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1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย 

 พื้นท่ีป่าในต าบลสะลวงเป็นผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีเป็นก่อก าเนิดของ

ส่ิงมีชีวติหลากหลายชนิด หลากหลายพนัธ์ุ และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามตามธรรมชาติ และเน่ืองดว้ย

ความอุดมสมบูรณ์น้ีทางประชาชนในพื้นท่ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว ้ และ

พฒันาให้เป็นสถานท่ีศึกษาทางธรรมชาติ โดยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและผูส้นใจ

ทัว่ไป ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐไดเ้ป็น

อย่างดี ถึงแมว้่าในพื้นท่ีนั้นจะมีทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย แต่มีความแตกต่างกนัไปตามความ

จ าเป็นพื้นฐาน และความตอ้งการของแต่ละชุมชนทั้งจากประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนทัว่ไป อาทิ

เช่นประชาชนในพื้นท่ีมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในลกัษณะ เพื่อเป็นท่ีอยู่

อาศยั แหล่งอาหารและยา และการประกอบอาชีพ เป็นตน้ ประชาชนทัว่ไปมีการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในลกัษณะ  เพื่อการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การพกัผ่อนหย่อนใจ และ

การศึกษา เป็นตน้ 

 ต าบลสะลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศ

โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขาและภูเขาสลบัซบัซ้อน อยูใ่นเขตป่าสงวนและแหล่งตน้น ้ าล าธารอนัอุดม

สมบูรณ์ มีหมู่บา้นจ านวน 8 หมู่บา้น จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวงมี

ประมาณ 4,440 คน และจ านวนหลงัคาเรือนประมาณ 1,011 หลงัคาเรือน ทางดา้นทิศเหนือติดกบั

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นทิศใตติ้ดกบัต าบลห้วยทราย และต าบลแม่แรม 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นทิศตะวนัออก ติดกบัต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

และด้านทิศตะวนัตก ติดกบัต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีพื้นท่ี

ภายในเขตต าบลสะลวงและบริเวณรอบนอกมีการก่อสร้างอาคารบา้นเรือนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต าบลสะลวงยงัเป็นแหล่งท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-

ข้ีเหล็ก จึงมีการท าถนน สร้างอ่างเก็บน ้ า และสร้างอาคารเรียน ฯลฯ จากการก่อสร้างดงักล่าวทั้ง

ภายในเขตต าบลและพื้นท่ีรอบนอกอาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในทอ้งท่ี อยา่งไรก็ตามประชาชนท่ีอยูภ่ายในพื้นท่ีก็ไม่ไดน่ิ้งดูดาย พยายามเสริมสร้างและพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีตนเองมีอยู ่ 

   การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถรักษาสภาพความหลากหลาย

ของป่าและมีการศึกษาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นป่าให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นจ าเป็นจกั

ตอ้งมีการศึกษาความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ วิธีการใช้ และวิธีการน ามาซ่ึงผลิตเป็นอาหาร 

เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งของมนุษยชาติ ซ่ึงถือว่าเป็นความมัน่คง (food security) อย่าง

หน่ึงท่ีแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความมัน่คงชนิดน้ีไว ้ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีใดสามารถผลิต

อาหารไดม้าก ประชาชนก็สามารถอยูดี่กินดี ท าให้ปัญหาทางสังคมลดลงไป ช่วยให้เกิดการพฒันาได้

เร็วข้ึน นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึนจะด าเนินการโดยเน้น

การสร้างงานสร้างรายได้เสริมอย่างย ัง่ยืน เช่น การส่งเสริมงานอาชีพต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร 

หตัถกรรม การท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยเม่ือประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีฐานะดีข้ึนก็น่าจะน ามาซ่ึงการ

มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานโครงการเป็นอยา่งดี  

 เห็ดทุกชนิดเป็นฟังไจชั้นสูง โครงสร้างสืบพนัธ์ุระยะสร้างสปอร์มีขนาดใหญ่ จดัอยู่ใน

อาณาจกัรของส่ิงมีชีวิตท่ีแยกจากพืช สัตว ์และแบคทีเรีย คือ อาณาจกัรฟังไจ (fungi) เห็ดเป็นผูย้่อย

สารอินทรีย ์ซากพืชและสัตว ์ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุในธรรมชาติ เห็ดมีรูปร่างลกัษณะ

และขนาดท่ีแตกต่างกนัมากมายหลายแบบ มกัพบไดต้ามท่ีท่ีมีความช้ืนและสารอินทรียสู์ง จึงพบเห็ด

อาศยัอยูใ่นป่าเป็นจ านวนมาก เพราะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเห็ด เห็ดหลายชนิด

ท่ีข้ึนบนดินเป็นเอคโตไมคอไรซาโดยอาศยัอยู่ร่วมกนักบัพืชบริเวณรากของตน้พืชแบบภาวะพึ่งพา 

ช่วยให้พืชเจริญเติบโตไดดี้ ตวัอยา่งเห็ดท่ีเป็นเอคโตไมคอไรซาไดแ้ก่ เห็ดกลุ่ม basidiomycetes เช่น 

เห็ดในจีนสั เห็ดแดง เห็ดห้า (เห็ดตบัเต่า) เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดเผาะ และเห็ดกลุ่ม ascomycetes 

เช่น เห็ดในสกุล Tuber เป็นตน้ 

 ปัจจุบนัป่าธรรมชาติลดจ านวนลงมาก ความหลากหลายของเห็ดจึงเปล่ียนแปลงไป ชนิดและ

จ านวนของเห็ดจึงเปรียบเสมือนดัชนีช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี ป่าใน

ตอนบนของจงัหวดัเชียงใหม่ มีทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
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ขนาดเล็กมากมาย การศึกษาความหลากหลายของเห็ดท่ีข้ึนบนดินในป่าแห่งน้ี อาจมีโอกาสพบเห็ด

ชนิดใหม่ หรือชนิดท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ นอกจากน้ียงัได้ข้อมูลท่ีอาจน าไปใช้

ประกอบการอนุรักษ์ป่าไม้ และการปลูกป่าทดแทน รวมถึงการได้ตวัอย่างแห้งของเห็ดไวใ้ช้ใน

การศึกษาอนุกรมวธิานต่อไป  

 จากเหตุผลดงักล่าวน้ี ท าให้เห็นวา่การใชป้ระโยชน์จากพนัธุกรรมดา้นเห็ดนั้นเป็นภูมิปัญญา 

อนัทรงคุณค่ามายาวนาน ซ่ึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่ร่น และนบัวนั ก าลงัจะสูญหายไป โดยการศึกษา

ภูมิปัญญาในเร่ืองการใชป้ระโยชน์จากป่าทั้งอดีต ปัจจุบนั มีอะไรบา้ง มีวิธีการสืบทอดภูมิปัญญากนั

อย่างไร ศึกษาสถานภาพของพื้นท่ีป่าชุมชนในพื้นท่ีสะลวงเป็นอย่างไร มีคุณค่าและประโยชน์

อะไรบา้ง และความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัป่าเป็นอยา่งไร และ จดัให้มีแผนการด าเนินงานเพื่อการ

จดัการให้มีการด าเนินการให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีในชุมชน

อย่างต่อเน่ือง และเพื่อแกปั้ญหาท่ีมีผลต่อการลดลงและสูญหายของแหล่งพนัธุกรรมในป่า อาทิเช่น 

ขาดแคลนเทคโนโลยดีา้นการขยายพนัธ์ุ แหล่งขอ้มูลสูญหาย เพราะไม่มีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน 

และขาดเทคโนโลยใีนการเพาะเล้ียง เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแหล่งใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน

สืบไปโดยหาวิธีการ กระบวนการท่ีจะท าให้แต่ละชุมชน ในสังคมสามารถเช่ือมโยง จนเกิดแหล่ง

อาหารร่วมกนั เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพอนัหลากหลาย รวบรวมความรู้จากภูมิปัญญาด้าน

คุณค่า การจดัการอาหารในชุมชน เพื่อพฒันาควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ยกระดับเป็นองค์

ความรู้ของชุมชน สามารถเช่ือมโยงความรู้จากการใชป้ระโยชน์ของเห็ดป่าในทอ้งถ่ิน กบัในปัจจุบนั 

และสร้างความมัน่คงดา้นอาหารของชุมชน 

เห็ด (mushroom) ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติในทอ้งถ่ินต่างๆ ทัว่โลก ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง

รู้จกัการบริโภคเห็ดมานานแลว้ จนกระทั้งถึงปัจจุบนั เห็ดบางชนิดข้ึนไดใ้นขอบเขตท่ีกวา้ง หรือมีเขต

แพร่กระจายกวา้ง จึงท าใหเ้ห็ดมีช่ือตามทอ้งถ่ินไดห้ลายช่ือ ส่วนมากเห็ดจะข้ึนในฤดูกาลท่ีมีความช้ืน

สูง คือในช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดเกิดข้ึนจ านวนมาก มีทั้งเห็ดท่ีรับประทานได ้เห็ดมีพิษ และบางชนิดยงัมี

สรรพคุณในการรักษาโรคได ้ส่วนเห็ดท่ีรับประทานไดจ้ะมีคุณค่าทางอาหารสูง ซ่ึงเห็ดจดัเป็นอาหาร

จ าพวกผกั แต่มีคุณค่าทางอาหารนอ้ยกวา่ผกั เห็ดบางชนิดมีโปรตีนสูงและรสดีมาก เห็ดทัว่ไปชอบข้ึน

บนอินทรียวตัถุท่ีเน่าเป่ือยผผุงั เช่น ตามพื้นดินในป่าท่ีมีใบไมผ้ผุงั หรือทุ่งหญา้ท่ีเน่าเป่ือย และขอนไม ้

ต่อมาก็มีการเพาะเห็ดเพื่อการคา้มากข้ึน จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจจะศึกษาส ารวจหาชนิด และความ

หลากหลายของเห็ดป่า และการใชป้ระโยชน์ ในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
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ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และบริเวณพื้นท่ีบา้นเอียก ซ่ึงเป็นตวัแทนของต าบลสัน

ป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.2 ปัญหำของกำรท ำกำรวจัิย 

1.2.1 ปัจจุบันสภาพการณ์ด้านความหลากหลายของเห็ดป่าของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา                  

ยงัไม่มีขอ้มูล 

1.2.2 การน าไปใชป้ระโยชนด์า้นเห็ดป่า เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนยงัมีขอ้มูลอยูน่อ้ย 

1.2.3 ขอ้มูลด้านการรวบรวมพนัธุกรรมของเห็ดป่าท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ และเป็น

แหล่งอาหารชุมชนคนส่วนใหญ่ยงัมีอยูน่อ้ยทั้งชนิดของเห็ดป่าท่ีบริโภคไดแ้ละท่ีบริโภคไม่ได ้

 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพการณ์ในการใชป้ระโยชน์จากเห็ดป่า ซ่ึงจดัวา่เป็นแหล่งอาหารชุมชน

ของในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.3.2 ท าการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ 

เพื่อส ารวจการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่า ด้านแหล่งอาหารของชุมชน และการพฒันาในด้านด้าน

วชิาการ รวมถึงน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 1.3.3 รวบรวมพนัธุกรรมของเห็ดป่าท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ และเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

 

1.4 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิดหลากหลายสายพนัธ์ุอยูใ่น

ระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนัโดยมีองคป์ระกอบอยู ่3 ระดบั คือ ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ (species 

diversity) ความหลากหลายภายในชนิดพนัธ์ุ ซ่ึงท าให้เกิดความหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetics 

diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystems diversity)  

 ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ อาจเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุด เพราะพืช สัตว ์ และจุลินทรีย ์             

มีมากมายหลายชนิดรอบตวัเรา จากความหมายของความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ  ในโลกน้ีมี

ส่ิงมีชีวติประมาณ 1.7 ลา้นชนิดท่ีไดรั้บการจ าแนกวินิจฉยัแลว้ แต่นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ส่ิงมีชีวิตท่ีมี

อยู่ในโลกมีมากกว่า 12 ลา้นชนิด การท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในโลกอย่าง
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รวดเร็วและต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี มีผลให้ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดสูญสลายไปเสียก่อนท่ีโลกจะคน้พบ

และจ าแนกวนิิจฉยั ดงันั้นในงานวจิยัไดตี้กรอบแนวความคิดออกเป็นดงัรูปภาพดงัน้ี (ภาพท่ี 1.1) 

 

 

 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.1 กรอบแนวความคิดท่ี 1 

 

1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลความหลากหลาย และการใชป้ระโยชน์ของเห็ดป่า ในเขตพื้นท่ี

หมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ซ่ึงเป็นตวัแทนของต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และบริเวณ

พื้นท่ีบา้นเอียก ซ่ึงเป็นตวัแทนของต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5.2 ขอบเขตกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ท าการส ารวจเห็ดป่าในเส้นทางหาของป่าเส้นทางหลกัของในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย 

ซ่ึงเป็นตวัแทนของต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และบริเวณพื้นท่ีบา้นเอียก ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

กำรใช้ประโยชน์ 

 

ควำมหลำกหลำย 
ของเห็ดป่ำ 

 

ควำมหลำกหลำย 
ของชนิด 

 

ควำมหลำกหลำยของ
ระบบนิเวศ 

 

ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์

และเพำะเลีย้ง 
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1.6 ตัวแปรทีต้่องกำรศึกษำ 

1.6.1 ตวัแปรตน้ คือ เห็ดป่าในพื้นท่ีท่ีท าการส ารวจ 

 1.6.2 ตวัแปรตาม คือ จ านวนและชนิดของเห็ดป่า  

1.6.3 ตวัแปรควบคุม คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการส ารวจ เขตพื้นท่ีท่ีส ารวจ 

  

1.7 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูล และการใช้ประโยชน์ของเห็ดป่า ในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาท           

ส่ีรอย ซ่ึงเป็นตวัแทนของต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และบริเวณพื้นท่ีบา้นเอียก ซ่ึง

เป็นตวัแทนของต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.8 ระยะเวลำ 

ใชร้ะยะเวลาในการส ารวจพื้นท่ีบา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม และพื้นท่ีบา้น

เอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 

 

1.9 สถำนที่ 

 1.9.1 หอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา สาขาวชิาชีววทิยา และศนูยว์ทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่   

 1.9.2 เขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.9.3 เขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 

1.10 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1.10.1 ทราบชนิด ลกัษณะถ่ินท่ีอยู่อาศยั และการใช้ประโยชน์จากพนัธุกรรมเห็ดในดา้น

แหล่งอาหารของชุมชน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นเห็ด 

  1.10.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (nature trail) การท่องเท่ียว               

เชิงนิเวศ ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
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  1.10.3 สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเผยแพร่ให้กบัชาวบา้นในชุมชน ประชาชน 

นกัเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจ เช่น การเพาะเล้ียงขยายพนัธ์ุเพื่อพฒันาข้ึนไปสู่ระดบัเศรษฐกิจให้

เหมาะสมกบัพื้นท่ีป่า เป็นตน้  

  1.10.4 จดัพิมพเ์ผยแพร่การวจิยัในเอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษในระดบัชาติและระดบั

นานาชาติ  

  1.10.5 ก่อให้เกิดการร่วมมือระหวา่งชุมชน เจา้หนา้ท่ีในชุมชน และผูว้ิจยั ในการบริหารและ

จดัการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อท้องถ่ิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการพื้นท่ีป่าท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ต่อชุมชน และระบบนิเวศโดยรวม 

  1.10.6 พื้นท่ีมีข้อมูล และมีธนาคารอาหารชุมชนจะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณใกลเ้คียงไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนั ในการพฒันาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอนัก่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร

ดิน น ้า ป่าไม ้และแมลงใหเ้ป็นไปตามระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ 
 

 




