
การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม
Transfer of Local Wisdom on the Forest and Water Resource 
Conservation of the Thai Yo Ethnic Group in NakhonPhanom

สถาพร ชูทองรัตนะ1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3

Sathaporn Chuthongrattana1, Prayoon Wongchantra2, Banyat Sali3

บทคัดย่อ
ความมุง่หมายของการวจิยั 1) เพ่ือศกึษาองคค์วามรูภ้มูปิญัญาพืน้บา้นในการอนรุกัษท์รพัยากร

ป่าและน้ำาของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ
อนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาของกลุ่มชาติพันธุญ์อ้ นครพนม 3) เพือ่ศกึษาและเปรียบเทยีบความรู ้ทศันคต ิ
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ญ้อนครพนม จำานวน 80 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต คู่มือการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา แบบสอบถามความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรพัยากรปา่และน้ำา สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบสมมติฐาน One–Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา ได้รับการดูแลรักษาจากชุมชนผ่านองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในรูปของ
ความเชื่อเกี่ยวกับอำานาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และภูตผี ผู้ทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง ดูแลรักษา ทั้งให้คุณและให้
โทษกบับคุคลผู้ปฏบิตัติาม แบบแผน จารตีประเพณแีละผูฝ้า่ฝนืไมป่ฏบิตัติาม มกีารใชป้ระโยชนแ์ละการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าเพื่อการ ยังชีพโดยใช้ไม้ทำาฟืน ทำาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทำามาหากิน ใช้ป่าเป็น
แหล่งอาหารเก็บของป่า ล่าสัตว์ป่า มีการใช้ป่าเพื่อประกอบพิธีกรรม ป่าดอนปู่ตาใช้ทำาพิธีเลี้ยงปู่ตา ป่า
ดอนป่าช้าใช้ทำาพิธีฌาปนกิจศพ มีการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาเพื่อเป็นแหล่งอาหารจับ
สตัวน์้ำาโดยมขีอ้หา้มหลายอยา่งทีเ่ปน็การอนรุกัษน์้ำา เชน่ หา้มปสัสาวะ อจุจาระลงในน้ำา มกีารใชน้้ำาเพือ่
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ประกอบพธิกีรรม เช่น พิธไีหลเรอืไฟ พิธลีอยกระทง พธิสีง่แขก สำาหรบัเอกสารประกอบการจดักจิกรรม
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนมเนื้อหาในเอกสารมี 
7 กิจกรรม คือ กิจกรรมเลี้ยงปู่ตา กิจกรรมป่าชุมชน กิจกรรมสร้างบ้านสร้างครอบครัว กิจกรรมส่งแขก 
กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมไหลเรือไฟ และกิจกรรมหาปลาหาเลี้ยงชีพ ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา ก่อนเข้าและหลังรับการรับการถ่ายทอดการจัด
กิจกรรม ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี ความรู้ และทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา จำาแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน ทัศนคติที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา จำาแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน 

Abstract
The purposes of this study were to 1) investigate the body of knowledge of local 

wisdom on the forest and water resource conservation of the Thai Yo Ethnic Group in Nakhon  
Phanom, 2) develop the activities of the local wisdom transfer in conserving the forest and 
water resources of the Thai Yo Ethnic Group in NakhonPhanom, and 3) explore and compare 
knowledge, attitudes and participation in conserving the forest and water resources of the 
Thai Yo Ethnic Group in NakhonPhanom.: The samples used in the event transfer of Local 
Wisdom on the Forest and Water Resource Conservation of the Thai Yo Ethnic Group in 
NakhonPhanom. The sample were of 80 who voluntarily participated in activity. The research 
tools were the manual interview, observation, manual transfer of Local Wisdom on the Forest 
and Water Resource Conservation of the Thai Yo Ethnic Group in NakhonPhanom, knowledge 
test, attitudes test and participating questionnaire manuals. The statistical analysis of data were 
percentage, mean, standard deviation and One–Way ANOVA. The results showed that the 
knowledge and wisdom of conserving forests and water resources. Has been maintained by 
the community through knowledge and wisdom in the form of beliefs about power. Sacred, 
and Phantoms The act protects both you and provide care for those individuals who follow a 
traditional pattern and violators do not comply. The use and conservation of forest resources 
for. Subsistence using wood for firewood Making Tools Equipment livelihood Using forests 
as a source of wild food hunting store. Forests are used for rituals. Don wild ancestors used 
to do farming family. Don Woods Cemetery, the burial ceremony. The use and conservation 
of water resources as a source of food fish catch has many taboos that conserve water, not 
urine, feces into the water. Water is used for ritual ceremonies, such as the Loy Krathong 
ritual fire ceremony guests. These sub-systems were performed in forms of being aware 
of the values of the forest and water resources making the communities live in harmony 
with nature. Supplemented documents of the activities on the utilization and conservation of 
the forest and water resources among the Thai Yo Ethnic Group in NakhonPhanom were 
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acquired from the synthesis of the knowledge in the first phase. The contents of the  
documents comprised: Activity of Paying Homage to the Ancestral Holy Ghost/Pu Ta, Activity  
of Community Forest, Activity of Family Building, Activity of Sending Guests/Song Khaek,  
Activity of Loikrathong, Activity of Lai Ruea Fai as well as Activity of Fishing for Sustenance. 
The effects of identifying knowledge, attitudes and participation of the Thai Yo Ethnic  
Group before and after the activities were transferred revealed that there were no  
significant differences among male and female participants in terms of knowledge and  
attitudes. The knowledge concerning local wisdom on the conservation of the forest and  
water resources classified by age showed no differences. There were no significant  
differences on the attitudes toward the conservation of the forest and water resources  
classified by age. 

บทนำา
ปัจจุบันสถานการณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติดินน้ำาป่าไม้อยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง
มากสำาหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ของ
ภาคอีสานดังนั้นความสำาคัญอันดับแรกของการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติคือการอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากรในส่วนที่ยังเหลืออยู่และ
หาวิธีฟ้ืนฟูสภาพในส่วนที่ถูกทำาลายไปแล้วให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วดังนั้นการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติจงึมปีระโยชน์อย่างมากต่อการ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มโดยอยู่
บนพื้นฐานของความเคารพในภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ผสมผสานกับแนวคิดเชิงวิชาการสมัยใหม่สร้าง
ความรว่มมือและสรา้งจติสำานกึของการมส่ีวนรว่ม
ทัง้ภาครฐัเอกชนและในหมูป่ระชาชนทกุกลุม่อย่าง
กวา้งขวางและเรง่ด่วน (อภิชัย พันธเสน และคณะ,
2539: 30-35)

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืภาคอสีาน
เป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นมีความหลากหลาย
ท้ังทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายด้วยขนาดของภูมิภาคที่กินพื้นที่กว่า 1 

ใน 3 ของพื้นแผ่นดินไทยจึงทำาให้ภูมิภาคแห่งนี้มี
จำานวนประชากรมากที่สุดในประเทศและมีความ
หลากหลายของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อาทิ ลาว ผู้ไท 
โส้ โย้ย ญ้อ แสก กะเลิง ฯลฯ ในจำานวนดังกล่าว
กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อในจังหวัดนครพนมเป็นกลุ่มที่
มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำาโขงลุ่มน้ำาสงคราม
และลุ่มน้ำาอูนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติมา
แต่สมัยโบราณภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำาป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์
ญ้อจะเกี่ยวพันถึงความเชื่อประเพณีพิธีกรรม
ที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว (ธวัช 
ปุณโณทก, 2532: 55)

เรื่องความเชื่อของชาวญ้อนั้นมีความ
เชื่อด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีผลทำาให้
เกิดพฤติกรรมต่อทรัพยากรน้ำาและป่าไม้คือความ
เชื่อดั้งเดิมที่ว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมีชีวิตมี
จิตวิญญาณสิงสถิตอยู่ในรูปของต้นไม้ลำาห้วยป่า
เขาถ้าใครทำาลายจะถูกลงโทษความเชื่อดังกล่าว
ถูกผนวกเข้ากับความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมสภาพ
ธรรมชาตริวมถงึกจิกรรมการเกษตรและอืน่ๆ เพือ่
ความอยู่รอดของชุมชนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
เป็นภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมท่ีมีการถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
ต่อมาซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านก็คือการ
ขดัเกลาทางสงัคมทีน่บัวา่มคีวามสำาคัญมากเพราะ
เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของชุมชนในการ
ให้การศึกษาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายซึ่งใน
แต่ละช่วงวัยของชีวิตก็จะมีกระบวนการถ่ายทอด
ภมูปิญัญาพืน้บา้นเพ่ือการพัฒนาวถิชีีวติทีส่ำาคัญๆ
แตกต่างกันไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านก็
คือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของชุมชนในการให้การ
ศึกษาตลอดชีวิตที่ครอบคลุมทุกเรื่องในวิถีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งในแต่ละช่วงวัยของชีวิตก็จะ
มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อ
การพัฒนาวิถีชีวิตที่สำาคัญๆแตกต่างกันไปดัง
นั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเป็นการ
ศึกษานอกระบบหรืออาจเรียกการศึกษาในแนว
นี้ว่า“การศึกษาพื้นบ้าน”ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้
สืบสานจากคนรุ่นหน่ึงไปยังอีกรุ่นหนึ่งจนกระท้ัง
ปัจจุบัน (Jakato, 1994)โดยเหตุที่มนุษย์มีความ
สัมพันธ์กับทรัพยากรดินน้ำาป่าไม้มาแต่โบราณ
มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อทรัพยากรดังกล่าวเพื่อ 
ความอยู่รอดซึ่งในสังคมมนุษย์ได้ยอมรับและ 
ถือเป็นแนวปฏิบัติ สืบเนื่องกันมาโดยมีการ
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จนกลายเป็น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของสังคมอย่างไรก็ตาม
ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม 
กาลเวลาและสภาพเศรษฐกิจสั งคมดังนั้น
แนวทางที่สังคมปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของตนเองจึง
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาท่ีมีอยู่ขาด
การถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าไปยังคนรุ่นใหม่ทำาให้
ทรพัยากรปา่และน้ำาในถิน่อาศยัของกลุม่ชาตพัินธุ์
ญ้อนครพนมร่อยหรอเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากจึง

จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำ าของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ
นครพนมที่มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามบริเวณ
ลุ่มน้ำาโขงลุ่มน้ำาสงครามลุ่มน้ำาอูนและลุ่มน้ำาทวย
ซึง่มวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธแ์นบ
แน่นกับธรรมชาติผลของการวิจัยทำาให้ทราบองค์
ความรูภ้มูปัิญญาพืน้บา้นในการอนรุกัษท์รัพยากร
น้ำาและปา่ไมท้ีเ่ปน็เอกลักษณข์องกลุม่ชาตพินัธุญ้์อ
นครพนมและรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้น
บ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา และเพื่อ
พฒันากิจกรรมการถา่ยทอดภมูปิญัญาพืน้บ้านใน
การอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาของกลุม่ชาตพินัธุ์
ญ้อนครพนม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 

พื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอด
ภมูปิญัญาพืน้บา้นในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และ
น้ำาของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม 

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทัศนคติและการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา ของกลุ่มชาติพันธุ์ ญ้อ
นครพนม จำาแนกตามเพศ อายุ ที่แตกต่างกัน

สมมุติฐานการวิจัย 
ความรู ้ทศันคตแิละการมสีว่นรว่มในการ

อนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาของกลุม่ชาตพินัธุญ์อ้
นครพนม จำาแนกตามเพศ อายุ แตกต่างกัน
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นชาว
บ้านบ้านท่าดอกแก้ว ตำาบลท่าจำาปา อำาเภอ
ท่าอุเทน บ้านวังหมากเห็บ ตำาบลนาขมิ้น อำาเภอ
โพนสวรรค์ บ้านดอนพะธาย ตำาบลบ้านเสียว 
อำาเภอนาหว้า และบา้นยางงอย ตำาบลศรีสงคราม 
อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำานวน 
3,079 คน สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัด
กจิกรรมถ่ายทอดองคค์วามรูภ้มูปิญัญาพ้ืนบ้านใน
การอนุรกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาของกลุม่ชาตพัินธุ์
ญ้อนครพนมจำานวน 80 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
แบบสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ ในเ ร่ืองเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

2. แบบสังเกต มทีัง้แบบสงัเกตแบบมสีว่น
รว่มและแบบไมม่สีว่นร่วมในการประกอบพิธกีรรม
และพฤตกิรรมชมุชนต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืน
บ้านด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และแม่น้ำา

3. คู่มือการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา

4. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา

5. แบบวัดทัศนคติที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา

6. แบบวัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาภูมิปัญญาในการใช้

ประโยชนแ์ละอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาโดยการ
ลงพื้นที่สอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านหมู่บ้านละ 10 คนแล้ว
เลอืกรายชือ่ทีถ่กูอา้งถงึมากทีส่ดุหมูบ่า้นละ 5 คน
ไดบ้คุคลทีเ่ปน็ภมูปิญัญาพืน้บา้นรวมทัง้4หมูบ้่าน
จำานวน 20 คนผู้วิจัยสัมภาษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและ
น้ำาแล้วสังเคราะห์องค์ความรู้

ระยะที่ 2 นำาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์มาสร้างคู่มือกิจกรรมการใช้ประโยชน์
และอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำากระบวนการสรา้ง
คู่มือการประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ของคู่มือ

ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมโดยมีการวัด
ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา หลังการจัดกิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมู ลที่ ไ ด้ จ ากา รสั ง เ กตและการ
สมัภาษณ ์นำามาวิเคราะหส์ภาพชมุชน ในเรือ่งการ
จดัระเบยีบทางสงัคม กลไกของการจดัระเบยีบทาง
สังคม การทำาหน้าที่ของระบบย่อยของโครงสร้าง
ทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการ
ถา่ยทอดภมูปิญัญาพืน้บา้นในการการใชป้ระโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ญ้อ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการ
ศกึษาใชว้ธิกีารวเิคราะหโ์ดยใชแ้นวคดิของ สภุางค ์ 
จันทวานิช (2540: 131-144) ดังนี้

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม นำามาหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
SPSS
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ผลการวิจัย
1. องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา พบว่า ทรัพยากร
ป่าและน้ำาได้รับการดูแลรักษาจากชุมชนผ่าน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในรูปของความเชื่อ
เกี่ยวกับอำานาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และภูตผี ผู้ทำาหน้าที่
ปกป้องคุ้มครอง ดูแลรักษา ทั้งให้คุณและให้โทษ
กับบุคคลผู้ปฏิบัติตาม แบบแผน จารีตประเพณี
และผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีการใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าเพื่อการ ยังชีพ ในชีวิต
ประจำาวันโดยใช้ไม้ทำาฟืน ทำาเครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ทำามาหากิน ใช้ป่าเป็นแหล่งอาหาร เก็บ
ของป่า ล่าสัตว์ มีการใช้ป่าเพื่อประกอบพิธีกรรม 
ใชท้ำาพธิเีลีย้งปูต่า ปา่ดอนปา่ช้าใช้ทำาพิธฌีาปนกจิ
ศพ มีการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำาเพื่อเป็นแหล่งอาหารจับสัตว์น้ำาโดยมีข้อห้าม
หลายอยา่งทีเ่ปน็การอนรุกัษ์น้ำา เช่น หา้มปสัสาวะ 
อุจจาระลงในน้ำา ใช้น้ำาเพ่ือประกอบพิธีกรรมซึ่ง
แสดงออกถึงการเคารพ คารวะ มีกตัญญูรู้คุณ
ของน้ำา เช่นพิธีไหลเรือไฟ พิธีลอยกระทง พิธีส่ง
แขก สงัคมของกลุ่มชาติพันธุญ์อ้ มกีารทำาหนา้ทีใ่น
ระบบย่อยท่ีทำาหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความ
เชื่อและศาสนา เกี่ยวกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
กิจกรรมด้านการอบรมบ่มเพาะและการให้ขวัญ
กำาลังใจการยังชีพในชีวิตประจำาวันโดย กิจกรรม
ด้านการเมืองการปกครอง ระบบย่อยเหล่าน้ี

ล้วนแต่กระทำาไปในลักษณะของการเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรป่าและน้ำาทำาให้ชุมชนอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 

2. การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
และน้ำาของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ นครพนม ผู้วิจัยได้
วเิคราะหแ์ละสังเคราะหจ์ากการศกึษาองค์ความรู้
ภมูปิญัญาพืน้บา้นในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และ
น้ำา จึงได้จัดทำาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
และน้ำาของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม เนื้อหา
ในเอกสารมี 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมเลี้ยงปู่
ตา กิจกรรมป่าชุมชน กิจกรรมสร้างบ้านสร้าง
ครอบครัว กิจกรรมส่งแขก กิจกรรมลอยกระทง 
กิจกรรมไหลเรือไฟ และกิจกรรมหาปลาหาเล้ียง
ชีพ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความ
รู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา หลังการจัดกิจกรรมจำาแนก
ตามเพศ พบว่า ความรู้เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
14.73 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.83 ด้าน
ทัศนคติเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เพศหญิง
มคีา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 ดา้นการมสีว่นร่วมเพศชาย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 จำานวนและค่าเฉลี่ยด้านความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและ
น้ำา หลังการจัดกิจกรรมของชาติพันธุ์ญ้อนครพนม จำาแนกตามเพศ

ตัวแปรตาม เพศ N เต็ม S.D.

ด้านความรู้
ชาย 40

15
14.73 .55

หญิง 40 14.83 .50

ด้านทัศนคติ
ชาย 40

5
3.93 .32

หญิง 40 3.61 .27

การมีส่วนร่วม
ชาย 40

5
4.13 .25

หญิง 40 4.03 .26

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
รู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำาหลังเข้ารับการถ่ายทอดการ
จัดกิจกรรมของชาติพันธ์ุญ้อนครพนม พบว่า 
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำาจำาแนกตามเพศไม่แตกต่าง

กัน ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา 
จำาแนกตามเพศไม่แตกต่างกันและการมีส่วนร่วม
ในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาจำาแนกตามเพศ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 (ตาราง 2)

ตาราง 2 การศกึษาความรูท้ศันคตแิละการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาหลงัการรว่ม
กิจกรรมของชาติพันธุ์ญ้อนครพนมที่มีเพศต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One–Way ANOVA)

ตัวแปรตาม ระหว่างตัวแปร SS df MS F P

ความรู้
ระหว่างเพศ
เพศเดียวกัน
รวม

.200
21.750
21.950

1
78
79

.200

.279
.717 .400

ทัศนคติ
ระหว่างเพศ
เพศเดียวกัน
รวม

.064
2.492
2.556

1
78
79

.064

.032
2.010 .160

การมีส่วนร่วม
ระหว่างเพศ
เพศเดียวกัน
รวม

.199
5.003
5.202

1
78
79

.199

.064
3.102 .082

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
รู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำาหลังการจัดกิจกรรม พบ
ว่า ความรู้หลังได้รับการจัดกิจกรรม จำาแนกตาม
ช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.73 
ระหว่าง 30-59 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.70 60 
ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.95 ด้านทัศนคติหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมของชาติพันธุ์ญ้อนครพนม

จำาแนกตามช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปีมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.88 ระหวา่ง 30 - 59 ปมีคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
3.81 และ 60 ปขีึน้ไปมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 ดา้น
การมีส่วนร่วมหลังได้รับการจัดกิจกรรมของชาติ
พันธุ์ญ้อนครพนม จำาแนกตามช่วงอายุน้อยกว่า 
30 ปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระหว่าง 30 - 59 ปี
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และ 60 ปขีึน้ไปมีคา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.00 (ตาราง 3)

ตาราง 3 จำานวนและค่าเฉลี่ยด้านความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและ
น้ำาหลังการจัดกิจกรรมของชาติพันธุ์ญ้อนครพนม จำาแนกตามอายุ

ตัวแปรตาม อายุ N เต็ม S.D.

ด้านความรู้

น้อยกว่า30 ปี 30

15

14.73 .52

ระหว่าง 30-59 ปี 30 14.70 .65

60 ปีขึ้นไป 20 14.95 .22

ด้านทัศนคติ

น้อยกว่า30 ปี 30

5

3.83 .24

ระหว่าง 30-59 ปี 30 3.81 .14

60 ปีขึ้นไป 20 3.76 .11

การมีส่วนร่วม

น้อยกว่า30 ปี 30

5

4.11 .27

ระหว่าง 30-59 ปี 30 4.10 .23

60 ปีขึ้นไป 20 4.00 .27

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้
ทัศนคตแิละการมสีว่นรว่มหลังเขา้รบัการถา่ยทอด
การจัดกิจกรรมของชาติพันธุ์ญ้อนครพนม พบว่า 
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำาจำาแนกตามอายุไม่แตกต่าง

กัน และทัศนคติที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
และน้ำาจำาแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน และการมี
สว่นร่วมในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาจำาแนก
ตามอายไุมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ.05 (ตาราง 5) 
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อภิปรายผล
1. องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้

1.1 องค์ความรู้และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์ความรู้และภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าของชาวญ้อนครพนมที่สำาคัญได้แก่องค์ความ
รู้ด้านการเก็บของป่าล่าสัตว์และองค์ความรู้ด้าน
การนำาไม้จากป่ามาทำาที่อยู่อาศัยจะเห็นได้ว่าการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าเป็นไปในลักษณะ
การเข้าไปเอาประโยชน์จากป่าจึงเป็นไปได้ที่ป่า
ต้องสูญเสียความเป็นป่าที่สมบูรณ์เพราะป่าเป็น
แหล่งวัตถุดิบท่ีทำาหน้าที่ให้ผลผลิตแก่ชุมชนเพียง
ฝ่ายเดียวถ้าหากการเข้าไปเอาประโยชน์จากป่า
ขาดความระมัดระวังไม่รอบคอบพอก็อาจทำาให้
เกิดการขาดแคลนได้ในอนาคตดังนั้นองค์ความรู้
ภมูปิญัญาพืน้บา้นของชาวญอ้นครพนมทีเ่กีย่วกบั
การใชป้ระโยชนจ์ากปา่จึงเนน้ทีก่ารอนรุกัษ์ปา่เปน็

สำาคัญคือการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชาญฉลาด
ใช้อย่างคุ้มค่าและใช้ให้ได้นานที่สุดซึ่งจะเห็นได้
จากข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ประโยชน์จากป่าเช่น
การเก็บของป่าต้องทำาแต่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ
ห้ามตัดโค่นและขุดรากถอนโคนห้ามตัดไม้ในเขต
ป่าดอนปู่ตาห้ามตัดโค่นไม้ต้องห้ามมาสร้างบ้าน
ฯลฯซึ่งข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นกุศโลบายที่แยบยล
ในการอนุรักษ์ป่าเช่นไม้ที่มีมดแดงทำารังอยู่ต้นไม้
ที่มีปลวกทำารังอยู่โคนต้นไม้ที่มีผึ้งทำารังซึ่งสัตว์
เหลา่นีล้ว้นเปน็สว่นหนึง่ของระบบนเิวศตน้ไมต้อ้ง
ห้ามต่างๆเป็นที่อาศัยของระบบนิเวศอื่นๆทำาให้
ป่าคงความสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุเทพ สุนทรเภสัช (2511: 45) ที่ได้สรุปไว้ว่า
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในจิตใจของชาวชนบท
ในภาคอีสานมีความผูกพันกับความเชื่อในเรื่อง
ผีซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมเป็นรากฐานของ
ความเชือ่ทีป่รากฏใหเ้หน็ในปจัจบุนัก ็คอื ปา่ปู-่ตา
ทีม่คีวามอุดมสมบูรณแ์ละคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปัจจุบันไม่สามารถนำาไม้จาป่ามาสร้าง
บ้านได้เพราะผิดกฎหมายชุมชนจึงได้ปรับเปล่ียน
จากการใช้ไม้จากป่าสาธารณะมาเป็นการอนุรักษ์

ตาราง 4 การศกึษาความรูท้ศันคตแิละการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาหลงัการรว่ม
กิจกรรมของชาติพันธุ์ญ้อนครพนมที่มีอายุต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One–Way ANOVA)

ตัวแปรตาม ระหว่างตัวแปร SS df MS F P

ความรู้
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.833
21.117
21.950

2
77
79

.417

.274
1.519 .225

ทัศนคติ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.054
2.503
2.556

2
77
79

.027

.033
.826 .442

การมีส่วนร่วม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.156
5.046
5.202

2
77
79

.078

.066
1.193 .309

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ไม้เน้ือแข็งที่สำาคัญตามไร่นาของตนเพื่อให้คนรุ่น
หลังได้ใช้ประโยชน์

1.2 องค์ความรู้และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา
สามารถวเิคราะห์ได้วา่ชาวญอ้นัน้ใช้ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรน้ำาด้วยความเคารพและกตัญญูรู้คุณ
ของน้ำาเห็นได้จากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำา
เป็นแหล่งอาหารซึ่งมีข้อห้ามในการใช้หลายอย่าง
เช่นห้ามด่าห้ามพูดไม่สุภาพห้ามทะเลาะกันห้าม
ปัสสาวะอุจจาระลงในน้ำาซึ่งจะทำาให้น้ำาไม่สะอาด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นแก้ว เหลือง
อร่ามศรี (2534) ท่ีได้ทำาการศึกษาองค์ความรู้
นิเวศวิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่าโดย
ศกึษาชมุชนกะเหรีย่งทีทุ่ง่ใหญน่เรศวรพบวา่ระบบ
ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติของชุมชนนับเปน็รากฐาน
ท่ีสำาคัญสิ่งมีชีวิตดำารงภายใต้อาณาจักรเดียวกัน
มีสัมพันธ์เก่ียวโยงซึ่งกันและกันมนุษย์มีตำาแหน่ง
เพียงเป็นสว่นหน่ึงของระบบธรรมชาตใิหญเ่ทา่นัน้
องค์ประกอบทางธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิน
น้ำาอากาศต้นไม้ล้วนมีสิ่งอันคุ้มครองธรรมชาติ
มีจิตวิญญาณและมีพระเจ้า (ของ) คุณลักษณะ
สำาคญัของธรรมชาตอินันีท้ำาใหม้นษุย์ไมอ่าจครอบ
ครองหรือเป็นเจ้าของธรรมชาติได้ทำาได้เพียง
การ“ขอใช้”ด้วยวิถีทางแห่ง“เคารพ” ต่อธรรมชาติ
ภายใต้วัฒนธรรมชาติแห่งการมีศีลธรรมเท่านั้น
จงึจะสามารถรักษาสมดุลยภาพของความสมัพันธ์
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติไว้ได้การทำาพิธีบูชา
และขอขมาแม่คงคาด้วยการลอยกระทงและไหล
เรือไฟเป็นการแสดงออกถึงความมีกตัญญูรู้คุณ
พิธีกรรมเหล่าน้ีเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจของ
คนในสังคมให้สำานึกในคุณค่าและประโยชน์ของ
น้ำาเป็นการระลึกถึงพระคุณของน้ำาซึ่งมีประโยชน์
ต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ได้อาศัยน้ำาทั้ง
กินและใช้มาตลอดทั้งปีนับว่าเป็นการอนุรักษ์น้ำา
อย่างฉลาด สอดคลองกับงายวิจัยของ อรทัย ศรี

ทองธรรม (2539: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาถึงความ
เชื่อของหมู่บ้านอีสานในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ทำาให้เห็นภาพรวมของความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับ
การดำาเนินชีวิตประจำาวันของชาวอีสานที่ผูกพัน
กบัธรรมชาตเิปน็ความเชือ่ในเรือ่งผีประจำาหมูบ่า้น
ที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้ฝ่าฝืนจารีตหรือกฎ
เกณฑ์ที่สืบต่อกันมาให้ปรากฏได้

2. กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนมการจัดทำาเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ญ้อนครพนมได้มาจากการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการวิจยัระยะที1่ เนือ้หาในเอกสารแบ่งเปน็ 2 
หมวด คือ หมวดการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรพัยากรปา่ประกอบดว้ย 3กจิกรรม คอื กจิกรรม
เลีย้งปูต่ากจิกรรมปา่ชมุชนกจิกรรมสรา้งบ้านสร้าง
ครอบครัวและหมวดการใช้ประโยชน์และการ
อนรุกัษท์รพัยากรน้ำาประกอบดว้ย 4 กจิกรรม คอื
กิจกรรมส่งแขกกิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมไหล
เรือไฟและกิจกรรมหาปลาหาเลีย้งชีพวัตถปุระสงค์
เนื้อหาขั้นตอนการจัดกิจกรรมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกิจกรรมตลอดจนคำาชี้แจงการใช้เอกสารได้
รับการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน พบว่า เอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำามีความเหมาะสม

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความรู้ 
ทัศนคติและการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำา หลังการจัดกิจกรรมจำาแนก
ตามเพศ พบว่า ความรู้เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
14.73 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.83 ด้าน
ทัศนคติเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านการมีส่วนร่วม
เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เพศหญิงมีค่า
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.03ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
กระบวนการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เอื้อให้ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาได้ดีขึ้นประกอบกับ
กระบวนการถ่ายทอดมีกระบวนการที่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยผู้ถ่ายทอด
ซึง่เป็นวทิยากรทีเ่ปน็ภมูปิญัญาพ้ืนบา้นมคีวามคุ้น
เคยเปน็กันเองกับผูร้บัการถา่ยทอดใช้ภาษาในการ
ถา่ยทอดเปน็ภาษาเดียวกนัทำาใหผู้ร้บัการถา่ยทอด
เข้าใจในเน้ือหาได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พนัส วงศ์รัตนะ (2548: 81) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำาชุมชนเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง ตำาบลเหล่าพรวน อำาเภอ
เมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ โดยหลัง
การฝึกอบรมผู้นำาชุมชนที่เข้ารับการอบรมมีความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม จำาแนกตามเพศ พบว่า ความรู้เพศชาย
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเพศหญิง โดยเพศหญิงจะมี
ความรู้มากกว่าเพศชาย 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาหลังการจัดกิจกรรม
พบว่าด้านความรู้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
คะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 14.73 และ14.83 
ด้านทัศนคติทั้งเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันคือ 3.93 และ 3.61 ด้านการมีส่วน
ร่วมทั้งเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียง
กันคือ 4.13 และ 4.03 ความรู้ทัศนคติและการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำาหลัง
การรว่มกิจกรรม พบวา่ ความรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญา

พืน้บา้นในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาจำาแนก
ตามอายุไม่แตกต่างกัน ทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน้ำาจำาแนกตามอายุไม่แตกต่าง
กันและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
และน้ำาจำาแนกตามอายุไม่แตกต่างกันแสดงว่าทั้ง
เพศและอายไุมม่ผีลตอ่ความรู้เกีย่วกบัการอนรุกัษ์
ทรพัยากรปา่และน้ำาและไมม่ผีลตอ่ทศันคตทิีม่ตีอ่
การอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาสอดคล้องกบังาน
วิจัยของ อุทิศ มหากิตติคุณ (2542: บทคัดย่อ )
ไดศ้กึษาบทบาทในการปฏบิตังิานด้านสิง่แวดลอ้ม
และสุขาภิบาลศึกษากรณีกรุงเทพมหานครพบ
ว่าการรับรู้ข่าวสารและการบริหารจัดการมีผล
ต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สขุาภบิาลในการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่อายุระดับการศึกษาตำาแหน่งระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มีผลต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  1.1 รัฐบาล

ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
และน้ำาของชุมชน โดยจัดให้มีเวทีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นประจำาทุกปี 

1.2 องค์การบริหารส่วนตำาบลควรให้
ความสำาคัญโดยการนำากิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการใช้ประโยชน์และ
การอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาเขา้ในแผนพฒันา
ประจำาปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำาเนินการ
ของแต่ละตำาบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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2. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

2.1 นำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา 
ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นที่มีวัฒนธรรมประเพณี 
สภาพภูมิประเทศหรือบริบทที่ใกล้เคียงกัน

 2.2 รปูแบบการจัดกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำา สามารถนำา
ไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ

3. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

3.1 ควรนำารายละเอียดรูปแบบการจัด
กิจกรรมของแต่ละกิจกรรมไปปรึกษาทำาความ
ตกลงกบัวิทยากรลว่งหน้า เพือ่ใหวิ้ทยากรสามารถ
กำาหนดรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม ให้เหมาะ
สมกับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและเวลาในการทำา
กิจกรรม

3.2 ควรใหช้าวบา้นไดม้โีอกาสเขา้รบัการ
ถา่ยทอดภมูปิญัญาพืน้บา้นในการใช้ประโยชนแ์ละ
การอนรุกัษท์รพัยากรปา่และน้ำาอยา่งท่ัวถงึ โดยไม่
คำานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
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