
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
การวจิยัน้ีเป็นการน ารปูแบบกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารอยา่งมสี่วนรว่ม ในการขบัเคลื่อน

ภาคคีวามรว่มมอืของกลุ่มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มเรยีนรู ้ รว่มคดิ และรว่มท า ร่วมรบัผดิชอบ ผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อพฒันาการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการของประชาชนในชุมชน
ทอ้งถิน่ มเีอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งดงันี้ 

 
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ความหมายของการอนุรกัษ์และการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

 เกษม  จนัทรแ์กว้  (2536 : 99-100)  กล่าวว่า  การอนุรกัษ์  หมายถงึ  การเกบ็รกัษาสงวนและ
การใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เพื่อจะไดอ้ านวยใหคุ้ณภาพสงูในการสนองความเป็นอยู่ของ
มนุษยต์ลอดไปหรอือกีความหมายหนึ่งคอื เป็นการใชต้ามความตอ้งการและประหยดัไวเ้พื่อใชใ้น
อนาคต 
 นิวติ ิ เรอืงพานิช (2546 : 45)   กล่าวว่า   การอนุรกัษ์    หมายถงึ    การรูจ้กัน าทรพัยากรมา
ใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาด เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อมหาชนมากทีสุ่ด  สญูเสยีน้อยทีสุ่ด ใชไ้ดน้านและ
ตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์ใหท้ัว่ถงึกนัโดยถูกตอ้งตามกาลเทศะดว้ย (Time  and  Space)   

  สรปุการอนุรกัษ์  หมายถงึ การด ารงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ใหค้งสภาพทีด่ไีวโ้ดยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  การสญูเสยี  และการท าลายน้อยทีสุ่ด  ทัง้นี้รวมถงึการ
หาแนวทางแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั และการหาแนวทางป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้มที่
จะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
 แนวทางในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2544 : 24)  ไดก้ าหนดแนวทางในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไว้
ดงันี้คอื 

1. การใหก้ารศกึษาเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ เพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัในบทบาทและหน้าที่
ต่อสิง่แวดลอ้มเพื่อทีจ่ะใหเ้ขาสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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2. การปรบัปรงุคุณภาพ เป็นวธิกีารตรงทีช่่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรและสภาวะ
แวดลอ้มทีเ่สื่อมโทรม 

3. การลดอตัราการเสื่อมสญู คอืไมบ่รโิภคทรพัยากรอยา่งฟุ่มเฟือยใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
นัน้ๆ ใหคุ้ม้ค่าทีสุ่ด 

4. การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  คอื  การน าวสัดุ  เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีช่ ารดุหรอื
เสื่อมสภาพแลว้มาใชป้ระโยชน์โดยการหลอมใหมห่รอืย่อแลว้ไปผลติใหม่ 

5. การใชส้ิง่ทดแทนทรพัยากรทีใ่ชป้ระโยชน์ไดด้ใีนอดตีเริม่รอ่ยหรอ เนื่องจากความตอ้งการ
ในการบรโิภคมสีงูจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาหาทรพัยากรอื่นๆ ทีม่คีุณภาพคลายคลงึกนัมาแทนทรพัยากร
เดมิทีก่ าหลงัจะหมดไป 

6. การใชส้ิง่ทีม่คีุณภาพรองลงมา  ทรพัยากรธรรมชาตชินิดเดยีวกนัอาจมคีุณภาพทีแ่ตกต่าง
กนัไปเช่น  ไมม้นุษยน์ิยมน าไมเ้นื้อแขง็มาใชป้ระโยชน์เพราะมคีวามแขง้แรงทนทานแต่เมือ่ไมเ้นื้อแขง็มี
ปรมิาณลดลง  จงึหาแนวทางในการแก้ปญัหาคอืใชไ้มท้ีม่คีุณภาพรองลงมา โดยหาวธิกีารในการรกัษา
คุณภาพของไมใ้หท้นทาน  เช่น  น าไปอบน ้ายา  หรอือาบน ้ายา  เป็นตน้ 

7. การป้องกนัเป็นวธิกีารจดัการโดยตรง เกี่ยวกบัการป้องกนัไมใ่หท้รพัยากรและสิง่แวดลอ้ม
รอ่ยหรอและเสื่อมโทรมลงเรว็เกนิไป  หรอืป้องกนัมลพษิไมใ่หแ้ปดเป้ือนสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยอ์าศยั  
รวมทัง้โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ในกรณทีีบ่รรยากาศมก๊ีาซพษิ หรอื  สารพษิเจอืปน  น ้าไมส่ะอาด 
ไมส่ามารถใชบ้รโิภคไดเ้พราะมสีิง่แปลกปลอมขึน้ในรปูของสารพษิและเชือ้โรค 

 สรปุแนวทางในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเป็นการใหก้ารศกึษาเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ การ
ปรบัปรงุคุณภาพ การลดอตัราการเสื่อมสญู การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม ่   การใชส้ิง่ทดแทน
ทรพัยากรทีใ่ชป้ระโยชน์ไดด้ใีนอดตีเริม่รอ่ยหรอ การใชส้ิง่ทีม่คีุณภาพรองลงมา และการป้องกนัรกัษา 
 
 มาตรการในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 หลกัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมดีงันี้ 

1. การอนุรกัษ์ทางตรง หรือ  มาตรการทางตรง 
1.1 การปกปกัรกัษา การคุม้ครอง  หมายถงึ  การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตนิัน้ไวใ้หค้งเดนิ

ตาม ธรรมชาต ิ  มกีารจดัจ ากดัการใช ้ ป้องกนัไมใ่หถู้กท าลาย  เช่น  อาจเขยีนป้ายหา้ม  วธิกีาร
คุม้ครองหรอืปกปกัรกัษาน้ี  จ าเป็นส าหรบัอนาคต ทรพัยากรทีเ่หมาะสมแก่การอนุรกัษ์โดยวธินีี้  ไดแ้ก่
ทวิทศัน์ 

1.2 การบูรณปฎสิงัขรณ์  การซ่อมแซม  หรอืสรา้งขึน้ใหม ่  ใชอ้ย่างกวา้งขวางกบั
ทรพัยากรทุกชนิด ยกเวน้  แรธ่าตุ ส่วนทรพัยากร  ดนิ น ้า ป่าไม ้ สตัวป์า่  สามารถบรูณะใหค้นืสู่สภาพ
เดนิ  หรอืสภาพทีเ่หมาะสมได ้
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1.3 การปรบัปรงุใหด้กีว่าสภาพธรรมชาตถิอืหลกัการใหผ้ลผลติสงูกว่าระดบัธรรมชาต ิ เช่น  
การปรบัปรงุหาดทรายใหป้ลกูพชืได ้

1.4 การผลติและการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ  เพื่อจะไดม้ใีชใ้นระยะเวลานานและ
ส าหรบัคนจ านวนมากทีสุ่ดดว้ย 

1.5 การน ากลบัมาใชใ้หม ่  เป็นการน าทรพัยากรทีห่มดสภาพแลว้  น ามาดดัแปลงแกไ้ข
หรอืน ามาท าใหม่ 

1.6 น าสิง่อื่นมาใชท้ดแทน  วธิกีารนี้ใชห้ลกัว่า 
 ใชท้รพัยากรทีบู่รณะได ้ แทนทรพัยากรทีบู่รณะไมไ่ด้ 
 ใชท้รพัยากรทีม่มีาก        แทนทรพัยากรทีม่น้ีอย 
 ใชท้รพัยากรทีห่างา่ย       แทนทรพัยากรทีห่ายาก 

1.7 การตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพของทรพัยากร  การใชท้รพัยากรอยา่งฉลาด  รูจ้กั 
ทรพัยากรนัน้ๆ ก่อน  กล่าวคอื  ตอ้งรูจ้กัธรรมชาต ิตน้ก าเนิด  ปรมิาณ  ความส าคญัคุณภาพก่อนเพื่อ
จะใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

2. การอนุรกัษ์ทางอ้อม หรือ มาตรการทางอ้อม 
2.1 สาธารณะชนใหค้วามรว่มมอื  เช่น  การด าเนินงานในรปูขององคก์ารสมาคม  เพื่อการ

อนุรกัษ์ 
2.2 การใชก้ฎหมายความคุม  กฎหมายเป็นเครือ่งมอืส าคญัอยา่งหนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารอนุรกัษ์

ทรพัยากรเกดิผลด ี ในเรือ่งกฎหมายนี้  รฐับาลตอ้งท าใหร้ดักุม หรอืตอ้งพจิารณาออกกฎหมายทีไ่มเ่ปิด
โอกาสใหผู้เ้หน็แก่ตวั ใชเ้ป็นเครือ่งมอืท าลายประโยชน์ของส่วนรวมทัง้กฎหมายเหล่านัน้ตอ้งทนัสมยัต่อ
เหตุการณ์ 

2.3   การศกึษาวธินีี้จ าเป็นอย่างยิง่      เพราะการท าใหค้นมคีวามรูย้อ่มช่วยใหก้ารอนุรกัษ์
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มเกดิผลด ี แมจ้ะตอ้งใชเ้วลานานกต็าม คนทุกคนในสงัคมควรไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจใน
เรือ่งของทรพัยากร  โดยสอดแทรกความรูเ้รือ่งนี้ในหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบั  ตลอดจนการใหค้วามรู้
แก่ประชาชนโดยทัว่ถงึ  โดยการแนะน าชกัชวนทางสื่อมวลชน  การฝึกอบรมนอกหลกัสตูรต่างๆ  อนัจะ
เป็นการทีจ่ะท าใหป้ระชาชนทัว่ไปสนใจการอนุรกัษ์ ช่วยท าใหก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม
บรรลุเป้าหมาย 

 สรปุมาตรการในการอนุรกัษ์ประกอบดว้ยมาตรการทางตรงคอืการปกปกัรกัษา การคุม้ครอง  
การบูรณปฎสิงัขรณ์  การซ่อมแซม  หรอืสรา้งขึน้ใหม่ การปรบัปรงุใหด้กีว่าสภาพธรรมชาติ การผลติ
และการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ  การน ากลบัมาใชใ้หม ่ และการน าสิง่อื่นมาใชท้ดแทน   ส่วน
มาตรการทางออ้มประกอบดว้ย สาธารณะชนใหค้วามรว่มมอื  การใชก้ฎหมายความคุม  และการให้
การศกึษา 
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  การจดักิจกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเยาวชน 
 การจดักจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของเยาวชน มกีารจดัทัง้ในระบบ
โรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี้  (ชวศิ จติรวจิารณ์, 2550 : 
38) 
 1. ในระบบโรงเรยีน มกีารจดัท าหลกัสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา สอดแทรกเนื้อหาสาระด้าน
สิง่แวดลอ้มไวใ้นหลกัสตูร ทัง้ในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา ในรปูแบบการบูรณาการเขา้
ไปในกลุ่มประสบการณ์และรายวชิาต่าง ๆ และการจดัเป็นรายวชิาดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยเฉพาะใน
ระดบัมธัยมศกึษา 
 2. นอกระบบโรงเรยีน มกีารให้ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมศกึษาแก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชน 
หน่วยงานของรฐั กลุ่มเอกชน และองคก์รอสิระ และกลุ่มศาสนา 
 3. หน่วยงานและองคก์ร ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน มกีารด าเนินการตามหลกัการมสี่วนร่วม 
(Participation) ในด้านการวางแผน ด าเนินการ รบัผดิชอบ ประเมนิผล และรบัผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น
จากการด าเนินงานร่วมกนั หลกัการเรยีนรูร้่วมกนั (Learning) ในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ แนวคดิ 
องคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย เพื่อเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ในดา้นการจดัสิง่แวดลอ้มศกึษา ในลกัษณะเครอืข่าย
การเรยีนรู ้ หลกัของการบรหิารโรงเรยีนทัง้ระบบ (Whole School Approach) หลกัการบูรณาการ 
(Integration) สอดแทรกเนื้อหาสาระ กจิกรรม ด้านสิง่แวดล้อมศกึษาเขา้ไปในหลกัสูตรการศกึษา ใน
รายวชิาต่าง ๆ ทุกระดบัชัน้ จดัการเรยีนรูด้้านสิง่แวดลอ้มศกึษาทัง้ในห้องเรยีน บรเิวณโรงเรยีน และ
นอกหอ้งเรยีน ใหน้กัเรยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง โดยเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ จติส านึก 
ทศันคต ิปลกูฝงัจรยิธรรม รูจ้ดัการใชว้จิารณญาณ ประเมนิเหตุและผลอย่างรอบคอบ ฝึกทกัษะกระบวก
การคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์เชื่อมโยงองค์ความรู้ของเนื้อหากบัการ
ปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั เพื่อการพฒันาคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 สรปุการจดักจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของเยาวชน มกีารจดัทัง้ใน
ระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ  มรีปูแบบและวธิกีารด าเนินงานที่
หลากหลายทัง้การบรูณาการสอดแทรกเขา้ไปในหลกัสตูรการศกึษา การใชส้ื่อสารมวลชนเผยแพรแ่ละ
ประชาสมัพนัธ ์ส่วนใหญ่การจดักจิกรรมจะไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานและองคก์รเอกชน 
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ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 
 สาระส าคญัของส่ิงแวดล้อมศึกษา 

 สิง่แวดลอ้มศกึษา หมายถงึ กระบวนการทางการศกึษาทีจ่ดัขึน้ เพื่อมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจในเรือ่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์
กบัสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม และสภาพปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ จนเกดิ
ความรูส้กึเหน็คุณค่าของสิง่แวดลอ้ม ตระหนกัและห่วงใยถงึปญัหาสิง่แวดลอ้ม มคี่านิยม เจตคต ิ และ
แรงจงูใจทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนรว่มในการป้องกนั และปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มใหม้สีภาพทีด่ขี ึน้ รวมทัง้มี
ทกัษะในการระบุปญัหา และการตดัสนิใจหาทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจน
รว่มมอืกนัรบัผดิชอบในการปกป้องและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ใหบ้รรเทาลง ทัง้ในระดบับุคคล 
กลุ่ม และสงัคม เพื่อพฒันาคุณภาพถชวีติ และคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื 

 สิง่แวดล้อมศึกษา มคีวามส าคญัต่อการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของมวลมนุษย ์ช่วยเสรมิสร้าง
ความเข้าใจของประชาชน ต่อปญัหาสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม สรา้งแนวความคดิที่จะ
ป้องกันสิง่แวดล้อม ทกัษะในการแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อม และการตัดสนิใจเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมให้กับ
ประชาชน เพื่อใหก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มสมัฤทธิผ์ลมากขึน้ภาคเอกชน และประชาชนมสี่วนร่วมส่งเสรมิ
การใหก้ารสกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง 

 สิง่แวดลอ้มศกึษา มเีป้าหมายเพื่อพฒันาประชากรใหต้ระหนักในเรื่องสิง่แวดลอ้ม และปญัหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนมคีวามรู้ เจตคติ แรงจูงใจ ค่านิยม และทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัปรบัปรุงสิง่แวดล้อม
สามารถท างานร่วมกับบุคคลและส่วนรวม เพื่อหาทางแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั และป้องกัน
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 

 สิง่แวดลอ้มศกึษามจีุดมุ่งหมาย เพื่อใหบุ้คคลเกดิความรู ้เรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีประสบการณ์และความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปญัหา
สิง่แวดล้อมรู้คุณค่าและความส าคญัของสิง่แวดล้อม และตระหนักถึงสถานภาพและแนวทางการใช้
ทรพัยากร โดยมใิห้เกดิปญัหาสิง่แวดล้อมตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่มลพษิทางสิง่แวดล้อม มเีจตคต ิ
ค่านิยม และความรู้สกึในการจะอนุรกัษ์คุณภาพสิง่แวดล้อม และชกัจูงใจให้เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ป้องกนั และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มมทีกัษะในการระบุปญัหา คดิอย่างมวีจิารณญาณ และตดัสนิใจหา
ทางเลือกในการแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อม มคีวามรู้สึกรบัผิดชอบต่อสถานภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ประเทศ และของโลก ตลอดจนรว่มกนั ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
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 หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ ควรจะได้พิจารณาสิ่งแวดล้อมทัง้มวล ควรจะเป็น
กระบวนการตลอดชวีติ เป็นการศกึษาเพื่อชวีติ มลีกัษณะเป็นสหวทิยาการ ควรจะพจิารณาเรื่องราวของ
สิง่แวดล้อมในวงกว้าง ตัง้แต่ระดบัท้องถิ่น ประเทศ ระดบัภูมภิาค จนถงึระดบัโลก เน้นสถานการณ์
สิง่แวดล้อมปจัจุบนัและอนาคต ส่งเสรมิให้เกดิการร่วมมอืกนัแก้ปญัหาสิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัท้องถิน่ 
ระดับประเทศ และระดับโลก ช่วยให้ผู้เรียน รู้จกัค้นคว้าเรื่องราว และสาเหตุที่แท้จริงของปญัหา
สิง่แวดล้อม เน้นความซบัซ้อนและปญัหาสิง่แวดล้อม พฒันาความคดิในเชงิวพิากษ์ และทกัษะในการ
แก้ปญัหา ใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง เป็น
กระบวนการศึกษา เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการวางแผน และตัดสินใจอนุรกัษ์และป้องกัน
สิง่แวดล้อม ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดล้อม การสรา้งจรยิธรรม เป็น
การเรยีนเชงิระบบ ที่ผู้เรยีนต้องมสี่วนร่วมในบทเรยีน มุ่งสรา้งความรู ้ความตระหนัก เจตคต ิค่านิยม 
ทกัษะการแกป้ญัหา และคุณค่าทางสิง่แวดลอ้ม 

 
 ดงันัน้สิง่แวดลอ้มศกึษา จงึเป็นแนวคดิทีจ่ะน าการศกึษามาแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม  โดยจดั
กระบวนการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาเยาวชนและประชาชนใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในความสมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบต่างๆ  ในสิง่แวดลอ้ม  ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  มี
ความตระหนกัต่อปญัหาสิง่แวดลอ้ม และมสี่วนรว่มในการปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
 
ข้อมลูพื้นฐานพื้นท่ีวิจยั 

 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน เป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีป่่าไมถ้งึ 11,267.70 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นพืน้ทีร่อ้ย

ละ 88.85 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดภายในจงัหวดั (กรมป่าไม,้ http://web2.forest.go.th/stat/stat51/tab2.htm 
[30 กนัยายน 2552]) พืน้ทีป่่าไมท้ีส่ าคญัตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตถิ ้าปลา-น ้าตกผาเสื่อ มี
ลกัษณะภมูปิระเทศ เป็นเทอืกเขาสงู (เทอืกเขาถนนธงชยั) เป็นแนวตดิต่อระหว่างไทยกบัสหภาพ
พมา่ ในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตฯิ มปี่าไมห้ลายชนิดจงึมคีวามหลากหลายทางชวีภาพทีม่มีากขึน้ตามไป
ดว้ย สภาพปา่ของอุทยานแห่งชาตฯิ ประกอบไปดว้ย ปา่ดงดบิ ปา่เตง็รงั ปา่เบญจพรรณ ส่วนใหญ่อยู่
บรเิวณทีร่าบใกลล้ าหว้ยใหญ่ ๆ ทีม่คีวามชืน้สงูมาก พนัธุไ์มท้ีส่ าคญัไดแ้ก่ ยาง กระบาก มะหาด ฯลฯ 
และปา่สนเขา จะอยูบ่รเิวณสนัเขาสงู มทีัง้ประเภทสนสองใบ และสนสามใบ นอกจากนี้ยงัสามารถพบ
กลว้ยไมห้ลายชนิดทีส่วยงาม ไดแ้ก่  เอือ้งแซะ เอือ้งค าหางกระรอกเป็นตน้ สตัวป์า่ทีพ่บในอุทยาน
แห่งชาตฯิ ประกอบไปดว้ยสตัวป์า่นานาชนิดเช่น กวางปา่ เกง้ หมปู่า  ลงิ เลยีงผา ไก่ปา่ และนกชนิด
ต่างๆ สตัวน์ ้าไดแ้ก่ปลาชนิดต่าง ๆ  นอกจากนี้ยงัมชีุมชนต่าง ๆ ตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นบรเิวณและใกลเ้คยีง
กบัพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตฯิ  

http://web2.forest.go.th/stat/stat51/tab2.htm%20%5b30
http://web2.forest.go.th/stat/stat51/tab2.htm%20%5b30
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ต าบลหว้ยผา เป็นต าบลทีต่ ัง้อยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอเมอืง มจี านวนหมู่บา้นทัง้สิน้ 8 
หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู ่1 บา้นหว้ยผา หมู ่2 บา้นสุยะ (น ้ากดั) หมู ่3 บา้นหว้ยผึง้ หมู ่4 บา้นนาปลาจาด หมู ่
5 บา้นทุ่งมะสา้น หมู ่6 บา้นแมสุ่ยะใหม ่หมู ่7 บา้นหว้ยสา้นใหม ่หมู ่8 บา้นหว้ยสา้นใน สภาพทัว่ไป
เป็นทีร่าบเชงิเขา มแีหล่งน ้าทีอุ่ดมสมบูรณ์ตลอดปี ประชากรส่วนใหญ่ปลกูพชืผกั สภาพภมูอิากาศฤดู
หนาวจะหนาวมาก ฤดฝูนจะมฝีนตกชุก ฤดรูอ้นจะมอีากาศดมีาก ฉะนัน้หากผูใ้ดมคีวามตอ้งการมา
เทีย่วควรเตรยีมเสือ้ฟ้าขอใชใ้หเ้หมาะสมกบัภูมอิากาศดว้ย อาณาเขต ทศิเหนือ ตดิกบั ตดิต่อแนว
ชายแดนไทย-เมยีนมาร ์ ทศิใต้ ตดิกบั ต าบลหว้ยปลูงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  ทศิตะวนัออก 
ตดิกบั ต าบลปูป้่อม, ต าบลปางมะผา้, ต าบลสบปอ่ง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแมฮ่่องสอน ทศิตะวนัตก 
ตดิกบั ต าบลปางหม,ู ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน จ านวนประชากรในเขต อบต. 
5,467คน คน และจ านวนหลงัคาเรอืน 1,036 หลงัคาเรอืน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
เกษตรกรรม  

 
บา้นนาปลาจาด ตัง้อยูห่มูท่ี ่ 4 ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูห่่างจากตวั

เมอืงแมฮ่่องสอนระยะทาง 35 กโิลเมตร อยูห่่างจากชายแดนประเทศพม่าระยะทาง 20 กโิลเมตร มี
ประชากรทัง้สิน้จ านวน 943 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ เป็นหมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องอุทยาน
แห่งชาตถิ ้าปลา-น ้าตกผาเสื่อมทีรพัยากรทีส่ าคญัคอืป่าไมท้ีม่อุีดมสมบรูณ์และเป็นพืน้ทีต่น้ มลี าน ้า
แมน่ ้าสะงใีหลผ่าน และมปีลาจาดอยูเ่ป็นจ านวนมากจงึเป็นทีม่าของชื่อหมูบ่า้น แต่ในปจัจบุนัปลาจาดได้
สญูหายไปจากหมูบ่า้นแลว้ ปจัจบุนัประชาคมหมูบ่า้นไดป้ระกาศใหล้ าน ้าแมส่ะหงทีีไ่หลผ่านหมูบ่า้นเป็น
เขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวน์ ้า ทีเ่ชื่อมต่อกบัวนอุทยานถ ้าปลาและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัในจงัหวดั
แมฮ่่องสอน แหล่งน ้าและป่าไมจ้งึเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ต่อวถิชีวีติของคนในชุมชน การทีจ่ะอนุรกัษ์
ปา่ตน้น ้าใหม้คีวามยัง่ยนืทางนิเวศ มคีวามสมดุลในมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จงึเป็น
กระบวนการทีเ่ริม่จากการมสี่วนรว่มของคนในชุมชน ในการทีจ่ะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เจตคต ิ และ
ความตระหนกัตามหลกัการมสี่วนรว่ม หลกัการเรยีนรูร้่วมกนั หลกัการบรูณาการ มุง่เน้นกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ทีเ่หมาะสมกบัระบบนิเวศ และสภาพทอ้งถิน่ มกีารน ากจิกรรมในชุมชน ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ มาสรา้งเป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์สงวนป้องกนัรกัษาและใชท้รพัยากรปา่ไมข้องชุมชน
ทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 




