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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีการพัฒนาของการเรียนรู้การใช้
ประโยชน์และการอยูร่่วมกนัระหวา่งคนกบัธรรมชาติมายาวนาน โดยการถ่ายถอดและสืบสานองค์
ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการสร้างสรรคค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัธรรมชาติ ชุมชนกบั
ชุมชน และชุมชนกบัความเช่ือประเพณีทอ้งถ่ิน ประสานสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตท่ีเก้ือกูลกนั
ระหว่างคนกบัธรรมชาติ ส าหรับการจดัการทรัพยากรป่าไมน้ั้น ปัจจุบนัได้กา้วพน้ขอ้ถกถียงอนั
ยาวนานวา่ “คนอยูก่บัป่าไดห้รือไม่” มาแลว้ และคนส่วนใหญ่พยายามคน้หาความชดัเจนในระดบั
ต่อไปวา่ “คนจะอยูก่บัป่าไดอ้ยา่งไรบา้ง” จะมีแนวทาง รูปแบบ หรือเคร่ืองมืออะไรท่ีจะช่วยให้คน
อยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายใตบ้ริบทของสังคมไทย และพลวตัรของสังคมทุกระดบั 
 ในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมาปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ผนืป่าจะ
ค่อยๆ ลดพื้นท่ีลงและมีผืนไร่ระบบเกษตรแนวใหม่เขา้มาแทนท่ี วถีิชีวิตและระบบการผลิตท่ีอาศยั
อยู่ร่วมกบัผืนป่าดั้ งเดิมถูกปรับเปล่ียนมาสู่การผลิตตามกระแส หรือระบบการผลิตเพื่อขาย โดย
มุ่งเน้นให้ชุมชนทอ้งถ่ินเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวทางการส่งเสริมของรัฐ ยงัผลให้เกิดสภาพ
ปัญหาท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึนกบัเกษตรกร เกษตรจ าเป็นตอ้งเร่งสร้างผลผลิตให้ได้ปริมาณมากเพื่อการ
แข่งขนัทางการตลาด โดยการใช้สารเคมีอย่างเขม้ขน้และเพิ่มทุนในการผลิตมากยิ่งข้ึน แต่ผลท่ี
ปรากฏอย่างชัดเจนนั้น กลบัพบว่าระบบการผลิตท่ีมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตนั้น เกษตรกรกลบัไม่
สามารถควบคุมการตลาดได ้และยงัส่งผลถึงระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีถูกท าลายลง 
น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากสภาพปัญหาความบกพร่องของนโยบายการพฒันาของรัฐ ผลปรากฏท่ี
ตามมาคือชุมชนทอ้งถ่ินไม่สามารถตามทนักระแสและระบบการตลาดท่ีถูกควบคุมดว้ยทุนขา้มชาติ
ท่ีครอบง าระบบการผลิตเกษตรของไทยได ้
 อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ เป็นอ าเภอท่ีมีภูมิประเทศท่ีเป็นเทอกเขาสูงชันและ
สลบัซบัซอ้น เป็นแหล่งตน้น ้าล าธารท่ีส าคญัหลายสายของประเทศเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีถูกปกคลุมดว้ย
ป่าไมม้ากท่ีสุด ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
ในอดีตประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูงมีการเพาะปลูกและท าไร่จ านวนมาก แต่ก็เป็นการเพาะปลูก
ในแบบยงัชีพซ่ึงใชพ้ื้นท่ีไม่มากนกั เม่ือมีประชากรเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของอตัราการเกิดและการ
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อพยพ ท าให้ผืนดินท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกมีน้อยลงส่งผลให้มีการบุกรุกป่าเพื่อท าไร่เพิ่มมาก
ข้ึน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ยายามยุติปัญหาการบุกรุกป่า 
เพื่อให้ชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวมีท่ีอยู่อาศยัอย่างถาวรและลดการโยกยา้ยถ่ินโดยการ
ส่งเสริมการท าเกษตรแบบใหม่ เช่น การปลูกพืชผกั ไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั และพืชไร่ มีการใช้
วทิยาการขั้นสูง การใชส้ารเคมีในการผลิต บางชนิดตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการปลูกมากข้ึนเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ ส่งผลใหมี้การขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมบ้นภูเขา
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ท าให้ทรัพยากรดิน น ้ า และป่าไมเ้ส่ือมสภาพลง
อย่างรวดเร็ว และพยายามศึกษาเพื่อเขา้ใจสภาวะปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนั
เป็นผลสืบเน่ืองจากการปรับตวัของชุมชนท้องถ่ินทั้งการผลิตและพฤติกรรมการจดัการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีได้ขยายตวัลุกลามเขา้ไปสู่ชุมชน
ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 
 ชุมชนบา้นแม่เอาะเป็นหมู่บา้น “ชาวปกากะญอ” ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ท่ี 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีอยูบ่นชนบทและมีขอ้จ ากดัดา้นการพฒันา การคมนาคม
ท่ีห่างไกลและยากล าบาก ย่อมส่งผลกระทบในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน แต่อยา่งไรก็ตามความจ าเป็นพื้นฐานของหมู่บา้นดงักล่าวอาจจะแตกต่างจากความจ าเป็น
พื้นฐานของคนในเมือง เพราะแมว้่าถนนหนทางเขา้สู่หมู่บา้นจะยากล าบาก บา้นเรือนอาศยัก็อยู่
แบบพออยูพ่อกิน เจ็บป่วยก็มีสมุนไพรป่า อาหารก็หาไดโ้ดยทัว่ไปในผืนป่า คนในหมู่บา้นซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นชาวปกากะญอมีวิถีชีวิตผกูพนักบัธรรมชาติ ดิน น ้ า และป่า จนสังคมภายนอกยอมรับและ
สร้างภาพลักษณ์ทางสังคมท่ียกย่องว่าเป็นชนเผ่าท่ีอยู่ร่วมกับทรัพยากรได้อย่างสมดุล ใน
ขณะเดียวกนัชาวบา้นก็ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับดงักล่าวเช่นกนั แต่ส่ิงท่ีหมู่บา้น
แม่เอาะและหลายๆ หมู่บา้นเร่ิมกงัวลคือ การหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่มขอการส่งเสริม
ปลูกพืชเชิงเด่ียวซ่ึงจากเดิมเป็นการเพาะปลูกจากแบบยงัชีพโดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
ชาวบา้นจ านวนไม่นอ้ยปรับตวัเขา้กบักระแสดงักล่าวดว้ยการเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมกลไก
ตลาด  เป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นหัวจุดรับซ้ือผลผลิต และมีชาวบ้านส่วนหน่ึงท่ียอมรับเง่ือนไข
รูปแบบการผลิตใหม่  แมว้า่จะน าไปสู่การมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชน สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีน่าวิตกและมีแนวโน้มว่าหากไม่มีการจดัการสร้างภูมิคุม้กนั
สังคมไว ้ชุมชนจะถูกระบบทุนนิยมแยกใหแ้ตกเป็นเส่ียงๆไดโ้ดยง่าย 
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 ชุมชนบ้านแม่เอาะมีฐานทรัพยากรส าคัญท่ีอยู่รายรอบ ซ่ึงเป็นฐานชีวิตท่ีท าให้พี่น้อง
ชาวบา้นไดอ้ยูอ่าศยัร่วมกนัมายาวนาน ส าคญัท่ีสุดมีฐานความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความเป็นชุมชน
นั้นคือ 
 ประการแรก ชุมชนบา้นแม่เอาะมีผืนป่าท่ีมีอาหาร มีผลไม ้มีเห็ด มีหน่อ มีพืช มีผกัมีแหล่ง
น ้ าแม่เอาะท่ีมีปู มีปลา มีสัตวน์ ้ า ต่างๆ นานา ซ่ึงอยู่ในผืนป่าท่ีคนในชุมชนเรียกว่า “ป่าหน้าหมู่” 
มากกว่า 10 ม่อนดอย ไม่สามารถนับจ านวนไร่ได ้และในล าน ้ าแม่เอาะท่ีไหลผ่านหมู่บา้นซ่ึงเป็น
แม่น ้ าสายส าคญัท่ีหล่อเล้ียงสรรพชีวิตในขุนเขาพื้นท่ีต าบลแม่นาจร และไหลสมทบกบัแหล่งน ้ า
ต่างๆ อาทิ ล าน ้ าแม่ตะละ ล าน ้ าแม่สะงะ ล าน ้ าแม่หยอด ล าน ้ าแม่ปาน ล าน ้ าแม่ศึก ล าน ้ าแม่แรก 
และล าน ้าแม่แดด 
 ประการท่ีสอง ชุมชนบ้านแม่เอาะมีความเช่ือ มีพิธีกรรม มีส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีคนใน
ชุมชนเคารพ มีผี มีส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีคอยปกป้องทรัพยากรดว้ยความเช่ือและนบัถือในเร่ืองผี-วิญญาณ 
ชาวปกากะญอ จึงมีประเพณี และพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงผอียูเ่สมอ ผท่ีีสมาชิกในชุมชนนบั
ถือมีอยู ่2 อยา่งคือ ผีดี กบั ผีร้าย ผีดีคือผีบา้น ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูและรักษาหมู่บา้นหรือผีเจา้ท่ีนัน่เอง และ
ผเีรือนคือผบีรรพบุรุษ เช่น ผปีู่ ยา่ตายายท่ีตายไปแลว้ วญิญาณก็ยงัวนเวยีนคุม้ครองลูกหลานอยูมี่พิธี
เซ่น บวงสรวงผีเรือนอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้ปลอดภยัจากการเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือรอดพน้จาก
ภยัทั้งปวง นอกจากการเล้ียงผบีา้นผเีรือนแลว้ยงัมีพิธีเล้ียงผไีร่ ผนีา ผป่ีา ผดีอยอีกดว้ย  
 ประการท่ีสาม ชุมชนบา้นแม่เอาะมีความผกูพนั รักใคร่ กลมเกลียว สามคัคี มีความเป็นพี่
เป็นน้อง อาศัยอยู่กับแบบพออยู่พอกิน ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน มีความเช่ือถือเร่ืองผีและ
วญิญาณของบรรพบุรุษ จึงมีผลดีต่อสังคมอยา่งมากและท าให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมใน
ชุมชน เพราะจะไม่มีใครท่ีจะกล้าท าผิดแม้แต่ต่อหน้าและลับหลัง เช่น การลักขโมยหรือการ
ประพฤติผดิในกาม เพราะมีความเช่ือวา่แมท้  าแลว้คนไม่เห็นแต่ผยีอ่มเห็นเสมอ  
 ความสัมพันธ์ทั้ งสามประการเช่ือมร้อยเช่ือมโยงกัน ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน
ก่อให้เกิดกฎระเบียบของหมู่บ้าน ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติก่อให้เกิดการจดัการ
ธรรมชาติและความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติก่อให้เกิดความเช่ือ ประเพณีและ
พิธีกรรม 
 แม่น ้ าแม่เอาะท่ีไหลผา่นหมู่บา้น เป็นเส้นเลือดฝอยส าคญัของแม่น ้ าแม่แจ่ม ซ่ึงไม่เคยเหือด
แหง้ เพราะคนในชุมชนช่วยกนัและรักษา ผนืป่าท่ีอยูอ่าศยัแมว้า่จะอยูใ่นป่าสงวนแห่งชาติก็ตาม แต่
ในคณะเดียวกนัคนในชุมชนบา้นแม่เอาะก็อยูร่่วมกนักบัป่าไดอ้ยา่งสมดุลและกลมกลืนกนั มีการท า
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มาหากินโดยไม่เบียดเบียนท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงท าให้ในปัจจุบนัยงัพอมีพืชพนัธ์ุธญัหารท่ี
อยู่ตามธรรมชาติยงัคงมีความพอเพียงต่อความตอ้งการในบริโภคของคนในชุมชน และประการ
ส าคญัคือ ผืนป่าอันกวา้งใหญ่ไพศาลไม่สามารถแยกออกจากท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินท ากินของบ
ประชาชนได้ ซ่ึงหมายความว่าหากไม่มีป่าก็ย่อมหมายถึงไม่มีบ้าน ไม่มีไร่นา ไม่มีชุมชนและท่ี
ส าคญัคือไม่มีชีวติ 
 อยา่งไรก็ตาม ปรากฏการณ์และกระแสการผลิตแนวใหม่และระบบตลาดทุนนิยมท่ีก าลงัรุก
คืบสู่ชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่ม เป็นประเด็นส าคญัท่ีท าให้คนในชุมชนตอ้งปรับตวัและการ
สร้างภูมิคุม้กันตวัเองของชุมชน เพราะแม้ชุมชนเองจะไม่ได้เดินเข้าไปหาทุนนิยม แต่ทุนนิยม
ต่างหากท่ีเขา้มาหาชุมชนดงักล่าวเอง และส่ิงทีส าคญัท่ีสุดของชุมชนก็คือ ตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัดว้ย
ภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยน าความสัมพนัธ์ 3 ประการ มาก าหนดเป็นแผนชุมชน สร้างกิจกรรม สร้าง
การมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนบา้นแม่เอาะเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
การผลิตแนวใหม่เข้าแทนท่ีของการผลิตของชุมชนดั้ งเดิมท่ีอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาท่ีจะมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดจากกระแส
การผลิตแนวใหม่ 
 ปัจจุบนัเน่ืองจากผูว้ิจยัเป็นคนในพื้นท่ีไดเ้ล็งเห็นความส าคญัท่ีอาจเกิดกบัขุมชนในอนาคต
และปัญหาต่างๆ เหล่านั้นอาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชนท่ีลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็วและยงัมีการบุกรุกแผว้ถาง
เพื่อท าการเกษตรหรือเพื่อเป็นการจบัจองของคนในชุมชนเองและบุคคลภายนอกไดข้ยายวงกวา้ง
เพิ่มมากข้ึน 
 จากเหตุผลและความส าคญัดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีการตั้งข้อสงสัยและมีความสนใจว่า 
ชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียนรู้และปรับตวัต่อ
กระแสสังคมแนวใหม่ได้อย่างเท่าทนั โดยผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อ
รักษาซ่ึงความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติได้หรือไม่อย่างไร ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการ
ท าการศึกษาวจิยัโครงสร้าง บริบทและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงักล่าว 
 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
 1) ชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะบริบทของ
ชุมชนเป็นอยา่งไร 
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 2) ชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีกระบวนการจดัการ
องคค์วามรู้ดา้นป่าชุมชนอยา่งไร 

3) ชุมชนบา้นแม่เอาะ มีวิธีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชุมชน เพื่อความย ัง่ยืน
ไดอ้ยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย  
 1) เพื่อศึกษาบริบทโดยทัว่ไปของชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่   
 2) เพื่อศึกษากระบวนการจดัการองคค์วามรู้ป่าชุมชนของชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่ นา
จร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3) เพื่อศึกษาการใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความอย่างย ัง่ยืน กรณี 
บา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) เพื่อหาขอ้เสนอแนะส าหรับแนวปฏิบติัดา้นการอนุรักษป่์าชุมชนในพื้นท่ีชุมชนบา้นแม่
เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
 1.4.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและประชากร 
  4.1.1.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้เลือกการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน โดยไดเ้ลือกป่าชุมชนบา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี 10 ต  าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่  
  4.1.1.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
  การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาจากประชากรท่ีมีภูมิล าเนาท่ีพื้นท่ีชุมชน
บา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 368 คน จาก
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น ชาย 212 คน หญิง 156 คน 
 4.1.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1.4.2.1 บริบทชุมชน 
   1) วถีิชีวติ จารีตประเพณี และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
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   2) ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นแม่เอาะ 
   3) ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน 
   4) โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
  1.4.2.2 การใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชุมชนบา้นแม่เอาะ 
หมู่ท่ี 10 ต  าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  
   1) ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่าชุมชนด้านความเช่ือ ได้แก่ ความเช่ือ
เก่ียวกบัป่า ความเช่ือเก่ียวกบัแม่น ้ าล าธาร ความเช่ือเก่ียวกบัตน้ไม ้ความเช่ือเก่ียวกบัสัตว ์และความ
เช่ือเก่ียวกบัการสร้างบา้น 
   2) ภูมิปัญญาในการอนุรักษป่์าชุมชนดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม  
  1.4.2.3 กระบวนการในการจดัการองคค์วามรู้ดา้นป่าชุมชนของชุมชนบา้นแม่เอาะ 
หมู่ท่ี 10 ต  าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  
   1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัต่อวิถีชีวิตของชุมชนบา้น
แม่เอาะ ไดแ้ก่ ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรสัตวป่์า ทรัพยากรน ้า และทรัพยากรดิน 
   2) กระบวนการในการจดัการองคค์วามรู้ป่าชุมชนของชุมชนบา้นแม่เอาะ 
ได้แก่ การจดัการองค์ความรู้ระบบไร่หมุนเวียน การจดัการองค์ความรู้ป่าตน้น ้ า การจดัการองค์
ความรู้อนุรักษแ์หล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

1.4.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลดา้นเอกสารและท าการรวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม
ระหวา่งเดือน สิงหาคม - ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2555 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมท่ีมีการอยู่อาศยั การรวมตวั การปฏิสัมพนัธ์ และมีการ
ติดต่อเช่ือมโยงกนัระหว่างบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในสังคมนั้นๆซ่ึงเป็นคงอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัมี
สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ ทางชีวภาพเดียวกนั 

กระบวนกำร หมายถึง แนวทางการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างมีขั้นตอน ซ่ึงวางไว้
อย่างเป็นล าดบัตั้งแต่ตน้จนจบแลว้เสร็จตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ขั้นตอนดงักล่าวช่วยให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและ
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด  
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ปัจจัย หมายถึง ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ่ึงแบ่งปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ซ่ึง
มีความส าคญัเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลท่ีมีวตัถุและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

พิธีกรรม หมายถึง การกระท าท่ีคนเราสมมติข้ึนเป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบแบบแผน 
เพื่อให้เป็นส่ือหรือหนทางท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ในการศึกษาคร้ังน้ี พิธีกรรม
ท่ีชุมชนบา้นแม่เอาะทั้งสามหมู่บา้นใชใ้นการอนุรักษป่์าชุมชนในทอ้งถ่ิน 

ป่ำชุมชน หมายถึง พื้นท่ีป่าไมท่ี้ไดรั้บการจดัการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
และองค์กรชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตามความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เป็นป่าท่ีประชาชนเขา้ไปใชส้อยตาม
วิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น ทั้ งเร่ืองการท ามาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณี
ความเช่ือ อ านาจและกฎระเบียบในชุมชน  

ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ในชีวิตท่ีสั่ง
สมและถ่ายทอดต่อๆ กนัมา เป็นการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษย์
กบัธรรมชาติ และมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี วถีิชีวติ การ
ท ามาหากินและพิธีกรรมต่างๆ มีทั้งลกัษณะท่ีเป็นความรู้ ความสามารถ หรือแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา รวมถึงลกัษณะท่ีเป็นความเช่ือ ประเพณี หรือวฒันธรรม 

กำรอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งฉลาด การใชป้ระโยชน์นั้นจะตอ้งเกิดผลดี
ต่อประชากรโลกส่วนรวมมากท่ีสุด จะต้องรู้จกัใช้ประโยชน์ให้ได้เป็นเวลานานท่ีสุด ให้มีการ
สูญเสียทรัพยากรอยา่งเปล่าประโยชน์นอ้ยท่ีสุด และตอ้งกระจายการใช ้

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ทราบถึงกระบวนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนเพื่อการอนุรักษป่์าชุมชนบา้นแม่เอาะไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้น
แม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นกรณีศึกษาทั้งทางวฒันธรรมและทาง
ธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้นการอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นท่ีและท่ี
อ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
 


