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บทคดัย่อ  
 
 การวจิยัเรื่อง การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดประสงค์หลกั เพื่อศึกษาแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชก้ารวจิยัในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วมซึ่งผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย  
 กจิกรรมการป้องกนัไม่ให้เกดิไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่งในชุมชน ซึ่งมกีจิกรรมย่อยๆ ที่
ส าคญัได้แก่  กิจกรรมก าหนดพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรที่ก าหนดไว้จะเป็น
พื้นที่ทางการเกษตรที่เกดิเหตุการณ์จุดไฟเผาและลุกลามไปยงัพื้นที่อื่นเป็นไฟป่า กจิกรรมลด
การเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร การลดการเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรจะท าโดย
การน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกัซึ่งชาวบ้านจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในฤดูการเพาะปลูกถดัไป 
กจิกรรมการท าแนวกนัไฟ การท าแนวกนัไฟจะร่วมกนัท าของอาสาสมคัรท่องป่าเฝ้าระวงัไฟของ
ชุมชนบ้านนาปลาจาด กิจกรรมเดนิป่าเฝ้าระวงัไฟ กิจกรรมเดนิป่าเฝ้าระวงัไฟเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อเฝ้าระวงัไฟภายในพืน้ทีป่่าบรเิวณรอบๆ หมูบ่า้น   
 กิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันมลพิษทางน ้ าที่เกิดจาก
การเกษตร ซึ่งการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของเกษตรมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่งการเพิม่ขึ้นของจาก
ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นจะท าให้เกษตรกรสามารถใช้และก าจัดรวมทัง้ป้องกันมลพิษที่เกิดจาก
การเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษทางน ้ าและทางดินซึ่งเป็นการ
อนุรกัษ์และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในพืน้ทีใ่นอนาคตต่อไป 
 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพ น ้ าและความ
หลากหลายทางชวีภาพการด าเนินกจิกรรมนี้สามารถไดก้ลุ่มเยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ จ านวน 
4 โรงเรยีน ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรยีนบ้านคาหาญ โรงเรยีนบ้านนาปลาจาด 
โรงเรยีนบา้นหว้ยผา ซึง่จะน าความรว่มมอืไปสรา้งเป็นเครอืข่ายในการจดัการและอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีลุ่่มน ้าต่อไป  

 กิจกรรมการการใช้ภูมปัิญญาในการบวชน ้า-บวชปลาในพื้นที่ โดยการก าหนดพื้นที่
เพื่อที่จะท าการบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาในพื้นที่บรเิวณฝายน ้าล้นของหมู่บ้านเพื่อ
ไม่ให้มีการจบัสัตว์น ้ าและบุกรุกพื้นที่โดยรอบซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมท าให้เกิดขึ้นที่
ส าหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธป์ลาทัง้สิน้ 2 กโิลเมตร 
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Abstract 
  This research entitle of the biodiversity management on the sufficiency 
economical based of ethic group in Muang District, Mae Hong Son province area. The 
main objective was to study the way in proceeding activities which could promote the 
management and the conservation of the biodiversity on the last sufficiency economical 
based. The activities composed of many minor activities such as  
 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 which people in this 
community could use in the next cultivate season. The fire protection line area setting 
activity had done by the trekking volunteers who were a wildfire observer of Na-Pra-
Jard community. The roaming about the forest activity for wildfire alerts, activity would 
proceed in observing about wildfire 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 further. 
 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 network in the 
watershed area further. 
 The folk wisdom of the community activity in 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 in 2 kilometers long. 
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