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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชนเพื่อความย ัง่ยนืของบา้นแม่เอาะ  
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดวตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษา 2 ประการ
คือ เพื่อศึกษาการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนบา้นแม่เอาะ ต าบล
แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษากระบวนการจดัการองค์ความรู้ด้านป่า
ชุมชน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ การสังเกตการสัมภาษณ์การประชุมกลุ่มยอ่ยศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารและขอ้มูลจากบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผูน้ าชุมชนและกลุ่มผูใ้ช้ป่าชุมชน โดย
น าขอ้มูลท่ีไดม้าน าไปวเิคราะห์ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ไดท้  าการศึกษาเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  ผูว้ิจยัได้สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัอนัประกอบไปด้วย การศึกษา
กระบวนการจดัการป่าชุมชนของชุมชนและการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน าเสนอตาม
ประเด็นดงัน้ี 
  5.1.1. การลงพื้นท่ีส ารวจบริบทโดยรวมของชุมชนบ้านแม่เอาะ พบว่า ชุมชน
แม่เอาะเป็นชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสูง เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอญอ ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ี
ชาวบา้นใช้ประกอบอาชีพท าการเกษตร การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบา้น ส่วนใหญ่พบ 
เป็นเกษตรกร โดยมีการท าอาชีพปลูกดอกไมต่้างๆ ปลูกพืชผกัสวนครัว และท านาขั้นบนัได ซ่ึงถือ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของชุมชนบา้นแม่เอาะ และมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส าคญั คือ ดิน น ้า ป่าไม ้และสัตวป่์า 
  5.1.2 การศึกษาการใช ้ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีพื้นบา้นของชาวบา้นชุมชน
แม่เอาะ พบว่า ชุมชนแห่งน้ีไดมี้ชีวิตอยู่คู่กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของตนเองมาหลายชัว่อายุ
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คน ท าให้ชาวบา้นแม่เอาะไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญา จากรุ่นปู่ รุ่นยา่มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมาหลาย
ต่อหลานรุ่น ซ่ึงสามารถแบ่งระบบความสัมพนัธ์กนัในชุมชนอยู ่3 ระดบั ไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ระดบั
ครอบครัวหรือความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติ ความสัมพนัธ์ระดับชุมชน และสังคม แนวคิด
เครือข่ายระดบัชุมชน และสังคม ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีท าให้คนในชุมชนทุกกลุ่มสังคมไดมี้ส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และถือเป็นการเรียนรู้ ซ่ึงน ามาสู่การสืบทอดภูมิปัญญา และสืบเน่ือง
ถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป หรือ อาจกล่าวไดว้า่เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญัท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนผาหมอนท่ีมีความเขม้แขง็ 
  5.1.3  การศึกษาเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพบว่าชุมชน
บา้นแม่เอาะไดใ้ชภู้มิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีพื้นบา้น และมีการใชท้รัพยากรในชุมชนมาใชใ้น
การจดัการชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรคนท่ีมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมต่อกนัอยา่งเท่าเทียมทุก
กลุ่มคนในชุมชน ไม่วา่จะเป็น เด็กและเยาวชน แม่บา้น กลุ่มอาชีพ ผูสู้งอายุ เป็นตน้ ซ่ึงการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นแม่เอาะจะเป็นไปทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึง
ทางตรงคือ ช่วยกนัสร้าง แกไ้ข ส่ิงท่ีไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น พิธีเล้ียงผีขุนน ้ า (เล้ียงผีฝาย) 
การสร้างแนวกนัไฟ การปลูกป่าชุมชน เป็นตน้ ส่วนทางออ้ม คือ การประกอบอาชีพต่างๆ เช่น นา
ขั้นบันได กิจกรรมด้านการเกษตร เป็นต้น ซ่ึงชาวบ้านจะมีการดูแลรักษาดิน น ้ า เพื่อรักษา
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีของตนเพื่อผลประโยชน์และผลก าไร 

5.1.4 การศึกษา แนวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นแม่เอาะ
จะเป็นแนวทางหรือนโยบาย โดยมีการจดัตั้งกฎกติกาโดยชุมชน ชุมชนเป็นผูส้ร้างกฎเกณฑ์ เพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนั และเป็นการป้องกนัการรุกล ้าทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นหัวใจของชุมชนจาก
บุคคลภายในและภายนอกท่ีเข้ามาท าลายทรัพยากร ตลอดจนถึงทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน 
โดยเฉพาะ ภูมิปัญญาพื้นบา้น วฒันธรรม ประเพณีพื้นบา้นท่ีเป็นเสน่ห์ของชุมชน และสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนผาหมอน 

กล่าวโดยสรุปว่าจากการศึกษาคน้ควา้ชุมชนบา้นแม่เอาะเป็นชุมชนท่ีมีการอนุรักษ์และ
รักษาวฒันธรรมในการด ารงชีวิต ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาป่าชุมชน เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนใน
อนาคต การน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นมรดกตกทอด จากรุ่นบรรพบุรุษ จึงข้ึนอยู่
กบัจิตส านึกและความรับผิดชอบของชาวบา้นแม่เอาะทุกคนท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาเพื่อเป็น
มรดกทางวฒันธรรมตลอดไป  
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5.2 อภิปรายผล 
 การใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความย ัง่ยืนป่าชุมชนของชุมชนบา้น
แม่เอาะ เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างความย ัง่ยืนและธ ารงไวซ่ึ้ง วิถีชีวิต จารีต ประเพณีและ
วฒันธรรม ท่ีมีของชุมชนบา้นแม่เอาะ โดยกระบวนการทางพิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือท่ีเป็น
การผสมผสานทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ เพื่อให้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบา้นแม่เอาะท่ี
ดงักล่าวสามารถท่ีจะใชบ้รรลุเป้าหมายไดต้ามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จารุวรรณ ธรรมวตัร 
(อ้างแล้ว) กล่าวโดยสรุปว่า วิธี ถ่ายทอดภูมิปัญญามีรูปแบบหลากหลายตามเน้ือหาและ
กลุ่มเป้าหมาย วธีิท่ีนิยมใชม้ากคือ การบอกเล่า การประกอบพิธีกรรม การแสดงมหรสพพื้นบา้น ซ่ึง
ทุกวิถีจะแอบอิงอยู่กบัศรัทธาในพุทธศาสนา ไม่นิยมกระบวนการเรียนรู้ขาดศรัทธารองรับ จาก
ความหมายและลกัษณะภูมิปัญญาดงักล่าว จะเห็นวา่ภูมิปัญญาชาวบา้นและความรู้ความสามารถท่ีมี
อยูม่าจดัระบบ เรียบเรียงและวิเคราะห์ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีส่วนท่ีเป็นประสบการณ์โดยตรงของชีวิตผู ้
นั้น กลุ่มนั้นและส่วนรับจากความรู้ ความคิดจาดผูอ่ื้น เกิดจากการสั่งสมสืบทอดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ มีกระบวนความคิดและตดัสินแกปั้ญหาและแสวงหาทางออกในวิถีชีวิต มีการปรับ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่บนรากฐานของวฒันธรรมและพุทธศาสนาเพื่อการด ารงอยู่
รอดของชาวบา้นและชุมชน 
 ความหมายของพิธีกรรม หมายถึง การกระท าท่ีคนเราสมมติข้ึนเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบ
วิธี เพื่อให้เป็นส่ือหรือหนทางท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้จากความหมายของ
พิธีกรรมของ ฐาปนี  เรียบเรียง (2549) กล่าววา่ พฤติกรรมท่ีมนุษย ์พึงปฏิบติัอนัลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัทัว่ไป และอา้งถึงความเช่ือเก่าแก่ของชาวบา้นในชนบท ทั้งยงับ่งบอกถึงวฒันธรรม
ของบุคคลผูอ้ยู่ในสังคมนั้นๆ พิธีกรรมนั้นมกัมีการพฒันารูปแบบอยู่เร่ือยๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ผูค้นในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยมกัจะผสมผสานระหวา่งพิธีท่ีมีอยูเ่ดิมกบัของใหม่ซ่ึงเขา้มามีบทบาทนั้น 
จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัความหมายดงักล่าว กล่าวคือ พิธีกรรมและความเช่ือ
ของชุมชนไม่ไดมี้รูปแบบตายตวั มีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพทางสังคมและเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ส่ือสาร ดงัเช่น การศึกษาของชุมชนบา้นแม่เอาะ ผูว้ิจยัพบวา่พิธีกรรมความเช่ือของชุมชนไดมี้การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบจากพิธีกรรมและความเช่ือดั้งเดิมไปในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากการ
ประกอบพิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนในช่วงเวลาต่างๆ พิธีกรรมความเช่ือดั้งเดิม กบัพิธีกรรม
และความเช่ือในปัจจุบนัของชุมชนบา้นแม่เอาะ พบว่าดงัท่ี สมร สังฆะสร (อา้งแล้ว)ไดก้ล่าวถึง
พิธีกรรมวา่ ภาคเหนือนั้นนบัไดว้า่มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ทั้งคนเมือง กะเหร่ียง ลาหู่ อาข่า 
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มง้ และลีซู แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุลว้นมีพิธีกรรมและความเช่ือแตกต่างกนัไป แต่ก็มีความคลา้ยคลึง
กนัคือ เพื่อท่ีจะท าให้ชุมชนสามารถด ารงอยูไ่ดท้่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้ า ป่า  ดงันั้น
ผูว้ิจยัพบว่าแนวคิด ทฤษฎีดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี กล่าวคือ พิธีกรรมและ
ความเช่ือของชุมชนบา้นแม่เอาะท่ีส าคญันั้นคือ พิธีกรรมการเล้ียงผีไร่ - ผีนา การบวชป่าซ่ึงเป็น
พิธีกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาในการอนุรักษป่์าชุมชนของชุมชนบา้นแม่เอาะตั้งแต่สมยั
บรรพบุรุษ  
 นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ซ่ึงพรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2547) ไดก้ล่าววา่ถึงความหมายของการจดัการความรู้ ความสามารถในการจดัการความรู้วา่
ความสามารถในการจดัการความรู้ประกอบด้วยการสร้างความรู้ การแลกเปล่ียน กระบวนการ
เรียนรู้ จากการศึกษาพบวา่การการใชภู้มปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชนบา้นแม่เอาะ ไดมี้
กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมและความเช่ือว่าประเพณี พิธีกรรมท้องถ่ิน และ
พิธีกรรมทางศาสนามีกิจกรรมตามประเพณี พิธีกรรมแบบดั้งเดิมและพิธีกรรมทางในการสวดตาม
พิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ ซ่ึงความเป็น
ความเช่ือท่ีสามารถรวมชุมชนให้เขา้ร่วมพิธีกรรม เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของชุมชน 
หรือพิธีกรรมการเล้ียงไร่ - ผีนา ตามท่ีไดสื้บทอดกนัมา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการป่าชุมชน 
ปาริชาติ วลยัเสถียร (อา้งแลว้) ยงัไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้มีส่วนส าคญัในการอนุรักษ์ ความรู้ 
ภูมิปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม กล่าวคือ การอนุรักษ ์ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม ท าให้รู้ชดัเจนและส่ือสารได้
กวา้งขวางมากข้ึนวา่ ตนเองและชุมชนมีความรู้อะไรบา้ง ความรู้นั้นมีทีมาอยา่งไร ท าให้ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะมีการอนุรักษ์พิธีกรรมและความเช่ือในการจดัการป่าชุมชนข้ึน โดยมี
การอธิบายและถ่ายทอดให้กบัคนในชุมชนไดเ้ขา้ใจใชพ้ิธีกรรมและความเช่ือให้เขา้กบัสภาพทาง
สังคมปัจจุบัน โดยเน้นในการปลูกจิตส านึกแก่เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมต่างๆใน
พิธีกรรมเพื่อสร้างความคิดในการจดัการป่าชุมชนแก่เยาวชน เพื่อไม่ให้พิธีกรรม ความเช่ือของ
ชุมชนผกูติดกบักลุ่มคนอาวุโสเพียงกลุ่มเดียว แต่ยงัมีการสืบทอดใชใ้ห้ไดเ้ขา้ถึงพิธีกรรมและความ
เช่ือในทุกระดบั 
  การศึกษาของอจัฉรา รักยุติธรรม (2545) ได้ศึกษาการปรับใช้พิธีกรรมในการ
จดัการไฟป่าพบว่าชุมชนปกเกอะญอได้มีการฟ้ืนฟูพิธีกรรมดังกล่าวมาใช้ใหม่เน่ืองจากชุมชน
ประสบปัญหาในการจดัการไฟป่าเพราะชาวบา้นบางกลุ่มไม่ยอมช่วยกนัดูแลสอดส่องไฟป่าของตน
เป็นผลท าให้เกิดไฟไหมป่้าของตน เป็นผลท าให้เกิดไฟป่าสร้างความเสียหายแก่ชุมชนเป็นอย่าง
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มาก  จึงน าเอาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาปรับใชใ้ห้เกิดความเช่ือของชุมชนบา้นแม่เอาะท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว คือการภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์ป่าชุมชนและความเช่ือของ
ชุมชนบา้นแม่เอาะ 
 จากกรณีความเช่ือกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนบ้านแม่เอาะการศึกษาของ กฤษตที  
สุนันตา ( 2548 )ได้ท าการศึกษาเร่ือง การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ชุมชนบา้นป่าตึงหลวง ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ประยกุตภู์มิทอ้งถ่ิน
ของชุมชนนั้นเป็นวิถีการปรับตวัและพฒันาองคค์วามรู้เดิมเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงดา้นการลดลงของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัเช่น การ
สืบชะตาสายน ้ า การเล้ียงผีชาวบา้น วิธีการสร้างบา้นเรือน การรักษาความเจ็บป่วยดว้ยการแพทย์
พื้นบา้นเป็นตน้การปรับตวัดงักล่าวจึงเป็นตวัเช่ือมต่อโลกทศัน์เก่า กบัสถานการณ์ใหม่โดยอาศยัตน 
พิธีกรรม และความเช่ือเป็นตวัส่ือกลางในการปรับปรุงพฒันาองคค์วามรู้พื้นบา้นเหล่านั้นเพื่อใชใ้น
การเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนัและน าไปสู่
การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไปพร้อมๆกนัจากผลการศึกษาดงักล่าวพบวา่มีความสอดคลอ้งกนั
กบัการศึกษาในคร้ังน้ี กล่าวคือ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไดมี้การน าภูมิปัญญามาประยกุต ์โดยผล
ท่ีไดน้ั้นคือการจดัการทพัยากรภายในชุมชนรวมถึงการรวมความเป็นชุมชนในสภาพทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จะเห็นไดว้า่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวสภาพบริบททางชุมชนนั้นมีความคลา้ยคลึง
กนัโดยไดรับสภาพการเปล่ียนแปลงของชุมชนเช่นเดียวกนัและมีการใชภู้มิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้
ให้เหมาะสมผลท่ีไดรั้บมีความคลา้ยคลึงกนัในประเด็นของการจดัทรัพยากรและความเขม้แข็งของ
ชุมชน ดงัท่ีผลในการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัพบวา่ชุมชนบา้นแม่เอาะไดมี้จารีต ประเพณี วฒันธรรม
และความเช่ือของชุมชนในการจดัการป่าชุมชนอนัเกิดจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษซ่ึงเป็นตามท่ี
วลัลภา ธนู (อา้งแลว้) ท าการศึกษาวิจยัแนวทางการอนุรักษป่์าไม ้โดยประยุกตใ์ชพ้ิธีกรรมการบวช
ป่า พบวา่ ชุมชนศรีถอ้ยประกอบไปดว้ยชาวพื้นราบ และชาวเขาเผา่เยา้ โดยมีลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน
กระจายไปตามบริเวณล าห้วยสายต่างๆ โดยชาวเยา้จะอาศยัอยูบ่ริเวณตน้น ้ า ส่วนชาวพื้นราบจะอยู่
บริเวณปลายน ้ า แต่ชุมชนโดยรวมมีวิถีชีวิตพึ่ งพาอาศยัป่าไม้เป็นส าคัญ มีรูปแบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติตามวถีิทางของชุมชนในชนบท 
 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีขอ้คิดเห็นมากมายและเป็นการสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและป่าชุมชนเพื่อสร้างเป็นแบบแผนในการจดัการในหมู่บา้นป่าชุมชน
พื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ชุมชนบา้นแม่เอาะควรมีการพฒันารูปแบบในการใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชุมชนและท าการวิเคราะห์ผลจากการปฏิบติัในทุกคร้ัง เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม
กบัพื้นท่ีในการการอนุรักษจ์ดัการป่าชุมชนใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
 2) ชุมชนบา้นแม่เอาะควรมีการถ่ายทอดวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือดั้งเดิม
ของผูรู้้กบัชาวบา้นหรือเยาวชนในหมู่บา้นได้เขา้ใจความหมายและเห็นถึงคุณค่าขององค์ความรู้
เหล่าน้ี  
 3) ชุมชนควรมีขอ้ตกลงท่ีชัดเจนร่วมระหว่างชาวบา้นในพื้นท่ีกลุ่มนายทุนท่ีเขา้ส่งเสริม
การปลูกพืชเชิงเด่ียวให้กบัชาวบา้น เพื่อให้เกิดการความสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนเอง 
 4) ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในท้องถ่ินหรือจากองค์กรภายนอกควรมีการลง
พื้นท่ีใหค้วามรู้หรือแนะน าใหช้าวบา้นในชุมชนบา้นแม่เอาะมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษ์
ป่าชุมชนเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
 
 


