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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายกวา้งขวางครอบคลุมถึงความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิตนานาชนิดไม่วา่จะเป็นจุลินทรีย ์ สัตว ์หรือพืช รวมทั้งมนุษยส่ิ์งมีชีวิตแต่ละชนิดลว้นแต่มี

องค์ประกอบทางพนัธุกรรมท่ีแตกต่างแปรผนักันออกไปมากมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง

เหมาะสมกบัสภาพแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละทอ้งถ่ินอนัเป็นระบบนิเวศท่ีซบัซ้อนและหลากหลายใน

บริเวณต่างๆ ของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการวิวฒันาการของ

ส่ิงมีชีวิตและมีความส าคญัต่อมนุษยท์ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ขณะเดียวกนัมนุษยก์็มีพฤติกรรม

และกิจกรรมในลกัษณะคลา้ยกบั “ทุบหมอ้ขา้วตวัเอง” โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และขาดความย ั้งคิด 

เพราะปัจจุบนัมนุษย์ได้ท  าลายความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งต่างๆ ทัว่โลก ดังนั้นจึง

จ าเป็นตอ้งความเขา้ใจและศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพในมุมต่างๆ เพื่อ

แนวทางจดัการกบัความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีใหเ้หมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติเรา สามารถจ าแนกความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

2.1.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง คุณสมบติัของชุมชนส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย ซ่ึงแบ่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพได ้3 ระดบั คือ 

 1. ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetic diversity)  

 ความหลากหลายของพนัธุกรรม หมายถึง ความหลากหลายของยีนท่ีมีอยู่ในส่ิงมีชีวิต                 

แต่ละชนิด ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมียีนท่ีแตกต่างกันตามสายพนัธ์ุ ความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมเป็นส่วนหน่ึงของความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ีส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัก็มี

ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีไม่เหมือนกนัท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคตได ้ตวัอยา่ง
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ท่ีเห็นเด่นชดั คือ ในยุคแรกๆ ของโลก โลกมีส่ิงมีชีวิตเพียงไม่ก่ีชนิดแลเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครงสร้าง

ง่ายๆ แล้วเม่ือเวลาผ่านไปหลายล้านปีก็มีส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ มากมายและส่ิงมีชีวิตบางชนิดก็มี

โครงสร้างท่ีซับซ้อนมากยิ่งข้ึน แต่ถ้าส่ิงมีชีวิตในยุคแรกๆ ของโลกมีลักษณะทางพนัธุกรรม

เหมือนกันทุกประการ ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็จะมีแต่ส่ิงมีชีวิตกลุ่มเดิมอยู่หรือบางที

ส่ิงมีชีวติกลุ่มนั้นก็จะสูญพนัธ์ุไดง่้าย เม่ือเกิดความแปรปรวนทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 

2. ความหลากหลายของชนิด (species diversity) 

  ความหลากหลายของชนิด หมายถึง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต (species) ท่ีมีอยู่ใน        

พื้นท่ีหน่ึง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ species richness หมายถึงจ านวนของส่ิงมีชีวิตต่อหน่วยพื้นท่ี และ 

species evenness ความสม ่าเสมอท่ีส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดปรากฏ 

3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) 

 ระบบนิเวศเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ ส่ิงมีชีวิตต้องการท่ีอยู่อาศัย             

แตกต่างกนั ดงันั้นถา้พื้นท่ีใดมีระบบนิเวศหลากหลายส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นก็หลากหลายดว้ย 

 4. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความหลากหลาย  

4.1 ประวติัศาสตร์ท่ีไม่เหมือนกนั  

 แต่ละพื้นท่ีมีประวติัศาสตร์และเหตุการณ์ในอดีตท่ีแตกต่างกนัท าให้บริเวณหน่ึงมีความ

หลากหลายมากกว่าอีกบริเวณหน่ึง เช่น ป่าผลัดใบทางตะวนัออกของอเมริกาเหนือและยุโรป

ตะวนัตกมีลกัษณะคลา้ยกนัแต่มีตน้ไม ้2 – 3 ชนิดท่ีมีเฉพาะในยุโรปซ่ึงน่าจะเกิดจากผลกระทบท่ี

แตกต่างกนัจากยุคน ้ าแข็ง เน่ืองจาก เทือกเขาในยุโรปท่ีทอดตวัจากตะวนัออกไปทางตะวนัตก และ

ธารน ้าแขง็กบัอากาศท่ีหนาวเยน็ทางใต ้ท าให้พื้นท่ีป่าในยุโรปตะวนัตกเหลือเพียงบริเวณเล็กๆ ทาง

เหนือ และท าใหต้น้ไมบ้างชนิดสูญพนัธ์ุไป ขณะท่ีเทือกเขาในอเมริกาเหนือทอดตวัจากเหนือไปใต ้

ท่ีน้ีส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่มีท่ีหลบจากสภาพแวดลอ้มในยุคน ้ าแข็งบริเวณทางใตแ้ละเม่ือธารน ้ าแข็ง

ลดลง ส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีก็สามารถกระจายข้ึนเหนือไดอี้ก 

4.2 เวลา 

 ในอดีตโลกเป็นผืนแผ่นดินท่ีแห้งแล้งและกลายเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต เม่ือมี

ออกซิเจนเกิดข้ึนในบรรยากาศและแผ่นทวีปต่างๆ ก็เปล่ียนแปลงจนสามารถอยู่อาศยัได ้ชุมชนท่ี
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เกิดข้ึนใหม่มีส่ิงมีชีวิตไม่ก่ีชนิด เม่ือเวลาผ่านไปส่ิงมีชีวิตก็เพิ่มชนิดมากข้ึนโดยผ่านกระบวนการ

ต่างๆ เช่น การปรับตวัของส่ิงมีชีวติ และการววิฒันาการท าใหเ้กิดส่ิงมีชีวติชนิดใหม่ข้ึน 

4.3 ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีสภาวะรุนแรง 

 ในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีสภาวะรุนแรง เช่น ร้อนจดั หนาวจดั หรือเป็นกรดแก่ มกัจะมีส่ิงมีชีวิต

เพียงไม่ก่ีชนิดท่ีสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้เน่ืองจากส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีศกัยภาพท่ีจะวิวฒันาการ

ตวัเองใหท้นต่อสภาวะท่ีรุนแรงมากๆ ได ้

4.4 ความหลากหลายทางทรัพยากร 

 ถ้าบริเวณใดบริเวณหน่ึงมีความหลากหลายทางทรัพยากรมาก บริเวณนั้นย่อมมีความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิตมากเช่นเดียวกนั เช่น เม่ือเปรียบเทียบ 2 บริเวณคือ บริเวณท่ีหน่ึงมีสภาพ

ทางกายภาพท่ีหลากหลาย คือ มีภูเขา หุบเขา บริเวณท่ีเป็นหินและดินและบริเวณท่ีชุ่มน ้ า บริเวณท่ี

สองเป็นท่ีราบปกติ พบวา่ บริเวณแรกมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวติมากกวา่บริเวณท่ีสอง 

 4.5 ความสามารถในการผลิต  

  โดยทัว่ไปในบริเวณท่ีมีความสามารถในการผลิตสูงจะมีส่ิงมีชีวิตหลากชนิดกวา่บริเวณท่ี

ความสารถในการผลิตต ่า 

 4.6 ความคงท่ีของภูมิอากาศ 

 บริเวณท่ีมีภูมิอากาศคงท่ีจะมีแนวโนม้วา่มีชนิดของส่ิงมีชีวิตมากวา่อีกบริเวณท่ีมีภูมิอากาศ

แปรปรวน เพราะส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ีมีประชากรน้อยมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในบริเวณท่ีมี

ภูมิอากาศคงท่ี ในขณะท่ีสภาพอากาศไม่คาดคิด เช่น อากาศหนาวจดัผิดปกติ อาจฆ่าประชากร

ทั้งหมดของส่ิงมีชีวตินั้นได ้

 4.7 การล่าเหยือ่  

 ผูล่้าหรือส่ิงมีชีวิตท่ีรับประทานส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนช่วยควบคุมจ านวนของเหยื่อให้อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม ท าให้บริเวณนั้นมีความหลากหลายสูง เช่น ในบริเวณหน่ึงผูบ้ริโภคชั้นบน คือ 

ดาวทะเล ซ่ึงอาหาร คือ หอยและเพรียง แต่เม่ือดาวทะเลถูกยา้ยออกจากบริเวณนั้น ส่ิงมีชีวิตหลาย

ชนิดก็หายไป ในขณะท่ีหอยท่ีเป็นอาหารของดาวทะเลกลายเป็นส่ิงมีชีวติท่ีเด่นในบริเวณนั้น 
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 4.8 ส่ิงรบกวน 

 ส่ิงรบกวนเป็นไดห้ลายอยา่ง เช่น อคัคีภยัอุทกภยั หรือการระบาดของโรค เป็นตน้ ในท่ีท่ีมี

การรบกวนสูง ชนิดของส่ิงมีชีวิตก็จะลดลงจนเหลือแต่ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถทนกบัสภาวะของท่ีอยู่

อาศยัท่ีเป็นแบบนั้นได ้ส่วนในท่ีท่ีมีการรบกวนต ่า ส่ิงมีชีวิตขั้นสุดอาจจะกลายเป็นชนิดเด่นและเขา้

มาแทนท่ีส่ิงมีชีวิตบางชนิด ท าให้ส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นๆ หายไป ดว้ยเหตุน้ี ในท่ีท่ีมีการรบกวนปาน

กลางจึงมีชนิดของส่ิงมีชีวติมากท่ีสุด 

 

2.2 เห็ด         

 เห็ด คือ ราชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตชั้นต ่า ไม่มีคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์แสงไม่ไดจึ้งตอ้ง

อาศยัอาหารจากอินทรียวตัถุ เช่น เศษซากพืชหรือส่ิงมีชีวติต่างๆ เห็ดขยายพนัธ์ุดว้ยสปอร์เม่ือสปอร์

ไปตกบนบริเวณพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตสปอร์ก็จะเจริญเป็นเส้นใย

แลว้พฒันาเจริญข้ึนเป็นดอกเห็ดต่อไป (วลัลภ, 2542) 

 เห็ดเป็นอาหารท่ีส าคญัของมนุษย์ เห็ดเป็นอาหารท่ีส าคญัชนิดหน่ึง เน่ืองมาจากเห็ดมี

รสชาติอร่อยน่ารับประทานและมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย กล่าวคือ เห็ดมีสารอาหารประเภท

โปรตีนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายสูง โดยเฉพาะกรดอะมิโน lysine และ leucine ซ่ึงจะไม่พบในบรรดา

ธัญพืชทั้งหลาย รวมทั้งมีวิตามินซีและวิตามินดีสูงดว้ย นอกจากน้ีเห็ดยงัเป็นอาหารท่ีมีแป้งและ

พลงังานต ่าจึงเหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั เห็ดบางชนิดท่ีมีสรรพคุณทางยา

รักษาโรค ถา้หากรับประทานเป็นประจ าจะช่วยป้องกนัโรคการสะสมของไขมนัในเส้นเลือด โรค

ความดนั และมีสารต่อตา้นเน้ืองอกได ้นอกจากน้ีเห็ดยงัท าให้มีรายไดเ้น่ืองจากสามารถผลิตไดง่้าย

และสะดวกโดยน าวสัดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกถั่ว ซังข้าวโพด ข้ีเล่ือย 

ผกัตบชวา และวสัดุอ่ืนๆ มาใชเ้ป็นวสัดุในการเพาะเห็ด (วลัลภ, 2542) 

 

2.2.1 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ด (เฉกชนก, 2551) 

 ลกัษณะรูปร่างของดอกเห็ดจะมีความแตกต่างกนั เช่น ทรงกลม เป็นกอ้น (ball shape) รูป

ถว้ย (cup shape) รูปรังนก (nest shape) เป็นตน้ลกัษณะของดอกเห็ดมีทั้งท่ีเป็นลกัษณะดอกนุ่มสีสด 

เป็นแผ่นแข็งแห้งน่ิมเหมือนเจลล่ีหรือหนังสัตว์ แข็งกลม เป็นเส้นคล้ายปะการัง ทั้ งน้ีดอกเห็ด
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โดยทัว่ไปจะมีส่วนประกอบคลา้ยกนั แต่อาจมีความแตกต่างกนัตรงสีของดอก รูปร่าง ลกัษณะเน้ือ

เห็ด ท าให้เราสามารถแบ่งแยกของเห็ดแต่ละชนิดไดง่้ายข้ึน ส่วนประกอบของเห็ดมีอยู ่6 ส่วน คือ 

หมวกเห็ด ครีบดอก กา้นดอก วงแหวน ปลอกหุม้โคนและเส้นใย (นิคม, 2540) 

1. หมวกเห็ด (cap หรือ pileus)  

 เป็นส่วนปลายสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศเม่ือดอกบานเต็มท่ีจะกางออกมี

ลกัษณะรูปทรงเหมือนร่มกาง ขอบงุม้ลงหรือแบนราบ หรือกลางหมวกเวา้ลงเป็นแอ่งมีรูปเหมือน

กรวยปากกวา้ง ผิวหมวกเห็ดบนอาจจะเรียบ ขรุขระมีเกล็ดหรือมีขนแตกต่างกนัแลว้แต่ชนิดของ

เห็ด เกล็ดหรือขนเป็นเน้ือเยื่อท่ีหลุดฉีกขาดจากเน้ือเยื่อบางๆ ท่ีหุ้มดอกเห็ดในระยะท่ีเป็นเห็ดอ่อน

หรือปริแตกออกจากกนั สีของเน้ือหมวกเห็ดภายในและภายนอกอาจเป็นสีเดียวกนัหรือสีแตกต่าง

กนั เวลาเกิดบาดแผลเน้ือเยือ่ของหมวกเห็ดบางชนิดอาจเปล่ียนสีไดเ้ม่ือถูกอากาศ (ภาพท่ี 2.1) 

2. ครีบ (gills)  

 อยู่ด้านล่างของหมวกเห็ดหรือซ่ีหมวกเห็ดเรียงเป็นรัศมีรอบก้านดอก เห็ดบางชนิดครีบ

หมวกดา้นในยึดติดหรือไม่ยึดติดกบักา้นดอก ดา้นนอกเช่ือมติดกบัขอบหมวก สองขา้งของหมวก

เป็นท่ีเกิดสปอร์ของดอกเห็ดครีบหมวกน้ีอาจจะถูกย่อยให้ละลายเป็นของเหลวไดใ้นเห็ดบางชนิด 

เห็ดแต่ละชนิดมีจ านวนครีบหมวกแตกต่างกนัและความหนาบางก็ไม่เท่ากนัจ านวนของครีบหมวก

จึงใชเ้ป็นลกัษณะประกอบการจ าแนกเห็ดดว้ย สีของครีบหมวกส่วนมากเป็นสีเดียวกบัสปอร์ของ

เห็ด ซ่ึงจดัเป็นลกัษณะแตกต่างของเห็ดแต่ละชนิดดว้ย โดยปกติจะมีสีขาวเหลืองชมพู ม่วง น ้ าตาล

และด า เห็ดบางสกุลไม่มีครีบ แต่มีรู (pores) หรือมีฟันเล่ือย (teeth) แทนครีบสปอร์เกิดในรูปหรือ

บนฟันเล่ือย บางชนิดสปอร์เกิดฝังอยูใ่นกอ้นวุน้ เช่น เห็ดหูหนู หรือสปอร์เกิดในเปลือกท่ีเป็นกอ้น

กลม เช่น เห็ดลูกฝุ่ น ซ่ึงเวลาแก่จะแตกใหส้ปอร์ฟุ้งกระจายออกมา 

3. กา้นดอก (stalk)  

 มีขนาดใหญ่และยาวแตกต่างกนั ส่วนมากเป็นรูปทรงกระบอก บางชนิดมีโคนหรือปลาย

เรียวเล็กตอนบนยึดติดกบัหมวกเห็ดหรือครีบหมวกดา้นใน ตอนล่างของเห็ดบางชนิดอาจมีเส้นใย

หยาบๆ รวมกนัเป็นกอ้นหรือมีปลอกหุ้มโคนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถว้ยชาหงายรองรับอยู ่เช่น ปลอก

หุม้โคนดอกเห็ดบงัหรือเห็ดฟาง บนกา้นดอกตอนบนของเห็ดบางชนิดมีวงแหวนหรือเยื่อบางๆ หุ้ม

อยู่โดยรอบกา้นดอกเห็ดมีผิวขรุขระหรือมีขนหรือมีเกล็ด ในเห็ดบางชนิดเน้ือเยื่อภายในกา้นดอก
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เห็ดอาจอาจจะสารกนัแน่นทึบ น่ิม แข็ง หรือ กรอบ หรือเป็นเส้นหยาบหรือจะสานกนัเป็นเส้นใย

หลวมๆ คลา้ยฟองน ้ า ภายในกา้นดอกเห็ดบางชนิดมีรูกลวงซ่ึงยาวตลอดหรือเกิดข้ึนบางส่วน เห็ด

บางชนิดจะมีเน้ือเยื่อหวานกรอบจึงท าให้แมลงเขา้ไปอาศยัอยู่กินในดอกจนพรุนเป็นรู เกิดการเน่า

ข้ึนไดภ้ายในซ่ึงมองไม่เห็นจากภายนอก เช่น กา้นดอกเห็ดหล่ม เห็ดร่างแห ซ่ึงเป็นเห็ดชนิดหน่ึงมี

ร่างแหสีขาว เป็นรูโปร่งคลา้ยลูกไมก้อ้ยแขวนลงมาจากเน้ือเยื่อใตห้มวกเห็ดคลุมรอบกา้นดอก ซ่ึง

จดัเป็นลกัษณะพิเศษ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 โครงสร้างรวมของดอกเห็ด 

ท่ีมา : จดหมายข่าวเพื่อชาวฟาร์มเห็ด, 2548 

 

4. วงแหวน (ring)  

 เป็นเน้ือเยื่อบางๆ ยึดก้านดอกและขอบหมวกของเห็ดให้ติดกัน เม่ือหมวกเห็ดกางออก             

เยื่อน้ีจะขาดจากขอบหมวกแต่ยงัมีส่วนยึดติดกบักา้นดอกให้เห็นรอบก้านดอกเหมือนมีวงแหวน

หรือแผ่นเยื่อบางสวมอยู่ วงแหวนท่ีอยู่ตอนบนใตห้มวกเห็ดบงัมาเล็กน้อยน้ีเราเรียก inner veil               
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วงแหวนน้ีเล่ือนข้ึนลงไดไ้ม่ยึดติดกบักา้นดอก ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเห็ดบางชนิด วงแหวน

จ าแนกเป็น 2 ชนิด 

ก. เห็ดท่ีไม่มีวงแหวน (mushrooms without veils) 

 เป็นเห็ดท่ีมีลกัษณะคลา้ยร่ม ไม่มีวงแหวนท่ีส่วนกา้น และดา้นใตห้มวกเห็ดมีลกัษณะเป็น

ครีบ (gills) ขณะท่ียงัเป็นดอกอ่อนจะไม่มีเน้ือเยื่อมาหุ้มห่อส่วนต่างๆ ของดอกไว ้เช่น เห็ดฟาง

(ฟาน) สีเหลืองทอง (Lactarius hygrophoroides) เห็ดพุงหมู (Russula foetens) เห็ดจัน่หรือเห็ด

ตบัเต่าขาว (Tricholoma crassum)  

ข. เห็ดท่ีมีวงแหวน (mushrooms with veils) 

 มีลกัษณะคลา้ยร่มหรือกรวยใตห้มวกเห็ด มีลกัษณะเป็นครีบมีสันเรียบคลา้ยใบมีดมีส่วน

ของเน้ือเยื่อหุ้มทั้งหมดหรือส่วนใดของดอกเห็ดไวบ้างคร้ังอาจพบเศษเน้ือเยื้อหุ้มบริเวณริมขอบ

หมวก หากเน้ือเยื่อนั้นหุ้มส่วนของดอกเห็ดไวท้ั้งหมด จะเรียกวา่ “universal veil” และจะขาดหรือ

หลุดออกเม่ือโตข้ึน เศษเน้ือเยื่อของ universal veil ท่ีฉีกขาด มกัหลงเหลืออยูท่ี่ส่วนบนของหมวก

เห็ดหรือท่ีส่วนของกา้นท่ีเป็นวงแหวนลอ้มรอบกา้นซ่ึงอาจจะปรากฏอยูจ่นกระทั้งโตเต็มท่ีหรือหลุด

ขาดหายไปท าให้เขา้ใจว่าไม่มีวงแหงน เห็ดท่ีมีวงแหวนไดแ้ก่เห็ดระโงก (Amanita hemibapha)      

เห็ดนกยงู (Macrolepiota dolichaula) และเห็ดข้ีควาย (Psilocybe cubensis) 

5. เปลือกหุม้ (volva)  

 ดอกเห็ดเป็นเน้ือเยือ่หนาหรือบาง ชั้นนอกสุดท่ีหุม้ดอกเห็ดทั้งดอกไวใ้นระยะท่ีเป็นดอกตูม 

(outer veil) ซ่ึงมีในดอกเห็ดบางชนิดเช่น เห็ดบงัหรือเห็ดฟาง และในเห็ดมีพิษหลายชนิดในสกุล 

Amanita เม่ือดอกเห็ดโตข้ึนเปลือกหุ้มจะแตกออกตอนบนเพื่อให้หมวกเห็ดและก้านดอกยึดตวั          

ชูสูงข้ึนในอากาศทิ้งให้เปลือกหุ้มอยูท่ี่โคนกา้นมองดูแลว้เหมือนกา้นดอกเห็ดตั้งอยู่ในถว้ยเปลือก

หุม้มีเน้ือเยือ่และสีคลา้ยคลึงกบัหมวกเห็ดหรือแตกต่างกนั บางชนิดอาจจะไม่ชดัเจนเหมือนดอกเห็ด

บงัแต่เป็นเน้ือเยือ่บางๆ คลา้ยวงแหวนหุม้อยูร่อบโคนตน้ดงัเช่นเห็ดในสกุล Amanita  

6. สปอร์ (spore)  

 สปอร์เห็ดส่วนมากมีโครโมโซมในนิวเคลียส (haploid number) ทั้งน้ีเพราะสปอร์ของดอก

เห็ดท่ีเกิดข้ึนบนดอกเห็ดนั้นเป็นผลิตผลของการผสมพนัธ์ุทางเพศนิวเคลียส 2 นิวเคลียส ในดอก

เห็ดรวมตวักันแล้วแบ่งตวัแบบไมโอซิสเกิดเป็น 4 นิวเคลียส ซ่ึงต่อมาจะหลุดออกมาจากฐาน 
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basidium กลายเป็นสปอร์ปลิวหรือลอยออกไปในอากาศเม่ือสปอร์ตกในท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม เช่น มีความช้ืน อาหาร อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างท่ีเห็ดชนิดนั้นๆ ตอ้งการ สปอร์ก็จะ

งอกออกมาเติบโตเป็นเส้นใยต่อไป หลงัจากเส้นใยเจริญเติบโตเรียกวา่ เส้นใยขั้นตน้ 

7. กลุ่มเส้นใย (mycelium)  

 ก่อนท่ีจะเป็นดอกเห็ดเราจะเห็นบริเวณนั้ นมีเส้นใยราสีขาวก่อตัวหรือรวมกันเป็น                

กอ้นใหญ่ๆ ซ่ึงเราเรียกว่าเส้นใยรวมกนัอยู่น้ีว่า mycelium เห็ดบางชนิดจะมีเส้นใยรวมตวักนัเป็น

ก้อนแข็งอยู่ท่ีโคนก้านดอกหรือเป็นเส้นหยาบมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เห็ดยางชนิดมีเส้นใย

ละเอียดเล็กมาก มองไม่เห็นลกัษณะดงักล่าว 

  

2.2.2 วงจรชีวติของเห็ด  

เห็ดมีวงจรชีวิตท่ีแยกออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. แบบไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ (homothallic) 

 วงจรชีวิตของเห็ดท่ีเร่ิมจากสปอร์โดยแต่ละสปอร์สามารถเจริญเป็นดอกเห็ดจนครบวงจร

ชีวิตไดเ้อง เร่ิมตน้ดว้ยสปอร์งอกเป็นเส้นใยระยะท่ี 1 ซ่ึงจะมีนิวเคลียสเพียง 1 นิวเคลียสในแต่ละ

เซลล์ เม่ือเจริญอยูร่ะยะหน่ึงพฒันาตวัเองเป็นเส้นใยระยะท่ี 2 ซ่ึงมีนิวเคลียส 2 นิวเคลียสในแต่ละ

เซลล์ เส้นใยระยะท่ี 2 จะรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นเล็กๆแลว้ค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดท่ีสามารถ

สร้างสปอร์ไดอี้ก และหมุนเวยีนเป็นวงจร (ภาพท่ี 2.2) 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่2.2 วงจรชีวิตของเห็ดท่ีไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ  

ท่ีมา : วนิดา, 2541 (หนา้ 6) 
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2. แบบตอ้งผสมพนัธ์ุ (heterothallic) 

 เห็ดบางชนิดสร้างสปอร์ซ่ึงแตกต่างจากแบบแรก คือแต่ละสปอร์ไม่สามารถเจริญเป็นดอก

เห็ด เจริญเป็นไดเ้ฉพาะเส้นใย เรียกเส้นใยท่ีเป็นหมนัคือเส้นใยระยะท่ี 1 ซ่ึงไม่สามารถเป็นเส้นใย

ระยะท่ี ได ้การเกิดเส้นใยในระยะท่ี 2 ตอ้งอาศยัการผสมของเส้นใยระยะท่ี 1 จากต่างสปอร์ เม่ือเส้น

ใยทั้งสองรวมกนัพฒันาเป็นเส้นใยระยะท่ี 2 และเจริญเป็นดอกเห็ดต่อไป (ภาพท่ี 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 วงจรชีวิตเห็ดท่ีตอ้งผสมพนัธ์ุ  

 ท่ีมา : วนิดา, 2541 (หนา้ 7) 

 

2.2.3 ความรู้เกีย่วกบัเห็ดป่ากินได้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539) 

 เห็ดป่าเป็นเช้ือราชั้นสูงจ าพวกหน่ึง มีวงจรชีวิตซับซ้อน เม่ือสปอร์อนัเป็นส่วนสร้างเซลล์

สืบพนัธ์ุถูกพาหะ เช่น สายลม กระแสน ้ า หรือแมลง พาไปตกยงัท่ีซ่ึงมีสภาวะเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต สปอร์ก็จะเร่ิมงอกใยราและกลุ่มใยราพฒันาไปเป็นกลุ่มก้อนจนกลายเป็นดอกเห็ด             

โผล่ข้ึนเหนือพื้นดิน บนตน้ไม ้ขอนไม ้บนกองมูลสัตว ์หรือตามกองซากพืชช้ืนๆ ท่ีทบัถมกนั เห็ด

จึงมีหนา้ท่ีส าคญัในการเป็นผูย้อ่ยสลาย (decomposer) ส่ิงเหล่าน้ีให้ผุพงัและน าสารอาหารกลบัคืน    

สู่ระบบนิเวศป่า เห็ดบางชนิดสามารถกินได ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เห็ดท่ีข้ึนตามขอนไม้

และเห็ดท่ีข้ึนตามพื้นดิน  
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2.3 แมลง 

  แมลงทุกชนิด เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั อยูใ่นคลาสอินเซคตา (class insecta) ไฟลมั   

อาร์โธรโปดา (phylum arthropoda) สัตวจ์  าพวกแมลงจะพบเห็นไดใ้นท่ีทัว่ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นแถบ 

ขั้วโลก หรือในทะเลทราย บนภูเขา ในถ ้า แหล่งน ้าจืด และน ้ าเค็ม แมลงมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่าง

กบัสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืนๆ ท าให้แมลงสามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทุก

ประเภทไดดี้  

 

2.3.1 โครงสร้างของแมลง  

แมลงทุกชนิดล าตวัแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีมองเห็นชดัเจน คือ ส่วนหวั (head) ส่วนอก 

(thorax) และส่วนทอ้ง (abdomen) (ภาพท่ี 2.4) แมลงท่ีโตเต็มท่ีจะมีขา 3 คู่อยูติ่ดกบัส่วนอก แมลงมี

เปลือกแข็งเป็นโครงร่างอยูภ่ายนอก เรียกวา่ เอ็กโซสเกลลีตนั (exoskeleton) เป็นสารจ าพวกไคติน 

(chitin) โครงร่างแขง็ท าหนา้ท่ีป้องกนัเน้ือเยือ่และอวยัวะภายในต่างๆ ไวไ้ม่ใหเ้ป็นอนัตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่2.4 โครงสร้างของแมลง 

ทีม่า : https://yhsbiology.wikispaces.com/Insecta/26/08/10 

https://yhsbiology.wikispaces.com/file/view/I10-82-grasshopper.jpg/
https://yhsbiology.wikispaces.com/Insecta
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 1. ส่วนหัวของแมลง (The head) 

 หวัของแมลงประกอบดว้ยอวยัวะท่ีส าคญั 3 อยา่ง คือ ตา (eye) หนวด (antenna) และปาก 

(mouth parts) กะโหลกศีรษะของแมลงมีรอยต่อหรือเส้น (suture) ท าใหเ้กิดการแบ่งพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

1) สันกะโหลก (vertex) คือพื้นท่ีของหัวนับตั้งแต่ส่วนท่ีอยู่ระหว่างตาไปถึง

ดา้นหลงัของตา 

2) หนา้ (frons) คือพื้นท่ีอยูด่า้นหนา้ของกะโหลกศีรษะระหวา่งเส้นรูปตวั Y หวั

กลบั ซ่ึงเรียกวา่เส้นทบักะโหลกศีรษะ (epicranial suture)  

3) ฐานริมฝีปากบน (clypeus) เป็นพื้นท่ีระหว่างหน้ากบัริมฝีปากล่าง (labrium)  

มีเส้น frontoclypeal suture แบ่งออกจากส่วนหนา้ 

4)  แกม้ (gena) เป็นพื้นท่ีดา้นขา้งของกะโหลกใตต้ารวม 

5) ฐานกะโหลก (occiput) เป็นพื้นท่ีด้านหลังของกะโหลกแยกออกจากสัน

กะโหลกและแกม้โดยมีเส้น occipital suture เป็นเส้นแบ่ง 

6) ฐานกะโหลกส่วนหลงั (post occiput) เป็นพื้นท่ีท่ีเช่ือมติดกบัคอ และแยกออก

จากฐานกะโหลกโดยเส้น post occipital suture 

 2. ตา (eyes)  

 ตาของแมลงมี 2 ประเภท คือ 

1) ตารวม (Compound eye) มี 2 ตาขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่ตห้รือต ่ากว่าหนวด แต่

แมลงบางชนิดตาอยูด่า้นนอกขา้งหนวด  

2) ตาเด่ียว (Simple eye) หรือ ออเซลลสั (ocellus) ตาเด่ียวอาจจะมี ตาเดียว สอง 

หรือ สามตา แลว้แต่ชนิดของแมลง 

3. หนวด (antennae) 

หนวด เป็นอวยัวะท่ีท าหน้าท่ีรับความรู้สึกสัมผสั คล าทาง ดมกล่ิน ในแมลงบางชนิด 

สามารถท าหนา้ท่ีเป็นหูรับฟังเสียง หนวดของแมลงมีลกัษณะเป็นปลอ้งๆ ปลอ้งแรกเป็นฐานของ

หนวด เรียกวา่ สเคป (scape) ปลอ้งถดัมาคือ เพดิเซล (pedicel) ส่วนปลอ้งท่ีเหลือจนถึงปลายหนวด 

เรียกว่า เส้นหนวด หรือแฟลกเจลลมั (flagellum) จ านวนปลอ้งและลกัษณะของหนวดแตกต่างกนั

ในแมลงแต่ละชนิด 
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4. ปาก (mouths) 

ปากของแมลง ประกอบด้วยอวยัวะท่ีส าคญั 4 ส่วน คือ ริมฝีปากบน (labrum) กราม 

(mandibles) ฟัน (maxillae) และริมฝีปากล่าง (labium)  

ริมฝีปากบน เป็นแผน่แข็งเรียบติดอยูก่บัฐาน ริมฝีปากบนขยบัข้ึนลงไดเ้พียงเล็กนอ้ย ดา้น

ในของริมฝีปากบนมีปุ่มเล็กๆ นูนข้ึนมาเรียกวา่ อีพิฟาริงค ์(epipharynx) แมลงบางชนิด อีพิฟาริงค ์

มีลกัษณะเรียวเป็นเส้นดา้ย 

กราม มีลกัษณะแข็ง ใช้ส าหรับบดกดัอาหาร มีอยู่ 1 คู่ กรามของแมลงบางชนิดดูใหญ่              

น่ากลวั กรามบางชนิดมีการดดัแปลงเพื่อท าหนา้ท่ีดูดอาหาร เช่น กรามของตวัอ่อนดว้งด่ิง แมลงมี

ปากแบบต่างๆ กนั โดยดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัอาหารและลกัษณะของการกินอาหาร  

5. ส่วนอก (The thorax) 

ส่วนอกของแมลง อยูร่ะหว่างส่วนหวักบัส่วนทอ้ง แบ่งเป็น 3 ปลอ้ง คือ อกปลอ้งแรก อก

ปลอ้งกลาง และอกปลอ้งหลงั แต่ละปลอ้งของส่วนอก ประกอบดว้ยแผ่นแข็งโนตมั (notum) อยู่

ดา้นบน พลูรา (pleura) อยู่ดา้นขา้งทั้ง 2 ขา้งและสเตอร์นาอยู่ดา้นล่าง อกปลอ้งแรกอยู่ติดกบัหัว        

โดยมีส่วนคอ ซ่ึงเป็นเยื่อบางๆ เช่ือมกบัส่วนหัว มีขา 1 คู่ อกปลอ้งกลาง อยู่ต่อจากอกปลอ้งแรก            

มีขา 1 คู่ และมีปีกคู่หนา้ 1 คู่ อกปลอ้งหลงั เป็นอกปลอ้งสุดทา้ย มีขา 1 คู่ และปีคู่หลงั 1 คู่ ส าหรับ

แมลงท่ีมีปีก 1 คู่นั้น ปีกจะอยูท่ี่อกปลอ้งกลาง 

6. ปีก (Wings)  

โดยทัว่ไป แมลงจะมีปีก 2 คู่ คือปีกคู่หนา้ (forewing) และปีกคู่หลงั (hind wing) แมลงบาง

ชนิดก็ไม่มีปีก แมลงท่ียงัเจริญเติบโตไม่ถึงระยะตวัเต็มวยัก็อาจจะไม่มีปีกหรือมีปีกแต่ไม่สมบูรณ์ 

ในพวกแมลงวนัมีเฉพาะปีกคู่หน้า 1 คู่ เท่านั้น ส าหรับปีกหลังวิวฒันาการลดลง เป็นตุ่มเล็กๆ 

เรียกวา่ halteres มีหนา้ท่ีช่วยในการบิน ท าใหแ้มลงสามารถเปล่ียนทิศทางในการบินได ้

7. ส่วนท้อง (The abdomen)  

ส่วนทอ้งของแมลง ประกอบดว้ยปลอ้งท่ีมีขนาดเกือบเท่ากนั แมลงส่วนใหญ่จะมีจ านวน

ปลอ้ง 10-11 ปลอ้ง และขนาดปลอ้งทา้ยๆ จะไม่เท่ากนั เช่น แมลงหางดีดจะมี 5-6 ปลอ้ง ปลอ้งทอ้ง

แต่ละปลอ้งมีแผ่นแข็ง 2 ชนิด คือ เทอร์ไกต์ (tergite) อยู่ดา้นบน และสเตอร์ไนต์ (sternite) อยู่
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ดา้นล่าง ส่วนบริเวณ พลูราล (pleural membrane) อยูด่า้นขา้งนั้นเป็นเยื่อบางๆ บางชนิดมีส่วนแข็ง

บา้ง แต่ละปลอ้งมีรูหายใจ (spiracle) อยูด่า้นขา้งปลอ้งละ 1 คู่ 

 

2.3.2 การแพร่กระจายของแมลง 

แมลงมีอยู่ทัว่ทุกมุมโลก แมแ้ต่บริเวณใกลก้บัขั้วโลกซ่ึงมีอากาศหนาวเยน็ และส่วนท่ีลึก

ท่ีสุดของทะเล ก็ยงัปรากฏว่ามีแมลงบางชนิดสามารถอาศยัอยู่ได ้ตวัหนอนขของดว้งปีกแข็งบาง

ชนิดกินสาหร่ายทะเลเป็นอาหารในทอ้งทะเล บางแห่งพบวา่มีมวนและแมลงบางชนิดอาศยัอยูบ่น

ยอดเขาหิมาลยัท่ีมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี ก็ยงัมีแมลงบางชนิดอาศยัอยู่ น ้ าพุร้อนบางแห่งซ่ึงมี

อุณหภูมิถึง 60 องศาเซลเซียส ปรากฏวา่มีดว้งปีกแขง็บางชนิดอาศยัอยูไ่ด ้แสดงให้เห็นวา่ความร้อน

หนาวเยน็ของธรรมชาติไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคขวางกั้นการแพร่กระจายของแมลงแต่อยา่งใด โดยแมลง

ต่างๆ ท่ีแพร่กระจายไปยงัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัใหม่ แมลงก็สามารถปรับตวัเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

นั้นๆ ได้ ในแต่ละส่วนของโลกจะมีแมลงต่างๆ ทั้งปริมาณและชนิดแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะ

สภาพแวดลอ้มของแต่ละสถานท่ีแตกต่างกนั แมลงจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ เสมอ 

 

2.3.3 การปรับตัวของแมลง 

แมลงมีการปรับตวั ปรับรูปพรรณสัณฐาน หน้าท่ีของสรีรวิทยาและพฤติกรรม ให้มีความ

เหมาะสมอยูเ่สมอ การปรับตวัมีอยูห่ลายรูปแบบดงัน้ี คือ 

1) ปรับรูปร่างอวยัวะภายนอก (morphological adaptation) แมลงบางชนิดสามารถปรับ

ลกัษณะและสีสันให้กลมกลืนกบัใบไมข้องตน้ไมท่ี้มนัอาศยัอยู่ เช่น พวกตัก๊แตนใบไม ้ตัก๊แตน          

ก่ิงไม้ ตั๊กแตนใบโศก เป็นต้น ตั๊กแตนต าข้าวมีขาคู่หน้าเหมาะแก่การจับแมลง และสัตว์อ่ืน              

กินเป็นอาหาร แมลงกระชอนมีขาคู่หนา้เหมาะแก่การขุดรู แมลงท่ีกินอาหารต่างกนัจะมีปากต่างกนั 

และเหมาะสมกบัชนิดของอาหารท่ีมนักินเสมอ 

2) ปรับหนา้ท่ีของอวยัวะภายใน (physiological adaptation) แมลงท่ีมีปากแบบกดักิน จะมี

ต่อมน ้ าลายช่วยในการหล่อล่ืนและการยอ่ยอาหารบางชนิด และมีกระเพาะพกัเก็บอาหารชัว่คราว 

(crop) ในแมลงต่างชนิดกนักระเพาะพกัจะท าหนา้ท่ีต่างกนั 
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3) ปรับพฤติกรรม (behavioral adaptation) แมลงแต่ละชนิดมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไปตาม

สภาพของส่ิงแวดลอ้ม และระยะเวลาของการเจริญเติบโต แมลงบางชนิดไม่วา่จะอยูใ่นระยะท่ีเป็น

ตวัอ่อนและตวัเตม็วยั จะมีพฤติกรรมเป็นตวัห ้ าตลอดเวลา เช่น แมลงปอ เป็นตน้  

 

2.3.4 ประโยชน์ของแมลง 

 แมลงท่ีเป็นประโยชน์มีมากมายหลายชนิดอาจแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ตามลักษณะของ

ประโยชน์ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) แมลงให้ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ มีน้อยชนิดแต่ผลิตผลท่ีไดมี้คุณค่ามหาศาลจนท าให้

มนุษยห์ันมาเล้ียงแมลงเพื่อน ามาจ าหน่ายเป็นสินคา้ จากความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ท าให้การ

เล้ียงแมลงซ่ึงเดิมท ากนัในยามวา่งกลายเป็นอาชีพหลกัท่ีท ารายไดใ้หเ้กษตรกร ผลิตผลอนัเป็นคุณค่า

มหาศาลท่ีไดรั้บจากแมลงไดแ้ก่ น ้าผึ้ง ไขผึ้ง ชนั คร่ัง และเส้นไหม เป็นตน้ 

 2) แมลงเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ มนุษย์กินแมลงเป็นอาหารตั้ งแต่สมัยก่อน

ประวติัศาสตร์ แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีอาหารอยา่งอ่ืนอีกมากมายหลายชนิดท่ีถูกปรุงแต่งข้ึนมาแต่ก็ยงั

มีชนพื้นเมืองแถบต่างๆ เกือบทัว่โลกท่ีกินแมลงเป็นอาหาร ชนพื้นเมืองในแอฟริกากินมด ปลวก 

หนอนดว้ง หนอนผีเส้ือ และตัก๊แตนเป็นอาหารหลกัท่ีให้โปรตีนสูง ในบางประเทศมีการน าแมลง

มาท าเป็นอาหารกระป๋องออกจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 3) แมลงช่วยผสมเกสรพืชผลชนิดต่างๆ จะติดผลหรือมีเมล็ดไวข้ยายพนัธ์ุต่อไปไดต้อ้งมี

การผสมเกสรตน้ไมบ้างชนิด เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยู่ในดอกเดียวกันก็ผสมกันเองได้ แต่    

ตน้ไมอี้กหลายชนิดมีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยู่คนละดอกจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องอาศยัแมลง           

เป็น ตวัช่วยในการผสมเกสร แมลงท่ีช่วยผสมเกสรดอกไมมี้ประมาณ 30,000 ชนิด เช่น ผึ้ง ผีเส้ือ 

ต่อ แตน ดว้ง มวน เป็นตน้ (กณัฑว์ร์ี, 2542 และรัตติกาล, 2550) 

 

2.4 นก 

นกจดัอยู่ในไฟลมัของสัตวมี์กระดูสันหลงั ในกลุ่มของสัตวปี์ก นกในประเทศไทยมีการ

ส ารวจและบนัทึกไวมี้ทั้งส้ิน 942 ชนิด การจดัจ าแนกโดยอาศยั ลกัษณะทางชีวเคมีจดัจ าแนกนกใน

ประเทศไทยเป็น 16 อนัดบั 72 วงศ ์และ 361 สกุล  
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2.4.1 ความรู้เกีย่วกบันก 

นกเป็นสัตวเ์ลือดอุ่นท่ีมีความแตกต่างกบัสัตวป์ระเภทอ่ืนตรงปีก ซ่ึงท าหน้าท่ีแทนแขน     

และใชใ้นการบิน แต่ไม่ไดห้มายความวา่นกทุกชนิดจะบินได ้บางชนิดใชว้ธีิเดิน บางชนิดใชว้ิธีร่อน 

บางชนิดก็ใชก้ระโดดมากกวา่จะบิน 

การบินของนกมี 4 รูปแบบดงัน้ี 

1) การบินแบบโบกปีกข้ึนลง พบเห็นไดใ้นนกทัว่ๆ ไป โดยจะกระพือปีกข้ึนๆ ลงๆ ท าให้

ลอยตวัข้ึนและเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ได ้

2) การบินร่อน นกส่วนใหญ่จะสามารถบินร่อนจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าได ้เพียงกางปีกออก ลมท่ี

ปะทะปีกจะช่วยชะลอความเร็ว 

3) การบินร่อนและรักษาระดบั การบินแบบน้ีไม่ตอ้งกระพือปีก แต่อาศยัอากาศท่ีร้อนลอย

ข้ึนช่วยในการพยงุตวั เช่นนกอินทรี ส่วนนกบางชนิดอาศยักระแสลมช่วย เช่น นกนางนวล 

4) การบินอยูก่บัท่ี ท าไดโ้ดยการกระพือปีกถ่ีๆ จนเกินการยกตวัไม่ให้ตกลง พบในนกบาง

ชนิด เช่น เหยีย่วขาว นกกระเตน็ปีกหลกั 

การขยายพนัธ์ุของนกจะมีระยะเวลาหรือช่วงแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิอากาศและตาม

ธรรมชาติ  แต่ทุกชนิดจะวางไข่ก่อนฟักเป็นตวัอาหารของมนัจะเป็นพวกผลไม ้แมลง ไข่ของนก

ดว้ยกนั หอย ปู ปลา บางชนิดก็กินเปลือกไม ้บางชนิดก็กินอาหารท่ีมนุษยใ์ห ้(รุ่งโรจน์, 2544) 

ปีกของนกมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1) ปีกแคบและสั้น เป็นปีกท่ีเหมาะสมส าหรับการบินเร็วๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ จะพบกบันกท่ี

อาศยัอยูใ่นป่าทึบและป่าละเมาะ เช่นนกเขา นกปรอท 

2) ปีกส าหรับบินดว้ยความเร็ว มีลกัษณะแบนบางเรียวเล็กลงไปถึงตอนปลายและจะลู่ลง

ทางดา้นทา้ยท าให้นกสามารถบินไดเ้ร็วและเล้ียวไปมาไดค้ล่องแคล่ว นกท่ีมีปีกแบบน้ีจะเป็นนกท่ี

ตอ้งบินหากินอยูต่ลอดเวลาอยา่งนกนางแอ่น  หรือนกท่ีอพยพเป็นระยะทางไกลๆ เช่น นกชายเลน 

3) ปีกแคบและยาว เป็นลกัษณะปีกเพื่อการร่อนโดยเฉพาะจะพบไดใ้นนกทะเลท่ีชอบร่อน

เหนือน ้าท าใหน้กประเภทน้ีร่อนไดท้ั้งวนัโดยแทบไม่ตอ้งกระพือปีกเลย เช่น นกโจนสลดั 

4) ปีกส าหรับรับร่อนท่ีสูง ปีกจะโคง้และปลายของปีกจะแยกจากกนั ท าให้ปีกเงยหวัไดสู้ง

และลอยตามลมไดดี้ จะพบในนกขนาดใหญ่ท่ีร่อนหากินในระดบัสูง เช่นแร้ง นกอินทรี  
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2.4.2 วงจรชีวติของนก  

 ในรอบ 1 ปีนกจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตั้งแต่ช่วงฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว บาง

ฤดูจะพบกบันกบางชนิดเป็นประจ า แต่จะไม่เห็นในฤดูอ่ืน เช่นนกนางนวลธรรมดาท่ีสถานต่าง

อากาศบางปีและแมจ้ะเป็นนกท่ีพบเห็นไดต้ลอดปีแต่ก็มีสีสันท่ีแตกต่างกนัจนบางคร้ังอาจท าให้คิด

ไปว่าเป็นนกคนละชนิด ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของวงจรชีวิตนก เช่น ฤดูผสมพนัธ์ุ ช่วง

ผลดัขน และอพยพยา้ยถ่ิน 

 ฤดูผสมพนัธ์ุของนกส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนปีละหน่ึงคร้ัง บางชนิดก็จะผสมพนัธ์ุหลายคร้ัง

จนถึงผสมพนัธ์ุตลอดทั้งปี หากเป็นประเภทหลงัจะเห็นได้ง่ายและปริมาณมาก เช่น นกกระจอก

บา้น และนกพิราบป่า เป็นตน้ แต่ถ้าเป็นนกท่ีผสมพนัธ์ุปีละคร้ัง และมีเง่ือนไขของการท ารังและ

วางไข่มากมายท าให้โอกาสท่ีจะสูญพนัธ์ุมีมากกว่านกชนิดอ่ืน ในช่วงฤดูผสมพนัธ์ุน้ีนกตวัผูส่้วน

ใหญ่จะมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายเพื่อดึงดูดความสนใจจากนกตวัเมีย  เช่น การเปล่ียนสีขนให้ดู

สดใสและมีสีสันมากข้ึน การมีขนฟูงอกยาวออกมา  เป็นตน้ นกหลายชนิดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ในช่วงนอกฤดูผสมพนัธ์ุจะมีความแตกต่างท่ีชดัเจนในฤดูผสมพนัธ์ุ เช่น นกชายเลนทั้งหลาย ท าให้

การจ าแนกชนิดของนกในเวลาน้ีท าไดง่้าย  เม่ือมีการจบัคู่ผสมพนัธ์ุและท ารัง บางชนิดก็ใช้รังเก่า

โดยมีการซ่อมแซมใหม่ เช่น เหยี่ยวคา้งคาว หรือนกเงือกท่ีท ารังตามโพรงไม ้นกบางชนิดกลับ

วางไข่โดยมามีการสร้างรัง ใชว้ิธีวางไข่บนพื้นดินเลย บางชนิดท่ีมาสร้างรังแต่แอบไปวางไข่ในรัง

ของนกชนิดอ่ืน เช่น นกกาเหวา่ 

 หลงัจากวางไข่นกตวัเมียจะท าหนา้ท่ีฟักไข่ บางชนิดก็จะช่วยฟักไข่ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย ส่วน

นกท่ีตวัผูฟั้กไข่ละเล้ียงลูกนกโดยล าพงัก็มี เช่นนกอีแจว ซ่ึงนกตวัเมียจะท าหน้าท่ีเพียงจบัคู่ผสม

พนัธ์ุกบันกตวัผูห้ลายๆ ตวัเท่านั้น เม่ือลูกออกจากไข่ใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะยงัไม่มีขน แต่จะงอกข้ึนมา

อยา่งรวดเร็วในเวลาไม่ก่ีวนั ส าหรับลูกนกท่ีออกจากไข่แลว้ออกจากรังตามพ่อแม่ ไปหากินไดเ้ลย 

เช่น นกเป็ดผเีล็ก จะเจริญเติบโตอยา่งเต็มท่ีตั้งแต่อยูใ่นไข่และมีขนอุยข้ึนเต็มตวั ลูกนกส่วนใหญ่จะ

อยู่ในรังเพื่อให้พ่อและแม่นกหาอาหารมาป้อนให้ นกบางชนิดกลบัใช้วิธีส ารอกของเหลวป้อนให้

ลูกนกกินตั้งแต่ออกจากไข่จนกระทัง่หดับิน และเม่ือโตเต็มท่ีพ่อแม่นกก็จะสอนวิธีการหดับิน การ

ออกหาอาหารและพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต จนลูกนกสามารถอาศยัอยูไ่ดโ้ดยล าพงั

จึงแยกยา้ยกนัไป  
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2.4.3 ประโยชน์ของนก 

นกเป็นสัตว์ท่ีมีสีสันสวยงาม มีเสียงไพเราะ มีประโยชน์ในการประดับความงามตาม

ธรรมชาติ  นอกจากน้ีหลายชนิดยงัช่วยก าจดัแมลง ตวัหนอนและสัตวท่ี์เป็นศตัรูต่อพืชและป่าไม้

บางชนิดช่วยผสมเกสรดอกไมแ้ละกระจายพรรณพืช เน้ือของนกหลายชนิดและรังหรือไข่ของนก     

ก็เป็นอาหารได ้ขนนกหลายชนิดใช้ประกอบเป็นเคร่ืองประดบัหรือเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ แต่บาง

ชนิดก็ท าลายพืชผลทางการเกษตร บางชนิดเกาะตามบา้นเรือนสร้างความสกปรก บางชนิดเป็น              

ภาหะน าโรค แต่เม่ือเทียบกบัประโยชน์และคุณค่าต่างๆ โทษของนกยงันบัวา่นอ้ยมาก 

 ปัจจุบนันกไดล้ดจ านวนไปมาก เน่ืองจากสาเหตุหลายประการท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท าลาย

แหล่งท่ีอยู่อาศยั แหล่งหากินและแหล่งหลบภยัของนก เช่น การท าลายป่าไม ้การท าให้น ้ าเน่าเสีย 

การเปล่ียนสภาพธรรมชาติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั สาตุส าคญัอีกประการ

หน่ึงคือการล่าและดกัจบันกดว้ยวิธีต่างๆ เกินขอบเขต รวมทั้งการท่ีท าให้นกตายหรือส่งผลต่อไข่

โดยทางออ้มจากยาก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ในการเกษตร ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีท าให้นกลดจ านวน

ลงเพื่อคงใชท้รัพยากรธรรมชาติน้ีไวต้ลอดไป (สุธี, 2542) 

 

2.5 พชื 

2.5.1 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ มีความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมพืช ความหลากหลายในชนิดพนัธ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์  ซ่ึงพนัธุกรรม

พืชท่ีพบไม่ต ่ากวา่ 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กวา่ชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกลว้ยไม้

มากกวา่ 1,000 ชนิด ท่ีพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น พนัธุกรรมพืชมีความส าคญัต่อชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง พนัธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมี

ความส าคญัต่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืชในอนาคต ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของทรัพยากร

เหล่าน้ีอาจจะสูญหายไป เน่ืองจากความไม่รู้ของมนุษยใ์นการใชท้รัพยากรเหล่าน้ี 

พื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัมีป่าไมข้ึ้นปกคลุมอยา่งหนาแน่นและมีความ

หลากหลายของพืชพรรณท่ีข้ึนอยู่สูง ชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร             

ท่ีมีในพื้นท่ีป่าโดยท่ีชาวบา้นจะเก็บหาของป่าในรูปแบบต่างๆ เช่นเห็ด หน่อไม ้ ผกัป่า ผลไมป่้า    
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และสมุนไพร นอกจากน้ีชุมชนท่ีอาศยัในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยไดน้ าเอาพืชพรรณท่ีมีใน

ทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และเป็นยารักษาโรค  องคค์วามรู้ในการใชป้ระโยชน์

จากพืชพรรณไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายุคนจนกลายมาเป็นวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่ม

ท่ีเรียกวา่ภูมิปัญญาพื้นบา้น (ชูศรี, 2544) และพืชพรรณท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ จะมีความเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ินและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะวฒันธรรมการบริโภค 

ท่ีเฉพาะของทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน   

 

2.5.2 พชืสมุนไพรพืน้บ้าน 

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช้ท าเป็นยารักษาโรค โดยใช้ส่วนต่างของพืชชนิดเดียวหรือ

หลายชนิดพร้อมกนั ยารักษาโรคปัจจุบนัหลายขนานท่ีผลิตเป็นอุตสาหกรรม  ได้มาจากการ

ศึกษาวิจยัการใช้พืชสมุนไพรพื้นบา้นของกลุ่มชนพื้นเมืองตามป่าเขาหรือในชนบท ท่ีไดรั้บการ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีไดส้ังเกตว่าพืชใดน ามาใช้บ าบดัโรคได ้ มีสรรพคุณอยา่งไร จากการ

เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ และการทดลองแบบพื้นบา้นท่ีไดท้ั้งขอ้ดีและขอ้ผิดพลาด สมุนไพรไทย

เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรค

แผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทยแ์ผนโบราณท่ีมีสมุนไพรเป็นยาหลกัถูกลืมจนต่อไม่ติด ภาครัฐ           

จึงเร่ิมกลบัมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกคร้ังดว้ยการแถลงนโยบายต่อ รัฐสภาไวเ้ม่ือวนัท่ี 21 

ตุลาคม 2535 ว่า ”ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริการ

สาธารณสุขของ ชุมชนอยา่งเหมาะสม” 

 

2.5.3 ส่วนต่างๆ ของพชืที ่ใช้เป็นพชืสมุนไพร 

1. ราก  

  รากของพืชมีมากมายหลายชนิดเอามาเป็นยาสมุนไพรไดอ้ยา่งดี เช่น กระชาย ขมิ้นชนั ขิง 

ข่า เร่ว และขมิ้นออ้ย เป็นตน้ 

รูปร่างและลกัษณะของราก แบ่งออก เป็น 2 ชนิด คือ 

1.1) รากแกว้ ตน้พืชมากมายหลายชนิดมีรากแกว้อยู่ นบัว่าเป็นรากท่ีส าคญัมาก

งอกออกจากล าตน้ส่วนปลาย รูปร่างยาวใหญ่เป็นรูปกรวยด้านขา้งของรากแกว้จะแตกแยกออก      
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เป็นรากเล็กราก น้อยและรากฝอยออกมาเป็นจ านวนมากเพื่อท าการดูดซึมอาหารในดินไปบ ารุง 

เล้ียงส่วนต่างๆ ของตน้พืชท่ีมีรากแกว้ไดแ้ก่ ตน้ข้ีเหล็ก ตน้คูน เป็นตน้ 

1.2) รากฝอย รากฝอยเป็นส่วนท่ีงอกมาจากล าตน้ของพืชท่ีส่วนปลายงอกออกมา

เป็นรากฝอยจ านวนมากลักษณะรากจะกลมยาวมีขนาดเท่าๆ กันต้นพืชท่ีมีใบเล้ียงเด่ียวจะ 

มีรากฝอย เช่น หญา้คา ตะไคร้ เป็นตน้ 

2. ล าต้น 

นบัวา่เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของตน้พืชทั้งหงายท่ีมีอยูส่ามารถค ้ายนั เอาไวไ้ดไ้ม่ให้โค่นลม้

ลง โดยปกติแล้วล าตน้จะอยู่บนดินแต่บางส่วนจะอยู่ใตดิ้นพอสมควร รูปร่างของ ล าตน้นั้น                 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ตา ขอ้ ปลอ้ง บริเวณเหล่าน้ีจะมีก่ิงกา้น ใบ ดอกเกิดข้ึนอีกดว้ย 

ซ่ึงจะท าให้พืชมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ชนิดของล าตน้พืช แบ่งตามลกัษณะภายนอกของล า

ตน้ไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หญา้ และไมเ้ล้ือย 

3. ใบ 

  ใบเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของตน้พืชทัว่ไป มีหนา้ท่ีท าการสังเคราะห์แสง ผลิตอาหาร 

และเป็นส่วนท่ีแลกเปล่ียนน ้ าและอากาศให้ต้นพืช ใบเกิดจากการงอกของก่ิงและตาใบไม ้

โดยทัว่ไปจะมีสีเขียว ใบของพืชหลายชนิดใชเ้ป็นยาสมุนไพรไดดี้มาก รูปร่างและลกัษณะของใบมี

ส่วนประกอบรวม 3 ส่วน คือ ใบ กา้นใบ และหูใบ ชนิดของใบ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1) ชนิดใบเล้ียงเด่ียว หมายถึง กา้นใบอนัหน่ึงมีเพียงใบเดียว เช่น กานพลู ขลู่ ยอ  

2) ชนิดใบประกอบ หมายถึง ตั้งแต่ 2 ใบข้ึนไปท่ีเกิดข้ึนบนกา้นใบอนัเดียว เช่น 

มะขามแขก แคบา้น ข้ีเหล็ก และมะขาม เป็นตน้ 

4. ดอก 

ส่วนของดอกเป็นส่วนท่ีส าคญัของพืชเพื่อเป็นการแพร่พนัธ์ุของพืช เป็นลกัษณะเด่นพิเศษ 

ของตน้ไมแ้ต่ละชนิด ส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกนัตามชนิดของพนัธ์ุไม ้และลกัษณะท่ี

แตกต่างกนัน้ีเป็นขอ้มูลส าคญัในการจ าแนกประเภทของตน้ไม ้ รูปร่างลกัษณะของดอก ดอกมี

ส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ส่วนคือ กา้นดอก กลีบรอง กลีบดอก เกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมีย 
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5. ผล 

ผลคือส่วนหน่ึงของพืชท่ีเกิดจากการผสมเกสรตวัผูก้บัเกสรตวัเมียในดอก เดียวกนัหรือคน

ละดอกก็ได ้ มีลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนัออกไปตามประเภทและสายพนัธ์ุ แบ่งตามลกัษณะของ

การเกิดไดร้วม 3 แบบ ดงัน้ี 

1) ผลเด่ียว หมายถึง ผลท่ีเกิดจากรังไข่อนัเดียวกนั 

2) ผลกลุ่ม หมายถึง ผลท่ีเกิดจากปลายช่อของรังไข่ในดอกเดียวกนั เช่น นอ้ยหน่า 

3) ผลรวม หมายถึง ผลท่ีเกิดมาจากดอกหลายดอก เช่น สับปะรด 

 

2.5.4 การจ าแนกตามประโยชน์ทีใ่ช้ 

1. พชืสมุนไพร 

พืชสมุนไพรพื้นบา้นในต ารับยาไทยมีหลายร้อยชนิด จะน ามากล่าวถึงเป็นตวัอยา่งเพียงบาง

ชนิด แยกตามกลุ่มพืชท่ีใชบ้  าบดัโรคต่างๆ ดงัน้ี 

1.1) กลุ่มพชืสมุนไพรทีใ่ช้แก้ไข้และขับปัสสาวะ  เช่น 

1) เปลือกพญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด (Alstoniascholaris)  

2) เปลือกและใบทุง้ฟ้า (Alstonia macrophylla)  

3) ใบหนาด (Blumea balsamifera)  

4) ใบ เน้ือไม ้ผล และเมล็ดมะค าไก่ หรือประค าไก่ (Drypetes roxburghii)  

5) ตน้และรากออ้เล็ก (Phragmites australis)  

1.2) กลุ่มพชืสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาแก้ท้องเสีย เช่น 

1) เน้ือไมสี้เสียดหรือสีเสียดเหนือ (Acaciac atechu)  

2) ใบและผลมะตูม (Aegle marmelo)  

3) เปลือกประดู่บา้น (Pterocarpus indicus)  

4) เหงา้ไพล (Zingiber purpureum)  

5) เหงา้และรากกระชาย (Boesenbergia rotunda)  

1.3) กลุ่มพชืสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาระบายและขับพยาธิ เช่น 

1) ผลดิบมะเกลือ (Diospyros mollis)  
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2) แก่นไมม้ะหาด (Artocarpus lakoocha) 

3) เมล็ดเถาเล็กมือนาง (Quisqualis indica)  

4) เมล็ดสะแกนา (Combretum quadran-gulare) 

5) เมล็ดแหง้ฟักทอง (Cucurbita moschata) 

1.4) กลุ่มพชืสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาขับลม เช่น 

               1) เหงา้แก่ขิง (Zingiber officinale) 

               2) เหงา้วา่นน ้า (Acorus calamus) 

               3) ผลกระวาน (Amomum krervanh) 

               4) เหงา้ข่า (Alpinia galanga) 

               5) ผลพริกไทย (Piper nigrum) 

 1.5) กลุ่มพชืสมุนไพรทีใ่ช้แก้โรคผวิหนัง เช่น 

1) เปลือก ใบ และเมล็ดสารภีทะเลหรือกระทิง (Calophyllum inophyllum) 

2) ใบและเมล็ดชุมเห็ดไทย (Cassia tora) 

3) ใบชุมเห็ดเทศ หรือ ชุมเห็ดใหญ่ (Cassia alata) 

4) หวัหรือกลีบกระเทียม (Allium sativum)  

5) รากและใบทองพนัชัง่ (Rhinacanthus nasutus) 

1.6) กลุ่มพชืสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาฆ่าแมลงและไล่แมลง เช่น 

               1) รากเถาโล่ต๊ิน หรือหางไหล (Derris elliptica) 

               2) ใบและเมล็ดนอ้ยหน่า (Annona squamosa) 

               3) รากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa) 

               4) เมล็ดงา (Sesamun indicum) 

               5) ผลมะค าดีควายหรือมะซกั (Sapindus rarak) 

                

2. พชืทีใ่ช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม 

ชนพื้นบา้นรู้จกัน าส่วนต่างๆ ของพืชหลายชนิดท่ีให้สีมาใชแ้ต่งสีอาหาร อนัเป็นผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติท่ีไม่เป็นพิษภยัต่อร่างกาย หรือน าพืชท่ีให้สียอ้มมายอ้มผา้ แห อวน หรือหนงั โดยเฉพาะ
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ผา้พื้นเมืองจ าพวกผา้ไหม ผา้ฝ้าย ซ่ึงให้สีสันเป็นธรรมชาติดีกว่าสีวิทยาศาสตร์หรือสีสังเคราะห์     

กลุ่มพืชท่ีใหสี้ดงักล่าว เช่น  

1) เหงา้ขมิ้นชนั (Curcuma longa) ใชแ้ต่งสีเหลืองในอาหาร 

2) เมล็ดค าแสด (Bixa orellana) ใชแ้ต่งสีแสดในอาหาร  

3) เมล็ดค าฝอย (Carthamus tinctorius) ใชแ้ต่งสีแดงในอาหาร 

4) เน้ือจากผลตาลโตนด (Borassus flabellifer) ใชแ้ต่งสี เหลืองท าขนมตาล 

5) ผลสุกผกัปลงั หรือ ผกัป๋ัง (Basella alba) ใชแ้ต่งสีแดง เขม้ในอาหาร 

6) เน้ือไมสี้เสียดเหนือ (Acacia catechu) ใหสี้น ้าตาล ใชย้อ้มผา้ แห อวน หนงั 

7) ใบอ่อนสัก (Tectona grandis) ใหสี้แดงใชย้อ้มผา้ ยอ้มกระดาษ 

8) เปลือกสะเดา (Azadirachta indica var. amensis) ใหสี้แดง ใชย้อ้มผา้ 

9) เปลือก ราก เน้ือไม ้และใบยอป่า (Morinda pubescens) ให ้สีแดง ใชย้อ้มผา้ 

10) ดอกทองกวาว (Butea monosperma) ใหสี้เหลืองอมส้ม ใชย้อ้มผา้ 

 

3. พชือาหาร 

กลุ่มชนพื้นบา้นน าพืชหลากชนิดมาใช้เป็นอาหาร แตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ินตาม

วฒันธรรมการบริโภคของชนเผา่ การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นในเร่ืองของพืชอาหารพื้นบา้นจะ

เนน้เฉพาะพืชท่ี เก็บหาไดใ้นธรรมชาติ จากป่าทอ้งทุ่ง ฯลฯ พืชป่าหลายชนิดถูกน ามาปลูกทิ้งไวต้าม

หัวไร่ปลายนา หรือในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเก็บหาน ามาใช้บริโภคใน

ชีวิตประจ าวนั พืชอาหารบางชนิดเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไปเกิดการแก่งแย่งเก็บหาออกจากป่าจนเกิน 

ก าลงัผลิตท าใหผ้ลิตผลในธรรมชาติลดลง ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ในปัจจุบนัไดมี้การน าพืชป่า

ดงักล่าวมาปลูกขยายพนัธ์ุในสวนหรือในแปลง เพื่อเก็บผลิตผลเป็นการค้า เช่น สะตอ เนียง 

ผกัหวาน ผกักระเฉด ฯลฯ พืชอาหารท่ีใช้บริโภคเก็บหาในธรรมชาติบางคร้ังจะพบวางขายตาม

ตลาดสดในชนบท จ าแนกออกเป็นกลุ่มได ้

3.1) กลุ่มพชืผกัพืน้บ้าน 

           รวมถึงพืชชั้นต ่าจ  าพวกสาหร่าย เห็ด เฟินจนถึงพืชชั้นสูงทัว่ไป ชนพื้นบา้นน าส่วนต่างๆ 

ของพืชมาใชบ้ริโภคตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ส่วนของราก หวั เหงา้ ล าตน้ ยอด ใบ ดอก ผลเมล็ด 
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หรือใชท้ั้งตน้ วธีิการประกอบอาหารอาจจะใชเ้ป็นผกัสด ผกัลวก ผกัดอง ตม้ใส่ในแกงผดั หรือใช้

เป็นเคร่ืองปรุงอาหาร พืชผกัพื้นบา้นของไทย เช่น  

1) ผกักะเหร่ียงหรือผกัเหลียง (Gnetum gnemon var. tenerum) ยอดและใบอ่อน

นิยมใชเ้ป็นผกัลวกจ้ิมน ้าพริก ผดัใส่แกงห่อหมก 

2) กุ่มน ้า (Crateva magna) ใบอ่อนและดอก ลวก ดอง จ้ิมน ้าพริก 

3) ผกัขะยาหรือผกัปู่ ยา่ (Caesalpinia mimosoides) ใบอ่อนและช่อดอกอ่อน เป็น

ผกัสดจ้ิมน ้าพริก 

4) เลียบหรือผกัเฮือด (Ficus lacor) ใบอ่อนและยอดอ่อนใชเ้ป็นผกัสดจ้ิมน ้ าพริก 

หรือใชใ้ส่แกงคัว่ หรือแกงตม้กะทิ 

5) จมูกปลาหลด (Oxystelma esculenta) ยอดและใบอ่อนใชเ้ป็นผกัจ้ิม หรือย  า 

6) เถายา่นาง (Tiliacora triandra) ยอดและใบอ่อนใชแ้กงเลียง ใบแก่น ามาปรุงแกง

ข้ีเหล็ก แกงหน่อไม ้

7) ผกัปอดหรือจุ่มปลา (Sphenoclea zeylanica) ยอดและตน้อ่อน ใชเ้จ้ิมน ้าพริก 

8) ผกัหวานป่า (Melientha suavis) ยอดและใบอ่อนน ามาลวกเป็นผกัจ้ิม หากกิน

สดๆ จะมีกล่ินเหมน็เขียวเล็กนอ้ย 

9) ผกัเผด็ (Spilanthes paniculata) ดอกและใบสดใชกิ้นกบัลาบ 

10) ล้ินฟ้าหรือเพกา (Oroxylum indicum) ฝักอ่อนสดใชกิ้นกบัลาบและน ้าพริก 

11) ง้ิวหรือง้ิวแดง (Bombax ceiba) ใชเ้กสรตวัผูแ้ห้งท่ีร่วงหล่นจากดอกน ามาปรุง

กบัแกงส้มแกงเผด็ ใบอ่อน ดอกตูมและผลอ่อนใชเ้ป็นผกัจ้ิมน ้าพริก 

12) อาวหรือดอกอาว (Curcuma sessilis) ใชช่้อดอกอ่อนเป็นผกัสด 

13) ผกัหนาม (Lasia spinosa) ยอดอ่อนตม้จ้ิมน ้ าพริก แกงส้ม ผดั ล าตน้อ่อนปอก

ผวิออกดองเป็นผกัแกลม้แกงไตปลาและขนมจีน 

14) เอ้ืองหมายนาหรือเอ้ืองตน้ (Costus speciosus) หน่ออ่อนตม้ใชเ้ป็นผกัจ้ิม 

15) มะกอกป่า (Spondias pinnata) ใบอ่อนและช่อดอก เป็นผกัสดจ้ิมน ้าพริก 
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3.2) กลุ่มพชืไม้ผล 

พรรณไมใ้นป่าหลายชนิดให้ผลท่ีมีรสและคุณค่าทางโภชนาการ ชนพื้นบา้นน ามาใช้

บริโภคแบบผลไมเ้ศรษฐกิจทัว่ไป มีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีน ามาปลูกตามบา้นหรือหวัไร่ปลายนา เช่น  

1) คอแลนหรือหมากแวว (Nephelium hypoleucum) ผลคลา้ยล้ินจ่ี แต่มีเมล็ดใหญ่

เน้ือหุม้เมล็ดบาง รสค่อนขา้วเปร้ียว ใชกิ้นกบัเกลือหรือน ้าปลาหวาน 

2) เงาะขนสั้น (Nephelium ramboutanake) ผลคลา้ยเงาะแต่ขนสั้นเหลือแค่โคน 

เน้ือหุม้เมล็ดรสหวานไม่เท่าเงาะ พบทางภาคใตต้อนล่าง มีมากในประเทศมาเลเซีย 

3) ตะคร้อหรือมะโจก๊ (Schleichera oleosa) ผลสุกกินได ้

4) กระหรือประ (Elateriospermum tapos) ทางภาคใตน้ าเมล็ดมา คัว่แกะกินเน้ือใน 

5) หวา้ (Syzygium cumini) ผลสุกสีด า รสฉ ่าหวาน 

6) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ผลสดใช้อมหรือเค้ียวท าให้ชุ่มคอ แก้

กระหายน ้า ผลแหง้น ามาตม้ด่ืมแกไ้อ แกไ้ข ้

7) ก่อหนาม ก่อเดือย ก่อแป้น (Castanopsis spp.) ไมก่้อหลายชนิดมีผลท่ีมีหนาม

หุม้ เม่ือน าเมล็ดไปคัว่แกะกินเน้ือใน ไดร้สหวานมนัคลา้ยลูกเกาลดั 

8) ลูกมุดหรือส้มมุด (Mangifera foetida) นิยมปลูกตามบา้น หรือหวัไร่ปลายนา

ทางภาคใตผ้ลสุกมีกล่ินหอม รสหวาน ผลดิบน ามาท ามะม่วงดองไดเ้ช่นเดียวกบัมะม่วง 

9) มะเม่าหลวง (Antidesma bunius) และมะเม่า (A. ghaesembilla) ผลเล็กจ านวน

มากออกเป็นพวงบนช่อ ผลสุกสีด า รสหวานอมเปร้ียว 

10) เขลงหรือหยีหรือนางด า (Dialium cochinchinensis) ผลสุกสีด า เน้ือหุ้มเมล็ด

นุ่มสีน ้าตาลรสหวานอมเปร้ียว นิยมน าไปคลุกหรือเคลือบน ้าตาลเรียกลูกหย ี 

 

3.3) พชืทีใ่ช้ท ากระดาษ 

1) กระดาษสาท าจากตน้ปอกระสา (Broussonetia papyrifera) และกระดาษข่อยท า

จากตน้ข่อย (Streblus asper) สมุดไทยท่ีท าข้ึนจากกระดาษสาเรียก “สมุดสา” ท าจากกระดาษข่อย

เรียก “สมุดข่อย” ใช้ตามชนบท สมยัก่อนสมุดมีลกัษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวติดต่อกนัไป
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ตลอดเล่ม ดว้ยการพบัทบกลบัไปกลบัมาจนเป็นเล่มหนา สามารถเขียนภาพประกอบทั้งภาพลายเส้น

และภาพสีประเภทจิตรกรรมลงสมุดได ้

2) การเขียนหนงัสือลงบนวสัดุท่ีท าจากพืช ท่ีนิยมกนัมากในสมยัโบราณอีกแบบ

หน่ึง ไดแ้ก่ การจารึกลงใบลาน(Corypha umbraculifera) หรือใบตาล (Borassus flabellifer) เรียกวา่ 

“คมัภีร์ใบลาน” การเขียนตวัอกัษรลงบนใบลานเรียกวา่ “การจาร” โดยใชก้ารฝังเขม่าสีด าลงไปใน

ร่องท่ีขีดไวบ้นใบลาน แลว้ขดัตกแต่งใบลานให้สะอาด จะไดต้วัอกัษรสีด าฝังอยูใ่นเน้ือของใบลาน 

การท าคมัภีร์ใบลานในสมยัก่อน จะใชเ้ขา้ห่อหรือผกูห่อคมัภีร์ตกแต่งปกหนา้หลงัเช่นเดียวกบัสมุด

ในปัจจุบนั 

3.4) พชืทีใ่ช้ท าเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน 

คุณภาพเสียงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองของไทยข้ึนกบัวสัดุท่ีใช ้เช่น แคนคุณภาพดีของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ท าจากไผเ่ฮียะ (Cephalostachyum virgatum) ระนาดท่ีมีคุณภาพมกั

ใชไ้ผบ่ง (Bamboo spp.) หรือไมพ้ยุง (Dalbergiaco chinchinensis) เป็นพื้นระนาด ส่วนรางระนาด

ท าจากไมห้ลายชนิด เช่น มะริด (Diospyros philippensis) มะเกลือ (Diospyros mollis) กลอง

พื้นเมืองท่ีให้เสียงดีข้ึนอยู่กบัไมแ้ละ หนงัท่ีขึงหน้ากลอง เช่น กลองเพล ตอ้งใช้ไมเ้น้ือแข็ง หนา

จ าพวกประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) ชิงชนั (Dalbergia oliveri) เพราะความหนาและความ

แขง็ของเน้ือไมช่้วยใหอุ้ม้เสียงไดดี้ 

3.5) พชืทีใ่ช้ในงานหัตถกรรมพืน้บ้าน 

กลุ่มชนพื้นบา้นใชพ้ืชเป็นวตัถุดิบในงานจกัสาน หรือท าเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเกษตร

เคร่ืองมือจบัหรือดกัสัตว ์และภาชนะใชส้อยในครัวเรือน เคร่ืองมือหรือภาชนะเหล่านั้นจะมีลกัษณะ

เฉพาะถ่ินท่ีบ่งบอกถึงงานฝีมือของกลุ่มชนต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชบ้างอยา่งมีการผลิตอยา่งประณีต

หรือมีลวดลายสวยงาม อนัเป็นงานฝีมือพื้นบา้นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดต่อกนัมาหลายรุ่น เคร่ืองใช้

หรือภาชนะพื้นบา้นบางอยา่งไดก้ลายมาเป็นของใชส้ าหรับคนชั้นสูง 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รือภาชนะท่ีมีลกัษณะเฉพาะถ่ิน เช่น กระเป๋าและตะกร้ายา่นลิเภาของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช ใชเ้ฟิร์นเถาของสกุลยา่นลิเภา (Lygodium) เส่ือกระจูดหรือสาดกระจูดของ

ภาคใตใ้ช้ตน้ของกระจูด (Lepironia articulata) “หมาหรือหมาจาก” เป็นภาชนะตกัน ้ าในบ่อทาง

ภาคใต ้ท าดว้ยกาบหมากของตน้หมาก (Arecacatechu) หรือกาบของตน้หลาวชะโอน (Oncosperma 
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tigillaria) ส่วนภาชนะตกัน ้าในบ่อทางภาคเหนือเรียก “น ้ าถุง้หรือน ้ าทุ่ง”  สานดว้ยไมไ้ผแ่ลว้ยาดว้ย

ชนัและน ้ามนัยาง มีไมไ้ขวก้นัดา้นบนตรงปากส าหรับเก่ียวขอ ไมไ้ผบ่างชนิดท่ีล าขนาดใหญ่ปลอ้ง

ยาว มกัจะถูกน ามาใชเ้ป็นกระบอกบรรจุน ้าขนถ่ายน ้าหรือใชใ้นระบบประปาจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ

ตามหมู่บา้นชาวเขาทางภาคเหนือ เช่น ไผ่หก (Dendrocalamus hamiltonii), ไผ่บงใหญ่ 

(Dendrocalamus brandisii) และไผ่ซางดอย (Dendrocalamus membranaceus) ไมไ้ผเ่ป็นวสัดุ

ธรรมชาติอเนกประสงค ์ใชท้  าเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละงานจกัสานหลายประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภทท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภค เช่น ก่องขา้วหรือกระติบขา้ว แอบขา้ว แอบยา แอบ

หมาก ตะกร้า กระบุง กระทาย กระเหล็บ กะโล่ ฯลฯ 

ประเภทท่ีใชใ้นการจบัดกัสัตว ์เช่น ลอบ ไซ เอ๋อ ขอ้ง อีจู ้สุ่ม ตุม้ปลาไหล ฯลฯ 

ประเภทท่ีใชเ้ก่ียวกบัประเพณีความเช่ือและศาสนา เช่น ก๋วยนอ้ย ก๋วยหลวง เฉลว เป็นตน้ 

3.6) พชืกบัศิลปะไทยโบราณ 

กลุ่มชนพื้นบา้นรู้จกัคิดคน้น าเอาลกัษณะและโครงสร้างของพืช มาเป็นจุดก าเนิดของ

ลวดลายประดิษฐจ์ากพืชหรือดอกไมไ้ทยหลายชนิดแต่คร้ังโบราณ ดงัปรากฏอยูใ่นลวดลายโบราณ

ของผา้ไทหรือเคร่ืองแกะสลกั ลวดลายประดิษฐ์บางลายนิยมน ามาใช้กนั จนกลายเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมไทยถึงปัจจุบนั ลวดลายประดิษฐจ์ากพืชหรือดอกไมไ้ทย เช่น ลายกลีบบวัหลวง กลีบบวั

ลายไทย ลายบวัหงายและบวัคว  ่า ลายดอกล าดวน ลายดอกพิกุล ลายดอกมะลิ ลายดอกสายหยุด ลาย

ดอกรัก ลายดอกจนัทน์ ลายกาบไผ ่ลายใบไผ ่และลายดอกหญา้ 

3.7) พชือเนกประสงค์ 

หมายถึง พืชท่ีใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่งทั้งในดา้นการบริโภค อุปโภค พิธีกรรม และความ

เช่ือถือของกลุ่มชนพื้นบา้น พืชพื้นบา้นอเนกประสงคมี์มากมาย เช่น 

1) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) ชนัไมท่ี้ไดจ้ากการเจาะตน้ ใช้ยาแนวไม ้           

ยาแนวเรือและท าไต ้ไม้  ใช้ท าส่ิงปลูกสร้างในร่ม ท าแจว พาย ครก สาก กระเด่ือง กงัหันน ้ า 

กระเบ้ืองไม ้ฯลฯ ราก น ามาตม้กินแกต้บัอกัเสบ ใบ ใชเ้ผาไฟแทรกน ้ าปูนใสกินแกบิ้ด และถ่ายเป็น

มูกเลือด ทางภาคเหนือใชใ้บแก่ท่ีเรียกวา่ “ตองตึง” เยบ็เป็นตบัใชมุ้งหลงัคาและท าฝา ใชห่้อยาสูบ 

และห่อของสดแทนใบกลว้ย 
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2) พะยอม (Shorea roxburghii) ชนัไมแ้ละไม ้ใชป้ระโยชน์เช่นเดียวกบัพลวง ไม้

ใช้ท  าเรือขุดและต่อเรือไดดี้ ทนเพรียง เปลือก ใส่กนับูด มีรสฝาดกินกบัพลูแทนหมาก ใช้เป็นยา

สมานล าไส้แกท้อ้งเดิน ให้น ้ าฝาดใชฟ้อกหนงั ดอก ใช้ผสมยาแกไ้ขแ้ละยาหอมแกล้ม บ ารุงหวัใจ 

ดอกอ่อน ใชผ้ดักบัไข่หรือชุบไข่ทอด 

3) ส้มป่อย (Acacia concinna) ใบอ่อน ใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงชูรส ใส่แกงหรืออาหาร

อ่ืนเพื่อให้รสเปร้ียวข้ึน ใบอ่อนตม้คั้นเอาน ้ าผสมน ้ าผึ้ง กินเป็นยาขบัปัสสาวะ ผล ใชบ้ดแลว้ตม้น า

น ้ามาใชเ้ป็นยาสระผม ซ่ึงชนพื้นเมืองเช่ือวา่จะน าโชคดีมาสู่ตนและยงัใชน้ ้ าจากฝักส้มป่อยรดน ้ าใน 

พิธีสงกรานตข์องไทย 

4) เสม็ด (Melaleuca cajuputi)  เปลือก ท าประทุนเรือกนัแดดและฝน หรือใชมุ้ง

หลงัคาบา้นชัว่คราว น าเปลือกมาชุบน ้ ามนัยางมดัท าเป็นไต ้เสม็ด  ติดไฟไดดี้ ใบ กลัน่ไดน้ ้ ามนั

เขียวหรือน ้ ามนั เสม็ด ใชท้าแกเ้คล็ด เม่ือย ปวดบวม และใชเ้ป็นยาฆ่าแมลง ใบและเปลือก ใชฟ้อก

แผลกลดัหนอง เพื่อดูดหนองใหแ้หง้ ไม ้ใชท้  าฟืนและถ่าน 

 

2.5.5 พฤกษศาสตร์พืน้บ้านกบัยาบ าบัดโรค  

 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) จัดเป็นศาสตร์หน่ึงในชีววิทยาพื้นบ้าน

(ethnobiology) ซ่ึงเป็นสหวิทยสาขา (multidisciplinary science) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์โดยตรงใน

แง่มุมต่างๆ ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทีอยู่รอบ ๆ ตวั จึงอาจจะแบ่งอออกเป็นสาขาย่อยได้

ตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น เช่น พฤกษศาสตร์พื้นบา้น (ethnobotany) เป็นการศึกษาท่ี

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์โดยตรงในแง่มุมต่างๆ ระหวา่งมนุษยก์บัพืช เจริญ (2540) กล่าววา่สมุนไพร

จดัเป็นอาวุธท่ีส าคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการต่อสู้กบัโรคภยัไขเ้จ็บมาตั้งแต่โบราณกาล จากหลกัฐานทาง

มานุษยวิทยาพบวา่ มนุษยใ์นระยะแรกๆ เช่น มนุษยนี์แอนเดอร์ธาล (neanderthal) รู้จกัและใชพ้ืช

สมุนไพรตั้งแต่ 4,000 กวา่ปีก่อนแลว้ ก่อนท่ีชนชาติจีนจะรู้จกัวิธีการใช ้เช้ือราในการรักษาแผลติด

เช้ือ ขาวอียปิตโ์บราณก็รู้จกัใชข้นมปังท่ีข้ึนราในการรักษาแผลติดเช้ือเช่นเดียวกบัชาวจีนโบราณ ใน

อดีตนั้น ชุมชนทั้ งหลายบนโลกต้องพึ่ งพาอาศัยพืชสมุนไพรตลอดมา จนกระทั้ งระยะหลังๆ 

ประมาณไม่เกินศตวรรษน้ีเองท่ีมนุษยพ์ึ่งพาอาศยัพืชสมุนไพรส าหรับเป็นแหล่งในการบ าบดัโรค
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นอ้ยลง เน่ืองจากการพฒันาของเทคโนโลยีสมยัใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีเคมีสังเคราะห์ อยา่งไรก็

ตามในปัจจุบนัมนุษยย์งัตอ้งพึ่งพายาสมุนไพรอยูค่่อนขา้งมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะมากข้ึนเร่ือยๆ  

ยาบ าบดัโรคท่ีคน้พบใหม่ๆ หลายชนิด ท่ีก าลงัเขา้มามีบทบาททางดา้นกาแพทย ์ไดจ้ากการ

ศึกษาวิจยัโดยอาศยัแนวคิดทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น เช่น artemisnin หรือ qinghaosu ซ่ึงเป็นยาแก้

ไขจ้บัสั่น โดยเฉพาะส าหรับเช้ือไขจ้บัสั่นท่ีด้ือยาคลอโรควินนั้น เป็นสารประกอบ sesauiterpene 

lactone ท่ีแยกไดจ้ากโกษฐ์จุฬาล าพา (Artemisia annua Linn.) ในวงศ ์Asteraceae ซ่ึงทั้งชาวจีนและ

ชาวไทยใชเ้ป็นยาแกไ้ขจ้บัสั่นและแกไ้ขอ่ื้นๆ  มาเป็นเวลานานแลว้ หรือยาชนิดใหม่ท่ีใชรั้กษาแผล

ในกระเพาะอาหารและล าไส้ ช่ือ plaunotol แยกสกดัไดจ้ากใบเปลา้นอ้ย (Croton sublyratus Kurz 

ในวงศ์ Euphorbiaceae) ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรท่ีคนไทยได้ใช่ยาพื้นบ้านมาเป็นเวลาช้านาน โดย      

พรรณไมใ้นเขตร้อนยงัเป็นแหล่งของสารซ่ึงใช้เป็นตน้แบบในการสังเคราะห์ยาบ าบดัโรคใหม่ๆ  

ซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าหรือมีความเป็นพิษหรืออาการข้างเคียงท่ีลดลง ตวัอย่างส าคญัได้แก่ 

โคเคน (cocaine) ท่ีเป็นอลัคาลอยด์ท่ีได้จากใบโคคา (Erythoxylum coca Lamarck.) ในวงศ ์

Erythroxylaceae มีฤทธ์ิท าใหช้าเฉพาะท่ี (local anesthesia) เน่ืองจากมีฤทธ์ิท าให้เสพติดไดสู้งและมี

อาการข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์หลายอย่าง จึงใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ยาอ่ืนท่ีมีสูตร

โครงสร้างท่ีออกฤทธ์ิคลา้ยคลึงกนั แต่มีความเป็นพิษหรืออาการขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงค์น้อยลง 

เช่น lidocaine เป็นตน้ ในอนาคตสาระส าคญัจากพืชท่ีคน้พบใหม่ๆ หรือสารท่ีมีสูตรโครงสร้างผิด

ธรรมดา ท่ีแยกสกดัไดจ้ากพรรณไมใ้นเขตร้อน คงจะมีบทบาทส าคญัข้ึน  

 พรรณไมใ้นเมืองร้อนนั้น นอกจากจะเป็นท่ีมาของยาบ าบดัโรคแลว้ ยงัอาจจะเป็นพืชท่ีใช้

บ่งช้ีในเชิงอนุกรมวิธาน (taxonomic marker) ส าหรับการคน้พบสารองค์ประกอบท่ีเป็นยาใหม่ๆ 

เม่ือมองในแง่มุมทางพฤกษเคมีแลว้ จะเห็นไดว้า่ การศึกษาทางเคมีของอาณาจกัรพืชในอดีตท่ีผา่น

มานั้นเป็นไปโดยไม่มีระเบียบแบบแผน หรือ โดยไม่มีการวางแผนท่ีดี พืชในบางวงศ์อาจมี

การศึกษาทางเคมีของสมาชิกทั้งหมดอย่างละเอียด และมีขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ค่อนขา้งดี เม่ือ

เปรียบเทียบกบัพืชบางวงศ์ ซ่ึงแทบจะไม่มีผูใ้ดสนใจท าการศึกษาเลย ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั

การใชป้ระโยชน์ของพรรณไมห้ลายชนิดในวงศลิ์ลล่ี (Liliaceae) ไดถู้กบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียด และ

เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่นกัพฤกษเคมีวา่ เป็นวงศท่ี์พบอลัคาลอยดม์าก  
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จากการส ารวจขององคก์ารอนามยัโลกพบวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์ของประชากรบนโลกน้ียงัตอ้ง

มีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศยัการแพทยแ์ผนเดิม (traditional medicine) อยู ่โดยเฉพาะการใชส้มุนไพรในการ

บ าบัดโรค ประเทศท่ีก าลังพฒันาหลายประเทศไม่มีก าลังทางเศรษฐกิจพอท่ีจะน าเข้ายาจาก

ต่างประเทศซ่ึงมกัมีราคาแพง ประชาชนในประเทศยงัคงใช้สมุนไพรหรือสารสกดัจากสมุนไพร

เหล่านั้นในการบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็หลายชนิด  

 

2.5.6 พฤกษศาสตร์พืน้บ้านกบัการพฒันาชุมชน  

การพัฒนาชุมชนอาจมีได้เป็นรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การพัฒนาเพื่อการกินดีอยู่ ดี                     

เพิ่มคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นจุดประสงค์ของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด อีกรูปแบบหน่ึงคือการพฒันา            

เพื่อการน าทรัพยากรไปใชอ้ย่างย ัง่ยืน ท่ีเร่ิมตระหนกัในกลุ่มนกัวิชาการและพยายามจะให้เกิดข้ึน

เป็นรูปธรรม ซ่ึงหากไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะเป็นผลดีอย่างมหาศาล ซ่ึงในการพฒันาในทิศทางน้ี น่าจะ

ไดรั้บผลมากจากการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายของการสร้าง

จิตส านึกดงักล่าวนั้น คือเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นก าลงัของชาติในอนาคต  

ขอ้มูลจากการวิจยัทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น สามารถน ามาใช้ในการพฒันาชุมชนได้อีก

รูปแบบหน่ึงท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท้องถ่ินในชุมชนทุกเพศทุกวนั และเป็นการพัฒนาท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินนั้ น ทั้ งในทางทฤษฏีและภาคปฏิบัติในการวิจัยทาง 

พฤกษศาสตร์พื้นบา้นไดข้อ้มูลจากการใช้ของคนในทอ้งถ่ินเอง ดงันั้นหากไดน้ าเอาความตอ้งการ

อย่างแทจ้ริงของชาวบา้นมาพฒันาชุมชนแล้วนั้น จะเป็นการพฒันาท่ีเหมาะสมท่ีสุด และในเวลา

เดียวกันนั้นตอ้งมีการฝึกอบรมแก่ชุมชนให้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคู่ไปด้วย การท่ีจะได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยองค์ความรู้จากท้องถ่ิน ซ่ึงได้

ประมวลเอาวิชาการสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา การเกษตรและป่า

ไม ้โดยการใชว้ธีิการทางพฤกษศาสตร์ การเก็บตวัอยา่งพรรณไมเ้ป็นกุญแจท่ีจะบอกชนิดของพรรณ

ไมน้ั้นๆ ตามหลกัการของพฤกษอนุกรมวิธาน พนัธ์ุไม ้ตอ้งมีโครงสร้างในการน าไปหาช่ือชนิดได ้

คือ ก่ิงใบ ดอก ผล และเมล็ด รวมถึงล าตน้ใตดิ้น ผูมี้ส่วนร่วมท่ีส าคญัคือ คนทอ้งถ่ินในชุมชนนั้นท่ี

จะใหร้ายละเอียดการใชพ้นัธ์ุพืชต่างๆ ท่ีเขาเหล่านั้นไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ช่ือทอ้งถ่ิน

มีความส าคญัต่อคนในทอ้งถ่ิน เป็นอีกประเด็นหน่ึงในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงบ่อยคร้ังก็สร้างความสับสน
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ให้แก่นกัวิจยัไม่น้อย ขบวนการและความเช่ือในการใช้หรือการเก็บพนัธ์ุมาใชใ้นชุมชนต่างๆ เป็น

ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุด ในการคดัเลือกผูท่ี้จะมาให้ขอ้มูลนั้น จะตอ้งมีความรอบรู้ ท าให้การวิจยัทาง

พฤกษศาสตร์พื้นบา้น ตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยในการเฟ้นหาผูร้อบรู้จากชุมชนนั้นๆ (ชูศรี, 2544) 

 

2.5.7 ข้อควรรู้ทัว่ไปในการใช้ยาสมุนไพร   

ปัจจุบนัการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้สมุนไพร      

ตวัเดียวเพื่อรักษาโรคหรืออาการเบ้ืองตน้ท่ีพบบ่อยๆ และเน่ืองจากสมุนไพรหลายชนิดเป็นพืชผกั             

ท่ีรับประทานอยู่เป็นประจ า จึงแนะน าไวใ้นการส่งเสริมสุขภาพด้วย (รวมทั้งสีผสมอาหารท่ีอยู ่          

ตามธรรมชาติ) กลุ่มโรคหรืออาการเบ้ืองตน้ท่ีแนะน าใหใ้ชส้มุนไพรมี 18 โรค ดงัน้ี 

    -  อาการทอ้งผกู 

-  อาการทอ้งอึดอดั ทอ้งเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

-  อาการทอ้งเสีย (แบบไม่รุนแรง) 

-  พยาธิล าไส้ 

-  บิด 

-  อาการคล่ืนไส้ อาเจียน (เหตุจากธาตุไม่ปกติ) 

-  อาการไอ ขบัเสมหะ 

-  อาการไข ้

-  อาการขดัเบา (คือปัสสาวะไม่สะดวก กะปริบกะปรอยแต่ไม่มีอาการบวม) 

-  โรคกลาก 

-  โรคเกล้ือน 

-  อาการนอนไม่หลบั 

-  ฝี แผลพุพอง (ภายนอก) 

-  อาการเคล็ดขดัยอก (ภายนอก) 

-  อาการแพ ้อกัเสบ แมลงสัตวก์ดัต่อย (ภายนอก) 

-  แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก (ภายนอก) 

-  เหา 
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-  ชนันะตุ 

หากเป็นโรคหรืออาการเหล่าน้ีใหใ้ชส้มุนไพรท่ีแนะน า และหยดุใชเ้ม่ือหายไป แต่ถา้อาการ

ยงัไม่ดีข้ึนภายใน 2-3 วนั ควรไปปรึกษาศูนยบ์ริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล 

 

2.5.8 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ 

1.1) น ้ามันหอมระเหย (Essential oil) พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถน ามาสกดั น ้ ามนั

หอมระเหยไดโ้ดยวธีิการกลัน่ ซ่ึงจะไดน้ ้ามนัหอมระเหยมีกล่ินหอมแตกต่างกนัไปตามชนิดของพืช

สมุนไพร น ้ามนัหอมระเหยน้ีมีสารส าคญัท่ีสกดัออกมาซ่ึงจะใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามวตัถุ ประสงค์

มากกวา่ รวมทั้งการใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัการน าพืชสมุนไพรมาใชใ้นรูป อ่ืน ตวัอยา่ง

ของพืชสมุนไพรท่ีน ามาสกดัน ้ามนัหอมระเหย เช่น 

1) น ้ามนัตะไคร้หอม ใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตสบู่ แชมพ ูน ้าหอมหรือใชไ้ล่แมลง 

2) น ้ามนัไพล ใชใ้นผลิตภณัฑค์รีมทาภายนอก ลดอาการอกัเสบจากการฟกช ้า 

3) น ้ามนักระวาน ใชแ้ต่งกล่ินเหลา้ เคร่ืองด่ืมต่างๆ และอุตสาหกรรมน ้าหอม 

4) น ้ามนัพลู ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางค์ หรือใชเ้ป็นเจลทาภายนอกแกค้นั 

1.2) ยารับประทาน พืชสมุนไพรหลายชนิด สามารถน ามาใชรั้บประทานเพื่อรักษาอาการ

ของโรคได้ อาจใช้สมุนไพรชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกนัก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสาระส าคญัท่ีมี         

อยูใ่นพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ท่ีออกฤทธ์ิเพื่อการบ าบดัรักษา เช่น 

- บอระเพด็ ฟ้าทะลายโจร : แกไ้ข ้ 

- กระเพรา ไพล ขิง :  แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ  

- ข้ีเหล็ก :  ไมยราพระงบัประสาท  

- ค  าฝอย กระเจ๊ียบแดง และกระเทียม :  ลดไขมนัในเส้นเลือด  

1.3) ยาส าหรับใช้ภายนอก เป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาบ าบดัโรคท่ีเกิดข้ึนตามผิวหนงั 

แผลท่ีเกิดข้ึนตามร่างกายรวมทั้งแผลในปาก อาจใชส้มุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกนัก็ได ้

ลกัษณะของการน ามาใชมี้หลายลกัษณะมีทั้งใชส้ด บดเป็นผง ครีม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสารส าคญัท่ีมีอยู่

ในพืชสมุนไพร และความสะดวกในการน ามาใช้ ตวัอยา่งของพืชสมุนไพรท่ีน ามาใชเ้ป็นยาส าหรับ

ใชภ้ายนอก เช่น  
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- บวับก หวา้ และโทงเทง : รักษาแผลในปาก  

- ผกับุง้ทะเล เสลดพงัพอน และเทา้ยายม่อม ต าลึง : แกแ้พ ้ 

- บวับก ยาสูบ และวา่นหางจระเข ้: รักษาแผลน ้าร้อนลวก  

- ต าลึง พุดตาน และวา่นมหากาฬ เสลดพงัพอน : แกงู้สวดั  

1.4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองดื่ม พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถน ามาท าเป็น

ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ผูบ้ริโภคจึงรู้สึกปลอดภยัในการน ามารับประทาน เช่น  

- บุก : ดูดจบัไขมนัจากเส้นเลือด ลดน ้าหนกั  

- ส้มแขก : เปล่ียนไขมนัเป็นพลงังาน ลดน ้าหนกั  

- หญา้หนวดแมว ค าฝอยหญา้หวาน : เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพ  

1.5) เคร่ืองส าอางค์ เป็นการน าพืชสมุนไพรมาใชอ้กัลกัษณะหน่ึง การน าพืชสมุนไพรมาใช้

เป็นเคร่ืองส าอางคมี์มานานแลว้ และในปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับมากข้ึน เน่ืองจากปลอดภยักวา่การ

ใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี ท าให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนโดยมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรเกิดข้ึน

มากมาย เช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชัน่ ตวัอยา่งพืชสมุนไพรท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองส าอางค ์เช่น 

อญัชนั วา่นหางจระเข ้มะค าดีควาย เห็ดหลินจือ เป็นตน้ 

1.6) ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิเบ่ือเมาหรือมีรสขม ซ่ึงมี

คุณสมบติัในการปราบหรือควบคุมปริมาณการระบาดของแมลงศตัรูพืช  โดยไม่มีพิษตกคา้งใน

ผลผลิต ไม่มีพิษต่อผูใ้ช้และสภาพแวดลอ้ม ตวัอย่างพืชสมุนไพรท่ีใช้ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เช่น 

สะเดา ยาสูบ ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ไพล เป็นตน้ 

 

2.6 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.6.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ ในแหล่งธรรมชาติ     

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน 

ดังนั้ นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีส่วนเก่ียวข้องรับผิดชอบต่อ

สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ระบบนิเวศและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท าให้คนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมใน

http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=แหล่ง
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=เอกลักษณ์
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=เอกลักษณ์
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=แหล่ง
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=กระบวนการ
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=จิตสำนึก
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=ยั่งยืน
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=สภาพ
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การจดัการทรัพยากรป่าไม ้และรักษาระบบนิเวศทอ้งถ่ิน พฒันาเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถและ

สร้างก าลงัใจใหก้บัชุมชนชนบทไดพ้ึ่งตนเองอีกดว้ย  

การท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ หรืออาจเรียกว่า “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” มาจากค า

ภาษาองักฤษวา่ “Eco-Tourism” ซ่ึงเป็นค าท่ีผสมกนัระหวา่งค าวา่ Ecology หรือนิเวศวิทยา กบัค าวา่ 

Tourism หรือการท่องเท่ียว นอกจากน้ี ในวงการท่องเท่ียวยงัมีการใชค้  าภาษาองักฤษอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 

ไดแ้ก่ “Nature Tourism” หรือ “Bio-tourism” หรือ “Green Tourism” แทน “Eco-Tourism” ได้

เช่นกนั เพื่อบ่งบอกใหเ้ห็นวา่เป็นการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (sustainable tourism)   

 

2.6.2 การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (sustainable tourism) 

  การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (sustainable tourism) มีหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืน (sustainable development) ซ่ึงเป็นกระแสความคิดหลกัของโลกในช่วง ๒ ทศวรรษท่ีผา่นมา 

และได้รับความสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (commission on 

sustainable development) ขององคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงหลกัการโดยทัว่ไปของการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืคือ จะตอ้งมีการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได้

ในระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งมีการร่วมมือกนั

อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย เม่ือน าหลกัการน้ีมาปรับใชก้บัการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื จึงมีจุดเนน้ท่ีส าคญัดงัน้ี  

1. จะตอ้งดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลา 

ยาวนานจนถึงชัว่ลูกชัว่หลาน มิใช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบนัเท่านั้น  

2. ลดการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง และลดปริมาณของเสียท่ีจะเป็นอันตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

3. มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในทอ้งถ่ินท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู ่              

เปิดโอกาสใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ และการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว  

4. มีการประชุมปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น หน่วยงาน

และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว และชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการวางแผนงาน 

การจดัสรรงบประมาณ และการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  

http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=สร้าง
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=ยั่งยืน
http://www.environnet.in.th/kids/searchword.aspx?keyword=sustainable
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5. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด การศึกษาวิจยั และความรู้เก่ียวกบัการ ท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนืออกไปในหมู่ประชาชน ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศอยา่งกวา้งขวาง  

 

2.6.3 การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ (conservation tourism) มีหลกัการท่ีส าคญัคือ  

1. จะตอ้งมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมให้คงสภาพเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด ไม่ถูก

ท าลายไป  

2. กระตุน้จิตส านึกของคนในทอ้งถ่ินให้พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเหล่านั้น โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว เพียงเพื่อหวงั

ผลประโยชน์ส่วนตน  

3. ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีตนเดินทางเข้าไปเยือน และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถ่ินในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นมรดกตกทอด ของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ใหค้งสภาพท่ีดีต่อไปนานๆ  

 

2.6.4 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

ความแตกต่างท่ีชดัเจนระหวา่งแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

ก็คือค าวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเองนั้นเป็นเพียงเส้ียวหน่ึงในส่วนใหญ่ๆ ของการท่องเท่ียว ในขณะท่ี

หลักการเพื่อความย ัง่ยืนควรน าไปใช้กับทุกรูปแบบของกิจกรรม การด าเนินกิจการ สถาน

ประกอบการ ตลอดจนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว รวมถึงรูปแบบท่ีมีการปฏิบติัสืบต่อกนั

มาและรูปแบบท่ีเสนอให้เป็นตวัเลือกดว้ย  ส าหรับการท่องเท่ียวย ัง่ยืนนั้น องค์การท่องเท่ียวโลก

(WTO) ได้ก าหนดหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวต้ั้งแต่ พ.ศ. 2531 ว่า ลกัษณะของการ

ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนนั้น “ได้รับการคาดหมายให้น าไปสู่การจดัการทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิถีทาง                 

ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ ในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้ง              

บูรณภาพทางวฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศวทิยาท่ีจ าเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ

ต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แนวความคิดการท่องเท่ียว

แบบยัง่ยนืจึงไดรั้บความนิยมและแพร่หลายค่อนขา้งมากในการประชุม Globe,90 ณ ประเทศคานาดา 
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ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ การท่องเท่ียวแบบยงัยนื วา่หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียว และผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆ 

ของอนุชนรุ่นหลงั การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายถึง การจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็น

ทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

และระบบนิเวศดว้ย   

โดยหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดมี้ผูใ้หค้  าจ  ากดัความไวด้งัน้ี  

1. การอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม 

เป็นส่ิงส าคญั และเป็นแนวทางการท าธุรกิจในระยะยาว (using resource sustainably) 

2. การลดการบริโภคท่ีมากเกินจ าเป็น และการลดของเสีย จะช่วยเล่ียงค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียว (reducing over - 

consumption and waste) 

3. การรักษาและส่ิงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม มีความส าคญัต่อ

การท่องเท่ียวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (maintaining diversity) 

4. การประสานการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบักรอบแผนกลยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันา

ทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาว 

(integrating tourism into planning) 

5. การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาดา้นราคา และคุณค่า

ของส่ิงแวดลอ้มไว ้ไม่เพียงแต่ท าใหเ้กิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัส่ิงแวดลอ้มไม่ให้ถูกท าลายอีกดว้ย 

(supporting local economics) 

6. การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีของทอ้งถ่ินในสาขาการท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทน            

แก่ประชากรและส่ิงแวดล้อมโดยรวม แต่ยงัช่วยยกระดบัคุณภาการจดัการการท่องเท่ียวอีกด้วย 

(involving local communities) 

7. การปรึกษาหารือกนัอย่างสม ่าเสมอ ระหว่างผูป้ระกอบการ ปะชาชนทอ้งถ่ิน องค์กรและ

สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง มีความจ าเป็นในการท่ีจะร่วมงานไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งร่วมแกปั้ญหา และ

ลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั (consulting stakeholders and the public) 
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8. การฝึกอบรมบุคลกร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพฒันาแบบยัง่ยืน                

ต่อบุคลากรทอ้งถ่ินทุกระดบั จะช่วยยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว (training staff) 

9. การตลาดท่ีจดัเตรียมขอ้มูลอยา่งพร้อมมูล ท าให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจและเคารพในส่ิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียว และจะช่วยยกระดบัความพอใจของ

นกัท่องเท่ียวดว้ย (marketing tourism responsibly) 

10. การวิจยัและการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต่อการช่วยแก้ปัญหาและ             

เพิ่มผลประโยชน์ 

จะเห็นได้ว่า แนวความคิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

โดยรวม ปรับสภาพการจดัการเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป (paradigm shift)                      

ท่ีเปล่ียนจากสังคมบริโภคนิยมสู่ยุคสมยัสังคมเป็นใหญ่ : (สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมไทย, 2538)              

ดงันั้น ขอบเขตของการพฒันาจึงครอบคลุมทุกองคป์ระกอบทุกส่วนของการท่องเท่ียว หรือกล่าวอีก

นยัหน่ึง คือ การพฒันาการท่องเท่ียวทั้งหมดตอ้งมุ่งสู่ความย ัง่ยืน (all tourism should be sustainable 

tourism : dowling, 1995) กล่าวโดยสรุป กิจกรรมการท่องเท่ียวจะตอ้งสามารถด ารงอยู่ได ้                         

มีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอยา่งสม ่าเสมอ ทรัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงรักษาความดึงดูดใจไวไ้ดไ้ม่

เส่ือมคลาย กิจการการบริการมีก าไร แมต้อ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ 

ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม จะตอ้งไม่มี หรือมีน้อยท่ีสุด             

มีแต่การจดัการอยา่งย ัง่ยืนเท่านั้น จึงจะสามารถคงความย ัง่ยืนของการท่องเท่ียวได ้หลกัการพื้นฐาน

ของความย ัง่ยืน จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัโดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งหมด ไม่จ  าเพาะแต่การ

ท่องเท่ียวเฉพาะอยา่งการท่องเท่ียวขนาดเล็ก การท่องเท่ียวราคาแพงหรือการท่องเท่ียวของกลุ่ม 

 

2.6.5 องค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  

องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ประการ คือ  

1. องค์ประกอบด้านพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติ             

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (identity or authentic or endemic or unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรม

และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ (eco - system) ในพื้นท่ีนั้นๆ ดงันั้น องคป์ระกอบ     

ดา้นพื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ (nature - based tourism)  
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2. องคป์ระกอบดา้นการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (responsible travel) 

โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึงการ

อนุรักษท์รัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและก าจดัมลพิษ และควบคุมการพฒันาการ

ท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน (sustainably managed 

tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (responsible travel) ท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  

3. องค์ประกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวทีมีกระบวนการเรียนรู้ 

(learning process) โดยมีการใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ี

ถูกตอ้งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียว

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา (environmental education-based tourism)  

4. องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน (involvement of local community or people participation) ท่ีมีส่วน

ร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติัตามแผน ไดรั้บประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษา

ทรัพยากรท่องเท่ียว อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตและการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย และในท่ีสุด

แลว้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ ทอ้งถ่ินในท่ีน้ีเร่ิมตน้

จากระดบัรากหญา้ (grass root) จนถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วม

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมชุมชน (community participation-based 

tourism)  

ดงันั้นหากการท่องเท่ียวใดมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ จดัไดว้่า

เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึงไปความสมบูรณ์จะลด

นอ้ยลงจนอาจกลายเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ  ซ่ึงลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ คือ การมุ่งเนน้ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพอใจใน

การเรียนรู้และสัมผสักบัระบบนิเวศ (eco - system) มีความแตกต่างอย่างชดัเจนกบัความสนใจ

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันาอารยธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาติ  (ท่ีรวมเอา
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ลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว

นั้นๆ ไว)้ ลักษณะเฉพาะน้ีจึงท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ใช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม             

(cutural tourism และ historical tourism) แมว้่าจะมีความคาบเก่ียวกนัในพื้นท่ีก็ตาม ในท านอง

เดียวกนัการท่องเท่ียวธรรมชาติ (natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้ง

ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการจดัการการท่องเท่ียวนั้นๆ ดว้ย ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ จึงมี

บางส่วนจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดห้รือแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงๆ อาจมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆ ได ้

 

2.7 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.7.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความหลากหลายของเห็ดป่า 

 นิคม (2540) การเก็บรวบรวมและเพาะเล้ียงเห็ดจากอุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2539 –พฤศจิกายน 2540 ไดเ้ก็บตวัอย่างเห็ดไดท้ั้งหมด 223 ตวัอยา่ง สามารถจดั

จ าแนกได ้33 วงศ ์65 สกุล 149 ชนิด เป็นเห็ด ascomycetes 10 วงศ ์ไดแ้ก่ วงศ ์Geoglossaceae, 

Orbiliaceae, Dermateaceae, Sclerotiniaceae, Helotiaceae, Hyaloscyphaceae, Helvellaceae, 

Pezizaceae, Bolbitiaceae, Coprinaceae, Cortinariaceae, Entolomataceae, Hygrophoraceae, 

Lepiotaceae, Paxillaceae, Russulaceae, Strophariaceae, Tricholomataceae, Cantharellaceae, 

Clavariaceae, Astraceae, Sclerodermataceae และ Auriculariaceae น ามาแยกเส้นใยไดท้ั้งหมด 39 

ชนิด จากการน าเส้นใยบริสุทธ์ิมากระตุน้ให้ดอกเห็ดพบวา่ Auricularia auricular (Hook.) Underw., 

Coprinus sp., Lentinus polychrous Lev., Lentinus squarrosulus Mont., Schizophyllum commune 

Fr. และ Fomitopsis feet Lioyd. สามารถกระตุน้ให้สร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุได ้ส่วน Xylaria 

longiprs , Xylaria polymorphy (Pers.) Grev. และ Xylaria spp. อีก 2 ชนิดสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุ

แบบเทียม น าเส้นใยท่ีแยกเก็บรักษาในน ้ ากลัน่ปราศจากเช้ือท่ีแยกไดเ้ก็บรักษาในน ้ ากลัน่ปราศจาก

เช้ือท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 วสันณ์ (2540) ได้ท าการส ารวจและท าการจดัจ าแนกชนิดเห็ดท่ีพบ ในบริเวณเขตรักษา

พนัธ์สัตวป่์าโตนงาช้าง และบริเวณใกล้เคียง โดยท าการรวบรวมเห็ดในแหล่งต่างๆ เช่นในป่าทุ่ง

หญา้ สวนผลไม ้และดินตามชายหาด รวมทั้งจากตลาด ท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมเห็ดมาจดัจ าหน่าย ใน



46 

 

ทอ้งถ่ิน ระหว่างปี 2536-2540 สามารถเก็บรวบรวมได้ 354 ชนิด เม่ือน ามาจดัหมวดหมู่พบว่า            

จดัอยู่ใน 140 สกุล 67 วงศ ์30 อนัดบั และ 3 ชั้น คือ ชั้น Basidiomycetes ชั้น Ascomycetes และชั้น 

Myxomycetes  

เสาวลักษณ์ (2541) ได้ท าการส ารวจเห็ดในป่าบาลาเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าฮาลา  - บาลา 

พื้นท่ีอ าเภอแวง้และอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาส ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2541 

เก็บตวัอย่างเห็ดได้ 245 ตวัอย่าง น ามาจ าแนกได้เห็ดกลุ่ม Ascomycetes 45 ตวัอย่างและชั้น 

Basidiomycetes 200 ตวัอยา่ง ในเห็ดกลุ่ม Ascomycetes พบ 9 สกุล ท่ีพบมากท่ีสุด order Xylariales 

คือเห็ดสกุล Xylaria ส่วนกลุ่ม Basidiomycetes พบ 41 สกุล ซ่ึงส่วนใหญ่จดัอยูใ่น order Agaricales 

 รัตเขตร์ (2541) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความหลากหลายทาง ชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ ใน

บริเวณสถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษส์ัตวป่์าเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี จากการส ารวจ และเก็บ

รวบรวมเห็ดและราขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) ในปี 2540-2541 

โดยเฉล่ียท าการส ารวจเดือนละประมาณ 2-3 วนั ณ บริเวณสถานีและส่งเสริมการอนุรักษ ์สัตวป่์า

เขาเขียว จงัหวดัชลบุรี ไดต้วัอยา่งราท่ีสมบูรณ์ทั้งส้ินประมาณ 267 ตวัอยา่ง ในจ านวนน้ีสามารถ ท่ี

จะจ าแนกได ้96 ตวัอย่าง โดยจ าแนกเป็นเห็ดในชั้น Basidiomycetes 82 ตวัอย่าง ชั้น Ascomycetes 

12 ตวัอยา่ง และชั้น Myxomycetes 2 ตวัอยา่ง จ  าแนกถึงสกุล (38 สกุล) ได ้107 ตวัอยา่ง และส่วนท่ี

เหลือ (64 ตวัอยา่ง) สามารถท่ีจะจ าแนกไดแ้ค่วงศ ์(8 วงศ)์ 

 วีระศกัด์ิ (2543) ไดศึ้กษาความหลากชนิดของเห็ดป่ากินได ้ในพื้นท่ีอ าเภอภูเวียง จงัหวดั

ขอนแก่น ระหวา่งปี พ.ศ. 2541- 2543 พบเห็ดป่ากินไดจ้  านวน 5 อนัดบั (Oder) 8 (Family) 13 สกุล 

(Genus) ในจ านวนน้ีสามารถจดัจ าแนกถึงระดับชนิดได้ 22 ชนิด (species) เห็ดในสกุล Russula           

พบจ านวนชนิดและปริมาณมากท่ีสุดเห็ดป่าท่ีสามารถน ามาเพาะเล้ียงในอาหารสังเคราะห์ได ้         

ไดแ้ก่        เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus) 2 ไอโซเลต (P-02, P-03) เห็ดหูหนู (Auricularia 

polytricha)  1 ไอโซเลต (A-06) เห็ดแครง (Schizophyllum commune) 1 ไอโซเลต (S-01) และเห็ด

หลินจือ(Ganoderma lucidum) 1 ไอโซเลต (G-10) เห็ด Lentinus dquarrosulus (P-02), Leninus 

squarrosulus (P-03), Schizophyllum commune (S-01) และ Ganodderma lucidum (G-10) เจริญไดดี้

ท่ีสุดบนอาหาร Malt Extract Agar ท่ี pH 5.0-6.5, 5.5-6.5, 5.0-6.0, 5.0-6.5 ตามล าดบัส่วนเห็ด 

Auricularia polytricha (A-06) เจริญไดดี้ท่ีสุดบนอาหาร Glucose Yeast Extract Agar ท่ี pH 6.5-7.5 
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การเจริญของเช้ือเห็ดท่ีน ามาทดสอบในหวัเช้ือเมล็ดขา้งฟ่าง พบวา่เห็ดหูหนูและเห็ดแครงมีศกัยภาพ

ในการเจริญของเส้นใยเม่ือเทียบกบัเห็ดชนิดเดียวกนัท่ีมีจ  าหน่ายเช้ือพนัธ์ุในทอ้งตลาดส่วนเห็ด

หลินจือและเห็ดขอนขาว เจริญไดช้้ากว่าเช้ือพนัธ์ุเห็ดสายพนัทางการคา้ 1-2 วนั การทดสอบการ

เพาะเห็ดในวสัดุเพาะ พบว่าเห็ดขอนขาว P-02 เห็ดหูหนู A-06 และเห็ดแครง S-01 สามารถสร้าง

ดอกใหผ้ลผลิตได ้แมว้า่เส้นใยจะเจริญไดดี้จนเตม็ถุงกอ้นเช้ือ 

ลกัขณา (2548) ศึกษาเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในป่าสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา ได้

ด าเนินการรวมระยะเวลา 3 ปี จากเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนกนัยายน 2548 เพื่อศึกษาความหลาก

ชนิด และบรรยายลกัษณะของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในป่าสะแกราช รวมทั้งเห็ดชนิดอ่ืนๆ ใน

ระบบนิเวศระบบต่างๆ ในป่าสะแกราช ได้แก่ป่าเต็งรัง ป่าดิบแห้ง ป่าปลูก ป่าไผ่และทุ่งหญ้า 

การศึกษาจ าแนกชนิดได้ใช้ลักษณะภายนอกร่วมกับการศึกษาลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ เพื่อจดัท าหนงัสือการจ าแนกชนิดเห็ดกินได ้เห็ดพิษ และเห็ดกินไดใ้นป่าสะแกราช และ

เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลของเห็ดในพื้นท่ีป่าสะแกราช ผลการศึกษา สามารถเก็บรวบรวมตวัอยา่งเห็ดใน

ป่าสะแกราชได ้2,000 ตวัอย่าง น ามาศึกษาสัณฐานวิทยาและบ่งช่ือวิทยาศาสตร์ โดยเทียบกบัรูป

วิธาน ค าบรรยายและรูปภาพในหนงัสืออา้งอิง สามารถจดัจ าแนกได ้335 ชนิด 44 วงศ ์15 อนัดบั 

และ 4 ชั้ น เป็นเห็ดกินได 44 ชนิด เห็ดพิษ 5 ชนิด และอีก 286 ชนิดท่ีไม่ปรากฏหลักฐานว่า

รับประทานได ้

สุจิตรา และคณะ (2549) ไดท้  าการศึกษาความหลากชนิดและการกระจายของเห็ดกินได ้ใน

พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในช่วง

เดือน กนัยายน 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 พบเห็ดกินได ้30 ชนิด 9 วงศ ์กระจาย อยูท่ ั้งในป่าเต็ง

รัง ป่าดิบแลง้และสวนป่า โดยชนิดพนัธ์ุของเห็ดท่ีเด่นทั้งดา้นปริมาณและความถ่ีท่ีพบไดแ้ก่ กลุ่ม

เห็ดตะไคล สกุล Russula วงศ ์Russulaceae กลุ่มเห็ดระโงก สกุล Amanita วงศ ์Amanitaceae กลุ่ม

เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน สกุล Termitomyces วงศ ์Tricholomataceae ตามล าดบั 

 

2.7.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายของแมลง 

อนนัต ์(2546) ไดศึ้กษาความหลากหลายและการหาจ านวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ส าหรับมด 

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ จากการเก็บตวัอย่างพบมดทั้งหมด 6 วงศ ์                 



48 

 

25 สกุล ในป่าเต็งรัง ประกอบดว้ย 4 วงศ ์17 สกุล และป่าเบญจพรรณพบมด 6 วงศ ์22 สกุล การท่ี

พบมากในป่าเบญจพรรณมากกวา่เน่ืองจากป่าชนิดน้ี มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวป่์า 

เพราะไม่รกทึบเกินไป และอยู่ใกล้ล าธารน ้ ามีอาหารมากจึงเป็นปัจจยัท่ีดึงดูดพวกนก แมลง และ

สัตวกิ์นพืชต่างๆ เขา้มาอาศยัอยูม่าก  

รุ่งอรุณ (2547) ไดส้ ารวจความหลากหลายของแมลงโดยใชว้ิธีการสุ่มในพื้นท่ีบริเวณไร่ส้ม 

บา้นตน้ผึ้ง ต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พบแมลงจ านวน 623 ตวั จ าแนกได ้10 อนัดบั 29 วงศ ์30 ชนิด เรียงล าดบัจาก

มากไปนอ้ยดงัน้ี อนัดบั Hymenoptera 236 ตวั (37.88%), Coleoptera 175 ตวั (28.08%), Orthoptera 

6 ตวั (10.09%), Lepidoptera 44 ตวั (7.06%), Homoptera 36 ตวั (5.32%), Isoptera 33 ตวั (5.29%), 

Dermaptera 25 ตวั (4.01%), Neuroptera 5 ตวั (0.80%), Hemiptera 4 ตวั (0.64%) และ Odonata 2 

ตวั (0.32%) 

ศิริลกัษณ์ (2547) ได้ส ารวจความหลากหลายของแมลงโดยใช้วิธีการสุ่มในพื้นท่ีบริเวณ

ถนนเช่ือมเข่ือนแม่กวงอุดมธารา อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2547 – เดือนมกราคม 2548 พบแมลงจ านวน 647 ตวั จ าแนกได ้10 อนัดบั 42 วงศ ์49 ชนิด 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย อนัดบั Homoptera (46.51%), Orthoptera (16.37%), Coleoptera (11.42%), 

Lepidoptera (10.66%), Odonata (6.18%), Hemiptera (3.86%), Diptera (2.47%), Isoptera (1.85%), 

Homoptera (0.45%) และ Neuroptera (0.15%) จะพบวา่แมลงใน Order Homoptera พบเป็นจ านวน

มากท่ีสุด แมลงในอนัดบัน้ี คือ มด ผึ้ง ต่อ แตน ปลวก เป็นตน้ Order Lepidoptera พบปานกลาง 

แมลงในอนัดบัน้ี คือ ผเีส้ือ ส่วน Order Neuroptera พบนอ้ยท่ีสุด แมลงในอนัดบัน้ี คือ แมลงชา้ง 

นันทศกัด์ิ และองัศุมาลย์ (2547) ได้ศึกษาความหลากหลายของผีเส้ือหนอนม้วนใบ              

วงศ์ Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี พบผีเส้ือทั้งหมด 109 ชนิด           

62 สกุล แต่สามารถระบุถึงระดบัชนิดไดเ้พียง 54 ชนิดเท่านั้น โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะไดน้ าไป

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมของผเีส้ือและสัตวช์นิดอ่ืนๆ ต่อไป  

ชามา และสาวิตรี (2548) ศึกษาความหลากหลายของชนัโรง และพฤติกรรมการเก็บยางไม้

จากธรรมชาติในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช โดยดูปัจจยัของส่ิงแวดลอ้ม ฤดูกาล ท่ีมี

อิทธิพลต่อการเก็บยางไม ้และประสิทธิภาพของพรอพอลิส จากการศึกษาพบชันโรง 2 สกุล                 
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16 ชนิด พบพฤติกรรมการเก็บยางธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิอากาศ ซ่ึงตอ้งมีความช้ืน

สัมพทัธ์ต ่าและปริมาณแสงท่ีส่องผา่นเรือนยอดตอ้งเหมาะสม  

อินสม (2548) ไดท้  าการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ณ บริเวณโรงเรียน

อมก๋อยวทิยาคม ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2548 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549โดยท าการศึกษาส ารวจ 8 บริเวณละ 3 คร้ัง พบแมลง 

จ าแนกได ้10 Order 30 Family 535 ตวั ซ่ึงมีค่าดชันีความหลากหลายทางชนิด (diversity Indices) 

โดยเรียงล าดบั  Order จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี Hymenoptera (0.87), Coleoptera (0.32), Isoptera 

(0.29), Odonata  (0.18), Orthoptera (0.17), Lepdoptera (0.11), Diptera (0.07), Homoptera (0.03), 

Hemiptera (0.01) และ Neuroptera (0.01) จากการส ารวจบริเวณโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม พบว่า 

บริเวณท่ีส ารวจเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ บางส่วนมีสภาพของป่าท่ีมีตน้ไมห้ลากหลายชนิด 

ท าใหบ้ริเวณนั้นอากาศเยน็ มีความช้ืน ซ่ึงจะพบแมลงหลายชนิดเน่ืองจากแมลงบางชนิดชอบอากาศ

เยน็ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่บางจุดจะมีแมลงมาก บางจุดจะมีแมลงนอ้ยข้ึนอยู่กบัสภาพความเหมาะสมต่อ

การด ารงชีวติของแมลงชนิดนั้น 

รัตติกาล (2550) ท าการเก็บตวัอย่างแมลงเศรษฐกิจ บริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

วทิยาเขตสะลวง 2 ช่วง ช่วงเชา้เร่ิมตั้งแต่เวลา 6.00 น. และช่วงเยน็ 18.00 น. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยเก็บตวัอย่างแมลงบินไดโ้ดยใช้สวิง (sweep net) พบแมลงทั้งส้ิน                   

9 อนัดบั (order) 42 วงศ์ (family) 549 ตวั ไดแ้ก่ อนัดบั Coleoptera, Diptera, Hemiptera, 

Homoptera, Hymenoptera,  Lepidoptera,  Neuroptera,  Odonata และ Orthoptera  

 

2.7.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายของนก 

 สุนนัท ์(2545) ท าการศึกษาส ารวจชนิดของนกในบริเวณพื้นท่ี หมู่ 3 และ 5 บา้นแม่ฮะ หมู่

ท่ี 7 บา้นปางยาง ต. บา้นปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาในการส ารวจทั้งหมด 11 เดือน พบนก 6 อนัดบั 24 วงศ์ 40 ชนิด  ซ่ึงเป็น

นกท่ีอยูใ่นอนัดบั Gruiformes 1 วงศ ์คือ Rallidae อนัดบั Columbiformes 1 วงศ ์คือ Colmbidae 

อนัดบั Piciformes 1 วงศ์ คือ Picidae อนัดบั Micropodiformes 2 วงศ์ คือ Nectatiniidaeและ 

Apodidae อนัดบั Coraciiformes 2 วงศ ์คือ Megalaimidae และ Alcedinidae อนัดบั Piciformes 17 
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วงศ์ คือ Turdidae, Pycnonotidae, Sturnidae, Sylviidae, Timaliidae, Coraciidae, Estrildidae, 

Scolopacidae, Chloropeidae, Dicaeidae, Irenidae, Laniidae, Meropidae, Muscicapidae, Oriolidae 

และ Ploceidae นกในอนัดบั Piciformes พบมากท่ีสุดจ านวน 32 ชนิด คือ นกกางเขนบ้าน นก

กางเขนดง นกยอดหญา้หวัสีด า นกปรอดสีข้ีเถา้ นกปรอดหวัโขน นกปรอดสวน นกก้ิงโครงคอด า 

นกเอ้ียงสาริกา นกเอ้ียงหงอน นกขุนทอง นกกระจอ้ยสีไพร นกกระจิบหญา้อกสีเทา นกกระจิบ

หญา้สีน ้ าตาล แซงแซวสีเทา แซงแซวหางปลา แซงแซวหางบ่วงเล็ก นกกินแมลงตาเหลือง นก

ตะขาบดง นกตะขาบทุ่ง นกกระต๊ิดตะโพกขาว นกกระต๊ิดข้ีหมู นกสีชมพูสวน นกเขียวคราม นกอี

เสือหวัด า นกจบัแมลงคอแดง นกจาบคาหวัสีส้ม นกขมิ้นทา้ยทอยด า นกกระจาบธรรมดา นกเดา้ดิน

ทุ่งและ นกขมิ้นนอ้ยธรรมดา  รองลงมาคือนกในอนัดบั Coraciiformes พบจ านวน 3 ชนิดคือ นก

กะเต็นนอ้ยธรรมดา นกกะเต็นอกขาว และนกตรีทอง อนัดบั Micropodiformes พบจ านวน 2 ชนิด 

คือ นกนางแอ่น และนกกินปลี อันดับ Gruiformes พบนกจ านวน1ชนิด คือนกกวัก อันดับ 

Columbiformes พบจ านวน 1 ชนิดคือ นกเขา และอนัดบั  Piciformes จ านวน 1 ชนิด คือ นก

หวัขวานสีน ้าตาล 

ไกรรัตน์ และคณะ (2546) ได้ศึกษาความหลากหลายชนิดของนกน ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน

ประเทศไทย เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ในพื้นท่ีชุ่ม

ท่ีมีความส าคญัส าหรับการเป็นถ่ินอาศยัของนกน ้าในประเทศไทยรวม 8 บริเวณ โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส ารวจความหลากชนิดของนกน ้ า จดัท าบญัชีรายช่ือ สถานภาพ การกระจาย ปัญหาการถูก

คุกคาม การอนุรักษ์ การคุม้ครองตามกฎหมาย  ผลการศึกษาพบนกน ้ าทั้งส้ิน 117 ชนิด โดยพบนก

น ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าภาคเหนือตอนบน 38 ชนิด ท่ีราบลุ่มภาคกลางและพื้นท่ีชุ่มน ้ าภาคตะวนัออก 34 

ชนิด อ่าวไทยตอนใน 95 ชนิด ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 31 ชนิด ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 32 ชนิด และ

พื้นท่ีชุ่มน ้าในภาคใต ้37 ชนิด โดยพบวา่บริเวณอ่าวไทยตอนในเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความหลากชนิด

ของนกน ้ ามากท่ีสุด ผลจากการศึกษาน้ีจะเป็นแนวทางในการศึกษาถึงล าดับประชากรติดตาม

ตรวจสอบสถานภาพ การเปล่ียนแปลงและการปรากฏชนิดพนัธ์ุ การส ารวจแหล่งท ารังวางไข่  

แหล่งพกันอนและแหล่งอาศยัของนกน ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้เหมาะสมต่อการเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยัของนก

น ้าอยา่งย ัง่ยนื   
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  กลัยาณี และคณะ (2547) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวป่์าในดอยเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยด าเนินการบริเวณดอยเชียงดาว ในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเชียงดาว จงัหวดั

เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ศึกษาสัตวป่์า 4 กลุ่ม คือ สัตว์

เล้ียงลูกดว้ยนม นก สัตวเ์ล้ือยคลาน และสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก ส ารวจพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม       

42 ชนิด นก 161 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลาน 24 ชนิด และสัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบก 28 ชนิด  

ชยัสิทธ์ิ (2550) ไดส้ ารวจความหลากหลายของนก ณ พื้นท่ีป่าของมหาลยัราชภฎัเชียงใหม่

วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก  เปรียบเทียบระหวา่งพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและพื้นท่ีท่ียงัไม่ถูกบุกรุกในช่วงฤดู

ฝน  และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส ารวจชนิดของนกท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าของมหาลยัราชภฎัเชียงใหม่วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก จ าแนก

ตามลกัษณะพื้นท่ี โดยท าการส ารวจในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยใชว้ิธีการส ารวจดว้ยการ

เดินเท้าไปตามเส้นทางในเขตพื้นท่ีป่าของมหาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตสะลวง-ข้ี เหล็ก                    

ผลการศึกษาพบวา่พื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกไดแ้ก่เส้นทางหอประชุมใหญ่พบนก 20 ชนิด โดยพบในฤดูฝน 

12 ชนิด ฤดูหนาว 13 ชนิด เส้นทางศูนยบ์  าบัดยาเสพติดพบนก 22 ชนิด โดยพบในฤดูฝน 16 ชนิด 

ฤดูหนาว 15 ชนิด และพื้นท่ีท่ียงัไม่ถูกบุกรุกได้แก่เส้นทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรพบนก 17 

ชนิด โดยพบในฤดูฝน 9 ชนิด ฤดูหนาว 15 ชนิด เส้นทางอ่างป่าตึงเปียงพบนก 14 ชนิด โดยพบใน

ฤดูฝน 12 ชนิด ฤดูหนาว 13 ชนิด   แสดงวา่พื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกมีจ านวนชนิดนกมากกว่าพื้นท่ีท่ียงัไม่

ถูกบุกรุก  และในช่วงฤดูหนาวจะพบจ านวนนกมากกวา่ในฤดูฝน  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกมีแหล่ง

อาหารมากกวา่พื้นท่ีท่ียงัไม่ถูกบุกรุก ซ่ึงแหล่งอาหารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของนก  

ธีรพล (2550) ไดศึ้กษาพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสกบริเวณโดยรอบศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 

และเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวถึงน ้ าตกบางหวัแรด ระยะทางประมาณ 3 

กิโลเมตร พบนกทั้งหมด 145ชนิด จาก 11 อนัดบั 30 วงศ ์วงศท่ี์พบมากท่ีสุด คือ วงศน์กปรอด พบ

จ านวน 15 ชนิดสถานภาพและการปรากฏ เป็นนกประจ าถ่ินท่ีพบไดท้ัว่ไป 69 ชนิด นกประจ าถ่ินท่ี

พบไม่บ่อย 49 ชนิดนกประจ าถ่ินท่ีพบไดย้าก 3 ชนิด นกอพยพหนีหนาวท่ีพบไดท้ัว่ไป 16 ชนิด นก

อพยพหนีหนาวท่ีพบไม่บ่อย 5 ชนิด นกอพยพสร้างรัง 1 ชนิด และ นกอพยพผา่น 2 ชนิด มีชนิดนก

ท่ีอยู่ในสถานภาพตามทะเบียนรายการชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย ในสถานภาพใกล ้            

สูญพนัธ์ุ 2 ชนิด สถานภาพมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ 2 ชนิด และสถานภาพใกลถู้กคุกคาม 8 ชนิด 
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จ าแนกตามลกัษณะการกินอาหาร พบวา่ มีนกกินแมลงมากท่ีสุดรองลงมา คือ นกท่ีกินผลไม ้นก              

ท่ีกินสัตวมี์กระดูกสันหลงัและปลา นกท่ีกินน ้ าหวาน และนกท่ีกินเมล็ดพืชระดบัความชุกชุม               

ของนก นกท่ีมีความชุกชุมสูงมากจ านวน 16 ชนิด นกท่ีมีความชุกชุมมาก จ านวน 14 ชนิด นกท่ีมี

ความชุกชุมปานกลาง จ านวน 32 ชนิด นกท่ีมีความชุกชุมค่อนขา้งนอ้ย จ านวน 51 ชนิด และ นกท่ีมี

ความชุกชุมนอ้ย จ านวน 32 ชนิด นกท่ีพบไดต้ลอดปีหรือทุกคร้ังท่ีส ารวจ มีจ านวน 13 ชนิด เดือนท่ี

พบชนิดนกมากท่ีสุด คือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 รองลงมาคือ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 

พ.ศ. 2549 ส่วนเดือนท่ีพบน้อยท่ีสุด คือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัจ านวนชนิดนกมีทั้งความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนัและในทางตรงกนั

ขา้ม และเม่ือทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

อรสา (2550) ได้ศึกษาความหลากหลายของนกในเขตพื้นท่ีต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 - มกราคม 2551 ในช่วงเวลา 06.30 – 09.00 น. เพื่อ

เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการป้องกนัและรักษาสภาพป่าให้อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อโดยใชว้ิธีการส ารวจแบบ 

Line transect ใช้กลอ้งส่องทางไกลหาต าแหน่งของนกบนัทึกรายละเอียดของตวันก ถ่ายภาพและ

วาดรูปนก จดบนัทึกชนิด พฤติกรรมและแหล่งท่ีอยู่อาศยั น าขอ้มูลมาจดัจ าแนกหาความสัมพนัธ์

ของชนิดของนกกบัสภาพพื้นท่ี พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงปกคลุมดว้ยตน้ไม ้

สภาพป่าบางแห่งมีส่ิงปลูกสร้างเช่นถนน บา้นเรือน มีการแผว้ถางป่าเพื่อท าการเกษตร จากการ

ส ารวจพบนกจ าแนกตามองค์ประกอบของสภาพป่า 5 ประเภทในแต่ละเส้นทาง คือเส้นทางท่ี 1 

สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าผลดัใบ พบจ านวน 37 ชนิด เส้นทางท่ี 2 สภาพป่าเป็นป่าเป็นป่า

เบญจพรรณ ป่าโปร่ง พบจ านวน 24 ชนิด เส้นทางท่ี 3 สภาพป่าเป็นป่าไผ่พบจ านวน 32 ชนิด 

เส้นทางท่ี 4 สภาพป่า เป็นป่าไผ่ผสมป่าดิบแล้งหรือป่าชั้นสอง พบจ านวน 30 ชนิด เส้นทางท่ี 5 

สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง พบนกจ านวน 23 ชนิด รวมชนิดของนกท่ีพบในพื้นท่ี

ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทั้งส้ินจ านวน 75 ชนิด  

 

2.7.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายของพนัธุกรรมพชื 

ชูศรี และปริทรรศน์ (2542) ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของชนกลุ่มนอ้ยเผา่ต่างๆ บนดอย

แม่สลอง ซ่ึงมีอยู ่5 เผา่ คือ จีนยนูนาน ลีซอ เม่ียน ลาหู่ และอาข่า โดยแบ่งแยกพืชออกเป็นกลุ่มใหญ่
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ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็น 6 กลุ่มดงัน้ี 1) อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองเทศ 2) สมุนไพร 3) 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช ้ท าท่ีอยูอ่าศยั 4) สียอ้มและเคร่ืองประดบั 5) พิธีกรรมและความเช่ือ 6) พืชพิษ

และพืชใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ผลการวิจยัสรุปว่าในจ านวนพืชแต่ละกลุ่ม จะมีพืชส่วนหน่ึงท่ีใช ้                

โดยเผา่ใดเผ่าหน่ึงเพียงเผ่าเดียวซ่ึงมีไม่มากนกั ส่วนใหญ่พืชแต่ละชนิดจะมีมากกว่าหน่ึงเผ่าท่ีใช ้               

แต่อาจใชต่้างประโยชน์กนั 

ชูศรี (2544) ได้ท าการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ บนดอย             

แม่สลองโดยเป็นการวิจยัด้านพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของชนกลุ่มน้อยต่างๆ การศึกษาชีวิตความ

เป็นอยู่และการใช้ทรัพยากรป่าไมเ้พื่อการด ารงชีวิต พบการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณมากกว่า           

500 ชนิด เป็นการใช้ประโยชน์เก่ียวกบัการด ารงชีพ ได้แก่ พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชใน

พิธีกรรม  

ชูศรี (2544) ได้ท าการศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชและการศึกษาพฤกษศาสตร์

พื้นบา้นของชาวถ่ินและลวัะในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส ารวจพรรณพืช          

ในดอยภูคาในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และองค์ความรู้ในการใช้พืชเพื่อการด ารงชีวิตของ

ชาวลวัะ และถ่ิน ผลการส ารวจบนเส้นทางเดินธรรมชาติพบพืช 246 ชนิด เช่น ชมพูภูคา  ฮ่อสะพาย

ควาย เต่าร้างยกัษ์ และรางจืดภูคา ซ่ึงเป็นพืชชนิดใหม่และเป็นพืชเฉพาะถ่ินดอยภูคา จากการ

สอบถามองคค์วามรู้ในการใชพ้ืชพบวา่ มีพืช 150 ชนิด ท่ีมีการน ามาใชใ้นการยงัชีพท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

เม่ียง มะแข่วน แตงอม้ เป็นตน้  

 วุฒิศกัด์ิ (2544) ส ารวจพบพืชสมุนไพรท่ีชาวกะเหร่ียงใช้ทั้งหมด 30 ชนิด ในหมู่บา้น                

อ่างกาน้อยและหมู่บา้นแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ตวัอย่างพืชสมุนไพร           

ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ซุเลโบหรือเอ้ืองหมายนา (Costus speciosus Sm.) ใชเ้ป็นยาหยอดตา เพาะจิ

แบรหรือราชาวดีป่า (Buddleja asiatica Lour.) ใช้ใบขยี้กบัน ้ าทาแผลสด ช่วยให้แผลแห้งเร็วข้ึน 

นอกจากน้ีไดพ้ิจารณาสรรพคุณและการใชพ้ืชสมุนไพรบางชนิดของชาวกะเหร่ียงเปรียบเทียบกบั

คนพื้นราบ พบวา่ สมุนไพรท่ีคนพื้นราบใชมี้สรรพคุณและส่วนท่ีใชแ้ตกต่างจากชาวกะเหร่ียงอยา่ง

ชดัเจน และยงัพบว่าชาวกะเหร่ียงแมจ้ะมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัการใช้พืชสมุนไพร              

แก่ชนรุ่นหลัง แต่เน่ืองจากไม่มีการบนัทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรจึงท าให้ข้อมูลสรรพคุณและ

วิธีการใช้ตกหล่นสูญหายไป จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาถึงสรรพคุณและสารออกฤทธ์ิของ                



54 

 

พืชสมุนไพรของชาวกะเหร่ียงท่ีน่าสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึง

สรรพคุณท่ีถูกตอ้งผลขา้งเคียง ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือจากคนทัว่ไป  

 อรรถวุฒิ (2544) ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของชาวกะเหร่ียงเพื่อศึกษาพืชอาหารและ

เคร่ืองใชใ้นหมู่บา้นอ่างกานอ้ยและหมู่บา้นแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  พบ           

พืชท่ีใช้ประโยชน์ทั้งหมด 66 ชนิด จ าแนกเป็นพืชอาหาร 49 ชนิด ยกตวัอย่างเช่น ข่าคม 

(Alpiniaspeciosum Holtt.) ช่อดอกอ่อนน ามาลวกเป็นผกัจ้ิมน ้ าพริก ป้ิงขาว (Clerodendrum 

colebrookianum Walp.) ใบอ่อนน ามาผดัหรือแกง เป็นตน้ และพืชท่ีน ามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้ 17 

ชนิด ยกตวัอยา่ง เช่น ไมซ้้อ (Gmelina arborea Roxb.) ไมช้นิดน้ีเป็นไมเ้น้ือแข็งท่ีมีความทนทาน 

ชาวกะเหร่ียงจึงนิยมใชส้ร้างบา้น และท าส่ิงของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ เช่น ครกต าขา้ว ขนัโตก นอกจากน้ี

ยงัพบวา่ วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงยงัคงจบัสัตวป่์าหรือสัตวท่ี์อยู่ในธรรมชาติมาเป็นอาหารโดยใช้

ประโยชน์จากพืชช่วยในการล่าสัตว ์ เช่น ยางของผกัเฮือด (Ficus lacor Ham.) ซ่ึงมีความเหนียว            

ใชท้าไวต้ามขอนไม ้แลว้ใชข้า้วเปลือกล่อนกลงมาติดกบั หรือใบของกุ๊กแดง (Amomum sp.) น ามา

เป่าเลียนเสียงสัตว ์เพื่อเรียกสัตว ์รากของเครือไหล (Derris elliptica Benth.) ทุบแช่ลงในล าธารใช้

เป็นยาเบ่ือปลาเป็นตน้ 

 ชูศรี และปริทรรศน์ (2545) ศึกษาภูมิปัญญาความรู้พื้นบา้นในการใชท้รัพยากรพืช โดยการ

รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ชาวกะเหร่ียงในเขตอ าเภอขุนยวม  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน งานวิจยัได้

เก็บตวัอย่างพืชและวินิจฉยัช่ือชนิดของตวัอยา่งเหล่านั้น พบวา่มีพืชจ านวน 354 ชนิด จดัอยูใ่น              

238 สกุล 113 วงศ ์พืชท่ีชาวกะเหร่ียงใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพืชอาหาร 116 ชนิด รองลงมา คือ

ใช ้เป็นพืชสมุนไพร 118 ชนิด และใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ เช่น ใชเ้ป็นอุปกรณ์สร้างบา้น เป็นฟืน 

สียอ้ม เส้นใยถกัทอเคร่ืองนุ่งห่ม และอุปกรณ์ส าหรับงานเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่างๆ ของชนเผา่

ยกตวัอยา่งพืชท่ีน่าสนใจเช่น กะแซหรือเต่าร้างยกัษ ์(Caryota urens L.) ยอดและหน่ออ่อน เป็นผกั

จ้ิมน ้ าพริก และใส่แกง ผลสุกของสกร๊ึยสะ (Kadsura ananosma Kerr) รับประทานได ้ มีรสหวาน

เล็กนอ้ย เปลือกตน้เส่นูทีหรือนมนาง (Pouteria cambodiana Baehni) ตม้กินเป็นยาขบัน ้ านม ใบ

ของต๊ิส่ีซีเปาะหรือส้มปูน (Cissus discolor Dalzell) แกค้นัจากพิษแมลง เปลือกตน้ท่ือหรือไก๋แดง 

(Ternstroemia gymnanthera Bedd.) น าไปตม้ ใชย้อ้มผา้ให้สีแดงส้ม และตน้พะบอหรือสร้อยไก่ 

(Celosia argentea L.) มกัปลูกไวใ้นไร่ขา้ว เช่ือวา่จะท าใหข้า้วเจริญงอกงาม เป็นตน้ 
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ชูศรีและคณะ (2546) ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของชาวกะเหร่ียงบา้นขุนแปะ อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบการใช้ประโยชน์จากพืชในการด ารงชีวิตประจ าวนั 172 ชนิด 

แบ่งเป็นพืชอาหาร 58 ชนิด พืชยา 97 ชนิด พืชใชใ้นพิธีกรรม 2 ชนิด และพืชท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ       

15 ชนิด ยกตวัอยา่งพืชท่ีน่าสนใจ เช่น ยอดอ่อนของแมจึซะหรือสีฟันคนทา (Harrisonia perforate 

Merr.) รับประทานเป็นผกัสดและใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ผลของโด่นาเดหรือเม่ียงผี (Pyrenaria 

diospyricarpa Kurz) ผลใช้ซักผา้ และตงัยู่หรือนางกวกั (Eucharis grandiflora Planch.) ใบ

บดละเอียดโปะท่ีทอ้งแกอ้าคม เป็นตน้  

 วิทยา (2546) ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหร่ียงบ้านยางปู่ โต๊ะและบ้าน              

ยางทุ่งโป่ง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบพืชทั้งส้ิน 192 ชนิด ยกตวัอยา่งภูมิปัญญาการใช้

ประโยชน์จากพืชของชาวกะเหร่ียง เช่น เปลือกตน้ก่อ (Quercus sp.) ใชเ้ค้ียวกบัหมาก ห่อพรึย 

(Isodon sp.) ใชป้้องกนัความช้ืนและแมลงในยุง้ขา้ว เฟิร์นกา้นด า (Adiantum sp.) ใชเ้ป็นพืชปรุง

อาหารเพื่อให้อาหารมีรสหวานข้ึน และไผ่หลายชนิดท่ีรับประทานหน่อได้ ส่วนล าตน้ใช้ท า

เคร่ืองมือต่างๆ ตลอดจนใชส้ร้างท่ีอยูอ่าศยั จดัเป็นพืชท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อชาวกะเหร่ียง 

ชุตินนัท ์และคณะ (2548) ไดท้  าการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นเพื่อส ารวจการใชส้มุนไพร

ในการปรับภูมิคุม้กนัของร่างกาย ในจงัหวดัอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2544 – 2545 ผลการวิจยัพบวา่   

มีการใช้สมุนไพรจ านวน 45 ชนิด จาก 24 วงศ์ เพื่อใช้ในการศึกษาโรคท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

ภูมิคุม้กนั วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Fabaceae ส่วนของพืชท่ีน ามาใช้มากท่ีสุด คือ ล าตน้ การเตรียม

สมุนไพรนิยมใชว้ิธีตม้ด่ืม โรคท่ีพบวา่มีการใชส้มุนไพรรักษามากท่ีสุดคือ โรคตบั โรคมะเร็ง และ

ใชเ้ป็นยาบ ารุง 

วรรณธิภา (2549)ไดท้  าการศึกษาความหลากหลายและการใชป้ระโยชน์พืชอาหารป่าและ

พืชสมุนไพร เพื่อความมัน่คงดา้นอาหารของชุมชนบา้นใหม่พฒันา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

มี โดยท าการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจชนบทอย่างเร่งด่วน และการส ารวจป่า ผล

การศึกษาพบว่า มีความหลากหลาย ของพืชอาหารป่าท่ีชาวมูเซอบริโภครวม 49 วงศ์ 67 สกุล 84 

ชนิด มีระยะทางเก็บหาพืชอาหารป่าโดยรอบหมู่บา้นอยูใ่นรัศมีประมาณ 2-6 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ี 

ประมาณ 17,359 ไร่ โดยแบ่งช่วงเวลาการเก็บหาเป็น 2 ลกัษณะ คือ เก็บไดต้ลอดปี 52 ชนิด และเก็บ

ได้เฉพาะฤดูกาล 53 ชนิด และมีพืชอาหารป่า อย่างน้อย 37 ชนิด มีสารอาหารท่ีมีคุณค่าทาง
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โภชนาการ นอกจากน้ีพืชอาหารป่ายงัมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ประมาณ 4,472 บาท/ครัวเรือน/ปี และ

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือพืชอาหารเพื่อบริโภคไดป้ระมาณ 7,499 บาท/ครัวเรือน/ปี ซ่ึงช่วยลด

ค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 1 ใน 7 ของเงินรายไดใ้นแต่ละปี  

 

2.7.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

สุทิตย์ (2540) ได้ศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียว               

เชิงอนุรักษณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อระดบัศกัยภาพในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในชุมชน และปัจจยัดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการบริหารและการมีส่วนร่วมระหวา่งเครือข่าย

ทางการท่องเท่ียวกับชุมชนและรัฐ มีศกัยภาพมากว่ากลุ่มท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ขาดการบริการ ขาดการวางแผนรองรับการท่องเท่ียว และไม่ได้มีส่วนร่วม

ระหวา่งเครือข่ายทางการท่องเท่ียวทั้งจากชุมชนและรัฐ 

ธวชัชัย (2542) ศึกษาถึงการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนท่ีสูง พบว่าการจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวของชุมชนอยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรมชุมชนในดา้นระบบคุณค่า ระบบการผลิต และระบบ

ความสัมพนัธ์แบบั้งเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา ท าให้ชุมชนสามารถร่วมกนัจดัท าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ข้ึนมาได ้และเกิดการเรียนรู้ในการจดัการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชน 

น าชัย (2542) กล่าวว่าชุมชนทอ้งถ่ินกบัการท่องเท่ียวมีขอบเขต ลกัษณะ และรูปแบบ                  

ท่ีกว้างขวางและหลากหลาย ทั้ งทางตรงและทางอ้อม โดยมีลักษณะท่ีส าคัญ 3 ลักษณะ                           

คือ ประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประโยชน์โดยตรงท่ีสมาชิกในชุมชนไดรั้บ 

คือ การสร้างงาน การพฒันาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการท่องเท่ียว ระบบตลาด และ                  

เกิดระบบการผลิตวตัถุดิบทอ้งถ่ิน ซ่ึงก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ประชาชนในชุมชนนอกเหนือจากแหล่ง

รายไดเ้ดิม 

มนสั (2544) พบว่าชุมชนจะเกิดการพฒันาในทางสร้างสรรค์ในสังคมข้ึนเม่ือการติดต่อ        

ทางสังคมมีรูปแบบมากข้ึนและเกิดสัญญาทางสังคมข้ึน เน่ืองจากมีการตกลงสิทธิ หน้าท่ี                    

ความรับผดิชอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริการท่องเท่ียวของสมาชิกในชุมชน สาธารณูปโภค 
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รวมถึงสวสัดิภาพของชุมชนท่ีจะได้รับการพฒันามากข้ึน เม่ือมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเกิดข้ึน                 

ในชุมชน 

อนุชา (2544) ได้ศึกษาการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนผาช้างน้อย อ าเภอปง          

จงัหวดัพะเยา พบว่า การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนผาช้างน้อยมีความสอดคล้องกัน

แนวทางมนการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2 แนวทาง ได้แก่ การจดัการให้การศึกษา                    

และ สร้างจิตส านึก และการจดัการดา้นการส่งเสริมให้เอกชนหรือประชาชนทอ้งถ่ินเขา้มาลงทุน 

ส่วนแนวทางการจดัการท่ีไม่สอดคลอ้งมี 4 แนวทาง ไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว                        

และส่ิงแวดลอ้ม การจดัการการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน การจดัการโครงสร้างพื้นฐาน 

การบริการท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาด และการน าเท่ียว 

 

 

 




