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บทท่ี 1  
บทน ำ  

 
การวจิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปัิญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดการ
สิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สามารถ
ด าเนินการไดเ้องในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชก้ารวจิยัในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนร่วม โดยไดท้ าการเลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ ในพื้นที่ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหง ีต้นน ้าของแม่น ้าปาย เป็นพืน้ทีศ่กึษา
ในส่วนของบทที ่1 ไดก้ล่าวถงึ ทีม่าและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิการ
วจิยั ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ทีไ่ดร้บั และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 การตัง้ถิน่ฐานและการอยู่อาศยัของมนุษยส์่วนใหญ่จะมกีารพื้นที่อยู่ในลุ่มน ้าเป็นหลกั 
เนื่องจากน ้ าเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวติ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บรโิภค และการที่ พื้นที่
เหล่านัน้จะมคีวามชุมชืน้ มกีารปกคลุมดว้ยสภาพป่าไมต้ามธรรมชาตทิีม่คีวามสมบูรณ์ อย่างไร
กต็ามในปัจจุบนัพบว่าในพืน้ทีเ่หล่านี้ไดม้กีารใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอยา่งไมม่กีารจดัการทีด่ ี
การใช้โดยไม่มีการอนุรกัษ์ การปล่อยของเสียกลบัคืนสู่ธรรมชาติ และการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการท ามาหากนิของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน ้าอย่าง
มาก ตลอดจนความเป็นอยู่และการท ามาหากนิของประชาชนที่อาศยัอยู่ในท้องถิน่นัน้เสมอมา
ปัญหาส่วนหนึ่งเกดิเนื่องจากการขาดความรู ้ความเขา้ใจในการใช้ทรพัยากร เช่น การโค่นถาง
ป่าเพื่อน าที่ดนิมาใช้ท าการเกษตร และการท าไร่เลื่อนลอย การเผาป่าด้วยสาเหตุต่างๆ กัน 
โดยเฉพาะการเผาป่าเพื่อบุกเบกิที่ดนิมาใช้ท าการเกษตรหรอืเนื่องจากผู้คนที่เขา้ไปหาของป่า 
ท าไม ้และเทีย่วป่า   
 จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีแนวทางในการแก้ไขหลากหลายวิธี แต่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็มากนัก ซึ่งเมื่อยอ้นกบัมาดูสาเหตุแห่งปัญหาแล้วต่างเกดิจากความไม่เข้าใจ การ
ขาดการมสี่วนรว่ม และทีส่ าคญัองคค์วามรูน้ัน้จะต้องเกดิมาจากในชุมชนเอง โดยในปัจจุบนัการ
เสื่อมสลายของทรพัยากรเกดิขึน้อย่างรุนแรงและรวดเรว็ ทัง้ในประเทศไทยและก าลงัเกดิขึน้ทัว่
โลกโดยการบุกรุกเข้ามาของวฒันธรรมการบรโิภคจากผู้รุกรานจากภายนอก นอกจากจะเป็น
การเขา้มาแย่งชงิทรพัยากรที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติของผู้คนเหล่านัน้ ยงัเป็นการท าลายล้าง
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วฒันธรรมของชนเผ่าเหล่านัน้อกีด้วย กล่าวอกีนัยหนึ่งคอื เป็นการสูญเสยีสิง่ที่เราเรยีกว่า ภูมิ
ปัญญาพื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรอืความรู้พื้นบ้านโดยที่สิ่งที่เราเรียกว่า "ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่" (Indigenous Knowledge) หรอื "ภูมปัิญญาชาวบา้น" กด็ซีึง่หมายถงึ สตแิละปัญญาอนั
เกดิจากการเรยีนรูส้ะสมถ่ายทอดประสบการณ์ทีย่าวนานของผูค้นในทอ้งถิน่ซึง่ไดท้ าหน้าทีช่ีน้ า
ว่าการจะใชช้วีติอย่างยัง่ยนืถาวรและกลมเกลยีวกบัเพื่อนมนุษยด์้วย กนัเองและกบัสิง่แวดลอ้ม 
หรอืธรรมชาตริอบตวันัน้ ท าไดอ้ยา่งไร  
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัในภาคเหนือของประเทศไทย มคีวามโดดเด่นหลาย
ลกัษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมปิระเทศ ความหลากหลายด้านวฒันธรรม และความหลากหลาย
ของประชากรจากหลายกลุ่มชาตพินัธุ ์นบัเป็นจงัหวดัทีส่ถติน่ิาสนใจหลายอย่าง เช่น มปีระชากร
เบาบางทีสุ่ดในประเทศ และมปีระชากรน้อยมากเป็นอนัดบั 5 ในขณะทีม่พีืน้ทีม่ากเป็นอนัดบั 8 
ของประเทศ อ าเภอเมอืงแม่อ่องสอนถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั โดยทีแ่ม่ฮ่องสอนไดช้ื่อ
ว่าเป็น เมอืงสามหมอก เนื่องจากมสีภาพภูมปิระเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน สภาพ
อากาศมหีมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี  นอกจากนี้ความส าคญัอีกด้านของอ าเภอ
เมือง จังหวัดแม่อ่องสอนคือ การที่ประชากรและชาติพันธ์ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มีความ
หลากหลาย ทัง้คนเมอืง ชาวไต (ไทใหญ่) จนีฮ่อ พม่า และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวรอ้ยละ 60 
ของประชากรทัง้หมด ได้แก่ มง้ (แมว้) ลซีู (ลซีอ) ล่าหู่ (มูเซอ) ลวัะ และปกฺกะญอ (กะเหรีย่ง) 
เป็นต้น โดยต่างรกัษาวฒันธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างด ีรวมถึงขนบ ประเพณี และการ
ด ารงชวีติ ขณะเดยีวกนัก็อยู่ร่วมกบัเพื่อนบ้านที่มวีฒันธรรมต่างกนัได้โดยไม่เคยปรากฏความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมแต่อย่างใด อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนแบ่งพืน้ทีก่ารปกครอง
ออกเป็น 7 ต าบล 75 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.จองค า ต.หว้ยโป่ง ต.ผาบ่อง ต.ปางหมู ต.หมอกจ าแป่ 
ต.หว้ยผา ต.หว้ยปลูงิ โดยมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 2,483 ตารางกโิลเมตร และมปีระชาการทัง้สิน้ 52,000 
คน ในปัจจุบนั จากสภาพภูมปิระเทศที่เทอืกเขาสลบัลุ่มน ้า ส่งผลใหอ้ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่อ่อง
สอน มทีีร่าบอยู่น้อยมาก ประชากรส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่บรเิวณที่ราบรมิฝัง่น ้า และเป็นแหล่งที่
อยู่อาศยัของชุมชนดงัเดมิที่ตัง้รกรากมาช้านาน รวมทัง้เป็นที่ท ากินของประชาชน ในปัจจุบนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่อ่องสอนเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวางในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่ องจากเป็นพื้นที่ต้นน ้ า มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีลักษณะสัณฐานทางธรณีวิทยาที่
หลากหลาย เป็นตน้  
 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
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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 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ การพฒันา
ชุมชน สงัคม การบรหิารจดัการองค์กร และการบรหิารประเทศในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีทีผ่่าน
มาเป็นจ านวนมาก และมกีจิกรรมทีอ่ยู่ในลกัษณะที่เขา้ขา่ยของการใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่ได้รบัการยอมรบัหลายกิจกรรมเช่นเดียวกัน โดยการรบัรู้และการประยุกต์ใช้ผ่านหลาย
ช่องทาง ทัง้ผู้น าความคิด กลุ่มวิชาการ การสัมมนา โรงเรียน ภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ 
สื่อมวลชน ประชาสงัคม และกลุ่มการเมอืง จากที่ผ่านมาการน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใชไ้ดน้ าไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ มากมายในชุมชน  
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรพัยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน
อ าเภอเมอืง ไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบของพืน้ทีภู่มศิาสตร ์ชาตพินัธ ์รวมถงึ โดยประชาชนทีอ่าศยั
อยู่ในพื้นที่นัน้มกีจิกรรมต่างๆ มากมายทัง้ การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว หรอืการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการด าเนินกิจกรรมในตอนบนของพื้นที่ต้นน ้ า ซึ่ง
ประกอบกบัการอพยพยา้ยถิน่ฐานเขา้อยู่อาศยัและการประกอบอาชพี ธุรกจิเป็นจ านวนมาก ท า
ให้มจี านวนประชากรเพิม่มากขึน้ รวมทัง้มกีารลุกล ้าป่าไมต้้นก าเนิดของแม่น ้าท าให้ปรมิาณน ้า
น้อยลง พรอ้มกบัจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกนั จงึท าให้ไม่มกีารอนุรกัษ์ต้นน ้าไว ้
และการดูแลรกัษาในดา้นของคุณภาพน ้ากอ็าจเป็นไปไดย้ากเนื่องจากมจี านวนของ รา้นอาหาร 
หรอืกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน ้าเพิม่มากขึ้น ประชาชนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัแมอ่่องสอนจงึไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างชดัเจน  
 ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบน
ฐานเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มชาตพินัธ ์ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงค ์
เพื่อศึกษาแนวทางในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยอาศยัหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงซึ่งจะเป็นการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกดิการพฒันาการ
การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพที่น าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยลดความ
เสีย่งเกีย่วกบัความแปรผนัของธรรมชาตแิละปัจจยัต่างๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความ
มเีหตุมผีล สติปัญญา ตลอดจนการสรา้งภูมคิุ้มกันที่ด ี มคีวามรู ้ความเพียรและความอดทน 
การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัอนัน าไปสู่ความสมคัรสมานสามคัค ีโดยการเริม่ต้นจากชุมชน และ
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ขยายไปยงัหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นการสรา้งเครอืข่ายชุมชนพอเพยีงทีเ่ชื่อมโยงโดยยดึหลกัการ
ไม่เบยีดเบยีน แบ่งปันและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนับนพืน้ฐานความพอม ีพอกนิ พอใชแ้ละพอใจ 
จนน าไปสู่การปฏบิตัิที่มปีระสทิธภิาพในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ สู่อนาคตที่
ชุมชนตอ้งการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพืน้ทีต่่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาบรบิทพื้นที่ และศกัยภาพชุมชนในการจดัการการจดัการสิง่แวดล้อมและ
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 2. เพื่อวเิคราะห์ ปัญหา และเหตุ ของปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดล้อมและ
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 3. เพื่อศกึษารูปแบบของการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
แมฮ่่องสอน  
 4.เพื่อให้สรา้งแนวทางของชุมชนในการวเิคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ปรมิาณและคุณภาพจดัการและจดัสรรทรพัยากรน ้าทัง้ทางดา้นปรมิาณใหเ้พยีงพอ
และมนี ้าทีม่คีุณภาพดทีีส่ามารถด าเนินการไดเ้องภายในชุมชน 
 
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 าเนินการวจิยัทัง้สิน้
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 4. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ พืน้ทีท่ าการศกึษา คอื บ้านนาปลาจาด บ้านคาหาน บา้นหว้ยผึ้ง 
และบา้นหว้ยผา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ดงัภาพที ่1.1 และภาพที ่1.2 
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พืน้ทีศึ่กษา 

ภำพท่ี 1.1 แสดงทีต่ ัง้ของพืน้ทีศ่กึษา 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ภำพท่ี 1.2 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 



 

 1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1.4 แสดงกรอบแนวคดิในการด าเนินการวจิยั 

กำรสร้ำงรปูแบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อมและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ในชุมชนพืน้ทีต้่นน า้ 

กิจกรรมกำรส ำรวจ/วิจยั สรำ้งแบบ
แผนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในชุมชน 

- เวทชีมุชนแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้
- ส ารวจและหาขอ้มลู 

- วางแผนการวจิยั 

- ลงมอืปฏบิตักิาร 
- สรา้งทมีงานและเครอืขา่ย 

- สรุปแนวคดิและทฤษฏทีีไ่ด ้

- สรา้งผลงานจากองคค์วามรูท้ีไ่ด ้

 
- ชุมชนท่ีมีศกัยภำพในกำรจดักำรปัญหำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
- คณุภำพส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ิมขึ้น  

- ต้นแบบในกำรเผยแพร่สู่ชุมชนอ่ืน  

ภมิูปัญญำท้องถ่ิน 

ระบบสำรสนเทศ ศกัยภำพของชมุชน 

ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัจจยัขบัเคลื่อน 

- ความร่วมมอืของชุมชน 
- ความตอ้งการของชุมชน    
- ความร่วมมอืระหว่างชุมชน
และนกัวชิาการ 

 
 
 
 
 

ปัจจยัสนับสนุน 

- ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ น ว
เศรษฐกจิพอเพยีง 
- ทุนเดมิ/วตัถุดบิในชุมชน 
- ความรูห้ลกัวชิาการ 
- ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง 
นกัวชิาการ/ชุมชนทอ้งถิน่ 
 

 
 
 
 

ถ่ำยทอดสู่ชมุชนอ่ืน องคค์วำมรูเ้พื่อพฒันำประเทศ ถ่ำยทอดสู่ระดบันำนำ
ติประเทศ 

 

ปัญหำกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและกำร
ลดลงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
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ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1. ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิจากการบูรณาการการจดัการทรพัยากรน ้า ทัง้ทางดา้นความ
หลากหลาย ระบบนิเวศ ที่เกดิจากความมสี่วนร่วมของชุมชนและอาศยัฐานภูมปัิญญาท้องถิ่น 
บนแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2. ได้ชุมชนต้นแบบในการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 กำรจัดกำร หมายถึง  รูปแบบของกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกและร่วมด าเนินกิจกรรม เพื่อ
แก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือกไว้ร่วมกันติดตามและประเมนิผลของการด าเนินกิจกรรม และ
รว่มกนัรบัผลประโยชน์จากกจิกรรมทีด่ าเนินการแกปั้ญหา 
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ หมายถึง ความหลากหลายทางชวีภาพในส่วนของ
ทรพัยากรน ้ าและป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงี บ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 กลุ่มชำติพันธ์ หมายถึง กลุ่มชาติพันธ์ไทยใหญ่ในพื้นที่  บ้านนาปลาจาด ต าบล 
หว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  

 
 
 
 


