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คำนำ

	 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้ดำเนิน

การมาตั้งแต่ปี	 2552	 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับกรมป่าไม้ที่ร่วมกัน

อนุรักษ์	 และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน	 ผลจาก

การทำงานร่วมกันที่ผ่านมา	 กรมป่าไม้เห็นความสำคัญของความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของอาสาสมัคร

ชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้	 	ที่จะต้องมีความรู้ในวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล	ดังนั้น

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	 กรมป่าไม้	 จึงได้รวบรวมข้อมูล

และจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 

ในเรื่องนี้	 โดยจัดทำเป็นคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	6	ด้าน	คือ	ด้านพืช	ด้านแมลง	ด้านสัตว์	 ด้านเห็ดรา	ด้านไลเคน	และ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร	 “เทคนิคการสำรวจความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น”	 ให้กับอาสาสมัครชุมชนและ	 

เจา้หนา้ทีป่า่ไม	้สามารถปฏบิตังิานในกจิกรรมสำรวจและเกบ็ขอ้มลูความหลากหลาย

ทางชีวภาพป่าไม้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ		

	 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสือคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน	 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	

“ด้านภูมิปัญญา”	 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าไม้	ต่อไป	

 

 

ดร.สุรางค์	เธียรหิรัญ	

ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น คืออะไร ? 
 

	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง	 ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่		 

ปูย่า่	ตายาย	ญาตพิีน่อ้ง	และผูม้คีวามรูใ้นหมูบ่า้น	หรอืความรูข้องชาวบา้นทีส่รา้งขึน้

จากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนในถิ่นนั้น			

	 ภูมิปัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต	 เป็นแนวทาง	หลักเกณฑ์	 

วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน	ความสัมพันธ์ระหว่างคน	 

กับธรรมชาติ	 ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์

และถ่ายทอดมาผ่านวิธีการที่หลากหลาย	

 

 

ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

		1.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทั้งความรู้	ทักษะ	ความเชื่อ	และพฤติกรรม			

		2.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน	 คนกับธรรมชาติ				 

	 คนกับสิ่งแวดล้อมเหนือธรรมชาติ	

		3.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตคน	

		4.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา	 การจัดการ	 การปรับตัว	 และ	 

	 การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของบุคคล	ชุมชน	และสังคม	

		5.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญในการมองชีวิต	 เป็นพื้นฐานความรู้ใน	 

	 เรื่องต่างๆ	

	6.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง	

	7.	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทาง	 

	 สังคม	
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1.	 รวบรวม	ค้นคืน	และเข้าใจภูมิปัญญา

	 ไทยที่ถูกละเลยมาเป็นเวลานาน

2.	 เชื่อมโยงภูมิปัญญาสั่งสมกับ

	 ภูมิปัญญาใหม่		

3.	 ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนใน		

	 ปัจจุบัน		

4.	 พัฒนาชนบทที่ยอมรับฐานที่สืบทอดต่อ

	 กันมา
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ความสำคัญของการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองนั้นเพื่อ



ประเภทของภูมิปัญญา
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	 ชาวบ้านได้อะไร..........?				 

		ชาวบ้านภาคภูมิใจในตนเองจาก	

การสืบเสาะ	 ทบทวนแนวคิด	 

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในบ้าน	 “	 เรา	 ”	 

ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตการ		 

อยู่ร่วมกันของคนในชุมชน	

 

ศึกษาภูมิปัญญา “บ้านเรา” เพื่ออะไร?

	 ชุมชนได้อะไร	 ?	 ชุมชนเข้าใจสถานภาพภูมิปัญญา		 

เหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัคน	และคนกบัสิง่แวดลอ้มธรรมชาติ	

เรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิยา่งผาสกุ	 ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

รวมทั้งความสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน	 ให้เท่าทันและสามารถ	 

ตั้งรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อความดำรงอยู่ของชุมชน	

อีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในบ้านเราไว้	 เท่ากับ

เป็นการเก็บรักษาสมบัติไว้ให้ลูกหลาน	 ยามเมื่อลูกหลานต้อง

กลับมาหากินที่บ้าน	ก็ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์หาอยู่หากิน

ได้เช่นเดิม	
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กรมป่าไม้ได้อะไร ?  
	 แนวทางในการทำงานร่วมกับชุมชน	อีกทั้งยังได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์	 และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าต่อไป	
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ประเทศชาติได้อะไร ?  
	 ได้ฐานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด

ทศิทางวางแผนพฒันาประเทศชาตทิางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตอ่ไป	
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  ขั้นตอนการสำรวจ มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1. การเตรียมความพร้อม 

	 -	 ตรวจเอกสารที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว	

								-	 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเวทีชุมชน	คือ	กระดาษปรู๊ฟ	ปากกาเคมี			 

	 	 กระดาษกาว	และเครื่องบันทึกเสียง		

	 -	 กำหนดประเด็นในการศึกษาภูมิปัญญาแต่ละด้าน	

 

   2. สำรวจในชุมชน 

	 -		สำรวจผู้รู้	หรือปราชญ์ชาวบ้านโดยวิธีถามต่อๆกันไป	

								-	จัดกลุ่มผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน	ให้ตรงกับสาขาภูมิปัญญา		

								-	จัดเวทีชาวบ้าน	ตามประเด็นที่ตั้งทีละประเด็น	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด	

 

   3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รวบรวมเป็นรายงานผล  

        และคัดเลือกภูมิปัญญาเด่นของชุมชน 
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กระบวนการศึกษาภูมิปัญญา  มีดังนี้ 

สำรวจ	“แหล่งเรียนรู้”				

ในบ้านของ	“เรา”	

		จะศึกษาภูมิปัญญาอะไร	ศึกษาอย่างไร	

กำหนดประเด็นคำถาม			

วิธีการเก็บ	

เก็บจากใคร	

 ลงเก็บข้อมูล	

เก็บอย่างไร	?	

เก็บกับใคร	?			

และร่วมกับใคร	?	

ทบทวนการทำงาน	

-	ข้อมูลใดยังไม่ครบ	

-	ปัจจัยที่มีผลต่อ	

การทำงาน		

เวทีวิเคราะห์	

และแลกเปลี่ยน	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 1. สำรวจแหล่งเรียนรู้ในบ้านของ “เรา”  
	 	 เป็นขั้นตอนที่รวบรวม	ข้อมูลพื้นฐาน	บริบทชุมชน	จากขั้นตอนนี้เราจะทราบ		

 ถงึสาขาภมูปิญัญา	และผูรู้ห้รอืปราชญช์าวบา้นทีส่มัพนัธก์บัการใชช้วีติประจำวนั   

			 ของเรา	ประกอบไปด้วย	

1.1. สาขา คติ ความเชื่อ  

         หลักปฏิบัติและข้อห้าม เช่น 

1.2 สาขาประเพณี พิธีกรรม 

-	 หมอดู/หมอมอ/หมอส่อง/หมอ		

	 เสี่ยงทาย	

-	 หมอธรรม/หมอไล่ผี/หมอพระ	

-	 เจ้าโคตร	

-	 ผู้รู้หลักปฏิบัติ/ข้อห้ามหรือขะลำ			

-	 นักผญา/เพลงกล่อมเด็ก	

-	 หมอลำผีฟ้า	

-	 นางทรง/นางเทียม	

 

-	 ผู้รู้พิธีกรรม	ประเพณี	

-	 หมอสูต	

-	 หมอขวัญ/หมอพร/หมอพราหมณ์	

-	 ขะจ้ำ/ผู้นำจิตวิญญาณ	

-	 ศิลปิน	นักดนตรีพื้นบ้าน	

-	 ศิลปิน	หมอลำ/นักร้องพื้นบ้าน	

 

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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1.3 สาขาการดำรงชีพ 

 และโภชนาการพื้นบ้าน 

1.4 สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน 

- ผู้ปรุงอาหารพื้นบ้าน	
-	 ผู้รู้การถนอมอาหาร	

-	 ผู้รู้การหาปลา	

-	 ผู้รู้ด้านเห็ด	

-	 ผู้รู้การหาอาหารจากป่า		

				 เช่น	น้ำผึ้ง,น้ำมันยาง,สีเสียด,	

				สัตว์,	แมลง,ผัก,	ผลไม้	เป็นต้น	

 

-	 หมอสมุนไพร	/	หมองู	

	 หมอยาฝน		/	หมอกระดูก	

	 หมอเป่า		/	หมอน้ำมนต์	

	 หมอนวดจับเส้น	/	หมอตำแย	

	 หมอเหยียบเท้าไฟ	/	หมอสักน้ำมัน	

	 หมอเหยา	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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1.3 สาขาการดำรงชีพ

             และโภชนาการพื้นบ้าน

1.3 สาขาการดำรงชีพ

             และโภชนาการพื้นบ้าน
1.5 สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  

-	 นักจัดการ/นักกิจกรรม					-		พิธีกรงานบุญ	

-	 นายหน้าแรงงาน,นายหน้าที่ดิน						-		ผู้รู้ด้านภูมิประเทศ	

-	 ผู้รู้ด้านต้นไม้	นักพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	

-	 ผู้รู้ด้านสัตว์ป่า	นักสัตววิทยาพื้นบ้าน,นักกีฏวิทยาพื้นบ้าน	

-	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	

-	 ชาวบ้านอาสาสมัครความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านพืช,	สัตว์,				

				แมลง,	ไลเคน	เห็ดรา	และภูมิปัญญาท้องถิ่น					-		ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน	

-	 สมาชิก	อบต.	

1.6 สาขาบริหารจัดการ 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

-	 นักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์	

-	 ผู้รู้พลังงานชีวภาพ	เช่น		เผาถ่านไม้	น้ำมันยาง	ขี้ไต้	

-	 ผู้รู้เกษตรกรรมพื้นบ้าน	เช่น	การเพาะชำกล้าไม้พื้นบ้าน			

				การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์	 -		ผู้รู้ด้านการทอผ้า/ทอเสื่อ	

-	 ผู้รู้การย้อมสีธรรมชาติ	 -	 ผู้รู้จักสาน	

-	 ช่างสร้างบ้าน	 -	 การผลิตเครื่องหอม	

-	 การผลิตน้ำมันยาง/ขี้ไต้	(ขี้กระบอง)	

-	 หมอดิน	
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สาขาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล

ผู้รู้และปราชญ์

ชาวบ้าน

อายุ ที่อยู่ ชาติพันธุ์

แบบสำรวจผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้าน

  2. จะศึกษาภูมิปัญญาอะไร 
	 	 จากภูมิปัญญาด้านต่างๆ	ที่มีอยู่ในชุมชน	“เรา”	สนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญา	

	 เด่น	อะไรบ้าง	เพื่อการดำรงชีพกับป่าในชุมชน	หรือภูมิปัญญาอะไรที่ควรศึกษา						

	 เพื่อให้ลูกหลานอยู่รอดในอนาคต		

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 3. ศึกษาอย่างไร 
		 กำหนดประเด็นคำถามถึงสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 ระหว่างผู้รู้

และผู้ซักถามโดยใช้เครื่องมือ	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. ลงเก็บข้อมูล 
	 	 เมื่อมีประเด็นคำถามและวิธีการ	 

	 เก็บแล้ว	 ถึงขั้นตอนวิธีการที่จะลงไปเก็บ	 

	 ข้อมูล	 ต้องมีแนวทางในการศึกษาที่	 

 ชดัเจน	เกบ็จากใคร	..ผูรู้ห้รอืปราชญช์าวบา้น  

	 ที่ เราจะสอบถามข้อมูลนั้นเป็นใคร	 ?	 

	 ซึ่งมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยคือ	 เพศ	 ฐานะ		 

	 และวัยฯลฯ	 ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้	 

	 ทำให้...บอกเล่าเรื่องราวได้แตกต่างกัน						

	 	 เก็บร่วมกับใคร?	 	 ในการสืบเสาะ	 

	 ข้อมูลภูมิปัญญาในบ้านของ	 “เรา”	นั้นน่า	 

	 จะมีใครบ้างมาร่วม	 ศึกษาข้อมูลไป	 

	 พร้อมๆกับเราบ้าง	
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														ข้อมูลใดยังไม่ครบ		หลังจากที่เราเก็บข้อมูลแล้ว	นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง	

เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่ายังขาดส่วนใด	 ในขั้นตอนนี้	 อาจมีตัวช่วย	 เช่น	 ตาราง 

คุณระเบียบ

ประเด็นคำถาม

ความสมบูรณ์ของข้อมูล ราย

ละเอียด

ถาม

จากใคร
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

	 	 หลังจากเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการ 

	 	 ทำงานจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง	เพื่อช่วยให้เราทำงานได้ง่าย 

	 	 ขึ้นหรือปัจจัยอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถศึกษาข้อมูลนั้นได้ 

	 	 	 ซึ่งสิ่งนี้ทีมงานจะสามารถร่วมกันทบทวนและปรับ 

	 	 	 กระบวนการทำงานในการลงศึกษาข้อมูลในคร้ังต่อไปได้

6. เวทวีเิคราะหแ์ละแลกเปลีย่น  
	 ในขั้นตอนนี้	 หลังจากที่เราเก็บข้อมูล	 

ภูมิปัญญามาแล้ว	 	อาจมีเวทีเล็กๆ	ทั้งใน	 

พื้นที่เองและต่างพื้นที่	 เพื่อแลกเปลี่ยน	 

บทเรยีนบทวเิคราะหข์องแตล่ะภมูปิญัญา  

และนำสิ่งที่ได้จากต่างพื้นที่มาทบทวน	 

ผลการศึกษาภูมิปัญญาของตนว่าเป็น	 

อย่างไรสิ่งที่เหมือนหรือต่างกันนั้นส่งผล

ต่อภูมิปัญญาในบ้านเราได้อย่างไรบ้าง?	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นการศึกษาภูมิปัญญามีอะไร ? 

	 การศึกษาภูมิปัญญาทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่	คติความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรม	 

โภชนาการพื้นบ้านและการดำรงชีวิต	การดูแลสุขภาพพื้นบ้าน	 เทคโนโลยีพื้น	 

บ้าน	 และภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมี

ประเด็นการศึกษาในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องดังนี้	

1. บริบทชุมชน  
      

		 	ที่ตั้ง	อาณาเขต		

		 	ประชากร	จำนวนคน	จำนวนครัวเรือน		

														กลุ่มชาติพันธุ์	

		 	การประกอบอาชีพ		

		 	พัฒนาการชุมชน		ความสัมพันธ์ของคนกับป่า	

														การตั้งถิ่นฐาน	และชุมชนในแต่ละช่วงเวลา		

	 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร	มีเหตุการณ์สำคัญๆ	

														อะไรเกิดขึ้นบ้าง	สถานภาพของป่า	

	 ในปัจจุบัน			อาณาเขต		

														สภาพผืนป่า	การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า	

														ส่วนใหญ่ด้านไหน	ใครบ้าง	จากไหน			

		 	กลุ่ม	องค์กรชุมชน	และภาคีที่เกี่ยวข้อง	

														กับการจัดการป่า	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

17



     2. ข้อมูลเบื้องต้นของภูมิปัญญา แบ่งเป็นหมวดคำถาม	

								ด้านต่างได้ดังนี้	คือ	

พืช	สัตว์	สิ่งที่เก็บ	?	 การใช้ประโยชน์		

เช่น	กิน	ดื่ม	ทา	

 

แหล่งที่พบ	จุดสังเกต	?		
วิธีการเก็บ	?	

การถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างไร	?		

เช่นผ่านกลอน	ภาษิต	หรือคำคม	
ขั้นตอนการใช้ประโยชน์	

หมายเหต	ุ 	 วิธีการหาและการเก็บอย่างไรบ้าง	 	 ควรเก็บส่วนใด	 ช่วงเวลา	 เช่น	 ฤดูกาล	

เวลา	เช้า	กลางวัน	เย็น		เก็บอย่างไรเพื่อเป็นการใช้อย่างยั่งยืน	เช่น	ส่วนที่เป็นเปลือกไม่ขูด

จนลึก	 ถึงเนื้อไม้	 เป็นต้น	 	 	 มีข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญอะไรบ้าง	 เช่น	 ลักษณะที่

เป็นปกติ	จุดสังเกตสำคัญ		ลักษณะผิดปกติของสี	กลิ่น	หรือแหล่งที่พบที่อาจเป็นอันตราย

หากสัมผัสถูกได้		กรณีที่ถูกพิษ	มีทางแก้อย่างไรบ้าง	

 

2.1 ด้านโภชนาการพื้นบ้านและการดำรงชีวิต  
เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร	การถนอมอาหาร	และการกินอยู่	ในบ้านของเรา	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.2 ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน  

เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ	เครื่องใช้	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	ในการดำรงชีพ	

หมายเหต	ุ วัสดุ	อุปกรณ์	ที่ใช้ในการประดิษฐ์หรือการผลิต	มีอะไรบ้าง	 เก็บหามาจากไหน	

มีขั้นตอนหรือข้อควรทำอะไรหรือไม่	ในการเก็บหา	เช่น	จำนวน	ช่วงเวลา			เคล็ดลับ	เทคนิค

สำคัญ	อะไรบ้าง	และมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการจัดการป่า	หรือการ	

อนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร	

ภาษาถิ่นเรียกว่าอะไร	?	 มีความเป็นมา	

อย่างไร	

มีประโยชน์	

อย่างไร	?		
ขั้นตอนในการประดิษฐ์	?	

วัสดุ	อุปกรณ์	ที่ใช้	?	เกี่ยวข้องกับป่าอย่างไร	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

19



2.3 ด้านประเพณี พิธีกรรม  

	 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต	ตั้งแต่เกิด	เจ็บ	ป่วย	และตาย	

 พิธีกรรม	ประเพณีอะไร	มีภาษาท้องถิ่นว่าอะไร	

		 มีความเป็นมาอย่างไร		

		 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร	

		 มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการจัดการป่า	

		 ทำในช่วงเวลาใด	

		 เหตุผลที่ต้องประกอบพิธีหรือทำกิจกรรมตามประเพณีนั้น	

		 ผู้นำพิธีหรือกิจกรรมนั้นคือใคร	(เพศ	อายุ	สถานภาพ)	

		 ผู้เข้าร่วมเป็นใครบ้าง	ห้ามใครบ้าง	ห้ามอะไรบ้าง	ห้ามอย่างไร		

		 ขั้นตอนในการประกอบพิธีหรือกิจกรรมมีอะไรบ้าง	

		 วัสดุ	อุปกรณ์	ของใช้ในพิธีหรือกิจกรรมมีอะไรบ้าง	เก็บหามาจากไหน		

													มีขั้นตอนหรือข้อควรทำอะไรหรือไม่ในการเก็บหา	

		 พฤติกรรมที่พบเห็นบ่อยครั้ง	หรือคำพูดสำคัญมีหรือไม่อะไรบ้าง	

		 สถานที่ประกอบพิธีกรรมอยู่ที่ใด	

		 สัญลักษณ์สำคัญ	เช่น	รูปปั้น	ศาล	ของที่สร้างขึ้น	

													เป็นสัญลักษณ์เฉพาะ	เช่น	ใช้ไม้ไผ่สานเป็นศาลขนาดเล็ก		

													หรือกระจาดไว้ทำพิธี	

		 มีความเชื่อเกี่ยวกับบทลงโทษหรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่	

													ปฏิบัติตามหรือไม่	

													มีการถ่ายทอดต่อกันมาอย่างไร	

 

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.4 ด้านคติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติ 

	 เป็น	ข้อห้าม	หรือสิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชุมชนนั้น	

 

              เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร	มีภาษาท้องถิ่นว่าอะไร	

		 มีความเป็นมาอย่างไร	(ที่มา	การก่อเกิด	เหตุผลที่ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้		

													มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด		

	 (เพราะอะไรจึงเปลี่ยนแปลง)	

		 มีความสำคัญกับชุมชนอย่างไร	

		 มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการป่า	หรือการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์	

													จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร	

		 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร	เช่น	กรณีที่เป็นข้อห้าม	ห้ามใครบ้าง	ห้ามเรื่องอะไร				

													บทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตาม	รวมถึงแนวทางแก้ไข	บรรเทาโทษ	

	 มีหรือไม่	อย่างไร	

		 										กรณีเป็นข้อปฏิบัติ			เรื่องอะไร	ใครบ้างทำได้			

																							ทำตามแล้วเกิดผลอย่างไร			

		 										มีการถ่ายทอดต่อกันมาอย่างไร	เช่น	ผ่านคำกลอน	ภาษิต	คำคม		

																								คำซอ	นิทาน	ตำนาน	เอกสาร	หรือการเรียนรู้ร่วมกัน		
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2.5 ด้านการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน  
เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายยามเจ็บป่วย	หรือบำรุงสุขภาพร่างกาย		

              ทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นสมุนไพร	คือ	อะไร	มีภาษาท้องถิ่นว่าอะไร	

		 สรรพคุณที่ได้จากสมุนไพรดังกล่าวคืออะไร	เช่น	บำรุง	ป้องกัน	บรรเทา		

													หรือรักษา		

		 แหล่งที่พบสมุนไพร	คือ	บริเวณใด	จุดสังเกตโดยรอบเป็นอย่างไร	

		 มีวิธีการหาและการเก็บอย่างไรบ้าง	เช่น	กรณีที่เป็นพืช		จะเก็บส่วนใด		

													เวลาไหน	

	 ต้องเก็บอย่างไรเพื่อเป็นการใช้อย่างยั่งยืน	

		 มีข้อสังเกตสำคัญอะไรบ้าง	เช่น	รสของยา/อาหาร	การใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น	

		 การปรุง		มีวิธีการ	ขั้นตอน	อย่างไร		

		 การใช้		มีวิธีการ	ขั้นตอนอย่างไร		

		 มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างไร		คุณสมบัติ	และวิธีการถ่ายทอด	
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                                                ข้อสังเกต อื่นๆ  

                                                      เช่น	รสของยาและอาหาร		

	 -	 รสฝาด	 ใช้สมานแผล	

	 -	 รสเปรี้ยว	 ใช้แก้เสมหะ		

	 -	 รสเค็ม	 ใช้แก้ผิวหนัง		

	 -	 รสเผ็ดร้อน	 ใช้แก้โรคลม	บำรุงธาตุ							

	 -	 รสหอมเย็น	 ใช้บำรุงหัวใจ	

 

 

 

 

 

การใช้สมุนไพรต้องให้ครบพระเจ้า	5	องค์	คือ	ทั้ง	ใบ	ราก	ก้าน	เปลือก	

และแก่น	ตามประสบการณ์ของแพทย์พื้นบ้านล้านนา	
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2.6 ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
เป็นความรู้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน	

 

 
             มีชื่อ	และภาษาถิ่นว่าอย่างไร	

												ชื่อผู้รู้	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 	 	 	 	 	 มีความเป็นมาอย่างไร	 (ที่มา	 การก่อเกิด	 เหตุผลที่ยังคงอยู่มาถึง	 

	 ทุกวันนี้	มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด				

	 (เพราะอะไรจึงเปลี่ยนแปลง)	

	 	 	 	 	 	 	 	 มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการป่า	 หรือการอนุรักษ์หรือการใช้	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร	 มีเนื้อหา	 

	 เกี่ยวกับอะไร	 เช่น	 กรณีที่ เป็นข้อห้าม	 หรือข้อควรปฏิบัติ		 

         ลกัษณะหรอืประเภทของปา่ทีถ่อืปฏบิตั	ิเชน่	ปา่ทีใ่ชท้ำการเกษตร   

												ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ	ฯลฯ		

 ขอ้ปฏบิตัขิองการเขา้ไปใชป้ระโยชน	์การดแูลรกัษามกีารถา่ยทอด  

	 ต่อกันมาอย่างไร	เช่น	นิทาน	ตำนาน	เอกสาร		

	 หรือการเรียนรู้ร่วมกัน		
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    3. สถานภาพของภูมิปัญญาในปัจจุบัน  

 เป็นที่ยอมรับหรือไปใช้ประโยชน์โดยคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด		

	 และคนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อภูมิปัญญาดังกล่าวว่าอย่างไร	

 

    4. ผลที่เกิดขึ้นจากปัญหา 

 ผลต่อพื้นที่ป่ามีอะไรบ้าง	

	 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน	 ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว					 

	 	 	 เป็นอย่างไร	 เช่น	 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำเนิน	 

	 ชีวิตของคน	ต่อชุมชน	ต่อสังคม	ต่อสภาพสิ่งแวดล้อม	

 ผลตอ่การเปลีย่นแปลงภายนอกชมุชน	ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 

	 ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญา	มีหรือไม่		

	 ความพึงพอใจของผู้ใช้หรือผู้ที่ได้ประโยชน์จากภูมิปัญญานั้นเป็น	 

	 อย่างไร		
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    5. วิเคราะห์ภูมิปัญญาของชุมชน 

 

                      6. แนวทางในการพัฒนา 
                         การนำภูมิปัญญาไปประยุกต์ใช้		
	 หรือก่อประโยชน์ในวงกว้าง	ควรเป็นอย่างไร	
 

           o		ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา	

																											ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการใช้	การรักษา	การสืบทอด		

																											หรือการพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง	

																											ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้	การรักษา	การสืบทอด		

																											หรือการพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง	

										o		จุดแข็ง	จุดอ่อนของภูมิปัญญา	(เฉพาะสาขา	เทคโนโลยี)	

																											จุดแข็งของภูมิปัญญาเหล่านั้น	มีอะไรบ้าง	

																											จุดอ่อนของภูมิปัญญานั้นมีอะไรบ้าง	
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    ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล 

    1.  บริบทชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 

-	ที่ตั้ง	อาณาเขต	..............................................................................	

........................................................................................................

........................................................................................................	

-	ประชากร	ครัวเรือน	ชาติพันธุ์	..........................................................	

........................................................................................................

........................................................................................................	

-	การประกอบอาชีพ	

........................................................................................................

........................................................................................................	

-	พัฒนาการระหว่างชุมชนกับป่าบ้านเราเป็นอย่างไร		

........................................................................................................	

........................................................................................................

........................................................................................................	

-	สถานภาพของป่าในปัจจุบัน	

........................................................................................................	

........................................................................................................

........................................................................................................	

-	กลุ่ม	องค์กรชุมชน	และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่า	

........................................................................................................	

........................................................................................................	

........................................................................................................

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

27



   2.  ภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ทั้ง 6 สาขา

ข้อมูลผู้รู้/ปราชญ์ท้องถิ่น 

-	ชื่อ-สกุล.........................................................................................	

-	วัน	เดือน	ปี	เกิด..............................................................................	

-	ที่อยู่...............................................................................................	

-	ศาสนา....................................การศึกษา........................................	

-	จาก...............................................................................................	

-	ชื่อสามี	หรือภรรยา..........................................................................	

-	สถานภาพ		(				)	โสด					(			)		สมรส					(			)		หย่า	

-	สมาชกิในครวัเรอืน............................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

-	ข้อมูลเบื้องต้นของภูมิปัญญาในแต่ละด้าน........................................

........................................................................................................

-	สถานของภมูปิญัญาในปจัจบุนั		........................................................

........................................................................................................

-	ผลทีเ่กดิขึน้จากภมูปิญัญา.................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

-	บทวเิคราะหป์จัจยัสำคญั...................................................................

........................................................................................................

-	แนวทางในการพัฒนา

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................	
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 เป็นการเดินสำรวจสภาพต่างๆในชุมชนพร้อมกับการบันทึกสภาพ

และข้อสังเกตจากการเดินสำรวจโดยผู้แทนชุมชนและนักวิจัยเดินสำรวจสภาพ

ชุมชนในด้านต่างๆ	 เมื่อสำรวจแล้วควรนำผลมาใส่ในขอบเขตพื้นที่ที่ได้เดิน

สำรวจร่วมกัน	(บำเพ็ญ	เขียวหวาน,2551)	

ตัวอย่างเครื่องมือศึกษาชุมชน

1. แผนที่เดินดิน

ตัวอย่างแผนที่เดินดิน
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2. การจัดทำปฏิทินกิจกรรมรายปี 

 มกีารสอบถามถงึกจิกรรมตา่งๆในรอบ	1	ป	ีเพือ่บนัทกึวา่ในรอบ	1	ป	ีชาวบา้น

มีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้าง	โดยชวนสนทนาถึง	เพศ	วัย	และเป้าหมายในการทำกิจกรรม

เหล่านั้น	 เช่น	 ด้านการใช้ประโยชน์จากป่า	 ด้วยคำถามที่ว่าชาวบ้านเข้าไปทำกิจกรรม

อะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์	 เช่น	การเก็บหาของป่าแต่ละชนิด	เช่น	เห็ด	หน่อไม้	

สัตว์	พืช	ผัก	สมุนไพร	เก็บโดยชายหรือหญิง	วัตถุประสงค์ในการเก็บเพื่อขายหรือยังชีพ	 

เวลาที่เก็บมีความต่างระหว่างปัจจุบันหรืออดีตหรือไม่	 ถ้ามีเพราะอะไร(ช่วยทำความ

เข้าใจสถานะของพืช	สัตว์	 เห็ดเหล่านั้น	 เช่น	มีความต้องการเก็บมากขึ้นจึงต้องออกไป

ตั้งแต่	 ตี3	 ทั้งที่ในอดีตออกไปตอน	 6	 โมงเช้าได้	 หรือเห็ดมีน้อยลง	 บางอย่างหายไป			

เป็นต้น)	ด้านกิจกรรมการผลิตนอกป่าทั้งที่ก่อรายได้และไม่ก่อรายได้	 เช่น	ทำนา	ทำไร่		 

เลี้ยงสัตว์	 เก็บหาพืชผักสัตว์ในนาในหนอง	ด้านประเพณี	พิธีกรรม	ด้วยคำถามที่ว่า	 ใน

รอบ	1	ปี	ชุมชนมีงานบุญ	งานประเพณี	พิธีกรรมสำคัญๆ	อะไรบ้าง	
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    	 	 	 	 	 ทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบจะได้ข้อมูลพื้นฐาน	 

เกีย่วกบักจิกรรม	ตลอดจนชว่งเวลาทีม่กีารใชแ้รงงานโดยปกต	ิเขม้ขน้	และ

ช่วงเวลาที่สามารถละงานได้บ้าง	 เพื่อประกอบการวางแผนและการ	 

กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน	 ทั้งด้านการอนุรักษ์และการ	 

ใช้ประโยชน์	ในโอกาสต่อไป	

3. เครื่องมือประยุกต์ระหว่างแผนที่ทรัพยากร

ที่ตั้งชุมชนและช่วงเวลาพัฒนาการชุมชน

ภาพวาดคร่าวๆเกี่ยวกับที่ตั้ง	

ขอบเขตของป่า	ที่ตั้งชุมชน	

ที่นา	ไร่	แหล่งน้ำ	ตลอดจน

สถานที่สำคัญๆในชุมชน	เช่น	

ศาลปู่ตา	วัด	โรงเรียน	ในแต่

ละช่วงเวลา

ภาพวาดคร่าวๆเกี่ยวกับที่ตั้ง	

ขอบเขตของป่า	ที่ตั้งชุมชน	

ที่นา		ไร่	แหล่งน้ำ	

ตลอดจนสถานที่สำคัญๆใน

ชุมชน	เช่น	ศาลปู่ตา	วัด	

โรงเรียน	ในแต่ละช่วงเวลา

ภาพวาดคร่าวๆเกี่ยวกับ

ที่ตั้ง	ขอบเขตของป่า	ที่ตั้ง

ชุมชน	ที่นา		ไร่	แหล่งน้ำ	

ตลอดจนสถานที่สำคัญๆ

ในชุมชน	เช่น	ศาลปู่ตา	วัด	

โรงเรียน	ในแต่ละช่วงเวลา

บรรยายกิจกรรมทั้งก่อรายได้

และไม่ก่อรายได้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลานี้

ตั้งรกราก	

ก่อนสัมปทาน

ช่วงสัมปทาน	–	

ยกเลิกสัมปทาน
ปัจจุบัน

บรรยายกิจกรรมทั้งก่อรายได้

และไม่ก่อรายได้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลานี้

บรรยายกิจกรรมทั้งก่อรายได้

และไม่ก่อรายได้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลานี้

	 เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ป่าที่สัมพันธ์กับการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนใกล้เคียง	ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อน

ถึงการเข้าไปใช้ทรัพยากรต่างๆ	 และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนกับสภาพ

ผืนป่า	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

32



	 จากเวทีแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนโครงการ	 

ความหลากหลายฯ	 ครั้งที่	 2	 (ช่วงปลายเดือน

มิถุนายน	ถึง	กรกฎาคม	พ.ศ.	2552)	ที่มีการแลก

เปลี่ยนร่วมกันว่า	 ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ	 

ใช้ประโยชน์ป่าโดยเฉพาะมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

(ลดรายจ่าย	 /	 เพิ่มรายได้)	 ของแต่ละครัวเรือน	

เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาประกอบการพูดคุยเพื่อ

สร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน	ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเก็บรวมรวมไว้ที่

ฐานข้อมูล	

4. แบบบันทึกการเก็บข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากป่า

หมายเหตุ  
 ข้อมูลจากสองส่วนข้างต้นจะนำมาประกอบการวิเคราะห์ภูมิปัญญา			

		โดยเฉพาะประเด็นสถานะ	จุดอ่อน	จุดแข็ง	และแนวโน้มในการพัฒนาต่อไป	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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รวม

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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หน่วย 

ขีด/

กิโลกรัม/ตัว

วัน

เดือน 

ปี

สิ่งที่เก็บ

มาจากป่า

ปริมาณ

ที่เก็บ
คิดเป็นเงิน หมายเหตุ

ตัวอย่างแบบบันทึกการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่า



ตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือ ตัวอย่างการใช้

แผนที่เดินดิน

	 เพื่อสำรวจสภาพต่างในชุมชน	พร้อม	 

	กับการบันทึกสภาพและข้อสังเกตจาก	

	การเดินสำรวจ	โดยอาสาสมัคร	

	ของชุมชน	

การจัดทำปฏิทินกิจกรรมรายปี

		เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีกรรม	

		การประกอบอาชีพ	การเก็บหาของป่า	

		ในแต่ละช่วงปี	ซึ่งนำไปสู่บทวิเคราะห์	

		ของชุมชนต่อไป 

เครื่องมือประยุกต์ระหว่างแผนที่

ทรัพยากรที่ตั้งชุมชนและช่วงเวลา	 

พัฒนาการชุมชน	

		เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพป่า		

		ความเป็นอยู่ของวิถีชุมชนที่ผ่านมา 

แบบบันทึกการเก็บข้อมูลการใช้	 

ประโยชน์จากป่า	

		เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชาวบ้านเข้า	 

		ไปใช้ประโยชน์จากป่า	และประเมิน	 

		มูลค่าเป็นจำนวนเงิน	

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เอกสารอ้างอิง 

 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 คู่มือป่าไม้กับภูมิปัญญาชาวบ้าน		

	 โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		กรุงเทพฯ																										

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		

	 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น		

	 ระหว่างวันที่	26-28	มกราคม	2552	

	 ณ	สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช	จังหวัดนครราชสีมา	
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