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บทท่ี 1  
บทน ำ  

 
การวจิยัเรื่อง การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ของ

กลุ่มชาตพินัธ ์ ในพื้นที่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาแนวทาง
ในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชก้าร
วจิยัในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม โดยได้ท าการเลอืก กลุ่มชาตพินัธ์ไทยใหญ่ 
ในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีลุ่่ม
น ้ าแม่สะหงี ต้นน ้ าของแม่น ้ าปาย เป็นพื้นที่ศึกษาในส่วนของบทที่  1 ได้กล่าวถึง ที่มาและ
ความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิการวจิยั ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 ในปัจจุบนันี้ปัญหาสิง่แวดลอ้มมกีารเปลี่ยนแปลงรปูแบบอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้มคีวาม
รนุแรงมากขึน้เรื่อยๆ ปัญหาเหล่านี้ก าลงัส่งผลกระทบต่อประชาชนและยิง่ทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ 
ท าใหภ้าครฐัไดพ้ยายามก าหนดนโยบายดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดย
มุ่งให้เกดิการแก้ปัญหา แต่ในทางตรงกนัขา้มวธิกีารเหล่านัน้กลบัสรา้งและพอกพูนปัญหาเพิม่
ขึน้กบัทุกภาคส่วนในสงัคม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นนโยบายและวธิกีารที่ขาดการมสี่วนร่วมใน
การคิด วางแผน และปฏิบัติการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึง
กระบวนการขบัเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาที่เกดิขึน้ขาดความยัง่ยนื 
และค านึงถงึความเป็นตวัตน วถิชีวีติ วฒันธรรมและประเพณ ีของคนในแต่ละพืน้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิ 
  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตัง้อยูท่างทศิเหนือของประเทศไทย เป็นจงัหวดัทีม่ภีูมปิระเภทเป็น
ภูเขาสลบัซบัซอ้น มแีม่น ้าหลายสายรวมทัง้ยงัเป็นเป็นแหล่งพื้นที่ต้นน ้าทีส่ าคญัของภาคเหนือ
และของแม่น ้ าหลายสายด้วยเช่นกัน จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นลักษณะดังกล่าวของ
แม่ฮ่องสอนจงึท าให้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้อ าเภอเมือง มพีื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
สลบัซบัซอ้น มทีีร่าบอยูน้่อยมาก จงึเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนดงัเดมิทีต่ ัง้รกรากมาชา้นาน 
และเป็นทีท่ ากนิของประชาชน หลายกลุ่มหลายชาตพินัธ ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น 
ไทยใหญ่ มูเซอร์ ลีซอ จนีฮ่อ กะเหรี่ยง ตองสู เป็นต้น พื้นที่ต้นน ้ าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจงึ
จดัเป็นพื้นที่ที่มกีารการต่อตัง้ชุมชนใกล้ ๆ กบั แม่น ้าที่ไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นแหล่งต้นน ้าที่
ส าคญัได้แก่ เช่น แม่น ้าปาย แม่น ้าแม่สะมาด แม่น ้าแม่ฮ่องสอน แม่น ้าแม่สะงา แม่น ้าแม่สะง ี
แมน่ ้าแมจ่า๋ แมน่ ้าของ เป็นตน้ 
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 อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัคงสภาพความเป็นธรรมชาติ มสีภาพเป็นที่ราบ 
เชงิเขาและภูเขาสลบัซบัซอ้น อยู่ในเขตป่าสงวนและแหล่งต้นน ้าล าธาร และเป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้า 
ในปัจจุบนัได้มแีนวทางการส่งเสรมิให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ประชากรส่วนใหญ่ มี
อาชพีท านา ท าไร ่ท าสวน และรบัจา้ง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนเผ่า ชาตพินัธ ์ต่างๆ ซึง่
ในปัจจุบนัพื้นที่ดงักล่าวได้มกีารลดลงของความหลากหลายทางชวีภาพอย่างรวดเรว็ประกอบ
กบัการเกิดภยัพบิตัิทางธรรมชาติที่มคีวามรุนแรงมากขึ้น จงึส่งผลต่อความหลากหลายทาง
ชวีภาพโดยตรง ทัง้ในส่วนของป่าไม ้น ้า ดนิ และสตัวอ์ื่นๆ ซึง่จะต้องส่งผลใหว้ถิชีวีติของผู้ทีอ่ยู่
อาศยัในพืน้ที่ดงักล่าวมคีวามเสยีงต่อการด าเนินชวีติ รวมทัง้เสี่ยงต่อการบุกรุกท าลายเพื่อเปิด
พื้นที่ในการเกษตรกรรมเพื่อหลกีเลีย่งจากภยัพบิตัซิึ่งจะท าใหปั้ญหามคีวามซบัซ้อนและอยาก
ต่อการแกไ้ขในอนาคตต่อไป  
 เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนใน
ทุกระดบัตัง้แต่ ครอบครวั ชุมชน จนถงึรฐั ทัง้ในกาพฒันาและบรหิารประเทศใหด้ าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภวิตัน์ ความพอเพยีง 
หมายถงึความพอประมาณ ความมเีหตุผล การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อผลกระทบใดๆ 
อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นี้จะต้องอาศยัความรอบรูค้วามรอบคอบ 
และความระมดัระวงัอย่างยิง่ ในการน าวชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการ
ทุกขัน้ตอน 
 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีติ การพฒันาชุมชน 
สงัคม การบรหิารจดัการองคก์ร และการบรหิารประเทศในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีทีผ่่านมาเป็น
จ านวนมาก และมกีจิกรรมทีอ่ยู่ในลกัษณะทีเ่ขา้ข่ายของการใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ดร้บั
การยอมรบัหลายกิจกรรมเช่นเดยีวกนั โดยการรบัรูแ้ละการประยุกต์ใช้ผ่านหลายช่องทาง ทัง้
ผูน้ าความคดิ กลุ่มวชิาการ การสมัมนา โรงเรยีน ภาคธุรกจิ องค์กรภาครฐั สื่อมวลชน ประชา
สงัคม และกลุ่มการเมอืง จากที่ผ่านมาการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้น าไปสู่การ
แกปั้ญหาต่าง ๆ มากมายในชุมชน  
 จากที่กล่าวมาทัง้หมดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษาการจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพนัธ์  ในพื้นที่ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน มจีดุประสงค ์เพื่อศกึษาแนวทางในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ
อย่างยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง โดยอาศยัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่จะเป็นการประยกุตใ์ช้
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาการการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพทีน่ าไปสู่ความสามารถในการ
พึ่งตนเอง โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความแปรผนัของธรรมชาติและปัจจยัต่างๆ โดยอาศัย
ความพอประมาณและความมเีหตุมผีล สติปัญญา ตลอดจนการสรา้งภูมคิุ้มกนัที่ด ี มคีวามรู ้
ความเพยีรและความอดทน การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอนัน าไปสู่ความสมคัรสมานสามคัค ีโดย
การเริม่ต้นจากชุมชน และขยายไปยงัหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นการสรา้งเครอืข่ายชุมชนพอเพยีง
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ที่เชื่อมโยงโดยยดึหลกัการไม่เบยีดเบยีน แบ่งปันและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนับนพื้นฐานความ
พอมี พอกิน พอใช้และพอใจ จนน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความ
หลากหลายทางชวีภาพ สู่อนาคตทีชุ่มชนตอ้งการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพืน้ทีต่่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ และศักยภาพชุมชนในการจดัการความหลากหลายทาง
ชวีภาพในพืน้ที ่
 2. เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา และเหตุ ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชวีภาพในพืน้ที ่ 
 3. เพื่อศกึษากจิกรรมที่ส่งเสรมิการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืบน
ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ของ
กลุ่มชาติพนัธ์  ในพื้นที่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในครัง้นี้ เพื่อให้งานวิจยับรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวจ้งึได้มกีารก าหนดกรอบของการท าวจิยัรวมทัง้ก าหนดขอบเขตของการวจิยั
ไวด้งันี้  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่การส ารวจทรพัยากรน ้า 
การสร้างความตระหนักถึงปัญหาทรพัยากรน ้ า ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรน ้า รปูแบบกจิกรรมทีใ่ชใ้นการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ ประชากรกลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ ในพืน้ที ่บา้นนาปลา
จาด บ้านคาหาน บ้านห้วยผึ้ง และบ้านห้วยผา ต าบลห้วยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ซึง่เป็นพืน้ทีต่น้น ้าของแมน่ ้าปาย  
 3. ขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิ ัยทัง้สิน้
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 4. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ พืน้ทีท่ าการศกึษา คอื บ้านนาปลาจาด บ้านคาหาน บา้นหว้ยผึ้ง 
และบา้นหว้ยผา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ดงัภาพที ่1.1 ถงึภาพที ่1.3 
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พืน้ทีศึ่กษา 

ภำพท่ี 1.1 แสดงทีต่ ัง้ของพืน้ทีศ่กึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
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บ้านนาปลาจาด
ประเทศพม่า

บ้านนาปลาจาด
ประเทศพม่า

 

ภำพท่ี 1.2 แสดงแผนทีท่ีต่ ัง้ของชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา 

 

ภำพท่ี 1.3 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
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กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจยั 
 โครงการวิจยัจะใช้กระบวนการวิจยั สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรยีนรู้ สร้าง
นวตักรรมในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการประยุกต์ในแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาเป็นฐานคิดในชุมชน อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมเข้ามาใช้
แก้ปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การให้ประชาชน เข้ามามีส่วน รวมทัง้ยงัเป็น
งานวจิยัทีส่ามารถถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัคนรุ่นต่อ 
ๆ ไปได้จนน าไปสู่ความยัง่ยนืของการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพและสามารถน าไป
ประยกุตแ์ละถ่ายทอดใหก้บักบัชุมชนอื่น ๆ ทีต่่อไปได ้ดงักรอบแนวคดิดา้นล่าง ดงัภาพที ่1.4 
 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                 

                                                                                                            
                                                                                         

ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1. เกดิเป็นองคค์วามรูใ้นการวจิยัและพฒันาการแกปั้ญหามลพษิทางน ้าต่อไปในอนาคต
เนื่องจากเป็นการศกึษาทัง้ขอ้มลูพืน้ฐานและการน ามาประยกุตใ์ช ้
 2. เกดิการแนวทางทีเ่หมาะสมและเกดิการเรยีนรูเ้กดิจติส านึกถงึปัญหามลพษิทางน ้าใน
ชุมชนของตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได ้
 
 
 
 

ปัญหาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

เป้าหมาย 

การวจิยั 

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภูมปัิญญาท้องถิ่น และสากล 

ทดลอง
ปฏิบัต ิ

การจัดการความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

แนวทางการ
แก้ปัญหา 

- ชาวบ้าน 
- ทมีวจิยั 

- หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

ภาพที ่1.4  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
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