
 

 ก 

บทคดัย่อ  
 
 การวจิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิน่ ของกลุ่มชาตพินัธุ์ ใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบของการจดัการสิง่แวดลอ้ม
และการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ของกลุ่มชาตพินัธ ์ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน 
ซึ่งการวจิยัครัง้นี้ได้ใช้การวจิยัในรูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม โดยได้ท าการ
เลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ ซึง่ผลการศกึษา พบว่า กจิกรรมทีส่่งเสรมิการจดัการและอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย  
 การป้องกนัไม่ให้เกดิไฟป่าและการเผาในที่โล่งในชุมชนกจิกรรมการป้องกนัไม่ให้เกิด
ไฟป่าและการเผาในที่โล่งในชุมชน ซึ่งมกีจิกรรมย่อยๆ ที่ส าคญั ได้แก่ กิจกรรมก าหนดพื้นที่
ทางการเกษตร กจิกรรมลดการเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร การลดการเผาเศษวสัดุเหลอื
ใชท้างการเกษตรจะท าโดยการน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกั กจิกรรมการท าแนวกนัไฟ กจิกรรมเดนิป่า
เฝ้าระวงัไฟ บรเิวณรอบๆ หมูบ่า้น   
 กิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันมลพิษทางน ้ าที่เกิดจาก
การเกษตร ซึ่งการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของเกษตรมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่งการเพิม่ขึ้นของจาก
ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นจะท าให้เกษตรกรสามารถใช้และก าจัดรวมทัง้ป้องกันมลพิษที่เกิดจาก
การเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษทางน ้ าและทางดินซึ่งเป็นการ
อนุรกัษ์และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในพืน้ที่ 
 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า เพื่อใหช้าวบา้นไดร้บัทราบถงึคุณภาพน ้าทีใ่ชใ้นการอุปโภค
บรโิภค และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสมกบัชุมชนและตรงกบัความต้องการของ
ชาวบา้น 
 การปรบัปรุงคุณภาพน ้าน ้าดื่มน ้าใช้ในชุมชน การจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
ทางด้านการปรบัปรุงคุณภาพน ้าแบบต่างๆ ทัง้ทางด้านน ้ าดื่มน ้ าใช้และทางด้านการบ าบัด
มลพษิทางน ้า เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ จนน าไปสู่การจดัท าคู่มอืการปรบัปรงุคุณภาพ
น ้าในรปูแบบต่างๆ ฉบบัประชาชนรว่มกนั  
 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน ้ า เพื่อการ
ตดิตามตรวจสอบแบบชวีวถิ ีพบว่า พบว่าสาหรา่ยขนาดใหญ่ และแมลงน ้าเป็นสิง่มชีวีิตทีอ่าจใช้
เป็นดชันีชีวภาพที่บ่งชี้สภาพแวดล้อมได้อย่างเด่นชดัและท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้
ความเขา้ใจและความตระหนกัถงึสภาพแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าและความ
หลากหลายทางชวีภาพการด าเนินกจิกรรมนี้สามารถไดก้ลุ่มเยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ จ านวน 
4 โรงเรยีน ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านหว้ยผึ้ง โรงเรยีนบ้านบ้านคาหาญ โรงเรยีนบ้านนาปลา
จาด โรงเรยีนบา้นหว้ยผา ซึง่จะน าความร่วมมอืไปสรา้งเป็นเครอืข่ายในการจดัการและอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีลุ่่มน ้าต่อไป  
 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพื้นที่ พบว่า การจดัการในชุมชนจะเป็นการเลือกและอาสาสมคัร ในการดูแล รกัษาและ
บรหิารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของปรมิาณและคุณภาพของน ้า รวมถงึการใชน้ ้าอกีดว้ย โดย
ลกัษณะของการจดัการและปัญหาในแหล่งน ้าของพื้นทีต่้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้าของแม่น ้า
แม่สะหง ีมวีาระการท างาน และมกีารหมุนเวยีนกนัเป็นผู้น า และบางครัง้จะมกีารสบืต่อกนัใน
ครอบครวั รวมทัง้ยงัมกีารก าหนดพื้นที่เพื่อที่จะท าการบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาใน
พืน้ทีบ่รเิวณฝายน ้าล้นของหมู่บา้นเพื่อไม่ใหม้กีารจบัสตัว์น ้าและบุกรุกพื้นทีโ่ดยรอบซึ่งผลจาก
การด าเนินกจิกรรมท าใหเ้กดิขึน้ทีส่ าหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธป์ลา 
และมกีารขยายพนัธ์ของปลาเพิ่มขึ้นหลายชนิด เช่น ปลาจาด ปลาพวง รวมทัง้ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรน ้าในพืน้ที่อกี
ดว้ย 
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Abstract 
 

This research entitle of the integration of the environmental management with 
the biodiversity conservation to maintain a sufficiency economy based of ethic group in 
Muang District, Mae Hong Son province area. The main objective was to study the 
patterns in environmental management and the conservation of the biodiversity to 
maintain a sufficiency economy based by the local community in establishing “self-help” 
protocols. This research was using a participation action research pattern.  Shan ethics 
had chosen as the sampling group. The findings was the activities which could promote 
the management and the conservation of the biodiversity on the sufficiency economical 
based composed of  
 The protection of wildfire activity and the opened combustion in the community 
activity, all of activities had the important activity such as the specification of agriculture 
area activity that specified the area which had wildfire ignition area that could spread 
fire to another area to be a wildfire further.  The decreasing in useless materials 
combustion by applying them made as a compose fertilizer. The fire protection line area 
setting activity had done by the trekking volunteers who were a wildfire observer in the 
area around the community.  
 The knowledge and the realization in agriculture water pollution protection 
activity which increased for agriculturists, could used and eradicated and also protected 
in the agriculture pollution in the correct and proper ways. From all of these ways the 
water and ground pollutions could be decreased and then the biodiversity would be 
increased in the future. 
  The water quality tests in the community that would be a knowledge wisdom 
creation which relative to the water resource management and the water resource 
conservation. These water quality investigation would pushed the people to know the 
quality of consuming water and for people to find out the proper way in solving water 
quality problem with conserve the need of people in community.  
 The drinking water quality and the consuming water improving in the community. 
The water resource management and conservation in many items and the water 
pollution treatment in most successively understanding ways for the people that brought 
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to get the improving quality of water handouts in many models together to receive a 
community copy.  
 The utility of the diversity, which using as the water quality indicators, for bio-
pathway audit found that the large algae and aquatic insects as the livings with could be 
the clearly biological index. In the activities, the participants had got the best 
knowledge, the understanding and the awareness to the community circumstances. 
 The teenager network setting in keeps watching the water quality and the 
biodiversity activity. This activity, the teenagers from 4 schools (Huey-Phung School, 
Kha-Han School, Na-Pra-Jard School and Huey-Pha School) gathered together  to 
participate to set the biodiversity conservative and management networks in the 
watershed area further. 
  The folk wisdom of the resource conservation and the resource management 
and the biodiversity in the area found that the management in community were a 
volunteer selection in looking after, preserving and managing in both water qualities and 
quantities including the water utilization. In proceeding the water resource management 
and problems specified as the top-stream, middle-stream and down-stream of Mae Sa 
Khee river had a specific time and the calculatedly leaders or could be inherit the 
family. Moreover, the community had set up of water and fish ordained in the area of 
community weir for prohibiting of aquatic animal catching and trespass around this area. 
From the activities proceedings, there was the conservation of biodiversity area for fish 
seeds occurring along the river. There was more in fish breeding in many fish species 
such as Poropuntius fish and mahseer barb fish. This area had been an ecotourism 
resource and a learning source in case of water resource biodiversity in these areas 
also. 
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