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บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั 
 

  

 การวจิยัเรื่อง การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ของ
กลุ่มชาตพินัธ ์ ในพื้นที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงค์หลกั เพื่อศกึษาแนวทาง
ในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้ นที ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชก้าร
วจิยัในรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม โดยไดท้ าการเลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ 
ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่
ลุ่มน ้าแม่สะหง ีตน้น ้าของแม่น ้าปาย เป็นพืน้ทีศ่กึษา ซึง่ในบทที ่5 ประกอบดว้ยเนื้อหาเกีย่วกบั 
การสรปุผลการวจิยั การอภปิรายผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
สรปุผลการวิจยั  
 บรบิทของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ส่งผลต่อการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่มีอยู่ 2 ส่วน คือปัญหาที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน ้ า 
ประกอบดว้ย ปัญหาน ้ามตีะกอนขุ่นสูง รองลงมาคอื ปัญหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้าและการทิ้ง
ขยะมูลฝอยลงในแม่น ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ขยะที่เป็นมลพษิที่เกดิจากการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง 
ซึง่สาเหตุของปัญหาตะกอนขุ่นมาจากปัญหาการพงัทลายของหน้าดนิเนื่องจากฝนตกรวมทัง้กดั
เซาะของดนิในพืน้ทีต่น้น ้าและบรเิวณรมิแม่น ้า ซึง่สาเหตุของ คอื การตดัไมท้ าลายป่าของคนใน
พืน้ที ่เพื่อน าไปสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและขาย และการการทบัถมของตะกอน อกีปัญหาหนึ่งคอืปัญหา
ที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเกิดจากปัญหาการเผาในที่โล่งและ
ปัญหาไฟป่ามสีาเหตุ มาจาก การเผาเศษซากของเหลอืจากการเกษตร  การเผาพื้นที่ทางการ
เกษตรในพืน้ทีป่่า การหาของป่า ทศันคตขิองประชาชน  

ศกัยภาพชุมชนในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ได้แก่ ศักยภาพทางด้านสงัคม ได้แก่ ความเป็นปึกแผ่นและมีความสมคัรสมานสามคัคีกัน
เนื่องจากเป็นชาวไทใหญ่ด้วยกนั ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ได้แก่ การที่ชุมชนมกีองทุน
ของชุมชนเองทางด้านสิ่งแวดล้อม ศักยภาพของผู้น า ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ไดแ้ก่ ครใูหญ่โรงเรยีนบา้นนาปลาจาด ผูใ้หญ่บา้น และสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในพืน้ที่
ซึง่มคีวามเป็นผูน้ าต่อสูใ้นเรือ่งต่างทีม่ผีลกระทบกบัชุมชน  
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กจิกรรมที่ส่งเสรมิการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืบน
ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 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 ซึ่งการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของเกษตรมีความรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่งการเพิม่ขึ้นของจาก
ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นจะท าให้เกษตรกรสามารถใช้และก าจัดรวมทัง้ป้องกันมลพิษที่เกิดจาก
การเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษทางน ้ าและทางดินซึ่งเป็นการ
อนุรกัษ์และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในพืน้ทีใ่นอนาคตต่อไปในส่วนของพฤตกิรรม
ก่อนการร่วมกจิกรรม หลงัการร่วมกจิกรรมแลว้ประชาชนตอบว่าจะท าการเปลีย่นพฤตกิรรม ใน
ส่วนของปรมิาณในการใช้สารก าจดัศตัรพูชืและสตัวน์ัน้เกษตรกรมใีชส้ารก าจดัศตัรพูชืและสตัว์
ตามปรมิาณทีฉ่ลากก าหนดเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นการใชท้ีถู่กตอ้งตามหลกัการใช ้และภายหลงัจากการ
ใช้สารก าจดัศัตรูพืชและสตัว์เกษตรกรมีลักษณะการก าจดัผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เกษตรกรมี
พฤตกิรรมที่ดขี ึน้จากการทิ้งตามพื้นที่การเกษตรลดลง โดยเกษตรกรมกีารขุดหลุมฝังเพิม่ขึ้น 
ซึง่เป็นการก าจดัทีถู่กตอ้งตามหลกั  
 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าและความ
หลากหลายทางชวีภาพการด าเนินกจิกรรมนี้สามารถไดก้ลุ่มเยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ จ านวน 
4 โรงเรยีน ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านหว้ยผึ้ง โรงเรยีนบ้านบ้านคาหาญ โรงเรยีนบ้านนาปลา
จาด โรงเรยีนบา้นหว้ยผา ซึง่จะน าความร่วมมอืไปสรา้งเป็นเครอืข่ายในการจดัการและอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีลุ่่มน ้าต่อไป  
 กิจกรรมการการใช้ภูมปัิญญาในการบวชน ้า-บวชปลาในพื้นที่ โดยการก าหนดพื้นที่
เพื่อที่จะท าการบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาในพื้นที่บรเิวณฝายน ้าล้นของหมู่บ้านเพื่อ
ไม่ให้มีการจบัสัตว์น ้ าและบุกรุกพื้นที่โดยรอบซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมท าให้เกิดขึ้นที่
ส าหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธป์ลาทัง้สิน้ 2 กโิลเมตร 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 รปูแบบการกจิกรรมทีส่่งเสรมิการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ยการเริม่ตน้จากการร่วมกนัคน้หาปัญหาของชุมชน 
หลงัจากนัน้จะรว่มกนัก าหนดรปูแบบการแกปั้ญหา การรว่มกนัก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัการ
จดัการปัญหาในพื้นที่ ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกนั วางแผนในการด าเนิน
กจิกรรมการแก้ปัญหา ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปัญหา และร่วมกนัตดิตามและประเมนิผล
การแก้ปัญหาร่วมกนั ซึ่งรูปแบบการแก้ปัญหาดงักล่าว มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการวจิยัเชงิ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนัน้ (Participatory Action Researcher: PAR) ซึ่งเป็นการร่วมกัน
ด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมผีู้ปฏบิตัิงานท างานอยู่ในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา 
ท างานร่วมกบัผูว้จิยัภายนอก ซึง่เป้าหมายคอื ใหชุ้มชนไดร้บัความรูถ้งึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
และร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหา นอกจากนัน้ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัยงัสอดคล้องกับ
แนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนซึ่ง กล่าวว่าการแก้ปัญหาแบบมสี่วนร่วมนัน้จะเริม่จากการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบตัิงานการร่วมรบั
ผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล รวมกนัหน่วยงานในท้องถิน่กบัตวัแทนชุมชนซึ่งจาก
ผลการวจิยัไดน้ าทัง้ 2 แนวคดิ มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาทัง้สิน้ คอืการรว่มกนัศกึษาสภาพ
ปัญหาการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาจะเป็นการ
ท างานร่วมกนัของคนในพื้นที่ ผู้น าทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกบัทมีนักวจิยั  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิม่ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกจิกรรมใหย้าวนานขึน้ เพื่อความสมบรูณ์ของ
ขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการขยายผลและประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์และพฒันาเป็นแผนปฏบิตัิ
การในทอ้งถิน่อยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 
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