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บทที ่4 

 

ผลและอภิปรายผลการวจิัย 

 

4.1 ความหลากหลายของเห็ดป่า 

4.1.1 ส ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูลของเห็ดป่า 

การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่

แตง และเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ในระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงพื้นท่ีในการเก็บตวัอย่าง

บริเวณหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง ตั้งอยู่ในต าแหน่งพิกดั 1902340N และ 

9848145E และมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 1200 เมตร ดินมีค่า pH 7.0 

อุณหภูมิผิวดิน 27C อุณหภูมิใตดิ้น 25C จากการเก็บตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง สามารถพบ

เห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล และ 30 ชนิด ใน

คร้ังท่ี 1 (Sa1) พบจ านวน 21 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (Sa2) พบ 25 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 3 (Sa3) พบ 42 ตวัอยา่ง 

และคร้ังท่ี 4 (Sa4) พบจ านวน 50 ตวัอยา่ง  

การส ารวจความหลากหลายและเก็บตวัอยา่งของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย 

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 3 

คร้ัง ซ่ึงพื้นท่ีตั้งอยูใ่นต าแหน่งพิกดั 1901254N และ 9845802E มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 

1170 เมตร ดินมีค่า pH 7.0 อุณหภูมิ 24C สามารถพบเห็ดป่าทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง จดัจ าแนกได้

เป็น 9 อนัดบั 18 วงศ ์23 สกุล 36 ชนิด การส ารวจในคร้ังท่ี 1 (SL1) พบเห็ดป่าทั้งหมด 40 ตวัอยา่ง 

คร้ังท่ี 2 (SL2) พบทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง  

 

4.1.2 การจัดจ าแนกชนิดของเห็ดป่า 

การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่

แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง จดัจ าแนกได ้6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล และ 
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30 ชนิด พื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบตวัอย่าง

ทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกได ้9 อนัดบั 18 วงศ ์23 สกุล 36 ชนิด โดยอาศยัลกัษณะทาง

สัณฐานวิทยา รอยพิมพ์สปอร์ และลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบ

ภาพประกอบค าบรรยายในหนงัสือของอนงค ์และคณะ (2551), ราชบณัฑิตยสถาน (2539) สามารถ

จดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่าไดด้งัน้ี 

- เห็ดแดงน ้าหมาก (Russula emetica) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae  

  ลกัษณะหมวกเห็ดตรงกลางหมวกเห็ดบุ๋มเวา้เวา้ลงไปเล็กนอ้ย ผิวหมวกเห็ดมีลกัษณะแบน

เรียบ สีแดงอมชมพ ูครีบเรียงกนัถ่ี กา้นดอกขนาด 1-2 ซม. สปอร์สีขาวนวล ลกัษณะกลม ผิวขรุขระ 

มีหนาม ขนาดประมาณ 6 µm. เน้ือเห็ดสานนูนกนัเป็นร่างแห อาศยับนพื้นดินป่าผลดัใบ 

- เห็ดน ้าแป้ง (Russula foetens) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae  

  หมวกเห็ดรูปกรวยต้ืน ตรงกลางหมวกเห็ดบุ๋มเวา้ลงเล็กน้อย ผิวหมวกเห็ดแบนเรียบ ครีบ

เรียงห่างกนั กา้นยาว 2-6 ซม. สปอร์สีขาวคอ้นขา้งสปอร์มีขนาด 4 µm. ขรุขระนูนสานกนัเป็น

ร่างแห ออกดอกเด่ียว พบมากในป่าตน้ก่อ 

- เห็ดหล่มขาว (Russula virescens) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae 

  ตรงกลางหมาวกเห็ดบุ๋มลงเล็กนอ้ย ผิวหมวกเห็ดแบนและเรียบ สีขาวอมเขียว ครีบสีขาว 

เรียงตวัหนาแน่น กา้นดอกยาว 2.5-6 ซม. เปราะหกัง่าย สปอร์มีขนาด 7 µm. ข้ึนเป็นดอกเด่ียวหรือ

กลุ่ม พบมากในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบช้ืน 

- เห็ดหนา้ม่วง (Russula fragilis) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae 

ตรงกลางหมวกเห็ดบุ๋มเวา้ลงเล็กนอ้ย ผวิหมวกเห็ดแบนเรียบ สีม่วงหรือสีม่วงอมชมพู ครีบ

สีขาวเรียงกนัถ่ี กา้นดอกทรงกระบอกสีขาว ยาว 2-10 ซม. สปอร์มีสีขาว รูปทรงรี ผิวขรุขระ ขนาด 

6-7 µm. 

- เห็ดข่า (Lactarius glaucescens) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae  

หมวกเห็ดแบนเรียบ ตรงกลางหมวกเห็ดบุ๋มเวา้ลงเล็กนอ้ย สีครีมหรือขาว ครีบสีขาว เรียง

ตวัห่าง สปอร์มีสีขาว สปอร์นูนกลม พบมากใตต้น้ก่อเดือย 

- เห็ดไข่น ้ าตาลอมเหลือง (Amanita calyptroderma) จดัอยู่ในอนัดบั Agaricales, วงศ ์

Pluteaceae  
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หมวกเห็ดโคง้นูนรูปถว้ย สีเหลืองอมส้ม ครีบสีเหลืองอ่อน ก้านดอกทรงกระบอกสีขาว 

ยาว 5-10 ซม. สปอร์มีสีขาวนวล รูปทรงรี ผวิเรียบ ผนงับาง ขนาด 5-6 µm. พบมากในป่าตน้ก่อ 

- เห็ดไข่ห่านขาว (Amanita princes) จดัอยูใ่นอนัดบั Agaricales, วงศ ์Pluteaceae  

หมวกเห็ดโคง้นูน ผวิหมวกเห็ดสีขาวหรือครีม ครีบสีขาวหรือสีครีม กา้นดอกทรงกระบอก

สีขาวยาว 10-20 ซม. สปอร์มีสีขาว รูปทรงกลม ผวิเรียบ ขนาด 7-10 µm. 

- เห็ดขิง (Lactarius piperatus) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae  

หมวกเห็ดบุ๋มเวา้ตรงกลาง ผวิหมวกเห็ดสีเหลือง ครีบสีขาวหรือสีครีม เรียงติดกนั กา้นดอก

สีเหลือง สปอร์สีขาว ผวิขรุขระ พบใตต้น้ไมใ้หญ่ ตน้เตง็ ตน้รัง 

- เห็ดสีแดงอมชมพ ู(Russula mairei) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae 

  หมวกเห็ดรูปทรงกระทะคว  ่า ผิวหมวกเห็ดสีแดงสด หรือแดงอมส้ม ตรงกลางเวน้ต้ืน ครีบ

สีขาวเรียงห่างกนัเล็กนอ้ย พบมากใตต้น้ไมใ้หญ่ ก่อเดือย ก่อแป้น 

- เห็ดเม่นนอ้ย (Hydnum repandum) จดัอยูใ่นอนัดบั Cantharellales, วงศ ์Hydnaceae  

หมวกเห็ดมีสีเหลืองครีม ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย ใตห้มวกเป็นหนามยาวคลา้ยฟันเล่ือย 

กา้นดอกทรงกระบอก พบมากใตต้น้ไมใ้หญ่ ตน้ก่อเดือย ก่อแป้น 

- เห็ดฟานน ้าตาลแดง (Lactarius volemus) จดัอยูใ่นอนัดบั Russulales, วงศ ์Russulaceae  

  หมวกเห็ดมีลกัษณะเวา้ตรงกลาง สีน ้ าตาลอมเหลืองหรือสีน ้ าตาลอมแดง ครีบสีขาวครีม

เรียงชิดกนั กา้นดอกทรงกระบอกสีเหลืองอมส้ม ยาว 3-10 ซม. สปอร์สีขาว รูปทรงกลม ผิวขรุขระ

ขนาด 9 µm 

- เห็ดฟานเหลืองทอง (Lactarius hygrophoroides) จดัอยู่ในอนัดบั Russulales, วงศ ์

Russulaceae  

ดอกเห็ดมีสีน ้ าตาลอ่อน กลางหมวกเห็ดเวา้ต้ืนผิวเรียบ ขอบเวา้งอลงเล็กน้อย ครีบสีขาว

เหลืองอ่อนเรียงชืดติดกนั เม่ือมีรอยฉีกขาดจะมียางสีขาวไหลออกมา พบใตต้น้ไมใ้หญ่ตน้ก่อเดือย 

ก่อแป้น 

- เห็ดตบัเต่าเกร็ดแดงคล ้า (Boletus emodensis) จดัอยูใ่นอนัดบั Boletales, วงศ ์Boletaceae 

   หมวกเห็ดนูนดา้นบนแบน สีแดงอมชมพู ผิวหมวกเห็ดแตกเป็นเกร็ด ใตห้มวกมีรูสีเหลือง 

อมเขียว กา้นดอกมีสีแดงอมชมพ ูพบใตต้น้ไมใ้หญ่ ตน้เตง็ ตน้รัง 
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- เห็ดตบัเต่าทองแดง (Boletus auripes) จดัอยูใ่นอนัดบั Boletales, วงศ ์Boletaceae  

หมวกเห็ดรูปทรงนูน ใตห้มวกมีรูสีเหลืองอ่อน กา้นดอกทรงกระบอกสีเหลือง ไม่เรียบ ลาย

คลา้ยร่างแห พบใตต้น้ไมใ้หญ่ ตน้เตง็ ตน้รัง 

- เห็ดตบัเต่าสีทอง (Boletus aureissimus) จดัอยูใ่นอนัดบั Boletales, วงศ ์Boletaceae 

ดอกเห็ดยอดหมวกนูนสีน ้ าตาลอมเหลือง ผิวหมวกเห็ดเรียบ ใตห้มวกมีรู สีน ้ าตาลอ่อน 

หรือสีครีม กา้นดอกสีน ้าตาลอมเหลือง เน้ือดอกนุ่มเหมือนฟองน ้า พบใตต้น้ไมใ้หญ่ ตน้เตง็ ตน้รัง 

- เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง (Cantharellus odoratus)จดัอยูใ่นอนัดบั Cantharellales, วงศ ์

Cantharellaceae 

ดอกเห็ดรูปกรวยหรือปากแตร บางและเรียบ กลางดอกเวา้ลึก ขอบหยกัเป็นคล่ืน มีสีเหลือ

งอมส้ม ดา้นใตห้มวกเห็ดสีอ่อนกว่าดา้นบน กา้นยาวเล็กน้อย สีเหลืองอมชมพู พบใตต้น้ไมใ้หญ่ 

ตน้ก่อเดือย ก่อแป้น 

- เห็ดขล าหมา (Mycoamaranthus cambodgensis) จดัอยู่ในอนัดับ Boletales, วงศ ์

Clavariaceae 

  ดอกเห็ดมีลกัษณะเป็นกอ้นกลม มีสีเหลือง สปอร์มีสีส้ม รูปทรงกลม ผิวสปอร์เรียบ ผนงั

หนา ขนาด 4 µm. 

- เห็ดโคน (Termitomyces eurrhizus) จดัอยูใ่นอนัดบั Agaricales, วงศ ์Pluteaceae  

 ดอกเห็ดรูปทรงร่ม หมวกเห็ดแบนตรงกลางหมวกเห็ดนูนข้ึน ผิวหมวกเรียบ สีน ้ าตาลอ่อน

ถึงสีขาว หมวกมีเน้ือแน่นและเหนียว ครีบสีขาวครีม กา้นทรงกระบอกสีขาวหรือครีม ยาว 4-14 ซม. 

สปอร์มีสีน ้ าตาล รูปทรงรี ผิวเรียบ ขนาด 3-5 µm. เจริญโผล่พน้ดินตามบริเวณท่ีเป็นท่ีอาศยัของ

ปลวก 

- โคนปลวก โคนโปร่ง (Termitomyces unkowaani) จดัอยู่ในอนัดบั Agaricales, วงศ ์

Tricholomataceae  

ขอบขา้งหมวกเห็ดแบน ตรงกลางนูน มีสีน ้ าตาลกลางหมวกเห็ด ครีบมีสีขาวครีม ก้าน

ทรงกระบอกสีขาวหรือครีม พบใตต้น้ก่อเดือย สปอร์มีสีน ้ าตาลอ่อน ลกัษณะสปอร์รี ผิวเรียบ เจริญ

โผล่พน้ดินตามบริเวณท่ีเป็นท่ีอาศยัของปลวก 
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- เห็ดข้าวตอก (Termitomyces microcarpus) จัดอยู่ในอันดับ Agaricales, วงศ ์

Tricholomataceae  

หมวกเห็ดขอบขา้งมีลกัษณะแบนตรงกลางนูนข้ึน ดอกเห็ดสีขาว ตรงกลางหมวกเห็ด สี

น ้าตาล ครีบสีขาวครีม กา้นทรงกระบอกสีขาว เจริญเป็นกลุ่มตามเศษใบไม่ท่ีผพุงัตามพื้นดิน      

- เห็ดหนอนขาว (Clavaria vermicularis) จดัอยูใ่นอนัดบั Agaricales, วงศ ์Clavariaceae  

เห็ดมีลกัษณะเป็นเส้นตรงทรงกระบอก สีขาวขุ่นเกือบใส ไม่พบลกัษณะของสปอร์ เจริญ

เป็นกลุ่ม ตามพื้นดินท่ีมีเศษใบไมผ้พุงั และพบใตต้น้ไมใ้หญ่ตน้ก่อเดือย ก่อแป้น ท่ีมีความช้ืนสูง 

- เห็ดซงัขนุน (Clavaria fusiformis) จดัอยูใ่น อนัดบั Agaricales, วงศ ์Clavariaceae  

ดอกเห็ดและกา้นมีลกัษณะเป็นเส้นยาว และเกลียว รูปทรงกระบอกติดกนัเป็นร่อง มีสีขาว

อมเหลือง ไม่พบลกัษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่มตามพื้นดินท่ีมีเศษใบไมผุ้พงั หรือพบใตต้น้ไม้

ใหญ่ตน้ก่อเดือย ก่อแป้น ท่ีมีความช้ืนสูง 

- เห็ดปะการังเหลือง (Ramaria flava) จดัอยูใ่นอนัดบั Agaricales, วงศ ์lavariaceae  

ปลายดอกเห็ดมีลกัษณะเป็นรอยหยกัเป็นแท่งๆ หรือเป็นช่อ คลา้ยปะการัง ดอกเห็ดมีสีขาว

ครีมหรือสีเหลืองอ่อน กา้นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ไม่พบลกัษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ตาม

พื้นดินท่ีมีเศษใบไมห้รือไมท่ี้ผพุงั 

- เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพู (Ramaria botrytis) จดัอยู่ใน อนัดบั Agaricales, วงศ ์

Clavariaceae  

เห็ดมีลกัษณะปลายแตกแขนง มีสีขาวนวล ปลายจะมีสีแดง หรือสีชมพู ไม่พบลกัษณะของ

สปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ตามพื้นดินท่ีมีเศษใบไมห้รือไมท่ี้ผุพงั หรือพบใตต้น้ไมใ้หญ่ ตน้ก่อเดือย ก่อ

แป้น 

- เห็ดหูหนูรวงผึ้ง (Auricularia delicate) จดัอยูใ่นอนัดบั Auricularialesไดแ้ก่ วงศ ์

Hymenogastraceae 

ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นรูปพดัรอยหยกัขอบใบ มีสีน ้ าตาล สปอร์มีสีขาว สปอร์ผิวเรียบ 

ขนาด 5-6 µm. ดอกเห็ดมีลกัษณะคลา้ยวุน้ อ่อนนุ่ม ขอบหยกัยน่ อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีสีน ้ าตาล พบ

บนท่อนไมผ้พุงัและล าตน้ของตน้ไม ้เช่น ล าไยป่า 

- เห็ดชงโค (Lepista nuda) จดัอยูใ่นอนัดบั Agaricales, วงศ ์Tricholomataceae  
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  หมวกเห็ดเวา้เล็กนอ้ยเป็นคล่ืน มีสีน ้าตาลอมเทา สปอร์มีสีขาว ลกัษณะสปอร์กลม ผิวเรียบ 

เจริญตามพื้นดินท่ีมีเศษใบไมผ้พุงั และพบใตต้น้ไมใ้หญ่ตน้ก่อเดือย ก่อแป้น 

- เห็ดพายทอง (Dacryopinax spathularia) จดัอยูใ่นใอนัดบั Dacrymycetales, วงศ ์

Dacrymycetaceae  

  เห็ดลกัษณะรูปกรวย บาง ขอบหยกั สีของดอกเห็ดเป็นสีเหลืองใสเหมือนวุน้ ไม่ครีบ ไม่

พบลกัษณะของสปอร์ พบเจริญท่ีมีความช้ืนสูง และเจริญบนขอนไมผ้พุงั 

- เห็ดหูหนูขาว (Tremella fuciformis) จดัอยูใ่น อนัดบั Tremellales, วงศ ์Tremellaceae  

 ดอกเห็ดมีลกัษณะคลา้ยวุน้ อ่อนนุ่ม ขอบหยกัยน่ เป็นคล่ืน อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ดอกเห็ดสี

ขาวใสหรือขาวขุ่น ไม่มีครีบ ไม่พบลกัษณะของสปอร์ พบบนขอนไม่ผพุงัท่ีมีความช้ืนสูง 

- เห็ดตีนตุ๊กแก  (Schizophyllum commune) จัดอยู่ในอันดับ Agaricales,  วงศ ์

Schizophyllaceae  

 หมวกเห็ดขอบขา้งจะมีลกัษณะเป็นรอยหยกั ครีบสีขาวครีม ก้านสั้นสีขาวหรือไม่มีกา้น 

ไม่พบลกัษณะของสปอร์ เจริญเป็นกลุ่ม ข้ึนตามขอนไมท่ี้ผพุงั หรือท่ีมีความช้ืนสูง 

- เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า (Amauroderma rugosum) จดัอยู่ในอนัดบั Polyporales, วงศ ์

Auriculariaceae 

  หมวกเห็ดลกัษณะคลา้ยไต สีของดอกเห็ดเป็นสีน ้ าตาลปนด า ไม่ครีบ กา้นตั้งตรง ไม่พบ

ลกัษณะของสปอร์ พบบนรากไม ้หรือขอนไมผ้พุงั 

- เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า (Amauroderma rugosum) จดัอยู่ใน อนัดบั Polyporales, วงศ ์

Auriculariaceae 

หมวกเห็ดลกัษณะคลา้ยไต สีของดอกเห็ดเป็นสีน ้ าตาลปนด า ไม่ครีบ กา้นตั้งตรง ใตห้มวก

มีรูสีขาว ไม่พบลกัษณะของสปอร์ พบบนรากไม ้หรือขอนไมผ้พุงั 

- เห็ดจวกังูน ้ าตาลอมแดง (Amauroderm sericatum) จดัอยู่ในอนัดบั Polyporales, วงศ ์

Auriculariaceae 

  หมวกเห็ดลกัษณะคล้ายไต สีของดอกเห็ดมีสีน ้ าตาลปนแดง ไม่ครีบ กา้นตั้งตรง ไม่พบ

ลกัษณะของสปอร์ พบบนรากไม ้หรือขอนไมผ้พุงั 
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- เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) จัดอยู่ในอันดับ Aphyllophorales, วงศ ์

Ganodermatacea 

  หมวกเห็ดรูปคร่ึงวงกลม หรือลกัษณะคลา้ยไต มีลกัษณะแข็ง สีของดอกเห็ดมีสีน ้ าตาลปน

แดง ไม่ครีบ กา้นตั้งตรง สีน ้าตาลหรือด า ใตด้อกเป็นรูเล็กๆ สปอร์มีสีขาว กลม ผิวเรียบ พบบนราก

ไม ้หรือขอนไมผ้พุงั 

 

4.1.3 การหาค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ 

 การส ารวจความหลากหลายจากเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่

แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 จากการเก็บตวัอย่าง

ทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง ซ่ึงจดัจ าแนกได ้6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล 

และ 30 ชนิด มีค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ ดงัน้ีในอนัดบั Polyporsles พบปริมาณร้อยละ 43.39% 

อนัดบั Auriculariales, Phallales พบน้อยท่ีสุดปริมาณร้อยละ 1.88% ในระดบัวงศ์พบมากในวงศ ์

Polyraceae พบปริมาณร้อยละ 26.92% เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝน สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมี

ความช้ืนท่ีเหมาะสมเห็ดป่าจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยวงศ์ Hapalopilaceae, Geastraceae, 

Amanitaceae, Auriculariaceae, Schizophyllaceae และ Stereaceae พบปริมาณนอ้ยท่ีสุด คือปริมาณ

ร้อยละ 1.92% ระดบัสกุล พบมากท่ีสุดคือสกุล Microporus พบปริมาณร้อยละ 15.09% พบน้อย

ท่ีสุดคือสกุล Geastrum, Ganoderma, Hygrocybe, Auricularia, Schizophyllum, Lactarius และ 

Stereum พบปริมาณร้อยละ 1.88% และค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด พบมากท่ีสุด

ไดแ้ก่ชนิด M. xanthopus และ M. varnicipes พบปริมาณร้อยละ 6.89% โดยชนิด I. resinosum, L. 

sulphurens, G. mirabile, A. verna, R. virescene, G. lucidum, A. hemibaphy, H. coccineocrenata, T. 

eurrhizus, T. microcarpus, A. delicate, S. commune, R. flava, L. volemus, S. guaspatum และ M. 

varnicipes พบปริมาณนอ้ยท่ีสุด ปริมาณร้อยละ 1.72% 
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ภาพที ่4.1 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552
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ภาพที ่4.3 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.4 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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  จากการส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 จากการเก็บตวัอยา่ง

ทั้งหมด 3 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกได ้9 อนัดบั 18 วงศ ์23 สกุล 36 

ชนิด มีค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ ดงัน้ี ในระดบัอนัดบัพบมากท่ีสุดคืออนัดบั Russulales พบ

ปริมาณร้อยละ 27.58% ของเห็ดป่าทั้งหมด และอนัดบั Auriculariales, Dacrymycetales, Tremellales 

และ Hymenochaetales พบนอ้ยท่ีสุด ในอตัราท่ีเท่ากนัคือปริมาณร้อยละ 3.45% ในระดบัวงศ ์พบมาก

ท่ีสุดคือวงศ์ Russulaceae พบปริมาณ 28.57% พบปริมาณน้อยท่ีสุดในระดับวงศ์ Hydnaceae, 

Clavulinaceae, Dacrymycetaceae, Tremellaceae, Auriculariaceae, Marasmiaceae, Stereaceae, 

Hymenochaetaceae, Pluteaeceae และ Bolbitiaceae พบปริมาณ 2.38% ระดบัสกุล ท่ีพบมากสุดคือ

สกุล Lactarius พบปริมาณ 21.1% พบนอ้ยท่ีสุดในระดบัสกุล Termitomyces, Marasmiellus, Stereum, 

Dacryopinax, Amanita, Fomitopsis และ Tremella พบปริมาณ 0.92% และค่าความหลากหลาย

สัมพทัธ์ในระดบัชนิด พบมาท่ีสุดคือชนิด C. odoratus พบปริมาณ 13.39% โดยชนิด T. unkowaani, 

M. ramealis, S. ostrea, H. repandum, D. spathulari, R. emetica, A. hemibapha, R. emetica, R. 

virescens, F. pinicola, B. aureissimus และ T. fuciformis พบปริมาณนอ้ยท่ีสุด คือปริมาณ 0.89%  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.5 ความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั ของเห็ดป่าในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบล

สะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.6 ความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์ของเห็ดป่าในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552
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ภาพที ่4.7 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.8 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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4.1.4 การหาค่าดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทยีมของเห็ดป่า 

จากการส ารวจความหลากหลายและเก็บตวัอย่างของเห็ดป่าในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่า

ยาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนก

ไดเ้ป็น 6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล 30 ชนิด เม่ือแปรผลเปรียบเทียบผลค่าดชันีความหลากหลายและค่า

ดชันีความเท่าเทียมตามพื้นท่ีส ารวจ พบว่าค่าดชันี ความหลากหลายของชนิดของเห็ดในพื้นท่ีบา้น

เอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ การส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 1.903 คร้ังท่ี 2 มี

ค่าเท่ากบั 1.132 คร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 2.8804 และคร้ังท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 2.7713 ส่วนค่าค่าดชันีความเท่า

เทียมของชนิดในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.59 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.53 คร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 

0.92 และคร้ังท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.70 ซ่ึงเห็ดท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีส ารวจน้ีได้แก่เห็ดป่า อนัดบั 

Russulales วงศ ์Russulaceae สกุล Russula emetica (เห็ดแดงน ้าหมาก) ซ่ึงเห็ดแดงน ้ าหมากเป็นชนิดท่ี

พบมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 การแปรผลเปรียบเทียบจากดชันีความหลากหลายและดชันีความเท่าเทียมของชนิด เห็ด

ป่า ในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ส ารวจคร้ังที่ ดัชนีความหลากหลายของชนิด ดัชนีความเท่าเทยีมกนัของชนิด 

1 

2 

3 

4 

1.903 

1.132 

2.8804 

2.7713 

0.59 

0.53 

0.92 

0.70 

 

ในพื้นท่ีน้ีเน่ืองจากความสูงของระดบัน ้าทะเลมีท่ีสูงกวา่ 1200 เมตร อุณหภูมิท่ีอยูใ่นช่วง 25 -

27๐C และสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังจึงพบเห็ดแดงน ้ าหมาก (Russula 

emetica) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานของสุจิตรา และคณะ (2549) ไดท้  าการศึกษาความหลากชนิด

และการกระจายของเห็ดกินไดใ้นพื้นท่ีป่าสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา พบเห็ดกินได ้9 วงศ ์30 ชนิด 

โดยชนิดของเห็ดท่ีเด่นทั้งดา้นปริมาณและความถ่ีท่ีพบไดแ้ก่ สกุล Russulaceae สกุล Amanitaceae 
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กลุ่มเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน สกุล Termitomyces วงศ ์Tricholomataceae ตามล าดบั และการส ารวจ

ของดวงจนัทร์ (2541) ไดท้  าการส ารวจความหลากหลายของเห็ดอการิกท่ีห้วยคอกมา้ อุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย พบเห็ดอการิกทั้งหมด 13 สกุล 71 ชนิด ซ่ึงมีจ านวนชนิดท่ีใกลเ้คียงกนักบัเห็ดท่ีส ารวจ

พบในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตงน้ีโดยพบเห็ดอการิก สกุล Russulaceae มากท่ีสุด รองลงมา คือ สกุล 

Tricholomataceae และสกุล Amanitaceae โดยมี Russula delica และRussula eyanoxantha ข้ึน

กระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีส ารวจ 

จากการส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 3 คร้ัง พบเห็ดป่า 119 ตวัอย่าง ซ่ึงสามารถจดัจ าแนกได ้9 

อนัดบั 18 วงศ ์25 สกุล ทั้งหมด 36 ชนิด พบว่าเม่ือน าการแปรผลเปรียบเทียบท าโดยค านวณไดจ้าก

ดชันีความหลากหลายต่างๆ ซ่ึงผลท่ีไดมี้ผลต่อความน่าจะเป็นของดชันีความหลากหลาย และค่าดชันี

ความเท่าเทียม ดงัแสดงค่าไดต้ามตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 การแปรผลเปรียบเทียบจากในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม ่

ส ารวจคร้ังที่ ดัชนีความหลากหลายของชนิด ดัชนีความเท่าเทยีมกนัของชนิด 

1 

2 

3 

2.7623 

1.8474 

2.6178 

0.78 

0.80 

0.77 

 

จากการหาค่าดชันีความหลากหลายค่าดชันีความหลากหลาย และค่าดชันีความเท่าเทียมของ

เห็ดป่า ในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดว้่าค่า

ดชันี ความหลากหลายของชนิดของเห็ดในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 2.7623 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 

1.8474 และคร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 2.6178 ส่วนค่าค่าดชันีความเท่าเทียมของในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่า

เท่ากบั 0.78 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.80 และคร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.77 ซ่ึงพบวา่ในการหาค่าดชันีความ

หลากหลายในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีความหลากหลายชนิดของเห็ดป่ามากท่ีสุดเท่ากบั 2.7623 และใน

การหาค่าดชันีความเท่าเทียมพบวา่การส ารวจคร้ังท่ี 2 มีค่าความเท่าเทียมของชนิดของเห็ดมากท่ีสุด

เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเห็ดท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีส ารวจน้ีได้แก่เห็ด ในอันดับ Cantharellales วงศ ์



86 
 

 

86 

Cantharellaceae สกุล C. odoratus (เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานของนิคม 

(2540) ท่ีท าการส ารวจและเพาะเล้ียงเห็ดจากอุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2539 

–พฤศจิกายน 2540 โดยพบตวัอยา่งเห็ดไดท้ั้งหมด 223 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกได ้33 วงศ ์65 สกุล 

149 ชนิด ไดแ้ก่วงศ ์Cantharellaceae, Russulaceae, Tricholomataceae, Geoglossaceae, Orbiliaceae, 

Dermateaceae, Sclerotiniaceae, Helotiaceae และ Auriculariaceae เป็นตน้ ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ไป 

 

4.1.5 การใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าได้ 

 จากการสอบถามชาวบา้นในดา้นการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าท่ีบริโภคไดใ้นพื้นท่ีบา้นเอียก 

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน ท านา 

และเคยเก็บเห็ดป่าเพื่อน ามาบริโภคและจ าหน่ายทั้งหมด โดยพบและสามารถเก็บเห็ดไดใ้นพื้นท่ีป่า

ดิบช้ืนและป่าไผ่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ส่วนใหญ่นิยมเก็บเห็ดป่าในช่วงเช้า เห็ดท่ี

พบได้แก่ เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ), เห็ดห้า (เห็ดตบัเต่า), เห็ดแดง, เห็ดโคลน (เห็ดถ่าน), เหะดดัหล่ม-

เห็ดหอม (เห็ดตะไคล), เห็ดขาว (เห็ดน ้ าแป้ง), เห็ดหนา้ม่วง, เห็ดหนา้ม่อย, เห็ดไข่ห่าน (เห็ดระโงก), 

เห็ดหลินจือ, เห็ดขล าหมา, เห็ดเหลือง (เห็ดขมิ้น), เห็ดมนั, เห็ดตีนตุ๊กแก, เห็ดหูลวัะ (เห็ดหูหนู), 

เห็ดโคนปลวก, เห็ดโคนใหญ่, เห็ดลม, เห็ดขา้วตอก (เห็ดโคนนอ้ย), เห็ดขอน (เห็ดขอนขาว), เห็ดขิง, 

เห็ดข่า, เห็ดฟาน และเห็ดฟาง โดยพบตามขอนไม ้ใตต้น้ตะเคียน ตน้เปา ตน้พะยอม ตน้เหียง ตน้ไม้

ยาง ตน้มะโชค ตน้มะนะ ตน้ก่อ ตน้แงะ ตน้ไผ่ และตน้ตึง นอกจากน ามาจ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้แก่

ชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ยงัน ามาประกอบอาหารในครัวเรือน ไดแ้ก่ น ามาแกง เช่น แกงเห็ดระโงก 

แกงเห็ดแดง ตม้ เช่น ตม้เคม็เห็ดเผาะ เห็ดขา้วตอก เห็ดโคน น ้ าพริก เช่น น ้ าพริกเห็ดหล่ม หรือน่ึงเป็น

เคร่ืองเคียงน ้าพริกข่า หรือถนอมอาหารโดยประกอบเป็นเห็ดส้ม  

  จากการสอบถามชาวบา้นในดา้นการใชป้ระโยชน์จากเห็ดป่าท่ีบริโภคไดใ้นพื้นท่ีพระบาทส่ี

รอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน 

ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป และเคยเก็บเห็ดป่าเพื่อน ามาบริโภคและจ าหน่ายทั้งหมด โดยพบและ

สามารถเก็บเห็ดไดใ้นพื้นท่ีป่าดิบช้ืน และป่าเบญจพรรณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ส่วน

ใหญ่นิยมเก็บเห็ดป่าในช่วงเช้า และบ่าย โดยรายได้จากการจ าหน่ายเห็ดป่าท่ีบริโภคได้ ประมาณ 

เดือนละ 1,000-4,000 บาท/เดือน เห็ดท่ีพบไดแ้ก่ เห็ดแดง เห็ดไข่ห่าน (เห็ดระโงก), เห็ดเหลือง (เห็ด

ขมิ้น), เห็ดฟาน, เห็ดข่า, เห็ดหูหนู, เห็ดหนา้ม่อย, เห็ดขาว (น ้ าแป้ง), เห็ดโคน, เห็ดโคลนปลวก, และ
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เห็ดก่อ และจาการสอบถามชาวบา้นพบว่าในปัจจุบนัไม่พบเห็ดขา้วตอกซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีพบ

ไดใ้นพื้นท่ีน้ี สามารถพบไดต้ามขอนไมผุ้ ตน้ไมต้ระกูลก่อ ไดแ้ก่ ตน้ก่อแป้น ตน้ก่อเดือย สวนเม่ียง 

และสวนล้ินจ่ี นอกจากน ามาจ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ ยงัน ามาประกอบ

อาหารในครัวเรือน ไดแ้ก่ น ามาแกง เช่น แกงเห็ดระโงก แกงเห็ดแดง เห็ดหน้าม่อย ตม้ เช่น ตม้เค็ม

เห็ดโคน น ้ าพริก เช่น น ้ าพริกเห็ดแดง หรือน่ึงเป็นเคร่ืองเคียงน ้ าพริกข่า ผดั เช่น ผดัเห็ดหูหนู หรือ

ถนอมอาหารโดยประกอบเป็นเห็ดส้ม เป็นตน้  
 

4.2 ความหลากหลายของแมลงและนก 

 4.2.1 จ านวนแมลงน า้ 

 จากการเก็บตวัอยา่งแมลงน ้ าเพื่อศึกษาความหลากหลายและประเมินคุณภาพของน ้ าในพื้นท่ี

บา้นเอียก จ านวน 5 จุด ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2552 พบแมลงน ้ าทั้งหมดจ านวน 

930 ตวั 37 วงศ ์8 อนัดบั (ดงัตารางท่ี 4.3) จุดท่ีพบจ านวนแมลงน ้ ามากท่ีสุดไดแ้ก่ จุด BE 2 พบแมลง

น ้ารวมทั้งส้ิน จ านวน 311 ตวั 25 วงศ ์8 อนัดบั เน่ืองจากจุด BE 2 เป็นตน้น ้าท่ีเหมาะส าหรับเป็นแหล่ง

ท่ีอยู่ของแมลงน ้ า พื้นท้องน ้ าเป็นก้อนหิน และทรายปนดิน การไหลของกระแสน ้ าไม่แรงมาก 

ประกอบกบัช่วงเวลาท่ีเก็บเป็นช่วงฤดูร้อน ไม่มีการชะลา้งของฝนหรือการพดัพาของกระแสน ้ าจึงท า

ให ้แมลงน ้าในบริเวณน้ีมีจ านวนมากกวา่จุดศึกษาอ่ืน  

 

ตารางที ่4.3 เปรียบเทียบจ านวนตวัของแมลงน ้าท่ีพบในแต่ละจุดศึกษาในพื้นท่ีบา้นเอียกทั้ง 5 จุด 

จุดศึกษา อนัดับ วงศ์ จ านวนตัว 

BE 1 7 20 256 

BE 2 8 25 311 

BE 3 5 10 162 

BE 4 6 15 106 

BE 5 5 10 95 

   

 จ านวนของแมลงน ้ าในจุดศึกษาท่ี 1 บริเวณเส้นทางเดินป่า เก็บตวัอยา่งแมลงน ้ าเม่ือ วนัท่ี 11 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 พบแมลงน ้ าทั้งหมด จ านวน 256 ตวั 20 วงศ ์7 อนัดบั พบวงศ ์Simuliidae        
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(ตวัคุ่นหรือร้ินด า) อนัดบั Diptera มากท่ีสุด เน่ืองจากแมลงน ้ าวงศน้ี์พบชุกชุมในบริเวณใกลเ้คียงธาร

น ้ าไหล บนยอดเขาท่ีมีความสูงประมาณ 1,000 เมตร (จารุจินต์, 2544) ประกอบกบัช่วงท่ีเก็บตวัอยา่ง

เป็นช่วงยา่งเขา้ฤดูร้อน มีความช้ืนนอ้ย ดงันั้นตวัคุ่นหรือร้ินด าจึงมกัจะชุกชุมอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า ดงัแสดง

ในภาพท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9 แสดงจ านวนแมลงน ้าท่ีพบในจุด BE 1 บริเวณเส้นทางเดินป่า 

 

 จ านวนของแมลงน ้ าในจุดศึกษาท่ี 2 บริเวณตน้น ้ าเหนือหมู่บา้น เก็บตวัอย่างแมลงน ้ าเม่ือ 

วนัท่ี 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 พบแมลงน ้ าทั้งหมด จ านวน 311 ตวั 25 วงศ์ 8 อนัดบั พบวงศ ์

Odontoceridae อนัดบั Trichoptera (พวกแมลงหนอนปลอกน ้ า) มกัพบทั้งในบริเวณท่ีเป็นทั้งน ้ าน่ิง

และน ้ าไหล ส่วนใหญ่จดัเป็นพวกท่ีค่อนข้างไวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม เน่ืองจาก

บริเวณน้ีมีความสูงมาก พื้นทอ้งน ้ าบริเวณเก็บตวัอยา่งจะเป็นทรายละเอียดเป็นส่วนใหญ่ จึงพบแมลง

หนอนปลอกน ้ามาก ดงัภาพท่ี 4.10 
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 ภาพที ่4.10 แสดงจ านวนแมลงน ้าท่ีพบในจุด BE 2 บริเวณตน้น ้าเหนือหมู่บา้น 

 

 จ านวนของแมลงน ้ าในจุดศึกษาท่ี 3 บริเวณทา้ยหมู่บา้นเขตรอยต่อวดัพระบาทส่ีรอย เก็บ

ตวัอยา่งแมลงน ้าเม่ือ วนัท่ี 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบแมลงน ้ าทั้งหมด จ านวน 162 ตวั 10 วงศ ์5 

อนัดบั พบวงศ์ Caenidae อนัดบั Ephemeroptera (ตวัอ่อนชีปะขาว) มากท่ีสุด เพราะบริเวณน้ีมี

ความช้ืนสูง สองฝ่ังริมน ้ ามีหญา้ข้ึนมาก ริมฝ่ังมีรากไม ้พื้นทอ้งน ้ าส่วนใหญ่เป็นทรายละเอียดปน

โคลนเล็กน้อย จึงพบตวัอ่อนชีปะขาวมาก เป็นบริเวณท่ีเหมาะส าหรับตวัอ่อนชีปะขาวจะอาศยั และ

การไหลของกระแสน ้าไม่แรงมากนกั ดงัภาพท่ี 4.11 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่4.11 แสดงจ านวนแมลงน ้าท่ีพบในจุด BE 3 บริเวณทา้ยหมู่บา้นเขตรอยต่อวดัพระบาทส่ีรอย 
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  จ านวนของแมลงน ้าในจุดศึกษาท่ี 4 บริเวณน ้ าตกสายหมอก เก็บตวัอยา่งแมลงน ้ าเม่ือ วนัท่ี 5 

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 พบแมลงน ้ าทั้ งหมด จ านวน 106 ตวั 15 วงศ์ 6 อนัดับ พบวงศ ์

Odontoceridae อนัดบั Trichoptera (แมลงหนอนปลอกน ้ า) และอนัดบั Diptera (พวกหนอนยุงและ

หนอนร้ินด า) มากท่ีสุด เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นน ้ าตก ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าไหลแมลงชนิดต่างๆ สมารอ

อาศยัอยู่ไดต้ลอดทั้งปี พื้นทอ้งน ้ ามีทั้งท่ีเป็นหิน ทรายละเอียด และโคลนปนทรายในบริเวณต ่ากว่า

หรือปลายน ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 4.12 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.12 แสดงจ านวนแมลงน ้าท่ีพบในจุด BE 4 บริเวณน ้าตกสายหมอก 

 

 จ านวนของแมลงน ้ าในจุดศึกษาท่ี 5 บริเวณน ้ าตกตาดหลวง เก็บตวัอยา่งแมลงน ้ าเม่ือ วนัท่ี 5 

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 พบแมลงน ้ าทั้งหมด จ านวน 95 ตวั 10 วงศ์ 5 อนัดบั พบวงศ์ Baetidae 

(แมลงชีปะขาว) อนัดบั Ephemeroptera มากท่ีสุด ตวัอ่อนของแมลงน ้ ากลุ่มแมลงชีปะขาว จะพบมาก

ในบริเวณตน้น ้ าท่ีไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มนอ้ย เช่น บริเวณน ้ าตกตาดหลวงน้ีเป็นน ้ าตกท่ีอยู่

สูง เป็นตน้น ้ าท่ีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยน์้อย และพื้นทอ้งน ้ ามีกอ้นหิน สลบักบัทราย

ปนกรวดเป็นช่วง ๆ บางช่วงเป็นดินทรายนุ่มเหมาะแก่การ ขุดรูอยู่ของชีปะขาว และมีแสงสวา่งส่อง

ถึง กระแสน ้าในวนัเก็บตวัอยา่งค่อนขา้งไหลแรง จึงไม่ค่อยพบแมลงชนิดอ่ืนมากนกั ดงัแสดงในภาพ

ท่ี 4.13 

 

 



91 
 

 

91 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่4.13 แสดงจ านวนแมลงน ้าท่ีพบในจุด BE 5 บริเวณน ้าตกตาดหลวง 

 

 4.2.2 ค่า BMWP score 

จากการศึกษาพบวา่ ค่า BMWP score สูงสุดอยูท่ี่ 161 คะแนน คือจุดท่ี 2 บริเวณตน้น ้ าเหนือ

หมู่บา้น จึงไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยน์อ้ย พบจ านวนแมลงน ้ ามากกวา่จุดอ่ืนๆ ส่วนค่า 

BMWP score ต  ่าสุดอยูท่ี่ 75 คะแนน คือจุดท่ี 5 บริเวณน ้ าตกตาดหลวง เน่ืองจากวนัท่ีเก็บตวัอยา่งเป็น

ช่วงหน้าฝน กระแสน ้ าค่อนขา้งไหลแรงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้แมลงน ้ าอาศยัอยู่ยากจึงพบไดน้้อย

และเม่ือวเิคราะห์หาค่า BMWP score จึงมีค่านอ้ยตามสภาพ ดงัภาพท่ี 4.14 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่4.14 ค่า BMWP score ของแมลงน ้าท่ีพบในจุดศึกษาพื้นท่ีบา้นเอียกทั้ง 5 จุด 
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 4.2.3 ค่า ASPT  

  จากการส ารวจวงศ์ของแมลงน ้ าของพื้นท่ีบา้นเอียก ทั้ง 5 จุดศึกษา น ามาให้คะแนนโดยใช้

ดชันี BMWP score และน ามาหาคะแนนเฉล่ียต่อกลุ่มของกลุ่มแมลงน ้ าทั้ง 5 จุดศึกษา มีค่าอยูร่ะหวา่ง 

6.44 - 7.80 ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย จากการศึกษาความหลากหลายของแมลงน ้ าในพื้นท่ีบา้นเอียก

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 และคุณภาพน ้าทัว่ไป จ านวน 5 จุดศึกษา  

จุดศึกษา ค่า BMWP score ค่า ASPT คุณภาพน า้ทัว่ไป 

BE 1 139 6.96  คุณภาพน ้าปานกลาง ถึง ค่อนขา้งดี 

BE 2 161 6.44  คุณภาพน ้าปานกลาง ถึง ค่อนขา้งดี 

BE 3 78 7.80  คุณภาพน ้าค่อนขา้งดี 

BE 4 99 6.60  คุณภาพน ้าปานกลาง ถึง ค่อนขา้งดี 

BE 5 75 7.50  คุณภาพน ้าค่อนขา้งดี 

 

  จาการศึกษาพบวา่ ค่า ASPT สูงสุดอยูท่ี่ 7.8 คะแนน คือจุดท่ี 3 บริเวณทา้ยหมู่บา้นเขตรอยต่อ

วดัพระบาทส่ีรอย และค่า ASPT ต ่าสุดอยูท่ี่ 6.4 คะแนน คือจุดท่ี 2 บริเวณบริเวณตน้น ้ าเหนือหมู่บา้น 

ค่า ASPT น้ีแสดงให้เห็นว่า จุดท่ี 3 บริเวณทา้ยหมู่บา้นเขตรอยต่อวดัพระบาทส่ีรอย นั้นถึงจะมีค่า 

BMWP score ต ่ากวา่จุดอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกบัจุด BE 1, BE 2, และ BE 4 แต่เม่ือน ามาค านวณพบวา่ มี

คุณภาพน ้ าท่ีค่อนขา้งดี เพราะสภาพพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นป่าเบญจพรรณไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของ

มนุษยม์ากนกั น ้าจึงค่อนขา้งสะอาด ดงัภาพท่ี 4.15 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่4.15 ค่า ASPT ของแมลงน ้าท่ีพบในจุดศึกษาพื้นท่ีบา้นเอียกทั้ง 5 จุด 
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 ผลการศึกษาแมลงน ้ าในพื้นท่ีบา้นเอียก ทั้ง 5 จุดศึกษา มาให้คะแนนโดยใช้ดชันี BMWP 

score และน ามาหาคะแนนเฉล่ียต่อกลุ่มของกลุ่มแมลงน ้ าทั้ง 5 จุดศึกษา มีดงัน้ี จุด BE 1 บริเวณ

เส้นทางเดินป่า มีค่าคุณภาพน ้าปานกลาง ถึงค่อนขา้งดี จุด BE 2 บริเวณตน้น ้ าเหนือหมู่บา้น มีคุณภาพ

น ้ าปานกลาง ถึงค่อนขา้งดี จุด BE 3 บริเวณทา้ยหมู่บา้นเขตรอยต่อวดัพระบาทส่ีรอย มีคุณภาพน ้ า

ค่อนขา้งดี จุด BE 4 บริเวณน ้ าตกสายหมอก มีคุณภาพน ้ าปานกลาง ถึง ค่อนขา้งดี และจุด BE 5 

บริเวณน ้าตกตาดหลวง มีคุณภาพน ้าค่อนขา้งดี 

 

 4.2.4 ค่าดัชนีความหลากหลาย (diversity index) 

 จากการศึกษาความหลากหลายของแมลงน ้ าในพื้นท่ีบา้นเอียก ทั้ง 5 จุดศึกษา ตั้งแต่เดือน

มีนาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 แลว้น ามาค าณวนหาค่าดชันีความหลากหลายโดยใช้สูตรของ 

shannon – weiner diversity index ท่ีไดด้ดัแปลงแลว้ พบวา่ ค่าดชันีความหลากหลายสูงสุดอยูท่ี่ 2.59 

คือจุด BE 4 บริเวณน ้ าตกสายหมอก และค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 1.47 คือจุด BE 5 บริเวณน ้ าตกตาดหลวง ดงั

ภาพท่ี 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.16 ค่าดชันีความหลากหลาย ของแมลงน ้าท่ีพบในจุดศึกษาพื้นท่ีบา้นเอียกทั้ง 5 จุด 

 

 ผลการศึกษาความหลากหลายโดยน ามาค านวณหาค่าดชันีความหลากหลายโดยใช้สูตรของ 

shannon – weiner diversity index พบวา่จุดท่ีมีค่าดชันีความหลากหลายสูงสุด คือ จุด BE 4 บริเวณ

น ้ าตกสายหมอก มีค่าเท่ากบั 2.59 รองลงมาคือ จุด BE 1, BE 2, BE 3, และ BE 5 ซ่ึงมีค่าดชันีความ

หลากหลายเท่ากบั 2.15, 2.02, 1.90 และ 1.47 ตามล าดบั จะเห็นวา่จุด BE 4 มีค่าดชันีความหลากหลาย
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สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ มาก เน่ืองจาก บริเวณน้ีแมจ้ะพบจ านวนตวัของแมลงน ้ าน้อยกว่าจุดอ่ืน แต่เม่ือ

น ามาค านวณโดยหารชนิดแลว้ พบวา่มีค่าดชันีความสูงกวา่บริเวณอ่ืนๆ มาก เพราะบริเวณน้ีเป็นแหล่ง

น ้าไหล มีน ้าไหลตลอดทั้งปี พื้นทอ้งน ้ ามีหลายสภาพ มีแสงสวา่งพอเหมาะ บริเวณรอบ ๆ มีความช้ืน

สูง ประกอบกบัอยูบ่ริเวณสูงเหนือระดบัน ้าทะเลมาก จึงเหมาะเป็นแหล่งท่ีอยูข่องแมลงน ้าหลายชนิด 

 

4.2.5 ความหลากหลายของผเีส้ือและแมลงปอ 

 จากการศึกษาและการเก็บตวัอย่างผีเส้ือและแมลงปอในพื้นท่ีป่าบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 จ านวนชนิดท่ีพบมีความ

แตกต่างกนั พบจ านวนชนิดผีเส้ือมากกวา่แมลงปอทั้งในฤดูฝนและแลง้ โดยพบมีทั้งหมด 141 ชนิด 

ในอนัดบั Lepidoptera พบ 5 วงศ ์73 สกุล 97 ชนิด และอนัดบั Odonata พบ 10 วงศ ์36 สกุล 44 ชนิด 

ในอนัดบั Lepidoptera ซ่ึงจ านวนวงศท่ี์ปรากฏมากท่ีสุดคือ ผีเส้ือในวงศ ์Nymphalidae เป็นผีเส้ือวงศ์

ขาหน้าพู่ เช่น ผีเส้ือกะลาสีแดงธรรมดา ผีเส้ือเลอะเทอะธรรมดา ผีเส้ือกะทกรกแดง ผีเส้ือลายตลก

ธรรมดา และผีเส้ือพเนจร เป็นตน้ เพราะเป็นวงศท่ี์มีจ  านวนชนิดมากท่ีสุด พบไดท้ัว่ไปและชอบออก

หากินในท่ีโล่ง มีแสงแดดจดั พบเห็นไดบ้่อยและชุกชม รวมถึงพื้นท่ีป่าค่อนขา้งมีความชุ่มช้ืน มีล า

ธารท่ีกวา้ง มีตน้ไมใ้หญ่ มีพืชตระกูลหญา้อยู่หลายชนิด จากการท่ีมีพืชพรรณท่ีหลากหลาย ท าให้

ผีเส้ือมีพืชอาหารท่ีสมบูรณ์และมีอาหารท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของผีเส้ือ ซ่ึงเหมาะส าหรับการ

ผสมพนัธ์ุ การวางไข่ โดยผีเส้ือชอบมารวมกนัอยู่ตามพื้นทรายหรือแหล่งน ้ าท่ีช้ืนแฉะและร่มร่ืน

เพื่อท่ีจะดูดกินน ้ าและเกลือแร่จะเป็นตวัรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่น (รัตติกาล หล้าค ามูล, 

2550) อนัดับ Odonata จ  านวนวงศ์ท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ Libellulidae เป็นวงศ์แมลงปอบ้าน เช่น 

แมลงปอบา้นเสือลายเขียว แมลงปอบา้นยอดฟ้า แมลงปอบา้นปานปีกทอง แมลงปอบา้นผูปี้กเป้ือน

ส้ม และแมลงปอบา้นไร่เคลือบปลายใส แมลงปอส่วนใหญ่จะชอบอยูใ่กลน้ ้า หนองบึงท่ีมีน ้ าอยูท่ ัว่ไป 

ชอบความช้ืนสูง การบินของแมลงปอในตอนสายมกัเป็นการบินเพื่อรับแสง เพื่อรับพลงังาน (องุ่น ล้ิว

วาณิชย ,์ 2544) เพราะตวัอ่อนของแมลงปออาศยัอยู่ในน ้ า จึงสามารถพบแมลงชนิดน้ีมากตามธาร

น ้าตกและน ้าไหล ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5  
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ตาราง 4.5 ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552 

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามญั 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera 

 

Nymphalidae Neptis  Neptis clinia ผเีส้ือกะลาสีลายทึบ + ++ 

Athyma  Athyma ranga ผเีส้ือจ่าเส้นปีกด า _ + 

Neptis  Neptis hordonia ผเีส้ือกะลาสีแดงธรรมดา + + 

Danaus  Danaus chrysippus ผเีส้ือหนอนใบรักธรรมดา ++ + 

Cethosia  Cethosia biblis ผเีส้ือกะทกรกแดง +++ ++ 

Cethosia Cethosia cyane euanthes ผเีส้ือกะทกรกธรรมดา + ++ 

Neptis Neptis tiga ผเีส้ือกะลาสีแดงเขมร + + 

Neptis  Neptis columella martabana ผเีส้ือกะลาสีแถบสั้น ++ + 

Neptis Neptis hylas papaja ผเีส้ือกะลาสีธรรมดา _ + 

Tanaecia  Tanaecia lepidea cognata ผเีส้ือเคาทเ์ทา ++ + 

Euploea Euploea radamanthus ผเีส้ือจรกาด าขาว + + 

Erites  Erites angularis ผเีส้ือปีกใสจุดตาลลายหกั + + 

Athyma Athyma cama ผเีส้ือจ่าคาม่า + + 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามญั 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera 

 

Nymphalidae Rohana Rohana parisatis siamensis ผเีส้ือเจา้ชายด าขอบปีกเวา้ + + 

Vagrans Vagrans egista sinha ผเีส้ือพเนจร + + 

Yoma Yoma sabina vasuki ผเีส้ือโยม่า + + 

Charaxes  Charaxes bernardus hiera ผเีส้ือตาลหนามแดง ++ + 

Vindula  Vindula erota ผเีส้ือตาลหางแหลมธรรมดา + +++ 

Charaxes  Charaxes marmax ผเีส้ือตาลหนามสามจุด + + 

Parantica Parantica melaneus 

plataniston 

ผเีส้ือหนอนใบรักสีตาล + ++ 

Phalanta Phalanta phalantha ผเีส้ือเสือดาวใหญ่ ++ ++ 

Faunis Faunis canens arcesilas ผเีส้ือป่าสีตาลไหม ้ ++ + 

Chersonesia  Chersonesia intermedia ผเีส้ือแผนท่ีแดงลายประ ++ ++ 

Cyrestis  Cyrestis cocles ผเีส้ือแผนท่ีลายหิน + +++ 

Cyrestis   Cyrestis thyodamas ผเีส้ือแผนท่ีธรรมดา ++ +++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera Nymphalidae Junonia  Junonia iphita ผเีส้ือแพรซีตาลไหม ้ + ++ 

Dophla Dophla evelina ผเีส้ือดุ๊กจุดแดง + + 

Lethe  Lethe europa niladana ผเีส้ือเลอะเทอะป่าไผ ่ + ++ 

Lethe  Lethe confuse apara ผเีส้ือเลอะเทอะลายแถบ + + 

Symbernthia Symbernthia lilaea luciana ผเีส้ือลายตลกธรรมดา +++ ++ 

Hypolimnas  Hypolimnas bolina ผเีส้ือปีกไข่ใหญ่ + + 

Mycalesis  Mycalesis mineus ผเีส้ือตาลพุม่ส่ีจุดเรียง ++ + 

Labadea  Labadea martha ผเีส้ือสะพายขาวปีกโคง้ ++ + 

Melanitis  Melanitis leda ผเีส้ือสายณัห์สีตาลธรรมดา ++ ++ 

Ypthima  Ypthima similis ผเีส้ือสีตาลจุดตาหา้สีจาง + ++ 

Cirrochroa  Cirrochroa tyche mithila ผเีส้ืออิฐธรรมดา +++ + 

Tirumala  Tirumala septentrionnis ผเีส้ือหนอนใบรักฟ้าใหญ่ ++ + 

Lethe Lethe rohria ผเีส้ือเลอะเทอะธรรมดา ++ ++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera Nymphalidae Moduza  Moduza procris ผเีส้ือแถบขาว ++ + 

Orsotriaena  Orsotriaena medus ผเีส้ือนิโกร +++ ++ 

Acraea  Acraea violae ผเีส้ือหนอนหนามกะทกรก + +++ 

Libythea  Libythea geoffroy ผเีส้ือหวัแหลมสีฟ้า ++ + 

Libythea  Libythea narina rohini ผเีส้ือหวัแหลมจุดขาว ++ + 

Polyura  Polyura athamas ผเีส้ือเหลืองหนามธรรมดา +++ ++ 

Symbernthia  Symbernthia lilaea luciana ผเีส้ือลายตลกธรรมดา +++ ++ 

Lexias  Lexias pardalis jadeitina ผเีส้ืออาชดุ๊ก + + 

Euploea  Euploea midamus ผเีส้ือจรกาจุดฟ้า ++ + 

Laringa  Laringa horsfieldi ผเีส้ือข้ีโอ่ลายแถบ + ++ 

Euripus  Euripus nyctelius ผเีส้ือปีกเวา้ธรรมดา ++ ++ 

Pseudergolis  Pseudergolis wedah ผเีส้ือแมวลาย + ++ 

Junonia Junonia almana ผเีส้ือแพนซีมยรุา ++ ++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera Lycaenidae Euploea  Euploea camaralzeman ผเีส้ือจรกาเหลือบฟ้า ++ ++ 

Danaus  Danaus zeroca ผเีส้ือจ่าเล็ก + + 

Danaus  Danaus genutia ผเีส้ือหนอนใบรักลายเส้ือ + ++ 

Elymnias Elymnias hypermnrstra 

tinctoria 

ผเีส้ือหนอนมะพร้าวธรรมดา + + 

Doleschallia  Doleschallia bisaltiide 

siamensis 

ผเีส้ือใบไมเ้ล็ก + + 

Euploea Euploea core godartii ผเีส้ือจรกาหนอนยีโ่ถ +++ ++ 

Neopithecops  Neopithecops zalmora ผเีส้ือขอบไร้จุด ++ ++ 

Heliophorus  Heliophorus epicles ผเีส้ือขมิ้นกบัปูน + + 

Prosotas  Prosotas gracilis ผเีส้ือฟ้าขีดหกโคนปีกด า + + 

Zemeros  Zemeros flegyas allica ผเีส้ือบินตลกธรรมดา + + 

Zizeeria Zizeeria maha ผเีส้ือเซลลจุ์ดป่าสูง + +++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera Lycaenidae Lestranicus Lestranicus transpectus ผเีส้ือฟ้าพุม่กลางปีกยาว ++ + 

Acytolepis  Acytolepis puspa gisca ผเีส้ือฟ้าพุม่ธรรมดา + + 

Hypolycaena Hypolycaena erylus teatus ผเีส้ือพุม่ไมธ้รรมดา + ++ 

Catochrysops Catochrysops panormus 

exiguous 

ผเีส้ือฟ้าดอกถัว่สีเงิน ++ + 

Poritia  Poritia hewitsoni ผเีส้ือมรกตธรรมดา ++ ++ 

Loxura Loxura atymnus fuconisus ผเีส้ือแสดหางยาว + ++ 

Abisara  Abisara neophron ผเีส้ือปีกก่ึงหุบหางยาวธรรมดา + + 

Remelana Remelana jangala ผเีส้ือหางคู่สีตาลไหม ้ ++ +++ 

Castalius  Castalius rosimon ผเีส้ือหนอนพุทราธรรมดา ++ + 

Zeltus  Zeltus amasa ผเีส้ือหางพร้ิว + ++ 

Tagiades  Tagiades menaka ผเีส้ือป้ายขาวลายจุด + ++ 

Udaspes  Udaspes folus ผเีส้ือด าทุ่งใหญ่ + + 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera Hesperiidae 

 

Hypolycaena  Hypolycaena erylus teatus ผเีส้ือพุม่ไมธ้รรมดา + ++ 

Curetis  Curetis insularis ผเีส้ือสีหมากสุกลายเส้น ++ + 

Koruthaialos  Koruthaialos rubecula ผเีส้ือคาดแสดแถบสั้น ++++ ++ 

  Caprona Caprona ransonnetii ผเีส้ือสีต่างฤดูตาลไหม ้ ++ ++ 

  Notocrypta  Notocrypta curvifascia ผเีส้ือนิลวรรณปีกแถบยาว ++ +++ 

  Matapa aria Matapa aria ผเีส้ือตาแดงธรรมดา ++ + 

 Pieridae Prioneris  Prioneris philonome 

clemanthe 

ผเีส้ือขอบปีกเล่ือยจุดแดง +++ + 

  Gandaca  Gandaca harina burmana ผเีส้ือเณรยอดไม ้ +++++ ++++ 

  Cepora Cepora nadina ผเีส้ือเหลืองสยามขอบด า ++ +++ 

  Cepora  Cepora iudith lea ผเีส้ือเหลืองสยามธรรมดา + + 

  Leptosia  Leptosia nina ผเีส้ือขาวแคระ + + 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

 Pieridae Prioneris  Prioneris philonome 

clemanthe 

ผเีส้ือขอบปีกเล่ือยจุดแดง +++ + 

  Eurema  Eurema hecabe 

contubernalis 

ผเีส้ือเณรธรรมดา +++ +++++ 

  Delias  Delias descombesi ผเีส้ือหนอนกาฝากจุดแดง ++ ++ 

  Appias Appias albino darada ผเีส้ือหนอนใบกุ่มธรรมดา + + 

  Catopsilia  Catopsilia pomona ผเีส้ือหนอนคูนหนวดด า ++ ++ 

  Papilio Papilio polytes romulus ผเีส้ือหางต่ิงธรรมดา ++ + 

Lepidoptera Papilionidae 

 

Troides  Troides aeacus thomsoni ผเีส้ือถุงทองธรรมดา + +++ 

Troides Troides helena ceberus ผเีส้ือถุงทองป่าสูง ++ ++ 

Papilio Papilio memnon agenor ผเีส้ือหางต่ิงนางระเวง ++ + 

Chilasa  Chilasa clytia ผเีส้ือเชิงลายธรรมดา ++ +++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Lepidoptera Papilionidae Papilio  Papilio helenus ผเีส้ือหางต่ิงเฮเลน ++ + 

Graphium  Graphium doson 

evemonides 

ผเีส้ือหนอนจ าปีจุดแยก + + 

Papilio  Papilio demoleus 

malayanus 

ผเีส้ือหนอนมะนาว + +++ 

Graphium  Graphium antiphates 

pompilius 

ผเีส้ือหางดาบธรรมดา +++ ++ 

Odonata Gomphidae Ictinogomphus  Ictinogomphus decorates 

melaenops 

แมลงปอเสือลายประดบั ++ +++ 

Acrogomphus  Acrogomphus minor แมลงปอเสือนอ้ย +++ ++ 

Sieboldius  Sieboldius nigricolor แมลงปอเสือป่าด า + + 

Aeshnidae Anax  Anax guttatus แมลงปอยกัษเ์ขียวธรรมดา + + 

 Corduliidae Idionyx Idionyx optata แมลงปอใหญ่ขา้งเหลือง ++ + 



104 
 

 

104 

 

ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Odonata Corduliidae Epophthalmia Epophthalmia frontalis แมลงปอมรกตจางปีกใส ++ + 

Platycnemididae Coeliccia  Coeliccia didyma แมลงปอเขม็ทอ้งยาวฟ้าสองขีด ++ + 

Calopterygidae Matrona Matrona basilaris 

nigripectus 

แมลงปอเขม็น ้าตกใหญ่ด า + ++ 

Mnais Mnais andersoni แมลงปอเขม็น ้าตกใหญ่ทอ้งขาว ++ +++ 

Neurobasis  Neurobasis chinensis แมลงปอเขม็น ้าตกปีกเขียว + +++ 

Vestalis  Vestalis gracilis แมลงปอเขม็น ้าตกใหญ่ธรรมดา ++ ++ 

Vestalis Vestalis smaragdina แมลงปอเขม็น ้าตกใหญ่ทอ้งเหลือง ++ + 

Chlorocyphidae Aristocypha Aristocypha fenestrella แมลงปอเขม็น ้าตกสั้นผูด้  า ++ +++ 

Heliocypha Heliocypha biforata แมลงปอเขม็น ้าตกสั้นวงม่วง + ++ 

Heliocypha  Heliocypha perforata 

limbata 

แมลงปอเขม็น ้าตกสั้นลายจุด ++ +++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Odonata Chlorocyphidae Libellago  Libellago lineata แมลงปอเขม็ธาราลายเส้น + ++ 

Euphaea  Euphaea ochracea แมลงปอเขม็น ้าตกสีตาลแดง + + 

Euphaeidae Heliocypha  Heliocypha perforata 

limbata 

แมลงปอเขม็น ้าตกสั้นลายจุด ++ +++ 

Euphaea Euphaea pahyapi แมลงปอเขม็น ้าตกพายพั ++ ++ 

Coenagrionidae Ischnura  Ischnura senegalensis แมลงปอเขม็ส่ีสีปลายฟ้า + ++ 

Aciagrion  Aciagrion pallidum แมลงปอเขม็สีจาง + + 

Onychargia Onychargia atrocyana แมลงปอเขม็พุม่ผูด้  า +++ ++ 

Ceriagrion Ceriagrion fallax 

pendleburyi 

แมลงปอเขม็สีพื้นหางด า + ++ 

Coeliccia Coeliccia doisuthepensis แมลงปอเขม็ดอยสุเทพ + ++ 

Pseudagrion Pseudagrion rubriceps แมลงปอเขม็บ่อหนา้ส้ม ++ ++ 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Odonata Coenagrionidae Mortonagrion Mortonagrion aborense แมลงปอเขม็ขีดเขียวฟ้า ++ +++ 

Platystictidae Protosticta Protosticta grandis แมลงปอเขม็ร าไรใหญ่ + + 

Drepanosticta Drepanosticta anascephala แมลงปอเขม็ร่มไม ้ + + 

Libellulidae Orthetrum Orthetrum sabina แมลงปอบา้นเสือลายเขียว ++ +++ 

Aethriamanta Aethriamanta aethra แมลงปอบา้นยอดฟ้า + ++++ 

Orthetrum Orthetrum pruinosum แมลงปอบา้นสีหม่นทอ้งแดง +++ + 

Orthetrum Orthetrum pruinosum 

neglectum 

แมลงปอบา้นเสือแดงม่วง ++ ++ 

Palpopleura Palpopleura sexmaculata แมลงปอบา้นปานปีกทอง ++ +++ 

Agrionoptera Agrionoptera insignis แมลงปอบา้นเอวก่ิว  + + 

Brachythemis Brachythemis contaminata แมลงปอบา้นผูปี้กเป้ือนส้ม ++ ++++ 

Urothemis Urothemis signata แมลงปอบา้นกลางหางแตม้ + + 

  Zyxomma Zyxomma petiolatum แมลงปอบา้นกา้นยาว + + 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) ผเีส้ือและแมลงปอท่ีพบทั้งหมดในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2552  

Order Family Genus Sciencetific name ช่ือสามัญ 
ความถี่การพบ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

Odonata Libellulidae Neurothemis Neurothemis intermedia แมลงปอบา้นเหลืองจาง +++ + 

Rhyothemis Rhyothemis plutonia แมลงปอบา้นไร่เคลือบปลายใส +++ ++ 

Tholymis Tholymis tillarga แมลงปอบา้นจุดสีน ้าตาลขาว ++ + 

Trithemis Tholymis festiva แมลงปอบา้นไตรมิตรด า ++ ++ 

Tramea Tramea basilaris burmeiste แมลงปอบา้นใหญ่ขอบทอง  + + 

Orthetrum Orthetrum chrysis แมลงปอบา้นเสือแดงเลือดนก +++ + 

Rhyothemis Rhyothemis phyllis แมลงปอบา้นไร่ปีกทอง +++ ++ 

Neurothemis Neurothemis fulvia แมลงปอบา้นตาลปลายปีกใส ++ ++ 

หมายเหตุ : ความถ่ีการพบ คือ ความถ่ีการพบแมลงแต่ละชนิดท่ีจะไดพ้บเห็นในพื้นท่ีป่าบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  + + + + + =   พบมากท่ีสุด (มากกวา่ 13 ตวั ข้ึนไป)    + +  =   พบนอ้ย (ตั้งแต่ 4-6 ตวั) 

  + + + +  =   พบมาก (ตั้งแต่ 10-12 ตวั)     +  =   พบนอ้ยท่ีสุด (ตั้งแต่ 1-3 ตวั) 

  + + +  =   พบปานกลาง (ตั้งแต่ 7-9 ตวั) 
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ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ผเีส้ือและแมลงปอในวงศต่์างๆ ท่ีส ารวจพบในฤดูฝนและแลง้ท่ีแตกต่าง

กนั (ดงัภาพท่ี 4.17) โดยผีเส้ือจ่าเส้นปีกด า และผีเส้ือกะลาสีธรรมดา พบในฤดูแล้งเท่านั้น ผีเส้ือ

หนอนหนามกะทกรก ผีเส้ือหางแหลมธรรมดา ผีเส้ือแผนท่ีลายหิน และผีเส้ือถุงทองธรรมดา พบ

มากในฤดูแลง้ ส าหรับผีเส้ือสีอิฐธรรมดา ผีเส้ือคาดแสดแถบสั้น ผีเส้ือขอบปีกเล่ือยจุดแดง พบมาก

ในฤดูฝน และผีเส้ือเณรธรรมดาพบมากทั้ง 2 ฤดู โดยแมลงปอท่ีพบมากในฤดูแลง้ ไดแ้ก่ แมลงปอ

เข็มน ้ าตกปีกเขียว แมลงปอบา้นยอดฟ้า และแมลงปอบา้นผูปี้กเป้ือนส้ม พบมากในฤดูฝน ไดแ้ก่ 

แมลงปอบา้นสีหม่นทอ้งแดง แมลงปอบา้นเหลืองจาง และแมลงปอบา้นเสือแดงเลือดนก เน่ืองจาก 

“แมลงปอบางชนิดไม่เคยบินห่างไกลจากแหล่งน ้ าในทั้งสองเพศ เช่นแมลงปอบา้นผูปี้กเป้ือนส้ม 

และแมลงปอเข็มส่วนใหญ่ เพราะอุปนิสัยชอบความช้ืนสูงและเป็นแมลงปอชนิดท่ีบินไม่ไกล

รวมถึงแหล่งน ้าท่ีแมลงปอชอบก็แตกต่างกนั บางชนิดอาศยัอยูเ่ฉพาะในแหล่งน ้ าไหล ใกลก้บัน ้ าตก 

หรือล าธารท่ีมีน ้าไหลเยน็เท่านั้น เช่นแมลงปอเขม็น ้าตกชนิดต่างๆ แมลงปอบา้นเสือผูม้่วง แมลงปอ

บา้นเสือเลือดนก” (พิสุทธ์ิ เอกอ านวย, 2538) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.17 แสดงจ านวนชนิดของผเีส้ือและแมลงปอในแต่ละฤดูกาล 
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ภาพที ่4.18 แสดงความถ่ีท่ีพบผเีส้ือของแต่ละชนิด 

 

 ความถ่ีของผีเส้ือและแมลงปอท่ีพบแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั ในอนัดบั Lepidoptera 

ช่วงฤดูฝนชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผีเส้ือเณรยอดไม ้(G. harina burmana) ชนิดท่ีพบมาก คือ ผีเส้ือ

คาดแสดแถบสั้น (K. rubecula) ชนิดท่ีพบปานกลาง ไดแ้ก่ ผีเส้ือหางดาบธรรมดา (G. antiphatrs 

pompilius), ผีเส้ือขอบปีกเล่ือยจุดแดง (P. philonone), ผีเส้ือลายตลกธรรมดา (S. lilaea luciana), 

ผีเส้ือเหลืองหนามธรรมดา (P. athamas), ผีเส้ืออิฐธรรมดา (C. tyche mithila), ผีเส้ือนิโกร (O. 

medus), ผีเส้ือจรกาหนอนยี่โถ (E. core godartii) และผีเส้ือกะทกรกแดง (C. biblis) และในช่วงฤดู

แลง้ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผเีส้ือเณรธรรมดา (E. hecabe contubernalis) ชนิดท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ผีเส้ือ

เณรยอดไม ้(G. harina burmana) ชนิดท่ีพบปานกลาง ได้แก่ ผีเส้ือตาลหางแหลมธรรมดา (V. 

erota), ผีเส้ือแผนท่ีลายหิน (C. cocles), ผีเส้ือแผนท่ีแดงธรรมดา (C. risa), ผีเส้ือหนอนหนาม

กะทกรก (A. violae), ผีเส้ือหางคู่สีตาลไหม ้(R. jangala), ผีเส้ือเซลล์จุดป่าสูง (Z. maha), ผีเส้ือ

นิลวรรณปีกแถบยาว (N. curvifascia), ผีเส้ือเหลืองสยามขอบด า (C. nadina), ผีเส้ือถุงทองธรรมดา 

(T. aeacus thomsoni), ผีเส้ือเชิงลายธรรมดา (C. clytia) และผีเส้ือหนอนมะนาว (P. demoleus 

malayanus) 
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ในอนัดบั Odonata ช่วงฤดูฝนชนิด (species) ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คือ แมลงปอบา้นผูปี้ก

เป้ือนส้ม (B. contaminate) และแมลงปอน ้ าตกสั้นผูด้  า (A. fenestrella) ชนิดท่ีพบมาก คือ แมลงปอ

เข็มน ้ าตกสั้นวงม่วง (H. biforata) ชนิดท่ีพบปานกลาง ไดแ้ก่ แมลงปอเข็มพุ่มผูด้  า (O. atrocyana), 

แมลงปอบา้นสีหม่นทองแดง (O. pruinosum), แมลงปอบา้นเสือแดงเลือดนก (O. chrysis), แมลงปอ

บา้นไร่ปีกทอง (R. phyllis), แมลงปอบา้นเสืออกขาวคู่ (O. glaucum), แมลงปอบา้นไร่เคลือบปลาย

ใส (R. plutonia) และแมลงปอเสือนอ้ย (A. minor) ในช่วงฤดูแลง้ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ แมลงปอ

บา้นผูปี้กเป้ือนส้ม (B. contaminata) ชนิดท่ีพบมาก ได้แก่ คือ แมลงปอเข็มน ้ าตกสั้ นผูด้  า (A. 

fenestrella) และแมลงปอบา้นยอดฟ้า (A. aethra) ชนิดท่ีพบปานกลาง ไดแ้ก่ แมลงปอเข็มขีดเขียว

ฟ้า (M. andersoni), แมลงปอเข็มน ้ าตกปีกเขียว (N. chinensis), แมลงปอเข็มน ้ าตกสั้นวงม่วง (H. 

biforata), แมลงปอเข็มน ้ าตกสั้นลายจุด (H. perforata limbata), แมลงปอเข็มน ้ าตกใหญ่ทองขาว 

(M. aborense), แมลงปอบา้นเสือลายเขียว (O. sabina), แมลงปอบา้นปานปีกทอง (P. sexmaculata), 

และแมลงปอเสือลายประดบั (I. decorates melaenops) (ภาคผนวก ง2) 

  

4.2.6 ความหลากหลายของนก 

จากการศึกษาความหลากหลายของนก พบว่าบริเวณพื้นท่ีส ารวจบริเวณพระบาทส่ีรอย

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีความหลากหลายของพนัธ์ุไมห้ลายชนิด สภาพป่าเป็น

ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา อีกทั้งยงัมีสวนผลไมข้องชาวบ้านกระจายอยู่

ทัว่ไป จึงท าให้สามารถพบเห็นนกไดห้ลายชนิด โดยพบทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ (ภาคผนวก 

ง3) นกท่ีกินผลไมเ้ป็นอาหาร นกท่ีกินสัตวห์รือแมลงเป็นอาหาร  

จากการส ารวจทั้งหมด 11 คร้ัง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม 2552 โดยวิธีการวางเส้น

ส ารวจ พบนกรวมกนัทั้งส้ิน 107 ชนิด แบ่งเป็นนกประจ าถ่ินจ านวน 88 ชนิด (ตารางท่ี 4.6) และนก

อพยพจ านวน 19 ชนิด (ตาราง 4.7) 
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ตาราง 4.6 นกประจ าถ่ินจ านวน 88 ชนิดท่ีพบบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ จ านวนคร้ังทีพ่บ 

เหยีย่วนกเขาชิครา Accipiter badius 2 

เอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis 1 

ขมิ้นนอ้ยธรรมดา Aegithina tiphia 5 

กินปลีหางยาวคอด า Aethopyga saturata 8 

เดา้ดินทุ่ง Anthus novaeseelandiae 6 

แอ่นตะโพกขาวหางแฉก Apus pacificus 7 

ปลีกลว้ยเล็ก Arachnothera longirostra 8 

ปลีกลว้ยลาย Arachnothera magna 11 

แอ่นพง Artamus fuscus 10 

เคา้จุด Athene brama 1 

คคัคูลาย Cacomantis sonnerratii 2 

ตบยงุหางยาว Caprimulgus macrurus 1 

กระปูดใหญ่ Centropus sinensis 10 

เขาเขียว Chalcophaps indica 4 

เขียวกา้นนตองหนา้ผากทอง Chloropsis aurifrons 5 

เขียวกา้นตองปีกสีฟ้า Chloropsis cochinchinensis 7 

เขียวกา้นนตองทอ้งสีส้ม Chloropsis hardwickii 7 

คคัคูมรกต Chrysococcyx maculatus 4 

กินแมลงตาเหลือง Chrysomma sinense 3 

กางเขนดง Copsychus malabaricus 7 

กางเขนบา้น Copsychus saularis 11 

ตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis 11 

เฉ่ียวบุง้ใหญ่ Coracina fimbriata 7 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) นกประจ าถ่ินจ านวน 88 ชนิดท่ีพบบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยต าบลสะลวง อ าเภอ          

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ จ านวนคร้ังทีพ่บ 

อีกา Corvus macrorhrnchos 10 

ปรอดโอ่งเมืองเหนือ Criniger pallidus 7 

คคัคูเหยีย่วใหญ่ Cuculus sparverioides 1 

จบัแมลงหวัเทา Culicicapa ceylonensis 11 

จบัแมลงคอสีน ้าเงินเขม้ Cyornis rubeculoides 7 

กะลิงเขียดสีเทา Dendrocitta formosae 3 

กาฝากปากหนา Dicaeum agile 3 

กาฝากสีเรียบ Dicaeum concolor 11 

แซงแซวเล็กเหลือบ Dicrurus aeneus 11 

แซงแซวหงอนขน Dicrurus hottentottus 5 

แซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus 11 

แซงซวหางปลา Dicrurus macrocercus 7 

จบัแมลงสีฟ้า Eumyias thalassina 2 

ไก่ป่า Gallus gallus 5 

ปีกลายสก๊อท Garrulus grandarius 2 

เคา้โมง Glaucidium cuculoides 5 

กระเตน็อกขาว Halcyon smyrnensis 7 

ขนุแผนอกสีส้ม Harpactes oreskios 2 

แอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronata 11 

เขนนอ้ยปีกแถบขาว Hemipus picatus 8 

นางแอ่นตะโพกแดง Hirundo daurica 10 

ปรอดสีข้ีเถา้ Hypsipetes fiavala 3 

ปรอดภูเขา Hypsipetes mcclellandii 8 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) นกประจ าถ่ินจ านวน 88 ชนิดท่ีพบบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยต าบลสะลวง อ าเภอ           

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ จ านวนคร้ังทีพ่บ 

ปรอดเล็กตาขาว Hypsipetes propinquus 8 

อีเสือหวัด า Lanius schach 7 

กระต๊ิดข้ีหมู Lonchura punctulata 11 

กระต๊ิดตะโพกขาว Lonchura striata 4 

กินแมลงอกเหลือง Macronous ptilosus 4 

เขาลายเล็ก Macropygia ruficeps 3 

โพระดกคอสีฟ้า Megalaima asiatica 11 

ตั้งลอ้ Megalaima virens 4 

จาบคาหวัสีส้ม Merops leschenaulti 2 

จบัแมลงสีน ้าตาล Muscicapa dauurica 7 

เอ้ียงถ ้า Myiophoneus caeruleus 7 

กินปลีอกเหลือง Nectarrinia jugularis 4 

เคา้เหยีย่ว Ninox scutulata 1 

จาบคาเคราน ้าเงิน Nyctyornis athertoni 11 

กระจิบคอด า Orthotomus atrogularis 11 

กระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius 11 

ต๊ิดใหญ่ Parus major 4 

หวัขวานจ๋ิวทอ้งลาย Pcumnus innominatus 1 

จาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps 4 

พญาไฟพนัธ์เหนือ Pericrocotus ethologus 3 

พญาไฟใหญ่ Pericrocotus flammeus 11 

เหยีย่วผึ้ง Pernis ptilorhyncus 3 

บั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis 8 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) นกประจ าถ่ินจ านวน 88 ชนิดท่ีพบบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยต าบลสะลวง อ าเภอ            

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ จ านวนคร้ังทีพ่บ 

หวัขวานด่างแคระ Picoides canicapillus 8 

กระจิบหญา้อกเทา Prinia hodgsonii 8 

ปรอดหวัสีเขม่า Pycnonotus aurigaster 11 

ปรอดหวัตาขาว Pycnonotus flavescens 6 

ปรอดหวัโขน Pycnonotus jocosus 11 

ปรอดเหลืองหวัจุก Pycnonotus melanicterus 11 

หวัขวานจ๋ิวคิ้วขาว Sasia ochracea 2 

ยอดหญา้สีด า Saxicola caprata 10 

ยอดหญา้สีเทา Saxicola ferrea 10 

ไต่ไมห้นา้ผากก ามะหยี ่ Sitta castanea 8 

ไต่ไมท้อ้งสีเมด็มะขาม Sitta magna 3 

กินแมลงหนา้ผากน ้าตาล Stachyris rufifrots 4 

เขาใหญ่ Streptopelia chinensis 9 

ก้ิงโครงคอด า Sturnus nigricollis 11 

เฉ่ียวดงหางสีตาล Tephrodornis virgatus 1 

เปลา้หางเขม็ Treron apicauda 5 

เปลา้หางพลัว่ Treron sphenura 5 

กะรางหวัขวาน Upupa epops 4 

แวน่ตาขาวสีทอง Zosterrops palpebrosus 7 
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ตาราง 4.7 นกอพยพจ านวน 19 ชนิดท่ีพบบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ จ านวนคร้ังทีพ่บ หมายเหตุ 

กระเตน็นอ้ยธรรมดา Alcedo atthis 4  

เดา้ดินสวน Anthus hodgsoni 10  

ยางกรอกพนัธ์ุจีน Ardeola bacchus 7  

คคัคูหงอน Clamator coromandus 1 อพยพมาท ารังวางไข่ 

เดา้ลมดง Dendronanthus indicus 2  

จบัแมลงคอแดง Ficedula parva 10  

นางแอ่นบา้น Hirundo rustica 11  

อีเสือสีน ้าตาล Lanius cristaus 11  

อีเสือลายเสือ Lanius tigrinus 10 นกอพยพผา่น 

เขนนอ้ยไซบีเรีย Luscinia cyane 2  

กระเบ้ืองผา Monticola solitaries 6  

อุม้บาตร Motacilla alba 10  

เดา้ลมหลงัเทา Motacilla cinerea 10  

ขมิ้นปากเรียว Oriolus chinensis 2  

พญาไฟสีกุหลาบ Pericrocotus roseus 2  

กระจ๊ิดหวัมงกุฎ Phylloscopus colonatus 4 นกอพยพผา่น 

กระจ๊ิดธรรมดา Phylloscopus inornatus 10  

ยอดหญา้หวัด า Saxicola torquata 7  

แวน่ตาขาวหลงัเขียว Zosterrops japonicus 4  

 

จากการส ารวจทั้งหมด 11 คร้ังสามารถพบนกไดม้ากถึง 20 ชนิด โดยแบ่งเป็นนกประจ าถ่ิน 

18 คร้ังและนกอพยพ 2 คร้ัง แสดงวา่นกเหล่าน้ีอาศยัและหากินอยูบ่ริเวณน้ีเป็นประจ า ภาพ 4.19 
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ภาพที ่4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนชนิดของนกและจ านวนคร้ังท่ีพบ 

 

จากการส ารวจพบว่าจ านวนชนิดของนกท่ีพบในแต่ละพื้นท่ีมีจ  านวนแตกต่างกนัไป โดย

พบนกจ านวน 32 ชนิดบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยและพื้นท่ีใกลเ้คียงโดยรอบ แบ่งเป็นนกประจ าถ่ิน 

26 ชนิดและนกอพยพ 6 ชนิด บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบนกจ านวน 57 ชนิด แบ่งเป็นนก

ประจ าถ่ิน 48 ชนิดและนกอพยพ 9 ชนิด บริเวณสวนผลไมข้องหมู่บา้น พบนกจ านวน 11 ชนิด 

แบ่งเป็นนกประจ าถ่ิน 10 ชนิดและนกอพยพ 1 ชนิด บริเวณพื้นท่ีรกร้างของหมู่บา้น พบนกประจ า

ถ่ิน 1 ชนิด และบริเวณทุ่งนาขา้งทางข้ึนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบนกจ านวน 6 ชนิด แบ่งเป็นนก

ประจ าถ่ิน 3 ชนิดและนกอพยพ 3 ชนิด โดยนกท่ีพบส่วนใหญ่อาศยัอยู่บริเวณเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณน้ีมีสภาพป่าทั้งแบบผลดัใบและไม่ผลดัใบ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดปี 

เหมาะแก่การอยูอ่าศยั หากิน สืบพนัธ์ุ และหลบภยัของนกหลากหลายชนิด พื้นท่ีท่ีสามารถพบเห็น

นกไดม้ากรองลงมาคือบริเวณวดัพระบาทส่ีรอยและพื้นท่ีใกลเ้คียงโดยรอบ ซ่ึงอาจเป็นเพราะบริเวณ

น้ีมีสภาพป่าท่ียงัค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การอยูอ่าศยัของนก กิจกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนยงั

ไม่เป็นอนัตรายและคุกคามการด ารงชีวิตของนก นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งอาหารท่ีนกสามารถเขา้ถึง
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ไดง่้ายอีกดว้ย นกท่ีพบบริเวณสวนผลไมข้องหมู่บา้น ไดแ้ก่ กระจิบและปรอด เป็นส่วนใหญ่ นก

อพยพเพียงชนิดเดียวท่ีพบบริเวณน้ีคือ คคัคูหงอน อย่างไรก็ตาม ชนิดของนกท่ีพบบริเวณน้ีมกั

ข้ึนอยูก่บัฤดูกาลของพืชท่ีปลูก การส ารวจนกอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีอาจท าให้สามารถพบนกชนิด

อ่ืนๆ อีกดว้ย บริเวณทุ่งนาขา้งทางข้ึนเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามารถพบเห็นนกประจ าถ่ินท่ีอาศยั

และหากินตามท่ีโล่งโดยทัว่ไป ได้แก่ อีเสือหัวด า ยอดหญา้สีด า และก้ิงโครงคอด า ส าหรับนกท่ี

อพยพมาหากินบริเวณน้ี ไดแ้ก่ ยอดหญา้หัวด า อีเสือสีน ้ าตาล และยางกรอกพนัธ์ุจีน นกเพียงชนิด

เดียวท่ีพบบริเวณพื้นท่ีรกร้างของหมู่บา้นเป็นนกประจ าถ่ิน คือ เดา้ดินทุ่ง การท่ีพบนกเพียงชนิด

เดียวในบริเวณน้ีอาจเกิดจากปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่น อาหารไม่อุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีรก

ร้าง ไม่มีการเพาะปลูก หรือกิจกรรมของมนุษย ์หรือมีผูล่้าตามธรรมชาติของนก เป็นตน้ จากการ

ส ารวจนกท่ีพบมากกวา่ 100 ชนิด ทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ ณ บริเวณวดัพระบาทส่ีรอย ต าบล

สะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงให้เห็นวา่พื้นท่ีแห่งน้ีมีความหลากหลายของนกสูงมาก 

การพฒันาสภาพพื้นท่ีให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจึงน่าท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบา้น นกัเรียน 

นกัศึกษา นกัอนุรักษ์ธรรมชาติ และบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป ให้ไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้เก่ียวกบันก 

สภาพป่า ถ่ินอาศยั หรือเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นอยา่งดี  
 

4.3 ความหลากหลายของพนัธ์ุพชื 

4.3.1 บ้านเอยีก  

จากการส ารวจเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชในส่วนของพืชอาหารและสมุนไพร 

บา้นเอียก พบวา่มีการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืช จ านวน 149 ชนิด สามารถจ าแนกได ้62 วงศ ์โดย

พบวงศ ์Euphorbiaceae มากท่ีสุด จ านวน 10 ชนิด รองลงมาเป็น Papilionaceae จ านวน 9 ชนิด และ 

Poaceae จ านวน 9 ชนิด ดงัภาพท่ี 4.23  

โดยเป็นพืชท่ีพบกระจายทัว่ไปในพื้นท่ีป่าใช้สอย จ านวน 77 ชนิด และอยู่บริเวณรอบ

หมู่บา้น และพื้นท่ีท าการเกษตรจ านวน 72 ชนิด ดงัภาพท่ี 4.20 
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ภาพที ่4.20 แผนภูมิแสดงชนิดพืชตามแหล่งท่ีพบ 

 

 จดัจ าแนกเป็น ไมย้ืนตน้ 43 ชนิด ไมพุ้่ม 32 ชนิด ไมล้ม้ลุก 50 ชนิด ไมเ้ล้ือย 22 ชนิด พืช

กลุ่มเฟิร์น และใกลเ้คียงเฟิร์น 1 ชนิด พืชอิงอาศยั 1 ชนิด ดงั ภาพท่ี 4.21 

 จากการส ารวจเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชในส่วนของพืชอาหารและสมุนไพร 

บา้นพระบาทส่ีรอย เม่ือแบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์พบวา่ มีการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชใน

ดา้นของพืชสมุนไพร 66 ชนิด ในดา้นของพืชอาหาร 83 ชนิด ภาพท่ี 4.22 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่4.21 แผนภูมิแสดงลกัษณะของพนัธ์ุพืช 
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ภาพที ่4.22 แสดงจ านวนชนิดของพืชแบ่งตามส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ของพืช 
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ภาพที ่4.23 แสดงจ านวนชนิดพืชแบ่งตามวงศ ์



121 
 

 

121 

จากการส ารวจเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืช บา้นพระบาทส่ีรอย เม่ือแบ่งจ านวน

พืชตามลกัษณะของส่วนท่ีใช้ พบว่า ส่วนท่ีใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดคือ ใช้ประโยชน์ทั้งตน้ 46 ชนิด 

รองลงมาเป็น ยอดอ่อน 41 ชนิด ล าตน้และใบ 40 ชนิด ดงัแสดงในภาพ 4.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.24 แสดงจ านวนชนิดของพืชแบ่งตามส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ของพืช 

 

4.3.2 บ้านพระบาทส่ีรอย  

 จากการส ารวจเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชในส่วนของพืชอาหารและสมุนไพร 

บา้นพระบาทส่ีรอย พบวา่มีการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืช จ านวน 235 ชนิด สามารถจ าแนกได ้92 

วงศ ์โดยพบวงศ ์Euphorbiaceae มากท่ีสุด จ านวน 17 ชนิด รองลงมาเป็น Asteraceae 15 ชนิด และ 

Papilionaceae จ านวน 14 ชนิด ดงัภาพท่ี 4.27  

 โดยเป็นพืชท่ีพบกระจายทัว่ไปในพื้นท่ีป่าใช้สอย จ านวน 147 ชนิด และอยู่บริเวณรอบ

หมู่บา้น และพื้นท่ีท าการเกษตรจ านวน 88 ชนิด ดงัภาพท่ี 4.25  

 



122 
 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.25 แผนภูมิแสดงชนิดพืชตามแหล่งท่ีพบ 

 

จดัจ าแนกเป็นไมย้ืนตน้ 75 ชนิด ไมพุ้่ม 47 ชนิด ไมล้ม้ลุก 72 ชนิด ไมเ้ล้ือย 35 ชนิด พืช

กลุ่มเฟิร์น และใกลเ้คียงเฟิร์น 5 ชนิด พืชอิงอาศยั 1 ชนิด ดงั ภาพท่ี 4.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.26 แผนภูมิแสดงลกัษณะของพนัธ์ุพืช 
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ภาพที ่4.27 แสดงจ านวนชนิดพืชแบ่งตามวงศ ์
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 จากการส ารวจเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชในส่วนของพืชอาหารและสมุนไพร 

บา้นพระบาทส่ีรอย เม่ือแบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์พบวา่ มีการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชใน

ดา้นของพืชสมุนไพร 147 ชนิด ในดา้นของพืชอาหาร 103 ชนิด ดงัภาพ 4.28 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่4.28 แสดงจ านวนชนิดของพืชแบ่งตามส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ของพืช 

 

 การใช้ประโยชน์จากพนัธ์ุพืชบ้านพระบาทส่ีรอย ส่วนท่ีใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคือ ใช้

ประโยชน์ทั้งตน้ 46 ชนิด รองลงมา คือยอดอ่อน 41 ชนิด ล าตน้และใบ 40 ชนิด ดงัภาพ 4.29  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่4.29 แสดงจ านวนชนิดของพืชแบ่งตามส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ของพืช 
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จากการส ารวจพบว่าพืชท่ีมีการใช้ประโยชน์ทั้งสองหมู่บา้นมีจ านวน 49 ชนิด โดยส่วน

ใหญ่เป็นพืชอาหาร มักพบปลูกตามบ้านเรือนในชุมชน บางชนิดใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร

เหมือนกนั แต่ใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรต่างกนั เช่น ผกัเผ็ด หรือผกัคราดหัวแหวน (Acmella 

oleracea R.K. Jansen) บา้นพระบาทส่ีรอย ใชแ้กป้วดศรีษะ รักษาแผลแกป้วดฟัน ล าตน้แกไ้ข ้เจ็บ

คอ แกต่้อมน ้ าลายอกัเสบ รากเป็นยาระบาย ส่วนบา้นเอียกใช้ล าตน้ใบ ทาแกโ้รคผิวหนงั พืชบาง

ชนิด เช่น มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora Lour. L.) ใชเ้ป็นผลไม ้ทั้งสองหมู่บา้น แต่หมู่บา้นเอียก 

ใช้เปลือกล าตน้แช่น ้ าด่ืมแกพ้ิษคางคก พืชบางชนิดใช้ประโยชน์ต่างกนั เช่น หนาดใหญ่ (Blumea 

balsamifera DC.) บา้นพระบาทส่ีรอย ใชใ้บตม้อาบแกป้วดเม่ือยตามร่างกาย บา้นเอียก ใชใ้บตม้อบ 

ไอน ้ าให้ผูห้ญิงอยูไ่ฟ ถัว่แฮะ (Cajanus cajan Millsp.) บา้นพระบาทส่ีรอยใชเ้ป็นพืชสมุนไพร ใช้

ราก ทาหรือฝนกบัน ้ารับประทานแกผ้ืน่คนั ส่วนบา้นเอียก ใชผ้ลตม้กินเป็นพืชอาหาร เป็นตน้  

 

4.3.3 ด้านการใช้ประโยชน์  

1. พชืทีใ่ช้เป็นอาหาร เคร่ืองดื่ม และเคร่ืองเทศ  

อาหารหลกัของหมู่บา้นทั้ง 2 หมู่บา้น คือ ขา้วเจา้ (Oryza sativa L.) โดยชุมชนจะปลูกขา้ว

ไวกิ้นเอง นอกจากน้ียงัมีการปลูกพืชหมุนเวียนสลบักบัการปลูกขา้ว เช่น ในพื้นท่ีบา้นเอียกมีการ

ปลูกถัว่เหลือง ส่วนบา้นพระบาทส่ีรอย จะนิยมปลูกขา้วโพด บางคร้ังปลูกเดือย (Coix lachryma-

jobi L.) มนัเสา (Dioscorea alata L.) ในพื้นท่ีสวน หรือในไร่ เป็นพืชอาหาร โดยทั้งสองหมู่บา้นจะ

มีน ้ าพริกเป็นอาหารประจ าม้ือของชุมชน ซ่ึงมกัจะตอ้งรับประทานกบัผกัพื้นบา้นชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงบาง

ชนิดสามารถรับประทานสด หรือน าไปลวกหรือตม้ก่อน เช่น ช่อดอกต่างหลวง (Trevesia palmata 

Vis.) สะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz) ซ่ึงมีรสเผด็ และมีกล่ินหอม บวับก (Centella asiatica 

Urb.) กินเป็นผกัสด ยอดอ่อนของผกักดูน ้า (Diplazium esculentum Sw.) ใชแ้กง หรือผดัเป็นผกั 

 ผลมะเด่ือหวา้ (Ficus auriculata Lour.) นิยมกินใบอ่อน ผลอ่อนใช ้แกงหากรับประทาน

ผลดิบจะน าไปลวกก่อน ผลสุกนิยมรับประทานมาก มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย นอกจากน้ียงัมีพืชท่ีมี

สรรพคุณทางยา แต่น ามารับประทานเป็นอาหาร เช่น หญา้เอ็นยืด (Plantago major L.) รับประทาน 

เป็นผกัสดจ้ิมน ้าพริก แกอ้าการปวดเม่ือยร่างกายเป็นตน้ พืชท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมนอกจากชาป่า แลว้ยงั

มีตะมองกอง (Eurya acuminate DC.) ซ่ึงใชใ้บตากแห้งชงเป็นชา ใชด่ื้มและยอดอ่อนใชเ้ป็นผกั พืช
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ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองเทศ ไดแ้ก่ มะแขวน่ (Zanthoxylum limonella Alston ) ใบและผล มีกล่ินหอม และรส

เผด็ร้อน จึงใชเ้ป็นเคร่ืองเทศใส่ลาบ สะเลียมดง (Melicope pteleifolia Hartley) น ามากินกบัลาบ 

  

2. พชืสมุนไพร  

จากการส ารวจพบวา่พืชสมุนไพรส่วนใหญ่ใชรั้กษาอาการของโรคเพียงชนิดเดียว โดยแบ่ง

ตามลกัษณะอาการ หรือวธีิการใชด้งัน้ี  

2.1แก้ไข้ เช่น เพี้ ยกระทิง (Melicope pteleifolia Hartley) ใบต้มกินแก้ไข้ มาเลเรีย 

เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica L.) เจตมูลเพลิงขาว (P. zeylanica L.) รากตม้กินแกบ้  ารุงธาตุ ขบั

ลม แกไ้ข ้ไขขอ้ เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) ตม้น ้าด่ืมแกไ้ข ้เป็นตน้  

2.2 รักษาอาการติดเช้ือ เช่น ตองแตก (Baliospermum montanum Muell. Arg.) ทั้งตน้ 1 ก า

มือตม้ด่ืมรักษาโรคกามโรค หญา้คมบาง(Carex baccans Nees) ราก 1 ก ามือ ตม้ด่ืมรักษาโรค

กามโรค เป็นตน้  

2.3 รักษาอาการปวดฟัน เช่น วา่นธรณีสาร(Phyllanthus pulcher Wall ex Muell Arg.) ล า

ตน้อมแกป้วดฟัน กวาวเลือด (Dunbaria bella Prain) ใชย้างสดจากล าตน้น ามาทาท่ีแผลบริเวณปาก 

ท่ีมีอาการปากเป่ือย หรืออกัเสบ น ้ านมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.) ยางจากตน้ใชย้างจากตน้แตม้

บริเวณท่ีเป็น รักษาโรคปากนกกระจอก เป็นตน้ 

2.4 แกอ้าการปวดทอ้ง หรือระบบทางเดินอาหาร เช่น ฝาง (Caesalpinia sappan L.) แก่น

หรือเน้ือไม ้ฝาง แกโ้รคทอ้งร่วงและฆ่าเช้ือโรค นางพญาเสือโคร่ง (Prunus cerasoides D.Don) 

เปลือกต้มน ้ าด่ืมแก้ปวดท้อง เปลือกทาแผลไฟไหม้เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อน สีฟันคนฑา 

(Harrisonia perforata Merr.) ราก แก้ไข ้ทอ้งร่วง อหิวาตกโรค รักษาล าไส้ ว่านน ้ า (Acorus 

calamus L.) หวั ผสมกบัตวัยาอ่ืนต าให้ละเอียด รับประทานแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ รางจืด (Thunbergia 

laurifolia Lindl.)ล าตน้ตม้กินแกอ้าการกินผดิ ขบัสารพิษ เป็นตน้  

2.5 แกอ้าการปวดเม่ือย บ ารุงก าลงั เช่น มา้สามต๋อน (Asparagus filicinus Buch.- Ham) ใช้

รากตม้ด่ืมเป็นยาบ ารุงก าลงัเพื่อเป็นยาแกป้วดหลงั บ ารุงก าลงั หญา้เอ็นยืด (Plantago major L.) ทั้ง

ตน้ ตม้น ้ าด่ืมแกก้ระษยั ปวดเม่ือยตามร่างกาย ก าลงัเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch.-Ham ex 

G.Don) เปลือกล าตน้ ตม้น ้ า หรือดองเหลา้ แกป้วดเม่ือย บ ารุงก าลงั มา้กระทืบโรง (Ficus foveolata 
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Wall.) ยาดองเหลา้บ ารุงก าลงั บ ารุงเลือด เครืองูเห่า (Toddalia asiatica Lam.) ล าตน้ตม้น ้ าด่ืมแก้

ปวดเม่ือย หอมไก๋ (Chloranthus erectus Verdc.) ล าตน้ ตม้ด่ืมแกป้วดเม่ือย แกไ้ข ้ขบัเหง่ือ เป็นตน้  

2.6 รักษาแผล ผิวหนงั อาการภายนอก เช่น ขมิ้นชนั (Curcuma longa L.) แกอ้าการผื่นคนั

ตามผิวหนัง แมลงสัตวก์ดัต่อย อกัเสบ รักษาแผนสด แผลพุพอง ฝี หนอง รักษาผิวและบ ารุงผิว 

หมอน้อย (Vernonia cinerea Less.) ทั้งตน้ 1 ก ามือ พอกหรือประคบรักษาบาดทะยกั ส้มป่อย 

(Acacia concinna DC.) เปลือกตม้ลา้งแผล สมานแผล แกโ้รคผิวหนงั คา้งคาวด า (Tacca chantrieri 

Andre’) เอารากตม้ใส่แผล หรือทั้งรากและล าตน้ตม้รวมกนั รักษาอาการบาดเจบ็ต่างๆเป็นตน้  

2.7 รักษาอาการเก่ียวกบัระบบปัสสาวะ เช่น เดือยหิน(Coix lacryma-jobi L.) รากตม้น ้ า

รักษาน่ิวหญา้ขดั (Sida acuta Burm.f.) รากตม้น ้ าด่ืมแกปั้สสาวะขดั หญา้หนวดแมว (Orthosiphon 

aristatus Miq.)ใบและตน้ต้มน ้ าด่ืมแก้น่ิว ปัสสาวะขดั แก้ปวดเม่ือย กระษยั หญ้าถอดปล้อง

(Equisetum debile Roxb.)ทั้งตน้ตม้น ้ากินแกไ้ข ้รักษาโรคน่ิว 

2.8 รักษาเก่ียวกบัระบบเลือด ความดนั เช่น ฝาง (Caesalpinia sappan L.) แก่นตน้และราก

เดือยหินตม้น ้ าด่ืมแกช้ ้ าใน เพกา (Oroxylum indicum Kurz) เปลือก 1 ก ามือ ตม้ด่ืมหรือฝนกบัน ้ าด่ืม 

แกร้้อนใน บ ารุงโลหิต ฝักอ่อน ขบัลม ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.)ราก เป็นยาบ ารุงเลือด แกพ้ิษ 

บอระเพด็ (Tinospora crispa Miers ex Hook.f. & Thomson) แกเ้บาหวาน ลดความดนั 

2.9 รักษาอาการระบบหายใจ เช่น หมอกไหมปาด(Gomphrena globosa L.) ทั้งตน้ 1 ก ามือ 

ตม้ด่ืมรักษาโรควณัโรค บวับก (Centella asiatica Urban) ทั้งตน้ตน้น ้าด่ืมแกป้อดบวม เป็นตน้  

2.10 รักษาอาการริดสีดวง เช่น ป้ิงแดง(Clerodendrum kaempferi Siebold ex Steud) และ

หญา้ตดหมา (Paederia linearis Hook.f.) ใชล้ าตน้และใบต า ใชผ้า้ห่อ น ากอ้นหินมาเผาไฟจึงน ามา

ห่อผา้มาวางบนกอ้นหินยกห่อผา้ทิ้งไวพ้ออุ่นจึงนัง่ทบัห่อผา้นั้น รักษาริดสีดวงทวาร 

2.11 รักษาเก่ียวกบัสตรี การอยูไ่ฟ เช่น เปลา้ใหญ่ (Croton roxburghii N.P.Balakr) ทั้งตน้ 

ตม้น ้าอาบหลงัคลอดท าใหเ้ลือดไหลดีข้ึน หนาดใหญ่ (Blumea balsamifera DC.) ใบตม้อบไอน ้ าให้

ผูห้ญิงอยูไ่ฟ ชบา (Hibiscus rosa-sinensis L.) แหยง่ คลา้ (Schumanianthus dichotomus Gagnep.) 

เหงา้แหยง่ และรากชบาตม้น ้าด่ืมรักษาอาการประจ าเดือนมาไม่ปกติ 

พืชบางชนิด มีการใชเ้ป็นสมุนไพรรักษาหลากหลายอาการ เช่น  
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ดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.) ใชด้อกมาต าคั้นน ้ าทาแกบ้วมอกัเสบหรือแผลติดเช้ือ 

ทั้งตน้ใชท้  ายาชงรักษาเบาหวาน  

ว่านกีบแรด (Angiopteris evecta Hoffm.) ตม้น ้ าแกเ้บาหวาน ขบัปัสสาวะ แก้ทอ้งร่วง 

กระชาย (Boesenbergia pandurata Holtt.) เหงา้ใตดิ้น รสเผด็ร้อนขม แกป้วดทอ้ง ปวดมวนในทอ้ง 

ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ บ ารุงก าลงั เหงา้และราก แกบิ้ด มูกเลือด ขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะพิการ ไข ้ขบัลม

ช่วยใหก้ระเพาะและล าไส้ เคล่ือนไหวดี เป็นยาภายนอก รักษากลาก แกบิ้ด 

สาบเสือ (Chromolaena odoratum R.M.King ex H.Rob.) ใชใ้บสดทุบพอแหลกห้ามเลือด

ในแผลสด รากตม้รวมกบัรากไมร้วก หญา้คา เขม็ป่า แกเ้วยีนหวั ผดิเดือน 

ผกัเผ็ด หรือผกัคราดหัวแหวน ใบแก้ปวดศีรษะ รักษาแผลและแกป้วดฟัน ดอก แก้ปวด

ศีรษะและปวดฟัน ตน้ แกไ้ข ้แกเ้จบ็คอ แกต่้อมน ้าลายอกัเสบ ราก เป็นยาระบาย 

การใชพ้ืชสมุนไพร บางคร้ังการรักษาอาการมีการใชส้มุนไพรร่วมกนัหลายชนิด เช่น การ

ลดไขใ้นเด็ก มีการใช ้รากชุมเห็ดไทย (Senna tora Roxb.) มะแวง้ขม (Solanum indicum L.) หญา้ขดั 

(Sida rhombifolia L.) หญา้คา (Imperata cylindrical Beauv.) ผกัดีด (Solanum spirale Roxb.) หญา้

ตีนกา หรือหญา้ปากควาย (Eleusine indica Gaertn.) และชา้แป้ง (Solanum erianthum D. Don) แช่

น ้ าด่ืมช่วยลดไข ้หรือตน้เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica L.) รากหอมไก๋ (Chloranthus erectus 

Verde.) แก่นตน้ฮ่อสะพายควาย และแก่นตน้จะคา้นผา ดองเหลา้ด่ืม บ ารุงก าลงั 
 

4.4 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จากการศึกษาการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ี อ าเภอแม่แตงและแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการเลือกพื้นท่ีตวัแทนในพื้นท่ีสะลวงโดยประกอบไปดว้ยสองพื้นท่ีหลกั 

ไดแ้ก่ พื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง และพื้นท่ี พระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน ามาวิเคราะห์-สังเคราะห์ขอ้มูลจากการ

ศึกษาวิจยัและเก็บส ารวจขอ้มูลเพิ่มเติมในเชิงลึกเก่ียวกบัปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน และ

ส่งเสริม ถ่ายทอดภูมิปัญญา และเทคโนโลยีลงสู่ทอ้งถ่ินพร้อมทั้งพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้น

น า โดยมีการจดัเวทีชาวบา้นเพื่อระดมความคิด ในการเสวนา ซ่ึงจากการส ารวจและเก็บขอ้มูลจาก

ในพื้นท่ีไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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4.4.1 ลกัษณะของพืน้ทีศึ่กษา 

  1. พืน้ทีศึ่กษาบริเวณหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย 

หมู่บ้านพระบาทส่ีรอย เป็นพื้น ท่ีๆ มีแหล่งท่องเ ท่ียวและเป็นท่ี รู้จักของ

นักท่องเ ท่ียว โดยมี จุดท่องเ ท่ียวหลักคือว ัดพระพุทธบาทส่ีรอย ตั้ งอยู่ในต าแหน่งพิกัด 

1901254N และ 9845802E มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1170 เมตร  

2. พืน้ทีศึ่กษาบริเวณหมู่บ้านเอยีก 

หมู่บา้นเอียก เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก มีการเกษตรเป็นอาชีพหลกั สถานท่ีท่องเท่ียว

ยงัไม่เป็นท่ีรู้จดัส าหรับนกัท่องเท่ียวมากนกั สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ หรือกลุ่มป่าไมผ้ลดัใบ

ประกอบด้วยพรรณพืชหลากหลายชนิด เช่น ไผ่ ไม้สัก และกล้วยป่า ต้นทางมีพิกัดของพื้นท่ี

ต าแหน่งพิกดั 1902340N และ 9848145E ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 

1200 เมตร 

 

4.4.2 แนวทางการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 จากการศึกษาแนวทางการจดัการพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่แตงและ

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) การเดินเส้นทางธรรมชาติ (nature trail) ไดท้  าการศึกษาเส้นทาง และท าการส ารวจจาก

เส้นทางเดินเก็บของป่าของชาวบา้น โดยพบวา่เส้นทางท่ีน่าสนใจประกอบไปดว้ย 3 เส้นทางไดแ้ก่ 

พระบาทส่ีรอย 2 เส้นทาง และบา้นเอียก 1 เส้นทาง โดยเส้นทางเส้นทางท่ีก าหนดไวเ้ป็นพื้นท่ีๆ ให้

นักท่องเท่ียวเดินชมสภาพธรรมชาติโดยเน้นนักถึงความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาและมีการ

ส ารวจจุลินทรียก์ลุ่มเห็ดป่า ความหลากหลายของสัตว ์และแมลง ความหลากหลายของพืช และการ

ใช้ประโยชน์ จากการศึกษาโดยติดตามปราชญ์ชาวบา้นในเส้นทางแต่ละเส้น พบวา่พื้นท่ีทั้งสองมี

ความคลา้ยคลึงกนัของพื้นท่ี นอกจากน้ีในการส ารวจหมู่บา้นชนเผา่พบวา่มีหลายหมู่บา้นมีศกัยภาพ

และจุดเด่นของการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คือ การพฒันาเป็นแหล่งอาหารประจ าถ่ิน ไดแ้ก่ 

ขาวเจา (Oryza sativa L.) ซ่ึงถือเป็นอาหารหลกัของชาวกะเหร่ียง   

ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน ามาจดัสร้างเป็นองค์ความรู้ประกอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้

อย่างดี โดยท่ีอาจมีผูน้ าทางและเอกสารประกอบการเดินทางในเส้นทางส ารวจสะลวง โดยท่ีเป็น
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ขอ้มูลท่ีน่าสนใจต่อการใชเ้ป็นเส้นทางท่ีใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกให้กบันกัท่องเท่ียว โดยชุมชน

มีความเห็นเดียวกนัและตอ้งการท่ีจะมีการสร้างนกัส่ือสารธรรมชาติโดยเป็นบุคลากรในชุมชนเอง 

เช่น กลุ่มเยาวชนตามเส้นทางเดินจะมีเคร่ืองหมายบอกทาง รวมทั้งมีป้ายแนะน าช่ือพรรณไมต่้างๆ 

และส่ิงท่ีนักท่อง-เท่ียวควรทราบในสถานท่ีนั้น มีการท าเส้น-ทางให้เดินได้อย่างสะดวกสบาย

พอสมควร และไม่เกิดอนัตราย  

2) การส่องสัตว์/ดูนก เป็นการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตวป่์าและนกชนิดต่างๆ

ในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติ ของมนั โดยการมองจากกลอ้งส่องทางไกล การส่องไฟฉายใน

ช่วงเวลากลางคืน และการถ่ายภาพ รวมทั้งสถานท่ีบางแห่งซ่ึงมีนกยา้ยถ่ินตามฤดูกาลบินมาเกาะ

อาศยัอยูเ่ป็น จ านวนมาก  

3) การส ารวจถ า้/น ้าตก การพฒันาให้เดินทางเขา้ถึงไดไ้ม่ยากนกั หากเป็นถ ้าขนาดใหญ่ท่ีมี

ความยาวหลายร้อยเมตร หรือมีหินงอกหินยอ้ย และเป็นจุด ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งการ เขา้ไปส ารวจ หรือดูความงดงามของหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้า ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีนิยมกนัมาก 

4) การปีนเขา/ไต่เขา เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่เคยชิน และเพิ่ง

จะเร่ิมน าเขา้มาเผยแพร่โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเม่ือไม่นานมาน้ี การปีนเขา/ไต่เขาตอ้งอาศยั

ประสบการณ์เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงในพื้นท่ีสะลวงมีเทือกเขาหินปูนและเขาหินอคันีท่ี

เหมาะสมกบัการใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นน้ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีบา้นเอียก พบวา่มีผาผึ้ง ซ่ึงเป็น

หน้าผาท่ีมีความสวยงาม มีระดบัความสูงไม่มากนกั เหมาะส าหรับการใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้

อยา่งดี นอกจากน้ีในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีประเพณีในการปีนหนา้ผาเพื่อเก็บน ้ าผึ้ง 

ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีมีการสืบทอดมาอยา่งยาวนาน และเป็นประเพรีซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษแ์ละ

การจดัการพื้นท่ีท่ีดี เน่ืองจากจะเก็บน ้ าผึ้งเพียงคร้ังเดียวในรอบปีและอนุญาตเพียงวนัเดียวเท่านั้น 

ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ร่วมพิธี และร่วมอนุรักษไ์ด ้

5) การล่องแก่ง ในพื้นท่ีสะลวงมีแหล่งน ้ าท่ีเหมาะสมในการพฒันาเป็นแหล่งน ้ าเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะแม่น ้ าแม่ริมซ่ึงมีลกัษณะของล าน ้ าท่ีไม่กวา้งมากนกั คุณภาพน ้ ายงัค่อนขา้ง

สะอาด มีปริมาณน ้าเพียงพอ (ทตัพร และประดิษฐ,์ 2552) โดยท่ีมีบางส่วนของแม่น ้ามีมีแก่งหินพาด

ผา่นกลางล าน ้ า ท าให้น ้ าไหลเช่ียวมากเป็นพิเศษ หรืออาจมีโขดหินโผล่พน้พื้นน ้ ากั้นขวางทางเป็น
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ตอนๆ ลกัษณะเช่นน้ีท าให้เหมาะส าหรับการท่องเท่ียวแบบผจญภยัท่ีเรียกวา่ การล่องแก่ง (rapids 

shooting) โดยนกัท่องเท่ียวนัง่ในเรือยางขนาดเล็กหรือบนแพไมไ้ผ ่ล่องไปตามล าน ้ าท่ีน ้ าไหลท่ีไม่

เร็วมากนกัและพยายามหลบหลีกโขดหินต่างๆ ท่ีกั้นขวางอยูใ่นล าน ้า  

6) การขี่ม้า/น่ังช้าง การข่ีม้าหรือนั่งช้างเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีสร้างความ 

สนุกสนานต่ืนเตน้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไป ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ การนัง่

ชา้ง ซ่ึงในพื้นท่ีบา้นเอียกเคยมีแนวความคิดท่ีจะมีการส ารวจและจดัสร้างเส้นทางส าหรับการนัง่ชา้ง

ท่องไพร ซ่ึงช้างจดัว่าเป็นพาหนะท่ีเหมาะส าหรับการเขา้ไปในบริเวณป่า อนัเป็นท่ีอยู่อาศยัตาม

ธรรมชาติของสัตวช์นิดน้ี นอกจากน้ีชา้งยงัสามารถกินอาหารในพื้นท่ีไดอ้ยา่งสบายเน่ืองจากมีพื้นท่ี

ป่าซ่ึงยงัคงอุดมสมบูรณ์ 

7) การข่ีรถจักรยานชมภูมิประเทศ การข่ีรถจกัรยานชมภูมิประเทศให้ทั้งความเพลิดเพลิน

ในการชมภูมิประเทศสองขา้งทางและการออกก าลงักาย จึงเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ

ความนิยมค่อนขา้งมากโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวในวยัหนุ่มวยัสาว ปัจจุบนัมีรถจกัรยานท่ีออกแบบให้

ขบัข่ีไดค้ล่องแคล่วและเบาแรง เหมาะส าหรับการเดินทางในระยะไกลและการเดินทางข้ึนลงตาม

ลาดเขา เรียกช่ือรถจกัรยานดงักล่าววา่ รถจกัรยานเสือภูเขา  

8) การพักค้าแรม ในพื้นท่ีสะลวงจดัไดว้่าเป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงมีความเป็นเป็นในลกัษณะ

ของการจดัสร้างเรือนพกั (Guest house) หรือการพกัอาศยักบัเจา้ของบา้น (Home stay) ได ้เน่ืองจาก

ในหมู่บา้นตวัอย่างท่ีส ารวจมีการตอบรับจากชุมชนในการท่ีสามารถพฒันาบา้นพกัและท่ีคา้งแรม 

นอกจากน้ียงัสามารถจดัหาพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ ไม่วา่จะการกางเต็นท์

นอนพกัแรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนิยมท ากันในบริเวณท่ีมีความสวยงาม หรือในสถานท่ีซ่ึง

นักท่องเท่ียวสามารถสัมผสักับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนอาจมี

กิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น การส่องสัตว ์การเล่นแคมป์ไฟ (campfire) การดูดาว รวมถึงการ

ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมในพื้นท่ีเช่นการท าไร่ และชมวถีิชีวติชาวนา เป็นตน้ 

 

4.4.3 แนวทางการจัดการท่องเทีย่วในพืน้ทีส่ะลวง 

โดยท่ีการจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีสะลวงควรจะเป็นแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

(Ecotourism) คือการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
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และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด

จิตส านึกแห่งการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจากการวิจยัในพื้นท่ีพบว่าขอบเขตของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีสะลวงสามารถจดัแบ่งออกตามองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน (มิติ) ท่ี

ประกอบดว้ย การพิจารณาดา้นพื้นท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้งและรูปแบบการ

จดัการกล่าวคือ  

1. องค์ประกอบด้านพืน้ที่ การท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีสะลวงจดัเป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นธรรมชาติเป็นหลกั โดยมีทรัพยากรพื้นฐานและองค์ความรู้ตั้งตน้ท่ี

สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่อเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินได ้ ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรมและ

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศซ่ึงมีมาอยา่งชา้นาน ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัความส าคญัของพระพุทธศาสนา ต่อชุมชน โดยจะเห็นได้ว่ามีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัในพื้นท่ีๆ มีช่ือเสียงไดแ้ก่วดัพระพุทธบาทส่ีรอย เป็นตน้  

2. องค์ประกอบด้านการจัดการ โดยท่ีการจดัการในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปแบบ

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของโดยจะเนน้หนกัถึงปัจจยัดา้นการจดัการท่ีในทอ้งถ่ินมีการแบ่งระดบั

อย่างสมดุลทางดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้น สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และการจดัการ

ปกครองในระดับล่าง โดยเฉพาะ ในระบบหมู่บ้านและต าบล ซ่ึงได้รับการรสนับสนุนในการ

ด าเนินการอยา่งดี เช่น หมู่บา้นพระบาท และหมู่บา้นเอียก ในต าบลสันป่ายางเป็นการท่องเท่ียว ท่ีมี

ความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (no or low impact) 

มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจดัการส่ิงแวดล้อม การป้องกนัและ

ก าจดัมลพิษและควบคุมการพฒันาการท่อเท่ียวอยา่งมีขอบเขต  

3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ ในพื้นท่ีสะลวงสามารถจดัการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นการท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ (learning process) ซ่ึงจะเห็น

ไดจ้ากมีกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว การเปิดรับนกัท่องเท่ียว การสร้างหน่วยท่องเท่ียวขนาด

เล็กเพื่อจดัการท่องเท่ียวเชิงเด่ียว โดยมีการศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่ง

ท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลุกจิตส านึกท่ี

ถูกตอ้งต่อกระบวนการจดัการท่องเท่ียวโดยประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีสะลวงพบวา่ความร่วมมือของชุมชน หรือการ

มีบทบาทต่อการตดัสินใจในดา้นการท่องเท่ียวยงัคงอยู่ในวงจ ากดั โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจดัการ

เชิงเด่ียว เช่น การคา้ขาย โดยยงัไม่มีการสร้างรูปแบบของการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ 

เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการไดรั้บผลตอบแทน เพื่อกลบัมา

บ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย อยา่งไรก็ตามพบวา่ในปัจจุบนัไดมี้การริเร่ิมในการสร้าง

ฐานทรัพยากรด้านบุคลากร โดยเฉพาะเยาวชนซ่ึงจดัเป็นก าลังส าคญัในอนาคตของชุมชนและ

ประเทศชาติต่อไป  

จากขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ีข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์ของลกัษณะ

พื้นฐานท่ีเป็นหลกัการทั้ง 4 ซ่ึงหากองคป์ระกอบทั้งส่ีดา้นของพื้นท่ีสะลวงสามารถพฒันาจนเป็น

องค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ของลกัษณะดงักล่าวแลว้ ในพื้นท่ีน้ีจะสามารถจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีความสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึง ความสมบูรณ์จะลดนอ้ยลงจนอาจเป็น

การจัดการท่ีส่งเสริมให้เป็นการท่อเท่ียวเชิงนิเวศท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ หรือกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทัว่ไป 

 

4.4.4 ปัญหาของการศึกษาแนวทางการเผยแพร่และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการ

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศในพืน้ทีส่ะลวง 

จากการศึกษาในพื้นท่ีสะลวง สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี  

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบปกติ

หรือแบบประเพณีนิยม ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ความพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั และเนน้

การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจเป็นส าคญั  

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่ใช่ส่ิงตรงขา้มกบัการท่องเท่ียวแบบคณะใหญ่ (Mass tourism) 

เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ไดถู้กจ ากดัท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่จ ากดัท่ีรูปแบบกิจกรรมและ

ขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ สามารถท าลายส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนัหรือ

มากกวา่นกัท่องเท่ียวคณะใหญ่หากปราศจากการจดัการท่ีดี การจดัการกบัการท่องเท่ียวคณะใหญ่ใน

ทิศทางและภายใตรู้ปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้จดัเป็น Mass ecotourism  
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3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการจดัการท่ีง่ายๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ียากล าบาก มีรายได้จากการท่องเท่ียวน้อย เพียงแต่มีการจดัการท่ีดี มีการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขา้ใจกบันกัท่องเท่ียวและให้ประโยชน์ท่ี

เหมาะสมตามความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวแล้ว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอาจตอบสนอง

นกัท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่ม ทุกระดบัและมีรายไดสู้งไดเ้ช่นกนั  

4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงให้ความส าคญัในการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกมากกวา่

การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีการ

ประสานความเขา้ใจกนัอยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ  

จากการศึกษาก าหนดความหมายและนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแลว้ ท าให้ทราบว่า

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Conservation tourism) ท่ีหมายถึง 

รูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีรักษาคุณภาพทั้งการ

ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural - based tourism) และแหล่งวฒันธรรม (Cultural - based 

tourism) อนัจะน าไปสู่การจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable tourism) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอนั

ทรงคุณค่าอยา่งชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นธรรมชาติและวฒันธรรมไวน้านท่ีสุด  

เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดกาลยาวนานท่ีสุด 
 




