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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 

 การวจิยัเรื่อง การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ของ
กลุ่มชาตพินัธ ์ ในพื้นที่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาแนวทาง
ในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ทีส่ามารดด าเนินการดดเเองในชุมชน ึึง่การวจิยัครัง้นี้ดดเใชเการ
วจิยัในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม โดยดดเท าการเลอืก กลุ่มชาตพินัธด์ทยใหญ่ 
ในพื้นทีชุ่มชนบเานนาปลาจาด ต าบลหเวยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ึึง่ตัง้อยู่ ในพื้นที่
ลุ่มน ้าแม่สะหง ีตเนน ้าของแม่น ้าปาย เป็นพื้นที่ศึกษา ึึ่งในบทที่ 4 จะกล่าวดึงผลการด าเนิน
โครงการวจิยั ประกอบดเวย การบรบิทของพื้นที่ศึกษาในดเานต่างๆ และรูปแบบการจดัการ
มลพษิทางน ้าในพืน้ทีต่เนน ้าทีเ่หมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อดปนี้  
 
บริบทของพื้นท่ีศึกษา  
 การศกึษาบรบิทในพืน้ทีน่ัน้ คณะผูเวจิยัดดเท าการศกึษาโดยตดิต่อและประสานงาน สรเาง
ความสมัพนัธก์บัชุมชน ท าการการส ารวจพื้นที่เบื้องตเน รวมทัง้ท าการศกึษาสภาพชุมชน การ
รวบรวมขเอมลูสภาพความหลากหลายทางชวีภาพในปัจจุบนัของพืน้ที่ในส่วนของขเอมลูปฐมภูม ิ
นัน้คณะผูเวจิยั ดดเขเอมลูจากการลงพืน้ทีจ่ดัเวท ีพบปะพดูคุยกบัประชาชนและผูเน าในพืน้ที่ตเนน ้า 
รวมทัง้การใชเแบบสอบดาม นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษาขเอมลูทุตภิูมจิากเอกสารแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทเองดิ่น และขเอมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวขเอง โดยมีรายละเอียดของผล
การศกึษาดงันี้ 
 1. บริบทด้านท่ีตัง้และท่ีอยู่อาศยั 
 พืน้ที่ตเนน ้าที่ใชเในการศกึษาครัง้นี้เป็นตเนน ้าของแม่น ้าปายตอนโดยใชเในการศกึษา
ครัง้นี้ ดดเแก่ ตเนน ้าแม่สะหง ีในพื้นที่ชุมชน บเานนาปลาจาด บเานคาหาน บเานหเวยผึ้ง และบเาน
หเวยผา ต าบลหเวยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ึึง่เป็นพืน้ทีต่เนน ้าของแม่น ้าปาย ึึง่สภาพ
พืน้ที่โดยทัว่ดปเป็นที่ราบลุ่มรมิฝัง่แม่น ้า โดยมเีนินเขาอยู่รอบๆพื้นที่ จงึท าใหเพื้นที่นี้ เป็นแหล่ง
ตเนล าธารของน ้าสะหง ีึึ่งเป็นแม่น ้าสายเลก็ๆ ที่เป็นตเนน ้าของแม่น ้าปาย อกีหลายสาย พื้นที่
โดยทัว่ดปจึงเหมาะกับการท าการเกษตรกรรม บางพื้นที่เป็นทุ่งหญเายาวติดต่อกันหลาย
กโิลเมตร สภาพดเานสงัคมและการประกอบอาชพีของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวดทยใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดดเแก่ การปลูกขเาว ปลูก
กระเทยีม ปลูกขเาวโพด ปลูกดัว่ รองลงมาประกอบอาชพีรบัจเาง คเาขายและเลีย้งสตัวด์เวย ห่าง
จากตวัเมอืงแม่ฮ่องสอน 35 กโิลเมตร อยู่ห่างจากชายแดนประเทศพม่า 20 กโิลเมตร มอีาณา
เขตทศิเหนือตดิต่อชายแดนดทย-พม่า ทศิตะวนัออกตดิต่อต าบลหเวยปู่ ลงิ ทศิตะวนัตก และทศิ
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ใตเตดิอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน ภมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าดมเมคีวามอุดมสมบูรณ์ และเป็น
แหล่งตเนน ้าล าธารล าหเวยต่างๆ หลายสายและทีส่ าคญัคอืล าน ้าแม่สะหง ีึึง่จะดหลดปยงัอุทยาน
แห่งชาติด ้าปลา ึึ่งในพื้นที่ศึกษามีล าหเวยสาขาของแม่น ้ าปายตอนบนมีทัง้สิ้น 8 ล าหเวย 
ประกอบดเวย หเวยหลบสิงห์ หเวยผึ้ง หเวยคลองลาน หเวยน ้านอง หเวยคาหาญ หเวยปอยผดั 
หเวยดฮหลวง หเวยดฮอ่อน หเวยฮูงอก หเวยมะสเาน หเวยผา ึึง่มกีารดหลรวมกนัเป็นทางน ้าทีใ่หญ่
ขึน้คอื น ้าแมส่ะหง ีหลงัจากนัน้จะดปดปรวมกบัแมน่ ้าปายต่อดป จงึดอืว่าแม่น ้าแมส่ะหงีแ่ละล าน ้า
สาขาเป็นแหล่งน ้าหลกัในการด ารงชวีติของประชาชนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ตเนน ้าบนึึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่บรเิวณใกลเกบัล าน ้าสาขาของลุ่มน ้าแม่สะหงีแ่ละตามที่ราบเชงิเขา
โดยลกัษณะของบเานสรเางจากดมเส่วนใหญ่ที่อาศยัอยู่ใกลเแม่น ้าและล าหเวยต่างๆ จะสรเางบเาน
แบบบเานดมเใตเดุนเตี้ย โดยวสัดุทีใ่ชเในการก่อสรเางส่วนใหญ่สรเางมาจากอฐิและดมเทีห่าดดเจากป่า
ในพืน้ที ่ดงัภาพที ่4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. บริบทด้านสงัคมและการประกอบอาชีพ  
  จากการศกึษาสภาพดเานสงัคมและการประกอบอาชพีของประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่
สะหง ีพบว่า มกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรม ึึ่งประกอบดปดเวยพื้นที่นาขเาว ปลูกกระเทยีม 
ปลูกขเาวโพด ปลกูดัว่ สบัปะรด เป็นตเน ส าหรบัดมเผล/ดมเยนืตเน ส่วนใหญ่จะกระจดักระจายแึม
อยู่ตามพืน้ที่เพาะปลูกพชืดร่/นาขเาว ส่วนใหญ กลเวย ล าดย สเม เป็นตเน ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาวดทยใหญ่และมฐีานะยากจน ดงัภาพที ่4.2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงบรบิทดเานทีต่ ัง้ของลุ่มน ้าแมส่ะหง ี
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 3. บริบททางด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
 ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหงใีนอดตีป่าดมเในพืน้ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์
มากมีน ้ าดหลตลอดฤดูกาล โดยพืชพรรณในป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดผ่ 
เนื่องจากในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหงมีพีืน้ที ่2 ส่วน คอื พืน้ทีภู่เขาสลบักบัที่ราบท าใหเลุ่มน ้าแม่สะหง ี
มทีรพัยากรทางธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายทัง้ป่าดมเ น ้าตก รวมทัง้ทวิทศัน์ทีส่วยงามจงึท าใหเ
เกดิการท่องเทีย่วึึง่อาศยัทรพัยากรธรรมชาตมิากมายหลายรปูแบบ ดงัภาพที ่4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. บริบทการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะหงี 
 การใชเประโยชน์จากน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงผีลวิเคราะห์การใชเการโยชน์จาก
ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหง ีส่วนใหญ่ใชเน ้าเพื่อการเกษตรทีร่เอยละ 34.4 รองลงมาใชเน ้า
เพื่อการอุปโภครเอยละ 24 ึึง่จากการสอบดามท าใหเทราบว่า มกีารใชเประโยชน์เพื่อการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ โดยชาวบเานจะสูบน ้าจากแม่น ้าแมส่ะหงขีึน้โดยใชเดฟฟเาหรอืเชือ้เพลงิท่อต่อขึน้มา

ภาพท่ี 4.3 ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหง ี

  

ภาพท่ี 4.2 การประกอบอาชพีในพืน้ที ่

ก) การปลกูขเาว ข) การปลกูสปัรด 
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โดยดม่มกีารปรบัปรุงคุณภาพน ้าแลเวจะปล่อยลงสู่คลองส่งน ้าแบบคนัดนิในพื้นที่เพาะปลูกของ
ตนและมกีารจดัส่งตามความตเองการของผูเใชเน ้าและดดเรบัการจดัสรรน ้าเพยีงพอ นอกจากนี้
แม่น ้าแม่สะหงยีงัใชเเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจโดย และเป็นแหล่งการอนุรกัษ์พนัธุป์ลา ใชเเป็นทาง
ระบายน ้าทิง้และเป็นแหล่งท าการประมง  
 ขเอคเนพบจากการศึกษารูปแบบการใชเประโยชน์ พบว่า จากอดีตจนดึงปัจจุบัน
ลกัษณะการใชเประโยชน์จากน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงใีนกิจกรรมดเานดเานต่างๆ นัน้ยงัคง
เหมอืนกนั เพยีงแต่มปีรมิาณการใชเประโยชน์บางอย่างลดลงเพื่อการอุปโภคบรโิภคและลดลง
เพราะดม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้ ารวมทัง้มีการใชเแหล่งน ้ าจากระบบประปาภูเขามีความ
สะดวกสบายมากกว่ารวมทัง้ตเองการทีจ่ะเพิม่การท่องเทีย่วมาก 
 5. บริบทปัญหาทรพัยากรน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะหงี 
  ปัญหาของแหล่งน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงีนัน้ คณะผูเวิจยัดดเท าการศึกษาโดยใชเ
แบบสอบดามและการสนทนากลุ่ม ึึง่ปัญหาที่ท าการศกึษาดดเแยกเป็น 2 ส่วน คอื ปัญหาดเาน
คุณภาพและปัญหาดเานปรมิาณของทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหง ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
ปัญหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหงใีนดเานคุณภาพทีเ่ป็นปัญหามากทีสุ่ด ดดเแก่ ปัญหาน ้า
มตีะกอนขุ่นสูง รองลงมาคอื ปัญหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้า และการทิ้งขยะมลูฝอยลงในแม่น ้า 
ตามล าดบั ึึ่งสาเหตุของปัญหาตะกอนขุ่นมาจากปัญหาการพงัทลายของหนเาดนิเนื่องจากฝน
ตกรวมทัง้กดัเึาะของดนิในพืน้ทีต่เนน ้าและบรเิวณรมิแม่น ้า รวมทัง้มาจากการขุดทรายและเกบ็
หนิในแม่น ้า ปัญหาน ้าเสยีมาจากการปล่อยน ้าเสยีจากครวัเรอืนและสดานประกอบการ การเลีย้ง
สตัว์บรเิวณแม่น ้าท าใหเมีการด่ายมูลสัตว์ลงสู่แหล่งน ้า และการเกษตร เป็นตเน ในส่วนของ
ปัญหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหงใีนดเานปรมิาณ ทีเ่ป็นปัญหามากทีสุ่ดดดเแก่ ปัญหาขาด
แคลนน ้าในช่วงฤดูแลเง รองลงมาคอื ปัญหาอุทกภยั (น ้าท่วม น ้าหลาก) ที่เหลอืคอื ปัญหาการ
รุกล ้าพื้นที่แม่น ้าแม่สะหง ีปัญหาแหล่งน ้าตื้นเขนิ ปัญหาการแย่งชงิน ้า ตามล าดบั ในส่วนของ
สาเหตุของปัญหานัน้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คดิว่าเกดิจาก การตดัดมเท าลายป่าของคนใน
พื้นที่ เพื่อน าดปสรเางที่อยู่อาศยัและขาย ท าใหเเมื่อเกดิฝนตกน ้าจงึดหลอย่างรวดเรว็พดัพาเอา
ตะกอนมาดเวยท าใหเน ้าขุ่น และยงัเป็นสาเหตุของปัญหาแหล่งน ้าตื้นเขนิ เนื่องการการทบัดม
ของตะกอน ท าใหเสามารดน าน ้าดปใชเประโยชน์ดดเนเอยลงหรอืดม่สามารดใชเน ้าดดเเลย ในส่วน
ของการแกเดขปัญหา/อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหงนีัน้หน่วยงานที่มบีทบาทมาก
ที่สุดดดเแก่ องค์การบรหิารส่วนทเองดิน่ และโรงเรยีน ส่วนหน่วยงานอื่นๆก็เขเามาดูแลแต่เป็น
ส่วนนเอยและขาดความต่อเนื่อง  

ในส่วนของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแกเดขปัญหาทรพัยากรน ้านัน้ พบว่า 
ดเานการมสี่วนร่วมในการคเนหาปัญหาและการการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่สะหง ีมปีระเด็นที่มมีกีาร
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก คอื ร่วมปรกึษากบัเพื่อนบเานและผูเน าชุมชนเรื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่
สะหง ีรองลงมาคอืเคยร่วมปรกึษากบัเจเาหนเาทีข่องรฐัและองค์กรพฒันาเอกชนเรือ่งการอนุรกัษ์
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แมน่ ้าแมส่ะหง ีและสุดทเายคอื เคยร่วมเสนอความคดิเหน็ในทีป่ระชุมทีจ่ดัขึน้โดยชุมชน เพื่อการ
อนุรกัษ์แมน่ ้าแมส่ะหง ี

การมสี่วนร่วมในการวางแผนการแกเปัญหาแม่น ้าแม่สะหงขีองชาวบเานอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยใหเความสนใจในการประสานความร่วมมอืระหว่างเจเาหนเาที่ประชาชนและองค์กร
ภาคเอกชน ในการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่สะหง ีและประสานความร่วมมอืกบัประชาชนในชุมชนใหเ
เกดิการท างานเป็นกลุ่มใหญ่ในการอนุรกัษ์แม่น ้าแมส่ะหง ี

การมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่สะหง ีชาวบเานมสี่วนร่วมใน
การช่วยกันในชุมชนลอกทางระบายน ้ า ตลิ่งแม่น ้ าแม่สะหง ีใหเความร่วมมือในการจดัการ
ทรพัยากรและอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าเพื่อใชเในการเกษตร และใหเความร่วมมือในการจดัการ
ทรพัยากรและอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าเพื่อใชเในการเป็นสดานทีพ่กัผ่อน รองลงมาคอื เคยรว่มมอืใน
การสรเางฝายกัน้น ้าของชุมชน  

6. บริบทปัญหาการเผาในท่ีโล่งและไฟป่าในพ้ืนท่ี 
 จากการจดัเวทีท าใหเทราบว่าสาเหตุที่ท าใหเความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
เสยีหายหรอืเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ดคอืดฟป่าและการเผาในทีโ่ล่งโดยมสีาเหตุดงัต่อดปนี้ 
  1) สาเหตุจากการเผาเศษึากของเหลือจากการเกษตร โดยที่การเผาเศษึากของ
เหลอืจากการเกษตรมอียู่สองรูปแบบ คอื เผาเพราะตเองการท าลายเนื่องจากมอียู่มากเกินดป 
และอกีสาเหตุหนึ่งคอืเผาเนื่องจากการประกอบอาชพีดดเแก่การปลูกกระเทยีมเนื่องจากการปลูก
กระเทยีมนัน้ตเองมกีารเผาเศษฟางทีป่กคลุมแปลงกระเทยีบดวเเพื่อใหเกระเทยีมเจรญิเตบิโตดดเด ี  
 2) สาเหตุจากการเผาพืน้ทีท่างการเกษตรในพืน้ทีป่่า จากสภาพการประกอบอาชพี และ
การทีเ่ป็นชุมชนทีม่กีารอพยพมาจากเขตชายแดนท าใหเพืน้ฐานของการประกอบอาชพีส่วนใหญ่
จงึประกอบอาชพีทางการเกษตร ดดเแก่ การปลูกพชืในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และในที่ที่มกีารจบั
จองดวเ และเพื่อใหเพื้นที่ดงักล่าวมคีวามพรเอมในการท าการเกษตรเกษตรกรเจเาของพื้นที่จะท า
การเผาพืน้ทีด่งักล่าวเพื่อท าลายวชัพชืและท าใหเพืน้ทีเ่ตยีนโล่งเหมาะแก่การท าการเกษตร โดย
ดม่มกีารควบคุมดฟใหเเกดิเฉพาะในพื้นที่ดงักล่าว ดงันัน้จงึเกดิลุกลามของดฟที่เผาเขเาดปยงัใน
พืน้ทีใ่กลเเคยีงรวมทัง้พืน้ทีป่่าทีอ่ยูบ่รเิวณนัน้และยากต่อการควบคุม 
 3) สาเหตุจากการหาของป่า สาเหตุของปัญหาที่ท าใหเเกิดมลภาวะทางอากาศอีก
ประการหนึ่ง คอื การหาของป่าขาย เช่น น ้าผึง้ เหด็ป่า เป็นตเน และการหาของป่า หรอืการเดนิ
ทางเขเาดปในป่าตเองมกีารใชเดฟทัง้สิน้ เช่น การหาน ้าผึง้ึึง่ตเองอาศยัการจุดดฟึึง่ดเาดบัดมด่อีาจ
ท าใหเเกดิดฟป่าดดเ  
 4) สาเหตุจากทศันคตขิองประชาชน ึึ่งจากการจดัเวท ีพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่คดิว่าสาเหตุทีเ่กดิจากพื้นทีข่องตนเองมเีพยีงเลก็นเอยเมื่อเทยีบกบัผลกระทบทัง้จงัหวดัจงึ
ดม่ดดเท าการเฝเาระวงั และควบคุมมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ของตนเอง อกีประเด็นหนึ่งที่มี
ความส าคญัมากท าใหเมลภาวะทางอากาศในพืน้ทีด่มดู่กควบคุม คอื ประชาชนคดิว่าปัญหาเรื่อง
มลภาวะทางอากาศเป็นหนเาทีข่องหน่วยงานรฐัทีต่เองเขเามาจดัการดมใ่ช่เป็นหนเาทีข่องตนเอง  
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 5) สาเหตุจากหน่วยงานของรฐั จากการแกเปัญหาดฟป่าในพืน้ทีท่ี่ผ่านมาเมื่อเกดิดฟป่า
ขึน้หน่วยงานของรฐัดดเส่งคนเขเามาควบคุมดฟป่าในพืน้ทีแ่ต่เนื่องจากกลุ่มควบคุมดฟป่าดงักล่าว
ส่วนใหญ่เป็นคนของรฐัและดมเ่ขเาใจสภาพพืน้ที ่รวมทัง้ดมม่คีวามรูเเกี่ยวกบัสภาพทางภูมศิาสตร์
ในพืน้ทีท่ าใหเการควบคุมดฟป่าในพืน้ทีเ่ป็นดปดเวยความยากล าบากและล่าชเาจงึลุกลามมากขึน้
เรือ่ยๆ และเพิม่ปัญหาหมอกควนัมากขึน้จนยากต่อการควบคุม 
 
ศกัยภาพชุมชนในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ตเองอาศยัศกัยภาพของชุมชนในทุก
ดเานมาร่วมกันเพื่อแกเปัญหาดงักล่าว ึึ่งชุมชนพื้นที่มคีวามเหมาะสมและมศีักยภาพเพียง
พอที่จะเป็นชุมชนน าร่องในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ในพืน้ทีข่องตนเองดดเดดเแก่   
  2.1 ศกัยภาพทางดเานสงัคม ดดเแก่ ความเป็นปึกแผ่นและมคีวามสมคัรสมาน
สามคัคกีนัเน่ืองจากเป็นชาวดทใหญ่ดเวยกนั นอกจากนัน้ยงัมโีครงการทีแ่สดงใหเเหน็ดงึศกัยภาพ
ของชุมชนเช่นโครงการบวชปลาในแม่น ้าแม่สะหง ีและพธิบีวชป่าึึ่งมกีารจดัขึน้ทุกในวนัที่ 5 
ธนัวาคมของทุกปี และการบวชปลาเพื่อใหเเป็นเขตอนุรกัษณ์ปลาดม่ใหเมกีารจบัสตัวน์ ้าในน ้าแม่
สะหง ีจากกิจกรรมดังกล่าวแสดงใหเเห็นดึงความเขเมแข็งของชุมชนที่จะน าดปสู่การจดัการ
มลภาวะทางอากาศของชุมชนดดเ 
  2.2 ศกัยภาพทางดเานเศรษฐศาสตร ์ดดเแก่ การทีชุ่มชนมกีองทุนของชุมชนเอง
ทางดเานสิง่แวดลเอมึึง่น ามาใชเเมือ่ชุมชนมกีารด าเนินกจิกรรมทางดเานสิง่แวดลเอม เช่น ท าแนว
กนัดฟ และจดัอบรมใหเความรูเเรื่องการใชเปุ๋ ยอนิทรียแ์ทนการใชเปุ๋ ยวทิยาศาสตร ์รวมทัง้การท า
ปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุเหลอืใชเทางการเกษตรและครวัเรอืนเป็นตเน  
  2.3 ศักยภาพของผูเน า ทัง้ที่เป็นทางการและดม่เป็นทางการ ดดเแก่ ครูใหญ่
โรงเรยีนบเานนาปลาจาด ผูเใหญ่บเาน และสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่ึึ่งมคีวาม
เป็นผูเน าต่อสูเในเรื่องต่างที่มผีลกระทบกบัชุมชน เช่น การเรยีกรเองเรื่องราคาของกระเทียมที่
ผลติในหมู่บเาน การบรจิาคที่ดนิของตนเองเพื่อตัง้เป็นสดานีอนามยั รวมทัง้ยบัการเขเามาตัง้
โรงงานท าดมเจิม้ฟันในพืน้ที่ึ ึง่ตเองมกีารท ารายป่าดผ่ในพืน้ทีจ่ านวนมาก ึึง่แสดงใหเเหน็ดึงการ
เสียสละและเป็นผูเน าของชุมชนท าใหเประชาชนในพื้นที่มคีวามเชื่อมัน่ในผูเน าของตนเองและ
พรเอมทีจ่ะใหเความในทุกเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
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รปูแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยัง่ยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 รปูแบบการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชเการ
ระดมความคดิเหน็ เพื่อใหเดดเความคดิเหน็ร่วมกนัในทีป่ระชุม โดยตเองน าประเดน็อื่นๆ ทีส่ าคญั
เขเามาพจิารณาดเวย ดดเแก่ ตเองอาศยัภูมปัิญญาทเองดิน่ มคีวามพรเอมดเานงบประมาณ อุปกรณ์ 
เครื่องมอื รวมทัง้ มคีวามเหมาะสมและสอดคลเองกบัวดิชีวีติ การประกอบอาชพี วฒันธรรมและ
ประเพณีของทเองดิ่น และที่ส าคัญผลประโยชน์ที่ดดเตเองสอดคลเองกับความตเองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารดด าเนินกิจกรรมดดเอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ึึ่งคณะผูเวจิยัดดเน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในก าหนดแนวทางในการจดัการ เงื่อนดขสู่
ความส าเรจ็ในการประยกุตใ์ชเปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดเวย  
 1) ดเานความมเีหตุผล ความรูเเกี่ยวกบัการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ ตเองมี
ความสอดคลเองกบัการด าเนินชวีติท าใหเเกดิรายดดเเสรมิหรอืเป็นการลดค่าใชเจ่าย โดยตเองใชเ
เทคโนโลยทีีด่ม่ึ บัึเอนึึง่จะท าใหเชุมชนสามารดศกึษาและท าความเขเาใจดดเง่าย 
 2) ดเานความพอประมาณ การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพตเองอาศัยวัสดุ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ทีชุ่มชนสามารดหาดดเเอง รวมทัง้สามารดหาดดเง่ายในชุมชนหรอืมกีารใชเอย่าง
แพรห่ลายหรอืพบมากในชุมชนและมคี่าใชเจ่ายดมส่งูเกนิดป 
 3) ดเานการมภีูมคิุเมกนั การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพตเองดมเ่ป็นการการเพิม่
ภาระใหเกบัชุมชนในดเานรายจ่าย 
 4) ดเานการมคีวามรูเ การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพตเองอาศยัการพฒันาจาก
ความรูเเดมิในการจดัการและอนุรกัษ์ของชุมชนึึง่มจีะท าใหเชุมชนอยากใหเท าเป็นตเนแบบ 
  5) ดเานการมคีุณธรรมและจรยิธรรม การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพจะตเองดม่
ท าใหเเกดิผลกระทบหรอืเกดิปัญหาทีม่ต่ีอชุมชนโดยรอบ  
 หลังจากนัน้จึงร่วมกันสรเางการมีส่วนร่วมใหเเกิดขึ้น พรเอมทัง้ก าหนดแนวทางและ
รปูแบบการด าเนินกจิกรรมการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามทีด่ดเเลอืกดวเ ดงัต่อดปนี้  
 1. การป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งในชุมชน 
   จากสาเหตุของการเกดิดฟป่าและการเผาในทีโ่ล่งดงัทีด่ดเกล่าวมาแลเวทีผู่เเขเารว่มเวที
ดดเร่วมกันเลือกแนวทางที่คิดว่าจะสามารดด าเนินกิจกรรมใหเเป็นรูปธรรมมากที่สุดมาเป็น
กจิกรรมหลกัในการแกเปัญหามลภาวะทางอากาศในชุมชนโดยดดเร่วมกนัแสดงความคดิเหน็และ
อภปิรายร่วมกนั โดยที่ประชุมเห็นว่า การท าฝายเป็นกิจกรรมที่ท าดดเยากดึงแมเจะใหเผลระยะ
ยาวในเรื่องการพื้นฟูระบบนิเวศโดยรอบและน่าจะเป็นแนวทางการแกเปัญหาที่ย ัง่ยนืที่สุดแต่ก็
ตเองใชเงบประมาณ และเวลาค่อนขเางมาก จงึจะขอเลื่อนการด าเนินกจิกรรมนี้ดปก่อน เนื่องจาก
ทางรฐับาลก าลงัจะอนุมตัิงบประมาณในการท าฝายแมเวอยู่แลเว ในส่วนของการใหเผูเที่ตเองการ
เผาท าการเผาในเวลากลางคนืนัน้ทางผูเเขเารว่มเวทอีภปิรายว่าเป็นดปดดเยากในทางปฏบิตัเิพราะ
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พืน้ที่ทางการเกษตรอยู่ค่อนขเางดกลจากหมู่บเานและอาจยากต่อการควบคุมจงึดม่สามารดท าดดเ 
หลงัอภปิรายขเอดขีเอเสยีของแต่ละแนวทางทีเ่สนอเสนอมาเพื่อแกเปัญหามลภาวะทางอากาศแลเว
ผูเเขเาร่วมประชุมดดเสรุปว่า แนวทางที่ชุมชนสามารดด าเนินการแกเปัญหาดดเและเหมาสมกับ
ชุมชนทีสุ่ด ควรจะเป็นการ ท าแผนทีชุ่มชนเพื่อก าหนดเขตต่างๆ ในการรบัผดิชอบและเฝเาระวงั
การเกดิดฟป่าในพืน้ที ่หลงัจากนัน้จะท าการเดนิส ารวจตามเสเนทางทีก่ าหนดขึน้เพื่อเฝเาระวงัใน
พื้นที่เสี่ยง โดยจะมีการท าแนวกันดฟร่วมดเวยเป็นระยะ ในส่วนของเศษวสัดุที่เหลือทิ้งจาก
การเกษตรจะน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกั ในส่วนที่ดม่สามารดน ามาท าเป็นปุ๋ ยดดเและจ าเป็นตเองเผาก็
จะท าการเผาในช่วงเวลาทีเ่ลยฤดูแลเงดปแลเวคอืประมาณปลายเดอืนเมษายนโดยจะท าการเผาที่
นเอยเพื่อช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศในพืน้ที่ึ ึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 1.1 กิจกรรมก าหนดพื้นท่ีทางการเกษตร ึึ่งพื้นที่ทางการเกษตรทีก่ าหนดดวเ
จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดเหตุการณ์จุดดฟเผาและลุกลามดปยงัพื้นที่อื่นเป็นดฟป่า เพื่อ
ควบคุมการเผาพื้นที่ทางการเกษตรโดยใชเภาพด่ายทางอากาศเพื่อที่จะวางแผนการเผาใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมพีื้นที่ที่ตเองท าการเฝเ าระวังและท าการวางแผนการเผาทัง้สิ้น 11 
แปลงโดยเลอืกจากพื้นที่ที่ติดต่อกบัพื้นที่ป่าและหากเกดิดฟดหมเจะลุกลามยากแก่การควบคุม 
ึึง่จะมกีารการจุดดฟที่ละแปลงในช่วงเดอืนพฤษภาคมและจะใชเชุดอาสาสมคัรท่องป่าเฝเาระวงั
ดฟ ช่วยกันปเ องกันดม่ใหเเกิดการลุกลามดปยังพื้นที่อื่นๆ หลังจากท าการระบุพื้น ที่ที่ตเอง
ด าเนินการเฝเาระวงัดม่ใหเเกิดการเผาแลเวผลการด าเนินการ พบว่า ดม่มพีื้นที่ทางการเกษตร
แปลงใดที่เกิดดฟดหมเก่อนก าหนดเวลา คอื ก่อนดึงเดือนพฤษภาคม และเมื่อดึงปลายเดือน
เมษายนทางเจเาของพืน้ทีด่ดเท าการจุดดฟเผาพืน้ทีท่างการเกษตรของตนเองโดยท าการเผาทีล่ะ
แปลง และควบคุมดมใ่หเเกดิการลุกลามดปยงัพืน้ทีป่่า และพืน้ทีข่เางเคยีง 
 1.2 กิจกรรมลดการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร การลดการเผาเศษ
วสัดุเหลอืใชเทางการเกษตรจะท าโดยการน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกัึึ่งชาวบเานจะสามารดน าดปใชเ
ประโยชน์ดดเในฤดูการเพาะปลูกดดัดป ึึง่มผีูเทีเ่ขเาร่วมโครงการทัง้สิน้ 10 ครวัเรอืน จากการท า
ปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุเหลอืใชเทางการเกษตรท าใหเชาวบเานในชุมชนบเานนาปลาจาดจะมปีุ๋ ยหมกั
ใชเประมาณ 300 กิโลกรมัในฤดูการเพราะปลูกดดัดปึึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบเานใหเความสนใจ
และท าต่อดปแต่ตเองมเีครือ่งยอ่ยเศษกิง่ดมเและใบดมเ  
 1.3 กิจกรรมการท าแนวกนัไฟ การท าแนวกนัดฟจะร่วมกนัท าของอาสาสมคัร
ท่องป่าเฝเาระวงัดฟของชุมชนบเานนาปลาจาดจ านวน 22 คน โดยจะท าแนวกนัดฟในพืน้ทีท่ีเ่สีย่ง
ต่อการเกดิดฟและลุกลามดดเแก่บรเิวณสองขเางทางดนนเขเาหมู่บเานึึ่งเกดิดฟดหมเทุกปี และใน
พื้นที่เสี่ยงึึ่งมเีขตตดิต่อกบัหมู่บเานอื่นๆ ึึ่งจากผลการด าเนินกจิกรรมพบว่า สามารดท าแนว
กนัดฟดดเทัง้สิน้เป็นระยะทาง 1,600 เมตร ตลอดแนวดนนเขเาหมู่บเาน และพืน้ทีเ่สีย่งทีต่ดิต่อกบั
ชุมชนอกีจ านวน 1,200 เมตร ึึง่จากการท าแนวกนัดฟดงักล่าวท าใหเในพื้นทีเ่สีย่งทีทุ่กปีดดเเกดิ
ดฟดหมเนัน้ในปีนี้เกดิดฟ 3 ครัง้ ในพื้นที่เสี่ยงในป่าของหมู่บเาน 2 ครัง้ และพืน้ทีบ่รเิวณสองขเาง
ทางอกี 1ครัง้แต่สามารดควบคุมดวเดดเดมลุ่กลามดปยงัพืน้ทีอ่ื่น 
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 1.4 กิจกรรมเดินป่าเฝ้าระวงัไฟ กิจกรรมเดินป่าเฝเ าระวงัดฟเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อเฝเาระวงัดฟภายในพื้นที่ป่าบรเิวณรอบๆ หมู่บเานที่มกัจะเกดิดฟป่าขึ้นจากการ 
หาของป่า และการจุดดฟเฝเาพื้นที่ทางการเกษตรของพืน้ที่ใกลเเคยีง โดยท าการเดนิส ารวจโดย
ชุดสายตรวจสปัดาห์ละหนึ่งครัง้ จากการเดนิป่าเฝเาระวงัดฟนัน้ชาวบเานดดเเดนิป่าทัง้สิ้น 3 โดย
แต่ละครัง้ใชเเวลาประมาณ 3 วนั โดยที่ชาวบเานจะท าการจดบนัทึกสิง่ที่ดดเพบเหน็ระหว่างการ
เดนิป่า และท าแนวกนัดฟในพืน้ทีเ่สีย่งดปดเวย โดยจากการเดนิป่าท าใหเดดเพบกบัชาวกระเหรีย่ง
ที่ท าดร่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกนั และดดเท าการพูดคุยเพื่อใหเเขาดูแลและควบคุมดฟเวลาเผาดม่ใหเ
ลุกลามเขเามายงัพืน้ทีข่องชุมชนบเานนาปลาจาด และดดเพบดฟป่าทีก่ าลงัลุกดหมเจ านวนหนึ่งครัง้ 
1 ึึง่เกดิจากการหาของป่าจงึช่วยกนัดบั 
 จากการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ร่วมกันวางดวเในช่วงเวลาต่างๆ เมื่อน ามา
เปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาพบว่า คอื จ านวนครัง้ดฟป่าในพื้นที่ ยงัใกลเเคยีงกบัปีที่ผ่านมาแต่
สามารดดบัดดเท าดม่ลุกลามเป็นพืน้ทีก่วเาง จ านวนและพืน้ที ่แนวกนัดฟ ึึง่จาการด าเนินการวจิยั
แบบมสี่วนร่วมสามารดท าแนวกนัดฟดดเทัง้สิ้น 2,800 เมตรึึ่งควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิดฟ
ดหมเประมาณ 30 % ึึง่ส่วนทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีภู่เขาสงูชนัยากต่อการปเองกนัโดยท าแนว
กนัดฟ การลดการเผาวสัดุเหลอืใชเทางการเกษตรและพื้นที่ทางการเกษตร ึึ่งจากการด าเนิน
กจิกรรมนัน้มชีาวบเานที่เขเาร่วมโครงการสามารดแกเปัญหาการเผาพืน้ที่ทางการเกษตรโดยการ
จดัเวลาในการเผาดดเ 100 %  
  2. สร้างความรู้ในการป้องกนัมลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการเกษตร  
 การด าเนินกจิกรรมนี้เป็นการสรเางความตระหนักและความรูเใหเกบัประชาชนในการ
ปเองกนัมลพษิทางน ้าทีเ่กดิจากก าจดัศตัรพูชืและสตัว์ โดยมปีระชาชนและเยาวชนในพืน้ที่ตเนน ้า 
เขเาร่วมกจิกรรมจ านวน 25 คน จากการด าเนินกจิกรรม สรเางความตระหนักและความรูเท าใหเ
ทราบว่า ในอดตีที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนดม่มปัีญหามลพษิทางน ้าแต่เมื่อมกีารเจรญิเตบิโต
ของชุมชนมากขึน้ปัญหาเรือ่งทรพัยากรน ้ากเ็พิม่มากขึน้ทัง้น ้าสะอาดส าหรบัการอุปโภคบรโิภค 
ในส่วนของมลพษิที่เกดิจากสารก าจดัศตัรูพชืและสตัว์ประชาชนดม่ทราบมาก่อนเนื่องจากดม่มี
การตรวจวเิคราะห์และเฝเ าระวงั ดึงแมเว่าปัจจุบนัปัญหาทรพัยากรน ้าในชุมชนนัน้ยงัดม่ดึงจุด
วกิฤติแต่ประชาชนในชุมชนก็มคีวามตระหนัก และเล็งเห็นดึงสภาพปัญหาทรพัยากรน ้าที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตดเาดม่มีการจดัการแกเปัญหาอย่างจริงจงั และประชาชนในชุมชนมีความ
ตระหนักว่าปัญหาทรพัยากรน ้าเป็นของทุกฝ่ายตเองร่วมมอืกนัแกเดขโดยเริม่ตเนจากบเานเรือน
ของตนเองก่อน ส่วนความคาดหวงั พบว่า เมือ่ผูเเขเารว่มเวทดีดเเลง็เหน็ดงึปัญหาทรพัยากรน ้าใน
ชุมชนแลเว ส่วนใหญ่ตเองการจดัการแกเดขปัญหาทรพัยากรน ้าในชุมชน ึึง่จะท าใหเคุณภาพชวีติ
ของตนเอง และผูเที่อยู่ในชุมชนดยีิง่ขึน้ โดยสามารดสรุปความคาดหวงั คอื การแกเปัญหาการ
ปนเป้ือนของน ้าแม่สะหงจีากสารเคมทีี่เกดิจากการเกษตรในพื้นที่ และตเองการแกเปัญหาความ
ขุน่ของแมน่ ้าแมส่ะหงีึ ึง่เป็นล าน ้าสายหลกัทีด่หลผ่านชุมชน ึึง่จากการใชเแบบสอบดาม พบว่า  
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 ก่อนการร่วมกิจกรรมสรเางความรูเ ความเขเาใจ ในการใชเสารเคมกี าจดัศตัรูพชืและ
สตัวเ์กษตรกรจ านวน 30 คน ประเดน็ทีเ่กษตรกรตอบดูกมากทีสุ่ด ดดเแก่ สารเคมกี าจดัศตัรพูชื
และสตัว์เป็นสารที่ใชเปเองกนั ท าลาย ดล่ หรอืลดปัญหาของศตัรพูชืและสตัว์ที่ก่อความร าคาญ 
รองลงมาคือ ขวดสารเคมีและอุปกรณ์ฉีดพ่นควรเก็บใหเมิดชิดและใหเห่างจากมือเด็ก และ
ประเดน็ที่เกษตรตอบผดิมากที่สุด ดดเแก่ สารเคมกี าจดัศตัรพูชืและสตัว์ที่มปีระสทิธภิาพตเองมี
ความเป็นพษิรุนแรงในการก าจดั รองลงมาคอื การผสมสารเคมกี าจดัศตัรพูชืและสตัว ์2 ชนิดขึน้
ดป ท าใหเมฤีทธิเ์พิม่ขึน้ และขวดสารเคมกี าจดัศตัรพูชืและสตัวท์ี่ใชเหมดแลเวเราก าจดัดดเโดยทิ้ง
ดวเในพืน้ที่การเกษตรสะสมใหเดดเมากๆแลเวค่อยน าดปทิ้ง ภายหลงัจากดดเรบัคู่มอืและการอบรม
พบว่า ส่วนใหญ่จากเกษตรกร มคีวามรูเอยู่ในระดบัมากที่สุด ดดเแก่ สารเคมกี าจดัศตัรูพชืและ
สตัว์เป็นสารที่ใชเปเองกนั ท าลาย ดล่ หรอืลดปัญหาของศตัรูพชืและสตัว์ที่ก่อความร าคาญ , ใน
การเลอืกึือ้เราควรเลอืกใหเเหมาะสมกบัชนิดของศตัรพูชืและบนฉลากควรมชีื่อสาร ปรมิาณสาร
ทีใ่ช่ผสม ค าอธบิาย และวธิใีชเ, ในการฉีดพ่นแต่ละครัง้เราควร ใส่หนเากาก ดุงมอื เสื้อแขนยาว
ใหเมดิชดิ, ขวดสารเคมแีละอุปกรณ์ฉีดพ่นควรเกบ็ใหเมดิชดิและใหเห่างจากมอืเดก็ และประเดน็ที่
เกษตรตอบผดิมากทีสุ่ด ดดเแก่สารเคมกี าจดัศตัรูพชืและสตัว์ที่มปีระสทิธภิาพ ตเองมคีวามเป็น
พษิรุนแรงในการก าจดั ึึ่งจากขเอมูลแสดงใหเเหน็ว่าความรูเความเขเาใจของเกษตรตลอดมกีาร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นึึ่งจากความรูเที่เพิ่มขึ้นจะท าใหเเกษตรกรสามารดใชเและก าจดัรวมทัง้
ปเองกนัมลพษิทีเ่กดิจากการเกษตรดดเอย่างดูกตเองเหมาะสมึึง่ช่วยลดปัญหามลพษิทางน ้าและ
ทางดนิึึง่เป็นการอนุรกัษ์และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในพืน้ทีใ่นอนาคตต่อดป 
 ในส่วนของพฤติกรรมก่อนการร่วมกิจกรรม พฤติกรรมในการใชเสารก าจดัศตัรูพืช
และสตัวเ์กษตรกรส่วนใหญ่จะท าการฉีดพ่นเอง โดยปรมิาณในการใชเสารก าจดัศตัรพูชืและสตัว์
แต่ละครัง้เกษตรกรจะใชเตามปรมิาณที่ฉลากก าหนด ภายหลงัจากการใชเสารก าจดัศตัรูพชืและ
สตัวเ์กษตรกรมลีกัษณะการก าจดัผลติภณัฑท์ีใ่ชเแลเว โดยการทิง้ตามพืน้ทีก่ารเกษตร รองลงมา
คือ ขุดหลุมฝัง ทิ้งลงดังขยะ และเผาทิ้งตามล าดับ ึึ่งเป็นการก าจดัที่ดม่ดูกตเองตามหลัก
สุขลกัษณะ และหลงัการร่วมกจิกรรมแลเวประชาชนตอบว่าจะท าการเปลีย่นพฤตกิรรม ในส่วน
ของปรมิาณในการใชเสารก าจดัศตัรพูชืและสตัวน์ัน้เกษตรกรมใีชเสารก าจดัศตัรพูชืและสตัวต์าม
ปรมิาณที่ฉลากก าหนดเพิม่ขึน้ ึึ่งเป็นการใชเทีดู่กตเองตามหลกัการใชเ และภายหลงัจากการใชเ
สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์เกษตรกรมีลักษณะการก าจัดผลิตภัณฑ์ที่ใชเแลเว เกษตรกรมี
พฤตกิรรมทีด่ขี ึน้จากการทิง้ตามพืน้ทีก่ารเกษตรลดลง โดยเกษตรกรมกีารขดุหลุมฝังเพิม่ขึน้ ึึง่
เป็นการก าจดัทีดู่กตเองตามหลกัสุขลกัษณะ ในส่วนของภาพรวมการจดักจิกรรมพบว่าผูเเขเาร่วม
กิจกรรม มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ประชาชนที่เขเาร่วมกิจกรรมดดเรบัความและ
สามารดน าความรูเทีด่ดเดปใชเในการด าเนินชวีติประจ าวนั ตเองการใหเมกีารด าเนินกจิกรรมนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 3. การสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 จากการด าเนินกิจกรรมสรเางเครอืข่ายกลุ่มเยาวชนและประชาชน โดยมีการจดั
กิจกรรมย่อยๆ ดดเแก่ อบรมความรูเในการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางน ้ าใหเกับเยาวชนและ
ประชาชน การบรรยายปัญหาทีเ่กดิจากดฟป่า ประโยชน์ของการท าแนวกนัดฟ การใชเประโยชน์
จากป่าและน ้า นอกจากนี้ยงัมวีทิยากรมาใหเความรูเเรื่องสมุนดพรและการเดนิส ารวจพืน้ทีต่เนน ้า 
และจากการประเมนิกจิกรรม พบว่า ผูเเขเาร่วมกจิกรรมรเอยละ 98 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากที่สุด และผูเเขเาร่วมการอบรมรเอยละ 97 เห็นว่ารูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัพื้นที ่
ส่วนอีกรเอยละ 95 สามารดน าความรูเที่ดดเดปประยุกต์ใชเในชีวิตประจ าวนัและอยากใหเมกีาร
ด าเนินกิจกรรมรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่ อง การด าเนินกิจกรรมนี้สามารดดดเกลุ่มเยาวชนจาก
โรงเรยีนต่างๆ จ านวน 4 โรงเรยีน ประกอบดเวย โรงเรยีนบเานหเวยผึง้ โรงเรยีนบเานบเานคาหาญ 
โรงเรยีนบเานนาปลาจาด โรงเรยีนบเานหเวยผา ึึง่จะน าความร่วมมอืดปสรเางเป็นเครอืข่ายในการ
จดัการทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหงต่ีอดปโดยดดเการสนับสนุนจากองค์การบรหิารส่วน
ทเองดิน่ต่อดป  
 4. กิจกรรมการการใช้ภมิูปัญญาในการบวชน ้า-บวชปลาในพ้ืนท่ี 
  กจิกรรมนี้มวีตัดุประสงค์เพื่ออนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของปลาและ
สตัว์น ้าในพืชที่ลุ่มน ้าแม่สะหงี โดยการก าหนดพื้นที่เพื่อที่จะท าการบวชปลาและการอนุรกัษ์
พนัธป์ลาในพืน้ทีบ่รเิวณฝายน ้าลเนของหมูบ่เานเพื่อดมใ่หเมกีารจบัสตัวน์ ้าและบุกรุกพืน้ทีโ่ดยรอบ
ึึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมท าใหเเกิดขึ้นที่ส าหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของพนัธ์ปลาทัง้สิน้ 2 กโิลเมตร และมกีารขยายพนัธ์ของปลาเพิม่ขึน้หลายชนิด เช่น ปลาจาด 
ปลาพวง รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และแหล่งเรยีนรูเความหลากหลายทางชวีภาพ
ของทรพัยากรน ้าในพืน้ทีอ่กีดเวย 
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