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บทที่ 1 

 

บทน ำ 
 
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

พื้นท่ีป่าในต าบลสะลวงเป็นผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีเป็นก่อก าเนิด
ของส่ิงมีชีวิตหลากชนิด หลากพนัธ์ุ และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามตามธรรมชาติ และเน่ืองด้วย
ความอุดมสมบูรณ์น้ีทางประชาชนในพื้นท่ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไว ้และ
พฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีศึกษาทางธรรมชาติ โดยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและผูส้นใจ
ทัว่ไป ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐได้
เป็นอยา่งดี  ถึงแมว้า่ในพื้นท่ีนั้นจะมีทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย แต่มีความแตกต่างกนัไปตาม
ความจ าเป็นพื้นฐาน และความตอ้งการของแต่ละชุมชนทั้งจากประชาชนในพื้นท่ีและประชาชน
ทัว่ไป อาทิประชาชนในพื้นท่ี มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในลกัษณะเพื่อ   
เป็นท่ีอยู่อาศยั แหล่งอาหารและยา และการประกอบอาชีพ เป็นต้นประชาชนทัว่ไป มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในลกัษณะ เพื่อการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การพกัผอ่น
หยอ่นใจ และการศึกษา เป็นตน้ 
 ต าบลสะลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศ
โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขาและภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ในเขตป่าสงวนและแหล่งต้นน ้ าล าธาร            
อนัอุดมสมบูรณ์ มีหมู่บา้นจ านวน 8 หมู่บา้น จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล              
สะลวงมีประมาณ 4,440 คน และจ านวนหลงัคาเรือนประมาณ 1,011 หลงัคาเรือน ทางดา้นทิศเหนือ
ติดกบัต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นทิศใตติ้ดกบัต าบลห้วยทราย และต าบล
แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นทิศตะวนัออก ติดกบัต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ และดา้นทิศตะวนัตก ติดกบัต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนั
น้ีพื้นท่ีภายในเขตต าบลสะลวงและบริเวณรอบนอกมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าบลสะลวงยงัเป็นแหล่งท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก จึงมีการท าถนน สร้างอ่างเก็บน ้ า และสร้างอาคารเรียน ฯลฯ จากการ
ก่อสร้างดงักล่าวทั้งภายในเขตต าบลและพื้นท่ีรอบนอกอาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและความ



2 
 

หลากหลายทางชีวภาพภายในท้องท่ี อย่างไรก็ตามประชาชนท่ีอยู่ภายในพื้นท่ีก็ไม่ได้น่ิงดูดาย 
พยายามเสริมสร้างและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีตนเองมีอยู ่ 
              การด าเนินงานเบ้ืองต้นภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะลวงท่ี
เก่ียวกับการเสริมสร้างและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนั้น คือ  
อบต.สะลวงไดร่้วมมือกบัชาวบา้นในแต่ละหมู่บา้นจดัท าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากหมู่บา้น
หน่ึงไปยงัอีกหมู่บ้านหน่ึง ประมาณ 4–5 เส้นทาง ซ่ึงเส้นทางท่ีก าหนดข้ึนมานั้นเป็นเส้นทาง                
เก่าแก่ท่ีชาวบ้านใช้กันมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงอบต.สะลวงและชาวบ้านต้องการท่ีจะพฒันาเส้นทาง             
ศึกษาธรรมชาติเหล่าน้ีให้กลายเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และการท่องเท่ียวส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวจากถ่ินอ่ืน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างย ัง่ยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด แต่ยงัมีขอ้จ ากดับางประการคือการขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยั การ
ด าเนินการวิจยัท่ีต่อเน่ือง และการน าความรู้ท่ีได้จากการวิจยัมาใช้ประโยชน์ ดงันั้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นท่ีควบคู่ไปกบัการน าทรัพยากรนั้น
มาท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ินจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนัก                  
ถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีตนเองมีอยู่ การคิดหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวป่์าอนัเป็นผล              
มาจากการคุกคามของเทคโนโลยี และเป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในชุมชนให้กบัเยาวชนและ                
ผูท่ี้สนใจต่อไป 

การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถรักษาสภาพความหลากหลาย
ของป่าและมีการศึกษาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นป่าให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นจ าเป็น
จกัตอ้งมีการศึกษาความหลากหลาย การใชป้ระโยชน์ วธีิการใช ้และวิธีการน ามาซ่ึงผลิตเป็นอาหาร 
เน่ืองอาหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ของมนุษยชาติ  ซ่ึงถือวา่เป็นความมัน่คง (food Security) อยา่งหน่ึง
ท่ีแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความมัน่คงชนิดน้ีไว ้ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีใดสามารถผลิต
อาหารไดม้าก ประชาชนก็สามารถอยูดี่กินดี ท าให้ปัญหาทางสังคมลดลงไป ช่วยให้เกิดการพฒันา
ไดเ้ร็วข้ึน นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึนจะด าเนินการโดย
เนน้การสร้างงานสร้างรายไดเ้สริมอยา่งย ัง่ยืน เช่น การส่งเสริมงานอาชีพต่างๆ ทั้งดา้นการเกษตร 
หตัถกรรม การท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยเม่ือประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีฐานะดีข้ึนก็น่าจะน ามาซ่ึง
การมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานโครงการเป็นอยา่งดี  

เห็ดทุกชนิดเป็นฟังไจชั้นสูง โครงสร้างสืบพนัธ์ุระยะสร้างสปอร์มีขนาดใหญ่ จดัอยู่ใน
อาณาจกัรของส่ิงมีชีวิตท่ีแยกจากพืช สัตว์ และแบคทีเรีย คือ อาณาจกัร Fungi เห็ดเป็นผูย้่อย
สารอินทรีย ์ซากพืชและสัตว ์ช่วยใหเ้กิดการหมุนเวยีนของแร่ธาตุในธรรมชาติ เห็ดมีรูปร่างลกัษณะ
และขนาดท่ีแตกต่างกนัมากมายหลายแบบ มกัพบไดต้ามท่ีท่ีมีความช้ืนและสารอินทรียสู์ง จึงพบ
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เห็ดอาศยัอยูใ่นป่าเป็นจ านวนมาก เพราะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเห็ด เห็ดหลาย
ชนิดท่ีข้ึนบนดินเป็นเอคโตไมคอไรซาโดยอาศยัอยู่ร่วมกนักบัพืชบริเวณรากของตน้พืชแบบภาวะ
พึ่ งพา ช่วยให้พืช เจริญเติบโตได้ดี  ตัวอย่างเห็ดท่ี เ ป็นเอคโตไมคอไรซาได้แก่  เ ห็ดกลุ่ม 
basidiomycetes เช่น เห็ดในจีนสั เห็ดแดง เห็ดห้า (เห็ดตบัเต่า) เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดเผาะ และ
เห็ดกลุ่ม ascomycetes เช่น เห็ดในสกุล Tuber เป็นตน้ 

ปัจจุบนัป่าธรรมชาติลดจ านวนลงมาก ความหลากหลายของเห็ดจึงเปล่ียนแปลงไป ชนิด
และจ านวนของเห็ดจึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศไดเ้ป็นอยา่งดี ป่าใน
ตอนบนของจงัหวดัเชียงใหม่ มีทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กมากมาย การศึกษาความหลากหลายของเห็ดท่ีข้ึนบนดินในป่าแห่งน้ี อาจมีโอกาสพบเห็ด
ชนิดใหม่ หรือชนิดท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ นอกจากน้ียงัได้ข้อมูลท่ีอาจน าไปใช้
ประกอบการอนุรักษ์ป่าไม ้และการปลูกป่าทดแทน รวมถึงการไดต้วัอย่างแห้งของเห็ดไวใ้ช้ใน
การศึกษาอนุกรมวธิานต่อไป 

แมลงเป็นอาหารยอดนิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถหากินแมลงไดทุ้กฤดูกาล
โดยพบว่าแมลงนั้น มีจ  านวนมากกวา่ 40 ชนิดท่ีประชาชนไดน้ ามาบริโภคและเป็นท่ีนิยมกนัอยา่ง
แพร่หลาย นบัเป็นภูมิปัญญาชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทย ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งกลมกลืน
กบัธรรมชาติ ไม่ท าลายธรรมชาติ แต่พิจารณาส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติในเชิงของการใช้ประโยชน์
ทดแทน และไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ความหลากหลายนานานปัการ ดงัเช่น คุณค่าทางสารอาหารของ
แมลงท่ีมีโปรตีนสูงไม่แพอ้าหารท่ีมีราคาแพงเลยหรือการน าแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ            
ไม่วา่จะเป็นการน ามาบริโภค ผลิตเคร่ืองส าอาง ยารักษาโรค หรือเคร่ืองประดบั โดยทั้งน้ีตอ้งอาศยั
ขอ้มูลพื้นฐานในการส ารวจความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมใหมี้การเพาะเล้ียงอนัจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สามารถ
พฒันาเป็นผลิตภณัฑส่์งออกขายไปยงัชุมชนได ้และยงัใชเ้ป็นตวัอยา่งในการเรียนการสอนและการ
วจิยัในทอ้งถ่ินต่อไป 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีนกอยูไ่ม่ต  ่ากวา่ 916 ชนิด ใน 89 วงศ ์ซ่ึงนบัวา่นกเป็นชั้นของสัตว์
มีกระดูกสันหลงัท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดในบรรดาชั้นของสัตวมี์กระดูกสันหลงัทั้งหลายท่ี
อาศยัอยูบ่นพื้นดิน ความหลากหลายของนกนบัเน่ืองไปตั้งแต่ในเร่ืองของขนาดตวั สีสัน เสียงร้อง 
อาหารการกิน และถ่ินท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงนกเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัเป็นอนัมากทั้งต่อระบบนิเวศและ        
ต่อชีวิตมนุษย ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัสัตว์เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น   
และการเก้ือกูลกนัระหวา่งสัตวป่์ากบัสรรพส่ิงต่าง ๆ ตามธรรมชาติก็เป็นไปอยา่งแนบแน่น ถา้หาก
ปราศจากสัตวป่์าคงเป็นเร่ืองยากท่ีจะจินตนาการถึงการด ารงอยูต่่อไปของชีวภาคใบน้ี 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit
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พนัธุกรรมพืช เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของมนุษยชาติมาอยา่งยาวนาน โดยมนุษยไ์ดใ้ช้
ทรัพยาการพืช ในดา้นปัจจยั 4 ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาหาร ไดแ้ก่ พืชผกั ผลไมต่้างๆ โดยเฉพาะพืชผกั
พื้นบา้น ดา้นท่ีอยูอ่าศยั  มีการใชท้รัพยากรพืชในดา้นการจดัท าเป็นท่ีอยูอ่าศยั ก่อสร้างเป็นอาคาร
บา้นเรือน เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉพาะดา้นสมุนไพร ซ่ึงนบัวา่ประเทศไทย ก าลงัเป็นท่ี
จบัตามองจากนานาประเทศ ในฐานะ ประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมีปัจจยัด้าน
พนัธุกรรมพืชซ่ึงมีศกัยภาพในการผลิตเป็นยา จากเหตุผลดงักล่าวน้ีท าให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์
จากพนัธุกรรมพืชนั้นเป็นภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่ามายาวนาน ซ่ึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและ
นบัวนัก าลงัจะสูญหายไป  
  จดัให้มีแผนการด าเนินงานเพื่อการจดัการให้มีการด าเนินการให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วม           
ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อแกปั้ญหาท่ีมีผลต่อการลดลง
และสูญหายของแหล่งพันธุกรรมในป่า อาทิเช่น ขาดแคลนเทคโนโลยีด้านการขยายพันธ์ุ 
แหล่งขอ้มูลสูญหาย เพราะไม่มีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน และขาดเทคโนโลยีในการเพาะเล้ียง 
เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแหล่งใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของชุมชนอยา่งย ัง่ยนืสืบไป  

โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด าริ เป็นเหมือนการจดัการต่อวงจรการสร้าง 
และการสะสมแหล่งอาหาร ในการผลิต การรักษา และเสริมสร้าง อาหาร ด้วยการใช้ระบบ
นิเวศวิทยาให้เก้ือกูลกนัทั้งระบบ ไม่ส่งผลต่อพื้นท่ีผลิตอาหาร ป่าไม ้ตน้น ้ าล าธาร สภาพดิน และ
ความเป็นอยูข่องชุมชน  
  การมีส่วนร่วมของราษฎร (People Participation)  เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีทุกรัฐบาล
ถือเป็นหลกัการในการพฒันาชนบท ราษฎรต้องยอมรับว่าปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นปัญหา             
ของราษฎรท่ีราษฎรจะตอ้งแกไ้ขโดยทางหน่วยงานราชการเป็นพี่เล้ียงให้ แนะน าช้ีแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหตุแห่งปัญหา รวมทั้งช่วยก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลาย เช่น แหล่งน ้ า ถนน  
และใหค้วามรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น แนะน าวธีิการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์ปลูกพืชผกัสวนครัว
ให้ผลผลิตสูงข้ึน เป็นตน้ ฉะนั้นราษฎรตอ้งไปท าเอง เล้ียงเอง บริหารจดัการเอง โดยมีหน่วยงาน
ทางราชการเป็นพี่เล้ียง ราษฎรจึงจะพึ่ งตนเองได้ (Self Reliance) โดยการแก้ไขปัญหาตอ้งมี              
พื้นฐานอยู่บนการเสริมสร้างรายได้ (Economic sustainability) อย่างสมดุลพร้อมกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม (Ecological sustainability) รวมถึงการสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนทางสังคม (Social sustainability) 
 ทางผูว้ิจยัจึงได้ใช้โครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน (Community Food Bank) เป็น
แนวทางหน่ึงท่ีใชพ้ื้นท่ี และทรัพยากรภายในชุมชนเป็นจุดร่วมในการแกปั้ญหาความยากจน ลดค่า
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ครองชีพ ยกระดบัความเป็นอยู่ของราษฎร เป็นการบูรณาการของหน่วยงานกบัการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพฒันาหมู่บา้นจนหมู่บา้นเหล่าน้ีจะสามารถพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด 
 
1.2 ปัญหำของกำรท ำกำรวจัิย 

  การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากร เน่ืองจากอตัราการเกิดสูง และการอพยพ เขา้พื้นท่ี 
ท าให้พื้นท่ีท ากินไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งท าลายป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีท ากิน เพื่อผลิตอาหารให้พอเพียง      
แก่คนในชุมชน เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งของมนุษยชาติ ปัจจุบนัอาหารถูกถือว่าเป็น
ความมัน่คง (Food Security) อยา่งหน่ึงท่ีแต่ละประเทศจ าเป็นตอ้งมีความมัน่คงชนิดน้ีไว ้ประเทศใด
สามารถผลิตอาหารไดม้าก ประชาชนก็สามารถอยู่ดีกินดี ท าให้ปัญหาทางสังคมลดลงไป ช่วยให้
ประเทศพฒันาไดเ้ร็วข้ึน รัฐบาลมีนโยบายท่ีตอ้งการใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก มีแหล่งอาหาร 
และการผลิตอาหารท่ีปลอดภยัปราศจากสารเคมี คนในประเทศสามารถรับประทานโดยไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ และสามารถจ าหน่ายไปยงัประเทศต่างๆ ได ้ 
 
1.3 วตัถุประสงค์หลกัของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ในการใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียก์ลุ่มเห็ด ทรัพยากรดา้นสัตว ์และ
พนัธ์ุพืช และแหล่งอาหารชุมชน  

2. เพื่อรวบรวมพนัธุกรรมท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ศึกษาวิ ธีการเก็บรักษา การ
เพาะเล้ียงและการบ ารุงพนัธ์ุจากจุลินทรียก์ลุ่มเห็ด ทรัพยากรด้านสัตว์ และพนัธ์ุพืช และแหล่ง
อาหารชุมชน โดยรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลทางความหลากหลายทางชีวภาพ และองคค์วามรู้ในการใช้
ประโยชนข์องในพื้นท่ีลุ่มน ้าสะลวง อ าเภอแม่แตงและอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 
1.4 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
  แหล่งอาหารของชุมชนท่ีมาจากแหล่งพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต เช่น พนัธุกรรมจากจุลินทรีย ์
กลุ่มเห็ดป่า สัตวแ์ละแมลง และพนัธ์ุพืช ซ่ึงอยูภ่ายใตร้ะบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการคงอยู่ของชุมชน ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือจากทรัพยากรท่ีมีอยู่รอบชุมชน ดังนั้ น
การศึกษา ส ารวจ การเก็บรักษา การเพาะเล้ียงและการบ ารุงพนัธ์ุหรือศึกษาสภาพการณ์ในการ                
ใช้ประโยชน์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลทางความหลากหลายทางชีวภาพ และองคค์วามรู้ในการ       
ใชป้ระโยชน์ของในพื้นท่ีลุ่มน ้าสะลวง อ าเภอแม่แตงและอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  จึงเป็นการ
ช่วยอนุรักษพ์นัธุกรรม เก็บรักษา และพฒันาส่งเสริมใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูล และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 

การใชป้ระโยชน์จากพนัธุกรรมจุลินทรียก์ลุ่มเห็ดป่า ทรัพยากรดา้นสัตวแ์ละแมลง พนัธุกรรมพืช  

และศึกษาธรรมชาติ (nature trail) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตพื้นท่ีบา้นเอียก ซ่ึงเป็น

ตัวแทนของต าบลสันป่ายาง อ า เภอแม่แตง จังหวัดเ ชียงใหม่  และบริเวณพื้ น ท่ีหมู่บ้าน                     

พระบาทส่ีรอย ซ่ึงเป็นตวัแทนของต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

 
1.6 ระยะเวลำ  

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 
 
1.7 สถำนที่ท ำกำรวจัิย 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

2. เขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

3. เขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  ทราบชนิด ลกัษณะถ่ินท่ีอยูอ่าศยั และการใชป้ระโยชน์จากพนัธุกรรมเห็ด ทรัพยากร
ดา้นสัตวแ์ละแมลง และพนัธุกรรมพืช ในดา้นแหล่งอาหารของชุมชน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
จดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
              2. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (nature trail) การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
              3.  สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเผยแพร่ให้กบัชาวบา้นในชุมชน ประชาชน 
นกัเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจ เช่น การเพาะเล้ียงขยายพนัธ์ุเพื่อพฒันาข้ึนไปสู่ระดบัเศรษฐกิจให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ีป่า เป็นตน้  
              4. จดัพิมพเ์ผยแพร่การวิจยัในเอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษในระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ  
              5. ก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างชุมชน เจา้หน้าท่ีในชุมชน และผูว้ิจยั ในการบริหารและ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อท้องถ่ิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการพื้นท่ีป่า                 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนและระบบนิเวศโดยรวม 
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 6. พื้นท่ีมีขอ้มูล และมีธนาคารอาหารชุมชนจะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้กบัประชาชน
ในพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอนัก่อใหเ้กิดจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร
ดิน น ้า ป่าไม ้และแมลงใหเ้ป็นไปตามระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ 
 

 
 




