
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทยปีที ่2 (3), 2562 : 21 - 32 
ISBN 2651-0782 

 

  
ผูด้ าเนินการหลกั :นฤมล กางเกตุ ; อีเมล: Koi_pd@hotmail.com 

ภมิูปัญญาชาวบ้านในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบ้านชยัวารี ต าบลขามเป้ีย  

อ าเภอโพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

ดารตัน์ แดนกาไสย1, วิศวะ เรืองชยั1, นฤมล กางเกตุ1, ดิษยพงศ ์หกสุวรรณ1 
1 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
 

ดารตัน์ แดนกาไสย, วศิวะ เรอืงชยั, นฤมล กางเกตุ, ดษิยพงศ์ หกสุวรรณ. (2562). ภูมปัิญญาชาวบา้นในการ
อนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบา้นชยัวาร ีต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด. วารสารวทิยาการสิง่แวดล้อมไทย    
ปีที ่2(3), 2562: 21 - 32. 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัเรือ่งภมูปัิญญาชาวบา้นในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา บา้นชยัวาร ีต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความเชือ่และพธิกีรรมบา้นชยัวารแีละเพื่อศกึษาภูมปัิญญาของชาวบา้นชยั
วารใีนการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบา้นชยัวาร ีเป็นงานวจิัยเชงิคุณภาพ โดยใชเ้ครื่องมอืวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง และแบบบนัทกึการสงัเกต ผลการศกึษาพบว่า 1. ความเชื่อและพิธีกรรมที่บา้นชยัวารมีคีวามเชื่อความ
ศรทัธาทีห่ลากหลายและชาวบา้นสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ มวีดัเป็นที่พึ่งทางจิตใจและชาวบา้นถูกอบรมสัง่สอน
ใหเ้ขา้วดัตัง้แต่เดก็ หากเป็นประเพณีการท าบญุพ่อแม่กจ็ะพาเขา้วดัท าบุญตกับาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กบัญาติพี่
น้องและเจา้กรรมนายเวรของตน ความเชื่อความศรทัธาจากผลการศกึษาพบ 3 รูปแบบ คอื ความเชื่อทางศาสนา 
ความเชื่อการปฏบิตัิตามจารตีประเพณีที่ปู่ ย่าตายายปฏบิตัิสบืต่อกนัมา และความเชื่อเกีย่วกบัภูตผวีญิญาณ จึง
น าไปสูค่วามเกรงกลวัต่อสิง่เหนือธรรมชาต ิมกีารจดัท าพธิกีรรมต่างๆ ของบา้นชยัวาร ี2.ภูมปัิญญาของชาวบา้นชยั
วารใีนการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา โดยชุมชนบา้นชยัวารไีดน้ าภูมปัิญญามาใชใ้นการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา 3 ดา้นคือ    
ภมูปัิญญาดา้นความเชือ่ ภมูปัิญญาดา้นพธิกีรรม และภมูปัิญญาดา้นการใชป้ระโยชน์เพื่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์ป่าที่เป็น
สมบตัขิองบรรพบรุษุใหลู้กหลานไดใ้ชป้ระโยชน์สบืต่อไป 
 
ค าส าคญั: ภมูปัิญญาชาวบา้น  การอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา 
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Abstract 
 The research on folk wisdom in the conservation of Don Pu Ta Forest, Ban Chai Wari, Kham Pai 
sub-district, Pho Chai sistrict, Roi-Et province. The objectives to study the beliefs and rituals of Ban Chai 
Wariand to study the folk wisdom of Ban Chai Wari in the conservation of Don Pu Ta Forest, Ban Chai 
Wari. The study of Qualitative Research and Instrument used in the this research were the structured 
interview and the observation notes The results of the study were as follows: 1.Beliefs and rituals of Ban 
Chai Wari has various beliefs and most villagers are Buddhists. The temple is a spiritual refuge and will be 
taught to make merit into the temple since childhood. If it is a tradition of merit making, the parents will 
bring or lead them to the temple, make merit, To dedicate merit to charity for relatives and the enemies 
from a former life, Faith and faith will appear in 3 types are the religious beliefs, the beliefs in customary 
practices that the elders carry and the beliefs about spirits. Therefore leading to fear of supernatural 
things. There are various rituals of Chai wari villagers. 2.The folk wisdom of Ban Chai Wari in the 
conservation of the Don Pu Ta Forest by the Ban Chai Wari community that brought wisdom to use in the 
conservation of the Don Pu Ta Forest that into 3 areas as follows: Faith wisdom, Ritual wisdom and 
Wisdom in utilization to preserve the forest that is the property of the ancestors for the children to take 
advantage. 
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1. บทน า  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภูมภิาคที่มคีวาม
เชือ่ในเรื่องเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกีย่วกบั 
ภตูผวีญิญาณในวถิีชวีติของชาวบา้นมกัจะเกีย่วพนักบั
ความเชื่อประเภทนี้อยู่เสมอ เช่น การท าพิธีบอกผตีา
แฮก ในต้นฤดูกาลที่มกีารทา ไร่ไถนาการขอฝนจากผี
ฟ้าพญาแถน การนับถือบูชาผีบรรพบุรุษ  ผีประจ า
สถานที่ต่างๆ ผบีา้นผเีรอืน ฯลฯ โดยเฉพาะผีปู่ ตา ซึ่ง
เป็นผีประจ า หมู่บ้านในภาคอีสาน ชาวบ้านให้ความ
เคารพนบัถอืผปีู่  ตาในฐานะเป็นผบีรรพบรุษุ หรอืผีผูน้ า
หมูบ่า้น (กติติมา นวลจนัทร์, 2539: 1) กล่าวว่า ผปีู่ ตา
โดยทัว่ไปหมายถงึผบีรรพบุรุษที่ชาวบา้นแต่ละหมู่บา้น
เชือ่วา่ตลอดเวลาทีปู่่ ย่า ตายายยงัมชีวีติอยู่ลูกหลานได
พึง่พาอาศยั คร ัน้ท่านตายไปแล้ว ลูกหลานทัง้หลายยงั
มคีวามรูส้กึวา่ วญิญาณของท่านไดคอ้ยดูแลปกป้องกนั 
ภยัใหแ้กต่นอยู่  
 ผีปู่ ต า เป็นความเชื่อ เกี่ยวกับวิญญาณอัน
ศกัดิส์ ิทธิป์ระจ า หมู่บา้นของชาวบา้นภาคอีสานทุกๆ
หมูบ่า้นทีเ่กา่แกจ่ะมศีาลผปีู่ ตาประจ าหมูบ่า้น และมกีาร
จัด พิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ ตาผ่านร่างทรงหญิงชราที่
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นพิเศษว่า เป็นผู้ที่
ติดต่อสื่อสารกบัวิญญาณได้พิธีกรรมจะถูกจดัขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีในช่วงเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคม 
ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกนั ในการจดัเตรียมสิ่งของ
เครือ่งประกอบพิธีอย่างครบถ้วน และผูน้ าหมู่บา้นกจ็ะ
ประกาศให้สมาชิกในหมู่บ้านมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อ
ความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ และความผาสุกของสมาชกิ
ในหมู่บ้าน แม้ว่า ในปัจจุบนันี้จะเป็นยุคโลกาภิวฒัน์     
มีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีมากมาย แต่
พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผีปู่ ตาของชาวบ้านภาค
อสีานกย็งัคงด ารงอยู่มไิดเ้สือ่มคลาย (บญุยงค์ เกศเทศ, 
2540) 
 ชาวอีสานยึดมัน่และศรัท ธาในผีปู่ ตามาก      
ดว้ยความเชือ่วา่ขลงัและศกัดิส์ทิธิ ์ผูค้นในชุมชนจึงนับ
ถอืกนัเป็นระบบเครอืญาต ิดงัค ากล่าวที่ว่า “เป็นลูกเป็น
หลานของอีพ่อปู่ เดียวกนั” ความขดัแย้งที่รุนแรงจึงมี
น้อยลง เมื่อมกีารขดัแย้งกไ็กล่เกลี่ยกนัที่หน้าศาลปู่ ตา
บางครัง้ใหม้กีารสาบานวา่จะดกีนั หากไมท่ าตามสญัญา
ก็จะถูกลงโทษ ผีปู่ ตาจึงนับว่าช่วยจัดระเบียบสงัคม   

อกีทางหนึ่ง ในขณะเดยีวกนัผปีู่ ตากช็ว่ยควบคุมสมาชกิ
หรอืชาวบา้นให้ประพฤติตนอยู่ในกฎเกณฑ์จารตีของ
ชมุชน ดว้ยการลงโทษผูท้ีท่า้ทายความศกัดิส์ทิธิ ์
 ความเชื่อเรื่องผปีู่ ตาของชาวบา้นเป็นความเชื่อ
ทีฝั่งแน่นอยู่กบัวถิีชวีติของชาวบา้นทุกยุคทุกสมยัผ่าน
ค าสอนของพ่อแมปู่่ ย่าตายายการบอกเล่าเรือ่งราวความ
ลี้ลบัของผปีู่ ตาและประสบการณ์เกี่ยวกบั พลงัอ านาจ
ความศกัดิส์ทิธิข์องผปีู่ ตาทีช่าวบา้นสมัผสัไดด้ว้ยตนเอง
อย่างชดัเจน สง่ผลใหผ้ปีู่ ตามบีทบาทและอิทธิพลต่อวิถี
ชวีิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้แก่ ด้านการด าเนิน
ชีวิตประจ าว ัน  ด้านความสัมพันธ์ของชาวบ้าน        
ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน และด้านการสอน
คุณธรรม จริยธรรมวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน  
เ ป็นลักษณะของสังคมชนบทที่ยังคงพึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติในการท า มาหาเลี้ยงชีพ มีความเชื่อในสิ่ง
เหนือธรรมชาติอ านาจความศกัดิส์ ิทธิข์องผีปู่ ตา และ         
สิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ า สถานที่ต่างๆ ในหมู่บา้น ชาวบา้น 
มคีวามสมัพนัธ์กนัแบบเครอืญาติเพราะโดยส่วนใหญ่
เมื่อสืบรากเหง้าของแต่ล ะครอบครัวก็จ ะ  พบว่า  
มบีรรพบุรุษร่วมกนั ดัง้นัน้ ชาวบ้านจึงมีความรกัใคร ่
สามัคคีกันส่งผล ให้มีความเข้มแข็งภายในชุมชน 
(นิวฒัน์ หน่างเกษม, 2558: 88) 
 การสรา้งระบบผลผลติและการจดัการทรพัยากร
ของชมุชนท าใหเ้กดิความจ าเป็นในการออกกฎระเบยีบ
เพื่อเป็นบรรทดัฐานรว่มกนัของชมุชน โดยปกติแล้วการ
แสดงอ านาจของชมุชนในการออกกฎระเบยีบต่างๆ มกั
ออกมาในรูปแบบของความเชื่อ พิธีกรรมและการสรา้ง
จารตี ดัง่เช่นความเชื่อในเรื่องสิ่งศกัดิใ์นป่า ก่อให้เกิด
ประเพณีการใชป้ระโยชน์จากป่าอย่างอ่อนน้อม ย าเกรง 
และตระหนักในบุญคุณของป่าและสิ่งศกัดิส์ทิธิข์องป่า
สงัคมปัจจุบนัจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง ไมว่า่จะเป็นในดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
หรือพาณิชยกรมส่งผลต่อความต้องการปัจจัยข ัน้
พื้นฐานในการด ารงชีวติของประชากรภายในประเทศ
ส าหร ับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ปัจจัยข ัน้
พื้นฐานเพื่อการอุปโภค บริโภค ย่อมได้มาจากการ    
ซื้อขาย โดยอาศัยเงินตราเป็นตัวกลาง แต่ส าหร ับ
ประชากรผิอาศัยอยู่ ในชนบท หรือถิ่นทุรกันดาร       
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การด า ร ง ชีวิตปร ะจ า ว ัน  อ าจต้อ งพึ่ ง พ าอาศัย
ทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ ซึ่งมอียู่ในชนบทหรืออยู่ใน
ถิ่นทุรกันดารอย่างหนึ่งก็คือ ทร ัพยากรด้านป่าไม ้
เนื่ องจากโดยสภาพแล้ว ป่าไม้ย่อมประกอบด้วย
ทรพัยากรต่างๆ อนัไดแ้ก่ พืชพนัธุ์ สตัว์ป่า แร่ รวมทัง้
ทีด่นิและยงัเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร ซึง่ทรพัยากรเหล่านี้
ล้วนมีความใกล้ชิด ผูกพนักบัวถิีแห่งชุมชนในท้องถิ่น 
และเป็นสิง่ทีส่ามารถเกบ็หามาไดโ้ดยแทบไม่ต้องลงทุน 
(พทัธ์ชนน์ รุง่อนิทร,์ 2559: 1) 
 ประเดน็ปัญหาหลักมีอยู่ 2 ประเดน็คอื ปัญหา
จากคนในยุคการขยายตัวของชุมชน ซึ่ งมีความ
จ าเป็นต้องใชท้รพัยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความ
อยู่รอดในลกัษณะที่ปัจจยัสี ่ซึ่งเป็นปัจจยัเบื้องต้นของ
มนุษย์ ป่านบัวา่เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญั
ต่อสิ่งมีชีวิต และยังเป็นประโยชน์ในการรกัษาสมดุล
ของสิง่แวดลอ้มแต่กลุ่มบางสว่นยงัขาดจิตส านึกในจุดนี้ 
กล่าวคือยังมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติส่วนนี้
ตลอดมา จนท าให้ทร ัพยากรลดน้อยลงเรื่อยๆ อีก
ประการหนึ่ง คอื วถิชีวีติของคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ในยุคของ
ความเจรญิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวีถิีชวีติที่
เปลี่ยนไป เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
เกี่ยวกบัป่าในด้านต่างๆ ขาดการสืบทอดจากบรรพ
บุรุษสู่ลูกหลานเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมท าความรูใ้นดา้นต่างๆ ของภูมิ
ปัญญา (ฉลอง คเูมอืง,2546: บทคดัย่อ) 
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ซึ่งเชื่อมโยง
โดยตรงกบัรปูแบบทางการผลติในภาคเกษตร พิธีกรรม 
และความเชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของภูมปัิญญาท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบกับการผลิตและการจัดการ
ทรพัยากรโดยการเสรมิสร้างความผูกพนัทางศลีธรรม
และพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัระหว่างชุมชนกบัป่า ภูมปัิญญา
ท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเป็น
มาตรการออกกฎระเบยีบชมุชน ตลอดจนความเชื่อและ
พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรในลกัษณะ
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป (เอกราช ไชยศลิป์,2549: 3) 
 ภูมปัิญญาชาวบา้นถือเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ทีพ่ึง่ไดร้บัการยกย่อง เชดิช ูสบืทอด และพฒันา เพื่อให้
ภูมปัิญญาเหล่านัน้ตกทอดเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง 
ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการสืบทอดประสบการณ์  

จากอดีตจนถึงปัจจุบนัที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาด
ส า ย เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ช า วบ้ า นที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประวัติศาสตร์ต่อกันมามิได้ขาด เป็นลักษณะของ
ความสัมพันธ์ภายในโดยชาวบ้านเอง ท าให้ส ังคม
ชาวบ้านเ ป็น ปึกแผ่นมัน่ค ง  ไม่แตกสลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจุบนัท าให้
ชาวบ้านสูญเสียความเป็นของตัวเอง เริ่มขาดความ
พอใจในรากเหง้า พื้นเพ ขาดความเป็นเอกลักษณ์ 
ความเป็นอิสระมีน้อยลง ขาดความเชื่อมัน่เริ่มไม่กล้า
ตดัสินใจด าเนินชีวติเอง เนื่องจากถูกครอบง า ซึ่งเป็น
การตดัสินใจแทนโดยคนนอกเสยีเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
ชาวบา้นเริม่สญูเสยีภมูปัิญญาไป ซึ่งจะเป็นอนัตรายต่อ
อนาคตของชาวบ้านและชาติโดยส่วนรวมในที่สุด   
(สรุพงษ์ ฉวภีกัดิ,์ 2541: 4 ; อา้งองิมาจาก เสร ีพงศ์พิศ
, 2529: 15 ) 
 ชมุชนบา้นชยัวาร ีต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ยงัใหค้วามเชื่อถือเคารพศรทัธา ยึดมัน่
ในความเชือ่ ประเพณีและพธิกีรรม ทีม่ตี่อผปีู่ ตาแต่อดตี 
โดยมเีฒา่จ ้าเป็นตวัแทนของผปีู่ ตาซึง่ชาวบา้นเลือกสรร
ให้ท าหน้าที่สื่อสารระหว่างผีปู่ ตากบัชาวบ้าน เฒ่าจ ้า
ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม ซื่อส ัตย์และ
เสยีสละ เมื่อเฒ่าจ ้าถึงแก่กรรมกจ็ะต้องเลือกชาวบา้น
คนใหมม่าท าหน้าทีเ่ฒา่จ ้าคนต่อไป ในการคดัเลือกใหม่
โดยวิธีเสีย่งทายต่อหน้าศาลปู่ ตา โดยมีชาวบ้านร่วม
เป็นสกัขพียานในดา้นความเชื่อ ชาวบา้นมคีวามเชื่อว่า
ผปีู่ ตาคอืผบีรรพบรุษุ ที่ท าหน้าที่ป้องกนัภยัพิบตัิต่างๆ 
ที่จะเกิดกับหมู่บ้านและให้ความอยู่ เย็นเป็นสุขแก่
ชาวบา้น นอกจากนี้เฒา่จ ้ายงัต้อง เอาใจใส่ดูแลป้องกนั
รกัษาพื้นที ่บรเิวณป่า ตน้ไม ้สตัว์ รวมไปถึงทรพัยากร
ผลิตผลจาก ป่าดอนปู่ ตา ทัง้ปวงให้อยู่ในสภาพปกต ิ
ตามบญัชาของผปีู่ ตา ดว้ยถือว่า เป็นสมบตัิของผปีู่ ตา 
ทีผู่ใ้ดจะล่วงละเมดิมไิด ้หากมคีวามจ าเป็น ต้องการใช้
สอยสิง่ใด ภายในบรเิวณ ป่าดอนปู่ ตา เช่น เห็ด แมลง 
ฟืนไม้แห้ง ผ ัก และพืช สมุนไพร เป็นต้น ต้องขอ
อนุญาต ผีปู่ ตาเป็นส่วนตัวและผ่าน "เฒ่าจ ้ า" เสมอ 
ประเพณีเลี้ยงผปีู่ ตานับว่าเป็นประเพณีอันชาญฉลาด
ของบรรพชนทีส่บืต่อกนัมา ท าชุมชนเกดิความเชื่อและ
ศรทัธา มีขวญัและก าลังใจรวมทัง้ความสามคัค ีความ
มัน่คงในชมุชนของตน 
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  ดงันัน้ผู้วจิยั เห็นว่าชาวบา้นชยัวารีมคีวาม
เชื่อและให้ความศรัทธาผีปู่ ตาเป็นอย่างมากเพราะ
ชาวบ้านเชื่อว่าผปีู่ ตาท าหน้าที่คุ้มครองอันตรายที่จะ
เกดิขึน้กบัหมูบ่า้นและสามารถดลบนัดาลในสิง่ต่างๆได้
ตามทีม่ผีูบ้นบานและการท าพิธีกรรมต่างๆ โดยมขีะจ ้า
เป็นสือ่กลางในการตดิต่อกบัผปีู่ ตา เพื่อเป็นเคารพต่อผี
ปู่ ตา จงึไดท้ าการศกึษา เกีย่วกบัภูมปัิญญาชาวบา้นใน
การอนุร ักษ์ป่าดอนปู่ ตาบ้านชัยวารี เพื่อที่จะศึกษา
เกี่ยวกบั ความเชื่อ และพิธีกรรม ของคนในชุมชนที่
ปฏบิตัติ่อผปีู่ ตา ซึง่มผีลต่อการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา โดย
ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
อนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรม ของบ้าน 
ชยัวาร ีต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 2.1 เพื่อศกึษาภมูปัิญญา ของชาวบา้นชยัวารใีน
การอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา 
 
3. ขอบเขตของการวิจยั 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาดอนปู่ ตาของ
หมูบ่า้นชยัวารเีกีย่วกบัวธิอีนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาความเชื่อ
และพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปู่ ตาและป่าดอนปู่ ตารวมทัง้
ความผกูพนัระหวา่งชมุชนกบัป่าดอนปู่ ตา 
 3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูศ้ ึกษาได้เลือกพื้นที่ที่
ศึกษาคือบ้านชัยวารีต าบลขามเป้ียอ าเภอโพธิช์ ัย
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 3.3 ขอบเขตดา้นประชากร ผูศ้กึษาไดเ้ลือกกลุ่ม
ประชากรในการศกึษาดัง้นี้ 
  1) กลุ่มผู้น าชุมชนทัง้ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการรวมทัง้ผูท้รงความรูใ้นหมู่บา้นที่มใีนการใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาได้แก่
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้อาวุโสในหมู่บ้านและ
ปราชญ์ชาวบา้น 
  2) กลุ่มผู้น าทางความเชื่อได้แก่เฒ่าจ ้ า
หรอืขะจ ้าและพระสงฆ ์
  3) คณะกรรมการป่าดอนปู่ ตา 
  4) ชาวบา้นมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ป่าดอน
ปู่ ตา 

4. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาเรือ่งภมูปัิญญาชาวบา้นในการอนุรกัษ์
ป่าดอนปู่ ตาบ้านชยัวารีต าบลขามเป๊ีย อ าเภอโพธิช์ยั
จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมวีิธีการ
ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
4.1 ประชากรใช้ในการศึกษา 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้จ านวน 54 คน 
  1) กลุ่มผู้น าชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านผู้อาวุโสในหมู่บ้านและปราชญ์ชาวบ้าน
จ านวน 10 คน 
  2) กลุ่มผู้น าทางความเชื่อได้แก่เฒ่าจ ้ า
หรอืขะจ ้าและพระสงฆร์ว่มจ านวน 8 คน 
  3) คณะกรรมการป่าดอนปู่ ตาจ านวน 6 คน 
  4) ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่า
ดอนปู่ ตาและท ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อ
พิธีกรรมหรอืแมก้ระทัง่การบนบานสานกล่าวต่อดอน 
ปู่ ตาบา้นชยัวารอียู่เสมอจ านวน 30 คน 
4.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิเอกสารหรือหนังสือต่างๆ 
ที่บนัทึกข้อมูลเกี่ยวกบัป่าดอนปู่ ตาบ้านชยัวารีต าบล
ขามเป้ียอ าเภอโพธิช์ยัจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 2) แบบสมัภาษณ์มโีครงสรา้งทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึ้น
ตามวตัถุประสงค์การวิจ ัยโดยการสมัภาษณ์จากผู้ให้
ขอ้มลู 
 3) แบบบนัทกึการสงัเกตใชจ้ดบนัทึกสิง่ที่ผูว้จิยั
ไดส้อบถามและพบเห็นในการท ากจิกรรมของชาวบา้น
ในชมุชนบา้นชยัวารตี าบลขามเป้ียอ าเภอโพธิช์ยัจงัหวดั
รอ้ยเอด็ในการเขา้มามสีว่นรว่มในการท ากจิกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกบัดอนปู่ ตาและการอนุร ักษ์ป่าพิธีกรรม
ความเชือ่ต่างๆในป่าดอนปู่ ตา 
4.3 การด าเนินการวิจยั 
 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง
กบัภมูปัิญญาชาวบา้นในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา 
 2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากภาคสนาม 
 3) การสงัเกตแบบไมม่สีว่นร่วมโดยผูว้จิยัไดเ้ขา้
ไปในชมุชนสงัเกตสภาพทัว่ไปของชุมชนสภาพป่าดอน
ปู่ ระบบนิเวศสงัเกตลักษณะการบ้านเรือนชาวบ้านที่
อ า ศัย อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น แ ห่ ง นี้ ก า ร ป ร ะ กอ บ อ า ชีพ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในชมุชนและการท ากจิกรรมต่างๆ
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ของคนในชมุชนสงัเกตการใชป้ระโยชน์จากป่าดอนปู่ ตา
ของชาวบ้านชัยวารี ต าบลขามเป๊ีย อ าเภอโพธิช์ ัย
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 4) การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมโดยการที่ผูว้จิยัได้
เขา้ไปร่วมท ากจิกรรมต่างๆเกีย่วกบัดอนปู่ ตาหรอืของ
ชมุชนบา้นชยัวาร ีต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดั
รอ้ยเอด็ 
 5)  การแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจ ัย ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์พูดคุย
ซักถามระหว่างผู้สอบถามและผู้ให้สอบถามเป็นการ
ถามแบบเจาะลึกโดยการสอบถามนัน้จะสอบถามใน
ขณะที่ผูว้จิยัไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมของชุมชนบา้นชยัวารี
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยัจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
5. บริบททัว่ไปของพืน้ท่ีวิจยั 
 ประวัติความเป็นมาของบ้านชยัวารี เดิมเป็น
พื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่ส าหรบัเลี้ยงสตัว์ เช่นววั ควาย 
และ ของหมูบ่า้นโพธิช์ยัและบา้นขามเป้ีย จนกระทัง่ใน
ปี พ.ศ. 2508 มกีารแบ่งพื้นที่การปกครองของอ าเภอ
โพนทอง ส ารวจพื้นที่บ้านขามเป้ียและบ้านโพธิช์ ัย 
ต าบลขามเป้ีย ซึง่เป็นชมุชนทีต่ ัง้อยู่ห่างจากอ าเภอโพน
ทองประมาณ 25 กโิลเมตร จึงได้พิจารณาแยกเป็น
ต าบลขามเป้ีย กิง่อ าเภอโพธิช์ยั และไดต้ัง้บา้นใหม่ที่มี
ผูค้นอพยพย้ายเขา้มาอยู่เป็น บ้านชยัวารี ต าบลขาม
เป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ซึ่งปัจจุบนับา้นชยั
วารีแบ่งการปกครองออกเป็น บ้านชัยวารีหมู่  2       
และบา้นชยัวาร ีหมู่ 17 (คณะกรรมกรรมบา้นชยัวารี, 
2559: 3) 
5.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
 บ้านชัยวารีหมู่ 2 มีล ักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
สภาพดนิเป็นดนิรว่นปนทราย มคีวามลาดชนัปานกลาง 
มอีาณาเขตตดิต่อกบัพื้นทีใ่กลเ้คยีงดงันี้ 
 ทิศเหนือ ติดกบับา้นศรวีไิล หมู่ 13 ต าบลขาม
เป้ีย 
 ทศิใต ้ ตดิกบับา้นขามเป้ีย หมู ่1 ต าบลขามเป้ีย 
 ทิศตะวนัออก ติดกบับา้นชยัวาร ีหมู่ 17 ต าบล
ขามเป้ีย 
 ทศิตะวนัตก  ตดิกบับา้นจ าปา หมู่ 8 ต าบลขาม
เป้ีย 

 การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ ในบรเิวณที่ราบลุ่ม จะมี
การเพาะปลูก ส่วนในพื้นที่ลุ่มดอน พื้นที่ประมาณ 
1,120 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศยั70 ไร่ และพื้นที่ท ากิน 
1,050 ไร ่
 ประชากรบา้นชยัวาร ีหมู่ 2 มจี านวนครวัเรอืน
ทัง้สิ้น 268 ครวัเรอืน โดยมปีระชากรจ านวน 814 คน 
เป็นเพศชาย 416 คน และเพศหญิง 398 คน (คณะ
กรรมกรรมบา้นชยัวาร,ี 2559:5) 
5.2 ป่าดอนปู่ ตาบ้านชยัวารี 
 ป่าดอนปู่ ตาบา้นชยัวาร ีต าบลข้ามเป้ีย อ าเภอ
โพธิช์ ัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตัง้อยู่ในบริเวณทิศใต้ของ
สวนสาธารณะบา้นชยัวารีหมู่ที่ 2 ดา้นทิศตะวนัออก
ของป่าตดิกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลขามเป้ีย 
ทิศตะวนัตกจรดทิศใต้ติดกบัพื้นที่ของบา้นนายสวรรค ์
บญุเพิม่ ผูใ้หญ่บา้นบา้นชยัวารหีมูท่ี ่2  
 สภาพพื้ นที่ ข อ ง ป่ าดอนปู่ ต าบ้านชัย ว าร ี 
มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ มีพันธุ์ ไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่
หนาแน่น มีทัง้พืชสมุนไพร ต้นไม้ขนาดใหญ่ และ
เถาวลัย์ขึ้นปกคลุมเป็นจ านวนมาก จึงเป็นที่อยู่อาศยั
ของสตัว์ป่านานาชนิด เช่น กระรอก กระแต กระต่าย 
บ่าง แรน เต่า งู เดมิป่าดอนปู่ ตามีขนาดพื้นที่ 81 ไร ่
ต่อมาได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าบางส่วนเพื่อสร้างเป็น
โรงพยาบาล อ าเภอโพธิช์ยั และสวนสาธารณะ ปัจจุบนั
พื้นที่โดยรวมของป่าดอนปู่ ตามปีระมาณ 39 ไร่ โดยมี
การสร้างก าแพงล้อมรอบเขตป่าดอนปู่ ตา ในปี พ.ศ. 
2555 และมีการสร้างศาล(ตูบ)ปู่ ตาใหม่ จากศาลเดิม
สรา้งดว้ยไมส้ีเ่สาเลก็ๆ มาเป็นศาลก่ออิฐถือปูน มุงดว้ย
สงักะสแีบบทรงไทยและมกีารสรา้งศาลาคลุมศาลปู่ ตา
ไวอ้กีช ัน้ ศาลปู่ ตาหนัหน้าไปทางทศิเหนือ ภายในศาลมี
รูปเคารพปู่ เทพ ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคสร้าง
ขึน้มาเพื่อเป็นทีเ่คารพกราบไหว ้ปนูปัน้รปูเคารพปู่ เทพ 
เป็นรูปปั้นบุรุษนัง่ขดัสมาธิ มอืวางที่คว ่าบนหน้าขาทัง้
สองขา้ง สวมผา้นุ่งเป็นโจงกระเบนสหีมากมอ่ (สเีปลือก
มงัคุด) มผี้าพาดบ่าดา้นขวา ลกัษณะเหมือนคนแก่ใน
ชุมชน ขนาดความสู ง ของปู่ เทพ ประมาณ 106 
เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร ในบริเวณ
ศาลามีปูนปั้นรูปสตัว์ เช่น ช้าง ม้า ที่ชาวบ้านน ามา
ถวายปู่ เทพอยู่เป็นจ านวนมาก 
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ภาพที ่1 ภาพรปูเคารพปู่ เทพ ศาลปู่ ตาบา้นชยัวารี 

 
 ความเชือ่เกีย่วกบัปู่ เทพ หรอื เจ้าปู่ เทพ ซึ่งเป็น
ผีปู่ ตา อารกัษ์ของบ้านชยัวารี และหมู่บ้านใกล้เคียง 
พบวา่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวบา้นมาตัง้แต่สมยัก่อน 
ปู่ ตาตายาย เล่าขานสบืต่อกนัมาเกีย่วกบัอิทธิฤทธิข์อง
ปู่ เทพ ที่คอยช่วยเหลือดูแล ปกป้องชาวบ้านที่ได้รบั
ความเดอืดรอ้นจากภยัต่างๆ หรอืชาวบา้นที่มาบนบาน 
ขอในสิง่ที่ตนปรารถนาต่างๆ จนไดร้บัความส าเรจ็ จึง
ท าให้ศาลปู่ ตาบ้านชยัวารีมีชาวบ้านให้ความนับถือ  
ย าเกรง ต่อผปีู่ ตาอย่างเหนียวแน่น ชาวบา้นมคีวามเชื่อ
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเกี่ยวกับพิธีก รรมของการ
สกัการะบูชา ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลาง หรอืตวัแทนใน
การตดิต่อระหวา่งปู่ เทพกบัชาวบา้น คอื ขะจ ้า หรอืเฒ่า
จ ้า ซึง่เป็นผูอ้าวโุสในชมุชนทีไ่ดร้บัการยอมรบั และเป็น
ผูน้ าในการประกอบพธิกีรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผปีู่ ตา
ทีบ่า้นชยัวาร ี
 ดอนปู่ ตาบ้านชยัวารี เป็นสถานที่เคารพบูชา
ของชาวบา้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส าคญัอีกแห่งหนึ่ง
ของชมุชน ชาวบา้นชยัวารแีละหมู่บา้นใกล้เคยีง เขา้มา
ใช้พื้นที่ เช่น มาสกัการะ กราบไหว้ ขอพรจากปู่ เทพ 
และมาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้อยู่เป็นประจ า 
จึงท าให้ชาวบ้านชยัวารมีกีารตัง้กฎระเบยีบขอ้ห้ามใน
การเขา้มาใชป้ระโยชน์จากป่าดอนปู่ ตา เช่น ห้ามตดัไม้
ในบริเวณดอนปู่ ตา ห้ามจับสตัว์ หากฝ่าฝืนจะมีการ
ปรบัสินไหมเพราะชาวบ้านเชื่อว่าไม้ที่ต ัดสตัว์ทุกตัว 
เป็นของปู่ เทพ หากจบัไปกินหรอืท าอาการ โดยไม่ขอ
อนุญาตบอกกล่าวต่อปู่  อาจมอีนัเป็นไปหรอืลม้ป่วยได ้
 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
 ผลจากการศกึษาพบว่าป่าดอนปู่ ตาบา้นชยัวารี
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตัง้อยู่ใน
พื้นที่บ้านชยัวารีเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านและเป็น
ทรพัยากรที่มอียู่ในชุมชนเป็นป่าที่มคีวามอุดมสมบูรณ์
ภายในพื้นที่ป่าดอนปู่ ตามหีนองน ้าอยู่ 1 แห่งอยู่หลัง
ศาลปู่ ตามตี้นไมแ้ละเถาวลัย์ขึ้นปกคลุมจ านวนมากท า
ใหป่้ามคีวามหนาแน่นและมสีตัว์ป่าในพื้นที่ป่าดอนปู่ ตา
ถือว่าเป็นทรพัยากรที่ส าคญัของชุมชนซึ่งคนในพื้นที่
สามารถทีจ่ะใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้ทางตรงและทางอ้อมเช่น
การเข้าไปเก็บเห็ดเก็บผักเก็บฝืนและการเข้าไปใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าดอนปู่ ตาในการท าพิธีกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชาวบ้านตามความเชื่อและ
วฒันธรรมในท้องถิ่นในการด ารงชวีิตของชาวบา้นชยั
วารยีงัคงตอ้งพึง่พาป่าดอนปู่ ตาเป็นปัจจยัหลกั 
 

 
 

ภาพที ่2 แสดงแผนทีต่ ัง้ชมุชนบา้นชยัวาร ีหมู ่2 
 

 ลกัษณะของป่าดอนปู่ ตาเป็นพื้นที่สาธารณะเป็น
ที่ราบลุ่มลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณภายในพื้นที่มี
สตัว์ป่ามหีนองน้าและมพีืชพนัธ์ไมต้่างๆ เช่น ต้นแดง
ตน้เปลอืยตน้มะคา่ตน้ยางตน้พอกหรอืตน้มะพอกต้นกะ
ยอมหรทอตน้พะยอมเป็นตน้ไดม้กีารตัง้ศาลปู่ ตาและสิง่
ปลูกสรา้งอื่นๆ ภายในบรเิวณพื้นที่ตรงกลางป่าชุมชน
เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรทัธาเพราะ
เชือ่วา่เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีม่ผีบีรรพบรุษุสงิสถติอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนและยังเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัผตีาปู่ ตาท าให้ชาวบา้น
เกิดความย าเกรงต่อผีปู่ ตาเป็นความเชื่อของคนใน
ชมุชนบา้นชยัวารทีี่มตี่อผปีู่ ตาชาวบา้นยังเชื่อว่าผปีู่ ตา
เป็นผีดีที่คอยชวยปกป้องคุมครองภัยพิบัติทัง้ปวง
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ตลอดจนดแูลรกัษาชมุชนให้เกดิสนัติสุของคนในชุมชน
และยงัเป็นผูด้แูลรกัษาพื้นทีป่่าดอนปู่ ตาไม่ให้ใครมาบุก
ลุกตดัไมท้ าลายป่าและจบัสตัว์หรอืแมแ้ต่การเขา้มาหา
ของป่าหากผู้ใดท าผิดฝ่าฝืนจะมีอันเป็นไปผีปู่ ตาก็จะ
ลงโทษไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นต้นว่าให้เกดิอุบตัิเหตุ
ต่างๆ เกิดอาการปวดท้องปวดศีรษะเป็นไขไ้ม่สบาย
หรอืเกดิการอาเจียนตลอดเวลาและบางรายอาจถึงกบั
เสยีชวีติโดยไม่ทราบสาเหตุหรอืสุดที่แพทย์วนิิจฉัยได้
ซึง่ชมุชนกเ็ชือ่วา่ลกัษณะดงักล่าวเป็นอ านาจของผปีู่ ตา
ทีบ่นัดาลใหเ้กดิขึน้ความเชือ่เหล่านี้ท าให้ชาวบา้นมกีาร
จดัทาพธิกีรรมต่างๆ ขึน้มาเพื่อเป็นการเคารพและบูชา
ต่อผีปู่ ตาโดยจะมีการจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ ตาหรือ
พธิีกรรมเลี้ยงบา้นจะจดัขึ้นในช่วงเดอืน 6 ของทุกๆ ปี
เพื่อเป็นการตอบแทนผปีู่ ตาที่ปกปักรกัษาคุม้ครองคน
ในชุมชนและป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็น
สมบตัทิอ้งถิน่สบืไป 
 จากการศึกษาพบว่าการศึกษาภูมิปัญญา
ชาวบา้นในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาโดยมวีตัถุประสงค์
ของการศกึษาคอื 1.ความเชือ่และพธิกีรรมของชาวบา้น
ชยัวารทีีช่าวบา้นมคีวามศรทัธาเลื่อมใสต่อพุทธศาสนา
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวจะนับถือศาสนาพุทธมกีารปฏบิตัิตาม
จารีตประเพณีทางพุทธศาสนาอยู่เป็นประจ าซึ่งส่วน
ใหญ่ประเพณีกจ็ดัมกีารจดัวานที่บรเิวณวดัมกีารท าบุญ
ตกับาตรอุทศิส่วนบุญส่วนกุศลให้กบับรรพบุรุษปู่ ย่าตา
ยายและพ่อแมญ่าตพิีน่้องเจา้กรรมนายที่ล่วงลบัไปแล้ว
นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อเกี่ยวกบัผีปู่ ตาซึ่งมี
ความเชือ่วา่ผปีู่ ตาจะคอยปกปักษ์รกัษาดูแลคุม้ครองให้
อยู่เยน็เป็นสขุชาวบา้นจงึมกีารสกัการบูชาหรอืพิธีเลี้ยง
ปู่ ตาเพื่อความเคารพปู่ ตาจะไดค้่อยดูหมู่บา้นผนืป่าและ
ชาวบ้านให้ปลอดภัย 2. ภูมิปัญญาเข้ามาใช้ในการ
อนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาจากการศึกษาวิจัยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้นดงันี้ภูมปัิญญาดา้นความเชื่อชาวบา้น
ชยัวารีมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะผูอ้าวุโสที่มคีวามเชื่อเรื่องผบีรรพ
บุรุษหรือผีปู่ ตาที่เชื่อว่าท่านจะค่อยปกปักรกัษาดูแล
คุม้ครองภยัอนัตรายทัง้ปวงใหก้บัคนในชุมชนยงัช่วยให้
น ้ าและฝืนป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ใครมาบุกลุกตัดไม้
ท าลายป่าและจับสตัว์หากผู้ใดท าผิดจะมีอันเป็นไป 
ผปีู่ ตาลงโทษไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชาวบ้านชยัวารจีึงมี

การน าภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านความเชื่อเข้ามา
เกีย่วขอ้งในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาทีม่อียู่ภายในชุมชน
ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมชาวบ้านชัยวารีมีอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลกัทีส่บืทอดมรดกจากบรรพชนมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานโดยผูกพนักบัธรรมชาติป่าวฒันธรรม
ชุมชนอย่างเน้นเฟ้นจึงมีความเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ล ับพลัง
อ านาจเหนือธรรมชาติภูตผีวญิญาณผีบรรพบุรุษด้วย
ความเชือ่เหล่านี้ก่อให้เกดิการท าพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นมา
และเพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจและคุ้มกนัภยั
พบิตัทิ ัง้หลายทัง้ปวงมใิหม้ากล ้ากรายตนหรอืครอบครวั
ตลอดจนทุกชีวิตในชุมชนและเพื่อเป็นแสดงออกถึง
ความเคารพความศรทัธาความนับถือถึงสิง่ที่คอยดูแล
ภายในหมูบ่า้นท าใหเ้กดิความสงบรม่เยน็ท าให้ชาวบา้น
เป็นหนึ่งเดยีวกนัเมื่อชาวบา้นมคีวามเชื่อเหมอืนกนัท า
ใหเ้กดิความสามคัคไีมข่ดัแยง้กนัระหวา่งคนในชุมชนใน
ทุกๆปีชาวบา้นชยัวารจีะมกีารจดัพิธีกรรมการเลี้ยงผปีู่
ตาขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความ
ศรทัธาที่ชาวบา้นชยัวารีมีต่อผีปู่ ตาและเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหวา่งคนในชุมชนและความสมัพนัธ์
ระหวา่งคนกบัธรรมชาติในการด าเนินพิธีกรรมเลี้ยงผปีู่
ตาชาวบา้นชยัวารจีะจดัขึน้ในชว่งเดอืน 6 และเดอืน 12 
ของทุกๆ ปีเป็นการขึ้นปลงลงบ๋าหรอืเรยีกอีกอย่างว่า
ปลงบ๋าโดยผูท้ าพธิเีป็นขะจ ้าใหญ่ทีเ่ป็นรา่งทรงของปู่ ตา
จะท าการหาฤกษ์งามยามดทีางพิธีพราหมณ์เมื่อไดว้นั
ท าพิธีกรรมขะจ ้าจะแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะแจ้ง
ลูกบ้านให้รบัรู้ร่วมกนัและช่วยกนัเตรียมงานเตรียม
สถานที่ชาวบ้านทุกคนจะไปร่วมท าพิธีกรรมและ
นอกจากนี้คนทีอ่ยู่ชมุชนอื่นกจ็ะมาร่วมท าพิธีกรรมดว้ย
คนทีไ่ปรว่มท าพธิกีรรมจะน าเครื่องเซ่นไหวไ้ปดว้ยเมื่อ
มกีารจดัเตรยีมเครื่องเซ่นไหวเ้สรจ็แล้วขะจ ้าจะเริม่ท า
พธิกีรรมมกีารเสีย่งทายฟ้าฝนในแต่ละปีโดยจะใชไ้มว้า
2 ชิน้ (มขีนาดยาวและสัน้) เพื่อท าการเสีย่งทายถ้าผล
การเสีย่งทายออกมาเป็นไมว้ายาวตามค ากล่าวของขะ
จ ้าแสดงวา่น ้าฝนปีนี้จะดผีลผลิตจะไดม้ากแต่ถ้าผลการ
เสีย่งทายออกมาเป็นไมว้าสัน้แสดงว่าน ้าฝนปีนี้ไม่ดฝีน
ไม่ตกตามฤดูกาลผลผลิตจะเกิดความแห้งแล้งซึ่ง
พธิกีรรมนี้ถอืเป็นภูมปัิญญาชาวบา้นอีกดา้นที่ไดจ้ดัขึ้น
ภายในพื้นทีป่่าดอนปู่ ตาคอืพธิกีรรมเลี้ยงผปีู่ ตา 
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 พธิกีรรมเสีย่งทายสภาพอากาศและพิธีบนบาน
เป็นการน ามาประยุกต์ใชใ้นการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาของ
บา้นชยัวารแีละภมูปัิญญาดา้นการใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่า
ชมุชนอนัเป็นผนืป่าสว่นรวมของชุมชนเป็นผลิตผลทาง
พืชพนัธุ์หลายชนิดทัง้อาหารเครื่องใชไ้ม่สอยตลอดจน
ยาสมุนไพรซึ่งชุมชนได้ร่วมกันก าหนดขอบเขต
ปริมณฑลขึ้นตามความจ าเป็นในการด ารงชีพตาม
แบบอย่างกรอบจารตีประเพณีอีสานป่าวฒันธรรมจึง
เป็นป่าที่มีบริเวณอยู่รอบชุมชนมีพื้นที่ไม่มากนักแต่
ชาวบา้นจะพึ่งพาไดค้่อนข้างเต็มรูปแบบในอดตีที่ผ่าน
มาไมม่กีารตัง้กฎระเบยีบในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์พื้นที่
ป่าดอนปู่ ตาท าให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่าดอนปู่ ตาในการหาอาหารหาสมุนไพร
หาฝืนเป็นอย่างมากท าให้ทรพัยากรในพื้นที่ป่าลงน้อย
ท าให้ชุมชนมองเห็นปัญหาถึงปัญหาหรอืผลที่จะตาม
เกี่ยวกับป่าดอนปู่ ตาท าให้มีการสร้างความเชื่อและ
พิธีกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นสิง่ที่ชุมชนให้ความเคารพและ
ความย าเกรงต่อผีปู่ ตาท าให้ชาวบ้านไม่ค่อยที่จะกล้า
เขา้ไปหาอาหารในพื้นทีแ่ละสรา้งไดม้กีารตัง้กฎระเบยีบ
ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าดอนปู่ ตาเมื่อมีการ
สรา้งสิง่เหล่านี้ข ึน้มาท าให้คนในชุมชนมคีวามเกรงกลวั
ต่อผปีู่ ตาท าให้เกดิเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าดอนปู่
ตาของบา้นชยัวาร ี
 
7. อภิปราย 
 จากการศกึษาภมูปัิญญาบา้นชาวในการอนุรกัษ์
ป่าดอนปู่ บ้านชยัวาร  ี ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด พบว่า 1.ความเชื่อและพิธีกรรมของ
ชาวบ้านชัยวารีที่ชาวบ้านมีความศรทัธาเลื่อมใสต่อ
พุทธศาสนาซึง่สว่นใหญ่ชาวจะนับถือศาสนาพุทธมกีาร
ปฏบิตัติามจารตีประเพณีทางพุทธศาสนาอยู่เป็นประจ า
ซึง่สว่นใหญ่ประเพณีกจ็ดัมกีารจดังานทีบ่รเิวณวดัมกีาร
ท าบุญตกับาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กบับรรพบุรุษ
ปู่ ย่าตายายและพ่อแมญ่าตพิีน่้องเจา้กรรมนายที่ล่วงลบั
ไปแลว้นอกจากนี้ชาวบา้นยงัมคีวามเชื่อเกีย่วกบัผปีู่ ตา
ซึ่งมีความเชื่อว่าผีปู่ ตาจะคอยปกปักษ์ร ักษาดูแล
คุม้ครองให้อยู่เย็นเป็นสุขชาวบา้นจึงมกีารสกัการบูชา
หรือพิธีเลี้ยงปู่ ตาเพื่อความเคารพปู่ ตาจะได้ค่อยดู
หมู่บ้านผืนป่าและชาวบ้านให้ปลอดภัยเชื่อความ

ชาวบา้นชยัวารมีคีวามเชือ่เกีย่วกบัเรื่องภูตผวีญิญาณผี
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่ย ังค่อยปกปักรักษา
คุม้ครองคนในชุมชนเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ภายใน
ศาลปู่ ตาบรเิวณป่าดอนปู่ ตาชาวบา้นชยัวารไีดม้กีารจดั
พธิกีรรมต่างๆขึน้มาเป็นพธิกีรรมที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบั
ผีปู่ ตาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความ
ศรทัธาที่ชาวบา้นชยัวารมีตี่อผปีู่ ตาเพราะชาวบา้นเชื่อ
ว่าผปีู่ ตาเป็นผู้ดูแลป่าดอนปู่ ตาและคนในชุมชนให้อยู่
เย็นเป็นสุขหากมีผูใ้ดเขา้ไปท าลายหรอืบุกรุกพื้นที่ป่า
ดอนปู่ ตาจะถูกผีปู่ ตาบันดาลให้มีอันเป็นไปเช่นการ
เจบ็ป่วยแบบไมม่สีาเหตุจงึท าใหช้าวบา้นชยัวารมีคีวาม
เกรงกลัวต่อพลังอ านาจของผีปู่ ตาซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของเอกภพอมัพาประเสรฐิ (2557) ได้ศกึษา
เรื่องการใช้ภูมปัิญญาชาวบา้นในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน
เพื่อความยัง่ยื่นของบา้นแม่เอาะหมู่ที่ 10 ต าบลแม่นา
จรอ าเภอแม่แจ่มจังหวดัเชยีงใหม่ผลการศกึษาพบว่า
ชมุชนบา้นเเมเ่อาะซึง่เป็นชมุชนปกากะญอ ทัง้หมดเป็น
ชมุชนทีม่วีถิชีวีติและวฒันธรรมโดยมคีวามเชื่อเรื่องสิง่
ศกัดิส์ ิทธ์และเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆเพราะมีการ
อาศยัอยู่กบัธรรมชาติในการด ารงชวีติมาชา้นานความ
เชือ่จารตีประเพณีและวฒันธรรมเหล่านี้ไดม้อีิทธิพลต่อ
การด ารงชีวติของชาวบา้นแม่เอาะในหลายๆ ด้านซึ่ง
รวมไปถึงการประกอบอาชีพของชาวบ้านปกากะญอ
บา้นแมเ่อาะที่ส่วนมากมอีาชพีการท าไร่หมุนเวยีนและ
การท านาข ัน้บนัไดการศกึษาครัง้พบวา่ชาวบา้นแม่เอาะ
ไดม้กีารท าไร่หมุนเวยีนเป็นอาชพีหลกัโดยเฉพาะการ
เพาะปลูกข้าวไร่จึงมีการน าภูมิปัญญาชาวบา้นที่มกีาร
สบืทอดกนัมาตัง้แต่อดตี 
 ชาวบา้นชยัวาร ี ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไดม้กีารน าเอาองค์ความรูท้ี่สบืทอดกนั
มาจากบรรพบุรุษมาใชใ้นการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาบา้น
ชยัวารคีวามรูจ้ากภูมปัิญญามาปรบัเปลี่ยนผสมผสาน
ความรู้ไปใช้ 3 ด้านคือภูมิปัญญาด้านความเชื่อภูมิ
ปัญญาดา้นพธิกีรรมและภมูปัิญญาดา้นการใชป้ระโยชน์
โดยคนในชมุชนทีม่คีวามเชือ่ทีมตี่อบรรพบุรุษต่อป่าต่อ
ธรรมชาตทิีพ่ึง่พาอาศยักนัของมนุษย์และธรรมชาติและ
พิธีกรรมที่สรา้งขึ้นมาเพื่อความศรทัธาและเป็นการให้
ความเคารพนับถือกตัญํูต่อบรรพชนและความรู้
ด ัง้เดิมเป็นรากฐานความคิดความเชื่อแบบดัง้เดิมที่
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ชมุชนใหค้วามส าคญัและเคยใชเ้ป็นเครื่องมอืหรอืกลไก
ทางสังคมในการดูแลร ักษาอนุร ักษ์ผืนป่าไ ว้อย่าง
ยาวนานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชินวตัรอาษา
วเิศษ (2561) ได้ศกึษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
อนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา : กรณีศกึษาชมุชนบา้นหนองตาไก้
ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ไดม้ีการ
น าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการ
อนุร ักษ์ ป่าดอนปู่ ต าโดยจ ะมีภูมิ ปัญญา 3  ด้าน 
ประกอบด้วยภูมิปัญญาด้านเคารพบูชาสิ่ง เหนือ
ธรรมชาติ พบว่า ชาวบา้นหนองตาไกม้คีวามเชื่อเรื่อง  
ผสีางหรอืวิญญาณที่คอยสิงสถิตอยู่ภายในบริเวณป่า
ดอนปู่ ตาทีช่าวบา้นเรยีกว่าผปีู่ ตาซึ่งชาวบา้นเคารพนับ
ถือจึงจดัพิธีกรรมขัน้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ
ต่อผปีู่ ตา 
 ชาวบ้านชัยวารีมีภูมิปัญญาด้านความเชื่อ
ชาวบา้นชยัวารมีคีวามเชือ่เกีย่วกบัเรื่องเหนือธรรมชาติ
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้อาวุโสที่มีความเชื่อเรื่อง     
ผบีรรพบรุษุหรอืผปีู่ ตาที่เชื่อว่าท่านจะค่อยปกปักรกัษา
ดูแลคุม้ครองภยัอนัตรายทัง้ปวงให้กบัคนในชุมชนยัง
ชว่ยใหน้ ้าและฝืนป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ใครมาบุกลุกตดั
ไมท้ าลายป่าและจบัสตัวห์ากผูใ้ดท าผดิจะมอีนัเป็นไปผี
ปู่ ตาลงโทษไมท่างใดกท็างหนึ่งชาวบา้นชยัวารจีึงมกีาร
น าภมูปัิญญาชาวบา้นในดา้นความเชื่อเขา้มาเกีย่วขอ้ง
ในการอนุร ักษ์ป่าดอนปู่ ตาที่มีอยู่ภายในชุมชนซึ้ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพรรณเหมือนทอง 
(2560) ศึกษาบทบาทผีปู่ ตากบัการพัฒนาชุมชนบ้าน   
อเิลี้ง ต าบลหนองไผ ่อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม
จากการศึกษาพบว่าผลการศึกษาบริบทพื้นที่ต ัง้และ
พิธีกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัผปีู่ ตาของชาวบา้นอิเลี้ง ต าบล
หนองไผอ่ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า เป็น
ที่ดอนเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชนบา้นอิเลี้ง  
มบีางคนเคยบกุรกุท าลายป่าจึงท าให้มอีนัเป็นไปต่อมา
ผปีู่ ตาไดเ้ขา้สงิรา่งทรงชาวบา้นและบอกว่าท่านจะอยู่ที่
ตรงนัน้ห้ามให้ใครมาท าลายป่าชาวบา้นจึงไดต้ัง้ศาลปู่
ตาขึ้นหรือเรียกว่าตูบไว้ใกล้บริเวณต้นไม้ใหญ่เพื่อให้
ชาวบา้นไดก้ราบไหวผ้ลการศกึษาบทบาทความเชื่อผปีู่
ตากับการพัฒนาชุมชนบ้านอิเลี้ ง  ต าบลหนองไผ ่ 
อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ผปีู่ ตาไดเ้ข้า
มามบีทบาทและอทิธพิลต่อวถิชีวีติของชาวบา้นอีเลี้งใน

ดา้นสงัคมคอืชาวบ้านมีความส านึกร่วมในบรรพบุรุษ
เดียวกนัการพึ่งพาอาศัยกนัและมีความสามคัคีส่วน 
ดา้นเศรษฐกจิคอืการประกอบอาชพีและการเสีย่งทาย
เนื่องจากชาวบา้นมีความเชื่อถืออย่างเหนียวแน่นต่อ    
ผปีู่ ตาการด าเนินชวีิตของชาวบ้านจึงมเีรื่องราวความ
เชือ่ของผปีู่ ตาผสมผสานอยู่ดว้ยเสมอ 
 ชาวบ้านชัยวารีมีภูมิปัญญาด้านพิธีกร รม
ชาวบ้านชยัวารีมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักที่สืบทอด
มรดกจากบรรพชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยผูกพนั
กบัธรรมชาติป่าว ัฒนธรรมชุมชนอย่างเน้นเฟ้นจึงมี
ความเชือ่ในเรือ่งสิง่ลี้ลบัพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติภูต 
ผวีญิญาณผบีรรพบุรุษดว้ยความเชื่อเหล่านี้ก่อให้เกิด
การท าพธิกีรรมต่างๆ ขึน้มา และเพื่อเป็นการสรา้งขวญั
และก าลงัใจและคุม้กนัภยัพิบตัิทัง้หลายทัง้ปวงมใิห้มา
กล ้ากรายตนหรือครอบครวัตลอดจนทุกชวีติในชุมชน
และเพื่อเป็นแสดงออกถึงความเคารพความศรทัธา
ความนับถือถึงสิง่ที่คอยดูแลภายในหมู่บา้นท าให้เกิด
ความสงบร่มเย็น  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยข อง        
พระวศิษิฎ์ สุมโน (2557: บทคดัย่อ) การศกึษาคุณค่า
ความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาปู่ ตาของชาวบ้านหนอง
แวงโสกพระและชาวบ้านหนองแวงโคตรต าบลหนอง
แวงโสกพระอ าเภอพลจังหวดัขอนแก่นจากการศึกษา
พบว่า 1.ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาปู่ ตาของชาว
อีสานพบว่าชาวอีสานจึงต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้และ
ธรรมชาตเิพื่อการด ารงชวีติโดยการท าเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลักท านาท าสวนเลี้ยงสตัว์บางปีสภาพดินฟ้า
อากาศไมเ่อื้ออ านวยต่อการเพราะปลูกเกดิภยัธรรมชาติ
แห้งแลงจึงท าให้เกิดการเกรงกลัวต่ออ านาจเหนือ
ธรรมชาติลึกลับเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่องผีสาง
เทวดาอารกัษ์จงึมกีารเซ่นสรวงบูชาอ้อนวอนให้ป้องกนั
รกัษาให้เกิดความปลอดภยัดัง้นัน้ชาวอีสานจึงมีพิธี
กรรมการบชูาปู่ ตาซึง่เป็นผบีรรพบุรุษ 2.ชาวบา้นหนอง
แวงโสกพระและชาวบ้านหนองแวงโคตรต าบลหนอง
แวงโสกพระอ าเภอพลจงัหวดัขอนแก่นมคีวามเชื่อเรื่อง
พธิกีรรมการบชูาปู่ ตาวา่มจีรงิเพื่อขอโชคขอลาภหรอืขอ
สิ่งที่ตนอยากได้เพื่อให้ดลบันดาลความส าเร็จดัง่
ปรารถนาให้ประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ
คา้ขายท างานเรียนหนังสือรวมไปถึงชาวบ้านอยู่เย็น
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เป็นสุข 3.คุณค่าของพิธีกรรมการบูชาปู่ ตาชาวบ้าน
หนองแวงโสกพระ 
 ชาวบา้นชยัวารมีภีมูปัิญญาดา้นการใชป้ระโยชน์
พื้นที่ป่าดอนปู่ ตาอนัเป็นผนืป่าส่วนรวมของชุมชนเป็น
ผลิตผลทางพืชพันธุ์หลายชนิดทัง้อาหารเครื่องใช้ไม้
สอยตลอดจนยาสมุนไพรซึ่งชุมชนได้ร่วมกนัก าหนด
ขอบเขตปรมิณฑลขึ้นตามความจ าเป็นในการด ารงชพี
ตามแบบอย่างกรอบจารตีประเพณีอีสานป่าวฒันธรรม
จงึเป็นป่าที่มบีรเิวณอยู่รอบชุมชนมีพื้นที่ไม่มากนักแต่
ชาวบา้นจะพึง่พาไดค้อ่นขา้งเต็มรูปแบบในสมยัก่อนไม่
มกีารตัง้กฎระเบยีบในการเข้าไปใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่า
ดอนปู่ ตาท าให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่าดอนปู่ ตาในการหาอาหารหาสมุนไพร
หาฝืนเป็นอย่างมากท าให้ทรพัยากรในพื้นที่ป่าลงน้อย
ท าให้ชุมชนมองเห็นปัญหาถึงปัญหาหรอืผลที่จะตาม
เกี่ยวกับป่าดอนปู่ ตาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปฏมิากรสอนชะเดช (2560) ไดศ้กึษาเรื่องภูมปัิญญาใน
การจดัการป่าชุมชนดอนปู่ ตาบ้านหนองหินต าบลโคก
กอ่อ าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคามจากการศกึษาพบว่า
ป่าชุมชนดอนปู่ ตาชาวบ้านหนองหินจะมีการใช้
ประโยชน์อยู่ 2 ประการคอื 1) ใชเ้ป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆเกีย่วกบัผปีู่ ตาเช่นพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ ตา
พธิเีสีย่งทายสภาพดนิพธิบีนบานเฉพาระราย 2) ใชเ้ป็น
สถานที่ใช้ประโยชน์ทัว่ๆไปของชุมชนเช่นหาพืชหา
อาหารในบรเิวณป่าดอนปู่ ตาโดยมเีงื่อนไขป่าดอนปู่ ตา
มตีน้ไมป้ระเภทต่างๆและพืชผกัเห็ดแมลงพืชสมุนไพร
เป็นตน้ทีพ่บในป่าดอนปู่ ตา 
 จากการศึกษาภูมิ ปัญญาของชาวบ้านที่
เกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาถือว่าไดกุ้ศโลบาย
ของบรรพชนชาวอีสานในการร ักษาป่าให้เ ป็นที่
สาธารณะประโยชน์ร่วมกนัในการที่จะน าไปสู่ความสุข
ความอุดมสมบูรณ์ที่ย ัง่ยืนตลอดไปจนถึงภูมปัิญญาใน
การอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาเป็นกระบวนการจัดการทาง
สงัคมแบบดัง้เดมิเพราะเป็นสงัคมขนาดเล็กไม่ไดพ้ึ่งพา
ปัจจัยภายนอกต่างๆมากนักเป็นสงัคมที่พึ่งพาตนเอง
อาศยัธรรมชาติและความสมัพันธ์ของคนในชุมชนสิ่ง
เหนือธรรมชาตสิิง่เหล่านัน้คอืความเชื่อความศรทัธาใน
อ านาจเร้นลับต่อสิ่งเหนือธรรมชาติของผีปู่ ตาน ามา

ควบคุมพฤติกรรมคนของมนุษย์ไม่ให้บุกรุกธรรมชาติ
มากเกินไปข้อค้นพบของชาวบ้านชยัวารมีีภูมปัิญญา
ชาวบา้นในหลายดา้นเชน่ความรู ้
  ความเชื่อประเพณีพิธีกรรมศกัยภาพของ
ชาวบ้านที่น ามาใช้ในการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตาโดยใช้
ศกัยภาพและทุนที่มอียู่ภายในชุมชนเขา้มาอนุรกัษ์ป่า
ดอนปู่ ตาในการความอุดมสมบรูณ์ชาวบา้นกจ็ะสามารถ
ทีจ่ะอนุรกัษ์ใหป่้ากลบัมามคีวามสมดุลและสามารถเขา้
ไปใชป้ระโยชน์หาอาหารสมุนไพรภายในป่าดอนปู่ ตา
บ้านชัยวารี ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ ัย จังหวัด
รอ้ยเอด็ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 ในการศกึษาภูมปัิญญาชาวบ้านในการอนุรกัษ์
ป่าดอนปู่ ตานัน้ น่าจะได้ศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 
ป่าดอนปู่ ตาเป็นป่าวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งมีเ ป็น
จ านวนมากในภาคอสีานแต่งยงัการเอาใจใส่และการเขา้
มาดแูละแบบจรงิจงัจากทางราชการทัง้ๆ ที่ป่าดอนปู่ ตา
เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีววิทยาทัง้
พนัธ์พชืและพนัธ์สตัว์เป็นสิง่รกัษาสมดุลของธรรมชาติ
ถ้าหากให้ความส าคญักบัภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการ
น าเอาความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านมา
ประยุกต์ใชค้วบคูก่บัการพฒันาอย่างเหมาะสมโดยผนึก
ก าลงัชุมชนหมู่บา้นใกล้และไกลมาแลกเปลี่ยนความรู้
ฟ้ืนฟูวิถีชีวติภูมิปัญญาในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนที่มีอยู่
แลว้ใหอุ้ดมสมบรูณ์เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติแหล่ง
รวบรวมสมุนไพรและความสมดุลของธรรมชาติเป็น
แหล่งรวมใจสร้างความสามคัคีและความกตัญํูต่อ
บรรพชนท าใหค้นในชมุชนสามารถพึง่พาตวัเองได ้
8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) การศกึษาวจิยัเชงิเปรยีบเทียบศกัยภาพของ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตจิากป่าดอนปู่ ตาบา้นชยั
วาร ีต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยัจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 2) แนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยใชภู้มปัิญญา
ของชาวบ้านในการจัดการป่าดอนปู่ ตาบ้านชัยวาร ี
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
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