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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง การใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนของบา้น
แม่เอาะ หมู่ 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษา
กระบวนการจดัการองคค์วามรู้ดา้นป่าชุมชนของชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่ นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชนเพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่น่จร 
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัชียงใหม่ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนท่ีมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นหมู่บา้นแม่เอาะทุกคน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบอกต่อ (Snowball sampling) 
วิธีการศึกษาและเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีใช้กระบวนการท่ีส าคญัได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
กระบวนการการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และศึกษาจากหลกัฐานหรือ
เอกสารอา้งอิงต่าง ท่ีมีความเก่ียวโยงกบัชุมชนบา้นแม่เอาะ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้  าการศึกษาคร้ัง
น้ี คือ กลุ่มผูน้ าหมู่บา้นและกลุ่มประชาชนทัว่ไปชุมชนในบา้นแม่เอาะ 
 ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบา้นแม่เอาะซ่ึงเป็นชุมชนปกากะญอทั้งหมด เป็นชุมชนท่ีมีวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมโดยมีความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์และเร่ืองเหนือธรรมชาติต่างๆ เพราะมีการ
อาศยัอยูก่บัธรรมชาติในการด ารงชีวติมาชา้นาน ความเช่ือจารีตประเพณีและวฒันธรรมเหล่าน้ี ไดมี้
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของชาวบา้นแม่เอาะในหลายๆ ดา้น ซ่ึงรวมไปถึงการประกอบอาชีพของ
ชาวปกากะญอบา้นแม่เอาะท่ีส่วนมีอาชีพคือ การท าไร่หมุนเวียนและท านาขั้นบนัได การศึกษาใน
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คร้ังน้ีพบวา่ ชาวบา้นแม่เอาะไดมี้การไร่หมุนเวยีนเป็นอาชีพหลกัโดยเฉพาะการปลูกขา้วไร่ จึงมีการ
น าภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีท่ีมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต  
 นอกจากน้ีศึกษายงัพบอีกว่า แมว้่าวิธีชีวิต จารีตประเพณีและวฒันธรรมของชนเผ่าปกา
กะญอบา้นแม่เอาะไดมี้การสืบทอดกนัมาอยา่งเขม้แขง็และสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในชุมชนแห่งน้ี
อยู่ แต่ช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชเกษตรตระกูลเชิงเด่ียว จ าพวก 
ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละถัว่ กิจกรรมดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ
ในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นท่ีป่าชุมชนเพิ่มมากข้ึน จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงได้น ามาซ่ึงการจัดตั้ งกฎและระเบียบข้อบังคับในการใช้ป่าชุมชน โดยมี
ผูรั้บผิดชอบหลกัๆ คือ ผูน้ าหมู่บ้าน ผูอ้าวุโสในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านซ่ึงเป็นตวัแทน
ชาวบา้นทัว่ไป  

ปัจจุบนัชุมชนบา้นแม่เอาะยงัคงมีความเช่ือในเร่ืองของการอาศยัอยูก่บัธรรมชาติธรรมชาติ
และมีการปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยมีผูอ้าวุโสหรือผูสู้งอายใุนหมู่บา้นเป็นผูน้ าหรือ
ผูป้ระกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การเล้ียงผีไร่-ผีนา การเล้ียงผีแม่น ้ า ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าชุม
ชุนปกากะญอบา้นแม่เอาะมีศกัยภาพในการน าภูมิปัญญาของชุมชนเป็นแนวทางในการการอนุรักษ ์
และรักษาไว ้ซ่ึงป่าชุมชนบา้นแม่เอาะไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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Abstract 
The research, namely “Use of Folk Wisdom for Community Forest Conservation for 

Sustainability of Ban Mae O, Moo10, Tambon Mae Na Chon, Amphur Mae Chaem, Changwat 
Chiang Mai” aimed at, firstly, studying the process of community forest knowledge management 
of Ban Mae O, Moo10, Tambon Mae Na Chon, Amphur Mae Chaem, Chiang Mai Province and, 
secondly, study the use of folk wisdom for community forest conservation for the sustainability of 
Ban Mae O, Tambon Mae Na Chon, Amphur Mae Chaem, Chiang Mai Province. 
 This study was conducted in the area of forest community of Ban Mae O, Tambon Mae 
Na Chon, Amphur Mae Chaem, Chiang Mai Province with the citizens of Ban Mae O. Snowball 
sampling was used to select the sample and key informants of the study. The important process 
used to study and collect the data consisted by Non-participant observation, informal interview, 
and the study of evidence and reference documents providing data relating to Ban Mae O 
community. The sample of this study was a group of village leaders and the citizens of Ban Mae 
O. 
 The results of the study stated that the citizen of Ban Mar O one all Pagagayo, a sub-
group of Karen. The community had the way of life and the culture that were related to holy 
objects and superstitions since the community has been living with nature for a long time. Those 
beliefs, traditions, and cultures  influenced the life of the Ban Mae O’s citizens in several aspects, 
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including the occupation. The majority of Ban Mae O’s Pagagayo citizens lived on crop rotation 
and hill-rice agriculture as their occupation. According to the study, it was found that the main 
occupation of Ban Mae O’s population was the crop rotation, especially rice plantation.  
 Moreover, the study found that people of Ban Mae O have been strongly maintained their 
monoculture, such as maize and bean. The community forest and local’s natural resources, as a 
result, were quickly affected by that way of agriculture. Especially, the area of the community 
forest was increasingly invaded. Relating to the problem, laws and rules for appropriate use of 
community forest were set up under the responsibility of the village leaders, the elders in the 
village, and the village’s committee. 
 Presently, Ban Mae O community still had the belief in living with nature. The belief has 
been practiced and descended though many generations. In doing rituals, the elders were the 
leaders or the does of the ceremonies, for example worshiping the spirits of rice field and 
worshiping the spirits of the river. These activities signified that Pagagayo community of Ban 
Mae O was capable to use the folk wisdom as a tool to conserve and keep the community forest 
of Ban Mae O sustainably.      

 
 

 


