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บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

 

3.1 วสัดุ-อุปกรณ์ และสำรเคมีทีใ่ช้ในงำนวจัิย 

3.1.1 วสัดุ-อุปกรณ์ ส ำหรับกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของเห็ดป่ำ 

1) ตะกร้ามีหูห้ิว        

 2) กระดาษไข         

 3) กระดาษขาว- ด า 

  4) กรรไกร        

  5) ถุงพลาสติกใส        

  6) ยางรัด        

  7) ไมบ้รรทดั         

  8) บีกเกอร์         

9) มีด 

10) คีมคีบ  

11) เขม็เข่ีย         

12) สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด์      

 13) กระบอกน ้ากลัน่        

14) น ้ากลัน่ 

15) กลอ้งจุลทรรศน์ 3 มิติ  

16) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
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3.1.2 วสัดุ-อุปกรณ์ ส ำหรับกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของแมลงและนก 

1) วสัดุ-อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในกำรเกบ็ตัวอย่ำงแมลงน ำ้ 

   1) สวงิแบบ D-Frame net 

      2) ถุงพลาสติกและยางรัด 

3) กะละมงั 

        4) เขม็เข่ีย 

        5) แวน่ขยาย 

         6) ปากคีบ 

         7) สมุดบนัทึก 

        8) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

         9) กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ  

2) วสัดุ-อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในกำรเกบ็ตัวอย่ำงแมลงบก 

   1) สวงิดกัจบัแมลง 

   2) ขวดส าหรับน็อคแมลง 

   3) สมุดจดบนัทึก 

   4) ปากกา 

   5) ไมบ้รรทดั 

   6) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

   7) กลอ้งจุลทรรศน์ 3 มิติ  

   8) ตูอ้บลมร้อน 

   9) เขม็หมุด 

   10) โฟม 

   11) ภาชนะใส่แมลง 

   12) ปากคีบ 

3) วสัดุ-อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในกำรส ำรวจนก 

1) กลอ้งส่องทางไกลแบบสองตา  
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2) กลอ้งส่องทางไกลแบบตาเดียว  

3) กลอ้งถ่ายภาพน่ิง 

4) กลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหว 

5) หนงัสือคู่มือดูนก 

6) สมุดบนัทึก  

4) สำรเคมีทีใ่ช้ในกำรเกบ็ตัวอย่ำงแมลงบกและแมลงน ำ้ 

      1) ฟอร์มาลีน 4 เปอร์เซ็นต ์ 

        2) แอลกอฮอล ์95 เปอร์เซ็นต ์

       3) แอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์

        4) น ้ากลัน่ 

   5) ปูนปลาสเตอร์ หรือส าลี 

   6) เอทิลอะซิเตท  

 

3.1.3 วสัดุ-อุปกรณ์ ส ำหรับกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพนัธ์ุพชื 

         1) อุปกรณ์ส ำหรับกำรบันทกึข้อมูลและกำรถ่ำยภำพ 

      1) สมุดบนัทึก 

         2) ปากกา 

      3) กลอ้งถ่ายรูป 

         2) อุปกรณ์ส ำหรับกำรเกบ็ตัวอย่ำงพนัธ์ุไม้ 

        1) กรรไกรตดัก่ิง มีด 

        2) เสียม 

                     3) ถุงพลาสติก ยางรัด  

                     4) กระดาษแข็งขนาด 5 x 12 เซนติเมตร พร้อมเชือกผูก ส าหรับผูกติด

ตวัอยา่งท่ีเก็บเพื่อ 

   3) อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรอดัและเกบ็รักษำพนัธ์ุไม้ 

      1) แผงอดัพนัธ์ุไมข้นาด 31 x 48 เซนติเมตร พร้อมเชือกรัดแผงอดัพนัธ์ุไม ้
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      2) กระดาษส าหรับติดตวัอยา่งพนัธ์ุไม ้ไดแ้ก่ กระดาษหนงัสือพิมพ ์

      3) ตูอ้บพนัธ์ุไม ้

      4) กระดาษส าหรับติดตวัอยา่งพนัธ์ุไมข้นาด 30 x 42 เซนติเมตร 

      5) กระดาษส าหรับบนัทึกรายละเอียดของพนัธ์ุไมข้นาด 10 x 16 

เซนติเมตร 

      6) เขม็ ดา้ย และกาวส าหรับติดพนัธ์ุไม ้

      7)  อ่างเคลือบหรือถาดพลาสติก 

      8) ถุงมือ ผา้ขาวบาง 

        9) ปากคีบ 

      10) ขวดส าหรับดองตวัอยา่งพนัธ์ุไม ้

4) อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรวนิิจฉัยช่ือ 

           1) กลอ้งจุลทรรศน์สามมิติ  

          2) กลอ้งจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ  

           3) สไลด ์และกระจกปิดสไลด ์ 

           4) จานเพาะเช้ือ  

              5) แวน่ขยาย 

              6)  เขม็เข่ีย 

            7) ปากคีบ 

            8) ใบมีดโกน 

            9) เอกสารรูปวธิาน  

  5) สำรเคมีทีใ่ช้ในกำรเกบ็รักษำพนัธ์ุไม้ 

                            - เมอร์คิวริคคลอไรด์     

                            - ฟีนอล       

      - ฟอร์มลัดีไฮด์ 5 เปอร์เซ็นต ์

          - ฟอร์มลัดีไฮด ์40 เปอร์เซ็นต์ 

          - เอธิลแอลกอฮอล ์50 เปอร์เซ็นต ์  
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  - เอธิลแอลกอฮอล ์60 เปอร์เซ็นต ์     

          - เอธิลแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์     

          - เอธิลแอลกอฮอล ์95 เปอร์เซ็นต ์    

         - เกลเซียอะซิติคแอซิด     

         - ฟอร์มาลิน       

         - น ้ากลัน่       

3.1.4 วสัดุ-อุปกรณ์ ส ำหรับกำรศึกษำกำรจัดกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

         1) อุปกรณ์ส ำหรับกำรบันทกึข้อมูลและกำรถ่ำยภำพ 

      1) สมุดบนัทึก 

         2) ปากกา 

      3) กลอ้งถ่ายรูป 

  4) เคร่ืองระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS; Global Positioning System) 

 

3.2 วธีิกำรด ำเนินงำน 

3.2.1 กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของเห็ดป่ำ 

        1) เกบ็ข้อมูลด้ำนเอกสำร 

            โดยศึกษาพื้นท่ีของอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่แตง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีวิจยั โดยก าหนดพื้นท่ีโดยให้ครอบคลุมเขตพื้นท่ี เส้นทางส ารวจเส้นทางหลกัท่ี

ชาวบา้นใช้ในการหาของป่า บริเวณเขตพื้นท่ีหมู่บา้นบ้านเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 

จงัหวดัเชียงใหม่ และหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

 

        2) กำรส ำรวจและเกบ็ตัวอย่ำงเห็ดป่ำในบริเวณทีศึ่กษำ 

            ติดต่อผูน้ าทางท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเส้นทางในบริเวณท่ีศึกษาเป็นอย่างดี จากนั้นออก

ส ารวจและเก็บตวัอย่างเห็ดป่า โดยจะออกส ารวจพื้นท่ีดังกล่าว ระหว่างเดือนเมษายน–เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยเก็บดอกเห็ดแต่ละชนิดใส่ในถุงกระดาษไข แลว้ห่อแยกกนั เพื่อป้องกนัการ

ปนเป้ือนของสปอร์ควรระมดัระวงัในการเก็บ และใส่ลงในตะกร้าท่ีมีกน้แบน ปากกวา้ง มีความลึก
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พอสมควร เพื่อรักษาสภาพของดอกเห็ด และจดบนัทึกสภาพท่ีดอกเห็ดเจริญเติบโตอยู ่เช่น ดอกเห็ด

ข้ึนอยู่บนส่ิงใด ตน้ไมท่ี้อยู่ใกล้เคียงคือตน้ไมใ้ด ชนิดของป่าท่ีส ารวจเป็นป่าชนิดใด ดอกเห็ดเกิด

เด่ียวๆ หรือ กระจายอยูห่่างๆ กนั หรือเกิดเป็นกลุ่มอยู่ใกล้ๆ  กนั หรือเป็นกระจุก บนัทึกภาพ และ

อธิบายลกัษณะภายนอกของดอกเห็ด ในขณะท่ีดอกเห็ดยงัสดอยู ่โดยบนัทึกลกัษณะของเห็ดสด เช่น 

รูปร่าง ขนาด สี ลกัษณะของหมวดดอก ครีบ สภาพท่ีดอกเห็ดเจริญอยู ่และชนิดของป่าเม่ือบนัทึก

ลกัษณะภายนอกเรียบร้อยแลว้  

 

        3) กำรท ำรอยพมิพ์สปอร์และศึกษำลกัษณะสปอร์ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์  

            พิมพร์อยพิมพส์ปอร์โดยเลือกดอกเห็ดท่ีโตเต็มท่ีและยงัสดอยูม่า 1 ดอก ใชใ้บมีด

ตดัส่วนหมวกเห็ดออกจากกา้น แลว้คว  ่าหมวกเห็ดลงบนก่ึงกลางของแผ่นกระดาษรอยพิมพส์ปอร์ 

(ขา้งหน่ึงมีสีขาวอีกขา้งหน่ึงมีสีด า) จากนั้นน าจานแกว้หรือถว้ยมาครอบบริเวณหมวกเห็ด ทิ้งไว้

ประมาณ 1 ชัว่โมง หรือทิ้งไวข้า้มคืน เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นรอยพิมพส์ปอร์ท่ีตกลงบนแผ่นกระดาษได้

ชดัเจนและยงัจะทราบรอยความถ่ีของการเรียงตวัของครีบเห็ดดว้ยสีของสปอร์ท่ีสามารถมองเห็ดได ้

บนัทึกสีของสปอร์ และส่องดูโครงสร้างสปอร์ของเห็ด ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ

เพื่อดูลกัษณะของสปอร์ 

 

        4) จัดจ ำแนกชนิดของเห็ดตำมหลกัอนุกรมวธิำน 

            จดัจ าแนกตามหลกัอนุกรมวิธานโดยคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีกล่าวมาตอ้งน ามา 

เปรียบเทียบตรวจสอบตามขั้นตอนโดยอ้างอิงกับเอกสารต่างๆ และหนังสือรูปวิธาน (key) 

ภาพประกอบค าบรรยายในหนงัสือ อนงคแ์ละคณะ (2551), ราชบณัฑิตยสถาน (2539) 

 

        5) เกบ็ตัวอย่ำงเห็ดป่ำในรูปตัวอย่ำงแห้ง 

            น าเห็ดป่าจาการส ารวจและเก็บตวัอยา่งไปท าการอบแหง้เพื่อเก็บไวเ้ป็นตวัอยา่งแห้ง 

โดยบนัทึกขอ้มูลของแหล่งท่ีเก็บตวัอยา่ง และลกัษณะทางสัณฐานวทิยาดอกเห็ด  
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        6) ค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย (Diversity Index) และค่ำดัชนีควำมเท่ำเทียม 

(Evenness Index)  

            6.1) ค่าดชันีความหลากหลาย เป็นค่าดชันีบ่งช้ีให้เห็นว่าในพื้นท่ีท่ีศึกษานั้นมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนชนิดของเห็ดป่าและปริมาณของเห็ดป่าแต่ละชนิดท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ี

นั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

 

        สูตร 

                 

        เม่ือ   

H'  =  Shannon – Wiener’s index    

 ni  =  จ านวนเห็ดป่าแต่ละชนิด     

N  =  จ านวนเห็ดป่าทั้งหมดในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

 

            6.2) ค่าดชันีความเท่าเทียม (Evenness Index) ค่าดงักล่าวเป็นดชันีบ่งช้ีให้เห็นว่า

พื้นท่ีท่ีศึกษานั้นมีเห็ดป่าแต่ละชนิดกระจายอยู่อยา่งสม ่าเสมอมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสามารถค านวณ

ไดจ้ากสูตรของ Pielou คือ 

        สูตร 

   

        เม่ือ   

H'  =  Diversity Index of Shannon    

 S  =  จ านวนชนิดเห็ดทั้งหมด  

 

        7) ประมวลผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

            วิเคราะห์ผลจากการวิจยั โดยการวิเคราะห์ผลทางสถิติ คือค่าดชันีความหลากหลาย 

(Diversity Index) และค่าดชันีความเท่าเทียม (Evenness Index) และโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
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3.2.2 กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของแมลงและนก 

        1) ก ำหนดพืน้ทีเ่พือ่ส ำสวจและเกบ็ตัวอย่ำงแมลงและนก  

ก าหนดจุดท่ีศึกษาทั้งหมด 4 จุด ดงัน้ี 

             จุดท่ี 1 BE 1 บริเวณเส้นทางเดินป่า 

             จุดท่ี 2 BE 2 บริเวณตน้น ้าเหนือหมู่บา้น 

             จุดท่ี 3 BE 3 บริเวณทา้ยหมู่บา้นเขตรอยต่อวดัพระบาทส่ีรอย 

             จุดท่ี 4 BE 4 บริเวณน ้าตกสายหมอก   

             จุดท่ี 5 BE 5 บริเวณน ้าตกตาดหลวง 

 

        2) ส ำรวจและเกบ็ตัวอย่ำงของแมลงน ำ้ 

            เก็บตวัอยา่งแมลงน ้ าโดยใชว้ิธี Kick sampling และ วิธี Sweep sampling (Anon, 

1994) โดยวิธี Kick sampling ท าไดโ้ดยวางปากสวิงน ้ าท่ีมีความกวา้งของปากสวิงประมาณ 50 

เซนติเมตร ลงบนพื้นทอ้งน ้าในทิศทางทวนกระแสน ้า ใชไ้มเ้ข่ียหรือใชก้อ้นหินโยนไปกา้นหนา้ของ

ปากสวงิน ้า เพื่อใหส้ัตวท่ี์อาศยัอยูพ่ื้นทอ้งน ้ าถูกรบกวนและไหลตามกระแสน ้ าเขา้สู่ปากสวิงน ้ า แต่

ละต าแหน่งใช้เวลา 3 นาที ก่อนท าการยา้ยต าแหน่งการเก็บตวัอย่าง เก็บตวัอย่างจุดละ 3 ต าแหน่ง  

ระยะห่างประมาณ 2 เมตร ส่วนวธีิ Sweep sampling ใชส้วงิน ้ากวาด แกวง่ บริเวณโคนกอหญา้ หรือ

พืชริมฝ่ัง น ามาแยกเศษขยะ เศษไม้ เศษใบไม้ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังออกจากกัน เทใส่

ถุงพลาสติก เติมฟอร์มาลีน 4 เปอร์เซ็นต ์และแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต ์ รัดปากถุงให้แน่นท าการ

ตรวจสอบและจ าแนกแมลงน ้าต่อไป 

             ตรวจสอบเพื่อส ารวจชนิดโดยใชห้นงัสือในการตรวจวินิจฉยัตวัอยา่ง และปริมาณ

ของแมลงน ้ า ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอโดยท าการตรวจสอบตวัอย่างท่ีพบแต่ละชนิด

จนถึงระดบัวงศ ์(Family) และถ่ายรูปตวัอยา่งแมลงน ้า 

 

        3) วเิครำะห์ข้อมูล 

              3.1) ใชว้ิธีการค านวณ BMWP score และ ASPT โดยน าแมลงน ้ าวงศต่์างๆ ในแต่

ละจุดเก็บตวัอยา่ง ซ่ึงวนิิจฉยัเรียบร้อยแลว้มาให้คะแนนตาม BMWP score ของแมลงน ้ าทัว่ไป ซ่ึงมี
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ค่าแตกต่างกนัในสัตวท่ี์อยูใ่นน ้าท่ีมีคุณภาพน ้ าต่างกนัอยา่งชดัเจน แมลงน ้ าท่ีทนทานต่อมลพิษนอ้ย

มีคะแนนสูง ส่วนท่ีทนทานต่อมลพิษมากมีคะแนนต ่า เอาคะแนนของสัตวแ์ต่ละวงศม์ารวมกนั ค่าท่ี

ไดเ้รียกวา่ BMWP score น าค่าท่ีไดน้ี้หาค่า ASPT โดย (Mustow, 2002) 

 

  ASPT =     BMWP score      

       จ านวนวงศข์องสัตวท่ี์พบและสามารถใหค้ะแนนได ้

 

              3.2) ค่าดชันีความหลากหลายโดยใชสู้ตรของ shannon – weiner diversity  index ท่ี

ไดด้ดัแปลงแลว้  (Washington, 1984; Ludwig & Reynolds, 1988; Clarke & Warwick, 2001) มีสูตร 

ดงัน้ีคือ   

สูตร 

H  -   ii PP 2log  

 

     เม่ือ   H = ดชันีความหลากหลาย 

  Pi = สัดส่วนของจ านวนส่ิงมีชีวติท่ี i  ต่อจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 

 

        4) ส ำรวจและเกบ็ตัวอย่ำงของผเีส้ือและแมลงปอ 

              ก าหนดเขตพื้นท่ีในการส ารวจใช้วิธีส ารวจโดยเลือกแบบสุ่มส ารวจเส้นทางศึกษา 

สภาพป่าไม ้ชนิดของดิน และตน้ไมท่ี้เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของผเีส้ือและแมลงปอ ท าการเก็บตวัอยา่ง 2 

ช่วงเวลา ในตอนเชา้ เร่ิมตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.30 น. ในช่วงบ่าย เร่ิมตั้งแต่ 13.30 น.-17.30 น. โดย

ใชว้ธีิการเดินเขา้คน้หาบริเวณจุดส ารวจ แลว้ใชส้วิงโฉบจบั ถ่ายภาพตวัอยา่งดว้ยกลอ้งดิจิตอล และ

เก็บผีเส้ือและแมลงปอใส่ขวดฆ่าแมลงท่ีมีสารเอทิลอะซิเตท น ามาศึกษาในห้องปฏิบติัการ โดยน า

ผีเส้ือและแมลงปอท่ีไดจ้ากการส ารวจมาสังเกตรูปร่างพร้อมทั้งถ่ายรูปประกอบเพื่อจะจดัจ าแนก

และต้องรักษาแมลงให้มีรูปร่างครบสมบูรณ์เช่น ขา หนวด เป็นตน้ โดยเก็บตวัอย่างผีเส้ือและ

แมลงปอใส่ในขวด ท าการจดัรูปร่างโดยน าผีเส้ือและแมลงปอท่ีจบัไดม้าจดัรูปร่างโดยใช้เข็มปัก

แมลง ให้อยู่ในท่าท่ีเป็นธรรมชาติ อบท่ีตูอ้บอุณหภูมิ 50-60°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อการรักษา
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สภาพแมลง เก็บรักษาในกล่องเก็บแมลง น ามาวินิจฉยัโดยจ าแนกถึงล าดบัจีนสั (genus) และสปีชีส์ 

(species) 

 

        5)  กำรส ำรวจชนิดของนก 

             วางเส้นทางส ารวจ (Line transect method) บนเส้นทางศึกษา ระยะทางทั้งส้ิน 5 

กิโลเมตร ตามเส้นทางศึกษาทางเดินธรรมชาติ เร่ิมส ารวจตั้งแต่เวลา 08.00- 10.00 น. และ 15.00- 

17.00 น. เดือนละ 1-2 คร้ัง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง โดย

บนัทึกชนิดของนกท่ีพบทุกระยะ 50 เมตร ของเส้นส ารวจ และระยะห่างไม่เกิน 25 เมตร ตาม

แนวตั้งฉากจากเส้นส ารวจ 

 

         6) กำรจ ำแนกชนิดของนก 

            อา้งอิงจากหนงัสือคู่มือดูนก A Guide to the Birds of Thailand (Lekagul and 

Round, 1991) และ A Field Guide to the Birds of Thailand and South-East Asia (Robson, 2000) 

 

3.2.3 กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพชื 

        1) กำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research)  

             ศึกษาสภาพการณ์ และส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการใช้ประโยชน์จากพนัธ์ุพืชใน

ดา้นแหล่งอาหารชุมชน และดา้นต่างๆ ในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่แตง และแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยการจดัเวทีชาวบา้นเพื่อระดมความคิดในการเสวนา โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) และการประชุมระดมสมอง (Meta Plan) โดยการประชุมจากการมีส่วนร่วมของผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) กบัเร่ืองนั้นๆ เพื่อไดค้วามคิดเห็นหรือสะทอ้นภาพความเป็นจริงจาก

มุมมองท่ีแตกต่างหลากหลายของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งแบบกลุ่ม 

และรายบุคคล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด และลงพื้นท่ีวจิยัส ารวจขอ้มูล โดยท าการ

เก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1.1) เก็บขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้น ประชุมจดัท าเวทีชุมชน สังเคราะห์องคค์วามรู้

จากการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืช ของชุมชน บา้นพระบาทส่ีรอย และบา้นเอียก   
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1.2) ท าการออกส ารวจเก็บตวัอยา่งพืชท่ีมีการใชป้ระโยชน์ ท าการบนัทึกภาพ จด

บนัทึกลกัษณะของพืช การใชป้ระโยชน์ วธีิการใช ้ส่วนท่ีใช ้บริเวณท่ีพบร่วมกบัชุมชน            

1.3) น าตวัอย่างพืชท่ีได้มาท าการวินิจฉัยช่ือ โดยการตรวจสอบลักษณะทาง

สัณฐานวทิยาและตรวจสอบช่ือชนิดโดยอาศยัเอกสารรูปวธิาน ในหอ้งปฏิบติัการ  

 

         2) กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) ใช้แผนกำรทดลองแบบสุ่ม (Line 

Transect)  

             ส ารวจและเก็บตวัอยา่งพนัธ์ุพืชรอบชุมชน พื้นท่ีใช้ประโยชน์ของชุมชน เส้นทาง

ในป่า ในการวิจยัความหลากหลายของพนัธ์ุพืช และแหล่งอาหารชุมชนนั้น เน่ืองจากมีความ

หลากหลายในถ่ินท่ีอยูอ่าศยั (habitat) และเก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ี-สภาพแวดลอ้ม  

 

3.2.4 กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

1) กำรวจัิยเชิงส ำรวจ (Survey Research) 

1. ด าเนินการส ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีป่าบ้านเอียก ต าบล              

สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ และพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอ            

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อจ าแนกและประเมินสภาพทรัพยากรธรรมชาติและจดัระบบพื้นท่ีตาม

ทรัพยากรท่ีมี 

2. ศึกษาความหลากหลาย-ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพการณ์การใชป้ระโยชน์

จากจุลินทรียด์า้นเห็ด ทรัพยากรดา้นสัตวแ์ละแมลง และทรัพยากรดา้นพนัธ์ุพืช  

3. จดัระบบแหล่งท่องเท่ียวตามทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีโดยอาศยัการจดัท าระบบ 

ขอ้มูลพื้นท่ี GIS และประเมินความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

2) วจัิยเชิงพฒันำ (Applied Research) 

     จัดเวทีชาวบ้านเพื่อระดมความคิดในการเสวนา สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ถึง

สภาพการณ์การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียด์า้นเห็ด ทรัพยากรดา้นสัตวแ์ละแมลง และทรัพยากรดา้น

พนัธ์ุพืช และแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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3) ประมวลผลข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
                         วิเคราะห์ผลการวิจยั จดักลุ่ม Cluster และหาความสัมพนัธ์ Correlation เพื่อหา
เป้าหมายหลกัและเป้าหมายรองในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อให้น าไปสู่การวางแผน การ
เลือกพื้นท่ี และการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ไดผ้ลลพัธ์สูงสุด และประเมินมูลค่าของ
การศึกษาตามความสัมพนัธ์แบบหลายตวัแปร (Multivariate Analysis) เพื่อหามูลค่าเพิ่มสูงสุด
ส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีจะใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด 




