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บทที ่2 
แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนของชุมชนบา้น
แม่เอาะ หมู่ 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้การรวบรวม หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2 แนวคิดการจดัการป่าชุมชน 
 2.3 หลกัการจดัการองคค์วามรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
 2. 4 แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.5 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 2.6 แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  
2.1 แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ในการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนของชุมชน
บา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด
และกระบวนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้กบัการอนุรักษ์ป่าชุมชนตลอดจนหลกัฐานและเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ ของผูท่ี้ไดท้  าการศึกษามาแลว้ในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ี การศึกษา
ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัและกระบวนการท่ีสามารถจ าแนกออกมาเป็น 3 
ส่วนหลกัๆ คือ ภูมิปัญญาชาวบา้น การอนุรักษ์ป่าชุมชนและความย ัง่ยืน โดยมีนักวิชาการแขนง
ต่างๆ ท่ีเคยท าการศึกษาเร่ืองต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งกวา้งขวางและไดใ้หค้วามหมายรวมถึงค านิยามต่างๆ 
มากมาย เช่น มนสั สุวรรณ (2525)ไดอ้ธิบายไวว้า่ การจดัการป่าชุมชนและระบบนิเวศของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีลกัษณะค่อนขา้งจะถูกท าลายง่ายหากมีการน าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชอ้ยา่ง
กวา้งขวาง วิธีท่ีดีท่ีสุดน่าจะเป็นไปได้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคือ การเพิ่ม
ความมัน่คงให้ระบบนิเวศ โดยปล่อยให้มีการใชพ้ลงังานภายในของแต่ละระบบนิเวศให้มากท่ีสุด 
แทนท่ีจะใหมี้การถ่ายเทพลงังานจาก จากภายนอก 
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 การอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ  (Natural resources conservation) หมายถึง การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการฉลาดเหมาะสม โดยใช้อย่างประหยดั ให้เกิดประโยชน์และเกิด
คุณค่ามากท่ีสุด รวมทั้งการปรับปรุงของเสียให้น ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด 
ทว ี ทองสวา่ง และทศันีย ์ทองสวา่ง ( 2523: 1 ) 
 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาดให้
เป็ นป ระโยช น์ ต่อมห าชนม าก ท่ี สุ ด  และใช้ เป็ น เวล าน าน ท่ี สุ ด  ทั้ ง น้ี ต้อ งให้ สู ญ เสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์นอ้ยท่ีสุด และจะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์โดยทัว่ถึงกนั
ดว้ย สุรภี โรจน์อารยานนท ์( 2526: 9) 

จากความหมายดงักล่าวของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จะมีลกัษณะของการจดัการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทอยา่งฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหาอยาก หรือลดจ านวน
นอ้ยลง ถา้น ามาใชป้ระโยชน์อาจท าให้เกิดผลเสียหายได ้ในสภาพน้ีจะตอ้งน าหลกัของการสงวนมา
ใช ้และในการใชอ้ยา่งประหยดัและพยายามเพิ่มปริมาณให้เพียงพอก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคตส่ิง
ท่ีส าคญั คือ ควรหาวธีิการท่ีจะท าใหมี้ทรัพยากรธรรมชาติไวใ้ชต้ลอดไป 
 
2.2 แนวคิดการจัดการป่าชุมชน 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของ
ชุมชนบ้านแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีน าไปเป็นแนวทางในการ
อนุรักษป่์าชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาในบริบทและประวติัความเป็นมาของชุมชน 
โดยมีการน าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์มาเป็น
แนวทางในการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ เป็นแนวคิดท่ีมีนักวิชาการได้ศึกษาและให้ค  านิยามไว้
หลากหลายแนวทาง ในส่วนของผูว้ิจยัไดศึ้กษาการจดัการความรู้โดยชุมชนในการจดัการป่าชุมชน 
ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแนวคิดเก่ียวกบัป่าชุมชนมาเก่ียวขอ้ง โดยท่ีจะเน้นแนวคิดเก่ียวกบัป่าชุมชน 
โดยมีฐานของความมีส่วนร่วมในการจดัการโดยชุมชนเป็นท่ีตั้ง และมีการใช้ระบบคิด ภูมิปัญญา
ของชุมชนมาใช้ในการจดัการป่าชุมชน  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการศึกษาคร้ังน้ีกับ
แนวคิดท่ีใชศึ้กษา ซ่ึงมีเน้ือหาและแนวทางของแนวคิด  
 การตดัไมข้องปกาะกญอในการท าไร่จะเป็นในสองลกัษณะ คือ การตดัเฉพาะก่ิงกา้นของ
ตน้ไม ้หรือ การโค่นตน้ไมโ้ดยเหลือตอไวใ้นระดบัเอว ซ่ึงทั้งสองลกัษณะไม่ไดท้  าให้ตน้ไมต้าย แต่
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กลับจะท าให้ต้นไม้แตกกองอกหน่อออกมาเพิ่มเติมและเติบโตเป็นไม้ใหญ่ กลายเป็นการเพิ่ม
จ านวนตน้ไมไ้ปโดยปริยาย นอกจากน้ีการท าไร่หมุนเวยีนยงัเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
 การจัดการป่าไม้ได้ริเร่ิมโดยชุมชน  (Indigenous Forestry) เร่ิมต้นจากการท างานของ
รัฐบาลในยุคแรกๆ ท่ีสนบัสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ินมาร่วมจดัการป่าไมน้ั้นมกัจะไม่ให้ความสนใจกบั
องค์กรของชุมชนท่ีมีอยู่แลว้ แต่มกัตั้งองค์กรชุมชนข้ึนมาใหม่โดยมีมุมมองหรือทศันคติท่ีวา่ดว้ย
สาเหตุสองประการ ประการแรกเพราะไม่มีความรู้เก่ียวกบัป่าจึงควรตอ้งสอนคนเหล่าน้ีให้รู้ถึง
ความส าคญัของป่า ประการท่ี 2 มาจากสมมุติฐานท่ีเช่ือวา่ทรัพยากรท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมดงัเช่น
ป่าไมน้ี้ (Common property resources) จะตอ้งถูกใชป้ระโยชน์จนตอ้งเส่ือมโทรมลงในท่ีสุด เพราะ
ไม่ มีใครดูแลและไม่ มีการลงโทษ  (Sanction) กัน  ทัศนคติเช่น น้ีตั้ งอยู่บนฐานของแนวคิด
โศกนาฏกรรมของทรัพยสิ์นส่วนรวม (Tragedy of the commons) ของนักชีววิทยาช่ือ ฮาร์ดิน แต่
ต่อมาก็มีคนคา้นแนวคิดของฮาร์ดิน เช่น การขาดการลงโทษนั้นไม่จริง เพราะมีหลายกรณีท่ีชุมชนมี
การลงโทษกนั ซ่ึงสามารถพบเห็นไดใ้นหลายหมู่บา้นนอกจากน้ียงักล่าวถึง แนวคิดเร่ืองทรัพยากร
ส่วนรวมของฮาร์ดินนั้นอาจท าให้สับสน โดยท่ีฮาร์ดินเองก็สับสนระหวา่งค าท่ีวา่ ทรัพยากรท่ีใครๆ 
ก็สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ ท่ี เรียกว่า (Openaccess) กับทรัพยากรส่วนรวม  (Common 
property) ท่ีมีกลุ่มคนจดัการให้มีการใช้ประโยชน์ได ้และใช้ได้ในบางผลผลิตเท่านั้น ฮาร์ดินนั้น
เขา้ใจผิดตรงท่ีมองข้ามความเป็นจริงท่ีว่าชาวบ้านไม่ได้มีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ แต่ชาวบ้านก็
สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสาธารณะได้หรือพูดอีกนัยหน่ึงว่า ชุมชนก็
สามารถสร้างกฎกติกาในการใชท้รัพยากรหรือท่ีเรียกวา่สร้างสถาบนั(Institution) ข้ึนมาไดเ้ช่นกนั 
เราสามารถพบเห็นกรณีต่างๆ ท่ีชุมชนดูแลรักษาป่าโดยพวกเขาท ากนัเองในหลายๆ ประเทศรวมทั้ง
ในประเทศไทย เช่น ป่าชุมชนบา้นทุ่งยาว ต าบลศรีบวับาน จงัหวดัล าพูน ท่ีมีอายุมานานกวา่ 80 ปี 
อนัเป็นป่าชุมชนแรกๆ ท่ีมีการกล่าวถึงในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเหมืองฝายรวมตวักนัรักษาป่าน ้ า
ซับ หรือน ้ าจ  า และมีการจัดการจัดสรรน ้ ากันอย่างเท่าเทียมกัน และท่ีอ่ืนๆ  อีกหลายแห่งใน
ภาคเหนือและอีสานใต้ สมศกัด์ิ สุขวงศ์, (2550) คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพฒันา
ชนบทภาคเหนือตอนบน และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2534 ) ไดใ้ห้ค  านิยามค าวา่ 
ป่าชุมชน หมายถึง ระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชน อนัไดแ้ก่ ป่า ดิน น ้ า และระบบการผลิตท่ี
เหมาะสม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อสนองตอบต่อการด ารงชีวิตของชุมชนในดา้นต่างๆ กล่าวคือใน
ดา้นนิเวศวิทยา การจดัการของชุมชนจะช่วยฟ้ืนฟูให้เกิดความสมดุลทางนิเวศวทิยาการเพิ่มพื้นท่ีป่า
อนัจะส่งผลให้เกิดความชุ่มช้ืน เพิ่มปริมาณน ้ าฝน ตน้น ้ าล าธารและสร้างปุ๋ยธรรมชาติ จากป่า จะ
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ช่วยพฒันาคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ การฟ้ืนตวัของธรรมชาติจะส่งผลการเติบโต ของพนัธ์ุพืช 
พนัธ์ุสัตวห์ลายๆ ชนิดดา้นเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการเมือง เม่ือชุมชนมีอ านาจในการจดัการดา้นทรัพยากรจึงเป็นการกระจายอ านาจ
การจดัการทรัพยากรไปสู่ชุมชน ก็จะเป็นการพฒันาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง 
 2. ดา้นสังคมวฒันธรรม วิถีชีวติของชุมชนเกษตรกรรมนั้นไม่สามารถแยกท่ีนา ท่ีไร่ ป่า น ้ า 
และระบบการผลิตออกจากกนัได ้จึงเกิดการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งคนและป่า และแสดงออกในรูป
ความเช่ือ และพิธีกรรม 
 3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจากป่าของประเทศไทยเป็นป่าฝนเขตร้อน จึงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ท่ีมากมายน้ีเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
ดา้นพนัธุกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพในอนาคต 
 โกมล แพรกทอง และจินตนา อมรสงวนสิน (2537) จ  าแนกองค์ประกอบหลักของป่า
ชุมชนได ้3 ประการ คือ 
 1. ท่ีดิน เป็นองค์ประกอบส าคัญของป่าชุมชน ในท่ีน้ีหมายถึง ท่ีดินป่าไม้หรือท่ีดินท่ี
สามารถน ามาด าเนินการป่าชุมชนได ้ซ่ึงไดมี้การจ าแนกประเภทของท่ีดินในการจดัการป่าชุมชนไว ้
3 ประเภท คือ ท่ีดินของชุมชน ท่ีดิน ของเอกชนท่ีมอบให้ชุมชนด าเนินการเป็นป่าชุมชนและท่ีดิน
ของรัฐ 
 2. ชุมชน เป็นกลไกส าคญัท่ีจะก าหนดท่ีกลไกและความส าคญัของป่าชุมชน ปัจจยัท่ีควร
พิจารณาเก่ียวกบัป่าชุมชน คือ ผูน้ าทอ้งถ่ิน องคก์รประชากรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. การจดัการ ได้แก่ กิจกรรมในการท าให้ป่าชุมชนเกิดความมัน่คงและย ัง่ยืนถาวร เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการประสานงานองคก์รเดกชนพฒันาชนบทภาคเหนือตอนบน และสถาบนัวิจยั
สังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อา้งแลว้) กล่าววา่ ลกัษณะของป่าชุมชนมี 2 รูปแบบคือ ป่าปลูก และ
ป่าธรรมชาติ หรือแบ่งตามประเภทของป่าชุมชนซ่ึงมีหลายประเภท ดงัน้ี 
 1. ป่าชุมชนเพื่อสงวนไวเ้ป็นแหล่งตน้น ้าทางการเกษตร 
 2. ป่าชุมชนเพื่อสงวนไวเ้ป็นแหล่งไมใ้ชส้อย 
 3. ป่าชุมชนเพื่อสงวนไวต้ามความเช่ือถือและวฒันธรรมชุมชน 
 4. ป่าชุมชนชายเลน 
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 เสน่ห์  จามริก และคณะ (2536) ได้แบ่งรูปแบบของการจัดการป่าชุมชน ออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
 1. รูปแบบการจดัการตามจารีตประเพณี 
 2. รูปแบบการจดัการแบบประยกุต ์
 3. รูปแบบการจดัการท่ีเป็นขบวนการต่อรองทางการเมือง 
 โดยสรุปป่าชุมชน เป็นแนวความคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของป่าไมก้บัชุมชนใน
ลกัษณะท่ีว่าการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนต้องพึ่ งพาทรัพยากรป่าไม้ เพราะป่าไม้เป็นแหล่ง
อาหาร และสมุนไพร ท่ีสามารถน ามาใช้ในการรักษาโรค คนในชุมชนได้อาศยัไม้จากป่าเพื่อ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้นเม่ือป่าถูกถางจนเตียนไป ยอ่มท าใหส่ิ้งท่ีคนในชุมชนตอ้งการนั้นร่อยหรอ
ลงไปดว้ย ซ่ึงยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ในความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ป่าไมก้บัชุมชนนั้น ชุมชนต่างๆไดพ้ฒันาการใช้ประโยชน์จากป่าในรูปแบบต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น บางชุมชนอาจตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มอนุรักษข้ึ์นเพื่อดูแลการใชป้ระโยชน์จากป่า 
บางชุมชนอาจมีระบบความเช่ือเป็นแกนน าในการจกัการทรัพยากรป่าไม้ชุมชน ทั้งน้ีเพราะทุก
ชุมชนจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดความสัมพนัธ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น ความเช่ือเร่ืองผีปู่ ย่า ช่วยให้คนใน
ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าปู่ ย่าไดอ้ย่างพอเหมาะพอดี ดงันั้นแนวคิดเร่ืองป่าชุมชนนั้นจึงเป็นการ
เน้นให้เห็นบทบาทของคนในชุมชนต่อการจดัการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสมาชิกในชุมชน อีกประการหน่ึงการจดัการป่าชุมชนขององคก์รในทอ้งถ่ินนอกจาก
จะแสองให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการทรัพยากรป่าไม้แล้ว ยงั
สะทอ้นให้เห็นถึงพื้นฐานทางวฒันธรรมของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งคนกบัป่าไมใ้นทอ้งถ่ินดว้ย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัป่าไม้ชุมชนภายใตร้ะบบการจดัการดงักล่าวอาจก่อให้เกิดรูปแบบ 
ลกัษณะการจดัการป่าชุมชนในชนบทท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่าระบบ
การจดัการป่าชุมชนย่อมแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสังคมกบัระบบป่าไมท่ี้มีต่อกนั 
การด ารงอยู่ของป่าชุมชนยอ่มเป็นตวัช้ีวดัวา่ ระบบทั้งสองต่างพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึง
กนัและกนั หน่วยงานราชการภายนอกจึงควรท าหน้าท่ีในการสนบัสนุนและช่วยเหลือเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหวา่งระบบทั้งสองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้
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2.3 หลกัการจัดการองค์รู้และกระบวนการเรียนรู้ 
 หลักการจดัการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เป็นหลักการท่ีมีความจ าเป็นและมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากวา่การจดัการองคค์วามรู้เป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีจะ
อธิบายและร้อยเรียงล าดบัเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่
นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลทางวิชาการท่ีสามารถน าไปอา้งอิงหรือ
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นหลกัและแนวทางในการศึกษาของผูว้จิยั โดยมีเน้ือหาและรายละเอียดดงัน้ี 
 เบ้ืองต้นเป็นการท าความเข้าใจเก่ียวกับความหมายต่างๆ ของการจัดการองค์ความรู้ 
กล่าวคือ มนุษยทุ์กคนย่อมมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ได้เร่ิมตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดาไปจึงถึงส้ินอายุขยั แต่กระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้ของมนุษยแ์ต่ละคนย่อมมีความ
แตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ เช่น พฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทาง
สมอง สภาพแวดลอ้มหรือแมแ้ต่การอบรมบ่มเพาะของผูท่ี้มีหนา้ท่ีโดยตรง ไดแ้ก่ บิดาร มารดา ครู 
อาจารย ์เป็นตน้  
 ดงันั้น จดัการการเรียนรู้จึงเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล สถาบนัสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 
โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชน โดยให้ระบบการจดัการการเรียนรู้และความรู้ท่ีมีอยู่จริงในแต่ละ
สังคมและท่ีได้จากภายนอกผ่านส่ือหลากหลายนั้น เป็นไปตามความตอ้งการของบุคคล  ชุมชน 
องค์กรชุมชนหรือองค์กรในระดบัหน่วยงาน และเม่ือขยายตวัเป็นถึงระดบัต าบล  อ าเภอ จงัหวดั 
ภูมิภาค ระดบัชาติและขา้มชาติข้ึนความรู้ท่ีเรียนรู้และแลกเปล่ียนกนัก็เพิ่มสถานภาพสู่ความเป็น
สากลมากข้ึน การจดัการก็เพิ่มความซับซ้อนข้ึนเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเด็นท่ีก าลงัจดัการอยูน่ั้น 
แต่ถ้าน าหลายประเด็นท่ีแตกต่างมาจบักลุ่ม หลายกลุ่มรวมเป็นแขนงและสาขาวิชา แล้วจดัเขา้สู่
ระบบตามรากฐานของปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ท่ีอาจมองไดท้ั้งตวัธรรมชาติ
ของเน้ือหาความรู้ วธีิการเรียนรู้ และกลุ่มของความรู้ 
 การจดัการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์รู้ท่ีมี
อยูใ่นองคก์ร ซ่ึงจะกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู ้รู้  รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องคก์รมีความสารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยมีความรู 2 ประเภท ดงันี
 1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือหรือการคิดเชิง
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วิเคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนานธรรม ค าว่า “การเรียนรู้” (Learning) นั้นอาจถูก
น าไปใช้ในความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process) คือ เป็นค าท่ี
อธิบายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติแนวคิดและพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์ท่ี
สมควร เป็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ การ
เรียนรู้ในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู้” ท่ีหมายถึง การด าเนินการอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนหรือ
การใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในความหมายของ “ผลการเรียนรู้” 
(Learning Outcome) ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจในสาระต่างๆ ความสามารถในการกระท า การใช้
ทกัษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกเจตคติอนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้หรือ
การใชว้ธีิการเรียนรู้ 
 ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงการเรียนรู้ จึงไม่ใช่การให้ความหมายของการกระท าท่ีเป็นกิริยาแยก
ออกมาพิจารณาเด่ียวๆ เช่น การอ่าน การฟัง การสังเกต การคิด แต่การเรียนรู้เป็นกระบวนการซ่ึง
นกัวิชาการหลายท่านใชค้  าวา่ กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนและปฏิบติัให้รู้ แทนค าวา่การ
เรียนรู้ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัค าและส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ ความรู้ (Knowledge) เป็นผลลพัธ์ของการ
เรียนรู้ โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง มีการงอกเงยและเปล่ียนแปลงไดท้ั้งดา้น
บวกและดา้นลบ นัน่คือคนท่ีรู้แลว้อาจลดทอน จางลงหรือรู้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึงกบัสามารถลบลา้ง
ความรู้เดิมหรือเปล่ียนเป็นความรู้ชุดใหม่ การเรียนรู้ คือกระบวนการทางความคิดและการกระท าท่ี
ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระของความรู้ และการปฏิบติัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปล่ียนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการนึก
คิด การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา โดยการเรียนรู้ในเร่ืองใดๆ คือ ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์และ
การเช่ือมโยงกับส่ิงต่างๆ  ท่ี เก่ียวข้องกับเร่ืองนั้ นๆ  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การกระท าท่ีมี
กระบวนการทางความคิดความรู้ เข้ามาเก่ียวข้องพร้อมกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดข้อสรุปและมี
เป้าหมายในการเรียนรู้  ผูรู้้ หรือ ผูท่ี้มีความรู้ ในทฤษฎีการเรียนรู้สมยัใหม่ ถือวา่ ความรู้มีอยูใ่นทุก
ท่ีทุกคน แต่เราไม่อาจสรุปไดว้า่ทุกคนจะตอ้งรู้ทุกเร่ือง หรือมีบางคนท่ีไม่รู้อะไรเลย บางคร้ังเราอาจ
รีบด่วนสรุปผูรู้้วา่ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและสติปัญญาในทุกเร่ือง แต่ในความเป็นจริงผูรู้้
อาจจะรู้ในเร่ืองท่ีเขาไดเ้รียนรู้จาประสบการณ์ในชีวิตจริง เช่น นายแพทยท่ี์มีความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองการผ่าตดัเป็นอย่างดี แต่อาจจะไม่เขา้ใจวิถีชีวิตของผูป่้วยก็ได ้ดงันั้น ผูรู้้จึงมีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้และการเรียนรู้ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บหรือประสบดว้ยตนเอง 
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 2. ความท่ีรู้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผา่นวธีิต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้
แบบรูปธรรม 
 ปัจจุบนักระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปล่ียนแปลง ในเร่ืองการเปล่ียนกระบวน 
ทศัน์ต่อธรรมชาติและชีวิต กล่าวคือ ในยุคสมยัน้ี รัฐไดส้ร้างกระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนทศันะในการ
มองธรรมชาติและชีวิตของบุคคล และสังคมไปจากชุมชนสมยัเดิมอย่างส้ินเชิง จากอิทธิพลของ
กระบวนทศัน์ ความรู้ ทศันะ ค่านิยม ฯลฯ ท่ีสืบเน่ืองมาจากการปฏิวติัวิทยาศาสตร์ในยุโรป ซ่ึงท า
ให้ชีวิต สังคม ธรรมชาติ โลก จกัรวาล เป็นท่ีเขา้ใจว่าสามารถท่ีจะเขา้ถึง ท านายการเปล่ียนแปลง
และควบคุมความเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และแม่นย  าด้วยการค านวณทางคณิตศาสตร์ ท าให้
วทิยาศาสตร์เขา้มามีอิทธิพลแทนท่ีศาสนาในการสร้างค าอธิบายชุดใหม่ในเร่ืองของชีวติสังคม และ
ธรรมชาติ ฯลฯ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดงักล่าว รวมทั้งเป็นฐานสร้างชุดความรู้ของ
ศาสตร์อ่ืน ไม่วา่สังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ ฯลฯ การปฏิเสธศาสนาอนัเน่ืองมาจากประวติัศาสตร์ท่ี
ขมข่ืนในยุคมืด (Dark Age) มีผลให้เร่ืองของจิตวิญญาณถูกปฏิเสธไปอย่างส้ินเชิงในการพฒันา
สมยัใหม่ อรศรี งามวทิยาพงศ ์(2549) 
วิจารณ์ พานิช (2548) ไดร้ะบุว่าการจดัการความรู้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
2. บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 
3. บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ 
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
1. การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
3. การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
4. การประยกุตค์วามรู้ในกิจการงานของตน 
5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

สกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้
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6. การจดบนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 

การด าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ อยู่
ในรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) 
และอยูใ่นมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคน
จ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการความรู้” จึงมีคน
เขา้ใจผดิ เร่ิมด าเนินการโดยร่ีเขา้ไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การ
จดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน 
เป้าหมายการจดัการความรู้เพื่อพฒันา 3 ประเด็น 
 - งาน พฒันา 
 - คน พฒันา 
 - องคก์ร เป็นองคก์รการเรียนรู้ 
ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือหลุมพรางขอ้
ท่ี 1 ของการจดัการความรู้ เม่ือไหร่ก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการจดัการความรู้เป็นเป้าหมาย ความ
ผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาก็คือ การจดัการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการ
ด าเนินการเพียงเพื่อให้ไดช่ื้อวา่มีการจดัการความรู้ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจ การ
ริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้เป็นกา้วแรก ถา้กา้วถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถา้กา้วผิด 
ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว ตวัก าหมดท่ีส าคญัคือแรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ 

- การจดัการความรู้ท่ีดีเร่ิมดว้ย 
- สัมมาทิฐิ: ใช้จดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุความส าเร็จและความมัน่คงในระยะ

ยาว 
- การจดัการทีมริเร่ิมด าเนินการ 
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจริง และด าเนินการต่อเน่ือง 
- การจดัระบบการจดัการความรู้ 

แรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจดัการความรู้ คือ 
เป้าหมายท่ีงาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในท่ีท างานดงักล่าวแล้ว เป็นเง่ือนไขส าคญัใน
ระดบัท่ีเป็นหัวใจสู่ความส าเร็จในการจดัการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจดัการ
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ความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของการจดัการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการ
ด าเนินการจดัการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ท าเพียงเพื่อให้ไดช่ื้อ
วา่ ท าเพราะถูกบงัคบัตามขอ้ก าหนด ท าตามแฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ 
จดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง 
 องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้ (Knowledge Process) 
 1. “คน” เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้ าความรู้ไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ 
 2. “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้ งน า
ความรู้ไปใช ้อยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน  
 3. “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผูใ้ช้
เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุง และนวตักรรม 
องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้ของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งตอ้ง
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการใน
สังกดัให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ขอบเขต KM ท่ีไดมี้การพิจารณา
แลว้เห็นวา่มีความส าคญัเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจดัการองค์ความรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ และได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะด าเนินการในปี 2549 คือ
มุ่งเนน้ให้อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการใน
พื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม คือ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 
มีขอ้มูลผลส าเร็จ การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนยป์ฏิบติัการฯ ไม่นอ้ยกวา่ศูนยล์ะ 
1 เร่ือง และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 
และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กนัไป โดยมีความ
คาดหวงัวา่แผนการจดัการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัสู่การปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และ
เป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืนๆ และน าไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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ดงันั้นจะสังเกตได้ว่าแนวคิดว่าด้วยการจดัการองค์ความรู้จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อผูว้ิจยัท่ีได้
ท  าการศึกษาเร่ืองน้ี เพื่อท่ีจะน าไปสู่การอธิบายหรือกล่าวถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในแต่ขั้นตอนของการศึกษา อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ดา้นการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ได ้
 
2.4 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาในเร่ืองของการใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่เดิมและท่ีสืบทอดกนัมาในอดีตของชุมชนชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ า
แม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายของศิลปะ วฒันะธรรมและประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีเป็นชาติพนัธ์ุ"กะเหร่ียง"  ซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุท่ีมีความผกูพนัและ
อาศยัทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินเพื่อการด ารงชีวิตมาอย่างยาวนาน แต่เม่ือมีการกล่าวถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินก็ย่อมมีการกล่าวถึงพิ ธีกรรมต่างๆ ในท้องถ่ิน เน่ืองจากว่าเป็นปัจจัยและ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่การความสมบูรณ์ของการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี 
 ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนและประเพณี วฒันธรรมท่ีรวมไปถึงพิธีกรรม ความเช่ือในชุมชนบา้นแม่เอาะ 
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยในเบ้ืองต้นจะได้กล่าวถึงความหมายและ
ค าอธิบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ดงัต่อไปน้ี 

จารุวรรณ ธรรมวตัร (2531) กล่าวโดยสรุปวา่ วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญามีรูปแบบหลากหลาย
ตามเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมาย วิธีท่ีนิยมใช้มากคือ การบอกเล่า การประกอบพิธีกรรม การแสดง
มหรสพพื้นบา้น ซ่ึงทุกวิถีจะแอบอิงอยู่กบัศรัทธาในพุทธศาสนา ไม่นิยมกระบวนการเรียนรู้ขาด
ศรัทธารองรับ จากความหมายและลกัษณะภูมิปัญญาดงักล่าว จะเห็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาจัดระบบ เรียบเรียงและวิเคราะห์ด้วยตนเอง ซ่ึงมีส่วนท่ีเป็น
ประสบการณ์โดยตรงของชีวิตผูน้ั้น กลุ่มนั้นและส่วนรับจากความรู้ ความคิดจาดผูอ่ื้น เกิดจากการ
สั่งสมสืบทอดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ มีกระบวนความคิดและตัดสินแก้ปัญหาและ
แสวงหาทางออกในวิถีชีวิต มีการปรับประยุกต์ใช้อย่างเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่บนรากฐานของ
วฒันธรรมและพุทธศาสนาเพื่อการด ารงอยูร่อดของชาวบา้นและชุมชน   
 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ภูมิปัญญาชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง พื้นเพรากฐาน
ความรู้ของชาวบา้น การท่ีชาวบา้นหมู่บา้น คงสภาพทอ้งถ่ินสืบไวม้าชา้นานจนถึงปัจจุบนัน้ี เพราะ
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ชาวบา้นมีการแสวงหาทางออกและตอบสนองต่อส่ิงทา้ทาย มีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ตามการเวลาและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีเง่ือนไขปัจจยัท่ีแตกต่างกนัไป อาจ
เรียกโดยสรุปวา่ภูมิปัญญาชาวบา้น  
 ความสัมพันธ์ในลักษณะการเก้ือกูลกันดังกล่าวข้างต้นชาวบ้านให้ความส าคัญกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนวา่เป็นเร่ืองของคุณธรรมมากกว่าผลประโยชน์และชาวบา้นเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้มควรจะเป็นไปในเชิงอนุรักษม์ากกวา่ท าลาย นอกเหนือจาก
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวแล้วยงัมีความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ ส่ิงท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ
หรือส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัโดยตรงได ้
 นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2536) ไดใ้ห้ความหมายวา่การใชภู้มิปัญญาในชีวิตของชาวบา้นเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาทั้งดา้นการท ามาหากิน ดา้นความสัมพนัธ์กบัศาสนาใช้ภูมิปัญญาในการสืบมรดก การ
แต่งงาน การตั้งบา้นเรือนใหม่และใช้ภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากร เป็นตน้ อย่างไรก็ดีการใช้
ภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ ชาวบา้นจะน าไปใชแ้ละสรุปเป็นเร่ือง ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ใช้ภูมิปัญญาโดยการตั้งกฎเกณฑ์หรือองค์กรท่ีจดัเจนตายตวั สามารถมองเห็นได้ เช่น 
การสร้างเหมืองฝายชะลอน ้า เป็นตน้ 

2. ใชภู้มิปัญญาในการสร้างทศันคติโดยผ่านพิธีกรรม ความเช่ือ เพื่อการจดัการทรัพยากร 
เช่น การไหวข้นุน ้า การบวชป่าตน้น ้า เป็นตน้ 

3. ใชภู้มิปัญญาโดยมอบหนา้ท่ีให้แก่ส่ิงต่างๆ รอบตวัและมีเกณฑ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีคน
จะตอ้งท าส่ิงต่างๆ และส่ิงนั้นจะตอ้งกระท าต่อคน เช่น การใชต้น้ไมเ้ชิงสมุนไพร การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในชุมชนมีหลายวิธี จารุวรรณ ธรรมวตัร( อา้งแล้ว) ข้ึนอยู่กบักลุ่มเป้าหมายและ
เน้ือหาสาระท่ีต้องการส่ือสาร เช่น การถ่ายความรู้แก่เด็กต้องไม่ซับซ้อน มีส่ิงดึงดูดใจและ
สนุกสนาน เช่น การเล่านิทาน การละเล่น การลองท า เน้ือหานิทานเป็นเร่ืองการเสริมสร้างนิสัยและ
บุคลิกภาพส่วนใหญ่มุ่งเน้นจริยธรรม สร้างเสริมความกตญัญูต่อบุพการีและอธิบายเหตุผลตอบขอ้
สงสัยของมนุษย ์แมว้า่การถ่ายทอดคติชาวบา้นเกือบทั้งหมดเป็น 

กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดในส่วนเน้ือหาและภูมิปัญญาชาวบา้นตามทศันะท่ีกล่าวมาขั้นตน้
มีแนวคิดท่ีคล้ายคลึงกนัคือ ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นองค์ความรู้หรือระบบความรู้ท่ีถูกสั่งสมมาช้า
นานและสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติโดยผา่นกระบวนการทางประเพณี วถีิชีวิต การท ามาหากิน เป็น
ตน้ ซ่ึงระบบความรู้เหล่าน้ี ชาวบา้นไดน้ าไปใชใ้นการด าเนินชีวติและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น
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อาจจะกล่าวไดว้า่ ภูมิปัญญาชาวบา้นมีลกัษณะเป็นองคร์วมเปรียบเสมือนความรู้ชุดหน่ึงท่ีบอกแนว
ปฏิบติัและเหตุผลซ่ึงเป็นกระบวนความคิด และกระบวนการตดัสินใจดว้ยตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน โดยอาศยัการเรียนรู้สั่งสมเป็นระยะเวลามาช้านาน การเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินจึงเป็นมติ
เดียวกนักบัการด าเนินชีวิตท่ีสัมพนัธ์กนัในชุมชนกบัโลกภยันอก โดยเป็นการแสดงออกถึงการ
เก้ือกลูกนัระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติและคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
การศึกษาท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือพิธีกรรม ความเช่ือและการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการอนุรักษ์ป่าชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัได้น ามาเป็น
แนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ีโดยมีเน้ือหาของแนวคิด ดงัน้ี 
 พิธีกรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีมนุษย์ พึงปฏิบติัอนัล้วนแต่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
ทัว่ไป และอา้งถึงความเช่ือเก่าแก่ของชาวบา้นในชนบท ทั้งยงับ่งบอกถึงวฒันธรรมของบุคคลผูอ้ยู่
ในสังคมนั้นๆ พิธีกรรมมกัมีการพฒันารูปแบบอยูเ่ร่ือยๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผูค้นในแต่ละทอ้งถ่ิน 
โดยมกัจะผสมผสานระหวา่งพิธีท่ีมีอยูเ่ดิมกบัของใหม่ซ่ึงเขา้มามีบทบาท 
 พิธีกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ พิธีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัชีวิตประจ าวนัไดแ้ก่ พิธี
แต่งงาน พิธีเล้ียงผี พิธีศพ พิธีขอขมา และพิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา เช่น การท าบุญบา้นพิธีเดือนสิบ
สอง เป็นตน้ความเช่ือเป็นส่วนหน่ึงแห่งวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยซ่ึงมีความส าคญัอย่างมาก
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อจิตใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในระดบัสังคม กล่าวคือ ความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อ
สังคม ไดแ้ก่ ความเช่ือเก่ียวกบัผีป่า ผีบา้น ผีแถน เทพเทวาอารักษ์ ผูคุ้ม้ครองสังคม ความเช่ือน้ีมีผล
ท าให้จารีตประเพณีมีความมั่นคง และส่งผลให้การท าลายป่า การท าลายส่ิงแวดล้อม และการ
ประพฤติผิดจารีตต่างๆ ลดนอ้ยลง แต่ในปัจจุบนั แมมี้การอธิบายถึงผลดีผลเสียของการท าลายและ
การท าผิดต่างๆ ก็ยงัพบวา่ผูท่ี้เขา้ใจเหตุและผลตามหลกัวิทยาศาสตร์มากมาย ยงัคงท าความผิดคร้ัง
แล้วคร้ังเล่า ทั้งน้ีเพราะเราขาดมาตรการการควบคุมทางจิตเช่นในอดีตความเช่ือเกิดจากมนุษยมี์
ส่วนสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ เม่ือธรรมชาติไดท้  าลายชีวิตและทรัพยสิ์น ท าใหม้นุษยเ์กิดความคิดวา่ใน
ธรรมชาตินั้น ตอ้งมีอะไรอยูเ่บ้ืองหลงัท่ีสามารถบนัดาลทั้งคุณและโทษแก่ตนได ้แต่ไม่สามารถจะ
หาเหตุผลมาอธิบายแนวคิดน้ีได้ มนุษย์จึงเลยจินตนาการต่างๆ นานา และพยายามหาเคร่ืองยึด
เหน่ียวทางจิตใจ โดยแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเช่ือนั้นๆ และความเช่ือดงักล่าวไดสื้บ
ทอดต่อมาจากบรรพบุรุษถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ฐาปณี เรียบเรียง (2549) 
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 พิธีกรรมและความเช่ือเกิดจากการสั่งสมมายาวนาน ทั้ งท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและ
ประยุกต์ข้ึนมาใหม่ในช่วงวิกฤตทรัพยากร ล้วนมีเป้าหมายเพื่อท าให้ชุมชนสามารถจัดการ
ทรัพยากรต่อไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน เป็นเสมือนเคร่ืองมือจูงใจให้คนในชุมชนมาร่วมมือกนัจดัการดูแล
รักษาทรัพยากรนัน่เองเวลาต่อมาพิธีกรรมยงัมีหน้าท่ีในการเช่ือมโยงกลุ่มพลงัต่างๆ ในสังคมเพิ่ม
ข้ึนมาดว้ยดงัเช่น กรณีของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือไดน้ าหลกัพุทธศาสนามาประยุกต์กบั
ความเช่ือดั้ งเดิมของแต่ละชาติพนัธ์ุ จดักิจกรรมโครงการบวชป่า 50 ล้านต้น กิจกรรมดังกล่าว 
สามารถเช่ือมโยงกลุ่มพลังต่างๆ ให้เห็นถึงความส าคญัของการดูแลรักษาป่า  ตั้งแต่วุฒิสมาชิก 
สมาชิกผูแ้ทนราษฎร นกัศึกษา ส่ือมวลชน นักธุรกิจ ขา้ราชการ ชนชั้นกลางในเมือง ถือเป็นการ
ขยายแนวร่วมอยา่งกวา้งขวาง และท าใหค้นในเมืองไดม้าเรียนรู้ และเขา้ใจความรู้ท่ีทอ้งถ่ินตอ้งการ
มากข้ึนนอกจากจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงจูงใจคนในชุมชน คนในสังคม ให้มาร่วมมือกนัดูแลจดัการ
ทรัพยากรแลว้ อีกดา้นหน่ึงพิธีกรรม ยงัเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กบักระแสการพฒันาใหม่ๆท่ีเขา้มา
สู่ชุมชนไดอ้ยา่งน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีชาวบา้นเล้ียงผขีุนน ้ า เพื่อต่อสู้กบัการสัมปทานไม ้การ
สร้างอ่างเก็บน ้ า เป็นตน้ ขณะเดียวกนัก็ต่อสู้กบัแนวทางการจดัการป่าตามแนวทางตะวนัตกแบบ
กรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจดัการไฟป่า การฟ้ืนฟูธรรมชาติโดยไม่ต้องปลูกป่า เป็นต้น
ภาคเหนือนั้นนบัไดว้า่มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ทั้งคนเมือง กะเหร่ียง ลาหู่อาข่า มง้ และลีซู 
แต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุล้วนมีพิธีกรรมและความเช่ือแตกต่างกันไป แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันคือ 
เพื่อท่ีจะท าใหชุ้มชนสามารถด ารงอยูไ่ดท้่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้า ป่า 
 ดงันั้นชุมชนจ านวนมากจึงมีพิธีกรรมและความเช่ือของตนเอง เช่น ไหวผ้ีป่าเจา้เขา ผีเล้ียง
ขุนน ้ าเล้ียงผีฝาย แมบ้างชุมชนความเช่ือเดิมๆ อาจจะหายไปตามกาลเวลา แต่ก็มีการร้ือฟ้ืนข้ึนใหม่ 
ในช่วงวกิฤตทรัพยากรอยูเ่ร่ือยมา สมร สังฆะสร (2545) 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัพิธีกรรมและความเช่ือไดก้ล่าวถึงความหมายและหน้าท่ีของพิธีกรรม
และความเช่ือท่ีมีผลต่อสังคมและชุมชน โดยมีหน้าท่ีส่วนหน่ึงในการจดัการทรัพยากรในชุมชน
นั้นๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลง การปรับใช ้การฟ้ืนฟูของพิธีกรรมและความเช่ือ ซ่ึงจะถูกปรับเปล่ียน
ไปตามสถานการณ์ต่างๆ แนวคิดท่ีกล่าวมาดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยในการเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ของการศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมและความเช่ือ เช่นเดียวกนั 
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2.5 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของชุมชนแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร  
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาท่ีเนน้ให้ประชาชนในพื้นท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัใน
มีส่วนร่วมและผู ้ให้ข้อมูลหลัก  (Key performance) แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมจึงมี
ความส าคญัต่อการศึกษาคน้ควา้เล่มน้ี เพราะผูว้จิยัไดมี้การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดของผูมี้ความรู้
ความสามารถตลอดจนถึงนกัวชิาการท่ีมีการศึกษาคน้ควา้มาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของผูว้จิยั
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 เบ้ืองต้นน้ีผูว้ิจยัจะได้ท าความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและขั้นตอนตลอดจนขั้นตอน 
กระบวนการต่างๆ ของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ การประชุมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ 
องคก์ารสหประชาชาติ เม่ือปี ค.ศ. 1975 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ขอ้เสนอแนะไวว้า่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็น ค าท่ีไม่อาจก าหนดนิยามความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได ้ เพราะความหมายของการ
มีส่วนร่วมอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ หรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม ดงันั้น การ
นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีลกัษณะจ ากดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองหน่ึงๆ เท่านั้น อยา่งไรก็ดี กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวไดข้ยายความการมีส่วนร่วม
ของประชาชนวา่ครอบคลุมประเด็นดงัน้ี  

ประเด็นท่ี 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือให้สมาชิกทุก
คนของชุมชนและของสังคมไดร่้วมกิจกรรมซ่ึงน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พฒันา และ
เอ้ือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

ประเด็นท่ี 2) การมีส่วนร่วมสะทอ้นการเขา้เก่ียวขอ้งโดยสมคัรใจ และเป็นประชาธิปไตย
ในกรณีดงัน้ีคือ การเอ้ือให้เกิดการพยายามพฒันา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่า
เทียมกนั และการตดัสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นท่ี 3) การมีส่วนร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพื่อพฒันา
กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนดงักล่าว กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตดัสินใจ ไม่วา่ระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และระดบัชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิง
ท่ีประชาชนลงทุนลงแรงกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ประเด็นท่ี 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลกัษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมี
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ส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจยัส าคัญในการประกันให้เกิด
กระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 

นอกจากน้ี ในกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจก าหนดความตอ้งการของตวัเอง การตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีสอดคลอ้งกนั
วา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตดัสินใจนโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัสรร และ
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรเพื่อการผลิต ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีประชาชนตอ้งเขา้ร่วมในการ
วางแผน เพื่อการกินดีอยู่ดี และสามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ีเข้าถึง ซ่ึงการพฒันาให้คนจนได้รับ
ประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะดว้ย และการมีส่วนร่วมคือ
การท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบริการทางการเมือง เพื่อ
ก าหนดความตอ้งการของชุมชนของตน การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและ
โครงสร้างท่ีประชาชนสามารถท่ีจะแสดงออก ซ่ึงความตอ้งการของตน การจดัล าดบัความส าคญั 
การเข้าร่วมในการพฒันา และได้รับประโยชน์จากการพฒันานั้นโดยเน้นการให้อ านาจในการ
ตดัสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็นกระบวนการกระท าท่ีประชาชนมีความสมคัรใจเขา้มามี
ส่วนในการก าหนดการเปล่ียนแปลง เพื่อประชาชนเอง โดยให้ประชาชนไดมี้ส่วนในการตดัสินใจ
เพื่อตนเอง ทั้งน้ี โดยมิใช่การก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ี สานิตย ์บุญชุ 
(2527, หน้า 7) ไคก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนไว ้กล่าวคือ ชุมชนใดท่ีไคเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก เท่าใด ก็จะท าให้การพัฒนาชุมชนนั้ นสามารถเป็นไปได้
โดยสะดวกและสามารถด าเนิน ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ ทั้ งน้ีโดยมีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่า คนมี
ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง คุณค่าของความคิดและสมรรถภาพของคนเรานั้นจะไม่มีความหมาย 
ถา้หากขาด การมีส่วนร่วมกบับุคคลอ่ืน 

ตามนิยามขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่
วา่จะในบริบทของการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวฒันธรรม ยอ่มเป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้
เห็นถึงพฒันาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตวัของตนเองในการ
จดัการควบคุมการใช ้ และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวติทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักด์ิศรี นอกจากน้ี การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีด
ความสามารถของตนในการจดัการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู ่
เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิ
ปัญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปของการตดัสินใจของคนในทอ้งถ่ิน 
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 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชน ในการพฒันา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ถา้
หากชาวชนบทยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา ในทอ้งถ่ินของตนเป็น
อยา่งดีแลว้ การด าเนินงานต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินยอ่ม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่
เขา้ใจและมองไม่เห็นถึงความส าคญัของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 
 2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น ขั้นตอน
ท่ีจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จกัวธีิการคิด การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกัการ น าเอาปัจจยัข่าวสารขอ้มูล
ต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน 
        3.การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เขา้ร่วมได ้การร่วมลงทุนและปฏิบติังาน จะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดตน้ทุนด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

4.การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถา้หากการติดตามงานและ ประเมินผล
งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานท่ีท า ไปนั้นได้รับผลดี 
ไดรั้บประโยชน์หรือไม่อยา่งใด การด าเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบ
ความยากส าบาก นอกจากน้ีส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบนัราชภฎั, กระทรวง 
ศึกษาธิการ, ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพฒันา 5 ขั้น ดงัน้ี 
            1.ขั้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนดความ
ตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความ ตอ้งการ 
           2.ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบาย
และวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช ้
          3.ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนบัสนุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเขา้ร่วม บริหารงาน ประสานงาน
และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
            4.ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ี ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพฒันาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อนัเกิดจากการ
พฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 
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           5.ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้ร่วม ประเมินว่า
การพฒันาท่ีไดก้ระท าไปนั้นส าเร็จดามวตัถุประสงคเ์พียงใด 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 หลกัการส าคญัของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดงัน้ี  
 1. หลกัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งทางราชการกบัประชาชน โดย ยดึถือความ
ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
          2. หลกัการขจดัความขดัแรง ความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์และความคิด จะมี อิทธิพล
ต่อการด าเนินงานพฒันาเป็นอยา่งมากเพราะจะท าใหง้านหยดุชะงกัและลมเหลว 
            3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยนั ความอดทน การร่วมมือ การ
ซ่ือสัตย ์และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเร่ืองท่ีจะจูงใจประชาชนให ้ร่วมสนบัสนุนนโยบาย 
และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจ ในการปฏิบติังาน 
           4. การให้การศึกษาอบรมอยา่งต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมัน่ใจในตนเองมากข้ึน การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลอง
คิด ปฏิบติั จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุม้ครองตนเองได ้รู้จกัวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน่า
ไปสู่การเขา้ร่วมในการพฒันา 
            5. หลกัการท างานเป็นทีม สามารถน่ามาใชใ้นการแสวงหาความร่วมมือในการ พฒันาได ้
           6. หลกัการสร้างพลงัชุมชน การรวมกลุ่มกนัท างานจะท าให้เกิดพลงัในการ ท างานและท า
ใหง้านเกิดประสิทธิภาพ 
 กรรมวธีิในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
             กรรมวธีิการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถท าไดห้ลายวธีิ ท่ีส าคญัมี ดงัต่อไปน้ี  
 1. การเขา้ร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเขา้ร่วมถกปัญหาหรือเน้ือหาสาระของ แผนงาน
หรือโครงการพฒันา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
 2.การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อให้ทราบถึง
ผลดี ผลเสียในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ความเป็นอยูข่องเขา 
 3. การให้ค  าปรึกษาแนะน า ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหาร
โครงการเพื่อให้ความมัน่ใจวา่มีเสียงของประชาชนท่ีลูกผลกระทบ เขา้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมใน
การตดัสินใจและการวางแผนดว้ย 
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 4. การส ารวจ เป็นวธีิการใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ือง ต่าง ๆ อยา่ง
ทัว่ถึง 
 5. การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีท่ีประชาชนเขา้ร่วมตั้งแต่การคดัเลือก ตวัแทนของ
กลุ่มเขา้ไปเป็นแกนน าในการจดัการหรือบริหาร 
            6. การจดัทศันศึกษา เป็นการให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ณ จุดด าเนินการ 
ก่อนใหมี้การตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
         7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่ เป็นทางการกับผู ้น า รวมทั้ งประชาชนท่ีได้รบ 
ผลกระทบเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน 
               8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดง ความ
คิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยรวม 
 9. การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการส่ือสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้
ประชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึงและชดัเจนอนัจะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
 10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะทอ้นผลการตดัสินใจ
ต่อโครงการอีกคร้ังหน่ึง หากมีการเปล่ียนแปลงจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 
 จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูว้จิยัไดน้ าไป
เป็นแบบอยา่งและเป็นแนวทางในการท าการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์และ
สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีและช่วยเสริมสร้างความองคค์วามรู้ในดา้นอ่ืนๆ ใหก้บัทอ้งถ่ินเพื่อให้
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืยิง่ข้ึนต่อไป 
 
2.6 แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นแนวคิดท่ีได้มีผูศึ้กษาและค้นควา้มาอย่าง
มากมายและแพร่หลาย โดยมีนกัวชิาการ องคท์ั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้แนวคิดน้ี 
จนเป็นท่ีประจกัษ์แลว้ว่าเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัน้ีจะตอ้งมีกระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนได ้ทั้งน้ีการใชภู้มิปัญญา
ชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นอีกพื้นท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีสามารถน าแนวคิดดงักล่าวน้ีไปปฏิบติั
และไปใช้แลว้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างสูง ก่อนอ่ืนผูศึ้กษารวมถึงนกัวิชาการและผูช้าญในสาขา
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อาชีพต่างๆ ท่ีได้ศึกษาความหมายและค านิยามต่างๆ ของค าว่าการ "การพฒันาอย่างย ัง่ยืน" ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ (2540: 3) กล่าวไวว้า่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
เป็นค าศพัท์ของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนมาด้วยสาเหตุของความกดดันท่ีเกิดจากความไม่สมดุลกัน
ระหวา่งการเร่งรัดพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการเร่งรัดการลงทุนและใชว้สัดุจาก ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไร้ขอบเขตจึงเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมเส่ือมโทรม
ช่องวา่งของรายไดร้ะหวา่งคนจนกบัคนรวยกวา้งข้ึน คนยากจนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ กบัความเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
 อยา่งไรก็ตาม ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์(2539) ไดก้ล่าวว่าแนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็น
แนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนัและไดร้วบรวมค าอธิบายเก่ียวกบัการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนดงัน้ี การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีกระจายประโยชน์ของความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพฒันาท่ีปกป้อส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถ่ินและในระดับโลก
โดยรวม เพื่อท่ีชนรุ่นหลงัแนวคิดดงักล่าวเป็นการจุดประกายแห่งการรักษามรดกทางทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ การท าให้คุณภาพชีวิตมนุษยดี์ข้ึน ในลกัษณะเศรษฐกิจแบบอย่างยืน เป็นเศรษฐกิจท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในเชิง
คุณภาพระบบเศรษฐกิจในสภาวะท่ีมีดุลยภาพทางนิเวศวิทยา ประเด็นน้ีน่าจะพิจารณาไดว้า่ ความ
ย ัง่ยืนนั้นอยู่ท่ีระดบัของการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ยิ่งในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงดา้น
เศรษฐกิจท่ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพท่ีเป็นปัญหาวา่เท่าท่ีทรัพยากรเหลืออยู ่ณ ปัจจุบนัและการน าไปใช้
เพื่อตอบสนองคงวามตอ้งการของมนุษยน์ั้นท าอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือมีผลกระทบ
นอ้ยท่ีสุด จากประเด็นน้ีน่าจะน าไปสู่ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากน้ี ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549) กล่าวว่าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมีหลกัการท่ี
ส าคญั คือความสมดุลระหว่างมิติสังคม มิติทาเศรษฐกิจและมิติทางส่ิงแวดล้อม นั่นคือ มิติทาง
สังคม การพฒันาอย่างย ัง่ยืนต้องท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการศึกษาท่ีดี มีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และสังคมนั้นต้องเป็นสังคมธรรมรัฐ มีประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการบริหารสามารถตรวจสอบได ้ประชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารในโค
ตรงการต่างๆของรัฐ มิติทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต้องเป็นสังคมท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก และระบบเศรษฐกิจนั้นตอ้งเติบโตไม่หยุด
น่ิง แต่ต้องมีการกระจายรายได้ท่ี เป็นธรรมและเสมอภาค และมิติทางส่ิงแวดล้อม คุณภาพ
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ส่ิงแวดล้อมแต่ละด้านต้องอยู่ในระดับมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน ประชาชนและรัฐใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า มิติทางส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการน าไปพิจารณาในฐานะเป็นตน้ทุนทางการ
ผลิต โดยท่ีหากการพฒันาทั้งสามมิติด าเนินไปอยา่งสมดุล ก็จะท าให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีคน
รุ่นต่อไปสามารถมีชีวติหรือคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่คนในยคุปัจจุบนั 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดร้วบรวมไวอ้าจจะสรุป
ได้ว่า การพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นวาทกรรมท่ีมีการพฒันาข้ึนมาเป็นการพฒันาท่ีให้ความส าคญักบั
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ยการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั ไม่สูญ
เปล่า เพื่อใหก้ารคงอยูร่ะหวา่งการพฒันากบัทรัพยากรยงัคงด าเนินร่วมกนัได ้อาจจะกล่าวไดว้า่เป็น
ความย ัง่ยืนของการพฒันาและความย ัง่ยืนของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ในขณะท่ี
มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในวาทกรรมการพฒันาแบบยัง่ยนื ธรรมชาติถูกใชใ้นความหมายทุนชนิดหน่ึง
ท่ีจะเอ้ือให้เกิดการพฒันาและการคงอยู่ของมนุษย ์โดยอาจจะไม่มีการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด ในขณะท่ีการพฒันานั้นจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีไม่สร้าง
ผลกระทบต่อธรรมชาติจนเกินกวา่ขีดความสามารถของมนุษยจ์ะเขา้ไปควบคุมดูแลได ้ดงันั้นวาท
กรรมว่าดว้ยการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจึงเป็นแนวคิดท่ีตอ้งการหาสมดุลเพื่อการคงอยู่ร่วมกนัระหว่าง
สังคมมนุษย ์การพฒันาทางเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมทั้งน้ีเพื่อส่งต่อทรัพยากรให้แก่ชนในรุ่น
ต่อไปในอนาคตไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการความรู้ในองค์กร พบว่า องค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการความรู้ของ
องค์กร คือ วฒันธรรมของการใฝ่รู้ ความเช่ือ ทศันคติ การท างานเป็นทีม (Team work) พลงัร่วม 
(Synergy) การไวว้างใจ (Trust) กระบวนการจดัการความรู้โดยมีกระบวนการด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing) เป็นองค์ประกอบย่อยท่ีส าคัญท่ีสุด จากการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รูปแนวคิดของวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบ
และตวับ่งช้ีท่ีจะเก้ือหนุนให้เกิดความสามารถในการจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อจะไดน้ าความรู้ท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีตอ้งการ และช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ
จามเป้าหมาย ภายใตอ้งค์ประกอบท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการจดัการองค์ความรู้ศึกษาเร่ือง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน ต าบลบา้นแหลม 
อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หาองค์ความรู้ภู มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจะ
น าไปสู่กระบวนการเรียนการสอน ผลจากการด าเนินการวิจยัท าให้ไดอ้งครู้์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจะ
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น าไปจดัการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งครู นกัเรียนและชุมชน คือ 1) องคค์วามรู้เร่ืองวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เช่น ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตของคนท่ีอยู่ใกลน้ ้ า การแห่องค์พระและองค์กฐิน 2) 
องค์ความรู้เร่ืองการท าอาชีพปลาวง เช่น ประวติัความเป็นมาของปลาวง เทคนิคการท าปลาวง 
ศิลปะในการหัน่ปลาของอาชีพปลาวง การใชแ้รงงานและการจดัการดา้นเศรษฐกิจ  3) องค์ความรู้
เร่ืองสุขภาพของคนในชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมาของแพทยแ์ผนไทยและหมอพื้นบา้นของ
ชุมชนบา้นแหลม ทางเลือกของชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 4) องค์ความรู้
เร่ืองสมุนไพรเพื่อชีวิต  เช่น สรรพคุณของยาสมุนไพรท่ีน าไปใช้ในการรักษาโรค วิธีการ การ
ส ารวจและการเก็บขอ้มูลของยาสมุนไพร 5) องคค์วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรชายฝ่ัง เช่น 
ระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีถูกท าลายมีผลกระทบต่อการท ามาหากินของคนบา้นแหลม การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทั้งน้ี การน าองค์ความรู้ดงักล่าวท่ีได้มาจดัท าเป็นหลกัสูตรและน าไป
ทดลองใช้จดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนโรงเรียนบา้นแหลม ในชั้น ป.4-ป.6 ในองค์ความรู้
ประกอบดว้ย สาระการเยนรู้ท่ีคาดหวงั ความรู้ความเขา้ใจ ความคิด (K) ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ 
(P) และเจตคติ จริยธรรม คุณธรรม (A) ของผูเ้รียน ซ่ึงจากการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของแต่
ละองค์ความรู้ท าให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ได้พัฒนาผู ้เรียนอย่างผสมผสานมีการ
ประยุกตใ์ชอ้งครู้์สู่ชีวิตจริง บงัเกิดเป็นความเขา้ใจในวิธีการเรียนรู้ในตวัผูเ้รียนเอง จากการท่ีคนใน
ชุมชนไดเ้รียนรู้พร้อมพร้อมกบัไดร่้วมการสร้าง “แผนการจดัการประสบการณ์การใช้หลกัสูตร” 
ของแต่ละองค์ความรู้ให้กบัผูท่ี้จะน าหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ท่ี
ส าคญังานวิจยัน าไปสู่การสร้างชุมชนในพึ่งตนเอง เช่นการร่วมมือกนัในการดูแลรักษาชายฝ่ังให้
มากข้ึน เห็นถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรในการรักษาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งมีศกัยภาพ อีกทั้งเป็นกระบวนการสร้างนกัวิจยัทอ้งถ่ินและท าให้เกิด
เยาวชนนกัวจิยันอ้ยในชุมชนต าบลบา้นแหลมท่ีไดรั้บการสร้างเสริมศกัยภาพจนประสบความส าเร็จ
วิธีการเรียนรู้ติดตวัผูเ้รียนไป ก่อให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินของตนเอง ได้
พบส่ิงใหม่ๆ จนต่อยอดเป็นผลงานและโครงงานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บรัง
วาลมากมาย การจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นทากู่ ต  าบลปลาดุก อ าเภอ
แม่ทา จงัหวดัล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในชุมชนเขา้ใจและให้ความร่วมมือใน
หลกัการการจกักระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความสามารถทุกขั้นตอน ทั้งมีเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และเพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ผลการศึกษา 
ด้านการสร้างความเขา้ใจและแสวงความร่วมมือจากบุคคลากรในชุมชนในการจดักระบวนการ
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เรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทากู่  การสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มคนท่ีจะร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานพบวา่ทางชุมชนมีความตอ้งการให้บุตรหลานเรียนท่ีโรงเรียนบา้นทากู่  และเห็นดว้ยกบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้เด็กไดเ้รียนรู้วิถีของชุมชน ทุกฝ่ายจึงให้ความสนใจและ
เสนอแนะให้มีการสร้างการเรียนรู้ของเด็กในการด าเนินชีวิตให้มาดข้ึน โดยเน้นการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ รวมทั้งการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่างๆ มาถ่ายทอดให้เด็กรักษาไวสื้บไป ซ่ึงเสนอ
แนวทางไว ้5 ประเด็น คือ 

1. การรักษาฮีตฮอย 
-  การดูแลตนเอง 
-  การพฒันาทอ้งถ่ิน 
- การประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- การเสริมทกัษะดา้นเทคโนโลยต่ีาง ๆ 

 ถึงแมว้่าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะเป็นแนวคิดล่ืนไหลท่ีวิวฒันาการไปเร่ือยๆ ก็มีลกัษณะ
ส าคญับางประการท่ีอยูภ่ายใต ้เส้นความคิดหลายกระแส ไดแ้ก่ 
 1. ความเท่าเทียมกนั (Equity) และความยุติธรรม (Fairness) เป็นประเด็นส าคญั การพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน อยากตอบสนองความตอ้งการของคนจนและประชากรผูด้อ้ยโอกาส ความเท่าเทียมกนั 
และความยุติธรรมเป็นส่วนประกอบส าคญัในนิยามของ "การพฒันาอย่างย ัง่ยืน" เพราะตั้งอยู่บน
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ถา้เราละเลยผลกระทบจากการกระท า ของเราต่อคนอ่ืนในโลกท่ีเก่ียวโยงซ่ึงกนัและ
กัน เราก็ต้องยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายข้ึนกับตัวเองในอนาคตด้วย เน่ืองจากระบบ
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะของเราส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงทรัพยากร เราจึง
ตอ้งเปล่ียนแปลงระบบเหล่าน้ี ความยุติธรรมหมายความวา่ ประเทศแต่ละประเทศ ควรมีโอกาสใน
การพฒันาตวัเองบนพื้นฐานของคุณค่าทางวฒันธรรมและสังคมของตัวเอง โดยไม่ปฏิเสธว่า
ประเทศอ่ืนๆ ก็ลว้นมีสิทธิดงักล่าวเช่นเดียวกนั หน่ึงในความทา้ทาย ท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนัคือ เรา
จะปกป้องสิทธิของคนท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงได้อย่างไร คนรุ่นหลังท่ียงัไม่เกิดไม่สามารถออก
ความเห็น หรือปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา ในกระบวนการตดัสินใจต่างๆ ของคนรุ่นปัจจุบนั 
ถา้การพฒันาจะย ัง่ยนืไดจ้ริง เราจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของพวกเขาดว้ย 
 2. มี มุมมองระยะยาว (Long-term view) ภายใต้หลักความรอบคอบ (Precautionary 
Principle) "ระยะยาว" ยาวแค่ไหน ? ในสังคมตะวนัตกยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การวางแผนของ
ภาครัฐมองระยะเวลาเพียง 3-5 ปีเท่านั้น ปัจจุบนั "ระยะยาว" ในความหมายของ นกัคา้หุน้และนกัคา้
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เงินคือระยะเวลาเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ ในขณะท่ีชาวอินเดียนแดงในอเมริกาวางแผนส าหรับ "คนรุ่นท่ี 7 
นบัจากน้ี" พวกเขาวางแผนเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อคนรุ่นหลงัอีกเจ็ด
ชัว่คน เท่ากบัวา่วางแผนล่วงหนา้ถึง 150 ปีทีเดียว ส าหรับแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ผูเ้ช่ียวชาญ
บางคนเสนอว่า ตราบใดท่ีคนรุ่นหน่ึงคิดถึงคนรุ่นต่อไป (ประมาณ 50 ปี) ก็แปลว่าคนทุกรุ่นจะ
ไดรั้บการดูแล แน่นอนถา้เรามองเห็นวา่เร่ืองใดก็ตาม จะส่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคตท่ีไกลกวา่
นั้น เราก็ควรจะวางแผนให้ยาวข้ึน ไม่มีคนรุ่นไหนสามารถการันตีผลลพัธ์ในอนาคตท่ีพยากรณ์
ไม่ได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่มีคนรุ่นไหน ท่ีควรท าเป็นมองไม่เห็นผลลพัธ์ท่ีพยากรณ์ได ้
 3. การคิดแบบเป็นระบบ (Systems thinking) ซ่ึงต้องอาศยัความเข้าใจในความเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เป็นเวลานานกว่า 2 ศตวรรษแล้วท่ีเรารู้ว่า โลกน้ีเป็น
ระบบปิดท่ีมีทรัพยากรจ ากดั เม่ือนักส ารวจท างานส ารวจผิวดิน และพื้นน ้ าส าเร็จลง คนก็ค่อยๆ 
เขา้ใจวา่โลกน้ีไม่มีทรัพยากร "ใหม่" เรามีโลกเพียงใบเดียว กิจกรรมทั้งหมดของเราเป็นเพียงส่วน
เส้ียวเดียวของระบบธรรมชาติท่ีใหญ่ยิง่กวา่ เราตอ้งมองเห็นวา่ระบบท่ีเดินดว้ยน ้ ามือมนุษยท์ั้งหมด
นั้นอยู่ภายในระบบนิเวศท่ีใหญ่กว่า ก่อนท่ีจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน กบัส่ิงแวดลอ้ม 
และท าให้เรามัน่ใจไดว้่าเผ่าพนัธ์ุมนุษย ์จะอยู่รอดต่อไปในอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดท่ี
มนุษยใ์ช ้ไม่วา่จะเป็นอาหาร น ้า ไม ้เหล็ก ฟอสฟอรัส น ้ ามนั และทรัพยากรอ่ืนๆ อีกหลายร้อยชนิด 
ลว้นมีขีดจ ากดัทั้งในแง่ของแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีไป (Sink) แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนบอกเรา
วา่ เราไม่ควรน าทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ในอตัราท่ีเร็วกว่าความสามารถของเราในการผลิต
ทรัพยากรทดแทน และเราก็ไม่ควรทิ้งทรัพยากรธรรมชาติในอตัราท่ีเร็วกว่าอตัราท่ีธรรมชาติจะ
สามารถดูดซบัมนักลบัเขา้ไปในระบบ ถึงแมว้า่ปัญหาทรัพยากรร่อยหรอจะเป็นประเด็นกงัวลหลกั
ของนกัส่ิงแวด ลอ้มในอดีต วนัน้ีนกัส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่ เป็นกงัวลเร่ืองท่ีเราจะไม่เหลือแหล่งทิ้ง
ทรัพยากรแล้วมากกว่า ปัญหาโลกร้อน รูในชั้นโอโซน และความขดัแยง้เร่ืองการ ส่งออกขยะ
อนัตราย ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีเราพยายามทิ้งทรัพยากร เร็วกว่าอัตราท่ีธรรมชาติจะ
สามารถรองรับได ้
 ดงันั้นทั้งความหมาย ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าวทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า 
แนวคิด ท่ี ว่าด้วยการพัฒนาอย่างย ั่งยืน จึง เป็นทฤษฎี ท่ีส ร้างความย ั่งยืนในการบ ริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชุมชนบ้านแม่เอาะ ต าบลแม่นจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีซ่ึงยงัมีการน าวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ินมาเป็นแบบ
แผนในการอยูร่่วมกนัของป่ากบัชุมชนไดก้ลมกลืนและยงัยนืตลอดไป 
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2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ  
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไปไดมี้การเก็บขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลในด้านบทความหรือ

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีว่าดว้ยการอนุรักษ์และการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมในระดับนานาชาติ เช่น การ
ประชุม Rio+20 ในเดือนมิถุนายน 2555 บราซิลจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ย
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (United Nations Conference on Sustainable Development – UNCED) หรือท่ี
เรียกวา่การประชุม Rio+20 ซ่ึงจดัข้ึนในโอกาสครบรอบ 20 ปี การประชุม UNCED ในคร้ังแรกเม่ือ
ปี ค.ศ. 1992 ท่ีนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล และครบรอบ 10 ปี การประชุม สุดยอดโลกว่า
ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Summit on Sustainable Development – WSSD) เม่ือปี ค.ศ. 2002 ท่ี
นครโจฮนัเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต ้โดยการประชุม Rio+20 น้ี จะจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 4 - 6 
มิถุนายน ปี ค.ศ. 2012 ท่ีนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล และมีการคาดการณ์ว่าจะมีหัวหน้า
รัฐบาลต่างๆ เขา้ร่วม 150 ประเทศ และผูแ้ทนจากระดบัต่างๆ กว่า 5 หม่ืนคนเขา้ร่วมความเป็นมา
ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพฒันาและส่ิงแวดล้อม (United Nations Conference on 
Sustainable Development – UNCED) สหประชาชาติไดเ้ร่ิมให้ความสนใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม
อย่างจริงจงัเม่ือปี ค.ศ. 1972  โดยได้จดัการประชุมระหว่างประเทศเร่ืองส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์
(Human Environment) ข้ึนท่ีกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน การประชุมคร้ังนั้ น ท าให้เร่ือง
ส่ิงแวดล้อมได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวาง ในประชาคมโลก และต่อมาในปี ค.ศ. 1983 
สหประชาชาติได้จัดตั้ งคณะกรรมาธิการโลกในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development) หรือท่ีเรียกว่า Brundtland Commission ข้ึนเพื่อ
ศึกษาเร่ืองการสร้างความสมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา โดยคณะกรรมาธิการโลกฯ ได้
ให้นิยามค าว่า "การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ว่าคือการพฒันาท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของคนในรุ่น
ปัจจุบนั โดยไม่ท าให้คนในรุ่นอนาคตตอ้งประนีประนอมลดทอนความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 มีการจดัประชุม UNCED ข้ึนเป็นคร้ังแรกในเดือน
มิถุนายนปี ค.ศ. 1992 ท่ีนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีการเรียกช่ือการประชุมน้ีอยา่งไม่
เป็นทางการว่า “Earth Summit” โดยเป็นการประชุมระดับผู ้น าประเทศท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาในทุกสาขาส าหรับประชาคมโลกเพื่อเป็นแนว
ปฏิบติัในอนาคต หน่ึงในเอกสารส าคญัท่ีผูแ้ทนประเทศต่างๆ ได้ให้รับรองในการประชุม Earth 
Summit คือ แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของประชาคมโลกในการด าเนินการ
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 ในปี 2002 สิบปีหลงัจากการประชุมท่ีนครริโอเดอจาเนโร สหประชาชาติจดัการประชุม 
สุดยอดโลกว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Summit on Sustainable Development – WSSD) หรือ 
การประชุม Rio+10 ณ นครโจฮนัเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามการ
ด าเนินงานตาม Agenda 21 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

การประชุม Rio+20 ในปี ค.ศ. 2012 การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
จะจดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 4 - 6 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ท่ีนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อยืนยนัพันธกรณีทางการเมือง และประเมินความก้าวหน้าและส่ิงท่ีจะต้อง
ด าเนินการต่อไปของประชาคมโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พร้อมทั้งติดตาม
การอนุวติัผลการประชุมดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีผ่านมา โดยมีหวัขอ้หลกัของการ
ประชุม คือ  

1.การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนและแก้ไขปัญหา           
ความยากจน 

2.กรอบการปฏิรูปองคก์รเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนประเทศไทยกบัการประชุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของสหประชาชาติ 
 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมดา้นส่ิงแวดลอ้มของสหประชาชาติมาโดยตลอดโดย
ในการประชุม UNCED เม่ือปี ค.ศ. 1992 ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ทรงเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ทนไทย ซ่ึงในการประชุมดงักล่าว ประเทศไทย
ได้ให้การรับรองปฏิญญารีโอเดจาเนโรว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา แผนปฏิบติัการ 21 ค า
แถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการทางดา้นป่าไม ้อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และในระหว่างการประชุม WSSD 
เม่ือปี  ค.ศ. 2002 ไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิ ธีสารโตเกียว ซ่ึ งเป็นพิ ธีสารภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี ไทยได้จดัตั้งคณะกรรมการ
ระดบัชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก ากบัดูแลการอนุวตั
การตามผลการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และจดัท า กลยุทธ์เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของประเทศไทย 
 สรรเสริญ ทองสมนึก (2542) ท าการศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการป่า
ชุมชนบา้นทรายทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบว่าบา้นทรายทองเป็นหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะทาง
สังคมวฒันธรรมท่ีคล้ายคลึงกบัสังคมภาคเหนือโดยทัว่ไป ชุมชนสามารถแก้ปัญหาวิกฤตน ้ าอนั
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เน่ืองมาจากป่าถูกบุกรุกท าลายโดยบุคคลภายนอกได ้มีระบบเครือข่ายทางสังคมและความสัมพนัธ์
กนัอยา่งแน่นเฟ้น มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา่นพิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนท่ีมีต่อป่า
ให้แก่ลูกหลาน มีการจดัการทรัพยากรในรูปป่าชุมชนมากกวา่ 40 ปี มีการปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์ใน
การดูแลรักษาป่าให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและความตอ้งการของชุมชน ท าให้
ชุมชนกบัป่าสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยืน ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจากภายนอก ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรของชุมชน
ตลอดเวลา 
 กรณีการท าไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอญอ งานศึกษาของ วราลกัษณ์ อิทธิพลโอฬาร 
(อา้งแลว้) ก็ไดแ้สดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การตดัไมข้องปกาเกอญอในการท าไร่จะเป็นในสองลกัษณะ 
คือ การตดัเฉพาะก่ิงก้านของตน้ไม้ หรือ การโค่นตน้ไม้โดยเหลือตอไวใ้นระดบัเอว ซ่ึงทั้งสอง
ลกัษณะไม่ไดท้  าให้ตน้ไมต้าย แต่กลบัจะท าให้ตน้ไมแ้ตกกองอกหน่อออกมาเพิ่มเติมและเติบโต
เป็นไมใ้หญ่ กลายเป็นการเพิ่มจ านวนตน้ไมไ้ปโดยปริยาย นอกจากน้ีการท าไร่หมุนเวยีนยงัเป็นการ
รักษาสมดุลของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาดินเพราะไม่มีการไถพรวนและมีการพกัดินให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ ไร่หมุนเวียนช่วยรักษาป่าเพราะชาวปกาเกอญอท าไร่เฉพาะในพื้นท่ีป่าท่ี
ชุมชนก าหนดไวมี้ขอบเขตแน่นอนไม่รุกล ้ าเขา้ไปในป่าใหม่ ไร่หมุนเวียนช่วยรักษาน ้ าและป่าตน้
น ้า ไร่หมุนเวียนช่วยดูแลป้องกนัสัตวป่์า รวมทั้งช่วยรักษาทรัพยากรพนัธุกรรมพื้นบา้นเอาไวใ้ห้คง
อยู ่
 จากการศึกษาวิจยัการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชน ประวิทย ์เรืองจรัส (2544) พบว่า
ชุมชนลุ่มน ้ างาว มีลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุมชนสามารถแก้ปัญหาอนั
เน่ืองมาจากสภาพดิน การปรับปรุงดินอนัเน่ืองมาจากป่าถูกท าลายจากบุคคลภายนอก แนวทางและ
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้ นควรอาศัยระบบเครือข่ายทางสังคมและ
ความสัมพนัธ์กนัภายในชุมชนเดียวกนั ใหมี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีกรรมและ
ความเช่ือดั้ งเดิมท่ีมีต่อป่า มีการจดัการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบและถ่ายทอดต่อเน่ืองภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไปยงัชุมชนใกลเ้คียง ไดอ้ยา่งผสมกลมกลืน ชุมชนในลุ่มน ้างาว มีการเคารพระเบียบ
ท่ีร่วมกนัตั้งข้ึน ท าใหชุ้มชนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยนื 
 วลัลภา ธนู (2543) ท าการศึกษาวจิยัแนวทางการอนุรักษป่์าไม ้โดยประยกุตใ์ชพ้ิธีกรรมการ
บวชป่า พบวา่ ชุมชนศรีถอ้ยประกอบไปดว้ยชาวพื้นราบ และชาวเขาเผา่เยา้ โดยมีลกัษณะการตั้งถ่ิน
ฐานกระจายไปตามบริเวณล าห้วยสายต่างๆ โดยชาวเยา้จะอาศยัอยูบ่ริเวณตน้น ้ า ส่วนชาวพื้นราบจะ
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อยู่บริเวณปลายน ้ า แต่ชุมชนโดยรวมมีวิถีชีวิตพึ่ งพาอาศยัป่าไม้เป็นส าคญั มีรูปแบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีทางของชุมชนในชนบท อยา่งไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นการด าเนินชีวิตในการพึ่งพาป่าไมแ้ละการเกษตร
ของชาวบ้านในชุมชน ประกอบกบัการท าไร่เล่ือนลอยของชาวเยา้ท าให้บริเวณตน้น ้ าถูกท าลาย
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งชาวเขาและชาวพื้นราบเกิดความแหง้แลง้ไม่สามารถท า
การเกษตรได้ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อชุมชนศรีถ้อยเป็นอย่างมาก ชุมชนไม่สามารถ
ด ารงชีวิตได้ตามแบบดั้ งเดิมจึงมีการรวมตวักันเพื่อต่อสู้หาทางออกให้ชีวิตอยู่รอดต่อไป แนว
ทางการอนุรักษ์ของชุมชนจึงได้เกิดข้ึน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ ท่ี
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนรวมถึงการตอบแทนบุญคุณและการกตญัญูต่อส่ิงมีคุณ ชาวบา้นเช่ือ
วา่มีผีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครองดูแลตน้ไมท่ี้ผ่านการบวชแลว้ เน่ืองจากมีสัญลกัษณ์ของผา้เหลือง 
หากใครไปตดัฟันตน้ไมเ้หล่านั้นก็จะถูกส่ิงศกัด์ิสิทธ์หรือผีลงโทษให้ประสบกบัปัญหาต่างๆจนถึง
ชีวิตได้ ซ่ึงแนวทางการอนุรักษ์ป่าไมโ้ดยประยุกต์ใช้พิธีกรรมการบวชป่าของต าบลของต าบลศรี
ถอ้ย ไดเ้กิดผลดีต่อป่าไมใ้นเขตต าบลศรีถอ้ยและต าบลใกลเ้คียง คือ มีการตดัไม่นอ้ยลงและล าห้วย
แม่ใจท่ีเคยแห้งขอดกลบัมีน ้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร ส่ิงท่ีส าคญัคือ พิธีกรรมการบวชป่า ได้
สร้างคุณค่าทางจิตใจสูงสุดต่อผูค้นในชุมชนท่ีจะด ารงชีวิตอยู่คู่กับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษป่์าไมต้ลอดจนช่วยขจดัความขดัแยง้ระหวา่งชาวพื้นราบและ
ชาวเยา้ไดอี้กดว้ย  
 พระกฤษตที สุนันตา (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การประยุกต์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชนบา้นป่าตึงหลวง  ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ชุมชนไดมี้การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชน เป็นการนาเอาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดานความเช่ือเร่ืองผี และความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบการรักษาระบบ
นิเวศชุมชน มาปรับเปล่ียนและประยุกตใ์ชใ้นการรักษาระบบนิเวศชุมชน ให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มิติหน่ึงของการประยกุตภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินดงักล่าว เป็นการให้ความหมาย
ทางด้านคุณค่าในฐานะเป็นองค์ความรู้ของบรรพชน อนัไดแ้กระบบความเช่ือ ระบบการจดัการ
ทรัพยากรของชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ การใช้ประโยชน์ด้านแหล่งน ้ า การใช้
ประโยชน์ดา้นท่ีดิน การใชป้ระโยชน์ดา้นแหลงอาหาร และการใชป้ระโยชน์ดา้นสมุนไพร เป็นตน้ 
อีกมิติหน่ึงการประยุกตภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนนั้นเป็นวิธีการปรับตวั และพฒันาองค์ความรู้
ดั้งเดิม เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และความเปล่ียนแปลงดา้นการลดลง
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ของทรัพยากรส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนั เช่น การสืบชะตาสายน ้ า การเล้ียงผีเส้ือบา้น วิธีคิดในการ
สร้างบา้นเรือน การรักษาความเจ็บป่วยดว้ยแพทยพ์ื้นบา้น เป็นตน้ การปรับตวัดงักล่าวจึงเป็นการ
เช่ือมต่อโลกทศัน์เก่า กบัสถานการณ์ใหม่ โดยอาศยัตน พิธีกรรมและความเช่ือเป็นส่ือกลาง ในการ
ปรับปรุงพฒันาองค์ความรู้พื้นบ้านเหล่านั้น เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม
ชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั และน าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนไป
พร้อมๆ กนักบัการรักษาความมัน่คงในดา้นการผลิตแหล่งอาหาร แหล่งพืชสมุนไพรของชุมชน ซ่ึง
น าไปสู่การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวทั้งหมดมีความสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของผูว้ิจยัในประเด็นการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นประเด็นในการ
อนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นท่ีมีอยู่
ในทอ้งถ่ินและไดมี้การสืบทอดทอดกนัมาตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนัน ามาเป็นกระบวนการใน
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  
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2.3 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

บริบทชุมชน 

การใช้ภูมิปัญญาในการ
จัดการป่าชุมชน 

1. ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์
ป่าชุมชนดา้นความเช่ือ 
2. ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์
ป่ าชุมชนด้านวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบา้น 

 

ก ระ บ ว น ก ารจั ด ก ารอ งค์
ความรู้ป่าชุมชน 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญต่อวิถี
ชีวติของชุมชนบา้นแม่เอาะ 
2. กระบวนการจัดการองค์
ค วาม รู้ ใน การจัด ก าร ป่ า
ชุมชน 

 

1.การป้องกนัทรัพยากรชุมชน 
2.การอนุรักษป่์าชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะแบบแผนและกิจกรรมของ

ชุมชนท่ีเหมาะสม 

          


