
 
บทที่ 5 

บทสรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ืองการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา      
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน  กรณีศึกษา  หมูบานหัวทุง  ต . เ ชียงดาว  อ . เ ชียงดาว  จ . เ ชียงใหม                     
มีวัตถุประสงคหลัก 1) เพื่อศึกษาภูมิปญญาของกลุมสตรีผูนําชุมชน 2) เพื่อศึกษาวิธีการถายทอด   
ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน 3) เพื่อศึกษา
ผลการถายทอดภูมิปญญาดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน         
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การสังเกตแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวม การรวมประชุมกลุมยอย การสัมภาษณ และการศึกษาผล ใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค โดยศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนในการอนุรักษ 
ดิน น้ํา ปา การใชประโยชนจากปา มีวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินโดยผานความเช่ือ ผาน
ตํานาน และพิธีกรรมสูการถายทอดผานกิจกรรม ดวยการใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาท้ัง 4 
ดาน การสรางความรูความเขาใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ การศึกษาผลการถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนมีการศึกษา 4 ดาน คือ การ
พัฒนาความรู ความคิด เจตคติ ทักษะการมีสวนรวมของกลุมสตรีผูนําชุมชน การยกระดับการเรียนรู
โดยการปรับประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันของกลุมสตรีผูนําชุมชน การถายทอดสูเยาวชน 
และการสรางเครือขายการเรียนรู ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนในการอนุรักษระบบนิเวศดิน น้ํา ปา พบวา     
การอนุรักษระบบนิเวศดินมีอนุรักษดินดวยการปลูกตนไมใหญและการปลูกหญาแฝกเพื่อชวย     
ในการยึดหนาดิน การอนุรักษระบบนิเวศน้ํา มีการอนุรักษน้ําใชประเพณี พิธีกรรม เขามาควบคุม
พฤติกรรมคน ระบบนิเวศปา รวมดูแล จัดการปา อนุรักษฟนฟู ภายใตบทเรียนท่ีผานมา 

ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนดานการใชประโยชนจากปา ประกอบดวย      
การเก็บหาของปาเปนอาหารเปนผลผลิตจากปาชุมชนสรางรายไดและใชเพื่อการยังชีพ มีการใช
วิธีการเก็บการของปาในการเรียนรูเกี่ยวกับเกษตรพื้นบาน และวิธีการเก็บหาของปาสูเยาวชน      
การเก็บหาฟนเปนพลังงานเช้ือเพลิง การเก็บหาเช้ือเพลิงตามฤดูกาลเพื่อการอนุรักษ และฟนฟูปา 
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การเก็บหาสมุนไพร มีการคุมครองสมุนไพร รวมกันปลูกสมุนไพรโดยมีการจัดต้ังกลุมสมุนไพร  
ใหความรู และวิธีการจัดเก็บ และนําไปใช 

วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน ผานความเช่ือ เปนการ
ผนวกผูคนใหเขากับความเช่ือทางศาสนาและส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ ใชความเช่ือเปนขอหามเก่ียวกับ
การละเมิด กฎเกณฑ ทางสังคมหรือกฎเกณฑของธรรมชาติ ควบคุมพฤติกรรมคนตอการอนุรักษปา 
ความเช่ือเร่ืองผีเจาปาเจาเขา ใชเปนท่ีพึ่งทางใจ ควบคุมการบกรุกปาตนน้ํา และความเช่ือเร่ืองตนไม
ศักดิ์สิทธ์ิ เปนการนับถือตนไม ใชส่ิงเหนือธรรมชาติและพิธีกรรมปองกันการทําลายตนไม        
การถายทอดผานตํานาน ใชเร่ืองปาไมในชุมชนท่ีถูกสัมปทานในอดีตมาเปนบทเรียนในการเรียน 
การถายทอดผานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษน้ําของชุมชน ทําใหเกิดท่ีพึ่งพิงทางจิตใจ        
ละเวนการเบียดเบียนธรรมชาติใหเปนการดูแลรักษาปาโดยวิธีเหนือธรรมชาติ การถายทอดผาน
กิจกรรมและการปฏิบัติ โดยจัดทํากิจกรรมศึกษาเสนทางธรรมชาติ  เพื่อใหความรูกับกลุมเยาวชน
และเปนการพัฒนาความรูของกลุมสตรี เปนวิธีการเนนการใหเยาวชนสามารถนําภูมิปญญามาใช 
ในชีวิตประจําวัน รวมถึงการนําไปปฏิบัติในการดํารงรักษาปาไมและทรัพยากรธรรมชาติตอไป 

 วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนดวยกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษา พบวาใชวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินมี 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางความรูความเขาใจ 
กลุมสตรีผูนําชุมชนไดมุงเนนเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรในปาชุมชน 2) ความตระหนัก สรางความสํานึก ใหเยาวชนรูสึกรักและหวงแหน           
ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3) เจตคติ ทําใหเกิดการปรับตัว และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษปาของเยาวชนในทางท่ีดีข้ึน 4) ทักษะ ทําใหเกิดทักษะในการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับส่ิงแวดลอมภายใตกฎเกณฑทางธรรมชาติ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบ            
ทางส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาดาน การสังเกต การบงช้ีปญหา การเก็บขอมูล การตรวจสอบ การ
วางแผน การคิดวิเคราะห  การแกปญหา และการตัดสินใจ และ 5) การมีสวนรวม ใหเยาวชนเขามา
มีสวนรวมโดยใชกิจกรรมดานการอนุรักษรวมกับกลุมสตรีผูนําชุมชน 

ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชน พบวามีผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินในดานการพัฒนาความรู ความคิด เจตคติ ทักษะ
การมีสวนรวมของกลุมสตรีผูนําชุมชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมลักษณะ               
ของส่ิงแวดลอม คุณคาของส่ิงแวดลอม เชน ความเช่ือมโยงระบบนิเวศ ดิน น้ํา ปา ความรู          
ความเขาใจถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา เชน การสัมปทานปา ความรูความเขาใจถึงวิธีการแกปญหา 
เชน การจัดการปาชุมชนรวมกับคณะกรรมการปาชุมชน ความรูความเขาในเกี่ยวกับการอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การยกระดับการเรียนรูโดยการปรับประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของกลุมสตรีผูนําชุมชน พัฒนาทักษะ การคิด การวางแผน การปฏิบัติ สูการมีสวน
รวมเม่ือการเกิดกลุมอยางเปนรูปธรรมจึงมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู การถายทอดความรูสูเยาวชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใชเคร่ืองมือคือ การสนทนา พูดคุย 
การเลาเร่ืองประสบการณ การเรียนรูในสถานท่ีจริง การสรางเครือขายการเรียนรู ดวยการสราง     
เจตคติ ความรูสึกหวงใย รักและหวงแหนส่ิงแวดลอม สูการเขาไปมีสวนรวมเรียนรู แลกเปล่ียน    
กับกลุมปาชุมชน กลุมสมุนไพร โครงการจัดการลุมน้ําปงตอนบน รวมถึงหนวยงานของภาครัฐ 
สถาบันศึกษาท่ีเขามาศึกษาดูงาน 

5.2 อภิปรายผล 

วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนในทองถ่ินสูเยาวชน พบวามีการถายทอด 4 วิธีคือ 1) การถายทอดผานความเช่ือ เปนการ
ผนวกความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับศาสนาและส่ิงเหนือธรรมชาติ ประกอบดวย ความเช่ือเร่ืองขึดปา 
ความเชื่อเร่ืองผีเจาปาเจาเขา และความเช่ือเร่ืองตนไมศักดิ์สิทธ์ิ 2) การถายทอดผานตํานาน โดยใช
เร่ืองราวทางประวัติศาสตรของหมูบานท่ีถูกสัมปทานปาในอดีตมาเปนบทเรียน 3) การถายทอด    
ผานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน เชน การเล้ียงผีขุนน้ํา การเล้ียงผีฝาย        
การบวชปา และ 4) การถายทอดผานกิจกรรมปฏิบัติโดยการจัดทํากิจกรรมเสนทางศึกษาธรรมชาติ  

การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาวขางตนพบวา เปนผลมาจากการที่กลุมสตรีผูนํา
ชุมชนมีการเรียนรูเพื่อสรางและคนหาความรูซ่ึงความรูของกลุมสตรีผูนําชุมชนมาจากการไดรับ   
การถ ายทอดจากบรรพบุรุษ  การเ รียนรู ในชีวิตประจําวันจากการใชประโยชนจากปา                    
และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสมาชิกในกลุมรวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมสมุนไพร         
และเครือขายปาชุมชน เพื่อเสริมสรางความรูและคนหาความรูใหม จึงมีชุดความรูเกี่ยวกับ           
การใชประโยชนจากปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แลวนําไปถายทอดใหกับกลุมเยาวชน   
ผานความเช่ือ การถายทอดผานตํานาน การถายทอดผานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ของชุมชน และการถายทอดผานกิจกรรมปฏิบัติ ซ่ึงเปนการสรางความรูความเขาใจ บนฐาน         
การเรียนรูรวมกัน กลุมสตรีไดมุงเนนใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ              
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปาหัวทุง  สรางจิตสํานึกผานการเลาเ ร่ืองราว
ประวัติศาสตรของปาชุมชนบานหัวทุง ทําใหเยาวชนไดเรียนรูถึงความเปนมาจากประสบการณ  
ของคนรุนกอนเกี่ยวกับระบบนิเวศปาท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต และเกิดความตระหนัก        
เม่ือทรัพยากรปาไมถูกทําลายสงผลใหเกิดการทําลายวิถีชีวิตของคนท่ีตองพึ่งพิงปาในการยังชีพ 
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สะทอนใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของปาเกิดเปนเจตคติท่ีตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีสวนรวมไปสูการปฏิบัติในการทํากิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน
สวนรวม จึงเกิดเปนทักษะประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ กลุมสตรีผูนําชุมชนเกิดทักษะ        
จากการเปนผูถายทอด และกลุมเยาวชนเกิดความรูความเขาใจจากการเปนผูรับการถายทอด         
ผานการสื่อสารแบบสองทาง ท้ังนี้กลุมเยาวชนยังสามารถปรับบทบาทของตนเองเปนผูถายทอด   
ไดโดยการถายทอดความรูใหกับสมาชิกในกลุมแบบพี่สอนนองและถายทอดใหกับคน                 
ในครอบครัว เพื่อนฝูง ของตนเองไดอีกดวย จึงกลาวไดวาการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุม
สตรีผูนําชุมชนสูเยาวชนใชหลักการส่ิงแวดลอมศึกษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดจึงทําใหเกิด    
การเรียนรูไดจริง 

การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนบานหัวทุง คลายคลึงกับการศึกษา
ของ เรไร ไพรวรรณ (อางแลว) ศึกษาเร่ืองการถายทอดภูมิปญญาชาวบาน: กรณีศึกษาชุมชนในเขต
ธนบุรี พบวาการถายทอดภูมิปญญาชาวบาน ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ดังนี้ 
คือ 1) วิธีการถายทอดประกอบดวยการถายทอดดวยวาจาคือการบอกเลา อธิบาย 2) การถายทอด
ดวยการสาธิต คือการแสดงใหเห็นดวยการปฏิบัติหรือการทําใหดูเปนแบบอยางเพ่ือใหผูรับ         
การถายทอดไดเห็นและเขาใจไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถปฏิบัติตามได และ 3) การถายทอด
ดวยลายลักษณอักษร ในเนื้อหาจะมีการถายทอดเนื้อหาจากงายไปหายากตามลําดับข้ันตอน         
โดยคํานึงถึงความสามารถของผูรับและความพรอมดานเวลา มีการถายทอดเนื้อหาใหสอดคลอง     
กับความตองการของผูรับ ในเนื้อหาแทรกเร่ืองภาษา และกิริยามารยาทและมีการประเมินผล       
เปนระยะๆ เชนเดียวกับการศึกษาของ จารุวรรณ ธรรมวัตน (2531) ท่ีพบวา การถายทอดภูมิปญญา
พื้นบานมีการถายทอดหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาและกลุมเปาหมาย เชน การถายทอดใหกับเด็ก
จะตองสนุกไม ซับซอน  มีการละเลน  ปริศนา  คําทาย  การเล านิทาน  และการลงมือทํา                      
แตการถายทอดใหกับผูใหญนั้น จะใชวิธีการบอกเลา พิธีสูขวัญ พิธีพุทธศาสนาและพิธีกรรมตางๆ 
การประกอบอาชีพ ฯลฯ ซ่ึงทุกวิธีจะอิงแอบอยูกับความเช่ือ ความศรัทธาในอํานาจพุทธศาสนา    
เปนสําคัญ และมีสวนท่ีแตกตางกันออกไปในประเด็นท่ีวา กลุมสตรีผูนําชุมชนใชการถายทอด   
ผานกิจกรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ตํานานซ่ึงเนนกลุมเยาวชนทุกระดับมีการสอดแทรกประเพณี 
ความเชื่อ ตั้งแตเด็กเล็กจนถึงเด็กโต กลุมสตรีผูนําชุมชนมีการใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
ผนวกกับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเยาวชนเกิด ความรูความเขาใจ ความตระหนัก 
ทักษะ เจตคติ และการมีสวนรวมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาน ตังสิกบุตร (อางแลว) ท่ีได
อธิบายวา ส่ิงแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการที่ทําใหเห็นคุณคา เกิดความตระหนัก และเขาใจ        
ถึงการอยูรวมกันของส่ิงแวดลอม ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดวยการใหโอกาส
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ทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ  การรูจักตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ            
และพฤติกรรมเพ่ือท่ีจะปกปองและแกไขส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน  

ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินพบวา กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนใน 4 ระดับ คือ 1) การยกระดับการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษาในกลุมสตรีผูนําชุมชน 
ดานความรูความเขาใจ และความตระหนัก เพราะกลุมสตรีผูนําชุมชนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม มีความรูความเขาใจถึงสาเหตุของปญหาและสามารถคนหาแนวทางแกไขจนเกิด
ความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 2) ยกระดับการเรียนรูเกี่ยวกับ     
การปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนการพัฒนากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา ในดานทักษะ   
โดยสามารถนําความรูความเขาใจไปสูการวางแผนเพื่อจัดการปญหาส่ิงแวดลอมได 3) การยกระดับ
การเรียนรู เกี่ยวกับการถายทอดความรูสูกลุมเยาวชน เปนการพัฒนาทักษะโดยการใชการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูผานการพูดคุยสนทนา (Dialogue) การเลา
เร่ืองราว (Story telling) และการเรียนรูในสถานท่ีจริง (Learning by Doing) โดยอาศัยการส่ือสาร
แบบสองทาง (Two ways Interactive) จึงเกิดทักษะการเรียนรูท้ังสองฝาย คือ กลุมสตรีผูนําชุมชน
เกิดการพัฒนาทักษะจากการเปนผูถายทอด และกลุมเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู     
จากการเปนผูรับการถายทอด สามารถนําความรูท่ีไดเรียนรูไปถายทอดใหกับบุคคลในครอบครัว
หรือเพื่อนในโรงเรียนได ท้ังยังสามารถถายทอดใหกับสมาชิกในกลุมแบบพี่สอนนอง เยาวชน      
ไดพัฒนาการเรียนรูเพราะนอกจากจะไดเรียนรูตามหลักวิชาการจากการเรียนรูในโรงเรียนแลวยังได
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติในสถานท่ีจริงซ่ึงเปนการเสริมสรางทักษะและกระบวนการเรียนรู        
จึงสามารถปรับบทบาทของตนเองจากการเปนผูรับไปเปนผูถายทอดได และ 4) การยกระดับการ
เรียนรูเกี่ยวกับสรางเครือขายการเรียนรูของกลุมสตรีผูนําชุมชน เปนการพัฒนากระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาดานเจตคติและการมีสวนรวมสาธารณะ เกิดความรูสึกหวงใยและมีแรงจูงใจ        
ท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกับ
องคกรตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน เชน เครือขายปาชุมชนบานหัวทุง กลุมสมุนไพร 
โครงการจัดการลุมน้ําแมปงตอนบน เปนตน ในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษนําไปสู         
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังงานศึกษาของ ประสาน ตังสิกบุตร และคณะ (อางแลว) ศึกษา
เร่ืองกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษากับการพัฒนาชุมชน กรณีปาชุมชนบานหัวทุง หมูท่ี 14 ตําบล
เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา จุดเร่ิมตนของการรวมตัวกันในการรวมอนุรักษ
พื้นท่ีปาชุมชน เกิดจากการไดรับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของปา มีสาเหตุมาจากการ          
ใหสัมปทานปาไม จึงการตระหนักในมิติคุณคา มีการใชความรูทองถ่ินประกอบกับความมีจิตสํานึก            
ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวมของชุมชนอันเปนทุนทางสังคมบูรณาการรวมกัน



    
 

119

เปนระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ท้ังนี้ยังไดสรางความเขมแข็ง             
ดวยการสรางเครือขายทางสังคมและเครือขายองคความรู ท้ังภายในชุมชน  เ พ่ือให เกิด                  
การแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลระหวางกัน นําความรูไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน    
การรวมกันแกไขปญหาทรัพยากรปาชุมชนในพ้ืนท่ี และการสรางอํานาจตอรองใหกับชุมชน ท้ังนี้ 
วราพร ศรีสุพรรณ (2549) ยังไดกลาวถึงกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาวา ในการจัดการส่ิงแวดลอม
ศึกษานั้นควรมีพื้นฐานดังตอไปนี้ 1) ใหความสําคัญกับผูเรียนโดยเนนใหผูเรียนตระหนักวาตนเอง  
มีบทบาทตอสังคม 2) ใหความสําคัญกับการจัดประสบการณทางสังคม เพื่อใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหปญหาในสังคมและส่ิงแวดลอมได 3) เนื้อหาสาระจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดบูรณา
การโดยสามารถประสานแนวคิดของศาสตรตางๆ 4) กระบวนการเรียนการสอน เนนการสืบสวน 
การสังเกต  

นอกจากนี้ยังพบอีกวา ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน
โดยอาศัยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษากอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคือ กลุมสตรีผูนํา
ชุมชนสามารถนําความรูและทักษะไปถายทอดตอใหกับชุมชนอ่ืนหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีความสนใจเขามาศึกษาดูงาน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีระดับเครือขาย        
ปาชุมชนตนน้ําปง ท้ังยังทําใหเกิดพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การรวม
กิจกรรมของคณะกรรมการปาชุมชนในดานการอนุรักษและปองกัน ไมวาจะเปนกิจกรรมปลูกปา 
กิจกรรมการทําแนวกันไฟ เม่ือมีการเขาไปในปากลุมสตรีผูนําชุมชนก็จะสํารวจทรัพยากรในปา    
ไปในตัวดวย สวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมเยาวชนนั้น ทําใหเยาวชนเกิดจิตสํานึก         
ท่ีจะหวงแหนทรัพยากรชุมชนของตนเอง เกิดเจตคติและการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  
กับกลุมปาชุมชนและกิจกรรมของกลุมสตรีผูนําชน จึงเปนไปตามเปาหมายของกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา  

5.3 ขอเสนอแนะ 

 1) กลุมผูนําชุมชน ตองตระหนักวา กระบวนการถายทอดการเรียนรูนั้น เปนการพัฒนา
ภายในตัวของผูเรียนรูใหมีทักษะการคิดและการปฏิบัติอยางมีสวนรวม และมีการส่ือสารสองทาง   
ท่ีปฏิสัมพันธตอกัน (Interactive Learning) ดังนั้นหากกิจกรรมท่ีเสริมสรางใหเยาวชนไดมีโอกาส
ฝกฝนทักษะบอยคร้ัง เยาวชนหรือผูเรียนรูก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได และมีทัศนคติ 
และจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอมอันนํามาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง  
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 2) ควรมีการสนับสนุนใหมีการยกระดับการเรียนรูของชุมชนบานหัวทุงเปนแหลงเรียนรู
เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาใหกับชุมชนอ่ืนหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 3) หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา ควรเขาไปศึกษากระบวนการพัฒนาของชุมชน    
แหงนี้ เพื่อตนแบบในการทํางาน โดยเนนท่ีกระบวนการเรียนรูและการทํางานท่ีชุมชนนี้นําไปใช 
 4. ควรสนับสนุนใหสถานศึกษาในชุมชนไดใชแหลงเรียนรูปาบานหัวทุง เปนแหลงเรียน
ธรรมชาติศึกษา (Nature Study) โดยใหเยาวชนไดรวมเรียนรูดวยวิธีการส่ิงแวดลอมศึกษารวมกัน 
 5. สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม ควรเขาไปสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานท่ีผานการจัดการความรูตามแนวทางส่ิงแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อใหชุมชน
สามารถเรียนรูในการปรับตัวกับสังคมโลกาภิวัตนท่ีมีความผันแปรเร็วไดทันและสามารถดํารงตน
อยูทามกลางความพอเพียงไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
 


