
บทความทางวิชาการเร่ือง: ชุดบทเรียนการเรียนรู้  รักษ์น า้  รักษ์ป่า   รักษ์น่าน  กระบวนการ
เรียนรู้ สร้างจิตส านึกเยาวชน จังหวัดน่าน  ตอน: โครงงานศึกษา ปฐมบทปฏิบัติการของเยาวชนน่าน 
: การเรียนรู้คืนสู่รากเหง้า ชาติพันธุ์น่านศึกษา เพ่ือสร้างสานส านึกจิตวิญญาณ เยาวชนพลเมืองน่าน 
กรณีศึกษา ๘ ชาติพันธุ์ ๘ ชุมชนผืนแผ่นดินน่าน 
ช่ือผู้เขียน เรียบเรียง:  นายยุทธภูมิ   สุประการ    
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน 
 
             วาระส าคัญวันนี้ของเมืองน่านที่ถือว่าคือป่าแหล่งต้นก าเนิดของแม่น้ าน่านแต่กลับตกอยู่ในสภาวะ
การถูกรุกท าลายล้าง…….โจทย์ส าคัญของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คือ  การสร้างจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กเยาวชนที่ส าคัญคือ ท าอย่างไรเด็กเยาวชนจะเกิดจิตส านึกรักษาป่า และสามารถ
ขยายพลังเยาวชนให้คนเมืองน่านรักษ์ป่า อยู่กับป่าโดยไม่ตัดไม้หรือขยายพ้ืนที่รุกล้ าพ้ืนที่ป่าอีกต่อไป แน่นอน
ว่ากระบวนการสร้างจิตส านึกให้กับเด็กเยาวชน ต้องมีรูปแบบที่สร้างสรรค์หลากหลาย และประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาของคนน่าน ต้นทุนทั้งทรัพยากรคนและความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเป็นบทเรียนให้กับเยาวชน                      
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดท าชุดบทเรียน  รักษ์น้ า    รักษ์ป่า   รักษ์น่าน เป็นหน่วยบูรณาการใน
การเรียนการสอนในโรงเรียนทุกมิติทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆโดยหลัก
แนวคิดดังนี้  
   รกัษ์น ้ำ : องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ  ทรงให้แนวทางและมโีครงการพระราชด ารฯิมากมายที่  
               เกี่ยวเนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องน้ าท่ีเป็นหัวใจของเกษตรกร  
               ตลอดถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ชีวิตประจ าวันของคนไทยทั้งชาติ  

              “น ้ำคือชีวิต” ดังพระรำชด้ำรสั ณ พระต้ำหนักจิตรลดำรโหฐำน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๒๙     
                ควำมตอนหน่ึงว่ำ“...หลักส้ำคัญว่ำต้องมีน ้ำบริโภค น ้ำใช้ น ้ำเพ่ือกำรเพำะปลูก เพรำว่ำชีวิตอยู่ท่ีน่ัน ถ้ำมีน ้ำ 
                คนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน ้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำไม่มีน ้ำคนอยู่ไม่ได้...” 
      รักษ์ป่ำ : องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเป็นห่วงปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า   

       และอนุรักษ์ป่าต้นน้ า พรรณไม้พระราชทาน บ้านเล็กในป่าใหญ่ การอยู่ร่วมกัน 
       ระหว่างคนกับป่า  

                   พระรำชด้ำรัส สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนีินำถ ณ บ้ำนถ ้ำติ ว อ้ำเภอส่องดำว  
                   จังหวัดสกลนคร วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๒๕ 
                  "...พระเจ้ำอยู่หัวเป็นน ้ำ ฉันจะเป็นป่ำ ป่ำที่ถวำยควำมจงรักภัคดีต่อน ้ำ ... 
                  พระเจ้ำอยู่หัวสรำ้งอ่ำงเก็บน ้ำ ฉันจะสร้ำงป่ำ..." 
      รักษ์น่ำน :  โดยพระราชทานกรอบแนวคิดในการปฏิบัติให้กับคนน่าน วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗   
                     ใจความตอนหนึ่งว่า  "กำรรักษำป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆมีหลำกหลำยวิธี วิธีกำรหน่ึงท่ีจะน้ำไปสู่ 
                    ควำมยั่งยืนน่ันคือกำรให้โอกำสเด็ก และ เยำวชนของเรำได้เรียนรู้จำกธรรมชำติรอบตัวของเขำ มี 
                    ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดควำมรัก ควำมผูกพัน และหวงแหนในทรัพยำกรของตน โดยกำร 
                    จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กและเยำวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ จำกวิถี กำรด้ำรงชีวิต  
                    ของชุมชน ที่พยำยำมปรับตัวให้อยู่ร่วมกับป่ำด้วยกำรผสมผสำน ควำมรู้ และเทคโนโลยี 
                    สมัยใหม่และภูมิปัญญำดังเดิมของชุมชนอย่ำงสมดุลย" 
 
 
 



จากกระแสพระราชด ารัสทั้งสามพระองค์ น าไปสู่แรงบันดาลใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตส านึก
เยาวชน บูรณาการสู่หลักสูตรแกนกลาง ๘ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ทั งนี ในส่วนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนได้จัดรูปแบบกำรเรียนรู้บูรณำกำรเพื่อเป็นบทเรียนที่นักเรียนสำมำรถสร้ำงกระบวนกำเรียนรู้
ในรูปโครงงำนศึกษำ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ 

         จำกกระบวนกำร ( process ) ใช้ชุมชนเป็นฐำนกำรเรียนรู้(Community-based Learning) 

กระบวนทัศน์ ( paradigm ) วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่าของเยาวชนเปลี่ยนไป เยาวชนสามารถคิดตั้งอยู่บน
ฐานการมองโลกความเป็นจริง เกิดทัศนะพ้ืนฐานที่เป็นตัวก าหนดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วธิีให้คุณค่าและวิถีชีวิต
ทั้งหมดของเยาวชนได้ระดับหนึ่ง ปลายทางของกระบวนการอาจมองไปไกลถึงการพัฒนายั่งยืน ( sustainable 
development ) ที่จะเกิดกับตัวเด็กสู่ชุมชน การพัฒนายั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับ
ที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี ท าให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ท าลายล้างอย่างที่ผ่านมาและท ากันอยู่หลายแห่ง 
ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุขท้ังหมดในชั้นกระบวนการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ถึง ณ จุดนั้น สิ่ง
ที่ได้ยังคงเป็นเพียงชุดประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความหมายในระดับหนึ่งเท่านั้น 

          การสร้างความเข้มแข็ง การเพ่ิมขีดความสามารถในการเลือกทางและทางเลือกให้ผู้คนได้เป็นอิสระ
จากความหิว จากสิ่งที่พวกเขาขาดแคลน และให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ของพวกเขา การแสวงหาหนทางความร่วมมือ ผู้คนสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเท่าเทียม คนมีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การจัดการชีวิต ทรัพยากร ชุมชนของตนเองน าไปสู่ความยั่งยืน 
(sustainability) การพัฒนาในคนรุ่นต่อไปน าไปสู่การไม่ท าลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่นต่อไปแต่สร้าง
หลักประกันให้คนในอนาคตเป็นอิสระจากความยากจนและได้ใช้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของตัวเองยั่งยืน 
“การพ่ึงตนเองให้ได้ถือว่าเป็นหัวใจของการน าพาให้คนรุ่นไม่ได้มองเห็นคุณค่าของชุมชนของตนเอง อันจะเป็น
ต้นทุนในการพัฒนาในมิติที่ร่วมยุคสมัยและการปรับสภาพให้เป็นไปตามกระแสหลักโดยยังยืนหยัด แห่งวิถีขุม
พลังชีวิตและภูมิปัญญาของพหุวัฒนธรรมของพ้ืนแผ่นดินน่าน ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ที่สูงค่า 
คุณค่าค่านิยมของสังคมที่แสดงออกทางจารีตประเพณี วิถีชุมชนที่มีรากฐานจากความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงความรู้และภูมิหลังของบุคคล ซึ่งเป็นที่มาจาก ตระกูล เผ่าพันธุ์ สถานภาพทางสังคม การมีตัวตนเป็นที่
ยอมรับมีจุดยืน 
               การใช้กระบวนการโครงงานศึกษาแบบส ารวจ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นหมู่ แบ่งฐานชุมชน
ตามชาติพันธุ์ ได้ว่าง นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง เด็กจะท างานด้วยการตั้งปัญหา 
ด าเนินการแกป้ัญหาด้วยการลงมือท าจริง ในรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลักษณะ สภาชาติพันธุ์นักเรียน ผ่าน
กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของ กลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้
เข้าใจฐานข้อมูลชุมชนตนเอง ที่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการ
เรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา 
การเน้นกระบวนการ และการสอนแบบร่วมกันคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ อยากรู้ 
อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับ
แหล่ง ความรู้เบื้องหน้าโดยใช้ชุมชนของตนเองเป็นฐานเรียนรู้ สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 



เปลี่ยนเด็ก 

โลกเปลี่ยน 

วิธีกำรศึกษำชุมชน 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสนทนากลุ่ม 
4. การใช้ข้อมูลเอกสาร 
5. การเข้าสนาม 
6. การศึกษาแบบผสมผสาน 

 
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้แผน 3 องค์ประกอบ ของกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม
น่านโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.การเรียนรู้จาการส่ือสาร 

การฟังอย่างลึกซึ้ง 

-การสื่อสารอย่างเท่าเทียมเคารพความเป็นมนุษย ์

-การสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์

-สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สร้างพื้นที่เรียนรู้(องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การเรยีนรู้จากกลุ่ม 

สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
 

  ๒.กำรเรียนรูจ้ำกกำรลงมือปฏบิัติ 

กำรเรียนรูก้ับชมุชน(โครงงำน โครงกำร วิจัย) 
-การเรยีนรู้กับชุมชน 

-การเรยีนรู้กับบ้าน ครอบครัว 

-การเรยีนรู้จากาการแกไ้ขปัญหา 

-การเรยีนจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวัน(บวร)  

๑.กำรเรียนรู้อย่ำงลึกซึ ง 
การเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของวัย 
-จิตตปัญญาศึกษาและฝึกเจรญิสตสิัมปชัญญะเพื่อรู้จักตนเอง 
-ธรรมชาติวิจักขณ ์
-การคิดอย่างเป็นระบบ 
               1. การคดิจิตอาสา 
               2. ระบบการศึกษาแนวมานุษยวิทยา 
               3. การเรียนรูด้้วยตนเอง 

 

ศลิธรรม

๑.การเรียนรู้
อย่างลกึซึง้

๒.การเรียนรู้
จากการลงมือ

ปฏิบติั

๓.การเรียนรู้
จาการสือ่สาร



วดั

บ้าน

ปราชญ์
ท้องถ่ิน

เยาวชน

โรงเรียน

       ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากบริบทของกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ของคนเมืองน่าน จึงได้จัดโครงการ “ปฐมบทปฏิบัติกำรของเยำวชนน่ำน : กำรเรียนรู้คืนสู่รำกเหง้ำ 
ชำติพันธุ์น่ำนศึกษำ เพื่อสร้ำงสำนส้ำนึกจิตวิญญำณ เยำวชนพลเมืองน่ำน กรณีศึกษำ ๘ ชำติพันธุ์ ๘ 
ชุมชนผืนแผ่นดินน่ำน” โครงงานศึกษา( Project Based Learning)  กรณีศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดังนี้  
        1. ชาติพันธุ์ไทลื้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา 
        ๒. ชาติพันธุ์ลั๊วะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านสะกาด อ.ปัว 
        3. ชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านขุนสถาน  
        4. ชาติพันธุ์ไทยวน ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านหัวนา  อ.เวียงสา ชุมชนคู่ศึกษาชุมชนห้วยเลา อ.นาน้อย  
        5. ชาติพันธุ์ถิ่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ 
        6. ชาติพันธุ์มลาบรี ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านห้วยหยวก ภูเค็ง 
        7. ชาติพันธุ์ขมุ ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านห้วยเลา อ.สองแคว 
        8. ชาติพันธุ์เมี่ยน ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา 
             ทั้งนี้เป็นบทเรียนที่มากกว่าบทเรียน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานศึกษาฐานบริบทด้าน
ชาติพันธุ์และชุมชน “การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมหนึ่ง
แพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่” นั้นก็หมายความว่า 
“วัฒนธรรมสามารถวัดได้ โดยน าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันและพิจารณาคุณลักษณะที่สูงกว่า
หรือด้อยกว่าของแต่ละวัฒนธรรม แต่ยังคงเชื่อว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีวัฒนธรรมใดที่ดีกว่าหรือเลวกว่ากัน” ทุก
วัฒนธรรมควรเสมอภาค ในแง่ของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ผ่านภูมิวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความรักถ่ินฐานบ้าน
เกิดท่ีจะน าไปสู่ภาวะการรักษาป่าต้นน้ าในเขตชุมชนต่อไป 

ประเด็นศึกษำและแบ่งงำนในกำรเรียนรู้  
 ศึกษาในบริบทด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่หมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 ศึกษาคุณค่า ผู้รู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบในประเด็นมิติต่างของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

          “บวร”  คือกระบวนการศกึษา “ภูมิวฒันธรรม” (Cultural Landscape)เป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานส าคญัอนัน าไปสูค่วามเข้าใจใน 
นิเวศวฒันธรรม (Cultural Ecology) ของผู้คนในท้องถ่ินซึง่มี ชีวิตวฒันธรรม (Way of Life) ร่วมกนัใน ชมุชนของชาติพนัธุ์ (Ethnic Village)
การศึกษาท้องถ่ินโดยพิจารณาความส าคญัของสภาพแวดล้อมซ่ึงเชื่อมโยงกบัชีวิต สงัคมและวฒันธรรมของมนษุย์จึงเป็นเร่ืองทีส่ าคญัอย่างย่ิง
โดยผ่านสามสถาบนัทีส่ าคญัของชมุชน บ้าน  วดั  โรงเรียน อย่างมีนยัส าคญัทีเ่ป็นห้องเรียนชีวิตให้กบัเยาวชน 

 

ภูมิวัฒนธรรม 
[Cultural Landscape]  

 



ยกกรณีศึกษำจำกกำรด้ำเนินกำรโครงงำนศึกษำ ชุมชนบ้ำนหัวนำ 

                  โครงงานศึกษาลงพื้นที่ของเยาวชน เลือกพ้ืนที่ศึกษา บ้านหัวนา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน  โจทย์ส าคัญของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คือ การถ่ายทอด สืบต่อแนวคิด 
กระบวนการและท่ีส าคัญ การสร้างจิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กเยาวชนต่อไป ที่ส าคัญคือ ท า
อย่างไรเด็กเยาวชนจะเกิดจิตส านึกรักษาป่า และสามารถขยายพลังเยาวชนให้คนเมืองน่านรักษ์ป่า อยู่กับป่า
โดยไม่ตัดไม้หรือขยายพ้ืนที่รุกล้ าพื้นที่ป่าอีกต่อไป แน่นอนว่ากระบวนการสร้างจิตส านึกให้กับเด็กเยาวชน ต้อง
มีรูปแบบที่สร้างสรรค์หลากหลาย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ต้นทุนทั้งทรัพยากรคนและความรู้ที่มีอยู่ โดยการ
น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร้างความตระหนักด้านนิเวศป่าไม้ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก
เยาวชนส านึกรักท้องถิ่น และเห็นความส าคัญของนิเวศป่าไม้โดยผ่านโครงงานศึกษาเชิงส ารวจ เป็นบทเรียนที่
ยึดโยงประเด็นปัญหาสังคมสู่ตัวผู้เรียน 
ศึกษำ บริบทด้ำนกำยภำพชุมชนบ้ำนหัวนำ  
                  บ้านหัวนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบัติ 
แดงถา ผู้ให้ข้อมูล มี 69 หลังคาเรือน มี 76 ครอบครัว แยกเป็นชาย 143 คน แยกเป็นหญิง 123 คน รวม
ประชากรชายและหญิง 272 คน อยู่ด้วยกันหลายครอบครัว 3 หลังคาเรือน เป็นกลุ่มพ่ีน้องชาติพันธ์ไทยยวน 
และ มีเรื่องเล่าความเป็นมาว่าอพยพมาจากจังหวัดเชียงราย รายได้ของครอบครัวมาจากการท าเกษตร ท าไร่
ข้าวโพด เป็นรายได้หลัก จากการสอบถาม เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมฐานทรัพยากรที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีการผลิตของตนมานับหมื่นปี อย่างไรก็ดีเกษตรกร
ทั้งหลายก็ได้พัฒนาระบบการผลิตและวิถีชีวิตของตนและกลุ่มให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิตที่ย่อมปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด 
 

 
 
 
เกษตรกรรมสมัยใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเพ่ือขายออกสู่ตลาด ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรจะมีตัวกลาง
ในการควบคุมการซื้อขาย รวมถึงขยับขยายมาควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น โดยปัจจุบัน
ตัวกลางที่ว่าอยู่ในรูปแบบของ “บรรษัทธุรกิจการเกษตร” ที่มีอยู่ไม่กี่บริษัทและเป็นที่รู้จักดีทั้งในระดับรัฐและ
ระดับโลก 
       บรรษัทธุรกิจการเกษตรเหล่านี้ได้ร่วมมือกับภาครัฐสร้างข้อมูล โฆษณาประชาสัมพันธ์ บทบาทของตนใน
การหยิบยื่นสิ่งที่เรียกว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หรือ “Contract Farming” ให้กับเกษตรกรทั้งหลายเพ่ือ
สร้างหลักประกันที่มั่นคงว่า เมื่อเกษตรกรเข้ามาร่วมด าเนินธุรกิจกับทางบริษัทแล้วจะมีการน าปัจจัยการผลิต
มาให้ รวมถึงมีการรับซื้อผลผลิตคืน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต โดยข้อตกลงที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบสัญญา 



“ลายลักษณ์อักษร” และ “สัญญาใจ” ไม่มีลายลักษณ์อักษร แต่ความคาดหวังของเกษตรกรจะเป็นจริงอย่างที่
บริษัทโฆษณาจริงกระนั้นหรือบรรษัทมีอ านาจในการบังคับซื้อขายใน “ราคา” และ “มาตรฐาน” ที่บรรษัทตั้ง
เอาไว้เนื่องจากมีช่องทางตลาด และผูกขาดอ านาจ “ความรู”้ ในมาตรฐานเชิงเทคนิคเอาไว้กับตัวเอง และบาง
กรณีหน่วยงานรัฐเองก็ไม่ชี้แจงข้อมูลความรู้เชิงเทคนิคให้เกษตรกรทราบ ท าให้ถูกกดราคาผลผลิตอย่างไม่เป็น
ธรรม ชุมชนบ้านหัวนา คือหนึ่งในบทเรียนที่ส าคัญหน้าศึกษาและผลกระทบของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ข้าวโพด)
และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนและน่าสนใจถึงการตั้งค าถามของคนรุ่นต่อไปในชุมชนเอง 
กำรศึกษำพื นที่ป่ำชุมชน  
        การศึกษาพ้ืนที่ บ้านหัวนา นักเรียนเลือกประเด็นศึกษา เขตป่าชุมชน จึงพากันออกส ารวจ พบสภาพป่า
เป็นป่าไผ่ หลายชนิด และ มีเขตป่าสมบูรณ์ ลักษณะ ป่าเบญจพรรณ นักเรียน อภิปราย ได้ข้อตกลงศึกษา 
ชนิดและปริมาณของไม้ไผ่ในเขตป่าชุมชน บ้านหัวนา และวางแผนในการลงพ้ืนที่ในช่วงเดือน มกราคม ,
กุมภาพันธ์ 57 

 
ชนิดพันธ์ไม้ท่ีเลือกศึกษา คือ ไผ่ เป็นตัววัดผลกระทบในระดับกว้างของชุมชน  

หลังส ารวจพื้นที่เขตป่าชุมชน จึงได้มานั่งสรุปประเด็น และวางแผนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งต่อไป โดย
สรุปเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการได้ว่า 
     1. วางแผนประสานงานในพื้นที่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
     2.เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน คน ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการศึกษา 
     3.วางแผนสร้างกลุ่มท างานโดยเน้นสมาชิกนักเรียนที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
วิชาการ แก่นักเรียน  
    4.จัดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลายมิติ บูรณการกลุ่มนักเรียนศิลปะมาปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในพ้ืนที่สะท้อนความงามและคุณค่าของคนในชุมชน  
    5.น าเสนอผลงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชนพร้อมคืน ความรู้ถอดบทเรียนแก่ชุมชนและ
สังคม ชาวบ้านหัวนาต่อไป                 
          หลังส ารวจพื้นที่เขตป่าชุมชน จึงได้มานั่งสรุปประเด็น และวางแผนในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ครั้งต่อไป 
โดยสรุปเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการได้ว่ากลุ่มแกลนน า ขยายผล ร่วมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนเยาวชนในพ้ืนที่บ้านหัวนาและวางแผนในการแบ่งงานเข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลต่อยอดจากกิจกรรมที่กลุ่ม
แกลนน าลงพ้ืนที่ไป 



 
สรุปประเด็นศึกษำและแบ่งงำนในกำรเรียนรู้  

 ศึกษาในบริบทด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่หมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 ศึกษาคุณค่า ผู้รู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบในประเด็นมิติต่างของชุมชน 

 
ประวัติควำมเป็นมำ ชุมชนบ้ำนหัวนำ 

         ที่ตั ง    บ้านหัวนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอเวียงสาไปทางทิศตะวันตก  ระยะทาง 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 60 
กิโลเมตร 
         ประวัติควำมเป็นมำของบ้ำนหัวนำ 
หมู่บ้านหัวนา ในสมัยหลายร้อยปี เป็นหมู่บ้านหน้าด่านคอยสังเกตการณ์ข้าศึกที่จะมารุกราน เวียงป้อ จาก
หลักฐานอ้างอิงคือ ในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน มีการค้นพบก้อนอิฐหัก ถ้วยชามเก่าแตกอยู่ทั่วไป ต่อมาเมื่อประมาณ
พุทธศักราช ๒๔๖๑ ได้มีครอบครัวสองครอบครัว คือ ครอบครัวนายเฮิม-นางเกี๋ยง กุลผลและครอบครัวนาย
เขียน – นางปอน สิงห์ใจ ได้มาตั้งบ้านเรือนสร้างรกรากท ามาหากินริมน้ าแม่ขะนิง ขุดดินสร้างเป็นทุ่งนาปลูก
ข้าว และสามารถท านาได้ปีละสองครั้ง ต่อมามีคนต่างถ่ินเข้ามาอยู่ร่วม ท าให้สร้างบ้านเรือนหลายสิบหลังคา 
จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นในที่สุด โดยใช้ชื่อบ้านหัวนา อยู่หมู่ที่ 4 ต าบลยาบหัวนา อ าเภอสา จังหวัดน่าน ตอน
นั้นมีนายพรมมา  สิงห์ใจ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกปกครองกันมาด้วยความผาสุก ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเขต
ปกครอง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๖ บ้านหัวนา มาขึ้นในส่วนของการปกครองของต าบลใหม่ ชื่อว่าต าบลแม่ขะนิง 
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เปลี่ยนแปลงมาตามวาระ  

ด้ำนสภำพภูมิศำสตร์  
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  บ้านยาบนาเลิม หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ขะนิง 
ทิศใต้           ติดต่อกับ  ต าบลแม่สา 

          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลทุ่งศรีทอง และต าบลปงสนุก 
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ต าบลยาบหัวนา 
          พื นที่             หมู่บ้านหัวนามีปริมาณพ้ืนที่ 35,000 ไร่ พ้ืนที่ร้อยละ 90 เป็นภูเขาสูงชัน 
          ระยะทำง        บ้านหัวนาห่างจากที่ว่าการอ าเภอเวียงสา ประมาณ 35 กิโลเมตรและอยู่ห่างจาก
จังหวัดน่านประมาณ 60 กิโลเมตร 
          สภำพภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชันและมีป่าปกคลุมมีที่ราบน้อยมีล าห้วยแม่ขะนิงไหลผ่าน
ทางด้านทิศตะวันตกของที่ตั้งหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีล าห้วยยา ไหลผ่านและถือเป็นต้นน้ าส าคัญ
ในการใช้อุปโภคบริโภค 
          ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ นอกจากมีล าห้วยที่ถือเป็นป่าต้นน้ าของแม่น้ าสาที่เป็นแม่น้ าสาขาของแม่น้ า
น่านแล้วยังมีป่าไม้โดยรอบ มีสัตว์ป่าที่นับวันจะถูกใช้และท าลาย มีการบุกรุก เปลี่ยนพื้นที่ป่าให้กลายเป็นไร่
ข้าวโพดและสวนยาง 
การคมนาคมและการสื่อสาร 
          เส้นทำงคมนำคมไม่มีเส้นทางสายหลัก มีถนนลูกรังสร้างโดยหน่วยงาน รพช. ตัดเชื่อมจากต าบลแม่สา 
ถึงบ้านหัวนา ระยะทาง 22 กิโลเมตรการคมนาคมล าบาก โดยเฉพาะฤดูฝน รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ ไม่มี



ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านหรือต าบลแม่ขะนิง ต้องอาศัยทางเท้าที่ชาวบ้านเคยเดินเชื่อมไปยังหมู่บ้านยาบนาเลิม แต่
ภายในหมู่บ้านมีถนนลาดยางยาว 100 เมตร และถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 50 เมตร ทั้งหมู่บ้านไม่มีรถยนต์
โดยสารประจ าทาง   
         กำรสื่อสำร   บ้านหัวนา มีโทรศัพท์สาธารณะขององค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยติดตั้งในหมู่บ้าน
ถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม 1 แห่ง ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์หมู่บ้าน ต้องออกไปใช้บริการที่ต าบลแม่สา หรือไม่ก็
ไปที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอเวียงสา  
        กำรสำธำรณูปโภค   มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประปาภูเขาซึ่งใช้ได้เฉพาะฤดูฝน หน้าแล้งจะประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก มีความพยายามไปขุดเจาะน้ าริมน้ าห้วยแม่ขะนิง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 1 
กิโลเมตรแต่ก็ไม่สามารถท าให้มีน้ าใช้ได้เพียงพอ แม้จะมีการท าระบบประปาหมู่บ้านโดยการผลิตจากห้วย
แม่ขะนิงแต่ก็เป็นน้ าที่มีคุณภาพต่ าที่มีสารพิษบนเปื้อนจากการท าเกษตรพื้นที่สูงบริเวณต้นน้ า 
        ประชำกร   ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองน่าน(ไทยวน) มีประชากรทั้งหมด 263 คน ชาย 142 
คน หญิง 121 คน จ านวนครัวเรือน 76 ครัวเรือน มีการอพยพของประชากรส่วนมากไปท างานก่อสร้างและ
รับจ้างในตัวเมืองใหญ่  
ภูมินิเวศน์ กำรตั งถิ่นฐำนบ้ำนเรือน 

บ้ำนหัวนำ   เดิมที่เป็นหมู่บ้านของชาวพม่าเข้ามาอยู่หรือ ท่ีชาวบ้านเรียก ม่าน  ต่อมามีการรบกันเกดิขึ้นท าให้พม่าหรือม่าน 
ถูกขับไล่ออกไปและชาวญวน  ก็มาอยู่แทนเดิมที่บ้านหัวนามีครอบครัวที่มาอาศัยอยู่เพยีง  4 ครอบครวัเท่าน้ัน คือครัวครัว อุ้ย
มา  สิงห์ใจ อุ้ยลือ ส่างค าเรือง อุย้ แปง แดงถา อุ้ย ปา ปันจา  และต่อมาก็มีคนท่ีต่างๆเข้ามาอาศัยอยูเ่รื่อยๆจนถึงปัจจบุัน 
โดยบ้านหันนามีนามสกุลทั้งหมดดงันี้ 

        อำชีพและรำยได้ ของประชากรยากจน ส่วนใหญ่ท าการเกษตร เช่น การปลูกพืชไร่ ข้าวโพด ข้าวไร่ มี
พ้ืนที่ลุ่มน้ าในการท านาอยู่บ้างแต่น้อย รายได้ไม่แน่นอนโดยเฉลี่ยต่อครอบครัวอยู่ที่ 4,000-5,000 บาทต่อปี 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนที่ แสดงกำยภำพทำงด้ำนภูมิศำสตร์ของบ้ำนหัวนำ 

 
 

       ลักษณะพ้ืนที่บ้านหัวนาเป็นหุบเขาและมีพ้ืนที่ราบมีอยู่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นล่องเขาและล าห้วยไหลผ่าน
ซึ่งเป็นต้นน้ าสาขาของแม่น้ าสาซึ่งเป็นเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านตัวอ าเภอเวียงสาลงสู่แม่น้ าน่าน จากการ
ลงไปศึกษาส ารวจทรัพยากรพ้ืนที่ท าการเกษตร ไร่ สวน  นาข้าว 
โดยพื้นที่ท าการเกษตร มี 3,000 ไร่ และใน 3,000 ไร่นี้ไม่มีโฉนด (เอกสารสิทธิ์) พื้นที่เกษตรมีพืชเศรษฐกิจ
หลายตัวที่ชาวบ้านนิยมปลูกพืชที่ปลูกมากท่ีสุดคือ ข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 80% ของการท าการเกษตร
ทั้งหมด ที่เหลือนั้นมกีารปลูกพืชสวนจ าพวกมะขาม มะม่วง ละหุ่งน้ ามัน พืชตัวใหม่ที่ชาวบ้านเริ่มปลูกคือ 
ยางพารา ในอดีตการใช้พื้นที่เกษตรจะต้องเสียภาษีดอกหญ้า แต่ภายหลังมีการยกเลิกไป อีกท้ังมีการขยาย
พ้ืนที่ป่าอย่างต่อเนื่องในการบุกปรับพ้ืนที่ป่าให้กลายเป็นพ้ืนที่ป่าข้าวโพด 
         ชุมชนนั้นสามารถท่ีจะปลูกข้าวเป็นนาปีโดยใช้น้ าจากฟ้าในหนึ่งฤดูสามารถปลูกได้หนึ่งครั้งและส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกข้าวเหนียวเพ่ือใช้ในการบริโภคเป็นปีๆไปโดยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนพบว่าการ
ปลูกข้าวบางปีไม่พอกินต้องชื้อข้าวทานเพ่ิมตอนปลายปี พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมู่บ้านโดยเฉลี่ยมีทั้งหมด 100 
ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ล่องเขาตลอดแนวลุ่มน้ าสองสายคือห้วยแม่ขะนิ่งและห้วยยาไหลมาบรรจบกันที่บริเวณลุ่มน้ า
ของชุมชนบ้านหัวนาพอดีและถือเป็นพ้ืนที่ซุ่มน้ าในอดีตสันนิษฐานว่าหน้าจะเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “บ้านหัว



นา”หมายถึงนาที่มีอยู่น้อยตามล่องเขาตลอดแนวสายน้ า จากการสังเกตและพากันศึกษาพ้ืนที่นาปลูกข้าวเรา
พบผู้ที่ถือครองสิทธิเป็นเจ้าของและท านาอยู่ทั้งหมด 20 ครอบครัว ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่ายังมีอีก 5๖ 
ครอบครัวที่ไม่มีที่ท านาจากการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นฐานอาจอธิบายได้อีกว่ากลุ่มครอบครัวที่เหลือที่ยังไม่มี
ที่ท ากินนั้นพ่ึงย้ายเทครัวเข้ามาอาศัยได้ไม่นานจึงท าให้พ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมีอยู่จ ากัดไม่พอให้คนกลุ่มใหม่ท ากิน 
รำยช่ือเจ้ำของนำ 
๑.นาย สาคร       สุขส าราญ 
๒.นาง ผิน          แดงถา 
๓. นาย เย็น        แดงถา 
๔. นางตอง         แดงถา 
๕. นาย เลิศ        สวนจี๋ 
๖. นายค า           อิ่นทา 
๗. นายละ           อัชฒาสัย 
๘. นายอาจ          อ่ินทา 
๙. นายบุญตัน       อัชฒาสัย 
๑0.นายค า           ทะนะวัน 
๑๑.นายวิน           แสนทน 
๑๒.นายเฉลิมภู      จูมา 
๑๓.นายสังเวียน     กุลผล 
๑๔.นายขาว          ค าภิละ 
๑๕.นายเหรียญทอง  สิงห์ใจ 
๑๖.นายถนอม        กุลผล 
๑๗.นายทูล           กุลผล 
๑๘.นางอารุณ        สิงห์ใจ 
๑๙.นายประเสริฐ    ปิจดี 
๒0..นายตุ่น           ไชยศ 
 
 
 
ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี 
         ประชาชนทั้งหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ แต่ยังมีความเชื่อในเรื่องป่า ผีไร่ ไสยศาสตร์  ซึ่งจะเห็นได้จาก
การจัดพิธีสงเคราะห์  การปัดเป่าเมื่อมีคนเจ็บป่วย 
         การแต่งงาน แต่งตามสภาพของคนพ้ืนเมืองทั่วไป มีการผสมผสานพิธีสู่ขวัญหรือพิธีไข้ผีปูผีย้าย ตาม
ความเชื่อดังเดิม  
         มีการร่วมแรง (เอามือ การลงแขก)เวลาท างานยังเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
การบริโภค  รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก 
การพูด  (ใช้ภาษาค าเมืองภาษาถ่ินน่าน) 
 
 

 

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีท านาของชมุชนบ้านหวันา 



 
 
ประเด็นศึกษำ พื นที่ป่ำชุมชน    
พื้นที่ป่าชุมชนมีอยู่ประมาณร้อยกว่าไรกินอนาบรเิวณติดเขตป่าสงวนและเป็นแหล่งต้นน้ า ห้อยแม่ยา โดยพื้นท่ีศึกษาจะศึกษา
เฉพาะเขตป่า ซีกตะวันออกและเหลือชนิดพันธ์พืชศึกษาคือ ไผ่  
 
 

 

         ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Gramineae เช่นเดียวกับหญ้าแต่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก 
เป็นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า Poaceae (เดิมคือ Gramineae) วงศ์ย่อย Bambusoideae 
เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ขึ้นเป็นกอ ล าต้นเป็นปล้องๆ และเป็นพืชเมืองร้อน ไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง เช่น ใช้ในการก่อสร้างไม้นั่งร้านทาสีฉาบปูน ใช้จักสานภาชนะต่าง ๆ ใช้ท าเครื่องดนตรี ใช้เป็นเยื่อ
กระดาษในอุตสาหกรรมท ากระดาษ ท าเครื่องกีฬา ใช้เป็นอาวุธ เช่น คันธนู หอก หลาว ใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์
การประมง เช่น ท าเสาโป๊ะ ท าเครื่องมือในการเกษตร นอกจากนั้นใบยังใช้ห่อขนม หน่อไผ่ใช้เป็นอาหารอย่าง
วิเศษ และกอไผ่ยังใช้ประดับสวนได้งดงาม 
ผลผลิตจากไผ่ที่ส าคัญคือ หน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารส าคัญของคนไทย นิยมทานกันมากในเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษทั้งด้านความแข็งแรงและ
ยืดหยุ่นที่เหนือกว่าวัสดุสังเคราะห์หลายชนิด ดังนั้นจึงยังได้รับความนิยมในการท าเครื่องมือเครื่องใช้หลาย
ประเภท ใช้ชะลอน้ าที่เข้าป่าชายเลน นั่งร้านก่อสร้างและบันได เป็นต้น 
ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่โลกปัจจุบัน
เป็นเรื่องของพลาสติกและเหล็ก แต่ก็ยังมีโครงการร่วมมือค้นคว้า เรื่องไม้ไผ่ระหว่างชาติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการในการใช้ไม้ไผ่ซึ่งกันและกันในประเทศลาตินอเมริกัน 6 ประเทศ ในขณะนี้ได้มีโครงการวิจัย
ร่วมกันเพื่อจะหาชนิดของไม้ไผ่ที่ดีที่สุดจากภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 
ไม้ไผ่ทั่วโลกที่รู้จักกันมีประมาณ 75 สกุล ที่ได้ส ารวจพบในเมืองไทยมีประมาณ 12 สกุล แยกเป็นชนิด
ประมาณ 44 ชนิด 
ไม้ไผ่ที่ปลูกกันมากในประเทศไทยและน ามาใช้ประโยชน์มีอยู่ประมาณ 32 ชนิด ในประเทศไทยนั้น พบไผ่อยู่ 
30 ชนิด  

         จากการรายงานของ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ปี 2004 พบว่า หน่อไม้
มีประมาณ 1200 พันธุ์ แต่ที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร มีไม่กี่พันธุ์หน่อไม้ แต่ละพันธุ์มีระดับไซยาไนด์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกัน บางพันธุ์พบว่ามีปริมาณไซยาไนด์สูงถึง 8000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พันธุ์ที่ใช้บริโภคได้
มีรายงานว่าพบไซยาไนด์โดยเฉลี่ยถึง 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 



ปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในธรรมชาติภายหลังการเก็บเกี่ยวจะลดลง ขบวนการหมัก การท าหน่อไม้กระป๋องหรือ
ขั้นตอนในการเตรียมหรือปรุงอาหาร สามารถลดปริมาณไซยาไนด์ลงได้ ส าหรับประเทศไทยหน่อไม้ที่บริโภคมี
อยู่หลายชนิด ได้แก่ หน่อไม้ซาง หน่อไม้บ่ง, หน่อไม้ไร่, หนอ่ไม้รวก, หน่อไม้ตง, หน่อไม้ไผ่ แต่ยังไม่มีหน่วยงาน
ใดศึกษาไซยาไนด์ที่อยู่ในหน่อไม้ไทยแต่ละพันธุ์ ไซยาไนด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยจะถูก detoxify โดย 
enzyme rhodanese เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ thiocyanate ซึ่งมีพิษน้อยกว่าไฮโดรเจนไซยาไนด์และจะถูกขับ
ออกทางปัสสาวะ แต่ถ้าได้รับปริมาณมากจะไปเกาะกับ hemoglobin ซึ่งเป็นสารตัวที่ร่างกายใช้ขนส่ง
ออกซิเจนไปตามร่างกายจะท าให้เกิดอาการขาดออกซิเจน ทุรนทุราย หมดสติ ถ้าช่วยเหลือไม่ทันอาจท าให้
เสียชีวิตได้เนื่องจากขาดออกซิเจน 
         ไซยาไนด์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทางปาก ผิวหนังและทางการหายใจ ในขั้นตอนการหมัก
หน่อไม้ ในสภาพที่เป็นกรดสามารถท าให้ เกิดแกสไฮโดรเจนไซยาไนด์ ท าให้ปริมาณท่ีพบในส่วนเนื้อหน่อไม้
ลดลง การผลิตหน่อไม้ปี๊บซึ่งจะต้องมีข้ันตอนการต้ม การปรับกรดก็สามารถลดไซยาไนด์ที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ 
การให้ความร้อน เช่น การเผา การต้ม การน าหน่อไม้ไปปรุงอาหารซึ่งต้องผ่านขั้นตอน 
         การให้ความร้อน ก็จะท าให้ปริมาณไซยาไนต์ในหน่อไม้ลดลงได้ เช่นกัน 
ดังนั้นจึงไม่ควรบริโภคหน่อไม้ดิบเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกับการบริโภคมันส าปะหลังดิบและ
ไม่ควรตกใจและเลิก 

รับประทานหน่อไม้เพราะสารพิษในหน่อไม้ไม่เสถียรและจะลดลงได้เมื่อผ่านขั้นตอนการปรุงอาหาร หน่อไม้ทุก
ชนิดไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้ปี๊บ โดยเฉพาะหน่อไม้สดซึ่งมีไซยาไนด์มากกว่าหน่อไม้ชนิดอ่ืน เพ่ือ
ความปลอดภัยก่อนบริโภคควรน ามาต้มน้ าทิ้งเพ่ือลดปริมาณ ไซยาไนด์ซึ่งอาจยังหลงเหลืออยู่ แล้วจึงน ามาปรุง
อาหาร 

 

สรรพคุณของหน่อไม้ 
 ลดการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ ป้องกันอาการท้องผูก ช่วยย่อยอาหาร เป็นสรรพคุณท่ีเห็นผลมาก เพราะ

หน่อไม้เป็นอาหารที่ให้เส้นใยสูงจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของล าไส้ เมื่อหน่อไม้ผ่านการย่อยร่างกายจะ
ดูดซึมสารอหารเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือหรือสารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงหรือโลหะ
หนักจะไปรวมกันที่ล าไส้ใหญ่ แต่ถ้ามีกากใยอาหารมากๆ กากใยอาหารเหล่านี้จะช่วยดูดน้ าและเพ่ิม
ปริมาณ ท าให้กากอาหารมีน้ าหนักมากจะเคลื่อนออกสู่โลกภายนอกได้เร็ว กากใยอาหารจึงช่วยลดการ
เกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 



 แก้กระหาย ขับปัสสาวะ ละลายเสมหะ แก้ไอ บ ารุงก าลังแก้อาการร้อนต่างๆ ได้ดี เพราะมีฤทธิ์เย็น
เช่นเดียวกับเห็ด 

 ขับพิษใต้ผิวหนัง ขับผื่นหัดรวมถึงผื่นชนิดอื่นๆ เพียงดื่มน้ าแกงที่ได้จากการต้มหน่อไม้ร่วมกับปลา
ตะเพียน 

 แก้โรคบิดเรื้อรังได้ 
        นอกจากหน่อไมส้ดจะมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้ว ตัวหน่อไม้ดองเองแม้จะไม่มีคุณค่าทางอาหาร แต่ยังมี
คุณค่าแฝงอยู่อีกคือ จะมีแบคทีเรียในหน่อไม้ดองที่ชื่อ คลอสทริเดีย เป็นแบคทีเรียที่ปนอยู่ในดิน เจริญเติบโต
ได้ดีในสภาวะไร้ออกซิเจน เช่น ในอาหารจ าพวกของหมักดองทั้งหลายและรวมทั้งอาหารกระป๋องที่ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการท าลายแบคทีเรียอย่างถูกวิธี แบคทีเรียชนิดนี้มีพิษแต่มันก็มีประโยชน์ ซึ่งส านักงานอาหารและยา 
หรือ FDA ของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้น าแบคทีเรียนี้ไปผ่านกระบวนการแยกเอาสารพิษออกแล้วท าให้เจือ
จาง เพื่อน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โดยตั้งชื่อใหม่ว่า โบท็อก (Botox) (ซึ่งโบท็อกก็คือ
สารหน้าเด้งที่พวกดาราทั้งหลายไปฉีดเพ่ือลดรอยเหี่ยวและย่นนั้นล่ะค่า) 

ข้อควรระวังในกำรรับประทำนหน่อไม้ 
 หน่อไม้มีคุณค่าทางอาหารสูงในตัวของมันเอง ส่วนหน่อไม้ดองก็มีคุณค่าแฝง แต่ส าหรับผู้ป่วยเป็นโรค

บางชนิดแล้ว แพทย์เองก็ไม่แนะน าให้ทานเหมือนกัน 
 ผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์ ไม่ควรรับประทาน เพราะในหน่อไม้มีสารพิวรินสูง ซึ่งสารตัวนี้อาจจะท าให้กรดยูริก

ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์สูงข้ึน ซึ่งกรดยูริกเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญของพิวรีน มีมากใน
เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ถั่วต่างๆ และพืชผักอ่อนโดยเฉพาะหน่อไม้ 

 ผู้ที่มีภาวะไตเสื่อม โดยปกติกรดยูริกจะถูกขับออกทางปัสสาวะของคนเรา หากร่างกายมีการสร้างกรด
ยูริกมากเกินไปหรือไตขับยูริกได้น้อยลง เนื่องจากไตเสื่อมลง กรดยูริกก็จะตกผลึกตามข้อ ผนังหลอด
เลือด ไต และอวัยวะต่างๆท าให้เกิดอาการปวดข้อและโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ เช่น ข้อพิการ นิ่ว
ในไต กระดูกพรุน เป็นต้น 

ชนิดของไม้ไผ่ที่พบในเขตป่ำชุมชนบ้ำนหัวนำส่วนใหญ่เป็นไผ่ใช้ในกำรก่อสร้ำงได้ 
 

1. ไผ่ตง (D.asper) เป็นไผ่ในสกุล Dendrocalamus เป็นไผ่ขนาดใหญ่ ล าต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
6-12 เซนติเมตร ไม่มีหนามปล้องยาวประมาณ 20 เซนติเมตร โคนต้นมีลายขาวสลับเทา มีขนเล็ก ๆ 
อยู่ทั่วไปของล า มีหลายพันธุ์ เช่นไผ่ตงหม้อ ไผ่ตงด า ไผ่ตงเขียว ไผ่ตงหนู เป็นต้น หน่อใช้รับประทานได้ 
ล าต้นใช้สร้างอาคาร เช่น เป็นเสา โครงหลังคา เพราะแข็งแรงดี ไผ่ตงมีต้นก าเนิดจากประเทศจีน ชาว
จีนน ามาปลูกในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2450 ปลูกครั้งแรกที่ต าบลพระราม จังหวัดปราจีนบุรีไม่
สามารถระบุได้ว่าพบในเขตป่าชุมชนป่าหัวนาโดยใครน ามาปลูก 

2. ไผ่สีสุก (B.flaxuosa) อยู่ในสกุล Bambusa ล าต้น เขียวสดเป็นไผ่ขนาดสูงใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ต้นประมาณ7-10 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร บริเวณข้อมีกิ่งเหมือนหนาม ล าต้น
เนื้อหนา ทนทานดี ใช้ท านั่งร้านในการก่อสร้าง เช่น นั่งร้านทาสี นั่งร้านฉาบปูน 

3. ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม (B.arumdinacea) อยู่ในสกุล Bambusa ต้นแก่มีสีเขียวเหลือง เป็นไผ่ขนาดใหญ่ มี
หนามและแขนง ปล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 -15 เซนติเมตร ใช้ท าโครงบ้าน ใช้ท านั่งร้าน 



4. ไผ่เฮียะ (C.Virgatum) อยู่ในสกุล Cephalastachyum ล าต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 
เซนติเมตร ปล้องยาวขนาด 50-70 เซนติเมตร ข้อเรียบ มีกิ่งก้านเล็กน้อย เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร ล า
ต้นสูงประมาณ 10-18 เมตร ล าต้นใช้ท าโครงสร้างอาคาร เช่น เสา โครงคลังคา คาน 

5. ไผ่รวก (T. siamensis) อยู่ในสกุล Thyrsostachys มี ล าต้นเล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.7 
เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10 เมตร ลักษณะเป็นกอ ล าต้นใช้ท ารั้ว ท าเยื่อกระดาษ ไม้รวกท่ีส่งออกขาย
ต่างประเทศ เมื่อท าให้แห้งดีแล้ว จะน าไปจุ่มลงในน้ ามันโซลาเพื่อกันแมลง น้ ามันโซลา 20 ลิตร จะอาบ
ไม้รวกได้ประมาณ 40,000 ล า 

 
กำรท้ำให้ไม้ไผ่คงทน 
            ไม้ไผ่ที่น ามาใช้ในการก่อสร้างทั่ว ๆ ไปนั้น ตัดมาใช้ได้เมื่อไม้ไผ่อายุ 3-5 ปี แต่ถ้าไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขก าจัดแมลงและเชื้อราแล้ว ไม้ไผ่ที่อยู่ติดดินอาจมีอายุใช้งานประมาณ 1-2 ปี เท่านั้น แต่ถ้าใช้ใน
ที่ร่มและจากดินอายุอาจจะใช้งานถึง 5 ปี ไม้ไผ่อาจถูกรบกวนท าลายโดยมอดและปลวก เพราะมีอาหารใน
เนื้อไม้ นอกจากนั้นอาจถูกท าลายโดยเชื้อรา และถ้าใช้ในน้ าทะเลก็อาจถูกท าลายโดยเพรียงได้ การรักษาให้ไม้
ไผ่มีอายุยืนนานนั้นอาจท าได้ต่าง ๆ กันดังนี้ 

1. วิธีแช่น้ า การแช่น้ าก็เพ่ือท าลายสารในเนื้อไม้ที่มีอาหารของแมลงต่าง ๆ เช่น พวกน้ าตาล แป้ง ให้หมด
ไป การแช่ต้องแช่ให้มิดล าไม้ไผ่ เป็นน้ าไหลซึ่งมีระยะเวลาแช่น้ าส าหรับไม้สดประมาณ 3 วัน ถึง 3 
เดือนแต่ถา้เป็นไม้ไผ่แห้งต้องเพ่ิมอีกประมาณ 15 วัน วิธีใชค้วามร้อน หรือการสกัดน้ ามันจากไม้ไผ่ ก่อน
น ามาสกัดน้ ามันควรตั้งพิงเอาส่วนโคนไว้ตอนบน การสกัดน้ ามันออกจากไม้ไผ่ท าได้โดยให้ความร้อนด้วย
ไฟหรือต้ม 

2. วิธีการสกัดน้ ามันด้วยไฟจะท าให้เนื้อไม้มีลักษณะแกร่ง ส่วนมากสกัดน้ ามันด้วยวิธีต้มนั้นเนื้อไม้จะอ่อน
นุ่มการสกัดน้ ามันด้วยไฟนั้นท าโดยเอาไม้ไผ่ปิ้งในเตาไฟต่อย่าให้ไหม้และรีบเช็ดน้ ามันที่เยิ้มออกมาจาก
ผิวไผ่ให้หมดระยะเวลาการปิ้งประมาณ 20 นาที อุณหภูมิประมาณ 120-130 องศาเซลเซียส การ
สกัดน้ ามันด้วยวิธีต้มนั้นใช้ต้มในน้ าธรรมดาใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรืออาจใช้โซดาไฟ 10.3 กรัม
หรือโซเดียมคาร์บอเนต 15 กรัม ละลายในน้ า 18.05 ลิตร ใช้เวลาต้มประมาณ 15 นาที หลังจากต้ม
แล้วให้รีบเช็ดน้ าที่ซึมออกมาจากผิวไม้ไผ่ก่อนที่จะแห้ง เพราะถ้าเย็นลงจะเช็ดไม่ออกแล้วจึงน าไม้ไผ่ที่
สกัดน้ ามันออกไปแล้วล้างน้ าให้สะอาดและท าให้แห้ง 

3. การใช้สารเคมี วิธีที่จะได้ผลดีกว่าการปิ้งหรือต้ม ซึ่งอาจท าได้ทั้งวิธีชุบหรือทาน้ ายาลงไปที่ไม้ไผ่หรือจะ
โดยวิธีอัดสารเคมีเข้าไปในเนื้อไม้ไผ่ วิธีชุบนั้นใช้เวลาประมาณ 10 นาที เช่น ชุบในน้ ายา DDT ที่มีความ
เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับน้ ามันก๊าดจะทนได้นานถึง 1 ปี ถ้าชุบหรือแช่ให้นานขึ้นก็อาจทนได้ถึง 2 
ปี หรืออาจใช้โซเดียมแพนตาคลอโรฟีเนต 1 เปอร์เซ็นต์ ละลายน้ าบอแรกซ์ ก็จะสามารถป้องกันมอดได้
เป็นอย่างดี วิธีอัดน้ ายานั้นถ้าไม้ไผ่ไม่มากนักและเป็นไม้ไผ่สดท าโดยเอาน้ ายารักษาเนื้อไม้ใส่ภาชนะท่ีมี
ความลึกประมาณ40-60 เซนติเมตร เอาไม้ไผ่ลงแช่ทั้งที่มีกิ่งและใบ เมื่อใบสดระเหยน้ าออกไป โคนไม้
ไผ่จะดูดน้ ายาเข้าแทนที่ 

4. วิธีอัดน้ ายาอีกวิธีหนึ่งที่จะอัดน้ ายาเข้าไม่ไผ่สดที่ตัดกิ่งก้านออกแล้ว ท าโดยน ายางในของรถจักรยานยาว
พอสมควรแล้วใส่น้ ายาข้างหนึ่งสวมเข้าที่โคนไม้ไผ่ใช้เชือกรัดกันน้ ายาออก ยกปลายยางข้างที่ไม่ได้กรอก
น้ ายาให้สูงวิธีนี้ได้ผลดีกับไม้ไผ่สด วิธีอัดน้ ายาอีกวิธีหนึ่งคือ ตั้งถังน้ ายาสูงประมาณ 10 เมตร แล้วต่อท่อ



สวมที่โคนไม้ไผ่สดด้วยท่อยางแล้วรัดไว้ไม่ให้น้ ายาไหลออกมาแรงดันของน้ ายาที่อยู่สูง 10 เมตร จะดัน
น้ ายาเขา้ไปในไม้ไผ่ 

          ในอดีตชุมชนชนบท ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าไผ่เคียงคู่กับคนไทยทั้งในเมืองและชนบท ร้อยละ 80 
ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยไผ่ตั้งแต่เสาเรือน(กระท่อมไม้ไผ่) พ้ืนบ้าน ฝาบ้าน ส่วนประกอบของ
บ้านเรือนเกือบทั้งหมดเป็นไม้ไผ่ที่ถูกบรรจงสร้างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และของใช้ในชีวิตประจ าวันทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระจาด กระด้ง ตะกร้า กระบุง ที่นึ่งข้าว ฯลฯ อีกมากมายที่แปรรูปจากไม้ไผ่ทั้งสิ้น ตั้งแต่
เกิดจนตายเราจะเห็นต้นไผ่ปลูกไว้ข้างรั้วรอบบ้านเป็นทั้งแนวป้องกันขโมย พร้อมทั้งป้องกันลม ในส่วนของ
หน่อไม้ก็สามารถมาท าอาหารได้หลากหลาย ล าไผ่ทุกส่วนล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นซึ่งชุมชนบ้านหัวนาก็เป็น
เช่นนั้น 
 
           วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหัวนา  ในสมัยก่อนชุมชนบ้านหัวนา ร้อยละ  ๙๐ มีอาชีพเพียงท าไร่
ข้าวโพด ไม่มีที่ท านาเพราะสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาไม่เหมาะสมกับการท านามากนักแต่จะพอมีที่น านา
โดยรอบๆหมู่บ้าน ตามแหล่งลุ่มน้ า  แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนๆด้วยเช่นกัน เช่น ยางพารา  
ชาวบ้านต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง จึงหันมาท าอาชีพขายไม้ไผ่โดยมีป่าชุมชน เป็นส่วน
ร่วมที่ช่วยกันดูแล เริ่มต้นตั้งแต่หน่อไผ่จะน ามาขาย และท าเป็นอาหาร ล าต้นที่ยังไม่แก่ใช้จักท าเป็นตอกมัด
สิ่งของ เช่น มัดหอม มัดกระเทียม มัดข้าว มัดผักและสานเป็นของใช้ เช่นตะกร้า ชะลอม สุ่มไก่ กระบุง เป็นต้น 
ล าต้นแก่ก็ใช้ท าไม้ค้ าต้นล าไยและท ารั้วไม้ไผ่ ท าที่อยู่อาศัย ของใช้เครื่องครัว จากประโยชน์ของไม้ไผ่ที่ชุมชน
ได้รับนั้นมาจากการร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเอง 

 ความส าคญัและเหตุผลดังที่กล่าวมา  เยาวชนผู้ศึกษาจึงมีความสนใจต้องการจะศึกษาป่าชุมชนที่เชื่อม
วิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้ และต้องการศึกษาการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่จะเกิดจากไม้ไผ่ในรู ปแบบต่าง ๆ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

ท้ำกระบวนกำร  การวางแผนโดยการระดมความคิดเห็นในการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน 

 
 

ส ารวจข้อมูล

เก็บข้อมลูท าความเข้าใจกับ
พืน้ที่ โดยสมาชิกกลุม่เยาวชน

ท ากระบวนการ
การวางแผนโดยการระดมความ
คิดเห็นในการวางแผนแก้ปัญหา

ร่วมกบัชมุชน

ลงมือปฏิบัติ

สร้างความเปล่ียนแปลงใน
พืน้ท่ีให้เป็นรูปธรรม

สรุปผล

การถอดบทเรียนกบัการ
ส ารวจกระบวนการทัง้หมด

ประเมินผล

ปรับปรุงแก้ไขและ
เผยแพร่ คืนข้อมูลให้

ชุมชน



            เยาวชนได้เรียนรู้จักกับชุมชน และเข้าใจชุมชนของตนเองมากขึ้น โครงงานศึกษาส ารวจชุมชนบ้าน
หัวนามุ่งเน้นการสร้างกระบวนการทางความคิดแบบบูรณาการเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตส านึกรักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้ มีความรู้ความ
เข้าใจในสถานการณ์ป่าไม้และพลังงานในปัจจุบัน  โดยการส ารวจชุมชนของตนเองมาใช้สร้างและกระตุ้น
ความคิดของเยาวชน ซึ่งได้ทดลองให้ชุมชนลงพื้นที่ศึกษาในรูปโครงงานเป็นครั้งแรก เยาวชนมีการตอบรับเป็น
อย่างดีเห็นได้จากสิ่งที่เยาวชนน าเสนอในการระดมความคิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เขาเริ่มซึมซับจิตส านึกการ
อนุรักษ์ที่เราพยายามปลูกฝังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การระดมความคิดในหัวข้อ  "อนาคตของป่า
ชุมชน"   ได้ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคิด รู้จักสังเกตป่าชุมชนของตนและป่าชุมชนที่ไปศึกษาส ารวจพืชที่
สามารถพัฒนาและเพ่ิมคุณค่ากรณี ไผ่ รู้จักเก็บประสบการณ์และสิ่งที่พบเห็นมาต่อยอดวางแผนป่าชุมชนของ
ตนในอนาคตข้างหน้า อะไรที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ สามารถมองเห็นคุณค่าของชุมชน
ของตนเอง ส่วนที่ยังขาดก็น าสิ่งดี ๆ  ที่ได้จากการศึกษามาจัดระบบความคิดระดมความคิดออกแบบมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเสนอให้เป็นฐานข้อมูลแก่ชุมชนต่อไปได้ ผู้เขียน เชื่อมั่นว่า กระบวนการนี้จะสามารถ
กระกระตุ้นความคิด จิตส านึกของเยาวชนให้ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าในชุมชนพ่ิ
มมากยิ่งขึ้น”   
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