใชกฎระเบียบ  เชน  พิ ธีบวช  พิ ธี สืบชะตาปา  พิ ธี เ ล้ียงผีขุนน้ํ า  (ตนน้ํ า )                   
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การประสานงานเช่ือมโยงเครือขายปาชุมชนในหมูบานอ่ืนๆ ใหเขารวมกิจกรรมรักษาปา เชน     
การสืบชะตาปา พิธีบวชปา เปนตน 

 7) รวมกิจกรรมเกี่ยวกับเครือขายปาชุมชนภาคเหนือตอนบน 

 8) รวมสนับสนุนผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับประชาชน 

4.2.2.1 บทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนกฎระเบียบปาชุมชน 

  1) ผูทําความผิดโดยตัดไมทุกชนิดในเขตปาอนุรักษปรับตนละ 5,000 บาท/ตน 
และยึดของกลางเปนของสวนรวม 

  2) ผูทําความผิดโดยบุกรุกแผวถางปาอนุรักษมีโทษปรับตารางวาละ 2,000 บาท 
และยึดพื้นท่ีบุกรุกคืน เพื่อทําการปรับปรุงใหอยูในสภาพเดิม 

  3) ผูทําความผิดโดยเขาไปหาหนอไมในเขตปาอนุรักษมีโทษปรับกิโลกรัมละ 100 
บาท ในกรณีท่ีมีการซื้อขายกันมีโทษท้ังผูขายและผูซ้ือปรับกิโลกรัมละ 100 บาท 

  4) ผูทําความผิดโดยเขาไปเผาปาท้ังเจตนาและไมไดเจตนามีโทษปรับตารางวาละ 
1,000 บาท 

  5) ผูทําความผิดโดยเขาไปลาสัตวหรือฆาสัตวในเขตปาอนุรักษมีโทษปรับ กิโลกรัม
ละ  1,000  บาท 

   6) ผูท่ีนําเอาของปาออกจากปามีโทษปรับช้ินละ 1,000 บาท 
  7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการทําผิดกฎจะถูกปรับเปน 2 เทาตอความผิดนั้นๆ 

  8) ของกลางและเงินคาปรับ จะนําเขากองทุนพัฒนาหมูบานและปาชุมชน 

  9) ผูท่ีนําหนอไมหรือไมทุกชนิดออกจากหมูบานมีขอลงโทษ คือ 

       9.1) ผูนําหนอไมออกจากหมูบาน ปรับกิโลกรัมละ 50 บาท 
         9.2) ผูท่ีนําไมจากปาออกจากหมูบาน ปรับกิโลกรัมละ 100 บาท พรอมยึดของ
กลางไวใชประโยชนอีกตอไป 

  10) ผูท่ีทําลายหรือกอความเสียหายตอเคร่ืองหมายเขตปาชุมชน มีโทษปรับคร้ังละ 
3,000 บาท 

  11) ผูท่ีเคล่ือนยายเคร่ืองหมายแนวเขตปาชุมชน มีโทษปรับคร้ังละ 3,000 บาท 

4.2.2.2 กฎระเบียบขอปฏิบัติปาใชสอย 
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  1) หามตัดไมทุกชนิดในบริเวณปาใชสอย ยกเวนกรณีท่ีจําเปน โดยตองได          
รับอนุญาตจากคณะกรรมกอน 

       1.1) กรณีสรางบาน  อนุญาตใหตัดมาสรางบานไดคร้ังละ 1 หลัง โดยตัดไม       
1 ตน ปลูกแทน 5 ตน โดยตองแจงคณะกรรมการกอนทุกคร้ัง 
      1.2) อนุญาตใหใชไมแหงทําฟนได 
      1.3) หามตัดไมไผเพื่อขาย แตอนุญาตใหตัดมาใชประโยชนในการสรางบานได 

 2) หามทําการแผวถาง บุกรุก หรือ ขยายเขตพื้นท่ีทํากินเขาไปในปา 

  3) อนุญาตใหนําของปาท่ีใชประโยชนได เชน เห็ด  หนอไม  สมุนไพร  มาใชได 

  4) หามนําของปาในบริเวณนั้นออกนอกหมูบาน 

  5) หามตัดไมไผเพื่อซ้ือขายออกนอกบานโดยเด็ดขาด 

  6) หามบุคคลภายนอกเขามาตัดไมในปาใชสอย 

  7) หามทําการซ้ือขายหนอไมหรือเพ่ือนํามาทําหนอไมอัดปบโดยเด็ดขาด 

  8) หามจุดไฟเผาปาท้ังเจตนาและไมเจตนา 

  9) กฎระเบียบทุกขอสามารถเปล่ียนแปลงไดในท่ีประชุมเม่ือมีการลงคะแนนเสียง 
1 ใน 2 ของท่ีประชุม 

 4.2.3ประโยชนท่ีไดรับจากการดูแลปาชุมชน 

 พอประจักษ ศรีบุญเรือง ประธานกลุมปาชุมชนบานหัวทุง กลาววา ในอดีตปาบริเวณเขต
ปาชุมชนเคยถูกสัมปทานใหกับบุคคลภายนอก ทําใหทรัพยากรปาไมเส่ือมโทรม แตเม่ือมีองคกร
ตางๆ เชน โครงการจัดการลุมน้ําแมปงตอนบน มูลนิธิ YMCA เขามาสงเสริมใหความรูกับชุมชน
พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดูแลและฟนฟูปา จึงทําใหภาพในอดีตและปจจุบันตางกัน
โดยส้ินเชิง ความอุดมสมบูรณกลับฟนคืน ชาวบานไดรูซ้ึงและเกิดความตระหนักในคุณประโยชน
ของทรัพยากรปาไม ซ่ึงเปนสมบัติสวนรวมของคนในหมูบาน หลังจากนั้น คนในหมูบานจึงได
รวมกันร้ือฟนภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อนําใชในการดูและจัดการปาโดยเฉพาะในเร่ืองสมุนไพร        
และอาหารท่ีมาจากปา นํามาเปนตนทุนในการผลิตและการยังชีพของชาวบาน  

 ตนทุนในการผลิตและการยังชีพของชาวบาน สามารถจําแนกประโยชนท่ีชุมชน
ไดรับเนื่องจากการดูแลรักษาปาของชุมชน ไดแก แหลงน้ํา แหลงอาหาร แหลงสมุนไพร แหลง
ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



   
 

 

58

  4.2.3.1 แหลงน้ําตามธรรมชาติ 

  เม่ือปาอุดมสมบูรณก็ทําใหเกิดการเพิ่มข้ึนของปริมาณนํ้าในแหลงน้ํา ท้ังแหลงน้ํา
ใตดินท่ีมีอยูเปนปริมาณมาก ทําใหเกิดทางน้ําซับท่ีมีลักษณะเปนน้ําใตดินท่ีไหลซึมผานช้ันดิน      
ตามแนวดิ่งไปสะสมตัวในชั้นหินในแนวนอนหรือแนวราบจนมีปริมาณมากและไมสามารถไหล
ซึมผานไปไดอีก จึงเกิดแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีชาวบานเรียกกันวา ขุนน้ํารู และการเพ่ิมปริมาณ
แหลงของน้ําผิวดินในปาชุมชน ไดแก น้ําตก ลําหวย ปจจุบันกลายเปนลําหวยท่ีเปรียบเสมือนแมน้ํา
สายหลักของชาวบานโดยการใชประโยชนตางๆ โดยเฉพาะการเกษตรแหลงน้ําของชุมชนประกอบ
ไปดวยลําหวยตางๆ อาทิ เชน ลําหวยละคร ใชเปนแหลงน้ําดานการเกษตร ลําหวยแมลุเปนลําหวย  
ท่ีเปนแหลงน้ําซับจากใตดินบริเวณพื้นท่ีปามีน้ําไหลตลอดฤดูกาล  สวนใหญชาวบานใชประโยชน
ในการเกษตร และจับสัตวน้ําเพื่อบริโภค เปนตน  

  4.2.3.2 แหลงอาหารตามธรรมชาติ 

  ผืนปาบานหัวทุงเปนผืนปาท่ีมาความอุดมสมบูรณไปดวยพรรณไมนานาชนิด     
ทําใหชาวบานไดใชประโยชนในการเขาไปหาอาหาร พืชผัก สมุนไพร สัตว แมลง เพื่อใชในการ    
ยังชีพในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีชาวบานวางเวนจากการทําการเกษตร ซ่ึงเปนชวง   
ท่ีขาดรายได ชาวบานก็จะมีวิธีลดรายจายในครอบครัวจากการที่เคยซ้ืออาหารในแตละวัน เปล่ียนมา
เปนการไปหาอาหารจากในปามากิน โดยสามารถแบงไดเปน 

  1) อาหารจากปาท่ีเปนพืช ในปาชุมชนบานหัวทุงมีอาหารจําพวกพืชเปนจํานวน
มาก บางชนิดออกท้ังป บางชนิดออกตามฤดูกาล ซ่ึงจะหมุนเวียนสับเปล่ียนกันและข้ึนเปนจุดๆ    
จากการศึกษาสามารถระบุรายช่ือและชวงเวลาในการเติบโตของพืชชนิดตางๆ ไดดังนี้ 

 

ตาราง 4.2 แสดงปฏิทินอาหารจากปาท่ีเปนพืชในปาชุมชนบานหวัทุง ในรอบ 1 ป 

ท่ี ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 หนอไมไผ             

2 หนอไมซาง             

3 หนอไมบง             
4 หนอไมปวง             

5 หนอไมฮวก             
6 เห็ดแดง             

7 เห็ดโคน             
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8 เห็ดฝอย             

9 เห็ดหูแมว             

10 เห็ดเขาตอก             
11 เห็ดถอบ             
12 เห็ดขาว             
13 เห็ดไขหาน             
14 เห็ดโคน

ปลวก 
            

15 เห็ดแตบ             
16 เห็ดมัน             
17 เห็ดลม             
18 ผักชะอม             
19 ผักบาฮาย             
20 ผักหนัง             
21 ผักกูด             
22 ผักหนาม             
23 ดอกลิงแลว             
24 ตูน             
25 ดอกกาน             
26 เตา(สาหราย)             
27 หัวมะหลาก             
28 กระชาย             
29 มะละ             
30 ผักกูดกอง             

31 ดอกตาง             

32 ผักแซว             

33 ลิดไม             

34 ตนฮุง             
35 ผักเปยก             

36 ผักกาดเจาะ             

37 ผักตนนก             

38 ยอดเดา             

39 ผักพอคา             
40 หัวปลี             
41 บอนแกว             
42 ผักนางนอน             

ตาราง 4.2 (ตอ) 
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43 ผักฮ้ี             

44 ผักเฮียด             
45 ผักหวาน             
46 ผักเซี้ยว             
47 ผักบุง             
48 ผักโหม             
49 ผ๋ัม             
50 บุก             

ท่ีมา: แมหลา ศรีบุญยัง (ประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน), 2553 
 
          ตารางน้ีดัดแปลงมาจากการสัมภาษณ แมหลา ศรีบุญยัง(ประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน) 

2) อาหารจากปาท่ีเปนสัตว สัตวปาท่ีอาศัยอยูในบริเวณปาชุมชนบานหัวทุง มีอยู
มากมายหลายชนิด จํานวนของสัตวในแตละปมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของ
แหลงอาหารในปา และปริมาณฝนในแตละป สามารถแยกเปนตารางในแตละเดือนโดยแยกตาม
ชวงเวลาการพบสัตวแตละชนิด ดังนี้ 

ตาราง 4.3 แสดงปฏิทินอาหารจากปาจําพวกสัตวในรอบ 1 ป 

ท่ี ชนิดสัตว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 มดสม             

2 แมลงมัน             

3 แมลงจอน             
4 จั๋นโจ             

5 หนอนไมไผ             
6 ผ้ึง             

7 ตอ             

8 มิ้ม             

9 แตน             

10 แมลงเมา             
11 แมลงนุน             
12 ปลาซิว             
13 ปลาปอก             
14 กุง             

15 หอย             
16 กบ             
17 เขียด             

ตาราง 4.2 (ตอ) 
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18 ปู             
19 ไอโมง             
20 ลูกออด             

ท่ีมา:  แมหลา ศรีบุญยัง (ประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน), 2553 
          ตารางน้ีดัดแปลงมาจากการสัมภาษณ แมหลา ศรีบุญยัง (ประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน) 

   4.2.3.3 แหลงสมุนไพร จากความอุดมสมบูรณของปาสงผลใหมีแหลงสมุนไพร       
ตามธรรมชาติจํานวนมาก สมุนไพรเหลานี ้คือ ยาท่ีไดจากสวนตางๆ ของพืชและสัตว ซ่ึงยังมิได    
มีการผสมปรุงแตง แตนํามาใชดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรใหใชสะดวกมากข้ึน เชน นํามา
หั่นใหมีขนาดเล็กลง หรือนํามาบดเปนผง ในสวนของสัตว ไดแก เขา หนัง กระดูก ดี หรือเปนสัตว
ท้ังตัวเชน ตุกแก ไสเดือน และในสวนของสมุนไพรซ่ึงมีจํานวนมากมาย สามารถพบไดงายท้ังใน
บริเวณหมูบานและในปาชุมชน ดังนี้       

     ตาราง 4.4 แสดงชนิดของพืชสมุนไพร สวนท่ีนํามาใชประโยชนและสรรพคุณของพืชสมุนไพร           

ท่ี ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ/ประโยชน 

1 กาวเครือขาว ลําตน(หัว) ชวยเสริมฮอรโมนในหญิง 

2 กาวเครือแดง ลําตน(หัว) ชวยใหมีการเติมกําลัง(ยาชูกําลัง) 

3 กระชายแดง หัว แกความดันโลหิต รอนใน 

4 กระชาย หัว แกทองอืด ทองเฟอ 

5 กลวยน้ําหวา ผล แกโรคกระเพาะ 

6 กานพูล กาน, ใบ ขับลม แกปวดฟน 

7 กล้ิงกลางดง ราก แกเอ็นผิดปกติ 

8 ขางหัวหมู เปลือก อมแกปวดฟน 

9 ขา หัว แกกลาดเกล้ือน 

10 ขิง หัว แกขับเสมหะ แกคล่ืนไสอาเจียน 

ตาราง 4.3 (ตอ) 
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ท่ี ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ/ประโยชน 

11 ขม้ินชัน หัว แกฝ แผลพุพอง อาการอักเสบจากแมลง 

12 ขอย ใบ, กาน แกปวดฟน 

13 ข้ีเหล็ก ใบ แกฝ แผลพุพอง แกทองผูก 

14 มวงเลือด ลําตน แกริดสีดวง 

15 มะเดือยหิน ราก แกโรคนิ่ว 

16 มะเขือแจเครือ ลําตน ยาชูกําลัง 

17 หญาถอดปลอง ลําตน แกโรคนิ่ว 

18 มะกอกขาว ลําตน แกโรคมะเร็ง 

19 ตอง ตวบ เปลือก ทาแผลสด 

20 หงอนไกอู ลําตน ยาชูกําลัง 

21 ไมนมนาง ลําตน บํารุงน้ํานม 

22 หญาคา ลําตน แกปวดเอว 

23 ฮอสะปายควาย ลําตน ยาชูกําลัง 

24 โดไมรูลม รากและลําตน ยาชูกําลัง 

25 บอระเพ็ด เถาวัลย ยาชูกําลัง ถอนพิษไข เบ่ืออาหาร 

26 สมปอย ราก แกปสสาวะขัด 

27 ลางจืด เครือหน่ําแน ลําตน ถอนพิษตางๆ 

28 นางพญาเสือโครง ลําตน ยาชูกําลัง 

ตาราง 4.4 (ตอ) 
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ท่ี ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ/ประโยชน 

29 เสือกระทืบโรง ลําตน ยาชูกําลัง 

30 ไมดู เปลือก แกปวดฟน 

31 หัวขาวเยน็ ราก ยาชูกําลัง 

32 จายเครือแดง ลําตน, ราก แกโรคริดสีดวง 

33 มุงหยาด ลําตน ยาชูกําลัง 

34 ดูเครือ ลําตน, ราก แกโรคริดสีดวง 

35 เครือกองแกบ ลําตน, ราก แกโรคริดสีดวง 

36 ขาตนขอ ลําตน, ราก แกโรคริดสีดวง 

37 เครือกองแกบแดง เครือ(ลําตน) แกโรคมะเร็ง 

38 ปนแดง ลําตน แกโรคมะเร็ง 

39 ตนโจก เปลือก แกโรคทองรวง 

40 ตนปลวกนํ้า ลําตน, ราก แกโรคนิ่ว 

41 มะพราวไฟ ราก แกโรคนิ่ว 

42 หล่ีสัปปะรด หล่ี แกโรคนิ่ว 

43 มะเฟอง ราก แกโรคนิ่ว 

44 สาบเสือ ใบ, ลําตน หามเลือด 

45 แหนเครือ น้ํายาง แกขาง แผลในปาก 

46 ดีหมี ใบ แกผดผ่ืน 

ตาราง 4.4 (ตอ) 
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ท่ี ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ/ประโยชน 

47 ฮองดง ใบ ถอนพิษ 

48 ปดปวแดง ตน ดื่มขับเลือด 

49 มะขามปอมดนิ ราก แกสนเทาแตก 

50 ออนขาว ท้ังตน, ราก ปวดหลังปวดเอว 

51 อบเชย ใบ แกวงิเวยีน ขับลม 

52 ดอกคําฝอย ดอก ละลายไขมัน 

53 หญาปกกิ่ง ท้ังตน แกโรคมะเร็ง 

54 เครือเปรยปา เครือ แกขาง แผลในปาก 

55 มะแคว ราก, ใบ, ลําตน แกโรคเบาหวาน 

56 บุก หัว แกโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 

57 ขาวตอกเตน ราก ยาระบาย ขับพยาธิ 

58 แหวหมู ใบ แกทองอืด ทองเฟอ 

59 เสลดพังพอน ใบ แกแมลงกดัตอย 

60 วานหางจระเข ลําตน ทาแผลสด หาเลือด 

61 วานมหากาฬ ลําตน ถอนพิษ แกฝ 

62 เล็บมือนาง ใบ, ลําตน ขับพยาธิ 

63 มะแวงเครือ ผล แกไอ ขับเสมหะ 

64 ชุมเห็ดเทศ ใบ กลากเกล้ือน ฝ หนอง 

ตาราง 4.4 (ตอ) 
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ท่ี ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ/ประโยชน 

65 ตะไคร ลําตน ขับปสสาวะ ขับลม 

66 คราดหัวแหวน ใบ ยาชาเฉพาะที่ แกปวด 

67 พยายอ 

(เสลดพังพอนตัวผู) 

ใบ เริมงูสวัด แมลงกัดตอย ถอนพิษ  

68 พลู หัว ผ่ืนคัน 

69 ไพล หัว ไลยูง เคล็ดขัดยอก 

70 ฝกทอง ผล ฆาพยาธิในลําไส 

71 มะเกลือ ผล ยาถายพยาธิ 

72 มะขาม ผล ฆาพยาธิ แกทองผูก 

73 มะขามแขก ใบ แกทองผูก 

74 มะขามปอม ผล แกไอ ขับเสมหะ 

ท่ีมา: พอหลา สมพล ไชยมี (ประธานกลุมสมุนไพร), 2553 

 

          4.2.3.4 แหลงศึกษาและดํารงความเปนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

          เมื่อมีปาท่ีเปนท้ังแหลงอาหาร ยารักษาโรค รวมทั้งอุดมสมบูรณของระบบ
นิเวศนแลวส่ิงท่ีขาดไมไดคือ การดูแลรักษาปาและปลูกฝงจิตสํานึกแกคนรุนหลังสืบทอดตอไป   
จากรุนสูรุนจึงมีการจัดเสนทางการศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมการปลูกปา การประกอบพิธีกรรมรวม
การดูแลรักษาปา เชน พิธีบวชปา ในเร่ืองของนํ้ามีการเล้ียงผีขุนน้ํา ซ่ึงส่ิงเหลานี้ถือเปนการปลูกฝง
แนวคิดจิตสํานึกของคนใหเกิดความรักหวงแหนปาซ่ึงเปนทรัพยากรของสวนรวม พรอมท้ังปลูกฝง
วัฒนธรรม ความเช่ือ ประเพณีท่ีดีงามใหลูกหลานสืบทอดเจตนารมณตอไป 

 

ตาราง 4.4 (ตอ) 



   
 

 

66

4.3 กลุมสตรีผูนําชุมชน 

 4.3.1 ความเปนมาของกลุมสตรีผูนําชุมชน  

  สตรีผูนําชุมชนเร่ิมกอต้ังข้ึนประมาณป พ.ศ.2541 เนื่องจากการไดเล็งเห็น                  
ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตอการดํารงชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะดานอาหารจากปา       
เชน ผัก หนอไม เห็ด พืชสมุนไพร ซ่ึงผูหญิงมักเปนผูออกไปหาของปาเพื่อนํามาประกอบ           
เปนอาหารอยูเสมอ เนื่องจากบทบาทของแมบานหรือเพศหญิงกับการใชประโยชนจากปาชุมชน
บานหัวทุงนั้นแตกตางจากเพศชาย กลาวคือ เพศชายเนนการใชประโยชนดานการลาสัตว การใช
ประโยชนจากไมเพื่อสรางท่ีอยูอาศัย สวนเพศหญิงจะเนนการประโยชนเพื่อเปนแหลงอาหาร       
ในชีวิตประจําวัน แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนในการใชประโยชนจากทรัพยากร (สัมภาษณ
แมหลา ศรีบุญยัง, 2552) “กลุมสตรีผูนําชุมชน” เร่ิมกอตั้งข้ึนจากผูนํากลุมคือ แมหลา ศรีบุญยัง ท่ีมี
ความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรที่ เ อ้ือตอการดํารงชีวิต  และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ           
ความหลากหลายของทรัพยากรเหลานี้ไวใหคนรุนตอไป จึงเกิดแนวความคิดในการสํารวจ             
และรวบรวมขอมูลแหลงอาหารจากปา เพื่อนําไปสูการอนุรักษไวใหคนรุนตอไปไดใชประโยชน 
แมหลา ศรีบุญยัง จึงไดนําเสนอแนวคิดและรวมปรึกษาหารือกับแมบานในชุมชนบานหัวทุง มีกลุม
แมบานท่ีเห็นดวยและเขามารวมดําเนินการกอต้ังกลุมสตรีผูนําชุมชน จํานวน 49 คน โดยมีกิจกรรม
การเรียนรูของกลุมท่ีทํารวมกันคือ การสํารวจรายช่ือพันธุพืชท่ีตนเองรูจัก พรอมระบุตําแหนง     
ของพืช หลังจากนั้นมีการระดมความคิดเพ่ือแยกรายละเอียดวาพืชชนิดใดสามารถใชประกอบ
อาหารได พืชชนิดใดไมสามารถประกอบอาหารได และพืชชนิดใดเปนพืชสมุนไพร รวมไปถึง
สรรพคุณและวิธีการนําไปใชประโยชนของพืชสมุนไพรแตละชนิด ความรูดานพืชสมุนไพร          
ท่ีทุกคนรูจักและคุยเคยเปนอยางดี เพราะไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษและจากประสบการณ
การใชประโยชนในชีวิตประจําวัน จากการสํารวจจึงพบวา ปาชุมชนบานหัวทุงมีทรัพยากรที่สําคัญ
หลากหลายชนิด และเพียงพอตอการดํารงชีพ ท้ังยังสามารถนําไปจําหนายเปนรายไดเสริมใหแก
ครอบครัวไดอีกดวย  

  ในสวนของกลุมผูนําชุมชนไดดําเนินการมาแลว 10 กวาป ทําใหมีการสราง
เครือขายทางสังคมและเครือขายการเรียนรูรวมกับองคกรตางๆ เชน คณะกรรมการปาชุมชนบาน   
หัวทุง โครงการจัดการลุมน้ําแมปงตอนบน องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว โรงเรียนบานหัวทุง 
องคกรภายนอกชุมชน เชน กรมปาไม มูลนิธิ YMCAทําใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ มากมาย เชน 
การอนุรักษปารวมกับเครือขายปาชุมชน และกรมปาไม การจัดการเรียนรูรวมกับโครงการจัดการ
ลุมน้ําแมปงตอนบน การจัดการความรูรวมกับมูลนิธิ YMCA เปนตน แตกิจกรรมท่ีดําเนินการ   
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อยางเปนรูปธรรม คือ กิจกรรมท่ีดําเนินการกับกลุมเยาวชน โดยนํากิจกรรมเดินปาศึกษาธรรมชาติ 
9 จุดของกลุมผูนําชุมชนเขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา            
โดยดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2547 จวบจนปจจุบัน นอกเหนือจากกิจกรรมเดินปาศึกษาธรรมชาติ
แลว ทางโรงเรียนบานหัวทุงยังไดใหนักเรียนเขามาเรียนรูกับชาวบาน โดยใหผูเฒาผูแกเปนผูบอก
เลาเหตุการณความสําคัญของปาตอการดํารงชีวิตต้ังแตอดีต อีกท้ังครูยังเปนผูชวยเสริมบทเรียน    
โดยการเลานิทานเชิงเปรียบเทียบใหนักเรียนมองเห็นความสําคัญของปาไม ซ่ึงผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมพบวา นักเรียนใหความสนใจและใหความรวมมือกับชาวบานทําใหเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง สงผลใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษปาไมและดูแลรักษาส่ิงแวดลอมดวยความ
สมัครใจ 

  ในสวนของกลุมสตรีผูนําชุมชนไดรับการสนับสนุนและตอยอดโครงการ          
จากหลายหนวยงาน แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีย่ําแยในปจจุบันทําใหผูหญิงตองเปนฝายออกหา
รายไดจุนเจือครอบครัวอีกทางหน่ึง จึงทําใหบางคร้ังทําใหขาดบุคลากรในการดําเนินงานของกลุม
สตรีผูนําชุมชน และเกิดความไมตอเนื่องของกิจกรรมหรือมีผูเขารวมกิจกรรมนอยเกินไป จนทําให
ปจจุบันกลุมสตรีผูนําชุมชนมีสมาชิกท่ีไมแนนอน คงเหลือไวแตผูท่ีมีจิตสาธารณะท่ีมุงม่ันในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของหมูบาน และปรารถนาท่ีจะถายทอดกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับ   การอนุรักษทรัพยากรที่มีคาเหลานั้นใหกับเยาวชนอันเปนอนาคตของชาติ ใหสานตอ
เจตนารมณและความรูในการดํารงชีพโดยพึ่งพาอาศัยทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง 

4.3.2 วัตถุประสงคในการกอตั้งกลุมสตรีผูนําชุมชน    

  1) เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม  โดยเฉพาะปาชุมชนท่ี
เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน  

  2) เพื่อถายทอดใหเยาวชนรูจักสรรพคุณทางยาและประโยชนของพืชแตละชนิด             
และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

  3) เพ่ือใหเยาวชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในหมูบาน  

4.3.3 วิธีการในการจัดตั้งกลุมสตรีผูนําชุมชน  

  กลุมสตรีผูนําชุมชน เปนกลุมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนบานหัวทุงมีลักษณะไมเปน
ทางการ ข้ันตอนและวิธีการรวมกลุมจึงเปนอยางไมซับซอน เกิดข้ึนจากการนําของ แมหลา ศรีบุญ
ยัง ใชวิ ธีการรวบสมาชิกจากกลุมแมบานในหมูบานหัวทุง โดยอาศัยการพูดคุยและช้ีแจง
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วัตถุประสงคเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับเร่ืองการอนุรักษปา และการศึกษาองคความรูเกี่ยวกับพืช
อาหารจากปาตลอดจน ความหลากหลายของพันธุพืชในปาบานหัวทุง พรอมถายทอดความรูใหกับ
บุคคลท่ีสนใจและเยาวชนในพื้นท่ี เม่ือมีผูสนใจเขารวมเปนสมาชิก จํานวน 49 คน จึงมีการตั้งช่ือ
กลุมวา “กลุมสตรีแมญิงฮักถ่ิน” หลังจากนั้นจึงมีการดําเนินคัดเลือกประธานกลุม รองประธานกลุม 
เพื่อทําหนาท่ีในการบริหารจัดการและเปนตัวแทนกลุมในการแลกเปล่ียนเรียนรูกับองคกรอ่ืนๆ 
จากนั้นไดมีการเสริมสรางศักยภาพของกลุมดวยการทํากิจกรรมการอนุรักษอยางมีสวนรวม 
(สัมภาษณ แมหลา ศรีบุญยัง, 2553) 

 4.3.4 การเรียนรูดานการใชประโยชนและการอนุรักษปาของกลุมสตรีผูนําชุมชน 

  บทเรียนจากการการสูญเสียความสมดุลทางระบบนิเวศเนื่องการการตัดไมทําลาย
ปา  จนทําใหเกิดการรวมตัวกันจัดต้ังปาชุมชนบานหัวทุงท่ีเปนแหลงตนน้ํา โดยชาวบาน              
ออกกฎระเบียบและชวยกันดูแลรักษาจนระบบนิเวศกลับสภาพคืนมาเหมือนเดิมไดอีกคร้ัง และทํา
ใหเกิดแหลงอาหารและยารักษาโรคมากมายในปาชุมชน กลุมสตรีผูนําชุมชนเปนกลุมสตรีใน
หมูบานหัวทุงท่ีมีแนวคิดท่ีจะนําบทบาทของสตรีท่ีจะมีสวนรวมในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
พรอมกับการถายทอดองคความรูในการใชประโยชนจากปา ดังนั้นกลุมสตรีผูนําชุมชนจึงเปนผูมี
ความรูและประสบการณดานการใชประโยชนและการอนุรักษปา ซ่ึงความรูดังกลาวเกิดจากการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย (สัมภาษณ แมหลา ศรีบุญยัง, ศรีวรรณ รูดี และสุนีย แสนออน, 2553) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.3.4.1 การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงได รับการถายทอดความรูจาก       
บรรพบุรุษ หรือการเขาไปใชประโยชนจากปารวมกับพอแม จึงทําใหไดรับความรูท่ีเกิดจาก        
การถายทอดในระดับครัวเรือน ความรูดังกลาวเปนท้ังภูมิปญญาในดานการอนุรักษ ภูมิปญญาดาน
การใชประโยชน เชน ความรูดานการสังเกตธรรมชาติในการหาของปา พืชสมุนไพร เปนตน 
รวมถึงความเช่ือในมิติส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีโยงใยถึงทรัพยากรดิน น้ํา ปา อันเปน       
กุศโลบายในการอนุรักษและใชประโยชนจากปา  

 4.3.4.2 การเรียนรูดวยตนเอง จากการใชชีวิตประจําวันท่ีพึ่งพิงทรัพยากรจากปา
เพื่อการยังชีพ โดยเฉพาะดานการเปนแหลงอาหาร ทําใหเกิดการเรียนรูในชีวิตประจําวัน (Day of 
life) จากการลงมือปฏิบัติ เชน การเก็บผักปา การเก็บเห็ด จะเกิดการเรียนรูวาผักชนิดใดข้ึนใน
สภาพแวดลอมแบบใด เห็ดชนิดใดข้ึนในบริเวณท่ีมีดินตางกันอยางไรบาง พืชชนิดใดประกอบ
อาหารไดและมีคุณสมบัติเปนสมุนไพร เปนตน ท้ังนี้ยังไดเรียนรูถึงความเช่ือมโยงของระบบนิเวศ
ดิน น้ํา ปาดวย เนื่องจากในอดีตชุมชนบานหัวทุงไดรับผลกระทบจากการทําลายปา สงผลใหแหลง
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น้ําธรรมชาติแหงแลง ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาลดลง เกิดน้ําปาไหลหลาก   
ในฤดูฝน หนาดินพังทลาย เม่ือมีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม กลุมสตรีผูนําชุมชนก็ไดเรียนรู  
ถึงความเช่ือมโยงของระบบนิเวศดิน น้ํา ปา และเสริมสรางศักยภาพในการมีสวนรวมอนุรักษ
ทรัพยากรรวมกับเครือขายปาชุมชนบานหัวทุง พรอมท้ังนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
ถายทอดสูเยาวชนและผูสนใจ  

 4.3.4.3 การเรียนรูจากการแลกเปล่ียนเรียนรู กลุมสตรีผูนําชุมชนนอกจากจะมี
ความรูจากการไดเรียนรูผานการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินจากบรรพบุรุษ และการเรียนรูดวย
ตนเองจากการใชชีวิตประจําวันแลว กลุมสตรีผูนําชุมชนยังไดมีการเรียนรูรวมกับกลุมอ่ืน เชน กลุม
เครือขายปาชุมชน และกลุมสมุนไพร กลุมเหมืองฝาย ทําใหไดรับความรูเพ่ิมข้ึน ท้ังยังมีการเรียนรู
จากภายนอกโดยการสงตัวแทนหรือผูนํากลุมคือ แมหลา ศรีบุญยังไปรวมแลกเปล่ียนเรียนรู          
กับองคกรอ่ืนๆ เชน โครงการจัดการลุมน้ําแมปงตอนบน มูลนิธิ YMCA เพื่อเสริมสรางความรูดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีความหลากหลายและครอบคลุมท้ังทรัพยากรดิน น้ํา ปา       
มากยิ่งข้ึน   

4.4 ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชน  

 ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนเกี่ยวกับระบบนิเวศ ดิน น้ํา ปา เกิดข้ึนจากการได
เรียนรูจากการไดรับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินจากบรรพบุรุษ การเรียนรูดวยตนเองจากการใช
วิถีชีวิตพ่ึงพิงปา และการแลกเปล่ียนเรียนรู ดังท่ีกลาวไปแลวขางตน ทําใหกลุมสตรีผูนําชุมชนมีชุด
ความรูเกี่ยวกับปาไมท่ีเช่ือมโยงไปยังทรัพยากรดินและน้ํา ซ่ึงมีความสัมพันธและเอ้ือประโยชนตอ
กันจนไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากระบบนิเวศดิน น้ํา และปา อยูในบริเวณเดียวกัน   
เปนตัวบงช้ีถึงความสมดุลและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ และปาชุมชนบานหัวบานหัวทุง
ถือวามีระบบนิเวศดิน น้ํา ปา ท่ีอุดมสมบูรณ จึงทําใหกลุมสตรีผูนําชุมชนมีองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการใชประโยชน การจัดการ และการดูและรักษาปา ซ่ึงสามารถจําแนกภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการอนุรักษได 3 ดานคือ  

4.4.1 ภูมิปญญาทองถ่ินกับการอนุรักษระบบนิเวศดิน 

          ดินในปาชุมชนบานหัวทุงและพื้นท่ีทําการเกษตรในหมูบานมีแรธาตุสูงซ่ึงเกิดจาก
เปนดินท่ีราบลุมภูเขามีการทับถมของซากพืชซากสัตวเปนเวลานานประกอบกับมีแหลงน้ําลอมรอบ
ประโยชนของดินมีมากมายมหาศาลตอและส่ิงมีชีวิตอ่ืน การอนุรักษระบบนิเวศดิน โดยการอนุรักษ
ปาตนน้ําและตนไมเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการถายทอดสืบตอกันหลายช่ัวอายุคน แมหลา           
ศรีบุญยัง (2552) กลาววา การมีตนไมข้ึนอยูตามริมหวย ชวยปองกันไมใหตล่ิงพัง รากของตนไม    
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จะชวยยึดหนาดินไว รากตนไมท่ีแพรกระจายมากมายในดินชวยปองกันการพังทลายของดินได   
เปนอยางดี ตนไมท่ีมีขนาดใหญจะชวยในการยึดหนาดินไดดีกวาและยังทําใหน้ําฝนที่ไหลบา          
มีอัตราการไหลที่ชาลงดวย  

         การปลูกหญาแฝก กลุมสตรีผูนําชุมชนมีความเห็นเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก คือ 
สามารถกั้นน้ําท่ีไหลลงจากภูเขาและลดความเร็วของน้ําได ชวยใหน้ําเซาะหนาดินซ่ึงจะทําใหดิน
เปนรอง ชวยปองกันการพังทลายของหนาดินเปนอยางดี ซ่ึงรากของหญาแฝกจะแพรกระจายไป
อยางรวดเร็ว และสามารถเกาะยึดดินไวไดท้ังหมดการใหแถบหญาแฝกเปนแถบอนุรักษดินและน้ํา
ในพื้นท่ีนี้ถือวามีความเหมาะสม เพราะการทําการเกษตรสวนใหญอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขา ซ่ึงงายตอ
การพังทลายของหนาดิน เม่ือมีฝนตกเม็ดฝนกระทบกับผิวดิน เม็ดดินจะแตกตัวละเอียดและจะอุด
ชองวางระหวางเม็ดดินท่ีทําใหน้ําซึมลงดินไดชา น้ําสวนท่ีซึมลงดินไมไดก็จะไหลบาไปตามผิวดิน 
พัดพาเอาตะกอนดินลงสูท่ีต่ําซ่ึงความเร็วและความรุนแรงของนํ้าจะเพิ่มข้ึนตามความลาดชัน      
ของพ้ืนท่ี หากมีการปลูกหญาแฝกจะลดความเร็วลงและคอยๆ ซึมผานแนวหญาแฝก ไปโดยท้ิง
ตะกอนดินท่ีถูกพัดพาไวท่ีแนวหญาแฝกน้ําบางสวนจะซึมลงสูดิน ตะกอนดินจะถูกพัดพามาตอไป
กลายเปนคันดินท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยมีหญาแฝกเปนแนวปองกันท่ีมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้กลุมสตรีผูนําชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษดินโดยการ
สงเสริมการขยายพันธุแมลง ดังท่ี แมหลา ศรีบุญยัง ประธานกลุมสตรีแมญิงฮักถ่ิน กลาววา “แมลง
เหลานี้ไดชวยเสริมความอุดมสมบูรณของดินแมลงที่กินซากพืชซากสัตวเปนอาหาร มีบทบาท
สําคัญในการเปนผูยอยสลาย และปลดปลอยแรธาตุอาหารออกมาอยูในสภาพท่ีพืชนําไปใช
ประโยชนเพื่อการเจริญเติบโตได” แมลงหลายชนิดเจาะทําลายตนไมที่ตายแลวหรือท่ีโคนลม       
เปดโอกาสใหเช้ือจุลินทรียเขายอยสลายไมไดเร็วข้ึน และแปรสภาพเปนแรธาตุอาหารที่สําคัญของ
พืชปกคลุมผิวหนาดินเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน แมลงท่ีเก็บเศษใบไมหรือเศษผงตางๆ 
มาสรางรังใตดิน โดยการเจาะทํารังหรือไชชอนลงไปในดิน ก็มีสวนชวยทําใหโครงสรางของดินดี
ข้ึน ทําใหดินโปรง มีการระบายอากาศดี และเพ่ิมแรธาตุอาหารในดิน แมวาจะเปนท่ีทราบดี           
วา ไสเดือน มีหนาท่ีสําคัญในการปรับสภาพของดิน แตแมลงที่อาศัยในดิน ก็มีสวนชวยมิใชนอย 
เชนกัน รวมถึงดวงปกแข็งชนิดหนึ่ง (dung beetle) ชวยรวบรวมมูลวัวมูลควายซ่ึงมนุษยสามารถ
นําไปใชประโยชนเปนปุยตอไป แตท่ีสําคัญคือชวยลดท่ีอยูอาศัยและท่ีเพาะพันธุของแมลงวันและ
แมลงอ่ืนๆ ท่ีเปนศัตรูตอสัตวเล้ียง มูลวัวมูลควายนั้นหากปลอยตามธรรมชาติจะกินเวลานานเปนป
จึงจะยอยสลาย จึงเปนสถานท่ีเพาะพันธุท่ีดีของแมลงวันชนิดตาง ๆ ดวงปกแข็งชนิดนี้กินมูลสัตว
เปนอาหารและยังมีนิสัยเก็บมูลสัตวรวมเปนกอนพรอมท้ังวางไขในมูลนั้น แลวนําไปเก็บรวมกันไว
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เปนอาหารของตัวออน ดังนั้นดวงจึงชวยขจัดมูลสัตวไดในเวลาอันรวดเร็ว และยังชวยเก็บรวบรวม
มูลสัตวใหมนุษยไดใชประโยชน 

 4.4.2 ภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษแหลงน้ํา 

  ในปาชุมชนบานหัวทุงเปนแหลงนี้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ชาวบานทุกคน        
มีสิทธิในการใชประโยชนรวมกันรวมท้ังชวยกันอนุรักษแหลงน้ําท่ีเปรียบเสมือนสายน้ําหลอเล้ียง
ชีวิตของคนในหมูบาน และหมูบานอ่ืนๆ ดังนั้นกลุมสตรีผูนําชุมชนจึงเล็งเห็นความสําคัญตอการ
อนุรักษปาตนน้ําหรือที่เรียกวา “ขุนน้ํารู” ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําหลักท่ีใชในการหลอเล้ียงผูคนหลาย
หมูบานมาชานาน โดยใชองคความรูทองถ่ินท่ีเคยไดรับการถายทอดจากรุน บรรพบุรุษปู พอ แม 
และผูปราชญชาวบานท้ังหลาย ท้ังในเร่ืองของการใชประเพณี ความเช่ือ และวิธีการทางธรรมชาติ 
เชน การปลูกกลวยแดง ไมตัดไมบริเวณหัวน้ําซ่ึงพื้นท่ีสวนใหญแลวจะเปนพื้นท่ีปาขุนน้ําท่ีมีไมข้ึน
รกทึบและมีสัตวปาอาศัยมากมาย  กลุมสตรีผูนําชุมชนไดเขามามีบทบาท และมีสวนรวม               
ในการควบคุมการใชน้ําของผูคน เชนการการเล้ียงผีขุนน้ําเปนการส่ือถือความเคารพในการ          
ใชทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดขอจํากัดในการใชโดยใชพิธีกรรมเขามาควบคุมพฤติกรรมคน ขอหาม       
มิใหผูใดละเมิดกฎระเบียบการตัดไมทําลายปาซ่ึงมีผลกระทบตอตนน้ํา และระบบนิเวศ บทบาท    
ในการจัดการทรัพยากรน้ําของผูหญิงสัมพันธกับหนาท่ีของผูหญิงท้ังในดานการดํารงชีวิต         
และครอบครัว รวมท้ังหนาท่ีในการผลิต หนาท่ีท้ังสองประการผลักดันใหผูหญิงเกี่ยวของ            
การจัดการทรัพยากรน้ําบทบาทในฐานะ “ผูใชน้ํา”  

 4.4.3 ภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษปา  

  ทรัพยากรปาไมเปนทรัพยากรท่ีงอกเงยได  สามารถท่ีจะไดรับการจัดการ             
ไดผลประโยชนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เนื่องจากปาไมเปนแหลงทรัพยากรที่เอ้ืออํานวย
ประโยชนแกผูคน ดังนั้นภายใตการจัดการท่ีเหมาะสม จะสามารถเอ้ือประโยชนแกผูคนอยาง
นานัปการ เสนห จามริก และคณะ(2536) ปาชุมชนบานหัวทุง เกิดข้ึนจากการปจจัยภายนอกเปนตัว
ขับเคล่ือน (Drive) อันเนื่องมาจากการถกเถียงถึงสิทธิและรูปแบบในการจัดการปาชุมชน จากการที่
รัฐทําสนธิสัญญาเชียงใหมเพ่ือการใหสัมปทานปาไมแกอังกฤษและอุตสาหกรรมปาไม เกิดการตัด
ไมทําลายปาเปนบริเวณกวาง ประกอบกับพื้นท่ีสัมปทานเปนพ้ืนท่ีตนน้ํา จึงสรางแรงกดดัน 
(Pressures) ตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก สภาพพื้นท่ีปา แหลงตนน้ําลําธารถูกทําลาย การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สงผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม 
(Impact) โดยเฉพาะในดานคุณภาพชีวิต  ความเปนอยูของคนที่ตองพึ่งพิงทรัพยากรจากปาซ่ึงเปน
ฐานปจจัยส่ีในการดํารงชีวิต ทําใหชุมชนบานหัวทุงเกิดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากร    
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และส่ิงแวดลอม สมาชิกในชุมชนทุกคนซ่ึงมีความรัก ความหวงแหนในถ่ินฐานอันเปนแหลงกําเนิด
และหลอเล้ียงวิถีชีวิตยอมเกิดความรูสึกท่ีจะตอบสนอง(Response) ดวยความตองการอนุรักษ       
และฟนฟูสภาพปาใหมีความอุดมสมบูรณดังเดิม  กระบวนการตอบสนองน้ีไดเกิดจากแนวความคิด
หลากหลายดานคือ แนวคิดกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา เปนพื้นฐานของการสรางจิตสํานึก         
ท่ีนําไปสูเจตคติและความคิดท่ีจะนําความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ทักษะ เพื่อจัดการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกลุมสตรีผูนําชุมชนเปนสวนหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการดูแล 
จัดการปา และการใชประโยชนท่ีเหมาะสมภายใตบทเรียนท่ีผานกลุมสตรีผูนําชุมชนกลายเปนฐาน
ท่ีม่ันท่ีคอยเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันระหวางชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดเพราะนอกจากการ
พึ่งพาปาเพื่อการยังชีพแลว ยังมีระบบเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงท่ีเกิดจากฐานทรัพยากรปาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  - ความม่ันคงดานอาหาร ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปา น้ํา ดินในปาชุมชน
บานหัวทุง เปนแหลงเพาะพันธุพืชและสัตว กอเกิดรายไดของครัวเรือนกลุมสตรีจึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการจัดการดูแลปา รวมกันรณรงคปลูกปา สรางความรูใหแกชุมชนเพื่อประโยชน
ในการยังชีพ และลดคาใชจายในครัวเรือน 

  - แหลงปจจัยการผลิต ปาชุมชนบานหัวทุงนอกจากมีปาท่ีเกิดข้ึนเองตามตาม
ธรรมชาติแลวยังมีปาท่ีสรางข้ึนโดยชุมชน หรือท่ีเรียกวา ปาไผเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเปนทางเลือก       
เพื่อรบกวนปาไผท่ีไดมาจะนํามาสานกวย ซ่ึงเปนรายไดเสริมของครัวเรือน กลุมสตรีมีบทบาท     
ในการควบคุมดูแลปาไผ เพื่อใหเปนไปตามกฎของชุมชน รวมท้ังใชเปนพื้นท่ีแหลงเรียนรูของ
เยาวชนและแหลงศึกษาดูงานของคนภายนอกเร่ืองการจัดการปาเศรษฐกิจของชุมชน การปลูกไผ
ชวยลดการใชไผจากปาธรรมชาติไดเปนอยางมากซ่ึงรวมไปถึงแหลงพันธุกรรม การดูแลรักษา    
การอนุรักษปลูกปากิจกรรมตางๆ ในการดํารงรักษาเหลานี้ถือเปนการรักษาเผาพันธุของสัตวปา 
รวมถึงการยายปามาไวท่ีบานเปนกิจกรรมที่กลุมสตรีไดคิดคนข้ึนมา คือปลูกตนไมและผักปาท่ีใช
อยูเปนประจําในบริเวณบาน บริเวณสวนของตนเอง เพื่อไมเปนการไปรบกวนปา และสัตวมาก
เกินไป 

  - การจัดการการทองเท่ียงเชิงอนุรักษ  ในเขตปาชุมชนบานหัวทุงซ่ึงเปนแหลงท่ีมี
ทรัพยากรสมบูรณเปนอยางมาก จากความชวยเหลือจากกลุมองคกรภายนอกเขามาชวยสงเสริม
กิจกรรม และคอยอบรมใหความรูแกกลุมสตรีผูนําชุมชน ท้ังในเร่ืองของการบริหารจัดการ การใช
ประโยชนเชิงอนุรักษ การเรียนรูไปพรอมกับกลุมเยาวชน กลุมสตรีผูนําชุมชนจึงมีการรวมกันจัดต้ัง 
การทองเ ท่ียวเชิงอนุ รักษ ข้ึน  มี ท่ีพักแบบโฮมสเตย   มีการศึกษาดูงานในพื้นท่ีปาชุมชน                  
จากหนวยงานของรัฐ สถานศึกษา รวมถึง นักทองเท่ียวตางชาติ ซ่ึงวัตถุประสงคของการดูงาน     
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ของแตละหนวยงานนั้นแตกตางกันออกไป เชน ในเร่ืองสมุนไพร ความอุดมสมบูรณของปาไม    
การมีสวนรวมการจัดการปาชุมชนของกลุมตางๆซ่ึงเปนสรางรายไดเขาสูชุมชน  

  เห็นไดวาหมูบานหัวทุงมีศักยภาพในดานความหลากหลายของระบบนิเวศอยาง
มาก จึงทําใหเกิดการเรียนรูในการใชประโยชนจากกธรรมชาติมาต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน    
และตกทอดมาสูรุนลูกรุนหลานโดยวิธีการตางๆ กันไป ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกัน
มาจนกลายเปนวิถีชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน การเรียนรูนั้นไดผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมจนกลายเปนรากฐานสําคัญของชีวิตและสังคม การใชประโยชนจากปาท่ีถูกถายทอดกัน
มาจนถึงรุนปจจุบันในหมูบานหัวทุงนั้นมีความนาสนใจในหลายแงมุม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

  1) การเก็บหาของปาเปนอาหาร  

  ผลผลิตจากปาตามฤดูกาลที่ชาวบานเก็บหาในพ้ืนท่ีดอยนางมีอยูมากมายและสราง
รายไดใหกับชาวบานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบานหัวทุง เศรษฐกิจชุมชนสวนหนึ่ง คือ
การเขาไปใชประโยชนจากปาชุมชน การเก็บหาของปา มีจุดมุงหมายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
อาหารจากปาหลากหลายชนิดไดมาจากการนําสวนตางๆของพืช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด 
ซ่ึงผักปาท่ีนําไปใชเปนอาหารท่ีพบบอย เชน มะขามปอม ผักกูด สะเดา มะระข้ีนก ยอดข้ีเหล็ก บุก 
กลอยปา หนอไมหวาน ผลกอ มะแฟน มะไฟ มะขามปอม มะยมปา เห็ดชนิดตางๆ เชน เห็ดไขหาน 
เห็ดแดง เห็ดหลม เห็ดถอบ เห็ดแดง เห็ดหา เห็ดโคน แมลงท่ีกินได เชน จักจั่น แมงมัน รถดวน
(หนอนไมไผ) รวมท้ังของปาอ่ืนๆ เชน มดแดง น้ําผ้ึง 

การเก็บหาของปา ถือเปนการถายทอดการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศ
เกษตรพื้นบานใหแกกลุมเยาวชน เนื่องดวยความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตรชวยเพิ่มความ
หลากหลายใหกับสายพันธุพืชและสัตวพื้นบานใหแกชุมชนในทองถ่ิน การจัดแบงชวงเวลาในการ
การเก็บหาของปา เชน การเก็บแมงมัน เก็บเต็งมดสม หรือเก็บผักพืชบานตางๆ ตามชวงฤดูกาล 
เหลานี้ลวนทําใหระบบนิเวศเกษตรพ้ืนบานมีความหลากหลายภายในสูงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการเก็บ
หาของปา ถือเปนกรรมวิธีอีกอยางหนึ่งในการถายทอดความรูใหแกเยาวชน ถือเปนการเรียนรู
เกี่ยวกับการหาอาหารจากปา ซ่ึงมีอยูมากมายในพ้ืนท่ีดอยหลวงเชียงดาวตามความหลากหลายของ
ปา เปนการพึ่งพาอาศัยปาโดยไมทําใหปาเกิดความเสียหาย เปนการพึ่งพาแบบยั่งยืนเพื่ออยูรวมกัน 
ดังท่ี แมศรี เฟองฟู (2553)  สมาชิกกลุมสตรีผูนําชุมชน กลาววา “ จากการพึ่งพาปา ยังชีพมาตลอด
หลายสิบป สามารถหารายไดเสริมจากการเก็บหาของปาเพื่อการยังชีพ เปนการแบงเบา คาใชจายใน
เร่ืองอาหารการกิน แทนท่ีเราจะตองไปจายตลาด ตองเสียเงินเราก็เปล่ียนถือตะกราเขาไปในปา 
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แทน นอกจากจะประหยัดเงินแลวผลผลิตจากปาลวนเปนผลผลิตจากธรรมชาติ ซ่ึงดีตอสุขภาพ
มากกวาสินคาตามทองตลาด ดังนั้นเราจึงอยากสอนใหเด็ก เร่ิมท่ีจะหากินแบบไมพึ่งพาปจจัยขาง
นอกมากเกินไป และสามารถเรียนรูกับปาไดท้ังชีวิต ตอไป” ตัวอยางการเก็บหาของปา มีดังนี้ 

การหาแมงมัน ถือเปน แมลงพื้นบานท่ีหากินยาก และมีราคาสูงซ่ึงจะเก็บได
ในชวงฤดูกาลเทานั้น เยาวชนจะไดเรียนรูวิธีการเก็บแมงมันอยางถูกวิธี และการหลงเหลือตัว     
แมงมันใหสามารถสืบพันธุตอไปได เพื่อใหสามารถมีกินสืบตอไปในแตละชวงฤดูกาล วิธีเอาไข
แมงมัน คือเราตองทําเคร่ืองหมายท้ิงไวท่ีรูท่ีเราจะไปเก็บซ่ึงจะทําประมาณเดินพฤษภาคม เม่ือถึง
เดินมกราคมเราจะเร่ิมขุด เราก็ไปบริเวณท่ีทําเคร่ืองหมายไว เม่ือไปถางๆ แถวน้ันจะเห็นแมแมงมัน
ข้ึนมาจากรู เราจะขุดรูท่ีเกากอน ขุดไปเร่ือยๆ จะเจอโพรงแรกมีไขประมาณ 6-10 เม็ด ขุดตอไปจะ
เจอโพรงเล็กมีไขอีก 1-2 เม็ด หลังจากนั้นก็ขุดไปอีก จะเจอโพรงใหญสุดของมันซ่ึงจะมีไข
ประมาณ 3 กิโลกรัม ซ่ึงโพรงไหนจะมีไขแมงมันมากหรือนอยเพียงใด ใหสังเกตจากจํานวนแมง
มันที่ออกจากรู ถามันออกมาตอเนื่องเร่ือยๆ แสดงวาโพรงนั้นใหญมาก แตถารูไหนนานๆ ออกมาที 
ก็จะเปนโพรงเล็ก วิธีการตอมาคือการ “ถลอง” คือเอามุงมาพับเปนสองช้ัน เทน้ําใสแลวกระทุงให
ทรายและดินท่ีผสมอยูรอดออกมา ไขแมงมันก็จะลอยข้ึนแลวจึงตักเก็บ 

การหาไขมดแดง  ตามธรรมชาติของมดแดง ปไหนลมแรงจะทํารังอยูต่ํา ปไหน   
ลมไมแรงจะทํารังอยูสูง และมดแดงชอบทํารังอยูใกลน้ําเพราะจะลงกินน้ํางาย ปจจุบันมีการเล้ียงมด
แดง โดยใชมันหมูสวนท่ีติดสีขางนําไปติดกับตนท่ีเล้ียงมดแดงพรอมท้ังขันใสน้ําท้ิงไวดวย มดแดง
ก็จะไดท้ังอาหารและนํ้า ขยายพันธุไดเร็ว ชุดความรูดังกลาวจะถายทอดตอใหแกเยาวชนในชวงปด
เทอม อันเปนฤดูกาลหาไขมดแดงพอดี คือชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ชวงเวลาดังกลาว             
จึงสามารถกระทําไดงายข้ึนและสรางความสนุกสนานใหแกเยาวชนเปนอยางมาก กระบวนความรู
ดังกลาวจะทําใหเยาวชนไดรูวิธีการในการหาไขมดแดงอยางถูกวิธี โดยมีกลุมแมบานหรือผูเฒาผูแก
เปนผูแนะนําความรูให 

การเก็บหาผักปา เชน ผักเฮือดปา จะออกชวงมีนาคม – เมษายน โดยจะออกตาม
หวย ผักหวานปา ซ่ึงเอามาปลูกในบานไมได เพราะมันไมมีรากฝอยตองใชวิธีเพาะเมล็ดอยางเดียว 
และตองปลูกบนดินท่ีอยูบนภูเขาแหงแลง ผักหวานปาจะออกปละครั้ง เวลาเก็บใหเอาใบของมัน
ออกใหเหลือแคใบสองใบเหมือนการเก็บชะอม ยิ่งเก็บมากก็ยิ่งออกมา แตผักหวานปาจะหยุดออก
อยูชวงหน่ึงคือชวงท่ีมีฝนตก ผักจากปาท่ีเอามาปลูกในบาน เชน ผักเฮือด จั๊กคาน ดอกลิงแลว 
ดอกตาง ซ่ึงดอกตางนี้จะนิยมเอามาแกงแคหรือเอามานึ่งจิ้มน้ําพริก ผักท่ีไมคอยมีคนรูจัก              
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คือ ผักหนัง และผักท่ีสูญหายไปคือผักฝกขาว เพราะบางชนิดมันแพยาฆาแมลง ถาเราเจอก็ควรจะ
นํามาปลูกไว 

การหาเห็ด เห็ดท่ีเจอสวนมากจะเปนเห็ดโคนออกตามสวน แตเห็นโคนก็มีหลาย
ชนิด เชน เห็ดโคนแดง เห็นโคนหนาวัว เห็ดโคนขาว เห็ดโคนดํา สวนมากจะออกเดือน พฤษภาคม 
- กรกฎาคม ในชวงฝนตก แหลงท่ีพบคือตามโพรงปลวก วิธีเก็บตองขุดอยางเดียว เพราะถาดึงมันจะ
ขาด เห็ดชนิดอ่ืนท่ีเก็บกันก็มีเห็ดลมท่ีออกตามขอนไมท่ีหัก ซ่ึงเห็ดลมจะออกชวงธันวาคม -
มกราคม  

การหาหนอไม หนอท่ีกินไดคือ หนอไร หนอบง หนอไผ หนอไมหวาน สวนหนอ
ท่ีกินไมไดคือหนอไมขาวหลาม หนอบงบานจะออกแรกสุดและหนอไรจะออกหลังสุด ชวงท่ี
สามารถเก็บหนอไดคือชวงเดือน มีนาคม – กันยายน  

ลักษณะของการ “เก็บหาของปา” ดังกลาว ถือเปนการอนุรักษระบบนิเวศเกษตร
พื้นบาน มิไดเปนเพียงการอนุรักษความหลากหลายของสายพันธพืชอาหารหรือสัตวเพื่อเปนแหลง
ทรัพยากรเทานั้น แตยังเปนการอนุรักษระบบการผลิตและแหลงอาหารของคนในชุมชนอีกดวย    
ซ่ึงตองพึ่งพาพืชผักพื้นบาน ท้ังท่ีปลูกและท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ การอนุรักษระบบนิเวศเกษตร
พื้นบานยังเปนการรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการเคารพตอปา การใหความสําคัญ     
กับวิถีชีวิตในการพึ่งพิงปา ตลอดจนการรักษาองคความรูและภูมิปญญาพ้ืนบานในเร่ืองของพืช    
และสมุนไพร สัตวปาและแมลงที่กินได และรูปแบบอันหลากหลายของการจัดการทรัพยากรปา   
อีกดวย การนําความรูดังกลาวไปถายทอดใหแกเยาวชนถึงวิธีการเก็บหาของปาท่ีถูกวิธีและ           
ถูกชวงเวลาถือเปนการอนุรักษระบบนิเวศภายในชุมชนใหคงอยูอยางยั่งยืน อันเปนฐานทรัพยากร
ในการผลิตและบริโภคของคนในชุมชนสืบไปอยางยั่งยืน  

 การสรางความรูความเขาใจในเร่ืองปาไม การเลือกชนิดไมเพื่อนํามาใชสอยปลูก
สรางบานเรือน ร้ัว คอกสัตว ทําเปนเคร่ืองมือใชสอย เคร่ืองมือตางๆท้ังอุปกรณการเกษตร เชน ดาม
จอบ ของใชในครัวเรือน เชน เขียง เคร่ืองจักรสาน ไหนึ่งขาว ขันโตก ใชประกอบพิธีกรรมตางๆ ใช
เสกเปาปองกันพิษสัตว เก็บหาเพื่อเปนอาหารประจําวัน เชน หนอไม เห็ด ผักตางๆ แมลง หรือตัว
ออนของสัตวน้ํา อาหารสําหรับสตรีมีครรภ เชน นมนาง เปลือกกอก อาหารสําหรับผูปวย การ
ปรับปรุงเปนยาสมุนไพรเปนการเก็บหาและใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับชนิดของพืชและ
สัตวตามฤดูกาลที่เหมาะสมเปนการพึ่งตนเอง  

  ขอบเขตความรูดานทรัพยากรโดยชุมชนทองถ่ิน วิธีปฏิบัติของกลุมสตรีแมญิงฮัก
ถ่ิน ความหมายครอบคลุมเร่ือง ดิน น้ํา และปาไม ซ่ึงการจัดการนั้นครอบคลุม 3 เร่ืองสําคัญ คือ 
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  1) การอนุรักษปองกัน ซ่ึงในปจจุบันมักเช่ือมโยงเอาความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน   
มาเช่ือมโยงผสมผสาน เขากับเร่ืองการสรางกฎกติกาขอตกลงใหมๆรวมกัน ตัวอยางเชน เร่ืองปาไม
ก็มีปาท่ีชุมชนตองการอนุรักษไมวาจะเปนปาความเช่ือประเภทตางๆ การนําพิธีการ “บวช”             
มาประยุกตใชเพื่อบวชตนไมเพื่อปองกันไมใหมีการตัดไมในบริเวณหนึ่งๆ เ ร่ืองน้ําก็จะมี             
การสืบชะตาแมน้ํา การจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา เปนตน 

  2) การฟนฟูดูแล ซ่ึงมักสะทอนใหเห็นความรูของชาวบานท่ีมีตอระบบนิเวศ
ภายในชุมชน    ไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนเร่ืองสภาพภูเขา ลําหวย พันธุไมตางๆในทองถ่ิน ความรู
เหลานี้จะถูกนํามาใชเพื่อวางแผนในการฟนฟูสภาพปา ลําหวย แหลงตนน้ํา (น้ํารู) 

  3) การเขาใชประโยชน เปนเร่ืองสําคัญท่ีเปนวิถีชีวิตจริงของชาวบานท่ีตองพึ่งพิง
ทรัพยากรตางๆ ท่ีอยูรอบชุมชนไมวาจะเปน ดิน น้ํา ปา และทรัพยากรจากปาท้ังพืช สัตว และอ่ืนๆ 
แตการใชประโยชนก็มักถูกมองวาเปนการทําลายไมวาจะเปนการเพาะปลูกแบบไรหมุนเวียน         
ท่ีมีการตัดเผาและพักฟนพื้นท่ี การใชไมฟนและไมสรางบาน การลาสัตวเพื่อเปนอาหาร ท้ังเร่ือง
การไดประโยชนจากปาเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีนํามาสูการจัดการปารวมกันของคนในชุมชน       
และการใชก็ประกอบไปดวยความรูท่ีเกี่ยวของกับระบบนิเวศน พันธุพืช พันธุสัตวอยางลึกซ้ึง       
ซ่ึงหากไดรับมีการส่ือสารเร่ืองอยางนี้อยางตรงไปตรงมาระหวางชุมชนกับภายนอกและมีการศึกษา
พัฒนาองคความรูในเร่ืองนี้อยางจริงจัง ก็จะทําใหการจัดการทรัพยากรเกิดความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้การจัดการดังกลาวยังตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดสําคัญท่ีนาสนใจหลาย
เร่ือง เชน การจัดการบนฐานคิดเร่ืองของหนาหมู คือทรัพยากรเปนของชุมชนตองดูแลรักษารวมกัน 
การจัดสรรท่ีเปนธรรมใหกับสมาชิกชุมชน และการใชประโยชนท่ียั่งยืนไปใหลูกหลาน   

 สวนการใชไมฟนในชุมชนบานหัวทุง ยังเปนท่ีนิยมของชาวบานสวนใหญ 
เนื่องจากเปนทรัพยากรที่หางาย ราคาถูก ประหยัดคาใชจายมากกวาการซ้ือแกสหุงตม รวมถึงการใช
ไมฟนมีการใชสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน จํานวนการใชไมฟนเฉล่ียประมาณ 1.80 ลูกบาศก
เมตรตอป คิดเปนไมท่ีไดจากไมผลจํานวน 1.44 ลูกบาศกเมตรตอป ไมท่ีไดจากปาชุมชนคิดเปน 
1.44 ลูกบาศกเมตรตอป ไมฟนท่ีหามาได สวนใหญนํามาใชในครัวเรือน เชน การประกอบอาหาร       
กอไฟกันหนาว แหลงไมฟนท่ีใชในชุมชนมี 2 ประเภทคือ 1) มาจากไมผลท่ีปลูกขาย เชน             
ตนมะมวง ลําไยท่ีมีอายุแกหลายปซ่ึงใหผลผลิตนอยลง จึงมีการตัดและนํามาเก็บไวใชเปนฟน        
2) ไมท่ีไดจากปาชุมชนในหมูบานสวนใหญเปนไมท่ีแหงตาย หักโคน หรือโดนศัตรูพืชทําลาย    
การเก็บไมฟนมาใชมากท่ีสุดคือชวงเดือนมกราคม ซ่ึงพบวาเปนฤดูหนาวท่ีตองใชไมฟนในการ     
ผิงไฟ และในทางกลับกันเดือนพฤษภาคมเปนเดือนท่ีเก็บไมฟนนอยท่ีสุดเนื่องจากเปนชวงของฤดู
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ฝน สวนใหญจะเก็บชวงเย็นเนื่องจากเปนเวลาวางจากภารกิจหลัก เปนชวงเวลาท่ีสะดวกอากาศ    
ไมรอนเกินไป พรอมท้ังยังสามารถเก็บหาของปา เชน พืช ผัก สมุนไพรเพ่ือนํามาประกอบอาหาร
ในชวงเย็นไดอีกดวย ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้เปนการนําทรัพยากรไปใชใหเกิดประโยชนตอครัวเรือน
สูงสุดอีกท้ังยังเปนการรักษาทรัพยากรปาใหดํารงอยูตอไป 

  ในการเก็บหาพืชสมุนไพร จากการสํารวจของกลุมสมุนไพรบานหัวทุง พบพืช
สมุนไพรเปนจํานวนมากท่ีดอยนางและเปนพื้นท่ีตนแบบอนุรักษ คุมครองสมุนไพรและปาชุมชน 
มีท้ังสมุนไพรทองถ่ิน และปาสมุนไพรท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชนไดชวยกันปลูกไวซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ  
1 งาน สมุนไพรท่ีปลูกมีท้ังท่ีนํามาจากในหมูบาน เชน ขิง ขา ตะไครหอม วานชักมดลูก ขม้ินไพร
(ปูเลย) และจากปา เชน หงอนไกอู กระชายแดง เอ้ืองไหมนา กลวยเครือดํา หญาหนวดแมว ฯลฯ 
ซ่ึงกลุมสตรีผูนําชุมชนจะมีผูรู ผูเช่ียวชาญในเร่ืองสมุนไพรเปนผูใหขอมูลกับเยาวชน และผูสนใจ 
และกลุมแมญิงไดเรียนรูไปดวย คือ กลุมสมุนไพรในหมูบานโดยมี พอหลา ศรีบุณยัง เปนประธาน
กลุมสมุนไพร พอสมพล ไชยมี ผูติดเช้ือเอดสในหมูบานหัวทุง กลาววา “ปจจุบันอายุ 61 ป  เร่ิมแรก
ของการติดเช้ือเอดส เม่ือป 2539 มีความเชื่อวาเม่ือใครติดเช้ือแลวบุคคลนั้นไมคอยรอดจะตาย ซ่ึงลุง
หลาไดรับเช้ือมาจากภรรยาซ่ึงภรรยาไดตายในป 2540 หลังจากไดรูวาติดเช้ือในระยะแรกหายใจเขา
ออกนึกถึงแตเร่ืองตายไดแตทําใจเร่ือยมา คิดวาทําไมถึงตองเปนตัวเอง แตเม่ือมันเปนไปแลว 
เพราะวามันไมใชเส้ียนหนาม ท่ีพอจะเอาออกได และใหกําลังใจกับตัวเองเร่ือยมา พรอมกับรักษา
ตัวเองโดยการกินยาตม ตัวยาท่ีกินจะไปหามาจากปาท่ีในหมูบาน ตั้งแตนั้นมาลุงหลาก็กินยา
สมุนไพรเปนประจําจนกระท่ังปจจุบัน ในฐานะท่ีลุงหลาเปนผูติดเช้ือคนหนึ่ง มีความตองการจะ
เผยแพรความรูใหกับเด็กไดเรียนรูถึงผูติดเช้ือวาเปนอยางไร ซ่ึงเปนการใหเด็กหาประสบการณจริง 
พรอมกับแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว” 

   การสืบทอดของการใชสมุนไพรท่ีชุมชนมีอยูหลากหลายวิธี เชน การสอบถามจาก
ผู รู  ลงมือปฏิบัติในการตมยากินเองและใหหมอยาตมให  ทําใหลูกหลานเห็นและยอมรับ                
นําสมุนไพรมาปลูกท่ีบานเพื่อหยิบจับมาใชไดสะดวก หันมาดูแลตัวเองใหมีสุขภาพจิตสดช่ืน ทําใจ
ยอมรับความจริง และหันมาดูแลตัวเองเพื่อใหผูอ่ืนยอมรับ เอาตัวเองเปนตัวอยาง เปนตน สมุนไพร
ไดเขาไปเกี่ยวของกับคนในฐานะเปนผูรู ผูใช และผูสืบทอด ผานฐานของครอบครัวนําไปสูชุมชน
ตอชุมชน 
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4.5 วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนาํชมุชนสูเยาวชน 

4.5.1. ถายทอดผานความเช่ือ  

 ความเช่ือท่ีกลายเปนวิถีการปฏิบัติของคนในพ้ืนท่ี คือ ความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติ          
และส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีผูคนผนวกเขากับความเช่ือทางศาสนา เนื่องจากพวกเขาเช่ือวาตัวมนุษยเอง
แมวาอวดอางวาสามารถเอาชนะธรรมชาติได แตวาพวกเขายังตองพึ่งพิงธรรมชาติ และใน
ขณะเดียวกันธรรมชาติเองก็มีส่ิงเหนือธรรมชาติทําหนาท่ีในการควบคุมดูแล จึงทําใหธรรมชาติล้ี
ลับท่ีมนุษยอยางพวกเขาไมสามารถท่ีจะลวงรู ควบคุมหรือเอาชนะได ดังนั้นจึงมีความจําเปน         
ท่ีจะตองใหความเคารพธรรมชาติ และพิธีการขอบคุณธรรมชาติเชน การขึดปา ผีขุนน้ํา 

 4.5.1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

 1) ความเช่ือเร่ือง “ขึดปา” ขึด ส่ิงท่ีจับตองไมไดมองไมเห็น อธิบายไมได แตเปน
เร่ืองไมดี แตหากเม่ือกระทํา หรือ พูด ในส่ิงท่ีผิดแปลกแตกตางหรือทําในสิ่งท่ีเปนขอหาม ละเมิด
กฎเกณฑบางอยางทางสังคม หรือกฎเกณฑของธรรมชาติ ขึดก็ปรากฏรูปแบบท่ีสงผลกระทบ
ในทางรายตอการดําเนินชีวิตในดานตางๆและอาจจะรายแรงถึงข้ันเสียชีวิตก็ได ขึดปาเปนการ
ควบคุมไมใหชาวบานเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติมากเกินไป เชน ไมใหมีการลาสัตวปาหายาก การ
แกขึดทําไดหลายวิธี เชน การขอขมาเจาปาเจาเขา การเผาขนเสือไฟ ขอหามในโลกทัศนของชุมชน
ในเร่ืองของขึดไมวาเกี่ยวกับสาธารณประโยชน เชน แมน้ํา แหลงน้ํา ส่ิงสําคัญทางศาสนา ถือเปน
ขอหามท่ีมีความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตในชุมชน อาจกลาวไดวาขึดเปนกฏเกณฑทางสังคมมีสวนเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของผูคนในสังคม ตลอดถึงการกําหนดความสัมพันธในระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติเปนสาเหตุใหเกิดขึด ลักษณะเชนนี้หมายถึง
เหตุการณท่ีแปลกประหลาดของธรรมชาติท่ีไมควรจะมีหรือไมควรเกิดข้ึน ท่ีเรียกวาผิดธรรมชาติ
เม่ือมนุษยไดพบเห็นส่ิงเหลานี้ท่ีไมเคยเห็นจึงถือเปนเร่ืองท่ีแปลก และเรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนวาขึด (ศรีเลา 
เกษพรหม, 2543) ความเช่ือถือทํานองนี้เปนเร่ืองปกติของมนุษยในอดีต เม่ือประสบเหตุการณท่ีตน
ไมสามารถคนหาสาเหตุ ท่ีแทจริงได  มักอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาตินี้ดวยเหตุผล               
ทางไสยศาสตร เพราะยังขาดความรูทางวิทยาศาสตร และพากันสรางความเชื่อในลักษณะตางๆ 
ดวยคิดวาจะตองมีส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยูเบ้ืองหลังปรากฏการณคอยบังคับใหเปนไปและส่ิงเหลานั้นคือ    
ผี วิญญาณ เทพารักษ ในรูปลักษณะตางๆ ตามจิตนาการของตน และพิธีการสักการะบวงสรวงดวย
ความซ่ือสัตยจงรักภักดี เพื่อใหส่ิงท่ีตนวามีอยูนั้นช่ืนชอบผอนคลายความอาถรรพไมทําราย       
และบันดาลความสงบสุขมาให 
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  ขึดปา มักเกิดข้ึนในปาใหญ อันเนื่องมาจากการกระทําท้ังทางกายวาจา ท้ังโดยรู
หรือไมรูตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เชน แมหลา ศรีบุญยัง ประธานกลุมสตรีแมญิงฮักถ่ิน กลาววา 
“เคยมีทําการขึดจากการยิงสัตวใหญ เชน เสือ กระทิง หมี ตามความเช่ือและจากประสบการณของผู
พบเห็นท่ีสืบตอกันมานั้นหลังจากการยิงสัตวใหญ จะเกิดลมพายุ มีฝนตกหนัก ดวยเช่ือวาเปน
อิทธิพลของเจาปาเจาเขาเปนท่ีนาหวาดกลัวอยางมาก หรือ บางคร้ังการเขาปาลาสัตวในตอน
กลางคืน อาจจะมีการยิงผิดตัวคิดวาเปนสัตว แตเม่ือยิงไปแลวกลับพบวาเปนเพ่ือนรวมลาสัตว
ดวยกัน ซ่ึงชาวบานเช่ือวาเกิดจากการพรางตาของเจาปาเจาเขามาใหเห็นเปนสัตวปา ซ่ึงปรากฏข้ึน
บอยคร้ัง” 

  การละเมิดกฎการปฏิบัติในปาท่ีไมเหมาะสมเชน 

-เมื่อกินอาหารในปาจะตองมีการถวายขาวเจาปาเจาเขา แมธรณีเจาท่ี เพื่อบอก
กลาวและขอขมาที่อาจจะมีการกระทําท่ีลวงละเมิดโดยไมรูตัว การถวายอาหารจะนํามาใส            
ในกระทงใบไมท่ีทําข้ึนอยางงายๆ ไปถวาย ณ ใตตนไมจุดใด จุดหนึ่ง มีความเช่ือวาหากไมทําเชนนี้
อาจจะไมมีความปลอดภัยหรือมีชีวิตรอดจากการเดินทางในปาลึก 

-การหาฟนในปา หากไมมีมีดหรือขวาน บางคนก็มักจะใชมือหักไม เช่ือวาจะ
เกิดขึด คืออาการปวดทองอยางรุนแรง เม่ือนําฟนนั้นมาหุงหาอาหาร 

4.5.1.2 ความเช่ือเกี่ยวกับผีเจาปา เจาเขา  ชุมชนมีความเช่ือเร่ืองผีเจาปาเจาเขา 
ควบคูมากับผีขุนน้ํา เพราะปาเขาและขุนน้ําเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ดังนั้นเม่ือมีการเล้ียงผี     
ขุนน้ําก็จะมีการเล้ียงผีเจาปาเจาเขาควบคูกันไปในตัว และเปนความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตสมัย
บรรพบุรุษเชนกัน เพื่อเปนท่ีพึ่งทางใจ ซ่ึงสมัยกอน กอนท่ีจะมีการถางปา โคนตนไม จะมีการ      
บนบานศาลกลาวเจาท่ีเจาทางไวกอน พอถางปาเสร็จหรือเผาเรียบรอยแลว บริเวณที่จะทําการ
เพาะปลูกก็จะมีการเล้ียงผีเจาปาเจาเขาตามท่ีไดบนบานศาลกลาวเอาไว  เพราะในสมัยกอนการเลือก
ทําเลที่จะถางปาเพื่อ  การปลูกขาวไร หรือพืชไรอ่ืนๆ มักจะเลือกหาท่ีทําเลที่เปนท่ีตากแดด คือท่ีท่ีมี
แสงแดดสองถึงท้ังวันและมักจะอยูทางทิศตะวันตกของภูเขา เพราะจะไดรับแสงแดด ในตอนบาย 
พอถางปาเสร็จและเผาเรียบรอยแลว บริเวณท่ีจะทําการเพาะปลูก จะมีการเล้ียงผีตามท่ีไดบนบานไว  

 นางสุนีย แสนออน รองประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน กลาววา “เจาเขาก็เหมือนกับ
การเคารพเจาท่ีทางโลก คือ คนเปรียบเหมือนกับปาไมเปนเจาท่ีของปา ผูใหญบานก็เปนเจาท่ีของ
หมูบาน เม่ือเราจะเขาไปทําอะไรในพ้ืนท่ีจะตองบอกกลาวเจาท่ีเสียกอน การเขามาทํามาหากิน
จะตองมีความเคารพยําเกรง เกรงใจกันกอนจึงจะไมมีปญหา สะทอนใหเห็นวาผีเจาปาเจาเขาน้ันมี 
ความศักดิ์สิทธ์ิยิ่งนัก ถึงแมวาเม่ือตอนท่ีเขาไปบนบานจะไมมีใครรูใครเห็นดวยก็ตาม พอเสร็จงาน
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ตามท่ีขอไวก็ตองทําการเล้ียง เพ่ือแสดงความเคารพและขอบคุณท่ีชวยใหภารกิจเสร็จส้ินไปดวยดี
สมดังปรารถนา” และเพื่อเปนการปฏิบัติตามท่ีตนไดรับปากไวแมจะเปนผีก็ตามซ่ึงหลังจากไดเล้ียง
เจาท่ีเจาทางแลวก็จะมีความสบายใจ จะเปนผูปกปองดูแลรักษาผืนปาไม หากผูใดเขาไปหาของปา 
เล่ือยไม หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ โดยท่ีไมไดขออนุญาตเจาปาเจาเขา ก็จะปรากฏเหตุการณเหลือเช่ือ 
เปนลางบอกเหตุมาบอกกลาว อันเปนปรากฏการณท่ีส่ือระหวางคนท่ี   อยูกับปา กับ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
เหนือธรรมชาติ        

4.5.1.3 ความเช่ือเร่ืองตนไมศักดิ์สิทธ์ิ การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนกลุมสตรี
ผูนําชุมชนไดเช่ือมโยงรูปแบบในการจัดการทรัพยากรของทองถ่ินมักสะทอนใหเห็นถึงสองมิติ             
ท่ีสัมพันธกัน และ เปนกลไกลหลักในการควบคุมเร่ืองการ อนุรักษ การฟนฟูและการใชประโยชน
จากทรัพยากร คือ เร่ืองของศาสนา ความเช่ือ ท่ีตั้งบนฐานของการเคารพธรรมชาติ เชน ความเช่ือ
เร่ืองตนไมศักดิ์สิทธ์ิ การนับถือตนไมศักดิ์สิทธ์ิ จะมีการนําเอาผาเจ็ดสี มาผูกตนไมท่ีมีตํานาน     
ความเช่ือแตโบราณมา เชน ตนสองนาง ตนตะเคียน ซ่ึงตนไมท่ีมีผาผูกไวนั้นไมสามารถตัด         
และทําลายไดตามความเช่ือหากผูใดละเมิด ก็จะมีอันเปนไป ซ่ึงเปนองคความรูในการอนุรักษ 
ปองกัน โดยใชความเช่ือและพิธีกรรมเปนสวนใหญ 

 

ตาราง 4.5 ตนไมท่ีใชในพิธีกรรม 

ชนิด สวนท่ีใช นํามาทําส่ิงของท่ีใช/ทําประโยชน 

สาดแดง ลําตน ใชจักสาน เพื่อหอศพ 

ไมจี ้ ลําตน,กิ่ง ใชทําฟน ในสมัยพุทธกาล 

ไมยวง กิ่ง,ใบ ใหมีความนิยมชมชอบ 

ไมหนุน กิ่ง,ใบ ใหมีบุญหนา 

ท่ีมา: พอหลา สมพล ไชยมี (ประธานกลุมสมุนไพร), 2553 

  4.5.2 ถายทอดผานตํานาน 

  ตํานานพื้นบานเปรียบเสมือนนิยายปรัมปราท่ีเลาสูกันฟงปากตอปาก ตั้งแตรุนปูยา
ตาทวดมาจนถึงรุนลูกหลาน ท่ีมาของตํานานตางๆ ท่ีไดตกทอดมาจนถึงปจจุบันอาจเปนเหตุการณ  
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ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตและมีการเลาขานสืบตอกันมา และอาจมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันข้ึนอยู
กับบริบทชุมชน ปรากฏการณหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในท่ีนั้นๆ  หมูบานหัวทุงมีตํานานท่ีไดเกิดข้ึน   
ในอดีตและสงผลถึงแนวทางการปฏิบัติในการเอาใจใสทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม          
ในหมูบาน ดังนี้ 

4.5.2.1 ตํานานเร่ืองปาชุมชนท่ีถูกสัมปทาน 

ทรัพยากรในชุมชน ทุงละครนั้นมีทรัพยากรชุมชนท่ีสําคัญ 3 ประเภท ไดแก 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดินของชุมชนพบวา ดินในชุมชน       
เปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก มีลักษณะเปนตะกอนดินท่ีมาจากยอดดอยซ่ึงเกิดจากการพัดพา
ของสายนํ้า ทําใหดินมีแรธาตุอาหารท่ีสมบูรณ สวนทรัพยากรน้ําพบวา น้ําในชุมชนจะมีหินปูน
ปนเปอนสูงเพราะเปนสายน้ําท่ีมาจากภูเขาหินปูนและมีตะกอนท่ีคอนขางสูง ในสวนของทรัพยากร 
ปาไมเปนปาเบญจพรรณมีความหลากหลายชนิดเชน ไมสัก ไมกะยาเลย ไมแดง ไมพยุง ไมดู  
ไมแดงและไมไผ ซ่ึงทรัพยากรปาไมในชุมชนมีอยางมากมายกอนถูกสัมปทานจากรัฐ 

สภาพพื้นที่ปาไมท่ีถูกรัฐสัมปทานในชุมชน ปาไมสักของชุมชนไดถูกรัฐสัมปทาน
ใหกับชาวอังกฤษไมเฉพาะเพียงหมูบานแหงนี้เทานั้น แตรัฐไดใหมีการสัมปทานปาโดยบริษัทบอม
เบยค าไม เ ม่ือ  พ .ศ .2491ว ากันว า เปนบริษัทของเจ านอมชมพู  ณ  เ ชียงใหม เปนผูจัดการ                   
และสัมปทานปา ซ่ึงปาผืนนี้เปนไมสักท่ีมีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งของประเทศไทยแตถูกรัฐ
สัมปทานใหแกนายทุน ถูกเคล่ือนยายและชักลอกโดยชางและคนแลวปลอยสูแมน้ําปง เขาสูเมือง
เชียงใหมไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา โดยการตัดไมแบบ (Clear cut) เปนการไมเลือกชนิดของไมท่ีตัด
จึงทําใหระบบนิเวศทั้งปาไมและนํ้าเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว  คลอบคลุมพื้นท่ีเกือบท้ังอําเภอ        
เม่ือหมดสัมปทานของอังกฤษแลว  ตอมาก็ไดมีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดเขามาสัมปทานไม
ประดูในพ้ืนท่ี ตอการใชประโยชนจากปาของชาวบานในชุมชน  การใชทรัพยากรของชุมชนนั้น         
สวนใหญจะเปนการใชประโยชนในเร่ืองเก่ียวกับการดํารงชีพ เชน  การนําไมจากปามาสราง
บานเรือนและเคร่ืองใชในบาน ทําใหจะมีการตัดไมเทาท่ีจําเปน แตหลังจากท่ีมีการเขามาของ
สัมปทานปาไมของอังกฤษ สงผลให มีชาวบานบางสวนไดรับจางตัดไมขาย ไมก็ไปตัดไมมาขาย
ใหกับนายทุน สวนเร่ืองการประกอบอาชีพนั้นพบวา ชาวบานไดทําการ ถางปาเพ่ือเปดพื้นท่ี        
ทําไรเลือนลอย 

ความสมดุลของระบบนิเวศ ภายในชุมชนในสมัยกอนมีการสัมปทานปาไม พื้นท่ี
แหงนี้มีความสมดุลและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตมาก ซ่ึงชาวบานจะสามารถพบสัตวใหญ     
ท่ีเปนสัตวท่ีกินพืชและสัตวท่ีกินเนื้อ  การลาสัตวเพื่อมาทําอาหารก็ไมตองเขาไปหาในปาลึก       
เพียงแคไปหาบริเวณเชิงเขาทายหมูบาน และไปไมเกิน หนึ่งคืน ก็สามารถท่ีจะจับสัตวไดแลว       
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แตหลังจากไดมีการสัมปทานปาไมแลวก็เกิดปญหาความเส่ือมโทรมของปาทําใหสัตวลดนอยลง
อยางมาก สัตวตางๆท่ีเคยพบเห็นไดหนีเขาไปในปาลึก ทําใหชาวบานไมสามารถท่ีจะลาสัตวได 
สงผลทําใหชาวบานตองเปล่ียนแปลงอาชีพเขาสูภาคการเกษตร สวนการขาดแคลนน้ําท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการสัมปทานพบวา แหลงน้ําท่ีมีอยูตามธรรมชาติแหงขอดลง โดยเฉพาะในฤดูแลงเกิด
ปญหาการขาดแคลนนํ้าอยางหนักจนแทบไมมีนําใช ปลาหลายชนิดไดหายไปจากพื้นท่ี รองน้ําลึกท่ี
ชาวบานเรียกวา วังท่ีมีความลึกกวา 2 เมตร ซ่ึงเปนแหลงท่ีมีปลาชุกชุมเปนแหลงจับปลาท่ีสําคัญ
ของชาวบานก็หายไปจนไมพบเห็นอีกปจจุบัน แมศรี เฟองฟู สมาชิกกลุมสตรีผูนําชุมชน กลาววา 
“ผลจากการสัมปทานปา ทําใหเกิดปญหาท่ีตามมาอยางมากมาย อาหารการกินก็หายาก สภาพปา
แหงแลง ท่ีสําคัญ คือ บริเวณน้ํารู หรือ ตนน้ําแมลุ ก็แหงไปดวยซ่ึงคนท่ีไดรับผลกระทบมากที่สุด   
คือเกษตรกรผูทํานาไร ท่ีตองใชน้ําในการทําการเกษตร และการอุปโภค”  

สรุปวา ตํานานเก่ียวกับการทําสัมปทานปาเปนบทเรียนสําคัญท่ีทําใหคนใน
หมูบานเกิดความตระหนักถึงคุณคาของปาไมในการดํารงชีวิต และเปนบทเรียนท่ีทําใหเกิด         
การรวมตัวกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสรางมาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดเหตุการณดังเชน
อดีตท่ีผานมา ชาวบานหัวทุงจึงใชชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางพึ่งพาอาศัยกันตราบถึงปจจุบัน 

 

4.5.3 ถายทอดพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน 

 สังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมชนบทท่ีมีวิถีในการดํารงชีวิตใกลชิดกับปาไม
และธรรมชาติซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันได ปาไมจึงเปรียบเสมือนแหลงกําเนิดอาหารในการ
ดํารงชีวิต แหลงตนทุนของความตองการดานปจจัยส่ี และแหลงพึ่งพิงทางใจท่ีผูคนในชนบทตางให
ความเคารพนับถือแมวาจะไมไดจองเห็นเปนรูปธรรม จึงทําใหเกิดการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความเคารพตอธรรมชาติท่ีใหคุณประโยชนอยางยิ่งยวดในชีวิต หมูบาน     
หัวทุงซ่ึงจัดอยูในสังคมชนบทก็มิไดละเวนพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติแตอยางใด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพิธีกรรมเก่ียวกับการอนุรักษปาตนท่ีชาวบานหัวทุงใหความสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากได
เรียนรูบทเรียนในอดีตจากการที่ทรัพยากรปาไมในหมูบานถูกทําลาย บังเกิดผลเสียหายลุกลาม      
ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และกระทบตอความเปนอยูในชีวิตประจําวันในท่ีสุด พิธีกรรม        
ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชนบานหัวทุงนั้นตางก็เกิดจากความเช่ือในธรรมชาติ    
กับการใหกําเนิดปจจัยในการดํารงชีวิตของคนในหมูบาน ดังตอไปนี้ 

 

  4.5.3.1 พิธีกรรมการไหวผีเจาปา เจาเขา  
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  สังคมชุมชน มีระบบคิดและความเช่ือ ท่ีไดถูกวางไวเพื่อเปนระเบียบแบบแผน    
ไวคอยควบคุม และเสริมสราง  ความผูกพันในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ท้ังนี้เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนเอง ไมวาจะเปนทางดานท่ีเปนรูปธรรมและ
ดานที่เปนนามธรรม สวนท่ีเปนรูปธรรมไดผลผลิตท่ีเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเปนหลัก    
ไมวาจะเปนการไดประโยชนจากการใชทรัพยากร การพ่ึงพากันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม สวนทางดานท่ีนามธรรม เนนการไดรับประโยชนทางดานของจิตใจ การเปนท่ีพึ่ง    
ทางใจ ดังท่ี ยศ  สันตสมบัติ (2542) ไดกลาววา ความเชื่อเร่ืองผี  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เหนือธรรมชาติ     
เปนกระบวนการสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงศักดิ์สิทธ  และการเชื่อมโยงระบบคิดและความเช่ือ   
ท่ีเปนนามธรรมสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมผานกระบวนการเช่ือมโยงทางดาน ประเพณี             
และพิธีกรรมตางๆ สังคมลานนามีระบบคิดและความเช่ือท่ีสําคัญอยู 2 ประการคือ ความเช่ือเร่ือง
ศาสนา และ เร่ืองอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของผี ระบบ ความเชื่อทางศาสนาเปนกลไกควบคุม สังคม       
เปนพื้นฐานของการสรางกฎเกณฑ จารีตประเพณี  เปนส่ิงแสดงถึงความดีงาม ผานประเพณีตางๆ 
ของชุมชนท่ีชวยสานสัมพันธ หลอหลอมจิตใจของคนในชุมชนใหเปนหนึ่งเดียวสวนความเช่ือเร่ือง
อํานาจศักดิ์สิทธ์ิของผี โดยจะมีการบนบานศาลกลาวและเซนไหว เพ่ือตอบแทนในส่ิงท่ีขอไดตาม
ประสงค หรือเพื่อเปนการขอขมา เม่ือมีการลบหลูดูหม่ินโดยจะต้ังใจหรือไมก็ตาม และจะปฏิบัติ
ควบคูไปกับการประกอบกิจกรรม ทางประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ในทางศาสนา ของสังคมชุมชน 
ท้ังนี้วัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความม่ันใจใหกับคนในชุมชน 

  4.5.3.2 พิธีเล้ียงผีขุนน้ํา  

  ความเชื่อเร่ืองผีขุนน้ําจากการสัมภาษณแมหลา ศรีบุญยังประธานกลุมสตรีผูนํา
ชุมชน กลาววา เช่ือตามท่ีพอแมไดบอกกลาวไวและเปนความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตสมัย    
บรรพบุรุษถายทอดจากพอแมสูลูกหลาน เพื่อเปนท่ีพึ่งทางใจและผีขุนน้ําจะเปนผูดูแลปาขุนน้ําใหมี
น้ําอุดมสมบูรณ นํามาใชดื่มกินและเพาะปลูกไดอยางเพียงพอไมมีขาด อีกท้ังชวยดลบันดาลใหขาว
ในนามีความอุดมสมบูรณ การปลูกขาวโพด การปลูกถ่ัวเหลือง การปลูกถ่ัวปลูกงาไดผลผลิตดี       
มีพอกิน ถามีปญหา เภทภัยตางๆ เชน โรคแมลง พายุฝน เขามาก็จะชวยขจัดปดเปาใหพนไปจาก
ท่ีดินของตน เม่ือปใดละเลย หรือละเวน อาจจะท้ังโดยความต้ังใจ หรือไมตั้งใจตอพิธีกรรมเล้ียงผี 
หากมีการปลูกพืช ก็จะเกิดความเสียหาย น้ําแลง ผลผลิตไมพอกิน ก็จะคิดวาเปนเพราะเจาท่ีเจาทาง
บันดาลโทสะเอา จึงตองมีการเล้ียงผีเปนการขอขมาลาโทษ จัดเหลายาปลาปงแลวแตกําลังศรัทธา
เปนเคร่ืองเซนไหว เพื่อเปนการสักการะและขอขมาและมีประเพณีเล้ียงผีขุนน้ําทุกป ในเดือน 9 
เมือง หรือเดือนมิถุนายนผูเล้ียงผีขุนน้ํา จะมีช่ือเรียกวา “ตั้งเขา” โดยมีชาวบานเปนผูเลือก ชาวบาน
จะมีการฮอมปจจัย (บริจาค) ส่ิงของในการเล้ียงโดยไมจํากัดวาไกกี่ตัว แลวแตชาวบานบริจาค     
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การเล้ียงผีขุนน้ําสามารถเล่ือนการเล้ียงได แตตองอยูในกําหนดปนั้นๆ สวนการเล้ียงผีขุนน้ําในการ
ตอทอประปาจะเล้ียงตอนท่ีตอทอน้ําประปา เพื่อขอน้ําจากผีขุนน้ําหลังจากวางทอประปาเสร็จ ก็จะ
ทําการเล้ียงหมูหนึ่งตัว เหลา และเคร่ืองเซนไหว และจะเล้ียงท่ีบริเวณขุนน้ํานั้นๆ พอเล้ียงเสร็จก็จะ
ขอแบงปนจากท่ี เจาท่ีผีขุนน้ําไดกินเสร็จเรียบรอยแลว และจะนํามาประกอบอาหารเล้ียงชาวบาน    
ท่ีไมรวมพิธี ท่ีบริเวณขุนน้ํานั้น โดยจะไมนําหัวหมูและเคร่ืองเซนไหวเขาบาน 

  4.5.3.3 พิธีกรรมการเล้ียงผีเหมืองฝาย   

  พิธีเล้ียงผีฝายในหมูบานเพื่อแสดงความนับถือและขอบคุณท่ีผีฝายใหน้ํา รวมทั้ง
ขอขมาหากไดลวงเกินตอผี โดยวันแรกของปท่ีจะเร่ิมลงมือทํานาคือกอนวันเขาพรรษาจะมีการเล้ียง
ผีเหมืองฝายเม่ือเล้ียงผีฝายเสร็จแกเหมืองจะนําชาวบานไปทําการลองเหมือง การทําพิธีเล้ียงผีฝาย  
จะมีแกเหมืองเปนผูทําพิธีเล้ียง เคร่ืองเซนไหวจะมีการรวบรวมขาวของเครื่องเซน หรือเงินจากลูก
เหมือง สวนใหญจะนิยมใชหมูกับไกสลับกันทุกป รวมท้ัง บุหร่ี เหลา จะมีการลองเหมืองและเล้ียงผี
เหมืองฝายทุกปหลังจากลองเหมืองฝายเสร็จ ก็จะปลอยน้ําเขานา ในเดือน 9 เมือง คือ เดือนมิถุนายน 
มักจะเล้ียงในชวงเชาชวงท่ีดวงตะวันกําลังจะข้ึน ซ่ึงมีความเช่ือวาจะทําใหผลผลิต ขาว และพืชผัก
ข้ึนดี มีน้ําอุดมสมบูรณ สวนการเล้ียงผีเหมืองฝายของระบบประปาของหมูบาน เม่ือชาวบานจะเขา
ไปทําบอพักน้ํา บริเวณตนน้ําหรือขุนน้ําเพื่อตอระบบประปาใชในหมูบานโดยหมูบานตองมีการบน
บานศาลกลาวกอนแลวพอเสร็จงาน จะทําการเล้ียงผีขุนน้ํา แตไมไดเล้ียงทุกป คือเม่ือมีการเขาไปใช
ประโยชนจากปาเพื่อขออนุญาตเจาท่ีและบอกกลาว เพื่อขอใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
และชวยปกปกรักษาแหลงน้ําใหมีความอุดมสมบูรณตลอดป 

  4.5.3.4 พิธีกรรมบวชปา การบวชตนไม  

  เดิมเปนการบวชตนไมใหญ ตนไมท่ีเปนพญาไมในชุมชน ซ่ึงเปนลักษณะ
ผสมผสานระหวาพุทธ กับผี ตอมาเร่ิมมีหลายชุมชนท่ีประยุกตความเช่ือทางพุทธศาสนามาใชดูแล
รักษาปา “การบวชปา” จึงเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานความเช่ือ วางดเวนจากการทําความช่ัว การเบียดเบียน
ธรรมชาติ  ผู มีจิตใจออนโยนมีคุณธรรม  ก็จะละเวนไมเบียดเบียนผู อ่ืน  การบวชปา  ไมได                 
มีความหมายเพียงแคประกอบพิธีกรรม หรือการนําเอาผาเหลืองไปมัดกับตนไมเทานั้น แตกิจกรรม
การบวชปาเปนส่ือสัญลักษณท่ีแสดงถึงความผูกพันและพึ่งพาอาศัยระหวางคน ตนไม และสัตวปา
ซ่ึงจะสงผลดีตอระบบนิเวศน วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินและประชาชนคือ การรักษาพืชอาหาร     
ของสัตวปา  การรักษาแมพันธ (พญาไม) และการเพิ่มพืชอาหารใหกับชุมชน (กรมปาไม, 2539) 

การประกอบพิธีบวชปาจะกระทําทุกป การบวชปาแตละคร้ังก็จะยายสถานท่ี      
ไปเร่ือยๆ โดยเลือกสถานท่ีท่ีมีการบุกรุกทําลายปา หรือแผวถางปา เพราะเมื่อทําพิธีบวชปาแลวจะมี
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ผาเหลืองผูกติดกับตนไมไวเปนสัญลักษณ ทําใหชาวบานไมกลาตัดไมอีก เพราะเช่ือวาปานั้นได
บวชตามพิธีกรรมทางศาสนาแลว ถาไปตัดหรือแผวถางก็จะเกิดความไมเปนสิริมงคลกับตนเอง  
และครอบครัว ในขณะเดียวกันก็จะรวมแรงรวมใจกันจัดทําแนวกันไฟไปดวย โดยรวมกัน          
เปนกิจกรรมของกลุมเครือขายอนุรักษปาชุมชนบานหัวทุง 

4.5.4 ถายทอดผานกิจกรรมและการปฏิบัติ 

เปนแนวทางรูปธรรมและเห็นไดชัดเจนในการถายทอดองคความรู คือ การดําเนินกิจกรรม
และการปฏิบัติ การถายทอดดวยวิธีการดําเนินกิจกรรมและการปฏิบัติสามารถทําใหผูถูกถายทอด
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากไดสัมผัสประสบการณและการผานปฏิบัติมาดวยตนเอง     
ซ่ึงในการถายทอดภูมิปญญาของกลุมสตรีผูนําชุมชนใหแกเยาวชนบานหัวทุงในดานการดําเนิน
กิจกรรมและการปฏิบัติ เปนการถายทอดท่ีทําใหเยาวชนสามารถเรียนรูและเห็นสภาพความเปนจริง
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน สถานท่ีท่ีเปนส่ือกลางในการถายทอดอยูในเขตปาชุมชนของหมูบาน        
จึงยังผลใหเยาวชนเกิดจิตสํานึกรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันเปนส่ิงท่ีเกื้อกูลใหเกิดปจจัยใน    
การดํารงชีวิตของคนในชุมชนเร่ือยมา ดังจะกลาวไดตอไปนี้ 

  4.5.4.1 กิจกรรมศึกษาเสนทางธรรมชาติ   

  ซ่ึงผลจากการทํากิจกรรมดังกลาว ทําใหตอนน้ีไดเกิดกลุม “เยาวชน คนฮักปา” 
ข้ึนมา ซ่ึงเปนการรวมกลุมของเยาวชนในหมูบานท่ีมีความสนใจในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ    
มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 42 คน โดยมีการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตามความสนใจ และความ
ถนัดของแตละคน ซ่ึงการรวมกลุมในการทํากิจกรรมของเยาวชน ไดรับการยอมรับจากคน            
ในครอบครัวและคนในชุมชนเปนอยางดี โดยมี โครงการจัดการลุมน้ําแมปง ตอนบน อ.เชียงดาว      
ใหการสนับสนุนในการทํากิจกรรม เชน คาอาหาร คาพาหนะ สมุด ดินสอ ยากันยุง ฯลฯ เวลาที่ทํา
กิจกรรมเรียนรูในปา เปนตน ซ่ึงลักษณะกิจกรรมดังกลาว มีดังนี้ คือ 

จุดท่ี 1 การเรียนรูเร่ืองพิธีทําบุญเล้ียงผีขุนน้ํา พิธีทําบุญเล้ียงผีขุนน้ํา จุดนี้ตองการ
ใหเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองความเช่ือของคนโบราณเก่ียวกับการขอน้ําจากเทวดา กลุมชาวบานท่ีมาทําบุญ
จะนําลูกหลานของตนเขารวมทุกคร้ัง ซ่ึงจะทําพิธีกันในชวงเดือน 9 เปงเหนือ หรือในชวงเดือน
มิถุนายนของทุกป ซ่ึงจะมีชาวบานทุกหลังคาเรือนมารวมกัน รวมท้ังเพื่อนบานท่ีใชน้ําแมลุท้ังหมด 
5 หมูบานดวย เร่ิมทําพิธี คือจะมีปูจาน(ผูนําพิธี)ข้ึนเทาท้ัง 4 เพื่อบอกใหเจาท่ี (เทพารักษท่ีคอย
ปกปองรักษาบริเวณขุนน้ํา)ไดรับทราบวาชาวบานไดมาทําพิธีแลว จากนั้นก็เปนพิธีกรรมทางสงฆ 
และมักจะมีการสวดธรรมปลาชอน ซ่ึงเปนจารีต ฮีตฮอยท่ีทํามาตลอดทุกป นับต้ังแตในอดีตเปนตน 
ซ่ึงในการทําพิธีดังกลาว มีการขัดราชวัตร คือ การนําเอาไมไผมาสานเปนส่ีเหล่ียมจําลองเปนสระน้ํา 
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แลวคนเฒาคนแกก็จะนําไมไผมาสานเปนรูปนก กบ ปู และปลา วางไว เพราะชาวบานเชื่อวา      
หากการทําแบบนี้จะเปนการขอฝนจากเทวดา เพราะถาหากวาเทวดาหรือเจาแมนางอินหลวง         
ไมปลอยใหน้ําไหลออกมา กบ เขียด ปลา หรือสัตวตางๆ ท่ีตองใชน้ําในการอยูรอดก็จะตองตาย     
ทําใหเราเห็นวาไมท่ีอยูในปาจะไปเกี่ยวของกับเร่ืองของการทําพิธีกรรม ความเช่ือ ประเพณี         
และวัฒนธรรมของชาวบานมาต้ังแตอดีตเปนตนมา 

 
 

 
 

 ภาพ 4.6 จุดการเรียนรูท่ี1 พิธีกรรมเล้ียงผีขุนน้ํา 
 

จุดเรียนรูท่ี 2 การเรียนรูเร่ืองปาสมุนไพร ปาสมุนไพรเปนปาท่ีกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนไดชวยกันปลูกไวเพื่อใหเยาวชนผูสนใจเขามาศึกษาเรียนรู จุดนี้ตองการใหเรียนรูในเร่ือง
ประโยชนของสมุนไพรแตละชนิดรวมท้ังลักษณะสมุนไพรท่ีถูกตองและการนําไปใชอยางถูกวิธี  
ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1 งาน สมุนไพรที่ปลูกมีท้ังท่ีนํามาจากในหมูบาน เชน ขิง ขา ตระไคร วานชัก
มดลูก ขม้ิน ไพร (ปูเลย) และจากปา เชน หงอนไกอู กระชายแดง เอ้ืองไหมนา กลวยเครือคํา      
หญาหนวดแมว ฯลฯ ซ่ึงกลุมสตรีผูนําชุมชนจะมีผูรู ผูเช่ียวชาญในเร่ืองสมุนไพรเปนคนใหขอมูล
กับเยาวชน และผูสนใจ 
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ภาพ 4.7 จุดเรียนรูท่ี 2 การเรียนรูเร่ืองปาสมุนไพร 
จุดเรียนรูท่ี 3 การเรียนรูเร่ือง ปาส่ีช้ัน จุดนี้ตองการใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับระบบ

นิเวศ องคประกอบของระบบนิเวศในปา การแบงพืชในปาตามลักษณะ ประโยชนของพืช             
แตละชนิด ผักที่ใชในการประกอบอาหาร การสังเกตลักษณะของพืชและช้ันของปา การพึ่งพาอาศัย
กันระหวาง คน ปา พืช สัตว การแบงพืชในปาออกเปน 4 ช้ัน ไดแก 

 1) พืชคลุมดิน พวกหญา สมุนไพร รวมถึง ไมเล้ือยและไมลมลุกบางชนิดดวย    
เชน สมุนไพรไดแก หงอนไกอู กลวยเครือดํา มุงหยาด โดไมรูลม พืชเปนพิษไดแก หารไก          
หารจางฮอง มะเหยียง พืชอาหารไดแก ผักมะหาย ผักนางนอน ผักบอนแบว ดอกลิมแลว ผักตีนฮุง 
ผักปอกาต๋ีเมีย หญาไดแก หญายุง หญาคา หญาขน 

 2) พืชท่ีเปนไมพุม รวมไปถึงตนไมใหญท่ียังไมโต  
เชน สมุนไพรไดแก สาบเสือ สมเห็ด ไมแหว พืชอาหารไดแก ผักเปยก จั๊กคาน ผักไครมันปลา บุก
ดอกกาน ไมพุมไดแก ตนคาม ตนบะเมา ไผชนิดไผเตี้ย ตนกลวยก็จัดอยูในปาช้ันนี้ พืชเปนพิษ
ไดแก ตนไหล ตนบุกซ่ึงถาหากไปถูกยางของมันจะทําใหเกิดอาการคัน แตหัวท่ีอยูในดินของมัน
สามารถนํามารับประทานไดแตตองรูจักวิธีการ ในการเอาพิษของมันออกกอนนํามาปรุงเปนอาหาร 

 3) ช้ันหลังคาเปนไมพวกไมยืนตน มีท้ังไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง เชน ลําไยปา 
มะมวงปา มะแฟน ไมโจก ไมเสา ไมหวีด ไมแดง ไมดู ไมเหียง ไมตึง ไมสักขนาดกลางท่ียังไมโต
เต็มท่ี ไมไผบง ไผซางก็จัดอยูในช้ันนี้ดวย 

4) ช้ันโพลพนมีท้ังไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง เชนไมท่ีเปนพืชท่ีเปนอาหารแก
สัตวในปา ไดแกมะกอกปา มะมวงปา พวกไมท่ีใชทําบานและเอาลําตนมาใชประโยชน ไดแก      
ไมสัก ไมดู ไมแดง พวกไมท่ีใชทําฟนไดแก ไมเหียง ไมตึง ไมเปา ไมแงะ เปนตน 

 
แมหลา ศรีบุญยัง ประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน กลาวถึงระบบนิเวศปาส่ีช้ัน          

วา “คําวาระบบนิเวศ” คือส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา ท่ีตางก็อาศัยพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ยกตัวอยาง เชน 
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ใบไมกิ่งไมท่ียอยสลายเปนอาหารใหกับมดปลวก หรือพวกนก หนู รวมไปถึงสัตวใหญเชนหมูปา 
กวางท่ีกินพืชเปนอาหารตางก็มีความเกื้อกูลตอกันยกตัวอยาง เชน ตนมะเกวน ตนมะแฟน            
ตนมะกอกปา เวลาท่ี นก หนู รวมไปถึงสัตวใหญท่ีมากินผลของมันก็จะกินเมล็ดของตนนั้นๆ       
ไปดวย เปนตัวนําพาเมล็ดท่ีติดอยูขางในทองไปขยายพันธุยังท่ีอ่ืน สัตวท่ีถายออกมามูลสัตวก็จะ
เปนปุยสําหรับตนกลาท่ีจะงอกตอไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.8 พืชสมุนไพร จุดเรียนรูท่ี 3 การเรียนรูเร่ืองปาส่ีช้ัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
                      (ผักปอกาต๋ีเมีย)                        (ตนมะกอกปา) 

 
ภาพ 4.9 พืชผักอาหารจากปา จุดเรียนรูท่ี 3 การเรียนรูเร่ืองปาส่ีช้ัน 
 
จุดเรียนรูท่ี 4 เร่ืองปาสัมปทาน ในอดีตปาชุมชนบานหัวทุงไดถูกสัมปทานคร้ัง

แรก ซ่ึงประเทศอังกฤษไดเขามาสัมปทานไมสัก ตอมากรมปาไมไดดําเนินการจัดการใหเปน          
ปาสงวนแหงชาติเชียงดาว ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 537 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.       
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ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และไดจัดวางโครงการเปนปาสัมปทานไมสักใหกับองคการ
อุตสาหกรรมปาไม (ออป.) เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2515 และจัดเปนปาสัมปทานไมกระยาเลยใหกับ
บริษัทปาไมจังหวัด วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2516 การอนุญาตใหมาทําไมในคร้ังนั้นเปนเหตุทําใหปา
ไมบริเวณปาดอยเชียงดาวตลอดจนปาบานหัวทุงถูกตัดฟน โคนลมและถูกบุกรุกแผวถางหนักลงไป
มาก ท้ังท่ีถูกตองและไมถูกตอง การเรียนรูตรงจุดนี้เพื่อตองการใหเด็กไดเรียนรูถึงประวัติศาสตร
ชุมชนวา คร้ังหนึ่งปาแหงนี้เคยถูกทําลายจนเหลือแตตอไมสักขนาดใหญใหเห็น และใหเด็กไดลอง
เปรียบเทียบดูวา ตนไมกวาจะโตมาไดขนาดนี้ตองใชเวลาหลายสิบป แตหากจะทําลายใชเวลา         
แคไมกี่นาทีก็ทําได ผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา ประโยชนในการชวยกันดูแลรักษา  

 
                    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.10 จุดเรียนรูท่ี 4 การเรียนรูเร่ืองปาสัมปทาน 
 
จุดเรียนรูท่ี 5 การเรียนรูเร่ืองบึงน้ําซับ เร่ืองบึงน้ําซับ จุดนี้ตองการใหเด็กไดเรียนรู

เกี่ยวกับ น้ําท่ีผุดออกมาจากดิน หรือท่ีเราเรียกวา ตาน้ํา เพื่อใหเด็กไดเห็นวา น้ํามาจากไหน          
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และไหลไปท่ีไหน และใหเห็นถึงวัฎจักรของน้ํา ท่ีหมุนเวียนกัน เชน น้ําออกมาจากตาน้ํา ไหลไป
รวมกับลําน้ํ าแม ลุ  และไหลลงสูแมน้ํ าปง  ไหลลงสูแมน้ํ า เจ าพระยา  และไหลลงสูทะเล                  
เม่ือแสงอาทิตยสาดสองกระทบผิวน้ํากลายเปนไอน้ํา เปนเมฆ ก็จะเกิดเปนน้ําฝน ตกลงมาสราง
ความชุมช้ืนใหกับผืนปาอีกคร้ัง ซ่ึงวัฎจักรเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเรามีการรักษาปาใหอุดม
สมบูรณอยูเสมอ นั่นเอง 

 
                         

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 4.11 จุดเรียนรูท่ี 5 การเรียนรูเร่ืองบึงน้ําซับ 

จุดท่ี 6 การเรียนรูเร่ืองปาไม การเรียนรูเร่ืองปาไม (ปางกองจาง) ปาไผ (ปางกอง
จาง) จะเปนจุดท่ีสอนใหเด็กไดเรียนรูวาไผเวลาท่ีปลูกท่ีไหน หรือข้ึนท่ีไหนก็จะข้ึนรวมกันเปนกอ 
เปนหมู หากเปรียบเทียบเหมือนกับคนเราท่ีตองอาศัยความสามัคคี ถึงจะทํางานไดสําเร็จ คําวา       
ปางกองจาง มีความหมายคือ ปาง หมายถึงจุดท่ีพัก กอง คือ พื้นท่ีเปนเสนทางเดิน จาง คือ ชาง     
เม่ือนํามารวมกันเปนคําวา ปางกองจาง หมายถึง จุดท่ีพักของชางนั่นเอง มีชาวบานเลาวาเม่ือคร้ังท่ีมี
การสัมปทานปา บริเวณนี้เปนจุดท่ีชางไดลากซุง ลากไมออกมาจากปาและมาพักอยูท่ีจุดนี้ ทําใหปา
ไผบริเวณนี้ถูกทําลายไปมาก แตปจจุบันชาวบานไดชวยกันฟนฟู ดูแลรักษา สภาพปาไผใหคืนกลับ
สูความสมบูรณเหมือนเดิม 
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ภาพ 4.12 จุดท่ี 6 การเรียนรูเร่ืองปาไม 

จุดท่ี 7 การเรียนรู เร่ืองชันโพลง มืดแตไมลับ เร่ืองชันโพลง มืดแตไมลับ จุดนี้   
เปนจุดท่ีตองการใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับ ระบบนิเวศการพ่ึงพาอาศัยกัน เชน จอมปลวกเวลาที่ปลวก
ยายออกไปทํารังใหม ก็จะมีข้ียา ซ่ึงเปนแมลงชนิดหนึ่ง คลายผ้ึงเขามาอาศัย ในสมัยโบราณชาวบาน
จะนํามูลของข้ียามาใชประโยชน เชน การนํามาทําเช้ือเพลิง นํามาซอมกระบุง ซอมถังน้ํา ซอมเรือ 
เปนตน ทําใหเห็นวาธรรมชาติเอ้ือประโยชนใหกับสัตวท่ีอยูในปา และคนในชุมชนไดอยางสมดุล 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.13 จุดท่ี 7 การเรียนรูเร่ืองชันโพลง มืดแตไมลับ 

จุดท่ี 8 การเรียนรูเร่ือง ไมในตํานาน จุดนี้เปนจุดท่ีตองการใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับ   
ไมในตํานานท่ีเปนความเช่ือของคนในอดีตและมีมาจนถึงปจจุบัน ตรงน้ีจะทําใหเด็กไดเห็นถึง     
การใชประโยชนจากปาอีกวิธีหนึ่ง เชน 

 
 1) ไมจี้ คือ ไมท่ีพระพุทธเจาใชผิงไฟ 
 2) ไมปอเตา คือ เวลาท่ีเราทํายุงฉางขาวก็จะนิยมนําใบไมชนิดนี้มารองพื้น     

เพราะเช่ือวาทําใหกินขาวไดนาน ไมหมดเร็ว หรือ เวลาสรางบานใหม ก็จะนํามารองกนหลุมเสา
บานเพื่อเปนสิริมงคลกับคนในครอบครัว 
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 3) ไมเหมียดคืน คือ นํามาใชทําไมดาม หรือทําท่ีคนขาวเหนียว 
นอกจากท่ีกลาวมานี้ยังมีไมตํานานอีกหลายชนิด ท่ีใหเด็กไดเรียนรู และศึกษาทําใหเห็น    

ถึงความสําคัญของปาไมและเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรที่มีอยูใหดีท่ีสุด 
 

 
ภาพ 4.14 จุดท่ี 8 การเรียนรูเร่ืองไมในตํานาน 

จุดท่ี 9 การเรียนรู เร่ืองฝายแมว การเรียนรู เร่ืองฝายแมว จุดนี้จะเปนจุดท่ีทําให 
เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเร่ือง การชะลอการไหลของน้ํา ประโยชนของฝายตอระบบนิเวศ ชุมชน 
โดยเฉพาะในชวงของหนาแลง ซ่ึงการทําฝายแมวถือวาเปนพระราชดําริของในหลวงและเปนส่ิงท่ี
นํามาใชประโยชนไดอยางมากมายมหาศาล ซ่ึงนอกจากจะเปนการชะลอการไหลของน้ําแลว ฝาย
แมวยังชวยในการดักตะกอนของน้ํา และสรางความชุมช้ืนใหกับผืนปาท่ีอยูรอบๆ ฝายแมวไดอีก
ดวย 

 สาเหตุท่ีตองพาเยาวชนเขาไปศึกษาเรียนรูในปาก็เพราะวา เนื่องจากในปจจุบันเด็ก
และเยาวชนสวนใหญไมคอยรูจักการดํารงชีวิตท่ีควบคูกันไปกับปาไมอยางคนในสมัยกอนๆ จึงไม
รูสึกผูกพัน ไมมีความรักและหวงแหนผืนปาของตนเอง ทําใหคนในปจจุบันทําลายปาไมกันมากข้ึน 
และการท่ีปาไมถูกทําลายลงนี้เองเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึนมากมาย เชน สัตวปาไมมีท่ี
อยูใกลสูญพันธุ ฝนไมตกตามฤดูกาล เกิดความแหงแลง บางท่ีก็เกิดปญหาน้ําทวมดินถลม ปญหา    
ท่ีเกิดขึ้นเหลานี้จะไมเกิดข้ึนหากคนในปจจุบันมีความผูกพันกับปา เกิดความรักและหวงแหนในผืน
ปาของตนเอง ดังนั้นกลุมสตรีผูนําชุมชนจึงมีความคิดท่ีจะนําเด็กและเยาวชนเขาไปศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับคุณประโยชนของปาและการใชประโยชนจากปา เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความคิด
ปกปองรักษาปา รักษาปา และเกิดความรัก ความหวงแหนในผืนปาของตัวเอง 
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ภาพ 4.15 จุดท่ี 9 การเรียนรู เร่ืองฝายแมว 

 4.5.4.2 กิจกรรมการปลูกปา  

กิจกรรมการปลูกปา เนนใหเยาวชนสรางจิตสํานึก ในการดูแล รักษา ทดแทน 
สวนใหญจะมีการปลูกปาในวันสําคัญ เชน วันพอ วันแม วันเขาพรรษา นอกจากนี้ยังมีการใหความ
ชวยเหลือจากโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีอนุรักษ สํานัก
บริหารพื้นท่ีอนุรักษ สํานักบริหารพื้นท่ี 16 (เชียงใหม) นายศักดิ์สิทธ์ิ ปลาสุวรรณ เจาหนาท่ี    
บริหารงานปาไม 6 หัวหนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กลาววา “ในเร่ืองของพันธุไมท่ีปลูก มีท้ัง 
หวาย กาแฟ ไมสักทอง ไมประดู ฯลฯ นอกจากการบริจาคพันธุไมแลว ยังเปนการสรางรายได
ใหกับชาวบานในอนาคต พรอมกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมปลูกปา เปนการสอนให
เยาวชน รูจักดูแลรักษาแลว ยังเปนการเรียนรูในเร่ืองของประโยชนของพันธุไมตางๆ พรอมกับ     
ผลจากการที่มีปาไวท้ังเพื่อการยังชีพและหารายไดจากปา ความสําคัญของปาตอการดํารงชีวิต ซ่ึงปา
ชุมชนบานหัวทุงนั้นยังเปนแหลงทองเท่ียงเชิงอนุรักษของชุมชนรายไดสวนหนึ่งของชุมชนจึงมา
จากการทองเท่ียวเหลานี้เยาวชนมีบทบาทในการเปนผูนําเท่ียวพานักทองเท่ียวเดินปา ดังนั้น         
การปลูกปาเปนการทดแทนในสวนท่ีขาดหายเพื่อประโยชนสูอนาคตและลูกหลานตอไป นางสุนีย  
แสงออน รองประธานกลุมสตรีผูนําชุมชน กลาววา “การปลูกปาในแตละคร้ังจะพยามใหเยาวชน   
ไดเขามามีบทบาทรวม การปลูกปาจะนิยมทําในวันสําคัญเปนการเช่ือมโยงระหวางศาสนาและ    
การปลูกปาเขาดวยกัน มีการสอนวิธีการปลูกตนไมแตละชนิดท่ีมีความแตกตางตามสายพันธุ พรอม
ท้ังเยาวชนไดเรียนรูไปในตัวบางคนปลูกปาเสร็จ ก็ไปเก็บหาของปาตอ ซ่ึงเปนการเรียนรูประโยชน
จากปา”  
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ภาพ  4.16 กิจกรรมการปลูกปา 

 กิจกรรมตางๆ ท่ีมีการถายทอดไปสูเยาวชนน้ัน ผานข้ันตอนการสรางกระบวนการ
เรียนรูใหเยาวชนไดโดย  

  ข้ันท่ี 1 การใหความรูโดยการบอกเลาจากผูรู ตามจุดฐานการเรียนรู ใหตระหนัก
ทราบคุณคา ความสําคัญ เรียนรูแหลงท่ีมา ประวัติศาสตร สถานการณปจจุบัน 

                       \ 
ภาพ  4.17 การใหความรูโดยการบอกเลาจากผูรู 

ข้ันท่ี 2 ใหเยาวชนถอดบทเรียนดวยการการวาดรูป สะทอนความคิดจากส่ิงท่ีได
เรียนรู 
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ภาพ  4. 18 เยาวชนถอดบทเรียนดวยการการวาดรูป 
 

 ข้ันท่ี 3 การนําเยาวชนเรียนรูในแหลงเรียนรูจริงผานการปฏิบัติ เชน การสํารวจ 
ชนิด พันธุพืช สมุนไพร พืชอาหาร 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  4. 19 เยาวชนเรียนรูในแหลงเรียนรูจริงผานการปฏิบัติ 
ข้ันท่ี 4 ใหเยาวชนสะทอนความคิดจากส่ิงท่ีไดเรียนรูจากปา ดวยการวาดภาพ    

จากความคิดและวาดแผนการเรียนรู (Mind Map) เพื่อยกระดับการเรียนรูในดานการใชความรู 
ความคิด การเช่ือมโยงความรู และพัฒนาทักษะการเรียนรู 
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ภาพ  4. 20 เยาวชนวาดภาพสะทอนความคิดและแผนการเรียนรู (Mind Map) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพ  4. 21 การทําแผนการเรียนรู 
 ข้ันท่ี 5 เยาวชนนําเสนอผลการเรียนรูดวยตนเอง ในการนี้กลุมเยาวชนไดคิดคน

การนําเสนอผานการเลนละคร การแสดงบทบาทสมมติ ทําใหตัวเยาวชนเองมีความรู ความเขาใจ 
ความตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังยังเปนการขยายความรูสูเยาวชนในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงอีกดวย  
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ภาพ  4. 22 เยาวชนนําเสนอผลการเรียนรูดวยตนเอง 

 สรุปไดวา การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชน เร่ิมจากวิถีการ
ผลิตของชุมชนบานหัวทุง เปนวิถีท่ีผูกโยงคน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงเหนือธรรมชาติเขาดวยกัน         
บนความเช่ือวาทุกส่ิงตางพึ่งพาอาศัยกันและกัน กอใหเกิดประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือระหวางผูคน
กับธรรมชาติสืบสานสงตอจากรุนสูรุน แมวาหลายอยางไมอาจทัดทานกาลเวลาท่ีกอใหเกิด        
การเปล่ียนแปลงได แตวาหลายอยางยังคงมีพลังยึดโยงผูคนใหประพฤติปฏิบัติตออยู หรือบางอยาง
เกิดการผสมผสานกับความรูและวิทยาการสมัยใหม เพื่อใหไดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
หรือบางอยางก็ถูกร้ือฟนนํามาปรับใชสถานการณปจจุบันอีกคร้ัง จะเห็นวา วิถีชีวิต วัฒนธรรม       
ท่ีเปนวิถีปฏิบัติของผูคนไมไดหยุดนิ่ง ตายตัว แตมีการเคล่ือนไหว เล่ือนไหลและถูกร้ือฟน            
อยูตลอดเวลา ตามแตสถานการณหรือเง่ือนไขในแตละชวงเวลาและสถานการณนั่นเอง 

  การศึกษาในสวนนี้ช้ีใหเห็นถึงประเด็นเร่ืองการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสู
เยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน ดังตอไปนี้ 

  1) ผูคนมีการสงตอทางวัฒนธรรม รูปแบบความเช่ือทางวัฒนธรรมกันตลอดเวลา 
ท้ังการสงตอจากพอสูลูก จากพอครูสูลูก จากกลุมสตรีผูนําชุมชนสูลูกหลาน ดวยความต้ังใจท่ีจะสง
ตอดวยการเรียนรูแบบท่ีหลากหลาย เชน หลักสูตรถองถ่ิน ครูปราชญชาวบาน การรวบรวมขอมูล
หรือเร่ืองเลาของชุมชน หรือสรางพื้นท่ีรูปธรรมการเรียนรู เชน พื้นท่ีการเรียนรูเร่ืองวัฒนธรรมการ
ทํานา ระบบเหมืองฝาย  ปาชุมชน หรือผานการสรางเครือขายเยาวชนในพื้นท่ี ซ่ึงการสรางรูปแบบ         
การสงตอแบบนี้ผูใหญหรือผูรูท้ังหลายไมไดมุงหวังท่ีจะใหเด็กหรือคนรุนใหมจะตองปฏิบัติตาม
แบบแผนเหลานั้นเหมือนอยางคนรุนกอนไดท้ังหมด แตอยางนอยก็หวังท่ีจะใหมีโอกาสไดสัมผัส
รับรูและเห็นคุณคาความสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิตในรูปแบบตางๆ 
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  2) ผูรู ซ่ึงเปนกลุมสตรีผูนําชุมชน ไดรวมตัวกันในการสรางการเรียนรูแกเด็กๆ    
ในพื้นท่ี โดยเขาไปรวมมือกับโรงเรียนสรางหลักสูตรทองถ่ิน บอกเลาเร่ืองราววิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของผูคนในชุมชน สมุนไพรพื้นบานในปา ระบบการเกษตร การประดิษฐเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงาน
ประเพณีของผูคน กลุมสตรีผูนําชุมชน ใชการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงเร่ืองการจัดการปาชุมชน             
เช่ือมการเรียนรูของเยาวชนไปยังการเรียนรูดานประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ของชุมชน หรือการ      
ร้ือฟนความเช่ือกับพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีการผลิตโดยการสรางพ้ืนท่ีรูปธรรมในการเรียนรู เชน พิธี
บวชปา 

  3) การถายทอดความรูในรูปแบบนี้คือสงตอและการถายทอดโดยใชรูปแบบของ
การสรางพื้นท่ีรูปธรรมสรางและจัดรูปแบบวิธีการถายทอดท่ีคอนขางเปนระบบ หลากหลายวิธี    
ในชุมชนบานหัวทุง การรวบรวมเร่ืองราวของประวัติศาสตรชุมชน การรวบรวมเร่ืองเลา การละเลน 
ประเพณี พิธีกรรมตางๆชวยในการยึดโยงระหวางผูคนและวิถีชุมชนท่ีอยางนอยทามกลาง           
การเปล่ียนแปลงตางๆ บันทึกเร่ืองราวตางจะเปนพื้นท่ีของการผลิตซํ้าวิถีชุมชน   

  4) ในขณะท่ีบางเร่ืองบางอยาง ท่ีจะตองปรับวิธีการในการสรางการเรียนรูผาน
ความเช่ือและจิตสํานึกในระดับบุคคลและระดับชุมชน เชนความเช่ือเร่ืองผี ขึด ท่ีไมสามารถสราง
การเรียนรูท่ีเปนรูปธรรมจับตองได และขณะเดียวกันเม่ือความเช่ือดังกลาวไมอาจจะจับตองหรือ
พิสูจนได หากเจอคําถามหรือคําอธิบายจากปรากฏการณเหลานั้น จึงจําเปนตองอธิบายในรูปแบบ
อ่ืนท่ีสามารถหาการยึดโยงของคําอธิบายบนหลักการและเหตุผลได เชน ผูเฒาผูแกมาอธิบายความ
เช่ือเร่ืองผี มาเปนการใชชุดคําอธิบายเร่ืองบุญ กรรม ความดี ทําช่ัวแทน หรืออธิบายเร่ือง พฤติกรรม
ความเช่ือเร่ืองขึด เปนเกราะปองกันการทําความช่ัวของผูคนแทน 

  5) แมวาทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก แตการท่ีชุมชนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดการพัฒนาความรูดวยการผสมผสานบูรณาการความรู
ภายในกับความรูภายนอก จึงสามารถปรับตัวภายใตความเปล่ียนแปลงของสถานการณ เพราะผูคน
ในพื้นท่ี ตลอดจนเด็กๆ ยังเช่ือม่ันวาฮีตฮอยวัฒนธรรมตางๆ ของพวกเขายังคงอยู การยอมรับถึง                
การเปล่ียนแปลงและสรางรูปแบบวิธีการในการสืบทอดและสืบสานวิถีชีวิตของผูคนท่ีเหมาะสม
กับยุคสมัย ชวยลดความตึงเครียดของคนตางรุนลดนอยลง  

 อยางไรก็ตาม ในสวนของวิถีชีวิตที่สัมพันธกับธรรมชาติ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ความ
เช่ือเร่ืองพุทธกับผี หรือความสัมพันธระหวางผูคนในพื้นท่ี ท่ีส่ือผานประเพณี พิธีกรรมตางๆ         
คงดํารงอยูอยางท่ีเคยเปนมา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูคนท่ีมีความแตกตางหลากหลายจึงไมได
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หยุดนิ่งมาต้ังแตตน แตกลับมีการผสมกลมกลืน ปรับตัว ผลิตซํ้าบนบริบททางสังคมอยูตลอดเวลา
ไมวาอดีต ปจจุบัน และในอนาคต 

4.6 วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชนดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา  

 กลุมสตรีผูนํ า ชุมชน  บานหัว ทุ ง  ตํ าบลเ ชียงดาว  มีการอนุ รักษการจัดการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีปาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมาแตดั้งเดิม ท้ังยังมีการจัดการ             
ดวยกระบวนการถายทอดความรูจากรุนตอรุนอยางตอเนื่อง ทําใหมี องคความรูอยางลึกซ้ึง            
ในหลากหลายดาน มีสํานึกสาธารณะตอการเขาไปรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และไดมีการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน อาศัยวิธีการถายทอด 3 วิธีคือ       
1) การถายทอดผานความเช่ือ 2) การถายทอดผานพิธีกรรมของชุมชน และ 3 ) ถายทอดผาน
กิจกรรมและการปฏิบัติ  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหกลุมเยาวชนเกิดความรู  ความเขาใจ                
ความตระหนัก ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การใชประโยชนจากปา         
อยางยั่งยืน สงผลใหเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีจะเขาไปมีบทบาทในการสืบทอดและอนุรักษ 
โดยใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในชุมชน ซ่ึงวิธีการถายทอดดังกลาวมีความสอดคลอง         
กับการศึกษาของ วินัย วีระวัฒนานนท และบานช่ืน สีพันผอง (อางแลว) กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษา
เปนกระบวนการศึกษาที่เนนความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพและส่ิงแวดลอมทางสังคม 
ปจจัยท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมท่ีกอเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนตอมนุษยเพื่อสรางเจตคติ พฤติกรรม และคานิยม ในอันท่ีจะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม คุณภาพชีวิตของตนเอง และของมนุษยโดยสวนรวม และงานศึกษาของ ประสาน             
ตังสิกบุตร (2550) ไดอธิบายถึงหลักการของส่ิงแวดลอมศึกษาในคูมือการพัฒนาหลักสูตรการ
อนุรักษและฟนฟูลุมน้ําปง สําหรับเยาวชน อยางชัดเจน โดยใชเกณฑการประเมินผูเรียนประเมิน
คุณลักษณะ 5 ดาน ตามหลักการส่ิงแวดลอมศึกษาไดแก ความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และการ
มีสวนรวม โดยใชระดับการประเมินตามแบบรูบริค (Rubric) มาปรับใชในการวิเคราะหผล
การศึกษาเร่ืองวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนของกลุมสตรีผูนําชุมชนดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

4.6.1 การสรางความรูความเขาใจ 
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 ความรูความเขาใจ คือ การมีความรูเร่ืองความสําคัญของส่ิงแวดลอม ทําใหเขาใจ
ปญหาและผลกระทบ ซ่ึงมีสวนสําคัญในละการอนุรักษ  ผานการถายทอดทั้งการเลาเร่ืองราว
ประสบการณ ความเช่ือ การปฏิบัติ จึงเปนความรูท่ีจําแนกรายละเอียดได ดังน้ี 

 1) ความจํา คือ ความสามารถในการจําเนื้อหาความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศได       
กลุมสตรีผูนําชุมชนไดถายทอดความรูใหกับเยาวชนท้ังในดานการใชประโยชนและการอนุรักษ 
เยาวชนสามารถจดจําส่ิงตางๆ ท่ีไดรับการถายทอดไดเปนอยางดีผานการเลาเร่ือง และการเรียนรู
จากแหลงเรียนรูเสนทางศึกษาธรรมชาติ เชน ความจําเกี่ยวกับองคประกอบของระบบนิเวศดิน น้ํา 
ปา ความจําในคุณลักษณะของพืชผัก สมุนไพร สรรพคุณ ความจําเกี่ยวกับเนื้อหาสาระดาน
ประวัติศาสตรท่ีปาบานหัวทุงถูกสัมปทานจนเกิดความเส่ือมโทรม รวมท้ังสามารถจําไดวาตนไม
ชนิดใด เปนตนไมศักดิ์สิทธ์ิจากการไดรับฟงการถายทอดผานความเช่ือ เด็กหญิงกาญจนา ขันคํา 
“กลาววา การท่ีไดเรียนรูเร่ืองตนไมศักดิ์สิทธ์ิกับกลุมสตรีผู ทําใหไดเกิดความเขาใจวาตนไมชนิด
ใด ท่ีตองดูแลรักษา เชน ตนตะเคียน ตนท่ีมีผาเหลืองผูกไว และชนิดใด สามารถนํามาใชประโยชน
ไดเชน ตนกลวย ตนไผ” 

 2) การจําแนกแยกแยะ  คือ ความสามารถในการจําแนกองคประกอบตางๆ          
ในระบบนิเวศและสามารถจําแนกแยกแยะปญหาและผลกระทบได กลุมเยาวชนสามารถจําแนก
คุณลักษณะตางๆ ขององคประกอบในระบบนิเวศได เชน ไมเล้ือยจะข้ึนในปาที่มีความหนาแนน
และช้ืน หรือ ดินท่ีมีลักษณะเปนโพรงปลวกมักจะมีเห็ดข้ึน แตเห็ดบางชนิดก็จะข้ึนตามขอนไมท่ีผุ
พังแลว เปนตน ความรูความเขาใจในระบบนิเวศยังทําใหเยาวชนสามารถแยกแยะปญหาได เชน 
ปญหาความแหงแลง สามารถจําแนกไดวาเกิดจากสาเหตุการตัดไมทําลายปา และสงผลกระทบ     
ถึงระบบนิเวศนํ้า ทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติแหงลงรวมถึงแหลงน้ําซับหรือน้ําใตดิน กระทบ     
ถึงระบบนิเวศดินทําใหดินแหง และพังทลายเม่ือเกิดน้ําทวม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง เปนตน 

 3) การวิเคราะห คือ ความสามารถในการจัดกลุม จําแนก และบอกความสัมพันธ
ของส่ิงต างๆ  ในระบบนิเวศได  เ ม่ือกลุม เยาวชนมีความรูความเขาใจในองคประกอบ                   
และความสําคัญของระบบนิเวศแลว จึงสามารถวิเคราะหปญหาได เชน การเกิดปญหาความแหง
แลง เพราะมีสาเหตุมาจากการท่ีปาไมถูกทําลาย จึงสงผลกระทบเช่ือมโยงถึงระบบนิเวศดิน น้ํา     
และความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังนี้เพราะตนไมในปามีความสัมพันธกับระบบนิเวศอื่น คือ   
เปนส่ิงท่ีชวยรักษาความชุมช่ืนของผิวดิน เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร และเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปานานาชนิด ดังท่ี เด็กหญิงวีรีญา  กัณทะ ไดอธิบายวา “จากการไดเรียนรูเร่ืองปา
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สัมปทานในอดีตทําใหเห็นถึงผลกระทบที่ เกิดข้ึน ในบางสวนยังเหลือรองรอยท่ีเกิดข้ึนอยู              
จึงไมอยากใหเกิดข้ึนเหมือนอดีตท่ีผานมา” 

 4) การสังเคราะห คือ ความสามารถในการประมวลความรู โดยกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนไดถายทอดความรูใหกับกลุมเยาวชน แลวนําความรูท่ีไดมาสรุปเปนแผนภาพความคิด (Mind 
Mapping) ซ่ึงกลุมเยาวชนสามารถวาดรูปสะทอนความคิดโดยสามารถระบุความหลากหลาย      
ทางชีวภาพในทรัพยากรปาไม ความเช่ือมสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไมกับทรัพยากรดิน และนํ้า 
สามารถระบุประโยชนและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางคนกับปาท่ีพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  

 5) การนําไปใช  กลุมเยาวชนสามารถนําความรู ท่ีได เ รียนรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดเชน เขาไปหาของปาไดดวยตนเอง อาทิ การหาเห็ด หาปลา สามารถใชสมุนไพร
จากปารักษาเบ้ืองตนได อาทิ บางคร้ังเม่ือเขาปาแลวนําขม้ินทาเพื่อปองกันยุง หรือการนําหนาม   
ตนง้ิวมาทําทุนเบ็ดเพื่อนําไปตกปลาได เปนตน  

  ดังนั้น การที่กลุมสตรีผูนําชุมชนไดถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหแกเยาวชนนั้น               
ได มุง เนนให เยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ ยวกับระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาติ                  
และส่ิงแวดลอมในปาชุมชนบานหัวทุง ท้ังผานการบอกเลาหรือการเลาเร่ือง เชน การเลาเร่ืองราว
ประวัติศาสตรของปาชุมชนบานหัวทุง ทําใหเยาวชนไดเรียนรูถึงความเปนมาจากประสบการณ   
ของผูถายทอดเกี่ยวกับระบบนิเวศปาท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต สะทอนใหเห็นถึงคุณคา      
และความสําคัญของปา เยาวชนเกิดความรักความหวงแหนปาอันเปนทรัยพากรที่มีความสําคัญ      
ท้ังทางตรงและทางออมตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เชน ชุมชนขาดแหลงปจจัยส่ีในการยังชีพ 
สงผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี หรือ การประสบปญหาความแหงแลง เนื่องจาก
ปาบริเวณน้ีเปนปาตนน้ํา เปนแหลงกําเนิดแมน้ําสําคัญหลายสาย ท้ังยังเปนแหลงน้ําซับใตดินหรือ
น้ํารูท่ีมีน้ําใหใชตลอดป เปนตน จึงทําใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในเร่ืองดิน น้ํา ปา ในฐานะ
เปนตัวขับเคล่ือนใหเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ 

4.6.2 ความตระหนัก  

 ความตระหนักคือ เปนความสํานึก ความรูตัว ความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ             
ท่ีประสบในส่ิงแวดลอมขณะนั้นๆ กลุมสตรีผูนําชุมชนมีความตระหนักตอความสําคัญของ
ทรัพยากรปาชุมชนบานหัวทุง มีความรูความเขาใจสาเหตุปญหาจากประวัติศาสตรการสมสัมปทาน
ปาในอดีตจึงได เ ร่ิมใหความสนใจท่ีจะมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมกับ
คณะกรรมการปาชุมชนกอน โดยพยายามท่ีจะมีการศึกษาเรียนรูในเร่ืองของสิ่งแวดลอม สาเหตุ 
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ผลกระทบหาแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จากน้ันจึงเกิดแนวคิดในการจัดต้ังกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนในนาม “กลุมแมญิงฮักถ่ิน”  เพื่อดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนทองถ่ินของ
ตนเอง พรอมกับสรางการมีสวนรวมกับคณะกรรมการปาชุมชนบานหัวทุง กลุมสมุนไพร โครงการ
จัดการลุมน้ําแมปงตอนบน เสริมสรางและขยายเครือขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุมท่ี
จะนําไปถายทอดตอไป ดังท่ี ทนงค ประสบกิตติคุณ (2534) กลาววา ความตระหนักเปนความสํานึก 
เปนความรูตัว เปนความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ ท่ีประสบในส่ิงแวดลอมท่ีอยู ดังนั้น     
ความตระหนักจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือบุคคลไดรับการสัมผัสจากส่ิงเราในสภาวะแวดลอม เกิดการรับรู 
และนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรูและความตระหนักนําไปสูความพรอมท่ีจะแสดง
การกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตอไป 

 กลุมสตรีผูนําชุมชนจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางความตระหนักสูเยาวชน
ในเร่ืองของส่ิงแวดลอมโดยใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศปา เขาใจปญหา                
และผลกระทบจากการทําลายปา  เยาวชนจึงให เกิดความรู สึกรักและหวงแหนในคุณคา                
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การเลาประวัติศาสตร ทําใหเยาวชนไดรับรูถึงปญหา
และกระทบจากการทําลายปา และแนวทางการพัฒนาฟนฟูสภาพปาใหฟนคืนสภาพอุดมสมบูรณ 
จึงไมควรที่จะทําลาย และชวยกันอนุรักษดูแลตอไป เพราะปามีคุณคาโดยตรงกับการดํารงชีวิต  

 4.6.3 เจตคติ   

  เจตคติ คือ การมีความรูสึกรักและหวงแหนตอทรัพยากร เกิดคานิยมท่ีดีท่ีจะมี  
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน เม่ือกลุมสตรีผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจ             
ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติของปา ชุมชนบานหัวทุ ง  เกิดความรักและหวงแหน                     
ในทรัพยากรธรรมชาติอันเปนปจจัยพื้นฐานในการยังชีพ จึงมีแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร ดังเชน กลุมสตรีผูนําชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการอนุรักษ       
กับคณะกรรมการปาชุมชน หรือการนําความรูไปถายทอดสูเยาวชนเพื่อสรางความตระหนัก        
และ เจตคติ ท่ีดี  เ ม่ือ เยาวชนมีความ รู ความ เข า ใจ  เกิ ดความตระหนัก  ในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว จึงมีความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชนของตน 
มีแรงจูงใจท่ีพรอมจะเขาไปมีสวนรวมทํากิจกรรมดานการอนุรักษตางๆ เชน การเขาไปรวม
กิจกรรมปลูกปา การทําแนวกันไฟ รวมกับกลุมสตรีผูนําชุมชนและคณะกรรมการปาชุมชนบานหัว
ทุง เม่ือเยาวชนไดมี   การสืบทอดและเรียนรูวิธีการอนุรักษก็จะทําใหเยาวชนมีความรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ ชินนะตระกูล (2540) กลาวาการสอนส่ิงแวดลอม 
ไมวาจะเปนการศึกษาระดับใดหรือสาขาใดลวนมีเปาหมายเพ่ือสรางเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม เกิด
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ความตระหนักตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นการสอนวิชาส่ิงแวดลอมท่ีจะใหผลดีนั้นจะตองเขาใจเร่ืองราว
ของเจตคติ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  

4.6.4 ทักษะ 

  ปญหาที่เกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมโดยรอบนั้น จะเห็นไดวาสืบเนื่องมาจากการท่ี
มนุษยยังขาดความรูความเขาใจในความเปนจริงของส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีระบบกฎเกณฑในการดํารงอยู                
การเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆ เปนไปตามธรรมชาติ และขาดความรูความเขาใจในความเปนจริง  
ของชีวิตและองคประกอบอ่ืนๆ  ของความเปนมนุษย  โดยท่ีมนุษย เองก็ เปนสวนหนึ่ ง                    
ของส่ิงแวดลอม (วินัย วีระวัฒนานนท และบานช่ืน ศรีผองพันธ, 2539) จึงตองการท่ีจะใหมนุษย   
ไดศึกษาเรียนรูเขาใจถึงธรรมชาติพรอมท้ังองคประกอบอ่ืนภายในระบบธรรมชาติ การมองเห็น
ส่ิงแวดลอมท้ังหมดเปนองครวม จนสามารถท่ีจะแยกแยะสวนประกอบหรือจําแนกประเภท 
ลักษณะ กลไกการทํางานภายในส่ิงแวดลอมไดวาประกอบไปดวยอะไรบาง แตละสวนมีบทบาทมี
หนาท่ีอยางไร รูวาระบบนิเวศนประกอบดวยอะไร แตละหนวยในระบบนิเวศนทําหนาท่ีอยางไร    
รูวาองคประกอบอยางหนึ่งเขากับองคประกอบหน่ึงได แตอีกสวนประกอบหนึ่งอาจเขากับ
องคประกอบอ่ืนไมได เชน การท่ีส่ิงมีชีวิตไมวาจะเปน คน พืช สัตว นอกจากมีโครงสรางเฉพาะตน
แลวยังตองทําหนาท่ีของตนในฐานะท่ีเปนองคประกอบของระบบนิเวศในการรับสงธาตุ             
และพลังงานภายในระบบนิเวศอีกดวย (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539) เพื่อท่ีจะชวยทําใหเกิดความรู
ความเขาใจ เกิดทักษะในการดํารงชีวิตอยูรวมกับส่ิงแวดลอมภายใตกฎเกณฑทางธรรมชาติ โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม วิธีการใหการศึกษาและฝกอบรมบางวิธีสามารถใหความรู      
และทักษะเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2542) 
ท้ังนี้การสรางทักษะทางส่ิงแวดลอมศึกษาจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคล กลุมบุคคลและสังคม    
เกิดทักษะความชํานาญในการศึกษาคนควาพิสูจน คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณทางสิ่งแวดลอม 
เพื่อท่ีจะไดหาทางปองกันไมใหเกิดปญหาเกิดข้ึนรวมไปถึงใหมีความชํานาญในการจัดการหรือ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน เปนการพัฒนาทักษะการเรียนรู ท้ังดานการคนหาขอมูล            
การส่ือสารแลกเปล่ียนและการทํางาน (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2549) 

 จากการศึกษาพบวากลุมสตรีผูนําชุมชนใหความสําคัญในเร่ืองทักษะ มีการพัฒนา
ทักษะในแตละดานท่ีเกี่ยวของกับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาดังนี้ 

 1) การพัฒนาทักษะการคนหาขอมูลเพื่อการเรียนรู โดยอาศัยทักษะการสังเกต     
เปนพื้นฐานการเรียนรูเพื่อคนหาขอมูลดานทรัพยากรจากปา ดังท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชนรวมกันคนหา
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ขอมูล พืชผัก พืชสมุนไพร พรอมกับนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพื่อรวบรวมใหเปนชุด
ความรูของกลุม 

 2) พัฒนาทักษะดานการส่ือสาร โดยอาศัยการส่ือสารสองทาง (Two ways 
Interaction) หรือการพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความรู ความคิด ระหวางสมาชิกในกลุมใหเกิด
การระดมความคิด ดังท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในการคนหาขอมูล      
ดานทรัพยากรจากปา  

 3) พัฒนาทักษะดานการทํางาน เปนการทํางานกลุมอยางมีระบบ แบบแผน การคิด
วิเคราะห นําขอมูลท่ีได มาจัดหมวดหมู และสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันเพื่อเนนการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดังท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชนจัดทําชุดความรูดานพืชจนสามารถจัดทําเปน
ตารางสมุนไพร และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับปราชญสมุนไพรเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ดานพืชสมุนไพรใหมากข้ึน รวมถึงการขยายเครือขายการเรียนรูไปยังหนวยงานหรือองคกรตางๆ 
อาทิ โครงการจัดการลุมน้ําแมปงตอนบน หนวยงานภายนอกท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงาน เปนตน 

4.6.5 การมีสวนรวม  

 กลุมสตรีผูนําชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรรวมกับคณะกรรมการ    
ปาชุมชนบานหัวทุงในการกิจกรรมการอนุรักษ โดยสรางการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกัน เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองพืชสมุนไพรซ่ึงกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนมีความรูจากการเรียนรูในชีวิตประจําวันแตมีการเสริมสรางความรูดานพืชสมุนไพรใหมาก
ข้ึนดวยการเรียนรูจากปราชญสมุนไพร แลวสรางการมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน เชน              
การวางแผนการจัดทําแหลงการเรียนรูใหกับเยาวชนหรือเสนทางศึกษาธรรมชาติ รวมกับโครงการ
จัดการลุมน้ําแมปงและคณะกรรมการปาชุมชน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน กลุมสตรีผูนํา
ชุมชนถายทอดความรูใหกับกลุมเยาวชนโดยนํากลุมเยาวชนเขามาเรียนรูในปาผานกิจกรรมตางๆ 
เชน การเลาเร่ืองราวประวัติศาสตร การเรียนรูจากการปฏิบัติ อาทิ การเก็บเห็ด การหาหนอไม 
รวมถึงการทํากิจกรรมดานการอนุรักษและปองกัน อาทิ การปลูกปาในวันสําคัญตางๆ การทําแนว
กันไฟ และการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เชน กลุมสตรีผูนําชุมชนรวมกับคณะกรรมการ
ปาชุมชนชวยกันดูแลปาหลังจากการทํากิจกรรมการอนุรักษ และประเมินความสําเร็จในการทํางาน 
หรือประเมินผลจากการสะทอนความคิดของกลุมเยาวชนผานกิจกรรมการวาดรูป Mind mapping 
เปนตน  

 สรุปไดวา วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนของกลุมสตรีผูนําชุมชน   
ดวย   กระบวนกรส่ิงแวดลอมศึกษา อาศัยหลักการส่ิงแวดลอมศึกษาเปนเครื่องมือในการถายทอด
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ความรู เพราะ การถายทอดไดใชกระบวนการเรียนรูท่ีอาศัยการแลกเปล่ียนเพ่ือสรางความรู       
ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การเลาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรทําใหเยาวชนเกิดความตระหนัก
ในคุณคาของทรัพยากรปาไมตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน นําไปสูการสรางเจตคติท่ีดี 
ท่ีจะเกิดแรงจูงใจในการรวมกันอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ดวยความมีจิตสาธารณะท่ีจะสรางการมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2554) ไดอธิบายไววา          
การมีสวนรวมทางส่ิงแวดลอมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคล กลุมบุคคลและสังคมมีโอกาส
และเกิดแรงจูงใจท่ีจะเขาไปรวมกิจกรรมแกไขปญหาที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทุกระดับ เพื่อใหเกิด 
ความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และความตระหนักในตัวของเยาวชนมีจุดมุงหมายเพื่อการอนุรักษ 
รักษาทรัพยากรซ่ึงเปนสมบัติของชุมชนและสงผลใหมีกระบวนการสืบทอดและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกลุมตอไป  

4.7 ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนาํชุมชน   
สูเยาวชน  

 การศึกษาเร่ืองการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน สะทอนให
เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีผูนําชุมชน โดยใชฐานความรูและหลักการที่เกี่ยวกับ      
แนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอมซ่ึงจะมีความลักษณะการพัฒนา จําแนกไดเปน 4 ระดับ  

4.7.1 ระดับท่ี 1 การยกระดับการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  
 กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน ในระดับการเรียนรู

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (About the environment) คือ การใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจการทํางาน         
ของระบบธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยตอส่ิงแวดลอม 
และอยูในข้ันตอนของการกอใหเกิดความรูความเขาใจ (Knowledge) ตามหลักการส่ิงแวดลอม
ศึกษา เพราะ ทําใหบุคคล กลุม และชุมชนไดรับประสบการณและความรู ท่ีจะเขาใจถึงหลักการ
และแนว คิดในอนุ รักษ และการพัฒนาอย า งยั่ ง ยืน  เ กิ ด เปนความตระหนักต อ คุณค า                        
ของทรัพยากรธรรมชาติดวยการต้ังคําถามตอปญหาพรอมทําความเขาใจถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
จึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะนําความรูไปใชพัฒนาส่ิงแวดลอมใหม่ันคง การถายทอดความรูของกลุมสตรี
ผูนําชุมชนกอใหเกิดการเรียนรูในฐานะเปนผูถายทอดเพราะไดมีการทบทวนความรู รวบรวม
ความรูท่ีจะนํามาถายทอด และในขณะท่ีถายทอดก็ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน          
ท้ังระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางเยาวชน ทําใหเกิดเปนความรูความเขาใจของกลุมมากกวา
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ความรูความเขาใจตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของกลุมสตรีผูนําชุมชน        
มี 4 ดาน คือ 
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    1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ลักษณะของส่ิงแวดลอม คุณคาของ
ส่ิงแวดลอม เชน ความรูในดานความเช่ือมโยงระบบนิเวศดิน น้ํา ปา ซ่ึงในปาบานหัวทุงมีทรัพยากร
ปาไมท่ีสมบูรณ กลาวคือ มีตนไมใหญนอยมากมายหลายชนิดหลายพันธุ เปนไดท้ังอาหาร          
และสมุนไพรการมีปาอุดมสมบูรณสงผลใหดินมีคุณภาพดีทําใหตนไมเจริญเติบโตเร็ว ท้ังยังเปน
แหลงกําเนิดอาหารจากปา เชน เห็ด แมลง และปาไมยังเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารสําคัญ เชน ขุน
น้ํารู ท้ังนี้บริเวณปาชุมชนบานหัวทุงยังมีแหลงน้ําซับหรือน้ําใตดินท่ีมีน้ําออกตลอดปทําใหแหลง
น้ําไมแหงขอดในฤดูแลง ความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํายังเปนการเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศดวย เพราะเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําตาง ๆ เชน กุง ปลา ซ่ึงเปนแหลงอาหาร
ใหกับชุมชน ดังท่ีแมหลา ศรีบุญยัง ไดอธิบายวา “การมีปาท่ีสมบูรณทําใหอากาศสดช่ืนเพราะ
ตนไมชวยผลิตอากาศ การมีตนไมใหญเล็กหลากหลายชนิดเปนผลดีเพราะรากจะชวยยึดเกาะหนา
ดินไมใหพังทลายและชวยกักเก็บน้ําไวใตดินเพื่อใหดินชุมช้ืนตลอดเวลา กอใหเกิดแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ เม่ือน้ําระเหยกลายเปนไอก็ทําใหเกิดฝนตก ซ่ึงเปนวัฎจักรของธรรมชาติ” คํากลาวของ
แมหลา แสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจในระบบนิเวศที่เช่ือมโยงถึงกัน และนายณัฐพงษ จินาเดช 
เยาวชนบานหัวทุง ไดอธิบายเสริมวา “การมีระบบนิเวศดิน น้ํา ปา ท่ีอุดมสมบูรณทําใหมีสัตวเขามา
อาศัยมากข้ึน เชน นก กระรอก ไกปา กวาง ซ่ึงอาจจะมาจากดอยหลวงเพ่ือมากินน้ําตามแหลงน้ํา 
และยังมีสัตวอ่ืนท่ีเปนอาหารได เชน ไขมดแดง ผ้ึง ตอ แตน แมงมัน หรือแมแตสัตวน้ํา เชน ปลา 
กุง ซ่ึงกลุมเยาวชนเคยจับปลาไปใหผูปกครองประกอบอาหารไดดวย” ซ่ึงส่ิงท่ีกลุมเยาวชนกลาว
สะทอนใหเห็นถึงความรูความเขาใจในดานนิเวศวิทยาที่เขาใจถึงความสัมพันธของระบบนิเวศ      
กับส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูรวมกันอยางเกื้อกูลกัน 

 2) ความรูความเขาใจถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา จากการท่ีชุมชนบานหัวทุง      
เคยประสบปญหาปาเส่ือมโทรมจากการสัมปทานปาไมใหกับอังกฤษคาไมเม่ือในอดีต โดยการ   
ตัดไมแบบ Clear cut เปนการตัดแบบไมเลือกชนิดของไม จึงทําใหระบบนิเวศทั้งปาไมเส่ือมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว สงผลใหผืนปาบานหัวทุงท่ีเคยอุดมสมบูรณกลายเปนปาท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม      
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และเกิดปญหาความแหงแลงเพราะแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร     
ถูกทําลาย กระทบถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตองแยงชิงน้ําท้ังเพื่อการอุปโภคบริโภค         
และการเกษตร ขาดแหลงปจจัยส่ีท่ีเคยไดพึ่งพิงจากปาท้ังไมในการสรางและซอมแซมบานเรือน 
แหลงสมุนไพร ยารักษาโรค และแหลงอาหารจากปา วิถีชีวิตท่ีเคยพ่ึงพาทรัพยากรจากปาก็ตอง
เปล่ียนแปลงไป ผลกระทบดังกลาวจึงทําใหชุมชนเขาใจถึงสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง ท้ังนี้
เนื่องจากกลุมสตรีผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในมิติของคุณคาตอการ
ดํารงชีวิตท้ังทางตรงและทางออม ดังท่ี นางศรีวรรณ รูดี กลาววา “เม่ือกอนปาเคยสมบูรณมาก มีตน
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สักใหญๆเต็มผืนปา แตตอนน้ีเหลือเพียงรองรอยของตอไมใหเห็นเทานั้น เม่ือปาถูกทําลายจนราบ
เปนหนากลอง เกิดปญหาดินแข็ง แหลงน้ําแหงขอด สัตวปาก็หายไป พืชผักตางๆ ท่ีเคยเก็บกิน        
ก็หายไป ท่ีสําคัญคือไมจําพวกเถาวัลยเพราะเปนตัวช้ีวัดของความอุดมสมบูรณของปาไดเปนอยางดี 
ถาปาสมบูรณจะมีไมเถาวัลยข้ึนอยู” จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ชุมชนมีความรูความเขาใจ
ถึงปญหาและสาเหตุของปญหาวา การท่ีปาไมถูกทําลายสงผลใหทรัพยากรอื่นๆ ถูกทําลายไปดวย 
เพราะปาไมมีความสัมพันธกับทรัพยากรอื่นๆ ในฐานะเปนระบบนิเวศเดียวกัน  

 3) ความรูความเขาใจถึงวิธีการแกปญหา จากการท่ีชุมชนมีความรูและเขาใจถึง
สาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ท้ังยังมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศดิน น้ํา ปา เปนอยางดีมาโดย
ตลอดท้ังจากการไดถายทอดเร่ืองราวจากคนในอดีตในเร่ืองปาสัมปทาน และการมีความรูดาน
ระบบนิเวศดินน้ําปาจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษและการเรียนรูใน
ชีวิตประจําวัน แมหลา ศรีบุญยัง จึงเกิดแนวความคิดท่ีอยากจะมีสวนรวมในการรักษาปาเพื่อใหเปน
แหลงใชประโยชนทางตรง เชน แหลงอาหาร แหลงสมุนไพร และแหลงใชประโยชนทางออม              
คือ เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร เปนแหลงผลิตอากาศ ปองกันการพังทลายของหนาดินรวมถึง  
เปนแหลงปองกันภัยธรรมชาติ เชน ลมพายุ น้ําทวม เปนตนจึงมีความเขาใจปญหาและคนหา
วิธีแกไข ดวยการปลูกปาทดแทนและจําแนกประเภทปาเปนปาอนุรักษ และปาชุมชน ในขณะน้ัน
แมหลา ศรีบุญยัง ไดรวมเปนคณะกรรมการปาชุมชน และดําเนินกิจกรรมดานการจัดการปา          
และเร่ิมไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมองคกรภายนอกชุมชนมากข้ึน เชน โครงการจัดการลุมน้ํา
แมปงตอนบน มูลนิธิ YMCA จึงเปนการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับปามากยิ่งข้ึน  

  4) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม เม่ือแมหลา ศรีบุญยัง ไดเขา
รวมเปนคณะกรรมการปาชุมชนจึงเปนผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศปาเปนอยางมาก 
ประกอบกับแมหลาเองมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษทรัพยากรปาไมเพื่อไวใหลูกหลานไดใชประโยชน 
เม่ือไดรวมตัวและจัดตั้งกลุมสตรีผูนําชุมชนข้ึนมาแลว จึงดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
อนุรักษปา เชน การมีสวนรวมกับคณะกรรมการปาชุมชนในการปลูกปาเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ 
การทําแนวกันไฟ รวมถึงการใชความเช่ือและพิธีกรรมในการอนุรักษ เชน การบวชปา การเล้ียงผี
ฝาย เปนตน  

 
4.7.2 ระดับท่ี 2 การยกระดับการเรียนรูเกี่ยวกับการปรับประยุกตใชความรูใน

ชีวิตประจําวันของกลุมสตรีผูนําชุมชน               
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 การยกระดับการเรียนรูโดยการปรับประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันของกลุม
สตรีผูนําชุมชน อยูในระดับการเรียนรูในส่ิงแวดลอม (In the environment) คือ การมีประสบการณ
จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองในธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมโดยตรง ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะ      
เปนสําคัญ หรืออยูในข้ันของการใหบุคคลและสังคมมีทักษะ (Skill) ตามหลักการส่ิงแวดลอมศึกษา 
คือ  การนําความรูความเขาใจในส่ิงแวดลอมไปสูการวิ เคราะห  การคาดการณลวงหนา                   
เพื่อเตรียมการปองกันปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงการมีความสามารถในการจัดการเพ่ือแกปญหา
ส่ิงแวดลอม การมีทักษะของกลุมสตรีผูนําชุมชนประกอบดวยทักษะใน 2 ระดับคือ 

  1) ทักษะสวนบุคคล  สมาชิกในกลุม มีการพัฒนาทักษะในด านการคิด                
การวางแผน และการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.1) การคิด เกิดการพัฒนาการคิดแบบมีหลักการและเหตุผล เรียนรูถึงปญหา      
คิดคนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาได เม่ือมีการถายทอดสูเยาวชนก็ตองมีการคิดอยู
ตลอดเวลาเพราะเปนผูถายทอดตองใหความรูแกผูรับการถายทอด ท้ังยังเสริมสรางการคิดแบบ        
มีระบบกลาวคือ การที่กลุมสตรีผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและนิเวศวิทยา
ท่ีวาดวยความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมเปนอยางดี ทําใหเกิดกระบวนการคิดท่ี
เช่ือมโยงส่ิงแวดลอมท้ังระบบได เชน การมีความรูดานระบบนิเวศดิน น้ํา ปา ทําใหกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนเกิดความคิดท่ีจะรักษาปาเพื่อรักษาแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุไมยังเอ้ือตอการใชประโยชนดวย เชน เปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร ซ่ึงการ
พัฒนาทักษะดานความคิดดังกลาวยังนําไปสูการคาดการณในอนาคตเพราะกลุมสตรีผูนําชุมชน
ตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ไวใหคนรุนถัดไปไดใชประโยชนดวย  

  1.2 การวางแผน เม่ือมีแนวความคิดข้ึนมาแลว จึงมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด
ซ่ึงกันและกัน ในขณะนั้นมีสมาชิกท่ีเปนกลุมแมบานและมีความสนใจจํานวน 49 คน รวมกัน      
วางแผนการดําเนินงานจึงเกิดเปนแผนการทํางานข้ึน ซ่ึงกลุมสตรีผูนําชุมชนไดกําหนดตาราง
กิจกรรมการทํางานโดยการใหสมาชิกแตละคนซ่ึงมีทักษะและความรูดานการเก็บหาของปาเปน
อาหาร ชวยกันรวบรวมรายช่ือของตนไมในปาท่ีตนเองรูจัก พรอมระบุสรรพคุณทางยา ลักษณะ  
การนําไปประกอบอาหาร และแหลงท่ีมา มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลดานพันธุไมใหเปน
ขอมูลของกลุมและเผยแพรแลกเปล่ียนตอไป  

  3) การปฏิบัติ กลุมสตรีผูนําชุมชนรวมกันทํากิจกรรม 1 วัน ตามแผนปฏิทินการ
ทํางานโดยแตละคนเขาไปรวบรวมขอมูลแลวนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และสรุปผล
รวมกัน 



   
 

 

109

  ระดับท่ี 2 ทักษะในระดับกลุม เปนทักษะการทํางานรวมกันหรือการมีสวนรวม    
ในการทํากิจกรรมของกลุมในดานการรวมคิด วางแผน/ปรึกษาหารือ และรวมปฏิบัติ ดังเชน
กิจกรรมการจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซ่ึงกลุมสตรีผูนําชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดทํา 
กับ YMCA และกลุมปาชุมชน โดยเร่ิมจาก 

  1) การรวมคิด เปนการรวมแลกเปล่ียนความคิดระหวางกลุม โดยกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนเปนผูเสนอความคิด ในการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติเพื่อตองการใชเปนแหลงเรียนรู        
ในขณะเดียวกันก็ไดใชกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูใหกับเยาวชน ชุมชน และผูสนใจจากภายนอก 
ซ่ึงมีคณะกรรมการปาชุมชนรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและใหคําปรึกษาในเร่ืองปา โดยมีองคกร 
YMCA ทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียง จึงเปนการพัฒนาทักษะดานการมีสวนรวมในการคิดของกลุม 

  2) การรวมวางแผนและปรึกษาหารือ ในการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาตินั้นตอง
อาศัยความรูความชํานาญในหลากหลายดาน เชน ดานสมุนไพรก็ตองมีปราชญสมุนไพรคอยให
ความรูดานพิธีกรรมก็ตองมีผูนําทางพิธีกรรมเปนผูใหความรู ความรูดานพันธุไมก็ตองผูรูซ่ึงในปา
ชุมชนบานหัวทุงมีมอดไมท่ีเคยทําการตัดไมและคาไมในอดีต จึงเปนผูมีประสบการณดานพันธุไม
เปนอยางดี เปนตน การวางแผนปรึกษาหารือกันจึงเปนการรวบรวมผูรูท้ังหลายท่ีอยูในชุมชนมามี
สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน เปนการรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายอยูในชุมชนให        
กลายมาเปนชุดความรูของชุมชน จากนั้นจึงวางแผนการทํางานโดย การกําหนดสถานท่ี การกําหนด
เสนทางเดิน การกําหนดผูมีสวนรวม การแบงโซนการเรียนรู และในท่ีสุดก็ไดเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 9 จุด เปนแหลงเรียนรู กลาวไดวาเปนการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูในทองถ่ิน           
ใหกลายเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได แลวนํากลุมเยาวชนเขาไปศึกษาเรียนรูในปาในชวงวันหยุด 
เสาร-อาทิตย โดยท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชน เปนผูรูคอยใหความรูกับเยาวชน บางคร้ังก็มีกลุมปาชุมชน
เขามาชวยเสริมการเรียนรูดวย 

  3) การรวมปฏิบัติ การรวมจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติตามแผนท่ีกําหนดไว 
จํานวน 9 จุดเรียนรู ประกอบดัวย การทําพิธีผีขุนน้ํา ปาสมุนไพร ปาส่ีช้ัน ปาสัมปทาน บึงน้ําซับ   
ปาไผ (ปางกองจาง) ชันโพลงมืด แตไมลับ ไมในตํานาน และฝายแมว แลวนํากลุมเยาวชนเขาไป
ศึกษาเรียนรูในปาในชวงวันหยุด เสาร-อาทิตย โดยท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชน เปนผูรูคอยใหความรู    
กับเยาวชน บางคร้ังก็มีกลุมปาชุมชนเขามาชวยเสริมการเรียนรูดวย การเรียนรูนอกหองเรียนทําให
เยาวชนมีความสุขกับการเรียน เพราะการเรียนการสอนไมไดสอนจากตําราแตสอนโดยใชสถานท่ี
จริง เยาวชนจึงมีความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเขามาเรียนรู เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมในหน่ึงวันก็จะ
รวมกลุมใหเยาวชนนําเสนอผลงานของตนเองท่ีไดเรียนรูในวันนี้ เชน การอธิบาย การเลาเร่ือง     
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การวาดรูป เพื่อประเมินผลการเรียนรูในแตละวันเม่ือเกิดขอสงสัยหรือคําถามก็จะเปดเวทีใหมี     
การซักถามพูดคุยกัน จากนั้นกลุมสตรีผูนําชุมชนก็จะสรุปประเด็นการเรียนรูท่ีไดเรียนรูไปพรอม
ท้ังสอดแทรกขอคิด   หรือคติเตือนใจ  

ระดับท่ี 3 การยกระดับการเรียนรู เกี่ยวกับการถายทอดความรูสูเยาวชนของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชน การถายทอดความรูสูเยาวชนของกลุมสตรีผูนําชุมชนอยูในระดับการเรียนรูในส่ิงแวดลอม 
(In the environment) คือ การมีประสบการณจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองในธรรมชาติ           
หรือสภาพแวดลอมโดยตรง ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะเปนสําคัญ หรืออยูในข้ันของการใหบุคคล   
และสังคมมีทักษะ (Skill) ตามหลักการส่ิงแวดลอมศึกษา โดยอาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรู (Share) 
เปนเคร่ืองมือในการถายทอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ัง ผูถายทอดและผูรับการถายทอด   
เพราะกระบวนการแลกเปล่ียนความรูกอใหเกิดการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรู 3 วิธีคือ 

1) การสนทนาพูดคุย (Dialogue) การสนทนาพูดคุยเปนการถายทอดความรู        
ระหวางผูถายทอดคือกลุมแมญิงฮักถ่ิน และผูรับการถายทอดคือกลุมเยาวชนโดยอาศัยการส่ือสาร
แบบ 2 ทาง (Two ways Interaction) เปนการถายทอดแบบไมเปนทางการเพราะเปนการรวมกลุม
จากผูท่ีมีความสนใจในชุมชน การพูดคุยสนทนาเปนการเปดพ้ืนท่ีการเรียนรูเพื่อนําเขาสูประเด็น
การเรียนรู การสนทนาพูดคุยเปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม ความเช่ือมโยง
ความสัมพันธระหวางและทรัพยากรดิน  น้ํ า  ปา  ในฐานะองคประกอบของระบบนิ เวศ               
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชนบานหัวทุง การใชประโยชนจากปาบานหัวทุง เชน       
การเก็บเห็ด หนอไม ของปาอ่ืนๆ สมุนไพร ซ่ึงกลุมเยาวชนก็พอมีความรูในดานเหลานี้บางจาก
ประสบการณในชีวิตประจําวันท่ีไดติดตามพอแมของตนเขาไปในปา แตเม่ือมีการเรียนรูเปนกลุม
จึงเกิดการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน การสนทนาพูดคุยนอกจากเปนการ
ถายทอดความรูในดานระบบนิเวศ การใชประโยชนแลวยังกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันภายในกลุม
เยาวชนดวย จึงเปนการดึงเอาความคิดและความรูของแตละคนออกมาแบงปนกัน (Share) เพื่อใหได
เปนชุดความรูของกลุม เชน เร่ืองสมุนไพร เยาวชนสวนใหญรูจักพืชสมุนไพรในปาและรูจัก
สรรพคุณทางยาเพราะไดรับการถายทอดจากพอแมหรือบุคคลในครอบครัวมากอน 

2) การเลาเร่ืองราวและประสบการณ (Story telling) เปนการเลาเร่ืองราว            
ในรูปแบบความเช่ือตางๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ปา และการเลาถึงประสบการณ    
ของปาชุมชนบานหัวทุง การเลาในเร่ืองความเช่ือก็จะเปนความเช่ือเร่ืองผี เทวดา เจาปาเจาเขาท่ีคอย
ปกปกรักษาปา ความเช่ือเร่ืองตนไมศักดิ์สิทธ์ิ และความเช่ือเร่ืองผีขุนน้ํา อันเปนกุศโลบายใหคน
ปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความนอบนอมถอมตน ความเช่ือดังกลาวจึงเปนเคร่ืองกํากับพฤติกรรม  
ของคนในการใชประโยชนจากปา ซ่ึงความเช่ือดังกลาวกลุมสตรีผูนําชุมชนก็ไดรับการถายทอดมา
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ภูมิปญญาทองถ่ินจากบรรพบุรุษอีกทอดหนึ่ง เร่ืองเลาเกี่ยวกับความเช่ือนั้นแมจะเปนส่ิงท่ีได
สามารถพิสูจนความจริงใหเห็นประจักษได แตกลุมเยาวชนก็ยอมรับเพราะไดรับการปลูกฝง       
จากครอบครัวเชนกัน เชน การเขาไปในปากับพอแม กอนจะทานอาหารกลางวันในปา จะเห็นพอ
แมของตนเอาขาวพรอมกับขาวท่ีหอมาแบงใสใบไมหรือใบตองแลวนําไปวางไวใตตนไมพรอมกับ
กลาวเชิญชวนใหส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิท่ีอยูในปามารับประทานอาหารกอนเมื่อเสร็จส้ินพิธีจึงคอย
รับประทาน เปนตน การเลาเร่ืองความเช่ือพรอมกับการไดเห็นตัวอยางในการปฏิบัติจึงทําให
เยาวชนเกิดการซึมซับความเช่ือนั้น ตกผลึกเปนประสบการณและยึดถือเปนแบบอยางท่ีดี                
ท่ีจะปฏิบัติสืบทอด สวนการเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรเยาวชนใหความสนใจมากเพราะเปนการเลา
ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงกับชุมชนของตน ทําใหเยาวชนเกิดความตระหนักและจิตสํานึกรักและหวง
แหนทรัพยากรในถ่ินกําเนิดของตัวเอง เพราะในปาชุมชนยังคงมีรอยรอยการทําลายปาในอดีต     
ใหเห็น เชน ตอไม ซ่ึงบางตนมีขนาดใหญมาก ถาหากไมถูกตัดไปคนรุนปจจุบันก็จะไดเห็น เปนตน  

3) การเรียนรูในสถานท่ีจริง โดยกลุมสตรีผูนําชุมชนเร่ิมตนดวยการพาเยาวชนเขา
ไปเรียนรูในเกี่ยวกับปา น้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีการถายทอดความรูใหแกเยาวชนใหรูท้ังสมุนไพร ราก 
ใบ สอนใหเยาวชนเรียนรูวา อันไหนมีคุณคา มีประโยชน รวมไปถึงอาหารในปา หากเยาวชน       
ไมเคยกินพืชผักก็เร่ิมกลับมากินพืชผักในชุมชนหรือในปาเปนอาหาร จึงทําใหเกิดจุดการศึกษา       
9 จุด ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาประเภท Environment Education 
ซ่ึงเปนการสงเสริมทักษะและการเรียนรูในการสืบคน หรือคนหาสาเหตุและที่มาของปญหา โดยมี
การจัดการหลากหลายกลุม ทั้งกลุมสตรีผูนําชุมชน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และใชใหเยาวชน
สอนเยาวชนดวยกัน โดยใชช่ือวา โครงการพี่สอนนอง เพื่อขยายไปสูการบอกเลาสืบทอดกันตอไป
ซ่ึงผลจากการทํากิจกรรมดังกลาว ทําใหตอนน้ีไดเกิดกลุม  “เยาวชน คนฮักปา” ข้ึนมา ซ่ึงเปนการ
รวมกลุมของเยาวชนในหมูบานท่ีมีความสนใจในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ มีจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด 42 คน โดยมีการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตามความสนใจ และความถนัดของแตละคน 
ซ่ึงการรวมกลุมในการทํากิจกรรมของเยาวชน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในกลุมแบบ          
“พี่สอนนอง” เพราะบางครั้งการเรียนรูรวมกันเปนกลุมท่ีมีวัยตางกัน ทําใหศักยภาพในการเรียนรู
ตางกันไปดวย เม่ือนองไมเขาใจพี่ก็จะชวยอธิบายใหจึงทําใหเกิดการถายทอดความรูภายในกลุม      
ผูถายทอดก็มีทักษะ (Skill) จากการเปนผูถายทอด ผูเรียนก็ไดรับความรูในส่ิงท่ีตนเองไมเขาใจ 

การถายทอดสูเยาวชนมีการถายทอดแบบการเรียนการสอนจากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง ความรู
ท่ีเกิดข้ึนในตัวเยาวชนเปนความรูท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําไป
ประยุกตปรับใชไดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจากการสัมภาษณทําใหทราบวา เม่ือเยาวชนไดเรียนรู      
จากกลุมสตรีผูนําชุมชนแลว เวลาเขาปาพวกเขาสามารถทบทวน จดจําและเขาใจส่ิงตางๆ ท่ีไดรับ
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การถายทอดมาผสมผสานกับความคิดของตัวเอง จนสามารถพัฒนาความรูนั้นสูอีกระดับหนึ่ง
แตกตางกันไปตามศักยภาพ (อายุ หรือความสามารถสวนบุคคล)  ซ่ึงจากคําบอกเลาจากแมหลา      
ไดบอกวา “เด็กเหลานี้จะจําส่ิงท่ีสอนไปไดอยางถูกตอง แมนยํา ซ่ึงบางทีรูดีกวาท่ีสอนเสียอีก 
อยางเชน ความรูเร่ืองการหาเห็ด ก็สอนวาเห็ดชนิดนี้มักจะพบในบริเวณท่ีมีลักษณะเชนนี้ แตพอ
ปลอยเด็กเขาปา เขาสามารถพบแหลงเห็ดใหมท่ีมากกวาผูใหญท่ีหาเห็ดเปนประจําเสียอีก” แสดงถึง
ความสามารถในการนําความรูนั้นไปใชในการปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกับกระบวนการคิด วิเคราะห 
คนหา ทดลอง จนสามารถคนพบไดอีกประการหนึ่งเยาวชนเหลานี้มีความตระหนักและจิตสํานึก      
ท่ีดีตอปาชุมชนของพวกเขามาก อยางเชนบางเวลาพบอะไรท่ีแปลกใหมเปนท่ีดึงดูดใจ แตถึง
กระน้ันถาหากเขาอยากไดก็จะตองถามหรือขออนุญาตผูใหญกอนวา จะเก็บไปไดไหม ถาผูใหญ   
ไมอนุญาตพรอมกับใหเหตุผล พวกเขาก็จะเช่ือและปฏิบัติตาม สะทอนใหเห็นวิธีคิดในตัวเองท่ีตอง
ช่ังตวงระหวางความตระหนักกับความตองการของตัวเอง นอกจากนั้นแลวภายในกลุมเยาวชนเอง   
ก็ยังมีการถายทอดความรูจากพ่ีสูนองดวย ภายในกลุมจึงมีองคความรูท่ียึดเกาะกันอยางเหนียวแนน 
ดังนั้นหากใครคนใดคนหนึ่งในกลุมไมสามารถทําหนาท่ีได ก็จะมีรุนถัดไปคอยคํ้ายัน และทําหนาท่ี
แทนได โดยองคความรูภายในกลุมก็ยังคงมีการเรียนรูถายทอดกันอยูเหมือนเดิม ดังนั้นกลุมเยาวชน
จึงมีความเขมแข็งทางดานความรู ซ่ึงนอกเหนือจากความรูทางดานภูมิปญญาท่ีไดรับการถายทอดมา
จากผูใหญแลว ยังไดรับความรูจากโรงเรียนผสมผสานเขาไปดวย ดังนั้นจึงเปนการเสริมแรงให
ความรูนั้นแข็งแกรงข้ึน เชน เม่ือเขาปาก็จะสามารถเขาใจระบบนิเวศของปา วัฏจักรของน้ํา ฯลฯ    
ไดดีข้ึน 

ระดับท่ี 4 การยกระดับการเรียนรู เกี่ยวกับการสรางเครือขายการเรียนรูของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชน การสรางเครือขายการเรียนรูของกลุมสตรีผูนําชุมชน อยูในระดับการเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม 
(Learning for the environment) คือ การนําส่ิงเรียนรูท้ังหมดสูความต้ังใจจริงในการปฏิบัติท่ีเปนคุณ
ตอส่ิงแวดลอมและธรรมชาติในวิถีชีวิตจริง โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธและการบูรณาการ     
ของแตละองคประกอบของส่ิงแวดลอมศึกษาเขาดวยกันอยางผสมกลมกลืนและสมดุล ท้ังนี้เพื่อให
กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะข้ันการสราง
เจตคติ (Attitude) คือ การสรางคานิยมและความรูสึกหวงใยตอสถานการณส่ิงแวดลอม รวมถึงการ  
มีแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวมในการปรับปรุงและปกปองรักษาส่ิงแวดลอม และการมีสวนรวม
สาธารณะ (Public Participate)  คือมีแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวม ในการทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ     
การพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกระดับ ดวยวิธีคิดอยางสรางสรรค มีความสามัคคี โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ  
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1) การเกิดเจตคติ  คือความรู สึกหวงใยตอส่ิงแวดลอม  ดัง ท่ีกลุมสตรีผูนํา ชุมชน                    
มีความหวงใยตอทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชนบานหัวทุง จึงมีอุดมการณของกลุมท่ีจะชวยกัน
อนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา ปา ของชุมชนเพื่อเอ้ือตอการใชประโยชนท้ังทางตรงและทางออมอยาง
ยั่งยืน กลาวคือ ตองการอนุรักษทรัพยากรเหลานี้ไวใหคนรุนถัดไปไดใชประโยชนเชนกับท่ีคนรุน
ปจจุบันไดใชประโยชน เพราะกลุมสตรีผูนําชุมชนไดมีวิสัยทัศนมองถึงอนาคตวาหากไมอนุรักษปา
ชุมชนบานหัวทุงไวแลวในอนาคตเยาวชนจะพึ่งพาฐานทรัพยากรจากท่ีใด แมวาอนาคตตอไป      
คนรุนหลังจะออกไปเรียนหรือทํางานตางถ่ินฐานมากข้ึน แตอยางไรก็ตองกลับมายังบานเกิด            
ของตนเอง หรือบางสวนก็ยังอาศัยอยูในชุมชนและยังคงตองพึ่งพาทรัพยากรเหลานี้อยู หากไมมี
การรักษาเอาไวตั้งแตปจจุบันอาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในอนาคตได  

 2) การมีสวนรวมสาธารณะ หรือการมีแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวมในการคิด และทํากิจกรรม
การอนุรักษเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีความสามัคคีโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม    
เปนหลักสําคัญ  ดังท่ีกลุมสตรีผูนําชุมชนสรางเครือขายการเรียนรูรวมกับกลุมปาชุมชน              
กลุมสมุนไพร โครงการจัดการลุมน้ําแมปงตอนบน กรมปาไม ในการรวมทํากิจกรรมอนุรักษปา 
เชน การรวมเรียนรูเร่ืองพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับกลุมแลวนําไปถายทอดใหกับผูสนใจ
หรือผูเขามาศึกษาดูงาน การรวมกิจกรรมรวบรวมรายช่ือสมุนไพรในปาและจัดทําปาสมุนไพร   
บานหัวทุง โดยจัดเปนโซนการเรียนรูเร่ืองพืชสมุนไพร พรอมทําปายช่ือและสรรพคุณทางยา       
เพื่อสรางเปนแหลงเรียนรูใหกับคนในชุมชนและผูสนใจพรอมเปนแหลงใชประโยชนสมุนไพร
ใหกับชุมชน รวมถึงรวมกิจกรรมกับหนวยงานภาครัฐ เชน การปลูกปาชุมชนในวันสําคัญ           
การทํากิจกรรมแนวกันไฟ การปลูกหญาแฝกเพื่อคลุมดิน ท้ังนี้ยังไดสรางเครือขายการเรียนรูใหกับ
หนวยงานอ่ืน เชน  สถาบันการศึกษาท่ีเขามาศึกษาดูงานดานการจัดการปาอีกดวย  

 


