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ควำมส ำคญั และท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  

ปญัหาสิง่แวดลอ้มเกดิขึน้จากการทีม่นุษยไ์ดใ้ชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็น
ปจัจยั พืน้ฐานในการด ารงชวีติมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน สถานภาพของทรพัยากรจะเป็นสิง่ก าหนด
ลกัษณะของการประกอบอาชพี เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ โดยมกีารน าเทคโนโลยมีาเป็นปจัจยัเสรมิ
ถงึประสทิธภิาพในการประกอบอาชพีนัน้ และผลทีเ่กดิขึน้กค็อื ผลผลติ (production) และปญัหา
สิง่แวดลอ้ม  ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จงึจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื ปญัหามลภาวะหรอืปญัหา
ดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมลง และปญัหาการลดลงของทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืปญัหาทางดา้น
ปรมิาณของสิง่แวดลอ้ม  มนุษยจ์งึไดพ้ยายามหาแนวทางปอังกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรบัปญัหาสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (ชูชยั ศุภวงศ ์ และคณะ, 2542 : 23 - 67) ได้
รายงานสถานการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2538 ต่อ
องคก์ารอนามยัโลก พบว่าปญัหาของสิ่งแวดล้อมคือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการ
ลดลงของทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามรนุแรงขึน้จนเกดิภาวะวกิฤตขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
กล่าวคอืทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศถูกท าลายและเริม่ขาดแคลน เช่นพืน้ทีป่า่ไมจ้ านวนรอ้ยละ 54 
ของพืน้ทีป่ระเทศลดลงจาก 171 ลา้นไรใ่นปี พ.ศ.2504 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 26.02 ในปี พ.ศ.2536 การ
ลดลงของพืน้ทีป่่าไม ้(ส านกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม, 2543 : 17) ตัง้แต่ปี พ.ศ.2504 – 2541 ปา่ไม้
ลดลงเฉลีย่ปีละ 2.43 ลา้นไร ่ โดยช่วงทีม่คีวามรุนแรงมากทีสุ่ดคอืช่วงพ.ศ.2519-2521 ลดลงเฉลีย่รอ้ย
ละ 6.2 ต่อปี และในช่วง พ.ศ.2538 – 2541 อตัราการลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 0.45 ต่อปี การลดลงของพืน้ที่
ปา่มสีาเหตุส าคญัมาจากการบุรกุพืน้ทีป่า่เพื่อการใชป้ระโยชน์ส าหรบัการเพาะปลกู ซึง่ส่งผลต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ เช่น สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 4 ชนิด นก 9 ชนิด 
สญูพนัธุไ์ปแลว้ ในขณะทีย่งัมสีตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงัอกี 105 ชนิด ไดร้บัการขึน้บญัชวี่าใกลจ้ะสญูพนัธุ ์
และมากกว่าครึง่หน่ึงของสตัวเ์หล่าน้ีอาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่า่   ส าหรบัทรพัยากรอื่น ๆ เช่น ดนิ น ้า แรธ่าตุ 
พลงังานและการประมง กม็แีนวโน้มลดลงเรือ่ง ๆ ตามความตอ้งการการบรโิภคของประชากรทีเ่พิม่
จ านวนมากขึน้ การพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม รวมทัง้ลทัธกิารบรโิภคนิยมแบบตะวนัตกของ
ประชากร ท าใหเ้กดิปญัหาคุณภาพของแหล่งน ้า ซึง่ในปจัจบุนัมเีพยีงรอ้ยละ 19 ทีอ่ยูใ่นเกณฑด์เีหมาะ
แก่การด ารงชวีติของสตัวน์ ้าและการอุปโภคตามปกต ิ ส่วนอกีรอ้ยละ 53 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ และรอ้ยละ 
28 มคีุณภาพต ่า สามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการคมนาคมเท่านัน้ ปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีงใน
เมอืงใหญ่ ๆ เช่นกรงุเทพและปรมิณฑล ปญัหาฝุ่นละอองและก๊าซพษิต่าง ๆ ปญัหามลพษิจากขยะ และ
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ของเสยีอนัตราย ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่านี้ลว้นส่งผลต่อคุณภาพชวีติของคนไทยไดท้ัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม  

 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นเครือ่งมอือย่างหนึ่งทีน่ ามาใชใ้นการ
รกัษาสิง่แวดลอ้มทีม่อียูร่อบๆ  ตวัเรา ทัง้ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มใหค้งสภาพไวม้ใิหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง การสญูเสยีและการท าลายเกดิขึน้  เกษม  จนัทรแ์กว้  (2536 : 99-100)  ไดก้ล่าวว่าการ
อนุรกัษ์เป็นการเกบ็รกัษาสงวนและการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เพื่อจะไดอ้ านวยให้
คุณภาพสงูในการสนองความเป็นอยูข่องมนุษยต์ลอดไปหรอือกีความหมายหนึ่งคอื เป็นการใชต้าม
ความตอ้งการและประหยดัไวเ้พื่อใชใ้นอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบั นิวตั ิ เรอืงพานิช (2546 : 45)   ทีก่ล่าว
ว่าการอนุรกัษ์เป็นการรูจ้กัน าทรพัยากรมาใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาด เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อมหาชน
มากทีสุ่ด  สญูเสยีน้อยทีสุ่ด ใชไ้ดน้านและตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์ใหท้ัว่ถงึกนัโดยถูกตอ้งตาม
กาลเทศะดว้ย (Time  and  Space)   

 การจดักิจกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยได้มกีารจดั
ด าเนินการทัง้ในระบบโรงเรยีน และนอกระบบโรงเรยีนโดยมเีป้าหมายท าส าคญัคอืการสรา้งจติส านึก
และความตระหนกัในการสงวนรกัษาและแก้ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ตามขอบเขตของสิง่แวดลอ้มคอื
ระดบัทอ้งถิน่ (local) ระดบัภมูภิาค (regional) และระดบันานาชาต ิ(global) มกีลุ่มเป้าหมายคอืเยาวชน
และประชาชน โดยการใหค้วามรูด้า้นสิง่แวดล้อมศกึษาแก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชน หน่วยงานของรฐั 
กลุ่มเอกชน และองค์กรอิสระ และกลุ่มศาสนา สิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบโรงเรียนได้มีการจดัท า
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา สอดแทรกเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตร ทัง้ในระดับ
ประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา ในรูปแบบการบูรณาการเขา้ไปในกลุ่มประสบการณ์และรายวชิา
ต่าง ๆ และการจดัเป็นรายวชิาด้านสิง่แวดล้อมศกึษา โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษา ส่วนการจดัการ
เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษาของหน่วยงานต่าง ๆ มกีารด าเนินการตามหลกัการมสี่วนร่วม หลกัการเรยีนรู้
รว่มกนั หลกัการบรูณาการ มุง่เน้นกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ทีเ่หมาะสมกบัระบบนิเวศ และสภาพ
ทอ้งถิน่ มกีารน ากจิกรรมในชุมชน ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ มาสรา้งเป็นแหล่งการเรยีนรู ้ (ชวศิ จติรวจิารณ์, 
2550 : 40) การจดักจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงึมรีปูแบบทีห่ลากหลาย
ตามสภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และระดบัความรุนแรงของปญัหา รูปแบบการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหลากหลายตามสภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้มทีม่อียู่ในแต่ละพื้นที ่และจดัด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการที่ใหทุ้นสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

 บา้นนาปลาจาด ตัง้อยู่หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตวั
เมอืงแม่ฮ่องสอนระยะทาง 35 กโิลเมตร อยู่ห่างจากชายแดนประเทศพม่าระยะทาง 20 กโิลเมตร มี
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ประชากรทัง้สิน้จ านวน 943 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ มทีรพัยากรทีส่ าคญัคอืแม่น ้าสะง ีซึง่มปีลา
จาดอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่ประชาคมหมู่บา้นได้ประกาศเป็นเขตอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์น ้า  พื้นทีบ่้านนาปลา
จาดมทีรพัยากรป่าไม้ที่มอุีดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน ้า ดงันัน้การที่จะอนุรกัษ์ป่าไมใ้ห้มคีวามยัง่ยนืจงึ
เป็นปญัหาของชุมชนที่ขาดรูปแบบและกระบวนการในการที่จะสร้างความรู้ความเขา้ใจ เจตคติ และ
ความตระหนกัในการทีจ่ะอนุรกัษ์สงวนป้องกนัรกัษาและใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื  
 
วตัถปุระสงคข์องโครงกำรวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาสถานภาพของป่าต้นน ้าหมู่บ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แมฮ่่องสอน 
 2. เพื่อสรา้งรูปแบบกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาในการเรยีนรูเ้ชงิอนุรกัษ์ของชุมชนในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ตน้น ้าหมูบ่า้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

 
ขอบเขตของโครงกำรวิจยั 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มของนกัวจิยั คร ู นกัเรยีน และ
ชุมชนทอ้งถิน่ ในการศกึษาสถานภาพและรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิอนุรกัษ์ ส าหรบัชุมชน 

 1. ประชากรในการศกึษาคอืประชาชนในบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แมฮ่่องสอน 

 2. กจิกรรมทีศ่กึษาคอื การศกึษาสถานภาพของป่าไมท้างดา้น คุณลกัษณะทางกายภาพ 
ชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ต่อมนุษย ์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ และรปูแบบกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ในการสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไมด้ว้ยการสงวน 
ป้องกนัรกัษา และการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื 

 3. พืน้ทีใ่นการศกึษาคอืบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัและกำรน ำผลงำนวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1. ไดข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานภาพของปา่ต้นน ้าทัง้คุณลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ 

2. ไดร้ปูแบบการจดักจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าตน้น ้าของชุมชน  ในการสรา้งจติส านึกและความ
ตระหนกัในการอนุรกัษ์ ป้องกนั สงวนรกัษาทรพัยากรป่าตน้ไมข้องชุมชน 

3. สถาบนัการศกึษาและชุมชนในทอ้งถิน่สามารถน าไปประยกุตใ์ช้  ในการจดักระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาและการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้




